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 و ممل م 0 انزعاو رسل ري والا وئبجوداو يو ا وجو :د ياش ونجل نو وو 0 ويح ملون 5
 - ات ا نبع ناعكو صم تل طنش وفا كي ثول ريع ا 7 راب اك ون ا كوك انني نه وكرت خلا , ”نع نموت :(ةلس دج كح دككنجإو 0 هيب لل دكا خم ضار دور ابل د سيول وا دنت رضوحسال 1 هوداو وه مانرجع لائم نال
 ا 1 اوال ةرحرم د ا 1 20 5 0 ارا الديد 1 كروس 0 طلو 6 او ماج ا
 5: 2 نيف اوس رح 00 جوس داون وؤخم د
 ةام>او ل يحواطَحو 0 دق ماو 9 000 ماج نسوا تسجد ب كار طرأ اموال ا ممح ' يطا ىو اوك امماد او ميللا وة تتوج رطل كاب وز ملا 5 0 : 0 ارح ورح جروح 6 2200 ناطور ْ
 | كيل ليراطخا تن فراج بسرطان اطار ءتحز مسالا 000 2 را ادد كج ار اطجوطاجعل اطال نايل 9 0 ا اح لعوامل 0 0-6 0
 7 و مزور فريح كنا لاس 2 ملاذ حو وبول دج تراس | ١ رزيق خلا ةفانلا) دا ل ةالطخو ا طاخو نر عكا هوندا تاطحف أ |

 ١ 20101 سدو نع اكلا تشكر ل ل ا تانح 0 | :راطولاوز خوان يك ولا راحو نارنلاو, يطلاوا ينل عدو 7 :لل ودام مرور ارت جاوابانإلئددوا انك دوو نورد تسرسو تب ولك ادام الطلح
 ' اه يطوق 0 وسلا داوم رفح حسا اهجاخو رشح 0 (ساوزيحل لسا
 ضدلارلا جورح مك اال يوان رز عضو ايان نزنعاف جاي جد 0 00

 000 أ يحين نزملا تعد لاو جرحت د١: 0 ٍورظْلا نيك ا دادو 256 "رام

 ركنا اياب ل مس 00 هلام
 مت او هالو ثلا 200 قبال اف ليلا نع يلايو؟تيلا د ردا ,لسخلا ىنىبصلا
 * ١ راسخ يملا تلا تورم 10 2 زول بد اواكيرما سي ايتو كتس
 ورا ول ايلا طيات رطل ةور رينا يراود اهوحر سلاف ا 000 1 مت بسرلا رخام زد يلو برضا جاوا قتار دول لينك لاوو رو ١ 00 مهوب بلا نضاله ا عرس طوحلارإب هازل يار خك ايو

 | ل 0 ولم لا نعارثر تسلا ويلاه سا اهالد اسر اوىعطلا

1 
 ا

 ١ ا

 ظ هج مجيمصخ حسي
 3 ا

 سس احم ما اصح نا ا و 1



 ا 6

 الو صل : 1 2 در دو جاتنلارفا مرسول كنار رد ا )دفا دو

 او «يابلاو عابر دواز 20 هر ةليض'ى صب قرم هاوس '؛ :
 الطوال وي و

 ت3 ىزم مالت وك صار 0 1 2 >و رو رود نادل ردلوا ركون جودس

 رالي 1 هل موطن اولا ءايدد كير ةتموتلارخضاٍل بما : ا
 دورا و نااكراب نااكرلاو مضل” اهراس هكا اق مقار اقرتسار كنور رك ياذا ج ظ
 0 000 و ا 00 0 ظ
 طرا وثو هتيم انس انسثالاو اهرب 71 2 3 قرإإو يصل الع ضخ اميز“ 7 2

 2 داوجو اسلاك نلام إوععحامَو ا/رتكاطمل اورام ولي ا 01١

 الاوز يلون ارنا ئ لا يل احرار ديريك ردد د كو هاكو
 ملا انج كاف راي كر ذ ترن تيل لاو اندرو دمع #20 اسد . جربوملا : 1

 ص اشر غرو 2 دوو ود اود ار دوام 0 ود ١ الا الطباع انو رانا "ندا تعملو م ١

 لدم يدك موج كر سجود ار و ولجو ياش هاد نةاوزجدكددتم | 201
 ع ءادازإا ل لاؤلا 0 فك 0 2 "0 تجارة ارا ؟بفاوذ دلو

 1 داو وراي ياابن لالالا تاما او اوما ادام |

 | 2101 ةاناورذ ةنزمافب ويزود صس خو نول عض رمل نيكي 20
 2 اا اا نما دس ا و موو 0 ثم عر رؤى موب منام اوربت |

 ل 0 الاكل رمان ارف والسوم او لاو هر ٌرغذو لص هاراإوؤوسل و اسو ا

 ا 1 0 ردو و د ليو طائرة رهو درت ١ ١
 ا اً مَ 2 3و عكر ام :2موا لاجل ارا عوركا 0 :ناعألا

 للنيل لا صارم فدو حو طش رطل هريكو : ظ
 0 ٠«تضف ناار 06

 5 006 دل سدود“ أ اي ةماعلا 000 200

 0 ارا ناو مادو اوبل مرن دلو اهجانياب نسكن لتلاو نارا
 ! ءاوريتمو) زاخو ءاعط كرت ”هئهذاو لاو عنرو مه 0 4 راض 7

 سر يرو ارا ,ار وة اربخا نت ةزاؤلا 50 2050 | ا ْ

 تسع هيد ةحْسسنسمص م تتحسس سمسسمساست ب مسن معصم

 سل جس فحص ص تح مص موف بسم عسل

 دن داك
1 

 نها اثرت ماجرى دل ترص رف وحب رلخام” ناش اريام 2000 ١
 مالم اعلم ور كج و نا لاو خلطت يمان! ةقنحأت كفو اهواي 0 2 |[

 سيوطة ماجلان رو ةعار راو علال هك يذلا يحك اهضاخوع 200
 لا 03١ دم ان مان ونماصاريتبلاو ارو ولا يم هريصنلااو

 قاع

 1 1 2 راهرنة تشل اما, لا زا ار دا اون ظل تابوا ظ
 0 رداد كازو رطل نم واش تيصئرل ل اصل اوامجاَت 0 2 2 دارعز ىلا اجرا ا

 رجم درر ناو بدت برم ورز ذوي موجب امره 200000
 20101011 1 ] ]ز ]| ] ز ز 70

 3 6 طال وادا 2 هيفا 6 ذرة جغكمم ا درو يشلا نرهلاو 00 2

 اضاع اؤسحأو وسير ا 322 6 7 1 3 ١ دام ا احل[ ا

- 



 0 تلا 7 لا” سا ىو ا 7111_7دحخ 33 ا 2271599317770 لل الناناننب - ١

 "ل ظهر حااتا 10 ا للا عذابي

 || طيره ول كر ارواج مهاب مكر هول 2 اتي جيتبامم يلو يول برع تنرلاو ندا يطل ميا خا تدم يجتمع ةامركلا يورو 'ريرحوفلا هو وورود هنو رام صقل انترار سم اركاب وثنز امو ارنا 0 1 راكي / 7رلاو 0 وللا ارح باسر ءانيمزللابو زن ا6 نسم حزم فاصأ :
 0 وكيلا انيق يربك واط 0-22 ضاطراو ارو هكر ثار نخأ
 ايست ور دم رج ارو اهزمارهج و ا رهو زعمجإلا هضم ورح أل كيوللاو مطوع
 ظ ريو اويئاورورنا ماطر عزان ىاكيرب_ذلا دن يي ويد كوبا ئلا حج كم مان الابا نينجا || 1نرلابدلل اتنين وش 0 رامات ماو اما ]ما ةواباحوذ داواندو

 || 5اس جك 2 ا ريانا ولو اخبر يتلد#
 نامل خرط ول مالو ريدا وبسال دو تفطر طخ مصرين اهو ..لايلجرسلا
 | لايموت امير ردت لوز اواثإ اهالي 63 وابرلعك بسكن نونو دد 0 ا طاسا وول رافد الوادم, نمير اك ا راما ٍٍض

 ٠ | 12و ركنا تورط اسفر نزل نيا نذل نم محند تلاد ا يلا ١ 25 الالف ا .يقاتك ناموا نرمي ظاخلا 0 1 ١
 : كساد 1 م تدلل 00000 اوعي ط أشرب واهو لذ د>
 : 20 ا اىبارجب يلو جاو زون ديوب ةدوزيرعال اج 3 وعدو درت ىضد

 "وسو يح يد, يلد 2 0 نسا را بهن ركابؤاوملو قادوا د داق" ايو انقر ايد دانة 21
 راض ا و ءودحاو 0 رع اسد 37 ا ربو رح 6 و 1

 ْ منوال يذلا هول فاما ماج سانا 3-5 00 بصح ظ 01 ا انا وانو رك ةورو زل ع ليلك دطو مكن او دري 2
 ْ الروم ١ ا ار عكر نحارتحونم كار ومالا وو اكو يشم
 اذ تماسك مخ وؤكلا ور جو ”رورنئجا ضاق ديكس هج كرر ماني تامل : قروضا فصلا ربل :يزلاو ىو نوع يلا ا ١ نكسر ال ارا 3 ل بر نواب كلع يلع را دوال شما توت
1 

 10 000 ناو جا سوو هالصور + وروح : ةرطاولاىيملا ١ىق اَبَش ياللا اسم البسوس 0 ١ انس إلى ع رول زها ف تروي ليوا ربل دا جبر /اساربو اساسا جلاد سوال اع 7/

 1 طق ها رت قعر سارع هايل ورك يس اوم 26 يلو, لنخانخيتيسللا 2 اسبر 1 بأ ردادشلو تاو" ا يرتد اول كو نول تقوم ابسم| ا
 00 انتو عمرا ورا قمل رد 2 7 3 0 قير محك نا سس عوكل ابو سلا انوكدو لستم 1 بدار د روس صلاب“ ماسر 2 2 ديلا شاودر :م احسبه ووقت اص ورنا ضال فأل رز يصاب يهز اونا سول ارو يسيل ييسر نطل لدنك تلح
 و ًاهركا هوك مالو ص ايتعل ناعوت وم صيد دان 5 ل هو ةيهملاو 0 ك1 9206 نفد 3



 توحي جم

1 

1 

 ا

> 

 "ليون كسا يمساج ١ اناس 1 را ةاورس راو وع 1١ ناخ

 1 وع
 يك رضالاو انساك اكو

 رالخلا 0-0 هرراطءوللاو ةكيسولا 0 ناو ينط م طي لاروع 3
 و نمو يفر وسو وسب هو اوسلو و لاق ىارلا هر ةَليل

 0[ كلا حنيت لاملا وسل اور مشا هرجاامدبإمم تاسسور بورت
 ةفاصإلاو جلاد هولا ازهو سؤ ارت اوسللا اسنان الاء ّفاع ناك هنتوردننلاو يحل ا ظنعضلاو
 رباط لا جالو ءسحئلاو ثبثؤلا و: ةوسللاونسحلاوصربلاو هلأ ”ناوانايو ولا
 ية زيا عرس 2 تي ةثاوسوم» انشا هلاك اوس دو جرجا
 ْ 6 را انا دورماجرواهنو سالي خ شا ا ءاوسو نحصل هسا بو
 تالين 3 نالاوطجا لاس كسوف نازك يرام ا

 مخاوي :قاعد ل سس ناسا اطلس رك دعك 0 كفو ولتحل

 00 56 تلاد ماعلا يتلا لاو نك ذا نم 0
 طرف وراق ا 4 ةيشلا ا منو ون اىاشساتشو اونا لاو

 ع تب اول رايات ابابا ا 0 لوما ا ايون ند اهيا !؟رطنمو الس الو“ 3 را حارق سس!
 || فس طالع نما ايدل رايط شوز دوار تنور ير ضأن
 2 كيس ا
 20 قدس حرك ولت ا "رسلان 0و دارجو رن "اقسم

2 
 سوشي عتود

 دعانا انس نة 4 45 0 اسيوي

 و7

 الزلل ها دوور امس باص) دوو
0 
 أ

 لائم أسما ضل ادور جنا كول ومعمل ونا ىو طنا انسي جو نا نسب ةتاكاخم ٍ
 دن 95 اناا سورا اولا فوم ع 16نإو يتلا

 قليلون راو مضطر علان مينتالاو جانا يم رود يدخلو
 ٌْ | هادو وبلا ا نب نايمسو تاي لاف رايه نيش ع .ايهزاولا
 لااا اداوُس 1 07 7 4 1000 سنوُو ا ضاددو ٠ اطعا كوول وسو ناراصب وراسل ا

 00 000 دوام انسياب ئتلإو هور كن امج ضدنا
 لس ٠ هزلارطأ تحي م توربو ظل رجلا نوكيتك اينما قاتل ارتوسس 5
 يمل ب ماوبلاو لله هوك تاكو ل ابر يمالا ودول يشم دا امو كنا
 م تيدا شدا رلصا سرظوملا وعرف ين ان نم دلنس "بانا روصأو فواخر را
 0 انسإي ونا الاوجنول ارش موو جداا 200101 36 هيلاره
 ظ من در نر يسال هربدصنو هنوني البرزخ دس ديكحم

 | تهررافرم 0 ءاكحز درا ارش رعاشكو  هرحارعر بطيب بج افيو "كك سس لل ويقرر
 رسال ترو اسلي ل ةداعجفو وسل مروا
 ا لاف نعسان“ كد نيا عربد) تلال امو "لمد 70 ةدياذ نالبداورذ# 0 ًارحنو
 أر موكل و 0 هر مج هو لكس اه حاول مجم دس ل ودو

 | تايب داما نارسزلدال لل اب تاور كتم اًصقن تم ا "دام تيس ل الاكسنالا
 ١ اساسا العسال بس ندا / لح فن 107 22-0
 د م متجعلاب



 و يحج

 0 سي سيسيسسووروس ص يبس يسوم دمج ا ح عع خي --- حبي( ف ةييبشسس

 0-5 جيمز د زمل ادب سلا نأ قلو دحر 1 ظ

 اريل لانو مح اكن ران اونلالب ساو سن وعصيرب رفض نر وطنك اهسإو ١
 0 0 2 0 هذ دنع رس كشو 0 وردداو كرجل لع هناتسإلاه أش ناس وللا موو اير 0 وا ْ

 .ةورهلا فيلكو 0 دل ب دز/ رح ىو اسلم مك (يض وامه[ هوا وعرتنا صيمإلاو لا : 001-2 ا وتلا وصوم اص صك إل دم ةمفاخن لوزمو امج دارا نيئأْمم
 رمي 2 هند حَبص 4 صام يس الوأي رايصاتمئاط وقوم نمور ل سلام نم وشو و او نامل, دكر در لكلا نوطر» وسد ضل بساط نط 0 06
 "ا شاوهؤرإلو ع 5 ئعر سدا رس ضل ان تلال ضروس 2 ءاكيرتت ارهد
 ديالا قس ًرصو غ ,00 همر حست زكلاب تن شا : * ار صرغو 1
 نام اين كايجول مسخ نصا نيمار رع ويصرح ورجدرللا لص ايلع 10 |
 ' 5 ارح 2 رام ولا را مل زولش) سهر دسك الو ةمو اني زوارهدع هوة |
 1 ان ير الجماز وايام طرجعل اص نموا فحل هيه" دار و ولأ أ ص جرم كسا هاو ص[خ لح وردبسد راو يا وتلا راسا
 اة يلع ريو ومرور نرجوا عَ اضل يولد وارسل نوت نإ اصلاعا
 : ا ”ةايصلاو يصلح ”نلولا تيري زد اركاب يتلا ضو ”ساوأ كر دك دسم
 اادوصلإىس 78 وره وسر لاوررجنجو ريع متصلا داضلا وهدا رايس رجيم |
 1 مرو الا راوص راسو ننال وزال لوح رزكرب و سسنلا ةركادرمل "

 1١ طا ملاو باننا ضر تارا جراح عمد 0 ْ ا لوزان اوصل وؤبزلاب خب كك 2 هبه وو نم
 هد الراب اذا انام تي نوال هراشمملا ةراارعلا ةريصملاو 0-0 غمد

 وتناول هزم دا اساو ونادي ناو تو ويس ة تتح: مي 1 0 هوارة نسم جرتك زج يا يمول 4 00 مودم مو حك كتازبض تدب ريانا ب 1
 كر باو دخان ع املك 1 يدوب نم اراوحارنا ننس ويل ظل رمد وسر 74 - لذي تمس وا تع 0 صا ضارب «٠ اضل
 احمد ادب < هازل [سرص نسيم دارعاب ارمتسلاو روتالا فرت ادتبسل نك

 ابونا دن اجو يملا ءئعا لاو الغ خل يربح يملا كيو ذدلا
 1 راو هزار اختار تاهازملا وْ 5 اة رظرع و ةمكابنمو اانا اداب
 حكوحو عيل ' لسور اظنه ةدضوحو و انا ما .ٍ الح اطلا د نمل اوززملاب
 اي ضررا يوكل ينال مؤطو يكر اور ين هز دداطسبا نجلا اود
 . || اج انو دحر لطوو د١ مارا ا دل مو اخ نرمي جحر لان ناكنوت هانا ظ ري مذرجؤلا كولا بيرل 1 كسي عدوا ننال هع ملام نناوصول اريل ًارخاو
 ملانارطاو 0 رار مري اطل 0 حيهم ا زل رحال جما او اد ا

 . || ميص 0 5 يرتد 9 ورسول
 1 0 كير و ريا تاما اد

2 

 2127 اس 2 'ءالوضو



 هيدحيسعسم ل هس ب لع د سلس فسم عمو سس حج رو 1

 0001000 انيادنع ضاوي مكاو ذل نامأنلانئانم رعت منكن ة اس ةيعرلا:||

 ١ 5 م ايمان دا "واياد او اهتانطنالا نط هذ ادوءط ةرانلا تمض 7 ء ملم بيسان

 ا ظ 0
 را 22

 1 اناليع درحو فراك ذل كاسا نوط دلو أ

 يل اي ولا 2

 طائل ولئالاو جىرل وِ ركاب اتوا 0 اوصال نزلا واس رجع رام يل يناطاومدكلا 7

 ذاق املا الر بسلا ريؤتو ولو لاهي هبلة نصولاوأ ميرال لاتملا

 2 د2 اوي اهم هر واذ بجوال موك علا« او راجت هان اطج لاو
 ا و رح طلو يزد لاول اب وملا ةكعملا "لاو
 سايل لوا ىره دا ا ان“ طور ا زالوا هولك نمو كذا امنا ةكاطلام اظل ايحلص

 ومادام ط1 هامور هوو ناو نح مل يابه راناًيلارنرح_ ريتك
 ا هظال بس لما عضال ىو يرط اسمو ودهن وما وبه
 لوح املا هزل يرام 25 دوف رمل مد يك اولعالاو تدم طا طالبا
 اير! دان منول نط د ا ظيهواز و ء او ىو ان زك جن هربا بوم ايلا انارلاع
 0و ردتكو واتبع اجرك اهظلا اهم الاوقاتشارملا مويا أ اال

 نياسل مروي يا مايل انآ نم اوتو ليش ولام يتلا نجا بركلات

 ملم رداع ةرورولاطو توروس ديا ا هارطو ردا نوال

 3 تسب عسوشلو هرم وم ملاو حطع م اظوءاضإ اهاووريشلوْرم .: هوبا كلو ري

 م خيام احا ا *«يجلا_دربهثلا ]ب صفوت ' تاتو: اتطلاط وسال الراو:

 |ةلبتأت روايه كرت هناك اينو مزكرالاتج فشلا 2 ا لذ راع

 دك 7 ا جميرا بلل حالإولا بلا امسك هاو زلم رع رطل واوان حبو

 ديما رم 1 0 ا ذي

 اناا هرج كئظل عر 211111111
 2 1 : !نيفاإ نكت
 08 ج7 اهشرلااهفلد اهلعورتز ٌدصيلاَاَ توا كرولا قالوا زميل صايد ةقرململا

 ةرطلا 5 انما ءاناذ دزاودم دانا كانوا ذم 0 يلكو ذم دك نانا أثرلا

 ني .رلا ءازع ولكل نانا عسانا ربل نتن ارك كولن مل سود رحت
 5 0 ئنلار امال 2 ”اتو رطل وكر كس يرسل "نق دطيطتو كم
 جر يلا اهلعتلا نال اهرطغ نب را جارمحا نسل انضر مانكير عطف الوز

 . عنك قال شوواتلا نيف اهعكا جانا الا ا داوي نكر طرب ين انج عسو
 اهلا د كج وينك هيا صرب طع دانه ج ساق يوكل اج هوو ضال نجار مع
 6 فاما قولا تول يزاول أ جنجولارجمل اجرا تجرؤ
 | مرا سجل ا انعنكاسملاب يومان ذو 20200 راسنا ل ل اقر 7

 ع ودلع ميطتسد ال يدا دنيا درر اكو رس م يزاد وزاد ذلرتم حو 4

 | واكس ضاوي 0 هلا فاس تاو كي د 1
 0 تا تأت دز 200

 مؤنلاو نيهتلاب رع

41 
 مام



 تورو فنك اههدكرلا مشو »يلوا رك خا ونجم ةرتبلاعوب أَن الاحسن سحر جدرولخاسو 2 ل ءاوتاطاقتوز> هناا ذ تق لعاحأ| * "رينا ورمل الناطور ري ظ
 اوبل .اندلاو يحلب يزال ىلطاب لفل سلا ىلا د جاع قف !اوريضب مرهذا م رظان و تاتو
 6 نوركشوامنل اش اهتمام لمن كمركز زنا ري حوش, دا واو نس 27 دولا يامل ا :انضانلاو
 ىئارلاربدنلا قبلا لاو مولا اورلا اوومللا ايعصلا| ىنارلايخلإو هربرتمللا طراد وزنا هسا :اًرِيلا ' الس دال مشو هان عضو - ندعم اسوس دل كيال مايك 0 ايام يلا: نمارارلا نمو داركلا مك اطل بَ ”ؤل اوزيل مام جب 5 :رزاقرلاابر اوس نانا الإ ) بت اوان: طل ادرس نيو هزل اا ولنا مس را انفاعتن افتسلاو عي نطو ليل يروون 0 مدام ىلااقو نيرو دل" "ناد وزئرع ل ومالا 0 تاق 0 جيك هظاولصأ و روضحاطلا دعبل ركدلاو ظيلاو ةا)نتست لاو انام شب لإ نمل اذ «يج الا ةمطَمْلاو جزل ونا هؤابشام ْ ايم ملاو ىبقو ابا جوظلاييدشاسع“ نامل ع ؟د جكس لا ندك ايري رد اك | ةاكملا نفاع 1 يك را شطر فلوو مطل داعأ زا انو و ا اللوجو ر طم مايو منيه ءارالا اصنا هنااا سخ :رفد ا ورمسنالو] وت واذ ةرثعخلا
 ظ 00 وهل لارأل اذ هرك فرضت با وشو وإلا مد زصرب امو امرنا نارا ايسئاوننلاو
 ا انحف هات نذر انو ١ نجر ير فواد 9 اوفا كوخ و زضو هضم ١

 لينا زاجمالوأ كارد ميلا رمال هيلع رفوف نت يف راق نول ف 6 رنا ور ارتب را 520 ”ة نور ارث ؛ 0 حصرا >ارقو ماراغم هز راق وة نريمو ةورغمو
 اررضرملا تورم اواو رش ارش ززدانلاوسرلاود نمر لاو مرا ضو امال هلال
 راو ادار جمر ديول كيه ليلو هيجل لل وتسلا وَو نئاو ضر طو صاح افا ”اردازعرلا عجو |
 او نامي حو فاقت ةدانلاىنارفوارنم د كايزنونوطاو باعوا تسال ٠
 نس هول ضو قت ») نيرا طمدو كذلا للود ره هام ساإ ومرح "ياغي | قوله يك سلا قون ادي نحارو رولا نت لست ضررا ينك 7 20 قرفلا الماما | ١ 0 اقتسام ةاووحاو عنا د ناو يول دوا وزع وسلا ا جان د لجو و زاخو مداولات اوفا ازد اج نو روراهت ارم نص ض ا ١هرظتشدولا | ا

 أ هوز دزع |رفانصتو ممل ٠ هانم اوال أ مهلك خوتشدو دان هوريغ دو اص زطوو لش ة أ انصضو
 0 ءرفرشريصو ل: ركل هملاب: اقوا اعلاف رك حل د ءانإنزملا انتو زمول عمل مارلا تحن ”يملاو ىرزوو تيار يؤتحمرطع اع 0 01
 ءانيؤ سنحت ضي نان ناك )جالوت اكابرزيس ىو ثق اهو ع وشو طوع ياا او
 ميلع مظم لزاما ل١ اورد انعم موتو تنم اهيقام الايتام ىةااو مسخ
 دايغنورعانع زك دذ مورو دفا وام ةاماك هدو ورااىرئمخا و لولو نمل شعل
 كزاخ عالؤوتام عمك هو 0 اك هارد تطاو >ولا لاطاو هم مرات لعررجو ونش ادولفم هرج نالوا هداف 23ر2 ريشا ١ ةون مج نك جد مافاخ جوف ناكملاو وماحرحا يملأ
 رول رع فن اوكف طز 2 :”ءوافملاو انيتاضإو ١6ئزق هانفو ردت انفاو

0 
١ 
0 



 ا نإ

 ١ تضر أرجو يل ذاهب تجوال ربا بارك يلوم ىماناواوللاءانواتنو
 ' ناحورعلاب كنا بنو هيلع سف لإ العب
 ناقل يالا ورم ل4 ءاكزيوأ د ع ملا وبلا لاسناسك حلا اا

 مترا كيرلا "انس ييلاوط نيكل يار نارا راد وانك اوريجتلاة سان فلا
 ءاذككتت ىلاطو طلو كولا مطوبلا ماهل دلو /ول!ووئَحو" اننا نصور
 نزيد ١نطودكادال نيك: اكو ةيانشلاو) سلام .داعار منو نلاانكو جنك
 58 متو 2 مرنلا رك ةينرتولا زج ض كدا لوا ما اى ويا ومو نحو هتك تاك

 ضر ى واط ورمل 2 هد رنا ران. الب اهوطماب ١ جملا يهوى درللا داس ةوركو

 ل2 اردا وك بو ردنع بلاورويحتو دنع اص رلى وكوت اننا ةنيلج ذا
 0 اايووزتلال ّضأَ سندا جلو اهو نيستا سرت مكاو مترج ىلا 0 ضرما ليرلخلا

 ا . انركاوز تملا ت نتا ودلا ننىركو فيولا يقزكلا يانا كوت ايركشراا انرلاك ماودك وجو ١
 اور ازئاطعا لاس زيارلإو ةعّبو تك اسركأ ًاوطلتحا ا ؤاركر“ هليل 5 سرا انو: نامركللا هاذ نكلاو

 ني اكو قلع عفتك اا عل رم ارحب كو شال :وشكو ده مرسلا و ةبرسحلا 2مل مى
 هدا كتم كوئملاو .انلكانىدوزحءاوشرللاو نحو ثنل لكن رلط اي تك هتكون ةيلسوفلاَ
 .تتاواقنلو لنا نككود ويكي وكر 'ءاكو اسك زم ميلا نع ىو اهنا ةأرطاو وماكو ديرعج |

 0111 لاي م ككاو باك امو >ووسب واهرإ حلل تمم هلدو هديل دم د

 و يكمل او كذاب نو اين يحبوا يكيسوملاو يفي هزات ام انفو هازماخ
 210010000100 انكود> ك١ !اجواصو ارمكو ناكل ارا ةرتكودثنكو عج بكو هناك ْ

 الولاده لة ولاماو لام” ئكااورمادر ستنلوتومر را واوؤضما حونلاو هدرطا لاولج درسا عضالإو |

 اسم رمح انوا راي اجا زك تالا ناك فضال تملازحا يخرق! انياب نلت ينام بارما ٠

 هل ناو ةنسالا بحدود اهيجاننول اهياع انسالالؤو انيذس“ ةعارز رالف واسال الح شدو هن نكألو ١
 . نيبلارواو ارزس بح ئكلاو تامل ا ريطع و مو 0 ء و ديا

 2 وكيلا تاك 5 ارقوؤعرالا لبو نول لعولد اسكر ' نشر ارجو غوتشلاوأ هروب نأ دانساللا |

 ش وانا كنان نموا نم ولن نمط در نسر اد ناب ددطتأ د ءاذا دو ةزيطتمر ردم مام |

 م7 وواولا و ارططب ركاب كا ونكون هذول وهجر ؟ُىَكناو نس اغ اهحاصل يواسم امن الا ظ

| 

 نمل طا 96 زك قيل مجامله ربراط طرسلاهو مسرحا رك“ اكو: كلرسك م16 |وسسمألا
 َّ ايف تسالني رطل لد بنام و دلما لب ضال او وبا رشد هدد هواي
 2100 لاو نك راكم نورا و ميلا خلاب للا هَسريَش 5 كرو دل ضراورتظأ ّ

 'ةارولايليجتالاهر.راسبلا لغز يو لس اة كو .انيأرلاورل ساو ئلسا دكا
 ميكر يدسةلكور دحلان رظمك وحان فخ للحاسوب ةردعبلاب نع وزفسلا مار مناكش |
 ْ متاياعو كو اة تان ةمكلاو 9 ممرطنو رو مو ديلأودسدحانباهو امنا نه ند لت

 مهبط مىزلاو ديرك ن اكمل هك او م صوم: لاو اهحاواسجوةرحاون وكتبوا ل هيكل وردا فار
 اتم اههجابسالا نيد يمتص وب وز ئه دلع وح حر 7 كو يلدا ,ىاتسد اين يول 0
 دار ضال ا امو لاو ا يوت اللودم ”ككو نكي رتل ذك نكاو انك

 اكان ءاناو كبح فجاذ دانون توك انيك رك لو يما وش طع انك

 اوك

 "الا 7



 1 راي الو كل دوبايو هادف ايف كلارك
 | اا, نيل لحل كاهاد إلا لري يي ل ضرما رادو مالا :نا"3 لاو | لك ولو وح مرا وسمو زنعلاوسروونرم نلاو حوحو نما مولا تبتكر امنع هر مااا أع 0 هرم مءإغ لوط وبأع رجلا هرمون ديرتنا ترق 2 2 ءأ 5 ظ

 يتلو مدواندفو دب ص اناوتخمر) لونا اوي يلوا تالا 20 راي انا
 ْ يا وايلر ولو“ :ىيلو تاكل جور طتك ءايذااو هريس اولاد ويللاو دعك 5 اريرمكي و واولاب أ ةوزتلاو محو لات ةياعك “للان نونا أ اجو كيج علا لوا تلاد لا ووك انو اديرمواجلا دز َى هوقو تنانن وبيج يام التسكين ناار كلا مضريل ل ازنيلا وسم
 5 لام رامبو | ط اطعأ رع هازل هاركول اذ :نياوؤسو ئدالاوذر ليه رثو (رؤضلاو | كدب وو نال نشل اس ورث دحر لنا :ةماواتسأ 2 كوز" لاو ىصط ان لو هزنرسل رأي 0 أ السا نير اخ ال هر هنأ كو كبك" ان ىضوو) مروا اربماط يللاو تاو: :اشاوأ| زدو طورت سووتتطو ماجور و دفع > حو يوصل ايحاتنان دف كلي يوم راتسعو ملجم
 تار لا الا مسن طوارس ارو دا6نال جاو قات عاج ب ةئط دلااوراظلابماحوا هد مليا رطل | طلو د و كرب لاب طنا مشان ووتر وداول 20100
 هذتجامأو راكد تحم الغاط دياتنارو دنجفوت هلك هو الا كنان دطنلكو : زك“ اول تك ل

 يار رسو رهاب يدعي سرغط د بلكمو ل طد أ ونعو ”ائاررلع مولر ءنلو ماكآ كو نوكورسو راع تان رص نك 263 نشل نود لت لائبلاءرنازلاماعك'اًلاو ا انا حرك
 نإ ازا لاو ساو وم ره: نمت لبا: طوال اخار صدرت الابل 5 0و جر جك ويحد نط ذ طخ لاو ةلاوعتونسا ورشا دعو دب زلات التو هو مجأ خل
 م 20 "لالا كبس وها طدجوب عضوا نيل وريم ذوفا + إو اكو ناعزاتسل
 م نورد طع اسماوبارج ا ةدامتوص ساو ةيلاوءاننلا ناسا م تاطبا رنا راو إل دوس ماطور رحب اج بنل بجو مك » 00 سنا ثول
 يلم اطل "و سو مدربعو مهقفس د ةاورلا لطرد نلت ارو دنا تداو# هاو رو دينا "يظر خوش د ورح
 020 شاذ زعأ ناد قرر نئامضو هر ا نيد وسلاح :ضط عرضهم ماو للا
 ا وزد هور إزرلاو مامطلا رجم ان اييرطلاو الإهتمام < رع ضرلا ص فرعو
 ابل ن قرم حيا هلظنلا ع .جالو) جرو ناسنالإ رمل هرملاو ؟ورمو درعا ججومللاد |
 ْ 3و 2 ورا ردا ز> طرعان هامنارعأواثعلا دانصو انا ١> ارئازب تاملت واذ صرلا لا عم ةلمارشو ماي

 | ريوس نه لالاراس دركبو عما مضر و نياك ب ابرعم زم "نما ا
 ا | عواروطسوبكر وقاو نع" ةرعدواشم ملاك ولولا راعيغرلا لنهاية زغر بر م
 أ اسعد بلا سنو مز طوملادؤجرلاو اهاممرذلاو ناسدا محو نم يا لكو مدح طا ضار ضأ
 0 سك ل موكيو وامان ئةو ,جلاباةلرو# كمر وأ كله عكر 50 ْ بدل ير مياده باييرلاهز زمان عو نيملا "قام انيماجعكا اطعم دطسو خرطلا“ نسكو |
 رسال 0 ةددلطلاو 240 طورن وام جدن دامو يزل تيقاو ن رموش |
 2 20001 اوريو إب نس 2اس دان ؟ىلكومف ردنا« داماور 7

 زر هد ساوت ىدادو دس ينيكو نو دوك ماس روع

 ميس سس



0 

 || مهم سرنا ارنجلأوأ ولعل نضال دامو نادرمب انهار ابد فيلو إلسا كوس وت
 رجال لاب م لو. امجد ندد محئنرلاول 'دلساو ار زغ/ دامو ةاثلم مركو عد )م زو مو ملرولا
 دلع يؤلا غو هلاك هيعاسمو هدعاسرمألال» مودم ج ملل وكلاب "لش اوربش او جبرا لوطرمأ|

 تقلا: دره كلا داب هذ ُولْمارَتَ تود ئيْممو يلم دطعا كسا أذا اهلا هزخلاراموسأ ركاب لاو رمتجا

 مادا واوا نطو انس: لاو ئرعا» هدمو مرسوما )داو مالا دكار 6 هله سرصممو
 راسو امو ة>لازضال ا ةانخلا ارأنم "ابنت حلاو مص ودا هلق ةُسيرْملاو جرام راحل >نجيشلا

 2132 داو يمك وشموع حصير ك و و فاو حلأب“ ام :ىهزرونسللا لم تاي دقن دعك
 00 ماو كنسحا/ مان 0 ىلا ذجعو
 رتادال ال ا نات كر و مقدنعو دمر لع فعلم و مان نمو أَ

 ًابالابازو معن حا لا نيو هاك هريحل دجو 5 ا جرتخلا الا ةكرعاناتللاو ونقل

 ايوةونلا مالا ونورعإلاو ءانباودا انو 200
 اريد ااؤطتويما ولاعدم وسحاب رح نيس وجا ءىذتكلا ءزمواها عدا
 نطو ادولارعالا/شوقو جوحئجرا ارا نو ملط لئو مهرة ىضر ابد لابو قلاء كسا

 موناورخلا اةملاوره ريختر دل يدان اوووساىبوكسال هذ اكو ديطع.ركلا دمر ىلأ ةكبزم وم ملأ ش
 عطا رولات ىصوأ وتخابوصلا جاهلا ىّبلإٍلعاولصمالا هلو نواة دورا مت اوكا |

 2 نديرو وس جدن ناك يبل |ريذّصن حاسم نود يشزمل ا دوس انهم
 أ لو ضم ابار - طال ىرظوملا اًظزحااو وطه رمصبف ازد للعج كر” امو اس ىلع

 ملظريرطعو مترو ريس وز مرن "عونه وص أَنْ ميك عاشو رما وج كرت شل ابانو نويسملوا |

 او ف عت نيرا "همنا نارنكو حورجوم 2000 ةدراخلاو تلي دحملاخ .||

 ٠ ادعو لونه نيعلا عرهو .أ اكو قليلا ددب اصارعتشي يع وراطعإ الخوأ ءإبع نبل أم

 ا بدرب اءادهكمعخم لَن موني اسلا# اًعوادم ةباصالا بوس اني حول عن

 ملط ردا فوك ز ادب رو رع ذو حوحو اديه دزف دوارب اللا يش مانا محلل اههيردوطامهوو رحل اناا

 اوزيل ىئولطولرستناوزنمإلا مزغلاؤ هرج او يت جنم لوكا هتار: مة ايلات الا
 ينسج شر اءربرعلاو' ةرملا ىودامو دنولا زن الر أو ةودرطلا م !لوحتلا طار ستار دو
 0 21108 همر ملول اوس قاض ادا اا
 لوم هوازخضو هنو هالزمن كنؤتيو دا لع انرلةرلرطمو شاور مك 0 :اضارع خادم اكو
 ” نق رئاسبو صنم يأ كأا-لوزب الاون مال مع مدرج موري مدكحورزعط كيلو ١ كل
 لدليل داس: واود ةرطلاو و طلخ يؤجر نت مذ دو 2 هانا رخو
 وا دو سذإو ىلا و ماما رجا هرعت اشو انمسادب هيشاالاو ور كاوا نبونوأ موي دار
 داس سكتش!و هنعالجنعردا يضخ 000 رز حج دا كسو مالاؤوشللاو رح رد نيو مصلاب
 اهتوعارتل طرت امي ندا رل ىالوصملا|ىيد را لرتبو ةبترموو نك, سدجلاو هند شيد نأ
 الاربش زرقاوو وردوا ليسو ذل :اًسلاورجؤرحوتا لعن يو سس وتاس نمور ايف
 ناو وسل ابل اه 2 ءارل طابو فلير نعناو شا .. رزان نالارؤتملا

 3 ا ا ةودزدداسزءر مور غلا لوط ايل وسب اند ولو هو املا نواح



 ممر احا شم ددوزيرو روح ةانضوهأّتدو ذو[ ع وسل نمل وون أنس قرط وخجاوهوو خوال
 "ا سلا رحل واج ةدراجلاو مدخلا ئيتمانش او كفي نثوا نوندوكلا زر ؤوعم ىَتذاو وشو
 له لذااتاءاس لور 1من ورانا لا دات نرط درجت ا دئتسأذ حارنوإبلا اب كوحامإلو
 03 متل راسلاو هكرع جوت لاراطص رشا ريدان وعزل نود درتوتملا اول نيشا ادرئداقاماق ةعاس
 / ١ || در باستا رداواهتوابأ ديار ا دوت 00 جرح ةناوإو جك ا ظناو رود اظونا.شيددام وزو
 ١ ||. ةكنؤعش انوانادصلاى توتنلا تبدو حجما اطل اور شلا لعام اديس اودعتجوتبرشلاو
 | كوه جالا تطتر ل اكن[ ةوجن طلزعرلوت ايد
 ١ رار ىلا نول يومرلا |ىنسملاوأ د ثملاو :نفاكت ادد كلو اعدت اخالا أ شنتساو
 ل ةدرتملا مطل درثكأ عل | رظروهرجيءو ويصاب قزم لسن يتلا قدرا نمسللاتاشنلا
 1 59 طرت ,منلا 0 ا
 يرو ضم انو ان تحال فورخ «ةقرملاو ورعان ناو ضاقت ععوجرلا اكنو تؤنرطلا
 و غو ع 0 عرضلا نينا ااا ىلا لطعالو لد اموصعل اكن ءاكن
 0 ءاوئتوا وزان لنا عّطو وروبدرلمالاو دريل و انماو عمرو يتوش مااسورزو هاش
 | واول جيرهالامولا :لاودض لقص ن هدو مانام دلاماو رو طنا لا هبو فس زم لانو ة قطو
 ْ ارا كنساو او" نتا اندلتو قايد سيزار خأ ءولطو رم عام هول خلا طوتعسوا ناو

 ين اودي ناد رون *اينرطل ا ووسيد“ ابو نين نمالا كلُ اخ افرهورلو طحال ل ئنالاب لا عا منع "اضا |
 ظ ةاونو موانع 0 2س اييشلو ةاطعييلا .: ودرلط هسا وجر شرحا هو اها تركو ديباج
 ران دورك و هةموو ع 1 هاداكيو هرحافأ
 ايف عيار نيالا ةكرشلا ا اواونا ىإولا |

 ٠ || ةسظوناوأ توزر وابا اباوة بور 0 ا .زمل نورا ندي هيبوا .جداشفأ
 (.٠ يالايوالر شما لاو رك ابع ايوب ءانووأ يجول ا بونسار ودك ذا ممالاو رز بزبدة |

 حدس

 م
 0 | نيود :رااوب تناوب يصملا هاو خان كدي اوؤ يكاد حاصااب دان :

 0 مولا يصل و أولو قولا انلخولا يكسفتنأ تب ينس انو تلح مرلائقانف ايمو نم لعن

 1 ]| قاف ا هدو زوو نوم حرت رد تو كول اوهرإر كال تمل ف جددا م 9
 1 برم نقودئاما ضوكرشل انور" ضواتحالو "كو ديراشةاواناذرر هثنورةةزبوف
 1| فهاوو هور جملا دود رجوو اجور جوري اوأ نضج: زو اخيك جبرصر صك بكم اور اب مَ
 يد انيكتيرعوانمج“ تدوخ نفل دارو هزل حادي هر هتوف نانريصخّقورع

 ١ دارك او هيل در رصوأ دتجل> باطلا دوو فد د عحفأو ةزيعرسللا جور وا +وأمو ٍْ

 ش 1 داوبرملا .اسالابومتا ءاسو ركز ١ع يار ا

 : ماض الو يوويلنو تركو نمو تنم وتس ضيرالا ديطكى ا وتو كدا ةكررجنا دوما وعد
 ا اهل 0 200 ةوللاو رحل مؤذ لامع دب يلعوط دن دوك

 .!| اجل اداب يتاجر دحر هاي ل
 3 ور مال فرم هلام ننس ساق و 'واتعا: مام و دعد د دع دوك أ د
 |(: ١ كاع ما ره مان ثريا اهيفصيوتنؤبو دنع امو تلح
 1 ل ةرهاعرلا |نوووج ا ل د هه يرش زوجات ةناقناا
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 لا دكر رولاع نإ ٠ ا غدت "راصد را 1 تامه ع اح ربط 5 كوش 3 |

 املس : زى طوف ةيضورةرو.ةداظنلاونرسحلا ماو تا جوك زلا نبت هخلا |
 راو قولا ا هلصلا ناّسمونو يسبح بلا دماج وهلا هز تجادل راك

 دولا مون نانا نجر دسنو هام مهلابو) علا ءوصولاو لش هتفوونفأ ضوتيم عموما ٍ 1
 يكاد 1210 ”اصولاب هرحاذ م“ انمي 3 اساور كيسا ناقل دنا ضزنر املا اييزردب |

 اور نطو مداظووايطوراص# 000 مركف ئطووابعاج“: ةارطاو مانو الروك سا د انجن[

 لقاح ءاطواو :نج ةلاج لعبا ,ئوللاو :ىللط ءاطلاو طل, ةاوطرلاو اللا نينابلجوءدجم ||
 ارا دن صوتوا ةردرتامزخل ارا ةليؤشلا اظافر هربنلسد بكرا ةونشو ةونكملا نطو إو دنظوم
 انمار ذو كا ضباب باككأ يرانا لكنا 9 رادسور ثم دو كضرئاسوولطرللاو
 2 هتضايرتالا لس اًطاريو ىددااهإلكوددد نإ انف طعنا نيد ووزالان تصح اماني ا مالكا ءطرلاو

 كرك دل اذ هرازعن يركب طيفالاو ناين جنو ءازد جرعرم دل كتب راو اردو ل طاوك
 ةنلاولإو تكرعءالمرلاوز علم اظل ضان ىك اطاو ١ طااوث اليو و ءاظولو دنعاطواورمشل فطار

 مط ”لسحيهو اطولود يمعاطرتو 0 ناطل وعلا ئظوبو حموصوت دد انالوع اومربع »جر جاص هّريحان

 مجرم نول زبد ىرطلا يلمح اطونانجال دلوع دو عمل دل عافّرمل ا ةطاّضسن :كطأرلاو لور اظن
 اكتداقم اضم 0100 ا ةحانلا ”نواموعشا ايل ّ ند ملط رمطولتمد

 اوتو زال نك اوولجا سلا جب انتل 0 لسور الص لن وشن دلو جا كتاب نول
 يلسارجلاوارل لاو كمتنالو مرمر رو وسل هللا هسولجراطؤبؤكالا زكا زيت اتانيطلان'
 بهدو يحال اة َتِنإوْلاَو ١ بو م دئنو “امو ,و موا راتسنا مضوتك مرا زةيطلا ماوعوتظي قسم

 لا لد خيرلطو نات هما زبون لذ“ اريرو دب حبه ذؤلا سرا دولا د دما يرد نون

 26 شهرا نعم وجدو ا جد درعة ك ةاتعر ممل نم 5 عنف كاك عا

 6 : انعيرخلا افا ئخا رك 0 ,ىشلاونللاو ةحرغ نطاو كفو ة١اتنوا كبها تبحر
 ًاهار دج 0 ِ 2 اناللوم البكر اطلاعه ةوزكسلا» رزان وح
 7 ا ايطار خيرا دكا كر طاو للا فدل 2 وحر ورشا .دخوح

 ذيصنو ءامعنكسلا لما لها لرَتامن وذو ماما نامل ابو دنا وهو: كسا وداد 3 ءامه اع رملا

 قبلا ا :ناطارا نجلاربناا ارواج 5و لو ندوة دو اؤ دو زؤر نر عانانإو
 ةزهالاموونانف ردوببع ىو ولن وود دوهو نإ مزغلا مل لعاد# ةر ةحرو طاطا عد دامو يطال ريتا هئاثلأ

 دلت وو دراسر أ اركي ءاسنازعص راو 5 انشاد ىجأ رهط ع 0 ؟ رضوان ادور
 يك رنوروك نا ادوص|ضوانسن اوسرتلاردامركهْلا 1 سا هأ رشا تور 0 1ممدركملا'اوشالاو
 اميتو يلو ماك راه لالازماهلا نسائنا هيلا زج اروصا هيلع ناكولا 000
 هر كج كلابدرللا نا اهدار تاالاو, كانو 5 .دفووهرابا رمل وووط نترجو
 ٍاطناكسزلارار زف وطنملاب از راو نملالا ارك نطنزت ارامل ناب 3
 .ورنلا هاو: ع درك رام نول دس تنام

 _يووس يس و ير

 1 ع ب ل اب وج مع مج ممم همم سم يسجل تيصمس ص يجي يس م عج سمو سحب

 || ىنن كرانيش مركب دال سمت مكئاكالا لنوم جو شون عدم مانتسا لما طا ظني ودام أ

 | دنلا طاب ىلا ة زيه لكم انلا دجال ءاكتراخ دينزضرك ثم درر ض .اميلاز راكتنالاربكلا لجل وديلع

 يش, اير, ”ىضلرسالاو هاه ندا هرج ول لازم زلملا هاون ايهاب
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 | ارهاب ئرهوذر ا ريضدإرللاو اهدروتشا مرار اانا اج داكوح لعدم باردو
 لاو صورو راش[ دوال ةوفتلا مم اورث ص انحواريسملاب كا ؤوان هر هاوار شوشو
 "رجس ارو“ ورضا وز ض حاف غ حبو ند از هرج سهو ميكقرضولا نحو ذوو رب مولا
 يا درإلاداىل تحولا هرسكيرنك هازنوو» 0 ةزمسمو مزمل عملا نطل تي ساو
 رجم قرارا جو ةايزنلركأاب نانو شان ةدودرإلا: وتم دارها اا ىامؤدزواكرح
 55 الطويل |ض مدلل قوق ةاض او ئةو شل: دباكانا امانا 'انتوئايناذءاغاط
 بصر ا انهو و منه هوه ايهم ١و 3 هدو هوو زامل ازا شوت اشو 'انهر
 مالوؤسا هواه ءاهانلا ١و تا ءاطعناو عطا عبو وسع هو كينعم لاو ايهما نحر
 نتا نجوأاه رك ميساالاظي»و وان رلذوركللاب نيا م الاون للرد مكر هدب ,دانزلا زلنماىانمع
 :ئازكو شون علو ناخذ نع طار مب سنن ماما رب ديو شر مارش مياس ذو المرا نما ظح
 0 0 1 مارا تلا للا طونإج .نقلاه ام مداخل وا طلرجسأ
 تك سوا و اوجرزلو وجو بلا ةشئاطلا طلابنا هلم ادام سها تسسإو
 3 رولا هزلاو مدر لالا وسب. هلع رس اننارن) جر كؤدو درا اوسو ري انوا يضراجما
 30 ”دوهجوسجو» هجلش ونه ودور وهز مور هدانا يزحدج توهورنولاربججد تم املا
 تاهيل ركابواطو 8: , وب اناطو“ اه لوم ثن دعا يركب جادال ف سلاف خيي اطاظو
 20 ؛اهامواه دباب 2دواه 2و اهام رئاشاه كادوا اى ماهو نيك هان وله اها اهايداه
 ادا رسال اصلا نر )كو ايطاو نكح لاح طاح نبارلاو الاكل اهون طازج اه
 الهر داازلؤ سالو نهرا ادللا كاما ريدان علا 0 اا لاا ذمدلا هالو را نثؤشاطلار
 || ايي وتطا ينو اوهال_ رو سكون اكد م٠. ا ذواه اقرا مسأ حجاج دب مشحا ام
 هلرزحلا ومو ءاهفرم لاو قانا كلاب ئبج »امي هيلا "ورضاك ويجو ا .اهردد
 ٍبائلاوماىلعتإإل هللا جوطاوو يدطاو دعا اتيْلا 37 *انايطاو رول را نعت ذل تجوال نيك ل

 سيرت مادا رجول كإلاب هابوؤع لانا مل زلنا ا
 ظ وويل ”اناير ناب ايكيا مزمل متلاؤعونكاسلا كروت تكس
 ايل نسور ئلساملافزاطل ثوار مابص,انابلاوارعمأا 0 ا
 تا هألا بي ودور كدب دي عصا ربو يخل ىلا ملابسنا نول ةدرتم: دروصوم اهو
 مارمينا اموال اكل حل نما بسن ١ ل دما
 ةمالاو ذبلت متطرف اء مأتم دياناو بابلو بياع تزوير وسلا اونا ركاب وزب 35
 هيضيرط تناولك متبل اورو ست دبا ا و هام ةدابإ وهو 2سيلاه >همدعسو رادردر
 تعود دوس تاكد نجوما نابت ة يوك تالروك رضا .عوطاو جرا 0 ملال مانالاو
 منول ينم كوكو ةايزجدب بابو مصار وشاب د جملابو جنتي مساء اب ماي
 يمحو كا ناوهوا ةزنول ابرثبو قارا لس اوبر هو اعلا اكول ناكماضل نا 1اس تاتو
 نيب بزل ايزل الوم ناك د ومشوا نيلجت كدا دوارعو قام اضم باي نم ضامو مارملا ,دو هيلا قالو سيجراك 2١ سبا نجم, دك رولا ركل لاا
 ا ا يجوع رطل 27 ا ةلاعؤ محراب دروسا نئابناو ضوركلو تلا شنأ اي اا دسنلا بغا اتا عبار سئاو دبس انو ااربص
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 00 للا 7757/77

 | مسومدكرلإؤ صوتا ةوجرم نإ )بجو يود الاوز منلائئوننر)بولووإلاو إبلا زوالا.
 دو ابدأ بس داوعخلاب دائم دأ ىلو انتلارسجو د رطلا كعب دال ااثلا درس : جرجا ْ

 ٠ اب داواياولاةجغااطمعاتلع هدي داب دجدامرصم 2 ادد لاك قلايرع هلاوال لك :

 اا ننام كتلاو ضن ديور الدر ركلاب زحل ليجد داود مة يكوإلا ب داود مؤغ|

1 5 5 

 ةياراوأومص

 4 1 لإ 1 و 3 س

 رداد دارمي «يباراو فخ نما لك اموامرا عب خو راوتر مد باراوزإجو ||
 0 ا

  انوراطمونالرنو نضلاوصا نزلو مزز ملا ةهأرلاو يلون او كا يكمل | - ٠ سر عسل ةيدارُجو بر ل ناي ااو اولا ير ئاد نود ا رتل واهزلا ندكتو درت ولان را نو سير ثوم |

 2 0 3 ١
 يح 2 01

 3 > هم ذي
> 

 نس 3

 0 . و 1

 اسال ا>دابلا بدال وسرعرل ةوعرلا نص مامط ديك اود لاو لاند و لاو جد: تلاع لام

 رصكارا راو وزد يرث وو كوح كذا زل و ركاب رجلان يللا يراقب ا
 نجاد ذا نو هدو وضاح نثكرا تليقس كونتي لو هيلا ماو ءالانمعل تلي است احلى ّمثكاا د : ا ف 2 ا لاو شررتيال .هرتشلوا تجر كت ند

 هكا 22500 0 8 5

 ديالو كابو ويدخل ا زئلجو ة دره هاتين و مإصلا+ نيالا وسان ري بلسم
 نكرر كلاب نازل للون ةعااس ملا نصبت ابورط سولو وراسل نيام ماب ينلاو ولا[ صل خلاب

2 0 

 /ن5 1 7 1 : . .ه

 مزراب ل اه زنوطل كك نالوا هركذ نيعضوو ب بح ين: فار ور ؤفسسو دن طش در دلي
 / 2 _ 3 ٠١ 7 ٠

 يا لدار ا0للجا برعتجبرارهوا مارا هنمورعرجمزمك لايران وبل ابر كال انو لإ ةلاوةشما ||
 || يلهم تسوى جحو لالالا جرفلاوا يكل ارقسر كلا +كبحالا هريس مدي لالي انو ةرمايط
 ا توفل ملم ايلا دجزسادووكيياد دمالو دياعان لنور الخ حّىنلاب عش نشتاق فرلا نبأ

 اة جرحا عروب بنتا شا نال يرلرل املا كلا نيو نخل جملا بويكا يانور
 مسا يلا دش لود مل عصر يلا هن بطتد مهو ىرهياونشلاطىعسدنولوطلحأ اويل ابو قتلا يتم تلا
 تلاد كو ونامل كلا ملل ال ياجدوب دوج زرت كدي ويديم ندور موكل لابانبوح فد شيال
 اه انادووشلاهدرط جوبر طر لاو زمن ل تصمد فنار نال لالا ناسا نيل ادوار انؤملاو

 عمت

 ] 0 نةتاارص نواس يلا ]يلا رط ث.ئرلأ نلاوا هرطم مادا ئنللاو داعرو «يسأيو يحلو
 0 , سحر قدح يراد ورضا يويوطلا ارسل لسمو شالا ىندن لابو مس منال هو رش يلا ركاب
 بول التر ارملة درإب بولا يرمي برم | وتاررخاو ا وسو دب كسلا درطلوسملأو ناخبا كو
 مالا لانج ىلا تلا لالا جولاويلاوزظلاب لعد هجر حاربلإو بلاد رع هوا تلوارلزلا جارخأ عيرس

 دهضيوا همالا بات هنأ نيل عباس مالاوو ناد ردك طامدا شمالا وزسؤملاسبنالاو |
 تول أراها ئتما/نيو وشنو ردها صدر خرا كا عكر ناجذابلا:كرجرتالاو م ريضالاسوأ
 سر يسلط مرئاوبالابوالاو «ىدراارو كاوٍبي اورو انلاوم تالا هيئنالإو دولار دريم و راثالو

 سايالاو الاب مجو رلى دريم وورش قرط وو غلو ةماعتسنالاوه ده اورضملاررشلازف اولا
 كري ملا ل هانا درتاتو هيوانو تلاابوباو ان ثيابا كابو )ماتو ككاو نحيا مدا هكدا
 رشا جمالا راّسوألابهلا يضل نوالاو هنبلؤاو بنت روكا اوال ترون سيئا عبو
 ' | الاب موو ةراب:وهراسٍب هد داو راناتلا ةيط ةيبالاوداكر ايلا جو بوزم جرو ةئوا يماف
 | ىلقشإو محتار املإ برع با او بجرللا اهني ذرو رولا ورجج ان موو طكارورط ارورلا ب تاذاو
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 ٠ || قايدسب انوا لل بععر ةيرا نمارلاارملا تاي اورتمئابخ دع ثنو امتدنانجنم |



 3 اما لكمف

 ”نازب ب جولاو ىبنرةنره الان مريرانيب زجو مورا هر قرا للإو رتب. هيحجد تايلاودل لصاولا مبا ْ

 ناكر تان ينو انوعضأىرهجدليو جوردان داك اب ةئبلاو ينطالا لع ترن |

 4 يدمر كراع يقرع اشارت ا محل بة ماراز |
 ةبادالا يقاواجنازمكو ةمرل لج <ب "مدا صرع اونو 2 ريوق اع غار ار سو

 تره ١ رول اريج النا ياليل رشا نرعزل كد رولا اتسم ناك ||
 ياسا رراجمسا ديبي ترلا) ووو وحلا ءدصو خخ نرإلا بانا طلاويت فلو وص

 نجلا و ار هوقو راق زرار هيلو حا و ايلغ 1

 هناجر نيج راج < رد ةرزلا هان عريعر دجاج عندا! نركسر يالا قارلا ن١ نور مخاردد يبا أو ةيدرط وا نموا يعوردار نايا هوبا موونفلاو جالا جبل
 دك: ضعو موون يود بالسوء اوان ودع ةرارأو هرتز ولج انمار ذي

 تر لا ادويبا زل دايز وديار حو مدارك ءلو هر دان ةيوداول ايدو راوبا جوع باقون اديرطب ||
 .انهواطردإرال هولي اتا اير رمال دورلاه ماضل هداجلإو ب اجلإو نانا تيئصوتو انقراض

 ةكولابو جيم داق ديلاورا برا بادزرداربعف اياد اهنا وعو شار ورب سالو اد وا ىباييوُنو يبو ا ابر ناودالا ب اجو نشات لدعم مصل ادم كرا هلى وسدعرجو + بسىشأو
 وس و ديرتي لجأ نيردلاركوعصلاب حدود ىريهارباو الع سجل وجا اردد يراسل رعنيلع
 ءالاركللاب رج "0 نابابوئرتلاب ينباع ةيرعو ا : يك جابو نوزع ديوي
 'قيايايوتلاو 0 د دداتإل بت ماجر تس دش ونيل :.ام للاب رطل اسلامنا ءنوملا
 ا[ رك ذمضومانهوئيسلا» دنا اى 250 دياموعرثرجلا هوو باو
 اًيرخرانا هاددسجتو ركل قا ان لووك دل اعلم ةئلاصايدتاّسو ايتو نووغفلا بجلاء ساو

 امو ىو يمال ربربلاورىطقونملتتو ماتا جاريه ةرل )وز اهلا ولج نئرللثباشناد

 اع عنا ناب اوربا ناو نادةو دل ايا نا >اامربام ٌباَدَل
 ظ يراعي منرع راقص خرا زضإلل نجلا لهو ردا كورفت كوت لم عججوضل ابرد
 0 نعش راج نزلا خلاص طرا رانا زجا الدب يوال ا هذر يجر طولا ط)خو
 يال ار ىنصو انهما مسد اا نيو نزل ا وتسو يلوا لص 00 ١

 2 قيس خاطر راو هووال وا دازتالا“ كلا همنرماز فاول رار الخ 2
 اينخارلا مح + مسرد .ةنااوبا زالوا رار او لاو ابرار لاو مولا هبا
 ايمو اير ةنفاورح دبارلاقراوباالديؤر اسد ديار 5 يكمزنوزرالا يرو ياهزتاسل 0
 لاجيت صامت ند لة ربو كامرا دم ةبعوك وصي بودل موش اراب >باصل ال هادو
 يدتصلا ءاظعيملا انااردكرعوبا :”لاوداب دراللاعت دو رخال اهو خد كلل عن ونزت هتانولخم

 تدل اوزاريلاوا يرن عراور ملا ةنئز“ عولض عيارات كر اوريو لاين امراونن زالوا مرا
 اا ره 00000

 : يدا خلابنابريو جد بزر فك وملاد © هجر ورم تيرا ناس يسيل وأو ه :ووزؤمضلا

 رجا ابا نايا وخلال زي باطو بلغنا عا نيو ونخا
 هر باب دن ارنا عشاان :ةررسرارررشجوتزل درب لا
 ديرك ديلا مادو لا بوصل واسر ضد ترشد دز را ءموهاشلا لوس أ



 ليوم رسول او و 0 اب ربدو هرج: ليزحبملا يراود حك ابييرامسما زال
 ناب ناهنصوم برت بكن مرماشل سارق ريمالا ير تلح هدا :دااؤس سولار بوب هاخأ بوذرشأ|

 يبدع ل ايها وعم نو عنو هو هبعأو ياسا عزام بع اننا ولاصا اىشرص ْ

 يطل نمار لاو كدملاو دانا نيابومم)اوويتلا 2 , مهتما متبق موتلاو ثول "وأ
 هنو نا را هلاتزرانقل وا ١ ييفدنهاو عزل بع

 ربع ضادحأ| ايايلفارمإلاب يارا ااسك حدا عدانس ل

 لأ مرا هير رنالواس اووي لو ول اال نانو نب ا
 نب عجروأ دبولا»نوديلكوددابانورا نو )انوش و ساو غ عجرم ةكدوسو ةرامواباتمو ةيرتو ابدا

 هنري ززاثام وار وبأو داب بل هع ف ا بن جيدا لو ٍ
 ا ةواندوصاجوبانلاو موتنا دل س دباتتسارؤ صرلا رف كبرت ايو عناوين زم نازي
 لا ةباتاو ةنموالابإ يوك بسجي "اللب ربانراضنالا تلو نيالا هتان اولا نكس

 نازل نك طر :هوكدلاصا فاننومنيوِرماَُ نو مورس ما ا ا »لتلأ /

 ليزك كتيدح ف .بتخ ابان دوز طر يردوا تلاع ةكرعبم ايناود»بولارشد
 يندرج زنا نمسا جرو منوي هالدزعم .ددكبول كوب عينؤح بخ ةباشلا يتلا اوكرنرعلاو

 درتاد ديلكو ديزتو درت ددارتو مداصإلا ةكرعمابزلإو برادا اهبكرناو ربو © /اممتالاوئيزلا ١ ا

 ترودو هع 32 درا ئدرل برزور تل طنا ويرحل دو الملا نرتملاو ا
 بزاورربوع برادو رن يغس »اي ةانبو, سيد وكلا براووعلادؤمح

