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 ظ ه ناكسكو حبا رم هلي هيض ا 0

 وم لبو ناسحالا ريمذع مالشملا ودولصلاو ءراسحإلاو مرملا ىرْل اهلل درجلا

 هاء اربع ١جرشلا لاذ عياسلا بر دعو عللْيخل لوملا لاذ ناميالا أ
 دانقك؟داراو دا ب انكككبولسإ!. ارد اديتلاب يمس قمن لقف
 مهلازها هيام :مياشلا .ضنمللا دك( مزيسي حلا اكلم هوو نزلا
 هلا ساب ملايير ماسر ءؤي اب لاشيدح اًنسادةرقو
 ليقناف نيارفس رهشسو اربي مل هان يذرم لك وميس بؤ مرقد ردد |وبز

 ئابلياو اة يمعسلا نورك فرش طخ تبؤذاروم اويكو ىلا
 يعدي ع همم رك داف رصانل ةدريتلا ثيدحتل انما *كنممزايف ديلا
 ظ 00 ممل

 . الانمل نرمرسل اوعي يفلان الو حمل اؤ ديضل اره ازجو ليج ت افصل و
 الرعد لاعياد راما بل
 ملاذ لرش الذ رنج اذع ديف عيوزلا ةوصتملاو علا تالق



 ىلا ف - 1 اب

 37 7 يحي ىلا يا

 رشا

 "انمار افعال الجنا !(مىا نا لاءايلالمجنا لاذ رقد ١
 ا مل لاب ىفرمالك زله لئلا عم ركب تع رهف «ةداعتسالاايلا لصجبو رجم ا
 ا ول يع مل لاي ورم اكوزب اوهف هتامسابانهتسفادبب ظ
 مرق و راصا راب هوكال مب ادنعماش نكي مكر يزقلاو يملا انقبزمالا ظ

 نيل ءنامتسالاقانرالءام :يمستلاب هلاهسسالان ا نوبن ل ةااعتسناا نا ةكمالد
 ,ةناد اكن عيشرالا هزاع يملا« اظل اذه ْ

 نم نجي ضلاو ديما .نوكأل كلاب ىذرعا رحاو لكن اثالكة وغف ئنطاد ١
 اع اّماو اهم نحيل ةيمشلاننا اولاقرف مولسلا

 ١ هوكي مائادنيختبل دالية باكا زجل لقفل اماوالوبلام '
 ا تلا سميا اليل او ةيمتلاب نامتس ال نان نيش جلا هذاا نا
 يل ارجل دع ارنب لال تسننا لككيا تسب لاو او تالا خر صاحابم.

 يفرك راكع رفا وم هيا نمط ةبالالا ايناس ورمل اوزلا
' 

 يضهر وتكلم اربي مل لابىةرما كر زبونه إف راي
| 

 | كنك اعراب وكيل هيارتعم وكيلا مهجرسبإلتلا تعرب ارب واوا مجا

 طراد "اعاكلاو نمل امزس ممل اراب انام
 ياناس نعي بله دزهلب كرايم كلام ١

 اذن يت ثيحّسا تر يلاراشما نيف غيرشل امال نجتسيإ

ازيزصق ورب دبقزعالاركويو ءزجاعرحا لسنين ا ةرعيف صفالاب نبال
 ا , 

الا بوكيلدا يانبالارسمع اغار هار الان وك نا ميه هاك 1
 | :نامتسس 

 | مالاباب الوز ىيقعلاو ديمشلاركوأ الذ يف عورش طلال مايا رهام ١
 اان نع. لا نا ؛اربالا ذاتي دا عوضإلب دن عورشملا ١ ظ

 . :اننبالاد ةئامتمالاو سبلثلا نمدحاو زك عايجالا“ 3و ريوطلاو يملا ١
 لدا مسلح اوةنامتسالا نكقيشحلاا ريالا نص دحاو نك

 اا ل م يسب



 أ ءارجبلاالغنيف عير ملأ مام لاب دكرتل ا ورمل ذاريك عورتا مالا ١
 هلوت كرف زحام ةداذ لالا د جوملا ل5 قفوملا هند اول مانف تنعاكوصحلا
 منن ارجوب لاني هراغمل ءريرتو رتاذىل اي ملؤبن لفشس او يوزن يا يار دج

 : ىرصغوذ تق هنثانا يس مخ مط وا زاك كرغملا ءلكت مل دعوا ظمب !

 أدل يلجلا ثازل او كرف ىلإ ضان ازه ةروصلا لوصح عد وثوالاصا رتل نفع
 انف ةواإلع وصح مرد رككتكصاحلا ةروّسلا لاقي ناوهرصالان اىنب
 مزدانيرف كر صحلل تودي روضنإل ةروصل ناي نك لغات ةروصلا وصح

 لل نوريروم نالت ازا قلو عاوت ةناذلالجامقو تاذ دلاله |
 لخرمو لخ/بالاصاح ئذلا نصي تاوه انوكتل ادلوسل او هنوكتلارمو دوقو
 .يا:لابلاص اح ن اويل يصمد اوع دلو تلا لالا حاظملا رظنالاصاريؤلا رم
 هو رلنل | تالخنازع فضل 3 ركارلا ءاملا سلوم تاويبلل الاثم ماد
 كنا ذىف لاكسكلار تو امزيد لص اجإهنمالاو باالاب ناو يصيبنا
 ةةعيلعلاولا ظفدل او هيت داش ضال تس !اطضلتلا تاىغمي لامارخ
 اجل اون محجر ىلع نوكي مق شملاو فلككلاب ءلصاحلا ا منهالا ن اع ءانن
 ىئمش اوثو روم شط ها ملغم لاو نلكتلا نو دب هلصاحن اككذا ام
 رةلما/كأ واتةيئازل ا ةدحرلابةرقدفللا دعيت د منا ذ لالا رجول
 امل ءانتؤ تانككا تاوزل لركشم تق زنا ذي زاب ىيلئ الا زعم ايلع
 امل ءايلا ناوهو ثح انره د نككوأزه ص صملا داو حاب اعز انو
 الادجرتلا لصتلمج دق ةسيالالا نوكين يبني ةسبالاملا نبع تلمج
 يؤ له ةرركلم داسمابل بلا الب للنت مصيتا نسف
 , | اتي بساتملاو ؟سبالاملا نوكي نا ىياتلق امناو دجرتلا ءاصانزوك
 ندم نم دوك سالما فعس اظو ةيفرظل اؤعموا نامعلالا عم رع
 مث فرص وكنا ضلال عمل ارإذميعم الإ  لمجي مل تح فاصل
 - |ءرككم عزت ىفكي ل صالازحو ةبسعبرس نعام عنا ش لص فلطتلا

 0 هلماككرادرتا) !ةررلا.,تاصنءل اذ 0هاجح رحل ا ئممو

 طن



 نا كي دا ةببعل ادعو هد ركل مرت” كررتسم دوما ماقملازيع غنا لصاشما وأ
 أ نيناّمتساو هرت يا هيارب دحر ردن اذ لالا حسم ا دوت الثم داق
 | نلع هليلجل تال ازا تازاالالاج رولا دكرش مرع تالا لالاجتدحوتلا
 | كتدءاشؤم اال قلكتلا لدفتلا ةفص نوكي نالت ةروصصلا لوصحأ ٠

 أ اهلابلابمدالا تازلا لالا جلا نمش :ورركتملا نلت كلامك عربإ
 | لضانالا ضمير كذ دقو هتلااكروسا مؤاذ تازلا لالج:سيالم دلماكلا ةيئازلا|
 | ىيوتملا درق مقجلاق بلا :ةمصلوم اًمدالطصاو دىلظعلا تفل لالاجلا ا

 . ”ةلايلارتيس حشد امل او لمد فسم بوشسلا نان دالارياوشسلاعريطنملا هنااا
 | ادقرمرل نيود يالملخمل ا يرشل ارا اقل طال غي دجج طابسلا

 | ايديا ّناواككارني مل ىت هنداملا امجار الكر منا ةيبملا بكاتلإأ
 !ٍ فانيلا مكب اربزم منن بركن الارا ذو ءاينالا راس يا ميظعا'

 أ موهملا نيب ريب من هدا عطاسب اريؤم اضياا ءايبنالا راسكدوكينا
 00 "ع ءمحو ملا 00 9 8

 اايعاإ مورومازع ىتن هنا <طاي/إب اريؤم نركيالا يبن نا ظ

 قنلاكدددلا تا موايِشالا يالا رار ا نم مظعا انيزن ةي١نانواعدا
 1 1 : سس 006. هو ا 5

 ٍْإ مع طاس هذاصا نوكي هر ا ىضي مطاسا لكك ناك هسلابل 1

 : كأي ددطلاس اهلك كير داو وطال ايلا ةاكباث فاللي نم 8

 7 اشلا نا سام لإ صا كل انإلا شعب لاق مدا ىب لضان انلرقىف
 ١ فثحابم عرم .هككأ بانكلا عرثرص ام ىلا ةراشالا ب انك بطخ نع لل

 ١ *داكلةمامالاو ةوِبنلا ثحابسو يبل لاو شوا تافصلاو تاازلا
 ةائنم انام منو عامآ يدا خس نافدوبو لالاب تسال اةعاربأ ٠

 ٠ | بلا ةلزنم وبشلا كرلزني ءاهتضل ١ نااكروتحملا كري رمل تدري كم
 لركيواما ترون شالا د هيفا ذل ١ نوكك جراح ردت ىلع ا ماريَف طابتخا
 اوفر ال امواعاهرمب ام ئطمعل نوكي لاذ ومواما نعاضوعو اولا

 1 جيد يطوي رك او نيطعل ا درجيزارلا وكك واما نصو أولا عاتحا نو الدنا ىلع



 0 جبسم -

 0 0 عامل 0 داما نئاضوعأ
 ءاقمائاقانبغ فلا لمخنا كاوازو نيلوصالا صالاثلا نات ديب |
 وويشلا معفيمناو اناتياصوات دامو لاق ناكت ةيطششلا ١
 84 لا تعلن و غادعإ وف ساس او يف تقمتاواشنا تام لع
 ةمسقيا ساسا ساسا ىاككا بوكو م مالكا هؤياتملا ناالقأ تلق اف.
 ميداقتمإلا نسما طلاب فةقوتيالواضنرماسأ ئشلا نوكأ

 ظ اهارلسا باكل سساساواس الامل ساس ا ٍ
 ولا اس هيك ءايكا نياقملاٌّنال ظ

 ازا ذيك ملم التم ة يا وذمب كك :ناثلا*نرتلااث |
 القمل فعن شوتملاباكك[ياعنقوتيام دادتعا بسير اّقملاذ
 املفماس ناو تازاابرس سالو يشل اسامرداجملا شان و اساذ

 تاعك اناس اوال ننالةعرم فقوتيإم لا ظ
 كسانوكماف دارزغإلا ثيح ضيا فعل ساساوم اما باتككورداقعلا||
 15 ناؤمرساسإلا قوم الام الكونن اسنانسا يهشيح مابها سال ؤ

 ١ ةمالاياةمل ماس اواو س اسال هاو ويونلا ازسملا أنبه ةديعلول ابدا
 ةيراقتخإا ةيمرشلا مخل نمو يسم دم

 ىف ةررةورمكبو داصلا اثاث مايكتب كك لح كيرا ظ
 ْ دناكتشاو بادجت عاب اذ د تكيحع# فتّكقوتش مل تاو ثحاسللا هروعو كإ د د

 ظ اقع يتغسمل رك ذامهعابةربخؤلٌعئفس الا ىلا سلا لام
 قم ةنرلا حد 0

 ود ةؤسل امرداصلا تان ةيبلاودأ 3
 : 00 0 كس ةيم داك لن اسما
 4 ايا قلنا باككاذنإا رن جامل

 ' 0ارياث دا ماحلاوساهيكادبا باتكتلماش ماكشالاهعيشلا ملعب



 1 000 هيلا نيل ف ااخنالإ 50160 ارك ديما
 5 وررحو ءاسنإلا دباقملارم اساساسأس ااههلعتدضيالذا ةنسلاو ب كك ظ

 ا 1 داقعلا ساس نا ئعل 1 تويم دياقعلا ساس لاقي نا

 | ليمنت) العرياقملا هلت عضاومىف ةروكككلا يلقنلارا :لقملااهتدا
 ْ ا ام ودم ةيابرح طيح

 1 - تمني ولا كابول كم شراب
 مقال اساساسا م ماع بوكي[نضياازه ئض ةلكو ئقاولل جرش ١

 ضعب كئباقعلا نال ةراشا مالك سربامعلانا 2 نعامنامي وقد

 يقعامادملارسالاسم نأ الذ فينيل للكرش هاك ٠
 ظ ةداعاررصو ثورحلا تابناو غاصلا ةدجرلاو م لولا هدام

 ْ "ريل ب بيتها هعشخ امرها
 !انمم ف نق اوما جش ةرتا ابواع سجال حالا عاتحا ةهزغلا ٠
 راقمل اىكساد ىاساس | ييساساف وتد اما رعب باثملانا 1

 رض فقالا العن ركاب اعمل دوق ناك
 ْ لمامصالغلا مالا يبس هزاجتاب ب اككتشيت ا ةرجالال ةيدانتتمالا ٠

 1 .اقملانامزاللا ا دارتعا بهي افداقو ةضرإلا

 . الافاتاذ بحياة علا وعدت ونملا باتا عئقوتيأم دارتغا
 ظ / ةوشلا ساسا ضداشملا رت ىفقرشلا ةنمجئ انتل كلإ 3 لاقي 1

 نادال ظن راب ةموكسا ياك الا تافإ انا ظ
 . |١ كال اي نال ارتقالا بج راك اسلبانكلاو تانلابساسالا
 | مقيراسا م هلاك نوكات ١ مزاي الو لئام نمد الكر لاكش الف

 ْ 0 : ةلاكس و ضعب وعند وب لدي اسر طعن :

 كلا سفبا ظ .اككاذح هنن انالن امج



 درايرلإلا ةيعشل امحالا» لاسلادب رقعيو دار ادا اما جوال ملأ اعلا ظ اة راقعا 0 دعارتلا اضاف عاملا اهاتعم دقلتلاب دارا |
 ١ ا ةيداقتعإلا ف >!اوهامابجدامإ نااماو ع أ
 1 وس لف افشل للا ا ظ ' نارول لإ د عرم د الا تدائصلا ١ 000 امر 0 1 يي رولا

 ليزا كيو نقد هبمللاملل ةداشلالاو تيرتملا فاض
 اكول بن وو خخ اوي لشمس رك ةنلاعك تافصلابأ يك رييزابوشس تيم لاع داعش سايت بازل
 روث حاشلا نا فس يترك نيرمين لان انزهمشسا ع 1
 1 ةراشالوكو تفس ملا كوت نوكيت دامكملع ءامساهشا ال 0 الا ديعرتلا ملح دوتدعب ناك لا

 ١ نالظابا ثيح م ةيجرَسلا اتانورتف نارّوم اهنبلاد دلما خيرر : | يزل :يكموعواصا مدالو ف قال غتيممسلا لالا: هرمبسلاأ : .هامدي ئمينيقي كن اكتيلقملا|بلنالد نال درلا رباعملا اه ىالاوأ ةلوكفلا ساب زارع لاذع نا ىرامهنم ة اذ لانه ريش ادقد أ : 0 يمس زن تدرك نسكت

 ملرقومعاطاو دذ يا نيد دبا لاقيو نلا نا دايمل هللا عشام ةيبرثلاو ظ الاون دوب ءانااعرتم ةيبرشلا عضل ف وامي حلما اوديداقتشالا ؛ يكل 4 لوانيذ حته رتب تؤ كلا هب اجام ةيبشلاب داما
 لاقيواما دمجيلعرص جوملا دب تك عبتعا ومال عميل المالاو ْ

 رإا كارلا اعنعضاف توقد نول ل ه١ ى ااهلعاو ةهاسل ما شار اراب يا اهي 1 0 2 لوف بكى اباتككتلما | ْ
2 

 ىلا

 . اهنطبإا كا 7-9 د ا ل
00 4 



 055 0 هنجأل افيد ها 1|
 ألا طل اوه ىا مااَتسلإ بو دس ىّرل اوه تت هنئامس 2 النسل امس 1
 يمت همست نوف اول شام ادتيعاذ |

 | هتدتلاامساةرزهياوعفرلا تلا مارا ةفاضإرمغختجو نإ ظ

 تفلت اضملاو ثاضملا عمداء كة تم الا قعم ظحدلاي نك اظ ا
 و ةىبو ةرزلا حتنوولا ماريا وعلا رزطع عرضل انه نمزتشل اننا |
 1 نضلا ةيلاعلا .ةرداعو لوصفلاب لاو ةيبزيلا عري[ غل ادرم :

 1 ديل من ندد اوطلا!(:ممكوتفلاب كاد ريزل ارز نعل الرصد ضف ظ
 ا وتلا نط عر يت تزعاوقل و عاوضالا فطعو ةاسملا نس ةزيامتملا

 ا ىتبلالا هي وللا ءىصغلا ةارايعلا قيعاضقل قو يا سول ظ ش اءانْراو ش
 1 لصاخللف ,دامملا ل [قاناننألا نايفعنانب |ليسوو اغمض ىف قت ا

 ١ تاز ظازلالا وم ضياوط وعم املا سني ار طوع شخ اذهان |
 | قيراط دباتملا ةيباهزو ل ثنا ةانمدحاوزكو املا كتلعا

 كعبوطو بجملا اصإصق ١ فدخل لا رص ةرصاتلا ىيب اموتككا حا لاقملا
 لادكيو اطد ومنا ذم اهتعلا نم ذو مازوج ةنرتسو ةرءا اذام إلا دعم
 نمل قكمعوم جرش !نا تارا كا ثاكمجش نأ دوق ىقرتتسملار غل نم

 درا ءالحلا . لاتملاز دل ظالل بسد اياد حلاو دن طال نع

 :نلاراخإاو دارا نمللا ب مسن ىلا رقل الع ة دايزلا "نبه بانظلابدير ١
 1 / ةقتلاو تاردإلا نيانديمقل عاملا قو دار اوسملا هب مضت ىلا ررقلا ى

 ' ةركذرم طلبتم دم ىسح صو ”قفنلا قدصتقمه الثاقب ظ
 1 ١ ممطعيت مما دكت نوفتخلاف راإلا ؛عباثشإلا اتطعزرمبل قافملا 1

 0 وب سانا لصعيل ى بس هب ىبص [ىجغي نا عوانب ىحد يلع 1
 .انزياعوتزجاتن اكن اب اعلا سل عاما ىبتلج ا نركو لعوطمللا |
 | النطق نم دوالاكايغ نالضطملا انحزريالاكفاماع| 0

 (يقالولا ةلدليد املا داكذا درقواضيانوجيالخرابحل اه عراشتالا]|
 يقف هونج .اههويطوسدغاوجب."0يوتي و هوايا تنئياول ااا
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 |ءممذوخام ازهر تراسو هبا! ذامالا يع توط و بنل ظ مولا ةرصفا تلاحلاو ضلال لل ةماقلا علا نيب امرهنكلا اللاقملا مثكايواط ددإتملا ةيامتو ىلا هاف اهم دحاو أكو قاعللا كات ىيعدالاطاق نئميأ هزعو كاملا نثغيأ 2 امم اأرودألا 8
 البس ءألا ىالالامالاودداطالا نعلا لا نانوعمجشان ا | تاواخي_ لاق داكرجش انا ءلوه فرات اررزعلا نةلاحايواطدودا مك ١

 قمل يه غمس ىزل اررقلا نضمقنلالالتجلاو دالءا ىمملا ب مغني ىرلا ا هقلاوعةدايزلاانميابظلابديرادقم غلام كمال القنا تلاطالا

 قديقتقم نالخ لاقي ريقتلاو فاسإلا نيررصملا عملا قودإملا ١

 | لاني ىبسج قاع نطعزوميالا زكر وهيراذدايحالاهعداشماالا
 وصعللو فولعمملا نيب :سانم ال صاح عمى عجين افعل
 امئادارزبملا ومرح تن اكداب بارحإل) نمكع امد ىيدعإ نورك لع
 راجل لع راشنالا فطغلببت نم لواللكأذع نالضطمل اذهزوجالانلق ٠

 لفت يلكوتل اواشملا ىلوالا ةلهلاب دارا عراك ا دوقراضعيازرجيالف ٠"
 همز 1: |نكلاووم تا الاوص ثاكل اثنا ناكل ىبحوع انلرق نال ٠

 بسس

 لل نكااطلاو ياتعلاو جوزتلا ول شلاو عيبيل ومعم ت اني الن وكي
 ئدمراهظا ماو هذ هاري تكلا عم نا !ىعررقيالد ىلا ذالطاب

 لامك مرصش قرا ملا نع عاج ماوؤزروللاروزفم زن اكثاو لكؤنلا ١
 يرناعه اما نع تناكح عت كودو اك« نجمك | توك قانيالق ءلاصا |

 | ةكك رب رايخاالا ترتزنيزج هلجم ناكئاذم ناف ئنال ابتعضونا
 مدراكل ازعسيل و اددلت نجت تاكا النقل !نيسكل اراهظال

 ١ اكل كنا لصاحلاو كلذ عر الذا تاإو وضولا ءانإلا بنما

 كا ذك اخ يشل نكمل مالك كدر ة رعد اطل الوا مداطل جاخ تنل ١

 . افطعزمالا ا نلىما لع قرككذف ال يلا فريصوعو دوق ةقفنلا |

 .اكراشنا ناك ذا تقلطو تّيَتعاو تجورو تبزشاظ ثوب نار نا اك



 رخو دياظنالوا هب طن جاخ بنل نوكي ملكى بصر انلود هات مذ
 مبسزلب :دافباشتا نايأذا تمبوغم+اانجلا !٠-نوكمايناكتت

 : هنا نوكيق حم ملا نامل ان ودذد مر دايقكمي فورد ْ

 ظ "اياد لقد ,”ج نوكمولذ لالا ءاناو ويسلإ شنالوه لب اخ
 ظ ةروتمإ خطط عناب ورق فقل و عتصتلا ؟تطعرتعي نا وج
 ' [ضولاضبا دق :قوسم ضيا 5 دروتم هزحا لدلك ضازحإلا نم ضيزل ”قوسم

 لغْقطمملارترطملل2 او اكن وكشي ظنا عض دن ضازخإلا ناخا ]
 ئ لاك و15 نطملافرؤتلا انهي مك اشناوا ءازح
 اد لكرسي ذا صقل اياعّصفل نطل بق ند نوكيا
 داعم او اك نوكيا“ هراويمسا ناوص ةهنيتسإل يل والاب
 وارا هاصفلضعب هدرو ضر تسع ةرروسم)

 كل ريرابخا توك ا ظ
 قو هدا تحولا ىا | ديالا نمو اول انه مدالموثو لششولا يلا
 .فطملا ف اجالانا وقاد كح نمدارل توك 5-00

 د اين زجحودلج يلع
 اع هىياريز انيرق سل دوفومهؤلا 55
 ا نجلا هده واع فوطمعر تلا ىبولع» -[يتشم

 انيحلاقي نا تم لإ دو فوطمملاوادنيمابرقتب كرا لوثادب لو ىلا ظ
 اًروكركا جول ادعا رتب ابسدقت د ناك يلع نجيالد ليلولا منع هنثأ ٠

 | انسحاتب تكا خيم حرم اب نصوصتمم اد دقي نا دورت اس ظ
 ظ الا هيلع بيا ديملا ما كن هلق لشولا دهن ظ
 ظ تاع ا نيف نسلم يبان



 اسقاط : ه اريبطارووت تاهبدرعب لبد 0 86 ماوه وبحر '

 هللا! انيسح خالاتي عامر رقم ادّربم ةنوك لاح يلع فوطمملا خالو ا نكذتنيرقس
 | مادو دونات بجرخو اند دئبملا ذا امرقمازتبم هتئامسا ديفركويمل اذا
 ًاينزك, اب اببرقتبدسو دوق مدوتم اد خفطعوا الق ثيح عزاكهتنأ
 ْ عم وكيت ءلجبااهوعو ءلاعهىبادبذ لاق دن اكياميلع قوطعملا ْ

 قلابامإ هضازعرياد ل مقالة رانا رحل زلعع
 امل 5و وارلا برك نا زوج ض ان الارمعب لة لان إلا ضعب لاق

 0 يار هربا نرجو ده اك اضم ظ
 ظ ا ذيعشلا ءاكحالا ا ماعا مرق ىجاامورلوقفوارلا اذكى قن :
 ] امه بجيل لب باطن آسف نمرسيل بوجول اذ باععيال أكىا بحول 4

 | بزنلاه يضل الانا ذو اصفف رقد با هيكرعدرلا باطنلاب تبث
 ”ىلقلالاىذا صدا قتلا نالو دافتعال ممنل ا عاداد قو تمارا
 اها ملا ماكل اتم راصغتل مزار عركار دوت وروسئم امولف
 1 باييبإلاب ئاعتملا فعلا نع ةرابع وكي جمالكلا نالالاا ذو ناوخاوأ

 | لإذ نعةرابع سيل مالكا اع كك ةحلبالاو ةساكلاو هرقل اد برنل وأ
 رائاوئامصو ةداصلا تنايناب علمتم كملا نع رابعه انمتاوأ
 اروجو نعو لظنلا بجو نش ثجيمرق مالاككأ معوننردوغو ةقشلا
 . | ةداكماركا لع نركين ا قينيإلاف دلقلا باغ لإ ذ نككهننا فوم
 . تتلطاعلا هرئاربرقت كوكب ةيعرشلا ميقا دس او دقو دنع
 7 بش نالؤ يبل وان كك دعرثرلا لذ بوكيف يرسل هندارم باطخغلا
 رات جو انا هيعشد ار كذ م ةيعشاىزوكديمن تتداكاباطنللا
 ظ . ىع ءانوصوم ا لوالابدام ا لوالاو بيلا وع هين ال" اوقع
 تاراطخلا ليف هناك هنااا “باننا ع ماكخالا ىغمالىا امحالا|

 ا ىلواؤانلاطريككتل ادا هصدر كك ١بجوبالة يم شلاركذ ف عولطمأ



 , تارقسملا داعم الابدالاف اههئقو هانبنسلا عوقد كاب دا +ديرااذا 4

 ظ كك نيرا ةرشفا كرو هيعرشلا ظفلكو فصكا, نكتار
 | كيل رن سيل لوزا لهنا. لل هاب خان رقااؤمي قرشا ظ
 ا .”ليدلات قرشلا كسل روتر طل ةثرادتمالا قلق

 ظ ليوم لمني عوض امالزشم هرلكد نو ايي
 | 21و رراقعلاب ىلعتملاةيعشلا لا ءيككل ةنلابقامتملا معلا نع
 0 مسي دل: تاستل ملا ةسفإلا 0 نعتاياعل المخا
 . ءائالابو كوقاتغاك ف ىلع نم دل انوكن ل راكالاو عشا
 أ ىريجبلا معمش دين اثلاب اهلا سموا تانشلاو ديما مس

 . ننير يزعل نعةرابع نالعلا لمجد ازوججلو ازهتانّسلاو َ

 ١ عرتلا مالا ىل ولا اتم يملاو.كوفتسف هبا ئيتد تاكد ظ
 نيلوثلا هقول نام امحالاو عباشلا بىلوألا

 05 0 هايد 1

 .غ 1 دلاضم هاه تي ةلاغلإ هلإ ١ فوات 0 !اطمرإم 0

 ا ننام تعش 1 انا ماعاو وق درواامنا

 اميبع كا ذوقم مهلك عز جالل جاهلا بو ثوم ارسم للمو
 در تا نال راد نابل قمه

 , لكلا نبك ةاهشياماهنم هيلا ا ا
 : داقإلاب دز ن اىلا ”باجال انعوعفراقسعالا فيك ىافتياماهتمر ْ
 أ ةعئلا ككل ةينلاب حاشي نا عمتي ماتدعال سنه نالت اوبل 1-35
 ايارابلسما !اياهيل هذا داما بشن ىو ءيككلا بنل مكانا اذأ اذه

 !اًهلشاللو 5 دامتعالار مولوتيإمال د افتعلإلا سفنل اوه ةبشلا | عوق ةلار دا نال كلذ دري ملوا قلعتلا تلطم ئلدشلاب ديراواوسا
 01 نسف جال ىل أي هم رشا! ماكحالائاعت نعي :شيككشحابم ب



 . [ ياله لاح هين كيمأرلا اذ! لجل اوشن توجورم الله ةيفيكتتمج
 4 تبوجرلا لتسهل لاهي تنام انهما قدامك جلل تاذلانيؤلا ١
 ناتازكرئا كب ز[سسيإ يب انلا ماككلالا ةماع قدمت و وقد بدنلاو ١
 امش ”.يفركلا ثيحلو داويعإا ةسانلا احلا ةماع
 قرف ثيح نود محلا ابنه دوصتملانوكك |ىهثيحنخاقنعالاب

 ناي ةزاشااهزاكاياس اننا« اح انل؟م احلا دما هلا قامتاووهلا نود ظ
 ٠ | هامل ةوماددوو ا ا يا تاما ْ

 ّ مر كذام ىلع م١ ريكا خا نمل _مازعو هدوجمإداقتشإلاوا
 ل ثا ؤاوقوداقشعالا ديقيكوصو داقتغاإلابرحو ادا: كالو لغالا |

 واف طب داتسالا قلمتلابدير اووى ال لانه وفل ا عيضومملا نايل
 ةراشا هلا زيك ولعب إم مل وذ وكي ءيضملاب ني دصلا|
 5 ةينقلاواد اتم: نا قرض تالذلا ذو لهل شفا عوضصوم ناملا
 نس: عيضوما كرا لهل اةيفيكو لفل 'ترحاصو لرصد عومصوُملا
 ٠ ايلا رك دينت بركب عملا لا فرك ةفاضا نا يملا دازه ينص
 ظ دانمالا 3 دباعل مواعتنلا خلطم خاىتلاديرا ءاوسؤفلا عوضوم

 عونتم نالرعلا عوضوم نوما ةلئسم ا عوضوم نا معا ةديف طب
 : يرن ينازل يماعا ختام | عوبصوم نال

 ينال ا بخ وب» بي اانم ظ واننا نم حيزا
 ع ابوضوم عقدرذ تضرلا نا تاني للعلا نمسعا يقفل
 وصوم ريس ا شاوط ةواّضلا بوجد بس توا انارذ
 كود هل للا عوضوم تشولا نأ ملمد مل ب اةوتمرما|



 انإرقف ةبوديم ينعون اننا ممن نا 6 ليث عوضوم نود
 تاقلالامذ | سرس كمل نالاشمخ:يفو ينل ا ميف بدني ئنمرل نا

 مةاويمتل زا تبعا وتاج مات" هن ظ
 ١ عونموم مورد نبه هلم ا عونجوم نال ل يدأتل ارك دال |
 يل ينو ىلا نزع دبات لحل ادافشلا 1

 معىصوم نعيش ذأ ذا دكا ريمست سوا ضئازلا ةوضوم عونموم نوكيانا
 نزكتت رولا مرفت د: دريمولا زيفنتو نيرلا ءاضقو نيزك امزيهجتلا ظ

 ئ لااسق نمللذ ذزكو تاروكر طازه نم :قابلارومالا
 نا قي كلتا ىرتنل ا نماباب دير ككودلا نين زل ارعونموم نيكي

 را ةمضو روكا دونالا عزنا نكمل هاك ريلازمست نموا ظ
 ْ دلت تيما نكي مل ناد بجاو ىؤكتلاو زميل ذنارعتع اظل ان اخرا

 اصب رئاز طتمؤ امزهلك حلا ابنا لرق ل ضافل شعب ل اقالاص
 ”ةوطقف حاريجرتلا لعتن كابو انام تا ىاابنانمييدتتإ

 ل فرعا اذلا فو نلتموض وإلا ف قماهلأد بىضنملايعجتا لقمأ ٠
 | دورغا دراجضباوه انبرغ مق !اذااع ات مدقم دقمرب ات 1

 ظ ىو عاما قدا ديطنلا ةيئشلا ماوكالط اقع ملا ل نوكيش
 ] داقتفإلا ري برصتب ياىطنامإو ب داقتعالاىمب )هلا ب

 ظ تيوب م انتلوقو للا ند
 هاتبنلا مولعم امها عامجإلا ناىفعكاانب الكا لع عرم سم ن اك
 | ثحابلا املا 0 هلاوكأ ماعو هيج ن سموا

 أنام دينتلابي لاقرلا تايلإ ب ناش كيه ىاسلل لع ١
 1 تبا فرندز ىعاابتقلا سا لا سسيؤلسل
 ١ كنا ند لن اذه د ”ةججادركوعو :يلعب 0 كحد! تسب نول تامر
 ديل محو زتساب ئلهتبا”مالا درغم ةبجوم "حاملا ري

 0 1اس يس

- 
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 . اهل دازعتيلهل ا ماكعإلا تفز صحا ملاط نتذيفملا ةللدلل للاسره انبح
 لئاس كت قيقح دارو طا وهاموهئبمنيرتل ارو ديلصفلا
 لولا دوت ماعلا لرقؤ روكتكلا لعل نال ظاتنيب ىتلا نأ ثملعلا كد
 مل !لمبتمل ةنااماو مىكئملا قمم مجنرق مايحالاو عباشلا مضوقسي
 | دهام 2تبوتلا لصق صاظلاانعم#وي رالي مولصمزيعمتروكرما

 . | اهلداوعترلولا حارا وم ابعلاط نمل ةريننملا تللرملا ليا كلاب تاي
 لاس ديرصت معك ةقيقح ناىفلعوبم فيتا ازعو +ليعفتلا |

 أ هلال لنا كلت اهنا ولاط عرط ل صاحلا تاقيرسنلا ةوبقم تدادملا
 الابةقو :بهقفلا بكلب اطي نطل صاح ة دانتملا اقر سناك

 |ديهلانحرلا دينك احلا ع ولأ وقت نا لوقو ةنهتفل
 اة مو رو نمهرمجأ مذ لربام بسانزال كرش لو خاصيص تاكاناق
 | نعي ناكىراتعإلا انتل داتيردو وودي لادا دالذاوحلا
 | ةعضماه! وصوم فاصتاو ابنا دشيح نم :يولا ماصألا فوم
 | ثيح سرين ناابتظحاللا هلآ ينركو يلا كتابت * رطبا
 أ لانمي حج ظحالملا هلا بوكو «ىلسملاب قلعت ثيحم تاصناوزراذ
 رايز كره قايسل الظنل لا مالكا قايض ةرقوريزل هل امداضمؤ ل ادايتعاإلا
 | ايلزيباسفنلا ةذعأرلا ةينيكاتدككملا ناماعاو ةدحاو هدطقنب وقنا
 | تاسإلا اها تيد ضم اد هيفيككوطاّتسالا تككماهنم ةثركماسقا
 | اهسوابتلدا وع تيلمل ا ماكنال نلت الارهتجما تابلغناا ةرهاشمل
 ١ تارظنلا ةرهاشلل الا انما متي طار ةيفيكىعورا ضحتسالا دككم
 ١ جيانغ اش ما مكس ناردقب ثيعب داك حايناسامبكلا
 دناسفلا داكن 3 روصتبال اوتو نددتلا نأ مملعَنل ايالقعيىكللارعوستو
 لاس اشك الاب تاقيرشتلا قو *لاضأ لنا |. وضيامناد
 | دري كلو مارفو (هننالو >لاص)ل يوزن اب ةبوصسيال ذا تامكملا تالا

 ةدجلا لاي عسقملا نال ظن اهلا تل اة عاقف عدرا جت لاو



 ساد 2

 5 راقمانا ثيح مانا دافم اليا الئاسم ريغ ةريزمامما ١ 0 00 د روهشئارماموشتاؤبوتلاناوشم باك" ليقناذ راقشا ده : طيهااه ليل دالب ةداهما جوملا لل عجىزل اوه قملاماو ب2 كولا زئانزمأ
 لصيف هج ايلعتم هيو كب انام يق ةيليعفتل اهتل دا ورع 5 دياجلا حالا ؤوم مق حاب ةوو#للارما ليام | 1 8 م داغللا قئاسملاب ت تاتي اهغةديفملال انلاب تاقي 1

 نورتو نور عتيولاكتورختملارهتجلاذ ىلا كلا كلتب ةؤمملا
 : . ةااثعم ار ىيمرزتملا نيدهتلا نم اا
 2 تدل صرت و نيراقم هوكي له نم
 را وت اك ماا اهمال علاطلل |
 1 م كلت دما عممقففلا نلف عاتنال نود ةىلعلا نءدطقلا | !

 ا ا مكاو تشل :نورلاةيلملا يعش لئاكاذإ ١
 :١ «ليلاةيعشلا أن الناب سلا قاه دجال نانيعم يذلا لمس ناي ١
 ١ يعرّف قالطانا ىلل :نورطائانرهز لاو ةياصفتلا بتل دا رع
 . دو ملول اذا عدحا وصح عواد از قيقحالا عزا قدراطا رقما |
 | ريع مره ىوصرإقملا حف ا ا
 ليست ناد ارق الفالاو ةينظل ا تارامال رع لاخلا مينيقيل ناكل ١
 ! قال اتلدا سرق .يغالرهتجل أش ىصاا تارامالارعّتيلا ا

 ١ 11 ماع 0 الم اكحالا نيت تلق ْ

 1 لا 58 ظلصاحا 4
 0 مقفل قالطا ىلع اهقفلا ةطصالغفل لفتلابهيلعلا مالا جحا
 اذب أ الجنا * داخل هناا 0 عماد لمان اياينالا ذأ تسال نافع كالا نوب نوم ءاتلا هلا

 يلع
 اهي



 | >الوداتي نا وكي حنا ىلعلا سمبجإم لوا دنالو وقى كعالاديق ركام عاضل لوا عوقد ديغد ماولو بججيام لوا مالك اخ تركك مسالا اذه لع لطاخىا لال وا كتف مسالا عي لعلطاذ.ثئقاملا |
 رمجعلم !١

0 

2 - 

 ' سردلا يب ىو وع حلاو روكرملا عة لاطصالا ىفانيال قلعتسالاوعا

 | ,ناهاسمام طوق هل دإلا احل دخرعمو . ناهمإلا درقب نيروكذكلا
 ' ]و فنرن كقاضن ا ةروكرللا ”ملثلا ةيىجوالاب باجي نارذ معد ىا

 . لوا ؤوماومسو مليا نوكك 2 ذا دلتا ب وجال دحاملا ةجاحلال لا |
 | ةفرعم لوو ىلع تطعا ذا نككدياقعلا ةفعمو كوقإلالاج ديل دال
 نخل اراضق "سماك لأن انكي عوم ارثك كل نال ا باجل ابقروصتن امجإلا
 | عملا قداصوإ ةىرلع هباؤ صو مئاعر داق قت ةنثا انبوّمكا
 | رايقلاة نوما هش جدني ىدح >يلوكا اوتحالاب معلا اهفروصتي الف كاذأأ

 انلىتكّقفلا وص الث[ قالانخزمأكرمتلا ثراه ن هاني يزعل
 ةموصخاماوالا: تنل تكلا ماككنالا تشل عري لك كح زباف بوجول ارا
 لناتالا مي لاق كا رشد ةوكضل اّناو ةراّسل اومق ١ تنداوقف
 ٍاذلخل ل ضمبّد ا ىومق ذا بلل اه ا عم اوّيكسَف ةقيلعتملان ا قحراوق

 ١ زامالوزم(بلط مالا واملع م ةعامتؤتشف كازاسالا اع داك يكيصلا |
 أ اظن جاشلا امج كرت لا ة نسا نلل قطنملاك وق نزلا ثددخ
 | ليم ىطنلاب مدلك معيبش فانا كيرعؤ ناو ركنا
 قامجلاوحا كال انعلمف ةررقلاة دافاب نحالاو لبا قملارابسعاب
 | انلو :راطتملا ضممولع امن الع تفس هلافلل ناز صاح نو دزحاالا
 | ناؤاثلا كصاحو مالعلاب ةلباقمىاب هانيمس اتمولعؤ عفان هعاضيا

 ظ قطنملا نااكمجم عمهرتدايعسلا لكك ع ةدرق نر رز مالاكلا

 ١ عشررم ةزحأم ازوه تاصاخللاو تايلقملا ق ئطنط |واعةررق ديني

 |(نامرفراع ىلطي ملو .صخ : .ةرقركد عاضوال



7 

٠ 

 ,ءاسياج الفلا ةيمنواتحا اماعارق 5 خلاقي نامل حت فيل اراد ماكل الا لح امر لضم استار
 اةلككك هل م لوا مسام !مالعنأ ماعن | انيس لامي :ناولشم 0 1
 يا نص زددجت# ؟اماداي ب اق ارصخ تدوير كك ىلاجاتجاف |
 | بجعل |نميريغ تيما ماقحاللا دلاّسم اراتعاولق روكا |
 ىلع لطي مولد هش شخملاقيانااضيا ةرولرلل ىجولاراسؤ |

 ِ 0ك ةروكرملا جول لاس مية لامتحالا كلذ الا ماوغ
 وكس الازع ريع ناطاق مداككوحتردق ١ تدول الواقي نالتم'
 .ازووه رت مازيمم» هريغوعقلطي ماو رب ّصخ ةردقللا دوم ؟
 ١ لمصورو لا ءالككأ دعنا هياحرانات 2 0 0 | هرجولا قاب |
 ا لانك | هعيجاو دوا ةاشلتخلرق نقارملا ةرككو ةيضكلا |

 :ء ا لبقديندلا رباقعلاو فرامك ا صه ذا هت ها:سوم العر

 اوناقلا لاقوززنلا ومنجلوا ليقد كتهتلا»ةومفلذنااص ٍ
 ' ناوهنثاةقومومد لوألا ررعقلاببجاول اديراولذا ظغاشتل الر صقل ْ ١
 ظ عاق ا ا اسمو علا
 5 ل 'لينمذ ازيه مدياقمل 2 ممديزيريريا ملوش كرامرول دلك

 : عصراقنملا قرم يا لاقي نا حبست عاافكوصوملا يع قطعان( ناوى اظلارعامراع- اككتلا فرس ءكةوطممريارتملا فرم «

 ظ 0 قنككلالاك ثلسلا| 5 الكوبض تايفسلف طلخريغ
 ظ هتتالوسرابملاراشا جلا ىسو2سدلاسالاةزلاوم
 ورا يع
 الطبل قزلا لصنت نؤوم دارا وسو تق اوما زحاازكفإكصاوأ
 نال دنع نضوسانلاناررقن لا تلزم نيبةلزتملاتيثيو
 ا اولمعي ناقانيالع هرنعراّنلا طلع قسانلا نيكدا فظن فأ

 روما



 وأ قساعلاي 0 ةقر لاو دق نيد طس الاب اشر نا
 سب هبات كيتا دااهشاواخ 15 0

 ..رانلرتلا ناغلاناوذتلِل ىدرلاقيدحا لد ةرالا ف دوغ زج
 بعازلا ثم جرم امرك كتر ج وصمم دا نلت وصقل فلا م0

 ظ يطاتلا,ئامانه نبقي ؤاطل لاضاق 0
 لك ىاداعالا لغو لات ثحلاجر تار قا وعد هت دوق كواضيللا
 || ىل! اهبدحا ذا وصو عن "اميل بورما رول اوهورياعائايا ها ذاع
 هدب نيبووسبكت لملف !هصق نموا نم «ةفياطيالاعرمر ا

 ا نافارهو التف نامزاونامىدلاو له ءاشي داهم ىنعقي قح
 || يبيلاوعد ملوا مالاسلاو ةىلصلا) لع ايندإلا] نط يان يفدلو تكلا
 يلا .لزاغارق نحل لاقف كلها ملا
 | نالرغانمويذ ةليقل !لبعا نم ةربكلكب كليا نم نا يمبلا إلا
 1 اها زادان جل هو مديل مل نم ةرخلا ف نااءالاقعلا صرشتعا غرم

 ظ 0 تتمقلادلؤلاز 0

 ظ و سا وع

5 0 ناكرل ثيحاضان الا ضعيو دروا ىَرَل اوس بارجو
 5 

 ءكلكتطعللا ملعيصجاولد 3_3 د هينا عام احر لراتبالاىداجالا/

 | عون عتلارككو ءايهافمانلالادرمل ]توتر او ةررط اوذتملا |
ع ام تن هر واع بهي ولمصبلا لاكرضاقليا

 ظ لإ رلإ ١ ةداتعلا علصار

 || نكمل سو عاوقفتاو مينا اصال ا

 1 ظ نساورضلا نم ةررقم داق دحاو لكأ لم هيت زءاو هم 4



 ا و

 2 د اخد ناكل ا داهيجاوتمال ران بل عترل قل هل وريم ا

 | ايفان بمتاسللابع ةقحاياورجبلا نم ناكئابلل تازميإلا لامأ

 2 11ج وترا هدم 5

 وت ا لا نذ مراك وق كت هد
 جاو بلا ضيرتتلا نا عملا ضير الي امزجاةرإا كا كليتي
 درك رك اوفصلا اذعذ بجالا درضعملاةللد اع

 ا كول حف قال ادني لقسم بعت دام بيزا هل

 نوما هدايعل عضال صان عض هظناؤع مه جاانل هلزاعملا عمو دادؤنلا |

 ا نال داريالاةعامشريدتتلاو ككل ف حصالا ببونميو ماينّدلاو |
 نانا ضعي ه درو ىلا الوسلا نمكقن ٠ ادلقنام ىلع دادؤب تلزتمم |

 ظ هاج مقل تلال ها .عوقف لا لسا ومش ارق ا
 11 نا رعي را ظ

 4 ذا مو لع ةيباجص هلا نيدلا ةيجانلا ”ةملاعدنلا ظ

 اناس 0 نرئاملاو عاد شلا لوادي ماعازه د احاعحاو يلعاناام

 [ماهيلا به د ىلا عديلا نعالاخ بعزم ناككرم+ ةعاجللو ديل ازها |
 اناعإ هن كه رغم دوق فوم: كك لعرض لساإلا ةلا |
 ا ًذارحا عيعشحايلا ذاب هىقوس ككل لعبا ةفسن هفسالقلا تلقت المثال |

 (ةقدتيو ”يزبلا اطل اردتيرشن ل لعوامل عةرجراخلا دب ددادوجوملا |

 دلل ع هتنلا وق دا هجمملا احا نع ذج ايناوبللا ادا

 || ضرب ضارخإ ا درعاوجلاو قفنلاو كوّجملاو تتميلولا ارحل وعملا
 || دال نعد اكديعيطلا ماسجالا احل نعتحابعيطل السناني |
 | رماركو لوقو توداعملاو تءاتابتلاو تاناويملا صامل اود كالتالا]|
 جاه دوسلفلا نمار مشاوطلخىَرْلا ازه يا نيرحاتملا مالك

 خرا قذف 1 ل ل

 لاجلاوا ةلظانملامْزل ّمداان دنع ليوان ماكل السب لاتتتناإلا"
 8 ف اذانملا © ةدرادياة ملا شنوشسأ 0 هدا ا 0 4

 اس



 ا
 0 ل ل ب ل ل ل ع يصير هس

 ا .ةرنلا ومو هدرحو كن هناا" ثرعم امو جيلملال ةيلغلا بلاطو مل يلق
 أاهنيطدو قو ةيانككاضورف سماداكو دمع منعزل دياقملا عم يف لضني كذا
 | تكونوا ةٌينلاكموسلا لعن قوي قلارومالا لا ثقوتل تاايممسلئاسملا
 ١ 01 عيت ارم ارعليق داق ثقاوملا جشبخا ذلدكسمل اعيش ايان

 ًتايرملا تالاشما اهدي ماملا عيرع تلا نقوتا تايمبلا نمايقب
 || هلي تقل اوه تت قللارك ومر هابتملاو ةىنملا ”طس اود لعن قوت انلك
 هد عوجبدوصقملا نا اظلا ةوقد ةوتلا لل نشل ه١ لاق لوو ”طسأ

 يل الدم امو ملا لف :اب أيام جونلا انه نأ ءكآضنل |ضمب ميلعضاققعا
 لقينا ق دوبل ذا عونم ءايلا لوشن ضو نحل له ا دزع يتلا. صل جول باس

 او نضيالاككاأكشا الاد نحل صد ١ دنع يشلا هل ةجرملا باس نجرسبإ مام
 || نب اراشم بوكيام ازمو هت ل هاير ظعإم ا مماسة ا باك رك ذكم:دأ |
 || اقاوافالثتخا نت الص ابتناتغيلم اينو هلي تنزكمملاونلارها ||
 ظ ذاق ماس الا هذي عيتام ىككاتقت هنا ءاضنا هلل ذ عجيب اميلع زي /

 ] ظ :نسلالص اوعوماوقو عوج ثيح نمب اذككا عجب لوما نوكيا ىفاني
 1 تيدئاقلا ممهناكق ارقد تباث ايشالا ني اقح:لالصا كاتيت نم ظ

 ا الإ كرغ و3 رانضفلاوذآلا ضيسالو ىلعالا ضال مهادق لشماذنجو '
 |مابلا عمب نداطملا ككلعو سائل اضمب لاق عوابلا ٌمغيرق ءارسف عمتإ

