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 [رقياتلا باصض
 يبا يضر هردام ئصيق لاك لاقرب رقيلا هل صرف اناهفربعزع

 ا 0

 1 تارا يكل يس ورفهم يعم:

 6 ةوطقم ىاًاضورتم اييصخقافن لاق عطقلاىعمب قو مددق

 1 ل اا 1 وع

 0 0 ا

 3 رك سال ارابحالاو تبر اوملا تابأ صب رمل !ق لصالاو ثراولل

 ظ - لقنافركت لعمر لوالك قباق ايهاب صي ا شلا احلا يوما

 أ 5256 ذلعصتةاول | 3قناك نال الب ام هنادارطلال يئبصلا

 | '  ةيطاخل و ناكو صوصخخحم نك ويب الونأب هيسرجا هعمل جرركد

 |  راعصلادوددراككلاو اسلانودلاجرلان ور وب اوناككتتراوم
 |[ و نيرا الام نمايرلع تفشي نا ةجوزلاظح نولع اونو

 5 000 و
 د 2 د لسلام ونار انف من م كنراو تزن كس قمر

 5 براوملاىيبابزعش /يبيرفالاو يدل اوللديحاو ٌءرصولا تناكف

 0 . كرئاف اهرخآق كلا ىبسلا هيلو اسشلا لوا ئلاامَسلاَهي
 ظ اولتيصوأل ال ا هززح قح يذ ليىطعا هسا دايس . و هرلع سا صل اك

 ظ ١ ضيارفلا ولعت ايم ايطعتو امل عل ىلع تامل ابرابخالا ترسّرَساو
 ١ قفسانناضيارفلاىااهولغوىورو ضيارفلا لعىادولعم.

  ناينايل خت ح نيل اربظنو شيفيس طعلاناوضوبئفسوسا
 0 ايمو هدانسا حو دواخل او راهنومتب ب نم نار الك َةّصِيرْملا3َ

 قتيل علوا هاو تل! صن هئاو كسر ةيرصخ هئافضب اركلا !وطعت
 + زكري صفح دشن لاق وقلما اهاوةةحام ساهاور ىدما نم

 0 ىدرداللا لات ىونفلاب سسيلد



 او لب دان العلا ىلتخأو م دقتلا ثراوتلا رعد 1 كراش 5-5
 ظ اهئسسح !لاوقانإعطعلا مدل فيصن فيصئوئاثمالسلاوةالصلا هيلع هلوقا”

 قلعتت صب ارملاك ةافدو ةأب - نات ساانلا ل احن اكل املا انعانمتا
 ا ىعم ىصنلا] فد ةابحلال اه ئقلعت مول علا رباسو قاف ولال اخ
 ردسع انشا دوت اف ئرسصلا

 صا نئكوزلاب ثفرخاو تما نافنم سائلاناكث ماذا«. ككل اا

 ضيارفلا ل ءو ىرخا س ايفل ابو ةراث صل ان دافئْين !ناكشو

 منعلاغن سار رم لاق و لل ذربع لبو صنلا نمدافتسم
 رسّهّساو ىرلا قاوبل افّموم) اذا ضيارفلا قاؤن رهف مدح ذا
 سابع نباو لعةجبرأ ضيارقل اقل لاكن سا ضر ةياوصل نم

 ١ ةصالام اوالا هل دسؤوال اوه ىدي لو دوعس م ناو ديرو 2 ١
 ا دحو راثخأو احق دحافو ناجح ةئالث ىدارئاوصكفدالاارْئلئحاامو
 ١ 30 ' س رفلا لا برقا هبال بر بهذم هنعملاغتمسا ىدرىعفاسلا

 م ملانبز نا لافقلا نمو دبر كضرفأ وهيلعءس اىفص ملؤُفلو
 8 فز ةابنحا ىعموة رع الخ ا لومعسولاوفارعبصل ب لو اوقمل 0260

 ل 2ع هلاك اكةرلف هن االابم ]يكف ءمقنس سام دجوف ءئلدا قرظن هنأ 9
 0 يضيو تكنو ام رلتسال بتاتا طويل
 0 يدون سلايم نايا طيش الاداب اهنادربتتلا
 لا باسل زر عمو ثرالاب قلعتملاهغفلا هنإب ارككالم مهنعجت ل قرصو

 ١ ل قجوُد لكل ْهَكَو ركن حاول ردك ُهِف يلو ع
 0 و سيارعلا)] م جو 100 تع مرج
 ىوتفلا لع مولع من الُث ىلا باصصالا ىعىص افلا, لمنأك ان صب ارم

 ٌنراولا لب ناب تسئل لعو كتل نم ترا لك بيصت
 ابنت حلا لعب ا عاب اع وعم

 ين كاملا : ءفيمحو ملبس رح باسم ىانم

 ع ١ كرو محا اكس جس وش

 نمو رروصر عب الخ ر اصر مح نم هكر اب قدصتف هنلكياموفو تيه
 الومنع كدذ روي ديس هتوس دعب درذ مكون 2
 هنومادبو قاب وكر نم اللعاب ملكذ 6 دوحاملاٌة بدلا
 ملم ب ييهتلاف هال ا مصر ظنو ىتكرزلا هلاقاك
 ةزمىخ وم هلوُها د رجب قلعو ٌيلْكتملا لا اديب غنلا يصلوا



 ادب

 ,١ مضاحمرقن كفل د لادجابنحالالوا نيد يلع ]هلاسب مو مسوق

 قتتاولهنارفويدقق ال كلن: نمو ضم اوف هيت: كلذ
 , ش: أه دافحنإب كخرو هب هولاَفنَ 1ملرتلا بدلا
 سيل و زينبحؤبصولانئشتالوئم ئئسلاارباوانيولا اضف

 ُتلْثل! نم ترين عاق مَقلطم ةبالاق ةبصول | [.سسسق ناق ةبصولا

 فايا لع ةرولا نب ةكرتلا نموابلا مسقب مولع ْصْنم ٍرْنُكتِلُنلاو

 دعتالا ثراولل لقتال كاملا نا مالكه ويدق اسسسبنن هئابب

3 



 ا ا 7 )
 م 3

 دج تراولا لمنح ميا ارمىسبلو نيصولاو برأ

 0 ناكو لكن دلاب ةنويرملاكابل اكب هك ك5. !ن وكيت فرصتتلا

 را ملا و 3 وحلا قج الخ ةةفْسل اذر 1 راش

 1 يل 5

 الجخ تيجو ىذلا للك 1 ا

 رمل و حلل نوضرمل و هدفرب ب انما شر اًنلكْنلَد احلاواهل :

 .وهر اتلممىك هرب اتاماذا ةمزلا نع حجيبلاو +

 ظ 1 هئومإ بف ىرنشم اطر جا وس ةبانككم زال قخب يملي ٠
 0 ٌهومالع ملا كلذ مرق هب عبارلا ينقع

 روص كيبل وُ ّ 1 هر عنا صا وختم اهساأو

 رصاطاواباواو3 فاكلاب ميار ان يتاروكر لا ةوصخل قانا
 تكا كانه بمر يلاةنوم طش رشي لساسل احنا
 ملو تامو لماعل ا ةصحرر كالا كلاملادفلتا] ذاق نيعلإب لعب
 هد نانكلا موخ ىدا ادا كن اكل يمول ماعلل نبغن هس كرنب
 اًيسوهباب قفى ابس اكفأي صحن وال املاو هريكس نال ؤئك نامو

 وص تركذ وزب برجل الغم دقمافانكس لمحل ٌءافولان عة رئعملا
 سلف لايرتس و َرلا فر وص قيس لاك !عم ابر وطن عم ىرخا
 رومان! لع ىكوس ثرالان ازعاد ءيبنتل 0 ُقءدسع باوحلاو
 ناس قرصا نكس رقو نكد اوم (ةتاوهطور شو هبانسادوجم
 ةوبراعرشل 1 داارعتساب ثرالاب ابساو بل اًفَفلوالارمالا

 تربقورل 3 مَبارفاباوارماص اهريعوف ةاحاومئم اهرسكت ثراالك

 ملسصعن أب ابامإعببصعتو ضْرف قص عب نمبر اذالا صحب ان(
 ضد 3ٌقرخالا نسور ١ نملكهبب ٌترسُد ل ا ا حاكن اههناثاو

 ةلرسواةرْس انم قي ئعلاة من انيس مب وصعفو
 عم ا هب ثرك ملك قى أبس ايم 6

 ىللصراوُمل ف الولااماوؤب اللف حاكمل او َةنارملالما طف بيصخت
 الولا مَّعْس الاون ابحنب ار ىك بسنلا ملكة محاولا سو هيلع مسا



 اال لة عملا توفال 08 نك لاو دااب
 ا ظ 20و همس
 ك :ش يس 3 فشلا ماما تال وست دق

 | 0000 نييك هفتعم رخال قرنع امرملكفاطسا ممتعا
 ا 00 ال 1 0 ريق مما

 3 ا 7 ا نيس 0 1
 مالكح ورضي وصاح اللا ب اتبالا كاكاو سسكعالو هنمن ن رب
 زاقهتسرجى!مالس لاعب ار 1ولاففةدرفااماعوبارلا نك الوركدلاب
 00 نولاسملاال بسس اكةئراولا
 ا ل ىلا ناكولو صنت اباكمل ثراوالف
 قابساك 2 مو !هدكرتلا يصب رجلا تر اول! ناإع

 راد[ مادا هد 0 انرالبل فاكو حصمال لافا يبل ١

 هبلعشا لص هلومل ن ٌفرُكذسل مو ناكوا مَرْيَمَ هن الملا نانسأالاب

 ةربغو دوادوباهاور هئراو هع )فعال ثراوإليم ثزاوانإ و

 رة شيفر دعب |نامإل هسئَتلٌربال !سومبلع هسا صوفو

 شن ماملا 7 ارئقلا نم هيصخل اكسيْلا نع نول عب مال نيل سمللا
 مالكم هس اشي ئماهرم سئ لاملا تن فابمقاموا
 رللا لها ثرال !! هان كس ]3 نب إسم اريحا وس ةربئكرصملا
 داكرقب ٍلساواكرهب تدحوات .ةلاريع!دوحوم ناك مو ةربغو
 هال نكلو تبملا لس ةعئرلا ٌنيادصخ ناو كيزكوشو ةرعن قنع
 لجل ىصواولو بئر اواوسبل ميا ]فة الوفر هب مالوالن قالوا اكم
 ترالا نبي ه3 نرالاباضيا ايم طب نازاجو هبطعا ةِكزتلا نمر

 ٍ اماةئاحأ ا بص ولا نوط هبال يعط ا تر اولا فدل ةيرولاو

 ابنقابوا متكرن نك ف ةر خي سمرافث كو ولؤلكو اوئع1تاماذاىءنلا
  بابللا اجا نكممٌّرصعب لاق ةرطسس اف (ًكىلاملا تيبل لمست
 ٍ تون عامل: جو نب مابتتعب م هم ند كل نأك امالانخ ةعينالا

 نيؤسملاماماوابفتصمو ابر ,ع نيا وا ميجوز ونو هربغابإ) ثراوالو
 بسلا نب صاعلا دوحومملاملا تيبو الولل]خرمال اسف نأف



 ا 2 ابالا سل بيبشف ناف اهلك انب كاري فو هيد سوتسلتاع | 5 31 كلا ش

 ظ ماجد مالسالا مح ثراولا نامرفتدق هنا هسبسبج ال املأ تيب 11
 ظ كرولا روم ّىَفش لما اضببا عنا يف نيرالا ووسام 8
 ْ ابيمرعنوادماءابحْواننمؤ صفت !نينكاسرئت فوطابكفاطاوا 2
 |( توما هل صرع نبيها نار رفيف ةرعلل يحوم هال عةب انا 77

 ا اقل ١ محؤأو اوحقوملاب تر رمل قاهلاوا ةرّصل امتع شيدوتل
 ثوملا يومرعب ثراولا ابحفخابرَنآَ :واداهنجادونففملا تومي

 ظ امر والدوا حاكموا ةيارقب تيل هيال دا ةفرعم اهتلانو ةظحطبولو
 الق ىمائفلإب صئخلا ده والي صفت رالل ةبصَسْفْلا ةيرحلا ظ
 لا انم ثاوانف ىضاقلل ماشلا ليتك ةفلطس ثرالإة داش ظ

 امال ةيجردلاو بزعل ائمردالابهمحنساازهرهاسشلا 2
 ا لاجل نسئرالعو ىلا و همالك3 قانسنو ثرال هن اومامافاهسش
 ١ لشسفاسسلا قاذكو ىشسحلاد املا نكل فو ناكم/نبعولد در وكرلاىا
 طظيبلابر شع م محو راضتمخال اب ةر شعر وكرلا نم نيئل ابلارعغ
 ا هدص ُنةكيْنإالا لمس نادل وق هيعْئغباَو هو هش اونيالاق 2
 ا ٍداوبوبال للا دال ءنأو هوباوبال ادتزبلا يبا جارحا ل عمييئتلا
 ْ حالا نبا حيا طف هبا نماّندسا ءالازمألا لوفد ل1 ىا ساو هالو

 أ يال اد قابس ايكم احرال 0 ال | نس هب أما بالوأ نيب

 ١ ةاللدسا ةلج الط ساما كل وبالا ثيذ قزح دب وتالوا

 ْ جزل او بالم بيوبال علا ياها دماجرالا ىوذ نك ماللملأالا اهانن
 ْ وسط عدس البجا كير ورا قادمألا تسرد تراست( الون

 ا نم نر العم مملاو قنعملا قتعمو قتعم لا ةيصعأف ةرثكلا3َ

 ظ تئبو كت ئبلا نه ىطسيلإب رش عوراصتنخالاب يس انتا
 ظ تلفس ناورر هلا غش صعب ق عقوو نبال! ىإ لص ناو بالا
 ش مول هر اوه كيسلو رمال تن فين لوُحرل ريس سلو
 ْ 8 دوغ ُف رطل ارفق !تانمالا لح :ريملاد وعرصملاةرابعلع
 ظ نم نذنلا هت لع داو بالاوا مالالّبق نم ةرملاو مالاوفاصقلا
 ىا نحل ام ِمررص نموقو يول او ةحوؤل او تالثلا انْ امج
 ةقزلاهعوزف ارملاق لائيين | رصقالا يسب نت 'رماكوهب ترو
 ئبعتم صيارملا بابقاب) ايتس اورصملا اك ةحوبجرمْهَعل



" 0 
 ا 1

 كك 5
 7ك / لل نسي 0 0 1 0 7 لقا ل 1

 < خفض يدر قناص ىفاشلاو يكل نيحورلا نيرا ركل

 1 يلوا ن ىوكبأل او طف لاحرلالكو |ولف ىسحوشو 'ةارطا هير ابعد

 1 نمو نوب ال الطف وراد تالاو لا ةثالئومتروىتبنا
 ملت بر الاو بالايديلاو نيا: نبالا نيا عامجالاب بو هقب
 عوزلناس سو اعبر اههه نتن | ممل متو نبالإب وا
 نوبص رولا هيَس مرت اف قال انب ىسرسلاباللورعبرلا
 هعردوهنمالعان ايبا لكل صاوولع نمي لبا ملإب بسلا د ومع
 هيملفسالصان ىكي دار كسل اب هد يدشتت ىصتنفم ناكو هتملقسأ

 ناو هعّروؤ ولمس ناورزص | قلاقبف ةر جلال [مدمىلعاهعردو
 ةسمحن ممم تراولافركذ تبطاوال نوكبالو طقف ( سنل !لكرح او االع .
 نمقايلاو ةجوزلاو نيوبال خال اومالاو نبالا تئبو عزبلان فو
 بالل تمحالا نملكو تنيلإب مالل تالا 0 ةدحلا ب ياستلا
 ! ذخات ةيصعننالا تئبو ل اعمابوكل هتان تلا ةفيفللو

 نال يركعو : ةعبرا نم كريس مر صت وضورملانعؤض اعلا
 00 انّمواسدسابرو

 مر سوف وٌقابلا تّححالل و سد سل! نال ١تئبلو

 هقجاوأ مرد املا وهتردقالك ريد رجلا اًمسسلاقروخ"

 مافيزلا منح! نأب لاجرلا سؤنصلاّىم اننا نكمي نئاكلا

 ' ةجوزلا الان احرلاوإ ضلال اهياق ةحوزلاالا اًمَسلاو

 717 ولا 1 ل اوحمو ناَجورل ادحإو تنعيل اوىنالاو

 وِباللر تينا نمل وال ا م جورل !ُتبملا تبحرفو
 يب ُهسمموف دقالاو كد رجحو ورللو ةعبراناسرسلا
 رشم ا فة ثالث ب رنتش ا تالف اثالئاتنبلاوتبالا ١

 دِورَسعوةعدرااباص اهنصونئالثو خس

 رشم دعو لاداوف الأ سدو شلة

 ليف | هد سسجسبنت سببت مك أ زرمو نيعبسبو نشا عل نوي سو
 0 !نكم تبدل اوارضملا
 ظ تدمر وصتيب نا نمو ىتش لا هلاقدحاو تبسم ةحوزلاو
 ”دالو اول وهوةنارما منا نمكم نتبمىع هديب لجر ماقااذا ابد

 مبن١



 0 ال 0

 ا 5
 7-0 1 . ا

1 
 يو

 - فشكفهنماع 0 لوم وارجور هنا لع مديد ةارماثماقا ا

 8 كن هركف دقو انشلا ةلاول ابحرلا ةلامل ىنخوهاذ اقنع

 نمدرفد | نملك ظ ب اًضذيبتتلار مس ساند
 ئيئتسبالدرل اب لاق نسور الل خالاوجوزل ال هكرتلا هيجراح
 علان دل لاق هنوخال تانالا مدر نمد
 ةثرولا ىاادرئئواوةجو رلا آلالاملا عير وح نمىنسنال درلاب
 كفيلوفنملا لصاكىس مامدجو نمعؤنمقوا ملكا تلا و لاجرلا نم
 الص هلوقل مإبب :فايسوالصامارالاو ود تروتالمن اهلا
 ؛لاللا هحو ثراول ةيصو الو هفحقحى دلكىلععا هد ١نأ وييلع

 هسلؤص هن) تب دملا قو تب 0 ل
 لاهنت سادزن اقةلالاوةمعلاقمع ىجكىلا بكر
 يفارق ها ابتدا

 اضيا ف دل الصا هروحاو ةيرتحر إب هذكن ورب م/م رس بأ و

 بالنا ةار ينحر مو مْضعب لا انرفعت مادااىف

 قلقالد هدر رك روف 4 ىلع اذأ ضو الفا ؤعونام

0 
 قالا ا ملع دربال واممضر فان دخا ٌنّبنُحالاو نبل اكٌصرْداَدَد دخواذاُد
 هلك لاطازب لكل | اهّدَحا صب درلاو كرت امن اللا الفلان هلم
 ؛الوس لاما تيبل ضورّملا رعب مضحادْفَكُ 4 قابلا وا ملكه دفد
 4 مامالاو نيل ثرالا نالال ما هدم ف هفرصب لداعم ايورم|
 بويا قونسملا وعلا اومرعي مَن ا وسمو
 لاا ارطمرقو لصالا قبض طال وفنم طوس فلذ
 ل لل هتملاخ مئئفيام
 0 همه لماذا

 فىدحا ثر دعت اذاق لاملا تس ىلاوا / تفر سم لاقل نكح

 كَل اذهر انئحاب خيرصتن رصملا مالك ىسل وى ىرحالا تنبخن ىئمجلا

 انناك !قفك دنع ل نول |4

 لفاذزوجوم ناكه نال ىاتي .ئئموأشس [هكاراركنمَةَفاَرس نبا

 ىضاقلااضيإ ند ىلع ىرجو انناّسم ماع لوقعنالاقو ةبامنرالا

 نورحاو واحلا بحاصو ىروجلا ولو ملاو ئسح
 تلقا ذات ضوبدق همالك و خاوب سبل كرخاشملا ىوتشنملا رصملا
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 22 لام قق سلا قمل ن ودام ص اك ر]بلا قف ناك ارظن نبما دب 3 ناك - نالباعطتادارم بلو كنتي مطئاولاملا يبل قرصي هن ادرلا مدعب
 ماعلا هظمب نبمالا رص مطرب ضاق كب ل ناو هبلأ عقد حلاصملا
 '  هتدابز نمائتتسال اقعاببصئوا ٌءوصلا ل عربعرج بجو زلارع " هلوفو ثاريملا فالخ ئيفس هس ذةارب قاهكتاضرع فرض نأ .  هسيجاف زكاته ناك ال. ورب الا لا ةاكزل ا عق دز وب وست ناذ
 لاح نيبكمحر ةيحورلارعم ناكولف ماجرالا ىدخنمانوكي مادا اوه عوج ا هيف جرس نب لشن و امرش دوف سف د ةبارتلا درلا ةلعنأل
 ف تئيل اكادحاو امئص ناك او ممقل دعلل اءلط هيلع درب نم مايرسل ةبسنلاب مضوردنع ل ضف امدرياًهاو ةيجورلا ةديججمالمرلا مج ضارمل !١ قرصلان كل هلع درلادرلا هيلي الا ريع بحورعل تب و
 . ايلاف تائبلاكفنص نم ةعامجوأ درلا ب قابلاو ٌصضرْمل ا ذخا ثحالا

 ١ كبوه ماسر رفب ميلع قابلا درٌركاَم نيقنصوا ةبوسلاب
 نئبلاوررش ىصئ ام وعبر مالذ ة دس نم ناس |مميضرُف جارحا رصن قس ماد
 فصلا برج ثرمشعل نار عن! نمل بسم ا مصتش امم ابرا نال
 ظ ةماقل نقال اوهومب 2 0 رو ةجبرائمو
 . دعلوماللو ةئالث تنب هئبرالا سي رنؤتلإ) ثاصنخال انعجْرتو
 ةئالثر شعت انمصرس مص هرج ارحار عن قرب جود ماوتنب قد
 عجرت و صحار اوُويباَف وإسم 0 هجبرو تيبلل هعابرا
 ةكدال مالو ةدسنن نيبللو بر أجورلل شمع ٌهئس قاراصتخالاب

 جرن و نبه سنن و هك نم عل اه مرس عبر هدر 000
 نورس 2 زل ةجبر اف كورلا يالا نتا قا ءاصتتخالا
 ةجرانمابإ حتى ملبس ةَيسلا نم اىهمابس ل والا ل دسسملا فق ار اراصنخاإلا ىف ولع لاعب دجر اًنئلادس اذ ةكرس ماللو
 اهردصكرعب نيخوزلل ىِّملاد عبرلاىجرخ سقابلااهدعب نيَسللا فو
 راك قبرص املس نمتيل او مالا مارس در لع مسغنيال
 رشع ةدسي ةعئرا قةعدرا يناس امل بسلا برْصْتف ىا ىئجرحا
 اهراملةفيرطل اهذهو ىئئالثو ني اب سام قةعبرا هَملاتلاذد
 مال ار رف قة دابز هنالٌقالا لوعلادض د رلأو رسم ةرصئ كفو ةريغل
 اونوكيل ناقام درع قة دابز واهر دق ف صقن لوعل اواهددعؤ صقفنو
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 ٌرطاحرالا كود ىلا لالا رص فرحا نط وي )ناي صورتلا لا ا
 درلا ماما مخل نبا محد دوا دعب ةأور هل ثراوال نمثراو لاخلا ظ

 كل مالافورلافساذاودكؤفاضيفلاةاتقسالة يفلان ارمادا

 مارا اول والا رصملا نايجو ليسا ةليدناوا ثلا 0 ته
 2 ناوهو ليزكت الها فذمنأ اهزمميبرون 12011 قوؤقائلا
 وفوُةَيارْفل | لها بض ُدمو تيملا لأ هب قرن ىدل املس ملم زف لك
 ئاقفتمن اهدا همتالاوه لوآلاو نابصعل اكن درقأل افيبردال ١ثبروت

 فالتخا اريظياما وئنافا ناكا ركذ لاما يجز مسد

 لاني ا ناقل هيلا برقلا انماف ثراولا

 كاك بست لولا ةعاجواناكادحاو هير ولا نم هب نول دب ٌنمَىلُح

 وهن ا 0 : ني ذلادب نلمس

 0 هب ح ]ل عةريبمت |, مسن قا ضرملابوانيِشنالا

 تالاملاول اره ومالاذس حالا دأو كلذ دوم
 1 00 نيينالا ظح] م ركزلل كلذ

 صلب وا ضرعلإب اماهئا قهبئنولدب ب ْنَم ثراكماحرالا !اىوذدُثراْنأ

 هبورعارب هدالٌ هةر وصخلاب ثيبر ون مّ, روت ىضاقلا لوفورهاظوهو
 لفابه دموع مع رُمترعبمج د !درفتلانوهوركرلا لمي وب هرُفلا
 ,ةديافلل امض نيبه د :انيب قرفلا امد: مصتب ءلتماركدئلوةيرملا

 كل يقرا تدي ودب ةلئم نال عب ل والا ىف نبا تدب تئبو تنبت نب
 تّيِبلا تئيللا لان انلا لو أرز | ةيسنب اعابرادرلاوُضْملاب لاما
 فائتالاب ةساسلل لالا تيد تنبو تب ُسباتْيِب تيبملا لا اهريرغل
 اوتسارتس عملا هن الكف ايلا لعاماو ٌتراول ف !ئبسا الك لوالا ل عاما
 فصئلاو فصلا تبلل ىرح) تدب نم تب و ئباو تئب تجب ٌةجردلا
 ضرفملاب بل صل اىئب نير ل احلا لع م ناب امنالتا هاو نبال ىبيرخاملا
 انالئا!بيدلول ىرخال !فصْئو اَنْ لوألا تْئيلا ىصن لع مت ةدرلاو
 ةقتسأ وتس هين دافا كيلا ةيسشلإبال ثرالل يسئل انوه اال بزغتل ١و

 2 تلبذو ا



21 / 2 

 ['  بالازمخلا تو ابالاب ار ابيعا نيؤبالا نم علا تئبلّق إل اومالل
 | 2 تاقيؤتم تاوحا ب ةئالث هس نموعت و ىف ّسلاباهمإ بجو
 007 برق ]كه عل مددرلاو رمل ابمهف ابره نيبو ايه سمج 1 عمزجب لآملا
 2+ ممهوُلمل نابب وف براقالا ئمثرالاب روك دل كوس نماعَُسو
 ةجاكو مالاوب ا ةعل كداصوفو ءونلا عم فرص جف ارصأ ةرئسع

 :نبكت ال ادالداو رتعرحا ءاجرالا يود أيه دع نق واااو
 وابو رمدشت هيلاربش نانا واكل روك 5 نبا تنب تنيك نبالل وأ كش
 كاين هدام لمأُس تاببل ا ظفل نال نبالاتانب دالوااوركذي ماماد
 اونو كلزكت اوحالا دالواو مالوابالوا نبوبال ةيحالا ت ابو رصللا مالك
 ثاوحالا رهن اك امل هه سبت بوالاس ف ائراسازكو ملل ةوحالا
 يق دن وصلا لماشلا الو ايري لوا. !ماكذ افكطم ثرربال
 [ينبلا ك3 نم ىلولاب هصفل و ةوحالا تاب كو هلق وح قولد مياس نال مال ةوحالا ديت ع اء ا وره روكذ نبل ناسبلاب ةوحالا عرف
 بالوان بوبال ءامتإل | ناب ددمال بال اوحاوهو ملل اورماك
 ملكت ال ال او لاوحالا وسكرلإب تا معل او مالل مارعال )اوس دكومالوا
 رجا نمطئفاسلا ادعام ةر حلا ىام/ نول ملا: تالئلاهئامرجوم
 دعم ىوطعمارهو هبي يمطقاسلا سن د3 لذ |ةرجلاو
 تمالئو نت الاخ ثالث نلجول ]4| ءورس ف ى,لعأ ربا ن وكيد
 د نول رثلا بيصتما لكلا تالانملل بر افرق تايع
 فا 0 بوصل دنا (ملْدلاتاملل دسالا
 ممايماو مي اياك مل) نم مارعالاو تايعلاوثال انما ولاوحالا دالوا
 اكبس اككنراولا لامممدكنالا ثرذالا ظْفسب اءاّمحاوادارئتا
 هي ناو هيرئاسنؤويرمف مايا ةلزامياالاو مألال اوه تلاثلا ثاولاىلا|.قبسل لاملا تخا ماريعلتكاق عنب محن دق ناكنإف
 هتريام نود مالا والري انا رعفاهي ماعاد ماع تامول اكمام,
 2 ةللةلزنم لاهو لاخاكا و كو هئربام نريد بالا وإ ةلئئ هتامعو
 2 ]ل مق افوحاوم ىذلارجلا ةلرامة معو ملكذ ارحل هلا
 سالو ريربالا عرش ردكم مرسول نملك واب اص او ضورعلا نإبب ق
 ايصئالا د! ببصئ ئىعص نم فمع ىسورفل !منم]زكر كس مررفو
 شضاملالاا مص صئفسبال واب ماع دربال نان ةيروللةروصحملاىاةررفملا

 -+ +. .:.ويفووجو جد قت هد 0



 >وأاما مي قس نمَنوكدمال ىلا فن سباتكقروكذمسدسلا
 كلا تسل اونب| تب وا

 باع نك ىف

 ص : رمل ادحاف دابمحألا طبق نمدهناث ةوحاَم محو جو ماك
 تب ار ىئحام/ادبلاغت هسا نال نلت آر !ًكددول نا كَواتنكو 0 : وكل 1 5

 ىبارلوالدارل وهج ور فحل جوز ض رفة سمح ضرك و فو ٠
 هلوفلاعمجوا ادرفم يناوان أاكاركذ لّصس ناوةصماخلا هبا رفل اب اثراو

 سالك بال اءدلدو دلو نم نكد منا داور)ك رئام صن كلوىلاكت
 ارياطاو هزايحو هتفيسحُق هلالاعاامامتسل كولا ظملو اعامجا
 ادب ركىلاغت ساناكناوجورلإب بامالاك عقال اعين رسما
 ادثل او مايوالا نم بيرشتل او مل كيل |نيبضرفل ادوصتفم نال دالوالاب
 مالكلاو طخ 0 ةلاىلا برفاولبرس] مالكلا مف لقب ام
 كالارعلاوالاوه امذرب لل اهن هساو اههربغ ىلعمسم لقا ندجورلا ىلع
 ةيارقلاب ورفككقروخ نم منام هب ماكدلو تراولإب جور لولاوفد
 تر د نادهبرابتعا الكف تريل ارلوك امم ومعت تراولاةصاخلا
 لمسناو نبا تب وا تب ضرفو هيلا ائتدألا ترمائماحرالا ىو د
 نبال اتيبوّىمئل!ابلفةدحات تناكناو تنل !3ى اكن هلوُمل

 تّيسلا ايل نا قابسامل مالل ت حالا دارملاو كرئام ىصنامرلف
 نيوحاعمنعمج ولام هب حرج ووبرالا لا عجار ناد, هنم هوقو
 اًصِي) فصنلا الق جور عبرالا نم ء مز اكول هتاف فلم دارثنالا دارملا سبيلو هئابب قابس !كضعِي عمر ضعي محاو ا نيئاوخاوا
 نبادلووا دلودتجورل جوز ضْرهِْتناضردوهو ميرلااهيئاثك



 0 17 016 قامت وقل ةصاخلا ةيارشلاب شراو رب نموادتس
زوفوكنبلادلووب ةرجورم اكن الاكنبال ادلووعيرلالف

 "22 ةجو
 5 ميلا مالا ترترق جس سيئ س يداولاكنبلادآوو دلو ولو 00 امّممرحاودحاو ا. جوزلرسل
 هيفلاشو ملا ابتلاد هنالْمل مدرلا ن وكيف قاب ل احقاضرم
 كراون ادن راووداولا ىاامثدحا مة راقت دومداضيا
 ادد اكناك للاعت هِلوُمن الما امّيم ناك | وس فس ئأو
 1110 ديلذا نامل ال اكنيالادل وو مانام
 ناكر ير راو نالوا ناتج 00 ىداصلا
 هيكاحُ ورلللعجإم 0 رلانم اق نكي وا

 فيعضتلا زمن ىو روك. دهيكنال ل ككاحو ةيحوزللامىعض !
 ةجيرا فوفو د انلئلاارجاد و ثيل ارعم نيآلاءابرعم نأكف
 ذويعالو او نيئئبال ىلع دوعصلا ةلاحلل ا نيِبألا د دم صرف نمابهاذ يك ارايمإلا صلو هبصانو لاطإ لم يسملاب) رع اصق نسي ضوق
 شن صدد ا دال اب ]عتب اماو بصئلا ربعه
 0 ضردولما مابا نمنكاا وساهم افا
 ا 00 هرفئم تن انالان مدرع نمي لمْلا ترب ئمطب ضو
 ا هلوُمل كل ذو نجوا نييصعب نمي شدارفنا
 اتناك اق تاومحالا ف د كرئام ثلث نمله نيت قود اند اسكن اك
 ةبعريوب ال تاوحارعبس ق تلون ' كرئام كربامناتلتل ا امرلف نيستا
 امها لا نا لعل ردت نيعسعل 0 اا ضرماهل

 ناوحال ايو بالا انئْس ةنائئيلا ُئَنْحاِلا, سيف ور ادئناحالا :
 لاعإبلوُمل !له تائب | ظل ق تالخا دَّنه لب نبالا تاني تائبلاوا ١

 . اخت لوقف ايرلص فوم نال بف هنا لع راحو هنْفِبفَحْق ظَمللا
 ,سائبو نبنيلالعلدت ةبالاق هيلع و قانعالا ف ,يفاوبرضاف
 . مودلات ابوتابسلات اوحألابورماكن الحا دافوان بالا انسب
 3 اكولوه و ٌسيدنالا طح]تسمركذلل ل اكىاكت سانااص ياه ميعا
 9 عمك د د أب) بجنن ا ىرصلو فو تلثل !ارظح ناك ةدحاو عم
 ارجل مام !صرف نس اول صدوه ولسا اسسماخ 24
 اهناكاوس ترفل تاومالاو ُ وحال !نمن اش االو ثراوئنادلوالد
 هلوقلالمادبح عم مال سوح اكاهربجب ئب وجال مااروكذ ال ماافشنا
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 ىكلزب سو اوكا كارا
 ١ ةيلع ىسيف و دو عسم نبا نع كرايجلاهاور ىيرلا عم نيالا تي
 | اللا تاير ىنبلاوىكتلانمرتكأ نمل سبل تانك نال دقاملا

 شع ةئالئض ورمل باص حسمت هالات خاواغا هلو اكن ٠١ هلم لنحو َّىناوان اكاركذ مال ارو ىمدحاولوننالا تاسو تيا قاك
 " رجلاوبالاثريدقورملا 0 كالا
  كانالا همست ومناسب قابس وامي ناعم دقو طقق ييصغتلاب
 / ا ُىئاطوعب را فصنل ت ادذو مالل تحالاوةِجوزلاون اندجلاومالا

 , | بجمال نمو بج ميك عرس ضورّملا باه او تراول انإبب نمرصم ا

 , قاتلاؤزامرح بحل والا رسيروةبظحر و وا نموا بكل اب ٌبرالا ببس
 ' هله نكمؤرمركوعبرلا !فصنلانمجوولايلولاب جم ناصف ب
« 

 ١ ليل كاعنمى مستو فصولاب بح ناسف لوالاو هبرولاع جاع
 | صخ اب بحد قابسو اصرا ةّيرول اعيصج)ءملوحد نكيوقرلاو
 , بالاهلوق نمزجوي اكليل, لصفلا ب/مدارماوهو ٌفاركتسالاوا
 | دب م الك نال واهنايجأ ثررالا نمر حار ىجعال جمرلاو ثالاد
 | مكفيزصالاوهرشل اعرو سيبلو حاكبو ابسنب هسْئب تيلامحلا
 ناكو ابا نيالا ألا ةيصخلاىمر_هغالؤمس ناد نسال !نياو رسل ىلع
 || نب اوا هيلع مي انهو ميم برا ةيص ع هئالوأ هب هبال رالممعفا

 | | رصحا لمدرب 3 ةنافازه عمطتنتب ئىحهئررذاكلفس ناو ةدارم ْ

 ' | لصملارخا رك رس هئاب تسيحيبجا ناتئباو ناوي ا اًصياوبم هنأ ْ

 |١ يد |نمنال عارجالاب يبل انبدو هبي طسوتمركدالام_ىخال الع
 طسو:لارصم اربي ل هس سبت كمال ادالواالا هدوجوععص تنال -و

 ظ ةلئالضا ردال ن١ تببطا مب وهسن نمنالاخاتميإ درك اكذب

 | هقوفامو هيبالدحلا بحل وانثيل طس وتمر بعءائاوابجمسل
 |( لفسن اوال نب او نيالاو بال [هئالثَم_كٌنيوِبال حالا وروتملا ئم
 قِهَسل اوما امال هئالْسلاءآل و هد عبر ار_ خبال خلاد عامجالاب

 0 ظ
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 2و 1 00 85 ان
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 نيك 2

 | م 0 0 0
 ا 0

 ا 0 ا دال ةراشألا ساه

 0 1 4ك و الاوبالا م دال اكدر فاول
 ١ 1 لتس 0 يسن الو يوكل اىوهو
 0 هبممسا ةحرد 3هنالدح دل وا اع ا 00
 1 هأبا ناكنأهنال نيوبال خالاو فواوبفةانأ نأ عا مالمنب | نياوُمساك
 0 هيب ورم ب الا حاوهيموي درقاونو مه ناكنا وهب ل ديوبو ١

 1 بالو دعب ءلوقؤو سايل هد اط وجدل ازاقا ظ
 ملال عفوطعم قاثلا بالو لوف نال عميبنتلل ةداراوراركل امويالكل ّْ

 بس املةئسل ايإل وف معرس هبال حالا نب اوهيلبام إال 1
 قيفسن محا نب | نب اكد مج برك ضر اكنول ع مسفهتوفل وبال جانياق' 2
 ةرحاو ةممج 2# أوس نال تل 2 !نبا مرق ب بال مال 17 ,امدق بال اني او طل

 قبس الدسم اوال !هف مساس هَ سوبال اوبرقال ا ابي مرفب

 متورمام عنيا وال وف ةعّسلم_خ بآل ع ١و هئجرد طل بال خا نياو
 معوتبلل ملعولطب ملاذا مصل | عدرب ( لل :وةلنيوبال
 ةدح متع مدقب هببأ عنب او مينا مع رفد ,تيطا عنب افددحمتوهبا
 ا أن ببجا اومهو ئارلاىلع ثلا رهو آلا نبا مق "اكرم وفل |

 ارو ثمر هن يورال ملا نباو هدج معالو يباع ال بملامعددارس

 هدسررُ داريا يققدس هيدا 1 درا ةعشلا ١
 يبالون حاولا ىباو

 يوفا سلا نال ءامحالاب تسسملا ةصع مسج قتعم لاف هنوُمل ١
 ببوحفو هيمي الولاب ولعتال ءاكحادي قل هب ذاال ذاالولا_ م ٠

 5-5 اوتو ا 0



 | الشلل 11 كلاب ا درعا رمال ظ
 ! 0 الحلا بلا ليزا لع ظ

 نك اذا رنم ىسب :و تائبلا صرف ملم انال نائب وأ ان)

 1 أما 0 3 اوس اببصعل نص بالا تن ىلا

صعبئمابعس ناكل اق طئفربخالا قريشا قابس كا نبا نب اك
 ظ اه

 ||| ةرحلاونييثنالا ظح]ثمركّرل نيندبل ا ىلئدج قب 1

 بالا نجم الفاهم تبملانيبو 0 "الا الا اب ىعال مالا

ناعم كب اف ديا
 اًضيا 0 ن 

 * جم فوقسنح نان 9 ف ل وصودّماف

1 5 

 2 نعوهببأ ما را

 باللةرجلو هذمالادثراول اانزئيعم را ل اقو

ادبر تاسولرعت هب ىلرت اه/لالبال 1 ابي
 310 ةرجو هيبانعاقنإ اروكدمل

 تانحلا لاق ملا ةمجتمىا بالا دوج 00

 ِى ةأءالا وم ب يسلا 20 امئلاءاضم) الل ةرملا

 0 اح ةمح تس دركلاو
 الكد|ىاماد ب) كامي هن اماومامادبا 1

 0 ميس الحرمل د 1 0

 الا لا ىدجلا فلاحا

 0 نارملا 3 الاف مالا 2 دق سَنَف اب) نآل وسداد 0

 نمىرىيلا سجال باماكب بالا محنمىأ فلا ةرجلاوامل ىفلاك

 نال يفصن امي سدسلان وكب لب «.رسظالا قمار |ماكمالاةنميتح
 أ اهب ف اثلاوأ محال نا كلوادب لدي ىلا ةرال اكابر غال بالا

ى ند( ١ ةهجنبافرنا تن اكولاكت ركل
 مالا ةيارق ةوفد لوالا

 ار هىلعو بالا ف الخ نيئممملا نم تاديملا اسوا
 قابسوسابقلا .

5 0 

 ١ هخال أو دربال نمو تادجلا من دس نماطب



 نبوبالك حالا جضكهب بج امك مااكامذمب يجف تاب

 تخالاو نيوبال خاوو) وال ومرت بال تضل فو ناما ىب اوسالاو با

 ةر اعلا ةزه هوئرف ةناث ثراو عرش هءلوق واحلل

 ملا بج سفُْسللا خالا نا اكمالل تحالا كك ةَيبقَسلا تحال نأ
 قاب نامه 3 ءلافامب ا ناب سس رجا ؛ بالل

 ةفيفشمل 0

 كلو خل كماله 0 ١و ا

 00 حوحو ىّ ظ
 يفق ئىقشل هيدا لل اع :ورحاإو جال ل صملالوارصملا

 اهمقكبصعلاد 2 ادهيصعلا اوُملرسملا ظ

 كلؤب رةيعولو ضرفلالاؤمتن امرسالكنأل ضورعلا قارصنس انس ظ
 بحمضلال ةوطوا فر نمي اطُن وال نم دييسعبت 00 اكل رصملا ظ
 قالا يلادئرب و تما ك1 وانايرح يريم !
 ا يبوحاو نيوباءل ب تمارمروص ٠
 ايه اندلع وحالاةطساونطب بالا ٠
 وا ا ورانا رحال لزم ]
 وسلا مص ام دخاب هئاق هيلا بحلا ةديبأف تداعق بالإباتح . ظ

 ادرارمتا دالواو دالوالاثرانايبُف 3 ىبصخيلاب ظ

 7 ا ل 0 /

 ةسعلا نال رص ع مسنال 0 نب ثتراد وأن ْ

 0 ل ا



 ١ 2 الملا ارعءاصمنّبسلاو ىصنل اةدحاولا

 1 ئيشنال برصتوأ ظح]تسركذلا لاطاق تائب وكوب محا 00
 اصننخ 0 0 اوبال 0 قساوب بذا

 ١ لو يفلان لوجو دايم 0
 ْ 1 اناوردر

 دالداكاأدد دالرت ناو سلا دال واو اماعرل ل 1
 قاوم كلا دالوا ى نافل! هاج اولف ملت م) برأ مح ١
 نسال اداواس جم ةريّمع موا درفْسسركذ بطصلا دل و]نمنأكد ؛نبالا
 ' ققالاو ىصنل ااه كَسَب بذسلل ناكناقركذي نكب منابال ادعاجألاب

 نانالاوروكول ا نيالا دلول قابل ادام ب ٌةيوسل اي طئققر وكرل !نيآلادل
 الا دالوا نم نكي مناك ب ادال وا لعاسأب 5 سنْنالا جاك مركولل
 ُماَلَف ةدحاوللامأ ىيئلتلا هلكت ىسدسسلا نبل فا اشاناول نال
 رفرلا قاما و دو عسم نبا نع هاور دب ىصقؤسو ىلع هسا للص
 ْ ابو بلاك نسل ١ صرب 2211110111 717
 ظ تاب ” 1111 تاكا له لسا تحب تكرتو كلذ ةواخنالا
 ٠ انيب ىلصلل ٌناكداو 4 را ولا تادجحلاكسرسل ١4 نكزرئسيف
 ا نال ادلولقابلاورماكئئبلاُنْرْحاَوا انرحا ادعاصك
 ٠١ ضلتخملاّن ان الل ىالو نيبثنالا ظحفتمركزلل ٌتانآلا وروكزلاوا
  نوكيناالاردملا نبا هل افاكعامجالاب بلصل !ىنب عمزإل ادلو نم

 يدلل ةجلنم ل عل رك ترم
 . كيلا هدا ارفافقوم سطاتساالو رك ةيص خالل هطاقم 2 ان

 . هديصقل ماو هدزف عمورمب )ىييحر د قناكول 235رئب
 ا ا حالا 00 5
 1 نسلادالواعم نبالا د اواكنبالا دالواعمنالاىبادالواو وبن طمسنف

7 



 ةجردعم ةلران ةجر د لكيم لانش قابىارب اس 2 ,

 ركرلا بصعباماو نبالا نبا دالوا با نبال كيم ١
 هم نربو هرخاكه هجر داؤ نم ألا نع نال ادال وانس لو انلا

 نالاب صحب ايال ما سنيئلنلا نما, ]لصف اوَسافظط مارب صحب ا
 اطئم سي هن أف هنم ل فيس |ىف نمهئجرد ل لوفد جرحو انين ا ْ
 لا نملك ُناهببا هكون م ب صحعبورماك ظ
 د طامّمم ون ناكن او نبل نبا ساونا تئب ولم ]

 دنع عصاعز هع نط رالم | دهر مرق |,) نال نبا نبا !نناوسادشا نبل ظ

 صختو صرف سبب عيل نال ايلا قابهيصعيو سس د سلا زخات لاقبالو ظ

 نييْصْوَل اهل اف هبت رملاو بتالاصيم اصخزمةرحاو سجل . 41
 ةرحو مبا رع و هن مو هرخا بصحب نم نم رب املا ىسبل ظ

 نالادالوا نمإفَت سم ا الا هوبحدمس | مايعا تاببودمامعا تاو

 ناو كراون نباوان با هعم َناكأ ارم اكسنت طوف ضرئفد

 نو ةستمنكل ُنكب طا دا طقف بصح ثربو ءىم نط ُقابلاو لفس

 او وق ساس !ةدحو كاكا اوس نبادلوالو )رو

 0 ودك شلاق قابس ٌضرعلاب ُتِبَو ئيئلاخلا نيناهُد
 ناكا ذأ دحاو ةصهج نم بيصختلاو صوعلا ئ اا ثوب واضيعُو

 لفس ناونباتنب دانكن ىرحا تئبادرعصوا ة درهم ث دب هجم

 56 ىسوسم أهلَ اق نبا امنوارخأ نبا ثسابرعمواةدرمم |

 كا

 0 0 زكآ اناكنيا امنب وانبا تنببو تئب هعمناكولهنأث ا

 00 | ِهمْلب يلا ةذحخاب راع اذاكلئئاوهو
 قكلواوركذ لحر لولو قب اًئاباه ابضيدارشلا او ٠ اكد
 ةلابجحلاو مابرالا نم يبلعم ”نلب ال قحائىعم نول ىنارصبإل 09م رق

 سببلو ىلا نا ةصالكرم 16ر07 0 ظ
 .ققاومو مو هقاللخ ال او هدو فو هءالَنل!لاوخالا قبال اك ظ
 فرك بيصحنلاو لا نيب جورلا عمضدقو باادملاودجب ملول ظ
 ةدحاو ةمبجزمر ماو اهل فب جرحا ره نكل م نياوا قتعسوم ْ



 . يداواكلثلا ماللو ةدحاو ةرجوب اذ مجلاو بالا فال نيتي اذه ناك
 هلوعل ةرطون انف ةداعاو ةررفملا ضورىل )رصف ىئكباسل نبل اشأ ف
 2 وأ ولأ ضرفدعن ودام لت نيوبأو هَجوُر وأ ور لس مقابلو
 0 ام نيارابطا] رك ةباصملا ءامجاللاملا محن ئال + حدرل | صرف
 ادرفناول ين اوركدلكنالو هبال ص اطل نبلاملا قالم كٌتلسلا ابل نإ.الب اق
  ٌقيرَك ل صاملاايشكا ةيجورلاوا جورلاعماعمجا )د اناثالث ال املا[ يسقا
 مشكل ,ةابلاو تلا نينتا نموه لوألا زلبسسلاا قرح وزللف تضالاو غلاك
 - قس نمز وكلف كتس قبب امك و مي صئ هل ددعإ كا وبالل هاملت مالل
 ةيئاسلا قةجورلل و نيريازلا نيذصالا 3 قايس كري صحت الليصانى و
 ايريائاواول اق قابلا بالئو مسوهوؤابلا ثلث مالددمرسةعبرأ نفد
 0 مال نيل لطب امرط ةسحنع
 اَضلَيَو كلثلاه مالك نإوبإ هير ووملا عت هلوق قنِإَملا طفل عم اي داتعبرلا
 رات نر لابدرغالا بك كلابايان ويتسع ترب كواكب
 ' بيصختلاو ٌصرفلا نيب ماى مرمام بجو همدعرنع نالاكثاربملا3
  رصساكح يلا ناوحال او ةوحالا طف سي هناَقهقرافبب الا نا الا ةريغو
 ٌكافب بال اففايساكب لوا ىروبالاضاكنا اقيلب مط بالدجلاو
 "  ينشمتواىااب طقس الو هب ىلدت ايالدسفت ماطتقسل هناقاضمادجلا

 - نابسري 1 ولا لا ع
 .. مهن قلبسبو قيس ايدرإل ةرافب بالاوهسفن اقسيامزمالاذ
 0 دردال و قابلا ث لت ىف ١!تكلتلاىم مالا درب اهي بالا ناقئبوباوهحفز وأ

 لضم لب إلف ةجر ملا قأ,ىواسب الدجلا نال الم اكُتلتل امعمئخاتلبرجلا
 - لل هركد ايف اشتسال ارص حبل و هسسبئت بالا فالخ املع
 '" هحعصاو رب رطاوةرحاوةدحالا عم ٌتوبال بالا نا اًصياهُقراَم
 - هطردرإلالعالكازكهو عبرادجلادجعمو ثالئرجلا فاعمو ناتدج
 اكو ءلودل هَيطونركدورماكس ب دسلا3 راو ةدج هعمثريْنميدذاذ
 - نئيلاطرسلعيعتل ةدءاحلا كمر ان زتكاف نيت راجي ت ادملا
 - الوسو سرسلاب ثارب !نم نبت ريطلى مق إس هيلع مد[ لصدنإ
 . عورتوبنمج ثا د قولكم ةبجاص/مدحا تدار ما وهل دال ق يبوس ١
 ٠ هباق]ماودلولا ماماماديبورلوب ارم قاف أهّدب تنبب مرش نب نيا
 0 نكاببعرلولا ده تاماداق نئمحجت اذ ىو نينمجئمةدجوؤ

 ةياعيحا
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 ا 6
70 

 5 نحو 5 دج

 ١ : !لبالع 1 32 ا 2 ١ , ع اد | 5 ١

 3 سرىسل م ةنرعل ريف لصفت 8 رحاو هعججُْر ا د ف وهيب ما .

 ١ دواد البسام قوناريالارانتعاب مصصلا لم هب وسلب امني
 ا مانا كحو تادج التل سدس |ىطعا مالسل او ةالصل هيلع هنا
 ١ تانابت ابل دملا اني أيمادمالا | امرجن مس تب وةباصملا ءاجا دب
 0 ُتاناب تابلرملاىا كن ركن ابماوبالاماو تلاع ناو الا ماماك خخ

 ىلع ئبئاصاو هوف دادجالا ماو بالا د ماركو بالا ما ماكصلخ
 ظ تبالدال ريال نائل او بالا ماكس ربو ثراوب نيل دب تادج نبال ورسم لا
 ١ لكوه تائراولات ارجلا ٌتراىامطباضو مالا وا مسرس اف دج
 َتاناوابالا ىف ماكر وكذا مال !ماماكتانأ صح تلصوىا|تلداةدح

 الك مال اى |ماكيببتن 1 0 تلدأ ئمو رن بال اماماكر وكد ىلا

 هس عامجالا يفر ْرْدملا نبا كحوركذلا كلذ ثريالاككزت ٠
 ١ عمار اهن الع | ندرعتن اذا تاثراولا تاربلا ٌترانايب ٌةَقرعمو

 ! درُمملا مكن ائاوادب اةدحاو مال !ليفىم نب ممُيراولاه تادح
 ا ىتد حاصياو ةجررلادرعنب كشنذ درعّسو بالال يككيلاَو
 ةئرالاوماد با امس لكل /كماو كوبا كس ىلو الا ةبجر لاق حقاولا
 ١ منة دو رطل تاجر دنمىل وإلا ة جر رل ا مدساشلا هجر رلاق مفيدا
 ! ةسما1اقو تع ةئس ٌمعدارلا3 و ُهُسامما لانا ةحررلا 3 الل وصا
 رس و ئيراوفلا ابرق ناكةرْساعلا لات لصواداًفازكشو نوت الث نانا

 تاشلشو انا ٌفْصئلاوروكد هجر ,لكق لوصالا نسى سئل اوةرح م1

 ةجدارلاق و برا هَتلاَمل لو لوسالا نم ناتج هائلا ةبردلاقاذاف
 ٌرسعانتاو ةيبامسمةرْس الا ق ور شع هسة سماق ونا
 ا نارملا مدرع نع تلبس اداه تائراوربعو تائراو ئبومُّه ةدح

 ١ لاوسلادرهل نبمحرد لحاف راسم لا نمزكمام برفا ىلع تائراولا
 ظ ةَيسَسِلِرِحا نمل دب! متادبصا ببملا ىلا ىلوالا مبسَسل صحو هدم
 سّفشسازكمو سوبأب نِيَما هُيلاَمل اء يس درحل قو باياما هاا
 ملائم ابا ةربخالا ةبسد سن ىئحانال اق ديزتو تابمالانم

 ظ هس |ى ا قاىباىنامأ ما ماما ماس سد اسل |باوانإىإ ' ما ا ا املا بانا اما 0 باف ماما ما ماما ماما ما يتسلل أبدأ ما ملمأ ما ما مام ما



 ... .- - .١ ست نصنع تضاف ل: داق د كقارش 3:77: تنلالا/ةييزجرب

 | اا انناقوناتنئاَهْ اًيِلاةحردلا ضفة جر رلا كل ند دعب لوصالا نابحر د نم ةبحر د لك تاير اولا
 ئفدرعةعاضت ناو ةرحاو ُهّبراوالا دبزئالة جر دلكقازكفو ىسمح
  نيؤصنومالا لبق نم وعض نعلب امتاويلل ن !امببسو هجر د لكُذ
 ابماب رم ةدحاو لكتلَدِنَن ةججر د تدّكص اذاقبال الّبقم
 تارهارب وصت لور هلا ادهوهبلاترعص ىذلاريملام!تدانو
 سائل تائراوريغيو نار او ةسم الا ةجررلا3تاغفاولا
 نيودإل ناوحأل اوةوحالا شاوجلا ترا مقيادخأالا نم فرعون كر اول اروكدل ا لوصالا عمن ارجلا يمدإزيامايرلع
 ”داوخالاو ةوحالا ىااود اكا أًركو سخنالا ظ حل مركز لل نبَفنصلا عامحاررصو ن التل اءماص 5 نسئئتلل ءفصنلا قت الل لولاك ا لكركا 4 دحاولار كرام ىلصلاا دالواك | برو بالل ناؤخالاوةوصالا ىعاو درفت ا اذا
 بلسلا دالك اكاوئنر و نيوبالل ناوُحالاو ةوحالاىعاو رفئاو بال

 درا



 نيب ابره ككرّسملاىا هطقع ة وكر سهل ارا خفت ةكرشلا 3 نكلىلالا
 ىو كيرمسلالعاف ىعس امرك, ليقو مالا ىدل وو قبقشلا
 ييقشلازالا كراسة تكف نبوبال ءاوارعاصق ماد هدةدجو! مآ وجوز
 كلمنا قمالاىرلو تاوحالاو ةوحالا نمويوأسي يممعم ناكولو

 ناكولام ميش اف ضرول ا اهيياؤنر وى ةبارفلا ف مكازعشس ل مالا ةوحاب
 هتبوصع ئطئغس ن١ ى مالا ة ارب كرات هناق سبا معن مالادالو|

 هسا ىصررمءانورس نمر ق تخفو امال بر اأن اسيا كف رستو
 مانمانسلا اراحن اكان ايان !بهاولاففاقسالا مس عىلاغت
 به باقلاوهاربز نا عاملا كر رسم قو منيب كرّسف ٌةدحإو
 هنعس | ىصررمنا ىورو ايرئالابالاصارامارابحن كف ابانإ
 ماعلا ىصُق مم كرسي إف ةرمامي مق اهنا ىدرو فن افلاوشه
 ىلع كلذ لامك ىصاملا م ١ هتطقسا كنا بف كرشسُف فاثلا
 لعوف واب عابس هالويربتم ا ىمشو ىصفئاسؤعارهوانيضفام
 يرجح ا مساره لفك ميلاف قلمإ جن اك انابا نأ بهىوز وربنلل
 كب مل ارش عر (غ نصوصتو مدس لبس ملال صاو ٌةبصلاو
 لقا ورتع قنا نمنح ثتحاه عم ناكن اف هبوا سبي مالا
 سبل منال ارجالاب طقس بال خا ببوبال الا لدن ناكول هابي هسيب
 كاعوهصتلا ابل صرف ببال تحل ءل دب ناكول دابر كراسي ما هب اقم
 ناكولو 7 ١ 7 انتل ملدا ا ضاق نش انئاولد

 0-0 ىطام نه كد دلو ةساو طافس بال >ا ل
 هروك درب روسُد قيفتس ُىدخوا ناكلتلا نيل واامل ُصْفُرَْكاَف
 ل حن هنبوناربر فب هر ماكر نع هبي ىموصتمو ةكرشلا ىف
 هفجو رمال او رشنع ينام نمر صنف : احل كينج هيتس
 مالا ىدلو قحؤ ىوتّسبو هيوم! مالاووزلا قحؤ و هيروكذ
 ور ١!نبب و هني ةَقوقوممعنرالمصُمب تمسفاذافنارمالا
 ىو ارحاو مالا هَمتالْئِج ورلارخ ارك وا اص نحنا ناكنافمالاو
 تالوا اررحاكذ ىالًةوخالاو نبوبال ةوحال نم اوئسلا) 7 ا

 0 لوركذ نسوبال ادالوانمن طناف هبا دال واو بلكصلا
 طئفقر وكرلا بالادألوال قانلاو فصلا ايف ٌىناوابالادالوا
 بالارز و نم نكي لن اف سرنا ظج]تمركرلل ثانالا ف روكذلاكا



 سميع سا هلغما تبجي او وح

 للا كنب ناال اوكا ُنبويال نينضلالا عم نمرمرململلا ثائ الل ىّسالو كانالاوروكذلا الا دول قابلإو ناملْسلا نب)و) املفرمك اذ نَسنا .نيوبالادلو ناكناو نيئلْنلا لك سرسلا نبلواابلف ٌتاناواىئاالا
 تفإلا بصعبال ومالا نبال قال او نامل !نينحاللف بال ماني اوبال انخأو ٌسروبالن بح ص مخ فلخولو عل !نياالوخالا ا الاه خا الا اًصحنال تخالاو لس [نيّمؤفساو) نمحر د قيم نيربصعب
 ىس دسل بازل كلو ىصتلا ْءَىِرْفَسْلل نآك انانا ريض ان اكن أف باللهلل ىّسالَو قيف شمل قابلاورسرسلا | مالل خالل ناميكحم مالو بالم نيوبأل حا عمتج اول اعرصملا تكسو اخارمسبال خلا نب اوازابحيوا ةقيفحاسا مسل نالا نب !اًضِياو متميبصعبالف هّنحا بصعبإال هنال
 تاوحالاوا ةوحالا نممحاولل «ىسرسلا مالل ليو نيئلشلا لاكن
 مهت اناورم هر وكداوس ثلثلا ارعاصق مهتم ينئدلذو سدسلامال
 نكي وامي فرلولا عم يوب الاكإو سس اف مرل ابوك سن مالو عاجالاب
 لسركرلل نق بال وانس الا تاوخالا و ةوصالا اوفر اك ارو ثلثلا ف
 نوبَصرَملال أك دهس بعت : ُر ىو وصعلا نري الن يئئالا ظح

 مهركد افدحا يشن هس محق هير ول اًءيقب نوعل اخ مال ادالوا
 الات ناصفن بجتهب نول دب ىمن ع يبات تربو ُئابددب
 دقئلا ركام احدي وسل ابورساتب ابار هبدول دينك رب
 عاملا قريب ةبص حلا ىلا كو [ئنالا تقيس ك1 وةدرغنملا هاثناك
 ئيندلاعمتانبل اءانجا ف ةريئب ةبصملا فلاش نيئبلا عم تانبلا
 ال يلام كرخالا ا صاوفوربغ عمة معلا قااتمراثا
 ةوحال اكغيصعنبالات اب دن املا عم بالو يبوب الت اوحالاو
 كتئي نع إكس هنعمل اك مدا در دوعسم نبا نا ىراتعلا ىدرامل
 مسدإ لص س !لوسر ىصف يابو ََسبصَفال ل افق تحاو نباتنب و
 تححاللف ىئبامو سرسلاَنِبالاَمِبالو صل ةَساللؤ سو بلع
 ئإوحاو نبا تائب وا نائب لبس لاق ناكاذاهنالو مامالا لاق
 انلعاوتاوحالل َناَنصرِْفولُف نتن ا نبالا تانب واتانيلادخا
 اننا او دعتنس اى نبالاناببو)ت امبل ١ بيصنصئئ َةلبسسملا
 هنأ نط نب طافسا نكي لو نبال امالوداوادالوالاناوحالا
 هلوقب ةيصعاب و كةريات نيب ةصاخ نبيلع صئغنلا لخدبل
 ةيرعضوا| نيالا تربوا تنبلا عم نوّضحا يبوبال تخ ا طّرسنف



 ل اًيول جبت ئبفشلللا حالا مطفي اكب ال تاوخالاو ةوخالا
 ا يروم لوا 0 بالا دوا ردا تاوحا كم

 وم امهاابريصيُت نالو الل هسا ب مولبالعل

 مح تفرالا هاملك بالوائبوبال ةوحال / اودورم 2 0

 دا نالاربعلاملا | ءملادادصاولاكرعتسيبف ادار قنأ أواع اهمج] هس اك

 7 10 12 0 ارسو ضورمل !ىعإصفامدّخاب و

 يالا انت قرهاباىامئونل ان نكل بالل خالا
 انهو ةوحاال ثبح ثلثل الاطعمه 8 0

 متااومب نوطنغسيب لبمحلا 2” هب لع قرصيإل مسالا

 ل اكناكاذاداعّممحااذا اكليل رب خالك اكنملا نال هعم نادي ؛

 فوذ نم نيل, اوما نوبصمرال ومنه برق هنالمعم مالا لبا كربالك

 كب كنلان خلا منال ال افشالا مرابا كالت, ا قبو وطقسبلوم 0 ٠

 ةوخال اوي صم ةئلاذ# هذه والا نب فة بوتس موال“ ساره
 ا ةوحالا نال, ل اعبن هيرزفانيوبالا

 أعْبن مصطارصتقارف هحسسسبئئرم 1
 6 ال ماس نإ ةضورلا ف دارو عب رالابوصلا«زف
 بالل ماس أنلا م بج رف دالواو بال ةهوح !نوبه ندوبال

 نوتردال ةوحال سئاستسلا لاهي ا وضةلورال
 ناوحألاو ةوحالا ةدحبس اك تانيلارعم تابصغُت ادا ثاوحالا

 رسما ل ه١ لأقو هكا دع اوُحا و بسشل اوحا كل دقاوس حل

 لكل: طلعا ذه غاحوب |لاقاقدصالا ق ناوخال اوببسسملا 3 ةوخال
 اىائغبحا نيرا يم اكثرالاؤمكحرال وأ يبوبالرعل ادامرمو عكس
 ريما لعفا دارفنالاو حالا ف ىاضف اهلا عرب نابوصتُش ادارتها
 ُدخاالاو لاما ق ةركرس درت انش دارؤنآل اوءامحالا ةمجنمىا

 بح! م غاكيبونالعلاب بالم اطفساعهتحااذاو صرمفلا رعب قابلا

 مّبتررخاتل م وبصم ةوحالا ىب مدعم ده نيوبألغاعم

 اوما اقل سرا وانو تالا م !ئىبىسابفا| ْركو او مرغع
 07 ا رباس سنابف افادكو و ةوحالا مرعارنع

 تاومالا اون مصملا ل عدرب [سسسق نائارجأ وةوحالا ىب عبد رعلا
 نمرهو نإ اويسبل نسرجب ناعم تامبلا عم ةيصعّىضقاوللا

 1 ئ



 بصاولاطحنمو صرف مل نمن أبيب مرفثو سيجورلادحااببكف صرملاود

 هتبصعلف قئعمرجوي ىا نكي ل ناك هب هبشم ان ود ميش اوهب هش :

 سدو مرصعلاو هس ةيصعلا قمالكلا إب هيسيبجا بسلا ةيصع
 ملم اباركتأو رصم لا هعتن وىزرطملا هَلاَق نو ملاوركدملاو رياض ا
 ”زحرل | ةي ]رق ةَعل ةبصلعلا عمو بصاع عمجونال دحاول !لعهقالطأ
 بربص دل !مي بي صعتل ال احر) ىسبل نمرصملا لاق ع ارش و هببال
 اًصوهذخابامنال مل خاف حور وهيا دياَليِل برصعنلا ةميكرئملا تيفو احرالا ىوذ نص صريعيو مةبرر ون قعم جتا ةير ول انشر عقم موس
 كلذ ؤ لخرب ومال اةوحاوا ةببجوزلا زميحنملد بي صحن ام مجم ىسبل
 ييلاذاءاحرال أ ىب ود مم الك تلخداو تاببلاعم تاوضالاودجلاو بالا
 مه ودب لدي نم ةلزام ممالك ن ولنا م/افرماليزغتلا لها بهزس يدون ف
 ةفتعملا لا صرف تاذ الان موركذ نملكد مالل حالا ديور الا ةرصع 1110 ةييوسيس دك نابصعو صرف ىود لا ن ومسند
 اذاود حلاامو لاملا ٌتِرُذ هلو د ه.كحةّيصعلا فيرخل ركز رصمل اركذ 6
 ةروصُو ظن. لو صرف دذ دعم نكي ) ثيحمل اوحا صعب ق كن ذو درفت
 فدوهعم ناك |صرملاوا صور فلا رعت ل[صئامو ا لاما ثبب ماجرالا ىوذ
 كاكولاملا تيب ةروسلا كلتؤ طنب مور رفمم سى! ضوه د دوا صرف

 ضْقلا بل منااذ١الا قدس اكضورَّملا قارعتس ا رنع طب هنا اضيا
 ط0
 ضضاقلا لاق 5لواذوال 0 20000- امولك تبمىلل بيرقلا

 ا” ليندا فعن و وسستمم و مدت امذهق
 نإ سيلك نيالا تاببو تائبلا عم تاوخالا فو ربع مميصملابو فني قداص ملا لّصفاموا هل وذو نبرّبح) عم مالا دلو ربع تاوخالاد
 الولاب ثرالاف * قائلا فال ةيصع ةهخلوالا3 ناةربع عمةيصعلاو وبعد ةرصعلا نيب قرملاو لاط! ايي نقر سي لاح
 مييعطي لك هب ئطاامو ءلإ3 قئدكم هلو بسنب مل ةضعالوتآم نم
 قالظإةارساواقئئعملا ناك البحر ءل صو فلا وا ضل ىعهسمزضافلاوأ
 فوم قاتعالاب ماعنالا نالو تعا نمل آلولا اماز سو هيلع هسا ىفص هلوذ
 امادءاجالا و بقر زئملا نبا كحو ثرالا قابوس اى ةارملا ول بحرلا نم
 بسلا كة ألولا ثب رج ميلادشربو هتومل هيلع بسلا مدك“

 م6

8 



 5252000 اكعرسسن اب نيبصختملا بستنب تيل

 ةيصعلالونيورلا باعت نسائال امل نيبصعملا اهريوخا جمولو

 0 تالا ديول تركاستسلا اناو لا

 هلل تئبش مهل ات م ا د د

 قتلا ام ا ملخ امدح تام نسبا فلحو قتعمل لاتامولف

 صل اكرصملا مالك هس سببنت مس] نيا نود ننعم ا نبال ةوالوك

 0 تاق دج تاما لبق دعما اح ةسملل تبي اللا

 صوصنم لا بف دملا لعق تنعم ا ةأبحؤرل تباكالولا لب كر دكىسلو
 سخلث لكبسلا لاك داون بل هئومرعألا الولا تيثب مولد ا مألا ف |

 هلعج نكي ابق م رفلاوم نكلدمعم هناابصصا ابجو هيف باحمالل

 اقتل ةيرطبالدويرعإالا 0 ادد ظ
 ندا :رثك قننعملا تابصعىا دير ٌرالاوهىّدلا
 0 لل فاد اج /ة هوبا مل فس ناو هنبآأع ٌىنعملا نس

 جرا بالوانيوبال تكلل كا
 هبامهلا ءاصخلل بسلا قف ْفِلوْحاَماَو ةوبال !نمئونفاة وتلا نآس ابفلا

 كانرسكالولاذ عامجاالورجلا طف دالالا ن لعصر عملات هسا كتر
 كأو اق نالوا يبو بسنل اكنايوت سيب امنا قاتل او سسابقلا

 ءلالاف دخان د ذدود باب رعلا لدا| دارج عمحأو لك3قفدحلا

 ملاهي بشل ااضيإ قتعل !قرافيو دما ناعم ٠نب|قاذكو ردع

 هروب بشل 01 تلا بح اضادجب

 بلا يصعب قتاعل ا انكي هنا ا ايبصحت ابار

 تسول مقتعماقتعم قنصل مقتعلا ةبصعفب قتعلا تمول
 قب ابممعمال ا ءالوبةارم) ثرئالولاملا تيب سابفلا اره لعو

 بسن :قتما ولما تيرا تالا هتك ربوع داش

 ابعورموا ابل وص)نمايرلع ابفتعم هلوفر عشق
 امر لطاو فات 50 ارم ييبلو كلملاب



 + ةرايز عم *ي ذ ؤلجرلا ابكر شيدو ةاتملا في ممتع ال هدا لمس ناوهنباك : ١ رف
 روروم افدثعجدنتب ناار وصواييلاالول ار ِجف و ةئلاث ةروص ”  ءيبثتلاو ىئتساد بس سبنت بسلا نموهم ةيصعم: وكوفو
 2 وموامر بع ةارلاتئفتعااذاف الا لاوطرل ول "الود دل وب فابدلجحرل
 2 قيعناهاب) ترب ترتساولوةارطاىلارلولا الو بالارجرلولاوبا
 مث هل نبانعو ابيع بالا ت امم هّفتعاوأ ريع الا ىريّس !مايلع
 بسلا نم عم ةبصع هال كزبلا نود نبال هئارئاممعمئننع
 .قاصفلا بسم هوه مو ىوقالوالاو قتعملاة فنعم كتنسلاو
 قئمإفامرثم بسلا نمق عملا ةرصع نوك نعاول فعو تنبلل ك!لااولعح تيحق قمت وا
 ةةصوا هيب !قدعملالا قئئملا تامص ع قتعملتاريمالو تعم لا
 ماجا اذا ءاوققر اركاب ضمنا 00
 عطب تفس مالاوداكناك تاوحاو ا. كم وةرمص) ا رسب ةوحاو ةوباوا دج
 لب اسمو ضيبارفل ا قربطتخ ة وخال عمرجلاثاربمقلوفلانا 3 ٠ 0 اكناوب جما لص قرماك
 دورزشاوناكو مرعي نش مزعل اخد هسا صر هةراهصلا نباص فالبخالا
 لاقرانل ل عوار جا رلارش لع ارجا ُتبرحو درو وأبو ضوخلا نم

 وحال كراش هنآ الا به ُدَملاو ةوحالا طفس اه
 .نبعباتاودبإهصلانمةعاجو تباث سس دير و نافع وركلوئوهو
 مصل لاق كادل و ُهتالَسلاميألا ل اك هب و ييعمحأ لاكن مساىدمر

 ولام عيج لت ىمركالا مزه ضرف بخاص ى او د ماصنكب طن أف



 ايمببال ةوحال اوابل املس مالا عمل نال تلت ادخل اما خ اكس اه
 مالادالو) نوصئقببال ةوحالا نالو هلم نع هبوصَئسب إف ىس دسلا نع
 هيالد) ف خالاكمئالق ةمس انفملا ماو مجم هءالدجلا ىوالاش كتل انع
 بيصختلاو ضر فلا انبرجوُرو محا دك هئالزئكالا دْحااًماوبالاب
 هسع نوربعل نو بضرمعلاَف نارمإل ا هل ىوئس ١ ناق ارهرتكاب دخاد
 طظح لم ٌناوُحأْلا عممل نأ هيبشننل !ىصتقمو ليسا ونال تلثلاب
 اوناكاذا اق لاملا لت نم لح مما فطاو كل زكوشو ئيئنالا
 نائحاوا تحاواخاريجلاعم نوب نار وص ىسمح و كد د هو وي لس منود
 اهراراذا اق ةمساقملا نمولربح سل او تخاو خافاتناوخاتالئوا
 يحاو ناو حا سمت يد ىرصبهددعقوروصرصختالوميلئسمؤع
 ٌُكئلادل ىو سبب ورصخي الاهنردوخو حلاو نوه !تالبوانشحاف
 ناضؤ م اوا تاوحا عيراو) ناوحا دعم نوكي نار وص تالت قَررسافملاو

 دحر رعمزكب طولا,نييننالاط حل سركذلل مل قابلاذ كسلا دجا دهان | ظ
 نب'الا ناسوت اببلاوهو مرعم هئراروصتب صرف وذ مرعس ن اكناو
 قابلا نت نمو ةكزتل !ىسسراسن نمويكال اهدي اًصورلاو تادبلاومال و

 هع صف ال هنالك نس سلا اما ضرفل ارب مام [َهملا نمو ضرفلا دعت
 لمان هّكم نكي ولهن الق قابلا تلئاماو لوا ةونخالا حش دالوالاعم
 قابلا ك]ث د حا اه كس م سصرئلار وق جرحا داو لاملا ترعب حدحال ضر
 محا ةلزم لزب ىمىبس م مسامملااماو لاما نم تل ضرفلا ناكو
 هنود افاًفصن صرفلاناكن اهنا من الئبلا نمريكألا ةقرعم طباصو
 كّئفهِرلّنم لعا ودار ناو م لتم نو دةوُحالا ناكنا طبعا ةمسَفْلاَف
 ٌصْولا ناكناوهثالّتلا ىو شت دقواب ونس هبلتم اود اكناو طبغأ قابلا
 صولا ناكناو سد سلا ىلقالاو تخا هعم ناكن إطبع اء سسفلاف ند
 فاغاوا تحارعم طبعا ممل اف ميو صنت سيل لاو ىصئلا نيني
 ماجربت ١ رذل 2 ضرغلارحب قيبالدقوسسرسلا هلفاو داز ناف ٍنَِنْحا

 ةيكقب مرسل لو غن ورع ىئتا نمي سم اف ةوحأو رج عم 29و
 قداريو نات !نس رس هل صر فيك زيميحو هضرو صفت نمْصْرَف
 نبك س رس نود صولا دج رجل قد ورش ءسضملا لوعلا
 هنو مران نآئلتلا نينئبلل شع ونا ن موف ةوحاو دجعم دز و
 ملبس ملا لاقت و سدس مل ضب مس رطل سب ةئاللت عيرلا جورللو

 ةحاورجعم ماو نَكنيذ سسوس رج قي دف ورش ئت!لعدحاوب

 ظ 1 ص



 اش ورملا زوقك دحا وب و دحاومالل د ةجيرأ سئل ة تس نموف
 ئفرُكتس ١ ركو ةرصع مال مئالتلا ل اوحالا زف ٌتاوخلا وة ىحالا
 مالكا نالوا قوطعم هنافؤص علا لو]قيسام فالما لبق فلاالب وأولاب بالو نيب تلوم ةوحارملا ناكولو ضر غلا لما لاملا
 نيت .ةأامعاوحأ قاف مالكلاواضشدح | هعم ناك اذا اب كانغ
  ئالئلاروماهاربخو ضرك وده عمنكب لن |نيرمالارح نم وبس امرها
 اخ ةحاقملا تناكاذارلالعددعلاؤ مولحوب ىإةئسفلاق دعب ٠ لوعتممطنخ بصتلاب بال اًدالو أد جلاىاميلعرصي لم اق هطخمقرلاب نيوآلا دالوا بس هى ادديامءارتجا روصو نكلو هعمناكن
 انئيحاب كمحريف أوس كيلا انالك لل نولومِب وبال كالو ا نال بال ادألوأ ليقساونييثنالا ظحطتمركدلل مل قابله بكينا مهمتك اق دحاوركذ نيوبالارالواق ناكن اذ قبسامرتكال اهو هنصحرمل ْمُحااَداَمول
 مالا نص الا نا كلذ ذ سس بف ]سس ناقمالا ئماوصقن امرْخاب و ١ بالاو ىسرسلاىلا تلسلا نم مالا نو درب ةوحالا ناكر صحْرخانو
 ةاماطسق دخاب لبادبا مور سبلريلا لع دودعملا بالادلهنابد 00 هيف سدا خالك نا: تانك ناتمرج#دورجلاو ةرهالاو من عحا ب ون نار اك ةدحإو هرج وحلا ناب هي ج) هدصح رهاوهب كحزاف ميجا ىلاانارملال ومب ناَىِبْعَّسلا 0
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 نبويدالا نمزنالا لع مالا نم خال ارحل 1م ولو قايس اكروصلا صعبؤمل 4
 نم عت موسفر درعة كس نبه بال تاو ةقبفش و قيفشو رجؤو نبرب دّمتلا الكىلع باللخ ألا امل ةناسا . ا لو - دعاور هل ار اَوت الث نم )عج نا وال او ةئالتل عجزت ونبنعِم . ناكل ئلاوموقابلاو نامت اريل ة رس نموه بال جاو نفيس د رجؤو بالل مالا طم سب هىينفسسلل قابلاومرسريل هن الل نم ىف بال عاد ٌقيفُْس ودجْوُف ٌةداعل ا هزه ةد |ىملا كلن م مزلب الفا ربا امورك ناك
 اههاشاوإباسملا هزه وىبريرمتلا الك لع بالذ تخال اطقم ءن وناشتا ةقيناشلل ةعدر1قيتغ سلو هاتر دلة عسب نالت هناك بردصتف ةَفيفّسملاو قِبقشلا نانا ل ضعي دحاو لإ هال لعبنا
 0 ك1 متنا ياك قار دانم ايدشك) عساي صخ اضرعد يهل
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 فةجبرا ربل ةرئسع نم عهنو سم سف بال حاد ةْئِيَفس و دِجْوُف

 مه لَّمسملا هذه سو بالا نم خالل رحاو لصف ةسخ فشلا
ماودك هد نافديز ةيرسعل

 فتفْأِل ءاَوٌَةفبَفْس و ةجور د

فن انشأ ذخاتكدارتالواب] لطمام ]ع ٌهَفِيْمَسلا
 امنيخأاب عما رعاص

 ىن ذاتدبحون) نيتلثل | لكن ىلا همسقلابرملاعم
 :«قبفَسو رجؤف
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 2 حال ىئالو يوي سل قابلا وناس رجل ةسس نسف بال او

 دج صقانل[ىعاترصتنق | اهتعصقانل الب نلت دل نأَف بآل
 َيفيقَسْلل قابل ادئنامرسرملا ةرسم نم ره بال تحأف نكي و ء 7 79

 برصختلاب كل دْنأ لعل دباذهو هيلعداربالَف نئلْلَأ ُنودوفو

 رمإك لت ابها نال تت نيت اع[ غب الو تل عاواتزلالاو
 وفوقابلاو ككل ار هلق دجو بال حاو نَضبْفْت نع تاماْداق !

 ىقيصنل !ىعزلصَمي دقو امهضرف ماكوفو سبع شلل نائنلتلا
 رئحرجلاو دبر ُةبرسع قرم اكبال ادالوال لضاخل ان وكن ىَش !

 الو ةوحالا عمنب) صرمدال ام[مهم نبل سضرمِب الف خاكت اوحأ

 ةليسلالاعتو نبرعمر ل ورفيق نككو نرجس َةلبسم ا لاح
 بواصتنال لوصل اي داوبو لوس هل ٌصرُميْف هلوف3رم كدببسي
 ىصشيالق هلوقئمئتتسا مور ورشلل هيلا عجحوفة دو رملاب ضو
 لباسلا ان تيس يب رركالا الأمل 77
 هبفزم دير لع تر ركايالواَهَيِملا رطدوأ جورلاوا ل وسماوا انيع
 ككلاعاو صردانضو رجلا لباسم بشن الو رارعم بخالل ضربا هلال
 تالا لعر كاري زنال لبق هةر دكا كك 3 عشيق رف
 قد كل ذر يل بق دام هعبحرتس ١مىصنلا اهاطعاهنالامياربم
 فصئابم جوزللف ةتس نمو بالوان بورال حاودجو ماو جوز
 هفجمفت اهبصعول دان اف أبريصعب نمو ا طّمسب نم مدعل ٌةُئالَتوَضو
 ةئالئومو تخألا ببصنب لوعتك اب ضرولان كنف سسرسلاوشو

 نم ةجرالا اهو ام,ىصن تملاو دولا رسل كل د رجل مهَعسُنىلا
 تملك اجيت لم ير سكلاف ثانلاابز و ناشلشلا هلاقاكتا عسل لا
 ماللو ةعسن .ورلل يبرتسسعو مدس عِلُبَن ةوسن قةَنالْئبرْضأف

 هنالامزج.تلكد ارسقرق ائاو ةحبرا تخاللو هسا طلو هس
 صضرفف ةوحالاودحلار وُصرِباس قاكرملا لع ابل صمت ىلإ [بيسالا
 لبق ناك يباب ةباعر بيصعل ابامبدب مسفورجزل باب



 ._ _ د كن تلم ل3: ثد تسر وتاووووبال17#

 2و ام اول هلوسسحالو

 اهلي هلو تايلندي اا ًارقدال

 الا مما ىرنالا ضرول ١ فارججلا عب ءر ناو طقس نا يلا ةبصما وكس
 تيرلارللو سرسلا ماللو نأ ١نيئئبلل نحاورجو أد نيش 3
 | مح وير كدا جو نة. وصخ لهذا تسدجا شرفا | كوخايالتاسلا نا للعسو تاس ممويصعاببال ضال طقس
 انا انمدإو ةيوصعلاارايتع اب ةرسنفل اوبصولا اينعايريرفئلاق
 َن 0 هفةسا ”تيلاوتنبلا الديب

 211111 : ا 2 ى
 هزم نمط فس وويرركا نكت لو لوعالو قابلا سدس املو
 0 الل ناك ءوزلاةلبسمللا

 ارق واتا الت مالا تحت راسم لما ةئالتلا3
 اوسالالكُشسم تضالا لرب ناكناو د اكسنت تخاللو اًمعبرا
 ئىصم هنو مرر وكددجلا و كسه ا ىحؤو هينونا مالا وجمرلا حف
 لابن رحاب. جويمابماباجب هلا ا و ساحل
 تائرخاو قابلا ثلرضاد ل املا لت :رجا ُدُخا ةّيرول نم ةنرا أمل
 انن لافي نا نال قابلا ضأو قابلا أ
 اور حلا ىصيرخإ ورا د د فصيرحاو لاملا نمازج
 اهزص قانشتتسال 0 و

 وسل م انالئا تحلاددجل دجلا سب قابلاو ثلتل!مالل دبحو ما 0-0 0 7 0 ا
 ناُف كلدركفب اًصِماك فاببفوباصعلالاوفا قرضا كدب تيمدف
 - اقر سس هبباعوُر اةلاسا 2 و طل نم
 00 0 اص تر كد رفو“:

 0 لما انرساو ٌملُباَفلا ئّبب ّنل كلامج قابلا بلص امنب نمو دال كاد جوز تيلي تتبرع تناله شرت قاف تاروو د ترو اركذ 06 تدلوداةساتااقولاماهسدل



 امهم لكن البجح نا

 رمد رنا طه نيام كا يزودرشالا لاونمزعك الجر اهرخالا
 نالحر ف هرخالا لاخاممم نالهر ابممومالا

 21 در هضالالاحوم نب الكفن انيااملدلود

 فاغت هسادمحر 1 نيل يطن الف دوكذملا رشا

 اركيسأل ابل ىسالَكٌّ نا

 مس اىُك د
 فالْحاوهدامدحاازه دهرفأك, ا

 ا اج ا ماا زسلات اراب ج ساكس

 ١تريالرفاكلانإؤع نتا وام رسال ظ
 اما 6-3 0 اهسمإ لا ثييروت ف

 م

 دياب امج 0 0

0-7 200 ١ 
وْلاْوْنهَناَفمصحلابحت فالحل نين اجلا ىماهربب ٌتراونلائشهنال

 تاا
٠ 

 ١ ا ابلطص اهوف واف دحاا نت اند

 !ثربال اذإإع ! إم صبصن "لبو سيلك ا

 هجوز نعرد تامل مصل ف ءدري لسن نا

 ٠ جم هنم تويدلولاناق ثدلو منلساق ثاوملااضقوولماج
 ! هيو زل بامولع او هنانهفتناهلوماأ السب همالساب نكح
 ْ / ىلا ؛ يونا موف ني ؟بسل | لهن از بز والخ ناكذم ترو دقودببا

  0ىهد كلم طامح النادر ررمهأعيم نم هب قوتومهئفلا 3 قِبَمُكلا

 ْ سيبلام د اجلا دار طرد ضو ىريميلال اق قيسلاهيسك سا وةؤظنلا
  1لا ةاللعا هرم بالعلاقة لاه ًاواناوبحناكالو ناوبحل

 ٠ هنالاوزينةافاسلا لصارئاكنمالو يو هئلحام نال مل تمنموئيروتىلا
 ٠ مالسالا ىلا كاع نادر املاك ارنللإ نم وركب كاذوه دلعي ريالا
 ْ كتومرعب اذذاهنا نمةيغظرلا ني «اعجلاموهيروم توسع

 ١ | قرحو كبر مداسم هنا كاقو بسلا هدر هيريونإ هيروم

 " 5رس ناد أمس لسلام تنالدع درملا ناىلععارجال لفن نكد ل افعاجاللإ
 قدلاملبلالعت ٌتزويالو ىدارّعبلاروصتنموب اذانسالا كل كرحل

 4 و



 تاك

. 

 ١ قرط مطول نكلةدرلاف مامالسالا ق ةيسنلا اوس لاما تيبل
 وتس ىلعلا دوق بحو مرارس تاموعوطتممل اريراق ةاقاحملاعملسم
 أ الو كر الة ديرملاكقيدترلاو فقل رحيلئموةد درلا الولغتر اون أكنم
 ةناك لالّضلاالا قطلادعب ازاى ان لاك ةدحاولا ةلشأك نالطلاقرفكل الل معي نال سوعل اب و ىو نم سو بتو ىو نم اٌقاصنو زارصر نم ىدومرك امّشم تفلت ناومالسالا كجاعر ف اكلا | اكلا توب و «وخوا دوف قارصئ ازكو نيرب نيتي ل نسوهو ثدوي
 ا 3 1ناق مسك و قارصتلا نم ىدوبملا ٌتراروصئب فم
 ١ اواي دعب دجوجاعحانكاذأ امامي بسسلادو 0 قى زوو صني سس سي جد العلم ىف ءلمنم نا نم
 ١ لسَق هفارلامل اقام وللا رعب امري بحه نأف ةديسوطفو]حاكبام
 1 ا 0 0 ١ ناكر ةةح ل رنكملا حكت
 / عم ةومجلاو ةمومال اوةوبالاب امميب ٌتراوتلا ل عج ةيئارصنلا
 .ةليقوبو به زل اب ةضورلا قريع هروببشملا نك نيدلا فالتخا
 | 1 ةالاولاعاطنغئالىذو فرح ئجب ُتراَهَيالمن ان وزتكالا
  نرمصعب اهزسلكن بيو هنيب وامّميب تاوتلاقىصذلاكنمانسلاو
 ظ الق هنيبو قرملا نب تر اودل ناك ادا ونال وان اكرهاعملابرّبعدلو
 /موقيكح,_ عاعَس :وقيقرلا ىتلاوُهب دوبعلاة غلو هو قرئ اهئلاتو امارثكلا ل وصل تاثر اوننب قاملا و ىالاب ىلا نيدو همن تراوت
 ٌنيِلاَنَِمِنِحاوفو ديسلل كلما نأكل برو و لمنال صعب مورلوماق | تاكسوربومو نكن مقر هبحتم ثريال هيل عفر فكلاب ببن أسشالاب
  تاكهبإلا ؟دالوا ق هسا 1ب هوب لأُكت هِلَومِب دل قت لا رتحأو
 - تيبرهافالتحا 3 ىقاَسلإ !منل َىَناَحَوَفو ةبركانمويقام ١ لرقب يري منا هجوصنعيطا قو كل مالو بقرلاو كلل هبكماللا
 ةرالملاو قالطلاو حاكلا ف قرلاب صفات هءالمتير ون 1
 ١ برق هع وكر يرحل اكهيلع كلم ام انونال لاملا كل ٌدمنع ٌتروبرم لا رض وكلمل امزع تاما دارحه صخب نم ناغب حلاو مسلوب متعرصمملا ْ تس اوررملا ف هبعرص اكلكؤيزفرلا أصيب تر والو نفلاك ترف
 . قابلا كلادمككمام وكي و ثروبال هئامدقلاو ةيقرلاب مسستنكا ١ | هتحءاميتسالكدييسيل شالو هتيحور و هّصعب يتعصوارملا
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 يالا كصحو قركساو ىسونامإلا ٌصقن تهئامادهبرحلاحُيب انجدل

 ىتكرلا لا مصالا عدي ول ةرتفلا نم سرر ألا ر دق ناقهّقر لاحإ تيل
 لاف كريآل هيلع ف لتقل ا اهعب ار دارهآلا توب ءلكو مران سلو ١
 تاربلا نمو | ى ل ئائفلل ىسبل ِةربَععو ىئضرتل ار املطسهلوفمنم
 ,قبملا مس اق لتقل اد كيرالا |معتسبل ن]ىمود ل ثيروول هئالؤ ا
 ٌن اكالوس و ثرالاب بس ىفوةالاولاوطقل نفل !نالوهئامرج

 نضكمىطصمررسمئالماَةرْس ابمال مان يصس ةربع ماا ريعؤ تقلا ٠
 لسلاياملوا مصب نمدب م نأ بف دال ما اًمركمال مالعملاو جمزلاووبالا ٠١

 ريغ مربط لهو قه[ نق هناللئاقلا ثددالحوااصاصق قو ناك .
 ثالا عئصن ومص مل اربع نارصملا مالكررفن دق سس سليل كلذ

 اصب ةدالولا متئامولةحورلا تاكا دارموببلو ببسبنولو ٠
 هسل اكميد فالخالو لت اق نم ثرب لوئسملا نا ىروب دقو ابئربهءارعم
 عرطاتعم حر اج ا توه مهر وم حين اب هير وصو ةربعيو ىسرادلا
 دازاونم تامولءرلعد توملات قو ماا اهرسماجوةحارطلا كلي نس ١
 ىاقبس عام ةنس ل يجوااعم ةدمه الر قدا مدهواقرحوا رعب
 ابحر مخ ُيرألا طر نم نالرخالا يماصدحا ثرب لىااًنراوب [لبج

 قراصويسلابلبمجلاو فئنم ضو ورم اكُيروم ا تومرعب ثراولا
 فر وص و الص | !ىب ال ناب وي اسل نبع بالو قيل الضالعي نإ
 ةبعالا ب يججا «قباسل !نيعو قبسلاب لعل | «بعملاباىل !نكسمحَلبستللا:
 دعبل قباسلا ساينل!*قيسلاب لعلا عمىب اسإلا بعيب ليلا هقيسلاو

 اوإ نابيلا ىلا تاربملا ىقوي ةربُجإلا ةروصلا وفكميبعةفرحم
 تماكذكرت الام ةقانلا ةئالَل اف وَمِكَبلا لال اة روبعل 3
 تملا نمابحاللا تروأُما ىلا كت هسا نال هنثر و قابله وجو رغب يللا .

 ريم جوخ ادا ننجطاك رب ع هيحاص تومريع هئابحؤ مالا سو

 انين هبحاصنمالكاسر و ناو ؟يونوطْئئفاصدحا ائئرونااثالف
 سف اعتمو١٠تبم نم تيم كبر وتميفف اغماتام ناامزالاطنطا
 هنا تبماكقحؤقررقيذ دبسبحو رهام موت نم ٌببرون هيفف
 اهدحأ ترب مهل وقير غلا لوال | ناكد سس نثر هلا قلع
 انمعئام نوما وئراتمابرئئس ا ناف ذب بثتلا ةرابصكرخالا نم
 ١ناكولهن اق صاخم ىسيل اًراوب م مِلوُقو ثرإلا ىسفئ مال ترالإب
 لصاحو نيد ركل ناك اهحا نياو د معل اكءسكع نو درخالا نم ثري

| 



 ا 5 0 0 نوويسيمرسسج سس ل ل 0

 001 رارامورودلاو بدلا فالتحاو قرلا ول تملا جير |اةبقبقُح فحل
 ماس ةجيرا لع ثرالاؤ سائلا اةكدزكسسبلو نويروبالاكؤنرب ! ال ايبنألا نا ةشاماب وكنمو محب هود رمروصالاربذ وذل فود | ةقرصولامن وكب نوال قمبصلا مثنظيالذا وكب كلزل موس - لولا مدح ضال دابق ل حلا د قرصان رثام ثروسالا ب نالارش أعم 1 نحن ب يعل ارحل ةوبُيَل عئاول كي 7001 ملال ةوميلاعتاوملا نموت هكولاز < نسل ارا !قاك بيساو ا خراشل !لبجؤ اك طيس اوافتناللب ' هنامرزال ال هعبم ثرالا افستاوزاجح ابملعدارام ناو دبعلا فالتحاو .ةراقروكدملاةجدرالاةّيسام/!هربع سل اقوزاجعاعن م هيصللا
 , نمو زضوامودولسو ثروب ويشرب نسم

 كامفصء الو رادلو نانا عدي ناكرصملاةركدب إو بسلا 0. يف كلا امرحإ ةيرارهو لالا فرصلا نع فقونلا تابجحممو .
 اهدحإ هقفاحلإإبقزإولاتومئايوسحفأ
 ب "أم ناو قرح تئاكناابمهبصت مالل قيصيبو
 ١ ىإ بس أ نمو لامك ةئالثلا ةذه نمل والاب اس قر وكدْلاو | لا :ارلاو ثل ائلإو قائل اواوسالاب هبيركق حو لمدى دلولا
 نيو م ةو ىإ كرت هرم ثرالا يبراو لاس هلو ةربخ ع طفت او رقفوأ شعم



 5 7 522327131311 مى نم ةرملاىمم

 ما ةلبسلا هنهذو مسن مال راسا طبول ظ
 ١ ما

 7/7 يضانلاقافديدتعريمعلا ثاولا | باى قبسلالاقو ١
 )ا ىلع ملوي ١ ةرياعلراشا كلل سيبلهنا بيظلا قا ١
 11 7 ع اواميبلاة ماك تاه ملام ظ

 1 لوفد ابرف هنومرأ هنم رد ل ةظطظن ول و كن دلك تام

 اش اه قيسلا لاف ملك يسم !قوهبامرحاَدكَتفو ١
1 

 1 ماو هو نام ف ذاب ءلببق هتوسر رفبكرابطأ حلا ناد اهم اً الَح نوكبأل :
 / اهنعطصُمب ٍمُداَومنأَف ءانلق ام اًببال هرب مهطخل ١كم تانئما ْ
 أ لبق امىلا ديس اناف كحلاقلطا اذا انهو سلاف اًعمامروكف نامز ظ
 0 منيو و هكوف ٌسيدعل الور انظلا لطبلعي ام لع, تدار د لان وكل 1

 1 فولا فدذ هلاكرأو ناكتموطعي نا ئشيف دعب أسلاةدملا كلت نم 1
 1 لتموتيتااوحزصم داو مداسو لف ملاو !لماتباس ناكذأو

 1 ضرئ ىذ ُثراولال ماحلا مقدياو تقال ةنيبلا موش

 | دارا هيب ين هرالعأ عد اوبالاوفو نقيب طفسبال
 اياف سلاق نيو ارمعن ءلاق نظل! سمعت نظلا اع سلا ظ

 ٌقُدوحام ناجرلاىاًةَبلَعل نا لع «بيئتللةراسعلا ذب اوربع ّْ

 ٠ هثرا ىح) عرس دوفغملانس ثرالا محرم الضال ظ
 ةنيبل اةماقاؤبت دوففملاويرن 5 اهْوكريَغعَنم
 اسقوالاو دووضم اربع ثراه هلْ كل 0 يو مملاوا
 ظ سيب ادبموا ابح توم ا ناكهدا نيبثب ىح طوق هئصخ

 5 : هئصخ هلو اوف بس ابيكم تري نسل وفينارصتلل ل والان أك :

 هيئانيدكأو ضعبلاو لكلا هتسحب الاقي هاربر قتلا هساعأل /
:. 

 ابش طعبال دومُفلاب طغْس نك اوال ا, نيرّصاللا قال معو لوف ٠

 هيومواهن ابحر رك هئابخن هاحمإ صئشئمو ءللاحُىببَب يح

 لاوحاةئالموْنِبْو هَّيطعأ اركدببصم يل شال ينمو هنومهنكرردف

 دولا ناكر ُنيِرص احيغو بان ادحا د دوففم جوزك ل والا ١
 املف[تبسوا ١ طف ةعيش نم ةسير| نيكل لف آبح 1

 توك ن اها ىاعتانج مح فر دف قال او هن الم ن امرس
 خاض همن ابحرملا قط قر ربك دوفمم بالو ْيِب ونال حاد

 توسل ! ومو فصيل 00 3

, 0 00 



 . باعلل قوقولاىلت حسيب لامك درلا جو لل رضا ْ ف جوزو تيب روقفمناكشلانلاوبالاة ارحم .وار الق هيوم ىبيثنا
 ْ 0 00 0 - مرح رصحُ

 ظ باس سونا سس و 0 ذو
 ْ دجلرب رقت ا 1 نقوتلا

 ن و دريرئقت ثربرفوادنم ةجورر ىع نام د
 0 همنوا هببالميحا حور لمح نع امنكفؤر 0
 ظ 00 أر وصلا كرك ناكنإ ١نآَف ىنعموأ
 ا 3 و 0 قانونا ]مرفت لع

 ةئروم 0 ريع ةدوح 0
 0 أذل 2س لقلس ا سدو عام
 . مضعب | صئن ولف هبسش تونل ثروةملخ تناك
 ظ 21 اكحالإ و يزلا قايبم هلاصفئ كف
 تام روس اواذاصا ذأ لل ةالصلا قاصر دحا ىونساللا
 انحوبثوىأهنبُف هر نان اًرخاذ اس اًنلا)زصفمسإ
 يدل اواهطرتسب صاصقلا بد صفت نارك ردالا هلاكأك
 ف | اجراص لاليئساي# 0 ةرضتسسلا ةايل اهنواباي نم عناك
 ظ .نابالاو كلريوحلوا ىدتنلا ماقتللا و! وائل اوأ ساطع

 ١) هنالثربااؤ نوملادنعهذوجوأ هبال نقول ةرمتسم ةابحوا
 1 فتنمودل املا و معلا اثل اذ د ورعم ىلوألا ةروصلا3
 ش ىوس ثراوةلّيسملاَو ناب منا لاقي ناني تيما نع مند

 : ذآ 1 كوالا
 1 نإ تملا معن كارلا اس لاملا

 ١ 1 ديا بع نامل ممارس 00



 ناسوس اهو نم ابإ بوب اوما حج ةجوركلوع لسا قىكمانإ
 لل نا لااحال ناس دسلاو لا ىاورخا هيو انتم تالئاع
 ةعبسل لوغنو ىرشعو ةجررا نم ْءل سلا مهد[ ن نشب

 نفلا ةيحو لل لهزتل اف يناوارك ذوارثكاق اركذوا امل نكي ناكن أف
 ره سلو دالوالل قابلاو كنزكناسدسلا نب بال ول وِعرُجَد
 نسل إ إد بطب اكهئعىل اعيوسا ى درا ىلع نال هريس ملا بل بسملا
 ىسسئن لكى رخو اعطف ىححاب 7 0

 ةلبسمملا هذه نعز تصل سف ىعجرلاو باملا هيلاو عشت امي
 هدف نائعب ميبطخحو ىقمواع سن ةارملانّئراصإلاَْر !لامَق
 كابل نباتا لا ىرهسل تيرابصو يلا يس تنك ةارملا

 نا لعابسابش لاحلا3اوطعب مدالو اكر رشم ميس ملام جالزم
 .سم د جو هنالمطابصئ!مرىلوهعلاومودرعيررئّيالالا |

 ةريخا نمل ايات نإ هنعىل اغن هسا ضر فاشلة اكحاكنطب ق

 ئطيئيرشعانإو ةسحرطِب لك نوطب ةسمح هلكِلوها
ق ةجدس دحو هنا ىدرواملا؟حدناهضاملاك

 ةيحانمنأو نطب

 لج عب كمرص لاعبو هيرسعين اكو هعرصف دحا ءراص هباركذ

 سخن مدا فريك نع بسم مالا رم يلطف قبو
 ماش حاو لكن طب قارلو نيجيراب هشحوز كئاداركب يطالس
 أ اق دارُعب / * لالا مش هوقو ,|ورعبصال |لمم

 ةرردق نافمتسرلل قالو هع دكبالى رادع اذه ؟وىعرذالا
 هلافدع دوجولا بسك ءئدرال طار كاؤ بف وىئامزرهالمعا
 فقويذ ىلا سما دالوالا ف !نوطعيهزينيحو )111م ريع رحو اسرتك رهو ضيرملاو كد وحول لس قربت هنال
 لح هلائسا وك ةجيرالار دكتو قابلا مسمن جبرا تاربم
 مك ديو لو الا لعن ىءالل عك ديالو ىلا اباد الماح ةحوزواسا

 مصح ميل ا فرص ُيبْرَلا نكي ءيلعو قال لع قابلا ىسصدَتلا
 ف ءأع مرا حد دسؤنالاو ناي جولا صا وعارف يزيل ب

 وكلك ومو ىفوقنلا ب امس ١ئم كالا ببسلا
 رشتكو هلوا مس وه و ةرما سينا اي !زكشملاىنخلاو لاف
 سلخ ف ةرماءبنسا اذا ماعطلا تدنن موف ندوحام هثلاث

 - هم و هع مجل ا ام

 ويلعلا»



01 كراس د روصئوملا,ىعط
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 ةارما فال و لجر حرف هل نوكيا نأ ف افدحا ٌييرص ل عوهومش

 | ويبدا رش هيمن ال ول وبل ! ادم حرخم ميت هل
 ظ دلوكم واو متروك دنر تاتا |سنلا دلل لامافرسما
 00 مرلاعقر بكره اطنل ارئؤتعموما
 :لا فقوبو ورع ف حو دنشلاىا هفح بنل ابزععتف

 هل 0 نيف سلككوللا
 قفا د درصخبالو ىوسالا لاك هعيمئرمملا نعل فن وىوغنلا
 | ك0 رمل نانو سورا يسن قاتلا مسا كيو نى ارحا ٌةمصب ماعلا تكف شصيحلاباصيا قرحل ليل بملا

 اةارادحال بسلا نامت .واةارماُق آسلا ند موأ لحرف ئ
 يطق ارنبااتشا أف هنو قدوزت و ةربكل ؤرخاتلاب مك
 ايل بع راع 5الى ةرودافرز 0
 . ولورزكتلا طرشنلاو هسا وصف نوجا !نسدحإ وب فالنأ
 ىرخال 0 لاب واهبجرمد ضاحو ةركوب ىماوال ا
 قباسلالادلا مدع باق ه١ثوأمئلالو ىدثدوبلالوىهلئاالو
 لالالا االسم ىلا ا رىدرّنحا
 ىتثدوجو عمم را !و ل فعيو هعولب لبق قامحا قكبالو ةارماق
 دولا هيو لاتعلم ةس وشم الة اسل !تامالعلاىم

 ئنخيوكم ناروصتب ىدلاو ةرابحا3 ب: امبرهئاف :ةلعمربعلبملا

 |. قتعْلاو هدلوو تلاع هدلوو غالاو نبال ادل هو دلولا سام ةّبرولاوم
 قل ادم ٌئَنَحاْساَواينح اب اك بلع لا نمو ىلا ل اى متابصعم

 تيري فتن نا | هي عطظُمفن نملك مج ارق ورنا نا سل اقالاحم ١

 00000 يبل ابو بسصرودوب ُِبح ئم
 قتيلا ف دب محال نود ني درب رتلا دحا لع ثر و نأ ٌفبعنم
 جول قتض د لوو باو جور قف دنقتلا له د لع هرب امئقفوو

 منيب قابلا ىقوبو ىصنل ىصنلا ئننللاو ىسدسل بالله عجيرلا
 كقيبو ىرصشل ارلولاىلا قرصب او نمدلو ق وبال !نسو
 0 طفي ع سوم قت حداء لعق الا

 ملطمال يهيالكتشس تام مناع نابل تقني ولدوا

27 

 5 د
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 ماذا ىاز اح يو اننواوواست لع مذيب لاما دجو يذلا قضت او اوي
 مم صم ايه حل اصين !كوللازويعالق الاف هبلعر دمر

 لاملاقبلإلاو بف اوت مريدي ىرختن أ دبالو م املا انوا

 اكل ابجرعال لانو بماهتلاانهو فقتل ةيوسلم ظ
 لاخلا ل يجامل ممهوو نيبلانمهسفت ل جخاولو ةرورصلل
 7و ورْذ .ترصغلو ضرف نرجو يف عّمحا نم دهالاق اماَصِباَراَح

 ةيجورلاب صئلار خاف .تثوو نباوف جفن وا

 ولامديُس هبا يفلان سبب ثراو هنالوعلا ةوسوارلولابرخالاد
 بحب الا نع ضرد|ةررج هلو فيز رتحاو نبصحع ف نآنن ارفلا تناك

 انَهأ تلقةّوِبالا فو ةدحاو ةبج هئاق ببصتلاو ضرما كرب ا

 كنب ةببشلاوأ سوا حاكن قدح وولف جرسلاق ىعفإرلالص ٠
 تفلض وف يملا تنام ران اه دلو اذ هدب مرو ناهس تا ا

 ةونبلاىاام/ ف بقو طقق ةوندلاب تنر واّيَسَب فو با نماندثح ظ
 ترويناسارفاميأن هدو تدرئفن١نالالاَقرْئُتسَتُف بهن فلما او اخو

 ال بوبال تحال اك اررال يعم اهاوُماب تر وف سب درئةدماممسلج

 كاردئساادهومالا ةوحأب ىس رسل او ىالا ءوحاب ىفصشلا بوي

 ل لس
 نئينبل دك روُيَسِم فئاز ّيانناللا ادهو بال تخالاؤل ومب نا

 تالي تئيلاوعم تخالا ن هلى شات ةروصلاة: دف
 مملاركذوأ هي بميتت اررسفن بصخنت نكد ٌيئبلاىف ابن
 َن انبارف تحتج ام قمنا ةدارلا :ٍلخش مررجم ا ةرابنع

 صول اونيض فلا )سسِب كن ذدام/ ترب ملادصك م الة ناعمجلال

 ادصق هلوُيِبررتحاو قائلا صخمل بالا اكناو بتضختلاو

 هانووبوصعممهجون امن |كرتشاولو ناعم امائةمسلا مجد نم

 أيدل لا ةدصو. موقيوسمل وسعل ساب ناماد أخوف

 اهربغ مننا ايفر حلوان اهيسدح | ملكل دلو قارس العن اوحإ
 ممكلا ب اىاامرعم 0 (١ رف 9

 0 0 تسل لتر
 دادملان بال اكأكر 1 0

 تصد يواخال 0



 ْث ان اوروكذ من اًهْئممل ا بسَسلا نم عي +اناوجرلال باسم

 طقفافغأ دان تروض انبحوبف نمو فال اعمس ونال غأك
 داو بكى يرحل نا ّة ةوفل آى قبس اه امبال
 يىرخالاو هطخ لو عمل ابل|بالصأ اهيدحا كان إب و)نابممت
 رمل وما ةثالث سؤ ابق امدح د :نكلوا جد !بوابجححدَك
 !|ىسو حاطب نأب مال تخا اف تنبكن ارح بحي شو لوألا
 ةئئئال ابا صارم نسل ٠١ ذه ثرزنف اند رزتُك هما ةببشُسب لسمو
 | ةطييمد وكتالإ اومسنِملاب ْهطقاس مالا ةوخا نالَمبئحلإسال
 كثيرآ هع ىلا هناناسكتلا بج روصو لصور تيكادالا

 هك و مات ايراد افدحا يسب قلُحرُْمُم توم

 ,ملاىلاردرلا نسدلبحو: يخت نيلا نال ةيجورل اب
 ,ناي مال تخاف الماام,دحل بتال ناوهو
 ظ ا درفت وم مات ايمن راف
 | اهيدحا دوكتناوهو تلاثل اارمالا و بخ تخال اوالصاانامرح بمال
 ١ لكرساشلات نبل ادةرهركذ نماظي ناب بال تخإوف اءاكاجزتا
 هتحاو هما مارلولا ازل ايس ىلوالا تئبلا ىانوالاقادلد

 نإل ٌهِبنْحالاَ نو د دورجلاب والا تئبلا مرنم نيرون أما دام ببال
 تغالأ امالاو/ ملا الاآ, عالة رملادال تخالانمابحؤ قام الل ةدحلا

 ظ هل افاكايتالطبل ا« فيجوز لابن كر وبألو هديالو رم ةياجا رعت
 ١ قبسيزنم نا حاكيل بانك ىوئبل] نعابكح

 نع رضم ا نكس سعت مينا هك قلت السما
 [ةتفاةنال هتيباق هلغل قتعطعم عاكرمتك قىتبوصم عاوجا

 اوجبابو لباسا لوص 0 هال بع عن ينم
 0 ُهَي 0

 يك اومن مال وكذا وصخ 2نإةب وتم تاصاصئُخالا موي
 000 ل يكد ايعاوا

 اولا ةالار وصال اًدهو مدوسل اي نْكّرِجِب 1
 0 بلا انيرإر بعت دقو هبسه كيرالا ثوافت كاملا تدان نا

 هئفصم ُيناللر دقي لام دال نيت ١ اكر وق نيب و نيس اك

 هلوُقو هب ىطْسلا مدع اومن !/ كلاب ىطئيالتل يبصت
 للص هاوههر خو موب مدمر رم « وفلان ور د دعو



 درد رهئم 50 2000 اوهاباضاىإ“
 9 000 اماعالولا 3 ُّ امال

 4 ٌنانالاددعهبلاّئىضاور دلا درك ئىعصاَف ينكبو ىبي اك

 ملدا فالوثلاساالوئاربهقافسوازهؤع 3,40
 اويةلبسلا لسا ىيتتعلا سيو هر درىف كلملا3 اخ 4

 خه .لصاف اويوافت ناو اائانا مااروكذا

 ٌنأكنأ هئرولاو 3 3: ضو ب

 يل 0 م نت
 د م لج كدابالءاو الخاو ماك طاو صرعلاّق

 ا 0 ا كا افيعومال

 ناو ةكرتلاوهودورعم ةفاضمروّندكة يسلا ضو

 8 تخاو جور ىك ةرسكلا شيد حج ساضيإا مل أف ةيصع

 ياتو رسل دانّيفصْملابُن «انكيسلا ناناهيوم د نسا نمانشلا ١

 لك اوشرعم 1 و كل دك | ناكض وف ءِلبسسملا ق ناكيل و اههربطي
 0 اعف وف فرسكلا كلو ونسعد دع
 1 : 2-0 جاد“
 حاول برو داموضو !هبدارمل مسكل 07

 قكمو لد دع نما قت ماما لونا يحاتست
 لفل نم وتقل ودددهلا امس اسم قكنسللا ا
 فص النمس ٌبُساامأو رطل يذو كوم راع نيزشإملو

 تراسل وسارت امصانن نبمسئقملا كاكف

 فرعصنتوف :دِهاَما او كنت رف ووسع ملال ا
 ل نإ ةركولةل جرم ملتح ناصف 7

 ثللا اوىوسومتل اوم حاف ايه ويصرف اًرنكأ لتس توف عمل او 0
 ىلع دبزنالرثكألا نم فز جامل ف نامل تخت ناد رع نالخأ لاو ميك لكلاو
 اقفاوتعت نمو جلس لاق ناكنأ اوةتسواة حست نمةئالثك مف صن

 وه برصلا ملص املا ورخالا قاض دحا قفوببرضوأزم أربحالا نموررح
 لالة ناد ةجاونإ ورا دلجسصو نقود ميك لكس ل

 ضم! ىلاق نسب دانيتمنبلا د ةعصاتملاملا ناري نصحت ٠



 برصاص اساس ناصر ليسا نأكن اونَمَف املا يمدوحام " قفولاورخالا ل مك َهساّمل اوا ةتسلا ىصموش اللا نمل ' دحاوفو برص لصاحب ور دعو ةدراركد امارة لَم سماك زصا ىا
 قاك نر و كسك يسال لصالا! ف رصلا نم اص الو امس! قامتسلك
 < ماشا كداماهمد متجا إسم ]لسا ىلا نأتي ايئمةبحورلا برو مالا تلم نب ورال جاو ةيجوزو مال يسم
 ةيكرمو ة درهم صور ولا حمراخم الوصال |ةاّرَحألا نمد ْمْفْف اوم امم
 نمالاا ماسح حيرت ال نإرفل اق در وكدملاص ولا ن[ن ورش عو ةجئراو ث.عانئاو هب انو ةيسوةعلراوُهئالْتو ناسا وبسس نيمرْفتم ارنع
 صضورئملا نال ٌهَدَس ٌصورْمل او ةىدس و جر اجلا ترصخلا ماوه هرسلا ؤف
 سلا ا دارئنالاةلاح رف بكرت ةلاحو دارفد هل احد انئلاح|ل
 كائلثلاطعسو نّملاو سسرسلاو مبرلاو تلَّلاو يصئلا فو جرام
 ل يبكون لاح َقوَدُن الم وهو دحأو 0 اجرح نال
 ءادتل اوَئاّل الاوحا يجبر | نعيرخملال ب بكرتل نال نيج ىلا
 لفارتلا وا يسدس و سرسكلت ائئل ارعم ناكن او نس اينل | وقف اونلاو
 لسا اهنزتكاوا يبدد علا رحانال رحى اا مرح مجتمع كليو سوسك

 بح نيج ىلا [ىحائرخالا لم اكو ءكلمجوا اهدحا قفاو برصي ضورؤلا ميم جرحى |جانحا نب اننلاوا قفاوتتلا عم ناك او ن]يسملا
 بلا و سر سلاف عب لا بيثرت قئاوملاعص ىف وزع اشاافدحا
 جلو نسسرسو عبر هل د دعلقاونال نيئلتل ادا ٌتلْسِلاَو عبرلا ببكزت
 . لفادنال نرظلاَو نافل !بيكرت سن ئنلا عمو سسدسلاو نمل هيبلزن و اونلاعموهو نورس وةعنرا ثانلاو نائل وير وا تلئو
 ٠ 1211 وويل اوال ولمتبالو ناتلت وان سدسو نما درع
 اًماواكس نالت و ةدس ورع َهناَم ةوحالاو دش ب ايسم قدرخحا نيلصا ايلعنيرخاتآلا صعب داز وةيعرس قعر اخت اراصخجا ربطت
 درعلفا هال شع ةينامنم تناكاماو ماربكل ةوحا ةسمو دجف ماك
 دو ماو ديو رك كلاود دعل ا ار هوه قب ام نيو ريك سدس هل
 در ول ددعؤف| نال سئالثو هس نم تناك اًماو مار) ةلوح| ةئعسو
 ولعن ومرفتملاو ددعلا اره وهموم ام تلتو نإ ميه سدسو

 نا

 . سبلوالل!نادرقلاا مداني اممهاور خا قمدرلاوأ كلا وهو نيجرخلا

 جبار جر وج ع 9 -_-ٍ 0 ا ب بح



 هل اورصخا هنال_ىاوتعلا ىلع ىراجملا الار ار هعةشملا|
 2 نس خلع لاا ةنآنبويباد جوز قاومئعتا ,اىلومملا

 نينا نيالا اقل قيام ثلثو ثسنلا ننةضيرعلا ةمااقاالولو

 لطللذ ان كلَ ضال اذه طبل اورقاو يسن
 أبلصان ا امك 0 | نم 2

 ةلئسملا هزه قبب امثل ناد قرص كلذ ىبنا نبش ا نم

 ا اًمّريعلانعمامال ار تعاو ملا ح3 ذأ او لساش
 0 اتاري ع وصوم 01 عماضو دعب ماما
 ا نلبس لان موس ا
 تاكو برك هفرصالاو لاق الواصوصتم

 ا اسكس نيرحاتلا ةٌفيرطو لصاامرفلا

 نشحةَفياسلا مسح لوسالالعْنيَدبا:نورسسعلاو هجرالاو ١
 وسال هذ نمو امنة لوصالاف هلوف قاملاءنابنالا

0 

 0 ع ا تاتا الث جوزللمابشل

 قرالسالا نشا امد فو فانم ا او سو ودل عبس دحاو

 لاكي مسا ضرف تلاقو ةباصعلا :تعلاشت 71

 00 0 لا 0
 7 اقر وزلل قب تادسئاو

 ل تاي تاكو ليصلي تم لاق دا وتر تابعا
 لامازعجر سبيلا ةعيرارخال ودهن الت بلع لجرل اورهأر د يئس كزنو
 قب اعلا مهج اف كا دوه سايعلا لاتفمعل لافئارح | ةحعبس

 الكيف ١و سيحاو جور ىا سايل ايا ةتسلا لوشن هبط
 ارب ئىّصل ا لع ىاكل لاك داو بتل ماللحاو مس

 هس امل لوعلاروُصنمو م معرف ور 1 ةرايلو ةايلق عل

 هةاهاسل املا :لجينطا هدف 0 3 اوان ب 70 مافعفز

 رم مر ق تلبعا ةضبر لواابا ةيو تكلا سل النا
 ر مغ ومزرمت قال“ طار طار يف اربكص سابع نيا ناك
 ديدبج] ىعالو ىئب 5 تحاللو ٌكلُتْلا ماللو ىصنل !ءورلل ل عجم



0 

 ىدلا ناذاق هَ ايام الر ناكلانفرملا نه ئت اما بقف
00 0 0 
 ارد كضئوخبالازه ىلع هل لاق 7
 انكي دالح م سانا املا 0
 0 اواسفئ ]و ماس داناسدو مما واناباع اتا عدل د كاس ناق
 ظ مل اواو ئانخا وزى يت لارا رست تا ل ةزه املا نإ ىسف نير ذ اكل |الع سا هّمعل عض مب م
 رخاوةعستنلا قبر دما قرع لاو ابو صخ لدم تلاعش
 ظ لادا بمابرس ةزتكلا كاب غو 1 0 لعلوم مال
0 0 

 ظ [نبالا لاففابمعض تمر تا تا ا

 ١ ةئالتإا ا

 رشعو حلا ابهجنرب ِس اثلا:ةرملاد اسال تأ وة حور
 ١ ”دةمسلا سو أ يدرب ةشلاثلاؤرما« ماخذ توكيل كاما

 لمارالا | را تنجو خا اق ري تعمم نع دولز لا
 رالوبف بال تاوحا نانو مال تاوخاععبداو ناتدحو تاجوز تالئوفد

 لم الا نمابرج أس 6 تاخد كيم ثأب واسمي مارت عةع

 طئقز ايوألاب هذه نعل ا 0
 ةينائاهو ناتلتلا هبلا م“ ب ىذلاو ةئالرفو بر نما قدبال هنال
 ظ ناكييزلا دلال دائئَرسوهو ئصنيو نهار اوضرو طم
 تاره ثالثها فصصلا لوع م غرف ادواعفش سيف ضارت بامر زتولا نالرم ارئوواأعفس لونا أف ةئبسلاقالثعاعمشالا 7
 : سيبلاو ىكيببسلا كل افرصملال ب ممن اكل جر تبلافالا وصنتال و
 ركع عسسل اور شع ةئلثلا ال لهل الص نوكب امال ا درعلا 3
 جيرلز انف ابهعصفعص لوعفعرْس لوعلال باسم ىئسمؤصا امال
 كّوسعو ةىدس ىلا ابني طكفازتو ةدحلوةلوعلوعت لورسمعلاو

 برسم لاب هزه نمش لملاك قرمو ةجور و نيوبأو نب
 وه مالا صيفا ما او مانن |مسك ل وصال انال مرق لوشال ةئالثلاو زفربعو
 3 0ع تا مل و زرحا نيج ١ اذاىرلاوم و 4 وودي ىذلا



 00-0" عومجما نال توام امصئواملثواسدس ابا نالةمانةنسلاو

 درو سس رس هل ل اولانال نارباز نورسعلاو هجيرالاور_رعاثالاو

 جبر و سدسو م هل ناثلا هرشع: سمح افك صنو كليو
 نعم اذا ىذل اره صق انلاو نوئئالثو ةئالث طاق ىصخو تلثو
 ملسسؤ ةدايز لوعل اوٌهَنالَتل ا ةنهادعامو 5 هنمؤفانناك ةؤارحا

 لانعت مربط ضورمل | قيصتو مرهعب طاقسنكمإل ضورف باتا

 لوعلا بأسم قروصتبإل وري لا ل ءادحاو ا جرمتنا ا!لخيبل
 كايرعل اتا اذاول اقف ني درعل "جيب ةيسنلا نيبو جرش ءامصأع
 ف ميدل و ءل بسم قاكنبئلشلاو لكلا ئجرخإت الث وهن الكا

 امدحاب يكب و نالث اتم اهنيمق ل اف نارهاظك اك ءاربغل نئنحا
 اشدحاطلس اذاامما نلت أّنملا ةَفيفحو دلك سلا قصاد ظ
 ديعؤ قالا ركالا فق املتخان آو ةدحاوةرمواءفارخإل اع

 ةعسلوا تس عم ٌقْئالْتكَن اطْحا ْنُح رَدآَم ئنرمزتكالانممطاتتس| ٠
 ٠ ةعشلاوُيئرم هئالتل ١ طافساب َُفَتْمَدَسلا نار تع ةسّمحوا

 ثارم رسما طا فس اير ع ىلا تارم تالئاب طاّمساب

 رثئالا 0 وج

 لدد ُدىبسبل ذارحال !قاصرتس لكل اوحد طظفللا صان او هبكالؤحرم

 ىاذأو لكَسملا لص لت: ريكأل ابنتك هن الخادم حو دارك
 كلاثل ا ىاهرخ ن افك ونك ثلاث ددعال اامْمَفب م املثخاو

 دعيرالا تطلس اذا كئال ف صئلأب قُم اومامّربب ةدس و ةدنراك
 درقفاء,ىسننيرمةعيزالا لعام طلس نائا ابرِسوِس ةرسلا لم
 اقاوم امه تسلا ةعبرال اربع ددعوهوئنانائقالا [صح

 اركهو كئلابةقفئاولافةث التي ناو ىصتل اوصو نيالا كم
 ىئلادرعلاىلا دحاولا ةيسنب ةربعلا نالو علاق ةريسعلاىلا

 سلو ةرنمل |كلكي ٌءَقَقاوْلا تكميل ا هئيسن تءاكافاتقألا هب عفو
 0 ا وعمله السلا كأو ىصصنل|نينبالالادح أولا
 رش رعوحا نمور حاز جال اب ٌريِجِبح ىفاونل اف رك عنمر كا ىنتما

 دحاو ددع نست | ندد رم ئىفا نإ هله انرالاس ىلا كد ذيع وا ارح

 رع قئالاكداحأل ا نمدرعلا كل ذ قام ءازحاب ن اففاوتم امو

 نائففاوتمامؤ ناتئالاو ةتالسلاَو سلا امنت شع هس اًنغلأو
 رباب نر ذؤرابنعالا و لمعلاو فاصنال او ثالثالاو سارسالاب

 "ا
 1 ا

١ 1 
ٌ 

1 

١ 



 قلب دوسي سسيلو دخا اولا ايمفب )ناب كلا د رعت الواى قاءاضرتكا نّسَيٍلوافكنخا ناو ىأن !و ٌءلَدَسل! ل صا لصاحلاو رخال ل ماكو اهرجا قف هو برنصيب نا نيف اوسملا ما ساتان طعوس ١ - راشقلاوسازخلاب نيفف اولا ؤو رسل لاثملا اه 3ربسعيقلفالا
 ةجررإلا نموت الْنلا تطقسا 0و كاس أين ةالسب
 نآل نبني ادم أيصسو هب تين هي اللا لع هئطلس اًداقدح 0
 درى سسدل د حاولو ناددع ال داو موأ راسا

 :اورخالاتارب ددعل ادحإ ب يسن قنا نس ايتط
 لخرتلاو]ثا 1-0

 " ةئالثك ناوفاوُمم نالهارنملاناددىلاونسابنلا وقُحاوسلاَو
 د اهنا طورت: نال نم ك3 ةلخاد نالئلاَف ةئكسن واتس عم
 أ نالخارتنم نيقفاوتملكر سبل ا ىسكمأل و كلئلابام) ةففاومو
 | ام عمة. سكرخالاف اف دحا لخدب الو نيقفاوتسمن ائوكيرفف
 6 ل هرغاعاو مق لخدام ف صن ىلع ديزبال نا لخارنل ا طرت نال
 ا 201 هلصزتملا لان اببل ُهَعطوُن ةعبرالا لاوحالا ذف
 ةقعمالع ىو أب عت ناقلب اسماه نقف ىا ' ف
 | دارلاو لاش ملعب لس 0 اد مم م ا

 َمَنالثد عوز عانس مل "ا مْوَدَن مر هلل ا لعلمسملا
 ترف لزب ىف ئيزوؤق الند ةعدور ددحاو ةعير أ نمره نس
 نمكوهحجا اذيملاع نلاب 000 لما قهدوع رص سقرلاب يانا عن نسور ىاةد دعت همانرس كب وق همانرس ممم ع ادوت تيس نونا باله دحاو تقلد دحلو همز ا

 قامد دس برص افامرلع مرسا هم الث نيوحاللو ميرلا جعل ةجبرأ ل جوز لوعالب ا اًنصةلّيسملا
 فتاوخاللو ةّيالْت هزل ةعبس ىلا لوعتو نس تمايصأ اعل تاوحا س نحو عوز لوعلاب,لاثمو معن اهزيمو ناك ظل شن ةييراوشو
 للا 3سم > هو نف ددع قفاونالو نبيع عصئنال ىف دعب نرأ



 رلاب ضد دع ٌقَفاَوُس ان مرسا ةجبرا 8

 برصلا ناإع اد 00 1

 داهالا نيالا ٌقامددعب نيبددحل ادحا ىبعصت ٍباسحا] فا وكيد ل

 اماةدورع ْقُقَو بوصهسور درع حم قرصلام اهس ىف اون ناك

 هنم تمت لب ا4تلاع نا ابيل ىميابو لمت إن !ةليسكا ساق ىا ابق

 عفنالم 0 ةئالث نموه 0

 3 لوختو درس نسب سوادا 90
 فصنل اب قفاوب نكلو نسملع مصيإل 8-3 0

 نيعيراو سمح درس رع ة سم ق هن لنوف و سوكو يزص

 0 2 دامو

 اًمفاوتْناَو ءء.كسل!فنصلاىاهدد كي, فنسلاك ْ

 1 ايثدحاو! نيفنصل !قهسئؤر ددع مس ئئصلا
 نضلا كرت افدحاو ا نيئَصل اق درحلاو ايسلانياتنإنالاو هئمفوىلا ش

 يرن وكدرب نيفستلا سو هرلا دعت ان ناك لذدعب مملاهنسيانملا

 ايدحا ببي ضرضإلا انين واف دحا درب وا هلاح وف عمي اقيب وأ هقق ىدلا

 اعنا ابلوعب ولت منا ءابسملا لص ف نيل اقمانددعلا ىا
 3 ناو كامكايفرت 0

 ناابروعي ولعت من البل ١ يرحال قامدحاق فو
 زليسلا لسا قيبرشلا ل ال ل
 ماسلا ورم تحصركو ام ير علبات تلاعنااب وجدل هن منا
 اقفاوت ءانيابتواقفأ واه د دعو نيكنصلا .اهس نيد نأ كن >لاصاحو

 تاو لاوحا ٌةعنرأ ههبقاَس اينواففأةنوالخادتو
 راايإ ةئالئلانمةلاجإكف رش عاما ةئيبراقدئالت

 ل ا سل انم لس تلات
 نس لوكا اف تدعو نفل ا ننال ناار تول ول

 رخال مال ادربق فصنلاب فددع ن اقف اون نامرس ةوحالل
0 

 ةوخا د اوم هنمونبرشعوادحاز ةجسق نبتنالثلا
 يبنناذ١ت ا 0 بالت اوحأ ناممومال



 ا نسا ع ا و

00 0 

 00 و ةجيراولب ةىرسؤو بصر شع ا

 يالا ز1بهالاوهّالكىلا ا ئاوحأ نائيو مال ةوحا
 عبس ٌقيمرْصْتة سي رحالا 3 اهدحا برصتف نابي ابنماشد
 ادااهف رهو ةبماثلا هلاك !نليما ان هنصو نبعبر إو نينث| غلبت

 بال ةوتحا ثالث و تانب تالت نبأ :اصددعو ُنيفَنصُلا ىوناك

 11 ةدالتؤامدسحا برت تالف نمن دياب راتتنال نمر
 0 ةوخاةئسو تانب كالت هم 3 الح ارنم

 توت هْسَقَو ن َدْئالَتُو ةئسوماغُ :] برصب
 نلتلاب ن .فاوتمنادددلا ا ةلاوح ا هتس وشاب ع

 ل ارا مائل نأ اوحاو 0 3 رو
 نال ترصت ةئيس لشرح رخآلا قاف دحا برص ناسي اب انعم

 5ا[اذ امي رموهشلانلاةكلاخا ةلسا ةهيرصور ع هس

 ثيم الا قنا اس :داهدحاؤقفاوث درع و نيفيصلا نيب

 اة جير و تانب عبر ب17 ضو :ن ُمْنالَت 3يتئالمل |

 0 2 هاد ايفو نبش! ىلا تابلاددع درب ماربخل
 دو ةوحاةدسو تن أس ن هنصورتشسع مهنالن ق

 1117771051 د عا

 فكئالثو ةئس غلبت ةئالث ف برمي سعى نأ ريرخالا قا محل
 عجل ١, ىلا تأسل اددع هزت + بال ةوحا تالثو ف ررأ ئوسمو

 برهذ قدس خلت رخالا قاضدحا ب ف رددت نايات واللا عم اهو
 روكرلا انف ازهميجاع سابو معن هيمور منو باع علت ةثالتُد
 ديوك فانتا ةثالئ للا راسكاالاييفنصقت ماهسلاء اسكن اف

 راكالاو ىبئالتو َه ديس ىم ممن و عدس نمايلصا 0 مال ةوحاةئالثو

 مال 0 اا كيسي ها رت فر

 ديربالو 0 سئس ١ نم نور _لنرعب ينأ ئص

 لبشدب فات أمصا هع ر١ىا قلك لع ةبصولاوالول ا

 لا

 نسا



 ه ةسمجإلع نو ريربإل ةدحاولا ةطي رملاق ةبرولا نالآرصنساالا
 لاجل) نميري يم عامجا ُقرما صلع مةبر ول | لكل محار ع قانصا
 دييجو مرمإك ق ددقتالو مالا و بالا وو زل سما نمواسسلاو
 لعامميرسكلا ينزف ةيصولاوآلول اس | امرحي لع مع” جصمف
 كملاءامبيصن برص اقل دس مارس غل لصص نمبر ول! نم ىدص]ك

 وب(قبرضلا غل باقاهبف ترض ايف كلاعا ايل وعي مؤسس الصنم
 قئصلادرعإعب رمل ايلي ام ىا و مينقت مقرصلا ىامبيصت

 نمو ماربكل معو ماربقل تاوحا ثالتو نبت هعر رحم اق كذل لّتمو
 قدح| ون رلل نالثو ةنس علت ابرق رس برضب مقنو هئس
 ةعلر إب ةَيَس 3 ةعبرا تاوحاللو ةئالت ةدحاو لكل َءَرِسَبَس
 تورا)او لكل متسبب ًهئس ٌلقدحاأو او هس تحالكل نيرسعو

 فرضا لبس لمس إ قهر ولا نم قرص ]كب هصئ ةؤرعم .
 وبؤ ةلباك ةئيرولا ةيئفب نم ةريمدارعاق ٌتراولا كد 5 بيصت

 وهو نِيئ ملا ببصن برص هْكَر ملا ل اسمل كف ثراو لك ب ببصت
 ةئالَيدحاووضو ملا3مَدَئالَتِب ةئالبوهو تاوخالا دارع اق دحاو
 اهسسل ا ةئي ابي صاح قبرطلا ادهوازكفوةدجلكلاموهو
 ةبيسفلابلإب اسملا يجتت نم رف امل ةرخالل نسورل !نمإكو سورلا
 م وفد كيزل جرن و هنسركال ة بل اب اري عمت قوس يبد
 لاطبا عل سلاولب اللف يشتت نيرا رولا املا5 جرب

 م طم تلضيم تين خا انا لظحا تلامس لالش كاان
 هحانمازه سو هْلَرَتلا همسك إِبَق ةَيرولا دحا تومنااحالطصاو
 اداقضصِيارَمْلا ص ب همنموهورخاىلادحاوّيمميفلاطالافتنا
 ترلم هنكزيل ءمسُملإ) ف مدحانافةّير ونعم تام
 مرا نكد لولا تبملا هيرو نسر ف ابل لكم قاشلاتيملاثربطناق
 مر اع لوألا تبطل نمر( راك اتلا تبملا ىاهنسئف املاىأ

 ل
 ةرولانمئئق الا نيبكورتملامسئفودوأل اةئر ونمنكب مناسك
 نئقابلا نعمزصخب تاما وب وا ماريغل ت اواو ةوحاك
 ملل والا رعب ! وئام نس دلا ثاكف دحاوبرطب م اراص لام لان ال
 زلنسملا نب اممم تام تانب جدرأو نين ةجدرا نع تامولف اووكب
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 م لوألا لبسملات نب نئعيو ىرخخالا نعاهمدحا تنام م اربكل ئنحاو حوركرهاظ كاد هلي سمع لوألا ل يسم نمد املا مَن رنا نرش ممتد مقال اليم ملوال بسم ل ا واو سال اردق فلل و مرش ةرضخلاو وأ هش 0 "7 ا وو
 00 ئبنشا ص هسا و 0 ١ل وكت ٌةَنَس
 نمىوالا ملمس ملال صاف ىووال ا نيت ديلا ىدحاإوف ماما ىعو نيوبال ئبنح١نعود والا َةَمِبْمَسل اش كا نم مل تضل تنام تاي تاوتحا ثالث نين دل والاهل بسس قالا ىادت ..ثبرصص ُمْفَش وقوم هببصتو قاتلا جلب 0 ياما ناتي ةينالمتم والا نم اشنلا بيصن ناوىاالاو يسم
 هال 09 مالا رسل فالك ةانس ملت للوالاذئالث وهذ فص صيف قصي ابان ليس م ناقفاوت ناشإ يول نم ابزبس ببصنو هس نمةِساثل ا ورشيس | نم ع تتو خس
 ْ الا بالل تماللودمل اويدحأو ل ٌةِساَنِلا نم ابرلورسشع باع يمال وا كوالا 3 ني .ونالل تخاللو رحاوب دحاو قام ميس عن ملة اوللو ُهَئالَتب
 كاذناب كبسسيبحإ اضي ١ىلوألا ىَن انخالا َدِر والملل سحسف نك اكٌميراب دحاوؤابنم ةحرا هن اّسل |! نسوسنالل نبئَحاللو
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 نافىاألاو مِن اثل !رمعالباز ناكد ٌفاَرَفالارئع امل دحو عتامل ناك

 لمارتل اوُلَئاَمْلالوحد وأ ناو طتقق ةيابملب ةققاومامردب نكمل
 بسلا ا كوالا ارش ةنانلا ىل الك يب

 ةريحا والاه ِؤيسملا سوك مل نملوّعت ٌءدسمناَتلَعك لاى(

 ىسمل مد ابطكوا ةيتاننل اليسا َقَفَو نما و بوضايئاب ورضصم
 ةخاوا ل ىالاىمئانلا ب صن قاب ورضم هرخأ سانا لكلام

 هالو ةجوركى فو هبيصنو هنلكسم نيب ناكناهٌئفوؤانورّصم
 كوالا نم نوقامل اهو ةوخا ماتور نعت نبل ١تتنام تسمو ني

 مياملبتى ول ىف برص نُف هَنلكَسم َىفاوبالصرس والامام
همن اًتيرشع سام قمرس ىلوالا نم ةبحوءلل يجيزاوةعبرأو ١

 

 نامرسيفوالا نم نية لكلو ُئالَسب دحاو ْقَكْتاَكَيْمس انلا نصورتع

 تناماداق لوا لكسر اصناَنليسملا همم تضم اموة .

 مثوالا ناذاف اوكف دون اثل اق لمعام هل يسم قاع تلات
 ةبانلاصف هنابب مرقن اكةدحاو لج بك[ مرتلعجو ةناثلا
 نمي صخاموفوثل اًنلا تيما ماهرس ندب واسر ظناو

 ةففاوم امربب اكن اف حت م ناو ارق اييلع تح ناف مصعتلا
 ةتلائلاقفو ئيرصو اهرفقو ىلإ مارسلاو ارقد لاَدَسلاَتكأ ت ددر
 يب ناكناو هنم تصحؤلب اقرب مصتلالكق ةشاث تراصّلا
 نممدرم تحت علي اذ يمقتلا لكق بلال لكبر صاف ةئبابم
 ةققاولا روصو ةئلاشلا يفو قابورضم هذحاب ري همتنلا نمت
 ضرفنأق ةدحاو َءُئالَملا تراصرق و هيا ةر وص قابلكق وا

 تن أمم نب !نعجِوُول |تأمم تأتي الت ف ماد ور ىعةأرما

 تائبطلو نس مالل و ةعسن جوولل يئالئو ةعس نموعتو 0-6

 هسا هل >7



 ظ كم نحمام ثالتلا لياسملا حر قف ةجدرا تكلا أ يسفر شع ؛:شمع اننا ن املوال ١ هلم حض ام'ةئبملا ] سصنو منال ١ث ىم ثلا ةلّوسملاو ةرعسنب ةحعسلف مالا نم 2 نا ناكور دعه ئاسسل نر ١قُهِس امىلوالا نم الملا نم تسب لكل ظ 1 ُ نا نوفا ودتس لولا ترا ايدوتنش ألك سل | هد ب نيصن قأبو هرئا ةييباشنلا نم يس مل نمو نانئ اوه د |, مق بعط
 ٍْ 00000 ع ظ كيباكب يسئل باًميواببس ارد“: 0

 7 25 2 امامي .نلعف 7 ٌنااوفودوا اون

 ةيبْطاه تيبلا ما نال انهاو هلل نع واما سفلخو ايلا ىدحا 0 1 15 ,وتانب ب عيراو جمد 0 اختم اهلل 0 0
 َنصْنْفْلُخَو ا|ىدجاكنامئحةلزنلا نائيساو
 هارد .ؤ رم قرَمِلا نورعا دا لا واضتفل !ةالوذ نأ اركذ ناكل والا يرارعما اي هل لاق ةلكتسسملا هذه نع لاس اشنفلا# ] نب بع ظ 00 1-1 ا
 ةكنرا نم نك البحر لوال !تبملاناكاذ اف ءال اوما ونال ترادريغتالاب لالاوبا نال هبال ةلّيسملا ف اوىال انالحرو ناهنالشل ذو
 ا اًصياةّدس نم ىبىِبلا ىدحا سوؤاثلا ةياداع سو نامي ةدحا اولكل ناشلثل ١ نيتئبللو ناس سلا نيوبإلا ةئس نم لوألا الإثبملا لكس نإ كلذ نارب نيسمحف
 21 لا سب و بالل رجلا بدر
 نيام 2001101 ةئناويدتس 4 َهنالَت
 ُن اكناو تك سس و هحبر ىف 00 0



 رْخاَنُف تبا مالاوباد ملا واصياةس نم قائلا نبم المس ورم
 دربقالاو هطرشل لاما ثيبلقابل او هنا تحال اوامرس ةدحلا

 درع ُوِسَأ 0 هنالُئ لا اه درك

 تولارعبامب قيبلغتل اق ضي ارملا اباص ولا اَننناَط ورماو
 اباصولا . لاف

 ئثو هل مسمنُف تو تيل

 ىااصبائعم ءاسلا بل اقةيدضدابادبك هس

 ةفانسلاهةيجلا : اضرالاد ارز دوقعم بابل ناقةياسولا

 ةبصولا صيصخل فدابفَّفلا حالطصا نمامْرِيِب مق صْنل اد ةعل
 م لا اصولأو توملا دعب اق اّصملا عربشلاب ٠

 هلصوازؤب ىلا ىضو نملاسب الاه كِل ةبصول او «رجر امىلع ظ
 ا و هابق هز سلق يدر ظطتمو مورق ل 5

 ا اىبسلو تولادجباطا سئ تولد
 لصالا وب قطلاوأ توم ضرم رخو 2

 و حا اوم ةعبر !قىلاعت هلوف ءاحالا لف

 ٌءرما صام ,ىعممل اركز ابح يا ًةبصو
 7 وإلا نمل ببل تنعي هب ضو
 ةجام ا ركو توما ةراهب رفا رمال افالخلا نم ورعملااموأ
 ةنسو]ببس ىلع تام ةبصو ل عت ام َنمءبصول اميُحنم ورم ا

 0 السالا ل وات اكو هلارومعم تاموةدابنو نو

 كحارضحا ذأ لع بنك عن ءاونف ننال نيل ظ
 0 م هبال الام ئا ةبصاولا اربجخ كرت نا

 ا لا فلقة كتل كابر ارضساؤبو
 ميد ا 2 قه ثنو ولاريغبيرضلاصتقتلضفالاو ٠
 رخام يدها عوطتل ١ةهكرصئ جر راح ألو ىذإ مر مرص اه 0

 ا راول اما رهربع نم قواركد ص نوحاشملاو ْ
 را فحم جو ركلات هن قح بلع نميز ة جاو وهل ١

 فال مل وقد تيب ىم فاد ماذا ب 5
 يررذألا لاق هب هةبصولا بخ د ل ظ

 قو ىسحوهو ىئن مل ىصوملاو 0 ءلاكدن ناك مزمن يسخن لادا

 ظ فصتلاب مقاوم همامرسو نإ الا ةلَّدسمم نيب و ةبسشلاب اهرلع

 م



 الا قيرطلااو يك فاللا ركذلاب كل ايرحلا ىلكملا قهل وخد عمرصملا ةدرفا ' اماوعا امحالااضريع ور وصسصم وب اذانسالاوربلا جس ني اهييىلكتو ظ 00 1 للعرس عسب ميل عدد رك ىصاقلا ١ مالك ن مذخوب اكهلبصو وعنف قر سم نب د هيلع نمو حال الع ةقوفاوم كلم ركلسنال ثيصو لطب ارش اكلت قو |تاسذا هندصو | معتق دارا هقالط لهن >سسسسرنن ى رولا هلم نام ارد ع هلامو أه روب فراس !ناوكيرواملا لاق ماببرحولو ارفاكذ ظ 23سم بكرق د ومصت لاففل والابادب و أ بيئزيلا | ره ىلع فنصط 5200 زيود تضيلم ودب قضيمو هل عوف 000 ١ فا 06-5 ريوقلملا تفل ذا اح ١ ىلا لمار تئاو فرص ناك 2 لصف! نبيل اريل نوم لاري وس برم هيف رص نمل ص فاابح# !ىيك سيئا 2100 اي ئنكي هدائومسالالافاك
 امزح هئيصُو نر حالي الب هيفسل اقهيلع ال اهدحا نال
 ىلا افك سام رج هّديصو 10 اب

 هم دونم ناكول اد هبطورعلا | نم سكرولا 0 هك فيما يا, قمنا هايس يدش ناركسلا اماو م) ةرابعال ذا مم لك بصو حعن الف ىدصو هبلعرمتمو
 ناو هيلع صم 0 مبرر هتيردت
 باصصالا نم حمس“ هعحرو

 | ا اا هديس ءل ناب لا كم البدم ماانكناكا اوس هئدصو

 ملك فك وويل قيقرل او ثراونلا ثيح ةبصول العجن ا
 ١ ١ هتاعزلشخكت امامى نع رقرلاحؤىموان ا يف هةبصولانرمالا
 1 اداب ازنيح. بما محا جنم اريمتلاوابملىل انكم اقوة صح

 اعرص هب ونذالاب هدير هعمل هيبصو ةلدوس بد
 ' 2101 ىلا ةبصو الطب م ةاذطا تمن ةخة سس دا
 1 2 ١ نا ةمصلاوزع كيروتلاسايقواصن هشئأ)و
 3 ١ ىيعلاءغو هارف او اغسل اقهنع ثيرويب هنالرحلا وصعب

2 
 يحج

 هو

 1 تاوئلاريغتو لاح احلا قيكلمليزتالا#/
 |( ٠ رص هد وامزجهنيصو لري شاربش ناهشالكم [ توما دي



 ةساع ةبخ ىصوأ اذ ولاوُو هل ىصوطلوضو ىلا ٠ 1 ا ' ريظبا ىَرلاو ىين اهءلهانمىسيلضحبملاوالولا 1

 دا فس ١
 هوما لاو نيممماعءافشنا 1

 اهئيتوا اوس: ىعرذإلا ف 32 و
 هدر مسا نم وب 04 ١ آعأت .

 الور .ش عملا صعل عضوم 7
 دباس بولت 0 7

 رمحوب ا زمتسلا ىلا ومالسلا وةالصلام,لع ان ئالار
 فااميب كري ا 5 ظ

 رافكلا ىَر اساكفو اال ةبصولاكةيرفل ا ابمقرظتأل هع
 نم ةابحللا ل احؤ تائأم كرادت ةيضاول !نمعستسلا مرام

 عنص مصملا قلطا يسب لت ةبصعم نولي ناز وخالف ناس
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 ةفوقوسوا ةراملا اهلزتي
 فورواملا 1 1 هبل صيروختو يىراصتتلا وجا
 هع هه :أأهيحو +
 ريظر يرجو دحا قصي مد بعت اوةر املا لوزنل ايفان ٍ 88

 نعالرب هبربعولو نبعم ىا |مصواوازيرحلايلعل هت
 فكتوري نزاود :ارفاد دن اذااملُخديل كواناكْفُف 1 5 ل١ 4

 نيعلاب عضو قياسلا ل بلعتلانمدخوي اكةيصعلملا رعطرسضسا|فركيو
 دحالدبعلاةبطعلا ظلم ناكنأ كد ؛ الك نلحرلادحأ بممولا| 1

 ايميشتتاهريشو يبذل اوبن 0 هنيلجلا 0
 تومرتع للملا هلر وصب ناو نيلجرلادحال ُهَعِب 1 هلل ةاذاا 7 ْ

 ركذ نكل تيطومتالاهأ اذه ةيضقو هيلو ةركفاعم :

 ثمدامد »انا لولا مسدد نامنلا اومتألا ٠
 تسل ةَعيفحملا قره ىصالا لم مرمل 3 قوما ترحم سيهمتملال عمرو 5

 هسسيسبنت ما ةوني ىذلاوف هنالك ااا
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 مصملا لاذ فئقولا فال كلي نمىلا هََفاَص ا نب صح كلت

 ليل فقولا ة4فرمام سابقو ىسكرزلا سلا صلو
 قصيل لاق نان وأ لب فالطالا نم ىاانإةبصولا ف ةلسملا
 لوكا النةشاملاوردصم لوألا هطخ ابضنوماللان وكسابملعؤ

 الامل عا ملع نال امس لوتنملا فاظلاب ةنمورلا فيغو لوشنتتلاو
 ون هيلعامتزامحنأل هلاراق كرا ٌدةَارعل ةبصولاكاعلدوصئفم اوبو ٠

 لباتموارعو ارحل او ىوخبلانعىئفارلا لمئاماصهاريدوصتملا .
 كايجو ىفولا نم ةربطت قف ميَفئدف لاق هن اق صفارلل ليمن 0 ا

 ٍكايلاَو لاق ملا ره اظلاؤ رى ا ةِر ابعو ملكماااذ
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 امهتو نال لق ائهناال ل وفنان! نم ةائرك ذامرهاطللا

 هئساكابراملةيئاثلاقوابولعل قوالاقهِقرص بحت اباسفإلا ٠
 شوا صولا ابيض ننال فرت يموتون

 ايئكلاماب عاب ولق شن دل هب انوا ىماقلا م ةربضوا كلام نما

 هئارفاظف ةبادلا عاب مرعب ابلا ليقول هيلعو لبصُمتل ا, لياق هناىصَسْمب
 ٌيمويصولا نا وراس ناد[ راس ظ

 عم قوويرف هنالاممرت وانا رص اص م وار ايلرفلكوا|
 ةوّعو ٌفاكل اقرب و ةامن الاول بسلا طابرل ا وَةسرالا

 ريظيوهواسرج ععب مى بيسر_يسملىموا ناد دوجوم ابدب
 قلطاذا اكو كس ص إم تقلا دايك يقال

 هتراك لل يخخو محال ان معي اركي مل تبضو اك« ور يسلل ةرصولا
 هدابجانا فاق َهَْمق هقرصبو كلذ لم لمين رحلانالمحلاصمو
 ددأئةياّرلِل هيصولان إب مامالاةّدر وةبارلاكى رمال هنالؤطسقاكلاو
 اداه تكس دياب يرن ظمللار انعانةنكئرعلا3ُ 1<

 ةيصولا نا ميضعي نم ىقارلا لمنور سلا كيلس تدرالاقاذاامع
 كلذوامقو هيلعو اكلم رهسللن) قيس ل ومَتْنا كدو لاى ةلطإب
 نب !تاقو جالا و هذال اوه ورصملا ل اق ةيصول اء كىصتقب
 لاقرىينلل ةينلاناوحمفيامةطئملل ان ىعئارل !مالكق ةحفرلا
 ريس كلذ قديعكلاو ءىبل عن قىمافلاحرصوبوئتلملانب|
 لقوا راع فرص و لاق ىلك ابل نعال فن نايبلا قدم حرص
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 ربامكا صيار ارلاو ةبارلا كلام لوم طريب لوُفنل



 - طساتالصلا] لضفأ هنكاس لع كوبنلا رص يبىدوأ امازكو اسلإرلع نم اب اقر الاب وسكلا قافل ةبهش تيالاقأل يب هزكموكسال
 ظ | عافدمرحف 02 2 ف وسلا 0
 0 0 لاما ثيبرفل وف ىلع . رش ازوخعاك ل امل ةيصولا رصتتو مرمحلا هر رد دق
 الامام يدوم, ناكيرانيدد فل انابتح ان راكد
 ىرلائىعمّقاو ملصولا نر ئلاوئ رصف اكل ك2
 1 ناطازإ# ةعمالاو بهل ة مولا صا او نما: سملاورفاعملا
 هنأت و مك )تعمر رمأ هجر 00 كا ماايرادب
 0 5 ملا ٌفاسلاو مق ا اكسال قامزمكلةسولا
 ش كذاب لولا قرف امهلع قولا ام)ةيصولل ىعمالف

 0 0 ملا أب بسم هي لس سرب ةيلص ولا
 ظ الامم يشأ اف ببرحلارارب قخول هنأ امالا مالكة بصف فرم
 ور دانا كوك ير افؤسموا ىلط ١ ةيزل تارا ةئارس قناع عصالاملح :الك ةدرلاو برم ١ : كش !نود مدل ]مالت سف رترملاو قرحلا فال نيبعتنل | ذل || فو ازا تيال دياب تام لجو قمل ١ مسكرا افاكوهو اعط هل
 هلق ةبسولا 1 ا ا

 .سل ل امهدال عملا نال او ثرالا تفلاحو
 00 داطىدوب 00

 | ةيصو ةيصولا نالهل ىدوماربسلم 'ةقل د نمو ]تفي
 | رزل اه او صل ١اببذ حوا ب انلا التم هل والاف ٠١ كانكلاقاكد طاش ابدعت هربعل تنعي واول نمي نط ىىواولفرص ايةدببسسل

 | ' اول نلتلا نم جوخ مناوةّيضولا وىلوالاابإئموكْساملاَ ١
 رولا اير احان اوال 1 د تاي ملح
 ئ رسو هبلعمسالص وقل بست مكن اجانأ لان انكف وقرصتلا
 2 1 و از ناالاش اول

 1 ةاور ٌثراولمبصوال ,و ,لع مسا قص هلق ٌفالطالا هوز احل نأ و اب ياتلا لوملاو ثلتلازميارلاب ىدحؤ ةيسول ا لعاس ابك
 كول اكءاعلا ثيراولا لصاخم حرتحو ىدمرْملا عضو نسل باعت
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 سراويل قري وذا لاه تيل ارا اقتناريتم ناني 0

 راطيخ) ىلامزب اجريكبو اعطف املأ ةزاحأ ىلا حان ال وتوك

 ثوار صماولام هئرار قرب ودل ضال لع لطاباش اذ هلكلامم ظ
 نبفلطملابو يم لاو اشملا نيب ف( ةليصئتتدشاف تدار
 الق هفسل هيلشر ف] نوير حرم ةناكولامٍفرممتتلا
 ناممالو سل اق ىدرو املا هل اق اكدبل د نمأل أو ةراحالا هنمرم

 دفلانماض راصْتْنمِيَق ناَمْدِبصولاض ِبْعَت امثاحا ناهبلع
 فقول | ثراولل ٌةبصولا عم ف يسب ةدابرلا نم هراخأام
 ٌةيَفِيَور احا لع ففوس هنافاشس هنبهوأ هيلع نب متو إرباو هيلع

 نفوولام هو ةرخاو# 117 ١ مسسمل هي 7 ولا :
 ُهنلئْيم :رفر] د ملو تدب و أهل 00
 كمل امال ولف هناك تيب ايدل .ئلك

 هنكيفةيلعلاب تلشلاَنَع ثراولا قحعطت نمد 2007 7 1
 ُناولل ةيصولاق لًبجلا نم ةددخك اف لوا هيلع مفك وم
 اء ةئامسخىرلولع نا نافلان ديزل ٌتِيصوا لومينا
 ريفتزاحاو درس سا ةّبرول !هْيَفِيو ديلا معقد همزل ]سسك
 هئوم دعب رب او بح ةبصولا دو ئلف ىدوملا# َ ع

 تريرفواربب دوو هتومليف هل صوللالول] قاع الذ)

 اةاكدرصك نيعم ص ولاكن 0 املا
 0 0 !ناولاملا ةزتكاشطم/مناحادجل
 لندإلو تا اح تبطاىلءنبدواهضحب ىلتوا
 راضيا ند ناصع د ابجلاوم ولعمررعلا نالملوف

 يلف ترهتص) تنل لاق اكلت كفيل بلا ري ايعداوأو
 نيترو اد نا بيحلا ىوعدُق مىبصب ق دصمُفألح ْنإبدُف ةولاحلا
 مف ناك نظاف صول! ةراحالا ريع لامار رئبءلعب

 هلرموذلا ىإهوك ردعلاو هميم قئيصولا تفند قرصبل
 تره هبال ىدواولك نتا تفو ىا موس ٌترافرغو ا اراو
 ىذيمرملا تومإبق تاك نب ادلو مبحإل يو أوا تحكم تاهل
 نماعياش هتصخر رفن ثر ا ولكل كيضولاو ثراولةبصو



 ةسسوتيسع ا.

