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 نيلفنلو اذ لاوتيرادس البلا نوأيف نيلفل ايزل تمر زص/وزيزل
 ىعماعؤوللاو ختم ا كالو نإ زمسف عال طلغزبلوتلا تل قربألا ٠

 اميزطازلعدلا ]يفشيف ةراتعمربغ ةلالرلا لهل خ )الإ سيجا
 الفلان دا إ ريشا زون قل رض اع ليفل نول زف كداشس كل ياتنأو
 لحرب خو نيظفلوا النفل ٌنولكن إ زم ما اقلطم ءافايتاع]: ايا
 نا هيو ل وتب عضل خطدلا لظلم نا نط سان انوش ىلكاا
 مبوزحهض | .!ةريز مايفن مغيلعضاولا شيم الشرمز مارشي

 عضولا مهم نرخ لكو ضو علك نم وسم اقوطموب / ناوزال عنمولاب 3ك
 .رمبع نلف لغا» نإبكالا نولج حم اجار ءلكوضو ابو قدسي
 ثباؤعادس ىلةلا تاكل بة كيد الو برق دوما اهنعنازحالا
 ةيلكد مله قنا لاهيا نإ ئيققتو نجل عضو لوقوع رؤا ليقع
 لاعنلاو زس ا[ ظناؤل لب بعضو يلا ظازنالإب لكفيس 3 ئلوطو اظل
 افلا األء اوت باتاق ذك يشرب خا ضو لانل اخف
 . يمال لوا ءدلاؤ مشدلاوا ]ناكل عضو لا دق يتم ليز يا
 . المل انالف وز ونلاووثالل اين اكس فاك يضو ردن ٍوَيَقناعم
 .  ٌيءداطتداذاف هريغو اطول نورين معا غمد وش وائل لوقف
 داوم اكو عموز رسال الفلم داغت لاري زكا ظذل نولي وم معانا
 ريتلاد الذال فن :ءابعؤو ظانلا (فعميهتإا قطاؤل اري اسم
 نم املا عمم نوليفؤ عملا وع هزاغوا ذل نولي ارم عا فوقف



 يع هالاثلللو هنااا ضنا ضاحي مزليف غيلاواظفلا
 4 انغنلإو | |عاو ئعموا الئزل ناكء اوس لننللا نم داع خيم نعل!
 ف مالا كردلعلا ند هب ظفليس نإ نكت ظنإ ]كذا عملا زم اتلطم
 00 نب مانيب الز سان !نيجوا جلول ناي اتلو والغم
 عرب زو قرأ ازعل دربيل روتلا كشط ريغو ا الغل نولكاذا
 ٠١ يلالادو)]مزلب خدم :ئلوضوانل هلكنا نا قلق من الاقي نا
 ١ ظل إويفا :ليولب يا باز ضد ذ لا.
 - ةلفاز زان: ف ربخل ءلطرلكاك اجرك نوال دم يلع رسب الرجس
 ْ اوين لفلوصر اما ءاوريز نؤليف ا ين نب هو شومر
 ٠ 2 ةعونم 1اس دلت باف كم مزابند زي

 ْ نإ جو عا نايك اوندؤم و قىسلاونلا د د د ويمو
 ةقنسومرؤل هلئذلزإ شار اًهيذ |ىنم اذ ٌيِل تزد ولاو نما
 | كغم قيال وع دروبزم ةيوضوعي وعلب مإةييز انا جرش
 1 1 يَققَك للا برم انلوق و عموتم موبؤمل اللد يالا تع زم
 ” 1 فعاالغعزا تأ انلوق عوج علة بنشر طفل تع
 ظ - فسم ارعإةييذ لولي لأ سيل وَ ذام عا ةرينوب زاك
 '  منافرماظ ئلاريلع و سم اَم و [ىلب رابتر زعم ار وج نعم ,نلع
 .. قمربز لا انسرلم فرب امو قلل تاون [:ىم الس ناضل
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 ا كال الا الام ولنا
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 5 ركرتلا اعل يناثلا لا تجر منطالغ العلا اند
 ٍ 2 طؤوللا | خبرك رلا اوم ام كلور داع اكتنالا ةدامْ كيرلا 53 2
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 5 كعاصلاوهو حم هل دذ نر اهي تقلا برقاوريغ م ؤلظو ما دق , 1

 -3 2 قلو لرب از امودرطر ناجي ان اىضو واعتم نيل الزل و 0 0
 + قلق لعتلاةيياو يزعل! د]مالا موو )ركذ رزع 3 2

 ب "ودم انعمواعلل الو نال جال ل *جذل ٌءذَص ل عهمو ةناغلا املا ره ظ
 5 + قلوتمل ا(: نوكيف :ل ارا |هقلو رو وامتلاك: و ةلعتمرب

 << دان نياك ضار مالكلا د ءانعملع زوما تلك |طؤنم ف 1
 ع وطب نما « دايو قطن غتلا دلة ةزتشل نمور 2 0
 ظ | < تي يفشل ان لإ اويالو تاره ز زان لاري ام لل ب 9
 - نليقش هلال( نقلل ف ووو فن مضت ال هينا نزل نطانلا 2-0

 لطول راولدلعإةشلااميا باكر ثماقت ام مل انيا[ئى الط الا | 2
 اهنبطسزاوندزاكنإ عوجوم عإق ميز ضؤ مالكلا نال نيرا ميكصونو تح 0 20 ا

 © ةهأ لكن فتلاه نقضت زيزلعلالعو ةقباطم عوخم لع شلال فد انسالاب يق ب
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 11مل الو هل ويرفع وعيت وا دلاون كل ونس قس
 6 ارعامر باشر عا موا نال انا امم قف لا وتس ادرنلاب قو مالناو :تيتح لونا راسا !وار.ةعزيجاو كرنب
 نوب روش يضن نان عراةرعلا صو كلاود 0 اهوزج وعلا
 يزاجا لناولالازعزاحالاو منبت يجزم نايا ووو الكلك لع اع ظ انآوت تح يرويها نإ طالب لريتسلاوف“ نعتز نإ هما ريل وزايد او والاف معلمه هارلي لمعت نالتوتنَسا دوو دمْلِم

 تكاقد اًضيامزالرجو نم 0 سن اغا ل جاوب تاهنوتلاو
 _ك اكان ام نوري لكنا فرضت نيزك مزيل نمل مالك 2
 ارضقوا ابق حكيك زعتر اهف نوني مالكلاو داشم انبي

 ملص اع ئتاهرتعت از قعلل راج ىاةعاوا) لعيني | قركؤاعالاو مانع اذال لوول "محب يلعؤالناماقاو عجياعلاو
 00 مهلا نلظفاو ذل 4 ظ

 لسا فتس هك الضاد فراش ا ظ 1م ف الإنس كو أو لعفلاو# 0 ظ
 فوفو | ونل اووعال نيرا ول نالاسعا :ءاوثصم يجيز ناطر ءافارمع

 ”لجوامالكس ريز مو !ًداكآون اننا اهنهؤلتا ناو لو 0
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 ةجئاذالتع .اناو اد ليف و/ نسج 0ك ناتي 15 لوب
 مالكي لفرع ادا هنلاز شي ان لتعورفا ن !بلكحلا و
 قاب نإ 3 .ف ف عمال مم مالا مالي //نمو رنه

 ا - روزا كن ولمن !اعلال ألا داع ا١فنؤ بانل 6 5

 ةليافالامركزغارلا ارلارشن وع فن اما صراعيا عم:
 ويك اربا زكزل ًالوث دم وبر انوه لارلا ناولردإ وطعم 1

 انا ٌمِداَنلا تايداذهو لاو موج ذل تيس يعمل
 داع اوارسإ | نولي ل ع ةلولرم وم عبراع] ري ماك ركاز قس

 وكلف قس نص ايا نوب ودل علا وو
 ظ زف لوقن اقل رايح يالا دعب تباجآو فن : غل الوطم

 0 ان ااه رنزراجف نسا لاسيما ٠
 0 كيش امو غراضرمارابتعم ياا لابيفنؤ | قرارا لاَ

 2 تمول نظف زارا قرترولا لبق ركةراغورلبا
 ابل عاتجت لاف راغزم نب نعم اع ملكي هابلا تمون وكي

 ازدءوشلا زركوسو ةلبا كس زكا ةعلل اذه<ل عتس لزئفالرظن
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 ١ ديفيد ا قطف حاربت ايا ويه ل دل



 زجر الع قرلاو دعلامز |لعرضتلاو ئلل فص ذأ ارو ةلئلار اعلا
 هزمالا ناز را اهزلاو وحاكم دمأذأ هذا ايم«
 دلوع فش رؤنك هلخإل جانو امتع! 0

 : را اعل دج لاو داب هلي لإ
 اسم م6 ميدرسال مولا تازمب قلم لاذ | دوج|رْسَل
 لياتافي ملال 0 20 يش واهل
 0 وسع 00 ]موش او أد 0و لعل 00 رع
 0 لج موفاي اس ب اذ رعل ذ ١ بيافا | نصو مكاو 'عفأ

 أ 0 و نيشان قش نسال انك يزل ذه يس ظ
 5 اريام »رت نول ترفض |) ٌولعلا
 2 الئابتعا وول نفر وينيعو يعل مصو) لإ | ليوم ليرفع
 ده. قت زيفوللادزعو ذا ذزوف زا هيي نيا علا نوكيزقنو
 فذغ و لْضإو ىسللاييززعلرم هلعن) م اعلاوطو مسولار م 2

 ' 9 تعا

 تاذ زازا لو ةاعإ هر رو 0 م 1 ازرعا 07

 ] ل ايزالوارب ياظيدك ...!رتايف صون نا انيلعألو ليد
 ير زك عقلا مري كلا هنزل ا نرتقمرفانلوق غعب
 ٍ 2 ارك ذو هي ةريذد لصرف نامزلا اعارتال هلا
 ١ كمثال اَجْرعو نآلاو ارغو سب "موي ليفت نامزلا ابئاعم غلا
 . اركز مرعز : لل رم 0 مرا ا از ءاعال نساع
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 م زرار نز قمرا لع عرس امزلاو نامزل اون ميلي لارلا 7 ا

 مراقننا

 3 لزاذم نعماعل دال يشي اي 1و نامزلاد نالقجال نارا لال 0
 انإةشاإل هريقلا و امتغدلاو عابطصالاك الئل اري ناماب

 لابسلا وهو ئلثلإ ريغ نامزب كرت زك اوهوعماعأا ةز وإلا |

 تورم لالكذو ءادم اب نامتملا بول اونو ساب لا نإ اثلاو
 بكلخالان يشل أل ماقتل ارك امن و [كويغو ايوبتم مش

 ل و ا م ما املا اف جرم ظرلا حاطب ٠
 رعاك لساءالطس اللول | .ووعموتلا اذع خف هرلا عل تحاف
 انزيورو : يال زيزو ثلا ظفل ١ آراب ةقوضوم اسأل وطْ
 00 ءأ طفل عش عشولات اًبيعو بما نفيا عوضوك
 ا م ا الو انرنلا عال وار نال اهقالل اعاّضقن

 ايوللاررَذ ةلماو نامزلاء نرقلا قعل الع اّيناو او نفلاع ظ
 قريبا !لادرنا ىل عوج اعؤرصل ال د قيقحت /قيقحن جيف
 هال ن ال مكرم ل نافل ارم وبي حم زل انعتباع
 نازل مم التلك ادا ونمو يلهلا قمزال/ دار نقم ةتناخ
 نراقب وع معلب ا) 14 ءازج) نال تركك امل توجع يلد

 ظ نا راع رصن ناد |زم زلط: اناةؤسب دو ] قصيت 8
 مسا شيلان ب اوفر مرت 0 2
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 ناطور ةرتجاظومو لاوس اجلا للام لاوشلا و ضاواغ ءرجسساك ياهي قدا 11211110111 2
 لغو ]فل لا دوت [رذال اعز زلوم ب ضؤلا ءاشنهز !اعا ملا نعساجب»

 ثا اناقولو نيضؤنلاز مرصاولكارزف ين ءاكذا نع ةءابعام]تفلز ا انلقولف
 1 م يلا | هاو ولو ناشلا طق يزن وال ع ةرابع
 لمع الازكوتب زازا ذا لاول |قيقخو حلا دارين ازم ال قي ناليا تلد
 اعرب لزلاوط مسالا | هللا ةنمز ل اجيد تقم رينج ؤع دائم عرب
 0 د3اىذلا تولوا ٌءزاب السوم راع يمن امزبن تفسر عمن عيم
 اج دويل لو رام نضل ضد ما لبس زر
 '*كفرسل الابسا الذم قام ان تيم ناسربن رق لولب ار نيب ناجمربف نامزبك رم يزول ياش( زا ناؤل طاب ياو لظيعالا م ناو زم عزم ين ارو عب نال [كم حفلها ويشش لا اوثدلاهن ام
 مولي نيعم لزيز ملا نزل نايمريغناكز إن تتسرع ا يلع
 5 رضوا ماسافا اباد ءزعنلا هزل اون إي نم
 راغب د وَيبزلا نا زم مزلبشال وفن هرئزكل لاو عال جتني 6 اعلا وهام ا نازتفاماعو ضو ]مؤ نتيم نامزب نرافموهو
 كاملا اىصرا)مأست اةيتالا ااا
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 ان امزالزكزب نقلي زنا عج انا قراسل و فارد سيل نكنتملا

 ظ 0 ا اان يده أول ريفمرصاولا 2

 - ريتا بتم اماولاكرثق الد كلللا لعق رس زمم ا نا الغانم عيتم
 1 نريلاب ارردستر يعزم م لتلا 9 ميقر "لاررماومو قلطشارئاو ان زاقمذا قرع

 00 قالب نرساذل معانا كذ مل إدلالوتناثا توعد كيو
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 | 33 1 جاهشب هنن ا" ان ةضاخ بج ناوخ ا ب ةيساغ كرتون
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 ا لاب الو خذ < :لقلا راف نناولاءاطاس نزور ملأ ب نإللا

 ' ال ؛ ةيموطم ىصطو :صاخ لش طا ءيشلا نمّصف اين يلع
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 + 9 ةنيصضتستبل

 عم يوسي ا

. 0038 

 5 -- يسع © م



 20 هل للا ظ

41 71 1 0 
 ع | ةماقي / "بأ

 مح منهياش ..

 | ناطور در نال هلا ال كلبا نم
 ٠ اهنالاثوابزلا قاوساوثاو ب طق هذو ناب لعاؤاولاو ضلان
 ١ ١ باسالعل أوذو ب ارعافورتامنالا لعوب اسهدو ةلركافيماءا
 1 5 عازورل زج نويل "فو ىشزخللاو.وايسلوق ناب عم

 زعل 1 احا هفيفخيا لق 2
 0 ,ىلوال_لاذ دولا عر جر مر
 جلس 2 "| قلي ولتتلا منفاخ اهانكنت ولما ةءوكر علك

 سل لذ ارازح اي طيبمضلاوورارلل شرق عنختو ليلك اهزسليف
 :ييرول صدازيرة عاب الدتخرلا ل مبيلع عالطالا اد
 00 لعب علوا هيبكس
 لوؤلواولا نعد يقم مضلاو فم نإ رفع دوني داعالا
 ش كش ارتل خل رم ءانلاضيناننل اتلكز فل الاذاتلكشنتوللا ذ
 7 ]ب3 لكم انطن دهن نالاقو دارلانملبق وو جت
 ٌجيوصلا غ + زكي صتااؤسلقتا سياتل لاول اة
 قلطب دال نعول نموها دم الذ

 17 اعداء! بيو ”» تايرارتوتياكتضتيؤ لاجل

 ١
 ١
3 
11 

 | وطالبت تاهل ورمول ادور اورج | .اهاووشمدنعت | :رييقوكلل [:للغ مف جشملا ةقاضا مف ] 00 كالت | ناكولو تملا! ؤاضب ذاز لكلا قي الز ةدصإو



 ١ لمالاليعاذ ير يضالاو عة فوركوزضار الظالاوزصا رباك رغم
 لا فاض الا نعرف رويت اي ءدارعإ مصجنررتو عزل عولاعلسالل
 عيوننا ووو اوغاشضاحرلرما عجن اراعإ سوم اًيدارلا
 ايف مسجلا دامي ظاو ب /ءالاؤومازنالا هوليسيهن
 كثاع/ سبل نوزعإ لاو هدم اءاعسرزا وبس عييس الرقم لع
 سضنخلل ارم دوب ]عا مالمو يلع غوعاَسيئفناب قه لب رقم
 ىدغدو ب اءالإ اعل ال يياعا وو د شيلاغألادوبلاو قئاثاو
 باءالار تفامنألا هأرفلاو بطعقلاب ذو با عدلارغ ا لقت نارا
 . » ناشر اول دلو نمو كل ذل | اوم 0| ؤ فلاب هيرب علا جنو
 لاوقاتعترا ميقو نامادسل ن ذعر | بلوق لعو ةن انك اغا | كو بعك
 يل الث مآللا ل وحةووخ عن ٌنآاهبنات :غللاذهاعذا (رقأ
 جاو يافوزمابهثانااهئلانو ةريان مالا أل اوت القتل
 لازم السكة يعادص  غيرص كسل و :بنذدإل ةعوقموم ةغيصا)
 ياولان اكذ او :دؤنتلاو ل زعزبوع نونا )1| يه د ةنيعاضم با
 نيبوعيف ثونلاو ا مش عيزع بنوت نيونثال هيف مال اك
 اهنلر افزيو يكاد اواهتلال يشنإؤ ىٍزؤبزيجتإص الزلال
 علة ات الادارسالا نإ ل اقرسهاقلا ربع اوديو ديثذتال ةعونم وم

 عاش ءاساو ةلشنر داس قاب اما ةينشتلال النمر جوس ينكح |
 (ناقزر لاب لاق زعت زلاكر هش زنلم هوتل اواو اكراتت خطا

 ريا



١ 

 ١ اهعباق لي ترالاوزلالا قزيذ ا مزلعجدا قنا ذا عساك
 ظ امننيفرلا ةمالع عوج ا قاو عم ازل اول ءجيتل اا ةزمجالا

 ٠ كاللنفلاقيالعامنولوفرلا ل و دل ضل عيت ف عبسنا لوتس. : 0 . نكيزفز عيدا وتلذلا تلقاه لوا زبداممتبتا» 22200« ريلوابلا ىو رساكرلماتسرايلامراوايسةللر يللا فوم زءقسلو 2022
 - اناواذها ةءانرامداثلا وك ات اكو د اليوت عفرلاؤالخ ١ < ٠

 ٠ ةايلوارلا لبقام نال ياو وضرلاؤ ابل الذ ا/بصنلا : الما او
 ١ ىلا لوف نوليإلفدنثتلاو ع ويفمو عوج وسمو مويعم
 ١ نتا كنا قرف طواف نيفلط صموخارمفةايلا لق اكختفادق . ذالزا: وسو وتشاؤدايلال فاك فه اوت بتل نائايلا تام |وضفز اباصليب (وهرفو بلوق اًيلكترمنا عوشللا
 ٠ لاذ العيوا]دقخ :مالعلل اهيريجإ و ماعت ةروصلا» نم
 | اتيعونلا رمل . لود بارد نينو اولادولالا ع مجوجلاو
 ١ ١٠ دتعاماو باعالارثف تل نعؤ وري نالنشلارلعانمتلك
 ١ ”اقلارو نوتتلاو لوب زعزتوع اههدحأ] يمن اتلاحابأتهينع
 - نالجوجز زوالا كاكا ةنيؤتلاد وداهرغو لول عتضع
 ' نالجالو نإلجر اباذكو نالجلاو خو هنن اذلا ةلاحتو نإاّمَو

 ' ترتلاو ك4 زعزع كونلاخ نب ارحاو فارعإ تلقاذاو

 مت 2

 مسح 1
 5 وو

 1 : ١
 ١ . و يم 4



 كايرو ناتج نونلا ن 0 و لصالازصولار 7
 امال اعطوعاهتلر اوصّنأو "مارغريل ذا غم ندوشلا مل

 2 امس | يلو مم و ةررؤم 2 000 2 و

 فعلرب هليلاذال فرلا ]ل ردقتواولاب ناعا وليف عل ْسَراَسف
 انما كمزغرقو ؤاولايءلعتل ارلإ ىلع ثلا نود :يحب
 عال بالا :طباض لظفل هاوس اف 5 ريما مللع تو !عم]رزتن

 اَمإ تاوكب بز ء الا هو كامو | | هالوك تاو. نولين )اما

 3و افكييدرذلاضعمو لظنلاهطعب ا ماقول اًضعل اه اه اير

 وع فيجصوهو عا اضعبو للاب وم ا !اهتضعي فيم )دا.

 تائا) وهالإو النذل ام دبوأ يباب ترو هابا بامور شلاوبااده
! 1 1 

 مي الردع ازعل البز دقت رددوا ١

 . ملوفاظفلد ايكابلعإ ناف )ورمز عزازرحإ ةجرفملا اهرآ

 : اهتياقتو ريو ) م اوفو كنا ارضالاوفاظفل مام ثوان 1 ظ

 . ليفنا هعَسوا تمض ور حاكتاتلللاوم لاو اظنل انكي ا
 . اكشن اجيررتت اهضحبو ىلتغلا ضعسسو / يخيل سا اوعدإو
 ديلا ءاسالاعتانال ومال أ ءاظغلاماققب نول ن)املذرو أب
 . ماكو فيضان سلا هناي مادا
 يووضلاوا رز جوخنيتكالا ءافئاكاءالإؤؤمازعؤ زحب اهرب
 “ يي بضجدو لفلاهضعبا ماريد ملابا تيار ورثملا ىلا



 ٠ ثيارو

 داق

 .٠ .انعفن امال رمش ايشاطز نول أم الكم ماظ

 ْ 5 اج مكية ثاحات كرب لخيب لرلا ن :اب ومنلا اورُسف مما /:

 ا | تينتاوزبود ُلَدَتْيبرلاَ اي رتلاريغاوسفو ل عقلا بثس.
 ١ لظرت )نكات وس ازمرو ره موجز قلاب رعد ليفلاو بشل

 1 وو املا رسول
 ] مو موتنا ماس تيارو وفشل ىحلا مؤ اجركم هن زكس
 0 رمهاكي رزفت معو لفل اضحبوأ موقلا
 ظ يا اه ناس نمو اضن دبجوخ اكتمل
 ا 0504 امةلوتنم جراف اععا نامت لئاالإول الاى امرون 0

 1! . وقيم مالو حنس ل تماف اربز ن مزاج ]م اوفو ارش طبانوغعا موا :
 ١ قوللوسو ور ليغ ,لوفوفرلابدبز لوي قيقلاوا ارز شيار

 كوس[ روضلا توصلاوهو ضيرهلا يشيل نيورشلا الوب
 عيلرز اللاق زو رتمر غرب يم لاسو اًورتنم موب تما قام عيش ةرابلا

 11 دورصجل وني الوحل عل

 ١ ١ فونمريغ فوكتالف تاو ,لخبتا ازال را رصوغانح دحاو حنت
 ام يجا ذاع زعتر يي نوليألغ عال اءلزعالو زل ذم ل رْجَلو
 1 اع مالك) عوف يني فرالتنرلا ع جو ورح اب بر
 | تاونات جات اطانع رة زيضةحف 0 ا مدعم ءاهتع لإ عن ]| ووروا اهنادرصل

  5ع ٠ 3 1 3

 'ذ ١ |]
 | بييس ا

| 7 
 -# ءدن ف



 ىو ]مزفوا 5 52011
 ا ”ةامهرحاب و صويال كزلا كرلاز وكاد ب علال عمر ريل بي ىلإ م اضاضمن

 هعصل اوم 2 افون العوم جرقرل لل فرن انلعقأم

 ضرلا عمت اتم ابت لكما ا بطب طالب !ًعمزضلاننوو

 ' بت! ةباق نإ ينل يطوق اخ بيتك لبن اكؤرك
 لوين زال اكد ةبيمو لمن يل فو ملا نقالإل# عمد ةفصلاو
 مو فلان ذوعمرتوب ف تولاو صولا عموري احمر ثوب لدعلا
 هيا حبس عب :ذولاوطقخ :رلعلا مر نويْثْش اتناول رعلا
 و كين اننا بشور لاول رعلا وز عقلا ن زر بيكرل | كظين انليمو
 عملاق عجب و ظخ هيما ع وب :نعااو ناتو سلات امن طزلا

 ناضانتاوطقف يلعلا مضوي بيكزلاو حاورتم ةديبصإع فوك
 موو صولا مو نلعلا عمر ثوب نزولاو :نيعلاو زفصلا عم امزبت 1

 العلقمي ءانغر عر اتلاف ر اثعملا كل زلاوط ازطعلصالا تاع
 ط وطلااءاو الصار ث ذيالف ل ءاقجإن كم اهَقِيِتت ملاذ حيروس 2

 ا اني لواو( نيبال اع دنا العلالي دنع دسخ

 ُبسوءم ملل ا ابنمتاتنن نينجا الط شوملا ناومسيبلا 0١
 1210011100 مسأوولا ىصوو ل رع

 ْ ليبسعةلعام ةدعاولكذوكزا ةءاشمأ) رهليقوافالخللعلا |
 َن راننال|يم ةقيقمتو :لعلا ال هقيقكل ليببس نك رااو ٍِِس يبذل 0



7 
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 0 قرات نان منا عضمتل قو وتامر جام رع
 اكل رش رم ع ورنا امزلعرمالار اريل ضفملا عياش

 أ لاا نزول والا الكوم فد ن م هه سارت و

 . كتبو ريزب و :يلاعل اعمل فلا كنوز ذل أل جاور ءاوزع
 ايرينا ةياكجإب زيزي رزه زول !عانّساخ
 عاش السا نيون ينك انانلالا لعز كد

 اهفديعلا لا ام !وةؤصولا)لا ما هيل حلال ةقر افمتاوغتسا ]
 لاعفاثت زاحاعما ةمزاؤب امض نكون تنام

 ازرشلاو نامل دعم الريوتلاو دكا لوخد حتاتتم امري عش اك
 كيلو هكرلا|عأو ربة ريخز ملا ةلفل اهو 0 أوج

 : ى عيا طرلتلاب تب اتلاف بيلا جود دنا قرشا جا
 0 0 ال ]عم هلم كرو ارننبحلا عباس, منإ ةمرعم
 0 جاتانإلا انا اذجعن فوة

 ُ ٍ 1 ا

 0 مالك رتب ءاوسا تراس | !ذاهف ندونتلاورّمكلا ل وحد علني اك ا

 ا رف نع لزم "نعول علا ليلولا + وو و اوبل 1
 1 نك الع اآلا ألٌوارياجب يستر رصق عضاولانالالذد 0 8 '
 | :الغرثعذال نمر مفصلا [ةزعل رهائن اذزياضإز» أ ِ

 | لدعإلفو ك1 رعد اس ارتطام (عالو) ةاتسن دامه ساخللاو

 قعلرصلاو نيلفازعر ار كلم نلزمالاو ذافزاب اظن لزجذ



 ١ :. راع 06 3 02

 م : 1 0 "ماقال ز إن ةربارلاةونااوزلالاؤو نوعا راين يل
 هلك تاك ف نيا ل عفلا نز وو فسولا عمور يملا عمورسالا .- 0 0

 ب 6 رقو لالا رو - بالا لوطي هاطبابانا تشان اون يعض
 عل 2 الر ناشلا بتداول لسونلاعضلازسب انزل اهزععببوحلي

 توق روأز اعجب ا «لوقوركل !لسردلو 2 22 ٠
 هي 00 فلايف ييرساز |ىيعب ثين اتلاؤلا ةبيشلا طرازا صر اتللؤلا ١
1 520 

0 
 تهت 1 'ياعإموةيوفلاب وا ببشملاةركرتلا ع عفش يناثلا آل هيغل

 ع 76 10 فال مالازلد توق لماع( >ئشاذا رحاوخؤلصالا

 2 6, اشر ووو ابك لا قاف لودي عدلا وا للاب اج ]
 فقالا لعل دوايلحا طن وهزعلل ي 31

 ياكم ع لعف [وهومدالا قرود حبت ل مرل اهب زم ر) جاهعلا ف 5

 1 كرمي عينان اتلاءانووكو اطرز ةلجاولا ورجح و ام ]وق 5 صوزه

 5 1 رتكابلع مسا يو فاذللإ ءاماو تيب اتلإ سلفنا لع

 ١,5" بم اتلازلا بو يشلارشعزوملا عنمب بس ىاىعبانللارحاص

 000 ةييخنالاءاسالاب بنوت ولهذا ةرش كيوم يم ةرشعتلكم ضجر لعد
 ليوان انجر | مادخل انو و احاررإ جزولا/ نزول نولل اًلعرجاك

 لدواسف كعوالاقاكنز اولا مل ماو مهي زعمنيمشسلا بري طذالا .٠

 زييئان لت عيامكو بولا دذاربأع قي طنا م



 نمل ول

 الفطر لا دؤم ضتزع ةءابعاضييا ذالدإ غال خيل اواجع ظ
 ريف 2امزاظ فريج وربي عرف ذا لفن حو ملفا حاواًعسا ”

 !راقساايعر يا نكؤ لوقف ذ اشك بحاص كت اعتونلإفماللا

 34 فاق عز سيبلذ لكتب زرنا اعاني تغلب

 .٠ لاالعأ ليني دبه ماعلا فوق وز نش هش ش
 1 يركن الفان | ينقزجؤ هزم ا لماعةنلوم ًالاحنولن يكل

 : روللو ملا مركلا نعم :لوبإ نزمضت م ل اناءوبمثما ناكل نافذ

 1 "توليد نق زن راكب ا
 ] 1 وللا ايزي عزا ةلاعدلا مسلوق مدا اكن مجلد اذهو 7 ', ةفوزارماكو ل كرت توعنم رك ألا حولت د ابزلاى عم
 ا 8 ا مسلوب وتبني مدل لعب .ئرما عامل ]وقف اكو
 ا ظ هتفيمزع م هايل سلا | لرعلاناكا ل )ورم االول ذا ءنع
 الظفل ل ُعُبتو يلا ,حانحلا ؤوئملل ع نزصولا ؟نلؤالا

 00 ءىملاد و

 ماي علا لكف معلا مالو ةليخد ال ..يلان اليا

1 

 ١ يملا اهضجب والا ةطزم نواه وجي نال ناولااع ا

 هيلعانوزاب اعنا عفامزا ابل عوررس ناعم اناهلا ظ
 0 يتدنا ذ(نلاو ثن انلإ يلا نيتنماةماتناف) انالاك
 0 النا 2 2 ٍ ا

 كلما



 اَرحِمِعاقيرتن]جحامن از نوننالو يفرسكال ]فون يعكر
 ذو ةرعم | وق يب كيوشلا يكل و خو مرْعنالؤ تل ار يعل

 اىكرورلا مزل,يلعز م تمرح زو فرعم_زقوتولذ زو سريع
 مم . انوناكم) ة رض عباجيزانايزإبريبخشن 0

 - . - مالطارغ بم وفلاب ندونتلا و شكا تخا ساقن النه
 2 0 م //ن ل / 0 ]
متع عقلا لال سال[ وا الساد جل وهو عطقلل امال 1

 ,لعاغبإ 

 الثسكلا اماو عاوحارب انديه عنط اب صنف نبلذ اياد

 - تملك لاذجلا غلو ضلل فرص زوجيو لاق تاوض/ نود نيفشلا
 - لشااذاذ) يالا متلق فصلا جي ةلورضلا ثرجو اذا

 خالو اهتالاب نم ضريغ] ميزا .لز وعل رالف ممدعلا
 لروحي اضناوريل| جر مال سلع زاجافأ و لص لا نع ودع
 . ةوضصالاث امالعراس العلف نإ عؤرك تل غفلان وزب لا

 ير مج_. "قلما هنرعلا ءامش ل يح وصب مولا من | شفخالإ ل خو
 ١ ع اما انك ةلوشل فرص زوكو لوقو فزا طسسعإوضملاز .

 يلوا لسيف ]وفرص /علرب ال ةروضللرشلا ]وضد الخ الو
 2 الانلزالابضالنوعوطلس,ةلط العر بل الفائاناتآك

 فين اتلاولا زحاز نامامليوبوعاقتجالا ةتبلا فرخ وي“ ظ
 1 ١

 ظ ارتي
 , ل ا

 00 نازل
 ظ 11

35 5 
 3 تسيل -- بسم -ِ 3



 ناس

 فورصم

 ١ ظ " 2 5

 لاروالا

 ا يك م

 و 0 7 0

 : نو 0
 لما ىنا ارغاموطو قافتالا هر صز هلم ناذكا» تغمر غ

 ناب مدار اف نإ يأ ل اّسو تلق اور حا ةروزلا مناخ ل عفلا نز وو فصلاوم عراملا نال
 تار يو عوضنو سلا انوار للا نار لاق و ياو وع 2 نيود عبو تبلاو داراوهو 00 :ةلينجلا

 0 ل اسس عّوصت رعايا تسال لكل تنل انتي 1
 1 رزه داعإ ف رماك ما دعَأ ت َت اع ةوساو كيني يشتم ٌناعَن
 نازكبؤنلاذ التالت ولاعة تلت ذوب ملص)
 .ناقنرلاو اضرب نسر كدر تشل ءافو عار امن وول تفذخ

 ناك لها نورا وذالخ رن ق اعتب ناوين قل تان ظ
 نا دوك لاك يددا وع كن إما وذ اعلا قيافاملونيالياق

 كسلا و ب !ءالإ ل م صارخ | | مفرييطوطو | اممأ 226 و [ًئاّمس 0 تاون اوزيل وعفا ا رك قال متلا ل ولو قس 00
 ظ ليو ةيماعد أب مو ٌياديح عضرالجؤدعشالا لهون ارح 2 ١

 0 ونزل ىف رظر دع !اايوانإل د ]بو رتلص رو ام رايشغ كئرف كل
 00 ل 4 يجر ا ا يا

 مح

 ظ

 |[ ياككاوذآزلا |يهزِف رمز عف اون الخيفابكلاتلا اذك
 و لانو هواش ابق باق فرص عانتعألا



 نا ايل نابض راجي فظم توتضتسو حلاق وغخاي
 نا مكونا اونلازؤلالاو بيل حلل ذ تم رئز اهنْن | "نابت الاد
 5 !زيوهنلا فوري نال ريفو فلولا |ةرؤرطل قرصرعاخلا
 ب وفود ادعاش نان نوف لو دعا خ ئيِطقنال ارا رولا
 ْ 5 . عمرلاب نإ دوب ونال ل يعْف ]قاب لس جارُعإ ١ 2 - لكان تالا كوك قضوا رورو
 | كش زراقولذالءانفلشااَمَو وهز هشت لاند ابشت يال هدروام

 د كسل مو نتالعف ب ) ب منو نافل كونتلانورب وش

 يل 2 ٌنالظنإبف |ونم هلعدامو ءلبق ام اطال نال # ةليوطلار مادو لي
 ظ ويس 0 اردكتإ وان ا رثاونلش اميدالل نام يجاوأ ًانونم نسل 'ذ أر

 ْ 1 باتل[ اذا وقبر يلو نيينتلا بلة«: ؤاكلا نوم ن|راهقد ظ
 ْ 3 زن ليورت نيونثلان اعمذغتو نالا/ يلع تكا | ذل و لوباد

 9 رنفشلا فس عوني يجزئ دغارعراقللزااع
 ْ بهوان اذار ريفوكللاف الرمال يول فل / رص عنمز وكلا ١
 . نافزفي احل جز اهاق ةنيا هرمز سال |لوغت بابي" ١
 ا نال ل اقوف نارا !نابسيجأو عج ساد 07

 ةفصلا عيني لو وع عنمةمأت رععونل زن غيص عب عمبذوليدا 1
 و بعلاقب ىف حرا ليل نصوم اعمالي راعلا (ضع والكل
 ميدل انلاو ةيفلت انو فضول تان انذو

ْ 



 .قالطقانم يفي ةفيملا لكل تفي موالد
 00 هقيشعي لذ خيرها ل دتيي هيك ودبل تغيرت وز دجلعمالا 00

 0 انا لطبا | ١
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 , دفسش لرعا زرت ريغيرب : لونين عملا الاف جوزبل دعلايا 0 - ةيسا ذوو ارملاوه وعلل 6 لوا 0
 يثمر فص معقول ضامن | فص نوكن اي 'وثصتفحا) وان لوقو الم 7 ا

 "خواص لوول اًصيا ارب خرعوقول ضو علف اعناو ومر ظوو ب ا ِ 2م“
 706 ًالاَحو كركي نذل وكري 00 و نصى سربللا ' 2 4 0 0 :

 نانوغلا مر ثكرهو اززقو عابزو تالبو خيل لازم كاب اطام 7:4
 لرعزنال يلا واتؤلا يف لرعلار ركل «وغيو تل فرص مذا لا: 1 1 8 0
 قنابن| نينثائموا نيزثا ئمزعهيفط فلول نانئازتفلازع 0 )0 5
 هليل نعال نر المي تيلِكلت شو ناب كبر نعم 39 ا 8 7
 : عازم[ متي ذ الا هلع فر ابنعابال ةفصووف وراتب يأ ا 0

 مف اتلدعرب ربفألالتجالن عشولالصأز اًقصو لنوم ااصإ 2
 ةطو فول ةّدكص ت ابنا غنم فجا)لوا بلوق اكل وقولي

 انوا يح عيا نان فا ابعوفو قفاز او بيكؤلاذ
 قزيالا وعم بر ضوت اهو رمال /)) كريم قوسنعرتانإب

 . م ذاهإع ئلال ادوار غم نا اًئالئاَنا 00 مال 0



 نمورئرم عيته/ناولال/نمناكاذا ل عن عءالعف عجاف الاقو

 . شلل بالزإعقالاو ل وفرض فوا نا :<شلا اهلها لا
 فيتا مال عمر يملا بهو ملة خضاللاركذ ف عجرم او الا
 نا عرار هزم | ز اهزمرخأ فيم ذولي لل جوف الذ اضالاوم و

 لوكيل و م . لاا تاكو اضملاواوفلابز ول اوال ور تولين
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 جييالف مهلا ف علاء اول قكءانبلامزلتيم نال كلر علاجا
 . ةاللاهوعورسك ةفرعمن وب كإرجولٍن عالوز عمزاكول نال عل رعلا
 لتتخاو زحل مايا رم ة] عفر فطل ايل ديتسز او ةركعلل فص عت
 درعمر] عال كرعلاو :فصنل عنّسا نإ خم لاو رفرص عنج ريس

 قرافلاإ عضرتعاو عجز علو رعموهليقو تاواَعجو | ىاجزع

 ن!يةرسيلف كؤلإو واولإب عازم عاما او ِونلا و وأو ب ةعبجبأ

 هب او جو غالا لعجن !هناق كل قيد لاق عمرلع ميو
 ىخزعلاءااعفسايقرنال تاذاعج ع لرع كولي نإ معلا

 .لوثعجن عف فصل عج او ءاساوإ) ءا نما ا هجن اوز نضل“

 م يضاف الو اعرمال/ لو عرن الف فلا | هرانعررتتءانساو
 فلاليك لاو ىو بريلاو ثزبانل ام آوزيلاعلاعماجيإل ةفصلاو
 تيلرعلا ناز وان انومديب لفل غلا نزوآماو_رماظف نؤنلاو
 بالبَصذاَمْث انب ةلعو زاب ل مارنعؤسلاعف نال اضألا



 نموت دعا اهانه اعل دعالغ كيناثلاو 2 0 : 7 تيرتلزرنبالاهنعل اعف تارعدلا ةلماخن )نايكنباد دبل
 ظ 7 ةد|بز نال خللا نجهز اهاوب حرق و ئانبلا الازرلا 1

 لحي و كذاك ءالاغ ناجير د! ليلدب نبل يجوب تح كو

 ان كذا انو لرعلار يدق سي ] يش اماكريلوانللبجوم 1 عل لضخ ة دربال علا فرق كه نافارا تناك مل اطار اقر راليرش رانك 6 اع حار: ارب 0 المار اوبلا اعملا يف لاتزال اونو بوت عادات حر اونو 0 0
 0 اتلاورزلعلا ضر و نار ةرملازم عننا رقي ناب امجو 3 + عاف رفيف: ءانبلان يمنا شياتلاو ةيرعلا الذ ايل م ادنع 32 5 6
 و اسال 1 لرأي ءاررع سرع اهفرّدقيال اًدلِوافناللد 3

 ا اهل زدنا اك ناف ةاتله م و ع مو 2 ظ ه2 يزاول ن وردتلا نولمزاركدامايرزلستلف اج
 دويل نع واعر وم ا انا ت فرعا ينعي عشألا!ذسرنجلرعلا م ظ : ريشا ةايتحالا مدعل مهاظا له ومو لوفب ارعالل مييلونب ظ

 لد 0 لل راسم] نع ومو قل مريف 31 ىلرعل ادق رقما
 ٍلرعامرجيكذ ناش ةةدنو لا نان الشي انلاىإل

 : كرعلازاكرقو رتل لاري ربت آلا ماطق ٍءانبل ةلعالق لاق
 ١ . راعي كارو ناكذاق ملوق و عزفت ىف انا قع لان ف حب 2



 دنا هطرغ لوقلا ةداشنا نوكيز ناتو ذّيسالا اعدل غلا تت

 ولاد نوكين ايرغي مولات وق ضنولب ادلع عيطوو طاع
 طرخم المال. و دوصقفل اوبن ترابتعابت اذل اعوضوممسالا فوك

 لصالاؤ وك طن الز ودا لة نافل ولازم عنادا فصول

 لمضروف نوك اطر إ_زقوتب ا نرفنم عبرا فوكو عيد ؤرص_ قوتي
 . )| عزتوتملا نال مالا و .نوك ل سلع ئق وم ]ص لا ف دوك طرغ
 غال دافورملارورلا ليغ يطيل زلة لع ضقونم يطل | /عوقوتللا
 ولع جاف السل ل فدع ل مالو نوك رتب عزو عبافسا
 2 1 و اا هل ليلو عبر
 . مالنا ابي عبرانفرنوليالووتر اعل اكسس مطارتش نولي

 دلل لاو وينو دالفركف نولرتتب مم لعتمل ا اعيل ابتبحلب .
 فضلالوقولا ةداشا ع ياا فرم عادل | عحلا نفصولااعدتيشالا

 ع كورلا اثنا راد ةوساعانتماو لصالاؤن والو ]ءطرنس ظ
42 

 درث ل 6 ال | لصال/ و ةفص لوس از إَسَو ل ومو ماظويول صإالا هن
 11 ملغ ناكل آلاقرؤلا بل اكع] عجب | ؟يفلاكسا لع لوتب
 | مل و ةرتومرس انا العا هلال عذلا لبو ةّيِلعِلل ف |را م تف ملإزو و ذى 3 لول لل
 يرضاه ره عضو لشفق ]را لب_ماغشلا مالعأل اكتم اس اك
 .كعوت ولد وثنر ةح مرو ءادونمآل ةكوشا اعاكئال لايق الو مسالااهب ليز او اًضهانج | فوم ومر كد نعنغتسسا عب هب خلاب
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 ١
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 - ميؤوطمم

 ابوه ولا ياريم سومر ساعملا خيرا لالا
 يطورون ين راص تبي عيسي اوزان وسوي ا ب

 آ8 زم اسف لازم فيكتب فيرد الا را
 .٠ برعلار نع اويل او هولا الرب مايخال ةزاكل تشاو
 7 روثالا يم يونا ِةْجَرواقيضلاطاخلوننب "انس
 فاني ياازع اني السر غالاؤيلا ايف يراطاف ليل
 ٠ فالابومل تر توسل كرم لاول قفل

 ظ 3 عمنيفانباه واو ن ىلينإ ةعد وإلخ قمتسوإعلا
 روماإولارباعررمنلا م (هيسارباطو سيل امو 0

 ] للعم الان عل احسنلا]كؤو :قوزحمب | عزبؤلعتمرورماو دا اللو

 ] م ءاننأ لاا كحل زل ضخ !!قاعتس

 نييلعلا وصول امو رمونم مر مون وو ءأَمو ل وواني بس انصر
 توكيالف دوجولا ار سرجو از او :علاوهو امؤرم ضال سدو ع
 ًيفلا هوقو وان ايلعل 17م .علادوعو م | «لكز اهةفضابف

 ذنوج ارتب ارندم) ناك او لادا« يياض دوج ل 0 ظ
 ءتلمااع هد ايزل وارسو نا] خام ا وطؤرخالا طولا نأ ميلحلاوط
 كوت الصاله فواقم ا نم افزلزك اكا داو ةروحوم ريغ
  رةلِجاٌب وا 'ةيلعلا نمو اق لِ هلع الب اماقبل انين ردم
 . و ّ ل بوصو "اند اوهلونشإ اذاكفيناتلاتماق قنا

 ريق“

 يب ١



 ا

 ١
[ 
 ١

 ٠ هزي نو فاعل يس اهستيساربلافلا عكا ا ْ
 ظ اذا نومالادعااهعرت فورم مئلبال فين نيل ةيوقم ل للعشلما
 دام اعزمرةعارو هموؤم ناك ذ امل كرس نولي | ةلقتسسداك

 ناو :فكلذ الملا مان عرف غب م غلقإت ابدأ جوبر
 3 ا قوما للكلى يلون اننا قس لب ابس الار حا ْءَموأق

 . ًالاكيع اهنا روجر داع ف عيال طول نتن ابيع ظ تساءاتناو امال اهبل لاو تين اتنا نسيتي!
 دتيعلاتفو اكن إو ةفنل ناب ميضعت بح ابا وورلازم إذن
 | ١ 2١ سلوطواعز]1بيقب يلع مواقي: دز ]نادت قبولك
 ظ و اهيل جيلعلا الش ثيناتلا طرشي ىلإ سل لابو غألا لس وشب

 لانس دالئتب لاس اوفو طانش لاو الصح ارم| كيلر نإ
 ْ ناو ر ور لما الخوف رملا عمالار: هوجو عيجالز
 ثءاام يس نون اليك مس عاف ةباوج ورز طارتعالإ نع
 ٠ ةلعروصد ءاهرعلات الإ اونعذ لايقل هذ عازل

 قس هااليمون اسال! لضانلا هذانكلارحلصسز يلاوو ل قتان
 قلم عبعقزلاَب بلان! يمورظيق دانح لاقي حبيل اانا

 ونال هني علو افول :فاكلنال اهريمغلب ةيلغل ريل الإ يي
 فرار سولو بابسا: طش اف نابينذا لرب ااحاكالوق 1
 شب الع ةيلعلا ندا اذاعيزجلل قالا اهل يثانت[ررعلاو شنان ان لو |

1 
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 ٠ ةلقتسوناكواو د علازا باص ر بلو ناك نسالشارؤل انامل
 ' ملئااعةل ابزلاو لس هلل سو اهتم ارتن دو دو ىول_ورمل |

 7 ةنيعموةوتماب: الا مشعل هوو قف يعل اهكرين اتاراتعأ قو
 ' اهووجورنع هفخلف صردفتلا الكا عو العم يل قا

 ٠ لقال عالالغبابس لادعا مواقثق حةفوجويس سيو ةيفتنم
 00 ور مجوز لب و لوجو ام دجوب الف ناشد! بعزل عزاببسل وا
 قف عزا يل او رطب هاتي حل اذإ |سسعاو::جلاوكعو ادوجو لرش ١ ققختوزيياعلاو َبونعالربن اتلادوطول ل ملام :غامآل/ابااشا

 ١ لوجو قوتل فرم وبول طرخيوءازلب ولعل نينالا
 . نع ريورازم ثادوٌت اذن مسا نا لم, زلكك مس ناوجلا
 ارنا ثدبختناو غلا زاوشالا ةذام يللا ملف ناجح ١ نق ليرف موتو ها طتروو لقلي تتسع لا لوطن
 ' . يف كأبلا بدا ن اكن ) يتنر عل دبامنال لوف نال لاكشالا نام

 يشل عش ليف كارلا ابتولا دنع سيجا ةابوا لعلب تناكولاهفاط 2 >1
 ١ رشساالز اكناوزياجليغوُعو نمل ربم او لدبلاعاتجا مل مال '

 2 نوكرإل ازْذود ةاش هانا انهن || عناّيبلا لعف ايلا
 ةاشاصا تناوب ضللا يبو بنتن سيل ”ةهاذرلص

 00 يآ

 3 يسيح يس 7

 ++ ٠

 ' ١ كلك يل اذوؤاشف دانلاو لوقناباوصلاواهلصا ق يئلق
 2 «اًهابلعزقوتئلا يعطي الا ءأّو ءاغ العفو عيرمازال



 سس

 سلعلاق قلتش لم شا دإ كلت ةوش نم شلش لق ٠
 اماو ةلابالاوطواهفرم عمان قت عم شين اثاورزعلا سو