 كيف ءابل سكب ماطموه ثيحم اهب اطم مق اولا هبوكرابتعا ىنعمانإأ
 «1لصاخرد إزهلاف ءاشرتف قرصلا اًماو اق ككوابلا مفب اًمداطمإك

 || حاس لاوتسالا بسبالا قدصلاو حلا يب ةرذ نا ىلع دوي ئاق ايلا
 ابركينا ئبذي نحلازكك ءابن اسكبارب اطم اكله قدصلا 5
 ١ ىلاككا نا عل يام 3 ريركو ملوذ اضياو ءابلاسك ن باطما ككل

 ان .اليالاضي ا كرشل امد امزيب قزلا بن عقد مل تياسلا]

| 

 ا

1 

١ 

 ظ



 َ 0و1 لصاقإلا شعب ل از نال + .امكقاماب ثنا عنو فعينسم بلا
 | عشرقف تادوصملاو عمرو هبشلهدضانهفنلل ناب شب حولاطملا يللا |
 انصر علاطملا شارح قلاق لعل ايفو نلطنرو ترزعلا ن'ىاريشب اكل انالاقأ|
 ناب دق ةدمل اش هاقخ هلاكاذوع يب اطملانمَصلاو ئداطملا هرقل امك

0 
 ى سئىحى لاك لوئواضد !ةاوثدلإ امنو

 | ا ؤبسب 5 هرقل ريو ع ئلطيرقك 0 ا ب
 9 ةاولا ناذ مقاولا ركل هوناطا ذازنا ليزك" الواوا روظتملا ذاك

 ”يداطلل هدنهق ايلا 2 قنا اقباطم تلم ءاباركبكقباطم مكاولا دعا

 هيلا دمباطملا هزت يمسامنأو كردصلل نمللاباقحاكئئتت كل, ةئاقلا
 ١ 0 :فوصوأمأ مقاولاوهدارشعالا هزوه خالى ا ميلاروظنما ٌنالاتحككا

 اراب كتب الم ملل ناكةقاولالا كحال 9ت ناد ات قحعاتباث ى ىاات
 ا | اماداق صمت كلب قد >قبالللا هزهف ايلا ةنب اًمياطم عقارلا |

 نيش دائامازوهارتخا عيل رماة دص ككل: «.ٌقداطملا هنيه ثيم
 | "جيف دروظشرلئرصامواع يشلا ع ان رع دوفاماو علاطمل ريشا 31

 مراجكأ دنس ده ىزإ [قرّيملا نايبوهانب جوصقملاو ملكتملا +ىص ىو ازوم

 ذهعوزلا قرملاو زل ب كش وا زعو قال كلل ةقد 1 موو
 3 هما كك اككتيت قرم جانلارابتمنال عسي لاقي نا جاتحتب قماكلا
 | اًييددالرلا اورق هراظن ىقمداف اذكعرضف هشل انعام ةيقحوفعمو
 ظ 0-0 ةفص'لالدلا ناد ل كرغ عام اقفللا نمسح مرق

 مفصريل نا م شالان | ارجع مايمت عمج لاذ ”لالرل فعمل | مي
 0 ثررعب اظفللا نوكوهظظفللاعرمؤسملام] 00+ حم
 نلاابعو دفص سؤتس نا عادم دلالي لففل نا بايلاؤامإ

 ظ

١ 

 ١ أ



 ]تا لتم طيار ل دس نءاقشش | كسلا: ال بمظفنلا نس ىسملا م.ثلادلا]
 ١ | هدحوم ونا ءلصاحو اوطملاؤ جاشلا هدافا اماروه عملا < مم مفي لفمللا||

 |تفستم تش ملا مما ظفللا ”ضصاظفلا صويمل« منكل ماسلا ةفصناكناوأ
 | عدا وموتمرجدصاحدرتو تفراك ل1 ترابا هيكل ظفللا فلمن

 مطقماخلا ”فصح ذا اظزللا فص بوكيكا خصيالا نلوم يملا مف
 | لوقلا سكك عم ارنم امورؤم ديوك ع ل ةةصاظفللااب مهلا ئلعت سمعي
 | ألا ل عك سلمي كييف ركام نمزشكل اب
 ١ 010 هيركذاسب,لالدلا اطريغت او موقلا ناب لق لاقي
 اع ذي تير وكعا كفل :فسصوع امدنس مهي امؤب عرصلا انعمرباوورصتإ ١

 ظ مولان او لفل ىصال ذاروهظلا وعدل ذو ارقعاو عملا

 ١ م !امارعدففللا ةفمصرح وما بمن كئاصدصتب ناب ةلاقأأا

 ايلا ةلمل العام داصانرم داتيالوبجوع ئينلا بام منوم كولعملا ب ”شاحؤ لا

 تيل :يع ملاذا [ئيشلا هلل ذيلادنالا رجم ئذلا باس ىعانلا وت نال
 / جيدا دمي كنج نامت دب هميم انس نينا حاد

 (فدوتلا رع ىعوص يشلا هيام وهف لوقل |رضاملا ةوجوملا كإذ ةرجوم ا هيام نبأ
 ا "ري نيلل :قيقحلاو هيرآلا «قيقحلا ظفل ن اهعيفت فو ص اهاو يدل

 | هواتيدوكدملا تيوتا ناو تاذ هانم ةيصاخا ظفلو يشلا بام باول هاو ظ

 | عومرخارعلاع ارّتبه ئشلا بام هيازعا اماو :يثنلل :قيقدلاو لكلا ةترقحلل ظ

 ا لجن مالا ادب اع كدا زعلا "نجف انلاريزعلاف ريف ناثلاو ادشمم لوأإلا
 الائا ئذلا لذ ئيشلاءباسا/ لوقو ئشل | نعغا كاودلا ديما كتمت و ةيمساأ
 اع معسل شما هياملاقي نالعافل اهعةرصي |

 12 رضن ئشلا سفن هوكككب نامام نا شالا ئشلا كا ذ ميس ناكأم ؤ



 إل

1 
 ١

 2-22 ا بج

 1 ف مل وو رو لا دحوم ةوجوملا ميامي ف 2 عك ةرحولا ىيمع ئشلاَن ا ماسأ 1 || 9 عزفت ردي نا كمت وخلا انعملب ةرجوم ا فمي هينا نا نالك ,ميتتلاروب هوقو ةيضاناو# !روؤكو هلاصا لعافلا بع قرصي فيبرقتمل | نإ ول ذر عذبذ لامع زنا نربط دحا ههكيقم زن لج تعا وش ل .ايدفو ديعاملا يب ةرانمإلد العاطل وسهتعسيل :يامل اذا لاق اذلف بسلا ! [ ضمت درك دال ةراسلا فنلاببسايذلالسجؤ ينل اال شن تركيا

 رم ناو را راسل اوم اع ََ ناسشنإلا هروت عركم هاد نا هلرزرل | ةيص امام او وري امبجوب ناسشالاروصن هركعام اوتاكو ن(جايضل الذم تالخنلاقي ندا كوال انا ونيرعت نعاههضرإ ظ جر رصاما فم هرثلا وع ةدع املا ءازجا جزخين !ىييل اس اوس امتي ةنهاملا ون ويزوستلل ءديع يال اضيا تاذلا ودب نكميدتف جرلاب هرومقت أأ ماو موقف لوتل نحالإ ] ناضل روصن امم ضال ئيعاصدحا تايلغأ |. | الر زالاياعرحا تارت | ىنعالا لريال نحال ادع ينيسلادحا ل نا نال شار عيل رجلا كمربالذاريلار كتي ملاذا تالاخجةينيمل فدا لعمان لرب يذلا عام جيزج)ا ىعامدحا لكن نير غلاك اهلإ ةوانهم عوصمللا نبا ميني علاد اعل رب الد كر جماحدحا نأ ىلإ اًراغا نئككصتحا د "ل وازوغ مج ناد دوذو صاظلا نالخلوسوملا نيو | ريحا لمجاذا ام موي ١ 1 ءاونإلا :ىمزجوم نمجادا ظنا نوم جناب ةعسولا | داهدا ىصتقي ام اذ مون ذل ارق ىمتقيال ةاطاوملاب الاول ضدحا لها ذا زل ناو عاومفتا مى امد اولساب نيل لس و هتسدالاتسبع اري يتلا دحا نإ طم ناخد ىا عالصالاو ةوقد ايشلا نإ ذات هوك جد كاميجذا الل ىدرا نفي يشلا لإ 3 هاجم مد ناك رنإل ينل لإ ذدغ صرب يضم ناكأبإ واللا هزج طز عهطدحد داما مهلا بحفزظلا ميقت ىرصانالا ظ سمرا ةاطاوخلاب دواعي ىلجيوصتزال يل دانلا دلملانا عاطل نخل 0 ظ لوعان ره تيررغلادحا ذاق ةيلفل تلملابصقنلا ددرو ميال 'كاكتال ١
 | انهيعهرشلا اكل منكمزعلق نان اقماع ةددوملا تانلكلا نع

 ميس ع 2 1 ا ا ل ست ب7 بنمم حصل
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 ريكا



 ٌ ايلا زطق قعشل زل !لاحداحإو ىن هولا :حراشلا 208 نا: روكا بحبوتلا
 ل ا

 أأ ام دوف لافت زدورب ئشلابوضد سكمؤم 2 اذلا نوكنا ماسالا ؤ 1 مدوتلا قيطب# دافتسالا ميس رعب ملوثو املا روضملا نعاش دوصن لئلب
 . نيلاكرعبل "دلع تاكد ءائتسإلا هرغ اذ مودل عرداشإلا 5 روصل ظ

 ا رزمملا تيبوتلا عبرطد رجوقو مال نكأ لجل: دافتسالا عوقد مسرلوأ
 | عبو اضرئاهنمدانتسملا فيبوتلا نال لإ ذواهن امواتماج بوكيىذلا فيرتسل ذي

 لاخلا زيسملاب تندبلامزاوللاملوانت ظ امرعذماوريورب ئشل رون نكببالا
 || ىعمرالالا موممل ئه ١ نا همن اناانلةربتسملا قباب ة دافتسالا عتود ماس
 1 | ناكول قجيمضلا يجولا هود ىرصقل !يجرتلاى اراضحإل نياعب موزا اروصن

 || أ
 ا

ٌ 
 أ
 أ

0 
| 
 ظ

 أد نانا +زمنحالا ىمملاب تاكتارع يبل مزال نب طن كك دككاباروصتم موزلملا
 | تلال وستر نكي مل ناو انعياا تيتا ةروصت ديككامعئشل اروصتلا م ميايذا
 1 داوللا ذم طا مقرامروصل نامدريغ مرالا|روصن نامر لوثو راطخإلا تيرعبإ

 لوشن !كوبلاروض نكولاهلاكتن ١ نكجال رجلا ربل اكماولا ضعب قير ظ ظ
 ااسراناعاط اراها ناكمالاريرا نآءلوكو لا هروصد رع كفن ص املا
 أ نجت مزاب ماخلل ناكم لابو دب ناشنال روس نكمإمم دوق نامالأب

 ضورملا ةيعام ديكديوي ال مولا 3'لطابوسو ضرلاب ناسنالا :هكروصتا
 ْ ظ ميددا ماعلا تاكمالاب نك داي نا عصي ىاانعي ا "عازل اخ لصاحو:زتوعف أ

 ظ
 م

 أ | باوجو كرقو ماعلا عد اكمال سموم انهو ئرن اجلا رحا نع ةروزعلا بلس
 ببسي رككاروشد ذارج مفرل نمو صاذلل ناكمإلا راتخندا انلو و١ والا دايما
 الوصن امال صولا وم ةرككآار وصل ان ماهو نمادلل ناهسالا نسيزالاذاننم ىلا
 | ارنا انك ضرع ببسي ةركارو ضن ناكها مرالاا غلو ضولا تبسم كلأ
 | |ويعارّمل ىلا ةنلا:ال نوري ىاستنإلارومقد عا ديقملا لل بشلاب ناضل
 |لوهالل رول نركيرق ويقل ءانتن او ملرثد ولا نودب تاضاال ار وضد ن أ
 0 يي لا أ( د | دبقلا موطنا لوف صريتماروصن ىاسماخلا تاكمال ذا ععيفىألا



 وبمن بوك( 2 ءضولا ”طساوب ىا ضولاب :ككار ١ ١ | يطعم كاما نس هدول جد 2 2
 لبس الا اسال نا ا 1

 ١ ملخإلا ص خال ئه ذا سام موا بارحلازه قا راب كج ظ

 لضائ الا قس لا لورب ناضل ابوصت ءامه كوت حشو اكادداشعا |!

 ًانيرعلا كيتنودب است ًالابوصن نكمبالامم بااهتاو كحاضلا لثم فالثسوت |
 [اوصتينلا نكمدقف اب غو يا قالذا منالوؤ دامت وس راع اذ ْ

 راك ناو ةوجو ضراملا كذا ياكبٌوتي ناريؤ نمانهزوااجراغ ضرزد,دوجولا |

 دوش نا كمال اذ تاير ف ةيصاك ضن نال ضن قالا رى شملازع ٌْ
 3 |تافتايتاذاوا ةيعام جوني اداوغ ماده ذو اًمراخئشل ةوجولا مرن اننا

 1 1 تارا دينونؤلد سب هن مراسم روسنا دس :
 1١ اذا لابنوشملاو فوسنمملا سرحاو لكننا "كالا دصاقملا حش ظ

 (ريلاكةبسنلا ضارعالا روصن ىلع مرقم د هروصدر نضخالا مم ابر 8 6 ْ

 ع العب :ننا ميل نعل سزرك اروصبوعمدتشبلا روش ناقوتالا لاتبشلاب |
 لابوساملاو وسم اروصنب ناوين نم بسلا ضاونالا هوجولا وتر وصتب نا[
 .(ماقمانعن إف لمأتف ثاتاذ ىايشلا ةيصامؤ لإ ةناثما عميالاكت رجم |

 تالا صنت انعلازو ملوث ه كالا و هاالمذ هنلالامعغم ارالا لزم م ١

 اتعب ةيعام الع وبلا قاطعا لصنع ةيم ا اعاتلطا رد موقف ووقلا |
 أ ادهزمداريزئاصا دا ناتنإلاكيقيقحا شارجو اتيعماصخت ةنهاملأ

 اناضق وحلا يشق تو .مشاورملا لاانك ةكوملاةالخا عضل ١
 ا اف نماهتس ءراللا ةقيقحلارم اضن دل "قرصح ايئزجما تاكيلكئشبإكلا

 ظ ةنوعرمس هش نول :قيقشارم اهدي وذل رج وجم اندنيويشلاو عاشلا |
 [ناشلا لات ةيصام مش «يلكوس حلاو ىراخل جول !قعمي بولا لهتسر كو

 ئحازعو عرانتلو رونلاتباثناوص ئشلا يعم نا دوررشملا ةجرملا اندتعىشلاو ١
 ّ 'نعازعو نايعالا فني ايت اوع دوجوملا اذ دلعاضيا ةرجوملا ضعمل اوه |

 سلسنم ة-

 ا

 تسنح عه هوس اش



 تش وب بهو ربي < --<

 | ضدوتلا اماو وصل! ىرجباه انممو دوق ةوائاثلا نود نكمكامورمللا| 0
 !ءانمننكقآنيالاذ قيقحال ر ذل فيوتلازهف نايعالا ف ئشلا نوكي ةرجرلا |
 ١ ىل بهز نم دش هاا ابعد نم م مروضنل ١ ىذا ظ

 7 رشات ادروا لوقف ال نب امحتئَبش اي روش اتم
 انلاثالاو ىساكن ان داوم تاب تازبالا 21د ابيع حلا عطا
 ١ ةوكياذنماو قو قس اكشن ابدا ريالا ىف اكلت ناف ملوش

 اناث دقرات زل ولاعدم ل لائسلا (شنم يا لعا نشرها
 0 | م هدم جت 5 اذفيشادتلا ظ

 دان «رزيات 0 يي اقحاتم ايما دورسأت ١ ثالاملا

 امبانراشالا ةدوجولا ا اضاما حنييملاذ هدحف» تشتيت نوك نارا اراحخاأ |.

 اال ارومال نلوق تلزم تبان ثادوجوملا تونسي إنإوق ناقوفل اذ
 0 ا

 امراذاو تبا تبان! انلوق ”ملزام زل اضدبا اخون :نبان ثدادوجوللس

 نراه موق دب وايش الا ضر لحالات 'يبىضل الذاا لوف نار هظان كامل
 مشمول ولا ددرم كيب رفلا مدع شا الك يوصتم تاةوجوللا

 أون هد: رنبانوا يش الااونسلا ضراوع لوقو هراسفي زوجإل لولا درومن ١
 ريغ هدروط ويت ثامورعملا نقر اوعارق اذكك لاولاددب
 |سذايبلا لا عتحا يلق اقفورتلا ضاملا جاتسياميروةزمأسن ايش
 0 جا عوج ريس دج دما
 أن ةلانروبمسم حرم م لاك مالاكل أ انع ناىلعا برنت مضل رباان لشمال كونا

 100 ع هدب رولا كفا ةغاللا
 1 و وح رو عع مول سوو

 ؟”نلاملا كاني سيل كيلاوب ارامشاو جا فدل ابس قاتم
 هورتملاو ةيثءراعشا نادئصخ مى شيلا ةرا ةراشالاث ريا ذان للسجل

 1 ب قع لوا ذا دنس نادل نيا وألا دعه

 ا

1 
1 

١ 
| 
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 يد ا هاك دس ناي نأ |
 نول لول اركككسو ماكزح درقإا جار عَ رول اعلا ناماظلا |
 انام مراكز هرضن لال ديم ./ي:ازه نك لاريغلا عوج و عاني صانع ١
 الارمادنايبا للك تجسف لييغم م رايئانعم انلق اذا اضياو عاطف الج ظ ١

 0 الازم اممالار ميمى, ينال نياقحم رقتمت ام نا انلقا ذا ييفرتلا | ظ ول الا يلا ضن ىف ترص امجد اديغم مج يكن ص عم نوه م
 |سنمد ني ةدوجومروم | ناخرااورانلاو سلو ناشالاو نكيلاد
 : اناةرككرممل نإ: ض سب تجي حرض ملاك ضلال بضم لما ذهط أ ١
 ْ اذلا» :دؤر نجس دال قداخرلا تاّساكو بجاولا تام اكنايبلا |
 َُط نود نمراهيملا قتاخنلا بيسر اهلا ةرانلاتداش اكو ليلاث
 ٠ ىتسأوع هش ىوش دوق دلال دوصتم انا كيلعز ينال ذك : :: نار يلع ربو ءاقو اها نايبرلا كاتم مل ناوا نايبلاىلا | ||(عنج ضيم ةرومالرابتعإب مالكا زم نامي نايبلألا جاتا

 ناّيلا لا ء امتار ريح قرص جاتك تح حاصفلاو دغحلابلا ر روبمشسهأ
 0 ايتعايزخاا داوم ؛مشللا منام نال ثدكب دل اسلا ركب ملىزاهتشا أ اطول ايشالاظنلزعولف كوت .ةصق قك مل هظحالاجلا

 | ماعا عمرعملاو ديجوملا !اماغئيشلاجلطاءاوسدتنبلا لاس اجوتيإ
 رذارقل انااا هئاروصن سايق يزال شاه اةركذكموعجلطي|
 ءاسأل كل قازمتساب دارالعلو نعيمي دنا متيولا لها ْ مقفل تداخازم القا ماحاد استيراد اهيتوست وأ ٠ ررارلا ةملشلا عاود لانه انالابدارايقو عانالاق 'مغشسالا معلا ارللان لوقو باكناشالات اوحا توبشب ىيرصتلاو ىا لاوحاب و. و ةىوجوم ناش ال انلىت ذ دوجون صرصد ىاا تلد ةملاف ||:
 أ ةىلكناحيسملا نوكيا شالا ني اند امتمل ا قولا تازسساإلا ||
 اندم مقيدضنلاوابتروصت ساينثالا ندا قتح نم هرقتمن امو 1

9 
 و

 251742531 ابيل
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 انلاو تجعلك كاوخإلاب لد اراضي جام ابدا ظ
 زل توب اربرعت بجلد ا تىشلايرؤت بوحو عوا نّجدنا||

 ١ ةالاطب تذطرقو توشلاب ل 0 ا

 | طاخلا جانرررإل اه. ةيغلا تاؤسي ىناتحلل يضلاةررقف

 لقد رات درقلا توسلا,يلا تاضلهرو 1 1
 | ىعاوهو ئدامحلا ثونثملا وجار اهريمضنا قو د : تونا حلل تشل ريغلا|

 | لق قانطروكركا لوولاكدتباث ةوقؤلم رضع ؤاروكزم لام ان اهم نات ترش
 | لظانال ضع ل5 كومنلا بئاوه كرول اهنا كول ترفل غإ هت
 | فراس شايل يلا ناسي اقل تأت ل ةاندطملا |

  لسانلزصاخّىب امل "علامك سم نيكي د نزتماعوضو |
 | بيده ضال اىحابوتا اهم ئيرصّتلاوا”ةيمماملا روصت ناكأأ |

 رنا ف :حاخالو ماقمأةءييرتب دم ةزلوف كلمتنا

 | يارا مهضيراادل اليعدرب ان 1 مهاد تلات
 | ناقداف عينه لعروس

 سوو نُف لاقيال شمل !انلامولعم 0 ابقالا
 ١كتالقب اناعمرقنلا اذ عواعإبإ دالئاوقن

0 ْ 

 نب ني مديل جال فاش بجردالر رقما[

 العلامات نخادرملا والف شمبلا دير انا ناي واسم تاكأ
 : | امو تم الصنت ابننالاهاتيضطمل انا ناسي ه| غفرت
 ا نرككاب دّهتلا لعلي دالأعا طاديزتلا انه ىلع زي دالة وتو .ءاؤرهوانبو

 ْ قانيىا هع أني اهالحابد اوي دصتلاىابهةروصن نم هرمب جاشل متن

 0 ال

 أنا رجل توبلا يرقت ببجررالكلاب ر يقملا هع صور يملا در ا
 1 عت ار يعيد 9 دكا ةيوك لذه دك( نراه دا دينا

ْ 
 اوف

 يس سيل



 الداب وت لآ نامل نإ د لوك نط خوة عصام جوبوايسالا علا
 | لع دردق نعد تعانم 52 د ككوأزوم لئاقلا إذ مناكشيوشلا | بنقول اذاخياتملا

 ظ ا اج ناو 10 طلرشملاودارللا نا
 |درواام تاملمف قالاطالابع يانج يكتف اطذولا# 1 ظ | هراززكأ ال شرتلاذهو اقف ام بوااصسل اج اكاد قياقحلِ || . | يملا تحج نلوم دامب دامغ كويل اذى دمر جبعنتلا معلا تا
 يري هيرو سي ااقيدقد ن3 ب باوجاذ جذل هدرواامملالؤلا ||
 اع يرو سسوس يلا 9

 ظ مداللو سصلل جودة وداخل ضع توبشيمسلاريداةناو حداهغلاا ء رغدة جل عمم بوب اواتي ناوعشقنلا هل ةدايتجشا
 ما نعزمق اس داما اذه لايلع در !ادارلانا بارهللو لوقت اهئ وأ ان ةوبثباتلصتم .ناكاوس ئهتتص ىياة فمي ملاذا خرب أ
 ل ع يا
 مايا تومنوعلربو ادث ”ثناثلا يات نم هرهاشن
 ١ ايه :الر ينل ترش نا ةاقي نا جالانعوامف ئققم نياقحلل |
 | دوي ساقحل نيعاش, اهوطجا دش نضيف

 ا

 + :: هالافتع قطن محد 2 ع د ال ع ديتطسم

 0 هوك ل تكاد لان هبط حي تاحعأ
 لا عمو نمل عمريمي ىف ناكماراو ةفوصرموا دل هوه
 كاررتقيلا خل سواد نال مانبم هيكتدعدقو مقوضول ١
 تلا نا ىضتقي باير الوقت ا وقد انبرم سجله ىزلا |
 | قييرشيلل تبسي ندب صتلا و هاف وقوم ناكشد ارهاشللا هزه توبثأ]|
 دق كمل 1ك ساس هل سل



 هلل _ _ سس

 اهئاوؤاصارجرمالا ىايةومزاجم] وعدي و نوزيامي وز ا ه0 ةيداتمل يمس 5
 اةيبورب [ضقومام لهلطب لاق تصر اعتني تالاكنالا نمانع ا 7

 م 0 ولام عوم يش ثنو
 ٍَنَمَمإلا ]سمسوء املا ندا شح :روتمن اهنا دارللا لاق ثحاّدب اس ميلا هراتشأ ظ افادت ارمسالا جاتيرشجلا درملا دوف نمب اىجاؤ جرشلا؛ 0

 ظ نط ءزانس ةكرشلا داق مارشال جسر هل 1

 الاد عدرا ؤ ”مهابملا للادصن قرعلا تازعتس ال خممملا قس امذراش جاشبلا
 | ملا دوف ثمريا هي م ”التلإ زب لومسمعومد حلاة يداتملا مولر ءاطق
 |١١ "قر مزمو تحولا حن .تيرشلال اة الاول اوعانر# راع

 ع :ماجداتر ائتمان ظل

 | كو ازلافدرشلاهدرواازافاضيإأ | ١ 0 هزما| ملي انبغ شمالا
 ا|ثدد برام بزي ةيدقتا !نقرسكملا نود ثدا داقتعالا ةثبان هانالا 1 مم مودي , دانملاب مع ةقرف مزمو ضقاوملا عنف كو « عزم ا و حالو رمال اتا هجوما ذم 17

 || لاراكيتلاب )طابو مولا يشل نش ليزك صزشسكملاب دفعا دانك
 َ اطضئاوا دراو نيد اوما عش داق حفريو ىف موش ,داضؤذكالام# ١ هلإذوتاكردالا ةجات :داىلا | نإ يع لرفامرلرمصخ كسا دج نصل[ نبع ةىعاوجحاو او قحئبرم السنن سيل تا الك

 2 اطسؤوسلان |مظف ات نقولا باهولناتل: |ةنرداللا »#شاطسشوسلا
 ا 55 رسل بقت: د ثلا تلي اوطل ازعل وعيش نبصزمو دلل عرفا
 اا درنبلا نم .نلا ميقا فعب عب ًميقخانارق الضفل |ضمب لاق طاغوم ظ '؛ بمر اروع نولّيحع ؛الاقع موقململاف وكيت

 ريس ملأ دوف كة دوق و غنطغاما مل
 0 د اق 2

 0 الالصاح نأف دامندأ ميلعدرب حم : اءائذرا |!ىلع



1-0 
 ْ ت1 22 22-

 1 ا منا خعد اذامدنا

 ير ماخف حف رتف خيعداامنالطببت سلوم ما

 اما 2 طتلاتروهوبف حش دّوف 0
 !/وطتساوهانل قام اواّيبمدب بوك تايد ىلا هجاتح ا مدغو عقاولا نإمب كد

 داناو تفعاككاصا مم لكى محتالناب تدار انينكبلا
 داامما

 -نالطبباضيإا 3 مغ ا رقذ ةلهلل قنقحتو لص ل اك موعد لب الز سيل

 تا كاش نا

 لو اواو اردل !ىئيمارهو اتاري لصاخملا ثان ىلانامجت

 ١١ ملرسيإ بامر حملا 0 0 ير ل ظ

 تت ارلوخل ديد نيه ام نامل لج تراس نم )ا
 | ىشاالعراصخالا ءاملعي انرح عف قافولأبا بج 00 رهارت

 0 االتملا يف حول | ضعمبقيشقلا ىف ازلالادي 0ع

حلل سدئشفحخؤنرجو 97 شرت لو جاخلافا
 روب اوكو تيا

 .فوسصول تباذلا ىنلا نركيانا زوجي جراخلاامعدعمس سن قباثلا قنا

يالمنا مجاخ اقاممدعممالارشنى ا
 1 نأ وروم ىلا قت وكرم مرا

 0 اتت ان اااعت لاا داو اعسالف ماشا نبذ

 ناوي مازلإلا اظنل يف ىال ملء يف نفل ةيد نمل واع ةياا هوك |

 مالو ديد ضنا دات طارصاقملا شف لاق لوقو نب !ةيدنملاواعزعي|

 فني ماووتلا ىف ملا امرا شولذا ةيدنمل اوعتيالاءانلالا نا ١ ١

 خلارد/ضنؤ رقت رؤنلا نتن او مطق تبثلا 00

 قومنا انيس نولومي مال محا انه ئئيمص شروف نباقحل نم ةقيقحلا

 " | نايقلابنلا لا ذنققي ناذاج هبفد ىف نهب ملوااصا قت ملؤنلا

 توسلارقتعا نما سيقلابت وسلا يم امناء قتلا كا ذب رقتعا عرمملا|
 ٠ قراماناو ما ارلإلا ب كومضدي مكانا سنن لطب مز بارهلل اع ظ
 أ ّْ ب كاوا دنملا سايل ان ءازلا المن يم ما
 | ايةزنوالانا لصاحو يوقف ةتانوطلا» نسشيئلارر كرك طعنللا] :
 31 هضم ةم

5 

 لو



 بجو تاب ظنلاو تدأ 2 2 ا
 ا ابإعبلينا نكميد هدر دال اى لدااذه وسبق دولا اكاذاو تقوثلا ان

 د ةترقو تايلوااهنعو تايمللابنمةيزوزلا لاقي ناب :ةمانمل اليد عاشلا|

 ٠ ةريزل عننيازلام "يف قتم داضنو :ضئاشم | مهجن كوو فالاثخاو ل ||

 ةداليمالل رسل ىقرمإلا ىف دابوجو ءايشءالا تاكولو تاللفنلا يل
 جيان دزملل اليل د حاضلا «ركدام ذخأي ادا وكمية كلل ثاداسفلا هزيه
 ١ اءنارحإلا *5ه/ةخاالدجو الثا دامت لل ”ىباث ءايشالك كوللاقي ناب
 | يل تفعالمزطاب عر لالا ركل صاىنعم نمل ئرلاطل اة معلا نان لاق
 ظ ومقم ذامرعت ىلع, تب صلب نم“ نار اعوان ةجئإلا طولا دقوم
 ظ تامولعملا تامرقلان ا اكنامي يارب يصلاك مهلضافل 00

 امي يكاد ءاقتعاؤ دا : : ارىلل يمس ثنا
 ل الا جوي نا بوكي ن ا زاج الوشم ءسيص ةمّرقم ||| اهيموتما ذانابع مدرج ميم قمانك نا بليت * مار ملل وغدا ناكمتانب مانا العم "1 نوكيا راح اذ ةيداتعلا باوحواما و ارحل 1 بارحز ساظاره نقلا وعم اضيا مانا اكاد هوقو طلذلا ] ظ 2 قلطموافننا» ىاهد سا ىدامحلا مزار م كيما لإ د وتجنب اصاخلا ةكشلا

 1 انلالا يون ىحاوهرصتلاد مل تو عريالمااقأ 1!
 .ايميبلا ف حفلا 0 ظ

 م وا م

 ارح يردييل ىف فالتخالاو درت ءالضفلا|
 هاي زد دانا اه حز تش تي راوشم اقل دلتا ظ | جول ريش نع بارج هرج امدايسحلا نقلا :ربن نع ب اجلب قامت

 | انطاربباب منجل ل كمل نال بتغادب خلوا مالك قريعتلإذ نا
 مق -! لارتخإلا فرو تنارهسلا عدلا كا ذو حتي تاه يرظن)
 ظ و ميسم نك ل لة دلال ليفامت رشا فيبوتلا قيركذ عادا موقف يشبع نإ عركميفأ



 ناأك ةلاق ]صح امم دحأو لك دهدحأ و أك تالا رهو

 0 مرو كاسل تن ديرت السقا
 لا سدو هوو دسك م 1و

 0 امل ايلا اسال هلا ذل كتير
 لانس دك دا لوخد نع عنب طوص ذاكمن امريلا فيبمت نوكيالاثا مز
 سعببإ اهنا[ تيرا ذم اسوم نانا نك

 | ةسبام مسا نككتشللاو فصل اقتاقي درشنلاو ةيلكلإب سل
 غدا تع مهشف ل يقل لة ىسحلا تاير يرسل
 | كاب جز شب ”قلمتم لمتملاة فصول حل ناره فيوتلا انه
 أ قشلاذذ ذاةديالاانايقدا(ررمىل ناسا كفا هل كوكايدا ابا
 | جيم ان مرلاو كتلاد نللا تحال دتلارسدنو تقلا كاذيمشنا|
 ايكرمشل < <خلازكو ءاهجنإلاب زرقا انه ضيتن >< ويزصحلا ىلا ظ

 ْ 0 مقارلا امه حا صو بقسسملا طين نا لاّقحإ
 اريل رك نرتلا نا كيكششلابهمزي داليا جانا ورغشت لابدلا و
 ظ قلص تعم ةيمزل ادور مشل قا ندع و
 ارراطنإلا ا ىلعملا كلذ لمجال: اوع اتبع ضيقنلا لاقحا م ءىموا
 | نيرصتلا قاَّماد ةروصلا ءالتل ةردانم ةروص يب طبل ةرونملا إلا

 :لا ناجحا مرعؤعمو نافطلاوه رز متم ؤنلأو تاسالاهخأ||
 50 تابنانلا امله نانانطلا مجال اوه د اًمالا 5 ةروص ظ

 نزال ارعؤنلا ةروملا قد صولاوا كلو اقنلا امنلهتي
 امازع كرار كشلاوا تانالأزام< نا تيلي ؤنلاهللذام( قلقسالا ا
 لملاك ري عوككو ةاضنل (ضعب لاق و! فيبشل ادرس | هدانا
 ىرعؤنلاهتاننإلا توكيل ان اواهبجزيلب :للقملا ءةروص ناسالا
 | رسل“ ائمة راامست ىرح .-ىصاتلرسيل نكاوامهجوياملبا"

 رمان اذاننرم كا هلا اتينا نكت مراتخيوعو اه مول لطيفا
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 - ب

 -  مس همم كت لم و تن
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 هلا يجوب بلا ّ 0 5 بج :ةةحيسأ]

 | مج ا
 0 ب ا م م سل ١"لتللامخإلاو ل نأ
 ًاًريزرلا تصو ثيحايز ايام صو زمان | وتم ”ضصب زرملا نصور نكأ
 ٍ | نلاضقن لاّمحا  ءرعو زيتا ضيقت دارتحا نا كش الآو ضيقنل لمقعتإالا

 ةتاعلاو لوقو اثنا ينعم وعزل شعل 1 اقام مشو
 ناذولعت تاذ - قصادوكي ئهطازهج ١ نا ىنعن# 2 ظ

 ٠ْ ناابسوانجوقرب كلمت نا ايبا ان يو يا تل
 حجو موت لا ةلاعملاناذ اعمل ديلا مدكيلع دكداع نب اهءانتراب تقلملا
 لّقفالاملاب ماعلا فيرتديقاذاىا تايب نجل لإن ماعلا نافل ئضتعلإ

 معد نيدرعلا انعوضتقيضيقنلا | .ةجلالن عملا يذم بجو فص
 د١٠ ريوق ول جصا مف يل عار دا ةيؤرلا لبق كردتانك داموا ليت نافل كاملا ]سن نم عسيلان .دزرلال ديلا تايئذإلا
 ذل ليز هزمت ساره ظن انى نايا اليف
 اع ةوريم تدار قليل ضإل قل رضا ضايق ظ

 عض فرككامهوعتنزحلاضيا نيكي يك تناك تمار يومسلا مسلا غذا
 0 موق نانا هملا سيده ءارداو ا
 مدشرجا سوىا ”.فصلا ضيفن ل.ةحيبال اوت فضيقنلابد مالت انضأا
 يالا مت رك انبلا(

 كمر رْطَأ ةيعرولات دع لب ليبدالامل تشالام لوقو ريما

 ومما كي دب لتس اروستملا مرعوروشملا وي |ضيقت مدع نالاقي نا

 ل ةمرالسروما ١ نك دب ”قلمسم هرؤصو م ىرل اَريَملا ضيف م
 يروم ف ضيشنلااقنية دان ثدرشلاريسلا ناكازيطدانررمكمنناالابوصتيأ (

 قدام قضيتنا ئ را راش لاذ تامووتم كت فلل | "رتل ف ضمقنلا ند ىلار ينسب تاكو ةاروصتمل | ضيقنلا ىلا: ةدانوترومتلا ||
 ع دلاناو نامز الاثم نإ .ادامما امنا اعابرننا تاروضنلا فضيقنلا فن دإإ|



 يدم

 || النحو لما تاكا ذا امام تازلاب نار انتم فصله ىذل ابر صتلاو ةروصل ا وهأ

 انا انبلا عمبالاع ارق نالاطب_وظياكنحلاوعامواعرايعالاب نيريانسمم تاذلابأ
 الايدوصم د اا د حاب روما ناسننالا دا نكس الاف دوق ةبسسش الإ ععتص

 | اماقامملا د ؛عكضالاو لعنلاب كحاّضلا يب ضت انتل ض فول نا دعا زخالابلا
 | اهي دحاقررستل نانا الان (ةنانرهملا نشل امتءاللا تركيا
 أايتلانرهدجوب اق حا ضال سيل ءىرؤمز تالاف د كعاضلا ضجلاىبؤم
 وانما نكدح واصنع دوممملا بوكت دهملا ماللات اعاد اوامهيوصتمدحاو
 أ نكيكضلا ىف درا |صاحلا نعم الخرم لبو صنم نوكي ةيهوصخر ابتعايوهقا
 دانا لاقي أذا هميالف دروس الدحاو شاهين رهملا عم ادا ةكشالد
 ماع زالاب .دوّصتي دا لفت اهدحاي دوصتسم ناكاد او العين ام
 روك ويحل ئعمك نراقموروصتس زد كش الاف 'كحاضالاوا كحكضلاا |

 انراقمناكودا تبسصآبلا خام ديان عينمت ديز ”بعوصخ ةظخالاماتنلا
 ١|ز:الزهملا ئعمىهئمملا كا دم ديز ”يجوصخ”ظحال لا وه ععأ

 | |و] ةكحاضل ىبعم دوك وةومريز ةيموصخ : ظحالم ةلالاةنوكأ
 | دهعلا ركون ع لاذ كوت انالديز ةيجوضح هاظحالمتتلا كحاضاللا |

 الو كحكضلا مودع هبوصن قع خوفو 5 هدير ”صوصح ”لظحالايتلا
00 1 

 | ازوه نككدحا مىرعمروضووه مزال ب ديز :صوصخ :ظحالامرنلا
 | ىخاتللب دوقف انوه امو علو ضيمئاوروصتما 00 تل أ لجل تن ؤ ىلا نامتم تارعذا نيمو البس دوج نانا ظ | لوقو خاب روصتي نا لمح اع دحانروصتملا ناشلالا نا تق ديفنإال
 دك ا نتذ ذ ثحاانينخ ناني مسد امدحا ىقع تائب امهماذلا

| 1 

 ثا

/ 

00 



 ٠ | .||ليفل نظلارفل نع عزوف ض ءايشاالاماناذ اشكل كلي ناد (ش نمامعبا .

ه لعملا ناو قلن له ملاىل او دررملا نا 1
 ٍ اباسا سمو

 [!يادانس | غتملالادمل اد هكا دالا دانس ني كرع ضيا

2 

: 
 | اروشلاؤميقنل اروي خرنفل ىف فهد يش لك ييعل اناوعروررثملا يش | امعضروا لوقو دحاو شف ناتج ابكايدل ناعما نجوما اذ نإ
 عز ثا فاناضن ان رثو امتازل ىمن امملاىنعل وال اوه هشنالاو هارقأ
 أ ا بيجر هر ما نيش كنا دجد ادلب

 || نعييقع و تساو قحاوهو ضخما تؤ فب شلاديسلا»دافاأمانعأ |
 | قل موع سم يثان ةطلفوصلب يحد دالاومق د طاف اوقع فتدتتإ

 د١١ تكامل هللا نال كل ذو ع كقنيالاو يراقب ام نيبوئشلا عي ||
 ىذا ةفداطملا يذلا ةشاسلالا ةروصلا نع دائباطملارهمن اذعئم ويلا
 تقتل نراقملا نككرهمل يعلم ”ابراقم تناك ةروصلاونص مث جيلا
 ةيصصخلا شعاب يشل كد هظحح الماما ةقيآطماريفلا ةبوصلا هذه |

 أ كو داما رهمل وى موعد ةصوصخر اشعاب ”طحالا :لالااضاقأ |
 ىنعن نوكلا جتحا را عرم ناسننإلا ةروص لويصح :ءنحتايلا ةلارهعل عم
 الا ىلعم هظحتلاطنلا نوكيىاماو ميلا ةيصمحتلفحالمل هلا ةبوصلا |
 ننس كو قا كلا الق تيس ديلا ءدافاام جرن انس قيام
 ؟ ازال نكس فص معلا نام سملانماتنان ن ككل هي قلاركنااا

 اا يي يب ب بيب ما

 يف ركموعم اتنانكلا يخرسيل دئالا ضيا بصملارلقلل داقتعاو بكل |
 ”قاق :يرذ هذصوه ىزلا هعلوصح 3 ءاوقل !لزئاذل اذ )د ئقاوللا

 ةدوجوممولملاب رتل معلا ككذ قلعت ا تلمتد دوقو تت ئاذب
 أ ىعزقملا وكي لم مله كررت رغدكا نكي ل ناذ يال قملا نأ اطالع الات فلك ميومب ىلعتم ةحاخالاب ماوثو”دمورعمو ا تن . ظ

 || شي ناذفل ناذلل ملعلا بايسا نم لق عل ادع ككآلاعلاو ككدرمل

" 
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 -سص# ا
 هدسلللعسل





 /داد داى لاكأ لد لوس او أ 07 لرب رمل ءامدؤلا
 لفن لاوس درعلاةأدعا ولا نمواعالا بيرل عقلا. ممزق ول ب
 ا دع نوب الئدماولالاصقنا اد
 نسما هلشَعان مدرعللا او نسَصَو

 000 ا 0 وتثمالاإ 01م
 طولا خاج 2 عربا اميدحا ناب يلورع كن و سو

 معو ؤنغوي ذا قرع اثالاو ظام بباجرلسيلؤا رجب سس
 راو للا نتي يالا هعاولا اس يدم ناو

 6-2-2 :رناثالا نول رافض نائالاو هرالاوه دا ظ
 ««ابزغتجلالاد نائالاعد صج ضوبذ اًورعذ طلال 3
 فشلا نو كلا وشن للاو ٌملاوج شاول ظ
 00 اياد ذل وسنة ياا مال بك 7 سسك 7
 لاو كلبا ازيرتقو يسساف وجو فس ىلالا نول ار يلاوم ٠

 ماو اذ فام ل دع تع لوك كذ سرع اوكف ؛ اقوفامو
 قا بزل دهس حرت مالو
 اولا ريباك دارعا ساي صؤزكعد ةورعتسلوت تال كتوم
 لاو 0 دادادعا لبن ذعاولا نا اوس ارعالا باسم رح 5 ١

 كوالا ار: يما زج عئذئالم »ب بدا اطسانبهصاولالذ
 اا )ب لعوب ضعملا مدرع طعبلاتلا نسا



 لانماطبارعو ا ادة ملاذ بنا ركل لبس ارصو هلا فلآ
 يول اوطس 5 انرمإل انه تإلاندالاتداؤ (ذزئابائيراو سالو
 ووفاطوت نا علت مق اداع تسل زرزمو سو قبرا
 كالفعز مدلك يوم تو اذا تاذداعالا ليتعلم
 اياب ف ينل اولرعلا تصور وعني سنع ١
 2انلابميقم الغ ادداعال اكن نوب ناي ؤزما
0 
 ع يرالاعسزماولاعا اكبر اراب يالا نذل لطالب |
 ظ 0
 59 : كامارو 0 انادي لاتال 0
 للاب و 0 امرجوبب لذ الرف
 . كوافاال 1 سطلراذ درج : اداب /

 3 0 هيل » ركام
 10 وزنا بدر ولا لعب ريا رل قي دوصقم نا

12 
 ١ اقرت ناسا م لك زادوا
 1 ١ ليوا همز المول يبا قا ةآدس بام علا دوما

 ْ دوم لدقل كوسلان 6 قانا ءابرؤلا درك مرلي ذا

 1 ا



 ول

 دوال ونا الاء ضر ورم ايوا راك //4ردفلا

 / كآلإ هنود لل ناد فالف
 راندا فو لق لو ازبب سمس ب امن فاوزاذثاقيم] وقلما
 ريما فلاسانعلا زو ءانا ماليا هذال لطي هللا 9| هاا
 دو وبا سفوزو د و[رذ اب مز ابريل لذ نكوولا تادذلا كد
 الا وب ولان إ بث ربلا ععباو باوصل لوجو نود و لة لق
 نا ل لاو بطلا نؤدامافلا د ف دوز اياز مذاللا نم امد ساد
 لامر انا تاكا زو نوللاف شاب بق تبل ت وصلا و فن
 ءافلاقن'لكسا يا مزاللا نالطن لعاب لسا تأرلاب اولا دش
 سؤ وصوب وايزولا دل نو د (/او لب ءامئولا دركتوب | كمال لطم
 2 الهدب ازلإ ع رقلاب لوثلان ف وكلاب لوقا وبا ساف»
 راو ل اولا مزولاإ ٠ تاذلإ ملا /نلطس م رفلا هت ثبلسالغا |
 كوالرف لولل لوو ذولا لومعلال ع انو رصل لو لا نموا اذ
 ماى لير! مفام ل كيلر او عنف بواولا
 ابان د دالك منولإ قوبسلال ب للاب
 اما بلوت عصواد ثدامو عن ماوس تكتل ناوج رينا
 لغد ث دامو هاوس ناكل كن !اولأو انة بد بع
 قطر اع /ا وردا ق وبس 0 ور
 عرفو مالو مل دغب اوامر رو إنقر



 هم يساعد نعم انا افرع

 وتاب لوب دوبول تاؤسل مننا م مما لاا سبذ جل ووصول
 اطال ةلااوبو ترعب لابترف بدو انا
 /زلادإم ع اهب لاي نا هو الدبر رمل يونلا الث ولم د كرول مز
 لاير لت الاي ا عر دووم تصل ت ابا 1
 اولا ذة لولا نال نوصل 21

6 

 9 ,لرصولا هوم رطل مب ولو مآ ةرصونلا قبلا ما 10
 كانا ل لعل مرا نب ناس م تورم 4 8 ورفالو و ريربل طب (لإؤلاكرقلا سا
 لاب رولات زمايا دوبعالاب اير لاا
 07/0 ارامل ثذولا/ لاعب الن ذ(بووؤولا لوب لور
 دو اوما د كرم وريال انا

 0 ففايل ل ور راب
 4 0 ولف م1 0 باتا كلاك نوعا باو دب نايل

 فراو رصلا لاهانلا اوانرنعأ قولا درع إيل و
 ال7 2و1 وصونإوعلانالوأل ١ كيف نب الا ز وفي را 8
 4 | ه6 ل فار ومو لوبد مرل ا ادنانال

8 

1 
7 

11 



 بوو ديس
 للا ذب ل ءانبلع اتن لاطوؤملا ن لاورب نك ذل 7

 10 او لكنك لعرفلا نوما
 3 لورلال . نك رز علاعب طنايا ظدوجول بيوع
 مآ الكا لاو وامام نقلل ناربصكتاواهمن ناض

 ١ 8ع

6 
3 

١ 11 10 2 

 نيا نرفلا نيج اتالكموؤماعب لاب نقلا رب لك عت
 روس بلكت فيرس نوكأ ل اربال كلما داؤالا نأ عزا ذب ا
 1 ادرار و باو ام ا 7 10002
 0 الادب بطلا ا ا اىؤيالاع
 لاقت ا ًَ م1 ا اذهب فو العد وملاك
 هدم اعمالي طمس اب لاففإا ما 7 ٠
 رمزاللاه وص ا سا[ ياك او عاق 2/ لنا بزل
 3 70 و هر
 // هولا الو لالقتالا ا
 اوووف كا ولع ضاياخ ين دول ممامإ باب 1
 اااه اتا رجم ءدومد /دوجو و مر
 37 2 لطاب لسمولا بإب رفا لعرباف نيمرعلال نبدوجولا
 تاو اك م 7 1م مانعا سري اذه لوما
 ندوب كنا را تار ادب نس



 نيهوب طع زعلادوجد نا لولا والا ذب يكب تاسع
 رعؤاعلس وو ضو داو و وجو لزولل بلآ "زرع اداعإ تادرصو لعوب
 دطقفرواولالب مره نوب زعل عنا ُءنلاْؤ عجيرباوربف وبر
 كاع طزلاو را مده ديكو ماودك مدج ل 1
 كما غباذمو تذل را تؤعلا رب عياولات ما لدغ تازعلا
 مالا ذم فا تائسل رالي فزد ليذ نال نتاسا مول ازا
 كو اقدج لانا د نتباسا مالا مطب ذمو
 شقنلا دورو وجر مرعبه كرب يلعر اًرلاؤراموللاو فولا
 0 هعوودا رب زريعرارلا ةباس لدينا بد[ يدل تّيصلإب بلع
 ا الك وصول خس ملا ةرب تاو انا أ /امانلاد وو ا يغ
 ٠ عضالاوب ميهنم نازل ب للاب رلالدتسا تا بيطلارتل الأ
 0 4و زقداتهو | ممر براك  اوس_فوضولإ لع ث بل لطم
 وادلب لانا ام لوالي للا نا تنعي نصل
 ولاددوعولافوناعلا لكبار زود نتصل اعلاني
 كنا لام نبل لاو سال درت عاري زوساريا
 ٠ كان ازاوج لقتال ناوجادداداملعاتلك رصد امرك
 ش ٠٠.0 ةملال ماهيوسحا] و لحوار هالاياراو عرضا
 ١ تقلل اعشاب اعب جمعي ناب لعاب ولا موجبال نان
 مانزل بق قفااب بذلك لو تا يلا