 7297 هج 3
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 اكاد دقب وسلاب مم ايلا مسكد ١ةزحا رجا نأ 6 بو صب هي هراقهلام لب ةئالَسْلا دبس رحال ىدوا يسمي رثب و مدحبلى داولاب تدلل هاوقد عوحو ةيصوربج رى ملون ملام تل هَنالُملا مرعب نم لكل ىصول ناكدربغع .وافصنم
 حاللو ىلا هممدربجل هس .دحال ىضوا ناكمّيصحر رد هو
 ٠ ا ارملاة مدقق ؛فحنالا يل ارفعي ال ىفائلأو ةانمو نايعالاب ضارئمالا قالتخإل صال اق مراجالاىلا 1 رو وري لامس نبع جيبي كنود[ جك كلي اماضوفلا
 امسك شوو ف هب ىصومل اوهو لاذ انكرلا ق عرش مب -- ءنخاكركذ اهي نيولاكييدلا و كد زي اوضرب متادخك اباّسم نعي
 0 وتسلم
 لطي لاذاةدنش وحد دامت قنلا درامز
 0 و در نشل ابها 0

 0. 11117 قيلت يبتلبل 000
 رهسرطبلا د جوملا ]رملاكلومجلا ةبصولا عصتو كافف ةعفشلا
 ٠ ربطلاك :لعر رقبالامو ةردررع نم زيعو وادهمأنع

 "  كولاوغل ع مشل و نبط ل هل رص دولا نال قالا ربعل اوربي اطلا > 5
 نيل اب ةيصولا او إءانباصقفت اعماق لاقهل-.لا ا تاو تب نع :ايحالف ِسْئلنَف 3

 ياسلام ونوح 0 لططقفوصلاو
 قبس [يهَبص 0 ليخاب بصلاة مف طرة شو هيبصركير ا ولؤ ٌتراوللث دحاموءايمولل : ءيصول !لاحادوجومناكامو
 ةيصول الطب مهب يشم هبا 000 الخ ناكنراف تدم
 38 'الهارسبلمدال 0 :ةيباتج ثيم لصف ان اخ يص هوأولام 3 قال لرب قزفتنم 11 اا نفل سدت و

 نم !زحوااهربكيوا بانج ص أك ةصس لحن مكن اىكللا ١
 وس او مةنوصعم ةباح الب ل صئنأو
 بهحوامنأل هبات! ونا دا 0 !لمحنودةمالا لحم

 أ 5
: 
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 ١ سنا م امس لمح



 ينج ف توام دليلا وكت ل مسالا سمبحُو ْ

 5 ١ 2000 اولل 0 ا لدب
 ٍِك رصماهتو بودر
 ويقاركذ 1

 لو اوس لاق ام لع ناكوزاج ورجل ةيبصوق كاوا نيرة صو

 لبقو امزمدحاول ءيفئحخ ال ل بمف ىينح تدلون اوأش درم ما أَكم
 يعرذإلا هلافاط دم اان كاسم د 6

 مفلطمو ةدب ومو مق وصاهدحوةحاسملا < ة انش اب ةبصولارمم“
 ناعالاكضاوعللاب ءلبافمل اوما اال رساتلا ىصْسْعي فك 7

 رمل ةىؤنملاو دحاول نبعل انو معينا نود ُنبعلأب منو ا

 ناكمالا_مىءعْعَشل رع عم صختشل اهدحو ئيعلا ف تحاماو كل

 ُككرلا كاك ل دوو ا ةحاهباواةر اجاب هلة ع فتم لا روربص
 صولا 1قولوةبصول انالا نبعلا ةعفنمافيتسا عب

 ىصوللا لالة ير ول اى |!تداعةعقنملانملضولاًةَرَوَىَحلابهل .
 2 فواد اهلا ص رعْنب مو ةعقرل نبا هلاق ينيحلاب ل

 لّئحا ءيصولا نالرصال | ن [رب سيح اقرب
 ا اكمودحملاب ةفصسوند القروش
 ا ةراحالا واق م7 مىدعملاْألو
 ا رسخت هس الن اثلاوةبصولاب

 بن اوهيلمعماعلكوام اعلا اذه ثدعتامسول ذا.لا لب
 ُمسلا ]ص وانس كيل لبو ٌتدحامي تبصوال ًاففّقلطا

 ارش اظلا ةعفرلا نبال ان لوألا كسلا هبلع تكسو موشن

 زفاتس نورل هترل و لم 0 انالفاداورهاظو فد
 :كالوا ثرعس ام ىصوأ اهاوادوحومى اكهنالوب ىدوص نك
 الاو نك حمر تاك ى وامن وا هب ىصوص ناك ينس يرام

 فطعلا رعبريمملا يشن ديس در 1212

 فئيصللئىنحالان يي مد
 لْيَخ صولا نأل هب زدع دخاكو ا :تدحس لوقب نا

 لحسسف ناف راؤول !يبعباوم

 «بتتدحا ساكس لجرل ا دحال ا اقرت ايدانه تعم
 لغتنا ذبل لروما 3 لف سالم هللا امل

2 



 3 يروي دما الدم ل للا حاد
 رمي هتك منا لقي ل ناو ةريشر بت وم سقت ناشي ناو باكل ايو ةرتسسم نق ل ناو ةبانحلا مع متو هبل فرصت

8 
 ا عاو كي رحاتملا صعب كل دف احزاب داسألا
١ 

 ةرحولو العلل لبا اقلا بلكل اطعملا !بلكلا] 1-0 ا
 ارا رككملا لكل او ةوخيو دلو 00

 ْءيِصَفْناْلا ورهاطت ملفا رز وأ عيص بحاص مندا ند ا كابس ةعرلج ١ىاكل يمل ىصوسل اكن ا هس يل ىوفعسلكؤرب كتم .عاؤتن الار عالام عرج .و لل ذ
 300 هدععو انك 00
 .رذال عسل اقاكوفو يضل انهرصلا قا دفرقألا
 ةدييمر لجو د ايسك هب 0 0 نمل لقت

 0 ا ا 0
 نيج ١ انركبو جل ا3لاك ئلوالال سر
 ديعتسالوا ةبلخلا ر صب ترصعامهو رج هنأ ةصراحر م غصت

 ظ 0 دولا فالق ةمرتىحلا عاما ها يسم كورلا ند لاق ناو كي زكوهوافربعو
 بالكتوسر يع هلوهلام نموأ ملا نينا لدن ا١ووالكن مص
 6 ىضوللا ١ عسي ا

 ىلا ونش ١و ئنفم نالكل !نم وي عمْسْمْلا نال َْساَنِلاقالاَم
 ىضيل ا طعبن!ثراول) مزل الو لام هلل اكتسب رفق اومالاك
 هيؤيلبأ هي أل جنا طر يام الا

 رقاب اقيتاشن ا كرأول مرطب ول اهيل منال لك ارش
 افي عون ول رابحة صول اذيفنت داراف عومتس هب بت ل لافي نأ
 ةيصول ا ريع سلكه لن اكن اق هيلا اورظنبب ماؤه رغبلاو ىزنا هنبد

0 

7 5500-7 
 يوجب

 هس 2 2 - -
 2 و رار سك تو ح 3 د ةتس تا رت



 كوملاوا هبصولا تقوب ةربعلا نا ف فالخلا كف نكمل درى ثقف
 ىلام مهل ناكولو توما هل احلل اارظن ةعضصلاعرذالال اقاكييرئالاو
 ركراوةيصولا كا أف ذومن محال ماب ّمعبب وا اباكام يد وو بالك
 فعضض ةيرولانوس نايتعمل اذا اقنادولو لات ا إقو تالكلا نون"
 درئب كانلاوابإ ةمقال ذا بالكل | نمرجخلاملا نم 1بلقو هي ئصوملا

0 20 
 ف بلكوا أب :ىقالذإْهَمِقال درع رطقق ايلُنَقْرْعَن اياكامت ئدواو
 ميسعجأ قون عب 0 50 1 هب ىدوأو

 منال ا ورم طعب طول بالكل ابو ديولرل امُكلُسب ىصواولو
 تل ا نيل سمير ملا هذ حاباس نا

 لو ارإغ بصق ىف ىرحا نممريلع بسه ناز والذ صولا هش .
 لولاك امن عامتنالا هلا سال نمالكلاربغ هس سبتت
 مل اكول ىرننملا نبا هن حرصاكلاملالقورتكن أو ةبسولاددفَت َق

 أبت مدحاوب ىدوو ةئيمرغو ةمزنكرمحو يكن م ساتحا '
 بست اله.الم عمن أنالو ددعل اءالؤصقلاضرفب كلئلاجتعا
 قيضّويوكْل اكومل ليط مل ولي طب دو اول وةعئنملاالو سورلا نس

 وهوببرجإبطك هن عافتنالا مهل بطو قيئرطل اعساو طسولا
 كوري مالعالل بيضي اموهو م 2لبظو ليو كل هيويرضيام

 ماظلاذاوسنل انا !لبطلا لع هييشولا ىل ن1 رحاب ليطو كانسيلو
 دج واول | ن انهن ةيصول ا صن ايقوفو تاوئلادصئب هن

 كنب نافميمطالععتر ليطلاووبإلادوعل لاكنسألا فرصتي ان هس بج ملل
 تغلوبللا قطب يدوأول و تفل اب, ةيضول اًصئئال ل وبظالا

 انتل اهب تيرا ىصوملا لاكن اف فالطال ارت عيل انتتسال !نم
 ينكر رااوبظتسا:فاولا3 هد تح وو ك2

 . ا حنسوفدىهدواولو قول ىمورسال !تكعرل ىو | نيسوت

 - تساي حي حا حملا



 اقولو ئرنلاو ٌفرِسلا سوف نودس ولا 4 رحى رائعص هون دم مر وراملا مابرسلا شوب اشئوراعصلامابسلا
 اناكنأف هيلعلحفدتوا قدشب سوئلب 0 قدا نك مو ىسف نم
 ىبفناد ىعنبعناكرهفلا ىلا بر فاهنالقرئرلا ىس وف لعامل
 0 ثلئلاف تلق تاك علا انفال لاق 0 لس قرصتفقا|ةنباالا د 2 وذاك وىرنامرم 0 ٠ نمو عليرسالوسراب تلمُف قرش اجو نم عادولا ةجكراع ' ٌقيوكب و هيلع سال صس !لوسر ن >لاق صاقو لاني دعس هنأ نبهصملا كلام تظتنم) 1 نأ بريل [ببس و عميم بلطبىاىعسشب ,ةصوصخ عازنجحا ححف د تلشلا عسي زب ةيصولا 3 [ بصفوف بنل ]صل اوىثييرلا لوانشب هن ةمرسلا ف ؛هئمئو باس ورم اًمبالت هلا ىسوئفلالواسشتبالو ماو يو صاك بملح نيب ثراولاربتحلا دوج يمسب امووطغالاقولو

 7-3 ا

 ظ ايم رشا 0 ١انغعاُهتر داى سوره
 ٍإ ةلصولا قدا نآك بحس (الاو لمئفتلا غسس الابن غااوش اكاذامُ
 فقوسرمالا دام :الملاىصتةمو اوم ريال نوحم|رغنم واهمسبل هيلع هيلع جيومو ن كارب يجالف نيِؤ سلا قحءبالوغل ربازلاب ةبصول اف صاح بر و وكول داما ءقحن اسال كلنإإع ٠ ريازلا قف ئلطب قرصنلاقلطملا ا كارلا هجر كلتا
 راد لدلما تعنت نإ كلن لوو ثراول ا!لماتلا
 1 0 ا

 ما



 هيلعار  يكراولان اكول

, 

 0 ةراجحالا دع قوم وم ءقرص نو ربازلاب ىوملا

 صقشلا عبب ميش اقل املاواثقتبيتبامناٌثاولا !قحو كلزل

 ابر عبف بر اولاَمةارّتبمةيم ىاةيطعلوقو ا
 هنت كر |ولايرصتتخإل اللا هويتك ا

 درواوزاح 0 ىئحذشلل ركْدْفرعَتسملا ن وبدلا تاما ليوذاللا

 تيراولللفْسيالَواَرْعلل و هاماَقلا نامل تقلب ![تيراولا
 ولدنا لل ريالسأ يدل طقستال ةزابحالا وبدلا طيتسمال

 هد :امفاظل افراق اذ او هنم اوفو هوو ىف د هلو ١

 ىلع فك والو ملىدوللل هضرمق رحل 'ىم لت نم تسهل

 ةصولاو ءاوقو ىبن ا هنراول ضرس قرت نمةةرو هتس ةزاجا
 ُُث راق تبة يطعفاب لان جيشا تيما ربا انالوغلةدايرلاب

 ةيطعارس | كرام اًحالااملفناقى لأن

 تاجا نقلا ف تكلل ل ا د هل ىبلف

 همك قرص لو نآل اكلم هن العن اهيشالاو 2 ةقوهبكو 0

 لالا و قباسلا تطرولا/ سايفلاديوبوىَيناْلْفُ
 9و كولد توطادعب كيل ةيسولأنالشوملا مون هَلْ ىصوم ا
 0 اديس تول حالم ل يصو دبس

 ةبصول |مويريئعب [بقو هب ةرصولاتولشت ُهلاَمَداَر و هب
 هلام كلشي قرصا ب فول ك2 أسلا ماكحال | ىسك ستوب
 0 مويربتجتءاف

 0 رك 0

 قو هةبشوف فق 0 32-

0 



 6 أعربت نسرل هنا فهتوملم دوم قدْد وم د هرس 7 ام بش

 ' لخت 3فاجب اكلاملا سار نصف متادتويويقرس قالؤتما 0 اقنع ثوم ضرس 3 قتلا 0
0 00 

 قف ميلا فاضملاف ولأ كف وبورجا ١

 ظ ١ لن يويو وا كاول كلم كلسحةداير اا اوالرمرقلا وبي | توما مويس لق انةئرولل قب امدو 0 0 تن رولا موب . رو فت عل ىصدأ مشو فالف م
 ٠+ ةبيتوم تناكراد ار فل عنمناعرت ةيصوُق عطا ذاو ىو وهو نال كرر لاق تدان 1١ الار ييحبال هن !لاتحا نال ل يربح الاحلا ايجات و اول ١ولوٌقتعلارعقف قلد لئتمو هيلع بسال د هرب قْلَج نبل

 ا ا 00 2و لفن« لا ضخ كانا ط كاع

 ةاوكس ا 06 سوح 0 3 :انخ ف اثلا ناكناو هفانع ايىمعلا لع نوما قلع لاقتعلا ا 05 ا 6-2 . 1 مما. ,بيئرتربجب طاعاو صيف شلا 9 و

 86 - 0 نع 0 1
 0 د روايه فالح الخ اينعا فو اع مفي نارب
 ايان كرتلا 220 010 هر اعربن نص عواض دحل (مقب طرح لرحا قانعأب ىصواف

 لا وما

 دال
2 
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 اةدصسم. ا 5 ا 9 1 :

 ااا

 ولالا اسولا نال يسلاب شعب لدايععب مهتم

 أسلاهسافورحاتلافمدْئَتم لا ابق ىوتنساف

 م ل دنعاذف ضياشلا,ةلوعلا لع هني اقتدسا

 ىجةياصارمعأ ماما زل وطعل لاكن اكبر :

 2 اهديرلود امس قف 711 «ةردعو قنع 0 ظ
 ةلخالا تر داكا بت هللةمشل اي كلذ موب

 ىمدالا وهز قل فدو حنت و
 ةبعبدولامىفو إب سيم هّمالكنم

 0 هلام 220000-- ُهَنِسْقو

 تامو م ا 0

 0 ةصعلا قمل غول يمك
 اهدالاق

 اوال ١ مدد قرصتو ففوو قئع] ناك عم تاعيرشب

 ةراحاىلا ممن يالغلا ذوشنو ميوقل ثلا 2 ام

 لعاب مهرة امن ؛ هب قال ماابسجرخلاال !نئعابس ناك 6

 هنمامإ ]اًرلاع :ةدقد تافربتلا هذهةنرلبحم ذ انكر دراولاةراحإ

 23 اهلوفكو اوت همجأوب ارباوا دببع قتعفك اقسم اهقى شحاده اوةلاكوبوا

 لب كُنلا نمأر تاس تدع 9طرفا كتاف

 مها 2000- الحر نا

 ماب رف رف اوانالت مارك لسو هيلع هام ماياخ ل اعرم
 0 1 مامألا لاق ةجبراقرااوتبنئا

 7 : ىفاَسلانكلو تشل! ن مهن امرا ردم رع لكيم قْدعل

 صولا دهلصخحلال ١و مرق ةرلاصيلخل ٌفائعالا ن محصل اَنإل تيرا

 ركذ خصرك هرص اكدرع و ةمقل ايطسفقوهٌّصعب 2

 ناررمال | ارك ا اذااريع تكسو ئعفدو ارمرببعلاق نع
 واعمل ا - الا لع ,لكحو ىس 1 ىالؤألا موببت ا

 فاق طف جاع لكيم سعب لب 3 ل

 هيج



 ا ادةاباح قرخاو ةف قاليكو لكو ناكترذأ
 طبسف عالكو 5 2 اكنأد ا !لع كلشلا طسستةرحاو ةعتد

 0 6 ُُف هرم عقد 3- اف 0

0 

 7 ديم هناك كدلدنا ا هرحااس 0

- 

 مو

00 
 1ع 200 0 0 | امل 0 5

 اماءنال 0 0 رم
 ,لحو 0 1 املاهبلع ة«ضورا اظطوهدوو ادارانافر رىيفاند ثنأو 0 ا نمار وكرات !لوالاد/راذا ا هللامالدبرب ذا
 ا ميو ِ هئاقدل [5 ب [يف دحأ , هلم جدخ 5 ذااما امدحاالا

 ظ 0 :هورصاح هميم 01 اقاوا

 ظ ا 01 1 39 0 . در 0 ا ئارمالاو ماض را 0

١ 
 7

 دذايلآ 0 نيالا ةمالس ل ائدحال يضاف اوس 0 اولاد ءبلعوم طاستب امم لع
 200 كتراملاٌف قرصخلاق هل /

 2 "ف

 ا نق ا 7 0-0

9 
1 
1 

 اع ا ْ كرس

١ 
| 
١ 
ْ 
| 
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 01 0 0 طاسُيب قاثلاو

 رصاحلا ىَلن و فرصنلا نمثرا 0 الاف
 راجعاو ماركتس اب قرصتلا ناك 2201 . 34 ا
 فرص اذاو ىدرو املا مالك مي سل ا
 هيرشي شي ةشورل ادباوز قف ساما تكتبو ادامرك ثراولا

 ىأانم نايك هتابحات اطًدسالام ا. لوما لع
 00 نالطب ىبب اداع

 ةرمعل ىن يدل د صرمم اكو بعل فلت طع يندد يسع كوم

 0 وب لكو تطعا لاق
 5 ' اول اد عسل نال يحال

 2 ل صرملا

 م ا !نءعْسرفوكتلالع ١
 5 0 :ولاهيمئفاختئا ٠
 ثونل | نوكسو ايلا دي ل ةفقرل نبا ف ع تكا ارفاو

 / امالانعمالمن اكاسل

 دأن عرب افلا ور شن ونونلا خذوأبلا عزو انلام و

 ةييسسمبفت ةدإب اءرلا قلع ىب هنالفوفوم وصلب كلثلا

 قوُحلاضرملا 20000 انو لطب تلال ٌفركالف

 نعمك دوقل فلات مالا ره اطل نما" ناك ذا وامشظال

 اببالاب جورب ناابلولزاحهئوص صرم قةماىنعاول اولأق ثبح

وفن افَمَحنن اف يدر ور ظلاقحاير اتعا الورم اظل قرح
 ذ

 ديف انلقوٌتراولا احا نائالا و ةصعلا ترمس اًئنعلا

ازتنم ةيطعيف انلكوز أح اوادرواٌتلئلانم تبجرُجول 6
 ف :ةم

 اه ممالك اجو زينا ايملول ىببل دادملا نبادسل اقو تدان

 نقولا لج عش و ىشكررلا اكدادحلا سال ام ىلعقاياما

لا |مطتنئبلا يرق هنالطسالا نقوزاع ممل
 وهد ينانامالك

 ىئلاغم بنفت ضدي سلخ ىلاهرسلو إلا د أرب ناو يح يح
 لاقدي تام نافز_هل !مدعغ ىببتل «دوفير مس قىاووكت علا

 دبارلا امُمَس مد رب , والئقواقرعفا مدسبوا ىوعشلاعش

 ىينان اك هنوعابرو 0 ماذا هلك كال ش
 75 " يهل بولا لاقل او يشلا جمب هضنئسعو اللول

١ 

ْ 

 ظ



 وة راسا تححا
 : تابانجلا فني ليصفت ىلع تبش تيدر تااراةيصم ف

 هر

 اره نم نول المحن اق هسم ناك ف وحربع ص 7 اًنيطناو
 ِ .وايلاوج فاد ورص ميجا عثوأملا معدي ( وهل 8 0 ومع نزلا

 ١ م 0 َِن اكاروصقممب

 ىلوبتقم ىا نيلوع يرحب طلاب ىبلاع يبي طل وف بالا تح 1 1 اور 0 فأن و اوسا نَفْسِي 7 0 هنأب
1 000 

 عا 00 ار 9 مين لاملا 0 5
 0 هسيسنئر كذا تبئابل اغ لاجرلا اهملع .

 0 رطل رت الم
 00 تفيد

 اوقلومل
 ل 0 اولا لغو قوما م ا
1 0 

 زلال اراويلا هب لدعصيو 0 سرب رس مو كم
 ٌْ يتلا اهرمر ا رمت نول فمنك لابو كالبل الا كدي
 زوما ةرصيو و, قلاو لأب سالابةيشستلاالاةردابملاو بييزلأو
 ىيردالا مساك درا املالاتسأو ١1ش سبح ام
 را هبيصي نم نايا هدتعل 1م ناازهلامب نأ

 ِ يمد
-- 

 | نفعت ناوفوىتفارلا كاكاف



 رقنمب ح مسمن | 1 1 . 2ةةنيسولاو 7 ا

 هلارعارم ناداتي دقو ى بم الك هات سوفاكمساعبو

 ىقاشلا اهامسد بربح ناد هدم م اسفااطالا بتعمنالذوألا
 بشلخا دف فخ د حورفيفدُك ةرص اه تاذ هُمعىلاكتمس |ىجر
 بيساو تباع وعجولا نكسبو' بيجلا ْقْ ٌمدِب رس عجوب
 سنسد ربكلاو بلقلا نساهبرت دوس تن ماو كالبلا
 0 0 اوةمئاللا اولاعسلاوىسفنلاقيض

 ريك ب ناس يعرف كتاألل مه الصالا ظ تنلئتي ف
 ل ام ةايفع مقل طلقني 3 ُفْرَحِب هن وأب د
 عب نسم ىازئاونم لا سامسون اطاصم سناك الملا
 8 انلأع الل رمل ططيوصو للتو منيْتن هنال

1 1 نرخ ناالا اهوممىسلف نيموبوأ مويلانساك
 

 0 هل ليش تا ءأعطل !كيسمال

 ناار هيج ال ا 075171310557

 ٌقلطي والوطن ريل !قَش دحا اخركس او
 امال ىلا يفليرلا ةيلطمببطسواعوا هرقل ١

 املا 20 يو انوخ هوك لكالجأم ثوم لا هدم ىئدل ْ
 اوم شفع هركد ولك ةضورلا و نيح 1.1 1ك .فابرسالا مم
 لابسنالاو لاق ثيبحيب رولا 0 7 "يصون اق لوا اك

 4 !جمحاذا ار زكوارئاونمناكن

 ةفرعمهلق امو ةرك 7 ةفصلال عرجلاعشم و ل احلال

 كل هنلانموعتمو رإ عبواربجُرل ارعسو جف ة؛ةرشلا ْ
 رساولا دول ىالنخن ررككى يرش وصع نم مد هدم قعجوو ظ
 هديتي ينس دارك افا تاضملاعمذاكركذوو جراشلا فلأك ا

 مس هت طل اربغ ىا كا يلع وهو ةريزرط3رصللا هجننو فلا لع يهوجلارصتق "اوم ىاملعخ ةةايلارسكب
 يا 010000 رولا ىضح 0 '

 يح اسوب علقت :ونيموي فات لا وهو ن]ّتلا ىمجواموب
 لف نمل الا بيعي كلقتد نومدي 3 "قلادفك يد ”ىوتالا ظ



 وءالقالا ئثود 3 ىومب هنأل نيم واموبّق ان ىلا شوةقوح
 لا ديس نموا نادت دب لقوا بانكور
 0 هرببتم طق عيل نمر_ءاطمنرل ارا

 اا حمر تابرقف نوم ف الست كال ود هول
 00 تسيل بيبل|محأ ورخأ يسيل توللاو
 رد ةهسيسجبب ان)وارسكب تلشلاو بغلاو
 0_0 رع ُىوط ايمو
 يتلا بصنيبو هروب ناب مدل ا وزعم بلاد هلفور لا ات ناكف

 اتا ا علم يب در يف هل جر هزل ةمرلا ن [يف فو ن اطلا لن و رو
 1 اواميلرلا لا مرصو ىعرذالا هل اقاك

 تناكوا فئوجلا ل !ةذْفا كثن :ااداةحارملا هينمو مدو| م
 واديرش نأب ررصابرعم ل صحو ا

 باكو مووهو ةدحوم ا هنصو 0
 00000 امرا يصب ديكلاوا بلقل

 ٠ 2وانلاموبلا و رفداملا دوروك رباهاحل

 بمس

 0 1 دا
 0 ومو ااككرسال الع ةرئعب ملنماما ىتكرلا
 ا 2 لانك ل اكتخا ى/الاك
 هظَفْلو .ورهاكم) نيركاكم) نيم ان كا اوس اوسوءوفاكتلا
  نابمازم نان اكولو لامس اامِلب ماذ افوحألو و ررمط) عدي زم ُسىاكَنم
 هلوسبحلا للا قال صان /راقت هبل امل [قيرعل )قالو باًسْسلاب
 هنا ةيكلاا شعب نمو كر قدقلبل هرم مالك اوما
 ةعيدولا3 نإ ابام عت طسصجسك ن اذ [ّسلانعواكح
 . ةيمولاهتمزل ]نيل سبح افون اشرس ضرس ذا هنا نم

 شل مدا ناب تسصيجا مل يدقتل كت قلل بخ اال :
 نااطأك تقولا ننذالا ئصويال هنا بقولك َةَدََه د تقاو
 11 ا هضمي

 منت
 ب ٠١

077 



 انطإلا ىدو نوفس اهلا موفلاالا ليو ف غالي راون نمةعاسالااونبل رمل هذ دعوي مانو ل مل“ مو / كاما دضو اة ديئيعالااونبل مل[ نوري موي اع ظعلا ىرعلابرو ضرالاب رو تزوسبلا >0 7 <. .هاناوولايلغ لولا زهرا ربة بضيوف فلمن دو الس اذان ١ همم 2 (عام ساه سابعنبانعئافحالا ناو يضتفولعتلا ور تدريسي« وحر لدفن

 الون بولا عجو قب اسل ا ضارمال ابى حيال ب سيف مروو!دبرش نار وا رجة دالولا
 لاقف:عيبصلاوفو عسسل! نكرلا مين 11و برأ الو عررل الو حاد صلاالو ىررضلا
 قوم دعبمل و هو ااذآة ومدعب ,يلا| وذ داوا | دكب هل تيصوا خربصولا ىا(ئينصو

 0 ا ل '
 قييعضوإ او ومد جبر لوف بلت ومدعيوب دويحوارآ تبهووادل ل لماضيا (رةارصزبو

 ىئاشلاةنعاتوءابرل) دوعبل نكاد هر لكل عرضنق وا ءوبص كو عيزؤلا ١ رهرككلخ لبق رواد دف ١

 . دعالطامئ الخ: عساها ئطعلا ئورجؤو صاع ١ كاذ ثإلاظن ةريخالا عل هدوهو باو لع ئىسح١ناعت
 زب[ بالا فر ربا فيصركب قع هرك كينج يوت ف لعلا فوارق ةوبعو فلول اوركك اكوا اشم نيببلتلا

 تيمولؤانهباا ديف دوكمزل جيل ويانا قو ل كل ادعب هردكو دنا :ؤيبصا يب وع اكن ين ديؤبو ..
 ديصاا نراك ومالك ىوضومؤ ا د اغن دجوو ىئارص تنال ءاوءره وق طع ماو لث كلذإ بودل
 :دارا]بقبف ةيصوااز يجر ذب ممبال, )والا نال ةسيصو نوكيت ى ام نم هلوه لوفي ناالا
 هئايضورلاو لاو قيجنسلإْو يدلاو حئارصلا عم دل راد ينيج تجار صاله اط سسسستسيلا
 كعمتقاولؤاو طة يصو ناكى امم ومد عبهلوهل ا ولك عير ارسل عيد د اور زئم اوهو تانك
 دقو بصر اعزب انك وجبال كوصومؤ ١ ْءائن دجوو بدول ارسم نم هالي وول ؤرصولا ىونو مل نسكو
 ماهلا/ هكادهت د بعوا َءاعالانييعنلاو كييقتلا فكي الورذل  دهىءبعكو يلا عسنونبٌ يالي ةببصولا
 ١ داو اون قمن نما الاه 0 املاك لوبقلا جلا فتنالا هلو ١و عيدلاك

 اناررل تكا ذاف كواو عيبا اميل وما بر وونتك نياثكاتلا.ةباننالاو ةبيكول ا نبانكد
 نالاعل تيصوا ب ولو نم توم دوب هتتروو) !ظفل جِبلاب ب عاوةيدع و 0

 ديا يواعر عللي ملومتيصو ميو امو حب اكل ١ ن١ ةعامجدنس او قطانوعوا دل
 هنببصون رن اسل ل فتعا فاق عذ ار اس اذ دكر :رالؤل تيصواد يقوله يرصو دو ولولا
 الور ع )يس ظومدوب ها نءل/ل اقول عيبل اك اساوا تانك روم
 00 نيتي بصر الن اك جالثر دقلا ول كن يفح م تومرعج نانا ىداف ني هوبلاظن
 | نالاثبعبرامضررلاافولو_دايورلا ز انام جحر دق وع امره مضاخول) نعَفاصْد اف كت لثلا

 ا
 ١

 وعمل وئقاطارثشن )الاب قولاب تيرأ ةبيلطمل اوةببمنس انرلاكر و صخيومع نيعم وا قلاب ١ اعة مو انا ئيعسريفل مموا ناو تراولل ونمبهتو لور هر ]زفاوبهت أف هونرصف



 هايف عيبلا نينو امزيب قرفلاو بخاتم ا ضعبل ادالخانها نلف نيدباملا سعب جر اكو عب راارباو تمانفوةببزلاةريظنو ى افلا نال افحا حّيعف بويول ضعي بقولف ةبدبا نواس ديرزكررصخيعملاومواوا كلذ اوعو نيف ابو رق اطزتشتب هنا يروح اونو 00 اق ظ وطوال وز | مالكي عنتبا وبس بسيف ني وصلا فلو هوست ءر انفال 7 0 |
 ررنال زيصولا وا تللبب عمر اى البق هلوهوم ا تام نور | لا: يقي ملشتمو ياو ئرزلالافأك 1 درلإب[الو لبقرركالا دويل ام يئدلايخ ا ناتو لوبقلا نم ضولا عام يلع اروح ناينأن رقما ا ار دفا ْ لطليعملا ناماذ١١ دعو درلأ, يلع[ عنتم ناذدزلاو كربقلابدل ىصوم ا تنلاطم ثراوللو باجل يع ”طعامتر ااهيرستر ظ 006 اولد دولاب ناعيالا طاينر مرو بس عيلا ةزجانلاد ومعلا طرشي[ اروعلانالاوفلاد وقرر ا 7 روئلاوعلاىا ةومووب طرشي الو عجيرتل )و ىوغبلا عينهضإرلا لعلو لاق الصف لا بك )7 نأ ددلعو كوفارعلار يلع كرجو مالاؤ بلع صوصل اري صصلاهئ ا عردالا ل اووى ملا بهن 1 ريو ور يول اديلع ووو مروتلالا كوسا القوا واص ترافل ا ريصملا مدعي والاةرمفلا] رَكو لوُبقلا دىباماو سبؤلا دعدو دقبال دوولاد ذولا نيبدرلا مبو سلآهلابو توم ا دعب رلا ةايحلاف ]بة ىلاذ عيبا بق :ئعغضل ا طاقسا باف توما ]بث هل فخ الذاوهرل اة امج درالو ل اوبك صبالو نيام اليالي عكار أذ لوول! طغيصلااضنقالعت [رهعا نابرجو لوبغلار اقتف ف تبقربدل تيصواذ العنب دمل انج ىلعرالكلا فييضارلرلاقاكلوب ا كفو تربخزس نول عي ز اور لحدا ةييصوون !انلقا ةاوابدلا لسمو راعلا برجا هناك 3 ١ ١ ههلاوعيو دالربود ادوبفرباوتفرم قوم دعب و ديعاوقتع ل يوان ق تضلاك نيعلاسمروبقلا 1 طغال خر اقتيدسل ان خالاوعو وغاب (نتكالا يارزلا تحد او لاذ وهدوتغ الوفا اولا نا | ٠ ممالطاظو باو لاناعادظو وبا نطناميرجلا وق لوق نطوبال عثر لاب لاقولا وخد روفتلاب ايلا | .دلإ مصواوا ذكو بزفؤاثلاو هيث كيتنرذالا لاقتماعةد وول ويواذولا غانو يزمفر يحل هاري نيعل تناول امائيدالا نيعلا د١ !ءن ل رحاظلاو يال مداح 5 رولا تناكولورزيب و رومنلاو مراعبتسا بجتؤورلوبف ىيعتيي دز قتلروصح اد دعلا مل

 : يعم نامول فص ماعلا تر اولاو صاخلا تر اولا تراولا ىاللظإ | 1 5 ٍِط ام امووعاظعام د فلاو داخسووتيءنافدرجالبتو وقنا ةوسسعب يقسو 72707 خاتون: نوما اقارب تزال دقت تسلا: اشو ةلطط ار اول هةر تلخ دل ماقسثاوماقلاقولو كف ماض أقفال صولا نام هيتس ظ ث هفرو ل وبمطْبَف هيعب تامو ا لولا لبق ئيويابتم ادحا .: ايولاك وم اب تاطبذ كزاليئعةتوماليث

 فتيان نكلو و بد تلاد كالا يوم ا فوهب ديصولا هل وقوم ا تلي هو ءدرب تللسب»رل الجوال ١ 0 [بضبفاَس منار ىلا :اقتناو | كلم دغف لونو دوب دلو صولا تاماؤااما ثريولف اوبتما هاد قرلالكحلب :٠ 0 2 دوفلاا فييرا رملانالتمرعو لووجتال دولا كيراو قتع كرادراباذ اورثروو يعئعإبت ا ذارئانكدلوب جرا رصرا| دا ابوعو ب اصمالا نع مال احدحار وي الا تر اول هاوشولا لون قلانمالوأد يب اءئرولا تب ن١ املك او دوي دانؤس وقتي ناذ يبدل عن |موصع) ث اههجو ميو وم نب دمشم 1 فمع ممر امْباءاو ابونا ا عصمبو فيياسهل هب عصرلا نآك] بقا ذاك ىاققم مامالام اة ضاخ

 يقلإ



 عيال رقد الع ضفوتيف دفعت[ دانا ءاوهوملاىا زلوبقي ما نونو اعلا د دماحويا يضل ذل اعجز بقل |
 الاو توما ةبيصرلا كلمنا إب هائمرم ابو نأ لرب قنصملا نيبو وقوم ةببصولا كرم
 الرورالعالت ام تيماللعج نآئالرن !(هزم تأاثل ا اريرظ) لوف | تواوفلاشا ناب | امي 20

 قيعَتتترالاكعتر عمام الاو هزوكمللالو يدل اوةيصولارىبالا ب فرصتي د! لعالد افةئراولا

 ناف ةيصولال بهن عع ميا تعيالودرل هارب كوزغل اربع بجيل لكوني ل ءاومواولف ةقو“
 !> | ئاوضتقتيررولا:ئانص نالءلوبغبو ا لوقي نادل غلي ثان[ قنصل واع ضروب إ سب

 1 :وايحال امحادوجو نعلصالا ام, لاوسلان اكل ضن الاكعانضإ/عييييقتلا نعل ار ل ودولي

 واعوخوزنوسإونففنو ل ويقل او ثول نيبالاصخالتم دبع بسكو َةّرمْلاْه م ”ءالشلا ل اونالا ىا

 دل اوال'لعذدروا ءالوال جاثتلاى عو كوم اريذعو دياوغلاه ودلك لاننلاود والا عم [رزنبيب ترف

 ةبيصوو لكأاده تراولارأدامؤهوبتي نيوضرملا قون اوفعوالوال تلااقلام املا راعور انا .بلعو
 5007 اما دكا (وطئقرفتعملا قر اراب لاف _ثوم دوب يوم رع قاجعبابهصواول اماابلقلا

 اب اب عطقلايمالاو ها ومول از نالاخلا/اءارما]بقذيابورلار اكنكار ياء ءففنلاو مان ات كألا

 هكر ساعي دى اعرجلاهزجدلاي بوريك هئائهليمرملاى الخروف اف(و هس, دقَتل علب
 مبلكوق لايق هير نوب نياق ثوم ود قو خاتف تقوي موأ واود توم اوديق قتلا تانك

 با[ الاخو هبمالاد جويذالا )اق ولا ل صح دنا ريلعفوقومل | وجار نال بقو
 . ةكماعةنرتياءىئولا نأمإ دام اظا مهو ربنا قولا بئرقتوبومولا ول ا برو اد هنو

 سر ذالا الكر صح نيعسرا عش اياذا اما د ريئفل ارو جا نفالال اف ئاهوبك صحي ئيئيوموا

 .قلاتنونم جاكملا خان ١نيبتةيصول ال بقفأ جو زلوتنأب ةيبصوإلو درلاو ل ونفلانيرديك ال

 ناوامنلا فين مل ةيصولا ينحل بقوى صول اذ او جزل اد ينجالابروصوااو اكل ازنسا در ناو

 ماامريجززنيصولا يزل احاورح١ثر اراب ومواوان بج حيولاءاف ثلثا نمت بجد تلاد ريناد

 . فايرعجو بسيبكتتو عملا ترعنب ىنصمل !واع ضروف ] ف اف زتفن لاو يغني
 فروا زعل ٌمْرلا و بر فلل١ نأ بسس ا: ص دلطنز اًنئاوال اح بلطب ذوال | نا عمال صخور

 تيفاظنو ةدحاوةنرجنممل نيتبرج سيح كو َةريلابلط سلو ةرقتلاكئ ولا فبينما لاب

 6 «قدطم عنتم اولاكة >رورل رف ئفوث نات وما راسو عملا ”ٌتالُتلا نمزوف كي اعز لواذؤيلاب

 الاطلإ [ج وشن نأو هرذ او ل ا نيررمتاحلا هرب د ربو ابيل ناو نوبل تس ويتج هز دح ا
 فاثلا كيونا ىلع ءاوصماةب اطعم لكس هس بنا (يحالانم هم !!واريقم ام
 عل نبا داقو عك واع ئنغنلا قلكي ىبلك_تبفاط قو ثتراولا ل ورعلاْبَمالما رس دير اف

. ةرلا نبا ثخو مأمالا مب جرصوصول ١ تو هب كلم هناواع معزوم :بلاطملا ن١ ١
 مق انقولا لوقو

 نا لوصول اواعرشرمالا ماء نيب | يشل بام)الاح ةبل اطمل لاب ىا قولا مْ اروع

 ةبظعلماسف ١ سنفننو ةيصولامافحاف | مئه هراناتراولااعؤإبت

 مفلاوعشرقوآراصتخابانكلا) دهتسرالا ملا طعس !ىنصلاو..رإ .جورنونفمو

 . طب ءءلس اوسلو جلا ىا حا ةريغص ةاشلا سالو أنت قلطاو ةائب صوار اقف



 0 0  كيييسللا 2 تيس .سشستت

 ءاضول ارقد لبو دمام شم ةدح ولا كين اتلل دز انل١تسيلو ناسنالاكسنج مارال و مالا ااا يرق ةاشدا رس انهي دواسر ذا دلو دول عب ةعئرلا نبا كلذ ئئلأخ ناد باح" داب لفن وذابيبلا بحاصرروزجو ةطورلا ى ثا عأيؤعا يالا بيا واب نم ةاسر اقول ود زعم او ناشلاب رعلا صيرصخ ربو حوال حو اعتلاء قبل اوأرظلاو رول ل: ولا تؤنالاو دل لع ةقتفاشما اا ازدرتمع ا ءاكةأشن مس يلع قدام : "ىالالو لذ دل نير ايبظو أبر ١ «اطعا تداولا در اولذ اجل ونقل |ارومو ائاضرلوق موش و 0 | ١تالطاب دو عد | تحابوا ديا ةداوىوغبلا نعاواصاو ةضورلاو لقناة يعم م ىتةشيال اش هلاورنسسا لقول نزع يل دلا مدعل يلع دارالانهو ظقللا وعسى ويدرس الإ ا ا وأطال و لامولاو عيبلا ف مااوغلئل اخ ةنربيعلا ٌيراوكلا او شد ةردالا قرن رع انوع نكسنو نيل يطب ازعسو فل رمل ابان انض

 هل( ل مل ناك هرااًصيا رفيدقو اَثلا نم تجيخ١' ل : اك ة يصرلا نإ يووم حل١نمةدح اودل نقول هنا ئنمعملا مال يق سس عي الاسلا داو نيئنوصلا وضيع ةدحا لعب نار ركنالو توم او ةيصولا لع ةدوجوم تن اكول أ ؤغ هاو يعب انابج# "دفاع توما هوب, انسعاهماملاوتوكاو) 2 0 ارعالا اى الخلا نكد ا دعب هكلاسأب ةيصولا رن كة يقر هل بكمل وقير ثماسار 2 سَ "ولا باص او ةضورل قوم هدببصو د اف ولاد نع مَع هلو ةييصول ا دذع نعمل نأ ” 0 نبا هطول ووو ترص وطاف كابس معالر ل) >اقداوابزم "د ].[١ جر بصولاهب قلاقَست امم دول هذه هعيبص م تشغل ٠ ول انشعمل ُمُعالو لاكن او ةاتياطما زوم دع علو قرن دج وايش تسارع نسا يانو فانت ةوطعا لأول ا أ ديعل اندم همو ال ديصل !الح وعي افلا و باع ال ارب اس يفي دولا لقنو مسالاق دسم زاب اوووقبلا كه نوال عل نع قئارل هن اح يسر وصل ا يسب الا والك لويفالا ٌك! ةاشلاوس ١:تالثلا ىااهيوانتيالث ىدجل الخ دو فانعلا, لد نعول امدرل ىلع عجم اولوزدادحل ! سب رارش أو ودل انولاكو كاد رحم ا دلونسقنالا فو قانعالو ة دس يمل 3 رعم اود اضلادلوب يدو لسال هاووغب رات ىدلا نسل ةيعص ةئبملا ةوييغصب عرطوزعسا نيكس 5 داس نونا هذردمو هت دانحوا دال تنييخ ولاهي اردن خيو : ل يهناسيكا بترا زولعاروزنيةاض هرطعاكنرق تاق امان ايس
 0 ه6 2 فر «طعا)اكولو تكول اور او اح أم نماسا واعر ساسار 011 ل ار كوطعإرك ذا سابو سل ان تكوتلا كا لا خلا هاساهع سيطعيبْ أ "رة اس وك اوزنْسال اقناو راه لاتييصولا د شل رفض رجع ةاضاصرلع 0 ثراوباافهيغهل ت4 ناخىلوا ىرتشا دا نييحراس سعد ف 0 فايا ةدحولل صو اس فبوئشسا فر يملا رمام كنامبونصوإ ءاس هل بنس | روم لو 0 ١ ئرلاقاكربلا 0 دربلا قاس اهل اب دق قرب دكو تب الات ىيصقن نام ناك هوايا رع قابيل قمل 0 ماري دعو ١م تجرخا دا عل ميلا عئدت ارا عصالاو دن نأ ٠

 ,ء ضلواشم'هقانلاو جا دمع سالو ام 71701 00
 لسمو نارعلا دواش و ىانعالا لاوط)(مجوهو ءرو يعاد حا اعف 211 ا ملبسلا / ولا لوا و -: ا 2 لقد ولو اس هوطعا لاةرلان بع اقب و أمهم
 0 1 باع مسالا ق دصل | عريبكو :ئججاربعصو بعل او يلون زحالا اهرحا كوانقيالم اناس دوا دخ كامرعم وابلا دي دْسنب ل اذفإ)

 "مك
2 
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 مى «|(7 وص ود -  رو
 هااطال طا روكا ٍِ



 0 الا ةيال طابساع نموسصلا كس ميسي ب هال اررأىازفلاو ىدروانإ

 0 يب الانا انا دودو
 | < ردع اسد ضاسنا» يال اي ءال كن يسن الإ عوضوم طظخللا نال ع مالااوثثلثما ا
 ودو نال قنا ل ها فاغتإ قئالاوركهلا اع عن عرقبلاد اء حف فسصم ا لوق والا نل اعالف

 بريال ىف ىلزغلا لات اكوؤنالا لواشنئ الاف كدر اهلاوبككاولغتلاو انرمير رة باع
 لسا نال نالاوركددلاردرض احب فارلارانخاو لوالاباقموةنضورلاةج ايو قصلا دوصو
 ريتا [قاووامالا ضر ئلارْحا ضو كاك درلدلا يول ةاؤدو هبلكوور كارلا ف اداف نجما

 لسصنو :ناهسلا لواننثال ءاشلا دا نيرمام ساب فولو ,نر هما ذوانئال ةفبلاو ل .رعلا لواشنإال
 ليبالو يربصلا] اقابراصن اصلي اكذؤحدلام دعم :نأكلا ا ئالجفبلا ساو سيمارحلا

 لاس دافالاشلا رماح هملادبشالاذ اعرزع دل :دوكبال اد ١الا كرز ذاؤ تحولا دو

 ىمادهام نب سس ربجا سحور ففد رعت قر خرم ايال واح طيز ب | كين ىريصلا اقام

 الو امو هيوظضوا| ذا نصير وبلاو بطضيم 500 :لراعتب راكاس امو ف ولاواع

 امؤنالا,ركددب ماش فلو ةبلاو لبإل نيرنعو كاناللل قنا ثاعو نازدز يدع ماو فلا لوا
 رام هنو سره سرزغتلا و أكب هل, نام ىلع أبعهضوا|ذاافرعةبادلا ليح ضرصتلا بفْرَل

 ىثولاساعكد ود تناكئاو ةثاياثلا ههه ؤلابملاعتس ار شلد البلا عيبج | فصوأ ب يعم وارثبونو
 ب فرعا ناك ذاو صله ارا ءان هيف وأ برسل ناوي اهبلا ويح اوال اق برام عا ثالثا نالدمالا
 كهل! ةللاو بهم ربعنا معمل اي دارلا وقوف الاتخالاو هيلع لجررولا فاول الهر عله افرع

 داوم وين اهاقلا سر ذح < صدملا ب شنالافرعفرلا نبا لاء شسهو حالا نرماولذ هال اولا
 ىف ايرلع رب دار الزئاقيل :نباد ءوطعا لاقت اف قلطان اذه (.لمالا ل نكمل ذا ءاشسن اورام
 ىلعلولااودانعا ناف سرعلا ضيجحاماعزيلوا راو اءكاوا با روف ارا يو اجت وظب فتنسلوا
 نارقئااو لارجلا اوي ]داب رلعرا حلل اذ ولع | لأكا ذا ىدصملا ىاووو ىو نم الأقل تلؤح كذأبلا

 )دوا تييغذ الغلا سامجالا شجي ةبا» عسب وواود باد كوطع/ل الف |ررلع د لا اف انا
 اوبال وللا مويب ءربعل الود نيصو تللبد ومدن عازم تكرر ن اف ام مدبب كر اوله (ومزيبنج ثم

 قدصلاْْىصهنو يملا ناربلابحاسل اقاكسايفلاو ا بوو اول نيمل نالدا منرم يق يبصولا
 سو ٌعناوا وص قاينعإمو اهب هعواادا قبقرلا لواننن وةةاشلا فر مايربيظنرهو كنج (يلعتبادلا ا

 وانا يقو جيجل ممسالا ف دصلاراصاو نطور اك نخو سمو عليورلكورديلالو رسولك ماك
 والخ اونو فرعالنافإد بع هوطغانالاخئانعالا ف فدرعم اهئال راكي يلا بجو دبع قاثعأب
 الطالارزءاده اهثدسااشن نادبابؤ قايضردنوا|نف قوانين ةر افكر عل افولف عوطتلاق تع
 أئلحك دوك بلر نر ينمحو لوالا ةيعزدالا لاق ارككطعاؤسا ىقهمدخلو )تاق اقّيقر هوطعال امولف

 ةمدخ ا م وندم ام ارباس نورد ار بعبد ماظلاو :ئاثلاى ل اقو |رهوخو يهلاو.زنامزلا أوس
 رهاللاٌء ا افلطمال ىعرذالا هل اًاكّ وبالاو ةَروكَدْلإ ء شلاب ى!ىلطاولا جرو مدخلا غيكر ةرطعا لأ ولو



 اهل الل اف نيتنبو ا ئيس ات لوو ) دلاهباق اني اوا! ذك هاذ انبا لاح ان | لاقول ام والخ وأ نايا ريالا زو تداوولاهبا هسايقو صورو رقم ا باريلع ىرجو سدر 0 الإ ف فدلوولو ون الورك يبل, ءررجبارحاال بعمود غل ئاواركى ا(ىئدلوو) دك لفن ١كلح اكن! لاقوا ارثكل اج نأل !لاقولو يمد يعول اولا دااباو نصنل ذا نيمار داسفنإ نال مودعم اع كيلادالو عالا ولا ب وهم ا ىارلهف نيمو حى تت)و)امّي ةارماد ]جل بهورل اع ناك لضْعيالو ع ىف. در قس منال هنوسلاب [,راف كتلرزلا لاق ارنا ةن سلق! [ميبوابترمو ١ |عسأف دلو نيؤلتخو ا نيرتناوا نيرككن يحن ولوب كنان يشب | رار جوصو اواو لوالا ب رمال با نس اتملا رفعي لاكشاو با قلبلا راك اياد هو لرركتلا ىعزوفلا دنع[ ىوتئيب ا ادنا فنرابلاو ىددأطلا + ةلص ىزلاو نك ول لو اليرقتلان كك قش فخ أس القا ديرلو منال دق ناو صقشلا كس را لص اينالاكة ب بصقو قئنعلا ىف | ش لئلا فص دردوماما نال صقشس وت اوئعلاٌؤلا لاقولو:رولا تدرو ةيبصرلا كبد !بلاةلقلو ا دعلاما دجواماذ ورتشاص قش اتبومو أ راوانش عجبا سا دوصح باكل  ةائيسم نم فشلا ٌقرتشبإل ان ىلوا اهب لو قارعلا ولا ذاق صلال م عيزما ست اين نالت ع دئاتلاو بوصول ضفول» .: هوما و انخاو رولا ل ّصاْفلا صم ىبومل ا نهزع كايف امئال ص قش كرمان اواو طق شي ملرصقشالا دجوب لق ةبقر شلك كة شيب ادا ىمداوا د ارنا يفر يبل سقشلا هال يوللف قت نيئنفر سغنادبوصرلا ني اضف ناذ + ومداا مكان اسيؤن قتيل يلع ( ل جور افالجار جار ئفأب ث اكولو مق تم ع شوف وم ىراشيال ادهعالا ار انصاو ضدرلافو بكفللاف ناتز طالاث ىا نرمي ناقض انا جارلاو نال يدر يمدح قو ة يش ! رو تزفنام كن مهبل موءكلاثلا وول مطول ثالث اكما حر يبرق ر ىلا هب وام فرص زوجينالو رولا ةريرك و راف انعام ضف ا ملا جلل اقر سمح فاننعا ناه انهم والقتسالا وم زالت نم لوا ىضاضرالا عبر اًمكتتسالاو هنعامتمدداومرهئاشما لاَ ةزئااقرمال انالئاور نسا موسع . اوان لام زا وؤنش الادولو أم واعر اصتنالا وج كاشاملقا لاق ند جارلاولع محبالقا الشال كين ابوا عمووا يباح ا ىازبجسنلو نوما دوو مل حالو ٌتراولا خلا روصو ًأعدحا نو قانا ريو ليقول دولا دعب قوللوال دنقلا ن اف هدعبا وي وق يني ىركواي/ئنداح ا ثمميطعب ناتراوهارإ نيعتيإلابيوجولا سم دحاو تبا داو ميلا اسالا ا<ويمال اع رول الطبول ريع هلد دو نعاوج ردوا كلر ليدلا ناو ءراقرا دج ىو ذ اه بيدوجولا دجا_ مصرا! ار ها دحاوالارم أم بن عاودرذول ل شوال تق هتف ةداطعاو لاس انو اولل سبأ هدا نال صولا! وين زحا) قلنا توم هنعمل يال الة صولا هد كطيوصولا كلج وظوإ نائعاب قلم عاوعرطوا(ئمْصم] شفلا3 ايرنورراكأو .ةوااون امر ياقرادح ابار رم مقبل لحإ لي اواو نقل ذأخلاعزبولعالو ءريلع وعما سيل بالو وغم نولي نانو جالو لج !ًالوعغم وليا عل :ئ انس ادو بقول ةافكر سفن الرحمي سبا انادي ملا 06 بلت كلذ .عيضنؤلا |رزال عن افي وتزتيلوا هدلو ن ضحي لاق تاو ةمرخل السب الزي وكيالمبا
 ئرغلاو ا
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ه ىيلووذرلا ل أون ئبلاو لبالا نال خد دعلاو دحاولاواع عفن فل ظئنالاور زن ز ] :ةرولاو
 !د

 قلتو انكلارهاوويفاو قرغلالر ىنصلااالاقو ىلب ا عتونوتلا ساَيفلأو هضاوب ولا

 رع حوشو ففالاو ورعان رجس اوي ىئنمم ا البو ىلإ هرج سم هضاب سيل نا فارنا مال

 دج دالطقفرلدلا ىوئساةناورادى ا يزد لوفا دلل درلال اهطبب أنا لافولو طنا يانا
1 

 صر طالازيجولا فو يصالاف ب ركذ ف رلوو لمنال ٌع نال ةؤانو ا ييطبب
 ١ 1 رص فاسأل ةيصولا ء ا[

 ؛ىولاىدبطعب لوالا ىلعو ديعونلاوبلتتلا ان ئئالوشم ا الاون صولا صقر حاوؤلج ا
 ١

 مدوغجو ,تفيبلخهسالٌكراولا ناب لا عجب هئافدب مولا مايزالا فورت ااورفمأس ثم ثراولا
1 

 1 قطوف ناكئاولاالاغ ت داو الاقولو ا هطصيف طوبغللالاع اني اولا ريو لع نوب ليقو

 ظ رام تداوم او هب هليمراا'امز ل يوع !(يزذاوثا دله ئئادا !هكد لف ماياغب الماحت كاوا مولع

 1 د او ةضيرااؤ أيل ئالارمع) غنح تدلون اورمأعاهئمأش ثم ثراولا عا نينا هذ

 7 ْ زاالقوإ لابا ضو لإ كاي ّج الا وج ام مامتهلو قوي د اراخْدلا ب حاصمزجداو نغيرتم ا

 ا قالا هبينالو كريجو ٌثيدر اجا عج تارا اونو نمل ارفف يجب كنار يجي عواولو سايقنا نا
ن برالا وراد بئاوج نم بيا اكدر اد ييوررالف ناعنتو ةئيثو

 1 0 يم م اس هياع شاي

 0 "و اذلوازلهاراد ثوويراراوج ا قرح ها لبو تجار مالكو ةفدلاب فراعماماوشو مالاو نئ(هت

 1 ٠ كاد فو وقت رطءاوالاسرم رلعو دوادوباهاورالامْسوانسكو ائلخو اما فراس اوازككو

 ا سيعقانزلا لها ل بقو لباقكاوئمالا ايفو ايرثوه قلا ةلم از هال زو هرزدةرز» جمال

 ظ ظ جلينو كابل يتور_ىيلاو ىمدلس ني]يقوٌقاعب برد هنيبو هني سيل ئيليقودفانلا 093020
 0١0000 ا ا ةوفلاو | سلاوتلا لذ قصب والا ياعم واليلقالا( نو كتورو اهيالو (2ب دول لبنا لأ

 ١ ّْ /اكبسد ديار ا ل تصعيسفتنو ل ابار كاسلاب ةيعناو ناكسلا ددعراوالو لاى دعراع 1

 ١ 2000 ا : 3 ظ

 00 هب سيفنن اباوع دري هنا ىوبم دلا لامك الاف نارا ضعب ددولو سلا _زوع
 « 0 34 5 : 5-8 7 ١

* 9 001 

 ممالك جول اعردالا لاق تاو كه إوهو نجيرالا بئارجلاتيدودلا ناويتتس ةدوجو باومالار ا
 ١

 ١ ١ 0 راو عو بطلاب |وفاقلادب عر أك هيام اينيحرودلا هاج ب جت هن)ال كلذ ززوجتياقولع
اة فيعنرالاد |١ نلهوا كه ثبدح اى هاوف عمن ولو ثوعبداو ولاني دحا رعب

 0 

 7 , ا
 4 , ه7 2 هموم رم 06

 ا

بكد وككدقومدملا د ناد دعلاادهررعاو نفح دو
 1 .ثنابهلكتمأ ناسف عيررتاو ةري

 ٍ ا : تنادي لو نا لو اجدع هل انمار هود دعلا ديريئؤزر )و ئيونرائم
 ظ

 لانا حلم اهو اثضي | ددودديزبم أْوعوس اروسر كنس جت

[ 

[ 
 ظ
 ظ

 فد ىلع رار ت دجو داف كلذ راع ير الب اجلكم با اهلا اع ىرج .داءررييعتل لاي امرو
 لينا ويفي ءونزحالا وو ةوإبز نيجاجلا ادحاوتدجو نائربتعم ار هلا اجل لن م تراولاراننْحا
 نارا دهنعلاا نامولو تويسولع :ازئشلار ١ دلاك يلا نولي تاويببو ارلك قبو ديازلا نمر مقانلا
 قفيزلاو ببلعلاىب!همائقلا نيو عردألا ل قث زا ربجى اف يونس ا نا لسانك ارجرلا فرص
 . ىعو اثرامتقاوةريصولاو ترم ائخلاحار ف ناكنم ناريجم ا نرصب ناؤبي د والا لاق يرعب نع
 و احا دحاو ونال او ةيصولاو نوما لاح ةدحاو ى ناك ا لوالا لوف _,]بيو ثوم ا:لاح
 لافاترولاو ارز اريج لاف ايهم دحاو و نكرل او توم ا هاا ةربهلاق ترل!ةلاحىرحاوو



 باح ةرصرلاو اهاعلادراعالاو ةدابند ورادلل رارعر ( ملا نسحو :لاصملادربل ! لاق ب[ ريع هند اواص وبل ١ نع كور رنا ىرانالا روما ةعيزن دروب اًمفاحاىكورورن 0 كلا ةنيزغب ءالاصلا اص اجرب او أم نان سيبجاو ادنلا عسب نم هر اجور ويس ا قالا روجبسلا) لا !.ل نالصالر يلا دثلا عرسي نم هراح] رقو رئار بج نصواول أقرا دلا نرجس سما ثاريبج نااروج
 وظشورببسع

 كو رقرطو مل اجرو مدرب اوم قر وم انه هب دارل او ٌيرحاع نمو تبدل و انك بالك تهل ضبال,ماكحا نو دريسغبلا 8 ا اريد ارقرلش و هو رر ونا ههللا مرئي ف ئييسفلا تباع اروو عنان مد افنسلا اطغدلا ىلع ضقونل اهدار د“ ايبلاو فاعل او فدل احا مولع ,طساوب طاغلالاةلالد نيرل ذي امر قيدوننإالا قرعبإالام ن أرشسثوهو هر دو عمزمذخ |. اعلكو مل سس اعدم عنو يدل انندلاوع ام ملون ندا نيو إف الح نيدلا قاعاوسامو ديد 0 : ميم 7
 بع نا وز[ 61 ضعبل صخر دفنا دهو تكاد هبلقو فذق نى بلل تدم ١ قدقيروب سيدلاىف ى | سازرز فول هعلاجراكس قو مولعنا رسل اب .قغلا قلاعتل اههتشنال 7 تمي انلا الواوا ى در وألا لاق [يعو نى اوم اغلا وبقت او يش نبارل فاك نرهاظلا طلاب عد لول قمن عراشلا اجرب او نيبزذلاو ضيحلااكحا فرع نكهة ع نيو > فلا ىاولا نم بيرم ار او زعشرلانبامل اق ين امم غيت لانس داع ع ط أس اوان دانا راكحالا:ؤرعمانيه هب دارم او مظط | عنو درحلاعاسلا ىل صنت زب اع نيمو العلا جا ىم هدرل اهلاو نا رقلا دوب مولعن/ لج نيمو هيلا هلت امو ملهباعو يقسو
 ةره] اهتهدن) نع مقر (وك مدد ذ دج شم تلبق نآد هدل] : لب ىراوبإلو فاديالىدلا دي ملا: ىازلا هر ارث ءاسلا ميلر قلاره دقفلا اق اروقف يب لحد لاقن لذ نولوزي ل 3 فذ ن اليقذ ياجاف ايصبلا نسح ا لبي فولا ف د ايب قبس ةيفوصلاو ةدغشتلا و 2 ةئلا موو زءانص فكزذ نايزلالهازتلا مهو «فالغاتعالا وصخ او هلاك
 أك علا مولع نم سلا عب قسم ارز ّحاو ناورسلا و عرطنكا هدحاب طعام كتبو نوجا هيقثو ثدكو سسعمل و عوأولو نب/ر طم !نموبرذ .روصلاذد/, نارا ذ ان بدلا "1 بر هربا زاب اورو ىذلا | اوليوع دف دلو دس راد همام
 ٠ م/اطرعبال رعلا ل هاادال عرشلا اراع نم اوسبراو س دندمو بساحو يم بيبطؤربفبو بيداو قؤمال وذ عوفرم ا ناويعا ىلع وطعو نسل تربنلا ثوسرل نال غزول ا ةئاضند ماك ل دراومو مالكلا فر اسعنرن اهلا هذ اهعالاو هسسفن نينو هذيب اى ةدهاج او اي دلا بد ردي امدرهزلاو سائلا نيبو هيب ايد بضاوُنلاو دنا نيبو هنبب امي ىؤقنلا لاصح عنا يليق ءانثلساو هن اسل فر صوم لب ترب سوه ) يقف علا ذهيارل اك قلخاو ممل دوال ليو بورطتو باقل اجوهب نطابلا اع عيدلا علا نم نضتسماا ةمدؤ غل! دعو هيلع لا انئرالن اربلا بحاصو ميملا هاذ اجيارإانم فهل ا كوص ب ىلا بادارم ىييلر ئالاثلا هذه صح مالك نبط زنا ة الا والاول الع نآيلذ مالكم ع نم ملوجتن] ىازغلا :ئعزقن نك ةيلعتلاو ىسوواطلا ىطنم ا لوخد م دعب حرص نمو ئطنم او باستاد بطعل

 مم : ظ
1 



 1 لاق ثوضو افي وملا و ئاوفلاو ضورعلاو نايباو ناعم او نرعلاو غانا اهنا ور

 1 رق رجز ل اعلكاررلاحدو كاب ادرل امل اعلا اما ىلاثلا ىرغملاب دار او سنوي نبالأ بت بطل ١
 داعم انودطاغلال ان قلعت نارفلا نا يهذمل!كيح نمةدر نادعب قيل ا هر انخدو

 0 دورا كلا( دال اب دارل او ىدرو ام الأف كرغمالىي اذى اثلا'دادو (اعلإ  لخ دب الوب راعل

 0 ناب لبحلاب الرباع يجف الو ماش فسربعل بدارم او الشأن بدالا قل دعبوو
 0000000 + يطالع ريطلاو رباع دوالايورل) رحلاوو ديدشتلا كن )نسوي ؤمو نوري اور لاأك
 ا لام لوما لاف يزخر ] يق و ىمنلا لعدن جايز ىدابعلا لن درمال يث د الا ريع مزم باراك اذإو

 ظ دلاؤ اوو اسنين ا اماف ىرقد )و تح ا نيبو هنهب :يوسنل او صتنقن ]يل دلا اء مالأيويذتف ١و قف ارث د ربا
 لاثو نرثتالا دنع را زف ى ا هووالا نع ىدصملا] دع قذونل ١١ دهراجالو جور اذ وا اكد رنح
 يرربملو ع دم اى لع دريل ريل عا يصتسب امورن اخدصو أوس هدد أب اهنا ءاله الجن هير ) ن) ىابسلا
 لع جدنور اضف ١ نم ممل اهناو ةيعرتلا ءولعل او ) نم تكاد رسائل ف يضملا داقتنعالا

 رؤسسلئل) قي عواء ريد ضوخم او وربشمول لغوثل اهب دير )ناو ناي اقكل) صورو ثزريسلا باقي
 لد ساب كآذف هل الاض ىلا ايع )دوا دئنبم نوكيا ت] خلع ةدانزلاو ريق ناسزلا مينو ٠ ٠

 لايأض هزئكاب ليدلا لوصا نعمل سلو مآ ا قنرطولاع نايبرل لاى دالمكلا اماو قحا
 لاقو , نع اع هدد نهي قداشسلا هركل) قل اوه اوه يون امرك هزه مصغب هدداو وسلفو
 وصلا اذلووابسلا لق ءالكل وب هاظدب نا نيج كرش ! الخام بنل كب دبر دبعلا قلي نال
 < هيدرصلا,الواه مناك مو هماليرخ ف لارمث فلذ ىف لاط او يي شفلا نب ذهن كانوسغفبب
 د اخ ل ايا ضر الوبرف نا بانإإ ق يفعل او ىظاو غلا بطنغل او ئوسمنب او ىرعلف نباكيبزخاقم ا
 ١ لاف فتي رعزب :نيفطرغل و كش انا فم ا ا لاذواراعلا نعال شن ءال سال  كيوط نع

 1 , ١ ةماهغتعارلزم لع دنوغتفاناووددارم ف دنع :ةيقحوشو يفوصلارب اسك حالطصا
 ١ . [ملفضم او يور اهي الطصالا ومو :قيفح ريلعايصم ا هذللا خارابو انوا عك دنع

 ١ دلاءانؤهننلامزمءدداب نوزر اعاراعنعاجك عن اةيالو واع صادر يصص وعل رقتوس هانعط 20
 1 ربئزعروكذم لا ماليرهاظ نغياطفو هو مدختالو وف ابلا هلل ١ دبع يذل او هدنااطع نبا ظ
 ١ ثاؤولاور يحول بؤ قزفتتسا| ١> هن مدلإب فراعنع سدصندذ الو ءانلق اطةيذوصلا 7320
 ١ لش 7 0 ىف د اد |[ يعل ست ١ داكالو لول اروشت تارابع هارس امرل/لن ع ببقبو ل اوسع زناؤصو زئاذاو ان اذ | رعت ثم ظ

 ْ كل! انفثلر وسلا ةءالاعلارل اقاكام ىف كيلو ريل وزن لا ملاح كابب نع تنارابعلاروصقل
 1 كافرصباقرلاو) نهم ا سمار قبو طفجال نم الن ازفل ل ال ى صصاقدل نصور لو البعد
 ا :ثالثولا وذ دب دا ىرجئاهلقاو بلع علا فرع نم مورعم اررال,:يصصةن انك يبت اكمل
 ' نس هذخادعب ٍفناكم ارناف قنفر لن اهب اياز اوجلكلْثلانقو بزاكم ادب دل ف نيارملولو
 اولا ريهام ةازغلا لا فرص دال يببسلوأ «ديصتو وا هديو ايفان اكثأ لاطامسم دزنس ا رييصولا

 باو [ىريلع ده ص وبلا لام دقت وو ئالميل ا رصب نم)ت ١و اعزب موروم |.ال نآق ررملا

 دارت يلعو | ةيزرقلا ا عرارخر هو هدببصو نم وهيلعهلا اىاص بل اربع لال وعواولا ضي



0 

 أ

 واج اياوأ ثايهعناوا ىايالاو) لمارال اور ىانيلل وعواولودلولا ما ربدم ا ميثلحديال مولع ظ عوقولاو اى اوما ةيصولاو ةرهاصم وا عاضرو) بسنب مريب ميش لن دب اخ دوم كيم جوز وب !دلَو جوزلاابا ارحآل او دناعيو ةوزحالا و تاوحال لطدئالو امضي نيورعلا نمت دج قل ارو نيورطلا نم ( >!دخا لحد يابالو لونة ن ممزل ند خ د كيبل لذ نع نم لها رضوأرلو اضياورب زجحدزل | خرز نك لال ا/تيبلا هاو لوالا خي ناكر يجو اد ارجو مك ١
 رعب اناو عوف طرتشا رئيت يخو) ضوملا نيفكتل وز نيمراطلاوازعج كه اوااشمزلا
 جوز م دقت اررجط ءرثنيال مالاو ةنونيبو ١ تره امرجوز نم تناب نمل مرالا نال ادرل تي الئ مدلمرال او :الاو فاقرنو تاسست امال (ىرابق ثمربطلا ثمو ميول اخ نب ١ل اق مالا ل بق نم اهرب )2و بالا لقبر انل ف متبل تبلسص ا نبالاق فول بق هوب | تام ميلا ونال: كا صتشالا 1 زاجالاوررهيقت بجو اد رهخ) ن١ ع ةيبصولاب نودوضفم ا موؤم ازوشلا دال اجا فوتندالا
 لاح | نيد لخ نمل بيلو اكب الاو لمارالا ىواولوال اح حول نئيلخاطارتتس ا ىف نأكرثذي د
 لّخرْيالو ل :جوزالىدلا لحرلا فرص بازودلو)( ضل قرعلا ف سال || ره نالت اجور نيكرل ناو
 لاس ضرعتب نيرنعم او لياسلا هلاقلاو يحرر ري نيب اطر دحا اعاد وزال قل! ةارم ا
 العاو نايبنصو د اراغ سانل) ةدسسيائةيعضالا باكو للولد ةدإنؤ اسر لاس
 لحامل ىف دزوحبناهدحال دب وعو ام سلو لكأس م ار وقلا ؟يبصو كح دب و مِوماهرعر [6 نيدبرالا كل لو ههه دوب مه ْمنينالاثلاى ا نايتتشو نار ب عودبلادعب عر جلبلا فا كرارذو
 زوإ سرق :ةفنر قلل اريقفلا ل ط ديالو فرعا دارنال ا دنعزحالا ىلع اع ليسا عرف ول

 6م
 مههجهج | مهل م ى مح ش

 هد. ارتما ابرلا دنت ال امطالا نإ ةايئلا نيبو ارؤيب فرقد اوان قنزوجنكآو نيلسم عري قفار
 . اهديبفتز وجا درو ةيصولا ئالاطأرياد رتظوم ادة نم غل [لظن عيطسم ةاككلوةالا
 وهيب يطعم ا لو |ْمب كيس ةيصولا يف نيكام اوارففلا ى) ارو دل ثد لبا ياسا قفب

 زل عورلا ماين او ١ ام وسور د رع واع رسب ثار اعيش طرشي هن اوورعؤبر دروب قالاك ' عرج !اهرال ن النئلاس اوارؤفل او اراعها نم ىئدص زكن م فكي ام لاو اكمال | دزبعر اسم /

 :لبسربهل ف رمبالو كما ]يفد لوكا تلاّسهل عنيك ملاوا ارقفلاو ١ اهاعلا نم َقَسالوم دول
 هنائاليعوا)داهث اوهو اهو اوركد دقو جر [لاق رهف ديلويلا ه>رب وا وس ونبول كرصب د صاغدل
 ميز نمالاورهاظوحو_ورسا عرب انه ايل نالت لثلاو اى صنااوا ل كلا دجال دحاو هيرقملو
 ينيب املا ل خد مالافارارحا اونو, لبوملا نيكس فار ؤفل ا طرت و ا يسأكذوالا
 . نارايوضبل لا خالو ةجاحلا_حبؤص|ىءاحا ني يضعنا اوروفررعمكالاو ولا ىا ةلوويل كرم

 ئآ

 قيتويامهأ ظ ظ نأب سيم هركتلم ديافالف اروغلا نفل وانتي اريقفدز دوليدق )سيق اف ةبوشلا تكتبو نطاضصا زور وبتح ا هنال لوقمرلخاري اطعازاوجو مدح ابرز ىا هنا بع تم انارقغلا دنت كاوا ةيبصولا عفنر لا ريرهةئالو دل, لرقم نيبعولو | وغلا مقلطم !ةيدصولا نالت لوز طومشبسو بيتل مير ٌةيوسملاو را عيينسأب جو نوروصحب مو دلب !رئقغل لوا اف يروصح اونو لما رذا|اذهرفر اوم هت ريحت نور اليدلا وكول ابراقا ع دقت والاوالابعو .جاحرشالا]ٍْسَعَتِكاَيب



 ١ 2 بس/ تضفي ةةسئفنك طدوصف تح

 حا, ئاسايبع د امداودوا مصب عرار نكلالوقيئاريشتب ور غفر ابتنغا م دعو هب لالالا وتس يديم
 املج ا نا بعدم اب رعت ضرتعا او تسيب يع ضلرم ار راعيتسا نوجورم دعل
 ربواهرتكات رك دقو تاطوسبم ا ةذوكذ سرج والا :يئفنو ىئصم ا ديلا زجاد| صم اجو ادعس
 اربع ناكوارهغلاوريفعلا درزت لاك نار عصور وغصو اق نر قلطا) حاده كَم لي الفري بتلا
 ناهازاكد اني وصوو يغب ىنصو ن اوار يعم عموم ا تر او ىا تاكد او مول از اوالار فلان َحا

 ٠ الاوصنلاب تساوى ضئلا مرو طعا توصخ ةعاجو مل موو ئىصئلاد رج قسااًركعلاو >
 > اهرجا علقءالاو يف اكد اور انيرلا نيزتكاط عيرلو لا تت رفلا ور ارب دب ٍدْراوض واوا زع اجو
 هئرطعا ناطيسلاك لإن ىضورال ام اخو ) يرن و اطباحاو هلو) ليربجو را هو قاري ره نلابومولا

 لائاءايبا لا ناضاولو لاو عل سيبلو هرغ نباو دز نيالوغو اول أك ابل او ةبصولا تللبنو قسما
 وأ مالم او درا ومواو) هي اع قصُئل !فرضوْخِيصول ١ نهم درر اذ طياحور سل اطياحهراعو

 زاريلعد/ر ايوهْيِصولا تلو ) رةْعلا ودرع مواول أك لوفبلقاط عا اووُحوان اطبح او لرلأ

 فقاولو اوممه١ قوفح فرصم |رزال برغل وجو ى ٌفرِصِبَو ابناو ريل ديزل هذلو ِدرلوْمو
 كرمال واولو نيكآسهل ىرص هت دلل كقبمل تاوركء اس لعل هوجو ف فص ُت هلل هلام كنب
 وطول اى مريع يعم ميم دوا (ٌعلارا وب ومر الجيل اسلم اوزرقغللو تالنت هو هدالوا
 مينا انالئالطبلائانلاوإموهإ ةببضول امبالا ى ةيصولا هزه .. رم ميكبورْيْس اهيلاو

 اقالال لوالا كعو عيئافة نال ءصصح عش رع نافازققلا ىالخ حسو هون ا ميتسالا قئقب
 نوِبسْفيِنأنبدالو ناكل ءمهدإطبص و صياصخ نس ة رسب | ةغلاو أ نابع
 قى ىنالغعالجبا ب( رشا(. لعو نويزسابرلام مو نودوجوم ا فارسالا هولا
 لضاوعاوز ات هاف ارعالا نابع اططسلارما ب اقكى هوت الث نم! علااسب اء باتك

 رباجببس ديعوب ١ دوقي كا: فو جرو ماشلاورمع كاز عطري اعلا ف عضخ ب اصعب
 ١ مرش مل نأ ةمالاعلا نا « ةمالعلوسر !(هبالاولوج«ىادنالا

 كيرا م صحالا ارطلا نعؤب سل اوعب ه2 موجوده كى ةوبيلاروم#
 اارحاويقفوا (بيعارو اكوا ذاع اسد عب تاو ةرارث لكل حد هجروا الثمر بر اةالو تس
 م دقت ل رهبلا م رجوي امرو مقالا طانمد حو أدبه رص مراول داو ديل وبيه نوآرو(ق يقل

 فرصبو بر اتالاو ديبعل ١ ذن هل اقف لاو ف ثخيئشانلا ٍتاد رت رلوذ د مدع وغلاف
 ةداسائصلار باليل اولد نال يلخا»ةدانسلا نلكمل اد )اولد نوبي اد اسم

 متاارخج بني لاقو مرلوح»و ئقويددقو ل اقف يب شيو نب لاهل عَن هديعاساورراسأ
 ىقنا د اعؤيصولابْن وو ضِفيالذامرعمديرعل | )+ همازارحا بر اقاهل نأ ن اقر إرحا براكا هل
 ةلجةدارالردبظقلا!١ده نال رنعو تراولا ئيب يرئالولوفل كانا ا بلع ىرجان جوألاو
 اذااذهوربر| تسل بتنا ارق ل يرلوقوؤف اد 90 ”لعلل ل ماش مالو ناَرعلا

 رن يري وسهل ليوا ل: عكبابا ده صيخخالو يرو لولا ةبيمولاكاو صفوان افا عر صحا
 ّفاعجبزاقا نأ عمورعبلا ل خت يك[ دان عمال وا ءطسقلا الكل ا رخا دحاو
 نيلئزفالا كرير دئاد اعل اقدقو ئرعلابةئبا مز وسنلا نا تسبب ا يسكت وفاوو



 ناطبعلا و [وريلع دبا أتوقف ٍبارفوْعرلا نا كالو » كلا لاكوقارلاوبحرص 2 ١و 0 اعقل لح دن مالا ارق نا ىايلعإل د اف ىرهحنق لوالارب هجو أمد يع تكور ارلاق لمعلا رهو فخم انا هيلع جو هضورلا يسد ىلا هاوف و ريلاكب ولا ببصوو لبنى اثاو ةيارفا نود عيالوابر دو عيال, ز اق ابيرعوومول ١ناكأداريعال اى د علا ةيصد قو بارق اخدت الو عورؤلاو لوصالا نم دحا لخديإل ل يوالاقنو نهرا دعو سلا ذأ فراوالا م نودو لبو لت بر ائال | بزوال ةيصول اى نالاخدي (رهيال نولج دى اثناو الاول نفخ ديو د وحال اود ادجالا اما ائرع براقا دورس الذ | والاد مهر اال ا تولخردي . الافات طصلادؤلو ا ىا ]ع زوالا و طتفم مالا# ب الا ىاالليشا الارز افاد نس لج نم طاف سا
 وسلا قفدوسرلا و ربلعدتاى يوت ادقور زم ىريلع هنا سليعاس'م نال مدومد
 ””وا اوقف نمو از جرد تموهتعيالوويلا ماعالا ف: َقَوَترْف لف دهلزإء ىا هذ ألو ا دعم 2 هيلا_ ب دج بزفلاد كو ارجو شبعا ادرك خو ىذصتل ارسل خرم قريلذ ىلاخ
 دايو وداسلاق رافال ةيضولاو بح ا دالواو فوك م دألو١ نو > ىا#حلا الو ال جس حدر اوال
 .عقانسلاهب فرعي دج قا هئال دارم ا نالخ ويل دبقب سئل هس ةمضورلارربفتف تاس دالوال
 هن أفرالا دج يل! شب هلوقب حرخو يعمم د١ نأف سانلا عيمجلوخد ىلا ادى دال لاذ الواد االوا نم عرب عن ود عذانسلا دالوا هبل خد تقول دمي وناس دالوا موب براقالهص اولد بلطللالا نرش ازال عفاش ىوحا سابعلا »ولع دالواكج ادن دعد دج كلر سس نإ ثعيالت
 ىقاوئالب العز ؤس ناو باب دهن يوالاو لور ويلع وبن رقمي دقتلاواوتسالااماو لاجل ملهودارلاو أذرع نر اكل مويلع قييطنم) دو ىلذكو فو يارا ديزي دونم وج صرت تال دك دع مجقلخ دب اكييرو نيا نم ءولاو ماو بان مل صال لوكا اجد اا بزفا لح دبو بسنيإل
 .. دالوأو ئيبلادالوا ىتبسواولزن ناو مدالوإ#ءالوالا م ديو م )صا ثم هبل ابْرواَوتلارحو كارد عرفانا ويب وعم او ىو ناكل تبلا ل خبل ع رجلا ويوصل ىوام ابعول أ بيصغتو أثرا
 يقل وبال اك دالواوؤن اوس دودج ا عب نالا اول اوحالاو م ارغالو الفاسي ا لوالا ف قالا نا ووصل زد! رج مارب ىبولذاركةنورلا ابرار بعولف مالا هركد اكد ةيئاخلا ىف كالا بالإ ١ امرالدال دلو يزدالاو لاف نيرا اونسالا امي كيسي انوا دارس نيباوالا ل ْ 75 0 جرا زيلختلا ؤيضفنككواللا حاللربعل الواو (.نهالإراللا دجالاراع [لمس يال اديك دفب عضوم بنل و ١ 2 ةرالان جعوتبلا وخل نيتيرجلا اس ديجيلع نالثلا تابجمات حار زقوو نم ولا وبال مث تانبنلا
 طوس مالا سم حالاو بال) ع الا ورئاكل او سما ونسب اك دالاو'جإلاو كدَبلاو نيالا و رمال اذ "الا ىونسبيل 'ةئازوو روكي جربالد ابرد جو مالا دجولع لاش اد لاذ او رجلا بال عج ولاو مدخقنو
 أم جادلو واع مالواو تالا غاو لاوحالاو ب اعل او مايعالااو تاوجالاو كوحالا سس يوبالا دات م قب حس
 علال ع مقياس تاو يالا نبا سبايا يبل ةىزجلا ثم بيزهل ولع مدت يزعل" ةدهج) نمهدبوبل الاد هاا دنع د قير رجلا زدرد>برالاك بزدالا مدقفج ادت لعبال ا بزل بالحمد
 وةيرمالاهعم انهو ةدحا حار دخام اال ثرالا ورنا داو وفولا و ىرزراو او ىوغبلاوبا# أت ديا له زبنرجا دع ةدجلام وتو :نردلاو هنس بزغاهدال ليال بادب هع بلا نب أم دا
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 ومالا ا 0 : :

 1 1 يس ىف ىومالاوهوئانناو .يئارنإب 00 2 0 6 7 5 را اصل عيسفل انالى غو اولوئيرابلا نيرؤروسشلا ةضورلا ل صا مال بيضتقتمد

 0 دو ايزو رو ل يل 1١٠0| باع هرال فراولا الو ظل مويعبال علا ثركد
 أ بيرتلاك م رراكا والعصوا دلو جدولا لابن اوجبو ريرصْن لس مث مولوانسي علا | نال د ولج دب
 ١ ا ىلع اني يبصولاٍ وبر اولازجخيرل او ئيئراولا ع ثم برايل دب صوم ا فرص ايئاوبنرغالا د نيلزكال م أك

 ' . معمل ايلا مسفلاوجو ونعم ا ماكصالا لسن تزوج ماوسعن هر ازال عمواما كنج

 00 نءوخو دبع عواسب ةئيصولا همن اىف ناملاسقلاب د تايدتبموعفنبر امو تيلاؤك) عباس كاين
 0 : نكد الطمالاو ءةدطمو دل ومو ةتقوم نأتسب عمك وهف اخ ةلعوْسو تاراقعلا نما هور دو ناودلا

 ا هلو ءراجالاب كلي اسب عئانملامامالا طبضون ار مالاكت ناككض اوعالإ:ءاب اغم لاوما,نالويساثلا
 30 لهقف وفن | يئييعؤبو نإرراقتس ءاشادو عئانلا رايس الاقاملا يةريا يب عشسو هو عذانس لع
 / ةلوسحم لو لت هس ادنعشسوا يلع تيجو ا لالغنسالا لوفد وفشل كلت يع خانم
 ) تييامو دبعللر سكو تونا اور ادلاو ديعلاة جاك عئم ا 'ءالو ئ ولا كلقيع نم كاي هبهل وعول اك
 0000 عفامملا ةييصصولا بابلا ليلي صلال فو يفت ئفنل ادهش أكد بةيصوااه فت ٌهلغ ل والا و
 1 كيو إلا ءالخ ءىابا > رج تيبلو اويومول ا ربعلا:عهضم ملوغوملا كيو هاو ار لع شربل اهدااعإام'ذ

 مدعوفتقل ئفنم والطار .. ريثترث فالك ئابم ى ع هروضتوقفافرطاح اى
 وادا س هياعاررثسم ال اذالحةراجالا باي دب اوطف احالة ذاوظو زيقم اود يؤملانإب قرقلا
 [رالا مخ ةؤرح جاو دايطصاو ناطنخامو واسع ا اسكأ انجب قلع ورجوبالاك حاب) عموم ا
 لاكن ملل اررعبآنعو ةيرصولا هضقئالانالةطقللاو ةيديلال دانا نالاتخار وصوم ا عقانم ا لادبا
 ْ قتوتورلا لكل وفن دلا| هفانكلالليدو عضتنب اهنا اره فاو ةنكرلا نود فنلاللم وتس كازام
 1 : ميو ىءاسياملو يونغ وهتم ان ودةيكلا لامك لم دعم سصرالا ف ,روظول لوب الابط مانملا ىف بار

 || 0000 ف لالا والاطةدوشب تيطووأ تجوز نام كتل .زعفشب صل تمالا د اهروم اذلو وثوم نم
 ١ ش فاتلاو نوزتلالاببءرجو ىوقبلاو يروا ولا نع (راصاو.ورلا ياما د ضو بسكلاكة دولا دي اوف سال يعالا
 0 : هنالك راوللو ل جار دئ الاب كن لاا ٌيراكبلا شر )ام) عم اًتراول روم نا ده ص١ وة صورلا شي سالاوهو

 ا كالبلا ره رزم اليل بجرم تئاكزرا [رزنعفسووهطوم ا ةمالاوطو ٌتراولا طع مخ ئدبلا نمزج لدب
 1 رلاواعاوداس مرتب ]يفو لركال نع تن داام نالت زحلاو ةدالول ا ىوضلاو ناصقفتلاو ع لطلاب
 ١ تاع طال دل |١ مةلعلاعدز سن كتم ناو مرسفب ل ء جى دلارهزهارلا أب لوالاةرفو”ثوه
 ١ دلو اذرطو فام_عودالالاق أكن قم ا نم ملوعوللا ضب ام طول ارز زطقبال نأ لوال راع ديالو انهي

 1 هوفر وْفْسَو ٌقراولا هئنزدوكمل هلم(, ٍىَّوُكسو متوقورلعو ةريبثسلا هلع دحالو بيستو خرل لاذ .:
 ٍ اجاروطسو م رجا دلو هاهيجرللررإ!ءزلبو::وغنم ا ةولسم وعيون تراولا دلوماه ماوي هنو أعيرة لو ولأي
 عيا :ئشل ب الاعو انه ضورلال صا برزجاعدحالو بيسيرخدلولاث |, وطوولف |. روقنم د لولا
 لمنم ١ ىغنمل ا هلومولا ل[ مدا ٍقرفلاو لع قوتولا دخت جرحه ئاروقولا هنري زح أؤتجحوآلا سا ووئسالاو
 | موغنم هلوصواولاهيج هلي ده وويروالا لاقريلع و وقوم اكله كالو رم ايو ع ترون ما ليل دب هيلع و ولا
 واوا دم دحالا دا باق امو يعم او اج انسل ايوراعدح ا بوجوجولاع عدس امر هل ومواولاماا دبا
 هداولا نا ئبؤنالا عمالاو عاش دلولا يق يلعو اركليالةالا دالي سا تيبول ل عموما |ررابحا



 ااه ]ب همالا قوما :ىعنع: ويلا لاي الائايزوا لكن اف دلو ال لاق ا متيلاخ او هلو يولد عربا كال :برلا لل عمال ىلع تداول اموري ةماللام ابر رضتنم اوه د كلا قووح ا قلعت ءنلا روهلا عم نال دب ما ويلوم ا ]لا غتس ا رظ دبع اما طب دلا4 لاق ور سوو وقسم صولا ضرير وجو شراولل 7 ا 206 ١اماطبسولاو ا ا ٍىواشي 0 ' اكىبلكولم , ةرئولاليقودلوهوللا عع و ثراولا تبر ةمالالتم دوو قير ابى وتنيي_كريدكودملا
 لادودرم ,يداقاعوهو ]بما ًاصوالخ اتتسالا وقم ذة وفع ةيورإ لم هما يل دب كوتا نقول اى للملا ا 0 هو فو ثول اكمإ كولا هلله انئاو اهارج ىرهت مالا زج نهال ثراولا هئتشرو ل يوعس
 | دع لمول ثا ضيا روئاده نا ىزجت ب يعل | ندر ذنلا نان ف قيم ا جرت سدخوبو_هؤنازب اجلال ا حاولا وسم هب كاسب هن ١ نادل ا_راعر ذنلا نعفوازجا ثوكي ناقشت ا اتبع جن ها فكرعو تنوين الو رباك اووبالو ةئخنملا:ةولسم :يقرلا للقزال ىفنم اة هم هع "ا ١ رار لاعقيصوا اوتو ة لالا الا ردومولو تعفتاعفرما ديلا ىازفاتعا ثراعلا كأ ةدرولدل لوؤلالاع نييعلا نوبت | فنلا نأ ءؤئم او رجا[ راو ادرجججتمل عضولا د ومالا ىلع ئول ابر كلم نع يلا اؤيذاولا كاب يريد !رلوال مك زعو ىدروال اءاكحا ضي اةيترا اليم اميلي ادبا عدت | هل عصوملا
 رجاولابراعاسايؤ هديسكمر_ودويعتسي ن١ هلووبسلا ران كل ريو ا ةبد)اواثرالاب (َعْيف ل ىنيبعلا
 هنإل كدم زههسم عفوا ناهرطفو هنكَكََن ٌتراولا ىا عر طعو اجيراعنس و ايرهل سوو سئبرحأ
 نآقيوو رمال قدطب و ار رقلا ةاببحةدموا | دما اوي نأ دعالاى اديااعاويصوا نا) الو هرج هكلم
 هحملاو ةيقرلا اوجالدل ص ذل هعبب شعب هنا .ععالاف ةلوررج تناقوا ةعفنلاومولا دب ذأ ١ بلطلا زاك الطبل اب هليقلا ئيعتب ديد ابيحل ةلوبرج تنام دا اما ةنبيعس دوك دبال دما نأ لاذ نمرحودو ةيقوم دم: قنا نإ ةيهسا عم املاورجاشسل او وهن سوم ا :ررل ناجل ويقل [عامق دل صويا رعفنمى صوملا ىادعيب تاعناف عدرا مرة ئكقنلا ىالاخ ْ اما و رول اعز انث او وعنمرخالا بيل هر هاظف اد دحا هد عنو ,يلعا ضن د أغ يب وما دات أماو نيرا :ئؤنكَبادلاولعو جورلاك عملو سس نال تول ء ايزو اذ او ماننعاب هسه ضلا عقد ثم
 إم حاب ةربعالو عيبلاب ومهعت هةرهاظ ةدي اف ىاف هدف هريل ة دب ادالذا وبيع تود هل:ىعنم
 قيلررلا ]قار عيب :ىغنم ا بحاس دا) ولو : صصلا يللا لاقاكايتغلااو ثلاث معهن ىلع اوئنجاول والا راعو بنل اى دم الرو لواما ىف ىاويؤلا قمت قمم ا قارختس ال [ٌعدطم هبال ثاائئلاو هيف بورا لامك اقلطم هِمبو اًفلاو هوو | رك جدنا
 ادعو ناو نبعلا صعب لون سرالا نالو طيصْننال ىف نمازي داعم .و هي وَعَتمُم َفايهب . ىههرلا نال قر اولا شيرالاة دئرط عطول و دل قوم اودُفِر اولاس ةي الا تايولو سوفت كيلا لس دب يونس بجو ةرانجيا صاصغلا نِعوفعب لام بجو نق |يوعتم تلطنو رادلا تمديئاوا تامول اكةيصولا تّتناولتاق نم ٌتر اولا ص م قاف صاصغلا بجوب الت وعن عمولا ]ولو :ىفنما عيب كريوصت و ابسو ا.ه ألن دقتم ا عمم ا ةلعادال الط هل زلات اكرهاظلاو جرادلا هب ررجو كريع دو > ٌتراولا نم عملا وبس اس اعف
 اعد دذ داو نايا كدا عارمقوااص دحاو)إزدو ءاوو0ثنم ديالا ى تشم نيالا عقلا داء اف هابدقيمل نا ةيانجللاو عيدو هتبقرب لعن لام ول زهعوا دع وبس و ااطخو اوم صنف
 - هي وك م هلوموم ا" ابيولو| داى روعشم قضوا نا ثلثا نم و:ىعنم و وشير ادرلكى بعل : فرب هت نااضيا عمال دةراجالاءاهدحو بناس كوُعوطسلاى ف عأسبلا ىجؤهب اولاكد ىف لوئعماه دحوأ_رعين داب بيجااهدحو



 دآذاتانسبلا َءَمورادلا ةعقنم ناذ لادم قنصل لءذي__ بردا اها

 ةدلادا كلذ سدخوبواررعفانمب ةِبِئرل اموت يعتك ةنبولعس ريع عرعودم كالو أ يوقت
 اول رمي هل غرب دا دبالد اويعف تضقم اموبئعب هنا شرس نبا رخو ىائلاو َكإدك وري ا
 لوالا اع ثلثلا نمربتعم اق عسعأبثو دو ٌةيام ىفانم جئتم دبع ةعهنع ص وارإ انس ئاتعاو
عربتعم او تاني ام هأ نوكيا ةيصولاذ وكن ىو يتعبف ثووتلاال:ةياملا

 ام دعو نوع ىاثلا ف 
 دبع) لب ستمل هئمغنم نود هئيكرب واول لوالا ىلعو ئيوشنلا عنصر اولا عسب ١ طرت
 ٌةدمورعلاءئىنم ىاأ بى عو| ناو ةفلانلالة عع نم ا نعْةَرِلاَملا ةبقرلا العجل كلتا“
 ةئرعم ةاوليحلا وال ْشلا نيرففانلابسكنو داكن وإسم توفت مف ةمولعم
 ضعبيبومواولو برْسعب ةيبصولاك ب امنة دلا كاي ارو ديو وب اهب ةععنمب موكولف لاوزلا
 أبعف انس بييهل عون مادنال ئيععلا نود هبوصوم ا عوني نا عبي مالصلا نبا اك فعمل
 0 اولا ى ا داع ةئبصولا وعن اهلوهعرملا درو ىنركر بر ءالو زب عفنمم ديرل صواولو

 ىصلاوم اه هلرما ١ ءح ءاعانل اب كراولا | هداغاق ابعد نصوم ارادلا تدق ١ ولو
 زال قولا ىف كيل الاخ ثراولل المل عجز بصل ةدم طير جاف ىتنانبب كوم اب تدلو
 لاعاد ةبقرلا لا امى ا عو ان ا دوعتنف دبات وسعت جاما ناري (يضالاحت موحل دب انه
 هباسلا ل خدت ةدابعاّئالوبوةباببلا»اوجور اطال لعاب مريطالا ف عوطن قعو خو بصولا
 هبانبالئاعموصلا عجاف اذه معن دل  يئ نانة 4/1! الغلط خدتف ضو
 تاليويورعرتب ءابحلا لا ضو ذولا وو عفنةبازيلاذبا ب جا اًهطكل فنو
 عنتإف لاخر اف هي دنابتلا هينا وصلا ضمد اماوارراطنى باببلا نصمق دال ارهو
 تاكا ضنا نع مودل د انهار ل)سسسيبق نافذ ككذ هب شقي الفا رزيبو هنيبة رواش
 كارلا باو ا مهيالازاوج ا تيضفو جبرين عفارل ١ لاف يجر ع نم يدرج وأنس
 ثيأكارو دعم ىالاحالب ىب نع موصل عييالهنأ مونصلا بادى وحطوا: بتسسيرجا

 افا تراولاج ف الالا ويب سكر رلا لاك هيجستلا ف داكالا ينل سسرزابالو (نعو»
 ديو وبث بجاولا نع عنفب مالى عمل !ن علق نرروكسو عالطتتسالا وعل ١/ هيلع كولو نام نع

 موس صولا "رو ضلانالعنملا اننا ظاعطغلاو ونا رع ون عفو ءايحخ ا ولعتول
 ”موعرس لوك امو لك لتل ا يع دال طبق تلا نم بسك لوال او اعو يوطتنلاى

 قتلا يمواولام نيبو هنيب قضوا بابو نيك بوماقلا اتاك رارلا جيبو لا
 اوال م ضعبل اى يعذب جر عر دب قوي ثيحوبفرلا نت جيميل قيرو)و
 دف اه ٌفاعيمباوا دهب نماإو امض د ل اوف تيم ا ئل عقب اهني عرس ىفعبتبال
 تاقاباللا نوبعو دبلع رضنئآرا تيحْرفالاو كلنلا,رىسو نا١ده وكيبصوب الرع

 دالة دلب يئن او تاجر دلا/ةاراءالاحومالا هع جت ايم ا ىث جلا ىلطارن ديما
 لاق إو ا هدي سفن ب اعبي بلاده ناب لوالا ب اجاو دنم اوي ريغلا بلاعلا

 لالش ةياظ لاو بيج ل قلت نوعا وجع
 سا ثرووفم ار اع بس ارو صويمل تاو مالسالا :جدرمأكت راولا نامدب ياذا نكي ٠
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 كْوااوس ةراغلاوة ارلاوعرهلاكىرشلا ل صاب بجاو لال ىواو وي دلارراسك ||

 ْ + ا



 ا : 14

 وتس الاذى عي بس دسم دوسم ! | ببرصنق ئييغصت درز ورم ا قبب هسسقاوش لنإلا ةبامهو (ائادؤيوزنا ابيسالا:يامشالث قبب ايس 2 نجا مينا رينا بأمم :لررناو ةبرام برا م اواو ذب امابرل ةحالاو تالا نم مالاساللا يح ىطراول يو بائس! قب رطو قابلا ثلث رع ىلعدب عب.ام ةؤرعس ىقوتل ليل ارو ذا موكسغاولا فويولو قلد نم في داوضق ال اقول اكلادلا ار نم بجافلا اهو ٌةصخ ! عاراعو اهباععزوب جي !مدهيم لذ أر, لئلا ىوبرول ناَف ةييصولاو بضيوف اباد اا سسالا نال لام ا سار نم قتعت اىزاف ف لتلا نم ديو ١ ماى تئب ىصفاول امالأخ اولا جارت ىيتلشن اريقوتل ةئرولاءقفرلا ص ةيئاثل افوارز و نربتعل اءرالديكا لوال اور هو: /ل شلل تبوا لام ا سار م ادرى موا ناك هب وعل اغسل اقوم امالا نعيربلبلا ل ونو ىروعلا لاك اوطق تهت! نكن راى هصرتلا ناذ ملا درت اذ اءلصو نحول نيالا دل مالااعمالاسإالا يس ددلا جو شيلا ما ملا ب
 ترا: حالا ذو ن وس لاو ئ بحلب اقم ىف سادسا: جوبي ى يسع 0 ا وبا ةادعب يك واهتم حل حل
 لاول رودس دنع يب 1 موا ناقه يلع[ قتسذ اماسالادل ام نم جالو لاوس يوفر يجدوا هنال وماما ىلع ن اننا ىلع ابرج وال الع كل وتل الع يعم هدلبل نائب ام هع و وذو هيلع يصولالء لون اباصولا صم هنال كلذلا سم لمتد ام ظ راقئيلاوا داتا ااعأؤيصواازنو ىموب ملول اكل اما سارنف تائالو عوج اناا ىو اه ديف نإ. مالاسالا ةجج َُى ار ةيصولا ىلطا نوب اٌعرجام أت لاما سار نم | لا "يتلا وم ىىرف نوعبرار يلو ثوهبرا ةيصولا بحاصإ] صخب ويسولا تن سف! نوراووهو قابلا لث دج لام !سار نمد اعرئافادوتتنلا د اككببسضنيلا
 هاف ةدس نيعبماوا دل ٍررر عاري لاقدطو ىئرذالاد جيو عرمان رع ليو لسا تاوبوقا اكةررولا الا نأكو تلثلا نم جرح ) ذاردغل اكاد ميل! رجلا د نمإة اج نمدجوف !دحا قيد رل داو او يبل عيد أف لهل نطفي داؤِبنب وةنبإ/نبالاق اماكن "نيزوتعن ديازلاو لالا سار ستاقبلا يمة جرجا رادقش سلال جرم ناو أو دب ينم دجو ناو ف لنلا) نما, جورح حملا عصقنب ناز خيول السار أني ١ نفوس وزر وفعا ردن راقد ياسا كبح نط دك عزجو تلثلا نب تل ونقد ةاوع
 ريدلا اصح د 2 ا ل ل ذاو سعت لأم نم كيما نعت رعور ذنل !جج درعا دلو مالاسالا : جج عنا و بجاللت لطننال اررصصا نأدجوخب هءلا طبت او ايولخنث ا/ناوواللس الا: جب وصرلا تا الاقاوال ما . كايلعوي اهنعلا نم نيتعملا عتماولو ررظا دعو وو ور غتلا نرخ اتلار ام لاثح ايففلاق عولن أ ال هنم 2غ ثم سايباا ىلإ نيعملا وح ) نكي الو هتابيجوف ربل رق تاواعطت روتلاراع ءنعج اجلا ولد 'ب جت عمال ءريجاتل بي صاع ام هنال ماع عشونال فام جابو اّررزاو ةئابجو ينم نك دق ث اك ناهد الا انك: و لعنال ,اادالا جاو ةرصولا ماعز (يهرجاتبسو ل جالي ارب له ةييصولا اع 026
 نبدل اصقكر يمال وهذ داوبيغب ,كعاطتس دعب وب بَ يرعو مالاسالا عج هيل سب

 ىاثلاو
| 



 يملا بأنك موصلا مور يظن و نئصمل ل دهضو ةئلا ىلإ اق تالا هئذا نم ديال الاد
 كيم اند ١ وهاظرن داو لوقو بميت ا همالاوهوال دب موصل نأ ذوالاٌقرفو

 ا مدارج سعل الز فرعب نةنها اد قوتياتتسالاناجااجؤ ناياذررعاظوموئاوابت
 ا . ١ كرولا نؤااذ ان فاس اري عرمتوارراصاو ئضو لق اع روص) دكو تراولا نداويفب ى)
 ا لورا داودتذ بويل د ذا هذيلا يداوي ذكنبحو دال نام
 ذو بهن اص خس كيم انيعاذ اوي يؤنا دود والهطرمأخ ا ثراولا نوت راوالك يح
 ةنامةيبوبو ياو نكمل ناو امر جوع عنا بيلا كا دونجا لوقو يعوانأك
 هلاقاومولا تراون اوفو و رئنعم او هو ٌتراولإ م ضورلاو تسلا ىثذ )درو كلم وصلا ىف
 ان زوج اف نارجوف (ر ومو لو تامورذت :يديفلا اعد كولو ديا وى رادلا
 ةلاونمهذئابورلا اهاصح نانبؤم هن ذاريغو ا عصرا ن ذا ويعد هريعو اوني
 هنعويبرا ب عموبمل دان ونفارعلإ)ائف عوطنلا خام انه نيحولا ولعن اسنعم ايزل اكو
 ىر نيو ئارا اعبن انهدتيب اكح عم ةيلع قائنالا# ىاتكى عوج ا 4 قمل قنو
 دوتعم اصلا بات ر كابو ريمالا ف عوز ع سسيبال ع بجالا د او نب استسالا تراوللانا
 ىنجالاو ا ٌتراولا هع جولو حرشلا عم هثرابعو انه هور ىف ىرقم ا ني اديلع كرجو
 فاثلاد معا عوبأم حراشل اءالاعى و تيم ا ى ع هبوجو مدعل عييبرمل ءبصوالا الن
 < قعوبمئ الح و مالسالا والخاص ولا ربع عوطتم ا يجا دولي نانو
 - مقلاة أر يملانع دوب نإ هيجالال تو لا فكل ذ راء مالاكلا رقوهب كسا ذام
 لاقيلع بل بال هو اباصاو:ضورلاى دال اةأكص وصنم او مالاولعلالاةأو

 تاولاء دوبرو بيث ١الاو بيبر لح انلآ هلردعالأب هِْيَم ادق ن الن إ, ب يطلاوب اوماقلا
 عاقو ابو بيرم ةراهكو ةرسلوم اعطاوىتوكى اما ججاولا:ةلرشلا نم رربا ىاوسع
 رسقؤموصلا«ئ دبلا ىلامإب جرح ىتعلإ ف كييلل لولا نولرو لتقل اور اررظناو نشرب
 ملا رانكوو هر حلا ةراطكلاى هلا تا ضي اثر اولا | ووو دب قي الكل
 كاولاعاون | رمال ا دو او عب اوسلو ىو اولاو::جوزلاوا ةمالان يعمر جاهفلا ذو
 اهو ررصالاف ىانناو ف اتعاب اننعاف عرس هبي ان مال رم اك زم اف اشم ق تعب
 نبا لافامهيطعسبجاولاو ُتالدلا ىيب اد صم اق دطاو بيب ملا
 لَو ئارملا دا لام نما هالات راولا ىاهل نا ع مالاو فاقت اكن ااا و :ئقرلا
 يالا عسب تاافلاو ءاببلا ىع د ابعلا دعبل ال اثلاو يدل اصهَك ع ِرعو قتعلا اسس
 دع لم يع معيد هكرن نكرر ل | ها لوف و سصيُبنيللالولا اا دعبل امم
 2 لاقورلوبسلا ىزانو ىبالاس١وبشيلاك اف انو قف اويامهفارلا الهو و كرا ادوحو
 انف اامزنئئلبالاقو هؤئاوياسنايبلا و تار لاقي دوجو عيرلام نمادال ان اوحررظبىدلا
 اقوة لسلا لاسما كراولل نال نلمس دبعب هلت دوجو ددع ملم ال (ريعو ناكْلا موروقم
 قص ادري لعلوم اطادغو ىوئاىو اوت دعاك أهع نقب اصلا ءوبم ام دالاىح



 777 دسملاب تيك ]عنا
 | قرصتم ا بوب

 / موبتوأ تيم ادع اونع عقب ةوسكلاو او زالا سالئادنا عمالاو ت0
 واقف بيلا وغني | وعسل دئروم ماقس علف ترام هالوبجا د ربا“ ىالأكتلوبعلا و هلاراع بجو هلام تراولا هادا ةكرالو ندديلعو نأمولو يعد كسالا 0 وو وئاخاناوانهاس دعم ات حوجرم ىلع وبسددالك انعاراكيريفكت ١ هله ني افا ليل اءانب رتنرلا ف ع وو لا ع صغن نمنايالا بانو اراض اة نمو رنا فا جراسا #0 داتا يلا ص ١ [.ذإ اارابعلا روبرانجال و عألاوو ةدمعوقيالا ينل كال ا ا نع ةدابعلا د عبلال ىاناودني> (س كة وسكوا ماعطب هنمع تدان عاج
 لضيلا نا وزع أب دهلا ى طر رف ى ا نع يمد اس دجحامامالا قورو يْعوإ ماعاو ظ | قس لاف لضفا دف دصلا ى ازا عراك اع ىدصت افا تنام ناهد ذوو اق ةدابع رب روسو هلاوعدب عاصدلووا دب عفتني اعوا برا جتحتت دمم الث مالادل م عطل ' موال بات اما دار بخ ةعيو ير وهملا اهحالاو عاجالا ةنايجر كلذ نيولوفام عمت» 7 ىينجاو ثراو مول جدو كل ةوط وربي عجور نم [ررو ققوو دنع 5 دمص تيل

 او ىقسأملاغبف ادعى | برإب لوفي دلل هيا هدردلا عئرب مه ا إل اف[ يريلعدفلا
 ىكعببالهب ارغب رق ملا مالو وتر يوب | نعرف وصب كويتي ارا كشف 2 ل | دملو سو رفنملاجا نيىمغبيالاى دصنم اهب عفتقي كاذب تمم ا عوتذيأكو ب وس اليف لكدب صوصخح م اوت يسامالا ن | الا سيان اوان لوف[ر او ليقب اسلاودلا رولعأتتا اءالا قبس نيدلا أك اوخالوايلرغغا نير دولوي دعب م اوأح دلو ( هي راكو دا كذل

 5 27731 ةاعلاب

 جربو ىصلا ل فنوأن دنعرو شمل اوهو نززغلا :هلروو يعوض قوى ذال صل اكدر بع تاو
 قع, هالاصلا ير ميففتلا بح اص سلو يا لاو هنع هته وم فاسسلا نع واننعلاو

 ' اشوعبو مي ا بعت الاقدوإ عمو ئاوطلل أون وسع جوج رعريجالا امينا قو ىاوطعلا
 فات ناىل ثايدالاواييدلا و كلوب لوا تكل اقث كك: نعل كي هئاذو دعب مام اه ىو ةرايلاو ليزفلا حو عراشلا ليغ تب اؤنلا ف قرض هنالك يلا ةازقلا اون عجن زومبا
 ِيلال الصب ةارغلا باون نا ايرجور اهيئالاو وسم جربو ىنصل ال حو تب ١ لصي تاكل
 مداابإ ك باو يوبطا لح اد قلصلا ئبارزم بار همالا سؤ ءاجوراتخاو اللا ةيالابعذك

 ةبشاار ويف اسح نولسم !ةارامو سائلا رع يلعد نوصي نبا ذباح دلا بحاص ومار يزء اج هراتخاو ثالثا ا
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 كيبم ا عند ضُف ادا نزولا ضعب د ١و[ شسال اء ا بلع دىذلاو كلو و نسح
 ىبلارفاو توفنؤعو دلما عن ىراقلا مب دصئامل اعلا نا كيتو عفن ,يوهام ىبحد
 دوه ىلوا |رتيملاهقن تاكرشهلاب ولا نعقن١ذاوةئئراب ل اير درامو هوكي اي كديلعمساوطمم
 لصوا لوب ناوكبفي الا صلا ب اَدكاَقو تيما دسعناعلا ةازئىلع | متسال نه جي اقلاوج
 ظ اذادالا له مغر مز ا عيفبو ديبعإلاو ٍنرعلا كا د :ىليذالواك» ل وج نالعف انا رفام ب اون
 رباسوؤ يب ذ اولا رسكإلا دهوىلوارل أى وب يأت ىعادلا ى يبل اير احواعدلا عْهن
 ها نالأث ىلا ولتام باونطصا مهلا كرك ىرارولا نيدلا اهرب قنلان اولاعالا

 فاو



 ْغ الاخ هاطلاو زلال اخى يباسمل ءاه جو لوب ناوعبإل جاردلا قدا لامانلاتا ا "ديب ايصصخل واجي ىو دعنا هدب هم ام داما غي يمل ولو
 أمي باوزلا نمر يطعب ايف فرصتي اهترعلاو ماع نام ةأرر اوا ديز صح اس ةالعاف ىواعس
 مظلخ اوراعس طيمرج يداي دل صر اهئ اذه هاك الواو ذ اورلار اس1 فوشي

 هل عيتلا ونيف /ئرياعمد اولاص هلا لوران دبل نقلا بان اساور انما نايئاالعو
 السلا الا نذاي/و ميه ندا امالا عدلا ب انج العجيب الن | هللعورلم ىرازفلا ثيدلا
 ةالاسلائ هم تناك اوهيجرلابدلاىدلاز اواو لتخا | ددرل و لاكو ءليسولا لوو لع
 2< عخا د املا ةرانخ اوررعب وجو دوج اصل الخنين وعم نمةالاسفلا وال
 هيلو بع سو مدون رع [ئىريلع هنااا وتلا نع معي ناك زرع اهتادناهعرعلئا إب
 هدناؤص نلا نع راديئج اء اطس نانو قئول ان اراء نعاجالا هك ازفنآواخو

 مو 2

 منا كوب اسبفلا ج سلا اهيا لباءدجرعو جنيت عاضعل ااه دعو[ إوريهع
 ةعالوكاو ىّون تكاد هلع وعو خوال ِ نمزنكا[ميلعدهاهلص ل1 نع
 ئلمم ا رب جر اموال خائن عب مضلل اهف اساله ذم اف نو دري
 ادب ويزول نا كيم نعالو هن داق ِدرْهلا ىء وضتالو كانه تر ابعو ريكمالاد انو
 ان اوي اموو ةيصولا ماسنفا م كلاثلارسعلا طعس قبصم ا نم دقتادق نارعأو
 قمتلإطعاّريضول ار اجاوزي اك ارنب بيصيؤتم دنراومواول ل وقتك نم فرطركدب س ايالو
 تدر رصرلا ىدرئاو بلسم يب صنلا نولي ناو بيصن اممم نوي ن١ اهاضتقاك

 را جل 7
 لئماع هنزنو ةمعولا نودي ضيغلا عفن دا رلباضو ا دلو عبرلا ةيصولا تناك
 سان مرضا ن أن كائلاب :بيصول ا[ مصب شب ومواو تبدل ىادآف هلويتوم ا بيصن
 ولاناظدحا بيم: ئيوهصواف ناش هنو اد اوصوم اورس |ويلعد ريو ةيبصو ئاملول
 قمل هز امؤمالحاو كل ةربصولا الول الان ه تئ اي ضن هلا نال عئرلاب ةيص
 نئياورسبةيسولان جاو ثانب تالاثلو تلبس يصن ئه هصو)ةنآو :عيرا لبن ارهسدل
 هبا يصب صوآولورتخوحا هَلْ سنل رفعه ويوم يبول ١الول عسل م (ُرالٌر كو حا نم
 ولاهصتل_راالو نبا سييعن در صو اولأم الاغنالإلٍ يضدال ا م نيصو لطب ثراورل نباالو

 هيلا تال نب بيصن كعب ليذب نال و ضوآوتو ف باي ضي ثيل اقنأ وو اللا واق يص
  كفالاو يام علننا دحاو عيل وع يوت رس | رم تقبل عنو خيول االول ”ئب كس[ المل
 وو دواس ولع در يتسملا يلب ضد مرأق ايل عا دسسرو وا هوالوادحاس يك لم برا
 1 ا ير و ا ا م/م ذذذذ]11]1]ذ]|] ]0 11
 ابو تاولاو اعل خوامهسواو يفور يتلو | ليلفو ا ىنوا طفوا ظحوا جنو الامس
 اان اعيالثا تراولاودح هز رلصوك اى ع ١> نان رلئالا ب اف اكد وملئ كرست بنو
 لقالارببضتللا عقيل ئ؟ال ولع وتدل ارسل ل رحو لوم قاب عويسغت ل بق ايئسالا فثلا ىمواوتو



 هيءاعوإ ءلطعاوا ىلا يرد كاهوطع اوادائفالا ىف ايف لسع ادحاووا شع كا دحاو ن.نوطع  لاثنا»
 ازا ضر ساديدخال اززغت هدف انعم ف سبيجبا ىلا رمزلي نوف اروقة فلولا اضز عم يق ناف رقصت فوه ام ىازل عب أضر دوطعا لاك اوميئره اظاقؤدل نال يصل وف أم :ييمولأت

1 1 1 001*111 
 بلال وال نانيكردعلا اد هوقو تراولا عسل اغ :مكر ول نام دبل دقن ب إ اع س والك ااهئال
 وت ا ءبصم ىلع ةلاوح اكقينصنل هو +رداودس إب [راعدولعجا دلو لوطي ضبا اذان

 . كربلاء ىل ةبيصولا نع عوجرلا لاى اول خيبصولا نع عرج اف 'ئ
 ناك اورئععوجرلاز وجئالاث لمرلا ف يمل اامااس م وتيبصو ني]بحرلار يجي نعت هاهي نع 0 قيربلاىور الو صعب رع ووردت عثيوفو انكار رعب نعو نشا بد ةينرلا يرام ١ | رلطعم لكم ارزع لربرل يطع هئالو ىوصنسول >:طسسالاو اكح (عاجالاب توم العم ا

 هل وكي وصم ايلا راس امادؤسروماب دوعل ا عوجرلا ل صختؤةببرل معقل ايئالا تلذلا نموه 1
 اًيئاوا شوا اهون تعجرو ا ادد دروااريعفرواارردطبأو ا ةيصولا نر مشبو لوم اك!
 قومعب يراولا د ضوا بهدل اول ءاوموم ا ىلع لحوه لاظؤلا دلو جررملاَس بلل وشو
 ١ باف ءئعدا كل ا قداعت علمغنا١ذاالا هر اوا نول, الئ دال ىفع تاريموهوا وب عول ا اومسم
 بتنام أمنا, بسه ا ليشتتةيئاذلاةيصولا ناوعلباوم» مدري ةموصدال مي ا ظ اج ايداووم او كر اولا نيب لب كتل اراعالاحةنيصولا صن نالاطبب لاقي ناز جيسي

 رباك اح نليو عوترب سبل هارب دنلا_ دع وجر هئا انه صورلال صاؤ دو / دعم اوف اهو اهوجر نويت صْرعلالو ا اعوج) دوكيالاف لعل نونه ْبد فرعي كا ظ | «رلاكرارتفرم امواع ولو عئارلا لاك ارناف ةييصولانع) سولو ركرْتلا سمو يرصول نال 00 اركي ل الو لق تنود لي سل سين كلا ذل جك بل ءاررصلاو
 ويش هوه صحداو هدب( وصوم ا صرب وجر :فيصبالةرصولا عع جرلا ل صك
 اكعاجالا ةايحل او ةمزالااَةزجاملا تافرضتلان ماى ادصاو ئانخا ل بار ايكو
 [دهدلاول ٠و عيابلل الد لول ةههش ار ل دى م هريظن ف الامل نعوتالو يسشولا لابرلم داع ولئن صولا دوكنالو تاوصنلا ه رد فنتو :يصولا نع ض | ءال ا واع لدي دال دسم ا نيا لَع
 ١ انا. ىصلاؤ اج ةببرلا ركوامسسسيفت ,الاءاقبلال 2 ًنلاوةيصولا نع نما ءالاولع 00 و را لا زل ضر عزرإل يالا ف امين ضيق بخ نم اوجد كلذ نولي انوا لولا 0 ةيالدال ع جر سيلدارحو نضرلا ل للو زيزاثلا ل عيبا بيرعتو كوالإ للملا لاول انجح ١ اهظالكف طيف عي ضرواريبط ا دآو ةييصولالاطبا لاف ىضولا اماورلاطبا دلولاو تاس مابا
 ضولائاغدطم امري عوجر ا (ىبل اامرجوالاو دساعلانضرلا ا ح> روتي الو ب اعمل ا قر نالمالاواعوجر تناكضيغلا ابر لن نإ ارّرلانرجوإ ئالث امين درو ام اواو ةدساملا
 037 ىقطعابوزنيفو بلم ب وهو اهي تاكرقنل اه ذي, ة صوب اضيا عوج الصك كوارإب ى اب اسىلع

 يولع

 فن 0 يت | | | | | ل يي يي يب ب بي يبي يي يبا



 ريالا اعوجر لية بعل ادا لل العوا هيلع و ضرعويوصملا ىف يكونا ذاو وجاب ور وشال مولع
 ”هختسا»ا ءاعاواةيىدوملا اواو صولا ريضورلاو عيج از ننم ا ىاللطا وب طع [قلطسالر يلا

 اهلا كئاداد اهريطدو اادرجوزك راج ناو راقلا قبول ذاوا ب السبا وا بوكر رك
 ىانيالا ذهل اعوبجر نابل ى ءرداالل انك ةبصولا نعي ءئوسصراعوار جوزف ازئوا.ونض

 مس كيرلا ةدائا هب دق حو طصتس [ًاماورتوم]ب زبور اوى فتم الو ء[ةننا| ماك ئرصولا
 اعوتر كلردل عيعوا عروب عينت فرصا راه لاء شل ىموانأث قيعسو نيمو و لباذه
 لزيشو هدو وار توم ا ورع كلم اهب ععلا]ب هيصولاروب .للم( رم .ةنال لطم ىلئلا نال

 : اا ابرطلخا وس عوجر ف ح | طن ير هصو ةديعم طئحاملغو أرجو اراصاورضورلا و ب جاك

 كريم ئاعالاماملخ  دالاو_-_-- حيل يففاؤ ثوح) ا ميش ار دهاء ويهتم ا
 ل فور لقينا دولا ثايوس عرصس رابع اغلا ند رش وجر الف كك
 الئاعاص هبىموم ان اهلورثوررول نار يخب كر بع طلخوا [ٍرسعنب نطلئخاول ابرالوصوم ا كا
 شؤم اعا 0 ءاضصن صو اولو ءوزوف رواد 12 بيف و بفن تح ا نم
 رطل خا و أباد دب قالو |ٍريِلسَعِب ضرير دابر احلخاب دحا بال وترف ارم هوخأ
 اربقل ب خيماءالالاث |ياثعوارثوبالل اقدنذاواةنوئجا (رطلخو) أمتي نطفتخاولاع
 كلا وجال | طلخلبطا يب دال ع وجرى الاو بيبهنل اندالر مالا ارْيم) داب |رطلخولا رو

 ”ةرئاالحن> سم انام ثراولايطعبو الكان! الا سلا يعبي داو[ يصب وطن حز م عاممب
 لطلاث فوقوميصولاو ب الغل عطنح م لاك و اررغصو ناك تراولا ل رصح ل امد اقن اف.

 قنا ذلو ميو طنحىارطخت_ر جيم اهر نو (ريوهضو صلح, طو عررمولا لطب طلخخ
 لاعجو را صقوارفبصواصف بوث علعفو لع هيشو وذ > رعد نافوطعملا نقب
 هن !ليالا د اوز اعدحا ىيييعمل ذنيصولا نع عوجر صاع رو سعوا د ابابا
 ١مم لوالا ىزهبو مَبضولا عما ءالانراعشالا سم ادن او لانا اق ءاوهضوم ا

 نولطعب بو عال داق[ ةئسس يوت [مؤمإلد |١ يمل اق أ حرجوالاو | ذه علو ائل اس ايكد
 ىكصو) ايسر. العجوا ادبدكرسفب الوهدلوجوا ةاوُسوا | اهم اريط ولن امسك

 قع ًاككسيال دي دقل انذلو بصول نع ئرصل اب لل ءراهُسالاعوِجرن ا: ج وا (ساوق ىلا
 نال ء ووري سبا ءاغوس عي دن[ > دف و! ابطر ىفبحولام ئالاعدي دو يرس(ئاو ىاللطالا

 وانها الخ هلل هيك وم عم يكن  تسج 'ئجر راع مانضرا داسعلا نع
 ملضوا :ةيبضولا نيج عوطئفموو بوثلا طاخاولام ئالاكتو الاداوزلع وجر كك دالي
 راع ال١ اعوجر لل نول الاث ةيبمولا فج نع ديقتو لو ا ُاَكم ىلا وصوم ا فتوا
 . تاكد اهن بلو بلل اعوجر نوليالث هصرعلا_,رعرزلاى باغ ول واب جرو عوجرلاب اني لفك
 هئالين علام ار (ئلاو لوضالا وب ممالك عال اقأسب الا لرصاؤنبن ام عورزلا
 نيكو بشن مادااناخيلعج نايس بم اال اعمر نكمل روصو انتسب و ءاو ا داع

 - ووبوط تعقل فوجد (رريسالل طبم ارادلام دقو |ءوجر نوف دسم ايإب هيف دحا
 ب عم دهيولوأ عادي او ةلينسولاا ةب/جنعىرملا آر ويرامل اضِبا صولا و

 ا



 دف والا ل اولع اهو تا ةييصولا نات ىلوال ايس :.ميإربب دق و وراذ رارلا لان ييعتف | نيوزولو ءرساسسبل١ده ريب صاد وفضلا لوما ددوتي نك لانا" سيلف تراولانهبتإاع مالا هلاحااماو وك اعادرففودلا جول العد, نامزوا نمر موت نيو امم هل صويا دا ييسالوتو م: صنم ب نال طال خل ائعي اسمو ىرذالا لات كلذ كرار عبو وكل م ةنيبعرزعةزما دبع ةمدخ موووت اال هد نايم ال !الو جالا وكر مر دعالا ت .راولا قبلا جوأو لوالاى منا ١ قكطبرم ادئدعب ر تاموارزيصولاتلطب حا ةراملا تؤرصن | دام والاد نسل اوما ع قس! الوشم 1 الا بهع تامودسوجا هس الام قيكر ىقدب مصواول ع سستم طخ انزيم وول يعول وخد نا زمول "ل ل مارال ادور جلا علقوا نعتحارل باخ اما ان[ اب لاو الا نامي نا دهام احناريياعيلوقي نا سالو نععلا و الرسالا تالي ضقتلا و

 لاقي نا باوصلا|ب طلعوو تاير اول اقءالات | دكل والا باك ائلاداى اللا وص : اويل ائلئا انؤلا أوستن الابتو قمل( غصن دير يبعب لوالا»ر ناف اثنا 7 و لوالل اهائلثا اني 3 00 1 / 0
 27 2 جلل

 0 00 7 0 000 / ارو عرش فلا لوعلا زاب ناعم اكدام

 4 مهرس لج ةلاججا ثولاتء ملا ىلا صل اقيبّصتكل ام ئصتن و ل اء لاقي نا
 معرفتك و ا دير و يونومواًرآو ضرلثلا فضلا حاسملو هانا املا بحاممل وآن
 3 الص ال عتقم نيررجودحا فى وال اء يصولا نعاعوجر نايزرل ءيوصوا
 00 كل الاولي راهو هس[ شتتس ناك لام شمال الائىلام هنن ديزل :رالطلا و برومو نراعي ومواولام كر أفا دب و كوالا فح نيتي: املا نال

 ا نيالا مالا لو ورا دهو ىبرل ضيصوا ما دلل 2
 لس# ىئلاوها د هو و نو ماوعثا 00



 5 اكامرل ادياصوروفب ا ارتك :

١ 
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 5 ل ءوقأاد 0 "ع !لدع 7 1 ْ '
 "بالو ى دبا نال ا ضيال ربت 3 [ رع ىنمأ ورضورلاور ره اف اربع ام ءاصولاو

 كرف مادا ادلب ة يسيل وسيعنغ تاوقفن الع راطضاوزلارارمؤلا سيبو
 ”ةراكرعوىراوعلاو عيادولا درو بدلا ٌكوحلا اص عب (صيالان سيل اق بابا لوارم دق

 أ

 00 , اعانباد ءاجال ! [ريغسس هم نم و يدنا كف وخد لامطالا يل خن اوو كنا ااباصولاز يفُشا

 فوود هزاوجؤع ل رادلام اك كا وم اب كيالوو عع | تطل عاطتغنال ع نم سابقلاث أل او ئلسما

 دعو ءادغك او ناعم با وصلا م سورا ى توارث ة ورع يعرض لع نيب ع تابيقتس
 / و0 فرض هضخ /1 هيدر أوم ثنامث قو كا سا ع ربلا ىورو ىلا رل قرون رلوبل ارسم رول عوفي ررل اوما[ وح امك وع نب نجولا

00 21110101111 
 اذا هيج )قات ىلا يالولاز ها وج مول يكر لادا لائطال اس او ييصول! يالا ىل عرج اولي
 ملا لظلاس اريعو ا اقم نيا لام اع لويس بيضول | كري نارا نظو اء باعو هرجو
 اودعو ئانورلامالاد انسنك ١ك ب اؤعاصيالا ع و )اقع اييضلا عهدلو لام اهوحر لع جيرو

 لاحلا زارع قومحاض تو اظم رى اص لس اًسبالا احدهم اجلا( قي تامعإ
 اء انا ادحاوضوبمل ناورئم» هاربا هب اسماَتكْلا ده لوا ة دانت عمر اكو نر كالو

 نارادهعإ بيد امحمد ذا امىلعزب انجاز داق م دظقيو اهو, نر صخوضاقلا
 عت دقو ء يصور يبومومد ىومو ع صو”ىبرأ باصولا د ارآوالوإ رمد وه) زككربتواعارقب
 اند يلعبإ ون يعدال ا عو عولب ىا ىيلكتياوجلاىاوصولا رسول اعولوالا ط 2 تايب
 ب لعوص, نس ولعو عمون ىذدل اعل جا دض الا[ رس انو [ئيملاو امولاو هويغومإي

 يدرس مل تذل ناو دويعل | صو ومي الأث ه شب الان مصب الق يقول نال رخورم اعاتهدارم ا

 باكلاو ىمعبك آو نعال جو دس دخت لوقو هو اعازف عدس لو نالو ند

 مةنأبال ةدعررعإف وسفنرجا نك اصيالا ع سرب ليلا هده مو ئفرلا نال اقرب لاو

 دسعوصالاو رعت قم صولا وص داواع بم ىؤلاح مرلوماورب دمت ةباصولاب فرصا

 2 / 7 + اد عوابوراوصتق ايس احن وم ا
 دمر السى ا ميال مب يعرلا ف صئلا ى ! بادو اسعلا بادازو ىوررلالاقأك هالتلا
 سيال ممالق الاساور أحا دج ميلر ع صم الا[ عغتوإ عرجوإ ضرموا فس ميلا
 قيس الع يراعلل دلازوج ل وات لاو .تملو سم اعز اكل ةبالوالدا دما[ سس ع

 ى> ةيصوز اوجوعالا أ يالا يمنة ئاطباو د وكئال اوزما يدل |رياإ (هب لاووالايبس
 عل او الاو,رلابلو بولي از ب سةنيداقالدع دولز افمل ولو قون رى

 ا ْ 7
 ةو دعلاو هلارج ا م دعورابخالا صولا اموعْشسو تاييمدلا ةيورت ىلب ءامالا نان ملعب البارا
 ماحب هولا ةلم وذل كولا وك ا ع
 مالكا ذ يعلنإب يرذالا«ذرو ةوادعلل_راعلابو مس ل اوا فويل اوما "يرو
 دلاإلةروبتدلا ةوادعلا,ةعم ا نأ | ومارس صو هربدقو سم ىل يو يصور

 ب تارراساناو جم اك وب نادل محو لسى ا ىذوواولو يوتسالال وهني
 وعم د جول ىلصم ا ليئلارمرلاب مولان إب اعلا رب ا|ضاغعاو ىعرذالاو روبتساو

معب ل صاطلاو هاد صدى يدا دلاس عشا او جا الا ىلا
 هر هاظو ليرح | 

 كااوراماعب امدو دوما دهواس ١ لعوب هادو يس ؛ اب دلوإسإ نال

 لهامائيب ا لاوماوهو حالصلا لب اارزعإ بس .طسسسس م اسم او رهاعم اكو أيد

 ”ةارعلاْع كو نايباو ةيالو (هزالع اجالابى سان كارو ج الف ل



 00 ظ 8
 قاعرراو [نيبلاوعؤارتررلام عن اب باج انا شلل احاواع اس ماديا تنامأ حا ةمدلا
 16 عاكملا ديالو و بتول اسارهو ءسسعسب عسا بلا فم عمشتم هن الر ضب نائل اومن أم نس 1/014 راتب داما فوعارولاذ از عقرلا سا كح 0 0 : 7 0 . 5 : م 3 قف ملئ ارطعبوا طولا الخس ىلإ صو او حلوبفل ومع ابتلا تةدالامبا الو( ىرالار الكولا دلعطو ل ا هزيعومتعتو قي ورلاو ىؤروام ا مهب د ٌىحأبر

 :تاهتساومر مان رص !دقور دلم ا نباناهح اري اجالاب كاطوؤشا راع راما اةهوظندوو ةبزاسا لاق يراشا تمرف داو سرحال ة يبول وجال دا تتالاو رانا 4
 لافطا» ارشاكئ اك هَمِجْدوَلَمَف لما ىو صو قير وااذ ١ اعطال ارم ا ضوعي ناوص الو هماراب نإ ةماثلا اسم او جارالا] صَخبواعر دقبال قش بح سماروخر الآل امال الاو رانرقسالاو :اعكلا سوو ام رو | دارك ءام اضي) لارلا سم كوأ !ذلودجاو بالا دبر تارا قى يدنا وطال اياخ نم |جورخو | رُكْعسزوؤول وباسلا اوس اءامجا دئعأسلا نس أهيَع نم زوال اًئطالاماو هول ودب اور ريع ار صغحتمب ١ ّك ١ 04 رفا

 هياللارىبدجاو بالاو ىماقلا م يو_يصولأ لزوعب واعبسبل !ئىلارولار انىواكاذف
 قثالب اًييعم هيلارعاقلا صن نك( انو هو ديا هك ل الانتخاب لرعنيال يول انارمالأب/7 ١ ةسسبرتولا احل ىلا حاس الواط سلا لاو لح | ىببسسبو ا ل الار وتب سل 0
 ن1/و لاك لَخٍب وي سس يراد ري نيبع و مولا ى اوي نا م اقلل زوج ابدا
 . ةيلهالا ل رلووعألا * قسغلاب ىض الا ل: عنب لَو يوماقلا ب وصنم عض ناو الئالاو رم ٌءرهاظ نركب ةضيرلا يوت نانا نمر دالاس امرجوالا,ك ز”!غسمملا يسم لعيساوز ىلإ وصفي نايرلا اسمو عيل اومَمَعِب نإ مالا ماكو الوفتم
 دوغن,دعاو اه/ضردو ابمقلا و ىئصلا | وركذ ليس: ا هدهو مامالالالى ثنو

 'اولص ب دبحلو راوجالا بم ايعوم اكلاواحو نيالوب :يطكلا حمم ا قلعنل يح زولاب لوونبالث طا ااصقلا اك (نوتس عريحا ات ناايلم دلال سدلئاؤلا ٠
 لازعنالا م دعربجرتب ئارلا رعت مالو ضنك ١و بلطل و دوصو لءْيلْبف رجا ورنا كىلُح
 قمم [,ينالو َدالا © ريالوالدج او بالا يالو دوفنئسغلا سس نوتلا بيب
 ىامالاو ترج اوةدب دجةبالوبالا ونوه ١١ ذاف ضيوفنا نمد ائثسس (ضرع :زيالوو
 الك إبكولاضيوغتلابىلب هنالك الو دىتول امعالامأمالاو لصال عْف اة اولث هب لازوئال اب سفناك
 قانا :ىلصمل رمال ادلى نيرغتال هال د دعنا او هيالو دوك” صالا
 . ةالإ!ل وينال شالورامالال اخ كولا ى وبفالاو نتف ىو نار يلو تعفن ديرؤا ىو دقو ءامالا

 . قاكلاذلاواغلانيب باي يفنت ياازكاى اكول ارَمدق لكم جاك سةيص ولا د بهشنو بدلا اضْخُو (سيالايعبو لان وم او صو ىاسدا نكرر انا رسمت رشسامإ د وفلان هنو يدلا اضف 1 ءءاثرا كر | نأسف ع سن رتماماد ىفنال
 فوصعيضو ىاةرباددوب لادلاو (هلامو صم ياس الب دق نصل طغوو ابا اوضورلادر وم ١

 ىيناردل عب سالو دواصباهصو هع قلكم م عتاف يار ولع قيلكتلا سس نإ عل! مْنَع وص وس ا بلا ءدي اقع سم ىاراصائل خامل ارو فشت سا عا كردي دل ئاقاطمو مرعب اَملا ف ماللكلا درو رصانان يصصن ارا[ ةدياالا: بلا لصغلا لام دقت نيدلا افقي صول انائرارآتل اهدحا تارو دج ةبب/تس الاد اكاد اعرب و ئلممل لا نس ةيصولا وعن

 ري

 ٌكرالاو بدلا اًسعبَءِصرلا ص اها دحا نيزيسم ع التس دال اكن خان لوف | لع وهوا

 ل
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 2 ىريبحتمل 7 مهد لاقارهيديموا دج ناميشسنا او
 اف هاّصْنِق امالاءبرامل بسلا لاقاه ديتنل صحت

 هبلووا ميا شلت كاس امس دن كتم را

 ةسفاضإو بن. ةعنرلا نبال وق قتلا لاتصال اىوب هىهنا ظ
 رو تلاد ير هلا تل ويعود نوكرلاسطرشلاىكادْشسرلا
 باسم اَف لالا نمو لول دكت امكَكَسافْلا اصيارعبال |
 2 سن ماو اطال اما ز مولا طءتني: بمدن لعبا اول)
 1 وس ال ا أوعلب ٌسدلاابفسلااذكو
لا نم ةاركيم بآل و ىموطاى امل نوكب نإ

 عيش

 ومَا ظ م الغ ناو رجلاو بالل ءباصولا تيت

 مف ءاحلا اههبصت اذا ديلا و بألا اذكو ملا اذ يميل |

 ظ 18 00 منان ٌةفلطم ٌميصوْق ىصولرسنلاو' ١
 00 قعاضبام ال جرم .ورصأملا َق امهر احلا هيلو نالددبوس

 افوئىكائنل | ىرصُنب ضرب ولا اذاكريعولا

 0 ةمطةعلو حم لائلاب هلم دان اف

 !نياو بيطلاىا ىماقلا ما دانا كىصومللانع. ْ

 اد افالتسدبز مووقرلاوا نام يبالي لكيلا تيشمأ ٠

 هرفئعأو اصيالاا دهر اجىدولاوقدير مدكو| يبا ظ

 اضيع دوف تبشن نص ص وال اك انغسمت ىلا كربلا! ف صب مولو ٠
 رد نايل موي كاد انوا طالب انس اسيل اعتب ظ

 كوبا هَيلاَملا قمنكل ارا قزم احاقلطموا ىمولازعوا

 هل صواو تيس نموااب الف ىَكرَب وال لاق اذافاشرعو
 انادي ا نأمل ىضوب ُن |باللانأل

7 0 
 والا اعنا يوصو كسوف تنأ تماذاوأ تلات وبلا

 ئنمئاموىمولاهلنيعاداولوبحك ديلا ٠ : و
 ١ ْ اكولو بو لا صعب م حت نيهيجوزحا ق هربع بصُسْنا

 داف هل ود و دبر مورد واب اوف 0 1 | اغولبىل اهل 7
 ا ةددلسلا رفضوا و ىتلاع ركوا
 اساسا بسن اناك ن او تيبق وَلا فر هيو

 قولا هالو قس و لمار عومورير مدق ولف ىصذألا لاق ظ



 | ]وت شا زب ةأتيشم ديال ورنوك والدا في طدالها مدق داما فوك
  راعلا ةيصولا ب ل هاج يب قرفي نا لم وابس هيفا لءاهلالا

 ايلؤهاتملا َ كلْؤب ٌةابْعماَب ١ زج لافي ه اظل دك 4 اهربغو /
 ,وكب و ةبالولا مصيب وهو مث ابحودجلارب ىلا ةبصول !باللو

 ٠ ا الر الو ل اقاورهو شو لام ألارما قالا دخل نموا |
 70 'ولاةفصيرصاج حدخلاو وول اًمطالالع ىدو يسصن

 وركلا اصبألا بلاد 0 لاق ايامدجلا ناكاذلاسا 0 ' هاعرم منبت الو نال 0
 . الو ىيناةيالولاقح عم الة بغل نالع الغزال غليل لع ةصولا قبل هز قكول اقام س افق روصحملا 1
 ىكيناىصولا لاركل ارهاظل اق ةرلو تومدن لفاترت متوكل دخلا ىلإ ىدفاولو يئن زلا سلات تول دع نحو قسكفا ا تايد ةبالولا ةفصبد ال دوحو
 ئطبلاالو رولا ةقيسب ع حرصي مو هربع ئدحلا ىظتساول رمل اونا. 2 سة دودو زامل كفا
 هرلاودوجوعم 0 الا وادل ولاثدحأ ذة

 اادحاوامججو هّئبصو تكف سم
 اصيل خلا نمل 1 6 رج نال سوب !اذادحسسسينت 0

 ادوحو عم تنبو لع طبة رانا اصيالاروعال4 لاكمي
 يح اوانلوالا ,رعو همر
 ئبيئلابلا نال ا يو م ع 1 1

 |! معن دجلاو بآل ا رولا ديضصلا وزب 9 10
 1 اكن ق هن ذ] ربيعا هفسل ىصول ارظُن

 ءااقاكذداكًالاف باص ول اذبْمَنَع والا |رهوحو دالوالارمأو نمد
 كولو لا 0

 نمد انيس كيو مل قبلا

 ْ هبا هناوعع مهتالع نا

 سس ا

 ١ روخلالوهلاطا هده هب راضيا ةحكرعبب, ا 00
 ' 1 «انادق ةحابالا ةيجاريزغتلا وسعر ؟ كيس عملا
 0 امال فسم نوكب نا هيف مولا 3طن
 0 اق بايالا ىامظمل لاف ٌةَبصل ا وهوعباللا:-
 ْش رماىءاقف كنق اك اههوخو كيلا تضوفواك بلا نيصوا#»



 دعب ًريِلوكةيالولاائلبب اسولا د قعَتُيِإ هوب بصو لَّاعجوا ٌكوم دعب فدالو)
 ىراالا جريج الأب :ضورلاو جرت !ىنابرجو ترلا كثبصواإ روع < وم

 ا ا قير صوئالذَي انكهن (١ فبل اقاكهاظلاو د [نوعئالاارزم
 راشاورئاسل مة ئثعا١ خا ئطانلاوو ثبات ة يعل (نَن ا قلتفس خالااعا
 زوكو ىلا جاع هئالو بطىء يصولا باتكة ) :غلوعت هوب واو سرب ييعولاب
 اذا ل عنلاورم أك با عولب ى اوا ”ةنسٌكيلا ت بصو اك يقوُيلااصيالا ىاهبث
 قيبوتلاوى ؤاتلا ذكور اطخالاو الابر : |١ مك ةباسولانال كيلا تيصوادقف

 بيرم نال او يبس يلعا دربك يلع هلا تل اوتفا دقو الات سيالادالو
 بتابب طرمسبب ونا لا هاوار. جاور نبالهدلا دعت ؤعبج_يماناو وعجل دز
 ”دألوا لام فصتلاو بيسو ديفَستَو ى رب داصق ىىبضو ناللف هلوقك بف وعوبأم
 ىاقشئقاوا كيلا تبصواهلوث لع والو غينإعوا ةوُحوا طفح ىدبصو ص صخؤتمو

 . هتاف ئرعلاهعاد [يعاظفحو لاكا ق ىصئلاول ناكفرصتل ار كوي لو ى اؤطارما
 لوا ئيبسرلو كّيطو لافولاعانميالا ا دهائل كيلا تيصواى عصا

 اذلءاءانسوت ا هنن شيم امىدرو اهنا ل اقر مالا ىلعخارتلا هع لوبْعلاو ةلايولا
 ةلاكول١تنوريطن رماه ه دنعارروبتدنع هيلعركاك اا ررضرعا ذا
 598 3 :كلاظعل لوبَعلا طارتش !هماللك 9 9 8

 هِيِبَنلاس دحوي اكد ئئعم اوهو فرتلاء كولي هناارراصاوةضورلا
 ةنامالاهسفت نمولاع كلى سبو لبق اال ذوب ناكدزلاب لطبيو ةلالا
 اسااوع عيزرلا لكن ول بكيالناهل كوالا كلذ وسسغت تراها كاف لوبعلا
 نيم م لعن اذ ىملو!ئبحاالا ةيصولا فل د دياللاةهنا وف

 بحا قاوائيعص كارا قاهل لال سو هيلع ملا ىف صوبلا نإ
 نيل ملتألو نيس ع م ماسنأل مص يح املا |

 ىّضولا ىاوث ايدج ةدرالوأس يالا لوب مصب الو جب لام
 ١ ولف لاما هل ةيصولاكنرصتلا تقول حديمل هئالومالاى

 5 >و)أسيالا ىااغلهتانودعب درت هتابج ف طب
 >ر لاو ل وعلا هصي ؤاثلاو عمدت انو دعب ليِظرُث هئايح

 < بن صن نيس تين سطح اا



 فئرفنلابوارئنالا ( مما لجمال نيت ص وول ةلايولاس
 وا هربعو دير ى ا تيصوا لاق ن اهقلطاواد يش |راعانةجا رب
 طا تحاو لوالا ىف طرشل ابالا عب ىرضتل انا هدحا دغش ل ايبا
 تاكو ار غنالا ى وب حرم ناالاه بف امر عامتجل ثم ديال إى اتلاف
 ' ىأبصوا| رتب و) ىضو اكتم دحاو م يوا ًاكم_.اىلا ىيصوا إو عَ
 ةيتلا نب رو طنؤجالا ف و ىعرذالا لاق ثرصئلاب دا فئالا موي عتت
 .خالا نّوَجي نب صن مالا و جوا ن امولأهرحلالا هرغنا فرضنا ع [قدحا ماذا ىيصو أكسل اق هئاككٍح عك اوبر صن رركجع ف
 ناوثعم اب اهم دئعلاب (يرظفلت فرصئلاب د ونالا م دفب دارم ا سيلو
 000 راه مااقول ا [هد حمم ثنإب ناو ام/لز نعي دصب

 للأهل راهي هبا وتيضقو وب اهدحا لالوتس ا ضيالاف كد د حان لقينا جلا حاصل نال هب ] الئفتتسالا (ى دحالا د جةلَرسلاى يداضتو ابر. يملا 0 الاو عياد اواو بوصغل اكسل ا ناينع الا دراما
 مادئالاراوجو ناَجِيْبَسلا فون ناو ك/دآوهو ءوكوم عي عود م ا داو
 واجوا(مدح١ث ام انا مه رتاملا هرفريعووا دالوالا ىلع ع 1 'ءرصو ضن و ميل هب ( كد ح١ 1ع سس )و ىرضتل ! اء اع امجا نكن ادا كرلاو عمالارفءامتبب عرف اطر ىلا ىثمنلا ىيعن أعزاتت نا نيفص امرئيب مدر ون اف سقنم اال ااغ جت [ولتخ اولام قنصم ا قالطا ىلع درب 5

 رووا اكمن قنا بضنركأخ ام رل[ىيجالائس اجامنو ءدجرو هيرب لصرؤول صوم اد الا ملا واقسم خالل وجو ىببلودوجولا عمو متي هاضولا ل بقيولو | باعوا قش
 دعوا فورا فصنلا يخل يلو اتلاف ل باور خا ىلا انها فدلكئوعذالا لاقي عجا ىلا عتيل ار سمو ييرصولا | ءرمول ١ ىج
 اذ١! رض دلاول ار(نسس ىنم لعل ارعولاو ىضرلا زئيديعو نيؤطل) اجا يالا
 000 اق اظالتتس اب لاما ىلتر لبو لع بلودولو يصون اديلع نيكتت
 قلع ردغلم وزال العجين و لوهلا كاب لهل بقيوأول اجل عومكوتس 1 عليل

: 1 0 1 

 ير 9



 ل والا سل ف اكدجوال ادوىينا هئالجإممتو كلوب ماظلاعف دوع

 ىل ارعنايصوملا نطلع لغو ل ةىعردالا لاق عدلا اير طيبك نأ

 ملا بنسإب هدالؤالاومالاوا فوط نم يبلع
 وهو ىئناهلْرعملز ونال هناربظبف نبأ ص 8 0 وأ

 ىتولل هبل لرعلا!قالطا قرصملا هس بت نشح ."
 ريبشتلا كوالا و ىضوملا توم هه دلو ةيالولا رف لزعلا ناف ظ

 دعرابو ريع ]كوا ريس ل مطل :اناناساوةضدرلا و معوحرلا
 يتولا قرص هنوصوطمدأ ا ظ

 هدم اقا يلعْمسدَفو نبماهناللاحلا َىداللاٌ 4 هيبمب كوكو
 «مزات :هااهطق لولا قرصةَففيلا لعةدأبز ىعدأن افّدِْنسلا
 3 2ظ011111111 فاعف:

 ليس ناك ميلعةميبل اة كاقا سعي الهألو اوديساف لاكي ٠

 ا 2 ةليستلا هزه

 وأ امره _صخخل !مهججزم بوصنملا

 2 ا [سيلدملاو بال انام /موبركمل ا
 اكءلتط هئرع درس اسي ةداحعلارخ امهثلكو بنا صول ةسسسم 8

 طلاشالو اك بخانللا صعب هيلع ىرج ةاَملْطِصُر وح

 : ر.س وشبو ملل مطل هلاك يورو ًاناخال 5
"اون ْ احنا رفاعي لوف ظحوبلع ثفاقر الل

 هن 

 0 |ميسفلا َْن الدنيبو هيبة! شمة مسفب

 1 همسأر دلمجإب ل ظ ]
 لا احنا

 وأ 2 ان اراب ليل
 نسج دو لادا مدس عت لو وس د

 0 ل ال رب جاتا اقلب ذم افا كيد
 لاب قورشر ون ىلع اهم اًناَداَهّفِب دصئرهاظلاو ظ

 مايل بعزبا لوف اذه نم بوق ولاق هيلع ارئفلال رن[ ناو كلذ

 بف
 0000 ١( ىاخولور الع
 همم سرا افإاط لختسا

 سس سس
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 لئطلارماذ :انلاناكاذاو مالسلا ميلعرضخلا صفو اب ليما ,يلع قيضاؤا ملوح نو.يحلاوا هيفسلاوا مثيلا لام بييكتز وجع
 ' هيئكألتن نأف لع ةرجار رقؤمطل لام ىنمدخاب نإ لد ابعتجا
 ةبصولا ماسة واادجوا |ءاناكذ اد نازل انس هتيبامكر دق دحا

 5 حلصلانياملاقاكلأ احر ذا اجانسغالو | فورعملاب سفن قعقفيزإ هلو لفطل لعد تفغتم !, قف ناكوأمل '
 دويل قس اوت هن كتاذ ءكوىمةلبعف ضةعيدولا

 0 بل ءلامتاختس 0 اال ع ووك شسلاةعل ضد
  عولارص بكاس [هنالئكس 1| عد

 ا اوزوعد وأسفل تبشل اوم ىئاسلاقو ةاور تاعاماو ن | عدو نع اوه ١ 9

 بادولا كتلمت اىكخ ال خو امس و التااخا“ :

 ب هوّنم ةعد وللا نعل يني

 00 0 عد قنالف ملوك تلف
 و

 ملا لعلام 00 0 و 6

 ' . ومع نم لو أبريل | ءر ورص لبأ !امجاحىس انلآب..
 ديلا نيجي الا هوس هيل 8:

 0 فلنا لاول 1س 2

 )1 هيلا هرو
 5 ا بال لات 0 ياام
 <2 تالو لجل ا وو سانا ضارعا نع هكو ةئامإلا ىدإ َنَمُ

 _. ويد -

 ا ماعلا لولماععمو لكون انينسا اقيع ساما هامل و تا



 دوم ااعاماو هلام دنع اهشالن كلاما رفعاماامواع هي شتبجلاو ظلوا لرفو مون ازال اوبر
1 

 | 24 اذاد حال ًالو رباع رجال ءيدطل ب طعبلو ا ظفنبل هلامذخ ب مذ لعا ذل ضل نال عون ل هام نا

 ا ١ 920 ايد شي ووو)الابكو ع دول نول ىلإ مالا هفعروصغفم يهل ائاو الحنا عم يصاع عا دبالاو كدب ءاضر
 ا هلابك ا فال ئن امان قرر ول قكلو ثيم | لاك قاوهو ايظوح ىلغر دك سو اودي دخالا دينمو ادب

 ْ . مقررا ذا )ده كيرظبو ع قرلا باراك ايرث اينما يسحر ئعشاوطو انرلوركرلوزكل رسما يف سف نس
 / لاك اقرر امالي اطال ا ناكاب سرج .ئرمام و فو ةهاركال زن الؤالاو لاحت آلا

 كيج م دالالاق عال ةهارالاو نمر يرجو ةياكع ثم ايلصاوةضوللااكئ لاذع فإنْ
 لأم كرشنلا لطم عدو اذا [مف يب جوا زح كابن ول ار اي اوهو ضعو ايورلاو بدي ل يحاصو ىدروأم ا

 دعس ثوافنلا سهئالاماوبت لتس !| و سنت هئامإ قثووارنغشي عر دقن اما جايزوتب مرجنالاو سفن

 لصاي اع لرزعو هو فرلال اك جالاب ئلآء داررتسلا] * يلع بجو هْيين ئلررل ناكر لع يعبي لادا ده وب
 وح نجا ذخابئ امل نا ويضر ضوعالاب امم او كح عفو ءىوغنم قالاثا دو دوسجرسلا لبي اكول
 طاىعلاوتابجاولارباس هكا ياعابج اور اصننالد و سمعقإ ناو قرانا وعضو لئلا ئجادخإبأي
 عادبالاوعم :عيدولا تايراورارالا قس واكب جاداولع نجالاذ ون دقو ب[ مالا مالم لير هأ يه اذوقو
 معبدولاوظو لوالا ثإرلا رسل ماللكلا مدقتر فو َةْؤينصو جدو عدومو ىدوم اسفل وم ئبدوئنرا

 حيو الغم او ةبانتسااهنالميكت»م كوم طع ارطرش وز اهف ئادفاعلا اهو ثناثناو فانا ع ١
 701 كس و جوا فص مرن اكءا ديص ورم عاديتسا جريل عبدولا عمد عم طيكتتووم سو رعادياوم ناو

 ده لع دوس اح رصام! ىو ايول/اروطانلا عدوا ,ئئيصاع دس ول اف نصل اوهو عنارلا كن 1تايب

 ةيبملا عم يرق ا 0 اوزك لغتي فرم وا ضو

 دنعدواد قير ساس اجد لاق انا فلعوتو عموم اك اساْؤكتف سال اما اماه وذا ومو د

 طظّصخ اعجب دوالاوعو ملأ ابورلا ولو ىزقم ان با لع وجو مضورلاطرمإ دى عاكئ لاول مومن ول اذه

 للملا عادل اويوعرلاو نالادارسملا طوس ناللطبلا ةدياف يزيح اولا قرضنلا عي اهلا و جو دعب

 شح ا يلهو اولا قبس لو ماك ذا دولدن  عريعو نصملا مالك الغ 3
 نعواررظفحرمرل هسربوو ليسا ن اق هل بيانالو اكم م اقوا مان !وأرْممصنول نع اصولق اد لوقو

 الظفل ءفيدولل ل يذلا .عيدولا طرت شيبالث اريصالاو ةداعلل اقلطم ( رفح بلع بيد اسح اوماقلا

 دبالداودعل ارا( اطو :عيدولا نر وضبقا دان الوقنمو ات الار اع ك ]إب ةلاولا ل اياد رولا عليو

 تاور وسواء اك اَثلْيوهاوا ىدنج عب دوادعل اقول ادا ىوقبلارلاقىدلانكلوزونلا مز يملا و
 لاقد اد عاظلاولفو صو فاوبام زاؤقلا ىواتث نعوض ذالا ل عند ريفصلا حسا فو قارا فصو هدير روبقولاياغادي:
 طارت م دغولعو لاطولا ئايرمالا يصيب قرب تلاثناو ائفل لوول طوس ل اَتلاو ضي وحال لوما

 ”طقللاو الاخ ارو (ء عي دولا لعلا :ىب دولا روئقئالو نعد ى>روام أَ اَك وبلال اقاك رلا م دعطوتُسبي لولا

 كيصواولالمادئدوا د ادبر الل لبق كزاقا سيدي يبان وصور هل للأم ا ب جوبر نا ايرفبرقت ريزلبام

 راصأيرضيثث او كلاما: يعيعبرباهذ نايثبارب ماندو نمطيول ارو بهذ اداف يعنولدرو ريدي قاب وضوو

دولا كوت وم وب ولا باصو و نصب اياف عاببصلا نع ابيل وص يسسح ارضه ف الملا ضرعم تنالن إال[ ماض
 هعي

 ففالالاةىطعانن اع دولا تاتي! تسديالدا زول !مالكة بصق هس يبت اه ركز اجاكاناو
 كوول اول ل كبه وصنغم ا لون( عدل اًرحالاَسوىفلاو ئبرب اجلا دحا م ائْوللا »وجو طرا لاو داروبيؤلو

 لوو اموي ا دضؤخرل ل اقولو سوهو اىثدحا سائؤنلا طار بلعو ءدداعلا/وك[ كاس دل ى م وهال ِرِعَدوا
 دعوا زوالا وبلا سراعو لوالامويلاؤ :ىب هوه عيراع امويوئبدو اسوادرْخوأ ادب ا ئوب دوف مهيدو عاسوو

 وبوعب >ؤ عامي هْرح)(ةثى والا عولثى شارزلا لاك نا دي هويربضْيإ بر اعالو:ئب >و ير اعلا موي دعب

 لوط يلا ذام/ ل ايلاف دياي لع داو عي دو دئغع تيدلو مال نواب اهو خاردال ةئام١/هن/ى مالا يدق
 شبام ل ناك ى يدها م دعل دعلامعادي ؛نالملبفبول الام نا كب واوصو >واولو رئاماؤ املا و ٌيبراع

 بآل ائاضدسافا دل بث نارطال بدول ضصز بالوعد بيلو بماعن ايربنعم ا دالإمدعل , يع



 ولفداًصيقمَو انبام هيد طرس هن الرس اف عا هب اودرف ءسبل هل ناو ايؤن وا ابرولر ودل ذا وزدنا 8 0 2 3 1 رو 5 1 . 8 ! 1 مقام...“ 4 8 لهل اول اكل اولاق دعافلاوضتقمو اك اد لوهو دة دساىلاو :يرصملا نيب نامعلا مدعو ٌفردال | 0 <
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 ا ابر ظعح دريدا ه دعو لتام [روم الا صول اطيوقب ولو و دنع لش الام اونو ا امص عدو اردو هديل لابالارديرل هريس يطب دسع.ىدواواو ثا يو اتلالسنعلا لمس رك فيتا م اهاوبيرراث عبد | سن اهيل شنالب ين ”يدووبعلا لئاول ايو ئيشبالأو لاس ءيسح هذآ و اللعئيضولا وع. نيرت يلو ىلا ةرابالا يلو طابلاو دسافلا ني فر ؤدلطاب وه لاري نال لا
 >4 ان ووسم رولا دزعبدبارعاو دوج دياعضمسوعوا تغب وك ارا دلالي عووملا ترقي ىدنوا :وبدولا عفشرتو )اقم لوالا لح عرش دقو درلا ثلاثلاو ةئامالاو انناوز اجلا لوالا ”رئالإث دعي دولا ماكحا د _زنالا اثنا اعاد بجو بلطلا دعب( ضر بحنان لوالا ىلع ئيعلا نا ىف ةديأت ذأ تسببجا قالا ا أ ذيرل وب اوال دف ناو عرس ةئامأ هئا] ذو رؤعارز اوفاعأئب مدام عب د :ىيدولادآوو هد انيلعدرمجم أىرم الك و «دبب ذاب قيِورْلا دنع عدوبو الاصاك دمع عدوبال وصلا نا صئولع 5 رواد طرعان اها نوال نر فراج اللا, عدي . مل نول دواام وه ركعولتن هربا هد ونكردنع ع>واولو نا ضئرياسؤ الأخ ا 0 بر رلالاننالاخع لعوجيملا ذاريؤسلا ناجل اب هديت ةييض بكا 0 والي صْنو هدد عي لثل اب وري رصن مدعو ثم رخال وك دنع عاديالاو مادبا دعسب همي م د دالوت ْ فايا اراص اكيضورل زور ملا يس سيت ع اديالا ىالا بكا تسال تا ةيلبلا نأ طوال باج او 7 0 يل راسو يضع ول [ىال و اثلاو دلع ط بإن م ولو مالا فلتاام يبعوشتا ناداكفس ع بتم علا
 ق ىولا لا درلا عي دول اراع بيضي ارولاكٌل ل وخو هوو عوسإ يل اركان القت رخال ار ازئالاو نيضملا
 5 اف اررراج اف عيدولا_أإ اكو ولو ناميالا ل اوزل ريضيدال او ثوم ا :لييسم وف فر اولا لاو ثوزجلا فسم

00 
 هاد قسالاء>ويلل ىادرلاد ذإ هرمسالا| ىاصمالا اع درع عب دو ىداع هدم ىضقفن وا هضرج
 ظضح ا عويس الو عكولااماو لكألا ئافعدوم اما ىتصم ا ةرابع سهو لورا ذل درلاعد ومال وأسم 1 ول ا !امزمرثط نال درايدولا |. ب زول
 بر[ انام درلامحالاو لونغلا ايرث زلبالال اون عدودل دءلاناوجديقي داغضيو بيقنلا اذ
 الما اعجب ن اما اوس ارم ة>وصقم لب نعرلا علت عم سبيل هئامالا نا عب : 9: راءاوئينموم ىا مدامالا | دصا ور اف :رئ امالاوظوذاثلا ا ىف عرس لا دا جو الد سارزلا لاق اهب ان 6 انتو اب ئطعلا ىال الو ارطلا نمل ادرو ١ وم سيب أ ب ربل دا ذوالا ى الخ درلاف لونعلا دوت
 طم شتبرع دوا عب |>ولا ل ونف نعرءازل | بعيرل يعول و : ديك ه دين[ اهل (رظعح عدول تالو:ل اكول اك

 الط ويف وسسسسسينت أرز عيمبمل بلع ناهضال امو ىدعن ذأ ناو يلع ةنومطم نولت نا
 دو

 هدقوا عادبالا ر هم اه منول لاعتسالاو بولا ف قلت | ذ اذ دٍساف شراع ترام سبلوا بلر
 قنضم ا | مربع بابس ادلو ريدر يضقنلاب عيدول ىلع :ورعم :عب دواره ردو ةيراع ريدم و اكنرض
 يلع هلو د غالو دولا م نذا الب ابض اقوا دبعو!هتجورواه دلو ولو هوب عدوب ]اه ضراوعب
 طفح ا سويفنو ىالأملا عبد تل اطول امور يش سس ارعذ ه ديالو يع ناماب مريول عدوم ا نال
 ماعلا زالاخيوال اع عحر لاح ا زهاجوعو ذو اننا نيض داق اثلاوا دوال ساس نمزيضن الا اهل نال يو اير اصا زرعت صم لكبح اطل عددا ع رانةخاذأك
 يعم ورمل هس يب قروالو نيضيال دان وسو نمر كر دوب ايرعدو ١١د! اما عدومال بع اغ ةدال
 اعلا ناما نال نيمو ئنالا وع اكلا عدو نا اثو احاب نولي نإ عبس عردالا اك در همل اع

 ١ هع ابرا# م ةئاعتسسال تاج |اهردخ هرظئالو هذي هبي ابرسلو رلو امني رلا داو تاما روع :؛
 لب اعلاعيفلا نيدو نير وعش ف نزع و ضوم طخ اكزرسلب نازح و ضنو از حلالا اكيجاولو
 اي تجب تح نس انا وفيلعو يدوب وسو تاوتس الاكل اب ةد الابر
 و ق اروع هي حرص اكزلا دل خاب رفح الاول وايزع عرظن عفا د او ئمضن مل ون اذع ذا يطحالب وهو ا صنع غنت
 ' ريا !ذلامادويصتفتل معاي فحالارماو نكس مرو ناكداوريإديا اوف ان اب ضاق رعد او مول نازخ كيل اوس ارهلاد للا ذولا ة دوار بس لنيل اتق عجل
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 اريل | زمحاعب اولا ْرْا دقو اوييمذولو ار فس وي دولا دارإ | واو نارضلا بلعق ب صتخنال سولو
 نيف دول يد ناف ةدررتلا نم م هل ص اخ 6 اهدا >رتسا ف ل يكووااقلطم:  يككو ا كلام اى ,

 ىىاابرمفدول ْداىكنال بن دلع كاع :تالوال نال ععالاىلعوم افلا فو ىطقوئجالا
 تاطغاكرصف اسم ىاةنبيبعل ديكوو كلانا اا دعم ناك سامو اق هنالارط فسوا نونجب يل عر رجا
 اههالاوبر ضن نع ةرذالا لن سانيا نأمل اىا ديلا |صجرب ىاوض اعلان عرلا ل دعو ممالاكرم حا ءورلا
 1 ايار طبفدو سغولع دادزحالا) هكو بيب اغلا ب بانر نال :جاح ال عرس نكد إو هيمالا لعل رفلا ميزإب و

 ظ ٍْبناَدَب ا ايراحولئول وانو لاح ا وعدنا دعدركام اى ا ارراهثأي !و دماحوب اويمسلا ل او ىدر وامل اذاق
 اررلستي نا ريلع ييعتبالو جيلرزل ارلاق اكلك يما ا ارركثرب وما فل ورم اول د اكشالو مضر وز فبب نا
 0 سابو سيلا ب اوماقلا لاق اك ي ال اكف هيلا لوصولار د قنو دلدلاباس بكبكلام ا ن اهولو هسفنب
 1 صغم االو يلعوص نم ليدلا لود عاقل امزلي الو ءلبكو هرّفف دنع اىإبو هوو ىراؤنلاس بح اب
 ل ىلا ننال دل ف ثيدلا نالو دل ايرعم غيب الكل اظفحا مناقب الأف ب اود بسه ا نم
 1 7 يمارع نالوا يمافلا ىا د دقق نأف (ررظف حبلعْؤْمْتب ئيعلاه بي ف نم تالودل لمرفت بكد )١و
 0 فقم انراجر يببرعو دحاؤ د اربثتالا يلعب جنو وسلا خاتب ىرضتتي اليل ةبعو عدوم ان إب هيلا ةدرب
 أ مالوربطق د بيت ب لع حاولا نع لو رعل نيم بيئزنلا اوه كرت افرك دق نيبال نأث
 ىلا(, ملسو هدول ناك لانو امن اؤ بزعاو ا[ ذل وهو نيبالا غبر م|:ئسالاؤ :نيرالد ىنصم ا
 : ده ذخاللاريجع ايالاه ويطرد اسو از رحولو عصر [,ْئفدناف عمالا انم انصريرصيال قس اف
 000 ل عيوم ان اسبب :ضورل او اكو دنع عادي الازوجن أد يما[ يلعن اف اوفو كرك اهوا جن ملدا
 ا را اها دعدوائاكف كلاس ري يفويثولا ام نال ومالا ي فعمل | سْررحرهو هلي تنف»
 أ الوا ئيمالو) عفدلاوز هب همالاعاو ١ ىضاشلال عدلا درا تراعي و ريسالا ونا ادا

 ظ الوم يودع عاديالا هل ز وجال نما اع نام م لسنا م دعل عا ديالمالع١ ١ ده نال مب اثناوهب

 ا أ : زبي ا رفو ى در واللا ءرص بدوادرل ومالا يور طوخشتبال هئارفطيب | اعادت

 ا هلاك ربع ب ماكا ناوامرجارممصن ثان [ن] ىتيرولول امادا زر حو هو لوقب عرش و قلسل ايانرل سراك ا

 تلو[ ) ئبرطلاْن الداو نيم ن ماس و اسولو لاق ارغسلا ناو ضلال ير اوع نمو ىدرو ام ا
 عشب د/اموزواسفارذ اسم ل[ اا يرعدواولامارضح ا زر حشود زر حئذلار غسلاب ةرييصقئلرتجا رس
 الهي بام عرل ب اماهوزذ اسي دا «رفيس نم مقا د١ هلوهب اا نعدل 'ءاهضالذأموريتنق
 0 ب (ريعللا» دنع ع و ةراعوإب إو | قم ح وكوو اوس وار ى)الارلق دسلاب ا 0 فلث نشمي رلبلاؤ اصّرارح) ارم ا هاولع ةشوتث لد 3
 اسنان املعذوكلا لاح اهلا يب دعل يقل نمضي ولت وسأل بيو عا
 100 ل, فش برقا ضخ ايف كآلادرلا اّخحا نينا لاب نازرجت ناهس ار اقاررل عيضم ثأر

 0 : .٠ ىنصم ءالاكو فنتقَس يبي نس حرهو هدبوبام ىرادلا ىعوعدالا ينو (يرزعسلا ٠

 00 رمق الا با ارد سينوديلاابعشيب نم لاو كذملارذعلا ير الا ايجانس ناضل فن
 ١ هش ىلاصم نع عطقنب الب مالا اع نهم ل «وخو قرح سر دع رولا دعادعزواس
 | 00 اي و اولا نه وا تاتا 1007

 را ا جلا ا
 0 راقلاو ير 4 ٠واهادح) "”لومهمر بصف وس غوت  حربصب نا وح نم نسوا غرو ىضاقلا

 ' ما دقارا دعالارياس ير ذوو هيلا ا راقي لانه ارح دجتملو بك يلع زوما فإ شاد



 وك اضرم ضرما ذاو وف سس ملعب ايلتمرالا كن ناعصلا ضر اوع نم و كراغالا لف الاد حليل هل رافلا وي -مهيل بع ناوضرمع م كردع درع عا ديالاز روج رسل ام
 دولا يري

 اهورلقاف ْ
 ا اود ربتعُت ل احرإ/ئارهاظلاو ىعزذالا ل اًقاررصبت وهو اقلطم ا هليكووا كلام ا ىلا :

 دقو كؤبا سبح ا انه ضرما يعم ق اره ضورلاو حرشلا وره اانهاف اير فوم ادم ملاكى بس
 ٠ جئلمرول نابالاو عجاربلف ئيبابلا نيب انه قرولا م دوو ى يس يلر تقلا س بج ا نا ةربصولاو
 ' نيماولان ييالاركذ 5 اهربو 101 ا 4
 ةثالثلارومالا ىيرريفلاهّر دئامحلول الكيف يه رعس داراولا تدل ااهيعوب وا
 دقش الا ىيمادلعابعدوبالد !قهمدق [مب وتس ١ئلطا ًئاهل كو هلورصولاءئبال ع ؤرلا ثييرع رعلا دنع ةئيصولاو وبلا عودلا نير كال اراع ةر دقلا دئعريخ هناا ة طسمصاخو دارن سيئاو
 ؟دب نمار جالت اب نم يعي ريدتيو ا اهلي سامه اررعسموو ادب زمالاعالا ةريصوئانذارملاو ومالا
 هب محواتعؤرلا نم طعس اوى ازغلا نع عئارلا أكد ايرسالا م قإ + عمدبالو تامادادرلاد كومبو

 نيضنالغل برنو دنع قمن رك ناث صوب ملول اركف ةئيدو دس عصتقن اف يافكلا ف
 دوق !بؤتلاي لا هن دبالو مالا اهيا نمصدحاو بوت رجو ناو نايسبا ف هوبيمقتل بانا ابو دجوألا
 تراولا نالت اوغللا يضعه انهريضقفنل ى رضءل كييف كام | يسبإ عبر عل ن اف دوام ا مؤنلا يعتقد
 او /تياريغب  ارملال تحسس واوا قساف ى امو اولا و سنا رعد بو هدي دعب
 سل اميّوملا نالى سل اهبل ال امو مامالا دب عرص ام لعمل نقال ت ولا دعب ةنوب دولا سفن ذا عادي
 كفلئوبحاررلادم انمرديعب ضرما حمي هن !ىونسالا لاق ورزتملاوهاذهوهبالا 'ناوملإ ع عبإلا
 .تاماذارم اونا بلوم اقل اضياهلاكيو ناريصنغت )ا نايس اراك ريض مهدوب وا دعم فا
 ”وهومعلو اسسالارب اس ئالاخعرشل يما هدال هب صويمل ناو و ىصي الأ د نلت قريتبلا لا دجوبم لو
 اليت يل يابا و دع داب هسم طرقا دو سل لقطه | نيضيأه او لاك عالاصلا نبارلاق
 ياما ىدواه ا نعهب يملا عنو نيبال و ماعلى ولما ناره اظلا هر جولاوصو ضرم نعت أمن او
 ىئارل مالا اضن اكد ئئعلا نام ضال ومام ا كرم ىدعنلا ناععركء أمي نامضل او اوطقمضيت
 هيل و صقت مدعل ىضيالا :ليعل ف وا ةاج نام ناكىا اب ىكّضبمل ا داالا
 صقدنا | حاصعداف صضويماولو اوم ضرما ذاودلوت 5 حرا هفاث عطقنم ا ّئتتسالاا ده
 . وتمالالاهتسذةلرب هازقاو مامالالائاهرعاظلاةربصقت لا بني نالبق تفلت اههعل ثراولا القد
 ىبن انامطلا يعين افالازخح١هل ةركء د ع اماك فلتلابٌت اولا رجدنع مامالا ل اقأ ١ ذهو
 فيلر !مل نلأ عا ديالا تقرع لا ن اب لوفد مجملا مدع روصو مرج لم اها ءجاركبكا
 . اطفسم ديول والا عجم لاه اري صوب لك غن امال! لح ولع تقل رار وجا اناورمالا ناك
 !ادمو مزول الائمالار ياسو هديب الا درلاو قلئلا ىوعد قوت بقبال هئارارم ادهيصو

 ٌييقنلابزوارصو نيضكدب ف ىنيعب ٌسارُعلا لام دجوب.ملو تاما ذا ماعلا اب حالاصلا نب اوثا دقو
 اذ |نامطلا ض راوع نم ىا ابهمو ل ارقلا ىذا كن[ م قرضنل وس يل يي دول دال دوما نم
 زرحن اونو نوما و ام/و د ىرخار ا ١ ى ار اذ نموا فرحا دج ىلا" سارق
 !امين عب ولطا ما ةل لا كلت /ن يع مال نلا نعد اوس فلئلا اررصرغهنال ىبط ابرام



علاواهزيبرفسالنينيرق» ظ
ل الط نم ئدذ ذخوياكنو

 ققنيركل هل

 . ا فالتمنخلاوهلا نيياا زانطيارت هواازج

 تصقل !تايلواؤهالمت ؟ىوضي هناف تفلت فمكلمايرااناظامي ظ

0 
اىلاثبب نمابلفن دولامر ادب حو هطيبرفت م نفل

 ةرحاورادؤرخ

 أباقث وىوُعبلاهلاكأ 00 لوألا ناكت | م الق دحإو ناحوا /

اكمكخ ئىوطا كيدّن اكنارخاىلا قو ونصو !|ىسسيكى م
 لقثا 3 تبل 

 ضف ناآألا ندم ىسبلررحملا [كئلان ابرق اق هقرصتف كاهل اكناو

 ظ م و سس 0
 لقتل نسب تَفيظسولاَم 7

 1 ردا ىفارل 71011 0 را 5

 قم لولا رخل ن نال ااه لوتما يعامل ب مالك ٠
اكناوةراعأو !اةراحاوا اكلم دعبول اكلامل

 ٌررحا هيلا لوفنملا ن

 1 مادا

ًملتم عفربال ا نامضلا
 للعدي ,1ةررفلا ولا بوح ا

 دولا يدك 1 همس ا طوح

3ىكي مول 6 | ةعيدولا تفزتحاذ متعاون داق
 

خآتام ٌفرتحاو اهصجبلفئلردابقعبا هادو
 هورلاقءلكت اكلفنر

رئقُهبادهعدوا اولقلامفْلا ىواتق نع بالاك
 - ولع ك

 نإ وس تابابيف اهثس توصية دسا, قس وواروصئلالعماللا

 ل 1 اهبل هيل 7

 اققبرعنل ن , ؟ابهدلعب كلاملاورما اوس ىوُحنلا

 ع

 ل دمر ىذا لال[ سن يدنا اكن سائل كلذهدم لب

 ْ ةركلال فا ىلا عجرملا و تاناوبحلا فالحب ةدملا ىلَبَخَو

 1 بما سمعوا اعوجاب,ناكا ذاالا ارغب ملة وملا نو د تنام
 ءاانممب1ككدابرصاو ةّصورلا مطبعة وشاي برر
 هجولاملوالا دج و دو كيب يرغالا ل نمطتا الام كالا و
 ل بايسلاوا ماعطلا هعتموئياس .وجوبو

 00 ظل 0

 ااا هقالتاّى نذالل ميدععل

 نيبال عز رحا ميلا لوقنملا ناكو|رحلا فابواستنمالاد ةأرق اوما



 لس ةبازلا تفاكول هنينببينت عشنا هيحو دينو طيار
 ةيبمْسنبا لاق د انفلطا]د كون رلعلا لاو زل بكل حيو فلاخولف هع ميل ذخرا عاوفك نكن افْرلعلالناًمياٌدااَر هاب اعناكناهبلع . 0 رار ضاحن اكنااببفسؤوابولملع كلاما * ١ ربل اذايداميلغف و الام الام اركذاك ش ريضتتلا قىملا قر زكزملا قال لاو رهاظا دهو نَمعبالاو 1 نامملار امل ىا ل احلام ردولا ,ريقو ىدذالاه يل اهميسو مذعلاك ١ هين/نأ هبشييك شكرا هلاقور ود ناوبحفولا عدوان 0
 . اقطع ليوا الع ناد هب لاذ 700 ا و

 ٠ كلذ طاحت احارْىُق ناف نمسلادن , لصختامال بببصتتل او فلتتلا نع. ظ ١ ويصب ىلا وش كال ما قلمي ىذلاردقل اورامألا سلا ار نأ 0 0 ا رسرداهرج وعقل
 زمماوف نرجو دحا قع رررْسل طناف لد أو دسفْبس: : ١

011111111 

 نيو سفنم هباود تسال هنوكوا قسسلل هباود جاداعم .وادلة نّمكي 7, : : ممم 2 ىينالاروغمق باو وس هتداعو سيال ندآوا قس د8 3 8 ردع 1ميدولاو 0 0 فالكلام“
 فو بش راايق نيرجول وجا كاف جرلا همر يأ  كدالر كنا ا برصاو: مص ورلا قب جول اد حاو هو ىمضمال هكراف >7 ريكو لام 2 هيفس وماي زدالخ هعدوإولهنأ برق ةبادرسملا لوقوع 0 0 17

 توف كد دوخيوا از ررآ ]واو طم حه عدو[ ناو هينفس صمم )اَهق 3و 05
 نسُفُسب الون رج ناك اهدا 9 م دمع رم هك نول
 ف | :ءالاؤغ صعب ف امال ناحل بحاس نم مت كزئولور مان رات 7 مز ظحالن فج ا
 ريمتبإ هتال ع ضعب ق عرج هظحال و جرتط الكم ظفحا ل 0 17 او لسول



 ٠ صقاوسو فوصلا باب: ضيرعت لادلا قفب عم اولعو انعم اظغشلا ففي هئال

 2 اهرتج اح دنع هي قالا هسفنب ارسل اياه يلع دلو >ودلااه دسضي الايك ره
 تس مار[ اورما اوس ئمغ دنت مودم كاودو دلا وم دما والا رار هب قبهتل
 أت |ناضالت)ئقس ىو دسو تناكنايويدولا رم لودملوا لكذ نعلم اهأنز نا
 يسلب هن ىعرذالال اك اكره اطلاف لاذ وح وا ةرفصوا ىرُملوُ نبل هبقيلبإلام
 ُمابكرم رج ناك اييسبل هل وجال ن ابولو لطحالر و:ج ال ار دق د صقلا| دمر وسجل بوي
 اناا ضرب ملو دجوو) و سبل هل ]روج ئص هسبلب نمد جي ملور بر زنكال اوريرحو وم
 ةريتل وصلا باي تناكولو زاوجارهاظلاو هركذ نمرارول سبل رز نإ هج

 : نجا مالا عفرب ةفادإ له رجات لياقب نمرإ طفلاوسبا ا
 دارهاظلاو|ضياورلؤ مر امل اررسبل ةلياغم ىف ٌعجاهإ لعصير تاكا
 ىيعردالا لاقي اان اه حصفس لوب تا مدلل

 فر لادنعداتبعم ا اهرييسنو ةبادلاة رشم فوصلار شكلو "
 و الام اذه وسكر زل اللوجو ارفف و لوطل ةن امزلا نماديلع
 دروي نإ نا ىضلا ضراوعُس (نوصو >اسنولا وخطب اًصلا|ىج
 لو دعلان يسب يلتتو انبي هبرومام ا وحلا ىعة عب دولا ىف

 ةننج نمل صم فلتلا ال ريت تعلو دعلا »بولا ل
 لوورئصلا ىلع ٌمئالىا دز الهل لاقت ن الل دعغات ةئلاذملا
 ليسلتالابهيئام قلثو ,لفّئيرسكتاو رفرف عب دولا هيف ىذلا

 ريع بسب ىا ريغ قلت ناو ىلثل ىلا ةب دوم ا هدول اهل ئه
 فلتلا نايملوار ببح د از هن الرب صصلا ىلع نمضي الف ةقرسلرا اكتآلا

 هيف امةس فن قراسلا هوب هيلع * دونر نالئ هلى اثلاو مباجام

 سرح تندد ف ن أكاد! :لكيسم ا قر وص م بيجت رصف

 هيه دقري ناكب اج نمإر يملا نمويو ام قول اما قراساااهدخاو
 بئاج و اغا رف هيلع دقرا ١١هنال مضي هن اف هيلع دف رمل نإ
 ولامءالكخ باج اكاذ اد خالاى م قراسلا نكى بال اسئروئىودصلا

 . ومع اتت قتال ةلل ول يعي ال ذآورركدلا باجل رو



 هذه و ئمجيمل بابلاقلغاوا [مراغف اف سيلان ابقلقنالدا ئيلؤتهبلعزفقت لب ئيلغق هيلز نقافطفدالف تيل هكا صا قودنملاىا ميللع نوم ءدو
 وسيله ب قرادسلا ىرعا هنال ئمطي قائل اد (طابتتحا >از هئال ع مالا ىاعر وصلا
  ناممالثالاو علا تبحاصدهلائاكت آر داع ىربئر ل دلب ى فال ال

 . اهدشىا امك ايزيض دور وررشلا دولا سكر هار دلا طير ] هل لاقولهامرج
 « و وولب تعا نا اهنا بهذم اذ كلتف 4و يب ارا اف ماجاء ع جو هب
 كنت اول ( زال: علا اة ترج ثم فداتلا لوصحل ريض مرح لا ىف اعمر ييسش و ا ىل نام
 نمشي الف هدي نمارد بصأع ذخاب كلوا ببسلا دهب عيب ل ةطوبس
 ثلائلاقبرطلاو ئلوت قالطا قاثلا قبرطلاو ديئيح ب صفلا عبضا رثلاذال
 ل ا طنز ول طيرلا دعب قاسم اذ او ئمطكاسمالا كب صنتا نا
 نالن الب دبلاب ابر كسسسم هوس قله م ل تلا كرر طبر او كرم الشتم ذأ

 هيي قتو |هراررعا بو نال ئمف عطاقلا اهذنافم للا عياح تارا
 00 ل راما ع | ياست ل رس ايبا عالالعأو عطاخلا
 فلذا! ذا (رزالن | يمالاذ طبرلا ىف طاشتحا دقو تعاضر دقملا لالاإ
 . [ زيطبت ىنآ لاذ ل حو نماطيرلان اكو إمك]! ىفةعي دولا شبقب
 هنمتتعل عطاقلا اهدا نا ال لالالا اهرث انت كس سينا نا
 ٠ ايي الدب ىا رت طيرلا لطم هبزوماملا [سسُ نان
 ش ىلا 4_١ [ عى لا هب روماملا نعل دع! ذا ام نال فلننلا ةسرخى لا
 0 وريم قت نم دبال رب ضرذ هيو ىل ىلع ابطا يبل طيرلا نإ سسسسسسببج أ
 00 قريطوركتحلا ل هيب طيرل اضل اكن او نسم كيري اسير ابيرول )د رل وظف
 7 2 هم ةنوز ابر عضون تيبلاا ذه ةويدولا ظفحال اقول سفن اذ
 0700 هيسسيجا نجسل يراه رولز ىف ن اكول ل اذبالو ئمضبال هيلع تمدهناف
 " - ويلعن اكولودنما و ضوم صسصخخلال رفلاو ء!راور نيكل لواشتم تيبلاظفل نإ
 هز اهيجراخ مامكلا ل خا |رطر وس نمضي لام زم ى انك ىف طئرذ ناصيف
 ةخكبلوا ةصيق بنجؤ ىذلا هبيج ىف انافجولور كرما يولاافتنال وترا
 أيعساوذ طلال زر حا هنال ع حالا ىلع نيضير ل ثكأ اطنرلا ىهالدب كك ذيعدا
 اهعنشبورما ىارسقن رو... يا قلطمل نمضي يتو ثسدبلإ ار بواشن ةلوبرسلن مضيف دور زمول

 يا ظ



 ليي رظهنالونس رحاب وشق الاهل قمح اقابطب را ئ

 ابيظوط نود ع لاحم مود ىلا هارم هاطماواو طقستتف ١ ظ

 هيو فرط اموإ نيس ىداقل ملقا نك ل ككو ةوطوامك قاب طيرف
 مساولاوأ قيشلا هديجايزعج لبابطيري دري هاكر كيما
 ظ لو بيحلائاكا ذااما ظفطلا 4 طاتحا نال نمير ورمل ١

 ١ اي ع كلل 7 ولوسرع ظ

 1 ' ا 0 1 ىلرعتنل يو هنود
 001 اد وو لفطوشالصص دعا دوج بشلل كال سلا

 ١ 0 ا
 قبس امس ابو ةةصورلا3 ل افنّمديمن 1

 جلد مك ابعس دوو ىلسل اهمخو نول قي ها ْ

 ' ظ درو ادعي تاكناورارحالا و ظ 0 م ايت
 ْ 1و طع ولف ءلعفب نكي مانا اره

 : .جرخو نضاف دشيلطو هم ارو بعسمدلم اقلام
 حالا لاقو تيربلاُو طاردة اطعإولامقوسلاب
 ٠ ١ ٍمناو يح ؛امالب .رخآن افار ون هبط م طادمز ا

 ١ 3 مد الو صعق اهرشو]دلُق
 ا يمرس يلا و صرع قاهر كا عا

 ظ ! ٍ سلا نمر رح! هنالدعالصاىلب ام :رصع قاهرشاداام ف ]
 | م !ليصحا داامهرسقت بج و ىعرذالا سل اذ |

 ا ول هما يسلتل رمت نودوك ارلا ىلا 4ىمةيفالاوةفل انطاةمجزمال |
 ظ نامل اح شن د لقب مولهن اير اعْس !تيبلا قايظفالاقاذأ ام ظ
 ١ 1 ظ

 ١ ند هيلا عقد داوةريسقفتل ولو تنل انمديو .
 ١ . ةفزرخ 7 دول وعل ني ل

 ١ ظ 3 1س ذلة وطي رفقا نمت ذعالرخأ نا ملوصو بع هبث
 ١ "كلوي ولاة |افت قالتحإ ئلته هو قرعلا ى اميش حرم نأ ميشو
 ْ 2ةقااهئداعّنمص ناكن اقر افلا هس اق واف رض وربح ايلالوطف



 اضل الدينا 7“

 || يلاامرخاقاهريغو راق ةلاغتشال مولعم تقوىلاًقوسلاب

 00 هواعم تقوءهلالو دوعفلاب هند ار[ ناوىصدب 1 تقولا ثدذ
 رهف ىرذالا لاق ىرنا انلطمضاه رحاو ليف تيبلاقَنآلا

 2 ةقفابو "السم [ما سلا ةارتنملاوكك ىرشلا مجرم نهم :

 5 :ود احو وهدد لاكولاول اقمماقةد درب مل امرع ىصرمخلا ىع
 2 هيبلااباهلعو لاحلا ف مونفب نا ممزل كتيب ىلا اهامحا
 | وفادفو ىَّننا نمصناكمالام تببلاىلا اباه 00 .و هن وراح

 يود ٌدلو كل هييبفت ل |ىذلا وم ءنألمتداعل ل

 0 0 /اطلا اقع !ملاداش « هعبنشس يرحا َهْنالْن مرفعي لاق

 اروئىَص هءاسل نق لعجل كئيمقازه احا لاقول و
 ظ للاجيال ايعتسم ايا ارح تدم ذا 2

 اسد 1 يل 0
 هزرحرع قاكلا امندارئب ف ا :

 فمرخذ اب طفخئروم ام عياد انالاه 0 دصق ةولإو
 ” نشا عينمتوا ماكم هل ايي ناباقز اساهملعلاادلام  لويبقا

 نيعناب ابق كلاملارداصب نم ايبلعل ديد ا.لصاو َمَصورلاقأك
 1 هطعااذا ام نال ظفحلا كلذ َءَق أمْ فد دب تعاضفا ومال ْ

 هببواكنذ ربعي تعاصاراام الخ وابظمح منكي مطدتال سعال

 وه هيلع اله امل لعا

 يبا طول دامس ديس كب

| 

| 

 7- ميحححلا <

 أ عطقلا ب طافو بسلا لاق ثرزكوهدام ركنات داصللا
 ا ريمصقلع دادامرحما بو هددب قرد لب ل

 ىسِلوُو لا لمحو محلا فالخظ محلا زتلاعب دولا

 وسمإلا دارم سلو وكذ اق ِسْصنل| ارصحاضيبادمالك َةِبْصَق ةبصقي . 5

 ناب
 ١ يدر 9. ٌتِلرَول

 اًماصّنوكمال هناال نامد ارا ة لع نمديالمن |ىفاشلا ف دمّلع

 ١ دعفولامهنمو ءاسئب مروح فابعصو هنصونايسملاب ايلا"
 ١ افرظعبدولل ثلاذلا نعول |
 هوا موضو أسم هربا هتسوب لاا نك اق ةدرطلا ْ

 . اهقرِسلو ناتعبدو قو رطلاوو هرظلا نال يمي ممتمالعافا
 الَفمكهَفَو وطن مي

/ 

 ينو“



 ف 53 اا ا ل أ

2 

 افرَخا ناوأ يضوم نبعي ناو رابخالا يسب تولت وا

00 

 تالئض ةريخ]و ةعب دو نالؤل المل كرتعلهلجر هلاس ولأ

سي الذخألاب نامل لع لورع ابله حيم
 هذا لؤرحا بب

0 
 اللف هيل

رالضاوراتختلا بف وسبب ن ايصلاو ىلستل محألإو ردولاىا
 

 اعجر هَنيَمصَتمل سبل كاّنلاو اوال مميال يسال اطل ال عيد جر

 ٠ «فكوضي عرحو اًصيالاظل اءَبلاطم هكلوالا لعولاظتا.لاطب تما

 الالاف دس زاغلا 0 ظ
 تا 2 لبق نق يرح قف يبلع

 0 د ىللاع 0

 ل مقسما د1 سندويش

طك ةادمالعلاب 079
0-00 تافانذ 

 

 لش هقازتع نو هلع امركم قتنعل ادا قالا فلح نافابف بذاك /

 هنحوزب ةعبدولا| ىرق نال نح ضك
 فرتعا كو هقيفر وا

 1 سسوس العادل ءاهيهفيفر وأ هور ىدئهنالابر يح

 لم وءرئع ان اب اناالظمملا كل ذؤاق ادلى دلدب تعاصُق

 ّت |نايملا ضر عع ىااسبئضو كالو الفأر اكم نيب ع

1 ل فيلل
 سوبا 

 . وصلا سلو ايلعةئام هلا ىوحواىئتسلل 2

ةوخوددو دل اعقرل هوو
ادائاح ةَعدوأولامو وت 

 - ةصنخؤ مسبلب ةرس



 3 ظ

 1 ارسلوا سات صأ لخلا 0 | ىلإ و ةريجالا ريع ووطسوورصبلا العا نم ظجا م ىلا لمس 1نالئَممُبد رصتبلا اطاخلرسكتاوامهطسو وا انا قدلسج لالا طلع هل وكاز رحا هال نّمديال هناؤ هرصنب ق ءلعخ

20 0 5 
 "قماش يبل اذ لحرلاب هقاطا ]مخ
 اس واسم ,ىمال لاب ءانفحلاق ياي نام املا دفا 0 ا
 1 ادي دولا |هنتسأول است ايخ فنا لوف قبس

 ظ ا ف قيبلو سسلب )ناوركدام نيحيكوكلم ابا  ناطوع رىااإاح نم 00 ع
 وركتلا دعل كرم كزب قفكيهصمُن افديصت ل نق“
 ظ رة اصو ذأ لعيصمببد رصملا لوف يف ةرملأ كلت لكم ةرجا هيلع
 00 اوروصو ىصل انامل وامئب تح بوصئم اهيل

 | امبالا 0

 ضأن نما :باضوعار اهبل ملكك 0 هبل هر رصد نا ضعي رخاولا 1
 انه طن لنصنع اص تل تلت ناو دخالا ل سك ظ ليزا ادم مالا ب مطالنتحال ا. معوه دمي وا ايزك ايلكت ملت نايق: 0 دلا يفي م ةريعئىمضنملا انيعل و درئاوةضاخر مالا نمم كس و نواب و داوسُنةفصب هل هّيغلأ اضع نير ناو ميل نوممموع قابلا امير ٌناودس فلام مجيدولاطلخط
 <واوارككن افرفاردلا 10 اف 0

 00 ا بيكا ةوردسلا كفا اررطأ كئمه رة نالا شرح ايلناو نما مَسِبِدُ هوقدمالُمَم را
 ظ "يبقا لم ارهب رس ىرلاطب رلا خيول وهل قولان م امال ناهصلا:

 را



 وفم سيكا فرحوا يطبف هدلع ايؤنكمن انتل الار (ًتتنالا ع نس هسه ضقلا نال مضنْزيل

 ةعودولا ورا ادعراو نسبكلا ع يمجْمغإ د عيسى ذعن قزم اناس فنالانيديرل محا
 يننلانال اونالا بحاض هد مرج اهدسمعِيْمل كا خر دف فرعبا قد كس في وتلا غو ١اديز ولا
 ار وبت نوار ئامخ عن دولا ذخالا:فوئولو ىوا هدل ديعش ةئانا فو ٌةطقناا ف كك دزو
 (َنباهاوبر لانمي ائلاوالاىد تحير مل ئال وصناع ل ءربطنم ل نرعيملو ذه اب راو
 يرعلاؤ قالك ار ع سيب استهل الو كرئاثراعئلاب كبروا | دئبالاو نبلانايلوالا د اجاو

 عك اهحدخالاه بز تقو نين موب اهذخا اذا /تالوفاودخالاديئب عايز !ىالاخالائ بالام
 يمقلاد ب رجس امالا اقاهبل ابدلرملاوسبيؤلا دوب نئ مصب نيج لا عوبدخاو سي اووي

 يدعم اظلانادسم عيشينو كلا ذدرت ناو هلاحالاث ون بدلا د زبعاد و لابلاب طعام اماو

 يطرب يلو مامالالامايلق داودلاب :ىيدولا اا طلخولو ناودعلا دفق ” حال مالت
 نينو أندر رطل فاز د تن ايوه ادح وا شع 1 نننمو افك لدي نضر عقوملا نال

 5: وشب طنحايلثولقحةناونرسإ,نييقلا ابانسلا سيهاو ىتلولال ار يع سن اللاب كنج عن:

 ةهيبدرلا ىاث رض رلوف سيسي ورمل سلع | دا هاظا دشو ورضي ميو ارضع ن الالم
 باور اهصامةوبدولا كليو بوصغل ايكو قتس شأمدا لاو عبو هنيام تنإيئ ثلا

 ليلة اؤنيب حلك لأشزيئيالعاا) ذهل ارراث | هوكو يزلاو. لمح ا طملخأ ذا ارو بعغلا
 نحيا يري نهاد ذوهلل ى دب عالم نييك ارد ططولو وعلا هبي بيرتبو

 نمهل مرا اف (يضدحاو فير حانأ/ا ءاامادحاو كلام اياكد امال ناتناو دعنا ومالا
 لها ءعودوم ا بالا دب عي دونا علة ولو ئ ايشلاب ف واف ئيعدول تن د اور اولكر نآو

 مديت هيب دفن م دعل ف ابلا نو دامقف قلتم ان ْيَص اصخال د دعو ةوم اب وتلا معي قرح
 [تامضلاو دهلاب المخ امؤيوس ىلا ذهاب سس داق يدفن قي ار اهم ادعوا
 || دز ادلاؤ اكى دعنلان امضؤال اتاك مؤ قلتم ا ضوبؤاكن الاثإلا ناممؤيوسنلا لكعذإب
 نماوهي هنايكلا كب نر ماع ةرهعو عاختتاب لور صم :ىيدولا تراضوئمو بئودقتالدا

 كر ادبو نوقرمائالاتخاهدر لعاب ىوعبلا ىواتف 2 ار ظفجو د فنار عب درو بالو نايفلا
 دزرباوأ نول ليسانس ءاوفكأر أيس ا كامل امل ٌثدحا ناف اهردفن د هايكولا ديو لالاد
 بل ااهدرب وحارببال ىائلاد فق حطئغسا + ءاليعالاى  ىربئ اى اهرب ماوا ا. ئايع نم
 فحارلوقبر محل م بثت دون قه ىدخا ام ديلا عل كيكوىلازا
 كرم ن حاسما فدع: احلا تكررت تخ نان كعدواا دشبالا هلزاقولاع
 قيلونو بجيولامطاقسا هنالك فأو ىونم ا نعد الفناعئ لطف أن يبغادوعبالاذ :ن(يؤلا

 ليكولاوفولل ال: ضاخ ك/ييلوظأ | نامبسالا| دهن اا ؤخالو وعردالال اقئئي دولا .
 ثرحاءةعبدولا عيدولا لت اول وا عطفابما دج ل واعشو او لذ مهو جال اصوحو



 -ةَرحااجو نام امهدوا

 تت سيم

 ف اولا لادبلادري نا نام بجاولا دال نالاخالا طر هي دل 000000 نال ن الاخالا ار ينرملل هيلايف أناميتسا ككا أ ل

 ا !