 ... دضاعفولكموبؤلاشلنايإىلث ةوينن نم شلش لاك
 نيمو ترن الاسس ةبياعلاب تفرصنال نوم نك لول لدول

 ظ ليدل رو نغخاااواَعواو توايسلوفاعتفرصخ امو نم

 لودي لاو بو ةيمستلا بلان صولا ا ؤرشنا اا تمل اك الخ
 2و نيل دع ظحالبإل :لعلا نعبر ااوريلكتلا :لاجؤاهعزلَمل كرعلا
 يود عضال ان يركأَو بابل نجر لظفلا طلائع

 ,لئلل رمل !لرعلا //نيعضاز عوض تنل عملرعلارتئاعتيبقاب ٠
 . لاكي لة زير يلنألل بعاسملاريث انفي وتلا حاصلا لرعلاريغ
 مس ل تناهؤلا لاكلا يدرك اف جروتلا عم نيناتر صو لاوس أ
 اطازوكوم ف تسريغ عاركر اكازبلو ,لرىرشفخالل كال ماع
 م وقعوا ييون لا كيناتلاو ريا علاومو نأ علا وف قل |ةول
 عرللا معمالف لاقل فل ابريل نال نو ةرابأل اونو موغذ
 ةنللاقبزام دلال ثا كسا طسوتنا حن ا[نعنف ليغ عيد سا

 يغالي هن نسيت ماذاازم مرق ةيلاوةماساكيردج
 لعن رو ريب دعا نا لعو عماؤرمزمعانشمارعارقفت | باع

 | دعما اب «لؤصول اوهبعاك نإ اقفذألا بل |ؤاونلفا ظ

 لب جفوصوبإ عكا لورركاتل الر امو كا عرار امقجوَص لصاّلاع



 انامل افو ميج نيل عصا عتلاق ءاجتلخن أف ةردقللا نع ١ ل اال نعي مك زيزو 3و
 مهلا و ةررتس اف (هلا اؤيتيفيعتلا + يو
 ا كاقزؤففر [ءللارلا ا و ا
 أَم |اهقيرعت ةفرم ها لافزعو بف زحبالخ ل صالاو فصريلالا لا
 رم اهلل اقزعو ءابنعراوبلاصحوقمن دن ثمل مولا دف اضالإ
 7 و الط "م ءاذآ» قراعملاب تقلا ور اعل ارركاتل_:نضو :لجترع
 | . لالي اةياتف اهلا هل ب ذي هازر رة رازعا دقت

 1 كنان دافملز ,ريرملا مغ لايف نال مالا نازي ملام ظ
 1 ناعما زبرعت افيرغنر تعرفني لعن يرمالار ع (لاماتجالاك
 بلال دل اخ ضامي علا زا عا نارما ملا عش عجبا طرشايعا

 5 ارارسال ل كَ .وىف نلتخاو ميل و سرف و نونو م ظ
 ريازلادزم لة سبع نزول يقونلن رو /ابنإزلا اوثابَصوف
 7 لا زب كذو انبف قلاش وهز قاق'تش الإب لل ذ [عئاماو
 فرت ناز والاب يومنا اذ دفعت تاو نزؤبانا

 ٠ امالهلو نما زن ايمو بولا مال د ينب) ةفلاخإ نمر وماي .
 ٠١ تالا تنسو يعاود ف مق لعدد عاملا 14 ؟ ةلعاو اكن ءاوداصلاغازنجااهسو اهفاظإشسا لمجإينسو

 لآل ا يم 1
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 لاريل جملا ءأزلاوبت اهنمو بعلا مالكوم غرحاو كرف ثاوتتح.. ”
 ةيسسافلاب لصاو بينز اريل ماوملاو تاق ز زن ةوغالمللا_

 قضَو ردم ا مورا زنا لوي اسال هاطعإل اب ةز رن /

 ظ كنماولاقف ايس آزلا فر يصمناالا ديالا دفنا ظ

 فور يابف نوكي نا هولا ايلبك ءأن بولا مالكف ياذا
 شارما ناشلاليغلاو ,لود ال او مجلو ءايلا واكل اكةيزعلا
 ' ةارااوربتعازكلاو عا كثاعةنايدوااطسو ا [غاماومو

 لسو لرغناصداوس ءاوصرزعؤ ومس الغل ور يرلفشا روما زن ٠
 . طسالال ملا يل جاك نبا مزم موفر هوو عون فيشكن سوا

 اق شيع رءوكلاميلا اجو منيطَسون نكد رنبا
 ائوطنتل ًافاو جوبر كلو ليرتنلاور بعل يزورني مسارولو
 اتفدقنف ةياج وهون كاسل سو اوان : عسا نال ورملا
 طمزالب ل م10 دعم ورزجوسايشلاكزتو ِنبَبلادصإ نزح
 لاء اقلاربعزعل نو لو ىلا نو رَجَو ش نوم افلا
 انور ز ثلا دور ول ع ِمفاو بف رنا فرسصلا وش ]يسشوالا كاس.
 ملال زول ةباغ و فوليف لود ضل رصاصو فاشك/ ا صاص
 ةلياد لاهاهنال ونعل ين اهلا اهفال خجلا علا هوعوزم
 نم مزلبالوأليازريغامنالامحايفال عر قتيل نم هقم نيببسإالع
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 ١ يطق ماءاتلاو :يلا نيشلا قت فيرتشمو لود ديان زيغ اهلي
 ١ عياد هله هليييعنت اصرم ةيعاهع شلت ةعيسئالا نب لل عل لدا داوسا عيضركذكو مالنا مولع ءايبن الا ءامسا عيجن ماع
 ١ اهوءاثاو ب علا اعقب اس اهنولكش ينو دوطو طول وعون يسوي
 يرش ناكز اور علاه زروتلل مضي خف مذلل اًمعا ناكناخ
 - 5 ثيناتلازلا بش سوتللزرزي اع يس نافاهىقلكفلا
 ١ از وييعد ككككتاذإ سس سام نيالعف يمئسكلا قو ١ ىضولإب ٌتقلعإذا سار كْيَسَوِل نيل ع فمان وو تفرصَسرا
 ةظوعؤ م نيالذ ثينانلل فلان ؤليق ضايبلا ومو سيعلن م كأع

 +  نيليد!ل معو ةفرعمؤ نبالغ كن رمنيخ اجلا ناقد - ١
 | ياريعهسا ع يروبلكاقزان هوني نرش الف إي
 ٠ اياوزيسلا فمك ن ويلا خفي نوتيلا عل قا يسفا
 "7 لقاتل واولال بق نيبلا تن ويوؤللان احاو نسجل دو
 . تتم! ارح نإ عوجلمو جوجابو كوترمبلا هيام دايلا

 لحجر ماتركزو فري | قلد نمو اهرجتستلا يادانلا 1
 . انف ءالكطااذإع صل نط كوت را قنشا مو رماظفاّمحيا
 دلال عجبت دارلو ملوكة كد ةفو مري ال1 تي ان
 تخيل اىريلاو دامالاوراظنلا مَع اقزم م ذض عمب ةيان :

 مهو نإ عمم لنلعب اذ اولا ةنزلاو لّسفم ا لاق شيع رقي
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 مجاز إو ل عقلا بنات يإ عم جلل لادحا مدع يبل اثازم
 سا ذاحالا ىف سسلفلا نلي ملا لتقول ععلا بش سو عج نش

 رات ئمدوزالا#ا 5و :ججالامبشسو عجل فني الذ خجعالا
 [رؤللاو ئيملاب ابدل عتررحاو ]يلا ابا. قلعت دييعجدو ل أويل
 لج عصام | ديونعماورحاو الاثر عدرب /::خيبصاششا يد
 . عامل زهر اصكذإ ةٌسعجنلي لا لا قزم مو الاثم
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 يك لول اءشل دور و الفاس اه

 لاقائإم هاو [هج نولي ىإ ملل وتم ل
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 اكمال اع جنو نأ نشيل انا من 52300 ناسا
 اين ل قلم يج عرإر اذه رنآيت نال فنموللا اوط كيشسا
 اج نادال از انه عيب ينتفع كذا عيا
 ١ قصولاة لطم دار نكي لن, نسولا ف النيص الاف وان
 ١ نيالا ايلشا اوااًصران اة ويس ؤرملإزب عم صول ا نا غعمب

 ١ (نطيفملازعتن أ باسل نأ للعا هلو اقزنف فش رام باج يدا

 ,انلم ترش ويتحول عنا أعين او سنايا 0
 لوقو فت ِ ورسم عمد وكل ؤردامربي ننع]بوإسل نا اندفع

 نالاررشاوا " ايقيقحت ن ولينا ف رمل عنادأ ع حب نون (ذمب 1
 5 قبل تالا //لرعل 00 / 2 لا
 لإ وشم جاع ال4 نأ ى هو يسع رظل يدم اع ي/ردلسلا 0
 ١ لقرتو: 0 انمج ركل 1/1 2
 ا :ارماضا نإ لوب ذلاهتالاقرعلاز ينص: يكاد زيزي 11-0
 - نديعتلالعاازفواوايلا مموعّيوعشلا لايب كأم 0 1

 ا  تيكشإ اهنا غن :لربئزم انوع ت اها ذإاماقرل العا ةيفيل 6 ب ل ١
 ١ صّودابلا تفز زانت 5 | العا مكبوس وعم هايل تي :

 فايع ترو ليقولو ملي تن لكشا عدو انش يشن الا 35 6-2 ظ

 ا
 ا

 ووو ٠ هيو

 مين ءايلارلع :قيغلا وقح نمر اغموكل ةجورا ناكل ختلاب ديس 20
 0 30ه صنلاو عقد 0 الخال داك مح 2



 02 1و ت هافياز هىالخا ناب رتعُم 76 قرثعُموم لباس ارفع زدتوغلاو ولا ]

 ١ 2 6 2 و ”فيعضلا ةغللا عفر اَوْذل تيبلا نكس اوكلو نه ريؤذملا ظ

 ْ + كراوع ترم لوول بعل نيوسلدت لوف هؤعتس لرب

 2 6 رز : غلا الة عنم ةخا وهو جيجا فتم ابلاغ
 _ 2 21 لعق فلا ةفخو لون نوأيفر رش /ونيوم افزع ل
 لقا اما رن توم نا حوت فمر تلا خل وكو اكونرعدايلا
 ١ نيدحاضوُد فلا ارنعيوعنل ارهالا مدعلٍ شكلا طفش
 ١ <.ر يلا هبلة نك اف كلا وقس
 || كسر دن فول لوق فولي رد فهلا نه ويث اركز ٌكلقَس لا سلا
 ْ 0 روبعصلا راهو رجا انه كمكو اكلك رت غ

 ا ؤ ع ع ابا قحات قف لم فعفوت ف منمرائعرما ل واق ل دف رلا

 |( يلا تقيل ويل اربعن لاكش لع [بارتحا
 222 ير للا عع تالرعواب ناز سولانان ناريقق دز
 ا روح دانون اربعين عنادا اًةىقضالا
 ل اهو وك بوغتللاعقوفرلا ؟*وطع تيجو ساؤ لل اق
 "كيلا طه كيلوا قلاقخ نيمو كارلا 7

 . «نيضاعتلدب انهبا ماكنا از غو فخ او ايل اومىلقنيعايإ
 ضو يشسملا تلازم لاخلا ونحو قنيإذل ىوكأو عرملا دضومتلا
 مي ناش يقيد ال ايلاوم لوم لوف نسور انتل زرع



 َ 0 1 : 10 5 مي ْ 211 /

 ولام ياربي اأو لوم ذ اان هل قس الفرخ مم َ و
 3 ”دبهزاكولغ درا ل وضد عملا )5 م |ونغن سارح اكو 0

 لانا ب 0000 وج كو هع

 ب ٌُلَرذَو 00 قا د لاردع
 ظ ًئيم فارق اهكدال ميت لاب احن تبان اً ليز ان

 عضو ]ضع ]يبان هل يتف وع ليالبقف هل نأ نب عر لبا
 ةدارم انْبع اًماكرق باسكن يش

 : انفو نانرقة ااا

 لكك نايا ونال هَ تي اها كرب ي اهانرق باد
 ظ نااعاك وق ذنبا كا ديري كان مسابح يردد 7

 هذي ل نول اًممشتم نولي لن اب اد مو م يلاغلا نولي نايا 7
 وا مولِبِسل م افلا نولي يك اًكدززنع ناب مخ

 00 اذاحا لد انس ل/وعزازاحالا ذالرشع لنجوم كنتم 36 ا
 . اهاليغييوطقنو ميوايسمبوطفنو رو مد تدب 2 مي قلسلا ذيع 3 0

 0 ا لقتلا كل يهوي بيس صان فرابلا9اق ايما 0 2

 0 راحت ورع داو زج دبا 20 للف ظ
 ظ 12 . ناكزاةلهاز واو دخلا سسعشم عسب روف كس ا | نا ركل ذه لازعزلا اططناو اكل اوم ديلا

 ١ دافي قابلا اع هبا لاق | يول



 الهرتكب يكولا و :نيبكلل زمنمريظب ل عج نياذحا ب ارعا الخلا

 أولا داق ر4 فلا الع توريس ناوس ١
 طف اعاممؤانب اهدحإ نابه زم اكهارتع+ مق و موييسامدذو ٠

 زم و“ هربا بكت لرعلارر جال, مألوقنمآلا-خئئارن قاذلا

 لك هاو نعمصالا لاا مزح مغر يكلاب يلا رئشضزت ٠

 بلا ءناشلا كوالا ان الاوتسا انك ن يبهنم بولت د هوي وخيال ع هلب هللا لاق اما و طب عزملا كلوت
 ل اقيتءجيو تي حو موبيسب ترورمو .هوايس تبا بوليس ١ 8 .+ 9 ا

0 

 ثاولي 3 لزيشرعاذ اك ضرتسر يكل جو ناثل ابرام علو
 جال وفر شع ء لجبال تارؤكل ل ا نع راحا لك ججو راما
 نالرلضا دلي ثم ن اشم نالحفو ناو وتم تعب
 ل زولا اع ةحوبسمن تلا عرمؤشلا اعز و الار ونش علؤالا
 ناسا نه مرا تاعيحاناممو عيبسحلا عةمو مم شل خلا
 000 نلقلف عجلون نانلاو نزولا ذعرشب عزا
 |ةارحعل رم اعلاوهو رتل زمويو قرنا نامينلا/ن اهرب تاركسيإ
 "2١ ضاظَولِإ منيالان امدن ةارمإو مداني! نامدن لجدالات
 و صو مادن_لؤالا ومو خلي عكو دن شنقمو ناد طعكذورشم يغلف

 ا ٍ 5م 8 رب / 7 ١ و ردم 9

 | >6 2 ننشسلدلا# ثوم اين قط يَرَكا يساتلال عيب التلف
انتل مسا نجوم ءنجالا ل كوع مسا مم لك

 0 3 لوو ميت منير 



 ٠ اهراس شو بغت يب زسا قولا ب
 ' ولْطو عضو سسَعو بولا دايمم امسي كيو كاّيمما
 ا ايت اع ةاطد عم [ءارغسؤب م

 ا نوت م يجرت نع باول ل صحا راحل !مصاز اسي بل اكتن نأ
 ا راطءاتلا ءاونث ن ان دوس | ل عو اكن وكلاحءآتلإ لءاكريف

 ١ ظسابالو اع سيجناب لاكش الا ّضوتيال امها لاعتتس ا دود

 ْ يمال نقي لالا هع اوجنلانلاباوبز لتلك
 ' ةكانو للا اععؤطم ك يي ألن ةاحاذعل وهن لأ
 نلاقي رسلا بوضع لوا كلو ١ وكذلك
 َ زالوا ل مرا ةارماو هل قوز أيا لعرإ لت لاقي عال

 ريباعلا عمو 7 رعاك د فصلا موي ام) لهتلان زو نا لعاب ظ

 أ اشيا انلاول عفا زو مصور قمنا /نلد ٌدحاك

 ظ ها! رت يامالسا زجر الكئانؤالا
 و اع 215 دو ل باو قنعو ليقف علَّصو

 | اوزافم وكنا نانلارث يال ديم ةييتلا ويا يسال 1
 ١ نر و بيرنوخ زوالا ع دعا عنجد ١ عزم لإ نيل و ميال 11

 أ ظ زل ونال ابا منقل !ازعو رم | بر امو بر اضو عدد
 ا وذ ليغلاب يتلا شلاكلاو ضاوي ورع حيعرتخ لا ٠

 ا 0 عزفكوٌراَح او ٌيصاَو قلطلاو بر ونمو برص ور
1 

0١ 

 2 121 + د ات

 د ع
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 /ْ ل لل ةربع لوقف ا جم ونش /و :ولبحاو كش
 خي وزنا عسر لها امم راو ةو دس عاب ميس 3

 ظ فلا عب سفارعش هاازم جعل غو د ريزب ور صعاو لرحأ ىع
 1 ا ا لوو ا ةرثؤم لع دف امو ءلوق
 ْ ا راوقد عب !لعاف نعل احد لع نال ياو ماجن ورم
 اا او ئشلاؤنخشا نمؤشتس ع نلا كنود كرعلا
 لا روف وف لسن اا قتس اع
 «ىنغ هيونب قحتنا ل نو لإ هل وف اوبر عفلا نإ وان * تي الو
 نينث لا ةكرث ويل وئلاو ملوث لعفلا لزوو لرعلاس لف عتعض دا
 ١ سام لوين ارياقلك م الب عجز اكيوات عشلافل اند
 ىتفملا نورس زلافغو ملوك عيجتلل فر اكقبّسلا امل ناب
 ناب احرص مال يفر ىماظل ]و يضنل أءىشفخال] مصعب :ء

 كرييسنيفوا ام ناو اع :لش ما لبو شخ انو ملا

 2 0 دلال ناو[ نياك سحاب | | امك يوديسزيلت ةرئشم م
 1ع كلساظلاف جو جيييضفاعتلا باطلا خيارا ١ ظ

 3 نصفي داتا ل !ل هتفلا نم مام نإ دمهقيال بالي ابار ظ

 ل لافل ناكل اباملاب زعل ايا نييتل ع 5:
 ْ 1 نش لاوج ب فصلا يسم اى ال ةفصللا اهنعا لوق مق
 ١ نار 0 ا ا لب انالا 0

00 0 1 

 7 104 0 ا ٍ 0 556 1 3 06

 ٠ 0 ل نال ا 0



 2 ظ

 1 ا 2018 نعي
 اص احم ع)بدتعم هئلس هلإ ةعصل (دن اكول اعناوُطَو ملكوف عم ا
 ل اين زييلعل ”يلعلاوزعرلاط او اخو ركنا ديا ل !لايلا
 5 رمال م لرسول ارتب ملا اين يفصو وكمدع

 ا واني يعاب م ل انا

 آر اهتع قمم مذلب ٌجائيْفحت فصلا انجن منال اهعج 1
 ٠ وتكاد ماهبالا لزب اله [ًورئت اهريتعلل بكبر افلا
 ١ ضيرتوللو تيوغفلا زركولا ال اذعصا مرهف يو ناثا
 ١ لير سوح او سدو اكالا زكو صوخالا وج وزو /ن وسو واهل
 . ليرؤح/ن يرن يرعببعع رع ربجدا ارا ا اظوموف قض
 :عببر ر مساك زكن زحججز وعلا و الولرمو اهلاوصوكاي

 ٠ نس لل ل بدرع هرموع دلال وعما +نينيعل ان ءاعص ل كو

 . نكايوعلا !ليزوع نب العزب "قلع ناك رثوعالا ل :
 ا ار ئاع ةرمو نع 0اءايز عجز كاز: ليؤطل ازرع
 ١" كليعل وهن تربل اا مانؤم ةريضف خعالا رن 0

١ 

 | ظ 3 دا اكلم احالارت كشوف د وختام

 ُل اعنايسشلااجز روعجل زن يروعا ديعولعافد لع كان'ا
 0 باهرا طين ابوامالا تبون نعل أ اغلاق سوح ا

١ 

 2 ا >8

000 0 

 1 كا

 ١١" هن دوب 3

 كيف ا يحل ل
 فيلا ا دا يكسو 2 ا 0



 الهو نيداشتملاو انعا م | داهشتس لاور وان اءلوهوؤ وزو

 لعفا عع ياما ءااهث لللضوخأ اعرعج مر نْفصولاو :يبعلا

 لينا ىقل افوئرزم نإ موقل امد ,لوفدنصن 5 اذا

 . ا ور ةر اش اللو قرصألاو عم نانلع

 نا رمنب لود دريل دب ةفاضاااوزمالل تب 1 ظ

 ةفاضالاو مارتن ليسا نافؤاشالان و ديبلعق نشير
 لإ مولا علق لو ارم ارتيغي امال هلق ا
 اهم اذار نيونلا اقم نابوقي ع: )واعي اذإف ضل
 لاكواج البلد تونتلان اكاركت ة قفلاف نب أنو 57 كاز اضيكلاو

 - :ييضالا#) ىف معاش أو لف اَض كرو ملل كلذله ةيعشالا وق

 ظ تين دبساع د ظ

 7 نا لك ب سئل نعنجت م عفر ان ا) تامعوف رلامدق ا ظ
 انهت لقيا تاءوفرلا ل اراينلا عي 3, قامنو دب
 ىَه لاقامنأ أو شبركاداق تاعؤابإلا وعم

 نزيف طي اتلاؤرلتلاز ٌوكيئال اهفرالا اً هاب ناكل او
 د *ةررعيزالاو هن "لوم اًرفاو رمل ا دعضَد طفل اب

 رةقيقع م يُذ ارث ماللاء كحل أمنإلاوا ىوأ ةريخالاز اهنعا
 ساو لاق اذا نا | لريال ءتنلازوما يلفت اك ها فالاأل
 2 7كوب د د 72

 5 قرئال شاوراقولو ةئلث نيمو م طنا“ ل 1



 100 0 000 8 وو ورع 2 ظ
0 0 0 8 

 تاقاك يفرم 1 الا 3 8

0 0 0 

 ا ١ 0 0 0 2
 دارا ؛ 00 538

 - هاذ و]يلكارنعا ءألا لصالا انإعافلل فرلا نال دينوغا
 زباور نخل رك دو ريلع] لع |عانلاو لص لوم هارتبل ان ]ل

 لع ا امز وطنمبئاجي وسيد ءوفرم نالبلوعملا ساكال مليت . تايلاند ماو لم اهضعاو كفار لسا
 ةارلوتبياليفلاازنر ياللا الإ كالا 7 اومالظزم و

 مجرم يلا لنصف مسازإلم واين هلع وقد يلين
 ا ةطاوعهلا عاعافلايم او ارعفلا بعون انوزلا تسابق
 ا ماو مقا الهوا وب وعقم امس اذا مانهلاو

 ويقر يمضلا هرج غتر اؤ فلا ضيف ذانعم الي / لاق منع

١ 

 2 ب النا نيو ضرلا يلام جمامالا نا جاعف مل بل عفلا

 ١ ضليت فالانا نس[ لماع زيزو انرءاظلاوراللاو طب
 ديفلا| نعل اتصال املي نسلم اقرلا ذم 1 ١ وألا عادل لعب شوا عنلا مرق كيا تاويياغلا ماو رقمل

 يانا لس الا دنس ميز ل ايل عمرقو ءلوق وابد ظ
 كان اونتاذا الا دبزرا نادشماّعيِج لمتد وو
 ! ]| لسا رابءاي زيجراع ملوقدراوويلو ذراو نأ موئيف

 اير وو ارم |لاعفلا ٍوليْنأ كأنو ةقيقحل منا وهب ذل ' 0 حاولا ف افريل وقالب بوو هبرش وا اعفلإ ايت ُنيمطلاد



 ١ لوقو ماخناخكعضلا كارما امزلوق اور بَبَسو نا عين لشم

 00 يمت سل يقعان ناوتيا ايا ريئاو باف /ااكتع
 ا 5 منا هلك اؤالغب ١ نيبنرتنملاب تاق ايس اعل
 0 فال الظن نع لوقرث و د نعل عاغلإو " مسلو كن اًبِمَمَعامْم اك
 ْ "لسا يرو اهوا اوبعذ نابفوللاٌ | "ربت طورشل اعزرم ع
 2 الع روس اناوم امي درَص+ *ءاكايسطشم اهب اولد او
 ةاطرضإ و مويبزعافاسما و مفدي دوررشلا ل لوط لغز اضو

 كلفني مو بول ايل اندم ناو اعل يئخزم

 ا 6 أنمألا نشعر !/ راي اثق ماا

 ْ ظ -وتوكتل | اماق نوييشلوطغلاب عاقريخ اهل عاقلاب مقر
 ١ 0 3 رسلاوم يزل قيقك ل مؤلاو ل بطؤأ لوقو ةماسإ الخ
 الاخ عئلاريلا هنسلامل ثنو ايف اهيريغكب وعتلاةزعاثلا “ان
 5|/!ٌنابهنعباجيز ازاي لقبا الو فزعاغتسو ار
 قالسالا مهلا شن ولرعيا جدو /يالاسص ان لها | ولرم ب

 ١ يا رشم وارو يالطص!اايضلإ لوادر يضل يع مسلوو

 3 ناكرلانؤد ترفع يوما فلا وارملنلاثإف
 ١ لاريضلا وعي 0 ويس

لاوع الوقف لعؤرت ' لاوعجسإج روكزل !لفارع شعب ظ
 ١ ايف لي مف

 ش ا خالد تلا للا هيو والل دو 1



 ل كو ظ

0 
00 0 0 

 ا

 - َخ 5 0-0
 0ك تك يي ا

 6 ارا شعبا اربعطل موطن عنيك طه شنق 1 املا َمَم

 52 ناجع ل ظنا وقود ادادعا زف ذياجن |
 م لي قلو ارامل دو

 ةملاعنلا وايش وارد ارحبو علا د وعزا لوجحم 5 م و 1 ْ

 0 2ع خو رش ويرفع 000 اثر م 1

 2 انلا

0 

 - زئزرف الك رست

 . ليوا كاوظتحال ذاب لأال جا ”لءاغلإب مايقلاو سوا
 انا سلوقمراذل ةزولرل الد يلع زصاموط ب مايل ال: يلا
 عياتلاو عوبنل/لعإما املاح 7 (نالظنرفوآلوا ميلان ملاوي
 . ل فاك ماعلاقُ 0 العسل اهتلاوعبرسمل

 اهات م لِخاد أه درو اف ا اولا اًمآَولَصفمل
 كلر جاو مناصنا يدي ]ايام[ بم تامل

 | مقري برت والبر د اهدزعز رفحا ايلا ا هعقلل | ٌدوجَوم موكل د

 روشان اف نيقلطس تاريزلا 8 انين نااذبلو ملول

 ا 111 ايزل اهو عافلإ )ا رياع لال ءلصتملا
 . مالفيرتيا ناينولاو نيد وجو عم ل وةزؤاطنم
 ظ لا( عد يمن ادرشقخاانإإ ]مع اواريز تيرضوؤ سركاوأ ريز

 ا راسا . ثلا م كونت الفاف دلوئئلإراريدطلا وعن أوج
 ل لراس و ذخارذمو لوئفلا نإ نابي اشلاو ل ةلعافلاواع

 ظ هذ 6 ل يروم عع

 0 ل د 4



 / ١
 030 1 درفت نا ضوئرغملا نال 7 بشامإ العاق ن واين اذني هن 4

 و «ام نخدم مذا لقاك جز اوعنم ةاهئاذكا نالت
 لاعفيل و ومن انو دبر ضر ضار عال اد حا باع مرُؤُنل !نوكت

 يم ناهي فخاازا عم لول عاني ل والا برم وب و مرق ل وكب الق

 / 4 2 لون اقبكاعرذا 4: العادة مدقملا الفل طبل ارز نوكر اجا يا
 ا

 ام رَحف م نكد متلك مذ : انور جفن كل اقع إو دو رثم كبر ظ

 ل زنا انك اتق رءاذاف عفان اوزيفلا ةءاجؤ يربو غل اقلب

 ا

 ٠ 1 بهذ و كوشن ايمزغاناينال) :ةلكلو ما 10

 ين
 | 0 هيل .شانزاثوطنموقطولاةلاوغتماب قتلا نايا 2
 0 0 1 *ااناكتاثلاناكناو وت عتفح رباصفلا تن اكن م و 8

 ١ ديئاعألا | ضاعن اون اكن ايات اريعالا بمرضأمي 3
 ْ 0 توالت فا غفتتشللاناكإب ئفملا تسلا درتن مدع عم لل | 1

 ١

 ١ هادا يك
2 

 وهو رشم) و عملا نولي ر لن !/معالا الحا برماكنمؤاثلا

4 
1 

 ( رك 00
 #2 كن -

 0 ناو عألاٌد هب لوعقم عثووا لوف لمي ناب باين ازاكعو فا ا
 01 ا قئنواءمالكل اًكمصن ًالادع لعق لوكفم اوتو

 رءاقلادبعوبزشفخ ار طرنم شلل ًالعان آلا خسؤعنلامدقامبف

 ١ تاتضفناو لمس افلعاف لب لوالإل عقلا ءاقب تون مو
 العم اع كمر !عألإ تر ضاع تننجاذإ لوننو اطل دزعت
 ؟ يح م ا ا ل قكعو نخر ٌوكزلا بضل ًالعافاًريز ٌتلَعَحَو هنم غدرا

5 

0 
5 

0 

_ 

 ب

 تيوس وم هلا جيس هك
 ا 5 1 +-- 8 ماضل ساو اسس
1 
| 



00 
 اتاي ديك نع روي ةماقو درسا 1 0

 7 رفننإب م |ةفلا حاس رنعسن امأو زم نولي ل١ لل اننحإل 7 ظ
 ابماقب فصلا ف مولي نا رب !ليلق عائل |راعت 0م 3

 لادن ضايمؤورياعةدوصتلا فصلا نالؤوضللاغ
 ذاولا مة كوم غراس انبوب لورق بطل قلطم الرب
 لو 0 مل اراض لوو يبل ادعي
 ١ ل 1و ا وي وللا انوا ص ايومااَنجَوَس
 اه 0 وكس هم ارد كيلا رجلا مف اولي
 0 بوث مايك نااكملاب يونيون موب لوري د
 | 0 اكل داقلاو اعربرنع انا نع 47 آو وادا

 1 7 منيو واهب زب ليد لانو اكلم اك انايلزلا 1

 مخه ل دو ضخ ؟علرض لجرا نم 8 00
 | لولو علو فحول ل مادا 0

 عاطل عوام زاينلاو :ئعيش عج ئاوللاو ا ١
 ظ شار داق خيلاو يداغل ا قسلو نب تااعلبلأ يا تاويل جم 1

 ا 3 اًمقم
 ا لاو لطزبل عزو لشي اغلاو ث اغيل ثيفم ا وه نا
 ةةمقانلا ]اعف ام دلتكى ع او كاوعفم اك ذو جانو و

 | ل 0ايام الج ايرانو وو اخو اهسا ب 3 ا



 يحلل 6 9 يي . كل ١ دموع 09 57 7 دس 2
 2 دييسع ا ذر 0 و ند هحيتس يسب

1 

 ظ ِتيِزاَعِرشر اع فوزمملاب كولين از ووو قلعتسولرل
 أ 5 ايينمال ايمو لبي لعاذ مام ع !لاونعدمرب يو ب د أع

 قلم مومو غر اضيَلَي 3 !فؤذح يذل عاف م باصو لع

 ١ ذاع كة ودنترصم امو جف صوم ءللعز و طك ل طع اًضِب

 ا ظ لعِقلا ف زحرعاشلانزاعذ ا شتس رو طب ولعتمر او و

 ١ هيلي اق الباس اكيبز بلبس لاق ا نال هيلا مايو
 ١ وهادي بار رثرقو عراض يكس يا عباضلاقف
 ١ 5 ذلك منو و 3 اشسخاج ااا و سنل ايزي / ول عاؤلل

 ْ راع ننام بإن وتس لعاذلاة ا الشالشلا ٠
 ١ .لعتاوزملا كا كف حارا عناتتاذاكلونم بقع |عاؤلا يف

 ١" فج ام ائىل !نيلعفلاب دارا بِبَص هدفا اًداهت امم أوعف ]

 3 | نيدارغبلازع ىرثعل | لع وزثكآو نيلماعلا اك كانا م - ظ

 اف اناقة ودا ايما هيج نا كيلر يلؤنطعلا 1
 تايد ديرم امهم الوتكؤتاوا لوقا لع

 0 !نعلاكمَو لت مملب الع ممبالةسقتو ظ
 ةالاز لرقم نيلعنلازع لوف باوصلا يعانلاوف تولين ا
 ثؤلب 0 لوف نالت مل لو دوم دومومو و نيلعفل 0 ظ

 00 : نولي مف يأ لو ووه 5 زب تال شو تياوُطَو 2
 ثا ظوهَوررلعا طلو نولي دف نشل ريب نيلعفلا



 6 موعل

 0007 ا كين ءقس الدار انياضلا اقسم
 زم الك عزاتلا غعم نال صنل اريل غعئاشل اليه ذإ
 0و ليم يذ سلف اكل ايان ولكن ا لصي
 0 راغيالا زو نيباعتلا ةأو اتساعا جنس ايتلال لف لوق
 ةلاولرل انغام اهلا عفربإ الكتموا بطاخارهمُم ايناس
 27 لاول رك ميغا اغا 0 و لكل
 دام صا وأ بط اضيع ال مإ/ مردغب

 طوال ا

رض اضااز نينا اتنالاههتارينت ظ
 امال ياك ا

 أ 8 !«سساجتنال دلل وثق اهي اوجو عفرسابنل ا ئدل| [كتموأ

 فاخلا أل اقلطث عقلا !ةبطاخلاكبي اهلل اقيئانتكل لعنول

 ظ 0 7 0 لاا عش :لا امرء كت و
 | شيلا راشباقلرلا ةءايعوو زحل لوول ن يلج اعلا زم ل كتل
 | الش  يلاعا تالاف اهتواذا دال لاق
 َ ظ ماكو يضْؤيإ ب كلل لري لو ثرضو دلك

 | لص ٍْ لع هئوع اغا نايؤم هس ” اهبزضن/نيإئشلا ص ع نا

 ٍ :موطَو رجا مولا انجن عئاتلا ليتم الرخآلا
 3 ا ارض انيق عمجأو هيشتل 3 نينفاذكو ملوش

| 

 ١ "ةيزعاعيما وعض إب ب ابعالو كو ا اقامت ظ



 تاودبالفزغاذاوسلعلابل قالا اعاررفن عرض صحو
 َناورب الغاني ئداداده نيبو ديلا ل غعلا اينجل اوم نؤلي

 > اس نو وسر“ سن بانو ا حسم دع حيو سن لسا

 إب ناكناو لٌءا/اكوزحبرخالاان10/نولب اناآلاؤف غلشلا 0

 نْبلعجذيح ب ضو لتاشلاؤا د سانا "هلا دعا مركا امانا آلإ

 / نيا م رع داو 9 ا ل 1

 الوهسعوفوهميلوعوو نيلماعإلت انضم ةءاكتإل ييادإلا

 ةعراشتم ناللطصلاعزانتلا زمر رل راك ديعب الذ تئركاو

7 
* 

 ذا طاغوورايلا زمزم نإ :نزاتل ا مدرك ة بمال لبا لاق ريما
 هفزمو | لعافرختلاؤر ضن ارَحء اد عاو ٌكلععا | ذافرثم ناكول

 ا انا الإ مكابي رضام ذاذلا رات دقن عل وعنك الب ع نم

 ا ضيللو مح رفع اودع برتءال راس غيل ار يصنبال ئلارزشت حو

 ُدَع) بيرم اريد فنلا نولي ج سوكر اب ائثلا انآ / ف ذبحت

 انمي دان نابحكس او هلى انم د يغ زحل لعجو عئانلا باب
 . ثوم[ ذحو] نيقنُرقلا نك زعوه اع اسرعإل وكم ثما ءاوس

 تلعااذاذ العن انالالعاره عيالك ق سك لاقى صورمص . ةطعجفرعاكدادشلا موزلل فز خع ايف سووا

 توا ابلاى الماك وابن !ريخالا عن انش لو سلعلابن

 7 نيقبيذاسدم لماذا ديف هزم إل عسب ل ىو نيإماع
 ا ةنمانا آلا مركا اهو بيضا نوي الق او زحل الئوخام مررت
 ظ ١ ١-2 هالاطيا نما زوجالو بولا /الكؤ سيلا ذهاب تاع



 | عادا عاملا مداخن ِنْرَوا آلا ارم
 لاخالا انا 11 كلبا الإ نودب اًمآوفرك ٌرامض)ٍ يلا مالك و

 . ريالا ع :انيلكو سأل ايؤرسكحلا انن اكن افلؤالا نمور
 ' نيريل وكب نيعاريزتمركاو يم اكق ابلاؤ لم اعنوكينا
و عهتب ل وعجو نيلماع عزام مال لطسدا يزاش»

 ا نا

 داع ويلف اذوزئوا الذوؤلم عضل ر يحد ن كيت اهمد لمع
 أوان اوطَو يلعكذلا [ سيبو بوتدنم انا الإ مك5

 1 هكا يفوكاو ميلا التظإ نابي حاملا 2م اهرسب لاو '

 1 'ٌمالرخالا نوثد اًكوق اهب خا نولي نا نود لاو)اعّمإ لاعا

 ظ .نيفلارما امرلؤو ملول يس ١ اكقافنال اديلوق ألان ولن ه 2

 : يلا لالا ل قلاؤ اهواك مدع الل ابناء رحو ظن

 0 3قيرفر كذا ْ+فاَوَهَو خو عن اًهدقم لعن أكل عنلا فاق
 عاام انا د روبب قب صو اشلاْنا

 يارا /يلوالا لئلا مرت اوي )فوق افتالإم
 ظ | ها خلا عفر لولا نلعضإل تق |اذا افي اثنالاعا امو
 ا 5 رب اًكالخر يزل رو اعألنييفولا را: الل اع نايربلا نع
 يعيب هاتلاز عار وجبال نا 1ل/نايفوللا نم ناكن او هن اف
 ٍرَمحا مول وهو بز نرّرضو لبرصوير شل [ريخات دال 42
 1 انااناقافاكزبد اعلا



 يرعب

 007 17 25 57 | عنيت لد كرك سلو لكلا
 مخرلإؤ انها بشنلا لؤالاو | يشدلا و عفرلا نالم اعلا متقا

 رنعر |# ذهل ا فود دال ل عاو لّمشلا زافلاوعفرلا لواناوا 0

 . 5 نايفوللا دنع زر اجذإثلا نو كو الالاعان الظن ميمو ءآنصلا , ||
 ناو دانس نية رات اريغا اريحا كول الع نييرتبلا نعم عضا ١

 : نؤديلاءاملنعملن طف ءاذلإلا زاثلاد ود لو الال اعا:
 ةننالاو امهر ْمعَم ء«ىلو الا ةلئسلا غافل الع افرول نوكن قابلا ظ

 الذقن اب .ةعباإاؤ نلذلا كود لقالاراغاسإيياق
 مط ؤوَم هول رم هاهو حك لاثلا »ل عكا اءاوفئكاوا ظ

 0 مشل |
 هلق راضالأ ليا ةاشلا اغار نعال والاب اهي ايا هلنكيلو 1

 . نااينالا عوز و ىايذؤللا يوفتن لئلا نمو وه لب
 نايفالع تعقل الوهم فن ردكم ممل فْنْش الخلا ن كا هلل قالا زاعابجُئب اولا
 ٌْ لارمزبو نلعفل ابل عافلا فر درحاو او نيلضنبلمع

 ] ل ل رلزلاو م نارا كنان اين اناا ذا امك
 ياو وفا: للوطن اذإ اهل قالا ل عفلالاغاب اجياسءلوف علا
 لشلْل نيبلا كرا وتم ناك 4 اعد اَنَدَو نعال )و تشلا

 .تءاهتسا ل وتس ميلزلارلقإ رايق هيلا عصْشلاد يبا '

 سال عملا لال مول ها

 -ي



 22000 لقا وريهضنلا 20
 ٠ الاناقيسلاةواركدإل!نزي هذبشم قرجوو أت انو

 ٠ سلول ناكورزلوواوببلا ني وال فض اها اراتودركنع ليال
 أ ”نسرثات ل ارركآو بيا نم نار يغصتل ابادد ار اف : انما مل

 لان يعزل قو نام رج نول اعرف نمور
 ا | زشلاؤهو بهذلا نواس يا! فلضْرَمل ول تعش
 . ثول افوزح ةفسٍ ول وأ عدلا سابعا دارا
 ١ افتار لول دنا سو لوري بصزم 1
 تاك ركل ةريرش اكل رن 'ةرط رطل بعزم نول
 . يقول ترعششتساو عش جنين ولابقوفؤ بجايم 2

 برنءاتكو لوف "لغد اميوشمرت وزو رض اههعش يلوا
 ١ رتشيعلعافو |هتفصَو 505 , بوو لف اما عؤطعل

 | تفشتسأو فلا 5-5 ا
 ١ عبس زمنولو انكي لا عارة تشم ذو ينع/ئوطع

 الجز افولعم يجوع ميلعنلا ةلهياو ترعشتسا ٠
 - لوف نص سنلا شومو اهيربخو اهوا مون اربح
 يهزم نوارة فر اضالاداهشتسالاو انك

 ٌنالعا اقلطنم اٌريز ُنِبِلَحَم اهلانم غي لو ترعشتس إب
 اك يلا و أ ا عاتق اناني



 ظ ظ 20001 انعأل هاو ل ءافلريثاو زال الك 57
 1 اًعزانت كون بحرا للنار يت بيعي
 م اان هعكور علا لعؤ انياإ ينس ماو 1 ثلا غام دل

 ١ ١ و ا لجلال اىضال/ ع اذُس !سد]لاو الا عركذ 7

 ١ ظ يوسع | مح انمك ال مؤتمن اكول مائ الصتمر اضالاغ انما

 ١ زوم لذف هإبآ اهلل ارز تبحَو بيالة نكي ذل العلا
 ا 2 ىغلللؤباطيل و مراشلا ]ظن عفش اغلا ثديو ِثاّكِذلا نعاذل 3
 " اكركن توانهىرلاخعفلرإ كلذ انث امئفللا ىباطيل | د 0010
 كف ايلوعنم ا سابتلا:' هَل لوثر وكلا ]الا

 .لوتاسريغوارلاخ دارك عبلا لا اعنا وعفل |! صد ملول ْععب

 لعاسلقر ان ادابلط ال هيزشتو و زلط نلمح
 سا 0 اواز //لو لو عك لخآوَس اهعرما | اعاو '؛نيلعئلاعت و

 كم ل اضل دنفرو ال مناكماو ع 0 || دهام امإ

 ل ل عربا تلت داضار زا افا لق اف
 * أ / 0 ا ا داشل عمي بعزم وُم اكاد (ئلعصول امه

 07 ريال 0 لا نطو أوم موو ذه ابا كلنا باج”
 او ارا ٍ هنا عله ملكنا ايس نايت 5 "و علا لغالا الار ا ٌتاصْأو

 1 3 هيج وس !اًعيلو كجيلاقز الرزك'ضمليللا الن لشاب للي ]

 ١ 'ّ تلورلاف روما يجو وااذإلا اًنضنال هنكانا ابئلآب ربا للا 8
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 كه م ا 0 ١
 ينال ماقم ب اكشن امام 0 5 7

 ' ناعتيا اناومزيقداو لارا لؤ و هالس لام عينيا " ف
 ظ : افلام امعوفف ناهز نيدجولاعت وم ام امال عانلا قوم
 ١ ةتيقك ةرلاف نا ناثلاة يتم ن انوإي ل اهمو ازا اذ وعام
 ١١ للدو انعارب م كريب , اهلاليعفلا دانا هلال يذبح ع
 ظ | تان يب بل نبيا اهشوع خرب
 / يقفوا اكمل ضدي دنع نبي - اقمرتم اق ا

 . لئافلا ماقماهتم ا او دنا طا عج ؤورظلا اساااوحاو ناكرإخو
 ظ ناكيؤلسا او فشلا |عربصزلل اهو "زل عضنع الت دعو اهكفر ْضْنمَي

 0 ناحا ماه ُءلغِلل اًكااخرنعإ ردك ]عجل !يدون ْم الف انئاوطاو
 ا فصرم ازعل عافلا ماقمم هب مال كلوعنل/نيىت د رول بلا ]

 ١ كجونإ نول اولا ولكذ من رذاتلاوبع و نويفؤللا اما و فاما
 رغم قاف كايلاج واش ذ لع نوزلا اف كلوعفل ابو /ناذ
 1 سطع الرواد راي مم 2-0 وري اعءاضعب مغ /قعائلا ماقم
 0 نأ بجروت ملل سو نيا 1 وقس ابك

 ] ْضَورسقسأو ةطفربجاول المديل م لسا اما كعب
 ف لم نولي ل ابيل عاف نعيياانلاذ/ن ايزلا ل ممربلاو
 هر تقكدم او برص ضد لاكي لوك عقلا ةدفب ملام ةل اذا
 فيتم 2 مط ؤسواوازاجاطلاط ناو ملل اهأد
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 يآ

 اهلا نمي امنا نياقطلا ورمل ن | |بقو ةليافلا دوصوارارلا هنرسلبتو
 بفرح ايلار تملا كلوعفللر ضو آمااو عالمك ساام
 قاد يفاظلا كر سلإ )| نيكد كلا )وعقل لا نيب اق
 . ايورضعيرضلا حاف هببرَص برم اوقف تسلط يري
 كاخانإ جاولاو نلوتنللبرج ميلا يغص ييرجا مف موبلاو
 كتاوت رين اسلامه لام: ناسف ميم
 لانلاءاقمر رسما مفر مايقَّنا اهدا لعاو امرؤ م لبتل آلاد
 مِناللارْع داضللا و ؤ وفن م مافي افا لبؤالل الا عوكربل

 ٌةلِحاَو ٍةرمٍ از/ف وظلا صول ةمزاللا اسما انركذ اكس بعنإل
 اع ل 7ا ص 7 و 70 أ 2

 ًءاَصو ٌهََكَعَو َءَيِدَعو ءاشعَو عمو ارب كس و | تو عرلتو
19> 1 1107 7 011 

 اهقر كب ل |ل_ فوم عقب الف ريب اَز هس وس ] ٌداككر ِداَصلإْر و 5

 العن ازؤعلاتلقافابعنر عنيف قلاع ؤرفلا
 بولمنولعاف دون لذال لق اذلال/ة نوع بوك موفرل ا
 عقلا رز لا اع[ نيل تلق لاذ عرل اب آحب لع مولك
 دبحو ثالسلق فره نفل! عععفرلا لاير عاشلا مام
 لاعب زمرؤزح زين لف اًديرمشس نم ايزو نول ندرك هيَ
 ّنا ليل عافلاماقسرؤولادراهل ةماق/ن تلصاو ءلك اصر بي ا
 ا وام بهز لاو ر ورب سل/ل يقو لعافلا ماخاب
 يي اير ورطاكر اكن مآ وب أ لجعل نع 7 مال عمال 7



 | ءارتبلااهسو ”سوث ةلساولا ل وعند دب كايتاين قات ئشس ظ
 | كتالورتسوإ شيز ولبقلو ءارتبلا للمجد( جاورلا يكن مكي

 .١ (بلسالا/لب نينو ءاديملالبق اعف لال عافلا ينال و 1 ظ

 لاول عنلإؤ زب ئئتجا ااكرع وو ازمه دعب

 | رئلووانبلارزعّنإلان وزان نوبربال صدف اقلؤدارتبم لماع ْ
 بعدو ريئإو ءار ربل ةئىفأر لل الاخ خع) راسو مارعلا 7 2 نبل

 هابل, ولسو ءاتبم ا فار دانس الل انعربزعز لان ورفنملا نورا 2
 ا لك ازاذانمريغيايعلاب ع مشو :لرآرلعلإبةربتل نآراسالع 0
 اافشدندلا باق تيوُ ليَح ةبحإ كئيب رع ااسآ ب: جست

 1 ازال نعي اىبهنوم ذو رباه غرم نب 3 ع ا 0
 | نقشع_افو ال لسرافءانن نانمريةيلريعلاب عمشس ا 0 -