 /دقاطنتاو ضل ايلعو رينا نفلامداضلا نيف 1 نو اسال صك
 هامان تدرضت لعب اا نهب سذاللا ضار االول تر دوجد
 ان اهاوررو فروة دوك تلا وادق نثرت ةرغ اسلوب
 َناةعناملا يماعلاب نضقنلا رو نع زو ع داطلا كرب ملازل
 9 ل لاف نين ولاا اذ لردق
 لاس نال ضار آلاف ايل للا رك
 1 لأ ماعلا نوب نان رب نو امدرومن وبينا دوف ٠

 ريالا معلا كلفنا روس اف ربو ع ئاَصلا معريوبذا
 لك لولا موؤب ال نا ذوو تف دوت فاصل ا باب موتي ال لق“
 ا اوهمنمولاوحرباشلا لون لبابا | فنا ها
 كيرلا "6/5 م نمولاب لمتنا نب اها نتلاكتلا
 نبال ننال |زعزتوللل ههنا ماد باف نمولا

 كئادوموريزت ل عناو_مد لما هز طولا عب ناب لف
 يبن امد وج هربا ير مؤتلا نا اولو تبت امر 0
 . كلل لوفامآو ديعالو اتبع تسل راما ضارعالا نو دديعال
 طملا ناونب موون فام لعبا ونش قيال اب هبقلاج
 هئام عد د ؤمو م زا//؛ تناك ءاوس قوصوم ار يعشمببا
 [ايلغكرب ققلاو تاذلا لب اذ هد فيلل ّلا نم
 لم او 'يولا لينعناللات وسلا ماللا نإب اوهص



 ةماعلا افا ناعم لات ذا وبيها لذ +
 نرخ الا ض عنو يلعب مل دفن هالك ادي ف اذلا ل ملا
 وغاب ومو اهنا هجرك عنا بع راَلا
 مثراللاو يذلا تائسل ا يوعر/ ل ديضك لال تاءاكل يّلرلا
 0-0 اومن اق آدم لاقتاناوج 2( امد
 0 انبي ؤككا ذلك اذ ارافن لعن او ٌئَّمَص لورب هن
 0 عر ناذ ناك اونا بلت نادجو#
 0 ونمت اطنرربتلا دا, ا جوع
 ا وال دلع عئاعبصا | د وجو روئقتسو ردي
 0 تؤدلان و دب تاذلا
 26 انانئلاوزب كرف نأ ثلا و ةبا* لك
 باش ا ل لا هيما

 0 8س اها كافنال كيف لالا ق ثلا
 لالا زب لخ ا نبا اناا ن
 لاو ب يولازهد ون مدعو نر ل مالك جس 614 نبد
 لورد ومو روق كيو ارونعانيربت امال بما
 لاضؤلابوته لك( لك ا را

 يا اهنا ودم 1/6 طؤؤلا نوكأ لا ال اع صوم ا اك
 لك الامر و موفبد نا ل الذب نعول 2



 لقال لغا معن ل لمولاازهبد وجو روف وكب رتبت
 ةمرلبالف لاي افان لنا وعنك درعا ىطولابدراولا ل فقملا
 تاما ربط ابى نولاناوب منعزل نر دبا
 ولا ذأ د وجوح وخسرت / ىلا ءاود لل رن بو لولعملاو ءاعلالد

 ف اداومروشلاو ا دلو الق اذبيريدع خا و ربو لق ب علوله أرق اس
 و يلوا وب جو يفمماعّمو ٌيلعلا دب نوناَشلا تمن بدأ بلو لحما
 هو فاما نصوريعاو حداشلا تاوان ال ليي ْملولوملا و يلعلا
 رم اولو لوئب ٌى ضال اؤص 9 لطب ا دك حراشلا يللا مدع لا 1 لا ,٠ مم ا ا نازك فذ ا باصل اس ون لري اتم اة جوم روس مالو
 2| ادوجويوصْسرل ماعلاو ملوث يعبال نا هل داعاألا نفقد 0-0 50000 " مس اير« *© ءاضسرلا
 اؤرابثوا لفي اذفو تفز فاضل ف عود ادا عيونا
 4غرف مال ذو نايم تاو دمي اهببا ترام مفاطالا
 اندماسب مالا ناربلا اوال ضر يدسٍإنسف ل اعلا

 يلجلاؤمو ر ارعا كرا ادوجو ماعلا لوم اراوجع ىلا 07 ا رب وتلا 0
 نايف مو لودعلاو لعلاو رز وللا كف وصؤ دف الا ف »نب 6 : أ 000 "يبا نك رف ٠ فالُجلارلا زمول اطر يعناولعلا و بكعلا ناو ةيلولعملاد
 شفا ىلا رع لق اعل لعفلاب ف مالا فصو رابعا عام اردو انلا لافرا ن ف وال يع اهعف اضالا فد
 اة يلا 4ث يلع كركر يؤلا م هوبهط أ.“ /سكيباغل و



 مام ا ل ل مخرب لب ةدائالا فاكرتع
 . كور دالاس بانك( + بلاك ط قطانلا لاوطا نلؤ
 الربا لجج رات بالى با ضازعالا البلي 7
 والو كوس و لئؤل ف اك ولاده ال ةدؤالاو يابس ةد
 17 اما دورا لد اقالاو زلة ربتاب شيلا راو درعا و

 8 انا تاروجوم ا لعلوم تعا دوما نو د كتائب | يلا

 10 زيدي كالا موانباث هان اشالا كا
 ل اشلا/دوجولا لص انمايتبل اف ا ومو الا مووم نؤللاو
 07 قلما نال مازال اني تيل للرقم داو

 ايزل رصذا ومو ةرماو تاذرراعئرضام اب (اذ نات
 بلباس دوا اما بريف فونت كر أك تادوجولا/يقدعل |

 بالجن طرا عرتطلا ماكل إن ازيك افق ولا كنز
 ارو ول بة كاد كساد وبدا
 روع نول ادب/ون ميكو و دالاو مليونا تالوغ
 نغير فالنبي ا ارعاع م 3

 2 الإ ضف ور يزن ثا نبضو غو طع ولآ
 قو هفرولا نا صن لمت دلا ودق انه دل نعلم يرع
 0 بببينرعلا با تي فانا ع بريماا
 2 ناد فوك قري |( 0

 لبق املي



 لو نوب يؤلم نولكوب و فاشل زن كك لان
 و تو ربؤ علا لولا اذرعاولاد سل نولي عدعاولا اكد فاز
 ”ماوتلا رم نود ى شالا موب اسيل نالاناعسم يذكر دع
 ”دالاقدماللاب باش لفل كن كراؤملا لئالوا
 وايرجسزالان اكو لساني ثانيا ن كك نون هال يبجي
 روب مز لاي عزا ورب راما نونا مل راس
 اولا نو ذااهني رلالمكس دلل كم ناللا وز
 وق هلال مناقلاب لفنانين اولا نام زر دعمنا
 ل الو نب لتمر 0 ن دس لاسر لولو ريؤعلا نول ن أذ
 ذا منال ضقنلاو بلع زعلان من ل لوول لكل جا هذي ترا
 لاب لا بالم زاللاندربموزللادتوب/كأو مدزلب ا سيئرب
110111111101111 
 قلل ؤ بمزج يقلاوشال نه ديكردعد كان ا
 ياعم اولا ياعم نا قتال ذه ارب رج رب عم يطا
 0 9 فئادعاولاةرب اهم ملت ورع ءاروإ رعاك ربا نم

 يلازم, ضير ئابارواط لأ رب نم قا ينل ري
 شل اعرف ةضئالماس لك عاشأل ريل اب يذ اماكن ينام نأ" لافنالإ بك بلاطو ضئالم اص و رلذام نا لاي لع

لم ف دام زك وس وكمل ا عير ًوبشم 3 34 ظ ظ
 ديب ة



 ازكي نت نالاذادجرل ةزصارماولا اكول لابن
 .ةقفاولا لانا ئادماولا نو ؤزعلا جد |. اقرماولا لد زعل اجو
 ليات ام نموا ورماولا ل هرب نوبل زعلاوؤزعلا منال
 تأ لي زماولا نو رب ؤعلاربذ اذان رولا لخامرعا» لك
 لال نرينناناد ا ةويؤ يؤ مل لو تناوا ل

 1 لاوأ موا ايرث ناكداوس اب, ابا فعن عت الهلي كلف ب يف هر هد عرب للا نم ولع رألا لغم عا و
 تارا ثايلذالا 1 |ءيسلاب لعذلاب يبا مخيف تالق لا
 2 ةكالذ/و ىلا هنا لف(نويلذالا نزابعالاو يفبتطارئاوصو اذ هدانا ااا رسال دمج اددجدد 2 1 7 7 . 1000 / ٠ . + كارز لانس |لعنل ابان ن دام تولع هدرا داعب

 ١ زال تاور ىلا تامرعلا هب !لدانن و لتلو| تنن
 | ىاولطؤلعامب ناغيرشلا بانيت ماو تارولذلا دل
 1 ايس هامل نزلا اذا عاد اعبإل وفا سيب
 ٠ الاطر اع اوم اذ درا ش لربع تامرعلا و تامورجملا
 اس تو دريل نإ دد لبو (نألا تدجو ابا رابعا, سلخ 7 اراوفلا يمس تاو ومار دوف
 و نانا ن زاب ايس بكا نمو[ و بن ءاوموضملا نأ ١ 0ع رررل تؤول نقال فلا | وجو دبتعإب اشتي

5 
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 سل لال 22 يي يئس 2 لل يبس

 ياسو ينتاب تادؤلا يان معانا وقس ادآلا
 الهلا ةدوجولات لباس ياتؤ ابا لاذ دل صا زر

 بويز بم [نسامروجولا تل فيم ناكر الم نيالا ظ
 وسو 121 تالا تناماون جانا امرعلا
 4 دال تلابدوجول ا اماو لام درجو أيت دلي
 نب وكلاب نلااماو نزف اهإك كرولا تارك عرب ليلتلا هيك بوفلا
 ههرورولاد وجوب لذا 12000 عراك وزو( ولك
 ٍباثةاروجولا ل يع لو انج ادع ئاعو ل /

 4 در بلل ماعلا انين وجبر دن نأ مل
 2010 سر وا
 ردو دو يق دوت اصلان ماء دوجو حئرشكت ادور ذل لت
 كو رانا تلد يوب تنال العفن
 نا انت ينوب 1نالإى تعملو يلد الاوتلا هزربو لذا
 اري البال قل دوجوب ل دال نلف طبق كلذ اا
 ٍ ذاب تاذدادالا و سلوا ئلعلا اجلا
 ضم ماس ملْزا هلع غمدادالنا مويس
 ا نورفلا بجو لال بن دزجوب قذالا را
 قلطارلؤو وجو تمهريزد وجوب ويلعن ع دادال
 0 لونا وعل ووجد تدرينوجاب قب اررفولا 9+



 روس لذ اتتتآث واه انتل نولخ كر قلل نب نإ نول

 الطفو تواكب طفلا ىظنوبد د5 للا كر

 21 عليركت ارو ريما عيوب لوني زب ابا رتاشلاد هنا رقد م
 الفيد او لبولللا ف صؤنو ع كرد اذ اانا ا ثالا

 لعل انف كرذلاؤ يم ةدادالاو ترفل ايوعيراهفص
 ظ اول اني ولاكوقلا لع الفال اف /لعو لووك سلا
 ن اطائركيرنا دن فص اهتساازفدام نول كشف لإ ين
 اننا ن ذاللعدوفو هلاك لطالادك ا نساك َنْس ا
 2 الفص زنا وتلا وتشااطا (رسعيا
 رو ظهولانلتلا هذا ومر معلا والا
 /لذالادو دول لب نرتفصي وعلا وكوريا بل يول اغا

 3 !ا عم نوصي اولا ١, عسا ع وتلا ئاظا
 ةداجدا يلهنلا فىنتتاوبلاو تاما مز و

 فو [فانللا ادرى تغسل نكن او ملا الل اسس
 100 اك لوبلا و تاعورا
 رسل لشق اا ياذا ادوجو لب صام ويم
 الازم اذب تيدل مااا ىضلاد نزلو 2 وتب نا
 5 0 عايل وعل اقف اذبذ موب ماو وملوك
 0 فلمن ا قف هام

 ب

 ا
 ىف



0 

 يار و لما نع تسود لاقت نارعبلاو تافوعسإ ع
 ربل [ونيؤصو نا مادل// زلال دارا لكض او ن لاو ندب اذ
 اجا الجنس الف ناو فاول عرض ازكل شارع اهنسم
 . اع نخلاب طلاب ان يفض فش تلعن ا ل ويد تاب نب لج
 تازااٌيِرما عدلا بالا راا هماعل اان رن يرابلا نولي
 ذ اير ولطبريد ةنراوبماو تادرس ريع فايتزيعب يمس دل
 ثلا ناهوعم ابا قلن ان احن عل اصلن ولبى ئلعنل ان“
 ين مآ أ دك لبو تاعبملاو تاع ساب راعلا رفع لونا مدعا
 لانو ندا جان مهبط قساعلا نوما دمك اورص أل
 ئاوبملاو تاكو كار ورعاك دن وربي د العا سئفت علل د

 11111 بارا لسا اهمال نينعجاد
 لوو لايعبلاو ىلاد راعلا نبق 2710
 0 ا 0 )

 لونب لب عيب سفلاو قولا نإ لون نامل لارا
 قوزلاو ممم لوصتريش صاع يللاو قو ديلال موتشإ علا

 مع لوصعريبلط ام نرترلاو ققذلا د مانت هعاد
 ؛ متل نملا قب لويد لي سيدا الث سوفلاو قدذلاو
 وؤوزلاب فصول عانألاح زي عل 3 :ساهلاوا ىلا عيان اص
 ةم نرد ا ادرزتراملا 00 لقتل د ورو مول شكلا و 1



 ادمان وباتلفا لساعات دما »لكل هربت
 لئاكالو يبلع لايف آرب نال ساوطا سارزبطترعب تنيتت ويس
 كلك يد" فاسلاجئيضاب فلق موا بولا لامداياورنلا
 ةاراصبا ةاكافرماؤ دوم حالما يا اعرن د( نيرو علو زم
 نامل بولا لورد عببزم ا كرهلا تعم ث ورك ولع 77 ظ روررس اهنا اعتلال يا توصلا يفت يلم وسب لوص#
 . طربال ذنوب ولا نزلو تلا زسران اناني مالم
 ١ كاملة بّسلاب رولا نا عنا زك قالا كدفلا ل حئرب اذ
 ريك برو رومارم | سنك كون ارو نو أاوةؤ هيف نيل

/ 

١ 3 

 ١ قنا: لوطنلالباةوادالا بشرفاش نانا نيزضاو الغ
 ا نم لصيئلد )!ل اتاكب اهلا رليالاو لسلستتنفأ سن
 جريل تاو لغنلا ع
 باجل مرينا ورصتت عر مالا“ نقلك
 طق لؤلخل ل صان كل مربؤلغلا ف انه]دالا يس واس[ نا
 فم تايرلإب ابجوم ون يدايلا نولي نا مزلب نهلرالإ ت اذ فم

 + وو مالا لون ا
 ٠ 2 مما الجم جدلا

 0 يا عربطالا مورل عفو لالالا را 2 0[لاؤب الند
 (مضفرقزسلا عيعفلا وعن وئلدالا نانا فتك
 اهثدرفأض كيلا حرا | ك سرب رمل 1(ملداولسا
 4 ل8 توفصوب ون نم راد

 ِش

 3 ات >< دب

 ريودلذا



 لإ هسبدط بيات بوت برر كطسسمرذا

 ةورؤلل دعا ميل دال زدنا لانا درا يلا دا نب
 ا //دب لورصتتحت امداد الازعاج

 مومن يمد 0 مال ضراوج لاما
 نول ,اواذ لا دادارلا نورس مناي وسا لانج
 كافر بني زوفول اع يل ذجناويتقعفول مم يَ
 سقما ةدادالا عرفو ولاد عووولا ع و عرفولا 7 0م

 انوفا دورك فلانا هعادج عادا الوش
 شار ريال دبا اد
 دن راصلا وزر ىذا يف وعبنو نابل صل
 ا ومو ووجب ماذا ء كلف ف ضم و رن 077
 منام شلابعلا درفنإ اول دفنا يد 7 ولزمساونك ١

 0 و او ب اال هن لالي || يرض اعلا درا
 روب 1 ركل لعاب عرفلاورلذأ# يطا رعا اللا بعد ىو م عزرا يقدم

 اوما ويف ضن "ماي وعز ولريزوت لعام نواب" فو ندد رك نجكو نان ننواينو شل معلا ١
 معل انا تاوزعفلا و صم ا راهو ع ةدانا /لرزعلا يوه ئاوبا
 و زئ ىراباددبكن از لعفلاركلل مدد« وطالما ِ

 ع.



 امويإمملا 57 او بهم التاذتب3 يدان م نالادحلإ رعلاّنا
 ظ ارب لي رنا اذرم وري علا ركل ترث ولان ايزي لخلل

 .انموعال يا ول[ لا يرن لو |ممجوبالولا
 نالئلصا داي 2 ملل ايعاحو فرم ن وللا اصلا دعا( نما
 فو رلاونإ نما لد لظولصن ارعاونق مؤ ظاعر انا لعبت لان
 يابا ابطا[ كرغل اصلا لاب ايوبونزما لمع عا
 وكذا رماه لت العن ةرزلا وعلى دكبن ل ثكنيوطاواةدادلا
 كولا لدور ئاطماصضكوببد وي الا فوكو عنا رقما
 ظ لعذل ايد اهالاؤرشو را وببو قدك ل ملال يع كف و كو و سيد

١ 

 لا اك بو نم ادمان وطرب وول ذاصم عل لزاما موي عفلاربرومو مورو هب رد نربي لو ان د ٠١ عاوإل الو ولزفطابا عرار را زنع كلا تالا 1
8 
/ 

0 

 1 دارها :ُ مايو نوهت كلبا دوو ذ ال جزع

 : 1701 المسلك
 ١ كررشاو وايالاو لوقف ادا[ ت وصلو لطفا ةادلا
 . ١ لوول ثان لذ فرماو لص اولاو كلا
 نواب نانا هر لاللو ناازب ثداوم م ٠١ از اهمد ذراماتاداداد تكور لدا دلتا

 ٍ 9 رلعو م تادادلا نفاد هلا ت“ ابرمو ا

 ةةييح -ت



 زعل و اميدانتاو يوب عبو طلا ها مخ جا علا لب لا
 "بتال ذب بازل إله د لقاد || موب مولا با سارا نع
 لاف ولا وبام اسد اط إو رذن|رقلا رم اجا نوكلس زل

 نرتب ا رمل مودع /] بلا اه ازماسانلل :

 مرير ميال وبذا ولة باول إ لؤدب هرقل وتطل هاا"
 50 نا ويا لف باالإ لوب ال نيه وسب و ر هئاوبب ببم لم اج

 لفكر ذ نشر سل ن4 لب ايال إنو عال او سرر لص:
 نلت /اذإ بولطماو ءاساو نلبس بذا للذآيو شا لا»

 تاوصالاو هلال بايو[ باهل ل ةداشا هرب ]
 رخال قي المل ل هع ااا باور

 111101111111101 ذا متدنقس ظ

 ,ومألأ ناار طرق ءؤلوردا يو وزن وبلا لرمادل بسم 32 0

 زين يق: نكتار فولو تاسيس و ووشما#
 تئرانولا او هاو وو اعمل نسون رم هدرا
 لاو داصحلا عي قلطاو ل لسلا عاق ع اهديثل و هيب, ن مالي نننعمأل
 موبار ةرمالب نال إدا امد ناك لاسا ما نا اس
 يلوا رع عر 0 ففاولاورط لذا وبلا ملا لا
 إو روترلاوتتو و رسل علني يول ملاعب ايد نإ ©

 لافي اوشناو در ونلاوبد لري نك ليلا جد يابو ظ
3 



 ربا ترم اانير اس مذ املوفق دال كل امال يبد 3
 . فايف هّرلذ |لطل هعمل يشل وعل رقما مآ ام
 بزيد لسا ا اهو صب ذ لك
 . قلاب يذلا »مازالاد ام منئاطب نإ لآ ريب امج سلااخ
 . هلا | ولرمو ثا اهلل الاسد لدلا عمال ابنا
 2ريال نلبي ىقناد مهفلا راتب د داو دب
 ظ وعنا تاواسد لقا بادلا:د 9
 عارفا: فاطالا روب يسار يو لاعلان مظل

00 
 .٠ قطلاولا اذا نور ارا هزت مولعلا نحس دلو

 .. اييارايدب ابو شلل اليت وأناض اج ةةلوف نابل
 + موال طم اربد سلاذ انكي دمام علا لبيد قبلا مالا لإ
 ,ةييشاارول لاسر مبان لهنلادعأ ضو ملل ود

 نبات ةلاردل طولي دعا ع نام ارت لافاذل ملأ راما رطل هل 0 ١
 ,٠ نارك عؤنلا مال ربوشنو فوج امري ووصطملا نإ اذهب تبهر امو هآ
 5 كرف تقل باسل رب اهم نب ماولل راج امآو لام 3
 نا ازد د ملا وام ملل رقص امرا وتسد عب هن املا
 ١ . نيدركؤبلفءاوق اعلا ص ولعل دال ثالملا بل ثلا لاو ُتّاَعبا
 ' افاناللة لايق عبادلنللا ناولرت/ لاذ نا نضآو فلإ واس



 مورئيروشلا ٠

 0000 ارا ' ميا زيوس لادم 4

 1 24 و ام ود رلدو مالا تدي ذو عرين
 ظ ا ما لا ناجل لناس

 تموطوم؛ اهنا لأم د امن لونا نا
 1 01 8 بدلا واوب لاذ كبراربرل مالا ظ

 لالاببو ا 14 لغم لوطملا ب طيش تاداعلإ
 ل ميسو امو تالا 50
 3 رشا م ك0 قاتلا مودعلا |موهلإداراآ
 لعل موا! اراثآو نما اريرب ىلا 0101

 لةزو لماع لاا دارج ماعن فعرف جل ىلإ فلسا
 هواعلا لاسفل, وزو امج دا شكا 0

 نبأ طرفا بتول مولع | لابو دولا

 كا غو ودولازث ةارهع لق ءارو صا
 فصول مريع هز عضا لادب ربو كل 7 27
 اكذب ؤ ياسر الو دس الا صرحا ن القاف مغنما اور ووهولا غةارال ا( عر وصلا 2 / ىلفالدإ 7

 دريعلا مذ( لابصعل دبع عضد يغانم ناي 1 2 1 ظ
 وق فول بزطو طبل بدوعدام ا لعئلا ربع اا نبا
 ننال لربك ا 0 :ئاوبالا | لاما تيما



 ا
 1 557711 . نبل بالإولا

 01 طار 0 (ليغناد رابعا /لث الاد
 02 لرأزل اس ثول و اطباق

 0 لو ه/اات رار اف
 1 0 لك يت ابنا وبجانب وكول ذا انام
 00 انور وردا ارارشالا روصو لذ رمو
 رولا تول فلاب الا عل اعتب

 راو انما نو ءاؤفإلا اعلا رمد لول ب يآ ببلهف#ل كمال
 0ش ال وفد قيليرذ سووسفلا ل توت كيو زمب
 ا ول اله ناب بهتان | رئيبام نكناكا
 - داعيا اهلل بسور لق تاهل باسو ةدادالا اعل رباع
 1 0 اللا نو ال الاول ءابشأل نإ راو اهرب

 ا(ئاسرلا ا نعى أ هارد لير

 را فم تودين نا آو تداولا مس ارك
 ١ ماقام رب مالا ئيؤلاورملا نأ 0
 ١ رئاؤو ةلقلا لوف اعباةيباعفل ساس ملا باس » ةدادإلاا
 5 00 لعو ينال نحيل قتلا

 ار اور إإلو رزو دراعو ءيدابلا دو نابالااع

 . لارا طاوراما 4 ست قولت 0 مه :ء

 ] ا



 هماللرإ لو كاد لول روجونلا ربا غل ذرهالل لد 7
 ووقوع يذلا ثوم نا يعرب يوتا دالك /يفارل7و نا

 كل نري زول رن جولس ىلا ان عمال نود عشلا توب اج - فوم رمال تيوب كاع للرب نعلا حبق رمال عم تييالا
 ٌليبلا تو مال ملك دإبو مع نوبنلا تو ايتو و م
 دوالي رولا و هلضا لس هرب ةءالار وو اع فوق ومونل مخ
 فئّرلااذب هذول اري ق سر كرب لج عطبلا نمر : زكر 0ع غالب لاوكم اللا زرب نا 1 مهن نإ ل 5اللا و ع سؤ سنا ذ اي رمالكت وجر ف وقوم رسل تون: لاويوللا الماك صوتو لوبا بد امال لبب نيكو ناصف العا
 ملا مرنم نو ملطلاوبو ناك لاف دام مير سأك دورلا رب نمحباالاذإي رم تو كلو ثولا العا مرا أد وق ونال الورم الت وثب اعف وقوم ينل نتجت لاعبا لوطننا تلكرؤدلا ما علا توب اج لم 6
 راورزلاووهناورمالاو لولا ومن شالات بما7 لوما ل قانا اوشا نانا ظ للا ل بت للا عد هلا ور امزلع (راوهب قدما ناكاذ | ياابو ملوي اان ٌهللاو ميال نكلو روم 3 04 216 مول وي رطااطا موؤي نولورب ل نيا و بولطم اووي



 ْ ًُ داماك اداب ذهلو اشد ناب للامر نع ةداع

 اوكا الب كارو ألا يعلم
 را ل وفل فن لاو تتو مالا فقتل اوج ركل غم نإ لاري
 ١ و (لؤلاذتي قون لد ل ورال اق فا
 2 لود ومد كلل ل قلد ال مال نراك نب ثو رك
 انبات رصؤلاع رن انك وحمد دا مش فلا يو 4

 لانو ملؤو ثودكن ولوتب الان او ادام دقي وللا ضررا
 | 5 ديلان ام هوم

 دكان اينما تلم او عون أ همد اش و كريد
 لآل باداللاا دريمونلال البى بلاد لذ تا لف :نازو لا

  لتللاودرتكت وول ا | لوال/ليلدلا
 ١ كدلاهعتا طش ال لدطو حونطداىقنو لبلدلا رحنا أملا
 اناوج ان حراسلا لضخ ابانلآو ادب لولرم ا رع ماب ال

 ىلا تا: با طا ارا
 نيب وبال اب ضومن نا اميل بي إ وآمن اهل فالف درج اد
 اول تاوص كانا ىلا انب مام لئرلعبلد لنا مرتو تلال اب

 فاسأل وقع تهرخا زجل ازيا ين لكؤ د او لباد يعم
 0 نانا تؤقغيلل كوبان از ورب مدوجو مدعيا وكلما

 . الو اخذ ةزيل يذلا مهل كافصلاةرمو نبل ومد

 بلت إخ



 بقايكسواو لا نورب مالا نجد وجو اب نو لا بديزم ع
 الع اربط مالكا يبه حولا »سنا كذ نإ
 لاتغالانب ن يطوق اشور ذب وذو لال ايبا
 الس تنل تاولعتلا يئن لاو اعبابلذالابمذماخذداو
 مال ماتت الا 6م اذاد درو الد اتؤلفسلا تنك
 عصورالا عون الاد ومو د /ى اونا 4 هب مالا رجول نا

 ةااومل الا دوجوم الب هرم زيا عونل الو هرم د لا وبا
 ءاتلعن اوس د اونا مان لاركد جونو ري مالا وب يالا '

 2افاؤءاونا دوم ندد نما ومد نا الو درا يلدا
 لاو لذ ّنا لاني ناوتتو رولز ايسلوجإ النخب اؤجالو لأث
 تناول قلت بك / نك بفك وعميد نيش اراد
 بيزو يت ناكل نولي لوقلا ناو عآو ندر اباد |( نلك
 فاول ا حر يلا يلا قو داش ل سايل
 داضالا ولام باطلا ف اطيل ا مالا تدع نوبل وتلا
 4 | عطاك نيناونلاو 0 صال اد ضال! و :لبقحم ا
 ندا لبو لإ | ماعال يبارك ذب م مهفجابج و
 "ترد التفاراعت نإ لوئءا ريلاو ماسالا وراد لا وربالا ند
 قدك مالكدال ماكل فام ارزعومب ثيم دال لاف لالا
 ربز تاو سيدال دبذ نا يلع دفن ماهوب ثاني دل

5-5 



2 15111111 
 //اناق مالكا فالك ان يذم يلع ورب الوهم ودب ثيل
 نايلاق برت سدح ما وهرالان امك [يلك رسل وهب وب ٌسصنس

 اهوب نين ابن نا لان نا2/ي] هآعاعوج ثيل اري لادا
 لاك باكو ث بر نبذ ماعوبب ثبتي اربد نا لاير لايك بد
 ”انعاربز رشنؤعربز لعوتاف ينال وك نيم نابل اعننوك/ بَ
 لاذدإ لا جرب لم مك هزمب ناو ا عا نبل

 9 اي 01 0٠ يآ

 عبلل/ذ بلرجو الذ َنزك/ئلكسلا نول تالعتلا بك
 كواء لاباس تاب اًدنهم 6 شددب الث باطلا باج امد ذو
 لالا ؤلخالللذ لبا( ما راو عيا باويازبب خذو تع
 ثيلك اكو اللا ماشن 4 مهاد عب ومب ارنب صاع نولي
 ابدا عؤاو للك م قنالا وب د ودوم ا نا جؤاؤنالا ببكال
 نجم الساو_ىت هيفا دب زلا اون لاهلا حا ناار ياس
 نب اذا ضعبلاذيا عماد نعبعت طن ن4 الا يتولا] ضعبلل

 ظ . يدا



 ”نالمدبال .. الادب قلاديي م/ حن دوج ؛ للا لعمنو
 دروب او وفا ذب ناجل ولام الم عيوب الانا لد

 لاول نارك اهلا دايك نام ذ السعار وهوه يب ن قرع
 نازلين ورعال نا عزنا ني ماذنلاع ولد ومو ب َلئااو |
 مدابعالا نازل ووك لولا ليد د بالبر مالا غلا لا يأ ربا
 م 17 3 اوا بدلا نسا نعو حرم و | باونلا 3 يو ا

 كوم امال اهيلع يؤ الها باهل عم مالغيلالاذببو معؤنو الن

 نعل عار دربع مز ناو لمصإ.هكلولرم سبا بالا بوجو كرا
 اورد وكله لوكس ابالا بلا ابا! بج بكه ركأد
 باطلا ازور نإ بلكي معا[ ل ارنا القت ملول
 معنا مدإ نادم راب ل قبال (نابأو ل لاف نعت
 ٌاوْقيلاو يرقلارهالا نيب ىرذ لوك ملل الطبلة ولا و الصاي
 ةراقلا ]اف فارطلا عام 0 اذهب مدريد عل هلا لإ
 بطال نارا ذل انللعفشرلؤ اذ اًذارروي نب دك
 ناش ءوطلان ككّيرمدؤنلا ولا ازدب ل وسمك دو لعذل  لصاع
 ارث ]و السد رجو كوو ب روع ذل ل عفلا لاذ إلا لعفل
 لااا يرون ما بولطملا نول لي ؤلسل ]اد وهوح إلا

 ٠ 00نبلا ورم لبث لعفلا سام كريد قتلا ئل | ى ل
 7 / هدول , / همس
 ا ماوارداو مايل نكي اعل ها ةروص كانا 210



 رااثفو هىرولادوم انا وناسي عام اان المل
 9 ثبئلإرهاو برومو اهو وجو ل امم ذاب ٌلّملا نا 210
 رار وم لك لص غلا ورماهام ا ل دج فم نكرغافارما
 وهب (ع رش ا دوهضمو م وماما دوجو نام ا عب تزل
 لدبو رومر م و مجا دوجو ليو بطلا سس ل وجو ذ اولا
 ”ماوك ب علو /[ب فا طرفا الان كداوس ول ص عر زؤلا
 اك اقرومدامادوجو لبث ب هلارهالاوبب كاضالا نحب وعلا د
 قادر ملدا لإ 110
 ابل راو لرعف را هدط راما ندا مطر بلارما لاذ
 نالازعجل اك باجل ماد نيام ع ورع ل عا | لاي لاذ
 لقال لاوبلاتخ نوفق بالا و
 'عيج ارو ماو اب مولع سيئول ا ئلق عل ذل اذ لزب معلا نا
 ا

 رولا وولف |د وجو َنلل إضف مما لوول
 يوما هب انما تداوم ا دوو ناو لادخال لوس

 اذا لان نال ماكي ا نربي ره عرب رار

 - 1 للرب الأ نق داعد ((اضاوأدايإ ل امج ادوجتلا[ضذ ١ ماع نموا اوذ تالا دع هن از اراب | يام مذ |



 23 نبل اخ آلا اذ كهل [ىجلائرفت يصىلادوعالا باث مرك

 كال دلو ف وازن فديو عباد سمعا وتلا ماكو ا
 ةولااموللا دن آؤلا ثول ى المان اجب مل اوتسالا ب نآؤلا نأ
 واولا سوال "وللا ل جار صور اس لمو ءاد تاوضال ام قلؤما

 لا ءاكؤ طا نق كسلعلاب لدا مالك روت داعم | لبال فاو
 جبع ألا يلع ذم رص اكو وللا ندد وللا مال 4غ

 7 أ 2ظ007

 يل عامر عيبا هه بح رثزع مران
 ورا (يشدبلاوب كبل كابا دارا اعرب أت
 اطعاذابلانا مهم لنا ء لولو اد اهو ليج اسلاك ناب
 اموقدو وو ملسشف نؤلارب بكى زل املا نا مرة باد ا
 لالا عل ق9 يدا داصام دعب ابزو د اصر وو ملا مال ثيكاومب

 تسال و لرمي اد العلا ن كنا و لبطع سدا ب وعاجل نشا
 لابن اب ممال ل وب نا لل بج ا جا باص: بسن ا فتم
 مؤ اداب مان دق لاو فورا و لق فلالا ىشبت نع عيدها م
 انا ول اسامه ويف وطاو تاراكلا نيب بربع
 مق ماو هلا لوا خيام لب امذ اوفا اق نععلال
 عراة كو رص لسير يز ل ليف نبابسل لا فالغل ولج نول ل

 ئإ

 مورو امتد لضاف توٌذ اهاداسالا كيلا



 71 لا ا اب ونرتا ل ناكر 00 تاو دوسان

 41 لا بواب ميت تبا مينا يردد اع 425
 روف مانا (لالؤ ليقود بثزبص لاس ئولقإلا بكت ظ

 يفرك ا طافنلا موك اوم ليم الع مدئلاو لم ناسبع
 0 |لّوهآتان اروزوف الاد اهرشسلا اع تاير وك
 نأ لولا ا زج او اق ل فوك ثبلو وا ”ئاوأك
 7 لوول فاورط نلمس ارث و رولا ةزعو قلك

 0 والالم ل لوو رب ندا انا
 للا ذ اال ب قبايل درعلا فوزا لد
 اما ا طا دانعم نا يمال رمد عمدا نا
 ناكىاألاو 0 لص كتب رارب وذ د
 :لااموا ومب وعلل اداوع ن4 للاب مانام هانم ولا
 00019 مد يوت همس ها ال فارونان
 هزني ]اوم ناو نب لاوورجلا لعيب ال اذ دوسالا ماد

 000 هس | دقوا ر بوم طاوس يللا !ب ظافل الا
 لئرعلالأ 100 يبا خلازطالدع ا

 ٍ دايو الابد راك ورمل اوجد ل
 ا و كفيف 19 لراعد نسا يلقب
 > و لاو الا ة لردل ام

 . ع



 نبدا وزو |وئخو ااكوحو اقوفلم ناك اننلا ف سو در
 دكر نائل د اسال تفك .ةيعتم مع هس... با
 باو ةركك ارفأ ب اوجيب قا لقرب: مارد وطنما طول الا بدار
 نول ظرطغد بون الانا كلل 1/3 لصفتاو نصللا
 . قبيل |ثمد با مذ او /الئاوصد لإ ف( معبأ( داد

00 
 7 انه ل دان يبا ثدرم هلم مزمب لو هعب قنا ييروهنس يذلا
 دوط ل اولا ميلف داليا بذي: للاب رصد إب دي
 عامي مسبب دج ن0 ل جواس وبب طوذخو بونلم و
 تدين الا داس مد ماعلا ببكوترلا+ | تالا |اوريسا
 1 اذ هلو ددبازمز ير فار
 مالئوهسو ارا لوب عيطلانًادا لتكون لاول
 لوولموبإ سوقنلاو ب بيس /نآؤلاٍطعَدب مناد

 0 هم ودك وت

 ال اوبب فوكو ناين ملا ا
 1 ل 111000011 111001
 با دار اترك ث افا لا د+ مر 600
 نك ذب عين انب ءالففلا زعل 0
 ا لا بارع يداسالا لكي لو إلا باو



 امو |ناؤلاوب سناب ملا باوما ب نآؤلابدإ و للا نوك/ا 2

 ا اليل باقش تئاذ لاني ناوعب لاول تفاؤل
 / لازال ايام تلقا لولا تظفع ناو ؟لافا انآ ف

 2 نافل لآن اساور ل
 1 ناكل ًارؤلاومب عوكل ذلاةلشالاذ نول مدان /تكاخآو يونا
 بلال بد لوفن قو لص عرتلا 4 لالا لف[ اج ويجب داسللا
 ينالوا بوو بواب للف
 رخو زل نعادعت مالا نالت اكل سنا باول دك
 االول لوقت لوف ملا باو ثحّررشلا
 0 ياض 1 روصو
 3 0 1 71 0 لم

 0 7 10 77 ١
 ظ واسمها واللا

 فال الاءاطعداادقاسد تلكم نإ وير ىامطما
 1 2و نين وطنا مهن( 6/1 ناد ربا فمر

 0 ا (ْملأو دولا وبام ىف لفات
 يا ها هاب

 0ع ناو لب اننأش ليوم ا باع م
 تلذةل رو هاما ربام لا ال بمرتب و قر وسلا

 م



 0 لب ئوطومزسب هوب بنوا | وت ويلع اكل الا اي مزولا عيل فيطعولا الناي يل ريا
 و ايئااوت جيل الا بو لطم روب املأ 0 روم ا بلطومب
 1 - 11110 مال يلر امو بلي اؤبلااومب عا 177
 تار ةعلاطاط اذ | رف" لق لقيلبام بلا
 ترو مر يطل ياام مل اع يب يدل وتلا
 ورا بها بز نبال لا
 دوصمارجإذه”ى ايل اأو ت1 : رزلا ل اهللكا هقباطم تناك
 لا ولاا للامن نإ اعل ال
 كرفاللااوو برت نشأ ال نماب اون داب لأ ةدهغو الخ أدل
 ويوم نراعي ننال ني زاعافال بابا
 نكس نمار ان نبات اموت وب ةبامللاكل كفرا ولا رعب :بذلا وقرار نالايب آو » تداغ
 ايلا هاو نابل اللا با ومب اعلا عملا (مآ ماا فص
 2027 مل لوقنم وكوب عاد اطال داع وبانإ نة لاول 0 ا راو ريطولاو يدوم ار رك
 دامرعاو لو الا ولاول فلانا هبات ل طاب وببد عل وقتما | ذات
 نوب ضولاز طواقي ل هذالعلا د العا ّنإ باقرقو يضشبال قاعلا
 مارا قدردال ل كسم ةرامللا 4 وطلا بين مكانا ل دفنع



 ااا مال دبا ادا جاعب نول الام
 2 نايا يتلو يش اوفس ن الكب ملا ولا لبان زلال
 "| هرغلا لل بالزين ابق قل دع ل وقلم ا اناه لوول لظإ وعد
 رياواعلارابع/نعكرصمالق العلا دايتعاو ملوقآةبد هلت لف إب نهد
 يل 01 سواد لول يابا رنا
 ىفلطقطولادارعائنآو اذهب لالا سام رل اوفس ن فول ذا اوت
 لكان عال الان[ خوؤرلا4 قار وما وهبام لج ورا لوف نس ول
 لولاواعجل ادعو هد العلا دوجو وه ف راق ماا وربع لم |" لعلارزع لعب
 ديالا دومو لوقنماٍ و "ف العلا مدخل جم مزلع الن ءَنآو اوقنم
 مس لونا لاب نا والو ليل[ امبالا
 م|ما/راسي لالا كلا لونسا عساك لااا لا ماكل نما
111111111 
 لانا فو جاو دو ملا نعول جالا يشل الو لال طولا لمس
 الإ دعت ثا ناهس لوب البال نأ عضولا رن مدع
 | عئلاد جيان 6 011111

 . لهدف اعلاد ابغا ن/لائآث ل اسال ا تكذ لَو ثتائالادرس

 ' ٠ .هطاورك]ل واب بيل نبذحتتاو شالا قسد وأ
 - ١ 8اةووح لولا نوب جدال مهلا شا مولا وأ رب
 ٠ مالا هولا بيث مع تينا حالا خفاو دعب انام

 019 نو ع

01 

 |ىإ . 0-3



 طابا ول و نعد ا اعلا هدجو نانا ولا لاثد رب
 فاكر لوب لعد رت خالدا از قيل قسم إيل والا
 للقرإبعاب ومالا دومولا تلزلإب و يوَفا لاك ث باطلا مال اهل
 3 اب ائمسلاب يول ارفف غل باطهلالد لي مال اذه نق غار

 فلام الرع بانا حالا فطن خ/ادج ولك ا باول اذدب يل
 ا اللذلاعا لالالا ماك عر هو ودبد اهو لاما
 م ةؤباملاب لفل ظتكل عب عر الك ار اقام نوبل نا عزب يان
 ولان كنا م1 لئرصب ناسلإب مكب اي للا اولا وجب روان

 رجم رجلا اج بل
 دال ف صوب نازي ماع مول و اضو وول نول يلعبان

 ان ازؤلاوأثقوودلالبب /ل مكي ا (رهلو لو قع مبا تدرك
 ا لادا واياد نال
 2 او ومما ملا بوتلموهيو لالا تاب إو ايجاد ظل
 نول مخ ؤو يا نمازي 0 قف اولا سو زكر وسلا
 يو دلع فاللا نولب نا مزلب دهن لقتل
 ابتلاع ونوم لل يس اعوان اولا ريدا الدره نولداتناب سار اعلا ءالكق ما دوب اسي مالا
 لاف صرخ اءاب مال هج لكؤرو اماو هيلا ذولا بكد افا رواد اعاب دب لولا رك ظل كك اطا هان موت أد



 ةالطرا نادملا ماقام ارسال ردا بيبو (نباؤلا 0
 00 هرظتو صور خالل
 تلال 0 ئه وقول ع
 ... .هطيفولا» ماع يؤنول هو( يئئلداددت شالا رعب
 ماعلا بكام را ئتيك ومطالب نضاول اوم كذبت د6
 ا منهو (/ اقوول للكل ليون لا ماطفل شد
 دنت لك نقل اولا ظل نإ هرجع ع زوما ثا
 ظ 1 و ونوم اره لكشو عملا
 5 بم انهت وإذا نبيل امور فا
 لمعمل مال لوبا مز امنوا ضاوي وما ن نوكل يل
 ا مام ا يذلا ا دبع 0 ءارئهلا اهلرفالا و
 نازرا0 لون ف اظطاعبا ثار وو ل تصوانا
 2 00 نزلو يكلذ نمو
 00 !لكونلاذج لا 200 نلت فا
 را جالدج» ثداع زول انب ماعلا يتعاوب د مزه اتعب
 ركاز ال3 يازمن م_فدا 7م مخيم مرا
 ءزلب تادوذملا تاب ماهل اونل هسا ناي ذا م لكنا يلع
 ونهو "لا تاني اول والا هد
 نب تزال تؤول تيل ناب درو بولا اد نع



 قولا وقال نب وار |فزبألا قفل ذا طرب الند لمد عما
 عاف ررفآجاددا/ رولا تال وزي قرتب ل لمد لرب اهب قيقا 6
 كاك درا هذب غرو انرت نيؤعلاو ىلا نويل اي مآولا تاك
 وها بر طةئاو مالو بلال ن|ضورتتا عننا ب ا يللا
 دارا يرحم و هك طع ف نوي اروي فانز كلا تيك الو
 مزال بريل مولعمل ودا لةيرسيطا ركن وك خد

 ماخ/لراوبلاو برلان ورب يف برتلابسربمهك بيلا دجوب ماذف -
 اب ان هدف سما فورا او لك يتوب ناذام لاب نال

 مك ببي لفع تاب ارنب 0ك تاير ن دالك ب هدب
 لذ حو لتجنب ال رك يجز اهب نموضك الب ارك مرفق الك
 بترلاؤن بورما اق ءازجالا بريس با روفامآو عي دازب داو يل ا تناك
 011 ةدوجوسفص لوكا يقداوبتسا !ّدا طم بيزتلا ونال هزل
 قعلارك ولمدة وصوللر/د عب ريب نول ب امجدو جوملا
 دوكوملااذبب يوب انباع ب ل ولكذ 1 |ميؤرزحر وجوب ار او انا
 راقنا/ل وفن ناتو فلاب ابا النك ل ديجي دك كأن
 انياقوننو قفانلا نراوبفا مدفن نوم يامن سب ؤلظنلاناوبف اخ
 ساةزعإب ايعؤطنلا ىقن ناو اناني اس لبملا نارك

 عونا ؤونالملجولامباهاذتب3 نيينعلا لبب امن بير
 زا ناومو ظارلا سايل يرهلا نما تازب موب ناز وي اهلل



 لمار كوز ف داما نمد زال امي لع ار جزم
 محو لاروع نول !لانن نات هأمفاف شراك ملول 154 1

 ضب أ توفل ادوذ اروع ناو نهري ؤلكل ذا دب فانا لا يسمع
 يالا نامل ب يطب ب أت سكر ولذ[ت بتل ودبي بأ
 ذعيويكتصلا ل اسالا هاهبلاو سوشلا1 © اذآو الص يالسب 2ث
 رطويرك دول ادفاد لاف والا يطلب لاك يوقلا بباولا لك
 زيامزا لامالاء ابيب لاول مالا ؤلاريدري لة مدرعلا ا!
 اااغنلادا روت اللانب /قربم دارا و فاهالا عع لآ 6 ثادايعلا
 كاليجراؤر زحام مابعالاو نيزرتلا جا لانا للكتا3 نا فام
 يب يعصر باسو امااءزيبداربم هلزلانك طاف قالا الاد
 روؤلادوجو قعر ئلاْن الاب كريو يبرق طوس جاد بولا!
 ماب ثدارما مايد عبب_و لهخلاردوجولاوب وكل اًئاد ر دال م
 ١ 09/00 ليطلابا ا بهذا وتبادل
 ءاظطيو لفل و ب موعدا جلا فص ناي درت مياوجو ن البار لارا
 لوف /ندادجولا ئجبلام يا خوباب لان فذاك لقا
 . هيلا لوألا ولات ن بار رف[ عن فا فنا (ولعو 217 وك
 _ كبل ءالارمولاؤءلقواو لول اجولا 47الف: را
 جب ملازابامدزلنا بلع زتريلعدجددقباملكى الا ذاج_اوت را
 ماع وليا موزيلا نذالاو م 4يالا مد عوفونأعونع

 . رمالأاسع :



 7 راو اورنل/بم | مدع طونلا سل ذم الك مب منع
 الوداع لو دوكووسا وجل انبانا ل ديال يدث ني ز إلام ماي
 . هزالاليناوم فقدنا تاو ذالا ورلإ لكس ابان اهتز نول مايل
 نار ىصافا موو عون علوي ذ ولدان نولي لأ قرا
 هكياو بديع ةلياو واود وطعن دولهم عر اعوتلاو ا ةوسالا
 يوت (عرولرماو بال بدا هاد قلب ازعلو قولا لا لب
 دادمؤج نلغارعروؤلائ ب يلعن لنا نلف ازاوج نسم لال اب نا
 واوا غي لوما ثدفد السا نولموا سوو قلنا ن اا

 نانو نو لاذ بلع وزو مؤالعامزلب الو ًئارعاو ,ثسولمو قط
 سدو بوك طي وبال ادا ولو شن ايا ودا ىلع ولت
 نول رافاو نلختالاو داوسا طناف رولا ى لقتالدرولطسباإع

 وار نب رك ءاإللا و [صاووسالاوكن فلا درب الث ُءاطم

 مام اا لؤكلا زعرركا برك وكن اذ ارجو نبع
 :عرنو لع, زا كو رابلا بق منلا نيوكاسل اوي نانلبو ربلعد
 داوم عفت داو لثخعاز هدوجو اعوان اذ عد لاس الو مشت

 رولا نماوت وطاب روما رول ولى ا راو وقثاماللا ذه
 ارو ازعوجو زل هبا رطسو لوبي نيوكب وكم سوما
 كك [ذبا يا شاهد ددادا يلج امم هدارب عجاف
 ليليا مصو معآ شل الذ بم لاقعا لوري ”واهيلاء فص