 كوالا ببسلا ناب هزلي ااومق د صيد نمت انالر 0 ا

 لاف

 نينا واحتعلا بسلا و رنع نيرا نعزحك ا داوي غب تفلت

 لارا اب ررط هعق كفوو نا ىلا لاف عر دالا دو ترم اع
: 

8 
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 ١ ناممالناع وتقف جرينألنا ىدابعلالاقو عنجد يلاطمةفرسلإ هربت لاص»راذاقف
 ّ ةمالاسارتخئرلورعرعو قبح ا فرع ناف فب رهام (ببس كد ناو نص |رؤم سيباذاو
 ليتحااذااماىبهلاٌىع هيئغي لاح ا هاظ ال قيمعالا ف دبص ىقم ا كبارل اناء بدولا
 ئبرح ا قرع ئا و ىيبقلبلا لاق احن مالاس لا تح الولع (ه قبال هاظ ع نإن | رسال
 بلور هاظلا ببسلا نس هأع دام جاو ناع داام لامها يهب ف دنع مو عنو >
 أامرثالوب قلتن ا اع: ديلا لكي الو مب فلول ابر الارتحال+ لئلا اء ئلحثن اعتب
 ىمدانأوىتساو قانا م عداؤن_لعلأ اما لح ئييبلاىعزككو اهئ برا ناك وك
 دبه دصوو صو هوو كاحو الامس ءىئب ا نب اعاض در هئئأم اعراس رهو
 هاوعجابهثالن اف ناو دعوا رعب : مولان "وسما دنالا_رعفد دنع اير يلع ربان او

 باجو ضارة اماعو لبر نو ايكو بما اكو ى رقت صلاركئ ام هش سبلاش
 دئعرعدو أذا جر دولاواع دن ادا يباو -الاصلا نبالامأ/ ار للة جاتا واعدابح ام در ىف

 ىىدااذاام نال ئعماوهو [رعس سد اعا ذا ١> دوسالااعيدولل ناواع أ رئوي ا دال هس 5

 100 رباع نقلا سالو شا اف تلم ك دصيالو »نابل نال نساك دصبالد افك ال ىلع درلا
 مة هسي7بام» ىدا يمل مورا هديب ف دصلىدلا امراض امهم يما هئال للام ا ىلا >رلاىئابوُث لا
 ١ 2 نيعلاادحاارال» لا الؤلنلائ ناقد صيارراف حاتسم او نيتاالاونئتبا نمىلعارلا
 ا ظ م اهيالا يلعن اممالدعن رس نيب دبى فلن لاوأ/يعو ساقلا نبا لاتواررضغنا غل
 ١) صعب ىار) اب زيضيك هدب نفدتف ادءاوجإ بق هر ى كاسم ا جايا اطل ىل نس
 دئعار عدوا[ نماطلع عيابلا ا. رسبحو اد يعقوقش ول امارريزو بد ئلرزلا لو فو ارا ني لوملا
 ىيلئولاجوص يلع غئبالهن ا. جارلا] عونم ىملا اع عنو د اصنس | اف غلو رشم ا
 ككاماواءير اوك نسي! نبع كا رول عدرن يع داوا ضيف ف عيبلا ب | قرول د موه اكهيابل ادب
 5 م دتعود واوا لككابلا ىلع هئروم سالهنس عب هرلل زل لادلايفب عووم ا ثد ا! عداوا
 مكملراو درلا م دعا صالا هالو لبواع هرلإ ديسكو مم ليب لوط ل1 اولع درلا ئبمالاهنداذ
 فوغبلا ءرصوم هقئم اطباضلا 1: لوحدل و ديب ف دصي اف روم سورلا تر اولا عدا ذاامأ
 كتللالدر و ىلاحو رمالا ب امدلاىإ نبا لاهل فابروصحم دعا سال الرحول اوفو وئارلال اكؤ
 دؤعبأ هر ولامادتن اك يضم ادلكلام ا بلط دعنر دعالاب اه رج ةئيبلاي بابل اكد
 لب باطالاباصر جوا /اطدلاعفداهر خي اوي دولا للأم ا بلاط مل اظ اب تلاها بلاط ناك
 ايلي لبا, روحا دال قيال افدحال د يع دعب دوالا دجبادلوغت سخي حا نان اوأرا
 الو دود قرإل ع مالا هعاشبا نيضيم) ران بدو كددع لاق ن كلو الملا (ٍيط ماولد
 مقدصب ناالاو برواس يبسوا نمله تكل ايري بطلا دع اد دجولو ريوص سرح
 ,ادراع تضع :ىب دوه دب تعز ور نع دلعي ثلا يس هد باث كلام ا

 يهلااسيهاو اير ب لائنوانلا ثلارعب نو عم نم سياو |ررجاص ىردولو :ءاروط دعب
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 هربافتر ماو

 هدعاسل(: يئالو فرع نامكا ام ىلع درب كلم ان اف كوب هوك و لذواسس نم

 كيساو اىرحالٍب وصلا لاو اذا بماعلاو بصافلاكن يض ناييشل ا ءابزلو وكيس اوايكدحإل ىضلاقناواربدبة روع اوامددبل افامإف دصن او: ىلا عيدولادأ عمعورذالائدجإ كن ناو رح الإ ى وتو دمفغس ىدحن اذ قيل الاثم يعباهدحأ عي دولا ق دصن كلما ازد بيئدا نإ ظ . نالويدولا يزاول سئ اخيدقنلا:بجاولاعاسلإ [لعلا ع رول كبل ل مج نومي ارا داعلا م امال راع بج ايدالا أر صبالو ر يسم (,,ىييالو :جاح ل سيسم وو ضلاهار دقبو
 هيدولا تر اولا هي داولو ئبمي الار حالا بوصنعم ا ئيعت هبصقسم ا هنا تبل ا ىلع طدحال ى لح
 ّك ًاهذحاو ٌتاولاادك نان ككذب اعل قنوع وعيا ملق :ئي دولا هم بلطو كالا ثوم
 و ةئرو عدو اولو نماضدعتمو ررال ما ا, امام, صدا له غنالى دعا كسبح عيدولال اق
 - لس دافءالافاذكد راتكلاءرجاو ةبوتكم |[ تم نعومي كةلئو بفم اق ا اروي بوتكس
 صو لو املا رجال الو [ةههِفسْرل تفلت داف وقيم ةبونكلا ةكرولا ناه اجر الا دع
 "بمافلاودحاد لوقيال اد هو برظنلا ءرجاو ء ليف ع | طم | ن ع 1 ولتاول نامل رض
 ]سها ااهفئابموزل باوصلاف (ريعو يدروام اب باجا احمق ملا فياغا
 ١ , |. ايصقتت د ئ/ْ ام بانكلا كه كالو ابلاع بؤتلا م ديرب برطتلا نإ
 | تك سمي ناقلا قير تقلا نوزع بيبرس ده مسعلاو يلا وش
 مسافر دصم ا ل اعتسا سانياار . | عجارلا لاما ىف لعن عر اذ! عب اير ددصم

 (يرلاَق لح (َعَن ءددانال دوبل اريس نساح اى ف لائعفلا لاق دودرم هنال ل وعمم اد عاؤلا
 قفكا|دهو يطب ىلا درلا ل سود اصعدْئئءئلاح ىث ءثعاطواعةناعتسالالا,ب ابو

 يسولف لك مو سلئلا نود [ىر/ا كيب هلا وس اليف لآ زان يا :نعل الشب
 ' نيكس اور فلاعاورتذ | مزبب عج نائر حالا ىلعامزم لكس 0 و

 كاهن عا ردو مهلا سراوعغب وعم, ليعف َسْيشلاو قنصملا هراء اعاضرب هير ما
 بابا لصالاو هضح« ديافوزضفاررال كلذب تيس و ىم اخير اوك ١ نم رن اعيش
 ُتبدَجْؤو الاس نم ٍمْعاَع اوهاعاد اكد هلوثو هاو ىاعدس قا ماهم لوف
 سيم اعلا نم اوطغن ناو ناميإلا كم يباع هدداياصررر صدق و يسئل بع دن و

 ظ اكدال صاخرلوالسالار دص وف تاك هيلعومناؤص وبدل تحا (هزحات اسلام

 هدا ماومإوريلع هسا عوواطع!ليراعو سبام (ددنيعب طع الب عاج صئ ورائي اقل
 دابجلاباننيدعب بالا دض هريعو بينما رح اصركو ف اف عرمالارقننس او لك يس عردب
 ا ااا ىلا اع ةرعو رم اباد دف | امنه ىصم ا هركّذ و بس اوو
 ربو لاعبك اه عوزباى اب اكرويسالو | عاساىا اجا الد لاًنفالاب ماوط امر أكن مانل
 رخاايلهام انو مزمار ءافب رحب لها نم ةمذلا ل ها هصحامانا كانزب جرو ةلاجيو ضو
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 ..قيصيل رهو باكل اولها ناشلو لاتشلاانتن اول لوصحو ظ
 0 0 ور اءافتنأ ظ

 00 ركارناقىاتلا
 احدا 20 !صشبن اكد

 0 هنض رخال صعب تانماو هالو هدي 7

 ةزهدحا انسب اردع اموت ىاواوعمهطو

 م 'ااذا 7 حاف لكم

 0 ا اولار قفا لسحأ لامس ! دوك

 مد لعدح اها ]دارطا ف !
 ل امر كر ظ

 "نسب ودرع بوب 0 م الئ

 2 0 ثاصاصتنخال |جرزخل الانف
 ف 0

 تاق ةطقلك لذهشو ٠
 ١ سمر 221 0

  ٌٌصِلةعا - 10
 قوحركي ل ناو اق تاق لانك الب هبلعا وكم صوا باص

 . ةنؤاسسنم س اماؤ سمح عير يعلو مر ولا 71
 - 00 اقبح الثلا مصالل 00 : :

 7-59 ني 1 ضخ رش ١ ني وس اس شؤم نو كم

 1 ٍ : يكب الك همْيَعل



 را اوتو ةرهناف هنض حر رق دجو :ئحاولكل هم:

 همي

 اس .وربلعمس ان هرعبامأو اة قرم
 يايشبطو ةدسط د ةسسل ةسستلاف ريد يول كادت علا لوك بنو ْش ايفا دلال صام مك ارتي امزل ناك
 | رود علال كفار تاردنمم يناير ارملل صملا نم كر فاكل مس همم الد دا

 ظ 0 فول
 9-2 7 1 دبا 0 ١ طائل ده 1

 ١ ماطر لأدب ماك كدة وروقو ب دحو

 2 نيل لعنسي كا نين ذولاو نقلا

 كلا لاق دلو نيل ام نوقف اكل او لغسل
 2 ناوطعل ما انك راس رع ا
 لولا كاقصتعسيو لاما ق يصب فلتختو م ملا, ناطلسلا كات
 اضل ابدإ ادانضل اعمال ب سكلا نعرجاعلا كد 5 يماصي !وطخبر 9
 0/م ارعموعزلا ل هال ن وك نبذل و هَناَضفاماركسطغلا! أضف وع
 ىدر ,واملاءلافاك ٍ تما وسخ نال هج رالارس اًمحاللاى من: 200

 ا دب مل امي يمس عال

 كلب نشر ف 7 انآ ا ل
 ديول وقح املا كينديختج مد ِ لالا

 هم نصح دق قر ديالو كر ء شم هنال زيجاز ومال[
 هب افكدخحاب ردي توك ويوتخاي لاخلا هولا هتاف
 ْ لالا نلس ايفلا واذ هو لاق هتصخوهو طب امذخابن دارلاوةيَس

 "اك ثر 11111
 هول انفو اهنانم وسع كيم فلذا
 انعم سنع 0 مع ارجزمبصعول رصلأ ىؤاتكش و را مبارلا اره 0 ميلاف وس
 هناكق وفجر دلع لت !عيجم لعق ورق ميما طلخو

 دبلإ



 معي لبنا قاما لو لع هذخا قل وبلا قي
 قائل بأي ق كل د ىلاةر اشالا 1
 5 ديلا رمابس اجار ب )ا نوخو رق تسي

 ستوري نو دورالا 3 قزرفل يدب دارللا "را توويلعسالس
 م

 ظ هس الصور اصتقال فام .ريعذدالو اهجيرالا 3 اواكورئبو

 الار مل نيرخالاينب لاوس عم نيلوأل اس1 تمس هلق لسومرلع
 ىو يلع مدنا الص تَيِبامل هنأ ىدخمالسا الوم ا هراقب 07 ماو

 0 هبوذ 7 01 كوب نيرخال اىنالخ ضارب ةووورصن ل

 نبى اقفرسجوه نس ياو مبا وح نحال وترامش ال ْ

 ماس بنما ساق ايلا اسال ةريعلاو هس لاكن لهساى مر
 هيلع ساو ئاسدال !وا كيسا ! دَدسإو مال افاركاله ت ارسال اىلا

 ناٌرتغ نب هس ريعيو تثير هيب نموص اولا ىلا تيب ةماماك درا

 ا اكو ةلاوطرتت هزارطو كشالب فرقلا ىوذ سلم افةبقر هدب نم ظ

 نمد سبك رز ريبحو ىناامرثببال بلطملاو تافْدارفبطصلا

 تابمالالا ب [سئنألاب ةربعالمن]م) ماوفسمسو هيلع مساوص هئاسدالوا

 ا ع سطح ادي امةزيوبو

 نابانصي باحاو ا

 لاقيه تسير ارم لحد 0 :انمعالق ْ

جو نلاطعأو هيل كفا تملا ونالت
 9 تي

 27 رافتشا هولا ألا تلاوسئيش اي 0-0-0
 هيد هس ىكصوبل ةمعة يمص هما ن اديرغ

 ا ةعيايسلا عت 0 ١

 م يدل ص 0 اوُدْداِي 0



 نيكاسسملا نسم احلا ف عباول اهئامرك

 ٠ تافةيخلرسو نيتممخل دمنبن ىوسبل نْنإو لع رما افالم سو ريسلا قرصللاونك ددقو مسالاوهو طقس لمع 1 ظ . ىعاوضرعاول م/ م١ ثرال اكمل وف نم اسبلت وب يس و
 ا الل يماتبلا ثل اثلاو مدع ب اًموع هولا سوكر صاح! ودموع بوقالورسم لصتيالمنإ و 1 ما لذ فل اخ

 00 عل جا 001 لي ناطر عل امتع و5 ناني هور ماليحا رحب يب 1
 | ترسل فمر أرجل ا مل ]بف ةصورلاقثوؤو مارجرل ًالماد قووباٍل تق مقر
 ْ رهماو جورنال يلا مأكملا باي ميئيل ابدا 100

 0 ع ايوداسا ير ظ
 نوطعبال ررانكلا مانا نال ديشتنا ملل لوألا ناك اك

 0 يرمصلاو ىداواطاو م الاف امين ىاتبلا
 ودوم السالا طرشي كن ذكو اعجربالف زافك يم ذخأ لام هلال
 ٌىجودنبو ثلا )لسيسل !ني او نيكاسكاو ىلزفلا
 3 ميوست نومسباو نامل اطيق اون رلادل
 ٠ رسب اف ىاتيلا,, ليو طع سابعا دهمان فطم 00 لا, ف صويالق ب هلذتأل
 0 0 هم هيبإ نو دعسأرفف نطلب
 ظ 00 ديري فهصاوواواءنوق نمريطلا

 2 0 لا طَمِلراَعتَشاإ 0 ا الا باتكلا 3 هِي درخل قالا مك :
 اناكا بهذم ون |.ضاقلا لافو طيران انلاو حت لوا اع
 | 0 وخرل ةرياق وركذ ف ناكاحلإلاد

 ْ اوارفقلل
 ليلا نياؤطرا وانه رعب ىذلا باتكلا قاموا ٌقابسو ةبالل

 | يي مُقالطأ مااا و اقل مارا :
 1 0 اقطارتشألا

 كفر نت مح قص يسمي مسد
 | وس تا مخ اداو ب شب 4



 1 ١ وو كسور فف تسيودبال يلا نإب رخع اة ةئكسم او مالى ضؤوتبا ال نكس نود
 ظ يوفاراا_ ءنكلطقف ةيارفلإب نإروزفلاب دخابال ى فلا ىوذ سىزافلان اما دانا ىدروام ادام
 ٌدحالا انقسم اووزولا يبق رئلاور ماطر وشو نالاخالون | سالك ضتقاو امر دخ إب .ئا تامادصلا مق
 00000 اطعلاب د رخام ا«هعدرالا ىانصالا باولو مامالا عبو ا.ه جاصخ اح دسم ايوا نتج اخيوزقلاب
 ْ مات لونا عضفكف نأكل انالاضعب مدعذان دينك وان همن هضاحو لا عضم نعام وجد
 > : داصتقالاذوجالو عربعو رهيلا وقنملا تب هوست ديلا جاتكأهددق ريل اقام تو هي نمد لذا

 وفخم ذل! بسلا با هو كلاسملا إو ىاننلا بيلضافبن ذوو هب ارجاكفأل اكو نصاكرهنزنع
 عزوتلابا دسم ديال ابيل صاملل ذاكذا دمك, جوو خس مناف تقلا فوذ ىالخ متجاوب ذة
 نا نفك نمو قاوجسال اخ ةياتعم نزل نإ جمب ةح احلازاصتو ةرورضلا بعوتسيالو جوحالاف جوحالا مع
 ظ هبلسلئئرم قد صبو َدمأكح اصيل هنام لو هيلع ههالص دئانورير مرسل زا و [يدبدصن نوقابلاطعانانصالا
 الجل !لاءزيؤ صامل اهرصك) قويا فلاعدمالو ميلا كدعقرصيدإو دن نإو ةدبب نا
 ةبالاول اهي رعررر دعب اد ارح ىلا ىدوي أ. هدو قمنا نقش لو ة و اوس و نس جا ام

 ٠ اظلم لا سو لانو رضم عويد ع هدد اواص دن لوسرل تنالئنلا":عيرالاءاجالااماو
 0 اهب ملل لو صح زيد عدد اص هدا لوس تن اييال هب يلو الل اعل 'ةتزن لأ ا
 ا ”ءامالان يعنت ابريل فو دصرم ا دادجالا رز لاق ااهإ/نو دصرللارف ه دعب نودئاقم اورم

 مالهضو هللا أملس قزرلااوبلطو يدلا بع ب ٌرهل يسغنا ١و دصر |, القرم اوس
 نا/تاو قرير العر امال ة كراس نوطعي اهنافاوطشن ١١ نوره بدلا تشو عوطتم ا

 ١ مالا ورضاقناو كلج احنلالاوفي لو كاللولعو هربا ارضاء نيس اسهل(
 ماملادي ديص هب دن نأ وب درهيل امال عضين قرر هجر اال ااعاًءاداهن إرسل
 هكدع اور ع أسما "١و ءعضو ْس لواو بوجولا:سورل اءالاهفا ناو بعل و! مالح اود
 يول الاء ئاوبل اى دطعب و مهق أنار دقو واسس ايد بلي ى ديا رتكد لا | قم سوا لا دل كو ضورع
 5و-.وب دواعأيوي علطا د ئال رسل دب ناس نم لوإليقو برعم ىراثوهو :ناتكلل هر درسلجتدلا
 لس نانائيعخ م يلاعتسا ءشللابلا تف زج نيب احجي ىا اود لان سفئاعيزوبسح
 .١ هبا ةلالاصو ع دوو ءلعاعت ملاوجركو ب اسرالو وباع دد اص وبلا نو نب رئا ذه
 (ًوسح اسم اهار امى هعاؤصل او نيهان يب قس اوربلا,جاحلاتعدرم ا رهن
 دعم جل اير غمبس :خاجوا ةقريرلا سليف هل ةضورلاو أح ابن نصبر سحره ا دلغودف
 ولع داإءربالَك لوو مامالا مبا عجربو مملاوحاب فر عبو رؤس ديرب م ريلعل رسب وبلا جاح ا

 اكلك ذ واع مامالاد ازواج عاش ءابواع لعرق د اكد روكافرع لاس يحاوعجر ا كاوه ةونغيف لاق
 ايم اساب طيخنىرعو اورولا ب صني يفي ءابقنلا سعئيوهو ليج حاض ءامالار صني و
 اوعرب كومار كح ليلا اؤرعلا اوعدب بيلو ابقئلااوعيلوظو شيج ا رحاص مامالا وعدي مب
 (طعر اء رو سس اف,موقلا باس فرعيئذلاوقو لاعاف نفع يف يررعلاو هكياز تح نم



 دحاو )ل اح نع أرجو مامالاس <يذاربالها سؤر مز ادانعسو قربي دلال اق مج افرع اخلاء اغرأسب تب
 هداتعا ناةندخ و اوزعنءاح قيقرو تاجوزو ءالرا سر رتقهن زدت تو لابع ل عو :رررسملا سم
 عفت :جاج دقن نؤلارراسواةرسكو ظن نر زباغلو شافك ط عفر فلي امو ةراجو يلقي
 اطلاو دلرلا ةداعو ايافلاو صْخرلاو نايزلاو د اكم او ارمي ةورم قنرلاح نجاح اك وعاربو داق
 ىانكنا يزرلاعهي هلويقرالو مور ئلاء جوز تو دعوا دإو 2 ايري هتجاع تدار ءادازيو سبالم اد
 ”اهناءايدلن ءاطغب ها ىفالو اسرافئافن سورتئوس_طفبدوم ركع م ناك) د هس زوار كسل انهدا
 مكوزل هيلا وف دب ارث عير اى ضر اصُخالاخ اطم ئدر) لععب ت اولا الاخ سنون عبور اتقدل
 بسام هس دحا دازيالو مئدهجّس أهلا وببصب ورم ايليقو علا يزصاح امها لكلا هدلوو
 ىيفلاو ءالا/يووبيسرب لام ا ونا ناو ةينمم ا لام ارباسو ٌعئيرلاو ملس الا قبكقبرع
 فو ناويملا و الا تابثا لائم دقيو لادو دصر ورود ايرهلل ح دمصرن بمبس ب ن طع م مال
 .اثرزنلا دلو هو لوريل ده ل سونلا مدر شاواشيرئاومدقر ذب عري و فعاشيرت اضيااطعالا
 ففى امس د عنو دشإ ل يقو معك عنو يعل كدي اوس عوديبع هل ىاس هدا دحا دحا
 ىباضيارهسم دقو مىوغل ديرئلا شير اينال لابي يس ى اغلا وبل هدد لمص «دجر ضو اي
 بالنا ار اش اواولإ بطلي اهتردلا صر سصم اربع »سين تاه ويقسم ملا
 روشان اماني لطم ا ب نيب زوز دبدوسدقو ناني نم مريع سبا هلص ال ياهي نيروزيب
 الاون بر يوبال اهو اددال_. شد: فاح هاور رعب اصا نيتك كدحاووتقر لياونب

 ما نلويلعسهاراصونلا سار زعاهت دنا عطر ةبجدخ نامل ىرولا ديوي ناس شيإالإنا هوما لا
 قير (ويقابىا نوطبلارباسم من زعل بع نيدسا هب ديب وح تن تويكريلع داهصوراربم
 ثث وهف ارا دلا ربي يب وزولا دبع دودوّم م دعيت إو لع مدئاوؤصص هدم لور ا بوالادرفالا
 اهعاوت ساوعشوكى اههيلوةشتياعن اكل متوعي ن(قيلع هما سداوخا م يال ب العاني
 ميرور جوبر رعاك اى عع نامل يدجئئبت مور جو بم دقيت ئرياع مسالم
 يراقب اصنالام دهب ضورقد عب م ثراح ا ىفرمتر ماع ى نر ىرقم ا نا هيلع ى جاع رفات
 راضاالاو اريام ساو صونبالاوحار الو سسوالا دقت ان اماه بو مالسالا ةديح ا
  مدقراضالا دعب تكرار لاقراعب و عشب :لعت نب ٌتراحانبا اهو جرا و سوالا سرباك
 ولو مثل ضمر اضن الاد عب لأ د ءدالاك ىدروام ا صو برعلاربأس ب نوسلا كيفك ايي رضق دس: ل ةزرقال ل يدلا ثىرج ادهم ا مومو برعلا قاب فارياس
 هساواصريلا بزفلا ف تانثئا_بووئسا ن اف سيرفكر تباسلا اكرر رين كالمعف د لون ءاندع
 فر :ءامتنلا زن ويل يرن نسا يرغ نيد مالاسالا لا ىلع ق بسلا مدق ايكريلغ
 بولا دفو علا بولا دعب م ده أ هدادرجاوبارب مدقب داو عقر نا كاريس الاو
 | بسوء ا تعول ناووو د قتلاو لاش امس [ئريفع دس اا ص هسا لوركىلا برق رمال ميدل

 سائجالاب |



 لاس[. راء اوبتتوذلاسالا ى قب اسمهرلث اكن ارت ثا دلبلابو دسرلاو كويل هس انجالاب
 قبو ب فل اود قدو ب رفوةيوبدعا توا ىاوونغجا ناقد نعاط ا بسل يو مالا كوكا

 رولدم ا بيزرتلاو برعلا ى ايرمالا وى ارد ..ء الات رجال اوت نسا ابنها اخلاق أك
 قلاش تاويدلا ف تت ىَدلاو ب لطم او يظن ناو ريالا نع هالاقن اكىوفسنإل قسم
 ناوبدلا ف ببكيال ل يمحو بقر اعلا لاتقلا عر داقل اريصبلا ض١ قلتم الا اوه
 كس وطئال اورفلل فيا شالو لوقو ارد اكألو انونجحالوأربصالوةام١الواسمرالو يعا صخت

 الئالاو راف ناكنا >رغالاا دلو ٍمهالاو سزحالا تاتا وجو اوك لعرهتك اولد اغا ماع او طع

 داررطعب صريولو ف هوتي فحضر اعتو ولو ثور سس يو غصب لوو ازيبذ
 قسو امج ول هعا «ىؤذرلا بارا اكم سر لاط ناو ُنوركباو لعرلا نيا اوز جدو نج

 ىلع اولببو »أر زبا نع س املا عرب (يرث صراع شاول فال | نال نال ث اوبدلا ىف سا
 مسكن وف ةيرملا ىلع فب اذا دالوركو اك اسر سعب ديل: ظالاث لاو جزر مل نأت نوزاوعلاو ذميل
 هيت انباء ديائالذ ١ [فصاو د ضورلا رمزجأع ثاوزدلا م سان كلو ى ونا
 ادار سيوة بشع اماو ل اتت رسرف جال هذخإب ناكىدلار دفللكا ذيع ) رايك ء يضف
 مدعل ام هرالؤاع او ىابلار اانا ءاساا ياللا هلابعننافكو رئبافك عب لب
 اجا ثال ااه ع سي معد نكلو ةلاتاقفا كد عك هلا س احا عبرأ نم طعب الى ا وعني

 «دالواو مجوز عنا دارايرجهاطعيإ مام ا اما بقتسل اي مياطعا و نالاخالحو
 بست رافاطغتشيااياررظالا ىف هببيضدذخا دعب تاما ذاءتايع ريوس يزل ولا
 >اوالاو يجو :جوزلا «دازوا يي. سسبيفت م دعب رلابع باو باعا ْءاد جاع
 د الوالاولع ءراصنتقاد ادن كن او ناويوزل ا طععترإ دارم سيبلو ةيضوزل1و ةدهولار ابنعارفوب
 مازييضخ موتر دالا لعند قفا داربسيبلو نيدلاولايرزقعن بج نمير يعولا عدلا مدعو
 ”ةورلاو ىا ع ورئلاو لوصالا مربع ىفنم ات اكولو ىعرذالا ل اقر زتعل او قو المعالاى وقبلا
 ووظو فواطعا ةالط!:بيهث نإ ى هنأ ثوطهيالور) ضاطلاو لاقت ُبيرامل نرطعدل هاو افك

 نالمالو,/قيطيام دارم او نوطعبامر ذى نصك ا نيبيصلو مالاسالاو ياوطرتنتب ماذا هاطلا
 انك .جورلا طعسرظالاب (رلكاو اول ميعبتل اوررل ثوطعبال الو «زخأ ره
 سنك ورلاوبن | ,زيباىك اهيل, دف ءكريرم ا نو انلا جوز د اكد اف عوزلاب ابر انفتسالمايئاجورلا
 ازا عرصو بسلا ا ةبسلا, نابل وف حرص مدواعتم ل ةريبصو كى وخحوا كر او بسب" جيوزلا
 ول جورلا اون كس وحلف يشن" ضوزلاكدلولاوا نأ تزل /لاقاكرهاظلاو قابلا
 ولاه ايام بَ صاظوظو توم اى ا عغن | ار كذاب هنت لو ىا ايجات بطريال م تنأبس
 اولغتخ دالوالا اينو ركن اوس ي ارداظوهو لفن اا ايزدائكالا بعد عم جيورتلا نس ىعئسم
 نافولعقالاون ثا ناويدلإ و بسا فابثابحا نو رفا ل عرول د لإر دقبو ا :بيصوك هوو ا بسكب
 كبيلا|ورتسا دست ثانالا جدزتوا ةلييرل نكن لكؤوخوا او! هلازج اعمل



 الوتس! فاول اطر ياعشلا دله سس نافل اق :فيظولام وُغِب نم دان ص مزبافكرم لاط الضم ناق داب او امه ببؤزنلا كيلا ى اب يغزن زب موقيام دخأب ن ل تاناؤا سر دم اوا ديقم اوا ىيكفلا نأ "وكس ]ىو سس ا 3
 مالا لم دم ةفسملال لت تاصحدُف ائلك «دالواو يجوز ىف دوجوم صع 7 قريوصب (سردم
 نمريرفت ح وفيلو لاطبلا نزل وعماب بج ةرفتعسمدمو ميول قطب مرو لاو
 ناب|مميبقرويو بيقنا١ نبال اتا دَنِب|ناويدل اى هاربا الها سب سا تابت ا هنت أع ادب ارا سيال ريرفت عنينم ا ماو .. هبيحضم ةيالول عيت هئال ومحو سدر دئئا| ع صبالس
 هورلمدار جاو هبا وايم ىلا ميد سانا ]لوين ى ثم رع سانا اد سصيال وغنلا بوبك لعل
 دق دلولاو جلا رب الاو قيلانلاى اهيل[, ٍرسُمنا اصر ىف سائلا انا سرغنلل
 لياصم ا لاوم وشو ةماعلا داومالا اطفال ناوظو لحا ترثو قارعلا ى ولا ل اق سعدت
 وزال رضي ناكاجرئاعك اسم ا لام سريا ىلادالوال رصلا فرفلا ١ ده وطتقسو طولا اثنا عم صبي يبات وصخ لاح ا! ده اعلا عئل سس يصخإ وع خا ىبعملا,هءالددهؤ وسؤنلا كلت ى عسونلا سس مرمي الاو فاقوالام ناك ا نع وذا
 ىلدفال مولع المعلا ىكو نكيلو ربظا ىاثل !قرولاو ىو امس دع لوألا قرون اوفتقم
 مانالا لباب يو شا /دوا (ريطوا ةئسلا لوا سس لاذ وخوا ةوهانسو ا :ىد اسم
 صاصضنخاُس قباسلاطالاو اعو هوخور رشلا ليف لاثم لوح ركدو لام ا همسة اا قا ٠ فاق ل ولوط الاف لاما غلو لوح اة امد عدوا رجالا ى جالب رول بيصشت لوخ مامدجتو لام اوجدعد زم نام نمد مالا يا ىف دخونال علا عمو ضو ديا نالودادهجا نجر اعوبس !لاكاطعغالارراغشتي الابل قر :دسسرأ يو نولي الععالا نا بل اهلا
 اءخاح ع :ئودرالا ساحالا نواز ىادامعلا ديدنشب لص ناك قوت با ئبرالا ساجالا
 ل ءالاص ١و :قرتم ا تاجاح نع صاولا ىامضعب ف رب نازوتب هن أاضياق باسل مالا قعيفالاو :لراؤلا :نلا باك مح كريرم ا اه لص اوجو فالخالد عذارلا لاقررالجرال بدلا ىلا ىراردلل سم ىرميبال يحرول اجرب ضنك هاو صال ملاك عي مهش دلال أقام امالا الغل نلاؤوقو ائاقم العرب متنا د بازل رص نا هريك مالك ْيصق يبت دار || ىعن اذكروا عيارل واعر انعائالاثثاشناو ارب الاد ام ئع لوالا معيت اجا سال“ اغا احنا ضعبف ئالا دعو زياقك بوجي فالا هجيرا عئارل ةباوكو ةئالاث تانناياغكو ن اخ“ افلا اوكو ىلارحاو :نافكك لد لاسر هغح نال ما نوسر دك عر طع | ضاقلا عزو نقد
 لقرابو ابابسان'دلز املا د وح ابسْح ديالو ذر اسصس ا::سسرأ لام ليعيد افصل رجوامؤلا ص لاما تيبوت ققببال مامالا دا رص ]ب ىنصم ا مال اط سس: ىسرلا تاو ,:ييقل اكد 9. تسال م يلع عزوبي عيم ا اثنا د :نوعِمَرل و نإلاب اوهو عاركلاو جالسا زووملا
 اىهجمإ ايلا نيدسم اواعف تلزئال هل ا'نيلسم ا لزن دات ايس نارخدب [: ايا فارزع هته اومر

 ناو :



 ناطابرادّب ١ اًهيصمدج لن افاورفس نامرع مىج)عورعلاد 7 أو

 الا تاياا وراتب 0
 داوح )حال لاملا تير قرخرب نا هل نان مقحم ايلا به ذىزلاو

 كرو املاول اكمال انر دار داق لعمري مسنف ماب افك علو !فاصئاق ىزرنا
 لس اناا ل لكى باستلام 8

 مسفبد مئقو مامالا اّسْبِب ىلانت و اع مبكية:

 ا هنامنال ل وفنملا رسمك لمْمىآ ك (كذك

 اوىمأت او قرن 1 ابرسم ىف ةفرئرملا

 5 ,و 0 !مالكنم مرا هس شل ببسلا |

 4 نوْسْأَمَي ىريصب ]فو 0 |نسوبأل لب لوضش ا رتنتب
 لا مخ ابهانو ”ىزملال ب اتموفورسالا سمن اسسلا3 ةركال وصحلا وصحللا ٠

 1 م ا ظ
 'مسنفلال ل نك لان دسار أتلشت اسس /
 ٌتَف 01001101 ايرلامتنع قرصبو عاسوالاصملاو نكد رف ظ

 لالا ويم فول ولاد ال كفوا
 بوما قرات خلا ئع ٌففَولا
 0 ل

 فايا با تيلصت اطصخةمزنجر هب
 لاس ومازال ماع اهوحوان اكروال بخت فايا و

 مراد نمُرَُملاام :مئحلا نمو نافصلاٌقئلانيبح لسن ارمُرْس
 اق برهلو ءيلع ان وحاصواانل ةورفامواةطملوا الئخاوامفرس

 اهلحا ثم مل ىئلاجوملادىذوا ريع قى ظل ئّلان وشرملااماو .
 ٌناهحودمبْعوإ ؤوهلبو راح و

 ببسب كورتملادحلا اذه درطب]خدرب د3 انلا سكر زئ نم

 اهجولعنخأام 0 فايا دوحأو ياا ٠
 35 نمةمْرل !لمارلصحام ركذأم عرحو رم أية منك هن افاهوحوا 0

 كرت نيدخاامو م/ عزاب الف مدخل ىسيلهنا اصل كلاب يرخلا ْ

 ةاراضيإمب 0 برج ذ نمذخحا امورما دنع عقهنافدترملا
 | شربل 0 جو سلا ببصنو ١ عيص | رسم لنو 5 هو ىمذْمَع ولو كلم - قد ةؤطواصذدو |! نم كووحا 0 ظ

 ءعياوسومل د



 تاقفريملا مسخ ىدروام ا رصو نبرخاتملا ضعب هحتر اكؤاثلا
 ٌقحىرب كا ئمزع لو حوف و ةوعرلا هَحلِبب ىم لاسر هلالونأب .

 || ىلاماالساة وقم هغل اوال سويبلع سالصوتلاةوعد هعلس لو
 لوف يبتكر اذكذا نم, يفكو ف لب الق لطأب نيب اك سم ناك
 رسل وةلاجرلا ل انفي كوحام ا درالُحل واع اًمِمواولا ئاطاد
 ” ياهئسرئيف كلذ ررمتائاو هيف فاما الوررقت اكةمبع هناك
 ظ 0 اببلسلاةمَنَعلا ل املصا
 ]نلف نم ام فد دوال مأ مامال امل دطرشنال ما اًعلانال ما اركذ
 مويلف هع لاغت هس |ىصر لططابان انوادوبامكورو هيلس وملف

 |١ فحلاو لزجملاوال مامامالا ذأ ريك حا يس باسل قيس امن اةيصدلا 5
 قام ازوفلطاو ىعرذالا ل اقرعال و هلمرسال ص هوو نباشلو . /

 ١

 1 201 اهمطع َه بصق 5

 ظ سم حرش قن اكن او ١

 حالشلان وكيد از وهف ءامالا لاق ا ئم هيطعي هحالسل الما,
 السما ةولور طا لوالاو ىتنامقالج يدعو مالضلا عم بولا سرئلاك

3 
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 | طتتيو بف زملا لإ سل هوكي هربيقت بيو بلسإ



 يمس هفلح ماهماماتن اكااوسزلثألا
 ملص ابَسالاةٌَرَفَنالإل ساب وة 0

 0 رك ىوداببلا جان معد سنو هرب تخوهب
 جباتلاربملا فالختو ملامتا ا رلظإ ين ىذلا فال الحا لئائبوضو |

 انس ا نانلاو جو03 توضع

 ةرحاو املا يعن ىلا نب هنآ مدارلا بلاك و مصللا هبوصاكةدحأو

 اهدا وك طرة شسال هنآ رسعملا | مالك ةبصْق ددسن 0
 ردا ذاوموام دوفل لافل الا وه سمس
 هلام اي تسيلكالاو هسفّب اه دوي هنوككرييقتلا

 .نمذاةدحا 1 قنفس اب انج ءئمن اكول )وُمِب دو درم مدعم ىلا

 ١ راما مم عض بية حالا هيو دوق ددع نمأن) دنألابب مادا 3

 ١ اوفحل«زعبطوو عاتملا ميقمجاسو فافلارستو ظ
 0 أوهاررلا نم ابرق امال واه ْدَح ابالق سس هرفلا
 درظْؤ الا ىبرطلاو هسرف ةبلخالو مبِيلَح نمالو هس ابل نم ن 3غ

 . سف لع ا( احينال ابر فاعاضْدَحإب هنا كسل اهراتخإوكبينجلاكسلوُملا

 ياديوكر رع بوكر ب بلسلالئافلا خس اًماداببل ١ جايتحالاعقونل

 دوقة ذم بمملا احول انقلاب لغتشم وسار فاكرشر رغلا بوكر
 يوسف! ملا فصلاوجيفروأ نصخ نمومدولف هلو رلعءزرف نالت
 . قولو كلا يامل قواابساواءوهو كاب الختشمو امان اطئاكاتفوا
 بسلم ةَعدكاوا ل اكل نير كرش تويراط ارت - |مز ماع

 . هتالوانف اهىتتيوهو سّمنلإبريرهتلاورطخحلا كلنا مق هنأ
 ناكر ف هنالل بجو إ ٌلَس دوعسم نباطعي ملطسو# :سأ]

 و امل !كاقناكسلا 00 راصئال ا دال

 ربرص ٌنِيَح همحورب رطاخونال بلس كسا لبمفار وفعابلك ْ

 | نأ هس ايقاو يب قرر ولا لوقو تا بألا مم اح
 7 0 اال وص ابمغاار صوان 1 ١

 قرع كامل نيل كاندد 0
26 0 

 ] 0 امالا هل ارح اا
 د برص جبارملا ف هلطشات رسما اهلا فصلاً روىم روحا ١

 ظ لئاتفلارانخا ببابطلا تد دكنولو ممحؤ ام ثربُساُف ابالت اًممىسل هنال

 ..نمربال هُئارُسْكِرَرْلال ود ورِم

 ” موصول
 ,18 ١-0 ع 2

 22: ف



 ا

 يوكل ساق سبيل اعجابا قاف ةيصورلاو نبحرشلاق نائروصلاوارو
 استشالؤ ,ريل بال إن سحوهو بسلا سلاق كوال !ئيرطب لصا قام هدم وووب
 نرافكلام .ريتاءل وق وردت الدب يوعز لاعللا ا!ىعمناينالا
 ةياق برطلاو ةرابد١ق هل تنفف برهول حرم بالو خاولاض اكلا مازن ١

 [26] هبييعاففن نأب معاش ءايزب ناو شتةبامكد 1

 روم ا ا

 ْ وح بع ردا نيدالات موو دنيا صولا اسم ١

 ولازكو 'هركذام ابا نسل | ومسل نسحا ىؤاب عل بف ةدحاو سبع هل نمو هرئبتع:»

 رهف وامان هيلع داو 0 عطقوا ةرسن+
 ا ا يت امو ملت قاساورفتلا + |هباَلَف ا
 هيلع ءوقرماظل لتقل إانال بلسانك هئالأكو بس | راتجاذوال-
 امم رش عائتمالالزبال كن د نالو لس فالس لسق مم السن اوةالصلا
 ْ مسرائبدخلا لعل انهن لحرل ١ او ويلا عوطتفمو مي 1ك ١
 أ 7 ةولام نال هتكرحى عضل الجرو ادب ,عطق :ولايق ٌفالملا ىف
 ْ 00111 9 دال تاق امنع اقف .

 اقينالميلسف ريشا مناخ ا كنق ق نانا كاتشاواض اتق

 ظ 000 ا
 ش 205 املاورماكبلسلا هن ىسب الربسالا لس وربس ونقف:

 ْ 4 رش مد د قررخلا بكر ىذلا هنالمل بلس اذ هجرج+
0 0 00 

 مفي بل سل 7

 را

 و



 / , 0 حسبنا ا

 ئرصملا ءالكهيفوب املاقالح ةعيرتفد تام كادت
 ورم احممل ىلا ا زف ءمسْف ]نق نيم اعلا ام مس

 قالو مجدرالا س امالا ءِسَسفل بك مم اهسب نوزونعب سن الهنا
 مضل عرف نوكت

 كالا لاق و بيم اعل ايرارصالا نم ديو الردم نمرحاتلا
 ولو لاملاوال الان اسٍ/ ب نونم اعلا الط دا منفكئسالرض اظن

 أم ىسمل بجو و هطرش
 سيخ ور ورمل هليش ب ا

 رمل ةئيرانم تلاّسلاو بل مل اكءيبكل الصانمقائلاوإسو

 انقل | انف قر عبس ام غن ناولحت قالحلا اهو لاف ل

 كطلاو|عبرلا طرف ةجال ديل جلا رمتْجبو زعولاوا طرئتلاءاقو
 ربويتتلا هوز وحكبسلا لاك لفت هلوق ههسبئت اهرعشوا
 :نكرفو دحا ىىلا هتبدعاذا ىبمخت او نيتئاداهيدعاذا
 لقبا امرجت وعد لمنل !] عج ةأنعم نال فح هطخئ يلع
 ملجم كنذنال لالا تبب قكرنع ا صاحلا طاصحلا امى

 هنالايولعم نوكي نادنالل بر نيج ةلابلا ءيقنالو طاصملا ظ
 سلال مبدل عاق لئلا ل اكحا ىلا كر ورصال هةلاعب
 هيقذ رض امم معب ناز وطلب مالم مرثب ككرنع اص الاب كن د

 لع دان زاعرشسو ةداب ىلا َغل ظَفَملأو سما ىعاربو لبرج ٌ
 راتكظةياكم هيدا ىَمِن نلربالا وا مالا ابطرشنبي ةيدعلا مس



 0 ا ل بسسس بو اصمم <> ل ييسر وج دوج ص لج د مل

 ةعلق ل عرجترلاو :ىبلط لم مدقتلاكشيبجلا رمق ,لعتباملعةديبارأال
 مينو هدارخن و هل طورشنمملا دارك ]وحن و كم ظّفحو انرلع َهلالدلاو
 وعزتوا طرشو لفتل امسك دحا اوف ارك فانك ىف نك هبي مدعو
 أبا |ثجلاحلا متقاو نيل سلا َلقوو دعلا قرئ ككميلاةجاحلا
 ظ رسم ,وميلع سال صمم لوسر لحم كل ركو نماكللا طفحو
 ! ةنوكباَم|ليفستتل انا دمالكم رعب دف ويست ةىدعلا كلت نمواحلاصملا رس ىمورئعام ادهن وكن بكس نكلو هل اعح والو اركُش ضاملى5 لع زجوام ان | صسب اهو مانقأ نحو اره دو حرت هنمر دص نم فيي نا نائل اسفل و ضع كود
00 : 
 عملاق ورببرلا ةاربلا ق لفن ناك سو ميلع سالصدت|هريعو ىذا أ 3 و ةاكب سمحت ةررف قطراشلا بجو ةوباصا احر

 صنت ماو نر دلىثيرجلا هحون دنعب عوجرلاب اهرسإب ىتا| ءرلا ارلا فب فد ةعجرلاو هل ةمدتقم برحلارادهلوحدلبق ماسالا عفا“ هللا فا قرع وة لصملا لارلاناكساو ةدحوم ا ابل امي ةادملاو تِلُكلَآ
 قانلاىاا لوف نمواهراتع ةعدرالا نس اًمالا و دابرجالا بي ررل]نعصَمّملاو تلْسل الع ةدابرل ان حو فاقل ارصن لو ةعيحرلللاميو هن آملا ةعحجرلاو ىلوالا ةيرسلا ةاربل ارك فند]كؤ انوا م مئح اوهبدوربطظتمسب ارو م مامأل نك

 فلإلع قارشال ا معول هاضفنالا لبق اهي اسا قولو ةعفولارضقت
 ره وركب فل ومل سبيلا ملئاقي م ناو لانملا هيب هلوفرضختقلعو

 وك اشو هنئكد علا

 | يالا قالطال سال قبس كنولا نم هْئيرْفت بح امم فذ

 ظ ,ادل لاق اموه 3مم امياص لبق

 ١ دعما ىعر يف اشلا هاور ةففولادب رس نل ءئمنعلااماامضملاكت سات
 دادس دوصحملا كالو هبامتل نم اميل ل اًهالو ىدردالل كاك

 هيعخاتتالو لالا لع ةّئعإب هل الا كلت نا كاره موضع

 صول صرب نمو ممول. لع ماكل (فبأ ل خيو كبسلا كاف جرح كَصورلا 3 لكف هلموست نص لاف ولدرد اكلاو ىصل اكمل 2

 . ضويسي طب اصلا وفد سين رطل ق لئاقو لاننفلا نعال | رح مازلو ني سلا داوس ةرينكتعم هيلا ةحاحلا دعا لا بل انعلأ#



 سب بيَقتلاَنب ال افاكوهو ادا اةجاسالف نبماهلاهلكج

 كال ن دروصشملا قوطنم لعدروأو سه الابل أحلا نموعّصر !نإلع
 اًكرالوامرس نو سلال مئقولا اورضحاذ اب انطاو ىحرملاو لزنملا
 فصلاروصح ما وحرم لب اولئ اكو لاقل | عيني اورٌصخناو

 ءنلاط نب نم) ركلاو لب مَ نموك مناكّىصل 0
 َن اكموفلا فون م فجرم لاو لعردئئالد ربتكو رهحلال
 2-2 د

8 
 ٌفردصت ا 0 ا

 1 1 ةلاروص تالئممووس مو هفالحرماظلا نال كنق
 0 ةاسوساجحدمامأالا
 راما ولولا

 جيمحلا كويت اصيل ار يزدم تجدولورخلا امم
 0 ورجال لعاترعابن نا ناو نون للا سبةعبول انك 3
 ص 07 ا طرلصق ناو السالاراد ؤاوناكنامشسيجالو ل

 ر 8 در فيحو الاثل ةزارجؤبشمل:لاتئلا صفت |[ هرضح
 ظ لاما ةزابجيقواسقنالا عي امذو ةعقول ادعت
 0 اوفس ا

 رلبسلاةرهر_ وصو لوقمنا ةصورلا 3 رصطا| حر دالوفوأ اميحوأذف
 ١ وعلو | امزح سيكو قالو رطل اكقنا الشمر ماههكنرا
 قيس ,سكمواريصعلا مال ةرابملا لو (ضئئالا جدا امرحالف
 00 تامول و مئارألاف الحرصملا مالكمصفب اك
 انمتن امك وهوا ضي لاتفلا لها نم نوكي ناز عبخمأ
 كررت عينصلا انك كانا تدفق يرانا دعب كلانا



 و 5-2 تو

 ات اتخا فيان لقد كا جة دانا
 القاك قوص رصملا رابع قوتحلا اسك هيراول مصل فورا
 رو رربتلانالءاتن رجالا فكر اكل ]نق هاصفكالا رسب تامولاذكو
 امبالا لالخ ةرأب |عماسقنالاب ثلثا ننال قائلاو اضفنا:
 ركام اهاابب| مدفن رم تروي اهالك ون ابحو :؛قحوانايعالا سفن
 (7 بزاف لاننا تامولو عيعلا لع رستفلاو كرا ايتخاب
 ىسسرولات ومو صئو بفوُي دواور ل كعالف ص 97 اوهازف هلال هئا

 0 قب هنا زينبح

 0 4 م2

 0-5 مما لن اتلاومل ملاتقو هعقو ا
 0 0 طور مر ا

 مسا نامرح رس السنا لاش 3

 ل 00 , 8 ١

 08 1 ودحاقازكف ]ئاقي ايم ناودابر لل همصتملا نفي نابدقوبالل نا
 أ ا وسم ولاود وبرْسسْلر معلا وسلا“ ب
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  1 4 3تف 0 200 ٠ْ

 ظ



 اهاو عابتشالل ع هد هلل
 00 00 اوم ي 0

 مصغعو ا هرج اسوا اسرقر 0 ودكم

 قيلايئالمل ماس رد سر هلورصحو لوول كنان مشا
 01 سكاكا ن اذاامارئعف هول مدر شو ورضحاىذلا هنا

 لَ نويل انتل سلال ءاسبا 09 ٍْ

 انااا وي ره ف طملا يكس الك سد معمناكناو هرم( اكم سرس

 مقولاار سوس رد ناصع بكرول ورحاو سرئل الاوطعب المن نا قابس
 0 جبرا ابطعلامرفلاوركل العئيبوفو
 سوس م آمقاولئاقولو ناموس 0 يل و
 بوكرلاىلاج هي ولا دا امسرف ,راملا

 ا معن [ل ف حأو لحاسلا برش نم ىلع هي ظ
 يرلياولا مصنع 0 هارقاو سرملا ميس هب ا ظ

 . 0 ةو تسمح ءيبعبا ا

1 

 هعشن اكو س رمل الاربب رلاطعبمل .و يلع سا ل صن ) ةرجسو ىف اًسلا
 ايوهد نود نيل اككريعوا سرفلان اك ايييوع نس ارقانبسح موب

 16+ مهب فرقا ومما نود رعووب امو نيجل وبابا
  ةفافئر صن الوأب 1 نس صخر ملاوركك «ركلا نالدسكت ل رسكو قاقلا
 الص الابملاور الا ولكنل اككج وربى بلال لاجرل اك
 كايا طاير ىصو ىلا كت مل ومب هلاو سئ اكس اور مل[ وكلاب هل بلا
 نقلب الا مرميبل هئاىرصبلا يسسملا نعمان بوسورأألا

 2اماون كيِتبظنسلا نكلب هر آل 0
 للحب الغيل لم[ بفلا لّصفتو هل و ا اهريع اماو لبي
 / 10 , 0 0 مطل

 00 تا وعل
 دوريا ىوعاىس .رثل مرسل ىلع عبال جيميحو ادب رس اسروالا برحلا ك

4 
1 



 يو يتسم د هيبتا لوا طدلال بحس جدد دع مج هع دن ياس حج 1- .بو رجيم دك
 9 ل

 2 هرم كيب دالىادملابو ريع اًيمالامو كارسلا نين
 1 ا 0 اًطعب لوفذو حاس رهؤب تميت دعل
 كى معلب 0 ةراصحا نع
 لع ميارب مفتشي !نابدوالا ماجا ورصحاذا
 7-2 0 ملاعب وكر قاتادا المالح
 1 اوه د اًعطتق مل لال ةراصخا ىعربضالا ىسي
 ىبل احناكنارظن فيعاورضحاولو هتومورطكف نبع ارط#
 كداللاةئبرحاتملا صعب هئحن [ئالكالا اوملورسا| مهحئئقولاروصح

 الوركإال هنال ايوقاربدُش مي 0 ظ
 | رصلاضرعتب مو ىيسحوهو ىئيت رق لب حاحا ديد مرفل ْ
 سر دلل 0

 ظ ري طاريفصناكنأو و ليطاوشومل م|مسب دام لانمي 7
 صامتا 0 ةأركلا و يروا ,ىبصْلاو بعلا#

 0 هلا ياولل امال نذاد رماملعب ير 5 0م هك 1 3
 ”يعالمرلا بعاد طور 0 0 آ

 ظ ا امسح ْ
 قووممودلاو اللوم 0 5و

 ظ 001 1 ادم 0 2 1
 ا 1 0 اسأله ١ وكت امين

 ةأامل امن اكنالاقب نإ 0 2 : راما #..:

 | ليدز ماسر كيرلا ل تنل اهوا نب يجب 1
 ظ ةارطابقافم نزلا اللاشيا يبو كنزكمعبملاوأ دايما:
 1 اطعلاىل ل اق 0 ورجاأت رو“

 هل يردك تاني د ارد امج ل مف دب دخل هدو 3

 ةارملاو هال لع سيرافلاو ريغ ىلغيثكا. هلاتق نمو لئافملا بف



  فالخنل اجرل الفيلا لع ش اعل تستند لا اوتو ظ
 ل يلح صوصنم نال ةربعو لئاتملا مش ىون ريالا

 داق نع هب صقل ةءابرسلل بت هئالكرْلا نيا هيلع 4 200 هب علال كل دانءحالابز ضرلاو

 تيل اللا وا الاالخ كرلوف ا

 قحكسل نسور س هد 3 ةحبرألا س 00
 ودول منش ص انس تلا صقأت هنأ ولا دصع ْ

 قامو 0 حلاصملا امس سس سه مهن ثلائنلا ظ

 ةاكاالبوريمال 5[ مالا نذاب دونم اكد ةرجااليرصجو انكلا نمو ظ
 ماقإلا َنْذااذأ ةفانلاو داحالا ندالرثاالو انما هدداو رم !لعررتم ١

 لا رلقةرجابرضصح ناقالفالاو قس لانى املاو هربا

 او ةرجا لاقاناهسسسبب لجادما سرج .ناروجيو
 رز لادا مامالا ب ناار رضح ناو أوس ام,اوةلاعشاو ةراجالا [متسل

 سا رجو رام الع يلا ههركان اه هأر نإ مامألا ةررجيلب هلرضر الف ش
 ىروقاملاولاق ؟ديلغا حك البت سالو او هرب نم ولكم ةرجا .

 0 انولةمسصاخ
 هفئانعل واول ماس 7 0ك 1

 57 0 هك
 الافكدا تح ةمسنلا: ادجاواوكشم

 انوا ارهاق مالا قمت ىلاهئمسا ىصر يف اشاء 5 عبس لاكمال ٠
 مهري عل فرصتالا ماامإ ريعطاوم اقوال نا رصل اائاىلأع 3 ءاوهنر اردت ميسلون وويطفرلا قرتمشلا مة
 هقول نبال ؤضاسأو مراعينساؤاالدلوةراناد ياعم جو

 5 0 .! مبسملا ناممالك كره الي 1 ةردقملا شورالا
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 يآ أو 0 ا

 قل -4 0 اعني

 صولا اش أش دي يرت5سااات#

 ٠

 ؤ . جولملا تكايات 0

 ملا قهرييقتوو لوال امجيرألا 3 كلملا قالطابر اعشالل يشر ظلا وب ” محلاة عبرالا لاو كلملا مالب الب ىلوالا ةجيرالا ف انصالا ىلا تاق دشن
 قهفالخلعجرتسا ابر ىئرصل ار صخ ماذا ىحةريخالا
 | ل ِةناَملانانصالا ل افن سا دمت مصملاولد رقو قايم عد والا
 ناقفلا,رسكنمقتشم,تنلا اب ابل واناوتبمل انف ةمركلا ٌهيالا هيت
 افاعي وام عبصت حس بيبا 2 هللامال نمايهوهو هريظلاو ىذلا
 * يسئ م ىؤفلالوى ف طحال و هيلعمس لص هلوقل منجا ح نم

 1 ايما سام 0

 ا

1 00 5 2 5 00 
3 
310 00 

 0 ار لالاقأ هال ا واكس 0
 كهل ناكوأوهتبا 0 1

 ظ اكيفيرق 01 1 رتل دا ا 1
 ١ 00 اي نيك داما 5 -
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/ 9 
0000008 

 1 | لا ,
 0 :٠ هلك '
 ا

1 
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 ا
 رار
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 انامل يلا .نودا وز رخل رصئفل |ءةفاسسم طارتشا |

 10 اقل و مؤازودامدابد» .:ىين | |

 لجإلا ]وح رم فرب يشل ليلا ند فاكرل ا نم ظ
 50 0 اساَعملامناكول اك
 د دربرد هدأ قاد مرر نيم 4

 تينا وا ميئتملا مث ؤعالاو ل | همنا لعاب أملا اوه 0 ْ

 عب بانمر 0 هلاوونحب ملامورعم ناك نمل ناب لونفنملا ةبحنم ا

 برق نمي هيف قرف بياغلا لاملا النحس الخلع رتل هيوح أ

 هب ىيلبالوامإ ارح سك ضيا ايميل اع الماهر هّيفاسنملا ١

 تسنكملا قالط او مدعل اكن اكف هت ورم لك هنال هبورصو هلال ا
 قئوعبلا لاق قياللا لالحلا تكلا لعل وجيراملاَببدحلاو ٠
 0 ا ا

 : نبّدلات تايراداب ىلا دخلا ّيداول الح ءر رعد
 1 1 لا ناك ا
 كلجداف كفوف ون دبلابس كلام داخل تيبلهانمئناكولف .
 اللد دا فد ايحنلا كاملا 0 ةاكرلامل

 قايل !نم رض هلت رلعةر دفلاو هيلا ةجاحلا نعام او اضلاب دنع .
 ه:ةاذي س املاح اس ,وأرخاَو هرع هىعرقزملل نال هبجدالف سئتنلا تانوعبوا

 راء اهو هطابحلاو ءانمةورملابهذأ

 !اوربطا لوالاوىناةر 1 0000
0 

!1 
 ظ
 ا

 ع
 ىعب ٌءقأرولا,بسكتل لاب ط بسلا 3 ظ

 ىنللا كارلا نانا 2-0-5 ملعب ل عَتَشا نمناروك دلال يلغتلا 1
 راما ا ظ

 ىاهرغم افا ارولاب بسكلا ىلع فولو لاقراونالاؤ تدب
 نا اوييلغتوا هب انك صرف وهىزلاطعل اذان ارفل اهل عب ل فتسم

 لاوس اوووي تحرك !«ودنلا نميز لسا ظ

٠ 
١ 
! 

 ظ



 ا ا 2 32 1 و ري

 داوأ نيك/لف هودي سرادملاف ت تاولخملا ةسزالمو تادايسل
 4 لسانا ىدب اعملو تسلا نالةيلعف انفتالا محن
 مل ا 1 وا
 ' الوارده الخ هب أنك“ صردوه 2 2 محلستشملا
 . رشرلاموص هر ُردول هدا ىرْرلا ىوأت وردا: الطمع هع
 سيول داون خل امتي اك موصلا عم تك

 لاه دخل حاكتل الجان 0
 منالامملا ىدانك3د ره اطوهو ىمئا دس زمنا
 | ناملاول لل |انآةالصلاو ةداصلاب تفولا

 لع وس اف قوىمثاأ 0 ل م
 دخلا ا ارو قىادم طز سالو ف نم

 هيام 0 و 3 0 0 يدلل تماما كاس
 ميرفل أو أس ع باق لاس نو لاسلاانمم ئطعاإسو هيلع س سس كف 2 0 ظ
 روموهلل عوز لا تيوب عطا د ةصورلا 2 ا 6 00

 ٠ الئاصيإ بكس لوا ضف سبل جور ةقفنو ا بيرق ةففست قكملاو + : 1ث 54
 لس 0 و 0 ضو 0 32 : ا نك ناك ذا نالخلا لح بسسس افرع امجابنعا عن ام 5 26 1 | 7 هكر داق موب لك بسن كلاك ايد هنا الا ف اص سسوط 0 0 ِ د

 ' قف نيعرشمل ره د اس اسر 3 1 هذ اة 6ع

 ل ا 'ربكملانإ اعلاف ري كد 327 33 هلك

 0 1 ا ا ا 3 ةاةميع 0
 ٍْ ددسن لد حدداس) يال لبيس مل |

 جلا !ةابمطعي نامل او ةيصاع هس اًملأٌق ومدصبئفقانرال 2ئَمْمْلاِب م
 . انزففن يجون افودذاب اه دجو تراس ناوةيصعملا نعاب عوج هيلا

 || ةجاحلابب .انكفاب ليبسلانياروس نم تيظعا هئبحا طن ,رواس ناك



 عير داع تبعا احل ترانا نزال ْ

 ارقفل ]رقفلا مم نم رمل ىداعلاو ىف ثيطعا ندا الب اهدحو ترفاس
 ترش افةعاطلاب ىخلا ىلع ةر داق أنا يعل قر ائل ا الع

 ةبحو ةجيورلوا م ع ا
 0 ابحوراطعإ ْ

 ل الكصنفاف كن --- ١
 ا كل هيبرق ٌميْوْس

 والاب عروق ئمىبكسملاو لاف فاتن فصلا عرش م 0
 ةرييو د سبل مو وير شنمو ههطم و نبانكن ماعفوم دلاحيبىبال

 1 ا م لديلا ءايخل امه

 وسوي اًموا ةحرسالا جالو ةرشعملاجانخ نك اقالالا
 نلف يلازغلا بنل يرد تملا فسأل ما|ءاصن هكلمي امن أ ظ

 هيفكراننل ثلا اونو زقاق هزت اهيا حرل ,!ىئلاوه
 ةارت 1 ال يألف د لاو دوف وايدوأسا اًدالاسزمال ٠
 : 3 0 0 ظ

 37 7 ميلا ظ



 ل حو يا ولبن :ببدحا لك سيبل ذا ظعاوةناكنإو
 كلانا لص احلاو هيف يمت ن انك هلال الف هند هسا

 ! يورد نت باطيوررتت# دل مال ءانتسللاو

 ضقفس 0
 لاف ٌتلاسلا فيصلا هقءانكرل

 مساقو نييكسلا عفديام وادآلاب لاملانممقدصلا
 نمؤاّلاو لاوصالاىوذ مامرحا نائاوهورش اهو يلا حا نأ ارا 0 ع كو شوف برعو بساحو
 00 موس مسا خيم لع ماعلا مساق رصل ناعرسلا فذ را
 اعلا ا نمنخود دن سس: ناوع | سويف املاو دالبلا نال ستزب

 ا ا 1 ع ١امركصا نانرجو هئيالو موهصؤقار) وحدود امال امرت هر 10 ابوزصو 0 لكنا مهلا مالك بصف دهس يصد انس ابق بمدلا كاورتم [قئسْت معصا اخد اف ةقدطلا همت خأ ةببغافابا برش 1 مساودرمنالو ماع الاصل دصرملا سا سكجا
 تالا هلابكل منان ولا وةجاخم دب لا مم 7

 0 اا و ماعلا

 مالساعباطعأب 0 خا يا

 نيىَنَسمْلا يف طعتلملذا اميولف زافلوملاو لاقت هلوتل ةاكرل اص
 قياعسا انهما ناك لولا الع الدجال

١ 2 

 ٠ بابراووطعاام بيكي باك 0 0 0 ْ قرش

 ظ كل ا املا الطفس الا اابامحوا كلل ةردولد لمعلا نمل
 امناعوطتا مادا مار ل. ةأكرل 0

 ا 7 ايلا طاب أك ملا اليك ةرجاكبحاولاةيف 20



 نسم ارسم نوطعب كلاثل او لاملاب ىيلاتلا ع ئغاف مالسالازغا
 قالثل نالربطالابر بجي نارصم ا عشب ناك اس اهو طاصلل دسرم مئال
 تسمو ممالسا ىرب نم هورانكلا ةفلومؤسا نمل وفد جرو لاؤقا
 هسا الرب ظلال ءاهربع نمالو عاجاللا طق ةاكرل ا نمن وطعن الف مرش

 9 نارا

 مداًضلا قالخت هلولص ىطعا هن اكفور رسل كزمِش اكل ا ناب
 لمبسق ناق موصلادب ىدوبام بسك ]وير رف عم تائلإ طخ و
 سيزيوف ناكال رم منش حنايطعبإل نكسملاو ,ر/فقلانارسرق



 00:27 مسبب

 ا

 مالا ا تاس ةانازمسقركبا
 نمإطع هئيكرهب كفامس 5 اكل1نارساولو هبلاةجاحلا

 لس هر بلف ىوفنلاى :دانكىعةالفن اكسس كملاال
 ” ىكربووم لاملا لوصح ا هلا ناكنأ هممدب هلددىلغن ىايفانن 0

 اقل ان اكنادل ربع موابفات ناكناةدر بسلا مصنف ولو مي جسم ' ْ

 قف عشمدرسلاو سرفر لب هنمد درتسبب) ماصخت بسلا هكلمولو 19
 ة 0 ا د دهممهُر سوهو س د اسلافيصلا ا

 تارتس اهلوف موبومؤم اوبر ملا ارم طف سا ملسمل

 مواوتسا اولا هلا لاق ىن ذى ملوألا برضا 5 اريرقوهسفخل ٍ

 و 0 هصزل ٌنمملَسِمو طع! ىسيلو لك ا0عرتو دامت ْ ظ
 3 |١١ اة يلة عمو توسل قلع مئلتاف ىلؤم ا 1

 ظ 13 قبسود [سسفنإو ةففشلا ل ف ,امسالاو نمل انَضْنَوَب
 'هرارال ناب هسسيجا الال عام وحو 0 .ارسناملا مروع ا مَرْخَبَع

 دارم اودع ىالاب نيدلا 000 ا ع َ
 لاا راس رفامكح تعطق ةبونلا نآلإءامس ااه كتبات

 كااققيبسلاسامسم ها زماان اذا يميز لعامل اهب ١

 لاق قايورلاناالا هلاحر.ظيلاربتسالا ةرملانف اوضرحبب مو ىدارلا
 محو !ذ لاق هىلعم ماقالطا ليحكم هيب ونقف رصرظلا ىلع لاذ[ ربعي
 هدا امردتالوللعبال ناتلاوةدملا نر صقناو فاو رلال اقام هرماظلاو

 فسر ؛ةيصعملنارئس طولو مامالا سل اقدوعد مه 9
 1 لاح ابا ا اًضيازوطعي

 ,د/ ميال نكات اورصملا لع ةدراو 1 20 ْ !
 ا ١نامرهب هن 0 7 ١

 ظ دنا هرخآر لا نعَّمْضصو اقلقن
 4 1 4 جرعه و داوومل 001 ٠

 ْ حاملا: عم زعل لا وعش الا تافليميإ هيدي شيام 1

 تااولاق' 1 مياوحرص امبرو بس ف اب كامل قخهنو وستتم اخ

2 



1 0 

 :هتبافكررق كلمول لب“ زتكسملاورفلاربتتيال نيرحاتملا صعب لوف
 صا طلو ديفيس دعمام كرتيف نكت هعمام هند قولو ْ

 مصملا مكر دق هيبتا لاو ةضورلا و هتذاو وهب دقابدب ْ

 متلاو طعبالدنا ب ان اي .دواضصف طعر رفول هنا اهرحا نيرا
 ةطياستح اكو نمر زعبالا هب اضف قعر مقيالونال طعل هلاٌءْضورلاو؟

 و عامين اثجاتح ب يحوملانبدفو نمد نيدلا توبللاطل
 ةحاطل ساد ارم سيبلو هاطعإ لعام فت تباملاىلا الحلا ا
 ةيصعمس قة ارتساللرب اعفاللاوةروصلا هذه قدي وز |

 ةيانممن اهجو الخلان صراعا مس اد هلولح طا ةشاعتالا
 نآلا بلا محاح مدعل ل ولحلا البق طعلل اماوةّصورلاو نرحرسلا
 ,سلافف قاتلا برصلاٌق عرش 0 وهن قولا مرْئتوْدو

 ٠ ٌعينف فام ن اك 71 ناحل ربل تاذدته ا ارئسامالاوا ٠

 1 لئاقربظب لايت ازنلاعقو نيتل يبقوا نيصْختن نيب
 0 ا نكسب ام نبوْيسُنُف

 قآل ١ 0 مصل ةرامع كل دقلمس اكسئنلا ككل ذقلاملا فالتاو ١

 يل رمل 3 هجاخا ألذ ينيج طع الئدقن اع ناكني
 اطرًسول هنالو هنالا موكل لوألا تيسص اح او ةريغ ة فسم
 ل سدلا نك اذااماءسركملا ةره قةيئعرلا تِلقل

 نيود همزل نم مصملا هطتفسا ىذلا ثلاثا ب | الدئاف:
 2 سا نأ طعبك ٌمْنَف يكس 0 رطل

 ا ا وابا و  ماواتارعل اباهربتمنكب ل نأو
 (لا هرصو ندالاب ىمضا|ذا ام فالخخ ديلع 7 مىفاضافلا
 نئطعا رح -و |[ الار سعا ناو ه عرف نمأنت اال وارسعمل
 1 ّق لئنحإل 0 0 اد ود

 اسري كولا مب دلا هي ىصقو نماضل ا ىطعا ا ذاو ظ
 طعب ل نيكسوماناكن أو هيطرْسمِل ويعم رعاذامجرب رن اكاق

 زيعسم ةرارع و فرص يرْقك ىرقكة ماعد صل نار ساولو اكرر دحاو ظ
 ىسجلا هاا اك سفن ء ىلصكن ارنس| نط وبه ريس كفو ةرطنقابد
 منال هب مزجو ٌةصورلار صنف ىز | جلا سارب عوبا هيلع كجو



 رلبكو عت رفعاو نيزتكالام الكبس ىرلاوه ىعرذالكاقؤ::: ظ

 دوروألاونابورلا هيلع كرجور اعل اكويبع نعالوقنلا نمرلا دن
 0 امضورلا ف كحومضور قىرئملا باد مجو

 د لوألا برم قارا ولع صح هارت هيبتا :
 " نقلا عمره اطعالاز وطاكه ناب هجوو قاتل ابرصلاق طر نبالمنا ٠

 . ملسشلاوينألا نيرملل بلطال دا قرفال هنا مىةلارضاظو ليخانلعمز وجت 7
 ' وزب اكلان ذاب ميرقلاواديسلا 3م هراعلاوا فن اكملا مو كس ام ش

 يناس بوش ا مراغل واسال هذا مزئعلاواريسلاىل مراغلا الل

 وركد نمل ارم سن نسب تال نزول اح ام امامه عطس م ا
 أ نايكسملا|«مالةاكر قبال |مداعلاوا بناكملاد نعي ديلاههلستن

 ظ 000 وو اعلا ىورسملا رتبته ببنك ١
 ةاكلالاموب واس فتساوا هراكلاارب ,اوا نياك ملاقئعاولو هم داري ظ ْ

 0 ,لةلولاو فاتعال لبق امكتاولو ةلصتملا متدايزب ايرسم وتس |ايفدي ف : 1 ١

 : ةامرع هرعبوادوصئفملا وصح عمامبكل ام عمفلتل اركب
 اول ويفا ل ذرحاكل 3١ امينا ماعلا و بن اوهب جوملا“
 | كفو هلو ةراعلاالكناكلاهيماب نمىد دم دورْحا)امْقْفَسِ نإ

 هبراصبد همزل قحورح امهنمد راسل صرف ىم بدل م هراصلا | ١
 ظ ٌسويحو دحا ف همر هرم لك هل فلست نط راصونالهنم دنس ا اضاع ا
 ضاقلانابولو ناك اها رص در وجمالا بكد ل نئبرحاتملاص عب مر '

 ةسرلاهاطع) ناو هن هب رم ىضكا اهل م 2
 ا فرصلاؤ عرش موطرْس اًميسالدب ناطع)ىذل [نهصول ايدل ترق
 أ نآوبد قوكاس! الأم ةاروكذ ةازعل اغن سال يبسدل امك عباس
 ا فملابنولعَتسم او هلاوطّسن تبحورحلاب نوعوطتب لب 0

 ىفاحيرْعْلإ لملم اعاو بالام ه.يرعل اًبعلارعم ٌُك ؛اكل ]نم وطرف عب

 ةاكلأ نمنوطعيالف ناوي دلا 3 داس تبا وام

 . ساصيربا لاقرامناعا نب سلا ايدها لع بخير رظالا(ؤ لام
 - هيلعمد الو رد عزم ولازم ن فايع امنا

  ئلالهأنعلزعم تاقدصلال هاو تاقدصلا لهارعلو ارعمإس 1
 ْ مسا د دخل ةايزلا نماو نجاه ولا نموه داهجل دباوذخا د ا 1

 برْسلاكالَفَْسِب نا يمص برّص]كلو كل دورحاولل روم نعي“: 1 ١
 - اهرعبلعا د ابجللاق لانس !نالئاز «هما1ب ديس اوردر

 0 دا ظ
 اكل ' : ظ 1



 قالطلا] حسا ]يبس ىف نولت اًمِب عّصومربعَق ىلاعن هود ليل دب اعرشو
 لعلو ماوشو هيلا ول صوملا قيرطلاوش عضولإب هساؤبجس ناكئاو هيلع
 وبث لات هسا ىل | ءلصوملاة داررسل ا ىلا قيرطمنال د ابطا, هصاصتنخا
 ليبسلاباوكافك نماكل فصلا ق عش ٌمميلع سإ] بيس قالطإب قحا
 |ميقم ماورلب ناكا اوس ةاكرلا طحن نم حابمر مس ميس مقبرطلا 7”
 هئمز الط ك لذي رمس كربعوا ار كذرثكاوا ناك | دحاو عرمس قهيز انوا

 ىشنلاقراجير انجل قَهَفبقحوهوادرفئمالا هي درب لل هناوربزعلا
 : امس يرفسلاريرم نالو هيلع س ايفل لوالاو عارجالاب قائل اطشاو '
  ب.واصمعىلاكت هسا صر كل امو هَفِسِحوِبا كل د 3 قل اخو ب ابس ىلا
 ناكناو هقرصلاربع ميفكب ام رنإل ناب ةجاطل ملا قالاطعالاو
 يصعملا مدعو هول هرهس ناكوا ابوسكن اهؤارخا ناكم ق لام هل
 افوركمواة راج مسك[ ح اسوا ةرابز و جرف سكك ة عاطئاكا اوس ةرفسلا

 ةننوتل لبق يكوطعيال ةيصعم ا رفس قالخ هبال مومل د, همر مسك
 34 ب اعلام هل ناكولو مايل ارشسك يحيرصتلال ارمسلامامال اهب ئحلاو
 ليقو رئعم لاوفوهركاوىطجب هنأ نبا نع راق لقت هّصرفب نم
 هه اأو ةاكرأ 13 سبل صئلا ناب در وطي هلا ق يلع صئاك صن 1
 ياهلا امصالا كده نمابزم ميلا عقدي نمىاةاكرلازخا طرشيو لاف

 ةَقالارْنكاق افنابورطفلا ةاكر ادعامف ءارجال ابركاكل عق دتالف مالسالا ظ
 م/ء| رفع لا دزنف مىيابنعا يمذخون ٍلسو ءيلع سدا لصدلوف موملواهف
 دايس افكم وكر وخل اطاوظف اطاو ناز ولا و لابكل اهدنا( لاءاور
 ةاكرل اق "ا ايرئاكل انو كي ناز والو ةازال ةرجأ كد ةكنال مالا ئه

 الِفؤِحا انلك ناو ةّصورمَلا ةَءرصلاق هل ىحالف ةقدص اللقا انال ٠
 هيف فئووا مثي لام لعل كنسإ نأ وخال اكمئناما مدعل ابرق بصب
 ظلال تسالواةىيغلااو عقلا لم املا تيب ول سنا ىسنح مع طع ااولو ابل طمالو | ىئتاه نوكبالت ا اًصراةاكرلا ْدْحا طرت
 رمضلالالوررجن اال ناقرصلا ره نا [سو بلع هد !طصهلوف مورعل ىضتمر ع ع] كمن قدصرو زئملال املانمزخالا امملع / .رخازكوامرلع
 هلاسعالوابُسش تاكدصلا نم تبل !لاف) لحاال لاقو ]سم ءاور

 كلللاءاور كسب لب ى) كيني وا ؟يقكي ام سا نسمح و كل نا ديالا ٠
 بحاص لع عوج ف اعهئرجا ملك لقتل اوا ظمحلا ف مامالا م رصتس اول ظ



1 

 ل جل 0
3 0 

 0 ع ب

 0 0 م 5

 |ناب ءومجا3 قرفو هباومزجإب 211111111 5
 ل اسف سما وهطه اساور اينبم

 مس اناازنا يق نافوررطوغابصلا ناب هرج نايبلا
 بيجلءاكز كآدعف رلا نبال آو اك اوواكرال حاز ماوش ا ءاطعب ام نالع ْ

 ابقي العب دقاكلاورنعلاُو هوخو فلا اورجوتسا اذاكي د لح ناب

 ةارلادحا الخال ل طابور ئاهىبافتعىا الومازكو 0

| 

 ||" "لخؤ انلاو ور حو هرعيوف دمر كا ور ممم مول فوه ةلصصالاو
 0 قرشا انالامتح 00 0

 اا ا ا ا
 . لولام بنل ورد مانام مقل المالوب نا بضرملانا
 ٠ :[قارارم بيل وركو اهقطورشلار صح ٠ سال سجل ذو
 هسفن بود قول م عيم قا ةأكزل !امقدرز وطالق نئاكلاارعاكةي ,رطأ

 كلا قباعق ايس امؤمةاكرلارلبنس نوكب ذا اهنسو ناطنفل يالاكالح
 دا تارا سورا اىتتسب ل هَيفعَن سول ص نوكبال د اارممو

 هيلكخرخل 1 قف مم وق بالمتجل:اولولاصلل اص ولأ

 0-5 اواارئ قفل ا ميس نموئاكز نمويلا فري نا رول ههفْكف
 ١ رفاظاوهوةيببش نا 0

 كل ىلع ساو السك الصلا كراع ىمقرصلل 58
 ! طيئرايلسمولب  ةافيني هل ويوم 7

 أ ىف م ارعقدز اجديلع لو

 يع دايو كاتو هناسأر

 ف رىكابراو دادي وبول ظ
 عفوا غفو نيكسكلت 0 'ء 0

 عوخو رعاك 3س اكن امو ذاك 20
 فا ماسالا اس 0 مس
 0 م دب وصلو

 ماس ب الك ا
 يار

 هو“

 ظ داسو المل صلاتك ت كيت نا لا كهيليملا

 الفلا(



 !ناكرلكوب
 اهقيةنين لكي 3 ا 0 داع همرعالو هيلا

 10 ”١تاكرح[ اناصالاؤ ناله لواهّرسعل كي ذأ إم

 هن ١اهلعانادعب ةقدصلاوال اس نسٌدلل اوطعا ٍؤسو هيلع سا

 طدرُسلا ةلاحو بسنكلا مدعتدا ناو نبا موا لوى امش ظحال

 نامإلو ةنيبالبةدصب تافارببك [كّشواانمدز ناكن امقدصب
 ةَز بلطنمىامل قرع ف ان رهف قارس وق ناكناٌقدصيا دو

 قو دفلت لع ةنيب فلكمفلت ىداو هبل ا رلاف هرص معزي لام

 1 مدينا ؛ارلال اق ل دعم

 ليعمل فارم ا عج داك ما او ىربطلا

 ناهملا م فلسا انايامريب ةعفرلا نبا قرق ناو 0

 جرحا زه قو ةئيبلاس [فاَدْئكصالو قدصبالهن ف
 ا م <اىجامو قأغن لاق

لب ليك ل مدس نب اوانكسمءما |وعدانمنإغؤولا
 3 ...ىنهو ةنيبا

 هقالابعةاكزبلطنمداناازكور وكلب زبضفتلاا 0 8
 /6غلصالانآلوصال ا ق ل ابعل الع ةنيبلا ناك م منافكت هبسنك وبال
 لاق ك0 رز قف زئاع وذ ةنيدلاةساقآةلوهرسلو

 ةقربملاىصتقتنم يرق تماذكواب فن واب غفت قيسلالوقو [ىئش
 ةاكرلا فرص نكي نم م مَقْعْسب هم ايْفِب

 نب اد اهاصاوةضورلاو اكمجو هرخ تقولي ظ

 ١ ارهسلاوو اديس رع :لاعم ابق 7

 ةرقو ةريحأتل مع دلار رئللروبملاٌصرعْس مولصُخ مق اًدكسالا
 ك1 توت اهئ اهبس دو يفارلا لاق يا ةئالئب يسكرنملا ظ
 عقلا تافاف شو ةيمالاطبسخوةقفلاب العدا هير خاوحات ظ

 قئاس د نمدوعس اورهل !ّيمويتماوابرطل ررطلاو كر !فافملاو

 جاما اغألا هو لذخل/ملاجتت عما تالا زمفلا# /

 لل( فره ماها دار اول قب شب نسا هنا طزسرلو 1
 وق امال معو ءلوفاركو كو 3

0 5 

 قاس نخل دل والا

 ظ از غخ دما ا مدع

 ٠ كقح عل وربعف مزق نوبل



 اد

 نجيم +

 ادور |ةرابع مم نْفِس ةيدييسسسبب هيمي نب ةعاتم | نود هيوم ةلاجُو
 ,[ويوَدَح وىعناكىزاغلااماو 0 عير 1 وامس وراس وسوبر دارا ذل بساتاو
 ,|هيمرركسب مريس مسفن إعرف نافهتجاح فو وف / 1 0 يود روملاص ى دكم
 ءاندسلا 0 0 دادرتسالا سن خال وى
 0 موجلانعميارباوا مق انعاب هبسل عمدت
 5 هود 51 ارباب رخل ارعوضتسااذام .راقلا قالتلى هرتجو كارلا ْ |انا نيعنسول افامو عوملا 3 ل اك صوف ملاب همتعام|لالانحا / / 00 لهوا رٌيَمعاق ربسل ل املا صعب مسولد 0 ا 00 اف ص+تو بيلا عوف دملالاملابقتعلا لوصحدوصمقتللا

 اعةءانكلاب افا ااطمي هز غو تن كو لم لماع لاطب 1
 ِ منيبلاَقاننالم هسعس ىزلا هناق هلاحطعي 0 41 | قطران ادالس هي كاملا بلاط سوقنا كاف 0 ١ ا هلا نمويلغ بانج كهلان نإاضيا ديالو

 / واج ةهفرقنلام انالاميلا ضوكا ذا امك ر وصب اذ د ص دال
 1 0 ل لا تانيا انام عشنا سمك ءاقبايول 01 1 ةعنرلا نا ذتساو !ىموئرجابلطو هِقرَفْتلاو صيفلاىعدا . 1
 ا كتدالا لاق ابصللا مال بضئوم ىيضيراسشنادانابول 00
 ١ 00 هال حجب د همهعضفًعسل ئمفارف 59 1

 . الودويرتثلا ةمصب نيل صراضارس رشف أنه ةنيبلاىأ هه نط / وفوبمالحلا ئاب امج از وري صم مراخل اكجاتحاالا وسبل 0
 ا ظ محبا 0 قوفارلاهسسقفسا !«ةدابرتلا ظفار نكن

1 

| 

 | دارتشس اناا ميسا انجل هنار ارح اب رصطارببختو
 6 1 رة ضافتسالا لوله اح طر انيك ركوشو
 . سائلا ية ّصافنسالا عقارل وتقاسم نسا ةراط ملك جبل
 اهطرش داق اخرا توالي امهنظلا ل علوش

 هالات قرد آو ببنك ىكلا 1 مجم عماشفلا ظ
 ارسل نابل عسل |ئندصخف 9 5 ا
 انسانا ديدستأ# 0 0

5 
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0 !نمناوهكرصب ءسالكنال بع
 عاطم فب رشي انا لاك ناب 507 

 لوو اف مالكلا ب العأو اود يلع ةنيبلاة ساق مرا

 00و سس افانمىلا

 20 ظ
0 ْ 

 يا كرمه انك هلعقدب نا دارملا , لق ةاكزلانعهد

 ىجش تلاس دقو هركذ نمر ملف جباذام بلاغ ريعلاىلا ل صو
 ديرهاظوهو زنس ةبانكرطعي لامك كن دنع

 هنااا ردا ىيجبو ىتكرزل | لاقراقعلا كرسي ئنمرصملا م الك

 3 هدا ناو ءلافزتشااشنا ىزاغل اكنوكدا هبت لا

 ييركل | نسمع نم امإر ك0

 كلا لاك تل ابعت الادب ىتتسام ُ

 ملم لاه فن مناد ايلقابىطعا فرحمحاو ف عض جاولو ارق

 عل 000 0 بام

 سوس 0 ١

 هير واصقفت اهنه صئفنو | مس ه5 عيتإم ولك سرفتلا لع
 ب .يموضهوكربحوم 701 ةحسسسسيست ل 5

 أعل اةدحوم لاما ةالتأملا ا اوم ا

 نونا ءلعجمو ورز زلال اق تب: راو! بوبحلا عيصينم ظ



 ركو اباه دهن 53201 يا اكناودعيرطو *

 7 00 0 ١ لعامراعر اكناأ

 يلج رانا مسب 4 دلل اح ماقال :

 0 1نياف قرافلا دب حرص آكملايعلاذكو مسسفتلا :

 ةرغيو رصملا تكسو ىنن ال اقنلا المل امس كد ذ ناقمفحدتف
 00 0 ديام اقانع

 مده فب عواورصخاوأ نوقّضيسمل امض ااا . ولوالا
 رد كلارفلا لاحم هج تخمر: مثب د فصن لأملا
 0 ىأمر رج فناكط
 ْ اكلارعت ةحامل ل يل ملا شما حبلا
 , ها يسم 0 0

71 
 )| 4 ا داملاوسلا هلم م (يان ولم 9

 ١ اا اامعض هلصوب ام ا

 اًدهوهصورلا ق اكشب رقأشنملا دمة ةال ةذطرط عىلالاو

 هب هنبرْحاْلا صعب نيذؤ فل اخي او رّمعم اوه واموي
 انظف ورمل هنحاجر دكدجورهكفو ناحاذ|ىزاؤلا

 اغفخار واش ذةوسفلا قاس ارقو ربع ى سل ىمألل انك

 1 ناس انا ماقال تااطنأ علا لاول مضوسو كي
 تافاوطعلاهقانعأو ني ىالك نب
 لولا بلاك تاتا رسارسإل ةفعيدا 0
 ةردرد ركل اببسح رب .ن ةددلاتدازذأف كانه ابئماقأ نظب ةدم :
 ةجاللانه متي دقو كانفارورصوبب اراد ىلا ةاكرلإ فنا 3 لد

 اهل واسراقلتافب ىاكنا اهنصق ىا أبرق هبه ماظلاوهازه ور

 الق ءلاكلم حالسلاو سرفلا ان ذر بصب ه هيلاةجحافل تمققأ»
 يات نامل ٍمكَف  قرافلا وب حرصإكر اكرجراذا ودم دورتين“

 0 داس حلاوي د 0 7

- 
3 



 رئلاوركلانعُن 0 ىلإ ١ 24 أير 0 90
 هب هحوامو ىّتناى رى ادعت هاذاامساللانفلاوةدر اطكالذاح

 دال امن كبل عة تيوكسىأاام ايه رم اطوفودارملاوه
 مضسرؤ حج نمد انعي ]رد قهغاتمو روكي تاال اهبلا ةح اهل هعاممو

 كرد ةزعسار صلال قابس موا ببنت ةجاهل امتنالالك
 . هفالجطلا يصف كند وهو اعجنا ذا عاتنملاو دارلاديلعٌقِنب امو
 ديبجتوهو ىسْرلا لاق هزل فس ناكولو ليبسلا نال هينا
 ٠ اري هلج سب و ىيناويلا ةرورصال امي ةاكرلا فرص كبملاو
 اطلع ) ىعرصملا كس و هفسلا لعمل لماما هةزتلا لا تئاناذاام لع
 كلاملاواوارام بسنحل ماسالا ميدلي سيف ةةَفلوم ااب|لماعلاوةلوملا
 رس لماعلا اماو ارلاقتف انما نارك عج تاير ف طق ونا

 لع 6 هّنعب 0

 1 0 ةدصب] 0
 هترخآ لعلم اعلامرس مز الاوله طاربعب هفرصتلةراخالا .

 د ' ةاك,ل١ ناشر ابنهم رس صفت ناوئارصاللا حرب

 أم الاملا تيب نمؤماعلا ةرحا ل عدت نا ماالاىلر نادقابلأ ظ
 0 كف اننا |ةمنتب كذا 91 وع سا راحل اعجوا
 يااا (لماعلاوطعب تاروخاكا ىارلا لاك عوسسسسم داعب

 + م ىفاودنعيذالا لفن دوطتل ١
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 35 دا ف
 نيو 1 رع ا مع 0 ب و 201
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 انو 30

 .العاالارصتب كو رم اجل اروح رعاك ل عمل ل اهن هس اصرف اره ناب كيسلا«ددو هكفرل اس اون مرجاموهو ٌةدعافلا لع[ تب كسلا
 ' (1]ملادعت م طا ساو كسا ايش ذحابال نال علما داق لاكن سالك
 لاو ةمنكلاو بابل اكل اكتمسانمازهو وللا نمطرس ىلا جانت 5 نيد نال سلال هنا ةرعافلا نا لافي ئئح كبتكا رصفب المع كربئل ]عنك بلو [هوكوا يف نم كال المس اىئالارعتبجال هب مكلم

 وم ىرحاةفصب ىرخا نمو وصبر نم دخل اذا اما ةدحاو از
 | ههيرغفاطلورميمنرس نمو ريصت نئبمرائعلاعم مراعبُْك دئاول د زياج

 قاف كسا [نةص,رونماما|نّتسل أع الفا ةرنجا امه فرصتي طواشوم .
 - 3 قام يطعيفىمتاهز اضكوزغلا امردحاو ىأئولل
 مالا نق ناينكما نأرطغلا ةاكز ئيحئئاكرلاب سال فأنسمال ا ميكن ىأ

 اهتْسا بوجوب لوقلاو هيل اكَةْئالُث ل||,رعذ د طوحال اور نحل اوتهزح  رامثااوراصمالا ف |مفأ ميلعو ىعرذالا هل قدي ئقااناو_ هلا سلا دحاو قا ايؤرصراوجيبئتلا ب حاصر ابنخانعوقارلا كجو ىتبشلا 00 ا رص وح ةطيضال مانا
 ظ مرطقطلخرم ”لبال ةعاجلا نال نكد بهزملارهاظن اا
 1 ب 1 اعل املا | كلاملارسفنابالا وةداعلا ف قنص ]كم هتان لع مرق روت نكمال عال ]و

 0 مم طوفسل ء عرس يئيح ةوشفلاو لاطا تيب نئمال ماع مامالا
 رجاتساوامامال اىلآ هاكر لاومالا باعصا نمي محن

3 
7 



 دوف ناكرتكوا درع ةاكرلا عبس مص فْئص ةريش لماعلا
 اي اقل ىو عما ا هو ا

 ليبس ناو, راقو نك سمو رشق عيدا دوم اود 0 اس ْ

 ا شرعا الوب ياسا ساعت نسال

 |فاننامر قاماو مسن فن اناره لِجلو دهر ع دجأ ال نأل كاسم ١

 هشصباجللا و نامزلارحا3 نإ ارا اتركك يبن اكل الارق 3

 7 رئفرصلا قالطإ من ةيسسسبل انكي نمرجالف
 ناب فرص صخب رق سس اًملاوىن :اكملاكمل اب فيصرقف اميدحا

 ١قابيرصيهناةُضورلاةدابد د3دىدع“ ”اواادحاوالا همسدخال ظ

 دوقاكرلا لب فمةمدحا دجوب مد اًورخا ربل مسبإل ! واخ سي اكنادملا

 000 وااو دجوب ىحؤاكرل !كقئحاهروط ا

 مج يعمم دجاج يما م 77 ْ
 11101 دال /نا داق ااقنو 1 ظ

 قرص داحاهدتع صاح تاوكو اوكرلا نمي ىحو بعوتشاقرصلا
 عيصخ ََ كر ف بعيوب ٌنامءلع بالو باعبشسال اهبلعر دعيبال همأل

 | اتط و نلو اودحاولاب] ايصخت# 0 اكز طعنا هل لبق انصالا

 دوحو لحد بشت ةدحاولا ةاكرل اككدب ف تاوكرلا نال يٌجيرحاو
 ىلاز قنات ادانة رادو سلع او : 0 مباعيتسالا

 4 1017 ةويعبي ودعت ولج .٠ ههنا با كربظت ُن ا وحالاف

 سوا م ا ٠

 . هيما 3 اك يلدا
 0 مال لماعلا معو

 0 ا اي ل
 بعلم حادا لاما عنا العر رجلا فرص الإ لعلوم

 نوط ]ماعلا اما ل شلامل رضيليقو فلو ىذلاردقلاونز



 قانصالا نسيب وسلا بو اك مبتاصحئاداو درك
 ساكت كات لع داربأل هئاق لماعلا قوأل نير وص قر ذ نمقئتس ٠ هس تنأوساون ..كب ذا ضتتقاذ كيرشتلاواوب مريب عملات هسا ْ الو هراصخلال رشا مرضيعب ةبحاحتن اكناو كلاملاوا وأم امالامسف | اوس
 ةيدجالو مت افكر رق رطعي هنا هتبافك نحمي صنل صامل ١ وسم ان لا
 ويشتري هتوافتم تاجاحلا نال ىنممل اداحأ نب 7 بوسنلا كلاما

 7 !تتوافنن انما جاح واس دع كسل مالا قدصيفت
 | ادلب ركل سول نال مراقبة تماشللا
 م ةيسرلا تب رفح نوب لول يح العمل ايف حلا

 ا 1 اولا لفت ٌرلا طمس ال و كسمب طاف انبلورف ا
 0 لو يوتا 00 0 يطق 5

 0 نأمل 0 ا

 رهتعلاو مضور ىف

 رفاكل ب لبان لكلا مرارا ف سياق ا الامر هفاس ةاكرلا هلل. ظ كاس ع اركم 00 اما نمزخون ةقدص. 0  نيوهتلالاولاق مولا قرصتق هوت اسف اولع لا ري
 نعلوالا باجاور ديلا وةران ا 0

 ظ ل ةاكرل !قااهرارئما كد ١ىلادتمالعا الاد ا: ساينعلا
 . الفروقلا اا مالا نكلر زعل 3نيتشلا ناي مالك
 ٠ امل قالا ناررجا هدحا طر وم اصيب مفالطاووبفا الح

 ْ 00 هب هرقل اال ١ناكولد نب ذكوموايزود داسورم .: هم

 2 ا واش هج واربع ءانا 1

 يا لو متر والتي مولا اهفرص نيفنو أه كلقاوخ

 صم



 قرئالمئا ثلاثلا قابس كره اظانهوملو دال مسفل اليت لكونمو
 ما امالاام| عفارلاءل اق ا[كلام اق وف اًمالبأد ,ر سيرف راق مامإلا نيب

 0 با حا 9لائتىعاسلاو

 ابل هبل كد ذلا باوصلاناضرذآلا تاكو يال وماما

 . بعل أو ىزرناصمعمل اكن [كعسا قصر نيدشئارلا املتملا ةربسو
 رلبرطفلا ةاّز قو بوصاولا لاحل املا رؤبب ةيلاحلاةاكزل لعن 1
 نش ذرات !واورق بوسولا تيسلارازطا فلسا |

 لصحَّيلا صر ارلب مسمار عل قرصب3تكاذىلاعتص

 كلارا وسمو نا لاوىشاوملاو نيدفتلاةاكرورشصللاببي
 لكب لالالا نؤولاما.نس لباسم طدذ نم شتي وابا وحدنك#

 ضيفتسنلا ءارزح سرطيلادحاقئاّس خالف ةأئس نورسنعرلب ٠

 صفت نلاوامتنال ل قنلأ وطال من اكءاش راب لكم ُعَف يلع سجوولام قالك
 هلك ,قدهسمالو ةي حابب لاملاو هلامةاكئ بلع تيجو اماينسو

 نير ارب ابنخللص ااينمو ديل رلب برقا نجس لفن
 0111 حضومنم نول ننباون اكنإب عموم

 اورمتسا ناو اد ملارلب بيرق | ىلا مر جا وفن ققفسسم
 2 لمع فيي تدر هرمز سان ضخ ل

2 00-0 
 ىفرص هبوند بوح ا

 6-0 2 ما ش
 دوحو نم فنلا ؟حَقَمْب ل اكل حلا ةر كداب نم عب نع ناك
 كي كذلك لاذ ائصضاملا مدعو لدار قتلا اعقاب ذىدكسلا

 >7 اقيدالبل برقا ابل |غنل بو ىتوزعونضفوزامفةاكلا

 جانا عب مدعو ةاكرلالقن3 قباسلا قالثخا ل هقايتمرعيأل ل فن ناف
 نصل دج يلوخ هي دال

 0 ع

 : »رع نأ 0 دابنجإلا ب تنال ف

 بيو اونا زاج يحي يسن مينا قلطلا معاك



 نإ وم !رروْخ كل املا نموعاسنا هنمبكنا كلاطا
 الرع 16 ,ارحرن هكلماعلاوهوىعانسلاط 0 0
 ىلز ناكم ةبالو عون هنالا الا ريصب اعيسس نوكيناربالف اباكت ا تابرشلا

 راارعلاركذب ىغتتس ادي _ببسبدت تايالولا نم اهريخت اهطرشن نم
 8 ريق ادئيالو متين ام ةاكزلا ابنا مالسالا طازناشا نع
 | نا امارنعب ١ناكاذ اذه حو اموذح اب نىمزلعبل ىدرواملا
 ا ار ال اديهاؤ حا نع
 "لازم و ةروك دل اوويرطا نود هيرب ناراتخلا السالا ا 0 هرشلاةيقب اماو نيبغتلاب
 نلت قلطاوا مما ارزق ع انس ةاكزلا ارسنفيو وريواجوىيرواملا .ٍإ ملغم ءرقونسموهنابحو هب ف لاما تاوعا
 ااا اجابرمسقؤالداعةاكرلادخا ٌقارباجرعاسلان اكن اك 2 لرسبل محورَحتلا قولا قالذخ
 اه ثتوااعوطابمطع هيما مكبح بجحو رجالا قال دامزمسفلا

 اا و مامالاكمرب باتل كش ال اابلسوب) كاوتازجا
 اهعقدللاومالا 1 يي ميك سرس امبولو
 ا واب كاسل لس بحل

 0 .هوزلا وشو انه وجو تفو ثع بيكر
 هنالاو ؟ عرفا اق السلا وجم
 ُ ةرئمالا بوه اك 22

0 - 
 اًفراعي ليا الا قيرشت 3 هياتداءامالل ئسبتل
 قلن اكيبلماعلا اطعابابيد ادم“ اح احر دمكدفو ُنِمْمَن 1
 مسا رخو لاملا يب مصرح افرع صئمن الب دباتخلاملا
 نط قابعوقوديصإلا عب بالو ةاكرلا نمت بن هيبإبو

 نيو عال ايد ناربجِدَدو) لقد هنوم كا ظ
 عابلو اهددخاالئم اس 13 ةعا حن وني كسلا ناك
 زيمفلابفانصالا و إملابةاكرلا ]ماعلا ىدسبلو اهنسيمسقيل يلع

 57 ا



 .”كامام,ق هورثكا اون اولا نكمل قافدث ةئالثق نمط صقل ان.

 ول وةيبعوائغتودحب اره وسلب #7 - د ْ

 ةجادب اهل كلم ملح هئراول مسصنمفدرززمدحأت ام
 نع مق ردال هنالرعف ةرلآ طول يتلا تطقفسو هييبصي

 0 بباعالوم داق ارائستالفوهسفْلهَسقتا

 أ تفوت ساما دقو درفنلارخانأ مامالانّمصْبو

 0 دب الق الا نالخخ قيرفتلا هيلع ضال

 ةاكر ةازحااهر دفا فيصل ولف ةدْحآ اصررؤ

 لاةاكرلا بويحو لا ناوةكدب ق تفلت ناو

 0 قالا فلاح اوميلَخ ب :1لوحلازعإ لاق

 سوي دف ب يعاد ذل حا لو ظل اال

 ىعثعلا ممؤل اسذخإلا دار|اناوزخالاميلع محق انسالا

 ش نم نيش ١ىلادعقديام : ثببحلا نيل اصل دكابفامر د

 قالا اعلاىلا ةاكرلا قب درحاول و نظل !ًهَبلَعْن هدامل )الإ و مورص

 ماقلالاهماعْسايئاكسو| مرات اهيكسم وال افق نان

 كطعبف كالا ماعلا ربيعا وكر انو ىنضاما ب وصح فال
 37 :تلانلو لوا ليبلس نياق ايوأغُن اك نم هضيبل اهل در نص

 *ب هل ورالوم فال ل بفم سب امل ن و زخار الوقف نا هجوو ىشب
 بامور اهريئنمْريَمنلةبزجلاو يل! وَ َةدصل امنرسو

 لوكورمأل كي بكلب الف قرصتملا اور صين وتل ضوا تدرس
 .اهئونس ايفلإبو ٌكقرصلا 3 عابنالا كد د اصالاو قابس

 قرب لما هوركمالو بورانمال حاب ,ىسوو لاو ةاكرلاربع 0

 ربك انلاهلمملاب لاول يفلاوريرملاو لاغيلاولييخلا ئلاكو
 ا رصملاو اكحمايكال 0

 5 |نبا نع 01011 ا
 ا 00 ول ؟ ماداصلا قدرادصوا ةيرحّيبرحلا متل ش0

 ىلع حضن رفانبا عصمللب مول از اجل [سق ناث نورعاس ضو
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01 

 ايل ا بسيبجا تاساقلا
 لااقواهبرحلام جوا يَ رصلاداص وأ ةاكرلا ف اككريب

 6 قكوالاو ورش كا بل صرف هرفاطرمصوم وم كلذ
 ظ 1 امال مزجوبوهيرتخمخألا ب :رلق دنع ظ ايتح اقول ركب «,5ب ةةلبعلانمفطلالسالاو لبالانمّفطلا ْ ارئيلاو رمل! نصى طل ارمتلا زيود ريواع دافئا هريع قئاتادا
 اكيد هرب :قىوغبلا 12 ا

 ١ انس تاما 01

 مقلي مطب فن اوان العم اركلا لمحو فلخلا عفر ىئبشيف مبرغلاي هنعب ارديعربخ او لاق مالا قاضيا هيلع صن دقو 0 ج11 ل ور 7 وص
 ارح دمسوف ىيذالااما ىصدال ب غقازهو .ىمحلاؤ عل

 ةدومادو رويل اًهبحاحلا تعد اذا كازو ا واعاج)
 هلكورالام اصخا زك هربكلا ق مرو رفلا بيطري هنالورعصق لكوب اما مخزون 5 هوارصوا نمو ظ وأرسنال

 فرمدلا سل (ةلبخلا ل / ١ |يِمب ا
 امص, قبلا لع بحار 0 0 5 ظ

 نمو اسحاق هام 2 ل

 مديل ضخنمودبا اسك ابر اعانمومص سكى صو م .مددلاويجيلا نم تالا عيل ديرما اسأل هوم, وس نموا
3 0 3 

 ) .ومرلعمسا طم ءلوفورضخلا ابان
 رم ١ دوا كح 210

 هس اهزخا نمؤصلد امام ا 5 لبخلا ئموظعأ 7 06 ئحج

 مدعمو دجو ناكل لا 3 ب جرو ُءرصعم فابفرضب
 فوّمولو نعل خو ولحن مواعم ندد وهنجاحْر عال اذ مطب

00 



 نم رين كنا ميبانعر ري رفعج لوفلر ور تسلا لعفرفلا .
 اَعالاَفَفٌمَقرصلا نمميِئشامل )بف هنيدملاون كمْ تاناقس

 لالرتسالا مب طئفست لامئحالاهبلاقرطترئفف كد د وهيواتسكو أ
 و .

 دس سنا ]

 كل

 نا ئمثىر الاول اقامدحوالاو يرمصلا,ّرعناببلا قاموهوودعو

 مدد أقم هلو نمو شرس ل ظتخسامططبب سزلا ةوبسلا حو

 للام ىر دتال حاف اَمْحاَقَءَق رطب قدصت ل جر و عسو ءيلع

 كيوت فبل اهرب طاو هبىرئمب نم ن اكناويذ هيبص تف فنا ام
 لصف! نأصمر قاهعف دو لصفاو نع كمسال ارز بيغ نمي

 لتتس منع لات هسا صر ىش١نعىزئمرتلاهاوراكةربغقابعفد ٠
 هم دصل اكل ضف !ةقدصلاى ا طسو يلع مساك صوس!لوسر
 «بسكلا نعن ورجل و ٍنومَعْصِب هِبْفارفئفلا نال وناضِمر ف

 نت سرب نسخ ل م ب
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 تجب ني 122 نودصح ييبصع
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 ْ ربعلا مااوتةباى ف اكو لّصافلام ايال !قاركايو وصلا بشل

  نموؤتإالو ىرذالا تلة رفسلاو ضرم هو وسكل كة ومالا ريو ع اورزغلاقوةنيدملاو دكة فيرشلا كاما قاذكو
 بالالم نابعشو ا بحر قرب و! ةقدصب ءوطتلادارانص ناره
 ليما يررشسلا تاقوالا نمو هرم وانام لاورخوي نامل لضفالا
 - ص ناكولواح بزفاف بقا بيوتفل 5 دوداهربعو عفيامارجا
 | محلا (ىنوعو ةكدص نيكس ال عةقدصلا 0 هليمل بوال ريغ بيرقلل و بييرفلا بغل بعقد نمل ضف اوقفت بح
 ضو نارح ناو همس و ىَدمَرَملا ةاور ةللصو ةقدص نأ كن
 ِ 1مل !ةدادع + براقالا نمرشالا قوعا أرجالا ميك مدح عوجلا ل كسد

 ايرلاةبن احم هيفاطو هلق ْىل ّق
 ريقيارسأوابلا رارعُصو 0

/ 20 

 00 الذم لالبلانل وهيل ما لص هما سأ
 قرم[ واحأور 5-2

 اا وبا 1

 م 00 0
 هر نم ب ذالاو برفالاَق ميلا 0
 د بار ابق دول فسألا ولعالا نمالف بزفالاف

 0 ةايدفدسلاو تو باتلاوبح 6 0 ل
 فئايالو بيلا لوا قباسلاهس مربط ة يش هيدامم ةهاك < الفؤيعرجج ة نوع فش هنس نيبطلا وسسالو لات اول

 0 رئت ن مرير الار
 ظ راجلا مدقو اياب كتساميف الل امك ىدها ام,أ لاق نيراحملن أقرب

 1 لقتمال تيما سم بيرق والي قدصتتلا آد نعريجل برقم 0
 ظ رناكراب هيلا فنت تناكناق ةب دأب بيرزغلان اكول وامه ةاك 1
 1 ماا كلا لهاو اد تدعي نأ وىبما يالا ) و

 00 ةقدصل فمك ناودبب ئسيلو قردع :

, 



 لاقت لاقوسسادن ميكر لقد ليلقفلاب قوصتنلانم ٠
 ذانلااومتااإسو هيلممسا لس لانو كرب ايهةرذل انما ٠

 0 0 سلا ةمقوّشِبولو

 ةقويصلاىسنلا ف ةربع لعب قديم ليهيقدوعبال | تعاشل ظ

 هيلا جاتا ركامالا 3 ىلا لاك اقلصفاةقدصلا كربلا اب.
 كر وا هنقدص كلّ ناد اسّسالل ىركبو ةرجع هزم

 لكل كمنقرصق ديإىلار لاه ذخا ىذلا نماهوخوامي 1 امك وأ

 'ناوركيالد دب اككوّيم ارك هنالووئكبفؤدوعل

 نكي واني دميرظع نمو هلا بكلم د را الانالوهلايكلمَنِموبَس م ٠

 ةرابع هه رت: يسم ا الح ةنووب فدصتل اقملعام

 نسالالاَو امرك نبيها بنك م ربعو رر طا قامقباطتئالرسملا ظ
 رهاطت وافقت ئي دايعلا نى بوقارعل اولادك اق قدصتئب نامل

 يصتلانوكبف نّهسم قرصتلامرعٌنارصملاةرابعناهئابب و ا

 نضنف شمري قدصتلان اورّيوررج اهو امعول والا قالخ
 وسم رع ىلكك ل ذنافافو ركمواامارحواابجاونوكيب نايل

 هِمْرْلَب نم َةفْفْنْل هبل ١!جانجاع هنقوص 2

 3 نفادب اوت ونفي نسوي وينصب نا اولا نِكر لق ةَففتلل
 .: مكب 0 اًفكنالو أنعم اورو م كداتسا اندوادوياةأفر

 رمل ءلافإ[ةفدصل اكةفابّصلا اولقنل الع ميقيوهو ضف ْ
 يفصل هب لزن ىرلا ىر اص يالاربَخامأو او هسلاق مدرس

 َ 0| تايسلا نال ليرمتايتش وق ١و رن ودرويعطأق ٠
 امقمل اعنف ة الا ولحرلا امال لاشي حنيجاتح ٠

 ىاكالاا وبل طر نايم اك وح مارس ال هيف لاق اماونيرباص
 ويل رنا تمرك دامو ةملا صرخت ؛ لطلا ةناببصلا داع ظ
 1 م ]

 يصمم لاق ورلافا ل لوألا عرج قدح ىد ا ظ
 :يلكألؤام لهن اذلا لع وكاملابرخآ اك ناشطعلا نا ةصرح ا

 يذوب وح ْقرصتبال نامل سس هئمفن : مِمْرْلَن نمول نكل وهيلع

 ١ 6 تيتانا اهساو هب قدصت لاف ودلوحربأل



0 

 ظ ىاايَةقرصلاب ابعس اذ أ 0
 | 00 منعا وهموددل اكسو .

 ظ هياقولوابحالا/ م

 مالا اصل 0

 و ىدمرلاهاوردلام وب

 35 قام سانا دصول لاو كاهل

0 

 ا 1و



 فود ولقب قدسنا امال حا نهد كامبل ْ

 هه ةقرصلو ف )صفا جا ىلا ال الوف ]هو مضفلاو ذل
 ىلع انعام كعمل باهر سع امجلوالار نابحوالوا عوطتلا ظ

 للامن و امتد وابمفةنمالةاكرل |١نالو بحاو

 رملي ىم طرشي 1:هعالئل فاس طم رالئلصا اوحلاو
 الكلف يف لاق ماهنمادصلم ةضورلاق حرب لو ذحالا ٍ

 هفانكساو ةررش مل ضرع ُن اح صاخشسالاب ىلإ ئحهن| تاوصلاو
 هئمازه زخأ ل ! نا ةدصتملا نانا هيهطق ناو كرا ةازلاذخإب ١

 يلا ريال ناكنإو هنصريالفاكرلا كاخا نادم ذخ ايل قدس ا

 ىرثىاىنناسفنلا سك دا ام دحاوريَخة الاب بضم .
 قالة مرتو الكا مف دصلازخحاوره اظلاوه !ذهولَسفازبنبخ
 ول الن ربحلا3 نعارلل نيب و نست تلارسكنمىودُقاَف لصف
 4 موي نمامور الار لك نإ اوىّسب ةَقرسلان م مابالانماسوب
 0 يت رح نالاو 9/0 م ناكلموالا هسداصلا
 قس يدم لكس الابل وانلت اكسس مع 0

 | هلع رس انلاّىبب .ئجل اقوا ساملانبب

 عمجاو ملاَةَحِلوه

 سس 0
 سا حاك] فل عطو ةخاب| نمضي رفع

 قتلك الاد اهيمحوطولاو ردعلا ىعم لمت ظ
 الاف أو ايامك هوليدي رتاوخ/ز اكوا يؤمر ظ
 .ناطمل ١ نبا لاقو ىلعُتل اوسعل ان اقةعم اجلا الا اوريرب ملةتارماوا ظ
 اميبانوعراو فلامل ىوعلل ارفعج نب العلك و سا كلام ِ

 اناتفقالو كددل لب - ارش جدا تشل دعوت انلو

 1 ل ار اي ظ

 0 زاصئطولاَو ةَفيَمحه ناقل اوهنل ب سسع قون ىقح ظ
 يتلإلا رف !لؤالاو ةعلل أ ىلا بيرفاوهو ةفيتحور ١لاكونو 0 ٠

 نأ ىل ١3 حاكل )درب ! ةبمنملا | طع نصوشه يي لا غل
 7 0 0 ولا رعممن 2 نالرتعلا ومالا ٠

 هيرو“ هدمت ماع



 | الفىاوقتبالرقعلاو لهو نمويفتسبل اموركدىم قتيل عاوللا نال . رثعلا سدي كيو عارطأ قبح حاكسل ا نوكب نال بكس بعارلا
 | ال حافس ابرلاق لاقي دا طولا نعمبم عصب هتالع وربع نع قالا وكب

 ' ”ليلدؤنلا ة محو ةحوشسالو ةجورم تسيل برسلا قلاقبو حاكت
 ١ نعو رئعلا نع موي حن اكرشملا|ىعننالو ىلاخن هلو . ىلا هلع حو نيعل ككازتشالاب اورق ةفيفح تلال ادزاجلا
 ١ ةنباقو هبينعم 3 كرس ملا لانس !1عاكمنيملا كلم عيطولا
 . ىلع مرخاب/ اق ةارماب زر ىمّدرسظت مينا يواسي قالحلا
 ١" قلعولامكد ناب ورلاو ىدرواملاهل اناًنري عال فريعمرلووهدلاد

 ظ ا ا
 "ورا ة مجم مزال حاكملا رفع شوب |نع قال طل ا رحا قىقارلا
 نابجو ةحاباوا كذموهلفورصالا لع جوا ةئيجّيماذكو
 ولامفو جوزتموه وابّس كلِمال نلجرمك الحلا رئاربطي و
 . رملاءاتخا وأ لقال او هللا كمال ب ا ةرربشب ةبحورلا تيطو
 . قاصاو ةهبجورلأ هرم ههالدا هس ملكي ماذا لوألا ق ثرحلا مرع

 ' نيججورل! نملك هو نقاتل اوفحارلا ناررطف ابار ملاك هس اَنلا
 اراك لافتدل وف تاتكلانكةمال اعاجاوةنيسل اوباتكلاولخ ٠ 2 قاصالا:كائلاامه_مجوان ا ا ب

 ةيسلائموكتمئابالا زينا قار لقمر اداوم تاطان
 نو ئدسلى سئ بلف قرطق بحا نمؤسو ءبلعسا لص هلو
 ١ ىفاشلاافاور اورينت اوكانتإسو هي سو
 ةارملا بعاتمربحو عاتماسرلا سو يلعس 1 لصملوف ماقال
 مالصؤارماهساد قرر نم إس و ءيلع هه اال ص لوقو هاورةملاصلا
 اضاف ا وتساطنأًلللا ور جرفلا نال يا هنب دارطش ع هناع ارق

 ةرللا لبو هس ابتحارصب ىلا الا جارح اول تكا طفح
 ٠ اينحاالو كايف لساتتالذ!ةنملا ئئلا مةمل انلاو رشات, س. 

 ,و ميطس|طس مدار رع نمعرش حكت او ىدنفلبلا بسلا
 - ربعتب امه ول لكدالو نجلا قسم هلب هنيعيو رشه ترئهساو

 م ١

 ظ



 رقو ىنينأن اًملاىركلا مذ كقلاف تايالوصب يشعلان و ]
 0 مخ يكوياب 2 000 ار 0 0

 تركذرف و ويعو اءاكملاةامالملوا ٠
 2 انكلو 0 ه1 لبشار قاس دسلا ْ

 افركد ناق مالسلاو ةالصلا لصف اهيلعاربحاصةِكربب اكربن ايس
 اقل كيالي أمل“ ا انمي لع هشو ,رلا 3 لاق جسم

 1 8 ظ
 املك اوسل اوه يضالاو رولا يهل اسرتك ينعى

 ةقرصل اوةاكرلا ينس ةريزكاض يا وهو تامرخملا قاتلا عوتلا 0
 ربطبامايالا هو نيغألا ةنياَحورعشلاو طخ اًمؤرعمو
 دا و طييشطل قلو دال اا ح هلا 3 ةئىيرخلا نود ءفإلخ

 اضيا سنك سون اسابملاو تانيِفَححلا كلاشلاءونلاو ْ
 ارمملا نم نذر ءينفنا ولو لادسلا نم استنم قرت أنا :

 ع 1 مب بابوا دو
 جيباوهسمنل و هدلول درس و
 هللا فتان اموت 250

 بلس ق مىسوتلل .ووبلع الساقحو تاجوزلا#) و

 قطان اه. ساحات لاجل لعل طبالاص] ارد قبلا نا
 اطرل) ءول!نطانلا ظ

 داي كك 0
 ا ير ينخابا تام مسالم |

 *' لك كل بادن ابر ةصو دمام نير افعو كالا ١مل
 يدل لأ ار مدخا اناررناكام لاحت هلو فاما واسسلاو .

 نفاع ب العار ومالا َنيلاوس مو ميطصرلو ؟لاجر نمدحأ
 اتنبخواو طااردخ ساو نوعز عنادا غ يس: 2كارواصلت هجرك

 وجنب ةمطاف مدل» ا رت «مىبلاعلا :
 ةامعلانبادنعاب اق نوعرفةأرماةبسا سو يلع ساؤم

 ةدابسل ارانعابالكم 0 ا ظ



 صحو قالطالا !مّولملا ]صواو بيببشل ماحس اوامر 1
6 0 
 7 وب تسلا ف وو لب لاق نم لواهنأب وءميىلم قايل ادحا مدهسو 2
 يلا اط فيرشنلا مساوي انكبو ىلجلل تاقولخا 0 مداقلتخو | <
 ْ هير شلاوررصّوشبو توكلملا قاسرباس ود ١وتاومّكلاو #

 0 رامسلاسارفنو هبلقوأ زاب رسم وبدلا م اًجاكِحيو يلوملادحا3
 9 كو بأسا نحو قباابحاب ترو تالا ىو اوفس قارا ا وم 3

 ااا واةمايقلامويرسملاتاءافشتابإسو ٍميلعسا م ظ
 ما املا يبنالا من ميلا ورمي نيح ىقوللا لها نب. هَ ١

 دبالفراتلا لوحواوو كس اس انقةّيلاتلا ناسحر بي ةمجلا “7
 ا سانتا د هر قرر الان وحكتف انااولَسد س انو ةجئارلا ...
 هنمانمولخر وحدو هر علاب اب, مصخورإ اكالاؤو تنل ءابلكو هنجلا3. ١

 ةلالايصخيوكي نإ زوو ةضورلا ق لاق هال ف باسحيبئي يحل 3 ١
 ْ 5 م3 اس لوأو ةسملاب أب وفي نملواوهداّصِباَءةَسماَلاو ” : !

 00 هس ةنمسالاشف هتمافش بالشلا . :

 لائالل اك ةبرابللو لاثال لاق فاكع اية حور كلآ مللى [سو. مك ظ 0
 ١ ا اقف هه دمحلاو رعت لاؤرسوم يمص نار معلب 1



ْ 00 : 

 هب [ف نسل امفجيبامئارزرلان اب درواركسم ٠

 ظ
 ظ

 ده | هفح3 بضسإ هنأ ىعيملاقالطلاقاولاقو ىكببلا

 صاقانم تنكداو م, قيحاف ىراصتلابا امهر نم تنكن | نيطايشلا
 :ارعوات كدر ناو قيازع ةرارشس اكمل امتد يم نمنع اك

 ولأ 0 5-6

 كلا د تدمد سل دامو

 ق1. ولاىمر لمع ذرب تن نالوا اىدر لعمهقوتنلوب
 ف ايوءاكتلا رانا قعر دافرب2ردنلا لاح فما ةراجويشناك

 ظ :الةمزلا 3 تيئبالامو ةيمئلاو تيكن ””ىّنَد دومعلاودَفعح اكنلا

 وصال مئأحاكتلابا انك 3 اورك رق هدول هطازلاروصتي

 امك ا بقوةرذلا 3 تينا ءاكلا نال مد جفن 'ناابرم ربا هناك

 اينقويذا لبق اقلط ٌممسقلا كيني ةرحاو لا ب

 ”عاضا) ادْخافالطلا ادهن ا 0 ةزهنا درو

 4 1 ام كم جلا سا



 || ا

 لل 1 هركب يوصل لاو“ 9 :

 ظ مدرب فإما لد انو ٌمَىَعْنْلاَب ةقزالاو شل زئايصو 2
 ا ناوين اشعل اواو دادقعل ,دإ اني 1 هيلا وو هرضملا لوف ربامهلاو دو رمال طم داكن انني 7

 طولا هيلابو رتل متم وون

 ١ هسالصيل وق موبؤطو لصف نمسا ممنعب ىنح نورا سدلا. ا 6 افعاكتل ا وهىذلا بكر ؟,للارئعلاقال هكر م ] 6 ىلاليساغتلا 0 2-0-6
 ظ ائلص كدي ,رل اق ىزلا د وزترلف أبل الع عاطتسسا نملسو

 10 مملاةهارلب رس قمل وف للطلاق ابممدس ديا 1 أ ىبقنلا نباهل اف كبلطل اق باتكلا ةرابعدو دوو الدال
 | تنكسماداذاقالوا ةلرخارجتب موضلاوامل اف بالاول مع وصلا: | كرشاداشرا ابدودا اتريطاو كسل اكسب 0
 | نمزت تارام نعيلاعن هسا صر ضل قجونن هتوم نم ل, عسانا.
 وزو َرْلَضُف نَمٍس 0 طف اونوكينا قامت لوقدعب ماكل كن

 فوقكنسل نادبرب د نامننا لص قح تالثئدمرتلا انا
 6 (لء سال صهئادواد كالبسانصؤو ١

 ظ لول م ريجاوامِرِسبلُك هل : ملا ظ

 5 3 2 1 7 010 6 ا

3 65 

 دا أقهين 8 8
 ا 0 0 ٍ 1

 ظ صمتك دصاقمو يعدل لري لذة

9 



 تلال لصف ةلاملاهرهقابإ للاى ةدابعلا كل ءارلاو
 ا 3 يا اةداسلا كلو

 ههتستصيتت ابؤ لحاد 0

 م حاصوفلبةداعن 0 !نادنضا كلا

 ناورفاكلا نم حسان هئابدرو هنمرتم ةداص ناكولورفاكلا نم

 - هو 0 ةرامعكانندل ا معو

 ئسو ةدابع هنموفو صه هرفنانىَنعلاو

 2 96 فار يك ةداصوتم سلو

 0 13 ناضل يوافق وو عوشنللا نص قلت ةدابعلاو 35

 وهيل باو ةضل انو ا تعارام رو نم ةغاطمب ٠

 عاكف لقد ذ نم ئندسأو 0

 لا|ةنهترباقوأمفلطم ةدابصهئاقطسو هيلع هسا لصرئبل |

 ُ ناكعيشلاو وعم ارلا لاق اكس -ساقايشلا الا ابيلع 56

 يك قمل ىدلاةسهالادجح اوحاتسلل حاد وأ

 0 ابقلاف ا

 ةعلشتلا

 2007 ين 500 2 املا

 ةيلطملاِ اق هيلع رفبالو اكمل ص هناكف

 مييرال ةلرملا تن 0 2011ج
 "كاما تلا دايز وشو ى ١ ا 8 7

 5226 هباداداوارل اا اماح 2 ءلكنيلا
 عيا كل حصر ناك مف ناكل اف اقويلولا ني ءاجش نصوح

 3 بمس و ةعستراشس اهناوىسفت و ام شتسبإعح

 ا رلمم
 مم ءلطمبلا ةحاطلا

 لفلان ف ا



 8 بنملو 700 يبلعاوفلتحا ول
 ظ | عالم هر هيلع لطو) ني ركوه ا ينجش د مدس ذوهوفب ذخأَ

 كيلة ساو هو كلل َّق ؛ردحأو ةئالث اهلل

 | لحاتالافف كنب قييحامللامق داوبحلا :قلطالاق مكتلغالو /!| كلل برْيلأو كيلعرلولا ت]ذو كل
 | تمل اينو ة صقل ده تبآيذ ٌصاق ن ام بارس | بل عزم

 اف كل لس لو كالال ةدصأو و

 ةزتيالن| نسيب كيلا| ماكب بسن اكوامحالا قل اهاًصفل انمصلخال
 فاعل كج سوفت ناش عا اركب ىمالا| سعب ١
 سام |!نا!لاقو لصاول ىسبل ىرالا ١ جاوب لام انكآلا الا | اكعيمنالو لما ا اوان يسمو نيم صلار بح قرمام الا مربط ا بسد ىاسم لواابت اة يخوت و هيلع هدا لطيصلاق
 قوص فض سادهنب 2 ة تسيب اطلع سك نكلو لاقمايت
 ظ سو وهيلعمدب |لص لوم اتي طيس للاعبت كي نلويئارلالدتساو ٍ !ملوارثو ةريعبلاةبارتلاو ةيبتجلاب قدس ةةسيوبملا

 لل
 دوامي ى|إب واض قاعد لولا ن اف سرق املا تنال
 '”اطلانن | قاتجمو هبط ءامرك وعون ربع وب سلاف عصل
 0-5 ال نا ى لاقارعمالص كيرا انياوص امو

 د3 هدسرف هب و ةناودر 2 سا
 ا ل 0 0 اوف ىذا
 داقرلا لل مو يا 0 منأ صن ىداشلا
 ٌهنواعملاو دضاعتل الحال لباب مل !لاسنن احا كلاس حا
 ندب 00 الا ا | وال اينو لكلا عاتجاو
 هنمعتبأا حمبذب ىلع ,س) لص ىَبل اجوزتب ل عا ل
 اصرعراعت هنأ ىصر ,:ىللاف لع وزتبالوز 2 اريل ابا درت وبا
 هيسبش اوان ابب اصيب او ممعنبا تزبىشذأ ا ةديعيابال
 ةموتملاتافصلل انعس انهن اكربع هوي تسيبلر صل [لدباول
 هيل 201001 تركذرومأ ةحركرملا تافص لإ ديل كابو
 م دولولا او بجوزترنلا دولو نكي نا انرص
 ا ١نوك قرعب وةءدائس) وماخاو دوادوياهأقن

. 

 1 0 ١ بابل وكت نأ
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 امك داما كاقابلامو ل0
 !مامالان اوابإ 0 يع ظ

 0 د درسا ْ !قلاختالف هءباحعأ سحبيل

 ”قرحل الئحلا داري اهجنو ىوبسالا كل اكةلةاع

 ”دن]اصشل ا 2 حب |!فيلكتل اطامم لع ةدابر وهو

 00 كش وكمال ناواب حاكد قف بعيب قلطما) نوكبأل ناو فن ذئم ئمرعا

 ةلقومل هانا  ىذلرفشالامالعل ا دردذاو مرلاىجف اًسلارم ارفك

 "ا ضان رفضا عسدتضف هيلا فخم نفس! نص تفلام

 نإو نسح قلخ اذ نوكتناوقرو سر ملازمة دوع

 ءلصيلا نإ قات سائصر مراح ند كدر اطرتملا ءفيمَح

 ةورعاتل اقواق ادص نضر با ةورب اسسل لاق يا ظ

 هر ضسا 1 ةاهاكت افصل اوذهو ا ارملاموشل وا ٠
 قامت سالانك نانبللاص قدجحوتاماو امل سن ق صل ظ

 "”لبعغ نمةرحاوةارم! لعيب بال نا يبل و ننرمامردتال نا ظ

 ل را م قبحم زلإب سائفي وداعلا سال اق ةرص ال ةحامح

 بعل ناو يدشن يدعقلو لادا ضمرلا
 0 زوج ضعي نمم معبر انكلا ىببسممل
 -نم قرش ةيداج/يرشاولو ىرغلالاقرفاكلا إم ١

 ولودضذأالا كاف لحلا هما سلا نمدصختام لال آت يب لبكو
 1 0 انبكل ةدحاو نفعا

 .ريمف اا داهر قئمال كرا 5 دانون ناقل 3-9 00 الكرب 0 0

 0 ض3 وانحاك
 5 هنن نس ةرئلل | منألص اوملابلا# نيسس

 دول ا تاسعا هنافايئارظم[ةارصادما <

 ىب عمو هو أحلاو هةسنحو ىذدمرتلاهاور '
 ا ادانمزوحام مادالان ملف :5لارلاٍلعواولا» رَْك

 ا ة الاد نيثدسملا نعلوالا ىدرواملا يي ظ
 اليقهنالح اكيلاؤع لع مزعلا جدو هيل ليك هنود
 دأب لع ق سيف كتتلا ل !لاملاىضمب رق هيطخلا دجدوهبلا

 01 و9

3 



 لو منذاتطن او ابيلارظمب ناسا نال ةرما ةيطخورسا نلخ
 00 كلام ماقال تما جوراو ذا ظ ا 1: مص ااا داس شف البلو - ايلا ندابافت 5

 5 8 0 0 7 نبيفلا لأ
 ظ 10 ليملاو رعت 0 رطل

 هلع نبا هَسِبِباع نب رحؤ والا
 ناكا ا وسو ةجاطأب طبضين كوالا ىن 579 7 3

 | وطن قضذالاكاقنأو قابو 0
 دهو 0 افمجح معاع >8 ا :

0-0 0 
 5 0 0 لاتبك ةطعيسا

 ا رع يال فو ةزرس الا مل , مآ ثنعل
 00 نامل تسذخوبو 0

 - ضعفا اء سس اق هبل! ةبحاحال از ودعا 5سم ار ظل انجرح
 " ةظنموخدرمانياآواخلابلو :ةيوط طع ارظدر زن اذاهناب تبرئخ ]تلا
 0 0 20 ظ نوكيا يعنيك ىفهتادبلا !بطاخحلارظن زوج منا اهرربشي اكاد

 موو لن 0 0

 ءاتنخيو !نعارحاعو تيلورانخإف . ف

 0 500 0 وم للا

 يي
7 



' 

 ا

١ 
 ا

١ 

١ 

 0 4 وةالسملا ف يبس امانف هر 7 رملاو

 رتع انطبواب طصعملال اايوكمياصإ
 1, 177 7 21 ا
 ب | د ارطنلا انذرلتل د هس( رْسِس ١ ا

 2اس ا او لا 0 0 ْ

 5 ا فلا

 0 ا ا
 -( امالاءيسدو مرخعال نائناو ةيِبِجال اب ةواذلاكلاوحالا
 كلا نوكل باوسملامن!تامهملا ؤلاقو نير اللناضئسلاو ْ

 ارا زامل ىوتفلاو كررملاةوقب عج عيجتلائبفلبلالاقو '
 | ممل قافتالا نم املا هلقتامو بستااناكافل ايمعولو ا
 يان ا نم! ماانا اداه داعس 0

 ا

 نمي نسب اذ 3 ضيا العنا نحال يعي لاقو

 هَناَرَل بحاو رسلان نب ذجشتلا مالكره اطو ىَنتا ةورملا لالخإ ا
 ِوكراَوطانلاَتق ىبحو فنعض ىضماقلا الكو ىلحاازو ٌقاسالف

 قارطقلا يعزم جارلاوم ملال يف كيحو ىالافالحلتفو
 : كدالالا اقالواافرحاح # ها نبع ع اننص ببال ىلا ةيَفَتْملا

 راحل و وهز تا مسالا دبا صال ةناليوزو

 اج كرصملا ارم ا هسس شرم دوه و ىئنارجاتخ نم ١

 كدر واط حرص 0و نجمي ديس ا
 ايس حجوزلارب عمائر وعلاتفةالصلاباتكذ



 ث ١ ||

 أ رس فضية كلاوف اونيئكلاو صولاارعام
 ' نعئرعصلاو ّن ا يما ركوةالصلا ق ىركلا
 | يلا كلاقونايبصلاو م هراملا اجر عار كو نيزف ناو اسسبلا
 ظ 11 قةدبسأ ميو ونا بامصالا عب فأي دزقالا نأ

 3 اوكا ادابصدلاموردسلا را 0 1
 ”ناضإداسنلا نمر غافلا ولات هلوتلا بر قكو ارا
 1 1 ا لا
 كاك هسا كضررك وبااببل !قلطماهرجو نام يا لسد يلوا

 نيرزمالذا هيف ليا دالا زهر د دىكبنا ةمب ار لعلب نامس نكي
 ْ 1 ا ارملا نوصورط 0
 ١ توصب بيخل و نمل
 00 ىلا م وص

 | رشد ةاعاحا ثبذرظت ب ملابس
 يم كاقيكلاو رسلان يباما !عاوه و زوكذلل ىاذ اوسامرظن يوي 7
 ٍقارظنلاز وجي نيتارماو ناحل اناكف ةكأنملا ةمرح جوبي عم.
 2 طاب نلابةروجن ابل امنة بكرلا وسلا:
 لبقو, كولا يو دعك سلا قوفاعويعلا ستى رتلا نب ةاصزلا
 رطنلالاةرد ريع آل طفذ نط ا قاهيمادريبامرطيل جاما
 قفرلإلاريلاو م الاعمال ادد مولاوسبلا

 مضي ككاو ةمدخلاهرسكو مل 2 نت لام ةنارلا
 1 افلا فاملل 0 نباح مْسط لاحْف ودرب امىلاورظن نا دك

 رظنلا 00 اييوسيل وتلا ياك لاعبا ةجامأل ميلا ذاود فان وةك" 0 35
 نم ويلا ار دوظتم لكل اهطق ماع اوبر طع لامار يسيح رينيحْاَعلط

 مو



 ضعِب قاف هل ضرغنل او جاشنلا لاقهنماو هتبجحوز ربط هريغرو رك
 هَعلْفَن د ىهتا لسانا راق مكه صاصنخ الأ يبا لباسملا ظ
 داما بة كالئالامو مدعل ا.ديف ابل اع وسلا ةئظموهاملاكها ٠

 اهبل ارظنل قله [سَئِب دق ةرحلا نع اب صقل انئالذمالا ق كلوب
 ىلا تصل ارظنلا لجرحال ا هروكزم ار بييفثلاب كو عقدُم
 لاقت انالا سدح مارال مزق اثلاو وسلا ةنظمق تسبب انبال

 ناداكب ىرمشننإل ىلا ةريئصلاهجو قف كالخلا ٌمباكح حالصلا سا .
 ةرىلا بحاصكيدارل لاق هرظنل معالم جردلاال عاجل لاو رحنوكل
 اكامن١ش دسببافامرج هز وح ىضاقلا [ةصورلا« درواقافتأ
 امافزاولاب حرصت ىرشملانساممف اهكخ ا درهناال فالح مشل
 ربظنلازاوجن قونملال اق ناو رمعملا لع ةريغصلا جر كذربئصلا حرف
 يسر مالا ناطقلانب [ئتتساو سدو بسلا هعينورييئعلاىلا هيلا

 ري وكذا غيني رهاظوهو ةرورسملا ناكل ةيسرتلاو اًضرلأ |
 رع ةوبعو ىوغدل هلاقأكفبمعلا[قلاديعلارظن نارصالا هالاملا 1

 ةاغ يرحاولا هلاك اكهقيقحلا هريس ىلا تاكملاو كر: سملاوضعبملا ٠
 ناتالوركرل ا بها ذوهؤال مارح ناك أوس ءيبْنجاىلا وسمر أظن ناو
 لاحت هلوفلف ىلوالا لم! مر جلا رظن ةومرشسألب اهرظم ل كيف رك ىلا رطل اك
 لاعئمساىصر ةرط امل إسوهيلعس| لص هلوُملو نراها تكلماموا
 01 تعشق! نا ب وئابملعوانإ هب ورقدرع هعمواهاتارقوابرع

 ىازا1ةاّرةلار ملي لاب رك جر هب بطعم اد ا وام لجر علب ملا سارمب
 كوب اوه 10 رسي اك وتم رشا لسوبل ش

 رعيبعب انلاوا ىلاكن هِلوُمْلَف ءِساثلاقاماو دوا دوب اهأور كُمالْعَم

 داردلاو اهربغل اهرظن مر قائلإوحاكيلا لا ةحاملا ىاةيرالا لو
 قس اهلا نوي حرج حاكل !د ونسب سزلا نول فعلا و امآلاهبالإب
 ا 0 اريد مف. سفن اكنا و

 الصلال : قوم عم نوكيا هيب رفا دارقاو افلا نع
 قىكاشتلا صن نعل منو ىفل اكن! بكد نائل اىشلا قصات
 1 1 7 1 ا ضقيشلرزلا لاق و
 ميكو نمى وا بطلا ملا ناب بسيسيجإ هنت كمل د يسلارظن

 يحس منوكبنأب وسم اق زاوجلا ريت ىتكرزلا لاق اكئشبد



 2 تدعم بي مرسل

 ا

 ةرداكلا|ةارملاكنوكي نادل اوحأ لقا نال محال العمنم افا ناكناف نلكتلا

 ظ ةيبنجالل ورلد لكحل حلا ب براك نمانإ بكا ةطف ل ا نارضالا+
 ْ يف نونحتادنم بايحالا مرطب و هنممعتس قول زل 9

 ارب ظي ل يدلالّمطل اوالاعت ل اقرك و تار وعل أ لعور
 باهلا الا لعل وحرلا اما هلاك طينلا لقاتل و استدل تاز 7

 00 اف - 0 01 1 اق نا زينسا ردي

 لسا لاو اي نيدلاو كابا تذبل اتسم
 ةوبشوبغ هه خلب وأ م ككهاربان كاد حول مر

 هئازعقافث لا ىدرو العن سيب غلابل اك ةوبرتب 2---

 - ةقفلازهونع ةورزنالب ز خذ ةظللاغأو جوز لدول اتا
 ييسو نبانمولو مرهف رو ةرس بنامإلا اقاننت زد لال بج هال<
 ماقلإ هنو ةريعوا م [حقتوكب. نان فردالد ةروتغتةثال“
 مم هنو رخو ور 0 ا ةامعو ان هنادر لعؤم»

 فم شاب نللائي :اومنبحطلنينن دلا ب اَملاوهة.