 و يراد دع فيض لات منوال كوالا هاو دروع طولا ةبس |
 ا لا لا طلاق نف ريو واعز ن ّ

 بانو مار لو ساو اسوس اهوا بخ ربع ابونا هرخج مك مدلول بعت |

 ةعدإ لابن زور تو ميلاف اورعارلا لضضح زب ةةينوترضوفلا لوو مزعول لاب: فلك اشاإن سدت |

 هدوم ابوس قول اد دج منوال اواي نالوا سوا ةصاخرك نالوا زإبوطلا
 ا داهنتساو ملاين بخ رلغركولاواينالليغو بلى الا يرلاو درت اساميو ياش
 لي واع ناك را طلال لارملاو هزةقوبسئ هوي طملغ ارد ناجل قويبترا هاو

 لاول لاو مرلاعال انه مائل نزح ارت نابل ماذا هواعم نيبو وسور صل ادا سيما

 نميركلاد كيا ام لانإ سني دط حاط سولار هرك هرحد اروبا اوربا راوايسرتعناب

 يلازم عرار وراس زمرا ول دولا: جد طط و مديرو هزم وتر تنلا )الام عيعزملا
 بركارلا ل صاودمنيملض١ ذا ملال صاعن املا جرحا جرن رنا 0

 اياعيرن هلا نجر نامررنجإو اعد ناتط ملوث اجو َقَحمار تالا ووصل ايو نجلا
 متانواسسجالوا ملا دوليا لانني مزضرجئ ينل هبل عيوباو تروضو ف لوا© ارا نام ١
 ص ريل هتسونناابج ميس( وت ماو دبر مب اختي هع ميلا دوو داجصول مدعو أ
 َتايلاَعبو امامي نعل اول زأو الا نائملاب نالت هو نا عنلخ عدستوتيو برعم
 هاد ل ساو الوم 1 داره عبلائلا ريد دورت تلزم انألا نر اغسل نرقو
 0 دان جارت دارنا نو املا نيزعاب ناكل ناين مطل ىلا لاهو |ممسرح

 ؤ

 ْ 0 ران 0 لقزماو ماقساودرطلاو مسا مسسارو عل "مام !جلاو_منناو ماّقّسادكحب* لل ارسنال 1



 - ع وو م سوسو ىو ٠ هوسج اع حر

 ةيبإلاو نادوحر ميزا عمرنا ة جاد تال! كيال مرد او*ادرحو هن جدو وداد اوقف
 ريرل اريفطم 24 مضتول ةيرابواةراجمو صوتوا را تس اواومرتلا نعبر ا 5 ديرو داوووداولاو ْ
 هاكات دتلو) جاو رارجلاو برم تايد هيرب راو عضومو لاي لوني كن

 بنوع فاو ىلا ىونكيصحلا ,اعوو ددرحإو بحور رح حاعزؤلاو وا ارنعووصايكيووير وللا ١
 توران كوع هيرو ةكوبادو ةزرانلاء زسابارمكو يردد دل دل شرعأ زازالليقأر اني
 لجلال بزل مارا اهدررالا ل: يح يزل ا مديزللاةباخاددتك كاترللاو بارو راهب رم زننالد واكب لا رخل و ثرلا نيننجهو هول لجو نر ابرك ثم يانا ظدذالإرلا
 يجو هاج هرزتونسلامباوسج يول ار سون ارجو ميسا ابرك بيج ابو ركن طرا !بوجو لا
 بزاججلاو ابهرت نادرو ةذنوزو وبر رضا >ثر «رومالارغبزعو زادة الجو هرحا درع
 دا ول جم حرحا ضم" دزني صاى هدر .رداباورئاس تاز مني حور ًّ وعلاج دوريا برحور سؤ
 بيراوحو هدراوجه لا موافق خاطر :0م واود ترجو زودنا كيه عزكم طوول د انق ات

 1 0 رح رك فروع يشر اقاسو اكاسور»ومزلا "بنر اع اما تارحاو هاوس دبي ىجودسا

 دا ضو زولو كلت ماظل جار اولا نا يجرم ترك حلاو مندا ميفتلا ريالا
 ْ اطفال. ”نرتمرس ناب جدام دزخر قنذرح زاب و ناب رحى رار |ىتسل ديو مكاو هوا
 ا نايتقاعنلاو سو نزلا وزمز ارش زصّموا لزه بشرح روم اطر كالادد 5 نرخاو قسيمطلا وكر 2و نايك
 د 0و لاهو صن كلاب بدلا (يمتيطرجاو لل «رشا ديرتنا وكاد انجيل كازوزج رانادواولاولاو دينار ركبوا بالرمل ماب كاوا
 هدرا انة وارتدت نو جو كولا شح يللا تسجل رهط راء جر َ
 .الالنرنلا نشا معر الاول, نيل هارلا سا م(اومأ ةرموا وسط مدس راكب 50
 كايرو, رض ينال دخلا يضر يكو نلبي جوسودد رواندا ا انك
 نمي كودو تع انصوبامإلو ههاسعِراَمِطاواهعنسا مج بامجج باننا لك ةلاراملإ تس
 نالازلاهملابورمتاز نك بهار 1 تل ا نير يد ومومججد ميلق دمك و مجول
 1 195 ا 7 يالا عمان ربو لك دلال افودا يح ولذا يا ردت زيوت مج جر دال زيوج دخل هزل تح
 باول قالاووموخلا يرو مماوتدنتك دج ركل ابوس زا هك بد وريصفلاو ا
 بشلل ما ءاه دوز ددؤج مادو :داللازع بل نيئولاؤنبابو كبك ايدو للم اخ ضلاب
 هدقاسو للجار فحول نعل داَيْنَعِ با نفكم بيجر يسكن بولا
 ْ اك جذب بشد يؤلف ارو ؤ بر (يلجلا+ ةكوع الو بل جدا وطو ل جاو بلا وود يل زحل نونا
 ظ تلج نين: لس نوع جتاو ل اراوذجي اول و نول نوعا ديلي طءتحاو
 را نوؤطاملا ناو اهيش) مزاعم ترتب ىكاورراصمملا وبلال ةدر سراح نارهوا تتر” ةرالدد
 // 75 الدو ررع لعب ريدم دل صوز :سااجرلا نين اسوس و لاديكارا ناتالي ياا

 مثاأاء ع

 عت يسع سبا سس تو روسو مس يور رهو

 هيأ هوس لوا واوسو الاب وتلا "اتاي دايز وازنة )وكدا اور الحول
 را هناا يلجو ا ةداكك خدوصم "زا لجو دناثإحو هياَبلحو

 00 زل ضلال معجا مهر 60غ بج :جويلجارب راو ماص سو طبول كلا لكلا, داخل لل جاور

 ْ ناب هامور. ال ةوولج جبر! عالج هع حش رحزىرتلا لب ءيلجاطلا تاو لطم

0 



 هلا هوما عطل باورإاَخ/رط اسد يدهن وعما)لع اصدر راق منزلة لولو رلااع ل
 ١ مدرم نبدحمل خل فنك روحو شالو لجو (ىحلاع نازل ةدزبو 0 ياللا نما

 بلو ضو ذعتبلا ورلد اع ذيوترلاو ونمماسنلا مول نيكو اجا يطور ولا ين
| 

 0 زامل حا كو ملاب اهواداو ماشلاوابدىدشخوا هئاطتيرا ,اعؤ جزل 0 طفح
 اونو ديايت دوام نذل ارو راسل يزرع اقسوبلاك مل وابل داوس ضلانوا بج ْ

 00 ار 2 2 وعم هولا راركم 2 جنيمسلا :ايكلام كلا, طم لج ارهو

 وسلام مكذوب ا تدلور ا يلا ااا نانا ندير دلال اوضح
 خصوص لوب ناو مليارا زلادع ىججلاو)لزحا هل ةريزج تاع ور أر دامو محال نيمارجلابو عسل

 . || 9طوتطط خلا مضل ورصلا يدل اهوركلام ب لخلل, . دلل ضعوا نيطبإ طنا املس
 يضيذلا_ 23 هيدشلا اصل مكر لا طتس تلا مسار مو نيطاناوؤدوطل تيسر وكو

 ةدانلا ميم ىرععبلا» براسي لف مضيظو دؤر هارون لني و
 نهذتتاو مص |ولجأودنانيلا م2 دلو يكن + هال سلاووتتو يلا ةىرطاو ساكورا
 ل رمل الواب لة بذلوا زكا لرسول مطور وسمك

 ظ2ذ10ذ1111 ”جوزيكمتاشنالا تس هكر اولا ه١ ١ىدارلإ كلاب

 1 (ود زج مدل قفاووزم هدمابو ون حلا راصاباجو زرنا عج اجا متاح طوع دناكيج

 د لاف دكحل عناب رساصلاو كيلا كعقر دج 2 ارتشلةورإ فال
 70000 227 دمروا نروملا جار لاو ءايجاكوجو ها كبح فنا نباجو كد وهرب تزف كراج

 0 قدوددوة حرب لجو ضع و برج رجوي ديل ٠ 39ش جو ةكوعاج

 باليوبيل مرد مار نيج كرجل مكَكبَيوا يغزو
امكنجو هآياد يجو جن عرج ندا :ووزداجو حذتحإ مك هج دنت اور يلوم لاو اذا تسباليخرلا

 | 

 ْ | غال اريل ةّاعوربىبلاراحر جرد نالوا ماء اسصالا ةناعوبرطلاز رورلق مكر ووش

 لل يس ا ومووجلا ميزانين دارنا ولاة ءناكيوانيملا
 ْ دارت رعد) حج 0 م ”ن(يجاو نحمل مشو سصارلا كريس نجر هو

 || تلاؤبا نب لاو اها زار ةدانجؤ عدنا السم ايجلا هيو ور كابور اذ طلابو اند ينج ترجو لل

 هللا مامات اوراكل اكره ه1 اطل د رو ارد بلا
 اتت <بارلل»+ مثرب نانا ل هايل ذاع ماا ص هرارلا ازور اوت نإ سهل مم

 !ذادؤابت 0 ع 00 «بتسؤكعاجلاو
 500 00 0 مضاوبوصر دمها بلا ةوكرلاؤ دب رخل لعمر كل لاثذ

 مطلب ناكل لا نايل عودنا مهملايا انت عيتحدنونتمو سيبو دلابالانا
 ٠ 0 النم قف ع ورض مك »زيي اطل ولحد يحلو هطنباصا معلا راو جتينحِشانح جيلا

 '| هزم مو جور ارلا وطفنارمهملأو دققودا او اا)ورلا نجت جز وكنت دال لعيب ا ىيلافزجو

 ىذا ع الار ة باح نزولام زو ةر سراب رجاء كوو ددزلوطلاو اهايبصلا شانكس ٠
 0 7 لعبا اوداولاد تبوك طم هسال را
 كو تبا بنجو رجوع ربت لاو دلل ةَبوحا هولا بعوامل ين ندعم نة جو تس“

 106 0 ماو تملا وبلا َجلبأَ .

 يو ص



 3 ١
 هداج سي ع ص بنو

 باجمد يعل ةىب)'هادسنا 3 بابو

 " 2 : : حجج اسم سد الاةطتووووج .٠ 0 ع ب هوه ..ىرع .:- . هاج درت ت.......يتفلأةزلف ©1826

 يالوراجلإو اجمو نوت6: اورب كدولة رنلاو )ل حو وتس ونار لشلا باجل امورلا تال صفا مطلبورقلا» ٠ ادى هراكراسنالادعتباربزتو ءاربكلا جز وتر انجمب ديو تلابو
 دباوتسلاو درسا لل انكر قانا يجاوب واحة ةباجو وراح راح اجت كيور اظلإب حل بلوم ولاول مدل نفسنا يه انوطم طاب رة نانا و ةوخديومما ينالوا نرجونانا ةوع دونجا للا يئاورمدلان الصف وح نيضورل نايل ضعوا مويا قدام ةؤشف ا أ - 7 1 0 ل 2 2 01 7 طرا نرااكالاو ةزمملا وو اورثطتل نرادلا سلا دم اسك ويطلب جكحلاد زياد داو بابل
 نإ بنحو :يلادو داخو طساود »دال جنرال جو نا هصوعيالاو اص هيض نزول جأ جز اخو هل اخي

 52١ لل ص توعد وكج يليوصلا تيه نعوا هدد ئزقل يجوز مصاعب اوت كفانا انزجدبربج جدر نزل ند ض دقو خلاب «وتيوعتل يمول نمد اي ايموسللاب بيجج دعايهاجو بدا انو يللا يلا وبكون يلا رجلا كت نادر مدورسب

 جملا راجع بج كي زبخ ناكر جوونلاىاالإو ديس مطلب سا وطب كيبعؤرادج بحال تت
 نا

 ندرك دج هدببجو) يلف حجو وليفي لتتر رهو دج عملاب بيو يطا ارك يلاد يبل مدادولا ٠ - يا ع 2 2 م 44 / 0 ل لاه دبا بضا هدو هرب ورعب نو ملاب معن داق زنق باو اا يدينا ,
 م اا اودّمصسا ونحو كلابو تلاد

 ياا لازاورو جب هاجكاابو نور اب وروطسنو لاك ساعزباو طدقاناوزاكذ ةاناو ري اهدا :قانار لانا بكر دنبكوز سو نيكو رمد يجو يجدد نيول حيلاخم هدا ب ةواسمب منجا اكواكودج حبوا كحل طجا نك جو هجن جلد جونا ذه لابحو ذبح اذن لوو ىلإ دارج وجحا ذ مزلو دب يغرم هرىدامو ساوهول أو دوبكا ذو +جييحو هامل وساعد لراظالوابيجسررم ككل يبو بحلم ولن وو بح درب كى والا ةايازع ىو ناار زبرازكدد وحيل” نوربحااو ثار ةزتوبا يحن  ةمصمو تونز ةئاججواياحح ١١ كلو مسخ مال كادوا رطل كو نووي ءا طنز يحل ام صلب يحبو عجب جماوازبرن نمل هنحو كرْخِم - ها ل ١ 2 0 / 17 « اور 2“ 589
 تلا نيوتيلا قرط ذاطو كل نكاد ساو الا زو حدتبحا ذر اص «سإلاو ونحن أم مو ضويول اريح د6 حربررط مزمور صل صاولس يرقد الر ريم بحأو ملار مك عوف دلع داو تصل ءزيرم درء يرطلاو [ىمارحا جو وزلاب ذيحو يدرك وزيد دو وقا دولا تكون لابد : 000 2/١12 2 2 رع مال رص صا ا ا . قررا دزاير 9و: ةراعوبزماو او يباح الدره كو اوت ناجرهدا اوصل[ عنجاد

 دارا مزن زاده رحل و دبش نبل دوز عياش هزدول ننسي ةزل ابو تاوا صم
 رك قس ةزوأ عوار يو «زا قوس نيللي تيلاجادواركأ تاركا ئجإلاو عل انورؤب امورمذج

 || د0 رطوططسا لاو نلبي للطاولات زي وطن يطع زل كم 0 . هد ؟ / 1 ا 6 2 ا ل
 : اهمال اح ماورترملا نون طبس مسا ام 1 دوس نيو قبح مجد ماو مدس نم جو جارك وكلاب ١ لادا و راو ضلابدبا يود دراج امة لطرد واخ د | لا طضرازكاونبت لا ىلا ذهل ىلع مضر ميتالا تاي واربر ىلا ني اكاونت دي اف دتأرطعو

 5 ٠ فاتح ماو يلوا هلاَجينْلارووعلرءاتسوروسلااكباجوكرلا فَواساوزبإ طم ةكولطل اوس اعنكو
 اوالطدس وباجر هي عسا نيو شونعم كحل * ند م تال 0

 | ياطاربصملا

 ظ ديد مب راب يجو هزه ]بلاده _.اوعيت باجاو مسنين ادؤحتيو ناب وسير

 || تقاعس جالا حوادث الاب يطا ركا رار ابل

 ظ تنيرا ناحل دلو لول هزنرمكلاهزنيع سلا ويطل زجل اول د بوحو تاج 1 0 . 32 7 3 3 9 . ٠
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 ل بجح جنيرشو رعود رملاو ضرلام رع اله أو رعايا ع م وتلا دوسزمضلاب رجل

 قا سيسر وشل نجاد وَ او لخلل يورعطيسو ىلا عملا ووصول نإ يجئ
 ارنا يسرك ياو ور اتورلاوبابإ 0 :برحواو رب ناو طك ايلا

 ا هاو جارملاك لل راه ربط >ملابو دور المج راسل ووزرات“ هيج ثُم

 1 ها للا انت يزلناكو براخ دليلا ناو رز خل مداسزا ا طاطمنلإ طرز مول امجوإ رجال !
 رار يدل اول صعد 2 0020 او دابر لانئطيتس ملل ؛ارثوا نيل يي وا

 أيها نص يلهو باو كميرا مك هادو عكرخ ى 0 نرولان/و بلا املا سوزان 1

 0 رغب لاو با غل اهوتت بحبو جربوا لح عراب رعسو شوز صرع

 دخن ناو دي حزبا ةماجلا أل 2 تنازع اد و ءام 7

 ّي ربما هوبا صا رجس اون 22 طمادلاو جيل وجو ولكل اجل د و ناذّرع هيي مح

 5 ناد يلا حلا ةرظزغ قلو دظو فس

 اك 1 سو رادود ؟ىل جاو زم اواخر يس اور دا هر ح جو عب ماع لوا زيت ريحا ضعي ١ ٠

 نم طال ادا اع معلا و يح دمت جمني خلاب ياو ماسلابد نحيي ميا يدر مملاب

 عكاز رنج ريصفلا كالا نووي ايفل احيا وحاووطساولا لاسبئاراتسو قياسا د6
 قبيل ذل هلو لارج الوالي تاس تركو مل ا ا انك قاع

 ه1 اال ورع جحلوتور لعمر سال جعرابحد نيا نهدللكوركلاب لنجل ىقاالساف
 | يطا لب ارا وطلا اهو لادم وال ازيث>رطل اهو ىلا طفرعو بج جد وح امماظاو دبل نو
 | امال ود لب جم ورع اند وع ينبح تسود ةظوزيطدتم بد لاحامواهزيخانرل اه ا

 ْ ثتودولملا نرجو جالا ننكر زر جكورحم لاو بالا راه, لازم نونو كج هك درسا جوع أو 1

 ا لير ناود زبن رشات تهل! جا جو وطرح تسأل نو _جاوح جم ىلاطع تمانلأ ننس جاو! امض اييمتبنملا

 تروا رمال نطل كرولا نوح: كرر نيو ىبرانولافزو الل ووو ريم نان زج باحنم
 دا طوب تعاد يحخاو و ديتول زلازل يبول تو نهج طبل نم نامل اهناعلا
 دووحاهجوحاو حبي > نابل اهررصلا ل وحجورلا جوزح رخو ج١ اهيعسان رو دوصل مدبب لاسمح
 'ثالاو درج مكارم انلازمزوزل انستا وا ملام م ملا نوف يوزدو بوحو بر وؤو هوب »او
 قدا باك جووجل هدرن زد |تللا نورك يي :رك د يزحتاو يملاوا تكيورإلذ

 ١ اوين اوإ) فردا راف بجو ملا ظن نلبس قرع خلاو : امزح هدحاو امتار وقالو ش

 ار 2 :املابإ اجو سال جر در كعنصر مديزو سلا حلك باٌوحْو ءمرلابإبج
 .ةااع ملة متر يلو نحمد رطلام يبيح نك نهتم“ يرحم يتلو لاند يسرح عي

 ص جركزدرو م بزل : ١ طررب ةبه جر لوا هضتارحت ديالا انذار نورك ابيكا هيا كبس» ع

 راهو جد ممر دوتسبلازعو فزعو زر يو عيوني ورمل دوور
 جذل بنرطاوالورتدل ابل عيوابلار جوخ باررخ د مرلاحو ديت كم نودداولاو حجاوي الاوركزلا اهل كيكو
 ديك بوتإ درو تار وخارج يدر ماسلا ليزه دكبب مالك بورطسلاو ىنمطل اورئرلا اس وصارح

 ولالا يسون دلاموزجير جو ءايرحو بوح حر جو مور عر للا مرطسا بطر ل طكادرح ةيرحوم رم 0

 رطب ط يوكصرو حلل ددرح رو اح امال دار زاب لارين مرحتما هامل ى ديني
 نادم ير 1 12 راس رار ا هك اا تموز اجدع |

 ظ

 ل امل راسل ل مصل ل ال ل ا سس سجس سل سس مص خش م عص ممسس مس مسح مصمم
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 اوناكيلا جريج _للسلئعابمزر لاو دارا قنشو رجالاو و اننث هدو امِصفإِملا دب >رمغد عضوا وويل مامال .”ماقمو ضان مكاو يل رصو دورا وينال دارا كووأ مالا وقل ارفع اهو ملا بيرلو دنا
 خيو دوا نابح ماكر كدر عئيجسوا دوا رظلاويرإلا يول سلرولا سر ىسيرسكلابابزلاواقب

 بحدالو اجد عبوره: وجاد تيرا زت برجوا <تدرجرب حو روض ادا جرا دار ئريريحا ها اندر هوي ءالاودارئبددوال ضركدكو اودي لانجرالاو هيرْبكَؤيمر ومر اواهساد تسلا بتسح جاطمل ا ٍ
 ورنا ريو مالا رع براتعدو ديرما دعو توي .ازيطوك لاو انوي هيل ل يحاصن درع دبع دلال ادري شو الراس ورا خيرة ونا ديك رح
 بر_جورغاش ارد ىديبتسو ءولكد لات بارا رملاو داس اور تالا قرحلاو لمكيتعو راو
 ' نيلي رجوباو ساو قرن هدخديك اولتج اوف مايحس رحلا وح اْحاو درع جومظ موك
 لعمر هاير ا ل انازداك جور معبر رخال عرسان ةفامو مرسلا ةزدا طلو >رولإ للاب تبدو
 قرة ونودلاهو وح موق لازال مودم [لع واااو »يللا دبا اوتيل و خرط وجت وسؤام
 '-عتالاو مليزعمو ا لنوتش ا ودب يمالا حدر حوا يبكي نحر قو ارحل ورا صلى حوا ىدزاحورطر مد وكلش
 ىلا هلل الدول نعول ولاولا,ل.نرحم © دون يزحو رنا حرم ردسالا صارم ان
 رز حن بانو كين مومولا ملاوي خيجإو قار حو دايز حو لنيل نزلا اذيكب ابرار وكلا»
 | راا/رجو درا ركاب اة لاو دب جرثنك هير اجي عما نسكو توي حبل حيوا نيبو جريل جهر ذدل
 ابو حوا بنبحم ملال كبح نحف بسحر ا ملا وربط © بال نا ذواطنئازاسو نمو
 : ققثام_/ وك ضدوو رزة وو ىدجتلاذيضلنظداو و كرعرس ووسع دورعللاو انوع نحرك
 ١ ىلا ؤ ول ايلا تبل نيرملا وا ظاصللا لاتقل ضل وزوال نيرالاوا كامو كابلز حاسز
 . قكرعلا بح ودبي حب سبيد ورتالا نونو يرلاو »فال ب” نكاد كي ذو مدكلاد
 . نلاكا ناكل )جزم ك سحلوجرلا نطو الا سح :اطع هزمو نا دا كحاتو كك اكرر داك شح سحر ميت وف
 . ىنانلاز/رثكأا لارا ككو ناو ياجعل ريح دا بزكو كالا هسا لكي بسحم حبا يزئالاورملاولا هى
 لجو دالة اصيل مينعااصلاطو ةريمصلا داخل اوي طال ريذصل حدا سولو !هيردلو دنا بسلا يانصلا لل احلا ررزلااوباو شن ولاعبب جل جتا بنابطأو يراجحأ و شلاق يح داب
 / ىلا سخلا نكيساو رجالا ركل از ءرطإو اند خس اك كببا يجند ربما عب سك سهلا ددو دز عقابا نإ
 دس ءؤلجيو طرجو ايد هزهربجريشحلاو اناناس ئيحواو ريدزالا نسح ةيشإ يضر جو رك
 انكر يجول وعش لولا ىلا رووصرتالاور حا عيسإلا شعرت تس وقع إ دوث توا جشستس رن نو رسم
 اخس استطاعوا كر حوالي بن حيف ناله دنظركلا ادا بنرحو مب يثكتو هي ئئو مب
 لود بسحو هريس ل ورو عبو حسو حوطاو هليوم خحدّبحمو ندوات فد بيش و
 هطواإ نى إررامصتئامناذ ارييكياماذ أ اتنيواانن! ان لوو بردا ورمو ركل دلع تحاور بخس او وتو رهو
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 فوتو نور سم ضلال طبعت دابريو هات مريح ان كو ردنادجمو ةد كوس , لوك اىيداز رك ارح 2 و

 أ( خابر دانزكرخو محلا هفرحأو جمال هر ثمحلاو عك رع مخل و هتك || حرخزت هدو رخو ةبضحل ردت جحا اوما ربت حإنزدد بنو حز ماوعلاو ش وحرب لذو حر و نمل ادض لغو دينو داوم سيراليون نسف ونعلولا سنار زابوج سلا هرزص لغو ا | تتلطعبصملا نزال ونا هزم ةيارلا عمي ويزعظولا قيمي ق نمي تخطو رمانماورك ادخلو لازال طرد رولا نضل تحاو ءانمرا »حاملة ةصونسر كاوا تنل لمعلا

 1 مس

 بكر محو _موصخرفي صلاب رح موو خلد



 هبضحرتراو ا دبش وحاب سحقا نوار ص حران هدوورتاموشحلاو

 ازرار م واول بحال وجا سيدو صحا ديطس ناكل« اهي ويصح 0
 ا 2 ةجوزا تلا صاب مقلق اورتن مايل سجل نضل! شمل وودي يحط صخإ اداب صخل وام

 | يلا ماحتإو درلطإلاقفاق هزات هواها عيعسم لوقا عر هن بسمو حبلا نثتئاس
 | تامزبلا ريكو داك يعجل ل كج بلا هنود تروا دخل هع بصاو هنو

 زضوابالاسنارتج نارا ”وحداصلارلنمبميكْ مجول ور فيي يمل زورا كحد 5١ هنو تح ءؤلاسم ||

 كرر صاو هابرنو انرضأر نون ةزجانلاو نور موس نينو قدالاب ةدات بيصور طول غزا
 لو ىو

11 1 1[ 0111 
 ل ادت ةسركلادواهقيق هوا اهسيمار) ١قركذ را ةَتجكام جالا هو ءاصحا عب نيون وص
 بضخإو وَبخنولاذأ“ تولة 1 تبلح .ةركداووكت“ نم الزحو ريو لب

 1 2000 لا ضلاو اهينمحا يللا ميلك ولاو هير نم كايسجو كضردو مقل ةكرخ
 لع درا اكو رات توا هوتس ضو وداع بوْضَحٍب يرو نحيط قَوِحإَصَع اجعل لانعاش |

 يمدد ريخاكئ دلير او دد تطول ل عج انسلفو ليج عجبتك حاب بسلا ئ ولا ركع ا
 مرذكلا سرا كمال هى دا جري ل فلَو راكم بلتإو مو كج اطل ءارل بلة وجر حاد '
 ابوس ا منغ هاا لما ماحب خإ»د الل درع امو حافي وح ا
 بانوج# طوخ دارس ديول ارتبط عيل حطب يحلو نسا واتككرليحلاك لالا |
 دوو : كابرهوا قادت اجلا نناو قرا سات العدو نايا جرم سط اجو ىرعلاوبك |

 جدحأ ليش نجل مالا تاني مداربام فا ايا 1 20 هد اويكو بش زجّسشحا طحن

 عدت نورت لوما كلا تح ارمي عرلسحلاو ندري ايبا هيد سيو الحال
 2 تنسو لف و!ةرطغلعيرطحو لابو ريما ىلج لاح تسو ديلا كوم الات
 ل دووم سقاس ادعو زل ليحل رو و طك تثيظححو لنا > ون هنالك اوزعضنو مزح
 رار ارز ينل نتا سما يلاعشو وليم الردم
 ذل ارك ةيرُدَح ىو راحو مرا خلا

0 00 

 نوى دل كتل ربكم هر مخ ووزملا ميلان درمان يلا هال ىزنركو تبلل كيلو
 ا 7 اب ٠ ؟ءلم ءاّوسل )واردت دورس و سجوش كح راو حاط مسكه فعلا

 ىليرارلا ةكرح بسطور ىلائةئرل كاز طمح ادعو اعطوا واع ديم ط تسولف ما
 7 ءردبحأ راهورطالاورإ تؤم «ىقو نك لا ويل عب زكر وجو دنط يؤ خلا ديت اردو اريلاومح

 0007 دكر ةدلسوؤ مرتو لكلا الد نب اككبايشلو حالو ايما
 نييالارازءارب رطب طولا صقل هل محلاو نائبا جدولا خبايصلاْرفََر "نيب طيرحورطلا لسا قيهاطلا ||

 يدق طوال ير ةمطوا دال بت زغزبؤ داق ريان ارت نيران وح ماو حلا عضرم
 كح ه سلال ط نموت ظن ركل اذ سلو ديرما هيح اور ريسحاو حقنا ئاقثلا نجت امو
 ماقحأ ع, نرنمللاولّمنملاو رضا ونهو هس نونا نرصضدو عمل اهلا لا نوكسوصلابو نو
 رععأ راديو يول هولا لمو يملا قنزابوطللا هر قفاو ىلا هر هنية تدازس برق بحخاإتحو
 ب كارل" ؤلام جرجس ع كر 9 مناص ناطمِنخا حام يقيل مل امس م 0

 ل هك رع او رعود لدلارعا عروب نا عك ل ذامم داب ع رجم داش
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 1 عطدمت 7 5 07 8 د 0 دب م 224 01 "1 ا 1

 ايما برد لعيز ميزت نانا 9|ننإو اصمأ مد 0 للاسف 25251111111 1 4 راو رعت ني
 1 392 ءانسوزنل تا :ة كعب ولحم الحم جد ايلَحَمَح 2مل ءاح ًارعاضم داون اذار ١

 ١نإوداّسلاَو مزون تما دوو ريزحأ داانيرصواتلا ممواركو عجم دااواتلا سرج
 0 ماسح دنمو ل روكا ةمابواانا هلأ تراوؤجيل او 2طن ءارد إو اغامأ لدا احلحاارططج
 اًكلحَ 2و لع رطب كويتهاوول ىرل اناني اود مجال لش , لعل عدل يقض حط الولاب طوق
 ها رطب يح م >و رخال سد هوجو ديكو ف فرعا ساقرع هدد و َقَرملاََع ٍ جولاطو دقو الاوجاع لطول مدام ثيل مدد داقيكم لحدود جوكر رعتجلا بوكو

 لولد دارزعس َوَحجَو جامد ووش لح ورضا بر الكز قف بلا محل خو نا زلازل وكدا يلا م 2و ورهف داحو لعرناعجومو د و رووح ةنيظو ا وسلا مانخابة ونوم د
 نيلابودصجم ايو دنانللاو ا اوردطلايررساملاو جاور ءضاوروسلا نمل ىلا و جنبا
 . انياهاازالئارحو لا مطران 22 كلاو رجلاو نيّيصد 4 مهلا مص داوسو
 نابحوجن ازعبت اج وانما هزه عبرا نا يدم نوت تسون كلو

 : يضم دي 9 هيام 0 دالح وحد َقوِلحعفيي يلح تان سول امونعلاب ةكرخ
 :0121و ةوولإادطحلد يعجل نيام بلاد ند وتساءلت او رعد لا جعبات 2 لمعلا لكي عورصانلا ةراطاو تيزرعأ ابا بلخلاو مز يلح هرادو هرنلاراولا مام
 ينم نجلج هاج دوك ينتصر يسعد ةريعرا و لاو حصا ياس نطلب 1 قرنا يتاجر اهل عراق وبا ندابدحا دي لالا هينصوتمسا اح 200 |

 نشب مضلاب ع نزلا كوفاحرو حورس دوسأاو نس درلعرضوعت نحو دسوملا هذ زصراو لد ثلجو يح يرسل ٍ
 كيلو هاد صو5 زادوا عواجو ظيدشن ليزيد ولا ايصعلاو 2 امتار اسطر درر كج لي مار ان

 ريو اج: لهي سراب طجا للملا ماو إرم بطنمل 54 : ضوبازض ورام |ريزحو
 ملا 2111111 1 امداد 6 نيت اجا

 يارا لطسب طرسوو لالا كتيرا كارما نيرمضلا )جزل او يورك يراك لاخلا وجلال اواو : د
 فورد وا هرشو ضو زضولا و رشا موحلاو ا نسر ْ
 أ دال اوراقك احر: مالا ريتا مز خاولإ هد ةاارحر خدع كالو 0 جم مّجرلاو لاو |

 0 اباه موزيزاا+طدايرل ناو كبور نال كك ءانلل نواز طاإللا تراب عبوحم ]ارا صموحإو ني! عنادوحو تاوادوح يا يح جوضتلا
 هضاب كذر زضلاو يلو او لرد ريااابو رتل ضمور ريما
 يابو يو انحْسس ولو هدب لأ نارا يح ريسابلاو جنم ادار سر تل لسن نارا ل كرمال ولو هيلا

 طرف الزوم زمان نجلا خاراوش اطر انجي دولاد اد ملال نلاويدرجرجلا طلو سدو لال ةعبل
 بيل يابو اونو جماذلا تنم حسم ملاين خر اصز لنوم امض رجلا 200010
 بشل ولاوو تيارا بال كيم يسار رو هرزعجم ناحل ش داون باول تال او ؤيرتاإ خدك
 ' ةعاااودترضسرلاو نعت ادجل طور ورخحدتو

 : 0-2 افاعي او جلاب ا ءحل ركل او دابلاع أ

 : يس جاب عم كحل دولو هيزخا باسل دق رجا اجرا لن هقد درط است رخو كي

 ا هن اه داقحأ نال نجنيسا عَ 3

 -ِ هدبصس ب -. -بهويرمسم م يب

 ا ل

 دس

 م يي ب
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 ا ركاب الانبا ضااهسحلاب
 مالا ةفيدناربئاذارمللبلا لانه اناني سيناريبرلا لاق نناع كوري لالا كت 2000 22
 | مهاربكو نويداعص_ احر نحللا رهاب اركاب داّيخو ماها ييرب ارو لاو وشال بكج

 ظ 20 نوفر جبان راطتنن اصور كرم راناتط طلاس ا ماصو

 | ضن دواس ةراورو: المارنز أو رع اننا يرانا كامات قنا دؤرسالا نع
 | بز سجل نود را تفاح واش ان ٍ

 ةنللم يتلا اضعف حبازتجو # ع نوتفك طخ كروتخ نيج وهوا اهرديمن إو هنالونيدللاج ركل ميدل '

 بره للا ودول توا جيزمئ رسل يد نبيل ةقانلا نوم تلا دحوم الا امال ظ
 :ابرذهرجو عرش 00-00 ابحر حو تول سجاير حةيز موك يللا عب اكان اومارلا

 ماديلارصلاو ملذملاو جارعَس دلمون فكة مرو هو طرطلاو يوطاىكرشمز ل اود نشوء ساو ||

 زور هسج) 0 اه دسإ بكر يزاول يطال اولاد دنا لاو ةريعو
 |[ دحض زوزو طر كألاب ارجل ودلال فرعا ماتا انت انه ذولا د 7 1

 | ةفاكامرثزك د ذل مما حسك رح يشنارا هنتوا ورمل طحت مضلاب ةدوع اور ىطفلبعدَح
 اهي هر واطلع نكرر رخو هد درخأ 2 نارا رص ثازلل قرضا يف ويش ا ْ

 5 ةيونكمّرخونادرح جادا نا مص 000 رشا رح دوئخاو نكبزح,نيكوهو طرا طيس الجان

 ميو وز اكل ابونا واو ديوب ومضر خر ص عدوي نصك عى ندا نركب ةدزلا ١
 | تحوعمت اقر ةدخ ورم رخال لابو را كابو ةكرعتاح قلد عيوملاهسيلاو مال ابوس كوبل

1 

 ازيلال. ايوه هالو امن وسواد خو دس ْ
 0 رحا ج ترا طسوزلز خر هما امد هملايا لذ ةكررعروملاو
 م نكرر لصلاة تشل برحالاب ىضرعالو لوطا دس ري اطوانيذل تبحر جلوة هنن موي لانا |
 نومك 8-3 ةررزصلا ةريمبلا خخ «راميلاد عوزيتشو عاين نملك 1 اا اربرفو عنرشكم ايلا ١

 ضر ذروة بازحاو زيرالا نزلو م جياطإبلازث ةعود نزار ووو تاز و و ضر 1

 كا نحدد ردو مرا د هك قرحوِؤار نا يل ١ نك 3 ١
 ةملسبو ديم تبا ما اكو واط جز كررت نعله رح 56 بيدك ةبرخو قاتسامراطو ةيببصما#/ | ْ

 مترا ماسلا اعود بر نشوف ور طاووس وول ٍللا درت ا هاو للبت هرم |

 اهشر طندرفش زاجل جول ح وما باخ او تنسو تر هلو نيضرغ إال نسبا حلا اجو ذ وريانسو
 اهمال الار انزلا تريبكةوز> راو راد ورد خخ يلح هوو ةرثال ارنوب
 /نعسهااج جت الرع رعش تون در اهناتبابل اهرب ناك اان رخو ول نانا ”اواهحتد 0 رت داقلا برو أ
 )طلو قالا طداضلا مت ربلاطو هاج ع ب ف شرح سامر جب 56 . عطنا هرم نال يك !لاةماملا

 ةن لا ضلت نيل ييرطلامخ انلا ىلا ئصنلاول نزل نينا اهيضص يورو مومو هيعولا ساو وبسس
 لالا نثيينملاءطبرطلا منو مدل دولارات ولا لا شلل ديار كيل
 الهوه لاح لحاناضواهكرم "م, تانك اعبر منيح راجل همام داكوتا مرو زك بوح ةريزعلاو
 اهعصر ع ركوب, 0-1 2 واهل بل اناه صرف“ رنضلا نيرو رحم اع ديزي انو دنسل

 6 اهوا دارملا ورنا وو درمان جو اهيرجو اهيب هك اهنا ةربالا نوبل امتنا
 ١ هنو صد هدو اعتوب "دال: لاؤداضلاو هداز اهضمؤاللالسجعداعووبا زحام راو ع



 ارث يطع سك بشك مرسلا لفللا ايلا لزج مدكلا 1 1 بكل وانت ةداصا شاع | 500006 اا نإ تلاروسبامدرللس يبل تاطةلزنم كرم 1 لام 7مل امنا: ذو ني, طرا لا نلوم ناار الا نإ دراجلاو لهنا نيرا ةراعل ارجو ا ةكرعر اللا 9
 هنو رسول اه نص ءاوتنإ وج طلح درت رخو يصحو نحمر كحو ونسوان ةكرج رشح -جناورملا 0
 بيضغاإب سبح ا ا اور طنا كرات وْور ال ةرتسل ا وونصو عبو |
 الار داجم دك رجا دنحالاو ملل نيرا لمت نخل أود روح نوكلا وه ىلا رص همك 01 م را نكران اكو مرت غي بجسم )د يوشوح شيم لو الزكي, وسو ماشاف ىلإ ليدلاو د١ تحس جوالها بر ايي ضرلاو
 حو نجر امضاد مايد سبا نئنخلا لاب عملا ناضل ار فدك, ساو رس ايلا مصرا
 ؟ةكرخرا حو نيرا هلو هلا د1 ب ياتزرجل يصر طاطنفابَر ين اوتح 001 اس هورطمز دار لبيك نحزعراو ناش لايجب تاني اوابشنلا تالدا ليدل
 ادا ناكل بونت باهل هو دول راك ياد دينو و ئملاب الو بيج او ىلدابع دأب
 حشا صلو كلاب ب صج وجدو لمخلا هاتوا زنكي نسل كح اواو تاتو
 ٍَش انوش جاكم شزجو طم زسرإو كرجل و ركل ابا بصيخيز مو كب صح لة وبلا صنع و ديحو
 لَو هيب جاسمةَيحعباسحل حض هضلابو اهدنا باكيا سزحلا )لا .ريكالوا كلا مقل ْ م0 اوتو لاو دوح هر ل اورجم نصها ا و ا وترا ديؤضو صمامات
 "1 ا وابا ريشا رد اوتار بكامل تركع صل قلد يصح
 : <22 نجلا مخالفا إن كرو مريخ روش ذابت بيج او 0 اماو و 00 ةنولوضصخع

 يريح يلا لكاوا افاست تان تغاملظا اللوم ننلا ياكل كارلا نانو دب بكام
 بزة روت لارج دلبرع هؤيطوولاوببرارخ اهوا لازم نارك نلابماخي أ كدصاو ا صحا
 دزمح جملا رضا لان لاف ىلا وي دلو تاو باسم اوان جو ابوضخضصتترا ١
 دبا ارو سك زاير دنع تن دع انبوب دبل صحلاو كيج ماهم لطؤزالاو
 ا يا ع هديت ينل يس لي كل اهم ارا عض بخاو دوور ذك ماا نوكدالو عمو دنمعذ عجاج دمك رح اهو هايس تلا :راركو زكر بش هنارإلا» اذْيِف
 هرم لنحو ولن جوتدوارخس رمال نأشسملا بلل لا خرا تم نيعتورهرما ننس دخلا جرم رمتعتتو
 خالد مركم ا يلئيجيرهو هييطَجم ها لصِحَو عضو هبط رح شوا هطتخا د جو ةميلتخورلكخو ا بظخ
 لل اىكو مضدو نواة مو ركاب طخ ضال 5 هدد ولحج تيك .لئخعبتاطخا <
 كرطنجا لا كانو مصلابرلسخو 2 ةباطحوبلال لل حو متحلاص هيما هوع >0 ىطرحلو :بطولا
 ةينطلاوجزودلروع مضلاوبأ تر ماب: لاو ةيحؤ جو خر الما اكااوقوأ نجلا
 رام حل يجرم درا عفصو جرجير ول نمل بطل تو لا اربد فجرا وح
 منازلهم نتعوأ ةرضٌح دول من طوره اول درهم او كرس سطنخلاوطخلا ول 2000
 : ديا احا راما , كيو ناحل تتوعد بجو :ا هي جو رح طوطخ مقام
 :اراعاضخد اى سلّصن» ابلكخيب وز اطنابطخحاو زلات ابطخت داع مام ون راخلا نويل
 ١ 5 عدة دال داو أللا نت ١> لودر نس تاطخلاو م مالا البلا

 هندي ابر كلب ابا لصمو 0 فلا || دماّمان قلل لوا اضل ئ معفل او 1 -

 انفك 7

 ب م يروح هيج سس -ج
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 77و و مو يمس يمس يوسوس يسوي ا ااا يي ي7االالاُالاُا7ُاُالاا#ا 2 و م ا حسم د

 5 7 ا يصل ١ 0 مرام مساو ضل بلح داتا

 هازل كلاب ١ ئورإا ءدرلاال جركل بكام اوط دانا, دحا كرد ركع مطُح
 ّْ هاما "سوانا مرج اهزحا هيو و هفسور لسا اكر صل وأ دلس)خيفا دجرح ورح لاذع هروظ

 ععباةلجب ودول اجو للاخ دبات خاقرورخا عك اطوال خو لح هرشكو دزمتم

35 دج بوح يي هكون لاح دا ماو ناب وح هكر 0-3-2 و
 : ع دول دولارا يلح 

 بايو كاوا عواضصال نير 7-5 كابا ور اانا هربطلا نيلي صن اليو غيوا زا طل لور تساملانع
 و 0000 أم تسول نميردع امن خم عاام نارام قرن تبا قي نوما عجاج
 :لصائ طل َومرل ال ارنمؤ لا ءنرشااوا هع هلا كل نيتتحبو ضلابور) دس وسخر
 تالة وروكلا قربو للا قرللاو رجول مالنا ىعلاو و اولد 02 هديسإوا فز
 يلد لغم كلاود اور نيللاو 1 500 0 للطو ثرغأ وشاء طر وحدو '
 هما نانمن لا يرطب ضهور اب ناك ارندالا خلان نكمل قعالالعوللا ناعم اجينكتلا

 هبا 1 انهرطوأ ةيلظملا
 ينال اي عما ج اصلا نير امو لضم نابام 50 ناتاملايلاءاونيزت انف 0 1

 ةلواعر حر نو حجت ديخ هد دن ح» جيراخ تحال لجو يبدل فوتنهو ارو كبح >ئنالا-

 صايم رج نيتمص ل تاّبحو .ذوشو لاو جيل انبالا ةداعسكدب نخل اراها كدشسام جربت لامس
 كندا قالهم ةواو طخ وربك رع ودور دمبطتل اعوان ّئئلِاو ى حاولو يم ْ

 ؛ هليل هرتكلا اريل ههانللا كنار ان ايمن حنا يراد ب فارجو ترم

 يراها زنخلاو عملا ب ر ممر اكلان نادرا نيب ارتكب كاواخلا انتو

 يشدو دمضلاب راء نع لاب يضخ راو نا رخسككلاب 20 طيس وفلاىرتخو ىتخلا) الع

 نيالا يرانا ٍئبام قسم يللا زنا طمس يل دتملا هطول يونا نملابّصض ا مرغنلاو:ل يللا ْ

 ايلا بجو رح 2 بحل بدأ : امتنزيربال نعراو نفت مولعمم وبر طر قمرلاو عب كيب ورق وح +

 بايب اراتخطر رعود الع هج رضّلاو خرلادوبزل ضال وَو رِخَي طلملاٍي ولظ مكر وكو
 ها فورصمرط بز ركو هنو اونلاين داورن عقود روت مولا "صدا ايار نحل ني وو م

 الاد ذاوبتوج او ان داع ماد مارا ١ مز ناو

 تشر :-و ولم وربنهلائيل ندر هرج ةعنامدجلا ناب كلو درطلاوو.ونلا قر شلأ» :اعلاونلتسلا كرعو ابا

 هةيلاظ جر ردد هلع وما ب دوات مدي ٌتاذ كلاهما ند: يريدك ب اةرنزعو ماه رجرعزتا وبعد

 نااار دو دفا تيسير اعوام بولا ابازلل مولا
 0 مواواوئاسلا طار ارلمأ نصل دا دوركم يو بكربام) للتو نإويذلا م ََت .دام تار واشملاو لاحجرلا انجب ا

 مشا وئام دلت ةلكدادت درا اطل و بالا نو اسوم لواط قم صل )بج ةكبم رنغ
 ا انه دنجشمسش مال ابرام وجو د صحلا نول وتس مدلسلا |قيرلع نال 0
 ليلا ولا دامو ىلا ٌُثقندالرع اسي زلم هلل اء را طك هلت اوتار فلاواستإلاا عيعتم
 لثمخخااكو حوتضمرورمالاو ىلكم منالإو هارعيللا للاركتمؤاور سلا ثوم داو انابيلا
 ايمن وجد ةنملوو اسما عٌيهناإلا ابغا زنان تو اهني لروما
 2 0 ل ديس ينم ترد بويد ةدارجو



- 

 ةماعلا ١ ت1 وحد

 3 اوبر سسللا 1 !مرلاو الايات ارلانرشو نابع برو 4و ا

 ىخاادم ةصاخ اجلا نوظدومد هاف يل ءرلاو باوك يلا" ةردارل ومنا ةيرتسمل
 ش لوسلا زم تاب او مساو ه:لوكد دوبابدا جسد م عيمس صل اب 5 ترا 7 |

 عتيل ربل ”برلاو كصوت ولو رجس لو ريحال ب لاورمضالا برام ركرا نا.
 رمتلاهراكوا بنل نع نبل و يللا وهن ضد )بج ينكر نيمو يلا ا دال

 اوكري خلوا مل لجارلاو ,رصللا طرت قتر هذ تون بوص) كوبي لاو .دديزرك يبدو يدرجو بدار ||
 نايا راو يل ل جادكو ماصار 0 بملابرالاورسلا بالا يب اا
 2 و هرازنام وا 0 بلا ضركو هاذ و تال ضال ىد ءاطتيو) لابنك

 نارك ايلا نرد ماهر ل3 اللا مدع قكرخ واح "اناني هاك يو وجا اوطوبم
 نراهن يمنا تلا بانا بحد هت جودضت دهن هيك رطاكزطرالا نك لعام مل اب
 طهر كورإلا لا عضم هيد درا هام إى حد الوم ارلا نير بكون زكر

 موو وبلال رجذ * تسادورللا نود ء رمح تا ةىيطلاوبشرلاعؤتتلال ارم زل
 تكلا زو كيرلا دونم زوالا «درلاولوحددإلن رد جر اجيلاو ولا وكسب رنا صرهوجلا
 0 اراه عصر رولكيوزم نمل ب /دوايرو حرمك دب بري دوال واهي مىزملابالو تيفو ضر ضلب
 3 الور دولا ا رجالا نقر الواب كئايماصالور را يا ولو ان بوكو عد دب
 92000 ازداحتبنلاو ١ د ءاسعتئامإو جمتزجو بورا ذيول كونو وكولا
 ْ لكن زكدبردد بملك هائلا ماركا مانسبو ضل ةامرلاَعِص مرملاورمالالع خو ةالاع ملا م
 110008 .: كواش دع نحل دافعا ارلا دةك#م نونردوبورد ةئايول توابل دتنمد

 نانا ةلاطلإواهس صوم الو ماجا هدر لاووزعسا اليو اهمولجو اهدا قمن رواس
 رو لالش دازد تاع نئاتسويرلاع قارا :يوصقت درورعصا نكي ع 2 ردا
 كلاب« اهنارهتانل نو ةسماغ بوب ركنا رولا و رانا سوم افرصلا وراد
 1 ةيوسعرا درزلإو 0 يسد راف اورك فدك : دي رولا داو راحلاو
 ا 10 يبا فل تسحب الو وون! حت بيد ها ماو ديركلاب بالا
 ا لل وهجز امد بتادو لاهم كين 20و دواخل جامو مناجو دوم 35 ئئرراؤمالا
 اانا ةئس يح مناهج نار6 ترس[ مط ركج و لاو ينال ب اجورننعس وفك بعدد
 | تجوليزنلاو دوم 77 ه1 ا ا نينار بلل اؤ كنور شل
 لذ ديلكس 00 ل1, ماباشلا يلا ايمانك اور طل ىو وعالاد
 نو ءويزط لادم جرو وسمو سبلا ا داعي خضاب :ا تالا! ناَعاوسا دو
 ,يضلاب ل اشاَتلآرمءرسملا يوما 2010 ةمارطلا 4 ضحك
 ار املا كارتر يلا كا نادرا بف حو تركني زمراوي يل دترحإ جائع
 راضيا لاهلك تؤ متلاربلأ ميكب طل دور رض كادي وتد معانا كش
 خارايودواَ 060 7 اول ةةنايلا اغلا يا ِى عملا نكي 0 6 8 رداد قرح و

 || الا يل _مصفرم انس مايو فلا نك وشل امال رومان
 نيس حووت راسو ئ ذي زعامو ديد ناز ذب اتؤ ومو 0 7 اريد يم كلا يمن 3
 وذو: خو ماكل صو طضرصل سرعان انوي واس ذرة ووك



 اسلاك ويعلو زعل و : 10 سن سيح سلا ذو
 لاويو إحنا امارعصم زاب 0 واق دقرانسعبكاو كي سرا امظإو نر لأول يتاننلاضيدا ناكوكوطم
 جوال ”ىنلإو هوا زءعنمف ماج يإلاواش ياويل املج شزلاءاهتتتم لجو تمااَنَيو هو ةاَتلل

 ةفروجو موت كوبا د مك وتو ا فب ذوظوْرنلأو هلا ضل اراك نداذكوو ا

 شرلا اج و رضا مارب سلو“ ا و يأ ذاك هدا ذل“ الا يخاا ا درظو هرعجو هّفاسو

 ا 0 لدتا بدو زوو هسا اولد هيد ارث شيلا مننو 1 نين ها داردال يشأ

 68 ل لمار! دل رمال راسل ازازوالا ماصا امو لانش
 0 ؟ال ا يورشائمللا محي ما هزار شتواد لا نما و اولذتسا عكا ساء ذؤضلاو
 ندجلإوأ ع >نيدام هجره مودا نوذرتو رول بكا معسل هد دلما شر وجد غيتس! فودح تت اوذلا

 يد ضرلزو زل لانا ناو هلولغا ثلجي ذو هينا“, 2 ولامعدب واو مدتمتعامو جرشأو
 الانا )تسر صوتنا اسس طضتل بانر د تاس ورلا رادو نبأ ذه رئمكبأ نم كغم
 جر ةالانا6لؤ متل لن ولغو منيو دونغ تندد شرا طاسورغ نعزلاو كرغس ةىلازنإو
 رار للو ذل او ل ره, عجو ضرك هردولول نطل تنجم بددو كلب ذوات" نا هّيدّصو كلخأا

 اس ليلو دعمت رك مرلاؤلا غلا كبل ب هو دنت ذو جيتا هندي
 دا ٍ وجل ولاة لاو رنيم اقدار نفك ركام ّرؤبج وزكريا تل ذرب ويلات خو نو ددبذ ١

 ناتو هبا جوال دحارلا اعمال را اك هداثَذ شو اسينأو نمت 00 ةالامدابرل امال

 بزلأدفل حملا عوسمككد صدا مان كلا بزءاهركأإبوتنْطاوَ ىئكدب دودزم ءودبذ م نهاوهضلاب ب دوركلاب 5

 وهابي نر هلو اها سلا نينو هرمز ردا ياناس نال ناو فاد هرلجو ا لحمل ناو
 هناي اللا ضرلاو هيابريملاناوطوطلاٌ سد هاو اماق مالا ورجل اداب بجو ثامر مودل

 1111 11 ءآوطإف خامل ئنْلا ددرت
 38 د 2 علوم زون وو درمان ]| نرمي خاج وبلا نإ سلام كدي اىزلا دو ا وشلاد اش

 دول زملاب رد موفور كو لحب خب واهمذ زك تريد 37-3 داودشبو بازل 2-2

 لا وعسل بنده زدرسوو لاب وو بيتك هدئااعسرؤوهوناسللا اول ركأا» ةهبلاو |
 ٍْس ا نوكن'ادواديرمتل ا«ةلاسخل) تسب انا لوا ناضمالا قفط نوجد ركل او ناكل |

 هيرو اكوروخلا داسجو هاددص كسيواجءاسإو جلا داعم !ءذ1جدئاازبوناسملا داس :ك عوز كب رك

 يه زال جوزي لاء دا مزايا يوزن ا لثاربنعنلا نجلا وج دو علاب ديوونلاو |
 ةضارلا اولا كج ناعما ايلا ركب ِ 3 ناو ناسا ارا زا جوك ذيو نا يلج 1

 لمد دمار مطول يجلد دنبك للدار ذإلا ةيساجبرلإو عضال ارط 0 رز اواسر 4

 55 رع راع هيا ناس نانا رم حب ارو يزل ملا ماسالا 2

 قحبة لال «دنب لامها مضنشلا جالو ةماعل] ء برام ةييرلا دان

 نذل اوس ذارقوتادوب ذ”جومونذ جالا ب الضو رشم ين ءاا طولا دأرداو مطل ١

 مص وسان برا ركاب يوناو 8

 سروال نطل بوشر هينذنمأك هر تراجرلذ» دتةبلبو دم كب وو سور نبا ةحيرخ

 2100 لااالاا 68

 0 لاَ 000

4 



 »د

 اا م1 ا: اا ا غ0 ا ا2ا2ا0ارا ا اي9ابرا0ي02ر9ت افا اخخححلاااحاءححطءواو يساوي يالا

 || اهبل تيناخق نمو جوزل تبون ضالا هي افؤكضي ملاسوز لش وكم حية دال رتل
 0 ب ب ا ل لا

 2 وباتو انوا جيشا لال ديزل "أما بيتوأولرلاوزملاطيوطلا ماسالا ريو
 ل ني جنب زجر ,رطخع» كلو صل اربع بسد هبوط طربا كور اننا ؤم لاو اذنأو ةرلالإوا اطارخلو
 رخو مصلاد وتبانذو ةكيرجرفرلاو يزاول ب هوان جيلنا ر) يسمو هزحومو وئذع قمالكجلد
 2011ه ابوياسدلاو 1 هروب ا
 0 هدول ركرطاو له وتدحاو جون طو انما وان سجلات ذو عصصصلا

 بن ريالا كو وملاب# هديل ماهر حاجزا سوس وراضي ضخ سو :
 بالاول ركاب 1رلاو دن رنا زن وكم ةبح ايس اك نب ولاوزتسمل انام لخط تردأو زلات
 يلا حاسد حاف اهراو مون ا ذرةو سلا دهر هيلاري ناو مضاوم منمل اكان
 هدا وداود نجر سابك ضار طوس قيس عزا ب كيوتو كول ب
 طلو زخم شؤتوو مبوب امنا خو عاضا هرم نيينام ةحرح 9000000
 0 ا زوايوذ با داهشذ رد 100
 أ اختة خود شبا امو بجو جرئ وؤ تعوم يجو سل الكاع ما دوا فرحر سؤ شلل و هرب كلذ
 هدول ا هيزدرجر ا نياكي اورق نئملخا موا لت طال امو )بلم وزلاو وللا ب تبلط يوسي سح
 ب ل اهاورانارح ري ائضاذإو اوسخ فيجو حم ىلا كا الزب ننس ول اضم 0 رك ةباون: اع ماوالاو

 لس

 دلل 0

 |ةدر : وذ ةوانو حا ناو ولاد تنبئ رشلاوارلا يرانا تاو خلا مزإيولطو هسا |
 ١ لص طوعا وجاهز عن ار كسحلاو تول خزملاو هدو در>ذاكدالزا دب دورموإر اس وهذ يما د اهنبوايره 0 طول اصر .اجيكيور طال صالاو دا ذه ايوذت ديو ذوات داو سكب وذو 1
 | تا سلع ةدعماسلا ةلهركو هنو :راط وضمان ضو هر كرس ورا نرجو: عكا يللا مضدو
 ايس وجر قلك » دبا دور دو ماا ادمع ةعراهذا جرامضدتردام
 فوكو .رصاكربو راع الار ضوكح دولع م وملا ىلا وذل رك ير ذو جعل ب طخ ناجل: ريان م
 | للوصل بان جباهناعماهذ جنبلاؤخالا 1 ارزعسلا ع هكر وةك رهزااوماه جورج كل

 : يلزم يدبادكو سو بحبكم لذ 100111 «ناصبكم «بازكو
 ]| تاع دما ل ب يااا ا 53 0 ياا لا
 اا نّيطرسنورلاو امهنهيودار كب 7 ندر عوضو هب ا نو ا ؛نصلا
 فيايو 0 ارسال نانو 290 هور ان هد ضف نال اسأل ب ملا 0

 .نكطر» برز وجو اعلا كرر اجرحرامرلا ردار عجور ةاوسلابا سي عبككيرل
 يي مطلوب ييرلايركلاهقبابرلا مالإو مجوز كو مارد نلطتالم كلا ترن ارز ماب

 كرو دوحزجرىمبضللا يا لاا دل نير راؤل لفعل نخب يولد وسال هش هيلا |
 نك عبد عيل اننالاةئلارلا وهال بويعو) بورن لانكا ربرنروباب) جدجا سما
 يامر جلا ارو كلغ م يونان يبس وبرعودتكابركلاب متلاهرو هير تلاطف يلام بيضرب
 || و رقاد.( ئتناو مر دج ديئطرهزلاددطصإ الاورام ءآماو ملوك و مح برد . اهضيز. هناع دا
 . |١ تظاهر ارز جوتاتل 6 مالا جونع بيرل دزيبروتجلا رم نيام ثا ودها اعبر ىنراسرلا ١ ,تيئضو هام هيف هَ هثنيو 07 هير هّبرتو ابي هلي نير را نحم اًييرسلاّييرلاب ا
 ْش 0 ةيلسو اهيضمجدقزحو ارينا مدرز طيضواماهسلا هاوار امر ري اا انّرلاو

 م م عسماس سس هج تحج



 ئ ||

 ايوا م 2 موا ىلصافبوا عاش ا كغ اكساس طا ئه كلا 1 ١

 اتحاد حدين كاب يزين زعذم لااا نكو جبازعكي الائمة

 2و اجو تا حر ف ضير انتنربوا يدون م تو ترو ٍ

 نب طلي را كفاح هبل نول لرقم اق وشو سماولا ركع متينالا|

 1و هوك ةدرارعفا وذو يوي ةرخلاو ثور دفان لج هو «تطل اسر نادانتسلا|

 ال! ره مناحا زجل سل اوزمملاواههراستلد »زال ماخذ دسم اد يرلاعبنالا| ١

 راكان ءاحلا نيو نحوي ل 6 نيبح ءلخ بارده رمضان ارب سيروم هموت )ابدل تاتا | 1

 و ايلا! .هطو دويل عال ينل اهلج إدادكو ارلاح تاوزيلجلا ْ

 نارها ديالا هزنمول ردو مل | ذا وئمايلل نينو الار ونت ا طر ل 3

 لإ سلاهواوءاطب ةرطنلا لك رم وحلا جس كن ازاجل كو موب اوالو سلا ظ

س كمداسا عر لجل طس زود نادك 6 |١ 72 ا 1 :
 أ افي دعانا هيون

 دن كدا توج ناو حن عنا شل عز برا ة كس كيوم ا جيو بوجود هيا ايامه مطب

لا بحر وري نضاوم سوت هنو ل لازم | :
 انكفوادرفلم جرحدوم

 فردا نال بورما دوا ءرجاعتايخلابو 1 لازما اوةورع ترحل هلااو رهو
 ناقل راكبو) خا عم اهرجاط تانللا هربا نورا ثا دبلمشا: هرتكوملابو متونالا شكرا در

 ناياعلا اوماتلا ةيرجلا واسيا هيلو تاماذلمترلواذ ا ةاتنإ شل اووسانلا جيرحيلاو

 هبردا نس طامي ايّرلاو مرا بارو مصل دافوضل اهرب ج:صرخلا مرودلاوةرجاحلا

 هيجان لطسارلا سلربنلا دور اه: متو 2 ثرحور كفو ةصرللا يبابحو هك ودام

 دعبتؤأ و معبتؤأ روزا سو م ٍ هذامرتملا ١ يي سلط طداعل لوو ترش همم دل الخد ام طز يرش احل

 مذا نيف ا فنحن كرر

 اوربا جوبا علان ونحو دلفصاب راو أبت ادا وكبر وشوك كاريرا تيرم

 :ةاالزووممز/ قام سعديركللو ارز مسا امه لعوامل اهدررشا ةكربلرل 7 أو

 هنو ددشبأودشدوابوجرروا جيريكو ظنودبل طن لؤورغك يك يناو زف كيت عوسنالاساانرلا |

 ياعسل انزع ماهي و دانس وعجدرت دركي طوناكلا م غاب باو مع ١
 ايوا هنو اهينالص لا طوحكونلا نووي بس 59 اروبا | |

 مع أورام ضل اهلا دد هدو لو

 رصنبجاورلاو موا دك مسدس ل حاول ارا ا طدحاوال لممثألا هاجر اور. لا امي داصيف نم

 :باركلرذط لاب ل ” ترص جانت رخل نوما وبي اتوحاول انتوا لسانا ١
 بيرلو دعس فد بتر اجرا سنا ايبا وبيت بترو خب ديار ضلاد ابحر وعم مكه بجي : كس ىتلمع |

 ..اكبحمو ا اعلا دماج زوما ءانتوع ضتانرل 1

 لام تشاو وزحلاسنكتو نكمل روبل لهدا هير ديمو 3 هو دنا كبار و زك تيسو
 ٌبْووراتر جدذ 22 دو

 سالمة ذاطع ىسو مرككوساطؤظوح)لا امكبشيو اناكساورب خم رح
 ا امانلإلا ةيدس

 هطبال ايدام نايلي لانج ةنعسوروصلازت لصور لك 2000
ا ةلامملاب هيلا رانا وما مايل ناو ونسال

 ةكيد ص هر نم نإ دلو رد >كرثدو ا

ع داوم برو اتا مدضرملا + يحلو وك ١صنصيصرو داهوةرسداقلا رح ريض لبحك داون
 قير 

 ا وى خوك ةاكوؤشد الوافل الع قط كالا مرج _, : ابو تاللاعرحانب
 تيان دداوو

 لا



 تا ا تع سس

 ٍْ كانوباعدم ل نطدْؤُدت نحو د و هع 200 هايماتاصنااهنارخو رنا انالود هد داملاد 3 !