 ١ بالف ث ذ ايري جرا نيعلا او نيج ملا 0 2
 ظ . عاكتلازو 10الف ناسا 00 مي 7

 ا 0 لا تاوُطَو ٌر عه : ِترُكَمْريِغصْبِإ بلا تريلا 590 دل

 ظ ا يلمع 6 7
 ا لوشن زنلاؤرو اهتم لارون 9ةيجشلا يح / هم 2

 .- راااعاةروعتد :اماذا (نالن افوت بال عنواينا داقيالاف در روج

 ثاوكيالنأ اًحْوااسهنوا ا رب اهحاهج عرامس «نيزرا د

 هذ اقامودز مات اا شغل اوفو ناو ا ءاردبه 2 :

 |( 0 مب لاو دولا ها دع جاج أذكر عم 1 2

 ا 0 د 0 ص ٍ



 ةترردلب "ل تحج عزب اعلق | رمح ا ا

 ُ ظ قل ةريافلاد ا كياع هةنباريزلرعاقالش لون ار الث ُ
 1 ٌسييلانرمةغصلان الا ةءاشا مز ]معربتلو دارتبلا يلصت
 ] د راق نك ادت ةكاشماهتوكلب ةقيقكلاعةارتبه
 0 ال مياوق عمو كلر اعرف لكنا واو ْ

 00 والا نمنع المن |ناايِرْحَّدَص ذااكسلا |

 ره رم اقارقفواذ ولات تلات اقاولشم
 1 0 الضار ءاءزبملا اهرب للب /ىتسي بلو لسم ؟ اسم, ل عاف نيل
 ] 2 5 سف الري كلرب رم دقن ل تقلعتولو 1 0

 ١ ا 2 نارام كليف باح ل هاو ل لاكنيلاو مز |

 ' 5 223 لوف نا مة بصلا :قصا اا وطئم اس اوإ اولا سا ع بج نب ا

 ظ ديلا ا افرك لَرَسم ساس ةفسلا جان ماذ لاخلا ظ

 00 ١ لوي مزلا او دبرضلا ف ركود اقل طخ مجبل
 0 + قلل ذيكافال يدا ذا ماهنتسالا مد راكلزا عا ظ

 2 تكاثر المايذتسو انا ل1 ث ليف هيوم 00 عقب الذا مافن لا ظ

 7 دج اهي الما انهو ل عفلا هلع نامل ١ اهتم

 0 نارا لقوم قدا لملاقي الف كاربإلا ودب كَمْ و ل ظ ْ

 عفار فوتربفثلا طيش لع يرنعاربز لجو ل شلا 0

 0 اح او ب 4 محلل ريقلااذس كل ذوذلا ضحي
- 2 0 9 2 
 ا 7-0-2 ا يتعكح ١
 2 2 يح 3ك

7 3 
١ 
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 ديانا ا 2-707
 اديقلععلازمزعا| سو نعربخ ااا لاصار كفا...
 | يوت ةيلبرل ان عتمت غيل ماذا اهي مالكلا نإ: فيجو 7 1 | ديعفاعاق ليل كتي ىذا لوي نالياقلو تاقناحا م

 ١ انهعو لصاواع فاجن ياذا ادني :ليضاف او لش كيو و ظ ١ هن !انخنولبزا |هقْحاَكافْن! خم نكدام هقيقعو 2
 لوقتو «الةامهلفامرعرم هب ؤرخمفباعاقالا ينوي 2 6-6
 هلك بارهلازعقريز نحو او هتلمج هادنبم اًياقن ل مد 0

 لقت ذافريؤرك تاتخا عاري زوم ولج اناماف ع
 ظ . لكلا ١ نكساكلازامو ريق سل رسم اس ل عاف نكي :.الرايضلاو حب رمت

 8 ا هابفتسا/ يل 15,ؤنل ا مرجل ابعوفو مدعو اشلا ريونل 1 2-- 1

 ١ اهنوك ديما عؤفو قلمف ةفصلاى الغ داقتعالا ورب :لهاعو 9 0 2 '
 | ةلصلاهناعارةيظفدلالياوعلا ما ةرياكسا ام وكو هل ةكراشم راسم
 ديف اعزركنلو لو ل انا يقع عكا 55 و ا
 اذا و مهلا اعلالزلل ةكلاديفير وج دكا جاو دوعلا ل“ 1
 ] بيسدنمي جلا ماهي نواين مو مااا /اماّنَع 0 ْش رول عب لكذوةفرعم اع ئملا ف كاكف يمهل ك ناكََكَع 0 1

 8 01 |قينلودك طرا ئم يني نا موا بز نحااموُع 5 1 'ء

0 00 1 2 7 
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2 
 اهيا

١ 
 ايم 1

 بسلا ديم 2 تا

 < :لالخربن |امورغإ لاوس ورك و ام زم انجاعر وتم علل 1م ا ظ

 ء “1 لول ةاكباحر يا للام زدلاةوازافا ا 5
 2 21 تنزل للا كنك ير فتم زوامل عض باند اذن مونكي
 ادو يشل ريم هاو و غابنلا نؤد ل ةوئوفو بري برص 0 ظ

 نشا كيث هلا اناا ذره ”يلانلااذعناك شي ضن
 ْ 2 حك ابان اعقاب باد ده شافه ريفا > ١

 ظ 7 _ج مالا مو لا زروو فوق نفضل نوف لفك يلع اعلا, وأ لو :
 - ج2 صوب الوفا ذا يعم لكتاب ولت زا, يا وطار <

 ع ثاهم اب :ةربطضوا ةاوما ربع مريخ الغوك هذ اضمأم وكب كلا
 6 كونان ناز مَلادو لقد اياز قيدتووشوف هب
 0 هكوحل يل لماذا ل نى كت كن رمل اقل عر يك

 ظ 2 83 لوخا عاقا ل لوتك شنوا مايفتشافمابابق يشم عوسوا جب
 0000 هاا فوم قا دوو ضارلخ يس انعم ظ

 1 ب 1: يتلا ]هوو اهم[ اكلنا عمق موتمو نى بتم باومو ماقا - أ

 | راما_ارلك نا ذاووؤلل يطظناوةيلعنلا زيمر لال خو او نيمست اه اب كلانا اف لاسر ملال
 ١ را وإذا الصوا ةفص دا 'ائبم او خ: ليل تعفو اذا نإ [ىافازس
 0 و واكل ١ الكا اًساو ابنع د ملا فايف هيلاكل لقا اسأو ثويلر اطر مابنو
 ْ 1 الاقاتنارد رون ببرسبا عار اناحشن اكن اف ةيلرشلا

 ا ' 53 ا راب هاا
 / ىلا

 ل ٍ ,7 0 ١ ' ركام "0 0 0 ىلا

 سل هدهد 2 4 ©

 ا

 لي 41

0 
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 28 دش 200 0 ل و م لا 7

 أ 3مل راسو ةاحاو ل رام ْومَرب الفرمرك/ىسركب
 | ةليضوةلمباك امال دازجلو طرشل اوطرتنكن |مهض بت زف اذح
 . سالاكز ترا صتال ةيطرشما :ل دبا ناضل يو طئفطرفلا
 قطر او لوعلادب اه يللا لع ام او اهبريغكى رن و
 . لراغا اوعفلاز / اهنيراعشلا دوم منيل نل 3 :ةلوعتموا

 ا اهلا ظلاذ اضب هلا 77 تاون جدال 71
و تيك ظلال دور اهي قيلاذا

 ظ ظ ”ربز هي وقب مير

 علا: ربثو نالاّوم اكليضلا د وع مريب الغسسلاو انلارؤزاشلاذال
 نيود كلوا ناك اولا يعبد ظ
 خر مقاول ةلمباسآد ؟نئضو) كلاصوا/الونسموا نإ أ
 خامل ]عز نغغلصزلل الغي زعلان مايل عر الماي لا
 | نااعن[شلاري مع ةلرئ بذل قي المل كرف
 لاك اكردعئانغتس انعاش ريل! بك جايتعادنغنؤليام ا

 ايزعان لانا يتاعنأل الدب لم نإ كاري :

 زم عفر ] ب ين الا روش. ةرامذ بس |4) | كف 2 ةوشلاو رؤرياوزابلف .لوقءيلارياعزم لزب كيش
 7 فرخ 00 . 1-8

١ 



 ازكو طا دال ورب ا ريدر اًبرخالاو يسئ ثلا ظ 1

 ظ ضف اونمىلا رة كلاو شلل عيب زرآبملا إئشلإ املا ١

 لافاظلنإ ائوكناكن او نيتسيعدم دنت ٌراَجَو دال
 7 ١

 بالنوم الأن جو نيتلغمو واعد قم سرتولا
 ١ رو نيتسوفوزدياعلا/ بلال سلا ل1 مؤتلدب 5

 للف رم ليكي اهطلار الاهمال تساوي
 نصي عاصلولخاو ليل ام افي ' مْفَّملاو اًرهك نوئسوطو 'واوعلا
 ْدسواتَم :كيكلا اللا خف ذاعلا | ملم اليل للوُهَو
 ل رلأؤ نال زوق مزينم ماو اعترف
 كاتنماو لص لبق امهر ار اكسل و راتسا خلو دانس

 اطر و ناورلاوق ين اكد اود هنن ةدلسم موردلاو يمد عابس ةثلثو معد

 رقي انشد هع لك شكلو اجوُسط طاربقلاو
 كك نلبالامامالا سل قو ميزي ةزجزيجتر اونا رم

 ىف هل ٍفينصي ,بلقل دروسا شارع ارز ماظوبا#

 للولد ةنس عريجشلاو ننايضس بل تاق ةعسن ظ
 رقت ليقن تس يتفلاوتاليثف ةتمشلفلاو اَهلْو شكلا

 اذار رارلاف بزوال مور خزف | زيمطقلاو يلق نا ]
 _ ءايلاق ملترو يو قاوم هارنبم ازعاّيك قتلا راف ورنا

3 

 وعم

 و ا 17 001 ًألكقنيف لا مبشماف ذوي اعاؤيا

 هك
 عر



 فرق نولي اهنا ف زفت او اهاويسامنؤد نعول تو اهلا
 زرلاوغبلورعمركذ و كو دوج قل عنذ مي اهومو نا ف

 زيزو ماتلازلاخيامو مجد ص ق ايلا الز لإ لمآلا و هللا 22

 - ١ زب

 ءاريلازخباي مقرا عنفومو ديلا ركد ف ظلاو شم ريمص

 ربز يابه اكرغت ناكامكب صنلاررظي نا هيلع |لرلاوروتسسو

 ءاوتيئازبكتو وظلال عبعنلا عضومزرازلا من لقاذا ع . يزف و عمري وئاوريز ل اب لب لع رعب
 ' ”رفعيماولا العقوا د ؤمن او اوسلماعلاءلوقلا زال عاو ةماعلا كد |وا مطجب زف ملوكبؤئملا [عبيانلل ءاطعإ وتس ررقم ليف هيكزننسمملاعمومكو قة تسر رقم ليقناوقرا ومو رارلا و ور ارلا ف عتومالر ارلا عحوم عادا زإل نوب ميغان بف زاسلا ايكنع ملف شرفا . ماسالا سلا درب ععفرلا ع ومو هيقرت تنم اعموُعَو لفلخ
 . مانخيالوز نب قلعت ااهن /(«لنعف ثويفوللا اما و نابوبلا
 ,يفألعقوا كسا ناك: اوس ؤوزجب ارا قس ال ايزح ا شوئمنم < قطر ارق فرارلاريز_هلقاذاالا اند امينضِتب دقن ييفاوزعفزملب فاو زهق نالت ايس ايدو . كباْبصوما زو ظلإلا,يلذلارا هاا لقتنا لمعلا ومال رتل لكو _!وةنيفادللا ل جرس بلا ا ل اتخا هجن يدقتل"



 . رتقن !مقيلالجز را قم بضل روي ضرك رلعو
 ةرفديشلا كورب را/لعئلابزرقز ادت اوم ولعافل عا ]

 بان ونيف ةلمشامضلا عمو لعاتلا هما ت انمي
 2 طور جشم داقنعا زارا امض !ا زوم اف مي نلف 1

 00 . تنالإ اخ قف اعاور ,اءاب اطنالاق لازقكر امقالإز محارم نم

 انآ 0 وللا احا مكاو ةمتاان الابوين او ٍ
 ' .."لضاو كاما ًاليئلابب اجا انس رحلوربو_ريشسا

 17 اق لالماجكوغو تيفو ءاسسلاو اغبإب نم ليي 1
 ًالاهزوكتزنو ىلاغكن |لومَب كامي يبلا وسل لبق نق نمو |

 تر صو اخو لاغفرشسللاوخألا مكاو ءاعلا لرد دق هَ

 3 نو ةاردسس ةلصلا يو [كلصر اهُبوعو :لوصومزمو

 م ءايسلاو ضو اب عقم كاوا عمار نيكل لجان
 تارعداهشتضالاو ءاسالالعؤوطعم لوعشتو تكتمل لعام

 مالا زضإ اماع الجش مرنوك مرش عمد /وادْئُس كنا
 كلا اخزا/ اخس .او اقبمزاخزوكى يااا فن و .-.!رذاش ْ

 دفن معلب زب تالا اه يودي 00 4
 ”اهزازايو ءاتم وعاء تبم نوك ولو علا لودالا ذه |

 "سلفة قو اك ةلبأت ماللا كاك بم ثنا لاقذإب تيبلازع

 يلق دق عف بارت كب ذو



 َ لرت 2 0 ا راو نين را ظ
 رناغ اهبل ن يقولك ةنيرق دن ذا مالذي نايت اع .

 |! . الف اكيازيرغلا ازرب/اذاربغل وَمن وعل لاى جأع مالك ءاط ظ

 0 انا رِعاب ؟ا اجرا
 | عضد دنع ءاب الل ءانبا ازاي ناب نبال نعال يل: 0

 19 !ذاعلفالانيؤرع/نييؤلعلل لرع) تن اكن | مَع
 0 ابنا اًدؤم ًالعفل اقول ما 7

 | مش ليلو بابل درك ارب زلا ما اًماف اَماَك ناريزلاؤ لاثب / هم

 | قيال اولا بايزمز ليم ةينش 12 !رمالكى للا نؤلتنا روك ذا

 | شكا ار علل نال :ٌوعروفصكزبأو افراد لك اهأ لاقو

 | قاموا دوبل متون نع غار سلق زلال هللا جت لكذلم
 ا 1: هاد عراف اكد هي دعت بجاولا نمو ماقملا ذميب علا

 ١
5 

 تس وس الا هيدي ييسر يا يي 9 قا اععع عع ع بب جت جتص١١ص ب

 ع

 ةءليتكالكفل هل دغل نق ١ هدو يلى نتا يكذل و
 ١ ناخلاووضرتمو زيزن كنا وتل ةعقو| ل وثسر هلا روع امد

 ١ اروي نااهسو 20 ناكا ذا رنمو ذنمو ذم ناكاذا مو ؛
 )ا ءارئبم ااعاع رقمك رقبب للود رد اف [قتسرادتبل لك روكا

 | يي ااؤنيل اقزبلططرلوفز
َ 

0 

 ا



 ظ
 ؟ لزوم لكى اجل م ف مايخسالابءازنبالا لا عئام الو ربل
 ريك للاظنلازعر اجل اقلمو ملقلاؤسا صلع باف ل لاباوج
 لزغطولعتلاب د اورو أ ةئاجلا زعو افلر بكل ابخضب هارادنإب
 عشار اوعى يدك رصرقو مالا شرقا كي شرقا ذاازع سله
 افلا اخ عوام عتب ذارث قلعتم ملا يف نافل ةذح ايبا
 رويشو| احا ةقيقحرلإل ناو! اًاغن انلاثمو غلف لعّوفو ١
 اخعرهلاوطوو بلا عوجرملا هب داري سكن او ز رقم إلا 7

 قلقتما دارل نوليال اذه اَض غزتلا نوري ْرِعْن| لااا
 ل ةنرغب لكل يفي الة هيغأ احول قيل بامربجرو رولا
 - نآيما ذا امي: لكملا عطون ]م مورثل | ضد ”نركذ ا يرينا

 هلبع هبا اعمق كال ةلاشلل ةر ان ول عتتما ماروك زمرد
 بوش وذ اهيدارجو | لم بسلا نقيس ع إو ؤميو لكؤتم

 بو هادئ لان بيز عفر لئلا رشد اوعو رم ماييإ عئرل ديو
 1 راترويدز انوا عفت انابرلع دقي قلنا سن نا وعاش.

 | ١ ناورطعواذم ليبالعبنل فرو ةايتالابالش غفر شلاكأو
 (_ ١ انها راقلاوفلا تفاضال هين مالرر ع قف ثولمن ا ذ جو
 8 1 "لصتقن اوُرْكَلاهلعرسن قوم لع جنا زوجي
 اي عدو لجن اذوعكت نر ميل كرز لوعتاكب اعلا
 ٠ انُبَم ”ةلعمأ ٍنمركك انآ ورأوا يفلا نم ربربزو ءار زيمر

 زول

 ؛يبعبسا
 قرح
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١ 0 

0 
1 
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 . اًكرارلاو اهجاع عدتس اور زم مزقت اهيفض لاو انناوحا م عاج
 ..اوركذ ملال الفل يقرر | عازب ل دعت ن رفو ءلافاع خفي

 نجا ماعم وانام ل ئم او الار شل دحاو .قيتك ربا نا ظ
 ١ ةدتبم الاغا ف طردلا ير وفتا ذا ءارتبم ازا عا لو ناقصا 3

 ضءاداربتلاضيي ال لعانلا ءانل'ل ريال كم لعافملعتلاكبخو 2200 2
 فال الذللاكبس كوالا نؤكين اوما, عوطوتلا غعماادننملا 320

 لاومو امل وحد دال ان قرم طرشلا ناف قلاطشن افرارلانلخد نا
 ناف عملا ازعءارتبم ارضنا ذا كذلك ل ودل ايو للم طيح ااشلا ذ
 ' 4اؤتتابوكللا ابوك لونمل عيردلا تعبث لن ؤمو حصن ايناللا
 ى عتيالةيضانلا ام نال رخل /علخوب ملام لهل خد ايزاثم مرد
 ' اهواهعءاو ضار سنن الواضبإ رم د1 يلو ملكت راس ابإن الل
 " اوهثلث يلا ريجإع خزن ءاذلا نا ةنف اهلا عمو عضم رت

 فوت ابزبوطنلاورحير ضنلاءارئيملاريخا ضو نامزا/نانلا "72323" ٠
 0 ىلإ رحأوو عاتب ات )ى ع بصفتي ام رجت ؛ادتبل ار يضو ميد ظ 1
 ١ نإ لقتل طيازي ةفوعولا اتلاو ل وصولا بار نيم ارطوو مِنَ 1
 ' العفة فصلاو | :لّضلا نوكين اىفاذلاطرغلأ نعم انمقتس ءادتبملا نولي 8
 كييالزاويآرلا اعياد وئيسولاوااونوملا نوكن !ثلاطلاناتعمواه 202202075 0
 | نعمل رجزع ؛ارتبم لا ىرعي نإ ماغير تس زفصلاو | "لصلا 0

 ١" الاكءلدتب الل خساونلا هيعركزكو ٌنكلو اكو لعل, تبلور ابالا 070307 ١

 و نا ! ْ 1 ١ ! ف 57 و8 1 7







 ءادلاب باجي نازويةلجلكف فلييكلااقو اهيريغورتسئناشلا
 اهاطنم ل طئيف بز شفخالاناكاوريلا ةفروبا ديزرركوفك .

 لال ًالصا اهكدابز دويل د وهيسو ةلياذ ان وكريزؤت اع
 اًموزلجاع ءاجاتط اءعواولاوئلليزو لم ] دعدرد روم لع

 وصفلاناللكربلا ةيضا اب ووصونصولا نوه اعف نإ تيجي
 يلا فيضاامق اذلو ديل! ىاضللا»طأحال ٌةِءاعا كو تاذلاب ٠

 مالو صوبو ناس تاب ع ييلر 117 كومكو وعلا
 ةرابعانلقابع] ز ودوم قماس زمالك الدونمفل اوس امد: ٠
 ًلخاز اها: فوصوم ةرلث دادتبم ا ناكاذا لاق شيعّيكألا ٠
 ؛عمرد لج تاب ل ْجَرلكف لضر دنع ارتتلا نابع كابل
 /الفاضمد] عم خلت ءارئبلا نان قامآكنايفطنلا شعار
 سييمحن فال دا|عاو ليف ةكن ةراثل لاف اش او ل جرا اذاشم
 العا ل مث عا لوف (كللبصاص عيان ,نارهاظلا ف علو ثيل
 افلا ل وطرز اوم متن زعير معلاو كوخ مستقلا ةلياق

 نا 011 لا ا لو يال

 وشن ا فاح نيكي يا ث نلكو هحؤنفلا لا ربحي )اَرْضاع
 لعلك ت يلو لوفؤ نويااذلا لوحف مدعو ك علو يب ةركو
 ليلي فيعالو اذه ملو تل ديس يا لفن ناعئام
 اسر ءشنا معو ملبس لظنل / لزهر مال نولم

 خسائر خوامريلع لررو لؤالا نهرا ءاوطنو لحلو ثيدل لا



 كاكا نس كمل كيلوا اهبراج ثرامضلاء اجر اى اك ُكيينح

 . هانياهماو ناجم ليراكلاذتنب افناسذائاناشنكلا

 ١ ةاشلا][:لاوفا كلت اريد مسا: غاز او ةيعادتمألا لولد . 0

 | علما تيار طاع دانا وضدز وج مدمج | صاوطو عولا
 | كناوواط ميول ن ف اذتاب نان ام لعلو تيل لون نولي ح2

 ظ بلاط لبتملا]ونك ل عز رث ةزيف كرم نا لال
 ١ كلعبايزم نوليلاذ )البري رطلا نولي لق دالسفلا ١ عنو لشالركث و لالبزارسانلا فرن ل ايم ةنرفلا لليل ١. اطواوطيالالسا] ليزا يقر دنع توصعفاراوع) ول اللا
 | ل ا ا
 ' اًياربخزعزيالذ ناز وئاهاؤ كلا رتكزماهرج كزلا"ارتبلل ١ زيالاذعامن افلا اهانعمضإءا والا لاوقا تلم هزه

 اهدحا ]و سب فوه تاَائف سصزجيتا خيل عال فعمل يفر كال اق د افزجز الن الي تبا ريل و ةيباز يعز الا 1 اكو ردم زيي ماها يدانزلا نعلن الجت علا ههلامأو

 0 ب ير م ا م 1

 ١ هاش هك ونرادلا اهئ اماع نو فلحريتن ١ ٠١١ نأ الاء فذحمّرع مالكا اًصاحناكاذا ام اًضاخنئبلاذا " مزتلا اها ىزخب نإ باوحاورثل يو توق ب اشلاؤر وكام ا 3 نال وتلاو نون وبلمقب رويفوتلا ل اكو ايم عفتم ثا

5 



 عشنا ميلا ثذكل غد فيي العلا زوق ول و
 علراخاو دج مذا دابتتس لاو ضاظئ ربك و ءرييل د

7 0 
 رق ان الا ةيريته صن او الر عبوة زول اربةنب

 اريز يزنمل خم يف لخديل ,لوعةلعاقلا عرب الل
 لاثناو عراشلاة كذاك خيط للوصو وتر | بهازم :اكلا نه:

 ناساف اربرّوتلا ن اذهو ربك دم ب ابزينوكيالف نازيزلا

 الزان اتالكينزنس نوك ع نموربذل نوم منقل اانا
 توليزا ن وميالو ناكلعافزميالاعناب وشم اياقو لوف

 اناؤاكل او بلمس لقشتماهل سلا انعرثي ير ضفائر

 ناجم ناكف يرض دش ل ماعلا نأكل الإ وءايلا مالو ريز سلاح ١

 ايلا فن ولكن امني راذ/ ا امه عراخت ستي نا ويبلغ ١
 لسَسْوَتُب اهالو_ر اخالب ءارثيل ال فميف ُعَلَسَم دس اَمَلْرلَم

 فرحا /|اكنو عوف و زا ز امولو شيرت املآلاو مل

 يركلا لاقطصاغوطوءارتبلاربجؤزمو_رةامالغازبت بر ١



 ١ نئعاحا ]نزل م رعثسا ناو لصاعاش ع دز دو ان دار اريل
 | 0 لا

 أو اضمررقم نام ف رظرافاو لاذ يحيد اها طمس يلعو قظلاوه

 هه

 ٠ | لسانك كاوز اف فيجب بلا باص ول عافلاولعنلالا

 | ىلووسلاه اد لاك لغائلاذاضلاف نما ف]فلا كل
 رٌدقم ا هير رصم ا اّيردصموهانؤمأللا اهجيجف بوُسزم
 | ماكاو اتوتلمؤي وهدا شفلكاي شلال امو ل نديلا ةامالف ١ ظنا عجاذاما الصامربذل ل جير دتلراعا ذع هيشاركفولع | لادؤنلالعلارلا لعد دلاىال ل واح اس لصاعومورل وو - قنؤطرذهإعف مد الكا زجل عوفمميف نامزلا ناقنامزلاب
 ١ قاضمزلكر رسمي لاس الر تبلا010] انرإق ال: لئلا نهاع

 ومو و وزم اا قلوتم اثر ط ناكل فوأيف ةغلابف لوحو دامالا

 كال بابق هلام اًياق لبي /نويباع ب طغ ا علوف رسل لا
 ١ فليداراو وللا ونواب انيبر فن اسرع ار يدتتلا ناي أر

0030 

 | نوكتاسطخا بعل'نئراعذاليلرب ةنمالالنأ دا ةاكيشللا
 ةينامز الكمر !ناخل او نعبك مهب سس ةدبل مييديمالا

 ١ لءارتبم انعربخ م نرلا عضومو !ذاغ نامإلا نجس نولي امن وليد
 - دصقيالنافمذاف كدا انه زاك ضّج دلع وزم قلقنري
 2 لل رقن كوة طا وادا جاوا فري لو دصاق يلا

39 

00 

 مسلسل



 دسم ظزلر ؤنل ااذهؤ نبل كعزيقت اوم دحيشو

 غن ونعلادجت تيل قوطعلاركب ا فى طرت ةالربقا
 غاوز ول اناسببما ايوحو نزف نياق بقل ماقم موني ١
 شح ثوماّعفاون وابد ايبا مزلبوى قالاٍر بح ٌعَقوم ا

 نعل الضو اههنب يزلام وزي لوالاريجز عشزب تاخذ | ||

 لا نبيل عم كركذ إذ ام اله عم نع تواولا نها ؤوزجربخ

 نا عمه لف ع مزال صنمومو اهانحب ةلاؤاولا كذاك بخل
 لاكاذا الا فرب ع وقو عمي اق حاجاف واول فهلا كبح وكب ١

 اعتلال اروما تي ناد ريلاض كيلو جؤرح
 تولين زويل تعاضت كنا ك) اهلا هَ 1و تفرح > ٍ

  ةعيض ل لخر لكريلو موعلل لجل كنالوضوما انس :عبيعلا أ

 تتاكزاف خا اجاوضاو عاربخ لقدر جزعو اعز تكرار
 ل اذلولعات هلنعنزا تلقت اوف ارم نام اك ساركي

 لعانل اذ ولما] ءامحإب مص يحال ظ نيمو تانتدللاو كر

 ”نيرموزو و اعقانا نار كالورلاخ عم للا
 نيللاقنال مال اسال كزلا / وفلل م اقم موب لعاذلازا نمو

 سبني كالو امهئال ووو اص وثكرق ماد ّياواياق
 ا ضرب انباهصارزع تاريخ عافثزا 3!آعاو دعضاّسيأو و

/ 

 ل9 لوضاريز لكوقو باف طن اكاجعغترمولس :ديقولكار زعو
| 



 غل الروخ لوف تالوللا وم _جلليم ليال (ىنم ليلو ضو ريع
 | 2 اهليبرلاعسالا لير فلا رق نسال نال عاوننت سيكا
 | ١ لوعيل بق ءاكوفزاعا يفر ل ظفيبفل عفر افلا
 .٠ اهوءادتبفارنانعق) ال حذ ايسا عم يم لنعف جوبيس ل ضوسو ا
 | نباواكدززلاو درا رشفخالاب هو هادتبم از بطاعتعب
 . تالوللاؤ ةروكدم ناناهل لي الد و اهب فرم الا بجاكأ
 ١ قنظاصر مالغإللافول ذيع ابقاظنل رياك م ءلاثل اذه . الاةيافرراك ارز كازانلا اذه درو اافاّع ل ريف ل اطلت
 . ميول وموحو ييظرحأ مالغ نوليالن لينال ةيضقل نبذل
 ٠١ بقل ناماذا .ملبذ علا ماقنشا ابق ديق اذ ان يلع عالطالا
 ١ لعالوخوكت :مةرالفزءاخئبخ تريز | اذا انا دوجوم اك اًماع

 . رافقلاوؤثلويسالو دكت مل ال قتل مثالا رادلا
 ماعلا زعبل ماله فراعل اف ل قنالو ةىرعم نال ف وزمزبكلو ظ ْ ١ هلل مزعا وطلب اكاخنئاين اهنا ل عأ ىف "00
 ١ هككاخا إد ءاربخ ا بحرمي الفرك زعمت اا وص اخ اب ٍ

1 

 | تفاح دياف فصال امل ع ايخ هلو ةنياغل الكلدي
 0 يل - ٠ 27 ْ ا لآ - بكن ومرب وم عل :ماصققلا كن ايو :عكلا تسرب 1 | وييرجزمايطنانيساصمداوراتفلاو+ليثدوم 20202000 هوم ةبلاصن لوثر نضام ينل نامر اقفل و

 ا ْ 3 ٠ ٠ ا



 نا نمو .-اوهيلع ناك ةعنل اعل د يع زيرلا (َمَهَوَؤ

 اًماَعناكد وسلا ًالص/رإفل تائاز ويا نايم يدل نازافب
 لئئرشم الو امهسا بليد وعل ابيكم الف الخ و كج اصاَفوا

 ىف نائدال ع يبجوطو تالهساركزب زفا تدعم اناا سيل

 لوقادغبملع ايف ئلقارق ص اس نجت الوؤنشا لافبوتلا
 هزات ناجم دزحنا ساو يبل ةنبشللانانييعشامأيا

 مش انلا اها نييفوللل ناتلاور ارق ي/ ضان نيه زجل بليا +
لياجلستمداتلا نا ليبعيبإل فد اثلاوءاتلا العشر يز ىلا 0

 

 نافع نافعزوعمو كناعاناسسال اننا و ديفالا صو
 د اناالج لاو لماعرؤ (ن/ خفي عآرلاو ابريا متم هيئازب
 . ةفلاافمإ لق تيان م اقر بان نيجترا كو يا زيف
 فانا عاساو تاك ئفاززاس وااو ءاناهغيس ما قلرباو ظ

 ' م"لاهدحا ناصوب النعت ةقنرفو يطوف وج
 ٠ ٠ مذاق السلم عابسا زجل اثلاو نيكل ف "لا اعداَع

 ١ شلكاربكلفزعإءاقزع ف عمد ءاحرفو |! نك اعز اج ذب ْ

 ف بئرثل د لكل ظينانإا اهلعزناخارلرءاشلاو ادويخوممانمزبح
 الخ لاربوابنب ئؤلاليقو نينكلاءاقتلاض ايم كلو كت

 فنى اشلا لاق ءانلاناملع قو وافل فو اهضلاراع 11

 لمع اهلاعازوثجإالؤ ةيفاثلان اأو ةريشكا يلو اولاد اميلع



 - اواتف جنب اوزيل أرنع نعال نع ناك او ميوبيسن جسما ظ
 | يل ائارين نع لم رعشلاو ءاحرفو باوق اياك لذ نا 0 ظ ظ

 مخ الاطار كمضو لل بوس وب ايديبعتلا ل ة/ةيبماذ لم !
 ١ زي لوالا ل ولاوطوزماللا رميا نريع يد ظ

 1 3 در |[ ربنا ريضلاو شعيل دم اكرم مام وم ”تلاقلا
 0 نموت مندل 51 لا قا نيربكلاب 1 كجرا :ايزما 3
 ' الجل ضاك ها ثَص )او زانيتش الزوايا ناي فابنألت ظ 1 1100 امو مي ارم هالو بطش اهنا 5 :يطر ظ ظ ظ اغا الواب ل ارب يبق با ان اف أعالي عربا 3
 أ لماما نما و نيربق نباانا لوك م . الم احايز ليج 0
 ١ عيا ارب لوري ماؤلو زب وزنرلاءامالا اذ ؟نيلعمال ْ

 ١ >  7سيلك ل كيو "و اهعفر ىلا شح ةروزلان ا بصفلارين 37

 | . عازر ةراارع دل قج الا اًداييداول مترو 1لافتكلال ير 6 0 5 ناك زمحب اهناورنصربؤو دار لم مل يطزعحو نبه
 ١ رسالرعدجقب افاكرع زو تانيغيراعال الا ا 0 يك اما ناؤلانا مصور فج) 711 0 ا ” اىوفر/ر ونت ابوشلا كذا ١ 0 وق دوببسبهزهاع ا 1 0 اهتم الاد ذي 3 1
1 
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 قت موسما /لعافلا عر راسل عئالاوع يهلك لوئشم لئيصؤم
 0 ا

 عطرا رس اعراس الوعفت ايل ادارونيعنمو غرب وم لعتلاو الإ

 قاطللؤءفلاذط ._.واهزيعث الف ةنيطغللا تام ادابم ا تيرمرفو تارووملا ا

 منيل جزيره سا ميقاهلل واما نر عضل عاف جشس عيبا
1 

 نأ ينك فول ناي لعٌرو رموف يزاد سومر انضاو قروي
 لاقيراو كيبلا)!لخد لصاذ اك يبلإ تاع زف ازوعنمز اذن
 طابو: ئطارهرلاق اولا كح بلاى للا لتو ءأ؟اوعذم

 نافذ اولا تمواعُكيبلا ترف ىوبيس لرثكشلا نزفلا
عماوعفم ار اجزلا وشو "دا لقن ل5 بيمن عالالصوو

 ىعفلا 

  فعيشائنالاماو ليقع اثلاو مكالوعفب ولا عبجو ل

 فض لاري زو ديفام تل وعتلإاصبال ظرف وورعو ٠

 امهساوهو فق[ زل ذاتي ادلع واب يلغتلاب مدن

 مثل عفل فص جبسم رم مدع دم ينعم رولز مل عف ل عاقل عف

 ديا يماتلاو لعشل فص انعبو ل وأم زثل والعار فص عفرلاب

 سنو لل عتال اعز م بتعن تن اولا ندم اعيذ قاطيلل لإ
 ةاحلوثصرءاقلاريعابيولاخولسإنغالعنارسدإ عبطان قه /
  توعتس ماعلا ::غرب ار السا دو ,ةلوعتم روب لعااعلااذ
 ناكيداوعفلان اعبرما نيرجوب متو بل وعفبئر يلو عون قلم
 ةخلاو قلخإ ةاةوعوب يل اعلاو لرلعفلا وثدجابت اووي ناك



 ' قولت ازعكاكفن ليس قلثا نال! اعلل اغبى يل اعلا وظن
 | ايمى لو تزل اغا زنةتنا نيصئاثااههدملييموض دال ةبحت ظ
 ' ديزاذاو عال لع تعفو در مول بابلا عزم ر يلد | مثال ا | ناب بئيجأو تعركنايبإ كوول فعاركن اغضرونل نعرف" 1 - رولا عضل اعاذل اف ل قايد //قيبسي اال نارك قريلعبزي ذا ظ | قولا زرلايلعقرطهتو درزن قهر نافوفعارا كالت ١ ضقت إل انيك وصَورضآار يؤ يلع دازول ل لعاو تا صفشم ا ٌْ ليلي وكذ ايد نإ لاوتتناو ولخمد 1 كك نعم اعلا لهن ن اقل ماعلا ظ أ

 ٠ لفل شزاكتلا زعتر دسنا ةعاركن اق يرحل اخركذ 2محلا 07 1 - ئهوروكللازهلاءافل لعق نوليزال ةقوب متنها, لفك رص
 ١ نراصااو ولاول | فلا ورب دعت طلاق لطم وضم رولا
 7 درثالومدأ) لضم نولي زطإالا لكن ديبع ربل تل !!زعرو دهب اكل نع

 برد لغو سددت نادرئكاهل| هلل وذم زكتل اض مهن م اذا 1
 ٠.١ هقول يلفاو زل خال تلق فريف ق ريل ةعاقأ لعاذل ٌ ” ةااكبمدي ربل دحارازا) لبنت ارو غو لس ص 7 ٠

 7 مام ماذا زب جباهسن دف نرغذا دجزكا بجبل ةماقا ذا ا ظ
 | ١ رؤويارتقو ةيلعدلاو يابا اع وح ناش دف ليسا ذك ْ ٠ اورج وني مارش نان يقل لذكو ميمد كاوعنللا ل احدد ْ 7 لكوووةمؤعذا تجرع و دنلا لح آبو سمع اك ن اهل يافا ظ

١ 59 7 

4 

 : 1 م 5 نا - أ و 9
 | 1 أ



 ٌراكرلاكد نك امضي تاهذعؤب يقل ناك ئاوتايساك ْ

 تغفل ناهئزنلغلا علف فلاير ضر وع لو
 ١ صلات عجبك اهلل اكي بلا جرت اقاذإ 2ايصلا ثلاق

 ل ونلازواز وعيا بوث كيلا عبر طزال اللا زبر ىو رعت يذلا ||

 ظفللاو ذل اذا | ريضتلا|ش عزم وهفم عضل يذل عزم فالس
 - تلال عفلا لزم ك وماذا ان جؤنعالوراهلاو زوم 0

 أ ةوزعزعلاى فاول ل عع اجا تلعناف شاصزتئاولا

 نال الولاما اللد تلف نجزم اخفلل |ىفرؤل اذلا تلصاك
 نا دسااعيكدلاةفيع فالجواب ظ

قى ريغلا ا خدنالف اتبائاماو هانعم اقف اوم” لعض نولي
 

موععلا عصير مفتي ااوليشلا)ا احن رشلاو ةانعم ْ
 ظ 

 له ادن ادلع فلا: نماء غلاك ٍكللال عفزعا,لمفاب

 دعوزلا+ 01 فص اعجاناام[ليعف ٌءَئِصءانعب |عبجررنتاع
2 

 : 1 ه4 دس كو رمش يح اح لل

 1 ا -. د «تيصيتس ب هما ا - 1 1

 + بسن سوبا ٠ د ا -عص بيروبدم 1 جي - عمق عم 2-5 3

 ارا دول نع حولا - : مع ب > وع 7 - 1

 نوصل سل ا لا ا لاا ا ا 2 03 50 هي مس

 ناه/عفل فصرت ور ثيرركاو اكريمتلق الكردصلازعةءابع

 فلين ادطرش اللوق نوليا دهاجف مربعا ليلك سيخم
 6 نى بهلزبنلاقاتولمخ روع دلما ععاومم

 البلو مايحلا ل باقم ثدوعقلانوارتي ء[يمفلا نر رمباسلا
ا اهل ام زيرطلا /ىخو وعود ءاطبضل)ةلئاتم#

 ةنومام 

 عضم وسل نيزعولارنأإ ل اقجرسلجا كومان للان يدب نسب ما
 2 رس ايزو و ني جبسم 18 جوج“ 9 د 2-0-0 مج جا ججتجب بر



 هرقموجسمدكرلا ليةدعقال قل افلوئافيلت لان شاجا»
 . لكيلا ةللدولاهتسلا ةزل ل شما وص علا ا يقسم | قاتلا وزب ؤعا/وةلالام ,لوق دقمريخا ودق ثم وقررت ١ كحاحاإور لدضم م اكراضمرؤلمأ لافشا ال سخيئرمؤزذ هزياولاو
 ذر 1 هل او صوريراتلاو يح العم دويووملاب) (امرفبجواما ١| قزف 1مل امو صالاو اد تيم ا يمررلل ايف راسل ئب لعن / | ١ قرد ز يعزل ربخاو را لطب افا يمومانعتو /يئادم اح“ | ةوشلاو هنيتلاو وكب د لوسرلا وأي مرشميؤت !لمتسا | ارد ايلا تن ؤميسواهانذ إن ؤعططيو تاما اكبلإ اهني نون ونورا توي منا كوالا ود اعزمذأك مدة يركن ريربلايدسآلا | ليتنا اءلوفولزلو ليتات هعمل ٌوابرنطخ |ذلغل الا لل ريغ لينين ا *خز قمن اررلو عطل اهقتحالص معو دال |  عقوءازبدحإولهجزدو مع لقالاد تتبول اررل قدام اًبمو لت مل اخ ناشلا نكن اوالص افلاءإب رفطعإقز وألا لاكن ان ٠ هلوا لالا قت مالم عفوو) ,كو» اًيفصنا لآقسريبغتلا | ” نااعل اكل فريك مل ع رئزا وق ما نالاقيائاايقمالس
 اس اهلا اوتسي اد ديقلاو ثورهلابب ل نلا شو لش وع
 0 لعلا عفوسو لعافلا ياواد دخلا عون مو الع ايبا نواز الصا
 ١ لا صؤن مكو امايلس و لو ورحل مزار اهل عضلا ةم| نمر بقل ما

- 



 رن وضم وفل او!لغافلا] (١ ازمة زم هلم صم دارا ظ

 ةرياخوةلوصقم كرمذلأ كيك كم انو قالا اهرب قالا
 عقلنا مز ارعا وئلقح ا ىاونانابرقغلارك ل صفتو ٠5

 لب ةلج فوم الو رن نولاليرا لج نومها لبيع”

 بوق ءائثن ان اف ! نؤليالو :لج نوئيذم نولوارثزنم ثوم
 /شسك لج وفتم لوا ث1نوليال ناباّماءلج ونعم شال

 قطو هذاك وضم عث وذاع يمس واايزف نس ايونز اناوقون
 اًماوكلسخاوأ ير امإ ضان زنا لالش ار يلو لة حايفزم

 زاسانلونو ىوليال وفسلا2 ا نولبالوال جنومتم توليلاب ٠١
 لم لكزكالا نوليأل اإل اع ظ وطو رعبل اعرعسو] بيرل رس

 هريدشت فله هارتبملا داشر ا/لكذلاشازإب ثقل وعل وكن

 ”افلاد غر يغوماف الط كاوطّلاءل5 نورفن تاو انس نونقاءادا
 تدافلات اورو الان لئاعوعبرللا موتو !ز ويدارفو سلع
 دانا ببةنييبع اباتكس شكو عر اثنا لووك ناز وك ةآدغ

 قا فلول رت انولا اودش نالئرغألا كو ئزفل ةنبرقلا عاب

 ِ نع مس لبنا ةييرق لمح لا يسب نللصحب اها/نودغ 0

 لدن!( /|ليبصوم عفرلاؤاذلا ف موبيسلا هز سجأت وص ئوص هنزل أ
 اكو نولبوا لابلإ مخاغاو لالا صو رؤصو عمرت الامال قنلاز
 ْ لالا ةدذي امديفمرعاو ثامر اسر فصو م ثلا نال يكل لود

 ع ,سك دع طيضت . 1 وى 2 َِ
 م ان د م ل حر و وو عوج سس محبب



 م دب هج سوسو /

 . :آرتفلالعلعل داون وروخأ ليكن لنصل ذل نيل
0 

 | نءاظال اف ئنوإبلا |ئيبكل ٌجَسف اهرععالعلاز مهما ذا جلع
 | 0س ثوره اعالا دل سيكل شاولب ةرمتاصلا

 1 . انلوتبرإلاواساراؤريلاك اعني ار
 1 اكفرسا ري ايمإ :ل نيو ليعهتوطال ءزقنن نإ و توبنلا لعمل
 ظ 00
 يقل لك اعو ريبشتل افاوررطن ب وصنميقو توسل زعزبخ اراع
 . 5 لامؤتلافغا مدعل وزد اوبل :لمجريغ دج ديعوق و مدع ١ بؤ يعي اظن فو وب مانو ازال رق انما

 ' عنزأو الإ نلاد مصازعإ مع عج مدل |١ نم اما كما امنا )ب اوك

 0| راع وصد افر اي كروم |ذأو مبكر صوعسمو اياب
 ظ | مع 0و (عداب نكن اب لتفل ري د هلا ذأف تدص ' ا و اهو يفر غاقريلف بغض ليل غلاب ذا لع زوم
 عمو لات سلو ف مب ثيررع هلع شما ةلمباد مب ٌةريوغلا
 | 0 نوعا ددسن خالا در نالو ٌررسل اسيل
 ا سأبالاف يس ئاعترورلا لا | ولى مو م ورب لما ؛لضفبْئ ا عاب
 راحو ماتوم اذ أف ك وعل رك ف فاآلأر وس
 ٍُْى كومو بل (ٍ اوم 5 ادا جئلاوسؤ 0



 ا

 أ

 ظ >

 نقلا ةال(لكتلاو نانلاؤهج قاتلا لاو اشم لولا نال 7
 ا
 ا

 سرْفْنإعسن لقت ةةيلربل و :يفصول| عام |عوئرمر 8
 يا نم يءانعن وعلان ) توسل ولوقي نا الا توص عيرس ع لصرل اذاف زب تير سوهو مسلوق مييدتتلا اك

 امن ادىعشلا ملص خرطصملاذائ زي ترص لكزكو ملوح
 اش اى الغ لوطا وزر يكلاد انمز والا 1نيلاش وا
2 

 رادصللا مم يذلا ااوعيشلااذهو هيولاو اهرلوت فرق“ ١"
01 

 2 لن ىندوللطلاا يول اوخ

 هن نإ ,وضيلعةامل امش بجو الو
 كزل! اه انعج نوليبلا انرم ءاوبكؤضموارلا ئالازنحاال ةلمج
 مالا بغنلا ريكس مسالم او نجنيزلا منلاك_ووقببس

0-0 

9 

 ويت ل

 هذ لاخلا رب ا نولمن نم عيش لوفي ل 1و الكرد ف ذك تجب
 ميدو لاى كل لاس هبوق الى مالكا ١ نك قرح د وتصأك 0١

 لضازسو ذايب قلتم لعد كبه وأتم يردزل اما 0
  ريضلا نأ ممضجلز] ٍرسعبو عيمدزلا لعل (نلوقربف ةشقلاو

 ررملالادوعت كلو لد نمر ووجب ياو فنو
 لصغللى اصدر او للذي مرسلا جو مت ليلدب

 ان شمر ااييا|عاو.قيشخغ عبو لرب ننعم اكن وذ
 نالرتحميردنم اف انعإ انلوق نإ ل يلع لالا بونت ن اكن او

 القت ذلك نوي انيباوم نول رشمادنغررزم لطم

 نب ريما زع



 ألا اد ديم زلال ا 0
 ٠ ا د ىفرب جف يعل عمال م اخ ةلاؤالغدقيقكراغومو لاغ

 أ ات اريكاتوتوامازم انف لوقف ض اذه اذاو هاوس قْني
 ظ فيل ا قحا ليله نيل ديك: ىيلذاللعاض ءلج نو
 1 لاا قوامابم :لجن وفم داما اكلنا لزم ننس
 1 اوقيعبتلاازجز ةنيشلاو ريل اقعا امل ةلجؤونسمي اقعا
 | تمانع انباع كيفكم ناو اال عاق هز
 ا كيِفومَو ةلإ كويكر كو ذال ,لوثءل ةئرئ نولي ن ]مين

1 
 1 | وتتناول كلن إف ناوولربكسحاو نيل اريل
 | رطهلقع ةٌءاماع + نؤفمم لاقط دعالر يلا تلي وكنك يلد
 | لصف ةافباو بجاك نإ !'ام الل ادزمشنلالياغن لوا 59
 فر "ل ا عربلاب ينال نيني هرينول اريل وسن
 ارطن ماسلا ل اقايريضلا نع نجل ق يح ( قسم اناا لمابلا
 رالي لول دلصوا هل عيل نوكين| اما يشار ملل اغلا

 0 _ افلم وشل اد وييم عزك و اف ليل ناك اف ليغ ظ
 لاك امك ريحا عن ليلي قاما ةزمؤ م يلعتل ماك
 7 رشاد وطال قي ف داقح نافذا
 ا 1 ا م اور | نه مر رسال



 هعبزإلة مو ظوطو فل لجن وئتمريغق هاو اطمح ٠
 . ةفءاقحاوفف ليز نعقريغوطومولكتلا لاقل بنوع
 دريزلآوو ل نوفنتملاغفروضلا دو 2 هلأ نوفر ؤ
 قمابزكزاورلو قحا :ا يب نوف مزسدإللا نإ ن مامن لإ ظن يحيا
 امالال ادب حا شال داماجيْظ ,ليلعتلا ماللال وصلا, قيقدل

 حلاله انطا اماوقيقدتلاو كارانل ع ورفغلا و وطوقبلا .