 0 مركب 0 9 3 بمس ع َمْيْلَتملاانلاب لي مللافب لدرس:
 او اعطق مارحةو بشل اب مراحل سل لاو فش اطل ليوم
 ْ كم «ناابحالا 3 هلاك رب :وبْشلاطباضو هرعت قون كك

 لييلزو ملل بو هنيب قرعلا هسسئن نمريظي تيم
 رمصئلرطشلاتوكت نأ ور متلي دارا ىبسلا اقفال

 0 ل !لارطنلا به مكتلان عمرو
 جارملا باد لاق مارخوهو ةكوبرسل رظتلاوبو لاوملا دب دنا ظن“ 2

 طشل,ىل ىيذ اقوي 2

 وةشحاقرلع 9 دوضوقيال امل

0 

0 

3 
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 عقو ,لعلد هبثن و عطم سصنلا نع ةركذامو ناب جوو فاح نافاعطق
 ةوبرسلا م يعرن علم اون فوحو | ةوبهت لوصحر نع كلذ ىئاسلل
 نيم عاج ارو قالا ب رظنل | مرهتال هاف نافل | قوح مرعو
 لاكو ىيناعارجلا قريعام فاشل ىلا بسب نار ومعالو نيؤسملا
 ىئيت١سهزملا 3 أب اكدت هعالَو رصملا قعاوه حرصب ماسلا
 فالكإزحو بهذملا هناال هناراَننُحا يم رصم ا هلاق ام نارلك]زهنملكت
 ضلابت عايل ) ةرطن م رخال هناَقملاكولصال ور ظاكللامرحنكيملاد١
 ةادل نيرخم با ارظنلا) ةمرخل بق ثيحو فالحالب ةورسلا مدعو
 باوك باق بهزملا ساق ازه عاجلا ةالصو عورملاو كاقدب
 نم الاؤدماحوازشلا ىو ملا ددعالاوهرسفملاملا
 وهو ةطورل اق لاق نارملاو ناجرملا وقم املاوبيطلا ك)
 رظنبلا ةمرحو مال نا البل كن اوه و نيركالا فالط| ىعفم
 هولا فا مزارةشالإءادس اد اقلطماهراعن ةمرحو ةرحاكايملا
 نقلا وح نم ن هوو تايكرنلا امال افك ةئتفلا فوحَو



 0 :ء مالك ضتشا مل اة لسمو ا: اوم نع
 دو يل كانا فقمت داع او رق اكلافف ٌّر دل هلع

 ماى 3

 مرصملا كفا يل يمت هيرزقلبلاب اكسال مرق للا
١ 
| 

 ظ ىفاسلا صن فالطفل اً دانس وهو ٌىرعبال ىئمجلا ريع مالها
 هسا ىعررصىع يور امورماُك طوحالوالا نكلو س انلازخع هيلءام) ده و ىئينأ هب اكم) اروهجيبلمال لاك ومالا ةرإ وعش
 علا نسارحل اب نإ 98 ١" لافف َةيِفْسس م ةم|ىارهنانمويه اكن
 يأ م ىضصرهنا وا ةوبرتلانع تاربعبلاتالذسملاوامالا ]عل رش

 ١ 0[ نال ددستب 39 ا ول مف

 سل 4 هيبتا ضو كراهة
 0 !ابلئابحولو ناد واللاعت هل 0

 000 ١ىصر 2

 0 ناو لوالا لعرتد افا و وسلا
 ظ نيكو دجل فو رمل اوم اسوا ورلا3 هبشسالا ل عونا

 6-0 0 ا 0

 أمل ٌدكولحر بمو م ا

 رف انمي رصملا داري ارش !ظورمق الرمد ظ

 :لسطالع مرك اوف اذا لماما ارح 0

 لسلام ١
 1 هيرب رج ادي را 0 0
 َ هئرس بام ىوس ىجحا الحر ندب لاةيبنجألا) 0
 نع ناوصقل 000 د,ظنالو نتف ناو

 ظ لل قرصمل

 هل عوضا 4١



 ق.نوبعلب مك ميشا 32 0 0 2 هر ةئنيبامم ٠

 هجر هقو تاحصالا نموع' 0
 لف 00 0 0

 .ةقبازومر م نهراصبانمنصصخبتانسوأل
 0 ميالص س|لوسر دنع ةنومسرن ع تنك ل اكابئعل اكن

 هتماضح| سو ميلعمم !لصوبلا لاقفو يكممانباطتقاذإ
 ةللميت ارسل اهنا نادإ مهن اقر صال عاوم سيب اءاذعسرأ
 ةةرظيلا و مالك ءرضق ههينسس نت م جب دح لاك و ىزمزتلاةاوو

 للان سال لمد دسعمي ١ لبحرل | هبحو ىل ارظننت لأ ارملالع'
 افج هحوالات ىّمتاوب اكالانمدحل دب ازهودئيئلبلا

 1 ا ردا اا
 :ا/!انره نى هيأ رشق منع باصلرصملا نكلراملا ةشسداع

 :يلزلبالو م/يارحو ترظن اهاو ممنادباو مرفوجحو لان
 لل ”باجلإو لاكلا قهئفرصدسئ الب قد ناودديلا4!رظئلاروعت
 .هنن |ىصر نزاع تناكوأ بابخلا لوزن فن اكولسل كب لقبا وش
 :هيمرطت انا ثلاث ةجو قو كاذذ١ اسنمل ا
 .كلشام وهن مرصحل هاوفو عمل اةماحإلدا ١ اودسام

 ادار ريك دع
 :رصملا للفورم كب رتل ب اعطق هيلارظنلا لق هحاكت ترصقف
 :نطيوهو هسكعل ءكجا يرهركىلا [هرظنو يِصنيرف اوبك

 : مغَت كرا و ةرسسل | نيب امادعام ةوبّسالي هنصرط نتف همرك ل لجرلا |

 رمال ةضورلا ةرابع د ببنت طوف ةنيطاقهنموريباملبقو

 ؟لبشك ]بفم نووتحلا عطف هيو به زملالعةيكرلاوةرسلا نيبامالا ٠
 . كيلا ئنحلا اماو ارق دب رجىَدِلإَو ف مىعض ىلا انفوابرلا ظ

 .نسؤناك اذا ةارم|لابجرلا عمو البحر [شلارعم «لدضئرش الا, ل ماعبف

 واي زم ثارصإل ابق وما هيزج راكم اولارليق هيف مع ظ
 0 + ىو ةارمال اكول يجب تدي بصل ظ

 هيك أرب ىصنن هدب ىبورغصلا نمومنتسإليفو

 0 هم ىّيضب لوألا احا واسسلاو 0 ظ

 دأص امتنا راب ملا انك ير اموال توللارع



 هي

 اضياةلمزلانا ٠

21 

 الط نللا قدتس لب نالرسملا را مز عناد ةرذعأم
 سم رمتؤطغي لنا فرطت دلو رطق الرئة ىسلول هتالبلد ويلا

 رازإ نارام رونو لباحال بل حرلا دش لجالا كلك وةلطظت مرخغ اكدر مالا ..
 اررطروص طياصلا ازف لع در واو ةوبش نكت 2و ةْنَنُف تعال نأ
 ' مود ت مالو هردخ هن 0 امل 1

 ١ هتموىرعض اره ومتمالىكرارلا ريع وظن مركفهئماو هتحو
 رظنلال رسل[ حابيمئاؤرظنلا نو دسسملاب ةلعلا ةقرعم بيبطلا نكم ولام

 ةضورلاق[ اهل حر دابة اس ز معو هم|نطب سىسم مرح هاف مرح ا امِلاَنمَو
 ' قررا هلا سسناوجرع عاج عامجإلا نم مصل إم عسسل نلاخ نذل

 هتفشلاو ةجاحلا سم لعق اًملاو ةوبرتللا سم لع لوألا |خئاطْمْنب
 ' لاقَةَفْمَسالوةِجاحإل 1 وةومرش نكت 0 يه 0
 ْ 6 ا اما صمت ننيمنألا]

 1 ةكبعملا يرسل 7 مسو 0ع

 ابو ؤبرشل |ًاعتشن اوه اما تباثلا نان تسب جا ةَىْعَسلل ناككنذ نا

 ةصورلاو حجرشتنلا رابعة سسبنت هاث :ركذام قد صب قدذادع ْ

 ةابعيم ١ ةادهكتنلا الا ىسملا رحرظنلا 0و
 00 ت0 لبايكلا

 لاّسرفو بيتل با اق انفادوصتم امزمسا نمو نس
 ىقعا ذافاهرظت 1

 ناي تنسي فدذكد سكملا هل املفطلا تدك, د مرحأ لطاقم
 ىسمللاورظنلا نمرح يم م نأ رعاداه وحو لماع افةاودادنلا
 ناحاسىسملاو 1 مج أملا ةبحاحال ببحوم
 00 فقول جالعو مم ايعجوختما

 ةرصخع كل ُد نكيل 011111111 :

 وهون ل اروح نإَهْمُت ةارماوا جورو 0
 انكم ةزرما مدع طوخشيب وكان هسا ناددعلا كايت الا

 ظ ايمدنوكبأل ناو ةض و ين فصول اكد سكعوةءارما نم دلل وظاعت

 عم ُةبِبمِجا ره اكن وك َن 000 دوف
 قارملا عالم د اولوَدب 0 حرص ا

 . يره يشن وانا 60 ة -

 ف



 لدتا هبارم اكيبضشلاونصميشنالا لب لجرلا نم ضخلابرسسو ظ
 0 لآ بير هسسيبتت ل جرلا فالثفت نسمات عاو درب ْ

 8 ءلسمةءارماد وجوربتعبف ةارصأتن اكنافل افق |

 ةارماؤرزعن نافرف اكقهارمرص ىبصفر نعت ناف قشهارمربع 0ك ظ
 دري ناد ةرداكلااههر تر نعت ن تيا امر ترزشن نأف/ةرد
 0 حا رجحات ردذلاو ىئئاف افرك ناف إب مىبحاو
 ؟ ٠ انيالف يملا يريطلا نك اكلاق دقو راسو عازم
 ناتيقالانمإبن!ىدرواملا طْس و ىشكرزل اهلاق اة د وجو

 0 هبوأتف كلاّمَقلا لاق كةحاجلارزئالاف
 واط عى !تخدا ةلبانقل رظنو هستنخ يم عرحلا تاخلرطن 0
 اماهتع قو ةحامح إو اَولطم نيفكلاو دجولاىارظنلا3ربنجبو

 8 .انضلاةدشلو تيا ام نوكب ناباهركاتنيتوسلا ادع ظ
 فاو[ نلالاةكازهتةيضقدمانالازع ٠

 2 م ا 3 اا فشكتلا
 8 هند قوص املس هيدعو سافل ىتسلا ودوأعبلا ابو
 الاوةدالولاو وانزلالعةدابرثملل ج فل! لارطنلا ولج ئخا داوالْوَخ
 رطنلا تدم لاق ناك ىد ايلا دب تدل اره عاص هرلا ل عمد ابل

 لن يلا نس تءاحلاقداو هتدايّس دن تعال اربغل

 نع نجا تفلك ني ما لبق تيا كرون
 فشلا ارت في ماي فرع ناق اهربامن قابيل نا ا
 زيفيح لامر متجست كو لا ىل اقىدرواملاهلاق
 00 لهرلت بلرقاكلا رلو ةناعلارط ل از وغدر ها طوف
 نلايع وو د وت |

 3 .اْو احن ف سف فشخ ملاذ لك رتب يسجل
 نعل 0 ووو مج يرارجدوجلل د

 اص اوّدضو ,رلاىلعدب 000
 ضف ا اه نعت فْسك سلا لاق بهذا بنك

 ديرك ا نيك يود اكو كفل
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 ظ جلف بق ناطق إو ا
 لل اىا اوهو داّسلا لاو ىَنا هملختو تلعن
 0 د اماوانورئموا ناكابشاف
 4 ,>لا ق ةعط ا اصقرقلا دلام) تنفلغت نيب 5
 ' كرتوبعفا اهارش 1 ةيرابكتاروكرملا ىلا مح :فدؤقمي
 يردالا لاف اجلا هل [ةاك( يلع .داةةارملا ىلخ راحل قارس ةازشا

 امعيجفرلفنبامأو :رهاطوش 20 ناد سس
 اهررئفيردقب 0112 نالزعأ هسأو ةحاجلاررفيإ رمت
 ايثيربعو ىدرواملا هب هب مرج فه ل | انلماعلانرطتن 0
 مبكولاو' ةردسلا يانا دعاماوبع تر تاواةيراجد 34 ديلا /

 0 + وز وح ميلا
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 5 اك ءاصسف ان لعمتل اوم بج هرب /

 0 ظ -واسْدلا, عشت طاتستمأ نصرئأشت انتام 20 3
 وا 0 0011

 نبا فلاخو تاعيوضوملا 3 كوجلانبادوكذلب ها 0 كلذدكدرواك ملاىا لما ١ث : 2 03 ١  رطنل اببخاماو د درا 0 2 :

 د فالخلاةراملا صخم ىدالا لاقاتما كلاؤمل

 ظ الكر ةقلطلل

 ظ 0 نآألا 0 ١ رطل لمح ازنإو ىدرو

 ا ير رانا وسل نا ملال

 | مو اعوصوللاق وركذ نم اطخا أد ىد انسان :ةيوومل : 1

 ٠١ ُتِكلراف ءوصوهوكربمدلا ملا مىلع '
 / رنا عاقب ةلاح ا
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 و ماسالا لوفورزدلا همالكل مشو بلقل 3 لقد لول قويتفو ظ
 ةراتشالا ترم اك, ىعللوهومبف طرصر باج البال يري ملاب دولملا ٠
 فتيل ريكا رطيدلا ةمرخت لاق هصرارل اىدنذ 3 فئاخ ناو هبلا ظ

 امري هيلع مردعوت اوَءبريْئس ىلا طونعةدنعملاهنجور
 - الاكس الع هاوس ام دعو مرت اوةرسلا نيب ظ

 ده َةلعلا اًنعتسالهسم ىف ىرمال فلا قارظنل اق ىذلا| ا
 ايجار قس ا لانسل اف هديا توصي تا

 قيدواو دب نسا انال لاف هس كم وهنحفر < حرف لجرلا نسم
 ةروعذ وطلب تان اركلز ودسالو سكراب ا هر لع
 7 0 مر

 بوح اصعب مش ىقوت ناورف ٠

 : ةريطنل !ق محور 7 0 هيلا
 لأ اة هاركلا عم جرصلاى اول ورخأاقارظ ينافي

 ١ .يرفكو هلْ و طيوزتو ةباتكب ه
 هيلعم صف كلزوكوًءرفاصمق أضر و بسنو
 لميا بلا كا دانا اسفر تك فر ا
 ويعمل وادق باعصقال او ءومم“ م روعتلاق نافمشلا
 دّيعلاو فذذ 177 امخل اب ير” نان 0

 0 او نمو كو ييرامأت 0 بوف نيداوما مدع العصا مرح :تابملاةرظت نيالا ظ
 | ن اةوحاول ب أ حلا لج 5 ظ
 4 0 الا 0

 أمهوةالصلاب ظ ظ رو
 عجاضلا ف مس ظ
 مد تم با نينو مرعب ظ
 ١ مم نا بس
 ةسوسخ مار كلا[ احل راقت ايمالا وانألا
 باقلاق مونلا ةركيهءاركدب ناكميا املاع(كلصاليحر ناكو جاجا .



 طب
 ليف ١ انفل ىوسمل

 لضعل ١ 11 نو ريس

 تملا هجو 1في سابالو هريعاف: 3و

7 6 
 1 21 كاما طخ اوس اح بلت 8 هر < ظ

 ' ةتائازكت دئجمز نيبوأسر دم جا هرخخرم ةبطخو رخ هّسب أباقيو)

 جنس واهربئدواب ابني ىطعَيب و ىل مولا ريعىركلاةنسلان إو
 0 تل نوط سس مامر ارملاونيطحرلا حاتم
 ّْ 0 ص نادل ناسا رة اضم ه ردح ىلع درمالارظتىم

 ا ا ءاوكة هاعمب نم ع3 طم ةركيو ىدابعلا كلا
 ظ 0 الّيمملا ناكولو سسارل !قلببمتلاد ةئئاعملا“
 ظ ٠ ةراميرمالا ل بقت 3 ق ايو اضمأ ىدمركل | هآور تدديعىروللا»
 كول هاير 1 ةريعرل ولو ل دطلا]نيقت ىسنو

 وي

 ىسلوزيانم
 :٠ رهروؤرشو مكي دلاروملا ساو د ةاصل لد

 جام انا سوح لتظل ىس ' رتهاجوو منك دلارومالان م 5 وا ةأندل كف اركي
 ّ 00 ةالصل ١ك 00 ل
 .ًالامارأ فلنوخو ورشا 00 اناس
 و مص ورل الان

 ٠ اًدمجرم ها ب ا لو فو ةبطخلالا
 ّ اكل اد عامود كب نع لحي يطع
 0 رخاء اخير صن واصيب دركقل اب 200 ١ تأو

 امارجا ند رك حيكتم َهيِمَطم
 1 رم لا 0-0 نع ةويئعملا
 ' اجور تؤحاببدم ا 1 دولا هفرلكتم لكك ةدعل اهولمسععم 5-9

0 
 ١ 1 0ك ١  25كيس 7 ةيلط 2

 ناوُذ 4 م مم سلا رطتسا ع مرصمل ايم دخو ديان لا ل3

 د
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 ١ بجو نمل ديس ياما ةحوكلا امرا



 ال: عج ضررفن جالو ةرصلااضفنا3 1

 كك

 يطا قائلا 5

 ١ 0 0 ًُط ةروكرم ا أر 7 0 هاش

 00 0 كارب بيلا ةرقأف 10 0
 | هةر تحو ا

 لح امالمتمأو
 1 اما عراة وون باسل ]

 2 ٌثورحراالا نس ايلاكضص هرُصدلاَز اخي سو نير وش مواربسالا

 ٌفالطن ,ةيكجر واتناكانسإب ةريعمل 2 وسن ادغال اداب اماظممال

 عاتجإو ىلا عن لوف موو رمش نعةرتعموا تومواخاسئتاوا عشفوإ
 يد لع ءارخالا يَبْطع نبا حجو ةدالا | بلة يطتحمويب مصرع و جدع

 و ا هانا ناوبز راكم ابل ق بضرب ملكسب| بعسل

 ذات ارق اهرفوتيعر تف جرصاذا هثال كدذدد3

 ةجورلا عم قواةجورانمال
 هيلا لم امضبركتلا وامن بكر فف ق الطلاب ةومجتابالو
 دو كيف ٍبعِإر بر ولج ا هل ومكان مدعو حاكنل ا
 هّبتابجو و ىلا 0 شبيرخمل او كيعبوعرم يلا

 0 قرب مث و ةربر دام ضح درب ظب
 0 اوف 0 ةدع 1
 قام انوع محادضرسلاب دول ىف الاهل اكو اع
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 كم .وبلا ةساسب نميزالا اوشا سابع .كافادكو :

 انعم رلاةنطلس ماا كل وعل ضال 1 قالظو ةدروا
 ةبعج | تمومش افايكشي نأ ةدعلا بحال

 قابرحاكت هلؤ ظىزلا6 ىلا بحاصرغّقدلك أر ف دبس شت
 ايييدحاك هل لن ماماوكرصرلا اهل ايما
 هم لع رعلا قة ىبدج 0 0 1 ظ

 هنالا طخ نا انيهها امم الف دقت
 قاتلا ند ”ءاضيا كايساةد ينبح م

 لا
 ةيطخلاءزهنالاقي نادجوالاو ءرصتلاىم

 [ءرد اق انامل و مك ءايجاركزب ئرصت لا مضت نإ مخك و ست دار سرنا راد ببدل تملا تعموف
 1 لو ك كرايم كاقزري العلو كعأتج

 يس ةيطخم ٠ نأح 4 يب ورسم



5 "4 ١ 

 كرام

 ةفلاب ٌهَيوص 22 نك ا
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 1 هل نوابواول يف بط الا كرب ىغحبحا ءيطجإعلجرلا بطقبأ و

 بت وسال ير ايلا ظمللاو نانهتلاواو 0--- د
 ١ ولى جولو عالاركدو) اير 0 الا ناك مكلف 1:

 «كءاوايرخح نوكي نارذ ]ىف طرتتمسل هييرب رعنالا ادم عرس ادمألو فاكلا .

 ْ زوج تش تامل دن نايا ادناه بأ اا نمار 4 لل جن

 ظ . تكسوقبوطخم ا سب وأرِبب هر نماكواى ىاصتالا نممامالا لقتل" ؤ
 مبرُحلا 3 ربتعملاو 1 ءرصأأ اي ارك <
 0 رو تاكا مادو ونذالة انعم اكنادا سا

 ناليلسلا مو وفكر بع بلطاخملا ناك نا كول اهمايتسو هت ْ

 ع ضعبملا نسوة ركل اكل عمحيبسسل |نمو ةيح هب انكذي ةيناكتم

 ركوةرع تناكداا سولو عمدببسلا نموةربجكس عت اكنا انهي

 ريجبطخإم ةيطخحلا ةممرحو د احالاو ميطخلاب اناعَي وكنا ناددلف 39 _
 كيلا,بيجاوا لوالا بطاتحلا در ولق ةرم اجى والا هبطتملا نوكت ناورك د يه.
 ملوابب ا 1 2

 ظ ذم نع صارع : وارد وتل اناروكاعل ..
 0 اوالا 1 5
 ل اجحالابمملا :حرصو بسئرتلاب دواس

 ا 0 0 اق ميجا
 ظ اهابطحب و ابان اةلالدل هحودثت تنام

 ئ تبا نكمل الام بطخر باس ل
 ا توكل عاف عمشل تالا لفات امنا

 يح
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 2 م تياش سالب ا
 بألا تناكد لجيل

 ل كارلا اسلام 1

 نه زاك ةركذب َنأر وصقعا,ةركتلا بز ىررص هرب زك ملظلاو 7

 بطني ا ل .الناكو|ىعرّشلاددعلا

 نافأ" كا نما 0 2 ياا

 0 ,كييسا نمو نيبدوحج دار اجرمام م

 75 ظ ال0 فا ماما < ًاوسضاه طرا رطل

 ١ دذ هيلع ةارفلاوا نع ةباورلاكةر واج
 ْ 006 هصْلا ةاكارآوبحر

 . ف ضانرلا ور اكدالاو قرصملا هب حرص ابوحو وابآصاو

ععيبلاقاوسحو اليراشن سل ةيسنلاب
 .عيبتملاب ها زا ىبج ال

و فوة يقبل هلثمو يزشملاديربشتنا ابيع
 أ ةري دي

و بدول اقانبالدتالز اوملابرييشتلا كلذ
 د 7ك لوعف م
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 0 ابا مالكة يصقو ةراشتسسالا بال بال امك
 7 امك :

 #4 مجيصنل!لبلابح تايم نب زيتا سلا ويبامو
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 ْ ا .. هةيصإت 1 ماسلا : ميقو ىرتتا بحاو
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 3 فأول 3و بابس | ةةسل حان ةيينعلاو
 0 9و تُهَمِسمو بفل «هلاق تبحتببلا

 ل 0 اعلام افقرحا بيس ةوبغركذر اوجرخيوب نإ 1
 7 20 تخ اهب يرتقي املاء ةيصعلاتره اطمن وكب
 "ا 0 ف تت فلاب تاق اولماستهتلز قعاوعللا آذا
 0 0 فتات د اوت

 هيعمل 3



 لسو لعمال صوال ابيرحناكنادحابمو ءىهحقناَبَخ لاو

 كير وجو | هوز وأك 0 امكولو 0-0 1 ا ا
 ريحا نيثيام هيف ناكن ف جامل اقدر ؤسجرما فريم تش 3 5 ىررابلا قرم امة صل ل الزب سيخ رق لبر رمللار ابسالل
 داخل كتبال وديع ةرعرلالذميام هوا لاسفل لل ةركذ بخ

 ظ 0 شوةبيغلاناؤص املاو ئبكرشملا اى نأ ناسخنماب ناك

 1 ' يوصل ا نبوتوبدنأك ناو ىعس
 ١ صبابصُمتلا اره بوجود و ىو ؛أوسممل 0 املا ٌةةْباَوَش
 برع نيمو مما ا

 مصطاداه ركذ ةو سل هنالك وأن

 ىلا 2
 يسر املا هانا 'ةدبصولابمد 00 7
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 0 ا لقت دحإ 00 ا
 هالو منا ةبم م 200 وأ
 ل كلي ناك ديس. الا !الدارب رت ال ادلب

 أنياب نو طمس رساوالا ب وضالودن امث قحسا 9 وا نيزل انياب ءيحصو هل | لعو مب هيلعاسو دو ,با لص لولوة د
 ارسمي باي ايقر لوف اوقع راق 5
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 9 لاراب ى وأسم دره 4
 - ةفواسمو مافن الاسلم 2
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 ظ قا
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 506 لو املشع هل اوقف كا اءديرسال اعلق دمماوتنا ظ

 را نارام !امدعتل لوب لاقفلان ةةجاحاةبطُح

 0 كا

 7-9 يك جوملا ل افق ورخا ىلا كتجح مر ولع سا لص هن

 12 1 و ِهيلعءس الص ا
 نال مص اميظفل نبي ةبطخلا 0 22-0

 23 ما
 ”افلانوعمعب ) تاملادر هيوةضورلا 3 كاقوملا

0 
 زل 5 كتل ايةيفولا ف ٌدح نم هركْد أم هس
 : ااباص اكةضورل اري و صتنل قفاومةيطتملا
 هربا عادي اننعاتلبك لوخيموصملا فذحاماو ىشتكرؤلا هيدقبتساوروبرجلا نعاب يك سال كد اذن تبخر ىباوزكل
 انسخ 1: لوا ناكهئر زفإك هركذولو ط طرقا هن [نبم كهل د محد
 اضياراكدلاو 0 0 الار كل اهرجيركلا كلذ

 اوسلو بيز
 6 ىئارلا
 مط |نم ىرحاو يبطاخلا

 نايل وفلفل ضسا ١
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 ا بسال



 رعشبب تيطلويعلاو بابجالايِبِب لضائناركرلا اؤرع#ماخ غل كاف
 ول نكل ٌصارع الان, عشب مئالا مرح حاكسل اعتب هرم
 لاقينان دن او ىفال ال5 لوا اعمل! لربرت
 ظ :دال ماو متل اطارضتنالن ا! بجو لفل ةمدقمركز

 ظ ليام الا ل وبقلا ة مرقم ناب عيسلا باحاو فق 1+ الم
 ظ 5 نال( لوطلا ل اعتفلا طر ض ودازامال 8 :

0 2---_-- 5 
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 ضرع ل ولل نسل مست ل
 متو كيلعكرابو لهن ساكراب لامر بخ ع هم ألا قيقا - ا 0 ائنالا نم ا 37 | حاودلاب يوب نآ ئسبدو 0 دي 3 ا

 و داود مادو تأ هر ونقد 5 الو
 علال 0 ١ دولا

 ١ ٠ ا 7 ' / ل م و 10 ةيدك« م6 َ ٠ ف واية دوا ناطيسلاس 0 ْ
 و5 2رر ن
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 ةلاقولاق اهرظوىمتت 2 1 يضْفاداقَكِلَع 0 د 5. كوي" .٠ 2و 0 #0 لس 1 أ 4 ًُ 1 ١ 5 7 1 1 ُآ
0 1 24 2 - 
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 افريطم ماتا دهان إب ضف منير ملاوماخلا عليو ماو ١

 هجرس عاب حا تليق ىاعاكنالا و عس.

 0 ل ا :

 ١  20ملا 0-0 2

 تن و نارفاشو هبجوزوةئيبسمو هئاكر كراو
 كائاعلا 3

 - وف وب ضاع اهلعأن حاكملا محباما كامةلوالانادب قو ا

 لا لوفي نأ ايوهو اة دوخاول اكتم يبا كانا
 «نبلع اوهفم رسم لاددحو حلا اه نبدأ
 ْ ا تا اوبشن سمس

 3 كَم اكول اهلا لوتةلالوبت هتوكر يتيح

 بم وقلاوبمأشالاوسا انعام ضاعن

 1 ب تيِصر وقابس الك ظفلل أ ازهاما 5 دوتعل ارباسك
 ف 36 تببحاوات 21000

 ف لتس ابا مالا 1
 ريرخاتل ا 0 1

 ِ 2 يلا نافف كاتحور لولا د ىلول لاقل طلاق لول

 ىمجاح
” 

 2 0 "داتطس 4'

4 7« 1 

0 ُ 
 0 5 لول
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 ف 27 مان رحوز لعرضتنفاوأف نالغل اهتيحتوز فو فوقنا
 (ميسعل اب ظملل او هو شي حطعهن

 تيب مظل ق هب جوزلا ج ءصاداالا ملي الفرسملا| 0
 0م نق ديو قازلملا اذه لعاب يمك

 هيفن عملي قارضا الب هلوبق ,هتاف حاكملا قالخعمف مّ

 0 ايفو نصا لمن اك هسا ك جوز لاكولو نالظلا باك 2 0 :
 وأ جداا يا تحل و 1 هيلع , و 1

 لوسط لالا كام قت 0
 ىلا هواطخ نين معاصر نم ةوتحا امنه نا نادت امدقل كارم اجورتوارعلا !قىكل ير ول الع ط

 داوجوُز جورلال ا وعِبَف هرحانوامعفن 20
 ةدهيسجبتت كلذ ىوطواكنجوز لولا ل وفضح هواك
 ايتراولل ه بحرص اك ك زك وهو ان حاكم لبق مرقن سلات

 ىو جوزتلا طفل ّيمَقْتَس املا | ا وا رونو 7 الل َنض ةعاجوؤي سلا نيد ناجانالف ابحون لولا ايكو لام العلن و اك 1

 ةتارايعلاف راجالاو هيف برتلا دددول تاما ىلا نال اطابنحاو ميكن امرعم فوقولا بجو اها سب نارتفلا يم هنأق حاكتال او ايرتل ا شمس لاول اقدسا لقيه ميلاف ساو هدداةناماي نضوتيذخا افا مسل ا قد
 1 0 در واما عيشسلا وه 22 ل
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 نإ

 ظ جوولاطل رئت يدبو هج وأ لوالاو ىّينا بهذ انمي

 ظ ماع ايكو لاقول حاكسلا ةليكوتل اف ةضوولا و نايل
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 | "يل !انرلو اب حورن ١) ىف لب حادهو قايورلاو ىدرواذياوب حرص
 ب 1 !فالخ ادهداباتم 6

 1 راج ةمايالالالعالا» اي |!



 ارا انيمي كك اقسام ولع سالص

 ظ انةاور ى ىارلاناواكواولا نم

 ل ا ا مب ابكنحوز روب ملا ُهَبأو هرب ضرالعم ن0 0

 7 ا مباع هناامحل 0 7

 0س 00

 7 5 66 هيلع! ضم صلال
 طإ رمتس ك7 اب اجتاب حاكما ظعطالا ميال لو عم ٠

 ْ ف4 3 ::ءاربيسغل انهو ةقبصا

 نسج م الارباس نمةسرعلاارعام

مب قا متبالظنل هنا وعلا اما سلا
 “ب ونكا اوزامعا

 ةيبرعلاؤعرمتنا كلاتلاد دواولا ظفللابااتعاوتناناثلاو
 0 تاس 17 ْ

 أ فدي 50 0 ا

 هل او داير ديك كاملا !لاعمتدابز نماعطُف
 ىقاماةكبصلا قب انكل ا وارملاو مق فالحب .احح_لطملا3ن اب يتكرؤلا“

 ةنبعم إو ليف ينافس وفا كولر 0

 ب ائيكلاك سلا لعم) عالطاال دوبّسلان مم رماح اكرلا
 5 ظ 0 اك سا
 اففرم مانتكلا مغلق تك نالق نما, رتحو 2

 ١ كو علا قو هيأ اكأبالام دك عتبالكت افي ا
 تون اك ف الخال ب اتكلان سر 00 7

 4 معلا الطل قاورم مهد

 2 سس فالحالب ريع ةحاك
 نم أك 2 هلئبالول انوكئاش و ناع] قاهن] ببرالو همر قال

 تيدر 57 الو للم وزي نموارطذ ل باسل وعجل حفيد

 نبأ خوبلا لاش ورهاذاك تجود كولا[ دا جوزيبالمما



 ب م - -
 30- 2 دهسا -

 مي مضيع -

 5 هين وصوص ببي -

 201 ا فسم هلفسنب 3
 00 طبق نمي :اللوب ابل /
 اهجتورتبطال لولا ل اقوا 0 قولا اهمورهأ ىف كيت ا 0 :ة وأ ىلعو ا

 1 ا 0 1 2 لبي اذاملو ايلا اعرشساالا ول كلذ البت :
 ا دعس ساعت ر لافت

 أبفتساونال عورتتا ذولا لافدا أبي
 0 ا 8 4 مرفت
 7 هاكر طيوبس الحازم ةراقعت اك ولأ 2 3

 ًَن ا وتفهم فذ لعحونال كاذب حاج ل! تعال هيلعكاكتلا لدا كذا اسأل تس ددقوول اط تاز مآ لعمالكل 1 ارلا مامن اكهيل و دولا ناري ساد. عماقو ع اكمل كك 0 "لان وجر مرسلا نال طك ةارلاهيلعد ع
  ىلووضولا ىكد دريظنرم اهرصااغن هس !ةيشنم تلك اا كر ' رصف ناورصب مقلطاواي لكنا منصف و هسا نا 0 1 . كلوطأ انهصاصتخاريزط لواط تاضواعم او د 0 ىنب كيجور رقىسمسل نر يتبل نهلظل داكحنمإ 100 نلانالك ولان ق

 1 : نئرونا لاف وابو زن قابرسإل تن 1 تل اكدابكتجور 4 3 1 0 ١ ملوفررمجلالعدارو اهحور تاموا تول طنب ننأ

 7 روصلا3 ماكتلاىاةتالطن بهم لاق 50 أ هرم
  قيلتلا ةروص وجودنا انسفن ف عقاول الويل كر
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 ١ نيتليسلا3 حاكملا”ةزحاىلا ثبحوزت بطاخملا انف ةرحاو لئن ى

 ليقكوخاىلا رمق كا تناك الل اقتلوا

 ا ديفا مذاق رصتأا ناهلوبقفلا ناب لوألا فرقم عيبا نئم رببط

 د كوبون طك 0 د مةرخو ا هيحاكم ت

 هع



 و سنو مورس ناكزش ةماينقلا يبا كيد 1

 لوحتلا و 0 وللا نصمن قالا روم هناف ةذبصلادامئو

 زلوصس تبسيجلا تديئعأاو هلوكاحال لا و هرب وصت ىكمالو اب

 زاقاعلاق واذا ذو ةهوام نلخرنساواربدلاؤ تيطو ذا اعف

 نرالا اره ةحداراسا و اجور ن!تدتنعاو تفلطئاهل ثنذا اذا

 همؤبانهةنضورلا مالكو هازفاو هيعنانه لا لمن [ةبوانف 3 ىوتعنلا ٠
 جالا وكانو تتئنااذأ ارييورت كل تنُد !ليكولل ىلولا ل اذول أمد
 ةظفل مصلى ذحول هه سسبنت هجوالا وفد هفالخئلاكولا باتكو

 هررمحاوركب نق, جليس ملا ربو صت صلب ىلل ان توفل
 ىيل و

 2320 0 اعّئناناكنال افك

 قرصنأل والاؤ ةرئل وَمِسانلا قبول لاق مْ يصئ الكم
 تنكَناَدلَو قي فلي قبلعتي ىببلو ا

 ف ١نوفاحو لاعت ل يك ا وقلاط تنافقجور ا

 فقع: كازا هصرف فىيوال اكركن اًكتلا لفن ازكئبنم : ومر

 لونك الاككبسلا كن دق (تقونوئرل هنللنا ظفلفالاو ىلا
 ١ و مل اكاذ 0 نمل

 000 ادب هيج 0
 2 ممرحايشن لع الرع اغن سا ىدر ىف ساقي

 تبي لعلف نسئيرص تنوضاظياة نهال ا
 2 1 9 ايوان جذاب ف سامرم كاس مرسلا م
 ١ !لصوبلا اي وععلا قاماهزيوج درب واب عج 0

 راوي ناوالا دكا درع [ئسالا3 تنْدارْف تركلاق

 اكشن الطب نمئيفلب لإ شتس ديس صبنت ايس نصوم ااماوزخان
 يروا ىلطلا حاكلاناف لاق اهرمع دم واورمس دما, كنا ذا ام '



 :يناهؤ ماكل معينا عبئيؤرضبال ىالطال ا ومتفيوشتلاواعب كم
 ٌيداتملاٌ سعت كرز لعهعننو لبرج ام الا صن و لاق نبيروصلا

 ا كنايحازه كتميلاقولهنأب عب ا 4

 ْ 0 ل ل

 نينا مة رحاو طور هبُش امى 0 اها 0 ةاحا 22 22-7

  كللسلانءرلمل وق نماما اراغس مسوؤساوم وابا أع
 ظ 0

 1 ع تااصماو
 هل جرءفر] ئئحئدب ا ا ويلا العقرلا

 ا
 ى عج زن نا لعمل وف ىعتممب ا

 ل حلال كابا وجون و مارك اقم 5 3 ينس
 كتجوز هلوقكدع نكس نانامارص : 324 ا رعي

 معلن بدقعلاف 1 ا اا جيون لعَتم
 و نع و زفاع طر ملامح 3 ع ديب

 1 ا ور كلا ثسفتال
 كيان! قلبك حولا انها[
 'ه قائلا لطبد ل والا القارص كيتا صبت
 ا ل اكدلو لوول هالك لكل تبل اقارص قاتل )تين
 محل حمل ةانلا او قرعاطو اًناعصو ل اولا لطب كلتش لانا

 ضف امَىعَفلِبلا لاق بهز اوفو ىعرذالا تل اق قب
 " [يمس ولو ى فاشل! صوصنو رئيععلا ثيداحالل لاك رثمللا '

 دج/



 يل عل اندهثلاستت رصحيتر لعب نيميجو دحا ةعاكملا ]

 اللول اهيرتقا دج 137 للطب ظ

 ةيسسعبن تم لا نع 1 اعشلا ةروص ىلع ىسيلام :

 وص هو كنزا ا 1 ل

 نئئننر] كا رجحو لي ندعم 259 فاكر اثنا

 وص نس ىرحالا قارصةدحاو و كنسي باور نا ىلع

 5 ورب ا كحد انام كتب جول اكولاماشبأ
 كعضي نال عنب كتجفُر لاقولو ىرخالاقارص

 ييطاب سواري ككل ريم يجيك قارصلارسفب
 ما ةىفنم ئذب كتجوز لاقول ايهكاضبا حاكمل نود

 يجو رتل ميراج ك تجوز ممالاحاك هل نب اقول ءورمسف
 0 مل صك ذ لع هجورف ةبراجلا بقر : وشامل قارصب ك تنبأ

 هرج لتملاربممب اكنلا هفع هيلع در وامْف كبرنا هنال

 2 اداسضو لولا ضياع لقا
00 رشم و هو هتئب ٌةبراج بالا حاكر ةحتمزل ابق رصسملا

 

 6-5 .تنبلأ قادصو متي الس دز دو, نع
 للا لعةالطلا عدو سف اداسكل لما اربع ولا مفرد
 هقتعزماضوع ا فالطنوكبو ةَربعد بز ٌفْنعل ناىلع هنارم| قلطولو

 0 , هن ناب جودحاُو قتعلا ٌففنو تقلط ددذ لع هقفتعاق

 نمل لع حيورلا عجر وره سي
 ىيسلاولملا
 ناعاكلا فامرح باب قاب ابن قالاعت داوم وللا سام ول خارف طتشبو

 آنس .ىذحأ كنج رد نبجورل!نمزكن بكن طرت و لافن هساامس '
 زهيبلاكةرائنالا عمولو لطاب اب رحا التم ىنب تجورو |
 ص د 0 يدر ش
 3 2 ل اة

 ظ 1 ال دهر وام
 ماعم 0 اهجيوزتدبرب ىلإ توبلاراشاو
 1 رادلاو ةيتفبلا نمالكنالفويبف ةاناال
 انا ويفاوهاماد برس ريعباهاسو امرأ اول اومسال اخو

 2 2 ديسلا للا



 سامو امان جا ايل نبا لوطا افتحو لاقووضانةصاوات !ناولو ابيل مالو عنف
 ك.ف علا ع لسسقناق ىوشبل اهل اقاكت ونام

 ١ ند كتجورر ىرعصو يربك ناتشباملو ل قولو لاول ١ ئ م الار كلم 3 !ىترراوحلان العرمألو : 0 ْ
 ظ سجولادابع اكمل ذك ىرشسلاو باها لآ
 - اهفركبرخ 1١ أير صو هيننِب نمةرحاو اومسأح :هرلل لوكا جولو
 ل ٌئنامزرقتللا 2 اميسلاعق قوز مى سنلات فلو (فهادنضف
 . 1 0 ا

 ناكأمد ل رعىرفاًسوكوبالا سدا دن نأع نع 1 كا 3س صام .الا 1
 "السما هراشعا قع او ربع ا 6 0 ظ دوارملو ناطلسل افاوحاستن فنّدودع

 0 بعام هسسنت دونا نمد كالا ةئأيضو عايطب اضبالل
 حو اوار صا هروصح نب ئرفلا ةحغمر
 ا 0 0 ئآدصلا أ عمسبل [نآو جاو
 1 ناطيبسولاقركذىئارلا لاق نبدل اور طنقأ
 1 001 طوال دا تيس نم سؤ نحل طَعْسم



| 1 0 
 سبل م اج طو ام حاكنلا قاةدابئسلا َناب هببببجا مدبال ا
 دوف ءاانس رت كال رتل ارنب «دوخ سلط ا
 قوي هرعلا ريعمتفمل 220 نكرلا ىنكو ةنأف هيلع |
 اهاضررتت : 4 5 0 قابس ا

 7 (وسمئفذ نمىسسبل أضر نان ةولطعو طيش
 2 0 ار نمرجوأ ا

 ا در 50

 ا ان ميوكفورخا طورشب هيلع مب و لوفر يكب نا صئلاىلا
 ا 6 ةيولا نيضنسر دم بفيس نايلحشلا تولوا
 سْرَفاَع 0 سنو اهنا رْمتو رخآ <

 0 ِداَمَعنأ الو 0 داس ل
 مو هوت تاواهدجا نب اوااصرسلكئباىإ يحورلا
 نش ايم امرالخلل او دعو اهف دحاورعو امس لككورعىا
 هوم "ةُسرْرحْنلالَاملاودلملا قحاكنل اامبد قع د
 راكم !ىعل قد اقعنالاب مضحي ةوئتإ ملال
 رف عبو ةضورلا ةدايرو لاك

 ء سار .اهمهيئب ار وم

 ( بشت نبال اهل ابلو نكي من ارجلاو فالحالب امودع
 4 هن هةيكر هدب يو ناكقروا نب د قالتخالا ف ام بألا

 ءاابيورف ةرفاكوا دوبسل | ةفصيومو ةرصحودافهريبس
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 ُن اكذذا امهالا ووخا اى طارش عبو بألا رصحو رك اكلاالثس

 فالخ ٠ لا ودل م راايرنتل اكابنتم كناالاملو اهني نم

 امهددعو هل 0 اولاو ماير كذ نمل 0 معاذ
 نئبنبلاو ىرجو لاق منيودعلا 3 فالخلا جقارلا 2

 دعو هضقرل 1 1 اقم دازكل 1 ولف

 وه 0
 1 0 6 كطادم

 هئم هيرشي ن اهل عواتمالب ءرف ىرصلتب ناس( ريؤالام ىاناذ خلا
 أحلا اميإلو ديلا رعب نأ ةريئل زر وم اكد بلا رض اطق عا دامب

 نبا زج ناورفاظلاوهازفودنببلا |مسو محلا بلط هيلع نا

 0 أور انخاوز حلا مدعل هن 0

 ظ 0 هريغف
 اذا تالطبلاب ىدامفرسملا نم

 الك نطابلا نودرهاظلا ف يهاب و و سم لا( قععلا نار يفلان

 َقِيِسْمْسِ رسل! لطسوانطاب نيل دعبالا رب علا لع طالت قدي
 هحيت اح اكملاهب ا ا م رلاق لب

 تان يرعلا سيلا بد .ودرما دوب ملو سف اشيئالل نيث
 0 اك لص اجوهو ةلايكل انك 9 7 2
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 ربع 1

 .فِقوُيب لب وُداستهالو حاكنلا ن نايا قف ير ونسملا] كبالو ل روعة ب ورب َ

 .مالكو معك قرصملاو السلا !هالك[حركعو أمّرمطاب معيئح
 عادا |وبب لَ محنبع دعا درج ىلع نتكلا قالطأو ىلونملا ظ

 در ام 0 فوصل نوط نأ هن ظ
 7 5 اوذإب جير حلاو مالسالا ةرساظت وكان
 ضل انظار ملال رع يل يش
 هبط ف الطا دهس نت ٌقسملاوهلادعلا ند 0 دىلع

 0 ةيبلهالا دوحو نيش نا نيب دافعلالا رعق3قرداإل ا
 4 وذ تنين اذاوبائ 13 هناقادارصسسببلوآل ما ظ
 . هيلو مالم "ا ىروتسكو ا اع حلال ةتورحلا ال ل واازه ورم اك ا
 . (21| نبت ناد ىبصل السألا 5| ئيوجلا لاا خولملار دسم /
 فيفا ظلاةسفتدابولورمام سايقلع دقعلادنعاغلاب ْ
 لهل تاوعلي_هزملا ج2 هنالطب نبت ىا :(افروحسلارنع ا

 50-5 ياك اخيقلاو اوخزعلاب ىبب فرهألو نيرفأك انابول

 كوب لوب ثيحت اد دك ق ملم ملاذ رصحلا
 تلال اق ن اه ساق اذكو 0 .فاكانأبُف سيرها

 باطما مك الا قاتل ادادهاضدحا نالوفمبف نائلابرطلاو
 0 !يبِول اعرف علا ريع هلوهيررنخأ ههسستد وت ديم وب

 راوطيئالط ر ؟كال هاف هن و دحالو ممرق هبرملول املا

 وب ا
 ٍ 0 "ة(يبايمزب 4 1 1

 و هنن ةياص اثر إلا نأ ويبين اَماوربتعللارىسألا ا

 نهيق فاك لاكي قردالمتاهيشيب وىتكرزلامعنتم عدذألا ٠
 مات هقول ا|عفازني مام هيل اضم الدهتحت 3 فلتنك حاكد
 انمي قرعب لافي ناره مخنو ا رزه لف تسلك تايكالجلا
 :الوالاهن يق امل ىقاوملارهطال اوالالازضخالاو ىرتا انفال ناو

 لماع لادم بالا لعن مال افاآ وس هفسف لع نيجوزلا 3 اننأف
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 هبا
 009 ل

 هو ١

 1011 رجالا اواو وبتواوالا كف كك

 ا دل ,نع ناحل رقاولورق علادنع لاطعوادقعلا دن نائب

 | وهوا لا تت كدا لافرق هلا
 ةيشلان]ةببحو ولا قووحمل ابره ةيمومش 1 9

 دام الت ابنفلْطنأب ىاقن هسا وحس 5 : /

 '- ةملالح الب ىب نار وهالق ةيغن وا بسلا ان نودلز“
 1 0 حوال و

  هئلكؤىوعللا كو اشلا تفانلوب وامر تيبالداص) هرجينبلا
 1 قلعت تاد ابل با قاوركذم قع |

 وهو هجوز صل طن اكابملا ةجاط ادع 3 ىلا كيم

 , ةجاحايلاءرت ماذا اماكن ذر كتبو فو ءَففَر (قتعاوا اهرب 2 1 '
 ظ ا لاق نسحومو نس نب ذم كاز

 ظ صلخلا< روزلادار اولقارب دحاحاكترارااز ١ةئسلال وق اوف م نرحل
 ل نزلا تداراوا لوخرلا لبق قالطلا ناك نأ طا /

 انخيبلاق ان ونفى رصسملا نمر كن اكو ىا ل سمار صل ف لآ
 ْ بح و عل نلبس بسلا

 يم نال 20 !نالطماب نيب بنص كرب
 لوّمد جور !ىببئب تلا ةسسدلابشاالد

 او جوزلا لع ماقلتي ادام يبقا ذآ تيقسأ علاوي

 ١ رئعارصحول اف وزئارس بف نيج ىزلا يرفع 1 ع
 ١ رئوي املوق ناكاهات انراداموكضاسو كد دالاق ءاهدظو اك
 ئ د يمول ا ماش قددوحيلال مف اهيمديتت#

 6 حوول ىدهاشلا سفب ىا ىرتعأ ولو كب
 ةقركوهو هلومد هلةذحاوس ارب رد ةياوزملا ويلا

 7-0-5 ينال اضل ابكر فاك الطل امل 2
 - محا واناواب .انوكم عمل دص قمة
 اوك و
 37 متي قالطلاو سعلا نم 2 1 درحدلا
 نط ا 1 لكونه حول اف لاَ هليوم

 | قئسلازااربلعمن ايلا طو د,ماظلاق هن اطعقالطلابو
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 ملف! نابالا داس لخدبب ل نارسرملا نمو رسام صن قسفلاب

 هر 0 زبالوٌةدع فل !ىلعاب رج هيلو وصتفم هفازنعا محال
 نقي 0 014 ل

 الكارب !نعوجورلا الفن املي لافقدوبشو
 الب ف جب صئاموهوىئكررلا لاق دثعلا [ضالر اكن تنذ نال

 لوفلاومت ءلاكتمب از ىف اننا ماسالا نينو محتل ظ
 هناي مذ شوب ذ لع هب رومم اوهو هيمن لوف لوملا قالا

 فيتا ن الوش ومد حاكملاب 8 ارملاىدر قعدان رنال ا نسب هيمحرن
 _ ةوير 2 تناكناباهاصر زئعي توح هيف تذاوا
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 لضعلا ناكاذاملصاذهو مرح دمبألل ةالولقتنتالو مل
 لعاس رعبالا جور تارمْن الث ن اكن اق تارم ثالث انود
 00 نموا ده و ناسا هل افاكفسافلاةبالو

 لف وكلزب قسفب لالا اوتار ايرتنلا و هوركذ اكديصأعم ١
 ضعلا ةيسسلابوا 2 الا انه هالاقامدا ايلا ظ
 قائلادجعال 0 هبقُن تانيا قل 4 دحاو حاك قولو ظ

 ضرع أو ع يللا ءاعإب ةابكا لّصعلا نارصملا ىوانفق د ظ
 ءلفلؤرك ملاداالا مرهالهناةبارلا مامالاةراتخاىوتانإب ٠

 لاقل ملا اير وحا ذا قط مرحل المثاىئبشب وليف كاح
 7 عسل ب امصخلا '
 ةباينل اوكا ةباملا جدري ناطلسلا هوندا ْ

 داراول هنا فالملالرب اوف نمو مامآلا 'رف وح ابجوةيعرتشلا
 ٠ :ةيعمو ةقاولابانقالا با ماهس اعوس اك ضاع



  يىابلإ ول هنأ و ثان ٌدَرِخَ يب اينلاب وارجا ضاق واهي اود حالي
 ظ 0 مال بلم الفنا بياع تارقالاو#
 مامال ايدياعتسي هيو ىماقل مالو لوالاب ىوضنلاا قاف ر
ل هج !بإب قدي

 ' ةللولا| مضت تام

 ا 7

 1 0 “ف 0 2
 م

 0 0 ا 2 م

 7 !95 كلل دد_بعبو نال 2 هرب أو مجالا"

 لذ تينسراذا ول بل انف اع نموت وادا ناصنفنل

 كرخاتملا سعب نعق [كقلا جوزت قف انحاكت نمش ماولو ازؤح صح
 رمئاالد هرئع م ءلالنل د ةوفلوا ٌئالولا نم حور منكم مأاناونإ ر

 رظئْرِيِبَح اهتزت وةيرش نيالاق دسك لعبا دلي ميلع.

 ول َةّصورلادباوزَّقورهاظانفو الصاع رعب المع اتم مال

 ن اف ىضاقلل مقر دولا ارك او تفك يعد لجسم ورمل تيل
 الق تن نيدتل ناو هب اهيجوز ع ١نافابب مورس 0

 بط اً حاو لول ارض ناب حجدربل 1 0 بالو
 0 2 املارم اشو كا
 اتعاب سعر هثواراون] هيلع ةئيبلا]

 وي و رتومىلولا عاكس اى ةنويي ةجاحنرباماذا

 يجن تئيعولو و 1 ارْصَح لعد رفالضاعن اك



2 : 4 6 
1 110 

 م 04 ى

 مدل ةياول لدربال 0
 1 هج 10 ج1 ا

 دخت مَقِلَح ةدكلكلاراثاقبون ونجل قافاولوهتقافأ

 باوتال اق هب مزحو ممألا ل لرصملال اف بيجو دحا ق هئبالو
 ترصموا ءامالا ءلاقاكمدعل كىئادحف افالا نصر رصئولو
 او امثال كنق افارطتنت ل بةيالولا فني ملغْنسو موبكن وبما
 ا/اساو ةدحوملا كبرخي بو نسل ريكوضو مسبب رسل[ نك
 . قرف الور دصم ن اكسال اب هنا ل دف ولّمكلاقدامو وفد

 فو انقآلارابنحا نع هرَجعل ضرآعل أو لال نب لبخلا3
 ثوكس !هسف َنأف كلذ نع مال الاو مافسال اهل عشت نم ءانعم
 ٌمَفايالا ترظشن | اذ اك هيلع عملاهْفاَف !نمدعب اب ىسيل ملال)
 راظتنالا مدعرب دىسوانف نوكسل ارطشنب نإ نحو اعالاَؤ
 ةبيغلا روصق اكدعيالا ال ناطلسلا اهبح ورب لاَمِبْن١َر ومع
  هسيجاءريفلارظنل ا نم ةهداملا لالا ةمشوريق!بلمالا نأل



 47 مالا نوكس نالتخلادإ ارمزعج ةربملال ها فرعي دمادلا يتلا
 ا درب باعلا نال وص َةبريعلاةروص لع سابفلاوهلا 1
 ١ لاله رلاع وكلا ملاماود 0“
 ا 12111011110 اولوا رق ءيييفترمإا
 ريجاناو ماكل ارما قرظْنلا لم اكونال ىلب قاثلاو رف اضدحا ابرج

 مال ا هتباولوزت ناعما كيف ارا سلاق يلع ل“ مناف هل امامي يلع
0 

 ملا ق مهب هيلع ' , الكوت ويسلمو يوت
 لح اهنالا نفح زوسلاد ريكو

 و ار علىبب هئاذ ضرمو ظ
 اًمصلا هيو صعب بركا1 ان ميرال يعلو ْ

 دبشافايلو وكي نانَع بدال جور رعدالا هءالولاف هبال | ولل هك
 ولم ئحالولاو بسلا نب كنددمف اسالك مالو 22-

 ال ةيالول !ىناكلم اكحا هريعيص سا نع تاموةما صنت
 ] 00 ةماعلا اول نابل 6الى

 قدتحاو سلاوة لطم خأ قم ناكو ئجم خطْفل
 2 اولو رجب الا | امري لفتنت هبال "بتاتا رضوا زفوكرع الا زا
 اال ىدرو املا لاك له اتدجن جور هنابزتالاىص اق دعبالا
 كيفييفإبتيالق امامتعلا نال نحو ل |لوق ىلإ تعيمصتلاواب
 معا اوس عب بال هنا ب نزرقألا ل مانرسم ابرج ابجوزولاجف مروجو اربع
 ةرلا ناسي !ساش الاَع موديل ناكب الاودي ما ما كيش
 وانموبواام يبق دين اكل ماع اماوطق هَفافارطس!ارفصل
 و !نييرث#ت هدايا
 عم قدك !ليركسلاو نوبل الول افشل ب هنق اا
 ا -

0 0 3 



 ا ظ كلا ةزاشالابهدارم ةربعل هرفملا سر حال اى ىمتالا فالح و أبراب
 ظ لا ةالولا ن وكن (نن اكناك اًداهنا بيرلو نوئطُملا اهي فنصتنخملال
ناي ٌةصورل ادارمازهودجوربو | هّببل وم جورب ىم اهلكوش

 ه

 ارظن ىرغملا نيا ابطفساو ةيانكلاوةصرفملا اقر اسال نيب ىوس
 رمايه بانك ميال امج درب ال هنا بسرالوهتبالوىلا الدف ورتللا
 الوان اا ربجترط ال تالا ربع قس اهل ةيالوالو فلذا ةداثالا
 قفة د1 طعالوامقسفب نلعاالوإرماويرشي قيسف

 . ”قئئاشلاةأور ٌسرمىلوبالاحاكال ثب د دهب الل ةبالولا ٠
 اهناريحامامالا سلا وح دن سل ةدنسسم

 ١ وهو دنع كلو لب تيرحاو صل او ىف هبل
 ١ * ميلاف ف اسمل اوزللا بطل نم ربع اما هما ماعل | ىكملا كاملا
 ٌْ قالطا هتحوالاو رنا هرجع قدةعب دولا قةيالاوب حرصك
 وزمألا ماما اهاياقأ, هام عاو رو هرصصلل جورب احلا نال تيما
 - ةلاللابوريق تاب ومناسب جد ريفعب لع نبال هنآل هفسسق حرفي الق

 يعلو ننإ نكي ماذا هتانب جورب اما مبلعف هناشل اهئقت ةماعلا ؤ
 | : 9م 17 و اميرصم نا هّسبإغ ناله ست قسافلاجوزنو ةرع تانك 0

 ظ رف هسفئؤم رافال بتياذ او وريشقحؤليصالاممه سف قحف
 ْ 01 مال نان ملال و هبص | عص ل غ هناغاط بلكت م وةربخص ل عارصا 012 أ ةرببك ب تراب قست قضفلاو عرب طغتدا ليلة ٍ



 ةارملا نا ّغطس اوامر, نال الدع فول !ن وكي نا طاتاشسا كنإل سان
 ملو ةربخ ددص 9 اذا ىىصلاو ىومتلا همز المإلا 56

 فات 0 20
 ا ١بامصاو ٌى الح بف اهريم تبناوملبر

 ٍ 3 نب ًاكحرحل هن هلا ّةُصورلاَق 7 نورك

 0 كراودل ارق ارك لالا جوز بات وشلالات قول

 ظ لاو قاوبشلا ناب محور لضعلا و هونح رينبو كالا طا
 مافتأل لادم ١اهءفريتعم اة دابّسلا ٍلوشال سلا
 راب لمت هلاوهاذه وة دابر لوبقل تعياما هدفا
 روببف ْئَعدُس قْنو اعطق قسفوئصَع لحال امل انلضعلاو

 لاحلاو ججوربال ىرفملا نبا لاقو 0 ب دو مو انض
 ناوضنملاو ل1 هاي ازلعاس [يفارعتسالا نمد الإب
 اظايزعا اتا وؤسم ةئيتع تن اكول وةيلصالا <,ةاكا [لصالا رفا
 تلاوات اوف ا الاكهب دوعن اريضتتل اوس 00 دوك

 كل نالوال هنا ٌترالاي هسنلا ٌءيِصْقَو ضعب أوز
 ره انوا اةاطومو ىمذل اكنمائ سمانا او يت ادا
 اكل اًايلوا موب د3ىسفملا !ىكئرمو ىيفلبلا متو
 ناو تل اذاام قال هنبلوم جور الفان عىسافلاك

 ظ نسا اب هبالوىب ا فرفو رمت اعأب حوُريَفار وئسم ناك
 ط لا لفريغلالعةبالو صح دا تسلا نأ ا كل د كرب ءاولبئفبال

 ظ هس ظحىعارب, هئيبلوم ظكوترب ا ا3قلرلاو هروأكلا ال
 كامئلاةبال و ةرّوص وبس شل انِعر د ةابيصخْقاَضيبا

 اواق تشب هنمامل يذهب 01 رص موو 2014 ىدوممل ادع

 ظ هيشتابانيدراتتففارم |ئب هو ادربإ ني د نبي تربح تعط
 وهو وا فاكر اكل ايد كاب راما
 حاكن نالرد اكل +ورلأُإ وبال نكل توك

 ا ا فاز مردس ناوصو اىكلا :

 اي قااولا عاطتنالأمرشالودرمالووؤسم
 مل لنالرفاكل انارصلا مالك و 0

 ل 2

 ظ 5-
 ٌّك



 زا و صاخلا 3 ولارزكن ريع رد اكل ا جور ضامللو
 "قالاىرسمن الا بحاكت نال, اهردل مسار صن لومكو ىسوكو

 يالا الط ةاملكوت فالكل اه ابحأ تاما زوشا ذأ نفاس
 لوحرلادعب ةراك كسا نإبروصتسو انو الطاملو وما
 تان 0 مادام ةدصلا(قؤس لسا ماو

 هلا مك انال أموح ا 2 ا ل
 اول ناسا وما رسوما عسل أو 0 001 ٍ

 5 3 ا يسلك
 ها مارجا »دل اكولا باتكق زيكارمرق لباسملاةزهوةارما حاكب
 د ا 10 كوز سزيدف اعلا

 هليمأل اولا 00 6 كلدسأل 0 1 الو ولس ا

 افا ا ا امد ءاًماورطنل اودشرلا انقل
 /لاذاو طفت الل الاؤملوفو ةهورلا .

 كاتب نيرا اتذأل 6 كب مارحاوتعن اطلسلا

 داللٌلَمَس كاثلاو للا مشل قي ا عم
 6-و قردال هن اهمالكره الط ةيسبشت بتلطلاؤ بجو ١

 يلونملاو مامالا لاك نإو ضازايفدأف شت راموس اين 0
 ظ محلا 00 بل ماي فا ذأ اهضربغو ظ
 م ءرلان داالف اكل 13ل الحلا ربكل هدأ ظ
 رف افلا امال !ىح مك لكمصملا قالط امو عدلا الا ظ
 مهالا كن انو ةامبالو ةوفل صيت رئادجوامركو هلالو ]
 هز ىلا ةمرهملا فزت ناو هماصا لبق ادنجور.
 الو دقات سيل نال حلا دايت ماكنا رق عسب و مرمملاو لالخ ا
 ةمارتسا ايالءرعحر ::ورصخ الن ! لول نكد هييلعيومعم ظ
 قيشب ناكىيرذالا ل3 ةجوزلاوارصملا لوف واكل مادو كاسسماملاك ٠

 هلو ن دأب ىبصلا مرحاول هناره أطلاناف ىئورزلارحاوالومد نا
 ًاربخ ديرو هنا قعر م عف لالا هريس ىذا دبعلاوالالحلا ٠
 1 تما ةةضورلا هركدائوععب م ىب اس ن دأب و اواود بح |



 هسا سور
 محاكنوُم

 اعنف أم مارح مالنا ١
 الالحلكبل ا مرح ل الحلكو ولون دالا الفل بكو تلاعب م مازخالا و:

 وئرعل جحيؤزل اواىولا مرحاول و حرشل ىقكارلا نصا دكا
 0 ااا وع
 ظ لكلاوهرف اعلا ناك ثيس حاكملاق ولااّصِباو لوا هموم

 ' ىشاباكولا ىعولوللكل ًادعيرقعيذ هلكوس مارحاب يكول لزستبالو
 ' هيمي مصلامرم قرص معن وأ مارحألا ليف مف دله ناك ولا
 ثداواهجيور قالالح هرحلكوولو هع مدصلاد. وةمعلاق هاظ 1نال

 قلطا مارا ادع :ءورنل لكلاكا اوس ص حورب ناله
 211 ناوددالا نو ددائفحتألا

 "2 نعلكو هلؤمي ماذا ازهر شسكررلا ل اق ضحيربفس هنالك ورمل
 1 0 هركذ ذاورصب المت |ىجشب ى 0 5
 قرسبو ةىعلا هج والا وا خجل اق اب جوزي نمابرسفن يعلكونلةازل
 00 الباب مور لل الها بيل ةارملا نايت

 00 ينور ال كا 5 00 ا 0
 ىرلاةاىَسملاَفاخ مارحالال ورمل دبميل 39
 لام برت كر ولا هلاكاك مارال امن بقتال لام
 اللجام ذر :ىصارحإ لاحئجوز لاله مرا
 هيي 0 ا لصملاجك 1س
 ااه ء لا رابع نال مب ملم 0 انجورتول
 هلليكدالو ىئلح 1و ملال اتت برق ال كولا باع ءولوئؤديح

 ناطلسىاُن اطلمسل سلا جوش رسقلا ماس ذو دوا ل ارسساج
 باقلانالرصالا طر ئتالاالواهرل يريم ناطلسال هبياتواا ملم .

 ظ لبقو أحلا ورع بائتهّنم ةواقيتسار كن اداَد هلئحرإ بدرئلاودو

 : ىماتثةوالامىم افلل كوالاو ٌناَحشلا لاكن وحل رعتالاج وزب
 ا ةافلتسو لا اطلا ااا رمد عسب وأجو9و ري نادعتالكت داي

 ْ عيلوفةفافارسصتل حالا 34: نال جور نتاج كاما هدد

 ظ تاوفبررٌصْسالَبل جد ورب قات انلاهامتفمن اكول اكلكوب دارضحتك

 كوصولارئكنول لو لالمو ةليوطلا فا طا ضارلاكرمكلا
 ظ كيورئاولاقمن ذاربشد جوزي نان اطل سللز اح ٌىوحوا ةئتُفلهيلا
 / كا ناطل سلا صس قدلملاق ناكول هنارهاظلا و ىعرذالا لاق
 ظ عبد عدزب واقل ]ناميل الوصول هبلعرذعن د وهذا فب ج وذم



 ىاتنل !ىضاقل ا ىإرو ةيلاطلا3تحلاولا ده لكم ٠
 هلو :هتالل اطابتحا كلذ هلا فرب ظا ناميجو ا

 ا

' 

 ا

 هولا وهنأكم ف 0 اد مفعم ا 0 ١ ىئاقلا

 ايبلو 1 ا ساهإ 7 0 ل او |
 قل به جبد وفعلا نالةدعل اود اكلاّنع ةيلحافياو

 ةْسِعِمَ يلا ةماقا باس ١ 7 رجل ىقارل ال اةاملاخا دنا ٠
 ُكِيِلَد 1 لا ن4

 مدا لبا
 |قامج وري مهنا ىلعيو نذابالا جورنال نم ناكنا بياكل
 هل راتبجلاو فه ىدعدب قلم الى لا نيملاةدهلممو
 ةيبعل ا١ابجف ةرولو عاضيالل اهايتحا لوالا رو ظيو ناميجو 0
 2 دق كيلا 3 اهنحوز تنك ل اذو رقم يامل و ظ

 داو دحام نضلعم اعلادب ععابول امقر امي و أ

 ول ناكولاةرخآ ل وك حالا 51 املا ناب كل املا رب تيح
 يل تامل ةرخامأا مر رحال ا َببعَّق اقدحأ وركن ابلو

 3 ل لع ني كك قيل لكوملا عدا ليكولاع ءابولو ةنيبلا ]
 317 دق مابي يب كولا ماكا ناوي ظ

 7و ولا ليصقتل ةبقب
 اليس اءلز ب وكلا نداريغي امج اه ذارمضت اوس خول 1

 يلا كدب لك اق َيِِعَنْلا كابو نالرمتال 0 ' بق | ليكولل 7 ولما نين لايك تاوحف طور دالك توكسلاز
 َقالَيَحْأن صارع مالا ٌىالتخإل ضد د طننتيب قال او تاقرصتل ارباس 4 )

 ١ . باج ىرابتحالا نسحلاووعيتةقفش ليكدلا سلو عامزالا ]
 لوذثلاى اح اور ابنخفلا نشّحلا ءؤعدت ىل ولاََفْفَش نأ كوالا ٠

 ةر أيتُح او هرطسب ىّبِب مال !لكوبالرز)

 ةاللإلا نال ءوفكر ع جورمالك قاللقلا نبا ةماااخ ااًمحطانخو ٠
 ءانكأ الط ل فكوم 5 هد جقر ناكورم

 2 أ 1
 َن رارمالارلف لكدد جدد هل لاةذ وال اروُصت الت 2 هانت ظ
 امزجليكوتل نفعا ملا ملدا تلاع انا

 | أ ما افق ياسا“
 ظ ير
 انع:.ل خابر اوال



 جمالا

” 
/ 

 7 قااعيتسا] .كربج ار يع اكهولو ص بصرأسُي
 ' جتووتلا ثدمالهنأل صوصتملا يملا طع ابكونلا تعب م حاكنلا
 ع د شم
 / اههذاليقلومينالوآلا اكدت سجبنت نبعلملام ضي ومَن ملف ندا

 اريل وهل تداولا هاد مالك يدق هباربعالا مذاوبغب اهئ انيتسا نال

 | وصلا كك صتول ار مصلا!ىئكرزلا لاق اكىتبنب وعيال هنالكود لعب
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 قم ا رم قا اطا لال ظ
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 ؛ ةحيولا ن وكي نأ بشي ىوتسالا لوخواهويو :فالخر ينعم
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 وملف لبفوُدب وو عوارفع نع يطول مرسم
 ةمجاخاكم 0 ا هبنال
 لسلا اك رسل ةحلق ءامانعمو هرم ُدوهنرابع

 نمل العد ريم ا حاكتلا كن وسو لامك منوم نابي اه دصق ؛
 مع يا ءاكل فق يشمل 3اهريعو َةًعفنوربم
 بكمل نكي ن اف ةدب قام اجرعلا قحقاغتل
 ًامداوتساور بج امعي هتصدا / | ىرتشاولو بسكلاب ظ .ةسلدإلادصم امي هيوشر مل العقباسلا|حاكتلاامارجلاكك ٠
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 ةربس ْن دارعبل ورث كولص ىل ءو يلع من) لص لوف ومعل

 ش ا 0 منح ماخاو 3 -و ىزِمرَمل تلاداور هاع
 0 ناد افالسضا] لم |نمدنعلل كحالومئيقل

 ا فار | اكح املا كف قالو ىا مل مندل دبصلا
 هناك لام ىنعو ديسلا ةراحالع ف وفوم هحاكي نإ نم ٌةيررحدلا]
 لطاررصم ا لوف ههسسينت كلذ مئلبب مل هدال رئكسكريسللإو او مصب
 هموت اعادارم و هيفسل اكن همزلبال ىو اذ] هئاىكمتكب

 1 ل جرس كمتسذؤل طار م سرك د نبحر أساىصكل
 ْ رمملاقالطا تخول ىتتسأ او كدنذ واأقانسودنعلا

 !ورسلاز رايجا ىري اح لامع جنس اسال
 ْ ' كيلالضع . عيب هتاف هجووو ا احلال ن ذاك ح

 0 2 يه هد اتمنا ناعيا كاد فايد

 ةيزملرم ا ارداكوا ءارماكررس
 1 قةديعل ن ذالاو كارو مدننا ١ اكءلا 3ةدبحل ُن زالاقالطا
 نمد عتمه ىدردىمجلارلب

 درر قاناد> نافل ءاعارَصمف 1 6 0

 5 0 ارواءيلع
 ةهئدع امزبر ارك دال أب مل 2 ع اذاهب 5

 ا رامتصقن ناو هيفسل 35ج تل اة مل 10 2
 طيولوزاج قالطإلا كسؤكملا ارب معو ] ديس هلهئيع
 | هئافاكس وول ا يكتب 0

 ظ 0-1 6 0 حدولون ين
 21 00 0 2 ند 2 وك و صر ل ديسمل

 اكملاوبّع ةزرعرأ
 ' كلمالاملع 0 حاكتلا دو كاليالمئال اكتل لع
 ١ ا ير سا لمراسل 0

 ف 60 | تكل لا 0

 ]1 ثيمح 0 بس الو ىف زطظأهيا عاضرلاو

 م ١ باو لا امو لاربع« دبع دلو( جقنمل هيه
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 كيو موتتملا نالوب يب تا و 2 مكةدياوق 0 م ادا 10 1210 نعيم (وهئبات اير ورياح
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 زهلو هل ةلولص م د عّضِبل عفاسم لع درب
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 اى انمرريكي زوج الد نويحوصرباو مدِحاكب بعص الاهل ب شنالا ٠
 انوع حكتلافالنحال امعانئهسالا !نمدصتب الهنا قرفلاو اعيمصحل ١ قىلع بلع صن كتشف ناف هنم يعير روج داكذاو 1
 هلاخاك هييسلااهريجاوا ةكهط تملا هيض ملا ص فلا ا

 ةمالا صو رهن تاكؤ ضو اب ةلَوقف عمب ل حاكمل للعنف
 ظ 0 10 رد ورعصو هبوب و ٌءراكب نم
 اكمل اؤعامزس لك ةباال وامر يمتالُف هن اكملاو هضعبملا ام
 اها نسر ا سدا نهرل 0 قبو

 م 6 يال 1 ١ ]اءبعمن ند 2
 ُداَلأ ةهيعةماكيوزت هلو هب اب قرم اكى !رفلانم اهلذو

 اهبحور اهيجور نافامفلاودبعل 0 0 ا 1 ١
 ربي ةمالاىطو ولف + هباضي 0 2 ذافا اهدار
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 ! اكرر

 1 تاي لزنفالسش ةقاياقأد هازل ا اوشا :

 دوه اكَر سس ||  كوتسالا د لعب عنملا بف دما وةكرتلا دباورب قلع سدلا

 ديسلا صنلطْناَفَد قاتماكقت وروللاو د ويدطاقما قانعاو .

 0 هرم همر هرلب مرو ورمل

 مرحنأ إو الا كب وهنا

 قسالذاممرلىعر الاول اقاكذعلام تن ور اصمواءاص دروأ
 6 ظ 3 ضر اعلمرفل ناكاذااما ابوامعا نمدبالوةوبرس اص اك نع

 2 - هناك اهتديت ىرحال ال اهسارايتسمسس ش ايل هناد | |تيلطُد اقدح

 ١ كلمالوم و لجرل تن اماذاامد الحلا اهر امحا3ذن وكي ن|عبشي
 فاو | ةللرلاأل كلئابمباحالاق هنما بسلا ىلا بح وراذامابر
 1 لولو اعبلسا دريم نست لاذ

 1 قانلاو5 او اوللاءابزكت :ورعق هانم فاس مساس ككل

 1 كب بعدم تابجورألا كو لكلا ةاعا 25
 | ىذا 701 كلرِلَوهو بعل عفزتؤ قابل ىالخلا ٌنامصالكدبضُق

 | 2/3 والا لهو صت مو بسلا لاق ورابجا دلل انلقاذاالا ظ

 || تسكب ادي ومامرُخ ميل تم

 0 1 ابيلابحاص لاف ةارمال مالا تن اكاذا

 1 ةطلا متم وزب نامل سييلكرف اكلا فالك ةرداكلا مّمصأ
 | ةلازا ىوسامد تاؤرصتلارب ايفا ءاجالتساا نا ل اك
 | دك]هال ا كاس

 اح !قرتعو ةماعلا ة بجلب أرقاكلا لع هبال اهل تبئتاذبلو

 0 اطمتنف ةرداكلالارصملال
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 0| جوخ ريوس مدل بد 8 :زّمخانآوأبي ورك و ا
 | رملذأ اصعب فر وانّيع تلئلارجيو نام نانكل ٌتَلَتَل ا ظ
 ١ 00 0 ظ
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 سازموملا تاجر قكلدو كبل كدوف َنِمالَْبِم ومالا ١
 ةبمب3 تابمالا قمرخل رمز نجلا ل دل دو نونموم لا تام |نئيال قال

 نارا و ةبالا لن 0 .تصرح لان هلوق ينال اعيسلا|

 ثرلووأ ةفيشفح كنْيُف انزل ونماكوم اببطب اصوتنب

 , داب توننلاو تنب تنيو لنا د كيفي قنا نايركذ اه دلو نم 6
 |ةطساوبةدالولاب ابين كبل! ىمنب ين نااطن لق بْس ٌناوازاجم 0

 در هل كا تن ا.زاهوتيدفانزلاام نموقولخطلات نامل وهربت
 دج يعود (|نابلؤقا ١ 00 | ا وسال ما ةعواطم 1 قرط تاكا وس ةانزامئمو و نغاو ممل هلومي موتلا اذه عقد

 ب طاقات انني يعش :ن !ليبلدب ايولا[11 مرح ![
 2 ثيرالاهئم يصخا هب لوما اكحالا صعبت
 أ وفخم هر [بُك 1 مخ يخوف 2-0

 هيلعمس لص رلسع نمر 3 دوكب نان سارا
 ليفك ةماركلا مما عملا 3 نلتحإو ابحاكم هركيل والا لعد ٠
/ 5 1 00 
 ا وهو هيلع 31
 ' يل ا

 0 3 نسا ةماعلا

 ا مولوابف 0 ١
 ميلجص اب هجحق د تاع با تمرح يرتد
 ايتو ش افايلدق تيدشافال لئكب

 رىيكتةضصورلا | ويشمل 0
 يقلب لاا ةمتسلاة سدا عدد 3مقد انا كلذ ن البق نآو /
 املارظننل اًراوحو ايس يي ا ولا 0
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 ١ اتلاؤز بالو هدمسل 0

 ظ ش مسلما اوةيمرا هي تب مكمل اك
 ىىؤزد عبس حلا توبتىكررع برذالاو وة درس و
 كشللا رسمي عوضولا ضقن مدعو اطايتحا امل ,ةوللا او رنا
 هطبقلبن ُْن أسيل ادلو جورتولوترملا ب أبساب اب م كهئمرف اصدخحوب : ١

 0 ندطاطو ابميحوزلا كلت ةوس ةوباوغداف بسنده لوبحكوا
 10 تاو بنا تبث هةحو هر و دلولاهؤرص ُنأُك ةرارذال 1

 ةابزك5 ]و اباكيتجدلابا ىالفيلبتل ١لبق ثنذ ناك
 دس سون 0 حاكرلاعسفمب الوامسس تيئبألل مبباَلَو
 ١ تبتاهوب امد طدساف بسلا لوبحتحوزتول امدنسيقو ْ ازهالامالسالا 3٠ هنحااطب 2 انف 3 صامت ١ لاق
 حاكرلا ىسفلاو )تبث ١ وال | ةر وصل 3
 طوف حيوورلا هئنقرصو نبي نكت طُناو

 21 ا اكديدخل تاذرعب هلزجت لابي اباول وكل
 ظ نآف وركننانإ ا عد يئلا مرليفريمطاامأو ميكلاب
 مصرف قا. كحو ءلكذ ةدعدو أ تلصتدلوخيلا لبق
 ١ الا اك دقت و ةركس وهو ىتب ص ْخعسْل ا
 ٠ تاوخال |ثلاشل او اببحاكن نياللزج تلا بق قاتسالا و

 عيارلاد كتخام أ دحاو افا. اهلها طا ه و تح
 أبو تابهجاميبمج نم ناوحالا تأ وةوحالا تائب سسماحلاو
 كمل ةوخألا نا ل ناك سس ينلقس ناد دالوا

 ا لل الاخ اسلاوالما ماك
 ١ ةطساودو افي فحل ىف ةطساوالب 3 فوك بنل فون
 مادا ادبي نمةملاّن نكت دقوا اكك م كيباتئعك

 انامل نص ]كو ىادأ هلونمب لرائساو | نحا هنِصلكو ىاوأ هلوّمن لاخلا طب اًصِلراَسا
 اهلنا ةلاخ نطل اوبرا نيم كتلك ةطشاو :

 نيسل اقع 00 1 97 ماابالا مجرم لا ١نوكتنقو
 اهضيأ عارم ارالوش موختو ل 0 دي دفحا
 352 !نمةردعام عا دولا نم مرد نبيل اريطو ةيالد
 تيا عال نم أوم خرط و بسلا نمويآور
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 تعصرأو 2017 ومي و اف بسلا اذاننلث قف !نمزكوهعاضرلانمىلما طباضُه ١
 اهييواةطساوبكرل و نم تعضراوأ نيللانيخئاصواكنصّضرانم
 0 هوا ٌعطساوب كّدعضرمئنرل لَو وا

 ةروكرمار مصل ١فءعاصر اه درع ىاةطساوبلمل اوهوابربل
 رباطتوا نام عسل ا ةمرحلا عبس سقاس ع كالذوع سسشو 0

 0 دلو نم يلوا فلئبدلت تتضترا ةارمأ لكوه أصرلاْثْنِب ١

 ىعواةطس اود اندلوا ةاساا يع شرامااهربغواةطساوب

 ٌعاصلا تخاطِباّضَو نلفس ناو عاصروا بس نم اْباسادكو
 اهندلوواكيب ا نرلب تعضخراوا دلما ايعضرنملكوش ٍ

 للا تاكو ه عاضرلا ةعطباضو ل لاا دلو واكئيعض هرم 1

 مروا بس نماهربعواةطس اوب3ُكهلانلوركذكخإاوا
 ترلوُيناتخاواةَعضَر .٠ لان تحا لكوش عاصرلا ةااحظباضو
 5 1 | بسن ىساوهرب واخ طساود ةعصرلا
 الكوم عاضرلا نم تاوم ارحالا تانفةوتحال | تأ
 0 ذو بسنسلاو دوال نما لاو ةعسلا دالدأ

5 089 0 02 

 دلو 9 0 7 57 امال مرح |

 ل فات ا 1

 ا انتتصاف اي ل نسر بشل قمر
 0 ايد قل اف 2 ئم موت دعأف نم 6

 0 دو والا بلو طباصلاو

71 00 
 فلوق اذكو ولاة روسل فصفلا ف اهنهذ 0
 0 انك هرخىفارل اركذو 1

 دل أ ةمحتعاوفل لم ْ
 ل 1 ايطار دابا



 رقو هنماتشتساالوا بكر وصقل | لجسم 0 0

 همارح نيس اماذإو“ الحي امرلا ونه عيا" دا
 م١ السلا ورق اجو هبال ا 10

 . يقولها ءئلاو امار 1 ر 4اذذه لع ناجرجلا دانو ْ ْ

 ُف ةرخالاةروصو عاضرلا قال بسس ١ ىف نمر دخ نم اث نبال اوخاو ؛ ١
 00 ةرااببانأ م ىباابل ابل كارم ١ أ

 ءاوهكذلا از 7 0 لعمر كذا :ةارملانياوحا 0
 1 أضر لو كس قمل و كبخأ تخا كيلع رخال و ١ ا
 ا فكن نوكر نادتروصو خالاعلارسالوجإل كبح تخا بتل 3 وغاب اال

 كعْصْرْت ناعاض اق هيروصو مالازم كدضاركتبن املك مال تخآو بالا
 ' ٍبسلاو : هابرحاكت كيخالف كنم نجا ةريغص عضرتو كارما ظ

 كيلزو خو كماري حم تب كيخا فال ناكنأ ابهسالك مالك بحاتخا ٠
 ةبنحاُ ةربيعصهعم هردو ك احا 3 ءارماعضرتن ا عاضرل !قدابحاك : ا

 درا ةليرمو لن تر ونص دبي. وج بلل ابحاك كلزرو جنت كئم ا
 امه اوهو كلاثلاببسلا قرش ٌءاءاصاك ةضورلاو |

 ١ كرلو لحرب ناواهربغو هطساوب ثرل و نمةحور كيلع مرخو ْ
 ةجوز وا قبالص نم ننذلا عباس !لبالحو ىلاعت هل وكف الطالا مل ْ

 2 ناو مالاوا بال !ليقيمادجحو ابااهربعوا ةطساوب كول اوئم الا ||
 للسلام ىاب امكن اما وهتنالو لوف قالطالاب كرلاولخدب ظ

 نمره ع لك بله املا ف ىعي مالا ق لاك فلس دام ١
 0 ا 01

 7 0 0 الص |نم
 8  ضطنماهدضر اعرقو قوطنم هنوراعب ماذا حمي ,اماموبوملا

 ] 000 00 !ىكلص هوت
 جا كلذ ةدياق ناب هبسيجا دبسحتبال وردت اةزيساف

 ابىسبل ال كبت نم :ةجور ءرملا ل2 مخالف ىبتملا'لّبلح
 ولبس رضوان ءاهرج جند ةطس إو كلنجو رتايماودل
 اهنا ازكو باش تابماوىلاعت لوف قالطإلال ما, ,لخد اوس
 0 لوف َفالطالرسافوا ميخر ف عقاب, تلحد نا |هريمعوا ةطساوب
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 0 0 وبجوفاللا كباب 51 اتت

 0 ادلع 1 ف ناك هلم 9
 0 ع 0 انفو ىوالا ءللاىلا ْ

 اسورحلاةرجر ورجال انههيسبجحا ادوعب
 0 اذةفاضالاب رد هرج كوالا ظ

 ماج داخل 01 5 0 قير امخ صر عاورمطفقلا

 تن ةأابحؤو وحرلا 35 ريجب هناورعورماحلا
 ا ْ

 رخو اهرنع 1وتْرِملالوص امرْخُد
 0 املاكم ةداع طنب لكيلا 1
 ليعرلا سر ام ريقتو|:ثب ىال : كك( ذ ليسيل فعلاب تِمرش
 خط ئسل رم أو ككل زكوش ىدنتعلا درجت لول ثالثلا اتالثلا مز ؤب

 ةتوبفرانصيالطولاب م رحمن ل ساحلا حك لالجدب ظ
 بال لوالاّت الئل اف و دئتعلاب, 2 ٠

 ْ تالئلاً قدس ائل ارفعلا قرط 2 دقعلا هدكوم
 1 ا

 ' هرج اك اذا ةره اكسب ُن ١ 0 ل 0 ا ا
 ظ ١ يقاس يتلاحدأو وةييدرلا 0 ا

 ا لاذاس ل او تلاتسبل 1 وامل ا ظ
 ا ا هرِعْوتْعنال اهيالاهحرخصالا

 ]||| ش د مرح ا الاجمز كنب مر مدع هصالك

 ا تيكا كعب رج بارلاوا بييزل اجور واامئن وا ىبالاوا بألا

 ١ |١ 01 1 هرم تن اء اا وسكنم ةإزمأ اووهو ةأبحلا ىو نكد ْ
 ' 1 ا ابدا اة دوق مادبب انلا

 ١ ماكملا رفع ةلزنس ل رات نيملاكنلمئىطولانالوءاجالابادبوم ٠
 ّْ دساؤئطووا هاو اهتجيز انيظ: ناكمحو هيب ةيحلا١ ةوطل اكو ١

0 
3 

0 
1 



 م ازس»
 هكاساوهئابالعم رخو اَْءاَس وار انيما ءبلعم هدير ساق حاك و آًارمت
 01 ك١ [وسس ادساوةدعلا حدو سدا لولا و تن

 ش ا 1
 ١ هرح نيَنبالَف ةربملاامانببئ ايل ادحا نم يببسل آم ابقي قتكي هن هنأ
 تالف لا ماد عاضرلا 3 ىئفاول اب مزجت طوب فاصل
 عفوا اداز ودعت دول لاما هدب فاعمل ةمح

 5 كنرييبت مل رعشبل د3
 اب هرلاو مرفلابحوي ةبشلارطدنا
 19 ودخل اقاراتشل ةررَسِب يطاولل لحالك طفف
 0 فلل 0 اهجوزتولف كوالب ةولرمام اهسصالوأمأ ايام اسلاو

 قفط ورسملاال «لملات :١ وش ف ةريئات 1
 19 0 ا
 ةفارللال طضعر رما عي جوي طقق ةوظوم ا َةرِمَساو 0

 ديربسلا ُن ايروصهمحؤ هلو نكل حدو بس تل اوةدعل
 : 00 رلا حو واعمجوزل اودجو 1
 لااله برس رعو هضح 0

 / 7 ة نور وللا رو ى يمَح كليا ب اان ىلا انولاب

 ' نا هلاقإكديل اقحاحألو نماإ يت بسلا
 ا ىببلولاةَميْمَح ائرالا زقروصنونبمل انمر داصلا نافةيسمشن

0 [ 



 .ةرهاصملاوةدمل اوكشتو» عقلا نكتحمإ 0
 ,ريبس و |ىبجااذكو كو ورام

 ةوألور وجو 20 يلامس اندر يب 7
 يعرب وم ا هةيهسلاٌةروصؤر لاول لاو

 م لل انوا دلال لانياوب مرج ىَرلاَف كلب
 ميول وه دربعصلاو 0 ةاديلعوةئعلاب ٠

 !هناب | كالا صعيب ىعىد يام الفتو لاق تاما
 ئ 00 ىوبحو جورل امل اخرتسأب مَعَل

 يتلا ماي اق ارب ءاهتتمو لاتصال 1
 تبا 2010106

 0 ام لاكزْئس ايةريغألوشلذ
 زو سيلووكذملا هنظب هيبح تيجو 3ص قطدلا 5 5 يجاواعيا ظ أ وول ككل تينبىوُحبلا

 ا ا _ نمش ١

 ُميُرَك ة وسلب قاجرملا ب حرص اهرب |نئومواقئو
 ا ١ تاروصقزوع ١

 رككاس ناو هْنأَف الا تاي يلع مدح اهرورفسلابب و
 رايب ةننخاولاءاذه الاوان هت كخا ةدلبولا ظ

 لو ناجي رجلا مرح هدو ريب محلا ببال هنا نرصد هلوف بصق يسند ايطصاللا مرا 0 2 دمكر ع دحأ دوبصيكولص
 -ر وصخ دزيمج كاوا ءرحإو قت ناد كب ا
 قاتلا ىتعىسبفال 0 اكو نبل اههاهنفةدل اوىعفابورلا ا
 وك اس كوبا طه نم فرو هيل اعدها خطو يا 3
 ْ يدلل ميك قب هلأ :اياملا ب دال ةالصلا هيرشل د ّ

 ىلع ةر رولا حم هلو تتلف ةز ويطم ٌالصلا وريطلا حت
 هي اوف و حاكملا فالحل ربع ور وصحف ىلا نفيق

 ! مطيضوغيقيو مل ختي هنا ٠ 9
 ا ظ

| 



 جبع
 تووبح ل تع هبات امس ل عع

 27-0 دج - - -_ ل

 نا اق عطار اًصياللاطابتحا

 رد ن اكو ئضه 0 1-0 0

 : ياا ا دقو
 ٠ تنيدتو منح قتخ ع | جوز ولاكن ام هن |نيبن اسر الوش و
 0 اذاَق كلن كري ةئالاصحيناب ةِساشل نع ورم اًكرضيالهناو هتروكَذ
 ٠ داراول اهِفَداِب  بصفتلا انه و اة ؟رمالا ىسسغل ٌقناكهن ]برت

 .. اقلط ايسامروصحلا 1 الا لاك اصيا نبسلا كلمىظيلا:
 ١ 00 0 ا سموم
 لببسامو ىلاكر نلادر مدلل اىلع مك رحاو ريبعص

 طخ اغني كيعو رج 100 لتامر
 1 ”ايبنجاب متجر حو لصال اباليع

 اكد حا ؤطو هل د د اننجالللحرمال ا ا 0 م
 مم رطب وسارطول هاش ادشملا مايرام 03

 ١ ١ طوكر 0 ىاهوطف
 ا 0 0 20 وا.

 اوس اهني داقعي|عنم اك دبر نيوأ
 1 م اطلت

 ١ 1111 را 007 3 ١ م1
 2 دحوت 11م نالوا ا ء مر اهماق هب ابر اح
 كلم ّقلحلاد . م نالا صرخ درج هيلع او لابحاب ألاّ م

 01 الوستلناو, موقت سبل املا
 : ةارمإلع 00 اكلا و7 دبش خلا

 ف ابجرربع 77 ا يتق ات لعدتساو و
 |  ةوطوم بالاة جوز نالنآ اظلم ىرحال ا اىّيملك
 تشو ديب ةوطيمم الا ة جوز هةيمشلاب هئوطوم ماو مرد
 ظ قياسات شمل ارسم هتولوومل 09000 ةبربشلاب هئوطوم

00 



 انواءل :!ذاالازم داك قادس الر اذنسيلو السلا
 0 د ميصالد ١

 ب زيببيبح اسئِنالا الدم اوه هلَمحت ا

 0 2 ؛ فصلا ةريبكلاهبحر تعول اكناكو

 2 102 م 7
 هن التل ىلبملا ف2 ع وأطس ةلفاحلا ا

 ١ ير جد اهمايطو نافيا هجنل المش ابحت

 0-2000 ني حاد لاو جس رسل
 ثمح الدو صئر ري هدرغئاول هن جاوب وبا

 ع ا 1 هناوليملا 1 ثُم ةوطوألا ٠ بجو

 38 ا طر
 01 همر نالاص وهو

 أ او ري مرح تصرف 0

 0000 17 اضاع و نيف رلاجوأ

 1 كدلك ملا لعةارملا لو
 ن1 ١لكعىرُممملاال 3و
 انا 0 نيج دردلا هدي نمونف
 هيلا ماهل وفل كلذ نعمل أرعخ وهيلعش ال صراشا
 فلا خد ف دقو ذابحني هدازاك لاح و كد ذئلعُف

 ”فواالوا |مجحاكت لطب دمعت ننام اميبي مرج لع منيب عصاط

١ 



 ظ 55 .ناللطاب ىناثلاو ميول اثير سوأ ىرتلا ةماهدحال
 فقر تف وعلطللا 2 اقىباسلا نبع اذاارههي

 الها ةاثلاطو ن نيت انمييل ولا حاكن فاك
 - او ءاضرلاب عرحو ةوطوم ا ةدعومقفتت :نئحلوالا اطبالدا
 0000 | ٌنِم مدن و
 2 اب : ناو اررمدب حملا ةمرصتنال

 َنكلخْن

 0 نافىرجإل اء بلع تمرحاركذ تروم
 ل تر رئول نبال اًدجوز نكلا د و رفول الاب 0

 - 3 ْنأف هيعسئ سيجا نو

 0 طباصلا دصل 0
 اا طم قرح : مهطهرتسي م 0 مدس لف
 ش ميفطادب امرضل أ مردعلا نما هلا ةئيرفيردابتملا نا
 2 ص رتولول مديسلا ناي كبداية ررك رثعل نال هده يف ماكرلا
 ' 1 ار ودع واب حاكم هل ا( كلملاب هما هو مل لحل كذ
 ] 0-3 ةاربمأ سم كة يب ودتسسرولجلا

 اللا مرخلال دا ءبب )نم هدجاو همانماخحرل !تحاأ ل
 ا احممل | نيج 4 كراش احا 58

 : نع حدك عطف ارُق اسدنالاه |
 ملرمإ + لكنا حاكتف كالنمو 0 ا

 1 يو واو 5 هد حاس

 .وهرح نار 5 ىسهيس 1 م م حاد
 حام د اقولواممم ةدحافأو كم هوااىياطرحو ناك

 مرح و 0 تدمع
 1 اكوا ارضع
0 2 : 

 ديو



 نذايىطيلا كلم هنال: |. تسوس ىشر اوك و ف انكسالاالو
 بناه سك نكبج اف لاكنهرل اىتكب نائل اوئّميرمللا

 ابطو رن اكن او اويصاَس نصئطو نال امله ركب سال اطمْمّناَو
 والاكل احلا ةزه قَدِس سلا ّنالك حالا مزخح ةدباعلا اطيل
 كتناكولفاه دارفد الع لع عا سا ناطر شنب 6
 مع كرا نطو دزا جاي طول اه ( موتخوأ ةيس وح امردحا
 يي ادب و:مىرخالا تم ترش فادح موو منيو اماكِمول
 وطاءلز ولن ني ناكتلا ل الابل هرُمُسِل ةوطوم لا ءابولو
 عطقلا رن ءهجولا مامالا لاق د نإ ابرحو ال ثبحو ىب ءرخالا هللا
 هُبطوُو نب وحا ىيذحو ةماصخ كلمولو وره اطوهوى منال حاب
 امزيد .ناايعداف بَ 0 اهو ومالا ازابح

 0 جرا 0 51

 لاذ ىدال امد اجدد 1
 ياابكلمولو 3 0

 لا تح ا 3 0

 0 ا الا نسل /
 هاج ف كلما فالتعام دلال اورابلفلاو الطلا ظ
 2 دنبإل هن أذ كلملا فال اعامجا هربغل ا

 30 ناطق نأ اما دبل لكك ل

 يصئمرحلاى لا رك ميه دبعل وشو طاسفلا تاب ُُ
 رماج اهب حرصك ملاك ضعبملاو ميراطت# دايزلاهف ديلا
 ارك اف لاكن دلوت طقق عبر ارجل اخي داصربعوىدرواملاو ٠

 هدد |ىلص هل وش دارو تالث وتم اأن باطام
 عير لا كوس ادقو ند 7 و هبلع

 حشا ذاوو هرج اضرب و مالأو ناباحوي اورٌنمرداس قراقو

 كن اكهنام ارب غ باركت ة هس ص اف قواارسالا ىف ماددلا



 1 اسلخت ذرصحربعم ءزاوحلا مال سلاو ةالصلا هيلهيسومةجبرشو
 وعز وشال مالتلادزاطبلا هبل يسعةميرشتو هلاجل الصم
 ا أئيبُت ةعبرُش نعارو امسلا لص اريلخن ةدحاو

 0 ١ يفتت دقو نيعونلاةطضما الا اس مولسو

 0 ريو ثوشبحلاو هسسسل كة ح الالم فقوت ماك لك كل دا ورمل
  قئشر اوجوملدت بألا جرا وتحلا خت لاقمةمالا عاملا
 ا يح كرا يرو تالين تالثو نسا

 ا 5010 ونوت ليتم تاكل احم لت ميم

 ندا تفر ادلة نضواجراةسرأ عام 0
 ١ ١والاحلالع لع يوصموهورفمب سعف ىااكمالئما تم

 ا لف رخال سلوز ةدصأو ما لاعبا سيلدا دن تركن
 00 اكولامئنئتسبب و نبتحألا نبب متح

 العقال ]ئنرصبو العسال ناحل
 ةيلا م0 حملا كيل ال سام, لب لِطياَم اوةَفّمْصلا قب

 سموا إل ميس ؛ قاتن اكناكشلذ نم زكا ئ اناكن اق ىرخال ام امرمدحلا ١

 رش ٌةسم ا الكاع 1 701219 0 نعالم و
 0 طلاس ما رلانآلاهحاك ل ظبدبعلل ةئلاثلاو
 ال! مئنالا الرب دنت لكد عم ةرحاولاحاكقد ليتعلم قباسلا َّ ] ليو ةدحل و واعص نيدنُت وأم تالبرع تس للغير ئعول .رسصف أملا
 ا اكسيرم علا َنَع 5 لاو ول باق عيل ول ةتلاثوأك وأ
 ' هلك نال طاب تاي ابلا حاكيو دادحلا نبا لاق >اكن معيش الطاب

 ] مدع ضالوطبيفرغلا صخاس منول[ قع نقب ضلا ىرف عم
 َ قياسلاوهو ببدئعلا دحا ل فى لعوب اثنا ه طلو ءسملا

 1 مْفْفْس جور ًانخاوبو: احاك كفو هئيع ىرغالوامزمم

 ا 1 نعناع و هلجال تاس ويح نك (/1 قولا رم

 ل ارفانف و نأ رئمعلازطب 01 دفع ةارما
 قط مانمو تامل ذا ل .ااراشا انه لافامزسقب 1 أ
 ا وزوال مبلل دوفعم ا اب ٌفرقْنأفو

 ةاوجوبعوقو كفل ابان اًهوهنمءهنصلبالصا هزاوحدبعي

 ا



 ييازلاومهعل ءافودو تخالازكيو كد قرم ملام هيورئتعلف

 أزال عجول هصةيمتجا ابربال إب ف ةدع قافربعو اة تماخلا

 0 اهانعم قوافل دعىصقم ىنحءل لّخالُف ةحوزلا
 راىثداولوةدعلا تيب ام يداه داو ماسالا
 ف و دهكعز راذ ا انس فل افا هم ا

 ا حلا نلطا داو كلدلرعفب ملا ل طواركذ ادا و هلو

 ضعوا ىلا :االمالوحيلا) بقلم 1كيذ ناكا فلج مالم] اعمق

 يقاوائو سي ا ديع ولو ءاجوز خناحدل 0
 رو ماع 3 تاكا +2 نيله اهرب لهنا بخ

0 0 
 ىمْفْسوابْملطِب نادبأل ا ا

 6 ل سلم هحونضول فنصللا هطقس
 ظ صوسمح اوُصعلااٌم) تن اكيلاةّمّسحلا ارنا ام
 ةمب ايان اوراشتئالا فعص ناوةل اللر نعت طرب
 ٠ رشتتلام قالئخترلا3 قالا ةلبسملا ف وذ لص هل ابرعتصاوأ
 ا رثالاطةوقل اال |عملابر اشتنالاردتعملاف [ظرعحو |ءنع اللسل

 ا بيرل ايماصو دساحوبا يتلا وب عيصو يكل همؤئااك ِْ

 ا هب رز لن 2 ١

0 0 0 000 
 ا هو حالا للا قلع عن هتالقييستلا طول

 ركذاعن دجال كس الك 0 ا ا
 ظ كاوا شدا هنو 2000000 2 نصمم  عو اىإ 0

 ٠ ابحالاب قاتياىادحاك نالَقيقروهودنم 0000
 لصون !هفالخ اي ريطق هجوفو ند بضذملا ٍ

 ظ قو هماكحاو يطيل اةروص لول هربغو للشر انيتنا ال ْ
 1 حاكملا نال دس اقل |حاكرل اق يطول اك !هركت |لوق
 00 . 2 تياوفالخإعم باعحال | قافت) مامالا ع محو قوهلوانني
 يلا هبلع تمرحاماو لل يعامل هنأ :ءال ىرلالفطلان أ



 ظ 0

 ةارمات هندى مر سل ىع ظ نار 1 1 ا

 23 ةةعاقر رع كنك تل[ققلسو هيلعمنت اى
 هلم هعماغأ ريزلا نب نها ربصغدأعب تجول قالا
 0 ال نءْيعاقر ىلإ ثنا نيبيزن الافق بوثلا
 املا ةزلل 0 اف كتلي مص قودبو
 ا ع اي لاهل يت قنسهت اروي ى ىعف انستا ررعو
 تيوب فالي لت هيوستن نمركلم ام.
 0 ,ٌوطو لي كلذ ةبجو نا
 نرجو ةضورلا لصا ف حرص هبواب اج
 0 2 يعلو ليوصو قالا صن نير ذالالقن و
 . فالجورذي لصاح 20 0 اعلا
 راو تيل دب كسب 26 قكبو لفطل !هفشحةبوببغ
 ٠ ةرتعمواانبمارف ياس دا[ ضيلح تاكد
 ١ وز ىطو هلل كسنب مرح هال طا حار كن قف تع و ةدوبس نم
 1 ةردعمالو ارنأو ةبعجر عت الو ورجيم ح اكن ق
 ّْ الورعلاب ا أمارس هيسمةدرل

 0 0 0 000 نا و

 1 0 انجل 0 لضخ ق ظنا
 00 ةببات 0 وانو لحنا

 ش طرشي >وزئول ىف د لرد د هب حرص | راف رستم 0 1 0 00

 ا 2001111 يح

 نس



 صنف طرشش ليم فوطلل برت كف هنالكدرواماهب رحاكر لوالل

 الياويقلال] ا اماكبل 10 0
 وصف مهن افانم انتج نمطرشل ان اكما جبل ى يحال 1
 هكر ا مرا ا مهتم طرشتلاعق :ونافدّفعلا

 هباوحعمهنركو لاكش 0 220
 لطي نكلو لطربالهطرش نال 70 هويتي تنل احرك

 ظ 0
 0 عضبلا كريأل هنالعواضق امتللورئملا يوصئفول
 2 ا ارانا واه اطمالناط ل

 اناث“ وقل بف ةسسشتريغلا مقلم |
 رن نييومانيلاب) هئطو فقالا اهيزكاناوناكمالا ءنيعابيدمب

 ا : 1 ١
 0 يلو اا دما سقت 4 .هن)

 ؛ نك ابرسرتك ( نظن اخو نت لواللوأهئدصاضئت 3 ن اك مال ظ
 رص ل يبت هدعب لاقناألا اخو رن نم رعي

 5 عا انارقلم ءادجدح و ب تمرحولف

 اره و ا
 50 اا ور 0

 اككاضئفاشل هس وابصحعلو 1
 2 ا ا ع

 01-2 ىعضالاط غسو ى ىفالا 221 صفانتلا دعو
 ١ لطب اماتاكلما ضعي واهتخور كلمولاذهلعو ىوفا يملا ْ

 أ حاكما كلم مى ىف نيصيلا كلمن | نمرص امل !ئادحاكي ٠
 001 اكيلاو دعونا ةبرلاهب كلم هنألا
 دال ةراجال 2-0 7

 ٠ يل 30و ةعقنلل هلانرمنبهضفانمالهئالرصالا 3 5
 ا جرن كلم اذه !مفاضراملا اًصئلدّصعي (ةايلكمكلمحم
 ١ ٍقرسلا كارفسلاب هئلاظت ةئااماثاكلمهصعنفوا
 ْ اس ملاطب وهفوام زرع تالا
 ا 0 7 شاملا ىلا اهاعد

 ١ كاملا نكبملا ءااا انيس وف اعقر عجل زغن اذاو /



 لاو لفن ا؟محاكد يسهل قير اينحلا طرشني ابرعاتت | نابامان ظ
 ن احفرذل زكميعابا هل .ارفاطون كاب ورل ال وق نع
 ظ رخل عال ةروصلا هزه 2 مانلاب ميقب نارصمل يشب
 وه 00 او ةئالئ عل ةراطورشسل الا عع مما

 َ ارح وضل وكتال نأ تالا دحا !ما, صخب صئشتوةريعوردل عب
 6 بلائلا جر 0 اكدلو

 ّيرعل لو ئشخع ةيدصدنالاب 32 ةرحلا فصو
 لوطلا ةعاطنساب !نممظظعا هدو وحو نالو
 طشسلاان 000 اوي. نمحلا هب يصح مدعو

 الل 0-5 زل فولت

 5 هلع 0 لوا اف دوجيورعم رطل وأ

 تع

 اسرعالو ابك ءلوف لحال
 0 لَك و ىلا ةالطالاقنرو ا 0
 لمسك نمو ربإ ظ>20 4 نأ و4 لع

 هقلإ 00 * اوبال 01 جاع لل وال و

 ْ انسفاعنشملا هلافق طوحأ ذ املا

 ربع نصرا لا بات 2010
00 

 "5 ذم ةنزخل هتاف بلائلا لع ىرح 2 [سالل 7 طك ا

 2 هاوس ك5 ةن ار
 قلحتو ىيئيمارزسسالرحلا 1كلذ هرفو | ]نسل
 ١ يو اك لن سيلفا 00 رج 1047 مقل
 | مب اكمةمااماوا هزلونوكيناالا ف افعالا ب وجوؤع
 . انتل سوملاوا هيلع فوق ولاة مالا زكو افلطم بلع نصف
 قاس اقلطمتمالا داك هلز وجيت صخب مولوربعل أر حاب جرخو
 اهيوفل ءارهسالل حصن خرب انكولو ةرح يعرج نا طورشل 1كاثو
 ا مواابا تمرس ملع# دابوبألا صرت لوا اؤادصرفقوا

| 



 انانصنود ةرحلا نمزج لح 0 : هوذو 0 ١
 مورد راوجزم ينسي ف جور نم للحرم طلو هرحو 5
 0 اماباثمرمم دبل هشام سل
 راو مز اهيل !اهجيس ىدرعال ىلا ٌهِص لا قارص ن اكو ةرحو
 ةمالاربس بلطأام/ال تيا ٌصْرْن مو ةدوجمللاةرللا ثم

 اكن هِلَز ودعالت |دنصيولاعت هس |ئدر ىىقأشل صنى
 تاكنا و ةرحابو 0 رب نأ قع هير فل ةلاحلا ةزهق ةسالا
 2-5 قرح كلن ل11 معا تام هرحلا ارب صئم لآ
 لو لاعأو ةريكصكمل سدس هو[ بةرحال ا فامل انيتسالل
 اجرك واع لسن اقتل فاس ءاتقسال

 تركوا اهيبحالص طازتشاانهريعصلاحرشلاو ةضورلا ظ
 م ةرهاظ طفت شم ق1 نعالج طرا ل

 ءورلا ب ل ط3ابا خب بسس نان مقسما مامالاطيضو |
 لوو لدسق يال يرد ادق ندا امسالاىلا
 ا اكركذامىتدجةوّدس 97 هدحوز 0 1ك ول

 را 0 00 رق سلا بو هسالا الخف كلذ وأ
 يلوا همو الاوهتطولاةعمابلامسناىكمأ اذا ٠

 لاانم ايل خلاد بزجتلانسوانمابعم) املا
 ااا اًحوارنكسم 2060

 1 كاسر ص وما مكلم ا هداين3

 ١ ظ مالا ب ماب رست ةما نموا 0 3ناَق
 انس ]13 لل ا ' 2 ١ انحلال نكاذااما

 رولا عفو 0 لاح قصرت ارتح دو ولو ,ةاكرلا .
 لحال 1 اميصدودزيوالكاريم هيلع
 هل د نال الار وصلا رح كالا

 هجيددت : نايرب و ةرح ماع قعؤر دقللا :ريع ةواجر ىدصيبال دة ولالا
 هو مل يعم ثرجاب رجا سس نمؤااهرب مرق وهو ةيسْمب
 ا الم دل ببي نموا د ضروب نمدحو واى ادب وبي نم ْ
 ١ : يه !الأ رس هت تل د
ْ 
ْ 



 بر نصر نم[ى وا لحوم لاب اف اضرو هلامولب هلوصو ىلا «تيلخاب
 نا نال لاكل ملا: اماع ]بم ةحو نلانالءنَجلصاَس اكأ

 ناقوس 0 فو كحلة ئلك ب
 لاخلا رس عمو 0 برع درج ن أيدي
 ال نان ةرححاكي هير دْئْلَمْس ةروصلان ود ذاكأ

 تيقن اارقم 1 منا الام احاومئئملا

 اهربم ثوجول محالا قاضيا ممالاول تلحر مالي ةرحت يصر ولو
 هل نوفلومتم هلع احلا صرفل ابدل بل اظن نأأبإ نالوطولاب
 ويل هلا, نغنسس هيأل همال هللَخِإ مسومدل هل كولو

 فعصم هيو بلع ىايأبز فافيناطورشألا تلاتوميطمقافغا

 ْ تام عقوت لال قوه ظلع للحبا مناد 0
 يقتل أ 0 كو ملون

 رطواصْفل د زلو قرد نا دوجعالف انزلاق انعال هنالهمالا
 ويش سوفوا انزل اهم

 1 ” قرحلاب ايو نال انولاهب رس شملات نيل الص اوه ور توا

 1 لطف سودا كا هاك لوفركذ ايفل صالاو ىرخالا قب وف علاوابنملا
 هول كالو لوف ىلا تانم "انانصوملا كس ناالوط كتم
 7 دلفاكرب .ارحلا نأ اب دارملاوةعتلالوطلا) 5

 ىلا دحاو نان ١ دا ابر حواسب ١ 0

 ا هللا حارا دار وزان ءا سيلفا دسم
 لل ١) وطلا دحاو قابافرلا ف دحتول دهس سبتت «السوهءؤشاناسا

 ظ | ١ جوا هللاوكف دما تاكو م ول
 |. طئلاائهو 20 اولا ش

 | 0 ل خال ةركد ركذ بويمن اسس

 ١ نورت لقد امال | هلسدد ويمتمإل
 كلا 3 اوونولاك 5

 7 د
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 غ7 ب نس 0 ا 3 272 : 3 ح2

 3 : ت6 ويقول < اي طوس ل ماع كا
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 كدلدائيبضص فن ماوبلطاو ملبس 1

 افانزا بز سيس نرحل سل ا كلام

 )و ةرحلا تود قانلاو ة ىف 1 : 0 ا ا
 يا ا ةمالا كش
 لاغن ِهلوُملِإ ل تناكنإ 0 اك للاخعالل اركب دار ”امطشلأ ىلا ّةمالا ىا ابمالشا طورشلا ميو هياشتنإب ظ

 اينعا نع مّبوكس هه ببنت باتكلا مدع ورئكلاى ضعت
 فق مالسالال 0 اوي طبر لا طباع
 هرائم يقال نائل اودحوكتملا ٠

 سرلاؤ ,اومسال [لعدبب مم 0

 : انشا حصت) هسبئتل فارما بك الاوعتشااثل
 1 3 ا يسد كن خارشلاب وألا ا

 اممالاحاكن قال التم 4 يملا 3 اها 5 لا
 دانا قم ١ىنلا قلبا اكناورفاظل اوماَرَشو
 كوه 0 د مر ارحالانبصوم لا خجؤ رئخنام
 1 1 ةيننولاواًةيس ملا ةمالا ىيولاوا

 و

5 
 و

 ذانلاو هي وجلاو هن لازما ىوا فاه رتكا ءاكنيئادلا 0 او هلال طسس عل هيب اك ماالرب قتلا
 حاكم 0 :رلافاصرمو' سناب حاكم هل
 1 كال عفو ةومنوكنالنادمالا .
 ةقباسلا طور ل ابالارملا ابيحرحابفابو قبقز ٠

 . در تلم مقال سي يش هدو ذم ولا ضعت قاقرا نال ا

 يحسب ى اقرا نال مامالل د دنت ءيشو ة الامل
 ةورل ال صاف رصف ييرده ع روهادلولا 1

 طم يه مت ادلون وع ىبماذهو ب و ئ
 ٌصعِلو ىو راسب اكارحرفحنب اكاناساايج اولا

 . عيمؤتا | منال ا 0
 54 0 ا قرل اورفكلا الهو حاعنلا

 رف ادلولا ف



 ظ ا 0 0

 هبا 0 ---
 اه دالوابمل

 00 ا مرحبا
 وول و مرات ايفا اب دادع اع : :ضصرمعب ةركإ طش نأ
 م ول امال 3أمايسمف ب5 هسا دنقلا

 0 ارنئصلا 1 , اًميرطابمفق ةرطا
 2 0 مل

 فال اناررئئام العرق دىوف نييبل ناتخإلاو ةنمالا ح 3
 قالا تنام دقو ىوفا مرد بل ناتخا بع لاف نبف
 2 هنف نآكاذا م هيفا ةرخلاكال اوامرحاكد رج يع نأكن اهل لكل نم

 ” ,للخال :نمجيلهناروكزملاو ثلا نم زخوب و دربال ل كصْفن
 ض 0 ا ميدان يدخ] نييريغم ةعمالا
 ١ 0 00 كلا عار صعب لاتاكومودسنلا نود

 ' مجول انكو لتشمل ةلسملا قرصا هوه وأ ة يس وح وة رلسم
 ضو 0 امركو ةيبجحا نبي
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6 0 

2 
 5 0 0 ظ

 ااا زل ويس ظ

 2 ا

1 

 2207 2 لاتفةثلاثلا ل
 لاقوة اح( فن ل

 ا 212 هلال هئافإس . ور. عتس اص ١ 0 3 ظ 52 3 ىنتحنارشسلا |والد لاكن
 ا دجال 0 نأ هنيحت هر ىيدارعل فابزصاو نم ىنرتتن هد 04 7 ١ لل و ْ

 5 نس هنأب ةبيملاو نينو ةكرشلا وكندا ظ

 يمص اطيناك ومراحل 3 0 ِ ظ 00
 نم هب جوبر نأ اكو ياخي 0 الا لاكو 0 08

 دلاونلا 0 2مل درصفلا ناك نع بيجأو ةلظ ة
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 ا 1 نأ م مئابومل ليرتحاف
 | لحُو قرفالف همرحالو لحالفال اون لو هل ءورْم يلم القنا عش بسلا بل اةَىولا]عسُن هلا رخل مولا 0 ا ولا ا
 ظ 0 01 ا
 ابادهداوس نم ءزفطاب قاتلا

 ةيم د ىكب اكو تنعلا فوحنم ريل ابك ذاكو
 0 دشاةيبرطاركل ٌهَئتْملأق وخرمرمامل
 اما باي لاتيدق اق 200 حو اذا ذه كلزب ةريدج رداكل اودن اها ٌسارمتسالا نال
 31 يشل ال امئفلاركذ رفوابمالسا يمحو نطساق ورث نع لامن هنأ ىصر ناَمع نأ ىدردكو ىراذ

 ظ كمواد سهل اسقسملا ما ةركيهئاب ىدروام ا و !سمرحازب)ل و تارمال اورابلا ل عيفراساو ظ تيان د انا تلاط اغلا نافابجفر 9 نيد ىلا! بص نمر ءربام ظ
 شال والا وانلبك نم نيتئي الإ . ىآتكلا لزاما اولوُعَت نا ق اخت ظ امس رصتوا هدب دوم ةس داؤسو نكن نم كلذ قامل
 سل امهيرَف 0 3 بوف نبا دود نمأ بس
 2 ولوازم ىزاصلاَن نداربمنأك
 كي ساوةالمل هيلع اب انكوشإ 5

 م كلذ بحس ف ! و تن برقان لا لخ 1072 اي لاما السواتر 0
 1 لس قارا ا هنن تكلا 9 ْ 0 1-0 "
 مورلا تن ةليمالسلاو 2 ا ب 0 نمي : 910 يلمارس َناَف نيرلاداسفو
 2 نييرزد | ١ و ا داع 11

 نم و 53 مزنم



 هو احر اكن يحّسرلا كنُر 7 درجلاو مشل 7:
3 0 36 

 ملأ يا مالا [ ف ىر جل[
 مخ اْويو د 0 اهو ةدعيوا فيرشفل البق ا 0

 نين ةنجدرجرتدتاوأ دونك هه يلا 2 |
 . ةرلعسعةئجرعيدون,نمازكو كاسياس 7
 يل 2 سم ولسا ْ

 لوا لوحوأ ب ايف تاق مكسلاو السلا رعي هارب !نبا 1

 لوحداطنأاب كب دو قأبس اكو سنت دوس دكت انآ' |

 هِبَك لود لنأو كول تعب لبق يدل >3 ١

 ىسيعو مومن أب ا 0 7 0
 ا اعجب ف وبسلا سلاق ابربسسُم ف

 2 أبانا نام لبا سا ىف 0 ما 5

 7 ا 3 اال لا لدا نجا ظ
 لاقل اويفلا ندد ةيصفومهتيرج 0

 0 1 وي ل طاتخ هناق ظ

 ظ يمنا 0 .دذال ا قرلاريتعاو ىترنا مويلا ٠
 رشا 1 0 ٠

 ماس 1
 قار دموسلا يس ةيا الوب 5

 عسل سالص ميسبعزةئبرتس ناؤعت اينما مدلل 2 ْ
 هل ادام جو| سومة عيوش نئستؤف ١
 ةارونلا صير ةييررتفم ربع نآلادب م فالح هِبكو ش0
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 ضعت ا
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 كلاي كرب هدد ةزايم رشلانالثلو 5 ا 00 : 00 ريعو ىالطو ظ  فالخل را 17 الط مَفْعَن
 رك وا تناكة طم ةلسس تنم حفز ردخو
 00 ,رابحا ل يلكلل ى! نس افن و ضيح
 لئاهدائئعال نر زؤع اه دريل ونحلأ ناره خرصق ةدميلعوطولا لح
 ْ اناهانمادحا ف ةرع 1 بيطلاوباض انملال اننكل غاطتمنالا رن ع
 " ىقوتي ازه نا هن جوو ىيفليلال اكون 0
 00-2 نم وهن ربفعلع [منسالا لاكهيلع

 درا لسلال# ءادرتلا ون ل لسغلاازب
 . ريك ىاةياجازكو ةرابطل ل ال تس

 | مس ظ اف فكويب 00
 اناس لقال ذم . نه ا .

 مسا جا تس
 رسحا | امص ةضجورلا ةدابز ق هيبقو ىبذ 0

 هرابسح] قَد :ةالصرصخ )ناك لاق الصلات فو
 قلتها ءانننسالا وم وم اماحو رلاّقح نال افب رق و بوجحولا
 فاك لو حما ىفارلا ُدنبحو و الصل انمىلاجن هنا دع

 ٌمِسا اكرلحر فتن تاكا ذرب طاح اا اوس انكلارابجاق
 أ | 0 0 . 4 )أ

 ' م أ نم ىسحل امؤن ع لعو قربت
 1 12110 الىدرو املا ءللعو رعف ارلارزلع كاد, عا نضتسال ا نم
 1 رهاظلاو سخ وضعا .[ئسالار ىطالمثا كل د ميصْقو اب
 2. ررف ق دىعر الا مم مالقالا او سيسفت تس هلوتب ناك ناولك نأ
 امدحا كوالا ناهجوربتكل للك !نماإسغلإ)ءامرجتام



 لوالاو زنا مستند قطا ةرحاو ةرم اًملاو اهدا (
 120011 اًصعالايرصملا صبصتخ هسسبت مّجوا
 0 0 0 ا
 ش ةهعابد ٌمضورلاِفو

 10 تف طار امام و هز هه ظ
 كد نم ء هس رئحائناد والا طبالرعشْئ ار اورامظالا

 6-5 0 0-2 انمابرعنم هلو شدحائتب [ااذكو 3

 تكلا عنسملو ضصرملا ث و دح نم فانت املكا نمو منو ا

 ُُ رئل | /
 انمو عربعيمازكوركسناميرثش

 سياكل نايل بسس ١

 م 1010 باس د تدوم ,
 ةيثنولاواةييسومملاهتتما ارابجاهل يبل لاي مواكديسل اركخ

 نم دبا و دو سقلا نين اصاله داذا قولا ال 0 ا

 ةيسوحو|ةشئوو ىف انكي ٌنمْوَرْل 0

 0 مالا 1

 ا 2 0
 انكل امرتسلكئم ةيعش ايرقنالهزع ْ

 1 وب ما م ا
 ىبادحا ناك دا ام4عصنئل لاقل وانو اوس وجع ناد 5

 ٠ م تخلبئاس دون ,ىحالاو 0
 : ركذامب صئلا لدواتو ءردالا لاق طعايذلاوريصلا باك لواَو

 كلؤزم فرعأمل هب لوهعمرع داقوالاوىئيسأ 2111111111

 ةرماسلا تفلاَخنا ووركر هجر و باصتال اهبل ملطارخا لع ْ

 هيلع جون ١

 مرامكلا د | بيد تا مالسلاو السلا ظ

 . داكلا ا ممل مص ل ع



 مسيل

 د لوصاى ادنما
 : 3م تلال ناو ىلالاو

 فك اس السلا ام رود نع ير اسن | لا يمس

 ايوا خود نلعب كهدف

 هلا قالا فما |لها ىف م ةعرنبم ممل مرح
 00 و لس :اقلطيو دال وفرك ةنموع

 قطا كالغلا نا فيلو م١ يقسو هيلع هساؤصم# مهارب |نمز
 اهيلارا اراثلا نوقف ا يسن ةمرسسلا باو كلان ائناب 7 رولوُمبو
 اضاوطاحما يرطص لا نمر أ دهحو ورانحاعاصل ا نوع و
 دهافلا كفنس اانملتمب
 ا 1 0 : 000 ذاامرصملا مالك قَد سنن 0 ل لوم ُن اره اظو مك لبلاف
 ظ قفل الوصألا ]رصئاو ومنو 1 او
 يب 0 ىا
 اا سالاربع ٠

 ا 2 هالا ىف هز رجلا

 2 5 مودسلا 2
0 00 51 

 0 اع نى

 مان انا لوفلا ارو ىعم
 [(ةلانادانعملب حلا ىئبو

 ل ف'ةورمالو ةمرةئملاةباللمال الا الا همم ]فيبال ءاسرف
 ىف ارفمناكرتاللو - باع 9 4 0

 000 هئيبر كلو دب مويا ايلا ذاارفدحاب كرس
 ' ىلاداعو لسن مناف نبع مالسألابالا ه
 كاملا لع نيرمللا داو ا

 نم د ا ا 6-1 دعب ١

 و



 يدون ” وول دابا وق ةوملاوطصلر ةيهئاقتي حالو ]
 هرم هرمالادظُف هب ةيونللاو انرقد م ىس و مجدا قنارصتوا
 0 0 اههرظاناقباسلا نالوم 1

 فاق دوك ولو 7-2 اال جي بسمنقتفاو ارماتناكنافلوالا
 لثرأ ف مال ابر

 ةبصلقو :رم الاهل لنك ى ناكل اف لاكي هناق
 كيما يشر هن الخ هلو ان

 ادرفت ال كرك محال كرد ا ا الدحالا
 د وب ع اال امم 0

 ١ "مر ملا 0 لاح ان .
 رو ءأنسام: ا دما ب هركأت 000

 لعول ص ْ

 0 0 احا 5 كلارا دال انحال
 5-00 ١5

0 0 
 اول موا صرير وي ولطما يي لم 0 ش

 متلو شلل :السالا ش

 درت |قرْعْل اورق د 0 ا م
 أدرس 15

 مقل برسل كال رظ ناكاسز لاو 0 الس الإ كار

 الوافل نصر ف
 ا . 0 0

 ناالو فى قونلا نمد قا 5 ناجوزلل
23 5 0 

1 

5 
 هسا  يج



 "5 و مل سمميخُن اكاذا هن! ىوّكيلا ىو انه
 5-5 6 5 نلساهبمولل لاكو ٌبُدَرَر امله
 ظ قوم لوخبلادعباما تمرحوا مراكب هود 1 3 تلح هير دلا ناو تمرحو تدةرانؤسما 2

 ب ىم ىب اوف أ ا 0 0 ا 0
 ْ 00 1 ظ 0 را ل كا ظنا فامينيج دا نكسملاو ل !لومب اكقانكلا 00 ةيفلملالاقادلو

 كذا الرئكلو ىف هر هند أرب

 5 2 الطلاسم ينمألا ا طمربكقرشسدم : هفاوإل اكتم
 !ةرحهبب انك هيخو ئتوو ةربعواو ا

 روع 0 7
 5 هوو موو ساو نال
 ١ ىلا تارد اكن 0 فريقا م ٍ :

 ا را د ن7 000017 ترالدعأول . هفلطلابربش - امرمع حامل الامي 2١
 ش قانا ىدر وس[ مشا نع ددادوبا يدان جا“ 2/7
 . , خوتفاسو هيلع سال صرنا لوسر ١ةارمان

 ا 1 ةقرولاكل امي اهبانمعتاق اك درص] نابالاو |ولاامجوز ىلا اف در دابج ور ئم هنناكوسر ٍ 591 يوما نرلسان نك قا ا 0
 رك لع جوزلارص | ههتحوز تلس اول اهكحقابسم ةمالاام|

 - ىيلشلا ىورامل يح عدف و ىف تصاوز ساولاموهو
 ٠ رو جن هةيصأ نب ناوهرم ناهنعل اش سا ذب
 هلا لماارنع فو ارهو لاق حاكم ل عا فتسأو ا 7 ىكن اه دعل |ممملبف ف مسلك ةحوز تلسا مانحنب )
 بقيم ا زبلو ةريغو ىأت 1 نوباسه قرؤال سسسسيببنا

1 
 م

 ا 4

 000 ٠12 لن ا# كل ا ِ 1 ١



 ماكلا ماد: رىبو الوحدلا| ةن افكىاقعارالساولو ةحوزلا ١
 الخل موته قرفلأ الم نالو | ريعت ىر عما نزاولقن كعامل ظ

 مالا و ءةبعم او اومالسال | قال رن اقام د نان ونيدلا
 همالس | نم ه ترنَفب نأ ا با ارخأب
 مالساو الباع امرطفل نم قرحدوا اسس سلخ
 .ريكصلانيحورلاىوبا
 هكا ابتزتل ىوعبلا لاقادحا لطب ابيلخديلو انعم نونا واربكصلاابجوز اودع انا ةبحيترا [نلساَناواضدحاوا

 ْ ليام 0 -0--6-- ظ ةنراقمرنصتال أمري اكرلام رب 6 جب و هففلاوف كندقَكَوَعلا لاف لا لاق و ىزراولا ظ 0 اى نالها

 ةداسفا تقيم ورجع لانو فد هما ةنونسوا
 ا 0 6 0 اكنالكرماك

 هلو نيت نذااطو- هنا 3 21 3 ظ عاج ال 06 فلا و محاكتللا ٠
 0 جعل دعا اك قاضب ارغب ناجح 0 دو مالس ريع مالا رجم باروعدولا

 ش 5-2 رس ما ضضدحاوأ نوح



 ْ جرح و ابحاكن 3 ار وفعز ب جبح دائسال 5000 هدّصضصقتنم

 يصور فلا ابل ا تناهاداامهُنُضَقْنملاب

 تالرفأ حت وو رفنعآو عب ارلا عقلا قابعجإ ايداقر ٠ ادع
 ' اليوم عورفتعا نأ يف 0 ريعرسفمل

 ل بوكو

 0 ع 0 9 2 هما
 اببصتع انو دفتجي و ةيمذ ربع ةمارماصصذ

 ا 0 000 ا
 جال كوري 0

 7 م ع 00

 ٠ كلالهإ هرب نأ م ن ىبئفلبلا كدالاد ود

 ْ حصا هعمل كو يعو بصغلاكو كلو مدل لها نع
 تابرفعلارعية بيش ةدع السالا نراقولازكو هببنتلا قب

 0 هنيجور تطوف لير 1س ناك حاكما ماددو تعفو

 ظ واصلا 3س م نقوتلازسز هب يشب ترلوك قسما تلسأ
 ١ اوصتل ا بفزملا لمح ااعح 0

 هذ وااو ةيشلاةرعنالةرئعلا

 محوفو نيل ا الامر انك 1213
 هير اةييشناام|ة رم , 3 هزوخفال كدلك بالامل

 227 2 عل

 7 ا ور 7

 " ادانبحو رلادحا فنيل بد ةيركسل



ْ 
 ا

 اةماردس الكامل نال الرلتن 1

 أصةرطانكن
 21 حاكنو ةمالا نكد ذا فاضبا ظ

 ءاَيٍنيررْ إل ٠ ظ

 رعؤعةمرقموهوحاكيلا' ةرعؤ ةبجورلا ترجؤسا
 0 00 7 ظ

 الحالاةدعو دعاك دال ان نإ تسبجا |ةدعو
 ٌسيَنِمَم نابل طن كانا اهبل عاكت ا

 2 ناو اام ل عا ةدعلبحاكي
 ىيردأملا لاق يره اظل اف ميباواوبب ا
 هوداعاضر وا تس مر ج الويل فيل عاكملا :

 هلامشر ملا نبا جحد هوارَنب او + الون ايات بره |
 ل تلساوا وهو ةدعلا 3 كسا[ 0 ا

 هسا اذه قيكالا رص فوة لا
 ريلوفذدذداانبو احاك 0 3 7

 برثقال اوالمت هير الكسل ١لاق ال
 ذم: وفانا هلا ةءاسعسالا مام ه1 دا ا

 اوابيوموااعم ٠
 01 بش ذدمل الع ةمال تحفدن إو حاكسلل ْ

 0 .ناعموملا اهنيشاو جيمزلاى اأو

 0 ايما انملوف ود قو هرخ رح دوحو حم

 / نقف شل نإ اولو مدعلاكف محل
 هل

 0 .و ُنوِعَْرَف ةارماتلانفو بطخلا ةلايحهئارماوىل اكن

 200 السادسة ملط لاس ومار
 نر اب حقنا نكلدورشلا هنا عارمو رجل
 السال اره هرتتو ةسزلااو اياعر
 او ىاالخالا هالاو منجم امستر 0 0 ل

 لوفلاؤعةرببغت قرصلا تاما

 - هوب يلا ع -_ -- - ع
- 3-3 - 

 ' -وصنلاا حاب ىدخألاكهب /
 امالسا هركتح نر 0 شب ما ٠

 ٠ 0 ارنب كال ح

 هرمإو وسل ائنمزكادهنخو انص هوبغو نالبع ١
 ظ 0 وك ال مالا, إسو هيلع ا 1

 ممهزئا دا نا ماطر ارش نع تحل بهجت
 ىل مب (؟لط هلم ل ا كهرا مط وهو ايلط ٠



 ءادد اسملان لوم لِ هاظوموقفولاودانملا ا

 ايلف 5

0 

 أس ١ذاكرت ./دكعا ياسا هّصورلاٌةر اص و :صصل اب لوالا
 ١ِف كفو نا اما ايف ىد عرات اووف انو
 | رتصح ط 0 ركش الا وةصصعت
 افالم دب 14 دوج ةغعسصرناكامو هنسانم

 أ افالم م تع هرلاةدايز 3 تاوصلاو ىهتادخأ
 نو لاو تعول 0 ل د ياس ءْئلا
 : ده ى تسلا

 1 ك0 لطول تصور كالا 0 ا 0
 المائالطلاءوفواورئرعااوس نال

 ظ . هولا يي دا يت
 هيب نان شل منال انالث لإ كلا
 0 ا اللا رملاو مالكم أ هع بسبع مالا 3 5

8 ' 

 مو
14 

 ا 0 اًدعفرل نب هع لا
 ش باىتالا مالكفد ىف كلو هو ميما ديل 0

 . يحاول اس واو ١ مائالث انا هناا 0

 5300 نايضة نال " ثررفنمو د ل 0 انالْماَتألُ
 ْ م ا حاكسلل ع( تيثب مناد وكب سلا

 عميس ملسالازم لي ةيلاطم عا ا . لقا بجمال سالا مل امل ىن ال يىشكررل اكرابخاب
 1 0 0 : لكو ازهه نايرج همالكر هاط

 اه 70
 ا روحو طر َكِْياسُفل !نالاكلا ١بحاصلاف لملاربص
 | رسادودرطاو 0 ضرفن* لا ضياع ىل فيسات
 م ىدلو 00 اوويسملا

0 



 بج كد و ندع هل دو سد اكاذا كنه | ٠

 باب 3 ىكفارلا ل هيو اتق قل افلا لوالاب باحاال ا
 الا هلوبف هلر وعلا ريعم اوفو فاثلا ةيزشل ٠
 ََن .كا دس مالسالا عب دتنسرتو !الصادضبمتلن إب مالسال ارق ظ

 مالا يبلع صن امافرحا الس اوااميمالسإا رخل

 را الع سخان علت هرب أس هب جلب ]

 . لئالمملا رك عنتما السالا ق ناب بل اططلاورسملانالا ضر ضر
 دساقلارسملأ ى اوٌصعب مالس الفضا رشإل )نول

 ىلا اياكلشامرم نصوغب ام طسقا باد امس 0 ظ
 وب ب ءرظافاحلامالسألاب ةرزغمل ١
 ,لضإا ين مو هر 3 ىرفط رفملا سامر قوطي ةيكشسطاا 1
 00 1 و اماهوحلو ا 11
 هس م اراب حيا نر خفر ف فول اديضنولو 0
 رض هن داندا د 1 الزركلا ٠
 فعل او ةمقلا تربتع | بك فصوةدإب رلدصق ٠
 2 ةةناف ددملا الةَسواهل لب: ةمدنع ةيلاكاريرقت 1
 دولار سعب هنا بلال اهلوكإب .و مسالك يملك 9 اولدتاةبصولا !
 البق ةمفلاال نأ

 رقي 2 را ١

 اننهتس ريل 2 200 ظ
 طو ينهس اونالمبلع 5 ظ ةمومز م نال اة ركتصأو ضيرعتلا دمها 0

 ل ١
 هنااا ود اذا ١و ئيس ا ظ الب فرسملا 0 ٠
 0 اودع - وحد دحباب جور اهيممالسا تعقرن] نمو امرف ْ

 ظ رقتقاف ريو هس مدد



 10 - حج 25ج خ2

 . دفا 0 ولف :

 ل الاب اهد واما حج ئولامرصملا ىالطا
 ب ادن وشما و
 اوف قاتسو 1 ارا اكساب

 هم 0 ل : ١
 ا 27 نم ٌلصحُوُف كاز كا دصبلا“

 0 لا ييجي

 0 017 0 رءابإ 8 5 0 -

0 

 م 8 "تا 0-0

 ْ و
 ا 0 لام دكلو

 | ١ هنالاولطم راس لاله نين لمسها ىا



10 

ْ 

0 2 

 الوئمرلا هاذه اعف ل
ْ 0 1 
 انام الوب هج سب هلع وعيال 0
 .: الا ام كلاو قارشلا اك يقوم دبات ىفو

 مييبجحا كاوىلاغن اقل ام كلاس داب اكحا ماتلا|رهغم ارفعؤ طرت وني سإر صك ملم تفعتاو . ناس دانرلا ازنوارمصخإ عىرعتساذادحاوىوررابتعالع ا ْ
 ٠ ا ا 0 ارساامع. 0

 | ركاعو قالا و ىلإ
 سانعمونإب لولا باح 1 جضرعام# انكواحناك

 لافت هلوفلر بت لب بحال

 ليحيم مّسو بطلا ةأفرإ لاحول ١ هده نان سابع
 ٠ بالك سده اعملا ل ع هين اشلاو نييمدلا لعد دالاةبالا |

 يا تمدد وبهذملا لمامزسس
 هلم 0 ظ نع د مزتلت طوس اكحا اومزتلب .هاغملا ن1 فرضلاف |

 0 3 7 ا

 - هانولالوق ا
 2 0 ا

 3 مراد يف مر

 لا ران مدع مدل - ءاقنبدها عملا
 0 قرر هلا ةروص ا
 ا ةرورقتالامؤطب وا لج هدا طلال

 0 الويل الب 0 أَ

 0 ير د سا



 ١ ل ا ها 00
 ت1

 | ع 1 وصرعس مو مر مل سوم الاخ

 ”ىلاتجامإ لا ا 1 اال ةقفنلا
 ناتخا منَخَرَف تولوا ارمزل اولامعيبس أى مالس
 قفا انكسشا دار انيرعا وقتل تي وبلطو
 لست كالا انة انانقرف هباوصر ب اقصر

 لن فاو نام فرفعت انا مرسلا حان فر مْوَف
 منم نال ةمرحر شم | مر ها ناد بسيح كادكربتحالا 4
 يللا ردو ةيعاتجالا ةّيملل نيتحأل ا قعنم أع اوابئانل

 0 صاخامل دوال أت ان م/م وسنعمل ١

 درعلا]عتاريازلاةمالسارِجيرُم 0
 ظ 5 اجوزلا كم هير نسرنكا عني فلعل لالالا اول 'ء

 ظ 00 اةرعتؤأ ل 7 0اس مرؤلساو
 رعلا ةرئب ىؤس رسب ند ورمز لوح

 ئ ا 1

 0 الها هنوتل ل 1 4

 -_ مالا ةيقت ىلإ ظن الو ند وصرعنول و يسع ار امنخحأ ن
 رابتخارجل 1 ١

 ظ ا 0 اتا ١ 210000 ةبدآلا
 هرلادأور هرب ب اواعبر كسيما و

 ظ هاف اعلا هولا ملزم لزنم لائنحالا بك لاوحال اهب اكحف (.لزمملز لاتتحالا اب

 0 اناالولو نيد نع . 7 .وهيلع هسالص ل 0
 و اورامك درب دبل لب أوال لعمل رصت و يل د قلطاام

 ا عسسل قس حو كسا اكُهَب داعم يل فوت ميو لاو 3
 ا سالصوبلاتلأاسف 00

 زئعفت و
 1” كاملا ناك طفلا 0

 - ُقِبْفُت نم نس لسا ىو / ولن يالاق ةردسك 0
 0 1 ص ب دوعسمو تبكعم نب دوحعسم ةوب د زشتس لك

 أ 0 مهمل اع َنبن ايمو _ نك سمعم نب ةورعو_ورمخّس د 0-0

5 0 
0 
0 



 ددحلا بامع| موب عير ارابنحا مو 2 ديس ظ
 هدرا ناةلاسماامإو كاكرظح مونسبل ريس الكل بحإو اتنل لسا ماك ظ

9 
 0 ا قسد

 تطل قرمال ل مكخ مولا مدل لياقلاو موزللا ثيدحلا
 ميرو ف بي اسملا كيد كيدالا» قيس نص قايسات ةحايالا ل
 1 1ع 00 يع افر ةرعلا

 هي اوبف ىباوب حرص منوسيب ع 55

 ُن ومجحيو |مبصك ن لكمللاربع نواح ا ا
 هلل ادا الق هب 0 0 رأ نمرتكا 0 6-0 ا

 فراينلل لارطتشيل 211

0 0 0 ١ ١ 00 1 

 سا

 ١ ]زر نمحاكن 02 نراودعلا 0
 ا انمو لوحرل يق همالسا نع ريمالسا
 زل السب ترف نيم يدع اضمن ليل لنق جورلا معا

 20000 تاردمتلا وايت ا و ماير

 ومس كريو كالا 0
 م ندع تنمتفنأو لوح دعب 0 3 7

 نكيلساوج فز

 0-2 0 5 ورلاعل
 يصد نالال م اي 2 0-0

١ 

  2-0ا لال 4 0
 هلع لا ثق تاون تلديضت تا وأ



 هللا ابحاك نينا كارو فصنتخالاواهكناكنا
 ظ 5 0-0

 ادا ميوتفتمل غون

 ٍ  هرثدا ارلا لاحلا ١ئنصئانإدال 0 00

 ٠ 1 الا لحد ودا هلومب
 ظ ل لو مر اهرب انهن ليد هلاك
 رهأ انفو ةسمرلا3هب منجوىوخبلا ىقارلا لشن ل وحدلاب
 ىف 3 اقرزئعاو سسملار جيك الاوارس اي سما ناكاذا
 ' مللي "هي ملا مالت اذا املعيل رح اما مالك داب
 ةرئشو ) الاىاس دوق فد حلوو ةوسن ”ولاك ل شمل ارمرم
 ١لاحلا اداب زمعأت م الل طوب تيئنلا

 دول !نكلامرم ةرح اوي لخدي لول كونو ال ا
 البل نالكد مال لافاوردحل رخ اكل 07 ملا ن يع ق كول سداسلا ل احلا
 رك مة داو اناس حانمرتكالع
 انامادتخو راب:
 0 اق دمالس ادعي نس وا

 م نيرا ن اعرق [ةمالا» لن هلؤحا ذاهنال تنعلا
 هلة |وحدرعلوالوُحد | .ةايمالسانعوفوا
 الوا تاكةبباتكة فرملا نه يبمالسالا انخادتم ءادشلما
 دوم وف [ساوأ دهوك خ لبق همام: ١وأماهنفف هقول سادا

 8 ءرخإر انحا ةرعل | قدمالس رهن ىضو | نيرمالس
 0 0 ١ وهمالسا >ارت عمان لحناطتغف ةسلاو 3

 | ديهارنال 19 و 21 الس او عال عاج دكسسقستلا
 ا يااا تاعذلا اربح امل وطال ننس ةدحاو ماك ادام

 رزه

005 



 ظ
 ا
 ا

 رس 2

 يي

 او رف اووقاَو , وجوم اكن السالاززع

 000 نصحك يعل ْ
 اهدحاهالس اي هئارقاىمرب القمل ل قتنعل شاي راسيلا
 فد -هيرقوةدحاو تلس اقرأ ا!ثالُئلع ا

 رسموفو كل رف ُهْمِلاَتِ !ًعرسوموهوانندعأ انلا#تئعلا ٠
 اس ناب كيلوا تاو اعسرول 00 ]

 00 /ييعقدع و ابكتول
 الط ( لطف ةماؤعةمالا لك نسا اولو هرم امل حاكيلا مدي 0 ا

 ةيعجإلا انا محا كارلا, همس ثايب | مابعجر

 ,دوَمِب اءفيو عاب سالل  ةرحورخو اواىدرواملاملاكةحوز ٠
 هك نأ دعت وال وكردإبف دعمام اوةةرهلا ىإ رسام ادايحاكب
 ناو اكتمل ةرشلاىاتينيعت ةدعلاق تاليسازسن للسرنا ا

 ناوهلز وال ال وصون ورمل هلل اوهمالسانمابمالسارخان
 تناكاذاام١اهر انهن نادل ر وجال ف ةرحدوحوعم ةماىونبب ظ

 رايننح !هل نإ عرذالا لاق اره اظل ان عانتخسالا طصتال الورملا
 ل لهب انك نكت وزر مكلا كلغ هرقل دوغ ترصا ناو ندم ءرحإو .
 ا هلل ئنمئاكناةمأر انخااّئدَغ تضئنافابجاك :

 000 اذ يبست سالساب قنا ايزابيل ره اهل
مر ذاد اوف درا أ .>قةصارانحاملسببل هنا 1 ٠

 ك

 دالارب د ب حو تناموأ اهنوع تصف ا يحرك ترصاو .
 انالاى انفو ةرعلا قوادعمةرطاىا نى ؤساولو ةمالادلتلختا"

 كايلصابا 2 ىةرىلا و طسا نيمالساو همالس اعاتبحالنت

 ةروصلاه ينص رصملا ةركدام ١ع ةيييسابلا تالسالا ٠

 اجا ىتحلا 01
 قفئنملا 1 ىلا كم

 م1 0 السا بيضا

 يشتم لس ايس 10 امالا

 نايفابلاق تعم تقتعم ةدحاو رحل 0 8 ا ع

 لان مواكالةرحلا ودولو نزماحنرار ان فبئبحو ل

 ظ

ٍْ 
| 
 ٠
 ش

 1 جم



 ا سول ١ ماسي لارا هلاث انعنالا 0

 1 ةيباكلاةمالاعا ام رارجاشتقا لطوت دال ناو 1 ندب بولا ْ

 2 رئند اممالساءامحارنعابؤرل ىلوالا ران نايل بلو َيرمالسإطنررقتنم مدقتل نسال انحا نسا#
 ضوب ٌهَيَهئاكهبْلَع 0 0 باقل هياتم يمال
 يوحأ تقنع 4 هما 2 امور طل سولو اولو نيرهاتملا
 نودع ُُن انبرحالا نسا
 / رعاة لارضللا ع ةسورلالسأو قدي مزجاك ا هندحلصوا
 اهب روصو رسمت قرضملاو حالصلا نباوم امالاوفاروملا
 ١ ذالاقو هدو لارغلالاقاسو السلا نبال اق يملا نيب هبي

 | اسي رانتعتذالاءاعا اتسم دك وا اع . الف ابيع رشةتلارع ٌةمالاحاكن اونرا نم ئناس هو اممالنساب
 ظ وكر ذنب لاطاو قرل الع[: طسااذان أكو دس
 : ا 00 0 اوضو هر 3 ىرئفم ا نباهبلع ىرحو
 ظ 1 لش دايزلاكرفحو ننقل لع داب ولاو ةرملاكرنمقهمالاذ|
 ا ذة ناك ١ تع ناكر قحؤ عيرالا
 ' هتجوُرلسببلكربع) اولورارحألا ملف نبمالس ا لبقو ةرعل
 0 . ةماوا تناك ةرح نع ابرق ثددت مفاد 4 ةّفرب تجص هر ابيار ابحر اكلا

 ظ مل لت ارم لاب مقوى دلاداق

 ظ 5 ب دعب لسجل ادرايكملا بحول مدق املو
 ظ 0 ا أر ايتخالاو لاف هيلعةلازلا
 - كتسييحوا كدفعيوا كحاكبوا كّسبمحك نير دؤخوا كيرثوا
 ٠ .يانعرو قاملاو ثيدهلاو لال ةرايتخلا الإ لحاكم
 0 ل ما كترتخا ول وة لنا

 54 ررابرخللا حصا ّدص صنت موك تش اهاثمو انتل اقىهنا 3

 ظ ١ 1 1 م د)ئسب دعك 0
 0 1 2 ومس نحر اح لوصح

1 

 ل ١



 ا ان درب لو ٌندحأكي لىكهيسفول هك ير رج 0 ١

 انهن ووستتلا 2 رفتتسا
 3 اكاهتعئروا تنّحسفت هدىدرواملا .

 1 كلطل يلافقم 710 بدارانا 1 ةباتكلابو

 0 ناقركملاو قلع ملا | وسو ةحوكتملاهب بطال امنالحاكلا ارابتكا

 0 تايفاااماورمالد تائفلطملا اما مام صاعبراقلط
 00 انكلاويَرصل 02 قا ف لكلا موسم

 7-0-5 0 ظ

 0 0 2 0 ل ١ ا 9

 0 راينا نمالب ةدم وكت و البال ادر م نرخ

 جبس شت لاحلا قاهتراغب سلامي هارت ورجع 1
 . هال مرسلا رسما لوو فاعلا ثول ال : ٠
 0 ينج ناصع العجم طوقالبالاو . هج

 مالا أ[ لاا ماقال لايتحمل
 ١ ملل و ةعصرلا اكلوئلإتلا]س دل اننمظوهتسازتسا

 2 اهرب اتخا نااهمركب 3 29

 وفك الطلا هب وبل كح ا 3

 ييغفأو نيرزذ زال هدفا 7

 0 ا : ١

 ضال ةيشارس الع 4 0و ل

 ١

 هنن تيوتا مئففرا دل

5 

ناوانضدوير ًاينخالا ]صو هقيلعن
 اقلعم ناك

1 

تسوأ لقتل قرت جبال «يعبتلا مفتي ذا
 اامسيسمع را ارس

 ادي ش كلذإعد مر نم ءفرنإو اد سرعإس نرعطس | ةوسب نمزنكاوا سم3

 تورد الك كد درعب ماتل نييغللاهبلعئاماتانييعت نديناو 2:
 ش



 دس !نعابش ويمر لربما درر ناتج حا '
 كلذ.