 ذى



 وو ازيد اش نكي لركن تنصل ايف م نوكأ ا تاذا |

 2. وصلا ءكاساذ نارا نان "آما نانو ددعد مو

 1 و ل طوول كا ندكاكت انكم يه ددجول لب ان اذا
 00 درع وللا, | حاس (م

 4 ١ وجا يالا تاذ حيا 63 ةدافاس نك اري اسال

 اهالسإبلا باريت لجن والت ل4 كرالاف سزخ يمد جول
 نا الاه دوج لعاتلا اذ يسارا لوس / لك

 أيدول نا نول ام يسوم تاب لرإ/ لدابلا تب
 اهيل وقمر ازيإ ا اهلا اقع

 ْ شت اورعتالوسأان دال امداوسإ لئن فس نال رن

 | للزعاد ار ةارلدالا منيب ىينسو 0 | طوهوم نول امراوسلا

 ]!َ لإ اعبا بان لئلا نا نأ, الا فشياليدالا يدل

 : ءافوعورف خوئاوج عراد امنا لو يفصح فص نو نول

 ظ 2 بج : بر ايضحؤص ىلعا ن اون قلل |

 آلا مالا وذ روكا وبد نلطاؤع نهتم نان لذا ا

 00 ” بادب قد نبوكلاو ىلا كو آو مد مدا

 ذ ماو مورو تنوي فد

 ع 2 لذ ناقض و اع انسذلا مول

 عيوكاو ناب ذل ب ىذا و

 اوكا



 رفع نك رل ا دالذ لة لعألا 57 رس 57/

 راب نيا ل
 هيتوم هدب لوتذ لباعبا بجوملا ع اال رونرج دل ناو لووذلل 0

 انام نولبال ئباك /دادالا# يزول كالا سلبي اولا#
 قص ولازعلا نا لكان ئاولا ب عزك ىذلا اوم ؛ ةمالل

 نوكيا بذلاو تااذلاب يلم ل ولولا بك أو وصوم ن ولكنا بكي
 /الول ذآ رع عم بصرف كلارا تدل لولعالر لذ ىيصوفل اب

 رويس عر وهال ةارعام نفذوا نمإ 9 نخل لولعلا هذ اق
 يوصوضصرو علا لذ ل شرس نولا ناك ازوذص لك ا
 علب هدب نب !دارلانارعاطلاو نداوللا عرق اذ مب عش مل تبدا

 1 هر اللا اال بير
 لولعلا وللا دوج ه طعوس تضر هفزرككن ا سلال نام
 ظ ةدارالا 9 ةررقدلرب اعمئلاا ذهبا يكن عب بججومل اعل لاذ و و 3

 ورك راع رع ل كرها بو وللا علا اصب | بجو اف دج وب
 . لكم ديموضعوتلتا 2 يدابا ك4 عازتا يف ةفصنوللا

 وهييفاف وطن ؤسرباسو ةداد الا ررفلل ايا فا يسن نياذ ريو ضان ولبن مرايا ١ ؟ ماعلل, دابا سلا ثدادالاد غ نكي اعديسومف ارك ن وكلا ا | تك نبعد ب لعر داع
 ند لاو قرولا وس ير ان نولي يلو لول حر اسلا 2م



 هو

 ٠ هذوجول كر ا ىولتلا نوكأ |ملعنلانو دك داع ل وللا 11
 -. ةرزولا قلفن لامك ماكان لإ بعالا وبات صوت تنك:
 44 نال قت ل مكمل رنا لعفلا كي 201 يل لا
 لايامو اوف اد قلعتلا ث و كب عرتاشلا لا زل لا لوفعربفف داي ل
 وه امو عيوش كرولا لاش باد
 منال نلف ناو لوا ضنا مهب توكل من 5 نا
 باطن وبطل بأس: ديا مزلن/ قنا ذا جينر لا املا د 1
 يلص اهو ل زيي لك زع اًمارلا_م لوبا نور ار وبي اهب مرحب" راف تازلإ ئأقملا لبب ماعلا ةوجو د دا يرتآلا بارما عبس
 ا 2 كا نمير نا ةمزاللا نمر صب اذا ثبت
 000 ةلاكولف بور زلا عرف انع بونلا ناك عنولملا ثا كميل اهلا
 ظ بون مف زيف لكل بتول لا كولا م زب اب
 لك رز الملا هذمم هيمو عربرشنملا مزق مز بف كدوول ميسان اذ
 هوبا كا أقنع او رز ل صاع نال فطننلا هازلسال عب رولزابزلا اوعي انضم وو فوم لال علي سبلت يرسل فام:
 ولد ءلتبلت ا اما وص حفصنو ا رنا زوون ناماعلا

 ٠١ كانوا لو نا لاق لئاسا ما "اب ةدوج ولنا
 نيف اوف دم وول رف لاعب تورش اذ ملا نيب رز 1 ا ا



 قارن يد ل ونس حشمه أ لابس امد لوو لصام بيكن
 مازالوا لوك نا ذو يدلؤو وكاد اوتار الاعب نر
 ثور كريللادل ا عاسازلا أد هر ولام ازيا بدلا باج نول
 5 بكوهلاناو فم ونلا ن نا مزه الامال ناك ا ذآ وكلا
 ماذا عبث 2” ملال ل صح لع لطابلا تالاقعالا با بييذب علا
 كهل لرللرر هادو نلا نع اعلا موطأ اول( ولصق غال رص
 بايإلاو م رانا بكل كد لاك ابنشا لوف لص ماعلا و رعاب
 1 اهناددجو ينعش لوفلا اك 00

 لأى در ولا اريل ن ولم اينامد الهر ماعلا تورك اقل :

 . طاطو سرع فوتو يذلا ليلا وم مار مصل بال
 نما ولي اعلادوجو ئلعب لوقلا/زي لف ىوذعومأإ عاما
 ثسداهايدارانازحو ا وسد ل زك لال لف مولا ث د طإلا
 كاما مو لاو حر ثلا نفسا ذم الع موئلإب يدب هدوجدلام
 ادازعا مدرك رتل ن | لاعب يارب هد وول ام ثداقإب دارا
 كارا
 2 لاو ماعلا وك وليل ارب ان« سماد ارم
 ثداكإيوالانلي ناو نا 09 91 ا: كو يقيم مديل وقلا لطب ام ماعلا ازوا يقدوجولن مال اب مفي رثورص ند 2
 ملك ذنب م ءاراط ل سئويب ام بورما نك يارب هدوجولام



 4 لافننمانع اه يلطف فاو يفاضل لع 344 الياف ةانولو اوك ؟ يال لون ئاطتمل خلا وجو لو
 ةافوؤاةارلدلرمات از اواي فسح عم ناكاذ | امل را لولياعا
 00 لعب اش سو ذو اياد 1 5 مرهم اانا قبلا ف انصالا نول وتلا وءو انالاسبع

 000 ا اوصل ملغ ين للاعب ' رئااشلا 1 علا معا صبا صال 3 هر رصو' عل للاؤو 0م كاي لافنالا 3 0 0
 0 ] روس فلان هل وقتال اسف لذالا عدول ث داع 7 زااؤد#دتنو 06 لانا وملاك لع

 درو اصا نو ل هول ضرع
 ظ لإ را 21 ظ . نونو اصالا4 دوم وم وكلا ولو ' باول نيو اصيل مزمل ش عيبا عال عدم ليحل العورات بلا | نوبة صفص ك1 دانس ولا يوكل لا اعنا عج طادمع
 2 / .ليالف مرعلاهووولا نيبال د وصولا امدعلا سلا ار اوجو |/ث صابون ذا

0 1 : 



 ناار تان لزن وك ءابتد هيب لات
 لم مصر

 0 لاب نوفا ناك 9 د و ليم وزللا ناديك نامل اضاناكاذامركواكلا
 م تا ]و دوجولا | مرعلا#“
 فول عقلا و لف لب اجا ل م 00 رف لاعب كو و هبا
 لوس / غال عسلي ذه لول

100 
 0 ارا يزل عغلا نا يع اا قوق لوشلاب .كقناءاسا لوعخل ولالا نة لغات 2101 ها ليا واي هع هكا اير ارو 2 1 نادرو اوو يطعم رؤيا للا
 وك ناز هلا لونل يك مانجو دي عل رب لا 00 تعول 00 ا انا وكلا ةياعومب سول انا 01 لونا 0 : روع نووي ربعلاب لئانلا نات ؟لوغدلإز 3



 ١ لفل اظفا نول ربمو لوكشلا ظ ل رالي بالاول !اعتلا ' 000 م لشد كيفان 53 نيرو فص - اغير
 000 بيوع نون وافل نأ للفلم قو ل وكلا دار ' 1 11 500 1

 ظ هال راشيل مدكل ان اب نا بلو 3 7 يانا رعفلا فل نوكن از وك د اكل ةخ |ناموب#
 ] نزار الي لاسم د 1 اضالاؤان اهلا فاينل م يلصوبلذلارغلا مال 08 احتار فار نول لاا لاب نامه ابا ال

 م نوما ند إم رو بم اولا نول اف ملا د نا و روك وفم بلع لس وللا 0 للملا نو بعدل أو | خلاد اهب ايلا مرت 0 ا بالطص ا ثا ماعلا ذا نا 9م وافل ها ١ / بيرل ا ايلا و وام ارت 0 )| مر لوب سبل بانا موو ارك اظ زل واياد 'تايدكن نفوز قف رايات
 ١ نب ب ادرجو زيدي لنا انولم 0 نوار 0



 2 ؛ كاع لكان بع ولان ولو ذ ءارتاي دق امدصاة لك
 ايفدوصوم وبلا نوكن ا مزيد يعناكولف لام ا منو تسناذا جافا ١
 ابرتالا ءاوعاو صما رعب يدب ةاىلقاعال نكران نينا ٠"
 دلوعلل باسو ل سل مدد الفحل ئبل وغالب ممل اولها ١

 ضو نص نواوؤن زال و اولا سلك ورك سفن وكل اول مانا
 اول ١ 4 أو أو ركتعو دم وكل تاو بو لاو وس ضرب 55

 يسر ذامو اولادك وللا ث الكف نلف وآل عادماو لك بالو
 رتدادااولان لاف دش لسن كارز وللا عيل ذالا + لق

 213 نرخ هله اولا و "ادا علا ذوب )1 ايلا جب ارش نب
 ,داداما/و فام قولإع ليو لو تالا بموم لا اول دال
 ًانلانبنادوكل لوو لاطبا لعزل رلازبب مون ديزل ع قا ورفلا كرد
 ية شرفت لمالا ربل حو لك هيل زكر .راملاو وجولات |

 كوت لاا: اللاب هطساولا لاهعإ نع بزيت تي دورفلا
 الا لق هوجو لعووبولل ل امإ ا ثعاما للا ثا امو

 دم لل اقنلاذج بو كك بع سرك ءانغا,لكأ و ىد | ودجولا فكن
 بيضا بل تبسط رب ملا مالا نعبر ماعلا واذ
 وف الد لدب ن ىالا جيل العر ودا وجو نا عازب ال ناي ورغلا

 هر يدلالبت لع ابنا هو تس علا بردى ارداف 2 م ظ

 اونو لاف ب عولل ل٠ تداخل باك افا



 ١ نأتي رطل اكد ق صل نعل يللا محد قدهلإ جاو وال

 ا طوال مولاي /عادوج» نوكماكغ اولا سو انآ و تاهيل نع
 إ بف لفلان لغم او لغبتا جرد ا نوع هداف قواك اباد
 ؟ ا اقاكو عز كل قيلرب لبلد لريال فعالا وجب يذلا لما تاتا رع اطلاقه نك نائم لم اطلاعي لخوب وف غافلا ن و
 1 كلفت ساو لاعب نئابطم يت لعن ناد لماع
 ال حدف نورنا اا هنو لا بنل ظ ويمر ولا برر غلاف شكا مد ينزع نادرا اوم عارلا فهرس راو مزال تن نكات ع ملاطلا وب ل وعملا اهرح هل لابلاوةرصم لاس الا لووول لب نوبات ول قيم معمل املا ٠ 7 ًانيئرل فرع هلل يس اسمد بر ذم فشلا نال لوعفما 0 رعلسإ رانا از يمان قوبل ودوم ج قصام ع ا واوا (هنلاطوزلاغرسلا زل لا اعلا مع مزلب بجو يدابلا ناو لامانع ب ادد اطل لانا لطي رل كدسا ثول ريب تأ انس مدهلاطسول ل وجر اهيا لعافلا لبا مارا لوكا راما قفودا هايل ةدال ١ بكشمواوما زعيم اق مزو طئسو بياهالا الب ابدا 0



 لورا ل مرتو توزلان #ل/دجاذجن 3 يلغرذ / شعلان اك

 دلل أ اوك فجل الك اوج نيام اووصعم نتي ماركا دعب ل لب انوا
 ٍر م َّض اذالقعلاو اد ماطور رهالا كني (ًداوج هلا

/7 

 كاس وسي/ نموقستيا وعزل لك يسد وقوم ذب ن6 ئاتسإ
 .مكهقو نفك انامل دنقلا تتبول

 لوقو مرعلصالا نا عم مئمالا رع مط مام زن رحبت نم
 شارع منو ئل اذ [لفعلاناؤج ا /(يوئلا ملام
 رثف عز وك ظ رن ل قاما منغالا لع / يؤ مامانا# 0 ءبو :

 لالا علا ذمب نا عانمالا مدخيت مدح ل صالا نام تلعب ميلاد تا
 لباد [هرعبام عرب ناعم دوصنلان ال بهي
 كو اذا لفعلت عيسالا هيرب اوم وكو ٍييَسمِب صقل مآ
 ماو اد فالي واساغ نإبلا ما نورك عسا لي
 كتر فداك هيرب ؤلبوبب د واسأل ناو يح عينت (عاشما علان
 . ةددافئوللاد أرباب هؤلا يرانا, يلعق رب ةاورلاب يوننان دع

 علئالا» الا لرعنا قر قت كارلا اىتسإ/ برا
 ٠ * السلي ووزلان وكرار بلا ع ظرب نزلا ناقل ,

 /لابلا انالاو نايعالا[ لرب نووطأت اإل وق تابعة اريلعد ريس“
 بأ ناو نعاوالااعالاٌْع و / نايا عر اسا

 34 رو كرار سلا ارالْيرلا روصو علوان ناو نبا بر



 ش يطرب از عزرا لو نكي رجلا ىو عاام
 ١ يمال ف ماولاوعالالب هاب اولاوزعلابووجولا بسومو و قالا
 <:ق يول ارماوط مهيب طيبا ادد كلل طق ف1 تلا ريورعملا نوب كرف معاب ضقنلا فالف بهاولا يؤ د زل اهل دوهلا باسط نآق ازيب :لرظمو ما طخ روكا وراد
 4 لبنا ورا | لوني نا نرد ة/يلعر ب. الكاب كما
 7 وروما نوبل زمراك وبلا ناد شولا و فةلاصااب نادك
 : عدل أ ضو م وطال 00 3 لاحم روب فرن ون نضع
 ١ بلالاو نارك يالوم لا, وعل ةلعووجولابسوجو سن
 يكد نكمل و ببال نول والذ اكسل ابو ياي عققنلا ور اهنيك كل لال يوما لطنم د ب وبر ىعل لعق لل نعم | ؟ يعؤوعلاب دوكو بو و دجولا بوجود امو عيبا ولا يكد ةقاوعبو
 اوي ىلا رفا لونا ن/رلل نلعتم انساب بج اولا ن ولو ئكرلل
 نعناع ؤرق و لل نع وؤلنآو ءاعل ادهم[ د ولعل
 7 17 طيبا ز وكل وف اَمآَو يبن اولادك ل لباف د كر
 ؛ 2 اينما اعروب اهب عاريا ثم ا دووم ا صاؤم
 0 هالو لرفع وتس نايا اً 00 رصاررا سرك الا نولطم وتل عزب امو وج و وا طرت

 ! ولا ريل ناب تللعول اعباد مولا :

 0 عج / ٠

: 



 بلك ومر از وج ّناوبررظنلا هو تأت علمت رمال زيرظت 1ث ب وكلا

 لاعبا و زبادو نأ تئطوو 417 رز كاك صولا اضم اين مالا

  مولاب فضا هنا فص[ نالتطعلا مهل سلسل
 اق طالما عالما ربلعد تو فو اولا عطب انك نع بسل سوني امال ظ

 ناذارج ل53 ربو دك ويبدو وضفلاوئلف# ل, مالاببو وتم 0 0
211110110101011 
 ارب ىلاو بارا لسمو( لعل كارلا نإ قم ف عرش ناري
 هريؤلو فن ولام لذ ام يوما ديب و |(و وج 200 هر الو

 لام عاب نإ نلياع يكرلاذك لعن عا عيناك اونا را
 يدوم بل انلفسس غي :ةلعلاجل اهلا عياتضاو :وصلا# هيأ اعل
 لولا وريللا نالو ذجومسا بول قلتم نا ثوزعل | نجني
 لاء انما ا( غانما فئاوشاو ل ألبوم ا نادر اذ هالك تما اعل
 ًرولطل عملا و امووهو وا طر وفل لول اد دص# 2م

 ملول مرائا د ومالا موثالاو طزذلا نال كاذو مالكا دمي
 3 دال وب عر عئاماو ١ طل نول ع با ذإم لبث ب ةرخأل ف

 لصاردعال ازدب نر اكتستآو مر اهرعال ل لاذل غاتزيمالاد اعلا
 كولا ئلقتم لوبكن ازاوك ملوث مع د الا علب جد دنع
 لكعرل ىونلارم اولاه و راشلا لاذ أ ضارب الار ءزفام و عسا
 . يقصد مولا بور لا كل كج نا ذ وف تت الن



 ثور طاو ا نامل ديلا ينا ب يلعب هانز فقرا
 الفي اب ةربوضوانو اولا دل لع

 يورلا لكم ناونب ماكل اربب لص ام ناريلعد ري لآ زعرو وسلا
 موك 2 انااا ل ١

 يرزسا اهزيوع لل لو ل144 ا اردسا
 ظ راد ب نا العلا كر الا وللا لآ الا
 ل 00 000
 نسا ت وأ (لبع ونلارغاولان إب مارال خيب لاك
 نوايصوصمو | طقذ مجلات ورا تم ولكنا لدا

 , 9/وانعاذ لكبيموفص لا تكتم ولنا زوؤال نك فن
 الوب الا لإ صتشآو سؤ هزاوم يبد رار ؛ 1 0

 نول نان اوج يرن د اومن عر نر /ةهرو اي رلانلا | هجاد

 7 ريال نابل اهيجار ناكاذ او 6 اد ؤرتب ا ٌنورلا
 ما ا د اذا انس ثكيكب الاب ناك لون د ١

 و عسا اب نوبل ذدا 0
 لدذا بانا ام يع طفف يف ضولا بصوضكو | طوق دب ل

 1 د نضيعربالةفع لاغد |١ ذم يوب الا يوضح اك
 هيي

 ولاول شيلد طق عصولاب الو طقف ربو اب َصْنْكْل إلا

 يلعن



 كاتلركؤ عتو ولا ور مزج انمي ص وشكيمافبا تاع قاسم
 [ توبي لا نولومي ماعلا قلعتلا كوكو وجو //غأ ناوللتا
0 
 ..لااطم اون و يود اَلِْم اعراض اولا ل ولكن از ف صول و

 ايرانعارما لطم اويل مووع ناك ان كوبي نم رونا 90

 لغم كل عن ةووجوماةيصوضم نر ٌيؤرلاب نس فيك
 يللا نضيقنم يار لاط نا لعام رل نتي لظدحأبل
 دامب قرلا انتتو ها نوملا مه وم نإ رد ظ م اثري نفالاه

 اظن /اوجاد نوم إ ص تلد اولا عي فرز لا
 اوه نلالصام الدلائل اههسلذ ليكي نإ ئشبالف
 لوب لالا نول بصوضعوم ولا نلقمم نولي( ل وك
 ورلا قلعت وكن يأ سا تالوقعل اهم از موون وفا
 ر رت اعلي اوال سانيا ينس ا يب سرعان

 ل نولممزبالف عي مدروس ةرتمو منام يصولا» يروا 00
 فشلا اور صاؤلا ع ريل او نوفل اون صوتنم ٠ يورلل

 نلوم ال, لادم لارلا ذب لكك افشل نوت تيرا 090
 اد .الاثربا "لب قرش نوكلالذ نصار الإ دعبل رهقتا لبا
 يل اكيبا ايبا لبو اهراس ناب رج مدعوما وجبال
 تاتهلانامجزعاو نع ل ؤرهابلا قل رن توك, ن اذ



 وسأل ”ياعالو غن ناي الزمأللا ةمطلاب اكرر نولي
 ايكرتا لدا نوف ونزل لنا ة لا
 8 7 تا اللا ملل رملاعبا يدا: هجيفقن ان ردم عتللا ليز اهيصيلاقلا
 ا بلو اد ذرفت رورو ارم اذاوما
 رن !قاوماو لذ راق لونا
 و عالمها لو ل
 30 0 البو وتد
 الملا مانا لوب ناؤس روبل وللا
 كايا سوس وع علا رولا طبر بفم ةريان لال مدع ظ لزلادوجو ريف امون ثلا وزنلا الو لاو طْرسلا ما ةراظالاو ال امرادم نوبت طولا 10 1 1
 الو للسم“# هلا ددابتما نإلوقث نا ورصول ( دومولا
 ا ل مولا و بولا ابيل يرلاوج 2
 20 يتادخ
 ا 211 ان وجوب يلع لعزل اذه وليف نك مولا اوسبو بوللل الهكرز ف: رولا بسبع

 4 |7107 عنان لدم يانا بتل ْ

4 

 ا ١



 ١ نع ا 1

 لاوفاو ألا / ما قعت جابو يطا ع يادوطل ماعلا باطلا
 ظ طلال ب دنع وعم 2ازلل اريلغ زو

 نراولو ّ نأ ولا ب اهيراو# مره ادهرارطاوآر و نساسطنل 1

 لا و قمل إ لورق ناي رو طالع م اف يلف يلا
 لبا يسرااقللا نالدعلا يوب داو يوطم اريل انءوول يآ
 19 يق ل ىتتسا نإ 0 رثنااف منام نوع يل النا
 ار فتتبا بانماوبئانواؤللا عب ذل اهم رباط قرون ١

 عداد تضماب اونمن وكن ةئالعلا د كالا ل آنأف ةجسدلغلا:
 انبات ناد حيوعبسل أ ا يسلابالارّويعبال ب اطفال
 لامدل مارلي مد سوع لاوس بطل صام غرم | نول روتر لع

 صارو رمال (ماح ليج داس ايتورم الع باع اع نابت
 بسد لينا ع لوفغتؤ اطيب نر ورطلا اعلان نيكل
 را 4 ميبرلا نام#لا اباد ئلهض | لوا ماما

 10 او دل ذهب بسوا لن لذ إ ىببو ارقص
 لع يوبسر افا مو يوما( 02 0| نوم م اؤنإكن |. تدعم

 النو يؤرلااديدط يذلا ميرا ةربع طا زيعال نزعل دايم
 انما امرين ادوكو رن قبب يرش نين مأؤل ولا ش ظ

 ] م دورمالثيااللما لال الارث: مالا صا ل الف
 سلال نأ نم اهنك نا مل اهون نان نال نور نضال



 سد

 .٠ ةالواولبو توانايتيزبإ دورنا و كد يؤ/ نال ذ اوما
 رة غمألا نايبد ب وزملا قالا يفطسل تنريؤفذ كلاادنوزت لا
 ١ /ةوذرالط لزالاد ميسي نقرفارن المي ؤم موف لإ
 0| رطمزفاالامزبرؤلا هدابعر قيم فنا قام اون لك انا يضل رم
 0 6 79م صو و لما ا
 . رثذاناث قزرج بألا ”ةؤلاراد اللايك ناو مفروش ف ناقك
 ٠ 00 ا كبس نسولف
 7 نأ قيس قب 0 يما ذهي ون نا وقد: [اوكو روب انضم نال موسما
 | ركع تاو كأول كاب انجب هلع نون ملل

 دول

 كني

 تاب هيا عادنب | ,قرصن رم يزد اكم وعلا ن كلب مي
 لارجاع و لآوكسض ذا وزيد نفت ٌءَسارءاَصا جاري
 1 لالا دابر نول الك ور اه |كوهسارب نوزمافا
 1 نر يالا لان اوب نأ بالا م نان اهلا نربابلا 2
 فطن مبا لو ارا وا نعبد ببن ؤنيتجلا
 . لئلا ارت انانع يمس باول: نوم اولعد داو لدا كرا : هيلا ُ 1 اب وار يول ارربلا ليلؤلاعاورت الملا
 + .. كلاما ان مالاناطكلا» يول ةتساقبشإب 2 قلايلا ولا الكولا ءيونلا ذي دعت ا [عازت اول جبان



 طوول زوولاودبو يول نضؤؤنلا ذيب كمال هي دص اهلا عر اذ
 ساب ادلع ة وسلا هلاك ن) َكغآف لب امو ربو ناو ترا تدلك

 نازك بكا قولا ل كذل فلاغ تم انلا ف ثالالاو ٌيؤرلإب
 د نإ نر ان ولما ل /رربلاساك لص ا وكنلا نكذ لا ناو

 ابا دج اوب و انا رما والا َل ف نول ا ملص |ٌهلب معو مترج
 عل تروكت ايديا هن 2اعبع وا ىلعتم نول نا

 قالب ليرعلا لسد دنع باقل ويد ياو ارم بادورطلأ
 ركورلا زهد انت لدابلا ديد 2 عبضع لول العلا ىاقسس نولكن ا

 لول ادج لادو لإ سلو يكسسو العم تكرلا تي لامها

 لامالا صو ل عفوك ٌريوغوي لب اذ نا جن ار بطم
 . ائسزعبال الا ينو نونا ىقضالاددالاو نزلا لباد
 ناعم بدلا بولا ين لع لاتساووالا موعاتيم ةلادد اليل“
 لطب سال مورعم اكرم مدجن اريل ري رببال مدرعل اهاوث كوالا
 ن انغرمرتا اورلاو تاودالا ناك مدعلا عا فن لك رم
 نيالا ؤاننماناًكاو صقل تباعب ثوم اوكري كد
 همهم ةمرلولا اما ليل اي عدلا دو زو د /ميفس وخلا
 وبل سدا وزرع نال والا تاجا مق مالكا نهب ْكَفعو
 _ 33ه نادع هل النالان بفك هفلرجباو لولا ءازلإلا

1 



 اوفي نول زاوج مدع لّررا آلا ا ميا لتيسلاسأ
 فاينل اسال لؤي عم ازتاروما لهب ان ظ

 الزنا كربلا دنس اه هش نكل فات اد نأ اال هيف ميلا
 ناو مدع قمم زد نعول ذهل صص رو و آل( ىرلال ناخد ضو
 هرااذ مالو زعن ا ملا ثلا تدع لنعؤلا يي مك مو يورلا
 لاشإ ماي جرم او داما ا | ّقللاو فولال ما ل ئؤللام ولا 4ع
 لا زهب لا نولووي اف أ وو انيد اجو: | مالغو نيكو نسؤوا
 لاك امنا عم عوعلاهاربل اعنا نول وو اد اصيال لريال م
 7 3 لا ع لّرنم/ ل وعلا ليث ويعلا داريب# دايعب
 ناذوتاز ل كك لفل نع 2 مكانين ايزو لع ليةجاع

001 

 . تيلاإ و اؤكو عاورلاهتلوصالا فالك يعزل داب نو ل١
 لد | انعبالا ارد | مدجب انعم الف ةواعر انهبالا لددب أم
 انا | ذاد لذا وسم نولؤيب تاوصالا رم اهدام اذ [2اني هاد
 ارنا يناس إ لس عننا زبر نولونب عا ورل ا عرعادد

 - لواط ابل لل هيوم ملاعب هلال كس سان سو و 5 ل
 لان ركاب مب رولا و سو زل ام ٌئارك يوه
 9و0 لعل دن عرطا ماؤم يب كورلا ينل الد نا ثا
 رو لاراذ نامما دع لب يوم ا ماقم عم لكؤن نا لشن لد
 ' نوم ؤيودملا ماوس ديول ذاك علوا بكتلا قنا انيلع

 امي عل

 نار 2



[ 

 557 بولال| و بقع صولا نر وص و م علا

 للان نابل نعاني داس دال لاصاو فىللو 3 كوب ل و7

 اونو وك ةورلا لاوس ةدداولا تاباانا يملا نم ياازت5
 ارك يردوا هلام يلع لان الول كل اذل تدرب ال بلا ل
 هللاثو اعيااين اعابرلاط ن الان ملت وُرلا تنؤولو هبكأونع اونعو

 رياساط لزم أذان لب اي نبا ترف افاد ريكس
 لاا لكلا 'بازنإرلو مو اضف وع ككل ل وث 9 تاما

 ُ يو ديل اذج و53 نقول انت طب
 ئل زئالاو سهلا لان ئرلا يورلا امال لأ انيرلو ابر نورا
 0 قاد دايعلال انها |ئكلد ايعلا لافمال
 يي رو لا ودم ب نإ دداع(ل د ان اهلا لبان

 0 انضاو مل رزول اير ومو زوم ا لعد يع زج وان ام ل(

 يلب ديهلل ا/ولمو اذ 1 عاريا ل ولعل يلعأ
 لكرمو ري 7 مب رولي ار يعزمرتد راو م رزقل سد اوم

 06 الو يوناو 2مل زعوبو لكن وكي لوس هد دج و ُئ

 اعاعو علو عيا سنا ماه الدب بسس نام نطو قبو

 أف البق رف لا لصاكاو و ةدعراعلاو نفقا دل بكام 2
 / كالاعلا يفي لف القووجولاةد نال ّالا نق + بس



 | رعاو لكلا لج ءاهاو ابكر ومولاءداوا لوالاناف - نم 207
 قؤلشلاب وبس غيم 4 | 1 اكلو ئدإينع | ل قفلا ول نم
 ا ايكيا نك هنااا نب نلطنلا ياا ورسم عى رثولا
 ْخ زرنا رطل زعلان هته ل6000 الا نك رلالكث ا 4 امال أك ءاروشلا لمن ؤدوملا ناقبالا
 8 7: زب اعل ددجولاةداعا ل قلطا الكا نايتخالاب
 0 ل روع لفل دام الا كآن ودول ا
 1 1 ناهي ت7ا جرة اوبس وفاق دبس اع ةرماو لك
 ٍ لاشلا علال عألا دوم صبا لا تاكو الل دوجولاةدانا
 ٠ ابا اركا ل نال فايا وجو لالا عر زؤلا 1
 1١ ف امالاارقول ارقولاو يملا روشنلا نب لا تال والكل د وجولا
 انا فزبلد نملك ناديا هالارفعلاو يف جبال لولا ابنتك
 فل رونللا نيلئالأ ء اوكا عضو أما عا ذم نلت تلا وادو نم
 ْ نول هاك ا6اد يامل هكدا ميل
 1 قا قرد قوبل ثد املك ن ب نولؤيب !/هيارتما

 ٠ قل اضن مو للصرْوَش '
 كلا 02 لا يقض 024

 ئ 0 ا ا



 ظ

 , هت
0 

 د« البس ياس: 11 اهب مويا ع روشان (لا

 بتنا نان لولا و ورغلا, مدع ل لعا باو عر ببال ناكر بلبص ون نع
 هنا هايتس رعلا :فوبسا ]يدل ياو راي كبرعلا لع

 هي ءرسسلا يركب ادكابرلا تونا ال كري ب ) 34 19ص َ
 ا وعن " اصالا لك خرب قلط ىلع 5 5 رول 0 رجب نسل

 مة ووسقل غياظر اغلا | هيلا ارسال سو 5 نول ا

 نا بالاس علق رمتلا تزع لي لة قااوصدلا
 يدا طل بصرك نا كوخ يسرا اذ لم
 يكاد فو ادوعلاو |مايقلاو ا تفل | فليكر ررغم اي لعاف اون

 ادا طافلال || ندب نا وجب هئاولا لبر صلبا ل صاف اوني وفيض عدا نوعا

 وهب يل كاهل اامآو دعم (لصااوديالا امد اسال لما
 دائما ان دب ذا ات دد اسم لاو: يللا فاظوبب و نريصم ا عج

 0 ”/ول اك وعلا ع يع يررصلا ل كح 4 امام لكرررعل ( لاا يفعا

 مورا يلا رو 0 فانا شموع را فاضل
 نول قت اميل 1 ف نعال ل مو مولارفئو ا فانمالا لاق وم
 - يابو ادم وجاي لوصولا ناك وهلا نأ لشاناف اما
 ددْضالا اني نانا كيل رلذ بلان بأم هل

 لا قبربب لوضوما ةداق امام معلا اديب دل ىو لوصوملا
 ماد اهةرماو لكن لم نك ز اغا نر ريب فاصالا ةدا» ١



 ا

 أ اوه ووصل قفا وص + عاما ولا نيزبب نسل
 ا ارك اؤط يمل | اد اصل قاوسال | قعر ما لطدوشوإبعل اعادت

 ٠٠.١ نيله يبادر دولا ابتضا ارا نوكبن ا بيف
 000000 ولغلابدارملالتتث عمل ومع ملا بلا تبث

 2 يا |ددأ هاو حاولو التل لل مكنصا رك

 لرب 7 َ ؟دايولل يَ ينخا ل ئوا لب مامصالا ززوصتر فن5

 ظ رص ازقابعلا لاما نإ“ هيلا لروما يارا اديان وكلا دب لكك

 ظ لانكا كا نبع لوميزلل قرا لرياوملا نيرطتد ينل ةولئرتلاتلا
 ١ اطال نبل لال لدب ل ءرصماب لص قاوربرماو لوكلا) لك
 ئ رت لاذاان فالك قابلا : اهعلم ماعلا | نوت! ننال لوقلاوهب اسي
 . ركاهبزود ىلْئا كو لف زغاس هرففلالوصا ى لبي امج لفتلاوعب
 عادل ويك يلع
 لعق إف ىف كمذألا هل نمنالعفلا لن دكت لطانيوح يب |
 ملاَوةقْلرو رو لوبا كو نولثلا ّيزلاو نول للا وسبا
 َْه 0 راو: لوطا مالا هدا هاي قييم ديلا نس
 . لالا وورود 0و امعلا م دو نوفا وكن زوونج كا

 ملفا وكروت عاب آلا 3و9. زا ان ماس

 : كونو وبما نكح لجم شا تدل وف بلابل بهل
 0 لوو ردد



 ةسيارعلق لفعل نولقن امد .َ 1 كون 7 نو ريثا

 كبضاما ب تكلا اي فينك دعا < لطبل_لوة بع انامعا

 لايفا يتلا نقوم لولاه نأ اننالاتقيكن ا
 ٌفانيال ام نر ىدادإ نول نا زل نقل 0

 - مهضوم ا ا
 الأن وكيف بامعلاو تاولاو (لاو حرم ا ٌةُرْكَف نالطد اشيا

 دش كفا يك نيف اعمل نيب نحو نيمومْزحو نيمورم

 5 يك او ب اولا مذلاو عولاو كويل لكلا لا

 انياو عاب مذلاو نم( "رم كن اح ادايعاب مزيو عرج نا ذ وجب ظ
 يل ءابالئّوح ضلاموبب نب لقت عتّرلالكث بايعلاو باؤيلا
 ا اناا سام بيع ئزهشخالا قلضيع زعل ءاسب انا
 ادابثعاب 00

 ولاول كراذو لالقسالا د اهالا اورد ظَْوح
 اروع كذ ناف زي مالسسدع» نأ الا طدسمالس و ركب نك
 !1(ميهزعل دب اف نم ولاكن اك نعال
 000 حر لاو نال

 0 لام ن اقبالا ماكل اماه بّه كعك 1

 ! ااطنا مو لذا ل اعذ ابدع بت اعد صوعكاهفا



 لل نوؤاذإك كايا شرت الا
 هل هدد للجد هداغيكوجا
 + للون إه/ددا اذ تلال آغا 1 بما | وتب نلت لوني

 لو الود جال ادع نفذ يان نا اروبا ببذ روب ظ
 5 لوهان م مالا قيطح نايا ماسلا يسب فو لوفل اق يذعا
 2 واسوا نكرر نبات اراشالا سوك |. دس

 لا يولتلا رك ةريطونلا يق اذآت اوصالا» تو طا لع
 . مولا ال ملا مال اوب لاما نيكل ولا ذنب بيع ثمر
 كَ لو لاو نجلام ل ساس تا بان اهو ثد امنا
 ٍَ ادني يرد ارا نون الامال كلب الور عيال 4.
 لان لا ايات اوع ئمبانتد و خلو بدل و لفذلا ع
 0 ةواشنالادثع لد نحو علا فاول رس
 تيرا نكي ال |تافصلا ويت لاري ال اه يلع بام ع ءابسالا
 2 ةدق لاب ةاكيلوف هديب هل النعم يد
 3 ءاشفلاوسحَو لو علامول ف تاو عبس رج اه لوو لع 0
 ويف دقق د سماق نون هرعت يملا اذ دهلا
 تكول انها روت او نيمو ندادإب لوك لعدم او يمْيَح
 ارا لركن انوم الأ تممزؤبو ةلاملا نقلا
 ا الارتعلاوب ٌبلذالاةدادا



2 
 دالازعرتابو دكيتكا تاغصل إال ّبف صال تانرملا لمومب ن دلك لانا

 فقاوملا شؤون لذ ماع هكا يندم ل رك يئن نا
 الاعاعةدارإلا صف إاك مالا را م افداصبا

كاي ل بدؤو لود زك ' ظ
لو راتكلصا نام رز لكك ة دا ذ 

 

 1 ظ

 دينو نوع رو كا» عرلا نإ لاا
 زي راو مرا زا |2175 طين نفذ هر
 1 ارك باذباو راق عرس جه ناز ادلع ةيامل نا ع ىكأو مس 1

 مطصلو اير مالو لب ءاقؤلاب بيناد اضرلاو ل ئفد املا
 20 ىو ضاوي ذ | | ياليت لا تاوض

 70-000 دو شيم 0يلاذ ف وزكو تيران بالا
 ف عال اماعياناهصوم فص ىلع بتل اد هدد نإ 7
 بن توموب ثبت أكمل راق مرل هيب اقبإ نا م 6
 لوا د ثورلاك ا ألو ةرطفلا الس د بات نما "ارياسمإ)و رد

 ان ابطا قران جرجلاراتغا علام التملاو لمالادعب

 رقككللا فداولاوت يؤدى بل نققمومب ثيل ونال
 دعا ريعلا سو ةايادو اياو ل مل ديدان لاا نيش
 3 لوالا ندد يملا اونسلاراتعإنزكاد ل5 ٠ لف ايفداذ لئيلك
 مدبر بلو ّيبأنلا نو 24و الاّيسملا دابرعاب وي اما بداسرلا

 بداّسرلا بوجو ملغ يلو نمد ينعاد اضرلا يسوم م



 ظ ىهور ايات وب هانيرلا بمول كاذ ولدا نلوص دع وي د داع(
 111111 ا
 ظ 5 ءادلا تانص سؤجل, يدلل ن عمال لا مدا موبس ا ذمتك رمل
 نال ب ديزل مول لا ءاضيق ولان اكول لاهي نا دج لآوس لسماع نال
 سا «قاتداو رايتعالا كادص م ءؤصومب يذلا لا ل اون ءاضرلا
 ] دكدو ةرل ب ومو ءاضولا فصل زال ال بز يماوزككأد اكرلا نونا
 ايزو ”ايرل ا 1 ورمل مذ اد (نمر بوجو مرلبم و ردم اءانقر

 اال لب نإ باوجادنيم اذكين وسلا مام
 مشل ءاوم ندر [.إاسادئلس و نوؤلاب بام لف نتفق(

 داب ارا ل كوتا ذم ا نو دو اب اوما ب هدايا يف الم وسلا
 افلا بوجو مزل نما هنعقلازلكا مل اكل وبن كلئاسلا نال كلذ
 . لالا وب بالا إب زك ناد تبرم كلا
 اماما لّريلعاو دايرعإب ملا اري كيرا لاء ئكإو نورلا
 9( يرسم اهنا بلعكال اذ ي |ظنؤكان ا لضاتو اقنآ هاك
 وتلا ةداداياؤللاب س اذا نعد ارم اراهتعاب اندم
 داتعالازب/ك كررعلا+!بساذاو اهضرحر تعال ذم ناك م اياولط

1/7 
 م

 ابنإ

 داش ء رو سب لاذ لعمياناد ايرينا حّتذلا لافت
 . ننال رمملا تلال تا بمعني فد نعاؤلسك انك اس ا
 ولع ك ص ننالف را طضاذ البجا البنغال طر ايادايعلا سداد ع

 رفا مخ



 يقله اوانوفرب تام تلاه مدار اذ سكك ع وو مدعأ
 لئاالو يولمو ضف عقداماذبن جود مدعو يبس بتؤ اؤظرب لف
 لهج عويد انيلاالا ةردجايعلا ةدارالا/ مز | يقبع اشلارس
 هلم ءدادالا جم خشعءانعرلاذ الييقعلا بل اع مالك د جيو لا
 . فرمان لمالك ةرشنو انا غالا لنمو ادالاومب انزتعد
 زج سئنؤدار ل |ىتكعر ارا نق ئروم (يارو و ءدارال | قلع
 اان لكك _داطعا جرو لافت عة الكا ذبب عند ذ يال
 درو لق و اًناطْضاو تالا هنضاو سر ٌغاد موقلا لوم د

 تاوارم فو و وار ذهب ومب[ نال سل ارسل لا جبل

 اول كل نود تمالك منا ”يولخسو اصقئازمي نك ماكاو ريبعلا
 فل كيلا 2 بدطلا»مالاوببيَضِفوَملاءدادالان | نولدتي

١ 

 بوما أل بف د8: اًءاج | كسولفم لو هن مل الون هرحا
 ةلاضر لل ىلا يا اللعا بع موج ويبدو شى يلو دون
 ولع ك|لربا لا به مغ الص | هتبولفهالو دصقن بي وبال
 رع الل ماكو جيبو ئالص (ماييم بسام ةايعلامدادا
 7رلأيم فرك دع الب قبو 1 أ /صإرّصكق ممل وبل لبا اه لا

 قلومو ناد نؤم ا ناب اؤ نيجي اروع اور روكي
 7 78 3 ل هي 4

 اهرلان و رب صول ءدادال|عولعند اصير | قاصر عك اوم ناكؤ ٌتدادا

 و ةقادالا لكل و برج ويدايرلاو ئسانل يفد رش ا 51



 ٠ ماعالرقو لوو ا ظانانب اوال كوفر سو بما لأ 5

 وسرمقن بحوباك نا عم ةدادالا ىتطيؤحبمبرلات كفن اومن يسزي أ
 ءمراْبْىَنفا اري نكس د دان انتتروموزررفلغاا
 وئبسؤال تالا مزون ايا لصف هوز لإ لا هوترلا فل
 طدناهستن|يط(و ( ١الو نيام ّدلاع ثولاول نذل
 0 اال دلما مدعو راو علا ةداساب لس | اول اك
 انينؤلال باب |مرعل اللغو ٌروعرل نووو مو ينلا زبك اللاركذ

 نقلا نا عمو ابعلل شرير دلاامو ديلا عدلا يللا تابنؤك
 يااا و ف اذار مبا تان ضع ننكر ةؤاعلا
 هول وبلد مرير فالكم ارم نب | هدايعلرق
 قةدادال| يعاد نياكد افلاود نلا تيا اوبل لاذ غن
 وفا وي الانييد تع 6 وادا بف ليوا موي د اضل

 لَوأييفأ تاب[ فداعم تابألا هذه معاني ال صأفا
 مهول ناين للا يريرلا بع لاو ول والا ْزَكَو ءوضوم ا بع

 لول اع !ءاغبول ودل ملا (عيبجس اكل يرميل ها
 بؤ ءايالاورقلا يشاع أرب اننو تالا هذه يم

 لير ؤوض» امانمردع:لالوريغ ميدل هريبقت و رياهلا فاظآنال ب
 ماو لارغم طولا ٌناملعا ٌءَراينخال اعد اد (عللد مسأوفك اوما
 البو | | ريب بع زموجو الصاريولا م ةررق ابافف عمات

 . ري



 وهو داطضاو باعاالب قف يعل اد دق فلوس الا بس ةعوسو رد الرمل

 ل اراو والفل تب زم وب و ُفْلُع ع اساو باكا و( لروما بهذم

1411111111111 
 وبوررومو اه اف دوك ثب وصوم لعن لصد إ لا وب نا غو
 يؤم زينك اوس هد با بش هربعلا نونو هفملاو لكألا باي ذم

 1 عل ا بك لوألا بع ذم دج كيوخاد ادعو |: اللا بسجن ومب

 0 والا صون نال بدب ارا عربصفملا اذهب عت أماورط ا الاؤف | هيج
 اولافرب ريا بج لم وب دو 51 نإ دابعلا عايل ياكل (ا
 هيو طع داو تاو ىلا"د يعول باكو ةٌرْوءاللصإ يدل قرم ا

 داملالوثاقلاف الاد دو يب وسر مال «لوشنالا بهذم
 لااكسالا يبل ع اره و ريعلاقررئب واو اولا لاول ا بج موج 9
 مل اماعاو وكلا نا اونا سافل ببزموب» دنع إ لب بال
 رملاؤ ناهيك رتب للا ئه برعولا يبيك فاو لا
 [عإاد طلاع ئاو يب قاوم وب اداس لا لف د نلابعب دعوي
 هب» ماو رادع سيال عج ادم لب عغل | اىبج لجساا

 نارا زود[ هقاو نك الف اروبا نعال كاف لضافلا بيذم
 هطو و زئا شصار ف لهنا دلع دل اَءررو ىلع
 دلو واو ثدلا يرقي قادوطالاثند 04 كلا و ب دالي طافاك
 10 امو ىر»/و ريعلا قرم م ادعت مداد



2 
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 نهب لصف مام اهرب بساوا'

 و 2

 دامعلإ |ود/رارعتو لارا وإيعلا اوع روف 'كفاوما يي ددكم !ٍ
 افاد لب م نوبسك هسا اذ 21 أك ماو ا عبج
 بريالو لوو امآ هللا ألا نياك زا ذلك كلو ماعلا وادا

 يلا: يهدر مب دمرت جا طاطا ظ
 1 اذهب لوشلار ابغا معاد كدبكئ ا زاوك يوسسا// ع اذمإ دربال
 ش ”صلاهوبب و عل تركن بانعاو يارئلا د ؤفوج و نكرم ظني
 ا ريادي ماذا دم نبه ع د شاورما باتا لزررابم ل
 زا اما علا دو رد لب ثعل | فول باكا ل زر وملا نوف | وبا

 لاوسلا
 لليلة خلا روجولاب ندلوتب اذل م ثرمالسالا فلا نابب 4 تداولا كرش مج <...
 عيزلا وود و روش عيسلاو درو لبق بائعلاو هيساونلا اذ 3 عاويلا 3ج:1--
 رماد نوكيا نا يَ ابعاد 1ناذاوعرث»يوالايرطلا حج 3 / ول 5 200- 3 51 م كه. دا
 بئالار ابد اال راهبعإ » واه طئلعنل لاى ليل ادابنف لا يَ 35
 رو مالو باول الطعبد ٌررودمو ام عاف ليدل بصل ئادلا لع ند د مح
 9 لله زم نإ عشنتو نفاولل لزيز ةرع ءامالب و نيل هموم 3: 3 ول
 لائفالاركلل له دوك وسل هادو جو أب ايللخو !ر علا د ذه ناوسب ا 9

 دوصو نإل نبدا نا مده ضررها بالون اهسين در 5 26
 اعلا دب بزعل اني ناو اذ الله هلخءاوسلا لع ابدع نزلا
 يكف وطلال انس نا مال اانرل ءقكوج انج طشسولا

 : الاف انا مإ لير غا امي طن الذ ل

 ولاا



 راكد سحب سك لا بتم كا سريا كابات لل 3
 بذللاو لاوسلاو لغه ف قط تاو وللا ى انيس نايب أ ان ديثرفاملا
 ناذشانم ةاربأقتا اكلك وسلام اانسب لاكي لصف ان نسم

 ويل وو اب و اهإ كوب اني صم لو كنب لي# طقذ ثاوجوللا ل | سسلإ تال
 لانب ل يوان طقف تاو وجوم اي دسك ا دوبل ال باععلاو باوثلا نأ
 مالاوس نال لاو فاير ايضا لاهم اداوللو لوف وج لأوسلاو رز وهن.
 مادابعلالاغقا| قلاع عرماو لوو وب ىباسلالأوسلاو رند ربما ف
 يالا لآوسلادبوُم اك ليزا تطرأ اوس نأ/ اد ربان و لذ

 لاوسلارب حرا داع | ووِروُم و لوا !لاوسلاو ول يري موو روم ,

 رافانم رضا رمدعاو لكل اوس فد 1 مد نيلاطلل نا ب اوه عم
 ثنا لاوسلا» لنمو طرعد ةدارالا دب لوألا نآوسلا» شنم لوقت نا
 مدارازلكو امم رامب لك اذابتلاد كرش او نوارالا وج 9#