 كاسا شا موري ابناءنا وج نان هيل
 7 عرس اف دي اكل نمشي قو هبارشل وم تي اعاباع نرجالا

 ةسعاطبنلر وشلل و هو راكبا ل اروي ريل نو راق كارو
 . ةماقادج اقلتنمتانرقن يع داّسأ ميو ةاهلاقوارتلاو
 ول بتنابلا كير ريلاف روش ليان ل وتينلياواا

 كباوزؤزمو مماظمر رسم اميقاول عيل زف كرا اثضاوضري . ١

 لك بلا سدني اول وعقل ضو رو زمُكالئلالادرو
 . كلذفكوسرومال الافضل فكيت ةريلتلانىعرسلاب عملك ظ

[ 
 ظ

 ا لوح فسد باوزلاؤؤزحن والف تل قب لإ قل لموكب
 00 بدع ذا آانْدداهشأ لعشر دقشاو تاع مكة ناعارقعا

 ا تيوافاوزوعفلالاياوزلاؤيضاو أعفلا قدح ماللابت لاو قنبر
 ظ ور هير لفل وتوناتلا نع لن

 1 ليل ةديتشتل ا إب ىف هوك لامن ًالخّيف نإ نولي كاعرل نا ءاعرلا م
| , 

3 
1 

١ 

 أ
1 
1 

0 ١ 
1 

 )ا



1 , ْ 2 | 
1 ' 

. 
 رولا

 ادد

 31 03 مه

 كَ 8

/ 8 1 
 ١

1 

7 7 

 | يزول يقرت قمن قا هتماكذ !ٍوئماتاوُلْطم دبش ظ 0 ل ترتن وهال ستحل نب اًدلعتمن اكن اًوغل اًماوُهو ا أ ايار سو تؤ لس ارباماوألص أذ ةاكرعارين تلعاواكيداديز 0 ا ١ كيلعاو ادبز كردلااعاض اح 1م اون ولو هربغو لرعتملا نديقرانلا 0 ا | وه طسالريب امإبقاعتزا لانا ايل عقدام سيتمنلا 0
 ؟نوالاؤ لكلا ! [روعتاللر اف نيريغلاوفالئعزوفلاول مالا ! ١ُ 3 رام قنا ق رقشلا نيعزي ف رييصلا ١ اروع اضرب ولا "0 مناكيلع طع ”اوزخضرإ ذاف ايار وعود حف : 3-0 موف رنلَعَو هل رع ترجي رلعنلا ل وكسور كوتش و يطا 1 0 ا ؛دهتم اني لهنا ق فاعل“ / - ريف او ةوجالاو 0و”, يل ف وطعملا ةروجكدتو .ىباثو ظ ل ليزك راو ااا زرازاسسناب لعالم ١ | تاس اىناوراللو ل فلان يل ماك ليياولا 0 كلل وؤنموط الق نا إعا مغ موأ [وتمايا لئيم رارلا ف

 ا
 ١ منور ل اوف ذاك نيريرقم ان اكن او ءعف دبع ديت علام بروعلا 1

 يزف رظاد رعت عبنأ )ف مس يكل لاق نح ] | ظ 0

  0دايو ءنلأن ود الكوتلسر ابل ناك ناو ظوفلم اك ررتلا نا ١
  0 0.ةنرافوغر بل ن ود اكو تلك منا نامذاو ايار هرءاظ ف 1
 : سوُمَراَشاَو 0 00 :



 بالا صاص] عوز روبباوش ةروطملا نس ادعايذ ليم بيستو لع ١

 لعن ض وزجاج ايرث يشوع ورفالخإعنؤدكلل ناكل
 :ن الذال عفلالوكم نوليلإ عنا وو فمما ضيع نزاللا د1

 ل اعلدب قلعتول نا يي قلعت قتال تشل رز را أ

 ثلق)ذ اان انكم اعف باعلان عال هالترتريولعتارغعل و رظ
 فاعل ءانائيلام)ك ييقلعتبونلوينوولل راها يزبك

 لآسباِم ع نعل قعنالوكدتغ يوفر و فلو طةنارعشلإ ل هللا ١
 الابرار امز ةيلطئ عينك نهلفغالإ عضاولا زمر اقيلع

 لفعتراهال م مانتئال ابناحللاو ن امزلا اعل يل عدلا يالركعلا» ١
 نأم زاازعجل غلا مايتكب فلا | قعّتب و اَمِسْؤ دمع لفخلا علمتنا
 ,. يدعتلا لعفلا :ةرقحزع ناف امهم لإ نوليالناكذاون اهلا

 ”كاو نامزازع:ل فشلا عمار قعيتو تلوعنلل ومالا قت: نايا
 رضنريف و مانتل الابدعّسبل بل وغفل اعدل 05ص ما كلل

 0200 ةهقعسلهلوعتلانالدقباطئالو ظ وفك تيمم سلا
 ا ثيعنملاٌمآلا قلعت عئتما ناو نائل مشرك مالا ل عنلا

 ٠ فتلاهييرهتللاعنلا رماه عكاكفنا ونتي مزال د الب ايلا اكةياغ ٠
 ل هنا عشا ال مبلوعنملا نراقب نأ !ابنعكاكتنا ملقيال مزال

 ْ خمارة دار ايوا ا طضلا خوض وط ابلامةنساإإاكءاضيساما نع

 قاعنما هم قوتبام يرهتلاملوق عؤلعتم ابدل لايتم غلا
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 | لاوفالوعفملوادتبؤيوعتلا ازرجوماظ ا اه خب اك لوئفلا وس 1
 .ًالفالرضاموعديؤنلا نو دو يلف ارز ترضوكاثشلاش او 00
 يهد ليجاك نادارااوزيعجوغ عدا ةلاعضاوذدو ١
 ' .لؤمتيال نذل نا ا عون ل غلا قلعت عوقولاىداللالاةركتؤم "ا
 | اتوا طلا ونا ريز ل تر نامل كوم كي ما عك ولي لامآلا "1
 | مورا يدؤرادحو نعول لعرب ة/لقس للان 1

 . ٍنوتلاو ماعلا خجزماول ار دنا/ش لعل وت او(اعلا ضو تاكا.
 |" [اذافيزلا مرنوللم اللا زلالاوادونيكمل ومكمو ميمو بف يذلا نيس
 .لئلخإو] ايبا كذلو ةيلوعفملاب مقرلا ب عنوم طومولالا دوؤيا نولي خال

 ١ ةطلاهذو كحولعتلاوصزإ)!تووهارصذف كاوضكل ضأن 232707
 ١ ل!نييفوللا زنواكم ناش حبه ول عافلا عمل عفلاوعذألا
 . ١ كلج هيلوعفلا ئم وه | لا مزمرحالا بهذ لجو لعاغلاو هز

 | متا واذا نعارتتن يا ل لع اذلاوط زال رشنخ البعد
 . نايات اكربخ قة ءادلدلعو يوبيصّرماَدَعْؤ كغ

 ءاقناطتلاي ايفو يرام اة فص اوأرفلا د لعو اي اتنألا رج
 . ”هجل علا كذ ايراد جيو اخت /نايفوكلهئدنعو علائإح 223277

 ١ مفدعدنعف]وفلار انماجي ام آدنلا ورح اكاذا نير ذهم لاوس ١
 ١ روما قبب اباه فتور وللا ة ريالا ناب عمان !!ل جعل اركذ ل وج
 1 5 ١ لايف افلا فر جبسم نكا ءاب ىبي دوق مدلل نال_ل بألا
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 نال مان ضلاومعو ب عفرباه اعاكينبموسيلانجلا ايانلوق ىف اوم ٠
 4 يفبم فعلا دالي ان مها مزيف كارلا جمل ايب |

 . اطنل نير ناوالعم فريال عؤيمن اراهيز إل والاع أملا ٠
 تش ختنسال/ قاع, نيكل اءىنع بلع عوج اكل ديكو | ظ

 . اًععرم ضو ءاظلا فري ارجإ ىللشاءاعرتساوضو ثونلا ١
 ماللاو لك _ ثاشتما ميل (قعرملاو مث انك اقعرم اف هيلا اؤعرقو ا

 [الا داسيا ةاأمزساكز ةوسلمااخلاؤ ه:حوضم]ةالا ل ظ

 ونتج امسح
 وخ ار رقن نوير نا باطلا قزلاز ناتو اقبالا مهلا نب | قضم|قرف طا رشا فاو زوم عقاداألو انما عازل وتل ١
 1 و هلو تكول اقيذإ رم ٠ ابتكالاو رزين ند اخوسو 1 ا

 ٍفصدوطوبلازدقىبللاك ا! دش اش اغتلا//نلعامف "سلو د الغ

لا ءانبو اوعد ايؤلعتبزيماللا اللا كو ىلا
 لخارلا وو ذعر ءان

 ياس لبان ل ايجاتامإ ١ ملف وزر ثاجتلاب
 داع د لاول اع لاق عَص ا ظ ْ

 لاوانخو اعين أو لم نيرا 1
 ع

 زعلا اولا 0 7 0 سزعلا
 ليقيتناو نضأو فذ دشب اواجرقف سيلا وع امأو و موج هللا

يعتساو اجكلب.: قبل اهب قولا 0
 َّس لما نبوي مه ةل



 1. لاني
00 

 : ظ 1
 | ايزولاور الاول الل اعاحد ءارنلاز زال عدابضتس لاو ةلينعب 1 .اهلوتي كو لضؤلاو بخ لعب امو ادئبم ساو تبل احواولا هلي 1 ظ , دئأو ناصووب "اردو دوم مما قلاو ماده رم ايو ليف ابق لعشم ظ رووا اه لما سلوق شرا الين علا دلو رئصتتسا ١ 11 11 011 زل 00

 ١ طابو ز[اوج دا روصرتسان العيال عر ل مانل# مور 0:
 | ىنراسوزب دولا ءافطا عانس رس /(ن يفيتلا عافتحا صو ناو 1 ١

 '. نهانو بز بوز سوطوانلطم ناييوعنلا) ملل ةوطوةادثلا
 | ريفقلابؤرعت ذل درلارطزت يدون ذا دولا اعلا ناوفلض منا معا
 | ناهروت عال ةياعلا زبري بلص ةروسقلا ةركلا 3 3

 ' قانالم انركذ ام انام دوكأما ةفلاخباضعب ل5 ةانرلدالغلا# ١ ٠ لقفل زكو وتنال زمان يفءاناكاذاوطانا نافع 5 1 ْ ماشا ناوأوفوديرلعلا دانيت زبه دو دحر ماك 0
 . نويل ةرعدر ضزاودا هيلعاب وخذ عنتفازوطعا نرش ا

 | ,رلالاروبزوكاماوانبتيسناراتخاززومثممالاهزلالاءااتلا 072320". | روعام حلاو وفرار انني ابعلاوباغ اهنع /مالاطضلالا عانت
 | اننا منار لوف انرذار قو اوموسورفنلا و عئراراتخا الف ا

 ٠ ]أكسل الوعد وبي عوني م دز اكشير امو ملل يفو ةيلع ب | رايس لكوفو ماللا إب جيون و هماساورفعج وتم بلع مالا اضن ظ . زوعالغو عاونا كمل نيزعمنلرنعملعالا نال ذوارعم الا علال 727007٠
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 ا و طقف ليرطار اجر رفو اًررصمو ليما غةففص ناكامومو ٠١
 / ضنلا لإ ت بف افاق ساو ميل ءماللال وضد ز بيلا نقلا لي 1

 1 ١ ضعبألواءانزكذ اباًئلالقنلا ادسنالف نعراللايئاذتنانكياع ٠١

 | 2 0 قالداو ان ءاعول جلدها ناقلعإو ملعتتنالا ١
 ْ ١ ريبقالوبولا ألا )ركون ارغال لقاء يبنسلا :ًاه مج ميزا ذه ١١
 ' تقنز|لياقلإث باو عجيس مو اف زعز اج اقفل نإ مول (نالامقف إ

 ماش هإيسا د ارنؤ لاب نع بيُجاو كل ةءاشد لإ رسان ايت ةيبافال ١

 رسما جفا بعو يرتوي وم دلل اه نالها ركون ١
 اش ولا ساو ادزلا ف رجإل كانا اولحَد|لكذ لغو رن عنشنم ١
 . لاف طاالئإإ كى لقاذالككلاو سرت نال اخماللا,ق وَلا ءارزإ] ١

 ولام إلا اذ هفصحراويإل ٌفصا هو رقمدابآاه ىداطع ١
 لمعي تق اعاماو لذ نال فصلي رتفلعدلدنل|ءاكرثمؤملجلا

 2” قلفدل يلد ام ان وليف ةلعاو هك جزر عضوُم سنو ذل ةونع
 ةدص ل عجاذا اخ عضوم هس الا ل فتو نييةتنلا ااهيراعل علا ١

 لبا ويمر اقوا دوه خكوفلا لام مدلاو فلا شزواذإ

 4 زاالاقم او :ةيقحيداناازبب اي ورفت ةلاداكاماو دياي” ١
 مراد اة ثنا ضوعليقو ةفاضوإ ميادة اًماوع ١
 لنوكيا اوه ظن رفو فود اهاعباكيدانلا ل |لعييبنتلل لبث.

 لحاولفؤفللا بار الإ ضر وصب ا دي) ءللر علا ناب ذعر رجال بولا

 4-2 تحسس 000

 ظ



 تنل زويا ءراقب الحير وشنلاو ماا : اتزلرو رجلا نآإ ”الحصو اظغل

 . اكن حن يخل والا ةىلدن لل وز ةسسفلاو ةيدسا ظ

 1100 !ُهكو كزلا ل اثلاو اًعم

 آو نينا ٠0 عَي جانوخع لود الكل ا واطعاد
 نار لخ براق 4 نر فر عوبلا
 1 زو فيللرعْل امي ءاماَو موا ٌلِرَعِو كمر بعز مب و
 3 ن لك ايما فو 2 51 7 اي 11 ثروت جال اقو برع نم
 . ف امس لوقي نار عاؤازن ) ل يبو ذهورللا املاء
 . ىننلا ايلا وق رعي و مادام
 18 اهيا ةفاضالا م ارز إل ابإؤ قلهللشبت او أبسا ركاب سدج
 ظ الإ امي انهار ف (ضتس رو تيب لمار ناب اكئاشلاب

 7 نر[ لخمزاشلل "نيل مني ابتدلز علوا ختذوكت أدم هكر راس
 . اناذ ليلعبل آحاو اما اهءزييمو لامس لب نولي نا اكن 0

 نوليز وألدب نولياذ 5 | أب نيطع ن ولبن ل وظو اكوُجَو اال
 ظ و ام 0 لل
 نتقاوإو 6 5 ايتالءانلا نع ع ضوعدش الاى ايم ريلار زعف
 لوم ءايلا و ث ين انلأ ءان م ةيخ ككل ال اذو ٌءأيلا هم اطيل
  ذائصتاد دارمي اغلا » 2ع
 ا اج د اد 23



 الطوق ا عارف مللت لمني لمس ءتاراقا املاك
 ماتففاونوان دع عاتي انفَعاَسشتو اظارمإ سا مو ركام ل

 ريخنأ ورموافاضمير ام ناب بيوُصَس تدمر ابو دحاو 1

 اكو اع هي :لدكلا زيا نام فرط د او فوزح ءارتبن
 لوبا فرز ترثو ضوزح ا ركذ | لوئعؤم امن ابرنمنلا ظ
 يلف ولعكزعتاو رك ير يوت اعاد وشم ١ ا

 زال متو ةررؤ ضل وآنا هو ديم حر مادارئتسملا |
 نابل آل اقيين ا يشن قوش بايام طا دج ظ
 9 اويل رلوتجج اناودنيوك 5 الصافل ل لوز دب ناشا ظنا نآل 0
 ركل هلا( نس لا عاما خليف سين اح 1

 ءتلوق مذاغ عملا لع الصيب ) نتاج خول عضوا ذا الدم ربك
 هيل ظفرعم زب اني درت: ةءابس انكم بانقلا ل كيري ْ

 وطورِشللا لج)ارلكز مترات هرقيلملا ب ابشل اوي اضتلادع
 ْ اىمَور يل صا|ىلو هايف رو شلت يا قط 1 ا

 و يحن دو ايس نا وفتو ةوبنمو بصب صنعي باصتلاو 7
 لازم ؤشو وو فزع 0 ناد انتشر ظ

 ٠ را زكاوطو ةّم ضال بقوا لاقول د لعاق مسلوق 70
 َلِئا نوللا ناكرعش و ذعذاف زم لش فلخربل ل وأن اكل

 لبق يعز موال وى ولبالخ زا ةهترا مؤلم و' زمول ٠



 8 5 كلا ا ى 0 3 ا 5 0 و 5
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 ورجل كفا زال لطلاب رمل نب اليد "هلع
 ا لفرع رع امرأ دارو ال لم نمي مصممو لوفر لخاد ولا

 | ابر االوةلريسصلا نار مل شن وكن اعتب مكاو لتلا 73232 0
 ' 9 لاب انراكلار اتخموع درع ةلاوكياذلا ةرماب

 م مه وزار حنا نيرذ هور عت ارقواعت 0
 ا يقوازلاو تنور منهب زخم يبت ع اه 1 ل
 | درو 1 وأ ابدع ا
 ّ نشل ادلا خل الآ يمن اكد انلاع دوو ةنسياَع "00000000 6
 0 اصتضاو 00 00 قمر انلاربت :انو عيجقتلاو عيفتل ا ةرياخ موش 0 0 ا
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 ١ باق ابتلوج] قو ذونلاوه لكلا نال عنب تيلسك ليلا -
 هنلل اهي اًذاف ةلكلا مير وهدييعت ل نإ كأ تكفر
 ايا يذنلاىف ةماعنلا نإ مومو راط صيف كون علته الإ
 ههْنُع طاطيلدا فطور نز بنزل كو ف اذها سيكو

 بلان اف رمد اةذه مفضاو ءاط طم ب/ضآل/ لإ وَ ١

 نلبس كلا الخدر يطرق ماعنل يمد كذلك
 ١ لع فزيعلد وز اون ليسمع ادد ضر فرشماعضاوس فو ندب

 اول نمر عر وع ةدشملا علان إل ريشه وذ وشو ل ليبسع
 اانا إل ضأ نايف وللا دنعو شراب هارب الإ اين" تي بارإو
 ١ فر كادنلا ور ومشلا ضرب "ةزعالا يؤ انس ياذا
 اصوات اول ناو ا ةنرشللويلا

 ””دلاارهو ةلحاولا لكل اك
 00 ألو تبلل ل يع 61 8
 مر 5 وصلا روكدم كابن ليال كشنأو ْلَح ليلدب مكر د خ

 ل لقظاو مم دنع م[ نعان وهو باوك ل مدنعإلدنلا فرع فزع
 رام ةلحاو م دال هيا ب وايبسرنعق مهلا ضو او 1 4 ةاهاو ماك / 100 ا 0 ْ

 قرع للل/لكاممللال ف ةالوعف ةلصاث لاند كسوف ١

 ”معنمف اجا ريزإاب وغ ءادنلال يراك عومو ؟ئل/ذكيتكالكاماب ١
 للك شلارسوثحرنزاانلوؤل شريف فريل توم دزبلا نايا لذالا ١
 اميلعرعو حر لعت نارين باوسلاو ريئزولا جنن مق وانك

 لع لير اك لوعفلأ ةزعاذن) معا لعاب دن هازاهنزأكارباست
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 يعني نر جوفي بصن عئوم عانق ورجل الذ دلع زناك كنا 0

 ناصر امو سب 'دربلغإذا اكرعرن ل ضم يل 3 :
 اعدت ملاوزن اهئبو لع تبع دنا «نالءانع اكن اراد وعل

 #0077 راركز تك لكزكل ملا اناع اكمل
 اونا لج رببص كناري ظنا تقل لضم اضاب الذ
 كناارزكب زث أك /ا و ءرطنسس /رّهك. : سب سبحاذارنال || مي

 211011 "تقر لهدم اهيّش د ول علا
 | ذإر ع بخ ناو اللا ورضي الف ]الزل فلا ترا /زكو هيلع
 0 ؛روتد نولي نق سب ءاذلاج اذا معو بابكذناب ثيثلا ا أ نمو هجو ريذلتل لاكن سوشي مشرع تنا نابرعشم
 | نيا عل ري ديقنمدبالرنلل و: اماني دنت ىلإ وعفملا عاد
 ثور يزلا ف عولعف تللكو لول رب حطت اظفل/ نمو اظناطشلا؛ ل رق نب ولا ناي نه 21 ١ ارض ناخب هنمب لن |ّتَل طل وللاين ناوُصَو نينا زحللا
 | لمفررر هنن ما نافرلي ' ناو ملوق ننازاجال اللردف و راع
 ظ نوار ةليج تار و ئبوف تزدان شيما . اكيلملا ديلا و يا ماذا ل لهم هه اكل ل مضلا نع نوليأم نا ا الف ثييضارزوبت مما انلوق لماشمرف رّسفم ا وغلا نعم
 م | راسو يار اهلا رس نزلا لوغا م



 هلو العورم الع بز اطافا برص عموم تنص إو هءالغ ١
 ناو ريفاللا عش اضنملالوق ئم/زكو :ل سلال اراتعز / نودي

 . منع ]صو ماعلا وقم تنك نافر اقل لومد عب ءانعيذ نإ
 اين منلا فوئينر ف ماكاو يزل ا اع ءأن صاح جم بؤ بكزلارّصملا ١

 تيل الة داون الجل زعم ضخ زنا اعءاش اًماعال ئعمرالغلاو ا
 ؟: فوزه هتيرض ةاضاوبز تلقولل ب م عاوةن المقل عيم زفاف ١
 ل اهوكلوعتلاب ربرااذا_ضلقن افدببرع لومورسفماورتيؤللا ١"
 2 لوعفموه امو عاري ال 52 الل د نر باوك ار ادنخو ةَلُعَب ْ

 ئئر ر اتي دويولا لل ديتلالوئعئلارم هارا_ملقءٌعفرراتيعرا ١
 ناف مية. ع مولح ذا |طو لعفلا ل عهقو مذا رفق ءنعلاز نا
 ٌراَصنت الايه سنلا نيزك /(ىرتنرق هولا بص نازي اك فدل كررصنلا ١

 ب ؤلانهورشفل ا طوحو عم ئللرثاكوزيئفنلال ل قنؤم لئلا ملارع
 (نصو ولادي داّبحاوؤأار اتذموا ابدا شتلانوك شئنا ١
 تالاراتخ ران وك نهب نيو ب ضنلا ممل يلا ؤ زحام ؤرل ١"
 /اتنغيصتلان ولووهكل اد ع بيت مدعل ءلدةفذحت مدعاصالا ١
 اهتم عينا زم يال بصتيلطم فارس الإ ناي مابفتسن ريئااع ١
 هارسامزالديصن عنيد اني لعين ركتكلف ناك ئافةتجدا ١
 1 نإ ضئرلاف لهد ناكن ادريضيلل م صدالخ لبق يف لهن ا/مابفعتس ١

1 
 زايثخال اذ هبرش متلو مسالإ ناكاناف فكما سالم مايفتس لا وكي ١
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 | ارو للجهود اتسم 2
 . ماهفتسالا نايت كرت «الاقيف كيدبمانلاررقيو بصللا ٠

 ١ عدا ضل ات ولين لخزان افزلما ظ
 | ماوتنيدلاةكلبمنلاب انهما ترض بز: لاوتكازعل ا ناكذاف
 | مازتسلا ناكناو عرار وجكرسنلل عقفلا|عتلا لطيف علا ع
 | اهيصنوااكر عفر ءاوس دشن اذ تبرع م لكركو فكل
 ١ | ضع ذل جززلق ملا ظزل ارت نال رقورق نيت إ ارقله
 | لضواوراكؤريرقك عم 1 متعشرف مرد غلاللاادعزل لو هفرشلا
 أ ثق دبايصلا شوف بنل اوكؤ يد ايزلا حرق ذا[ يريغا
 / 0 مقرا غشا لدا ناضل ! ارو ءاقيبز انو
 | ةطباراهفنولذ جوف ::نبخابازلراشم لمن (يلعروطعاذ اد
 | | افاكسنلالطو عقرلا عوف (هفةطبادالوا ارتبملابارطمت
 | ارهو دئبم العرب اير درت رت اعرف ارجو / :«نلئلاغ لل رود نع
 ظ نولعلا زون اكلاو و نعم موهالو ليزل نع !ليلد الرز بعض

 زيعضاديراو و انس ءاش متر ليلرب يلع زوطمل او ذوجيال اع
 لم غران دا كلاكلاو ات ابحر أولا رلمي اعل عزا
 مر اهل عنطعلازإ اهزكرلغب ا [ركالا م المقوم ان راعشزعا
 ظ ؛لنبم الا ارطبإلا دوعزع غلاب ]عااروبط مد عزاب افيعضاسيباازكو
 منكر ذدعاو صلاه هن هفرل باسو لاعلا 5 /ذه مون اذإو



 كد هيو داخننو

 دادزا هلك ارضنا ضل قالا صولا يسءقدقكلو و هو كل ضال
 ظ اذهل ريل يوبيسد اصدق الابل ادويدضآريض ةفوطعلا هلل 0

 فمركذ رق ذم غيفمر رقما ذالراثملا ريعمتب طتس / ة ريغ ١
 ن . ااًمأ ود ملي مؤافدوبيسلافاماع نم زشملاوعتضوعرع |

 ذه يزل عطل هذ نال ل تماكاقرجراتخ خلا
 ّى ببابلا هزيم هول لعناية زضملا نا اع بس انمآت ١
 ”ليهامف لولا ئالختنمنؤلينارطرتل عقلا ) اسما نيبُج
 بهذ االكزويل ادعو لام لع مرعب تولي اعرمضتر ١

 لمغلا إلا فر 0اومبيضتيتال نا ان البز ادلعنال نقل جنإول
 ١ كلمنا صانلاشفم ليغلا هك بز ا كلا وءلبف اع فري ١
 'لبقامفل بمال [مولو ميا ريمون اعط سواك يع. |
 دوم اهابهذ ل مزال ديد بسن رؤميال يابابا عزم |
 الما هبي لع ةيسانم يلعط دول ثا نعد اس ط كرمالك اذه |
 ار أ يه د به د سي اض نإ يسن /و ملوث لع داز مياشلا ا

 هضبنراهاو نينا كبس انيلعطلشول دا تالانا صو رظنرتكو ١
 ١ رول سلب لكرسي وبهذا وف لياملاناعاذا ١

 ١ ا ” ايللا رس عرس / نعييسلا صرف و هالكت | زب بوت "لبا ورمرق ءلوقو
 كل اشواط ل لامع ا ا 3
  0نوئاوخز اك عذ اريز باعمالا سب يا صتي رساض نأ 1



 تل ارضلن كوب لل شيل اولا لع لكا
 || اظنلاكونم قلتم وار يضلا] ولسنا مو عئرلا لح يعابلا ع
 ْ ركل تمعن( أوفر تقني دعت شم مالكل | مدقتن وكيد“ الصوا

 .للو اففلالبوثمنمبرمل ف ةراهذل !نالمس دين ]اذه دمار

 ظ هدو, مشلانا عانت ةعفرو ما !ابقلذالج منال عثرات ملوك
 | اعو فذ اًيوفرمد اكن )و اكوثمْنم : وعل اًموصنم رنعلاناكذاف

 وقرا عضوا رالي دويل نب بحور اَئاواك
 | نيكر قلل لجو زادت الع اعلاف لوم
 | هاب . دلاعأتنارمولأ تي ٌعفرلا نإ يد افا ْجاَصو كر هلإ هكر
 خش ميم ر ريز بصل ازيبتساولضر ايضا. لعافر) اعاماو

 مز للا جوز شا رلق كر يبل وتو ل ذراعمايا
 بيتي نادوكيايلا تف تف الن يمنمو و ءًذزب الإ اع
 بسْريف عن نوب روجر از وليف لعافلا م امر رسل, عقيل | /
 ظ لش ,لعليفو باهزلا ب بهذ اديزإ لفل ئاكو اضم اصننالريز

 ظ يلف سلاب اضفلشاو الذ ب ]نفل ماذا اتاررسل ا ظفلاذا
 | افلاء اقم ايقزاجلاكوُصْو وا كرعن نولي ١ك عم طال لياكب
 ظ اليست يرام يطاق ديت يل يزعتلا_مزخلا يامل لو
 قير دس لاو كاياوخر زن ادعي حرر عقبرق داع ركام
 | لاروغا ل نزعل ع قول لال "او الع را



 0 اًصتفالاؤز اجي لل اناره س مر يزقلاز ا لا
 ”لظفل يه ةينزفلا نار بانل امرك هيلع >لارلا ةطقلا هوجو ا

 غنا ملايير وفم :لعش ات رن كاركدو ريزمقلا

 لبا |ةلزفلب ار وكزم تنم طاخلا نوكنافيلعم علا : تل الرب نع

 لارا ونعزم داش اكتبي[ ن طعلافرج منجز زنلارساؤوكذم |
 امر رامريغزاكا 0 ازرع عفلارلعر :لاد ةنبرقرل از موادد لاو ا

00 

 درو نازيفللافرر بارد لاو رطل قيطلالشم طلع ن اكان ١
 ليل 0 1 كال أبا ل امو مل للام

 0 راه لخاصوءاقبلا ال اق كيف فتن ن ! ددالاو |
 8 لسن علا يضلاربفللا# ب اعال بنتا عش ]

 روسو ' هيلع زوطعمررالاو]يقن مضومز لان اكرم ك/] ضن وو
 نا لسفر ووما كاناقالاو يات اعتاريل قاولا كلخمك اشلا ا

 نا راتخلاو لاّقذرَح تدنالاراشا ايلاو دانا كراقتوا م اجت
 3 و عوكودل | بتحب وخز اوعي بامر هل امل ادري |

 الو زنا بز اه ديف وت نوما يؤتي نام

 يزن اهدنا سوكر لاو ريتال اينمت ل شف زن لرش ل

 ُُ القا ٌرلم,ن مزز و ا ن اهوا اعظم ناكاذ !امآو لضم ذح انآ ١

 لإن! يسلاو لس ا/ويقيطلا علا خروف لان لب ىضفلاب ١

 نكمل وررغلا ف داو لايام لوقركرلو ساروا و يرطلاقتا



 ”اهتل داجوا لح)ائيارامردسم ءإطلو ضأ ملكنا عيش

 557 ل رابط نار ءقلاو فرالا دعا نجل ١١و يإبا

 | عفو داس رزقا ًلجاناطناو مضنركذ اهو مدعا
 ١ رم من كو أنف لم زم اننزعت يالا ناك اهقذجنع

 ظ / ١ نا نعوؤلاداراو اهذع رعبا فن مر اطنخ عأ 0

 "فاس وزد نيل لافت خالف اباتيقت لكون أل اصعلاب
 1 7 57 اف قعس اون بال نللغرل ل 55 نازوعالو 2 ظ

 لا فاد رغللو ءامدزشلال نا هاري لاي | رعاشلا وب

 اوتار نس زيكا" 82 اثلالاناوو 1 / | لايا ٌءلص|/و

 / رسم»|// نال ااو لا ةءؤرطل امو نا ونا مم المال داق

7 

 اانزلاماو سرت اعزه ز مو زمز ارجو لفلان انو ] نعم
 حان بوُسنم ءاماو راب لإ ب ! ام كابا

 امو ميت اورو ئ :ليللا و مويلا يا مزمز ىو
 : ةىبلاو نجلا د لقساوولعلاو مامالاو دارولا ضو اهاتعمو
 اذاديلا جات عاف اله 0 ملون اَسيلاَو
 يااا! اءاهيرتص |ذ )اتباع : ابها مالا فاعل ري
 . مشبع تعم ا مسلوق هرإغو رزعميف عر دلي مال
 قنلخوانا رو *ئوزع دع تتاع نغ رع نامزال بجهد
 ْآ لغد يارا اديب ف الغل افافال ها

: 1 
31 

 ؛ اهب



 ذا هر ابطا يويريس دعو تاضاور اهل زرماعمز وتس
 ريع راسل اف موف ةفرغلا فنناش وز التل زن زكذكو

 مم لعتلا ]نذل يخطر ررعم مل اهييدات تير ضانل فوف جاجألا ١
 اشم از زجاععونللو غيكزل ار ردكم ىلع ة دلعي اضصضنانا ١
 بايئدداتبرنه ردو ناحدوعقش دعقريبظلا نؤليق ١
 ا ذا ر_اهزاسامو نين ا

 2 0 امير ةر سو زف طرت ل
 3 َّ و :نورلالعأف دكا دور ظ 1

 ظ 0 اكنيلاحاياعب

 ا 0 0 0 ميلا 0 |
 زيقلا عزا نا اكن ايلا دم فال زيتلا وز اكل شمع مإ] ظ

 اإل اك ,#دايوءاش امل خريال لذلك مالا اماخربال ١
 ةيعرجيملا مزطعلار ياحب افاورعو ادبر ماكي 1
 نور اوم لع وطعم ذوك, ميش زام 59 |

 واوشاق مجو ردا مجرس رقم ! ذعس [جاو رعما) اوعْذم

 لاجل لا جارغلالاثلا انهزعان اال زتلا ١



 ١ نيا ارفو رنجءافلا ماهم موي لال عنب 25200

 لوا فاكوواولا د جئر وكزم لوقي نإ خذني  تلقن ((ليغافلا
 "لوا ماك ارجو ومو نامؤلهلا ليبق اذ عستلةبل عاج

 ظ فلابد تاتا وثب ىلا مكروه دوال 0

 | نيون تامخرايا يفشاويزرطنلاكلرمضا فرك 07
 ١ هلوتبم زيت لعب نطل عفن بجو نااررعالا/ ذه درو ب جاعا

 0 ضرروتقلطالارعغباؤيوتوعدرز دقو هاو
 || لعبا ذاو ةحؤ لغيب اى ف لفزل د انوي ولم لوف لذ 7

 | لكافلازا كت ضنيف بل رخام نال بعت نار جن ذك
 ٍ ”يفلاو نرلوعذل اعد او اووط وس الكا ذه عفريف_زرفنل 3 هاما
 | تح لفاد ناس لصافو يضم لراوع نعراباواضياين
 | عا 4 عامر او بمشبجول حاز لغد ونا 2 الزلل

 | هناا ونا م زر آلسشل "ناكل عافلام اتم م ايقوُهَو دعب
 ' قاينمالا عل_عاقانيب اورتن وكنج سا كمر زوجا ديطو "عت كر ا

 3و | (اشقالنا ةرب ربغو قلطلالوعتلا ]ل دق سرك د مالءبلا " ما ش
 ١ الهتفعاذأو زاركلا عقول فرز عؤشيامانعركو وأو لعافلا 2007

 ١ قاولازئاننعالا عفوؤم_رماكن ا زشل ايا هركذ ذل اوبل دوت
 3 ان كيال اصاجتعمس كمي و ردو قلطملا وعلا و يتم

 ظ | /0ال تعاونا رت ا ظ

 زينا هيون جت زت 77جرلا جر واللا ل 1127217 نقله ورقات للكزس و روسو وح عسسل سس حل

1 1 0 5 
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 ياابو جز كذا دج تحيساك 207 ]

 ينام لبق يي روز عافلاماقممق//ذااهنمرع او لكع فرب ذءلعأف

 ا حس و حس

 ؟انلق "ل ةاعافلا ماهم ماقي ال الحفر مدعوة لعالم عفرب مر عه

 ةريفز اوجزبب لا نأ ايار اوجملا لب ] ماحب سئل /ريغيرف ناصف .
 - كلل قو هيب بابل فاماراغ عاف كيب ماشي ءةسيلرعنملا

 اور نلا لهو دص الكل اقناع زحركت دقي ءدفو دل كتل بق عم ١
 يورو قلل ئغلاو دكة بفا شفع ناومؤ السفلليصو ١
 ةداولاز هاكقفنحام خو وني ليكل ماتم: هحيوعشلا ىف يرجو ٠

 ف 1, ناب اذكاؤ نيدرت نمو ترك امتمزلبزلك للبت ةيرانلا
 ١ دي» - رثلا لصف اللكذ موت ناكن اولد مزلساب_تلقأ ا هيز ماقانلوق

 امفال يغزعزنلا ملق عموهوهشيحزجنطكلكيصن وانام
 تان ارعجا ]وق ل! لماهته نزابو اع ولقل|عئمال و ئعنس نوي
 باو لي اعز يتمم ا بدال بلك اصولا ز اجئةطعلاز اجو الففل لماعلا

 وكن تلا مق عمن اععلا علي ناز اجنشعلازابجا ا داراإب ١
 رنا لق لجواز اعو تأ عطس ذوكا عل <01 ةكمالوشم ١
 عفدر اتفزارييضتلا ةلمرشي اع امضالإزو دتنتالا مو اًكطع وزع

 رص علاز نا هعقرر اهي ةانعم نإ مع زتو ءادنب ل رس لا لذ.
 عفدرصق لع ىف دراي داال لعبور ارضفربطو يلع عقو لالا

 فطعلإلع] + اذه الك يظن ماوعلا عار نوليال ج نال يل جاعفلا

/ 

 م د رت موو ل دمع سل اي 0-7 - -

 م يجو ب سرس يس سس



 | رصتدلع:عمالوعفم نركرلعإ و كمل عقم نول اوذ دست دنع )ا
 تماك لمد اكريغرنلل موذللا للذ ملسولو شرثف افوطعم نول اور ظ "| |



 . الخ: رب ىلا ذلا يدعي كلوطذلا نع اها نإ صبت قف ا

 :١ او اوما !/ هيف وعفلل نع كلو عتمل احا م عملو مشملا ا
 لقا عزوفوم|عنل !لقعت البلو عزل نعيم لوعنلا ضو اه |
 ا نالرر سلا عتإ و عزل ارطاو او فيلو عال ل نو 0

 شوب ةئولما اد وف مّ اقل م اكلعافلأ [ضدتدقكا ١
 دن السيد او ناى لا هناصتفرعب كالا هفتر)يااًيواسش ١
 0 الينا عاذترأ دفع لِما لْخؤ لع ساحم نيف ا

 ثئوركطيلاككز العا .هلوؤغلاو/ لءاذلا ةئيع لك دبرام ف اكل ليف ظ
 ١ شءاجإاش لضف ينال ]يازمان تكا اوريتت اذا لوكلاجومو .
 ١ نجرافن !ادلاو اضل مز اك ررفعت ع عمو هاهم 007 ّ

 اناشازا عمم | عتيل نالإكةودنعر يااا ١
 بز نجت/لعاننا لان ' تكلا واقياز : احلف ارطنم اًكداكزا /

 ا 1 امص زا ناوية رضا ضو 0 ا
 00 لكن مدعب دهبي قينحم هارب !لملب اكان ة ا
 ا ذل مف ناكل لاذ اضل انزل. "م.:مقنيب ل رحل ناب اكل ل حاسزع ا

 ١ فاك عاد نوليذا قست از اغلاناكوثضم فاضل
 ا زاجو دييحا لوقنعاحاّديض ١ اسي هيضا خلك ا نا الر يك/الوف
 1 ةلم تالان مازال( الا وص الار نافذاشلا نعم ثلا
 ١ ' اباوويجلا هنن نبا ع تاكتتزا لو قفالدا بد عمارإئجو اما معلبا

 0 يييبببس اب. نس . .:. ءوووكتو



 ظ لع فاكس باذكنمو فو عار هلم عيتاراوقز
 بنام اكل ابي ئليعو "ربما لم“ الرب ىلع ن ولمن ) ١ م خوا هم
 ظ داخلي نا جدول ادخلي و هزاخ يو ءار سم اعل زولمن ا
 الرب نولي نا هريضرعنا بز وايزا د خت وعوكاف و زمام

 | . ةللاطرب رشا :اوءدلاريشماؤ يناضل ناكر لا فو راجع

 ' عقلا ع ؤرنلاو ملوث ,لعوريلا قروي ئضلا وانك ملازم
 . اهاقرارلاؤللعل جالا لهو اني سنع نيل ققلا لاش يزلاو
 1 قكييتل افرض عبلا نعت تطوي ءيبنتلا يمز» لكد ربغو مسأو

 07 ليعو غي علان و7 كتاف مت انا أوف وسنلا كو يار هرعل

 قَ 0 ينو ةناوم/ز سما ؤر نيرا ل اها ايلا ادن
 هير ليلو داب ماوتسلكل ةلاعذاز ولات زوالا راق

 يا ذا ارا لإ درا اهب ماعملا] لاق ةلزتفت
 ] اهيرقتيجعانكةلاذل عرفت 1 وكت اهعاصناكن اد ء#انا
 ١ ُناثلعاف مز ضلوا 26 ةيسسإلا ميم 2ٌَجصْنا 5 5
 .قكرصإبللب 0 انما ةيديك

 | لع يام دافعا ريزول لجامع !,لماعلا
 | الاف روييالعألو .ل وي افف نت انمو يلف ءاتزب لاح

 زوم 1 "املا روما دال ارو يلار ولاد ارذاو مورد ازعجن ١
 لا و ا



 زيوضلاو فايق لا ةزامضلا وب داتوقافتالا بيلا وابطني
 الإ :ننا يلررعضلا اًبحاَصْن وكي م و بينتلاؤووأ اذ كوم لوببنم
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 آل

 نو نطاوع باتت ا وشمل اقو ليدبلا ريشا وار ياع
 ذعر او مالها متل: وسلاح انما

 لين اموؤرلا اوهزعمأا1لإ اطر حوا 0-00 /| مس دجواذا ظ

 7-1 4 كَسِمل كباس ب ريلاوط

 هعلاط مب اورلوف عفو م نب حلق او دئلاط ل هنلاو اق ةيلجون :
 تيزعتملاو| لعافلا هيي 34 هدم اعل بكور والاخت اكتر انو

 رحل اساسعلاك سلق نلاو|لعافلا "شراررإ فتلاعولطو ١
 ١ لعاؤلل هدم ذوَُضلوُعفل اب تلعتوا ل ءاذلازعامنلإرورص امز -

 .مناللا مهزلل/نعزيبعتلاواما :/كاينالن امن ل وعنلاوا ١
 : لص نيبم مناللا ةفيعيب لوقو أياد ناب نواينرببك ظ

 لاق ”اولاكرفنند اولا كفف اور فلا لبو
 لاق زيعض إم ةلجور بطلا و بله طفت لعاذلا فيل هدم

 ال احوال واوا بحال يقر يزص] سبل اكاذ 1 | ١
 :كوفا بوه لإ لكل فاز ناين اف كنك كولن او نلارو ًار وهو

 ةلككإوأ طرت نواواولا عار سم حالف يف لإ وف ١
 فمن ىنئاالوطب تراست يا انوا

 لك 53 ايت اهلا فور زعنمف كك الذم اع ءام ار اهنا

 كيت



 | كالا ق ف اموجب هلاوأ لع مغ ب احنا ةيننتن نكد عب 4 ؤ

 لاذ |ذاهط اهترالاقرر مضيع الخ اب اهنا الاف ذهرس اقلام ظ
 لس دارار عينا بارضلاو و/ول/ زم داك اانا و اببلا عماطالف ريما

 || ىلا ا رار ع اع هلو ليغ  وو لنا ل آو و اًئلطمانبجشم مك وأ

 ١ .,ئاف ندنوبثلا و كل موف رب ناؤنمن مس و مر رارؤق

 ٠ عاف تنعم قلاز لويس ولمافو او ل تاسا نعت
 "ياقوت اكو ]لبو قش م عصنلامزليام ءاهشالا منا مع
 لت ز كررسم زيقلا 0 ام يئغلاو ملف اةفاضإز سجس
 ا ١ 7 0 ف ا/ودناتكاوعفلا بسمو ميس نم ءانكئصّلخا ذأ

 يا طاّمز لاسر او م دوخام وسم اهات لوو و ئلا مقوم
 . افاد عملا 111 ' حار ردف ملوك غ عيسو د

 ا 0 انوا م ااا بود (راشيف

 أ| كزيوتتلا ! وبس زيتدالع كعباه ب صنلاهبدؤملا الاي لإ يشل
 تفرقت مع عيدشلا نور امو ةرشع ميا رلع و زو تنل إي رقن

 قالو كولا فوم وف اور تعزال اكرم رش ونا يرزعوككدت ديبتلقلا
 || ةفاطالا !مم كون مانم :لاغايرضملا كارتون نو َ
 5 مر زوم ا ع دزلابارلاةر رقم رز دمع ردك امأ و5

 | 0/0 نإ امال .زلأ و اضالان لك, قر ارقشيل ى للي :لاررق

 0 ةد.ةءارو 'اض الإو ةنلوعؤ او ا علا



 الايمو ومداخل صال اكرازروم اك اهبالإ ةرر ارث لربع نكمل
 ليف ا صن ذيول نات وش ماجر ار قم اللب ءزجاوسو زيا
 زل ةبسزعز اذلاو م/وضزيزفلا ةراص لاوطو مم دوك
 ىسافرافاهبشوا »لجو هنياكت بش اوبس شه هله نر

 ةيوكذمني اذرع تل لاءابمولا ع قريام يتلا لاله شركذت ١
 ةيضالعلوق ضل كتارإ ريل بدلا نا رهاظو ردقما ١
 زاكلا .فننراثلا قلعتم واحمل 3 انلاءكونب قاعتمربغ 1

 ني تاشناما ثازلإزلنو بش نعّريشم ان ةءدقم ازرع ١
 ةويقكاو ثازلان مس ءانض اه! هببلاك ناكل اووهان الع خوبس ١

 الز اجو دبش و ةءدفغس از زعريتلاع لوقو ءترانا د صا زو ١

 ررسم رعد اكن اررغي عباول ا ده موف نع لول [طرلا ماعلا:

 ا تبسل رمال ! يال سال عاده اعل اذياكه) بسم اهات ال
 /واقلاو سل امش بشرا يقلل ريس بشان اهل زر صمو

 بس ةررصم نذا ةبضا/لنف لكذريفةقيقكا ل بلا بوسنلاو
 سفلاوبو شيما ءيالسيطلا ا رنساث اد ولب لوو هزيبثلالكدل

 ةقيشمو بطلا لارنساوميلا تينا نرسم ث اذرثو بارد
 ضيموطسلا مايدلا عقر ثاذلا لهن كويف ....ب) الشب ايمو ١
 سلزبعرل الز و ايا دبز ب اط انلوق عَ هل/و اكن 7 نلف 3 ا ْ

 105-2 . وشلل الضوطو » ب عب زعبل قو نعّن) رقت م دونؤملالا



 مس” لئاطابلولما قلعت لذكر قلعتمر ارلا وز وعول اب ةفصلا

 اقل رنم ناو وعد هيلا ظفاذ ةنجاط نا لا عشا
 ديز ئشباطل ولا انلاةانلك كلك حصن اي
 ديزوُمو نعد صندل نوليف ابأ أ رز يك باطن اثلا لاثلا وان
 | لاذلان اهمالّدتو عيموهو ل قالا لاذلا ةءدثملا تانيلد يل اهاضم
 ١ لولا اذلافيا خلا ءةلعتمنعو نع ةابعلءل/ل اثللاو ,لومناثلا
 ١ ةفاضإ ثاوطو ءاشلاو بزي رش ا هبزس غن وهاب لو قولمو

 ةفيالا نييؤزت "اوكا عتل ما هيؤل عتيايذ نيقملعا
 ادا ناو ئرف ارك فص هاذلاو ةيفاضإ: ص ]ونا ناإعلا
 فول | رثذف ناكر أود منا اص“ عبو وكن

 قلعت سفن سفن الب ئلعتم إعلاو نيتلاح إ ةينع ةوبالاو ةفصن نيل

 مذ ياريزم نوح |ًاحاو هازل طرنملا ن ولبن مذيل الندي د
 | كازو طل نوكرنم منزلا ميمضَوَوظن ع مولا اراعرمكا عي م تمر
 عيل لع ايم نانا )ولأ لَو نت ذاكاصأو
 . .ةلعتم نؤلب نان اكو ءل توين اراك قلعت اك نعمت مشا ضل
 | نزليالذاوميبنشلا راني اًرماو راو نان وك ظ فم رعو
 ل ووكذ اك نعصثنا «قامتلؤوونار واو قموتلا
 ظ فلا خاو تعبان ام قلعتم لولب نعت نكنل اًكاسنلي/ناذ
 ظ وشم لا للا اق فاما ريقزتللا 4 يب أ لير دمع اسرع
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 نادل ىف الونلا زم موبفملاةوعافا ةعاور ا" لو طرتلا نوكنا» ١
 ١ دازمومو وسلام مونفاىن وريف طرشلاف ةرككمريغ تل عل لئلا '

 طلال لع ان دوك دنيا ضنلا قت ع انلكناو .
 ١ نإ /الكليلعالتااناو نالكا د عاسفنْن تاطاثيلكشي
 ١ قل ليرد اب اب اكشضن اين امر ظنذا حو نك اويو وا هجاكل
 اًكجار هسا ن وليرق ميدان !بجاك/ نإ يذلا ةعابعرزإعا نيبملا ١
 دب باطكوقىف اهب ولعت ضارلا اًكجار نولي ددلا بوشار ١
 لل زك هلو ند 0/نولز اش اكو كاوهدبز نولي نا زاجن ابا ١