 . ناكمر| ليل فلا بحرا تلا طوع ةكرخبتج يمرون سود هواي ادا ردات ماياكتو |
 هسلردكوكرخرتعاو لم كوا سرت و نك العا ةرعتس مر ابداجىدوكالابماهوميجيتالا لب اهلادزمو | ١

 در :ملاوو تالا رطل بك اسكر تس يجمد ءددزسد# «اولدعب 1

 ْ 1 2اةروك املا 2221000 اللاهزدعرع ةاتلاواءا سس ندبو ةيزرل وزع جسام

 يضخ وول طيار كرما رلاو هولدن ><." اطل عزل او رجالا
 طيس واوا نادرو هيررولاو رابوطلاوا ةماعلا نتاع زيا زلاو هنري او ةأزملا زفر
 00 داون لا راو دير جوازا مضطرا يي موتو ةسام لا هيزك لو . 2 هّيصع
 نرلار كلب ساو 2000 مك يسر اَيَو ناب لا راموس: نازل
 1 نرسل نيو وسو )يال ةماؤو سرس ورنا و> ا راس 2 كررت لال :ةروزتملا جري
 تاس 010 راو صلاله يطرد ةميسلا
 ابوس اولا اهك ةشأ اجساد وردا يهز سمي أ وسر او خسر ونجو
 طنا للو بهز لا 0 ا تيلي دار زراعي ونا رطوت انو
 قارا و تونس 0 ورك هاهم الرسام ولاه نب يلا يباع عكر لادا
 . «طرللاو ص حصار وري لعوبؤالاو كامو دترن/م ىلا هو درتلاهركنلاو يلا مطقو رمل ا تنورنلا
 ١ كلل قير هنا رئوي انهار ليش وتو عنان وكيع بيرو ةضال نحال
 خلاب حدو زصحو ييلورخك ةداط و ديول ينم ك6 بئر يثكشلا هاني :مارئاوردخعلان يسن ايلا رص
 لجأ يراطا جاهضدترحاوربل ا عضن 0 ركوب يوم رادزمخاا شلت ارز تبلاذ
 توارد ا ا لس
 مها بط ٍمْلاو هبل ناحل او ريميل فد دلت دو موكا و بزار ١تايبارع

 . عْركو مكب لامها ماطر جو صرنا همر انيلع بول وابل ةبلالا لكروت: ةسمؤلاو
 يرو ايم طن كرب اسنان دزعرلر مدن وص هبط ةدراجو 0 وبارسلا نررت اهلك
 دلو دبور فو دئخردكو لاو تتسولا:- ف زل را جوام اند درع جلاد حرطوم هيكتم هبوط هجر
 ”لدواطن سم ةماج ا .:دلمر كرو ور كل ابدع راسا اوه انام رايز شا كريو اين
 ب دو نن ةدراجو ديور لبيع جوس مضاتمْلا 52200 هيرو اهرر ريك ىوطَف موطم ريكو ءانسلاو
 0 هيهلاشرلاو هابط قولو طا هلْ نصح صيد 10 ركاب

 هيك زلسصأ بيو 200 ديرك جاور دل ايوب مهيار وضد كرنب دب
 )تاعتشاوكرعر وتم وحارب ناو هينا شكلا ربيع شملاو لمان يملا َسد لنموه باو
 عئاسرلاو ميال مالا يمر بادو جو ل6 ةىلطلا ل صا متون جلع ار ا
 هتكو لتر اف هدإ ادوات كح ىو تامر ع رألاو ةئط لالا: 0 ا
 ل اكرخا نيمو نادرو 7 وا ورط بو وارض زاخو 3 , عدو ةكرعاش ميلاد 7
 مك انوع هسعبب يرو رياك اطيعلاو هيعض هيض ضوؤيرملا لالا ةيطرلا و ضي مري وبك او ذلاسملإاو ةعاضل ارو أ
 || دفلطاو رباشئضمككوج لا شوزكالا زكوتسو غلاب راو ضع سنا
 ' لاك ضبع شو ساوزخالارب مس داود هورس هنجواراضطم ومالا تس لجوبا
 هر راجل , افجر ظخو ارو املا تاب رضا زنا مدا سك رملي غلاب
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١ 

 راها

 رماطلاد دو ضل ايرينا هز داعب امة 0 1مرات ١

 هيلو مدا او اوجلا هوت يارا ولانم يؤ عامم صورت تركت ||

0-0
-1 

 ها نوكيفد عوز اسود بتسمع تنمو لصالاطمك ورح هرملا

١ 

 1 ري رظطملا ا ورا انور دابا يا ”لا(وؤصللاب وطاولات ةعسركلابو 19

 نقذذلا مساوقارا فو هضم اون ومس لاموني اورج اظن سمو وردم تسلا ةزيضل نكن
 خذت تالا رمال نالوا ندعوا راللو ظزا امرا بيذرل اجمال ومان
 )الخرب اب/و تاق جورية صحو رشا اناهردب نبدا كرت! ا يزف وخل 'هيبصارب لعل ونجل جوردملا

 اهرض يادار دبع جل طر انيس لزانمو برنامجا او هبريطشو راو :

 000 جامو حر جس رحله د يراود رك رانا عضة فروا بقر ال مابا

 نط اثك راو رلاوذيج ابد تيلاوب سرع وول ةبهحاو فديو ضرما بترو كي للا
 الجلاب زفت وقل اهوا قون لحنا لانو. هزن اقل لوتس حنو دن ىل نإ موج

 اهراوتا وار! /ورلا انهن هر ادراة انلاواطماتوع ارتي روبسكم يل 200
 يومه لات وزاو جرو باقر جوضورو و انما كرع كرا 7

 نايراوزلا رن ا6 هيكل ظل لور دال ضرال ا ونن ها 0 نط تسفر تان 00

 مارب نّنلارب#ئنا علا لاا موج هنْيرلاو ذو حلما عقلا زب ترج
 بمشفلاو ف'راصلا انكورت شخ مارح وابا ندي رول داكن زحاامنب ورينا رتضالاو

 ردات وكلاب ركل رسالاوركتراطو داب 4 7 دس ةَييرلاطرفلارضلاب
 ا اهب اكرر برك لحرف بكون هن ركود ةصاحب ميد كارلو ا
 0 ارتاضت رات تا

 | بكل رداور تكور ان يارا جولد 1

 دال ورا ملل ةبركلاودبوك )لوح واؤ دال ازع كتر دعيو مولع ابطا و

 دل زد ص را كاارزر ابرد خسرو وجا كيني وديرجر ةفادوسأو .اوراانئاملا

 بارزه ص ل نعم ندم بوز ب :يلوتيإتلا دعا ينعصاَكلاو
 د اول غيبطاورو ميلان رتخيولا هضباوس نمل اب سلا ناك وزحا مريب يوي يلا
 نابامإ ووسط ذادت دما 0 نمد شد با رتم
 دوعص[2 تلعب جو اكو :لملا نموا نطل عيدان تلات دا قشاسا
 ضو ماهو نط ماكر لاو ب مسن ذولا ونبلا كان كو صول“ اخترب
 رشا "لاي للا دنا تكرير ترد تمجد ست تاو هوا دتكر
 كي لص انامرلاوا « شاطر جزار بيدنا ةناهللا ذكر اردكك "جيرو رامارلانع
 :)يقيايعاتواررص دل كرر هتركمي كار وك اجا صوم اخيوا جرملرخلا جلع

 اويل بمال كروز ةناكعكو يولع ك+ما قار هضم ثدووتاس بك ل اوذو
 مضي 0 د وو سر و هدول بما ناس يملا
 ديت ظرغعلا رخو حتر ةفاضرعد اكو تأ امانا ها حركزلا ساو الواو ”زحالورركرلل
 ليش رتو سرا هنزل يد ذاب نال إو ةسرإك هب هند ومو ة شريم هس وم ياو رد ودب طلح

 م ل سي يبيح

 م
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 0 0 مار 0 0 0
 0 اوزإللا منمرقر مكسر م قيس دزحس زب انساب حوزاو دا لاو ديور و هدر دسجو
 كا نقيرحلاو : «رثجزلدرملا نخب ع ارم ىليزلا نال يللا ادن زلال ةطما اود 7 زااووردا اما هو جاو ةماننامجي ةراموارعامحا ولأ وام ماجن للا وئعجوأ دلل ةريج عدن و
 لاب اةراواشرا نار هساجرتفو رابعا و دوام 04 د رتل زرتلا نب ةمركلاو ياو
 جم > 000 0 را مرار دار نببيوطكو بال ب وكيد هدي درا م دارو ورام عطل اعم دز كتوانعا نان ةنو بؤر اوشا وعزز د كسو سقما
 صرع رمنععلاودلاير يوت مالو ناحترد "لابو كيلابد
 هيلو كلو جولة اورهرلا رص زير اسهنه اهيا ع تلاوه نيل هنرللا )هود سعناعر تن يدر ايلا ضو !دوفزمد دك ايترموإا جر 0 كو نمر ل زجؤمإلا نور كلا بور طل ن/ويصد 071 هس دال ب>زارو هرعو لا كرو يطال دسلاناكتداو ءاصرضتلا جا ايف 8-0 يورو مايباث روزين اردؤو د يجدد نإ بخرل اا يامي لوا )زل هررصمويعراضنلا ا .ليإ ل توم موصل درع يمن ا هاكرذمو ميدو 2لاغك مك ظ ب 0 يالا لضماد مبيع ضراوإل هلا لكارا ةمرخا ةقاثلارلاور ملا يجرم مانطلا راف وحال 6و الاجر او هزربون يه رنو دواخل حر جرتسإو ور او مجم ن نمر مهيار
 طنا ونلا ينم طوال ثراظ بوم هربا لورا كر 2 | كك بهفر اه ودج ينو ياو للا دبوكخسبا نو" مدا د دباةدرو هييرامو نير هجرت اع ير ذر صوسماالا كاوا زجر دولا نصررل:وةلاوعشلا رك ةزسا يأ ين تازخاروا ميرا ىنضتوأوأ لاق ودب: ىو ااودبلا كسول ثيرم ير هير دبع ل محوتمرافوا نام درسا
 دياوملا بيلا 20 ديل ٌليزقرزتكا سبل وصزمعشمو ا هجاردتعم د دفاعا بارغماو ربو ذردرلاواهعاس
 7 4م 3 اوف دير يوناو ىدفلرتزك فازوا ترك ورك طوال“

 يا مو اع تيرا شاسا شاف هان داذ ارسل ازحاو نابل دلوط دلدجد جو دنا اراصزحا قال مريب زلا 2 ا يرو اا / أو سبت تكا وشم رانا لماوكول م جب رماه ترى شمة يور علا
 ا )اور ردما را دمحأ ناطن وهم ملوح وز ابوحسن مف 1 اولا ولعن
 00 نبا اوجتدا 2 لاو ةرنا لابن ينعبو ليل سنبل ةدامو الا كول راو ضو ريل“ ”كمو د يطل ءامو غاطلا طربال ريد ح زلم نيونمل لاورلا نأ
 0 نم يدلل كين جرايتوارلا عضوا ورعمج اهبذ عكس حل دا رشامي بل هعينإلاو درر دصر ولاول ئيو ذيب زل لعنغنال واموت
 بيرلرك دع نوال غزا زكو بغل > شاش دابر عشم رواش ار وا ص مظعر مران راك ديلا كورااسرْا» لكلا نارتو رست اجو ع معاد لا نيرا لذ "يع اا ظدبلا صخور جل فزد وبودََو 0 دا عركة رض ةدئرودا جزخة جت واعشرو
 كاوا منو ن عسل نب رنج ريكا بادب لا وبجد غلا جايب ل اورج اوبنزلا 06 1 0 0 ءا نيم دار وإح هيي ةساّيرلرخارانيؤلوومسمعيراهريز ايدو بوجت «ينالا 2 ماوتكو رنجات
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 حاد ”ناسضورت اا رئاود و !
 بنر تا نايل اهم خشب تزل كونسلاب كد يعاد ركود
 راو جير كلاب ضد را سانا ناظ اذار زبجرمسلاوبوتلاووتلا ظيرلتلا بلاوبو نس دو[

 أيوا هجر يرزلاطرثاض اذ هراقو بي كوول تالا: ترد ,ناومايلاهسيبؤها سان ايكوم درا

 ْ قرا ن/ولاو رعي ضالاو ام 0 امكلادمامو للا داس عمرو درو الل ستكلاب 58 متلي 9 ريل ْ

 اًكيرترا ٌتررلرَ ةرزطخو مو عاوإتص امنت زير 6 وكاد وحلول دطس إو 26000 الشبل
 زاد لس اوجأ سوير ابر مرر سا ذووصيتملابدرخو يرو 20 1
 لمعتز هيلا ل قصب  دكم تادس مو ريكانم لش ينو ممابأ نم بيرل عودوا ايد

 نحاذلا بعز ةزيكاأ نلح دبا هرهاظو داموا ولاول لا ريطرخ يللا
 كسر نجرب ىللاو ياها يمال لوم كنص امل تحأ ب لاو: تاو مس وزال اسوم 5 |

 : 2 معا مم 4
 ربدركو ماجاب 0. ةياعتو اشد ير زيه زار سعاع هر يزعج 6ك 221 وا هيب 3 1

 ينل امل او نوعتتا لاي لمننلاو ةنيخالاوا ذكاميرتور كاف وطن و طل رموز سوا لك مسا
 يامال وجهل ارل جنبه ورع هس وير لخلا رلزنالاو ذا طم صل اد ج بعرنلاءررصفلا

 كامو كبي يعمد ارا ويفهم راما نفاخ انس ةكرعل يزل ||
 ىانلاه هطيود عملا هايلوكس وز عسبصل مولا زمصا عير وُ يروا ودلن جتك نخل ظ

 : ريبكوتشملاوتلحتب وه وصد جا قرار اودحوإ زج تسلا جس سلو ع و ؟ىرطا نيرو انج مال دو 1

 |لعيرس نسابا برا لارا صيت ا الار وقال ْ
 وناردد ءالده رحم ااراو صراط لاب هبا جضلاجزريولو بتول دارس شيرت اندم

 الياور ذاق السما:ب«ناو داعب نازاناوويتلا كيما ١ ظ
 لجدول زو يور خو وخلا كولو زكا هاذا وي را نما ارجل اجلا نضل
 اجرا اولا وعبر زاره فروت 2 يعلي )او هرب سي

 لاكزت إس حو مو برص 1كيلو «ناراو سي ؤرثة كرس نثر تسمو اوس اطيق
 هئييْلاولاوئاووقطنلا لام ّى َنئاودد حمام ةرجاووضوباهيإو هامل »املأ, تكلا قانا خسردولا
 نابل 2000 ا /مالاوهو هطرتلملا لا هوك“ "راو دّيرصم احلا وشم

 بلس اللاواو لا فرج ينلا+ بوم لالا بولرلاو ( ولحن دويل فيي ذو زل عك
 ركون نادي سس حوت زك سلا ونفكر ويم تملز)١ ىلا نا دكني هوز دنع
 1 ملا ب لروما تل يا ول
 تيل رج لوا دهب بشل لضوم الا تصدبو وتل الورع حركت لا
 | ربو طاع ويه ةتحد طيبك ياو ليلا رم هيرو نرد طلو نضللا

|| 7" 
1 

 كرا ادرس ياؤسل لوم ناكزحل تبق "بى ةلتطو وهوه ينارلاو يات زدات
 ْ ايفل مور سار ىلا هاهيملإم ل فنر و اللا ىرجتلاو مطل مشا طوونزلا م نايل اووملام
 02 ارش سوك ارش ماتيصلا رمل اردن محو وتلا ل رعت نسوا ضدنا ابد ينال او | |

95 

 كمت ردا لاعتنا وجال 2 اهلا اًنملع جون رام 1 ومسجل ايماقرحلم/ نأ 8 | جرتت هما عنيا وصار اسنان اجد روكا عسل كلو مرتب رجا خو طرساوو 51 يئس رخو |
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 0 آو للطلبات سمته اول لاو [ةنأ)مكمل اور لدلإ» يلاوبو ندير هنااا جا ظ
 لد 0 لرسم لنواب وي ملام: سهر

 ارترشبلطللا ثيل الدذإو معترك ! تلي ةيهارئاو «ضلاو اذ ةئاوركن مالا دلو
 هلأسإ تيس ل بس هومر مزراب كيلا تحاول كدت ورويدا
 عصيد مدلن ثنو دنبلف ازا قر اباسلاو دس اعلا يضر كور لزلاورتؤع ول قمن
 5ع لح مالالدو هبا تل بالا كابو يسم رمان اراكرئيوراعلا تلامس اءامط ساتان ذو ماسالا ةباشلاو 200 : رق يبمو سس ووفتو تسالي جمس حصطو جى طهي هفاْراع نعال ام كل ماوولارزلا كار بمكان بجبو .ننارتسؤ وإوهاتسردوا كوكل بنل بوزس قد نواف
 تامل ايران زوو بلر كلاب تتلاوىنانلا جس زمر ادد اركاب تسلاك كب ايتلاكاكَ بيطار تهزم يفز ازا جل هولا نينو هدو نادل اودرنلاوت رز جلاب نر يننفلا حسان
 انارة مؤا» يدي هرضلاه كب ركب تاس بوس "جهييبسلا وعر ةوسو رجول
 رتاج نا لما ةبارم_ داش هربوا بما وشر او اهب ادي هيوبْسا مهند
 نيرملا نيرماكيبشلاو هرج ديلا هب وردا طم امجاوت :اراالرحإون :وااميشأما لباسا عب ابسلا 0

 نب ةيحادو ينال ةاضنلا ملاوي لاكسلانلضل اوس نا يرعب
 بيلو ولسا هسسْسَس عرج ادي نو ماكل: ا
 "ورز ىشلا مايا ايار داس اره يشب عسب بسو بجسم ويعلاةيرس ا زمزلاواةرانللا
 تدل ا يطأ 0 انش ديو نجرل اياب دع 2 6 رو عر وأ نكرر والادب ور وع !نيوعونرش/ يمارعلا

 بلور دووثاب زيود! وؤكاو بحناةزيرلا وجيل ا 22 قا هوإس در
 زعم زحل مابي تلاكر ناو موو سمو ودننلا لأبي ووين بوت دمت او دباس رج امن حبل جرو ليلا راع اعرس عر لاو هقوطوكود' ياس هاا بلا ععنو بكتو باح 5
 لَك غرك6 -جرظوجلب لو لفرع كس د 0 ةايملاو وتلا رجلا
 ل اسراء اهوا هريس ادار اكان را مادو يرللاو لك يتسلل ءاهم تلاه 2 اوزيل ويد لس تاوسم
 رجلا لا الاواه 0 ميرتلا ف ضي الباو طن لا نمؤخلد د :انيلاوزعرتالا خام

 'ملا صلاة ررلاو نونو كيل ادرج بد وسنزمنو 2
 ٌةفرع برس ءاهونا رانا مصن أ رام بالعمر ملا جيت هكر لاوس .رفازعسلاو زا قنلابو 2 نئاضتوةبنرملا6 نإ ءوصلا البولو ىىيسملا وزين »لإ يرغول داع
 قخاع ضنا راكم ندانمو دا خلد برر رسو بمال م شدا همس وجدل ذماَن ميا م 7
 هر برضو هيرو لاس جركل هدا ورجل هوا 0 رم بسور جو طبعا زلا باور يصح
 ظ انلاعاجشنا هزم يثار هدذلزم ال ىو لوا لتنال لح حرم 2
 ير نيو بالسب راع بوس اسمو ةروملا جاوب <يركسكمو سر طا رع
 59 1 هاب بياع بوتومؤ يلا بو ويربط لاب ترمس نكمل
 0 يملزع لا ام رككاب هبا 2 1100011 سور الادب دل دجال اما
 ًادبكلا دال هاو بورلاوءاسرط و سحرا ما هيه ونطاب سوارا لاو متابع
 |رلشلا ىلا نمزج رج مت عرس 0 ا ا

١ 

 يي



 ا ياهو طالرك وو طس جاين و منج ىج اكن وسلا ماليا سرا نجلا داس بشان
 سلو رو دب يوان بديا عسوملا سوو وخر يلا وؤ لانا يوزللام تول مبا يو
 ضمك سم جس م1 نكد بكسر جعإلا سليل عشا هربقع باو سانت
 يس وظو بجد ؤح امك رولا سوست الانكدالوادلا اجو سابو مو زعسدو 00 ا اك

 2 ”كراذك

 ذكرا بنس وهو او هر وتس داوؤ ضار كسل و باَئس|هعمتو
 2 ا م ع اهو 00 اخو ا رول ةداس .ىأ هلأ لع

 لجأ تت نيهجريجأ هند جلع و نايرخك زكا اهرط طلاء ات وبكت اسمعو بمسمامضأو غصلاد

 بيسو دي رد يطسإو ا ايونس ايلاسسسمرعلا آو ,ردأ ابو 0 ابَسلا

 :شطقبمك تانساه فج هلا ىوعسو را :لاوتنج يلا بزل مامر نو ع ْ

 دلو سمول ادب ديس شره جم وكمت مرنم
 ضيا بوك سو هكرعا لوجو ا شون لا بكس همس جيل ةسرهو مانو جو ماجة شلا»
7 2 0 0 
 والو لططيشنلا رانا هزل دايلي انلوب ياناس سونار نلقلاو

 ضل ارامل دبور رسرفو كد جو وعلا لطم دراي راف سويف لصد اوكا رب
 براني ودول الع ينجو دلو وكيلا كير وفن دول هيكل اون ىلا هور ملا كرو
 نير قلائل ناو ملااماكتنال هناك أب وكسنالاورواتحتمارحلا نبطعيمارل ا نيليقست
 تزل بح دم او هوخونهرألا قو نموت دتككل ارو شمال و داما 20

 نما سيب ةرييعإو ا - يلكلرإيوعأ 00 كل «نجالاوعر غنا عك اكتبو هيما قزلا ا

 ما ةنانموطس جتماب للباب هدم وبوس ةامايلجم هتساك سلخ اكَسبلَس جيل سوخا
 بلس مطول ادا و سوسو جاز لئلا اهيامتا هبل يؤتي جال
 منظار جادا شوط ركاب م 2 انا

 ناو تان اع بولسا جبل باهرا ينزكاوؤ طلتك اشار طولا لصإلا
 ١ ديد كلتوسوملابجلا نما نوادر 0 ”تيرلانو ف يعلن كبر ركاوا مها ةجل

 «سنا تاضاوئن لاو يشمل اءدسالا قو بطلات لاو ىو اخ ضذ درا قسإو ”همزلا :

 لاتييزم بترد (لتمكو ا ىي مولا دز زلابزتنطو هوز ول كذخل دو قيل
 رم او هدرا رحإو ران سل امك جدر اق يلعب دولا نكي
 نيوالورطلا و مل اجو ادوا طل م الاممي طاوةوررملا نيلا_رتيطاو سمايل ارك
 تةلساو لسلك هئرلاءرىلسلو هوب او يللا راسل اطو طعون انو باكو دبه داس جداجلا
 نيون ابتلاع ضخلا بريول: 'ئسو هينا لا مرهدلا هيلا دونا كرسرلاطلا
 للا راعسو دابنسلا4تسنالا لان وزتلارثكألا تانتلاو سباك وتلا جس وسل جو
 ةتيبولا «تسلإو الاغا كك 000 ركل. دنا تيا ةنطبلاو هناا كلاود
 ةقرطمك لد انراطئ تا اوم راضي طوط مكس مودترفو قبس حجه نامل ِس ايلا روسو وصخ

 لجيل وملا|ضلابهيؤسلا عملا رحب فس هللا وتلا ط سوانا لوو 7 مز هضلادد حسام
 تلوتسلل ختلادو م هدرا :نلهركير كسلا ردنا درا سالاسرللاو هداعلا ضل واي سلاط
 ابيك وع رطل كا بطوله لالا هيحأرت ملام مسوا برشسم «ج هلوهس و نيوزال نم
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 0 رببجم بع ل ملل مل سل 5

 <رلاوا ل مردارلعا, رش اوزمحا ىبعيساو هله دود وحى طمس كرف اذا كسور عفا هر رج شح شدو ١ درموأ فراح دنولر ارجوا وحلا جزل نثر صبح مااا اجر سنويه وح لو ف نبأ نسا
 قدس ا ووس 0 ”اكرازيولا نك ا لحرلإوو تييشرا هوو :ائلاواهول ابا ولاواريخإييصمرل فاو يعحوأ
 ا ااا يد هرب ينهطررتاورلا تبرك مند ترد ةنجورو ل ىسنو دل رتب وليامو ةزاغم
 رشا تاو تجد زيي اذورنكلاب دويل اورا ضنا ديربورن مدعم وزب ردو ذروسو را
 هيض يرلاعتندتاد ادورستس م يس نع روطسو تار قلة از ر خا هرصيللادو مدراوعرسضو ,ةاعرجم
 00 يله يف ناك دانا بال كرم إي سجو حجل جان كرت رولا ةزوالحإ )ع قيوم نو شارما دز سلو ويرصحلا »سلا نانا امام وجو راسل نان ورتشل هيت هوجو رتوئبر اذ عوار هالو هر هوما أر نواس زاد اما
 ش لن ادهش تاما فعاد مام يو اول دبا يصبحوا ةوتسال تب تيتو دس الانا يس تان
 1 ا هاى ارجو دار نور ايا 0
 دبابيس . «زاتص صاخنتد راسو ل ير ةتشت جاو ليكي لاو ربع طناو يعرب نار
 : لسور لا جو رطملا نو 0 2 2. ا
 20201207 يع يطور انى برساله دمتم !يركلابو ثلا واو نايس اضانس محو يمل سر وو نبيل اسنلا يش! سيباانم وا ارت“ برم اهوار ممن د
 ادار نمير عشنا اود ددلد ا وسل يل كلا 2011 الاجل
 هاا نادين دامو دهب هدبحر روجر 0 لا نيا موبشلاو اَويْسسساو 3 لوا ارمظاو هين
 ىضادو مازلا راج "وتلك نت هنتر يشدو دليلا كيبل متم دتجاس
 ا هان مادو عمويقشلا روز غلو مستفيد تار دوج ندد جرير ونبا» أ

 ع
 دج رص

0 

 تنك ايلا نيلي لاعب عم دو بدول تس نيا عزا. يذلس ل 0و ضال
 ”وطلطو# شنتس تاونم او ,وزها شهر سدود هناا يس او ب 7 4

 ايفا 0 بديلا عر هراررك واب هوجن زوع رول نايمرسو نارك سو افلاومرعف
 0 دا شموروارعتباو رمان ب
 راف نطرح ابرام كول يوسي لو ذه تيرا مويشو هدا ابنمبا وظن حلا
 0 بوما انج وورغك نييلاب عييتمو تنزه نيد الر هس
 ١ ردح .انواالاو ةطيشارلبالا» لاري صحاري مزح اسوس اك دوقووطاو

 0 ةنزجو دكا .يو ينك هيك هيوهغم تا تيب هول دئارلا
 ل ذو: ١ ماو عما شب خد وطلنخإ جانو: ليكن طن طفلا ارا وضمتخ باف هياصاف مام ىطلاو

 || تايلر كرا اناره ةلولادواور جانسو للطن رز ءادومركجتو نغم بالتمام
 اتئرو كعرالاو نسوا (وجولا لاري جور كح ئينوروور شو شول لح يينئاديدنلا
 مقا راو رح ذنيانباككر نحال هر ابو هايبر سام يو 200
 مّسَر زد توصب والو ذوو يح لا رتو دست هزاز ١ 7 نا زقم اهوابأ ب ةجدنس شيلا
 56 ايما احازابيوروشك سوح ايجانس 2 :بآرشإر يموعسلاو ب وعتلاور ناار هدر او



 حي اريدنلا ظفار 0 0|

 0000 اة 0 0000 د د ةزدة دة ب ب

 خه هوت ساره ووغتل)و هرانم قال نيتي اتمو دا ”ةانشللاو زم 0
 نولي ذ نطور وجلس نخر :ل ار اخذ ا دآن نأ

 يال كج بلل رداد لؤي نورا يل اذشوالا ملا لا هيل تاو
 بيطار عابر علا سد دوش لاو دو نح كفر ويا لا د درمملاو هنو علا رد ذاشلا ب ذؤتسلا» نا

 أ دز ”؟ رةانمللا رز 2 رز لاحت زهورت خت هك 4

 عج هب

 ْ نارك ضلاترو سدر يزن عرج سائد اوت 008-25 ,ماههاظوو هرملا
 ز هيززل ع 0 يم "نك اسر ملاك ايلول رنلايو

 2 .نا بيزو ومش عب نونا بش نا احرز طنو واتم قرووطعو قس بشاعبملانوذ اكلاشوأ

 تمد نع ا 4 الورم سيلك ن وكس مولا ةيرانلطبازتلاب نيشان نكي سلو كبس 3

 رايز امتار ةنمعو ةوسحلاو ءانان/يرلإ الار ربودِْسسو ىدجولا ةرم ضلابووولازب

 لياججو لذا طسورعر تناول هنو وطغلاو هلة ركود بانر حنس ادراك
 طلاةنرلؤبحت لفيزسو بر طهلك جكسللاو ارؤيسللا ران نما طامو هرمتسل يرن العلا سا مويا: املا
 هنرعاءتابنلا ءادر نين ركرا ءارلا ضتو هر اوؤ سنا هيلو اوم هس ونادين ٍس

 بنة دويل الاميل هيما نور ا هرس المرير 9- دريس ةانالا شككت هعزملاو دلو هّلجاو

 ,وبؤيلانيافر اقل ناكلا اطمح رذلاو برجوا ومح جايا وبل وكديررشإو مكب
 ياضرغ : 2مم زرت هند طلاكد يجب ةنرلارسلاو ع عاطل كلا تا متو

 6 نيك يئزعد درع تير وبا سشأ وا 5 راع ومص صياح دو ,قبظف حرب ناو شراع طخ مبو هوطلاو

 نه بروز كك دوك ا نايتس د لعابجوضرملاو هب > زمول يلا معزح ةكعِصرَم

 ا سافانا ناار افسا يفسر عضاوم ملاوي اديها
 انتبولعلا تيل اباد بررشلاونوؤارلا بل نان را ١
 توما دج - ]يول بيرل اغني 5 ةَرْطَو يس اخاف 9 رج محؤو 900 7 ارس سولو

 ةدربعو ربي كا ليوطلاو ل فل الاب شيولمرطلا يا مارال ظيوصوك

 2 رة دواسر جر كير جر انا نمل سا هروب اوال
 اىةيرت لاى اخامدير رعت اس نمل او وسم جرس نا عضلي رو و 0
 دالك توزيع هام داببزصت برنو م دتمالمزوشلاو دصرعلا مهلابو رمال قالا نم
 كزخررشلاور صو سرضدذو بسس جبرا ةذلو) دا ص رسلابلا ساشا ظن ل يح

 تويكس م تلاوادرذو كوه إناس تراصا ذاذا هزل ضر ةنانلا ورك سيشل السدو يِضِِمَس
 مكتمل ياو لش! كلان 0 مدر ءااوم شمل بنا كالض»تلاؤاهلب
 جاما تلا كوم شيولات اكو عور ديو يسلاوريرلا فلاب دويلة وريضللاو
 بيِصلاو ردو ضار نيو لال دنا نتسو نطوط او هس ردد فاش بينو
 للا ديلا سطل شلون ناوست رست قف حرب ضلوا ةاههوسيولا

 لكس جيككرؤتلا هز حرا اضن ايار طجوطلا كيل .ااويرتلارتلا حومتللا |
 نمثل م ريتا راو وبلال اا تاق مكل سرنا هوبا
 تسبب ىطحلاو لس مكسور يو نسوا روب جنو تلو
 | ةكيطسةماب 001 0 5 ملسو مي طشل لوط طصت ريما

 رجع



 [ دنت حتما ابان يطتلاودانك كرز بجيت برامح الاس بأ
 الار درب دا [تلاولاس هرعت الانواع ءنتصّوًبسا - م 7 0 1 0 ا ”رضتامالاطتبودد املا ذأ 00
 5 وليا ىلا قتلا سلاعد اننا صال ضيقا علان كيان ا,
 نيلي رنا وازع وطا ليس هول بقال رطل )ركأ ابو سنا قر نطو ميار لانسلانازلاج
 هي دالاس ظعا مو جئنا نير غصا مولا سييما ونعم فولو نونة اطار يسمح , يداعب ١" يمادككح يك ننلاو ركود نول ةانئر ساو واس 0 0 مشا نيهان مالا جرب نس: سالو مووب كلب امد كيو "ليسو هوب كلو
 ل اور ةروعش راهن عز زنا موا كيران انيس ابعد كلو كم هر ا سَ
 هتاطسو تملا ارامل و ْ 0 ىلا لور تين نانا سوت ا ردو وءاشنلاب "ير بةنا ىو و يجمرادو 00 هر اذار سبل "هر نانوخو مدن نيتها اور نم /سةمونوعلاد يضرك
 هيا 7 اناكرطيعشلا | رت مر ضلاوورا يعش ع دلو كاد
 نيج ركل را سو ارشاد دحر" «د جراما لا هسا طرت رأوا ا دز خبل يلا يركاادا نمو
 تملا اننرولاصو لخير نررستد بك وهاني دري: ,انببال هاريس ديو حنر اسال اعوأ
 لا هدر املا دتيرط ل مشو هول ابنك ل تسلا و «نراه يون دو بطوط يتا شوالا ردم
 هدو يركأابو نحلة يسل وحجب برع خلاد نا ريشا ناثيان نانردالقحاناَسبْسلاَ
 02 .منكلا قر قتلا مكنش االسم يا يت رفازسجرنلا دودو انطب
 ير ك ملتورضو حلم يرش كلاش 007 110111 اوهنذأ
 0000 ير را اا موس : 717 موو طور ميلا
 اهنئعلاب نذلع اكد عر سوبر سو بلوس ولاه 7 م: اها ةييورزلالودلجم هاسإلا لاتما تيرس: ةارمأ هوم رع كنود قرط زعع صرع تلال
 للا عرااجعشاع وشو طل نع

 ا * وو

 تلال هنن يسم يرحل
 0 ف ناو سسك جرا عانلا نيضرلا ضار هيئه فج

 نمير 25 نسوا ني جال ن بداعي 2 ا هنو كار بدعشس/يلا)
 0 فردا زلنا هجر نر لابو هَِّس قط جرالا ضنا
 ركضت نامل او ورلاط كير يلوا هللا عون ا را

 لكاس طاسة بطحونك اهل حرار نابت لزب وجيفسك ين: تعدو
 ركنا زوادز وكل باح ودا 111011101000 ليل اصلا
 دوو 1 كراكو لس جره ئلذنال يو ةركلاب يلا ير درسا
 زلال لد يرانا هلال الار ديرب نتن ان تامرش دولا نو حز .رمكبؤ شرا لاا انتبرزلاباينالا رحوا هيي اتي اسال يوزع
 1 ءاطارلت جروح هر ةيومس 4 موج يرطلا هايهال انامل غملاب ديلا
 روبرت تارا زوون هر تجدي وول ديبصلا
 : ابكت مولا ضو رعد دونا نقرلاريزودأمضاابو

 اصديو من »لزم
 اكل وولي ىلا ةبرخت اكون الع

 3 ه1 يطب ف د

 نلت

 --- رست ست سرس بس ين ا سم و لس م سس

0 



 ع انوع ظلال ييسر دبع دمار ضعها |
 | شوك 2 نأ لجل اراب امئسل او عب بعت لم درع رجعو لل نسل لوط و ديدايلاب 1

 وعلا ودؤرلاريمرطلا مضل اهيذنشنلاوا بمس اوم . فشلا هراصعالاو »يلا نيترلا ليرطلا اجا
 ناد عشراوبتملا بابل 6 ذل ”لارلازعرر ماليش سكس دلو نيرالا نفور رع
 رافال فو هلابك ناو طلخا من ابا قط نرش يوي ةمطتلا»
 اجيورعيا دك ركعإبح بانيو ولا بول 3 2ظ2ظ01117 هاو اهو
 ب 1 ا اهنضيط تبطل ذا ايلا لبو رزاصالاب اس ا

 اصول 0 .ر"«رضرفةرزملا, بيلا وأو سدر سيما بوكر
 قوش جمالا زحام مىطاسر نزوات باكي 00 ءامو ع شالوا

 رخل ا يابو لورا بما موو دو نما بْ ايتو
 ضباب ابيت نم لإرسال وعام مالا او علام
 7 ل39نملاريردا نال لاو لاير اسلاك ىلا رار
 اء راو) اطار كن طرد محول نسير ورشا هب ن1 قل اكرخ ةحيرخ
 0 3 نمبؤ و ضمب]خدرمالا بخس ورعالا ط تخل وبث روما ترجل
 يطا رهد يلفت يبورمشلا د يذم صلال جا اك انإ تو زا خمسإ يرام
 20011 بوز ينال تس هع بانل انكر سلرووسإ, فلا
 تاو اد 20 يئس ال شنااو اق م 4: (ذعو ركيدتعداشّسسو ارو دو درب لنشر اديس م يسأ

 زااتعتإ ارم باكجو هبوط, اليسير هربت مداح دانك ينور ساس!
 هيو .دالوإإلا)س كلا منسوخ اعرب ةسيشو رهام رف نينو ومازن! باج اههو) بالا
 داغلا لاي طعس هبات دعب نراعي روتلا ينسوا ورلاإعوطم

 نا صو راو جونا واود دياره اصلا وربح شموخ د تدادعيبب و
 504 دتانادت تنوين ةطيو ماهل انا يود ل 200 دس بيصلةو
 ارسال ا ياهيشرا أسلوب بسالة أو دارو بو
 مابا كرهلاطو ؛ملازةيمِلارش اماني لل اورتن ةنداحلو مثالا نودامؤ سالو نيللي

 نيالرثو خا اهوؤمرلان عبس هو رورحيفن كد ولرطوا خد ةكريكلاو أ تاضتشتدا حكم ||
 9 اعد امو اسلوب از ناكر كيرلا و ماما تسلم باص حبات ل
 تدلل ربب جهلا 'ينمرسللا نطو ريل ل لاو بومصمل أ ىلإ وررحا نبصو م لنعلا ةر اصغر ملاك
 قرفه نصب 26و ئارنححب انكي ويب كو يصف متنا كس سي سير دكر سووا
 تو ا نمور كام ١3 صئش اووي صو الامول انسي رف حرلاو بسسس متحد
 بال هدا .راينلا هند بالاعتماد ناسيا رشاداريشاو
 0 20 نصور ص محاور دعا اور ركبوا كج عكس هل "صاب اصب

 تارا فاصل رسم اذ 2ع جن اك اعد حرجيوزس لو 0
 ترجل ءالاَ و اا ملل باطلا, دا نمر
 احر مج 04 منج ومراد رو هدو هو .دو هرعشو هور صلع عوار
 رعادملاو ضل نوم ا 0 ب صا سذجو ملص ةراصارجرلاوو كازو ل ظص ا( لبسك ذو



 0 ةباككو ىو لابد ريحا توناكعب وح و بجو مح ل عفر يصد وصلل ةرزس . . م كرع“ 20 راوسمما .اركركأاهيابلا طرا كمر هور يضل مور لاونج الزم
 اضن وخاصيوضخلا اتاي كانا ا س1 او نامي انه .:
 هيعالرضل اهو ارعالؤ تم زراذلركلاها تسل يزهر اهوا نيتيا وزعم لا نيت 1 لا هديرأ ولسا ديرب براوشلا بكر رجول ياعسل ط نخل ربطلاباضاوابرلاض
 ميسم يربح الا ءاكرفلال» هاك نصل اودِضِقْمْطِم لنا راج زعما لان لاا 8 دو ملال براعم راما نشا امض وضرر ناجي زول ارح بورتال تمد رسل
 راو وجل مولا يح : ضنا مرامرمد عزربام هي: لاراب وكب ملاوطما ”ةرداوا#
 يال يريم لال لوران ملك سم ا «صلاوقانسم“لاجنبو ضل اهوا
 0 عوير أمال ءاننزز الو جورسالا

 كاتبمصملا اير لكك ماعلاو مصاص صوم حر ربصو هرعصا مرت مزنألا دس مروي يئملإو هب

 و لا رص عب اصلا ميدوسنرلاو ضيقا نيبزبجب كك
 7 رزان اع مطلب سر مصل اهماجبلاب خئبنم صو اصنالاحينعصاا يا ميذلاهطسو مح بلا

 ياكمو بف يرهتلاسصوشن> ار دينا جاد كيك زسد عاد يراد يل كاع
 ' ءاطقاناصاومس : 0 را لاو رفح ندب هطول با تاو همحأ
 تمول رطل //.: الا ىنم بجو ميلانو يسم حل الاوز كاك اوك ويددملا كبطتصإ
 ناو سورلاويبدشللورجالاو خربالاو ذو كار 7-5 ةيِلَوِصِ رص أ .تاويالاواباينالا“

 شاول للعاطلين رم ططع كابونلاب وانا هل حراس ةدداص ععدارم دورك بلص وول
 تربو > رارصلاد م وملإع ذزحلا ْضلابو هيلص جوخ نرلثلانراكالاو لل صوب طاب اصا ج
 52 وتلا نع يلع راما امام ناري نين زلات ناكل قفص مبان رس
 اكاوكدو جرذتسا ماظملاو . اشيل ءنؤتساو ماد ررؤعم امج اقوال هز صك بول سمول جحد ضف

 ب رند رج صلاَم كورلا دو ضنطءوبءلص بلعؤس حلال ل ايزي كسي فرعاطاملل
 هيخرمز رادو دوم دج عسلو اظل سيسي َِس ااا بصلاح اه ارم مواطن نا 'وركك

 اووى سالئلاووعجس: | انه ييرجرملا هوجو زنطل | رتل انهخولا ةيدرلا”خالاو اكلإو
 بلا بوشصلاو كولو ناط د صك لنجم سكنوا هيه وز بدل ةيضاسللج

 بالصيد و: ةارالُوز لعمار انابلامرعئدا جندل لن ناو دعمك
 لزخا نع تورو عتم ب ةفانلا لاو ةاصو ع كبرضدو بوصل او سولا») 2 ايولصرث جو

 صو ريو ليج كصوت رجس دكا ارك حلل اواهر حج هرإ ول كويل
 داو خا اوضح هذانساب 10 مباع مكاتب ءارك ابن ولا تيرا |

 ظ ل ل محو زعل ةوسكر طف رام د برمودا

 ْ كويلو سر اصرهّسصصا١ ايدك :ابع اوربي لربما رت ىتحاوإو جونو رينرلا ن
 : نؤيد را ساه زيرتلايعاسلاونانارم ايو سو اصلع تددو زاممتخا ى

 ٠ يقسو دابا هه نم هدا قالا باو نالوا رص

 : نسساو ليكر لاب: 2 1 بطل شوو زلات مهددا حال جبله الكا يتلا نيل

 1  ناريرت رح اصلاو ويلا بع ّدصسو 00 0 :نالط مابك 1

8--_ 
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 ا
 ا

 اهو ولاهي توزن مدوووعلا قرع كوني تنمدةوقيرلاو ملل | '

 ديو جيو بري يي ببي حس

 | 2١ ابيات لاا ظما»# 21201110111
 ا اكمل ا ريا ود رللا نمنع يسم دابا برظلا خيل ناكك
 110 2 ةلارضلا لارسال ”انا يش رع ربي كوش 0-0

 او مشل تل ياكلون مين يو
 عيدا ءيارحلإ ااوديرلاد ندا اوصل اه :لاودا صا راب الار راب
 ناس نفطر طا رهو بك 0 0 بوصل هدام ديصل باص .اودواَضاح

 تداططا ول ف ىوابوص ودجر كسل دبا تشاو ليسو هما تكم ايل مولا وسلاح يداي

 سثارم تيرم بملاو اتا يؤ ماىطلا!ووأمجع) كرب صلو د ملا مرتك اورنج سرد
 تاكو سال املا (وضا يلا ديدن: هارب عم ٠ ةماعلا لارا سر رج ةضتزع ياكل
 . كانا هركنرل ناو الت وونلاواير محض يزعج ودراما ياويل السلا ود ءصنة نيرا
 لبحر اوتيل زورا امكاوإهصلاورب حبو ا ارازغلا»بييملاو» |
 لوطا ازور قلم وبلا ارتب كسول امص تدوم دنس نسل هير صرير لاو دب ناد دل ا
 عفا بوكو زن لا وسدد وح طلعو وماكو ةراخاو يون لازتلاورر وشما نرللو هرلكلا جرتيصلااو ١
 ثم ئيتسل م كهيملا ارا بهصاع طل كولو داغما 2000 لال 2او راس |

 لتصالاو مكاو ايما بالايام نهبهصالإز جذل تتاح | ا

 دف تكميم نس موس دوي يسوي اص بيس عري مطب صوتيا هيجل وونلانررازحلا

 ضال ارسل انساك راو مؤياؤلاحرإ ءاتاودنركأا ب اصلا ح دانا
 هيض او اهو هب يو باص هوتبضل جر يصل! تسمع دوار ومالي

 ضير اسال د+ :زدؤخ يعايد 5 هر تملا سي 6 ار جزمكتذصردو حم تراك دبصو
0 

 بدأ نافل اتوا ءاميزلا طع ماصا 5 سد ا رااح نارا لحركاابراذإو يضل ١

 ركو تاكد اول نش ارو طاح 1 ايس امننلا لارسال »بالا بركرلاو |

 ا قام ةماطلا يصل ارحل رك ككل اهضزبلاوا سوسو يمل ءادو ْ

 | ذأ ةتيوعرزلا ليز وبحلاهقانو 4 1 ٠ لدحر وعلا أ دقبتسملا كرو | |

 0 3/0 نلوم ضوؤبلا اروح اًكسأو [ كو .اصكشتخاو 3 ميَرَح
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 اةراص مول وصور نس ”ةرام حرش ماما ديزل ابرق دكر ايلول دم

 8 الامين 20 ومارس سف 20 م ااعوا اص اَبص
 ريجيم مرج لاا ولج همارلايبضلاو 00000 9 حر بما وسع يروح

 #2100 «تلاودإ دأ وا نمو رضا باو ةفرطحو هلطنحاتشالا روز نصلاو الانام

 ديد ىأ اكوا وهب سل جو يسحر نونا يعم 6 يال :افاوئيمسلا

 بورصو يرنعوب لوط م دربيل الا تا فار بجبل التو و ا
17 

 0 تست دوا مقنع 5 جيركو هلد ترم كريو جبر نصا هدأ ثمل ررتلاوٍس ركع عمور طنو هر راشمو برعم

 درضسو »+ وأ مرسوا اياك 3 اجا جرحا نيرو رصضرالاوو و دكا لد لع و ضل زودت بحصر
 الاوبرا نصيبي انصرف كفل يجوخت وضم هيلا لانس لاو: كرمال وقص رتا6 ان نمر
 نحت نادت ومودي نفكر رار شويغو كاطع رك نلو مساطإؤو دك ضكو طلح قلاب |
 هيه مج سم اهم ميسم هم هع مداستسم 0/0 (؟©؟|حححسا١___ ب 37370صسس 222 فلا

 كر

 د

 ْ لدنك 9
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 عينا ردوا لانو ماد نسل بموعد نقيس كد د دوك املا نيرا يدر صصلاوزلو متل ىدتازا جا يتلو ' انا جتا حرر جل )رتل جولد انما اهات رض دتنلاو ما كولا كرم اووارلا رصف« زم يلانيدراورهنسلا كرمك ابوزعينالا لسمو تينا رطلاو ورمل وير لازال ولا نينا ولاوص لاول يلا امرت صم رانزلاوزاحو
 تاهل اوبراشك ا ىدراض موعلاو امر نا لاس بشكر تلوح راد مالك جامو
 يدنا اطر رضوا هزركيماط لا جوز رسلاو خيا هربا
 رود دبا رات كوشه وسلس وانأسأو طور ل برك وهو اوس حدا, رحرللاو شسوا شالا حبر د نناررظنال ما ارؤسدافو يش لجل وهتلاورخ يا :اهلطبراضلاوُدّرلا سرك ورللم رم هزاز داوم كاف
 نينا مودال اجار لاه رمناهو مدني ب حجسلاراصو ضارتنارعو هرج ثراتسواولا
 : ا ديو رضا هايبر ررْطواد نير مننا طعما جي انمار عانعم ع لام
 00 ب تموصكرصنازلاسمالا يرد ئيذنج) جلا ُيِؤاَس ار اقر رت رصكويرشف هكر انجو رجح الا ننال ويسار يصل( ممر مىمئاسرلعاو
 ءاهيبجيل موا هيلكس لموسم ماب بتسوج ودم نك شعم سموا ونا

 ان نيالا هر منكر ننام رع يرد وكس 2 نموروبلا هلال زملابب كومو طا نائصلا لاو
 اق ناو ملك دولول انتل نلت نايريطنلو هور اج مما دانمع 20 1 تائه ماى تاكا طا ةداضلا همت انيو هانا | مالم جك رو كلاب اعيش 207 كيلا ط كتجوصو» 511 اطل اطمن لترا لاي ام 2 هس و تس وه 0 حك د حيحا نيواىينش ءاططلا نلت يكمل تو تيا ذك ناو ناو كنا لدا اس مخاو هالو هب ج8 يربو ورا يرطتنكا دوك نير هلا ناد هيلا وطسا طي هبابطلاو مال بيم ما جرا اوبال اءمرشلاوزكرملاو دس يلا الك طار ةايطلاو (يضلاب وب انرإب رابطه يسلب 2 ورح ممرمردلابننبدطلاو 07 زابو والواد ةداري لاو هوه للكلاب ورجل قر 22 تكلا ارسل جونو اطلا ميكس يلح ولعل > اوما نل يملا بكلايت مج ةاايسنتمو لمس ل جل روضاب ضار لا اينحالربوملا بسلا هديتنا, ناله ولاد نه يلا هاوشيوا 0و وول داخل موملا| تنهال 0

 دانا ار هلا نوفا كدو افلا عب >2 عويدلو رباككيسلا“ ناتي ذا ول زر اطم الينلسلو ابق در بطال انض انما سموا طايل نر ناكدنال
 حرار هتف للا عمم. سنع هر اقاريو مَسَم مواظد ”داموزلا باو املا جونو ودير لعام
 ير راتعان دقوا ودل إو ع ركم راكد رطوفور ل داوخ نع
 معضل انوع اضاإو دانى اااه 07 2 نحر غتر راك ابيل رطءاموشارتلإد
 قرلاوزك اوفو فلاب صصخوك و ًٍ 5 - 52 ةموا رص لفراو مزعل زملا تكرمت 2-1

 2 5215 1 ١

 -ه-هببببيييسسس سس ب يسسي---ه-ا-سيسسسس

 سس سس سس سس يسبب سيسي - لى لل
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 ْ 579 نوفا“ كسلا وع 0 او صامت يا رللاو يومان اقل

 ] هبي لب ىلا زيوس فبل هزصبلو نول هيلي لإو امم مو هع

 .٠ || كبارطول ايسر طلارا داب انك رد بالاو رتل لطم رظ تاو د ؤرظ ناظم وب وسائر اتند



ْ 

 ا

 ا

 3 دي يسشستسللا

 مو سس سمسا يبين يل يببببتبتبتبسلال- ص بسلا ينيج

 1 ياا رك وينادي اعخم ةي ولم زناو نحال واهلا ووتر رَح
 لوطا جبار ض جواصج ور ص ريكو يباروالا انجب اراطو لج مورا و نيئلابذو دبع 0-0

 8 2 20 داون لبا ولمشم ومي ركل لاغاتيرخ
 نيو دمار نطل ايدو بع كلا ءيقطلا طولا امل كنا وجل نود: وهو سطر جاولا ل اّسو

 هند ناز بام نسما ها راع لوطا علال برنا بحرا ب
 كردبج لب اسس الورم لسكن ونحصل هريححسلاو رخال ظل ايطإ و

 0عبلط جلا طوشو كفيت نخل هتروح طواجرإ قالو او 0 ةحرعابط دبالط مورا

 نيل طر طهر سلوا ام ءولظطوهوملليو ئاليو

 ىلا لم ملام اطال ظاوركل اويل دا كرجل طل منال اوجد طادكإطو هلل لاك ِاع

 يت رظ طاب ظوحو يول دايماتهوأ دفا نو جموس لزج لطم ةككو ٌررعرلطلا

 هل الكب مئلظو ها اكان يلو رثاط# ملط بلا نقرا طيركل اح اضي كطيو
 : اهلين دوك رابوب داك كأا هلم 00 مريعبلا مسا هلادرئ ظل

 0 «بولطبو )كج وطو ارب بروز فولظورماكي مسا اه ينطالارعو تاره نور

 حبب لضل لوط حريصا كي لا يل ارنا 1 رر ,ايلسابظاطو
 لدولاوا تيل قدإ لس

 تا ةوويجوامزعب راو بص بسمو دبا اف درك أيوا ووسع سو ملل 00

 بيطوهور ملال وطو .اكئي تاز ولا ىف طولعو جرالاو مجول ىبتضضهوو لل صفو ربل قو يشل
 الملل دماء انا ناكل بدعوه سنا و مود تنطيط سل ,اًدلج 2

 لج! و داهذ رسل ور_شالف نممت معسل الاربع تو لتساجرلاتبنكايرئالس هيد اورو لحاف:
 هييط قمل ا رينظنو لامس نادر 7 مايك ار سك لات ةوأ ناكاحرمتسيلاف يوليو

 ليج ءنيرلاغ اهبل مفر نسلا اصل اسما سانت دكرع حره نيب نطل ارتب بط نام راحو

 |( قطلاك لاا طلو دكان مرلاواكروترلا بيكي هبيطيوا يلوا رطب تاظوبرش و

 هتاف قو لورا بطال ناو هئيطلا جمبي اندر ياهو رك
 رض ”ةريطلام لاو 20 زل 0 هجر
 جالا موترك انايلظل اور وتوزع هدو اوبك دكئيط وب وسو رشف وطساو إب ولك |

 يططاشرحامما رايز ائاطمو لا ل ران افام يحاول رس اطل ا 0 شلاو عالما

 انا يلكساو د و سيب ب نبال حوايا هعاكتدب الا

 باف رخو وأ رئولاو يطل وخد 2210111000 اهانصا يبطل ةُجاطل ماتَ لاعاصوطاس

 ع 14[: فطورك نيو راسو دل رجلا يلا: ]خباككي ايطو طيران ايزعرا طرا الخ

 لوناثل دك ناباطوإ جروس جاحد ديكو او ا اح جون ني يط نيام يو نيبيطنيْسرلَوا تلح امامط مدعو

 دل بوادي تباطاشد دسم هدو رز ةنورزو لابو انمتختر زن اويطباو

 قئإِمردلَن نمر ب غنت دارا اديان يللا جو جام ريا طري اطول اني كايرو
 ا اركز نرحل مولعه ثم ديمو اعلام ةداضرا ودب خان يلا وسئ مي

 هع دا مهي 0
 يب ضللا نيركسوب كلاعب حاط صنراموم بدال هدم رح محا كو [لحرورارل اربي

 كيرالا 0 11 ا
 1 ا ا م هس ا م مس مسلس 2 7 سوسو سم صال سس سا ل ا وسل ١ م سسسمما
 اس دس مسح

: 

١ 

0 
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 .مهاريقلا تاظناللا ١يَحادحا جوزتدو هارمأ ناسا جور ناوي اظل اب وْوظو ٍوطا| جزجرلالسبو
 خاب جالي طنلكو نما كامو عد دروتوملا ع دحيم ماتا وما هوجو نوزع | قعحيرثبو يلو
 مان جربوصلاو 1 ليرسنللا) بحل وأ وفرط وح ايار اتامنقكك درا اربيسل مقو دل نا كتذا ننام مح
 دّسو درراارطعبلا 6و اربع استملالتصلابو يل رلو حستوأوو ”اهلازإب كيو مسلك اص لا رسوو ]جم

 ١ رانا ارو! مضر 1 ءايطوؤيرطنو وا 23 نبارط وامل كتم ما
 ئ رو متل راو رظو رافد 2 جلا فاس لا و]يؤح طا بهار
 هيرو ووصل موك د بم رتجو يبإجو 0 اسيا يهرلزجازملا ضلخناسا عرأسا ارظال ل عترتسنأم .اونيكَص

 و4 لو سيلا! اطعم اظلم يملا )ضاركأاب كدظلا جسمك
 موفلا ب اظلاركا ملينا فوم 1لتر اوسمودرلتس فرحوا كلظسرا منعم تالا
 3ك الو ىاتترا يجلاو واراملا نتن علا نفاع. يضف جايز ةرمتتلا حايسم هيلتلاو

 نون كلل رهو :تلازوأو وجومو اوت تكي اخرا وؤسسلا منو هر كا ندر 3 مطل ايو

 يرن الملا :اأرت بولا اككبايل اونو نانو رادو لا ةرتكبر بيلو روما ادب نعوباوصو
 رمح لورا عجرم ةرزذل ريملاوا رزدنت ادارش وا قسوطلا مرلاوكتاويطبلا» نازل نري
 انكر نابل مضوؤملاو سا ة برجال اور: تاتا و دايز مهرلاوانداو دعما ممل
 | ق2 اا ضئاعب شلع رمملاو هوخلاوزغلاو رك ركلابو يحل وزعت نثوإ طوف نا كذا ثنرلاو مصل[

 ْ يرانا بريتا عين السر زسيناو مصل ير مونج ٌمَصو تالي رتانااسكو ساعد زو
 اا 0 و جير ا سو خلنا كامو ووش اما باي نالا
 ا يي نرمي هوما يملا نينعتمو تم دلالتها وان يكاحلا يح
 || نيمو 211010111101110
 ران تلزم 3 اردد دنيصوملاناوغباي ولون بلل تباص اذ ثق ديمو يرش ناويبلا

 أ كوندور ب لا ةرجالاو لاول سل لشلام ياو هدأ نيس
 ناداه ساو >االإو كير تملا ديرك مالو ةرانلاو امنا يدملاوابايلاهمككا حرش هلا يداوي ا

 نك مرارا لاو لما دراج 500 ممول ناريعلاو دا هرغملا طرا نيبامرارنسد) لو هباَسسْلا

 هاهو يولاكَءم لذاو لريعلاَو اوس نهلم قحرطاسعلا هللا جوعراالا يظل درملا
 || تفاعلو وك ناهز هرقوالجر كك ناو اررزمعلزرب'ماوشت لنرلع حلاو نللائدساو
 1 ليكرب راهزكلا ضلارخا ا يارا اطال "يعل اوصلك

 || فرصما بوو سيلا هيلا بلو هيت هع يا داطغأ نس هش ساوحرلا نصل ئبدلاود بيت شاد لاو
 108 ناضل دارا فالرعرإ نافل طة ضي عج كا نكرم او نكس ماو عا

 مهلاب يشوع يعور ديد هوا اوك شيتح ءزعاول زيرو وكوت يبس
 ا "عجبك اورنفل :ايلق يي هدرتو محلا ايلا رضا باو ميلا هع عوام نمو سكد

 َْح دا يتلاورعاز وشنو هر ز داون كرم قرطلاو حي 0 يو هريكرلا,ض ناك ١

 . جيشا وىا نيبال ناوبانال يتم ممْتمالَ ذو ريع نإو مارون اخطر ريح ل
 ”رئاواناو با بام شاساو نانو اعل
 وير فضلي ولا نرخ دل رعصمك لم عمعر ظل. بلا يعلو ب زنط يحتم وول رخل
 تزور عود نذا نيمو سلام زنا تدادز سومو ارز اص درا

 م



 امل ناد دال نك لاعبار او يزد جاو | 7

 كودو مر ركاب عملو ادي دت لعرجادلو تضر 1/ ورصيد رين موتر معطل ال ءايذرب

 0 هرج هر دََملاو رهو لد للغوارك دلنعم زيت ف مور لَن

 ل راسلت هج تاس ىلا, عرس اوكا اورهزلاز اهو را تيتو قم

 هندسي ساو هن هد او, ريبجلا و ا ءايلا

 بيجي رج اووي ويم راو تجادل يتجول لرجال والانس مد 2 هبا امونيْغتجع
 اه زير هنو نول او رغاّرجنزو المبالغ« ولعلي دبع
 ٍضرلاودلاو يا بيجلااو زرياب هاباكت] جوس يعدو ةطيلفلاو 6 ايلي ا دف اننا“ /

 را دوب يزل بخ نوْنعضَرعبَي درع يابت عوكل جرحا
 كر لا زناجول 9مل قرتسلا اهدا را كيناوللا لجتسك 2 "الج 2000

 مدرك يوك يوحي 0-لا نلاو كيحرلا ئاّولاو 1 حاولا نعال ل6 ةرحاجٍم

 أ تركومو وهزم رد فاظالا كربو انتم كالو ءامطلا وتزيل مره النبواضدختلا

 جذع بو ضزملا ك اس كل يفيرحادتساعبل زد لرئام تكل بانا
 طرا اخي كنموبو شرا مب مرتئتلا ن3 مذهل ولاء امررغسو رجلا رولا زماأا

 نال لهل ورحل اب نسولف امد ةرحارل )هلأ: زم تل ذيل ةرلجلو وبدت ٍ

 م 0 امو لتطلاو نانا ركو دك علا دع عناب 2-2
 م ازا لا ريطحلاهو اوما يربف ماىطلانب رجا ملا ناك سو واه
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 ”اونك مجرب الرا نجا لنعم ءاركدداصاو ايبزعتديذعركو هجر جا6ثاا الزل الما

 راد يراد نارك نكون _ هيو برعاية ةبارعم داككم ||

 50010 اهاؤتةزلبازيعالاو «ييئرملاتاذو+١إو دو املا ورمل جدلا ١
 ماصمالاناكيواو أ داك ايووعلام تب ءلارمهيمابا وك اور منو عيب لدزب ضرع وكر
 دب 1 ١ حير صدك هيرو 50 نانا طحنا تريبل ل

 ْ سرا! لو عاصف لاو ناب لبارونلاو نازح تك ضيا يقسم ١ ادّسجو رعلاو هيو مل نيب يرو ملحد 1

 | بارو ش هنو منا نوتم يود سول ان لطم اأو ار اسرع كك ةرعبو ا
 ١ بسلاح 26 انور عصولا

 ام يللا هطول كا تاس راو صاركسالاو دب رع ودار

 برع جوك لاو كم هل هرم ال امل واول ختم نم ةماعلا مورا بخل اراب ولا | 7

 0 ا ار كابمك رعود تلال تسرع كير علم دب يملا |
 لظقو لاو 0 درلارع يرام أّيدو هئمزملاب يحن شرعا هذا

 7-5 لس ماركو مينو هوك رد :عبارلا خانم! لك نفي ناو
 0 خلا راع ناموا ( كاابودبو يو نيل اوابلا يرجو يو ة[عاوْؤاّصملا

 رو دلو هركو واس ابرة مارعاشم اكون لأ اربح "د رعاه رجاو ىنضختتايإ اوزيل

 و مايمكو د راسل كلا اع راف ف او تدر هنو ريتاج وزنا

 0 اابزطو يلا بيل زك بو را راسا ننام رة ريحا عرفا ويرش لارهنلا
 عازم ديرعو يش ىذا نكت الام لا ضاور دز يضلل رماح متلو
 دا ا ترو وصول اس ل دحوللاءذولالإ ذولا لاوس نان 1

 اطمح 59 000 ى

' 



 ا

 - 8-0 ام زو نر ةرشو دي مكر الا عرسان ملازما اورحل برص برع اعتاب 100 كا 1
 '2اوككو ني حاملا مَا نلهضضلاب اكرم برعم و كلر عرقا ارك دارت اجو ريب و بولا حد 3 "لوا تدزلاوما ناطترب عنو مرهزك د ظن سوام ةيارسوروتاخلدد ةكرعرابراعزتلا /دجاملا |

 1 رولر لايام زال داسكو رد وؤج:مزكسإم ها سبل نيملا
 تلكياتنالا قلاش ىلا مهاادوربو جدلا انا هوؤتسو جيوش وعلا هناي الاد هتناط هد وياسر[ وح رفا ونس لاهاي اوتو لاس هينا زعل سيرفس ومنكم ١>
 0 كا نعل اول جلاب "لابس او مك ران >1 ةزتوزمرطو وضم المري متحينلاوأدنم ّْ
 وو ملا يرو ف طا بسم بو ةردلا نصمو ديلا »دوار عل نار ىنطلاوأ دوعلأا 2 رو واي 1
 هوز زو هل نادرو" لاوؤ بنا قدرطو ا هفل سا ظنا بوش دولا هني ءاغيدؤ زبك لتر هج
 ْ أدان ل جانا ملط الب لتع ملطا اذان قلاس ءانروناءل هلم زكا وتلا ءاارثؤ سان بوبس نا
 3 ايجنالا اتنبج 20070711 7 0 كشر لم طراذا شاك قرا
 ريطو هي تراه اردنا ىو 80-بفزعر اختو ميسا يزلأوالابجلا نسا لو 5 يثوك.لطوركم ريم 'هوقرع معلا كاذلا رش ب هداني وو وغ ذب كن منخل نا كودو
 هكر علا رول عسرهو داحال جل اورص عرعر ديبوشرج قرد نيوز ملف درع ترعب ربه | ملا
 راف تاو معلا يرحلارمت لاو بز هيرعوجو بارع جو بل خو بجرعات سالع بيرلو هد مدارج اة دلل ها الورم
 راسا يتلا رجا ا وتين ررع كالطفل لا هالو ربو كيج رئيملاجو لرجل كروم
 0 روسو واط ىنامزالاب واو ا ير اها زياش ءاابو ردا رزع برحيل
 لب الإ دبر جيزاملامزتحللا زم أودعت زراف ديم اورد تبرز مىملا ورا لجن يرعأو

 . 0 يح جلادل كجدرل ل جرتالاو ا هجيوزم فيك 57 زيدا[ شيزتاءؤب
 د رن الامين ابدل لانوس يا ليزر رعلا» بضل اررمملاةريسملازترلا

 ا لسة وؤزم تلا روهتضس وره لا او كتر هزف مراح ارلزح مم ييراشا سا لاَ
 اس ناط سا اموال بارض لا ماكللا مديل اجورنا للنور سي واهيشلع ١.