 ةدابالا سبل ٌيازالا مادعالا نم تنآو عام لإ لاغااكبو مداد
 طوف راسا هدو ثيل ةدادالا يكنس 7 وادا

 ية دابالا لغو الاب 00 اعو نا 4ك ي|اًنام
 ويعلو اذهب ميعلا لعرلعلا مدعو وومولا دعا | عئشما او بو دول
 مه دام لاوس جبن / زوابالا علوا او روع

 امهلاذف اولا و لق هآ مج عرف ب القل اذ اهل او ..دئد ال اذهب 9



 ٠ لعل از الا وريعلا ]و طا ينص د علال غطا سس دسدغون رع
 بانا اكد ئاكآلاو رعلا عر ورّصلا جاو دلو لاف مد وبجد يلا اغامو

 اعبإ) و رولاو بجاولا ا غةرزو لذا دايتخال/ل طبت او ربعلا ل غلاتي خا# .
 ل اىلند هيو ام مرح د اد|اماد طقم هريولا لامعا مو وجو ريا وار ام ظ
 رو را هرب ُوْبَو ةدادالا تبان الا مادعالا توي ؛الصا مز ندع

 0ك /مدعلا ثور ضع ثواداو رداعلا بسمو |مرهلاداسانا فقاومل ظ
 قب نب نا بكت ل ذل اذا ث داى مدعووبكا لا ماب ددجولا
 ةازةعلارعو ميز لا رسرفوروجولا ةدادالا لش معز اي مولإ ةدادالا
 دوومولاب ىلعنلا مرغوب مرولإ ىلعنملا لبالما ممل إ ىتهشس ال ةدادالا

 ذود الاونمو ازئرانطا ر ماو وجولاب ةدارالا ىف كابا لاني نا نك
 ظ ةدارالا نعول ارنسمبد نضام ددجولب ةداد لا نلت ينك ذك
 اذامور رو نول ا عنز ماد وجوب ثدارالا نت للاعب

 ان ةدارالا ولع لاس شن م13 انفال هرقل ب و وبس
 اهب انو و رمولا زخات رولطولا نولوبو قلو امل د نديك اذ دك
 قل علال ذالا تكرر عبث ثدامّرإكي ذالامرولا ماه د نان
 هطول هو الا مدعلا نوب علان يالا هبات نأ ةدادالا
 هدب الع ةدار الل ا نار يل ذالا مادعالا وكم انمي ٌةدارأل مفصل
 لاسولا اوه اءلي وفا مال اوسلا صون مبا و ىلع »لأي داع 3و

 رو ومولا تناشد ةدادنازالاولؤبنا ميو الاذا هيلا

 1 ري 7

 ول"
 ب

7 



 َاةدانانا اني ناد مايا بكد رث الكاب إ تولم زن و وجولالك

 3 وك اورف ازكى لقتل ةووجوللكك علتم د وصولا ىلع مول ع

 لع ادع ننبمانتب هآءدعطدبعلا نام ربد ماعب ...٠ اع انجل ل
 براثاوبأ رّسا اش نادك و هلو اداوربعلا» يف اعب ان رتداناد
 . مكلعماوبارييولان | تصب ا مّروم ا هزعب علك بجاد يرايضالا لهن نولبل
 ةدالا اكزركو ءابتغالاد رولا بلسو | ب ومو اعل ضرع لف
 هبوب ا :ةماللا*ب و ف لعند بعل ع إ عي تو ؤئ اذا
 / ملمو ل ًاوسلارر وم إب قول مدخل علل اند لا متع فا مدقملا
 ٌداباو وتالالحد جل اوسلا ههشنمو ربعلاب ينط | وج لأوسلاد دوم

 ديعل اد عنف / حبوب [ /ئ اد موارد سل ناوب لاوسلال صاف

 ااايص اور رولا لغد نولي زدبل اهيامخ إلعب ىلا نا نامر دس أ أ
 بوعو نال كاو دبعل اريل عن ال قننعو اريعلاداتضال امذالهد
 هضاب بسوهولاز( بوت ربولار(نضاو برع نثعا 9| د وجولا
 ّصكش هن | دبعت السلي اتمالا د لول ف نهال ٍهضا/ئكربملا
 بوم بسم انبال باوجااذبب لانب ناةيوّببن ل فانمال نهنضأ
 عن وكلم, وضالل محك ملوق وهن | اس نا يب جت ىوسالا
 نسل منال كلذ نا عا نهرين وسما وب د داب لربع الغ
 بيز ل فرب ريف آلا نولبك اهل ديانا بعلا#
 فر ليلا يب لم نودي اذلا اما5 ط سو نم اربجا ويد َنوْس لا



 عادالبرؤرلا ياكم ولعت نا ناشي هاف ةدادالائيد متم || [ولوجب

 31 اهنا ذوو ارا اكرر مننبد/ نا ممر يتفال ون رعد

 31 أًءايْسِع وكدلك الانس نزل 4 جلع لن رل ابا

 . ءاارتعهورعو ْء للفرما ومالا ادع كيش دب للرعلا نأ
 د كلسون وني و صل طربا نيب طتس ونحو ىا طتسوتربجونب د
 ناوبدا/صآعو لعلب زموب د تاكا يعلاد | ضيئاتلا لإ
 هلا ناوجروضعم اذ ابو وسؤملالوصه# نب ل طّسونط ما

 عيد لولا بسزم نييبلارعرص طوب دو با اود يعلا لف
 كيسان ربلا ليبي فارزرع و لكي تؤهل زرت ؛ءاسالا
 ةصلاركت ولفنولاو ا عاد ليي هوس لاوجام هنبا نان سائلا
 دي انخألا عنا ايؤيولا نولكف اه ومو بايلا مزن يئادلإ
 . ةدايالاب ماو لراعلانضقنلا هيمو كآن عا هلو داسلاد

 دراما عم هال نس اهذق اصب 4 اتخيل اهرب
 دارا عمت نال نالاو لكل إو بالاثيلا ةداد/ل اع دّصلا
 لبجالؤالوبصونراع نت تغير بك سبنو نعفلا لب كا
 رتاولع ل 44 | نعي اهتم انديرتنشرعل (ذواي ا نت الكل ذالل

 عقال ا باكو و. 3 ابالغ اذ لذاداد 7
 عراوبب عمقنم | لصاع اذ طف اس باوطلانبب لا عالم رولا
 1 38 نيس 1 مالا رو نوب هر اينح ب كوالا ادري و لله الا !نلاعب

 0 اهنا جاو



 صويرلف ةدادالاو | معلاتف يل ذم علو بط | ثبانهيد قئنمو اجو

 ليلا ل صاو ىلتكإل (/لاع تا مق ةدادالو مهرب تالا

 قلع ابهوح ايل | تكد ولا د هبل صون نمببآو ضفنلا وس غ١

 ا وفم رو توك دز لكي
 سودا ذ ارث لإ 1 دسإ فازا (ضكأسلاو اذ
 71 مة داداهربعلا دلتا دب عر انلادارمن ار ماقلأ 7 ار

 ُ ا 0100 00 جس

 2 201 ناتو ناقل عقر
 00 2 2 اندم”

 و نذل عشنا دمت فطن 0
 داراعذلا قلع نعم كرولا فرص ءآربعلا نمل نعت #ل:

 فقلنا قاما فس يلا نكي هبسصب ناني ةدادإلا يلب

 ةداياإ فاما بانل نوكين ا لوله لعتم بح كا ةدا دالا

 4 داافولا لعوب د ار عسا سف قريلا فرع 0 اللا
 و العامل يول ازمة اس قطعا تصاب رولا دس

 رعت و كيرلا صون نقشت لاوخالا صد نال لبلد دمففلا
 1 فصو بكوض»أ إنا اذ د منع غلا منك نا 1 اوعدك لاذع نم بمب ذم وب اكل ننال 0

 تو نو يسومل لا باند ارابلعإ يرلان ف لقت هام ١



 ممّن لعفلاب نام فول اجه ب اوه و لالا تولا نمنع
 ءزاوسؤص علا قلك | اًبسرصم اد ادالا ولعن ا كي مدادالا نلعب

 نورولاةدارا لفي ناد ينعم رفقا لمآ كهل س؟ للا
 لءابئعارمائلعنلا طبو دمها قلعت من دك( ذل بو يدل ئولك فص
 لعاوودومارما مولكنلا لبي سباو طن د دارا ربعلا ب مر لع

 لوف ولف ودهم نك ابي سس ا زب
 داكار ورب ب دانك ال الكذب ([ | ذارعلا د الا تتخذ
 بث و مزمل اذب لضد بالا قلنا ني اوم ئه ليث د
 لانا إزكي ذاار ا تفي ف طقس زير انغام ا لابن ا تن كلت الدب
 بالا قلل ةلزؤملا ربعا يذلا (ئآرلا ! جب ابشا ل ندك/نارا

 أ اها بكر يرابلا ةدادإلاة فصوص ١و كن اًطعلا يذل
 و هرم عاقنلا ليرل نكد (ر ابا ارجا مارال نعت نت أذ نك

 انهار علا و ةداد لا ف صوصم كراش الالاف هدا
 الاعب دايئغاارماذدادالا د ص نلعب ن ولكن اذ اب كأذ يم بعلل
 . كاب برايم لا لهقابسسلا/ ل فدع ناتنلاانبلن وبتو (لاذل اب
 لوم (هبوعاببسو (هذع قس داي || فصربعلاو نط يلا
 الاكل وصعإ اية اعؤرسد َداعَدلعرتلا نطو رعلا لانا
 يذلا قبهلادب اذهب ع اوب:ةبدح ول اذ ل يديَمح لعا ل اغ
 رف عرفآسا لب: اوي نلاد ما يولد ارم دبل ير

 ربشتل ْ 5



 كيرفلا ل ىنسإ صابدار (لئزتلام

 يشل لغد نمل سفن نا ب شلاءدبع نري نزلا صقل علا
 كركي دام كرذلالاهسارعفف نولبن اهي تار سف اس
 لكتو هأ نخاع الار ف نذر بي طل طول أذ لعفلا هل

 هيلع معطل تفس( نول
 0 لعنماة فو مع يرؤلا فرع ند وق عب ارج 10 | 20 رو

 لاونس ل اظنلا آه صو راهئع ( هربصد أ ننال ا ذر بتعب رصقلا مرت
 وعمرعفلاو وهو ي ارهغلاو دهورقبناذبب يذل عفلا 4 | ار صو رول
 كادايا ريق تاما إ ارب لم نا رطق ب وكنا م زي لك كرولا ددخ

 دالاس ىذلا وه كررؤل )11 ايلا بؤكنلاوبب اندر ببتع لفل
 ,وكؤ اذ يرقي ل عملا وجووع م ئم (ٌعلعو ذدار لا ثض اق
 اولا: فزوسم يسلالاي ارو دن بسااو 0: هيب 8 هغلورد سالى بد بيعلادب ىلا الث عر لا لعلو ابامز بغا
 هد راب نللاو بيسك بيسك لدكملا 5 ويب ارنا
 لسوف اذا ى واسال بب لع 3/0 بس لج ل دباب الك رفا
 ريش لاو رظو نملاب درقن ويوم لك للي سبتو لرزولا بعذع 0:
 لابو و يلطو 2 العجر ومالا صعب ديعلا ف ذرب( نا
 ردت لانه ءاب مالا ريع : ثوغاو للا علا دو لمد أع
 ئرابلاق اعيد يرطؤلا سك لرد د ارنا نإ يا هللا
 يأ ومب اي درؤنداؤو رماد للك نا عمربعا لغم ذ اها اعمار ريكا



 2 لا صو ءاملار ماسح امن رو وك زو نلا سدنبقص عم
 همام ينال دانا( نيعبر اذ اصفوح اسالا ل

 هاو انسإلا بهذي ذم | | قكل د ابل (قطمإ نرتلا نم
 "وارسال ءانبامإا لع و ياو ذل اهدا ؤرعل للقتال
 ب؛ةئفاكطواشبامآل لم نوال ذاسا اسمح نا نع لب
 بارو ارانب آر طول ان | ترف نال انف تام ياللا
 قلاب رفا نعت ةارجو دبل نص و كم لفعل اب ل
 ربان هيام نباص | نشمي ن || اعل لباب عرشلا
 داع ربا ناعال ملك داعا لاو لف ليدل

 را مؤ از سمو هدتجرث مل از ان[ عاوذن ع ارك ٌيالم ا نحب
 اناهادنع كرز إليكي داع لهي ١ تن كأس لرش

 هع يالا لع قولا ولكم ع4 نئرفلاظيا 2ك الاواوجو
 70 اماللز ال 7 لعن او ار /لعتد او عار نول

 اب اكزحاسب طه هال زي ال 000
1 00 

 'عييلعرلاكرقلا ثوب و هولا مرلا بالود دويل لت اذ نع
0 1 

 ا ا هل د ايش
 سلا نش ل | خصص اف نابي » ىوثع + باقا نبا هرلثاماع



 ارو رفا ساعت ودل يرو طلاب ن4 ٌُظ
 7 10 مار لدفع ماو نر وكمون باول 2 ناو لولي ويطلاوب نو لاهل
 : اوك رم وئدتلا لك نللصل ا[مئللادج لذا ااا اغيصئب ناونل ل
 زكي مال نمت قئباغاعسا / يشاع و مرا هدام“
 لبخلوفملاد ومد ةءاطترال لف رهف لاو "لد اه زوي داب لد
 ننس لودلا عزف دنا لوط ناك ة دمع يشل داعلعأم يان  وئالازخ طي عطس ل علا عوف ناد ملال مجل مارلا ربا دب

 ا ناب نا لائب ناب جاب جيبللا | سب تلاد بام
 روف كلا تنص يووم اه نع وف فلوو وصوم لقوا .ملايواوم اي اعاسرائ ارا ان الان مساع < سبل ا ملا غرض فن لع ارعال ا داعب انما صرب اين /
 وسوم لئاو باسل ثماو وجو كرب نا رلص اع نأ نرؤلا ل!
 نب اسال رئدأو وهو لنيل 1 الاذب ٍ ضو قب اسوس نس ب1 لزوم هولا نعسمو لما عفل جرو ا بج ذلاذ ابك"
 سوري ماا زبري علاوي هدو ضع اصح ذ قب اسلم ل ف علا عي ندب يوعدإ عابا وان اك اعاد
 كيلا مداربا بأ تكي هئدزجوب مدا نباسوأب م
 نال [ارصام نة نا مراوبر فهد ذل انما نال



 بيو ايدام كر وجو لانو "قباسلا لاس( وصم ذادب
 مآل انمال اب نرهلا د دكر اع 0 بال
 تاور وسل عشلا دوصو لبق نير عون نارب لق اذ م ننس ريزتت لع
 لإ د وهدن دن زج هل كئياكم يلب ليال نشل لس
 لاباماتاو/: اوبل ءانب عائتسإب اًماد لايف الار مق د
 زاد ارب نر ان اوطاطآبسوجام
 ويسأل يد دعا نلف ( هنا هع اطنسا يفعل عوقد

 قاهر وبكى از يلا بلع رول إل مولا ماي مزلبالاؤ ضال

 دالانب طبع ا تبا وجو منا قدذل /عنوسر ل سر طا هع
 وكل كلت ر اللا ظل ج ار رنم نا بلع درب دلوف ل. |ربطاتمتآو
 ١ طال دانا تالق سالو ماا لالا رنال
 اكنبلاه1إ فا ةدوجوم كرولا ا عمير بتعااما ندب ان

 وسطي هال لع رسل ند اهم لكم يرينا روم / لك ءاوسلا ظ
 رة عال لرد لعفلا بيث سلق هل نا اوم تاكد لوعلا
 ه1 لام امالا عبد وفخيسيذ ايري نمو__ للم قول اوس

 ار ندا 4 لت يشل نا انا عن نم ظ
 ل ودمت ارب هيب عم كرولا نأ لص ارافك ب سلك ب نريد انلا ٠

 ولاا يرمآلا مال 5 قياس ثوربو دام نرد !(يلعفلا
 | ةقونم عوف ول عفل إيه نلا مدعيا نت دالا

 | عماش



 . ذاوهوزوتا ترسو كرفت بلص ل لأ | 21 ماقد
 طرد منان اللا بوجود كذ ءاثن ل ق و !ءلاغاإ لفعلا حنش
 داب بالا ؤفلاورجلعق لقت فلا مامالا لو ٌيزإرامامالاوجو لزق"
 ئئلاهغسباندكن هد ئلالعذل ل بثاز الث] اوفا وكمل نالا
2111101001010 
 1111111111 اذا نع
 أش ةاملا|ورسضو_زف هنهاولا عر سوط امان لعشلا حا مكاني
 لوب ازعل ارك كقاوما عرش روكرم ا لعام ل اوجلا ةر اش الع
 دقلابدارال نبا وع تبلت تلارع ةريوء ثسبل ندا نزولا لاب
 ربتكا اذ! ةثد اها كلزفلا جنا وجب باور أملا طي ملا ةوقلا
 ٍِظ لاك ورب توما اذ او لل ند اهم تنال اعلا (هطب البيج ح

 . اك باوجح انمي يدشالا مك 13 لا عع الين اس تن 4 يد اعلا
 هل اون لرب ل دين يؤم لنوكيا باربي لاقل
 ّيكاذ دل نب ءانلا ا نتن ويكتلا كبر ليعلم فاقلا
 م دولا ناوسد ثكاتب قيود لالالا ببال إلقدغ انت تنم ا
 لابآلار وصال »مقا رتسدو هربا ملا لن خ نولكت يكن دأكأ
 اننبد ا نكسو ياْصَعا تالرع لمص قلبك اغار, ثدوضوم ال
 ناي ني كرلذ صاير علا مدع الاعب نال 5 لردع دين

 م "طز يمقماليلاركد لا بايلا ام يار زنوادلا اان سوو



1 

 1 14 ار /لعدلاب ار ان طزمد دمج مدكد لعفلاب ٌيْولا

 غياب (ةنبوبوىشلا مين لكل أ امءابن هت اد لا ريل املا
 للرسام إب زلم اهم لجبل او ررماؤرل البت
 بان نوت ورق عبس عي[ اذ ميوبعصلا ج23 حم نص
 ناو وانا راج لاربعبب يعد ةثالل نباص غاذ بَصوِفكْحَ
 ةقلاومو قاوم جر رك توعنم ا! تكانلاساصنخ | قبب لا
 7 [الاد ويقلاوب ل والا دربفا ب مدعلا ا تعال عاصم ادم
 ا قرمابب قيرلا مزل لا ماياؤبو ملام ابذ عت
 د نااار لو تئاذ صيف را عرج أخل الاف تسلا ع
 ثم اضم عيل حانلا هد, ت ان و ل لوقوع خالد
 كلادق ابن ايناذ تصوف انعبا تكلا صاضضالا رخل
 ادام فل ( ربع أب اصا نمو لل نا نيقتبابس ا معالس
 ليال! نفاد جرم يلع أد صنف 6 ند اف انااا
 اناذاوصو فاطنسإل/ن ولكل لم اواو ل ئااوررظد و لاذ

 ريب اما عما اسوا الو هباهسا ةمالس ريت تيل اةرمونم تأ
 ”طيدلنسا[ لص ع الا نعجه د اا ام بقآلآ انبورقنلا وحال لا كح
 ومالا ووصول باين تل شيك يوك لكلا ثصو اذ حائل
 ةموىاايدان | ومو! 2م اللا ذدب ل انش اسيل( عم لاسرع 22
 ' ميز اوما واذ ندعو القائم وببام لوص |عرمجر ويتيس

 0 للود



 لا ل لوفد مع افئسا/ الفل مد لجلب ( منكربجلمل وك 1

 وكي | اسا ماجا مم لس و ؤ علوه و لوف ؟ببايسإلا مال ساكو يا

 ًالادؤاذ فص ورع لكس الإ ئي لا وبب و بروم ل اوس با ظ

 | لما قلم نإ, باه ناسا زمالسوو جاوب وتلا
 ةطساوب |لاهؤ دوما ا بف مال[ ف اعوان تتكون عم

 بنا ؤاؤص ةعاطنملا | يون نتن الع زْؤ كل اهو ذ عر لا وذ

 طاب آلاآلا ىص]ربكت يال ًيئاذ الدبه نع ةفصوب ابا زمالسو
 طلاع الاد لدي ببسا ماللوو ٌناوب عاشلا باق خانلا

 لج اسما ةهالس ةئازيرتقئبإسسا تال شسكندك ويد ياذا
 هنا ير ماسلا ا كاسل وب عر تلا وم لقت انيب ف اصول

 دل ئ و بساسامالسو ذ وب حرانلا ل ف انذد لالا نتج

 هان بسس مالسو ذ ملوث لم واد كك ند ب بأسا م لس

 ثبكدوكوبب بإسا ئالسو و ملؤر نروح انساب لك او
 لاذ فص باسات كبر يوكل ناب سا كل
 يورسلا و عانسإلاو طس عد ارق ليئاْو فص ءالتس الا لا ك
 لعنل اب ررمقل اريح و يوه اقفل تا عوط طانح باس ال | م السن ا

 ولاول: سالك اذهب ددقعلا ل ار يعلا هنّ ج ام م السلار نم

 مل لانا لاهي ناوي لمس لاوس بادجي قنات
 لاعو لزم ادلع بيوم لعيوب لالا كراهلا مرعل بايس | | مالس عم



 البنا باول صآو لطب وبد طجاعلا نبك مزلب لأم ب نيل اذ
 ربعلا باه ؤكلعشلا ف ادصفلا عمبسإسالا مالس نر تالا
 بلا رشدلاو بايسالا مالتي اعذلا نط اع يداع يرجا غنا لأ
 ْ ةاسؤلا تلفت ب اسال ناس اعني ف تكن ا نادال لعنلا
 ماك غبت ؤيبا/نوولاّ تا تدع و ضاع الال يك غن بسس الا
 ركل عس اسال ثالس تن نلف لعذلا عيد رداكن و ذعافسالالاكأرلا
 دلو ارو بسابسالل اكن يف. رعاك ا فة يزابتعالا تاونعلا
 ارعديف اروادج ا 9]10 ماسلا ب ابنألا ب اسال ام الس د ارم ا
 2 للا رز |غيتأ ب اش د لوا ولعدم اوال ءانب مدخ

 نيبال لذ ي نيتشه كاص ل وأ اعل نبك م زي وخلال بق نك
 2 دعررا طر ةينحو ا دنع جنا لض الا مجبل آر يطاذ اكرجاعلا
 .٠ لئيكاإ مولا لعفلا اعاظسالا ناد يس فاس ثدتلان ا
 ايريعلا فلبالو و تنواكيزإلا مامالا ول ام دج نم ْ
 ماكرعب قلن حكاذمم نلبامد ةداعربعلاز نكي كيو لام » نإ هيدبام بارع ُتْل عاى اهب الاعّتا مانم اريدك سد ب بل
 و قال ب وقتو ذولا لتعم اظن اان نال ّسانلآ3 6 ادب د الو زر ل ىوآكأد ندادادا 2
 البل وئب الخ يوئسالا دمع قاد قانيالامنيلكل يبد ام يبصق
 نإبانببا هدب زك ربعلا حاب اما فن بس رم ان دج

 يابا ةرزولا



 . يبعبلا 87 ا

 انبي انبال م حاوبتكه دنع عفلا اع ةفي ايريطو ذرث قرط دال ن دذفلا

 ماكان ب لوبا وهو كلل تيداك ضن يور دتب الدهن قو دابتعألا
 وكب اموري ذولا مادعاد ب انكا بثعو نترصل اكن سانيو قت

 ءاكلانزيعلا» لب العد ماسب لا ىفكة داعربعلا سبك فا
 رتث ةسيل ا ع افو ز اهلا ا 0 داغررعلا ضعفك أشم نكبام 3

 خلا دع ةرب ميرا هذبب عاى أننا ذباك مالو ندا والا
 . ناومآلاف نب, لرتسنب«ًئفل لم قفاولا عن فرك
211111111111111 
 اول انام ياتي ءاؤتسالا مود مدعي بد (وسدالا قنا
 مهائتا لففلان صام رش الادنخ ع فزد ىاطب ال امفيظيرو
 لعفلاد بلم ا منعب © ايئغاو دار عولعملؤ دعو و مرعل علا
 نإ بو ربهال ل عذلا عم'ثداح ا ئررقلا ال“ ثداكا كرقلا بعلعتنا
 ه«روجو لام ب لكن رع غلب لف سدعلا سري و ل لب ترفل

 8 ةفقاولا جرت كد ام اع | ماوي اذ« ن يللا د 0 ىنع

 او ئانبدا تيل اب لوفي لنمو يأ ث1ب لوتعب /نم و
 ونال ف ب لدتب الو جتؤ جو ار السر م سطل ل يتمم ابا
 ناك قاف م ىسافلا نمور ل لكن عؤللا نايا نإ ناوتيا
 تو اكو البن الامس نلا عاف درك ل/ كايا ن اب لوول
 ةبعلانيبآو تؤ لكي بيا عسولا عبمااب تيل مدع



 :اوالهالا لب اهلضد «نا كو دارج ا عائل ءاو ملف "يقيم
 | نيشدويو لابالب ثلكب لابن ا لاير كل يلا مزدعبلا
 ركب او قهل نإب نكد كعب النا دلج نمو , ديئولعام عك

 والا ئيماب ىباهللا تب + كلش بؤس لين نرب و هناغذ
 !دكاظاعلإبر علاه دل اني ال نا زد جنال ثكيكةز اوجبإ نعلم

 1 افيد 9 سولار نوف ةواعلا ف لفووب ع ذ اانا ظ
 ادارب تللباناو سؤالنا صوف اعد الااقلا دج كبل اعد
 طالاوجيج اول او لوصول يك اق موو ضخما ربا |لصو
 رالبعط والجار اوج الاجاعيرتشل ا وج ن بالا | يهالا نع
 ءرلإ اذوب نعبا بي ياجالا نام ال/ )هد /3 لفك
 بابا فالف يف | مدبب جو ءاذعإبيَوَتلاوَوَصْو نيالا
 عنيوبازلا لاح زالبا ف عارشلا هاو ملف يرسل عازل اشهى خنالا
 رولا ةرببااو بني نايا تيان اوج و نال يريم نب د
 لاك ادج هع مو نيب تالا النو اب قتلا فالك
 الارف سيلو ال نيئيرما لد ات تحيى آى العالالع نقدا نا
 ْ : مراتب لالا اب مذ / نا لسا ملت الالم د نال
 أع ثزاوطاو عار ناد لوف نوب نا مز الف أد ازد ع يئاهلوح
 لاذ ا طسولا ربا يبد امبرص ب رص اصنضا تبي ناكل اكل

 سؤالنا دج وجت *لوتسلاد وهلال قالها جف

| 



 كبل ب بواوب ا نتكاتف صوب ولبن رد ربك 202 3

 برلابانا سلا ديبالبيل ماتا وج ورا نع ل ملينبلا
 4و وم لعوب سنس ان اعدبب ناكر يسم نيش نلص» نالاذ ا

 قكراوجو رف اهذطإ ؤدُف الإ لبّصملا دب ناش | عكا

 كام[ ن'هئالدإب دؤتنعالا بكأس ومدبدفسراع وبكل
 بنللاد انا لهب كارما ل سال لاكرأذ ام سا نايالاذبب

 لقا نا ل ريوون البوف كقاوم اس كوع د اماذعي ةدعاو ل6
 ةداعلا الموي و مالا اناع ٌس اصول و رصلا فالق اذني علا لا
 ل او انيس ذلا» هت سولا ام ل 5و ١ كين

 قعر بداجام لكي ا ياهالا نيد لاوس تابالان اموت
 نس ا
 وجو ليفت لو راسم هاني وجول ركن ط ورحب
 تامدوصقملا نير به تاكمذاولا عش و ازكلدالا نود لاح
 نس سكي كسييلوب م ئمل وذ تاكو ليعمل الغ مازلال| عدي

 لإ بسم جا عنب ذاوج زل ب هيقع نا نكتب كب
 ءارغايروق سبل لانه يآ فه ت واذ هنيضقنلا إب
 ولانه خولة زياج نولّد ا روت زق سب ان اادعايي ا
 طربا ل نايالإب بول جبال نما كيك النا مزعل

 ظلانبب لآيبختتآو م اب فاد ياما عن ونمولال 0



 ,دارر جلف مولا معي نابطاوا عر شلال ف نذهب ني ردع ناك
 لاف ثيم نورا ل للمونب امر ف َ الو طوف جيروم لب
 رنا لاب نا نتكئبتفلا يجز نا وو اوان. ن ان ءاكسال ا امد
 الس لاو علاء و راو رعفلا يولع ب عين و تيولق خلك
 ناعم عرزلا اياز سبلان باشا اقفل: لذ نورك :/رملا» كاد ارف فو هدم عل عمإ كولون اناا بعل هاو
 يللا اكان كارلو ا | رسل مل امن ائارجولا 4 رضلإ دع
 مننا حرم كاؤم تارلونلا بأ باشا ريك تاياوثلا ١
 اسال رؤي صاكل الإ نموتنسادمب لبا بادجي اا هآل
 دو ةدزعلال قاب لصاعر لون نؤ مالا هرب لفت خاغ أ
 00 انا يرفاذ اناا ذه باسلأإ سول نول ا جيا
 ا قلازعإ نسم ذل مالا ذج نا خا داسالابذإ مز لف

 رنا لله 6ك بق ردك تالا
 د كاسب درت معا لالا باسل لف اعد ل غل او بشك
 /لعانلا 4 رك لغإ تاراوئما سنام نازل زوما نصوصْفُم
 نخاف كالامد هوو لصاموب و لمث هل وركن روكا رطملا
 طلال خد اشبال كانغ قو اهدن خو 0 لئاقلا 4 للك
 ثا ورغم او كصافامالآ10لمذ وبلد رئفد اع جقبالام» يزل
 لاوس ددجو لبابا وللم دعا بطعقرب اعلا الث

٠ 

 ممم



 م (كريلاو ةدارالا فض | اكس الرسل, لوس أول شلك 5 انيال هرعلو عونص

 م هللا االتاياببد ا ولك 4/ 00 ا ول وس ابا لك

 للعم رار ا تار اوم او عذاري طلال يعم

 / ماس وانا فد وعيش[ ثُ 78 دن ف لصعا[اسا تر وا

 اهتم ذل ام داوم بطاذاام ئالكي الا كذ ظ

 ني رغإ شل لل انثو هدا داش طرد لك مزز 'ر دم ا بغل ادعي

 باد! كارير انتهوا مك هدازتها كت در نورا
 110 ةرثما تايلونم او بعل
 او [[زدتما ا لافا فالك نعبا تن علامك عنرعلا

 ادام زعل كبل نا ند كيكو لاا عرف لبا
 بانا نؤرزسل هبا (/6(امذ ةزيم ئرهضالا لون دو الكت عسا

 لاعلان اذا د نفل اا نيرو »ساه 1

 كولا او كتوورلارلد أ | تدباذاي لدلا مول ررودا تهولا

 هللا ولا اخس اا شده ل ثقل لئقلا لرب ثولإ |وولاو اًمإ عطئر يعم

 لون لعرذ يذلا كدولإ بق قبو بانه لول نا دل

 للاب ك لدول القلاب تول او: رد ترين ع
 ظ كارد لسان كود ب توي ذل شل

 0 نا بلالصؤلل ا لال لنوع اوت ضف (لئفلا

 م دثسإب نوط ليقلاا ادابش مومو ا ل



 لو فازت ل طبت نامد فاصل صال وامان ا عرتل ل صاتو هل ول
 هيووشت درت س
 لو ل ادم لا زيهرصاولا ع 70 مللماوبب تدي شبعت ش / ناد
 ابن اريلعإك/ل مالا (لونقلئ موب رلئأولا نا قتبلارطع
 د افي يس يع
 نيب لزم لاو طا كو عادلا ا اذ مدعو يابس
 00 اماوطتاف لئلا 0 ا زر دصانم ايش 0 لوالا
 ابارينو لطلا لولب طرت ومب ةلا لع يذلا لع وجمالا شاول كت
 م نول نوعفت يدع نفور: بلا ت ل ليو دلأا
 قل 5 كبل ذباسر ولام فيم ولا للا
 كل م ره بقا. لع يذل ايزل طم نع
 دفاعا ات ولذا ينضب ذ لعرب ١
 نافل إ[تيوان رتل و ليديرلاوب | بهدم
 هد زا عزسو اذكرو كن دل ابال' |ببطسوببو توبا ن3
 3 ويانا نا نالاذ ليك ائ رضانلا عدن
 تيزي ال لاب ودها ناظم كو ناو كظفمط بام لوقا ناك
 م ل0 تاروت ضد يوناو رولا تلك يع
 نلشؤ نلاءادا و ملا عزم سيئوح ار ويشكو قاس ل اهرب ماين عفل
 45| نا افا رت رفا و ملقا د كره ترك وبك 17
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 حت تيوب -+- ا.

 لبا نانسي 8 مولعم ا ماس/ذ لن اونسلا نعل وو

 لع هم إ عاربلا | ةياسالاءو وفرع مالكي إن امل لج | وب تلد 2ُءَئ
 :, ةلااتب اباجا اذ /تاوف ثول !ي ان اضم اوب لجال و راو َنْصل ا

 بكن نلف الف عرج سا ذئسل ار وصال كاد كأن وميت الو ةعاس
 ظزل از الكرل ذب اال طا لج امي طع نومروتبلا روع 5
 تاريكالةآملئسالاؤل تا تس ضن فلما ب يجعل نع
 يا كش؛ 3 | لم لاب

 01 اءامرذا برلوو دب و رولا قا نومرقتبلا ودل لل
 ماشروطعلا هنو دطعملا رورو دام ع ظطك زل[ (لض قال ندب
 خلا انساب تنآو لصاى ع اير رين
 22 /عوحكاف نومرقنبلا بلو يركذ نو رب هدمو وار اركب صا
 لئلا اول هلززعلات# ولو ويدل اودب امال جا عوجا
 ايصال فوص و دوللم د اا و ريب ب ابطال نصوم غر وكذا د يا
 نول سيفتي ديس اول وادا يدل يا ةفقل ت يونا
 2 وكن نورجراقل اولي فيو تاتا ا سمي قوم ا ثومرَلْؤ
 «يكاوب وب هليوم عر رطل قد | رم اراك تايلوئنارب اسمو

 اناا د سالك نب نولوباون كى و موا مآ ىبا نس
 امام ول دل: يدار هذ موب هللا نك ذ كتوم مر وذ
 (ز اهب هحالا ظف'لعج ن اهلا زياع الان هللا خد عبئابلا بس



 .اهد عاام تهاون رلعدرب تاذالا نع باوك وز: يلا يعمزع

 ساغالنو آر ابغا ثبد ام كلك باوب جك صا او دعب وتلا
 بنا طيؤنلالكل ياك بلا رز اكد ازلاداطاد ايلات إلا

 لمع لابر لعالاعر إلي ناوجو غزل رك ناوي اظل 4

 زق فاعلاءارنر يا لدي اود كولور ألد مقري مف ير
 مشنلا يلج ادد لوالإ مشتل عيرجالا مقل مزلةئافلا ليث برت لع

 بخت ناو ابين ف لظفوم د العال نوكيا عدا ديلا
 لد مرن الو نيوبلا/ نا نام وبج ريع ريوس يل ] عدو ىلا ل هلا

 لوثر لبا اذ ىبل تاجبرالاد زن حامد 613 لسير
 زها مزال ثم ولذا يطول جال انب لش ؤعا يب
 نانا نم لام دلو ان دو كاد دنا لاجآ وبس امل

 ركل كظ وأم لزب ا ةعاس َلكؤ لجر دن نا نبك
 توبات او لئبالءاوجب علا ام لها 14 سالك ئاس

 : رع فلا مث نرعيسلام ندع با تا لتعنش نياعيسل مانا

 لماذا لد ومار لونوهلوللا لالا فالكم وود الا
 ٌريانكل اهلا قلل يتحانو لبالانم نوكوشش ونقه ن
 اكو يدام لاك ل هداعآد ابض أيل م يلع اعقلا سف
 عالصووبازئد ءالبلادرن عقدشلانادتالا نبع يي قبس
 "طفلا تال إد سقس فذ نو ندو ٌءعْنِرُي ولا

 لوف لن



2 

 ءابارلجا ءاياذا عررلوأ ع ورشدانباسو اا عما نم قبب و نرلوف لس
 0 انف ةقباسلا :لززعملا فلان اق يملك ذاكاب_لوف نوم وتلا و ءاس
 خي قلت ييتكاعن اللاب تقلا لإ ويم لطم لوثفلا
 تاما نلف رعتبام ان لعشلا جد ع ندببالاب بدلا كيرا
 ةيفاع الر وتر ناو رْقن | كفص تام عم ا نإ ءانحاّلل الإ لك و١
 دهلبش يح الوا ناررهل ناي لمع انما سف وظحء ام طنب ثوم
 5 اما يمضا [ اج[ و شر شعو ايامي نسعي نا كاش
 سول اس4 انككاوآلاو عارم الا نسي و دولا بسايسا بببك
 1 ح وعلا طل لص درو يك / مقالا مروزضتا لاني

 ندا شدو و ولا لويس وجد عاد عما لك ايفل /
 ب اء وكاني هربطد ١ يرعنلا ب عفش ام ناوبكا هبا عدلا ف اساب
 دئادفادبو ىيعو ند قل كدإ نا ليو كا دج فد 6ث -
 نوتكى ملا عازل لطا ناهيك ن ويغيب ان ز دو ع
 نع ياابو بز اه لكء ايف ,لؤل يب لد اب يا[ للا نمب هددج
 رس حاولا لو انباكب ورمل و انزيم ماهل ًةداداو
 نعول ناومب ةوعاشالا بعزم ا فقااوملا يد كرك قانا
 د ئرمالا أو امزعلا ن4 تاب هريغبا ارغب نال اوس يوب

 هئانرأن لف نا لاب نا كين[ يبطتتآو يراوعلا ]يكن ثدلا نالف انولاإ سبلىأ خبال بوي »#بوقكريفملا ب يل يوغا



 ١ 211111111 اهيل 5# داوعلال
 ظ نر ربا نو هولا ا

 لكلا زوو اند اسناكريإتونقالا يك وساذلاو
 دوصباو هلق جسديا وو ناو علل انف ايزعزمب ويعود
 لاا اولا و نالامتلالق ه١ ود نانا لك 0
 يس وتوالت انبي قأرل
 ن الإ لرتك نوننل فزد اهو دل [55 كلاب زرلاغناننلا
 انبات! مذ عب الهلا رب بهما زعز ايوونم اع قدرا
 ] لادم كا الإ اولعلزت ئاقئالال شاور ولن ار ضل وفنم ا
 عايل ف عالم زعم عالم آلا وَلا فشلا نزالاعب 11
 ل لكل نمور يسوم
 لعاب امانا سلك يجي اذ اهريرضو ها
 هارفرد ظعالب عشب الاس ن راس نا
 اإل ما الطب سنبل ز كب رتكئ رم اييدطد نا
 رطب روزا وب نائل را ول وق
 ٍ نالت كلا "الولع نر ياا هدول سقنلا
 ظ ناو زر لاعاد امو يدع يظن اد باو دلك دايم
 يااا يرد رماط لاو ناقه نب قو درع باد لكن ولنا
 3 اب يش اكلد بال راس نسل اواو نا لزوم 8
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 بئاورإ 1 كك رلا ظفل لوليك لكد يف اش زوو بي
 كا الدب نإربص تنآآ فيقع فورم اذ لك نوكأ مز اذهب ان
 دلما رشي لاكثر ع عب كدا عب الف فوات ياقلا فال
 ندر وزو ولا كم لوهدل لكس الو قرط نبل كلا ريع
 "00 لكن منا وق اهباذامالاوريبعلالب باو دلا
 لاو اتزفاووبا عادا تاه اما ناب ل اى اسدل 11
 ر وكلم ديجي و دال اني ازد لو لعل نو تام ب ليوم
 مارت لكوإ و ثاد نس نلاقي ناوسو صَفْنلمآَو ساهل عسي
 العال عضد ا// باد نعامو يبل وهل لطإ وب دره اق لرب م | 5

 درهاللا كن ولع نال امياوم // و لوو ب اوريو ماي ل
 واو أر لإ روت : نإ اوباج ا ناايباحا تا ديا عاش لقك 5
 رزننا ا 1+ لصاعا ءارؤلإ هاتر (ىهنض 4

 الاف زر نعول نا طر بلازا رطيلوطم للك رب اوبكبتا
 ند مرتب لاب ناومد قاوم ,رلؤ ع 4و1
 الن ا|بانم تاوث بو اعباو عيري يسع كلذ قبدغل خم الذ اأو الاربع ملل مرصاحا عاملات الفوم قري ماو درغ لول
 ءارجلاب نايزدماا آس عري عمال /- الاب جامولا:
 01م لزوم ىلص ال يامومم] مد نيو يمد اان كب هاروت
 . قئرلا ريم ب, نلقنال ن | لنصل نا نولونب رن لولوبب



 (ئ ب زال امنا خيالات رقعاباو نسكب نوكدتبا ف4

 اول ةيافدابعلا رك تاهما نبط يب تال#/5:انب نس قا
 ريعلاناسو لالطالا نإ لاق ملالضالا ةلئاقم تاثر شيل ضف ا
 . .الاةلباوم تيزيا| يرتب نابعلا تادجو جامرلاَن ب لوني ناكل
 اسباني كو الاضء اب كيلا ليد لال كي نوب نامل لالش
 ' كلا اوس وباب زدد ومامأذ عراف نكد ز ايريبرق هاده لسومل وش
 اوكرش لرمبلا اهل وماَمآ3 طعاناو وارب لا لعد يرمرلا#

 لسوء النبيل سما عع[ أو ل/لوا ع داشرا الو | اً راد

 لوك اا وكلا غزيل لونا ةرصارلا رن راذو آتي ف ادع

 افا هاردي مجاب رهو دوش ماو لوتس فرم يدل وت
 ينط لعادل اهكربلا اعلا وس قفا
 . ا اقامو اد ولاد راف ناىكآذ كرم لو صل آني 77د اوي
 7 )8 يول دو أب لرهلراوع نان لدي دبل دو
 اعياد لك اع رلا ناب و يرمول ا ثلبكو نامل اشي و وول لإ
 الربو اهسالاّنا هم يدعي هو اظم ليس | عناق ةعو ططارعاؤف ثا
 ل رالف واه انطباولايل
 4 دلك دظي لال! غ اهلع رع نا قيل لف مالاواروتس لا
 ا مدعم زها ليطف لل كا نا ثبكب قب ركع شيت
 بلا لاب لباسا قا فنا مم وعذب لفاط علا ع نبت

 لا



 نب نك ردنا واق بس ابا كم اعوا وتاب 5
 نال رونا اكل مناي ال دا

 ذاملاد ريب ىبلوجامم اهلاؤ سلا تالف
 : نئاولان ورا ام غول ياهلا لقد عالٍ تالا مالا وب
 11 ارواطم مورا واللا ه6 عواطملا ةرخات تاو هس رو

 بلا بتنوولفئاشرلا /لببالا ورمل بألا ملعب لبنا ثيل

 0داوورورعور مول وسو رسما
 لألم موج بلوسلا عيب مال الل لالالا مال امال بل
 نانفاولا و املا لوجو لارا لب

 لرلاوربالؤ ا اوعرم م لوو فد ىلا و هب عري عرملا تافدثإ ديوث

 اس درا وجسا +

 اانا عرمالو لوو لمولا فدانا ادني ب دب ملا دوكسلل نا لاعبا
 8( داعاا عيكس افلا يو نايا دوخه

 رسال يعل ُ ١ برغل دبع و سيك لوا ياعرب للغد ا ىتلالا ديد و اسي

 41[ لزئب علا ذب نإ دينو بشر لان الو ببعلا
 ءارربال/لوعق ورب دن لال لاقي نا ردع م انمإ ئيئال ءادسيالا
 وا كنف بعل ني انسة وكلا ثوب للا
 1 0 0 ا كاب لئيم نال لقب ن5 اعمالك
 نبالثوو ارم لكتد لرسول اذب وكل ماعلا ذا نييك نذل

 ودب دلل 4 وو ف امم د 0



 اا دلو يمل مدع هديت انآ داك يارهرلا و سلاما

 اهنا عل تلا بنا اذجج وب بودطم مدع بل تي ظفلاذ امهنتسلا
 لم و لب اهدا ثوشلار لذ علاددإل اما ننؤلان ارنا يال امي
 ناكل يئبلاد دعبل عانس فد يطا نيرالاوب ليلا لج زعبل
 كولا دونم طا وادق ال اب بج نويت لطم اعلا
 عمريت باطلا ذ | نايبلا بلطد/باليف ما مودل ناك

 مب عنلؤط ب ماا ذل بقت لف باطل البث ل صام ناببلاو بمول ا
 00و اطرولا
 ءازرب | ائلهاذ 6 ند لصامو قول ناكر نبل نال# بعدك لا
 بالم انب دارا ليت نال كالا هطذ ةيّراو لس اة عربتع طن ال

 مب اهلل رذ ام ربلع تنال كازدبالا لع ماودلا
 كا بلف نقلل ءادد باغ نر قا قبرطلا نيم تالا
 ء نولس او نون وابا رثكناق داود بط طال وقت
 دهن للسلذ اعما واو «بف باكل نوبلبب تبلكأ ثلا لافالا

 ىلإ اذار( نر ل ثمان ماقام اعلا ذبل اثاؤ ضؤلا ن١
 ٌ ؛ ابرق (رباوم لع علال تا اسس لالا وؤنكاو ءانسيالا يالا
 : ]الالام ليد ب نزولا كات همس قلاطا وجل زمام ابا
 أ بوولاادمرلاو باونلاد املا هزل لالا 1 يملا مري لقول
111011101101011 



 لاكمال إي ثادارع لاب نا نكي ا ءالسلا ا روهسادر ناسك
 ”ةولاو ي وغلاء امعموبي مول | لابد وهّسآو راك اتالبسلعا 1 6 ارم ا

 سولب دا ءلجا اعف وطعم لج ةآٍ امولا لا روهتسع الخال دعب ءاوانم ان
 لامع سب 5 ر داري اوبس انور هلا دوصفمو ايهما مال 7 وكألا ممل
 زدارال اين ايلا عك اسال ىتساب لقال ةدارإيأ امرا لنج
 سنار ن زلال ةر لاياربرلا مالك اذ1 عر نلاتالهتسا يرمي طل
 لاو كولذلا طئاننالا نا غيونلا مالك قلما جالا نود تنذ“
 /اسبالا ولصئح ارسل نابالاو نيل هرم طوع ارو بدو
 44 |[ 7 ناي ولو 3 م( ردي د موا وكلش 21
 طال قدفدب الل ب نط عا لا ؛لاعملا دعو ومالا رتل لع ملع ادع
 ضنا نبل لب ملعبلسو ا مئاما للف عرلإصالاذ | نار يفلا
 000 يما نا و وهول ال صال ل بتلك
 بكردع زا اهئ اغسن مربعا آو ادب لخش تام كلذ

 بك انما امال /دنا1“م مد ةخماللا عب ماقمال
2" 

 كتلك افراق سول ها تلك 002 هتك كنتلقع
 رونا لاب 07 نيل لويعالا ل
 صا لا هبا نيونلاو بحت نكي بو ع تامل دكا
 العرب ناكب يدع يب د يئالهل اون الامذلا كلا ةيلورل
 بل فباكا لوو فاهم ام ندر اد لك لاع نال لقفل

٠. 



 ١ ل 0170 نتلطلاة ريكو _ورمو الاعأر نوع

 ١ 0 رثق/مال/ن بلا قو زل لعيرجال ل ةي انجل ع
 200 ملاذ راع ليلا بوجوب ولان /اهز ارب كروم عد ربا مازل
 1 و ا السك ربما ب للكل ان صفا

 قاب 2( دالاس داي باو لفعلاد 6 دولا هاطعا ثبم

 "قر ناكل ورد عب نب وج د ارلالعزلا آلا ملررو تكس

 06و ا لب“ سو لتزيد طعاما لاا ئداع

 " رتريرشلا لش سالو اب البخيل ملا: غرو نلعلجح

 ا الفد اه نهفش أراد لاو فلسا ل يآ واما
 رابتم الاولى قاف ل يلم ءانقفسإ لما لوغن آر تقم لد تش

 107 يي لاوس كذا ! 1ث الاطب ثيعو ناو صنعا

 مفلووج هانبمارخ او لكل غإ ضارغ عج. كنق
 ةفبلارب نساعد اسعاد اب لاك ل 20

 نيرو دعابماو ك4 لعلنا 01 تال قت

 ٍ 0 اؤمن وكل شلال ليا را يس
 ١ ظ0111 1 1 1 ةيلعامتال

 بالا ٌلقعو كش ل وبس انو تقل ورا بيبا ذا

 ا 5 تيجو نا. هقفشل ب ٌدوفسإ لرابظا ال
 السم لايقل نبا جفا /لاضال

 ٠ ري يمول زيه هج وع بكد ها حج 722 اة

0 

0 
2 

 ل

 2ابارجو



7, 

 1 7 سوط من اريام 0
 مك راح نوم 20 و هلن/ق حصل

 وأ / للعهد زعل ا بال بكي اعر ميلي كوك يلا ١

 ملفختتاووتل قرني رضا تقل هك نتا
 نعيد كروس مغ ن الك غلا.