 بهعشتلبولعتم ذ اكلكزل اها وشلا ناي نزل عتق ن لسنا ١
 /ملكلا ازين ]هن اكن الع اضف سنو! لنماعزنع لاو ف لك ا نعنع ١

 ١ نمد انو خَربَس إسنا قد عحءانجا وطني سيل 32
 ظ ضال حان اءنم مؤاممورتلازيعي زسو نادل يباوه ١
 1 انكم نابل لغن عيرتل اتعب نادر غل! يدا الجاام الل اقام ١
 ا وجو لغس جاو يل نو نعبسظ نول | مصب اس ناك + ١

 ظ دوش اوه ودان قف اًماعأل |قنلا له اعدزت وزو ولا كلش ا زعايأ

 1 ةبؤحل فن اكدؤإبامار ئكزملا وو نال ذلذلاًاماقرءاظفلالاام١ ١
 3 رب مايا ل قيوم ف ةروخشلائلااماو اذركذ اي انش ارنا 1

 / مباع تمل كتم نلا متفمؤع العن او لوقو عبالاامأو

| 
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 أ



 ظ 0001 , بيطن ةئازاقعا,تلعتل,ل عج عانت (ثالاثاوبو

 ظ ,قلجتج فنان وكي اين ل يء ربط تؤلف اميبا
 لج ب اس |ناكز] خلوف نمدامال 10 نكبر قلعتريز ظ

 ١ دملج هب هنكبصنتاال نونا لقيتي ا نبع 1
 ش 7 ام واظفا فكي هيغنالد ارجو طضكادامغا مزبا زل /و متت لوف لمارب
 مالكلا هلميأف عواد ىوكيزلاناعتت شل فيري ب اهل شب
 ظ ارنب و دينها رمز ليقذان هسا مدارج
 اناا هيب اوفتلكنكو لي ثروزجلا/زليف :ةل تخل ءاون كادصتت
 و وهو و هرخْرم :جنلا اسمان إب مقل قع و 00 اللا

 ظ لكك مدنها ارَجأ يني اعشضترا يذلا نبل نع هتلان اذلا 3

 - ليف ٌزرلاو - اهتص!لؤلم اكلارزولل/ز ع لش ربّك يذلا بالا
 لانو م رالبقو رطل لسا | رد دربنا لرسلا

 ظ مئاون ذباب نال يحال اكَْمن او دهن كما ظ

 هك الإ "لفف نياآو 0 ل سدو

 اناا و» هلال وفا ماظيتالا ياخ ينل اولا ادب
 ظ أ ا ووندَسا بنار تاع
 ا كاتالاهبم توري اوبس الار َريَمص هر داق ل عاف ل عر د اصْنال
 م 00 يات د



 #00 ظذها 5

مس ول ذياب! ضار اهل بءامء رش زا مه ذو 1
 ول ادبي تم 

 بدبوقازلا اسيد ا هتيحقاذلإ ليز ا ريشا
 ةاَيَمَعلا لوا وطول جرا ينام عال ثيبلاو كاك َذ اك وم ١

 .ٌلكطتْن انا اذائامو افلا اها رينا يقول ليما | .
 لاق تل هقم يع / و و ىبل كال عافو مايزال زم ف اقل اء ان / '

 نولي ازل ابيرقا ناو و زوهتن قلعتي اعلا علل ع ] ول طرلظ ف اذلإب ٍْ ١
 :اعاف هبل يلتاكز ناقه ناار .او ديفاغلالعبضتلا 6 ؤ |

 افا ططاخبلب امد يقرا يما ةلككقأ 7 ا
 ريصزِطق و ناشلإ اريصداكز نؤليف بيطتو 'ريمذلاشن!نمف ١
 ىلو اضن دقق اذلابأسفنوا يلد اك كام يئن ءال راش راح 1 ١

 بياساكي داكن ولد ]لا رتجلليريضن ولو الع ضريصلارل ١

 باقازلاب بت انْئ ريد اكاوب زعبطعريقلاو ااياعوط نزلو

 ندا وكف ذهبا اساقزاقازلا د يطت يي عرفتو ا
 بيل نال سلت اًيمانان الا ماس نوف رعد اكو تزيل

 1 فا عين بئس اعنزرل تقنين يسال كي كاست 0
 20 0 ا نا ثعساولد ا ظ

 كبار حضنكو اًناضإرا ف 0بييتاكدناينيكزإ لاهيا

 مسح

 ظ ليطنؤازلا ست تاو ابدي فلا قس فوت نايم عدو ١

 ٍ داري يلع م دق زي طت عريق ائويلبازا جار تشمت ظ



 ص نال يني ناماك حاف اللف زاب نال عاب
 ار وضو ]هو قعار اش (إعيبوشنم مالبقو ناكيكمر ذا/ده 0
 يلا لا ةعيشسا عال أد الامد 00 لا
 ظ "لعام اديب لح هرا1و ل اَيِعَو لهاا لاَ لل 1

 بورتو ”و قبلا ىعفم او عن اسناكئ ابا شكك الهلا ظ ّ

 ٠ ادلع مقسال ااوني فتصل ظ 1

 7 ب وو ضوم ا ءارزبملا يجو كس نعم وك يطل قبر ١
 ل دميلمزبو ثمار ورز رو ان لعلب ربخت مذقيلو

 ايعاو ربشتاطَو ريصف ب بحو | زل ور عموم ْ

 5 نئالواسنا فزد ثلثا ماتم ان | لوفاقالاك ]
 ل هينرولو كلا وعم الم ئرنبةزيجبلاْ هدضو لكلا ريو ظ ] ظ
 ليك لو ءطقن 1: شتش لو عدت اعلا« نكةلاقشالا ا

 ْ 1 ل خيوط اًكيلأ 2س شا (راريل البو رش ظ

 1 يلا: يدعو بضل جلا سونتم ههيلامو ةيدمولا ةرفبلا ظ
 "اسي كو نااوس تعال اهدصاو وف. اًبضايب طيزي ضبا ظ
 ظ تكتلات اوس نيززرلا 8 0 ْ

 اناو لوادر تم اوووف | يأ مكمن ١
 دعاؤملاب ل ا ا ١

 ةعالو ءانشتسن) قانيا) ةككمفلان اب كوالا طع امإو وطرسيا



 بدعي آ/ن اعنا الخزمل ص إو 0 النحر لعاو اكذب د كرب 0

 ىف عنج زف !دَعو ةزواجما عم نيت رالف ||
 ظافت كل لل لع افلاردئ اهئاو مانفع لورعط 3 ظ

 كم لفل عبل او ءوجرمؤم هل دبا ل عقلا |/ ضعيلا هطفل ١"
 دقو زعبلا عز تشم لكلا ذ) اغباس عك 7 دالية يلكركل ١

 3 0-0 1 انزل معلا د( 106 انوقومو لكلاكع قبح

 اير نيلزعردتتلان في نال قعود وهالة | ظ
0 

لاو اري اع وعاء حجو اونلخإاو /
 و 0 | دبر 

 اذا ب اعملا الورع قمالذازامزةعاسكم ادن دوك |

 5 دق الاهدل ثيل انام نيا ١ ا

لا وعز رورو اه ناي اهي كن ط ةفدنص |
 ىأ | ىإ بسن

 1 اذكو 5 اهنا اليو ابيخذا |

:قلقاك /و جازم الا ههاناب قلقتالوبإ مدا نيل ||
 

اى م عضوه امر ل ارم مّبَسو اله وعم او لماسلا
 ع بارع 

 دن اك ةائرعب كن اك ناو را وضوم ل ن اكٍؤ ب سرعت ى

اما اتعو بهسنلاز وك و ممول“ يَ ْ
 ناقش 

 وعنك وليلي عقر ادا ا

 نم امل اوتك ايار وجو اد انا اعل تيرشام لكزنكاّسبا ١

ام ايفو _ل ليزا رعلبا ١ ظ
 الال

1 

 ا

1 



 اًقوُسوُم ربز نولي نا مذل نال 3 هن

 من لالإب

 ا هما الرع ا لع لعخو لم ا امرعب
 8 هيو هو هش نم خطت م ا.كيزم عيل ف تن اكن إو
 ذا عنلمذ] نم اريزألا ممقلا ناحفجعف ٌنمال نباج/اغ

 | ١

 داو ا ءزؤلاو ربجف) مارا هوديمبهزذ اماح ؟نلتخإ | تاغازلا ل دنع زجوحات امال زكا يل اقافاو وشو
 | ةايلعل رسم و الخد دعكل عفا لا درا و هل لعاف ال5
 | باي زعم شاحف ل ووو بئلعتب رول مال
 | داما لعو بعلا ماكو عزغم لبا خيرن |ثاوآؤلارثع
 | لضتدا عدل ا :اننعال ةرياز ماللا نا
 ا ارح امتد العا طيز ااا الباك يالزابا ساوالخ :ساشياودكرخ 4 ضرب مهب ءاجرف
 ١ اوارحانعمرك احلم لاكن اح ماوصلا ف هسلاق ئوثسل/م هند
 2 الافلات ذلك اًعابتلؤل !الب سا ذ اهم يل هن ساعلا مد
 أ امافوزعرزنتاع هاتين يقاوق )بز صريغو لأ اك ع

 ما وحر وسم كل رز ةؤصلوتؤو ريغ ملف
 | لقا زاهر خرج بخآ رعت عوقد“ هنت عنقو عربرقت

 'هضائاماو 00 ل

 ا ةنياف رت از نم



 زادعار وكذم ا اهعوبتمدعب ةرؤلذميائبان ف ؤف مب الو ةعبال'
 ولافذمز جال ذالريز هال ابر مار بتل عيبزالاماقلتوقنع
 . ديلصااهتئكلكد اهفزؤجي اف ر يغو الناس يفعل ناقاو
 مقلب يشن اول (ذال لوف ىفوابنذ ةيلصارين لاو اطتينشلا و
 بالاورذعز تجب امن تلا ئكزمرب غؤنم اطول ال لئن وم
  عيتعل انوا | طرتشااغاذ/ق عبابللا ع رت ف زوزلا كذاب
 نه ءاءلسميل/ ىف ب الكف اننا ةادا ابل احن ص ار اجي اوف اوبل

 دق ؤوصومزمردغ نب اكاذا امان لا ذكي رقم واط وغامدرعتم ١
 اك 0 لف ووطولإ رزق عال زآل|ل مر نا علاّب الف ظوئلم ١
 وف غريقرلا ماما اوه ناز ياقلو مرقد آلا تف عال رب ذاج
 3 انا نيلي يالطصا ع جس 7 ئاضيادارعالاَ د تا 1

 باوك و ب يقاهلع وما ذنلؤ الط ف فاق | ذكو ها لل متشي
 120 !ىىرلالاناب ل ال از عو لوق ل ارظنريخملا
 "اها لاتفواد اوكا ةطباض نإبب ىف نال اوقب نركذ اد ديصوو نع

 آلا مرامانلو قبو لوقوعو شلاذلازماةعاغ يفز غلظنمديضللا
 7 ا ا انريغانرهآلا ناي عَنْ اورنبلإ ديض
 دل لإ مر احا دلو ونا نكي وو لعل(. نإ عَ د فصلا دعْتن و

 وم

 ةعبانوكيذا سنا انركو (لفرتغص نوك امال انإر لاهم وريدقنا / '
 : النفل يتمم منجم نإ وخسبي عئيتملان الغ بتم دوكات ا اًدلطم ٌعننع



 ام ةءاتو نيعنملا: ًةراتو ذوزشلاب هما عون اناوةفصاهنوك ظ

 تريليل كى يلو ةدراوتاقارع اور ولم علب تعب انريعابزوكل

 اوك اكان خا اف وق ن وكيف ءادشتتسا ام! احتفصايلاج وف اويلوحب
 اغاتلال ا هلم مال اور تع رعب صكلزوإلا نال: ماطغنعر داصريغ

 ايبا ء ءانتم الل ّسل 5 مولود :فصلل سبل السبت / /ورلعازب)

 الو ظن لوك موفر ١ لاري اهيغاصقت هايل انلاذوليق

 دلال ءاووقو بريس زر عاحبتلا 41ه قرات و
 ' اقزاخن ادقشلاواينرلا تم اماكن نافريج الر يري ن القد ماعلا

 ١ فدز# نخ ء| تملي علو بابكر اهو هارد انبم غال كتل

 اهنا لكل نالسبا رعل انور يقلاث اع و مش ]مب | وعلي ا

 ًلوواتختسيلت يا ليزا ا ءاحآلا نا اع

 اكيراغاب لحدا (ُع رعب :ر العر جؤم ملك دعلرت :/نيرقؤلا الاليم

 اكو هريماموو وز اا اولاق ادع اًنصو

 27 ايرون ا اكديلاؤ اضم ا سو
 , اولسوا مذاب يرن نيل و ضيع ]كذو هراخلب ضؤمولا :فصلان يب

 رزونمدرصلل 26 ]ع اقدم الل امو مد درا ة ةردرضراع

 قشلقزافرنةعيبرتيلو ءيشلعدرم 7 ءدقتِشإلل وك رعاع

 افلا لادن "واتت : اول



0 

 رجل زم نولي نأ ن وكيا) ظ59ً ملعاكؤدلا روم ١

 كج ءاوس ءاننشمالا بهتوم فص الموف لجلال خ ماش يب
 22 تربل ان اضم اتم لاو هو صهزم وه اك للؤ) ادن"

 5 < الو كن هم دولاعلا آل نولاشماكرانلا ياش يرت ورمل 1
 + اورعل اومييمافل ماتا آلان نينفوكلرعشو مالكا
 »ربط اييز طيبا ٌنادف '.كيند لاقي ةل ذا يا ذاد نش 1 ْ
 "قمم اببشدسملاو دا نيكس كل كزكر لعق 4 ةلذملإب |
 ققلاو دعاللو يس ثقب فت يقو ذاشوغ وق دب مل عاف ١
 وا ترو :2“ ل فان ةمايئل ها رع زنا اضل
 اقبال ماقلت ةءاهيلا لع )نعت رعابتو زق انشلاهيا لاما
 ةفوةلياعيا ل اهاهلفا زي ةَيفاناَم ءوضاجيلعاةوقاث |
 ك7 لوس | دايت لوت م ٌستب لمت ايار ءابعإ ١ ١
 لإ 00 مل ةنئادشتس ات اودالالصاوسآلإ نااعا أرياوا

 اباعإل اكن ]بلوق ناو عت درب و يوسدبمل عم ليو تس
 لاف ءانثنا م انضم لام مه ءانكشس الن اودازعمل اشاو ظفاعأ
 بي عقاولاءانئشم الاون <تابث إو نلا وادم ابنا موا ن ظيشسا ١
 مثل هس اوقف ساو لامعا يز قف يلا قلالي |
 :لرعاصلمج :فينجح حر ردع ل كلارا ير قنات انعف بوتيالا 4/1

 قوق هن اذيز اظن دفا غم ذو ةراخفلا ٠١
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 سلا اصل | سل ل عسسل - م مسا جو ويروي سرر سس مس يم عسمل ع حس سس -

 رم اكبولا دوحَو إن ابابف نولي نإ | طز نيالدع ام

 ْ الا وشر مت ابامووت لوك وضرب يي ربل ظ

 ا لكومل الارعب :يضشالا لما عوفوو فيوتتن للي 1

 ئتقاولا ناو ل سالا ب هوصيطو اق هؤياَلا ريزب "تيرم ايالونك

 فشل الا| هزل زلوزتال لما اغا يتوكل ظ

 9 عونا فندعبألا قي او اتنفس اضل ربي ها

 اهبعقو ناو «اشلابخ) ولم لعافالاريز اهيلَو 500

 اا انعمزانتىلعف ل! ىرشناوخمسقلاوقنلاق حوا ونام

 قلو زنعلا اينعاو خي طئلا مك م اذه رع ر يخيب ز الاد حإ له ناجام

 احجز ايو مق وتمر عد هلم روق واذاو مبورد 7 4 فللا ل/سب

 ظ زاتلا وملاك وي دنع الاحف ولبن |ذ وعاللو دفصوو و غزل عب

 الل مئاخزيز و و 72/ راد كمه 4 ا اولا وفد زو وك

 ريلوألار لزم ؤذع امارريس الاف هني ماين منعا بْو خل فكي اف
 اللون ءاضاروكم / ١ ؛ايشتملار تافد/م اهعرغز ودرس اجربغ

 مارال لي قالعت ل نت نادك ذع وه ل] ل )الث /ردسأ رس

 وانا م1 معارسولععرولا عرش 1 أوو عت ا 4

 اللوك "نل/رثبم ار جو اا يلعن اكابل /رل ايتام ن اك .

 لاكزيزاماسرتنرت نالماق لق للز :ناكركطل ثان ىف مس

 الاواني والالم نام ةلال» ميلا بخش مهذ



 3 ا

 00 111111 ظ 1

 زالظنإ عد اما ,س دوا طلاب ولعت هر ذر راكإ ءئلطنا ات همم دشكا
 ناار لف نطرغل اثنا مانا هلا يرسم كن كم ا 'خ
 انسانة يللا[ دفعا ات نحطااكاطت ربان ْ ١
 م ية ذلار نيران افلا دذعات 2 لوول نص ْ
 نأ دوا دهرا تاناها ذوب حولا نا ١

 ليوا !لانببم ن امو زعبجواملاو ملون قفلاباع يحل
 ةاعرتمال عن عيت (0 نر ردصلا و يو ةنيؤلادومولو لا اع
 بنا وصوأ_صانلا اعلا رديف ”صاغلاع]دلو الو زيطرشلان أ ا
 البي سنلا كاد "تح يم اسال ناكوطو نلطنم ١ ا
 1 اسالاظاكرسجزنلولا 01 ل قا اغادر نجل ؤنل 7

 صورا لساوطام تو تاب ءلكنال ١
 0 ان نادر اعاتحا منطوق اة لصر الو خدم ذم ١
 نا .او]عافللكت ابويفنل قارب للذلب رعم :ىضعب ب بوسنلا لا
 و الهوا |رتتو)اظفل بوش ذماماتادوطسنلا ل اب_دلق اكعد ١
 فينا نإ اولاقوزتماكيلبت اةربوبيسمنعا كمن لحيرسيل 4 بلا '

 لع عر عفداذا رو طفل ع ري ناو ىضومإعبصشبال وبات

 50 ضو م الل سيل "لجو لي جرعا)لجد لنا ١
 ادهش نو توا هيون اناني

1 

1 

1 
1 

١ 
 اذ «

1 
/ ' 

, 0 000 
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 عل صحم تا - 13 :

 وكاظم اها متن اذ لوكنت نود را 0

 ,عشزإل ازويرسه فن سوغلا لوو ذ اد دمإ/ | لعاو زوكيإل

| 

 ا
0 

1 
2 

 ا

 : دافلا نال ماكو دعخأمال نإ يد لملا/ لكلا عد ءاظو ان"

 امر:لابر اف لباق "السم لكل اراصو يبل ابهسا عمت يِلَر 0
 ظ ةايلباقاهسوغدمايزلاو ريل اال اق كرش :ا0 ايس

 امنا هئاشن الا عيربخو ثوري صنم ويت هسا ةلءاغ
 اينردعو زوي مريس نعم ابهاذ ؟لم| وجر الويؤر طلو هذ

 نوط ل جا يلر ارلاؤلج زو :ؤنل الا ل جوم ليرض وع
 ع لهن زوزلار و ريكلا لعيبي مه صنذ اكناو.لوثرارلا
 اية نيوتلا مراعي لا لاشنولا مج نا ضر
 نإ قشيزلازيوشلاناتالال ليلي ن تلال ار ناعم
 )| ثحين|ءالار ات تالعوطامألن اهلازب وس نلا يسال هِيَ
 واف نكت زاب زا وانا نيون لب هر وبلا نوُلبا
 و ءثنلا دما رفح ونثالب كف نزال ناقل نيونشل : يرام

 ءابياكطلبت امراوا ازهّزااوركذو مثلا الركن بلاء اب لو

 0 بزي عسب ارلإ عز ال انلوقنال هامل اف وانزل
 :لالاقاعباررملالب عنوا ل خب ايفل ذاب اوّصجريلذا ل علبق لا
 الورك ئسزممنرضت ام.ىم دؤك/ىب اماول ووو دميف :اكلا ع
 اظنكو ام اوفا ناكام نياق "ليز دو ل 4لجر مال



 بوق اذكو رف اهزبلاق دال لول اعوسا# ايي زاب |
 للص تمول وهب نار اصلاو انركئامنيول::وذلل تذلااعزيبو |
 نيزغازال#ل شامل ؤب ا وادبلازتوؤعباناةدب) فركتوا |
 ياها زعاباالو هيف اشو تلو نيربخالانيرضولا |

 انتقإف اليف ناوزالا) لعن واخي ا هش ونه
 يا. ةاووعك اله بيكزلل ا ممونل .قفول 31 اغلاو بلوت |١
 فلمو وجو عمد ]وازعتم بين ]و01 مَع ناذلا غاز مون ١
 ديحو موئزلا بيتل صن هلو خؤلل غلا :غيص/عطعلا
 ل دعو صور نايلرءاظلاو هاما عينيك خلا عقول ول شم معدلك
 كول ايرهوقش ا هع وتب ل !]داقلو اكيجامم لد عز [قلل اسردل, .٠
 ةومرلا نازعادافلا خفولوملا مقر سماقق» تتوب ٠
 سعال لماعااورماتل ةولإ سلعوفو اجد ادار ور
 لصاولاو ءنبعب قلافللوفوذاكلا فرو رورو ظفر ماثل ىون)
 ثلانلا صولا ناش الاصرغعرمإو ةءوصرب_> عطبلا ١

 1/ عيررف سنبل نوار عسا عوف لاول ضمن لولك اهني
 . ير / كولا ى فو دلك يهل هاكر ]بغل ءارثب هالالع ارتي ١
 ين [نلاو بيل مرا والاو|ق اننا دلو هلا عيل مج ولمن ١١

 نال شكر رصاخل مهلا ءورسلعلايوأ درا هزم ةءال اماعرع ١
 ةوخو :ليدل لولا عاملا ) ل اق كيلر هز علماع يخبر او 0 نولي '



 ظ ةداوم و لكلاربع او دوام 1 2 ١ . 0 بااناكىريزمو تانايسييسيف تفصل

 / الاف 1 ا لا

 2( وع اسد الا 0 2

 اي || ذمه ف اههاريصم ةحالتفل ام اراَضفف هيل 1

 | وف ةريخاليال / [ طيف لنا ناعياعوطز قراسلاوالزمتك

 .رفئا)وف 59 نتن لبن ناعداماو كغ

 8 الميل ينل يللا ل ديا بعل كوله نم للم ن 'ن

 1 . عفو فو طياكاورتفللا اعالجؤسو ىلع م بصني ي درو
 ' طوابق رطاذاو ذو زهر ذو | ا اعالخ ءةصئاإع واف اع

 . طز فيرا راش ماو تلق هجن كذا ارياف هفيعاف 3

 / اضولرم ا انهن ةافلاروجو وبيصيخؤ مرا عا كاد وبين 00

 ١ ةترتلالكتل ديكاترهاذظلا هذهو قم رقماضيا انه مالا: ةريح :

 , مالإبيلاوافلاوافلا نب لقفلا ع فاشالا لهو ملص زله :

 .| مك وفرلا اليريقنلاؤرال اقعد اًميتحتإل كاع ز مؤذ

 لقد نع اوكي ابرك مدغ اوي هثنمن م ثني القوام 0 ا

 ا | نام باطآو ديعبب رسلرْئا قزم نال ظ هنعساوج اف رش اح

 :؟اقبابزعزولب ل يباط اليو ةاارري مد فيما
 قل 0 ياوااةرفاعاع زوز نوه ناز فداا

 ظ
2 

 ا

| 
 رك ا
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 لع ةعيبض 10م ديعسل وف ىف ادلب اه خذاذلاو تءاكالب |
 قوز ماماءالاركتاف اوحْرت تاغ طهار)س عضو لا بدر ثثإ
 اينعب داكن اوميصخلاوراتشلو روحا ظذ اضهلإ نه ةداذ)
 ولاطفعإ فاض هلاردكاتل اخجل س وب ماوق زم مالا لاق يح
 ما ريالا جار سوئ إب خيم ااغاو ىف رعتال عدت /ةفاض/ي مو
 هيعمل عع ناكو|ةلتنولاب ضنلا ىشوبإب ىْول ذاضالا دردملولا
 لعرف الن اصضخالافاضالا نهر! اعلرتوكزلاو طلال عييدْبْمْك ١

 وضالعب انو ئيبسيلار اص ارث /كتيشع د اراكلا انجي الوطو اهعم
 لا ةداعلاجطلاوي يل يبلا غ/نيجانبط ل )اهي بونك

 :له ناجانتطريشت لوغو ةلياز ناو ىيل نمت ثيلاوو |

 سوف انرهبزم ةلورو انلاله ةمالعي اان اياض'ن بهز اكو ي يلع
 يي ليشمل 1 4 : لا ُْ ز

 1 لاو جزم ءلوق نق ايي اسرة نؤلئالدبلا ءاضشنإ ناسا 8 ظ

 11/1 ::لببلل قف وطاكااضلتارقو اف اضم ذوي اضالاو
 هناك زا يلاذاضحلا] اشبال يزبك يم اظضا كؤرملاش
 3 تلعب ب جاك نيا زيش ! ) لكن اواع !اطظعلرج رهط ماوب يس
 لفمو سال قيملو سيلا مشل اق نالاكسا نولمث امعإاناقلا

 1 ينل ةلطاوايإنلا زون بجتو َن داع يد قطب لان اع اودلاو



وو افلا 1 .انلل/ ل واق تتح نكد وزب تدم * لوقل
 | | !اذاضما

 ْ مبئاؤالطاو 3/نيغو يغض إلا مصرف و نيبسا الإ ن انولبال

 | نوتساو ةرمإملا لكن مزين ]قنا ال مسا مئات كررمزاعؤاضملا ب

 ١ نصل كوبي لؤهلا نوعتيزيزلا كو بلا ماركا هدول 7

 : سايل نسل وئتمريزب ادفاضملا هما تكرم زيوت الل وقلت

 1 ؛ دزولاول !تنضارقخل 00100 اضم نانيجرم د

 ' تيلاكمثالابأل] قم اقم اين وكرت ٠ امس! ن ول رش ف اضملا نا لعن
 ايون لقترتم هلا ؤافلا ماب ريزب ترم ديذ تمتتلا جو

 1 نكي كاضمرماتز فرد رجلا ب وبيس قي“ دقلاقرنا طرا نع

 | فام واما ذ ازا ملا عاطص زين رتشم رغم

 ١ درب كري رز و خت ةغللا روم م اًماوردقمرعزيا ام مب دري ظ

 | معالق ارمهر# ف نطس ا جزورلا هيلا طم ضن / سر لب ,دل/ى انضم

 / حوحو افا رباك, عذاكيلا قاغلا واط نا هلو

 اًءاوطفل يم اذا اًماز وي لو مجان ترص ل وأ انأوَس ةغللا
 1 5 لبب فاض الا نولي | خبجب لطصللا دل) اضل نال ٌزّول اذا ش

 صولا فاما نولب نلبي انهي او ٌديظؤلوا ننعم (شم ا نيب

 | ىطتر ورشملاو اانخالا عاف اض كلوا لع دقلة فركوا ىفاشم ا 1

 || ف * يلا (قمذإ يعد لوف نملك ذم نوليج ليم ظ

 1 00 هحلدلا 550 !ًديز ٌّنارسالاب

: 

1 
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 200 ليلاذانل امساك رع طرا اعؤلطا اه ماو عوشلا ١ ا

 هلقءامسالالا] اعف لإ نان نيضتانال تفاض لا ذوزيئشن |

 1 مالغناراوكحام] مل الفل أع ما يدر تريفئ د ا
 وا نيوشلاد ابغلامرعإو لكل لمي ككل ا ل لا عرلن هولا ١

 ْ بدو عملا ةراخد ان افلوتلا اخو خلت نموه كارب اهب '
 اينما داذاب[بط اْنشيَو ريب |

 1 لامتجالوسح امرء ق رقمي ملكذ اول م الغ اوخريعلا زيوت

 ظ لغمؤمايبلاف تلفون داؤنالا بل ةنياتوطلاو مغلي | !ٍ
 اين :لاقيسو لربيظنو لوك ب ا: ةيوط اكل كلك م مشو ١

 ناد وغلاريفيا (:الءامسالا له شملا نبا /ىاهت اف |

 1 راينسب انه ةفاش الان راتخإز اعدل (كادائاك» هفرلال سفري ار

 ١ 0 ار ضافالاررصسل اذ اليلكفل ١
 تيطا|)إ لما لاو ماكل افلا رئامل لاو اول اقاكمابولا أ

 نويت ر يامل ئام نم لمالإف تنص! نوعي ظ

 | 55 هاتنايليطلت وان اهيعت ماضل نايت ل ءتيئفل اشم ”فاضولا
 | تلدن لا لاول اذه امام سلئابلم الا نوط |( رنليفلابه

 ١ ا اه طرصتتعا نا الا لانها عنان ونام او ٍِ
 1 ظ ال ةفاددل اون, جريج يف هملاري ال ععب ال كزلو

 1 - يلو ةواسنوس ولاا وحد ري ءايشااب| كيصزمو و

 عدلمسججل < ©

035 - 
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 و اما,نلا ف اشمأو فاشل نمأبإ دبال ال عوبيس

1 1 

0 

 1 ” ليتعلم اللاو لالا ادا ياك اال رحاصل اكد ايرح

 | أ كج او بط هيشن رويعالد ملا فل الدعم ماج الكاتب انناركؤ

 1 نكد اصيإ نعبد ِِك اع اللا قل للاغماز وع الو بدسلعرمت

 1 35 كيتو هلع قد ء اهبل ةف اضال ابوووتبإا اهو عمم ال

 ١ لاوس ف لنا رباويفاث الاكل رك دمر او لاق ملوث

 ا لعب احول راندي اهبوب) هئينكو نآليع
 / / او رقم اللا ٌرْلَم ءاطدلع مال يب «قازنم أ ةاي ةليضفلا داو
 ظ | قالب ابلة زاثدا دل قبس ليلعب ا

 . ”ةراكلانبرصوح دل اكسكو مدملا ا :[سررصمعإَسلا مآرما

 و وأ 2 انال/ منش ايلارسا فرم هنا , . ةباكإ مد خب بك لم ظ

 | ةزئا ادب زلوسفأ زوو ع ينم اوِريفْؤاو يقينا عضو يف املأ
 ١ نؤكيرقور دقلاداعاقاثالاو يلم لالُجا لعام
 "يد انياب قيتسإلق لا طبل ايل ضالا قلبك عج عخالبلاو ابلاغ

 ظ عوز قست اسم[ يدب ظوتح زق نفلرنها

 | اتا ا ا
 | قاتالاوت ان نزول و ديعولا نم مريخ نن لمد ابلعا 00

 1 0 ةيلاقل ريرلاو بيكا زال



 سم عع ول عادلا نش ل عاذز انالاشات لوقو لوا أ
 ضد اواَمسن نيو دززلالاقو ملون ديصبلا يار اع

 ا
 1 ةص م, 5

 لبو 6 ااا بر قعزملالام رس ةه/ررشو ٠ «رابشألا | ظ

 ني نارا بهل ايبتعن لل عقتلل وف اونجزم فاو دب ١
 رابط لا يعدل 4 امو هاني اكسل وق ةرؤفصوا ل لهملا نبدي أ

 ظ بهزؤإا اش ارابشالا عل اَو وقت اذ اشكل اواو سقلا ١

 كل[ ذ رسوما وللا إيد ومو "ناي بلاطو نبولع 1

 لقو فيلازانول اهاوضاغقفيلا د :!ابارايقو 1 1
 لوقيداعلإ//رتع/ ليقول ولل ابين هناضشن انو ةناطيلاصعوملا . أ
 ظ ماوق لاعلا /ونب و نيج 200 يضع ورمل ا ازعل ازام |

 ظ ا | [رفالري عفر ازام ا

 1 كيسلاو ندي دوق لاناعذبَعو كسار ربو تدفع اعذوطخ انتو
 1 شاين لو ةلبقفلئاهز [5 كسر اصلا طبلخسو تامل فايف ناشلا |
 7 يهب دفتش انو | ا
 ا لب اقلو ىاثءانلرابس اة ضاقت ؤوتلظرولغ 4|

 تروم الاياف فلاير ؤزوزييفولا نائبا راسا
 سلق ن اف اشمدَرَم 1 هيام بيكن و لوي كومالاالادا ١

 رافي ٍناَهسو نعللزا/نيونتلا اقم ماتنلا |
 ١ قعاللا فئرت نول ءافلاٌ اعاد لذ خاعش | [ضز اناس ئلشاو 1

5-1 

 ا
 ظ |



 اكيبعئطع اهشتسلاو قزيلعافأب ااذطاويززرت اهقلخ تالا

٠. 
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 ندا دس ب ل ع سس سجين يس يس زم دس حب يي يسمو رم وس بس ا رص اج رب ا سمسم
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 57 اللا لظلم اول دال طخ أو طولا با
 ش ل 00

 ذو راو معلا سينا اهدبعو ن اهلا ةالليع اوان عض
 يون ملا هلازمز اينما انؤالظايورتو اهل ائطا) قاكعبا
 ١ اننا ٌرملاو اهاعيتكناذيعلاب امررعو دال وضد هولا يف
 ني دوطلا اوت ياتنلا دينك يهد ربوخلا ل ازلاو ؟لمملان علا
 ورايا وز ذيع انجالي ديالا ووابنيلاَنم عاتنلا
 ل ُرولْول وهو :لمإب ءاطل ؟لفطالازن ةروزاسشت يا
 ْ اللا انموُطَو عاوز ان ؤر دار خر واولا لوك نفط
 سيزار اذ وعو ::امالع فول ىم اهزرعو ةيازب :فصن اهنلاو

 ادي ٌفيعضرنلا دل بر الام و و اهرب بنعاول يقتل نولي يالا

 00 ابققلاو 2 وال انياب دؤاش جر ل اعزتزتو مس 65

 كالذي ِ + 0و ناك اركش اةيَجْرعلاوناضلا ند 1
 كوني :الء اقوول مولان سجل ةذاضإ ةرويلحتلاروقن نإ ياصو 51
 ىو ناك 1 لاف .ي/كونلاوا نيونتل ف ذي ولين | يشي : مفنعأ
 اًلئنك هزم ابو زعم وعي اناوف اضل/ عن ولبن إو يبيف عش
 هيلازاقلاو لا ليف روحت دفا ةفيليضا ”فكاالتب تكرتشما
 نارا قا يبرتدبسلا ارجو م ثعا اهاوربز _ .ءاضناى واللاب سري



 اقر اذاعي نجي ناكمولدا هل همم م هراشل لو منا ١

 رظارق زل اض فاض ولج افا موت :ةلوطفلا اشف |!
 ادهو هو ءااضتلارعلاوننوتتلاع صا عانتم التلال |
 نا ههالكل يفخر ئاب اهل لا يضا/ئاض نا اللا ْ
 اصغألا ذوث شونتلا نإ متد يمملا بن و نلاو/يبؤنتل مخبر |
 ىلا هواش امن او ”لحولا يو ء ذي دب لوقبو لولا اعز علام 1

 لاقرثا»_.3مادق كيواطمو ليس ابراج تبنت(: قل |
و دب ةزذع راو هزرطقلا و الضر (يئو دم :ليطف 1

 كلا وه

 ثيل وذي فلاب وهو قّلخ ع جو الخلاو نغساف نآلا ١ ظ

 ضللاوثلل كس هلل نعم لت اعدبإ و عدم سفَحَو نايع لاو او |

 لكدو .-:ةليل جالو عيب كل اقبال عضو كلا وزع مولا 6 |
 لبق لكلا 0 و 2 ا 42 ١

 م لد ضتخاة فاض لارعدواصريطوإ بارد نوليئازاجف اغلا |
 0 ءيثل ا ءادحإَو 2جخلا ارم ةلخخ ما لكلا لإلو ظ

 شحن هدعلا لع ولقي فا احد ام لايليق نيحلا ليدل كرس ١

 يل[ ص تختفاض كارو ذوعوم او دنز مدعكناشلإورعلاو
 .. ذك عتو ميلا اف اشم عل / لق دوهول/ع10/ ق لطي لىللا |

 كك

 ا 0 ةينلاوراللا تن اك اذ) اذه لرابإ) بحاصءلاقو نخل ويس 1 م
 | هلا الاتش النعل د ينعام دبعيلل تن اذ! امي فج |



 ابو امممساز اج اواذو لكزك هل 1 اةرييتتلا وفوز ذاع

 4 | ليك خم زا اة ٌوعتم تبل ف نايثو د رمز ن1

 1 2ك نير اوم ل 5 عنف اف الد

 1 ١ لاعاررف واراد اهاود للامر !و :رس لو ا

 ' | كدا 3 ور |نيريدقن يار دل 2 8 تارققز اجااد :

 | نرق 00 ضوللا ذك اميلي قو 0007
 | | كان دويرست , 80 دايلملاو راج هلع هلا ةأدفو ءارعيش
 . لعافو ماعن كراو ردو الا 3 اهبااد للخ اهي دفنا عا

 ا ولعف نرش و عشب او اولووفمر ارب ز [اهلاو ذ للام طوفو

 . | تالق ليعفلا مال نإ داهخستسالاو ب ان داوعك لل اعزبخ
 ضك العب ل لوك دع > دوزشل !حو]ذاش ناك او 3-2

 | ةنهنم تاؤاجنابتستأو نت د نير م انناوضا نبت ابن

 ظ 11 لما ءاملا لكن يعمس قفلت ب لة جسالا ٌءار ارق ءنلا

 ظ ١ ( ن انلامامملا نم نيلي د هلزلو ايئاباليرغن انل َنلَقَو نيل
 | تاومنيلمواهرو :لجيلافافم نيب فرط ان :,لوق
 ١ اول ٍءافلاضاعاو لإ .:ةعاظإل ابلاو يف لم اعلاوطو ان
 ئالق ءاقلا طككاماو ,لإ 5220 ضع 1 ا 3 ماي اولا ترش رزعوافلا نا را ميل) لع يلربطا د اولا

 و

 200 اريح

 ده



 رو اكعش اخلي فو ليلشلاازهةدوربريلج نعال! ضوعال
 اهثو ةنلشلاطوحال ف وهلا نار ءآذل ١ غابت او ظفشا عمور طنا يعو
 لشملاو نوع أوعو ةريخالائلقلا تاغللا نبذ لة (مفرصتلاب
 :ل احرئئ/اط/مموو لالا »خلل فل اهم دوضقلو عيعتلاب ئملا

 ينال لل ط لكزلع لكل ]9 د[رفهنإ كاع انتا و رهاط او اضالل

 نالوا اغاو اطفال وة غو )دفنت اهكامد ارق كل كل احزن اذنا
 تاما امال لاك اظفل اي (راوإ نالرءاظنا هلا الغ"

 .لوق ل دتضوة وقم( ول هل: طقف لعل تسل هلاخلا لا
 لعفاو ةروعل زم ركل هت يبيلذلار للا هضم نمل غلا نه داب
 | تا“  انولكتلا ءعبتمؤ عيا علرب عباتشمعنلا ملوةزكذر طوع تقلا
 للدروع و ويل ضولا لفل نرنعوصولاو اةونصلاو يول َل يب
 0 نونا نصلا وصولا نابوغلا عوض ونمو م (ةلا علا يم ةؤصلاو
 ١ يا انوع أك ةدع ل هلعإ ٌلِعأَك فصو ظصلإلصاو لحاو نعم
 2 ١ ٠ لع ميا جنم نيلعلربرةالاعتسا ميو نحب الاهتحسا عيه
 ] تيجو ماع لريمال ةل/لعتيالز افك أّكعنو ًالاكو اخ
 ظ لري افلجر ىاوطدعوبتمو نعم. ع رس رناخ نمقانآك لقا ل
 ظ لج ياوغاتعن]عتي 1ث 1(ةااسن لتس /دنإ ىوتنم ن نسماع
 هيبشلإب هايس نإ نإ اع] هل صو الو نص الزمئهلاو ,ل ةالفرمزع

 5 إعل و ل كفسضور لاو صو 2, وس برا :ةثلث اع ابو صولاو فصول يلا
 "1 نع 00

 0 | 1 ا
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 || تايبجاو اشم او مهلا لالا يف امو انم) د لئييمو بؤصوث و ليصوُ
 | ةلؤللءاسالاو زول اخ فصون الك بئضون ناو طَو عارلا عتضلااعاو
 | فق تالا طمس الذ مسلوق موب او اه ضي امنا لا لكذ امو
 | ةلبام تاولز | تباغ )نا لعبف هيلع ابيل رخ جوضولا ةياغف انأ
 ١ قراعللذصو لص ان إب بيج/ل دل يلكر غال طضوتلا يمك عئلا
 ١ قضوا د ]ل وكلابن لكزل صوب ملا لخص يصختلاوميشؤملا نوؤي لا
 | شخالا نمو ليؤلتظا ملا ااَووِإَسْو ص خاؤوسوللو ملوتوريغل
 | اتومكق ذل /شفالإزم هإط) نإ ل! ر ص مهعيذ مش | لاو انوع
 | ليوا د زبشرمكاقاذا ًالض سعرك كينلل اردتم نؤكي
 | كغ رعلذوإيدبزل لولب اليوطلان /ق وصولي ميل بوطلا#
 ظ افكر كرت سا زارع اوه للدو ًاليوطةلا نؤلز اعبر ورجلا ضو
 | قالوا جاشعال ء واسحو ضو صوملاب تنفض لولا نجم ازدي ماع
 غيافال نبني مب 5 ةلياخ ال ناغ يدالان ان انتا وخايؤتل لب
 ظوالإ اضع تخليد مان يلا به ذ ىضعنو ءديحاص يفي ام اين
 8 اما تااللاق الو ف راعم ا ل ديال نال قطن[ شغال

/ 
١ 

 | «لكاعملاولليو نا بهلاء كاك يقالوتاناف وداعا
 ١ اًنهراو مبا اينما لوشن باف ثاركنا عاساو هيفا قله 10 ٠ 4 ا ْ هر 2 1 ٠

 مايوسولل نا لعاضن ناوي طع يقتن لق طنل مضل ا ميزا
4 

 اضهتزصواذا فقر اعملا نإ ذل كذ دال نوكيللغ فصلا
 و 37



 اةيسمدنر هن ١ فولو ا

 ىعؤوسول/ئالزصول زن فرعاذوسولل نولي ل لس جاولا تأ
 ْنَم ف دروبك لذنلا 31 الركوع مناخ ولن عليج وذ

 لازال رك ف اناعو وطء تركض الا نسل ١ ١
 نفاع ركرلخ ل نباعتلإمدعو ”اتانمل اهوا ماوي ايلقت اهئيصور |
 نع نايك لم الاناء اكل عَ ممااَعْرمض لامر رق لعاب ١
 - لفل لاينزاكشا وعزام افا يعز عانامذاو رورفملاذرح |

 لحاضلا :ىبب ًالِخاد كليك اعل ةل/ء اناويخن وأب نا مالب لوو |[
 انف عاذا ةركذررلو تايم اننا [كاشلان الو مالت كو |

 كولبذا ثيعيفوصولاو يان اناا مزال اراشنا ع اشلان ا اعاغ انركت
 ةفصلاز بقنا نؤيد لي عيا لة جابو (كرهزلاراو ةفصلامؤرعا |
 ظ كيبل ميلكا يتلا ضنا 1/رزع اعز ىلا فيجزمابلإب رار

 2-5 اناكياضاب هامموارق وا والا ئلارف ريض 0 د|)/ حالا

 تل 20دك مام عضوللا زنا يعل وازع /ينسإزم ظ

 اذا اره اهي ل مب فصلا عالج # كاز اها كلا ناد مشل ١ ا

 و بقال "الكا لع ع باغوا ل ردلا رز 15” :فصلادب 21 ١

 اعمر اهتعا, ساخر اني ها ع امنا اكان عكيراتعإ

 ! لزب تلعضولا) 2/4 لصيعافا ابي ىم ةللاجتةءارمو ١
غ ميلا فاشلإب) ردلايذ نشا مشار مدملا ص عرمتظفاو فن ظ ا

 ,ينإ ري

 قصقلا لين ءانترابع لفل ارابتعإ مسالا رت فاض ٠

 2 1 ظ
 ا

" . 