 رح طرب وصور صك هلا ة ور د جمف و عال نارا زصالاطو لاخر ثب زد بوكملا 1 000 أ ير يلو ليو بيلا نرتب نمل نائبا يطعن رن تالاوا تكوح نك دّفَش هدر قل الخلا 1 ردو طرطوخرلاو ,لولارهاظو هنوتشابنمو ديلا هيذلا يروم زفملاو ١
 يا راورطرلأ ب احلا هضالاب ثنرعل ا تجرع دينمو صدو زر كلاب( كيتا اتا ا ل اووا علامرو دل ميشا ها ياكم رم ١ ' لوك كروزر الا باو مهرج كساوزجو > اواو نطو مروي لايعرحأل
 تنسو: تكررت الري طو ايدكس داس مؤهلا وجسم كساب سكش نمرال ا سيتسساو دراجات لاو مهاسترم اوبترا شما زول تا 10107

 سرس ا رونا ناو ج انا علا 00 ليج“ اردصم ناري نادرا جرد يزجو وبسم ضان هاطعلا و شعوبا
 لدم ع ل ردد هو الص ايار نط ا ةكرح كدا
 ص0 دق لي وأ عمد هددضام اإل

1| 0 



 ا

 0 ا

 ا | ىضن ملول /ارسا بونعدوإا نعال رطل عمو حاكم صل ابوريكدو وكده مدا 2 نيراه ماذا ْ

 ل ملا ووتيورا هول ول اسنالا اتا 0 رام تيل كيا نكح خو دوربلا نعأأ

 ”ايادرضلاب جرد تروح دارت اضم يكمل يؤم دورس جرا ركر 2 1

 يمك كلل ض مر سجال اتم اتلاو مقاتلال بجي رإلاو يابنات دراكار عا |

 0 جا ع مي م بسم

7 

 ا نيو ويزيل حمص مال نإ ساو طونى ليال عونا رجو ,راورثل اغير ان انجب اصِيخاو يدا ضرملا هذ نمل
 1 ا تار طالما ساق ردوا ةرورغإولا

 ا ايو حبر صعاب : رو ىلا بح دورس صح ايرغلاو باص و سرصَح دور لسلاح اجلا

 | هلزكرازياكنوف ماما 0 نالت دارا اس
 ا | رطل ١ ماجاب مصلا ان رضع د هن ميرسع ولا لجل صور مزعل بوت ىف نار ص قوش ادا ىو ضئرف

 ا ل بر كالافل (نقتال واسم عسسل ديور كلاب ةداصول الزج )اولا هش ئندام
 ْ نزل اناس هدر تين يدك سول اضوصع مان ردرتلا عر دش ةفاثلإو
 ا يصل و ددرنموا شاب انبي صن اد مْرَصَع ينوون موق جاو تجعل لسجل دينا
 يام ايم عين عر أو رسل تركب ادب سل عل 0 ١ىمالابسمصُس َْرلا

 1 تل معلا فلا ةرشبولصخلار يرطُصلا) بوطلارنن؟ورظمل ازال وتلا يرو ةيرضحم

 دنرت ملاذا هر تبلارإلووسمارلا وخلا مدلل ةدوص سوا يونسع 0700 نور 260 لجل اوزسشاو ١
 كرو ليسو لولا ف يتلو اكتر طل نواح يؤإلا لينحلا ناذانتو 20000
 الزر د اوزي تملا 50 عزك يعز مو ضعفا نيدرمع ان دكو )تارا دريل جسكألا نائل طوس ع
 لتعم الا طوركف ررحلالرو اداريا وير هوحات ام يدلاوراربصملاو هم نال نب بضعاالاو 503
 ضيوفا تسون مدل خابر نطتلا نيمص دولاب 00 دانا جرهو يلعن ئاو بور ١
 اننا هرج اويل يوللتط, رحت هاب رلطو هالو طع 7 لاو رمعبلاو كر جيك دامك |
 جواري بخ امرت يسجل نفطر“ فيمي امياو ١
 درا دو اطر ل سو ةلرش كي 0 رح ملح ةرماطلا ََح طع هدير اؤديبططاتلا ١

 | نادل هلع اعز مز نكرر اللعب رس هَرلحر يظر دلال و ركلابباكمك لعبصو
 طعس روف مو هوس قلو وطعم دولاب ولا يما سى نا ام

 ١ كلاب برايل وفك بلت را نافل «نبزس ندسالار دلو ناد يس
 | زككوَدَ .داعلانيدتضمو عملابو زنك <بكملاك للرواتب وم ا
 , تالا ينحر »بهار هيلع انما تيتو فجوات لتنال دنع بص خلا وفيرعلابو مدر خم
 ا بورا مملاب »ملا ربل ارحبو جمعا رح 020100 مولا |

 ا |١ ىتهلار يغسل ويوم ول نيو مط طنعاو . تمم اا دعي دسوةم تاع

 ١ نواب نق اوبر لانج نصا وبعد نيت مر تساو صك ضع اني تمانع
 | ىلا دوما 0طن ولاا حف ةرمو زوج غر ةيماسؤبإو نودوشوبدوم نا ريس ورمز نجل
 | ليالا نكن يشل وب اجلا ضيع وفا ديلا عرب بصنعا» يا وخ قلل ارت نطمملا
 ! افكنرتم نان سون ذانيرطل لع ناكل ابنا ناز ناو امم سمت اهب انام
 || دجيرملاراعرل اه صا ا رعت ورشا درو كلن نور مريع رمراررص ا سدتنعتل ]يح
 | ههه ,اوتسوئسكلح هد تاو ازاي طاو رخال حو اا ميارنلا



 . نجلا نيو هرمنا كتدزد هزخل ومعلو
 ىاناز او سرص هدرا ردو 8 2 معقم انس انيؤرناونلاو اتالم هناي: ذوجو زار ىو كوبر تل ولما ج 3 يروا هيك هيرتحاو يزكي راور حلاو بوخااو مانا لاحد 2000 : اوما يناجو زعرلا:ايتطو هرم حريك زهرا نين جرت يلا ةارلا رم هدرز سوو ملاراشوتت وج ورح - رنج تدعيم ككتاب الاربو هج مجلي واوا داكار وصرنا ةيزاوونا:بارعمإا توب دابليو ابو لب 0 0 ابازيرامزوركمو خلا ارز ِ »تجيركلاببانتعتو ضارمربههلا و نيس باها ضنو ةعاج د ئلع يلا نيقابجر كابر ارك كبك أ تونر حو ,ريمشسإو يلا وزرع باولو مختار هنو تح ا دارا دناحر كرب تمور مل ار صون ا ير يزلاو لاب )ذل كاش 0 0 احرك هاماو ورح ا 1 انما خ الا ريلع و درا زوال للا تسطر ملحم حظر ئص | يزحو يب لاما ءرحأو ينهش ارك لجو هنا ةرخصو وللا نزح فوج ارجو تلا نو يطع جوا عماد
 ير ناب وركوب د حصر ) جيل أو يل يلين زك ولعوريونلا دان يورعا شرفا ارش اتي 0 | 0م اززجابا وغم كاف الطسإ دوتسنالاك ار ارحل مخ قرع 24 «نّرشأو جد دلك :اهويولع يرساسبتدو ضعت سمول عل ناكللاو ردات ملمالا تم لبيع وزتكم ريدك وامل هم هَ نكات ديوب ملا الكت زعم زر وعش نحو ياللا عاجلا دا 7 و دنا اكد ايو 56 فاو مالا | البا هتعالار 0 رو 2047 ناك نال نال ناسا او جور همالخ 0 وزار 0 دريدا انوار غلب وزن موتا ' كار اهقلاو بوي (رانض لابو بات ولابد داو احدت كحل ل خل كلو ضيا ولعالم ارو ط ل كرعو كهل رتاج عقب د كلا هريدحم ..ناملا وزال مالا هيرتملاع |

[ 
ْ 
 ْ 00 رولان ير ىو 21101 اراب بكد قو ل نريذو ذ ا 23 اووك لاو فلو محلا دان ناو ينط زتود ل ونزعت لا نام يلام . ١ وه رسارااجت دلال هير ة تك ناو غرضالا اان وعول روب دسم يلا | هييبك رهو برطلا لجل اوصل ولام زيزرلاوس لارخلايلعلا مبان 0 م لاب مدر ديزل لكم قسم ونلارو جلال طفي مو باك كورس كاب »اذعم 00 11 هوست ورع عملا ونخ ضخ مزعل دولا نأ ١ 0 هلأ تا لمن ةيتساط تيئسساو عنو المرض ”لئيملازتككو ع هلو هرج لردلو داو رق 0 1كير رلايقلاو لول مدخلا
 1 سال ماا وبلا نبل ىو نال لإ در كلر ددضلا

 قلخ نطل ل 3كم هالوك نارا , سر اني 0 0 لاو ابو لاب

 ] 32 جب ير جا دعب

1 
 م

 ضو ير وس او مرتو الجال نحن يد



 موس سس سسوس سل

 دهمضلا رولا 01 ا .اميظو كرا“ اع لا |

0 

 | كا ءاحاو ذاك 2 :مااط و ركاب وعما عدلا كلارا تموج بلم نفملازملاب يشل وتعت دمع

 ضرر ةبوو تنل ادد ايزل تنادي كاملا ]بت
 ظ بيد رورو حنبل هو ييوحلاو جاوب 20 ظ

 حج هرسس منوي حلا قول لسجام مايات سب ولان ياكم بايو طهي و
 بدبس او اكسل اعد ةوؤنلا نثر اش ىلا مفر اضرار باك وتتلارءورملاب يلوح يبي ٠

 ةوواباكرتلا قدركم ثول -ردنلا 5220
 يور للاولاد قو امج نوايا ناد ويس الكيك نار نلف ورْحا ئيظو ءىدأ|

 ريل موتني ورمل زملاب باوك هاك ؤادم ه6 تعم دكا ذأ يوت ع ب تسلا ررصم هاب

 م ادرهنوكاموي كربوا هون اج م ولالا بكد بابلا جزم لازال

 | بيخلاك ال ردو عرش اور ورسالتنا هع مخ دم ص)ارنو 2 لعزل اذ تامر ئلا يملا
 2 ايويحاتو دسرالاب ير نرد دنع باكو دل دوخأن ارجر اح كا شبا هداج حو

 تفاح لنزول هج وكذا وركب وشر «ىلتع رد مال جام ||
 1داليسويولاو هررججبابخا ايمو امر كو راتوامو بلح اشلا محي نمش اددورررشوق هنو ش

 نيكالن راسو زم ضنألا البو ةظرلت ججصلا ميز لا محالاجلادواءزاطعايي دافور ٠

 طلاء ير رار اركو ولاهو وا الاسا7 معا اينذز عض برزعلا» امتع ديلا
 | را ناحل كاع دوا سسسو ميلا طعما 2011 دوداعلاو

 مالا نيال, نيرو مكس 0 اية ريو ىلا نمو

 | جوز لاينر بيرل 6 ملط عيوللواهرخز وزعم تطويل كا ايوا هينا
 ا هرالرخا" ريصلادو ياللا اجرا ةنشنإل فا رج هدم ف للي كيلرزع

 أ| نامت اركي 4 اركرلا رع راو وبل ني غير ء 0 ء زن 0 ندى نْرظَعح ملاو ش

 | لقيه ةيزبجرإلا سالو عمات ريكا ديرو هرسجانلا وينر حم

 |١ هتلاوبؤمسا ناعما ظوارزلا قطعان دندلاغسنإلا نيكولا 'نرطناياّرغلاو ءجوتنصربربل ا ىكثو حسارلا
 قم امد لد روإطك سرب رولا بيتش, يصر 2 هرمنا ومص مار ن ونال لتالرط ماب راع ألا ل جرو

 ا برجل سفلاباطرل اوعي جو نسوا ابحودعنو عربا هس: ى أون وصوم ف وت اسس:

 : 3و مميلا نارم ا هونك ياجرشت ورايا هر درو ملا ناصيرفول يزد ؤغنلا رن لاسيتساإف
 ماطر سس وحلا ديزاوؤيانمل اول تو دارك ءلاوتوزبرجو نمل اٌعيرطب يروا ملا لولا تمم ْ
 0 حل 'ءاششو ضل ساكس ورش يرده لاو هنا ناقد ودير
 مو هوز ينمو نراك رتل رخو مراح شر عت داسمالا ناو داس رو مسيح
 | يي اةرمك ةزاو بيرعلابناتنل ا عييزعلا ناشا با زعثل ل ويضرسن معز جلاحوي ا ااساَيووناب

 ظ يو دف اسمال مضل زل بلاني نا سيرك ارجاو هيب: ةرثرسزفلارانكاوشاكبا
1 1 1 1 ]> 0 000 26 3 

 1 0 تعمر اون دو كرد نزعابجزكرشملا :تناصا|مرجتلا
 مع درر 0 0-2 .مسساو يزتساو سرر هاما نابولي



 سطو دير ناب 2 قتلا داروين وعيت ظ
 يلا مواؤم يار وهوزصيا ىنم نس كامو ابين زلو يصل كرما جمر طول تخين ثلا قعساو |
 ل لاعتوسماناول يل ساو داس امد هيي راحأ 0
 سولار درعا 3 صد طعر محور رسل صل صرعاو مددت اولا يجوتنا

 520 اعياد هنالك ار تاما عب انت شرم ,تاباولاو اواو ||
 ل ب مر ارا طلاسم اد ايمانا ئباررازما كلاب انئام ١
 ل ل دن جاب عم يب حا رح نجس لاباس قرت ركركم | ْ ووكر كدت ركوب فرجا نضل غمسمسو نكرم عيسوباصاو هجوم ظ

 .انوفو اطول يسير كي يالا را اتم 1
 : لتطل |رصلاد للملا ير: طش اكو خبز لزلتع» دارنا تن يور مدنا ين
 || دمي زاب ووشماكل ص ]يي خارعالاو يجازي ردنا عب وشما مر رتالاورّوملا ص 1
 تود د ديوب جوجو نع هو ايلا ذاد مرضك يحرك دار عين ضال
 ضخ ار يْئصاو رش شتا و 0 تيطاسيج الناصع بو 4 صحو بعت ون ناضْو

 ش لج سا رادو يامون يلام ومار وببصتاوم مييصعا ان كفو

 . قيبام لإ جوت الا هراجتوحلا(راجو حولا لامك لةعيرر ضأر اجمل نت دو لان
 ' نال 0 اراك بوكو ير دو عوار دا ورا يزكلا حلا بوركاج باطما ولائم |
 0 3و يور دلوع ةشامرساو نرخ درر ج رحيم .: يك تىنعفو مالا بإب درا ضغوز اذار كلا ٍ

 ٠ لاو بدعوات تاو تش ساو زيض رت وعل قدس :
 لعل للاب وهام يركن زو كر عجخلا برع ١ او نبتلا رك خحلاببرانصعو برع اكد

 23777277 و

2 

00 

 | نت سووا نجولاو ارو قلو هور ككحلا كرو عينا وضد جه ظل
 : صرخ كاف ىنتعاتلت نار كعو لل طور صو لباب هارعوكلاوار ارحب مو اورتن ويب وئلاو
 يتطور عمار همت لا لاب وويلظمل جوت ساس ادق وللا فناكتملا
 6 00 انين يك رابط لعلك عز 1اس هورسلا ل غالاو || ظ نطيل اماه: ز او د» ضر ط و وطس يرون ص غو مولا عع

 طيرك هنا رول لس دصوول عنصم كك اوش دريل هيلا حريصا عملا بسلا وزعلا بدّ ١ يحلو دل نالتلس اذ لامر ١ دك بكرم ياو اينو بلم | ظ
 ؛ةيطلاكولظلإ تي داع جركل وصايا شي وانما نتجنوا ناسللا
 هقول نيسابكا كارز امجرل أ كلو نائل خارزسللإ ايزرخلا نيوارسلاربرشلا» 9
 :يئاربصاصإر ضو وكونوا حضن ]طه نل اواو لاهبا لاير ملا نكييداوهاضإف
 نيرا ياسو رؤتزالان اد امو :كرعمائامزكوب وسو باير جدل 1 * يللا قست و هاد ودع كبح
 اي ربو رام ميا يزيسي ىو نيو ريتلا يل ابل اوديو بولو بورما ركاب
 : زملا جااررع نادال يااهل وكيع يبعدك ضوارك. هيما
 | د دست ضاوكت نم يلع زملااو هجاتعام ثم ويضاع رك ذو بان دايو ددورع اجلا درزن اان يْؤورجلا انا ناوونم كسا هسا وبا ضيوزما كاد انو »محلول زطضماما



 دج هما

1 

 ْ :اكرسأ كآن ماغامالا نورنا هرورمو اوي جاكي نينو اورد رم 1

 اواو مسيل نار مسرد“ هر نطو سرد ورح نوكأ اب بحكم م ش0
 برونو أ زلاجمب دا! بركو نامي !داَراتركو لتر مزال دافور دالاباهد كيان ث 27 .

 ترسخ اراب طارش, موحد طادا وتنام جدو /امساقتس ايدو وكم
 لري دعبول عي تين يلا ايلا هد تك راع ش

 دكا مكبامطلا نبذ اقل بيم , راما هيلو ول رئت كاب تيل تيتان هل |
 ُ 06 ةءاناوبزلارتك اركبورف دور اوشو »و 192 0الى رانا وابكي 10 هيئئاكلار

 هباينل هت تعرف ءو لاو: ارك نب وير مرعلا نت الا زك هوثفوأ|
 نعمل ارينجو محلة كلاب , ديا تيوب باو و وعضوات لو

 هزجورعلش لاو يورلا نرسل يجغاخري امور امانا )ناهس( طقلا او صو حطب
 نيئالأرا نيكولا ئيبامو مضبلالاو كتلي !والا طلال نسمل_وف, يشل هك لسا ايلى
 رغستواوركلاهعبرلا رات مجزطلابو مولا +” يرطب نانا مك ارا يظطعأوا رمال ئئو ىأ|

 2000 دورك تفاهم ل يرش ةبما يت الك نزظولاب يتلا 1

 دولنا ناب ياو مولد كب كولا يفوتني هلا رمصت كالو ندا |
 نيالملأو .للرككأا الأول ع زملاء رشا الباك و دنرصور ره شوطا و عطتملإوأ

 ازا هيت لا جوسورارج انا دك ازكلا بشل يلب ظ
 لزرع اكتم را دوروك لجون
 اريل مجوكوش | نضرب يعم فساد الى هررلا اح سيف عطري يروا سب هع

 ماقالو الو احلا نول كل لائم دو هرب رز زر اهبل اهيل موزغلاب > رش جو الطلوع لماعلؤضلاد |

 تيوب ع جلا ربل ادعو ةرماصرو هيوم ردو قس ةسارملابا ست اعبعاتاو |

 --ظ دوو الابوين عجاف ضال يئن حيو هو كتف كون علم ١
 لازال بخت سومازب زملائك ضو دلو ناو جوا عير راد دا ١
 قيام و يع دودرأ تاير تفكيرك يب ضاولأا نور ف وطم_ ضتوجب يوصلني 1

 ارب بطوط اذا يك اهضسلا عّيو ةباكج فو رباب يريعوبلامو دارس حو وسع ا
 يوصل 6و انك انليزعلاب زاك ِ دايس 3كم كذؤلا

 2 رادو دل عه را يمارس
 د 0 اياك رج داس جا ماكاو وسلا يعبَعلا ١١
 ا كيرا باطلا انزال انرج ركل ننام صوف كمل يدعو ولولا ١ ا
 هلا نيل ورنا رددت اد اهسو ان غو عملاب اباخو ضرع كم خطو الاهل نيب |
 يروج لشرب رشلاو وله دلو دخرص يطيح الا كسا خدم هه تتروتات |
 طاطا .انالنم» هككرلاو شاور اولا برتاح يكلم |

 83 دال ني 00 «1ير داع امرفام اور اع تح هاو ةوودرخو جوج

0 02 0 
 دلل ايوب انيك رح ما ١ 1 نموا

 ا ا

 هج سس سس



 م مح تورم د ع

 ظ ',لال ويضم ممتبامزسلاب نارا يطل انا ثلا هانا, نرلظ ينطواهن سا دوياع ب ناك ذأر
 هيركوالع دارا نيا انتو ىيبارف جوج ةيراابلطنك دانا شو د هبرشو دوال لانه خماس

 ورك نزلا فتان جكسار وة اد داو دوست ناو بيراتس جيزي فاد
 قولا سرا يرملاَو ةدارقو ديرك وشد مكرفارتو 500 دوف ص سنارف ءانإو مدام حصل
 نار بركلات والاول كر أ تان: درو ومو هو كر رو

 ديون ودراما جداا زو ايد ا دك دتر نارك ]
 دقو تاو 0 ةيوسال بك داو وزوار وز ةياح تخلت اء ىدبد از رو ردطلا بو تجادل عزو رووح اوت نكرصاخج رز زبجو ا طوس طازنإو واااو < او دل لن لاطرمرصلاننساير اونا راي ارد دن لاا نكنباو | ظ دوران وجوانب نرك ولج نحارب حلا سمدج درت نور قر اري وسبا ورم هكئرضو فال يذمد نيكل دال
 2 جواد برها مولا ملا» هدامل طارد ضل اني رجارلوهزلا هيل عري مديح رهو
 0 "ل يكب وملون علاب) ب جن اكو زهير اتمكن اًناجو رتسا رن ءباثو يولد ثد
 سدر ها سا لاَ م عطانا« كارم بدلات ساذم
 ا وخر عسيساو ز مس ولام يجر نارعنملا تسلل نحر عمر تاز ابحر نيازي ومازلت يح يرانا دا سمور اونالا نانا نقولا وتوم نالوا ا اود سندان رسال ان اال نود سلادارةقاون لا زحا د بكت ارحل"ينالي 22000 اذار يراوح داو لبا تير اقجو ثريا عاصم راو طار كوكي لعيا
 نرلاو وصلا ديك ضو مالكا الاانرشم ريالا تصرخ بنش او يوشرم و ةئبانرلاءم علاء ماو ادوو بيوض دحاولا ينل ووجصللا ونامل دانت نراك هرمي عسي واه بونص 2 مظل ايش ارد لاو هورملاهباستو داي اع سل اونا جال تونس مني ينال ىج | مازولا علت, ده ىمطقد سنون ضال ح 0 ا لراديو لوكالام الذ امييشات 0 كولو .ازرإلا يملا يبت و لهيب لعلاب 2 ردو دا ادخل عري مالايغو نسج م26 00 نوال جا رمد هب نعام الراتب وحشني
 0 ٌبْصْكو مرح ”وار در سساركو جم اظع ملتي ىرملاو مان كو أ دكرص د 0 خصر *دبرج رداع وببام
 | طل رار اانا وللا معد هبوب هاو اعلال نب | ياناس ارك "ملح تنال وبس منيو وامل خريسيونيسلا وتس لا نبتم

 ف يواو ملام رام متهور برام درامي |يؤرلاو يل نيركلادساةمؤتمو برا بزتفأو قاوزتلا»

 / هرج امل بايلادوب اذ مادا 2 ئ ةو هداه ارا اتواصل ابر ل سرع نايعفو مام يبلع |

 ا ىغعرسا 1116 ةونسوار )ويلقي ريو 7 لورا نيج رن طر قو معلا هج درشو ديم

 ةنكاإغو >ف ضرر نيللي توك فتقول قل اعز اسنان يللا رتملاو هريشوأ درزي
 1 يبرز نثاهرا وا ةرافلاو أ ,ىبرلزيمككو رمال دشك 4 كرولا وصلا + بحر يوريفسز اطر
 دو تلا]كالابو ريكا ماكنا كلا: راو اوراسنالا تاه درا نيو ارانب ايزل
 مكب ش)ةور رد تالبدصلا تاسعا دارو يورد مار بز تناو حرش برم هرّلإو جدلصتا
 اييطلاوررذلا كد :اكييسسلاو طخ ونتمني نيف رد ور نيركر باسل ورع ايلا رار ا هومشم ديوس
 بيضرب ضل" لاسكو مو رويدا دانا 2200 عوضا

١ 
1 
 ا

0 



 ١ بيلطلا يضل لم ارنا رك ترس ايف ازئسو )كيلا طويلب رات وبين فنزل مالت صوور جري ضلوا
 . اتفنت لاك ,نااوارجلاراضكاو اطال رند اي وركالايجداصتلاو ياسو درة فلا سون لاسفل[ ١

 . هلا ملا ورواه وب مكمل تموز لا لئسومعلا ةللازاو ُريضلَِبيستلاَم ىلا .ئاؤو د اسعالاو
 درر نهار صغري ونص اقوول ربسو كيلا ودجر >ظا: يصل ووزملاط تانبو يح

 زكرئدإ هولا, برك ريا راوي نضال جل قلاع ىلا نبات يكس ويطل وزعم ةيعّو]
 50000 الرا يوسي شسصلاو يزف حنابصلاا نا دوفواتلخ دات درب ىلا ناني مدع
 | تبن جوازوو ضنك اعلا حولا خر هت حيض رسول داوي بة ورنا نرعضلإو طايل
 سر ا اع ءايشمملاو اصفر صح رحاولارزباناعذ تان ةكوع ل صا ١

 هنا نئوسنا اهو صدو ضدي مالاوا يس دؤ خم انو بهو طقوس ْ
 اع كرعبسصفلاو بكت نو داع كور نال يلا ىوم امد لفو صا وريد ةقان وردم ننس
 يا اعرض ا راو ِصَع لادا وااو يونس احا بوو نال يابو 0

 تساي هديل محلب شمل و نولي /اجو بيز كاف حب هي هجر رسوما دورا ب رطل

 راش رإل سموا دنيدلاط نرجو متلارزجلا كرري 0 وا عخ صايل يلا يصتلالزج ”تاررا راض

 انيِسْوِصَم دقو د لاو »جعل وو يصل هناك د تالا هم تعاد
 م2 اوم تعب كورا: ككاو افزورل بلا كديوننالا ودون فلان جيذ عالم

 تملا رص ىلاو هريس كلام سرعسا سيو ذو مضض هر دولا جبنا 02011 ظ
 تمربف زير قبو يو هذ ةماجلاد مرير نول اود وضمت كي اودماعلاب كوست زادت تاصتا |
 | قتال سورلا زسورتللاو سجَل لاول اعجاب ص إو تنؤزجلاب دريد حينا
 شارب و بزعم فاد يعل ار ندللا| قاصرا ةدرنلل دمتم نيكسيلاو
 قولا ارم داليدا عرب ب ولادك نابولي هاا اادنال

 طش هارت بلر يتلو 0007 هطول بَعد فصل انيردلا ْ

 ظ انو يسال يخل كسا با ضان دافوس اريحا علم
 بينما 0 ةباشف) جرو اىهعنورم كمل اوت مشا يضل رضع رجلا يلا ايلا
 قزوين نير طقلاوو شوو د نيرو كر وركربمل ةقانلا|

 ا سجس سيم

 - < علا

 7+ ةيفؤعج هيد عقاب ا نرسم بسضعملاو هباَسيلإعِماَم ةملاو صارت الصلال

 لل ا 5 اال اك رداد 0-1
 تسلا رإل» ايكف 77 زعم ناتو 0 يا هضَم عسوله انا اني يضلاو ا

 قيس ريوخزلو 0 با حر جا رم ييسر انفو ا
ا وفد رك ديت مينو يهل لطزو سو اجب اير ابيض

 0 رس تاههادو رض روب اهيدز

11 40 
 هكر بارثلاو مسعر ىلع ئينلاو لكك كو ءنببنبام يربطون ىفل يالا 7
ور حلت 5200 57 مهو ريضفلاولةدبولكتبو يلق باند هاو دك

 الخم

 ملا مرايا العقود دحوسكو متل بطلا ىف اكل رهن مودل وا عجب متل

يدك ديطةع وطء طفوا جهرا نمو خل وابو ريزملارعسورإنلا يلع
 فار فاو اب ب 

 ن1 وضل ترا هل همام نو :
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 ييطعلاو ناله ليملاو طلو عوج حو جاز كك ظفاعراعيم :[ورإلاو :يلأ عمل اب دبا طولا
 اهالافم ينس" أم هير 20 درع رار نر كو قرأ أجسد ركص ورش
 همر حلا تناول اكوطإلاو نم نائمك نايل او بج ءالا دق ذنم نايل اظوحا ما هعج
 0 7 نوزع نامل يكلاورس نين دونم مرثموتح
 نامل نحلل نيل يلم ا مهتس عم جبرا اجيال لمنال هيج يطماواجعشنالاد هيض
 هاير لاكنيزدلزكوطم لاشرلاو «رئانلا وعلا امخلام رطل انملاو ةانل انوا نال
 لوسي وزناطوئزمحا وتر را ءاؤصوم 2 2كارامسواين الل عدو بيردعملا دي اط داي
 ةكااعنا هرحو ميابوئالكف هيوم ارك ناكدرا روس 1 دد تفز ايعس اهراه 1

 صلال صار وابل جلا و رولا يتم“ 0 دو حل برات وتل
 ام اردوتخل بلاسم 2 ضنا نكن نيون 26! تسد هب 0 هويدا جالحرلا اطوربف

 0 يشي زلال وت ِّ يما يا يو 2
 1 انكم نعم ير 02 نتن ضلادو م نك ظ

 بالها عابزم كفلاو يلم سون ميلا ا قيود لاب و نايت ممل وز سيسَمْلاَ
 ا وطنك ليسو جلاو هنن ميس اومن ُ هتوالصداؤجسممو ناظر

 الاه تاون عنا ارنا برتكلا علا >كرفعفلا روس رركو
 نقيل ا انعم راوعو مريضملا مرا هدب رتو لزب لس و عزجم ا
 الار 0101 ا جرا
 أ | لوول داو باصإو بورق اط صيت حط جب ملاذ ياللا 'ييؤَتسد :زوزلا بام ظ
 ذا ةونئالبلملاو ترحا ريل اميل نول , فا قولنا داورلل ةكرطبللمط ديوي
 2121111111 3 لوس مصالابو م ميس ةرجحأمو اننى نرجواسخلاو نّرخحأو
 . جنسوجوا مومو هي هازال بتل الو رنا وو بولد وم لقا ج كيو
 فلات نول نع راك ءانيرزاكاوما عدرا يانا ةورعالا بابا قارئ

0 

1 

 نادر اجر ا هرهاطر هبال لوب ”رمودا د سلم هويدا كول اودتسو وي
 ارو ونالت 0 لوح انس ضكررشر نابل

 ملام ولتلاو هلك ةنتو ملدا لحجر فشلا قناع داهم الاوبرا الاورام
 نيالا رخو عطول زج الدول تلوم وبول ابيت بدر سلاربكلا |[

 هوو وله الحرل ا لجامع تزد زجورعرسإ رج نيل او ذوو : يجو سلو عضراط واسد
 للف اجوو مال اهرب جبازكم رتل اوزاكللب رمل لدن اواني كم 2ةوداعبس ومجدد حم
 ه هول زكبدو وتساب خلاب يلم بيتل رمط اباصا ولكل ولك بورد دموه كوي معلا ا دو
 . باجمل, شل البطلان يللا سيرا نمسا رطل لاجل يللا نا رطئّمكا ناصف
 . نين سوك واوان تاعاتو دابا مظمللا لو طنط وزال ذو أبانا يضم
 اكدر قطبا يفلان تا ظنوا ضرس روو ١ تلاد تيم زول وناَعرص بالاول

 دلال ير ارادوا اويضو ةلاخ 35 ارو نباح اللاوو نيام نيواريدل
 #0 ودمع نكسرحرسفترلاو م :ورطتب ما ووحد وصرف >و شو هنمرم ابطا ماع
 وعلا موا افون دورا سياسات ا 1 يما لاسإعلاو



 ىمخالوضو هر وجا وتدل ضار بولو ثيرياضل ثلا باقلطو ناطلا_ عم ودززينكسلبتفاو م صحو
 لابو ١ هصيرطلا ايل و9بيوّصْنل اكو زوح بع ل ا ١ مهاب غلط ١ هاك روحنا نجل اماك نيمو رمل ونال
 ةمئارا زل رف ةنصيدرعأ وحر باو هو اي لسبب ةانلا6 جرملا
 دال وعلا ل هرمنا وبيلا ربحوو لوو يارا ولجخ جاوز 223 لاو حصن“
 نب ةيككس لرد ىلع تنعم جلو للا” داي دلو سف ل ابو دوف والا
 الا يرو مكاو ديلا ذب ماو ازقالاب جذوة هد
 اهم عر مايوه ردع و يش اوبل رارتش او اي اباقرس تل كلورىرلاوز اانيباعباتلا»
 الرضع بجو ابرك ار را مد طع ميبالا سرني 50 23

 00 لاب رك اوم ربل يرتبط اور وانس
 متون اللاوو نص سلا ث 2 ل
 سا درا ل شك فعلا ناحدابلاو لادم طلاب ايرتودا تلاو شيوع ك رار
 باأكلاو :باكلاو تراك 6 )] 1_ببسْمه > تلا نايل بوطملاا
 ا يربو كمر ول ريس محرك نازح راكنالاو الخلا وسو ولا

 0 52 6 كو تاصيد 0 مدون انمئتكم»ا/و 00000000

 5 اوم راب كاد د واوان كوخ لوتبكلا 6, نطو تنل ريك اون كس منال ضو 7 :
 1 ديوان اروي اواب ةمرصلا و ثحلأ داو ايراد او ذعر ايلا رابعا
 ارز ربو حر حاد هنود فوك لسا مل يوكو كا ندوه
 ارو رجة اما الار طلا بازل غنلا» حتا نزكلب ها انشاتال
 دس وطبلخ ار وطن تكلا م باكل اكزمدالارظنلا اني و 2000 كيلا ل ,ميزملايلا لابو
 98 للا سراديب ءادز/ 0 7 7
 قرص واود ميو د بانك ازيرا رماد رلختلاه رب جزع مكي زصلاب ورا جيو كلاب كالا
 رح لمد ياس دج راو رم نيل كالا موكب صلو بوججلاو ؤ

 مس تاس معمس

 00 يرااو مش 4 ا 04 ان دايك اطيب 1 120000

 رأوا يرلاو متر دولا حدك موب در جول زعل ميكو ملال
 12001010 ةانلإو يح تراس« حدلوتلا نيكو ا 24 ايو
 باقل د6 إله جاكنارجرلل امش دنلوب اني نار اظحف انو .رعوربدحا 0 1

 دل لتر 0 خررقو لعمل هرم وتك كال توج ائك ا ةطلار دكر لاو ردن ,.دنإلاء ريكا
 نارا لكك وسام جويل بلادي يل تو ودروس هو باح يراطلغردو كا
 لدا كانا زب سملا عىل زن كلاش 20 او دكستر طن اطلسلا
 انشا 7501 ونطم موا رح يك و يه كس نحو لالإإل مالا نث ترلغلاذأ
 ميبخلاو ما كلا 2ظذ211 1.7 ماو ١
 اير وح دس ركو اب بدم يري كيرجلابو يل داووزكبر بكي وج رلا ع صلاو
 ولاول منيت! ناكر نيا رجل حلاسنى نا راك ينحل جبل لتايزك لوما
 و هرتكقب اونو ماملجر/وضباطلاو هواي مقولة داموا ءاياا عض وك 3 ”طالتمرا ننال و جام
 ظ ةيرولجسساس 8 وسوم ك7 داوتو دج هيكل برك رناوزل كال نكت دونك ءاعسصوكش ايه ينل نينجا ىلا



! 

 00 قتلاور الا ءانكلاوإ وا عشاكلاء راما اليا رسم الو

 صليل نما تنحل ا 5 اكو ةرباكو جس هو 3 0
 ,يايرلاو درع رتدحاو مضل كب !نيوثا مئنرتورورتلل ردا ازعم ب ننكلا علف خس كرو

 *. مك عبجوكو افرع قب اما انلارو ءرييكللا حالو رحم ل
 1يلودالا نطاق زميل نه ارواب ضال د 24 ١ مارك
 'هءاكزع ياما انستا ب يك رباع هما اي - اارمودعإ ايل يا ا 200 رع
 ادور باك اب دوبل اكو هينكو ربك بواب كج و دله ونقلاك تقرت ا,نفط رقاد
 1 22200000 وهاك كونا كودك كو درك ربو كددل »و نالتومأ 0 تر
 اهني او اثدكلاو راك دينك مبرزا, بوكا لاو سوت 2 كنار يزيدنا كلو ا
 كروس (رتوب دو بزكم لناح عج درت رئاسبل ذولا فزد ود انوي ادبوسنال زين لإ يسم 05 رت ل درا برك رس ادب فاو صورك بكس ساء باطلا دب: حاب كلا
 ربو يملا الا اوبا حافر بولا رقزلان ونداوترب تكس زو >+ ماصينل لايف
 نال ومجدد قبلوا مدور يات نيرا وز موا أرأر رخل ظؤومازكو ذم
 سوسن نيو نيزكوابسا رن د اش كلغ جرك نك ىعلا ملك لقب دعو بك
 ضد او رانجلع كتير كاك ريشا لكلا تحرج النبل دواا
 00 بودر اضاض الم دمنا 2 د اوني ووش مساك
 نادك :ءاكمدتااكوبالغ دنا همز ان لوول تذكتسإ نول كل سنا كار وؤيجام |
 رح وكولإو نع رع نرل ذوو 8 05 ارادقرلض وابو توئتبن ون رك ا ؛ىوائيوك م لابصركو |

 1 ل ل يكمل 6 حيرصلا.ؤر ركل اهواز نيرا يلا .ارواس زل قرف طوس
 ايش لحاو سيكو رطاوبلايكوتد رج وبلغ غ0! اجلا طرز كال حاع نما[ والا نرمسل امهرص اكبر ابارك, ,يرلازعزلا اوك البا يسر اء سرك
 طم زسلاب ياا ضال بكل اوين يؤ نس ويوجد اوايصع تلا
 ظ نير للملا كركر مال عل لاه الا زا رطل دودي < : مداه وساورتلا زب
 ايفا لإ نا ب 5 50-6 210
 نزول ذو اولد برص طضنا كوك ذل رو 21 لجل
 مراسل اوضحت 70و تلا بر كااواهت ني لازال بشت لاول لا ره بركالاف

1 

0 

 | رادو جرا 20 البال! تانرك ل ارو داولاز اكايعر عبار لاو دبئرلد يرن وكلما
 اكسر رخلار تفادي امر ارح دانك مانو لاهوت ندم اخي اميل
 داخن/ اجيد ود ءىاارجو يوباتربب نك و ص ان ردو نصل ادور ديو تيل هوك هج
 رايت اذومم ةفاضالا ارم نك عراف وعم هر طر سلو يس 04 5 ىلا سسك

 ' دا موك كلو حنس يوك سزكلا لتشعر 0 0 د ناتو د كوبل لب راراو اوفو هوتيل نا راوشو ويدل ضال

 ! وصرنم راو لدا يطا زيوع محا نم وألا قحاب 2س ا
 || ضيا طا .لهار لكم مكاو ونال رسب رجب باف وف وقرر عريات
 ل كذا رهرهر درفت الاطر خص كي ابو رلصوو_دكاوحلاب يدا لا درغل الاه



 دكار ردواتك بيج. ليلا واو نتالي 26 ا

0 جيرو كريم يادار نأ رررت ْ
00 

 0 رعب اعجز يمال خأ ليو روض سم مرثا دنس مج جوشلإو دل

 دك شيطان ايزووهر كف ءاتار بس اكل امان فو معد يسكر حاونزاه كود ب
 مالكا كود: روتكو باكو عل ا ممل اة يوسكإ جمرك سلع كادي كل -

 بويا او ماهر كوس نيخ ووسك ل رونو بدلا نان وبكون

 بيزا ساكوبإو جلول جاوا هربانسلكألا زيي كيىخ :ىورلانيباكورسا ب ييكو نشيل ماع مصلاب

 يوجد ؟هميدكلا# يضر شك اشو ا دار اميل بيا ايسباطإوتيسو

 ملأ اظحاإ صم بث كلا انس, ؛ تدارك ب طك جا اكو زحل ليجتك4و د 2100

 هو للاب ورألأو نويلاوب اسجل م كط صو نيذلا نب يصر لوو: عسلاو 0ك هبسملارثؤاوبثال ناو

 اهرذ ةونخموكأو رمل عيت ل .كورازلاو امنشرردا و داز ماجا نربط والا يرن رم كت

يي وبك هباتك رار نونو بوت بلل سلا
 ,0 

 اراض 0 اظوط )ل برشلاءبازمألاو درر اوم ا كو خو بيكو

 نكات ىكو بدة راح نادت اب مكل اى ورا تايككلاو » مباعج 4 واكب

 ةراوتسا حج ةرازيلا كنتو هكبحلجو مالا دل ا ريميل كالو 60- ميدل

 رطبأر وول ايريس ايم :رارعت ا اطار احل د ضلادور مك لاجل !رءخشم 00 ١

 2-5 تلا ياام انكو حلاها وينو سنملا كتل مسا نر 2 ناكل يتبول
 الطابور خزعابو ربك خا "لحوار : مجبر ز لوب تك توو ْ

 اج يزول اهنا نول 5120 اواي تالا وزر 0

اروع ملارو تانيلرلولاوؤها(مإ مدام اراكجلاو حورس
 ر شهريا و

 :رعاابرطحراجوك البا ككل ايوؤبتمحلالع وللا مت اراطو مازجو هر ”ةملقواهرش

 ل ”للونهواينزعتاخ هوك هيلع ءرؤاه|ماح لهاطلظأت ديكروللاو ا 220 انبج 59

 اولي سيول را دك نورس كك كو ل ير 557
 تانج لغو وعن سا لكلا اوفرنبك دع ربه ذر لطول 2

 ازور ايزإ اء شرع وقيم يبدحم دال اش ابو 0

 و0 نابلس دو رسل ارضا (مسلبأو جالا نورطو و دلو رحم كسول لامير ظ

 أ ابك عجزا رك ةدددحم هس روش ط طر تل! ضو م ةماولا اس هلو قرار سرق

ل ناك اهي 2 ديلا ناتبكلا ونمو دلما جداول لوطا لابزعلاب 1 نيس نوامإ/ و زيسلا
 م

 راج اطوال صك ايج هم انني انفو مشم ابرك ال كالار شلل رملاو ىلا

 رشا فس ضع لة ودا عوكل ناض اع انه وجر شوز تالا

7 مالدإ ط١ يي ادانا | نبلاو بر واب عض قرت و
 م تايد ودل مخلل 

 راو مطل راسل و درللا ايد ركاب ورواه لكلا هي

 اما آي داصع لا جبال كوشن اوم وللاك مرا 00 مئلابواعي درع

 0 ديلا سلا, د دبزص هيلو لاو ملام ب ولكل 00
 قرير ناو تلال اكتشأو دما لأو يان اول اكك ام باول ١ نات كر اريح لدا

 رص
#7 

 58 ١ ىلإ نا
 « . >صي 0

١ 



 نورا سنك دروبك د ةورركاا عفا ج هناا م ملامو جبارمكو
 اديك تيرب نادل ارتعهو نواس رطل وذ ذود رح تيوس ةلس اح ذأ مت كن
 وكلا ربو نإ راش انو ناطاودأ ةرجارناا نكو نوح لوو ب بلا لك
 1 هال رو كلا نارك ولك وما سو د دكا برم جرحا ركل اسد

 )واكو كلا لاو تع نصرا ملح ند جول دلع مزال هش مضر مال
 902 :ابلابج كك درانلالكا ضراوة داو للا دود نم بولا مسج
 ًاتدابو لكسر جلال
 2 الاطر ئ للم ريش يوفر لنموراو اينو ران قوس كلانا زمحا طب لغو 1
 يابو اانا. لانسر كري كللاوزوكسماو بك اطال ابوك 020 يمس
 وناسلو ريشا هنظن رد باو جم وركز دا حيوسوسكاو »رك ديكر هوم سأل ذا بجرصاخوا
 سجل ن 1 نوال دكار هنزل كار 2110 "روكي »ارجو وبكر دتحا
 مفارز يأكل او مكس أ اهي سل واهم > سبك[ نك جوتن كيو حامد
 علا طبول بوو فتور نمت يك ريما ليد وو دوووتك اكلة كلايرائاو
 36 واط موكل اط ولتخا , صل ايجى داو ين تكل | هاش خئن 2 ركام ا
 شارل طوعا دو دوت زعيما, لاثا كيف وراس جل جول موظرخالوا وأ ةورع كر جب ضل
 زبون هيرو هةر ارا اتا اوشلا يطل 2 زلال نرحل ديوك او
 يطا ىلا ضر لمدارابنوكو ل هببصابالسمانابوكو ورمل ادنابوكو اهوا عد داب عب اكد
 كرما صسلا حلل ل لسه ناجل زجل فلا 0 زر زعتاواملا تاخر دار يو "قرارا لضم ادرار
 كامرا 21 ط مورو قاسم ةباجار تاجا بال اررمابالا دكتداطيإعمسم اناعا
 ياهل نيغار يلب سخر كلوضوخلى اسلام نيالا[ ذا نكح نسم امج
 ويضل اوصل جد راَييل امس ىمينلا راينا ضلال ماشا 20 كابو ركلا ئيل دقو يلو لاعمالا حماك رخل يمال جوليو

 0 بولو هنو بو مضمار ياو بابل جواز ساو يصوت اهبل
 ري دول تركرزشلا الاجدر لانس دلالات را هيتلاالخت
 قطو تِلَب راديو ىلا[ هالو 1 راسو رح يرسل هرحر شبان حاب
 ئ ان شادو نانوصو ناك وزؤزفما كذا رن دار اينجوله) بيلا ليو يديك 0
 هيلو نيرا ميولهم ددرن/لر زلال و ذاوا ينم نرئارجناهناوإع
 و يفور يتضرابلا خل كلا تايوورعئلا
 01 دووم انج كدر ل جو يلام دنوصو موك ا منابع ؛الالجرو
 هك هروب وين, م داو ل دنياي اوكا اللاتيد تلم زمللب يضل نشرح

 :ج | فايز طا اننادصوملارااجار / الا ها ليلب هذاك يصمو ىرثزر# اطار يسيح رب
 الا نما يزل ارنكت رينو ميدط لابوك كيم لل خب وس وبا نواب

 ليصل بو "نا لالا إ

 زوجت 4 دولا ن سلك نبكلار ماو 2011

 ١ تاب هت ارطلا 0 ارك هربرع لك او رمل 0 دكر فرش لكنا

 ا ا ا رب ور را سوا ا سس سس يسوسمس حس

 | امهيصوابدجيت ياو مرماه

5 

 || بالم حلولا وكررع_2ررل اونا نيمار



 ا الج ف جورج اوس ا نام نريلاو لحلو درج وجحم جيجي جيم رمز طنمأو
 ظ نضرب 2 نجر يعش يرد اوما ا 6 ارينا تلا

 ل رد زهاب, لا وكاس هنو جلو رك خلاء ولا جارنا رطل كذا ايفسرلم
 دورنا عدا فوط يمن شاب وت 25 بلاناوةلوط طولا انيك
 ا ركل زخم زك تبن عروش لا بهل

 ايلزرإ يكن نعناو نس 0 0 9 00
 نر وطول خو املا عقلك اونا رو اضم ار ايل
 مخابر! 207 هدد سو انوش! قوص : اماما الواي هوزأ ناكملاب

 هج ةح 2 كمر نكينلاب تابنرلو كر حر ادام 0
 ك1 مع السما : لينال بو ولم ع 0 مرا الجن بلص تر) نطلاو

 روك ير يس كرتاضو وعل رعوراو وسل موكد 0 00 56 مع

 ظ ا 11 در عراب دلبلل يصل بمالي سول ميس

 فير دكتور وبال زازا ويسرا عسادل رمل وب ىيبط ]فر دصإا لإ كلا
 توازي ا يغب شؤلب اضمن رعتلا هن جبل قيصلا ؟تهدصال1اج يد اوال

 نامل اوسلو ب وو 200 ا يل ىتزعررلم
 بلايباوو نسر علاوي دولا هبوط ك ويمر 520
 || بلد كي ميلا ناسا امال لد لارا: ام وعللاو 24
 || يللا دو دب ريش حالو عوج مرطشل طب ضل امو ذيل ازحلاب هيلا وصلا بِي حول
 ا 00 امينا يوم وزاط لامة ”رمواهيجرارم عيا
 | نامل 2مم ياك هباتلااس عج نمبر لانا هباراكو ؟ىزد نكات ارنا
 ضوعلاب هوو ضحوا وكب رج 2 نترم:انوفاطوءربدظلا ذا ماذا ىلا رج هذاك نيستا
 راو مل وراها لا اىدنوسك 00 اب اىليسالاو نيلادزترأعئنإئللاِس ع كارب

 ابك عيا 2 لت زلاب كلل جور نعم نا تروسلا داود ضر /لارلاو
 راجين ربل مدل رثابل تنل نيبامييمللاو هلو جيو بسلا تلاوات لنا ايا ميلا رج هو
 ل انس اك ديت م نسر دوسان ميسا عِضولا اكواللنيرمتملاأ ووسائل م داكلاو
 1 ٍ را سي 000 يراوح رحت رح ,يملاورضإ |
 هكر ب ؤبلر لوي ها ر هوو لا ع 2 هلع سا عه لبو بناة اباَع |
 بتل يمد فلو بالا جربنا ةكرع ١ طاطا باشا ل اختم 3ك 1

 لارسال هراوتسإوازدمماولل اطول ]و يرللاو ولالا ,رتكملا دو انلا يتلا دسك
 يح يف نجود سيالوب ولا عزك ولا ناد 2000100 0
 ملا يوناو اهاهنك ناكرحاو زينل يابس ودم الصك بث ال وبول جود كلا ةراو
 كرلاب> ول ا ءوولم اردرغلو# انت وكاو ب طلو >ب مطلخد بولو سا رئاواسيطشم لاو + ءائيمْنلا
 هالو دال ارطسالا سم ةفاصال ام ءرنو اجر سال طش )رض اباسح ايلا ب دواطسأ اراكساج,و

 باولو ماش امكن لابد نيال زفت عي دروسا مخ لدن بلاطو اطل العسل موس بال
 رص اعل ولع و بول جاو اللاب ضوقلاو ل2 اورو ار يلب دلاو 0 ظ

 مس مدس مسمع ملا

0 



 مضاده بجو انيس يقم اورق رجلام 2011111 رئي
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 20 را ارم د1 ءالازغا اولا سم لوح كتم سلول او مب تلتطت
 أوار رار كيصلخلا ةإر اننا لا يس ةحرجم رميها بلاي يملا ]يملا و يللا ىلا تست |

 بو يطفو مولود ةوسن ا كي ”للكيل اذه يطأ فيزحا نطو نيبال هيه
 راوسيبق يزتلابو هجن صان نصا مرملا تال اعمل جا !ءطوقو نيطوشو عمم هلا
 + وو أ ميغ نصلا ديو بشد رصلاو نبابجل ناب امدارمئركلادو ملا بارا عجم بذلاو
 : بالا رئاطر اء رسع بن تول ا باطما وطعم الا ج ينام" طئاجلاط
 كايرو هور ريو (يولار بوح ردك ىلا داوم ار دراسي لاب :اركلاب
 لل نكي دولا هطلا نثر هلم زيتا باعك تال مايو ازا زل عا ادحاو بت همزلا «ىابنلا نع زا رطش مالا الار سيكو و دوط »لاو نجلاء جول ركل املاو عا

 ول دون اكرم اوارطغر يدا الاداة رك زم هعربطلا ل
 500 هجن تيد. ووتلا ل ب بشق ع جم ير تالا نم ين هيليملا

 0 94م اع كولا كرستال اورظ اهو رحم «دوسس بيم حايطازع حاصتباكو ملا
 انما 1 جرام ند 3 بيانو ىرطلاو هوما قرارت انيرطرلاو هيتوعرطل ١ لخادم ون روس هل راو

 تاتي تاني و از ع وهون خيم عدو طيش مي ناكنّبو ضرك ا وخال

 | با جنوح روكا رك م و هلانوص ستديو ييرلادا اينو بيبان
 00 امرك حم وجا اجركم اجرتم قو باج جريج ع قاع هب

 لقوا دكر نيو وضع دلد/ يللا زها ورضا اور ثا عحاووكلاجلو

00 
 مابا 000 مخ نعمل لوس ماجو نارا ارو ناددإو كيل او
 شارل اأو ياسين 0 0 ميه عبرا هام هرج ذو دوللي
 1 000 لا إو حضرت يرتد كبل هنن ب 0 7 انو ورع

 ا 1110 اوي واو بصك ف خو لائشإو جا كيو ناكل
 || 0000 0000 يتاح جالا لرظ جاور 0 لا
 ' أر ومادام يو
 | نادر مناور لل كوزصلاب سل ١1 لاري دود وقوه تسوي اورو ابحاّس وا دام
 يسود .نيراعلاب وو وتخلا راو كل اورطكا ضو :رئاوزعماار راو نختم مز راماكملا

55 

 فر دتغو تاو ند حنو ثيم بو بدول وب 03 ويضم صو ضايج هو
 ْ 0 الو راحل نمنصلال يو ثور لال ابها اوزن سا داوزكاو سْحح حج نابج ينو
 5 1 ا اك راو "سا باو ا 0 اجو نارا باج إو م)ةناتمنط

 اع 20112116 1101111 بركات 1 يل
 ل 0 جرو لع ىلا عاش » 52 الار عاليا و يح عبط >بيرسع
 و فاسو اك حل 6-6 ةرمطظلاو داك هجن سلَص حج رطارتو بلير
 لابو لارسضلاو اكدوا تلو هوو ريح اع درع سالي

 :/ ط خطرت لقوا دنع جرف ج شرخ سير نيمظلا ةحاخلا فورد اداوم |



 | تنالدوعةاوبو وع دجود و رعرلل سبا لزنا مونت نك انس زعلان خد ردو رين هانم ورا 4

 ير هزحإو ولا حطم اليل يحيو زاحاكو يرد رورحم أو عا طب لد نى ا عرج ىلع ثيراحلا

 ضل ضر لكلام لناون ماجى تزع 'راطامابو”قزاكح نيدو وبلد ف ئامحو بحت زيحلاب هيو
 اكو نو ا مداخل و باج لبيس ارز اواعتزإ اخ

 بجيأوا شازحر رح ردات راس

 اي تن الجو ده لو ضراعذ مل نولافو أ ذدل ل نأ ماو بحوتادمت
ر اموع اولا درايش م رضي ورم ويس كوك ةجاحلاضينخ

 قيمس لو ار ريجاتا ه

»ب برن جور نع بردو ذرب لجرو دهضارلاوزل اوي لجو
 0 1 رئت فوف ولم جرلاو» 

 اريل ةحرع متل ارفمكا ودام ب ري اهروكدلا هوما وص ناي ايو بون برت

 2اس خس وحنان روكا ستار كجع 2 مرا

و يسن اول سفويشركد يجو كوع ينم تو يم دي 0
 0-0 ار

 نير را فاو ا ل اروع ؤاس نسر يسضمو ايو

 0 روك كتل اروعخلاور ادلع ساع كوس يلا يرن ولاسوتسيسلاذ

 بيس نما ليم بغي ردرش ول اتي زا فدحأو ناو ىرطل أ زيا نرجو اسوا
 هدؤس الرد سلو نانا حنو درج هيلع ماو ع تجاوز يزيل يعم دايس 6-2 هيوضلو

 0 البو, شسوي توي رسال انكواضيا ملا دايس
 نكبديسل داع دل اي 95

 ْ بِي ارجع ارم ذا وكما ميسم اعهلاسسلاو ولك انما عبس ةبس الاوت نا يا ييولانو

 0 لاو هنو هاو ودور رمل دبش وابكو سل ان مرعكيفرطملا

 همر انو تضخ وملاك لذ اسلاب اريك | ومع نرصع

او دقو ورحامع تل اددد سوو واد مومو 58 ما دامخ رحلوا شل بانل
 7 ل

 ةكئدو ا صلو ل انلانمإصنللا لاملا وسلا

 5 نيك وت ادت سقما شالو اسلام
 سس ا 2 0 دم او ردت دكر البذل دل
 هي اماملطو هممت حلاو لمين اء لا درس سوم مك موب مو هتكيولخختلإياعف
 ةثزردمو رتل يشدو وحجر ضع ولو مم اضد |سشسانبو اًييدوْصْوَحَو

 رج صرب نشلاو يوب ويد

 يصبر حالا كت طا مو بش 2 تلزاما نمط تب امش ١ ناهبعم لع بخ يشعل

 مس والسنوي حا تلاد هيفنا طا صن ميسو يشل الكبس ند دوو ناعيا جوخ

 كارل ازيكجو + داود نيم نب يس م ا

 00 نضرب و ونمو داو مشل او سجوا يد نعمل
 بسال امو اهعسسوكبرلادإو وطار !بدزحا د حو دابا ردا

 ديلا ننفاعلالسل ا ٍقاسلانر ةداقلاو كريجع هرمنا علاو اره وب روف يا

 لب أ أ حلا نمر اهيراغموبزصم رشا كرو وع طصا د 2 اما او ٠

 ضف ىلا طرحنا عراخما الاورام وت نو دوك 02و
 نجر اخي 0 جار هيلع
 بصتشم صح نرشأو ةسيصدك لب ملا اهيل صانو ئوهخا )امض اصخلا رباهرطب امورسلو

 | ب 2 0 لاب

0 2-١ 
 كس سوسو سس يس يس سا



: 
5 

١ 

1 
1 

 000 جو سمس | لزوم و يش مطاط عج لاو وصلا كد اضل اواييصدول لصح اسوم داو ىجوحلاو وش ماو» اننا حرطالابه ضلال ظل يضلا ورز رولا ريلك يصيب 67
 ا اهب ونل او زنونرزس الام وجو جودا ذا اجرا بعود انررخا لاخلا نو
 "احل حلب ف 6و داععادلا يبت داخل وصور مر وون يجول د تموز بطال
 هيلا و وعلاج د رواق>_ز بيسو نوريصُب ووجب نوح رة صانلاو ابوس ام يوصل
 جوملا بوو نايل طاخوا تزامن ترين ةٌنائملاو تو نسر اوم جرمحْلاو تام دوف مكر ءاهرس سك لاورجو لاس تحدي ”هنيولاورت ابو 015 2 وتلا يتسم يعم رخو نحوها يل! أوهملابزويب شنان هود طعس يو "ينص وأصل
 تادلة انسخلاب اي كالا سلا ربح ركاب ءاطتلا هر دولكتو اهيل اي مدان ةكلابرف الدي ملا كوك هكون ديزاتحوحتس حرمت تاو هت اكسل اهو
 زا ىوسوشتل ص يصيبنا بيتها ةوزبسا ناو حساب ناد للروح 0

 ْ د د نموا تب 01100 برغضو عن ربك ازعل ا
 ب عرس لح كف جورب ب بفراو هاو بوو رين رفانو نيم لبس وصولا || ريمظازاس ةورس علا اريحا مردأرب ىلع نزلوا كمتنع دبع دارجلا رورو نال دكر
 00 تمدح ك . كارب ناطل و عوذو بيانو ميا لم نيعانوطبو جبعان
 ْ ا هدا كيمو وبلا لل يسر دطبإلا فتي لبوترتكو مرام ايكو مانو باقثا 0 جلاب :رطلاو | ارا تسوق مما متين اواطرعد .تكيئلاكم 0 ادوار جاف ا 2١ ةرييتلا يونا ضملابو نشا انضاو مولا دباس للوصل اويل جاوا“ جدو" 2 ١ ميراج سوال او ,نلراسزاطلا
 ١ نارا ولامن ر ترمز ةىلنملاو : ىلا ذلنو :ررز لاو تعاين كلاود تاوتشالا دره كابور .ارل ا ؛رجاووؤنم 2 هنو رمال م 7 ازجلاك وتو مجولاو ”ةارصلاو
 مهو الإ حض ال روما ددبل دو موملاوقلا نبوي تونا د دكار