 ا و 2 00 5 0 ا

 هد. 60 موُوَل ئممصم لا ةركذ :هرثلمكونلار وخأل كددلو
 ا ل ١

 نيرغنلا روشان ا الجالس  ةلكراف ١ ادرهلا 57 اهسيلط اجلا
 انمي ليرلب

 ' قائلاواضيانال ادخال ] انهن كأن مفدن ب ناعو ٌءلْصاف 01 لسا كالو لولا حرب نكلابب سقت ا 0
 ١ نّرقفتابوجورتهوركذامإ م رُقُُي منعنا نال م 07

 + تسوي الكلف اكتب لاقاجل 0 ا

 دمقو ِ منال برو اتا دلو ناجم
 هرلا لاو طحألا قر كئنيبلرابحال ؟فراطسال الاس نأ 5س

 م را رت برب يارا
 كن نهررصتلاب/ليمالق ةقئنلاامأا عرس ىوزل اا
 مكان كهو ةرعو برص م مالا ةارب اير رع هدفب .,ىيحلالعسا
 اناني انمايناثرزصيو كلم وهريغو نى مملايريزعغلا يطا قاعي ا خل احلا ىارو سبح ا بكرم ”اادرص و رعنتماومؤأد ل عرنت هقفيفا

 نلاكُم منير م اعدر ار انخاولو
 1 0001 اولاد ليفي
 لو هيلع مالا قلط قالطل و ةييفلانموولاعنتمااذاسيصقو اف

 :هعاالل ك سما اه 0 0 .ولإ لع 0

 5 جامد م وركو سنع سيبحلا عذر ق نسف بوجحولل فراق و
 2 0 لا ارحلاناكةرسحلا
 ا نجل إلالاو نوب دلارب 0 ارا نبلطاذاالا
 1 دهلوب انا حابالاهبرا كسسا هلونإوىكذال اذا هيلعممالك
 ' !ناهلوُفو بوجولا ةريعو نانكلا مالكم الكم وا ناو
 1 دوره دش ذك السالا و در | نمد كان م ادم مول
 ١ ٠ ضوبى اميل ماحت تعا رانتكك انيكالا ياو 0 الك
 ْ ٍ لول اوكف لادم دقت هعشوب كلو ًارقا تاذ تن اكولو ملا
 ةرشعوربش ١ ءعنراب أعب تا حال |تياَد تولئيعا 5



 قبولا نسزتكالاب ارا ت ذو نيرسك ف سحوزل لامنحإ اطائتحا
 0 و م

 00 لا ادرع ابلعُم ةحور

 ْ نأ هاا يودع جاو نا ل حالا موفأرذألا
 1 17 ةعنرا ما ١ اًرفالا تضم

 5 ظ 0 و وللا هماهوادتإو

 ا جنس 0 اوهورما ١

 120 عوج إ )باقم عمل عرب ئالاو اره رمال نسرتكألل 0

 1 ا
 اًماو 0 م 0
 دل جضامالازسقباسر شعور خا 0 0

 ند تار درسا اك هير رق فزاع ىناهاظطمو وكيلا ظ
 من نال ملع عز ىبالو وهوا ]باعوا هر نم ناكسم تا دوز ش

 معبرا ترب مسالا ال ةكمبعانلب يرقو تاحوز نيمقاا '

 359 وا نم مط قالب امؤعفوفوللا م 51 1 27

 اصبيأ رئلكمربع نبق َن اكول عن ىمل قطا
 0 د ا ١
 ناك نقيل نيطعب حالط ال |ليك و طندلا فالخونأل يس
 قوقوم ا و ندإإ عقد كح بلط ناكئيطعي سمعي واخاف
 رفح اسيا تراك 0 0 يج

 سبل سوح ماع هن رح ودءمءشئفرصتلاو
 ااا يفعل هرلاو
 ا نملك يدك عوف دملا سس ىم م

 10 ضارد ا 2-5 ,نلاأمان اكنارحاىح

1 2< 
0 2 



 ظ 1-0 1

 . لضونشرلا تاسوزلا قاتفل هكر ولاّق اب نينكرتلا لكم و لب
 0 ا ١ و: قسم هن ناكولاذ ا
 دادحورلان 3 ننبس من35 تاموغ ردح
 ظ 1 يارس لص داايجوزعم تديراواتلسا
 6 لصد[ فاعمن اخورلا
 ظ 00 أولو نيكملاو حاكملام ودل نوما هب
 ١ ةقفتال“ ةردلا تمكنا ة>ايلصاكةضورلا ور ١4 هديتك

 | ةرَش : انكىت 0/0 احلا
١ 

 0-5 ناد مطق عت ل 011 الك ىلع
  نيسدنال بوجولا ..ىلاورمامل دب ملا دوس ةرعلاى ا اب نطس 0 0
 ١ اذاني وال لمزعل لكل انو وكب نا نيياواصفبإ مو ىتشوز رلى ١ 011 ا يا ًةحوُر تن 77
 ظ ال او كمكااذه رو ىزت هيلا درب 07 | قال مزال لاو بفعن طسا ماع اوان ويح وا, عرمل تول

 ميرزا ئموبضتفت الوُروُسِن نكي )ناو
 الوان لسالب تلاقو َكلَهْفْسُت القالوأ لس ”جوزلا لاف

 ١ ١ ةرعلا فَمَن

 . .ةيصضقو ةيعبحرل اكن لعخ ناب حامل اريرقت قشر د داقوشو
 0 عل لانة ملال ديوتتلا ارمسامرعا امه

 ةةلاحر|ب امال َةِساَسلاَقاماو قيصم مالسال ا ورعس هم رحلاناب يحاكمي تعاطا نأو مسالا معن الات دحا ىلا هو هسد ١ لع لسا لم امد يحس الا اا كج 1 ن لي ادام ,سلواضيا شكر وأ | هني مقتلاث علا



 اول تفسد ني لوما ردو تالطلا وقرا

 ب و ٌدعم نأ رجه 35
 : 3 0 اقملا ظ
 ناو ةدرلانمو ا 0 0 ا
 0 0 3و) لب ىكدرلاب اك ََك ق 0

 رجل ةقفن هر :هدحو عجوزا نانا“ ةرحلا3ّق مالسالا
 ىفارلاثخورمال اب َءَىَفنالَفأعمادتراول وهني جيمعئاملا د الا

 ا وسل ل ا ظ
 رام تيارت متل ومال نال ناب ج سب اال ن كلو 3

 ظ كلف دي 200017 1 ا

 ظ 0 0 افا سول امن

 ا ابموهةدز بس اق 1

 0ك 0 - 8 0 ,ىدب تح 0 ١

 م ا 1
 ااه دحأبااس 0 هيت او هلد]ل اداننب بوركلاوا

 الا و 21 قر انك تسل زب لي جام يور
 كوخ جول
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 قاف دعو ُهئالث هيلع قفتملا اا كيثد يعمي امددبدلا

 ف ابر وحد هجوال اول ةئسمامسس ٌهئحل العجل َةِعبرادْصَو ةرلا3
 رخو اكو ةففتلاوا ربط ابر اسال اكد اب مه ىلا ماو ببوبعلا
 ىاصقالابالا طولا إنش ارملاجو رلادفتوا اة بقررخال اانقدحا
 التل, فشنو بميعلا ةنالتل نمر الا لذ كل دعم الهلا أبس

 رصطاارب قع .ورلاب صنم سقو ناجي 7177 2
 اوبحرشالا نيجوزلا انحواذالافق ب بولا نمل فاللم 1

 0 اناضمألا و وقل ا "ًانيعم باتل ضروع 2 رعشلا
 1 يااهل اسانامزلا شعب ارطي ىرل 'فىبونحلا
 | هئماصخ امنت مث .؟رزلا القاك ليو ضار مالناستكرا 0

 0 وتلا وركذ بج اكقرلاوز نمو اماما ل اغلاوف اكةقاذالا
 ا١ىطاون :ومطاكر ابخادب تنبض هظارئر الاب ناازكو
 ملقا كنونط اس دن ءارصالاو نونجلاب ل يحلا هنعىاغن هس اص
 00 زرحخالاِب نيِحوُرل ا 0

 منكل وصع لك كل دروصتب و رئانشبو
 ا ورلجلا قبه هرب رب ضان را 1
 لاول ماشر 2 فال تحب عحس ناكاذأ اد هرم 70

 طا /دادوس |يناقتكأل اجو هيك, 0 ابن وكي 1 ذل
 ىسكررلا) ف 1 وطرز شي 35 ا -ايةقرعلا لها

 < قاما 0 ا
 | رص 0 00

 0 ال 0 غءوفكريع يمول نبعم -
 1 1 اق ماما فارس و ديرابخا ضو ةضارلو
 كيدنرابخلا وةهجحلارملاو
 ' توا اهدنا را نقول اقترح :ورلااف دحو هالافك

 :لبقكو .هرمصألا قلت تالا و +لوالاق
 ١ تل عفو ظ

 ١ 0 لرب قوس رن !هل تبتُد او نرغلاو



 ملال كالو رايضالف لولا نانا ومتقش ناو مسيل
جو راب صئنخم 'هفاهدعش مد يسلاهذايالا اصطق قشلاوم ْ

 

 مليكة سافل ىلا جا اوهدأ: دنس دجددالأقف 4
 1 ركع تاك يل د 1

 قياما ةششل زق هسةييطواطذلاوبج وطبق
 1 000 ا ا ايباواج

 رك ام وسلا 0 0
 باقرلا نوب هِيرَسملا فدلوال ديالا ق هيعملاعت سأ قدر 1

 فرفود ىع ان بالي هت يتبل و, مقاس 0 :
 2 مدت قا« “أ أ لابس 2 0 0 0 او عقال لافرساإلا مكرا

 لول ينيج هيب < 0 ايزماكى امر
 0 | ًارثحأ
 5 ما 0 و اموهوا ا

 لبق َنآَف ءلسل كر 1 ئاكعا 8 لق رلولاوهبوهنْم

 0 ثيبدحلا 3 0 ىدعب هن ف كادت

00 0 | 
 اذ ممر رحيِبُق هرم نأ امٌىئرلاوَنرملاَو رطولاوشه حان ْ

 ا ايلا فوُم دون لعوب[ صعلا جلخ ىدر داماك حو
 لعل ابو رسل لبق صلال زولامرصمل الط امن بيسبمت
 00 دجو لوف ةبصقو اهركرابح ا أوٌيوم لا عندهن
 نول. هفالطالم سيدو هلرابحأل شمل يق هبحاص بي

 تب ود عاكف وىرحاذو دو تارا
 رابخات وش م ف را ع امحاعارداق ناكناوةيحلاب

 بيعلاّنَم الان ىيحورلارحا ىك نا يبيركذ
 اًنشوا اررفصربل اوأ انيخا سود عل نس هيدخو نآل يقولوا وا

 ةيغزمىاعب ناسنالاب طلوالاباجاوام و اشنل هلرايخالف

 / لعل



 املراشيار ليسبفق اقيرطمانوبح نانو ىلااماويسفت نم قاعيالام

 اهءحاؤ نكاد اعميررا 0 وقوراَبتْحإلااًمْسِإل
 ناكزإ من اعطقر ابحلاى نب هن أف نسدجلا نلئحاوا يسخلاوارتكا
 اعطقراحال ابقو يسجل بق ن اقبرطق اير فد ةرحوم اب ابورحن

 ركل قرصا وا صربوم لف ضايبك بيعوش له تالتخاولو
 ناررتت بولعلا نصركقام ظ .نن ةنيبلاىئرملالعو

 سم ىبخوزل نمر لكنفاج منا وو ييشبويعلا ةلج
 اهارعايد ور مخلل هنا تتنيي بويعلا نمد امل ءرصملاراصئنقاو
 رمل ابرابحالقرو ادب عطف ىلا يمعلاوهوةّصورلا 3 لاك
 ' كلاوةنامزلاو مدا ةلابسلايوزغلا اوةضافسالاو نانسملاو
 ب ميوكنالو اصقإل اواضلاو
 0 ماعم اف هربت فالح 0
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 0 ا :١ ناس ميلي
 960 2 تار ئ اق ىبعلا

 كادمفا
 ىئتكررل ألاف ل بتحالا رصشم هبوكل حلا بوسع قدىف فان
 يذدائب تب لحرملا َةَيَسْحءارملا نوكدس بك لع ا

 هركذ بج أك, نع رفملادحعب جوزلائ اهب ثدحولولخ

 فاقماكبيررصل أذ وصحلممال اع ا لوحرل !|بق
 . هقالطإإ شبس لحرل افالثخ نال ولسا

 يىزشللا نعاذا 0-1 انصضالاوهوهابرجد ئدح

 يطلب انباب بيجأ لا دك انفك 0 مرعب

 7 0 ا اهفطلرضب قايل ال

 تفرعرَقفوّوُباَصْلا توي وربملا قعاكدلادوصقفم لوصحل

0 
 جر

 3 0-1 و قار ا
 . فاو كبل ف 1 0



 يبجا ل ىيزكبطا]بف ناثىمابفجلا نىلصو ليلا ْ

 قحواولا ةنان م سلا ماس بالادب مج دلل قل
 0 ..ممجباطيدلا ا 00 '

 5 م نمنع ع 0

 أهورم و م 0

 ل ا 1 0 0 ا

 َّى . 0

 ١ نا مالا ده 1
  20تيدر ناد ععردل 0 0 3

 فوحور اعل ملام ىل ول ار يخفت نائر ام نصرت و
 اذاو ارملإب هر ا صاصنخالو عنملا فان ١و لستسلل ىودعلا

 تيعل نسيلهنأ يب دن تبعت رامطأ ل تلوم
 بْقَب تيتاذا بوبعل ا هذي عنعلا قر الاوز

 قاكر ونال عن اكف برغر ا ١ ةنوكب علا ورعب

 .قاسالوروملات لاري محلا اع ةرااو دل اطملا ناروتعلا ىلع
 ايلا سباماو قف زيديحا هنأت هئعلا قد رملا برص فل د

 دام سايففروفلالهجرعداولو بيعل انوفا رصب مسفلا ل



 اًدصورلا3 و 6 0

 ْ 10 سل
 القالاو هنبسملوف ]بقر ابحل 20 2

 ١ هند ثداعوارقعلل نراعم هيفواابرف

 ا 0
 0 ع يل

 0 او رقعلا نير تداحت 0 اهم ل
 اولا ةليح

 لاي هنازةفاوصقتو ةييصسلا 2 بكوح فلا تنفصل ذأ ا 0 السلا

 ّ 0 ا
 ْ . دوىلعو ١ نيج مالو مش علا لصا نمل هيبس
 | مفانلل امرك هيلع وح ١ نالدحاو داو زم ةرايخإلاوحاكتلاو

 ١ بجضو 0 را ةوالاو عت فز لام اك ملل ادام | ةنيحيشر أسعالاو ”غاشرلاو ةدرلاب حاملا 3 قْرسلاام ايوب
 لبفىطول ءطو رعي بجعل

 7 تو فم :ا اشرح بيس دج
 ا ا 0 0 ١ 000 لوكرلاب و افلطم

 1 انال فالح ١ مهم ءط ١نا احلاو ىمسملاف
 م

 اكما ودوصقم لولا نب تبسيجا ب بعل يس ةاكاملا 1 هوو 0 درو



 م او عيبلا ف اد ١ وصف مىسبل محو

 نسف صوعملبافي لقمككم“ ةيعاولا او 1 العرف علا
 61 ايرلبف 00 ا نرافم سول

 ْ 2 مااا اما ةيعلا قدما
 انيصخ مج حاكن نعةرتعمابالوكسلااهلوريسفلاب ٠
 3 هاسالا مع نابع دعت اينو امنم ٌةدرت ماكل يشن
 اف دوجو فرمعسملاو رف ءطول | نال تحاولاوم ف يملاكةدعلا
 ردا بخ أرىر وس املا ولع رلارغجج ريال مت اهلا الك درلاو
 د ةنر افك يصل ةجوتواذو نم هرغنمزعدم 0ع

 ع مدئقل اودفعل 00 ومتطأرع اًدعفتمدبأت |

 0 0 76 خاب ديك بأ كل 11

 0 بلانت ل |

 ةورعم قولا 2 0 ربعنا تخلو
 اح 0 سو را ا 70

 0 ا 5-0 1
 لبا ا و ةارصاىوعد
 هليكت لا ل بئّتعلات تن ازكداملوق
 َسارفلاب كي ةقرعت اهنال ف لحلا نر احاماو عصمالا يبل !ىع
 اذا باكل ار ف الطل !ىون هنا فلل نا ابن زوم اكد سر اهملاو

81 
 هعبيؤن دل اوك ىضقفيو اب لع نيملا درنال نامل او ىف فرغت امددذ

 ا



 قفوركم/ بئغعَيْلا هب نوويأرب ١ بكؤدقي 1 ا لاو ليال ةطاونشلا نمل نادشورلا كيت ريتا الاد

 0 ملا يامال 0 000 1 ابهَيَكلاهَيلَئِمَذ :نومروفسلاماذ بجاش '

 ا لوزيذ 0 00 ُن 3 ا 1
 2 فيرا قل ورم ةبوطرواعسرلا قل ورق ةسوسب وا فيصلا
 ٍْ 2 0 4 يلا الا

 ظ كادر ليلو كال وفود وُ ا فاعناذ
 هنص مب هما 00 اقاكةنعلا ىوع ا
100 ْ 
 ١ ا 0 الاورعلل ةئرافم يع تعدا
 | هنعذ 4ملرنئت 5 ىلعاظب و جوزلل ةيورصملاةنسسلا كلن
 1 ا 0 ايا ؛5١ىصافلاىاهبلا اان
 1 هد اتحاوىض اقلا لاو يل جاتك نيملاور اكتالاورأرقألاو ]رفألاو

 2 ثيزئفلاحناق اقاكوه هروملالعن 700 اناس يدق 0
 ) 0000001110 ردا ةالاق وعاو كدعللا



 و ل ا ع
 ا 0 احلا نيد

 مورلا لطم نال ف لكالابر| نس ادم كوسا نا و1 10 الا
 ١ دنع تن ةراكبلا وع حورلاىعبدا نأ 0-7 0

 ظ 00 ا لاقنأب 0

 ظ موسم« اب 00 ا 0 2 ا

 _ ادعم تالوواوا ناو لب عي ظ
 2 عوجرل اهل اهل هّكلأ رع مئكاد |

 ئ ل فدصافمئ شيب ضليرشالا لقوا ييمجاوثدحاىدا 7
 دلل ارشالل سبل تل: ىم هسبصن لكل ىتيعم علب ا

 0 ا تيبس مولأ

 0 0 الاسم يراد فا '

0 َْ 
 رمد ا

 ا اسلاك



 1 ال وقد مكربل 2200 ةئنسلا قلاطتنا
 ظ 70 ٌُن ادت فوسرف هتكناولاخلاو

 | لل تا تتكامل !ٌي طولا مدع ابو الطئلعاذا
 رابيلع فافثالام دعب قلعولامدهبوانقذ ىمافلاباحادبو

 | ةتلالفلالا عت راتب منع ا ينافضفا شالا دا
  نافئوفولاره اظلادب وافى حالصلا نب !لاك ناد هففنلا
 - وه“ 0 هنأ ايفل هدم انما

 ب 1 . ابره كئفتسا كرب
 : اا 0

 05 10 والم 00 2
 جاتو لوحدي العااببد ارجلاطب 0 سبل هنا 35 هربغ 5 00 7

 ١ ىف | 5 ئه ا
 2-0 ابنخاو انا هع لادا

 2 يوم 6 0

 لشصلاذ ناسي! انيتسلالا لا نم مزلب | تبق ناف ىرخالا
 0 هي ب

 8-5 مدشيلالا قالا الدجلب اق نس [صيلا هي طرتغو

 ظ مياس بو بح دا فاح تسطر 0
 ا اؤاككل زكوفوةرملا
 ضقب رخام افثو رهتسو ٌمٌضورلا نمت
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 را نم دس منعم يداولد سين ونضات

 ”ماقل ايادي 0 جمان كا مددت تيضرولو مرلوف
 ناك

00 1 5 
 هه ىسعبجأ كل ناكالنو تبص ناو كلل

 0 قمك ذا دحاو بدع مف اذ حز طير ومالا ذر ا

 اذا 7 1 يجو
 ظ ١ابلو 0 نامي ثم ليشمل ةدلا اثق تير
 يم 5 . دا موقعا

 2 ليي م بح تطور اس ظ

 0 انذاك بم تاكو جبسم

2 2 0 1 0 1 



 ظ ذ رئعلاطكا مس تدجحو نا حاكتلا هك الامم
 0 ل بقءالسالا طارت 1

 ار دل امرت اذا اي اتكل قر الطلاب
 ظ دب عم 10 ل را ا
 / ىا واول رلسم تن انفاس واةمافاةسات طركسكوبف
 ' ارح نائف ربع هنأ :هلاؤو|ةئلاتلا ا كيو اهب ا
 , طورسلاى ا هنود نأ ا 0 كثلذُ 00

 دقوابحاكت لل خنصوهوةم]تسابش
 طرح زجوزلا واربع نا فرح هناميفوا 01

 محاكملا : كببصر نافل
 مسن ةأفكلا ن انامل تلم ةفلخلاد ا

 ا ١ اال ١ دقاكنا
 ا 0 ا

 7-20 هك باح فالحل لع ةواسب
 ظ ال قالا وكب هنأ 0 0 عل
 همإلكت سف سلا فالكل هلرابح

 ١ مي يدا اشكد بعل ك4 0
 ادهعملا ١ك يرحو ىف
 00 ةماْوِس 0 0-2
 ظ فاصبأىرفم ا باربلع ىجاموه
 ْ 0 1 رايخالهتايراونالا
 1 3 6 ىوبشل] ل 2-7 0

 لاف 21 يابا الا لس
 ا هطشبو والا قب انك تابق ةرحو أ 0
 رف لاب ح لك ال برضو ةيئاثل اق ةاوا كلذ نب

 را



 "5 اواثميل ا كلرثن ريض تل ر ابنحلا تببال نظل ١نال 9

 "ما نبش أتانا كفا انت اليو |
 انمي رحىظولور نجل هز نب ةتالخ ذاق 1

 0 17 1 2 لول أ

 ورلانابولو و تملق نحب [ثتَيح هيمو
 4 ىلا 3 ىربس هل نداو ةرجرفو امر ع نابوأ اببعم
 وهب هك سب ب0 ا رابتلا

 ىلوألا ناك سبت س انلا 4بلاغلل
 دن علا نأقن هاير رض دزيفو تاو اعللا لل

 لل سرر كاس لل ايم ف
 وبلاو

 اورام الو ةيرخلا 000 0

 ترق |اسم

 لازغلاواونالا وب مزج
 هبدوحرلاو
 0 0 ا

 1 0 1 47 املا يس
 7 0 0 00 ع همك

8 5 



 ا لا ظ
 ْ رفتلاداخلا 026 وانكحشل اًفابان

 ل قرود هنا ديكر قلل اكو لبق دقعلا ا
 كلُرِب رصفل نال و امم لا ُُل اىلا كل زر سببه 3
 رفعلا قمل طرش دارك ةمأ ةدرخر ب ءوارحر ولو 0
 0 ور وركماح اكن ىاوا 2 و انيبرح
 0 11ج فلس ل هول دلو م

 1 1000 ' لسيب نثيح وراح | |

 ] ةمارطول 0 0 706

 نب د وقشر 7 ْن 7 يب 0 0 0
 قوم ٌدملاهيالمل 00 الدرع دو
 ا 0 نالعرفعل اقلحرب وه ارع

 ل 1

 | همم 0

 ظ 0000000 كئتجير ل افا دانا
  ةالدزهكتجور ليكو لومدن "هزت قر لبكو نحر وصلب
 مطرب د3 تل و لاو هييلعاروب :ريسلان ا [ًداربسلا ىلوّنمو]
 وريف تاون اذانمواىحاوظلاو ةرانطرشنلا
 1 [عماماقلا مالا 0

71 

 ! فاما ١ ري 00 0 0
 1 70 ظ

 ,/ >< : دولا

 ,له ' 0

54 



 قريسلاوا هس املا ٌقامرعلاوا ل والا كول 7

 لخط فق ار مربرخنلا ناكن افرح ابمسا ناكول اناقتلاتلا |
 ميددرلا : : .هفتفلع ذامب بلاطتفأب#

 افائئنسارفو ىت رول ذاق لاهل ف للطم لق بن 9 نامت ١

 طقم ولامن اكناوابمبات هئالرصتخماو مالا 4 نيد ا اكسلا

7 0 0 
 ا يكول لعمر جورالا ف دق ةيرملا الكولا

 وعلا 0 لا ولل هنركذ كد ناو ْ

 ليكولا 0 حورلا تامل 3 جوزلل يكول كركذ إو و
 ا ىما ل بسلا داتا طسولا لمن ا

 .؛ اوصل 0 هيلعدوتفعمالو دفاعي 1
 نامل هب ابحالب انيملصفئاولاما اوارح

 لعدكرا» يزاول لع 0 انفهنال هبفق باجر صمن ادام قالك ١
 ريعن اكن أك اقر ورخلاواةمالا بس !ناكايبئجحا قايل ةلقاع:

 هببىَءلَةَمالا يب سلر ورمل متصعيبو هئيكرب ةرشلا فاحت

 ريلي قيقرلا نيئجلامب نصب ىذلا مال بئر هك
 قةرغلا نم كرب ناروصتبال و ٌىبكرل اهب

 فان مالم نا فايس ةرحلام الا ”1

 هَ ا لل هنا رطل ظ
 َك تري ا فر 0 ُ
 كب دى لصال او فر هبه نس كنان ال همدعيو ا
 هدبأ لوسراهربجلا بغت اكو ٌيِبَعَس اي 0

 ثااثحاف هعم مافمل افملاو هور املا يب سو هيلعسا لص سا 1

 قرل | ةقلدأبل ضع ب و ل

 تحل بنها دا أس قدفر ظ
 50000 يح ظ

 رس لال اقرابخ طقسا ا ب دايشاب ١ 0 تامواافدعد جورلائسعولهنأ يعل < ريس ب 0 '

 اد ا م ا



 ولام مالي ردتسبو بيعلاز ريسملا قرمام 1 0 اف لعاب توشض

 | كاثددال يسلم دواسات الفابكئ نصت 0 5 نعئكلّملاَق 7 1 لية لس نسف
 ااه اةكتغما صملاب
 2000 ا؟تبئابؤدصتا 00

 00 ٠
 . هللاقساب سوا تأ ةاليروم فاوزتش

 إو تن 000 : 6 ةايهج ا ا 0
 ا ل دب ب دو 9 دج 0

 اوم لا اهربشاترعب تشل
 قل 00 رم
 اع مده صال اذا لبلا نحمي هر لك تءاكوإىنعلات فوأنب اغ
 هتيبَؤ هعم سن اكناكلا لاب هاط املك ناو انور صيل الرف اظو
 دلل !ةرابح + سسيصبنت جو رلاقرصم اف
 من اكمال ١نالرصملا ةراص نمل داره ولاحلا اره طايل منا
 ظ َِك ا كدصملافالاولاف ثيدحنيؤرطل كج تن اركذ و نلاطا ف
 ظ 0001 فافوخالا وعمل ومو واف دحا رصملاركذو

 ظ 0 :نمالا نالرضكلا ةرابعن عدو اهو لاحاره طن
 ركدد جي ورلا ف رصملاقالاو لاق ثيبَح نيؤرطلا محررجاركذو
 رامخلا قليل كاذورخ دال نع هموم ىغتكا اوامدحا,رصلملا
 ظ 0 اىاديرابخلاتليجكلاقد نيم دستااذكو
 هينا اب لطجبمو لا عم قاثنلاو ىسانلا بل اعل جوخ امدئال
 ظ 00 سلا سو كد دا لاك الام

 0 0 0 هلاطلا خخ

[ 0 



 لافالواابل وف ليفي له 7 ىمد ل بلا تعداورابحلالص| نع

 لادجلاو ىامصالا تك ف ةروصلاهذبإض 0

 وضو ىرفْلأ |نس م تلاها قرف ابخلا قرا كلا
 ىنقرهعملا ايدحالاو بيعلا نم ةريط ككل كف ابل

 ' دوقلا عر ابنحاَن دكل جول و يئشررل اناا دلولاقدو

 تفئعئم نسكن او ىلواوا اهره لف العلاق علكش ااصهئال

 ريسلل اًفحن اكن دة عنسالورت مالح طم لبق حاكيلا ىف هر

 اج -9 رح سفلا ىمابعيماه ِى ديسبل ىسبلو ا

 1 رع ملأ“ إ هكلمىع

 1 اوه 0 كاس

 ا 0
 و كام تك ةاذؤدل ل

 لشداربم بوجوره 0 دس ص
 تانحاوإ نسما ىلا اناكا[وسا فد يسل اهرسرم

 هج ةةدساف 0 ا 0

 نا فهو 1 ف ب ا 000

> 



 ياما فخم قواك ٌددلولا ماب وطفم لاول
 2 فائعلواموصعم ١ (بالا فافعا اكولو
 ئ 2 وصلا قل سادسا
 . عملا انرللمم هكبالُبلو ةوسكلاوةففنل اكذصملا مناجاح ىوحد
 قلب ةماعلا 35 ةوبالا د هم حق بلال كلذو كالبإ اىلا
 فاكر ءفلاى سفن تاوفلصالار رافال لمحا اذا هنالدامل روماملا
 فامعأ ار سعم مولد هئارث داي حرحو عمل !ئامعالضالا ّْ  منلبالوجركو هود الق الاو قواملامت اوقف دولا

 نيب ٌفرَملاو رك دري لصا الو لصاربع فأف اا سومالونالا أ
 ١ “ ماما داع اهركرلالصالا |

 ظ مربال ور حرب ئنالوابيلعالا ملئ نالا تفز ققحاو
 ظ ا 2 من10 م همر جه حاولو يشك هب فعب أما

  3 0ا وضعه للركب ناو لوا بالا باكآلاو 1

  ْ 2ناق برقالا م وبال مقيم سعام ده ١ 0 :
 . ترلعو امو 00 ةدديواو ص لام دي عنا اا اس ا و زن ودبولو 2

 ١ ين ناق هتمديز اهمرلبالف مرسم ارسل! كب طعااناو نمل ظ - لوفيواَمِساتكولو مىفن ةرحر ملصالا ا مبطئيناب فافعللاو ا ٍ رّهعللا فَ لاى اينشرالا بسح هيلع ناكاثاناوابوكذواةيوسلاب |
 قاهر ةرخهنذايهل وأ ال اهم ق دبازلان ادم وب .لياملا

 ظ ظ 0 ١ اا خيع توااموشاا دير كل لو دجوزبا نالضررت ا 1 ١ 0 و سل / وج 1 اً ١ 10 مكاو 95 ف 0 سس ١ ا 9 0 0 ظ ا | الك 0
 ةنيصتكإ

 ١ با 0 0 0 ا ا 1 00 ++ 2 كالا
 ا 1 ٠ هبل هلاةجاحلا 0 يل ْ 6 ايوا ةيراجلا ظ

 ا 2 ايا كارز



 امةنولول ل 50 ما ذا هلكت ثا د 5 كيننا ا

 ظ فو ةماوا ة حمامي همعا نموّبالاى اهطخ ١

 قال قفاوموفو امي مفع] لاذ هما 7-5 اا -
 ا منال سح !كبسلال ا

 عسولة لاق ادهلا مامتامالكأب 0 اوىا
 1  يتففت بوحو ىآلا فامع ئنمم.لبالد|

 12 دلصألا اةنوم نالو حاكشلا نود زففتلا| 0
 فاتصل اتيلز اة 0 .وىيتادمحعت
 00-2000 0 حب ارى ملا دارقا كيد

 كافة تكلا هلل اهني

 مو

 0 نا قتلا ب! فاول ةدكو نافل

 ةريرقل نعت أنما ريان يح

 باومحوأأرضو نه فصفبر وكم ظ
 كدبولط 20 ٠

 ةوهولا اعرف هر د نييعن الو اممم لك ةرشنوفو ةحاحلا ظ

 قحنت كلذ نآل رول كلذ 3 نييغرل !ليارت و احاكسلل فرنك
 يطب نادل اولا موليالاربل و كل 3نؤرب لصخ ضرمفلاودلولاب ٠

 ةمانّمئواربمف لول اولا ىا نعت اول هقررخأنلا ةرعظإلا

 بو دلولا لع هيفر رمصالو هؤافعا ىلابرق اوال ب الل ار ش

 عكا اهاةسنالاوا ةجيورلاىا تناساذأ قاب الد ربروغلا

 ثوللاكر وزعم هنال سرا هب رص اع انيمى ادب
 2 هاظوشاك اعماق د رهتدرك هر ذعر كن هقالطل و تدرب ْ

 0-0 01 يي ان هينا مانسيت ْ
 ارم ول مرحب كرد

 0 هن 02 نادل نانا 1
 هي م اي 20 ةدرلاكو



 0 تب

 روك ابا تا ريل مل بج اقلط نان اقاتالطم ظ

 ل ةءاديدتا 0 رووا اشك رعي قتماوا قلطدا انكو هتحوز م نراصاهالاه تماما
 هيافدب نما لفر رعوبفل وامل 8 0

 نْل 1 جا عيت كال دنان يسنجااف 01
 قالطالا ممالوره اظئاكد ا ةاهم نما قر رجب الم ئافاهربغام |

 بالف و ا ويم ا
 ئ فالآن ارد هئرك

 ب تاوعبب اعين ريبكلا لاق داو شلاح ثلا قه هرحو لع وبا منج ع 0و 0 _ بسسّكلاب كلذ لاب فاول ممول ةعيبيعتمسضا هلل نعد نال نالةِمانُّصوأ ظ 2 موا ملوقب هك داملوألانيشسب لصالا قانعااولاطم ناد وفلا هلاك قاتعلاو هيلغجحلا يم انلالاسبو ةبراج 1 هيرسلبهقبركت ؛هيفيسلا جاك :روئو َكَفَمْسلافالُتأ هرص
 سلاد ابر كاره يسكلا نب الك كاةقفتلا
 قسمنل نهفات اَضاموُهُْفّمْسلا

 / 1 يسلط ,وةرانينعنا ليي طم لاق
 ظ تدار 0 0 0 هزلي نأ يشب
 م ”همرلبامادن اكسل اىايرهاظو رن أممسقلا ١
 ا ىفي هركذام قاما طرشل اهب قيلت نمل تمرس مردف

 م ِهَنَخ تاكواانز 0-2 فاه سفن فونت ناي
 ا فرص ل ٍ هدأ :ءاه وشن روحو ةرب

 فاجر الوكل هب 0



0 7 

 ' ءةلبج
 ديجي ماش ادد يدخل ا كحل ظ

 ٌةَماطو العناو بالاىا مل مرخو فلخوا باجل ناىعرذالا لاق ظ

 0 0 زالعالا لاعتهلوفل اعامجاهدلو
 31 لوف نمل واه دلو هِلْوَف دهس ناعممةيحاوب
0 00 5 
 ساللو ةسشتال /نبزلإ» هوم مالا اكاوس ءطولااًرنري

 بِحيِفَد مس يطو هر ليرتالا ستي بسللا ب عوطنولوأل 1 ْ

 ذجالرسوم آلان اكن اق ةبرشنل ىنحالاة مار طوق لل ب
 سر !ااًصنا بيت و راسب ىلا همس دى و بالاول الا 3 همم

 00 بوحو ايد رواملا ل ائاعاشُي اراك
 الادب و كبل كلامو تنا هك نابح نب اريج وف كلما
 السا
 انيخ

0 

 7 00 مالاعفو

 8 ١ سلوم أ هركذ اكرلولا نحطلالل

 هلاق اعطق 2 ا حر ل 0 ١

 هيلع الل نأ م ربعو ئتيذ
 0 2 م 0 اصايرال

 كالمرصم ْ وص

 رقاكناكن اواباصق ِهُيظوِ هيلع همر هل لالا خبال  لابحا ش
 م او[ 7 0

 ةبريُسل هساوا هسا جور صنم يطوا د دا]- سك ن
 دا/ه مط

 هبلامل نانهسسيجا كنز ناكالم افي عاتمسالا كا اوُمْل

 وم ائادل الا لع تيافل او امال ال3 لفمألا دوست فكل
 تجزشةمأ ىيرثشاولُهْنا

 اوه يحول 33 تبع لمخلاو ىلا نم كيب طعن
 ] 1 2 كارلا وهتش ا كرب ارو ودل ونيك آ

 مط وف هيكحا ةمالبجر جوزن:ولركُذ
 بيسلخولول ا م 00

 هريدي ب جب هةر ميبس



 دعبل ااساو قو اهدلو ةماقدلو ماربصتالهتم البصل أ ْ

 ظ ابجحو

  ولواصعيم .ااقيؤر بالاد اكنإو هرب ةريغ و مائط وول ا؟ةنريتسلل :
 ا م يضاقل !لاق نآهرمام كولا نبا ونحرص و !قزلطا لت اكس دكقان اكمام ملكناك
 هئيرخدلولاة قَد را 0 ضعبم لا
 قاطعا اطرد داك ع باس و نم م ْدُف

 0 را
0 0 ُ 

 1 يرو لحلأرخا
 ١باآلل ةرل وسم بص 2! [5 نبال) ةرل و نسم نكنإ
 ١ يور رلورضأ ا وااذاقالوادببد3باللانماوموان وحوار فصوا فسد ويطاروجرلولانركييالوالوا انزعفتصىموصواةئصحابرفتع افلم بدوا 00 نأ نب ( انا طل ارسبعم
 اما |ىلا رس ةورل الع تمرحو ابل بسلا ادالب كت دالي اند
 وكلم قايال فلان ةداليتس 2١ه سبأل هناك لكلارحنالا نكي

 1 - ارلانكلو فدز كه ان كش لاف هدمالبحا
 2 | قريلاو باتكل خا كايدو الما

4 
0000 

1 1 

 كس سالل مقل او جالب الإ ا تالي 3
 امورك ءاطمرعإ م |ةفسحل م اذ ِلْوُ
 ظ 1! 0

 ظ :ئفالكافأ اولا را 1 زلال لولا يد لول: ةلزخصرسملا ونيف ار ةانربج .

 ١ 000 ا تل ىلا ل ضمنا نارحال !ق بالا لع تببلف

5374 

 ظ 0
 ا 1 هل ةبم

 5 ا انما ةتسااساو هقاسعا
 ام معسل ملا كادبلع كارد طالاف الل



 يلد مود 0 ادد تساتاس ركام والا هب قلت 1 رش وبقايا اذهؤارماورج
 افلا قناع هن امرح هدد 1 اًيبسرلولا [صئئااذااما

 هحسبست وركم ا 3 قيس امهيد عع ]تشكر ملا لاق [ىئسيف ش

 واهم |اهنطن اق ةبيبشبن كُن افىبجلا ب الاب راحئبالا د طو ظ
 دقعلا هك ةرلا هبحوزوابالل هصق يلعو ررحدلولاث ةرحلاذدنجورب

 ف فعالا يبجش افسنالدح 2 و ا

 ا ليم مالؤسو م دحام ءالاو تقركانارسملا أ
 هوي رسما ىضسا اي ع مم

 لا ملم هلوضدل رشا طعون بس قيودا وب تناذأو ا
 ةماعلا جاكت ارحل للام مرختو فيشر ةرددافحلالهيصقنالا
 ال[ ةبريش نمهدإو لام و ملال هتم اك ابا ترسل نمهدلو ظ

 كردفان مبلع سمبل ذا ابحاكت هلكلكلارحلار بام اهفغنل و
 هيباةير اح اك لعل ارك اد لولد روي ورك اعاضرلا نمدلولاناكلذ|

 2 امعالا بوخو معا .ىلممالا حاكر طو ورش فرجا ذاب هٌرَجدْصاَو ا

 قلاةمالامل لخاَل ىزل هناء وصولا هذلاو ةحوزدلولا كزمولد 3
 06 1 ظ

 تب ١4 لطصالا نال َّك وةرسكبؤا

 كير اطلانايبلا نارسافامتبالل لاس هول انس اواو ءارعلا
 بأحإ او هسفئ حو رن كالمول ائريسفمب قا املاوةىفريالةسالا اكن ىلع

 ' هينويسف ةجور تاكا ضاؤت كينذد قوي يي

 ربسئالوارم اكرل و, طاربصتل لهابلدل !وكلم ةمالا بالا بحاول 1

 لالالا ىلا وتدل رحو ناتلا يعم ا عاكسلا طولا رتخسمنأل
 متيم هو " اواافيقر دلولانو هدا ا فعول :

 اعطقح اكمل تلاد م بال رلول كلم نايرطف دقات اهعامفرلا ]
 هلاقاتعف هنن ثروت قتل | اذه لع حاكرل اقائب امارطبل ذا

 ىلع ”مرفغ ى أ ملسيبلوهيققرب قالا نفل انش سلا :
 هلبفر 5 هلا همت 3 انكربيصلا اهم هبت اكمنما ماك 1

 5 01 د زبإوهَسْمن هز. يتب ككل ةيرئتس نم ومو
 ولا مرسصال كسلا سقت هوز هدم بم كلنا 0

١ 
 ا
 ا



 روحيا يسوم - -

 يلفت نابذ والا باجاومس|ةحور رلولا نوب قطف انلاورماملهربنم ش
 0 لا بالا نلفت ىمدش ا تاكملالامهيبسلا ظ

 5 ول 2 وروسيا دعو

5-0 

ٍ 0 

 رت تراي مدعوم
 لن دا ناواممعل نب له تالدب رجلا قمَفَفَن
 0 د بج 0 اهصدنال د .لسال

 ا ." 0 ظ
 2 انمدال اواكففتو

 و هم دمت ل يي

ِ 

 يف

 ماو

 - سلا ءالومأل انف !ةالثخ ن ذألا ءااح تب اث ينارصلا
 ٍْإ جا ناَملَعَببالةَفْفْنلا 2
 ١ سيلوةفشتلا قربا نيه ا 0



 ديعلا ناكدا لييفتسلاو ُهَففْملل ىشرخربالو ربسللف 9
 لصاحلا اوس وسو سيئ ايمنال خر نماضيا هرب اريك 71 د ظ

 دمسزام ىيسارارلو ١ كب ٌركال ورث 0 حيرلا لام قرعل او ب سبكلا ف الخ 0 ل لبق
 لقي 7 0 ٠ ا

 نوذالا ناكول هيسسش بس الاوم :للاؤائلاو
 لاق 0 جيحجم واو اا اره اظم

 0 مر ا 1 4 1
 رزه مٌصورْلا و يحرشْشلا 3 كلٌرلاصرخْس مود
 ذايائكيرذىلعدارز ن حج هلكد 0

 كنار دل :رعل ام!( .::كمررصلاي!نكب مناد طئف هّمسد قل
 ىفربلاقىإَونةراَضلاَق ملايوذام نانال 4امورح اؤراحن هنوكلوا
 م تبصر نا هفّيعرعبامب بلاطر طففرنمذ 3 نارج قتلا

 2 طيباد سب قلعت تل يوب نابد هنالمعم /اكملاب ظ
 لسفلا لوا رمال هريس ةمدبال 'ومنمقب اعلا داس َقلعْسِإلْف

 2 لا الا هكاحاؤم تلت ذال الدم لازما 13و ظ
 هبلسشت ةبانملا شر مفيفربن ظ
 مامالا حرصو ءىرِضامأ تاما امر مو اعزسسب

 دودذداملا هريعى اهب ةرقاسملاربسلاىامل وهيف ىلوقلا درطب ا

  نملقالامزْطزرتبحو ةففتلاوربمل ابل فك 3-- ظ
 الاويلع توَّمد أعم ئ فَفَن قرفسل 7# 0

 ا دقة اسهل الأناميو ء 0
3 

 عنعوح

 .يكفتس الرىعل انا و ورد ةريسبعل

 نفد هر "هر راو نأ امعتن نيود لل مرسم

 لفيروز ت1 (يئهسالاتِ
 زْسِبَح ءَيَلُخَ هيلعو ىدروألا لاق هيسسلا ل
 هر مدعتم ل بذلا ىملو ف كام الاقرضملك رضاع

 رفسلالاحءبْصتفب املع ةحارتسالا تاقا :

 0 اكوام عم حرم ل نإ



 " ةربعلريسل نسل ااا لا ور 0 ياا
 ْ ى| ةحارتسالا تقوهنال هتحوزب عاتيغس
 " هّعابناو دماحوب!هلاربقوتاقوالاعب

 ميد هيف تن اكن[ ةدبس لزنم ة حور ١1كم“
 > هلزئمؤقاملءارئسألاىم . همز
 ١ ثيل ارك لراشل دي اكاذا ىعر 200 711111
 ا 21 ةاقرصو هع قوتو يك يولاس] هتجحمز ىلع تقولك

 ١ جي قابس اراب 10 ا

 ا نامل ادن كليف امج انساب ادا طرم/نتسمل
 ا رسم ار سوهوف, 1 اهصز صلو ملم اه ١

 اهييسكل ويل ثالا:نيدلان اصةقيقحالاىرم .رلأىاَةَففل
 اس امك ونفاق دسك لم اك وتس لاحامتا
 ديسلارارهتسا نأ اذا كلذ ىد در وامل صخ مس بدت 'ةلاوضا
 - عاتصسالل ءلسوالبل ديلا مدككس سر امل ليلي نافارا
 قوم افرح اذكناما مقل 3و اقامريظن, وهودارامل

 سر !نادابفحءهبوفغتل ريُمبال هَساَرْلا نىك نآلا :

 ظ الب ىيرواملاهل اف كم سسجو ا |راغت
 ١ 1ك ا رح ا
 1 هنرحأنالو هابل ضراو هيف نم نيرمألا لكي فاطا ادق 3ك
 ا داق ةففنلا مائئاممزلب طتصقْتنا اوةدابزلاذخال ناكتدآز نا

 لم لت سل جا هضزل ابامامسبحو | ىبجإمرنقسا اذا[

 ١ بع ازال وتشمل نذالادتم قيس يسااو متم
 1 افطار مرت ساولام نتلا ماط هي ديشل اراب حرخو
 2 البل همركس اولق هل لدبال ليلو انس قوقحنال وم هءلبال
 ل سر نمهاراغ و
 ا مكونا لكما ةرجا لعن دار ناو فقل اور ملاريبسلاى ١
 ١ ماج بجررصك 5اس اوك

1 



 همرلاب ناهال !لوققلخا دونو ةرجاب لبافب همارّكس !نالدودرم

 3 0 اق دب علا ولو وحا لالئمةرجانملفالا ٠
 0 00 دبش ظ
 ضصرّول اك وو جهسمىدرب همو. هتمز3 5

 0 عم 0 : 7 درس ار سهوا رس ا
 دعك كررس ُىْدأ د

 2 7 تيم لا سكايواعلاو 16 7 0
 حاكمل !قَهل نداول ام الد اره ْ

 5 0 000 ظ
 2 ا هتبملع جرح دا يد ل ف3 هود
 ةارملا نيبو هيب قري نأ لبق 0: نأو حالو
 ,ك3فالخال#

 0 ١لافاك هجول انما ىاده كمبو هاةنوتسدا ْ

 7“ ىلا بحفاذنإ ومص هياع حهنال هَنِيِق هارد ع لا

 ركل اك هتدقوب 8101 وج كر نذاربكوا
 دحر لوألا هكيحوا نابحو متمويداارلا طع ةرشوا ءما |

 فائنل !يفلبلا جرو راونالا قدي مزج ماماللاعبن يرقملا نب|
 محول تعدا3 حاكتل اق نمِلل ند دمنا ومحل ظ
 عمى فْعنو ىربو نخسر رعلا ظ

 مناة مترلا نبال اف اة يبس لعرب نا صلوا اوعد
 هبحوزر بعل اىراش اونو ةفونلاو هرسملا ب دديطخلممرط

 مئماب# ةددع جورب نأ نارك مافن مهنطا ايولو ىتخاوا 30 ظ
 ل من اك هور ض عبط اواَدصحْبلا فسَساَلو '

 ذاهوبس نذاالبولو عبس بيو هه ظ
 0 مئخمأو اهريغّق رىماءرجحو لوالا3
 2 ل ١و ىلا قرم يطور ىشالنأ 0 نواب
 سنمار الاعب 0 :او ْمِبَن طا ريع مما

 3 مسالا نفودنال البل جزل باسو كيغبدا ظ
 ا 39 الا زكفنمى بيس فتم دوما نم زم
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 ةلبسنملاهزهو ساقلا آل اق اًضبادوال اةلاحلا قاما
 : صاخلاعالطصال نيالا نالكإ سلق رعاَوُه 00

 ّط 1 الانا مْ 1
 0 رقعل اف ل 000 اناا

 ش رفعو امه نئلاب ىلال ١مىمسن ] ٍْ

 مزن 0 سا
 :5تلاقول اكيلا فلاإلا

 0 يسر تدل طشلا 3 57 | 0 اهملول
 2 انملؤف قو ةئلات عاتب الطب همع
 اهجور اناامد كوالا قي لاك الطبل روأد لشماربمت

 | هس ابرج رااو !اقلطموا

 يو لا امل 5-6 00
 1 فجل سبل لوف قو هنَع
 مىتاو ل طا 70 1 واهي افالل



 يال 5 ساحب 2000
 2 0 «ند ذ ىل اهرظنب مرابكل يب ادعس )ل
 و نتباب ابلوال 9 ا منال قمل

 ربك وا صرع جفت ا احلا 3 لب يعي عطل ريعت وان ولو لاملا قلب اننم الن

 ع ذمررسم كال ناك أ - زةلكمس عضو

 ْ 0-0 ها درب زة فلك يفووا ةاحردغو
 نق هْسئفو ضرعلا 0 ورب نا ىارو ةيوسجحف وؤاملا
 هعم هركذيام و سصسبوُمتلا ئ تا دورس م

 شوك نس ألا طضبأل هرسو لل 0
 .ةدياوينيتل .ىجوز ىولل از 7 وقت نايس وفو
 ةفمةارملا تيم دو انف دارللاوه وفنون الك
 77 ”ً فار مالو اواجوزلا 0 قمت تتئوأولارسكب

 ظ ير هرم!ضوفى ولا قالا, كفن َمصوُفمَوَر
 ٠ ول بيئواركبا هاوقو ةرييشر تل [ق | داعم أ فلو 0 ل 6

 قم مونع نكتس 0 يوم ف 30
 2 سحاكملا الحا عرش

 3 هكر كاقولاب ماسالا فب يج+
5000 

 ايدضحي حاكنلا ( 0 روع ش

 2 رفاشسلانأ وفن هيا ١3 لاقو هيلع ندالا ىلطم

 0 يزنإا 0
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 تاكا طم د 0 ارصالاد داق وان اكل ىرصنلا

 رب نإ تندازقةزلتلا
 و]ف ١ ةررُس
 يي 17 0 0 3
 هى 010 ادعي سبد أ متهدير

 ل 2 بيحتمنا ىتكرزلا لاقدا ىوغيولا اع ن ال
 ريال ليها هع الور مالنا لعاركتولو ةىفرل ا

 ول اكع ةّضوع ف نس ب تن دازذو املا امفز ىطخت و اعل
 قو ثادق دعا رولا عرات او وسلا لق
 1 اذلو رف عل أن يب اربم ندع ا

 هبُساف ظ الب
0 20 

 20 0 1 م ىبينلا وف
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 ااماُه اهب )رس 200 7-7 !
 00 0 )1 مسج 4 هد 1 0 3
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 رئفتسا الدب يحل ولذا ١ اريم
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 1 ىلا السا سرك كدة. اه٠
 ظ 3 كل اغتنم 000 هو فاو كس ئقلس اكو او ةصورلا قءاركذاك ل 0 3 00 وبار عسا الف لاء ص ووطرمم كنا داقتعا

1 0 0 
 78 كنلامازتل الرو دللوومتلا 0 نيس 1 3 ” .ىرلامازتلالرو 2111 0 ل

 الا قرفعلا ] 00 ا
 ”لوالاو 0 تقو هال

 5 دورلا .

 نفملا 1
 0 9 ١ نال ظ
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 ىلاتلا ال ال مصاب سبا الاد ا

 0 ظ
 1 :كلن:سسةمقونال ايحاوالوف هررفباممعرعتالا ٠
 قاناواوا سلا ةيجات وهال ةيارتلاب لحوم يدر ميو

 مزوظ و روما 2 الّيملا ارم ىلع اسأل ىاشلاو

 سيارئالالمادسسدج زم ناو وقس ؤش ضرر مم قودرمرم ضف ضارخلاب
 منع لرب هنالك اسما ىار_ تجي من اكناروضال يكول رس

 لو ع مدي زرعت هس جرش ا 1
 محسنة د الا قمت الفور مع دقيقا نالاعأل ظ
 ادري ساو تل ارب يع صْئلار والت |قوعب ةريبعت ظ

 0 ماو ول اركزتم اول هم 0 بعل

 .هبصنمنال قداؤل أ ص ضعي ىاضورمط اررف ىاديق
 رشباو الجومال 1-0 0

 نملاحل ام مارلالا هبسضممنالك لرب كتبصر ُناَو ر]لملارقن

 تولوا حلا نال هضبقريحانالاحمصرد وااو دليل ادقن
 هدو لبجوم مضحي قارصب وال جومب ل ناب [سن ةداع
 دامررمد ليجان لل صئقُسب دوالاح ضرع لبواحلا خو طلاح
 د بالا ضرفد ة يحن 3 ةداع ترحول ىررصلا نعو لجالاب

 . كلولصفْسو أرق صرفيهنارمام ساب فو ىؤرثا كلذ اب ضرك ٠
 9 9 011 رطو تق هدا 0

 دا حالا اكن اولاربسبلاصمئشلاوا
0 0 0 
 ادعت هبيعسمنإل كل ٌرِكوف و ناحورلا صرب ناو صْئمْملاو ا

 طاطدن اول ىعر تالا راتحاو اشاملعُم كلذ دجباس نإم ٠
 الو هيلعرب زيالح 0 او لم ارب مىا دي ىضانقلا ىادلا#
 لع هضّئب اسئو الوربسبلا تفائتلابألا هنعصْغبب



 ” كلم فالح دنال الاقلام نمئيبحا صرف هالو ريم عج يبال اههاضر

  امولطسلا# انع قادصلا ىدوب اكو سيو
 ةزوص الاون جالا عوزل (نذإب ادا الحلا اكد ابسبت 2

 هد رص
 اع ةئالف ل »الا اما طولاو ص !انف طافساالو
 5 هبل اطمنم 0 كوملا ارا سا
 يا فالطل ليف فالطلارجدولو ةحنم ا نعاربالا مصبألو
 .٠ قطار منع تارباو ار سو ولو لون يجر ع ارنا كرعتو بح
 تسفيو ئبلا دش ه!نلعولو الفالاو ضصوؤرعت ضو

 - نم ةرردؤعبال نبد ئم ف: اردال ف
 ل 0 رد

 1 . قيجورلا ثنو |نأكا | يس 0 ا 1
 '  ٌمكوام وصرف هصبرف كرد و ئم ما

 ظ 00 0067 ا لوف املا صورمملا اما
 1 محل ردعلاو صسحلادس 11111111 شرفا نعيرفتتعلا الحا

 ' رطشالفىطوو لق جوولا ق لطول ضونلا نعرفعلا الخا
 '  رخائقابس اك ةعكنملا ابو رسما موال ىنالهئادارملاوئنالا مونول
 بهل لطلاوصرلا ىلا يابت نيجورلا ف فدحا تاما بابا

 هناللعأ ساو هبوحوربط هردظالا ٌفالطلاك هللا قل تسرسرم
 نالو ضموُمتل 113 لشمارمباجلا ف ازكي "اري ىف ىلعول اك
 00 00 0 ردبمالب تملا تطل تب عفرب
 )2 ةاورت و ,ةهيلعسا هس َصُفُف

 1 1 د و ا
 ١ . اققعي رصدت نك كر رتسملا نما لفن و ثيرملاة كله دب

 ١ هباح ١سور لع نفل ئكد اّسسلا ترم درع وال16 نايم اف احلا .
 ٠ ىلاكتمس!|ىضصر هند اقدقو ىَتنا هب لفف تيرم سرق تلف

 ١ سدد بد دخل اقام مرا قدم ظ

 1 ادق هك ب و هضوعملا
 ا ةضورلا 3 هجوأ تول رائعا اديب تيجوا كن ذكانم لَو
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 دئمعلابهئاطقلحدعضيبلانالاب) دااميجواجرئالانزصاو ٠
 قانلاابتعاؤش م اد ىطرلاكت ا
 2 ارمبوحومىل هندأ مصر مصملا ركفامللو

 ا 01 ْ
 ةيئشلاو عممشلا الا لكملار م ىامشلرو داعب يايا تيرا ٍْ

 2 7 , : كنوئل 5 ايا | 70 ساد لاغلا ا ا 0 مالكره طب بسبنت اكمل 3 ةافكل اكديرحاننل !عيمتقول

 نخل اد نمالا

 ةردملا» 0

3 0 0 1 
 2 200 ظ دف ف 4 ١ ١ مم ج١

 ةرحاولا نم لكو أنما فل أف ف كرْفلا ربيَحب ايل ما راك نه هرم حج ىكل نير دا اطضا ظ
 ىلا 0 تان الفيدع ا اجعل نيوكيي ىدب ام الاقرقت ادام ببلد ىتعنال مالا ن١ دا : دح_ضيبلك داب احالانملوأ نئرال الأ امو تام تارخ
 ا ايس .ةدالطيعتل] 1 ا حا مامايبا ما بيعتج اكارهىلعو



 هرصاك ْ ر انا اش اوس ردالال او هيو خاراطللالب

 0-5 6-5 دّفف نأ نفرعب ملال َمْْسبْف ساقلإب | ا هبلا
 تررتعا نهرسمم .انحواالصا نكس

 . ةمابةمالاو هب ورغي هيو او هب رؤس ةبرذش او 0
 م ايلتم ةئسعب ةئشعلاو هفرشو ربسل [ةسخُق

 ”ماحرالا ىذذألمال اتا ارفانه ماصيألابدارملا يسب“
 ليزوكز هانم ىسسل م ال1 تابمانالضب لرفلاقكوكتملا ٠
 ظ لاول ءوةفعيو نسل مانا امهمرىونداعطق ضب م

 ' تلال ا ع ا دوو ةرإكب و ةحاصففر
 فلخاب كسر وسملا نال فريلاو ل او ىلاكن هن فلتخا اهذف
 سا انكلا لاخلا ادلع لاك 9بنياماَو تاقصلا هزه
 1 ماهو تابغرل 10 ارارمور' ا

 5 ددفعو العو اجودلا 00 0
 اجت لما 7 00
 يما رحاو تدوعناكأ تسنانا ناز الاوأ, تعا
 لس ةروصواهربمو دبر ميع رم :ةثواركد امل اكةفص ىأ
 قالا لاحم قبال صنفنلا ةروصؤ هدم صتنوا

 1 200 0 اريام بيس ءاه ا بولطملا

 . دشو هوو أ هدا كر رفيف

 ْ 0 و ديط قازكال لطفلك( يرعاك
 ا كلاقلاب انعاارقنا ثم تاكل + دووم": وص

 116 2 ل را !تناكنارح
 اتالم اب نبال مسح ياس ا كدصانلا

 ند داعم

 31 1 ارشلاواطفف دراقألا براقاللاى ١ ياس مخ

 ا رم مبولطملا 0

 فردوس اكول هحسستل ريع نو دركذن ش
 | يرسل

 لاكىدرواملا م ةريشتعلابعةىعاتسم



 2 اب قلب اصلي نك 0 2 1 2 0 3 ا ١ ظ
 اتعلم تالا تقدمنا مولا تفو كامي 2 2 0

 ظ تا دحام بةركداموولبد هدوركتب نإ ادا هلم ءاسرشال ذأ
 لما :ةييبئُسلاو ب رش

 ناك (رلو لاحول لا لادخال لع ارتي نقلك حاكما 1
 111 ول تالابلعلاهل الا كليربم بف لد رهوةيمسافاطب
 0 دبجول هل احلا كلت ق كفا ل اًمَجطَولا الا حوت
 ركل اب دارطلا ةهيسبنت اصقن بجوئال دايز بحؤم اداهيفابلا

 ةتمزالادر كن عمرطولا اق هّيطو لكب عصخت ناىبمتلاه لافاك ٠
 رطولا مقيم و ملص |ونم لاحفأالاو دوج عجل عيني ناكولد ظ

 ل املا لسإ تت لاذ اما قالخالب دحاو ع ذو ةنداركألا
 ياا لافاك تلق ةرطو صفي م ناو تايطيول اذركتتك ١

 *ةقزةوطومل ان ظنا 3 ف راينا تور ,ركتولو حرُسلاَف
 هج الا لاوحألا العاق رخاورشوءتماوا

 لي هند . داو ةيرشلا) تدرختول 1

 نأ نة بدلا هليل هبط أن ودام سلادو عت م عولفا
 هر لعَم ةهركمىطو وا ةيوصخم طوول اكةيبشلا تدفق ولد

 ةدلاو حاكملاب هنن ملا ةبريشلا امتسنالس وطول كل بيش رس مل ار رأس
 هيك هي وسيعمل بقت عربا هي نهج مصب عج

 ملابس. عدس ةااريزال من اطملانالونه 0 '
 - هتورأعل نصتِخحا نكلو مثعيف اطنامهن ايملعت هه

 هموم نلت لشمال تصإ رهن بأس ظ

 لبحلا وصعمط اوطورركتول و ةبرسالب هئنرح ا
 واق ب الع ُةَدَصو ا اعؤرم_طو ناك
 0 ياك !لابحا ف الا لاك 0
 1 ىف 7 رركتوا تبالل
 ظل ة رواجا وصلا ق دخلوا وهل هتئاكم بش
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 قدوس نال ةنزئ املا ف ىف اشنلا صن هيلعو ىدروام ا نعقباسلا
 يضل افلا كن راو. ب تارا ناب كالا, انما
 اريلا لاسو ىوغنلاو

 0 0 نابالاو طّمق ت
 ظ 0 8 ا 10 ل ل ىو هب و اداامارخاما

 7 ماز 0 ل توخي اك

 او 0 اق م د 0 5

 ' كروان وييقذ او تاذكوُم 0 يع ا 0 ْ كك ري سم تأ : 2

 ١  تساوايرمذ ينال اوىاالامو الطلاكثراط لع حد نر انفملاب'
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 را يلام سمينا هس نوت هناك بالف ةالطلا ١
 نيابلا هس لحرب ىيرذالا لاق ئالطكلوق لوألا :

 ول وسباق ذر عجلا اها تماو سعاد
 عاطالاب هرببشن ف نائلاىملاا) اخرئس احل زر ودمت
 ١ ةيفصلاهتجوز كب ولف ننام ارو

 تعمل ةرركص هل دححوُز دف تعسر ديالا الا

 لالالا الا كلذ كلا ناايلا ريق صجوز جوز لشي
 0-00 دركواهطشييالف [ينوركوفلفاكم انوا

 قلل انل 2 لاو ىاقسلاو قابورلا لوال راق 1

 2 0 قرا و 0 ئِس و قر

 ١ ١مل : 3 ش

 0 ظ
 هصبقت مل نس د ونال ىِبَرُْسش ىائنبأ ٠
 0 التسميد لامك 1

 مارش اول وعدي كي إلا 0 اقهلامٌىمربسلاهمغوأدا اوا

 الولاؤنو قتعاول ظرٌّسل لربط متنا نال غافل طول ورطشتت ٠
 اررتفم توما نانصرس اذ توم لاب هكر ١ةأبحلاربثب حضو

 أن اويحارفرحا سمي و امخامع جاز ولا ولا روس ئمو
 هنا بير ريل[ ئد ل م 0 ا ْ

 ا ه6 دوعروصّسال دارس طئفسلالو ٌَمَكرَملا
 ليني وو لإ ةيجاورلل 0 رولا مكلمضةبلها

 ءاوبحو يسم ل لك سوا 2 ىيتاتوملاةلزنمإنأ

 ب م ب ب ب يوسممسمس



 1 ورا اتوب ىتح الادب تخل ءّدصن ُن ', وكب نا هبحوالا بجو رلل وريف
 ظ يلام نافراق 0 نلصحااوبح ١

 9 1 هربجل ايو ولام. 35 0 ا
 ظ 0 0 0-8

 2 سكل ك 00 00
 لكم بصتفلا زهور ىوسرأب

 | ةفباسلاهّيالار ماظل كالطلانسفتب جورلالانيىملافارصلا ٠ ليل ايصنواو دعب صخل بم اولا رايت ارك ,لعجح نيح ثبح مفازلا
 | كيِجاربئصضوهودرع ا ووأو نتا ا دع
 قالطلارب اربع نيِيفارعلا زنك اد دروا ىزلاهناوعرذألا ل اقوافلطم عوزلل د وعي هنانتملا ارماظن اكناو ىدوملا لا دوعبكالاويبغسو ا

 1 والطلاق اسلازوضلانم .
 0 ظ امنمربتسلا هاداواه رسل يفاوض هرلعلا

 داعل اف قلطءهؤتعأو اا هعابولو بسلا ىلا دوعب ىصئلا نق ]
 ١ أ ايد فارصل دا اذا مامن ال 3 ين دل والا قي ناشملا

 . قدر انضالاب هاف افملعد ف الطلاب هدهوصن طقسل اذعك 8
 هما نابع قالطنا كاد هتف ارولف#دابرالو صين قارصلا اا ذا دلك اره صن قهفح بفن أب يدوم او نولاىدا
 . دكان .وصئو اقارصل ايلا داعاذا# داي لاك علا كا لذ

 لكو) ف هض رف دعب 270 اري صقت

 ظ اوبكد هرثد صعب نق ورسم و دا اي كتم
 ٠ . نا يبسالذراف نأ 100 اراضاو قالطلا
 ْ | قفط قتيول ل لد هان ميتال وس لد اكل انا .اوئلط
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 افاداَف هفصئ رخال ابفان ن كول هئال .هتنملاو ةفقفا ١
 9 يملي يش لات لكلا يدرا يارس ظ

 فصلا ةهافوم اًمذ و لضاشوبف امال! لاه ةمقلا
 ومب 0 نملق| ىو

 نملباهراع كفروا ىف قلعوع دالا هبدكو
5100 0 
 ردرمعم نبيصنلا نملك همك فدطم هةصفل ا ٌفْضُسِب دازب

 ةحمقت دار. نابوا ضنا اًكمقَت حر رال !ىل (ممسسال
 3 وهف ورئفلا فيصتت حربفادرّفتم اشم هيف ىصنلا

 0 0 زل ا طانش ةضيورلا ديما

 01 الادب قرعبسملا

 جمل هتالزابخالو نشيراالب :ةأن همضن هلكدب
 ىع فعو ع اههثراتدحابيعاذراص "ناب ت اعنف هتايص

 عفصيملاا 01 ١١ه 0 بشك مدخا |

 ا 7 لانا كتاف هم

 ف 5 ككل
 را ةماوم -

 0 دوُمَمْلا ل رب ا تدبر دال
 ري 1 موت 0 حا

 دخلا َّن 1 يا بعمل سم 1

 كارابملا لفافدب َق هدم ولابايزْضق يصقن

 عجز ٌقارصال انما ولان 0 ذدخاهدب4

 ظ فصل [موقتتس 7 السمن

 ةةيواع ٌمُكاِب بيتنا وملدب لا لودعل الف
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 ا الامل اب هفصُي سيققالاو لنصل عم تيطو اهنا
 «ةيعرجل 81و ٠

 تاس رود تل نول لطول دا حلم

 فشلا فدي بلطمل سسيبلو ةحايولل لوم 0 صو دددرلا و ة صور شفتو دل 0
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 0 ا د فايل

 وفلل نيحنم ا ةباجحالا بيت لوخرلادجبالا دباس لع هد
 4 اتبع جاد 2 ف |
 0 ”هووأب 0

 يطل و سل فاما ظ
 لوالا هحوال 1 اورخ/اول نال
 01 ايلا املا وملاك ص
 ا و 0 18 'ماعطل رس لس مربح ظ ' ىلا 2210 كىادان نييحفملا,ىل بع حوف



 0-0 ان يك

 | يارا اولاق هل وسر وهنا ىماعو عت ةوعرلا سجل نمو ارُمفلا
 عاملا وع ة را ريع | كحو بلد نس رعوملوىا دحاىعيداذا ايو 5 ٠ اًداص ةرب ودور ريع دوبرعملا اًيال سرحلا .
 ٠ لاش ا ةدكل دلع

  لؤمل ا ادام او عخ ل ووعك بؤ لال
 ْ هس ةاجانوكونم لا ملاقاعطق حةباجالانأف يح
 ٠ ااوهو الولائم اهريغ ىلا ةباحالام .رعاهملا هل 20
 اعلا إب ناهعوعد ل يل اد ا انقتسولا
 ' سال وسر دبع لعمل ىرب نكي لل اكو بجد نانخمىلا

 1 ل عبس ا انحاو قياسلا الم 21210101
 هامات حا تا ذادداد ذو بيل هؤحوا نسراعيللا نان ىم

 اارباسؤةباحالا ب وجو امرريصُقو ةعداناكاسرع بجيلق
 الا جان :يتكرلا ملف نبك هلاروبج اجا د
 يلا ةوعدلاب سجال ا ييم طور تسب كا مبقتمل رماكيبسنوا
 | ناو محل هاوا هتاربجوا هّيربشسع 0اس اعطلارئئيرط م انُعل

 ول لي وزعنل سانل اعيج هيج دار ارك
 مشكمال ا, ضف ناكوا طبضصل دلاّنع

 2 1 0 اعليق
 ئ . قحلوألا (وباذ ةملد ذاق مسا لصوت ا ةربعو

 ٠ ظعشءايز ادانب اراغم ىلع 2



 ار يكل واللا مديلاؤسانلا,باعيتسامتكي يل ش
 ا لاةقيضفحلا 3 كلذ نالةباحالا ثيبحو اهربعوا
 ةينانلا ذا تكررلا اقفال افرمام ذعر نأ يب تلا احاوفاابملانسانناىكدةدحاو ٠ ٠
 فنانا لاى ىعارلا نوكيا اهي راسلوا

 1 ةساشومالد اد نول وص ياا مو وا ىبصل هنلِعر

 ارجوا باوُه يا ..نيلول املا ام هال انالملاَم

 ١ 0 1 ا : 0

 2 هس 6 همت 241 ك لديمى

 لن ا
 ا 0 انا 3 كاني مسن ا

 تر بال وي دكه نال دارا نرسل اًقوبابلا عكا ٠

 كاساواعد ةريغىع لفمسسل لن اءمهؤ بوح ده 3 1 2 ظ 00-0

 د ماكر امبرقاباحااعما اح ند انما ناسا
 0 ١تهركىد ركن اكن .ارِجول امرك رك

 ا 0 امألا 2 احا ( مرح مارح ماسطلا نعد ١
 ائئاِمَرق ةباجحالا بخ !ىتكررل الافات و درس هلام. ا 1

 والاب ب لم "نانا
 ةوعقلا عبو مو مميل هش ةؤينش ادل] د وكبال
 ولئارحوعرملا بوكت نأ( 0

 3 ةروصخر صب طنا بى ملكه دبس هلأ ندا كاع يل اع
 ندا ردعدجوالاونابج ءهءرئس خل ندا ناقرتص امسح
 ةماولا كفو ّق ةوعدب نأ ريشا ةوعيلا ياحي

 0000 مل ناكنافايصاق وعرللان هىكبالا /ناانرمو ايتو ميفت رفد
 اع بالو ىذ_ك اكو نيرح 2 انملا صخب هئحل اي ةباحالا /

 هكداطإو قومها عا )رت 3و صخر هادو دعم نوب نا
 ةااريرسوا افِس هداالاظرعارلا و النا انيمو ظ

 كلا لعنيحالا !اهيسو ايلا ق لاق رتل اوةافابلل ]
 قفاه ال نأ ةراسج ةالصو ةدانرسأ دالقح
 هيل سلام هنورلبالو ا هنعمل كدا ودم اعصوم



 كنك اه ناكا ذاامدةدر لغو عدم لا اوس ةدادرسملل

 كوالا ؤكئاما سيما الفلا ردة عمور ناكئأق ذالك
 ناالو ىئارلا نيبو نس ةوارعلزئاالو نانلاَق مص أو
 . يتكرولا ثضعو ىدر املا هل افاكهب ىذ اال هل اورعَملولا3َ
 كدة مرج هاطمدا - ظَسم2د رجول نام مورؤع ةوادعلا نا
 ًاوطعارب دياب لعب ركقبالت رخالامويلاو ساب امّىموب ناكيم

 اًقوواحلا 6-0 بنيرغ نسج لاق و ىذمزال 00 ١
 ١ 0 ؛لانهن اكولامهقالطإ ]يسن

 ا اال 0 اوشلاب

 0 ل يك
 لملأ انحف د احب ليل ناك :06 اكسل ناحتاالا
 حك دوولراجت الاو تبرحلاب] ىَئْسا ناو ماس 0
 2 اكولو تيوس الابد يقل رخل تديراعباخمو و

 فال مح 0
 : 6 ديد قرم كول 0 5 ناركمملا
 بمب ارو إلعب مجم هريطاتس( لا ةوغش اناَف

 00 7 .الاوضو هاير وج نام قرف الق نمل
 هيرأ 01 ٍ هدير ةذحوأ ارنقالاب رببقتلاو
 اقدر وانتو لاحرلا



 دولح شرفو قورسم او بوصخملا شير ل متبل لوا ناكل الح ا
 ودرب بسم او مارح اقروا دولح
 0 مدس عناب 03 !ئعار رصملا منان الع
 ناوبح ةروس وعول 7 نارلكتملانموهيق ةمرحالو
 دوم ناوبح اوبحةروص 1 ءارّصصو ااريبك هريغواناكابمد١

اطلع كن اكن اكو ةعومرم : نبخا دج ىمداكألم 1
 ل وار ارخ وأ َوَهَتَس . 

 لملاك وا نورلاوررمل افكت وتطل ْ ٠
 هي تلعم هلت

 0 ل | ]سو يلع .ساىلص هنالىسولم بون لعد ةعفتمو |
ازخأنم ابعد أغت هنا ىدر سن اعلعلوجنلا

 ةممل

لاب املاّفف تيئذا اص هلوسرو ساد|بوناتلافئربو اصل 0
 

 ءدعفتل كد ايبرتش ١ تلافف ةقرملا هزه ْ
 لاقفاف رس وسوي

 ,نوب دحل ةمايشلاموبروصلا«زف ا هيلعرس الص ظ

 الروصل ا هزه هنفىزلا تيبلا ناو اما رنا

 ةمايقلا 0 تسل دش لاك دهيم قفتس كا لت

 ةديبُس انرالو نور وصملا
 السا ماك دروسا هذه وصلا هلم عاجلا ا 0 :

 ديبل الوحر لهو لاق ثيح هِمَرُخ مرع رن دنقل ةصورلا

 0 يا لاقمرفلابو نامجو هو فوامر هوا روصلا ديف ىرلا
 . قال بصّلاو بب 27 !بحاصل اقةفاركلإاب و رض وبا

 كالا كدغصلاعرشلا 3و ى زنا طبسولا3قارشل و ماسآل
 6 جا لاوفازهوى الا هبوصف ةهاركل ١ ىل | اولام مليا
 2 0-0 0 الا جيو ةماركلا اولا 0

 نالوا 4 1

 ىئوب اكربرطلا شيرت ل لل ذى ناوبملا )مك ىوتسنال امص
 ةوعرلا حعّصوصقةروصلان لولد نحو ةنوورلام الكمبلا ٠
 ىف ايروصتدب اب لع ىذلام مالا 0 ها

 ةيوصئمارع ةبوص ملا د وُهصورلاو جرُسل

 نكد سرق قاد ءاسولا وة ىلا هماظ فس

لا ةريغصلا ةدخل ف زاوطاب دارس 2 بسالك
 و

 ةصورلاو هبربعاع هب 00 ةداس ول !قرعت ا

 - مصم ا لوقو هي بأت ءيلعايخغائاو يلع لررال يانكلارببغتو
 ا
| 

0 
| 
 ا

 ١



 لأف م مر 'دو]ر ايد ىلع

 لايتتسالاب
 5 لدالاذ تبذ ذو هو "باتش 3

 لاقلت كل اعفاء ارسم ا ظ

 1 اكن ذاسد ولايه ضرالاماموتموم العم ما ةعاسلا ظ كيت قاسوبلم ناكازوس ىسبلل دار امد ا ناروهعوىعرذالا
 | 0 ا ا رم يتسلم

 ةنياعالو لعل نص نو ذ ءلتنؤو ضايع ىنأ انللاعبيرصلل
 ةأور لسوديلع سا فص ةرنع اب كعلت نانا عالاعن لاح 1
 ّ سلا يزد مملاوزتامدادرتت امل كرف ةيبئلارم| نكبر رن رزكح
 0 هيجؤروص ىاامز و ل احرلاو كف اسن تعد ناةارط او تاك
  روصلا يمة ساو الع اهيلعاكبب رخو اطود طاسبب و ضر لع ةنيرك

 ] وصلا تنان اكل ذؤ ظباَصت ااودعصف د ناوحو ب
 لاكن .س !ىصرة سباع نع تاور املالفال وراح ن ابر اسمع

  ةفصإع دقو دساس هقلسو هيلعسا لص وبلا نا ابيع 1
 ةةبادر 3 دانعرتيرماق هع ا ل أس
 ٠ قفثريإسو هيلع هس! 2ظ2201010 7 نيئداسو هاكداسإ 0

 ٍ ا 0 ءوارظم هّيثو كيسلا لاق هياولدهئس أ
 و دعلضالان اب ى وىساةداسو تلعجو تلازفةروصلا ش

 ةَسوُفْنْلا ةروصلا ماو وشم ذآ ايم عرطب دا طوب امالإو كلذ ا

 ظ هذه دوحو عسا بؤوحو همالكر
 ناك كامل

 0 3 ب ياو اجلا .وّصرألا ١
 ٍْ ماسالا يعم هتروص 0 2

 7م هيك لا ءالاق اذ سا سعنب 0
 1 ربل طاوس كن فاه عت خرعأ» :

 0 ةندةفنصيولا ادالحأل ما 55 اعاد ؛كاكن
 0 ريوصئلازاوجا انريعروبرسسملا ناىعدإل !لاقو هيع قات سا
 ا نم نيرملا هيلازاّسااملنسأر ن1 اذا

 الاطر د3 قرد المنا رصملا قالط | مبْصُف ديس شره
 ول ع ورأ أ 596 اوه و1 رم را

 لا



 نافملق[ ايد ار 1 7-3 اني ارط 7 ع ا
 ا 22 1 !سا!ةيلور ليل رياعدلا
 ناكزذ] كالآممز الو
 0 اق ماعم 0

 هلو هياط ىرجو رب ةياورؤ اه هواي ا
 ظ 10و اعتمد تم و

 برنل لاو بوحول هلال تيلق او 1 0 يا الاهل سيل 0

1 
 م ايري مقا

 لوفي 2 ااا

 الا 1 1 تنافس يس
 . قالو تو اطل ذا !لكاي الف وريير وضح رظت تب الن اك 1

 هلو | ههحسسسبن لكالا مدعم رئفلااضنمْفال
 ا 4 7 0 ظ

 /ةرصوخ

0 20 
 هدضتعياعب افوعلكا اين اهلز هيلا هاو ]د سير جدال



 8 ملاووماعل (ردزالاب نيبتيمن)كوتملا اك يضف تاكو :

 77 ايكايقللك اكالبلكم اعطلا ناكولولاق ةرارفملا 3 هرعلا
 دوضحفو لفطتلا مرختو كلذ هلزختا مباح مرفت ءاعطلارثكالكاب
 ستنال نمازي الو كللاملا صر 11 درء ىمةملولا

 الل ءوعرلااب مامالا كل دقو طاستالاو
 لمطتل نمد حامم لس طتسلاو لفطتالفاَشن يم لح ربل ب ابلا
 ظ 3 يال ملاكم تسلسل بسم

 اوريعالو عبجب هش قرص نألو نس ارعالا بم طمل لاقي عن
 فيضلاو هب هلام ير تالا ةده )ل ءلار ايمو ملف افرع

 ام ١املعمكق معضوب يتلا امى لاهم بينرطا|نلا, سك نم كي دق املم 0 عض

 ١ ىينالاو.طاقلاءحكججتلب رصو ىلا نبا وب مزح ويجت

 : 0 -هلكالا 0 0 د فرصشبوأ كرب : 3 ل | قلبا نبا انلق ثيحو هيدي نيب عولاب كلل تقو

 ١ . 73 نحأب كي نيف ٠ ْ ديو 17 ل

 0 :هيضللال
 | هيما ز زاد اةسورئاؤسإل صل اقدح اسما

 اج ا ةفصمل ماع 4

 0 د ابحعأل 3

 دوجو هار دور يذأت

 ا

9 
07 



 اللا د املا 3و 598 اهلا لع كالمالاو
 00 اس دنا ةزدو

 6 اا صب ا آرت

 كر 21 يني فويل !ىمويف ال كسب [ىقو

 ا ةريخاب نمد جرطارامكلام نال لاو 11 [كتو 0
 و املا صدءول ايننالو ْةَضورا !قاماذهر تنل اك | وامك

 7 10مل و تلاذما 17
 عرمب مو صخل هعلرم حالت الانا طعنا عل

 دارازااوبل يمدح ا هركمد والزي نإ طم 0
 . ميقا غنف ثول هرج طسلوا ءطفتلاوأ أرسم ةرخا ناف ةر ب

 هالو كك رصف هيسدجوب ل هبال كلم مءلو جطسبسط ناو

 يف ةضورلا وسو ةضلولف هروب 2 0 ظ
1 7 ,7 0 3 

 نك 4 7 > ل اع ., ,

 هزفثو كإع نإ مسالا نكل ودم. ام 1

 ةطعاصلا يأ كاسم ضال متكلم
 راثنلا ليس ص قريختلا او وع 2 ةرر كلمُو

 حصص هكا هرم قهفالخ حر اشلا وجر 07 ا ]
 هنا ىوقا ةليسملاهذه قالت سالا نا قرغل اوامياوبا قون. :

 هطفنلاام كام ئبصلاو اه هع قالة لنسب المؤم امدعق و

 نسل لفالا بدا ق ةطسسم ١٠رئيرقفرودطغ !امنييدبسلاو ١

 ًاملرمالل صباحو سجئمولو بيساو لكأل !ابْكَ

 الفاو ىسحيب زرقا كعمرعولو بوُسْسْلا امل ئس 2
 هو نع ل نك ةنساعو مودل لاسر لي اوس عب

 5 6 هباشا قامت قال داابكرتن اف ماكل نسش كلذ

 هب رس والكلام دمي ُف كا ناكورم م

 2 يسب هم ف وذم واشلا 0 ىسبِلو

 سيو لوا مالكلالبلُتو م 1 اع تيدخ او عاجل اىسننوعب ال

 . واغدخروز ْ
 ظ هيكسر دارا رف ومو وحال أعم كسلا لجو

 ست د . دمع جب سس سو هس



 -- تح 0 ته

 1مم 17 "ف ناقئالتس بوثبِل نت ديبو

 ش لص 5 و 0 أو لكل > 7 نان ف فيس امالا هانألا
 طل شيز سف لدا ور ل اهطبهسمن
 1 ١!كادجح نئىطب ادام لكاي ترم ةوماعطلا نع
 ارغب اطاومو [يكنملك الإ كيو هر ف افبنع هلوصحىم ١ 0 ه9 ءيييطصر بحرب نا وهبى دغيم
 ىناططامل 6 ماعلا نمر انكالا بجرب نم دوعفكميلاطو ىلع
 ا ا فلام 1 ١ أك ١ لباملا مناد اةجعر اس او

 رق مس هوما ولاحق لوفد وامر كاواذ
 ِ ظ ةروكلأقرطن : حلا صولا كلامنا فو يحلاجلا

 36 ١ لوما ١ اليف 1

 0 ا ال نأ فرضلا بادا نمو

 رنا ناد نبزرتسو اسنملا رج ةلباقم قس

5 



 تيل فيضمل ا بادانمو ماعطل هم يتلا ١ ١1
 قيشبور ارلا باب ىلا هجورخ آل 0/1 3 |

 كن د قع ةدابز هسا(: نإ. 2 0 افلا تمر اعاد ةدالخ# 2

 ابر تا سكر سس تتوسل
 ظ 0 هر ا امل 1نن رتشلاو بيصنل أو ببصنل
 ول 7 و ع

 ءابلا وصف موهذا ومد 2

 ا ٌسرم ٌقهَمْنْخَد ى | تاحوزب ل
 دالك نَصِلا كلم ق(بهبي ادا 52 أولا مقل الدفن ءاعف حا
 نأ ايحوز عم 00 نأ هيد اسرار تامألا

 تا زعشتاو ٠

 ولا ص :ىسالا وما قحالدلال ٠

 ىعر ةسشن اع نبق َهلّصِب لا رخو
 000 لعاب دق درمان

 ف هيلع امد يس أ هرم رسقلا
 ظ
 ظ



 قىرتطعالل اقالخ نيبقارعلال 2220 ارو لاو
 كاما رشم ناك ظ هداك المد كيلاوييسد ويوم انتنن قم ئن اخت هل | وُملدَن وح

 ظ 0001 ١

 ش ! رددءراشاب هب : هي اسمل هيو داوي داتسأ اخ دريك د دابا هنت لمااوالالشامأ ها لس ألم

 زيم للنمو ايلدتتف و ل أخف انف 5 ةوو انزقو ةصيرأم ملا

 0 ' مم اغلا افاست ةتويكاو ةمكو :و را هاظوا

2 



 0ث

 !كايليم ١

7 

0 [ 

71 
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 هيلالامواٌةرحلا نس ماقخع ند عاملا ناكوا هم فو مس اضقب

 بسكر ذعمناماذا ننصعل وع وعدب و لعمب قوطنوا
 رخال |ةيود33 افا وسلا ةدحاول مق ذ ا
 نوح ١ ىق ندتدنع هتماقا اه ىصقو ىرخاهقأ افا نلت
 يسع سسك موب ات عاملا رص ناف

 وق اقالا مابا كسب 0
 قوتلا لاق عوف ا غببشل !ماباكت 0

 َن وكبو نول اباذ اهيمياربو ةقاقالا 7 ىلا

 هلونمإا نش وعرب وأ نىيرطع هب قوطيناهم 0 اعرض

 ' ٌقلطاورسحا ا يل ؤلنو ةزه نمةيؤد
 ' مح | ورجال ع م

 ةيقفعم يداي كالا قارس لاةو هما فح

 - سب دع ببي روما 2



 5 ناوكد واملا لاك كسل نانكدفاد

 . مشئاطلتس / لاس نسعد كانك ل
 ئرحا ئىسحول هدد دلع ضل والا
 7 الع ايصلا بام ن ابدأ دحم نيب كرخال
 ول نكسميه باسل فولاذ 31
 ىضذإ] فال اهنكشمد درقتانا وسلا 2
 نر نإيصوؤطسو لملسا لصور اوكا
 دم دي نوال هلقح كن ذدالباحالا نيملعومنكسملا

1 

 2 وح ع

 ِ نيفلو نرزع هوو ضركر ذ زعل اكنافرزعال ثيحى اةرْس انى مؤ 5 م ْ ا

 كثعبب ناويلعصرم نارك ال اقد ىدرواملا هلاك ابنح دع أ
 مح ها عمجو هيلا ايتن م اهلا ظ ]

 | اويابورئاهب او يس حو هذؤىعرد 0 ل
 رطل موب اثدفان 000 نافامموخو نيد ا و

 ا 2

 نسوا 0 0 0 عمو

 1 تاو تئاكاذاام ىدرواملا قنتسأو دق لع نائل اوهبوكرادم

 ظ ظ ا . ويجب يولع 0

 ْ ةماملف نجا ناةةباجالان-مزلبال و يسفنل !لعقاش ةرمملا
 ,بكئكسلا فخنآل جوزلا كلم تببلان اكن اورعنملاتيبلا
 ظ ماودل ا صسْمب و دل دناولاك أك

95 



 7 01210111111 ا

 وهوةصاقالا ب لمالاامارا تكمل د كدارك كلانا نككرلا ثنو
 او اص هرب ال !ل اقول وز ابح كد يد 3 ناونك انعم
 قسمة ركاو ندر نب ةدحاو إبل ولو تخمر وك وا ناكل
 مجاز وهف اره اضربال ا ضعانتلا نم ايم اوبن ى ا
 ا هلا ا
 حاولا داف 1 'كيسجط از هلا

 عدا مالا

 رن ذ جورلا بلك فركالا © زمأصإ نصل لح بوك نابارهتيب و اوناش رط
 هلاك عامتمالاب زر ابربصتنالو ةباحال |ابرمولنل ظ
 نييرصرمملالوفوهل اطأ هد ه3ُ ئطول ا ةماركب امل وك عم
 ريسُف ىرشوملا ذالكسملا+ حرا لعو «ا

 يي ا 72 مسا 7 6 002

 !١نامر نأ د قوعرتس :كرسض ققارمطا نينا لفسلاب ,وليلاو ىش 00 01 ارملا

 ظ ام اوةيعرشلا راونلا هيلعو لواومو امتدعبوفا
 ا |بورعدي

 اس اة وزيت اود اقربفلا 1

 ومس و لاق لصالاو لبللا نس ةدرص ىلا! اح ىف قبب ىس أع
 را ”ر ابرمل أى هيا ع ليللاارام

 هيقاوكسش ليلا لك لح ىدلاومو لاك لاقو اشاعم انام وا كم

 تقرا اهنراب 6 ايدرل ف كدا واذا ع

 هع يجي دسم يس



0 

 لوحرلاب ىركد اذا مع انام ١و ةرق ا 2 < ا يعاب

 7 اداوم نراك اب نكس هلم مذاق يلا اردو
 رايإلابمت وكس هلرعبتلبللا اوؤصاهفحُق راملاب نوكبفمتسكعف

 إ م از رجل لبللاب ةراتوو انملإب رات جب ناكولق لسكلاب هشاعمو

 نم لون تفو د رك اصاضركلاّت و ةصورلا 10 اا ا ا ب
 ولعلا نمَح فيوز نب نوكسل اوةرلخلا نالرثك والقر امو ! بل
 يفصح ن اكناكربسل اةلاحالا ةولخلا لضخ قولهئ |ىعرذالا هلاقام
 لاح ومسفو ارعن وكب هيىجحوخ3 ةعامجلاو نوكب لوريل امل احو
 لوالل سيلو كلل قدي وستلا همزلب ىدحولوزت لاح نود قيس
 ةدابفكي اناعةحاملولو؟] وحد لصاةابل نما
 ع رثحاةبوسلا تاذ قحلاطبانمهفامل]ءا ىرخا
 ا لوالاملعمب اك حاتم عضول اليل كوخيلامل نافراييا
 ةيونل !ةيخاصربما رئة لوكرلار :الالض !ءانلعحامو

 . فولحو قلطلاةرشو ىو اص :ةرورضلالا)شان اكل
 يسد 00 كلوليئحاول امج قو ءاوبنرل

 دول نحال 0 0 د

 1 ا ا قحرنإل هثكم
 | سان !نعالفنو لبو ةعاسل ه تملا لول
 رابع ىتكرللاق متل مق دل ارت ا لاوالاف يزل كلَ

 ' معلا لوف ديبي تت ارزسا اقىركذد اك كثكلالطن مدا
 امر و هد 0 3

 مي نكلالكالاو هتكملاط نا ىضصنق لوحدلاب م لولا ْ
 0 علو

 | اى تسل ا

 ؛ فض ُنأَن . 0

 ١ 0 تحف سايس أ 3 و

 ثودؤرلل ةرذل مَع 3 م احرماللب ا 00-0
 ةماظل يرن“ اًصّفلاب ا!بوحو لحم لحصد تارصاف ناالعارجلا

 ظ يا وا هم هحاتو

22 



 ةنم قام زجر هيداعفلا اضقلار ا هي لف 0 5

 امرك كاسل وحرام خلا صوتا ضقل دمنا
 ش او بلطملا لاق ىداطا 3 حوهيئاّضصفلا بلعب

 157 ياواد ةيفاشفلا هعيش 1
 ُئم 2 و

 'ىصعبو بِ بكَ ةعاسلا كتل قف نوكي نا لوألا نكك يللا 2

 هّييوهتل نقوروضحروب اب فحق ويست ل نمقالطب
 هب حرص م ابعدي قالُطلا نوت ؟لرحاببسازهوهتوئئرعت ٠

 .اهف ناس ه0 كاسب كارما ظ

 ٠ 0 مهو دانس
 لل لوط كاب تحد 1 ! 5

 1 جال: جوك نْلا

 لحد لذا الملأ ظ
 0 1 د وجو 0

 هحاحلا فو 7 "نأمل ا!لاطادا

 0 انو ةجاحلابن

4 

3 ١ 1 

 لانش 6

 2م اهتاو
 : 23 2+ هَ 3

 - دع يهمس تبييبقسلا



 اوررجملاو هب حرسمملا :ُ

282 /' 

4 
| 

 ب

 قيقا رمز ومتيفا بس ال ايا لخددا 0 هان هوصنملا |
 نال قاتلا مسكه ط ف ا 0

 | طنا ١ امادخائمز "ا الكالصو
 «ةيعبتلاراب ماقال اررف قي وسننلا با ال ةمالك
 | ةيجا 0 يجب اور اسنْنالا تكو هنالولللل

 ِ  يكفابت كا يسارا نخر أل حسمت كاد

 0 ا 0 30 0
 1 0 امر لحل اوي ةيحأو ها 20 ا 0 111 6

 4 72 2 3 5 06 70 ا 0 00 ١

 لبلرب 2 ل 0 هيل تكتملا
 :اضخ أوه وديلع ةربرملق
 يلو 0

 ضربا

 دي ديا 2 ج2 تنهب نسي د ا يصصحم ع ةج ا اس تال ايفا اير 22

1 8 5 4 : 

1 53 . 

 3 .٠ .٠

 د 7 9 00

 5 -» ج7 5

 : 9 7 : 1 ط .٠

 ١ ١ منسلتس» 5 ٍ . د

 6 يَ 18 5

 . . م - | 3 .

١ ١ 

. 

 » ١1 هب 060 :

 ٠ه

 لا 3 : 0 0 8 و 7 كلا ل
 يو
 .٠ - سل

 1 م اا ا 0 اًضر
 | اذا ةيرحالا نيب متي بيب عقاب ايون نضماذافاهزعرف

 ط



 فالعقل داع ىلا ةحاحالو ببتزتلاوعارتيونلا 1
1 0 

 ا ل 39
 سريري ل بفو سذ ةرحاد موس نيضراؤلامأ
 كاسيو طع ير سا 0
 ّْ كرش ليمون يعاد اورق يأ ريلي اةحوم ا 2
 (لبصفتلا ب انتحاو ل دعلل لل م ٍ

 ان 00 0 2 ٠
 يريحوبعل 21 كدب رحذم | نووروستبال ون يشمل لوقف

 اق ا 1 0 1
 0 كثرص ةرحل لانيوال جنك مالسم

 ل رفق رسعمل يختم علا ظ
 يا والليل تلا دارس سلو ةعب 0 داانخ

 ادارتالكل ميعصتئملا الو ند لممدابرلاروجالَو ء
 1100 اذا طاره ورم اك ع ع ا .
 ا اكو رحلا ليل نمىوالا هل بلل ١قةّمالات فتعوله د

 راصتتفالادارانااصّمشر فىوبسل م ةفيتعللابمنليل نم هن ائلاَق
 معو كرحلا ةبكون هلفالاو ةلبل عايل 5

 عم تبي وأد ماع ؛| هلق اممم منال تففنعداو ةقيتعلا ومع
 قرص ببواد حس لا قمل ١ نبح جرح ناوننئلبل ةَفيشعلا

 "كون صب طة علا كافأ فد وأ
 الل نحل نم لزااد 1 اوبل



 لوالائشل نع بسيجا ارو 0

 002 هل ش 3 00 نغوأ 7

 مورو دانيل يحاولان
 كام 1 0 ما ْ

 . اناس بيقايل اتحرك ناوابعبججمقيال نا ةلبلل |لكااذا
/ 0 

 ءاقااذاوأبإ/ق حثالَمل اذ يش ردلل فافزل!قحؤوةجسسلاو
 1 عمدا قا . : ف قابس ماى مة اعبس

 ا 100 ا ىالامصنلا

 فصمل اظن قا كسأابإ نشب نيل نعلق قرت علا ابئاثلا 3
 . ةلرطمانل رحالورئلت ا 6 اكول كم

1 00 1 

 | 00 9 انامل
 "ا دعبو دولال بق ةرحلاب ابق د لق

 تئئيشو ٌةم ب ١ 0 00000 22 ارسل 37

 . ةملان 0 وسبل /ندنلمل ةرحلا قع ا
 1 اونا اوف اس نمر

 َ ل |مسق ابإ فيو فوراو داانلِع
 ١ ىلطاسمالك | رح اره

 - ٌةحوز رنمدعْن مال عامهد رجى ارد زك هةح 3 سبؤعامددج لا ركب ةبحوز ايوخو ضخ

 ْ أ سول ل جوشو فاز دنع ةره كفا ةماولو ادم تبن

 ١ | ىو ت يعتد روحو صنخلو تابفاشاصفالنألو رابنننلا
 1 ثالثب قطعلاا“ .تاىلا

 2 7 , ارو دو

- 

 ايدام هش و 37 تي دوركيلل
 ٍ لاو قرل ابقلعتْبأمنالةمالا ورا نيب

 1 1 امابح نالركيلل ريزوالبالاو ةنعلا

  اهلعيازاموانرلاماباد اوورئسلا قف ٌةرَمْتْكَم تالثلانا

 ا لئاتساو قرا لونا يسكل 0 0 ا
 أ يعفو ةيثوئرعد ا عبجر ابرؤلطئم 00

 0 ةكيرس الدي سبابلا فالثخابا فافر آلامه جحأر 3 اهْناَف فافرلا

 ظ نطل فاو للا قاع تما انا مج ير 0 0
 ُُف افرلاقحفربريلل تيت ماع رع تبي طق تن اكفااقإ 0

052 



 7 ف! ميكو 235 اوقارهقانبالو

 فرع دعبل 7 ٠

 0-0 ظ

ْ 00 

 5 9 سا ن 2 نيتي عقلا 1 ا

 0 0 10 يارس ناو

 / الجو امو ١ هوا ةربر يطل يفيد انلكةلبللا ٠
 6 ةديزب نحل ا اة يفكربلا لايعاربأس نوال فافزلا ببسي لع ةسس سس بثت لوال 0

 نافيا هربوا ماذهو بحاول ايران وجو ىلإ البلا

0-0-2 



 ١" نسّييبةبوسنلا بيف تقلا ىايلاماو ٍيرحاتملا جل يو ىلاخ او

 0 08 جيلا هيمملا هلل 1 ريا
 ( لموت رفاس نمو راج ,رحلاب نمرصعت ُىلِبل نصح ناد

 1 نانروصكري د نم. م ١ 55 ان هتجاحوااهتحاطدتذ امكن

 0 هماقالاب 0 الا

 0 0 قيسل ال افاكنوكنالك

 رمل نيلي ةرطارم اطل اكن :نارجبةمالبريسلا ارهاسإد ا هيد املا

 00 اًصْق جورلالعو
 قا

 00 عاقول اهم ندعم نمولذ 4 اطىبلطيوا
 ٍماسسف هنشو اجر عطتفسال ماس اسوم نيا الوجرلا نع متئنولام

 يوعز مرات نع هركب» ىد اجعز ف نصب دي مها

 ) 0 ف



كس لس اس نانا
 ل ا ن

 ايم اهم ف 1 و مذ ا حمح ىف افا

0 هيد 2 تجرح اع بقلال اقالمال ا
 

رفسلاٌة دم ايون لكردال ةبوتلا
 07 ا ولا »اد|]ب رن ب

لا ثجرحاذاو ماري الا صن قو
 هللمل يلة ةرححا ” مي

 56 الهو ةعرئلاب 'نرصعل سصمتسإال ا ا

ظنف وىمعذع 066
 >اوب ىئضر نأد ىضف ى

0 ل عوصلا نيلو طئفس و ةعرقاليز ل
 ل 

فلاًةَداسص هدام ام ةدحإ ْ
 ] 0-١ ىارصق

 3 05 ناسا

ين ك/ر ىلا هيضدانن ذا م هقالطا نس ظ
 را مرقلاب ياس

مقبال ةهفلاب ىاساذاو ىوغبلا نعك 1 اسئق ارلارلغن اخف 0(
 ى

ل هنآلو فس ةرمتاملضلا تاهو ملل
 ن | هيكىعملادرعتب 

 رفسلا صتئم افطر فف .جفف هنيصعب تزاف ناو يصمم 21

 2س 1 7ك 1

0-2 1 

 /: تو 4 ') فك قر ف

 كال ا ا اناس 1

 :باهمتسالامرحىمفب الق ةماقألا دل دصقما سدي 1

 رصقلا بابو ماي 2 وال قالا دارملا لسسسش هيلعرغسلت 9-5 ا

ىنيرفاسملاةرملع دارو ةسالب ةببوا هدصاقموف ماقإ اوله
 

 ةباكصممب 0 حا ءاقاطم ارلا

كفن ةعرجب ةدحاو سهعتساول ور اونال اهب مزح
 

 منباتك نيحئم ةرألا صاف نه »مو تسل تاكل انالا 0
 0 ا اع دو شالا ا 0!

: 

 م
: 0 

0 0# : ١ 17 1 
: 0 

 ع ل 3

 ض كنها 250000

-- 

 جل ب يا



 م00 ظ هتانع ةشباعلا بوت ةد ف ةدوس 00 و هيلع منا لص 0 7 0/019 (ل صقتموا[نناكنيتلصتم بش 4 101 طائيليلاه ليغ ْ 00 1 رفادو هيلا روح 0 ريع نببي نأ ْ لسا 00007 اجو رلأم رب / كا !ئم 1 دورها ىوتبلا ىواتف اتم ظ م 50060 50 لولوةرملا
 اس)لارعاوفىلع
 ا

 انعمول ب وهومل

 - بحات هيف ناب كف ور وعو ىلع اردو هملع ظ 5 ا ليل بلطي وار ولع وهوا لد نما | ولما 10
 ا 100 7 1 ءوجرلا قح تون ١ همالاوملاول هل!ئئسلا3 هيهاولان ايونينلبللا
 ٠ للعلا زرياكسماهاضرب , اهلا .ههولاةلبل اخاف ترخأولاَركو 0 ىلا ال اًقراحاه ربحأتد 0 :عاولا هابل ت درحاي
 4 لو تيهووااهبليد الادب دوما ريشغت اس ,لحيورهاظادهوىبت ا

 ْ نفد تايقاشل لكيو لاك طغ لاو ةيضاولا هت امزح يكس مب ىوس اقلط يستلم افاى
 رهام شبحولا كروي !نالصصخلال و ّنيريب ْ كدا ةءدساملاستناللامنالال 0 تيس 5 1! قلل لمح نبال ل ةرفاولا ة يوب رثكات ةدحادل صيصان لهَمَف ل
 ' احباب باحاق ايجي تلاس دقو هلدسملاوزرإ ضركدنمرالو ظ ل لا ضعيلومل تيفو ولو 7 ١
 ظ ل اي ماس بفهوول 0



 ف 0 5 ابق ىصاملاو دو
 0 ظ

 نانابجا صامطه ا ا اكل ايارب ردو امممواهتصوا وكب ى "اما اوه | عم
 نهولظعذ نهر وشل نوف انى الل اوىاست وشل اكسب نلي#

 ةيوئاهل 0 ٠

 اين !ىسحور نعل نو ردع ىرشنإب 0

 .قللسرا 0 هس 1 تيم حور شُسارو

 سار جورو تاب المايا علما لسيااوس در ل اق 1
 نىيمعلاة ور ابملق لب 3

 ف ةاذارف اطوضوىب 2 اه

 هطو ام 0 5 35 ا
 هلة الو ةيالارم 21111 0 1 1
 اًصِبالُف ابار رج/نا دأرمل اسنان اهاظارتا ٠

 َق اطالعاوىأ ريم اهللومب كاع ليو ىطولا كتوهلتفو ف ظ

 ١ ا كنار ا 00
 لوو مي 5 ََئ 0

3 

 2 لمفرانل 0 0

 . ىدعتلابقأ معا صتنلمر ةدابرسالا هلوق

 ا
 ئ

0 

1 / 007 

 ا ا وب بعل + "جب 7 ل1877-2-099995500:50014 زو 1 42 تاما ا 000 د



 . 0012 اهررصت اذااموع ركل اةريئلاعتىغدذالا
 ] : لحلو لاق مرخالئك اهرب دج الي | وير سا ناعاس ورب سمو

 ١ ل يل ده تا رو اب عزو تلازم ا

 ظ | نسف يت نسوا وشو هس اقلاو تحتي هز
 هيطمسا و ضل ربل فر اورج 0 ْ

 0 ودكم ف ورحب يو د 3 0 5
 امج مع فلسلا 51 دكو ممالك ع هباىتصل | لس هيلع

 9 انهدب ركل هب املا نأ ةردطإلاو برسمنالو ْ
 تلك دب رولا نع 0 0

 ش ني 0

 اررصوف و عنك مك ا
 ظ 0 اوناسدب 2

 تكس لعم) كل دلع ىعل
 1 ا : تا ارد كل ناالا هبل يااسبلاةاع

 ظ عزل وصوم ب 0 مدعول الك
 ١ اطعم اس كا هرم لل فل لال جد جيرلا ظ نولرعب لوم لانم ل ل يس

 0 را مم لاب رعنمال ءامحلا ميكيول وع[ ئغسالا 1

 وهيلع بدائل اوكسلو هب هبؤماب ايدل اًرِب 1 لَ ل اسملل
 : َمَوُشموِرف نال امدوب ل 100

 ولام هس[ : واراعو

 1 اذ سيسي 01و يشب وأرينجا تك

 ايا



 ئ

 ا

 ا

 ا

 انال كي د لعلو ىلا لاق هئنيلط ْ ٠

 1 79- نمةرب ركل 29 هي رخل هب عيلبامو رعوص فلان مو اتبلطومبلا

 ها اخداوأ وصول فاعلا ا هرلانيىيبكالاوةدادعامبب
 يوئفب ىرلاولاك بلطملا3نالاح هىئك همذع تغداوزوُسل

 عب كولاو فد ذ قالو ل عج يشل نالد اوف لولا نائل
 نمئكيسملا برص عضوص دل ىسيل ءطسصاف كن 5لئمؤمبلا .
 عنم ورللو هدييس قوم هنن ٌقيفرلا واسرع هفحهعتم ا

 فافدلوةرابحداممزانحد نئموابماود كد أ ابيع نم هدجور

 فه رعت موال ا رسم هفالخؤوالا

 ناو ندافلاهمركاَمَفَعَب
 الكمي لانك كاف يده هناي عامر اجامل ناموا
 انسان اقدطرسسل هئبقوت هيلوهمرلاهيلعا اكوا

 داعراُف كر ةرزعبال و كل دنع ةاأقي بهس ال اكويعي وأ ا

 قاضوا املد اكساو مالل اصب للا ةزدب_ اف
 ااظفاتلحسزحتحا يما سوال < 4 ةَيسَح

 يزشلارطعلا كيان 0 ظ
 يذلا ذاق لاب كقدص عفدأو «/ةقادص تدرا دا كقيرصع زآو 0

 اذاوزاوح سايفلا ناك اولوالا ةرملاق كر رعي ماا هبالاةيقب ىا

 يجول نسكن ىلخا ةأسا كل كد د قماو قيس لا هل
 0 ار ص: كفيف اصيب ةسحو 0

 1 جوزل عنة فن بدكم نكساوهرزع داع ذاهب ممتلي لاغبلا
 اعل نب جفزلا نيب لاح هو ابرذع

 رابع 0 دلما ارك دتس امك علا كادي 0
 0 7 0 !!ل صو ىنت تباركت تيب لو هن ١نطن الاف امالا ١نيبارملا

 ْنظِبْيَح مل ل احلا ب باتعؤزي مسعف احريبمابرص

 رك !لعر ست فاو اهرب لهطول وا لدع هنأ 1

 لولاك اخلر 01 دب /نكرصاظ انهو ى ١كررتر ببال
 دأ !رامصقتت قرصملاوريغصلاىواملاو لأ اما مهركذ نمو

 ناسا وتزيل ويعد هلولبجلا اا ىّسلا ةايرض اطلا4قاثلا
 92 ابان ركب هنكل اببلع ىرعتال ناكناو
 لاف سف فلورا اهلج

 ا
 ا

 ا

1 
 ١



٠ 
 م 07 ةدووس تكرتأك انزؤح ضنجلا كرب هيصْرْمَسل ناكبخام

٠ 

000 م تامل 7 2 7 الص ناكَف
 

 1 2” 101 دمر وك اقتلوا ءاذم رفاظو ! 0 00 28 2 هف يللا املاحُي هرب ةفَل بنحو
 ا نكسل نمر اينعامم الكنمرهاظلاو ىلا ل افا بِل وب اورلا لدع
 ا 00 راكبا مالو تراقب

 ٌْ ةحورلا فو فلسا جعل 3 ا
 ناسا ١> فام ري سك ل
 1 0 0 امميب ةوادعلاو فالحل
 | وبا متل تاضلا ريب ماد نإب كد دو ةيحان قراص
 . الحارس اهرماقارظسيل اباه ام .هءلغ|نماكجياقلا تع

 2 نعم يا ل اف دو ةقرعفم و
 الصالا, سن ]ةقلطب اًيرعبوا امج (اسمبداعّمخا اذ)إ ا

 1 ايلوالل لبقو ماكهلابيك باطخلاو امربب ف افس مُفحن اوبال قاباملع
 | لآ 0 | نأ وىدرو الاب مزحو ةضورلاةدايزؤ هم اك بحأو ثبلاو
 1 1 26 0 0 1 قاكاع اجا قديس صرع

 5 2 هةياينب 0 ات جتا امهاظل 1
 1 0 ةماعلا املربطالاو نالبكر 2 معي
 ذوذام]كو ليكولاو نكح حو | م
 رلاع فقل كاىدعدوفلا الان |لوالا هخوو ع+ ىسببل
 |ودالق نار, سر افو ةيعوزلا قحلا لاو جورلاقح
 يوهم د لوط إلا ةيالولا تخلخمبال ٌفالْشلا الد

0 



 ظ
 ظ

 ا
 0 اك[ لاهل املك قلقتل
 ل صوع لزب ا. كخ تاس نا ةحوراالكونو صو

 :ن حلا يرعب و الكول ارب اسك ضوعلا ىاهن قالط لوقو
 0 ايضاقلا ثعب امير فلئحال اداباوص هابارنا ْ

 مالعتسارعبولو يجو نبجورلادخإطع معاناة ىتن طعانعيمم
 نون 0 0

 ذل تعيلا لبق تبحوا ارحل عما دا ناو ظ

 ظ 0

 رف اجامل امر د 1

 1 انفي مو نك ٌناجوزلا م 1

 لؤمل العو ىبكحلاةدابرشب لعل فوهقحموللؤل قونساوارد
 ةمئيالودابتجالا الرماس لغة دايز ةر وكول انبكحلا و طرغشبب فأثلا

 داايلط# ْ "سا |بممىامْرخاَت نا ىلع اقلط كايزخلبكول
 5اس لادخال ةالطلالعلاملاحا هفت_
 تلك ولا نال ورقاو ىوكبل ار : د ىع َهَص ةضويلا للم
 اق بيرلو اولا ناوى د همْرْلِبُك طارفخ

 ةيوتاجااب يال هام لم لالا 0 7
 تسع علت ةمنسملا بز حتلاقَ

 ئبجو 4 اوه 7 نيجوربلا ماا لا الاب عذجملا ٠

 ةقافر هناك نإ ساي ءأو 0 ا آبل

ش ع حمو يجا يشل وع سايس 7 الا ا
 د

 كيعلاحوا َكَئفلط لوك 0
 ب اوما اوف او تو امإ اركب متحلابسو اًركىلع

 كدد ىمعلجلاظ ملو هيأ ا
 1 وبنفس جرو بايلا ف ؤسالا هيالوب صو قايسأك

 7 0و رلاةيخعجا اريلحد ىولامال اق

 حا دج رح ل م ا ا يبج»

1 
1 

7 
1 

| 

7 
 ا

 ١ 4 ١
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 نك 0 6 ١

 هب جرحو راع فاديكوم اب تعلاخولاموهريسسلو جورلل ',

 لمالاوابصجر ميك هريغ لم اي)ذم نم ةارملاب قالطلا قلعولام
 قورمال اواسمن هيمىس نعل نيط ن اذ ءامجالا ]بق بالا
 ا نق صل تل نا امال لكمال
 تن ازاحام نا هييىعملاوت ا و ملح لواوهو ةقيلطت
 ليلا كيدل رس ازاحض 0 اجوملاك لمي

 اضياوعيبلا علخ "بسجل ا هع 0
 نم هيه يورك تهتك ولاا ئئعررصلا عد
 ل وهَيَلَع س|ىلص هلوُفل وشل بولطموه ىدناَح

 . نأ رنا زامل هر فالشلا لاك هسا دانا
 0 يو عقب

 ىرخةبالا 4 ىوحلاركدو ةدال !ايس نهرو ّيشسااصاوذحان نال لجالو
 0 حا تلا ةلاحف علخل كبل اعلا نال لذ اعلالع
  لعسابقلا و لوا ضر ةلاجوكقل 3 ةرطص م فوىوملا
 000 اَمَلا لاحلاعببل اق ةلافالا
  مئاردلك ةحاحلاسفو برتتلاولكالاكيا نس هلربالى
 لابني الخ النجف ايجوزتي يديلع فولجملارمالا ]عنب
 ماما تلصحرفو كوال العقلا ال الواتسب ,الداكوالا
 ٌترحلن مسلخ دنا اىرععا نالو هيفئهيلع قواملا ]عقيب مو
 اذه قيسقيلجتونال تن ماتت ادن هيل واما لككذاف
 ا | م ا لوو قالطلا ةلماماا ميهوب لف اكتلا

 ليفم ماخذ
 ىله تلحد وسلا لاق سرح 2 كلذ قىزاكخو
 : نا

 2 رتل الاس بسلا لاق اطخوت امل نبش
 5 5 م متبل نبأ
 7 ةهلبللا هده و ىجرخلا نال اق
 لس عم ادرج ول بللانيوبحا علم علا

5 



 -_وع و -

 تفل يح اهون لاف )

 دج م وللبللا صم نيا بللا نال

 ا 0 60 ناسالو قاطو منازع
 م

  29 2حالوزوه 
 رهاظو > ىراشاو 0 9

 وه ايجابلاو ةعذرلا ال افاطئل اح نيعرولا ندم
 6-5 ينل م ق د بامحالا ول نال " يلا دع

 ةيسم “ ناكراو دارا نمهعجا ربل ابرق علنا ا
 "ري لاقف هبارب و جدر د ٌةَعبصو 2 تاوهتمم

 أن وكنا 0 ١
 : ظ ا 1 ال اك 0 1 7
 ورا 0 0-0
 ركمو نوبحنو ىبد م

 اضن نطبقد ين مزن لد كو احلل ل نيمو
 ١ تكرهو دل !كاومل رتل ذل وغلا تكم اف دل ومار انك هن

 لول اردد ان نا يضل هم هدر لي م 35
 هنيب اندرات له د هدشرمدئجال د لال ةد اوصاف هدب اي ثلذ كارل او 1

 ! هم اها اول طاع كيعّوهُد :اقواجلل الإ كل اًمرج و ىلاصخ هللا نيبو
 هلا اهل ذا ! املهججو ا كااكيصو الكا 3

 3 ريدم 2111 0 !]

 د بوو 0 نا
 هب ارب اسكن ذي ناو رن اترك ونبقى ظ

 ضمنملا د هل العنسال هيلا ميلشلاا ليك هناثإ تاكله 5ةلطا حم ئختسب د ا
 الذ هددس ٌةبؤل ةطانمأو هتدول هذ د ةابانع هردس نيدو هنجب اخالا

 دحا اعدو ذاملاد' لاو كب ٌرجرْتي امرطتد هاي ابر نيب مراد ايس

 نلعريغأ ُىاَيلَدَد هد ملاح اح

 ٍْ مرئاشلا هي م تبرسم هزخاك

 لك كولد قح امج ن انمهنه اًهارضا لارين لهدا و ثرح ايا
 لحال ملت لأ نيل ةيدال] ثلا رعت ةط'.2 دام تنل ع

 هيذشا ثالك هدد تح تمل ا يتعلادجل غتمل اظممل ملّتملا نك ميم
 مهر ن١ اهلل د اك ىلاط تناغ١ اهكيملا تعقرك ال0 اك ميلا مدلإب قاعولو
 ل ان ياو 2 م د هملو الالسلا

 / 3ك 0

 ع ا ل ا م يا



 اهل لابو صو لتمر متناناذا| نمو ]

 ْ معالق فل ىنح هيوم« ذخ | ناق هرم «ذخاىلا ةر دابلا هبل ولعو
 هرلو 00 0 اوىدرو املا نعتر دالا ليفت اكةحورلا لعوب
 ٠ | 1 ضرضملا طقس إي منت هلم قل ملأ مدعل قلطتإ
 1 ولمعان راق مدا, 3 همدقتل ىسلقللا
 ور نم ىلخرصبل د ني ئلم والحلا املا طرشس و
 ْ يأ هيلعر وحر عا م هيوكت ل امل[ قودرصت فالطاىئدحاوا

 | ةصتلب تلد ملباك قر تديالف قالطلا اما لاملا تويكس
 ١ 00 ارم و طقفق هترابع
 1 اهرعم علما نال نوحلاو ىبصل اطئفس اوضملاو
 َ لف لولاة مااننل ىف نبامبلك جا ةرس علما

 ٠ 1 ل ل
 0 تىلتخا ناولاقف لوالا بيسلا قرش ةنرفسلاكةريىللا
 ملا ؟يعماابمدب ندب قرصتلا3 ا

 ١ -3١تناب 1س ا نيعوادِيسلاى ا
 ِ ناققالطلإرخ اذا نر د حت هب شرس اف صوب هعوئول
 1 ”وزللو ىدرو املامل اق اكقلطتن ل نبعلا كلت كلب هديبق

 5-5 لريلابيبعول و الاو ةموقنم تاكدا
 َ ارضوةضورلاو 0 فرعا ناكل ىف ا
 0 قلوب قيؤرل مال
 0 زتولاكربعصلا جرشل حلاو رو رح قدر و لدم
 دقءمل وفي راسم ون ثوطو و ءحوس
 0 لا ةيلاطملا ساند اعطَق الامل هيلا اطمال 5قتنعلازعع
 ” لايتملاتعلاخولوءنفوُل ابجرٌصئالق ءرّسلاب تبيراسبلا
 قيسلالاةقسنعلا يؤ تملارومب .َ 0 ”ةعرعل هئتطرشو
 فمقفاوب 0 اهو
 الا يِضْنْمَموه اكةبر تناكولو التحالا قاهاريسلان ذأ
 ركام فأن !ابيرعلت ةملا دع نما ندعو
 0 ظ ةروصؤ ابك واتروصو ُن اف
 هيلز قةنوذام تن ناو 2 ديؤامونيدلا
 ' ايمْدْوُهَد ةئود امال وةيستنمنك منإ اودبُك نوذاملا ةيتف

7 
 ى,

 "يأ

0 1 
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 ا
 2 جت الا

[ 
 0 ندا ناضون تاع دقوا 1

 !قدنذاب سل الواهراس ظ
 يملا قاما او وافاد فعاكلا 09 يدل ول وكبالو قتيلا ديوب ظ

 مدارك | اهب د اءرع 4

 فتحا ءاكلا ب4 دك 01 0 اي

 دنهل تلاع ايبكدوداملا لع تداناذاانعغنلتماقهل

 قبلحتلا ننتسي وقنعل ادعت امل فلاطت 2

 ك1 قرا تراقل ولدا سيلا
 ا نال كرف قرم لن دا ال

 ةالطولعيلاكقالطلا عوف وجني 1 0-1 ايواستب 0
 1 0 0 هلو

 0-30 أت 3
 هدىسسمل |

 3 9 ايام تم
 باب قىكا حت َك 0

 0 دامو انهىعقزرلا مالك لسا و

 قاتلا ببسلق عرش مطلع هنا تاما 3 لاقل ب ىئارلا قام
 طنب طيس ابرزعإ ةاوج كامسفس 0 اح ناد لأقف
 نّوبْفُف ىل كلي ةلطل اك قلاطع كن ماكل اكملخلا ٠
 ُكْدادإَف د تام تسلل قاس 5 للن |

 جو فاو ؤس قابلا نرص ايلول سييلو لول دلال ظ
 وهو مكي قرصملا لاا ارتب هئاق ربك ن كا ذاؤام ل وح

 : ازافالطلا الا عا -

 :اافف بايخ اال اما ئس 1م قالطلا ىلع
 5 3 اوحاوب تالطلاعفب كارب | لاطأ رو
 دحالدا فالطل ل |[يفاناوهرؤؤعاو رنعيتفلبلا

 ايلعرخت لو اهرششر رعد تررفس اذا امايرلعر دو م 1
 هناك ٠

 مسح

 قالطلا عقبالك صوت زإبالا ضدابرلطقلصماةفسلا نالدل
 ار ”را نال انحا ايد ةروص نم ىيقلبلاو ٌْ



 0 00 ل ورا ارك اها يف ردم مارك اوملا
 هم ولاىاةئترملا ٠

 ١ ل 7 ءأصب لا قرطمتن ناب هع بايجا تدوك ضيرللا ناكل

 أ مييعب كلملا ه. اصخنال هتاف كد زكومو اطالب قلطتنال
 ابقالا ئعم لك بال اوه ىزلا انعم نعاطغالا
 ظ | يس / 10 1 دلروه وهوئلطت انايبعج
 ١ لا 0 رع 00 هرللاق ول 7 و

 1 َن ا 0
0 0 5 0 00 

 يف ::لافك تلاّسلا ببسلاق ع عرش رم انابعحر

 اى د و 1/1 صير بسلا الخعامذألم

 1 ريارلابوهانبأ تلا نال لاملاسار نش هس روم رباررع ١
 1 يطلب جور ارا اويبص لاك | ءىبعجللةبصولاك
 ا ئدعم نبا ةبصوزلار ع ىرخأ ةمرع انراعذوكب نال ث دال

 دالك وات باكل ملخاول جرف لبق نافذ
 مدع أكملا نالثت بر سوملا اننا هابل

 0 "0 0 ةبادعد تلاثلا كر كم ياو مال |نال لّملاربم نودب ت ص
 0 3 اح ءالربطالا قة عجر حلدحا

 | ةسايطوألب جاوزألاةل اول يت طش 0 رطل اىلادجخاحلا مدل الك اتلاو
 . قاسم الاوه اهواي عجاربالو تالطلاابقب القرم الار
 : 0 اما ابال قالطلا قالا نياب امال 0 ُن [قينف
0 

1 

1 
1 : 

 تاتا الات و دن ابل 2 وش هل لاا

 كش 0 كونو وحبل ادعب ئبنت 00 0 ئ
0 

5 

0 



 اًبداركد الق !ىادضوع 0 ماا )رلا
 ال ا ةمدتس دانيل
 هفالطا نيؤتسي ه3 صلات دام ا اةعفنملعرفع

 ع هك كرد هد ااًمددحاناتروصةعفنملا ٠
 ع اد ان ىخالوقالطلا
 وذ يصَعت ْن ضل | نمىش لئملاربماويلعو

 ليج ى است لع -- 1
 تنايكلب الامام وجو اةمولع مرح وأ نيريعلادحاكل ويرجح

 وفور الرب .لوق ف وزموعل اداسشرسع هر عال تمام
 نضل اايرإلاب [كقلابد اها منشن اهيفانَص 8 30 نيل اكرمكم

 (جدارلالا ذي محتل هنال ايمحر مم هاف نلاكدصقباللاَمجرخ حولا 1
 ضايع امل اب مى محملا دبا هدر و ضارغال > صدت مدلا نا اله هن تكول ردو
 مرماه اكويعت] امرؤ ضوجدد انكلا ملخد |جخجالد مرملاك يم دهمان
 تيا ذ )تحج ضنت لوا اهيِلع مل الف ءاك ضن هع مالسإ منو نان

 ضيفا ادد تنزلق نياك اهعلا>ولو طلشلاث هضج رضيت دحلد ]تملا

 اهدّوف طورثم فص هته ننافو | اه دنت مبسم دا قس حلحوا : ظ

 تانك وحم هناذ هدد الر ثقملاك اهرد الضو دلال اهب اهياع وح ل

 داوم هند نلب اد |كوبج اب ةنوليبل الجد هنا نافجاتد -

 نمت ارشادب داموا ذاامذل بيلو ةفاطغر وو ل0جلاكلا
 نال ىلطن طمب ةلهاحهد هتارباذ ىلاط نكن اث كنبد نمو | كف ادرص

 2مل اوهد بسلا ملاك قالطلا هيلع قلعام نُجوب ماد مهل مارال
 / كنب مالع هيو هكلعلْنب اهز اهملا ملكةن ه همن اون يدرواملا ؟الكو

لاك ول تما اةفراؤمالا هي هلع يوجد فل اك ام مالضلا 3
 ثبرب ثا

 لكد يد ارب ادد ان الك ىلطن مود لح اح هد ارد اف ىلاط تناف

 تاكاذ) "تعدل ادا ّىفاريضلا كم ةارملاب قيلفتل الث عقالظلا ءّوو
 هنلساو ةاكين أي تقلش كانا ةاكز تمما ثدارد ٌقلعيد طاذا اًضولعم

 له ثيرلاو كيا ةيجورم ه هاا اعدم تالطلاد ٠ تالطلا ممل مل
 هفدحل ادخال ماق قعود ا داون م ءاربلا :دالق ارفاغل ا هضود نسا

 راهرزو ةئلدع هنإق لوملا زود ةاكزلا هي تقلد يالالاملا عابول ك

 الار اخ مايل هيدر ناد تود 5 دارحلا نيمنلع هند
 ١

 را

 ' ىلع /

 1 نبا
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 فليكن ةغلأ نابل ةقطوتركَذاعأد او اذ هور لا

 اننا ندد 2550 طاّمشا ىريللا ةمجنمو ترام كريما ذاهيجنع
 كماولا لاك برع اه سيمالا انه امديوو اعمالمندا ومالا ل وبما 5١ اذه ش

 10 لوب هال اًمطق هنم هاربا امرا دم جو هازل اههع نعد الف ملثملا احا نعت

 ْ صهاظاو ذخاد ةكاج ةكدنملا هذه , ظلك دك دل اك ةهيّضفامملا]ل
 قت ودببلا س لو مالطا اعلا معطرتسإلل هنا ن اكمالا م ل
 .بوصنألاو ريما اذه اعيخجلاو | تن نم مج ؛ ئلاراعم ملاخؤل اهيرجلاب

 ٌقلطاا ل ا1ةمس)الو ند اياب حرصا لد 1 1 ويم
 جرن انما وسرتممالد ابعت يؤ ننيسبل عمد .ةروصادت ناد ايعجر

 000 ديرشولا خوال فد كدي تك مو افك نامي 10 ظ
 اذا اكل ةال لوك نا“ مدل لاق جد انياب معوق د هربع نعود ايوجر

 . فورعملارصم ا لاك وابش اينكو نانا ذ دا.اهنه كاشلاو لاخلا املاع كاك
 'اذف وهبي 00 عايغلط ا ىولا
 نبش هن نموارقا وي ىوان ئكاوم
 1 يل كر هس اه ريمة يفقس ان علاحول امكلتملا
 يدم هالو ةلوصومو اكتر فكو اهب قاسناب ىرجويحارصملا هيلع
 1 لاي خلف هعقرب ور ةالا دانس |ةنسئننل اوكا «دانس اوى

 ابهر جأ مدي عل كاو ابعجر هعوذ ور لكس ارهاق ظ
 1 |: ملح فالخ ضوعل انعافلا قاض 0 اكرصنفيال

 مح

 0 0000 اةنمالودو
 | و محل عءلخلا قال [ةملاربرم بجو و يمس ا رس
 0 يال مامات !نرصعيرف َهلابجاربع نمهداسمك
 | مدل 1 دخلا بجوزلاىا اياز وشي دل تللربم

 > كيلا جنط ةيامأ لكم خوزلا
 17 ا انادجم 0

 20000 0 انآ ذأ ايذ 4 ِ : نو

 . ولو 0 [قلطا ناو ابغا صا هوز 34
 01 هلودرملاونالزتمرمنعصقنب» : ع





  لااسلاف 13 ىلاَت لس نارا م دع 1 1
 0 تاو ميشا اد اكولام كابس لاكن كلتا 5

 1 م كا يمسي يات عاب قلام 0
 ١ ل ىف وماعأو ناو ساطع او اوجركب )عملاق هئفلاحاذاق 3

 ولومامال املاك ةدايزلإمر اينعاالو فلاب نأ ر فق نبل ب ٌتْناادأُك ٍ :
  +07"تلا 0 و 0 "ب فنيل

 >> ل فالطل اب اقدسصم ولان إلةفلا ب وحو !0

 افربتعال اا تلقا كاف لانا ببسي ب قيد اها :
 اهدحأ قف فلاب كرش ءابولام فالف و بورا راح ١
 نيا تاتا 5 ىرب للا دوصفم ك للان المدالعت افلا 1
 ال تلائلاوابلوبفىلا ايابلاملاب ةربح اورتن واكل دقلرملا 1 ١

 ةديسيوناولاءر هلع !دلوسلاوبأادالا فالتحال

 0 رز وأسحىاواريكاتللام دايز اوبال عب .وايك
 00 ا أطتافآادك
 : 0 و



ِ 
١ 

 د عحعع - . 3

 كلاطت شالوا اطمالا هجالقيلعتش ا كن كد قلاط
 ا 0

 ريا .ايلال قال طلاعمب اعز 0 روسككلانإَب
 سايقئكلو نامزلاىصاطلابرال 5! قؤحا كلزكو لاق ىدرواملا لاق
 قايد "نيب ةرفلا كلطلا !قيلفت قرصا دحام
 نسلجؤروملاؤزعاطع ار وكدملاقبلعتل اق طنش نكل و كربرُخ
 ضفاف تكن باد تامداعلا 3 نوعا سيق ساما

 قف باقل نزكعمردح (نلاراوحؤ در صاالاهوّخيو مو
  ةجوزلابناحئ الث ئبلعتلائى عم جورلاةوجىنمكلند

 ماا ادا اما ةرملا ةروتعلا /

 0 ارجع طورشم او
 لذ هود 7 ريم افا انك

 0 نم 0
 ٠ يباح افرعصت نمل دااذهو لوألا 3ماررالا ىففامإ ل 1
 َُن اهرصالئوضو ةرهلاب ةيشاكمل او ةضعبملا ق احلا لل كتلا ٌِبَضُقَو 1

 اهدبذال رمل كلي ل تاع اروفاطعال أطزعسا رمح طور ئتملا ناك
 : بلطي ةحوزلاىتارب ناد هيلطامدب هسنرق ةواوس هيلع رجلا دب و.
 هتميحر ع نكب لوا قضوا ناو قلختلا ةميح تاكاروس قال

 اهات 0و اعف ارودابزذف جي هلا ثم 0 ١
 اهج' بوس ابرق ص دعا هوما اميرعن لاكن * 2

 قاف دلل :ىرلادب ان



 2 نيا 0 0 0 ا طرشلا ابعجر بحق الطل
0 0 

 | يئريبعتددر نالاقول اكةلاعملا فول ابيلكت نمل
 / يولي ولطلو فل ور سول نب 0 مل

 "كلل نسر روس زمن وةئلطا,قلطولو فلالاو
 ظ 1 .اعسن لاقولو ىئذألا لاق ةضورل 1 ْ

 اابدّلع كلميم داو ةدجحأ طع | ءىاره اظلاقكاو
. 0 111 
 ئنكاةرحاو كتفلطدل كفل ستار نافشو نائل ملا
 ا يا فانا ستيلا :ناكو ثلثا
 ظ كيداحوو كلطداعل اخ اذاو ىيعص هجووهوابعجر دل لاماركَد
 هاعبح الة اضسقرا اق الط علخلا لع جا اوسرس اقوا 2
 ا هبال ءدرلاك لم الف ابعضب كال ملول املا تلذب ابرالا 1
 نإ طرانبرب كيف لَطواكتعلا خا رلع ا بطرس نه
 أ ايف اسم لل اوةعحرلا طك نال نيئليسملا3 عقب يجرم
 ظ هلو 11 بتول وعو 10 بو ناطق سيف

 ا 3 3



0 

 تقيرهااذإب تلو ملخاةمتنابة معليا ايذ ىطساناو 1
 010 0و مالا عع ١ ةىكناببلدب هباوح |

 هوواو بست ةفبصلا تلشحا باوطاوا ةدرلا هضم 0
 عال 0 ,رلان اين ومقتو ىنلاكبسل اَلاَق باوملاعم ةدرلا |
 واةدرلا لق بأي اداء كم قاضيش لاق كيد قامالك 0|

 ؛ ايلاوسر عن جورلا در اولو هحفا ادهول املا بحفد
 نيب اقرعوب سبل اكلم قفوصيال الا وسعت ادرك |

 اند :اداوتر !ملسصق اكراسلالاق يقل وق و باج
 0 و + دي قتلا مستديمة

 يطاوطا ئمرد صاد! ارصمرّئيحلاُن : دال ع ديو لما ارغالاب ٠
 فا نابحو ىموُلكَح انيمي عصا تامل هسا مرسالا أ

 ةيوَسل ليو خلا نع مري م ل

 دوس تاق هاد إو 10 ما /

 00 كي هنالاناحت قالطل ا مقوا هنأل جورلل ايملع | لاقاو) | تلق بعجر قالطل اهيلع هقو لام فالطلل اهرفخ الطويل مو فلا زث يلع لحد انك ةليلمد كيملطوا كا تن ]هنحور ص هم 6 0 0 0
 فلا<+ وواهلعد اوك و 0 ريال فلفل لة وطصو ا
 يا متلحت حل نطلب ١
 107 1 2 5 و 0 0
 2-0-0 0 ن 1

0 

 دك لاما ا 8 أ



 قساالاقفىل عت هسا نبيوهنبب امك انما| 0 دودا 30 :

1 

 ياا لئملاربم ارسم د اب كتفلطإع :مصتقاوالام :

 فن وقنا الا قف ءبل ع صن اق
 ب اس ا

 اثدر لاق افيلوقومتتامابعجرو مام وفو نم
 هلوئكف ىاوبكد ةجوولا ريك دصوأر اق 0
 لب الزب هنم ٌلسِبَرُف 0 اكلم
 هد لاقت ناك ضوحلااصْنقا 00

 | © صب الظفلل ا نالش دق قف وم 12
 ند ْ موفد صن مل ناف لوال ١ وال[ ل عف ةداراالن اكف 0 0 0
 ١ ىلحو ناك ناف تلف اكن كن ذ دا 71

 (يبنفشن١ثيحوةدارأالد أكو ىفلحال ف لقت

 ا ع اس و دك وفول ا هرىد

 ا اويل د نيا [كيلعو
 00 فلا
 أ[ ناكارساول وو فلام كتل طلاق نايم بح هدو اقلاع
 | دلتعلطلاب اوحلامبأ ناد قالطالقالا ف فلالاب ناب تل

 ] طل تا ترست لاك نافاا وجر صفا ذا ابل طق بس اذاامق
 0 :اف مامالا هل اف انايعبح عفو
 ظ انإ اوربسقتلا ان
 ناك فلاكأ" 0
 2 رمعملا ناوصلاب ةصورلا و بعو صوصنملا

 0 تئفلطوءيشمةاذافاط



 بنش [نلوففكو ةبلستلا الي شما امان اوس مالكي لماذ
 ناراق ناد اطمالاوع نوت لقال الاقل تسطع افلاط

 ةائل يون وال11 ةفايت ال ١

 دانصزوملاب دارملا والو بف داباجا مارل الل صمم 53١ ا م 9
 رم مةفاسضو ولا, داون , كاد ربعاكب حاولا سل

 كفل ناضل ا هيلع ىلعملا نال تنضد لرب تلبقوا نِيَمْس وأ يصر ا
 ليصاىلا لا نامئفلاب ايل اق قاب امفوانم نامل ايدارملا سبلو ٠ ا
 كاد كالاوشنملا اولإل الو دباب قروكزم 07 |
 ض قيبركَك صوم !لاببس ل لوفي مازتنلا دارمل لبر ذنلابال ايديال 1

 ازئلالاكن اصلا ف دارم وكب لف هم بسبنت دمع مد ونالدل
 ر رئفلا ناكول ومل لِدِباَصر الك دائمه اقلدإل ادا او 1
 مو هو كلل تمص تلآق و هربع دع جورلل هنأن 1
 2 قلاطكن اول اق تنم يمل اك نأر ]رحاها ص 077 1

 قيس اء ىحازملل يمال ملط نقوىا تيك ىو ١روكد 0 دال
 ا ا /

00 

 -- 0 ل
 يلا رع الا



 ” كيسا نالكذحاب ناو هدحا نمير كم نمؤب
 1000 ايوهو

 ىلطت مةودوا نو هلال وكلملا الع دات وا قيلخما
 0 هنه لع ربنعب ناوريعي هىعرذألا لاف كفيت كيسا هلاكأك ظ

 ئ ت08 نزمدايعسب هنحمل ل تع اناحم
 طش! داطعالاب هيرمان 0 حفل و رع
 ا انكواطغارعم ار نيش

 ظ 7 رانالوةقيقح طحت مابلاب

 امللا اطع رس و5 درق للم ق]خيبال نائلاو
 الرش ادلط ا

 !قلع 0 9 يصالاوزم اوصوبئلاكلموةيروثقلا
 وكف كلم [ىمتَميال ضابقألا نالاهي3ُ ةضواعمال

: 2 . 

  لشاذاؤك لئلا هرم بطعم اطع |ليفاذإ هنال أطعالا فالح
 ضخحو صوشملاى| هلم !ة زيبِبحو كن دهيم 00
 روأسم هن ١ ميلشاوان الخط ش ةندق قامو يسال داامدوتملا
 : مقرصالوا بد هن ىضقال انلب أوك تي دلع

 ' لترات بنمو وهوه هبغو زل داب يمك دي

 ظ احل اسل بجاوشلا نسل جم ىفض ايارساجت هنقرلعتلا|ةروصو
 فاض انقالا نالقر 4 0 دوك
 | 0 ةفصلا َقعَضل ظونُسِل ةكيلممل١
 كإركُذ طرشنلا اًدهو [ٌصْفصَس ال هال هب رب نيب عضولإ وكاله
 او ىتسيفان اول كم ترق ةغيص 3 هو هرل او خرمسللا
 1 | ةعيمؤدولاو دل عاوذأن | هيسأو اشركصو ١ وملوف
 ْ نالوببرس كيلا ل 9 نإ َق ةركرق كم تصْيق نأ
 ار ايلا لادا احش 1ك

2 

 كلا 4



1 
 ا

 قام هجولاهزصإو ةضورلا قاف ةلمجابو ىينالق قيس ضايقإلا ٠ ا
 ولو صاقالل ممم ضِبْفلا نا .رائسلالاقناو باتكلا ٠

 0 ااثوؤس ةفص هفصوو بوتل بشوقلاطع ايابفالط
 أفأن ىئسب منإب !نودةفصب هفصو واةمزلاة هنو ا

 هنطعاوأ ةفصلا دوحاو م دعل ىلطن ملابوص دو ىلاءفصلابالادبع |

 وعلا داسفل ةشائل انهو ولا 3+ تف امص ا
 ادعم والا قا دبع )ناو امدعب اهيسف ا

 رخل بيعلع هش علطااذاف مالا متت اطال الج ملف

 ضعلاداسفل نم هيمي وكدراشن ةاوهلىئالودكنم |(

 ةحوزلارب قملخ الدينا لع بم فالحل بلس ممهيتلوفؤو
 ن !ءلسسيلولوالا . ربا نارمو رب نامهموا رقع نأىص نوهنمس ْ

 داما طعملاب قالطل) عوفول ةفصلاك لس يعي بلاطب ٠
  انيعمتطعلو ك[ففا) يس ع «يلا

 00 1777 0 باسا
 رهااذمفن ول هطسستسبا همر قادنع لوبمل الع

 سلفوأ همس هيلعأز وح جوول اناكو لمطار منَم هك | ب

 ” ناكولوامركلا و هبمسلا ل ع دبارلاررفلا نون هن يللا

 .االاوركرلاءلاقأكف فرضت اقلطملا ىادب لل دولا :ايبع جف ١

 مفصب طواوبع انا اطصالاب هقيلغت 4 لاق دل ديل ] ١

 [ملساركوأ ناكا ا ةصهئصوال دبع ىاديست تفلط | ا

 قلطتالاب أ همالك الكتاب و ةفصيمَيتعاَفل عم وأاارنزمولواييعمو| ' ْ

 0 ع ادوحو ا أ

 79 اوالاناكو زر وهيشسمرمع هئألهمال نامزح
 وسغمألا هلوق معلوما قهترر رف اكديم ]كب تّفلط ل وكت / نأ |

 دال اريمألا اقول وم امنمالانوكلال امئتسالا نأ الاد |
 انا اوان اكل كب هوغو ١ وهرطاو كريس ملاو بتناكملا

 3 قاكلاودشب بالام كيلمنكيالدرما كيلتيلا وسفن 1
 | م حس نأ دام لا كلبالجو لأ نال كولر اكركذ نمل
 ديع ن اكول ام ب وصخملاو تا

 و والات اف تاس الا قا اف جوزلا هنْطم

 فكذالاءلاقاكفالطلاق كَم الك ب صئلاىععف جفدلاب جول مد عيففولا 5



 أ ىلع انلاوزعلاةلاحل لو الل المح يح قيس قكاورس نبال طسوت ارد ٠

 ْ 52 نغنلرط عملا لرب لس سوونخو بوصخملاريغشدلو
١ 0 ' 

 7 ريزا ناقض ابقالإو كيلملق لحم اههفربحلااطعاب قيلختلا نال
 ا ا نيجلا افابعيعر ع ل راناوعفب ةرال نإ عشك كب

 كل مرزفن اىلهنكل الا لا
 كه 0 | نيت لريلا نيت ام ثبخوهلدب ىلا هيد عجر
 1 اوي تلم تلاتف طشف ةئلط كنسول دل اقف نالطلا اا
 | لمحاللا الامل نك ع سو مدلاصالا لعنلا,لفاّكليقلاةقلّطلا
 10 ا عع

 2 ةلطاركطموهو لاخلا تلعذا ليقوقزملا 1 وا
 ّْ . هتلفتلا لا كامجتانالاو ثالثا لكك زف: احلاودارملا نال ىلاد طفف

 " هبىونو فلاب نسبءدحا هلو تمولواثالت .نللوالالعوإ.ىلاةلاح
 ١  ةيوبلا نام دوصتم ذا لا الا برمز لايت دا كابول ةتلطلا
 اولاوسلا ناوملاةئي اطملا بئس نب ول ازكو ور نم 0
 1 ا اكله امربغف 2 ىو

 م40

 و هذه 0 ا ١

 1 اد بت "ب 777 اسُمل لدار
 - نلايااطالنم ك 00 قلاطك نا هلوفد اهارشا اذا
 ا قوالاؤق يسعنا انلالثم اهرب قاطف قلاب ينقلط تل اقوا تبن
 ! . ةغضن بخ و اهغصن امتد قلط ناو خش الا و طيسعتلا ن ايما مدعو
 - "ةردحاوامفلطف كلاب انالانئقلط تنلاقؤلاه ل يدستمتلا ن اكس الي مسملا
0 
 ٠١ ةدحلاو ىزهسانيتنغالا اهنيلع لانج الن النا وثالثلال كت اررنصجوا

 0 3 م

 ١ هرّسع



 يم اا

 ورطممع فىصنو ةدحاوبو هعيجئالئبوُوَسح

 ليف دانك وامل ال مفوا امم ةربعلا نال ن اندقلط فد ئب حقد ناو

 ا سبل - 0 اوهو َهْيلَط فصنابملطول مئارمرف
 كل |ةيوسبلا اه داقا كانه هند سبسبجا عوام ربدعارئق
 قلق تف نالت ودل ط تكمل ايراغ كلم وهو هل تلاقولو
 نانا هثوو قف اذئلا مرعل ةدحا اولا ع مانا نبش وفتلابةدحاو
 نننوفلالا تاس ةدحاو قلط نافاناح قالطلا هلالفتسالا اح
 ميزوتلا نماهئلط ءانمتنفا ام هتشئاومل اوليكلب طخ والات عقواناجم

 ققلالا بلس ةدحاوو انا نين ابزفلط ناوابّرنوميبلاهادعامن ود !

 ولوةنوسنلل ةئلاملاد ود ناسْسْلاَفالاوابربالوحدمن اكناتالئلارقد

 700171-77 0 - 

 فاول طخ هادا ةبكوت اسم م عفت ال[ و ةيايرلوف غلو فلألا ْ
 رضلا [فا دهس مشت ايلا ينقال هنسل اكول اكاوسلا ق اطيولمنال
 تئاذ 0 جيت موف ولبس هوا كتص
 قاطتنا اقفال داماوأو فلاب تالت بكاتالل ا

 ره دع بلا قاع اح تملك كولر 3ك تاي وهوررحم ا ْ
 كلك عكلووا فل اباد فئة طيبنل اة لف زنوفل رصملاة مس نعكجو
 نا فالاارمرخوا ىلإ ١ ىوفارغ يقفل ناار لاك

 ململارسو 1و ا اوغ 1 و ةصورلاق ادع ىفلطت ظ
 ىلط ناوأم دوصُنس لصحرفف ور 2 ا
 اوس مشا اننا: يوكزوة دبس لص قفلت ١

 لد روم مابا تبامسدحلا نمشي دن ا
 اوفو ابقو لئالاربم ملام رو عوجرلا نع لوم او 0 3
 :ل 0 ذاب تن 2! نيلقتل 0

 سيلا - ١



 نولي دقكقرلا هلام رك رسل دع قع لادا لس

 ش لوان سلا نورك عمل املاك اك ,سسملا لمص تن ايدارملا د | ا

 نافاعجر لا عفو فالطلاارئبارغلاو هّفالطب رصكَولو
 ايعضوفو ركلازكتا دول و م عفرلا نبأ 'هلافاكفلح تست ظ
 5 كييف يان الامركك نافآوَتِيمي اكفاهي وف فلاحهئال
 تفبالَدالطل ا نالا اريوم هم و لَعَفَك لاباربس ىّفلط كام

 ف الطلاعو ورلا ىلع وا! تقاتل انكصبصلاد اسمل لّئشا
 لضم ىل ع اقالئِم 0 اكففصت
 ريب ناله دوار وو

 | فادص املأ ل13 مسدس كاملا
 ىه هب طوبرللا قالطل [ غتيُف لالا تون هعمل فَيلغَتلا

 0 وجو ىقوسال ورمل فالطلا قاكرتملاب َفالْطلاَعَف
 هللصلل را مصرش اد داووضورلالصا قاكد اقل ؤ دولت بعلي

 ارسلي ةملقملا ضاوعالا نال هيلع ل ىملا دوججو ومعاملات معال .
 ا اقل 0

  0 0 0 0ا هجو 7 ١

١ 
 لالالزب هلو ما الإ, لقسم الاو جورلاميل منيب ام
 0 سالم اخلاو
 2 قكئاعم مكوا سا دودحاقت ًالاصا ارب ناب صرع هينفىدجاللا
 .. ازال هفيف س ذوماقذقنيامزدب قبوفتل ومرح ىلع

 هولا 5

 عاسسسكوصصمصص -

! 5 
0 
3 

١ 



 انا جوزلاعمىنجالا الثا ىاونو ماس نيل كودو ١
 ا 0 ل

 را 1 2 و رللو

1 

 ل وشل اظن جدرلا مالح

 ضئسمبل ةهيييسعل 8

 2 ناكولام

 بَخفلالا نالاعمسلكةصخرصنت لناو اعطق فلالابص ظ
افلتحااذا نيئجحو :رل1ىالخ هرحو ىنجالا ل مر وقل

 

 ةرئاتلا ىدرعام ارزاق يمسك لكي لياملضفن نا :هناك

 ُكئتلازمةدايرلاةلتملاربس[هريرباههصيرملا ىىكلتحاول >
 2 ١ -!ىبدحالا قو لالا سبإر نم او

 افا ١ حا انوه لع لعو) بوصكم ا اروع افلطىبصالا اقول

 دك لات سْمل ا اذاام فالتخاعبجر عفو ا 1 كلل
 ىبحالا فال هلردابرم أ 7 !نالاب ابرعت

 0-0 21تلاسولة 9

 لدينا اوحىبنجالا . هم ل اذحأ م

 10 معنا

 امى 0

 ع ىدحادتو دا ه5 2 ابا ةعلقتلا 2-0 '



 ١ ]| جو“ 1 يتلا

 9 001020 ايقزعاب)عف و تقلطان اف هر ماكى وننولرصخذاب
 1 لاك! ةبحو 58 ا!ئبجالا رص .هحيسيسبل
 باطل القول ولا لع معا ذا وجرب 7 را
 قالا 3 ىلطاواهل 00 ١ >رب ٌيرتس ايلا
 | لهو تالطلا ار ملاح ةحورلاىأ اينلاكوب سدوم ىدحا نحر مذ 1 ا لك ةاضتنق اك

 ' نافةلاكولا عوفر د /ىوابملعلاملا
 َ يدجاك ا هوي اوماىمال و وقىمتقم تاباهاعهادااعأا كك
 ظ 8ك واتا كازو ولى الاياب ءليضكركذامك

 ١ واول سيل دلطت يامر داكن كوب خر وابإاع
 ( هلام رولا 50 وابل امي بتل امل تنقال ادا كد دق

 ' اًنلالازهو ىوت و
 لعل نمرحود ع اب ا موا جسق . 0

 و دن بونج هم

 ا نيوعل اسفل 0 : ا

 ظ ِ 1 0 نحل لاما

 َ ا | وا يقارضأ نماربدالوا اسحب 70
 75 وعلا 206 زفل اول ابشن ان هلششنال مذ مواربالا

 110 لير 0 هنانس. تو اخي
 ب 0 110 ايناس

 0 ف
 : ةجو' 0 0 و الا ف
 مدع 14 حاكتلا اهب لصالا ذأ ءندصع فرصّةَِسب يبل ةركئاف



 عسا د0 رخل يش سعال ٠
 ىئتئفلطإب تلافك فلا 50-0

 : 2: | وهل ومب
 قارب صالا نالك صول !مرعاماوورارف ةالفْدَر ومجبل اما هبقن لع
 0 زل طاح و[ تر[ لها ةذلصب اه ليا طرحلاب ماقان اكاد

 1 1و حسيب ن ناكموعلا أهمل هاعدا اه 700
 اد ارمىسلو ةدعلا قابل الو ٌَمَمّمَن ال هنآ صفي تاب

 اهتدع دوم تامولوائيبالوةدعلااصقفنال!دهذ هبط
 أم لالا نايرقب ناَولَي_سملاةروصو ىعرذالاءل اه يمنموف تذرو ظ
 علل الب ا لع اعلا هنإب رفا افدَصِيف نوري علخلا مب ْ

 وقوظن وللا( قهبلع صئهَّصِنَق رحبالا جس هموططدضقبالا
 ل 0 أوبسل تركى لاب ٌفالطلاتلاس لاق ولو رفا ظ

 لصالا نالصومل نين قام تقدص ل ويئفلاو باجتالا نيل طفلا
 رحال ةلتخ ناوديعوب ىذل ا قولا قئالطأ مدعو اهم 1

 0 0 ةسشمواحاككوتفصواررئاندوا :ارداوضوع ١

 أ ماع الا تالطزا دع فاك اع (سهجاب لامك
 0 و ماي اقف فلاب هتاوكط شالت كاتلاس
 صوعلا مسمي همحو و رعيملا3 6 امل اً اممسوحاول

 ل 0

 ىف اببلعة نيب 0 0 2

 انف ىلتح ا نأ اناب ومس او ةَنِبس ظ
 جرام ناتوندللا ةدالتم سنا مداوي ةتباسلا تم

 ص كلِمادبا ورع 57 الام لَو ينال ذالخت

0 0 0 
 0 ولاعب اهمال ين 6 ةيمالب 1



 و ب هو ع عوج ع

 000 1 > رب منال
 ا مرا وهو قالا 3 فل اال 06ج .
 ْ الس هكا دتندا ب تقتل د اراها

 1 تلا فالطو ا ىزالاربألا نالابعبجر قالطلاةئاوو هيماربب إلا
 ف لاقاضوع تحويالما ازنلالاو ع علر اريئىمئارل قاعمط
 اربماب قالطلا رف تشرد مط قلللاقب هادعيبلوةضورلا
 وكل ؛ 0 ةرهالدا لسلام ىاعجاكانسإف) نيكيف
 0 : ايليف
 ا 0 هصور ىف ىرغم ا سااذبي : مزحو قلل
 ا ناهنارضعملا قيئكلا!ئيفلبلااهبنىشكررلالاكو
 ظ 5 "2 ميانباب مقو هج نظوا انعجر فالطل اق واربال !قيلع ةحك
 ا هتادكفر 1تال اكو ى الابل ةرهسعإو نسسح تمو و ىنا
 ١ كاففئقلاط تناف ئتاربانا مرجو رلل اكول لامفلاجوانبْف4و نطا
 | ْ لولاد اراناو فلس واش ترم نهي .اريانالمفب مهتالانس نكي مكنارتا رق
 7 ارباننال ةلهابجج تناك اك ام ف الخ هر ارغب ةملاعتئاكن ا حرس ملاوع
 ١ ااكتلادبلاقاءابعجر قالطلاعن د لهب ْمَلاعتْناك !ذاو لومجئع

 ظ يلج عمم واظن امج امج نانرجو ضاقلا ناوحدخ اوه ماسابوا
 "ا ]ربا كيري ىتِحَب هادف ارب تل انف ف الطلا لع ةارملا ارم بطول 3
 َ 0 بالا تدرا لاق يقل طن اير
 ١> ةدحساف نيرحاتملا صعب هلاث اعقب )تاربااىاملبجٍينرلك
 اهيعضوعلاو وح ةعبصلا نو ايفالطلا هنن حتي يرلاةالصا عقبال ماهنسوأ بعمر مقباما رسولا ردو عقب اصايبمو' اب قالطلا هيد رعقب امأر ناءلكل لباسم طباص
 .ةكربكهعيصلا نوكبىزلاوم لك لار»ب هوس ذل
 يوزلا ةمهيخ م هبك ف١ ن لا جيب
 ا ا 2 ىذلاومالصاعتبال ىذلاو قلعمربع
 7 اكو ريفالب ةلسرن ياقلاق ةكاندتسو قلطالاو دبتفل الحك ١ طلال. دار كج هل دجوب ٌ 0
 قصتنا مس دس قرصملا هةدرعو هيو فالطلا ظل جاكملارعزح

0 



اندوادونا ةادرُفالطل !نم ورد اىلا ١
 هلوفور حو احاو انس 

 عامجالا بقري اصالاوعاكملا عطقيف بيس الب هاد جور ل كولص
 وست و ق ور هم كاسم اقناَيرم قالطل اىلاكت هلوفكب اتكلا
 ل نضوفلطفاسنلا ,فلطاد|ىبلااميابىاُعَتهِلُوُه و ناسحاب
 ضغلأ لا! نم يدى سبلؤسو مىلع سا لص هلوُمكة نسل او نكررعل

 ةماوص اهافةنقتح ءعجار3 لام لدربج قاثاطسو ىلع سالم
 د انس ايوريغو دواء [اوناهاور ةنبحلا 3 كنجاوذاهتاو ساو

 و 7

 مث تالئئعإ هلا عذر رتخي هئيرابع اسفل قلعم انِم ةيلمالا
 . رهو هنولحُو مفالطرفن هيف ىركتر كس نم نويحرل نول
 داك ميائلاو ميطرعملاو مو ىرةتركسر يود نوح قالطر وصتنب
 تيكمربعوفو ترخ و ةفص لع ىلكتلا ]احق َةالطلا ىلع

 لاب هئ ابصعل ءبلعاطبل كت لوصالا بيك3 مريع انبأصتآ نع
 ارب مهتاكل عجل ل قع

 لياوا وه نم هب داملا ناب نؤركست | ف ملكت ق زعم و ئبوملاهبلا
 ةلاعئارباس هتم رعب ارك رظفعاف ل ىتتنطاوضوركسلا



 لاو السا اكل بمرسنسملا ةراجحالاو عبلاكاعمونلعو هلام هلازكاو
 ارقاكلاك دلو هَعُف هرلا نسال[: الحدب 0 و

 ا كوبا جرح وة عدرمب بطاع غارد 4 را فرم
 | 1 ودائم ١ | ى َى ظ

 0 را 0 2 0
 ا

 سلا ف هرم
 لكنا لمح هع هتعلاخ ماقدر ىف املا هب ربع كم ١
 |  ماصاما هنالكسلاةؤرعمللا يلا ماشا لا نا
 ا اةقرعملا حاب ىح : لفعلا لب ءناركس اماو
 1 2 ىينائلاط 700 22

 َ ايلا رعب نكس كاقدلو نس حوض و رآ دايز بشبحر ف

0 0 0 ّ 

 ب
٠ 0 

 ظ ْ رد

 ظ ٠ كاد 0-20 اعنيب د عامجال ايف ناطخلا دولتي
 رصف طزنشل هنا قابس لمسك ن اف دعا اًيبال هده نكل وريعو

 0 را بو م

 ْ الكت بسيجاةيانكلا قالت قنا يلا رديت نلت
  ةلكرفلاذا ل حرم ىح ةانعد طولا ا دريل
 ١ يلا دلو كال الك اطعم افانعم قرميالومو ل
 لزشبحو ى فرغ مرسل سيل و ءاشبالا دصققب ناةب انكل اف

 1 ا رصملالوفف
 ١ يتالقالاو عفو . و تولا عزصل اعمى خم كون انا كولا عت هيكل عت

 فالطلار لك

 د لد : كاك مارل ل رلدبام طاملالا ئمابمل 2 0

 . لازلت الل أنك اهي وكنع 4 1 د هم هرج

 ..تنالو ني زو فو طل بع نم ةبئب قالط تا
 8 : جم ويسفلا بل امر رب هيوص ع فرت م51

 1 ذأ اذه نالوب
 ُُثْن

7 



0 
1 
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 ا

 أ
| 
 ظ
 ١
 ١

 ظ ظ
 قاقاف انكم نارفلا قاضدور ول امرمف زوسرمنملا ]ع اممسْىَسْ كانيش ارم جارسسلاو قارتت) دلو افرع ى هع هيف هكارتكمال ْ قابس امم قش ا ام ىاقالطلا| ابرج هز جف هتحارس الق“ وبال عاسالهبلا ىاضاولف يي انكن اكازكب تق دصتلاقولهنانس. ١

 ل جهيبسشت ورع
 بان قرمام مكيزرص ناعم ٌفالطلاق رصلا رصخ مولنالآو
 رماطوقاءامللا دلو ايلآركذ نا لير ملشلا نايس 0
 الان اواررم اطفإو سشاكل !نسب كلذ ق فرفال ناو مالك
 يرجا فالطلا ف اهَرص نى كراشملا دنع ناك ام! كرسشمملا ماك
 هباء ىرْهأ بانك رفريع لك واني ع ةبانكناكناو غئرصلا كحورلع
 مالطازكف مارش قهفدوفعربتشد انالانينعايرص ناكئاوةباتكلا كج

 ىف ما دئىلاط تأو 1 3 ْ ؟ئالطلا نم هَ 1, ما َلُسْلماَو 0

 ةبانكفالاو كلذابسانكب لن إى ناطاب و ةملطمابو ديرتسلاب ٠
 ارتبلاوا تفلطلاق ناكل وه فملا ف دخول وهريعو مصملاوب مرجأك ٠
 تدم رالكرماطوف أكقالطلا عب ٌقلاطلاِف ناك اريل ايرحو ْ

 ميد تيمو ميا سلك قالفل طق تناالفوالا45 لاففلاهب
 ْن رسما قاثلا اعسون نابعالا ف ميت شامار داصملانالناتيانكلب
 اكو ناهيرص ام كتحرس و كئفراقرك دام نسافبو قلاطاب لوم 1
 فاردثتاو ةجحرسم ابو َهَفرافمابو ةحرسموةقراممتشأ ٠

 ابقالطا الطلاب تدر |لاقولوتايانكحارسلاو حارسو فارصلا»
 ات مارل ابدا بلقب اقارهوا لزتملاةيرامقااتلابواقاونم

 كتموابملافاسلقيسكظاملالا ةزهربع تدراو|ابلضالزممىلا 0
 ظفللاء بصب ام فالح هتالرغ الكل |قلّسعِب ل كل د لع لوي ٌهئبزف

 هسرولادوجولا ص اظإبف قاثو نما. إهوهو تلد لاقولاكةيبرق 0
 وافاثو نمّيِلاط نا لاق ناكركد ام حرص ناك كب ذل عملا دلا 1

 ةدايرلا هزي قاب نا دصُم نهب انكناكا ركل اكحرسو العلام 0

 فلخ نمد نر د ىرخو ميبطمفال او.ىلملا نم هعارد بم
 اتلافاولو تن م وطو |هسارواوءسرفواه عار ذئم فالطلاب
 ةباك كءاكىلاتتنا لمد ناكلطلا ل هقوف نم ءاننملأ

٠ 

١ 
0 

  4م

ِ 1 

١ » 

1 



 ولع مسالا يقالطون | ناهنبحور قلطتإ :
 5 قااوطر,ق سلا است لاق ولولا اكن زكمنعل تناك [وَس ل اكس داقا اك

 1 ثصو 0 مام تنباب هل وف ىسيبل و مسالك

 1 وم ام 0 ارسل نهومإ]م
 0 سالالح دمة خارص مدع نب وامر ٌفرفند 2
 1 00 ةغوص نبا قأبس ا

 2 قا رق اا رصحلا) اصئنقا
0 5-00 

 1 نأف ٌةجيلا هةيبرصلاب تمارس تعال تالا مصر
 ! 0 صيصخلابسَذ

 1 00 ا موعل منو
 ١ نت نرمرلبال ذا 0 كا
 0 افوعربئش اولو هب تسلل ا
 ] ارنا تأ, ارجإم نن|لالحوا مارح لع م 0
 | ريشا نمرنع تنكر ولا هئدعأو مارح ١ فا

 لمحو لامس 0 و 0 0
 ا 0 الاديلمو سوصنملا 0

 ! وديياولا دوز و نم زيجوت انا حبرصلا نالؤلع )هند
 1 1 معرب كت“ ماما كركر وك ملا سسلف عرس اةاحناسلإع
 ْ "0 ولا ليغف مست امزخسم 4 ةبانكف
 1 1 ع هلوؤفقوربرص هفلط
 ا الاب انك كابلع تكلا لع اس ابق ىلوالا قريرص تام ميجفا
  رلابل هلوفو ةحارضلا لا بمئعفارل !مالكتاكتاواتضب هلا هاك
 ا اهوا صوعالب ١َةعَيصب اب عبس وىش كيوب و م
 نم كيلا تيرب 'كحاكد نم نبرب وأ ك دع تونمعوأ كلنا انسأ
 000 اور اول اونا ةاركاطالا

 جم
 ئ



 4 ا ا

 ف مونوملا يعزش 3ق .صضصوك 00 ا
 لاقل هحوا!ضيتن لاو وهو حرص هنا ءرمصلالاقوةاكوبو

 قيلطعلا عمق ةرانئئسالم برلاارف قف قحلا هنا كريغو تتنكر ىلا ٠
 . روسيه و يل ب! هناديداتف ف ءالصلا نيالوتفف ١

 هضركلو سا كملطابل ءلوكدق الطلا هن وسمو هند

 قنعلاوأربالاو قالطلا قت حرص هنن! ك فتعأ هنضالومساك ارنا ظ

 <ول او ةلاط ةبحوزلاوألا 0 حي تالوس اقلاع ٍ

 . مدا, عاب «ناريببلا ف مويعن َنافَءَىَتَعَم ةمال اف يرد

 صان آب سم اف ا ا ١

 [ئكبص قالو دوصتملا الفتسالة توفاه ١
 ع ا قرافو هب انك جوز تسلو[< كئالطا (.ل لوقو ْ

 مدعم )ع صرف ككالطمل اًمحابى ملال وذ لعقالطت لع ظ
 . ىاهن 32 د الملا امتب ان تالطلا ف فاكح نارا ٠

 و 0 ّ وزصإ هك دوم هذعبامثرو ورحل اور ااررئبادكو ىم بل
 و 0 ا

 0 ا دعا ٠
ّ 

 دوس 11 7 ظ ظ
 ع . تعتمأ ها فشلوا ةمقفاوسول كح |
 2 ملهحو سلعل ال يفواها2ف قة رمل ازشلل - ٍ

 كزيراع ىلع كلمحال الفا اها ناك اوس كبَماطقالىااطح ٠
 يال تمايز ول هحلا فرعا الع اككوببس تيلحوا ْ
 ا تسلا اوهو هزل !نمك برس ةوناال ظ اس فيكىعربل لا مرفتاموهو ا

 لالا يلم اارلانوكس و نيسلا صمد برشسلاو كّيشلط
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 ن اكناىاغن هسانسيوهنيب ايف ول بال اوه

 تحور لات نمالالع
 ١ صول هنا كالطمب در اس

 1  سااشن!تدراملوق نادمالك
 أ 1

 د
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 ياعسل دمك وكس ١

 ظ !ةبسم ىبلعتل قلتلك ا ن!|ناك ملم انمكريغ نيبو |

 !فالمتظفللا نممضريالف ةلجوبملا حف 1
 تن لاح نود لاه صصخل به عكف هرمالهئاقديز بستم 0 هيت

 دا اند سيشل ا
 هزوبغ اكس ابق ايزوق“ 1

 زان رجا افاي 52 كح الر للا نم عال وعينا أ
 اره رصق عفش اما سسوس

 نعلؤالا بايل ١4 هالمت هناك 26011 ناعج

 ضئيادارأو م ك1 :ورلا اول ةوكيمت اةبانكلا هرم هفارقأو

 تدر الاقوال 7 دو ةازمأ6 لق ا ظ
 ربعو افدنالُم نود ةنآلف ودنا

 لوأ ماع قلل كلا 0 ااا ظ
 ريت هني ةداللا ة سلا اصف مقر هرص نم.

 تحور ون اكو هتجوز ,تمساح ناكر ناكل 87 ظ ]

 لافوقلاوطئاسنو قل اطل ةزمازك؟شدذلا تتمايل لاف ٠
 هفرص آعملارلا سس رفلل كلذ هد تدرزأ
 4 ا اناع سآ نال انلطم لية يفاقلاو

 0 ىنبراكأل انه الفن واهل ال تلالاو
 نس الرتكالا هبل 0 راك لاا

 ندي هن) املفْعْصوم

 هنمايرطحن 1 0 5 0

 ' هفرعحش  ديسصععيتت افناةرول ٌدلاروصلا3 و اولي

 اطر همم كاري ءاربع مل نص لحسم لا ضرب نم
 را اطال رم طلاكولامكعاسأ اقم ف ماضل يح هداك  فلط
 ىوأ 0 1 ابافا هر ملةارماالو
 هل 0 لاقل

 ليا 5 تناك والاب قالطلا قلعت

 نرحل : هان فالط اكد خديد 2



 أ لمتنا وهرطب قلعولف قيلغتلارلس هلوخد قرابتع 7 5 ا هم ورمل اروع هيمو ذكر اجاذا عملا كااذكر ظ ” ا روجر لازتفامعم ا ولا ' ١
 3 5 ل رب يه 0 2

 0 ا 1 قلوس موبلوا انكر
 اههدرلاقاسلاناحال نيدو :ةرعىلاطسالاق دقو هدملوإلاه َن السلا ٠ رحا مالا ىمدار اواانكرسيثن ققلا طنا لاق رقد وخاوؤربرتلا
 ظ ةولطتالررشل ا رعنال ندب[ الدم ىصتنئملاهس]ربوا هترفد آخ تءرالاق نافارش اظؤ في الوفناشلا قرع لول هئالثل انك
 ١ لاقناوهنم ليل كوس يلطيالمسار ولوالا ةئالشلاردع
 وه راق تاع لاا تل هبكف هوهوا منن اصمرؤ قل 0

 ا 2 ركل واازكربشىا رحال قلاط اد مقسم يا
 ا مزال 5 يارا اداب مقرف سلا اوما هيرب ١ هانا 0 ِ



 ةةلاكل الا 3قالطل اعفد نان سِيئفال ئقلبلا|
 0 ا 00

 م مو, دكْرَفَقلاَط

ل ةلتلطت م يمدد سوت يفكر دل هوا |
 مهب

 رول هاما 0 9 تفل مس نوران

00 

 ابطنا صرف ن اقاقرمتمواناكال صا ومهعبمح

 ىردالا انهو مست بورشب حتوم الوان
 داو تاولامار الاب 0 ظ

5 00 

 موبلاى صم نايكل اهل سسم
 0 ٠ وللا 0 ا 7

 1 ام آوأ رش
 ةبمشلا نغلق ممسارب كد ن ايزل يشم دقو 2
 يان! 9هةطضا لقدتسريمألو ةئمسور مرت سايب مويلا مصابا

 مز نت 2 0 0

 2 ' جيا
 رس

 يواصل عقلا 1 9| داوملسلاو مهدت كال



 ا

 | ريشلا ةيفي دارا تافاموب نفالت 0 كا .

 !ئضماد 0 0 فك هن
 لا | كال د ةمقب ىصمت مَن
 اع نيرا ةذافم ا

 5 همي هدب رءرسس

 ملال اكولون يئا1ادان الانسة بر هريخأتلا -

 00 ا وف 0 0

 .  ابرُسي عر 27 الك ْ 2-5 قلل هنأ ب دل نم

0 5 1 
 ص ةكرص ديت بب هح
 5 0 اردد
 ظ الطلع وعلا قدس مدل
0 

 هبِلع رسب َعْنع هب كحل اغت هلؤكُق 5 ا مدار نأ
 ايحاكالفموا سان داب قوملايبحاو 1 او ةالصلا

 اعئسوانب دصلا نبي 0 رئت اش
 ٌ 3 00 اا ب طونال قلطت> زاععمر

 0 نم نايل ل افامازه ىل انالو فلخا لع
 يي رسل نريده دئعس 1 ارئصيالمس
 انئَصاَن ( 4ك! امتل سبا

 0 افك 2 0
 ةمرج :

 ظ لادلقءفدد قدها قس ماما
 0 0 4 ف ىلا
 00 دوا لاما هك 1 : 4 م اضل
 00 وصوأ3 لاو هى ند اروقتوا ابشن
 لاحلا قرعتفب سم ادعلاتقت رصف قر وص ق نكل ةصفم هل
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 ا بب7بب7ببب7ببببببب797سساب  لتببجبجج -__ أ

 ل و
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 م هه 1

 يكف |
| | 

 0 . ا 0
 ره 9 21

 و منيب هضافالطو اس قر قرن افقياسو ع
 هك رص نأ عن يبن 0 ق هدب ف هرب
 لاخلا مفي قدصيال اذامرل ثمن منال :نيالكد

 ىلافحالم لاك امدل فب نا عضب هنأ م املا تربع صل اعرتلا 0

 قدعبنو 0 اتا كلور كفا
 0 اا هوهدنانكلاقأم اوصل |وصل اههّضورلا
 لصوص ملا اذهراذف طادتس بلله لاك

0 
 رص 1 داباوصلا لع لجبل عسل ع

 ةفاَضال اع ص دس دةدا 2 0 0 ا
 هلاقنأقمو 0 اره نآل ل اا

 00 ف 6 يتلا ا 3 اولا ادع

 0 6-5 اًملُؤُف أضار يبس ا 3

 للا

 6 0 هنأ 0 لاقل

 ١ يضل ارغيست مديل
 قد فال اا مضيدأ نان ل لوح نذل



 دلو عتبالوشو ىلعملابنالطلا| قتل - ركذو كل قلن قالطلا كال موبلاو نلطنالو طقف ادة فلط كفلط وبلا
 هال مةيرازلا ولبللا ىارع قوم

 ىرحاو للاب ةدحاو ةياثلاو ناضل ديمونا فددالا
 دوف 1/0 فرطلا سكوس فاول 6 1

 ىان ؛فرظل !ىليشكع و فورط اردت جاوب 1 ب رلا نسبت
 "هلام قالنط زماعلا ةحاب كيذ امل اقاكلرالاو

 هك طلكق عن اهملاول للا واارعو م 0
 ةتلطاتما مب ايلا تال اهل راما رسل طفق

 لكل اقالدشلاز ارحب م ا وكل 0
 ةدحاؤ تفلطإب وس دالامبو اسوي قلاطتنا لاقوأو 5

 تارمنالثازكسودبل انو الموبو قفن فيو ناك طف
 اذا ةلاطتت اقع لص اكتم اياهمالَن و ثالث ع
 | . كرو نأو قلطتإلرادلا تلد اةعاسملاولاطتت اوارئتااخ
 1 . ,قمفف ترحواداو هلك القاه وجوب هلع هنالّمفصلا

 عافتالل الر لعح ىلا قولا 1 كوم [بكقلاطسنا لاك
 ا

 كذا 0 00 5 3 و 0 صم رودعلاب

 لم 9 0 3 هنأ

21 4 277 
 ا ارحل !نِم مل لرُحا ل وا



 ] دكه ٠

 دا 0 داك قلاطتنافرارلا كلحو
 ا م ىاسنن نمةلرصافراولا نلخد

 قلاط نئاقرارلا ن لحد

 ىحموأ هس كار لأم : داى فوىرخا تافدا

 قف قثفدأب 0 الكام اتاو امداو َةبطرَشلااموام
 يللا ا 0 ' 0 ع لسا '

 ُن اوح ظ
 ا طت يل رطؤقال

 - عضيلا 0 : هرهوىدرو دل ظ 0 ءاودألا ا 1
 تشاو كابا |ايحاو الو ميل ئلعملا قاروك
 هلاَبَمَت راكميفاما لحرب نرتب دامك ل وحرلاك
 ناقاامل تنص اذادا تري )داون هعبص ص علف

 قيصئنقب الق ىاوامىتموىئم فال ء لاق مدقت اكىلاط
 ةضامل | يصل اصف نم هي ةبرغ امس سيب
 هم نع 50 5 + تولين ديال وسقلا نال كر دى صسقت
 ككاو الااصسقأ ل ىكنس /

 ل 1 كايت هنال بسس 0 فلاربتحعي هناث

 هول ا _

 9 )2 نيل حا 4
 تل بسيون )ف

 ,7 7 اه رت
 , 200 , ه0 م 0

 م7 0 : ةدوحور وب نيل لحل
 ا 2 .

 كيا تبحر 00



 أ/,قبلعنلا نافالك,

 ظ 000 اا 0 00
 . انابممىدرو املا هم

 تنافرانلا تلح و اياه ةباتكو عيّرصب
 0 ابوماطسب ةرحاو نان فلخف ترجحوق قلاط
 انآ در 0-0

 طر ملا ندري دزرف اطرفب ب نوصل ٍ
 2 2 يابابا لتسسل .

 هىلم !الةارملاو ع

 0 اوف ظ ا اوال ط قيلت يجد ثدحت) هنال قلعللا
 ,سيرلل قيلكتلاد حام| عاقب او
 ارصملاراشبإ

 . نس مو 0 إ بلع ل ادمرِجلا تت ,

 0 رد يع اس ةلدرتسم
 ةرحاواليقيلغنلاب ناتنت وربه ا

0 
 00 7 ةلفلييينيب

 دا لكلا بل ملف ونامل بايك دالاس وقل ا

 ظ ا 0 0 7 .