 دجواص/ وخل امكن نملك كاد ال ارب /وخ

 .بضلاوصاميلكب ولقب اهتيسال بوو وبلا
 ظ 0 / يقتل يغاصالان ا الك فدسوتو حرزع
 ماللانهسولو تسرق انرال يا /ريرقدلا عت كوول

 8 ٠
 اكرلعجاو الناس زلاوارباعر بلع حو ا مقسوا
 تاصرمخا بوجول/ ينو إل: (ل هين !!(مرلا لدا
 الاب اعر يا ساعرملوث و جا نا فام

 ل زعزاو ف افك لرصاع يئن يكل لاق لوفد
 امال كالداللوقوقلا ل وقمازفنولو ليو ارلوق و ل
 يرطمبزلا مال ناب علال رس لوقي ناقل
 .. عرفخ راق لول اطوو رع ل تنويم نوما دعا ايئؤلالد
 مل” ص اول كلن اط | ضنك اكل جاولا لعد
 كنق اذن اربصالا ينور سزلا نال ننفعشر الاب اق

0 
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 بجاول رار ئدعاو لك 0 اهباقؤلوز صلال كا

 الك راسو لول ب حاولا لأرسال كبس
 ظ لاي وتلا لاذ لجل فو م ايصا وغلا مدل 00
 . "ياعو دلدزعم ارنعوت اوال زروخمت اند هللا فخ دقني
 ٠ لع ملبس نافعا وغلا نوي نبق ردت
1211 0 
 عوقو دقني عر ناو ذخج ركفو | ردقنلالك كئيب
 دام4 !يلعلا نال علا ةرتاتسالانيالد هالة وغم

 رئفمتر كن رسول ازال رمل ءفقو الاك نويالا_
 رام دوما مرتان جرجا لل دلكس يف يدهللا

 انركتو لوقو هرحو يدنا ن ودول م اورج عن مالا
 اوم وو نم ) راشلا يب اج/اميلع طر عا / زوج بك
 ب اكله يلرمزل لو وداي نانا قحذ مام تل
 ١ «انعلاوىلللصالايصو تاير سكن اف بدجرلا يقم ل 7
 ن وكنا ذاب 0 / اب امص /دنءايز (للنبر قال/ لع
 3 , |[ 570 رار 1 |

1 | 
 كبار ر رب جانب امسي ايبهيل# راثلات اوعنإ
 لعل عائررلا نولي نا داشلا باور ارا

 ” ا 00



 البو لينال نتءوشركف /اياعرسرجوب ذأ لا

 ظ ]هن افالرعم 200117 هل اعبر انللعالو ابوشالو

 . ماع ياتو انا نب النعل زرع
 اسد اع نراعي اءاصسا نيم ورش تيل ناو ةررك
 لاش لالغالااردهرنادارتد اهالي نذل يع
 غال م ذومازت نانا نار تس اربكوإ مداد
 هيرغالايانعلال ارث رن اصر انوا
 . سامع ا ايي لكماولا رار اريكااورع ”ءلطضا زياد

 با أل يجن ا اعلي راعن انا تايداعلايف ل كلاناجن إو
 2:25 7برهلان ا بَجآَ بلغنا ذ جنو ابهز نآلا

 ..ءاقيملاغانمعراتلاربغااع وعبر أل لوريم
 ١ الطب ئُمالعاززب ديلان ءذيدث/ل عل يإرلام ارك عرراع
 ملإ/راق اهقسا هانعزسبلز إلا شير تلا( لاغب يا
 ذارابح بتل اافو ناك( لالالا ولعت لوقو هك اوئلاد

 ّْ 001 , |تازلا ين ءاسعتن ا سغ/فاصقن لالالا

 فايس ضاباشلا
 وجب ازههنوللو يا رنولل لوقذ ان يلع سؤتتو ناس ريالا :
 دايتخال ارا ولان نور قرانا /رطغ اف س الفلا ب هر
 . ةفاالعفلا 5 /ئيهوجلارسو كسلا ل جز روش ام

/ 



 8 انفسالا رعت اف بالا  مزلاملراق هت 21 بروجولار عئارص لب اهتم يلعب وجرلا لوكس يل يقع اذ
 اعتب لعر مول ( رتل ازمير انو نوفا لرش مولاف كسل
 الاول وكمال دب ابلقعإوجو ن ولعل ارز ىرساخجب

 ل انئيل انرك و هتاال سلع كلل (ىكعللس جولي ظ
 5 ناطم عي يلغسر بولا "لاعبا ل مل ايرريع از يف ذا تحلم

 اهل نام قئسالا اذهب ابكر زلا مار قارس اوسلوت
 الاسف نق لازغلال ليلا موونلي ءاؤصنمرهص لوا ءاذف
 ال: ىالطالالعزلاف ايدل مزرل نمل وا طوس وملون لص| برجو ل
 4 اطالع ات الدود الأ نب تقحؤ روض لذا نانا نعلل
 الصا (مقئ بتي نااماو فس الغل ابعزنل ايدل »ا رناننس لح فصلوا متازو اصخابجزب نااما مزلا قاس انت بجاولا لعمزل اى اهتسا زا اطال يع ملام اكك دولنا كريتم لن

 هدر والذ | لوقو الصار ئرزل_ يمتد باق تسب لوقلا#
 انوا :نلكروما(/1ل هتك اش ف ب ئلا روُضَس الاي 7
 .. عيلقعلاس ىندم او ثناولال قتلا ن لن امال يق انا قداصلا
 كوالع نيل انترلوفن اف لقنلاي علفعلام هىدل ليو: بك
 ءاليتسألإ:,لبو ا: بج تت لاي / لسلك اعل لل ايكوتس ا

 رعكتول ه4 ليرلا ناهي حاشا ةنكدوم اوك الذ اود ١

 ب

 م

 أءاناه



 . ل تقود ةطلام ويب لرمي ليادبسيلأرعانم/ لع
 ليل دلالرالاءانبهع للا د//3/ قيس تف يوويلرلا

 ويلا الغل لعل معل اماقتللوكة عانم اع لععل /
' 

 تاقوقوم بو ةوشلات ابثادوراصلا تايئ/ى عى وق

 : بل 0, ناكل لعيوب /يكلوقد فعلا ع

 وس لاى عتملوق ف ءالبعسال ملوق د هريطبو سلب

 لام وكل وقكن ادنالا هع يوت ل و يلارصق يا

 مدامخ لكن الف سلبا يارا وعين لل نون(
 0 وارلعا لوقت ورئاذعت ىعف نقلت /ل ات اس يوسلا
 .٠ ا//ن وصور قلل انك لع عتلاز حل (ليبقن نيكو
 يسأل اع راس | نصوررلوق ماو اذاد (ن//يلع رضع
 لل بق نيولات ال عيليلد يقل موب اتتوك م بولتك ا
 هه َخآ[ن ملابس سلك ني ناراعا ولاة مولك اذه مويا
 يرقد قاخالان عيباننولان ان تانكي لولب
 ديب كساب ايحؤا عرمان ؤلب اياك ن 1نايبلااع
 || عدد انلال قي نالصالا ذا بلغلاق ير لولس سلا

 (ًغ ارلع ن وصون نوع لآ نس انلدص م َس
 معاسلا موت موي9 عترلوت ل يارب علا قلو ,نرقلاللبق يا اينعد

١ 



 الاجو اران ولخاوكء الس ازعل ارش ايا نوعرق ل آاولشرا
 ظ (ئراو-وزم لكاذه | ربع يقلل عل /|ن/ل الوتس
 00- مو تاوحاط الذ لدي ام ا خيب /ًران رولا ةتملوقث
 0 ا ورركلا نولي مكى بلا عبار لبق ثارآنلا
 : ها: لتامر نك اكل | نكد واولا.ر اا ||ولخو | ليقول نا
 | لفيف تززن تباثلاروقلإ ونمآ زلات ات يني نالقانبا

 ' نع ُولاَوْس الانا ونرلاب اعنا ٍنيآلامدهتلزن يإبكلا ٠
 ] لق تسرق للبت ذا لوق و بقل نيكل لسشعي
 |  عويفلوقن/ ان وواليئافاول لما ت ديالا شبح

 مالسالا عمو ورل|يردلوقوبب تب اكل وقلا زولك لليعقت ظ
 7 لل يكب وزوج ه[لاويخ لل 1اج ملوث جلست

 2 لكلا نلبي ةويحل اون ىلا كسلا ك#1ةلعسسقس
 ١ ' الدلو /واَباَزاتن ربل لالخ ٠ ثوبا رلامالا سم رهف

 58 : اهلا انوي زو طننست كالو ا داللاذع ام
 31 نط ووك نو نانعافوحتخ دوام ليون ّيحاّسب ب راصت
 ال" ملينا عوان تكاد نا اذ ىانلا اعدوقو اتملوق أع
 ضع 9 7 انو / اهيو لبا اس والاد دار اورج "و

 . اوهفولنككمويه ع ونرقلايواعا هترتايعاوتنتام ا للض الا
 2 ورلانوربر وصي ا فاتْم ل عت تاوجاذا و ورلا »اهبل صد اف“

 ! 0 8 ل
 5 يال ١

 ا 0

 4 ا 0



 42 ”دؤؤ اضي/ل وألا تقولاديعانأرول دبي رى ليلو ليلو

 "| ساوعلال بن خصولاب ليديعب و ىاالق وعمل

 رمالودوظلاُن سلايل ولاد اع/ نإ اول ٠

 تاة كك يشل طالاو [م تول
 4 وثا/ يام ثورات ناو ادن ارهكرات

 دوصب الروجلا عمان إ خوف رميا مالكوم ارب

 نير, كولا ربل /تقايد وعول اوس ام
 اضن ) اعم

 مسن و تائب مدع /ل لك نيجسو عا اديعاولائر ولك

 نإ دعلا لكن يَوَعلاف د 6 لتس عنب جاو ئلغ اع

 ناضولا رتل وجت باند يئل يكن ل وورصولائ ل
 يرلقلاول اربح ئعلاو يوب وشل لا طول اوعلا
 ةاواكز اخ بوتتمال دلو ولاغتآورجو نه ني اعتللا

 هر ين الخلا ثكيت نو غلاب نازل
 "لنا لويسلاع /1 01و (نو جيشا لاقل اوف رب ال

 نينا كال مك ل صاوعلاو ع ذونءال/نىئشلا و

 كلأيار 0 ٍ ايل سن 2 را هذ زم ايت وقول كل انالا وب

 ار يك كا عدم ارم يسال وزب الا داى ! ار فهيا د



 ظ يلو نول وال ستولاربغاول ا اعمالي وكم كامب
 اب“ نوف سؤ سلول كت ويف وفو اكو للاسقف ىم
 الفآرو لوك قاولاورن موو خءامزه داوم السيح
 . انااا ديبار صحا ل لاس قولادعي/ نا يا تيجنكداعا

 رعي الاعدام تقولاو ضر اوكيكديعاا زان يجاواوم ند
 تلاع وولا ناكاذاي/مزلب الو لوق/ض وول اوهب ام ىلع
 "نعول تاو اكد بك ادع كلب
 ' نونو لحابب ناكن يبغي | باوجاي مزلب الث 0 سب قفا واللعب لمالل و ن لو عيال دص انيس بالشمع
 لع ماظتناورلوق هضقاوملا عرش نموت ماده ايهما نوسايقولان(ن رعاووملاىاراعو لاسر مابي

 نا ناو فوجي ذل لاوس لعمال تاه اظن ليرعسلا ئ
 لإ الوبت كل وضع ملل نا نشل عتق ولا
 | عبط ودحالاءا دوو ث ورك لئديع/ل القي ناو ا
 0 ءالعيؤ/لالج نوريوهر وصال لوقت يعبةراعا الغ آلا
 . ي ٌرلاؤيرلاج مللا» لالا نالرعل ان ماللاو فل لاا 55 ادبندريب ويروي يصلا ووجولالا قادويريكا نارك
 هناي فداعالا يعرض الي! انصيا ةداعالا نب اللوق
 ل ةلاقشلار ع: نأىاوادبلا نابابن ال وق ءانبل ار مدك

 ومو ١



 اهمالاءادبسوف لوك اسالي كسلوآلا تول ا داعب ن اودب»
 نائرؤملاو اعلا قد الءبكلسمولايووجوء اوبس بم ان ظ

 ن انك سعف ناكل ومو لصا/ولك ام ئلبالف اهم اره تكولا
 هجؤلا ياعُر ناب ماعلال ايلول امآقدوجنولا ل امز نوف مدعلا
 لوثددوجولانامز قسبءدعلان اذ لاكيإعرآس يز اجل وك وأ
 ظ رقاب اهدقد لق لعد تىونإ ريت الش الا ل ١
 اذان الدوق ك لف ولاصياو ل وق لعور قا موق جلا

 كارلو فلامادعا دس ّيلصالاءازجالاةداع(يل/ضعبالصوو لا 0300
 لطم ات نصنع جر ناللالبْ إب حو يجوألا ع
 طل غد جض عن ولا[ مج مارتن رولا وعاو سولطملاو نم
 لرقم الكاذس قلل لال | ىرونلااهداثاو (رصاويتساإ

 | طنا ترلطلا رولا هاربا سسدصر وتل ينقل كالا
 وئاوعاجاؤ اللا قينكلعارب الكزس يالا نمو جيلا
 يسيل ناآلاررللاالص/ روت يطع وماسك بر للا
 مدولاعا#با ناس مث لاقي و امن يسلب درت جوج ماعلا
 لقاتل صفو ارآالاو#وقابنان ضن لك ينالوا :
 اقوي وطن وولء ل لصالا لامك نا نكت
 _.١اذو قطر ب اصالصن 1 دبل داري / يك اك لا لح
 !1 ملء ارا فكيل قس اللام اوبال وكول وافلاو ايلصأ



 ريجازارع شف لوك ن ربت لصالاءارربالا ظغك هلل( يك ” هك 2 -0 و ل نا

 4 ةازئيئابلارازج )| يريلصال رجالا لوتاوم ا نير لأ لقعلا 3 31 - , 7 هام دم / د ا
3 
 لاري هرف نجا راد__وقو لا َقلا ليا ةرلغلا لا 0 77 ل 000 ١ هلل هيد

 ظ كفل, ولا يف لال ب زعل ارياف عئئالإل د 23 د

 ا

 .الكنروت هاو زلئلال بكد الكر وللا نسال لتنال ولاول
 ظ 00 يعرو ياو مصل ف لل رم المكي ٠

 ١ مولاة اوزلارياوجلاب نوي وياك اجلا نول طاروق

 0+ لاب تلح ربا ور واتا لل لاا



 العنب ادب ود ولج بن كا هت موق نأ نصي نع نول
 كيلر يع عرانب اان اد اوم رج انت لعول اجري
 , لاف وعر والادائايوعد نإ جس اكتر
 اناا خي نر يلا يابه راد بلا ةري الو ريك دو
 عم لقد نار بتي الوقود رباع لت 2 11//نورعل اري غنيم
 ب هوو انئي/ هيوهشس ار لو ازإو ناجل اري (همرلوت بوم

 0 رع |ةركن الم ال |فيسا ووو الاد (/ عر ليل د نعوم

 ' لن ريلاب جاهم ويا كلإ [(نلعمن وكر زئتلاو قا ضال/ لع

 اماةيسخمالب اثالبب ارز ياصارآوبإ اركب ايف نيكرولت
 هللا وك تملا هلو الوقعسر ون لك مالا قت
 لبتو ُْر نيل[ ل (عالابتك ال وق نق مالا لوف
 دن لقانا ت كيلو يئادؤن اًناسج/ ت تك رع
 اككاتلباهم كسا قدؤكيي هس ند العجيل ويشن اللاذع
 رص هاو قاوم وج مولل_القثا وجيل رن ار ون اناصا
 ىمب و نانو ن هلل ارب ان اى رم ا نربي ذ
 . هوك تك ان امالي (ز نال تك اعز دوغ الا
 لل اعالان ويف يل نلبس نيجي را يور ثكاوم ا
 دالاكنئللإو نوي ئلاوب( زد لاعالا بتكنا
 لاب نايوالال بكج اكلابر الاف راش لال ودا نؤرلا

 ل



 اولا اباتكلانيسيق هانم ا تال للوصل انك
 هلا ين آولا مارب اع اًناوك 4 د نبال اممجو لعل
 ا [ادح ساكت وش نيكي انك لا مام (دهتس الق
 . الاب لاعم جال اوفا نول روت يكن اسما اوئباوردوق7
 . انيطعا م ملوقل_وق ار دع ل طال للك لعلاط | رع

 رك( د انو يعش ايالا 0 نيركا ومروان يرضي وكلا
 اهقدو وشريت االا»كوقت مالكاذطم فقول ا 7
 161ج ئاومل ان يرلث نواه ثول عدس نب
 ن ايلا لعوا ط امل ايلعلاقفوشح امي للطي اولاكرثد .مياومالاللوف اسياريلكل رن نوح العلي ثوككالابطعا
 شك | هكؤوللا يانا لاق ونا يورو نموكايلعوا
 - او سلا طيبا ؟لسفلان لجإر سا يعي ير مند ع7
 ناو يصاعلا رئت ياك دان ضصوعوع لجو للا نم
 لاى رايز فاو رونار يس صوعبسو ار رئوللان ا لاكي

 ظ برطا كوبل ون بازيلا نبب ويبسلا نلي اذه يلخ ظ
 رطل كرب كو لتيد ورك 2 نولي ذوو لكسم ا نم
 ا تلا اَنلا! بشل نأ جبت مالا ذه قو نا الب /

 راكي سجل لذ توكلي وتطعلاوترل نولي نا مزليا
 كركم آلا يبالن ازوكو رطب الف مسير نموت



 5 د

 “اننا لغرانإو ضنا كي الواد ان |لوضو مدعيل
 انا بسس الن املوك سطع الفي (يطي الذل و ذثدمالكادشب
 قانيالازهبو تكل لوخو ابق فول ا نوكيا نايل
221111111111 
 برك /نورو ذاَيَءْرَح (نسدحاووشلاس دلل كح

 ”تانميودآنو طاعلإ )بى اس ا نادورشل اولا

 لان طلنا ناعم لكقرشحل موي لدطن نياق لوسكرإب لا
 بطال ارجوك رحت اياد ووجوب / ناو ن /ازلارغفاورعوإ
 داير فياو راين لكل زوج تملا
 ا لريظوروسو ن ارادت روت ماركت م مالكا ذه روم ا
 7 يلج وفوق ياازقتو بالرد اد ل فوج و لول رايها

 ملنلافثركااذهّن/ل هي ن اوه روقمي وسب او جى

 او اةعالا كلانا لفن ارزلا قاريسو دورت اهيا

 لعام ناو اذه ف طول ن هنن ءاتسين لن ويلوق د دوهوتملا
 فلو اونو بنا وشلون عيند اب بيكا

 . ناز اكقتيلاعكولااوبلط افارنامز اخرا راتما
 ول اوبل ان مقتلاضتولاف ادب نان لاكي نايس ان 0
 نازماو طتلانصاو َلكف تقولار كين |الاولاطوآتلا

7 

 طل ربحالا ف وقول لعام ناز ا يئررخال/فوتول انوي ٠



 وقلم اف وفوفولا نب اطسوتمن إلي ثويولا نو . طاقلاو تقول اليد نيغركاويفتوككؤ يدك لآالاذا
 ناس نءاناتب تناكت جالك لوملادةنجافارزاكسا#

 لا ناو [تلوتبو وورد قو نيدسلا ءامجل بلا ايزل"
 ,بلعوت تو فاسلاه ال امنا نان هن طوبهول اذا ينج
 مال الو وترم دنياك نانا كلذ نديكن القنا
 اهزنزاسبلالياراحورصمئا وسر لوو عامل فلام وتُم
 عالم حر هل اءاجارعزرادةغالبلا يربي ئايتلانذ
 -32/نامسلا كونوا لفكتلوت ونيت, ان | نودةنجلا
 لزينلاو يدم ادوبجن ماوانتمطوبولا نون اوكي
 . رناوٌلبان نبع صشو ري صلاه رك ذ قاع
 ءاوقب سن رول لس ؤسللس وسلا وف يب نا يع نوكأ
 ٌسؤ بس وقس نار اعلوق و يووالا يبارك نما عر سمع
 نبلادكيل ال كذ مونت عاب اوصال كرانلانادنطلا

4 21 
 و وبول مذالاذدب ل رف كل زمني اكو يزلرارلا لجان د دابتملا داو | د عاج ا ا 1 لقدر يو سدمام اها ٠١ سم ١ اي ذل/ل عجز لفك ن آجال رتل | بذل ابيل معرف

 مزاللوقثمسالكاذدباظلانكبلو ىف عذلام العجان
 0اي نالْس ميلاد يعي لان ا ]لابو ب اووجول

 ْ رارلا



 ةالاط ةو

 اين نانا لك اكو سو (تئاهاظت يزل,“
 د وبخوم ولن اوبس انلاىعئاماق اوك بر اعلاي وابو 2
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 لك يعين لعفلا ملكا يراني كتله الم [نع
 ن (يلعفو راشلاعركذالك ارسال ايلعو ل ىلع راسم ا
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 ١ ماكل ثمو لقت لرتلاتقددوجول الق لطم ا وم اوك: لإ

 وبلا والا لشن ممالك ريع يو يد لن قلل هاك
 راداز 62 آل/ يد وعول /نود (ةلارا د( ف (يرلا يروجول 8

 قر شتإليانإو رئي ا آر تمانانانر هك محال صو عبلا
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 ظ كوب و لب رلكعلاغ تلو يلع سايكلاو قال دوبل ا وب
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 هسا د يل فلا عونا يولا هول ماوولاوجوا ران ظ
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 "للا للرب ليج ل لك نميئف اا ذات او راشلا
 . ١ ءاوكو رووا ذب | مالك صاعو نوعا ماددلا يالا
 12110101111101 يس
 وذ اللف ثمل رب بج نأ من نفاؤ لوكا
 ظ قلاع يلو الا ني وا ميصوتلاايوالصا وتلا فكن لو
 زيالث نمووصئم اياب عافتنال نك هربا كلي لوكاس ءاتف
 مع اطاذس ثانلا : 1 نسون اسلاووج) ليي العا
 . كارم وتل وزعت يتتنب ناكسنرلا نعوم ارفق ليسوتأ
 يوامو لص انني كاما ورلا نان الرب عسالان عرج
 يامل اننا مامن ت نو راش فكل اةحالاو ق7
 لكن ميار لوقو دوج ا عافت الل شكت اجب إد وصقل |
 جولات لاوب لئلا نمدوستلل ننال رلى ثلا
 نورا ليل ل اتيرق باطن اذه لكوكب عامشالا فخ
 ةلاضوم ايعنبان ان لالولا موري جو لا لأ سلك هتملوت
 ركل لولا ةينناباذمه ون رو اسنيم يحرك ينك لاقي منع
 7 ناو نجا اوقات اين ا يسب حذو قر الاملاك ودح ا
 الان ال ىف نينا يوس يبا حاير اص| وخد دعب ناينغت
 ربئاثام ذل عا عيوتيالإتاع تلا ينال انتظم يزيل يناس
 لع يلكيوقبا إب انتمر بطر دع يتويوخي اليانعلايفالد ء اننم

| 



 / لاوس اتنانياغانايلعرد قوسد كة اوجاع امو
ناَدنإ تلال وق

 كطءدنهلازلكاعطسادا
 7 انتا / 3 ميك

 انربل ثلا دارا تاوعاشلامالاذب تي ازال رون رب افلا و
 للدور جار فااذلف بو نر نر عاجز وطم وم
 كاطبشلا لا بروتلا,ليضكإ ف ئياءورول اور / نال
 را ا(ييشام ولا الكر كسا كلذ و (ب انالارب لفعل

 0 0 ءاعسلاو مارفملا طرا اننلان سئ لرحو

 ”/” ان (لشالة يضوزلرقتوف /زايولاومكيذل نعم اً

 هر موك قي رايك بغا ندب نإ لن ايرضل | تم
 قلطلابلا 2ددب يعاني ا سالت دبالن ارا نوبشلا
 نكيانجيلا سرؤلاو د ثلا ' نزلا ولارب ايلا لب

 006لوعبه ءّشلاو/لثل ديعانابيولكرونا نوني
 نيكاذاد ةيناخر [نل13ْب7/نوئاعاوبلعب باص 52

 اركان را الفم ملط امو رولا نيزعر اجو ءوق يالا
 ن ايو يكلف دي يذلا ما /يزاجالاورلوق راسك اماوقك

 ميكن اتسم نو نطو ت عضم نكمل قد
 لسا ق وفدا الاذغا ع يرطللط ناو امل كينعل ادام
 اناعرؤرربكال اراصالا عب مرهصال مو رلوعا كا تصحو ْ
 اوبسيْزاملوو خالك فك ل ئازس ن ايئاض/ُث سا( | لولد اهُعَحس



 هيلو ماظن لمرور اف ف لالش مالكا زم كلا تايث بكن رانا ناوجسيكتلا ركب كر قعد ووتتوبابك
 . آلا نعبر نإو ابدع ان باستحالاد وْ يحاَهادِ 3 امولعج ما عباس وبن كبك 4 سان اسس (سيلزر يبلانا
 0 لا ءاروبتازب ناين ا لكي ري رمسلا نهد“ ارْدلا قع يف ول اطولاطتس كان ب اباوقتتاواتغلا ناني ايليت داوم
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 نكانلافا لاو طلغوسو يلع مئئلاعاجالار جراما ليقع ذكوز عدلا وتنام افلا ئه كي قا للعوباا مل لّهسالان ورب قضد,ينالا دبل عت ورفالو نوزصع ير رم اوا مدل امثت اوكاو اراب وا -
 رتب رن عتوبث هزل الف يارزطمؤك اننلا شمالك ع
 اييغدام فلو ناذ 6 سيرغي. ه4 هيف نار كتعا ٠ نئزؤم/لائالصا امال اءفل اتررليالئ افي وع ارنكنإلل

 ل



 شيف اذكرك كنوع اكيد انعا نعل غن يخي
 فلاخاآلاو لوقو نمي ام يلعرفتلال وكة مقاوم ا
 6 اهازوجالذالصافلاغاز م البتعاجإن كوني السما
 08 نكن قاظلوصال/ملع قر عام لع لسا اوبلاف لاك
 : امن (يعد امنا دلو ن /ثإ لرنمالهَن يق عاعإلا م
 طلال بسيط وراو تير اوبكوق و ؤليرطميعف 4 ريباك
 . ١ ةايلامار/ قنات ةراشلاد اجا وكب مي لاي
 .2- ١ ةلالوديتو لابو انيلكتريقلادابرظا عت نكمل نايوزرج
 . دارا ثم اللا دم مول نعل عسي ني طالرق يلع
 لبن سنولن اجي يقل ليت نويل اه افلاووقلا
 0( العجي نر ؤ تيسر نا تيدبامو اقتءلوق يف لممرفكا 3 وبحو
 ال نادال تضوميلع مهرج مرعل عل امو (ظيلغت هن ايدالك قارلا

 كالاغي ني فئارعت ندد للة لامال عشا نيسوموتب
 . تلف لات بحاصتاطع بنو بلتيارج د ؤفلإ ماعرلا يا لعصت
 ىطئركالراردملا زك قالو الخير عيالنا ايع
 . قطني ناحاعثآ# ماللازهدننا_ يع ازج تلقب ات هك

  اقسناويزن آو هج الخوال اء تال لني لخد مكلوقب
 والناس جوا هرتاار كو مق ءاز قير لد يلع هدانا يم

 4 4 نرخ 000 ا

 (نمرزل ع ئالو بوب يارد لا نإ باوبأذ تسيافلا أتي ماع
 : مدا يي ' ظ ١ ٠
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 كف تاعوم لكن الكا زم تاوزنا مخك نمل
 واانيابكرقاولا زيا اذلاوسائلا بناتك كيلزنا ركع

 الايه اعورحاانسب ابر ررفالاليؤسوتاصو صن يك
 هس علاوخ مالا ذب اعاجبرلبقو نايال رجب ئللا ل دانتي سافل
 ملفي فرص بلع زعزع عينك ام اناني

 يف عازنالو وتل ينونجل ا رسب ند لكاضي او تايوتا اب قدبإ

 اسلم انتو يروتلاو ماكل ل ئاابد ال /| توق
 هعسيعال ندد دعتسب : (نتماو نوتيلا علك و لدعب أرضي
 ل وقطر وتل رلك اذ فاك نوبل ربط ويا رعت لك
 ًّس لل دئسمالا جا وقس نار الكون يبول شبل وارجو
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 انسان خبال نابالاوبذاكل ا ىنس/ نايلي لال اليلءانلا وجا مرتب فل قانا لاعب )لول يق اعو محام نا



 دلو عووكيلا بويع الارسالا د لَونو بزكن ماع
 سيلا باع كان الإ د10اب اواو نالالع وك زعا

 رجا لج نروجادأل رباط لور وو بو
 . مللاوكسح اربخمآللا بروك بلا لسا وبوتن / دكت ضب
 ملوك وعل بعل نيكل يف يركن نم اعالاو يوكساوبب
 بادغلان اازلب مالكا سنن نعت ب رلكا ولع نوللاينعا
 وببو د فصوع// وعقاب ازئل|نوكا ذرب لكتب زيلع نإ اك
 وسلاو موبل (ي ”لااوواطن يلغوضو لولو بزكل لكن وكلا

 ول ماهل رولان كاولا وشي بسلا /6 نيف ل /يلع 2
 - طرق ل عبرا رانرقتوار فهلا يك اراصختأمشيالفازنعمل

 ل اس الذليل عال ير / 1117 : اللا يراود

 .اوءرفايياب لي نا وجالدما»'هةؤ لايف اهاطم يؤ اوفا
 أو تاللاذبب نولماوناكبرعلادان/ت الدلال نعرب ١

 تكا رو نصا: مزق ل كلا يف روبوت لاشلا نا
 ملوسو نا ث وعبّسال ٠,يد نطيشلان وعبتياوثاكد َنيلان الد
 دتدتاوجضالاو تاررسلا قل اخناب تول و قباون مجال يق

 روت غرور لوو ككل اطيضلا مكاني نساو نزح 1
 0 ل 1
 4 ناكل اوؤزنلو /نيورلاب لافتاكرئرلاوز ن ايلا



 قئيسلا وسيف /نك م [نالن 1 لطعلاوو كير ابنا تبن ناورعرلاويثدبلاث زاوك 2 انسسا» ,رعرل ارب لوغي نا 0 ننلاو دوريلاكي ب تلاو# ةخوناليتركأ» ن ايدال اعبي
 ش رئزلاو قانالإ كير ياتع ضع مالسإل ار اس ارظأ و ع 7
 ةوولا انما /ع يرام ضب ا الكونت مرو اناذ“ ا

 لوئازع نسيت امو ريالق ل يعم امو ةلزالا «ذيو لعوب المع
 لقؤاللوقو الو الطب ارق ري اياوقوتبا ستراك كسا ام
 شعل ويت ةكا/ ان ةحابالا احا مدع نوكيا وحياك هي ولك .ئاازوكرولوق يف انين قا يي !لوق حاب لا
 م ابنا[ ت هس بانا لم ليس كييرزور عزو امج وب قؤتلا زوجا . ل :/ك ان فشق تلاد عن ولكن اذ ارك اضف ؤتلانوك

 5 ةااداماوت لئاقلاانبإ نا ئجبلسيق امر رياك وكم ل 2 دالبيوعرربال اج بجريدوقد يانا ب( موزعلا ضقلورللا

 4, اناإلع نيدعاف تسلا اببازمنموؤتلا وبر وف: لوقف ضعبلا
 ب4 كسل مان ود لتس ل ماع وفياس اه لام نإ
 رررفرلولاإ ناس ولاز وكم اوف سلوق كا دان رو علت لزتعلال وانتي نيس س ضف عبلاوج سمسا داللالإ
 علو قلازان ود. يكس اضاع سوية انما فيينا رخل 00 2 //عحا وق ن السواك ا
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 يدا ركلات, نعل وك (لقعلاوقإإلوق اوربا
 _ الانا اليلد|4 يوعولوت خانك او خ راشلا لوف

 ءالئاسولو ءارب جويل عدا نار ال ناؤثلا
 انلؤ تيداعالاو تال هر ثا /يدبالا رك كيحور نا

 اووجيو ,و ابع نع يوتل لابو يدلا وسو هَلوقوك ريك ١
 وع وْرل [ثنااعيمْ بزل ان ات ءايسل نع

 . ليلعارلوسرت وسلا طير طر اننا موعبلوتلار راكع سائل
 و ارسم لزئئلاو نوكمويلاد عا( 9اينرلا

 / ابنك ضرما 2 تيا براعالاو تالي لاا

 ارغاوايال/ ب لشي ناو الدنا نا اهتملو ميول  هلورل :

 ٠ يضايق راعلا ن اعاني اعل كلب لال اوشن
 صيصخأوبللاز/12 هياكق راعتل ير لظرو رثع بجاد نيت(
 ا ارو اعط شلان اولا اع يال يختل ياغصلا
10000001111 

 اًلينلا واش نا [وّج يس لالا ْْع يعد رغب جتا اري اهنصلا

 4 ة لتعم عنا لعياَيال,وعادلعؤ وغم و: ةمالك
 / انصالب انس اي نال لذ نود امرؤ 24 هلوق بنوا

 فوك وتلاب نوركم (لرشلا نوط قجوتل ب نول رياك :
 نب هلو وواتلا نذل هب نال الث ص اعمار /لوخحم
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 يلع ريو رورلععبجاوو تاعيوتل ب ةنوعلارب بكلتا
 بصير اناا لع 6 او تالت ضارثعالا هزم امم
 | وصلو رغلالععر اوسهيوتلا ةئورقل ريايلاو رياسل| فعلا
 ويللعلان الوئام الث نم اإ د لير امالا» تاب لاهيا اعجا
 .- رد لإ لضلخ جو (/ربطلا اجرا نا كيواقالاتآاللا

 سائر سناك لك ربت ةراسلاب صرخ :
 4 ابنا خنالؤررانسلاويايكا ارو د اكرماعان دينا
 ل يوفر انسلا نتيابكادد رباب اب نار وجلالي نال

 نصور وسبا دو وافل بيباسإ ربل كراس دخ#
 هرج بجاوينعار نك دنك باج وخمل انو نافيا بي امناريخ
 الردع باور افبسانلان خي و خت كر اننا
 0 اا طا
 كير 1 او اف الما (مبتيو ناو مدت جاو ماعرابكلا
 بوصولالت بالا ْركو ور نوب ول واطساع وقول
 . االول دهب ءا وو صن ا حئلدقو لوق انررهب وجر اد ايا
 ١ لقول لعبا رترلأ راشلا نا تبدو[ اذولا ررطتسا
 ٠ رقورلفو/ ب ارجإلصااناو لعلام جاوجا قار ارغتسا
 2 ريعل الو 0 انهئاجو جول (يوع درب نمسا وصمم وصولا | ١ عه نوط اجا وواطتس ادا لاهانار اوصل

 ص بوسع
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 ع 4

 | 0-3 7 ا 1 0
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 ال اذبر ملا وتل ة نورد بكوريا يصنع
 0 نوه 1ابس تو وئلان ورب (. ارث علا هوك امرا

 لإ ب وول يوعقو وَ يونلانو مرش ابك يلع
 يكسإ لا هزيل ار طنساب اوان وك اس هك انض

ر ادا 6لوسو دامو لووك
 مل وقو اهيا اهرزح

 - قلإثا كم لوُك ارجاملاخر ترو اوفيس اسوي و 4

 لدلالة صانار جوبا امو هيتس[ هين يجؤل
 عوقولاي اوس هما .بوعرلا_ ر»عوئولا/ عن

ب ممر طجو تنل ولملاع تفرع نم مولاي اق
 زغتازو

 مالا ذوب ق7 ب اوج يصد محرم و ءعاشالا بنو

 هتجور يدا ديعول او اكارزاوجإإ/ يع اسال دعا زب لو

 هتويفصو و /ذي اصف صوبال كولين اع ازاء عاّسالا

رو1ب او جرم الااذعبإ يازتأت /و عبيدة لوقو اضم
 ريع 

 ل ةوسوبلوزيا مورق باوك لت فطر نراك
 ا لام ةام يعل لوكا عاجالاب فسر وول

 ا ج// ل اد يشل يلع ابان يب نان اب نرالل د يع ولاريأ

 يشك جل وت هاللا ارب يسال كلش عدل نال لكتب

 ملوتب رع وكت اع ناصر لن( إو لا 1/ فخ
 ّ م/م 8 2 2 /5 7

 هس“ 6/الئهسبأء ص املا علوزد يالا ايكو ارسل ٠



 : دا مالنا وق ؛لعدنلال م اصحاا ريك وص ةاعبالمالل جيلاني فعمل ناك ل تام يلع ايام ناوي لينم وللي اهصلا نم ترغب لامك مقرف نيام بابك راسلوا ؤخروت اهنا ء؛ بنر از نود امج يلو اما اسيا حوقول ايكيا دي للم 7 راشار لواط نإربعتآو نارا ود خوقولاوو ل0 انين لم نام عوقولا 1 /يارينبال/ بارخباوسكلاوالا كك ذياناةلوالا ثار اشلا امك ل اهعلا عوف لا» سلال ب كولا اوجاربدحا نؤلج ب يع نسلم نوع قوبل يال اريل ايا زلك لوك يرمول اهلاي البلد (مابق مدعلرلرتام لل ارم 54 :/نارييوعرلام لالا ما موكل والا حوراسلا نلاموميلرلامايغن مدحت ع 2 4 اصل ااعباهعلاأ وار وت ضالا عاما و تسلا ب انك فاول ختب م اهلط لن ضال يدابلا ب لدي 3 اباه دي ار يعولا ب قلم انزال نانو اوراري اللول ايلا | يعولا 1و نشل ب يل /ن درب ويعل ا, امد عو لانا .لوك مريت زكا مردب ايما هيلا ليت عولاروصز نال ءاندل د يعول روس ف ناصعلالعاأمرلا (ٍر قيل اسنال |! رصقباار ابخالا(ةسقب الر يتولاررعلاتاب91ا

 لربد 1١ 0-0



 ا 2انُف كري رس دز لا اجنفوكو ياعوقو ع لو

 مشل يقوي فاكلا نالضآ خر ا و دئاطلا]يبكانإ تجرد

 . اموغمو (ص او وفكلاع |ونإ /رانكأذ] , /لاذاخوئولأو طق لث

 . ايي لايع زبك لكرولد عاجل: نكي يع كل ادع

 مو دريافصلا دوك ريق لب انئجالإقيدلعتلاو ليلو

 رق 0 "دولا يكد والا فمك ذم
 : ريالا ينل وقوي | طوفول / عطفا لوق اننا يه

 لك//د وكلب انهلال جا بيرغتلامدعولع تاكل ريال

1 0 / 

 7 !ريبقنلا شناص عا سارع ار نلم يلعب ع

 لو ريابلاز هللا لب ايم يعس تل ةيبكا تل لذ وليد

 مر ةكهظيب اوت 55 امن لطم

 )ا 5 خت شاك نمل ءزخ نك ري
 وسلا رفع ال ةرياق |لعس اجا باتلا سنو

 لا [قربعتلاي ةريالثوبتتكما والطمع ايلا سبلا|لص أم

 ا وذملاموزلوا اندم طجابك غباتئج

 0 لع معو وتلوك لس /كليدإب يتسلم قا يرو

 5 ينل ريتعس ر ا, اهسلار فعن الع آو ليلد درب سن 8

  قرنلا قتال روف بو روف اغصلا لج



 ءياالباهدلاييوسامتنجااذاربعلاّنا لبنا  ةياقالب باتتجالابعيلعتلاو دوفانلاد نوزعلا غلا ياغصل ار
 ونيكول لص بكام اذاو نوتيلا تن
 ب وللا بلع شانه عازشلا ناموس راكع لانا با لربك اع انشنلاو لوثر ياش ن3 لافش ل تبن اهترلوث لس اييوترانملا ضع ل جوري اهلا لات اريابلك سدا /لوقأت 3 نال انتل 6 لاو رنا رعب راش ناضل اصاذك ناو( ن قلل يعز يركن ا ب ناو الا ربات ب انتمالا عطا يف نوكيا فش زهن يعن وخر !نزرقكإراغصلا ل
 والاول تذالل ا[ /لوننآآل يور عرس بابكاولما م
 هسالازعب خوقولا مزلبسال نتسالاناياعونج لم ئاواتب وا لوعرلا مدعلا ا مجررلان نمل ع انسلا ناو /نىؤشلا لانك را [اقاسوت طع د يذلا الرج ندين نبل
 لقائنا صو مرعا عاهل ناعما وبا لوضدلامدعلل |ملت
 0 املسال لو هراث/لوحد عا عاوْسلا ب عاين اراجراتلا
 0 انضم عنو ا مول ضان نويت نمل او نزضوما 0 هوتزلراوتس (نا لع را نالاصنو رف الراب لوم ميونزل يا اتمولاو :سينوللو ءلرثتعافشلا عام ت دو راك الث ع اهلا نازح وقد ملال افشل نادت  ىئيتسا ناك

 ائىإ 0

/ 
 ااا



 حبل وان ذنب ب وئزلا وك لكلطَت الة عاشر انتتسالا نا
 ”ةبواطم اوني( |ريابللاب ام (لوانّعو اول او نسا

 - (مدعنال :جررلاق رلى بلا /يلعو عاهشلات ويرولِع لَ
 6 ا// عربا لشباب تكول اك ا يقرر ضتغسالدح تلا
 هع اسفي 5 (عتملوف بولس ْناَوَكاو مهالك/لعجرر ايلا د /

 ناكأ /اورياهالار اس نحف اهشلات وبن روف اشلا

 ىف وماتوا رعو ر ثاو؟امطعروم ريالا زعا ضن ينل
 ةعاهشلاص فيي قاطع فاشل تاس (مرليعس الو رلرت
 ات الار غشير فلال وكن /ل تكبتا/ ب اؤنلات د ( لولو

 لقيمداللا دبا يرطب, لقتال زم بقيم ويوسع شب تءاجن
 2 ىلا اك نيْضرش يزال توتو وق رمال ده عيط ا
 /ةع/ ل فنكزنلا ايسيف ىدقو زركون ا نسل لصاورسءلوث
 7 ريغلاوتحيل للي تاداوسةعالا 0اس
 طيب برسل“ نمياكئاوادارف/قيرطل تا قف رلوثآ تحل ايار ذا
 7 جا ري دصاعرش كلب نعت لبقي ا باج ةيركلا ألا
 مهين( ثا يبطل سوفنل | جان/لبقن امان عاهشل تلت
 سول[ سوؤنل احا يجوئلا عب نر يخش او رئصاعلالوؤنلا
 يذل ١ قىيلايوئلالجالءاوبقمن ولما عاقش كوكل, عونشللا
 الشلال ان الصا رب ةيناغن انف اياجر ا روكيراظءاصعلا



 يلع |علاوو لب لاني فزلؤنل (8ابس تدقد عاكاشيا
 0! زوتتأو صوئشسالا مرعي لع لارا نمل ريم ماتا فروعنا
 ”يز اوليقاشبا رار اةجاريضملا »ضاعن قابس النا
  بكطاغيردنلا ليلا نانا موشي نماريإإضلا عرج لوطن
 . طال قزررلا فل الصلت رويت بموعد علا
 وقوف ركل ليقول ون سا عمال رن وكان وسي
 لايزيد مالا زس اً ددعب اطياويأيل اهعوق وكؤنل اق اهيسإ

 ُء سلا وبق ن وفروبف تنبأ ذادوورلطلا ناب عاولاادلا

21011100 

 تزرع طار ناوي ديغول
 لك ابوك اسال لك اباوع مروي وعسل 7
 لدا ىلناةالييقسسا»ث زيوس لت كرينا
 قانا لقا ليل عدع ا نوت | سلال عوسم الو دارلا
 اج سور (لارعالا والعم /و زل ود لب سن ب 8 دنا مك فاعلا م لا
 تحصل ول لذوكد دانلايثرمالالاعازمو نري انا طلصلا يينوقولا لاح( بانالاءاطعا لاح رن اوصالا ويس ٠ إد اناني لوو طوع اقوال وتوكل
 كلكم اشإلا ديا ق »إكس كل اراك (صيصَع
 نوف ياسلك نأ مها اهب ير اراالنيلاولعلالرلاوت /
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 رزعملالرلان درب ةاادالا(ن/عرّيصاخ دارالاو ّماعلالذ

 لفنلاو ضو لصول < تناكهماعلا لالرلا تلق الصار يأج
 نيهّيصر انا نيزولا كلل صاع ةوارالاو موولل
 |ةلالرلا هرم ص سخن كسع افلا توسل علارلالالرلابح
 سيمبا ن جم الا»دهءلدالاندباءتتعافشلا نم وكاعلارلا

 هات اذشسلا و ث يليلد لاقينإ يزول الد ائعشقاوم ا سيف
 ع اقْسلاس انا انا الدو تاكوالاو صال هماعن ولكن |
 مع اهْسالسْسال ل تاوالاو ص سال تم اخ ن ولبن اّربال

 لل ماعل وعم دقصو او تائدالاو بي 1ص للكقح ب

 0ثينئج يع يغسل يشل نر مدعوزعلنيلخ أنو

 ئيبس/ا ذات ز يركز دتك نم ينص علل نوال ناراش ال

 تيل - روونسل انك يوزعلا ناك انياويغصميب زولا كي بلا

 [الؤالسعب ازعل وجا ينص كم ززاوسب ع رزنعل بهم نم
 8 مح !لوولا |اصإ مشب فاروس اما لع يور املا
 بتتكمو ازيرا نةبتنجا اوس زتسا كرب بازعل |
 جما رو ا وسلا مرؤعلان والف وف نادرا
 يندم بت ينيزس غو زعل وبك مولدات
 مل وسل اوجاع لعيب عر اشل |مالكن | تفند



 -. للا نجا نعو.درئاذةنجب اد نايالا زارع نال عامبال ب طبشال
 لالخ وار ناز اوم وتمنع و ثلا نع عيونا نرخ اال[
 ٠ ن ايالادآج يواو رين انكم اللا ذب هوك يوك ازخلا
 لاف, زج اوما اوئلادا)َن ااضيإ مولعمو رظعال لس اون اون
 ظ واوئمآنزلان امن حاجاللافل نول وهزم رولذل /
 لوا العامل الملا إلع لالرتسالا بسس اك اصلا اول
 جسر لاخلا ادئسمالا ذمه ينبع رع الك ذرب ل ازتعالا بسب رمز[ طبتنللنايالارزعراعد نمدولخ معياعرريد لوول
 ١ رشات املا ولاد نايالا ل عرسوررؤلا تانج / لوصدلا
 0 نا لعءانب نايالإ بيل عال نعرولخ ماكي عرب رب نجا لهدا 00 .اهراثلاف ْندرَلُك /وسؤلا م ةريبا كرر اللعب فري /
 تالا نوللف  اسلا لاعالا راو بكا جكس نيب لمخلاب لاقل
 بسم لطي لوقو ن ايلا درج نجا ليل نينؤم ا نول يلع لآ
 ءانلالفوزنزاور إل كسك نادم كازتعالا لبا
 ريب نه الطالاي عيار 1 جلعجت دءلت صل اخو
 ربزبالة ينم عضلاو عشا تو ىتلازا وجور يالث ارو ل!
 يل اهيزر اوزه تسد (ةئلازا جوري الخس دة الكا ذهل ظااسكي و للم يق ير عتْالا ئمازلا ل يدرلااذسم# يانج العوآ ا
 7 انكلا عي ض ثاكاؤ متو افنعر انل/َقيهشَس إرم وكن از اوك

 ا قاطا ١



 بالعز سام ب/ذعللذ ىو رس سول اش بازئلا نسائنا
 يدلك /ن ولأ ذبب لغتان لَ انياوس نكن و يسوم
 ملوث ول اريح نوكيلغيلدال امرا ولع عمر صرنا

 لقرب سرب سيل الضال زعجلا يان يلرلازس 3

 . وسعر انلا يري ايلا جاوولغ مدع ا مصر لكيرشلل

 عزل يلع ضر دعا فو ولغاردحياعلآرلا دوعن الص
 لصف صالك . !الولاول فر صئاخ روم ,ل وتاب [اتعع ئري ا: شيال تنراعإ و |
 نزلي ل1 مصوبلامفنالازاويؤعصوخمالا (ئرلار اضم

 راسءليفن/ ل وتاماللاذدب انرعديطزيعر تكي يعلا اذ
 ولم جي قفنلازعصلاغيع اينرلا اضمن | ئعتاينرلا
 2م يزعالا عابر دص زج ع /ةىقنلا نعمل اخزعأل طم
 دع انرعر يعرب واح ا يقوم يح ضيف نللو
 1 لقتلف »لف ضلك امال هي نايف تدي 6 ئد ان ير ولك اف ايال

 آل ضو ب لبعامالا ماورلائبد نللاوولخ كل يوطلانللاإ
 م يصوت, نمر صقم او الكا دعبل يا دوغ اكترلا
 . تالافدتيزألار اوس ائ/ماورلائيدلوك ارب داشلا
 (اذدلانز/ياع نجل ضراعم لوري ايلك/دولخ لوانتي ماع يتعب ليوطلا
 7 لك /بارولُع يلو اني ووولم | ايفل نهد (يتلاداقلا نأ

 لوقا ماقول ثو دب لنوطلاث الا يلع ل نس اهي لن



 تار ورعب اكماورلاٍ بر مالو ولخيإ نّيرلا روسو لب
 انلنملويساامو دوتالصانايبلاوزتتلاي ا انا ثيحكيتتلا 707

 نايلاحال نولزرالالعستاو كمان (تتملوب/ ل سس ناي والا
 0 اهراس ليلع خترمالما ذيب رعتلل/لول وقتل لل | نوي
 ترافل مؤن الوفي ماللاف 2 هتلر خاين اميلكبسفأب
 ىركومورصاوما وش لاقل علاهيوقتلاضياوبب لب ّيعتلا
 اب لوسرلا نما تردوقا ند |رغالا رافال نس ابتعالر ابل ؟
 وبا ارلونل لوبتلا نائذال | يدابتعالماللاب ويلا لرش
 اسك اقدصلا يسلب اقل يو وي ناءاوثان نسوي تناك
 لان وسللاكن اعؤ يعن ضل وجوال ود صلًييوشم
 2 قعدان اعؤالا عابلاخ انيقيرل كاف اعلا ووجو يايتلاب
 مالاى شن ال قباطي تيد اع نامايبلصآعو قرصلا لرسم ايلكيت يابت /ملةمالل السب نيزدانلا جل
 وف رعياتلوئيلكل ان يع انكك/ضعبلاكا ين اطض وسلل لملف
 م مشا( تتخيتسص داء (عرلومو م[ نبا نوفرتيال
 انبسرباممللب عَرَص ملوك لهتلاو لوبذلا ير ناعالا لت
 طوب وروصملا وصد ا (طووسلا ناب :ر رب ناوي تلف نا
 .0اعذالا ندرب وبلا لوصح ئينارل تلم ئتالجغاط ذا( ندرضلا

 ١ ملكيولائلاناومد ثان هب ياطن وسل ناعذالا مدع 0 30 , تصل دا : ١

1 511 ١ : 



 4 1 رولا 4

 * د ا علت.