 ظ

 أ
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 ظ 0 :

 #1 / 3 انفو انونبتثيت ميلاف لقانا 0

 ا نر لل 27 92 بقر العا ١
 ريذلااع ماي! ظغزا دابا ت ابنالاق نص 6 از .ز مزلما هل

 | اعزرلو دورعل 62 ثلاهلمو 4# مة اعنا وززس ا متل اروبا

 الا نييغي نيم الكاع الووو .لوث قبَسامبءافتكا ة روزا
 | تورم كلام ةرترالسإ ٌلكَوَو دو/ديالسربلا
 اذوطعم ارانو فسار وعنم ساو الياف ءايلاكن يبي ناو طنم غم ًءاو
 ضارر ل اقازف برك ملا ز :لّرم ذابشتمالاوناشلا كرما ع
 - ةةلمو نيللي لرب لزلا ئملاعاتلا لذ ٌىَقتو نّيعتي اى

| 0 

 ما

 رتل ءاسقد |. ااقع/ز الل دنلاوو وري طعلا يط ماد اون
 قاعتن أدل نوليدا ل قحا ريز اج سل قاذإ ل كذاكيل ابتدع عمل شحات

 زلنا نال اوخا + ميز ناعشلقا اذإ/ لك ازاجحنلا باك دش اد م بز
0 0 

 ظ ا اتبسو و مفر هنلؤو تمض ريلع نما لرب 7 عياتلالكذ

 ا مر أب نبع رجل انحاو عجائن لركن لعاو نول ارا

 ظ انني واير / نم عار ول ار ييقتلإب داربان ال ظ دايس ندع ل وان
 عقلا ةثتبنوا ل ةالاقولف لوقو امالف ع ةنويتلابدا
 غافل لق اين نانا كلوت اكو عجب تا انجل خيا
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 سرك ةعنرلاناب بيا ل والا لففلارزهئل ذا يظل يكان تا" ١
 كولددف دإرم ديعاوإ ]ب هكر نيجي والا يفنلا داعي نال قالا تفللا ١

 ل ةالاطقللاربر ككل فشلا وهم | والاه بيق لا فاعل ك عصر نعام ١

 هني ةدورملافلاببكونعلاريكتلاكيا ل قيقدارصذايتاك |
 ظ ”اناكيوبيرنع تاو ويجلالأ]ا عهلو ةينذتل ا مضصذف امو ةمولزلا ١

 ١0 قة ليقع اكو تجب نيعلاءسفنلا نا لعأ ةافلاريا هل غغزاولك
 0 بيش, الكت زم وتضم ٌعافناو خقق تابئ/اممانعتمو ايلا اهرج اذا ١
 1 فصإ لك كنف عكر م 1 طخ نوطجاانآو ليلكالا ووب طاعااذا |

 عيتكل وحيلع بعدة نع يو ع ا

 مم -

 ١ ظ كع رووا لاقو بوتعيُه رحإ ا ٌعيتلر الاب امدمو مايا 1

 ا . فاقوفلاءانلا فلاب دين اهقلاوبلا يقتب تبا وميقؤب بالعاب ١
 ظ عسماوة وفن عافج ا( علب لكد وقرن رشم عم قدعل] لوط ندتنفب ١

 ظ بكداادررآو غال ببزم سمول و عكوطو عيبا اع :لمرلاداعلإ
 هنن يوطو لاعلابّيلو تعاد اشلاب/وؤد معن لاق عصام

 يجر ارالكو مامملا لكاذع اًعباذث, ف نإا أقف عليستس ىاوضبت ١
 داش ناشطعييز ماوق نان بك افلا بل 5 اقتشمدلا نأ عشا |

 0 عالمه اول يشم ناكل وبي نالياتلو لة عفا مالو ١
 قابلا باوشو ,لوق عب ةلارالاسكايئالكذ ليراعتضار ابى اروع ١

٠ 

7 



 غل لاوجلاا زكا ف اًيرعّول هعوقولايابق نزلا نيلعنإل نالعاف مز

 أ راالواركال قب الزيود اعجا نإ آلا ضاولاردجنف ديلانريغعقدناد

0 

3 

90 

١ 

0 

1 

 | لك /رينلاو الناب زكو ملرع عصباو عبت او خلاو عجاد كيتا مج
 كي نلاو الخل يلق لماوعلا أيل نيعجاو لكلا ذال لكنا غي يلا
 أ هقئاور تن اكو لوكالات ةآجاغإ ا اريكلماوعلا نايلي امزاف نيمعلا
 | انا رالف اليك نك لاكن ولطان ل يََو العال ءانيتا كو تدلل
 "| لإ داؤ ةنيتلل مزز الب ل كلا هفر يللا نإ عب كوئشمو ا لعأف
 ايليف ل يبيلارثكلماوعلا نايلي ناسا امناف نيحلا ةريظنلا الغ
 | لكذكو ءٍقنب داو مفن نب ار ةرديز شفن َتباطلوُعت ةيعّبشلا اال
 |ةلنز راح ديكونريخؤم هْببَع عض[ وحامل ماق يزل اقولف نيعلا

 خلان لن كا اذعو لكل اعنيعج .١ بج) و حانلا مالكق هت اذه
 | ىلب لكلا نلاقي ليلو وال اذ لكلأ كرك لل ءافلا»ذبتشي الكل ماوعلا
 || مق اداوم ةينعبتلا وو فصضا نفل زم ناكامد جاو حل لماوغلا
 || لاقزم اهلا نإ لوا قيطلا.ةكبف لكعسديكاتلا طوشي ملا ذاق يلع
 ١ :ئالاصتم ا عوف باريضيللرركأت اسالكم يعلاوإ فشلا و لصفنم ار ينعلالا
 | ةعاصتنلار يضل ريكاب ل مزن رييطلاَن ) كاز معو ديب تلا ثوئمنلا
 لولا نءامرديكانلاب ق حا وزو كعب ام إل قنلار يضلل نيعلا عنا
 | عاتاةناوضاو تكاو لو لصفنكل ل صتما نكبو عنب لصنعلا د وعول
 جرب سرد وماكة فش م ريغ افلا لهت لعحاذا! نع جلا ععال



1 
 ا

 لص ولو عمجا ليفيام ةريقم ةعوضوم نوليف تش مْشَن اعاذااما ١

 اعا فلوس ناخاازرص اكواد ا ةبّيبتلا مودل بتل
 طرطاراوفا عدا! ذ عزّ ااا ثح زارا( ةلؤلاظ افلا نهد ١

 لف اويلااماو عجا عرش ندب لن نا يكن لن انتاو كا كام ١

 كولا يزنولا ناكر تجين كن يعما ف زمز وكن اذلآنلاو اره تينت |

 اهنمل لكل فاوبلا) بنل ةاهعشيب ألن عجاف مز نينا ةناناو ١
 .. .اهدم|ن امورك انف ملا غل بوطتلا جز اضاهانكت تارهشم ١

 دل" علا هيئات عيمب ٌكرْعانأءازتعو نافل كلاشلا ك/ولاريكن نانا ١

 رابط صاسرلا# لا للا ولا ركداب متعذهتاماو لوقا
 ناوصبازيعتلا انا ةاذا اناف اهلل اًريكون ءاسالانم لعصر بال ١

 . نالت ليفلا عال ة/نيعجل فال اْن) نيكل هكون ىيعتتا |

 يلدا ناعا وطلال ضال اهقف ان عايل وس ورز 2|

 سا
 7 اقبلانأو ةعافا زف يون اذن العلو (ةشالمنعلاف 1

 * تبكي اذفسوملا اجارددع#لا ءنوكك يجزم ف وظل العورظلا |

 كدا يلمز الا نمت داثلال ا هَموْطتسإو الاه دنع, ضنا وب ١

 تال ولواو نات تل اهل والا انو ةشمؤ اننا نا لقو كانيبع رتل ١

 جيستمنم فدخوشام اكرام يلع كس اوميزسصتا التل الب نري ١

3 



 لإ كو بلون لا داو رنم عتبان. تضل نارها ظ

 1506 إخ اال زا ارق يالشب بلا هلا عال كسا نا

 22011 اراتشالدرم ا ساق و رنم الازبإ
 / : رنا الريز يف ار: مومو نكحيز نجا وكف ب احيال| لال م مو

 لوين لسا زلورب هب 210 هور يجن ن ال ملا دير م

 | الانا عزو صاوخصعاللد ازهاعذرتو نادرفلا
 ”ةلراضتق | اوم عرقي لنكيول اشو نسر امل ثم زسال لا
 : ارقالا [نرؤلل ١١ ذب رمت لديلا/ دنع صنع تلو موبلا لمنال
 05 | ال تيل عازف بابل اص /ء/ق و هراغز ةانعمرب وأو

 «لارءلكلا | ردوطَو أب اَخاَسف انرهن ا درت الغل اقش الا ةيزم
 ار ناو مز لال بال ذا اعاغازهتفرعاذا
 نرد ساشا اف ,لوفاكرثمو حاط اان ًالصتمن ؤلمو

 لحال طور تخرب الانا بيد قوش وتل
 لرتيتب مسلوت اًءاضه ل حضرمو امي نان يتغل / 57 اكررشم
 رمزا, 13 يقتزم امين امم ورم ص فخوب|

 )و ريب رأعا لاق هةقلركب طنب نو باع نا| دع
 قد ليا ايذاكيف لوقا هك 20 آس "ان اع
 اتاي لعبا 0 نلط د ترو و تشن الج . سواك

 | اهحاتقراذ ار زكل ديلان ّيعش أ ا ذع ةريجيرلُخ

3 

3 

4 
 َن
5 
7 

 و
0 
 لا
0 



 اهتم ازا ذا نيل جرعاذ 7 سدو ١
 ا 1 0 ايم ليالى اول 1

 .. ليغلاو ةززرلاو لوالإزم ءادنا إو رجؤ ةحندبخلب اندم
 لذه ؟._ اد ظدابغشم لاو م رْقَو * م قلارم ُ

 نا 1 ! ضيا كر اننا )انا ع ياو ا

 ايا ريطلا لع لوف نياوعفمل اد انبرعن ف اتلا ١

 فلواقتإسطفا عنتر نيريرفنلا الكياعو لاح الاو

 "و دلل العاف ل زول ر بطلا لاح ميزت ملوقو يلع ١
 1 وهن نلت ااه يللاؤم 24 ًالاجرياطلا رض ا

 لاحديمسا لج ريق زن نيطلاو اوف قبَقلعْسوغلزرظدلع ١

 دارتخيكاو بقليل كوسم اقر ريق رريشلاب ترا ١
 ويطل نين غيحب ارش لست يذلا ن بانا وتر عرشلا روك ١
 كوشيولالا يبرق كي حام ميج عي تامازا يلع عقنا ا

 لاقؤلا شيف لتعم يذلا ويرربلا الف يونعلا قلااعا ١
 درا ن اف ةكراع تشب ُم مساو دمطاهزفنب لكجوز لاقول ةاحيلا |[

ادعم عقي /طلغلا نراها كن انبي ”لمخلا
 قبال 

 ةيياقلا هه فيرد قع عتواطاغلان الوعي! لدباوارا 1 ٠١

 اق و

 22000 ياا 9



 3 تاز دعو بذلوه خيي اة نير هدروأ
 | رما يفر صوي'/يلاوه نب اقيا ؛ * ارا يال ونم لييساع 1
 ا ل 9زقامقف ولذا عم ليبسع ةكضيرمو لي نيمرشلا -

 | ؛ وعُكُم (نوكل كلير اخ (عورب رقم لاب اوج اس سل

 | «انوكيالف ءاهنلا اع :ةرطغمسناع اعلان ا يدق "و دارشألا
 ١ اهنا ل وتبي اماغ دلع ؤولعم اء فوطنملل نيب خرب اضم فجل
 |ىلل هبال اال برايس اب تيل ا ل/ ءاهشالا اع قولكم انوكوا
 لوقو فوقإياؤف تا مالإ]ب ةاللس لاف تاوصالا ايس اهيلع
 | : !اهمرر اراكلربوب لو زر لوقو شسمشلا يا باخب تزن دج
 وفقر و ريما وراي نس لْصَسل' عانس كيل ايبا
 أ كنك لوقب اليتم زن وك رغوم لاييكل كام ماكل اع
 يمنعهم امرطع مدقين م شيحن (ًمْييرَف : بيض اذ نيفادا
 'ء را اوتو عاق تناونك 6 املاصتإل لم رع مدعي عيب
 ْ ا ىناجؤذب ذجراو ماع ربت الرورلاو حل اسن الار ةهتيف
 ] ا 0 0 1 لص/ عع جف ل لاصفل للا عاب
 اكرم دؤم ا لحكدإ ذأ لدي اهنا زايده واع
 | ١ ءانلاقإ اكميق ايلا ائجتر لإ اهل [زال ثونلاوز اذ ؟:وموأ
 ا هولا ليقو ناوز ولا كو اك يطلاَو باطنه ةزيرف ءايلا و
 ل الاف نياك راتنتمالا خنالاخالعأ مروعا

 ا ظ َ
 ١



 1 ليَغَو لعفنو لعقاو للعفو الار لعف | لاعفاِةمءاف

 13 ياهل ازا طع ئاذ لا 06 50

 0 ظ رع المار ردك اَعُرَعَو نر اءلااآ ور فما ةّدبلا هش 4

 5 افنو يب ماقرخكمفلا واذ ازال ق كشالاو

 ٠ 5917 اذاصتل ا وفمملارينعلاإ اناناتسلر خول لو وشألام اق

 1 ريمضُر ان[خمان/ م اكنيزِغ لق تلك افولا بشرب ىتم يام

 1 زا بؤ ارق 'انضو مزال تبي اغلادعإولاجوفرم ا ١
 يع رياغلادحا ها وبطن انكتس مازال ضلقةنانكتس لا ظ
 ظ ماقب ا نوكيإب اكز نولي ك ياهلا ينجز | هنلاداشتسا ثامنال
 ا .  لعفلا_ةماذإ دا اق ال ونلا هلا رينو ف ؛ كمر ءاط منا

 ريمفلا| لهز ري الرا اغشلا د لنا تجي اهلا طلال

 ١١ ١ ضل ضل وسانزيب نااتلو لةليغتلآلالازشلا ليو
 ظ هل امري ائفل لكما احا اعيمابل يسيرا راع
 ءاضلا نا مهلا ربا اذ اة نيرعبلا دلع فني هاذ يعم

 0 ازهار انس_اقز امور اهلاؤا رغد ماواو لبر

 ل تنلأ لأن وليف نست ل لرب داس 3| ! الارض و وع
//ن لربدلا ةموصو سس الا الالف مسرعا | لا روصو ١

 ل اًمفنالا 

 ليو نعلورعاّجيرازال نيرؤكذلل رأى لا عرف لم لامع لوك ع
 نو ا 1 انبلاكذ كولي رباواًبز ثراضلاناكاذاف



 ظ 211111111110111 /ريز وع ةراغم 9 ناكاذا ظ

 القاسيه 000 ىلغرغف اع

 0 اتنتسالا روصو شب اتل اال 2 ساشل ال/ و فترمف
 الكي زانساو [يعئرافلا ناكاذ افزماافيا ءالزيفاتقابتاوا
 أ ذايرماجلالخني ده بيقارإ ناعيا اتنتس اوك
 ظ وليم ا صالإ وع وطالع يلا ياعذ الهين زرتساو | دي: باضلان اع
 | مانو لاضلان وليه دنقلا اهاعيرنى ا ذياعٌوأ هط افلا
 لكك مغلق اا فالوةفعت نكمل اذا ٠ لوف د ادالا
 ًالض فكان دبحن اب كٌذويلر كاك ادشبلا ني مشل فكل لعزل
 تنم اهم قلما نول نانا مانيوال نالت
 "5 اولاقو اورد |لسدَعِصأل اربخن و ناعتيل ل صل إب عج نبذل
 دا وزعت ل ناك ذا ايف سَ اق اذ نإ ويحك المخ يش

 2اوتلا )م اًيِلاَح ءاررتل انكي / نك *هفركم ناكو/ ]امو ديرو لمد
 ْ اال اكوا ميلعلا سلا لف هنأ اوك وفا ل هز اهنا وي لوك

 | تال دنلااناؤب ا يوابج ون و توليظلا عاد اكركقهماحلظاتو زن اؤعك
 ل اال ذ ارماني 220 ًنابلسيزقااناِنَّن نو

 | ا بضل ب لعد وصولا فان ٌذصلاو وعلل ةزص عقال
 | دجال لونج الز لد ىلإ علقم رس ايلا 2 ,قضوب للود
 0 ركون. بوق لا يوي اقل ةادتبلا



 ا

 ا(

 ف [ياَقظ كور ُلَبصْي ب كلر طازه انب ءالوه 5 : ارق

 1 2 ةزبجلعسنكن آو ناب زاجن يأن م كاس اوه
 11 هاف او عحابناقهب ا( !مَواًيضاَررب لا لنك ء بسب! اجكيراع[ فيض د

 َ ظ للكوكب افوزاقنرح برايل جام اليزا كذايلا |

 تاق دبزل دوم قالنلان ولمن 7 ( ملوث ابو اربخيزراشلا'

 ضعب معو هبفرأاهفديلوتلا قه ء امص لاو 0 طش ك5 '

 | ناراقياكا نو لبلغ نة يني هلع م ُسوَشف م ذك الل | ظ

 ظ ياش اكييكؤنلا در يترق نكريكاتدل اهبل الاهل نزعل مدل

 ا ”اجةياشملا يعل ةفرعلا عاين بليت ليت قوس
 4 ظ لع راك ن اك/ ذا أهف ٌفبصلا نه نه تا لبق م اكرتتم لاوسأأ :

 ْ ظ م دعلتفولاعايعمنإ تاباذ ف :فرعلا الحلوو للة مان عردغو ١

 ظ

ْ 
0 

 0 اهلا او ركع يل دك إن طنوعير لاقي لف ةنيشملا ظ
 مفجر زع يسم ”ادن او عم برئياعمالل الضو ارسل ةباشملا ١

 بعامل كمال م م ابالغ وى زنالب اعلام ظ

 تملا تف ءاتلاءل كذا ناهلا عمدا دعا لا ظ

 اوفلشضا اي ف نأ قفيرينملا منالا نال اطاولياذل رشف رو ١"

 نم لا ع وجلال اوص) عاري ديزي ام .بوديسلاقف للددعي ١

 يدل وسان املصتب اي شفضلاو كيلقراقوديينلاوب انهو كلا

 ابر ا 0 ةفاضتالرياوضلا نال يعنمومو اهلا ابا قيما ١

1 0 1 1 
 ا 1 / ظ ." ْ

 ١ رنا 5 7 0
 101 ملا 8 0

 0 29 ا



 ؟فضيانلا انو تسلا نم] يي دز ) مقكوبالد) !”ةلعئطعي النا

 راظلاءآسالا أير يل ذل ز ينضصوخو ابل يب ةامسأ ه اياها يايا
 |الارصوشو لوني ءاَهْو ماع نجا زل دام نضل
 (/اللؤتالا "ل ضد نوعالومضلا نسناس اهاون الر مذ
 | ]رقد اعتمد يس فيفوللا كس انلا بولقز عقود ماعز انس
 | ابعوضوم ةسنللا خا ار نسيركل|ضريزمز | : نسوق لام
 الا زلووطوا دو جلا لادلا طم ُوْوَحْمِصمْرَد ءاج او كاضنلا
 | عمر وق امزيماني ضم انبمع ام, ذو وط عجب "ابظلاو يشمل
 ! 2| ليش /ولئااط فت اوه ا_رزيشلا هر دقم احن رغم
 افضل |عنرت الوسوم خيو يشتم ملف ران لطب نيف نا
 ادا نعكأو طيشلا ساب ناموزباسالكو ء ءآرجتن لؤمتت قب د
 ينمو وو ةانعمنولبز ازوجيإ/ ءادلق عني زعإ ساس ةجمد

ْ 
 امر ايمان عض) |يبس عفط زر وجبال ذ اف ىوف لاو الي زيعض
 ١ اهرب اجرح عئلازكذو ديكاتل | عرياز وص عابتل الد عمو ,ل لب
 | لووك لة نامزلاوعيبا راوي لعاب نا هل غيل ارسال إ دات
 | دل فولوَق ءقنل عج د يتلا حلا العتق ضرلاؤويسليتفو
 | ذا دارنتكروم ان نينار ىضلاز ماعت يا دريل هلم
 ١ ريملاازه نا اعإ ّءاعببنتو ررقلان الا ريضؤ دهتخان الما
 || ٠١ مةئئام ءرتتواءإتهالد) ) ىحوزيرياضلارراس راغب

 / وأ

 ا ارك
1 1 

1 



١ 

 ا
 أ

 3 ا 1

 بيل وهلا 8م يرتل اعجب )ذل ابيل رنم دونما
 , ال ظيجزمد زال يرجام ايبا :لد مريع دوعطزاشيب كنا ١

 0 ظ ولالا مانعل اهرداهز )تمي لري اوط درغش ارب ن] انس بلا
 ظ ذا !باعالاسلغال لس دلك نا د ءلجإالاز تغتال |
 0و رتيشتر ولان ١١١ اًيياغآلا نؤلبالإ |! ٠مم افمعاظلا موني / ٍ

| 
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 نافورو ا اللوني لزوم

 باتو نيد ؛ 0 2 تان لن اذ لان ااسعاعفرل الاحرال ا غن ل

 ٠ 2 ةلاسبودلب اكورد ن ينيك اتياءامابلاباعاشلا
 2 0 ِنِبْبِو نابل اذكو نيذ_ورهلو برطنلاو نا اذا ْ
 / ظ هنااا اوصل ناتو ناد هويبزيرتع مناللا تاينبلازم آن انواد 1

 0000 .ررللضل عبود لكالا لعاتلا و لبرم غيض اوت نصا 1
 ] يبان توا اوثبولاز ملكل نك لمارعالز لتضإب كت
 3ك 0 ”ذاديفك ضلال جاين فيج كوول اشسءاخ
 ْ راسا ذا بلعالم عنصوم ل نولي افاد لعالإ نعل عئومال اجي )

 , بعلو يول يلدب بزعل نم]هلَعَو لوسولا نار اتا
 ظ علاق وبول ةمجو ,لوقيؤبام اق 5من ءابكلوتن اوسسولازمأ ظ

 ْ لئن ناجرَسلو هليل الك النعال رزسولان)يدنعرانخلانيزظفمما

 0 دل سوق اكبق ناك ةدم ا دامسالا دحام لماقياقولذا : جيل

 ٍ كا ءاز ليلا ةاطوبتد للة ملا رخل
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 ايم طجلدلعو اَماَقمٍدزلا ٌعوُضْو عع تاع الر هب اها "0

 00 7 || عيني كيلو ةمول) :فصايا نم اًداقتعل اوثموملر عاب ب يع 0

 كلا ل عيا -!ةفراملبة غم ل نامباو مذهب اهت نا ! كول

 ظ لاذع نا نم "مزمو ”اءام مسا ة/ل ولي لاو كرلا خوي مزللإ و 1 تا

 اس !بابع فعلا /اهعباتط ون زالاورُشفخكاسَرَو ظ
 ةفاخم اذعانضرعإ وب قرا ٍ

 انالزع موتنا بابلابحاع تول اعقب ولولا مي يوك ١
 قيلت ٍةلجالو هير يللعان عما سانا اعاونهنتارج اق اف 2 اذ

 كيلا هذلا يا نانو هزار 71
 او الرماليل عيفالا ء اسال وتلا ور "يد ع أولإ [مرقأ

 دازلسق سلق 0 ظ ظ
 مو هو :لصلاز و د_لوصوم اوس هو ١

 0 :لصئاولار خا ب لاو ماق يفر وول (ناعال تبيدعالل 01

 ذولا عب نإ سمع غعمب لإ نع ب عالارخا | اك كرعاف ع ظ

 50 7 وس 204 / لب ل حاف كيلي ايليا

 "اللا بديلا ميزو ةينلملا يومي ندا انك يا
 0,09 لايفولكا دعو مكعب نانمبلا لع مزونالسعا ا يزلا 23327 0[

 لاري سلف ماللاوزلالااي) ديانا اعامو اكرحو لازلا رص 02 ظ
 فذ لب :ينتل الع زو اّمالق ءانلا (َم عا و كانوبلا سوه اك





 : 0001-0 هايف

 000 لا 000

 ظ 1 هاذ نم ملة ني ور يعور نانرهلا :لمداةلعؤ سلاح م 0

 فنك مم 0 اينجام لسريجم يذلازنيارص 20
 1 ا لإ يت سسيلذ/ لوط مدعي نبال 0 1

 ظ عجاف ونقطع اهدحإ ليلبوجو ع يزلا اعانأكغ 0 1
 ١ 0 0 ايحالاؤاكفوكو سيدجينا نؤلمما ذاغلاو مات ناكل عحو ْ

 عل اان اكيكزلاب ليبتخض لا ظ
 : اةوهاحلق دش« )9 لوجب وضعت اهل ”نايرطنوو :يصلا

 . وهو ما مديلاذ اضم ا مايخل زك نان م قزفولاركذ امبنع
 1 رقاد اوشا زاك او باي قيحف عمو ةادضاذ ظ

 د زال اكف نحيا صح: لقوى قنل ب موفملا نياعؤذم

 ٍ يكول يدننو ناكل جيفمن يلي قدم د اح

 وق نعشنل/وفقمو بايفتما ٌيَآَودْش كتل مإ ميال وتم
 ١ 177 له صاحو :ليبقل زي قلت لو ذع هعيش ليم
 ينو يم ايلتس الب وصوم عوقرما يما. م فو زمنا ايا نإ

 ظاناتير اضنامدناونلالاب دمرابح لال لوغت الاد #لو

 ا م اعصار اضن | عاتلار راافاو يخِمَرو لعافاتاودنن ظ

ٌ 



 7 كة فعلا نوليف جتلإ اضوربزل ماللاو ةلصئرب هلا
 راب) نيخاترزعتو يذلا هلج رصتر زل ثار لعرب

 سلا ليف ريشه عفو كلاب او ةرادص]طنتج نان اغلا ٠ ظ
 ناوتنالامزالز يقل زعازكو هل اتي ينما عفو عانتمالم#لو#

 نصار | ب يمل تيبلا ا لوفنلا ات اهئ وفك وة نيران آلا
 لابو لاهل ابل هتسي ءاغلا خنيوو لاننا !ادعضلا |
 اقيك مدعي يذلا كا راكسلا ىو طي لعوامل 2[
 اخ حاول يوروبا عجلذلا بيرق ز ع هنيس ختم نعبلبإلا |

 0 00 ا
 هيَحا ةلصايأ يفرلول امو ةفصاإرمالا بو ' 1 5-2 ٠

 فاك عاملا !ليقو ظْو اهنضٍكل او دجرف فص اتعلالحك

 5 "ف وليف رز ماخ اير ووقف تيزجس ةادب عدوي ةفوشت ا

 دف اتلعجاف) اهيل كال والا )الدم انكي إلف 7
 بوؤنلارلت ابر تربرون "لوعذلا مقوم اعف لو روم لإن سبل وة ناك

 انوي اٌءاج ةفضلا ءائب او ئوسولاؤزمو رؤمالا زم“ هيغل
 مهو دباعلا ف زمةلامزلب /ل الار زئتلا صو ليلك ىضومو
 ديمسلا (ة| بف ربو هيوس ١ (َم | امن نااعا هفصرعحوان او م ١

 نإنلف نجر !نيطاتلا معب اهل حارزك م ونت انعام ن اف
 مؤ هتساب عنان الذل نيا 2 وص نأ 3
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 + : 0 : صك للاي ا يت ل ب

 1 اسما ا وو اس دا وار ربل ج وت تكلا تنس ان ٠-٠ تجزئ ترامب "٠ تجب طلال“ +: :هياإ ارك حلل عسا« حشمه جروب جدل اا 7777 7115 7

 | دال الخ فرحا لاو ترسل لخاد يشر 00 هد
 ظ )| + ظ

 ظ بالزر داش مار نوما ةاونكةماب ياها يسار
 ملغلا) ةريزم ايف ءابلاو (:عمو ابرخ يماعالضف اب كو

 ”قاثويعز يالا نرخ اكدعزيم دف هشلا انك,

 :ةالضف كولين ا ىولاو (نلضف ان ابا نبلات جؤكررزهتلا
 | اينت ل الاوانعاج اكًالشف يا دن ملاحانيو زكا

 اخ ءارتمربخ بوكرق عضرل | ان عيكورو انرعوشو د وطلاب نم

 , هلصانزريغوم غنا :لريو ةونضومو ةلوئموم نون إن اجزعو
 اعرصالئبغ تىوضن ا لعصير 0

 ا ادقلوذواظيمم ُيْرَصْسِمحا لعشر يا ةقرما 0 ظ

 أ ةلجاب و صو نإإعُ ابنت لاكن ةي 0 ت حفص لل غ1! نم

 ١ كسلزمدا اعرب خرطنلا م الفويل ئنولو_نعفناوهو
 | خعمو) بالقخلاما ةعمداهسااعفوإاءامساي ا 9# تلو يصوم

 | اع: لرلاواهتع هم ' وذو لم اعفالا ءاوسإزعد ولا نإ لع! الل

 . [ذكاَمأ امان لعوب عدلان ماعسوَمو ابعضو اي اذو مسا
 هرج يف وطو قاما عبكوأ و الإ خم ءامسا مناد باك نا !اهفروت

 م ) انقيقحامذ ا ١ للص عنلا عمن ولي الهسالا نز اعءازب
: 5 

 ظ | عا هناذ حاغ 1 امالغاهي ع :لولرلا ت]وظنطو
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 ند دنت نا اف امزبن قم
 ا حلو بت راقللا] اهم لالع مهيورو تامزلاب ن ؟قلاوي اوكا ||

 ا ظ تولاعلري ل عم / ابهى مو ل اعف !/|لولرم ال أذ الإ زلئفل اماَّتسُم

 لك الزلل ت عضو اينال اهل لدم ولرم نامزلاو ث رمح اها تامزلا د 1
 ظ 0 اماوانن ايم اع :ل الر ء امش اا عضوي |عفنإ ْعْيَص
 1 2 هيو. لكل اانمز لارمان كرام قي دا ناب فعاضي ا

 ؤ نينا واضالا و الجياعلاعتسار ابيعامالوضولازصا/ نكد ند |
 1 20 لبو مسا /يبقو العدو ل عنب يبق نع داس لسيد |
 نأ بلس وامر تا كاتس مو اع ضو صاغ ارا |

 ا باطيبزكرقو تالا نام نزيل ان | |

 1 ظ 111101 م مس | دوق م ايفا ٌرغم

 فواح اقر هوني همي هاير ةنؤ ناش وكدا نب |
 ل ءغ وبفمن| قطر حلف الا عيدان تول ظ
 | غل .ابلاةراصتخالاو اههضو ةلياخاَعا اوك سيل ل عانلا !مورفم و 0

 1 مو عي عؤنلاو نوما ركل عصاو اضف :اف راصتف لاا. [

 هيدا ساو ادق ا لكزلو دع صر وبلااع:ل الرا |و غلا تابنيم نان

 صار ل كذاب ]لإ م ابل وضمال نأ اعيهاب عالم تلئر فش اءالانم ١ ا
 ١ بلع ارلان وليك ل صوف ب ب وعدل هل عضوما| مشي بس ىلا وو 02

 . باءالا زوبر رعت 1 هان بياع عمان ةضادوا |
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 521 "د هى ور هيام علو

 ١ 1 اطال فرج ابا حاسدلعو | كارا

 ١ لصغيا كين نتييعب عمن أو ةءدرض عفر نايدلاعلقاذ

 | نييعلاربَر رح, هس و د اكاف ”ظفسالارارتشم الاى” دارترم وك
 | لول رز زمالك يدك س اي ونكت اد ال
 ظ أ [سنه ةيظفلل لمار عل نع ةزرجءامسا اهءال غارتيال فلا مؤ
 | 0 ذ نايا عافارطاعا سايق غراب بجو , أفلا

 3 اهءالمصوا شكولا نهو هما عنو راق ياكل لا

 نال اهلس عنا سو ةيظفنا ارسل ا زعت 0_5 ظ

 || دك ملت ان تارت !لاومك راك هذ اي :دابعاثلا و

 | شلاق رج ىفاوريعو اهلا رنشرئامال الل اشرمغركرلا
 | وكول وزينانا عونلا| يف معي صدت ما ؤّسس كازلاو
 | ومب ماعاهنوللنع ابجزعا ءاؤتسازلاو قشلاف دعب دعو |ةريغ
 ! 1 وكؤ ال :لر أش انمار ةفصلا لي اقعلا
 | لووول طاولو نيف 0 0 اب اهجوق وى ناك يليؤللا

 1 00 :فصلاى الخال دسم سريع ر ار اهلعاف نا
 ٠ ْ رنا ٌةيرعَم هولي ابلع فل قلوه ا. نمل اهعوت
 0 6 هتان ل ايام دقي نسلق نيم نول نكي

 أ 7 ك7 يداه خرا سا رم

 أ | نب نعال 006 | قأرسا غم



 . العاج تنغتسالغللائمؤ ابلغونل امال والزعفران
 عوفولفرئلازم ناع ام اهيا :لغاّما ورب نعابتسلا
 نايميلصن ماعز اهش الغر مايل زمن اي امو نامازعنلا عموم

 نفور زماعامأو منع يَموو ضلال عم عمو عقورنال |

| 
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 دعب ليال[ وللا نشل ىشلا قهرا كنا لوفتم
 ,ليتموملاو ازكي ءامو) تغب ةرط زلوم ةدشبؤ معولطو لزوج ١

 :لعلا لهوعو اصب ىرهجز ماع ثهب حو زنرعمر هلوجا نال ةلدب عؤما,عوففب اهوا لاهي نل هلاذ برم منتو لا ل عفن
 نمزالد اقنلا اذه عانبنط]ام اوريظنا مقوم اكيفاكن ؤلين] جدي

 ' قيقحملا هثز إل يب قب طلااو ل !يداباا تداو مارق الازم |
 لق ةارمإؤ ساء اطقلخعب الغ لاعملا لاق ب الغو مالّسك منو |

 ل هر

 لايام لقذ اف بيكذلاوطعو باع كلببجوت يعل كين اغاو مكوق
 نه
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 7 ايونعنو تيرْغاذ فوفو ارساو بيكزتل ا دنع دشن تلوم نإ كيس
 فلا سلقل كنتوا جس ن اف عيجاو ب سا م اف ابل اوف دعا
 مل يكن ملاذا نافل جر عضوك عسل كعزقو يتلا و ؤمءاس انا
 | دل اهناف تاوصدلا ءامسا [ماوٍ ققسيلركر داو برع لرؤخخشلا

 تدوضنلاوا كولا :نامحاهمرَصْقُي اف اوس اهب صقل تبلر
 نيسازلقي د نيتلكزملاقاماو لوقرؤتلا اه قلب را علا ١

 كر بيلو ف حميش رفا نامموتب نال ايفو ردوليس م هييلعربل
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 ظ ظظ8 و تاويعالا م ْيَوَو يس اخ اوال يف نال 08
 ) 'تايانالارعز ارةحا 4 !ةيزبملاتانكلا اننمحث ابانللا نم داو 2 د“ ف
 | قو , اهءريغمالعاوع ن اني انك منو" ”نالقو نق نم يزنعلا < 0

 ايمي !] سفموك و مو جنو يسرح اياك ا هو 3 3

 ظ اهرش اراكتل !لوقبن ال يدعوا 1 ع كلا الك
 | رع نطو ةرتعز اذ اب وشعدننجو | طا شعب يشل اا ذح

 | [تقمداكدا د هيلوتيو كقتايفا ذوب ياكم ملك [ًسفمفو
 ! لا عشلاوكة زعم ات ل للذةربافو امهر و ذك ةيزشما

 | ةانعبز اهرتشالوا نايس دل | دليم اطأز عرتعاكطاذملا رع ار
 | لرتوا نمو كيطَوي 7 0 اعلابر زولا نعت اك
 را اهرب انهواعن ءلوث البرت ع جزع اع اكرلوط
 عيش /ئافلا اب اكتب لع اس أو خلا نولي ركذام اني ت ايانكلإب
 ش او مل كذكيفيدصو أر يضم مزعل لل كعضو

 اكو كيذو تيكا لة: رعز عاين مدم ةظفل اهل أبن
 . ارماني ا اهم اوك ا ملعا بف نزار 3 و

 ١ تيذو ني ءرمااّرم ناكو تيت يكن الف - 7 ىخيزيطعلاو او
 ْ ! هزم يؤ زؤكوره زم ]زول ز ع ةيانكذ ) مطوتب لل كى

 اوال ل ذا اع ويب اها لسكر
 اوال رنا ينعي يو تيكا سيلك ان” نيثايلا



 ميل .واضهاو اضل ملصطو ياارب ثان زوثكو زبه ابغنتس لا ١

 9 , م و

 و زون ئو نونو زعبي هلم ما تس لا كو يح يا لو عاملة( ظ

 رات اه وظلال صفزاو 0000 اريغي] فلا ألي يقع ظ

 ىا زاماوبفنذإل قيمها )5 نيش ةعزمو ماقلازمؤُي ع 2 قزلاو

 لت ااوز وجيل ليلفا» توريس امكن اكل وجا هدؤها جسر ١

 ن ىلقلؤلا داديلا نم خت !( ومنا عدفلا ضآز' لاو ريما لك ع
 ظ افاغمارلاو نيعلا اسكر[ يلروو مريض م ملا كاب 5 0

 5 :افيزاعدجلانينلاقنو نيد اني 5 عصاكتلاءإبولا

 ديما شمل ضربت اعرف :واهآرمولا خف اشم |, ماف :ايربأ ى لانك
ٌ 

 الف اضانا) ةق و زوما نع نيو دعيونوطو كيلر كغ
/ 

 1 فيفوكلإر اواو رحاو شكو انال ب 00 اد
 | ::ما واحات العن ادكاو ا العكد وزع نما فتنس 6 عب أ

 الضان زود نيمو امصحاتفن/ي!(تغنوطوؤوزحم ١
 ١ هلو يا ملوف عانالل ائيرد لك وهيزرظلاب اكريغو يي ينس الا
 1 00 1 مو ةراكلرب لصفا ذا نررلعإ ئفجيو دم ردا[

 1 ال ميهلعلضفمزمول ان /لوكايم اهفتساز اعالج صتلا ب
 زاصاعالص باضنن ا !فاضالا هواي لمطلانالاكلا نعت 5 حرم

 ةلازكأو هنو 116-525 نهم و نيل خرجوا ارق نايف هكلاركلرثمو امو

 ول وشو .لوزماك لتدفم لقرئجو ديم ابغتتس الار ديع ارهاظ نم
 7 1 8 ا . مع - 2
 م ع ل حري ريح يب ااا ل ا ااا اا د د سس ل جاو

 - - هيج هزني 7 < مه وص
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 عوج ب ده دو مسح

 2 2 يوم 5”

 .- 2 ّ مي

 ل > هسا: لاري ا ' ريس رشع' هلا اهلك علة

 ١ س 2 0 احم ل ابى كسل 2
 ا | اللي نا فلتس م لإ ةايئدمب

 |[ مرتب 18 اقلاع اءلاقب الى لالا
 ١ قزنما) ىكمز اركاو ةلاخو لول فم ءاجش وو ”لذلم انباع ا
 ٠ لالا لبخ باذلاي عاسض اوك أوك
 ! | اس اا نلكل ٌلَغْرَمْل مما اًموْبس وشي بشار غاس
 | اعلا ءآَ اهبوطو [<ب ب !نيرعطتلجراي تس غو قررسم عفا اً
 ورع !!نع ءتيبلا ور نيلاهتلاو ثذعلات لئلاو لجو باشلا

 ايبلااذط صفو انبمه د |ااوط ذر برا ءاطاوطو ميل ءالاب اب مرج
 ١ قلعه بي ال كرك َصْعل ار غلا طراص امجسفرعاشل اليد اتقز

 | ةكيبلاانهضناو لاعلان ه لياف رت هبرة اَصِقنم مرا 0

 | ةلرعاركالو وتب اكل ل لاو اهلا و ذع ناد انام او ل ةقيلتا 2202-0203
 ْ | فيجا ان ايشاقبأام تعاخ ل/والا يوصل امان ةروكد انا مرو ١

 [ تفيشا اوال سلق امان ةرقكرم (ييإ َء متيم الا اواذ/وذاو ظ

 ا :قيقكأو اهمال قه اطل اخر // اهدعب ةلإ “لمضرلا
 ١  ٌرئاَما قس لونك لوو وزر يلا و افلا أمت :ارا لتر داشمرا

 ' ثيحاعحت اك: .اعِطاس بانل اه دؤضُي اي اكِلاط ]يس ششيح

 ْ اللب عربيه يويسن 4 ا ٍِ 3



 قديلعلاد 4 الرق زن دوجوم ل هس ش يجو ارا دارترم آ

 لاا لاي !ءانبلا :لهلاورإ مان معي ةذ اضالاع مو اجملاط ظ

 ظ ع ءايلات ا اغل كس فيجو و باب اع : انلب نيش لو دال ظ

 ًالونمفلفلف دبل ومان عصُببلاو يزنواعمواولاوشلثلا

 كيمولخبُعاَم اعل ونوم رب بدأ اًعلاطومو الحاو فق

 دلي ايد ٍكرنل دبلوم نااكي عبو يرن فرط |

 طيات قوااوا ناعلير ليوا وت ط دانتي ناو نابع
 ظ 111110101 513١|

 نث لواط ءاجاف زيت يدها فز ئاَجاحوضو يقي عئلا ابن | ١
 . لوا اذا ام عونل ءاَعياش ال غئابظا وتعد ث دالك عال بع :

 . ميالوعتساذاورباجلإع اجب طل ءامل | نؤايفرلع:للدل/زم مازكلا. ||

 .ايلافظااع اقدر نامت ااَاَدع ثيحغ علقلام تاجا

 ”اعافللةل ا لامع ادتيدأ ع قف منللاقناف قبال وقر مشي
 دلك, ليلك ف لك نع كاحاكو ىقحرملعد ال كومو رظومو ٍ

 0 لبان ميلادك, دعا ن مفي نطاتلازتكا ١
 لافي دلل ام خيال 2 ثيحآلاذلجبر اذ اضيا/نافاووظز 1

 رز د اف بح و كا! اح رعب قرم 50 5 رز |ذاف نجحطوغ

 رارل ظلقنارع افوطد ريف لماعلاوىوعل انهو اذار الل اعغ ١

 اياقكر تنشر |و حسبو نإ و 2م اتريز ل ذل سجل ارز
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 دقت سا وا اربتلا انين عافل زف لع لت

 ا عاقيبزرابلاو نع ةرؤرلا ل اكاءاَعيْلأَو ارم ا ُدَمَحْ اع
 باكو يلع انح مَكِبن اعلا فظؤإلا كلل وطاذ او اكل او
 | ولسا تنزف إلا ' املاك :لياعلازظلا اءرينما رن
 ١ يربزباوس فضلا غوث د " ءاحاَمْوضو إذا م يلعل الا عقلا اذا

 . دما فُ ناي تاجا مبلع) اى رجع اجاؤلا اذا نا

 ١ سمو نفيمنلا ضف ؤدأ لوريييت فارع / نافماقلا

 دج النبلا ةنائلقإل دي ب اجلا جوال

 | كضمب اهورلا/راصو تبرز و اهنب ولت وفا | داكاشلأاّل

  كيقزاف بمنلاورعوفم يسال شيكا اتا
 ل ااا /لاوإؤاكوسنم ناكناو يطت ارعاذاو

 رد نمراعَو ريا م دقت لعل ط )يا رب نيش او اريخ
 - كلج نكرلا هاشم هقللأ نام اظن ا كمل ذانم نامزلاو

 ' هيلع ما ايهلن امزلاو زف دوحوءربغلا نام نفس رتنلاَ

 | افا َداَبنَف ةنامالان :د هله ةنمز لاف انما لغم

 . غل عنتوف ت تادلاؤ اشم سيلزال لوقت ازلا ةلبكرإ/ق اضن

 ١ دطعازع كت راة ا فاشنر يلا نال ناذؤ) ماعلا ن وكرعا
 * ٌساكنخلا :لمر !واضيال نالاؤوزئزا نائلإ ا/ععزم

 ]اندرو الجافا دم الجنا روعن ظ



 ام /وفافلا غاجيال لاى افلا نا/ ناب الو ا فال تاك ١
 ١ لنك ا ن الربو ماعلا ذوزخ ا تف لارتخذإؤ لماعلالبلبق . ١

 ١ ا هنن اكلذادج عقي نال غو ناك قر ظؤ دعاوعمزلب ةعين اه

 ا سيلا عنييزاوا,اونكللعتل ئيرقو اؤشينالتاقالعض لا
 لاو ةيانل عاق و فانلاذدغ ٍذادعب بقتل بقو خلظذا ١ ّْ

 )0001 قالة يمسالناليلسو ركل ماذا علقرسن انيبانلوف |
 ١ رج اناا ابردو عاتب نم انوال ل واخيه باو ١
 ١ دّرصم لهنا ٍةزم اٍل وَ ءارننم دمّناف نامرلابةلانامزلازع 1

 ١ تالاف زءاواو ةنلمزاحئاور اسما نامزلا زيبا لو اجؤفوا ١
 لعدد اسي الوعل الزْيسومَو ل ميلعاعنفلاةلالكو ماعلا ١

 ظ . اوعي عي ةرطالؤ اعبي مودم تيار اهئ همؤال ءالتَبم ززم وزم
 ظ لكزتفانبس الن اوط مدس َن | طالكن ابوي ةزملا يجن اعود زمببار ١
 ا رام سلا تلق اف هعوب ةصطظيرم ةراتز اللوق ه انعم ناماع |

 ظ ايم نول ام اورظناو لعن_تلق ادت ةدكلاعوق وي هعمؤإلا ١
 ٍنابريلافافره/نابوي ةلدرويصوكزفىفةئل يجو لاه ظ اكاد ا ١
 اعتنا زها عيم و نع! بلذاكذإ يلو لعاتيإ نايل ظناكولذا ١
 0 : 9/8 زالرقف نييفوتلو نايا صزمازه وطّد] دا )لإ ناموب جؤرلا_ ١
 ْ ..  !فلخكرلا عقلا هَياطلاوذ َوِرْم نس ةبآرددنم نولججممااسصا |

 ذ ةزاليانابيتوفودنمشبارار مدن ضان اوين اءاعساق
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 نم دم مولا ييييسحم مح مع ل مايكل يس هس يس سجس مج سس 0-6 2 -

 اا ارا يقوم فلاب ل ًءلرثحا ىد وأو و طاوفرف نامردو هيلا

 . كوكب انمباهذ تان طجبو 0 0 دلاو مر اصف
 | فزد اموب عقم ف/ق م منار اعيننا اذن !ءارتبط ربحت وب
 | نالزيعض نال, وف نيلوقلازيذع لا فعلك ]هز همو لاعنلا
 ا اًريزرِشإر امزاق 17 كك باو نمت بنار وكند كلذ د المعلا

 ' نما ضمالاهلؤسلا هاج نا الك امبلاقف تيدا امزيف
 "لالطال واايد ازد اك االسم املاق ان! ضرك لق ]عملا
 اها ملاوتساوابف لماعلاعأبئ ظقزاجألاحتمقو اذا لجل
 ديار اكسل اذاو طوَو للك دلو هد ياعلاووزولا اب ن ولو
 1 ٌةّصاَخْن رأي ٌةكدغ عا ئيصن نككو لو ةلحاؤ هاج ايزام ون

 ريقلايرلر كايا ]اق رشلا عراك تارغلا | لص ياه يلغي ةفدعلا

 | اضم ةورول اذ كن يسنعر صلاح اج, للاق يف ودج اد اكرثخز العوا

 6-0 هون للر وكب صفو د ان لازم ف نرفض اهئولذ م

 مخ الع زياالاق ودب اين يصف ]ب ريش سملا اعكرب

 5 م |ةثلو لب نال يبنتلا تقم جرس اهني كر
 تلقاذلركز 7 ارد يع فوظناب اسيزاينم ءانبلاب اًعدخاو لو
 ال د واننا او يبد امد |نعف طق يارا
 ' تاق اوتلااعامتلاااو لطغتسلا هال مضلل ا وظف ؤورللا
 .ةياشإل باز ونلاتا افران زها" اول ن]بننلاو اما



 . سانلالكهاو تمد ىف لامر قرص اد رابتعاريغيزم :قيفحار شنو ا
 اقلاع للرلا ل موصل ءراشرلا :ةيقجرامعردلاءراشلا ١
 هان روتلا الم ئوضوم فل هللا قطان ن اويحا ان لاو ا
 ها ليا ارغتسا فرتلاماو ١
 ىف ليداز لاتسيو افقد حزما ةيعيصف جزم ةتيقكلال |
 مط: ذلتملأو تداوم طرشيكرلا ءاننسمور و روم كرد ويبكا مص عما زمض |

 ما 1و اونمارزلا ةاريجؤلنن كار اول تكوركو عد اسول |
 دلل يبور ورم قريتح موديعم ةضعلل | ةءاش ليا يداقأ
 0 دااذاان دلت ت ربيلوعث ةءاجو]نانث اون اكارخاو تطاقما |

 ,طقعد غلا ناش الل يإزعزلاربعلاوادي اكوا اكرمك مدتتلوكدو
 ثا ايي خزن ]وعم و ا |

 ,ةفيقممر أل هيلدعتلا ناو يرق مايق دس ذو قيل 1 1!

 داوالا جزيط وف ام دوج _زرصزما) 7و /ك يجمل ىم يبشيحرم ١
 0 ٠ لولوة لخناىلرزاةقدشلا لخ كوتكابنميبرب
 الماعب مون ازبلو ديب ينل ىيلذ الزلل ال ئلإؤ ف يوعتلا اهو

 لكزز تن وسي 1 8-1 مدلل عم تلو كومك | جاب زول اكا ريك /

 فلعل حاد وم دوب حان وانس /
 : 1 3 ه هع هل مفصوو لاحادو :/ر ليم معو هرلع ةبراح

 : ل ل نالماعر كفر 1

 افصود
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 ناكز اول اذهوانأرل فلز ب اير ماعو (نطباةراشسالا

 | 6 ةيباماكيل | داينممالل ما ذا ةول اسيل نانقالاو

5 2-0 

 -ِ 0000 ا لا“ ب2 222222 _- بيحس | يب

 5 _-- دور. ص اسمو وع 7 00“ 3

 ا | ديمو بسوعمت» داو ل نيل جو ديم اع ظن ليزم
 ومو ابكد أرق الز زاطنخرلم سابعا ]ورم 57 اردو عمون

 ١ اذا بوو وك ارهدفرع إذأو ئراتلال ذمو يعللا هناعلاو ومو و :ءامو)

 0 | ان ا ازور ةلوبرعم قوس ناك

 ١ 11و جاخإ نعال ف يح قوش الخد او عألا بعلب اًهيافا
 ١ تنازاف انلوقرفياظنيؤ ل لعإ موق يررملا نيب قرف قبب
 ا ياسا هزاع غد يل اوت دوك بايه ضف

 ١ ارا واغلا يو مانت مشتل كل كشف سبل ل يمض وؤلا
 | ياض دإتلقذ افلاقناب اضن بلع تروا ظفللا موتزملا
 |0040 اكرانااهتعالز اذعد عبو ان لفم لجَر نوي لك اَم
 |” مارابعاو مويهسرادبعاب كذا
 | ل ارحل فاضملا و
 3 ميلا فيضاام مرسم أ | هلع بيكؤل نالصاكل و اعلا يفعل
 ةولةلعز انثالاو رصاولاع ية زتال ل || لجو هيلا قيما اه

 ١ لبسضحافا الواي مامْزإل اهي داحال! طفل لق ل اًباوَج
 ١ أ طعاولال منكن هاد اق زلوم نيود كرف واني
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 . قرا ارقي 0 اكاد ظ

 ( لوشن عما اخيرفدموةسربر| ناو عارزلا هزل لكيرم يال
 كاعا(ميندؤ ءابإاو اهلا نال لذ زوالا ليا ترقشن افرهمفلا
 عراب مب رعارش عشان 7: امو با بارعالا م اق عموو اناملك ملك

 0 لله كويل ب ايزلم انا اارلل د وعلا

 وتلا ذوؤعلا ةلزلعت نلمح كويك ثان لم زعل ناره

 - ابرام كا لع كارلا زا ن/لللو ودان علاوبابلانود ١
 6 :اكل شع رعشورشعأ مب عاولو ب ايلا مدحأو

 ري قئاماد انااا اأو ادهلاش او ليتل لغالفاياق

 دداعناووسكا# نيلدااقكراق ناز دويل اع
 "تاع بل ذل وزع ءآيشم ءايشعا كلو عو ليو ::اولحا ثوكمأ اًهاب[نونلا .