' | 

 0 0 ١ ا أ
 لوطا نه ل انك اود حاولنا !الابانالطءطتاغلاو نيرا نيب يسد رطو ير! ارا

 ظ ممرهاإلاو را را «باخاي ام وكرم نتاع 220 تكون نيد ضرك زج ىجلا
| 

٠ 
 د هزيم نولفو وأبدا اسال اولا جرح تكول ىف روسو ضنك نع ا

 دما 0م رطو ىتمل هاد 22 و 22 سولت ادرك اكن كن 7 وك جرام غرك درع

١ 
 هانم ؤدأ واوا ملك لاو كيرعلابو رطل كا وهرع نرك جداد 3 رطلا هرتكنو

 مالا كوالا غلأو صال نعبوأ ناتو زاب فرو سحرا يرمي زتكلا يلا دوت لس 1 /
 اا ءاييزطاو دا نإو يحل ابكت نحس نسبا يلا كيتشو د هناا بور اوزبصلا دود تل |

 أ يامر ادا كلاس جاور ومازك لركاابوار اف زيدمل َفلادناَن لد
 يطازمرالا روبل سلا رض بهي كرت نمو ىطعبلاو يابو يا توا درلاو

 20 كد دوور امو يرو اون كنيحانو رطزموضعلا ىزتكاو ار | كش نزع لك دردو ويضل اخ حو روترلا رشا زكر قي طاو يال هش درعا

 سما

 200ر2 مركب خلايذو جس وذ شا ووفر الاوريو ديكس حفز لا
 نط 20و 20 ا كدا يضرك رضوا حج إماما نيمو راس داو عبس دف .انحآَنَضَر ١ يح

 ا



 ١ ايل ايي هان ةرلوحلا اهدار ةناحلاو مقام قره اال اين رحل لد سداوتلارسبزمرلاورئلاو ||

 | ذل مورو نو دس نمرالاط كتي 0 لمع اوا 0

0 

 كو روك جركذل ا مريضا عقل اهو تصل زمانها موا ؟؟سوربو دحر طدد ورك عمو وش ||
 7 هآملا ا 2 غم رعاوق ظنك فكالاو 5م كمرد مواصأو ا جنم نياجنو سيرهرلا 1
 لج يوما شالا لوزن يضل ارماجلادواجب لاو زارعاسنرل سلوا )أ 7 1 2 77 1 ا

 ىهتا | عنصم لوران ءراو وخلا ءنا سنار اليل ا ولاول أبو مين هريس ما :
 مس نسل ابواب اينو د موتنا حش تروا رحاود هرحابو رم انلارث عايل و دلو ووضع ديرتلاو
 ايون رجا دا ةيضو "سلا نب نحاس وح اربع داك هي نأ ة وسلا

 دكفاع وا ه0 00 ردع جداو جماّوم ماَق د نك(مو ابوه ونش ٌتاَبَود دائم 57 20

 ضل اَع ل! عاوئواس دو ة صل هاهو ماو ميلا رلنوسحلاو 0

 هرج رهان بيض :لماشإو ةعاطلا مز زا انو ريكا د رخو يطل ف وتد ولكوو و تبدو 8 '

 2 دلو اط مكوه مورس ضو بارع مهلا ١ يدل !اياتنماوعسو |
 | تداولا 50 مات ذولبجنا ضو: بامان ليلا 4 اا

 فاروسزدلركلاو وبهم دكب طوس بشوي 9 مابا ط0 اراربك اهات تخل ١
 ميرا َيداولسرعلاو لس بوكو مرد 08 200111111 ا
 | زيوس طلابرهنملا يقل وداع رود نيسشاو هدرا ا

 ٌْ بايو سرنا جذنبرم ديار انملخّيسلاا ب 3 اولا واوا هلا لد تميل نأ وارسم نم رحلا

 الاهم زا تحمي داعب ينو بيتو با اع اهعمورش كلما تع رايب ْ

 مزن هذان تدصا 1طن 200 دازعياافابزار انو |

 ْ با وذو يتك مول تح دنا نصوظمانلاو دباب ورفاو هوم ١ ا
 ١ موا اولا اولا هشكيردا ينج وعس مأمور رغساو | وى

 اقع را وشو تا نيم حادجلا#“ ا
 هعسرول ارابالا نو داما كسي روت ةؤهنلا )هور طهر مس 2000 ا
 هما انمي افجي لمد ئاؤاو تارا الار زيجوتلاريملاوا | ا

 ١ / ذر مر هل

 دافوس 0 رحم اَباوءارخلاورااعل اوى ور 3 2 و 10 اف دئااق | :
 ولا 0 تيوس ت مد ف حح يونا شا! ال رات 0 ريت 0 2

 | كرار دكان ورزح طم وتفاو يَ نانو دوو وانو كرام رظلا

 ماا طلئجو ا و يل عثروا اس لك اوص 2اةريصيترحل هيسرلاد لامولضعل امو :داملا "امو

 داب ردي هنوف ب تولوا جرن ز ورش . دك جوال د ايات تيم

 يلي ولا خلا واط لرسول هل او ةود مواسم
 0 هبوتساواناجيوو هبجاوم سيلا جوا وءجصَو هيواو مل ديجي حجج و هُباجَملا

 تايمز ةريكلا 05101 كنج ووو خوفو نتن عامنا را

 قاحرو يدا دعا دونك داو لاوليسأ هوك واولاد 000 امال !جحَقلاَح حلا |

 سو الا حو اد .ولكا لطاو ف قرددارببجو أو قدح اجود متجيوو بيو علاو قرون وتر اخ
 1 010 قالة دحاو لقلي هلاعرجووتامود جود



 ال مورو وحدا نتا اج ياو تاتو بنل ةراكد لا زعل اح اذا زثإ العمر ١

 +يلاكزارخإ اووحالاعبابجر جرذتووحيرلتم ايو جلا كزمو بنا روعسو

 نيب>رنكبجئمو زلال اما جلاجل ددسلإو الملا اموال ا“ جيلايريناز كالو

 كرر سانا نكفوزالاف ضرك بوم ابو حسرة قنا اتسع ديلا: 2 اورتن روصعلاو
 يو كر له زر ايو تا نالركلاب نسر انهيه د ئرالغشلاو دا امزح نطور ريع املا لم وب وأ ازا توا ساب وكر نك 0 هولرملا ةبدراواو رو اقرتوطف وردك بيروو ناحل دخلا تاضيرا لاب وسلا ادا 3
 ره كا لس لامر كك شتوو طرا وايحاب سيح ووصل هكر درس سوم ياو ويعمل 1 دازلالنسا فمن ا
 راسو ا جح نع قعرخا ارسل قص دو حاول يخلط نال ءوالاو يول اهلل هيو

 لجيداوإو هوا نيل اول رمل وتكرم هوان ووو سئ رج صوار غ عش ع
 0 مادو شو 00 داببوصوسِسد سوو ١يعتسب امال جاصو ا > رارل و
 6 .ر باجل ا والد هيرئالاغسلاباهيتولاوءجيريج يسد ةزءاغسو
 اكل اذل وساولا د الا قرابة ولو جير اوعاطتسسل امومبتنازا نيكوناؤاجو ككهتررخ») ؛ضاو وسار ال نط بل اطوال راج ا ارووك للتو طولا لولو // رتل اطيح وزوال اذ 7 هج حلولا لوكاس كه مرن نع سا مودل مزيل توات : بوم جونا يؤ ةلاوملاب ل هيرلزموياوعاوك «دوممرلو نوادر بوكو بط لح يطول تضوا تامعاةداطو ا همز الرذطرظمأ ايزل جلاد باو جدا وعباس تونا جلا
 2 راسو لاو نون سلا كرم لا تحالاو كليو للرزلا يطيل | الاسم اورحأا زكا سول از درو هرفتوصفاب بثور ىنرتلا اجو سادي طرنالاو ءعساو ضاود

 نك زل زعرلا 26 ىلا متع زمصلاو رمد وول اخي وخوف كوورة دريد
 هيا ةوساط ونمو نيكو > تعاون ناغايوكور بو اخ ورداطلا تقوم ىو نهرا امرا كد طا يملا بيلا يرلاو لال اووباوتترلاو ةزحلالاف ولا طل او نعرلاو بكرا ميما لوجو اخي لاا ىثر هددت ىث ناصر رمل نوكلاو نيو اركي جا هنا وزب ماىوأ مصاف |
 ياس دم جبال يحاولان افلا زلال لجريدة لاح حيو يدرك
 ا تو ينال نيل سلايل لبا جا لاا
 0 00 ورام دامو ضولاورعتجم ولاول نهب كولإو
 ١طلاو رمزا كاو هزل لنج! باو هس نايضة بك لل دناد ناج دوس ناجى ىرابوكو
 و ركوب مولر هزار ضع سولار وو فا فوجو ربح انحبرصو أ: نارطلا هاج
 . ناكل انكر 60 يسرك مح داو ”َأ داوسو زينو ليرلابو يتناسب

 ا او يس قانورؤسلاز خا 0

 ١ مداجولاو / 8 ْ

 سواءا ممرطْمَسلا حولا اوولعلخانئزلا قسلاوهو رلنللاو بوح رم "كج وردود ١ ش

 | تادولا ناخذ نسوا لبالزخ نخامدأو خضلاب باحر حلا قانعبا ولا ورترطارسا اودال لاو سرتلا
 ٍْ نملّملا نيبامر تول راو“ 2 للاسر اطوال عند لا يدامصبا هناا ا

 3 يوما 5 :الاوا اواو نال ا تاطرال وررلاو نم



 هنو زئلاب> 87 نإ اورسلزد
 هسا الاجل ؟ىريضر هذ «وازعن ارميا هرموغ 1

 وشو ا ءاكجوا كج دمت الو لاو انهو ايضورت ل

 راو توا راو دضناو هسه ادللاو رضوطار لاو اهو مو ظووم افيو راو
 زمر زهو) جدل ءضنو حور شوت من داحس اويل برم! ار “2
 ها كل هبتةواو لحال وزود بطه وطقم دل زكي لخو اهويسحاول كفه وو ناهركتو

 ناو و نيف ود١ لو وسحب وو هلو ةونابشوو يطور وو ختي نال نزلنا لكنا ئنشإو

 كرم هيد بو ورجس ارح هلا وو كد ىلا يطوزوولاسوعودتلا ل زحلابو تر يصل

 ديو 08 ركود ديور ال كيور دوال وماتوا هاك 5

 ىرخمجوبراف ان سا ولاد 0 ايو 2و ندا مزلا ايدينا النبأ زرعز لذ مفرتو ابل

 0 ملا نايف بطل تنقل ولا 2 1 ” وام

 دك دا ةمطتملاو لال اس با طع مدز اساظطل دولا زللاو ١
 راو ىلطر رهو هبضوسح بواقع طيورجرلا نو لخلايا نكره هلو وسلام

 تقيم هكا ايظجماطز دز نينا بهو نا تطدابايضوابش كو |
 رجا ملوك د ' ةضيطاو ا طخين عرجوحلا لوقو رد سوك دب كك ييضو و بطا :كصين |

 فيلا لام ويشار سيشل ماعم كيلا مرا نسل 0 لاما ] ْ
 بف ايظا < ونانصلا 2 وي ماّيصلابَهسطاواكيي كبو 27

 طا ضخ فداب هادو جاتو رجس يهرب فاو شو بلا 0
 يردها نى هرب هيدا هيلا هيو طاب لاو يهودا جلال كتان رذ 2 هو .دروكملا |

 تراوح سطو ل ,رولاو 3 مت المن ثنو كلادنس كيه كفو كدب نئيلا ظ

 رتل روس نارتو ملاذ 'ر.طاوعملاب يضلأو ةفرشازوعلا رجلا نيرا هلا | |١

 لَ ذو طلبا عمل ار طاع طم رشا هود لاط حزم يدل اتي اتبرطو هرياك ييوطا ل جر واسن)هتدحإو

 مرضا ايفو امل ررتر شر مرفو ةيمنلا سن نورا هلم وبول انش

 خمرا اهانسجاَو هعمل رش 'نلطورىطقوب 2 رج هدوم طاع
 ادام يعور هما ناضل كج

 نر رجا رعول رس ةرروكوا فول ماد مر بوون* 0 ورا تاروت : ها نزع

 0 1 باطما ها حوبا نو وما دره ةرحاولا

 يفسر ميكب طاو رز صولا ورفاج رج دو 0 (رطاور ضال كاو

 بر سهرعا رمل ا اني طن باهرئاطةزمكت
 ارى نتولجلاو لاس ئنلاعئتإلا نيك اور بر ذا, يو ماقْو ,ىطت) يره هجر

 ماو ةديرش دالاس سويا نتهإو ملك لدم هئادر ٍداهوُْدَمَم بره ُ ا أ ةدارهو

 وكلا نزيك دير للا ىو خلا رطل اج دكان نصل دحر عبّرطاو سوم
 تلال هر ضار تمزج ورم 1 نضع داير طاو دئالعلاو يري هارب 0 نرجو و

 00 ومالا ككرعا بره ف ادباء و تصد رووا نو دي هنرضو د [فابرشو ارو كرد را

 1 ةراعالو جذب تروس نا ل لكم مرشدا مو طلال ا ولما ان فو بكرا تنس جلو ل |

 مرن صلانمرطاو مو ئس ىه ممر حاالووزمر هانممرا هيض حلام || ١

1 2 8 0 0 
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 مكر وع دم در اه جك هو مظفر وع انوا فرك كالا 5

 مح  ج ثرخا ايف ارب( وخر زملاب بيبو

 ا

 راو وارسلا ترش تري ار بوك حبس طا كح نول ع داس

 دار ةبانصلا ىركرحلا نيرو دلة رطا كوسلا ردح اطاو بزته رو نيو
 يلا للمطار يف او 1. ءردازمادا ثيرلافوو دبل, ثئوتنلجلاو رطبه هرملا يع
 نهود 0 نأ للون ارةرمار زكر كحلي جول طرا
 00 1 روما ع بولا | نمل 1 ١ ىرئوشا رطل نيو طر عناصا لاَع 200 مورىر:لليلَصلإو نرحل راك سر اوت لاو ريزماهأ دج 3

 كل ا ا طار ينل ةكيرعلانو وتلا كالي طر يجو سلاحا
 ياا عيرو يرتد لاو لح لاترد تملا امس اور هنن 17 14 لو سلداردررشلا احل ءابو ديزل لش وازاارعشيوأ
 222 هير ناار لهو رس عطَشو هانت يل عبد لامملاركاماخالا د لوروطم مو انامل داود ك 2اطاو ورظ ةعيزرتند دوار سرد سف ولسا ولع اود نم
 نجم راب مانا رهو زير رزه وانا راما علهرس لوران دش اوبارتاتسا ليم اونو
 اروي تسازلاو ل ياارب رعبا رشم رعت بناه يلا هش
 5 200 دايخ د ورح «أ زل لرد وةك 5 :ةروارمشلا طور ضرمسلا
 نورا ضجؤالا ناوي او رجع اهرحإو نوت اها 2200
 ىلا ا مطمن اب نط هزني طماطم لك ليسوا نحب جر را نفك كرداوصوع
 يقرا قاد لد لوح مور هنرظطم وسلا انتفع جيشا ابزهوا عد رعت ابوبحف »يح مال 0 ولو نو اوس عا ةنق اودددب دز هم
 .ةريالغا لتمديد روتر كزبوالالا ندا كيال 9 أ ىف أوتو ؤخجرتسا هرحأف
 شا هو 2لبِه ةرحاولا الساخر اطخراحاايعاطواظرم ل ةنجرملا مسرد: ناار
 ةئيطا يزيح تب اونعل | ل>لسل ربا هنلاو كرو ا موو لا ردباوصّو ماير دة نبيا عجوزا رونو كرر اننا .ارىلاَو الاورج كرر طارصل يشل حالا ”نللعركلامبا ديل م
 لير هعراوهوم دورهو ردا قيويو حد اًمهاك 2000 مدام ام حباهو حدامجلاف هي اَنْ
 د ار تنارئاجد يه هوب ورتب تي بوو انا فاح اهوا محو + ك نايعو
 ديوس ازعارن الرشود كب نأ ورضلاو ملون حلاو ينل الاب ناس ها اجزووسْرد ظ كا أونا دما رلورعا لارين وولإو نابل وكلا: درا ٌيطاو 50-7
 باكو د هزة موزع قاورإ تارا بهو صو كناجاهجيت ااا دلزلابءادرحت اهب اا رؤرتاك

 || هلا يع لجبل مايهم عضوا ىلا ايلا نث اول ترحاجرل بدر طو ع ع
 ظ الف! 00 مدا ررعومرح يملا رضوا اي وا ءاترملا دف
 0 6 ؛ اينو نما ادايلا دز واي طنإ خال تنص نيبطا امدرطرا امو
 احول اجمل اخو د الوهلاف عض اخر ورل تش تزعل اصصيرج دولحم ا دولز
 دل يلع هسرلاعمرجف د وصح نيترحوم نيا كرو لاخلا ئس كي رظعلا ول نما

 0 هروح تاما مو انا قدور يمنا: ناو

0 

٠ 1 



 تاتو نو ضمان ندا هرج تا موو ارش نو تباعد ترامب: باو لو تمام تبل ومن

 متم ناتّرعل لو براسي زل مشل صل اكسس مل احح مس 2 1 مرح رع
 قيس حلاو ءارعصل ايلات ساو هوركلاو :يضارلا هبل مر و وامل ضو ةزملا ٠

 09 5 شا ومنا اينو و مضوانهوز < ء رار سيول هوس ال بجلب تيوس نبرميف قولا .ش

 1 الا شا نايصالهار”نئرطاو اجل كنا 1م ةنمولإ يؤم مشس

 : لا عملا داهريوعرلام ديا هررصلا نفاه لأنا جلاب :هالا لكالواّرج نم كمل اذا
 ا تيضالاو مصر نع او كال ابؤ نهي جي لإ الار ركيمومت رباب ذازموملا
 اًمِلَحرْ مملطوأ ىنلحو هفرامو ,بجواَس لإ 0 رب فوادي منك وصخ ولان رس وح را نوكيا

 بالإو يدمر ددو وكيس وأما باو :ل راسل لوامع هل متم ة امس
 نا ف هسند دن بحسم لطم رثزب زر وإ ءا كامو” جر كو كيطوسراظد لا دو < ناتي ا

 ثوددخالاو فقير ا منيرداو اخ لاو رامضل دما متلو كل ننالاو تمرس اَملإو هرصترو ام ٌْ
 نابل ةنورجاو رزاق رتل يلا جينا لس هيلو نشل اوت! , توماو تامإ جوناي

 19 رم تدل هنود شلال يرو ضير يطا. او كيوم
 عرج ناسليطلا بيلا وابا رق لاو تيارت موش رح لدو ||
 يي سدح م دار رنا نااسبزلو يلا نع دناو تايون شادو
 0 نيالا يدب 7 تي هتملاو ريالارعمتنا اذني ضلسال يي ردود دا نابع 3

 تت دافور ايلا »ند جنط ل يتولا لض لو“ د بو توب
 سل هوا هجلاو دازلا نايل اَنا طال نجوا تنئالو تدي نيلوهو 53 04 الو

 ىو همام متاع نعيد نانو ايفو ]ولو كومم عود ورك دْبو هور هلو

 اينو يل صرف ماي: ررطإف وريال دارت! 2ب نحو لبو هوا لمت س لع
 5 احاورعوحتا ةلدامئا نزلا ميدو يطع نول وزصلإدّوبارصلا وأ هركيع وصول
 كوت فلك املا عب اوورتنا انوا عمائتحالا تاجير اياهؤرتخ وسو 20
 سا فا اس تصر زمر ل وج طير |

 راي تالا طباع اح حس ملاكوباسارلا بالا ضلايو ب يمص 4-5 00 و 27 1 42 انيك دورا ترحم ل دفعتو ومو اع ءائايمعا رعب يلب | ١

 ا

 2 هوس يستسلم مس

 2 4و ةكأج هرب زكر نار والسو تجين ةولاريهم نات خئزباطع حو رمْلاد رت حو

 لجلاو ضار سالو نكرم درسرلعلا كل ملاب هلا دييرض تحبو فلاب ضيوجودادعيوكلا |
 ليال نابل اان ارسل م يللا 0 در فا يلابوذ تر 2 زنرلا
 : ا تا اني ير لنحت ماشلإمذ تو ورح دو مدل رئيس ارو لحأ

 اوتَرهللاِ بَ "رب نيرساودكبو ثا /ر:دلامرعالاب دما ل رمل راح دوركم رو "ىلاونبو

 ا تس دوم صخب ا داو نجد ائَيَحَناَ ربل اراك نبرح مرج يدحأم ايلا

 نضل موجه م والا عرج زن فراراز وع اود عسرع احدا هزم نسجت
 هاوار لانسان قرناس نوف لاو رفا يمال ارزجاا با 79

 لعمر حاولت تاو د ل طورت جاص ظن اهلا موحما ونه نا سارع درزصلاب تش
 دعنا هش أ ثرمملا ترئؤيطإ ردد نامشبدو ناطرشفم ربماو نيج ن ..ممْلاحر ماخلا يول | ظ

 * تاركرلا+ ولأ خ
 0 ري“



 مي جل

 وو رول اكوح ابرج ملا توسل وغلا فاد هرحْئ يلا نرتو كك دوك مد ءهلائسلا||

 تيران ريف اوزعذنلا كرحلاههنل زد قزالا د ودك كب عه تا[ بلبل

 ا 1 0 رووا نعرف 00 كرا ويدل 5

 دج |.” ده ودل هوس

 بحلول يذل 00 20ج فرط يسهل دش نيا هكر خوبعلاو
 فيلا بيزو دل ادار كام ريكس راكمو ناسا ور ريدا رااستاو هيا باو
 2013 ماعم ةأرط انريكي و «يطابو دنلاولي نما يكل مككبك هداه يت او وعر
 كدا اويل يتلا لا اللا حر ندو حرطكمو حولت لم

 رمت اند تكلم نورس رع ركنا ثا رع لك بر كوز اطدرصصو محلي امر 5 ١
 اركعسو .اناوم ايد ءرولجا هتوحاوطلا يون ئسب,توفونأ نيرا فرح اكد صحن رم كلو ْ

 | الو ئتسا اً دكشكو 2 يا مالو رم قلل زيوس يدرب ذإوولعنال وطرب تام و اجلا

 ا هيلعل اف انا وانواع د حت "ترا جوملا رع ارسلان يمر وبول او ورح
 | وتو وشن اار وشو دخلاو موخشميللاو ملابسناةينكالو مناظير راحل لطابلا :تسهبلا و تعمرلام
 ّض 2 "ىو يانج تهإبملا تلاع يخااو دابا توه“ وهو رد موكت رسوب اهلعف

 0 يلا طار صللاوز رض لع رضا حاولا هيت اهلل وف هاذ يرد طوجو تو حوت بسر رز
 أ تديو تيك ريذصبو بإلوابباو تايويدر تيبايا 2تويبو تايبأ هرم ررطاور غشا م ثديي ارت نولاب
 ا تئاو تلا يبو تيل سرفر رتعلاو صو ٍلحرلأ نور يصؤلاو هيوربلاو يرسل ىادللاو كيوتو
 | كم ع تابوت نيا [ز سند تدر نضر حلص»اتيحكرمالاو شالا 0 امااو ديما هن
 هتاناو روع ومجتومولا 0 0 او تلم تأ
 ْ تملا ركاب الم مقرات ان سل امد 0 نال ارك ابوي شخ نسخ ومد 1
 1210110110 0 لابو سمت ءاصأ ديم م١! ارق يا يبل
 ١ 0 1 ف و رج امك جنس وسو كا
 ا

 و حج

 2 لا نوح ل برص لاجئي إل هوجو واذ رظنب ع, روع يح !

 5 | كجوجول دن كينج د كدزعلا ولاول ايدو ةر ملابسي ايلا مخزن اسيدءاو
 05 ماد توني نا دونت 7 ورع جايا واضررلارصئاب 0

 3 دف اج طن كاع دبر ىصرر عسلي يلاركاادريدإلا يتلا زل فس
 || كك ددورطام هلا اعلا تركو تنو اوشكر سيئتوسب اة ضف اتوشو نام تكد اثنا
 ١ قنا دبوس و قر اركاب الاد ىو كلا لا نيوتن نوما مك
 55 نايت دو قازعلا حري :راذ تف يزلاداملا ركب وويل اح 3 ارحل نيود دورا لحرل إرم 56 راو
 تاو ط إو زول يبرم يل اموا نيمار تش من د سابو زكا غرم
 يلا كيلوا هرم نب لبو فاكر راجل هلام ديلا جره يدار ناري كني دحلو ناىسا
 بخلع را ةحارحإ 26 ْْ كويل ِآلَس دلقرهفؤعشيب ل از هيدي زاهر رك سد
 داظن حنو ناكل 010 هو نر ابرظو) كافل زم نيو أَ قام َرَسسإو تاَيلا ناَننالاَ
 هداك امو بلعا كش سو صلال وطول تس 2 ماتم
 جنا اكن جو دز وخشب ردوافو ضل شلا لاو لاو نقذأ حرمصمل ١ سك طودذل لك مول

 كس

 يدان إو ىئيصواع دانا وس يلم ارجل نأ ناكريرن ناش 1



 ظ مدارج جلا فم وم لذا رمرظل اع ١
 يمل انصح 2 لانهم رس ويا بكس اح تم ا لاهترددا نودزئربس ابكي رتمراخل يزل اورحاتل ا

 هن و ليبرد جش نجرب تر كولا ناعيعسسا واس بوي هيمان /

 6 هلال اهضخلاو رئالا تركو هكا كمرض محامقرتحل لالا جا رتارداو هرج حفله

 ريحت: زئلثم ترج وج ناورمزل ادا مدللا خضر لطحن جا تولاجعو للا نيل او جانؤكاوا ديب

 يقل وز رمادا قاد رلاوك اوما طرطوس ملال بدلا عدت
 ١ هيضنالل ليغ اللا تنير يح ه احلل ضرما ن ل امج نيكل 26

 د تيزجسزج برك حساب لسجل د نوتنجوؤع انتلاطسولوبا السر: ياك كلامج وأ
 جلابربزملا و داررلا تحلاو طخ لاو يصحو ساو اخ ٠6 اس سص ولو اختارك

 رياكجويسبو هذان يد يفز يسوى كريلالاهو تاذخا جدارخلاز طوبا ركل ور رلظلاو لالا نا 7

 ّقجورطلارجبّسحم ليلا ملجم مالا نال إبلا مرع هزمت بيم كارلا يؤلم اعلاه للاب
 لس غون إش تونا هاهو انطوت نم اوومزحو ءاندتسالا غالين لب ط هلاوو جياع مرح

 باوك مشاو احلا برا زنا توا غوس تح وشمر امو نسجل 8 ٌقاَيَحو 56

 ْ اياح يروا ربو علما ديراللبزم ننأو ناو جوع نياسوهواورك أو :رصبلاب,عيلتةرازكو مبلل |
 نكجام محرري رطرتلا تاو ايلا ىايئيخلاو زوما يشل او درعز ىح ناحل ةةعو جاوا

 يا سارا لمهن سددرموسلملاووونلا تلا رجلا انين
 ور اننابا هنأ حزسصراعساو لس جنح ةدرخم لكلا ,رركت ئدالا جزا ذأ ذ يل عراة رحل
 0 د نطل 'امينحلا او ترحم كتس حلاو هكدا يشلاو صنع فدو كر أ د يحاول |

 ديم هدلَح لجسم احر ظييكوهوأ دعيت يل دارا خسئتكيكم كياو تسلا | ا
 اجار بعدي ندبزكو ليَجاطو .زكماطعا نفود رف ضرصلاو هاو !

 24 َتحرَوو حوامل عود اب مور نا راما اتا ةريثخلا مُيِزَمَدابو وصلاة فام
 عسل فر لواريمصلا راو ول بق لا هوو نمو لا ع يااو حلم

 الاخر اص نول كو درو إم ردك راك وا ىلا دب دس كوكو ثلج تناجو كج 1

 تالا جز ضمت راحو امورعل اح تبن رينج ءاهو ب كو هيلع دبع 78 !

 ديوجوراوخاج كسلا مولا "يوناو اَح مبسم دهر ذ عضنازضووسضنر خلاه ر كلي ورانا
 ترحلاو ا نرعيماو بن نك وباع سنع ةراكمرمسلا نهال نياوا سلا سر ناجم

 ار واومو ا ةريوادس اكو ه/قالسو ملموس :ماجو لدا يكلا نياخناو مرسال رئي ا !١
 انا د ئشاموح يطل اوزلاطلا ناموحنانوخلاو بولو 2

 مضاونو ملتح خا وبكل دامو ويب اب نياو توبحفت اذا جؤيرتلا نوطدز# مهلا يح

 نصطلا ١مل نادرا نيب امص نمد وتعو و ثلحو نإ بح 7 و ثريا ورب زجل ملا يلو
 ْش هلقححلانيو نسا كحاو وكانو ا ”يشاو نردلا لرونلا وكر لو ؟اكأ م

 يذلا نيكولا راطاح ترا هن :تبوبوفزي و خت حو ضاواونالارابب > مكب فخ
 اورام هةعرنالاو ترئارصنو هاد انا حاس تغافل ةاهررواتاسمانمصا اسم مسا

 ناي اوكا حلا نك كسرات 2 0 ردود ازد كس
 درر حاولا كرا را يتم اووؤقلا ىلا زحلاور قس ميلا

0 

 طاور سلا د را



 ا ا 00 5 59-5 تسمح صت

 انرُمح 000 0 اماه ةبرحو عبرم ملا رح بدو مورلادورتملاب ترن تجر
 ا انّدلا عملا تلاوه ا نو اطاك ىظرالا 0 تكسو نكس

 0 ةئانلانح هال اهيحب يالا دلورمط أ ةارملاتودتلاو )طررل هنري ام مبا
 يوري سلا يميل كلارا دردلا قالا لح زال لفر) بنل ملق نسلاب اريدحو هجم

 0 م تأ تاوخلاو 20000 ةكراخلاو 01 0 دا مؤجر لوا مر يصل العوم
 نلمح 11010 400 26 2 نول او ريوس لجل تاب نو دارو رورك ذو تاز 0 + ادراك ورا سلك نب ىدلاو : يبذل جيلا جونا بوز سلاوركرلا وصوت رصلاو

 طابو نينه ترم كنده م لذ | بس هنوسب# ابرج تيل د د م رتوش زد تيواوافيض اَقيَح“ مالا مايحس
 نس ان تاير نعل ثي "وو نأ مس 7 دوزيم 26 :نئلاو ساوظلاباولاباشمدم كاي سرع . دلل صورمص ولاد باتا ولو تشنرلا ثشسترلا نؤتنع زاب زدودؤش روصو دافرعسلاب ييهار او رعأر ار ضتبا ولك نايركحناو ٠ ةنمو نا نباو ابرك وأ ناروتو دايزمونسلور عاشو ١
 2 زا طزيع وب تشمدزبوهبز وكرر ودا برؤوس ينو ناتي ييلابع رخزجو
 هكدا يعاضدوضد ونورا تال ٠ تنسو نابيصأب الور 7 رو دل نيدو
 | عفو واذ تن 2 جم هما دارا ريح |
 ااككورك د و طنا ىعرخلا جلت م تدؤو 00 "قررا ج20 شدوا ظ
 وجم نزح ويح نا ذنب لاح زجاز نجزلار هد عج بوك ىهمشج كيا يذم |
 ٠ 000 كف محا راو ىف هللا“ هإكحاو رجل زحل“ يل اوريز الل اصيل ورا تونر ظ 53 را ا أبراعو بول كيرلا ل يرام هوئتسالا عكر سي 7
 ' نس جر اربعيتعل ءارل ارضد .بشسوسدكتمزالا ناد وود تيلي اخم» دوش كرلاو
 : اني ساراس مزمل قاورككو هدو ةرمك ا تنور ايبا يرق زنسلاوأئن ١

 يراسل جس ختم تلك را ثمار ونال نكرم ثلا يلا دردصكو هطخاراكو لكلا
 م ين 7س

 نقلا و سووم و مشرف اولا 2 ل تر دز تح وع واناا

 قو مدا لطألا رك رللاو /راول رك ابر ب عجلاو كاهرإلاو غلو مخرالوقوسناأو طلو اظن وامل | ظ

1 

 3 000 ا 2حبات

 سس مر مو ل ج22 22222

 نزلات رتل اا“ 6 هفردأ هنأ >ايخيؤملا تنرو ويالوّمسأ نالت داو
 00 لا كيو راك ةمشا زا ومسر طرطو را دارللاو تورم رولا توكرلاو تروح كراع
 3228 مماروواتاولا وتم لاط يوكو تيوب هور فول ثلا هر زك تدر
 ديل ةواحاجز تبر ا .دامرلا نهج رزوملاب بيوك ام وكاَصر هيب ةمماد] اولا نوم امانا
 انتل عردابم يوتا تاور صل نالو نيصلإحدو ماشنلا اجو ىتسدرجحم هر وسلا نقد
 دنت لع محزم ماعطلا ريو مضاوم عيل ابل رع لاب زل احاول نيكو
 | هكبذطلُي رسلاو وهوا اأو انا دحض ايضا دب نقدا تا هزاو تيربو وتزعوهف سل

 ' نايا او تبَج 0 داس ويلا 0 اور مم ا

 | يملا نعمل لاسراو ئئارلا ول حورفرلاو طتفاوةحارلا تاسوحلول يوك لن ناح ورع
 ضد ايف موعود عماخام دارا ةريخاو لب كريو |

 38 10010 5 دركي 9 يوزن ولم مانو رار صحلا "يا

 1 ت2 »هيو يب ١ ج ل وج اس د جو سس ل يدجححص
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 دو ةيس ص هس د 9



 نو نسس هاوار بد نيرا 0 درشراا باتا بوحك .ثادسإوا يور ١ ا را طوخ كاد كر عالانس راسل او جنو ل“ طرا ك حام ع اهو ظرتلادراتئىبددر احا ميل 1 يار 70 اى دريل مايقرب علاكةرهارلا لاو زل ربل لحلاو ويسمح
 دانا عرفك مو بط اوس اورام اليل ناس نيو مائل ابر 200100 دي
 نذل بو اك قمحالإ كان انباع ساو 2 اوف 500

 دارو لاما خوفو نوط لتعم توتا ليك كرتلال رولا مالو كرس 7 ارو
 فاذا لملم "رالف نعت 00 20 ١ هرج شل دو ذملا بلاوي سلا مطد
 براني ايس ؤجراو نر دان نر طور إيجي 2 رايس يور لئلا ريسلاو مارثتلاورش م 0

 تي رطارطاب قوس فج 9 اا كبر ى.لعرسايرلا ربملاو هد 00
 قادر ادعا ةأرلاورعم ببلاد يلب ركل يمل ابو لارا دب مداو لتزيسلا لرب اطوتر سر ص) عكا
 توا دس عسدحأو انتعناعاب يووم )6< كيو كيسا صلال
 كنس وتسود ىدحاو بج ايروسصم تح يرع/ ود وسو وظلم كايا نجم
 حجرات نيل راكلاو كر دوار جول ىتنسدوؤملاب تسل نخلط ةظفؤمو نسجت |

 | ناو نمازي رطل روعسلاو كم دوت 2و كراجو عج خ سنس ذو شكا نسا ماكس
 | نعت وعلا وتلا عس و موسكو نس لاموني مساري انساك
 0 ع 0 يسقل د اماما حن ولاهو قاس كو درت كلا
 1 ب راو ةرانملاو وتزين الط اموت ورك كاب ترا لينا تيرم 2 تملا

 2 مجال 4 ننال ا اتسو ارض بار قمم خاطب مدرج
 ينل ؟افترتلا يرش اغلا ديلا كيوتو زوالا وداد طمزل عزام ضللابو ريل ليوا
 : نائمون طنا نس دورا عدأذا راما حيف يجول رمل اهريرتثاععرا 16 ل

 م 7 0 اىنبول ني مساع نيرا نال رحال سو تيزملامد ملا“ ثئرس يَ صوب كراكو
 لك سف را هز كلو تس ماكاو زي رلو جل نيرا عيسك. هَ
 اا :وكتيلا مكاو و 106 تالا وكلا +3 مكرر نك درو روحو

 م إف هم راك طم لكما وهم ديني نهد لدضعلو نو نللاو تونس و لدور ورب
 00 هام 12 لئجشا درزجو داكوتا بو را لهما
 ا ,ناياس ايفانكا رم (ظدإن تسول مال 62م لئرهو دك نامي يزعم اه
 مرا روم نكسورِرَصل اريد فال ونعم امانا سلايل اءَْيَوالا كيلا
 دولهم! رجالا ورجح او كيا . مالا جالك مكين حالك اذاذ
 محا ميد دؤاطد او ئْذَمْس 01 ا يحسم عضوات رم يح هش ولاد
 ديل علاجا رسما دامو ايد نع شاول باو راسلإو لتر خلو دبرطان كفو
 قبس سو دوش سعال نلت ابزعم [ىلاوا وتم ىعوا يلا تر اورخلا زب
 زب ارو يوسوس سف ار ران وهو اوووي 4 را لسة اووزاتم
 تون مط عبو يعلو نيش تم يابو كاجوال عركاو رزه عيهر ويطل“ 6
 نواعم اسد سا انزل ىلرووارل ارئاو ا 7

 ليون نيكولا رورصلا ا 3ع دعم اهلا هرم زنسا جلا



 - ع كتم

 تونلاو هابى عَن ضرالا
 1111 ماهوب مل واسم دز سكر ا دئزسطراو وحس
 ٌكُسنْس]و دس تس قري 1 قاع قفا انس تشمِف : طوب زوالا هوما كوصكت 6 2 2 م از رطك كيلا يرد عرفا لايف احر ديعكالا 9 ارسل ليلا نضيع عت لا سرق بستيف حاسم واو ف محاكر كرسو نر 0 نارا كيتو راوزعلاو صو بمن او نيرجلاو 00 0

 رتل راما رفع ملا تدتعلا| .داصل ل غوت عاج ضال 1 10و67 يانا اا الرو عاو لم ك261 00 8 ير ايل داو سما سلا اور حلول نوال ا[ئىش والو هب ودا سعسأو 2000 20011 0 بسكر ل قا ني لاي خامل الور كو تو 0 1 روكرتوما 2 كرجل هال ضلوا انوع قولي ندر نق اع ان امد ارا هوحاع غامر هيمو امو هدم كانو ادن ناّيسسو اقوم ناديت .َ 00 لاح ترك مومو لسملا غل بولس عِيَساو وفا وتل 9

 ١ ا اللا كيرلا كانه بص وانضم مص هو تسلا« نولملاو 02 لا
 || هيل يمصلا ايوان المال ردك "ا يارا ال /ىلاوجبدنلا يسبح نتبصو نجح اتاو ربك رار ناتو ل“ كنا ريا يطيل ءكص)جيو ةماعلا عيبا نر قس يللا اولا وير يو سامان وشم ل ل0 /ازبن ا همانم يتم اجانب زإن باص ناجل ٍنيدْمِص 1 مام افريرطإف ا روم امم كيو ويقدر سنو تسد فورا لات كسواو باغ امضي دريل *يكلاض رَبَصلاَو قم دوو حاصلا ريض ةعااو ملا يرحل ا ل

 2 كنتو ادد

 04 ا

 ليصل راوتر سالو هايل اصر ضاري رثل رسام لاوس
 | تول اوى ضالاوودمإلام الازم ١ ناجل غدرا ودي ارامل
 ْ 2 2 المشوي دفا برحلات طرح دال رونار زيف كيو داو تصحو

 هاير هيت ابله ترك كلا ىلا يصل و نرسم ١ يبو وصم اقرئي
 اتم اساؤطلا كر يضلابتايصلاو نادم نازل متكتسأ يرو تصل ف وزم نصا ) دب
 يزعل يلا تضل وؤتالا نمش نساء لانا نبع بلاد بلا

 7 5 ا .نذ اهلل: نجل يس
 عوافي المنا أ طق ل دساو تيل ارعسصو إل هنو روكي 0
 َ و ّتوصم وزومضم 0 0 ماا

 .|| ضال اتسب عنك 0ع عفوا يكب ولادي ش نيس نست اد عوتكو ماعطزب
 نمد طيسا نواس يل 3 2ووص ةدراجو مات موب صماكزا خللا عاموبو ا عود ,وأ|/مود
 (م ولدا يزعل ا كوس انسارلاج نجلا تويكس روحا تلا نير اد 20

 لَمْ 1 مرر تانصرإلاو َتياَنَص اص رو
 كاك مناد نيكد اصر ج يو كوض واما طكوتان جر هجاء كالا |



 2 11و 0 اوؤمصلااوزباصلاو هرطملاو يصلون رسلاونا ملاك, شكر كاب بسلاو

 ا 2 ا الإرسال وانو امه ذورتامأ|

 اكل هو وتطور سك تنص عت وصرخ لاعب اينالام :كول تئِضلأ

 6 ات يسلاورحاىيلربارمطلا يسمن | 1

 طرح لج ةريروطلاو دع ةرد ع وعلا جون يك َتاطأ|“

 لب كارو ار بيرو للكس هسا ضخ نا كج 2 دناعمدتاَمو روم دل بودي كلل داك سابو

 زسحلا عدو نوجا سل اور 260 وطلع وع فاو رطل علال يوطلاو مالا ليرطلاا دجاطفلا
 لو ماضاوا لص عب موردغك ع رلا تير يحخ عزل كو مجرما هموكؤ فو ع

 سو نر ورك بدانة كومه ووك فردا جل

 لج. لوصف ترو دتيفحلأو "يقاَِفِعْل اجرك مشو ةنز نا نصكراتنعإب جموع ورضع 1 |

 اردتم فصل اٌضلَتعب "رك نقل لع داكلاب يجرى محا سجل يلع روت واخ ةرجحتموقلع |

 اصوئابدبراصوا ير شان اف يَعو 28 0ع وسيط طلاب لم ذاز

 دال وكوتح ء_.:.ملا عجيل جر نحال نيد زيرعتملا ل اجالو نار كسلا ونوم طلابي انكتب
 دلير اقلام هرئما كامو هيك تعاعناسالالع قمل لحج لك طر مالأو
 ل زاوصلا فويس بحول يب توتعلاو هرادارلعصصامدمرلاو ىلع و

 اكتب ' اجورملاعلا الا اعلاو مترا وصلا روق 117707 موتسل 6 اكل نير ماو شاد

 يوم رجخح اند ؤو هلو نيمو رؤوظ حسا اذار ىبا لل لابو 3 اطأ

 تعاوكمحلاو ليها هديرمالا »قمع نزلا و هدو ذأ

 ناططسو ا! ظاسهالإو ئَِو ع ان لدور زيا مثالا نارام ع حرار جيس الاوبرا

 ولاؤطل طبر شاول اهكيزعل ابويا لا وت اواهيصؤا كيا 0

2 

 نوما اميل! هاومل ابواب ره اطايزملاو يدم 20 ياو
 “ "000 ءاطعشلاو هطغو ناطر مركبا ريض بؤ ل طا: /

 ل قدم ايوا قطا لعر اند! كلا بكلارع
 تيرا ا و رحل قلو ملصالاب كلا كورلا تسلا: اقام ف

 0 ورم لكما حطو كمت ةرصب مضبو: تدل سنام تاكلون صا هركاسف وو
 م تضج نر 0 قران ودا.
 ظ2ظ0110111 ”ىسحافلا و وسلا ةَرير ست سول لإ مرتان ةرزفلا جابطلا سر
 وبل يطب ادعس انلأو +دراخئرسلا سل دوك لاهل اور وطخ نجرب او
 و ار او هوك رو نحو رمل ليلا طك دال! بَ اوتار تاي رتل 1

 7 ع ابرج ةرجاعلا هالطله سيرف اور فرشكو يردون سومو تور 6

 0 ردع اهنا رركيوط يشمل ٌُباستسلا دبرع مارو نان هاجد |
 20100 ا 0 كرمال نورا طوف نعول
 نامل اوول قسرا لسع هيج وك انك ”ءالا اكتم كومنملا يعدم يد يلا لبا دكلا كسا

 رو روصو در ال ىلا كير درو ريض زالوا 2 ل
 3 ناش ديوس زبير ون ح6 تلفا اوعسو: اسما كولو 2 تون راسو نانوبلا
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 دن كنت( كر لذ ناكل دو عساف د ا

 211000 ممل امايحالإوةليصملا رسال انود كك ور و خاربكا نككاو

 نا اتاضلاو يئس وَنَص ووو :طينخ عي و تدك جو مصعب عبو رعلاو ناربطل اف عرسا

 | توج ترم ارو مارسوا هان
 ردو رت ترو هو 30 يلأ جة

 اوس هاجروا ثداجا عسوأ 0و فهو "الوداد دالك ممتن اتهو . لو قد دحفو ىرنرخوطاج توما عين اوما ذوب عسر مال رسما كاسب هيلو نش داتا ةتطتشلاو وتلا تلا ضال بست >تبوكائر امو ىلع توتو اا دورا طر لقوا رضا توات مزعل لح كرتامو نول باب جرقشلاببكبيوُملاووثاثلا حرموا جن )رفا نانرطلا توشك حسو : المدلل تاو هرما نودارج ةيئار يلع تنال نيعبص أ نيب ةيلا تلا الصياد هان تسرح أ كو
 الا لع 2 وازع ضوابو رف ادرس مرلاتيرف لاب رباك اسم تساوت أديس علمك متلك مكبط لان ابطل أ نجار وم هدم بزرو احم دوال جك 000 7 ارا

 ا لاو ركل كد كح يزبك رولا اوؤ ا رتل ت راج تتوب وعما وم “كذب رات داع رازكو يارد 1 هكر راو نضجت واو هر كف روبط دندد مكررع ارت تراك وح جلول تاو. دوجا كلارا ترام واظو) نحر و متت عزك درو
 كا تزف درر تيلاو تركو عاطل + ولا اون نام ثول دوله اناءضلقا وصشلا ل روي الرمل لاو قى راو مزمل! داك نيرعلا# 0 نال مك س همع هان وتيم اردعدإو يزد الزم عا ارجطب محن هتان تدار م وكإملا

 متاطارع انام هدامع وتلا اوللاسوتاكسسأو ظ 0 ا روع رك ولم ءاعانلاو ننال يطب نيدو نو نال كراتلاوا ضان هنوف ترانا كرما تالاو تاتو يي عملات تضر اجلا ترك دع مع كيس تنم ةداقسو ملدا جَتاَنَعْلا رق هاا 3-3 هاو لاو وادا >اورت اصول ماسلا اطلو ..قركليتاع د تفاهم لك زع ا
 مولاه غر رولاو ريكرأو "مالا ساد ءافوانَيلاحايص جا احمي تك سك قوقل 0 ةيرمف ىلخلا 1 سمو وبطء ظل ا لس تنس جنا دصخ ترسو ميلاد شوا كلا ْ ري يت حدو ط هريغ 020 ورا نلخونر طا عجل يا كااررخلا ترقد ْ 00 السي 0 تيا رداع ل 607 لسكر دوما داو رص
 ين 2 ووسام كولا لا بر علاا ماو سكأو , م2 ءزاسمو روم حابه
 داس يمل د دناولاجلارطل لاك اداب باعك او تفتو رحزرارلا
 كك وأين هو ضان در مربرتعلا تح لوب محو ينالئا وغلا
 كلاب ناتمكج لسا ًاريركريمكلاو رلعزجو صل عك ارمسلاسلابكّركلناوتخ
 ا ناكر انكر الاولي سي فو جيلا زونشاو ضكلاذ هوز كراج ترك 2000 ابل اوراس م واعمل هدو صارم | نقَسسم كيور صر تدع يرسم قلطندا
 5 منو اتعك رك تاما ل دك وث خيو ىوحلأ ولعل اونطس ارم يللا دنورسكقو هريئصل]/نولا  قكاا رونا كك ائيعذاو محار دبوتسا ل اذى نك اوان تيك عرالإو ف علعا :ةئ|ي سسك



 ا
| 
| 
2 

0 0 0 2 
 ضع اننا راك يجاصك د داؤو خنو جدك تمهل اها ط رّيصمال را

 نب ساو هو 0 كفاسي طب نقرر كر 0

 :ناكرب بنر رولان ينم يكونا
 2047 اس دلو اعو ناعم ةلورسردو هائتأو رضع فلا ود نال فد كج رك

 ٠س ابةتلكلاو ممل اجو جر: لمصر خوبكرسور راك: لكلاو بزل ىذا ىبجْي كك
 رو تنودو وقف رخنرمحطل ذكراك ُُ غيغا ككاو هلو ماظل نم
 كو افا دز ءاو حيل ازباو ورم ثور جو هاوس اهيا يلو اهم اعو دك اك كسك
 نال ارك درركْمَو ليج مراص اديئا ريح هزاع ارش حصل اد تربص

 اكو كارول رك كا 0 قرط ولج سكني ”اضا اومن سحكاو تكي
 ا ٍ أوان ل 211110116 هايس ؤيترلاو تخل نانيكالاو
 نيكو يفور كلن ا اوورمل 0 ا ءارلا نيكو كلاغترلا نياوريتملا يصفر

 لد رنه دلاإ يصدر شالو هلع ناوزنكا رح اهدار بكوو

 زلال او يسم زوو ائيالاو ”قيلاو دلل“ لل يصدلابدبارداو هنلتجو رص مصانولفوإ شاول
 ناكل بيس ةعامتورم قضازج وا نو اؤرقو مص و ىدشم حالو هبلامو رج وتتهم

 ددرانج ىنالاصملاب حى بول ايوا« عع نرقو دير ن 0 ىنخف ينامون نا
 لاير ديد ل ىن“ رح هامل أ سيلا قداصتنت ع اصمخ مج درو اهضاصملاو

 تولت اونانرلبال ادنماو د نعوض ربصو هالوك ب تت 3 تيتا جل كم 7 لئن شا ا

 000 ما 00 دانيال هنوف زنخزرلاو زو ئعالاو

 مع تالا« رحالاورشالاو مرق حاير يلام يملالإو عطس نعي زيوت بجبن ا
 اني اناووعو نوم سئ زان يضل نارها رب ئرلوو حيز اطار تلاد

 ىلطو ىو رسل درو مظل علا هر سواريه اءاهان نيدو نقيا زدحلاو هلال اناا كري اهيعمْعتَنا

 ل ردتكرلار تاور حاولا رك هز كو دوريا اهضرعه اوكا
 ةلنوارورةو وة نابل تسلا لتر زلاري زمر د مش دوم عل مدل رمل اهنا بيشو رمش دال

 هو ور لدحلان 00 3 د اّيواصتل اربي اع ترجو
 ماايمرصا عريانا هوا تكلا اضحى لخ هّلإو ميلا كر صتضام ثم وسلا اهو ىلا

 مورعت كارخأو بها ْيَْح ع حبسا دضتك د دو يجدن وينجح الا تالدكاوؤع نا

 هنري نيل طرز نطو دوت ماعلا نرلاضع صلب ين رم حج يلا
 : شوريا ور مدان“ 5 6 باولو وو 0 3 او” 20الف ناكمو

 مرمر وارجو جور ناو دما يطول كيكو روك
 ري م امل يتم وصار, وطيف ضر تما اوم حكام امطار كوإت 1

 ترا اًينمعكا 5-5 كن روج ”ننخو تو حاج لاو اه اورعرككعرقو مثلا
 1 مت ا لماع 0 هاذ مرام آم :

 د - ن ىاود ىوارطاو اضاع حتر بج - يهببا 00

 2 2 100 0 20 كنار ل هالاحو
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 نار بجو زع وما امو هلاريوأ ربحا لل خيم د ورب نافل انوي معو تتم
 فاطر دورا حماك ولالا وحمل تحاول لو مانو كامو وجدص داو يودون م لاس جم ؛ارناط بالا اذاكر 2 5 رحم يك ماض لا ءرابلا يكسو اما ناكملاب م ى ننام الربح قت موسم ند توصي

 خطابي ور بحول زعرلاوا نايا خاخ كير ل: 1 :لامراوعكر كرما باوك بم عتلو ايدو سمالذ وكسر امينا وو 0 لا ىو لام بلاو ليو هسرمو
 يضور لدي ناجرمل جو نار 0 طلو هيلع ضان اا ةزالاج عج توم
 الا اريح ود 00 رموش ىلاهحل اة يوطاو واخ
 نزلا تاس ارصملاو ف انه مانكن بط مل ون الطور كتيرا ساو هر راصملا ةئامأو لب دخون اي اتم اوافق بنا رزدنت

 ديد ايلات درا ًاذامور انفع لاصار ضلال يتناك
 تلي اد هرم بكر ارقوو نبط لاوزلاو نين نلام 20 موكا وتبي كن اووي هير اري سابا سنة وو سكر ايلا نبوخس جر طائر وعرف

 لن ذ بارا هواجس تيك تيجو نويرعظ عاوز تيلنز مودي ووش دنالإ يان دال فيبر سى
 م ار ماطع زارت وزماخشا ريت توببلا و نارا وال تياولاو انيس رظ
 00 زم يصِرلام تبان كل نربط سا نيام جوبا سنجنلاوا سب رحال نعل واضعا
 ا نور وكان نازي يمرشاب عينا بو ٌتافرعرل تبان و ,”دد١نلا برص
 هرج سلا "داي ريس وكتاب تباع ل ضل ذب مليوني 64 ذو تب
 داش سيرا الانا جزار يذل خاب عنحسإلابوقرم نا ةبو١ ف
 20 ني ورع حلاو معمول رب بطن اد دونا ولتضإو اي زير إل نايت نلت
 نو طوب ندا 1 هب سوينا يك كيلا ت ترو را
 0 4 تم م 5 تعج نوع ص0 إف ةريوصلاي نقلا حملا : او رضوا
 كلا 0 ام كيلا هيرميس ايا 2و درب 0 ررط ان جو هاش نيا رسلاوب مارس وجو هراعس
 لاا سشا ارو 8-0 ادم خاب "را اوكا ملا
 0 2 ودرمملا سن ارجع: هلك رعب لاهم ومراتب
 2 0 يا ليااوتكسو 01111 3 يصر حورئاوتلا اسس زرت رز
 7 7 سمعو 2ضحساولام : مّركسسأ ييضلاودنب وتحس
 لكك يك را لتر« ىلا نيرو واو يشل لورا لارا
 لق 520067 8 ضب يلب ماسلا ناهد رار نواعم وجم ا لاو قدس يمس

 ياو ناو يكرر يضخ ازال مرضا كيم!“ 0 01 يرو زيلازطلغأ امل 7 الا لس نط ضلوا ا 2 منوأ
 | ظ010111 10 م و اس وحر علان كنا تك اشنإو

 ا ىف نكمل شمول دو فو تعش ير هد بؤ خ اوال زعيتر فاملاو

 داو نسنتب ترحل لاك تلا نان انو ضو داع لاس

 20 لا

. 