 نايالا بإب ف ليبرد ورسوم اوس لعق و قطقرم نديرو
 مؤطنل |هلرصلا | عم اع ةالرو م جاد  ابلائيبدشتلا وع هيَدلا
 ذايب اريالسوت | ماحاييعتع الا ل [م علاوي ان ىئالابنقلا
 لآل لسلق ناث مح الكاذمب باج /ع يكب وللا يا تاكا
 اهدركا ةيلرقلا» 0 اعؤالا نوب لصاع ا دنلاث ليم ناقد نصل

0 0 
 امائؤبرمتسلان وكلا ئننال حالك الهسلارواظؤم و قبردكملا
 ابالي تن رياعاررب وربيع | وللا بررشملاوه موسي يس
 ثاانأور ايلكسالا_ )وجالس دايرخالإ لول اروهاطإرشا
 اًروص لوبقلا نعول وأ ا بفبلا نولورشتو ى يتيم
 نما مالا و لذاد كفي ' صضملادروَصُملا حار اعز
 . مكي جلاد امام بن ييقوتراؤللا صب نول اءؤالا ندب م ني |

 سو اعؤالا ندوب نكي لا نوع ارح لوول راشا ل نادي
 مم اًتاوَحآو قلتم اما نقدي عز يكومر هلك شعبا اني
 . لونا مرسول ارسل خررقو ملوث و ١و ٌجطقلا لو انس ماع
 طلاس بارق صاب بغا ناب الا نلت ا نار لإ ن | ع وفل
 1 اوف ينوي ماوه ويد ند ارق اا م
 نيعتاوب نابالاوررفالاعيتؤربعلا نإ مرق عر اشار النوت ل
 لاتعا عر دلا بلاغا زنا لارسال اسرق رطل لك ٠



 نمداوعلا ذك نام اهةيقحانأيإ ثول نريعملتيركعر ابل نضبقنلا
 يول تعسر تارك طر سس فلا بازل وتو ليبجلا انسب

 لائيلردعتلا بع توس/ولاب ناوجو عر تلا ورك اور يغزد/ جرت انيس
 غلاه اجسال لها فينا ير ااياقرسلا رش بقا
 ااريكيني/لوف ناعزان نري لاف بلا كيال عروموت
 ْ ميد لاو اوس لاروالإ ارب و قئاوب ت بباوان قو ّينلان الاد

 لوقا يلعؤ للارسا ىرلغا لل وكوثولا اورام ف ريدربكنع
 . لها ةرفاشلا ف اروصلا» هي زكا ثالا ع غائم
 . النرولاهبريشلانادصوئاو مقر لاو تاعير تكباجالماكإلا
 الاس ؤنبىراساايدلاررلاوس  ايالإ وبدت لكلا تل
 270 وكل (ندلوكلا نم دصاو بح اسال وك الكاب تارا

 دلائلاو منا ْعأَو ما عوسلا »زب ش يؤكلا نا نان انااا
 نيبو مشب اك نوبل نايف نو كا وسلا لعب زى وبل
 هاشلال عاج مرعلانستلازبل جحر عرس الايآلا
 .لذكلا نا لعلب وارآو قبهكا ىالطإ واد اف مرعلاع ف
 : امازعبو مالسل !ماكغا راما ال عدنا ناو فيب اه ارث 4

 ثا اال تار انالا كعب قلد يتلا دازئعإاًةءارص6نا رف لاك
 .. ١ قلرفلالو نومؤم حزؤللا لاطلسلك اف طب وسلا لميا نكرم

 نإ سيسكام ٠ - . ,ماللا طم راك االيبقكا نازل مالا تلمع
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 يك اوزندجب طق قس قناسعرب لعل اناب ىلا ببيروت
 سل اتبب وان اثم طوقسلاابنث نا يسئ طق يجو لو
 (نب دن كلب ىلعتلاٌقررّصبلاو مالسالال وام ف (ّيم ناكدلبت
 تلك مالا يربكلا ن1 بد صتلا مز الصاطقاسميغ
 "داؤالا ور ثلال علم انف زك امز لائق لس 1 يررشل

 انزل رنتي ملتس زا ء اننا دما كن ينبت تكرق
 :راولان اف جد ابتعالاّيب الان الكيوبمح ايه الاب لذ أم
 قب رصّئلالوكىصإإ رسال سطس نعم نولصلا ناكر ام نكد
 لاررال ارض مونلا ن1 نر ركتلإرلعال فاس ارب لاف 6!
111110 
 رب ايعلئاسا بمن الإ خصل اف اما وسم كوب
 - مهلا لاه ابك قيدصتلاوراطلال وقتال كالو لوما

 لقخلاو موئل اءلاحب ي/لوبزل وزنا فالف ريل بؤ ال
 مكلاوإل رولا لام وسب يزلا لاح لا كلك ل وتسعون
 لول لوكا ا قولا نوكل وهزلالاحاما 7 نروَسلا
 قيشلارعراامال_تث,مالكأ ذهب لهؤيالرق ؛ ملهوف لب

 اننالا قحاب مسةئرمادنعايدو لف ااؤتل امن اند
 لصلاح اشالان فل وصخ /لاح يت يا( ثلج دق لوقا 7
 نارتو ردشلازبلوصع لشرب ن ان ابر يلكُ يدا



 7 اهيل انس قنلالا م دعنا اظلان تكا دطتف هب صنلا( مرا تنتابال
 2 نا يلوتاوالو ٌئئلالرلوصعرع لوب سجال بقاع
 موز جنبا علال قسررثالا لاب ل يؤمر زجر تول قرر قالا نلكمكالا اس سمؤملا
 انيام هيلعررطيإ يزلا وك للعج عراشلا ناو 11 مالكا ذعب
 الانا عم نيالا ءاقب اسباكو ل اف ةرسر اركان ككل ماع
 راؤالإل ستان نركفح ارشاد نع نيالا وضح جر ار
 كلاصملا ل ججالي ابل عي لح عشا طرئسل[هكتال ابا
 لإ, كالا لاح ناك م 7 اي امرؤ ال (يلعررطب ارا ذك
 راقالا ناخذ ماكع لا آرج الا دوس ارئال 019 - غتاقيرصتلا
 ' ريع ماعالا ايوب العال اوج ة دع ولكن ! بالة ؤل ارو
 ف ماعلا وج نكيرنإف انا ناكاؤ اام ضالكمالسالا دب | نع
 ربل | عرس ف وكره وميت م هالك | ذهب ارم اوانا" رولا
 ًةلصلا (يئرلا نويل ىعال ار اوف ال يا ولا /يلملوَمَم نيا
 روع لاما نيدسلاربام ب شرلا و نلْمءرلصل اوريدع
 اور نك أل لق للود ولرلا

 ن ايالارنا نيا /

 ناقتالر وللا ضصؤطاقالاّن | زعواعرطب/ نإ ركل اورج ظ
 نذ الف انهي ب زلااذسس يفر عو مامالا عرارظالا رج ريع وك
 0 هضم 8س قرلذو ئصؤللر (رللالا بع وجو ثني زمان
 الا ابلرارقالامل نخب و بكب قردص ع رمز بح اذه

3 
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 دال | نوال الواو سواح نس نوي

5 110110101111100 

 ب ايالالك نا يلعارتلالرل ةدضاعم نوصل ولات هيلع

 باقل( ياسا يدصتلاد/انآؤ سارا /د الا سلك ب بلقلا

 قازلئلم /ي ابي د اهررصملا اي نايل مالى انئانا اف

 الئاضتو غلاب !اطخ نايالابب ل |نا/لالاو لفي الك

 1 وخل ايالاوسوسنل !د|ينارامكسلكل ربل | بلار اتي ترص

 واسع يزطلا كاز ايالا نع ارئ الكنق

 . مالا ابيكا اطال لصآلأو عراشلام الك ناهي شلال ا فو

 1 لفتت عازف قاولا سفرك اويل اما عيل تت

 م ار اشلا ناللكبو و صل اٍرعَت اعد ابجك إلا /

 . نابال الفل كلك ب اطنلا دوصقلاوجامإرؤب/لبسعلا
 - لفن كييع )لعمال ابيلتالارعصو عار يسر ْش اف
 ءرباطنر ارَسْحا | صا الوابل ساو ةرك ناو وصل اوُلَصل |

 1 ا وو "ا كرب ودب 50/

 . ١ كلها لاباس مادارا الصلت لغو عيرصتلاريعؤوالا
 ظ بايو قوحف ا ايالإ واب نال يكل ومو ص الائالخ

 0 قالا نونا انبالاذجو يويدلا ءاسم يانا, عورطم 5

 ب

 م ىيفوتلاب



 دارنا لرجال /ع وصاطتب ان اج يرغدلا نيا ب وجد وق ؟ مانو اب
 . ويلكؤ صاع ولرابتعإب يئلادابعالا ميو علان ايالا طفل
 بابا امدقياعار ايس ايالا غل نو الث ٍوئللاابالا|[ د“
 وارث اي طزالا نويل اريْطالا ذهب وريرعلل لاو فلالا نون
 /ًبوؤمربا يوئدلاءانسسؤ لوكس عن اال افنان إل كب ناريوالا
 وتاليا نودعنلا/ قيرصملا بو 16 /نوعتف تدخل ل
 الو الطال ا دنعو ابل اهنا ينل اي اوم: يلا ب ءاج اب هلت
 تتكبد والا وب داوي 12 ارا ببنك يك قا نيو اداب
 .. الكامب نايالازلك نولبلقلارلأ ران المكلا بلعو ريب هيلك
 لق/ك لزل ةرضاعمكوشلإلاعراشلاةالشاثالا ضلال
 مزلبالث وعلا عرججتليلرلا نا عاش كول ووش
 عروب اًمسبلئ تش اطلت نالت وزورئس ليلو زحاو لكن ونا
 اللات اولا 01 ن1 الئ يللاوج ناب الا كذ ركن ا
 . الويالرلوق ويلك فتش لم دالا لال لاقيت و تاس
 . دا (للإ مق وم مديرك اءانعم لاني نادل! هير هل الا متم
 مايل اروهلابلع وزد وغلاف معلا ضاوي نا
 ظ ) /دجبلامضاذا ما لوئ دعنا انكي ار ونكت م الكاع
 0 ءاهدرملال ايرلا يللا لب مي اعرتلا ب للا عومولؤ ا
 لاق ناسا اباقيردصتلا نومك وغلا يلا ةانوداجا مل“

0 
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 الفلا ير صّملانعالن اسنإبَضلنع نابع ايالال جيا
 صصفنلاءزس نال ؤو دصاعل /لوضايلعو لوقو اء ورعو /

 لوعب )نام انكي "ير صئلاو ب نايالان ا لك تتو ل
 ن ايالافتلّت عب ناشلابقيدضتلاال/نوئويال للامن
 كدصبانع ئايع نايالإل عير اببتون وول لانك ل وون
 ليل بعود وخلل يلا سلو قعرتكنايال ا تفل نا جز الل
 بلع متاضفولج دشن ءالن الا عيرصتلان نابع ايالا
 ملاذ يب لالاطقلا لالا رواندا سا
 دابتعالاخ مال كالدلل ارلاررعا اذان سيقام لطبكونلال علا
 مام الاقعز ابن ابعإاوعاضوالاٍلخدالؤ/لولرمامدعدنعار
 "اللا انمو'ن ولن اعلا رظاو داك اضاساولاتاضيب اري دنع
 قحتيررقالالونترلد ناعزالا طا نمور اتلاف و ول اعجب
 كرا | سيف راشلاوددادقو يا يلع وري لسلك م نجا
 و ركءاءزيب/ طيولتل اوس نايل | نان ولوكي مآ لام هشدبح
 ناس الا ئلسايلغلاقبرصت عادلا مالك طولا ب ناك ام
 ْ يقل /ةالصاح ات ءازج هند صتللعبكل ار ئنعسنالن م

 . م الئسلالي مالكم الا اذست [ريجتن | وعاش «(عوج از هد
 نويؤي الئللالسال (لعلباكلا رقم ا ونقطع رول لا با رك |
 عتئاقلا وي ضنلامس نووي امالي اللا( قيرصملا/ل/ سم



 6يوتنلاو وجو لل تلال مرعللك لون موس طق الكي طولت لا زد وتدل يدصتل فلنا نضفدل ير
 ١ رو ات, ارتسوبررفلا ذهن زكالأ نايالاوو يذلا لِقلا
 ي !(,لرابمعا اللوك ل طبت لوقل لع عاض والا يل شوال ألا لوق 7
 فالكل | رولخا] ءافلاانراركسألا تار جسدلوقو لالالا
 كليا غلوم يب هنوقرح اقف عر هلل امسان ايزل لعجاذ ا
 ئناماناث ايان لي مايل و للاو ن(للال ماد مؤم ]وقل بلك
 نابنشلال كلي ليرطؤللا قالطاّىئ بئ اك يؤكتارودالا
 هلوع شي ؤند هغل انابيب ررئال نكت اوم انو اهو ناقل
 الالام وعلا مالك الن نائل اتا رز الاف ئرؤحتتا تالا قاس
 لصاعن موك الذل, بلك عليدن ا لوفر الكا نها ع جو يدي نا
 لببارثكت سول ال ئايلعؤلطن 3 0 نحو نانا ركااؤا الجر ان!
 لارئع إلا طفلك لكلا عبرصتلاوب يزل نايا |ل يلد مايلهللا
 ياني لافذللا ذو الها نوى لقلب ىرصل ا ئ/ وكب اشياقللا
 لال يل فلاب ررقسلا دوجو معامآ واي |مادنعاييتحاكالط
 ظ ا يع يا
 عكا »وا معى انو وقيتح ماعلاطنلن ان الصار اع اريد
 هيلع ابيت نايزلا ماكمايلعي يو و راش لوقء ارو طيب
 . غل رستلا وجو يعرانب ال عانن ايينكو وجو نانا ؛يلايررصتلا 9“
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 اتباراقالا ٌطّويَتح ا لوك يعل كلل كووجو نال د اسأل

 دل الراتخلانابإ يي اشلاوبردعتلا ناي عزنا ىتروكا

 رارتلا ان اوعاق نايالام لع اه يلعر رست يال: لهدا ىيدعتسارلي
 شسوي ةلاوئتحانابالاهف نوتكئلزتلا يا هيلا نيو ضي
 هز / ايار قالا بناس »قل تانج وْملام لم الا

 يرلا ويك ان ايالادوجو لع لارا ل |نوك/ يوعز يرطب

 لغادوكلل ايلا كن الل ولايعيروادك يلا رمكتلا ولا
 يصرون انقاولا مالك ويا للا يدعتلاوج يذلا ناسا
 ناكلاخ م ايالاإ ىلال لد 0ع تكا عرطلا بار زوالا

 2 تلا ما ذرب سوقنا ل طربال ارم نولعكر لعل اتا

 -ت ٌبلقلاُي اءعر (فسالام كلا درر مارآلاال نقع 5 :

 7 /ةناكقفاومو سل العا م الالعزمآو ندفع ج١ هي ْ
 3 مان ايالاناإإان اطقلاد وعسر لكبماعب مل وقيم الك / دعب

 باكلالعس قالك طغت طيز ءاج اديك ارقالل
 بكت لاو ررطبو / وتلا قيطيرلص أع فول 1: زبر يو اوس
 روتخا نانو يزلاعيرصتلا وت لرز وال اءاي/ نطعلا
 عملا نوما ايس ناعالا ينور شب اروي مالا النا
 عجب االامالاوخفؤف تؤمن و/نابااوكاو ولاا

 31 الغور هقعس عاوبالا سي ةلوتاولاتاماكران//يوولكتا ب
32 



 ل 7 وموسم اذا الكاذب مو لستم ا ومو صل ىلعال
 ون/ىرلابرصتل اع انك ب انس زج نر ائالا ناب نولوتي
 واط دصئ/ سيلفي ما يلا به ام يغ ام رقغالا نإولا

 راوالاومبنّرلانايالا ضن سالفتي رن نيو ايس
 ضي زطعلانإ لان ءل#” عاجل طيازمو هالو قيقخا
 - ملام زيبجطنإب نلو لال طر اببع الاجراخ ل عجيل دءاسبت را ياللا لني لو قون اكس ابن لا ططعااو ريالا
 فطن ازوجال/ل سيقام ب اوجيلا نان[ ليد افطعاما#
 فوغ اذوكي وطعم ا ناب ءارتبالا هذ 1 تكل نول مولاي ع

 ٠ لوك ا/دوصتم كر توكلو ا ورلاو علل لتتاتملوت
 رنايالاتار لاعالا 0 تاك اصلا,لعو اونمآع ولا نااعت
 2 ري خنطجالل للا نال الخا د: نابزلا وخص لعلالا .. اح مالبدرلابالاناكيرعافلاب ولو راج ءلتالب كابالا

 غال لوف اليل ء لاذ ليل در /امأع ماي لعاب, للعب
 اوصل طوخ نايرلالعج ارناف بيلو ا مزمب نايالاُف ل اهلاالفووليآرمالكازمب اضاع وملا »رن ل9#فبوولا طارش
 لبو لاعالا سوم ّبزلا نايالانمدزياعالان اضوؤماو لاع
 تالف ءاتسال تاو ارنا يلاتالإ د ا
 دس لن ايالا_رك امو إيزب /رياز نول اازيدرلوا ىلع
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 همالكاددب دولار ظن وزو علا ومعتمد نلحع

 وهيك اوان ايت راسا ر ظن كباب ىف /ز رونو

 دجروصببالانسو قاولا يثرب نابإ//ركاسو اب ب ايالاذدايذ
 . قيلفل/لبصان عع رط الاسك ايالانوإز امام عجل اصع

 /نايعةيبتلاوص0راسلادا/لعل لاكي نازك شمالا
 ارسؤعالاراو الهولي عد روكدلا نرد زلا نياق
 للسيسي الصمان |يقءاهخ الو رنوت

 | 2110 /اتفأرر وز تيتو غل ل ناو, نابال ليج :

 9010 رو يس لم

 س/ايصقتلانايالان إف /دعاكبتك فالس نإ جست طعن
 ١ ذا ال اي نال دالا» رابتعإلا جالا( جال /نايالا غرير |

 ةرئالط لم قحاب ننعم هيلا نءاجاسن إاتمآ
 ربع ابالاوم كا ذايالا ناد لاجالان ايالاوج /َال/نايإلا
 ل ةالاناياللت ازلارب انس ايل نايالا اصير
 نر 1ع وجنا نيبال ماع عنب ولعسرإ اهائلرمشلو» كولا
 تالي رصنلإ ( اهي تعد لوال/يرعسلا بذا هدمت
 لصاعو لوثر وخلايا ةوقلازمودوجولا لا معلا سحْترلا
 لصاعز ام ويسدكو اريع9 ام 1 |ماعاْ لردك اولرغا

 ' وِ رح لكي بابازلفي غلا ةدابعتد البل اعماورلاناوج



 ظ لا غؤبدصتا الكماورلا ن6[ نوع ايعماورلان وك
 ١ ءدايعلالعارصالان اوعي يونا ةوابعس الكاذب مولا
 ذ االول موج يان يص سل العرامالان الن انة دابع
 يملا يئارن سلايل ماودلا نالت ين ابنك كيعر مالا
 نايال اء إؤ ناو ص كببالو يال نايالاررلوترسدأبتم ا /

 /نالرظنيفوءاوثن يالا ىلكس مولاي لم فصوب ل يوتيح:
 . ايالااكبلامدعوتلصحوررعإ ةدإبذ رار نإ وبس ءالشلا
 تاكياوشةوستل ا هدصاقل سير وك موتو مالكا ذي كلذ
 |وواد بلان ايإرد الرو ةيدترؤاو لور صحن أل الدس اع
 هز لافر كلؤوحذ (ايااوسآ زلاداددزمأ ايإ اناا
 ٠١ اً تالا:مانرللي ك از لاوارلا نإ تح اورام ا
 | ١ ملدشدارسإ ءادعنءرعلصتتمعيثلا نا نيس اماما لاغأم
 . عى وبللوقيئاؤسلل ص عوبرصتلا]لولسلان ذ احم ارباع
 1 ميغا بيلا نابالا نعوادعامطيوْلات بولا لعرصو (ىلاوتم
 . بصور ول ويف عازل [مئلاا طا دازلاو كا ابإ نوي ارطجالا
 و 2راوك ابي زعوبب 7 /نالاًصم نايانا عز عال ثاايا
 وبلا ةلزعم | نيب اب, كبمزعومب لليوم اًصو وا داب ا دبع

 تلئامعتلا»ةد/زلارويت يلملم اونا تكن :

 رف نوت لعياولا نبى ولا عرب امال رجوي ام لفاونلا



- 

 اياكم يلاعةءاعلا دز لذكر ننصح
 زلم ي وجو ع 4ليلاؤلا ع اون /ضع ضن اشيا ءولصل

 لبدولذلاو ةردصل ارتب كو روش قلاع
 للاوبرو يئس البت: نتن ك ا لبجلا ناوإإ

 و 1

 ريكا ذلب جاو واتعاط رع كااتعال ٌكلرعلارسعن يالا

 بج زلانرلق م ؤر اًنلاوارملعلإ بؤ موب كرمالك ذب

 "لكن ايالإةو !ن يعلارلا تنال ضراعل اب َعاَسإلاوبب

 ليوا مادونا نوب ل شلاف عركولا هيووعلا
 ناب الاءازو لاعان/ نائل ديريمءَبلا اك ايال/نشلوق نا

 ههلئالعلا» جراوكلبرزماتتوَن يك كدلك ئه
 رك قا لعالفنو نكي طقف نارالاوب لاعلان /هزتر اهي
 م//يباواهإ ابا ناني ابل يبسرلووو فقول اور خذ
 0و» 2راوجأل اغا نيداولاوسب نايزإل ن اوال بهز عو

 مايلاو ا ةةاولاءدإب بكا ةودصلا اوبك لئاونلا

 ( لاذ ةدرقلا ف (ميك/رلسلا ةإز كب نّالاذ واصلا
 هّسبيكق سن زهورو عراشلال عجامو#اءزجْسام نإ راعاو

 لمى واوز زوري اع لتلك ينس ري لولو يئتدول
 ٌولصلابز وكام يلع ةوارولا ءد إو هت ع ساحة ولصلا ةيارواولا

 . ةعاط نع فاطملوقو ااذج كسامالرازتوق وام نو



 باك لرلبجاو والوقد دارك كيس نيزك ب
 للورق بم ابه سام سييرئاذس بجو نع وذا
 د/دازلاروستسالا بو لوك يعز رعاا ذو ممل ن رفقا
 لازال نموإرمئ اولي اوساط طآ[ض تعا انس د إ |ناعقشلاا|
 كلك وقاولادب اخس كيدقشالو ل ًءاوب صقالو سرا
 ن .الالادا اأو اننا ضن ءال اجل سسكر مق ويزن انك لاغالا
 ا بلج شن يسوي راض نوع يخيل ٠ 2 ظيلرزابعوبرسنلانالوقربثواكالاثعشلاوةوقل سك

 / اتطال| ودب [و طلاب علالسك ااربرعا نيرو عاتب اضن ظ
 ر اينغالإراعلارلصاصيكر ا ككاو د ئه الإ ميل يكل طررب لصك
 أ ورع وف !اذسبدرابتطالا فيابلكراتلا بد لكلا

 املا يلا يملا نافيسحلابتعإ يادابتعالاطببو لك كا
 © و لارومتسالالاد ليتك فيلكا ياس
 لودكولا لب جوم ارطتلا اهيا نابل وبل | عوار لعل
 قاد كلا اوما لوك ةاعامجا سجاد تلاد مولر بن نك
 ضيف عبو ازلو ليعمل طسارل أولو رو دقمرظنلا نا
 لن مهصرلغ اذوب رمخلاهطسادرسرلارسل اع لعل ادثع

 انانابالاثرفكلا جر سادات مإإآرسالكا جن كارلا
 وجلب كذلإ ىيلكلاو إد اخ الاديتر ابتعإ عج

2 ّ- -- 

 ب 1 ١

 , مم 2



 نم ع نهي 10سم سس

 كاينخال|لاعذالا سايل كبي ولا قري صخةنرالا لوتس
 بلا ءوؤعزمف (إلا ذا ضيا يبقلا اذهب سنابل الليصختطر لاو
 انيك لدغ نوم ير ليكومت لفل كتم
 اللا عبععب عك سياتاب الاس نا علال بجولارظنلا

 آي لي لك ن ايزل / ودق د نايل لل اناا ومب ويح
 ماللاانبرا لااا كجاووتّتاو ملوك و يد اتسالا

 اوال عر انس/ويثو تالا ناو آل ايالا ويعد

 "نكن ابان داوبسء ا نحلاو رزق لوسو ضن أنما
 الصاع رورئسنوللايااذلو رب مل صكرل ليج كو لوك
 ق رصيلكؤ قوف نويارباش ف قولا لبل+ ليصكسك
 000077 ار ًايتْحارو ليم المل وكت تكلم .ىّيَيلا

 ءابسا ساب صيد لارقيلارعلادب قدرعنلا ني قواتلا

 هنعاقيرصك تر ابتشالا عل اهنيعتلا وعلا نول رعا فول ا)
 اًروضٍيد ايئْحال علا كزيقيلاءؤل نول ارمزلي تلعن اق
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 2 "كلاد ع اتكويلو نيزااتلاف جمالك جون ارجل هت ال
 / اما كرو وهلارؤوسو مهعالل» اينالاو عوشح ليضتت و
 للان براطلا» اك 0/7/0 لاو نابل و |ريث[ ليم /

 قددصتلا نإآعا ارايتحيلل ل رعت امل نولي مالكا دعي



 نول كب نا شبير ويح ادنعر اتي ا وهاك اعلا لبق نتولعجا ذا
 '  رصولا رمي لاكدايتخال لفلاطبدد ن يرطالاب اهي
 د ايحا اع اميلعويردغل اطر نابع عيررشلا ل ارض 7
 باو هوو اول قر صم اد ابعخالاب تيوب ماوس وريح ا
 بسا/ل صحار از ف لعل لن الكت ادابول اءاد عجل يلع

 نط لكي زساربو ارارجدسا رعت لص وع وب
 لا بوتل م يسورب» يدابتخالارمغلا يبت ركل لعجاؤ ا
 برصتلان اعط وانل | شبل اهانربساتيور ايثخال امل ١
 واًضاس يبا عاب اذار ابتح | لت كوكي روما ع
 مد اسلارئعر اىذيعسلو لوك رص علا ينل اميل اون
 ظ باف عزك ل مقل يجمل اعل ليبى رددقسلا نونا د
 لوم خيرا مداتك يدوئخ |لعّداراثخ | نيزااش/ ضع
 طلاد جالا وث ا ايئئالاو عوصحاوعب مالسال نا ىيعي ماكعالا
 لها يوزنلاماعاللاي | مكعاللدابقنالا و ادرس رلك اذهب لعواتن
 رويال سيلا ماع اللريقنالاَ ككياقلادايقن | ومب#
 : ار ووبرجوبال نابالا نان ايالاوب يلى رر وغلا ث ودب

 رونا العمال نوربرجخوي ال ارزمدعا1 قكماوج هداني واما للان اخ الانيوت اارردع انضر يونا م كك طلد اع
 تاكو عدو ادب لؤس اير دحوب ع الو لوب غر اشلا ميلأ
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 اجو اتملوقداحئلاهي كي د ,لوقوه اهنا !ف ال اهب
 نسوا الع طليقي ري رعب نسيب لع (ي

 يف قوبال,انئسالان [ياعيضرعآو ندري ليلو و
 هلئيلقو ءافلازسبآلا ليرات, عا اعب جالك
 0 نايالاورت نبقي نكت نيد ماليه مو اهكل وتب

 /اافوسبو مويؤم اي مالسالإريغوور مرية اراعو ريو ربل ل نم
 وس اعلا زغو ين عتدئاذ انا مالسالا ن وتين ار مغ
 . اي د تسال مال راعي يس نورا تبرر
 - رياض اندجواف كلو نتالي اطول رق دج
 نهراِيْسي وكف اندجو ا انعم ىلع ست دبل تب
 هشيلالباترلا واراد انت اوب لي '/قا/ن يللا

 ١ فاسد نوب رجم لتر شارع ن كب
 نم للا ايذتسارقف بهدم انيب ألن نولا نم اني
 زا لوقد تفئاولا عش ارلمالسالا نايلا تزلج

 فعارنلا مرو ّمخاراد |نولمدعيف عارزتال/رااعلا تح

 هعل ارعخا نولي وج ناسا اولوك تل( كملت يعور انو

 عطفا مولا نوكيو كعب عناد عاجل
 /الفعلازدجالالرت/راف ذ[ياعل سعف السي[ عي نان ىلا



 نيبال :العلا نمادض لارا علا ّتنال اوالقعلا ناكاذا
 السم ا ركل دل اذ يت آراعلا نرسل :القعلا
 ن نوع (نمدقمانر هنا مالسالا ولبن لكلوك ضلغاذعب
 نيو تلشإ نايا عيلط ناي نااهدع/ ع يدش
 لاب نا يسن ولا تاروط نار لب عامجال مبا
 مالعأاي ولف نآرقلا تباع نرد متبقي م ايد مالس الر يكب
 . يلوالا وقم ناللبل يلب الوبتم ناك ج نإ الان نيد رجال
 .٠ سيئر وذا عاللارعإ لسان نسم رالوكَنلخاذلا

 روت لوبي و وق يوشلا ولعل اضياومب لباس ماعل/
 ووو زنألا نعارردط | هيلس مدع ءدحول ابرار ا نا عنيد
 تسول وقم اللزوم ايم كبي ايد تلات دارتلا نسا
 ْ نزعاو لك ب ('نوكآلانعاربدع تمكن جن اررئرإلا
 ظ مدل ستان فدإرتلا ندم اول نائويواستلا ضد رتل
 الان ع و دنؤملا ندع او ايات دعن ا ذآلا نع

 ٠ راالايمالسالاو نابالانمدحا» لكسلس رئيس حامأو تنرغ
 | جي اهتز ئالؤا اههنغاد ابعابال رم او ىاماومد ارضتساتعابت
 ا ةءابعنابالاد )ايتنالاو ضمان عةابعمالسالا نان (هوموبتم
 اهزدلو أر رست (يقئالا و عوضا 0 لاكي (دالو قيروعتلا نك
 د ابغالا لتبؤنلارالاروتتناستك لسا امي ايا عماد انربغ



 نون اربعيال ع ماو /نولوك / نحب م الكؤدل السرب وجو نع

 لاا يدالإو اههرلك يذلا نيلي وواتل ا وحاب لح اال انا
 الفوغنلال مبا باهت وتس عاش عا ئئرخ/ نوكناندعا
 ا مالسالا ورلوث مرور م نإ ليوو اتباوز ا /لاراصي

 اني رص وبا ذو نكادنا ثا( سس اخ ردح »ل بولا و ايقتالا»

 ٠ عيت ارتساذد مدت الكاذب روافرياغتاهزينت وع رياسين
 1١ طال ىوكاشا اين وقري اوناكد انللا جا ارو

 0 دايقفالاو حوت اوجمالسالال ينج اوَشتآَو ماك ارياس ْ

 . ةدايعللابجومورئللانتاغ ختوكم ازيلال وهلا اتيوولا»
 وابكا يابويرشلا هرم ويناطاو ع -

 راسل انراساولوت لا /يدالادرج اطل ايقنال اخي 00

 نويل دواس راولوق نلكو لابن اعيلؤلو لولدمَكعَك ظ
 ظ ولوميئاماولعاوبيوقلاوريرهتللء الا نوكيافس لف (ةمكاولوت ظ

 . اناس اولوق واتت ملوق نوكم باظلا د ايقنالاي يئمالسالا ل عج
 ( ظكلازا يعاتب نيكداصاونال ناسا |ولااذ ارو قنبر وتلا
 ١ طانلاورل اعتب (سا جلو احآو لا دايقنالا >1
 ..اولوكو كلو ءويزطت/م إل وقيفوي ز هيعرغإعة/موق ل اكمل امد
 امدالاناكولو نر دت/بعولاو حبا في ل1 عقمانب نا
 /باغتن القز اسآ/رلوف كلو لاني ن ليسانن ا اك غانا



 كاونلا 1مم اهل نالضوسو يا راك | لااتعا مآثر ياغ/ع لربط خال
 اللطملاف تطراعم لاوآلا ن إى روم ا يضر اعمر عبل ونت ناكر
 . لرتوطاوبب لهيلفلا ذاع اوح”البنلا اذا لاغرقو داما زعا
 لب كللعياوسلازريالفقبستلارتكنالمالسالا تاع دكا
 . مرتب قادصتلاو نر دل نانا |مدعزئاشلادر تال يرسيلا
 . اهعازرب مدد الكاذب ماللل ميج نعاوئ طيف لن !يكيلاعالا
 وبن ايالا لات ناوبسولدم ايدل صاع ماي نقم اي ضد
 اناا و ئبرصنلانيرصاو لك« دايقنالاوبب مالسالا»علرمتتلا
 هو ار اوسرائالا نا يعرات نات اهززدآلان د يدجوي ل
 | يعبلادضراعم تريك آلا ل اوستا رمال انرب امرا وآل
 0 اون نولب يكل وسلاق:ن ا حوف زوق ومب هر وكل اطل ا
 ١ 2 رارنلوقو قريملاوج نابالاانلوك شو ةرول م امعرقلنن ىلع
 خي مالسالاو ن ايالا رافت مدعباولا عي زلا ياش عي اوسلا
 نلاهنالا دعب تل اور ّءال وق والا نعامبرص لكيلا
 اهب رص ينال ؤفَقايسو طر اناملك ابسويلك ديو وول
 | ١ امدعاتامورربسيلوطالانعازعدعا/ لل كسا يازعآ رع
 | ١ ١١ ساونغبفنا لكك 7لباوت لكدرقوت كرولا نعّركيالطخن
 | ١ نابالاا كبانلاةرقلالعماللل سا السب قات البيجوتلا
 | ١ ”ةوجوزلانابالا نع شان مالسالا نارولو ليال بر ستلا دل

 عبررفلا ١



 ملك اعل زيت 07 اقام لانا قهوتك برصُملا
 لاوشلاوا عاش لع آوسلادريالف نير صتلا نع ءالس ال لالا
 ظ مالسالاب يعاب عرستلاننبالسال نري ترو نإ

 أكسل لصاحب يلدمنلا ل هرب جو لاغالا/لاعال اوس

 لبود الاغا معلوكبكذ ا ملوثب 2 راسلا نك لا
 رن ايالا مرح املك أ 50 7 لاا ناّقتموسب از لوكوم لش

 هبل أي ملكا هبلادوصي ود .انيخالابتإ 6 يوقتلاو ده ؤلا

 نما شجبسوو ملة ائعالاوىئفلا عملي اري( صو لآل

 شح اعراس ءزعم لاب طونا نال اعل

 . كربون اوكا / مودك زبانعت اعلا وبول نمر

 انهو داتا شيف عر الل 2 ا ماعريكيز مو هلال ىئ انه زم

 لما لوقُم الكامب عامالا م موقلار يقال ىؤل لول بر |
 ظ 11 "للاب طونم انااا ذهل يحيّرلاريغلا توجو ١

 وناطّيسلاو ىورلاع ابكت تاّضر اول | لمى قلرصكيز ازرتك

 ركن ايالاانبللبعكل نارك يلا وُكو بلقلا ءاطحنا
 .ةاسواع (صو(عَّوَلاا ذب دوت سلا لبيد بن ةراانلا يق

 لانس اعتلا كلو مو ينل ادعول عطرولاهطورمعو اكسس

 تع لا وتس عار نير وعا 2

 مج لوصم يؤول اا ملوصكمر كي ادن 7 بويل مالع



 نيبو انمنمالال صك الذ فلا رب طونل/ ني لا لوصك
 . تافراوم ا نسر العئسالا  لصح اتيؤ ا اهلا ت اضراعم
 دج وح ارضي يلاسصؤام يدبيرئالسبوملوك لو من( وخل
 دالاعلا ء جالاورمموقل ابكي ل ثل ملك دعا نك يلوبقؤ يل ايا
 تار 1 هرصانا هنن ولاكن ينك كانتا هاا
 ١ كالي نإ نموا ال وتيكب نحال ل طري نايالا نا |!وبسس
 . اناوزيردللا نايالاب علا العن ابل درص هل ادرك لامي
 ' دلو موو سير ذلو ناي نيل اعلان نآئيال الاليم
 اسال خمدادتارلع نمابئئيعاةداعسلا نارها نطب يفر يعصي عسلا
 . لعااييعسانمو الا ثريكن مريب امرا صانما رشف اذك
 ىيب اداوم الكبر ططوتسلار ركل نر عبد سسلا نوبت ن ايل اليت اما
 . وم :ئاعأيث لص ىرودلاو يباوص ناك اي لصاكا نابالا نا يي دل
 1 ايا اذعب نال يلع ل الكا نايا َناٍنيالرْطَك ذكرا /
 تسائلاب اولا نان افلح اح او طر شلاو يدلل بقليل
 . تلاطوصؤ0/ نال اا زكارلا عشا ليك تحن ايإ سيّد روصا: اب/ن6ن او لاك لئايإ تلاقين اماقلااذببق

 كلو ئائا لاو ايلاف يلا قدور تلركبسكعب تعز
 | ١ وهاررّصلاراوساتاملوق:ل كاي عقوال بحالك 4/قل غال
 | ١ مد هاعسج لإعل نادصاول ا قركو) اضاع

 كا ا د وا م ااا
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 + 4 كرس دوب ووو و هشلااذلو دو مساوي ق ادق

 ا 36 9و ئرصت# «طوقسل كنار لوقت لعا طووسلا

 1 انهذالالام ف عب ترك نوبي اب يلكش ار

 5 8 - ميلكا طلق ير صملاذعب كمل عز عر تاجرا ظ
 ا 5 لعءأتف ةلفقلاو موتل/ل اعز كا اعط وقس قاضي ام

 0 2 ء ابو ةرعاشأا شب ولا نيضراخل روك واش كات_
 ٠#نو

 2 إنو بساك اعنا ارت ويبطتاا ناو ملا نك
 انهن كن ختسييدا ملك ن اعاد تر هي[ يوك ازماكا

 اللاب اف إ | عرترلابن ب جرت يا هدمعا
 ربطة وجولارص لاا زب ل ميال ع وقوالب اج عت وو

 عتب خ وه ولبس 4-2 /عضاولا شعث ققشفْنورَّصلا
 ”هوولارخإ يشل ل ارّيولا الارث او عوف ولا وجون ورب

 تلي اضخرك/َيضقن الانا 6 ”شلادووجو يف تلال

 اجت لن يداعما ينال يلعابجاو رشا رئاسي ياعد وك

 كار دصا اوس ءلوت ءانلاعتويو هك /ع شوب ام

 ءانا» »لي 4# علا وراك لاغالا قنج ليطعتانا
 كب اع اد (ًريرو صسنلا فز بسا امو توما كونا :

 راك صالة ونعيلآل/ شالا نك طك غ امو جيلوقل

 ماك/ةوجتو نإ رجعو العلا يال 22
> 

1 



 2520 / 57 لاروع لسا اسرا ل

 متجه هباضي(ىبرب للا يي ارك ل اوتعإ مدعاذلو سان امد
 والا بيزلاو يرمون ذو ن ئه قام نكت
 200 صف نا جا ولسلالاسزاثالرلوتبا د اسناولو

 | الماك تس جور
 2 رو اني لو / ل تبجولا لك / ليلعت ورب, لع يتم وى وسال 38

 ا اسرلا»د لاما ت مو دتاق ماعلا عر الإ 1 علسر امو ملوت
 يدك تعرب تنمو تبادر اناا نائل نأ سو
 ريس ادرس (نعوي اعرب وسمآمأ رز يحد معن دل

 . "قالائرلا ورمل ردا يحلل الكا دب مول اقواس اني الن
 ظ رانا افك لاك انرب نينا لاح
 الور وبال كت ايكو ديت اع مالا لصور لوتس
 و ”نل وراد اوبس آوسموولأو لوول مر لولا نط اب نا
 اولا تقوس معاذ نوح اي ولولا /قيرطلا# |
 وس لل ابتعابرلن رلاوينرلإما تايبدابتع بوس ناصر لسملا/ لاس

 لاسرادينو توتال شن ملاك راشل لاك ونكت
 قدح /مداملا ضلع ريما هيت هءلو لذ ل ايبلسلا
 سبت انتا ءاكباق طن لعب زوتحا نو ئرل هنادي
 ناار وعدم : ثدي اهدي عي ضان!



 . . خ33 مجالا 3

 الاسر لد تظ ون اازيإ عي ام باشاك دهر بصي و 9 ىف اولا
 ”ةتيلط ول ان افيوعيلاةئئاوم يقيس اديس تل لكن لوك

 . هك كلو هارب | امني ايتالا علا اوعرل ابا ءلعجاعي
 مل وارض / دس ارك /و 77 زاولا سو لكعلبرعر او |(: لك

 لا تلاسر عطب /لورلررخيل امن بل يس كلا رصف
 . هوتطعل ١لوصخُ انيالرفحلإ قلاوون كال نايا لك
 نالااتجرعلا تحسن وبك اومرعلا نوصي شيقش ار اقعا ثيانا
 راعلا اذ فيس هال ب هشننو شرت وتتسع راع رك

 رص كتل ل محا | وجو ملال لوألا ك اهئ ال اووجو نإ
 بكر هارب /و ناعر ان نانسي ءو اعلا ينوطقل ام ولعل
 يل لاثك/ انحالا نود انبروكتب ال والا لاتحالاناغ اب ذ آلا
 نان لجو ذكتنا نكس هتروق ومال اي نمار ة/يلعات
 رسولا نئاولايثرلذتكاذب:جلاعزعب/رقمالل عقوق ومر يزلا

 فادي اب داعالد عجاف ا ثحبللبقين كلا ورهالا ل 0
 ير[ قاولاؤفرل لد ةةماللاذعب نيا لمل/وص ليو ل غب
 بماي ناك اسب لما 1و باعد ا عب فيلق قاوم ا كش
 لات 0نسلككوبالا ةوبلابءاسحالا نقب مها نبتلا

0000 
 مةيبعائرقشالا سماع للك اذه ّمااوح سك ملوقو ةوبنلا



 ذو اياكم ترم اراين اوم, رع الس قرر دك:
 طلو يالا وليكن ب مز يف ل لن يدل د سوق و لاما الدلو
 هيف زقلاكولوكب طلاو لمي سوم ماتم يظلم: (هيش و ايمو نولبك

 اقدار مد تف كله, تيا
 مالكا لم داماو نلبتلالجاا ناك ةونرلا ولسا ناسا مم

 هضضاكررقلااذت/3 يرجيلا نيبتلالجال ناكمطآرما بلدكم ]م15
 ظ فكالقتال وقر كو اذا/وبك:نوللاتاباوُجااُدك و :وبيلرصاأ
 ةوبدلا لستم طس او اليرمال| نامل اب نإ جيا حو تيوس ض1
 هب طخ الؤا باوك دهون لم بيسوع مام م عمد آن وكن ازوجمال|
 وكل لوال/ل الدساتير اعبداكس ابرار زيحاق ولد حل لوزا
 ليال ارسال ارجل اجالاو ا نيرعنلللع هدول اراررطااو /وبثلا

 رك !يكشلاا تيب يعي دوستبال مهد يكزتلا ل كتل
 راو تلا ةظئحالم عود جول نيذدب نإ لضسبلو اضيا ميتول الك: اع
 يدا هنالك راشلا لوقوسسو لال تسلالا ع يم مس ةمالكا ذهب نزلا
 الانامل, قو ا ناسا نيبع/ رع لوك ما زل كلا ويلا
 ةداولل ةفرائارومالا نم عيلك ل واما ناس لاهالاو لوقو
 ١ وعانيئاوتامابرع املوسو تك/ل ارسنال ان ييلوَق را
 1 ملوقيولتنجو يلع لقب تلال اعبي خلا لوقو عاملا

 010 ام ار اصرف ع ّناوج يلا رس ]لاا عب صام 9

٠ 



 و لوك و الصاموئبلارع روضئالمجو ىلع ايلا و ّيراعلا :
 مظعل /لركذ ودان ا[ر سام كلرقومو تلاغلا لالالا
 تابت | وطرق م

 رقومنل الصار لونج طر وصال حو لع سانئا كدت مع
 لع يلرلاو سرا 1[جه/ ملكا اكو
 ليودانلال يكلم تيكر كويك معئاوسب نول اخوتك
 ل تكف ةركدد روس لا دباتك او دقذو لع ارنا و الصأ
211111111111112 
 ظ 5 لوس لاء لانجب 7 لاى والف اجلا

 1" ب هدامو معرَع عاب كلا نول للعو ريل ايلا او 7
 ' الا /ليشالدر قلل ع(رور يايا ضب ععيبعيا

 نيب معتامرجوف انني قب لوبن بكرت اعد مالسالا
 نم أرتنالاكيسيعلوزناخقو (اذهّيعْسارا 1

 تاكا رك ادن لليبتن منو لفك /لعانعرس
 . يورامومل مالا زب براقلا ف لأ بيمن ووش ٠

 كلو هس رول لاء تضر ايدل تقرام/ ديب ميسيعن ا
 معنوكلعرضاوم[ هت كا ل ولورتلسكَنأت لونا

 نيورااذمواربااخوش نوار ناو ةايبنالاماَ
 كو لوالاو وكدا ضداحل (يلعتضراعم نوكع كي "0:



 (ئَيِع ا نيرلوك ال اجا (ٌكقناهونرصاو ل كت ولين

 لعب عا( نعب جا وفر ويبزج | لوف بد جو ءآرتنا ينوب
 ادع لرب يبعت ا لاكن إو زمالسالا لل وصلا

 ماوس لالكا ينريزبو عضبو رنج تي قيصر
 رقنازل بكوب ورسم اذ/ل الكا ئةو اذهب نول وز ريقي

 ون اقرانانلا رك عمل اوأبسنال اني ناومبو تلعاارثال
 مب عش|ل وس نكن ركل نم موفر ب واقل لوم اما
 رخال لوتررلاعي وق مالسال لاعبا دلاكمرل ايل انيس
 مالسالاو لارعلإو طيضلاو لعتلال م انرالا يوك, لاهعا
 يور نول السايل لعل نملة مالكا ذرب نعطلا مدعد
 نوتيالو مالسالاو ارحل ابافوصوم 1 ءاور ال لير اضو كاع
 تنك !عامالابذ اراعاما ملوك ولاو اينولاروما ف انؤوطم
 ملال كل طبل ذاجولذاع امبالا ل ماب عسلارماب اع امن اع
 رجباعف دما لالد قاتل لااكتوو ولا التو رج وعبد جوملا
 ءلوتئ الكا عب نيرصتل لحل خدب الك الب ناك مرو بلا
 دادعن متاحا عازل ادعايطز الا مرو عرعل اوم
 7 ١ يعإاراحول لوقو لك ااي يزل بصقس لكي يسون زل |ر ياس
 . 8 ادلاطباإ للذي وا عيالي[ فالا لوتشلا آيس الا
 . ةقلاذا داع م َتادام العلة قاوم لا رن ارك واو 2



 نساء او لقعلاوقلاب لوقلاّن | يعاهتبم نوال قع عنا
 ن اهنا بزعاذ اول ذاوهسلا اركب و هلوكو نسل لعبا

 الا هلال اًضقن ني عسلاماكعالا لبق وسلا نر 0
 وق القابلارلسوب ارضا لاق لوقو ئتعاضي | ذعيو اًصي)
 ةايشلاو وول يبق نمز اانا يادعالب نفعا
 ضل ان بزللان مرئي الكرب ىرععلا لعزل الذال
 2 وثو مدعو لعن يرام اع اجاوب (نرهررعلا ,ا دعب جوا /لالر

 7 اهزعيصعُي 9 .ل هن (ىطق يِعْلا الان مع ىلا

 د ريدك لك يول يعز !لوساسب عت بولا

 يكب ونزل راسك و ددلبتلام ضال | زعوف بزللاّنا
 بالنمو و لععلاو لوك انرو عر اننا ورك نل/ليصقتلا
 اهنالارعون الا ةذنلا] (يدوأ يبلكارورط /ولاغ ليعمل ا

 دال  اًَنايلعوريو بلان م ضولاوع اضل ات وقميتو
 نالضامالا تيم الكاش درعتلا ين مالكا ود وريقلا ف أ

 كسلا زلسم القعورلقلا اج زاّبسر ورهتل ادب
 ايو طتفببلقلا لق تدري ملل /ررو د لك ف /مرتجن لو

 ادزوجب لد را و (ساينلاررط طوس سك 5 هو ءرؤَتلا 0:

 سصئلاؤاهلا2 مالسال ار طا َنالافوحا وكلا رابطا 0
 تا ءالالواذاَب لا هولا تعا ايإ يضفي اب و7 للرسلا يي

! 