 لادا | العز الع عين عجن وكبذ فتق ابيل لازضفل مءاظر جالعا 1

 0مل ناوزك ءايتم اورو علاعف ااعتلقلاو +حكنيملا ادعم
 ةاوقوخو وعبر ءاجرق هاّدبا ؤرمنم نزولا! د هما املاومم

 211 0 اما

 1 ”ًافرطل او دانلود ءاينن مج هذان محا لكلا او نانا ١

 كاكتلإا كلقن ةالعفوع ءايتس ل صاو ريت يلوود سامو

 ليفرلالءايشما يلوا عزل افرح الاون يئزعل اس افن انجب 1
 س نلف يو فو كيلو تين اتللةرب/ز شاثلاو ٠

 ريعس

1 / 

 > 9 1 فس 2 هع تتي

 2 خ2 كا نوب - يسم 01 1 8 0 + ..> هت - دنع د 4 0 + معلا .

 ب 0

 7 -ببس سبح نب وجب سبت يي ماا مج م سي ذبحت ةتيضما# تيس ص لم يبو ب م يمس ل ع ع . هسمبي ييسوجم اهي ع 2 3 + - ١

 . 3 7 7 ة-- يي ديول 5

 - 9 - ب هج 4...

 ااا



 اياوقف# اميؤخت :طسونلل ةزمالسق زن ؛العفا نزواعدايشس نما
 ناسكلا» ذو ةذ عممري غاب اسد دآعفا جاكلين وففإلا هنو 1 0
 ْ 6 نجاد ةركصلا دريم قيل نا ءايش قالا رش ا 8 ل

 ظ ملال راع]فماو رعربصعد ام معمم ٌءرْخ علا ف وفل حف مدحل_.أوق ضو ” مالا

 '- قتشا|لمنم اقتففز وي: لهطول تعي جب قلارافل 0
 ] | ا لطم رع بسدجرمطو متت يزل كلا يميزها

 امر وما اومو 0 /نلقرشترا مث
 1 ملاك درس ىتل شلل مطمن اؤلاةيؤنتلاب
 0 عع ا رعا# نلث عاضفو ضن

 عا نعد ارح الويبو -ل وهف اويلاو سطو َعَسَو 11
 ١ اًكياءاَمإ سا عير ازئيقن يكن اخيإ كرار ا واضعا قلبك ن١
 ا هنتاي ابتابي | علل اذبيةفاضالاو 48 رى 5 اهويشن اكو
 سو وف امو ظلت ل اذككتعلانْوَد ام ناكئلوسيا (ًقللطم
 ا 0 0 [1/ لاف ر شعر مارشملو أجور شتاحإ شت 57
 انلقافا و ك1! اضم برعشلر اداهزلو ناز يئس مساق اشنإال)

 .١ ضكئرحاو لعمل علا از و فاضل ا نال ةدورعمالف اضالل لمد

 ظ .ةاازطاولاما انوعالاك لاهاي: دلل معو ةئلدرحا يا
 8 افرايضتلار ابتعاب :ذ اضالإ ى الع ليما عر نفانم | وامرسبل
 ١ علو 7 ناوي نم لال هدعجن 7 | ذا ننيطغل هتف اضأ



 .لوئبيوعم,بو ةفاضالاف رسما ثلث عبا,لاوتكارعوانآلا ١
 ضااهجورضعتحارشغلواجز معفعتز اجارشةيداجنيشز او ١
 كال, مزاشلاوس لاؤ زجر تعد اعلام ناو هوركذ اًمديع ١
 ثول الزل ءالبا كا ]ذلك ظ فل ؤسسف قاتلا مل والا ١
 ىننيءالبا عزان اشلا بيقول لئاذ ن املا للا ؤاضم 1

 ناب ةلعء(قبل اًينبميلا اضل ويبَو ناذلا عمو زتيت مكر ئانبل
 ب اًيبادعب جافا جنللاةوفاشي 0 نانؤعم ذل صنومو 1
 ١ ىفوزولالاعاذلامآو فئزحم م اقمةبقابلا ةر شعم اقاكع رمل |

 قالخالب اكان اينبم اولا بعبلا لعق اهريخاال كرا ١
 ٌءأيس اكذلدن انتارحاثل وعن و قولا عموم زعلان ا ٍرَعَأو انه

 فالع ةروففعاعالإ د مثلا اعلا نا درعا ذا يتلا زور
 يتم 2ع ةيلقشلماورحا) ٌةمَلآ ف اكوزحاواذهكلئاذاام ١
 ( نِلاَعْنز و دحاو لداكلو :كل!دارعالاؤآلازوعلا) متن لو ١
 ثوفامو :ةفاشالا,ىلالاو ياطاو شعلان ودامدارغةليرتو ||

 3 4/ءاتلا نمو مسسأوا اكرودرنع دحالال وؤت اكمايلا فيل للا ةراحلا ظ

 لعين يلاف أ وا آف ينادلا سالم لرفلدظا غلا ةرونمتلا |
 قرتعاعئالينواذزريلاماللطصا نبق: نااثلا يديقوكلاو لونا |

 ١ امالعرم ارو ءاينا,هتعلك ن حزلاو نقولا از صواؤج ل صالاو لصولا 7 ١
 عفو_لةوايلازمال عضل زمواشت سكين اتلان أب قو شين اتلا 0



 م

 0 ام 5 اطرإ موف وشنكو :طراوخاكللنوليرق لبكنولاب

 لرل |: :اضعان ناك املكنا اوركذ ما لعا نيعاعاؤ وطعم وككوجلاب ظ

 بادن اوعنوموس ارك او ءاول اب
 قوم :لمرلا ل يعل اورنعلأن يشل م اةرافلا ضاعت
 ا لل ماهصلا هلك يعلا نواسك ايلا لد وع

 ١ هنوف نر ىل الإ حنف كوش لو نوني اًعمدادص ونواب | 7

 الاداة نرخ الخ هلو منو مشين نيل ااجِزمو كلا

 و ابانع دعضوولا ةرطأ لك كو ”ءايصلَو مو فرص زف يف دو دو

 206 ءل سكك ريو ولو مين مسالا م ويلا وعد كارو اَعو

 رو داقرصإو ل د مرسلا كب ]وف ند واع ء اب امو نبعلا

 ١ الر انآل) جوز وضعيكو عائلا ماب زمالك داكوربد  انبو
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 اببلد اة اهل 1/نيلجراو نات علاو نرد اك شنوموبف احوز
 " ليركاو لكلا و زامطلا انا كزهوبفاكحاو 0 اناملك لكل و

 ان 0 ءائلا 0 : 00 00 0

 لامر 0 لماذا م انام ل ا
 لد الا رلو رقل ل وكو

 مل طيخالا) ماظبورصاهتسا) ب 9 حطو ريب ثيبلا 9
 تلو ةعيلاخيا مشو عئاضنلاببلص ع« بلص ٍبعلا عئاضنزم



 . لتقف لاو قيامه تاع علا امالي 1
 0 يقل وولعم ماشد ءارترم_رلص :لعاق ع وس ماودل و لوعتم '
 ' ككذذ ا !معداهشتم أو وسما ةفصةلهتاو مقل رؤيا لاش ظ :

 7 رة كاوعفم اب لعاخ ميو هنيب لمعلا عوقولرل بةمالعلا قال ١"
 . اه عاوزيبف م وعوا دلو لعافإ فمر وسما اهلرنالا ١
 رغماظؤ -ناورل وهو ءاشفلربيزلاو لت ايلظنيزلاكوغلا ١
 : ليا ذالعبقز نادخة انكي زلا نول ل وود زيجؤ تشمل 1
 لوزن مالب ذا لعاو ,_.ل,: لففللا ثنو اوقع نركذ يذلا طنئللاو |
 : داو العلا ناي يو قيقلم /لعفلارنما/ارالوقوعد ١
 لع ازاي د ]لوقو /نللعاغبجن !ل وفوز اج ءالاادتسا 1

 قتيزطل 0100 ابي جا4 زن يذلا تعايإو بج ١١
 نإ طش رغاأ اهردم ثنةيالو رنة نافدذع |

 : ايف ربع اهزحأت لولو لوألا ان ات زعنلقن (مالءانعم
 رابتعإ موي ايفيناتر رابتعاف اهنم علوم ةللو غلا كين اذن ١(«تالولرم ١
 نوتيف شينانلإب لّيعن اغا زد نم ا لتضيف والا انتالولرم ||

 فن ولو ليغلاشينانم ور زيتمت/ /ق غب لعتلا شين اني ئزل ١
 او اوتب ءاءانلش - اينو قلك لولا اك يقلي ١
 ريتا دداعلا لعؤام لد اًدعاو يوجب دال زل ا جنلبايل ١
 : 08 بطي ادارات[ باعشن تارا" 1

 ا



 هلون

 ظ |
 لاذ اكتقعا عشن ولو ل مضل شينات !ومزتلم | / لبق
 0 | ابتعا عجزنل اذلق او عاب ال ٌهلجإ

 ظ | نو شح ثيناتز ار اثعا اعز امرك قل عد انلإ يا
 1 ذولبيلع لاا عالاحن ا/ل ا نؤني ق يقم لع ني اناا
 | حرم و قحاربمم خزاتلار ابتع/ نا انلقافادقلاولادا
 و ناار !برقالؤ دانا يقع فينانلا

 ( ارعلا عوام الاه اعد ةقحلا ف دؤملا [حةينشد
 0 العلام لولا برقلاو
 ١ ملل( ل تحاور قلاو ع نمعلا جالي واع 'هانعرلإلي

 كن ايتطل لوطن. لولا وف قانا اًنلملوقن
 أ هيشتو تلاعب ”ارقلا نإ ذر ياق ىف لون د _قليدلا و ماليزلا
 | ميا "انفك ولب ن اذ وكومل ةدلاتز ولينا ذؤكيكش اقع صوار
 ظ و لسنتين دباغلا نحب كراقني ةدلاسسانيبا نقلا

 ١ 0 | ًاياوتعتا ا ال1 ملال ودمر يع فاقلا فو تدوم

 اكله وفينا ة/وئمغا زلال جا نإ ظل ئاَص 2
 1 تولي توصلنا قويا نعش اننازي اد | كوشلا تلؤلا
 قالا عناب ره فين انثاولا كاربأ م : لهل اخو شين ان
 ١ عارف هزم ثواب ل اورحا يل ةدؤس قوت وصوم أت
 (١ نوف واركو ورعوربز دؤلاذا 2878 3
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 :لاجؤسًلرؤماةفصنال كقدارف لل لعؤوم عفو طعيؤ رينو
 - نالؤسالدؤلافؤوذل او زيزل) ل رخو راعوخري كاذب
 لإ ار زمتد طفلا زعل نر بكف ع يجو قمل ةييسلا
 ريك طعن !بوسلازعبيجبومو يملا عج ازمه ولينا

 الث كندا وجر قيفحريخ ةحئاذس جل ءاظنا اديداو مهلعم يلع ًييثل
 7 دج ل مربعا كو نسل شايل اةوؤمش عا طابقا

 ةدابربنولي ةءانووادبلار ضب نوكي ٌءءاتع م اكئارإفتلان ال
 نللوتيدللباتلو لوقييعمتل ا وهج رك ورانيا اخ ريق ز مؤ
 مااَرياتلعتم ةززمز ورع اكاذالهانلق غاري از ةروصعم وق
 و ةروؤمو بلوق اهقلعتيلاب طا مدرب ًءالف بلقب ماذا :

 امجقلعتم نا (ج]رلا

 مقوس لس ةلوطصقل اقام ار اخ نيجي صال عراجوكزع
 قس اماع معزا تلا لال ,لوقا تع عجاذ] هوكيو) لاير لاوحت
 :افتنإ ل ولمافال اد لعاق د امض ركل نوكاعدابنا دونصتلااإ
 قسابورلإ زتنااذإ ذم ىلعلا مدن الدور دلل هنن اب الني زسربق
 سغامنالبل]و ةرقوئداحلاه/ناكز )وام: الاون !لوال افاد
 طاقات ل اين ابنآرو سددلياكسا عنمو اري قال بامرتبختب ةدوشتم
 دو لرب عابزب اهلعلاجال الركن ت شيل داحالا اعامتلال نال "

 . لعلب دل اتيالذافوابلاب دوك اكد
 د 1 ةلوصتمإ وتل وقنوالوايفواناز ]عال وق نوليأل ا ذه عذ



 -- ها

 و.

 ذا ا ا يي ا ا

 0 - - ١
. 

 100 و

 رولا عت

 ا ا 5 ادي انبَهَعَع نلمح ناكو دعب اضل اط ا؛«طئشلاش نا
 5 0 مبرفوونلا ايبرنا ذايب الاد اوبل
 | لافزن + ا ىناعمزا اظن ثلا محيا مي قا | درضعتو اكشان
 | دير اولي نون داض)اقيالخ ريس انعم يعدو دلل ؤورلا ا

 كك جدار ونلاسلان العا فق ناك هدو اًيسام اا
 ْ ملا المل مفك ]بذل هؤلا ذا لونين والا ةفصوا سا ا عيل

 | لبو ا طنجة لوقلا ركزو 0 0
 0 و متو انا راف ذتو عيا قير "راك

 أقر اللف شنوللو يذلا زا نعلم رسوم ب انرو
 ؛(ايلات اوذإعزجياخ :شككاو ةضلايلإ ع ان ءأزلاوسإزعأبيزلع ل ذما انلركعو
 | قلاوسلاذا ئيقريان ون بالكعرات وغض اصدفو ريت
 | ؟[يضو دقورفو بو |ًرها زف ل عغلا اع اراجفوكمدعل ءابإا
 ١ | لاق ةراقرسلب فرقة ذفال اب رشلاو راما ىلاق
 نق 0و اٌضرأة قو ركز عبو ةقوز ةارجإ و نت, ةروشنااو
 | ” يدا روسا :[هعئاو مهل ارثكو ودلع
 ةلحاو نسال | خزوالاو ناو فالا نال اين اوؤهع بلت ةردا
 اتاي نيماكرسكتكزنلاو و ولان , تعمل ذاو ن يللا

 ا اراهانو يمة قءالاريطلاوهو زوال عجن وز وإلا
 | كاست ولقو ةرحاوجُم كاسي ثورعللا قل قو دوس



١ 
1 

 "ا

 بلدة ورخإ نفع وصار رتب ب هب شخجوو زانلا هب اضيارات

 5 احوطو نيا ان نوغل بوريون اهبل بعاوعوأ.عشومزع
 ضع إب ليت عاجل هو ءال ان يوُحو راسل صدم و

 كلل تنوث علقو لاز لركن دور /ىاكةرذغللذي انتلاءاتزع ظ

 كياارثلا ءان ن آل نيو نبق ؤيإ فنانا الكت ولا لخوب نإ | رإ

 برَوْْريل عَ اذ اضم عيا زه ابنعطيعف فوز لسان ١
 ءآتل أب عضل ٌليبسن.باواعبلو بها ع جدا اعاتب تلال || ْ

 - انآ عموونمف 0 ماوه ءار تمن ا ||
 .  لقالزلل نولقرتلو نسوا نكمل نا سؤ ف رالكلا |
 © امال جوت امال انآ يبنلمالنانوّقوؤلُد |
 عين لقع فلا زفرالك اَصْها1حاَواَك مالو ني 20 1

 . ىف اذكو ةرجارش و زل اف ري اب لاح سلاح ظ
 ا ا اغوؤلاٌةزالعالإ ريو دوق و فقرا ||

 | ساقا 0 يان مالا اوبك -.اظالعأ منع ٌْ
 ١ 0 0 لازما اة تاَكواُشتاءاهوغ ل 1

 9 ا : شتا ضر مو شييريبكتلا يف شين انيق ناذالؤاعلا عزلالاب |
 ( مو تلاو نشل عمي ناخد :الإ ريس عج لعتس كًمدزم
 ١ ا ارناف تاود يعل امل دولت نيف

 0 0 هابش(ف نيشم ارولاو تنال حب اسويناقلاو 1

---- 
- 

 تنفو < ٠ - .موعل

 1 قب

 هي



 .[ نيح:ياو اقفل: زال لمحل افااتا | ىنال ين الو
 ةلالرع ما وتباواكل: ناك جاف اغا | تاعلا نعو تيب اكل

 أ تاماحو ٌئايح:م اول عمجد انرذ نحريو تفيبللويلا" مامن ظ

 ف ايما | و نال هيو لجاول اع ادلة ايتو ميا
 اقدشلاو :يزبم ا 'تاماحرحأو ريدا , ماعلا كروب 6

١ | 00 
 شط اسر روم مساوهو مالك السا || اعو ونحرك ظ

 ْ لون تيناكور ارلا ةطقذَرَم بزلاوهوؤد اش 2

 0 انيعشم  اطبص و الهسركو نو ماجا فازق د[

 ا ”امزخا هرج تاودوةرعزفلا !تاودو تالاوشو تاناضمر

 >ةق اهصرقؤالا ل سنت ضزمو سارت اكو

 9 0 ان زحاو ةيطل جي فيصمو عشرا د يشر له] غيتس

 ا "لطم يمال الاد ارلاو اخذ ارارلا تن فيكون ٌقشلا
 1 ابق لصوميع ناش ع م

 أ يواو اعماق اذني ا :
 0 00 ا

 ١١ جرم نع ءاوعقمزآد هر روم هر زييعوم ١ طق يذلا ءامأا لكذ
 ليا قاعتم اد عمر نيود دبات #لاوطو عاف قفيصقو
 ويتدوشاداءزر نور جيشالعؤ زونهاتدضو

3 
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 0-_ 0 فوة زيكو تلعن وليا | لميعو بلو نم لاح صالالح يووم ظ

 ا ازبار اع 7/مزنفلالاصياةياعيتاةءارعإ ذي اكيلل ل يعض ؛رئشلا خوات ١

 ا لس هتوقرما ]وليدها وي يلج يعاب نلت اكيءامغاالا |
 | دعنا 22 لعاولدقمطاهلاو ياكل ييموفيا ووزعيارترفد خل ريض |
 اة مك وث] اًع!او عقم زعالا الار / ءارثلا ىذبقت تلا وومب بونمتم )

 700 1 اواناملا ليلا داجبااهبسا ل! توتضوو بيتا وعةظاامألا
 | اذا يلاجرا علا جونا عل وعش داو مالكلاٌس زل
 لآ كهل فرو هوضاىأُل نرمي طف اناغيلا ظ

 0 يمتد اروخ ا نبطااعداقعالا تعا ذقن ا -
 ا ةلوعولتؤ اب اذكلا ثننك 0 ةقاطن بان ْ

 ١ ] بيلا طلت قولا عقولنا ا 1

 1 ْ بارت و اهيا اذار لملن لتدبير العا تلاقي[ ْ

 ْبْيَق :مالنمو اكو ازههؤ ليلع ويل ري يلاوطو قطن اصنلو ١

 / 9 اي 1 اف كربلا َهَرْوإ ىو ١

 | 2 5 تلاقين الياهلو توققسي داعم اوظخ اكلم نؤلا وع |
 / جعبيقر زين خيو قيسكلاق ا ليغفتلا ل فاوشلا ذوو 0

 هربا د وصلا ٌثح عذ]ىدانيف مذ ل عنلزم تشم ا اينما مسا ||
 ُ د ةكزم ناك دعا كامولعم ظذ الع كتولا ةجاحال لل هغاع انام ْ

نأ ل يخول خلا اضااهارلخمعإا مول ةمئالابا معقلاقن ل 1
 

| 

( 

١ 



 د - 0 ااا 0111 7 6 1
 -وارولاب

 انا
0 
 ا

0 
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 نا ردو .ففرإينل ا ةى اضا نوكهنسَو داش تابوطوثاملا
 ١١ لم ]صالاوري لع عم أن الوفرلاب مون جلصا نادم نت
 ١" نام عفا زمهبز امك فبل! : علا ةفاضا وشرب لف نالوقرلا
 ١" سجال ؤي بولإرارصولا ف اضا جولان دف اض اك صولا وهما

 ٠ نماخبلاءاعرتاض رمز وليف كءاكت وبل(: ضف اييذصالا نان دنع |
 + نعبلولا ع لن د عبزيم امنا عقرلال صان [ترشلء مقال |
 ٠٠ ليال نيضاغرمالغبسس اضريزؤ رم الغب اكشن صن ابالعأت رثوك ١
| 

 و نساوعب رسم صولاوجر تيل حن الق و الإ يلا ةفاضا نم
 اهينك اها نبل ئصلاؤ راك ليز اوج إل فك وذ ةجيلا مل يذلا
 ١ رجلا تصر االول قيطلاباهز اوم ومفم اول عاقلا ساب
 ١ مرات اماعلادنء اهم د هريخؤا نام ازال اعاذلا اقلط ةنءاشم
 | ديلاز اودقولوالابابنم مزالل اوف ليام ا اوعي ةحر اا ةيماخم
 '| لعافلاسار يق اهنا وق وعل عونمف قلطللا ز اوك اند اوكإ
 | ةوتلللرعفلا ساو يرعتلاعافلا ا لا لعن يرزعتليغن طذملاو
 | ليعشربز تاضانع قا نائل وذم ا! ناغافي ار جاك ذنأزا
 !! اقلازال مو ا ضاعزعاذلإ)اةفاض 01 نإل الوئنمآلا مز نلك/يبل

 | ةيتؤلز الو ضون) لعاخ سفن ]عازل ساوريلا و انما ماغي لوبن
 | بعمل ارساو مزالل ل عنلا بز عافلا مسااّماو هسلوئعففىلا ف اطاب
 || وطو زلوتل اهتصنربز ١ اي عاكى إي روتلاز قتشؤفورولل/ ا نلازم

0 
4 
١ 
4 
١ 

 ا

1 03 

 ١ك اء ١ نا



 همت انني تاتش يتمم

 0 0008 امال
 قدا عنمام/نليأل و اكسو يبشتالإ ًادييكتلعع رون ميج مب | 1 ظ

1 

1 

 كيتالارللا اًهصْنَكل عافلاوا اهتفاضإ ا
 . قفل عا يبشل : هيبشناو م ميبتع ب فصال مش /ذاو م اموعازبينموأ
 وطب خلال هدربثس الاون زو سس ريتمامءنيتزالا
 3 دورك اكان | عا كةقزنراوتلا عابس تخت امي ايل وشلل
 لتخأ ئيمن|ليَقو ارز ديو مل ةانيإبأو لان ان لتحأ
 > كار ارا تحاماوقزماقتخم نوما ازوعف طا امرشا نيتانلا

 يرو 42 انكسانلادث ا ةانييخز لبا ذك /ذلو اباعام مزار

 يا ليآو بف ملابإر يك | لجلال ازد زك نوف ا( ملعاولبالا
 هن صوزيزب ولاا زعل ئكذ اند /ليقولب آل وضم قداح اح

 القفل اخ اكل | د اهلسلا مو يداها اًمالخرب الازم |

 0ع يطول ن حول اا لماوذاو نو لنا 0

 و ب0 ايعرإ هي اير نكجإجر مئايوصتلا ||
/ 
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 نيتي /ني ملل /نادوزش هيغخلك ل وصخ! اذع ملف م“

 ا أليف
 هي دايم ريس أ بس نايل ابلاغ طرنس ل اقولزواك
 2م زوليف ]م رثك يلف ل عفر عضد تف زا نإ نزرع ال قولا



 | ذا تيما ادعو لانو اذعلاش الهاي ناجم 27

 ١ لوتلثماكتالو فري من اوابلاغؤ الثا نم ييذا وسلا
 ظ كلااماو نحأو جتع الل يببلا قمرا اب سو ص

 | فكل كك يابلاهلا فاو درعلاومَحل نع ٌموملا ٌُالل

 | ةضف' عيفاؤل تح اب إل لبق بلاغيل ةدعلا اغاو 0
 ا زلالاو ريل وتل نص ناب م مج 0/00 "قون الُو زابقلا (صعبست

 ٍقدازمو نييبتلل يرق و تنل لب يضتلال غدا قلعت
 | زميولعتم اهنا ليفة دث اًكلأوارتب ال يزعشل ميلا عيلوتبب

 ن الفويئدن : لوقف اهيشلو كل! نع الل عطوم و نول
 ْ || اكف نعمات ليقو ءاهنلا نالغؤب ناني اكشن 4 ل عامسلا
 | حار دلل قار اك مارعب نا طك ل راش 2

 | وام يلعن لما او لبق م سار الشو س يزن 1:

 [كبلهللص سا وهسرلاقا يلو هلكت الت ناو لبلق فر ويم
 || نخل يللا يب عنو تعمل لمع امو ىبو ب لعإ كن !امو

 ب عرشك | تس َع َماَضِماطم نؤليو رخآل جر و ريز قايل تت

 أني دقه م بام نتانيا اشم اف ل وْحُو نم مدبب الك
 |ينازولع نلضفم تناقراناللضفا دين تلقت زاقبنا
 ب اجا يزعاٌديز ًالْدْرُم نؤليف ٌديذ متلجْرمَو لضفاريلا
 يفلح لداعش كيفن بييقنوعم باقل هيا



 اكد نوالعاة ليوا ومايا سارع تنال | ١
 سم اف و دزؤللابق تق ربعزيديل للا عفب بيش دفن او |
 قنالكذ ةدزؤلللاة الر ابق ل كراج سار عش ذاتاءاداتما 1
 ترلجإما ءانئ يد ]راود كوش هن اوم لعجلاقو ذه
 ةارظف [عياو بزعم يعش لْيبَصت اع ,ةراجلسا نال | 1

 قلارإ قف عرذع لإ تاوعقم اة زعاولا مر نعزتل ارا
 ف اذ 0

 لب .)!ف اهني اعف اضغتلا | فل زم لابو نيغوزعانلا سا
 نار ان ايفا ئينولي الراوياغافلبارشلا د وجو نعاقأ| 1
 ةغلابرلزلالعافلا+ اب وقلم منال ين ذآن هن هلمل ءاشسأ
 نعر عدن ياها ابي رس ملا 3 فلابل ل مفرإر ملأ |
 اخ رِشْفش عفاف الذب ةغلابلط نبال ءافلإ لعلوم اهل قلاع ا
 نبذ و ازا ناذلازعدلمن ا شفر عي فلاظلاو ل جبان ٍ سلا

 فن قلو عج عون ” هن لعاغلا عم 0 ةه اذ مازلكو اه انعهلعذ

 فالس اان الولونل اعاتبك نايل ذ اذ هيلع :
 لعافلاوسا جي مافأر اظل ل :جتلياعلاري تمازج اعشلا اهأأ
 لول ةيرييلضلا رز وقر نيه تاق ويا |
 للا نيرببلوطوليما نعل متي نلاضفنلا لم ل |لصافو ا
 لمع لناو امنا يلا ا

| 

١ 



 ما

 كاقازإو ئلأز نسم تلا دع ء|يضعتلا|عف لوم 8

 1 5 اطالب الم لوطا ناو لي يم ابر علال بري مبنت زك
 5 لص نبيل هتملان نلت انَأَو يحاولوا نيغبز ل هلل نالَع

 طاز|يضفتلالعف زير غتم انوييعشلا] وف نمو امال/ لعب لك
 اليم ل[ ةفاواعٌناَلَشَآلو «كإ خو الجعد لف 2/مدزل هلال ىف

 ْ للا ب ديف ادلب.
 0 غ0 عوقوتب 0انكه طيانل وتقع زف ويب الر ضم او "لعن لوك

 0ك رع لوفلا يار ناَميَعِو [ىلو_ذؤظلا نع لو كعمل !ًةزعائلاويغ

 دخلا 21 «.توقابرف اعلا ورش اككرهل اعل الز

 ْ ةلغلاو لعاغلاؤنعقنلا لمذا فيرا 'اه 0و لرقم
 ُ ضال نوزا مطولا هذا آلا نيهاظلا

 اهبلاركد نول خلا( رسم لإ موظفا شيم ينس
 ظ لعرب | رابتعانيال الار ايعاب]ضفلا هن[ انلاكيانيا ال شفم

 1 لولى عمم ولا ريغر اتعاب مينا عظفللا يجزم ططتلا مسا
 مد] الار اهتعاب بلعاضفتلا را “ :زوريزيلاثبانيوارييفن ل شم

 انؤلبك تامر اينئارئلع ءاضفمو] هنعمل اى الصاقو دبز

 ”ظواغإ اكضانكب انكلاو اهرزئت ادم ْؤنل ١اس بضفتن)
 جالا ااهغمو نيمار !نضلاحل الار ارابتعإب لول ون : د
 ظ ةيفابتعإ لق ,ةالضنب لهم او زوقو بتسملا

 < 4 5220-- / 0 ديلا
 ا ضي دبل ننال لنول نايس ميس هيا ا كا 8 ع : د ما 1 : ضف ننم دم 5 ل. < ت1



 وهلعااهل نب يف نر ؛ط ساو لوعفمومو فز ر ذر 8

 ايفا وذو اقر امنع راس المو اح اصمر توكل اح يفنإعلضفو
 نخب يار امسلره ىلا يكف اهملاش ناك نكت ا زم لاك ١
 فللإ نيج لع لمي اجزماق ريزيعو نمل شكا يّيَعَو |

" 
 ا

١ 

 ابننلاو اا ذا صله دن العشر كلجإلا/نيعللابشن وي
 ب لاالاهناهميف] جايا دوت لجلال يول ةتيقحب |
 - *”هيشاماذعت افاضالفل تب انيعل اقيزاوساكلملا |

03 

 لوألا ابئعاَسِب الم و ابحاضم ذوكلاح ببال ضن ,الكلا رقت ١

 لك كلاوفَومبَبسوعدِملا ثيحزم نماوطامننك ةفصذال ١
 ناعو ار اهنعا ييفن]علدفم لجرا ناعو نازابتعابلضفم |١
 اعف اًكياكيا هده فرو هي مر احربر نبع فلوق ةعاوطو دبذ ١
 نأ بف ابا بحاصركوو كل عم قف لدلا م اكدنيعف ل وقود ١

 تان ايصتلق لاف عاب ت اقلعتمربر نبعوو دعو ءينيعو

 انلعتمإدكا ف طا فاو قلعت شمل ادار مزة ل جايا يصل ١
 لك ايقوربمغلإب مب طقثرمو هرم حولازج))سعؤوططم المل ١
 ظ بيلا راما ايجساوغ اكس كالا نيل اق ابي ل عج 1

 قاعتل ااعالو راعتلاانعبإ بيس ارينا يليق ديوغللا لا ١
 نيل اشركذكو 17 او لكل ان يلا قيقكاب | يننتل !ناللكدو ١



 يع

 يضااز بن بتئلاوتغاتارولاوةونشالبلا غتمب
 ١ اطيز نيع) نار معا لعويضلو لحلا نع دابتعأب يع
 ةنياكا عربز نيعو يذلا كبار دفت اذن ذك دلال
 ف كلا ل قفل ورشي ييزفن عار يدان ١ قلب لكزلع و
 ذيعلن [اضاخر كلا نا ئئدأ َن اوفو مب ىقيام اح ورش عب تيار ةج
 ةلوضفسز نيعؤ لفلان ذيل أويل "مرام زاع "ناو ضفم ليز
 "نا يونمراونلاب لون اذ قل تلئاوكذ عقتيتؤنلا ل لعل دغما هطابلبق امور قل هضم باد كبش ضاغلاعلا م يئن يع
 اناليس نيلازع وقل لااا زن قفل عا ضو
 رهام نأ ]مو ؤنلا لوح لبق لجل ًءاقب | هيلع الضو مش
 ليياطسلا وجو رنمرهاظلا ءاضفتلا مسا اعاك رس عفعم ال
 لىف,زمؤه ءٌقحش ١ يذللعفلا م عبرام اهترزعز | امدذحإ لايجوب
 شاف ل حا الش يبار املوق نأل اققحتر لع ةانعراص اغاولكذب
 ا لالذكو نتكالجرس بار كنار اهل وش مري ذ نيعؤ نمازكلا
 ظ ليكولاوةنم القنا ئماعاسكموا ثم نامزالشإبز نزف نح
 اقريثينلا نب نواتااكرياغن لكذن نانا ركفلاق دص)وألا

 ظ .الثم نيل لنآ لق اذاو لحال غب [زمدعإ يا ظ
 ' ناهز هي ]ج)!ل يعل كي خر !وا تن مزن ناذلا نعم نال ناز
 يولد لين يعز كرعةابن كابا لتضفي



| 

| 
ْ 
:1 ١ 

 ا

 لك عند هلفاملاد اتا رجول ؤد|رلا ناماقودث ايئارير املا ١
 فيلا غفل هببذت نال بز نيعر كر جعار از ويل ل حرا نيع أ

 لنمو الات ب بتالعاي از غدا ن وليل نا ضم
 تك والالاذلاهسبركزنو لا انيع زكر ص4عربز نيعاكزح |

 لاعب حةدبت عز اذا لككلا نالربز نايف لزلار وكن جاضفب
 مغلام ب صلاو عف اولا | نوللا| مرازعتسا ريز نع كز حاعلح)ا

 دارا انا ناو الطير الوب دق كرجل لولا نيكس
 ةفابلاع اتي ناو سال عملا بخ ككل يما
 ةلرابز قنناللعر نيعلجز مح !كزوعلعاذ هلا وليام
 ايي ناعو ا | ةاتم| هع نعاس عل لجان

 اب | ين !شنيف ئللز :حلاللوطح دوُصْفلا ناك غلام بث وكي
 1 اير مع

 ْ ا
 مال لعنلا فس نيا كينع ولذ الخ قنا اذلشا امو
 نيدضلاءانععي نميز :. لود ينيمؤ نال يار اكو



 منيل لاو لهل ن ]ناموا زمور اذا ءيولآ دهب نيمو ذه
 ١ نالاقباز حاف الرخآ هيلا حا ءكنتنإل هايس ناكل ةياعاذلااب
 ا نإ لشئ ونس ءادنب الإ صول صلف دادتبملا ن0 0/13 :أرسُم نولي

 ؟ةنيلادوكن |لمتسو فو ءادنبن يكل نوك محا اعهتتمربخ لك
 ام ؛اهتيالاباكرفرم | هلاك دك عا ذرنلانككو نس تو عمربخفو نكت
 ”ازنيوةادعل ةموعمزلا إو َمو] ضتلا سؤ ضغلا حمولم نأ

 ١ كولوال ءارئيع نولي نإ ذوت اعزاللكلا وطو ينجب رود رج
 ١ لحل الب رجتلرنم ءاتعلرتمتلا اًءاَواجييَجا ن وكيف نحال الوم

 ظ دنلصعل از ال اق ةدحاؤ و لكك اهذو ميلإو املاء اضم ا | نني نمو ا

 )كابا هزل صنلا منتج ٍةكِحاَو ليما دبز جلل ركدل لك رج
 ةاصفلاوزليالف ةيلعاذل اباكوفركن اكاذا اًماو ءادتيض د دين! قمت اع

 , اهشاكز أف اًيينجا نوايا ووملاو لال وعم وكي جالي نجلا
 افيتنيل ل جا: لصّملاممزلب الثل يلنم مزث ءادنبغ كلا نورت

 ' ايدو امغاذاب سسئرجا دارزبم نإ ضر زرت اعمل ةربغا 1

 رلااذهل جو فالخاعل زا معو عاقل |ىكلاعافتراب وسو 2202000
 ' مجرطو للا باصل اهيريكؤ لا ريغنل رف لل ضاع ذل ماتجال مرت اذاذ 1

 دريد لا يقد ان) مزلب خير وكم يغيواريعطلا عيال تسدق ولو لوب 3
 ناك, ةةربز ىارز ويزباجوطو ريخلالا نوفر ذل قت ولع



 يد

000 

 ةسدص مج جيم سس
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 ا
 إ
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 | ميزات ساهر لاول كاوكاو
 ٌقراالو عمرقتف نعدتلا سا اعرب عاضفلا رين ك يعقل اه ٠

 أ رقالا هقررشما عب زق اطفال د اوكي /

 أ ةنابعلا سيطولو عانس واوا فلا و قاكلاب فوطولا راو ظ
 أ كراك لم هي اننا اريل امايصاويرا الو تلقرلوالا ظ

 1 رااوف وريم واود ؟اكباقاعظفل أ ني زييرجالاذ عبي
 ظ | قراقراجعان ضاعف بلونوعو ما اوم :ءراببعايا طم

 أ لقا اقوا اير انو قلق ين الا ةءابعلا.ترتغولو عابس
 ظ طا اكل وق ءابسالداوبلر مي! ءابلا راو نعبكر اب

 ا
 . الص نق ديبنتلا م, اعلا عابس اكد اكز مزاح ظ

 َ ليد ابنتيال ( دا ! وعد و لق //لعافُدك 13 5 ظ
 | بصوغةشيلنل اون قوتلا دي ؛ حلا < ببر ةذص ونا .لزف عا 1

 تعالو وكام قلطشل عمو | ايكون ي/لقاةمربتنااع

 | قولو زون هشام لم فلام :اليفد ايثال اع 0

 اساسا امانا لزووالاحدلعج نإ انوعوا لقال عزطع
 كراش ! هب اقو تقر لكو يا نر صم امو و شرطم داش ظ
 0 هد ىونحار مزمز اجل و هنن | لف وب بوم كر اسيل و 9

 ا 70ل ارعا مزجئرسلو 0 حر معرب 9 ظ
: 34 

00 0 

2 : 
00 

0 
0 

0-0 
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 نال ف اضالل رهو :ناوعتلل هنلاو زنلعاذلل فراق مديل ظ
 نالعم اعاربال ماء اف عذلا ماو 'ا ادا نوح داعش الازم بولالا
 رئضزا//زمز امز (ِص مشل! م عفلاروُرصد معقل مم ولطلا

 بردو فبإكوق نإ رب الازحالا ةلرجريغتب ريب ال غم اا هو كلثلا
  ءابلا عفرب عطل ز رب بدال ماكل امزلا يلا يلا و رص اع ديالا

 ريض هز خرا وكلا اناببز نصل ابزكو كى الكب اهم زمو مسيو
 انو سايل ةياذ ال و جر 1 اك الز لاء جحر
 قسامْؤن ع ةءابع هن قنلارعل دي د لل الل زوو تيس

 1 اراغم زنم عينيا ينام 7 م
 نإ يلع ولما داى كئيب ممل بق لعتم ميكي بلك
 . ةواتلارعب|هفلإ مذا د انتم لاو ءانلار هت دقم ا ناب بونم
 ةوبثلا نواعم اشم ذر ارجو ؛:لاءاين هارب دّدلو شيب

 لَك فَعِإ بوصنم خييخس او ةفم اعافلا دوك ذهراغ زاجل قنا 1
 رب !اناهري ة|رجاف قل 1 :راحا شوهلا زم نلكل نا لاير قو

 ٌعقَووعان ادد [لو لوتبر اش !از يلا نعل الشلف وبات
 : لشق انو قلخزع هلأ شل و ةناشب ثبت //ن اداريا

 ريك بزوال صو :عيبطلا قلل سلا دوشاباز4 ا/سرببلا ا ظ

 تنارعنتو نلخزعإلحا م مثلا لي ونلو ةاعتا ظ

 كيفلاوا ىف هزه ارئبمز راع اعرق امِظع اًءاعز وابل لذ تاعفاذ اركاف ١



 ١ كليا !دقننان اذ اهي يي ناس اكسيل كلر اوف هذ افلام :

 اكرمكضدا الفكين بلا فز اختاثلا قاض افلا ا راش

 :رمئ رايت مل /ور راع وص ميفاعو رق اك لشي اين الاووتيزعر

 ةورسي نولس انيدردونلاب ضد اولا دهب
 اطالخل اين الاجؤر وسعت ةيااذمب اننثناو بالاكل ع
 ّْ لين نتن اهعنآو يدينا لوك لإ شربت ض واسع
 و 3 7 قرا وفشل سئل !بَعا نعل 5 ش عمر وبلا
 أ قبقر اي جف اىشدلا يؤ ضيقنرب اغلإؤ ' شالو الاؤ 2

 لهاظ يلو هذانو هذة فوصل قير ثا نسر يلوبا ل لآ

 بالا ذط اعلاو/و رعد ةردقملا ل ل اين ضنا اهتشم لاو
 واولاو ّتحوُدَو ل هرجبر بظل 70 ماك ائلن اعاهر دهئرمتت حلاو ور

 لوقوع : انلامعهاخواذ| الاوت بيو روج ماو ىدءاقلاو

 ١ ”لفذاو :قطاعل اواواو الهر عااد مالا وطو زبي مو باين

 يك هانلابكَو_2ا6 ب ارسل م اهوجبلصؤلا م ةرمشملا ا عشومان
 راغاالفوزعز و ءاش الإ عفرلا ا رمضوم نول لاهرماماقا كلنا
 كشر وكبسنا اههئضوم نولي [ناتلا نم رطب الإ

 | تاكسيننا او لان اك كام لسا مر ررفللا ّن اك ْيْس 017

 جة اَناابْل ظننا عش 0 ريم ةلز فمعذا يتلا

 اق حما لاق رعؤم ةارعل شا اكواد



 ١ اذ رئلق دارا الضال اك يحلي ٌسدِعَو ءازعافوةلاثي :
 ١ فري اهي ذل ةرياذ بيو ءابل ضيبلا ]بال[ يلا معلب

 ١ ألي فعند طرخلا رجا نو ور تلعاف ةاَرَلاو للا 2
 ْ و فرنجي ا داوتتس اوان يفي نيرو عيضه

 نوماسيبلا دعت نوفل ال شالو لقائي
 كرو 2-5 وجر ني دردم بان بورف اقل مقل

 4 لاو قتلا عر 2 4 زيبا 0في نان ممن ناو 2
 2 للصاولضإؤلا ءعشلليطداس ليطتسامدوع يف انم 2

 لع وشيق يو اناق يدك فنك انبَخ 1١
 نلييلا فارطا زك دلحإ نيم لاو دحإ ذيع نيدرفاننوك ْ

 ٍةرطشل مف ولت :: 3 اك وج جاك يف يعم اولآذ ياو هدا
 ٌلكيالفناورو طولا "م فجرت و لومل اولعافلازعلاجْي در ١

 منجاَمْْس نا | داهتسو يلعو يلي ” نز اطمش و فجرت عاخ
 ' ةقيطل كيلا اًوهْدَك وز اَمكم رشم هلوهلو للون يأع
 لات وشع بام نيويز ليرعسؤب دو ١ س امش ل بضبغب عدم خدم

 /”ماوهطشلا نيب لذخت لغو ءلسض يخعت ازرار رن اتق يعض رعب 0 ادا اودع او اوسع رانلا
 ارق او ضر يارا أ
 مي دو لربلا لع ةتمْرِجَسْيش ناو اإل عذكسَدر تشم 1



 ماي د لهاو ضو مواشي تلو نوب اعف

 الهوا ع ارخنؤليز ل جية طقفرييضلاب ةيلاحناع
 اًصقاناٌونك علامر رص لوق ءتلظ اق ٠ اة طعما اخ

 | ارث موصل لاق ١ ا مو ظ

 ١ داو 0 ل 0
 ظ آه انستا رقاق ل كبارا انيلمف مزمقمذإ
 7 از اشن زبك لأم لب عسر نس هربلل تربل ' اي سين

 1 رِسضْعْمِر 3 اي ةماعلا ” ادد يبل انَعَّدأ

 1 مع 0 0 ْش 0 06 3

 ا 7 10

 أبن لاو ءلثورجشم للعب ٌتَعَو نأخرجاش و هارتبم

 كرار اغفم مكاو ٍبولتلإ) اهفا ني عت يدا دف رطلصبلا ضل ا

 | اتاك لي لو كغم انيقانوناثلا فقم اكو
 رعد ليا مإنالاَو قنبر من اذ ١ دك مس و ”ببطر 7

 اكل رج ةيطرال امن اداهتنتسال اوف | !ةاًىْن شكلا



 ةايلتٌلم /ورئلسا يي هبلتش : راوك رم ضناذاو 00 :

 ' اناا ا ىلا نلف دو سفن م

 1 وراس لتتم غلا انه «للثو يياولا زب ايطَأَرَلو رع

 32 دق [نجءانلا رماد ؛لعاف تبت شكل او دا ميش ل »

 اء كنبم ر ايكو تيِلْعَت ءاهلا رب ايغ ٌنَكَف اذ ءازجرتخو
 فدشي اعل صوب 3 "فادي اريخاع افلا وح و
 يان لاضإ نولي ةاايمترب ا

 قخم جي اقملا موش ناد انيق انين اطعم مص ريس ملول لوف

 ا ٍتابنلاو ءآذل مزاذل ل هلأ ْطَوٍقلاٌر مار 17 لزئم اونو
 ظ 7 متيلا غم ظ ظ قيل (لز انمشر اد( اهزن زر ارلا راهب ْْثالإمَو در

 ْ نول يل هلطوس نوت لها لن اكد رنا مث اى ٌنِلاخ
 1 لإ هؤتو هارت 2 وسو اعزاخار اهو تعب زل اهبآكم

 ظ :لدو يلع قلع وبر "قسورطو موسي ادب اًعيضرلعاكو

 ْ ني اا عمو "الر اخرون رلخربؤل ٌعَماسْوُسسو ام ونسر مخ

 ْ امو سجل بطيخ ! منآكو ان اعمر إقشا كرب ابوس

 0 كرش ادد |راززلع زخم ةوتوطو ومو | لل
 ا والاد وصو هنعرمي نانلا نلقاك يمي لقطلاوف تبا ظ

 : ناكز!ةرافما ر_يظلا عولط قاف يلعئلعن وجو نون
 ١ ف الق لقا الو ةعافو ظنوا د مضل ا هيس
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 لق رب ربكم مهلبح ةاَنآِناو عش يعن وق عفرلال اشو, رق
 ا كيا 2ع شدي ربل اهسعَم نت عرج تار اهل غارت

 ظ انف مره آ ا اههسيورتو نام 18 ! ارو

 | مق انلعاف َلَح عومي باسر الا كح عجم
 اناا هسا, كبار يلعب | زا ؤغلا ءازجحلوكيْورظ رع

 1 . ميخالو ليخفيأاغو هارئبمر امو ٠ نيب نإ 0 لمججنا جاوهتأو

 00 ارق ةدسسؤ بياغأل اعؤوطغم
 . ميظل عع مخل جو 9 عفر امئاد "برهوم اذ لوقل

 . ءافلل !! هما اكزبرفوكل) رذعو اليا 0 اك وبيسردنع

 ااا ادن قرا : وح 007 اذا لعاز ومشت يا
 | ١ ةارباوب كسول! اعل ةمرؤتملا لج لانمبلا د يَعم عدلت نا
 ئ نافل سون يان افرارلل لحم نإ قلاط ين ايتو

 لا 'ٍفنلاملاقرن اك نروح أرح ررتتٍر غم ءأ أوم
 | الخلا امناليقر مالا ل ام ةشاقنا نيفيز لأ يا ؤ

 ١" العيش ع ]عنيا ةقيقكسلا ندر مااقي لوريل '
 | ١ الا ةيلازمع ون ويوتولا اصفار نابي طفلا يل انبممو : جيو ا

 ١ ةلاخلارث ال قرون زك لوفب عراشل اناث ايلا عتيل لإ اري
 ] تقينانودسالالاثملاقاغا ! باهللا علي ٌزوإلا باق

 ا 0 3



ئاو لوثر رص ا ل ليؤللاز وصقل / نعت نا دإر 5 رصلا عز
 لاق ا

 ركنا نييفوكلامالخ يم نوي فزجرفي /و ب مرج مكوظارك ١

 44 01 سما عر اندفع غرثلكش ف حم مذ اأو نوم ا

 العش خس (عزق وزد ىف ناو توت الوطللو رؤط كم ذ 2و2 ظ

 فوك يما رم كل املا اس اهلا ْث ذم 1

 نيك زل زعافلالعلقّكدق ديكر عتلإر يق يرهق اوم تاع

 لاذ اق ل<ض قوتي نخفي وطول حمارا اطفسانا ١
 نمالع عقوآةوتب /لعفلا ل ب منعت جاو نعم نلت/ ناو ليجأو ١
 مه انِإهطخ يل 906 اال": ميال عف فك يح 1

 ظ فواز لي زعبي ف هابلعت فلاي ؤلعتب ةفص وشف كوت كتل و مب ١
 0 ةنرعابج مجول لشعتيو اًئوخامعافلاث اولوعافلا/ 0

 قون اهلك ن ابر ن ]ل قو قلعت قولا يب

 عم معلا لقسناناد هعصريفمو 1
 5 0 كوس 11 0مل ءلقجت ة قوتي لركفزم زيي نك 1 ظ

 اهلقعتاعاةعتزت وتبلغ قيقمز الجار كة زل ناونامي نام.