: 2 7 
 يأ

 ظ 1 /



 ْآ علوه ار. فو ةدجاولا هذه عقدي ىضاوق لاو ظ
 ٌىلعم لا ءفنالق يطاب نئئامال ظ
 ا 0 ٍ

 داراول دولا نال رسل آئةذاوجوزلل ا ءوقولا)
4 انا جيغيمن لك: كلب همصب ع الجت |

 ولو 

 07 د 15ز ارككتل ىعتسياام اهوا نايولع 0

 سزمهتدحاو نقلط ا يول وشن نط ظ
 نأو نارحور مص اوب جهيم الكنق نرتم ا

 ا ا
 قياما زا

 ' 0 ماعم 5 اف +

1 20 5-0-0 

 لاشي همر تا الل ةياتلا ظ
 بعل

 4 لاذ ع 0

 0 ا نانا .لعلملا ظ

 قارا هيلانلا دعب ني الاعب ىلط سال 1

 ىسالا كد ذركذ ةركذ ٌمسالَت : نابت كالا َقالْطِب قتعب

 اهيدبلااق انعشتلاك 0 ووك املا نول يكتنف
 دحاو ريع قع ولف بيرم نوال قابانلا

 ئم د ديما ١

 ن فقتعلاديعر تعي يشانرموااعمعبرالاىاش
 وين ةدعاقلاورماكر لا ىصت اب . يدع 1

 ن اننعال ثديي ىخاىيالرابنعاكو درعا
 ل اموةيئاث خا هسصت تاب يا

 نرحل مووت تسب هلت اهدعب دعبال تلاته انل | ني

 ؤالطمبملع قدصوئالهنَن ا الأ

 ا رووا ير ةكلاقل ف الطب ةجدراو نين فالطو
 7 مفدص نر ةءهعلا الطب ةعيسو تالكقالطوئكدحاو

 اجا يتسن تالف ةدحاو قال
 ْ ل لت



 الط كالتلا انس ١ 0 ظ ةعربسن انرلاو نارح ' 1 0 ضب تالا دكاضأ لوو فصل ارو 0 املأ( قالطُو نال سرع هع رس قع 0 املآو ةييراوقئالكو سب 0 7 دراابف
 ال 0 يللا 1

 ١ قل ااباكهجحدالا مقال 1

 اا ها الملا قامتنابال ا كهذ |
 دوار نالت تعبد ح1 عندو اقا و
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 ,ربخالاعمواورحوذاثلا
 ا ا ! علا

5 0 0 00 

1 5 
0 0 3-2 0 1 
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 قف

 ظ 0 ١ ]
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 0 2 5 ل 000 1

 5 فلطنات تالخلا مش
 انالك كول قاما نانا تلح ا

 لاحةفصلاد ادوحود نأ اا[ اذبا حاكما لاح ظ

 اقفل نو #ملا برص الق كاملا |
 هالك ئن كم ةنوسيلا اخبر ضلاولفاعلا .
 هددناب طب الحرص ناو عيوقول | مدع زب يبح نجلا مالك ا

 يد تكا ركنا يااض هون قالطلا قلع و!ةيونيبل !اببك

 1 ناموا تيس ع
 1 ة قو (ساكسل داما اوما كئفيلطت ىنافنا وانعم قائزطا 1

 قيمر ولطلب ضو كا ءأس كفل ا
 لك قاتلا قب راس او قيلطلا هيك ق أتي نسر صحي 1
 006 0 1 انج نالهف ىكروصلانم |
 2 ا
 ماطر اضل ليك محم الاقنافرصملافالطا ٠

 امال قاذا ندم ,دباناورخالا ماقم موفي دقاممالكذال ١

 اديعيوااس 3 انما انفدن 0 7 ناو هسفن لعل منال

 يىحعما ذايد]رااذادنا د اق داراام 2 1
 طم الدار هيأب ل نسل انشوارص ريمي هنانا 1 3 ٠

 ءضانفام قال ةيظرَكلا عامتج امج ١
 ' لشمال 0 7 السلال



 ظ 0220 اق نام يح سالو ا 2

 ظ
 ؤ كني هنالك هدالق كرتلا نبي تل شا نكس م« ةدحاوا اواروك ١ قيلطن قىلاطتن همعسكسا ل اف ظ 0

 . هش ل جلاو هن وكسل ىرخأ عفيف 0 اال
 4 1 ودعا كو

1 | 

0 : 
 : هىهبصبر

 ماتا نامي 1 :١اطتنأ فاول هرم قائل 77/1 ١
 ظ انآ الالم تلق دواحلا 3عقك
 +1 دا نعت 0 لل 00

0 
 اكناق تيقومل قل لحل ىتشولا ل [5سبئبو
 د ةعيبل 0 تلكدمل 1 11 اوف

0 ' 
3 0 

 1 دانت ل ةولورش داموا هلا 1
 و وىيمصتب ةصورلا 0 ظ 0 آ 7 1 :



: 0 2 
 2 ا ْ نيرا حدا

 0 ا

 2-0 ا

0-2 1 

 ا 0 5

 هالك 1 3 تْسأف بوش نأ 0
 , 1 كاشي الانا نا ظ
 3 0 ل 0-0 ؤ

 ةريرئلاى أت

 ظ فل جدلا ص 0 ظ أ
 6 5 0 ّن 0 0

 وتجميل وع م م جت 2 ل بفسلا ظ
 ٍ اظلحايل نكيطناو ىلالا وى ولاشك ظ
 يحرم وبر ةنس نورل الماكارلو ثرذو نأ 0 2 :
 سح . وح :نلدرح ا

 0 تقلا 0 أ

 دعلابب و رحمة ئصمو /

 ياس ا ا ا
 "< ة َى 1

 ا
 دوجو مرعب علل ف هاللط

 يب

ََّ 
2 

 مادا
1 5 
 2 ل

 نا



 ا ا 0 دج
00 

 0-5 0 ظ
 جيفداب ا

 سظياول .'
 0 اقولو ذأحلا 1-2 5 4

 و5
 0 : ا ايلا اجلا و تلاكلاو

 دورا 0 كارد |
 53 ا

0 0 

 ' لمح كابؤالط
 م كو 0



 لابو مدل 3 ةفطنل ٍ
 ل امو كلمن 0 7 301 ظ

 راو نتف لعف ىذ 0 :

 ا اطكتناف تلو ناذاقواىش

 2 !بصتلاب# متلطَف ركذ كنطب قفاكذا داركؤب الاه تكا
 ف دلو ناو نين نبنمصلا ىف تال 0

 0 انوكيو ةدالول ابرروصلا هده 1 1 بج ١ىصقسو ظ 0

 نط اجىبىنب حيل الأ ففوثو نانسلط ا
 رمال ملل | جنس نالطلا توا ةدالولإب ةدعلا صتفشتو
 يودل تدلع 5 0 حسبما

 ىلملا نبج 31 1
 20011 الة متوكب فصول دا ]5 د نحل د يللا 1

 بلع ئرح ١ ااه | نإ همعباوملاقل بخ ناك

 7 أل ل نيل زتاداذسإ] صول
3 1 

 7 جقيش قولو ّيئاواركر 0 0-5 ' | قناوااركو لحل

: 
 اكنأ فلذ دم نال نانقلط : لأ

 ٠ْ كلام طل 0

 1 11 ما 0 1 نانو 1
 هيي اركذ 5 ناكل 00 انئنأف ىفئو قنا 4

 0 نلاهحات امي 7 اا ةربوصضن'
 ووحرعنولف مولا لاحد جون ل ةدالولا نالت لوشن

 هلو تاو دالولابقلعتلا تاناذأكا ا ا
 بالو موزلا قحلن 70 ابايئرع نرسوقناو ةفضلاروجول

 د يس ميرال ىانلاب تناو لوألا ةدالو رعب تو نادرخ الحمم ١ ه1 خر نودامرعصق نب ناكناب ل والا ]جنم اكااوس قالط#ب 4
2 

3 
1 



 ال 0 أو لابنه 0 ل ظ
 000 0 ا و اعمق

 نا ل ذأوةفلطو تدلوني ترلوو ١
 ترلوو قكلاطتئافادلو 0 0-6

 منلاَن هدرعوب ل و محرلا 4 تصئقن
 7010 7 عم 01 دام 0 0

 ا ةوطومربقل لاقداعأكم 1
 هلاثةفلطمب مدفن ةيرميبلا 2

 يوب نااثالت ىلطتائاقاعم, نولواذااما] هال اب هرعب رشكتو
 أرق الأب رئكتو رسم حرس قا ييسملاق ةدحاوو الاوادلو
 عبا 00 ةدالوبنالث عفو اير اعب 0 نأك

 مجلد ىانل بعيد فليت 9 نبئئا تدل 1 وا

 00 مادا متصلا اوح بمال افولو ةرمامل

 ن رلوهئىلا ايحاوصف تدلو

 بحاوص هى الءىبّممةدحاو لكل 0 ةدحاو ةدحاو لك
 ظ ظ سل است لامن ع قب الو ملط تا ا يبا دو تمور

 1 ؟ةبحاأص عبوس تاع | ا

 ' ىلاطن اق ُكَنَفْلَط

 ' م ا يازغلالا



 : و نسعناووي نلبس لتنال

 ١ لحد برئ اهدعل نم دالوب قالطايرلع
 ٌتفْلع 1 ا دو ادم كاتم 00 ا
 يلطسؤوالصألو ال !ىلطنال [تقو نااايس ةدحاوا#

 ليلص 0 ةدأل
 قير 10 5 1 ظ
 محب ةدالوالو لوالأب احن ونداو 0 | نيب ةيمعل 0

 ةيصلاوسالعجلا قالطل ظ

 ف ذو نم كد الون ئه ش وا تدافع اننا تلف ا ١ ظ

 طن لل طامز موسكو 1 ظ
 ظ 11111111 كتمت ا وأي ف يقر 6 دالؤل

 0 ا ظ
 ريع وودوهفس ىروحالا كر ذو هالك

 كولو نا وا لن ل ير سرازلا ارل ام 7 ءاعم تالت لو :

 هفلط تايقابلانِص دانا فلا تفلطاطم ةرحاو
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 لاب ىسيسم ا مرحوم نارقل ارهداط ّن ع ديعب هنا لاكد
 0 , رو نارهلا اف ت لاوس دار مغ ةرم ا تنمفناوال اق

 دعانتمإل ان ومارش اطمراصر وهس ةعبر) نمسا تكرم ار اهلفلا

 اك ةرافكومزديرل ةدم اف ىلا رورو ر هيس ا ةعمرا قوف ىطولاّس

 كو يلدا اهينمايةنحوزا ف حت أكالهال '
 ١ : ]| و ةقيلعتلا بحاصدي مزج اراه
 | تا !)ىحدا ملوك اك ىيهملا هلم مص لرسم كل '
 ل (ءىبَقحبلا لاك اهءرافرطلا يكول

 ظ ا 00 و ىطول ابالإر اهرلشا | :كمذ ي ا مي اد ظ ١ تكن مل ناكملا لن رب روتي روع الو هل تيرعت تمر ول اهب |
 23 0 نموبرلار ا نكي يح قلطم اهيببطو رحيل ظ

 درب نال نوني ادلافتلاط تنال اذا هنأ
 ثم ىطي وبلا نمي تم ارلا ء الح اء ىلع اًنَعرخ | ذا (مارادلا'
 ٌىلطملار اهل كروم حالا و عحو يا داح ا ف قاللس ع قيمت
 )رح تناك اهينيعمبرك تق دول درف الجر ارها زهيوىعيسا
 نيك نكت نزل ونة دست ىصا

 عار وزنك ع ننن ١ دحاور هظي تهرمج ع جدال الو
 نمو نمكسم ١ نان رصلا لفل و وجول نهينسراد اظمف
 مهلع بك اوكورر (و ٍؤَمسَِحو نهتم دعي امك نهّئالط عسب
 ١ كمرهرم كرواو طهيوح يي >وعلاورز اه وجوال ١
 تبيح و هريئوا قالطوا توع ,نموصعب  دوعلا ع تشم | ني 0

 ١ اوس نر اذكه يلع م ارولا ت5 نتهينس هيو داع نع دروب ةر 8
 ا ًةدصاو كت عرط اظإ د و امإ جراكلا د اتال تهيب دا نمركشا |

 ا مظالم ون وو للملا درعتمل (وطع تار اقكعيرا هيلعغ >رغم التغلب
 اك بلا و نسر عع ا”هيلا تم ت الكر بداب عبمالا يا تمتع |

 يللا



 ١ داون ار يع قاما لوز! ثالدلا تح ةرحا دكت عدي ادغ يو الاب
 ١ ةكلاعرا ف وَوْس اًننار اهزخب 4والا "د وعلخ هءلاوتك) قامرورهاظن
 / بوعةعبارنا قراعن ان ةويارلار اهرطن نحل املا تو حن اًنناد اهبلخب
 ءارعا قر اورلفلا ظفل زرت نو عبد امالاو تاراذكت اله ددعع (ه طر اه
 | لب اًسريكاتلا نال ةرصوراهطخا مكانة صق و الاصتماريركك ةرحرو
 انا ارم ابوك (هركسه) نا ةراوكم علم قالطل كلور امقغ ئرد) ىف
 | ميكان رصد لصقولاعال صعد ملكى ش الغ (هبوع اههتر اي

 اومنلا مبشل ياويل بقيلبتو الله بيعت مالا يف بقيالدن
 . | :قتالاهطقوي رجر (هلخ اه اًءروكن اعل وألا تعردكي مل اذا مو قالت اد
 ١ ارانالاف (ف انتساارما راهظلار ركن ء صم ف) هذعر ؤكتل اب لوال كح
 : فالطلاكئىن (تسما دووب راهللل > معلا ىديتععل هب وطع داعب مهلا
 ل رعتلا يلع ولتا)إ و تاره يس يلعئيمبلار اركتل دورعّسال ك اًنناو
 ]ل انلاو (هزمز كاسمارد لوال/ر اهرظلاي مباع هشاَتنا ةرم ابون )
 ١ |اددكر اعزوجيإلى تسد با نمير تيم اد حاد ىح 2 اف راهلظلا نال
 ١ فالطنانا ٍيَّودإو ىالطلا نم هرظن فالك احلا هيعرورظالا و ' ًاضايساالوا ربكاتوني مل ناب قلطا )ام هم ا تكس و بسسيسبنت
 قفا وزري "ودمج اد رهاظ هر ركاذ اغ هحني ولا ءروصح
 !١ هه داو اهي طعا اخانبتس | نمعبن اب وا مدكأق قععبل ابرصقو لو
 |١ دهدررلو ىاريظكيل ع قلاطتث امرادلا تنئد نا لافولوهْزَح
 ا" عموما يرعالان اى فان الا م صقبارارممحاورعغ ومس ١" لع نونا ف انيتسالا ف د معتلا يبقلسلاكشتس ادراوئال) |١ "اصور مرج اود عحرترهطي ئفح و دحا 4 >معّس ملقلطا ناو م بكمل لوكرلا بقع اهقلط ن (ولوخملا معن رجإو د روب اهلك ١" تاراوكيإ تبجوو الم ا هّيرؤا اوس تار اذككا ت دمعت تانيتسالا ةينبورركداو ا : ركن )و سل ( بع ىف هجرخ ن١ ود وعي مل ديكأتن ا هينب لورا
 ١ ضومع (ي ين قرولا يو ةوحاو هر افك مرديوسا صم ا يدان
 7 طع (نئرلط 7 مس راهطلا جمل ١ ناب (عييب قرقو ىهتنا
 ١ زإؤا لاف او كابمر لص تعل ال بكر اهلظلا وكون دوعال ١ اكورموسابي ا لصون روزتلا ل بك (ركدرحا توه كير اهلعلا عمو ١" 2ورَتنا نعبتكد يء اروظكى عدت اء :ارلعرتعزتا / نا لاقول
 1 هعداوعز ارلثا تملحدنإا لاقرت و ئارطلا قون ابرماذءاو ' ١ وادب فردت ءاهظرك) توم يك قجوتي إلك قيؤفسإ يع ظ ُُد ان أكعاب اره, اطمريصن هذ م ي* 0 تنازاملع بد زنا

 العلعإل



 اهيمجئييبسلا ياعوعروملو درك ملل وحرلال يقر فكو كتيطوال |

 نا 1 ههيصب راهلتلا ىوغونو تيتو ولوح لا عة اهلا مسدّوَسك |

 كارد نالها اردو طا هك هر وو انكقتعقلعو ااه

 ةتارمإ نع لوارشاطولو عجم رامي نع (هروتعاو اهيسره ال يه
 لتعفض يطناور تاتا تع اهتشسل وصل اس سرا

 2007 مدت نيضتي هنع اهكادع) نال اكنلا سعت وهنعتئتع ا

 وطه و طفغراهظلاةر افكال اهيسنج ي)ةر انك ناتكما
 ىلاوّت نسا نه فيفح بنل | اهرشسل ر كسلا وهدو :رفكلا نهةذروكا

 مارح ببس تارامكل١ لهور زرلا مكس وئأل ارفاكع ارزلا يمسو '

 اهمدحو ١ ناهجووئاولال لول ر باوجوارنز اقئن) و دورح اكرجا هز

 و اا اهنال ماللا ربع نب امهر يعن تدرب

 لك ورنموم ”مهقر_رر كم ىف هنا ذوكد مع اثكل | انهررح اف كارا

 تار حوي) عاونا يقر بتعي اهرصملاوروصصو ئيك(سم رع ماعطا كان

 اهي ةينلا طارتش ابادتسم طقشراهرظلاةراذكل اصخ عبق عك مث 1

 ثع ماوطالاو ا موصلاو ١ّىتولا يون ن ابا هيت لع 0
 كن ايئناب ( + 5 اهل اكل مهرطت بكى د ام قح اهزازلوز امكن

 ىلع ب حاولا م اعطال/وا ةوسكتا وا موصلاو| ف انعال/ىقكي الث

 قكتقلاواراهظل اب بجاولا ىونولم من ىذنلاب بجده يزل
 ةازعإل تقوار نوار اهظ نع اهدا دي ملو ةبقر هيلع ناكولم |

 قضمرعتلا طش ال هنا ههالكم هيفا درينت بحجاولا قّعلا مِن 2
 دمارتمكا طرشيالو انضرفال/ نوؤكال اهي ال كف لوه اورج و َديصر تنل ١

 ئه عوبكبا ىهدقن اهاهيرتت محلب ماعطالاو) ىاتعال ابد ينلا
 هندل انتو دب وصب دو +اعصالا نع تاقوصلام باب ' ْ

 .ككوب (هيارست ارربقا بح نإ يئاردل (عبن انه يم نرو هس ار هال ١

 ق اهل ام ا دزعب اهيرم بعج جو شكرا هلاق اء ىقبنيف اهمدقاذدو ١

 اورتتسي موصل ابرْهآَت ) ن٠ ب اتكل١ | رق درخ ١و ) ق اسو 6 اهردإ 1

 طرتتم همم م دوب هيقل ناباهنيينعتال تيا |

 اههنسالكئ ) عم احب كلل لام ا تيييعت لاك 1 رأي 1 تس لا 1

 ةرازكلا دبس تبتر نع ماكس 1

عا ناو [هنع هازجار اهظو اتق ةر افك ة يدع تاكو 1
 نت رصإو قت

 ةالسصل اىوِزلا يف اهرنيمعت ط ورتب مل نر و (يكررضنإ تع تفطر 1
1 



 أ الينميدا وسبب اه وقسكاع تامارؤلا يلا ةعز اناهلاصخمظعم يق اهزال
 ٠ نالجالصلا ف مامالا ئرعت يف اطخاول اكهزكتمل اطخولو هيلعاهريغ يون
 اينوكك انهو 4ع وقتي هع تراي نا ٌىرقلاو يدل نيح برغل ياطعاو لام
 مادطلاو فعل اب هدوع هدر ؤكي اسم اكر هال ىذلا هسسيعبنت ديلع
 |هساربع ٌتريوارق اكذاه ربع مس ن اب هت افكت ع هك انعاروصتسبو
 ١ موعلاو كلذ وو ا هبيجق قد انك عررسم ا :لوبع قع املس لوغو

 اصووبو | يطولا كري موصلا يثعر د (ةوعد وم يىدطيالو جميإل هم
 ْ . انسيك ب رّوكلل الزبر متلا هبرغك اه.ةد (ذكلا ميم همي اطبرش
 ١ هرم زخوبو نيرخ ادم ا نععل ل (ىىعارلاهل اازسمذ هن ةنرر#
  ةينبا) نير هيلعمل نأ الام ٍوغد ولم نيدلا انعك ف ةينلا طورتش 5
 !اببوجو رعب رئرهركذاست يدلاكو "وَعَت و هدقو لاق خدبط ن اكافول ١
 . ماظسال] دوب اطرق ماقطا]/و ىاعال اب ؛ ةرافلكا هب جيو ةر كم
 ةبترعو اهلوا يف ةريخ نكون ى٠4قرافكلا ةنتو ةدرلا فم فكنا و

 'عامج او زّونا ةراؤكي ضو ةبترهو نام الا باب ف ايسو (هررخا يف
 ط افك ل اصخدل اقن 5 يفعرشرقوراهظلاو ن انصعرر اهي يف

 5 .قتعل اب لاصنءام ست م اهيز نعاسلا طهر رعسءلو عت زدتراهبطلا

 ٠ هن او رلاتلا الو اد] قلعت هذ دعب لقي ملهن اذ فوصوملا
 /حركدو ماص قتفلا نع زج (5لاعرت هم اك )و قولا
 اكرم ةيئوع اهل اصح ل اتولو مافطال ابرنكم وصلا نعزي ى ار اقوغ
 ْش ١ طورط ةجدرا ةرافنك) يدب زج ا يورو ئصحا) ناكن قدور نب

 !ياسللافبتو) ننوبالامح) مالس ايونو ةنهومه هلوعب هركذ ام اهلو١

 ١ ' كلور هوم ة بور برجك ل تقلا ةراوكى ى اهتل اجر فاكر ادع

 قي 1 فريقا يعرامظلا ديا قلطم الجدااهيلعاس ايئاهر اهب

 ' ماجر نم نيو هوس او ره اس )و ىل ات ءاوع يئلطلا كل تق)
 ْ رجة اكزل  نالو متمرد تعز اودهتس او فعن دوق ددقم ا يلع

 "تار افنكا قاب ف ناو ))) طوس ووهنةر وكر 1 ا يجرم

 | ىنعي نابل ذعإ " اهيف رع الب ةم اس ن ولكن اهلا طخد | انم»
 ا النول غم فتيل هلاج الك“ دوصقم ا نا) انيبار ارض) بسككا وهذ 7
 ظ ! للك عيخالاو هسفت ه ىد افك ل فتسا رذإ لكذ ل صك اعإو رارعازا
 ظ ١ ملو رسللاو للا تيب رصم ا وجا )ف بنت هيك يلو هسفن ىلع
 ىزجيا) هذا عم باستنكا) | هنكمي نعمنا نال دبا فير صنقي

 ' ةتنك



 معافطعنم بسكتا لمد نإ عصيورصخا ن لعن هيلع وفد :

 لمقتل (بررضياع انهد بيعلا يف عم اثينا هظح لهو باكصالا اخ ىصخا ىلع |
 اهريف د ورمقلا هال ١مدللا مئتي ام طرجتم الا تبع يمتطحالميلتت
 ل. امس بيع و ع اهب اكاد وصوم لعام 2 اكنلا بيع يفد ا

 فصر) هربتعاام يلعرصم اع رئت هب قيلبافدماب درك >مربتع امةملام اب ا

 هلوع ه يدوالاو تمر 7 الو هب هلوكئروكوم ُيٌكناوعَنموازج) نهةبكرلا |

 هداإو ددالا ّىالطإ/ياسلل(عبتولو هفازس ايرإح موي نباولد_ذ تر 4-2 ا

 ١

 رصلا اهبكى ىرجال كبح ورفلا ىر او هدرب ىجري نصير اكوهيو هربكهحس )1

 ل (قلكُم هبر وكت نع توكيا نسرو هرايخىُسلا رع نالويءداقحهنإلا

 ْ ْى] قنيصم ا م ]لكم هروا ةسسيسبنت 7 يئايورلاهن (ءازقلا فالح نمروزفل

 2مل مهاد ىكزعالر هيَس) دبب تنورل ل دصفتاولو ئمسم ْ ١

 1 ةودعإ) همنا ب ذم .ابنال نموهنو عرقا < زجل معلا مث اك مهنه

 فرعونورررسشمع ةهجرع تركن ن ن اب ىّسه ع ء اين منكع - قطاعن ا فرح

 ّيِلسلا هن يعرصب فعضصنرمل روعإ ىزج كولن : احر رح اف ى اى ثم ا مهلا

 يزهتّزمل اتيبار ارصا لهل ابرلس) و اهتقعضص»ن هولا ةدايز ياك
 0007 و كف لوقدو يمال اباعَمكألا مدع هع الكم هيت كيسا 5

 يت أمس اكن ولا فالخعمدي دج ع منصبا رورعو يهلا يف ساي املا

 د اعرث دتيدزخ انادي انج هربعب يهدذول مهلوتب لكشيا طه ليقذ ان

 ! رصال/يهل ١ ق زوالا ناب صا اوزيل مضاوي ْ

 2 لاك . ىبرخا ىرج و عمسلاو و د ام وهن و مسح يرجي راطلا ق4 (ًندو ْ

 ا ا تلو ةر اًنالر مهعب ةسوراى وهنر انا تمفقا د د1 هّمحلا 1

 1 ركنذ عارتجا نال هزجرمل ىسركللو ممصلا نيب عج ن انه يبحتلا يلام ٍْ
 «. كن رك قطار ذل اعْبن ةضور لاي هم ]ل تمه الند مصل | كد ايز ثدوي /

 ىلا وداء نويزتمجم سو + مكخاو ىرووم ه ائناوهوارخالا 0

 كلذ روع نزل اهلك ه بلت عدا (ص) دقانو هنن ٌدامكام و دفنا معءئاكو

 مكاف ىريو ىزجإلف هيرب عب اص) رمان فالخخرسككاو» قل اب كّئرل

 عمل صر الاو اًنرَملاو اًعترلاةعالاو ئنعلاو بويه او نانسالا

 م ريفؤيثنلا و ضب نموه ىىالاوهعنص تال ثعو شطبلا قيعضو ا

 : للو هدكل عالة يتعو نمد | 0 كح (هلارابررلا م لوو مهب هيلع عم مدع

 ١ عد مه عمسلاو (ركتل يعو اههلو كب رهنب ءرمنحو) لحجر وّئاف

 ١ فكأو 3 كدكو هد 1و0دو رصنإا ند هب ىه امكدقعو] اهكيرح) مر فف نإ مقحفاو



 1 دنع تضم امهددهت نال يطسو وب امنع و ماهعإاك (هريع نم ئيتلمم 1
 مضي اءاورصد الرب د نمزصْمِب ور دعخ نم ىلع | موع نا مهعي دمالك
 : | عتنلوص |ئمىتملغارقعو زم ا ةزامعتق] وره ىسلو هك 6

 ' اهيضنسرزعتل ءاوقأ رح ماهد) وع ارئاخو) نك ومصاب
  هلئاهرّ وريرك اف ىزج الود) ًاركذ (ييراع حرب د ىرعطة ور اق 0
 اهل د] ةيطسووز ميايسو) ماهجا تن ئه ٍٍيِبْضارَك (ن]/و(©وباصر رق اوالو
  ماه/الام ع ع عونغ اركادوىك ىوخالا قعرعمن وعي ننهمصتخو ماع ىّرك
 , ماهالا دورت هيضوارج) عجر إل| ع دإصالا َنْعيظفلاهلع انا تزقئ ولف
 1 رك نغاإل ورورمكقك اب لدك قال سللاو للا تعزجلع مركظ ىرعإلو

 1 ١ لقاعاهرتكاق وه ئم فالكم هند دو صو | لويصحرمرعل توجد تقو
 |[ هيِقاَع) عزو جدورجنمز ىوتسائهموئقشلا 1 ىترسكا الل (تيلقت ى ىَرهي

 1  رتوب(نوبطهلا ع نع فعن ةرئكلاة قاغال) هز ف تاكن | معن + هكرع

 : عنو للا ةحاءال] نمزينعرتلاى زهشإل نمز عم توكي ناب
 ١" ماقالو هر َضَرَملا نا نحر ءر عمت ىلكن إيرت يانصز ل قلا

 ٠١ الو طصالاو نغني نئتجا د اتت غقرابع ف هسيبنت عنج
 ١" 0/9 ماض بافيك اقعن از كلا نم توككرذ نومجي هت وارشكا نه
 ١/ نعى احب ثعدد اك( للشت ]يحاصكه تلف زور اتجوز ل ضرر
 ١١ دنع(جيرلاد وجو وق اك خعب تام ن15 كرك اك هروب ىجس
 ' ١ صربال نع ارلاٍ يعم! ب :ناَجْرَخا صول توؤي نال ّمع هتومو قاتغالا
 ا لالتخالالي تاو تظلا اوس ارب زوبر ت حر عع
 ١١ بوضعش نإ ن ايت بوصل ريع نع يول اكىتعلا قعد هيلا
 1 . تنع قانعالا ف ىلا ل يَ | طرطدا ع صال لع ىزعإل هنا
 ' درو فق معي قتمي بيرق ارش فرحي ناو هن وون كر ىاذ اس١ اعدر «قكت١

 ١ نهسدقتع نال رازكن عوددع ةينن اعرقو) الصا ناك اب طرغدا
 'ك ' تقاعد اقل ههبنت ةرازكلا فا اهنع صني الم ٌهبارملا ةهدب :

 0 قولا قتنسالو مركب صولا لطول ةتبه نامزلوشسا نأ
 / صّوب ابكى ذ ىدعالوداطيتس الا هج ق تملا (ويءا تسال
 : قديم بسك ءابسسس ذيل دباب اتكا ببسوتيمقتع نا

 ') رماوواو يجمل ايرترحد صْرل اعز ابي هتئلارجو نر مهءاظرع ف١
 1 يل ازهر يقتل | ف تلح تا وةَدصو ل1 سوم اع ب فى ىد اف
 !ز يح يفارد] نابا6صوتع اىقغ اقلطع و نم اد وهج اد يماشلا نعل قنو

 يي
 هع



 فضم ارجهيبنت ص نلا ع ىلع )يا رور نع ة رس اهلا يفازجالا "هب انكك١ باب يف .

 قلعانايمرعفر روج اهينف متر رتأكرمقم ا قتع ٌةفاضا يكعدرهباهورلولا ما
 اههساز (هيارْسةعص مرعل رس يلع صو طظعز وجال فاضمر رقت الب يذل
 همس رع هقتك ولعل اوهد و رب ره ىزك هر ع اى وب ككاو :)) تس الاب قلعت
 مان (رربنعمللع نال_مبوتلار عة َدصن هقتع ّقلعم همرح تن ١ك

 لكرجوب اك هقلعو) ةر انككا نم هّءتعر اذإ!دصدوت اورصت عسمج ءىجلدلدب :
 لعجدارا ناف لوو يفعا زهدو هزكيرل كوا)ةذصلابؤّولع (5يءل!ةؤصلا
 لوون ناكريذ و راسخ د لوا فج يزول اهلوصحر رع كر اهكاعيمكعملا قبلا
 رحتنناو (هييلُحد نا( اً هل لووبر عبر صتئافزادلا تلخد ناهريفلالوا ١
 هند ال هتراركن ع يزجإلو (هيل وم ح رنعه صلب فلعل ا قتعض قر افك ع ١

 ذنخوز ىنتلا هتر (ذكنع قّعلا يف ليشي لو لوال) قريعتل ام قدولا ىديسم
 ىوهو نصر ررجهبر وماكان الةرافنكا نع قتعاهيندت كد نكنعملا ا تن (ورارلا تلد نا هدبعل هلرهكى مالا عوز سب ةرافكن) فتع قينعت دل ١

 اطالليذصب نوكين ١ هع هّهّتع قلعم ا ةطرتسيو قداس ) قملعتل اب لمصاح
 رعدتشن انموؤلانعدزجياذا ةه<ج-ةب اتكوت اهي لاقولت قيلعتلالاع
 ررخ نا لاو | قرافكن عرصت ناو تفص) ادام فأكل هربدلو | فر افكذ ع

 ةءازكلا نكيزح هلو قّيِع قؤصلا ترجو رت قر افك عرحو موف امهس ئيثجلا
 ةفسعلا برسوم هبن اير ةؤصن ةر ًوكك) نع يزجم ا هررع تع قلعرلو
 كالا مالك مز خوي امقلعم ار (يناميؤب ٌةؤصلا ترجو ن)هارجا
 ىو ]رسوه قدعل ا ناكن اب (رمّهتع( رون ت1 ن اجو نوهفيرع يجي
 رفازم يلع هتررّتل هبص اع نم وعازتتنا يىاعروّودرل دلو بوصفم ىكحل

 ف تعادعااوسم (عرغر لاقل انعال) دهدولو مّن يحراع ناانعبهسنن
 أرجالا | ركع قّعلا ةوون يقف لرش ىبل (رميهع نال الرما (هبسفنا ا

 ىزميال هرج وطقتا نهنإ) مع هب ءاردق اتعازجي مل (هتايح موب نان
 مزن بع ةرطفلا فالك ه بكل وكشم طّقسم او نّفينم يوجولا) نال
 قاتم ال) ل طببو قتلا ياهرعبتيو اهيجيشتسا نادل هاحىزجتو
 ىرجالو ضرفلا طوّوس عم إ قتعلا خود (شتسالا عشير لاذ اوهتروص

 يل ولرهل) و |رميسفنل بسككا نع (عيزجت لام ج (2سم كو وت وفنم يدعم
 ىرحيوروصلاو هود ي ند ]نعيرم ا ىر اغا ذه ءامهيعو انهى ب ءاميب ٠
 لتكب يقلل مرق نهنإ يرمناو لكلل مرمت نه ف الذ هلكت متحكنم |

 نكتملا ذاتي رقه ذّدقّم كم اء هدرب يجري ة/ضيرلن اك تقدر نانابلاَغ
 ا
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 هد ربع قادنعا زج ف كننجو صيقشتلا انه قتعلا يم ضيالد :نببلا عصرتد تو
 ِ مهلا و ىصنو ميقلا | ىصن (ورتم]ه نع قذتخاو ا (رهنضح قفتا دعس (هك ىلع
 | ربع ءوميوا ي رسب وت د هاونام ىلع افموبه ئنولاع »لهو قرلا ف َىيبَجر لاى ميلا
 1 ١ ف هبضو لوالان نم ا مالكر شاظو .يبجرت الب اهيص ئدضورنا قن اهججو ةرانكن ع

 ١ الكم ىوّيسعوا (ببوه (عدرصار هطول امو قاثلا هرب اغرهظكو روويغل لعد ١
 ْ قسوة رحاو ةرافكنع اربي ناكلا ل عو هتر افكت عارتضمدحا زبر لصيعبتلا لعغ

 "نع هب دبعّقتع عا ناب صيقشتتل | نعرذكملا تكسول دسيبنت ىزحا هيلع
 1 ْ رصا يقر اوكتعةبكئر رك شو م اهالإ هد مرج ائوص ر هذ يلع د زد را و ديكر افك

 ١ هيلع: ر افك ع نيربعنمهل نيؤسد ,رسعم قدعاولو و ىجري ءرهرزر ىقدحو

 ١ لاروسسالا هد اواوش و دوصقم ا لوصم !رج [,3 (ب نانا اخ الإ عم ال اى
 . اعلطم ازجالات لام )و ةيغصالا ق تاو يزكي إل اكاقلطم عنل1ي (دن١و

 لب رمد هدزجكرسوم ارسعم ابر خوخ و ص اّنَسالاَة ل زنم ص (قش الل اليزشت
 . طفت اقيرحا ف اب ناكول سن ) ومالي شفا «بيبنن (ميك اب يلا ضن ايرسلم يع

 كا ةلم اكدر صوزنم ازجالا شاظلا لب /نكس يلو شك زنا اون هزكتمل ارح
 ا نمر فكن نكرخ)ا يد و هنيدإ للرسم ربع قصت رسوم ىدع)ولورظ اطارهو

 59 )و هاًرجا اهيلإ امعد) دكر ش بمن قرع ىوصوبصن قمع عم يون ن اذ
 | ةبكرل اولخوبارلا طرْسلا عَ ور قدر اهرهكبت اهلا طف هبصن فرصتيف

 | كوبوتر (قكّنع ادبع فدعا ولو هوجن : 3 يات هجلا ركع ضوعلا موش نع
 /  ريهوف ١ ةهسصبنت اهل هدرّج مدمن كر وكن ع فانعالا كن ذ زكر هذخاي
 | ىلع ير (فكن ادع يَفَتع اكويعلا يع ضوعلال وجني قردال نإ ضوعنا ةّئالط)

 و

 ْ . ليف لحئناب في (فكنعازه يديعتقتع اءينجا ىفعوااهلا قعدرت ن)

 ٠١ وه» [روف ةفتعيم ا دك عو كر انك اكن ع كدبعق تعا ينجال هل لوجبو)
 ] ]لول) ميو ىهجونا م م| يى_ّيلم ا نعضوعلا قهتسازج لاذ ادرك

 ١" قتولاركد اكو هسفئل هاعءورج ننوه الو ل ذ ابلا يك هدمعب ( هد لق تعمل .

 ١ قاتعالاو لاقغادارطتس» ِة ىو افكار ع يف مد ركح يدب اخ ىصعومن هر (قك ١ نع

 ' يعرتسلا نمو قبلخن بوُم اهديك ةصواعم لد ال١ نه تركبف قال طك امس
 . روفلاوعاعوتس )لإ نش جاوللو وكم اقر ع كه لاهج بوس هيو طدعو اهم

 | لايخد هم امو الصفا ول ررح ا ق دّدط و هيبنت لاك ا نع ّىتعرخ ا 'هلغ

 | يمل رمش ىف (ةئلع ادارطتسا صم ا هرك ذر (ًشاعبت تلقا ذه و بابن) يف
 | ومّرثو نقاتعوَر وت ]روق فمك ِ الكم ىلا ىلع لملو مذ فَ فيك )ةراوخم

 ١ ىعدتسلا نمإ رثخإ كك ذ يوكو هاد) همازتنلالر وكر لا شةوعلاس مقلم ا ي ىر

 .الزان
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 لهصمم اهرفّتسن] لعّقتع 522 أْرإ)أك ا

 ول ١ دكو ى عب تدم ا ع يسالو ايائعقتعلاوكءليوطلصق دمن(هقتعانان |

 كلاما نع قدمت اهب او كنع (هيوجع ال اّوكؤلا يلع يعاجت دلوتسم قتعإ لاو

 ىعرح وز فىلط اكولام فالس زّمْمل )ل بقت ال ةرل وسم ا ن الدنعهلوق اوغليو ظ

 ىارلخ هبل) يشل اقتن) قالطلا يل يال هن ال ضوعنادمرود ثيح قطف ا ذك
. 

 :لوبعظ تعا م بعديسل د مشت (يول )مو ديل | اهل (ةكنازاوجل ب دكت ةراوتسلا ْ

 هديا ومو ميسعت زي ان قلطا لب عالد ركع ل قيرلو نلاكز ذليل

 2 ارككاالذا ىدسال ياَتلاو لولا م اكدر يور توكمث هاي)هها ازتلال الاوت

 نادك عداوقرعشا هسسينت اولاد ةالطدبعلا القت تم اك
 ةامق مرلوزغن الثم توسفموإر يلع كوع ال ام هضوعلا توك طخ 2-6 /

 عجرب لب وقع هقتعلطبسول هو دع رعب بيع ديعلا بر هطزوا م يدالا يف ميعلا ٠

 طقس مل ةراوكلا ف ] ينازجالا نمي ابيع اكن ارك بيعلا اصاب ق تملا يوتسملا

 ىلع سواي لاروزا عغتر 27 ةزوا فلاكازغىلع ىنع هقتعلاوئزودي

 ةيارسلا يدلل فيو ريعلا نعفتعا اذا كدال_ن لمذا نع ّقَتع بلاطلا

 اذدام همالكل ب هسيمبنت يو ا باد نع هقادع دوركم ا يعرب هنع عقب نال أ
 ترلاويلعو وف (ّسن هبلع ضد اكيزجهن اف اهاونو ةراقكب ل (طنا لعن اه |

 هب مرج كي 2 لامر يع نان ار يعلا هدد هعارتئاب لهالاه ناين ا ىعسملا

 اًصوع طرشي م ناو هبلعيش الفاناجل اقناع هيلا ةراشالا كو يئرلا

 دبعلا حْهَيِممْرل وعلا نع تكمسو يراك عهّكتعا فاق ناب امنالو ا

 ةر و دانا صن ء يصنع يذلاف يع هقتع عال اق ناو ىبيد فَقَقإ ل اهون ْ
 ةرِمو عطل ندور يهلا مق ةهفركن إل هن انه زها دارد داو مالا ْ

 201 درا فااوغخ لوح يفاذل اب مهم ار (َن) دسسوبنت |

 تدي ثم بلاطلا ناين « بلاطلا لعيسالو 010خ قسعلضفلا لا
 لوما( د وجو هايا هانكلم ا يبنجان اكو لهنال هيلع نعي ويقل اهيل 7

 قاتغالابهددبلركوتلاو فمعلا بوبي تلي ل دالاةقاتمزلل لا ١
 بلاطلا كاهن ) الر و دو (-غ ين يسح ا 4 بو همي ا

 0 يرش يع كتي مت كره مام ا

 رنكر جرتع (و لاي بع يمبح قلع ام مذلا الثا ل6ولوقيلطتلاب ةيئمتنال ظ

 هع قرن كلا لع قنعلا فتوتل عدلا 6 ثصتل يصسلا مزدو يم ١
 قتعك ١ نع عك ىلالا قبو ا اماج هنع هقتعا ناو وب (جا دقو ينك ردع
 جاتو ّسرلا ناعْن )و ضوعلاب طعن ىمعنا مسي بلت يعرتسكا ثول ا



 ةضوزا بورصو ٌهتسر رقي ناو بل (ئا قلاب مذ ةردقب نار وجت نوم ا ةِسِبو

 ظ ا (تم فتفيإلام هير غتفبف يمص كلذ يف عييلا نالوعازتنا يلكر مّديال ابوصفم و١

 قاد افكنع ةطنحنهارع كسك نبكسم نيتسرمعطا هرؤل ل اخونو لبعتسم ا
 . ماعطالا مم ةوسككاو ىملج اب صّيخع الو جص اليفه درج /لعذت هيلقب اهارثد
 مباوإلا دبع كلم نءكمحابةر (نك) ىف قولا طب ١ اًصنراّسر و يزراوخ ا هن اق اك
 لك وكق احا ضيرعوا دقن نم مز. لم وروهالل لعاّشلا سن !هب دارم او هينا
 ٌةوسكو منن اعرشس مهيسوم همز ون نه ذلا هل ابعد هسفن دب از1ئنعزلن او (يرنم
 فال ىا طرشلا باوجازه و قولا دعزل هنمربالاهارخ)وانازرو يكسو

 .نماما قيالر رج نمف اس اهب نا لبق نم برر كش لاعت لاقركت امدكنمي
 ةهسقل و مرد نم وود ام هه (دص وار بكور سرل هّدعرخ ىلا © :(ننكره اربع كرم
 ط اس و) نهوكد نه فارع وردن ابدّوح يقرع هنن مترا نا ف ىف ان بصتمو)

 اف درب رشد رررص ةر اوؤكا لا ميول فرعب هدفضدال ور زلاى اذعال/ همدف س اثنا
 . |رسرم ناكولوكهيسلا لام اب رزكتلا نمت ارعملا ف يشتساو ٌةيه اذر عرن هدرثب
 تجي ذلح اذ يجرسع م اهزرو جلا فر كذ يغارلا نان هدمشي اذكر مهقاهطط) ناك ندر
 قتلا هرعرنوكت نعاوؤاسو قُم ارنازاع © ةوسكلا جدنا ردلا ٌقلطاو موصناب ومع

 يعل مهول والا وهيب لو عنه نإ عه اهبكلقنالون ردمذ د ةيضد ىف تلا ميم

 3 قنص ام سايق عي امل اب ديد انف يف يوضبلا مزج د ت وصلا مست قرم أك
 4| ب عاَبت الهي ) بسكن )ل نم تاعرصلام ست يفد رجا فر كد اه نار ياعد د 5 هدا

 26 يوي ول قب قز ترك ١كدنجالنضانا نع ىسلفلا فد تالا ذذإ عناد

 ' هانملا َعبيه» ةعينم دكا عب جال هيعم يرذالا وذ اما لب
 | يهلخد زمني الث يك هر (كلل لام ىسار وسال ىرهوج ا فاقد اكونا حوقملا
 / ١ لرجدلب مقتعب ربع اسع ,تررل هنن انك نع هر (جلا لام حر د سعلا جلع نم

 || سرلو اوطق اهدغاب هد اذكن ع [رهلخ د ران ن اد مرصلال ئّتررصلا فرنكلا
 1 ا 1 لا در افهرسل ودالا ىف (مثَعلا ئ فن هّبعو .نكسم

 ش تعبد هحتعي | هبعو عك انكسسم نكس ا شن هج ناب

 1 | ةقرامميلا ى مل )الو هقتعي دبع بصّعل (يهرعس بع ثلا و هدد ذا د
 ْ ىئ 5 (ءالاووسلا بجد (موفلاي ول رع اهيفلا هلو زر تح او ككذ يف فول ل١

 ١ :ككزكة هالان اغدمعلا لوب مداذ او ميجذل | جني ناكءسسيبنت فطت
 316م ذ حو يطوزل ةهاولن كولر يف كسسدالا قو يطودل اهيا 2 محا نإ (مسنال

 1 ١ ينحل اريدل ابدارم لا ثا اًممرقو الذال ٌئّمع ٌىَدع) ّيهالا ه مراتي نا تكه) ن)

 | عمم ويب نما ناةعساولا ©0)> لزم اووبب بجو لكذك د وردارم ا تدكيف
 ْ ١ ١ هينمتعي 14 اهيريغو ةفولا )ك3 يف لوس ءرسعالورمئعال ُد ريق تيل ) تلكسسم

 1و



 ضؤ هب لصحا دا ؤام اب تيليال بفن بوت عمو اهيكر اذ الذ دل نيرشك الكا ْ ١

 هنععب عبي هه قي إو ميولا قرع أك اغوناه ن اك) دز الا وكَتلا فرع سلا :

 تاكو هفارلال اق فول املا ع دهر هان باقدو موصلا هد يق فولاماةّكر اعمرسفلا ١

) فر عاهو اذهبام نيد قزعلاو لدب قانعاذله مذوب ال بأ نا قرفنا !
 نميوسلفل

قح ند همم ئلدب رز انكدن ند ىكسصالو مدان ندعوا قبلا! ١
 هسدا قع

 يدك ىلكوبزت ةرجا هل ئنعو ىهدالا قوّعح فالدع :ةكئاسلا عة تبع ىلاهد ١

 عم يتولو مصلا هدغ قتعلا ليصل ةدايزلاعجضييحاننا همزلإلهتيافت
 © "داتا تعقج ا نافاهبر وامور ماير هت الث ة ةدايؤلا

 ىلا بجو هه ايص]بت

 ثد اك ةراهرط)ا ((ل كن ١و تف |! اردن بجع.الو قاس اها زر تنك ةوبار (هتنعا

 ملعزرمومعلاي/لروب الو ىلإ 1 تمت ىه رأيك ٠ 2// ةهكن ام ةقسن الا ريع مجو !

 هزرويصضح ل١ ر يصب ىل اه باغولا دلو هّئتعب نم |4() تعب رينز ىلا معلا ١

كايف ثاافيذو ننال اهريط نعرؤكتلا ن اهو رصقلا ةخاسم قوم تن اكول و !
 5 

 2 الو دي( | نعرصقتال ةالصلا ن الم مبلا يق هلثه ف الخ نتارت نموبكرلا و

ز لاوقأت ]م هظا)و ىسمب لب نم ا نه رذ يقال ةبكرلا هبه لوك بك 0
 1 رايع

نع ل رب اهل كد امع اهدال) د 1ل) تن عب قاتعالا هب مزلب يذلاراسبلا
 2 امر < ع 

 يم ةاللصلا يف دوعّعلاو ةامّقلاو مميتناو موصل مى اهي)دا لاجربتعاغ اهيستج ١

 ةمهحب ى ع ىوربنو هيبتلا بحاص | ذه يلع يرجو اهل برجولا توب ينو )و١ ا

 ا تيري ةميق ررالاو برجولا يس كو نه ن اءتجو ياد تل اَهلاو هحرش ف هؤعنع ٠

 0 موسدإب ماعطا الو قتعب هريفكت قايم ره (ظم ١ مبعلا امارح ا يف مدمن دام ْ
 ادكالاصخ نمو اًدلا ةدصخم ا ف عرش #ت هيك هل ند يري نر ىلإ ميسللو 0

 يحب

 ةهرر 0ك( يوب اتتم نبرهيتس ماصت تع نع اعرشو ا اهحمه اياز ع نان لاقي ا

 0 قرت هن ال ٌجعالا ىلعو ازجا هْيعو نارتغتسال ابق اّتعالاقلكت و لخ يالا ظ
 5 0 ةيرسعم ا عيشووالفالاع نايعرلا ة حي اههجاضا هيا ةلاتشإ 7 ش يي ىو نوي نإ موصل | ول له اهلتقف ةدّر كالمول هب :ت (لعلا ٌةبترلا ا
 ا

 5 هيو معمم يف اند 4 اهن عديل يللا ثحترانكهينباريجفمس لإ أ

 2 درت ١ (ادّؤم لدكو ا راهرظ نه ةرافكلا ههحب ثييعت طرتشي الو ضرفن) ا

 ع يب لوا حبس ١ اتزافكه يلع ثار
 انككا نح هيدعامير هيتس ةججر ماو ن هه نين مو يا !

 يم ةعيرر هازجاةر نقرتام تلي : أ

 1 | نعر ارو ةر نكن عارسيمت م يتتساو

 - هز - م > فالي اهّتعةرصاو نع دي زجي الع يضع الا ىعرخ اوت كد ا/ ع !
 تيرا يم زل) وم تن ةين طررشم الو طرش عب اتتند نال ثرمعلا نم ١

 "نع قتل يع بِ اهم ذد اعلا ف لرش عم اتتلا نالو يلقسنا غب اتتناب ا

 1 دع وو ٌروملارتسكة تين 0 ةليلركط م د ف ساو ةالسناي

 اة يدع نتملار نعت هزاوج قمنا موصل دأكلا نم جعيالا هسيمبنت ا
 و



 ١ لتيتلا بح مرهم ا نع اهوب تب يروم هيلم اند )2 مومعل ابا متبإلا م زب هب ١ نافةيلار متر اهم جزلف اهيلطمت ةبكرلا بلط بق موصلال هلا نم يون لذ
 | نقال ثا اجا تع مره ا وهو لالا ارهيكلام م زو نالهف بيسوع ودام
 ]لوا توتد» ةدهلابر .دءاو لاله)! فاه يف عوجرلارءوتل عيب تم ةرشعل اهدي
 ١ لعولة رتل | ىسنو )ءووصوست ادا اكر يح ال/ مويلا ناكو لو ل مع لهب موب تارعند
 موب موصّوِن يت كش ولو يذهب داسفال] ياعاي اًتناور ذعالب د اسقا)ا ىلع اوال لج غببو جينان يرقم ا نبا د امهلواراونألا يرجد نالوك هيف ادخن ظ دقني و صمام ل طبب لهو تاروهام ا :ارن ا, زعل مج )لن ابيشلاو ف ايللا

 , موصلا نه ّئدنم) اهب اب اللا مجم اني و موصلا نه غارفلا رعب كلل رئ) ال: طر ضرر ل هين يف كَض يذلا مودلا موض نمهولو م وصلا نه عارعلار هد
 ظ ل :رولام قنص ا ةر ( رع موهرتم نم قّسسسسي ةسسحبتت

 ْ وكلا ايان ضرما ناي رجا روطقلل غوسم نيه رابعا 2 2 امو 00 عوج ا رطل رطقاوا ذلولا ]ص الع نمر ا
 عياتتلا رطقيال هِرَولاَور اطغ(و موصلا هرهجإ) ول اه هس أف هذ _ اب 1و
 الع غعق ضرم اب وسوف و نايصصر بوحجو لصا يلع هليل عب - 3

 | اا رضوا وياكل لورمإإلو حا باي تصوط ا فاسرلا قمش تا
 ا هوطتباه لوح مفيدقو ف موصلار وأم ا ادتن اولا مكوه رادو ت11 نع . ةضورلا و ياوز قهزكن اكوطقنا نعرح ا ه لذا تعو ف ءوصلا يت تعرثش 11/9 تداتعإن ار ثكاع سره تب عاطقنالا متعت لاذ )مهو ر طخ هيث ايلا المس ىلارحاتلاو امل (ئرهّتلا يتارقالا تاد هنع اود الرو :ومعلا يف امن
 | بت هلا ءزهداو ررح ا قف هب رص ايرخل ا معدو) ن (صمررهيتكهن انا يف

/ 

 ١ قهدو هّير ديل نوطوت ليو و مسصلا لعوب (عّين اعطئرال قصر الفى م ( رز
٠ . ١ - 

 ْ لت هر فكيف رو صرب و١ س افغلاو صرح ١ ءمطو يقع (ّسشلا صوصْن رج:

 ١ 272 ! همكذ قنصم ا ىلع قووتعا ين نعد (شل !ىاع بجي ال دار اهيلخزإ
 امإ

  اصناو ةراعللا ىلطع يق هعالكن اب هنع بيجاوز (هرلظلا قر اذكق همززكو

 قطار ئكق زع ىنا تبل ا (4بِرَك نع موصت ناب ةارك/!نهروضتدرت
 ابهد زو ا يععب انتنا هب لوزير ال نون ) كور اتت مد رود /ىع ا(

 ١ ىلوتم ا نعة سس اهو طّدنم ا ثونح ا ق ف اي نصر اهموصول هت (ئءانو
 ١ رّيدلاوهوةضولا اك توم اكةرفتسم ا (غالا»رداخملا يف هبرعرص ب
 بهذا اهنا ىعذا)]ل اونو ههجرتن روكيبّقنتنا مالو فور ايدو
 ْ لطب اههتبنس وا هر اعكلا ةينب ان (رعهر مارصولو مال/(0 صويهزل او

 . ولو مون وسلا (وَرإ يب ادنسمل ىهر هولا موص وطب رن ايو هموص
 ا «يلاتلا علصخل/ #ر ور رض د (تيرلو هيصع الرمل (هريقم هق اطل ا يطو

 ١ وا مرش الووا معسن عمر هاظلاز يعن اع ل آنعذ ةزاقكنا لاصُح ته

 سوف



 ماعال اكتولقالا لاقو ر)١ وز ىحريال باكعالا نع ن ورمكأل ل لاق ةرهو)

 ةدرطعة داع ثطبام) ندرهّسم ورب هن وككىصوم ا مممقد نهريال كازقلاو

 | زهد اعصل] صا ولو صول اديا هز ف انهريص و ابطآلا لوّحب و ) هلثم ف ا
 اجر نيةةرفكمع نم ضصرم لا م ىعالا ّىم عج ٌئلط)و ل والا هندهرهيقلا 1

 صافيإع ماع ئطح نص هرهل/ى اع رم ا فطع هسيسبنت دهرعو هل اوز |
 [حصلاب هتف نك ة جنه ملو) قنص ترش شرها مي ةمع تزال |

,. 
 ىفكبو منءالاحرْساهنال أر يت و ) هّدداسلا ةياطل نسم يتسم اعلتأب | /' رزكض يرمو رايز وصل )نه فاو ) هدلا ةر (تالإ رع (ياهيه عارفنا ىلا 0 ظ هتغور | هتشيرإرتمالر هلا افك هضالخم ليل هيف طولا هنكج هئالودل ديالا ١ هنال قبلا ةرئسب ناو موص دن زجتزم اها و يطولا ةعهش ىاوقهفلا ] ' د لوز اع ف تلي سنع عاوز ١ علا )| مهجر ام لك بسلا 1 دش ةقشملا قف لَح هيما يوميا مقنمعل ا حجصو ةرب دس دمع | تا ات يي

 عفرلا كيو ا طفللا طرتْس لهو هس وتل) ]لوو مؤتلا فكل الئ اهيككهع ميا ظ دسلا ريب و هيلع ودا يصيبنا معطا اجدقغ مهتينكدارلاو نصا ا ١ "لنؤل هيو عش ماعط ابرك لوك هسسيمبنت ارّقخ فموبلاو نيكأسم فمعدلا | !ٍ
 ديعي و هو يئردالا امك بطقلابم بع هنال ظؤللا يطّتك ةنعولا ةرابع ظ

 ظ
 ا

 صا لاوزرظتني ل (ئ/و 5 اكزل) عذرك ه ظزاوها هو ظفل طرشي اله ك/ ١
 باه نإ لاقيالونال ىتفكل بياقلا ل([لرطتني اكموصلل هلاوزاوجرم ا

 1 ريوفلاو ىكسم اه طرتنيو فورم ا لاوز فالخيمرايتخاب تنعتم لاك ْ لوصح نو موصلا عبطتسيال نوم  ايزج الل اةرد خدود دل هلام |
 | ' (يىشاهالوامه ٌةولوارذ !؛ةكيلعى عكد !/ز يَسيحو تازلا لفدا يان وكي نا ا

 : ظ كرك كفن ددفنب فكم يلا الو هيرو ة يجو زكه كن همرقت نعالو ابيزاسمال#
 ةارلا تنص اهب بتع اهل اعت هه قح اهنال بت اكعد دبع الوتعزدا ا

 7 هنالزاج قا يسال) نو صبر ربلاو هديس نر اب ميولا ىلا اهرعذ دولم هن
 ا كد اوطََماًداذ ّلطبو ذي ساب معي اهكذيو مكيدبا نتاع 1 ناكرحاو لي ادع نيَتسَنوب روك م ا ىيتسمكل فرصبوو هع ييسل يف# شرم
 قضلوإ )رهرذ) و ندرعرج )و كردّجب مهينيب نو اوولف ري عملا عازجا
 ربركتب ) مه) مح حس (وتولز ههازخممم ا مال هو) ندد نجد دع ظ
 اونو قت اًئازجا هب وسلاب هوزخاف يودو هوزخ)اقولو لوا نادم ا ْ ]

 ةرصن»و ازكظد رشا ادع زتترابح دعم ويتمم امزذر و رمال/م كين
 حرام ف! امع نيتس



 ١ اهيا مهلركذ تاكْن) ئبيقابلا ثه دزسسي ومهم ئيتميلا يرخا نيتالث
 ١ مه نع مهيمرحاو كى عقنيال ثبيع تن 2 ]لغد : ىلا تس رص ند ور امك

 ١ فق رصولو قنبس ايكهرتتسي ومب ع الن 4 يىلاارم تحث الذ فرص وموزل

 ١ ةيموزر بش )و ادحاللج سى يطعا نر و ,زاج ئيتر افك نم نب رهرج)و ىبكسم

 , ماهالإ يلا ماعطلا َعُمدول او نوم ارح ئيتس يلا اً كهدورشال هدخدو ادذم

  ذارهزل) ىنح مهما ىبو6 َرلات الج هزجيمل ةقرفتلا بك هزي ىف فدتن

 ' / كا رهفب توب اع نه ريمخم مول واي يذلا بح لا شح نع ي) (مهلرّيب

 _يارخاز ادجهعالكم مقا هسبنت 5 زين )و فد عسمل )و قيد رلار تغ ىزدع الذ

 انو طّمالا قره اظوه ورطفنا َه ةكرص يت اعجارخا هزب وجب ثيللاو طوال

 |. هزل نم ياذا هنادي احا عنه هيبنشن ارعع#ن 2ص دمع ثبللا

 1 اطي الئ اهنعس ىلكعررقد نر لإ هم د ف ق ةراؤكلا تبّقب ل اصاملا عيج نع
 ا 00 اسوس عم نهةةءلم ةر اذكى زن الر فكي يح

 هدال ماص ةبّرلا ةسوب ربو نا ىيث 5 ]إثم عطب و ارومست موصي وا ارهيَس
 هنن ]ئه صوبونو هصجركون 62 كلت تب رحواذ)اه قالك اهل مداع

 /وعح) ىقهتعذ ىف يق ايناقشبنو روسعم اب طقمسنب الر وسمك او هل لرب زل

 ' ظٌعسيالل اضل ميج نع . زهلانإضرغلا نالو هدعجرتمر هطب ئيدجو

 ردا و ناي اقكديلع ع تجا| ذ)و (ب اِّن لعق هن وكم هوت ىلا رطتالو ةرافكلا

 ظ ةسرو مقط) الاء ررّو نو يرح الان عمانعو اهررحا نعاهيتتعا ةمئريلعالا

 /ةئمو ةرعابلاّوول_ هه تت اعنلا ب ب ايبعح ملعا يلاصو هن ىس

 رعبلوا| ًةحرلا نع ئيجوزلا وبل لرب يمسم د ,رط و توون ] ىإ ممتا هّدعل

 ظ .رطنعلل دج تلعج ةمولعه تالك(ءرشوادنإ تاق الهر خالا نع (9ّسالك

 ١ تيوسو ََىك ايت ايد لويفن يلا وز هب راقفلا قك )»هت دارف لل نم ىزق ىلا

 ١١ هقالطاو يبد اكنا نه ن اكن | هدنا تنفل هبلع درلا لوول اناهل تاراكن) هزه

 ١ اناكناو بضؤفلا لول نود مظغل اريعتاو اسيل قتنا رئاع نه ةازتك ا باجي

 ظ ٠ نالو عقاولاوه عركلا ةدالا ىف جه روت نزولا توكل ناعللا ف ند دوج وم

 ١ . فز طيذلاو فات اومن لعألاو.# مني الو (هْز اول نع اكفني دو هاه
 | تجوز ىزق ةدها نب لاله نا ي ىر (خلا قاع اهإوزن ببس و تادإلا مهج)وُر)

 8 خي سها لس ةلولافف امس انهما بمكب مزسو هنكك هدا يقصيئلار رع

 ١ هتارعإ يلع انرحا يار اذ١ هسايِبد ايل اقع كوهيظ ىف محو) ةنهبلام كس

  لاقتركذ رركي ملسو هدلعوم)يص يرن وف ةنيبز | ىسطلد ةلطني هجر
 0 تيكر هظوربب ماع همنا ل ْرْنِملو يد (صن 3قك) يِن ّقحل ادكّجعب يذلاول الوب

 ع تل

 7 رد ا



 ةمهكادوهد يرو هبل اق اك رك ناهس قبسي ند ديالو تادالا تلزنف ما نم

 معب ناسناركد ىلاوت هس نال رلويفنواريهتل !ة ويحول عانزلام يرلا (عرّس و يدرلا نإ

 هييسبنت نذل دكة رورضالورلا قنور رولا عفرل دير ورصد مج هز طلو يرو
 زج قنا نعالر هنزذ عبر راهانزب روتسولاه لوسيل لمّشا ناكدلوفنو رز و لامر

 ىسل لوجو انرلاب هَْهلا كتي هذافمس (*2اكئبور ةهيجس(هييطوول دس
 ارد و نصيرعتو هدانلو حرص ةُت الث ىزلا طاشرو يغار مذ اد” ئئىمرنونزر زو
 َتتِييْزور تير ةارهاو) طجرل ,اوق/دزلا (ةلطم فرقا ىا جيرصَو لاقت والاب
 حرصا ياسكه ترهيش »0 ةرركتل َهْنداَز ايوا فاز ايو اهرسكو اننا ظذب
 ردكرتلاب نلا ضيالو ة ارم ا باطح ف اههتفو) طجرلا باطخ اتلاز سوو

 هسيسبنت فاز ايدارلل» هند اي ل جرلل دوما م ا هب رص و كعو تزول
 بتطاحاّد) ُس) ىزّهلارح يع ارلاركد دعو ند ارجرعرق هزرهاوا لجل لوو /

 تاق هيحق يلا ابْرلا ىانعز نا اكرم وك رلكر قل بع قازواة يارب شذا
 ولفريوتلا ضردم ث هةرطو ىلا نهل )قاد ١انهّور 0

 لّبحاام رمل نال ي درو اى! هلق ((قزكب كل هن( تِسز التهةنسّد سال او
 انزلاب هيلع رورت ولواري رنرزودازويو هيدزك عوطقما ره د بذكلاو قرصلا

 انرادبرمصخ ا وخ كد هاش هيلعرعيسولا زو (ءْزَي نذكر بجاسصملا ماو
 7-00 اف هحرجرهسو) ناز هن اد قبخا هلّْسو هيددالهن) هقلحت هده اه ظ

 مفزكف َفَرَإ هل لاهو معو دعاس لا مل ااه انزب وريحان اعل ١
 حءردت اهلكر وصلا هزفدو هباهادانخ ةْيد راهمسا ثاكول) زرورو ممل )ىلع ْ

 يداوالوا هتجوز اهنطيوا اهيلدب نا نيد ةارم اف قالو ييعتلا زهجوع نيوتب
 اقلطم مترك ماليالا 4! هعصو غمرترت فدنهدَّسَتَسِو) هركذ جاني اب سوس ١

 دنلع فوطعم اء امبلا رجا زشو نآعرصرمد 4 مّتحو ار لذ عازياب يدلاو
 م -

 تمو واي قطعلا ن١ قوز ُن اكركم جز اىولوررتت أك ةديسقتلا وان سءقما 1

 امص الحر اب قوصول ١و اكلاو يلو نورتا نع بكرم ا طفللا رعرصر )

 ر/يموداو مرقلاد قصو ]يالا ف يصلك دلو ريد( عنز ل بعد فضه ال
 تاالردرلا ى عازبإلا نال ربرلان ودل بقلا ق مرا اب فصولا طرتس )لاو
 فادح لال اب مكمرصل رص ىلع د دريل اب لوال) فصين مناف امارجال/
 تويوزعداح ىطول از سلو امر بوكو لبقلا فيطعلال يد ن ىقئاننا
 بيا نزل /ىمتّتبام مدركل اب هذصو يل! ش ضعي نا عدولاَع عاضر وا بشي
 ركذ هايس د»1ناء تيصرصو نك ا دل مارك /قزلطا// ديكر دابسم ا ناي
 بطوخاوسوقاّرولا لح ةدزر) وعد ىالطلا يق (ئوزعزبق لاغل هلهحاو

/ 

5 

 ا

ْ 
1 
1 



 ا | ةولوب دعسان د د فيو اورد دول مرحي يف جور ركذللمتووك تاما اركذ ارتد
 ا وبوال هب زي ل سرلا ن نال رلورلان هد ةارلا ع يصدق تيضذ وقم دبع مرح 1
 , !١ ناطر ب ءلووو هت ايس ال اذْرَك نكي افهن انت ت|ربرثاولرقلاق لميطو داجرند
 1 مذ : اهمال مج ىوسس الزام ب دوال بعت ميقي مل ٌنابىفلطان اقاًريالل زون
 ملاورعي نعيلغي نعال رظ ا زهيد يهتن م بولا حالا و بقلا يف رصاو يحط 31

 !ز ديف دوعصلاوه هوعو لابجلا يانزلا نال ةياقووكوا هسلاوا ربل ةرزهلاب تاَنرو
 ٍ ]عتب الو زال حرصمن (دتيبلا فدزهماب تائز لاقرداعو بج اب مييوتل امزح و
 ظ يلح و ١ ن اهجوغ (هيسديلارعصيرر دهيكن انووُكد تيل ١ك دوعصلا يدمي
 , ماو ةدانكل به از حو الاب يا طفت انز 3ك تاَنز ادك» 20114 ذي نك ١ نفخ ل اق اك
 نإ تلاّملاو ةزمه ل درك ايل'دئرصهن) ف يف اًدناو دووصلا مسني هرهاظنال
 .هيئرر مس وكالإق حصل بل ايلابّكَبَتر و عرصعاا)و هي انكف ةينرولاّئى حا
 | وصوم نع حملا فرصتي الم هل ةدارادبع صي بج اركعوزارلا ف لاذول أك
 1 نت الدب زون ا قال اووت د١ دارا ل محا! هبيمي ىررص دوهصلا- درا ل افلم
 ةبدرعلاش حا نا ثل (ٌننادمالا صن تكمئرذالا مدقن و5 رول ماقع ماقد قايل
 ليكن انهالاق ادي نكن اكاملاب رم ف َهْساز ايل اقوله د (:كئ/)/و خنحركرصق
 له ىزلا ]بج اي ءلوق نام هن ابييجارم /ل بها ف كير ءاوقكن اكال لش
 ٌةحارصلا نع ري دوقعلاننال ع نمور مل ىول) يدان | مسالاب دوعصلال وص
 ا رم (ناي ةارمال يااهل و تيبحاي ق قش ج6 مجاني لجل دقو ل صفت ا فالذع
 ا يتقن / ىسحالرب نددرتالوا َجلظلاو ا وكلا تاب تن /تثةَحيِبَخ يدهس اب
 ١ ةعارزلا طا 4) ئدقارعلا سد عاطبلا نويزني موك مهو طاب الل ةبن يطب اي
 ظ اركي [َذَح جال تبرد و ضرال نهوج ارثحا يأ ا طط ابنتس ال لك ذب اومس
 فّرقلا اهلاتحال (هلكزياسفا عجارعهم ىرقلا يف ة حد ب اًكالحر قمت رووو)
 ٌ / معرن ل ىمرَول) ل دب قرول ايربعول» بطاخا ما) لعبت ايا ىَرّمتا» معو
 ' ردا الئاد رع سيلو ةيبنجالل قد , اًنكت وكياانا مهوب مق متجول ملوو هسببتت

 1 ١ موي | نمو هريرصت ي ىليلر ملال اح يي فبمي ]رع د ارجارم ماوعو ةجوزلاب مييهتل ( )86

 ١ ل وق فن دتخا هسسيببتت اهلعق يب سلف لع نان عاب نه انصمم ا مددت اهل
 ١ بهزك اق فورعكاؤهوءضولاف صلال ام دانكو هي يقع يطولاب هيل زا
 | مْضولا يل كرنك طون موك ن يد يعور مروا ل اًمحالوهعتن فر بوصو
 0 البر بدلا يف طولا ةداراب ثرعلا ف ملاهتس» بلسم ةرهاعونم

 ١ وعلا مهب انعام ةمنيد عشا درا مك ادا امزو اخيك العا

 ماوصل ١



 باوصلاو ير الا زان هنا هيبننلا بحاص مزج عرج هي و حرص هن ايمنجا باوصلا

 هيبتلا و مض نا ةععرلائ د١ لانو رّدعأ اها مه و يهتنا ٌهيلل/ هل اتاك هد نكون ١

 مهيككلا وه طيال ناره (ظل١ و ل ىئ طب اذ اياهيطعب يو يطول اباهينسوب يف اهفدتنم

 يدهئقمو (: خش لاخوي انكومئةب ف اد اهل وا اهب ايملل اقزرلو ناطقلا ثدال اى“ ْ

 تثيب ا ١ ها هبدم هلا اذه د يهتنا عيص هبصضاي لوقت ) قالطاارساوزر عاد

دي انكاد دهن ام هاظلاو علل ثنخعاي َه خنارصل اصب) سعر مطاع ا|ممع
 لك نا

هدارع فرعا هال هيمي َق ىفرص اهب َىَرَق ةدارو د انككا فصخش
 هنأ فل 

 يرجو قع (ثلا هيلع ضد لًذاطلر زصتلا طيلعرُي اي درو اهادل هذ ْرَم دار اه زا

 ريزعت امال ممل او بسملا جرح هظفل رضا ١ اعك دروال ! هريكددوهرهإل هدلع

 ثم ًررُخ وره (وود ايد اع لح ا هل ىلع ئئملا هيلعتنم تضرع 21ر١ 0

 ميفتو رول لي هاند نع يفعي ور رعل ىزّقلاي فارتعال/ د هزل لب ازيالا ماتا

 موفدق ق (ةقداصن ون تككى عر >//ل اق بجا ود ابعلار ل ادم نهر تثاللا

 هسفننعرح ا ميلدل مك ا فيلَح منع ةددوتلا يئارزع تولي لهي نيقيهايز ١
 هل لومم نع ةرعم او غد ته هنضاكو هز اعج ىدنع بريال |/وأ َد 0 ١

 هلّيكامو دّئيا ور و ومن امعلطبتو هرب دحي هئارع اد ) لزب ايبا - محد دب |

 هنا قلك نا فلكل ةخيصورف (طازهر ىهتنا كم وكو تاد يفر ا

 هيلع د ورهرو هنزقاحون) فلك الول اخي درو( /هبرصاكوخزَع دارراو ا

 فْدَحل دانقلاب دارا هذ ) ىرمعي يح بيا/و) ةيملاععليؤللا د را ١

 صضومرول هلو لواإ) تيرض تي( ) ضعبدلاق يره ليزر م ماسؤ// مند درت

 تسلووْيد ارب ير تلك ةوضو ترم تسلق (ن1(مرو ل الو ا نياايا#معور ١

 اقزَقِب سهل وهريفد قصيت ن ى اركب ككس) تح امو ف اكس اواز ابح تب / ١

 ظفنلا لمتحر درر ثوت اا ةينلا نالوعالا يف جروت َنرَءَدد انكالو حصول ١

 متويالن لاومالا نيارقب مهفيائاو دبر (مَّس) ظفللا يق ىبل انه اهو كودك ١ ١

 ه2 من لت امدلقئيالنا يؤدو يطع نهاح برشي ]ل ىناح سكون ا

 كوفي د نكمل ن) ره | هب مدعي يذل ليفللاه تنكر م طعم غ نم ١

 ثايتاب يهرلاس يلو ةصيرعتخالاو هد انكت هفصوب ىذقلا هْنعمهُي ناو ١

 اهل هلرتكا اذب) هععاع اهريعو رمهابكلا عار لامع يل ةدزننلا تدق اهبر ٠
 ثوم مردلرمل اذلا مدالن_زعئنا ىمحقي هد الغ الكب اص)و) ةئالفب _- |

 اك كرين لوو حرص لبي بروف هركذ لض> يح الجر تولع ة بنجر ةزرعالك وكلا

 هتوكاع) بط/(زملل ٌىَّرَوِو هسفن ىلع انش رارقا 2١ اهرسكوا فاكنار ظذب ب تجر ا

 2 صب ابل هن ) ماهال) ىزرودكب ملوملخ اذه وق اماو تشر هنوقنف أرارتا
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 ا

 ١
 "ا

 هيلعأ|
 ا



 ظ !مالفوم تنز لاقل هنإ هديدبدينا ءارلا] قاع انوز اهيركَم بط( لات وكن محال فْذقلا
 الط/نابطيسلا يق ٍترخو يهتنا قرف ايهييبي برر الو يح 1رْرلا ل(: هو ءاهل اخ كن اك
 ' ١ ذاو هيعاوط ع ءرورص ياو زم مضعلار دامتل م (ّملا اًريال) هب لص ٍظفش دارهم
 ١" ]قولو لجرلاو ئيعلا١ از ةدارإ لاّمحا عماززي ١ فة بسنلاب ابرك د هنو كمعل حر
 ١الار يدب رم ا اتيلطت اًعاهيعالو نر نرد ترهق ردنا نب ج 6 ايدحجفما
 نال ناعللاب رطاةسا نع نكمم 2و ُرلاو يع ؤلت# ةجوزلارحو عاجل اب دب وحجول
 وادب تينز بدوج هل تلاقف يار اياعلد اتونو هربنا ىلا نائل ل طعد ءالادح
 او نكي ةيد ند اكو حرصنا فزكلا ظفلب هن ايتالرعن اهني جن را ثمر
 1 الغار ىاان :رل ايتن لك لوال) اهلوقن رااهنيميبذف رقم دع ةد ارا ىف قدصتن
 ! ايناّسا اهيلوّوو كوم تدرؤت تب رغن : لاقى كر تكا فر اغتبم) جو لافقتر ول
 عند »و نكم نزلا يح قرر تن اع ةِساَر تنكن ف درع ييطو اهةدار ١ لدي
 ١ الرمل فيرعتي م هءالانزل اب ةرّيم تسيل هز  ههالكةسنمق د سسيعبنت نانعالو
 . باوصا/ ارملع قدك او ٠ ةءوملاو هالإ ف صوسصنزم اوهو ييقلبلا لاقت ةدالا ةررصنا ين

 ١ تءزركن م لعام_مسا ةيداكو , اًرداب ياصرارقا (هلرتم ناره اظو مرو ىهتنا
 عملا جاوج يف تلاقولخ هب رعت اذ | دكن ع توك نه هون ف

 ١ : اهلوس انزلاب وسفن ىلع هرهم يعز ) تناوا تيدر مدَمَمل ل نإ ين
 ىف رولارك ١اريبو [يْرلاو 3 ذقلل رحت : (ا<صرخال/ ظفللاب اهجورل هد 2
 أ ةزكيند زر قب انك اهت الف نحف زر تناارّدب ١ اهجوزرل تلاقولو يد) ىح هنزل

 اود ان تولكرف تنهج ن)» الة ند احن وكتن اهنم توقيف هت عشر فعو هاير تيري
 افا | ميو ول تلاغودو مصرا و ترزع تدلحاداع اهلهج قت اهثيمعب ىمصتنف

 ١ وه واكرصملكعذ اهم عْوْرا تناول د هبت ير اقم ارايمل تلاّونو ةييتالب وجو ةضورلا ل صا ىف هيي اهيركد نو ةروصناهذهلومي ميرا
 | رّقمووو يع ؤ ز) تناو تبنز اهياوج قل اقولع هرحا ف كلا هال نو دعت

 1 كب تليز تلاقذ ةزداز اي ةيبنجالولوكد انجي ارعام نازو يعامل فذ اهوانزل اب
 ' انزل اباهرارعا عحمل ةَحَد : اهلوالا جاوحلا دو ف د ارمي نمفزإ كناوا
 ١ هبلع صرحا اذ ْرْرْلا يل !يره) نر رد نوت نا ل امح)ل مين 201 يا باوجلا فو
 ' ١ تاقولو ند ىزا تناور تب تييز لوتيو ازاي بنج ة)اهلوقم كذاب ص ايو اهّيه
 ْ ا )9 نصف مهم ن فز) ىز)وةانز نم ندر جور هته ر) تندو تاز ن الن اركبر هل
 ١١ ئفَحام اعزق ىلخ نع ز) تن و ةاننر ص شداوا ان تم نل) تلا ندد/
 ْ ١ درك ذوإ كجرئائز هرقل هلوق» ان زك توكرذ زر ثح تون نا ال/ اهي زك

 | يلع والملكة مثل تور ياهو ن0 يدب دوا كلمت ١
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 _مركذل ]و جزعلا نيد وجو ذر الى نخحلا يف احب ص اند نولتيال كك ذ تاارعدب
 تاقنالث ناصنمُس فذ اكتولعرقاغه ىنصم او فزقلار م باب ٌةيقْغارلاهلقن رذ 0!

 تانويدنإلاد امانا وطار يه طيري سم دب نوكياغاهنال
 تتررناهزلولول وكنا ”نعو كرو كرب ابر هلوق فا بهزل اهون داك ١

 اذذ تنازل ولصق ن احدها كذق اذه انكىداتسلو و نعد سل اره اهب '
 رشطنلاو يشم الر سفلا اضعألاه ده از نه موه ) الكل والا قاه١ الذالاو
 رقل قد )ر إز اياز قمة ا انزد) يلا فرصنب الو نايب_هد ن انيعلا نيص علا جفاك ظ

 ىلع اسس (ركرعص هنا ليكو وطق انزل ابرار نيكول هسقت 4 كك بستنالا
 مانع بالا ن الم هدد تلا تام وّءليا ئعورضع قا اًبْرلا ف اصر هن الو رشلا ١
 ىلول ملوك نا 5 بيداتنا ف عو رعت هلارجز مالكلاْذ هل ته هردوبيدانايلا
 ملو بيد (ريلا 2اقحي الدنال بط( اما فزع ي ترص ْن الع ئب) تسل هرجع ا

 توما وذ نع اراه قنبر لو ن اعلي فنا الر هردوك ةجانكهنا لقوهربغ
 ور "رد هويشتت تسنلوا ( رشم هزد) تمل ةرارازاومل هها رك فايرص ١

 ناورح(وْعْرَح دار) هن) تفئحوركتن اك هيئْرَم >ريدرمل هدا هعملعا#ل و (قلخ ' ظ

 تنم هيجوع هيلع متر قوقل )| ثدر) ل اهناعا زد اللرزج» دردرل هنا فلح ٠
 زج ص فزقوهف هل يفاذلا قاطتس ][)) معب 10د هللا ذا اماردزعتوا دح ا

 - ئ رضي هاف هاغن ئيح دزب اريل هدوتتك( كمال اننح ١ يعدي نإ ]ل/_م هينا ظ

 كائههركال ان ةيتس از ل بك امدو ار هب فلا و رحالو هتبهين
 راظخؤلر هاظ اًمهد هند ابا//ئح هي قلع الد جد (نكهلمؤن نال هل اهيل |
 سيلزوصبو» انقلاب وعي فول تسيقو زج سخروا ايرهففزقلا
 تاع ا هوصرب تيزلاو لاقت هلوتل ةدلجىِن اع تم فذ اذدكيو لاقف '

 ثصوم ار يع فذ افوهو تهم عرزفد و هياب قدطّشو ريان اب قامس وةديالا
 [ ئيريزعتم هن دقهترابع هبت اًريازل ْيارلاو ييصلاو يّرلاو ريعلاع
 ريزعتلا ناب يقايسو يوان اك هربع قذ (ترزعيو رح اهل اقولك ارحا ىزقي ا

 <نا٠ناركسلا هلّقحر قلعم هفز (ةرهعيذلا ثيعمم او ةبرشالا ب ورت)
 مل هدانشتسا يلعادارتعا فلكم ع هيار ىلع ند) عم هنشتسب مل اعاو هرب ا

 اطّوطو و) اطلرما اطررل ناي هج مدع يطحو نع فيخع .حاورقلا مح اباب ىت
 .تهر بلل قو فت كمذ داونض) نال كرعشم ا ةمالا يرشلايطوتة برر ا

 ّقناها هرح نال اززلارح يف انس م فاكنا ل مج (ء/و تصدم سلف ههاب كرش ظ
 دوب ه«ببتن هبر وبال ايز نه نال هذعلاٌتربتعإو هل ماركا هئزّئب رد ١و هل

 هنا ريمربمال/ ل عوتتاصح هب لطبي هن اخاهرب» يف هّتج دز يطو همكذام يع ٠



 ظ همالس) لاح لا هغيضي انزب ١وترع فرقت ناب فال | ىَعِي مم ا روصنيو هد مجال

 اهفزكين اب ممعلا ف زقب وهم او١ لاح يا هعيضب انتزب نق مقنناب ار تورم ا زهد و

 ١ قيقرلا مسا وااو هت روصو قرلا هرطعارطاذ) ةّحبرح لاح يلا هعيضي انزب
 | يس ايلبو سوش يسود ناصحالاق ةمبتعم ا ةقعلا ل طشو قلاهيف ماعالاراتخ اش

 : / رمير ل اب عهم مل :لءلم تحاكبضوا عا اضرب هل ره ف يطوكدب ركزو ناو

 ١ ناينغ نمرشا مراه ا ن ايَّسع لب ادزل ابدت ال امم ةزو يلعةتل الدول بل )يلع
 رع هو سبنت انزلاب هّهاّعلا مرولر لا قن ىلع هي ةوعلال طبتال رو و تايبنجال)

 ا

 ١ يطوب فعلا طن لو ددالطص) قالخ يلع به: زم ام بترك ١ فازتللا له قةنملا
 يطوبا) ة)وزب ضراع مرا نال يبد ةره 3 هدنجو :يطولو عمو ام يق مارح

 ١١ اكذالاهريصورم ااغّتنا عهوطولا مذ نع قةولع ل صح ثيح بشلا توبشل هدزو ةو)

 ال فباحصألا مالي الطارف اطن)و هّترزوّسعالو دلولا ولج وع نوير إ اذااع

 ة وكل دوهش الب وا ف وززب_مضلا ءاهب د:ةتو [.:ج يطوكة س (واكت: ف يطوي

 ىطولا ةسرمركذ ب ةزدا طن ةلب اقم وععيمفلع جار عع الاف ملوكو ع عبشنا

 قحوكتم ا يطوف فالذلا نايرج ف قرذال هن! ءتهالطا د ةيصق تيس همك

 . مالا عع (جمالكو ءر مو مالا صن ٌجررزعَم نككةزعو ل ا مهّبعم نيد كو زر

 ةهئعماوا هنجوزىطوب ٌقؤعلا لطبت ب امتريذا

 ةجوزعو| َن رز ره وز لول ىطونإلو اف اكتعاوا موصواممارجاوا سس(عدو) تنصيحيو

 الو تو: #< و غيبص انزب الو ةيعجرلا هدجوز يطوب الو هدام و) ارب - الا موا
 . نعةويوب ةيدابو ًَتنوا هال سالاب هوه بزعل يطولام ب رطل هاج يطوب
 ١ هقتعيا) هنالرككموار اكتب ةدايدل امر يك يطعبالو هركع يلط وب )و يون

 هفذ اند ناؤرف فوقع اًنز ولو ةيبنج)ل) قيلحول ا!تاهرّووالو دعمت

 هر (ًرُولاروهرطو تظد لب تّويتس الن ادعحال)ن ال هعذ امن عر 4) طقس

 ' 1 يطولا هيبنت كذا لبو هّقشر هر وت ىّثس دهس هل ارعل | همه الخ ره امد اب

 كي قرعفلاو هق د 5 اتنعرماطغي الغرتر زول امرا ورطكت اصحالا لح نإ

 ميركل هته ناله لطم قبر عشم انما رخات لها «"ام محلي هذ / 0 ب

 راح نال تقل)و ورسلا)ةدرف او اذنمالإ قيد لع لديأل اهراهظام ابنا ضنا
 افانتئاي و يقصر يشد ٌةيمولو هعيلكت ناحابز نمو هدىقرو م ىثدج نع ىسل هذم

 [رظزاووسا قتحرعرو) نهراصو َهلاردلا ع ز//ولوا ربا انموع رهن مل هلا وصو

 اد ) ضرعلا نال ىلطا ما هزعبادزيب م) انزل! كر زب هخ زَّج)اوس هفُد مدع الغ
 ال نكس ذلا نع بيتنا لاق ن او ةزحلا ٌىهارطب اع هلئخ لزب م انرل اب ممغا

 . لبد

 | ا

 2 ا

 همس

 كما

5 



 هبعلا دّئيلكتل اح نوم قه > هبينت هرخالا4ا حبشل اب اذه ناب بيجرهل شذ
 توزج او يبعلا هيرورط وركذ ل ل اهكادعب (ميذاحر جلانز اذ: اهعئاخرفاف»و

 هعج(ورسدحاو ىزق نهر يددبلا ةراشإل)ت رم اءءب طقسب م ارعّيتاصخ ناز ظ

 كروب نهر زعتو ىذا ردو قيلكتلا مدعل زر سن ايقلعخ نالوا ٠
 دجوز)(و ردا افيسسا ليك ارّدره قوه ا تاهولو نيبم د ()) قدّححرب اسك ا

 هرظنوف اء شتلل ةدولا الول هدر )و هبجوتسي لب طقس الوز اهزيس هلاك

 فد قإ ثري نابوا هريفكه حي نك عن اه) .ل مح... و غرطلا صاصق نم 1
 كالو ةودتدد | يق شعارلاهركذ اع س هنح طّقسي م ل هنصعب نع افعولذ زول ا ْ

 انويومارلا هل تمرعتي مل و اًصي د وذعد طءسيمتا لاقخ رم ابرد زعتلا ةصورلاي
0 

| 

1 

/ 

 قلاخو هز وفعلا عمل ماهالا اغيتسازاوحرزعتلا بار يف صدت ليق نان ١
 ١ يح دل قحطوتس طووسنل اب نه دارا | ناب هولا دلدداد بج) (مهال ١

 ١ مثربزعتلا نعيفعول هنا هتدي (هوريزعماو رم لا ف هبلع تنتمازهو
 وهقرو ىهر) قح موك ا ةولصنل همقي نا م امان ثاو ىايي ال هبلطوداع 0

 لاك ا بج مو طقس لاع لع ىو زقم ا ثراو قعزل عورفانه دارم ا
 للة فوررل اصخت ب اتغاول هذ) ميا اهو يل انو كد اتف يفامك

 ازيلاعم جر رعرم ا بجيتزمل ف وءزّم ا دلعي انزب الحر فقولو هتّترو نم .
 دد ع ئعركيمل هذ زقفرُو هنع وقعت هخ زعونو هبلط هل ل (ة هن اذاكناهالإ
 البق فوزوم ا تاهاذ) دمك دح 4١ وز ) جملا و رذعي لب يسكرزر)
 ئصاخلا قدر ولا نع درف لك هحيج يا دّبري_سزعتلا ولتهو هياهيتس |
 / ظ 9001 ال)و رح ول رد) وراك ) دار م ١ ىو لومل | ظيسبس ىلع نيجوزلا ىح

 ظ هيف نداو صارهولاو لاك اكن اطل لن_مهروب نموت َهَدرولا دمعتب محا
 1 فكم اهول لوا)| يلعو توم اي 2 كملنا ع افترال ئج و زلا//) مههيج و ترب
 0 رنا (ئْجالق اك( عهجوا ناهجوالو) قح اكدوحال ل هاكيم فوزم ا
 رز ناكصؤن هتروح ىزقوا) هذ د كولو ُفرَهلا حل (- ةلصولا عاطتنال
 امير هزاز هت روعانز معب م هنإ هس اننا قو تزب مل نر والا ق هذيل

 لق )زر قيلغلاو انزل اب وعملا ع مستنالو نورغكالا لاق ا طع سيفدقي ٠
 هذرواح هقح نع ةترولا ي١ يهيصعب قع .ول وز ) ىدال/ وولي كلا هزه
 7 مه د>رفراكل هنارع اا دعي (خيتسا ي) نك مهمه 3 (بللغ رض ) نه
 ١ مددنايردرولا عئطرافلا ورع الو ٌووؤشملا قد و كرد زتلاّهدالوك
 ناو هيطتقياه ىوافل يفد جاكئن ) در الوكدلعجو يلح اذك) ةرتدامرهدو | هرع قعد ل ناو اغيتس ال ام لكل اوّمتسا اذه درضق هم سبنت عملا

 كت مع مدس همت هد 2 --

3 

 ها وسدح ا اب - 0( هوس - 2

 ا

 2و سسسو موساسو ب م ما

 2 2 2 د جس 222
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 ١ زئبةيدلاوهو ديلا | معي ل دب هل دولا ناب لوا)) قرفو دولا يف اكد هيج لة سس
 ١١ دّصلافالخ طيسقتلل طب اهالي ادنا فوتسيو يف امل١ برببصن طّعسيتل اثنا
 ١ قحلا فكعتي نااها لياسلا نه اهّتارخا نافاهلم ظنال ليم ا هزه داع
 هلك) ٌدهو صاصقل ايطةسدور ةدفشل ا/اكركلا َديّمِب لعومعلا مدع رع اهم
 تامر هديسرع لعرب ز هتلا ىوس ردو اقيكر ناكناوار ح ٌىءْرَهم لا ناك اذ١ امن

 للصق اهعلوا /يديصر هرحو ناطلسلاو از اردالا هةتصعو) ترعب ةيموتس اون

 ١ هكفل | كول ايهدرف) (ع )وهرع قو ميا اهب ىزقناو ةصاخ هتجوزوزلا فزد يف

 ظ . قايدو بسنإل فن ةرورصل بحبو ) فرؤلا هل ئابه د١ اهرحا روما هجرت ف ةمع
 0 ةعخرت نرالا هناعئبرم ا ةأم الع بجيل اتلاو ناهالاب هنغرجلاط اتا هل نا

 اظارنااهاترر ىفحت 4 ىا معدلة ج دز فزت عوزلا يادل (هز الب اهي فن نع

 01 | ليلا نيظطاوعب واضحا ولا ةكرانز لنوماحظ اهانز يا ةنظول قيزت

 هتجوز ياا رقدار (ر اب اهيبومعم ا هدر عم مد زد اهدانز موهظىا هطخع

 هزئكيز ع رجرتت طه و) ال زمع نهري هازو) ]اشم ةولخ ىت ةرحاوةرهونو | ميزو

 نابع نعهرشعو) (هتوص بلك ف عم مسد اهانزب ياي تع هر اهانزبَّهَّمْن هرخاور

 تكةرهوا ةردر لمع قرارع اهيم ]ل ىردو)ر الدع تكي نو دد قدي نم

 ٠ ةضاغتسالا دره نإ مهيذد ةنيرك وم هدوم هببنت ةركتمةيه قر اعش

 ١ مطاختسال) اهزرك ركوه و (مهييهرح اود امحعازوج ال طقخ َهْس رمل و) طقخ

 هل ةنيرّقلادريعامرو يكس رفطي مذ هند عمط نهوا اهرلو رواه شب مكن

 1 تكد و عوا عمطوو جرس ور بوم اهيل خد اعر هنالغ ةرركرل!طوركلاد

 دياوز مو اكمل فوالإ ناك كذ كوعدو هروكْر أ ا ورغد ابدل ىزّولا ةحاب) مهيفدو
11 

 2 ةلاقاوةخحائلارتس نمررد ( اهيظركن ا اهّولطبو (4يلعرتب نا ةضورنر
 ١ هلوّسوركدرقترلو لنهر نانا هيعنب رلوال ثيح هلك) ذه ّءرشون |

 01 قلق زل ةّدع وما هذ ١ارلوع انظتظو) ماعو هنع هترلكن كع دل ءد تتزولو ش

 ظ محياك ارح نه سيل نم ّايطتس )وه اهلتسا نيندني يفلان ارد ناللى_فن

 | نيت نا يدخبلا لاقو ىزقلا نع ضنصم ا تل حس سبت هدهد نم ينن

 9 نه بكي يطو نمزلولا نوكز اجل زوجي الخالاو نعالز(ةنزت اهابز ري : عم

 ٌكلطاوورع نهوش (ء)و نه ىبل دلولا اره ل وكي نان ىْسِكرْرلا لاق اكد ّجدرطو

 مالنا ربع نبارعاوقىقن ره ا همن تاك احا ةلهمو دلول) قت ب وج و

 ظ كي هيَنخ +3 تتر نام مع سيل هن رز قوي علوي تر نا ولمس عجوز نإ

 ١ لهغاو ُىَرَهلا نع قككا وز كسل )وب لوال) وهيقن بحمل م كفل يف دب يوطدال

 ١ قئلازاو جو دغزنبالو لوال) ٌىنِرطب دلولا ورع رفعت هركعولذ دلول اقدم ا

 فّرّيناو



 امهوخواربتساو ان ٌر ةيور نم ىزقلاو قنللز رولا بسلا ئييبن فذولاو

 هنمىسل ءلولا نا هلوإ قدس ماعب اتا داع زوم ا بينا داعرانطاب هيلع(
 ةمطو نهر جرم قدس نوول مترلونكلو اهيطو ورالص| هّتحوزاطن.ء ىلا ظ

 . يطولا نوح فور ) رع مرت قد يلا هزه بلو د ) وذل والا ةره)قا له قلا

 عب ساو هيطو نمرهسا ةحس ىدو) ور ن[/ ىث رز و وان ىلا لاخرتا

 ىتارعلل ٌةياعر ناعللاب ملوني يذلا مرح زي 4 هربرت سريا وهده اش

 ملكنا لص هنر) هنع ودنا يصد ةررره هلا تعد مشت ناهديعةبيسال

 ةمايهلا موي هنموسا بح! ديلارظنبو فرو هردو رج ل جير علا سو ٠
 ةينيبلا لمح 57-5 نت (ظرغو ياسمناو 2وزدوب)ه)ور قداا:/ ى سور ىلع نهطفو ا

 تتلارهاظل(ىِتن يزوج نم واجد اشكل وين هتلعغ اكعيرالاو خد ) يب أ

 رمردووس اًووهوزلًدهر هسا ةيدراب ىرصن نورلان الىوغلاو نورلا نب ا ْ

 لماذ زكينيح هين مره ملك هنم ساونا هد ةدسنا نومل هر لوول (هرإ
 رثكائرهش | ةسو هضرمارشس الا نهر هيما تس ةوؤل هنرلو نذو

 نيقارعلا عطص نع هذّهدو هصورلاص) ة,جر اه عارئاره ومالا ظ

 روف لاح اى ناز ةيقنب زلم 1 كوالإنكم» يد الا ىف ناعظاب قذل/ و (نرو/ يه
 لباتعورتوضلارجرتلا و مرح ا هي اعبت لح ا نع خنصم ا دمج“ اه هبت مرا

 نإ هلا ع
 ا

 رم ) لوى بجولب يقْملا ف معدل و يسم ا ابزل) برم امبتسالا دعب يار ١

 نم ورم ار ابتع» حد جامو يقدلاز جي ايتيرب ل ندو هته سل هناي ضن
 يئ نصل ١ لادم يك عرشت) قوهاذكو روج ا هيذعبتاربتسالا ٠ هوا هدانز

 ى هام ا رز ازاي يتلاو لول ١ يونبلاو ماهالا» ئيسح ض اهنإ ل عم ريو
 يزد ئح نبر هما ٌمدسلا يقر (بتعالان) نجرخإو ةوهلاو ب زهم إ بحاصو
 ريكو هيمرهتم) خحس نودن هتردو اد( ناهذلا هسعانرلا نآل (هيبقارنا
 ]لد همروكه دوج ريصبو ائْرل] كد نعى سل هداانيبت اربتسالانءاهنود نه"

 ملاارتنا ُىِهرهسالاا رّدب) بسك ل فدو ضع اتتل) نهراسبل دهالع هك دز امك |

 هنإ) قرط نه ند !رفيطن يدلاو هركذ ىهرارث بيقنلا نبا لاكه ءاطمتا نمو)
 ىرهرلاو ىضكررلا هلع ىرجورهراظورملتتس )امو ىكتناةاريلايلعئارلا
 دلوي تارْي لازنالا|ت كو خزن ناب اهينع لزعو اهىلدق ف هتجوز يعد ولو

 باعه ىيلو هب سي ن )ربع نه يبس د قام ا نال جبيعملا ىلع هيذن مرح |
 رثولا ءيطوؤ) اه) (هرجو قنصم ا هعاف) يلا ز قلل لازتحا ل ياقفع اهجوربكملا

 تإلو علا ىطولاب يدعتي بسنلارما نال ظنلاملذ ان جرلاتوذاموا
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 ؤ 9 58 كدب روم اوهنو اذه اهللص)و ةضوررلاي دس ام ذه و هريقد

 ١ ضع رو _نلا قوم ٌةيهرتل اهربدلا ءيطولا ن) عاشتسالا نع وجم
 ٠ نمو ردمرئو)) توكا وسلا يع حاد اهدانز 2كزلا م عحاد نرخ ان
 ْ 0 اًءاورد اى زرؤلل و راعر ىلا عرج ةهرطودعب اهييرويتسدرمل ن اد انزلا
 ” و جن اوللا نزل ييصنا يع ناوذلاو فزقلا مرح) زلوول ودل هيلجوت
 ظ َِش ارهل ايللعرل اوزإ ثيح] اكملا وطٌمو) بسلا عقول (هيل)راصر او
 . رانا قالطناب نك قارون و ةري اذ هل قبيرإف نكد ولا لصحرقو غلحكم ا
 ] ٌدْضاف م (رّهل ون ) ماهإلا هركذ اها هودلو نكي ول اا عنج امامنا نوي

ا ةبسنبمر رضّس رلولا ناب س رولا در واهو ناوّس ١
 ظ تاجروانرلاى اوم

 ١ صؤلررنص) ١١ ]هو رتع الع نسل ا//هبذ ىاطتع يم بمودإذا ناهد اب هيلع
 يتسلل م دلكوا نادوسا هاونإو فعرد) رلوب إرم ا تترولّة يت ماقتنالا
 ا لاي هزل) ةنيرف 20> كاىلصتاوإ هه) جن مهن نم هيسدرولو هيقنلكزب هوب

 ' اهالغترلو ٌقارع) نإ عسو هدم ع هدن١ يلص ينيدن_ل (5 اليير نإ ئييبيعل
 ١ صاهيتاهدانرج لاك (هناولا امل اهمحت ل اهرب نهر هير هر وال
ات) ف فزع لايت رور

 ب 15 ن١ يسع لا: كذاه
 ظ لول لاه قرعة عزت

 | 71 2 مو |داوس هضضاس طل ادي لصيد لد قرااللو قرع جزا زو
٠ 

 ١ هذال َةّمرف نداعلب قلعتسو ءاوع ق ةروكر]] هّيرْغد هطرشم» ناددن) ةدورزبو ٌ
 ! - و

 ٠١١ نانا ىسدابرعيسا تارع عبر ععزلا ىادل وك ناعللا اقع لوزز (ب )ربو
 ١١ ةرصاحتنائاد) اًدملا نع وجوز ك 0 ىو ++ تدعز او ئّود ادمن)
 ١ ءركاتل ةداهشلا ترركو بابل! لو)َهّعِب اسا) تاداظلغ درولارىدءزاه)

 يىاد“ .٠

 | تيسرك/ لور ملا هيلع ماهي هريع زم دووم عبرا ماقع تمقز (هي دل مزز

 ظ ا >افم  ةرلوو د ِينالا ةسع 2١ خهكلا اه)و ناع) ةقيقكلق ضو ترد هيش

 ١ ةيسحبتت هيلع ىوفملا دن الو هب اهاعراه جيمس بتعز اهروعدر إل

 ةرارعر# اطو .بزهأ | يفرركز م اوعوررك ارق عبت ه ده لوو لع هرامصتق ١

 ١ ةهتلاؤ لون ار هد يشكرزلا لاعه ده جدر اببعا ةضرولاو نيحرشد
 . وهواهتييسولا هيلا هر اًنالا عهرب انتي الدهن /ممصاو يش هذيلا قدزعتو
 ظ راغالا مالا ند عب ١ بجزلدجو ةرصح نعق م ||كذإ ن )لئلا نعومزر/

 7 0 . اياه نت ومر ءاه امسك ذوُعوا صيحو) ضرك ناددن) ىسدج ظ وز رزرلا نه نب اغ نار وهجبلم الكو صننإره اظوهدو ىتكرزن) لا:
 مشو ةيازن (َرَّرلإ نع هداه امر (مع نيد ذ اكل ) نع ن َن)ديلعمسنا ن1 نو يرجوزلا نادل ت (لكس ح دب هازل + هاب الل (وه د هدريع فع

 اهبلا
 اهم

 رسوب

ِ-- 



 "محترف نصل يت ١ ةهسيبنتومر ا)) ت( لكلا قطة بسلا هريسة

 دعا ٌةَنعالع نعزرلا هدومي يذلامالاو ديالا امغلب اس [:ةبيغل ا ييضد اخت هدا

 يفتنيل_ة 1 ن لكنا نملك هركة هنع هيفي دن ورث ناهن دو وصولا ربعامك

 لماحُ ئن) ملولا اؤهه و)ابياغ اهنا هن ملوح لولا ناو (ععنهلكيق لاذ هنع
 ىموي يف لولا ركء ل فغ )ولم ده اش دلزنمب هزم عن دل يه وقد ىسيلو از ني

 لوكولعرصمك ىزول هن )همالك ةيضق ةمينت هيفنل ن اهلل داحا لاح انحا تالكا

 هنال نورك اجا هد وميك ازرشلا يف لام توقيالون ١ يه زدت را ء اند

 رصإز و هي اهوكم نا املا تكلد انز ةهشلاو رسافلا و أكلايطو ند تظيدق'
 ١ و هجورقح يعانزلا طغغلل الج وصل اكرشلاو نورا

 مهرقاول ن) اضن هتينصف

 (كلخو (ةلخ ههبتس ا تحال ميععلاوجرو نكي مل يعيب ءاوجياع
 (نرلا نع هب اىبو ىو يب ذاكل نر هذا هدداب وهيشم ) عوزلا تامل مارد ج تاره ارمأ عبرا ا وتو دو. ايطوو | از نم لووك يوه بيس يارمذؤم هدنسي نا دبالك
 ثم خوزلا نالنا [هيإع دب بضع نا يك اهي اعل نم ةسح ل يلهو
 ةبيغلا يروج وروزمىلا يف هيلا يسد ةفبأسلا تاي هيف نيت دال

 جدال اناس ا هيلع فنصم ) 0غ( 1و بنخا تل داهشلا ف اهيب اجوفامك
 يبني غ7 هرخا لاناعئز يحمس بطفل وتين تلا ضعي قاينإ الكالاو
 ىف عب كلذ 4) ترد +. روى أيس [ثطركب اهت اهل حاتن)/لوهنرض وتين ١
 3 امنا يس ايعو هيئافلوك يلعرر ما (عبتر كنك وزعد
 ٌتحاي هيلعؤ نسل ! مالك  ج نينو مئلا اعفاره اظوعبو برر حدب
 از ئه هود 3 (مو ئيد د اهل ) نح اهل و وهو مرعت امد يإ هيع ءاوع لاعب
 رك بلش ا وهتك ز) همال حيض ملا وهو ديلاواتتغل اهز) دلولاركذ نع هزاع يق وتولكس هسيبنت صنلارهاظ نعل ةذا/ قفاوم هحالجو ٍفيِنحَو
 ىزرفن كت ١ رزكا ريو زوبر هل تنضرعتو لو هيلاوج<ْاةركح هز ىنيت ْ
 !وطو نم نوجا ناكرلو قل ناعئلان اكن ابأل/و ةنيبب هيلع هتبشنت ْ

 ىرعناصإ نع هب اهتيعر امد لوالا ( ل ”ةتيس هذرقت تبت وا ةويبك ٠

 يتلو ءتاطنا كتر خ١ لحب اصالا كت نمرلولا اذه ناوين كرطاياعاهل
 ل والا ةارم ات كال كالو هرخا يلا ادزل اب(هءايإ يار ته يلع تبسي
 هيداع ودنا لجحإو# هي اهلب طعس يح ن ولدا ) نهي( هيلع رخال ١
 ت جزر رب ىزعلا ةيكرج نع جلا انزلا ةديرج نال اهبن اجي بصغلاو

 فتم اًهتنالاةرار» هنمغ نال هتنهل نعظلغاهس بضغونيرم لا 1

 ماتلابةزرم لا تصد عيتاو ررطل) نعللاو مهنة دوّمعلا لاززاو 5ا(صفلا
 مسق هوو لع ةر اهب لغؤل لوعففل انبل اب لوب ول و ٌءبوقعلاظلغا '



 ! تعذب بضع لجؤلو ) ووغو نمدرلاب ندد ليؤلو) هرخا يل هدداب قدح وز همداب

 لع سوال مك يسر د داشت مقر بضرب 0 ١ ارك و ) نفذلا ورم ا و بضفلا ل جرل ار كد ناب هسكع و داعجالاك ةيعدا
 ١" ظفلالرب نآوي نر ومي الث اًند)و يوم ارظن لذ جدني اتللو ةداهمسا ©“
 ' ١ هيبنتر_كهال نازررهايكنعللا نعرض ١ بضغلا نال نوذل ) طفلي بصغت'
 ١١ قدح هباوصو دي ولفع هر ايع بيئنلا ندا لاك قلسبةد (وّنُس لول ل ردولع ةاعت
 بيو سكعو نولب بْضغو) هلوكامدو قورتم ا يكل خوت ايلا نآل > اهي

 ' ١ لصلاة نص 3 باوجرعوقو ىهتنا ىورتم » ذوداوزكف ن اتليسحام“ د
 ” ثاىللا ف ىرث طرت واكب اقدلا ق هلاك مكرره اي عوبّرم ىسككد وكت
 مب ىض قلارماو ليوطت!ل صولا شوف ىيبد اجل قىمزملا يا اهلا ب تالاولا
 ظ راو »رهامكميبلا كح ناىزنا لع يلذم ا نال تاه وصل ردا دو ىيعل أكد بيانو

 ئيبناجلا ف هن (رلكث فلي و هرنعالا دوت الهف ةداهيشملا ئدح هند بلغ
 ١. نإ وصدو اح اكوزوال تحرك ا وا ذكو )ذك وع عل د1 ذك ) ذك خل لوكس
 ' اهاورلوألك مح َة داب يف ارامي ىكل ملا مسيح ل وعول انبلاب تقليوارخي
 احول نال قصردو (ةلكح توكي نزلا مهنا بصي ةلغدلو كادهد ن اكاذ١
 ١ ]ول هردخوونبوإ ىبناعذلا تديسلاو وقح يف (رهداًصرٍرَتوي الك بشل يف
 ١" ينوي اول نال , ريغ نويقارعلا ل قا ىلا إو كاعل امنه (هجوز
 ١ ناردافتح (موخا يصتقدرعالا يلع ىقلتلا قطع حسبت هقبيكر ناول
 '  لتكورعال| يلع نموا ءءرصتقا) زهرو ىبقكتلا_ عظرهالا لب )ذ رم ىسلو
 ' ١ هرخا ىلا رهشا ئّيزتلابو يداقفا لوعر عالابدارم ا توكي نابري ل١
 ؛ اعل نع اه اعل رخاتب نا ومسألا تازكنا م اتا اصراهند لور تتم و
  اهناعن كا دجاح الع هذ اولي رالاهيلع بع إو رح ا طارد زل اهي اعن نال
 | هيبت ضنا اهي امل )رتب يور جا ماتلبَع ةقرثلاب لكاسركعولذ هلت
 ١ ايكرلزكوهو اهن اعلو دنافن ثيب ٌهالاوم ا طرتكيال ه١ هعالكم عفا
 11 قوت رخا موب ىت ضو عسب يق نعالب نا زوحي هذ ) لامع يدرارلا هب حرص

 ١" ةيكرص ةانئع ذب اتكو) ةمهفم ْءو (, يةقلخسرُحا نعالدو
 ١ ةداهشل «ىبلو قطان ُسح ّىطتن المح يف (مهذال ه طم لال لبَم
 1 يلع ا نال واه» نوموود ىئّيط (نن) نال (هزو د هيلا هدرورصن هتح

 ١ هئزَك ععبمل (معتهرحاو هل نكيرل نافرهاركن يمبلا يده ناوذنا ف
 ١ )ذا اه) هرير بام لعق وقوم ا دعبل نب (وريصت نع يسدألو نناقن لو
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 تروا هقطن ودررل نان( جبد دلير ظننا هابإ هن الث ةده يف هقطخ حر نرو سرتياو

 ىفدو اهبرحاي انتكالاه هالك هما هس بنت غل ارسرخ اكوهقم اياَوْنالت نمرشكا
 هملكبر اس انا ةراّضالاب نعال دانه املا هصتو نب يكالا مالكم دهم ئعم القنام

 تارهعبرا ةداهتما ةلك بكب انككاب نعول ن إو تعللاَءلكيمَك تارم عبدا 6 د اهيّسسلا

 ا رهو يئارلا] از اجاعبر١اهبلار (ًتدوةرعهدامتلا د كب مآول تلكد ثعللا ةلكم“ ١
 يي رنا ةنيحل ةلطخل 3أ وهو حب انك د اّسالا تيدي
 طاب مذ الخلع ل ناكتاوا هندية دتتناوماشلا ف صانك نود اولا

 هنم] يمل قر اًساب فزقلا دراملل اقع ةراّسالاب هذاملو هخزقدعب سستالا © 7 ظ
 دهان دل اروال هي لعارذ هئم) بكي ناعللا درا 4 3 دل هل لاو ثقل (قد ترا هتراشأ#
 ملولا ورمز طايتمال ام نا نعالد» ةددوم ا ةمرج اوه وعلا ع عر يالا ملأ 1
 ث اهدنا نال ةيبرولاارعام يد يم ابةينرقلا هوست ناعضا يصدم تيا نأ

 بضفلاو نورنا ةراهيد ا ةدجيرت نعال !.يحجلا ارش اوس ت اهلداباقدد ةعاهتنولا 5 ٠0

 تضع دفاعا
 هنا هجوةسرعلا قرع ثعئدة جبرا ولا بن اج نم طرح رحتي ليقو ن انّير يكب

 [ىييلع هتروقوماهنع لورعلاهل سيخ (هيعشناددو يلا اهنالاهموب وناهندديالا
 ظفواا قف دوزل سس | ينعرش م قو ناكو)ناعزب اماوهدو ناعللاطيطفت عرش 1

 ةافائيجلا نزلا اذيْمَح هبلطن اكن ) مويطرصع ة|مصدعب وشو نامزب سف ثاعل
 هيلع هنا كصويل) نإ هتعوددا نضر ةربرفد هي! نع تيمي هلابك ةببومعرصعلا] رمي '

 ]راب مدعو ميلا بازعككو مركزي لو ةم ايلا مود مدن) مهلك ال َهَّبإلَن لاو ليسو ٠
 تيكحي ل ط ني نان مسه يرع) ل اد اهون عطّسّمنرصعلا ربه ب ذ اكن عم ىلع فلح
 ىياشلاودوادوب) هزاور (ىكديص ةباج الا ةعاس نالوا هع (*غيرصع ةالصرفبت

 هدبوصو هال صل |ىكقنت ضقنت نإ لام بنك ا يلع ماعالا ىشج نه هر فسم يورو الا ءجصما
 مصعب مهنصعب قفل اذه هل اة[ هنأ اذع هيعوةمج ا ءالص ب ايرتحا شوش ءاف ١

 تاكككاروُس اعووغرعدديعلا صونون همس سنوي كت ةّيبرشلات روز /ةعيبا

 نئملاوعرجرلا بولقلا يا اش ارتوكذ ينالاءاهلتا )ويوم زوم فرش اول ا
 نتف رقمك ايل ثح) شور دبلاوضاوح ضرس انزل يعوةرشللا ْ

 كيرلا نيب ةوكياهب ناعللاني) ةك هلوقب ةبْوْس الل ص ري فنصا ملل ا

 (رهنيابمسووس و هيلع دع ايص مار زم (خ[] نيبو دو زر .ي) همن ىزفا ا
 نكلد هيو فيلقلا تايقلا ناكو تيبلا نعوركدا عع ف يشي رن اع ميطخلا ا

 أنحي | تيبلل هئاصصهنع و رع ناب بيجار كا ف نوكيا دجولاوبذع ىيص
 ىقفارلا هبرورم اعنيرخأر حا اهند د اجرا د ّمع نوكي دم دم ا ناعللاو ٠
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 / ا [1) ور زرع قلجيالم لسو ديلعه سنا ياص وول ناعللا ماعم تل اثلا بابلا لي

 0 لاو هجاع ني) هاوررانلا هل تبجوالا دبطر اوس ينعولوّوَدَلا اسيحَمهاالو دبع

 ' ١ مالإ يق لاويطنوبلا»ررلا 3 صومزم اوهاد هو نينتلا طش لعصر كاملا
 ١ |نميعإ ذه يرنعيلع ندح نه [5هيلع هسا لص ولورا ف نامدلا نولكم هتخا»
 : اوسدقم ا تيب يف تاعللاو نابح ندا دكجو ياسلاد) ردانلا نهددعتعاوبت اين

 ١. افالم د» تاولصايالا هلبق اهنالوع اهب قرشا اهنال نر ئئكل ارد عرجسلا ف توك

 ا هن الَثلا رجاسملاب ظيلفتل اهي بنت ةنجلا نم اهنإ نابح با يد ىيجا مهيلع

 . !ةدوام ادب عزجهرايتخاميؤب يل (هيبلا هحتن زر جترلاهد تككمل نم اهنءوه تمل
 ١ الاق هنهملظعملا منال ع م اناره ع نووي هت النار جاسم ا ى)( ترس ف ناعللاو
 ١" 5#كهجيضو ةنيدلا عد وعص 4 مرّعَتلا قازخلام هلا >وعص قوت( | ىدرط
 ١ - "0 3 ىهذ اح و زرها نع الث وت اكل! بج اصيح و هدووص 1 ارب نفس ةرعت وا اسنن وا ى -ِ ا م 27

 1 00 ١ ب ابلا دهبي اهّسلم ىدٍرَّصل ف و) نايددر بعولو عما ارسم ا
 ' لقاووتلالاغاهبلا هبنانوا ملاكا مجسم ا ف بوزلا ىعا رت ةوبرشل ٍ
 | ف هن اعل ربرا نا ايام م يلع ظ ليم اكناامإ يفوز مك ١ يابا لن و هروو |. ١ ةتاجافدشم مدلاو القنا لادررغ ان ئانولخ ناعتتإ رعت م امال ياراذا
 1 ري يسملا ثيرول: نه) )ام بكا ث رحب نان )و هئع نلع م]رفارجيسم ار ْع 1

 00 كو نحل ,لمشيل يلوا ناكل ىف انكر يعول ديف ذ نعالب 3و صد اذ) 1
 / , 5 - ل 6 , 5 .٠

 00 ٌميسصيسل قرير (صئلاروعع  ظو هلوا رحوللا_ كد فكيف 3 انيلا أو عئارتاد١

 ١ معدن 6> نا) موبلا فردلاوه لب ةسيبكاضر) ةوسسلا يحسن د >وهعلا بوم يو
 ا ين اًنروص هند ويري اذا لكذ فار كاذل ةوضدزهج هسسيعبتت نك مكجج اسم اك

 ١ اًدهد مديرقو ب ا مصالانعانايلا بح اص هذقن [كور وح هيف تيب لوخد مرحي
 '' نارصنلاو ىوم يع داروتلالزن) ينل ههاب رهيَس) ىدوعملا لوو يف ايس امم
 ' ١ يتومدومربلا علو يدرو ام الام يح يعلبعألا ل زنا يذلا ساب رهيشا
 1 روح زد لب / و هيلع مدد يصرتكم سم ا شلح ال اي سيعب ىراصنم) دلع يا
 ١' مهزاليألاى هيو نادل توكي يمعخن اب تينإاْم لو هدركع كار هتن)
 ١ مد اقتعالة باكر صانفلا هزم بزكلا نعر جلا دعصّم او هدومظعي
 1 ىلجوار هم ا قنعا] يافركو ةمرح هل سل هجا) الإ ت01 بج انككا ةعيشل

 0 اهجوز ناكونو لكن لوخت هيلوجم اد ةدعرلا نا دعا كر اط دهسسص بنت ريكخ ا
 '' متورلا دج نعرورجم ا يق ثكال) تلاخ اع اهينمح او ةدعورلا (ج اه عه [عسم
 | ع وس و يف مظحد امتع و هلةمرحال هذال ينو م امص تيب الالف ازل/وز اج
 ١ وبلا ياججاساب روما دولا د
 "© ناماي ابر)>لخدي ن٠ ةدكيسم ا ةروصو ولح سل يقم هيسبب, نع اليف



 راثلاظ يلفت امام رعلا ّةمحجسعم انصالاةنكماخالهانيلا طوعئارتي وز رهو

 مالكه ضن اكن 1و ىؤروام ا هركذ د و هرتعت (ةالا رشم ايربتعبف نامزلاب ظ

 تروكش هيمن هويعو يل ِوْسْلا نعووؤرلا نب! هلّقنومملسم اكد | فئصكا

 اهيضيو د بهيْش ثنا طبض ايكلارلاٍ جَعن يرهرل اكقدم لوئس ل نم نع قتصللا
 هدز وصالاو ٌشولارب اعو نبرد ندرتي ال يزلا فدريزلاومس (5نياهطبضاب

 اكهالو انام_وطعج الهون الم كفل سد قة عالم لي ظيلفته عد ىفعرشبال ا
 ان

 عنو هناله نر هتلض يدلادعاب نيهبنو تسكين الا انصر
 لاق تايلغتلاْ يف تلا سقلا عر مش برم تلا ةنعذم هسقندج وورفكف

 ايعبارعر هيلو يلاغت ءاّفلم يا عصو نامدلا دنب نايع) لورع فوم ج وضخ ظلطيد
 مه اًيرلات وسل ةقتو ١ وركرو ب ككلان عاعدر هيف ةدالو ئينموم ا نع ةفياط ١

 دولا ةنعل غردد نم م هت وكرشعبو ناعللأب هت ين ايثادرعلا وعرض نز بهتساف

 يفكبو ريف والا فقا تاكو جب اشكال مق ةد اهسلاراهر نمر هتوكو

 لس طنسا ليي د زتع نس[ اب هسبنت ىناوا ناع|رلذ هقدر يكاديسلا |

 ناهز نر كذ ابد اظيلغتلاو يوعولا ب تاع ئيجلا ل صخ قف هذ ايبٍقايسو |

 .بهوما ب عىورفالر وهم مالكة ضت و هان( اهوارلسه يف اشرد عجو ف اهوا

 | ظرط نال ١ ىف نالوحاردو عايتالل ضرفهنا ليو ى اتوا اوس )دروب تيما ظيدغتك ا

 نود وما يثهن وطغاعءالاو (ههبف با دجس الاب وطقم هيمو عاد نامزلاف ٠ أ

 فبوّلاب ئنعالز1 ا يا (يهظعو ريس مكعد همم ابو ىص اقل ئس 5ناهزلإ

 اني مل يا رعت اع ههت١ قت لاله ملسو هيلع ددت ايا صر او زرنف ع دعنا با دع نم
 مهي اهاومها دهس نورت نودلا ن١ (يهيلعارقبد ةوحالا با مع نه نوهتأ ٠

 نينع ]لنَْلِل_ملسو هيلع نردإ يىتبص قفن) لس ١من افارع) ل وعي وةدالا البلك انمت ا

 همه (ل اتعاب د [رمظعو يف وحي نحو لص اقل ركلاب ىيعبرالات (زككإ كم ٌغارلا رعب وبي اندم (هتفرلفص بد أك اقكرحإ نر اكد س» دعنا يلعاركاسح |

 هسا ةنل عوق ف دسدّىت ردا لوعبت (هينو |يهيعورش ليت (مهيناملاتكأ
 اهي المسد بل ع و قوس قنا ةبجررللو (ى د اكتنكْن | ثعلل ةبجوب اهناح ا

 هردوضي نا ةلجرءرعايو نآكرتيو ن اربجزن اهلعل هب ٌراكتنكن ١ بضؤلل ةبجوه ا
 وني يذلا تاي دو)د قاربخ ىف +هسمالل (ويذيعاهربرعنعت نا ةارماو هين“ ا

 [مهلاح يعن سدا ماَي)آلإ اهب نافئازفتاو ماوإلز هبررص ديرو نم هدي
 اعمار هيتس و ىس اهاامهاريل نيك( ةانع الدب نامل نس ة سمان ارتست ١

 نيعانبغتل ولا ر عج د اهزاعلرلع موُيبْمةساجةزرم او هناعن ريع يلا مميش
 اطرحان اهداو يعو)ن م ارك عل اقرنو (ميهرح زوران مال (هيعو جثه لاح أ

 نعاررا ومالا ف ابىونإل عر رود( ن)(ميطضم و رادع (ةنعالمابتنايعررقيال

 - وود

 ا
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 ' ةوزلانيل  وججتمل يلاعت هما نال ماو ها ديسالو ينج نامل عدي الد جو هطركس
 كاب الاءنولوق ىلا ى ا. ا تومي نيت او ىلاعت لاقف ةنيبفابالا) فْرَقلا نم اجرح
 ١ : هريغوروزلا مسي ردو ةنيبلاب تاير نا رجلا 4اعتو هذ اع.ابجواووظو لج 5
 10 توهرب نيلاو ىلاقت هلوكد ناعدلابرم او غرب 25201 نصخ
 و لعد شارف اهداسنال فذقلل 2 وزلاجابتحا مهيب ٍقرفلا هل صالا ع رخ
 قزقلابر لا طاّتسالو لولا ينل نيابلا نيتروص يد زلل تع ن ىل صير بكْن اخ تريع
 عز قوت دكموا دتجوز اهنطظن اع هربوا رس اخ 2 اكنب ةوطوم او يف ايس كت اننا يت
 معقنتلا ىف نمم اول اقا/ع اكتلا مولع مل نهج وزلاب دارم ا ناب بييجا بنل اقل نعالو
 يع دلو لسا ا ودبعلا رح اب قداصار ان القاع افلاب نوك, ناب مو الط حدب هلوعو
 ازوججوورص نم عصي الفري هر غو ايعجد ٌقلطلاو دو ره او نارقسلاو ةيوسلاو ريشلاو
 ةايسبت ابيد ان”فزقلا ىلع (متج يسم ا رزعد و اهعل (عرعبان اول (رعرق يصتقم الد
 !كيكيلاط تن او قادطزايلع ٍوَمواد) هنجوْرل ل اول اه در الابل مذاق هقازط جعب دارم ا
 اهئاون رضي لك ذ ومد هقالطعميال 7 وز هناغ ىالطلا باب دامسنا ىلعانعرفءاخالث
 ارعلا ف ؤساء او قرّر هيمعاهلاجعتس) و إ هتجوزل دنميلطحو روب جوز هكر اولد
 قو نيبتل هن اهل يصةرعلا عا | عبق مدس رس هدرلا لاح نع لو ل و أكملا ماو مل ىع ال

 اق د اصةرعلا اننا يلادت در ييعرضصا وا يذل ادة هص عني اله زولو © أكملا بلص ل
 ؛ناعللاب هاننو نو :كانهرن ناز م ورلاب هيجوزلااطتنا ىيشنل تن ونيس هناعد
 | هداسنف انيبت ول ) و دلو كانهحو جاهذن) لاح لا ثاضما ذب هه (هز برول اءعص
 ١ ةامالا وس اهليكن اهناغ ةدرلا لاح يق فرق نا اًدهد يعالا ف فهلا رح للزب عند تيالد
 | لعئيجوزلارح) ع نتءاوف عوف ٌعْنعالم ادل ن ائاهي ابارص هيجورلا لاح 3 ن زمول امك
 تداره برا وف نعال ت ارلكه بر اب ةوض عبر ُىرَجولو هزم نك هبطت ناعلنا
 | ةدحاو نع هبرتعدرل هيلا اّس) لب مسرل نائالو اهامس نم قح الا هب متمزم | زحاو ناعلي قاولف نهذؤْرَق برت يلعنامللا نوكيو لخا دتبال نع (وجبا نيد ال
 1 | الل ف اكنرو ةرحاو سب نرعرلا يعرولأكر ح)و ناعلب ىيصر ن)و تكدح
 000 يمالاذا نهد عرقا ةر وبلا نحح اذن نر ورش العلا زف كازو ةرحر و 1 ري دج ا عرس ةرح) ء غن _ببونالا ميز تارمعبر) نعل نعال ةدحاد

 : 0 0 ةهاط توب ايالّن) توجر هنعى اغت هدن) يصر يك اذدا ل ( يو ن اصخن يع نع ١ مالكا اهب نلصي تاي اهلا نال اجدع ع تهةرصرو ناوزب ملاح لا دب نام عحألا

 . فزقلاءاحتالرخاانزب هيو صونو فهن ارركتب رولا رر كتي الو نهيتعت لضم رصقي
 ١ 2. ولا يليو هتبرسصت سوقنلا يف عمي المر اعنا عمري وب ٌدكلار هرب حا وئارخ اد
 ١ لود ناب ف رولا ق مهائس تز هائزنإ ْركو الكت اًيرْرلا زور لرد رص) و ناول كم ىف
 ١ هئعرم اع يوافالنو انالف ارا نئعدب تيعر امؤ ىو داصلا نأ يق! ههاب ره

 ركأذب



 مول ب5 تفاعللا ميعت نر د َنكل م ّئْءَدرص هّنعطّخسمل ونامل يف مهركذي مناخ:

 اسجل تجبوعتم اهيلطي (عرَقل دح ءةنيبالو نعالي ل نام هنع هطاقتسإب

 0 0 انو ثتاعللا ولم نارح هيلع بحي من د جمآل اب انلقو محل او هب

 َن هغرخرجي هبلاطغجرلا|رتد)ولو طف لبجملا ل جزل ناهللاب

 كوه اظءهاكاهلىشالالصا تبني تبشي هقحا ٍلعانب م.مجيرترهطي نييجعدحاو
 عن ديزي لك ادنع ةيبشحب)وامق ارا قولو هتعّدبلاطل ارضاللف اعد رحإ شع ترد

 مالعا دصزلبالذاع هرنعهل رقاًاذااه فالنع اذ نا دمي بلاطمل الكؤب ريزرهالعامكغلا
 ره اصخش ىزقن م و ل( 1 فافذع اشر نا يوتسل ههاعيف هب ىاىتي مولا اهدسا نال |

 مذزكول هدا يسكر لاهل اتمزخوي كد نمو لوا) | مح اب هب مكر وهرظلر زع اين اف هت

 دحااغيتسا ه هب اًمعوفعن ا( الهيلا ةر اًسالإ تكرم انكرزعد هدا اين ان هكر جم ت اعوفعتا

 داهجدزتمُت ةيسجا فدقت اك ةبجورل !لاح ين انزقلاوكو نا ةكهدنق اهيرزكذجعزلا»

 اهنزق نان ةيبنج) يهد ل والأن (وَُرَي نإ ناو الو) ارحرو )دحر حلو الا انزل باهي ذق

 تاو لوالا فالك ن اهللاب طّعسم يدنا نال ئئزقلا بحوم قال دخالو كلل ددعت هم ١

 تا مبداهمقي(ن (ئةءنصخيع اهو -ش منال ن ورم ا طقس نيسان انزريارحاب ماقا

 تاوي ناو همح هتعطوسالاو ئعازر (ن ب افا هلمجز وا نزلا زر حبلطب

 لواط ل الإ كْمَقدلرص نعالب لد( ٌىدو اًنثا ليوس» لوالا طققسيرل نعالغ 4 ا
 اهل ارإ م دتحوأ فزَقولو لواإ ( اهيا اكفاعم ندرح اب هبل اط ند و هدكإ

 ةيسبنجا فقول اك الل رع فْرْولا ل ركل واهدزح ىاذر خا انزب هي دقمت ©
 ول (يؤرعاء لكم اليل ةنونيبلا لاح!انزل) فضي ملاذ ده انا ىو زقرت حن

 فقرَقلارحرنط ناك ددعسر محلا نا نصرضا ابزب (هيزقوت هي ةييجلاف#

 لالا

 ١

 قارتخإل ءرحرح نع) الي ملذاوا يادي الل رع لو الل نعال نامه / 7 3 ١
 0 "دغر 1
 3-3 ا هناعلب فلوو لامع ناوللإت ارو نمدوها يفرش مي عجوزا 1

2 
 اهلوصك عاضولاب حسك مَقمَح يشد هك ىف اب د دا/نايور ةجووإلا نعاذت ملت ْ
 الو ناولتا دعب اهجامن دل زجالق ةريوم ةعرحو نط (روارهاض ]صد ظفلك ا

 [ةريلع مدد كصدنا ئيوجععلا فا( هارت ترو جهإ كن اءول ئيي كده (هيلعو ا

 ارباناورخكال ن انعالتلا2و)د ى ) ىتس [ نيو ةجاقلا# مج دلل اوروت (رعيتيس ف رف ا

 امهنالة سفلي 45 عمو الو جاكتلا دوع كلذ هريذدر الق ةدسفت فّركا فاد

 أقفال نا >وعب اقم اف بسنل) فىوك ورا قالخ ارقدوع نم ناين لع الطبرقوهلتح ' ١

 هب احرصه مرا مل دي اقكلا فل امة سفن هذ مير زكا 4 طقس هه (فرد اهلو هبلع كح

 ةسصينت بلا هم زجر ل يلدت نهض ف هطوقس مف ام ماحالا مالكف نك 1

 هدنا يلصوزوك قر وج [كنضصر١اهفذر زج هطنح ئئيسل ع تيم ا ل هسفل 1

 ع فز كرس يا هزعرى لا احودسواهسشن | هب تترحام ها نعزواجت تضوطللا ب
 يامل ىفزقرحطغسالو < نكلر ل نا هع زعتلا طوس وة نع تنأكنا 0



 , | رزوتلا شيل دخلا ل دب دب قعل ابر يعي ن) والا ناعورم اكوناعل ف هرك2 نال تع
 .٠ اكروتل والدول نا ةوغاكو ا تن ال ةملسم أول. (وزرج بعفح ءاصيإ هذ اهل 0007

 0 اق بو تطل كان
 ١ عيرمواهاوسوبر' جاك يبتسم قالط هقمطبإلم نوب اتالط ةفلطلل 3
 ١ ضقنتمل ناو ةذونيبلا لعق بترد ا ماكالا نم كة رعد ىيتمواعتساك يا

 ١ رف واؤزلا نانو سبع لصعيلب اهناول لعالو يطاقلا اصف واع ام فقول
 | بيت ىو نب (ًدد]يوزلا اهيرَرس تحوزتو "م اهقللرخ ركب يف د هج وز ريد

 ص اك يح هيف | هن اهلي ه امن بس افتناو مجرم تولج يل نعالت ماد اهينعال

 , رانك (ًءاوةزرل !ايدلولا قمن او اهني كرف عى يي عددا لصون نييجيصل كمل
 ١" اناكمال) ةدح نايب ةججولا ب نكي موقنو مزح وكن كي دلو بمس فن يا نعازل ا

 1 ةزافتن ال فعلا نه ل قاف_رهيشا ةدسل قنعارم ا ةثرل و نار هنهدلولا توكر دوت ناع

 ولو كو مقعلا فا ه_.<خ ف كلا همك كان (ظر مقداهتصرّسكا_ر] ع نسولاو يطولا
 اللقا لغير امعامتجا هن نكك نعز نعي را و برقم اد لادو ةارعا ىرتم اد

 | *-سسبنت نال يلاهب د افّتنا ف َهَج تلال دك تال ةلاىكس المرثولا نوي يلدا يف ا
 | امج بابي ةروكرإا ةدمااىصعم بتعا اه ان هرلذتإل ناناف انرلولا ناك نا١ذكد
 ْ 1# احوسعو | انصر جورلا تاكوناع اصيا ر ْموملا ر وص تهو

 ١ ةعس انننإ لاير وزتشيو ينس تل يبصلا ]ابحا نكي ه421ناعف الاب«تدلد

 . رب مخ قدم هل هراكط) بقعولو مالتخالا يدان او هلعوكب تبَس ين بح نعالر

 1 . قلولاها هدّصْن دذو اجر بحا تدين اقام 2 ثيم الا نودززكذلا سا 6

 ' دل ثاف نارغ ولو يق !ًمهو تاظف دلو تاع لاقي لب توم اب عطني نم نزز ام

 4 ' دلرلات اهونو نزهرب م ةبوه 000 3 (ىّن ني بيجا هدوم ريب هيقث نمي 7 اه

 دن دل هدمت يل /ر ظن زاو تبر | ىهتس و ةاهح ال اح يف ايو (ىلدتم) هلراج يفتلا دعب

 ١ 1 هوكيددو بشل يخدلا دارج تنير هاذنرث هقحتساولد
 | حعْفّسلاو حو بيعل اب درد اكروذلا يلع ن اكن قم ققحر زو عفرل عرش هنالزد دا

 ١ ططيالو ايي يع قنا هل اًتناو ماي نال از مج (كدرص) تالوت مندا فو
 , ثار يدم كاح ا دنع صخي ت) بلطم ا ف4 انور لاب دارم ا ةسيحبنت مط هس ابالز
 ١ ةصانه ل ثاعللااهرو ةربتعلا طبارخن )عم يعىبل ةوجوأ /ل هئاوا رلولا از

 يحرض اف اطير لا ىؤزبب ناكى ذقت ز وقتا لوك كل ليوا ص انيق ئعالل !رزعد د
 . عاطصافياخوا١ انهيرهو) اسوربكح ن اكن او ىبلك ايراعو) اع ازاحج اجن أوز ىتتعي

 1 ْ 0 هلقيلوا هرذع ئعالي ايبان هيلا ' تعبي يداقلا 4! ل سرا لاع

 نر نأ هئكعا نإ سهيْس) ل اسرال/هيكعربزمتن اء هّقحلطب لعفي ل نا يقشلا

 ' 0 ةقنصوميق هرجو نا قلع (قلارّمِعْغَملا بل و هقحلطب دّسح هنقع عم مهرشن

 , ْ الاوداهشإلا عمن اكَهإلإ بسع ةحلاز داء نإ عوجولا ف يلار خ اند ) هدوج وعم دنو
 ١١ جر ينلا تع لطبيب هكح نان ىذع تلت اًدلاها_ءصل | جر شن ير صال كعادذ

0 

0 



 هل لرملا نع نعال ةديعا ند لاله نز نيموكل ا اب ا
 ناهلل كاف (تيسوعتمو يي دكدعص ور لئتنا انصي) انالخيكؤئيف اك توكيدق الجر هوت ان ى 0 2 حب امقدفيو مالا »

 تفعجبا اقدرل 20 نات ناكهتعماجرل مضل
 ا را اهنا تول 7 0 اا نعم هفععم هطيبرفتل لعشا سعد عنى
 2ك ىف | ذكو هارقاو يساّشلا نعم 1 1 فرص ةدالولا
 هلل كت او ص (ىتست ١ نن(
 ل رحال يلع اذن ا نكه )و ىتلخ يي ان اكن اف (هيبت هدالول (ب هلهجج نكد علا
 هن افاهيض افلا معبي ةرع تضموَورحاوز اد ىت ناك اكن كمال ام فالك حك دم ظ
 كرخا نه ىرصارم داع ول درظ الغلا فالخ سأل « هرعو ىك هارلا هب مرح اءربقد:
 لوبقموا هنيم# قرص قساغو يصله تيا دهبي زلم هرداركد ةدزلول (

 كروب تعتهرلوب َوينعت هل ]رك ولو هنهل بقبول ةارهاوااقيقر ولف يال ١
 تمساعكذ ةمكوامهدو) ئي) لياقلل (يبجلاقف (ىلانصزرزو دبا هنعج#ا
 اًضرلان حبل نكد نالرلولا هدو جدقت هيلعبزعل لاع و همد» باج اهارارقا
 هدقتولف هيلع ةوكو] نيدانتلا و ةينهْيَتلا لج يع داورخا ملوهل قرع نإ معد هبا
 ديقَن كركم هوو (هيها لاهغر لولا ذهيهس١ لمفن ل اقع ملاذ ير ناي ندالا
 كو ايوا ]مح ةساالا ./ زج لياقدل ! 3 ن اعرارفا]| نمصتيال اب ب اج يبو نو هرعامل
 لانو نائاعدل اباعولا ة (اكهر صم هن وره ( قنا نال هيقدر ْمعَس زرو ريرعومتا '
 دوورون قرحو مذ ناب هبجا مز يل از رفود روول ىلع قل )ب ويحو نارصمتا
 رلرلا و دروهلخلهونعو ددئاب وو ا«دلولاد اكن ايروشي اء رومى دووشل (ةةلاح تع ماا نكس هحيرشت يلو فكر جاتل اب (هجم زي ةئاح يهلاقعا© 00
 نِكا [نرو يم عوهدد هدر رئعو) ناعللا ئاوج /رلرزول ؟ اميراعررب لقول #هتن
 هتلر (يدارع هر ظنك رص (9لا نع ةريوبوي واب سنو "المآل ريفا ا

 ]لكن الاهانزب ؛ هند ن همز يح ناونناجوزلاى | دن و (سقخت انا ز١اهان
 ىلو ىلإ وت ملول طرس ل ةديبلار زدت نأ علرب نإ زغلاره اطيق نان دج اهعض
 [نابؤلووعويالا لوا هنعمصعاجالإ ناب بيجر يقسفت )الار هك نكي |

 لج ونيجر (نوكير ناعيإاقن ىلومكن (وللإاب ب ايلك ةديبلا دمار ىف باري
 اهيلع وبيت اافّرلارتوفول اهجوزن اهل لب اقم ف نامل( ةلزوجدد ف (:رعاو

 هببتت لك ذر ع اهي اولب ٌقلعَس الو ةيال/ با زولا اهيعار ريدىلادت هلرّولعن اغلب
 هبووب هرعاوت فم )ل ادبعند ا ريرص نككد 6 ا©مرلي ال نا اهل ديوك َدِبعَق ا
 ]لع (بداكهت ارما 2 ولا نعالا ذا ل (ًخرهأل/( سفن فور ايعتن اك/ ذا هع ا
 اههللوا ةرهنخم (ه.جروا(4.رلج لعانوع بوقيأليكن اعللا نعلوكتلا اهي لج ا
 ةديبلاباهانز ولات بنا ناهرهالطو هو (ردِزو يشر لاء رذال/ هبوصو ٠

 اا

| 

 ا
 ا
/ 
ْ 
ْ 
1 



 | نم راصال/ دوصقم ا ف! صدق ناهللا ةهج نم يدا ةنيبلا نجنالاعياعلتتما
 1 /اككوإ ةهرشيطو نمولو رذو ليتل ناونناجوزلا يا دذ لاق اكب سلا ةعقد اعشاب
 , | قالطب 1 اكملا لا: نا د اهايزب نسب ماق)وار حا تخ َمجوزلا ي!توع ن) 2 اع
 آل ١ .يالون  هلدلوت دعت م سيبنت رول ارو نعركا بسلا الدجل ة جاك
 1 رح وعفرل انميا ناعدل ارز رهام لام اء شوف بجلب ادارخ ريدا ا
 , هن اضن هتيضفقديبنت هيا اددجا2 ايه دلو الو 2 اكمال از ايوب فرت
 ١ اكاوملاىف مالسلا ريع ندادب رح يزلان كو درو | رح ديو هل ارا هزه ق بج ول
 م اهدا يعولاطل هر قر يجون وروهنع قسفلا هدمت اقعد بوجولا ر وفارق
 ءرر وتل انصيا ناعذنا ول و دجو) لوالاو ماهازن نل (كح) |ا)صا بجي أ نادل اب طغس
 1 أ مووصو ةيحزلاو) ةهالاهتجوز ُفْرَمَكَف داَعلا ىعبجاولا فول يزعت عهد ك١
 5ر بالون ام اهيبطو تكم ال١4 اطوت ال حلفلح ىَرََكم ولدهم بكل بيد ايريزعتالا زوززإ) بلطبال) وس الو اصي) بيب زل واد فن يمس و عك نوع ونال اهيعاج

 ١ اقزررر ارو الذ رمش نباوا سم كي انز ل اقول اه ككذ لّثمو اذدإالل دوميال تح , زكا اعاسٍ اترزعيب ار اعاهي دع مب ذي يدلل هتبل اطو تغلب نر موط (قتس
 ' (رياقتذ قول را ىضتق [تسالا اذه لع غنم ار مرق سيبك وح وب روج ع ' ترتواهير اوزإ ىو تلك بالا ياهدطو ناف هت دارر ذعاهاوعد دمع اب نر يبني , اهلطا ناخ وفل اير رص )وار ظ اظإ زهر و تعالي الوارد الل رهن مناف تيئز اذرقو)
 1 ناوللان ال نعال يلدز ارهطالاو هريزمت طقس ال نكالي نا (©رارقابوا ٌةذيمل اد تش
 ١" همس انارز )))و بشلل هيوردزوتلا نالو هل ُيعحازْورهاظ وود و قرسولاد (ورظال
 م اقاوارزعتلاو) رول نع بوعو هكجوز فزّم ول داطوتالةرؤص فْرَيِييزيتا
 ١" كتكَسو) هيدنب نالثلاروصلا يف ل2الو مل دز) د ءلع هت ةءصو ا 2. انزب ةنيب
 1 حد ورح اهفزئوا ىْدُرَك روب ::.جواهعذق و) فعرف ور زوتل »ور نأ بهل يع
 0 طوتسلهيل) ةجاحلا مره ج7// (7 مذ عسجف تاعث [12 هعالخ تاذ رم ٠ موكطسون رهو نواه رعباعو توكمسلا ٌهليسم ف (رعز )دلوالو ٌّةّماَءادن ف اًصم انزب
 , ١ نصرول: 202 ف ناوللاهل عزو قابنإ يف هبلط (نّنالو لال تالشلار معلا يفر ور

1 

| 

 | ىعن ةنوزحيا صفو ترب و (ةربطع ايما !مرحياجإب اهيعمادسال/و ري وز | 0007
  هسيحبنت اهطق ءيؤنل ناوزل١ هل نافل كان تاكا ذ)اع) نع الدر 01 (هّرق ()
 ١ ا«ةلقلطعلواز/ زر قوهلب اداره سد اعلا مدع يفر نا يد امتن مهقي همازب
  ةعالاهلا كم مي هنو زج او) تةكمس تع تبلاطولغةصاغراال ينل ايريّوم اهتارع
 . | طقاةيعجر ةرع تضّونا لام ل كل تن انب_بعول واهو دوز ثارت از ابز ون
 | ١ الاكنارهب نعريلا فاسمو) يلطعائزب اهيذكناغ (ه3 همت تاموعر غاضنا
 , ١ عافابربص يق ملا يا ةجافل ه يئن بريك ائلار اج وئ لع ملون اء نإ تنعال
 , "لاح اءاسم ناو يح ابرلا ةبوعع نيادل !يعوب بك هناعاب هب وّمملا هنعوّوستو

 حاكتلا
 ميم لا رص



 ملو تكبره 131 هر همالكم هيفا هدسبتت (هز (علد اهينع لي كن و قلطل ١3 الع اكن

 اود مع ةطينبح ىدقلا يلا ةررورنص ال ونالو ينجال اكو زر مصل اوودو ناىز الهمل

 ريكا قهلقت يذلا ءرغصل اريرّشلا غرهظال اهو ملاصفن!ل بقينا نعرور عله

 خوزلا تويالينرةدمايررلا ) اقوه دة ضورلا ف هعبتوزاوبا جرت نوعا
 فش او (عطقن ع ززب ةكيملا فرمان اكولورخ (تداههررتل اب هدرا

 طقساو هوركو برنو شترزلال اق عنم اب فو اخ تنغ دولو هسفنل نعال ترذ)و اهو

 يل ١ دا دح اك رو نمر يلإ اهانز قانع) ناف تدم ا ةفكسه اهيص اة ضولا ْ

 فزةكهبرئت ىزّولا4/ةرورضال ا مل ؟نككر ل نا ن امل زاك دن ونيبلا مهلا

 هلقنامازهو خيرر اتناركزب هميمّعت يدإا/ قم اىل الئ ولو ن ((ن ١١:52 ةيبنجز

 ٍجتلاهءازعو قلطاو لاكن اوللا منن يرو ىوكاهنا لاقدررهلانعتصول ا ةدابرب

 هيلع نلس و ناوللاب هيفنيفانزلا لذ نعرلولا تاخر رقمز اا نيزؤازل ر وصل

 ين امر وو اغاؤهوحد هيلع وفلان ا تايكولل ل اه هيبننلا يمت ىف قنرعا

 لطم َىَرَق اشنأءل نكك 2اكىل١يا هعسدبو١فزّلا ىلطي نإ هئح نايذ) ل

 مدع نإ لك د همزد لب "هد ورصلل بنا ينل نعإلد و 2ائلا ةلاح#/ىاضموا

 محاخزك اًثِينِإكُن اف فزٌولا مح هتناعلب هنعامّءسب وره امرلع(كمنمىنولا

 3ن(وللاردب همر 2 ا دب ا ترو دحاكر ى ١ (َيْرلا فاض نين ) دناعلد اهمقعر حالو

 اكويؤرحاو ثطب يف نيرلومسااهكو ئبعوت رجا غد نعاللا نهاهزج وش

 ”ةن وردا نالم هيثم ١ةتسس نعرق]1(رمعنيبو حدف اقنع ماافهارلو اوس دحاو رج ا

 لوهكشا|ذ١متلانال ئاكسم اهنع نزولويمس )انو منج ن اب ةداعلار حري

 ةرشكن موهاما نيراولا يور خا نم لوبق نم ياتو لو رض ورش د ينم الع
 لب زب اكهاعم هيذن نع تكمسوار ضالإ تلهتساو (رجرح) ينن ن عرزنا داع
 اثنا ترنومت ناولناباعلو) اعنو) (يررحا ىجتسام ثا اللاب (هاعنولو هاغغ '

 قولا رمل سلعي وأي اثنا وم ذوال/ 246 ولنا لاق اموز هنفن تعش |
 ىدالي ءلولان الو ق ملت سأل عب فشلا 20م كالو ضل رعب هد لوي هنالى شنلايع '

 )لإ هرعنح ةنوك اكها دنع تع ٍؤسسالو هذه ةدوكن اكيد مدب ىاهتسام فب ٠

 ىفن و عيف ن الج اير ثكامر هيشا ةدس نيرلول/ صو ئمد نايا ور ار ىفدلاب أ
 تاموت ( مضر هيشن» ةدس ايهتيبهناع اد) هنا نم اعرق قو اهو اهدحإ
 ةدبيصولا رع امصذ تون أك رك ا لو) ثد قيإل قولعلا لم بل اذلا ىلعاكرج ٠
 ناعساب ةمزل) ملا يفتنيال ب ابلاب قادتت ةروئنم ياس اهن ةسست اخ
 كدمولوراهر لاو ىالطن ا امنلا صاوخ نه نامذن) نال )ميس االايرعرن زي ٠
 هيننلخطقخ ع أكنلا نم هتولررداودلودت تررْغ اهرتسي /و(هيبطورث هدو | ١



 0 رككملا ئه يطوب دبرلولا قوهللدلو م اريصتو اربح الا ىوعوب هدفت ناكغال + ورز زاوللاب هيعني الغ هزم توكل تحاوا قاظطلاب ةنوسييبلاب هيخن هل أين اعللاب
 + التوب تلاقغن (ودناى لكراكتلا فيوز قوت هع مد ريو ل102 ءلو فض ام
 ١ ندضإ ول و فّرقلات توب |ووُيىُد اهلا هنال فني مرصد ا العون اوفالّئ
 ٠ ا ء6| نال اند: هنييسي قرصا دهنب تلقت (هدت كين زك او ةقرئلا دعب
 ١ ا ريبكائ روب تاتو ةروص تنادكنفذقل اكتولو (هيت يمين قرصتخ 2 اكمل لصا
 دن اكن اكل كج او نالخ ةروصومو اهذرك هنا لود | نإ هنيمي قرص فلاب
 لل عود تركك اء مدإت ئروركمن دق احول ونس ئيعدز) ويد ] لثدو قدس نبرتع نبا
 . انيهببةدصر يي: قالن تعد)و ةرض اكو |ةّقيتروا طن ونحت ناو) ه دوبل هنعل بتي
 وص ناب تناو لب تئاقغ يبصائاوواةةرصم ا يذالاو ع اكد (هيادهع ن١
 : ا ووارع اكركذ رتحا ىبداراوواة ومع (يافا// رس [2551هلر هع نر هنيميب
 ' هواقب لمفالا نال ترنج هلو هجن )ةئيميب قوص ل قاع تن)و لب تل اون نونحي
 ' ١ اللاب نفد دو رعيصصوطسارف لع ولوح ق (هلتس) افلا بع اصر يعدم ال ينو
 ١١" ارلو يل قنولو هلوعد تومس قئسلا لبق هيف هعز انوا هن للوجه تسي نا دحا " ١ كد ناك ة ويك ةوطول ١ رنوكى شارئئاوصر مل ىاوهل ىاب ىاىلتسسألا قح نال
 ١" ر (قكنآ هتررو ثيب هثاريم مسقو دلولاتامولخ ماطسالا يف هعبتب /م سار
 ! ١ كمزرعوعاهلا تش ال دوعلا نه موبار عفافلا راقي دف امك ١" فرواونةذاقد) يف مالساوا قرو) تع تور كام سب الو فءكلا ةللخ ١" رزعتلاوردلاو (يتفاإاو صادقتفلا هتع طعس هت هَ تس ارث د اذن نع 1 را! ]هصونو ةرسلا تضونو هنر7 هعالساوهبسن ق هدد مج متسا رش
 , ًةارب َةَورعمل ةارلل(هرك صبرت ةربإ م1 رشلا يف شد اناًعرهطالاوا |رقاثا

 ا
 لا |

 قلوتم (ممزجل والا نابض حاكنلا ةدعدل ةلزغلا !لوصح عمرج او ركب
 ١ تدائلطم اول اغت لوول ن ىدوا ع اضروا بيج يسمو ] فالطن يح قع رخب
 24كننا ةديد كر خو ىالطلا وهي سلاو وو ون الث نميسفن ار نصبرتي

 ,  .نالاةيرتو هيل ايطو هيلعدرب ىلكق اؤنا) اياهبلع ةرعالد هرب قل ١
 ١, ليلا ٌوَورَتلا تلصحاز» ةرولا ني ( غو دربال ط صقن ويك ناهوؤد موهقم ا
 ؛ ' انرعماا/اللخيطلان اه)اوس دهب يورد س(ئدارعيصص2 اه قيد دعب

 5 . - - ع -
 '  ناكااوسد ]|| عرب دوا امرخل دك يف ن اكاوسو تصرح و قصي اد يطوك :

 |لئاع



 ماوخل مذ ]بق امور هالَعإلم١(ةئابزلم) هّجرَح هركذ يع َّينإل مزور اتحالم)]ل
 يلقلايلوتل اطبضو ةوع نع نهيلع 1( نكد وسكن ] لبك ىع ىودو جقلط ص ىف( 0

 قف زولاكة وطول !يعوبجو ناو يطاولاواعوم ا بجورإ/ي طول ُمبّةر ملل 2

 طعس ينكرزلا ات دسسبنت هدي (طبةكرككوا هع ابو نجوا ةفلابب يور |
 رهصلا عطوني | ملوي ازفلا مب سور اكوطولل ءويهت يبصلارطو نع وول برر

 0 رب هيرو ريس. يططبر قعتو نسصوصو ينالوا وب ريرس جي
 نكمل نا هذ اكالدلولاد محم اهعاحتن اي نا نككل وئولا مدهل نيش الا وو
 ولو يوسبلالاتوَع4ن ال لولا ُنآلِو ىلا الخ ةافنننو هعتموب ترتويو اذ

 انللؤالر ؤ هاله متنا ن بم اكا لذ ْش )و !ةوعلا تبجو ادي ارك ءزركا تفشوا
 تلصحو) (.ئْسوءل قاعة ِش اننا ٍقرهاطن تلد الئ الاء يادصإلا سن ىاعري زر 0

 ابطاللازوكو م يازبإلا هرج نع ةولهلا ا برقر هنالوتوزلا هاء شع لاخرح ١ وقر
 تكسب الُف ناكمالا ىف ريال وهو تطدتي اعملول ا هّئمردوئدإل يوعو 0١

 -باىجالافع 4 دروام الاخ ءالالاسو لازنالا ل احاهرتكؤا توك ديالا
 هيجوزلاؤاوه) اوتسالا ل ازنالا د جوي نا لاخرتسال ام ةرهلا بوجو طرشع
 1 دتلخرتس افاهرج زنق لزتاول

 تيرش ولام وفارطا شوب ةه١ ةرعيلا عمدت اًدلاوو يحترم
 جفلابصل ا دطسعرَّفلاو اهينعو الرمل طعستن اككئكوهدو تنص (حتح اود إل

 الطا نمو نمرح اورورطلا د ةكوستم ةئلوهوةروهيشم ا ةؤهر دن وكت طخ ٠١
 5 م . .