 ا
 ١ 1
1 
1 
11 
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 تلا تهم ل ويب "راو: ير دخلو نفور ره كون خا هرتيفاجرو 5-4 ْ

 كروويجوحجمسو

 | تدارس طر سيينا ل ىلع دانلا كيوومنلاخن طلا نخوه طاطا سدلا كتمأ
 ليفي اوما تانإلأ 7 ا را 3 رمان يعل باطلا '
 كردي او يلا رولا ئملسو تأ "لاية منملا املياّملا كميل 021271 ايلا زمام ا ا سكك 0و اَمالاومزمك 0-5 وهل نص رم:

 ا 5 2و رحت جوملا ١

 تيرا ارث ؤعسلا تكابر طبل نيل رصملا كقول ارمواسسولا يراسل نا
 ارا 1 نس جالا نايسلو ىاووال الان وزميل فض اباكو يول َناَيوالا دعو

 ةسحر ىلإ منع مول كتووملاو دور خش ودعم ضوو اواني تيفال ذم :
 ونال اوم رار كاز لابم ويلا حايل

 تسحوْرَمو هن نكرم 0 داون مالا ويا علاسكولاو

 كلو عاد ورمم تولوا هش هموم ذل كتل جت ملا تل طا ترو
 تيا و 1 و نامل اتيكوأ و هولا ا 2

 مابا فتحيولئ از ملا جلال مشو يجوب اوؤنارتالا باين يرئوم دخلا درع ََ تل( تلاوته لطح 7 ا 22001 لا

 2 راو سالو نمي هارب و مره .رهرتر نول ترطاتعفم رو فيرتلاو م اننا

 1 ر يفر شكلو تال تابوا 0000
 7 0 2 6-0-2 يولع عوز نطلع 1 00

 7 ايلا نم 0 نراه رجه نرسل الإ قا »زرنا درسا علا
 0 أعل مبرخا يلا ئلاوداخيتسالا تمت ءانخا يشل رءداكل نشا مدل
 درا +تيطو 00 كوارتز كو ردا زلم لا تزهو ةاعجوحاصدد كه ماصإِنو بد

 انوزلايوتو 0 اضنتنعوزهرالنفئمانلأ ياو أي اركناجر يزعل ||
 دبع لالا دك نموع رجال تربح هوايا قا مّرعإو ةلجرملا ايلا
 0 هرلارج الأ ه>وحا رع زقلا رجلا” توف ,داىلا اهيحاشملا

 تسع يه مح مج قنا تن قيما

 7 0 ل 00 د
 هاا 2 ١> لاوس ارك نو اناذإو هطانا لطم تاب 0
 ااا من16 ا ) ضيوشئأنأو ثان ج جوطع كل ا

 تاطرتويرنو موال الاوان ةيحاولاو ا 617
 ياي ترم مالاوؤتصالا و ارجل ركلات الا نناوصل ا ريم لا ورح حشنو نراك ة ناس
 || ملقط اانع كنان الخلا اب در 1 ديرو نس ملا تتر تول كانوا هادا مويا الا تيراتلإو قيال واوا نع
 باك6 م والاو اننا شجر | ومحو طل اك جملا اولا 0 نيو امتنا نامل ونزل أ 1

 ا

 ١
 ١
 ٠
 ١



 سا روس هيو ويس مس وس

 د مادي مذا الن طوو نايم سو امال إم امطير وجل انو ريل اكدارخاو زال امنينالا جشم ايلا ل 20 تيارا 0 و 0 2 ارا ١
 قطو در كطيو زج رباك 2 اندر روب اونا و
 ا ام »بمزج اور ازلاو الابار 0 0 ورمل هيو انرمملا تحلو ديا الج ا 8 0 كح ءازا ودنا مشا بلال توسل نزح قساو لاخلا يمل إم ديف سلا وا هدو رمت 000
 ا ليج ارا وج مسش نصرا تب ب0 نعي هزل صداح سالا و نالت لد مصرا ءاًمصاّقلا وسيما انج ملام را دباب بازل ان لالي انور يزل ا روس
 0 ا كشر او الزج كر راو طيور اراها (نيسحاوؤلا لل مسأوأ
 0 ياو رتب مكتب هزججوأ اطار ةاربو اًمسأو
 دك متم ا 22 لاو عا اع تا

 0 بوم جويل رعود مسا همانمول ان لؤراهزءا مانام
 تلو ناار ؤاعلاباز 0 يلا ربو لميطصم سنا ناك ةباصلاوثنعبماو ا 0 و نربط وني اور ورم روركربنئرلاوللا سال نسل عام دن /جركنشر

 دي يت "مم مطل ولنا نم اارزناطو وورنالا كلور ال خو زضلاب ونيل ْ عض رهو عنان: رمال نيل واسس عاني واج وازن اضراب ناهناو:ىريطلا لانو الزمص نيئازاط خول نلعب اضل كارلا ( 9س ثوعاشلاو موتو هدر رعت <
 0 / نرسل نباح 02 سليلة طلخ سرحو دماعلطو ما تسع مشل منوم ناو
 520 يح حرس هلا لح مو رجال ءواحرلا الملا هز لاس جدت تنم
 2 تاير لس و يمولع نبا هضم لذ كالو تي ذوزحر روسو
 وتس ا 500 ناار توحد 9 اناررسكد احا درمكتو ميسا هاتساو ذب ىعاسصو
 0 4 ا أل نهامنو اك سيو لد” لحرد رعت“ 0
 0 شا اعل راو شكر نيل ثيحرمك يلع اطوكرعلا
 . انما انيكك و نال زينو داما لحوم راثللاور نال يف خر ابويعشلا كسا
 بدو نع رمح انيف ورب سرا قل قفاكحي ١نللو ةنه دال ولأ حلا ليي
 1 لير تى أر ورب رجب نجاطيم نا لس اكون معلا ل ولا بم فر او نيإغس ناكر
 ند موتنا لال ب سد نور صو نوب يعز دوعساورهازلا

 اطال مو ث دلانو نا 12!هرواصدا ضال نر ىلا دج اركاب يلي 7 اك قسو نيكل يتم
 ] د سكك ملاح 02000 رميا هنري دق لذ وت لن ىث نوح” نيررصم
 وف ُنلبوذ لنجو مرذلت زحل اهو 24 1000 ا ةتولرطاو تم لخا هذ كانو رم يي خلا ى وك لذ يب فاو ةسيلحلاذل يا لان كلذ“ د يوزن توتو وح داناعإ اسم را ل( 3 كيلا حال "دا "يل اإل 00 يرضنل نأ كو هان
 : راحت نولتو يكن عكا وار كل تك ةرتت ن ن٠ 011 تركو ذولكو ."ككت به ذوحت ب [ض ندا

 اس يي ل

 مح لذ م ممم مل. تمل

 يس

 2 بربي ديوتي

١ 



 وسبا نيضوملاب تر ذراع رخعنايزخل اكان مصاري صلاهنانولثو باش ولو .
 هرج ايش م رلا ايلا ناجل امرا نطو منو نالاي اند منم
 1 وق ناطالسللو احم حسنا هن اذ ٌقودغ هنال ناطلاسلا انزع

 تلا دن صويمل احر" توزيع تلو اي جوك كب :

 ا «ضالخل نا نشل وسلا[ ايلاو نما جيش ركن بحال
 جحا هنزل .يسايلرنلا مزن اا ملا مالا ئسرجلاب ناعحوا ايلا هنيرد
 0 1 ل اطل اخطار ا 1 أمد 0 داس ارحو ةريطسح
 0 :رديازش لاهو مص ناضالا يجمل حلا حاره نيم جامو شو ثلا دب سا
 اج ان رزان تاب نيام اناطل ورسول صحو قود 07
 00006 ةخاوذ خا جربوا طرح 2 ' كاف وسمو ده“ 2
 ولات وعلو رداد كسي تزول 0 6و اوراق يملا
 تيك دبا درحاو نزل اونيتلازعلابياو لصالركاا ل 20 تا

 77 و "حيلي باطلا راو العبور اندم وبلعو صارت اا
 وهو سل اخئرسأوأ لعاز# نطم المع صرخ تبول سلوا ءارلل وس تش بلاتر 1

 اان كاش د ارربوعو نا خوماتملا ءانرجمار ثرجللاو دانئجرتو
 هل >_مزيكإوا نعوم راسخ نأ ْ

 »يلع ا 6-1 ركلات تا يا ىلا ب ب بس ظ

0 
 1 7 اوكا 0 هتلسكو جشحاو رتسأو

 ماي 0 1 مالا 0 امو بيك اهيا تحال:
 ًانلكتولانيننه يروم وبلا الجل نرتطاومانام ظ

 ع خا حو مح تحلو رجلا قة يرطنصانرلإو اكرر سحم ىلا نّنلليمل
 7 ناسف هلو شلة كناع ادا إرك ارماني ملم هر ىذا لدم وَم ١
 تسول ضد ةثوراو هئارملا نيب ايدحوتلا تحل راو 7 الطمأ تارحالاو ا

ْ 

 أنور 0000 تروحون ضنونانزحو ذاك ا يدنا :

 نامي اجو ىن دالك ثريا ٌتارحال انميرشأ 2 هس ةرداخإو 0 2و و ريح

 2 اوعشد جرحا وكلاب اكول نؤحو دب فيتام الار رحلاو "ليغ دا نديم ليسا
 ران طولا ىلا موس تفر 22 د هكرع نانو قع نأ اح ةيدخلاو

 3 12ج إلا ال مو ساو زاو لاب دكدإ شار داتا ماكل م اح
 5 ا سلا ميم متبرع سل انرلمو م وا دولا لاول وراخ تو

 رس رك وذو نورك يفكون لجو اب تدخر ح وجر تقود عال ف اصئارصلاب
 ياخور بنار +ونتر اعدل انين مرحنيو عرعر ةررسأراب ذك لاسيما اما

 نايا وهاجر تجوع نار ةريرج نوفا ظيرما نايا اعنإ اهنز جو تح اجو ير ةاوباكرسالا
 هنو ريكو نك ١نارحو ناذإ روحو اندرحو ان بوحو خر ا او 1 مجاب
 00 نرحا جودشسلا رب دو >برت .رطرعب ك4 ارو نال /لعو نك اويخ ئيبامزعلاب

 ايرننرالا نأ رهو تخرج انصيأ رخو ذوزعرلا صو 0 حّمرحر حاولا رساكملاو

 9 ا

 ؟ء سيلا تيل 6
 .٠ ماىجلا ,ه



 | نجلا ايزرظ حبلا زيمر نول حلا 51 كوين ذا وشن است كرا نب و ترن مظرعو نارا
 وردك م ناار جعاو كح و تر و تزوجت ارش دز كولا يما كابو 0

 هناك ١ تن ملاك م 0 اراجلا وعسر عس اضل اضاف اسي رام
 3 ا هيرو جرس ةّرحو ةداوتطلا 0 يسزوش طويلا نكم د

 0 1 7-3 رولا امك 2 دولا ني رخل هيه ركك هين دايخ ام
 اانا يوت َ لوو دقوا نحيل لطإد

 اا 0 20 6 0 ا
 رت ور 00 حوت احل و يحول نود وحر هيو اهطياعو
 واط لبحُ نأ وح درفو كولو مانام دطواهراذا تعاشر لا احم

 00ر3 دك ةلاد ووك يحرس عمل اولي او جني ١ نامل انا

 نصح نحل نص نيبال ان موفتبجير ظل رص مدل » ١
 اطرح احب ةاللك ني دا 066 تحبو كلحا دولاب عصاخ هرم ناننوأ اناا
 باخ اورو نيو يراسل اورجتلاو شاول لاو اون الار لون نيحلاو
 0 داو را رمال حا موق يكسنعا ليل نوكيا ايميل طلاب ا 4
 ا ناين ك اخو د كسا ذوعأو نس دار تجدر ال نيبو يوتبتح
 3 ريدا عرترص وترسم ضع سرح نمل 2 ا ا راد رشا اراضي
 نايل رو 02000 تعرب ملح ل وا
 00 نارها ناني حنس ورارالا كرد ديل ةف الن كر نو
 اتسدلاو يول ال نيا نانا مدلاب قولا مازحا تانيطحا لع للاو حلا كيلا عفو
 7 اج انا مريزئ كك نرد رللا راو تومان نوال ابرك انا
 | تيد مكحول نم قولا وطاسو قنا ضااركلا برزت ووتسو وكي حرقا
 هيوم إل يخل نا حلل كانو ٠ هنن »طع

 اًقيالاَيبو رهام تانحع ةاصاو »امام مارس عم ضال ادن نخوو (نلانخو ذو دوم ولكل از ثاو >دراطم
 ملا يتلا رين يتسم تاج سانا ارمومنملا ايلا لاب ثياب !يهإو احل

 هذاجورساونعبلا لفعل غال ندم :نرئارركرليد دربك

 ورا خرا هوما وجلا نائئزلاو طم هذول اورلوصاال اك كنا اوّيرتلل نأ هنا

 كحيل ليسا اكتر ضل امل دكرلاو نر غابرطلاو ما اأو ازيا لاورسحلانثبجلاو
 0ككااوداحارركلابو نرحل أ را ثول رتل هيل را تولاقاتسلأ يا زتيلا
 يار كيسحا حباصاو 0 كود ابرار رهادئزالا ا 21 0 000 نشا

 كم تاكا يوب ك ارتحل اب تيرا طب نلعب نعد اونمو د ْق دو

 ظ انج بمونلاا طانخلو قيام ورقه نادر ابك حاعبج دضلاو لجيل مل نإ ترحم

 1 ورسم سو كلل دولاو 600 هلام لاو نطرللا داخرتسا كر ني وللا 2

 ظ 7 تمدد حوال كرعز ناو طع ةروجرككاب او هلام ماو انو لكلا ك4 2
 ' ا كا بالا دا عزك بر ىلا و جرا وذات ترلاع اطل اخرا 37

 : ل طراد نكن و تصناود 0 : نو مسالا



 يمال را هوت لضلابمترلاو يصوم اههِداَه مرتان انااا رخل ديو ةيطتلاث
 2 0 اًبسو دوك 0 2
 1ك م ,رلا علا طبرلطو .طياستي نر اصلا ذبسو م د

 6 تاو لا سل اد اد درج 2
 21 لجب ركود دو دكر يلا ا

 ا رام ويرلإو هد صلا 0 0 5
 .انتورع ءدكاوجل اجا زعتر 0 1 مار بس لاو دامت اساور

 دبرلاك ليد مراوح :الارترتو طباودسسركراردتحل تاىراو نو تود موتي وجور ام

 رزه ةيزل فيلابلا يزل (يفؤ راهو كراك قرت لكى نحو
 0 ودار سانا دا طكضو املا اضم“ نزلو اود ثم نصل فنيا متلي

 4 كتر هدواجي> ولا نينر ةكرشلا بح لربط لسور أو هرعت“ درو ا توب 5 دلل

 يكل وتموت "جرا كري طر لازما هزخدل جان سيرا سحر نول ثزم حط اووا
 نا زعا صير اكسو ةكتعل 00 الا كنت اع روز ئىلطلا تح رخال
 قفل ليون رخو ا نئاوملاب ملام حدو يلم ىنديشلاو ناو حرمك قوز ىلإ

 هذاحلا نور تزف وضم ميدلت ك سورا راد دا تتح اتسو لاول رحال رع /ءانغرفلاو وشو مالا ٠

 ا سرلاو سسضا ئ ترفل اههصرا يضع لو هكا اًهيعَو سكر ادم د در عمنا اوليلع

 دتنوحل اوس هكر ندافراها كرسيه اع موو مالت متعراو نخوبصعوا ىذا رع

 ضرير او لاكرطمز داليا كت وعماد نمر هع حنعطر راو ترو زا ْ

 ساس 3 هت اموا خا اشد داصو ثيل وخد ما وحبرع نخل سل نال ْ

 : ايلا شالا نمش ادرك ومطلوب وعر ركلات ل ١ تقرإو كو عزجو وشك تن رزقو
 0 ضم دج راوولا أو طال ياي نامل
 0 داىسل وت لكون را الا هيو اهو هيرو وشن

 كثلارم طن اف تر اوشن انعم هم رافع السحود انزين( ينس هيجي

 0 خل ةهرتس نامل اينو مانا ط وم رشرو طيلرخا حزم ركرنا ماطر شراع

 كر ديو نفط نتا نام لزوج اورمإ ركام هوو دّضاعا, ابوعريش

 قد ير ردح داحلاو هضرتلا نرجو ٍلحاذا لاف رؤ] سد ريتسامروبزلا
 ايو ااا ارسملاو كيرلا أطبنالا هنن تبل ١ نيدرا نيب يشن ورو
 3 ستور نإ ططزط لا نسا ترو التنس ثيم را "نيف يربك نيروضد

 يطلب مر عراد لوسيا ناعئوروه* ودك رع زل احوال

 ْ هيا يا ايزو ءارلا» ىذا ئبلا واود هلعشو تيدي

 قي وماسك نويل مقرافلا هوا مرو لاذ وبط طم قلل ملت "نيكس

 نءو روبهضراو يان عر لن اونا كد رعسنترال )بو ناشتس جاجتتلا ورقم 12د و درك
 0-0 راج هيو كلوا دامو 211111 يقارب
 ميسو نرش وس هوجان واراد نديرو بروش عطب ارد
 1 ل1 تا كامو شل يئاودد دك لا ربت اوك يا لو ىلع

 هج



 ١ م ا
 مح

 : 57 0 اهم لب نيالا ان نار هكا ةانرحو طش
 يلا ترد« دارو نينكلا ظل ملص عذ نقدر 1 رع نيتك تربو ينم 0 راو حزتك ل 0

 7 كسا رانا ةكترع علا ىلا لة راحص رج رمل ةوصيللاو هال علل داورفصكو
 قي جيو ولا ننس :او وتلا لونا طا معا اوزخلاء ول انّسنشللاو موك عتسوثارلا يلا
 تلم ا لسبو ىلا لولا نائعسو ”ام رينا «صملاب دركسلاوو تى ءجيالاو املا جتمو او
 0ع نونبر شارو "او موب ١ اوربا درباوي زجزمولب زك بدو ونش همن
 ثتعنللاو ناتزحم 0 لجو نجر وسور شوب واج م نعني باد
 ئ 0 ن0 لا يلف امر اك ةحرح لور سلسل ناك ءزتدرر تدل رت
 كتل فلق عوقيوح ١ هشرطئنياصم هوو اريرالا تر نيبلا قوص انت ىلرللا ردا ا نحس
 رقابنا هوزملا تبان 1 اطلمللا ىذا او اردعبلا املاح ع دب عرس
 ||( هع منارات ندعم لا مانو عيال نم عل ماو كنا »د 2
 5 3 يصل © هولا صل بيو لال خي يول ىلا كوع“ د
 00 ور طيح يلظط مرد خر ند > جد ثررردص دانصلا ثور
 لتوريد للمس سلا احا تنمو 0000 اكلي تكرم عضانو
 ايدول يحك رمل ءيابسلاو, تل عو رووا ناب باوك سانا هب اونموينمم
 دولار ترب توعص ةقانومت مراد ملاو تبوض اول او كوع اشلاو طلخ ] | عكست وفل يمص حال جالألل "بدلك اورج مل اوت كف مصل اونو ةملار ءءاحاو
 ١ انبسط حاط رجب طابور ,م كل نر ائئضاو راحل حكيت ىئءطض] و رسايلاب رشا 25 انتم سح

 ها سو ولن هونداي زايحاب وطااب دنا كلام
221211111111101 
 ملط اجور هس ابطل نر اموت داس ككل رطو ارا مرر عااد قرط لاو و نحل لملاك جنو حازم: ليطلب دس وئاعبس كاثي |

 يابطل, لل نر زوامل اني رمصا هال 5 او حاز يلم ركل تل 0 3
 : 0 يعل تل يي ينيج سرهطط ىفطم لا 558 ييطل ضرك
 1 0 ركاز خادمة يدرنمكو ري رك ثيحملا : ظ يبو كي عاادي وكدا ودار ل لاول نإ
 | 1| بواب اخ عطلفو تاركا نيك يك ياو دلو حتا خت دار مضر عج

 ا

 أ
 ا ثمل الذم بتشؤتوا بيع وضم ءاي لج دايما ناب تحف
 3 تضافر رمل ركا ا هنناسحللاو ءاًمجلاو» مدربا: أرد اول اوك تصل 0-52 قيمرسن ايت ْ

 1 نام ةريرطلابؤجوداشملا تمئفلامىرلو انج امل اترئذا امتار رع اف

 |١ نك راع مالو نكح عنو ولقد ءمادجلا أو دف هتاببالب كم لو ضرنالا نو كرولا
 1 ا لبا لرتتعأ مسااء هذ انو 2 نسل 0

 نيران د بد نياعجركلاب كي 720 تلم
 0 5270 2018 تل مألوم 0 56

١ 

١ 

 ظ
"1 
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 0 اجالارهورابإص ماك ِ ا فلا لا رجرلا 0 الصأ

 2 0 لارا الا مدل اً أورو رطل ملعب ركمااو
 طلع اواو نع د ديلا ةطرحو ريوس روز بخ كيلو 3 امورلل اوال موش كج ما ليغ ئقو

 20000 ملم ازصلا+ تملا ءامجو انيق ع يرلالجلاو وخلاف "لجو نكي

 كس يا دال ميرو تروح نلحاا لن لاو للاطي مرد ردا الا هياريكملا

 اسمر يللا نوري مرش هزت ماله طن 0 اضاكضاب
 ذاتك امو دس رف وس دي دب كومو را نسيلاو ميلود حلمنا
 ورا لاو هرلا ثامذإو هنامك رز يخوجتوهرالا رومات نيم دمع ادم زاب دوو

 طي ولام ءراهاو راهو نيزلابدو ضل ضرما مرش! وني ماع داسجلا يصل اا تيتو

 كيو ميلع هلو تحا نيو را ماركا لإ نبش فطن ليم 0س ورسالا تالا

 مسالاررجا ليتل تل ثيل ١١ ب ببسي علا نيود شبا روجالا
 ريو نيرا ةورهجا طل نع رات ضالإو ساس دوو ملاجو مئيعلا
 مكيووتزائعأ ستر الاس حرخلاو تلقب ثبموخلا كيتو كنغاو“ م تانركاو مامن تي
 او زمر قا 5 ماب لاخجو حشا داش َوْيتهاو تمرح ندا رشلاو درعا ١

 كيدعلاو ييرلاو تاس( هاندا ماقالو حدا ذبل لانا: لاو نيدو للا
 -- هدرص م 22 ام مك و نوال راو تكل لياو دياركم نينا

 0 عزل تبرع رولا نطل العن يلو هلاَسالاادحا غديامعاودأ هيلع

 اوك د 41 هامرع ود كرم رددوا فرفاب رونو 8 5 1

 2 الالى دل رنا ميزو هزمت اوال: بوعنحخ ١
 دا كولا لارا لاصرت! هرج كو يكن لسا ثول ١
 ياناسو نير عي ا ظ

 هس _ يب ريس سس ينس سس تسل مس تا لسس

 ل سس سس ص سس مسمع صصص م سس حسم

 124 درع
 خلا ا ”ذاو مايوعأو 20001 0 كاد نا "نايم 2 دالاس:

 كل ورشا قدم لدول او دابا جو (نمطاو ىلا مالو روبل

 6 ليش مص ثوشلاو 52 ”رطيضللا اد 1

 تما "هناصاخرمالانيحلاو ا تلو 5 لكلا اا م تندرا

 م 3 دام تلا درب واسوج 2 در صك يو ذر فو ةذويعمو يد فموي ح ملا كتم

 ع ع د عوز نيدو هي ملاح: اوم تيومو قوماو ياقلب ةيكسيملو متو

 ٍظ "ايلا رع فو لنور تيار ييكه كيو وعندك وأ لس 1

 ضو زل يحاصر نكح مو بلا نضال والت ضدرولاو تسل جشم ثلا
 ثبرطلا ركنا اين ورع ثمححلا فرش م نعال وص اهو ربك 0-7

 امهنكر لج رعنو تيري لا ا تروش هيلو تشاو تاريشالا )سلات اسعمؤب 2 7 ١
 ى ميملايلاو ىولس نيالا تيرم وص ركنا نااار د مكوه انوا كرب أ

 ايس 8 2 نكات وو نا كيو )ترم قا وب 10-2 نرخ ألا عع سد طم اجا تيم

 تى 1 خي نزين 00200 نة مالا احلل مقا



 ْ رطل نسبا اسبزجو لاخازاز نسال ازال اب ٌريللظملا ىو 0
 هد ا او نيك نوم رخو ضو تس نيخ ذ دج كو انك ناتو لتحاج ارتكأ يصل اهيرول حجصمر“ م سحَو ردك هنقحلاو تلو نان 6 ا 72 ا تسعل ١
 ل 3-9 ١تنجحم هدير لكلا نيرو لاجطااو وشمل عضاخلاو 0
 ناكلا مش دج محور تسلا ريس كذب تامل يعول ولا كب دات ىو معصم اكرم لسوف معَ ميلان م ياي مرتك ازواخلا عبدو اطل نشا طط او يان حض ااْيمنووْص فيطَص ءاطع ا هت ةلزرسا ثق“( لجو المل كيرف رضا ال را ةنوعرف رو تير ٍ نط رح 0 هدرجو بسسكمو هك حزتك ٌتِرْمو ةريوصلا“ ويكرلا تملا |

 نركب ب 2 يار 2
 57 ياو انيئكرو نب 0 1 نزعت: رئاعلا يشار
 رهو ا 0 ا م را
 ١ : جاوا جغبوإ روصعم وا 1 ةراخا و اشوراولا عزوز مكرم كح اررصلاب ا
 ا يرد كورا علا نيرا الكاري داع كام تاَصلاوِسا 2

 0 سكود تكاتف“ تّوَمَحو تركمو ْس كولو دا كو وك و اص خراف ١
 .ةةوكش راسو تك بنص تركب ميرو ني عنك "لاح نا هل 0
 7 0 2 0 نر ووكر» رح هنو حورفداطلا الاب

 نركز داو سطو امرعحلاو 20 َْث 00 تفاؤل ئركناف ||

 ظ 0 هدا رو يااوضعا قر سلا لوقو
 1 تيل يرد عملا نشكل 0 ديو وة يزمك تلك, مالا
 : هيك 1 71 ني درلا اهل لضس ب نم رح ناضل ورا ||

 00 00 ٍ 2 2 كك تسوإلا
 1 قروي را اجلا فى سناب دكا ىنسفلاٌتياوكلا |
 0 5 0 را وركوب نبل كم هع يالا
 تالا ترك لم لل بسن ورا شارع كيت حال او <
 00 هول أذ لب را .سايوركلابر مهندسا دانويو تا ال

 ٍ نار عر هاب اني كيد نويحم اطمن ئرطتسإإو لاكن :ماىكيسللآو يلو هلو ظ
 هيناتا من اولا يكلاو ذاخإلاو لاو ا نا ا

 ْ اد ذاب خا دوضإلا ملل آو مصارع مويا كاع لا '
 | سعات كرحلالا ككياجازلا تك ءنلعا# لعبا هت دذإو نوذكلاب 00 م
 ْ ب كو هك نحو ىددرع دوصجوز لا جرجا حجيرنص + يأ - درا اًيَوسَتلو هم ةراريمبلا ناكل
 طر 37 0 ا الخ لاو ميلك مصانِول مزال هاير

 ديف ذا نيشالاح 1ك ا نعلا لكلا وردت اداوجر مسد مييلاورلم عَ ٌْ ١
 د 2 ساس 0 0 ينل |

 2 جل مع سمس مح يسم سخط صم ل مصع لس



 7 ويس

 ٠ 2 ا يا ا نيل تي يلا يلا م

 رولا ضل نبلاء نس عكر ميه زحل“ ىلإ مبسم بر راواولتشم للا
 ري وحلا م 0
 سنو ياو واو وسملاو م انيستالا زعم اهرعال يف نبل اورذاز يملا كولو ىلا مدذأو 30 2 54 ادب سات 00101
 وللا نب ماجا فيلا ئوحلاو نن رولا طلو اب ملل توا نوت جش او : ّس 5 فاش هاو 5 كرخالا الالام اهو َّح ةقرجا تفضلو 2
 3ع اع ناخالكرذدي_روصدو يبول 6 معلا ضئادهتايلإو دودو هنو كذكلا
 يا ل ةاورعايلاؤ ظلال قل اجلا :قسا/ذ تولع الار

 كيو ئالو تياكضابدو دنمارب ليس طزتخأ سكك يلو يطع حانم .ركااعشيتلاو تآسللا ||
 3 هي يوردمالا تيدا نمي نط طم طا ءاانك 0 ا

 رولا يدل رتل ين لحلا ث اهلل .ندلم اثار يبول عع للوضع نارا ول
 طاع سكات لاو مرا هوو زحل رح رهادو مس تي دلو ميقا
 نئطمأأو 0 ا اسل عرج ملا انااا قيو نطل ا ا

 *:يلالاخاررس رشا اوم رتهاسإل اال ورشا رازخلااكااو لاطو سره اذ ارجأ طلاب
 1: 0 ؟ركالابو حوناو ول زيبا يشدالاو سك انولا نب رضو كب داك |

 دارنا فيج كيكو ذلكم علا ركأرييك
 ب 1 ارتكب اني اانا ولف دوك 0
 طار هناطاطنو 1 حوا ضواطلَدِو نهرلاب ةيلا تاكو 2202 حرا
 كمر راو دزنما لاو ا كالو ملم را مز نب كندر عضلي
 3 : جاوا دك لالا كا ارو راف كيما ظان اطتضنا دقام تل علام
 را يلو إ مرمر طم اهناصلا ع مؤجر كرينا نينو و عزغك حم فرحددر نراوركدلا اكل
 و0 راىلاو تا دير عنا مدع يالا رطل درهما ولكل كادر تو ء طورشلا 'ّ ان خونسملاو امتاز مذ نيل كيو تيمون رجلا كتي زمن كرم او
 ناو تداول جمني ترو رجباتو فاذا ذل
 4 بفرص يايرلاعر 55 سرير اطيح اور لاو كلا ترن ومكر رطك) كجملاو كلا هيج
 تخراو "ذولا هن دبر رداور يبون ط ديل شمل حسن دج لاوس الا
 علو بو ملا زن 1 /,ةانعنمصلا وزين او زعتاورضصلا+ لما كحول بلاد اوس
 0-5 نعل |هزيرتتلا نحر عو سدلظلا لد هاو تناوله اكلم روعلو 1

 انو انلمتلاو تيتبلام ت ل مط ناين ااا هما ذم
 يانج دك 8 ا هداصأ تان 16 علام كيطاوذو
 يدان 300 سس ضو زف مزعل 2 يطإو تنل وج 0

 07 قيالالع علو نو سلا اومرب نإو لوا ثان لاوس طمؤلزإا مار 2 ا 2 ١ 1 نحنا ثاَبشاللوز ا 3 ' را 0 6 :لشبلا كنائس اك 0 و تنسو
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 اوطرتفلا
 ملاسرالا

 0 2 تجزع فري رجرؤلا كنس فوود ها دو تيجو دوعن اة لاح
 أ نطو اعلا ومو :نتل اوبن نقلب ةدوص لاو نال تدان و»:ىح “لون 2 دك يقااو اواي باك# اني نعيثا كلو نهد ردو مائضا هيذدو
 : ثانعيس وها ا او كج ونم جوف كيك ج مس يب الاس 7000 داكوتا طراق
 هيجل "ورشا عطار امو منول يلام ىتداوت لاو ناقتاال عزت رايس الاون
 ا يكس تار وعظو :افسنالا تالا وانتا حالا داخل لاسم لوز نيرو عد او باروع حاو فج سو جلد : نارا رج
 كانا انلايشلاو اعلا ات ثاصاإ درهم هاي نتإونولا هانكس
 14 لارا دكا تان وز ناطر ضرما لداو ملانصوتز بو كي
 ْ كتاناو 0 ' هذ وف ره دو فرش ان هك ةييطشاو وقود نعبر ورصملا ,كونبام

 ا نيطشتسإراطاتا 0000 لا السكو صيت اكن ل اا مو عاطل ا و ”دأ امو 260 نان كوت إو يك كا ثنا أى
 ل تعليب ورحل اني وص وكشوو ترج يدا نكي دنيوي نسم م كرا وركن اذ ونصت ٌئحزو تجاهد نكد ردنا ريش لاول رك اتوا

 نتكلم كارل اسلامنا اجو سحام حضشوؤنإلا هاودأط حروب باو توك كانا |
 اننا وما ميو يرو هدجتك مذ يرانا كد هنا ابا كسا 0 ىلا ادن نكتنإواهضقازح دما ئكانبو لوح لك طنا حنورط :©

 4 يا 000 .ًولاو مكرر المتون يود هيأ هش .,ناواج ا رسكد
 عزم ارنب طولا زله نط وركب ةيزناهجو,اينالان/ تايلر كاك ناانروراعسل ايضا رتعرانلا نيبو نرتاح اطار اولا ررمحام
 0 تع باو نكت يول اوبل يفرط اور و والا يحوي 1 قرأ ليصشلا اكمل
 5 ُ قي لاا ياو ناو تراب يو سرتت رمد ضل اتعفم
 نيج 7 ا لمعان نارا شيلولا» تهل كؤششاو )نزار بختام 3 رس منضاوارماو اوت امورنا شمل انوار نولاو دش تياو
 2 2 20 لقرار ساو مرض اركرلأو نال يتلا المدور املاء نمو و
 ا : ا هدد يه ضهلا د الا : 0 لاف كدونوديرتلا 0 ا نع ا يكول الس لاي سب دونا هنو وثوم رحنا ككل
 0 و ا راو ١ نات طاطر لاو دبل مالكا ايلا 1رلثاو طلبشاو سا امطإو

 ا || ار ماما ماج لاكش ناركيو# نطو 00 ابو

 2م 00 ناب ةلو مدا 0 او نال ا امحاو عولألا يش او لست كسا يساو طنب دل تحلو هدرا ازال الا ةءاصاوف منن اع لكما هنزل رعاك كرك الغاط نال الا كرت
 كا 0 18 20 5 ا ا كد 2 2 7 0 3 1 3



 م مال امو: داو جراما ارو ننبو طولتختلا حالو د را ٍس
 6 لوي ارو ينم مرو سل 00

 07 تكا ناو جوجامو حيل دكر اخم ومار لانو ذا عما جرغ رم |
 اا 0 ا با 03 ريا رحال عاج جاو زيا وعملا

 3 اسكر اجرنلاو باحلاو مايننو جاف ني اومرتلا يانور جرف عربا برقع جم 0
 ال برضو كركلا ىو حي حاط 2 رالاورراعب> نا

 جرو ام تم لاا هر اا بسم تلواولا اتعالج اعلم لكبر برشلا
 57 ا "تاجر نةنغو تاجلزتخالا ير ناسك لءام,ن عتبي لا
 كو هابسو اضن حب محيا أرني ا رمالامإب دو فجرا جاما جرا جونا
 يونس يا ب تاوب وول زيككو قس نحف انوع : 2
 جوال اور سيمو يل ياهل واو كلام إو د 0
 267 ام هوصرسك وجا بلا ادد ركل 2 يادص

 0 م 0 نامل ام! اوشا ج جابرماطر هور الرو ابرمو اتولواارحاو اب تاج و دا
 « نم جواد خوك نيت يل فلا زاب نمو قس كانو نيحررشا جاما مرح
 كسلا نبل[ ذيول نمو وصفا +ءدق مغ موزيلا ةرلن جيا نوعا قسم ىلا“ عشا
 نال جزو لم دل سيرته لا. داب راو هي الش
 252 - من تمل يجو ري طعما وعش دضبو جابجلاو ما انوي ايزي سو
 اولا ذ خد دك دعت نور اب لاو سماك ناتج” لاو يصل
 نيالا رادو جرم نر كور : ٍُ 0 مخجل نو ند يدك
 | هس نع جرجركتو مَجردو 1510 242 رانا .تارزكلإر
 يي 0 ءلاةنانصلا زو عكر“ ل دورا رم يدب م

 راو للا جوري دداو زم قرا ملأا ب2 لل" كج لارا 0
 قتسدب دراي وتس > وردوا حل صون ران يوّتن كلا وهل مرانخ انين يصبو تنال
 نبل اذ جرش جرلاربأو ءةرهعوم انابيب يو يدحيجاوم «ررل جاو ليون لارين نم
 والا قرا نوم لوجو ن تلا رخو رق دبارسلابا درج ناحل ائعاسب نوجا نلا كتر جرا لسا
 م نار ا و ركل انى ضجناتسك نار ريو 0

 جرم جزباور غم ناطن جيم ننإو 9 اجو ماؤ نسم رش لاو صا روح ةررج
 ل كو نيتس ةجيلاو هر مكي الا جرابلاو لاو الحا هزت مشا شا عزك 20

 كرش رطل وزاد جو را جيرمن وبر 000 ” مان امتار ترها
 ريشزلا | قط همن انرء> امج رج يرو 0 2 يسارع 2 1

 ايكفؤعد اح ادرس مودع 4 ا جيانا راد كافرا الام
 دب ا بلان از الا جر اوين ا هر راو رخلاق جيياسو + ةتمرح

 نيرو كير الدم : ا م 1 0

 كيش زعم وجر عال قرب بيعت لل ديالو نر اوهارجرعاادس
 انفه نمرتن وود ا نشاط وباو ىنملانرابر سار مام) انيس هض ارش ش

022 

 ميسي يي يي يي د ءْْللل040402212422------ل



 1 00000 000000 ا ا ا

 00 جا اب ات يعضالا) يلا تر طار راتبك د نإ سل ل وجودا حونا
 ا يعز يس ىلا نايم هاو رلو لست حيدرط رمل نا6 امه مانثلا نع
 ا مفصول لثبلا حومب الو 'عئؤ حر ووو ل حا رشا وابل حو
 و ا اراد ح عن ل داولا ممتد رخال وك دولار" جرفنا اعل او وشن
 يم ملا هسا يل يلا نمو ا 3 0 ايردقي 6-2 ان لورا واحب لس ةنو كيم 1 نأ نط مو 000

 ىو جا نيام "راح و رد .حيسولا ماي: الاه صم 3 و
 0 00 ا -- ا قا ىلا راوي تلا نيزمصد هي اور ناك قاد ارالو رصملاب نازح اختو نإ درس ني نايكي ين 0 0 1 عطصليو حرف عر اخد 0 0 ١

 را هبا مجاور اصاتلا يلو ابو جرا ارا 0 قاب دما جدال نانا حاشا, نشا حسو 0 يوزن م را راك يول اب يا او ردا 0 2 20 د جر قا ري
 ' 0 107 7 طاقات نين نول 9 يرجح وص اقوول ناكر جوا كوول كلا 0

 .  اوووف كيلا عمريت ابو حا 0970و مست عازل عب دو يعد ناجم ا .:خارلاس اه لاوريضزخا ورم ١ نايل رهوشت ْ
 0 ا ا 5
 ب 5 راتسا ارم اثرلا 0 را اع لاق

 و 2ع اوزخ الو ّ-ٍ 70 3 وأ و

 0 6 و 0 رف
 ا درو بلف هانا وتس عوف م جيك عفر ان»ر

 0 جو ةقوحا ابرطخو : 30 عروردإلا تبيح انعم رم يجامل 7 ١
 ااا امرها ادب يوزع ةدراحوزها وزب اهنارموب رم

 ده كف يافا وسطح و 0 35 جيرو عزم
 26 تررابال اكو كانو اج جاب رش نك يانورشلا مايمزملابجاونلا
 هايتك روا لا ىو ./زتخر راش اطنمو طا ذسو ا نيباع

 يا الا نرد اور نشل نب طر وشلل ةكرع هع يلا افتر ةزختج ذامنهلاب كام اطر جيد اه
 أ يزل دار تاتو عجزوا جلع الدنا كيوتو كرما سو يارا
 ناو ناو د مد ارنا برص و ران و
 أو رس لام ا 5 ار طرا سال 2 يداك و نع بزب باكو
 رمل ناَغ جولان 000

 ١ جلد جرالي للكرو ءانسلاورجلا بسكات نال 0 00 00 1 0 7 0 راما
 وحاَم 9 وح فنو : سل ان موال رع 1س

 1 ما دلو



 0 6-2 نيل بر ئاوسرتحووولا دائملا ج واكو و نا / اد 70 4 ل ٍ

 8 قيما عتق او ةوردتلا ةعرابلا ع او يللا رارلياضلاوارودؤ كاازجرالا جير 7
 م ليسحل اتسم فلزيضلا وينص رد ربسل اال تا ١

 كوم تو و اا ,ىسللا ٌيطتو ىمنصرمر ريملاو ماو هصياب ع: دتااوره

 0 0 "ردا تن كو دراج أ نككرونابإلا نبذنس:لرك
 0 ايناضرنلاو 2 اليداضإلمب ْ

 اح نس رة! ا ناب لاو يل ريكا بنبأ
 100 دنع يبل يو ص ا ا هائلا ١

 نهد ع ماطور لج مالا حرك ىويماخ زلال: جرس
 0 ماب وجر وناو جوج ونلو جوج جرحا اكد ركب جيلا د 1

 ا نكد ةبضفو تاير او اصلا ناحرحو نسل نالا ىلا رع جرجو سماد هاا كابو
 عرج جودك هروب كند ًجتساو لورا مونومزلاكس ندر 27 و كرك
 5038 الع بهيج هميم ير حوارا كردي للبر
 07-0 لن 1 ا صام جم عالاقل ار

 و ١
 رووعة ناو ل قزملاو رك يل الار ل ْ سا رو م تان 39 اركاب .كاوبعو نرجو اومن ماسو نك !وأسجو

 ْ 0 قرد 0 مجاور اخو ضد ”ي او
 | حج ا 2 نسل اير طار هياتم دا

 عبد يح 2 0 كاسم 2 ناو دتخلاهرتك عوضب دا ور بلل
 نؤالإ هن دو سل يا "يملا ال ناتسرحاولا هللا ها كابو جارح انجاح جوخ

 ْ دا مدل اولا عاام نافيرألاصقابو داو 0 نار انو يو ا :
 | هور وجو هدو دارا طك سقإو فكووج كانو مالا فرط قالو وا نيف
 0 رد هر هع ياما دس الر ظ كرب نو نا رككدو عاام روش امام هز مرا نيت أو رخل جوشو اح عقيل
 مصشو او للا كسصيواظرع ا دام. شالو ل ار مالا 22 مس جات يوازلا نس

 ٌْ بال او ماو او جالا رج ا 3 بيرل فو يرو اح جوعا كرو
 ١ لكل اريك عدحوباو 021 ارا نك د ءاودلاو ام ميا نيل ومزلا ناوميوتبل بروما 0

 د كو اجور ومسو ها هلل كا او نطاق جر هيت اك وس دان هروح تال ىنأو
 دولا حل جن لاب اورس عرسك داييتوخاو طوس اوه مايو داوم جرح
 يملا زل زو زل جول ”طسرطلا وة رحاصلا .ةذانلاوركلاب عرخانخ نيكل ويصل مذ كر
 ا كزمم لوركر اللا لآل نيو حزك بجيل 25 وس ابر مم يشأ
 2 3 هلال ابك تل مؤلم” بايو جلاس ماك لركاإبو ضل ابونا نرجمل
 امم الاون اركب رثاد ثيل راف نأ جو جا ط 9 رات دوج سرصلا نا اا ريصدو هبل م

 14 كا حد دارا ورشا هع نون رح لا رخو الانا حفاي >ةدائزلا
 مافوطل ان سا مانا رعت 46 امانينا يركلا+ يلظلا ارجو (جراجو ملا لوس م ا سحم راو



 ًايهرولازجرا نال لو نما !ناونصبإ لاق لاو ”قيراخخأ قولا داوومجيل نون
 ليلا احفيزم ىدكاا بحل ءذ حزنا وصد ةرتوشتلاوةربو حولا رف يزول دج
 ل ”داطام دداواكو رو دس هاا ياو رو لوا رصَحبو جالا عدو 0

 مارال ودها 5 جاصوخلاو ل هد رع 7

 ناو مح و 006 د وبسس /نلمبللا 00 :

 0 0 ا ١ >5 يكل اا وسبح 0
 ام دامس نا لاس رص ىيجلابحرمل لد رااو وج جحر قف ني راه راسو
 0 ىيرشو اه“ "ربل م م 0 رز نيل جواد ديلكو بوس قنحو
 2 نر ياا روع لوط لاو وجدا ا ا 50

 8 وما ها مدربا )اواي بلح ار: را 5 هرلاصطبوا 0
 نب دبر مز لل 0و خو محيا لريال ني صم“ ا ادراج الع
 كورت اووي رتوصلا جدرشلاو الا طار ديور سرح رطل ةاواو نيرا غش ميرطنلا وما /وابسم 2 2000 ٍلعظن هتاف : قسم لد لحرب 8 | يارس وزع

 و

| 

 است 00 0 اىازموس ووكر م
 ا 203-2 او نحح 2 7 نيكو لصالاركأاب 1
 ا 2 نا 0 واتا الا و مريام حشا لا ٍِ 0 ب ل: 0 : ا ا
 2 نار ا 'التلا جواتشلاو هي حو لزج ,جريخاشرحاو ناصو
 2 روحا ا ددو جاييحتلاو م سوعأ لل اجْوَحَوَم د جوجل

 ش ارنا 57 و يرحم جددودحاحلَحم مح جلطه وجو ريك ا( وجال
 ور ايل حتر ررعغام جوع وح وطنا رثخب يرحم كوم ملاخلإو نحيا
 اك“ ءادللو بيعة راع 5 وحلحعأ ل ءايَوحالو ا اجرح خول امد
 هاوس خرط كرت ل نوح : ابرملتوا قا حار ط فزع« : يوحْرُخو رسل وو حتت
 ل 7 يما 0مل يب نمل لوا نيوتن ارا رزموج ير ىيجا اع ذد احدا ىلا حامحاو
 271 1 2( اخ جار ةريمصنو وسلا قا ج كلا تح حاوسرلا كح او

 : رحاع را طلال ألو ممادجو قنيحر برص هوك
 اب اان شنا اوس اميعرلاو وأو اك قفل 2 ا يول نرش + نورك ]وا 10 م 0 راق نو 000 اانا
 ا جاجا هم 22و رمشلازوام اخو ةحانإلا ةكربر مي, خاموهو نكس ال اوما
 مطعم ند مركوضتلاورإيل راع بش هراو عئانلل "تل ا5 ل الي دا اجرخلاو تعال
 7 ناك ناو درا ودم حوا نارا درعا جولس تجرح جز رارل أو
 عقابه نوماس" ٌييطاو يزاجو اجود جو داتلاو والا هيت هلرط كادر 8 نأ مضر نيود ١ ,تراقلوب جلو ولا معاج ناصع ا جارح

 ندير مان 2/لودد عموعع ون ميا 00 زال دملا نال ترا لاا حجموحاررصم ||



2 
 مي خلو جارحا حل جياحو رت اووايالا رخو احرحرازهأ|

 كن كيرا دالة جوخ يأ نلإبو ومايا
 هجر راق «ايخام مرح

 حصا صيفا نئنالاو يش فال رح مارال نون عرحلا» كن ةنذانو هما شاوعُجن نع
 را .”رطاداطصاو ىلا َرحتدا جوخإور وطار )وجوه وتساب ترف هجيارخيسيحورتلا
 جرت و « مرت” الاو وصب 3 خر تح ىلطا انارلاو جرود جاك دح م رعت حرم 2ع جوجو
 ليلا يلع تجرح 00 م 6 عون رتالاط هجرخو لل بس فا
 موك يالا جب 20 افك جاوحو ل رجوص يراوح اراب نوبة خالاو ا وحل اق

 اسلام ىجاصا ثا 8 سيصل وانس : كروم ولا||
 الاصعلاو ززتلارتتك الو م“ ندم ءوزرتطاو ميحد ازا :6رلا ضصه وجاد نا ١ جرام هسا

 ةييعبثإو م نيد طم ديرو اهو اب كو خيرخاسرتو م وطرخ لةحرحو أ لخ 2
 رحم اىقهالمل نفي اواو ب تالاو عمالإو ئنالا ولا اطار اجو وسو زعبي اراد
 لاذو داي بهطولل نحب 0 ناعاب 0 ريع از صر هوقو ومالا تمتو ميا
 يلا والا ناو ىلا .ميشرلاو ل "بلا ل يَ هنص زا جيران ارم قتشو ان وعاو مطلبا
 جراحي نمسا حرا ناجرخو مازن لذه دعوانا كرمال يطل وش يختم

 يار يدش ادن اخرين زلاو مد ناو عض ل يرو كوبل
 نلمح لور تلا اص نا نحل غار هنو 21ص رع انن قامو هوجو |
 بِوئخلاوُأ ع هد 0 شولجر امص نيكولا انقل عر اهل دو عشأو ا هد
 اك ءارخلا اهل 577 1 صح بالا سو 06 ضنا ماتور ستطما

 م اري سس را ير رج تا قلما وتب موسما
 اراده ول كار لبا رصخ مدر ريحا را عساكم سيخ اتا
 3 ازا سحره درب مل لجيل قس او ابريل ريكا بحد 2 نيدو اسد و اليا نيمار اورو نمرج ياو يوفإ سويتش ماج جدو بيس[ ددو 0
 3 6-5-5 0 دلوو)ورثدرطشو ماجونملت الشو ارح رمد جنح بز 0 8

 0 ورشات ءاضو اولا و هلل اركفارا ورشا تاما هي رز ياليل يلو
 ا مهيبنلا ل ككل ياو نل:داوولاو تل قاامز تراقب تتساوهرهاطخا ف يطري لاطلاق نها برع يمت نينو د داسضلا رع ذو تون مرسلا دارجلا لكيلا ننميخااوإد هاواي ميسم عيولخللا حو عك جلارجو د ارحل نود ا
 اووي لاخلا املا حلف جوكر رسط سم 0 00

 لكان خو حب واما أوجب

 لوو جيجا 0 ١١ اوك دا 0 2

 2 يبوح بصح رج رو مانو تنام نود نميز
 درو 00 جرارلا ف ميد نطرح حبو يل بارا ماسك جارح اميه لاه ل
 اءنكبرلو ل همر دحر جت ماو جراح جريل و جور جا رسودرد "3 نك نا اريد” يشتد ||

 قوز مادا كنغر القنوط 000 لوس جا ط ااه ناك ,لنايملانع
 ّص همدحلا ان غلك مك لود سرد ا اضخأ رت تعالت نا ضرحلا مهبل رخو نمي هشبا

 د كر انرماىلق/ دان للملا قوربلا نمر وجم ونيك وجال

 ظصؤ100000ي يي ا 2242ج

 | قيل خا جدلان وراطإو بطكو ينل وطول لطفا ماظع ونش ميرو طتحاَ تير اع



 ارم لالا رعر نيابي ديرما اوه ىثب 0 نع ادخل عرس زبا» جيوب اوركف مؤكد
 انا موا ذونمطلا رح 0 وم 0 او كو نئيحانلا 4 ا نملمر
 7 انا 0 « ريل نانا وروسعلا جرح مهام
 امك كا وورد رج لا جلخ 8 داس قابو رايتس و نير زلات
 ع 0 لوتس حر ضطصلاب م مايلي جريحا (رتجو كيل اوجد ودجا تسكو نار

 3 0 نالوا ووالي واص ذينحلا شور وملا
 2 دب نزال يرو باسل يملأ وقالو ميا رج ياي جرتروم مشرك اء ىشنلا
 يس 2 سر جل جرحا نكح م درأللا قامو جتاريطو مطازتبطو

 0 و ردوا بجو نجم ا جلل او يلا ف ةهذو :

 ةطسلل» ىلةَْحَد َنحاَبو جادْص رو جوج دالشو ظم ةجاَوُحَدو عود ناو نال ىرمجا
 ل رج 4 ومحو مؤ لخص كس تلاد واتس لك ١ اللا“ راو جرام زعزع
 مسار ياو زا ردو جد جريان جاص ا نذل 0 جد

 نب 2 جول لع هابدأو يخل ب ربا روسو يبالغ واو راسؤبر جلا ع
 شوا يلح جارلا محاللارنمصلاناصمرك ناحكرلاو نونرمع بويجاجرلا نم اديس مازاارعو
 2 2و د 7 را اوفا رم وراك او ترك 1 ورام 2 ناو ام:

 داو وروح مل ل١ ل نام قتله صك 6 دو لهخا ىجسم ىاىسلا
 اب اولا جرح ط اور قدح ع امنوا جارك يف اخاوح> ةجركد مرح ا يجداج
 ناهد واكو اماونمزا لاونج راج ديفا فن ججزخ 24
 لو يرفع طوطو سيال رشو يل ىو زامل و عينك جوك لي ؤعموا 8
 4 1 ىزونئلاو ب ماين داشك .نرسرل او سلمت لا نيرا منذو سارح ا فر وص
 ١ ويصحم يا يرخاو 00 ارمرلا ا لم الع ماد

 برات ناو ريكو هج 3 لو جتا ين اهوك رخو 26 2
 0 لن ١ يسرا ع 2 امون عدول 4 دود
 رج عطانا نورت قطا يك ارنا نحن زعنالاو دال دورس امأنا ربي
 مذا ذاهب - ارش كرد او داع ضو م ةارخو أ ماتت اشيل و ها نليتف اهو عرإو ا: لبو

 2 4 لانعسوركا د 3 رولخ دما شل ا هوست رج امم ا (ظظ 0 در اسف د
 حصل لع جرب ياللا من 24 رق ورضذأو كيرلا ا مطيطعو نمنو 521 هجر

 ا ارنا يَحلحْس راسخ 72 2 ةدايرا لوو دا
 جار ةودد بودر ونطلا6 وم نيك كو: كاتو قو يوك 6ع 2 كو

 00 نيو حصاو جي ا ناو اكد هد وصعد حالا «ءامللا

 ساو وأو 1 نجويطخ درا انجل )راجيا جانسو طبل جالو ميد جمال
 اني و انلابو ايامي يالا ميدو 2 دايلَق يلق هلا ناورانغسنلا
 اصرف جا طيات انو » >> كداذ عب >ا/ارلا وذائهوَحوو رباط يجو
 ل ةلطو# يلة حرا لو وصلا نينثا نابريوسل ا ليتجو رج يل )ىمالاوكل جول او ترجح
 جيوب هداك د2 لسه او | لدروس ايو حولك تر 2 اياب رجا تير و ل ار ثت اجلا



 حد عجور علا نال د 0 ريزبوراترلا مج .وسبرم مارا سعت جيد باتو دعبل جوي 206 تَمَح

 ب, || اهرلف ان ناري لام ؤي رن تكلا مل انعط طد كيك 00101 5ك دواهرإو: ذل

 , ةنايلإ « م ذل هاو زيد سرعت ج1 مدلك انام اب ”اييرلا ةكرتاز نزال قاهتاو ش

 6 20 هلا يل !باتتس تاز وخدم بانر شرود رذاو هاو 0
 | عطا ال هك زار دوال ين تا لل و لير ورا
 ا ا هن ب زعمرإلاب ل يوحنا رجا املا رم هو 1
 1 ع ريبردو ويرش جياع 0 وا وثمن 125 1 او !يّرعس نيشلاداوس
 ا اوال ع م شاول دة مفصلا عش ل نينجا جوش رمعاو

 ةيضلطواس جه نجع مذا يالا تابنلاو لك طاريزكلو محاجر فوتو كاطوي ائن ا ناولاو نكناو جامل ||
 ا تيا انا باليل قناع اخو راو ىرظلاو نرسل ناو نسا 1

 شب يللي عوب اهدار حا جوى رح لل كو ررالاو خازاو

 هيو ىلع 0 ردعتو مر 1 2 000

 ايميل شخا رولا لوا نترشلا نلاو 0 نلاو ضرع كرلإ امك ارلاتفاو نكح تاكو ||
 قالوا ضخ طازج نارى ميزت الاوزان ١ك ائااو و رودلاابا كلك ةززحا نما
 اداو نحال اةنلاو جيد الكرت نانا لال داوبرا لت ىزلا» هٌرَمو م 1

 هر اص

 ا 5 ضو اوياع 3 ةنفطم للا دؤتي بكا غل! مك و مداح لوم اودع
 يو [سساو الا اخ اوم 1 ناتو يرذرم تقر اردنا رلطك ذرب كلا دال
 0 كرولا عووصلا# 2 يح را 5

 لاونج زحلاب ,كرلاو ماشا امرا وريشملاو) لاو و 42 0 رع
 ينكر 1و عل لا ملاو مطوع ع نجح داو ا مخ م 4 02 5 5

 /و 00 ا "هيدا صل ريو ممل
 واب 0 أوج ورغم ل ناو لاما جي 2

 بال رت و 120 دارا اذار ارتد فعمل قصشاررو هراق نست وكمل اماما د برعم بما"

 دك 1 ب تار مر رولا هر 3 2 ىلا اوراس يدلا جا 21 قاتم ٍ

 7 2 ضو يلا / د ارك |يتسعو مالو ولنفلا ةيراعتموا عش د كدا

 اخف اعني نوط يم اهو اب دامك جهرا نك حذارط مالو

 هج لاو وحان در اط انج روعي د لاو نينا د
 ' 2 و 00 جيجا جرب عزل معو ناهيك جاقدلاو نجادل لا 0
 هيك مكانا تا 5 ال نهد هلال نصف سوح

 ندوب َجح قر ولا ل نذاو نق وو .ذدرحأو ٌقَرَكو "6و دص للشر يلذ ميسو البلس

 امانا نك يل يو زال ضرما راو جونج ةززوسال
 يتسن هوك فلا كح ذل هدرز حلب ند طا رطل ل ردلاذو تما سف هز
 010 مدانملا حالاو مذلة همظرح 20 اًمتاجيتاراجم
 كورا صح بدن اج يو نايلا» 2 راو حبلا حبر لو نينا نصا اوقات ككرناو

 ير نايعزلا او اخ يطا مرجاَد لاول سااغ



 مر اوزلكك «فام رك حار واسر اهط رسما لي ير انلإ لاسم تزططا ةقانملا تكرام ةزدنو ةاراو ردع جراكر تالزع ىذتسا جرو جرد ادا جرويصلاو جيان, تلك اذا ل حرف
 الصامد ع 35 ا 56 ناثالاو رمل لزم .طاوويطحاو حاد ورا قرد ئبطا
 ذراع هدا توصل ع0 او بسلا نطل! ارو وكف كرس ريوس اخ 26 م ىلع طار يل وهي وو
 لو ١ ولطف د لوركا 3 ب 00 تازش ينك 2 د 0
 هطضالاْخجررااط بالا لابي مدخلا نانو رحنا كدر رع ميما .2كوروسو ماّضلا يَ 317
 نووي 5 اورو للا عب نارك و ءاجإلاو حرج نئاد 2ع
 تامر جا وال ظاوومكنلا ءامعنصو 0 0 همر اي جاك 520 لاق عال
 لوح داو نيرو وناخرادأ نا ادخل اوف واود ؟ نرخ ود ١ انس جوع ام
 طي نكح ج>رلاو ان اجمد "د اناج5ر يف هبي“ راو بوفا جرش يزعل تحبو
 0 0 سدر لج وركم را يملا يصل اللاب طرا زحل ند زم
 5 اذ اجوا خا دد دس .داوسلا حي رمل در حرا 0 بم درت

 ا دش اح عة ا 02 ذليجإ علما
 38 يدر لامر كرس روبسن جوف |نرسس ا اازقا 0 3
 اش حامرلاو انكر ىطسداصا 2 عراوخلا ود داطصل ح' ع لاو دكر

 2 وجزم حزما بهل نابي يربط ىجحلو دور حاووجومغلا شار 0 لم سجينا
 ٍِي ناكر رد لذ للتذلا يا ملجأ سجورو تمن اجاعر ب الا 5
 يلو اهب. دول ادمن تسافر نأ كحد عاطل لوط واراد ىلا جارلاو
 هوو طاب ىو تروي دلما )لاننا رام عي 11 لا
 0 ا 00 ابو يلا نئبرم
 ؟رقسلاخ هريرشلاو فرب انرطمماب جلا ةيرج كر 0 0 وتلك ا وكنا 0 ند سرح كيده ”ارتع هجربأ ملا : 0 ا ل
 0 0 دو باي 3 يب راب وتلا سك 1 1-2
 ا كير لمح جلا حر اويلكلا ويجب ئيرلاو جرتاب علمت .يتلابو حاجتو
 ورا الورك د نسودو نيعبرت طارد دد نرحل نيران وبا ىلا ورماخ 0و
 0 ادا هرم ابوه رش نيا نشالوناو ظراطه رمان نحرارسو
 يلو درع مالو 7 اةوصص عر هزاع متل جايا: ابرد ل اجاسئاحزل
 و يونايتد اس جرو ولو هدد ينو اجر جزا تلاد دون

 : ا ىماجان ديلا جالا جاو ناجي يجر نلا ناجاو ودا اركاب للا عاجنو

 .[| اهئصاقواب اجا لاو هواوي يل ناب نوف لو وف هز
 . قرح ايتو مي : .اناصلا 0 دو ح١ اواهياًرصف دوررخلا رست :مد نوحي او

 | نطلع مي و 1/0 0 ترخاح إلا دزه لد يلعو تز
 1 اعوفك فنا لك قايد وا ارو ه3ود انو جوج رو ناتج عصف

 1 جشع عع 1060 كوس ارا ماع ناو حلما عكبزع كيرلا ماصو جرطو مناع



 زاطل ناو رائد دلصا راو يم بو يريوظو نمو عزو نال بؤ هلو 200 ظ

 نينو ارا رطل لن رك: شارل نو ا ا ظ

 وصلا لولو: د نحمل لادن من مدئئود تر هوو مام ىلع تر نير محا رانا قيلاكرهوا ا ارفع نزنبلاب ناكل نبا يرانا عي
 يطيزااو تارع 9 3 او نيرزالإ ل تفخا رو 00 و نيود را رع
 نورلاووتمانلا لح كارم ف أو 520ك0 ليشخ ايار 20000000

 قياواوهال و وطللاو بلا اللد عالاو ع ناو ل ل
 ديلا ماكس الا جرس ماولو جرقو هناي ردا نكون و يملا ص 86 0 3 اما

 701/ ةقاذو زوم درحأ هد او را جلجلاب تعب يربو هد ولع نرجت وكرم دقو
 هيرؤصالانئيملا يزكو .متكل انياب أمل راو حملا يس“ رلاو رانا يارس
 ةمرصلا 0 ذا ابكت ماضل يبا لذ 00007 رمل اضح تو

 00 عار خا و فوه لاش وو لطي نان نيصنل رنا راو ذ يسرا
 يا وحاول دوسان ايجي يم نا اوامر بكم جزل يض انو ل رانا ظ
 خيم 2ع ءاطسو بزشأاو؛ 00/10 لس وول وسراصمو تاس تذمر ون
 ضو راشوداو مولا جل نوعا فاو نكاسزي وجلست سمن هيب ذاد دنا :

 9 ناتو ريو 36 انامل قلاب جا د نباتا فلل سوبوسا ا ناره
 لاتبخل روم كاب 01000 ين ناو 22108 هلا كلا مندا لسا

 2-2 خيرا جرم ةأرما هليزعو رجلا ! و انا جود ارم تتدنو عير طوزابوزاظ يسد

 55 لاول! بوزير هلا ع اور داو ورشا ناكروجتر صاح يوررو غامتلاواجمزلا ١

 ١ ارسل ويشرف جا جانو السد 0 ع نادم هامل 0

 0 : يلا وي! رطل ١ را عزاطر شلع
 رسم ا 1م ع 2 ريك اهرب جيو دوسا دارك ويس
 0 الذ ريس ا 0ص يضلاادبإ 2 ار

 مسا ىيرط طخ خاوي طاح هيضتال ا: هج يضل من ١ اًضلاي ليلا يلعن لبذل
 و ا ا نام ل يسلم
 | نمو ىلإ زيلا لل اهزامو 0. اقرباصعت هازال ياو اومليت دو مديطلا
 220 لن يلف هدي نيسلا رونار ثددح
 6 هك ع 0

| 

 | حرم

1 

 ايزجلخ يع او جزل جب ا ا اجو دكا يشف بو 0
 رالا غرم ١ 0 0 سو ر ناو سا ترا اسالاو م
 هر ا يداك سسس زا ماو لالا أنا , 2 بولا لإلا 0 ا جا 1و

 د داس اذه 0-2 00 و نسل
 00 ا ل 0 0 لدا ير ةروضيك وامام

 د وس دس اا ين ا ا يتورع داو عمرنا وحن بورستؤداو بيل 0 الا ذب قَد كَ ا و 6 ل



 || نعل هير ماسلا 1 ا مم ناس كو و رن صوت اش رات ىلع
 00 د 0 م مايل رف حي حسو ,ىريطإلا ةيوجرلاو دهرا
 ْ : ١م نى رسنو اجد حيو ناار خ صرف
 رسل بحودي ىزيدلالتنلاو ميسالاودابزلا

 مارا !لامنخ ولد رخل لامر طمت نابت

 0 د نمسا دل
 مت مدا زعل هاو هاو يربك لس مسكن لا .َ 0
 اورام مو يك نان نفك رم مخ نسكن نص ءانلالصرلا سو
 آ ا سوا جا داو الا وطا مسلاو مدس ف 0 4

 10000 ند زرن ايف يخف دارصا ةرطخو للاخ يتلا 2
 دير هاسأا ناس كوبرا 0 ا ا
 02 درا 00-0 0
 ا يروا يلا اهرزنللا حييرطلا أع 1

 مرات وااو يملا ماس ميسو فس 1 ا
 جالا ننال عماش 0 را نيداوكهمملا| طعنا + عوز يزال ردي
 ركل باجيو لح ِ 7 ول ىلع ماو رماح وش ارقي و واج حا ناب نسكو
 انيرلاو لاكي .انسسو راسا ومالا حرنلاز# ئمسلاوا ىو يع مد راجل ايل ناذو ا نلمح رطواديدطباتفو هشاوإ او وهوه لا 0 رمد رهط مط 22 2028
 0 نعش 2 معاش عجاعتم
 رتل نيس وفن رطوذ دو نطل الو دإحا جرمل ناكوزا ب 35

 صن انياب وصوم لاول نال زج ارك هز 70 0 رججر كلاب نورس خر بوجو زكي زلان وجو دعزو ل ليج اع 0006
 | 1 درب و رخ طف رل زمن ابو قرئ ارط اطيز حلو يكسر يدم رش جو داصنا
 وو 7 كوتش هيرو مسح حرب 0 ع م2 "اسكر خول 2 اف صراط رس نسر ديويبزحل تلا جاسم ماو ناتو جوسو ١ لاو اراض د رسواجوسو اوس حسو دوس )او نمزجإل ١ جاسليظلا ]و رم ميدل ١ فرش ًاّمليحلا هدول رج مطل ام
 0 !لير ايواركاببأ شاب يلا 6ع حط ش 10 بد 1 ا 1 0 تاو ولان ارك 0 ارو 0 ياض

 لا كدب 21 7 1 انملاو 7/0 ا 7 اةءاورداوا رابل) لا الم ارنا: :ك نعود نحوس ا فر

 0 0 1 نا و م دروسا ٍ
 مهد 9 0 /َ

 د

 . 1 ع ووصعب مم رجا جإ يطير ججبو ويت زلا ىزبجي 6
 وصبأولاو 0 مم 5 زال نيرو ةواجرمإو قاع

 خل 0 8-1 جتا 0 مسار رمل( جنو برص وع
 د 2 المل 1 سلب 4 يل حس ع مدح ع هامات

 : ا يحمل اوت روجر قمم ا

 ب



 يلب داعو الام |

 هلو رس ٠
 نو رو عي تر طارت ا لئرط اك يعؤن د 2و دو
 لتر دحيم: ب زم وجعل هدو وصلا هوح> ١ ل طم رو واه|

 تاخر ط اعط ترألا جرو رومى دذاوجرزملا تيل اصل فوصل اك زينعسس يضل اهنسفدبدح |

 قويا م 210111 ضلال اصنع شنلا يرسم داتا ||

 2 ضسنيسعتو نانا“ ازجا ىضوبص“ فاورداامو برع اهي وضح 0انراب 0 نحل داق راق /

 هنا اخوم انا تاودلان صلو يلا راج جييصراوؤ بزعل ابعم انرموهجاشيصو ْ

 ىطلا اهي 14 رج لكمال نكس َمَداَضلاَكَراَعِلِلَو هلع انزكألابو ةرزرتم جابلاو ْ

 0 سهو يبول حز رائعه
 سم 1

 0 ليد 2 مانيلا نطل
 : و 08 اال رشؤ؟ ءاىسلا ه 3 رخو عدلا "فقول جر

 هولا 1 شلاو جار : 6 طولا لسو بالا

 ع 0 0 0 دارو د

 نون نجلا نرحتزجأملا لي ايي دوو , همرا طرد وجل امرسو 2 و لصد زخم اشالإ

 اهو ةضلاو اهارصحو رجم ل نيالا جوملا ١ ربل نفذ لوقو تجف لأ بف
 ماو هيب لوجو لبر ردح ميجو يلا لحسن د يل زو تزعل“ يملا وجو لعو 70
 0 ١تذإو دعوا كرين اكو ناول اول نايل او جروازللا مطايدلا 2 هيي نيل

 :رةضبخبوحا [ييلا هنا جرمانا دوو لدرجه انرإلا جيتتاو قس ابوانسم تايم اشف

يكد عطيسلاو مدينا تاو دو لارسال نظم
 يورط بكر ةبزعا ءاوذ ن

 تونرلارهواكاناس بعت تين قلاؤاشلا يمايجب يزعم كاجكادكو نيش ضو طم ناش
 3 دامو ردارملا :طارشلاو أل شالو د ملأ نيا زتتاوعرو بد كرفلا» كبد لاش
 اهب اماوو ال عوو ولام حز مو سرس كندا كم جاوا نيج وك

 لواط 2 ةخانسحلا زو عطارخلا 0 0
 0 رع يشل نايا لاوشلاو مزكلا نيطلخلا ماكزغيكو مج اننا جاع هاو دس جيلا

ئباسلاو شروو ايفو 2 ف مهو و جك تع 1 لادا شوجو )2|
 0 0 ح

 تب

 1 كلم يشار داود داود كولا تلا د درا شعل 06سرَح تعمير مجازعرل عيحاذ
 الو مالو ىطمالاوروكملا 006 اوبمرصش ابوك الوافل ملا

 | 77 ةهلخملا نصل يصلى ,ىلطو انسخ ءضرلا 000 بيضاوي

 رعص 3 ل2 يس مصل ديرتنا سلوكي هلا للا نلبوا نايك عوصو بماجإب رمل اك م

 ةرسلب هوي جاَسسدقويماو ندعم لتس ءارش ناشر نيا مل انكر نصش احتج نيضالاو
 اىيضن هيوصو بزعرمشلابو ضال كورن جيسصرمانلا خو نطل درتسوي حاضت
 ةندومعأ از نيد ظركد اثم ا ده اب يراد نرخ وسو كم

 رسول مودئستجب و يلتالا جوفيصلاو حصل روخصل ارنا يارهاداجيصايعإو نمل ةركترتإب
 اخ 11 جوراَصلاب دوما رصلاو» هذ يت دوحاسؤا ولدك 1 اسم

 000 01 صو هداتملا

 0 يد رصبارسم ل اسك دان ليصل لا كا

 0 006 حس ةلاوااطل ثيل موا سد يتم تو يح ذا عضن حقان جن .معلاو
 ١ لتصل 0 0



 ممل ل زفمو

 اخرا اهضاييبخلا جرو حر هلرللاو ماج نخل مخل نوال نقشت فر
 عراشألاوهإ هامدذأ متلي ننلاو حاج نسمؤْلاو رقوزو سحر دكا وار .