 ف يقيل ميال وج ؤيققلا و ماعلا ل كذ ٌنافاامإ نع

 تدعملا امس ولم 3 اعأ اينما هئلمرصإ اًيزعنم كيم بق تكول ٠

 قكاتلازم :لعرز امال فخرا !نيسو تركخ خلا ثلا نسما

 اكلنا اعاني و اكرهغشأ و كل اير هزهرلا
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 | نئنوجززو زاب يرغنلا ق لون يلو كرك ل ضأ ابئخايفديت

 ١ فا رى دعت ل طيرنخعزل نا عسعاو لم 2 أنو 0 خيملا د 3

 طار وم 1 ليف نيم ل ىذلنمضيتذ لذا

 | لفك ا يئالع قت ل لاب هد هنا زديغ

 3 دلو اي رعت ن ءانك ليضاب نوني لعضلاّ 59 ل عفلل اب لَصَحرَبعت ربع
 ' مك |ءنلا نولي | ب حدب اهظفلر ايعابطافل نل نم نأ ا 0 ]لل
 لاف عراطكر بصنلل نولي ابإنا ولا نال اير يصتلا معمر ابثعإ زم ٌدي الزب
 | تاومو بز يلا لونك لري الا دي هتم أ نولكق ل يمر يصتلل
 ١ ةننرعن ءاهل ل رحت الو مو دقل اد ثرحنو ةررعتلكذ نولَيالَو كامل
 | ين بهز ىلقاذاد زي عانخي ناين !ذنرعتإل نيام
 ظ عَم (يضنناخر 10م ]/ن لم نإ دجد ةزجولاداي ذعتمراَصاونز بعحذا

 هدصعرل

 هلا ئم ذأ منن ريغ م مان تل دن لاذ رَو و دئوربصلا|, لك ضع
 ةغيصنإل لع ضع :نيصلا ف عشلفاذالئإ نيالا ةوففم دي

 مهد نري نخ املي زع نولي نإ لطب ]يضخ افا دحوي الو جك ٠
 ١ بئعتل اا ذكر اهتعاب ال ولك يلا عسل هانا ارورفةراولكؤ لاير نا

 ناش ريغو ظلال ا يدعي منال خلال ونت ادز نقيكذلا ظ
 ١ ١ ةانقتحرت نيكل ٍَء ِءدّرَصِب نغ لذلا نقنلا نيب ؤؤلاو كيرقتلاازع
 ١ لعفلاز] تاو قانا اذا تلا بالحل يرغنلا عن اختل ملا يش  (وحأو
 انما ْن اكمضجبل اقدم دال يلا دق فورع ةزعب لعيب رفاولا



 لكاس يب

 كجزجشلق ةياغلا ءانتب ]قلبت كرا اورو وزياد 1
 ج.هااذاو :نادلال تحتل لاجرزبت نا تدرااةاورارلا 1

 لسه. مز هلو عاملا 3 هرااذاور ارلان عد هلق 5 20

 لفت ةإناواع ليات يول 0

 ”يلقلالاسفاو العإ لوي كهناوٌسلخإاو تنشب كظا ١
 ١ دقوا فوق دار إلا :ماحااف ناللزمايولعز كمن ال داش كو 1

 ا فرنو يراك اًقلطنماردز ترا ايف كئنمبل اهتساسير) ١

 ١ ..ناواش نإ ةزعرإث ل مايفتسال رع له خد )دل لوقلال رو

 | ًقلطنساًعز نظم يا اًئلظمائز زروتتهةملوفكٌضشلابشف

 زوكبلاعتيلرن الاركد ( اربئلوارتبلل سم اوك اوحيت فو ملوك ا

 ركل تلف زوجاكلمللا» لالو منيب ولقلالاعضاؤ ىزمنرامتتتلا ١

 ١ ٍفطعافاو نم دفعنا ائاصتق ا زواذ دوم شالك 7

 02 ةكاق و ١ تسكب اب 1الطغاو ولج ةعم )موا ا

 فوزه ! حارب هزبرف لانه ن اك ءاون قوس توُسأ ابو لرب ةل/ابف

 ناكر فلا 2 نلاةغمارقو ههنا نايم
 لالالا تولخت انك ةءال/ن عو ثم ع اطيلغؤ كلل

 7 لاذ | امو اكل! اعذ الا نلميرل امل هي 4

 نيب نسر اة

 3 وان عار انا مالالاخراسلاو



 220 1” :زلظرئز وف عتقاوفاءادتم يكن اورككتلا وي
  ]اذه) حف وعن نود دز الوب جز عوليال لماشلا ذ)قلطنم انطاا

 لج يكد الن ميقم مقم..:ذظرب نلضٍطسوتلإب غلا ذا ذ /لبقامطقس
 | رايس اقاهانعم كح لوقف لحل ةدياخ غال نا اها ف ةقيمضلاو
 كلب اقتنالاب سمس ا/راخةاشتنالا الن مد اصووم الانا
 ١ | ساند اشك بطب امج طعادقل اتنن الا حوت ميلا القت
 2 | الاطلال ساعت !ن الوقوف ذاك

 ل انتو 6 ةينمد نو دايز هناي 31 انعم معربا هاطعلا

 1 اكربل هنزل َلَق اانا ري 20
 0 لاو ينال 0 م هع

 م

0 

 ٠ يابن ثوب رف ْمِعاَحَإَو : آو :بصل | ضالا فّرَكأو رويل عن
 ظ ردع رع اهلسا نوبت ةناكم انج شيب
 0 #0 نع ضم طرفا ةعاسس عب انعازذ ءراصْن ا ربت
 | يشتد ء ثراصيئ ا اًحارف اصور شن اى رؤس اد ضيبلا

 | يلاد اي ةفص فذ حلاو راش ران كانا هوزع ظ
 ْ لوو وهو ابلغ دق اهرحَو ناك ايزو 0 5 0 م :اورزينمل ا امسآو ن اكٌرخ نزوح أطذ

 ا 1 و ل ماا اس ةيل اخ لجو



 بث ارسو اًكافت كتناكم ضم ايِفّرموُنبلاَُ مسخ ناكلراصرا '

 00 ا!ئهتنء ماش كن اكن اًكَنْيَص رش ايلا نات اذإ رع

 4 ايم شانلاو سانا ودين يطفو قذغلا لَ ديلي َمركاذا تام ١
 92الف زحن يخون انك ميناس اك نْحناكشا ]

 قلعنن ىلإ رو ة طخ رئأُم ع ضد ثِم اناس فطلا ظ

 نك ه(هف ناك اذا ترو للا لس ٌعنَضا كدكو نم

 ١ تاكا ذاك لكلا اا ذ/لقذاف فرب اك لجان 0ك

 ١ عله ورك شالو ب جاولاناعانرت اكذشلشتمشاو 1 ١
 | ةقيلُ دمر تخ اون * اكييزم ناكاسيط وطروشلا ممكنا لعامل هم ١

 ظ تيان كك يع 0/1

 ْ انا نياجو لمذا طانر غي نينو قطان اج كام رد
 ظ لن 5 ايف مينلا نفد وك عمو رحل ابو نو و بويكل لم
 ل ند( وهلا نان ةجرفو عق اولإو نم مد 7

 لك عرار خام الق ملم وزب نع / طبق هتف ا 2ظ1 70

 ا مط هيلا اسوي نال لقص سل وأب الع

 ظ تاه 0 ابعلا نهب رف ال نإ عم عون كال
 ا ! لك يلع مان يمل عاونانلاع ةرققاانلا انما دفرم ا

 نلب اف او اهل ميسو ةصقانلا مانشض!لجعحش/) اقءن) اوصلاف

 نول قمن ضدنا زا
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 هنمح ظلال مامات نصين

 ةافس ولو ويطل ازنعاو

 دل ا
 اكرم انيف كاغذاكذا 3 1

 ' لامع ارتدوا [هيةينإبل نونا اري راقف نصي وت اميو اهم ظ

 ين نضام ُنولتو لوو توبل ءلوث عى وطعسراص عبو .
 نأ حماصقانلالو رمش خافاو مسوق مو قام اشياوم ازكذك
 لاّسقانار اي لن أب باوجلاا لج نعلم ةزااعالكاكن يربخألا
 ”انلائاأ لازم زكر مل طواذاباوتو لنا ءانقال نين

 لكنوك راها مدرب ذكيا [هبلعزنمق انو طمس مرقف
 |مسعزئم روبيسلافل

 ا اأو !و انش اكوطحا عمطل وقرا اريلاوابكتس ايف عمليا
 1 الازم هاصإ ئمءالالافر 13 نيوصتبوغعلا اس ون ]وغلا وسل ووك

 لك ش امن ةانقفق عي ما 0070
 00 هارد ادا قو رش يه ١ اننا 0
 ١ عزو عنا مل اياصغ بلت ام هايذلا ننتل نلتزم
 : 07 !يرنكاو خال ول ل بف تضل رلا خواص وعل لو قيوطا
 و عازب يراجل نأ ءاوصنر الو شمت ةدبأ
 ا : نراكاريز نب ناز 0 يره اكو درك الفلا وذل
 1 7 واكمل ار اقيقم اوخإن كل 1 عم

 |0١ معب .ةئوو لق ةيواّسم هلق نم ف ديقي ناز ج)اهبعنعبلطف كد وه دعا كزارارادبواهيراقنز از لا ضامْغم امس

 ا | هدم يناز يغار 38 ”ايوسعة يدلل



 1 ل !12/ افث ايدرشعيإ دك ةلباكى لبق زج

 ”وطو تيك نإ الك يبل رادو
 ا 7 مسا مرقو بولإ ٌكتغدىزلاو هت ةسايرركلا اولزلف ا

 كرقوظييوك دابا لعان عرفو مان ولينا دعو لاح ١
 رهرلاه * ايكون .كواو بزر دجببلا اتمكن قابلا لول زم 00 1

 هايم ماو مسرد اَنَعَو لزنملاءارلا 0 :رلا ليقاو لوط 0

 زري الوظو كاخءافعو »ا دب عل لوقو سم مم اوم هنت 4 ٍْإ

 'رئار ص داك م 1 :افعامزوطعب فو : هذط اع ذلك

 اوشا لعداهشتنس وأو ق الطايف داك لخ يع و

 عش الأ عت عياشم هذ ٌاَن "او يعل تش اا ا
 مباي اصيب حنتيو لا ضيص دلل نايلي معاذ

 1 ُنعِبلا اننا اثنا ريع اذا عشار يجن و 00

 00 7 :ا دعب, ئقبَو يشلا ث] سيلا و ف)ؤلا 1
 ةيم يلا برقر وب ذلقيمتبعلا ونين هاج ظ

 كي علك املا ور ب رز اذا هب نقوشعُم م ' هو

 ني هس 1 ةاشتشالو ل

 00 رقع كيور هير هلا ماهالا لاق هو رن
 0 ا طع هنا :قرلااود
 ةاداكف ئراغاذ) لأ يق ىلا لصو اب

 372 9 ٠ ا

/ [ 

 ا

0 : 

 5 يع دمع 5

 0اس صصسصصممصا 0



 | لينكد وبيسنع غي مع عراك ةارثبم ايف ام

 اوك نؤل نا
 ١ ' نك ادعو م 0

 | امنوا ترث ما ناقل رالف هدابعر ! تا للعا

 نفادلل اق غيبة ْحات لو هيقإ!» يتق عب

 0 ءاطخال اف طا يبد ٌثؤونا الفرشعل اق ما دجا م
 ا ليحتل ءاططإو 006 0

 ١ "وجا زهزم اوف اهي دل نب قل اذا 0 00

 اة اين
 ف

 1 ال

 و
/ 
 ل

3 
1 
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 0 ركل كهل ياا

 5 طوقب ءبشم يح ظخإلا لاه ميلاو الاخ غلو نولي
 ١ هال يزعل رك آن نوكس انلازضعكتا وو دزكأ لع هرعش

 |. ةطالوت نب ل اهرما يلع ضو :يقاوما دليم يو

 | قكذ د عجل كلاشلا وئرذ ل زن لاو ث اوعلراهكيزم بويز عم ا

 | ؟نيباقرو اًيطكءل جام: لال امظع ب ينب لوكيشميلا هيما
 ا لقوات كالزب ارت عزان ازا الل ءل وق قلخ نو
 | ملة 00 اهلا هج صفل ا يتاوع ءزشفعإلا
 ١ 0 بلا نر الود رِهآ لب عسوع هر هل م اب

 0 يغفر زكر رك ل ماله د نمو
 م كرك جام قس و مث يا ديزي نكس
 | ناللفارتبب هب ماو كاس الا جاكار طل زم



 للدو ,لزةلتلاب بيض نمل اك عِفاولالاعريبشلت يرض لمد وادا

 ١0 و هاظلا|عالا نيب صير عز لها ةوُصْنَم جنس اماريشلا
 | 022١ دعياتختشالا فو ناوديا ًالخرلجلا ثا اذيذ )بكار يلا
 ْ انلقوموركدلاهتثامضا اذاَواًعارذ نوعبس ابعرذ# كونو قاك
 رنا ناشلاو بانغتلا هليدكس اعاسأم !نببارجولذي نآلبر من
 - 2000| ضملاو ماي هيف ننس دعاوربْد] وكيل انس
 يانج ونلوفو تولي سر ءانصْو الج تر ماققلش
 ةامدزج نسصين و بيَحام هانا[ ءااكوبحيراص| اخ:

 ايلا كج قش ذوثو بح اصف يب اذلإؤ تعد :١ والا ءابلا :

 ١" الل لوهيلغال قفلاف رَجاتا بيكذلا]بةوهافأ اه كيش

 تيحلصا يؤ اق هنَح ةلعااو ءادتبماْر حصل اذ
 ظ شال ج ةداش كاواضإم غيم ئساو طول عاف ا دو ةاؤلأ اقام ع
 ْ '"دسال اب وفر ءٌئصوَعو علما عيب د حاو سال زاهإراًصفاحإَو

 ادرج وقنزمال بس الرن ولنا زوعالو كلذ ناحردزو

 م رالاتاءانلق لاما ريفملااذهزع اذ ريض زغب من فرشلا
 ا قده ان اكء لويد )كل | دم فوكن عوج ف يضلل :لماك نولَماَع

 | 002 دوه ايزي كلارب نبل مدارك انت! كتوسوا اكو لوم
1 



 ١ نعاذ لاطتيال اكزنا اعا]خغللا زعزع! ١ ثيغتب ال لكن لكر اعلا +
 رفع او كيكات الو هفصو لو عرب عنز عيال انركد ال ظخفللا | ذح
 جما اطال اًمآ:ل يزني الوهّءل اس نايك نال اما اع
 '"ذعلدت ال لَو ءذؤرجؤتج :لز دم رينو كيلا برس افلا
 الم لقا واو رعاطازوئيإل انس | دع ولا جرف منع ربل نال
 انلادلزنم نابي زطعوإ نم ئلرب سز فرو مغر وطلع اعرب لولا
 ايل ميم اب طوصقملا لعافلل رشبتلب نالو ظونللازيفلعافلالعظوذنملا
 كرربال فا دوغ اطل الا رت دش او ناطل ل خزي
 نيل ب ناد ازح يلا ٌزيضمالعاننا كلو صخموا قلعاخناطللا نا
 عازم مو ل وةلكزإ نبق روشستملا عملا لجركذ اذا اذ لعاو

 وزو نبل موطد يغب مزال بزي تا تل لف و حلا
 ذوب 2و ذملا نعو وق ز موهو اًفردواًدما نولب ثرضو ةءاتو
 نااعازل ثرديبتلا امناتو ,لوثوذأ)) اس احم وهو افرعو الت
 نزال والامل ١) عجارابطةدإتزلاوضيعبتلاَو نيب انو
 الابن مسيقل) رزقللو خال ايندلا عوكل ةينه] ةناريلب
 دعا زماو هالك كؤو س قزلأو لج, مود اجاغو قل غتسآللو
 ' قال خا نيو ءاجامّو توا امتد نا لت نيلز اجام لوقو
 مهقاتاو ثلا لال ونيالكذكو موهلاؤ لل فتم ل !دحإ
 "افزحرجب مالكلاللطا ةماَصِتسا/ م يجزم ةرياز زف لجني ناجان

 لى[ 5 يي 26 ش2 2ئ225252525252022ئ25ئ شئ ئى لى 1 .2.525255ي5ظ5ظ2 2 225856572725222 جوج هلل 222 2222222222

 نحو



 0 ٠9

 2,82 ا

 ا كا 7
0 

 ٠

 ا دكار زهيد ككاداوتشا فانا دين 1 ِ

 يما ب كلب هايد لع |

 /قببكأ

 نيا 0 انياوعوعم اج أ
 2 2 1 : ءاوقؤ نايشلل اه ١ ! يرتد دن |

 0 0ك 9 0

 0: ايزصنو 2 اءةعمح |

0 5 7 0 1 : 
1 



 ١ 14 ا : 00 7 ا
 / . [ييلقااملوو طك انا افا ةاوتكليلعتاو 0 ٠

 دود مايالال كوبيه رف لذا وحك تساهم ا

 ١١ صفي هلك :لخارتاسو دب اققتواهنسخة مو ةارما تبدع
 0 0و خيش عاشو ولوفكة ولت يقخم م ل
 |! ذل ياورد اًكاَوزاماعن 0ل/ل موون ل وحك 1
 ا | عمرقو غاّسابِم غ2 طيزئااهجن اسد
 ' ماهل ا« ءارساققشن موي ١ :لووكزع نمد] علا[ ءاتانعننا | 0 راو قول يللا كوي ذب نيقلوري فلو ثم اراخ

 8 0006 بلا قولر اطنقب قم اأن نإ م ممول لوذك لع عبو ظ

 ١ 1 ع انرش دونك ة دخت دضرعبدلا له عمو نم مكرصشفغخللا
 7 اوه يسر أشلأ ني 2 ردن زاجسوفرت م روبل 0

 ١ 3 | :عضافوخو وحلا ف م15 يب ىلا وع بوصتم لا قاما اماو

 الن اوتو هدد ةومقاق اوتو ف
 ة وقس و لونم رمغه فس لعاف زيد قس 0
 | 5 هلم شآلاو نايطلا ب
 0 .رازقو 00 ءارل فب ٍريَحْفَد ب بودو قاعلا

 |! مبادل عنا ذ) نيب ا اس ظ



 ملا دب بحاو لكك يهوجل يمت ار عت حو (لعف
 :طفتنل او ثرلوفك واصلا عغو باحثا ونما نيزلاو

 ؟ لونك ععو ةبق اعلام 4/ىقيسو /ة دعبل وكيل ن وعزل
 ليث الدي هل نم/نعهغكو ةجيقلا ميل طل نزولا هضنو

 يعم و يسرب الرع م لووك إ عفو ظقلا مويدنع ل
 كلك نيبو الار دينك احضار وتر ةولصلا وفاة اوهكن

 ل مونؤكنخو برجل وتلك م نع نيبال توالسا الغزن لووك ||
 نك افوسات مط ذءا ةندوؤكواهلا خعتو [لضفإبا ل ضفا
 عم مو ثت] اوديعيلال اورع امو ةنءلوفكن ا خعجو ىوتش يا
 الغ اهض ام الْعذ اهاعف ذا ثلانلأو ليث لعزلكالكو نكوفوتك
 . ل ات جياءاعز ام كانو قلى وسو[ قلاس مركب لاذ

 ءاتلاب ترو ةجوئفم ءبلاو موعفم اارلا بر ثاغنل ابدو الع
 رابع و طولا عمو اهنعو دار خف عم ةهي جوا ةرؤشم بز
 -تلاقيف ءاتلا ابلعام ثنو كلادوج لاك ةزورشل ىو ةدرنملا

 فيز راسو ل عت رب ءانلكررو لك امتولإ ين انع نإ الد
 ءانلاك ايلي م اهيل نهم مو لاكي فل نيب رفيل الإ اربع
 مم نا اعرب ال: كل )اود و كرز كالاق شتولل مسالا غ خلا

 كذالإ رديغللا عار اذا ءاقرن) اهو داما قدكالع
 لَك رقشبونكل وم لل الما دل يؤ تلاوه يق نب ةنل ع
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 | / وبومم لا اه 0 اكل

0 

"2 
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 0 | اهلازييلقلاطو تم ائازدسيبا لرد يا

 ءز وزب قلعتمو يب نكيزم نشل وهما ردا
 وادق املماعلاو ةيفرتلالع زمني عمو ماعرلأن هلاعزا (خبسنلا
 5 ا ب ملم د :نوشلوتل كو نيكه وطعام

 7 نو نبدا ثراكل مازال وطنا نملك ت يبل
 1 للا ءولل نيباموطَو ىّرءلا ل عت رع لب ءاريب ضيق ن عو

 ا را الإ تريلا رشا او زموُو حارا سيو ةادغلا
 26 ااو ةدغلا ريال ادقلليل بهنافااطقلاو لع مشرع
 | .لارلعإلاو اصلان لصتر ثطعلا » ماع : حال ءاظلا با مظلل يهتلل

 ١ نييباروذقزم ققشت ياو انمي البلص خارق عمت
 شالا ]عي كلا عاملا "جاك للسن بزلاوعتا اربيل : ظ
 ظ درت ل ونت عضومو هو: بلا زالاسكب آرمزب كورد |بف قبلا

 | امره اويؤص ماداع نبات :يقونلان ال غفل الك ق ىف ضاطتلا
 | انك الرب شييلاروثشق ل عو ترش نم ثونعت اهنطعدشا
 أ ميول مو اطقلارييط مسأو نم ادلإل اعفازن لف تضر ق
 ىف ”لجلصت اهؤيلظ ماق رودرا تر رسميسو أك اضيفرلت هو

 |اًكياّيمسارعُت اييلدراعو طعن ضيف نعو ثدخ خرب خصنا ل
 ظ يا ذوجو ذاحترطبانلعتم تلم اوكا يباو 4



 0 اركاو/ رد ابكر وو دارت ل افداراو و ,رم مب ش :ريلاردم |

 منيراغوام اخوها ز وع راجل هد اعاريزم دولا امذعلا اع

 ا ارش السان. تاع | ظ
 "رقاق تايانزلاك اغوارمإ دعو ئسرعر وج ادراث] م اعاوطلع .

 ”«هليلقركفو الوز رتمل ااسييشتنا اهل اعدافتِشياو 1

 زغو ذنم عوجياو نعم اناعإ ذا مال نارا عرتتخ ظل ن ايَعَه ١ ظ
 لقلب ن / الإ ثبف لاق طافلت 5 زلا اكرر د | ةيف شلل ير اج ظ

 ان دانا ينلاق فام انامل ءآَرببإ ناو اهل ةفصو ذم وضم يا

 ل دعما نفل نافوإتد اناا وو ارتي لا موري خس طاكز امرنا |
 ظ نيعتاعرضاكل نازل امضي ير] قاو داب للناتو يخت 1

 ف دنفو فرعنا عليلدو نيو او دلل ر عون ”ئضوالاَضا لوي |
 سيلان جورتلاذانوسجاو قاع زج ركون دن ش | كوخ اباخري |[

 :ةااف الاون كوتبف زتس نظير حب هاذ كلمت حاع ١
 52008: 59 لع يلع انه ّرمرو و ةلباز الو ةينفاعتا ١

 .هدكايسزعإضتلار وري هضلا هوذا ولو ندير هما ظ

 ١ ذا وو شنخاا ون لد نايم اوان ظ
 15 َس اهون ور هيرو مج مولا ارك ةعيسد يمي
 : 4 لم 7 [ظفل ل عنلا ةاغنو اورج وقاتل |

 ' اهمعاعت تاو ك ,للودانموب عيججف ا ادهويم هن اكو :

 مدع



 ١" ةعباتلا و ءادرق و ل باميؤآو خف زشال ةخاكلا يلوح
 اةاتقاح احا لبقو بقرلاو عفرابيانيبيجولاب ل اهيل فيس
 ماجلا هايل ان اسلاقدشلا دراولا يارس مارا تظن اذا
 | ليلقلاءاذلؤغلاو ءراس غبار ا يوفقك صن ادّس اجرا انل

 | اهلجراوا اد عاملإخارذنم نياعنلل نايل سياتل لاق .
 |اردلا وذ كر هيلا ةلج ةروبشم لا :ءاملا ءاقرز صو ةائتلاتلخاك
 | 'تباصا ايت 1 يصن قحليلاي كح رعاو تاقنال تقنيا
 ١' ما تيلكلائف نيل زم ريظن ماكلا تانتاذا ءاقرتزا ك
 | 5 تدرَو ناولا ماه عين اذ همم ا يدق فص دس مجول يل
 | دصاوخ اهفصنااببلا ضان )ذل الو نوتمك اتسهيم) ذ اف ثقف

 فانك ةئز امعجاع تيل لبهلا ماحلاذسو فاعاقيل اح
 | دنبؤمو عفرلابو ايلا اراد نون )ذوو انماع َعّميا انتم امرلاو
 |كالولا الكرات مارك عى طع ٌةئضند ادت ار ييخانل و ج ةخ اع امو
 رخ عملا اكو وطويل اع تكو ثوكل !عءانبلاءلصا بدق ارق
 | اهتلؤ ان ن وتين اذ اج اعذ (ختسّاو دق لكذف يافوزحمادبم
 ظ الا تسلا بع ل عر وتل ا لوفمز ال لوا رغو) فاك
 ١ شاقلاوتكا رسم نايا ذ | ابوئعنم .طنلن ولتالو لَم هلم
 |[ كان اج ثلقركووك نوئعنم هت فصار دهر سلاو ديار و احلق



 ينلاا عن مث« ةياكحقلطنم يرعف قلطورعري راقي ١
 لوقمزوليالو ب شا اباحم ةياكح رع ءاهف مرج ءاجييز لاقل ١

 ١ تاهفزعبز صعلوقلاذالانلق اكد رسم الوق ناياذ هلا ًةرغمل وصلا
 هامل اف اقحالوف كاع ماو ماك وينو راكاةقارص ل اقاذاف ١"
 هلق وهلا درعا بالود للوقف قحرالكلاازهقربلا تءاشلم ١

 حوفرم دا عسعلو د زم لوتلا لنمو وق اذاه كغم نولي ناذاج
 سلا: مفر يزال او وزحب ارتبم رخو قوز ىخءارتبمذاب
 نارا نسف اوم ىّحق ةاذاو ل ,ةةلبعاوتل /لوقم ناللوتلا م
 رك ءابنو ضو د نر سكألر يلو عضاوم حرم يفرم إو سصا هاتين ١

2 

 . ازكوريبشلالا دعمت وإذا ارو ةيءاشللا [حّرع تك عتواذا

 اوت الخ تلوح بان !مالل ا نئوطقلال مط ءىق اذا ا 5

 1 كيحرو و بناهليحاملاقاذ اره اَرَك تلون ورْسا ١

 د اورولإلا يو ناز دنعا خفر كيلو سلاق. ةلجخالا فاضي |
 آد لور ملل جن سك ازكو ليلي اغياتلمألا (ذاص/مرنع خفي ابرز ١

 اهساننا ار ةنل زيكا يلادجسرزرو اطرعبازلو مده لو يقلد
 روب امنا ذا انيبلس .تفو كوبر لادعب اكو دان امدانم |
 ذالك نإ ةءاومكن اتا عدة ولغعم تناكاذ ا ازكو اهلا اًهاضما ْ

 *+ لوبادكو ناجل ةحرجاذكو اذ ءاظنالرئآو ب وتالو اه عري |
 لولا تليبا/ةاَدَكَو ذغدعبا لو ادزيلا جت عق واااو

0 . 



 ْ هع هو دلل اتبمكراو قدزللصُيببلا ى هين يق اكاربز ير

 0 ف تاب ل كا /ناءاماول كلارك

 ١ ناب سا 7 اهناو ملا بتعب الا هما ل عل ذو
 لإ نالت اونا وع ٌنلفلا عيب ناكاذا فوقنا ر منا ررَو نرد اطل يا

 و نور زاجاوحأ د لعرب تكونو ناقلات اقلط شاربز

 َ اىهملاه ناو اللإ ل زير عضم نايك ءسارلا ولخ انثن / نظر

 نعلزوبؤ| اة نيد بف 3 ابتان" ل الع اهزبل

 افقلا معد ! نبريعلال متسو من مناهللا ءافقلا

 | ب را 1و ' تل ذم و

 اق ضلاغلا لوئفَماديََو يناذلا ل وعفمريَر عاف ماقم قال الا
 . اكدع 0 ماوفلو + ؛ةئر رصع امو هيرششلا الف ؤاكلا

 ظ . انه زل ونملا] ام دمإع املك فرق خجلا ؤلدمد انتم الاور

 ١ . قاتلا لعل دو: ايرون امون[ شفخلل)اق .دوبيسعرم
 . ليت اجزم دلك د قش واي اكلم اف ٌءلعردقنلاو فورو

 قولا ىلإ وزو 29 !لعذنونملا ءوُسلم اد يعل
 ةنافنال قدا خم انس بص كوتلإ ف كولد غدا د ءاتلرجي /

 عال هك ونلاتفزن خل وتين ءالاف غرم ف ولا تناع *
 كيفنلاب نمل اقيزا باونملاو تكد ا

 أل انايلع ذر 4 و نكن و04 مغسل ونلال والا



 7 نانو رف ادعوا الادلعتنا ةطضلا ولوج
 ْضاثلا شونلا و كك ون اهمو ن اهون نان اقمناف وع داَرْو 7

 ةماثلا ؟ هلعرا سك مَو والا يونفا لج شف نجف لنا نص
 ترو اوف ذل حيو ذا نابولي جبع 2
  رنزوهلريلمل ذا لون غانباراجف اك يانا معك
 تن لتاجإ يبلى الشم تلض ني آيا رش اودشف او مل »ب
 فاش ينل لئف ناي قاض يداه حاصوو يظن لز

 تبجي شضرئلخ ثلا خي زطال العث رذت انبي تااعاذ ا هنيه
 ظ كلين ار ولا نصر لوقف رىتتملاناقلا قطع كلَع
 90 "سو ووو ومج اليربف هاثلا و تلت“
 م ]وف :رئازعلا اويلو «/ يدا اوني سيلو علقت الع«لذو
 3 ذا, حالا ة اغيل : )لتاول اول زيهم |
 لكصوو سرر لكز مدن لعلك عا ةارمل كرد اهي ن1 عق/لوسلم 1

 تلاموا ةجؤتل سام راغلا/ل لذ نعم و بوبي ل كنهشحا كا ١
 باع اقل لاو امانا نانو :ئلاضإكد و دبجالاقارز

 موجب ضيم ١س صر خجلا وت رَسبلا يافا رل كش تاورلازصقلا
 57 ءاركل كذرلا باجال,ت بح ط اغا موقاؤا/ريبطا هنل أول ةح
 عضم كرف اهرب :تلاس ةعئذملال زار ساناكلالكال ياسا قر

 ١ ااهطتملاو "ديلاخ لج قبرص ناو نافورلغلا الوئنمو :



 ”تنلوقواعلا اصور اشلان اغلا انين او :نفالان ااه
 1 يلدا تيب ذه عمل ثا عقلا ويت تف : “٠
 ْ دس ااؤرركدحا زيزي ازراؤ لاا عتلخحزا نا انتح

 | دقشإ ويك نقف ب ال اد تاكو ىرلاَو كر اهلا لَص
 لاو ورا 1 و وابي يا دطبو رع غدير نأ ولع
 نال اتق انايقلاوبلخ ةيلشن يك دررسلاء لا ف
 | ايفزل لان ابل ١ ناَمح) آلا ةيشتلا نو ؤزعاا تين اتلا عاد
 | قةرادشم الز نينقكذ ادت و دنول مولكرْرَص يا ة,وزنلل انبم»
 أ لد وقلت ا فيداكلم نايؤعدابفشيتهاورت باعاكؤضلا

 قالا اوف دتو مس اقو برات يبل اك اصلا ماير اي ع
 ا تيب وفي اوون انو نزواوقرل و رعلب ايجي موقع عنا اناواقإز 0

 . عاس وانو 0000 1

 ١ قكداؤتن وقابل اور ئيس) اال )9: لووك فيهو انلأ
 ١) لوو اذ ىكلم رويت ك يلرج ناموصنم اهقو نيس 7 نا
 قجم وتلا م١ لعلنا سعارما ينو غيجرنل لعلو يا

 أي [ةرز لعلك فس امس سكن وكر قوتلو سلب بامالا ع ْ

 اوكا وجعل نيغلا نذل اجد نيو نعتو لعلها خاغ هيو ظ
 ١ | ٌنكدبشم| ماوقؤ اً طف /|اولرد/ اه ف: منيل ام !قلدي ]م ماك

 طع ا ع
 ل

| 
 ّآ /

 ىئدبجا - . : 7
 1 ا 2 ناو ا ل ا دس ع اينو دنا كت



 > 1 ٌدللْخَي و دزه كولا خيا ناي خل كج ا ا

 ظ واوا كتاكمياز 00 0 ع ا :

 ش زنرفتلاو فوزغيد انآ ة هدد آرنوؤَإمو َتذعم ئادو قو

 نال قو ك وسلا عفراو رلوقل زبين عوُعَد لوف بزعم وق اب ظ

 ظ 1 اذلو جف مانبم لعل نالعدا قت هلو َعكؤإل اكرضَم نولي
 "اكل ءابر يال ةفاضن ةكاتلاو ل صنت الر انا !ار/ لقب 0 ظ

 ةليبق خل اهب دن اب ءاديبج| و اناس ,لرةزلالاب ذة اغا 5

 راما /ليق وم واغ ةليبطلازكت ةغاربزتن ”اعوهامارتلا/يوانلق ١"
 ُدَخا فوزح ال جوت أماللا عاقجال ةفورمم الغر اعا الب دوج ظ

 مآل يتفرغ ”ا/و ةيفايلإ تعؤا ابن زهام د او لعل ما ([
 فوز اانا تساو مل كما جوه رطل وعزل 3

 اذه لعازخ لولاك خراونسا و بزل باص اءارتبمشررقو
 نع ني نافعا زعل //ديعبز اكرر 8/دلدوتاازمو

 بيف ئؤميلا 6 : ل »لم ريغزم ذو سويد اتلاو .ايضورصا ٠
 1 ا د 1ث ابي قعتا !.دارازصفلا هزم بجانب اال د مل ١
 لو ته عزإفلا روب لاائف تز :قيانس لس لعال بيعت . |

 تالف : ولو ق لوقو خ ةريتكن امزا امتي ناكذاو ةداعلا * ١
 1 ا ”غضمرزاعلا كلك لع |١

 0 النا ةلم يغسل سيقود َ 1



 لغز مررنا ا

 .كيتارع بضل عزوف تلا نويل: ءافل بز طعلازلاو :قوللا

 كملنا مزيد درع موبي ترب اق دعب ن ارو ارورم انبنرذ بلو

 ايقيدتما ةدقبلا ضو رك واقوككاذ ةربلا تاخد

 ْ تينوف لوين وعزا انلساو ةتداوقك ل كرك وملا الذكو ماقف
  هيللوُسَر ءاضؤت لوؤك للا دريز يقعنلا لويدفو لوشرا
 1 امير لولد 7 ابفطع نوليزفو مو لسكر ع
 ضع رع عرياز نيو علم وةيباوظدلان ييروللا ا مةساوولو اولا

١ 
 رخام دربروزلا نوعي تار نولم نع نإ, وم انس
  :هطقسااو ل صنإَما اا 2 اوقديزير ولان عائطقنمو

 ' الب ماهفمدبالعألا| ”ع قش كل صتم شراب لم اع م نا حسا
 ظل طقنللو نا ةلزاه ةزملاو از/لِقاذكو كعابعضو عطاولا ٠

 ٍ مايه لاو م انتم قمر سنك طماع عينا اكمام
 يطق زعير يوكل )كم ٌءادعب مقالا نويت او

 أ ةلقتلاما عير دن الإ لاق ىلا مال/ ؤدرؤفنو ماهفتس ا اع

 |, يقسو ةلحاو :لهجؤ اهو لغ اغاضْؤَأ 000
 ١ طش ”,افللحامزآق و كوالا وع عطقشُ ثلا يزل ع لمح يطل

 ١ عا !ناكزآت اركض لفل ل الر ال انهض ونعيم
 / مابشتسالانلملو فرجعت م | رز انا دوت :لصتم ةلجماد عب
 ٍ 7 قطر فن بايإماثو نيناسلا سنك صارم
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 ن اوانئامتداو ا مابهتسالل عمم داهن نارا رشي هلة لص انوكا ظ ظ

 د . دس جاه اهتروب نوليال ناو ةنييخجتابجؤ اسرعإ لعد نعإساد نوي
 ماش م زرفلا وذ ةراغب اكن وقيل ثلذلا ةيالا نعل شنلا ترئزكافاو
 ”اهلااعائيبم مالك وكف لل جة لعل لو قتعطظنلأ ولسنا
 - نئلدعلاذومزم ةوشللا امل عجيل عسراؤلا لعاب ين! ن) لسسما
 ينم ءارتحاز والو وولاوطو ابل يزل ايلا زر وحد ! امم نيرو
 :ليفتءقو لهو لعؤولعلاد عدوي نلطعلا فرعنا ةيناثل اك طغلا
 هم ايادلخدو ودا اًماوةينافلا ام) عج يطول اود انا ء اجو
 فيللف/و لاح اَمآو والا اًعِلَدَهَت ىزلا نيالاو] رج يذلا مسالا

 داشإلاو يناثلا اها ةطاعل اهتم ا قري اخد افا طف طعم ١
 نعيش لابو. اق مالكلا نوكسس كا لفاو ليلءاوتبعر انا
 عباتلايا فل ذءو ئنشاز عل سالي ايجيبت ناماّيفش لولا
 سلا ااه نع ؤلشلا (جو عوبتملا لين ناب ان كاع

 يدعو بدي ةيعو ورع عز نءا حوض هس اي اروع
 نشوللا عم عب انش وبس ريب نااعور كد ؤنم ا ماو عع

 ب

 راو لا وب :ىر عب دبز نءاجاممعمض عوتلاف ةداقتنا توب
 ؟. عونبل ارع كا عاقتنا ديفم ليقو دز مدعو دز ؛ييلاقحا هم
 هن / درعا ب هزم َو ةتبلا دب) عوج مدع وكذم ال اثل/و ديف قح
 بوبا و ةقم كلوا تولسدلاكوعوتبملا وع باسلازع/ك ؤن ريفي شا: |
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 ١ يدق ققسريرع جرف ورع اجار ءأيع امكن عمم
 لآن يتلا زعهتاز مف قققس هيج لاعفالا 6ث يجوع ظ

 - بئزماعاماو دركارطزمراع مغ و /زلو طش ابها ةروصو عي اتلا

 | كافرا 3ث اى شارل اعف نالللد ملاكفا يفق روئمجب

 0 كابيز بؤ وعيال 2 سو اوفو نولبادهرطعخ خيه د لك لا
 /ٌ نر الات نرءاباعدوفقم لا ئمزاغ ح اسنو مربع ةيفشابتا
 | توزن مامتبت بتعب نحس عجاوط كل لاقثو دق, كبعض روب
 0 تالا عفو ابن | اشل/را نع ايف وكلم اشوف ايفو اذكر

 ا دا دزللاكزل انطون نااما ا و مسلوق منعت ولَش كو
 | 59 ماكل عيو وطاف دمزكارم عفا ذا لعل ةلهي ا الكب ©

 ١ دوم اهرعبناعاذلالا تل اكن والف ل ةاو/ولا اكسر نافو اولا "دج
 1 | عش او ةوطاكوتيل او نايفوكلا َنااضبا مسخ وو زا يله صن“

 ا 0 اتابع سداروع تكل طعإ ذاكسلعل 5 !لمفل يلازم

 ] | ليل خلا طعا ذاك مخلاو ياام عطف نعل م ين بينك

 0 ١ انا ؟عيضائتي د بز ماق نيود عقم ريز ماق هيض امز امز ذاب جب

 َ . عااوبترر /وق اهعفطعلا عءانشإ تشرق عيل دل لإ ل اك شيعي

 9يلا باهت عافك 0 ا كءافوتدوطعرءاقف دعاقال هب
 ٍ ةوبارعاقارسايتلاوس الار غاخ ىوطعملاو ازعزابف عارف ناكاك 5

 0 اا تراهن ا ؟ اشم اززمو

2 



 "هرب عقتيزبارفملول لئاف كيلا غاوي يناماما |
 اكو اوبلاو سفلاو اولا لدن عم يبت اها كا وحاو لب[ يزلا
 ريبششلا لاس[ اريغعدلخداعاعإ شن لو اهتالوط لك الص ١

 انللسيبلا م ناي لنا ةرذع ات تااه ريشا ونترإوق يزلإبىتنا
 طال ان هده 2 |ي و 1 م 1 : "0,

  كاينلا "غبانلا اهريم ةاقرنعلا عم "لما اعلإ سلب ةرنعلا
 لنافايلاى م تصرف ةءذعةله عي ةليصفلا نوبريلامزتعاذ ١

 ةحررلب قراغا/ ليلبز ثغر تف ليت انا ةاراو سلبت ١
 . ناكخستت اهزبَح ةءدع نإ ميا ات ٍرببنتى طاق ةعزرت
 ةارجالخةمل او قاداخءاندوو ةءذجلا لا دوعب كنتم ابهساو
 هروب امم ناوُهو بلا اهتلخر اهنا اعدابغتي و طفلا

 .ةنلوعو ةن 7 ماكرو ناو مالاقيف اماصول/اؤئديعدشو ا

 لاا ديف تلقناف طشوتلاود هلا ةيؤلاؤلمتس هاللي
 داسقنساللة تباع برو ايجشءانيلا بقا وتذال سنو نإ
 يف ,كثاوث باهت لعل اوبتلاز امنع ةذاعتتس اك باقل ار
 انيس موقع لاس ا ةقبل رج زاشولدم) ىعو ا ةرئرقمو القررصم
 بعل عبزعو لاول ىلع عن لوقف لب الا عنلا اهنا عش ول اق
 . *ءافزغوش اويل بر ماشإل اق نايلوفن لي ةلمرلا كاك يك

 يب اب هايل عرقو لجل عن ينكر ا اًهتلا السل :يالاقيف |
 ىن: نواة برْفَِهَلإل اقيخ كيلا ىو دقورتلا ياراقيف



 ١" ازعل اك نايببزاانباموؤلو كوششلاكيار انين 6
 ا اينما ات يببزلا نبات اقل اضف ة/واعئا دق ان

 ١ لوف ليتجزالاقخ نيدبلا ارش ةيبلم اهفل ٠ قتبيافرال اقنليالصو ةحْسْئقنَو كريد قاف ١
 1 0 اننا زتلختق ان لب ير 350 /و 1

 10 مابا ق يضف لوقف ديفا الا 9# انكارو نا
 ' ماهفتسالا لمشيل ءاشنا وارد ب لاكتبز | زن ما كتل وهربذم |

 ا رتب اك لونك و ردك ب تاكلي 0 1 ]
 ! ياي امرخوب اَسّيذ اون ايو مسلو /تااربجا:ااوطعت
 ظ ١ مءايدربو مص/ن باوط هسلبن ااا باشا ايلحلا !نارقرا

 |” تافارلن نانبزاهاولاتيضقإتلاقياورلا لورد
 | هذه عومزكو اعز يجب وعقل رس | :ةيرم م بَسقلا نايت لاوُهَو
 هاد اضلابانلا زخات 0 1 و نك م يدش بع ا
 . ةايللاك ريق انين اتامو تروا يد ابلاة رس كلا ٌىريلا

 - ةنطلااهفا اوال واتذنف ةروشلا لهوا نات ةيبظكت حجب
 ف ئاعافو كيا اون لور ركل ةاور لعو ةفطاعت افلا | ايو وت
 ١ 'فرمةيبطو د باف جال ارإ/ن اكبزلعتن جبد :/طارربص

 | داب ودبل مقد# لزج وطعتو أب

 '" ام) و ناورلكوف انانا ابز لا يارا طر فل 7 5
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 اي)امعالعفصنلا تاور امآود ةفغخم ان اى ءاثاراعف مقالا كلور
 شبر ىلا عللوططو عت دامو َقرَسْوكوحَأل لي كونكر 1

 ل !مهضبنبطزو نك ناشمتن اهابزإ ايفو لع 5 يتسلل ا
 كح زكونكر جو د اهِلعرْخَد /ذ/قل ذ كريغ لعب امس! نوليذف ا ذه ال

 دجاكس|عإن|رلعارعسفل أوج لوفد تالي تَسْعَو وار
 ١ رشفلإ يوفر حا افا لبق اعبإ اءاللاكباننوليريفتلاو هم
 دعداعؤإاظ ف ضو الفل ايروكألار 5 ناب الرضا عاب ا

 تلال اير تاع لحنل ف ) درت ةرباشل فتش ايابك نع |١
 فز لوربو اًمديل, ركل الجزلايئَأ لرسلا لاق الغب اذ

 لو كارلا زمر لاسكي داب نا ل 20 اكو دوق دحأو اههانعمو : ظ
 يبس خو اهلاو ده قياخلاب علا م ولع ازلا قوعشولماكلا زم

 لعش رف قل نابت (هلارحاجل اك ةنبم انلا 1 نعم ولت و ظ

 4 مفم وت نكت و ميذ كوت ىلا ئمابفلضيفابقتمالل نإ

 ص ]أ إى الخانرعؤهو ُبكلْخت |قالفا ةز احا نم هي
 الأو ظيبكابو 5 اخس مده ْن الزم لا قولو هو يفلان م 1

 َى لل لارا بنم نمط ميطفلاوف وزب ل عد لهي نزع اع 3

 درب ل عفل باتي ما رخو واظلا ىتسؤم_زمهوفب عوفمايطلخ
 ءاهشرلؤ نم نمر كو زوجةلو نمؤل م. / يح نملو رييصلا ١

 داحال] عذر ا فرن فال اغتنب عيوب يزال ٠



 .ه هب جويس ديمي محسسمولا ب. دوي مسوس + بمسح ماب عم محي 3 3

 و ابر عزوعزلالاو 1 2

الالا ابنرعازيزيكنل غشسع_سلقز اف دوملابعفرإب لح مسابتلالا دهب ف
 0 ل

0 
1 
١ 
1 20 
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 + !نكرز انا لكوف عمنا كربرالا هلووعشلا ىورضز ألا ناؤ

 ”' اننا ناب اذهور بدن كاع الط لا اصاَحْوَأ يشل م نكي اعم
 0 عينات اهلبامن ا قبقفا اهلؤلْوَم لكذ اا وا طضلا غعم#
 " اانلاو قرلاو رازربت وتب لوا ؤ ب شلاذ ايلا و ,لودءآقلا

 1 0 ون -لههنييدقتلا نيزعزم ع عما نال صير .
 ٠" اكانإ ادق عن لوتت تلواو. ةكوراسيبلا الاسعوا كلغ (١ |

 | بطر سا لكاشرا نيحناحما اكانا ىف اها ضيا العاب 2:
 ١ تلقؤنلمآلاو لوتتزعافاتنب ءلوق اًقزر دغر اسف زيا

 ١ كلوللصت 00 يان ادا يقل ظ
 ظ ش0 ل 1

 ١ ( 1 1 14 00 حسبو 0 م6 3
 ظ | /ىلوقن وتتومو كاهسئو مو ل ضاز متل ليوبت]وطد اع غب 0

 3 ١ اناءاتتلا نورا قلوتب ل متضلقن ع 7

 ١ 0 الن لعل ينو كما [نآستلت نم

 : 0 !ءاتنلال لل مييكشلا ل 0 3 0 5

 نبا منك ةلجاانل ب يزن يلا لال زمولتلك



 لكي اياكم قلرلع.ىفر لذ عرلاو اكو مع ١ نأاكع

 داهشتم/وؤفلاوم ناو سفر رقهرلاو انيس ليل ذ اًجاةمربصت

 00 16 /١و نبك اءاّمتلا !ثفزحانفوك ا واولا و١ 0

 كلخد لونيفتلاق ني او نينكلا ءائنلال الفوز وت ن الاى

 نرنكلا ةةئنلا رع ةفيفخان ونلاك فز متلقناف ثّيعانؤنلا

 ظ انو عفلا بق ”يترلا غمشالا تمل للم ثل6/ق نونا فدعا

 كا عيونا لهضج نل رف عرق كيا هز امي عي
 لئاعل اهفزرزنف لف رس ع وتلا وزقو انكاس اقل لع دونشإ][ضؤاب

 1 لعفلايزمتخ لع هزت يفتت مئالؤم الت انانيضا م تنالو
 01 0 كهف شرقرقو دودو يذلا ١

 ياهلا انفغ ا[. وأ هلع هفبرشلا ةبلر 0
 رجيم اهيلق مال ولاد مالا. !ماتيتخالا يسب اع
 ظ 196 نمو علان اضراب عيري نوعقف هت نجلس وعد
 "لفعل د غد صولا دك ]عل ال دل خو رعضلا قلى لاري عمر جتم

 ان ٌعوانيبو اباه جالا زاماز يم نياك كقرل اواو رزغو ١
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