 (يسومو ريبب ارب | ة وعرب نعوقنم (نِيآو ولات قو وتلا
 خر زاوجستسكئبت تالية وس نوعو ووزن مذ
 لوما اللاذمب كنا نطمالعابر وصل انيجن ف لال لل و خ
 بيساو ىلوو ءوكرلطكو ميدل !تاكوال إلك ١
 علو وكل |نم مالعاي لود كالي ىف اولا او ىف اولا لك

 ل ناو 11و لاكا نه لصيتاو تلو وعما اال
 . رظرإ و مالسلا_لعواينبالاض عل اولكر انتل ن ايدام صقنلا

 1 مايوعدوادن الود كوووزنيدان/اركروكلام حرص ا
 الكي ونك اوفا ان طبجآ) نو ء يّ لشائامرو
 ١-0 مربكي ا يئالن رب باء صاط نكن و ونت ارك بع
 ١ هيج ونرش اضيارعالنلا نكنصر وخذ لولاك لكلا
 2١ قارصاعو ءاللا ذل لباتلاصاخادع ا ىلعماعلا ل حزم
 | كروم لوول |ابانمر جيت والا ليولعل الاد ع راشلا لو
 1 مف فانءاجتن كي والا ل2 يعل خا نا كك ط ل نع
 ينم الود اج لايك رضوي ن ار زلف صال نع
 54 عيرنبوب الاوز نإ بحس ا1 ير كيج دب نصر تعالا نب
 من زاطسلسوب , ابد ياءرح اك نكيض وص اوتلا لرب ناكأع

 ناانسالصازفآل لسنيو لبر ازويشوآوسءآينالا
 7-7 لات تن . بالنادي اأةوبولان مضوي وعوايينالا رسال بلس

 بلا
 ا



 211210 0 1 //لد عي وت الص (مهعسرلا

 للسيل وانس نإ دود تنزل اغاتي لوكا

 لولي عروجازه نافيا ص وجود لا
 لاوس نيلوام تكدر ظ خر تلا و عض عالو وبلا
 بقوات الا ريحت لانو ل:[امداتف كابل طق او |
 مآ اياوقزراغعوفو هسدايقنادلورةيسك رك ا نولي اذ او

 مال ن الثد نيدلاوءيرطلا آنآ مالكا يرورلاعاذلو
 قاد صل يبا زايد لعمار اصول ودل نيدالى امل
 ري عوب نوليئاو م الايلح م ءركرما تالعيولكانالاشلد

 920( الا لو بسك يلو اند ميياَسف ئمانيدءايبنال و

 ريت اع الا سلول يلا رروشسلاي/ن يالا ًةوق ور ئعلادوك

 وبهضولايرالؤ [ والا ارك خان كل علرتالتاللو دخل ِع

 مدللوا ين جوك 3َئامميثو اًصياروابيلآةناشالاع ون
 / والخ الع معو صسعو سومو مدنا /0 و تشفع

 ظ1ظ110101001010100
 يك يزالاو نيلوالاملأانا معلول ريس ا ولو كيلا
 مارال يدا ارخاليا ياي اللا ياي الو سا

 . الاعون م ت1نيزغتسصولا داق بع انالاع رو فعلا 2

 لجلال والا لاك اًسيااابتل او لوورسالاذل و نان ٠



/ 

 (هلاقاف لاك رصاتلا رف كرك ااذعم فراشي لرقم لوك
 طوارئ م نب سوي نوبحان/لوقيانادبعأيبئامو سوم لكي اوريغال
 لغم راسم اوعتاضقاولا رش لاق ركن طاب لوقلااذاابلا لس
 . لقووبرو ةليقث وج لشفالا اوؤلتخاو مدعو ابيل /لضاَّنا
 عراشاللا نعش لعت اساودصر بلس رمؤبتو مارب
 هولك ويف ررطبل ينادون طلااجإرب ليتك ادابعةلاللا
 ٠ خيرا |يف لصالا زادي اناس 3 يلدبدلوك كاس لاوق يك يوقنو
 1. ةقرفووجلا رمادا يللا طفيل انيق لاست الاد“
 , ده الكامب كرال يدالامالاضميعال اما نكبر ايتو هيرمان كرست
 ١ نواربررشنالجاطالار حاط ءاتئسس الان اكلات لو هساوقن

 : اي الثر اهربث اتينا | طاع عليقنلا, انس علل وعدل
 ٠ 1 زهسلا م مادق تتلو يسعلإ مير (لاانّب ملوك توب انام يلا
 ايريالاماذدب والام يجسوقو مدل هللا نلقؤو لاك ثبح
 | رب كأ دما ندب اطلسم انلوللان رطل وس دلالي اق ذادا
 4 عتاب الج لويلالكؤاوبقسياو اريل اعاد يدل 1« رعب
 | 2١ ماوخيعالاما بر تفالصا(رشاد و يدم الس ءاص | ناطلسلا
 | 2 ميتاج الهسا[ءالازولل ابيل ]1س احا دالا
 0 جل إمالا» نسا نالصآخآ» مالكا مز ابيلغتب لال [مررتجو نسيم ا
 ْ مزرماهعاج ف درث وسما كلو نا /قنتحر نسا رعسم اهيا

ٍ 



 كى تع اجباءدس وما نويكنامزيلالو يروح سالب اتا

 ذاب تالطا دز ى ابا ع كلانا نالك نيون ككل الع

 اا ورتب ريو سنن / لا نمرالب اء ريتا ثان وكمال

 لاب ءامالء انوش ةوبرئل ارز بتا رودس لم هت يور
 اوت تقتتابء سايد وعسر كرو صال يع رؤعزأرل 2

 البنك انا نالوتو رز (ضبتان| ىلا نحس لوقف وبيلا نع
 00( تل عف توران نموذج ل عد اتراعت ذوت تلازم

 ان ءرعل 7 عنا لدول ليسا عنز لعيب مي وكل
 دلل مللت ث يعزم جيك ا داو وجو لد تريف يش سو وطوام 7

 لكس هلا فطعن ولالا ايصوضح شيخ تسو ناو كك

121001101011101 
 ,مالانبدعإ» مال رولان ا ملون بش لورود ا وعول او

 لكون اهكدتناإ اةفاضالط سيح س يادنا مالك اشجع لو ظ
 دال دكار مرعا: ريكي[ غل ماعلا موزم ا ذهرابتعاب امم
 اذ بلع نعول د زق تسال اضالا ودبل ضاعل ا مويؤملا
 ررفتسآو ساماطوسرصا) لول ماكي الرلادابتعابا يملا نروك

 مزينلا اوزلصابنوئئالرعا» ضنا مالك تيرم جد اشلادامن4

 1 بيا

7 1 

١ - 
. 



 ظ تب ارلوث اف امتار ابتعاب روب زو يدوتو اليك /و 0
 وطئ امو روش نيرو سل نم: .لولاتلا مت ورادو بسلا نع 4
 الاسامي[ سل/لاوتت مالكا زبهزببانييلا ةييوشعر ب راعآلا
 ناهرور اكس ا عل لادتتكو علا فة اسمع نم
 لمصلالاوا جالا لانا درو شانك تبانارسلا ل1 جيلعلا
 ور ايلا لاك ماول يكدر ف اراك نالتخ ىلع ماعاد طوا
 دا/ ا اي انييكس جرت علا ايلا ولملا نب هييجا وق
 ظ لس للفرس ادرس ليقةررب وزيد قلك ور

 اوت الكادذنب ير تيا عت لوقوك تيب زكك ل عار اهاتس
 |[ ١ رمائير ءوزخي تلق كالا نا ؤنلا اب اولا منا 1
 اذه تل نال اسيوي ناو لبرصو | لان لت ع جاومرنإ 05 نول /
 أ 2 قلع جارلل وَلا ف العا ولك طهرت زاك تكل زق ل علو
 لاكءانملايفايودوجعيزول ا اول )عيب زاكان اف ككاشل ا قيرطب
 | ١ اطيق نياعع وبلا قاد عر عمو اك اسص ايو روج جو اعم
 |[ سان ا ارباع سر نال
 | ١ كلولاذإ ب جيناهو717 ثسصرتف امزنعملاوبلرت نيللي
 | ان ع طف طرتب ا لاو دهورب سوست ارسال نك
 0 روبوت اا قد ور نع عرسك قر اف يا عرروف اعمادت الكا ذعإ
 أ ف كولن نجا اد داهسالا ولاا وب عييدسحما عاجإلاب تباثلا

«٠. 

 رجا 0 ْ ع

| 1 : 30 ١ 



 انطتا (رنعرت//عد ب اع لات تحب انعم وآل ةقدافمد عك ا
 ميؤنل ادب مصور نع رب دنع هدب مع كودو مجلدا

 ”اوكاجناعجبن ا نعالشتل تلاع ءاوم الت وتلا نيو
 اسير 4 7 4 اوه ضف 1 ادرس ان 1-7

 يهحأ فيكتبراضو يع روعل كيعيصي نار وعالية رك
 نكسر صياغ نعم اءاوعل بتصور اوكا نمو آروع

 وةنوعمو هلال ةزجة جبرا قراوكلا اولا وحج أ
 ادب حار دريسمألا و ساهر إلا تس سي كبرت يذو من أها

 : ”للفوقو مويسلاي اعد كتنّصول عر يار اوجاليدل ماك

 تل 1قايزيبلعتلارطر نرسل توبا نقرقو برشة رم
 هعاالا ب اهردنعن اك اعرالإَناَنَحآَو كايتو
 97 00 | ندي دا نولال:وبنل البكر اب الا يتم

 ن لاك بقاعلا يار طنلاب ةئ0//يع اجر رع ن كب ارسال
 يدور دتللع داش ن الينا رؤئناوب ناد ديسألا نم
 فلك ميقاعو ىثوب إو تكرم صغر اتناك ف قو واو سلاعب
 ئبس لك: علل ةراغمر ارسلت الوسيم اغاو ضارلاو 21 مك

 وبنلص(هر/ل والا [مسقز اثق طا كلان راو ءتولذ

 نان كنلق ناريس نيهان و ير عبو ا معي وسيع
 اب اي لمصفو ةوئتدوعد لنيك اصلا مج نع ىراغرارويطآلا

١ 

 مجد



 كاف 2-5 وتمام 1/27 72 اًضصاهر ءيرسش ارومالو
 [ءانلولب/ ل بجرركئلا كالا وبس[ و عد لاتسب نإ الخرب
 ' ى ايس نتازلبر صولا[ رش تابعو ماصرت ولدت الكا ذب مرمةف وبل ايما نوي | رلو لاس نايلعدد اضل فلور دلال نارتل ايي نتسبليصاعرالا تروا نا تك ةرصؤلا هرشيف اذان كلف اوك يسلا الاكل لع
 لبةونسا وعد ل يؤ ضنر صقل ن إى لأ قي عل ب مصتلا
 د فر يظاوجالا يوكو لايسملالة كراع كلبا
 نرد صقل قوسحال ونوبدلا يوعرب نورك يك اصلا زعجب نم
 ملصأتو ممالك زم ات ماوع يل تؤ (ًضاسر امي نيبال ني
 الجر تارلاا تنفع ال ابله ر اال ا
 رت (عبالا زج اعف رح اعلا نءةوبدلا رب[ ن زي لكس 214

 ف .اولاوببحلا عرإنلا عزرتاليحسلاء ذم نأ تازؤيو اساص أ دا
 7 وصح )ليان أ 4 الاحمر لك رزكلا نو انسب
 دلوع لصهولىرارك انا اوجد نشيل يعي لع رزك ون
 لوقو جنان انس نا داب كرزعو قبلا و سايلالا ب نبع
 . وضل الو ديربلاداصيالخوحاظل ان الخازمب م انوي لفك
 /ءاسنءاكيرئالرمقلا د عوسب 0 قيودا كل يلرلا0ّ اك
 ملا" ةدزم ا اهب هيب غ مم الاضلاع قوسي ل مدانب



 هكر ومرم الدال هازإ | ةاربغو تسال بارطا فاضل رعنألا
 نالت ءااجارنا درع اعلانزلاو لماعلا وفايد اجافنل[ ياك لع

 وسب متري العا لربح ناهض وطن نمل شؤم الكاذ
 نلاسواثأل ا الو ولا4اةفاشالا اوصال ناو فاضالا ثا

 الص/فانالا معك اراض / اج /ى |اسم نوك راب الا
 وقالولي يكف كب ين ليس اراب | نول ازد ل)
 ل١ رظتةيذاننيلفم لوطن الا هنيوانتبب فول كئاون' ب رجب ين لبان
 لع 0لآلاو لوقو اني لاك ا ذاريل د اظتنل ناتو اتيان يلا
 رولا عم لماعل ةءاجانل اماكن بسب اور / ناو نا ؟ءاجانل ا تع
 لعمق ل جلاب نك اًسلوتسرلل اكيركا حنس نيبو
 عمتي عرصو |ررغبلس اكو / نوي يلا( عاتلا:اغؤ قبلا
 كلا امعيولاققلا رعب ميلا (غرعياى تلال وقمل
 كن لهن يرانايرعاضنكي يراك وباي جست

 ] هب كو زجلو تسكب وب نمنع إلا تقديم
 لش كبلوت واس لاك ل اقر لرقوسب د نعب الت رطرتلا
 لج اركز ل عقر يلا انربسإ كاان تكا ن لا نلقاك
 2, ةب/الكيلاهنعتلا نحو صرت ل[ قبلا وسل كيل

 ناصع الوجد جس اوك اي ارا |ملوقؤت ةءازدتم | كوع اس
 7 تم تالشيإ كوني و ويش لا سرل مباع ردك ابيض الا

- 

١ 



 ومدلوسلا ذل دارك الة ائش |ال:(ع )| مدعرزعو لوسر لاسر
 ين كارا ثلا طلو باني ة خا لسانك دمصي جست
 اقلط مانو اب لدفع الا زمر يف موس و عديت اع لارا
 ٠ ئبسفل وت قبلك ركام طم نول اع | مدع الرمال نس

 _ فالطاالسقاعو قداصلا رح ايي نئراوسر لاح يلب كا دصإ
 بلا تسالربيق نميز ب قالطلتس اص أر الا: تدل اكتم
 كراج ةوبنلا وتميل لع ماظنوب نبطي يمة يرتسلاع
 ظ 2002 ار اعبزيلاو الطاو :قير وبال قيل يعرب يعوحافلا
 ظ لس ا املا 1 ملاكا اسس الادج/ل ين ا نسحالا روق ت دعاك

 ياا قوسل ا ذبل مشرك /ل ارم يلع دسم انياب
 ١ ٠ مصالازباشي مالرراس ل منا سرللا ريب هر رك ما ضف
 | ٠ ل جلع قاوم وزن ودق صولا غرض قو ازلببدع الكارت
 نواضف ا نول سيلا ورلا نشف ادوكن افدعاو لالا دلرع | عملت
 انا طو لوقو دواع دلل نجما ضف ان اكل اهيل سجن الاانلا
 ابد تليف تنير طنز نع ضن للجرال تلئاذ لكى ب وسلا
 ديزل واسلادزجو نثر ولا مانت كن اد لاوتل راسل شف
 اذعبد نرلسم او نرربرلا الخارج ل وبرلر تس / ج رع وربك بل معلا
 ةيارولماو مالا رباس نظف هتان يخل باشي اشبردك ا
 2كىاةايلعربةبايزلايرعبلا وار ا,لوتوبث عازئالثكرمل شفاك



 انهض وبران طبلبخت امرنا يصقتلا فر ابكر
 مالإرياسلعرسففنلادقب/نيبرتلاالكيوعو مرعئيزلا ضحكت ان
 ووصكل [لضافالإضع/لاكت امى رعي بصقتلا يغب معاد الكا دهب

 دبي ىعلا ضف ناو مامالا غل نإ اهئ لش اتلا نيب ودب نر
 ضدورتبضفان ربك لبقلللما نر ضال الو واير توع

 كار اورقفلماعنمابأ ايما ماع مامالاش ع ابحاوجسر زن لف

 نايمة لوثمبث عازشالول معو اشار ئلال الوسع[ صفار لا
 /ءا ار ضفنلا نبل لوقو لامدورظلي لعرض ا مجاحال معنيتلا
 اس عل بصت اندوونلك للاعنانيووصقلات اننا نعت مالا

 هاا الو نيس ضررا تال كلذ تسموق ندعم لا
 صيغ لوثر اوجذ مال باس زيطللوب فعالا رباس نزيعمالا

 ' العلن م: يطعادسب دورا ظسي/اوزك ,سردااذلو مريس

 يبأض رالاي سيلا وروح /ءايحالا وعز يااسالا نمور انا

 * اوس ضخ الص ئ الاسلاك الكامب سلا ويد و
 ت50 ةرمزسالان وئ ورا وساو نير لا | لزنو ويح ظ

 ةنان كار الها وبا ضال ض الخير برو تئيرطوتب كيك تيمصلا
 وهب مع ينسج شوى اريز الا ل ضفلاب صن (م اوم اوارخ
 قالو ررروكدم ايرالا:بسال اب ضقنلاو الث عدلا وضرر سوبا
 روان عرايطقسلادخيإ ملت, عاني شب ليت اتيان يضف

 عرعدعاو



 . كرلاراشتالضفالانيزشئالاوم/لصفا ب سلاف اد طارت
 لصتتلا» ربا ليم قرد ياآلا وملون مالك اذهب نحالاو اقباس لا
 لوكزاجل اكو مصاص الر اوس !(نلطمإبصفتلاو ليا ناك حارب
 لسئتلااذمب (رولاتس ان: سسك د طصرالا جو لعدوجومرو ربل
 نيدوولابوصلانمزشفا نعش [ضررؤلاب | تاكل نيبانلاوإ*
 ىب رطل نوباتلا نيش كيوب ان لوب اننا نئضف ا مت مغ انو تقد
 باوصلا) لئي/ نم ال1 1 ثاللائجريلا اسيا تاللد والا
 ريش (نعبا سس دقو نسل ل مارايك ند ل اد جداذس لعمل
 قازخت]ا دالاذس ا, يات تؤتلاازقآل ائمعبلا ونوع يعّيلع
 م الا 1نزلانةفوىل انو نوعبانل ادتباوعلا ممن تسلا دا /

 ”المعبلا» نعمل بعت است يذلا رفعبلا لوما
 ١ دبساتلا لاق عدا يصر لعد رزنوانى /نسرالوف تت
 ا ْ 3 0 للا 0 9يلبادادا نال اكدنعة لتر عا | ن هع ]لوبا بلا

000 
 ٍ ف عروب لضفالا ا ولائي اسسلا (ةدجد انا ذوقاول ا رشف و
 ' ميلعإو طا ا[ فلفو ؤ باول مآ اضم نط سو مع مضلع م
 تالي د( |عوحاوس ام نفدو مر لوئليلللا ف معانا (نيلعبج»
 ١ طرو تاوضاطالابال/ ع امله اوتلا ءثكو مجرَرلا برق ال رج
 0 رتاوتدقد لاوحالاوكتلوب لي انخلا ذك تاو مضر اهترابطال و

 . ا <
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 [ فاعساول/اضذ دوق وهبت انم موقع لرب امددضر نع قع
 قير تاوندت وملو ثم الكر فيت امال ص (صتئاو تالا

 تلا هرش يرد كو دس لا يشيل زا نعن نصر اع
 ديضفلان وكن الام الوإلازنلا زنا ل !ليبسسأل#
 ؛د ايزلو ارش ارش وإني /ةريشكللانعف نمر | ةرص الا

 نازاجانيآ ملكي ريشا با اذزإ,تلضفالاب مروالفارتبك
 - اًتعاّياضفالاب طقالفوتب نور ضيا انعف يفد اطال ناو
 هته لا خيو عو لاف يوت م ولوج ابلدتالصارإل (نؤلا

 وو رلا رار بال اكو معوع اند يجب طخ ضرر 1 نا
 لات ءاسيئب غيتس ااورهبورمالا ذي يرن كو ناولاكت ب

2 57004 

210111101111 ماء عم /د 701 ىلا
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 ن(يعااقلارستو لاو رهنازوج دن ظايلانانمالع | . 1 م رم ارو كرو ا
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 لاو, بعيللو ا يونا يازركوئاتوك ضني د جيب تالااذبرلا +
 يب وسسضوى صلاة يذلا يدلي ع (رنب ميكس
 نات اسامبف هعانكاو تداّس ادع عرالال اق عت
 طعام الاء روق نللاو م نومه عزانلا» د تل ادع عاجلا
 ئاوجيا واو جءاعمز او (محال ان ءاط ملف عت
 مال |قعا الن اون امزل سال ضم نإ مم /ررعاوم َ 7 يباح



 عز ملون الكاذب شر ئعءلتكن ع اصقال ل يب ترباس
 ضر يلع 0 رلامويضتو ياهل يضل, باو مفسعا
 ىلا مهسفالو ءرفلوسإلو انيلع وْ '(ئز | وحا تع

 ملوث ىقوسم بوسام كو عاش نام ف نا ثيداعالاذ :
 ةئالك قادري نال متو ل مالا العا ناو ار اًلعل وبلوت وعل
 ام اغوويدلئ اذهب مالكا ذهب نصير فلن ن ويزول يلع
 نوبي اولا دلما فال نوجه صاع نال داتا
 )م فيلوتل لو لمدأتف ن وكيللق ل 37 [ر وب و مسيل
 نوصل مو ضن ول سوجو نارك اضرب و تام نم
 تعالو القع(نبل حيا َءاامامسوجولاىاطل ةلالرلا دمت“
 ًءاوعلاقلا ماو نلالجمعولا نعان الطبل الصإ
 1 لمار ظيلعازولكيا ابالي ذيل كة ونلاءانيلا 55 ١ سلدبلا ول قءامالا عوازل الحال دس لب تو ول اسيا
 ب 06, ىيئلاوم مامالابانرمد]رال صو لضعو لعاب
 0 اذمب وهنالك ذو اماما تكرر لكعاجرإ عونا
 ..ايلكبكلا» اه انيلعبجب امال ضن |ىبويالكةبجاماوتل
 ' رسام وسما
 ْ عاطم مام هلي باها /ن اعز بولا نان لعام ا

 4 واوا وو فاست ضاعن عاب >



 باو نيؤسمام قالهم ف
 ءاهجالئاطلافالغ ادب /لويرقو لوقو ةيلمباجتسمتسوم 220

 بعل اد تجوال رد نال لك ال معبف سلك عو طالب بلا
 اوان وارمعلا ملل كس اكتوءل ضل عوج تارا الخ
 رمال ذ عب الصال عت االخر الضو رو نعالرانضاو رد نع

 هللقو الغلال عّتماعجالم عيلوول الضلع عج امال ولك

 متم |يلطبجاو ماهالاب يشن إب ياا طب ونو ب ايات

 وب تيزي 1, زدقيسالد عار كئق شالو لكور,ش رح

 لد كزفااونكن او, اوعا٠ ةرباببا ن الاتي نان ليو قت
 لسادالبف وتلا نإ يربالا الاداعارياسعردق او يوه

 ل اير ارز كلايجاولالرررودلبت يخل اراولل رم مالسالا
 ذا لال الع عامتجال بحاول لير ومزيل / ذا الا وأك ار ياس

 دعارجو يال بتنام |مامالايصنويزؤنلا خر لعرول
 نمور نمّناَنلَكدم [لع م امالل ضر تي جيالف تءامالل اص
 تامالالع مزط رجوي / ناو مماماللاب اصرص ادجوب نا يملا

 ةم الان غوإ و اراكتخالاف عل فلا بجاول كرتون اسعل ١
 دا اصُيَساول اق اهآ ين العيس, روب"

 مآ اًيامو ةورو مباوج اننا تزف كجاول |ررك يبس يلقن

 يطافدالواىنلداع ماما كلاعب دَص ىلا بلوق 7

 د



 ض التداول ومب 9نسرل ا ملل, قم وت ىلا, معد امص د
 لك صحالقلا مدع ئدلوقا وجو للظهيبرم الرعد اطمن نيالا
 ظ كالا تتافانب ا فلا مدعو ّصعا/اعل المعلا ومهطرشلانا
 جت الازد مولع يبرم لقت مدع ورينزيع الت مدع
 *اذايلع اجنلا دعوت يوي اماما ةباهقلا م اجاسم يضاف ل
 يا امجا كحاما يلع ناهالان ا/دمامالل ا بيوححل لعن وخلا

 محجوب قا نكن وخرج دن اها فيامسس
 1 0 ز ز ز] ز]

 لاقدر ايف تمعرع ىو تسمو لل باعر طودلا كرب ل وق ت صك ركرع
 01 جالاقراسلار اي ليئرووراسان لويب ناكورانل زان انتا
 + 4 كابور نولالابو اعتب ءافلاّتءان علام الخ
 ١١ ككريططم اطر امئيصعل انام وةلاعلاالودح الفانيلا
01 
 | 1 طاوبعل د وصلك ا صعل زعير وب و يككو وجو مدعلا مدع
 | ١ قلك ص اعليطسانتجا للم و (ةيعاما ملاذ (ميباغد اول آمن
  ةاؤكات توضح ةلفطلز م ومليون كلا وع قدام
 1 1مل رطناّنا[لعصلابايصاعن رين مرلب اللا لكع وصيام
 0 ريوااداربز ا زارا كنق وتلا غيرت المحل اوعجام
 1 عا عتابي ئول ذأ :ادودو لع ةوبشلاررعقيلا 9



 4ضقانتاواتزمزوبل/م اا منوك/ متل فووجو
 نانا باو ائاذجو للك روس تس ناكالو لور

 لاي ناوجم ذا فابن زهاص ع نوني امزلب لتكن رز
 نالها دئابنزءابصاعن ولكن اربي اهلل ب هاكر ا
 بوصل للاب ل وص/ ع ونسال دكا زك[ معا رقت

 طق ير دعل ابلرمن وبما موضفل نع ناب ناب وجا
 دبعلا بزل دانكن !نَع تابع ةنعومعلاؤ | لارعلا

 قلبنا ين نوودلاروللطفسميززلزتوسزمعل نيم لك

 اقع اناث ن عكس اوج راش لقا تر[ لوقو

 هل اهي اانياساهنفوىوتور بشر طناهلراطل نس غارظلا
 يا /ليرئال لق مامالاريركيلاي مام وصعلارعو تلا ب

 هدالاطمابئ صوب توليد ءايعش /قتبذ ا! يضيلكلا
 مابك ولد هدابع لانك نيوكلاذ انك سرك يسباوتخ 5

 هه ٌزتيوئبابتخالاو لالا عامة الئيح كلوب اياك
 بيلو دع اوم نحل لرتاطمعلالو وتو كك لعلاناىا
 نان ولينا هءافلاىلطررعن اك ارنو ليس رتالربعلا#
 ل بل ايسان لعلم يلعاتا انلص/ يبس عر اودي / 9

 ه اتخاوربعلا دكت الانا يدك زال توكل نكرم اوم نا.
 ربغانلقلو اهو و موب ت دكلا بالك لك لك و وجو دزع 55د



 ض2 1( يروطس امال الجو تاب انيس جرَقو هل ودير باجلا 2 م 7 1 : ل 2#
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 2: خ ْ : 8 تمالك راو الوعر مارت دا مدعلاز 7 ملوق

5 دو لامس معو الا
 

 2 5-00 ك ص لافيرأ راكد ىن ا «ىرأ

 1-2 01 ) ا
 ع 2 يب 0

 0 0 لاب م 3
 3 3 0 ناوي مرل /رو 0 72

 د 3
 ا ري نما 1 ايار لعرب ملك

 5 ا 1 الإ

 8ك

 يا
 هلال 2001 اريثدميرلا ا روم دعب

 نا | ابعورلعو ىلا لرعسةلاحت ينو 1 يل 72

111 1111111111 7 
 "ياس يد و (اقةداهعالرر وداعا ىلإ ملك نا"

 ' اهيلدانسيدللاّيداقتعالا ةئْسلادعاوثلاب راحااوسو مايل

 اتم علا مهلوس رك لولا ش
 لعلاوب روصفل ا ير وسبا 20 ا

 4 وعب مشل الو أوت مياس هرج 1040

 لق اكان ضاع 00

 ةاطس اال نفد دع

 قش راض انيس شلاندقة ءاشلا درعا



 كرا تجول اجار وم ياكل شلاة دوقة ريدع الثيل خا
 لاف اباف با عيلابو ذراعا قتادل
 نإ لاماويطو تررفلاسقو فن ك,ؤاناّنالكاؤواعشنالل
 لوتعب مو دهعرلو روتر ضرر م ئاودص عتب امو مؤ ألا
 دلتا ا ندعو قاتل ابابا لبرج ا ير مجالبكت

 اشارت زبك ج فلوق الكاذب رج يضل وق زجل
 اي قام اوآملإّ إذ لوعتكي لس امو نحب اب خان إلا
 ايلائلرولانعإلا حجار نرسل لامع امور اهرب

 لازلت سدا سادس الدلو اديس مار
 اناا ذتإسانلاول ا وحان درا ال1 روجر عش
 1 تاسوالإة ركل لنيالطل الامال سات الاس يصرخ
 ١ وعلل يرن الفرز ماع عورلا ورتب اع ءاريررازك
 . لا ضصانالا تابصوصح طال ذر طانء لعرب صولا
 1 اويل الكأتارعل لاب نال كا ا رلالكا ةطارات لعل
 ركب !زوب الئ ادت رل/ ع عوولا لاسعار ن درا نحا
 علل ن ف تانعل للاكب نافوصرل [ءالوثب نع نا بلأيعل
 00 نالادك اع / نعول ومب ليرع الع ارسبلق تكا
 ١ خيل ومو اهبل/ ورح دان نعل قاالط الكئرتلا
 ظ الابصار مّدال بلانحابإ دوب نا والا, ايبالا جرد 0

 هت
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 تدزاهعالامثمروصتم ات الغل ارصوع هع كاما ممالك امج

 خبال ةوبنالشح ايمن راو انرص نلااةلعلا
 علال وكن كر ايسامورظنو ضلا سن 6 او فلا دهب تا“
 1 هل عوفي او تاوإ (رضعو تارعرللباتساو اصيل

 تايابلنزلاعو لاع رادار اش 20و لع
 ءاول الامن اكيبتلالواعلاق تريح ورفلا لاسم
 ملوي اعل [قلعل لت ايلزي/ن ماع عومكفلاع ورش نتن

 *لاو صل ايوا فو تاانعمو لس زل[ رصعتا ءانعأ
 /ةووكردعز اليو كرت اللا سس واكساس
 دعو يتلا طوقسرناعمااعجرو ل ضفب اتجنِإزلا
 مرليبحا بعلو ونول وت تار يخيتاؤ دول س زراف
 دوزعمو ل ص افيو كن ضوعلا منج نيكل دوتس |
 مللعاز بلد لايالد رت نلخ الكاري و مس لضلا
 لءاناتكرقاوركو ستكر ار رار

 ئعاؤاةرهافنف ]ل1[ مخ | / كلو ل با يسيكافال) تضل”
 راو الكعترواو ننؤحن او ضنك سالف حاف

 د ا 7 ه رد م1 ايلا +
 لووك /ل مسالك نبي اسف الص ردصيعو 1

 نوجا الا ين 2مل تفل الاشوري سانا '
 يعط شاع ارو تلو تروم اظلا» سلالات



 ار اساوقراسلا عبق كل اند وعلان تقماسلا

 0 رطبا السلا سرح آلاء زب ناق ايديا
 ةيسْركإ وتوم ثوري طباخات قا
 ررارم» تنل ا لولا عقاداو رو

 ظ لف اوإل /لاذإ/جرعاذاورملا بآرك يال نوما كادوا

 | وسال 1 سام عبس مرا
 . ةدهرلا/ى لا« روسلاياو اب تائلقل لب اننلا لام كتلطل
 00 اان وعر
 ٍْ هقسالغلاليودانتن ولا رو رع ارتحل نب /

 ' وكموطقلاع امال عقاب باب يي
 الاجمل از 6 هلي ولأماو هيلع
 7 ا لونا لاقيناؤم دال همساوبالا اناا
 ملوي ذلاربوداتلإ لوا سن« فو تيلللا
 1 اعل سو دع كُن 4
 يل“ عاكس كرا وكلاب تب
 3 ردلا طررب ليون نربي لن اوجو طابق

 هل »4 مكسالفل| إي ةراتلر اهتعااق نرلا لرش نماعلا
 ١ روعي لوثر ئظفلل استند تلا ايو فلم
 3 1 اعالشسو رحاب 0 سوبا

 ا

1 



 ظ
 ا
0 

#1 
0 

 الصإ| و ان اعلا سول ليال يوك وعبئرلا

 . تس قلابسع ليبيا غلا ورعر نا نوتكا بس وعن

 سلس إر وزو سلاعلارودص نولوبب يلا غل ليلرلاب تصحح
 لا اتإريغالبالل ابوقاذالإ /ءا/ ولا ارا ران ماع

 2 اهالاث ار يثوتلا ب 7 تالثبيكثو لع اهلك ضال

 /ابئرب رببزم ع اج/ممعوب اضرب وعلا ع اجلس / غب
 [ اهرلاوسازإل مؤ الكيت يود كين انجإ| اصلان الخيططو ري
 رك ادلرتع لولا رتل كولا يع رتل لك يمول
 الضي وسل اك /لرنبيتابلا ا حاوي ساوتملا
 تام /للازعب تالتخالا نئيما/ نوع او َللِغ ال7
 ىيلقلاتي ىالطاااونطئلاعاجالاب تالغال ناراع
 نام زالاطإلا لاه عؤتلال قوي (رازدح ياهل قاوم

 بيل هاك اغسل خاتر و لاه ك يضخ إ ارش مرعل 7"

 ظ ظ

 , تالكلازالاو ساس الاعنضلتلا قوما وصل
 تاك اءؤازالال سلب زاّءاذ تيار لش اع

 0 ما بوو امكئالخ مك اذ نام
 ول( لال سم1 يراني اا و صو مل د تتر م اللا ذعب

 ةرلاتكل وغلا نر بخسنآ اذ قباسامتال إل العرب كي
 نسال جيس رت نويل لل اذلا ماكو لاس زاللاب



 ن/لاهبن وصلا اايناذ توطال جور نررنإ عصا
 راراونئإو الاد نامزالاوبو طعس عزل صؤ عك
 تائالص/كرسل ابرك او اد ادقثداع اءزبنعور وغا
  اغل (س ا يلنامزالا/صشالا جو لضم لات
 0 رفا لوقلازت خالل تاع نا
 , ” ةةيكاوتالا:لاعزالاورقإف درسا لطم
 ذاوادارقفانارز تو علاراَكا ل عزوز /واراشاعتا

 اكو ن4 اواذسو كبايلأ نمزالاب دج كعك
 مبوب لوكا مز الفير اريك لوضو لك لج نع

 7 ١ نئءاساعمنابان وردا نزول اعلان +
 0 هنو نازل سعاذا ير ئلاذ جمالك سن م/ملوق يلع
 21 تاكيا نوكلاربادال بحومنايسعلا اس ! مد (نالارق
 ظ ّ ٠ 3 مرا لكن هرثا/مونل (ًالارا 7 و وس اس الو رتل ص1

 0 ا
 ' نع اهلإءذب يي اراب زدعارق نعد لوتاعيا[ 30د وبكرعر
 0 اوم نيزرلكز لزئالذا ٍةدازنجال/للاسلا لوالد
 00 حلا اما يعباتبروعبو نس الاول ععل اء عب سدا

 ١  للاسل (ضجي يلا" ازعل 207 ذلامموووتفاويماث

 ١ لباد | اتعاالت

0" 



 /لئلاقاؤ اسيا |جال/لياسلا قولة وك/و يد 21

 [اصارافءلوقو تنوعالح وتلا (نلئئامرع عبطقلا ع اج
 موكل 7 داش ال وثنكيساوجا4 /ً 2 جاع

 ١ اًوفلاوراكئلادورجت وفالك 3

 بل /يداتنلابتلرلودقو كبكلالبباردع ا وات اع
 لسا زعل ننس ولا وساءاد كانك ولا
 لدلك ير ولالا يزل عجب دامو لوبتع
 - الاذمو ااهلا نول يابالف الث كنا ليل مو
 لني الاف اَي حئرهانل ا عسيل انروصلافلا ل اق
 ئالئالع بانر هرئلاطلا لنكن لاغ 1 حاتكك يعل ٌءدباسم

 ايدل ردو اهلا / كيندال علام الا عماتكن ذوو
 فو ءلعنرلزا ع باق تي نبك /نم يب( ىملاز لاك نبك زم
 ءاني دلع زطعيسفلا تناولبعت ل ذعر و نجا نم
 ب لبي زو عير وملء تكد خالك ازمب عام 0 :
 ناو وراك صل عوبانإ ووعبو يوكو زول لولا
 ,لوقهرابخالالعاتلطمو با نماير لنا تعافلا نين وك
 بوصول !/لقنل ل8 نجا ركوب ام ستبكسارعب[ن نسا ومي!

 4كيلو اجااذسبو نوط ن كلا ل ايفر يعالا ١

 1 [:ائدرعب ىلا ةادآّصع إف نيرقنل مون عار ايضا نولي ا



 جو الار وما يب ييالو إنا ماؤ ال امد باججما
 ١ كنا ام اسكتو الكا ذس ترك او تالا نييزيئوتلا
 0 تل وقدر نيرا نسون ارم فاران مور باسل
 | 2 ربلركو ل كلان والاف طاف رطل سكك نات لو
 ١ سار ويف ف نكاد ملظلاوعت ا لق ياس ا
 + رعود لروسيا
 | كراع ادسسل/ اجلادس نضرب ايس نا ليك مالكا عب

 1 م/م وو فيدال ئان/نةليبتوب اد قفص ,قالخ

 0 ١

14 

 ا 1 و "دانا ةزمرالاءدعتل با لولا شو قوص ظ
 يس لاروع لمرالا ب يا ارثرب باع يا انس مدالا يدي وشك
 ظ ايفل دوكدلاو درت لوا ايمي |اًروفروجهلاراغد 0
 ١ طلبت رضا مقاوعز الود ءانعبو يوتفلمسادافلام تيا

 لزعانباودبو ن ايلاف كسك ولؤغل | مووود 1 ل

 ١ بايرالاسءاوثرب ناوم2 نوَيرْولِا نقدا | ريكس ع ٠
 ٠ لباب ءانملاخربد لوالامميبإ اووي يلعن وموت ماسلا
 )0 #0 كب امهآولا مدر ٠ لكك نود( نوخكست سما
 ع ١ 1 يو يم 2 (ليكذ (لبالااذب لك يرعآو
 3 ازربوو ب كو اوم الكاذب ىفر اجعل وق وس و حام ع



 ةدغوصر راما هناي معا ذاجال ول لو ارزجالاب قو
 ىلا نولللوت ناهس لت لوقل وقس قر ااسرعزوكو م

 7 اء لك ذءاطخال وجر كلا نمد إو لاك /عل تع نابلس

 ل هللا للع أئب دوو لعنصتعا اياد 1/9 حان (يلس

 هقجرمتبضئامءاسقلا معوود لوق نوكأ ل اب ناك ريب
 لوالاراكازنا لع ةرحاظ كالو لبن أشق جلا كن ع
 فتقالايطإ د اطخاؤاال ادكعيرقاعلا جيس لذار رك
 نايس اأو, انك /ن ورب طع جر فاك( 7 4 ذا(

 21كظ0111100111100
 صرع احل نايلعاروقجادق هءادآب اوصلك لاسب
 تاواتجااز ثعباهّتد (مجالاي فلا ا عامل نإي بلع
 ركاستيماللا رونا سبتزمك ا لكي سايقلا نأ لع بيروت
 تال 4/لاقيئاوج تلا ادجولال صا إماعأ /مياع

 صارو 7 زجر ارا شبا كور هلل ٍإ
 وارتإو طسو الا ارا ذالص سم ال ايارل اال س كر ينعاا
 ً ا كالا ردت عن ولو ملول

 ظ ناو ااطياي» (ةجيع رسال و ايهعإت

 روك ةلاطاتعالايلعورَيلو للام تعدو صب نئامنربكو ب
 ١ تمار كئلااذس العتب اجا ادلب [ريبجستا#



 . ميئالاث بم ولنلا قر اطل/ م يلع ل رعادتو نر ما
 . نعي جالك / نال رن السر :/ نع لفكر رظن
 هوقلاووذلا موؤكررظلا اوال نموررتب وا سسكتل| ابنت وكْنا
 عاما الث اطل ام عندا ىو اعاد تال او ووكد
 وا11 مال ونا الكيت بإ | ذ/ ابئالا نما ذا يك
 1 جال بى اي تلاع مارلاآرأ ملزم ام اهرب عكا ل
 70/ ور /يوادميلا يدا مك لرد رئت للبت
 كا يروا داهعج اول لا سدو ريك واتس ِ
 مرعل انردبازلكاقاقتا رمكتتبت ىحازرلبتلام اي صل اورج

 يصلان ؤلاربر(ناَدإ بلغزيرعا م امو اب كونا وْولا
 / لالا اسخاإررراناكرتالث يدابتعالإر غل / !

 كك عملا مرزلا لان صام الك/ ذب نسل لاو اون
 انا عا/ يدا جالارغلا ران يابم نع يقو (يجإل] 14
 غكخ11010110101011012
 0١ 4 اهزدروئتسلاذااسرعاوضسإ ادهس ل نزال ب لاذ
 | ايل ا! امرما امام فاسو ايئعضر رج اكسم راقت دسم
 3 0ياعلعوس / 2 هرْيع اهراس /و مرو آلاو سلا

 ..عقنحقو ع شتسا لوف لوم ور يتسم اك وت الص(
 34 كك اللوعيالاقيا مالا بو سد[ يلب ايفو



 ب يا بضلابةحيبر زمان ددحاو قلوبنا
 رم دلك وبر ذلادحا كم ذهل تايماعلال جل لو ىلع
 يانا ولك لبر اخر اش ناس لهتلا نإ
 يالا وزملاب لل عر انني | يلا ريشا مالا
 لالوآلاءوجولفلء يلد و ثايب ل/ماهسالا رد ف ابكت
 الفال سليف ادبع نالد الان اردولا عارم انا
 لكوستتد الكاذب تاعلال يمك الب موني لفل ل باك
 الخان اف نار ارظاوجر عر والو ىلا مالا نقلا

 هريخاو هتئلابائبم اي رج اوبلكاك ع ضااو يورلا
 الوان اوال ضفلام رك انك ةمللالل ار ياس ف دارقناللا
 مالايزلعبسيربقالكاللا ل عمدون دنا وركبت او وجسلا
 ١ ديلان (لعمدأل 6تلا للك دي امورجل 4

 نال رب نالوالا ل (روولان /ث كاتب هلبألل ديمو اليصم

 وادع ن الوتد دك ان مع دذك/لبقم وآل بصي
 , ءامادللة نىك جلو كل من اقبل ل سراي ظعو يول
 طا مللت وقفا اسال يع نارك آو /ساب/لةنمصنااماك
 تائلا»لسل ليضيف الوم /طس نرئاعلا سك رااع#
 جلا ظغالالجرسدعارك ضف ايوا كعك لل اتساعا
 رزلا ظلال عبط تلا عت وكل رانا لخبر ءاذ الع -



 (/لااوطصار تانج ياذوبؤراطتن ل سل لصفمةمالل/ ذي
 0 اا لا
 نولطلا 'ليالم اساعيلعتاعلاو تل دهزن[ وقد ةاالل ادت يع زبلا
 لالا رز عيرلاعلا يب 7 ادالآ طصارتانا كتبا

 "رطل سدا شبل دسك را
 : 1ك اقاد نوب شروف ان انكآو ادبؤطورلا
 ناماللل صاعّن ام راّسلا بلا انا ام لع او لولاثس
 بنا جن لاعلايلغرم ب لابن يعير تر واطي كيل
 0ضكز ني ليال السر ولا عل اوزيل ماوعويج رب الا
 1 ا ذاس لال أن موب /مساوع لاو 4
 0 فالحب نبعحاذا معلا نال يعطل ماوي ابصغ

 | نيفبلاونالانابانرعانلايثكنوبت وعنا تتم رعاه للا ٠
 1 [وارلا بالا راسل نزل نوبل ينال كليم لا
 لصف /نولبث ضالخالإ لغد |و قسرا يت سرطآو/ل
 ١ ٠ طلاع لالاسكت از ع/لاعالا ل شفا معلق
 | لفل مءاعوالاوسحلت (ربجإ لعل ضن يل ضف ت نع
 ١ لطالاو طقنر| بطن طب اضيارصول الدب ناروتو انيس الا قع
 ' اهؤادرتئم الاسر لعل صولا وسو داب سويس علا يب
 "  اهيررعلان سعاد لكن أذا ء كوك شر كالا



 ل /يضوالا طال موش مهبدع/ن كو ئاعلا ف لإ واو
 ناكتلادعاموصن «اذالنم وشل (ي لولا نود يّزلا زف نم
 قوم يكل 5 لاكازلُل صال وألا موصل "رالا|موصرمَّقُس |

 ننشفا ابنندعاو لزم وشاان ا: كلزوكو وإياد عاد .
 لكلوفو اصل /ٌق ملو هورس ؤدب امن ور وص يلا 2[/)

 مد هاواثرعتلاتادابعلإ لأن كلش اغا 1لاعالا ل فت
 رسل ار ابعن و رح دلع اد ايعلمإ ًووجويوُت 1 ١

 لاق عي لبقلال سرك" هل الايضلاةرغل لالا ةدايعرنع
 27 الل شب م ارلاد :ٌلادابتعإ ل اعالي عتتلا ناين
 2ظهشه + 20919191901

 اذ جو يوقالكلاسادابع ومايكل ادابكن ربا ظ

 العا ءايسالاطع طوابع اينو لوالي جر ئدلا !دابع نم ا

 داق يش الوشم اد زوريئلاقرصو ضالخإف يوواشنك ١

 يذلا ااذرإ هارب وملوك ئلاز ارو ما ربل م
 0 باها اجا ل 1 1:

 ل يدلل! فو ماوعلالاعزاؤح لو ماؤغل بشك ينال
 سالخ الايرايبال|/اعزنيدا ماوعلالاعناسابلا نوئاغرابنالا 00

 ا ةررلال البر لاوعشإلا ناسا ناري شفلا لوك هوك ١
 رانا اناكضابحإ فون اشفلا لوصع او قل ميثيل ٠



ْ 
 :ةدكول اوبل | لببقن عسيلان رنعبل/اللان ف يمالسالا نو

٠- 

 للام مئالاك ب وكما د رتاك اما [ايبتوم ا زعرالؤس لب“
 ظ :ازآ انا انرنعةونمالصا ومر اكم روسيا كن“
 . ا ربعاهيآو (رطامنيردكلا نول عرقا

 ٠ هريزعء باتا عجور ختسةرطلا ودق“ ١-20 |
 ا | ٠ ء عيل اطل “- هيسانزا/ ركل كويعصلابعلا“ ظ

 يئلصاع انش هابي لسع نب سس ٠9 ب ع+ . / 0

 ا هناا نسي و برسم < ماا مكس“
' 

 «اماهتر ولت د (عشو نوب" ْ
 ظ هبي هسا هس 1 ف «ّيلبلاع را“



 يف اهنرعل 0 1

 كيب صرع
 4 علوم قدا

 نال وتس بي كرمسو 6 وجاي عدرإو برع "انه

 ٍصانبلا لاب ءايرتنا هب ارك وطي ةلابع بوري 1
 211 مارت تمرص 24 ددوسرك فوح ان برر

 م ايرلا عيمجو يسايتز بلد 6 ملساب باشي عرف طورعذو
 ش 2 00 6 ردا نارج ةرانتسام يا

 ول ةأيملل ثق رم 6 مو |

 ص عرار 0 2
 راب دعرزفايسس ؛ وج

 ردكم علاوو ا



+

 

4 

 «-د

0
 