 َدَقِبِق حامقدافويارفا ايا ةالسنإ كرست هرثعو ع اسلم خف ىنصرح ا لع
 مدفن ع ووو اول ءامصلا تاس 0 |



 ا
 ١

 | :رايزءا اك اًداو روحا دامك ا زكت ارك ل اعبي عيبا نمىتشمرلا) تللوهلو١ ل يقو رعت رتل نوتلطخ رو رقورورطلا نهز كلان ذالا ترص بابورمأ مدر ١ هيل ةالطلاو تعتدمل تقروملطم يلاعترلوقلا خب [ىعلا نم رمد ةسياع يعم
 ١ ١ را ةنوون ع مورخ نمره اومصرلاف مولا امتجارهرطلل نال ميح اتم قحارشلد لب
 ' اؤاطاثق ن ارارقاو ور قوارتا لعوجو دزه اه نم لواهرابتعا نأ قاَمّسالا
 ّْ او نؤر ورق زاخو ان اودع دهس زيبا فاضت, ادق منا هبيلع قمع لق ناد ظ لا تفي ال كل اب ةضربح ف تعطل اب اهرتدع تدهن ) يس ا هضرقط نمر نلاينب د
 ْ ةركيطة نتاع اخ ارهطرخا ىداط تداول اك ناك عي مهرطلا نهز نم فبل نام كلااتلا
 ظ هج (هز دع ضقدنف يا قف سرح تقلط داولوق يي اكو وب ار هنميح ف ثعلعل اب
 لابو اكنيبسي و اريل هطلات ال امزجئار بسحب الاه يصيح نقب امو ة دبا
 ْ اي او موهل | نإ هتبيطقو ضحوت (مويلّوِش اَنءا يدوب ارلاهف د لوالي هلال لو وطن اردد دليل موي طرتخد لوف ف د طدج اولا دو هروب يلا ةنصريلل يف
 ' كم ودعي مادو لبلو موي تود عطقنا ناَمارقا َهَّنالَذ يعةرولاس فن لوقل اً ظ ىلع
 ١ لطلا ف قاظطل ولحق نصح اركذ عسسيعبش هر صون  موع نهب امويرشع ةسش

 رق لودر فر هال باهت دعاشا ف تن اعئازس : نعت مل تقلط نغر ١ سالو نيترععاتجا ينل لاذ! ارمي نو وع الكي صخقم وهدد ةردلا نم ظ ١ لالوز ا فمي باب قه صرفرلا م الكرش او ىس اًهنلار اح نع تكسو فهر ١
 وئاغنوا نمت ىلا رهط نه اقتف )رولا نذ نم كريو نيسح يداقنا ل اقام يلعانب
 قار انو نعيحو) ضيحوذ يا نيم ىب فنتك هطخب واوناوتغب سون فرطوص ما
 ن) قالذالوز ال دع ىبرفرطلا سوس ام هطل ارش كقلا مها وتب مهد ارح سلو ١, قنا لاوهسيينت اورقركذ ام باستنحا مدكوهمد هيلع بك اءذكتر هلت نيانبلا ١ نهي انلاو ةدبارةنسرج ف ثعطل اب اهتدع يطق نت ئرو بسحت الك قياتل بول فل ان | ١ ةنعبحيف نعطلاب اهيرع ضفتي و سعت ل وال اب اذلكن ١ فوتم اهب رص مس الغن سد
 ١' لهتداعلا تحاهنلا #ةدو درم ا اهياوقابةريتمرؤهنم جسم ةرعبول اقتنال ١. كب مارك ىضوسولارهطلا نعرتعي لق مش دارع (ءاوارق بسّكرهطلا 5
 ١ ولؤاظرو در زف ظفحول ْب_ّجم ةمع وشرح لا باب يفد ىو (علقالاو زيستلاو
 0 1111 0 ا ا ا ١ 3 طايتحال/ فل ايو ىس ىلإ يسب فار اطنتن ]إي ثم ماسولوابل اع فصيح م هيلع ١ يعرهشر كر (ةتمال ارا يفر هما الث اهوا تناك ا وتبع مدلاةدطقسم
 0 ةدفلا| رينف نعيحاشن ) ل انتحال ةرّعبل١ كلت بسخى ري ائاصوب 1 2و و لعبة ردب رو دلاصول حط لعمل تالا قرعاسوي 0 نف 21) ورق ّتولط كى 17 92 كاداك ون ا

 »ب 66ج( --ج

 ا ححححح

 'ا] نزل



 ارم اوقحيقر هيتس كب سح 1و ةرهتم ا قح ف هلص تم تسر عيش الإ نإ نإلا ١

 كيحهسيالاوض حر نه نالخزس أكابل اًهرهطو فسيجيئعهلايتشال ْ
 اوس (ويمَوَت اهدي مدعت اوي ايراودإ]]ت طفح ١١ امرك ايساكرسكتلا نالمكي 1

 تكّتولا زارراهطرَوَت الد ىلع اهل ىّخالل قا ماروثم هن الن نمرّدكأ تن اكا ١

 _رككاإل اب ام تزخ) الْس ةنسزواَتالاهيا ا تل اقنككد اشر او دار وك 4 5

 تيسانو رك وج قت نمل !دقفاوو يءر ارنا هرك> (4ر عد ةدسل ا! زمحت ,
 يو ددّيورم وليت (وييالى س اعل ان اب ةريكم اشتق فصيح لا

 ةبسلاب ةركم ا فر وكرم ا الخلا لح هل سين هنس همقو ىف ا 1 ٠
 نعو [ىلق طغُب هس ا ود الخ يف اهيكسل اًدحوةعجملا اها اهيح اكن مب

 نيرغب أرقا تا يل لدو ْقَر (جرف هو ةردرهو هه ئعودرتوم) نفد 2 ١

 ىف ةرملا نح قمحتلا يلع الاك هيب تيطو م ١تّقلط ١اوس ىاكلا رع فب ||
 8 ريدلاقالطافاكه صيوبتر رول اًففارقلا تلو ا دو ماكحال/ت عرشك
 موو ميلا >وعينا كاد اظسنالا تعدد الط مرمزنبالا هتست رفا ١
 ما تَقلطااوسو لوا باد نه ننردد دعت (هي١ قرلا َءلءاهيككده لكن مرلعا ١
 ركن ترروا هكثه) [هزذظ ورئول ده |ىطوولو هوس قوارس اذ اك يف تيطو ا 5

 ءنجوز اهْنظ ُندو ئملا يلح ة هوس ةويتلاوتكولع اهفن يق اهتاردحاود

 ةسال/ن عمم ا تكس ةهلربشت هد اديعانار ابتعا نيرّب ت روب ةعالا /

 ةد و رمم ا ود |ر ك١ نع نموي مح رجع كن كانا اهلك ةضاا ' ١

 ىلا نونبر هش |لواتّولط انا ةرّجح ثخ اكن د5 اى قرع (كاهيلا ١

 تسع ندد ةرهقملاقح يق ةادصاتنم تسلرهشالا نإ ٌتعةركل شرعألا١
 سمس »20-7 د

 ناًءلاوٌَوازطلا به تّمَتع اهن اهم الحال لوك ىف ةجوز هيعحلا نإ م يرجلا ٠
 ىا ٌدم اه 3 نوتِب ةوطُفتْفتعقا بوجرلا تكول ارطتة ه١ ةدع كرا
 رقاد رمح الاكن د ادلا نال ةضوو/يف أم دمج /رهظالا يي ةعاةرعوربا
 ةهردمسن ف ٌنروةريلااضقدا مدد تّقتعاهي أكف ةّوغتلا طوعس د ثارسملا ط
 ةرعؤلوجنز د وةصقاذلا ماَبق ةلعافلا ةرعلا بوجوب ارابتعاةرح ١ ١

 رّين(ةرافر داو ىشىءاهيتبر حد (هيض !ططلع ناب قالطن )وم تقتعرلاع ١
| 
١ 

 اهلاغتاؤو ةرعو تع تعولاو مهجر ,دوتبو ي درو ام ا هناخأءاعطق ةرحورع 31

 تءارو ترلوزاو هرعوار فصلا طصا مع رح ةدع د اهالا رعاك ا ظ

 دالطلا ىبط) نإ يلهال امينا مَن ارغب نصرح ان بيد ااسافل ١

 ٠ وردي نبرهكضورئلاآ و دوا يف (ذلإو هبق اسف هرفلاقددقو البقبة 



 00030 اقت هلوّقلورعوا قبدعتسي , رويكلال وا ىلع
 م ف زك مز دق يان نضل يالتاور هسا هد ]وت تهل وهم بنر ) ت١
 8 | روبل بطني ت اف هيلعلوالا قدالوث اّثإ) نهربكلو ا متسم ا
 لككو ن الاله رعت قنموليلوا هونلوز (ْرّجَ يقولو يشم ىّيا 4تّيزط

 وهال ؟ زث نعرسنم ا دع قولو عبار هيش تهاوي قتال سكتم لا

 7 0موب نيعست و توتو ر سكت هش الا عمنا يقذ (ثاكنب نن/نعو بهل ١
 !اقكررتلءاعالاب ارّمال بج عر هشالا ( (نّير ى١اهرس تم اح اهةذينح يإ
 ماع, .عازو همست (نْثاقام اد جي ممن اكل دبلا ئه غارفل/ل بقل دعال/ي لع
 ١ ه«مبنتلا_ تف فندصم او ييوصتخب رص ور( اميل! ةيضقوه ج١ | عجطل )نم

 « لوقلات وع عيال كنيحاهضيح نال ثوبا)هن أف اهيانمّقتا دعب تْض اصاذزاه١
 ولو ولو اهي نمو ّره) ةرعو ننصتيميالل ١ نِمرهيكال اب اهدار / 0 7

 . دارعالا زم قرلإ يا صقنم ايولصالا ن ]ل فمحصو زهيك ت تسسو) ضم لهب

 . درب [مدال تاره اهورع لوك فو اركإ)ا قارض هل لب ا دوي

 ! .ةنالُث نهيروخ يلاعتهلوقمدهملا م د ردت مر هيطا اهت دعل وع اق و نيرقلا نع
 ١ تئن 2 ققلكيرلولا ذا ةرم ا هد هرمدالام حلا قدرت داموطبال اكا نال ورهيك ١

 ١ ولو ٌددركلو قرلاب قلتخيال عبطل اب ان قلعم اهو دككذوعب لاهم ا ئيبتيبر موب

 ١ اهزعصرد يااهزهد> عطقتا ثعوره امقةرذل لاقش اع نمره نهالات نّهمن /

 71 | الاياعتمتا وحعتف شي ٌيجومهد ىضوف و ع اءسركف ردت ٌملعلا اهرزععوا ةرح نه
 رمت ف دس ىوكسو ن انتا هامعوا و س ايلا نس لا معن ياض است و) 5

 ١ كانغ طضاايور اهو اكتنال) ةرعم) وطب يف ابنالور شت )) اد زكتيح
 ' . ةداوهلا م اال او هورجوبإ سلا ل اكرعضصوم ا يق كام ذبح هذ) ةثع د دنا صر
 ١ فطيح قجربمت )ركن فرعت ةذعلال اهم دولتنا ناب ]لوز مهتعو ما بر

 ش ' كافتدس» نال ةدهل و طقناوناكري دل ةءرعيمالاب وتومف سسيتو) ارالاب رتدتف

 اههنع ةودرو تسيل هزه»و سالو نص كمل يذل الارهيّسال اب دارتعاا/ ويزيل
 - مرقلا 4 29 فورعه ضراعل اه ولون نه تهرب (ع مدءلا دوعاو جرت اهبار

  بلاغلا نالممجرلا غارف فرقل_مهسما ةمش لها ةمه بلاغ صم رست
 ميرا اي ينم اننا باعرّدو ىفعسبلا لال 1ذ نمرشكأن طبل !ي تكي الرمان ا

503339 

١ 

 * ..ي

 1 ١ تاور اعز الاو ندد (4 1 ئب ع ئئيمولاره) هد يمقن ل امو وذل اح نم ىلع

 ظ . ةرهرتلا ص يرتت م مدوقلا نه لو ف د هتفلاخع ذوب قيمكك هيلعركلبرل و مهينع

 ' اهنا مدرتسلا عر ررذم لوقو غو ئيتسي ملا هرب معقل نتن عب, لما
 ١ لما ةرو صيرتت اوي) ممقن) أ ايم اح وراها ةرعخ ام هيدا ةدسس صبرت

ْ 
 ا نك



 ملاذا مدرفلا لوو عراك اهرهيثم لل (ر مئعت مل هلّكاور ورخلاو اهيل اغ كا
 سابل) معد تْص احول ساعلا ئسل نمير اوهو ديرك )ىلفعز هبهطظي ْ

 بسخنتو لرجلا نع غارفلا لبق لدعال/ك عةرسقدل إم قالا بور هيكسإلاىق ا ١

 لاوّعابر هشالا كف اهرعبو) ئيرب شور هطوزالاىطق/قزعم0
 بصي ]اؤ ةدعلا بحاسي وتعز نع يا هطعمنوا مدي نيكك ند وره إي

 تلاوو صوم ا يف عورشلل واهم ولاة ح قدعتل ص اتلا يدوارقال/ نعاهيدع ١
 نمركشت ناب إل مسيل اب افدع انسخ طّغسي ةاطعصلا ف عورشلا مدبا[) يري ١

 رو حادي قدي و ةسسيل تسيل هنا ناب هنال اكترس ف ةهجاد 2164

 ةرعلا انصّينا) قزطم عنم ا كل علا وركذ امل (ةاطهإرقالا باز دكت ف الادرن) ١٠
 ,لثمْوار ايلا روب درج ا فعرك د اه وره الادب ةرئوص)١ تنص دول أكارش الي 0
 0 ] بر ود :[) سبب الا تن احولو هوجو ى )ذل ن) بع صيرتمتاددب مقل ع |

 ارا تاذ فاخره وذ الث تقن امد ١ اهطيصوطقناوث ندرقوا|رق نعيخ ا |(
 |" ءاهمرل ل صِؤرتم) فاس الوحم اوه كفن انس لاهو افاهيماهتررك تبا |
 قولا اطير يلعو تانبتسالا فيهن وتلا قيزعلا نبال الخس |
 تعج م 4 (وارهالإ ى أت نقعتا :يهسال اباهت دع ناك نأ و|]/ ناب قرتبمقو 7

 0 0 قلعررت امر ركدن اكيرهيس ال/وهد هيلكشن اك يلا,
 وبر ملا يلع سايلا بريعللد م هزكت سيل (هي افرهيش | يف! نصمح نء دقتنم ا !
 اعبي نسر قنبمالا هيلع ضد اكن يوبالا نحاهيراقذ يا( هرم شع ساي ا
 اشراك ارمي اوربتعا(عإ ليقف اغاهييا بر الاخ بيرقال ربت اقل |

 تس (قنلوصّون رقم ا ةدابز ناب بيجا اك اذه ناك هز تابصعلا ١

 تاصعلابربمعا زا زلف !بشلاوابالاي ةريثوم يد دوس اسخوبشلا
 (ىلاارساي )وق 4+ ين اهلاوربتعان كلو عبطلاب قلعتباعا انهو أ
 هئنال م اهنإ امس فوطال همبح اذفلداه يسحب لاذع ئقهلل (ملطو طايتحالا 1

 كاش ان دارم ا لش هدؤعو عا هنا م هرظ] لولا و تدق نلممع ١

 نيرنكمالكو دوال ينصت يطتقي ةعاجو يعاقلا داربإ يعرذالازاغاقلطح (شلاور

 نسى ا ارذلتخاورظاطل اوه نانا اههو يهمنا ف املا يضتقي :ةب نيزثلآل/وإ ا

 لدمو ةنس نوساو ن (نقاوظو ردت ام (هيرهش ١ لاوغا ةدس يلع س ابنا ا

 ف ىعيسسارفد توث ّئ وةسخ لقت نرويسليقو نرسجرامكو ن توتتس ْ

 ةيشيركالا نمتسل ا دعب فعرك الو ئين ا دعب ضيع اله ينمفلا بر غلرقو
 هي ارامرج) س ايلا كعارانصسايل) نس تيتمنا رعب مولا ًةاره) تادولو ظ
 نه مروفل ئس يف هول( قلاخ ازد ارق نام فير ئ اهب ككذ مجبر تعدو هيف ١

 وسال ناب بيحا ارّكس ]لام ث تبث |لكت ا تم وطبق مدةيدرب ةرصالونا

1 
 ا
1 

1 
 م 0|

0 



 ١ لود تقال هيفرعتي ره ١ زهلو همسيتل م ان ارتعتس نسا يا رتعتسالا ناب بيجا
 0 لول صوب ةرهلا ف لإ سصق هنو قالا ّسكا رهو اًنهمخ الع محال خ لع
 0 ةدضود ندابو) يجر قللطب تيعوا ج قارق نعذماوا ةرحن م م اح ا ةدع

 ١ لوول رم صج و وج نملك تعفي ا نهءاجا لاجاللات الو)و ىفاعت وذوقل جن
 7 َ ]رب ةردلا نمر سوم ) نالو رك هك الث نهوسفت اب قصيرتب ت ىلطو رو ىف ان
 ش ا: ةوهلا يحابمى إي ذ ىإ هتببسن ناكح) لبر عقعول اب ٌةدص امد درل)

 . ١ لازااهنمدرصتنإلي ص تام ادا اكو عنصوب شنبرل هيلا هتبسن نلمي ل نام وقح ١ وجوفتساولازوراووزم مرول نايم! (ي انيالدنالناعذب قضم ال اهتح) علد فعو) ناك
 | ناك لور اكقلا ئجر هسا "هدسد ن ورز هدعنصو ناكى زح هن رك كي الر لود ١ لسى ا هجن ثنا ملك ذكورا ع شوب رثعت الف لم (حَهج وز نع توسك#و ]
 ْ ونت ةؤرفلا نم نسير ا قوقلوا ةرإإا لت ف عطقت الع اسم نيج ودل تيب

 ١ :هيزب هوبطو وا اهح أك دمجوا هعجار هن) ةربحالا ق تع داول نكت هعضوب هت 5
 ١ لدادإطوويجات زوج د صصيص بنت مت دع هب ضقنت هنكيفنت نر د 0
 ١ مهالازاقو ابر ونا يكلي 321 ل ازووج ا اي او هل ةعرحالؤ) انز نع
 ٠١ اندامون) لعل والا بع امهم الك نيب عيمجد نللا انيمَخ ٌههسبوطو نع ونا ىلع
 ١ وهو مثا)/ل هت نعاني ويب نعونا لع اًملاوةردلا هب ىعةنيإل هر ف
 ١ رظاظلو هلامعزنا مام دعلئينكلا( اكاردانس نه (ظري قالو ةرول) ضنا ١ .السفنموز || صوته دتموب ور ئا الد لاح ا يو لكل اصقن) لورطسب و تح عتج
 2 كقحت دوموتلل] نإ) هنمعوش رو ملخب ءرقلا بوجو 15 نه يشتساو هر إإ)
 ١ ةساؤا ع يئن ادلادل عام نوض اكو ب رعد قو هح 'يص دعم ناه اد) هه) يلع ا ةد انيايويعلا يع رويطدمو هتيَكر ن اهزجا ذا >وقلا بروجوو هددجو
 ظ ْ اهيل ب اح]/ ليكن اف هيون ول است اي ميسلا ت رع قحكوتو تبتتء لولا
 . ]اب ةدسي وهنولا ناب بيجإ هلك) اصقنا منعالا تعنمو ل قيال هن الزيرشلا
 7 افينتئيهوت نان اصغنا تح هنومب جاك لاصفنافنصم ا نعت لمعبلا»
 0 لوالإ هاو نضرب ضفنت الك محاو لج يق نيم نيرلو نم مدزوكوشو ماعن
 1 وطتقتال بلا رم لا يب ةردلا اقبل ف اًدذإ عضو لبق ه دعب هدول دل لبارهنم

 ش 1 00 00 خس داعم (هاناةمؤلكّيع نامل رلرلا ظ

 ظ 0 000 امني رد اذا اهئالغب مب ايهسبر ع7 ن م ورق

 9 نيمع ف تكحخ ةممسعت ّن ود ىنايكل 1 د اس ل ل 00 ا ار رع تع

 ىم ا
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 ا

 ا
 ا
 ا



 ىرجوطولال ةطئو توت اوكف يلبوناب مهم ييقتد لوالا ص ودل انما
 بيل اهلا لع

 يطون) ىككيذ ايد لب اههيركذاب فو اووح يدل! ىمل) لاخوتس روز يطولادارماو ٠

 ياللا يرسل ' تيم ة دول | يضنتد عنمولاة لاح 1

 !؟راياهتدع يضعنتل هي هل وزن رزهتو ةارأ) ثطد قح ىمولدنونان /(ةىوزلا يوّمو ١

 ةرماداماهتدع يضهئتالوا تكيرل ناره الاب وااركالا ت )وذ نحن اياذا ١

 5 الواو يلاعتهلوت م وهل ي اًفنلره اظلاو ه2( ثريرصعلا فلتخا«هزطب ١

 ريدرلا يو رهسي يد يهوي: ع عضوي /ى مج ثعنصي ن) نهلجا لاعالإ "
 ىصعتتو مجيه )وار جرمستا ال اهنال اهيّمرعل|يضمقنت الف (ظيلعغام د ءمصيتل 0

 اوين ال رؤدإ تيوس يرتخعزلا] اورج ةوطق ” ةليصسماٌةّولعلا ييوةدختمم ا ا ا

 ل [وولا (4برخر لد اوكلار ع قلع ٌْءَمْعَح يهد١ ةروص (ميرو عصمي اهررّتكئءروؤص

 عساوارد_وميظب اضب) نك ترعرتع ءرط اط تن اكول اك نهرتعاهروهل ١
 هلوق ءيبنتةروصلا تهرظغ هلسغوار احام بصب اهريعوارفظوا | 0

 قَبل ن اغابلا داعااؤهنو يفنا !يعالر رئت اكد رش[ )ىلع فوططع ة فصعد | ١

 ىذازصا ىف ىدغن كك جلد اوقلا اقوي يفشالو ةرهاتالة دعسة فشلا ف /
 ل وص سوصنم ا نفد أى لع (هوضوب ةرولا :: كضن ١ ئروصتعل تيقبونو 1

 ,ا4طيرضدوذ او صوضنلا ةددسم يمت ]يسم ا هزه هسبصبنت للزب محدلا ةارب أ

 دالهتسالاهي,تبشيالوةرذلا"كيديإل هذي عو اهب ضقنت ةردلا نا يعانه .٠
 قاعشوءركلا ن) قواد بهز اوه نئيصتلاروصتسيقو عيجبلا يف تالوقررقف 1

 ائاملولاةمعومروورْولا (ةةه دل َه هارب لصألاو تطصحروؤو مجرلا ن١ 07 ُ

 لصأ) (هي) ىىد ارّملاةكشولو /ملو يمسي الار هو منولل اهبن تيت ا

 تطقسا هيا (و 4رتيمبب ةارأ /لوقلوذلاو (وطخ (ويعنسرب ضنتمل صدا 11

 اهنالو اهو ةنمتوم (هنال الما وزنا هيك اوس ةودنا هب صصقساه

 (نتاواإ|رقا ةرع انثر قر هيظواو ندرس ىف اك طّعسلا لص ققدنصت 4

 لام ح هذالخ مصل مالكم ها ندو عرميصلا دداةاكاهدعبوررهيكدا ةدع 1 ١

 رهيش او ارو نه لصدام شنو نهج وب ترتعررهظاللج تدعتععورلل ١

 ةىدبانولاهنينقتتاي ماترد اهفالب فتة ابل 4

 معة كوحو لقشب هب تب انرا (نرو ةرامابز يلا اهلرهظن/ ناب
 ب سووا مسم

 ىلصر هركمكيرن اين ئتببإلا اهنعريخ الف ئقبب (هتمْرلَدَج ةرولإ ناله بف

 عم ارلا هب جرمو هدالكه مها ايل طابو املا حكت ناءاهبرر ما اال ؤ

 رليعغل مدع ناياءاغارط ظن الطبلاب داركا لايك ن اف اهي (زمونا يق د درتلل ا



 "1 .انلاوفطاتحالاب بيج انبم نبط هتيم نان هيوم عابولاكةعصلا سايقلا

 , ١ ناكولاعفالج ضني يئنخ ع وزتون ايد قعلا طيب هيلع دولا كسلا الو
 ١ اوجاع تسارسال ناك دس ةرملا كار عب تبابرا و)مر هأكا رهاشوا ايند
 ا , يسا ّدتس نوولر هت ْن»ال/ي(ّدلا وراق حدعتو امها ةرعلا ضمنا (: مي

 ظ نا لوازردولاورّوعلا مودالعاح (مووكْي رج هنالطب كهل ام هدّقع تّدو نم
 ظ , ةقرك« نكع) ناو( (ًنللرلولاور ثلا وره ا عسا هن مل وول اه نال مده من ركن كما

 | | ولفه اودي س2 اكملا نالو يوقاوهمز جاني امال سارذنا ن الزوال ئه

 ١ لامتحالاب هناطبر كار يسالو ةرعلا قهعوقإل اهننا ل طل ل نا(, منولا انكم
 ١ | صَّسا عسسل ملوب,تن تتاولم 0 ردا اتناك ةرحلا انعقد دوب ةهبُتلا يطو هىبنت

 ظ 1 وإ اهيصاوءضولا ى هركد اره ا هنع ةمعلاو 2 اكنلا ءاطَعن ألي ط)ولاب خد يطول نم
 ! .١ ةيبرل !لوزتل عاكتلا نعيصتلعر خال اكَك لق ةرعلا ىذ اه دعب تب اني
 : ١ ةرابهاهرظرشاطدّسسبنت هيرب الاه ىلا تكبر يراه عدرا فد لح(يشحالل
 ' ١ ةلاونيحرشلا وره ا ةرارعووطسلسلا ي يدرج ا رص دب و بجا هربصلا نا

 . ف هيبنتلا يفد اصبر جئنا قنصل وال) ناكخ دعها ةرابعي خو ىورر

 ران اهلاوز طبق خد حركت ن اهحج ايرم ا اك هردكو عاملا نع ركام جاي
 1 ١ أهاطاهل ةردلا سونار انيك انالف احا ىف حاملا يد و) لدا مرجع هصحصنلا
 ١ نودمل ثرلونابن اراطبلا هك هيصقم ملع ق قرب كش ايءططبت اله

 5 ا هد اسند نيبتل هذ الطبب (كح 0 مفلح 2 اكنلات قو سره راهم

 "5 اذه اهو رّعلا سفن 4 ققم )2 ناك درقلا تردعلا نقولا ده بلو
 ١ .هلاطبا ف ن اننا قبرطلاو الملا ٍنام ن لوم مؤتر يو ام عر يعحرقمسا
 ٍ دلالا فو هلطش مل هدافتنا معنا ث اح اف عن لا (غَتنا يق د درتلل نالوم
 ١ ل اعز ل يتوروزلا هيمجاروللب اكمل اب صتْيالا ده هصبنت ياثلاب
 ْ 1 هيلع ضد تلطباللو هعجرلا تعب دب لج تاب ن اه حجملا تفقد ةببرلا

 '7 ولو هالو اكنلا ف يرج ندوهح بهم لا كتيرا و باتل لاو
 0  تهلقاكي ين عيرال تدلوغترتعا مخ اهلك ف نيرو ةعواعدخب اهتابر
 1 ترقاوناو رلولا رز هربطتوز ءْرَسن/ و هد ابا /ل يس قولعتا ن اههز تو
 هع | ةسال) مليلدو نيزس عبرا لمة ةرهرتكا نإ يعاب ّنوعلا اضهداب
 قرض) در (هجوز و قرصة ارعا) نالج ثي رج تارع) امتراج لاق هذ ) كر اه
 !ىظءي 5 ةردجؤ قيينس جرا ثطب كلت ةني شعت ١ ىق نطبا ةزارث تلج
 0١ نئينس ٌنالَتدما هب تلخٌةفينح ابا نال متو ةروكْم ١5] ارك /م يع نع
 ْ نيكف ناتنسرام دمر ك١ هبظ زع نالر ظنه هب نبا لاقائ تكيف و
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 ا

| 
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 ترو ئالطل) نالاضن له اسست هيف ومصنع بز هل (ةامو ةدقرلا نبا ل (ةةنابالا

 ارهىن داسلا َةرعكَع م ][سشه) زه وم السن اوبس ند لاتد سنت ق عّدوام كلام ظ

 لوالإ د لدال هذ اذ هئهرلرلا ركل هكحاد ةمعلا ب اصويؤب تيجدزتولام) نامزلا
 هرزودوأد اكعالا مردلر لولا هقد الذ ئئنسعمرا نها بكا تدل و و )مى ايس 8
 ناكمإ قو نع هزه ق هوا ارابتعإنعرركتاد هج بنك ن اوكلا ب اب يت تمدقن

 هروتعااهوه باصدالار ثلا هيربع ىلا ةذابال/ث عال فدانالال مق قوزملا ظ
 امعريعؤيمتتلارو رص مورا فاق اهميرقلاو لهاست هوقلط(ميداز اقشسح ناغشلا ظ

 ير نم ثلا ركل هره ن وكي نا منزل فؤلظاتبقو فعةرملاانربتعاول اذاب مهيملعا
 لاسبق قولدلا ناكمإ تق و نم قبب نا يقبنيم قاططلا لع قوزولا مومتل نيشس ٠

 حس

 هرءارنو ذ هول اذ ام صب ةروصلا هزه يد ٌىبزعتل اجوا اهافترر تل ابل/زنالاعم
 ه اندنورف ام ادعاموهو دل اقام الو[ مهم ني ولاقى نا ذدنيحر مط فيكي
 ناب معيطعب بادو هتعئيضتقد ام يع نيت لطم ا نيترابحل نمر كايف
 ىسمل ل اهي نار اههرز صح هرلات (عالبو هولاخت (عوهصوا ي) منو هذاباهتدابما

 مثكأ(هنابرعددارم يط ّيلاع ضوللو يصولا نمز ع ععبر]/](هيوعدراإ اب مه دلع
 باجاذفلوةروكر م ا ٌةدايزلا عملي الف ككذ نوري عبرإل) يهد اره لب لهصا درع
 قصد وم ا نع كو يضتت) قازطلاو هيصولا ف (هيرطت ىلع 4: نع دروياع
 ثا هز ا نهر هر اورْمَكاوإ نيتسعابرال ترلوؤ امعحر هتجوز قلطظوعلو ١

 ركايقازكويلولام درك نب مناءالئر كالو )هتك لقاء ينس ع بدال تدلو ١
 عبرال] ينسلا و ةدلا تيسحو هلرقدم لذ امو ثياابلا فلا (ء ودل ١
 وهئذلا ملولامإ ىقإ رك يطولام درج ىق ند ابل ا ةيعجولا ن للف الش ه١

 ةحركنا اءةيدجرلا نال رعذاعارذ ََى / ماصنا سه لوق ق تبسح وددت ١

رفثاهن 72 قنصم ا ةرابعددصبلت
 © انركد اه هدارمود أرك ا نِعةميقب د

رزوح َةارم اه دلولا قرب كج ثيل ظ
 اهتمجر وزر ٍِ مي يح عضولا ف! ة

 ذميإ

. 

 ميلا ضدنا مهد خا اجوز توككو لو َةَقغنتلا و يكسلا اهل هيلع ة بودر ةز زر

 وكنت م هن كه از اج يتز) نمر هيكد) طش نو دل تددرغ (يوص حاب ١

الوالا قفرع ائلكإف تينس عيرالدئودسو نإ مدتن د لولا ام هرككو /لرعإ
 و

 هتيم اذاوةردلا قهن[رر إل طاب ن اذد) عؤيف هقك ظيحو هةدد رار كال
 العر ماككد اسئيرك< دوي العام( يك فنانا ثاد دقو (مدنع ارفع نام
 هنع ةهربلا ناوا (نز ىو هذا يعادل الو | هريع نه جرش يطو نو هز ىلع

 دب مزجو ئ ادا يرد اإ/ ا كب مقالا حديعلا لكعرش الغلا ف ةمن) يرعوتو !

 ملولاة رو ادكَع ثرالاوراهلملاو اريالاو قالطل) قوه نه م اكمإل كيوم يف أ



 وقلب لوو م ال انركد كن 2 ادورت/ مالك ٌىعدوخاهوعجو بلطلا ّ

 0 انرهيشلا نموت. هعنمو ناك نا و هن مدقتلاهجاونو  (ين

 | ١ اله دوج وم هظدارف نال تضع ا ى اكنل بوستم لوالانح ندرك ومر ندو

 | ذكر و لاّحإلاب ص اسارلطبال لو الدون اي (رلقونوأرشهاظ ودام يدل
 || | تال ةريملا كاوا دعا اسَقن) تظنابادسن اهل والا ىلا ةرعلا ىف واننا
 ' كدزل وم اهيطوو [لقلا نع ا ميعت شنوا مالسالاب رهرعلا بيرق نان اهد كت

 ١ نمرهيش) ةدس ةتس نووعل هت ملف ناي 3اّننان ود لول نه ن ًاكمازد لكك ذرفب

 ظ 1 يخل 10و كاسم افانعنس عمرالو قاعد ىطون)
 هيلع | ذر ام) هش يطو هبطو نال اكل انا منوتم ل هوي ةّكرع

 ' | للاب تيك نم دان هجست ةرز "وعض كك كت كمر ١

 تر تع عك رد زر تكرم و )وس (دالات وكمال ةرعتا ىف 2 أكئلا تالف و)

 ١ |هن اب رم رت صب هوك تاك اهوحسد اورَكَتعإ اذ مهن ار انككا
 | هع اب لوألا ن ود ف (ًّند ١ بوزلان م ن عازل ةرعنا يف حدرُمم ا تدند
 نه ئيتس عبرا نمر يكل سن يطول نع ٌدكاغ هيك ةحينل ةدرلو

 ثئ اكاد اذه هيب ترع 4 املا يل هّمك قارئلا ليث قوزعلا ن اها

 | ججرئالب ةضورلا هريرغلا ىف ن الون اميحر ن ناكنذ امامن اب لوال/ى الط

 7 نال قناقنا ىلع نورعت نإ (ًّرر)و كك كق صم ا مالكوم انوه و اضرحا
 ١ كذلا مر يبقلنلال ( أ 7 ءره (طلا وعدا مهد و قاب لوآ)ل )شار هن نعز
 ١ ا : لاك يمينه ن اكءززن ترل و و ) مل ) صن نع هلّكنو هد يوئفل ) يفي

 ') ا ١ عيبر) نورنو ىف اًمداىطو نمرهش)١ ةتسلود لو ناب يف ماو نوال
 00 يقاس اكوهو ند( | ىلع سيحاول ضرع ل91ل] الط نع ثينس

 1 زينجولولا قاحلا يت هلوخب لانو برج ل رع مسه يوعرل | جان كرح١

 " ناكمال اكوكح ى) ناكهال كف قاتن) و! لوللا امهدرحاب هكدا اع
 2 دكفلاذراعاظرصاب هقك ا هلومب ذرتحا و ولحج رع رقو لجو دمع
 0 هغولدرظتنيف فب امنكلملوا هدلعر هال وتشاد ور (منعهافحو ١ ادع

 2 صخربولات اكهز مرع ماسقإلا نم ىقن ةسيسبنت هسفئإ هد استناو
 00 نينسد عدر) نعرثكال و ناحل ىطح نبرهيتلا تس انو دل ناك ا اي
 ١ ظ نع ةرروه ىطو ول حسك د (رعيه دحا ربى كب ال هن اف لول قطط نه

 1 ك اذهو» قب انالو اقنعرال هد وكن قمه لوب تت امة همس دب ة(وو
 (عيلع عدو (4دردا ةرع هودصري تصقئن) تقف طا قو 2
 لو))) نعم ن احر ال ايةاضولا ةرعةمقب تسوزرو) ةَّنارن نم

 لبك



 لخارت ي لسمك لوالإ نع هد وكل ارتحالا اهمازتا اهبيعن دش اعنا ماجربت ١
 تن ابدحاو ىثيح ىف اىعكوك افل نك زماو ىي يع د [ئىرع اهيمرل ١د) ةارلاّقدع 1

 تالطنا ناكرذا امياله اجه !واارقا ةرع2 لب ضو يطو رت لكم قلط
 ثِ_ نككام اعواالشاح يطوو) كخالادتدجعزاهنظو | اهقالط يش ناك انياب ظ
 ةعرإ) اززوطو اهب اعنا يطع نا افنِد ابلاف الخ اترعل ١ ياان خا مك د دمروحد ' ]

 عارف هنيرهيش !واارك اب ةدع يوتِنِبِق هلوّعب لخارتلار سكت ار اء ارغب هل '

 رماوكو) او قالطلا ةرع دوصّم نال قار لمز) ةرع َدمَّقد (هيص دخرب و يطولا

 الط اه ةديرلاه لف نيعموبانعةعقاو يقبلا كلك توكيو ددعتلل لدهالف

 كف نابنسنح نع اكناكن اب نان دعلا قست وقمنا ّن افاهريباع هديجرلا |

 اهتلط ن برأ ىرخالا تن اكو هرعب يطون هرعيو قالطلا ل بقدج وز ضرح) '

 اهلبحاثإرقإلا ىف اهربطو ري لعاح يو اهيقلطو) عنسولا لد اهيطو رش لم اح يو | ٠

 ىف اهضق نتف ىبض اهتم اكاتن اكف دحاو صخشل (رعبال عج )ل1 ىتانيا انكخاعت 1

 لادقإ وزر دن ناو الما لرغاربم مملا تارااوس ىيتعرجا نع وقاد دهد هع وت ا

 مجرلا ارب يعولال مل ! ةنظهتن اعاذ١ اهب دوتاح كسول بت ار قالا نال عضولا 1 ٠

 2 داكلا مهرعبتو و هر يو نر ابل اهب ميقاعو ملال اوَسسس اب ماعلل نهر يفشنا دقو ٠١

 يمت هز دولا لبق ارقالا تل ضم ايم الرا ول ملاذا مدح كد نإ نه كك يلع ظ

 رضورلا مالكرهاظب ادم تغا مهت اكو ارهاق همعو يُساَشنا هدتمارقال اي قالطلا ةدع 1

1 
 2 هنا قيل او ههعرعو لذا متلا ىلوك ل عيعرئع مذ نا نع
 ازفلا»ي درواىا هب حرم اهيضا رتلا مدعوه»و ثدنمل الع عرف هنا قح او |

| ْ 

1 

0 

/ : 

 مرؤصد ارسل م املا مالكو مظبرعو ن اي ايبلاو بذهملا امحاصو فوّتلاو

 الل ل راخارجل امون د 41 ناب راجا ع عارقال اب ةرفلا انؤّون ار يككا قمليلعتو

 همغو يانا هلاك 5 يلعن دي تلصحرق و اوبعت ىت دعلا ةروضة ل 1 ١

 يطولانيإي ان ايولو عْسولا ي) وب يفجر قالط ةدع يف 2 عزا يدار ب 7:1

 انهبال نالخاردي ال اّمناو ىرتحا رع (عيمرل ناو قازطلا 5 ةرعىف اهبال ةدهناى ف

 يعج قالط ثءارقالاب مدعت تناهنا ليقواب ير ثاركب زل اكن انج

 ةرعنا يلع انب هدنصو لم عجارب ]هر قالا نثر ف ىطولا تجرم ا ناكو 1

 هدع ي تناكئى ام ْئيصْوشل ن ان دعاهمزنو) يطوت اي تطقسرق فالطلا

 ةرعلا بحاصر يع يطاولاو م .ةرشب تيطوغ دبش يطو ةدع يف و2 مرت

 دعب تفاطو هس نع ةرتفهذجور تناعوارس اذ 2 ان فتيطو وا ٠

 معمانلاهاور يعور نعرثال ةفينج يالافادخ لخامتاام ةهيشلا يطو
 هتوع تمول جن ان وو ئهتبب ذا ايف ايوب جسم ا دمعتلو هذع ود: يصر ا
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 1 نم ناعتاغ اتا بقتالل وا ةدع نارا ف هب يصلان هي مدقق اوس

 ' ١ اهرهوطرمب اركال اب ههشس 0 ا ا ٠ مت قلطل ١
 .هارهاو فادورلا هلا و ةهيملا ىطو تقو :وال) ودمو لأ بع ةدجرل) ولو سم (فنلا نم
 نهزهلا ناي نر و يطاولل سر ارذ اهز وكب هّترع نع ُدكنِمح اهح ورث هند (4عقجارب ةلئ
 ا روت ىفاهيدجير ولو عضولا دعباهتفناسساوا قالطلا ةرعّةسِبْتَج) ةهيبسلا يطو
 1 هييوقيوذلا ىمرح اعةرعلا ملح نم هال حس افنداةره ولو عضولا دعب ةدّقبلا
 ْروَك ٌةروال ٌولججانم نعرح او ىس فتن ةره نوكيديتنارلاهبرللعا ذك الطلا
 | دعو ازال ال( ضظرحا ناهجو (يعجر قالطلا ناك دا نمولا بق ةعجرلا ول لهو
 ' ةرعو نال نككول نوواهيال مهن رقم ا نب)و يبقذنلا يح انك ايضكت او ثيع

 0 18 روز اهحاكتر ير هللشو اهطك تراوتلا تسب ازهلو (لح ةيجد صخ ١

 ظ .١ هنيب قرولاو ونا 4 درو الادب مزحاكارجكصا عر تاهجي انياب ٌقاططنا
 ١ ماهام) قدسي هورس هفحرلا5 2 اكتناارتبا ري رّكلا ناد عدلا ب ىدبو

 ا املس اك. ولا يف اهوْصن سحاهبوتَملا هل ىلع عضولال سو جار »و
 0 ١ عضو بج اكن الي نا نينه رو دا ةويطلل هبّساولو
 ١ درّقلا دانيل هرعب ٍةرعوونصولا ل بكة رم ىترم ه دمج نابهرعبو لاهم /
 ١ تمابن انمزع ةدع يفاهعوقولازتحالة رم دب كفك الن انيقيوت مع
 8 ةقنن(او هرجّرإا لم يلو لكذبو ملا هتدرع قت عقو هيا في اَقلا قاح اب
 ْ سانام هرولاغسارورصت ماع دب دلولا ند (قلا ثنا (هحووز فكل ا ةرد
 ظ / قوفلاؤبت ٌربااطعامل ىدو اه روسنا رهيب تدوغتلا يلا اهتقغن طقستف
 ةقفنإإف فب اتتككم و1 فج ىلا هيدؤئولم رن ( لكس ام مزلتال م ةهديشاد)

 0 000 ورب رالاو يطا دل اسر اكيد ة دم ةدوجهالو هيلع
 أ ش ١ ريتش اهنال(مهتوقواهعرعمل هد دع تك | ةهمسسس اهبطو(3 الطنا قس
 5 ةرع نهاهتعارف بقع كد (: نن] يب وسم بيس هوزباحرّفع ىلإ
 ُ ظ ةعجرل) قلطلا ياا وةهيبْشلايطودةرع يضطو ى ىرخالا/ هسلا ىالطن)
 0 اههرراسإ ايّوالطلا ناكئنا جاهملادي ركو نقر قالطنات اكن ادن زع ىف
 3 - اهو جار ) ذاذ يايورلاعرهام يطولا تقو يف قايدءقالط ةرعاي
 "|  تعلدام ةهومشلا ةمع يف فكنيح ترش و هترعت وطقنا دردجو)
 5 اهبا) بطزملا يلع هر فدو امج يطوب بول 1( ير :تمتس د از (4ب رع ىق
 | ١ ةبطفب ةريعالد] ووبسلا ةرعوطقنتمل اهيلطعن ا هرّيع نع ةوتوم
 ١"  تّقلطرُت ةهيطب تيطو ناب اهتكالط نمسا تّوبس 00-0

 ١> ةهشلا رعت موقل يف دره اماهتتهلسالايف تانطت 1م دنع

 (هكبسل

 ح> ف



 الو دهس نه (ر وهلا تن اكون > ةتئالطلا نعرتعتئاهقبسل

 اص عم اهيطورت ارساء اس اكن ةارع) ص توك لو اهمرقتنفوالات مرق هر رح

 قول ةهسلاب يطاعلا ةرع تموت (مونيبِق رت هدعبو|هيطو لبتةهيذب ا

 ىبلهوطولا تق و نهامعي ام ةهيبنلا ةرع فالخ قدر قتلا فكوس اقلا 2 اكتلا ةده

 امهنسق قؤبرم و درك يعم دعبارس او ىكتولواهب جري يح وصلا ةوورس اخلل '
 وهدازهو ق ابدر يوملا فعالوبم نس يلوالاةرعلا ت١ ىم اب (يل) يس يطعم يي :
 لجمت ناكذ اًهرهيسا مك ]لَكِ دس افلن ترثع ام يره أىد هذ دوعوم الوقتم ا ,

 رهاعرخ اقلال يوتال هد رع نالر خانوا ل را مووت (ةزطم جمره هبحاصةدنك 1

 7 اكنلا ميري نييطاولا نع كلن اه هه يطو نم ناتوعلاثت ناكتيحو
 اهيطوو ورخإ رح نع ةرتعد ةببرح يقفز ح و زتولاكرخالا ه هرع نود هتدعف ْ

 5 اهي( ىناماباكف عش د دعب الا اههزرث وز هعم تاسارك ةهيئ اهبطوور ل
 1 همنا لرسق ور اهم) اطرصحا مدعو مهُيوَعح عضل هيطع ت قو نع ةدحاو ةدع ا '

 ا ظ .لاو مإإإ ينم اشل اويلعصر اير حاور منك عيجاد جو ةرعتالصإ ٠
 ظ 52177 ىلعو (هولسم ا ك اكهفالخن و عرضا عبو نورخا هرو وجوب وطقم

 ا ا أه | يه ن) ي (ًعللو راسا نإ لوالل ة ةعجر الغ فو زإ| هرهلا ةدقب مب وست 'ظ

 ' دتعتف ةرحاو ةرع («يفككزل لوال١ نح تنعج ناف لوال) تهد هثدع قاقيإل 1

 ا فوالاةبكب ةدليوستو للا صو اه اك (ّذلا نم تح نوع غحولا دعب ف امل ا

 ةمدع يا ناهاب اهلوحد ردح ايلا عقار رلواهمم ي (ءزا مسرب ناد ٠
 طموح يوكر اند تسل يناثلا ةرعلا نال اهلل ةدع تذناتسو لوألا 1

 نام و اهيودوا اهعموئساولام فالخباهنجل خيتو ا يدالا ةعب

 ولو مورو (ويد لظراد» لوحد البولو ةودد زورا قرش اعاذا ةرتعم ا فلطم ا 11
 جو اء روكاو اروأ ةرع قاهليطواذي ل وكول قا ءطغتابللل ف |
 ”هشالب ةمرحت اهتطل اذع نارك اءاهتره تلا انياب تن انا اهيعما َ

 اهّررعومدنت ]از ةيعجر تن ناب ))) وبطن ( كلر ثا الماورب قرم ا فهرش ام
 ببصولناعل ىئيضتس ل (ارعب دياتدمضلا نالاملا كلا لا : ْ

 من ىإل ل احابلهاجوهو ةردلا يف هريع كول اهةرفلا نهرتشارتقالا مذ
 ا 0 ل اردو ةولخ الب اهب يظداد لوخ د .رهر )و ةرعن) نه شارتفأالا

 7 هيف رع بجو ل: ةطلاذحلا هذه نالوسكح تل 0

 يي 00-0 0 ||

 نع -



 ١ كونبلا هب تكا يزلاوتحيالا نع عصلارشلا يو نم بتعمل ا نعرره ا لقت امانه
 . ًاسهزلا نع فورعم اه ا تارقملا فل اعو ةعجرلاول نا (هيسحاص الا مّشلا عب
 . ثوئرويإل هك اًصخورصللا (موءر اصرف هيفاكّسالهنا ىعرذالال او هب ىفم ا
 يهش [مكيرت + نإ هتّففح ام د تع (ءهباإ) (ىالو يفدإلو قنصل ه داهم

 ظ ركام اهتدعافعقينا موبد كش يحا زي 4: و تلق فنصلاا هركذ اهدقدم امك ابو
 امكةرولا انةزنا ىلا طقغ ةّدلط(هرقلط ن اكن ودل حو هش (يجَولط يى١تازا نا

  لرقدرتر خو هعجدرلا عذه نحو بص اه ىلءراهتشد للف ىرط امتحالاضّدقعهر) قفارلا لاو
 ” هناؤةرعلا (هسؤنا عنب مل ايام قالطنا نانا هن اع ىطو ا اام يطوزإر فشعل ١

 ١ م رفن) نإ اهوطي ماد اه ةرعل) يف صم اعنتم) ايعجر ن اك ناو هل ةعرحال انز

 2 ئ ولها عريس ١و اارقا ةدع قمل ووبرر مح او لوم يلدو مجملا ه ةارمل

 ' تصون ) يطوارر يسحب! ( ضرك اععلر لاح ,هيةرعلا نمقت) عنتال هس اعل | ١

 . اهيوإ نا وو ٌقهرْس لب (( اعاهيطون ان اع )همن1 د |هل برس اهم وهاهترع
 نازوهاهرص اكدوا يفد ة مرسم (هيرشن اع ندو قبس ةرهلل_ بج وموهز

 كا اخّوويبضلاب يطولا نع قاهيار ع اكبا_ت>ررر

 ضقنتا| ىو قباسلا قالتخالاوميو ن اغا ريس (هرثم اعفةمال) تجوز قلطول ام

 ًاقانمقن 07 ةرقلا يف (هيطوو (هجوزتوث الث ه--ور'قلطول عرسف ةيعجرلا

 ) ًالمصلا تيلي ءزئوم ريكو ث و ةيعدم أك ةرعلا ضعنتر ار ذا جوزب (علاحتو

 ١ ةرعلاوطّقنَتو هب ُشارْعلا لوح يطولاد اهررع < وطّقنا ىطو ء اهجاكل

رذة رك اميصت المول ةمرحالدس (ؤلا وسلا نال لجو ني + نم
 ١ نالكيطولاب])) امس ا

اع ناو عطَوْسَت ا)ةرعلا ْناَه اطيرا اذ)ام
حو ول كوع قر ضارغل١ اًوَمنالاهرَش 

 ْ ة

 ةبكوب نازا ىف ىف هريرت هصيبنت# كيلا قود لوإل/ نع (4تع ار عال رون) د

 ١ ةلكسلا هرتارقذ انةنم ولا ٍِق هب (ةرحوو (هجوهدوكائد درشلاى فرحت ورح ا

 ا ٠ تركد ادي اببيحاارس رن يا كا لوقف اهركول ةرركع

 ١ معا »ولو ىصوش نفع ئييدعرد مو صتل كانط و فولل)ّةرعل) (ْيَدَن) تق ون ايبلانه

 1 000 أتسا قلطرث للم) (هيتدجر دعب (هطو الاد ا > ةرهل/ يف

 راسب ! فئاتستال من لا صو هيف تيطو يذلا اكئلا لا طحرل اب اهدومل

  (هياباول اكةججرلار بد أه الدر نا ةمعرلا لبق اور رع نم قس اه

 ا بتامن :ارعز رو ةدوجر (يولطرل اع عج ارب كد )و اهنا لبخ اهّلطو

 ١ نيتتنط اهيلطول كر انعم ةجيرالو ىليءا للتكامل ائالط هال بور زم | ىلع

 ١ ثكد غابسلانبال اعبت ةدورلا ايما ابدا ة اح يعبت هسصنت اوم

 ىثات)

| 



 عضر ايف (هيقلطرُم له اه ةدعلا يف عجار د ١مهالا ف ىيلولا يلع صن ينف اننا ١
 توكلت نار اضت علعولا لا هعمل نال الها اهتعجردسب (هريطعامت دعي ضقنت ُْظ
 مكه اهيلعةععالو مهموم نمقلا اهدنا ايرينا لم

 عضولا عب مّيَتلا هسيبنت عاكنلا بلص ناكئ دو وضولا(اهتدعاضقناب
 دّئررؤ "ئه ملاعب (ءوْفْرِح قنصل ىل والان اهو وصولا الو ررح ا ىن ” هركزي مل

 قلط مث ىطو و) تامر هتدعانت» يق( عكس مث دل ةوطود عماجولد
 اهترع "دفا هيد له > + كفاهلجال ةدع تغراتسا اير اق قلاش "
 2 اكن صو مالكي صمقا هيبنت حاول( مزال ىد 4! قلتخا ن»وهقب ايمن ||

 ةرولا يلع نبت (هناغ يطولا ليك قلط |! اعيطوو هلو «زرشطل
 اهقلطرررج اكن يف قهن ال طق صدم ا صن ديك ةيلعو الذطنا اذهل ةرعالو

7 

ْ 

 زارع دلل ةرمتأ عم عار | :

0 
 ا

 لوكضرزعاو ةيعجرلا يره اه فالخ 5 رع هد قلعتي الع يطول!لبقهرك |
 لرب قتبطولا دج اكملا دعب م معقب مل هن ابةىّوعلا (هيضلحد و قنصل ؤ
 رباع مص دمنملا ةءاصي طعام عسور عا ظ
 يطقنتل وه اهب لوخرلا دعب اهريلطو ا تامو (عيهترض ةهسجس رم ظ

 هنم منه رثكابو) محاو ص دش نه (وينال ع ضمفل ب اذول1ةرعوةهربشلا ة دع
 ١ | أ ميهجوا ن ْن (هريرو < يلا .6 تالا + معدي الإ يف (ةولا ةدعنهد 5 ٠

 تتمعطقنااهيارتشدار مث ةعالا هتحوُز قلطولو لوالا وش لاغاك
 ةرعد]) هوب وس مل تتحو به را رهن اظ يع لاح ا ق خرعلا '
 زوجيالاهقتعاوا اهعابول ّيحاهسنمتت ز مير هلكم لوزي قدح اهربع ا

 فنصم ا مجمترُ هريغو وتم اهلا خةدعلا ةيقبرصقنت يح اهيجوزت
 هومد امر و ثدع ةعرعب ب فلعتل اههو ةرملا ىءلص نهفات بوتصلل

 وا لياحؤرجةرع لي صفق ل اقف طوب دادحألا» دوقفم ا 1
 ةريفص تناكوا |طودر( ن1 >5 (ًةوك رقلا حاس ئددال ل هاح ١ 1

 [هملايلب ماي ادز ٌةرّضشعو_ر هسا ة ةكارادو موا ىيص هيو و) ب

 نهيسقناب نصدرتد اجاوزا نور ْرِد و وركتح ن وخوتي نب نلاو اود ملومل 7

 يلعو ٌيايسالير ي ارح ا نم بلال ) ىلع لوجو هو ارْسعورِهْتَسا ةعبرا و

 ًاكرتونلارع نع هلهافل تازباغ أكو ةيتالا ب رار ةنبرعب ن الماخحلا /

 يونا ندر يو لكم توئوت نب ُنَلا و ىد رمل عويس ات جرآلا) هزهوسمه ٠
 لخاتم توكي نا ؤعس انز) طوس لي نا لود اي 1(حانتر مهع اىال ةميصع ا

 ان اب جا كح ارم هذهو ةعرقتم رم فواإ) ةر دل نا عمور عسنملا نع ١



 || انكداوكك تدلكلا 21110110110108

 كن اعترتعاةسوبمه اك ةدهالا اهبلع تضخ ناكوري اكتيكدرولابرسكتم ا

 5 وب قرف ن الة ايم وف قاع يطول اره هميمقد ل اعاواموي ىث ةزّثو

 امحالا بجؤ) ٌر هلو هقارغب ترفل اهلظردريلعوديغتلاب كرم ارجو زلا نع هيو
 2! (ه دوصّوه نالو ةقلطم ا فالخ عز انهالو لوخرلا اركتت دق ( هج الو قاس -

 , اان ١ هسينتر م الاب تربتعا ازهلو ةاربلا ةِرععن ود وزلا د اند

 1 امل رّسعوم هس ) هقدر ( يرتعتزل انمصأللو يانوال) نال (ييزيقب لات
 ' بولا نابدرو هارالا نو ذ يلابللا فر عتستر شعلا نالال يمايإ ةعشو

 ْش ؛.هثفمورب هيرب وار تع اترس تونوعبَف ةصاًحدرعلا ف ثين اكل] ةوفص بلغت

 . هلا ويد ىلا ةلبلةليللا انا ف تاول وذ ١ ض تقي ا هد مايالاو ىل ههنا هب
 . نككالرعتس ارخا يضىتلا صفا هدهد نا (هويلا رك ذر عمو !رهيكلا ْه

 1 ١ تارهظي يذلاو ةزدقلا لكتإ+ م تهدبال ل ب لالعلابر هش ا هعب را عح
 1 فرخ )١2 د ورعلل نأل ماد لل لعمر كلا ةدآلا قرشعلا لوكوقكي د ومد

 سمح اص قىموتال نيكل ماد وا لد احّوه) ةرعو اهيفزحو انيل1ت ( اتاناح

 ١ يلع هنال اهيل ايلب مايا ةسخد تارعشوه» ةروكذك | ةرما ١ ا ةيغسن ةرعلا

 ١ راكالا ّة ارو رورهشلاب دارتعالا قاكووسعلا تكحع وهو ةرم ا نم نصئن ا

 ١ ةنقلاكاهن ايعرّدار/ لاذ اكره (اظلاو ةدعاللا نع انش ةئبنت افا اغاي)و
 ْ 00 ا وير هج امة تدتعا هظد عوف ةعالااددعجتس دو

 ١ اوفلفرزنلا ندا هاكحاكع اعإلار ة اء وةدعل 1 تلقتنت ١ "ةدعجر ةقلطم
 ١ طك 5 تو اهتمفن طةسنف قالطلا ةدعةرقب تطقسو ٌةدَجلا م١

  ةاكوةرمل ]وكنت 115 ند اي ةّفلطم نعت اهد) كريعو دارحا نه (ىولا ةرع

 ًالغاحتن ن) 3ققغنلا اه)و رك الو فقازطلا ةرعلركتف ٌةجوْرم تسل اهيال
 ظ 2 ىكح نهيلعاوقفناف "جت الوا نك ناوى ماعت هلوتن انه اهلص)و ةنضولا اك

 ْ رطحيرعو اهنيعد ىززز اهل ع فتالوذا تاقفنلايف [ركذو نهرلخ تعصي

 اكورونإل هاو رلا تأ هواكيرغتغاف تءولازق تبجو انهاهراب ارعتسب ترو

 1 ' اضيناةرساب وزلولام) ناهز ئبال دارسالاو ءاعولا ةرعو١ تب لل/ نع
 8 ' ندايلا (مالط قنعولو يصملا اكمل! صناصخ نه 42 نال ٌةهْحِب ٌتوطوم او
 ١ قالطلا انعّعوا ناو ة(ةولا ةرعوتعت ودعت اهب) ىساررلا ل (ةأكرم من ترمب

 |هعوب 5 اول لى ادقدع# ىيضولملا ياط ايتحاث مال (زلقو تولارايبت
 : .هتبنناوعاو ىموت 4( صح دزكل (صؤتاوهو قد اسلا ه طرت ليا يا

 ْ ١ ديقحوم» نهج تعضي نإ نملجا ل احالإ تالو)و ىلاعت هبوتتل تيكا

 ه١١

 ةيالل

 ب ف وب ب صو سوو ا يب يكول"

 دل او كم كا كا ا



 دعي تويز ةبوسريس ديري نيرتاولا | ا

 كحسسبتت هيلع قمع فتح يح تري نموت اخ تللح مر هش فصنس هجري تو | 5

 ةتعالم | نامعام لذ اعلي غن ل اجد انتو كين امو قنعلا لوك انهي ايد 1

 لما نع هلثل د لودالئص تامولن ةافولا ٌةمع ىلا طعنت الفتن ايناب :

 تمامول !ْركَو هلازن:مددل انيديمنع قس ونال طولا دال تمت عيكم ولذا |
 عنمولارالمهرشا) اب هدعتف ل ع اح نعه يشن )و هركذ عيجخوطقلاءو ورسم |
 لح نيشن الإ ناغ لزني|لونال بر /| ىلع لو مّ لد الذ ) هلوعج د لدعو ' 1
 هقايإبقو ةدالوهلئأ روعي لوم هيظلا نم هلاسذن عب قخ عتب كذلا ليا و

 1 عل!( ندعم نأل بيطلاو باو ئيسحلا ناين اقلاو يرغطس ل (ةةبو '
 هدويرح نب ديبعأدإ نا حو نابقاب (رظدمرهاظلا ف! هيقب يق ززدننووو :

 لاقو قاوسالا + ب فاطو دفلك يدعو. م ا هل هب ضعورصمانصو ددق
 عيصول و اء رج رلالا يلد و مار م اب (يرلا الوا قحن ينصاقلا هللا رطتا /

 ل ةلاكوصولا ى) ىد لعام لا هتجوز هال طور هد (وول متعّمخ هارت ) ىقنو كلو 1

 مهلاؤام ا زصوي دل قل |رلولاو مدأل َةلبك د ّدوَقلا نه اهنف ىو ل١ ةبعوا قبل |
 باهلا لو|تجرتلاو ةضورالوقاذه فل يالو ريازبإ ارب لصم درك ازبالاب 7

 بح اعإ ١ هر ره اننايقبو نرلذ بج ده جوزى كعب ال قالطلاةرخ نا 7 ١

 لوس! ذو لكن كمر اد١ ١ ايي كك ظ نال )وخد هريعزورصرب إو لوخدلا رمي ١

 قاللطلاو) ةاولا مع مدضوب ىضّوْنتْخ لولا هدهد رك يكن و امصْخ
 هنماي هدد ذلاهالهنالدته نا ليتد همت عال ثان بك 0 1
 ةربخا لها عجارب ليهو (ةيئرام دهزنيو زتليغواايال/ يئن يرو ذ
 ه١ ةنيبم هرتارم ) ىدحإ تلطونوالغالاو متع هدثل دلوياول كنان /
 ةنيفلل ناي لبق تام و الما ةنيدم يوت قل اط (عئرحإ هلك ة رب 1

 ةافرل تبعا ةرحاو البري هدوم لرق <: ((0ن (َ ةيعبسفل ىىنعتو) ,

 توك عاما هنم ةردا وينال اطاننح) مايد ةرغه در هش: ةمبرأب 3

 اركنح الكي ط و نإ ز ذك توم اية قرافحتبوقتن م يتي قااططإ اب تع اذه ١
 ا |معا اتاوذاظو) قحروا ندإب قالطة هشم١ ا: هو ءالطو 1

 ً(كرليال ناريوتحا ن ناوك اهو ّنرع اععئمراعرتعتف دتعتف|رقالا ريقوه خر 0

 تاذا زلورهتالا تاد ية افولا ةرع نهلق يّيلآةالطلا ةرعالا ا
 | ْمحارقرطو نصدحنع اوكي الرهشرلكن ) نحبل (ول اى لعانب | /ركالإ |

 ال وع اصداة(وولا ةرع ف اعَستَت ةدوجرلا نارعرّوو امل! للايتحالاب "

 ةعئرلا نبا تحج ناو مهقالطا نم زو اىامهةيراولا ن ايت فتي ظ ١



٠ 

 قلاب (اريزهةرصإ وله ت رنعا|زمالات اوء ىف ان اي ىالطتاك اكتا ان هحالخ ْ
 ييبشاوةرعاهييلعبجو ةرحا لكن الاَعْرآرَي) نم وَث الث 5 (هت او ةرع لع
 تلاشان مك قبب اهيبلع ايعرتتل ىلزدٍ ى ايا بجوم يرح) دعب اهييلع
 وجبه توما نهئافولا ةدعدارب 3 اين ا دمزلط حيت للص نع الص ديذع
 .امهزم ]كن الونعوزائجحعلا يلع قإإلملا نع يسع ءطخب عغرلاب رق ألو
 نم ىمءا)(هيلععوّرلا تامر قلاطلا ده نارق دارو يصحولم ببوجولا تقع
 "نالت اهقالطلاب اميدحا ود وريبل اهوار كا نع .ركوإ نيركنهوق اولا ةره
 مرو قالطلا نم ةرعلا ناوهو وره يلع أياىا مكحبملا ىقالطلا قاده
 ظ | المداب بيجا ئيعّتلا تمرس (ءااهيا ويعصلا نا قزلطلاه
 نال ضولا لع [هنعلم انا رصتقنو ىالطلاوهو ببسلا للهربتعا ىيعتلا
 ١ رفاكإساولو هلك كلف طف (لكيدحا يطعن اهني قلاب قل ذتال (هيدع
 ١ ةرداواىيعفرايتخإ لبق تاهو ةوس عبرا هرثكاو ١ ]امم ن اتْسإ هتّكو
 ' هتصوز نع با نهو لاقف >ووغا ار مؤ عرشبرف ئتت مولارثكاب متعتانر
 ظ ١ 2 اه ذوحتو | ٌةنيوس دب ترسكن ١واز اهيوا١ ليل فرّعخ لب اهينع بفيلوا
 ًكِشنوا هتوو تقينب ىتحورؤلاكت هتجوزلى مل هلاح ترون اب رح
 ١ ىفافت هسا صر و ءاَنلا يور اى ميرا علب اا ثىت و) نصيار هلا فر صامل
 ظ 10 ا ها | هع هنلا يدر ىلع نع ردع

 ١ نوف يقوت نعالإ لاةيال ذو لون هبو عاش ا لاءهتوم ئدب (هيتاي
  ئجلرعبر كالاه تبتوف يح يارلا ثرطلائقبل اب دارم او ةامح ا اقبل دعإل)
 ١ عمةضافسالاب توم أى اذتكأ/ا تا >(همّسسلا ى ىباعت هس١اش نا ق ايسوقك
 ظ اه لحاه جور توم ةارعإو]) زبعولو لوعاهربخاولد ئّويلا اهّيداعا ممع
 " ةقلط) هسبنتت ةراهط )اربح لكذ نال ورحت نا كاعثهسا ىو (هضي اعز
 اهل نا ماصصالام الك عميعف تصم ن امال اة (هينوم ىشييالهبإ تلا ىلع ش ا بلقب ةرم نعم اا ام ضيارملا ف ها زيكو انهري رولا اهلص ائ قص ول ايف
 0 صيرت مرقلا يد مالك هتردغاع ماهدا مهو اوطقملاعمسعب اع وزشلا
 ١ ١ تقو نه نمد عرار وكزم ا بياهلاة جوت سبيس يا نبانلا يرحا ىذج

١ 

 ١ م انتقل هع ركن: مايإ ةرّسع ور هسا ةعدد ابو (ةولل و توت ك ةبح ع اطقنا
 .  سمابع نباواد (ًع نع ودوم يوريو ىقهيببلال ان رب ةّدع كاقت هددإ ور
 "تاوفل ةنعلاو بج ابو ايلا نعت وركآة ارق نال وم هتعمل ات دعا يصر
 . بهوبرال اءاؤتكإل بصل ام الك ط اندست دءاح انطظوشو ءاتتسإلا
 ا داو | بص ئءربال هدأ اه. ىصاوئهجورعاوسو ىص ا بي مخ نع توه هامح

 ظ ا اماو

١ 



 لوو مت اىوب وكح نهرب الك قرم ا تنصه هلام تعش دمي اهل ||

 تاهجو ]نم (نز ابواًدَدعل ايم زسفلاب انط ايوارهد ظاهري مكحزفني لهو ةقرقلا ٠
 خهبشالاو يعرزالازاقاك كسب / هاضايب ثوار هعصاةضولا ىف مهلا '

 ولا ناو جزل ال ةرزوتسل )وىّستر مل الاف ط وف اره اظ هذوؤنوعجرت بهنلا

 عيتلاب [سواءاهاوس عيراو (هيتخارباكم هل زوجي حجو د اربح جعطقفلا 1
 مرعب َوْورولا )و صحجد هد اًووب م لا نهو ىنس عبرا ىهلرملا بوحو فغ هدمت اب 0

 هنناف ىلهل ىس ايقناوتفل (ل ج6 ق درج اى اعو زج نتقت ىناخةمم ا هش 1
 ةّكف ئدو و( تين ير اع الدافطخ هرلوماقئعوهن ١ ارمح َجومبك قوت ورب رلصال ١

 ناهي كح نا يد ايل اقوم يتقلا نعوْماَحنا عجر مامالاو ضاقلا دات اّتلا ' ْ
 ضقنيالى اذلاو, 1 يل زو ميل لي (ىعلا ريلقت نزول نب امراه وادسك ىصقنا ١ ا

 قالطد ةجوزلا ف يئزفن ميرجلاب (نؤق كيح و سسيبنكق الكا ةهيشلملك
 نتامج مقل متج قعود ةم (ؤرصتر ياسو هوالزو هراهطو دوت | /

 ةقفلاهعاوتقفن رع اهص أكنب لغسو (هدجنما ةذ ةقرفلاب 4 لب ناكا اوس
 لا(وروعدوقفل !مددوّيد طوع سو اوس (ن اكن نوهب ةزك( اهنال ١

 لوزباواز وّسنلا نال هلزنع ف! تداعو تددعاو ( ينسب قرفونزو هتعاط

 هكفنااهدلعوجر الو اهتببهيجوزالؤ)  اًنلارعوزلا لعاهل ةةفتالاوْذينيع
 سصررتلا رعي دومعلاة جون تدان ل لاع(ي هتف (.51//ع ربتم هنال (ةيلع ٠

 ويم ةقولاب كلا تقو ائيه رولا نايفهقالطوا هترم تويت لمقو ةدعلا د عبو

 لام عابولام هبْس اًءرهأل|ى معن قاعإر ابتعروصالا/ناضيا ردد اي عاما ١
 ىليجوروولا ل( م ءصد) ب ااعمبارقفل عيالي اًملاو تيه َن ايو وئامحأت اطديبا ظ 1

 ةرولاف ةبيسرلا تلصحاذا هب ارم ا جاك ةعصماوع نعمدتت : اي عرسم لوزا

 ةنونبببلا فداص:أكئلا نا ذاب نا وةبيرلا قب عم يلا مو وب تش
 اذه ناب باجر قد 2 اكئلاعناوم زهد وكتم ا لا -ين ّنلا اولعج قناني ب

 قاب لوالاع ولاد سكك نإ دعب امح اما د ! اها هرعا ننام ركع كلامنا( ا 0
 ”هقفلاةىربرلو ملوب تقولو م الا يع رتمت يح اهاطرإ/ن كه تيجو ز ناع
 روك م ا ةركا ين عع دق غم ا نع محلاة ةارب قمح ن اكهالا منع اًنلام ئحب ١

 م وكن ار دوّرفم اب قاب ملاهينس عبرا دهب لوب تاروت لو ا
 ةومل ١ هزهق (ةلهايطو يعرب يح فب انا ىلع ضرعن مله اعدار دوتفلا 1

 معاصر ع (هيوعزممل ناكقد د اهل | ىلع ىضرعلا و هد ىوعرلارهرولو هن ظَتن) نا

 | > |ووزماهع ني الغالاو فرغ ءدغرع ع جو نادبألا ىكيعيال يذلا هللا ع ١
 فوالو دنع رخراو دوّةفل ا لمسه يت هتعمور )و تفل (# اهبنمو نال اح

 ا
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 ظ اقدار كح هشيم تاق هنغ اهتقفن طعسبر ل يللا ق لباح
 و | وا يططوبسلا راق ىو روم ىلعهن اي ان قإل/ 3١ رحإلا بكج

 ' !|ركعو ره اعبر ار توز يعالا تالمق مذ تيه لري نار ضإل/ وبلاو هه ب
 رىضحتقيالهرهاطو را لونك ىتتسعربوزيلعالا لوي لاه كعارلا لاو
 ارح ان بهي جاولا شتا هذاو بوجولا دارا هنا لعاومجا وكر اوكلالا
 لباقدلا عسونا ىرصرلا نسم ا نعله امد ١ ىن اي ع(بالا يوع» ضّءنو ىهتن)
 4 يعلو ن اهاا4 نعاهررع تال ب لاقل ' ىلع رج ةررم ان اكاب دييَعَملا هينت

 ره قولها ١اماو لياذل ف ناك نع ارظطعورهشا ةجبرا) ب | دلو داوحالا
 و ةريصلا قلو يلو ي اذهلا عمتي احق (: حش هناغاهلج هن

  شلرزلا] اكةاغو ةردوعوع فنعم لا لوغو (ميرغ هنهنمب اىهارتعنم
 00 .احيقو (هنع تامولاهوهو أح (عرذ هلو مشل يع وتلا هيلع لات نم
 ظ ا ل اره دارحالا بجيلة اهوللراّوَمنت نت هنعردوت (هبا هن يعلو

 ١ / ةدارصإلا (هرزع بجرالث ةدوجو ةرموهو جوز الويلا ىتعب قنصلا وتو
 ١ انو ىرّملا نبا هيلع ىرج اكدارحالا اهي 0

 1 اهو الا نإ ب امصا/| نصعب نعل قِنرث تع اشلا نعروُت ىإنع يقارلا
 ”" تلففاهيا تظن نا لامتحاي اره فعضو يعج كارو لااوعوم هب كروس
 ١" دعاوجرت نه سيص# يغني هتككر رّتتى لعو هقارفب جرفللإر (جلير لذ
 " لوةوور (سيؤلا هلا ةيبرلا ا وعدت |لمل هريعو ا عدي ىمامل دارحالا ب سنو

 ||| نععالا ماجا مجد اهينع يضعنا دادحالا مد ءمةرهالا فه يلار (سرو ميد

 هلا وزي سفدوا هب د 29 الطب تكروف ن١ اهي اب اذه غد و جاك تع
 1 1 هارحالا ب احيا (معيت 4 قيلت » |/خ(2بو يعلوا اهينم

 ْ . قوشضلاورل اولام أو طمس (ء2 يب و ةهست سبة وطوم ا ةحوزا ايرعرخو اهحوز

 "' :ةاهاعبدارحالا ي) هجورماعد ارحال) اعف ني الك هؤعو بيعب اهحات
 أ ًاساماهمفت ةرعنع رم ا نالهنم ا ٌَةفلرح تهدارم لا هيو ل اقيوهحا به

 ١ اًاطشو ٌةْنيرلا نع تعطقنا 2 كفء ئوطو يىّسلا ت »مج تع ميكاب يق

 ظ  اهينع وتم ا نسح دانس اب دواد ىإ ثيدح ّقدد )غو بسم سمل كوت
 ١ بصتختلاو لك ا الووقشمم ا الو ج أمكعلا انها صقل ةدمحلتا د/ (اهيحوز

 | غوبصلان انا يا غوسع مت لعتم قنبر ل هلوع هسسعبتت م هلت دلو
 ! ١ تييفاصلا قرر الاوضخال/اذلورؤص الو حال اتوْن لل رصقي امع
 ّْ ا ١ ؤوبصم لا  ض ءءء ملا ءرغسعل اركذ 3 تريح هيلع هيبنت ثيرحلا و

 ١ > اراولواهميبشبر جا 0 قم اب



 يانسسحُناو ١و هزوود هيبو هرب .(عءئيعوتلا نب ذهب يعَتلل نكيريث غبصلا ْى قلل ش «

 يلة خو ارساله ةيالا اء انا لخجيخس اناا ٌ

 0 329 2 نب دربال لا

 يبصع بورالد هد ورب صضرافم هن ايإ زهد رو مسد مث (ي وص قمع ل

 اياورلا تنصر اوف ال وسفحالا بصع بوتالا نام دور >4 ٌهداور ىف
 قسحا يا يذل /نإل هويضالاع(ةرجأل يقل ١ غبصلاب لودي ا

 د ا مل انكو فوصصو تطق دم غعونبعم يع أبي

 ٌعبص/ نا مهيفي غوبصم اب بولا ملسو هدلع هما يصدر بيعت ال(
 (:.ل1 ةارراع(هبلع تلخد ةِنِبُر نهال ًةَدلْغل ل صا نعاهتس 0 ١

 غبصل/ رح ! ميرا اهل ابياذكو او هوكوداوس (هيرلر دن ا (همزلب»
 نييزت هسل نالمرع يف اننا ءن انك اههئبز هيف تريم اذا ]7
 غوص يب وه واعو نوصلاب عي مسربال/ر اتتسالاعطقزخ ا ىبل اهيو

 ةالنار وكلا ناعبنلا ضخالاو قرزالا | ذلودوسالاهد نبل ريييزو : ١
 مص ا اص | ح هبت ةبيصصو | زعسو لهو ذل ٌةنيزلل مصب الد
 ددرتن اعونكَه د نمرلا فتنال كت /دوسال اع ةزبزل ]/صاهو مرير :
 مروح نوزلا قاسم (واردى اهذاو ىرزالا و رذخال اكاهرمعو سلا ب يب 6

 ةرؤلاه ا ب ضي ناب بهالاو ا اهبشمو) !رركو| هدب ثيزتي نس تسم هذولا |

 5 ناعم قزز|// ن نمودوسالا ب داق قرز :!//رو زصخالل فهما ةالالغ ١

 اماو وردك بجوذلا ياعزاررطلا اهييلع(*< ءاكتبد ايي به51// نه و ىلهكإ

 مزج الغ بوذا يموجش نوزع كب ولا يلع بكر ن (نرفصنا ,
 راوساو) |[ 4 اكارركن اها اوس ةضقت به ذياح (هرئععئكوراونإل/ قف وب ١

 يلا نا نص دانساب ياّسلا و >و)دعبا كور[ لرقنا» مت ااا ْيصو١ ١

 1 الو يل! ىسِلتالاهيجوز اهمع يوتا لاء ملدسو هيلع هدنا لمع ظ

 10 ار ثاعس)و(2 ١ يدب ىلفلو ب نحت .ترلو

 ًاهنتسح يف ميزي هال لذ |ةرح اع او درفم امهم ا دلرمو ا
 ها م ا ل هصيقنل همر //) ىلد4لامو ا ١

 هأر وزت نا يلا حتىل 7 هأر فطوم لادملا ناكا ٌءزاهاز ْ ظ
 مرام و لهل يد قرفمع نهيم ف ا/مدرك فشعل ا ّىلط] هسيئن ظ ١

 هل زارحال امد حاد اليل هسسإ اهل زرعنا ةصدلاو رشد )يف يدل ظ



 0 و اكال له اليل موك غعسعم ا ىبل رق نان اسرع نع ةهاركيو ةقاركالب
 ْ الا مرار اهندسبلاماو لش تالتبوعشلا كيد اي بيجا كر كاد ه

 ١ بهزلابررقتلاو ىعرذالا هلاقأكة رورّصلا زوج وزارحال يو
 اهلك دوعت نزالا اكزلورذو صاصرو تس (ةلا ترعب لا زاوجرهغي ةدعغلا»
 أ ثم افرودال ث كب( هسسيزت نرحب اهوى ةضغلاو بهزلا(هيثدور اهييلقلا
 : ذل ايفب ديوملاوييرذالا لاغن امرك اعتاغ(ر/#اهروموإ لعاترالا
 ٠ اراتعا (هرلك يعاوصتق ها اءاو اهي هد ومداد (هيِيِزَت ةركافى١ّحنمؤلاو

 " ةرط اظويوةسزلا نالجملا نب نرزكلا (عيلعمىحولول ازا بل الاب
 ّْ ز/ماهألا/ ةمعد درتو و لولو به ذ نمرواسا نحاهبت توفحت4 اهدلاع

 ١ 00 مركيو ماهمالل هجوالماهالل لازئسإ عدالا لب اق لجرلل وب
 تيم لعوخ نا يكننان ةيطعما نع ئويصعلا أ بوذو نوب يف

 ' ناو بيطتن ناو ل ّيكت ناو ارسع ور هشس) جبرا بوز يلعإلا ثزلذ قود
000 1 

 "مرد ا ىلع مرح/رك (ةيبطع مرسم ا بيطلا طب (نضو ثديل /ىلعاس انت
 7 الازا- جوع ثياككا بيط)ا لا ) (هيم لبن ككر جا جاكي ف قبس 58
 ١" انما نتساو ك5 ف مرح ا ئالض دل( | يف (هبلعد رئالو ةرولا ىف
 ١١" ثم الملف ريعو يرزالا هلا قاد افنلا نها زكو رح ا مرشلعلا نع

 ّْ 3 انضضاولو مسخ 2 هما دد درو اك ولا نه ن اعورن(عور افظاوإ لعدم

 اه :مرجي هايس كرا كالا ل عاسايقم االادل قأكز اجبيطلا لا
 ١ نهد فالك ديلا نع منداز ةحلا#ن كنا اهتيبلو (هيساءرعش نه د

 / ! ”ووسلاو (ضرملا ل0 يف |ودس ئئولن ةنيزوال (جونون الز ا4ا ةيطع ما

 1 (ريوعد اعكضرنالار هلا زاوج وعاطكم هوا مسيبتت )>ورسلل مو <زوعو

 1 اضاف: ريصلا وع مرفسم لذا مكنعي هتكل هنو ةنسزالد | كد لوهو
 ْ ' اللكاد وسلا يعمر وهو ابار سكو داصل ا يجفبء ابل ا تاكا عم[ يرسكو

 ١  ةحاضم ر صوار عاب زامل ال/ ئولا نسعمونالودالاي ع انعيبلا يلع
 ١ هناإص بلان ا (هيلعومدا نصر حس ما شب رح ةررورضل اهيل :و هت مهمل

 . اهيثيع يلع تلعء ردو قيس ىلا ا ىلع ةو اد ىو اهيلع لذ دم لسو هيلع

 ْ ١ ثْضْيهنا لات هيض بيطالربصوه كلاقغ علس م١ ايا ذهاحل (ةف امبص
 يفق هول ءاراعن ءيصسماواليلالإ هيلع الخ هنسجو هرظوي يادجؤلا



 نا عم ءداحلا منعزازوجلا (ن ادب .اليل ىف اهل ند اعالمل ديلا ةج نتوهدعك اعن ١

 تنل تنفر و هيلع هيدا ىلصدرد) لوس لاةارمز ت اراه هزت

 < لاق اهلمكتفا اهننيع تكتش ا دقو اهجدز اهْرعفوت سنب) نا هسا دوك ا
 ,ىلع ةدايبص من )و) هد درست ى ف هذا يف قعري : 2لرخي اء ياخ ادتو٠ئ تمم

 قرا ناباهنع بيجاو تقفنا ناو الدان اهنبع لع خوخ ا قب مر اسوأ
 الطاورذ تفعرق )داو يقفنت ال اهيا عا كال اعز ف اهنيع تاتنؤا تاو 5

 راهنلا نو >]ملنأت همصخ هب لي اَه)ن ميج ل ةجاح ار يعز اوجا فنسإا

 نامعذ ةهربعو ىذإلاددقن أك /)/ ىيقخ انت هبا كو كب رك ام يلعل دي
 كك د يعزاوجلا قنصم ا لج ارطا نلعدز جانمن) اداه هيلا تجاتح) | :

 فان ايَورغم لادو افتوهو هجولا هب نير هنال جا ددؤسا اهركع ممكك و
 اهلع مرد رلوه طلعو مهيضعب ل امه ض يبل ه دولا هب لطي صاصر نه |
0 

 قياما قاكاهرسو ةامصم ا لادلا مج عر امد) ةبسولا ند دريهنالماهد
 نكي رظ)اهب درود ب اب هطتغبكض ولا يف ءاطبضو ظ

 باّضخ مركو ىاض# اهووع هدجولار عصي دز //ى يمل اب دجولا ىلط انمرإ >

 ىو نارفعز ك2 يا : ذو ةانحهرعا هزوهف دور عر لذعوه دا د ١

 لك 3 ةمرك هه الكرعشم» هسيبنت ةنيزلا نعد ككذ يف[ لؤي باضنملاي1 ١
 ًافادولانعاهلصاع ةنص علا ف يئيزلانككى يوم ناريص ودو ئربلاع يجف

 تخن اوؤال ئلجملاو ندريلاو دجول ا«رهيظد امد تولكهدهرحئ ا هارعاو

 ىلعمد ند اليل ربصلا يف ّيلس مال ٌن ذا ملسو هيلع همس) يفص رون اي (يكرر

 اهحي بهذ ندد هيل (دد»و قعارنال اغاويب ايث هاغخ) اع/ زك دامعبالا ب

 مردخ و اهيرليرعش فيغصتو (جوب ادم فرطت/ معو بج انمالاع
 ليغ اهلل ع كم لابهقيقدتور كك اباهيبجاس وش حو (هيع مصرع ! ٠

 اه وو تدانسوو "هيئنرعوررطعت نع ميلعروّدك وا هيلعركرت اه يو ىَتم ارق"

 د ارحالا نال تيبلاع امم ىئتلش م ةءلا كف وهو ثاثا ل يتخو
 هند ) ةعورلا نبا لات نال اف العغتا اهرو هوو شارل فال ث ديلا يف /

 لسنه اهل لحود اهتلام يكرر لاه دصخ ندواراغت هاليل جايشلا |||

 اره اظولو : و َدْلاَرا و طبارعش نكنو دز رجساوزافظال 5و ىساو ا

 اع(ويرسا قت اري الهي طولا يل! د يعادلا ي) هنبرلا نه ىِل كو ويد نزلا
 طعام ذاك سر ننمتلار عشلا ٌهلاز١اماواهوُعو ةعاجا ة المص نك ْ '

 ؟ةروألاريرصرلب تبرخ (ذزإ | تعوب هدب اكهنهعنتف ةميبجا العاو ئبعاك١ ْ

 اهل تن بد انوا ةيجرعش ةلاز اهو ةردوم اس يع قحىف كك ذ ءانتاب ْ ٠
 ا ات



 ' نبال(ةالح ةالصلاط ورش تل كةرعد وكس يف فصلا ه يف فنصلاهل اتاءوتنازر ىشنغ
 دوحو هوُكو نه وب لجزت الي لاش ١ اهل زعو قتدق تدق ةِم2 اب داوغ ةردرج
 ظ طش ىلع طَسَع الو ثتيرحل حو 2و]) > اى 3 هع وصنتل ةوكو ىوسن

 ' االب هلازيلوس دز ازج نون قنمل اد جر اهيلعاب ماج اهيرعد هوك و بيطب
 ١١ ذاوجاددرت لافته دنا رص نا تاققنلا باد يق : : وز ع ماليلا سنو ٌةرورُص
 | كحاكن اه ممر 2.ورخ هبت نكت ىل نا هلوكوهو رضوا ف ندر ىسحرمقب
  هنطعبورةرم اع اهيلع بجاولا دارصألا ٌمدللم لا ةرم ا ةكرتوث د دبع
 هلا ماو بجاولا (هلَريل ىرقم ا نال ا اهلرتل ١ هصصرح ىءلع نا تصع
 7 هدو نايشولا عم ةرحل | تضغناد (جوتعركنا (هيلو دعيت ةنونجاو)

 6 نر الماهيلع بجي ذلا ىكسم ا سنعالي اهوا ةرمملا ةدّمعل ١تكر (وولأك

 8 اهباصعنا 5 ةرفلا ١ رم ا ضع (هترع ضمنت صعت اهي اع ارسن اك ظع الن

 ةرعلل ةزما روب هقالطا اهجوز تؤم ي6١ (ةونا انذلب واو ة زويل ١(سقناب
 ظ ريع قاع دارس ةاوم اي !اهل دمهم ا غر يع (هريلع نكره قيينعةنم تنام
 ١١ دارحإلا م صتد«يلعّه ايزلا مرتد ل خاف م ايإّنث الذ قولا نعجز
 ' اضافة نعولا لمعا ينك يمت انزل رمصخ الب 20ذ تكرتولخ لع همنا
 : .انطاب يضرلا مدعو اهكا هبط اوت يف نالو ئقد سنا للبن بلا ند ودام لمد
 داعي طع يق رول ص روربصلا باي عنقتل ا اهيّعمنالاو

 ١ نشر ارنوربضا (هييورمطتست الرع ىّعنلا نا/ٌكالّذلا ف اهرفلو 5 رمز !نم

 1و اركان دبشالا د يدذالا) اه ت زم ا مالع ا رسكتتاهدعجوةيزدتلا اعف
 ١ ينجاى عدارحالاةيبنجالل زوك العيد (قلا هيلأر اما كب ييقلاريوزلار ذب
 | ا | القيرصلان از دو ي يرولال اًعارصن هيرارا ومو: ضعبولو المصإ

 20 هت وي تيزح نمراكوت نرخ هئزؤع لدعم نع هطب اًضوي اصلاو ماعلا | انك
 00 ىرنلاازه م ارا نت رّئهيلعر دج ناوي

 ظ من ىنعأ /م 022- ىس ارالاز هو اره عج (صا//م الت الطاو

 / ايل الامل اًءامو زيه( كوهو مايإ دن الئ د بيرك لعد)دصإل] مز بردا
 / ٠ ' ىعقنل اسلنعرُم هد د (مةعضرلاْ د١ هدنماسشلايوصتخم ال ةرأ ىف نزلا

 5 نو دارحإل) انلا فعبجو) رعاشلا فد ععمبعلام معيضطتغم ا نهلقع
 1 . كله |اركتكس (هجهزالهد ةردوم ا جكس ياي) ا فشمف لل اعلا

 الاور ءر جا فعاطعر اب نت ابول د قعاحوو) لياح قالط ةرننول يكنس
 ١ نيابوهولو ىلا ىو: ع ارتصرب ردت هعغاز وجو انياب تتلو ى)هيبضد
 أ  قتتكسم ثيم نهوز لسا ىلاعت نوت (هّيرع (دْيَرَد ا 4/ اه نكمس سجسيو

 دلوقو

 .- مح



 نهبلااهق ضر و ىهجإوُرإ تويب ين هت يد تمن ود ال كادت لوجو ١

 ظ ههنا وبوسي وس مرست ا

 او مويب اهود ىح اهيال قننعلا يدان يف اي طعس م ل جدلا نع تلت

 هن قالط عورتدم اب هدييكتمهيا هبت بكتزمل اه طاقساحو 1

 تيقكئكعادإ ءلوم 1/الو هس اغراك يقولو ةهيش ىطو ىنع ةردوا نكس ل 0

 لص و6 ناك اهس ياذ نشد ا: لا ولطق هدتعم ا نع يشتسارث لق ذلوقو

 تكس ىق ىوسل اذ كرم ع هرعلا انئا قما ةريعو ىداذلا هب جرص اك (هتالط

 ديلا يستسال اهراوعالا يل عانب اهل نكس اله ان اد ءاو ار اهكخ ال هرعصالا ٠

 تاك ذ رم |/اداعنوا تو اليل لم اكاهجوز عاهل َدمفحال ةه١]/هرساكتلاج) د
 ةدانمالاب ترعاري د تّعنط ناب اهو ةرعلا تبجو نم لاو مبعلا اك رادعط )ل

 | اننتسالهجوال| رم ناُع ةردلا (هيلعو ىكسالو اهل ّمَمْعْن هن |( 2وزرلا (هركت أ

 هال ابدي اهيوهتولا رزمة هلت راقت تاءالاةنداك نيت ا

 تخرب | تسب انف ربه عيرغ كه يلع معلا دبع سقل_لخالا ١ ١

 هكجا بانلا ْؤِبي يح (هتيبوف تك نا اقعجو لقا ىدم ام يكس يفإ ١

 ميل ىكسال ي اًمدا و هريعو يذصرتلا ء يح |رشعور عسا ةدنر ا هد تدتعاو '

 ًامولا وبنو دوج وم لظو هيام حن اييصلكسلا نايل وألا باج/ واعز دع ةقننالاع ١
 تلقئاهقحّةةؤنلا نابو تعطقنا مقو (هيدعهتنطلسلةقفتلاو ةايلأ

 ظ اذرام نزردم ار هع دسسيمبتت [مّءسِتن مف 4 اهتودد١ قح نكسسلا» ثاررملاه لا
 1 ملط قالطلاب (هيو كسا (هنال اعطنطقمستم الاد اهيعجر ةاعولاربق (هقلطي

 ١) نلوولا هرط يب اجرا 4 < نال ب اععإلا نع بلطم ا ق هاكع اوت وأ ايامقسشس ّر

 و) ةدروا بيوب - ة وتعمل انعرإ بجي قنصلا قالطا فاي هيلعو هيط ٠

 ةاصحلا يف ةّورنب سيح 2 ان نع ةوتوهاهز اف بلط رم ا ىلع ع ارو ماألاسنا 1 | :٠

 هيبنت : انو هدَع ةردوا اهئ لو ىلع ئاَمثا ٌئبرطلاو اهل انصع ةتلعلا تهّشان 1

 ةثاناياهلكن ععزوسفلا ةدعو ذولا ةرعو هزشمانلا انّشتسسا نع فتصل ا تكس 1

 هلرقرخا اولَم هوس ان اهنعتام نيف كونك او ىداقنا هب رص اك الطنا ةرعيف

 ْ انقتّوْصرور لاى يذلا و هن عار ا هقالط |ل متسول لىتما انها ةزش انالا 1

 ١ رب» رفاعة ردوا ن كسلا بّعال طيحو ( وطعم قطيش (هي) يونبلا نع ||: 1
 1 كرت ال ثيحو ةياجالا (هرزعو ههافم هثراو مزيد هيام اظغح اهي اس '

 ْ نالمد جالا (هتصرل يكسلاب ثراولا يربي ناز اهن السا بجكتزل تيمل
 (ٍ اه ل ايورلا دل ا يت رازول اه زناولار يعو كثر وه اه نودد ف انوزغهل ا

 ع مدس هس هع ع <

3 

/ 
1 



 لما تع بد اوب سنجار عريتول اكمدزفلا مدعي فبنيل بق نامي درو اهل
 ىبجالان ولع م دتعإ يب حبق مورللان ابو ثراولا فالك هلومو نيزدلا مليم
 ,  ًةرشعم اة ِهزاذه ناب لوالانع ب يجا تيم ا توصاف يعصدن ىصرغال
 ثابو دليطعت مزلخالاو لولا هيو بجي هل لوب ا/ى امك هع يح يكس
 جن اي يك (َّنلا نعو نسدلا ادا قالَصَِدِب وؤطم ا ىادقم ا نع باس الا ظفح
 . عرتت دجوب نات يمي عوه او لكذكى يلو اهيلع مبتلا ناكولوصي م١
 | ةسر مرته ناك اد) ميشال ل11 تيب نعاهت امم ةكرد ال تيح م اهالل سد
 ١ ثكمشن اغاف كسلا ت بجو |ذاو ت اش ثيح تنكس محا اهنكسيبرل تاو
 | هع تن اعاهبةبالوعزلل جسم نكح يف اتح ةرتعمل ا ي!هطنعم لوا ممب
 ! 1و7: وزلل ىسلو ترقب اس ةويرف ثيرهو ةياللهرعو) توو ٌمَقرْفلا نع
 ' هس اقحةرحلا( ناز قايس اهيزعلالا عرلا هب يود ناد هنعرتئرت (ول لو
 قلوس نع نه ع جرتعال لاعت نلاخوعو قعارتل اب طعسبإل ليات هدني فلا فدو ىلاعت

 ' "ةواللعداح فون اوزلا جرصة دو هييوجولا هعالكل متن هسبنت نجوونعيالو
 ' ١ حو اهءالاش تيحاونكسب نار وزلل نا ىيقارعلا نمار يعو بدهم او
 ١١ ةعفرلا نبال ايم إلا ف هملغ نضر اهو دواإ)و ونكك قف نعمل مرجدبو ةج ولا
 ١ ررهظم اب هزم ا وخز يعرذال لاو ة يالا ءالطإ) فو ىكبسل 'لاغاكء دو ©يعو
 ' ١ تسيلف عانكسالان عالضئاهيٌةولتلا )ل زوج ]ل مالو باوصلا هنا يَنلر رو
 : سامع ع اورو جور يىطو ةرعو 8 افو ةرع 7 جورخلاهل و تلق ىاجوزنإ
 ' ١ نكي رهو اويَدفن بال ةرتعجلل ل «ذ طب ضو ادهن جو سهو نب اباركو
 ١ عبدان ايكو تطقو ماعطارششر(ينل) ق جور اهل اهمجاح (هيطعب نم اهل
 ١ | اك الث ٍقتلاخ تّءنط ةنعومس) يصر رباح لولو لمذ ىلا ةجافل هرتعو لزغ

 اكلة ر كرف سو هيلعهصا كصوجبلا تت اء ل جر اه امزح اهل الغ رج تجر
 ١ لغهاورارؤيلدختوا هذح قرصن نا كله» للخ ير ىتدخا ل اقغدل
 ا ر (صئالا لذ عمنعملادت هدد ضر قماشلا م اه)/|) هول طتؤنلاو دو) درراو

 ١٠ نهاهتقغن تجو نهاد) اب اهيل ار اهرالا نوكمإل دا رج او 42 اه نه بيرق
 ١ نهزالة يجول اكةرءرضوا نذابالارْعالَن ل ماحثضإبوا ةاربتعور ةيوجر
 ١ )ركود اراهن اهتكعم نا اليل رمز جور ا اهل اذكو نهجاوز) ةقغنب تايؤزع

| 

| 

 1 عجرت ن) طجرشب نكاىن انتلل ( توك و ثيرحو لزؤل اهل ةراحنا» ي

 الار ن)(8نع لاعن هما يدر قه ييسلاو قماشل ا ور ال ( يسب ىف تيفو

 انوي ىف ىحجو دست (ن) هيدا وسبر ايرطو (هدكلاقندحاءاوزهبشختسا

 ْ تن, يد نإ لسو هبلعوما ص هدد لوسر نعل نذ اذ [زامح) هع تيبنغ
 ا

 000١ منع



 لك ةرلع مسبنت اهتيبويلا ةدح) ورايد اننمونلا تقعو ن ارد ا نه رح منع
 ذوجالقالاو اهضوي نحاظو نع نإنرلو ورم ا تنما اًد) هريغو ىرذالالاقأب ١
 مى ةيلعمد» يصينلا هدول اهزكلاهتودد) صر َءْسِد اعدلاقووع جتا اهل ١
 اوضودن(و ؤ تباع ةريسلا نِعَز قار هو دجاسم ان ويدهن ه دعدأستلا ٌتدحا ع :
 لاقاشتنو ةداعلل هنفعوجرلا ةيهيشد نب)ل (ةأكى فسنيو عوجرلا تّوو لب اضل 1

 و1 مره نه فوال اك ذ درزمل ورشا دمعه تن اكىذلا نكسم ا نم ةدتعملا ١
 ”هعاملاةلورسلل حت (وو) اذلت (مب_ضذ ع فرنل و'أاهدلوو ١ اهيا يلع قر '
 «©-تن ةمط ام تلاغاور ا اهلعمم» يصر تاع نع >و) دوب ىورا[ وقمت ىلإ ْ

 هذه 29:41 يق يا ؤسو يلع وم. لص بلا اهل صخر كارل فيض ىكحو نايم يف
 يلا ةجاعهل ماعم هعرو )بدك يذ) اهييجوا مجلسي نارا ث ظل
 ىلعقا زبلاب ةنيبم ةْشَحاِمب نمت اين ال/فاهت هلوق هريعو سابع نيارسذواكاذ |
 اهي احا يعاد زبن تناكى سو تنب ةمطاذ نا مسم جدا ور يفهم هرغوااهالا | ١
 رتط اناهيإ ونزل عقوو موئاكم !١تيدى ا ماسو هيلع مر يصيب اهلقنت |

 منك (وسوإ)!قنصم ا ىلطا هسيبنتٍل كلا ةبس نهرعو ىتيبح ك1
 لاق لب اوارهىسلو ت امش تيحىكستم ارز مهؤيوفيو تار صلاة ْ
 نكسلل زكي ىلإ وزما وم ١ جركا ىلإ اهل هنن ادوبهج اه مدا ىدلاوا 0

 تاك نرحالؤك تيد اهيص<رتوزلا نا ملل ف صوصنم ا يشك لال 1 ١
 وهو ميرارتعا آل الملف مهنت ذ انؤل اهي | مهيد ديرشلاب يذأل/ هميم ٠٠
 نا مهنرتوزلا بن اقارهو اوال ناربإبا نهورح) هئساود الد ا:ذك

 | ْركو اهي ع2 3 [يهلقن هّقيضدارلا تن اكو هلعوا ,اهروررتشلا |
 نولقتنب لب (هير الو ةلاطتس ال هنم) ةتنتالاهياغ (ه)نكسم ا ف كهل ٠١
 راربئحا افمالاهيدداولقن مهيلعتزيواهيؤبا تيبب تناهولا دلءاهيع ١١
 وهو (هيود ميغ ققألائ ) دارا ن اكد يدذال/ز اةمالاغإ ئكاهيوبا "٠
 الفاهبوضوا معهم ت د انو اهيوبإ تيبب تفلطول اهنإ_ءاير/رخو كح ٠
 (هيرلول بر كداهب ل اقتنالا :صتخعالو مهخيب لوطتال ةشحولا نال كن ٠
 تؤلدو هرج ٌةررنعتن اكن)وهل تجرخ درر ب قو يود يئيفادح ١
 رارب رول اههزدوا هيب اناهبلا ثعبدوارقاهلااهارئجن اب اهتكسم أ ٠

 (© نعول( هيسفن ىلع تنه١ نا الا ه ارسال ر رد ىف اهنع تجاه بجرح
 دود )لو تدرعركب لو ردع ١ تنرو) رروت يحمج اهي الصرهام
 اهمال هربنا 5مل وش ارح ان رود قل ايد (هيكدع اضقنا يف( هيسرؤت
 قر رزعتالو وح ا فن وتال ةرهلا و الهلا يع نانيعبودح ايف نارث وي



 انزل نوهت ذا نمارغالا نع اهون دم السا هني اوتو ةرابزو ةر ايل جعرتلا
 اوولا تبجوؤ 2ورلا ن ذاب وزيلا ف ئكسم ي1تلّعتن اولو تامهلان ود
 ذرعا نكسم ا ياودإ|اهلوصو لق تومور) ع سفوا ٌفالطب قبرط) انند4
 0 ورم ويف ماقملاب ةروع اىاهيالمهالا ف نول | يلع لوالا فال هيك
 ,!| لوالا ماهل دنا ناهدا اهاّذلا ف توتعا عند (هقلطف (عمرت وز انهع انع ١ )قنل تذاعولّ يح لوال نهاهر غو مح اد ةوتهالال ونت نر و اهز دبب / لقاها عيبست ارح وي ورزورف اهل وصو رجب ة رولا تبجو اذا اها اهنمابب اهقلعت) عت :ّحت]وكو اًعلا 4 قارؤل|تقوزصخ لاهيالروالارشت
 ١ اهتالاؤامل ن خا وث وال ف اصيادتعت ١ ازتدهن داب ةلقنناك ن اكهبد مام اب . هيلا لوصول دوب هل ن دل ن6 (هي ايصعل رتعت لوزل) نغوزعماقلاف ا ,اهيل 22 ايلف ئ اع ئرر ىلا اهلوصو ددبولو رونا ت بجو وزلا نه دارعب
 ًاليلاو ناو ىدادلد دعا نا : اهمدخو اميوتم بمر تعب نروهنه جدرخل البق ةردلا هيلع تبج عمت هنع

 ًايلروساواةراقماةدركسم تييمسعم
 ا 7 ياو لوالا لا عدلا اهلف قيرطلا | رو ةرهلا اهيعتبجو اهرتحا يرسل و قدا درك كذووا ولام
 .ء . واوا اناره اد مع "ا يزن يت يرفاسملا ةره لع (هتلعاتا تداز نا » أل اور سالم ةدايز لع نم اهتجاحاضقل هيد تماقا دتؤلبدا اهمصصقل ْ 0و دانس لدار ني الدلم ١١ ريفر زوومالا قدوعلا بجو (ودلبلا نر عاقر (ترعو هو تبجورلاهو : يبو رظالذ لدم ا نع م درك ابق تدجدولاد تيرطلا بريوش ة دنع 0 0 ٍلوُسلا نع هازقن [علرنم ا ى ا دوولاو عوجرلا | انزاإ| كوة ذرلا نع اطونالا تفاحو ودبلا نعت موب | ذا اميسال ةّدْشم
 1 اهريِع عزت امل امن | يسخرسلا مأ/«ٍيصّمقح ناءئ دوريا ف هب عطذو 0 ودان 402 /رما/او هو اهلا زكا اهل زجل ماي| ًةذارث لبق تضتعنا اذا

 ْ) ي 000

 رو ملا غلب لفتت دمت كول ازا ه هي نكمل فدل اوتوتل ل هلو
 3 لااوومووظ ل دوولا اهرحزلبا) اهي قدرطل ! نت يضقتت اد هر دع

 تمت ا
 ا .هزلارفاسوا ةرإبزوا ةهيزنل تراس اذا اها ةدهج تح

 الف



 داق صاعرفسوا ةلقن ف رهام) ىدق نا دوعتمهّض ندر فاسل اه (ق) ةرح ىلعدت يالا /

 يدعتو رع ا/ق يرطلا يف تضئ اونو ةوقلام (2ل ةواعو (هتفؤكسا 8 : اع كح ظ

 ماو اهل ْنُد) ناب اهرهسر ما لفججولوة قر مرعو قدرطلا قفوكى زعل الإ ذ نيل,

 رض ايورلاولاق كهدقنلار فس يعطر |!/ويمقا ألو ةهيزن لو ةجاجرب 1
 ث اد تءاموا (هيولطَّس هُم داريقبوا هوز داب نارقوإ ب تصرح) ول ور سفا'

 فختل ناد مارحال/موهتل ةوتوم ور ا هيلع بجو تقولا قيل تا اوملا تْماَخَأ

 رةءاصنةقشم نجربصلا نبهت ىف (/ لاذ ارو ورم ااههز اجت تول عسل تادقلا |“

 1 ندا يذيوا هل قدنح داب ت ىد!افثلط نا ددب تمرح ناوعادحالا ١
 مارحإ "رمإبق ن دال نالطبإ )م ) تاوملا تضاش اوس بورما هلع عيتتما هد

 0 ير (هّرررع تَءا ٌنوعلا تصقنا اذ (هَوْس ند املا همرعلو كوا//ين تولادا قالطلاج ال
 يلا كح .- :رث و تاوضلامدءاذقولا اهمزلو ةرخلاهعاب تللالاو هدو بنا ْ ١

 لدول لاير ووزما ف كت ذ٠م 0و قلطن («وئيكسل باهل نول( نادل است | إلر

 ىلا ١ الاحع وبلا (هيلع بف نذ|/|مدعإسالان لوس يميب,ةموص 4تناذا 1
 2 اهنالتخاوالاحعوبرلاب جلو ور 4 ١ ن ْدا//يعامهرقخ ان نةعولالا

 كن وا ي!ىتلقن هل تلاقولوو ارز اهوزول اى ةدطسلار عل جدر ا 0 1
 رورملا فرت ن 1١ باهل اهف هيك ةرول | لع ب_ جنا رك صوم يلا هلقفلا ش
 وسال رهزإ | ل عهنيميب قرصلو الا * كرتعاو يجد اء اهيشيعة اح هيلا 7
 هيبنتوتفص فا كف ن دالا ل صا يفونوق لولا ىالو هت داراو هدصقبإ فا /

 لرزنم ا ف اهْيوكَن || (هسيميب تو مص كر اولا ث بو اهي عاننلا / مه رمد ىلا
 -بند (ج يلع رميالو رولا نم اج يع اهض اجيد و هيك مج رهرشسب يذل 1

 ٌتاونانه يرجى فرعا (هنالو (رتنع يبنجا اولاد (ههيبّقم ا قدعتل ع زلا ١
 هوه دابثاو مويا دب ويوبب 0 م |

 روض ويعم تلقرام عريان يقال اول ةرعلا لتحت ]ام ل
 ة وف نيمقلا يدير نه اهلها داكن ارطن طرطن ا فععن كرر او /

 حصل اف ددعوه وم ىِقابلإ يفد اهلها كير ا ناو (رالا اهل ناكرعل د دعو ؤ
 ةكَودةرسعراهزإ/ًةور افهم نال رت نا ثئبو مقننا فىيرهخت 41

 2 مع درتمل اونكر اول اهلها ن اة يرصألا هب وميلان ل انت 4

 اجمل هايج وبلا و دحر با < نإ
 كت هلئ اهتم قارس و نيميم ا ي(هئلطم ن افرق

 يبيار نوى هتنا ةمجملا كر ةريمّوَمل ٌقَعوَت هيعو مالا ضيرق نوه و

1 

. 
١ 



 0 هن“ هدا مسحت وسب سعم ترا حتا ججقلال اج

 : يو

 يب ما 3 ينو
 هت 3 محتل

 ظ .اهيلاقنازوهشم ان مدقق دثئو الوز اك يد اهيكسي له يجرلا وزان ثمدهاه لع
٠ 

 ايل (هولعوا ةدرقؤ مكفود معك نا نام هيعم تلقوا اول اهلو (ةيعنمدل سيل هيلعد
٠ 

 ١" ةرعنم اغوذاهلها به تاءريسلا تق ةدتعم ا لاب قيلا هن ومعمل ٌقدرطلا
 ١ هلؤوبلا قام ا هسيبتت اؤنما اذان د دووب مهن المهتم بدهن ارجل تنهاو
 رخاز ا ةلخ ا تيب نه) (قتنالا قاعإ ن دلو هذا نه قبس اهاهيقت ايا ةهنرصح اب
 ١' اهل نزاوإعوصلاو/ يم م اهبيلع بجلهر ضالا ىلا ل دقن وهزم تبيرحن اهلم
 ' ' ثعب: تومواٌقالط نهةوعلا ببس جو يا ملح ل ةا طا دقت عا (قتنالاه
 ١  ليسفتلايعوعرتو|يضتيرعر (هتلخقؤر افعرابقو لزنم نماهجهرصمدبوا نيتلخ ا
 ١" جاز الع هتلطولو لك ريس نعاهلص اه واق تامسو هرصعلا 4 قب اسا
 ظ يو الإ فرترلا نع تدوقنا ناهي تمتما ةنيؤ سلا اهينكسم ناكو تام 2
 " ند نال ق فارم ا ةزيهته ئتؤيب لعاهل امش اهم ادع انت اله ّوفار اه نكسمب
 / ظ ١ موقي نا ونكي أه مك (هربكصت اذ زب درتي ب ند و نا ف حبل <
 اةصيام كرت نهيب يف تردعاو اه ورلا موهطنيم يوجب
 8 هنمروركادذقت ن(ئويف ترتعاو طشلاي4/ كقلا كما يلا تجرح مد
 ١ اهل قلبو هلاكذم نآس ١ ناع اذ: وهاهما)|/هقب منع توتو تمرتتست
 ْ .رؤلوزه اهجاصار حالو يلو وينو اهلها رس يئيت هلقم يفاهلقه تكسي ناب
 ١ ر(ة] يف سرب نكسم ا نادر دق تاكو ل ءسيبس هدد الار ا ٌرعالا زهر ةع
 وهو رووا بالكلاب تكتسلا داتا هرشاطاعم قلب خنصا/ وتو ْ . كذالاودو ايم |ةرجاب هبح اهتم اهاب ي “- ( |( وضرر ل ادا هئعراة كنتو شز أر اعيب هلز (رخاونمعم نع هءافو هكر لد قالطلا دعب نيرلا ل جت
 ١ انه هالك ردوزلا ناحهيجدزلا لاسيئاري يدر الا دوقو ةيجوزلا لاح نا
 1 نت (وّو ويوم ا نكسم يا دعني ال هلة جم عتلا تدعا|/ي عرذالال اخ
 0 ير( ا| يف صو هعيبك كل مياه مر ب( تسكر عشا تا ذاةرع ينال/اهتدع
 ١ عيبرشوءلرتر تر كلا عدازوالازل ةردعم | نكسم ع بكر يظالاٍق هعيب ةهص
 ا! ! اهكلقال متيم او ةدفنم ا زل جاسم ا ناب قرف اعطت 4! لاحاي اهتكسم
 1 (ر يه و قهوه ة زم ءسبئشل ه وقسم هنوعنم ىشتساو هءام قلطم ا ناميصش
 9 بر شتم ايف ةردعل انكي ثيحو بعص نبا ل اةا/ف الزر ار هسيسبنت
 ١ سىئلا ىح قلعت /و هي الل /ى ق وِ 0000 ا | ]ووهلاره هعيب سعي الذارتالاول م !ةدعاما اهزجاهل عيدا هصتن ع
 0 ثلا ب لطو اهمكسم دم رج 0و معا ياه

 اهنه



 هذا هعالمم هفا ةسعبت دجويام كا هيلا تكتم وفيا ط وختم ) ١

 ودم ا نع هالقداموهدو اهل بردا لو قنلاع شتم, لال اةرج ابيض ذا 1

 ةبصوو) َة هدر اعل اناهي نكسه كير اذ دا ارو ىعر 9 دال( هيث قعوكن او ه امها

 لاوزو) هفسوا١ نو :بييعرتلاة يله نع هجورُخ هعوج/ل كم .و كيو و

 ةداعالنوكث ب اوترغيف مهو بلطم ا يلا ت ومو ر اج/اًّضَعَن ايد قييم

 كوجرلا يقامل عرفت اهي) ناب .و ظوج سلا

 تيم انذد ةيراعلا لد 5 ىكسم ا ةعرالد يت ىلاعد هسا ىد ل اظدإ ى
 مددمتمهج يتب عتاتإا ل18 ل

 لامزهيالاده مو سىس 0 1
 اذاام نار هه مصح ين ابح نيا هاور ددع غن بيط نعالار مصر ش
 ول وتنموناو ةرهاه انكسب يصوأ ار جاد ا يدح ضو دنت از لزب ل 'آ
 اءاهتسديلا تنم اناكنا ترظن تلقذ نا دعب ثم ةرجاب رجول اريل نب ّْ

 ىهمعصورحا يدر ارس ادور ميم اعوبعمز اء لوألا يلا هيف تدر ْ

 اما) هدف اًضإ لو الله جوع نال كالا هنا يرذالا ل اهو د عترتولكي
 رز اوج عوجرلا نم نعانال (هزال ف 1الى ةدز (ول (ه دوعن اهير اد

 نال قلط/!نهؤجأل/تبلطوا از اوج هم تء سس اهل اكلم هارم اكيعم ا ظ
 ىكصنلا يعىكسم ا ئهاهيعسساهاق| ةرجإ لا ة رجالا همزلتق هيلع نكس ا ١
 هاب مرح هو ضو هيؤرّهست نا (هيلع بج هنا ههالهوط ا هسيبتت مالا /)

 ةعائزإ او تبيضر نا (هز ا ةمضورلا يق اكهعالرو بن وّرلاو بذهم ا بحاص 1
 ب ال١ ناكءاهلف لاقتنالا تبلط ند و فداوهو زاجقراعاو ا ءر اها هلي 1

 اهلل ناناهيلطبالا ةرجالاب الو ةراع ابالو ةراج بالا هنكسح ا ذب (هيلع ١
 متو نكمتتلا ةلد امض نال ةقفملا فالك اهطوّمس وللا ع دا/( ّرره تنضهو

 تكسملاو ّنهْدلا ف تبتو مو ئع (هز الو بلطن | كوت طاوسلت الٌئء مجول
 ا رجا ىّوشالا زكو يصعرعو تقوي هب عافتنا// كدا او ةارلاهكلتال
 : 50 ذ يهل تن و) تن اكن صنلا ف ع خمهعلا ينو ل/ع ماه نع يف تتكسيول !١

 ١ قاتفف ايكو د (رإلاو قراعإلا عل زنه ضوعلاركَ ىع يراعلا ىلطلان الاقل ١

 ١ داكنلا نكس ن اكن اهرهاظوم» اكشرصتبلا ةَولطعت ت اكاد» يا 2 الصلا قبا
 1 بستك 7 اكذلا نكسم نه ع يصوم و١ ىالعهنلا ورا ياءذئاسيفت 1

 ْ ١ فدل ب قمسن ناهام او هيلع دج يي يفشل نان اهياقن اهالا
 (طوددرت هيك ةبكحصوا ةبجاو-: جالا تاعارهع لهو تلاز مقودرععلا 1 ”٠

 ظ ظ ظ دليلا انصال موعاد١ َه اكرلا عنكم هاظلا ضو بعجول ١ باععال) مالك ٌ
 ظ ١

١ 



 / | [ ب .خ ىايو) اممزل هيفاعو اعقب يضر ناو بوالا ئيوس هناع لقنلا انز رج
 '”05) (هب ئرال يلا ملقنلاب لطو هيفاهرارتس ١ نع ءانتهالا (هبلغ اهي, قة يلدال
 / | ي)ول بلد تلاز د قو ةبععلا ماودل هب ثيمس تن 6 (ًءاو (وّجحوه سل

 ١ يدوي ورال افيضزمت ٍيلارادلاف (كتلخا دعو (هنتكأاسم يماولو هيلع عدكم
 ' يلا لت ءاةباا ارارصا | كذ يق نالو هيلع مم, <ض و هيب ةوئمللاي ١
 ١ ءاكتناو ايعجرما 2 , اجاتاللطنا تاك اوسع كلك | ىاذع ١نمرملع اووصتعل

 ا ةاصعوا عاضرب ولد (نل مر + (ولثه يكس يلع تداز يلا ةعساولار ا ل١ يت
 ' | ج هيو (رو يف فتصك ( دبررم ئىودارعوا عل ابر اعولو مى حسم ني مع
 ١" نم صنلا ئعرل قف امو هدم حسي ارجعوا افهارعو١ قناف نوكي ن١ طرتخي و
 1 1 غلوود يل وا| لعز و حق وهارم ا نم معاج ى ْءّدلا فعو عوفبلا طارتُسا
 ١ رع قف َوَوَد تن اها ور "دكا هيتعوا امتلاخوا (هنظ 4 نال/ل ب ميّقد ىيل
 ' ل مرحبا وا رام دَعْتلا ةيبنجالاة ارم ار وصح كيم نا ةضولا يف
 00 يرح ردجوزو) كن )ز يمه

 5 مهالاو ةجورلا يت ”ر ودور ريمي الي كلاي وصناو ن نون ةرعالوراطننا لاركحال

 : | طر تشو ةريلا تاهرتع ا ةجوزلا ف وذ طرشي الايقو ىتقن انولكنو
 ١ ةارا ايزؤسلا ينينكيدل اهمال ينكم رئيت لا هل ل 61ج مام مرد ا يف
 ١  «عديبمجا ئدارع(ب اود نا لجرلل زر هببشت اه امرك تاكئا

 ! ةعاجلا هالضُؤ اهلصاكة نمورلافامو ب (ىصالا ئوقفارلا هلقن اكشكام ئتغت
 ' وت اك انهر وكر اًوفاؤنلك اتلامعي عويمر ا الا اسلاباوهذيةلهخ» يه
 ١١ هت اط اوم تدعبولو ارهاب لايروا ىيجد هودح عوج ا يق اكمرصدددعل ١
 ؛١ ولوزعرل !ئعاملا وس ا نمرككا ةارم ائهةارم ا (متس) نول ٌةَسصافلا ىلع
 ؛  ناوورلا ىاارضدح؟ (عا.ةَويرطكاهوكواطوح اًبباعءي هو ةجر املا يف نار

 ١ اقوئرد اهنيقورادلل تخا !تىرت2ا تاكر ارثا ئم يرخالا و ةرهامخالا كس ,و

 ١ ]مز كرم طرت ورش 1ك دوو ل عسير هو اه بصمووارتسهو عطلت هك هب

 ظ لغيتارم فينتج قطو قئارم اكتم ناب الا وركذ (مخةولغ نه
 9و (قملانبرارلاعز كني رقد (هيالاقد هدب اهيسكاسم ملزروجيد مرك طرشي
 قكرلا هلاك وموت ةوفخلا ف الر كيراملا فة اور 0 / 2100
 'نعاووؤصاوةنمورلايودقنهريصلاٍع رشا يف هدربع اكل سرتسي ي/يقسنب د
 0 ثوكبال تا دهيلو ١هرسو _ءام نها ف ىا ( مشب هأة لني تارا

 طع | ايرادلا ع يرخالاورؤم ا لع هر ث يح ئترص ا ى ا طبر حرمه
 و مسلس ةولخ ا ب يف ريفمولا ع ارح (رورئو ةمتلاو بي ْرِهّْلا بحاص



 00 32 سلا فل و هرسلز وجو هظنب

 ةحسسمن ( عالطالاه نكع الي تصولعلااهيكسسي نا لكوالاو رب مدرِتلا يل 2 1

 عوطتمربو نا هيدر تعتلهتر توم انكم هل نكسيمال فلطم ل اه تعري ىرتكي 0
 اهدا ايمو دن ب زكا اهل ننغا تاع ما هلديلع تح 7 َدَرَصا لاهدل تلبرل ُتاَعَدِب 1

 :. تراطنإكاهلا نور البعبرلا سود هتلعغ ننهي عستنوزاج اعلام تع ىكس / كركتوإ

 تعرووْساو تررئنادك عد مارهشتاوررعت 3 لو سا ع يس ا ىلع ترو ب ا

 ةرعلا لب رلنا يق قدع تنقعن١ تلاقف ةدتعل اور ت دحام تاو تعيسرا ظ
 انياب تناكواوخيعجدلاب ل ١ اقل / هريكا دهر يعذالا ل اغ(هرارمالث رترسواهيع

 قالطا ناكل ه هب لن اغلاق كرب رييتقتلان ها ضارهلفب ايفاهترعتطقس ١
 اكيزصالا ن المعن مبا (م تت (هتاوابيجن ىاكهنا تعداف انيابواايعجصو
 هبعابل اهي (قهنوكك الصفر رج اق هلعجو دم اب | يتس الات بابةيِجو لاك
 الاوزو ١ (تهرحى ملاكم ببسب ةرهّومال/(صبرن اع كرو ةابلا سلط ةفلوطينا / 1

 رفبارتسا//تسكزقخإ|/ و لصالا هن الك و ىلعاوضياوربعتلاورمسلاة ] 7١

 فيعلادلل تورم نا يلعوتفا (وو اان الغ هر ةهر يطعن كهلاوزو ا لك لع تدرج |

 بتايا يفّقايام قفاوبل هبتقلا لع ٌت ءرح ايس اكطرشل ال ب لطيركسب سيف ١

 ىاعل ري (ىلقاي روق هن الر مسالا د هي صحعو هوك د هتوطوه ور توةرئ رو
 ناتي ةوهلاروسس اي اعلا ببسي صرتلا ىصسو درعتو رار يي نءمصلا ة رب |

 0 ا ابنا ؤيتل / ويت ورج سا ظ

 يع ولصق / : ندب رصين لولا 0 ١
 ِي ار يلوا. (عاومو ةجرسلادصع يلع برهم او اد ْتهقير اجْرَصا نع مهيمعب
 يوم ا] انا ز هلو وقالخ لعب روهج اوى زكر خ نع (هلكع هن ١ ده لإ ا عتاو ماه 7 أ

 ل لو رنهلاومورلا نع تيكججياللا يدارسل هيلع نيه !(كيرعو ل (ًرقلاو
 و قلامو7بيعب دركي نم م: اكفنا مسقي نم مامالا ب صني ندالا ظ ؛
 مىل وع مسرة نوبه ف يقع عجاو ى.خرجسفكا اقيعوا ةيصو لوبقوا )3 ظ 1
 تكنم وو رصاتف ىبيلورحاو ءرئبمرمه ًانقدروبتسلا) بنعم ةكمل اهي) 0و7 (ترالع ونعم يطوولهن اًئادا ارم ى لور رت بحي الهر يصَنَقِيب ىيبيسب ظ 1
 اهعبج م لهرزابتع | يضَسَعَي ةما كله هلوّجو 16د نع باوهارمو هلإو زر إو ظ ,

 فاسو نجوم هلم افاعي 00 بم (مهت دعاك



 | امهر اغتنام و فمعبلارهرخو يرام ايتحالاو يردتقلا كلا نيد !قىرخالهن) ل! ةروكرإ ا
 ظ اناا هزت تمد ركياوسو ديسلاا مهل نذل ناد يملا داعب مالا يطداعل ل هيد
 | نع تاركا مع ي/مطخمارلا ع مرب ارو زرهاو بح نهَّولَعَتْنم و عمبلا لبق
 مهاح (طونا/ )|| ىساطو١اد ايه يملسو هيلعودلا يصولو مومعل ةسباو رقص

 . اس لوض لعرتاهل وصد >دإ >وباد اور ةضخضيحريجاصت ا ةرئااو شت يح

 ١ قالطإا نه ما و111ث رح عماجب (تبلع ةيبسم ار ع ودعوسما ير ىع اًمداهس4 مو

 ١ اًعاؤر ضيع نب تسب اور متل نع او اهيريغوركبلا يبقركدل هنا ةيبسل/ف
 اباتكد رك رق ام قاضيا امبتسالا بجو قاسس اهرهْشس و هرو امل اعرويطلاو فصرك/ر ف

 ئ الكا هطفووسلا هيما برتس رست هلوا مصب 2ع وازجمت الب (ييةينف ةسممم

 ولام هبئاعولاوز دج عتنكلا زاك دوعل موهلا نع (هريعرتع اهل ميسلان هت
 ,ةيصينت دباب ي ىن ارلاولاقاءايرحا اركسالا ب جالو ةرس (ئةلااهإ اهاركّشا رت اهعاب

 ريهام اكو ىيقلبلا هلاق اكدت اناء (عتباتكت نيضوا١ ع ١١ ل اهلا كما
 ْ "| (وَوُمد اغارض عانّعسالا ل لع لادزل يهالإ ف (هواربتسا بج مالسالل تداع

 ارش راولوةباتكلا الحي كلم ا تانئال َن دولا نال ب سيال املا ّءَبَم ل ا يهت

 ! عرض تيتلسم ا معلق هر لا هزبببعونو انعياار تس الادمزل لسا وُك ميسا

 ١١ (هعلط نر ورهالار تس الاب جد لوخرمل البق وزلا (عولطرمت هده احمسلا2ورون
 ا اهلربتسي نهعؤدي لب ةرعلا قاربتسالال ضردرلر توا نع تردع فلوخملادعب

 1 | اهنعبكو ةبر ىف اساول هنا ةضد ا فوغ م بيسبنت اهئدعاسقنا دعم

 ' ١ نيل بجو اربتسال) ويلا اسلام زل اه درو ءطورشسا"هعصلار ب 4: و حوف

 | كفك نبا دغرحا زهوو لزير ل هناي كالاو درئ اب داعرت از هزي ىف كلا فاوهو
 1 فاكَحعاو موضو ىساوزو نمره ن ذا يع فقوتيالام نم[ ةهو ي!ن مال

 / ١ بنعيال ند دب اه ميس يلع (هتسرح عب هارحاو تكيركة بق كف داو قكو ترو

 ظ . ةدرلاوةيانككا ىلع اب لخالدكني (هتمرح نال دكت اه اهلحومب (هيوزرحرإ
 ظ هيبته اهاذهدرو ةدرل اهتم ا ديداربتسالا بجي هذ ودجو مارحالا ينو
 00 طي واو و اا ات لعف كنا رقت اهرادمت

 1 م و [مشس /// عري ءيس نت ذاب ]روزنم اه ىإ ةذكتعنوإ ايو

 ١> ئيقارعلا مالكه ينعي رجاربسا بجزم) تارصلا تاد (ىلإ نهر ءر عش ام

 ظ بيحب ىةسالاو وسلا وفارس لور شيب تيكر يق نعجن 0

 ادعس ١ ةعال| >> دز رج ىى شب -. !ولوؤلعافاو رهيسإل/ تح تاذ يق هررسصتتب

 ْ | اقم زلولا دقني عال اب نال اكتلا ردو نه كلل ادري متين !مبتس ال هل ,
 | ىكتني يملا العدل ماوبمضنالو ةيلصا رول اوك وكي اد فتعي مك



 محلا در ولاربتسالا اب لوالا ياجاو للم »م ئلاربتم الا بحري لم 0

 قيعضلا الم اباطب هذا ف د درتللر ايذلل ةره ف اهبطو هرلع مرج يلو د دق ا

 جو يو (وييطورقو هولي نا دارا ناف هيجل ابوإى طول / جببإل يذلا 5١
 دكدئوقت ن ل بجو حاهتلاٍ يسفد ااذا هال اهجور نا ليقن يرقد ىذه توتعا

 توعاهمرل ملا ارّسلا بقع تاهول كك ذد اهيرع يعئنت تح هرجع كنت ]اك هنه

 شوبللو)١ | ل( كلمو (مإنيرعب هنعرئوتو هتلولم قطو اههنالعو هامولا ا

 كلعولو هرين ن زابولو(قرطو اتسم اول لكي )وز يس غنيرع كدلا ناو هتجوز

 عبسلا اراحاو هةمنوعإ كد (ىمزعوم دكر يطووا ور ّىةرتعموز ةد فرم ؤةهأ ْ

 ةمجوزلا ياالاز نان همع قع ةلوغش (4ئالالاح اهوءارتسا هيلعبجبلل

 رتوزلا ةرع تضّوناو هدعبو) لوخملا ل بك هجوزم ا ةمال|ت ملط ن (يةدعلاو

 ى ةلاموطتقلي دم ضعما 6-0 الا قاربسس سلا ذ انجب جدة هتقلا و ب

 ازا

 ١

 فالس همسعبت لايام دانس اسنس البيج يي ظ ظ
 تابجر قالط سولو هنعةزّعح ةها ى وم سسن رول اما ةمخ ن تعةوتعمتدن ع أ

 امادهدو هّمجوز فالك هملعةمرك ظواهكلح هنال (هطقاربتسال/ هيلع بجي |
 فطايتحالل نه هوك :را مهاوعيجوزلايزي ي حلا قالطل لعب دمتسا' 0

 ةريصب لع نوكرل (يل دعب لبق عبيلل وطول[ /ًةعاإ ام تس راهن نسي عَدرو ١
 ( هجوزتاداراو (هاعايرترهطوا فصيح كيس ةعا يطوولواهنه ؛
 ْ )َن ار بتنا بجو هيك زتل جرا دار ١و همها هنطركلدر ةهإ نانتا يطوور ا

 ! هاعداو لج اهيرهظتاهيطوبرقتما ةيراجعابولو ئيصنس نم ىيتىهر#ب ١
 دجوال/ ع وبابلا بسد تبسي و همه هااقد الهنا هنيمبب ىرتخم ال وق لول( 0

 هاو ذى هنلعمف ازكلن اهلاوهملام ا قىرتشم اي عررصال د) همضف الح نع أ

 تا رهب 403 ن اكن اع ترظن اهعايواهيطويرقان هيي نع 0 7

 ١ علالطبو ه4 هتعاهياربس) نجرهتسا قتس توددلوب تناعاهارشر <

 ١ ةمإلا تاو دقه هيطع نعوتكاهرهشما ةكسل هت دلو نا دلولا ةبما توب توشل 3

 0 نإ ||نمهد تكم نإ هادلولام عيبلا لبق (هلربتسا تكن وهل ةدلوتسم
 ' بسلا فد انقلإ يلع قورعيف (هنه هتوكت كءروئرسشلا (هيبطو

 زيهم قوي ةرلوتسهو !ةملوتسسمم عملا كلم ةواود ةدإ نع ىض ارف ل/ هز ١

 هقاهلاعردلاب مج اعاهش افلا هزلام تس ل)اهريع بهذا دنع ميسلا توموو 1
 ١ لولا ول اق ال هينع هددا صد _عنبا نعومذ تش د رقي (هرواربتساو جات نع ا
 ا ىف امزح (يهتعب ارسا القاطو تل نه ةوطوءصردو قل (ئ ول فرعد الو ا



_-_- 

 كنالوريسلل اًتارغ تسيل اهنال اهيلعارم ١ا/ عز نع رتوهو)ةج وزعم ضو

 ْ ١ لن ويررشتست احزاف (هيوّرعبمل ةوطؤم ّقم» نع مرسلا تاهولاهو اهلصاو ةضورر»

 ' ١ ةعال) تقتعول ةسيبنت لالا ببسلا نع توليف هلكح تود اهوا سا هبلعو
 7 هه 40|

 ١ اهئالق هبخناي لو ة رعي (هذالغ :وزلاّصج ةدوفشح هو عحقلال وا ربتسالا
 ش  اهعتعارمت 3 ةىل وسم ىلعا, تش ١ ةدع تضمونو هيلا س فل (كارذ لزب م ض

 ' اهردعتالو حالا | اربتس , الإ (عرلع بج جزم طو بع سماوي

 ْ 1 .لاقا زتفاربلا لوم بهي الإ (ًنرو ٌقالطا !لعارّفالا نع موت متوت 06
 ١ جملا وطن نةراوخ صرخ دلة ءاديسلا تس ريرشل فضا

 . اه اري از اع! ورد و ةدوكتم هشتح د الد) اهعنع بقع لاه14 و زتستو اربتسمن ١ اهرلع

 وكب لروما ةتسسل هدعب دلوج تذ ذ رانكوزيا اياد قاقتا رجس الابل ووم

 ْ : خهاعوزتم ريو دكللا دع قءارلا ه الح اكئلوق (هس# ناقه مل وسلا فالحب
 ش اقارتسا نيكه هتهج نم اهكلع نصوا لكام ا (قييطوا اهنس دادس ا يطب ةولووم
 ١ رك د سيور |_موق لبق ف اخ ثدإم ا طااّسَحا تعارزحاربتسا ل يق هد وجسم و

 | ليوزتدا دوضعم ناب بييجا :زكأنط ناكال لهن عميل ةدطعلا مال اربتسا

 | 5 بها اهيطو نع اهجوزولئعن علا فالكم اربع عتسي بتععتسي نإ يفبنيف يطولا

 (| اووف هتدلزوتسمقتع اولو وترك اهج ورتب تا ةارها طاوله ءارشسسا
 0 ان 0 0 ا

 ١ اهوتعاولوورْول اهجدزتكهيلع هحاكن فقوتضاربتس الي متقي ق«تعال/ نال ال
 0 (هيلع بجي ارتسا الذ ةمتعهو) ةبوزع نتروصلا ق ىطو (هنع : اموااه مسن

 ! عاتمتسالا ل جياربجتسالا نألو ةوطول اغار ع ريوزلل لبمل شارف تبل (هيال
 1 | اجار وصل وش يطو ةرع يف ً(عيقالختوزلا قي ن (تلونشم ( رو
 7 ريسلار فلاشارف الزب اريصدمل(ونالو تول ١و قتعلايضتقعوه يذلا امتد زر
 0 ةرشداكت تعا ادع اتاهوااهمجوأ تاهرخ هرثةبوزم ا ةردوتسك اديس تامودرعر ل
 1 ا (هبلعإربساالو خد (ئلا يت اهل اط اهايتحاو كوالا يةرعلاببسرخاتل

 ١ ةيوااه ريس توهزرتوزلا توهمرعت ناو هيلا شارف ىلام تهت مله زب
 ١ عب ام ناف ره امكةرعلاو ضو ريسلا د اه نااهيلعاربسس 7 الو ةه١ةدع
 ١ اهظرحا تاه ناو ةرعلا بّععهلاّشارئاه دوعلارشسالا (همزلةدعلا عارف
 ١ اههاف ترظن بترعوااعم انا ل لودر /و(يهنه قباسنامديدل رخال ل يت
 ْ تس ااهمدهرمل اعنف او اقنع نب ماير ةنخسو ناره اههتوح نب نا

 ١ ويلا تاهنا ةجوز هيب بس الإب جي يذل اميسلا تومدنع ولكن 1)
 نااهمزديوره أكن يلاولا ياقسلع |مبسس رز الو الور زلا تاه نا ئرتوعو| )لوا

 و

 مئئد



 ثدلتضالوا يبدل! توم وكن 10 امئحال اندر توم نمر شعور هشدا ةعبداب ميت
 7 افرع نمرشكالا اههزل ريت لهجو ا دكذ نمرثكا0 اهئزو2ذلا توهوتع ةرح
 تيوهرمع تولرف2دْزلات ومموّمت ل( دال هنصبح هو ارشعومر هسا ٌةعدرا ىقو
 2221 هتوعدتع توكتف ديسلا توه مرت تو ار تسالا اهملدف هلاشإرك ميلا 1 |

 لص بس الا وّو ياو هدو نقيم هيلع( عرسرتتل (رعيتلا بجود ةرعلا اهمديفةرح ١
 زكئإلف ىبا د الدبر جي ايف هبل الما ل اقتنا دعب ةذعام ةدحبح وهدد رسب [رقا تاذل

 ىابلائس يلا ةلع طعنا ارقالات ا ةرظتنت ءاهرب (نن ا ىف ببسل | دجءّقلا ةنصبخ اة يقب ْ]
 ةرولا يق ايركشلعلا هند ميوج ا نسوهو نورا اعالا نع ىحو ميرزا ينو ةدتعم اك | '

 لاقل اةمس ايمصيرلا هارب قرعتمر م اإر وإلا (هيض_زوكتت ةددلا ناب لد ب جرو
 د. اللا ةليعتب ليك 24 /و ةاربلا يلع لاولا نير م ارجو ررككدال انهو اههرنيب ١

 نه اربلاي عل الا ةنصيم ا بتعتستن م هرطلا ةيقب نالر هطلا هيَهبب فتكا (ك 1
 اور تمالصي درع و دي ْوص نمر جبد هقا ذ د ةزربلاى لعمل هلال الوم هيطلا بوعتسي
 رهش نعتز تب اطاربتس الصحي لوق 23 ةهالاي تا دكو دره ا نر ئكهن (و طف هيتسي
 رءاو: يع يجدها ةتالذ نمار يف ىلا يرث ارهظي الاك نا كاارظن
 يلا يو يسع لعاح هما دلوا| | يعاصرا رتب اربي رقم اودييتتلا
 كلنولو دلو دنع قبس رّثف ةرعوا جاكت ف يو هوع وا ارشب لم اح ث كله ناد 1 قباب إ هل نيتروصلا يلح 4! همننوباهوارتسإ لصعيدتومو)اهلةتساهل ٠ رس ىخارف اهنع ل از نكلو هيبسم س ع لع اوما و) |رشل (بإ/ي بسل اي تكذلم ش
 07 9 1/ى ال اووهب ةلذص اح يظو مج ةاربةئرعه ١ 1 رح اموعلر يلع ومداو جدالاي انز نم عا لص دوب ْ اوت نال دطتع تلق جونا زيوتحؤسو ا هينوتا هزينع هنآل منع ل هلال ووو الر هللا اهلا وز دعب بعون و و لاا يف |مبتسا أل ن1 ةرتممملا تكل ْ

 ناره ايناو ورع مالك هاما © مب ١ نلت ر قم اهانزلا تعتد (هادخ ا ا ظ لهادلا يق نصرخيفتك يشير لا ل اقول ةمرحالانزلا ل سنالازز ته لو سوبفتكيالم ارك ال .- ىو هد هيو تح اغاسبتسالا) تال هع 007 وود قمياهسي يبادر للا تح ةدعلا ن اللاوو ا ةض 2211211 (يةسيت لع ةرهلا ناي ابا عطل

 ظ اولا وو امهم الف ناحل درر اسجل انزلا نم تلج ءرهيظا تاه ند ١ نيد (قملاب الث داحلا تصمم افلا لاو ثيل بز تيو (ةلاله اباونتلاو

 >مؤم ا نالو قداسنلا حب

 ْ م دزج او ليسو وراه زلال و نول رهشالا يطع هلوصحةدعلاف د
 كى زاهي دي قركزيو ناحةرفلا ف مرعلا6 تولي اءا هن 1مهصعبل جيرو
 ا رومصرب 2(: ناي بيجا هدوجو عمره شب ل صمه هنر هلوقومتد اقلام كرا
 ُ يع قابس اير ارو ا انمهنادجنربتعي اماامبسالا ن اغسل ار (يخرارتسإب

 ١ هزهز يس ومقال رق كلو ) موب قه قع اربتسن )حر يهحون وت ال |



 | ؛ دويب ةكصر] ل دب اسح ضرقلا لصعرل ناو ([2 قعوبقم دب كلل! نال كداب اهلكلع نا
 ' لبق تامر اهعاتباولاها تورد و ورقم توكي نازح ع هرلا قا لوك أ ييبنت
 ١ لو نههادناكفيعص يلع ينبح تراولا اهنعبقي نز رعب الا اهيا رجس اب دتعيمل (هلعبت
 مالا تلكه نافاهموزد دعبد اضواعم ا ذه هوو ّجحالا هج تآلم ارسال فنصم ا
 ركل ار اربعتسا مدعل بست الؤإ افلا و تبقلا دعب ام هبشس ام زال لل! نال جء الاف تداب
 اًرلو وعوهواؤن اهلل كلا انلقن هب رتوي ال هن اورام انصر قاوبتسالا رجاء اها
 " ناف ةروصلا زج - ج:4 ماتن (ب لكم ا فنممم ا رصولغ لل ١ فعضل وصال يع يرت لذ
 ١" مزليو (هبطو هل ليت ا طقف يرتشلل ناك|ذا د يملا نارايلل باب يف قبس مك لت
 مرحتلا ع اغترا انه لح اب دارم ا تاب بيجار (رم لا فص يئاربكس الاب ذازتعالا هدح نم
 نفل مرعلاّيب نو هع ىذعتي امو عيابلا ةنطلطس عاطقن ١و لع! فهضلدهتسلا
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و وز :: مى( ةرترلائاهوئو)
 نهارتسالا هب لصحي اماهتهدج

 ا يدهوا ل مونصو

لهي اثر يفور ككذ (ًضفنا دعب حزسا مث اوهالا نو دمار هجن
 ارسال اذه فكي 

يفتليؤ افلاو|تسالا يقر صتناوه ي ذلاع (ةوتس الل ح بقعتسي الهذال مالي
 ٠١١ 

ررلا كار روب مى 0 ا 4 1 8
 . نير ىرج تامحوالو) نص

 | عم 0 تنادي هيلع حرر يوم ع ارو ور
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 1 0 ا واب
 ميت

 مما يطوب اركسالا قنا روجر د يف 4 هعدلا ف لقن ذا ةجفاوقدو

 ثمل هع

 2 يبا ب مع

 الل لاستغالا فا يلبولام ير ةيهلع قبو يععئاهع يطول ارى لح نير ل

 | ١ كمميطعى ع اهنه هلوجف ةمشفلا نم همهس يف تعقوةييسةروحم
 لصع نبا نكىقعيببلا يور ىو قداس اربح ا موه فل تاعاتيتسالا عروب

1 

0 



 نورطني ىسانناو اهننلب ن) كا غاملخ ءضقلا قيربا ل دم اهيقشع د اخافتلا "

 دهان مرر عوعبس هنس لو مريلا موي تيك س امّقريعع 4فولجاهيلا ةبسنلا
 نوككن اهب اع ناب اهريغةيبسم ات قر (ف ءفلا فلارشع ينام اهيعانغ تفلب
 ام للتخحك الرلور ا( هذ ايصاهربطو محائاودلكا نم الددو رح شين |

 ضنايوهو اهردك ميا ةيبسم اب ع نيكسالال جب الل يفد رش ا اهةمرم لال كرت 1
 بصاس هلاك ة يبسم اف صنم هارتثم او تارهم اف ج4 //يفهيلن
 بيوروهلاو هيو يذوا مسه نه هيلا تلّوتنا (ميا وي ناالااصقتتسإلا |

 ةولك ابرعو(دتسالا بر نعمعهدالو مك الك مارسالا عتمسالابكخب
 - هاواركسالا ةرعّوررببسلإ|وده)١ نعريسلا دي لازتالاو مهفوه هل لديواهي

9 

0 
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 تلت ول اهيالذك م امادابلاًغاهنمالا عيال هذ الئيالب تقرص تضح ا
 اهل لاقغ يطدلا رسل تعنمول# هيلع علطيإل هنالافللا يعديسلاتتيرما
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 ١ نتع] ئرواهرلو همي العب ءرفل /ذود ايد اهيط :وبز/و هب ةولئلابذإو دعو ْ 0

 ٠ ترد واذإ يصاعب هولام ا درج ا سارعت وكت اهي ةجوزلا ى الك منه نول ١
 ظ فارما كلا دوصقم نالوطولابفرتهنمل ناو هع (هبةولتغ/ ننام زل
 1 الف مارئتسالاوةر يلا هد مدمع رخئحلا نهود ولدل ) نحن انهإ/ ( قتل 1

 يلعو | يطولاياعةنيبلابواهرازم اب طولا مهيد يطولائ هن هالابويؤى فتلك
 يف (ىصفاريعإ/ك نو ب رطضارق و ربدلايف يطولا هقالطإ مس ديسبنس كارقا

١ 

 كلت سما يبو تا



 0/100 ابلا ىف (هيصم مداد الهز) هابلا١ رطرخا ىف
 , مامالا اورقعغ قرهلا مدع هحوزا/و ناونلناوقالطلا ب انكي قف / روى عمم ١
 ازهاه اج (,منيب عمن عياع د دو هو هل لدعا ال قيوص قر دل اد لوكلا
 ١1 اشراف ةهالان وك هر كي اعل هر انور (ىكر ارث ةرش اى عج أكتل !ىفاهو ده ل
 ظ توشلدب ىفرتمدر ل نا هردولا هك ديسلا 13ج دو ٌنح ىكمالل ترلواذ (ف

 . لنعزارقار يع ند حوهزب ريولا يح ملسو هيلعونا فضونالوطول اب يررزن)
 ٠ قلايا ريان /نيارلا يارهاعنلو ىتا ء)رئنل ردولا ل قود [رعس ل بوكر )و نهزلو
 ارسل ارقا رول مج /. احتل قرد ( اد لاهوطولا هم يورع ًكانصخعن اىإذا

 الماك نع اهنم اربسأ (هيطودبل عدا (هنهرؤدلا ينو هةهال طع
 هلا لعردولا ىدبم ىيئسؤدرا ك!(نِمرئكاءرمسا ةكسلر لولا قو
 ْ] ةُئالُثل تضهو هتجوز قلطا ذا (مت دصن نهارك دكدلب لوخ يو ىسوصنل ا
 ,ىشارف ناب لوإلا + اجرو هه كدوت م نه توكي نا كمر دوب كن نار |ركا
 ظراعدقو ةنيبلاو يطيفلابر ارقال) نموبجر يإل ذا يحتمل شارف نم يوغا اكتلا
 | ارسالا يوعد عم هذلح نهرب الو قو ولا هءدلع بيرت الق و ا رتسدأل/ ذه يطولا
 4 ,ءد 4يفارتسالا نمرووُسا ٌةّدس ةكس نفرق الدلولا يا اذ١ اما دلولا قحرمال

 ٠ هيؤنول نا انه كضورلالصا يو عو ةسسببنت رك حال هاح.تن الامي ب علل
 8 0 ل تفس الا قادس يعمل لعر ةناعل لبي
 ْ ١ تعيد نإو ىقفارلا مالي هك داوهو نم ا وص كانه قدا اساناف
 ] للان هبكي فكل يعمل اوعويسلا ىاهطْ دلو مصب فقلحإر سس ال) ةهالإ

 . انارج يداوؤلحو لوم لقو ةرىلارلو فن ف : ىاوارتسالل قنورعتبم ل ناو ونع
 ظ سب روكلةسددبوت وترلول ووبو رلولا از هاهيدالو نهر هش ا حدس ّحتسربق
 / "| هفلحوم بجي بو» اههنهايؤكي هز ارهظيد ثامج ودك يارتسا نم
 / . اهارتساووتها ءيطوولع ءرمعهاوخ د لرد تبُنيل اصيا)|رشسالل هنصرعت
 - ةهإل) تعدا)ولو قتعلا هر وس | ةتسل مءلوب تن ترا هقدر ع
 00 لو قأدهو يطرلا لص/ د سلاركاف]د الدتس)
 1 ا ,ٌشاساةدوصلا قئدح اًءاوهنع ايفنمرلرلا نايلو ىطولا مرعنعلصاللهتوغ رول
 ١ ناّملاو برة يلا ئدعالف بسلا دوبي ىصتعي ىر)ارقالا هذه قبس رنز/
 1 ١ ملوو برر د قلع كلا راف للا ٌسِمَد و ردع اول هنال اهيطو اه هنا فلك
 ا 1 0 و انااوفلا انا كافر

 1-1 رس اقونو مالا زاداوهودارتسالا ةمالا يوع د ءعح نه]و
 ظ ْ 2207/قدلدلا هك ف اهنم فاه لازن الز تقم تتزعو ا

 ىلل
 ا
 ١

 ا
 ا



 نالود هب ىسكالوهو_مجرلا ل اهقبسيئر ايتخالا ثحت لخددإال قابس لإ

 هكاحارتس 0/يوعرلوةومإل كاتلاو لازتالا (هرخ لرتشي اليطيوتا مهل

 قرف( قست زادههد مل دلويدن او نجم 1/ي ف (يركملا حور يسلان 7
 ىي دنع بك || يقدبلال ودود انه فتئموفتومه ىب تشيد نلةهرا

 ولوهاه تلضر دا !ذ)اه ىلع دويحصوا عونمم ىيل أب هيفني نوزرب 20

 ةحسل هئرلو ن ابزا0ل)و 7 كهلان ههنوكن كهد دلوب تاو منح وز
 ددو ماصتملاركلا نهىيسيويرا نهاقاواركلا دعب يلعلا فهر

 نكمب لمتسا يوعدريؤد ل1 دعبول و برقا ناالا ئيسلا المور اغتن
 تمرىهيكسها ٌةدسن نو مل ترلوو هاع وا وا هعدي "تاب هرعبدلولا قا ]

 ذا 2اكتلا نعود كلاىتحا نك نهونيالو اندعإلا كلج لومار صتخاريتيى وب

 كاطن بال ييريسلا تك (ضنم ىدوك دج نمل ادل و تدلع كيطومر رمزا .

 يعإا كج لوما قرد /هل رزو مز تنسو
 ىَرْيْل ار صام يسن) مدل أ هيوم (ةير تى ابث اءاهرسكذ وجو ارلا جف سوم ببتر

 لفط ةرمه ف مدهل صح اهداء اره ثيللوصغمسا ارش مدر ب
 لعجاعاو ئيين الار ح اد ّيالإعاهإلال بق دهر يفد صلو منى

 مدازتغابوكلل !زجراص تيللاوهو هع ضرم اا رج ال رجم اير عمن 9١
 و اكملا نه خرج ام باب هب ةمرح ا تهرئتو بسلا (هسم هس 5 .

 قاسائا(يدمعو ع اكنلا هده صو رع و هب لدصام نايب يفنالام اكل ف

/ 
٠ 

ب |ررو عنصر و تيلؤ ونصره ندب اك مَي راو
 ا ا لوال/ن كلا

يه ىلا تورس راكنلا برحت نه ةيتالا هع اكال ةبسنلا
 زاوجةريفلا ه

 سوة َةفنو تزال ةبشل (ب ]/ سس اب ةراهرطلا صنم رعو ةولماورزرإإ

 نيلب هب ومنه لا بسلام كا نهاهرغوةداهس ددودوغ طوقسو يي
 اهرمهول اصقنا ل (> ةرفتسم ةايح ٌة يح دج لعوا هبلخ ةبمد) ةررمز ف

 رن وكم باه ودب مكي ريل ند و ابيرقت وير ىتسوست تيرش ٠
 َوّحالَد ةاره ابو (عدو) اه د يدّنل) نم صلح) ن اك ْيِع ثيدني ال

 سوما

 هيد زوتللاروم سيل هَنالريصملا يعوزيلب تبْسي العلجللاهرح)
 ماكر هدرفلو هل هركيت كك تاعد م نمكرْيكمرَضل) هب قدعترر لو
 ليبرد ا (وينب (عيطدوبلا» مالا ف هيلعض كم نع تعتعترر نم
 تاعّئاد !لئالاورعرحوتنودا تناب «انن ايبلا يلا دفّجوت ب هز رو
 مدقن [كهوكو ينخللما 26 ع بنعردلع ميرقتلا تشي مود

 نيت يحج ب 5-5
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 . لادن اك هيما نيل "يح ابو ىشسارزلا ملاك ىشالاو نجلا ئيب بستلا "اف ردو بسنل ١ نه مرج ام عاضولا نه موكيؤيل دب بسنل اولث عادمرل ان الر عأي ظ :|لاوهو مميحانت ص مرع ىلع زب اهعاًصر موصت نا ةّينج او هالك آىدق اي ةلكيل و ناحل ىثتاشلا هدربع اكئارم الدب اهيربعولو ةيعد ابورعرؤلا تبثيمل ١ مسالا ث بني ملاذا ةهومالا عرف ةرشالا نال ارهتحانم ل يش ةوطا مهتمه تبي ١ ول كد د نم نارغص عمن ماولذ ةمهبلا اهعلائ هارقاد وتلا نع يئلذالا
 لولو ني هارهاط اهس قيلدج ةيحةيمدا تيطومت تيه فرط هذان "7 الدلال نالاعت ب نبللا تام لاقي الو تبكلاوجم رنا هبوقب يذلا يعمل | 20 مالا ل اتيبو مريع ةءهبل اة عردلو لد نع ةكقنه ةئح نبل
 ١" اهتيئاتبال لج اد ىلا عرفهنالمر حيال اهنبل ناف لكذ لبتم لادا اه كا يا ' ١ ثذلببو ةحيل اعافنال2وب زم هكرح يلا تعرتن | نم ةرقتس ةايعبو همس ان
 ١ لازتحاو ره اكاهغولبب رككرا د ك5 تقلب نم فالح عرفا ذكك ت02 نود
 | يوو صوسنم اع ءالاوهووب وسلا طرتشي المن | ر كذام يلعهر انتا هيفا دسينت لائحالاب هيفؤسلا فره كب سلا لثعانصرلاو مداه ولبلا
 ” وس ةايحاهبتت اهتوهلبق اهبل بكحولو لعرلا نيل هس اف د دانى كلا ثيل نال
 مسح لالجوه. ءامزهدل اسقنال ضال قف موحاهوهرعب لقط هلوا نمندجو او
 ١ ١" ىايزمر)اهيتومرجد ل |ادووئألاو هل قهرحال وذا يهنقنوضو هاوللعا ذك
 ها تاوذ در اهيومرجبر جول ردا ىض(ق بلكو ١ اهيتوه دديرجوبف يشع ١ ذأ 711 ف تافدر ؤيزا وصرت نا ةلهسنلا ةروصو ةساويلا بابه.

 4 ربت تولادوب ةجومالا ت ابنا مدبل موجيلاف الاداب ايس رك نأع
 ْ | 3 07 | قدلوكو روب ارد دانه نس ريسةبودفل زو اع:مرحدهلزم
 ١ طويل ثبللاوهو ب اثلانارلإ ىف عرس دصوصنم ا حيصملاب ةنمورلار يبعتل
 ١ طلخولوم رم اههندلكو هدب نعت يذلا ثبلل اب ومسفن ديل / ماهطاب / ١ ذو نى ةترابع ةسيسينت هب يزفتلا ل وصح مرح الآد نفل فطلامعطاو | قيقدود بجو ا رب وره ع زن 9) طق) هنهلعحور ثيحول و لاقف ثبل همسا اب
 1 روهلظل ونام ا يلع ئبغلا جنب بلعانإ مرحي ىسجيو | كره اط عبامث بللا
 . رهف بركس | اوم معن اعبولغم اذ خكيوانولوارمعطن هدهد افصرحا
 وسو اريرقتد اسجد السل | هفادعوا تلاز ن 0 (و ضعملامإ
 ١ "ل وسول رقظالاي ادعي ) موحد معبلا برس وآل يق_مرحل كلا عشمرلا
 | قايتبال ثيح اهريغ يفوكلمتسملا ؤ , زماكال و ةرككابر ار دنهوه ورا ّدقتسالل ١ نس افئاهرتوت الة يحاهرغ يف ةكلمتسم ١ دس [غلاعسلو فوج ايلا ثبللا

, 
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 لوصو قع اغتن الم ورجال ٌهِي مل ١و ) قولا ةزب زم اٌة ركل اب طوئهر ا ناؤ دح اهم ٠١
 هايكك كدر فن )ول تاعخد ىو نهوتسيب ن٠ نكي ]دق ثبللا توك رتشب دسيمبنت ظ امزجمرحنيللاررق نع )نا طوله ا نعّفد تاكيد ناف فوجلا فا هنهنبللا
 بلحن اكو نا وذ دوج طلتخم ا وع برك !ًءو اه قالخما ل صو ةارقا ىسنجرسنا نع ١
 تلارناواعبر» فرصلا نيللا تس نإ رهد دوخد مهنه _ببهركدواره أكن رزراىضؤو |
 ظ وي ذ ناكن اك للكل يع فو سي يدم نول هلاجنبللارقربتعاَُك لكلا سور |
 هطلخ ناودإم اب هرريوت م مهنرقد الفال 5 مدرمتلا تبت لرزلىتر ولعت هئسرر ولا |

 أوّسس) نع نكسومرحئرو دب نجيولود رع دقف !دارم ىسلومرجال هامجلاب ٠١
 هس 7 طلتخ ا ئَت ار ٠نبلو ىو ال/ق يرطب َةَس اعلا نهذخود ههكحدنيرمالا 1

 هاّمهرطغي اهئرعم ا ل صا نرد قلم انيللا هو يي مِرَعلا هقالطاه يضق
 يلا ؤويلعابرجو ةروم | لل لو صوم ارو ا ءرسع)ر قفا دارعىلو مناصنا
 تيللا بصوق» طافس ١١ ذكو مركيإ (هيلادلوصو] بك اياقتولفةمورلاو
 لوزن وحول د لوف ةروكذل ا ةَسقح اكن ااوم هيفي اعلا قيرطلاو رمل اهل قوح ]1 عامرلا نال كرب يذقتلا د وصخ يه زار يعاصيإ نجي عاهرلار اصيل قالا ف ١
 )ع سال (مززإ ينفعل ١ اعتنال,يطظالاو هرعالواو د نم بقلاعءازبدلايلخرت ام ١

 المولات دمتبرر طفلا نام عم >ووطقلا امم صحاح يي تلو ةرعلايرّيونزام ١
 تلا رطعتلا وكيل ار هلو انف هق)لٌكاغاهد]لو ةرده كلنا فوجولا ٠١
 رلوصو مرج الفرو تعم زننمسدوكي نإ دبالو دعم ا4!ل صر اّدا ةعارج او ٠١
 ريوالوهموشلاتل |رلا يرمي ت ماسماةطساعب ئيلا يدسعب ةرعهوإ تود ىلإ .
 نع ردود ءاؤتالاب تيل ]] فعمل نبللا لوصول ر تا الع ةمقشسم ارح خلان
 ثيم إ 4حرهكد او ءوبذه لمح ي اي ةتنا١ذ/ كو مهلا ت اينو هب هيرؤنتا
 بس ل د تروق (عينفتس الويبصد ةاص د طرثسو فتصل /ل اقوله سبلت

 يرسلاوىسم اهارهكلادهئت لس هدرعمت لوال/مر هيل ارمكنا تاق ةلهال 1
 قلود نو داو إ ونعمل تارلاولاو للعته بوعل دعانمترا مرحي( ايفلب نإ 1

 1 نا وا6 نلوم اي ةعاضرلا مائل عجم ع املي ير دارا تأ ىيلم
 ةرمعو ىلؤقرادلا هاور نلوم ين امامالاع اسال يو هنالك ئاءج اربد
 . ههوإِعإّدري اءياسنا هس )لوس اي تناقةفيزح كىإ ةارهان راسم قامو

 ىك

 يال

 اح

 ص

ٍ 

 ١
 ا

 ا



 ٠١ ىتحورفّصر ا ملويبو هيلع وونا لصدعت ١ لوسر ل (ةء ىتد نيه هدي مج يف! ى نفذ قدح . 00 ما هن 2 . 0070

 موككذا او ليىسل ,ذنلانب:لاغو ماسلا لاقاج م اسبةصاخ ةصخير وف ءلع ل سدي

 | نهو سو هيلع هدا ص يئبلا وزاري اسو مدس ما تلاع اس اصاخو) اغيوسنم
 ١ ضلال اسفن مائه ئيلوم ا ارئبا هسيبنت معا عونم اوس اند)و ماعناو ص( ب
 ود انزل ا حرت هبكالاو سل لا لوغو سو رمل هم( بع وْصْيدا هاغ هويالتن ياك

 ' نههششالء ويم و نعترا ئح نم ةرملا بس ئه يلعو ويلا و دولاب ن متن وا لم يح وهو هتبقر ناز هضعب لصقنا نمؤه هام سد ايئوشوةوِشح ع(نيرلا دوجولا
 مداميش ١ورجو ل اارتبا ىاهيجد ةرملا١ ربا يف ىلا كل اكل وم ٌتارحا باكتر١

  يقدااهنو بارطضصا يلعاهرب اظن نعد صر اًءامي) عمزلل ةدكسم قر اهب بو
 ناو لام تول هنا يضّحَقي فنصلا ماركو درَدل اب نصي ئينج اد اَةلهطل ناسا
 ويلان اكب طم اوقلو همعو م للا صدره لجو ه ومدري ا/ة يحال! ة ونصر / يف
 . يروم رع ءعصر ]ه4 قوما لا ل صيام نال در همن ١ ى رقم ا ىباهيلع يرجو
 222ر2 و (ةرح هرظف عصر ]هيف تارطق تالا هوجو | صكر/ هل اوناق اع
 قاهر مع نارّقلا يق هددا لَرْم١ امف اك (هيعم ادع ضر ٌةظباع نعراسح يور(
 | ةيلعرووناىلصودتا لوسير ىنوَمَف تام ودعم ىف نويسنف تمرك ْت اهردعم

  ئتلاهفلبي نع نموا قدور نييكيتي يا نارقلا نهارعي امد نهد مىديلع
 ىلاون هاي زكا هو ٌءةرنح يب! ب ه رهو هو ةرداو<ععس قلبو ]يق هبرعل
 . تنيبنسلا ناب لوالا + اجاو مكهضر ا ّقاللا لكاهيعا و لاه دلو كمه وريعل (هينع
 | ىنخالا/ ل دو مّن رعاقم اذه قوزع ىلافن وا نصر ٍقعاسلا ذخايرإ ف ةّورسلاة ا
  ىلاععصان َّقْنسلاو هاوساارلد دك إنا هرمعكمذ طرش نال بق اهو اب
 | نى. اب وسم ةرلسلاب ٠ ١ ىكلا نإ ترا 4 (هيعل اهكه عاصر ٌهكياع ىاو
 لطب اهنعلكاب مرخلا ع قوولواه د اهال هك اب ميركل تورث يعود
 | تيكي الن ارئلا دو نامر شعل اءانوسنهر اسرو (يس اى ذم ا ناكل
 دعاولار بغإذارق هكبطي م ناو هن اب بيجا دب ريصإلو رحاول ارب
  "ىن اتفنورلاالو ةدوضرلا ميال اسمع يم وممن اهصر ك1 نكي قب اقرا ل لذ اغلا ةرركلاعدب اهلاع وع تبث نكك

 ”ضمرا و ةره طعسو ةرهرجوا لب ت اعصرلا ت اعص هاف طرتْسِبالو
 ىسخ هلا ادولف يال بق ملا تبن ىترهمالؤنص مهر و ةرم

 ئ 01 ايزص اضرب, ىج كاد والا بيس ٍ ىلا ىس اوان ١
 ٠ عيا ف اههريع عي ارمصموا تناكم اذعةلعف نر وحلا اعير رقت ا

- 



 تاعضيس او نابعصلكاهنيع تنقس ةدصدن اكن دو تارسحو تابيطوتي ْ
 فقرعلايلا هيف ع جيرو عرشسلا يفالو ءؤذلا اهل طد انصال ) قرملاب تهوطبض 1

 عطقولف الذالا د مبتعا ث اهضرو اء ونضر هنوكبيض قات قرا قزرخ اك |١
 لاق قرفابالع دمعت ىرذلا نع انصررعا ىسخ ا ماك يب عاشت ر الا عيضرلا ا
 هقيرب تطلتخاو هيفلل ةرطق تراطول_مهل وكن هن كيحردصلا ىفو ىعرذالا 1
 نارهاظلاو فرعل اب ككذ اوطسصوقو ةرطق طاعس ١ هلئهو ةعوضرد عن نيغو 1

 اك عانورلان اريك ا د ورو عم اذه قيكو ور مه تور وبال قرفلا لها 7
 ةريسي قتلي حالصلا ورب يفممهلرقر ظئازهو يهتنا ملتعلار سنو وللا تينا
 دا وجم طل اساعل تيم بيغ ةدماو مديح كادت 0 1

 دىوا]ٌةوزمرلال قانا نه ىرقلا دب باج امو مسالا هيلعوعبام ها (يربشعا ١
 تيطقول اهنا يَصَتَعي فنصلا مالك  يبنت عونم اهّيرئككوه(غا طبضلاو هل ١
 "يلع هج اهوهو ةهسر للذي متهنمل داعي هئلاطاو لذ ةعئيرم ا ديلع ظ و

 هراشخار فنزل الان اسند ا هيلع وطقف ةرمالا لكادافدسول إيه يبتشلا بحاص ١
 وع ل عزل 1 ا رود اعرف ||
 ا اه ليلدب >|رفنالا لع عيرلاو ةونمرلال مف هيئربتعي عانورلا ]1

 (عيطقن رول ١ بجو لذ كن اداوم انوفنو انيلهدرجوا و) هي انو لوع : ١
 مفاد أر دزا وا سسفنتو) ٌءويِفَحو مونة وو ) و هلل ووطقو] هعطقبم دي 1
 واووعإ لاط ناع ّىرحاو وص لكلا لب درفت ]لع لاما داع دمع ىبكلان م 1
 ا ةفصورلار ييقتف ن اتوضوُفالاو هو صرَف دمي يدّئلا نان ان هموت 1

 ناسي الم لطر اوااما لاط اًذاام يعز ورع د مق يف يدلا اقببوعللا ةذكسم ١
 ردوطقوار ذا يرز يلا ي دث نه لاو ١ ةوصرم لال يرحب وا هسعنب عينصرلا لوقا نم ا قاذطا ههيفيع تما قد يلع ضد اكورعيف يدثلا نويين توني ١
 رالادددالإ/م ا لوقت نافذ يتيح دعت الف تداعرت فينك فشل ءونمرم ا ظ

 از ريل ةررما كيد نم لت اا ةدحاولا ة هنأ كاع اع بيست ا ١

 ةرهرورال] وبلا دوديأ /و ى يدلا دوسي نا ةعشرلا نال جدلا ف درعتد هنا ْ
 روسو تيوبدي ذل يدّتلا ةدو كاف دجو ركوة ليوط ظ

 7 درغلا ةاركأ لاوتسانككد ةارك / ىلا توككورهيكد)
 0 ي) جرصوو قود ابل اهنم بلجولو اهيموصخح ١
 د رم نضيف يل( نش لك ةريغوا طادس اداراجيإب هغامدوا ظ
 !رابتعانيتروصلا4 ةوح)و خورمرن ةهدد عسملار جواواسُم هلم بلح نإ 1

 ةعفد هفوج لا دلوصو هل اجي َحْرب اير يو يرثلا نعل اصفنالا هل اج كو//يف



 . قِند كلا ىف ار ظنو يرلاة ل ض ان الل والا ف اليد ارعيق خلت يو ةدحاو
 ' ىو هي ل لو يَعن هت (وود سس (هرع يخول ام] يدنا ص لاصفنالا ٌةثأحلا
 ,هئالةرحاو ليقع ومالا ىلعى جت ّى وو دىك هوجوا وقرعرت طلخ ناو ادطغ
 بطولك حاولا ف نال ا نمرفاونعولوت هسيعبنت هعغد بوله اراص طلخ اب
 .هغامو وا هخوج نيللا لود يفق ١ ئيلوم ا روب يا روبرم] لوح قوصر له ه1 لقاوا اسجوص لف عيضر ف تشمول | نهاد ئلوح اسس عطول وك توتو تاعضر سنج ا وك نعوبالو ول دقو ع مالا عع ذ كت ن امن دسك عا ناو ةوصر ةرخاد كن ع ييسح ةرد١و ل وطل هرجو اد (ايثةوض ىسمح
 لصالا نال مرخالف (هتايخ قف بلح هد ارا دعت ا ًةزره) ثيل ىنا قدا

 0 جوا لوك فنمم ا مالك دي انلا ةطئيسم اي د عرولا نحال ركذاه مدع | تح يتيسسل . نيكتتمم ب ب رت 2
 ١ هءالحه يبت )وت دزإر وصلا سلا يرو ئيلوح ا اهب مص الإ نإلم رخو
 لثاوءونو( ا نع قمت ّقمرملا نا عما ةرازاومو لدا 6 ةلذال هن اب رمسم

 لراس ورم امر يصض لوونخهروكزا اطورشلا | / نمو اهيضاوعر اهعورفو اهوا
 7 ِ 7 ىايرسو هاما لح اوه( تح ا بسب وب 27

 هذا)وا وود قمم ا رص اذن
 (نيوروزم ا جان هيحاو هيد الك

 اميلا هزم نتا ةمرحلا نوكأ ل ري ىو ناككابل اعائاهلعغب مارق نال 000 ا هي تاز اوو اراىىبا ف يان مجال اخدتحاك

 نور ةودال رصوتر قو أهل 2وْرال بي وا ثيلاهت ر درب 022- ٍ اهبر دركبلة ودألا نود ةهومإلا رحت ءتوزوومألاةوبالا كب هر زززإا مدا معا رز انها ءلفعاع نا هس(
 00 ل 1 يوت سبوت ورا نايول اوفس دو تقع ادا ههعومزل]
 7 هاا م هساراص ايِل اويحولو*ىوصر كن كل وط عضرتو ل و ماو قالك لح د
 0 جيدا نهنولك ول ةينإ ناوطوح فل لفطلا ىلع سرعت مرعي نع عبي ثيف
 .رذل ن اكول للص رز و ةعومالا ةعب اذ هوب الإ نإلهنب) رصنإلئ امنا و
 0 دم كاطع و215 تةدلز تال ب
 . راها ةروصلا يدل ارنؤ ١١ ىف وألا ةروصلا ت مالل 5 درر كسل نال عصا يل وطلا و

 اهنا ظ

 7 رجوو مذ تزعاذإ طقم هعوت يلاوضل



 وات انبلل البر ننك ع ررهلا ت شت يب اكد)و انهةهوعا الد ةمومإلا طسوتب نات “١

 تافضرسحلئفط)اتعضصر تاور تنسب هل ن الو امةلوْض ىاةرماولاَرِرْنَم تاوُصالا

 كثبللاو عض ىدح اهاوطوم نملك عر تو ْؤس توزصتراول عرف ٠١ ظ

 ديرك فولت ل ع(: ةتوركار «تيببد اهنولك ير ١ نبا لاي هيلعةعرحهيؤل ١١

 تين قعومال| نإل حجصاورظت هيفربومنا صان ندإ نعل صالا دلعن) عولا 1
 دارج ءاضرو) بس نم وصوم ا اباد اقل ني) مل اهص هزه عنو ةبسير توذكالو ١

 اهنتاممم: و امجاك يلع عمنا عيضرلاناكولغ اهلوصا يل! يرش ةمرخلا ن لرع ([ وصولا 1 ١
 تماه» الواو ن هات هيلع مرحارك“ ع ييضولا نايولخر ع ([ هتا رج عاضوو ا بش نم | |

 اهناوعاداعلوخاو (هيعورف ىلا ىرشسوهر كل سره الهتاوخاو هنوخا ءاضرور بش 1

 ظ مرعت هيث اوح فا ىرت ارح ا نارم[/ هتتالاحو دلاوحا عاضرو) بش نم 1

 تاوخالا) ٌهوخالا دا/وا فالك د ااوالإ دالوا ئناركو مهتينو هنبب امتنا 0

 فى) 52ه ود)و هرج نيللا بحاتميلا يدوياء مال امد دلاوخادالو | راللا

 دقن دج (ن سارقلا| له ىلع تبذل بح اهدبو (ك١ نه ىقايزا| زكو عمصرلا /

 مرح ا نصرع ام هباركو هماعإ هتاوناو هتوخاو هن اوّساو دّدوخا هدالو)و 1

 هيلا بسن نإ نيللاو هشاودو هعورفو ثيكلا بحاص لودص) لا ىوت 1

222-22-5 ْ 
 هد هرج ىف طرتشم صاقلا فبا لوح تب (ةهيف بسلاو بنل اب عاّضلل ١
 رزولا هيون كين اك يطولاب و ارقادلولاهيلا بسند نعاقخ# عامّسرلا |

 رة عم انوه ام الكره اطوركذ ا( قل (ةعدهملا تبنت مل ن انهالإ درك
 اهرسملات المت تبل ةارفثر مو يب حب هبسيبتت و نالخ

 نو و)/ ندد اههتح ف عانرلا نوبت طب عراو ةباصالار ودواجورلا ا

| 

 بيخاطم إ بقوة باصإلا دعب اهجلاقو هب اسال/ل يقام نيش ا ص اشنا ١

 اصنا تف ملاورحةداور ق2 ا اهيقح تهلوبت ظ
 ويلك هونك رن !لاعى هيتتا لو الا وقص الاو يعول ب(ع اصعاروك هنال ١
 كاقلامآك نم هاطعلا بباععت ير الامزكتو اللا |

 نام ئيدلموا لوعب ن١ نسم 1ع بستت اكل بك نان قالا بخاصو | )

 52 لش هركذ اب منع نفتس ( داب بيجا 2اكمل | ب ىلول 0:
 هررغس ا ازلا دع مر عالق زر ىطوب ز) ةجول اك ةرلوشسما |

 وتب عامل اهج ا هذ هرلثن لكما ةمرحال ه ناله نبلب تعنتتر ١

 نيل اق شا ةاىليرلولا هيل بس نعقن مات اقنونوانزلان م
 ئليتساوداعول و قاملل تلح ةرؤص هدب روضتراولف ب شن اهب لزاثلا
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 27ب رحاواهيطم 4 ةسوكتم تيليوولءاصي) عصرا مو 6اهللا رمجدلو ل
 || ىز نهدمراول هود نط هب لزلنل اتلاف الجت رد وف ةهيجس ةارما تانفا كدكدإ
 ٠ عتوكركما نا تانيبلاو ىوعرل هج انكرخا لاعدم ها (ث نا هنايبي ايمو فياعب
 2 نكك/لوا(يعنهرح)و ف ناكمالارصخاناب همي ببسب مدولا بت لل و١ ايكنم
 اًرهردزل ولولا _تناورعالا هين ءرأكش دو) اهئعهافنو)(هيوكم اوافي 3
 ') ثم عاضررلو إلا كذ نم ع يطرلام هوغو ا تونج نع هدف او: دعبو ا ةغولب دمج
 ءءايخءاورلو هلو ىاستنالا) البقرل اولا وامن (هرثولل عنان تبثنا نزل ملولا ميمي

 تا ةنالال نقاوتاه ن ان: ل اكك الا ماد ككذل مهيضحبو ازهل مهيضعب بستن اودالواوا
 وضل بتنا رلورل و ألو لو هل نر لو كول مهيطعب بسن ازا اق هروبوا
 ا رلوكلعبانوقلب باركر تالول ىبلفهرلو دلوو هراو فصارقد !رابكاما زيتح
 - ةرورطل ءلع تورس هب(ف هدالواو رلونا فاطتع ىاتنالا ل خسكإلو هدلوو)
 ١| قّصلاو ةقننلاو ثارَأ/ الهيلعو ول ةرّكح+ب هقلعتي بسنلا نا قرفلاو بنلا
 عانصرلاب قلعتناو ل اينرألا عمد نحرب الغة د اهل درو دولا ل رّمسو كك ب
 لوس دنع كاس إلا رمي ةراهطلا فتن ممعو ةول اور ظنلاز ارجو 2اكنلا ةءرح
 دامتعإ مظعم نان بنل اردو قداغيو فياعذا يلع (يور) ضرودالو عيضلا لعرب لذ

 ١ ناشال) نال هباستن!زاج(غاو قالخإلان ور ًةرهاطا هأست ال/ لع في اذن
 ١١ قاعو) جور نمدبحاص تحن بدلا يسن عطقنت الو هنبل نم عض! نه لل ايع
 ||| رتب وعون دو ضتر) تبل هلو نير كسك وما تلاط ن)و ىذط د زور تاو
 - دوو قوت تيطوراو خا (جوزر كد عاق الط د١ ثوعرعد توت نام هيلا هشبس قميلالا ل ماكنا ءاديلع كبللا لايام ثدحتر لذ داع نيل عطش ور
 . رلولاورلولاوبتي يدا نالَوصبس يطاوكلو ار خالل يا وك دإاول ادعب نيلل (عونم
 1١ وهل قول مرر نا لو الل بوكية دال لا ب لواقن (هيلسك# نمللا لد كع قي اتلث
 ١ ةاكاف لع دازاوسو هيون اع د ريو لوال/(قب لمصال/ن الى17 ل2 نبل
 ومنلا لعن اوك اول | ىبل اهو رحب ترعراوا يف سيبك م١ داع رئوطقنا الما
 |  روهرطتو لخد نا اذكو هسا ةعب/ ليقود (هوب,نوجدد) ىتر علوا نمد
 ظ هنو هدالولاكول قام توطغف ع اره نال الوتد لصفنلا . عيتبفاهلااكوللاوعنبللا نال فاًنل] ثم د لو الل (ىمِبا نبنلا توكيي تلا للك
 ١ |١ ذا ولحم قاقلال ملا قلطا »بسب (4يا(ت بجوينيرهال/0ارحا نالاع
 - عطقناو ولعن ل دا اها ةصورلاو وسلا اكد عج ودب وط ةرو نزلا عطغلا
 ' دربنا زوزردو ١ اهل و) لوالد لب طقم ب اهلل هند ٠ لوح ىيج سكيت ةرسي ره
 أ 1100 ابر نفور ع و وزصرمتلبحول حقت د ار ناي

 | ذاع



 <هي»>

 فصنلااهاو " '

 تجوتو نيلولمل لوول دايز يغب تهيحيل امرت ايدل نبدلا ناع تعسو !داغ
 هنمتولون(ئ عيرولل بالاورإكم اهرتورللالاهل نبذل احول تتدبحو
 فلا حاكتلا ىلع عاضرلا نإبرط ف“ ىلئر ززولا بن ثيللاف
 همأ موملاءاسرالا (هتعتسر ام هرعس هوو مَسَع ناكولاكتلا ععطت مبست

 هيلااوخرلارابك "اصح ىررغ ونا (ولئصر فم قصكقألاو امهيعتت اكن ر يمسلا يور لمت رس ورام اصنع ل (حلاهتنب م 3 هيلع مرك نير ءولون ]رقت اهاعرق سمس هجم باص (هيإل صال يتناك اد النا ىرحإ/ متحرر ات 2 هّيناو) هينا ميسر متياع ناار تدب اله ل تنال بلع قد لبللا ناكر ذر اها بوم انيعلا ةياهلإدس ترمة اورطق لذ تسد هيلكس يرجو ر(تنلا فنا ة ويد ديبارجز ىو ذا إلا ب اطل دب هّتعاوتسا وذم راكبا عم اكةردولا ةمرعا بحوبام تالويخا تو )و ئب) تبدوا دنا س جاو أ هجر تنبوا لمح ثتتبوا|هّضاث راص (وورالار لإ هملع تعرجو ا | نهد ماونزيسعن) متسانيج) و دج /و/ هع !ةجوزل اهُيَسب هيلع م حن هرغو ول ىرخا مجد وا ءايهرو) بسن حوتخاو | عرايا ٠
 اهنالم مرقل)اعا سنلا ع ة مرقم صم عنصرا لع مارتم قا طف اكرم ردا

 جحابسنإلا هده قدّمحالت اسفلكم ا ععارع نإلا/م] رتسملا تايم
 ووصإ واولوويلع بحجم دل يامر بتعاغ هسغي يذلا هن