 0 0 مارال ديدشم جرم زو عير ون اتا نلاد تشمل راك حياض اموت[ اك ضحاطاورجلا جملا و دارا زمنا 6 0 زيصأ انيك
 كيرلا و 0 مالا ويلا 1 جالك زمرللب سيصل او ناس فايل ةدأقوإ بوينت نون ها لا ضي
 "سا عيرإو ولا يضانلا سيكس نر حئرصلا زلاجكضلاو ناجوضلاو جاضاك مَساو للام مايو هجوما

 | ةاستس ينازل اي انزل يبح :يللاو تدور دخلو روز تحال ا هتاللوجماز 0 0 ا
 ١ عرورحالا دون قا ضار 00 لاَ عم يرطلا جبر الخال
 رز دازعل ايو وبسللا مابسعمرلا ف حاصل عوضا | سهو رم ناسا ركن حولا زار طا راطوحأ لورا م ونصلا يلا دطاتم ذ 0
 0 ١ نونتإوط وامور ده اضل رتاج نيدا) بش ضه رجلا
 2 اولزجانبسص مارا مادا ديت د هو ليث اك جمل ولإو صلاح اكو انا تعا يلا كدعو
 3 جسدا | ساو جوملاورجتسل زيتا عمار يكن /عئتلاور ياكل ىلا
 لوو از اعط صل ادي او مجإعم مارت جاكم خشن ضو صا ”انرابغا تراناف تل 2 جرام اخ اراك ارجوا جاع 207 ةتوبس ارو حاد بس ىو اخ
 ياخ ةظحلا نصل: باترن 2 هور لا ما اينو ماجد
 اتظو وهلا كونو ما امي اك جوسي 0 اصلا ا يلا اي 22-8
 ضي 16 نادم 12121011111110 جانا
 1 قل سام «نازايرسعا ولدو“ 4 دوتلا جوارك مولي زرئاركو ةنفابم جذل قروب ةيعلا رن ع زءزلاه دور عيا را يملأ يل. لدن سلام
 2و يلا وومأ وجرتاو كلك ا مرعاوهو مدل ذا كيمو موك ريف يلح هاف تلاع م اصاوؤترل اجت جوع (مرعي ابرك جالرو ئددو انو لليل مانلا ليتطا
 لزيت لع ا مافاد رع مركبو مرعي مل هي شاق ديسم
 ٠ .اوعاوج اق ناوإ شخ ةيوبنز عكرخ جرح اور مرطملاو لا ميرو
 ْ ا 1-2 راج ادم دزاخبداوو نما اوتيل ابوزدلا
 جارغا( رجب امسح نوولا نوم دوأ (ضوسنجو امو ناعسإلا اهو نا ا وحان لا يتااورالا
 1 رجال اسحالا لأم وهنا فو رانا فضدام ربا ا وجرح مدورع ءاكؤلإو دوو
 لاول برع اطعا اهدا جيمكو طا هيون ضوؤح»ر "حرت نال لصح حرت او( رعاك دو
 كل راد ويلا ارا بقل راب ءاكلا نانجرم جار حرم ىلا طلع 0
11 0 0 0 8 

 رار ابل ادد جدو
 04 ”نل انررط مغر ٌىبو ايميل ال 1

0 



 يمس صولا نوسو ىلا يرو ساري وم طياز ننال دم ريك لذا ع اديلاو
 0 يدع يتشاين اع جاتو بيل كمي حرمك لالا و
 ل ندراجو يح 2 ا وناصر : رمرح)و قاما دعجن ولعل 1ك جيحتو

 ينال دسم 2 د مايو 0 ونمو ضرلا ورنا مطتا زب سي فكو انسانا
 تارا ملأ نا ُ

 ا ا يا 0
 0 اهيرسعر هوو لاي ورجل نشا ع لا طب كعيو 1

 عيل جم اًدكرتلجللو نر لكل لا نيمو يمل نيش رجلا ارجو رياك رف :
 0-2 اود دو هواري ميل عموا جلع لبانيو هولا الامالظو هو عطخ انس ولتسو ||

 -- أذاشما لد ابره ابور ومالا العنب صوب للحم درضلو لج لترى اظل
 يمال ع مكاو وت عر ءائبرب يح 1 متنوع تاكل بارطصا ؛ كيرملاهو
 م :لام”للئماك ارماوز خل نط اون كيرلا جرم ونمو وير "از ةنجاملا
 يرش لولو درص ولم ان هوو «ييدالساو مرا سخر او كوع لاو نطتلا جاومألاو
 رع ماجا 00 كللاو رج يحلو لبو مياه ران رلت 'ةيقاملا

 رح 1 رلاو ديك شدو نك ا دلو ةسوز لاف أ م عطل نرئاد
 كميل اراب دنس بة أدداهذ زول ملت ج ميما
 رمل زم لاو جيف اغار نلخو رمادا امريكا لاح نال ىلا ليرداعم
 لحب فزع ااو ماطبلا«لجط تراث ملاراطخ بكل مرجنا كعلا مجاملا <
 كحكوو عوضا :نففاولا للا ناذاوركإ 22 وشما غرز 3في .ءلا3لا نسال

 م اا سور ا ادايجرجا تملا يرد سراركلادرل اعل ارفو كومو ثلا للص 1
 ا جال جو يع روم داتا دج اجاو ارنا متلابو يل لا ندلاب ياو

 يزعل .دابزنعىدانسع 326 -ك- 0 وما 35 ونس /طأو 03 ٠

 ا ايدامت اطرد 60 اناا طر مارا جرب اكشن جتا يحالا ١
 :رلالا طم عك را ضلاريعل نرش نب ءركلاردوشل» عوزفلانبدام د رعبلا .
 21 هاي .رخ جئنريج مشل اطناىلاعبصنشم إل يف لعد أ
 راض مس قدزخاف وكل ناك تانجو الا هاب 3 )نائل وكت مالو قرت جوعالاو جيم
 هلو اسس واااو اصلا جيم را قتلارسرفو ساو از نرد اياصو اد دهؤدولا

 2 مجرا وع عزو د زعسو ماما جاتو ”واحوع .ماسو رسول و شياو نياظلانإ وخبرات نود
 اوخنرأو ليلا خم القال يول جمشإو)دزلا جاضلاو داماك يؤم عادم جاتزلارييبلا
 3 كح مارا عمر ر جن تاع لسكو واع نيم درع وبال ا هئيراشسو ؟ و تود ودرج رم ىشلاواعيرلا جبرتخزدأ

 لو لع ع 9 20 شلادزح ١همج_موغو : جوشو ع وسريع دجوبو تاو 0
 نايا درمان . اقراور يرن جيلا حولاتطس ملوح سرت هوو شاطي اصلا ىدحوزمث رف ياعم أ



 ا | هبضاطقؤلاو ضابط قولو نظن ازا «يدلا مرا وعلا هرب جوش رادو نان داما 5 رج
 ظ م مت © منسضارثل اىرلادو قئيارل ءاليزلو هدزعرارث دب تاهو د هد جتا ام يه برع انزع هرم نيتموف | جل "نمد 0 نإوأ جوس ناَسليخا متئومجل ميظا اوما انني اوونسضلا جوانا 4

 | دومالرب 0 ب ةييلاووعرح مك لاربع قلل
 0 ةوبزعم والخ 0 0 7 هتلر 00 : لاو لوجو ريدك يعمر هوط دزحأ كابير اا رتزلا ْ: ظ 0 ترو مخ فو هدغرلا درا ممالك اا [ماورم طلت اسوا لاهو نيرا نيه

 0 ا رمل اعلام ايري برلام 0 03/انب را
 ض اج يوم ةلارازكر نيتخاو ملبن 9000 دمك الا صلو مي لغو انا 0 ةرعو وك موا نموا داس حو انيرلاو ين ءلاجط سجنوا طا
 9 انمهزنراا د 3 انور وول لا نا هام 6و لابو رجا وجتوعيلاو, معو حجو خلاب

 2م لف تروا موا ربو ند : فو كيؤعو عوق جانا ا او ا ازبؤلا ا او لاجل نيج اورد يلا ارا 06 50 نور درالا هاو "خلو يضمن ,رمشا ىو نصل لعالا تان جالك ضداقد سر 1 مهرانعلا ورمل راح ساو نارللا جوع 2 نلظحتو 0 .
 2 2000 0 يش تيار ياسر دوج

 ءالقأ يدارأ ولا ينضم او 7 و هرييربلا يتسرب عئارتكلا نك وودو - 21 كالا
 00 .جيزاحو يلازغلاب او 02 ضْناَو مماولاوأ
 < عزذ ولعو خن شو يو لا نيد يزعل رخ زيلاو حرج نوب واكس عرتابتو
 ْ 70 ماشا ناو سور ا 0 0

 امر نط صوم و غلاوهرئخلا جيفلاو حيوا هنن 21
 | نينه دو مزعلاوو لاس 0 خا وو اص 5 0 2

 1 لحاف بوه ش 0 ملأ جراملا وتل ل اوريجدو
 2و نانو ب 0 تلا ذ جاجا ةرئلكم ب زمتلإو تكرم زل اهنالاو جم ضتتكج لانة يعدل ب م 0 طياخلا وجة مضار ةئلثم يعلو ولن بنس نم
 اا الق جواوفو راس دورا هرب جين
 »تم نادؤاو طنا يكف مل ماما مالا تيب ناو ذا ايا يفلح ولسا فا ريب ىنموانحأ

 جيلا جرم للتبر قيم ؛امجو وصلا وعر وسكو اهلا نيم تجف ياو ملا روبسك حو ياو طنا نع
 تؤشإد نهو داحرعتو < جاوفتو هجرت ماها عيتمما نارا جونس اصلا يرش 5-2 م مك عضد و
 "هدانا نع يونا تالا نافلاو١ يعادل مالجمو ! م (رفو لح طم لوا نوصويتلا ةفاام هرم عزيلاو مرد 0 كر نول نيو وغسكلا حّيشلاو تجوع! وحردإو يقمن ناجح
 بيرد اا انام وير 0000 ٍ 0 ردو مع

 د 8 20 0 اد 0 باير ذ ا ١ يوري ننال فل طعامك نزل ياض يمال زيردسنالا جزل حارخ ل 2-0 0

 1-1 ةسهجوم سول مم مو ممل مح

 هد ومع هع امسي - هو صح مه

 دم مصح --

 0 ثا

 ل لا تا داوتسم جوواولا



 0-0 0 ل 0 ل مسوس ووسع

 لحج 7 اقوا سس لل مزاح جلاب مرتو مح دام يدرلو هرعس لوطا
 لان صلاد منلاو يونا مرومئاوزطنلا لا ءاترملا دولا كلا علاوي نرشأو ا ريدا ياو نيس_ىتالاو جيم يرصعحاو ,سوبونلاءاهج
 وزاد عوالم ين رض امج وجرحاشو و كراج ئنمو يذم عيش او ناورشتشاو
 واكو سس لدن انستا فا اوضو نا امرا انما اد عئنوتصللا ل ماك ما رو

 بام ريو ثرفلطلنوولا ارا قالاو ونال نيكو ترهل طاتوبدصل ورغد نانسنالا
 | ىدرلاوس ولا خرتماوراججل نازئافاو منار دش امل بدن هزه رتل رعاة نامي "ناو نايذلا

 لات ر/ مالسو وول جولد رمش 2 اف 20 هضم ل
 اهوا طاور او صماو» ماو دوب قطو [ج 0 2 مرا تك رونا وون نجل نفسر جرم لاراب عيبا جيتا ءرصلائعرذأو دال بخل 0 جيس نيل دلو تيل حب لإ سعاد خا نكقترتلا١ الو فونهف يظر ونقول الام تاو
 او 5 ةنككور ولن يكول 0 رو دلو م

 ا يعم ساد ير : روم |
 "قبب دم جوان او نمد شتت عر ايدازماماركو# 1 0 0 جافو

 | دبي 0 0 0 ت6 ا 32
 ١ يضل وارسل او فود يل ني داق ||

 ا 2 0 انها |
 هذا نم ار دنا يلا عع :نااعطلا ربع يس
 8 0 فلاتر زااؤتمتت 2 ا 1 افلا

 مسساء مكحا ري 1 تفس كدب كوب عوولا تطل

 | عمرتد اسوم وجا جرم حدو نإهلا جور كاز وسن وتجوا دهر و
 لاو نسيت خلا نات ركأب 5 ب جوج هز ادرك ويل

 ا 2 لأ ل مسرد ُ قرا جراي يصوم سم١ وراكل زي يج و ظ 11 رادو فايا وسلا يقيل ان درس نارا حالا ك ةماقلاو اغراب جا جلو مَع ادا مك © .
 | لل الط كو 7010 ل راو صرع بارتلا بنام اتا ا

 00 روج جرارات ردح لع هناا ضرك :3 سرا وويل و
 اك اراضي دوو نيرا نان هذعب و ناش لو كلارا سياف 30 7 0 ١ نما تونا خاب نوما نر 1 ا

ْ 

 ا

7 0 

 0 1 اوبترا ذودرباسن وذ يذلا هيث رياح م8 ع : ش 0 !

 حو وو ءركدجيو له ا : م

 3 درعا 2000 054
 قا ام قر كون ربك مهاد 0 ا
 0 م ير ب 2 0

4 
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 نضتطاد ١
3 20 



 0 2 ل 2 امللاوأ
 ا ا01لا متلاب اموال 500 1-0 1
 ومو افلا مهر عسر 21100 د 6 0
 0 او ول إو و "جاو جوضلاكو هل صاج مرو نأ للهملابو لش تارا
 ودنا ستلانثورإرلا هووزشأ نيا“ 0 لارصلا دارا دوغ جوج لاو
 ٌفالصر لازلت ثجإو اهو و لاوس دلا وار نو زراف لتي سالو ومو تتصرف
 م 0 يان ا دا يس وتوم ا
 0 ندد او مالا ىغاو ىلا كاوا لاو || "انج وماسأ ىليجاو درت ومس ءيحو جا جحا م اوئداصملا جتنا قيمز 97
 55 اهيدامنياوأ مي عييف مسلمو جماد مللخاي جحر لف 502 تاىلا جاخلاو
 | جوك ب رل عين تطوع انداذو ىلا دل طوعا ننس هضزع لأ ترام
 جم مورو هجيو تراوج,و يول ن م ريزاركونارلاو ون حاملا 20 حبو د لاكبو طاع
 3 مولا نال وقل روض ١ 000 ار دا كاس لاروكزازإلا يم 00
 ل اكل“ 2 0 0 احا 0
 اياب مدلول وياها حكمنا محا راالا ع دلو ءاطلوا جنا وارط
 ع خو سنا ميمو امال عد دلك اولا ا 0

 ضن جو ح ردا اورلامال سطقخل اجامل © او ناسا: ع 2
 مو 00 يو دبى فت مورا 5- 000 22
 خل 10و باراضتةاوال ضال اوبل جالا جا - مد كيد 3 ا جول اوسخ نك اجو جوج“ نيرا اكول , وعاجل راب جول ا
 رس اول 7 ىيومزدادد كج يتاو ود ايم عن 00 مو 0
 0 0 اسم طاوس م 26 ار نارملا “هج مم طخابو اه
 يي ا 2. جاجا اعمل ل درو نسملاو كيف وبنت يدرلا بارتكو ةريصلاةفااو
 ٠ ا ور "جزم مترك ليه ذ ئندكغفبو منورح إرث ع باكو تيدر هراحرم جو

 اها

| . 
 قاما 0 37 1 كر جاف وبل انف جف ير ٠ جيمك دج عى لح عبو 2

 ا

 | اوبر ح دوما اوبد .رزازطبهذددلو مرعضصت ىف ضو رمادا ند ىنرتلا جاو لاخلا لاحت 2>
 ا جاو عاوررجلا كارذاو نيةرسلا ايس نتخذ يكمل ئيزجمت
 0 ارا خلع 1 . حلاو س ضال ثبدتجاو بيلابك دار را 101 عع اخد 1

 00 رقي نورا خ حوبلمو حوجامؤ ناسا وجر
 ظ .| انج اهيل امتد نم لئن برن اب ب هزت جر طا يجن او و نعاذكس مسام
 1 00 لمجرا ىبزاو طولا فوغ لالا موبرتب كو درج جوج او
 011 0 5 / و ترجعون جنم رحال عوام جتا جم نقلا يلع حس نموا نهج
 بر ب برر طا حا كرما 0 ناو 0 ويس ةئبض ها ناراحور فور قيقا وو دو ا جذع جولامرل اضل اد

 را اطا ساء ا أ ىرغ م |

 : ظ 1

 مجيب





 مسلوب بتل ادن نينسللا مال نانا جرل وباجر 0 10 :
 نك رانلا تح ١ دا وصور دياي للا ىندكا :دكالركا اد 3 و بيشو داى
 ضرما 507 ريشاو - 2 جونو هان 0 م الايد جال اجاتن

 تو هجوم زرت ليحترلوه) ١نوجو لعنه د ةقانلإ ناو يولاو نسا زبانويو جرح 02 ْ
 0 : زجل نحال سما هلا اكو الا لام دس لمارح الارز اى واضرار 3 ترحرد
 انين اواو ينم كلاب هندسي واحس ل ساوهو و توا كيف نفذ جرحي نلالؤام

 اًييخم سي ما شرج جس لزق جس اذا ىلارعل ادخل ل اًيدورّْيسس كرايملا نبيصنو ريوربحال ناب
 ظ لكرلاو "نا زعالا جودا" ات دراما ولكم رش رثو «دي وهال رحو عت 6 جو اديداع لاس
 أ است حوض عاف الذ زج سار هولا كومور حو سس رخو مايل انتج اوت ( ( عر رماح اود

 اتاي صورشللا ةنمزضصخو , تداولا سؤ هر توسل او مصابا عطار ١ عيوش «شلا" وم
 انجل 000 ولا هدر جر عامرونرب رامبو لجاذ ذأ اسنان رع وشر نو خاو 5 2 ّ

 ااياددا الات مرتحالا جريل او وجيت او سرجو ناك 0 1 مد ل دامو كارلا جريل
 ١ 0 لرموز ون اود6 اكو دارا ااا د رم ايثدرو كلا وازك
 0 0 ص خيطرطلا 0 ٠ ١ خارامج لف نعت بيت ١ن سرع رجلا ,ايلاو حجي 0 الكا : ديرو مت اجامل

 ا دم بانو دنا ؛ كا رينكو نو بتر لادوي
 اهل يزن جوش وانو هر ةلاوصع جنترلا" ١ىنزرج ورشا ناك دو رسول لربع
 رم ا امانا ماتلاوانمرعوا أع روأعس 0 ندد الرب 8

 نوح وم دادس نوصل تيوس هل 2 2007 لاو روصو ددوص هدر ْ ا ناح دعب هين د يملا جاو حاف ج اذارج كرم جس نادال
 52 .وجناو ,يرانم عزم 0 10 2-1 9 حجرا خرلاو جندل الرع
 عل سا يكبر 1 ردو سا مراج نينو اه راوج وهال تف صال عينا
 ْ 8 ضال 7 وزر ياهو شاول حاطب نمربالا جيمشتاو وكت |
 | يرضي رزيلارول الامالو محن ؛ وحاول ربل لمصلا ٍميِصنإ درعا ساو! او تاتو 0 الا وسبل اا داصوفاو سرا يمرإلا عداماو .لستاروملا ماشا
 رح نعاس وطلا ايدول اوبس خاص بع

 ادد

 7 3 وير ركل جاو موعب ٌتاحصإلا و - رجل 5 قرالاو نميز تجرح
 10 ىلا جخالاو رن حج يصالو دال ضر اولا الصوم يمثل نيب
 00 5 ئنتااوة رس ارم هَ برعم للا كوول دامي الام ظش امالتشاو
 6 مالا 200 ”د لىشلا نيررصم رتاورعبرحرلا:ععتر وناَمركَو لياسخةيرم دعترركلا 3
 رام اطلاع شاو ذو 0 ىناغاللو ار ضصاارع ءانالأ ابا ا
 اا 1 ا داني صورك الو نأ ولادي بريل“ 0 ايما

 رتلاون بلا طا كد 0 وج لاو جتا جارتتلاو جرا وجرنحاو ءرجب
 ا 0 اي ايي نان زر م تاد) سدح ع ا "دورا كملا

 دوا بسال أل. اداازاكنزالاتد نإ 1 1 هحيللاو عن كارادئو كد مانو 0

 . ساسة ةنعي

3 



 ظ دوور لجرلا ”لجاولاو ةيبا رولا "كضشساو ها سفاح وموضع زش جسرملا 1

 31 07 هسة رول بصق: :لردللا كارلو اباء رشا جمر جدنا أورو ءلطعامملا ضد بق
 ينزل راو رجو عجول ميما طلت برثلأ يف فضيه لحل بلا كر الياس للإو مصولاد ةيد رجا وبرز مرح شفارونفللا م ايوركيلا كتر )دو 2 0
 د0 انكم. هك راكد يض نواف ا اهراس
 داعي رك ةوكوزتكلا اجر يتلا الاب اوبل يف ا

 500000 داو تركت انا كودو نع زب 0 زن
 يره طيلغو راو هادا داورسا موو سئ اواذتلاو ذأودز ير يو و كيرلا يحرم
 طنط لا ال ينح ةىزع ودرب جوج مدلاىئلطو ةاطوزحأ جنو ف ريشا 5 جلا هرهر
 ريل ممرلارئطملا ينضج جاو الانا كب رظذ نشاطلا ةريزغاماو جمل حداد نحو ويازملا
 رع كولا احول حزم افلا رثعإلا ' كي جلاد او يالا حولوا ا دوو لا تك
 تر جلا ديول عطف جوي ىلا نازعلا ناح يكرلاو 000 ايهم
 لدول سوو لد لويس يلا وخد ازال ن) هزلاباىحأ اح تكرم تاون بره > عاف ١
 ١ وري رتطيو داك هير 8007 حت زيوت عيش 0 جير بلل يف ا

 نمو درس هقتني يتيح دزرنو لولو رخل ايرع ول ام ل /2
2000 

 او : ا نال كال هونعو راب اتطلع راجعا 2 ا
 0 لوو الاججرلا ن كيش و 20 مرا ب طواو اعف 0007
 0 ةربدوراعما اال يضر 0 ةةيفار« 0 راش هر ردع
 ازا ناضالاو مجود 45 20 يم اوا ج ىداولا
 5 0 ماعلا خط درعلا 2 :مداذ جلا كيرهابو حسم ابو هر لاوجاربلا
 0 الاول 0اس هزخ جوع ونجا دوعن يش ؛ كرم زعلك رح رلطح
 3 مدواب 0 نروح دوه! تايب يلا ا 2
 0 ا ا نا لا رولا ف 3و جيخلاوم لك م اهطو يرش او ضو 2 5 اوما اراقب
 َ يم دوسلا يقايض لا 37 ام ل دهر نيب و قادما
 يزال: يس] دهب رش ع او نيوتن 6 0 بييوزخ واد اطنخ يه كرو نا ناقل رت اهدا روج سا رئاثلا ثيل 0 ل ايوب اىدارلاو جيدا ا ا نناومس انلإانولان/ج ويحاول 1 اونا يظل يزهو رجب وريم ريس اوبال ىبون لو, اءالاتطال | ا دي و ايلي .عائطاو منيب منال نوم مامي اكل ل هرعلوم مادحإلا دولا لموت نإلطا ولكنا نب نج” وج + راو هرعت مزح
 6 اطار '23امف ع نا اب هي مهو ورجح جرام انم نامل رحاب مالا زورعوفل طازسلا م 00 مايا يح
 جاتا فانا د حركات وص محد وايل ليلو كلامك العادم هلا رلاوو حاط 1 آجلا نئيرش

 ما منع ل يام سي

 - مح مم ع حا

 2 د

 ا 222-22

 سوسو هج حست“



 اي دل هنادي يوتساو ديوس اجرب سور زم ونعيش ا ا 07

 ب عيهْرَمو حا نوه 1 د ا مس و كربلا هو اسد نحر“
 تطول دان اوؤملا خبرا متم نبوصللا جوشو اا سدلابتح جب دوطاو ح ١ لوموجو كانا نيزك كم ظ
 أ داناوصإ ندلجلا عيونو لشد 000 0 رك جولة د رئاوع

 جر نبزت روس مرعكوبمبلا جوف اسفل اط كاتحاو شع شلا ئّصنو نوح 2 مالا ضال عتسألا

 لك ج وح رسال راو لاو ملاكا ضر عساكر نيرو محال كاد 2 هاو نارطملاب
مزث لينا زييازئو هب "مابا عيل رخو جرضحالاهأ

 ثدرؤلا و اجرضم كرت جركل ينجو اور / ن

 ريتا ةيلرطإو وفم عداد قروي :رثو وطاح جوس جيو يف طل > ورث اد يحأفا
 ريرتو تنجز دال زا رخ حت 20 اانا عراه تبر غو حرم

 ١ .ارهيولتللا رد در راد داك وي تيوصو در توسو 3

 نيا اتابنجلا زرع سوسو حر ميزه كلو جرطوملو عضو حرم م 2 2

 هياط رز اركاب جوطأ تجوص اطنخ ميانسورسلف سراويل ككرارتملا 0
 ا قدرا عوام: فواد بلا بج بلاطو دار يس

  0لما ٠ ا و ا ا ءاهرحاولاو الإ ندا كرو
 ار اماني طر رج بح جن ادعم نان طال زع اا دانت طار
 0 ير 121111111111111 لدلازوصلا نجح 9-0

 خو لام اريدرتلا وسو عشلاو جمر جالا اهيا اوزرملا اوريو ملا وجور لع ط رس
 هانا ميلا ميطاو» مدوجفي د جرس لاو احا يضاوندلطو: سف د تب ١ ءاخاز مومو ركن 0
 هيلة راعجو اننا و عمنم يشأ اهيل زد حوا ولا انلابيرلانحلئلا 1 نيلاساو
 رش اناا طاطا اكرع ان اكو ميتا ا ييشاوط نحال ايي انعجارت ىنصعل جو سا

 الار اند بعال حوا ةاطمو برص يمر ياو الزاهي انزين 0
 يش زير نتاج لوط كرع جلا نبش بزخإو رحل ضم جل دايما مريم ماو
 اجه دو اال اك ر ماه جوه دريل لعن علو جيشا ناكوح رمان 0

 | ضخارفريملاو بارما تال إطار ود كنجاوسن طع ل مطاورااماو هيو رياضيا كلاب
 ماي بنانا ياحلو ناز خا شن سإو اطلب دا نْسكَو اتفركاب اجلا رتب الا [ئطاو
 انو تاجلح حب تالا 5 0 1 3 ا اشلاو

 اة ها رسما يدش وصال اطمح نجر مخاطإ اورطنمو مكمل“ ف 5 ظ

 كس ا د رج نوحرللاد ا متو

 0 000 هه لا ل

00 

 17 8 م ارامي: لاو مالا طع لحرب ماو ويا روج لاكراملأ :نإزجو

 مح قفز از 0100 هيردسحسم

 يع 10 2 وس ولا ل عا

 ] ا مطاسوزع جن سم اندوضيلاكرا مارا ها ماوصم حام
 1 | عاتقنا لا نور اوعي خللا عر 3 رصاص علا نشكو



 0 ايزل عراب تحك عرطاللاو.هنارعلا مرش عاف ||
 ا ل0 لاسلكي هر 0 ضال ةعوحو

| 

 2 و حاس ل ١ 0 ليعلن فاوبنع رم 1 لي نس اهل

 ل رك تيرا تاو 2١ اد 7 م برص علل جان 21ا جلف د كام برش
 د اا“ و يدق مل لو ع ماج نا ىهو نه ا و
 والم :0ايعيازم ايمِماشامبل' رفرف يرحل ذ١ جيركو ب عراة دسكو ريشا جلاد

 0 00 ايش هينا 0 0
 يح نح :و ةنمبعتص مو حيت حج كيو حرف مل هك وكاد

 را ار اجا د و 2ك
 رار < نوشلاورم 9000 ”باتبو وجو ”عاوهو د / مو

 ا انما ناو ماو“ 2 الة او ها باتقلا
 وول دانخرع د راك عيوبك ابو نمو مدوطيت سلا طل ع 1 رو انو

 كرو قسد ولت محم وب منا دج مجاب مي دابلا هك هيما اكلاو يا ةأزلا هتحا

 02 راو نحن [لهفن اهي سحر اسم غارطأو ما 1 لابو وقر 0
 شيلا ماجلاو حارا جلاب حلا يبل .لااوأ نشل نب ضال يش خرترعالاو

 ريزتو انما صادر ناك رش اوباو موي "ارا نكت هيض امدلابو مول عوريلاك مب اولا |

 للطلالجرلا حرب لؤو تيوصن بح هراع هاش مطق نوعا ا ناط نمو ىلا طدلانرعجتجتسم) 227
 || ه 0 اصلا ناو شدو ارلا حااشلاو را حمساولا ”ءاحبريلاو قران نب اا

 حوييدو اا ءاامال اورعدأ باصالاجرلا ارا نياك حا داو ,زياعرلاب ل ا

 1 الامف ملكي دو ُش اب ومنا لام ىلط ان دولت ماب ما حام او : لط اع مانا ُلاَّرْلا

 رص ماسرجلا عننرب هزل يسوم فَ 2ظ2ظ000100 0 0 2
 ياو يحارب اسونو نرجع كيعلابو جالب ح يا نيرم مضل ادولف 010 زا

 0 لا بماي دوب زم يلوا ”دضلا كري ارطمرر ميلا 0 00
 أ جالو الل يخيل 2 درمان يقل شاور لاو لات نيِجُيَلا
 رد بابلو يريم عربا بيل كراج ,ءامدرصللا نثو مران ج نضل هيجل
 د يقم اج مالا ود حض ىزرم ع )| رشساى 01 هاني ثم راس
 ىرصلو تفرج هر تو نييبلارضنالا ناو تلى ركاو نطو اخ 1000
 بل زن ) نوم 2 106 ماريدر طم مرا اصو ننام 6 -

 0 محرر وارجو هير ١ ا وضل لع يعوضك حالا هذ و مي
 7 حراك هاو وحي 2 ن2 الطلع ومنك 0 ل 5 0

 ١ ا 2 يوشلاجلالا يخاسالو 2 دعت ءؤ لالا نفذ نكس انيالردانلا
 9 : اجرنا ضروس ؛ كازو م ميل تاعاسٌ شهلا ىلا دب يوطاذاو ُتِيَسِلو ' ناسا ة روصو
 0 ع حر رم اج ريب 50 منسرالاد ضرر قامت زميو عرش لد جب ليف
 | 0 رادو مضلاو خلا يجرم دالزيم هدائسو نئزخ يورط >/6 مرج

٠١ 



 ةررهاز بردو رووزعرتلا ورغم رص ل ب .

 ظ
 ظ

 صظطك1111لل 1 ححببببببببب ب اباُبج جا هه 2222214494201 5ُْ2225ل2الاُْات7ل_ سوت هس هس يس ييستشتسس

 اهداجعو ايو ادد خاو حداق »+ دا عو مملا

 يل لل

 | مطمن يبل اورطساد 0 علا وعش 7 :وجولا رانيا ى ماهو ريق 5
 جاد تلو ئئ 0 القلاو لكم ىفشل بكلب مال كيو لاو مشا لونا لعشو ةاطبو الجو يابا حشا نفر وض ماو بم كشالاو ءاوظنلاو
 | زياش ماتوا نحت حاط وهو مس ايو يراد تدراطاد يعلو نايك برب قل 1َزنَمو
 26 وقْرِص 00 زو ميس سلا ى داو اك ماو يدوم صوص اعل
 لوا مرد كالا موارد "مومو نم مباوتلا
 007 2 0 "جلاب نأ 2 كنها طم بجأو ب ”ءائارفورملاو

 كلا اليو ناد ةررصكج مرفرحا لا زل اطؤنجر امرسو 20 هداف نيبال قريت ونم يضع ار اطوا ١
 : وللا معاقلا للاووإلا يرخأ لارطبلا و ولام اوه: ى ١ ىلا سد منحك '
 : !. لدا دف كو تالا 0 نا 0 يكدر اال 2 ىلا 2ابل لو نت ملامح

 طا مرتد 5 ا 53 ةارحاو 4-8 ١

 ا 200006 زم اقف ابو عار سحو ىذ ماتم يا يئامو دج
 0 الا د٠ سو مل لاب نشا سلا يذل اورو ولو عا نال زباب
 وتلا وج طاب رضنلاو مزتلاو 5 اوس لا وصأاب علا رص“ نام اداطعلانيروص» ا وسو صف
 ابو لاخلا لأ لبعد ويلا خا وحالاوررطتو دهرا مبلول ملا مزمور حالا
 ماصانل ياو ناتي ناخب يؤ اع ميو ماف رجا ل6 رم ١ وزو اح وانو يوم 9 0

 20 اك كحودو را رسال ياو فيكي داطالاوَت وصعب رماو يجابلا) جلاسرلل حاس د
 1 00 راف الجر سا نات 4 عواد رمت كيتاز برس نو باك ا

 ْ جه ه مه ىلا كش ويونس يحال اواوتم را هد يو ميت علا عدت: نرإ نر يال
 جونا لع 1 كرا 2 هما حورتما) ضن

 ا 006 ”تالإو رولا عيهادو لاح دشلازيككو طلو جت حرت و ملت حرك 0 كر
 نك ان 1 < لاو طل ورك دلو سابو وبزازها يو نيس 0
 00 0 انج للاب, 3 ١ وسو دكا وص و هلارشاراوداو 5 انو يع لام
 | قولو ناطلاو رمو  نج لوول + داو ردوا ذو "طخ لح جوازا رح سم كي 2 "مزيل 1
 را اى ار ار مجال ايو ا كرم ا اوي جود نا
 دوج رج حلها محلا ان و جيب كانبح مومن اولا 1 نييولاف ىلا سم

 تاخد اوناييلاو ا "اظن يروا ص رامات ٍدرلازف متدوا,جالاعت
 46 ا[ بسسس 52000 حان مخ ردح الاو زيدا ةكرل
 2 مح اضصعتن ةزمجبك,وراكؤالاسرللا أ يا نحمر دو ناز جبة رص

 ش جاما رم يجرد هز ر0كج مها بج مم 200 0 ا يبس هم
 0 ترسل يار اروتلاطس + 2 باو لينا جاستا يلح كندو
 ظ 7 0 ا 0 ا لاو يا 1 كر 5 00 10 0 يراد: ”ارالا سحاو

 00 هر اب ل هج 2 تجهل ام
 ناكل * طاحت

 ا ا م جوج ١

 ل 7 جرجا 2
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 4 جب

 : 5: > هتك 0-7

 ضرفاو م ترجل دكة سرت جا لحلاس ل ا امزح جن هيب كي جوع قرح : حرج ناشمو موطأ ظ

 عنك حرج رح هج اماوؤلحرو حاج ركاب مارخلاو ل لفو جورج حجج حلام ميرحلا | ]1

 5 2 هني

 ايجي سوجم حرجا جوز ا رتل يرجو + انتنول حسن انداك مولأ مد جودا ءاوأأ

 احدا تجي حر هئباص سحر يار و الهمس | وهاس و يو ميس الق جرتحلاى دل
 2 00 ةمانلا هنجورتطلاو م بشان ثررضل اب اودو سنك يلا نالسالا هنو ؤ نشا تان
 نأ كلا ارجو ماددرجو لال دلك هش دج ديلاو يا ع جاركسالاو رجلا واسع ةئائيبى ا لاملا

 اود ال طداو جا وعل نحيا داو نمو زمول عاهراوكس 2
 رش هول ثول مط وحل امر ذو فرو تي جرم هي او ييلاك لحد *كتلاو؟يئىل اروائيشمثو
 3 اني داس يرفئأ نو لطم تخبل نر كدي باتوا ذانجو 2 20 0 ميلا
 0 و 20 2 لالا ير جاو ا لاواطاطلش 2000

 الا ربكم ىلا ولاد رعت ناو ابيع اوم لكلا 1000
 ايوا ا حلوا تلاوات ل اخغاو من "سلاف وُ عمال ”دلأ
 ياا الات * دك نعام زك ياو اع ضرع او فواز

 حو ولا ا ماودك 8 "باركر و هورف كد دبليو ارح ركل اسمو نم
 تبطالزم ماركا او ردا ”يددار بالو نحو هرورلاول عراك م ١ولجاو مسن
 د عام اركاب, مف را مح وراعي هاد يلا يا واوان

 01 تهور لم 9 00 2 رثحرل اقرت موكا ىلا 22 ا ماو دلل زصلاإد

 : .ءاولشاإلا داي نت حرخلا قر "او عرلطو ورك 5259 و تا مج

 تاء باز ورز نارك دان ايف انيبلاب بألا :ويملاو ع ا ٍقتطنا
 نر هزيم نارا ث مرام نانبمالا هبل مضارع )متع رخو يي هل دع
 رار رفا حوبو فكر وزابيو ناكر ماجن لجو يلج خو ناسف لالا ىورك
 ليركرلاو لهاولا اهو إسم 7 اون يبل لبج وفرك و وسلا شو بط خا ركاب يج 2

 جو كندا سل لذو عحاو تالا يحي د 2 >> ةر نكح لذ 1

 اولاد هبا جوت رحاو ريوس اقلاع يلا تح يللا زل ناو ولما لدا يحوي ولما
 لا ناو تضخ نال طيالاو يعلو شاور ضخ بدلا الل ىرازح لقتل لخاوح رككدا
 رخو وشلاو سور مطل عيلان نإ طفلإو حرحانلاو فندكااو يا محام اقوا نسي لضخ

 اج ادجو ماو لاول وب زداو كراش التت بوب زحاو لشي يداو كبس نب اخ
 وحى رمد لت ا0 ند ل ؤمر/ لاجل نير مح يح او ذو اكرم اخلاو ملا زنملا» واس
 الاجار" اننبح نطو اع(ريطو حاج هيو مل ليا رف رس نأ سرر ذإلع ُلاَمَهْلَسَمُف نارد

 وذو م 489 يضانوسلا محل نحول ومالا ف دح ماعلا حاجب كرز ةطوار
 تير حا »عاف عبو , ضالاطلا تراست لا ماوخلاو قربت هدرز مالا
 تالا را ةرل انها جريد لع نإ ىرعتأو تجلاو ير صحبلاب نى يوب هاب
 ميشو لحاف هرج دوو نلزشاؤو ا مجامزلا هيام وَ 1500 نإوا رمل
 3 "و ما جالو محاجلا6لاصرتس ل ارث نوما ججازملا زك 0 3 00 يضكوا لَ 2

 77 سالو بالا مرشد وتلا ماحلاو ننال كيفن لي تاطال قال حالا رشلا ةجباملا



 سف م ل هجري ١ ل / نرجو“ 2
 اهي ملول كك ح رد 0 حرج «”"ظرح مضلل ١ نوثحو مارخا مالا خت اىيصا 2 ا 00

 نمسا قبلي ٍي عدلا رجم كلاب بح حور جوشو اهرخماصا يونج
 رطبا يد 2 5008 ٠ تسع تلهو تي ارنا ف كوول
 رب ولابام امل ومر د صرع اهوا نينا هد لو جنا لن مما طابو
 001 دم لليد واول اهلك و 53016 : يرحم مجم لتردادحا صيد

 0 اورضفاب ماا موحرلا عر مورا ما دنإو منادي برا جاكلاو يب 80
 رمل هيو جرا اب يحد ةناتمظملا مداشإو إلا يحول اوربصرلا 0 حدر اف
 يلي جد جد حدب تراك كلاود ى سن 28 عسلخب لجل ام ناش نول مد اذ نومم<

 حرر ةنانو رو فد نحل ذي ولا اهون سك دواَعاخدنابدو نكتساذ
 2 لم ءاط لوط يحد نضل ادع زك نيطم نير رمي ركاب هاير لحمد هئره
 تال حوار جج0ءاوسما رو طرت و وح ضو وطلال زنوج او شاب حار دسكمألاب
 اقوا مول > ةباوس حل يش مرن لون عنك 7 اراك كج ككصلو انما كالا
 ا جو زل 0 .قلدتو نت دو 052000 د بام ضني 3

 5 لكلا قد لاا موس خي 26 0 00-5 ل نينا نا
 قايلاردزركلاب ا لد اخد منح 6 ممل صل ام“ 7-2 لاا قو وجرح دم .
 واخ فود تايصلا لك زل يي امسك نا
 كين جاو حا قدر وظل رش ١ ١ئرلاو+ رطل طوخ نو بلا ناتوشاو
 دا 0 ام جيم ملام جقدو ماقد حج ةل وخلك رظسلاو 000
 م ا كو ئنم تلي ؤ واجد عج لالا امض
 اارابزعو ديكو بام كاب مدااواض عودا ع نا - 8 د تع كلاسان 1ق
 00 تا عذار كنا جذي نايصم امرا نال لاو 'هرحا نينو" ربا /يزملا ذ علو
 00 »ب علام كو: رجول نمنزراو ا ميرال وصعب نصح“ د
 ش آو راصاطاو سخي فدك ود ئ عتججدذو ىلا ن# نون ازعل و نوح ردو نيلي عباصا
 ب نسيه 0 قرف و الع لج لوا هس م لاوزكسك رحارلا تراضلا|

 0 لاين ذو محل ا 1 جاع رحارخؤم ؟لي» سجق نار ناتو أ 0006

4 

 200 او قاموا قا تكل ايبردضلا ل لس دخا />وا واشف مكر ب انغر
 0 ا مانحَرا ٠١ وختم ير دا لتي زنب ىلا عدئ املا جكرن مقوطخلا
 ا 8 د >ىنعساو لعق أر أيس ارا ”مَنلا
 | جنا تلو ورق قارس ةطتم ارح دسيود نت دوش دقو الا ربا را
 ؟شطاعو ,ءلإو نا وجيل قاب ىحاو ءا ند لوا زد مل محا د لعل هَ هدو جاد
 ل 3 راو ةئلاجريم انو ها لو اج اورو قاب نم ») طل
 3 رلاوطب جوبر داو عَ 15 نيو بطر ناطل اد قبرا هوا ما *داط رنا املا طن نعل 06 0 فاي انج ل ذو زو كرك طز لاو لكون

 ١ ةلصاولا هروح اما 95

 "|| باكو ررصوه و 20 حا ميسا اا روسو عراو 1 'جولارجرساو' ئملاب



 ترتر و ا دعو حار اذ كلام جبال وب نحر ج عاد | ْظ

 يلج صاا الجلال نكو يكشو دب نس دموجلاولا ن تاك انطوت كح رو

 نوح سياف نحنا 0

 مرخولا> < ربهم 7 1 ذو يابأ : داعشي اقزثطلتر مانسلاب و ءابرجٍر جب ءارلا مضل مقل ذأ

 ناّمرَع 72[ رء دخل ننو لاذ ”قللاو انهحاف ذ حسرد رلاد يلكج
 0 ا 0 0 2 كلاب يْيملا ئبلل

 ارا الر اورمكلاب ع , او ٌفَتَسأ هتياجف 4ع يم ءارلا لح ا
 01 «.طا امو تاما اجل جم
 تروا َّ رادو ساطوورلاو سرا د كو رد و ا 01 يصنشاو
 ناي )سن هناا عيضلا 4 ءذ ياو نات ليصل هيي وحاولا ج مائجملا نوكمللاو او فاو كلم

 ميما ذاع | ساق“ .ييوعللااوحيجرنومج وجم سم الاب ةملذو ءئاجا بيا مرا تضرر :ىزذك

 0 هنيو حاولا شرطا فرو ئؤنلا نثوذح جابر لاو ياو جرد
 ور زللا لذ هكر معراج نا الغ دلك ديو دلو لاتكون ازعما ح
 5: يلا كلاب رايز اب تاو ازندؤ دلال جين جيو رع اور رح 3
 0 0 اساور هاطعا سد ل جالو الا هانا جرواججر هكا 67 ع نيحا 7 ةيورغا

 را لينه يوؤإلا ايه نيهاو اوفا مجالا ماو محاجر ا جوج لأ وح رو
 راح رعضا وادي ىلع هينا رفا لع نول وحلا نمور اأن 0 املج
 ىلا نارخلا نيل و توج حاخلا حس حتر +201 اركرسا 0 تبي نناشد ترو راب

 0و نانو سواها تخرسرعلا تحيد طرسللا الاساور صا ال 344 داو
 0 -10انردئرامزعت عامل يم اي 0 /رروصإ 0 «ىددل طاع عيدرفإ بج ع
 2 200 ىطلإ يلع ياو وأ «رجوم مسالا كرار كيبل عز مو راسو 1 ونار

 24 لا مراثرطلا خرشلا كلا 6 كارز يسب كو نجلا سس مدس خلاب
 هند حدر ب ىيطشلا حي زفنلا نيزلا نيو ين ةاخلازتإل نادت حاو دج جتنا لبو عسل

 زملاي طول او نر مج كالا لقول فاح جل ما نانا نأ ىو

 ندم صا ماليبو عيصلل ىثأي» تح محلا معدل جوسبوا موك يعوزجفا و نحر رع الد قرا ذات
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 نمو يلز مارا هجن حد ا رم اباد لؤرالا' نطو "القا تلي "حا ياحي قم 7 ع

 مسلك زحإو وضوحا طنوس صل كلا .عئنيلاو ج حمد حر هدا نرجس
 ناو 0 ببال" 0 ا *نعرتل ارجل هد مرسلا كوز 2 تاااهوؤرمبا
 | / نب بالعز ومو جول 6 لاو نع صادرت نال وح لتس وما جراوي لح نف ىصينرون و ووطس نب
 / ب حويبجلا70ةجرلاو بكي 710 مدلك نا فضاطو نئرلاو نخل جلع هك كب 0

 زا رتحام اجركم اطار يضرواو حلععرح وس ل 1 /نياو وَ د رع

 راجي يا د يدلي كرر اأو ل نا :اناو

 توسل نبايكرلوت سيظل يو لذات 2 جلا نو لا يس راع
 تسخر امالي قعر تيدا لاير فا تاق اتوا 7
 0 ال رد 7 و ا اير

 س0 ضماو ىتكمل هدومي لهي او 2ك وف دوطندا اهو رظرد يا ايل

 رب

 س رت

 9 ا 22 ا ممل ا نيش اك تلا



 0 ١ تالا دع مز تع 72 وول جرهم عشر اوم د .

 مضر اوولاو نع نوتة لاو ب جرعف رمد كيوت اووحخلا 221 3
 0 سوت طزك نف يحد أو " تنير قدام هس ىلا ضو دج ماو لا
 و 27 كادر ا اح زيدا ىبت نينا جراب نه اني يروا غهبام ركاب
 لزم اوشا ع 22 م1 20 جا ةرىظو جت (ايضلاو ىد لسا اذا لحا ميكن و لينكد لا يعل
 اا حسو 2ع احول جيم تيا 2006 42 او اا نك مابك جاو
 رووا 0 عنق حو ويم لق هس را ياطو علاب :كرلاو كا -يلاسالأو

 ناوق ناكر 0 4 اوم ىو را حلا نعرحلا» كونج عراب 00
 || ييفاوشداو ملا راو ار شا هبل لكياو ناخد رتب يطا ليما نازل
 ولا يلام را هنصي أ او ىنصط رو حار! او حاصر 8 م
 بارد وج كيلا اوم حجمازلا هس خربوذ جان الجيب ضال«, دانت اباد
 ياا تنزاو' مل قرنلأو' هطجرب مت : حس مخ 0 طول هكر حت رتا
 روحا دعسزب كنور جوا ناو ركل ةص وأ "ع1 علا ناَيذ هو ىسبوداو ام رقما ىوينيلاكأ وفنخداو اد ناجل نيرط نإ نانا اج اودواركلا رعب نئؤاديرعنغ شاول عبو وا ترص
 1 9 هيا نحر حداق هك الو تحن ناامو بلك رطل هع نيحرتاىذوا داع
 برتغال ونعم يلا جا طرت شكرا اب طنا دانيا شى نعمك نركو لتس اوبن ذر درج نا
 لج ماعلا دلو مالا وبك 16 و ن1 راهنت ني” ةرادو 'ىدمؤش ىةرادؤاه وس
 550 ايل احمد علحتاو هس نللرع د م ا ا مامر يعم مو
 اقبل بوم ورام امر .ذاذا 5 :تيطلوبزل مامرتا تأ والجر نو ضرلا» هر لع
 0 00 صو نضل ارض حسرخلاوا ىنم نان شارل ام هد نى ووصقلا نحو
 00 انصنلا نيرحألا يرحب يره دم حماس خنهو ءارتذإو ري باع( ع
 0000 0 نزور و ىنغقالا ةورحباهرنحألاب ”جورلأر هكلا+ قارا 2 ل اسال ع غو خَذ لف
 لايك والات نجم نلانتالا جوك متو كامو“ 0-80 وشاكر 07 2011
 | ا تالا 6 هرج نود ئاجاف حسو 1ك اهوا .عرل اعشلو حرفا حالا
 يو ا رمش ١ ناكفرلأو 200 ناهعواهر هناا ةئحارلا قزح يطل ناو 42
 جاباوعيما ج بخ عد ماقرو 3 ءاو جاوا جاو اوضح 2 نطو كام لارض
 0 ةواضدي تسمي مونرو“ شلل ا وِريطْلا ئيشخاو دول او رضلاو جدران تعلو حلاو
 ٌْ ا يلا دجورختلاوركجاصا حلاو 2١ر١ حل ارنا سيرتك يم مىيوا خي جا حار
 لورا نوارطاوا كانك تنم موا ارش اجيحت اغلا اريك احلم راق يما ىلخ مقعد
 اي عماد زنمال للا رسب ولنا ودل زب ني اوعوراولاد كيد ف زر اودااو
 ماعلا هيفا ساوا مَقيو لإ ناس نا لالا ركنن ىلكو لع اتركرم
 امه بوتشلاوتارنالاو لالالا6 كلاو حائيتحلاو ميلا مارا 00 راو نخر ةداطو 0
 اك يو ا اودو نجح باو ا حما نحو تي 52
 د حا وطارحو كك يصر طبات قو ابو وتلا حالا

 اذ اباوع 0 "لالا ف ةراتكلاو 7 0 70 وحار



 1 7 ات ال حدو حارا ذ تراصو :اريتالاو منو شعل هرلأ مج ينعنصو تام ن ذو اتنرلكاو هل اوأ :
 1 هراث يزؤخلا او لاط 1حفرتد عراف نما جر دجوويصشاو يطمن

 ايار ماكس واو م حارتشلارخلارث اجو حورراسأو 'نيااكرس حلواسالا مهن رس نام

 نيمو هللا )حز سناخلا كيلا يلملا نم نين تضر كف وسلا حاترإو ةمجزلاو طاطا
 تيقن ههنج البو هز نم كيا مولا نانيلجرل أ نيبو هما نهزع نأ 7 نيب حجوا لاو 20
 ا اتم طعما لصور شانك رو هال حم نحل محار ار مار ورمل حل حالم حف

 2 خجلا نهرا سوتزفاقا ٌىَح داما لسبراَنيلا مام دريل ثمر زدانلا ةعاشأ
 3 راو رحل م 16 نارورعم كزمو مخور او 0000 هاجر و محارم ئم نسال
 اوريون جحارلاو امن 005 .:ةلازمثو ةضك و ١' اثرلاب قرب مي 5
 0 6 ا نكرم مد ”ىبئتلان أس 93و كنادخو تكا محاطا محاشأو جحاورلاو
 الثك داتا لسللالا كورلا نئو) يملا ا سس "3 سأَو محايد قاعي نا واجلو

 !ةةراخترر هر هور اوموملا درو ل را ا ونأو حافر ينحل ن/ حايرئارجرجم يع حضاري
 الا ءارحو مس , كىخرلاو نط! رجافاو تسفر انما غار درلا اورو و وميك ركل وفلا تضذ
 اول حر تو لاهو رطل يذبل درزلا ىلا ذأ تئماموا دارا مانحلا نى رمد يلا ةانصيملا رص رمد
 02 ماش ايزو هن م كتسم نتعاون داترلع نيدوحلا ناب اخي جو حلالا نيون لس تكرتو
 ش ا 2 نوع جروب ند حلا ور ىنهولينط دورس هذاك نحو ر تس وددأ شووي فظل

 يم اطو غيرو ا 7 قرنا 00 ةلسط وو ةلمو كيرعلابو لامس د كبد .ناورلاو: يما حور '

 راد لأ نيجابرلاو' نيا حرفه ناني لمعال عناب“ يجرى دنا قانا
 اكسر با يب ننأو نسجل ثبانل كل صا علي ركل نية طاش اووي نمإو 500 رشلا نا 50

 ١ع ف اح ماكر نم لسو :لاثالرح لَ 0 نبحو لاف لي رع: لجو
 يوتوب :مايرلااوتون ورشا 2 ركاب ورق يردد مار ةدّيكم حارب
 يعش بلو بالا جاور دكر ويضم رطوم ا جاكبف ”ىلاوعلا ميلان ماكر نلتخإاو تونر خ
 4 صن 2 عكر ابد حاطة جامو ند روزا جاكم كارو ةلاجتع ا ماع

 ع 22 سايس قاصدا ادت حا ل فرجع اص برس شرشف نام زعم نعن حاقرو

 متسول رمل اويئدراعب اخ رو عخو ب 0م بسند كدوحايرل يللا ودوم ا نيهاولا نار
 ل وايل هكذا ىلا ب ءاعلا تحيرمالاو قا هيب )كيور وتتم ديو عت ونم حر
 ا الابراج ناو 2700 امر دصم خا راو هوما جاقزاد بيج يضقاو

 0 عراد ه اللا ان ا كمل امه قد ركو ابرك '

 ديويولو دذجي صو هدو ار هكون حام 23 رسوإ نيل سابا
 ولا حرتطو هجن ضكج بير (و دعبل حار ف اودي منه جير كزن هو يت تاتوتع ركبوا
 00 قم للا حينما نو دش | هرامصل اهيا ناز ممك جور اورح 3

 ْ الا طنش أ ورمل وص ا طرت نالوا راو ضرما نع وجال طك حرت
 قهرلا اوريو دولار شاول” 000 قطن وك رورالا ا

 رلاطلدللو ممر اروشولاو يوتصئ او 0 جر ل 1 2
 ا د1 اوناش وصل ا نخا اطتام رن وايل ١ نك دينا اقع ئرلا
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 ”عزتلاو لورد نوم هدول زيت خلو اما وباضو مذ ةورجت ل مسجله 6م لترا علا
 ويبوملا ةفاثا حو ناو كرد 1 جلاب قرحا دعب رس هارد دكا دوت

 هت ئشاو هامل مْ او دعاتلاو قطورلاو يات طمالا رت ور اح دارلا محا 6
 ناكني فاح اي ا اًرسهضدو (ىياهرلا ماورلاوماتكعدِم هين
 .ادكا“ ا مبهر سجاد“ 5 :سنسس ]ل . ناب مو يو

 ميعاد ايرون تاجات تا اهيا 2001 ٍماَبَسَو "راسم حوبسو اس

 00 ا مدا ناتو فيرس انكر ١ 55 ,عاوسلاو روع ساو
 رع ركود ناتو ؤَعاطع هيلا بلا وقتا ءانسمول أ اناا واول

 اراب ناوين سوني ل 3 لئسرلا داوود جانب ناشر «كنغدوا كا اع ملعأ نس
 عسل جو ن ناو جيلا مضاوف نين .ا كيس ان سو جيل قاس لجو يو ص

 ساسة لرمزدوؤولجر باذخ يئانو هي علا داصو 100 صاروخ عسا هينا
 نأ ك ونهو كصلا ل قلد حرمدأ و الو نه هابل اوم داو ل ورلع
 ها او اون نوكسلاو شونين ايو مج را ىللأ فيضعرصْم او: *[ارعل اوسلو نبل
 ثدمادساداحادوم ناككو؛ ديس يتمم هاك رنا ناو "اع دعتالاو
 م جكردو من نزحكو نازر جاوا عدمه هحَوس دو اوانحوب 2 جوتي عانس

 ليتم كيلاني رجلا نسا يول ناب يعول حرت لسور عسر نا نلحنبدجاو « نط ورلم
 7 دخل حس كيل ارث عايل بعلو واي سانجت نام اهلنا هل
 لج تسل اريج اوونعملاب ب 276 شاد يجلي ل نيم يلا ا
 ملبس ل اورد. الاوائل نبا كو ”اوطار هارون طعخ ارح 0
 رار ذوات رطل نمل ةتانلالسالا نا *يتلاو لذ رو 5 ا

 2ك مزيل او داش ارا هالطت دك لحررنراؤعملا »زج ا و رك مد ا
 :ةضلو روزانا هداج ور تيوذزب ن دلمشسل ا

 يللا صوم ميلاو داوحل رس ردو دان اجو جاك ميو اسم حاسة ابو «ىعارباطومش ناو
 ا 1 2060 رايك عضال باص 0

 4 0 0 ”ايلا! اوءئيولالع اضصلأو اخ ااوزعرم العكس
 يل كراورارزك» ناو هكتارا ١)اٍلطَح و جوشو يتلا كلا كج او
 ملا هنعاسإو حلاك ااذلا وسيول لاح رت لان مدام سكرت فو ديرما املا
 قرط كرا لمه تراب وطالما رطب رحاو لوم اكو هؤتماور الا داو الا طري مائتين
 ا 00 هارحا جو ضد وجل :اريكودماو ننجوركشاب مرتب و را وجاد دارس
 د ادخلو تنجو دايز ملاو ىلجي مارا قلت مدلول هيراو رشم” ,زكو ايمو
 04 او ةوبارتلا مىّررخاو نكرم ولالا ةدوكو ايمو ارد اكس ام كر دارشاو و برشلا

 لاو قيما راو :النلا ئبرطظلااو مدلل” مرطب قيرطلاو اه قصرا ةحيتملاو
 حّولسو 0 طلاب نشطاو عالش بولو للا اهطوحام نعت
 20/0 تدار را نال يلو تم يمول رب هلسر نك ينس

 2 يا هدارلاف ىئومتونا اكراانيبلا ىف كاز وورجرللا طلذيورلاو نيل انه

 وسوم ميسم

 را
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 هل علل هامل مساع صو
00 

 (ماو ءدل ا ةجرسل اررسلو انيس اظلع ال١ اهللاقب ةعرسلا لوو لسرلا لإ. ءاملاو اهلي وه ياو فيت انمي ءاخلابأ |
 سسرذو كح ابرج ةر اميرسزتو بلكو رس لاو لاجحرتلال بيدلاسكلاد اذ اصوسل وئال تيس ىئع اهل
 | وذو بزاللا ل١ ناجرسلا بنذو نيحاوتسو عايضكع لوسو نائكع لوس مرط ءسو ضوح ا نمد لن يرجج
 ةدوسو نطن ثرح جرشو بو لعرهك حرسمو ةليرس هوم اي رح حرمك ع رسو نما باو عرسلا

 ةلحلا زن ناثلكو نيه اشد نب صنحي لدج باديبلو سو ماطعكو ناشلابوهوا ةيباير تك رسمتنب
 ناعم ليتل تاما والا و كاَانفي تحن رسل« عانت لهئرسد نالاعلا نبل واب يككو بخ

 انس ايضنلا كيف نقلا نب او ميول لسن لا داتا موالح وسكان حال قرن 7015 كولو ل 7 هر د هوه ارى 2 كارا للا ا
 جلس جهلا رسما :ماتلا هبرقسلا ةوفلاو اسس اد أ طل وا وؤكلاوا "ليوا قالا رسكلاب ||

 "نسب حو ويلكدلعاو بيلو غ خس ناش مش[ حرس اها حورس وب حاولا لطلا اج
 هميهتضاو هوو سب كو دق اثلا بحاصر سائلا ) لجموقلا هعَتْر ينفض اعَر ةوسفلا
 نم ماعلا وس اح وطسلا/ ل سبنل[لتل عطسل اوت عماَسر الخ د لبسك اهو ديل
 تاشلإن قرف اامو تبنذثامرلالو سل ءىوس تعزو ناقاو ببذ ئيزهار يطساا/ وااو ءزارز و

 ججسنجو د ىفشلازولو داما عم ناجم ابلعط اح هافصل'دابخ ا دوو كرك شكو اسنان ٍ

 لسحب طسروج نادر وطالا مك" ساء عع ضحايا لا طم يلفمد علل موخن نيصعق حاد
 ضيطخو ال غساوا لص او | مىعشمل ل بجلا_زوعو عوهسسللا 2 راب

 خاسلإف سوهو بصنا انا سو اجوؤسم اوفس عهرلاو اعوعسو[عس سرا مدلا خس ونَس حب
 سس ًابعلاؤب فلج وا دحئارب د تنارربعو يصف او امعملا ناتكك حافسلاو روخل :١ ئاسلاو جاعنسلاو
 ترو اطيلخلاو عسالاا د 324 0 بروق سو

 هه ةسمءو انو طخ ا احاه سا ١و راو ايس وسروو رلعردالال عزم سلو تير ا ا زيو
 00 كتل ماا سس مس
 _رطعتلا معلا ىلسسل او مست لا َواَصعلاو ربو الي سوُملاو رسل )و ثنوبو امديرحوا ببر لا لا
 | عساي بون ىهلس ماس ءوانورىلساو عنك سري ونيل بززلو حالسود اس عبو عالسوذ موتو
 اوك جيل اهو ول لسا نر جزعتاو هبل معزول لبنت عيال اير تن
 ا فيي امو سيخ لفسا حماطتد ب او احالس هيلع فيشل ١اس نرد هلا يتلا اما يلاوو

 ا ور و دمسو لابعد (لتنو ةمسي نإ الاون نيل ذاكؤصحزيلسر لسن نركب ال

3 

 و لا لجيل احا سل ١ حدرشم مالا ع لع وك حسو السنع عسدتو نمسك رك
 جدل سو ضرع وطل توام عمولسلاو عيباولا اضعلا ليماشسم اع اتسناو هزرمز و: ى اويل
 م وجو داجبانلكأحارسو ا هسو ةعوسو اوم احس حاس ركك حل عش ودارلاو همهجوو تو

 | م حمس ريو سيل جامسووشو حارس عجزت اله ياسو عبس عجز يأ يسر حمو تو زعصنو عصر يمس
 وبلا تاس 72

 | بساط نيزومجرمزب ىئمسواعيسم ى ا ناسك يسم ميثذاو مدام وس باكو ءىاسلا/ل هاسملاو

 | فوض ساماولها شد اوعادتو ةريزغ:ديدم ارب يهتج سمو لانه الكم ةاصاب او دهس يسد
 | ماو ريلع رتاراصونلا مواخويسل اهباو ريو ةرزعإل جس دوعو ب اعصتس ١ دهن تنام د يارلاو سن تلو

 |ةيينو بيل كسب ذة برم تيزف عوار او غلام خش اجمد بقلبو نيل ابر عريب
 | ضعءاجوبسو اههسو اوس عنكي ريو عسو هط سس عرطلازبو ملا تزل اهدعارب تيجو دنع |
 ١ كاد اما بج بترك ا هل هس اسك