 قيع( صر | ىعهال/ي بج ةرلاولو هيلع عوبسلا ناك وْ لام) ىبل ىْبِحا
 هاركإلا ة رعاك ا وس ورك !ىعرارفلاو (ًررطا(هيلع مرفلاناهيعضراع
 د ول .هلانه مرقلا نابو ويلات عزخون اع اصدالان يي ٍقرَهْلا فازت ال/ىلع
 رولا بيق فكي اسناه٠ رمت ول 5 اوليحمت امض معلا نار لوكتاو ةرع (3/ي وُئَرَر ) لوض > رقهررل ا تحل نرد ارح اب اب 2ع درع هر اف ميفشنم نو
 ةّمرفن ايلول قرعد هطرتبلا سم ا كك دزلالوضرلال بك قالطلا ذو هيج عوصر ند رع لوو ىراومسرا دا قالطلا وهمس و (زو ان تسمي

 هوم ل 802

 ةداهوتسلا يو ٌئالطن ارّوحر اعل اءفصش )ال) بجوت الغ ةقمقح عاصر
 عئيلا يبو هنيبزولاحا , داهسب دك د وهرشلا و 2وزلار عزب تابو ير
 واطا اه هسيسبمست بوكمغلا» ايا ترب ليام ١ بص (ذن ع دعيت او يرزغ
 7ورلا ف ذ(يرم اذا اع يدع ال | هر عمومي وخص ] هكرقن نهى(
 لع اه هاركا» عمعالععاسرإلا قاهل ندا نامعاضرال/ق اهل



 هلِرْسصوُر اليم دمها تفضر و اررع ناكولغرخ ا/دزلاٍفهلحيرك اهو ةدإ ايرويؤا ئاضرالا

 017 مرولاو | كايامهع قسنفالاو (معكذ اكان ا ىمسك| فصن د ةروصلل مكن زغوي وذ ى

 رب رمولووتاولم تناك اهربوزلل لوم :عنوم امككؤلاذا اشيا هلح علت ا ضومكد يشل
 0 او(عرفل اباهيلع عصر م جبن اع تن نر و اهيل ع مل عوجرالك ةرلوتسمو
 كول معقل العر مما (هلف (هيب دل و صرع ن ناوطدَد ةرذدكار صم نعفشملا
 ا 0 كف وعملا (هلخ إل هه ده !؟هتعضر اف اه ريس ضصيوفتتب ةنموفم ةروصةم

 ةرلقر ةروصد ]اونا هال اب كد اوروص ع اور !ر هيه قيمزر ]لإ نصر م ا همم لاطي
 رتكاس هظقينن م وإ مب أن همك ع ت اهنيرى تحت ونصر هرؤبص ثب >ول 3 هر (ؤكلا م رعلا
 7 3 الو ريكا ر تؤدن) اهيل يكل هرغام بسب (هلام يقربوررا يسر وزع ب«: اهلي اسس تالا ااه هل رص الو  (ك ونصت يزال اهنم تونضر نمنع مرغازف ةورلا ةد بزيت قنصملا بكم(

 ارغق قرن
 ا نم تبللارجرلا تلجول يرق ةرفصلاو ةريككا نيدوت ادتما

 ا 0 نم وضتر ٌة_ؤضا ١ كن رول و (مصرتح عض || دا امهنح هرص)و عزب ب

 6 7 / 1 مرر ةسافارولاءااهتمضا ساعي
 ناكولو هسع خلاد و | توصر م مهصو ةرسإن انس مني

 9 ,ةروصلا 5 | رسولا م

 ظ 0 ياًورعصلا تسفنا 4 ار نزعت 2 الب الو ةيحللاَضاَي اص (هراإ اهيحاكت
 ْ 2 ةءومدب اب تا سفنالا متي نلا رع اي هلت ايف 'ديااهصاح

 / ات نع راك دار هظإل/ لع د
 رقلا لواإاو حب رجلا ي درواملاوبنبو اهعافترو
 !يلقك د ١اهرّكو جورل 1م 1ع ارا ف قبس اميلع حهنيرم ا هعرفتد : لورا لعد ىصئاد كحد امج يلع ممم اك ناتخا (22 ا دارفنال/لع (يهنع
 لكم اروح قضد ةعنورل 0 6 / اهيفإ لع ول ورع روح ىصدو | كاهل اى جسما قيمر
 | هوقو اهرمم يول تفوف هركع دطس سكن! ميكا زاك ليقع

 مص اعدل ةوطوم 0 1 وجو دعما ةصتخعم  اهدزاسم ير
 عنصبل : |لب قيام سهسمل اب لوتس | ركون (و و رلل عوق لل ل وكر /ر دون / . نازردكعوشال ف (ًملاوهل زيرو | (هيتنبل هيلع بجوار هناا رم
 0 2 هولا ين اع( وراغورهم (هييلع زل عصريإلاف و ل هررك او ثرفصل (ينضن ةرسكلا تيضر اولاع ةربإلا م ابْررَجحا 4عست
 8 "دورنا بياصخ نمر 5و ةدوفدول اكريصتقر هم نع اهيحاكت اول
 جوص (هز الا ودا ةربكلا تم هرحهوصلا ومحور تكلا هكحوز كثب تعصر
 مرفل ضو لوخرلابألا مهلة بيبيرلا نال ةريهصلا مرّجمل ةوطوم ا هدنمبسر اهيأل ةوطوم ةربكلا تن كن )املا تمرح# ع صلا| زك كل

3 

 و



 ةارعا(هئفضر (و : (هقاطق ةردص مجوز هع ناكونو ىهام ةريكلاو ا
 يبو |0اكئلا بق ةموصال | لوصح يف ارطنألو | ربا ميلع (ةرتخ“ لت لرها مات
 نااايس ةرهل قدس تلون ديول مينا اشو كدت نا

 هدمبازصوفر اص اهو (و ٌئلطلااه١ ارز غصن او قلل /ىلع تعر وهئبلب
 مما -ةلطل ١تناكن اف هدا هد وزو ) هها ب اص (42 |افم وصلااهاذ

 يامل يلم صمم وما عا بنار وصلا نإل ع اهنلا تالطعبل قلل( / يلع ظ
 رمل در (د | جورشمتت للْس هيو برغل روصو اكن ةممكت نجمتول كس
 . زل ئيار اصراوصلا نالا مي ١ (ه4 لعصر (هيرغنمو ١ هيد منيب
 / عض ور جيه نملذ نار مه) لدمودملا نة جدزوريزكا ثبا

 وز ولت
 ماديلا ول هيلع هزجوسلا تمل هتونضص]ب (ؤر فصلا هريع هزلو

 طمس هه ةجوز اه لل اذل عسلا ىلعو هين) ةوطوعو هه١اهيال ا

 2 لأ فر هو 2 اكل |! عرؤصلا هربعر بج :ميسل | ن) يلع ةينبعةلكسل ٠ هذه
 ول اعويلا ثيل هلوقي تحاور ورع فعيئبع ا زهذ هرج او ز زرهظإلا تا ظ

 فيرسا | ىنع مرحت ا/و م) (ه) (هدوكل جسوند ريل ن اق هريعت بإب هّمعضدا 1

 هتوطوم تعضراولو نبألا ةصوز رض نت راكد لانج ارصدر//ؤصن ]نال ١

 ردتجوزنن اب هع تيكبو | هنبلب زيبسلاى | منَ رص َخجور قعالا |

 ادا ميلا يا هيلع ةرهصلاذ هوو /ي) مرح ويسب (ةيطووا 1

 0 002جم لعمل < | ةهالإ ةرعرصل ظ

عمجلا ع نسم او ًةيكدلا اننب ةرصلا ةرريصل (::جسفن | ةرسككا 0
 اىهنيب ومجم 

 مفلاصأل لان ا يؤ دز قنا دق ةدكم ا هزه هديسسبتت ١

 هجوم ) (عززلا هنا ةريكلا تم درحو ل اق ةهفرعو درج /م مل نذل اشو

 الو هش تراص اهين ]هدب عاصر ال/تاكئ) ارز( ٠كم رىرحةرؤصنا| لو

 ةريكلاب لسد نا ارد /هيلع هييلع عرتكمل ةحبسدرف ومع سرع اسر ن اكن ب

 ئزعت هرئؤما هركلا تناكولؤر ع امربكل و ةرؤسفلل مرفلا ىف ى لاف زو
 اخ فل ا اهلعق جبت اع تن ((ن 1 0/)(هيلغيوُك الق هتمز وز (هتتبكرب مزوث)
 يمني اهم تؤإ7» دلو ة دعست اهوزو كفل اهديلاطا /كللقملا اهيزهجع

 هد جوز مإ باص (هننالادبا ةركلايأ تعد حكربع ثبلوا هنبلب اهررعو) أوم
 كرع تسكب و | هد اني صن هي]|ونبلب نيّيفضصر) تاع (فدهتإ| ركو
 نك هاياللو 27 /هدوز ت - انب نرص نها هل هوطوم ةربككا ي1

 ةص(2ابوصرل| نهر ا< اب (اوم نهتمعتمو») تاك ول 0 مالا /
 سعوا نت 4نلا ف مالا عم فص اًجا/ تاوخإ نهرو صن د

 بالا اهب وخل دج اهرريرت ئينست ١ مقلد ن ز عع تال 2
 ( اكن سدرك ه لف نموع(ب لوغدلا (وتئزل | رب وهردفصنا ف يقي1فعيعذلو



 7 اهجاص ىا كل وز)) هاء

' 26 
 8 27 1ل/ حسمت راكد ملا د

 ا 0 6 ما اهترم نميعضر واوان يف جالب نمتعاش نم
 | '(كخا هتدورممل اهعاضر يد :وسفنيإلاو 2اكتلاوف اهتبو مالا عامتجال ةريبكا ماه اراب
 ل ,سمل اهعاضر احلا 2 اه سفنيو ىا َمئلاتل او ها بج / :
 5/1 /لرصع اع + نالَو شل ذل اب جاسغنال/ تخيل ب هد ا . ةرايساماعب ل وشل فا اءاشر اب ة ضن اثنا عضنتو صان (ؤ د ابنا قانا ١١ قو اوه عيتخا اراص (هنالوشل ال! عاضر ابين ان 0 اسعم
 5 _ لو ابق اوده 1 ةنان 7 5 5 : < لب هين اعل 2كم يسعني ال لون
 0 و نهّيعضرا | ٌداام لع بتر بلا ف ملي فنقا دوب لت (ووتخا ىلع

 ها اع( عا ع 0 يس اا همم تأ
 َ 6 هيج 5 ةيلاتلاممت ىه ئتنت عضرب اودرصا نالاح بييرتلا
 | نييسضا لوا ةدصاو ونمت اهكيناخ (هستحاو اه اماكن عامرنا دج هع انر عوق دارفنال دلع وج فنيالو ءامنلا ي مالا ماصتعاسالاو انين ةوضالا ت 78
 ةارالزأ امرو 2 تلا يت تنبلاو )| عارضا ةرمككاو ىو 00-0
 م ب ال)اه) ع يرال| اك ف نيك امم

 1 مل 7 - .٠ ) 7
 / 000 | لع ونمرم ا /ر خقق الخااو اوه نينا ايراص ] (هخ الارصاو الو (ض اجت ءننزاغ اوما ةتعضراإ ذا ابترم هاوتد نحر كذ ال ا هت[تنا ريت وظالاو طهضن اه واسنتالا سس ةضاخلا ما اسفنت و 0 ذر يؤص نازتجوز تدع نمو نالؤعلا نا دف تس اهعدوتخا (زراص(يعنالغ
 كصااب نهج )جادا (مىتقيزراعو هذ فاردخ الار ءاضل ابرارك 1
 د .ح 1 -ّ و ءرلاراركال/ى ف ]| سصت

 | 7 ص ط

 عاشر اشي ل ىتول [ حمر ولوقتونصم ال ورح رو يسم ا بج اول (و ىو اهب هى ظ 00 ا يجرم رد ادرك وُحِا هاركاواموتم يرتوي طم نا اخ حأ جيو (نقلوطوت/ل ابغاه ىلا .. عاضرلا صا اذ |يمسكلا طقسو لوم |لعاموتيب قرف قداسلاهطرشب نك ع اضر 8 0 1 راك دروب حر ا || ولولا بانككزهمدق هنال سس نسر وفل هفوكحا ريكا ل قع 1 ب نالف لاى ئأب نكميرل نام دار“ 7142 ةهزوق هش أنت مدح 5321 7 مرب يتباوا سا الش ويز كادع ةارمارلا ان ور طاو ىفصر روم ءلرب
 || صواب 2 ورا / عد | نا ودوعلا نيب وغم ربخا يعي هام هيلع 5-8
 ظ اذا دكر و والز هجا ير تينقسل اهيركس ل و تتكسسف اهل فعوا مز واو وسنين اب ةنيكب كرك م اهانرب تبدل : د م: يعيب قرصركذ و زلا نان عُنلادَحَو وررإ يا هتعدا ناو (هلروضالو عنا (هرماهيو اما ةضوغملا رغيف ده هلبت «ىلع ول اره جو لا روم دعو جزلا ثم تلك قو ار || رول ناكنا هرصحا لوح ]بم اهي ' مدو (عملع ملوك يقيل مشع مروا ددرول 1 "+ نووي ا وضل ةفاوقسل 0: ع الاواصعت اكن إ يسم ا قاد لومي ول َةزماوهاهبلا ءاصر الر بسم يلا ةرلإ وتب ذكد و (عنيب يرفو ع اكشن كك

 !قديلع رقورلإ قلح د )و مضرعت (4هنع
 ١

 ناكن
 اهب ع

 3 .مارهاط ديجوزلا ترئتسا عاما نع رولا ىلع
 هر وم هنعمل ديل قضت اشم ةفدا وا و سافواصا

 رز اهيوجورط [مناد الخح ونورا مرلا كى !هب١ل اس اغؤاكلا
 دوك هيف تعدم يذلا اح اهب تمت تسون ف تفنتماف هبدع ى عشر هع 1 مع (ًرفؤل|ق تعفو جيس قة لشيع هته ز خود ل رمش امر اوهازهو ضنا دخلو /و اهي تحصوهو هدنع شخحمعت

 ةعوبم ©



 تحور نابألا هرفطا لوألاو دعرمب_هيععبو ىاىدسالا(ب دعب يفرالورةمغن

 هيا اناتورلائمهنرف و (ٌعلطم تن كرو هر هوا وسير بج ا اههجدز تن اهاه اًصِدرَمِب
 هيعرت اه لازحا) 2 لا باب صورلاء انه هربا اهاهييمساعدررست

 قرص اقل 2اإ مترك ونام هبط امدسك انياحامدع تيسير ٠١
 1| ءدهححبت ره الط ئعصلاىلع «راب اع امئل امها متم هنيمسو لا ١

 «ىبلبلل قامإ داهاوق ابعد ركلعت اه ةراتغ هبط» رتل ملاذا ظ
 ىحسأ |ل تحن اكاوس وعدو تراعمتعء اَسرلابة له اجاه يطو نإ لكم“
 دوف دو زلا نابت (واهيميزب دوكستال (هناليحسم ا بلطط كل ىو منودما

 لطم نع رتل ل ارهعن ان (ناهل ون ] ههزل» در بلطول نييرف (هيبلا ٠ ٠
 اهززلد ناهلعرولاو ةيعو ىرذالا هلا ايرعزرلا انفعمصن 1 دايزلا هحعرلا
 رغامإ ىشسالت يط» تين تابالا دهلوغو هبداعت نان هولا ةَحلط

 ةجوزز | يوءع» دج ب تاهلصاكونمورلا هرم ا هئزحازملو هملا جان ١
 سلا ى لع مر عرس عارمولايدعركه رباةبحوز تتكامروعكه ركام ا

 لقلا يكد هرعبو ا اهبرتتس نإ لبك اهنيبو هسيد ةعضارم اب ترقاكها ىطد_ ١
 قوي ةركبل حاصصا هيلع بني ل دصا بنملا نال بقت لي تيحٍ بس ةوخا (هكنيب نإب ]ا توا ولاميوحبلا] 6 اهوكد قل اعد برقم اننا هحروراونالا بح اصب مرجأك

 .- . و لاوفان ابثاوامخن عارصرلا ظ

 لو نالجم هطرْي ع اّصرلا ك | هبرزأ

 عاصلاوب تبكياا اميين اهروض لش ىلا تاك (مرسلا قف (©ركذ هن اتم ة كسلا ١



 ١ [هيوف تركدالو اهعاضر نع ةرجا بلطت .ري نإ عاضرلا يف ئعشم | ةداهشم لدعنو
 . د اهيشناهزهبرج الهزال هيتالاطد وسلا ءيَحِدْوم امركم (ع اًضر (وعنس نإ ترم لب
 ١ هقعوز قلطانالق ناروضولهنا يرئا))قارغالا هدم درت ا ةداهطلا ن6 والو ةولخل زاوجو د يمرح ات وبث نم دد قلدتي اه يلا رطن الو اررض عئرت |/و امنن
 ١ تعض تل اهفاهزفن يا دكر كو ناازكو ٌةَك انم الحد (ؤشيبر ناو لتي ه تعا قتعاو)
 (داهةرجال| تبلط | ذ)ام فال > ( جعاإ/ق لبعد اهي اك ةيتالإطوركلا ةدقب عم
 هيت د لوب تروّسول وسكن عفاش ركذل ل بديا املا ةظتح(وز || ارقد
 اهرعو ضصارمولا ايوكسو ٌثراإإو ٌوَدْدَلا ىح (مب قزعتت ة دالولا تاب لقا) | باجاو
 وه(ونبو دولا ما ةداهن (نمر| رمد يف/بقب و ءامصرلا فاك .ةهتلا ارابعترلع
 وورش كيم لا ةداويس + نة رهوت عاسرلا نال وعد مدقت للب ةبسحا متم
 ردو ع اصرلائجوزلارحا ىداول اها ٌةصاق يجوز نم (ووالطن اهنا اهرب /
 هد اهيّس(07|] 5 داهّلا ث يصر ورلا نان اد اهش) وااهسبووموزلا مل لكلب
 (رهينيد ةراهيسر وصي فكل يك ناد اهل ةداهيش (ورإ) جدن يقفا ةجوزلالع
 ولا ناب تره امل اجبيحإ ةره اشم | قكرد تدهن ربتعم ا نإ خاككذب
 اههرس لاقي ناغاضرالاب ةد اهلا ع يؤكيالون ١ عع كلا ءاهوضو) اهم) نمو ضر ا
 ريو تقوركد زك عم فكي منرتلاطو ورك قبهزم ا قارشال محب عاصر
 درعركدودوضرأ |ق خت عشردبو ييعرلاق الوحل به عهد ع (را)ا هيك
 ادت ير ذإ)/ اق كوم (نلا بل اء نال تاكرختح )ووزن ا رج الو تاعضرىخوهد
 ةدحجر هدووو (طوكو سئس و وميللو بكرلا عطعو)ىرت يلا يدت نحل اهسالا نا
 ”طرتسي اء وضرر ب عمالا يف هفوح ثيللا لوصوركذ بكياًرك9ةرحاو
 هلوكب ل والا باجاو هره اهينتال هز ال بج)/لامقو ادزلا ةداهس يف ماليالا
 الثا منبت لجّوني امم يا ة ده ( 4ع هفوح يى لا ثمل ١ ل وصو ىاككذ يرعب

 تح نم هآر ن اري اريوب هرهاشم ا مالاقريقو هجم ا وهو ةبمرس نبال (و اللا وكسب ىلا 10(ىم بو[ ا ثيالاوهو اشي هني ارو كرصرلا دلاق اكه سعب
 ةلاد نإرقواركذ ٌءنياعه عمد اردز او عبلا فن يطلا ( ياو قر مل بج ايلا
 رص داحارب يرث ماققلا ةرهاشك ويا مات كهف رج نيزلا لوصو ىلع
 ةرهاشم نالررح اق هب رطإ/ نبل اذ يا تعمل حوضرم ا يا اهي اب دشانلا يا هفعر عب وصح ىذلا علل دار هاو عر جب عيترلا النتاج هلرحو هصعو ةريغو نيسح يم(قنا هد
 تفصراو)| هّمبكحن 2 9 د 1 ذم ي اهيرث ف نوكيالو نومتاهر اطر مقالا (نلوليقو | كبر الارل أح (هيبوُي ين ثدي (ن ) >]مولاو ةداهسا + (هرجو اطرد ل لمي ]رحل ارك ةد 1 رو بها مدكلص ال 0 ا ل كولر يي لن منا فعاد ةراهزتلا نع طلح هدو يشلا
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 لبصعبإ و تاهو عاضرللب ده اكل ا ريس ول ةسسسمت ( مع عاشر ياعيد غكي هنا جمالا باسو هع 1
 «اةلابزارقالاو بقإلاونا ان لاو ةجااوه نيدجو ردا ف اب وجو يم اهنا قوت ددداهيكم
 ءاففع قدت]ىادص ءقوتول هم وخن ىعاهي مزقت تأ عمو -/ مك اذ وسفن ىلع | فاقالل فك َداَيَفُت نى يذاع اهرع) ودا قالاتخال ا هج: تامارغلا نود ت اقفنلاب ظ فنصم امرت زهي ءيؤ آلله: )ع ارحالاوعنو قافنالا نم ةقغن < اةفنلا ظ . ها: نادل هب درو اعل فانعإب الا 0لقلاو ولو جو ملو هل اعز تراصاهتال ايست برز [عموب ؤسؤرلا بس ) قلولع سن نام وززوا دنع والا لاممفلا مع ان ةع.ّصرإ ١ ىطهتنا نسو (ويم |هلوركيو اهفلطي نإ عوزلل بحد : عال ابن اننشو) ٌاداوةارها قرهيسولو قيتع نع الارتيالن دهسفنلاط انكر قلا نايزاركالاو ةداهيتلا نيب

 م - 6 4 6 ن اكلاو حولا ٍِم هم سلع ألو ميرزا وي رْل] ىلع فمقر لا ؤ تدمع لل (و - :ءافزاو لوال (هكيلاو هبارفلاو ميلا هت الخ اهي وجو ا بجابساو ال ا دول ن از الا ىلع بح تقتل يي ميقنتاوب) مس و 0

 ا له عي ريسالا دلواو ةينضعمإ او ىظلر شالا كع |
 ل وفلل (ميف لك اقعتا

 رابع ص 0 قعابريوسد لدي ابللمك
 نم ورمى قمن امرنا مع طقستالو عانت الا ص ليلا ةئب اهم ي هندواوم (هتأل ٠

 نم وسو نور زر دل دولوم اك عو ى هوكي ايام عم اهد وجو يت كرم الار واه
 نمحورف تلات لو هعنا دن او اب نهر زخ١ :اهاسنلا كونا اوهنام بجو ف وروم اب

 َةجوُر قحامر جو سم هاو فرو ول اب نهتسلو نهي ر مملع نشل و هدن) ءيلك
 جدو اودوار ويزهاور تيتْملأ ا دإ اهو سو تهطاذا (ههلطب ل (ق .بلعزدرز/
 و . 1| نم (لكجر يلد ى اهك وع نعد صووْرلا د وختم هينفع لميزكس /عءه داس /

 رع( وندو اهتقفنو هتقفنل بعتي و ملعهس ا لص مرر نإ لعام ناركشتن ا كنراو
 لعج انادث (هقلطدءر بارض الّتي ة ارم ا دن نا جور لى ادن هدلا حاير ا( (مكتنس
 ناكفايلاع اهفلكتن رهو ن كسالاو ةرسكك)و ةفغنلا تا رووه قووح تك لإ: ماع اهل
 ةيجوزلاب ترجاولا فيو او (هياخع ؤمدعل ومَا سن هرلع (هل اهذعض (4يملع هل
 فن نإ مداخو ىكسلاو يبل عادم و فيظنتلا لإ و ةوسكلا و ما دال ماهطنا ءعبس

 فلتخ ل الو متاعطلا وإلا بجاولا بيترسلا] ده كك نص( /(هيّدرو مرت مم
 لك ديب اننكهماولو رتسوزلم جرسوم لع يو عب 2(َد هيب 2اوزل | احبس
 سفثاعوةاهلم اروراسعإ) اب وسفلا ىف يغارلا دب ره ص اكو دلع ةرد ان هتليلب حوت
 أوذ ىذنيلى اود هلوقن تو ونت | لضإل ا[ يح اوةقمصتو رقم ج طسرتم لك ورق
 لاب بحر لام اههدمزلكن اوم (<ب ةر اذكلاب ةقفنلا -٠(ىدزلار بتعاو هتوس نم ةعس
 عا ىيذ|//ةز اذ ىكذر نارع ىرتالف» اهزلآ ةيبصو ىرّدكاو ةعْولا كرقتسو
 ناره وشو ثكأل/ يسوم ا له اوبجت أر اهبظلا ةراؤكى ع َيمرهول بجو اهلقاو



 ا ميقدزلا هبوتكوخ اول م ا ناز ر هوه و لقال سعم اءفعو وسوم ا ىدق هدال
 اًمكل اييط يه را عنو ككل بسرو ليك و قصنودم هم ردخاه رص 0 1 و هرصل قيوم ا مرلاول هسا (رتشس امطسوتم اٍلعو بيغورلاهبوقشيو
 3 0 0 ركيزكي (ه ىرح وزهر سو ميلع ءينايلصر] وو ره اطل
 لاق دارعازابدجورلاَةَقَعن رب هت ب راع( ى لع درد تدر اا ةهدوٍ كسري
 اول (ناب بحا اعيترو ايس ان رعاياها فاوصا| تقل | هلا ةءادد ارمالا امري ,ردوجتلا لف فلس تكي اكتوننا يعد ًنهاهزل ترعا لل يعذال/
 امويسع لوال| طك نه 2

 ماو ”داس ولآ لف ل اعف لى و اطرد عا راسم عتاببلا 5 اكَز ف ههه اه لع (زب تركو هرم نوحسو ْتالحو ةداهوتمإلا لاقغ دش قلتخ م او ةراغكلا [ نم (هب رعت سح ةياقكلا تلطنإ 0 ١ معي يف ع يشل ابدهيتقتسم يف نعو :ةهصيرم اة قنن تطغسل راق 6مايآلا
 (عسم 2 ى ر ترهيم

 بسلو | لاهي كس راسا ةعيا راك 11 ا ١ ايسنا ةعيرار كدر د ن
 077 كام عجْرحال يعول ك

 ل و تاما نيكل يا هتوف تعدوا قاليصدبو رعب قرت ةسرؤع وول (هكسم انهرسملا لومي نأ 0| كو يلق د حالك همست وا وكر اهيسكه حدب ال بسك 20 :
 دبل رصرللاو مكر ارابسب ةجوّرلا تعداولو سلو ل اعل ٠'ىكقو (كلا 2 .صخيل ايزك ذ ئفلتكر م سوم (:ىكسم عجن رك ان ]ل/و طرس و تق 7 نيكس
 ظ 7 ول ليندا يخ مذخ يدا ناد قي لكلا لاما هكا
 'ملاهدكن ا ارهومعو انئالمواو ىز هيركنع(ءا ةوندولا

 دوو 4 نب توي قالخ فلاتر 2 اذا (2رلابب تدع - بلاربتعا اهرطد يف اهييلع زن لاو تع لاكستعا ل نا ع درو أم لاق ةجورلاورتعرلا دل عي فلا ل اقناع كج ءحرؤبإابم يعمل اك هر ( رو قرطغلا كل اسف يور 4ربرم قوروم ابقرض عملا د هد طلة قوي نيمل) ىرعلاو يداوبلا لطا 0 ا ١ اهررورارتدارجسما ”رطنح نم ارثرلي يار بلا تت باع وكؤم ا ىطلا | ىنج يف بجاولا همم ا وفن قؤنب هدى ون اراك بر ائازل ايس قننا الث 0 راع هوت 0 اا ةقفن اوك دوما ةر هك لكي همإ نهر (هكلا ياو 00 0 0 1
 كلب توك ةيلرب اك 0 ادط اهل ليث ا ردب تع الشتناولو تي 1
 اسود هبات نوح ماو ئ ندم اا وكت ذ

 ل وعدا ولا لل ]رلا لاه اك تلف سيخ املا ٌ

 و
 9 ع

 7 م

7 
 ّ؟ / 7



 قومك ادن اكول اهمال ثرلا يا هذ ىداال بجد بل امثا فلتح و | بف بل اغالو ا !
 رتنعيو وب قداللا بجو ارفزو |)ذع هئورور كك ىلكن افلكت د ىدززلا ظ ٠

 راد ةعاذض ار هرق را را او ىو اح ديعوراسلا ||
 اءاو عوبما لذ مَع تفتح نيتي مارسعاوا هدديرسيلاول تح بوسولا تقوم |

 اذإ| مدر دحجبنت د هربخو هنجب# ندلحيلاانغ اهنال ثلا يفبرككذ اهل بحو ا
 ىا مراعو( ميك بقع لاح جم هدعب نكمل امإ_ تا عولط ئه تف 1

 قيدرلاو رب انم عفنلا يركن | د الامس ابح ماعطلا (نكيلز هتصورلجورلا ١
 هروتريصك د 900 | هاكرز : و تر (ذكلا اع اس ارق ت (ّسر نيكه يك فرصتتتن 1
 يل اهدا ريغفن هكسن نأ لبادارعسلو لولا» باهكالاد ابتعا هايل 1

 تناك ذا مك (رب نين وصولا قكيو لضعل ىلاد (َقتعِرْرْيِع م تويرلا رانك :١
 ميلعولافولو دن اك توقكئ الا (هلل ال عمدا اه ةمالا مررنا اما ةرح ا
 يق هربحو وهو هه نمرارتوزلا ىعا مك و نينم|رتعإلا نمرسل سل ا عمو 1
 0 ىف هب رص اكهرؤبو/ هسفنب هالوّيبو| ل اهل ذب كلذ ه ةيوع هبلعىا و مإإ 1

 ةداولا يف لواستيب لل بم ا نا هريعو طربولا يف ةكابح هتككاوا دنع! اي نار سوحملا "١
 اذا ارد قصب قىه<صبتت نورعل (و هرم اهل /نم وسل هل (هفيلكت ور كذام تو دب "| |

 بجا)و 0 تام بجي ١ مكوك بلاغ بح ان ( 1 '
 وممن يالا هلت هد 0 1
 0 ركز ونوم اهي قلي نإ هدلعف هسح و و رك نار اكلك 1

 ز/ توادره عمتك 20 ورا ونتعاو هم و/ عيا ظ ١ دانا 2 ل | تريصت لل ل اكو بد 1 ١ ظ ل اهيل ون ددل نب الب ةدس تسلا لات نا ١ م نووي نا ترص لب لاو يدبتلا ترم تل اقف (يم هيلا عم دولمة اغلا ظ ١
 ١ را زا نيما ةحزلا ثسقتسم ماهط منال حالا ياهيض ايتعان (ج نصورولائههرعروإ ١ ْ اره 1 (رع كدص احا ن (و يصارتمل اءطرشس ضايتعولاو بجاولا يح دنال ههه 7
 ايت | روجإل هن اف ور انككا و هيؤرهم اكو زل اكل او صرع صارتلاب هنعهنبوعلا ظ

 رقتسب الر اوكا ماهطور قتسه رورو راسم ا ناب نوال ب اجاو (كرضصبقل بق (رينع ا
 ليكمل |َةَقفملا ُفع ضايّيعالا وك الود١ صال) نا وّمالطا ٌةبْضع هدصصصبنت نيو(
 مضوم اهي كو يل اذا ةصفنلا عل ةنصورلا يدل غم اهلطق ويلف همغنعامركوزلا نم ١ ضايّعإلا قالخ ا لحد ةينص((او ديل اهيا فال همكو ْزوّشنل (ب طوفسلل هنصرعتم (عْر إ/

 ميلعوه نمل نيرا عيد, فعان ايبوج هتف ةينماكا (ه]زوتش وخد ليوقتسلا (ٍ
 ثرحو ىإررصلا بان يو هضبئ ليك عيبا باب يةضولا وترسل ىق م ئندصل/ نع 8 كانعإلةروص|لاوضو كلم نلف نا ةوسكلا نعروزلا نع ضايتعإل] قى فلما كحو 0١



 ١ كال ىاو ندرب اد رصد اليل تب نع ال/اًترتغيال نإ طدستسن ارصلا ئعوض ايتعال/انزتج
 . الا نمدنو 1 به زإ ايلعزوج الف لنجل فاطوكم اقبقد وا ازجالا د اوقب كد اكابر هع
 ا تئارّوِمرَكَو اه تزغا اد (و ءالصإلاو بحل قع (هنؤ/ ربما هب عطقوز اوما اًملاو
 مد اقؤلا هبورشاطل او هرركئاهاو ورانم ا ذكف فرظلا بجع اذ ام برش وير هل )(هل بكور وب انو صحا ءالك مزج ير قو يدرارلا عرس هبو هوجو فش الو شيلرزلا ١ لاقااهل بيف ينعون (م رولي ل نعوو بعرشلا ام ماهطلا قال دف سصيصحتع قل ١ تزخا ولا وهون اعجقلا عروطلا زكى نجار يع تزخاولاع)اةيرعو اهيدق |١ يلاديلعو انيتسا هلعجر اّزاو نالطبلا ىم يقل اف انو ايتعوهانزعج كد انر عش الد لاق درك اسهو (قىر لوالا ق الخ يلع توزتكالا لاقو ىعر ار مهجبررو هنوع ال اهّمح
 ,اطلادمظن عانهإ دلوع يو يدتنا طعس ةره هيلع تضعول يح (ئيلْع لل اع (نّمإ نوكتو
 /وزلا | مدس لك اول مو (ى او كسملا |ل/ د مل بءزلاو قصتست (ل اولاتوناليَعَمَن ١
 ١ يطور ةدييزا لاكع حالا يفاهت فن تطقس ضايتعا )لو اهل ع نهى ا ةداونا ىلع
 ا ةالخالو ر 619 عارتر ع تع هردبو (3يلعودلا يلسويبلا نإ دن داعلا نابرج

 ميلعودايصوبلا/اع عه مّدسال نايولو هدعجّة يمس تبلاط ةررها نا لكني لع
 ظ اذه هظويرما# ىام نم وكرت نم انهت راني م هلع الويل عمت اب اب مكسو
 دنقلا وعيب ست هرؤد عوطتو رجاولا دول مل مر الل موش )لن اتناو هيف ّسال
 ظ 0 الاد نايس تدسنإلا لاق ةدادلا لعرمململا
 لدوه يلعو َقداهْيلا ف ص وبو ليعس مل كد اكل ن وذ دعم تاكا اذا اهتايد
 داهناننإل اكو املا برك آلاو سور تا لات لخن دب طعم تدافتثابتا لا ايّودل اطل ١
 . اهنيميب ديكت كوص مرق نار تو مولع عوتلكا يدلان اكن ام هب طعلاي سي
 ماىطتا هيلا لسر )لير يوب ىبلوعح قنصل الوتودئ الا اهشسك م وكريم نإ
 لولا اي ديوس مل هرنع تلك ] تو( هتاص نورك ا تاكوتككا د صحاوا
 ةوصك وسر ءيوورلا نو ك1 لإ | نك طعس وز /مارلا دوصقلا توين االا
 (هِلك ابامزحاهسقعن طّوست لف(. هع اهيلكا قن ار مص هَقل ايدهيفسو)
 0 زداهطوقلييقلبلا او اووطّتم م ورلا نوكمو[ .دناء:ضورلاوتهناكمعم
 ىلانلا كحك لعو م تعد امّومإلا ىلإ كد دقو د قدم كوتا هريق امو
 مالا اها ركا ةرمائارفاط)ا ير ذالال ام كوالا عءراسما])وراسصع]//يت
 ند ديرب تصرلاٌّىلطل ارسلاض ل سصااتوكيٌن و بني (هييفت تبحو الذ
 (4/ وجفت وزلا فسم ىرطا د الع رص[ اق عد رد ديس تت ة اود ا رك اه( ضو
 برا اهكيلولاى والا 2نلا ع ماكإإ ار طوسسنو يتعود ع( لع هعبرل
 روض ض يك مصلالكا لبق ا ماعل جاهز ودين اه اهزيرست مل اه اهو كفد وقنا
 («وملع دك اهن)و ماهطنارس ياركو ل ا و دز ناي بج او لان وو ن1 د هبرتعم
 يف «)تذداهر تهد ماعطيعو (هرئماجرلو ءاسزا ل عامر عل احولام هلم هّسِد د

 رق



 7 ىعحكرشم تمور (و( )لا هعد اصلا وترتعزو مف يدى دوصلا كولا ٠١ يعصب دا ع هعرعكون ذادوجو توكيد الغوريلا زم) يزن ولاا ور 5 ا )2 ىف . رك م 7 را اكدذالإ اغانازه بهزا اهعارتتاعن سرعت ناو

 ١ مدالاوهء يما
 د عرّْسو تزل
 ورع/ اب ءرش اعلا ١

 مدل افلا يلقتروو لاحم 1)3/ىم ست املا 7 7

 لطر
 نيتك '؟

 _ل اى رلبلاةراع بك اذ رعب انو(
 وفد يارب 0 |
 (ميردا تولرن امرا مدالا هعزشب مع
 مع دال كنا 0

 تنافي دحوب لا قتداولرطتالو مدألا اهل بجو هدجوز ية الماتاهئداع ر مطر (مرو ى كح د ترم بك صل )و ىد
 تفرق زر ول دووم اي عد يف اهن داوقل اهرهكصو ى اكل ارسكب ةوسك (4ر) بجيل اهي ةوللاوشو كل( بجاول | عروش مث هعيع هسا اه اع مايلن] فصعب دكا

 ادن رم بجو م د داغ نه فصنل | عر كلااطعا



١ 
1 

 ظ ثيرح و ل اوراس عيؤس ورنا ص هددا لوس نا يدعرتلا يدور الع ف مرعم اب ووتر عسصكل
 ْ ديالو يع سس حئيرصل او نمههاعطو نهتو سلف نهوبلا ا ونسحم نارابلع نهيتح 5

 اهل اه (ذكف لتحت ءةتو مسالا دبع ىلطني ام يفكيأل هنا يلع # 0 ا
 زوالا درع نا تخيلو درملا و ركل دازبل |(ةالتخابو اهلارشو (هينمسم ةصخس
 بجو ةرصاسوا ةدداب يف اهاقاو ددورب كرصحركدول يد احلا يو برأ اف لمص هنوربلا ةعبقرذالولةرئاوقدومبا نلعب اأو هداسع جاو ا 3 ]واد زاوئر ل1, ن اتوب (ركلو هر اص | ور ورل اراد فال تخاب
 ارملف لاركتسبل ماهطلا ود اغؤو هرهد (تم اب نيرتم ةوسللا ف هد افكلا ناب بيجا» ماهطلا ىف اهو تفرد ةوسكلا يف ميم تعارما ا يكاذأو سك هدئع ىسلوتو هيك
 ١ قاس طي قئوقحو سب " رهتسا ةتسرع هبلعاميل + جب اهد لهرجلل هوربتعي
 ١ اهيلصاك ضو اى و ريصوب و روزلاق عةط(يول بوجويراوُسا 2م نربلا كني
 ١" كتئوه +ترىموهرو ثروفلا نوصيو ثدبل | لؤسار شب طيح توُبوه و لد [مسو
 ١ بال ارو |رسن مص |ممقت هل ل رب ورجح مل |ياعدرفموهدو ركزج مق دوه ادع
 "' ناو هسل تدانعااذا< 2و1 لاق مه بوجود لكم ول اورسو عوف لرقو عجبا
 1 ' دل (ت اعالؤ فسملا فاما (كلا يق هدوجو لمحو بجو طوف وار ريم ىس) ت داشعا
 ١١" مجد وكعد سارلا دب ىطقن اموهدر (خو ههالخ هرقكم للا مالك هرعر نو يدع ا
 ١" سلي ورلاساوهوشو د وعملي علا خف وف اللا ن ائداواهر سكت رق درهش |/إ ن دعم
 ١١١ [ونلاو سارللو فكم انين و2 نس صورلا ةرابع دوت اهىالح كعوا لقن نمارلا
 ١ راع ترحولو ب درو( | لا فرولا ه انهّيقا نا >(ةبقلا اهل بكو دوكرلانبإ لاخ
 | ووري و يت نهزجرال بحل تومبلا ف( نهءحرا فيسبليال ناب ىرقلال شرا ان
 دررلا ع رول ةداعلا بحة در وا انطق ةونيح دج اتشلا 20 يلقهتجوزوزلا
 ْ 1 ٌنلإ لع كج تنل ايريقتلاو ةحام اد ؤدد كاف نان رفا ناتنحي دربلا تخاناف
 ! .. كون /5(9م) واو ىنحرسلاهل اك د اول عقل, ١ بط العاهل بجو ١ ؟ رولا نع باشلاب هدرابلا دالبلا فنفتسنمملا داو ٌةدرابلا داطبل ابةربفل (ذال/و

 ا . , ريو هوب عبل دارك عملا يا 00 / 0 ناهاورورسررلا ل هارقاق اب . ا 3
 - فوك م كو عداوت (:مدزام) بحبو ر ظنت هو
 ها تاز ياماما كان ودنا ى| اهيسشجو اهرتكد

: 

 00 ا

0 

 ' أ مهلعواز امو 5

 ١ نمزوالا ةارعال بجسم

 ٠ قو قلم نع (هلئل هد
 ١ ططوبلا ب صلمفل ا هاوو ترحب رمل ا قلعو (وُّنم ةوسكد ابنع / لع

 | رسب ٍ 7 .:4ل15 بارع يف تعفن! بوجو عم د إ|) (يف بح و

 وال سلال جو كل تم طا ليسا م
 ا ايهيوح أ يرو هتااورح د الّيلا ىويكرلا هج (يشا ىسلي ةداقلا ترحرلر معد

 هنأو



 # مدع 01 ا

 ىّس ار يا (م اهيل بح ةدوج اف ه نع بوي يذلا قيؤصلا ئه نتكاهز ة(هيطعتال هنا
 يفص طاسلبقور ييص بضم يكايلاو(*لللا ديوك 4 ازلا_كيوهوببث ازكه يلع وقت يما
 سهم ا ةجورلاْدِم فييعلاة بمحو  اتشلاف مالا كب دبل وا طسوتم ا ةحوزلازو أ

 فقيسصلاو اهكفو أطلا ناكس عمافيرتو ونلا شب وطناهل بج سوما ةجدزاه/ ٠ ا

 0 , ال / كفو اطلارسليو (رعئضنو بهو ١

 تت دعب( وبسس اهلص اىةدضورلا يف ل ان اتشلايل اسكليقد 5 ظ

 تطقب مي جل جالا ين هبلعاهل بح < راهن شرفت |' ا 1
 اقرقلل هداسولا مد اركب هر هبلعاهل بجو ةءبطقو) هيل يا ثلئأ اب ةريثد " 1

 استكاو فاملا ل رب جوملم اهل بحبو در ابرلي ف ايي ق الور مالدارك ة انو ')'
 فسعلايق وراويال اوت كول ةرلعو قايورلا ل ويح ةداوزا | بسحي هكر كو فسعلاى أ 4
 ليشوأ ا ةارمال هددن امو شارولا ف يول | ؤببنت ورع بحي: مه (هرطاطش م١

 ثتكو درج اءاو ةنس كَ بجلد (عهيب (لطسوتا او لز انلا نعرسعم او هترم ا ٠
 حلا هبلعاهرل سمكتو ل عع يظنتلا ةلاوشو عب اولا ب حاولا تع رسمت » ةهراعه يمك
 نت اكسإعهاش ا ميلا مم هبوشو خت قلد و اه دوت ىلا اسوال نه ْىسْلَمَمَت 0

 اًركو (هيروُسرا صرت قراوتب نه: مروا ليجرن ين ج1 عّسملاَهلإلل مس / اهضو '
 اهررلب فرم يؤ مالا هتشتملا هداه) < دردام اهلا كامب يف
 ةرعوبا 'قشمتوو 3 يددوال] ىبجوعبغتلاءادرولا بيطلانوتعاول شع

 و رؤبلاول (ةيلاكرصو ب (يدلاراسفل نوب امعلاو نا اضالا ب مجو نك '
 َْن

 رلوج)(َوهلا لاغر (( ١ث علا هصو مايا هرّخءو/عوس ارب بجو يتلا لاث ار ةنوجوت ى 1
 نعجبرلاقاكوشاظلاورارسلا ندد نعاوتكسدرضزل/عف لالخ ال اتج ادخل تلا ذر تأ
 ٠ىلعاهل بحي .وىّس ي داورلا ل هدا يعبي الج رولا وعبير هيعجد نيرخ (دملا 1

 قع وجرلا اور رك: لإ اهجايتحال ةداعلا بحيلع يطخو/ روس م ىداولا هب لسفتاه /
 صاصصرلا نهو]دد | (طخ هدف مر يوّتشو وما نرسل مم اركفدوهو ككرمد ةداعلاى ا ةرعك

 وم كرهرلاو ذاق ةواذع ماضوح ل ريا ]2 قرط ندو قرفلا سكب دنانطنال/ة4ار طي '
 قل ارك 4ارل اياوبزاتز باركو اكهنورب وكري اذا ن اسعار وطول ياعخرل كّلرلا يا مم
 ىلحلاتال] نم هلو ادب هذ نيزتاهالءرطعالو باَسَح ألو ببطالعل مك ب بلعاهل بالو 3<
 آجملاع بجو (هلهامهن و هيلع ب < ارز اهل قحككذ و عانيتسالا ل كى ةذلتلا ةدابزل 1
 يلا ضو الاو اعرم اد انللاندلٍ وسو هيلع هنا فص /لبقاع لم هيلع وز (عدر 1 ا
 24ج اذ ةايسسسصبتت : هو ءاورلا يف فرص اَهرلو هملع كرك (هرنأل اهمدرو 1 كلامابإ ١م اهل ىرلعاهيل لك _-جواهلسغور ارزإ ينك ىفع يت وْرآل فيظنتلاء وم قل او 5 هدات/اراملاةر اوك ىفن[ا ىهتسم لع بكل أولا لغو لذ نإ نت 27 | كك دوو مجاحو ييبط رجا الو ىصرع اود الكرمل لل ىلا له ةدد (ءزاو بعدو 4



 الرو ماعطلا ع نا
 ومالا ىعرذ الإ لاق اكزكا زكا هود

 || ل قلارسعو ارملا
 ادعراعدالاو

 قاقراوت هور جادشنمو فيقوم يف اهد اهسد١ دعي لب عطف هكذم هنود نلس) ا و طرشي :يرلعاو نمت نه ور (يصنالو 2اوَد ل( قبيصو ) ةعس ثم (مر ا يشام)!رظندو ةدجو) اررر تزكسا ناذا تكسب نيمنكت نان اقلارنا نع هنزل آ 2وزلا) لاح ارم ىدر ثيح ةوسال)و دقزنلا الخ !هومج جهدي كرف هذه (ةتدا 21! (وزإ) جراعاش» قبلي نكم ا توكي نز ديالو يدا ةبجدزلاع نظونكسا ى ادترلوتل الن اهلى ةتلط[ا نال هّسيقَب يا نكسم هدلعاهل بجيش ل اقف جلست | وهدرو ىسواسنا اولا ع رك من ماها هساطو ب (يكلاطسّقب س اح نهو) ف دو) طسوتمو) لاع قرح ئه هذ دئدي اهزاروهإلاو نرإ ) اينو فزخ دم هوو ةرج ةددرقلو سس( لصروقو شد ند ةوصوو رو هيو ربل بحب يح باحوزنا بداره قالتحاب عونك نع حاولا تارا بد توا ور ناو "معد سوه م هدف قرغز نر نوعا( / يق فرملا عابتا بابلاسايوو يرذالا ل انةداقلل س اعلا قدرظلا ةويرشلا بج ن  لمتحيو ماعإلال اق قذوعر هزا)كروم ا ند نكد ريد اك ةفجرش تنامنت ءساخلا نعّلالا اع اذه ةوطاللا لوصف فزخوار جوا بكح ثم تالالإ نوكى تكد ةدد (يلال طال ١" بكال 0 هوم لذ اناكرهاظناو وزمولاق كر ياو يارسلا هر ع | ردو ةمبنتفو ا. ةرط اهم ا نع ذ ايف يكد نورد مست الة شيعكلا نال (هر اين هيف ١ كضرو جف و[ وز ءاهلانخالاو ائرؤو بسلا ةلآل نال اعم اودو رجول كالا )| ولا لام ايجغب يضو ةعص مزمطلا مل اللام فاخر ردك وعدو تالا ١ رسولك نايا يع ماير مالفاو ةالدعلا ىلع اوقاف باق ا/اهحتفذوبكو نلعب برش و لمإ 2007 8) بج ةلاقع تيبلا عاتموهو ى ما! بجاولا قيس اهات 7" و) (هنرب نه. عتاهود لسعد يذلا ا لك يف ىاز2 هر طره ضو شارزلا لاق هيلا ١ ارراّشالا ترمرقورهتنا ةهيبسب تيطو وا تتزولا»انالنعل يا هللعو رز ١ قع وبوجرب هدو (رو: ىف لاققلا هزجووف 2 هزم ) يفام باوصلاو ٌةيهيح ندا لاو بوجولا ١ مدور وهورلاو ليجرشسلا يفت اهكح ملل بر | مص عبب مالح الايف فاظخ ا هبسبنت هيب ١ قناعادب اي مرع يف و نصيخلا يو ورم بج اثر إو هنم عصال ذا ع1 مادا 0 0و 2 ران ادق اءارموع هلشب لاو لع صدام ل نال فعلا ١١" وضو تضن اذا (هملء الو 2663 هي 1 نادر لع يك بيإلا هد ١" ملعركزبو ىاذز ف دوقضوه»ر بتم اعتلاد قع نالو لولا دلعت دعا 7 001 تلق مب انوي هركذ كلش ءارل يدزلا لعب لاصاب ل

  ةهدحح - 255 عيب مخ ع هيا

 5 ةدحسم .يبييييخخ من اتاثحتلا دخلا

 نت



 يول (هرر )و هيم وتو هنج حسم (ور زل ييبطو أه يل اقشداو بوو ولن مسي )ل (ريولو هد اضرلا اهصزلب ري مو نا ةئوه يع طقس يح اسم دْحال اقول ول نا اههارخ دلو | فيم صح سا (هربزوم 1 فورم ا ةرش اع ا ثفزيو نال نول ارن (دكيعو تن اكهد ريع طس وتحمر سوف مارُمالا بوجو 4| هذ ارو و ءزركلا عم كل اهمزع لوغرل) ثم اةيور ) وشم ول كم نهال وار لاه ّ (نوعد اًهارع اهرجارص) هلو هل اهم ! د وس /نمو هرا>لوخد نع هعزم هل نأ اهو اه ُصرُخ١ م ممداخة دايز توزراولو مد (ى نويكاه صلي إ)و لا دبإلا دله ةذ ايحوا ةببر تره نآالا فولاإ )عططن (ورر متر دوج الك هلاربا دارا اهداذ اهومدر م تاهو ) هيفلاواعداخ اها اوذام قالذعزرتبالا وي ك///و ضو ةحورلا )ليدز مد اهنا نيروت يوم ا ئيروعزلعةضق هسرنتر و لاجرلا اهالوتبو ىوسلا ى اوم 5 (ًصَفكَء ه اظذ) (مزةئطابلاة عرض قائظد ٠ ةنهلا هيدا ايا هسوزاوحمدع يعرذإ)/ل اق كدجولاورظنل امر هلو لشد دلااهتوارع كيور راس ةدمزب ةًورطنلا رخل مرح (ئشول دكت نوي 29 اموس ول اهل اكولهتف) اوريو قشار مر ع اريس (يِص مد ه١ نوكذومك ا دارع سلو مارحالل ثانإلا ثيعت ضعت تكد هم ]ك دب 70 لويد وصّقل | لوصخ ةمرد ةعا وا ةرح يم اهبع ضولع (هنالادوو ةرحادننو) يصل ,اولاق كول ومو و[ ء < اه) كلو فورعم اب عرس اهل 1 نع ونال (قيعارش] (هءجز تسب لإ ل قتلا اولاد ميول ىو وطء < اه) كلذو فدرفم اب عرش (هل) لع ونال (قيح رت داعي (هسغن ةعّزخ اهب ايالركة وتو ا ةرجاتص ٍةرىوا ةعابم دو ! اهلها اهمركي تكدلبلاة داعش هن مولا قي للاهن ركالئماهسيإ تي مدكئنم تناك اب اهسفنةه م> اهب قبلبال ةرحة دعاء هبلع بجو اقغمد (لاوهرم عيإسلا بج اولا رسمت ددهلاوما يدان ةحابالاو ةداءال/ يعير وعل ع كرعلاقلطم ا نذالاث للرد قمل تنور تب نبرر ايل هنكسةرجاب(هز ةبلاطمالاو كسلا ةحاهبف طقس ةرماهيرنم يعروزلاو ىحت نوت دودو زرمز فو

 دلما مد 1 ) ةدد بش اوامر اه نع اهلك و اهمج فرصس نزامرو افربلا اهيعثرتل ةجورلا ودع لاقي ننروكو (هسمفن :َوّونن ةجوزلا كلغ (هيسفن ةقئنلع نا (نيلصاو
 عيركتلا نم لدن ىذا هنويو ةرانرياصن غسل /ملزي دميرل فنا وركذلا ولع ظ

 |رومف (ىر | نؤا نب] نم ير د الو باء ألل لام صل ىلع عزو ممم سومو يمر او ةهو يا نيب بنإمل] تم اغتل سوسو رم كى اًءلإ ورسوم كت هتوف + ا رع ان (يع محملا بدت يلع سرتما دلو هيف ةمورقلا تراست ازلف اناع هنورب م 1][ىضُيِلا ذا اهزيجر سعد لعرم «>(4! مافطر اقع ىاوظر
 :قزنلاي مور وم او ةمد انا ناب مهب طسوتم ا د تدك هجرس |لريرتتلا نع | اومدجوو ةمو ريم ا ٌدَدْعن (ةل وفد و رسول | ىلع ثءلْمد | ورمإ / و ةعورشم ا ةقفن



 رام لت هالتد) مف زلت ا (عضيب لام اتوكت ا دوغنا ١ .ةل احر آلا اع ونإلا ىو ةايوج_ نو يرلل دوكد نا طاوس هس اثل !قارك :صققن لاح ل ايكو اهُترالا تاون الل ُن | يمارس تلا لاي دازي والا يف ناي مسي ة اننا يارضو ص فن لاحول ةلاح | 0 : 4 كا نوفل دار ا 0
 ١ بيكا مرسلا يف نيهجولا جرا لعلي دارس مد ال بجيإلاو هذع وي اتسم ٌءركؤلا محا  يرَركا وشلا ف نيهجولا جرا ىلع ليوارس مد (: تا/دوضلا نه كيغؤو ام( 7 | سنا ن ااّد) مد (هللا درلاو نها بوجود لجو أل دانت اكن )و تأ ا 0 لا ردع اراك ق امن اهاضيا ةمورّئل قب وجو انختن لاغاكه جو ال/قككو 1و: اوه رض جرت 0 ١ ةءاهيتمدل نآلا دولاو ني ف ةمدرم ا فالذي كذ هياهمبايتحال الا طسوتم يعول و اهلا | د اان اكارحاشس و (ذيص 2 دره درو خو ةونقمو صيق نم طسونلا(وّسحا ل ههيو باد | عدن ضيا اهل د هب ةجروزلاًة قغن يف هرم رايق قا - ا دازيامخلت مالتدارمغ اى الث ا (صضس لاما توكي ١ >رفنا اء ١ فوزلا قو ىس وسلا (ينعلهف ناك
 1 | ناو كورم ا نع وصعت نعىوّوا دج () نال قاوعاو[تب ةرح تحاتربا نه فكرهم أب رش اهي ) نم : | ارضا بف ةنايزوراهبضإ ةبخراةعزر تناّوص اهل ام نم هيلع قفنتد امد اخزئئتن ا 0010و د و ا ١ اجل لو ىلا أ , 0 قم احلا 6 | | فضحع كب ايلا ل دبور طعت هدوم لاقلا د نسيم (و لذ ليزي اح اهسيطعي ناب معنت يا 1 !نعولويبو يهوجلا انور داع ؤيس ى سكك نئييلا (هيبلا يم اليل د دلع اهل (عقب الثا 11 1 و رع ا ' || رفارت نإ بو 3 ىييزتللدارت (هيالن ف. دو طا غيل لا د (ّذل يحب )/د قفارلام الك للاب ني 0 | يلو ةعورتم اى ِعلعسو ((قتلبو بج 4 اعلا ٠ ع نو (ًهيوكضإإ/ي لع هعون نود جعون قكلو ةحورما مدا ينج "2 ١١٠9| رعورسول 0000 ارميمل هك عمور مد (ذلل كو د يعيو ىسولا يب ميو توافد واعف ْ 1 1بح 7 0 0 ةرذؤو ةييصلا ف ةدرابو انتل هي انكر بل ةدطغك |( ظفر ل 0 ل وبلا ْيَّش ١ ناك ةداعلا | قر اطعدكوراتو اميل بجو داعلا يس بك و رتسلا لاكو ةّييزلل هنالةهو م تال ! ةورووا|اتشلل ةمجىناو ا ن نارك (نلا بك: لإ 2 فلرمحاا
 1 : حان ) كيج ام ياع هنو يف > دب مسيبر بالاول !ةبجو ىعيرفن شكو ةذيس 0 ةهس قبال اباذك 6 ا يس عش د ك1 كيل اوارحاتلا قفإو نر ره يكد فرعلا اضقن قصياصق لوا تشر لور ةوسككا جد | طم ضال تع اطاو قت( قتوسكن ع ريذاشاطعا ءان ال اذلا ةرجارجانسإ ا 'اهيلع مل ن دره (طنا مانت ل ىواوج دال ىمنع هبا يور فسم ا هذال عدرا ملل اضخ 1 يسلم ش /اااهحكس اياواهلا عفدبالتكسملاواهيلاعقتاوحألا فه ناب لمال جا يارا ١ | ةالك ولا اهب م كتاب اي مد (:لا* تكلا (زماوه ل يق  هدذح انهم بجوف ةوسكلأ ذو / ١ ق(يتالاب اهيدزكلم 0 / ١ ىدالا قف يع هلوفاعرخ هرج اب 1 مو قيظنتنلا تالاو 1 ف ووط لو انتيل تاورصص اول دان أك : وولي ولو سعاواو اعط نوطزو كيرف وسلا هنيغ قيام نم دار تا , | يعم لوو ارش ماوزا رو ككذ نع اهوجز | و٠. د اهيسن لع تاعي ناياهرمب ام اهتقفن ضيق ا | 1 تقرا هبت م عع رتم هت نواولا يافا نال وو ناباه سي ماه ب : فرصا اقةحالاهاهلاومارب اه داع ثم تاس نا يس نس إ 5 ةرافكت اكالماهتين تهعااوس هيلع وهمس لذ ى وني نإ كيفة ديصالب ولو ركيلع تي ورد 1 | لهو مداد اهطكة نرع اقيرموعل 0ك سب ام ىف بجي ه وكله امهغولط وتنسي الوذ) ىمرع |[ ملال ١" خد (قلاو تكن 1ف بجي د هج ةداولا نايرج اهمارشا بمجع هنو دنيا ب دالوا كل 2 ابك 1 دوا ارك ةقيقر ةج وز يخبل معلا لاح مارخا الد جافا هدب هده || |هسقنمركت ناغ 00 يوب اهسفن ةمدخ اهب قيلنالا نم تهيش اخ ه زع يفتسال اهل

١ 
2 ' 

 | 0 هردر <



 0 م اهرارعالاب ني هبوب دج مذ انجل ف يا هك تفلت كله طصو لوا ةوسكل ا هاطعت
 ممرعل اطركسر عتاب )رت و ةيدمختلب لمتقلا

 اهيلاومو ورد ورا تمر هشت الب دال (كل نإ كلعورهقتلل وعل 2 ا تاذاضللا هت تنل
 27 و رو موملا َّرّرفْنك ل صفلا ةوسكن (و هوملاةّدعن قاكهدلع ا ا جا يح ام 2 يق ف د ( يم د نال ل ا 2 - بجو (هق (نيل يلف ةفيخم ةوسك اهدابإورت 6 ام هريمؤتل ةبافكلا قاع [ولا دبا همملع ولا

 (ىمربةَيَقنوإ ونس ةوسكأه (طعاول لوالاي عدل بقسلا ةكفنكت ادرهل هدم اهذال
 -يئوساوبتتفلطور لصف ارب و فتتاه يح ةوسلكلا نمركنولوز امم ا 5 كر لاكي الا 0 لصفلا © وركردا زيعوملا نع ل والا مويلا و فنعم لو إل/ ل دصفلا (ذا ف تتا(ث الّده
 نبا لاقو لصفلا لواب جحش ةوسكلا نالؤسمم !<د يفا ام وعلا ةوؤنكل صقل اك ةوسل
 2 ا رسل ف اون ةسسيعنت الذ عادم (نلق نع كامل انلخن | هيلع ب 3 ولو هب لرصد نارك د كالو هردبارط ام معطتي عد زعصقخ اوه نمرولادن ل رمد مث برجولا نا كرقلاو طلاب بحتاعا فرقالاولقن هيدرا ع معكرلا
 كو (ورتست اهربو د تسي) ولو اهكطم مزال (4يبئاهلو اهتتط ايخ

 ف اب َىَج ىهرعبا وتو ةقفنلا كا | -_-- | زوشنكاهرن اوهو َهَءَؤْنلا بجوهي
 7 بوجون ابدارل او اهله حالا

 روجر (ىّهلاو يونسالال (ف جورولا ١
 3و رد لصتولو طسفل اب اهيب وجو ١
 |( ريم وا ناهيجو هيف طركو) ببس 1

 | نعل ار قرم ا ملستل اتاهسفن ٠١

 شت اة

 اصق ٍ ياست معلب
 0 .ضوع يجور أل وضم هم

 وزر( هيلع هما قص هنالو
 دس ردن اهب لح > و يئس تس تبن يقود اهينع ,

 - رو لونن عي وول وأشبلا هب ناكل اقح ب ايولو لوخرلا

 هه ويستعد ]وت -ما -

 يلع عر قو مط وغس يعردو البو بجو اءاعد لص ةرصم او قل يق هزوشنلا 0
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 ٠ هيلارم رمز را فرات دس امل فول ) ىآره ير ع اهيصعلبق ْ (قدرلب تعي( همه زك يرح ةنال قلو مح 3 عون : وزب نح يم (هنقفن تكبد ىف و ىلا انوا ١ تيك كيحركيكا نارتخ ( : : يل |رسفن ةاسه لا وري ةتدبلا تئودب د اك اهدرلب ف ءاوضح عم ,ىلف ل هيلع صرع ا اديركاىع مقل يلع بجيدو ياللا نعول هر إلا يع | اهل :ةحرلكوست - خمنو اهبلط نع وتوكيس عم جرم متجوز بلر نا اوت اًمنائلوملا
 لولا هلا نصردعري هال( هيلع نصرت الث دك ةدنلكي 1 - ب لمجو دلوصو ان اكَح) نيح ثحدلاه يثيص هنآ (هصرُ اهيلا  مكوص هو نه ) وز صح د 0 اههاعع ا (ت مفتر تامرومتا 0 سيروا سحب عوج يستر 5 ب
 1 0 راديو رسم هدام لها ا 7 ا ءاعص 0 00 دا ناش د جي هالاوهإل سن فا ىرشإل يل امضن نإ رضؤلاد ١ برج اكو كاذه» ن اكال ل دف فيكم: سبب 'قهدارب ايمن غ2 5ووولوف اهرعنو يما نيا طقسا ركززو كرسي سيل هذا ير ذأ الاف كره اظن وده ملام زرع مث اوراق ولن اليو هلم يل! اهراس 2 | ةرابع يو اهسّْفن تبجو ا4.لوُن ارفنولو 0000 هلت ةعها 1 ردو تدلع سراسسالدداس بطلا هنأل (رججاوزر ىلعاهيل 25 هضع دع :قشارتو ةنون ةيوز لربعملاو هتبيفب ليست ١ هعلعررقت ققفنلا ناقه ؛ ” ىو وو (ررَماو هيلع فضورع دعي باع ما هقالطوا " هترص /(ريحال (هيلإ يرمي اهالي دكونعزخا هرضماح ا ام نع(هتففن وصاقل !(هاطعا ١ رهظ زل الل ب ةداموربب ههلذاولا ماملعدرث ندا ماكل ناركاحلا 0 را ناكر اعاد ) اًده هسسوبتت ب انللا م الهدب 0 ا
 رظنلا ىتورمؤلاهذ هدد مةفيال نكل وال يرطب قو او لع ىسللاب هيو ضوشنلاو مسفلا باب قؤنصورلا دلاوز يف جصالاوشوزوغنر مد تاعانيتسالا ةيبقب تىرمو هولا نمت نكمول اهنا هعالك هضف دست ست سن اهعنم . عون مل اوعقاواهسم قد ونا تلعو يزف اهب نم وسم ع ارزع ناين | طول ىطولا تاه ردم قا نأ 0 يطل تير قح كم رفد ا” كنق قمن كسل ع ا ا اك ةدطم دق ْ .(وز ليا عب زج لامعا ع 0 ققون تطقس (طروح] ضفنو هسكع 1 0100 0 توك و لوس مرْخن اًذاه دوما ىحو نلب قحاهبلع هن: نال الما ارم ةع ١ كااوردد ىلع موردر ١ نكااوسم ىودزإا يع ::)| يلع تيفوتلا ف يف يلعئلااوتسدزل فلكم اكرف م كر وُسف ديس بنت 0 اوجولا دعن نوكيا هلا 4 دو وح لمووس انالاو بوجولا|هدع طؤعسل يداوم اوان 0 ا ببي اهقال ميزا عوليتد ديرك هيرعلاو كتل دجال ب ٍ

 م 2777

 تاتستيتنؤااو

ٌّ / 9 .6 

. 

23 
 اهل



 (وونه ناو ورك ل نهج دزلا اهيعنمبب لا

 8 عم

 قرن وت سنودر جضورلا ةداب : ف دالاو زر تو اهم طورو ورةلابعو 3
 ل 7 2 اهليرفصن ا ] ةجورل 0 1 هو ةيطغش
 وص هردك تن اء( هررعل 1 ةقمرل/ نمعلأ تفب
 عوزلاقح دو د عبر (ي هتل (بع تمن ا سو 2 يس

 حادا اهزووت ايولفاغزلا نمءانتماز] اهرل 0 اهيشللع اب او ١-7
 7و فّيرو نص هر ةداعع اهنلععير ةعةقفنلا 'طئسبالعو رسل اوزلا دونم هداني

 (مهون ا م مق
 ىلإ تحرخيولاح (هيمو هبحاص منعا فيصل م اما 7 يرحأ اذ )09 رز 1 ناو لاو اهسمو اهيسفن يلع تقاؤوأ>رفنه تم 1 تيرحآ 15 )(ه(نيمو (ىربص دعب م رورو | لع هرركا اذا 0 : او ادارم لو ةاوعصأ هيف ها وم وسب سيف او تيبلا قرد ناالا بجاولا (هرقل (ي را د ايفل اكااوس همز متن هذم ندا البر ن |رص اح كرما ك هتْمِسب يه دجو لل و '* (مربغ انعسألاعنعالونال تدمج نا داعب انولرئا الد الفر اسألوا ةطقساو اع همعوجعنم ناهد يدذالال اج عب وق ال |هلبو تهونم ا نال الوا(هتقغن طقس ل ب( يسجولو تو تعان هس ةهيبس تيطووف كاذط ب لكاادوت 0 رواة كرت ع هرج درخبتصعول مقر او ةوحرولان معلا و لصحرو واهي ةرو زعع لو مهد اذاهصعبو لوزبو طا ر نإ و تويجو ىس (ىتو ضرحو قز رم ضرع م قلا و

 حي مو زإ ما هزاع ايديصر !اؤس كتل 4 0 و هع (ورقج 7
 برق نعد وفل اويل معرس رولا يصمقي يلا" /وح نح وو م اها يأ سصِرَح . ولف
 اهنيوهلا هجرس نعرياورلا م توتال دور م اهينمو لكون مزاتح صر يف ٌفرغلل
 ' ل0 قاقولعتاس هد ارىووا ةرادرل اهبنإ تيبآ تبجرحول ام

 ردوا هند اب اه اهرحو وأ (4ج احل ولو همم بن ذ
2 42 

 0 نع قنصل | نكس بيتتواسسلا اعل يقاهإ مذ دال اًيراو ىلعلا ل تس [ م ونز ان اهرخو اه روس 9 قيقععلا هذ شسئيقلبل !لاقو اي تطوس هير يكد تحرز 1 00 تر (هي الهروب (قرصن) مسكي اجرص روك |ذارم ىنسلو لوئسلا هل زا معن 0 0 1 درهاط هسصيحبت هك لقسم ا وهو هيد اًذلإ ف هنصرع يتد . قوال ا
 امنا ول ٠ يال ل هنيوزلا ق5!( تاهل فتم ارهتجاوإ وز ذ ان افرحو
 (ونَوِون هدع و 10ه فارم توبي هت 1 هنذ اب رمل برفان 27 7 . ومالا ضن نم ركنا هو نيقلبل ال (ة رنه طوقسلا م دعقلظن الاه ية اومل تحرم تلاع تن ف
 اوت فندقا (يرصيتشت ا يذل ل نيرو لير ياهل د اشلا اهيرظن نمو ديل | ذعأ نا ين لاقاهيىسك
 دال وز(ىىطولا لبق اهها مت رتر|::(ندةفتم ا بعبو مدع م هوحر اهازخا
 يش 01و ل الرع طب تلا ١ يهنن عنادا مدقف عن ال15 يدتقل اون عتجارق
 ىىوفرملا جوجو مدعلدعإلا نال 9و (وتكفذ طوعس مدع ( ايد ا] هب راح ١ (م ن الوجوا
 ند نزعأ.داهطوقسل ىدتقملا دا هونك مر 0 7 فا
 ْ 9 لره)د) ه(ززفناع رد 6 اهرش 3 داوورحك جرح
 غكرزلا لان إب لج اند خر اهرحو , ترئاس اد اهون اهلا ةروسعلا امج دارقفلا وس اوم دا رعيلضت كارم 2 رو در رتب (هيسفن تةرؤعلا عنحوم 1
 22 طاويد ورك ىملدإ نا يفينيدالاو دفا زلال اؤسسب )رهاطعس (ن6) ىمعب لاك اكوطد و (هفنهةما4(عزارهرلطنو
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 | ةجوزلا تداع(لست فن انتماو هليلقا | ظ داع وار وو لدياددب أد تويدتاهتباف نس ماوس احدن نر 8 أ هجوز ع يفاهتعاطرمب اهلةقنناا 3( عسادوع يف اهءرط ل90/يلعد ةعاطنا ي اهدرس | ! 1011 وف ل يي ما / | (هىوجرب وتريع دعب تعاط افاهنع اعف ههذا فن قفارلا هل اوه تبب /
 ', ١ ا

 ا 0 8 هتبيقو ةعاطلاو) مالك دوعب َمقفنلا ةداعلزنملا نموا كرتون وت فلاسو) تدلل ا ْ نات افتيب نمروركارؤب اهزرشن اذ, امز هيلكببقم يفر هام لعمرو ةقفعلا تا
 1 (هزارحوا اهبر (ة1)'هرانرل ج5 للبزوشنلا ةجو يلعال هت بيو يق تجرخولو هذاك اخ ننلا مالكم ام

| 
 ظ جنو هسبسيهبنت اةرعازوش دكا ردي لذا اهتقفن طقم 2 :زوتو مود 2 يد
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 ١ يقل اهل رام : رطقن) ناب ههنصوم فردنملن ام اهتققن ع ذرب همر يف اهولعم هدخصوم
 7و و وطقس ةم.ع جاو نروأرسومعإ/ و زلم )د اه .زيسوإ) هزإ ////ضز نعةبرهلاو )و ارورلا ل قنوجفلا اهل ن) (ظرعو لق اينو ب هيأ | مبحاص نعرشلرزلال قنا اور
 . مالا ة مندا د ينع اقوقوزإ كب ل(عو ىرذالإ لاو يمت ) فل اه نم ةقفنلا اخيتس ر
 . ناار ايزدتلارونك امره والاول ادخل اني هعنول تبث ن اهل قن بهز[ و
 ١ ب ائءول هن اذ بقبر يل رسوم مم ا لوك هيبنتر سبا لولو طرحا رز هويتنا
 - تيطولت قءارلا لاك دعت ماببسلا نال سكالكر اسعألاوراسلا يف هل احرللبج و
 هلاور|دنمل اًو) 1[ ةاهتُراجب(وصتسإلا يلع نب نال! هراسعاب تر ورشسو لف لاق . عاضلا م)ورلاب(ىصتسا ح الملا ناهد ىف) اك مسفالد | رسشم +( هير ةنيبل)

 زاجو

 7 لسير يسملا نيديعسن) جييع“د انس اب ىقكيبل



 دب دان ينل دلة زمضلا ءالطب نيبتين هيك وددوورعت ير تشير ٠ 0 ا ع 1 3 ان هين ا رثولءاءاسعالا هيب يلعيتخ فيلا الاهدل هن) يداورت ورز ند لا 07
 رهعلا(عيزربالوؤسفلا مدن تكا فرقنا ة اسم اياغ6 16 ناضرلاه ب اعوريو رز مضحول»
 ىوحنب اهبلع قدس ملا 3|! د ه دس بشئ ملا بيع دولا مست ن م مر زيزى ئدصللا

 يعدذالال اكاكره اظنان )اهمال هرهرمص) ان ل اهود اهل مسمع اورزرو قئ ا متسا ٠١
 »او نالهعرسر امد الابر صورو اهل يض إو ءرصْعل كك اسم نوذ ناك (ب الو هم اجا

 (هه طمس عمر دز ىعاه يوم الًمه ل هد عوبتولو ديلا رصف ااصتم/ةئابسع !ج
 يشتمل تالي ارعلا ليها هب و (هرار (محالود | (هرجو بن ب ] يكو هنا نع هيك 7

 راوخلا ص اووسعيز اهلتوزلا هلو درلا بتنا اهلسءلد اهيلعةلزكدللا ١
 . ةكاوىوسألا هَل 0 1 2 د زلاوارجرا ابا هربتملا 0690
 يذلا هرلو همجي 0 هولا رسعإ دز اهل وب هسسيمبتت هفافعا همي ١ 5 لو / )| 2 ]هبت ترم و : 1 0
 ةرعر قدا ووعي رسعلام هلا ةماسم يم بي اهلا هل اعز اصح |

 نسفلا( ملوي ذ نو مي هليح ات تالثك ٠ 7 16 د نينا

 ه» ىلع || ا> ىزي د وزو (هيبت برد اص رع ول اعنوكب معنا
 اذإه نإ[ وراسل لاح فاه الكرظن عل )و اهرقح ىلإ ل دعن/ر اسعالا لاح يتاهبإل ١

00# 

| 
 اهتقفنل دصاور اركح ينك نا (ئرحو كايورلا» 1

 باع عن! واو هوم امدرئر هع لما وغ يي لاسم دلل 1
 ا 2 دازاوهر(هيلع ةاذناللبسلكا هعزلب هز | هع )| هسسسكبنت و: لأ مرسول اعخ سكتت /رموىه 00
 رهلاكووف نهج اهو مجملا بكحاعرح بسكلللدءوم ا وغلا 4 غرو ضاع ملة مرح نايعأب تسذكأ ن ايا دآامه) ل ااح بسمك راع د ا ن أنا كنا قطر /

 ! 0 اهلا هحورلا حسفت (ع/و ف اكلا مسقلا! ف ئايورلاويدرو ((/ىفلاخ نا



 طنا !وارسوم ا ف اا ميلعانب د دي الام صيال ف رسعم َةوفن نال دة ةوقنالؤعسفا ممل  طيرطوا بومة قون نعزجيولغ ادن, قه ررضلا نال هرض اجرسعم ٌهَدفن نكيتوزلا
 هيما قصد 2وزلارجوول و رسسف هش انيد وق د م هج افارم قفا اذ ١
 ن احردئصن اهوبو ايونرجووتو كالا اسفر زكاشع هغصنو هّمّمو ادع
 ةر ابع تلمس كانمي) ئسفلا اهل نادم فصن نمزنلا ( كد جد ولو خسف اهي
 اهدي وبك دابا نإ ]لليد ابلاغاعنو رب ربلا قبيزلو اهنح بالذ سيعصلا يلع ةَوقلاهراسعال الي روهك ةوكا ابراسعإللو مف الخوتسشرزلا معز ناو فنصما
 و( يشلا (هل نإ يقر اذلا قلطدو ةوسككا»ضعسر اسعألا نع ن (نذل) تكلس مسسسبن

 لاه( (هينورررجتلاو

 ١ لاكلاودرجاا رن | ثم ه رقد نكسسم نه ن اسز الل ربإ)و هدا١الب يذلا يا ثحلاز بخ ١ ولع رمل ارسعت زكسلاك اير رض سيل هذال مقبلا هج اهل يحال يف ةقفنل ابو وك كسك و البر اسعالا رم متمذ ياني د ميصيانا/ن دو يسلك بو مص ع هل" يوكل هب 1 (جاعاه وكو ناوالا نعزهل اب وسئاارد ايخالف ة را و شرؤب ام فمقد و لمونلاو

 ًادابم اوصوموا ار يس مردد ال هذاغ هندي موّسْتىنفنلا نالع تكسم ا ام | دكان ب خسف
 تالف مدإلا امرو لاوسلا يلع ةَدؤنلاىهلادك اكهوكو دعم ا يلع ةلاوم ١ ن ابدرو

 . مالكي قصاد رصلاجرسلا يف فارلا هك اما شو توهلا فالخب اع] ساو مدآل]
 اعاد مدا 0 ظ افالاو ا دؤاسنب [م تعلن أكن ا لاقع © >ددام اطسونو هيلع نِيرسكإل) ناميبكا
 . : هثلأ -_- | ض رقي ملاذ١ ام بند (ه 0 نكي( ادب عهرزجوولا ىوسنن نيرنجتلا 2و لبد هسفن نيسل )ا دع اضر ولج لاوم ار هم اب

 .د| , 5 ق اب عيي او سدال اب يرسم ا يرجي يح ل 5 .
 وسهلا اهل ناب يزرادلا خفر و عيبا ةلرخل ث اكمال سلفل ابر خسعلا نم يظن نال. روز لل روس (رو ؤسدلا يلا ي دوي هيد ءكرشلادزعتل هل الك اعلا اهلد اون تزجش ولو ,طسقب عنممإلا نه هإرعس |هناهتيعب د نع هوهن جس الهن اد خالدصلا نبا يف) قابل اررسع رود ًيوبوود اكل وضرلا لبق هتععب تضبشو لو ابنهما نمسيركن مل اذا اه 0 ربا. لص هسصصيح بست يسول اب ةقسز فيل !'علصبلا تأا5 هود اماريرم اهفلوغ © زبت امااقلطحد قز يل اًمل ور كدك | نو مب موون سسفتلا نأل (قلطم فلا تبشيالن 0 ا ا 001 رد رو زد | مالكو لعارلا هب ور ترونل اهبل اذه و ضيع ا ١

 - لاقو فروج ا رص بو هنمعي نع زل ابر هم انكر هللا مصل مل 1مل يشتم
 ١ مللؤا هرعو ىكبداور معا اكد يعم اوها رعد ىهتنا يقعدالؤد دجولاوه يد دألا
 ضو لب أ يسمي ةموزلار (بجا ةرهتس نبا لاق كج الصلا نن) ى ونفي اع

 ىقارصل)

 . 1م نالنز نكيزوجم ان اوهرو2الصلا ثإ هب يفا اهيئدذألا
 ٍ لدو) ل ايرد مره ناين ا درايقل (هلئفاتشلا هبجور (زغلو صيرقم اك هذه ديال

 ا 1

١ 

 ا ّْ

١ 

| 
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 ياوفرلا لع تررد ازااذه 5

 هزه ى وهل اهمال عحزلا» بلطي كاد
 م

 و

 يت تع ومان موون ل تعا
 مودم (ه) قل اوه قا رص نعرجزو رد مل سننإ اهفن ىبح ٌسهوارما قىحلاطبر يا |
 ئسفلا اه حبو اول هناوهو هذ ضراعم مز اينو ضيلااهيإا داول خلا ةزرمل ان وجول السلا نبا
 د رب قاوضلان الو ناك (هيل |ىّصبلا و جيف د دز ال منا عج ىل اركي ضعبل / اهراجا
 مكذ اء ىَسءوزراع ايؤعصآلو هتنصْبو اه در اهبرع بج سلا روت ىلع ذ هل (كيرجرجزلا لع
 ق اف اكيط(قناى ا جرا تموج القرا اركاوا ةكيببوراسفإ راسم | كك مدع و | هيلازرلا مهن صاع ونش تبسي يح

 هنالوشلا

 اا نع انل الع كك د اهسحجا ادع * توشلا
يبانوز هسفنب شي ذينيحو هلهنمج انوك

 عب ه

 م0 ذال/ل بع هرودزلو لاقل ياو فرلال بوو فن از هلاب ؤ اناهلعوماهل يلو هيو اهل زايد لا
 سبت لا قع تابثا هب قلعَس يزلا هنالك (ىلج يت هعاقيا لام اعالا ل ان اكةج اح

 «”(فلايا عصرلا نعت زج وا كد كاع موعل ئشل ابد لقكس١ نام صاقنا
 مالك صرقم ه نعول مأهإلا ا طقننمازخا يوسال/هبرررصو كروم ا نيام أكانطاب/ زل ا مهاطْدْفَن
 توت ىكعمث ترس تيولع نع بصت نضام هانرصر دق رلاب مدعم فصلوا ظ

 ئعصع ثكو هر 1002 لب قلل تيسر قف اهيل فريال ًءقفسلاب 2عرلار اىابريسشلا |
 ماي ب اةّتالْثملاهمررهظا)/ءٍخسفلاب لاهمزل/نززيالو لصموتو داسعالا هس نال اهييلت
 قوتي ةسرق ةوم يهو ل ربت ضراون زهد قهنان ركب ةررثلا هل

 هرمي عبارل ةويصوسفلالا ةةقراهتلاضايبلا ٌمل4 ئه الب هد وفن ىعه مر/ لإ و مص ل | ل (عيهالا عب ( (جتو ثمعوا ص هر
 : ىعبتل ةسح عم( [رلاي |هَنْفَحَنَت نر الار اسعالا

 سقت الئطقخ ب املا اوسقعايمب /ناكيذل| ص راعتالاوُر

 1 ءاهقناتش لد ةمل / ا ْ

 د نع وير يا يارا هتقفن ْ
 | يي سما ا
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 لكن, سمح 1 ةقون : نع هبارلا ققفن اس نا هعدزج ناز هدجال سعت

 توزر اس ناب ٌتلاَئلا قفت»وةقفنالب اموي اهجوز ريعيصجرلب هلوم نموافب
 مص حسفلا (لو ئلوا)/ئيهورلاى لع تنم هتقعن

 دح ىسنراهل هس تولع ) نع هيفوت (عيةقفن - ىسمل ءررص | يدويف ةداع ع ذؤِبَخِ رّيوُر (رماهزل/ هفعشت» لا ركلوالاز هلا نال ولع الة ره ّقراتت ليقد ناكر الاباه هررضتل نير روصا

 6. ) نزالورلإ اع ادب وون نع ديور يح هطبق نعي ةقفن

 بد تع هن زبك يع ابيصارتن اخ يدوكادعتتبا دالا#
 لوالاع يجرد ابتلاو ىرذ عز لام ءلييفلل هلطبم (هبلعةررهل ارعجتمال (هناثو قيفلتلاب
 انجن مرج نيدنع ص د ةيتالا هرباظوشتو ةئدنبئسفالوذ | ىلع انب ياذا وغلا نبات د
 لصقلار هن لهل نمر اهيتيب نمزتو ذل هلو (4رب آل ةلهم ا مايا يمة ضام ا ةري اة قفحب
 ةعاطتاو ئيكملا نة ينغو | ةرقغ تن اياوساهعنم ول ى يلو لاوسو ا ةد اكو و ور بسكب ةقفنلا
 (م ولون ده الك ة نص دس تا, اهرلع ىدعس هيلع (هضوب ل اًراَع ةدفتلا ةلباقم ىت

 لولا توستلاهسمادوجروممع رفا هبلع تنم هعيب يبسكو اهل م نماغنال)

 عايئمتسال|ى ع ورع اهلو ى اًسكالاو لولا نو داونآالا تكوون رثالمت اهتيب ياعوبيرلا (هيلعو

 (ويعنم ةدهزتوزلا ةمذ نع (هُديَعقن طقس نكلاليلا دلو اكزب (عءذن طّئست ازوأ اهي اهب

 0 اةخسسمنا يداه يفشل والاد ّمعكاو هتعنم ثيح اهطوقس ىرقم ا نير ةرابعظاظو
 ب انفاليلو) ةْرَس انِب تسيلغار اهن تبا نان ةلهملا نزار هن دلالي
 نوت جلخ هرايبع جال اهوار ج مطر سسك اسعاب تيضرولو هد اهكلا ت هعبتو

 ا ارداهراسعاب ءاب تيضراه/وتيرتا الو مويزه د رجب تصلا نال ى يت وصلا يفصل ي ١
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٠ 

 . كاذو وبرو | نع يإر علا ءاكحوقف هت الخ به زا وق يعنص | هه و يونس الل اك ةقفنلا نالكر 1 ١ اهلاوبر د رجلا قة هب تضر ولاكممرع احد (ههنكل ؤسفلا تو هديضتلد ,رومملاب هراسعأب 0 1 ٌوئلاع هتكتولاع صلات كتس هيب هب يصرع لصاح او دمّجنال د صل ] نال يول دهب 8 ْ ١ ١ اهل ف الور قم اب هراعابتيص رول يصرلا مدي خسشل) تبذط خر لاورمالا مجيد دخل » ا ١ ىجين رنبلاهلافكويئاكلر ايحال هن او ىصرلا موي هياط نم لتتسي سسع ع 1 ا | 1 5 2 ا 2 0 دهب هبأوولا مزليا) معو 0
 ١ ص الابره دازو هرغيلع فقل هدنع نموئارلاولاة اهب ةضورلا يف تعو دعو مدعقلا ع
 , ئفلامركوتول ان :لجب ابو ىهتنا زو هربا يدرو ((]صنق) خمقلا  لعوةعئرلا نبا لاخر زلال اث*
 ١ طقسوراسإلاب ير ناررهرل ا اهبلطومب ىىذن اكن إ دنا يداح ايفدظو هارقاز 4 انثملا ١ ماعإلا ]نع هالقن:يذلاو مل(للا نع تكسعاف هراسعاب تع مث تدك و لا اضر) تكس درمان

 ١ هلبثوهراسعاب تيّصضررؤو در ةلررطلا نال طوس َسفلا ترخا ولك روقلا ع يكاشلا يلا ةبلاطلارخوت ركفطّعسإم هبلاطلا لق ناهد ءاعدد اخ يملا مهر (يني ورا بلا توب
 ْ : يعوس و كنم عوز اسيل عّجوَتل بلطلارخوت دق اهدا يارتلا ىلع . لالكالث) يلطلاوبروقلا لعوب

 ١ لاقي روب عطاوب ىلويعرذإل زاب ولادى درو( ررص هيو اهي دالو ميز ّجَنالَت
 ١ ٌرتلا تكبر شاظوه ءيهتنا هلا الخ ةةفنلا رض اتبررضتت اهالي وا انه ل اهرهالا نا
 ا هصعهم نان وة نونجو هرؤص يور سند يشيحو ةبجوزلا قص مسا نإ هعرو هنالخ

 ١ عطلاب قلقتب رايخ ا نا) (ره:جصم ص ن3 الع قلطران اُيٌوَوَفْنَو همر اسعاباهل
 ١ اههلكققالاءاول تول ن(ز (رملا» نمر هيلع قف و رو يسكر ع ىلإ ا ضو يب الك ةوهشلاو
 هس ]151ه ىلاطي هدلع نيد امك ضعو (ريققن صوري اة ةذنك(هتقفن هيلع نم
 ١ رسعاولد ةديّرل امه َعولاهلاةهيفسلا» و1 باب َنمَوعل ايلا ل وّمسقلا موع ند دهال كفا
 اهفنؤورسلل توريه د سف( ةوكلاو) ةَقَتتاب الاب مث اكقراهيجنموزّوما در
 ْ فيك كانو يسيتجال/ ن انضكيءاهموير ع ولطر عب َّةَدونلااهل نص ن اف (هّمح هنإل هنح

 . حد ميلااهاقلّي ثاولرصإلا ف يدؤننا ناد برجا ةئيد نيرلا ببوهو مين) نفعي
 رابخالون ام هلاعنماهرلعو يلا ىذناولاهاه/ر اينما توبَت نم نتسسا هسسسيبنت هذ اص

 ْ ونقف ناله فافعز هعزلي ىنئارسو[ !( هريس لوصا رجا ةجرز تناكولاءو ؤنيح اهب ١
 ٠١ هعرساوهدبجو عما توزر اك قرد الث (هب شا و (لإ/و مل خسف الُحز يح اهر مس يلع 5

 ١ اهيلع قفين لو ءقم زد ضصرد ىلإ خسفللا(ه) ن ارهظيف ب سكلا نع زج ددع رجس ل ن اف ١
 مل يي اًدلاو يعإ)/ يت يسلل سحق الو هر اسعاب ”ةئلكم دو تََصر ناعم هاما زخإ ع يسلا ١
 فلات ومت_رماع لوال) ب اج ) وورل]>ععن(وّج )ور ررصوهل ةّئغنتا ف كلا | نالؤسفلا 1
 . ةهلباوخرلال بق هراعاباهل سفن تبسي المر هل ع ةدغنلاب ز تدر هج بنت أهل ظ ٠
 2١ تناكاذ١ (هّيقفن سلام رن ]ل ت/)/ىلعو هدا وو يتاهبلعز رصالو هّمح صمت ونال ىيسد ؛
 ١ يسف١(هل]وويداقبلع قنا ناب يسفلا يدل [جيطر نزمل تكلوةلق اعةنلاب ْ

 ةرغ نعاف جوز و)(4بوتمتس )و (هيلعق فنا تدكض اذ او نع درصلا (وهد هقئ جوز ظ
 زئسقلا (رج«داؤا (ظو اج ا هملع عنتميق "نوجا 2 4يصا اها (هتن وه هسدن يقلو ظ

 رع يرن ( ولاه اطع )نا ميسا بل (طت تر اي مكه ىفنل اباه جد حبل اطع ةعالل عورم ظ
 . وي ةثدؤ(1 كامن اناهفو انتواهصيئاهرل نكت ري ا (هرآل هر و ر ميشا اه كلمو
 ىبلت ضوه ١ هَمْعَنلابّةمالا تئلعتو فردلا /ج اهل دانك د 2اكئلا ع ضَِسلا

 هل



 قتوتلاقح مرداو) ىلل هللا تحول تن اكن ,واهتقفن نالاهرفداهل (هي ؛مب لب اهرعيب هل

 اهن البلا ةقذننم (هجوزاربا اهيل زوو هربعو عيب (ويق قرصتللاهلز اجاهل بإن
 الواو) كد ١ ىض متبم هه ام) قعبقلا دجنالا مرسلا تبسي ال كلم ان اكم ةزجاندا ةجاغلا
 ةقفنالىصالا وة َّرذن نم هوزررر جديق ديس ١ام)ور قبل | قاكى صا ٌهَّوْخن نه( و ارب ايي
 ٍجيقرص هالات ركلاو با بقّتسل وا ةطاو او ةينماا ةوزنلا ميت زلاي  داولو نعبلا
 ) »تو وديص(1َةَّوْوَنلا نح ىرب مسل) تقوصن (و مكه دنن | [دكظدعأال) نالاهتيمبب
 هبضام ةقفنب بلوط نحو ةرص(1)ن ور هرم اع ةدنصا] ١ يف يسل) ةسوصخ ١ نال بقتل )و
 هنيصن وص يفز اسل | يت يع داو ىسدأ | َةَوْوَن ههزؤر يح كيو جو ةويراسعالا ىءداو
 هتِحوز ضرت لو هذه قفن ناكي ْنلإ بس كلان عريولار جيولو |لفال/و ل اهدل ٌىرهن نإ
 هردو م] مدع / ميسلاز جيو لو هيلع زي داهم خذ تراص تبينضر نو حد كل ١ هل ن اكدكه زب
 اهكوزتو اهرقتكي ف طرسج الو اهير اجي ىلع و اهمسفن يلع قذنتو يستكتل اهتسيت ياعربجا
 لاك تيب ف اهّيّمفنف بسللا نع ت زج نان عاممتساال/نعرهنابنيعلا كزم غرد الا

 ًاركذ سصسا ى)ءدزلي طّغغ ةيضعبلا 5 ب ارم اهل بجوك ١و برقا دذت ]إس حص
 وارك>» نع ذس نا كرك ا دلولا» ىناوارلد نهالع نارك اذ اولا ةَدغذ هريعوا 0ك
 اقكب مامقلا ف ورولا نمو اةورعح هر رلا فايت اصو اوت لوك ل وإلى لحلو ينا
 ك اون تءاولكف يسكن ع هوزوو هيك عرأ ملا راك ادام بيطار بخو ارقيتجاح معاد
 نب رل اولا ةَدَعن نا كعاوعتجاو ىؤنم ا ثبإ لا زد جدو ماك او هنسسحو يصل هاور
 نز اهب تووؤم نار ١9 ارجالاو دلولا لا يف هيجاولاهال واهيل ب سنآل ني دقلا
 عورؤلاو لوبصآلاب رخو بددم ا قا ّخ) ردع >وقغم ىو رص(, 1 يكيبع تاربأ ةأب بجا ثاريأ اك 0: ناك )| لهل مقن اهةداهشل) درو قمل ميد وبلا وهو دك وج وزو ةلدزإ| موهل وسلعو موصتم ارت اكد) ةضن ارم م سم ا لع بج اعةنت 3+ ىندخ) ناول واكو درلا قالدخ رك ذ امو صرالو هيبنتلاكرتس اهرتركذ و بيونلا تبا ره: لع وضد اهجوشع وت ارز ولولا وة جزيلا ةكفن بوجٍدريغ دذط ٌيدح بستن أ هر وتاه قزلطا 11و انجب [نا > الو الاب ت ويسلم د نحالاو نائتلا ةاور 0 2ع أب 1رلوو/ىكراه ي نخرزف/ مم سو هيلعهدنا يصياورو :باوم باج صتعي 7 /وا/ ع انمرالءرجالا ب اير زإ نظر وجا نظوت اوركل تضر ناف اوت هوك لال , 00 دولا دعو لاو قتعلا ياكيباونح اكدكذ طم اولشمب
 اهلها نضريولاور سعم ا مزدتو َّمْصواعم (عّرّمفَن ناب برجا اند راذكن اكاللق“ هتجوزو :ننهمرلبوبعلا ليق ناذومبرق د دنهملع بي الرسم اه رسعلا ثم الاسس اوع# [ةخنم اهئ رو هداك ع هيلع (قذنم نكن (وات اه لواضعبم نكل مل ناو قيؤرلاركادو ىلاعت هم) ب انكب ماعاوفدو ىم ابع ند هريق أك ةر امسك ىقنوف لد لئمدارم | ناب هدكي 2 اور ودنر قصد يك اشنا ب جرو لك لمه تراولاىلعو لاقت هلوفب اكي نماعب الارع ىئثيدلا قافت) طرطب مرح ى ذمة تزن هنكيلاذت هسد) ضرةفينحوب) بجو وؤهلاو معلاو ثذالاوز الالب د اةالارداس نع ايرغ

 تاك ن اق قءوركا اه)و هراسعال هه زل ورسم ا مطالو ءاسازع ببرقل | ةقفن
 تا ا مال ةماتةقفن هيلعت غنم



 7 يل هيا يووم درول | ىلع هّدقفن ضعبتف هبلع ياو
 011 - ةيلح قرلا ماك اقيلانه ولاة ازفومالالعقتحت وزن هبنرتم وزي الف هيلعاقفنم ن اكن (َ
 هسقن ز< ناو هيسكنعهتقفنب هنوف هيلع نإ تاقرسلام سه يناهلصاو دضولا عقد ناد
 ا نو هتقفن هيلع بكت هتما نهرلو هل توي ناالإ هتبانك قمتم حولك ا نلولعر عاما هدمام نالةاساول الها ىيل هذال يلع بالذ اققنم ناين رو هدمت
 ظ | '" لكوسلا لام. قفنادق تليف اضرادلولا قر قر ن)و هرلو يلع هله قفن /ىكف -و قّيعزاددال
 220 /  هيبنتيرتلاو لصالا فالدعه نع هلم ليزيد هبل 2 قؤني نا يدرمخ هيو قصنل )هلو هتبقرل احن هم سلاق يقتلان اك( قيقرلا داب بيجال ايس اك مومصعع بوب ناىنرو قيقرلاةقفن 22 لفن اول قب روم م هر الول ةمرحال ذا هدقفن بكإلم كيعور ترم نم 2غ موصعم ابو ازونمل اه وفرق توليف بتاملا ازهبو («لعوت متل دلولا) (هعبننيف قسسترك (هزالديلع قفنال هررل كبت اكع تف هرلوف الكي همست ل ام هب عئؤنا رقخ قران او هديس تزعم لكك هلاع 4 | 0 ةكعوغان يملا دل هال ةيقخ هتقفن هيلع بهندسة و ىلن يلاهتج وز نم هرذ وو) هقيقر

 ١ | ماااشت 7 ًَ عم]ل | ىلع بالا جوز فال ىافعالا بجآب ف | |ركركد رو هتحوز | زكو هتعمل امل | هقيقروقفن ههزط بالإ ةّدهت ماولا لد يك ْ
 | ا 0

 ئمزض اهبريا اذ هد اءوبرمودو هيلع ضعف ريؤصلا هرلو ةّمون ققرزاولاراسب
 ' لضؤيإ مان هرؤب ما بسكب لل لضفااوسهبلتّيلا ةتليلو مد وب ى هل ابع توجو هتوف
 ! ١ كلهالف يش لصف ناناههع قوصخويونجاربا و هيلع دد | يلَص ءلومذ هيلع يسن الغ يش
 | أ تارعاول ]داس توكلا نفع دمرت مسح هاور ركيناركي ذلك ىْيكله] نعل نصت ن اف
 1 هربغوهفارلا وصخ )ايعلا مم اقلطاو لوا نايت جاح اب هل رب ريعولك ىبلم و نكس نه

 ظ
5 

 ش

0 

 'ك

 0 قاج مالا هب مص جوني د ُنعالرض هدول طرتشي الو 2 هيهحى هرلو ماو (هيهد اننى عيرذإ]| ل اق اكرهاظلا و لوا ناك اهيبربعولؤ جد زلاب
 ندرلا ف عاببام بدرقلا ءوْغَن ياا شع ابي و هذالخ تاعرصلا مسع لوز قئارلا
 مرقم ا قف ندرلا قرككذ عش او سدرلا (و يوم ريم بيرؤنا ةققننال يع ورافع
 0 هعمل اراشيإاكركلا رسوب زل أ رلاع ضا ل لما قرص قرم اذه كملف ىبقلملا ل و ورولا ىلع َرَوغنلا ىه هريطن ف هل ”صكأر جرو يه ١ نتروصا او هه كاو نادرو يدذإلالاقملراقعلا عدلهس ام وج نا ف! نضرختسي نق اندا ٌةةجاحلاىوقب زج مودك عاب (رثر رح نتاع جود (ىولا ثمل, ةيفبل  ريوا هيلع

 0 ةرردلا نالو توحي يم ومصي نام | مك اب شكربك ردجحو وز عم ا يع 9 هل 0-6 4 2-7 1 1
 | نك بسك ايهسفن و

 00 معلا اهررف 10 لوا ب جرو هني > اًررر سلا ههرزبإل كالو انن/ومضعن
 هيصؤلاو مي]!ل بكت ند |لو سانلا لاسي نإ بنرقلا قلن الو كروك طبحتسالن يدنا و

 مرد ومو لسوتم باشا لع دولي نيرسعلا ةقفن كوه اما بالإ ةموزب

 ”ابجالا دي عدو | مالكي عقر نرويازفلاو مامالإ مالكة ينوه اعراب ,رلا ىلع ءرسج مل
 كو دلك 7 دوم دا ال انكدلال ٌةقفنلا تغالم
 ريكا هتساح اف ال*ب قيلي ل الح بسكن م هدي اذكب سكي كردب ن ابابست آم

 ناو



 هامالا ٌكيرقول هب بنت حِص ةدك / رولا سات انكتب ا ظ
 لوم لا يركذ نقال هاي مب يباب 0 ّْ
 تحوزتولغجاشتكألا ءاون ارد اس ى زر: هل هد اهنال2 أاكتلا سنج اناد بيج) بسال ْ
 جد قتققن نب مجالي سند ناار صميوزلا تو نءزفلاناهيقتت 3 ١
 يفزرلا مرسوم نصرك جاعلا ىوخبلا هب م اوانمر ناكانا بتكم ثقف ا
 روص) لكي و دو ةيسفن هد اذكن ع هز هل انو' كو )[ مغص ناكو ١ رش دبا
 نموب ف باسشكالا كرن وا 0 ا ١
 وعيت لئازم ا جلاب بسكلا/ م ارح_.مكى عا داقناكولو هيلو يلع هّتقخن تبجو مانالا '
 ركذ اكن اير و بكير لد بسألا ىلع رق نابالا و *د قيلدآاليذلابسكلا | رو خدقلاب ؛

 بكل ا هببرق قلكي نا ناس الل في هزإلعرؤلا هلصالل ًقلطم بأ هنسح ) /لاوكاف ١"
 لصالح كل اًحلاو ربع نع هبت هيانغتس ال غلط عنا 4 ارو هلام اسّيامته
 ما سلتا ءاليرهط | كل اجلا تنك لصالا ةهرحراىر فناو) دولا
 نال اىعرذالاِ د ف عز ين نر و نيجرشلا >اريإ اصئقاو م ضو ل معا يق رص/ل/و هر
 ارك و نسلاربكق يم بسركلا ف يلكت 4 ىيلوقوورعأ ابهلص) يرن افهزوماه رفا ٠

 هرفع مرد|ىفصراوتل حد اذكل | بدرعا ةحعن يل يد صارعقل عنتمو تافعالا بجي
 :ج/هاعفرل ةأساو ل ) ليس ىلع بحي اه ألو فورعم ان كول 702 يقلتو رارفكي اه اى ذخر فرسو

 ىو نا هيبه ص كه ابا بجو ةتعرو هدد اهو هتس ف دلاجمتعبوةادلا
 تول اهل بيب كمدالإ مل بجو عسل يف ةفلابكا ف عر ودعا بيا بحل ازفلا لوقو
 نمت و بيبط ةرحرو 2! ئقدزل ين دو ةوسكؤم مج ارثح) نإ مد اخ ةنوهول بك ١

 ولاؤلو اهلاردا بجو هرب قت ذلتف برقلا يا ةقفنلا تسول هسسسبنت ةدود] ]|

 ناي بيجا قرت ال/رركك عماص وصخ عفط هرلاب فاعا اوإ اررإ لبق ن اف دست اهفلنا
 سس ) ةاضلا هيف مرلعوفلتا اه ن لعل سرع نه هوطر نا هتليذ ام حقم غفادلا 1

 نام عذارلاميعقتل هرئع نودورشرلا ف ن "اصلا لص نا يد زالازانالقتعمزلا ل“ ا
 حاتم (هعمركذامو ةقفنلا د ايت هيلا مسألو دهب نه وودو) د وزر نهي

 تبجو (هزالع نم اب ققنم اردت )و ناعلا يعمق | و ند طقس مها اف كزلو 5

 ييثإل زئينيحو ةضواوح (هز اهةجوزلاَة فت فالني تلا رو ًةزجازد) جاك ا طقم 1 ظ
 عاما يتلق اقلا نعارتسا دل الار ىسغب الا هتح ذفاني د ب

 ممم اعتب روز ضاعن ) كيف تكذركاتز هدم ز يفانردمصت ذم هتان
 دكلز ب بوككي فلا ماهصو يوذبل] اهب اهدلطسلا هزهدوكضداللل (”ةيقبرطا سكن عودن فلما د فدل و ييصلاو طبسولا ىلا خلا محرشلاو ءررح اعانشتس الر ادهر يف

 ن ل قم اوقف نكد ف المنا اعسبو اطردرحت و اهل مدتنلا بحق بكا هنإ نالت ا
 دنو يظزمو اذح ت اينا ةلواجو قالخ ميرباله درو لعاقا]وضرو

 صول دبإ بهذا اة فاز جف أف ىهكن | ؤ
 ن2 سورا دام لع نيازي فمدب هل اغاطت منش ادي افلا مالكم لج تكيو 1

 ترولا ةرمع 4 ورام ]لمه لفطلا يع قفني نا ناَسإل)ن ُءاواهر دق يا دمع
 ل هيلو رشا ةمو ل راصقفت اذا هبيارق اع عحجربو ةونمو |

 تست 2
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 / يكل لاقةهزلا يف اني دريصي يكذ در مذ ٍيضتقي ضارتقاتءذذاو رم ا لعقد تمار ْ - < . 5 1 . ٠ - - انا
 ' ١ _وف بكر ياهيدركت تمل نعز ىصهو لع قنا نإ رعب قمار هتسإلا رخادول هد

 7 ]ايو شا/ل مام اة ةننو (هلعوجد الفرو ويست م اذا اها < شر وتس | اه (رمق هدملوع ترووتس )و ١ هلع مآل تضروتس ار لاح كارو. نيرو لورم اى ئخنلاد هيلع ع هرتمال) ث امه تسلمت لولا يقنول بالإ نإغ | دارم سلو وركد امورجملا ةشمإل مالوش اطو ةقفن افولا اره يكستالو

 ىف تبعر نار س اوّشللصح شونتمأ أاداو يرخ) هل عنِمر حفتر سامن نإ يامن ءاوقل ٠
 دولت يصرنلا ي نهصولا ىوها ازهدو عاضرلا لآ ةورصل ثا عوالا فاهبحامتتسال ْ وحس نزلوصألا ق ءعاضر) نه © اركث) زم اهفنم هلذ عبطرلا يا مدد حدوكذم ىظو ءعاضر

 :[|ل نا انداب تن اكول هذ ردرلم لوورب و سحبت اهجاحو ةارم ال اج ىرتخيال ةةفنلا برز نالادغلا دا ز لاهيث كجان> انو ءاضرالل (هتقفن د از ئالو صا هل اهيل د قذش | ْ يلع اهيالدولاب طاوس هيض نلالعأ هدناو نو ةكإ)| همجحو ارد دوجو عما نحل نس
 رزولان ا اه نبررح لا لولاو جوزلا ييعروزررز مو 00 | ز0.و هلة ةفنالو هعغرلا نر ) مل (قاياهعنه هل سلعه ح اهبزبق ءاضرإبل ةرج اتسم د و اووونم جزئ يب اريطؤح و لدم تناك| دا (هرا هينا ءاوقوةرحال] ترلطو
 ب اوما وهوا متمرسلا فص او نه لاقي رقع لاه قمقروارحرلولاو ءةشر ن اكرلو مع م
 وزار اجتس اه هاو هد ق حا تناكوأ ننروج) نظوت اف [0ثعضرإ نامل اهن هنونل تسيح هل لدم ةرجا ثبلطوووصرت ىإل| نإ ىلع رنا ناو دحو) لوالاو ىهش) ريكو

 م ١ ٠
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 الذل احلا كن يف اهب ع شيتسالر ى تسي هنالز وبال نويقارعلا اهو زيا
 - 2. 21-0 ناب لدالاب اجاو قح ا اهينس دا عنكم خا ا مهع اهبدع رج 6 1

 هبادح

 تي : دال اب تعضر)١و رو عادماسالا كرنب نصر ون: الا وني لء(انضرالاناكن اف ةرحال ان تعصر ١ ءي ورب دس
 ةحوكم اح ق:صكارلذ حسسخبتت ازئالإو دن اًةرجا)| غم (هردف هج سالو

 3 اكن: ىيلوا(قئاوت ناغل (ًهفدد وشل ابر روم ا ييصو ةئر اهلا نع ترد,
 ممسك لا تن هب تبا هل اَك كول هجوالول قنص() ُفِرَغ هرخا لاكرجالا تلو

 ٍذكو ةيبنجإز اًصرتس هلو هررضتل هباجال/ هعزدب 115كم | ةرحإ ىا (هيكوت مالا
 ةباحإهعززبا/_مسب يسولوردإ | ةرجز ُنمَلَعَاب هيصرو)ه ع اضراب ةيبتجا تعرم نأ | |
 تك اهيهلع ةرارزلاوا >عربتم ا عه ةرجالا هني لكنت ىف نةزرهظالا ى لكم ا ةرجإ لام الإ 0
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 - ايكو انور ورك 0 ا 0
 ثيحإ||اوةيبنجإل) نبلولولا ىرّمسا ١ فالؤل لع س سنت (هقفش وعول مألا
 101 عسل الدب ان( اصب لاذ ولعت أ1[2 ةدجاي عار لالا ظ

 تملا هرجا نع واب ةيضرر ور ةعربتم دوجو جال ] ىعدز ولر هرطال/يلعو عيصرلاب
 هدالإو ايمرع لص ارو ةرجإ هيلكى عفت (عر 0 ف قدس 53

 «مزلنن عيت ل اعول نكي رك ن اف لفطلا ل ام يف ةرحالا بيوت يبل اوم (ج/ هيلع شن
 ارب رقو 2.( ا بداجنعو قفنم ا بد اج نم بر (ةالا اوتح | ىف عرسي هتةفن

  (هلمح)ن وا رهمرعو) تراو برق ىف و اعرف يوُس ]1 نمو لاقغ لوال/ متبل اب 0 20357 . د رو صصحوتلجب 4 ءقا

 راسلا/رك ف (نواقت ناو هيلع(قفتا تنيو ثداوإ ىتنباوا نمئباهاهمهرعو ةروكذ لا
 اكرحا همام نام (هلمثت ةَدْوْبلا داير ةلع نال ككايرجالاو لام اب اهرحارس )را
 مكاف ارعا الرو نكه) اكاد لع ضرتق) ل اهول نكي نادل اه نمر طش ا
 الكدر وعاىا١ذ) امه هرجو ادا هلاهوا بتاؤل] ىلع عودرلاريهود قافنال ابرض(لا
 7. (تحناي١ فرصا ابالعرما ولام ١هنع ضرتؤ)))/و ىعرز ])| نناقك اك اس نوم الزل
 ناعاتراوميلع ةّدفنلا بج اهيا 2517 ج رونا ىف اددتخإ نابالاو اهوهفاهوي
 تالابت(هبرق ىوتس)ن اف رابعال ايو) بزمن )6 ]) ٌيَئاوإ نايل رلك ةاعوا
 ركل رل ئاَحلا ى عد لوال/ي لع بهذ تند نب)و ني يبرز يعإل/ ف ةقفنلابتعت
 صال (ربلوك) د اقموه و قَد ١و هيلع قةفنلا بوجو فّيوت مردن ترارلرثا# يق (ٌهلاو
 بولا ومع فءويعبلا تر زولام مّعض هدعب بريول م تر الاجالوإر بت نا تتنك

 فاملاون اقنبرطولسسلل /لص] يق فالله بسبنت امهررقإ مرج الاى ايوتس ان
 قس ارييهت عت (هوجو جسق بج اهكاإ | قرط تناك الو هروهرتم اي ف كرألا
 ثرإ] لص) يف ابوس 1ذ ١ رم ا ف كن يديرطل نم كفن( روززو جدأل ب اهدع
 (مهيميب ق(فنالاعزورمم) ىافنالار رق يف ناب وسي لفد تببو نبا هلدق ثدد
 +جرهلا ةوعةرايزب ترإلاَّة دايزر(وشرا عيزوتلا هيو اهيجرو ترالا ك/ يسكب
 اك جوا هوالاو يرق ا نباو يتكرلا اره جرو ترالا ق/امقارتشا ا وتس الل دصوو
 ب ةيقفت (نلوو تاون ]ول نمو قنصل | هج رام تس ابق 1ع 5 1
 يلع ن_--]] جب . 8 .٠ دل . 4 . و /م شاك - 0 ا

 نعوض زو ز] مز نمو قيفص يعاغرقم ناك امال« ب16 المص« 0 د ارد اي بجي ازب / قب اهل / 7 كن كرو :ءاملا الص يف
 هلوعلف لو))) (م) اريبكو ) ناكامعص هدو فن بآلإى عع ماد با ي/بيئقتلا ةينَكت
 صل | 2 ن (4 اج يمس اهي اذل/ امر عتكور مجآ نظرت: 'تعنمرز ن (وىاعن
 (ةقامإو برقلا ف (صداوتس ]لل ابل اههيلع ةتذنل / كيكو دن تيدحرءمملو



 مو عم

 ' ك4 2 13 نإلند) نيباوب منا عر ىلع وؤفنلا ب0 فن عرذد لدم !لواومر و ىو هّتدوصع نال ندا نباو باك ره تاس ا رمل نم مت وز فأصم قنصل | ذلك 2 و َةا4!دوجووم ناهاهينع (هينم عنيد يلا ةدالولا ىضنال اهريفت لا ةهيجا المو ١ صو ف اكلاللذي )وبدا ارملا سيسر نت هيلا حيدرتل نست ند را اورالل م1 ٌةيالرب ليو عورلا كط ين مددت نالداولع اللد ةقفنل د. ار سوي برقالابب ضعبب عيضفن] ري[ ناب الزود اهتعالاب يلوا رولان انِمرع(إ قهعنلاة صرلت فرقالات مهينمس تبقزلاف م ب ىلو] ٌتارجو دارجارفللد اهوار“ الا يلع ىززايمالاعم بالا باورؤصل ام الاو هومر وع غلابلا رلولا ناك اذا( اذ ابو فال لل لم حيبنت ناكل اه فضلا جر ناشتم اءرال) يس النا رمز يب طدجو ا (مقتيب يوسي لظو تااز دقو هيلع هين الولم فصلا جالا

 عاما ا 7 ارسل ! 2 ىراورؤلاف ناك اباعصتسا اصلا
 هاما 9 ردو( لافت بداقالا امتجا نم وال ممسقلايف

 1 .ةذووب جوردي هناك رو هب (ؤكى عروق ناف ت اهوروا 5 و 5 اوا نيعونلا نبا دوخب

 1 سل لا فيج راي ادع اهلل نب نب يطا توت 1 . ةيولاب (مريلإ قوص تنبو ثيإو را كوس |ولو وج امّحا "" ةرّسل ىرقالاممك امر ددب الإ ارالول. والا لعو لولا ف مدقتل فالخ اع اولا .| تلو لوص 0 عدرا فرط يرق وهتك ى الخلا لع ثراول مدي ليقورلسغل ناز ,اأ رك قلعتءل ام ءرتبو ::يقلبلا هنحياكاومس ارق ان انرزوا انونجي بالاوايعصولرلا ناك 1 000 هي 0 ( ين بالام ين >يدب يدعم تبا روسو لماباهت» ثوزما ايناولّتدو هزجيةرَّصل هرلو هكجوز 1 00 0 [يتةفنر وبرر ح 00 همقل 0 ييرباشو .رلا نممب لطقستنال اهنا دكا (هتقففن
 :داولوَّوب وصولاو بقلا لد (ىئلايوسسا 9 مهنم ةبمولا رون نا مدت 0 ا اسم د / 00

 1 هد ا اق هدوأكا هلال نكت فلما ل هديا 1 قيبمتلاب وصلات يهتنتو ثورممفا هبلا درت ةننع اح ان اف بج ارشد ايرسكل 1[ ثنضحلائمةذ 0 الاس فب وس انما © ن وزموملاوثند (١2تافصو 0 من اضل اةقيقح ويري اذ قذنا اك هيلع مل كوجرألاو ْ ويجالا يذل وشاب برقالارسعاونو بالأصل من2 زا شمر ظ ١ 4 نبالاب مال[ صاصخالةين) يروؤقن : نيالا لدجرسوم نبا ىولوهدونارحا | 2ةونوعرلولا: ولو |منيب عرقي ييقلبلا | /(ةو كارشنلا بل اطبيجا اعزانتن او : راها كازو ٌةكرغلاب قاذنالا ىلعاقنت اول هيلخ فنيل دلو ذضاب أراد كت | ناك هكّدغن هابز يعزل رسوم بإ هلو هذ رلورحا ةَّوقن نع بالاز بيرلو (هيرتل | | كرحعرك اهيود ىرحالا ت يره ناف تدرو دح ءرخ) ةدالوب يرخالا لعارو يمد تدازو (| ةجرد؛ يف نازرج ع ّججاول عورسسف بعرف أ | اوسم ىكوملع 3 ويعوأ اعزونا لس هدا تي جحر د لشارشكو
 ل ىنر يم طرح
 ظ 0كم 0 0 هررع ا جاع

 5 نول يضت احلا تع ذراجالا بماي يثرعوقو لذ وكف دن رشبو



 ةعزلن نميلعف لام ون ئك ناخنوضح ا لام فاش !ةنومو كيد نه عاوفنام )|
 من د اًضحمن/ و تا ةهنلا بقعاء ارور وة ةونلاك ةيافكا بابا نه اهيالذتقفن ١

 يي ىبصلاو هسرّملا ىايرشاو ىقهضا نمز الا ةيبقملا ْت اذإ/ نككي ن ]إس وددالو اانا
 محال ماسق) حالت ذ اص اق خسم نزررعاو اهلمألل هز العرش و اهب مايقلا |!

 9/5 لاقع ل والا ىفلارإرب رقو ناّقدرفلا اماو طقثر ولد عزو طغف ثاثااها ٠١
 تايبكلفو يتقفشووول_م ا اهبل ف نى انتو نقم امحارتع تانآلا ىا ١

 ىوتو ىوحولي جو( ءو مل يطعن ايإى لد يبا نإودنا ل و سراي تل اق ةزرهإ
 هاويكتشت ماهوب يدا تنال او يحد عرس نإ مكزو يقلط ه ايز ناو (قيسول
 29ز هونم ىلإ ن لير ا اه مالا د رقت ع هسببنت هدانا مو زاك او يقع بلا
 اهرب رع (تتسابدزرللو ماّدتس) هباهلو١(هبول نا مرْئيكا//و ّستاوا ناك [ركذ
 ما ظصلا نإ هبررص و قارصلا رم اكهيلا عت /لفالاو مّدرطت ندب الذ هعامج
 ! دله (طلاوأ جو فن( ا قالطإ نم ةدوصلا نرنط ٍيَستستف زكينيحو هيد انق فان
 7 ةعزتوزو اصنإ ةدوصلا هزه نحف هوسل هن (نمرف الاء ارح نوضح ا ناك 0

 دهننيح قيرفتلاز اود يع ابد (وررئيلا هملست و ييملار وب سيرا دعاو هينا
 هيقام بسك تن اطحو ةذاصأ# 5 جل ا هريروو هربس كر تسب ر حوصعت نمو
 زالاب اقرحا يروا هننّس اجر هس | ىلعو /ةاراهلا لعام ذتان اع ةدرحاو قرلا نم
 تاههم) مالادعب من جالا تلاود دعو نب مافابج اترا اق ( نإ كرف
 نمتم مدت هدالاوزاو ترالاى مالا نمهتكر -إ تايراوان ان اباجل دب 1

 ولع إو مآل) تاهيهإ تعرق (ٌع/و قب اسلإ يوك ىف مالام ا (هوهِكر اس با مل
 ( ١" ر يه يوعا١ نهذالو ةدورطه بالا ّن اهيا ىو ودوم نعمت هراللولا نال |

 ت ايل مك (7 اهيعا هت هتاهمعا فالك ب آل ابك طقسي النت ان هد اهم نم
 يمهد تانراو تاناب تادلرلا (هزاهم ار با يلإ م) رع 4ةتاّنراو ئاتأب

 ادووةداإو ناو نالا ةكطو تائراو ت (زايت (لرأ/(هيا هيمان لك كدج ١
 (رثب ميفلا و يفرؤلاو بركنا روك ل ت (هوزإإ نمر اوى ح مرت اهتاهرماو ملاك
 تاوخإلا امر دحن او بال/ت اهرءانع تزرووت (/ ىز نهبلع تالاؤلو تاوخألا
 نق بسلا ينكر اشو (رطدرحا قوز نيرزاو بادملا تدعم زهّوجا نكد الع
 هاو مالا :لرغع هلا لسو هيلع وعن فص مزوّولن تال اك ام )و قفشا هيلع
 [مْعَلَو بْلَعإ تاره ! يف دو ةَقْفَسلا فا امهرظنلا ن اي نوؤ)) ب جاو يداقإلا
 حب ىلع ةلاخ مدقت_ و هزم برقا (مزا/ ةل اخ يلع تناك ةهدجيا نم ثخ ( اهلق
 ةمعيلع تخر تنروزإ تند موتو (يرالرمألاب لدن (هنال تخا تنبوؤ١

 م برترسلا نك ينم( | كس هس انامدلا يع تاريم ا 4 2الا انس"( دقي
 امهرحا نعت دش ىلع سوب ١ نعت خ١ مرهنو الا تنس (هينم/ددقم او ثخالا
 27 الاه قف |ى كرت جرلاو بلصلا كن ورنا ة م اطعادتجالريتا (متقفس نال
 تاما مالك ركوور اًئزإ منقل عير ا صو صنم ا جيجل اب و ضوورلا يفر يكد

 يوي

 "اسال ]نم تخا لع يا ْنمّتخا منرقنمىنرؤلا ىلع دلبكاموإ روت عبرقتن م

 022 كل للا

 ةيع

 هع هحبس_ 9< ها 2

 , هيك ا , نكقأ

 ن_ 2 ته كش نك 38ج ا 0227 5092 نب نات ؟يصسصصملا 7-0 هج



 ' رمالاب يرث اهينال هسلعف4 اًنناو ٌةربصكم رشد دع( دين او (يلر | ةوّئنو بسنلا فهعم

 | ةوكل مالا, هرلع بالو عو ب الن |: مدت صال/د باز ارو رت نع معست
 . تاكماللتذالا ىلع هجاللذ الا يعن ن الهسلع ن اثنا وتخال اة هرج
 ١ ركزدإ دن نجوطو ترث ال ةدجوت ل وو وصالزذ ذه تر الو ثرالإ فاه»و عل
 - .بناجالاتهيس اذ هناضح اة هلةحالنء تنور هت الم الا إم اكن وين ا نيد
 | ةيجبنت (هيفعنمل تاروكرم ا 1مي7ن يرخ (تن نكل (هئح اول طقسا يان او
 ظ اورج سنبل ري الوكذب يدب مرحجركةطقاسنا رجلا يوه قد ناعيلا لاف
 ١ اهعناب بجال وقم (هرح مهلا تب نوكر يف ناو يمنا م الل_وهلا تنبد

 . لاق تعهههيوتاكت ئبلإ نبإتنبن يعيد وطفماهز اال مركر كي كن وطعم
 «انعمو اضناصا//ن جف وهي يدا ن و > مر يك ثت سيل نو نإ لاقو لوهذ هذا
 | هلاخ تنبكم عنيت نا طوقسال ثرتال ةرح]لط وّدس وصألاو ىاىقنلا
 . ةيدرتلالا نهييارورو قب ارقلاب نهر تق فشل مهلاو لاذ ا سنبو ةع تنبد
 ١" هرج ا نابذوالإ نعقفارلاب اجاوت الم قاسلا تاره اى نوي دال دن ودال اب
 تر اوب دي نع ]ورتر ىف سيل ند اب مرتع او الوه فال طرراور ود لوت هطئاسا
 ناضل 4! تنب قادس عتجرتو ىوؤوسألا ل يزن و هبصع/ أم يعلا تبيع
 . مفصلا ز قب تناكنم ناررقتوقو ترا وريئركزب (4با) د ١ خمهت اموم مقتسيال
  هبصعم ا يام هلا تنب فالئو يد اب ىف رت( هر( جهل او نإ (ى ا تنب فالكاهل هذ اضعالا
 - هود ا ئدو (زيب ناي( اكتب ناب باج ى قو ىهتنا تراورلرب 4دت اهثاذ
 ١١ هل برّقلاو أه رعبل واننا ةرح لا فالذي هذ اسما هل بش ل اذ او طو ببوك موك
 . ةطفاسلا رجلا ناب ب اج ينعش تيارت الكذل هد (نمح ا 4 تبشتف ةففش
 ١ يارث لالا ثني يفد (جنعوت اصح ات لّوتن او بشلا ابوك ال َةَسب ات حن اضع ١

 يوب | ءقجرتع نونعج ا تنب موقت هسيبنت كراوب لوك (هينوكر تول اك ب سلا
 مرحي فانصا ةهيراوش و زركدلا صخب و كر و ف ندا دولا يكرس م تا دج يلع

 ' لاف اهلواباوكبم ٌبراوالو م_ يلو ٌبادزوهبرصو مرجيرغرادو كراد
 ١ بالوان يوبالؤالاو الع ناو راو بالا ت راو م < ىذ لمد ةناضح ا تبشتد
 1 دنع تراثا بيترت لع ةيالولاو ث الاودي لاب مهتبارق ةوقلالذاوشلاو
 . طانه د افاد لهو باإرث قرف غارّتالع ندو نجر با ممقيف عامجالا
 ١ مر يع تراوركذ ازلو كورن اكلرباكملا ةرالو بننركى لع قنصم [ل اءولو 2!//ى لع
 رئغل ال قانلاو هد الول اب ل َوهْسس روفول عىتلا لءّوذ اضخ ا هل ناز مع تباك
 ١ مع او (نئتعم ا مّسس_ىعالكم يفتن اق 3 مزز قنص) اوطا هدد ةيضرخح ا

  :بارولار ابيعا لا هر (ٌّر هيعرقلا نداب هَلْيْتَعْن اب ىرجز هل حذ اضحال هنا زم مرح
 . اهتمي دكا مكب هيلا ةولخلاس ارزحاهيندسم ىءل | مسي إلو هذ اصلا ف
 | اهفيفخخبان ىيعملا نم ةيلال) ةيتفلا مب مستو لو الإ ينحل 5 (نثم ا مجيوه
 ( عل هيلا نيبعملا ناك( )ومو ىف وذ ىو! نآل هل اه نه ةرج ابولو منوع( / نم
 مكملا يلعررقلا تنبل (هت وبث مرع (عيياع ه]ةد (ضح ا ثوبت قواقدو ول ةن اضخم ١
 ةبوصفلابررقلا نباص ىهكخالو ع روك /ى الغي هنابتس ال) نع قس ]ل لبجرلا نب

  "9ل 77 < (١>

 دس

 هيالولاو



 هر رو, سصخدرعلا ينرماميلع هزم يجي اهم تنبدل ناك نت الاو ياللا و
 1 ث اكول كى لال (هيلا تاس هلجر ىفال هم نشندو ار واسع ناك | ىقن هتحنب
 ب 0 داو ةضورلاو هذصاو + انالا يللكن حب وجيإ  هوبو هيب يقهحنب نكتب
 ينكرزلاهعبتو ةّدث (عنوبربيعرو ىؤسالا اه اهرلا هكّيرخإ يد هدلاعتوضوم اولاق
 ,ل 3 يس اذلا تو (فلو دو درع ب عنقي (هيلإو (هلتارف يلع (هترغ نإ نعيقون ادد
 مظعل بع هتشلا لطم ركل( هي هنر محال ردت هسبسبنت بابل (مبح هلا تبتعأو
 انام ريلااهيطشلا 1 -, موكيوسلررلا بومصو عابصلا ندد هد خرصو حصورلا ملكة يضق

 ثلا َّنلا فضلا وهز زورو همعّىررو ل + تباياوم ةيعرخا 5 كرال) نض اهارلا لا يدقق
 قم ه9 :نانعحازذ عدارلا نصلاوطا زهنو لاخو م١ ىبالدبق ابهبعرم اء طقف ٌتالاو)
 هلائر اف ءاضلاب,مىملا قحالد بنته بارهل اب هتنؤفشل هن امضح ا هل ياتلاو لاقمي الو ىددإلو (هلٌثريال هن ال ةنداثلا ف هتبارقىونضلو ىذألا ف ةيسرئم او تالادعفل<51]/
 ناتلاّدب ارقلار كعو لوالا يف إلا قفل سطر | كعو ةيمعو يورد الوةل افكلا 2
 تاناب تايلرم ا (هيأهرعا رس موه( ١ درر ملا مووت مالا اصح ا فاو عزاشتد تاناورول» ٍعَحْحأ ناو لائذ ئقبرفلا ع (رعجاو شو ثلاقلامشعلا قرير :ريت كالا هيثدجم تلد
 نهلص] هذال هن اهحا ىلع ب اإ) نقرعب مرقب مه قفسلا يت مزا/ يوم نيل ةلرعأ#

 يي ترس فال اهرب طقسيف عالاباييالدال مالا نم تشاو لاق 0 ١ 0١
 يفر املا بيدرتل اب يشن ] ورك ل 5-2 تناهرما ىلع م روموظ و هب اك سخ < 0"

 تردألو لناو) ناكاركذ ثرالاعب رقالاغ -+رمالا فم مرقنهن] يماراوهتاوحلانشد ٠١ ضالاوركول| نه راصالا م: ن ا مال) يم تخالاو رلاذإ ا ءىلع مم ودرب قد ليت هلوقل ةخلاخم ١

 لرم|لا ىوّفَس ٌهعْرج ىف هسيسبنت لوصالا ةوهل تحالا مالك

 ىكف/مرول شذا ناكولرا عير لرل ىلع مرتي الدر لل هين /و هرركد يلع قنص تانب موهي هن[ مدممصاورصدإ (وْرالْؤْلا ثنا ىلع رضا تندو رت (ولع تخيل رلايعهمرقم ينل اهرلخ و يدا وف ا ووتسا ناب برقا ذ نار نابالا 9 ىو( سله كرار و برعلل ىلع مدرب ىنعل ا جن يلرط قتقح با معو مع هل اكو دز هسمبرقالا يع تول اب فمعلا
 :ذ مدا ىاكسف ايل اع دنعالا مدنال (قنال ممم قرص ونون الي عد اولد ةثوئالاب
 لجلب نابالا صعب ال مالعالا نآلو ادوصقمال (نيص تنبت اهيال مهثا 01
 اعطق سيبك عمت نيل او ىتخاونبوفاكه بوراك م نازنا يوتس١ن ايرلذ و نا
 ٌفحاتروب َن)وةدارعلا (ن نإ ردألال باقه و ريع ىلع هئعرق سحرح نعم مكيف عازنلل

 ص اهفل نإ عار :ذ اسمن اص) نهز2ت اصح او ان / هر وكلا ثم دن اصح اب
 الالد انا الة درك ا اهرحارتركتلا ا (هبق ابر كدز ارو ّة حس قنصم ا (هيصرلت اطورشم
 دنالو (هلهرز نمر سلو ّيدالو (يْر ل هويس هل ن ٌء نرو (ضودهولو قرقرل ناصح الو هلوكب
 ولامز شت سورلولارهز ُسوْنيف عيري رق هن لهن زارت ورمل امم ةهر/وهشم
 اف هضور ايف ءاع يي كنت باه (©) ون (ًنصحو (4وعبتي (هرنو ناقرغ ايلا ل مت لكسأ
 (هنافبف فلا» ناعما ف اخ هرفا دوك ز هرم ا قىس»يإ نعدأص د الرا تاهعا
 قيال هلوعب رد لار(ظا اكل قعلا (ردازو (عييةفس روم وزد (هزايرق نمربسلاع ا
 هن الو اهرلقلا نمو 2 ىسلو ةد الو (ير ال اوطق تح هن مج ناك رو هل' حن اصح الد



 تس ب م ل لا تييسسسسسسسٍسساس 0
 2ك بي( | 9

 1 مويكا روسي ناكن هن هذض< نم يلج انتي هسفن قوظ لب رووتلاو ظفح ا دنع ى انيالا
 ١ اطقستمل نيس يف موبكدضورلا»ر يبكا لوو نع يف اوه دريؤصلار يرشلا ى اة نس يف
 ١ قسائالو هلووبر لاراّصا اكةنامال/(هنل ابو ل ورب و ارطي نمرمكذب هذ اصخا
 ١ هكيرطؤعاذني هنالوتن انع> ق هل ظ حالا ون ا نالو نّئور الو كيال همس 6

 ١ اهتوبن نمعب الو ةيلهالا يف ارت عقونا عنو اهلا دوك ة رطاظلا هلارعلاي 77
  ملترااعز انتاذإ امف تيتفا هبو يسوملا فلام ى نصم اهب يَق١ كل صاقن ادن
 . !ذفد اعجرهتنا ةيلهال/ ق هلوق دبودووهش نم وزني ارذ هرعب اعز انت ن اً دلولا
 ' (لدسص نونا ناك اذا (مق مازال (هقتارو ىندص.١ هن ىفا ام ( خشن ل اق كراك
 ْ هش د (و ىنشك اير هن الو هيلع هل ةيالو الور مسع ع رذ اكآلو هلوخس كد فاراإ اي
 . لاقغ ماللهال از بكرع(زهعر وهم ا هيدا نيب مال يرخ مو ميلعرد) لصوخ) لبق نأ
 اب >كبيج/ هرعو د واد ويا( هزور هيناىلال دعم هرشإ مهلا عقم عشا كصيبلا
 .راتكوداو هواعد باى كس نإ قئرعإؤسو هيلع هننا هذا ىلعلو رك وا حوستم

 ' اهرركال قح دعال ْنْئو | ونوال دأل هزابو هها ىلقدل (حسامصقو رسم ا بالا
 ١ دعوترك اقر اكان يترمزآيى لع نرهسم ا هدر انا هننصعف ذينِصو اعد او ميلع
 0 0 (ًءره اكول اهو هئنومو نوهاسم ا هزضح ٍمونعر صا
 0 اص توصف تك اتمام ] عيهزلا بر (ئالإ َنعابرن رن نموورف نكن نا (َو هتقفن
 ظ زاك إيران 2 10 راوفد هر فاكملا يلعرف اكلن (هتو رت م هالك وفا د سيبنت بوجدلا
 ملون ةيلاراثا اكينجا موز ٌتعَونض الا ويم انو هيو ءقصم ورق نإلى والاب

 ميل هر و رلولا لئري نا صرو 4 ذرب( ناو لذاحلا ف | سعر
 يقفؤنالو 4 >لو(ملا لاقًّروزلا قي ءتعةلوؤشم اهزالورهكذت م اههب ىحاإ تنادام ا
 ظ رق دال يبجالا رز قصرلري) الو ىو ا وز نم ههاوم ىقاراع ديمعوءرلوتا

 ١ ضرب ماذا اهروب نع يلا هس و (هيتن انصحالقستت ماقد لولاررضتمف مجرب
 . لماطو ميعملا ع هرجلا قد طقس قنسورلا لصا يف لاك ذرب ايصر ن ان 2وزلاو .جال)
 1 هدرؤتسا وادب قكلا 3 هيلع يرجو يراود اءىوفبلا هد“ دم إ// عقزإ) ٌقح اّهد

 ١ لوقا مديرسقالاي ءرذا)/ (ذا ذلو بالإ يضرب ' مرا قح طقس قركذ ا بلطل اق
 . رهام رضوي ادعس ل اهي يعود ح هيلا ىف ل قتني/ة رجل ناب كد ددمقد
 ١ © فوئهعو|اهرحو حن اصلان تودتخا | ولاد وائل اب حد (صد ا آطوهس نم ىشتسيو
 نفر تاقعسالا ىمل ناتو ةعزإإ ةراج) (هيدا/ اهب از ى ىكتف ةمولعم تره
 ١ طوس العررْخا ناوهمعنبا لغطنا ىا د عد هكت نه )| !ةراحال اب لاب ةيارقلاب
 ١ ةيياعواعهلجت هتقغْسوَهن ايفدلاق كول ردوكد نم ندر عما! قة ذينيحا(هتناضح
 ١ لسع هيلعومدا قصدي اضونو بار عاكز ىف ز ايفل يهل قكىعان ادواهتيف
 0 اهئلاحو رميت نبا هزار فعجدهلل 0 اه رحت
 يبنجإلا هشام قاله سلق هن ىحال/و :ةوزل اراهل وس ال اهيهحل طبي
 2 يد انصح هك يذلا يمر ادا ةيكحشت
 2 0 61١ امه َحال) ثب»)واكور وصب (من)و (هينه عاتته]ل/هل نال ا مزج

 مالا



 هحانناوك مريت (وز اف هيبالو ا نباب مهزل ل فطلا تخ) جوزتتي نأك اهباهماو ماز]

 يت قح هل نعي طبانصب نتلا قركذ نهن(ثنسألا صدخالو جمالا يق هينإل

 كح نا ةروحأَو ييرذالإل اقر يي هصلاى ع هل ةناضحال ل (كلورعلااى إد جن اء اهب ١ ه2 2غ م. لل كحك
 داسو همها تجيو لكل) لوز قلالا ت|فغاف هل اخإ تيكور مهيضفب لوق نماوس ١

 1 ١ ن اكن وو هلوكب 43 ىفإور ن١ كل ؤطلن اونصرمةنض اك تركك ا |
 . .. , تمم و | ىيلاهل نور ل ناو عدلا ىلع مهنصوت نا ةنضاحن /قادهتسا قط رتَتا 03
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 ' ولولا نا دهالكرشاط ديبنت نداقلاداهنجر يف لولوهو هوى: لوصح4يلاوخ) الاد
 ' هلفكيرحالا ١ قابورلاو يدروام از اهئ دو كد لودوم يلا لبق ريرحا هيوساولور يخت

 | اهنا ناهريزتلا ريا ون ا عصر نافرضألا ووك تلاهكن معتم اد 1 م
 | نم اهئالهتتفن ووززت ماهي طع رجا الرو ارهتيدريخ ةرجور جاهل نافع ماظل“
 ظ وبال اهوحا يف ناين اى دلوني وي لع هن جاية ذا كرماٌولصا ذ)امز دياذككاة لمح
 هوجو لم ع الو لقفر خالل ىدانايبنج) ىنالا يات هكوإ قسفوا 3ثلف ارفكو 5
 مكيلقدا مدعو) هجالإ د قُم مّمع (ذمر١ زيها ريو ردلا ادن ار خاز) الصداع نام هن عدام ا

 - ةهيبشلا ةيطشاح نم ( هر يعور معو) مؤ زوو بذا نيدو (هييبرلولام يع ى جو ما تيد
 ١ اوما يف د وجوم يكد ةبورصوزا د ىف ءدهلا نال ععازإ ف مال) نيدو كن يدمي ا او ما
 | نرى (دقي ف انلاو مالا ماقم مداعارهنمالكن ال يك ألاف جاخور تخا وم با و١ لوصالاك
 .5 ل بكو مالا عم معلا ئبا نع ئنصأ تكسب ة-سيبتن بالا ىدرخالا 9 جيلوالا
 ١ 04 رلاهفقدو ٍضنالاب ريع فوز مالا وركولاق ح ىف مهلا ندارعلاو مالمو ةنصورلا
 1 927/ يكر شم ان با هيلع ىرحو صد ونبلا قيلعتو ب هر/ | ف يذلاو رو هرقاو يوعبلا
 أ الاؤمتقاو قئالاو ركذن نير فسمعت الب ايه حو لذ ير يك لطا ناو دفاعه
 . 'هلصاو بآنالا تالطارشالغ م ةريعو ياي ورلا دب ءرصو_ر علا ف (مهزيب قرفالدنا
 ١ يعرذالالاق تاي دوج يا ئه بالاو تالا مد قالثإ نار جاهركص)و منصورلاو
 ١ هجالل تخالااع) مالاب (هياز ءال م الإ نغت الإ وَيو_قئرلا رش اطوطو هحّجن تعد
 ١ راخاءرلذ اك( ريب ئوا تعور سوبالا ارضرحإ.مى لا ادن ناو ي دوام ا هبروصد الك
 . ةالوالوا هر يغريزع ا جويفتيوا نظام فالك رمال هارهظيرق و رإل هيلا لوجدحالا
 .اهناهلا ةاعارع عود دق هدو رطإ يف هع و تقو ف (واهط ىهتنشسي دق 4 نوه عبتم ا
 0 (امالإ هلاقاعوفدو ازد نسف يدرك ن )و لوي مز بص |قالط | هاط ءسسبنت

 ١ دنالوج وز ةلقهبس نإ تاي تيد منور يكن (هيلص اك ةضورلا ف يذلا نكت
 - ييناالو ل يركد نود ركام يقتتإ نر مهيمزلكر شاكر ظ اطإ زهر هزييعلا ليعاع|*الا
 نعو ناطقلا تبا نغراقنو يو ؤملا/ اى تف نع يشن الا يعرؤالا هحقند نييروحإ
 7 م عايدرخا|د١هئالهصوا نش ا ةاكوهو (هلب اد ناررج درعع مالكي دمك
 ١١ ذو هعاةرايز هدنيمركذ بالا اتخاناغ لوا ئمب وا بتر ا(عيبف ييواستم ا
  لوزلاب همولواوظو ملا وطقو قوقعلا ف ايعاس نومي اليلمترابزل مدخلا (هؤلكي
 ٠١ ةيافكلا لاف ب (يوتس الاوا بوحولا) يبس ىعاز شل 4 ةسيمبنت ةدوحل ىبل دال
 _ ةراتخا١ذا يدا بانز عنجد لوالاّئ درو ل ١ مالكم يلكل دو عترسبلا هج رص ىلا
 ١ ( فرنسا هرترادزل 2و ؛ 101ريال ةرإبر نع

 | 6 هدا هعالهالو ينالاكه دمر هاطناو ينحلا نع قلضملا تكس هبت (هوريخد

| 
 ا

 الك هاظو ٌقرقلا ي دالاس حج نزول له وهبو اهرعو ةررّتم لا نب مالا فقرفال

 ١  اعيسمعئلاهل سي اه ءايعاهترايزب رخو هيلع مركز اهترايز نم (هدكعول هنا
 ١ ئسحناوإ زن الا وركوت)اةبرنو ي)اءجشع از وجد مالا ١ امنع د اهلا وج اىلا ركل

 ١ فمما لبطنال وكلم تردل(عطو لاذ نال ة رس ينال يأ(هريلع حسنا قمعب ينو
ك0 الو لوخ 0 هزلي نا هيعال/م رؤي ناب يدرواكاريعو

 ظ ظ 

 ير رو وت رن خاناع ل اقع عالصلا نبا كفا هب مورهزز مرعرهؤيار مهنمعب
 ١( هر ايذلاو يكول للدعت# دوس 21١ نالرهاطت وش اذ يا 00 هلزنم

 ىلع
 و4



 2 0 اهلز نهن ان امعن مودك زا فلان نئيمري يدماد | ف ثرح ةد اعل ايلع
 لاقل لام وررص| | ف جية رم بصُد هسبنت ي درو ام ا هل م اك ىنرأكل اذ رب نا وسب
 1 الإ سيلك صاو مدلايىره) اهفال ميمو خد يف و اها) (ناصرع ناو فرظلا ع
 بكف ا: دووبو ضِيْرْولا نوي امزنبب قفال/ ور هاظ كاف هتيبب قدب ضر ن هوو
 اتاه اذا هتيبوف (رزيهريز ونعح نم مالا عن الو هر ةولذلا نحاملاه لا يفزارتحالا
 ياعز انتولو رك كوسكفلا يف ككاو هكلم قانخ داذإ (كرربق ةرارز نعاوهنس هند
 ث ١ وشرع (:(/ضصعب هثي كب الا بيجا (رضرحا خبرتي (مهينه تام نه ند
 ركذلا فالك عضيغ نسسح)ر ن)(هيضيرم نعت الانكجن ١ جالإم زلم ألا تضره
 أه رنعفركذم الإ ى ا اضطر تخا ناو ضِيرْمْتا  ح| نو لذ نموه نز هعلبأل
 يا دب دودو ىب قيلياو ىلعه يون رلاو مي ئيرلاروعالاه روي اراشن بالام نع والذيل
 بدالال اقن ]ريكو درس رؤص هرلو يدا نييف قرظلاو ةعاربلاو ىنفنلا بدا هيلث
 سءاغلا ه اكه ترس وجو (ذلاو لاض فب دكا ءإبب و ود: ىلع جالصلاد ادالا
 ل اكو ب انئكإ ونعوذ مورإ يصر يفاشدا ةرابح هيف وتب يزل | عنمو م امسا
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 قبر ْسلا باللون يدرواا مالوش اطورلولا لا لام لعرفرح ا ياللا ذمد مد الكا لوالإ نعهوتب 2 ةرح ىذو تاكو جب انلا نإ لم اع صتالا دوا د نجا
 نسةمنصول نأ قبال | ٌررَور م الووشو هد يرزد اكد نا ذا ءونصنا هنبا لقت نأ
 هفها يلا دكذ ف ولكي الو ول لي ذ] هيفامو هنياعر مملعمن إل هد در دعنص هني فن نا
 داوز قرص هّبو هيلع لذ ب اي | ود الكرفاط هسيبنت لَو م ايقلا نع اسنلال
 ركل د ةرجاوايصوو ا ارجو )نان (رر هىكفنو رذولا بهداناؤولا ىلع بجيل اقفةضورلا
 يرجئعرذالال اقز(عنلاو ل يللا ق ول اذاهو هتوغن هعزلن تموادف نليرا ن افيبصلا لاهي
 قص يقر اهيداكدوح فل يللا نا فرَك1 اف كوت :)اك للرل مال رحتن اكولف بلف لا لع
 متلاؤاولاق ايار اهي مالا ردع ومدهتلاو موزتلا تو هذالاليل جالاررع تولي ح تع
 ار اهو اليل( 6 ردعفازؤش ءّدح ا نخو )قنا مالار تخر يذلا نإلو ) تاجوزلا نه
 متذر م هودراكيف الرشكاف عمور يق ره ةو(ولا لعةنابصتاء رتسسلا فلاتلا هال اهبروزم لب اهراضح) بالا يلطنالواهترسم ابلط اههمح ف تين امزلا اوتسأل
 ترللو:ممرنلا نم و يو( ,ميضعب برص ه بو اول (جكرر ابز نع دونم يمتقي د (قلا اك ءاوق
 اهنضعان واب ل نآف دكه نذابآلا ءلوذد مآ يزملاويل دز نكسم تن اكو ل(هتارفاطو
 مكح ر ركو (هتنوملكو (هملعتو(هيسر ام ىقباهطظح البو اهياحرقفتيد افريل هيلا
 لاهو اليل مازإ دزعن انوكيفمطيبصب مال لهتست الونلا نورا زيهم ا عموصلا
 راتخر ير (يطر احا َى ١5 نورومن |ط بص هبلع ورهام (هطدالدو يالا( مروزبو

 ام (نه هّئعرق تجرخز هرئع نوؤيو عازتلل اوطق (صريب عرفا هنولا دم اد لولا
 هب و (مهنيب عرود قو اف تزد واه] ناضل نالوا مالو (رهتمارحاور تك

 اباوصتس ر اًصيا يلو | مال اه (جريغرادخولوا,هئتعد تل خذ اضم ان ال يدغبلا باجا
 رمفس (هبرجا دار اول زينيجوةرصاو رير فنيعقع نبوي يمر هئامر ناكاذ
 وبال عقم ا وم هرئو م ادلولا ناك ةام)روسلا ناك كليوط جد هر ابك ع اح
 ناكو مالرمميقم ا ناكول حسبت ززمئ ور طم ا نير وسلا يقال اههتصرق اسم اة وعد سيح

 ملبباهو ةؤرحلاو ا نازقلا ملفت ث اكول ك5 للصم عارزم و ) هدسفم اهرعم معقم



 - ةراتخا نا اهي لل هيرهسلا نع بالكم يطا ززار ناي انجيل و ل02 يف ههاطم ةريغ عقر
 7  اههرصقمو (مقيرط فلتخاو ةجاكر فما امعتس ل كد اراولا قنصل ةلسودلولا
 0 ه١ برقا هرصّم يزلاوم نوك, نق اًقلاو مالا ح ماديا ركدرحا نآل احا يميل
 7| 2 يقبطدوىهتنا باىصإلا مالي د موو لوألا اح او فنعم ا لافرصع ا هروس ةرم
 ةتاضح ايمال/ نهي وا بال (و جز ةزرءس ( فرحا داراوا ممقتم ات علا ه هي ياي نا
 ةياعرو(بالاب ظغم هن اف بندا اظفحردب يلارحاولهوز مالإم ١ بالا هنا اوس
 مهاد هس ي ماه دة فارولهسبت كافئالا ةلوهسو ملهنلاو بيداتنا كم
 يلا يه اهرلو ب الإ قئياء)و (هرقح داع (4رزن يلا ةلفكتأر غرس نمد اعولواهيقح
 هل ىسنو دفا ريو َّفشفألاو هلد و. و ليلا ن هاو هّودرط نم) طرشم مالادبع
 ١ تاك ث)ورهاظو زر يئرذالا تو يذورم ا دبرصاكب ارم اراد ىلا هحرخين)
 | لاق نيويرّسلادربلاورملا ثركسلا قدرطنا فوت ة وورلان بإ ىولاو ثهإ تكد
 .٠ طرتسو الفذ هيقي ارو هل َد |) زلولا هب ررنعتتي ن اهدار شاظوهو ييدذدالا

 ا ناك الاستل صق هم هركس ورد مح د اد فراك ىلع م الكل ام " لوكنجم لا دلبلا برص ةداسم طرط و لدم رم ا ناد |مرقتللوا

 ةيرارلب تلإمو لأ سنالآو برا اقع (نادتخاول هدب تق وال يمالاودلولا ةاعارم
 ١١ 91و ره دبمعلا (زر [مو دلول|تاسماو تولصإمب ن 6 ثيم قدصةراكلا

 ١ يقول قحلل هن لاقنلا ول ىشورمززل الو (11 همال/ ىل امل ةبوصعال مرهم اها
 ا د اقرلطس رمح ا مان اور مام ألا نهر زون بالا “تسبحبتن بشلا
 | يشاوح اء امكن ادتعاك(قيأعع دد صن الك بسلا قراصا (ورالدجلا» بالا تال
 ١ ونيل نع اهلصاورضصورلا يد اكض ام ارض مظف كب تعي ممر يقم ام تعد انتي
 ١ تمكلو هرخا ىلا ةبدوا/مز ( ومو قسما ل وق نم مذ لت تسيك هدلعو ةارخاو

 <١ برع لثئلا ىت)درفم سونا / هل اقام )اورق بتل رش الع ىلع ىرج يقلب ١
 ا جر اه هلاقتنا رع همإ هزيم ر كول هعززتنا قبال مع تن! ذكا# أهم لومعم
 | هتفبهدقفار ناو (رعنيل هيه أ ( تنال (نن ةوازلان ه] رج ىهبتست ى ذا ىطغنالو
 ا ضخ اك ولايك ةلخر وو را ناهل الاهملاٌىنالا اول 0 تخاف اهوحغوا

 | انارهركو ةولح ال هوت زوو هدأ ف ست (نر (ًئولصر ف( هوك وا هني تناك ادا اها
 ا ةناب ناو هل كيطعا ءوهشاارسؤربت( ندد -(نئلإو تصورا اك ثيب كما دع
 ش ريصلا ناوي ور نأكو هدو اور ]تاس لاوول ةستصتبنتىعردالا/ تادف
 ١ ةفلاطورشلار يف عمكجر ار ورءور بالل ل قنل | قح تشي أءاو ينأى عادياع
 | ؟لطامالعْن اك ناو ٌعكب نت اف تو تمم ا ؤذس مث اًدارع اد سيستم هنا(صخ أ يف
 | محا لدعم (ة||/لعربك إلك لوكان نع هي (ن وكمال هسفنرها لءاريشسر
 | وسن يفليوا بزار عو ىدرو ىو اهناويرربل (صيقر ازد ]ل نا يءالاو هنوب |
 لاخنم وشو هجاعصإل| ل عةرعلا يفغ هر رونإ نم بحو درعا ناكنأ :ء
 ١ ن1 فاو فو يضل اكورر توتاطم قاط رب ع القاع غلدولو نبوجالا
 1 غافترا لا هتش أصح مزن ل روف هني دن ناين زو الذ لق هئاه زل دصإ مدل ناب

 "© رشا
 1 ٠

 أ



 سي <

 وج و مورس عصا وول حل
« 

 تهت لك ل ساوطت> باص روت يح حجي سوح يو سر بوو :ىوزيست سوا جاو

 , كت

 توا يي

 تأمن رو يقتن) نحل يمول اد هرو يعم ارلال اق اكن تح نكسب هن )بهدزلاو 75-

 7 ف اىكروتم ا نرجو تنس ح اهكرحر رنع نولكن ) كول( ةريشير تفلبناكشنا '

 داازر ركع او ت اش كرح نكست ن نز او ليهيلان عروبا ن1 ئيدقحب اناعنا ظ

 اذ ) هعهاهت اكس ةبصعلا نملولنا زو 1و امووم (هُي اسر ماللغ تناك اغة بد نكي

 9 - ير بت باب ةمولوشوبوف 0
 عى ير كحل ةراظالا تره 200 اه :زإرو 1 عسكر 2

 فهدا ةارم ا تا هعيمسب لولا

 ع 00 اي | اصْعتلا اهيغن ةدش م تفحب نو هدب مترو هيف ظ

 يبدد الفنونو وررر/ وللا رهدوتا (َِوَوإ [ | نح ا ةناضصونم / صفا

 ناهجو أ اذ نيوبالا نع ا / تئبلاك

 6 0 ا 00 0
 . ى و

 دكتور روز ةئاهطلا اها دلال يع يجز هذ) قوق ام يلع د

 01 مر ةصولا ةقفش ردت لامر ةياذكلاب ةميشن مهقاو

 وز اقرغوإةيصوي مدع انه ( كسل ابوسك ند تارا و عايط ظ )ب عجو
 نفل موهتد عيب اي لك / قيل اقددءاراههوارج (تمو نإ و م وأرد رهو امم

 0 نم رسول بدك هب انكلا رس (وولو بَ 44 /ريعت يقل >4 ا

 هب هينا سقم علو و هسْئ ذرب نإ د هدراقر ّمقفت هن همر ليال -

 9 جو لع اهطروسج نمقروا لي دار :2// لع (هتقفن
 7 0 ل دوك ريع رم نع وؤبلا دق تو بلاغ ى* مره لب

 5 7 ياس ريو ص فص نطل نم وسلب ل ( ىمو ندجو بنز
 دس ىلإ ىفورفلا (ر يع ىو /و) (ة ف عرعأ (ب ِمَيوِسنَء ف نفعت

 ل - يرقي نكبر سلا هيلع قفتير هر اسعزو هر اسي يدلل
 : 0: الْكاو)ةَسِع اير ايلا د اولا ىور سلبو كار ناك اب
 0 ميعاف ديالو جد اير رو هّيضرل ةروعلا رت شليالو هل
 1 0 عل مل

 رحل يل عت ولف بل در نم ا
 ىراللا ىوعوه مرسل كيد
 000 كت وه معتتيامع

 تري] يي

 مهاَما 'دريلع رناليصرلوت اهل الا يع راصتقالا
0 هسكيلبإو هماوط نم هرتطبلف هديتي هءخ هدر

00 

 باوجررريعوإ هدر (ىاعور بر /ى ع /

0 | 
0 1 20 

 هعز

 2 ا كم ئ 017 / مل ف ديل



 امبه لي ربت رسما ني
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 ا
 دلو لفقر ةلن دا قس لطفا سيلتا ْ

 لوف دلولا كه ماحف تيول/ثنودؤلا ىإ (هرح سيد يصحو ةددرتل | يق ]

 مقرق ]كج أط هسسحبتد م رمل :(ضرلا ةرم 0مرسللا رح هبال سل وح صح |

 تع اف بايب . ليزوغا ماكي ا كىءاولا ناومطغ يقاعز (تبول هر /
 1 اهرغرجوبإو 0 هل نولكروخرلولل يصل يعدم ٠

 (فل | اع ل رجرامضالط/ل ب مجول فلازم ىَسلو انش م طعن !ثيترهطظف
 حن (بظفطل اب ركلام رعو .[ تاتا هرور نا ناوحرإ ف همطف اهو ظ

 0 ا اكن فم تل/ععصرلا ٠
 هع 21 نه مالا تعنتع] أد و مافن (ب هرو ىزتعلرهؤلبي ب يحج )ازد ا ظ

 ثالور ا وله سيصبنت و ديعم لونك ا هلق اهإهريئ رجا نا بعمل اغا اكحإ م
 ماطغن از صولا ك5 قهع (صر) جالا يي عبح شر (هلإ ل( مدرك ةسوارح ف ٠
 لوح اصف ل اماما فال ذو الع خمر رض )إف! ىضش هش | ١

 فوك :ليالاو ةدايزلا هر و (هرلع(ةذت) ْن] يلوح ىلع ةدلي تا طك
 كلا فلك الو يطانكليداتغو حد (4 ل) | نلو مار يع ع اّصر/ع طع نبي
 ماعرلا اعالعهّفلكي نآذ وكي الكر 4| مر هدلعةمو) يرهق لعب ال راه كي 1
 يتلا ي / هو تنل ايعزلإ هفلكت ناو نئعز هن ءز هش رص نيوز ) اهدي د مهله قد ظ
 ا اقر ضهنهتدرضنالا ظ

 مش ل ١ ةرواورزعديودن وب ىسلوأءاسصصل) ننزل (ةميلع ع ارب هن (
 ادر قئككن الولف ةصالق ناهي درط ىميت )داره 0 عا ١
 ةد(ولاعابتا هقبطي ام مقيد هور لكن يم رسل يلع بدو هع ميدججنرما هذم عد |||

 ناكنإ ع(ربتسإ)) تو ىئدر (جرننا قيفم يف موننإ ىو :ثوليفلا تو يديم يف |

 نااراهيوز]ر (هرن هلهتس) ناريزلا (نإلهلا "سور عندا ضراعلا يو ةزرمردل ٠
 داتعإ ناويَسِعِرصلل(ومد ةداول/ عقوق اتقو وبئر هبرئاس نروآليلولهتسا ||
 قبقلارلعو اع تعبت هلوطل ليل)١ ضرط عه]ر (هت هر لل/ نه قمري ةداسلا 1

 لوُظيرإب ل 0 كولم | ومي نأ ركب كمر /ضركلادكرتد دوه جب كل
 يبرامور يالغدويد زب يدار هكدبعهلمسلا لوب ن١ 2 ىللومز ىريس ْ ْ

 هرللو مم لا برو رارزا برت فلكل مف بداءفاصإ ةهزرك او تا اتغو كاتفوا ا
 هسرم ىاإ ىتَجر [ئفذ ادنروك و و ىكديس اب هّيدك نك +[ )و قس افلا لوّوحت/
 2 ]ليو مقعقد ولك يآ (يلل» اهنيرم طوب ف نار وز هفيدرلع باخ
 يوه (هيقلدصالاو لصارتلا هيؤربتع ىمصو وم ردع هنال اهيلعرخآلا ابجا
 ث !دلشا ) عرب نه اعاصو ا ثميع اصور ال ةبيط يطع قريد صدا

 يوع م,مسيبإ (وتمس) يصر ةباوصنا نمو 7 نك تفقنو : ذجًلرْج) ُِم هنعأ
 عقلصتم تسب ل عديل /مهاه يلا ي دوك كوله قلامد دل ْن ار ير قهسيلا ب يدر ا

 كرري ورش و وق (ؤال ١ بسس7ى لع > وول ةنسوارهيشبو/ عونا و) موفر
 2 تسلا وسلا ؤ
 منكي ( ون هدنا نصروتم اس لاق ريعو ى درو( ١ مبرصرص امد (م ار | 1

 لمع (ول توزين رالا اجارض دّكما دلع لوجين ا كمماهزلا هني هصخخم اومن

 . تنس 5

 ا اس وا حسه

2 5 

 ممم 2 وم تل سه

 مول - إو ريوهكوررا جيون 2-2 لل يسع ثا د -- وصحت



 7 هتبطخي ناّنع يف! ه ونسب يدورورهن) قطر ملاذ: ربدلا/ زكو باعوا مناد
 ١ اههرعابسكتف ةوتصلات ١ ذرعةدر قالو قر سف ب سكلامفصنااوفلكتال
 ظ | حاب ا يسلا نكتة ءابالا(جرذ لص|لاومت ارم بحي اهعاذهو ماعلا ل د

 5 هد وع اهل ضرعلد قو َةوفنلا ف هيلعاوسوتو بسك ازو وادا (مقربازلا
 ١ 1و تبيح بج ىتنومو نيبن جا ىع تزباجى هت لوو نعاهيدرخ
 ١ مقكيف ةرايرداب م يزإ) صعب يئس ونلام جبد هريس لام نمو | يبس] نه
 00١ يعرلل (هتلخو ا (هرق وةمزما هذ اور ىلع تاو د بخاصهك١ ددملعو
 4 اهرقكيام هيلا و (ّصإ هوو ضرالا بزر ب قتكترإ ناف دب تفسكان اك /ادوروو
 ١ (هتوطا يففال (ههتبح ةره يرانا ةارعا تدخد ئهصصن] و جورلاةمرك
 0 د ارملاو اه هاوط ي!(ةرسكو ىلا ضغب ضرألاى ل (ٌدح نملك( (ييإ سرر يظل
 ١ اهدي تدم ابههضو امهتب اع نو د كرلاو ع سلا لو4(/1لوبسو َيرارزإ مد افكب
 ٠ ا شطغواعوج توملاهسبحهلزوويإلو (هيفلع هعزلالوت و ىرو لا كداوئنا

 لا كايو باورلا م ومطم ماللا فن فلولا هسسصبنت فقل اوسسح (ومَهَتَه اوربت
 ١ ناكسالاب قار (مدو (:2 هطخبفنصإ ١هطبنف نارعألا ن4: زوكوروصلا
 | ةكالئرحار ع لوكا نزور لا سحا لاه دلو ك3 تملا عداتما ىا عمم نان
 ٍْ ثيرعإ لع ورع قم جاو ج3 وا ف رعو| هب ةزونصابزبب اه هوكو ) دل عب :روما
 ١ انوصت»ىلَعربج ١ (/و هلكالالا تاريح ا كذ نعوهنلل هجذ معو قلعو/عس
 ١ ملا لاى! هيضتقدو هاريام لعزيت و قه نعت( 21بان ل وفدا نان كال 4 ) ىع هل
 ' ءاسالت)ءبثيبويكد دال فه يلع (©اركاو(عيما ز جوا ةدارلا اه! عابل اه هذ نكت
 ١ املا ترو غرد لزعت نافلوهتجاوي عد ابثلا م الكي طعقم نهيركعو هّتر اجا تلعن اد
 ١ تن اكوومرعاع ديو ى ابو قيورلاق هريظنك نسل /ي كفر زون إذ اهرب اذك
 ١ لاق (هيعافتنالا هل نإ (4ىدرروا ا ©يفكت ن١ نمزل بنككك كك الهتنباد
 ةقفنال/م جزتو ل كويا)ر حاول كوب ناوحة دمع ناكورو (هدسريوا يكرذالا
 ١ (هنيبيوسو»كودامعزيو كور از اه ةئنن د كن فوم (معببر زعت وأ ظرحا
 ١ ةلفاسي رو (ذ) 1 ىواسي وكام ١ 04ن (ف ل او م اطمسلام يع نبال نأل (تحا كيك
 . عمتلا ىاولاةرونزوكام اي ذ فد دوب )) نإ عبنيو ينينالامتحاورطت هعفن (عيرد
 ١ يطعتو رم (يلوكزي نا والاه بلف !سفنل بي ناك اذ اع مم ا مدلكأ هاش ذي هنا
 ١ ةيرب قوم.والجن انا ه جب ذزج/ل وكارل هتجاد تردش )نإ فن 9يقل ةقفنلا
 (هتذررب لزم بصغو ةباولل وولا يضع زوجية سسصبنت (هرووطقنا هج د يد
 اهؤيلكت مرعو ممينلا يلا لورولاو 1( يرّوس بجي اكاعابيرك د (نيوتن) لدبل اب تلك
 ١ نا ريلع مي ياهّمج)د نبل نموا: با علو هملع م)ورل) قرطتالاهاورلا ىلع
 ١ عون ابحاب) هك” اك هنعيهنلا د ةحآلار زوكةوازط هذال اهرل هرضاو بلكي
 ب ل م ىر نك ذخو اد بلع
 قفاولا ر)وص)اوطظؤقوملا ار ظشدو ضل ))| لاقا هن اقمئا) اي قو روت يقفارلا

 ظ 0000 ا رت ا ا
 ١" مضي نير ) ىلح ا وجي لو هها نبلب قداو هردا//و هر يس | ُن) ههارع تبل
 ظ ( 2ص نارا: بلحم لرزالو هلرق وو يتلا نع ه لدن (ءاهفلع لذا قجبلاب

 /ناع



 ١ | ادرك اق 0 0 0

لاو (هيقس وزوج شن ةءاشل تولي نإ هتروصور ايسالا
 سة ف[ لالفأ

7 
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