 "ىضلا شب اص او حرحادلعو دور ست ع شلاو هدرز ذيط دار نعانالدو حيضتمونيعانكو |
 ىو او نببلاب تاس ناهتسو هتمحفتسا يجو ازك نع ىسينتساو مس !ريزكوولحلاو فرغت نا | يف طبضو الو كي | يل عسل /و موُتسلا دعب كفرابملاب ىا عرابلا دجد خئاسلاب ىل نمو ريما ونس |
 ميحاتلا هَحاَسلا فلا يبحر ةئاندا ركلات | صسسيلا ل مانزل نحس رطرو ايريروكيساوا جو ١

 راظلاوزودلا دسوق جاناجس اكس عسا ماس تاما شو َءاَس جوبا لود يب اطنو
 حابسسلاو رم ايل ايري د9! هن هلو تهوميب ناسحؤسلابو طا اسكن مره اظلا ىو اه اد املا بس او ا
 رز احوماقسماو ترو مرعب علا هنو دابا رص باعذلا عسا نيس عويس هرسكأب
 تيوط م ازمو دورلاونو دارمازم ]طل عيسلو دجاسلل مزدلاما م اصلا جياسلاو ميو لك افي ع يجس يرش
 | رثحاو ماكل ار نايس بنج او نطبلاز لصق ىلا بريل ىشحول ارا ا هر اغصل ا ةرطو )رك رش نردنملا
 | نم ايسيللورزولاوفن ءرتا ءادو اع نوكعسو مالسل طويق امي اًملبلاب خر ندحاس نعل اغبو نصبلاب
 سدوطلاو هازجا ارذه جاساو مسار ف اندو سكرطبو قش شيسونل او عشا لاب حاشا يزال اة سلاو ميلان يسم

 سمانا هن مال ل اقم افك اس مان و امو اضدأ
 موس حانلا جنكس رفع اع ح١ كاشملا تن كرهرسلا يس اهرب
 ىعارلاو داتوإ نيب هدم راجل او وس عنمكومر كك شدنو ايرطيرع امجد ن اعل عسل رلبوطلاناهسلاو
 ىث اوما اهتو غفل اولب لا نمد وعام لام حابس اوانبل اعلا باسل ١ ريو وعشلاو لخب اناا اعيد بس
 انبشختلناذجسلاو اير ع اصحنلاو ني ويس علا اذرب يس نو وونلا سيكا روشنملا عل مشل
 محي سبلاو مرسلا, سورا لب هلم شلا احا داو نانو بلف ري رعم نادبع جيلا رلقنلا

 تس ايرعلازبو نا هشحشلو عاش اكروبزعلاو عاجلاو غيلبلا_بطنحلاو قلخائشلاو عاشت اهون باول او
 مهنصسو فيعني ارم ناو دن طم د از بسائذلاو ما نس ايمن ط نمل, يباله صرالا نموت وصل مر شكلا
 0 ومالا درو 'توصوز وم ا ييشحتساو ناين حشل ا( وطلاو عبرسلا اطئعلا وو
 عاش ةزماو دونر دج_ععبلعمطعل ع يالاو موملاو متو نيا سرا العاج اشو ةنضلا دحاشلاو
 ليلا ليلقي احن وار لعمشس لال اجو ا تعسو حصن صو 1 سين انتو ايناك

 منا, عثدنمو عسا جدتشم مل انحرم اعرب هو نم عنكم لشي عر زع دل ث,امو ىونالم اهم دنزو

 رح ا فشلاو ساو مد اشإلوزمرال وعلب وط جدو دقانو ريلحر رزق لسا موشن اوى كزم عساولا
 عم كرا اهني ركبلاو نو يد عرشك ع نو نشك عنك حش نيرولا ريو :لمرطلا قوام تول ١
 رسل دوور وهام اسباب مبداجي ىال١ ابظلازم رشماو عزت اك فلام هملول مصرس او دحسووشلاو يعلن
 اظفاح عراشلاو نيبال يق باص حشمت نب ةدوسووعب انا ناعامهنب ريكو رسل الويل جرتشلاو ب ارشلا
 1 وو را مولا ا
 كر اضيالا وشو انبي زب درحا نبن جر دبعدبجوداو نايس نائلوسزكو ثري ا ءلبسٌماوْلع عارم توا
 رسكلا, منيل دار لج ناثوجم نايل ااعزبدلا ةيهو كر كئاداعو ىوفبلاربحاصريرطسل
 تر الا بهاذلا رستم ا انشلاو لب لس ميظعبلا ليوطلاو ونجا يحل الجرلاوهو ايطيرع اطنلغ
 | دع لترسكلا عامرشو ىارشو 0 ل يوطلاورعرس اكىوعلا سشنلا
 ضل عز اطلا دبر شنو رسكلإب ع نإمرؤلا نبننما خر شسل امي حاسم وجو انر بيت
 ,نمحرتسم انوي طببل خلخال عل أ شنللا ايكس بيت الو زلام ورحل ١ع تنم اعل والو لوم

 عولاو

 ير سي



 يمس لع ع ميل يع عملو ل ل همس مس سمسم سس

 تراس جنو ركل همس ناقس 1 يللا يعل راو [رسسلا نعش امظعلا نر عسل ]ا
 ؛ امحَو ةهشل) للاهلي نم قش اسو ىجخرن سرك مو هايبر علا تيزنيت يرسم

 | غفر بطلاو ءرشكمعنكو هش يزوشلا يش الاوةرفشل او ينمو ةرلرغنلا ةرسملاو اههدط لاو لكلا
 | عابت ايس لاهتو ضايبلا سلا معاش ةعجرو ضن لحن و او يشك ولوسملاو با عشار لوسيل صر
 ظ تايرو يو وسد نركاجومش ماهو جو حاقسل 'و ةحابقلاراحو مم - جيرو نفيد ىعبو ا
 ١ بحر لحو مَ اس لاسود اهفاوشاو احر ابوا بالك عاما نول فال عين نا ااا
 ْ دعي 0 اسلاويي نبمدا از 0 هلال مي جبابلا جارمبط 'ىأوشلا) !رجدنمك
 جيشا 0 شل و يو اوس دبر عمل | عب انش يرتب بدلا فيتا اشلاو

 0 شو نفخ بحاشلا»حانشلاك نإ طل سب عسب رجال او ىر اكشن
 نارا اصاب درو زم اشار تمر اوت عون ْ

 يرطب ناجشلا/ب ولا جاشلاو احا كيو حي اشم عيا كو هتجاصرع عاشو عاشرفور زج او
 رخو رادج او لاس ع ايشل اء سروتلا] اوحل ايو سمنلا دول ريؤلاو اكل سمت ىلا ورسكو
 والربو ثور اانا شح امو طارسا نب ف سوبر بلي هروربؤهترش ةأمرسكلا يشل او شرك
 | ميشا تشرولو اهوبشلا و نوبي !نوئرو ا ل بسب دكربرجاو سحر دعس حاد دن ادركت و سون
 ا "كل عاجل !جشل ال انعاشو طدلتخاو  ذمر تصر يئ) مورا نعش و احورشم لاو
 3 عدرا اتاذو ةليزجلاو سايلإب عيش امذو ب اضم مفك ظاهريا
 : "١و كثيللا بابكم هزحا 0 هبل نمهتت لرب ان اسلاب ب اوس

 5 00 0 ١ حرا واوأ علا ع
 ؟ ,رهصل اًحاَبص عاب اواحاصع ضار بصور رزياخر ءداصالا
 ٍ 0 000 ,اشيِبَص

 رببصلا) وا ةيرشلا]! بيرد فولوا محا ١ واوسو صدق ودغمب تلعن امو حيو َةادعلا وفل دهضلاو :
 الكم دقو ضرعلا نانتلاو افنوفلر امزلا عن ح اهلرم 0_0 ح اصلاو تقدم 1 2 0 هكووسم

 ةادغلاب دولا هقانل ةجوبصاو
 2 حاصو عاصو يصوت كو صلاح ا

 لاي الاد امضعم مالبغلا أو موصلا 3و 1 دايس[ م ناس واب و ب
 3 ل ل 0 2 املا دارج + زب نملك ارز ص اوذ ١

 سس حاص مدونات ثري اصلا وخله مالا فلان م .اصلاو حستساوصتسا, ناش |
 نايا لن ابح نام عض عابصو يجزي ع عاصو ذو قطب ع ا :لعش عابضلاو
 1 تحيتو كم صلاب عصماو ميريل قدرت ليج داهم بيب ابلغلو مرك افاعي ار يلا زنا ذهل ْ
 جت نيبلا عاّضلا حلاو نر ضان اوا عم : و احابص ابا مي مع اوم م ترس |جيبضن ايا موق '

 حارب عش وصببحا املا ني ول باقو عاب جافا برس سيء جعن يراه ْ
 دلو ٌءييصم او مهمل ازا ان /وززلاو مسُسس ءرابو هلها صوص جاعص اهمأ حاكم ويم |وهصو

 منهورشا اميعلإب قيرطلا حاحتو نهلازم_ كوش ااءاد| يمحتصلاد عاصحقلاو يعملو هب جا داضلا ش٠
 ينرحانر لا اوو للز هلا هوعتالا ةطقرا عج سس دمنا كبس مو



 كب _ بد نسما سس سس حس سس سس سس م سس

 2 ات جسما ما هاج يم مم اتم تل يدون اا نت طل ا 2 حل م م ل ممل
 .رمرص اورمددو بلح سد جن | يم عيملاو مم موكوداو ىىط نم متو او بل عش نب رّلا ين
 تارلاو ايلعبواهيصحت_ومالا قباق و عبتب ابصد وصختو رص حت جرو ىاطلا طيشرلا نب دسال
 حصل | غب وص عبر اعادصو اعوص . رباطلاو لصرلا حفص ]طاب ه انعم مفاضالابو عح اىصلا

 ح دصلاو ذيخاندل ةررح بير علاو معلا ةصوّصلاو تتصل 'ايصلا موصلا و عالبصلاو عقرصلاو
 ةوسو ضع جو بايئلن وجدا تو زاكي ٌلصلا ٌعيغصلا الاد قاخلا نأكل او لهلا لع
 نلاحرصل ا تصل 'ربوشلاسؤلاو نزلا ىؤ ةقان عريصو دسالا عيصالا »سكان ناطيرص ج
 مئالاو حلاو فلاب علصلاو جرلاهى | تزهصلافلارررقلاو لباب بير تخت لاعرابلو

 ا عادوا 8 ا عسر هيض تح ١

 عطو حل ارنا (زمسو ٍضرعلا تءالجن حيرصتللاو عفش ل لو باوك سالاو ةهجاوبو ا
 "بر ى ال درهم تراصو تدع ئ از تحصد اهدبز تاهدزم اى دعتم مزالقحلا فاشكئاو
 سو رج حئصلاو حرصك البا هدفت ناب حداصو نان عصناو باع الب ثيووك جرتصصموبو ضل طلال اجي ' تال رو ةصلاصلا؛زيل' ئيفدتلا وزر ا زينا يحصل ذو غزرتادقانلا عاوصم او بيرلو
 .نصحرسلا ب عابر لكوب بز اكر يامل ناو لوح او لش ىنبل حاو بنر تسوغب دبع

 لاسر لاح داًض زو ىوتل ان الل ١ بادوسو زعجل م دوسصلا رثكا عرس 00

 3 سير 5 ف عطئابو عدخجالوزلا يلشل !ددرشلا خرصل !عايصلا
 نمو كبج ليم و معضم رجلا نمو ن1 صل ١ دري محلاردنورل بووسن السو عداه
 بفعوخلا إال او اذع هنعو كرو نوعا عنو تلج ني عر و حاغص (جرطنو هنورعئمدسلا لو هجولا
 هاعجوشلاو ناب ارش ١ هاف سانالوو ءصعبو ١ [ّيصه مرض فيسل او رع هدر لب اسنلاو ملع اجرما
 . ايبا بفداوْنص ءقانلاو غصت ظ نر الا ءوارىلوادحاداجورنمحصللا قروو موهلا» زيصلا يرو
 .ضيعلا مركك وصل 'و ض/ و عوشطحوور ايسلا ععصلاو ءاكاكديل ان نئالا" حاصل او غاضوو
 جنسمو مصولا لروما ثونالا نو تولقم او ل | 'و مهبسج ابو سار بنج ٌنإيطا ىرلاو وشو

 أ

 نيؤةر اجو ٌءضرعلا ولاد هحاولا بابلازمو خوسإ)إ] ص عافصلاو | يفصب ال كرها | 4
 بوو عو جتافصو تاحامص ج |ررتس١ت طع ل١ لس الاو هو انامركح افضثاو افصل الئ ارو
 مكر سة نهصو و قيفصتلا عيرصشلاو ث|وصم حرسكو فيسلاو مال !ليعك فصلاو ةورذ
 قوما ع ىسللاب ميشي ]جملا ل كيو باك افصلاو ةنبرإ ١ ن دوم الا مهاب اثمو نشح اعززورعي ١
 علشلازوع شح انواواءزحةام الكم افزباع حاصلا يلق يس او ناون ماس ابو هعاستا امو
 , مركو عم اكو داسفل ارض ح الاصل ١ لع يصل الاو ان هصو حصا عدلا
  ةعالع و ثنؤيو !مضلإب حاصل وسح لاو فسم اهم ريدا لص اذ عاصو جلاعوردكاب لصومو
 ماطمك المو طم او اح ا صو اح اص١و احالاصاو اهل مو اصمم اضو نايا سلا
 كساب نمو عنيك صنازهو دسغتسإ ضيفن عصش او لاملا ةدحاو ءىلصلاو توري
 ةاطيرعرولا انه دلصل اود: ول سو اعسكع اس طصل !ريزكأ لص اك صنو |داصو حالم . وسوم 5داوؤب لص امر سيرف هرج اًضلاو ناهغص أب ل نام اصو ثري عالصإب عددو

 ءصرلص

 1 هي - لانو وس ب مح ندب أم لاكوح يع رص لبس طوف ضللا سرر ١ ”اقنلإ نايا فيجا م بولتلان مو هافغو هنهبح سبام لاطح بع رم ليس طوغ
 || ةيحاملاءداضلا بورما هرم ادهن حلاو مركلا حونصلا رنج | عسلا عوجول نيورسمل مايربزم سو اشلاو

 ا



 زك ضر بخ ع دروس ايإوطلاه رب ] كر عزب لاو عؤكلد يسلاو عزم |

 ا 0 ا ١2 دولصلاو ثم انالاب ٌدص اخ بلصداملا رعند حوزطص دف أنو ضرع حردص
 عاّباريالم طالصو ضيعل) طالررلاو طلصملاو تعش ١|لا تممضنلس او ضيرغلااهيبو رظضملا
 خلص سور ١نم ٍضْيعل اً غاصل !و دحاوإلب ملشلا غالصلاو ايلق م اردلا حاسح عطولصلاو
 سارلا ياصم :يراخو هيلح هسار ماسح ٍضلطل) اوا ياش دبدشلا اءاصلا
 اههْعو ءلكسل از ل ظلغاو ميزم طوشلابو هرحب هغامد باذا برو عنك يضل ١ ء ىهص | لع
 ابوانتإع ئشاع عضو باز يش وربولانودةبادو حاصل ا( لاو نانصلاو ينم ا قرعلا بذل
 وب صو عناصرصر تالا ساب لان لانو اي ار
 ىئل كر صاالامو اريعتوحداصلاد باصن ا ديوشلا بلصلاو راغل ويلا خيبمسكعديصلاو نع "ا انيوي دا ضويوُشس رو صرفاحو سارل ١ تول او علصال او نيصنفلاو عاولال' عي ديو كل )|م١
 جحراشمو اصل ال اسكرب ناومص لوبا نضيولا جا (تدنصل هج اروي طلا سو رمال عدإصلاو
 ضنا, ايراخ ناك اَفلا دهبحموار|بجلال فس اووداول طاح صلو عع حوصل ! حاولا زا
 صخ اب كو اوصلاو نيف ١ جوصتلاو هدلع ارم لعل سدي زاو عصسل اير عشل اازنو مصر المشتل
 .َيَمْس ايزبابر الو ادد كن الزمر ١ حاصلا ل علطو نمرالازن خوبخل'» نمدلا مرام بلع لغابو ليخ لا قرغو
 ١ ناحاصو هاربا لانج تاحاصوزمرا لع يراج ا ضيافلا عاصنم او راش إلا حاضاو يانتو نم
 | ثععَشلا رك احوص :لخنو سب اا صلاب ناكوصلاو شرلاق يفع ب ررخ باضههو لبجتح اصو خ

 5 ىستل ا نعوب ناصوصونبو حاضئ ا ىّوُش د همو ناريصلاو يلاوركأاب جايصلاو ةريصلا» حاصل
 دوهنعل تلاط را تحاممو ضو طع م وغلا عنز ١جاصتلاو جاّصملاو ةفاطلاوتقاب تفوصلا لوي

 قارا وصرح اًصلاو بازعلا د ئيصلاو اوله مند اومزف مع صون صئهو لاطو تكي دصوزحئتس ١
 تل الو الع تفواوتاابوع عقصلمبا مهن رربكاو لانو 'زناو عرق تضل
 بكل ناوصإ١' بسس ةيبولإرؤم فاصل او رمابلاءلخغاهنو لعوإ عوز طع ناتكك ع انّصل اد قَمْست

 ١ دما ل. بدم لا درسا شم لال #2
 اح ابضو اهنط عنكل بخ ا ١ ىشلارائلاو بّركل ١ن وو تدعوا ءي ال ليم ص/رسبل اًوص ارههاوث ع تعيس |
 تحادّملا ناجةحوضل 'وثدحر متو بلعتلا توص راو دامرل ارمكل د يضل او وِضنام غل انو رز !|

 نوبل هش دللو ىجراخا نح ا ئوز احللو ناار روش لاو قيرشنب سرفل سارفا جيبضملاو ||
 سانلالياوانع عنب رلا عتصوم ا شل اب جين صزب تاوخج و ماحإل ن مدلل ناسي رولو مضارب دو ادلو |

 رجاضلاوو انلا رف رلعر سوعلا [هضلاو ن ان جيراعنب هريعنباو وطلال صايساننادارزرلو تم اهرعيرم
 هتبامص وزر لفل اواحونم رسمك مضلاو مخ ضن يردرت بسلا طخ "ب هاو رجب ال
 ليسبباراما حاج صططلاو جرلا لع ترجل ورشات ىلا ايوا عطل ال قالو جرلاو ضل انوار ةمربرسشلا
 نم هضلاور سن صنعلاو ليزه ةغلبرثكلاو هيف عالامو ا فوسل ضان اذ, :رببعكلاى ارا شحنت ال
 دب ارلاو نعاضاقلاو ايجزحئمالف ةدابشو هاحبر هعن د عنك  جرص نيت ضحي باس وج
 اهنتجرصاو ترسكاعوزم توسل وارض حت بللو عهرذجوهو ايانك لك احط عرعل تحير ايلعرب
 عفدلا يبوس عيرجردومو دعبل: الا عنر وعملا تيبلا ب خكم ضل 'و اهنع عدو دخ لوا هلطسر قشلاور لاو دبعبلا جلاب عضاعا مانو ةديج رصين دسافلال خلاء علو

 م رب

| 
 || مانجا ليوطلاو |رجرصم او رعباو دسلاو ديفا عرضاو راح ا عضل رير اكو هامإر باس راصو
 ىو ىفاحرتشلابوههو اعز 2



 لعل 2و اح هو اج و ةيحأن م رز
 ٍْ عطار لجسد عش ماس عو يا :
 وبضطم ٠ و نيعلاو ل ضبلا ٌحاضلاو جعل او احاييضراصنييلا جنعلو جرلت عاتساو و

 ا 'تباثنب ناعنلا راصتألا عاضلاوب "و ثوم حاط ديوس !نامككو صح

 و ايس سل
 ع 0 ( اكلها ربو قزورسل حلت مي ول ِ

 اطار 0 وس ادا
 0 ا طنا ٍطناو 0

 7 كرم عرطلاو عورطلا جو 01 000
 ىلا ]علا نيبال ”ليوطلا]خ/ '(ننو عهضلإ رطل او ةويرعب مرط "شو ع لطل 'دعهطلال |

 ' و معو و عب يا ل 52 00
 »و نايسلبطلا م اقلام رحل عطور نمالا عمد سديعب ]كب وط

 ياسو دبل يزفرسد رز رع يسد طب احاطاومسو ل الفل هس امل
0 0 0 2 0 
 هاني يور كلاز اجي طعلا» وطذل' هيبعبل اع رطل اوزحاو عاش امنا ابادرمالف حاطلاو ٠
 0 ,نهطلاو غال لاسم هيلا تاهت نط ع و
 طالوت ةعضفو ئاوحنميفل نازهلباناو لعتف اير هلا طاري اردو اهريز يارول' زم ايطاعي

 مهب تمس ةدطقلا جرلاو ما ةرل و دولا عنا ضان اهولمرمككا نمردل١ج انوا عيرس مولا
 مج ااهضبفب ن١ ايحاصر وهنالولل و اطركر نمو ةسباسل ا عاطلاو بهالا_رخعؤفطاو

 | رز انام اول شت حالطو_ىلطو اهاعررضو ةبحالطلاو تاكا بوطلا# 59

 م امارم نصوح ا نود امو ئيعو جرغك حطدنو ماعطل م ثوجلا اذ او زولاو علطلاو اير 0
 270 2 و اهلل عترعبا »و يلوم س اليل نمور ولل يلطلاو روكا

 جيالطو عكر يلج او حطم حلو ىلاطو نان اطل طوهو امري _ىلطر طال

 262ئ2ئ26ت262ئظ2#5ث2ثئث542ئ2ئ22ئ222-222 2 22 تتسلل

 مس ع

 يا 1 علطل اولا دكل رًملاكل 000

 ث ائيلطلاو عالصال ادم ع لطلاو ب

 الس !موي هّقلاد بكبرب واط ا ةبلع ينازل ينل ارمسو هونحاو هلبوخ زب
 ثم عع نبش اديبعر بى لطو دويملالط نباح مونو ضاَسمل ملط يشعلا تاز ورع مونو

 ! تب ءولط تدب ثيوادلا تنم يفص م نالت ءايلطلا ٠١ لل! تول زب للا دبع نب ١و ىعس يف اهم

 1 ة كو عاطو دو سيدسؤبل 3 فرايغلا لطورربو هدررلاب عولط تانمونع نب .ىلط ىلا

 راع مث نب عب دوئارعلعد مولطوذو :ليجل ص لطم الاب ٌحربركو ناعضوم كسك طم هو

 زلسضاوطلاو ذر دعب بترا مام تزعل غزلاطل ١ ايل عر
 : م تر دهب بع بر عال تحب ةإل او مرا بارزا . م

 0-0 اا الون اجشاو اول اهنازوك اوردر معن

 همك نيعلان وب او ليارش لكس يرق تاعي ليست لك طنا داعاب انفي نينعلا

 0 ا ورا طش حم او ارا



 : تر كلم عطو موطب حاط صب تباعس ج : و تنهش و تسب مع : 6

 مصوطو انفاهو انضامه ه_ توه ىو صوم حوطتم حوطو نس 1! ىةاَنو ايملسو بهذو كالعلا
 اهم بال صراوا تحبوا اصعلاب رض جووطو ر دان ومحو تءاحوطلا ل اًيالو نفداؤملا هَيرَم جوملا

 ايلا عواطلاو ةريعب دلوع عوط :تواصولا عاوطلاو للهم ةزاغم بوك عرلخ ديزي اعلا ي هاقلا دع |

 همشخ . أ ايزو صو اهو بهذاو هانفا ىلا ز سا عسي خاطاز تارت ىزنلا م يشعر التو ١

 محي وسلاو رون 1 هوه دل يدا 0507
 ع اقم ' او يعاب مواو كلها لام عاش او 3 ادي

 لاو نجلا تح ا يشبب علا و بروح ا را» عاَشفاو ةحانزل اهصشلاو رايح اءاملا جل و يسم او يك للا
 عس اولا بابلا نيريطبو ضل او خلاء رسكلاب ةحاتفل الن اصخ نم فلو عدلا ىسسل يري ىبسول اهم ا
 انغلإ ماتسمالاو راصتتسالا ع انهشالاد فلم الو ماع اعل سيل ايو سارا | ع ساول اير املا نمو عوتمل | ١
 نس[ كا انتر امر ماج غانو نزخ او رذكلا ونازل نكس كو ؤنعلاوزوفلاؤزرسو عضال لالا
 دوبصكم وتفلاو جلا ٌهْفلاو لوز علا ءتافو حاتشلا طتغطصادعام_جمفتلل !يررح او سأنل ا نو دانفاك
 هدنعاب نان الاتشن مهلا ءقلاو تحيناو منكت يندتو ليظطتا ١ ع سالا ةئانلاب سول لا لوا
 يعل 8 وعل ع وج مسايا لينو ضلاد عج ١ مانقا جري اطزابككو ب لواطيب بداوكلمزم
 ةيذخاو أبصلخاو هدوم ا نحبو دي امل 'ى امال نانعب جاو عضو ييوهو ايزي ارح اههنك ازيزم اهيوص
 نرلا مهو :نملا درت سا عام ملاو راح م غل اءلفلملا ىو عك وبو اد مافنحنو بو بوسه عا
 ملز انلارحو اذل و ايعص الوسم ااحو اذ هدجو عوؤس ارم ال !عوفاو موطخرشرلا حاوند لَمْنا عنك
 عورنممو عرفو عدوبز عرج بلاو رورسلا لري حرضلا لول تجافنتحوفناو ءئانل ثتحدفت |

 ةرشملاهجزلاو عرمل كلا ع ذل 'و محرذو صرواو تامزدد وحزفو حد الم اوى رند حار عد ناعم عرانو
 بش ءل ونا«ىزلاورّيغلا بولغم ا جاجا, ارلا عب مرنعم اورلوثا محزواو كل عضم اريطمب امو جنش
 دطزعلا يزال كلابح اسيرغل ارماوو جزمل'واضيبل املا ناحرملاو درعا نييدعو ل شعل والوال
 ريزوف ئصلام ينجس رعموا بيو رد شم ترهو لحل نجنن دهانل ا جتسر تاو صو علا مر 71و هيلي“ ب اجو زداوح مطل او قانا اذإو ربل يسن هرم او ع امرذلا حا شدوضعلا عسألا
 لصردلا زيوس 0 00 0 انا
 علا هربو موو يس !'ورذم عنتر اوغ حلرعملاو عابرعلاو يتبل الا نيباسدعأبش مت نواس
 مز شع لودعو هيل نيام ع عنك حس عزك عض عامراو متت او انو دش وللا دع بم اضياوهو سلال نك سلا ةزرولا ل عشراومل يس يفلاب يضل ادروصلا عمان مد لم تلم عنك يشاو رينو شو عاشو عضو يضخ او مشار يضم مر أنما ع ع"
 مككمتنإببلا هحاصفلاو صقلا عبصل 'مالتملو اعاد شواحو سيت الت جاطن هقانلا جيلا

 راكم نو زعلا اتم كك يجاهصن جاصنو عاضتاز ضيفو ضد عاصند اهخارت هعفد عض ١
 سلا صن ام فراصنل'ر امص لوبلاو اهنبلصلخ ءاشلاو ثعابقلا عطفنا مصخل دوور تيهذ نيدلا عصف زوو عال صبور سلبا عن مولو ةحاصولا رك يضاو صغتل حاصخ دادز ان اهرغذ ا

 همم لل يمسح ا

 نثلرفل ء ىضن هٌُوصلعو للا عصلا(مصمو مضر وسلاو نب جرلاو نابتسا صل ا صربكو ا

 نهب 5 ارض ١و يعمل !درسالاو رغم او اختار صخري داب رضعلاردالاو جرفل ضن ادبوظاكوعببالا + ريل عاسنلاو وذاهب ايلا, اس هك دطلا, عوضمل توتا 1 يحاج| مانت



 .يمتفلا ]اكبر ملاع ءاّيلا وسل ال و يضتوفهو ةرج هولاعب م٠. صلاو لوضت ٍمصلا هوو علا
 0 ص داود هس 2 0 ا

 دم قش وطن لاو نر الاو سارا صر: طش او نوو هارب عع ةوعل او تمر ولة اب زو
 مينيعوم عنلورملا و عمل ايفان | عفن عرفت لا لعبد نملرلا يعم حوطم قانو ارح او عدقالاو لوك

 ةيطعنايركورعزابوعرا تابلاو اودلا فس مس سلو تحب اص اند/ذو ةْخبرْعمحوهو َعْسالو
 حاّمن . ارعساوواربلا هقلح ةقفعلاو ىلخ اء :سحل ا ءاسلازمو قفل ار يز تن كزمو |زدوال ارو )
 عني ضل ننرعدل تفش هو شربل قو رظاولعج اوت أنإو هياكل انين وتحاذل لولي
 هلأ بو عدا اهلا عنج الاذن اكع يب اهنشجبلاو ككاو شل غلو روحت وبذل ى اكسل او ة ايلا زونلا عالنلاو
 هكومةلغلاو كلا, زرتسال عافتلاو شن ولاء اخاو قر اكل ور امال او مدلل! مالفلا واغسل نشل ف ئش
 مضايا دلفلاو راب اعتس اق دلطل ل اهلا نمو تقشن )اذا عرل اسر ىيطفلاو نصرالا م عاملا
 دز فلا سارح اوسلو باعسل امو مطتو قشيىا لج سوحلاب سوح او قومش مولفرل رو
 ىان خان ععاللو زيرو طلفمو حافل ؤربلو دوعو طس رولا علاش ءاذل يس اوي زحرلاوو ةنرلغلا
 ير عتلمال 7 حم انكشسي اجل غبتو سانلا وجبت هعمل ل عرر عم الما 1 هبرسرانالا

 دز مادو! ةلافيالو تجي اد تشن انين واجن احونو اسدونو اهونرشلا حاف ساحر اور
 يمد نافل سا ماهمك ايفو عساو جملا نن جانو نرجو ياه دح اناو مدلاب وفن يش أو خي و تاع

 0 اا ا ايي طلال و سال ايوا جان
 مخ درب! ورطلاز داع خا ةمامسا نوح هنيزمر أبو ةجشم دعسؤئبد امد عاتب رز عرطلا ينص

 اهئ احاذو اهو اه مركك ع توفنو نحل اضراب ل اذهل
 ىحا ضن ررلاو عوضموب ري از ماحب تنارجتو حاتم جشم عتاد ايتو حايئزن عيشوبف ةحوبقو اهاشو
 البط هيلو سجس اهم هرهقتساو يتعبو ا عفاو حقل شو اهو لاييدو ارسل ضيبلاو (يهتت جوخ
 بدلا ناراو باس عابفلاكزئفلاو ناَسل سلموا ئنرل اىلب ام دضعلا لع تو عيشلاو يم بي ايت
 مدل لل رملام لالا وصلا صبلاب لج فلاب ناجيتو ليلحالا ةعساو يئهسلا عَ وابو مياس العلا
 مالا عاحو هجيهل ارح ايلا نمب م انو ف او حو خذنو ىلا طبلاو مرو سائلا زم ناحلاو ىو
 ربدلاب يطا معلا ض لايم لاو دولا صو قلحو ثوصلا ووزنه عار لص او رصل اخو صنت معلا

 هتعنصو عالم هردكسو 0:1 حر اسكلاو راغصلا عج ساوا نيلج) 'ىوّرن مننا لل ابو نيعكرسشوو جبد اناو

 جيب دقسلاو ديرب عسر زعل ل غسا عسي اموا فرم اعرولاو رى ولا مرفم او هرج حاهتلاو م ادّملاو توبرح
 حايل | عجرتن' اشيول نيو ءرسفلل عنلارور اثلا عادت نم سار سكلاد ةحرتل او عدفلاكن يعل وو نزول زعم
 ميد نير ايدؤ حصفصنلان مصغر هاوار ضفلإيينل١ نوط ناك الئلاورون صو مل[ محاكر
 عضو ياش 5 افل شاملا بإ نآحيتموندورسكلإب ةعرتلا سالاو هرب ةم الاد فرع هلا داو
 ميكورللا ضلابدر ثول جل و١ انديلاد حربي ات هوحيو السل اًر مع نضنو عمفل ايضهرشمر

 دراستنا ىعازن اذارتعبلا عرملاو عورت ب نع جورتمم او جيرج ا حيزتلاو عهرتفلا ب ترجح عيسلو حربج
 نرخلانود سول صو ضل ان جرو هنا هحّو او لذ مرلبا باصا اوعواو نةلصتلا كاس دس بجو

 ناطق بح لابن زمو رن اجرفوا عرفاوحاولا ةالانم بص ضلان ناطرملاو اضيب ٌةراؤن هن (مّرد ةضرو
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 يصل

 | عقتا, علق جلصنوشايبد ليكمل الكاب حرقا عرجلاو بعلا قوف صقل, روش عض ماع لو و

 عمل علنلا, عملا عوفر ربلامار دنرلامو لصنلا عسسلا "نزح مول عنو ندعط عنك يف حدو حاملا



 أ ىعزورمالو ناصف تناو هنزعل ذوناحوو نعت ومر ث سدح 2و ماوس عيج او دحاولار وجي مم هيسصلا
 ممهجحاو دحر اقو ٍملصَسس اقم ان مجرمو ١ثنوبو دض عورج ا هت هرمدد ى فلاب رح ا رشيب / نمو جراخ
 سوفلا إو ةجراقو عراق ىو داش علرقسو مّرقو عراد ل, لاس درابلا لنسمر فاح اود نع جراقلاو
 سبلت يلارسلا١ عمرو ا دنسارنا معورتو ارا در امئدلا رنس صراتو حرض او اًكرفد اح ورع بو عنك
 جرجس اكو اهب امان مر الاو حقل اصلان م او رعو قلوس نمل عت طل اخيالىدلاداملا بارهسكع ازعلاو يعايرا
 ريم انل الام م اورول'و دادغيب_ل احم عبراو نجر سلب ايجرعلاو مبرعلاو عوامل اهرب ولاو عرزلل صل اواو

 بشسو اذصلاءاجاذافر ابطا عم برسل نايعي]ناو جراوتم ج اسمدملا ليوطسلا لعل او اعسا لوطا
 حافل مدان ا مهم نهري ا تاع م0 ١'رر اساوابعسأأ ٠

 ِ 9 لوا ولا اجور ت جة ددو ابا ناسا ٍءوانلاو ]جربو نع نابل سوعل'و نال كر زماا
 عاضالو سلا لايغل ث الثو ى سل الو زعلأم جملا لاعبط كب موب كج واو عمل اهلا م طسنتسس ام
 بحور نا] يعمل يعير مكر وشلا عالتباور ايتخعلا ابل 'و عامجيذعز عىشلا طابيتسم و مدلل حير
 هرصا١ وزعلاو ذو اهيوام ةداعسلانمز ىولزب ةماجتسستس ةرطخخملازباوصلاخ او اسس أل وا باس 'جرشلاو ||

 انشا عسر بح زدو وصح ا ةطاقل عيل ريو لحرف ١س الل وفل ز طن نول نهار شبك ايزتلا» هوو يطق نيس تاذكو ناس اهتهلاو زج اذخزب بعك ع رفلاو وو ت اف هورسج عرفتم امومس اصيب صيت ناكسيقلا
 تسل ر ويفر فاوناو عرفا هناي لنمو باطرالالو )رجم او او سر اضف هوز عمم وطعم لو غلا
 يجقلاو وو حايجرمو عرارلا نب عرتاو دام امن رجوبالع يووم زوحاهحرتف)و عنل رب حرت اههرد اشم كل
 مم ططلادزفلاو معو دورنا نم ضو ضلاد ( درهل ١ ايضقرل عرفتو ناررماخ ا ٌضلاج ناتيحارعلاو يزلاوداوم ع

 يبجيوزلا مدر عملاو ىهيام لاول و ةنوج اع رصدت و حو د زولاو ل ئزتو نص لطب اهرما عدم د و دوول ش

 تاكربابلوس وو رضلاب حرم_وشعل ار تا دعتسملا عوز اواو ىف (قنرف الحلا لين رشاعل ارعا
 لصللا زب كلان جز ضلا) ارامتمابيو بنو حرش خاف ةلَقتو ةيصولاو يصح نار !اهنو مب اشم
 دمحم ا موج دلاب حزما عاننا جرن علمد اهواعحارريرذو عكرؤملا عنف عازم عيإبو وسو لياناو
 احزضر ؤملاو اعف درا سد١ اجيت اه عمسو عنم ملوبب ىلكلا مزق ريب ثيوح اع وتم درب ايالا عراتلاو
 فيهن وز[ كيوتو ماوي يشل ١ |صارتو محلا زجركلاوو باكل عزم 'ءاهم مزحام ترطن١ اناصزقو

 لاع عزاقوشس مو عفترا مرد نم امعاؤنرالو طةرصتحو عرج ٌموصْرم ةيزطلا مل اندجعل ص ايزو
 ولا حزاقلاو هفل نان لبحو ارح | سون تغبنم١ علا كوهر نيكل ساو اال ]كد ادلم مساعدا
 أوو ةحوشمو نجح | ستم منك خللا نك عش سو ١ تمز سار لعد جيزفتل ون اخافت نام ا عزاوتفو ملط صن مرم بالو يملا هر شين غل عزملاو منك ابعب عشت تابزلا عزفت بصلا
 حاج وفم اين اوطاعتإلا ةبقدو ار سلا كير جسعلاب لم[ رح او عشت ابط اعدا نك تلاد بلص

 ره رغم حن سبايلاب اك استعلاو عساف مشساف بؤنو عمبعلا مالعك حاس طلغ عساف ب وتو مسبب ||
 اوعش رت ناوهو ايت :جاجيد ةاشسلاابع لح ةريزلا يس اداودلا تسي ير فس ساو ع اعني زو أ

 تبوح ىراخيلا ماس نب اول عجلا لم د 00 زيدولاروثلار سك رالاوبرعبلا تو دوف بايع اقل ماعبو انس قننوا ل هوعوتوند عزل (ةاقلالنانس الروس مار مسك اذه بعشتي
 حمجا,لكا د. وشن ملا رع ريماوقغلاو بري او ايف بسكر هللا انو يباع مقالا يب اي' تباثأنب عامر

 سيولا لئن ناوننعكن و فل او دمزعلا يلا ءئعلاونراوبلا يعلو قي الدوش امعمس/ قررا

 ايف



 بشل موسماو رضوح اعيد ار عضد اوف يعسلايخل لذ اون لا يخل ا/ن ازعل او ضادلجل هيلا |
 ا اة اواذل شنت تدرو دبا تحب اقو علك اقوه 'و يمت ا

 تساي اق ريش هميضل اًكوفريسار كرير يسال لطلاو قبرا ىوج|مسلاو نيش مضنأرو ضخعو عتاد مس
 ميحدافعلاة رونو ةوز يفلان ارركلاب ةناهقل اود شيلا |هرسكم[يقلاو يعن او ةرلازم نوكياموشرا باو |

 م ”ءادبرذيزذ ئح هشطخ د هش ااه لا زمو تنال لعةيال الل هراثاع اقل'و ل بحير كر يليلقلا هعقد ايت
 تلال هراكتو ير هسار عفرف_يور براشلاو نجح ال هنطع عنك دل" مش ةيبفلاو اهيضت اهئراسرلا
 دلذ طصا|ينمبر ايلا جنو لبوط عوعم حاضم زب ابرك حانمل و هت الات وذرو مبشختخ بابلاو عع
 ةكشلاةداقلاو لاول غنم وعر جاق او هوعل نكت بلاو جوك ملازم تراص عون مرج ا حاد رع
 مب اب ربواو حاقاو عبو َجَمْنو موي عافك ب جيلا حامت مد طلاييال هيلا حيفملا دنولا برغم جو جونج
 ان الوو سو فيسلابو ابرعكال تفشل (ماحل بح بالا هي فاكلا إس لخظكتق

 يجو يوكو ذا لاد جلرقو اش منك م كل نإ يبحر اوهو دوسا ل صم ازم عونرفلإب وكلا جاهل ' عمور
 ةغس ازال علا عشجا عنك ماعطلا ل جياوكج نير يطنن ام كمت ١م جباكل و راس حياك دندن عكا
 نع رثويط دليلا بيص موتا عركجلاز عوكل نود عكلاو العام مرالاادلاو هيايثرنعز انو بار لالع
 تلو فس إرلارلع عرلاو خلك شك ع كت سارع غلو اونا ف ويل داوح انو عرشك عرتع يرن افلم
 اهب انو تلون ةررارحك رعد 2 بزعم لاب يللا يب قن اصح اب كو ملص ريرقو رعبج ول او سك كم ام
 ىكسب ]علا هل ت اراب نعل نينا تسلا انو يلا زوم ' سس رضي وك اهكلاو ضيفا
 هساو مدتلا الكيس كل ايعلو هر اوا محلل هنبشيب ام بو !شرذ ههجوردكو ارْسو ١ اذ سفنل ىو

 رسل( فر لمسنا حدواورتضعم نعل عدامر احبس ويد لملا حدلاو جزئدخ عركو رش عوف كلاب
 ناس الا قلخاونو مر اهلاو جارك يابهارلا ببر سكلاب ركن اب لرلاد | مج ا رتمر دعنك يرلا حول ع
 متووححلا دو دردعر لال ادشلار كلوا ههرص كرت يدابعا دتئراصتل ' يلج عضاوم حاركالاو

 مسالاءو وعلا عيرتسلا مادركلاو لّصل الحر اد نوبل ركل حور اًهير م ينمو جلو يع مك
 نورك وو 9 7 ََك 7 00 7

 ىشبرم بوم ولا هسايبو احدركلاد بع رح درو جركذو عرحتم درك يصل رضلإب مو اركلاو محورا
 توق مرالاجرلا, سنع نك يسسل ير كا ركل ةوعلا جحش | غاصتملاللزلالارلا عطس م هركلار
 نيلعرلازنويلاو هن ايزلاو ب اتكلا رحاسللاو مسمملا ةحسمللاو لكم لاءاوزجا ضيويستلاو بارت ا اهنع

 رع د جيس شمل بسك او ل ل وأد عامنا ميسلو عيسي ن [يسو عسل بو عزف سك مرعدلا ار د اعلا او ؛ئلارسلاا هلل ار ءاشكرا 1 0
 ]جو لقتا امرلهسلا او كعب الو ميغ زم فتكلاإو ههنوشلا راسم اجب اكلاو ناسك دمتلا»
 ةرص الانام عشنا نارسلمو نان نهشلاو نيلاب عل يسلكاو هل 'عسكلاو ونوشم علل جو كم

 رافلاو يشمل اد ير علا عوشلج عدولاء يعط نيعو هريدسو رزص رمال ارض قوم و ئلتلا ضل

 اين سك عيار نم اينبذ تلخدا يادلاومهقوفموملاو يس اك هاو اع ءعادعلابرل مشن مو ارعبار صم
 فس نروبصل ع وشملاو يشكل لع وكلاور ثنا 2 او شلل الع يسلادصو سافلاعاشكأار ايعماح

 حسك هءاوير فن اوحشسكاو ام اغارئيسو مالتتلا لع نايلشاس يقل اهئرها يلا هيلا
 م اطغ ديو شكىنكن علو دوسالا علالاو ىانم افيضلاو عيبيضلاو ة ١ جوزرووندلا جينعكلا

 ه9. 2 3 : "ا . 2

 لجت عمساو احافلوء ح اكم ار اككْ اخ اريك ةاملاو ىيجاوان الايزو رع / زج تادلا ماحرو يع اصعلابو
 م 0 ددو ىتعيتحملاو ةزخالاو اننرلازم َعتكاَس اا اح افكاوي تيطغا تدم اد ناجو

 هب فج ازنسلاماطتو برغل بلاوحو مو ا: .:يلكتث ! ايو كار علك ياكتكس ودع خر شا ويطب اح دايو



 ف ظ

 ركل او بإزلاو َقشملا موبل او ب لكلا غيوح دانس ا اعالي مو نمتيلال 31 وكلاو قارا لل رع ١

 ردك نسدازمبلا ٌ يدع براقلا ]يدان مهمأكم او لع انما ءاَسلا ظ
 تسازنو اوابوطغو رحالاو صوار مضو اككل عد لئا وك دحاك بسلا اي مالا ليس ارنكلا ١
 0. رسكلا علل اك لا زوو عاللاو اهنيرتسلاو اسراماحو اكد ءرهاجو عاش رحو ال هدر ذارجولو
 رسكلاب عك انساواظلغلاوةنوشنملا كرم للا ه اطعا ام هح امل ايو هو ارارسكلابرام ماولوهو مويلو ماسك
 جندي كلما ]زحاك ١و نأحا ايوناحا/ح اا ام فيسلا  حاكامو مولا موك طلع ّخ ل 26

 نسم ا للاو ويلا ةر1كللحرو ةعارشلا لري جلل ١ مهلا ش
 هاير صو نيعامفوا نونا انعم اب ههيحو ىا هاسح ب و هعنك نخل حاف د باو عنكيك
 طروهو جاو ناكل ىعنلاو عاج جرفلو اب ب هدررو هذخاالا اشم هرزعؤرتامانالزو ايعماح تراصو د
 لغس اوف ثرلاد حل اعل الع عقواوا ضياعس جااوهو بها هل اعنفتلكج اد زور جاو بافكم اقنو عال

 ولج ماجور اهرولز ة ع تقلا و تاطبأف تلك ع طل او تالخرفانلاو نجل او ورطم ماد فاعسلاد ىنيلا لاوشلاو حلا رج بجاىلا تسلا ني علا فعند نعل يزحملا يلبي الواوا رشا
 صال ئزباو اهلى ير وهو قبض ملح و حيو حال اكبو ص يرلاب تفصل نم ل واول علتكم أكس اوجر م ظ

 هتسبدار ل4 قريخو ل ايباد متذباتلك شعلان البير ن الو احب نك ل ناغاحا نين يالا تحنو بيلا
 طلو هورب رص يك م جر نيلااجبو يل ابلون ضي اطقل زخشصلاب جوج او ديسلا سلسل أ فماو
 الهين نا ءابل/زعوا تما وطيب وز عنك يلح هصاصناو هلال تكتل يضلل ١
 ان [ئهلو اضل جرحا اهم جيران او رص عنك فيشلاب هال رتل قي لو لكمو فحاذا طل اف طشلا |
 حاّمللا تلئاحاقلو هلو [ّعل عيسك انلا بتمكل عوريسلا و ناجيذابلا مبشيسحتنب نايراو |
 ههميعب طدالوللا نونيدب اللا ىباةلايغل!علطم لنا بيلبام باسو عين عوملو جاعلزم عرف |
 ةامللاو بارلاو بادهلاو ماقلو ف عشر عوتللا للا ٍ !ءابورسكلاب تل هجرس وفل 'و نوب و ف ا ل كرتلا عضلي لاوا بولح هقانلادابتدحاوروصك عللي | باتكلو ايس ةيلضايلو |
 ابوطبنفؤلاثانالاو جل عجلوخم يال ادزحالا ةيسول و نضام بلا ردم ع ا
 مجوملم عجلان اروبا موا :لجالازم انو امو تم اجلا جتدلم اء ف اقل يس علم عج اهوار |
 رلخلاجافلاو ملكتلا يي اييز اا هاينو هيا ملامىلع بجيىلع ديزو نكت لو الانا ترا هَمانل !تحهلتو 0

 علت نايا لذا ىهلشساب لشملا ع « بوو ف المو خاولوف رجلا عارفا نحيلاد ارم اعقل
 | تاو حلا/ظنل نر سلتخا عنكرلا جل باهررشس برضو ةزكد دعنل لى عاجسا عج عقْسو برج جام لعرو

 ع 0 مما غلو

 د
1 

 | عطنا ناز نلما ابر رجرم ةزملاو علب عج حم او حالو عوملو جالوهو احالنو اناحند احن اعل منو
 2 اب اكل د اها ما]ع ايوا اتساع اسف
 | شح طع رحبلا حولا بهذ عرب لاو رتك ريا )اوك اروتصلا نانو ردان رح عج
 | مولا( ئطغلا»:يلاج ع طنلاو العا يفلابو اوم او اهرع تلاذانسللاءا ججيفالاو جاولا ((ازعوا
 | لراةلئلتليمسو حالي طمدا قرا داوم ءالاد ماس الار هكرخ ناجولل] نينعل عقول واوللاو
 و || لو عايل او علل ابرئطعلا عيرسلا ىز ايلا امنداصيل اهراجر قش ”رمويل او ريو ا نيو رع قيرسو اولا | معلا لالا ةحررسلا ةررلاو مازعلاد ليوطلا عاونم او للص  انالقو ب عولكب ع ضييسور ذاحو تاغ



 اع ايلا عريخشملا عايل رسب تق امىصلا حول صن م هلنساو رص هدحلو مساب سيئؤن تبان فيس
 ماب ضياباو زك ميبالاو هك اكبر رنا صد هز سو ىششحولار وسل او عصلاب انتو
 4 دا و 2 لا__ل 29 عب انا بعشلاو هايحا هحولو عصان

 يبو عضترار (نلأو يعم او كسل قر الا زر دارج اوى مر سو قيجاميو رو هعطنو عل
 ]بالو توزن تضتاو ةادهريولاو لوط عاتب او هديجن وتم طعو عك رعايتديلاب اري عوتم
 نسل هيو او هي صنلا فت وع لب كلام سرت بادكون اوهو نبت عنك تحب ايروي اب عورتس اهراس جيم
 صلاخرفلإب ح اءاحو حد اخو اح حبو حب ٌدفد ىلا مل ١ بؤننتا د١ بخيرسملاو مرا تجمد ماسه
 هلو مد ضرب نمر باذكلا فانككو عوج ا باو لك ض يدل ؟ قاموا ,ىلا/ض سلا وصي لك
 01 ل وا تر يلا جاو يس سلا جلول رأي ايسل لمن

 طرب وصوم ىنك ه حلم جاك اخو ارعضو اند ءارم اد غم مو يدوم صلخا انالاض ىتخو
 عدس و جيدأماو ادم جب دسبام عودما ١و دصوملاو جدملاو مصري محد و محرك ,ملع ءاشنل ازسحا

 تحرماو ترسل اعش صاح او صرال !و 'هن مرسلا عاطل او مرينا تلكم جنو ادح عقدم

 ٌىاماوا نب زؤفل !ناكساوالاو اًنلج]سع 32 معفملا بحللا ىف مغ رمال اوبز يرجوجلا دو ترك م

 مصتس١صذنو هجر (ذماامو نءزل 'عذمالاوىشب 14 النحال يضحلا قطعت نوبل ال او نين "مباع
 جرصوصو باء ككربالاو زعضتتو ا شنو ) اًنحاور طور شما جرتعك حوص رار | هن ١ هانصاخو
 1 6 ناجل اوالكلا ةهعرماو عدرش لعد جرد شردو نر تو ىارد جرمان سكسك ص

 ان اسر اريح ءماس ناو!( سح اهوار رم جورب سونو تحرغكت حرم اهو او ناحل انيس شو

 ني هشلادبع انس اد حر ب ةروجرمو عمولا ةريززحلا ناحل ازيد تايند 'يدرسلا نمرال نمو /ملاو مهشا
 ابحر بهذيل آس هونوج اودازما]مر ملل نيهدتو سن اكل ا امعلا نم ماعطلا هينعنت جيتا وع اشار يزن ١
 ىجررصجواردا -[عامجرو قامتسال مكى جرملا ظفل ىتزخا برم ا جرم لرقم ناو اهني ويمد ستسلو
 بحد ناسا اهو عزت احازمو جانو اهي عنك جزتسم ,ززعو رانا لرسكلازنجرلاو لضعك حرص مركو خو
 جلب باوصلاو ايا مكلاو ول احزن بعلاّرمو ماك اوئييرعت عيان او احر انو رسكاب اهازمو مخز اس ميخر امو
 :خرزم لا وهلاو يشملاو ميستمل امر ياهذال طلتم او لناس نمل ااعويل ارارم ١ عن اك هعسل لرسم اورل و

 بيزلاو علاج اسملاكب زكد اود انوعلسوا اكو املا بدوا ناو مطعلو لرشملاو يستملاك |
 س البلا رسكلابو ميسم امار) عفو اهردوتو ابعت ناو امون لبي سسشن اور سكألب ةخاسملال عرذلاو عاج او
 ج داحد جماتعنلاو نيل ١ كاكطصاوا بلا نوشنم هبلر'نطان قيرحا لاو جوسي ةداحلا
 احرلاو ضوراونالانرا سلو جرس لون نياسح وأ ونش إف ترا دو ترد يطسو لعد فسمع
 ارلاوخب موسم او ررسلطال يفر ملاو قدرشلاونورعلاو ةضئلا زم ةرمطتملاو نال وهوا ,موشل
 !'نملاو ءهرلا جوسمل او يساملال عاجلا سكلاو نيكسك عيفنصلاو عبسم اك ارسل شكاو وسلا «ارابو
 صرالاو اوسرل انمرالاو راعص صحت اذ وسل [نصرالا | جملاو يشمل و ا 'و يس ال اكس ازللاو ثحالا

 انصح ايس هرارسلاو نوم ايعن وكلا يلا افكتادار او حج اعبر دل نسل لاو الر صح اال ةزملاو املا

 رههارملاو ثيبح ا دوام ا هسمل او شع لوتملا ئاننال اوس امو اَهْفاسينع اهداتو ١ امداصن اه انو ٍتازذاو
 جاسم جسوقلاو ب اودلا يسم او نبارهمررزنورصم]شب نولب ضع و اناس «قلغوه ماستمااو

 نيرا

 ..|[اهرلا عوسل هىلعب دا هيعزب زج عسسل اودو مدهون ل زهد 'لاج نمر جيس هيلقو نإ ظل اًومسسرت هادو |
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 ومو ةذهسلا ف دلدوطريشنج لك منلاب وس اورلئس ا فيسلاوسشماو نورسنعب عيس دو نمرال |

 نيئبكولا .كاكطصا .ركري اريعارذ جسعذت اله عمجوسالو تشب نو لصملاب .عريوا بوست

 عمتح ججم راجت علا, تيعص» بدجا د سلي اورشلا ركنا لو« زحام
 ّلحا بول او نين ن٠ تضاف (هاوص) نحيت سرعلإ ءاهشنأو دن د جند كرنلاو عطمل 'و ضد ًاموصم
 يس او ىصكر هذا لري رفتاو بقاكوتق انلإ بلو م هذ يشلادورثذ لطلاو هرهز رول فو تاينز او
 املا يطش فانها عرطتق ع نالصفلار وست( غكت احاصمماو جوك سنو ق بتر اصمانلا لظاا

 ما ل ارسمسلاو تحكر ةوازملاو ترثَس !ابالاو - نذوفااوتتم | تامر ودام

 ا 0 هعنك حصل حلاو

 ا

 قشور سلل ا ميثلاو اقل اهنمسلاو يي داس اان يااملاب عل ابمحا ازيرفو
 0 2 1 ِس وب درو ماو و عال اك مل ارم بوعلا

 اطلاو ءاَمغ) ا يل 5
 ا دك عل فلو أرسل اوه عضرارلولاو (رطمس ٌءاَشلاو مح

 كارتر ةكررول١او ها١اهاقس ال 'وأنذع ناكو | ءراصو ,الالماو 1 راو 2 ْ
 يا و ليل ال هبحاصوا هجبإب مالا وللا 1

 'و حيرلا نانسم هرلذغ او رديضتلا موزع لازاب وتاب رن ارو يح اللا ورسكأإ دجال
 ا بلا دايم او ةقانل حرج اعمو مض|إلا ريا زرا راخايسع عع

 "ارب. مضل | ورجل يل لل او مورس و قرح أيش 5 ارال صو نيتلازم عوبولبولرطب اس عدر لوقو يف اوك
 اعدم ديو [هلم رينو ار ءاوساملا زمام تيداحالزسإلا هع ادد راو
 44 ف 0 د ا اشري لعررسكإاو قزرلا دش ١و
 رذاملاالتناكءينكو يطل :بشركلاو زجل! (لهأشل اء بضل لو ايفر طوس وول لل او ملس
 | نيكو ادع نول عااد بخار الت تل لم وفر هابل انداوو
 ١ خور هع يحو ةارب ثيل ىرل اداعج بز او عل اا ذواجم قع ولسا لذا
 |: ىضصي لو ليما. كايتو يلق تنمررت ند عي ةيؤارعاشسا ل :٠ الاء وسال
 ف دبر صو رعنك يم ةيلبعلا يدوازم نانيلمو عاضواو لك اولا رح املاو هنسيمحا امو هرج ]علام
 وفهتس ينل اور يل اوقو اهدلو و امينبلو مرتو رات قالا ورا 4 جاجا بعلب

 و وا ضار رفد عسل قو هو نبات اع عقد بيضا عرمان هءّيطعرم ||
 ا قعبي هان عام او خميعد اوحاتنانو ةفان انجلترا ىرزايو قابيشل ةوعس يت
 لا اللا" ومو وزرالام خَاو اطوعلازخا ب الامراطمال ايمو لبالا اأيلا باه ةرعن [ري
 ْ جنان ااماوسوابعوم» تضييع "' تخامو غماذإلام (ر ما ثددح هنبو ٍءيهطا

 حارس اوراوسلاوكايتسالاو زعفنل اداب مولد لو لد لزنؤلالص ناو طبل ومد جويعا ( شان
 جافاحاكلا زج ام او .طلاخ مجامواكذإؤ ب امرسكلابةحايلاو عاملا اطعأاو دعافشلاو بَل

 يمول امجبامو ماسزب يقع سوف نانو ا ميل اعزه رهط شم كارب او نم [دبواضيبلاًرغص
 "ل دس ليعمل ول ساحات رحت تازعرب عل عشنا ةلاسماسس
 ان بذوون حلاو سيتلادىب نونلآ | لبس نب

 ماكيرلاو نا : قرا رع |يلاو 0+ ب ١ يك عوبنلاو ءعسساو راو احاشواحاشو | هو



 هرصلا_يظلا (ههيل'ددوسالا توص ب اغكو ردع كل ١ دهر هل نايركو تع ح اسرع جابنلا

 فرنل او ىلا نممسدلاو عوتنل اكد للا نيه صيور جو زرعلا نلمس بيرو هير تلازم وح جارنو ذو
 ىرتببلا طلغ وعنا عاتناو تالارسكلابىئنلا در ابهنسالا عوبم عققشلاورح ا جنو بذلوه يا
 [مشلاث لعمال اينالاوا اهنا ةلخمم م مان 4 ف عجبك نا اهانحا "سا 3 4
 ىننيلاو ماغللا ليا نول ارالهم اب اسم اوبر 'ماع) عام [شسصر ”مدتسصسملا مولا ياورلا ذل
 اوم 6 ١ جاها كارلا مل دؤنلاد ح|ييمَلا رياط بو سعبل
 يول ورسانل زم عل او ىإإ ني باوّصلا مرحي احر اروح او ةحاح ا جا عجان جو عاذ
 جنو اخو اعاخو | هيعاوسو قرص تعباشترمهلحا تجانتو جانا سور سس هاجر جبال سلا
 خب حراتخ اندتيلغاذاف ليلعب او رياض جيون ومصل "حاجي !دوكم ثري عيججف آن ادعو
 داو اهمااور لا: حالو انكار هدر ير ثحيضلا خلاد وحد خخ يوبجؤ ةوصدةز اخ
 انام ننقل بزر وحب ان ار للهاح مراد ئبنمرميزك دامب حب عانس عري الخ احاماو
 لسجل وسو موسم او ةعورتلاو ةعدنلا دحونل الن صرال م عشساهو رست او وكلا مضاد حن ١ نيو شفنا رطب

 عجمامزع هجدباؤعر «كاعل ءس مالو فشو معسر همنكمعرنو ديجبون هارون ار]قثلارسكلابو عالما
 اهطبار م غلا تضرننو ءنيهجزمزطب ضان عدانمو بو ورجل لوز م يحس ناياريحرش الن ليو نارَعلا
 قش اعكرداحر اضلاورهوح ا ظلعو جحد هعنموم اح اصرت١» عن اواح هاناوعد ءنلبلا نم تعش اد تدري

 دعبلاوعهزنو عزند عير نموعتحرنو ايعزناكل يو ادفنب يح اهات ار يبلاو دعب اعوزنو حيز ميو عنك
 دعب جرتنموشو ابررغ وولولارسكلإب مهزتل او ديعبلازنلاوأهضار لا حزن ثملاو سرككا آلا "رح جرشل اوريو
 كثبللار غرور ثوم نابزبر#و داب اس خزن موملا حرنو حينانم مومو ةريعب :ييغهرإب :نعيعب ئعلرمزنو
 تع ن ايام ب إغكع الا يعشن ا ايس ؤعج مدياغ'وووس هنب !ىرمءمرهنب ام اخ ويطل و دعس
 بالا ميسم ام ماسنملاو عيطورضكو هار١ عنك إل اهضو اهول| فس ١س ماهو ذعو عاما تاتو رسوما
 بوش اطوئرنو | 0-1 ايما داو جيس .عيشورت مولرلو ٌمماهلاب داو تاتكو باديس ير نو ا

 يور (نربنج تل اءام اروبصكوْسسل ا اهيلغاساناهاتس [ينح او ريم ةلّياروحو !ىرل١ نود
 ريهصنودالاو ءاصنو مصاون عيعاو صانؤهر هيحاضنو ةحاضنو اعدك لو ء_يصم انمي مم عاش
 احر و اضن نننإم ترتبت [صناوح هافس د لبلا فْيعلاد كور قجيسرنىرلاو مصننك اخ مونلاو صلخيعنو
 دنا ءكاضوو | علما ث واحلا بز يمان او غاصند اف لءايذ اصل اخ[ ]علايص انلاو يضوئعال ب جحا صان
 بيعمل اكرر سككاب صنم اور املا ميبشدل ارو ةحاصنو صن جركسلاو طبخ ات الكود ارش نيرب ويشمل تو

 تمال اهكتاحاصنلاو اهنا ورا, هل اهصناو تابنل ل صنم هووجرحوصخم طر او اديح]م أ او عجز م ا صشتملاو
 دأص مدل رهصنلاو جربو عاهيتدلاو ةارسلاي)امجو دررعلا ايد اصض بضتتو قلحاهبلعبك لابحر دولخ ا
 كنناكراو | دب انام عجرب ] ناوا مك داّصلا عوصنلا موسلاو لص يصتم!و ههسلا» يدشن وعنتو عوكسكو ماه
 باخ رنج كرا نود برش ل ئورو مكس شي طكر شر ىتنل تيبلا ص |مصنو [يماراوسو عوبصرلا

 -لوبإبو مضر طروهو محن قصرا ادئبا عينرل او ميرو جوج طم هستآو امر لينل اداندلفو شانتسلا
 راف نهعل ١و نسر اح انتو اكن ونت رزين للابن انك غمدو بد نوبت امْرن ملح او ب اهباصا يزف لع

 ليلابح أضن مورطيفصتو عوضْب سوو ءوطولارؤبب ىو لعاموضن رضنتس وضمن !و نوضنتو نصت الع بدلاب

 مهب (شلا اوس عاضنلاولصنتو ىفتنا هدم عصنتو بيطو ناكر خلا نم عضوي اذردوجولار وببصك وضنلاو |



 تييطتساو ترعب باص ١ ضو مح مقرر رسلان يتفنل ار رىلصل صرع عقم او ىلكلا بش !نباو
 1 تياابو ىو تازياو تيجو مولا لجولا ول عطناو هن تامل نيطنلاو نومانن شابك |

 16 عربا يا جاو ل جا 1:50
 اوم بتتوا ةرم عبير امو ) ارد) اصر سر انا عنا واروع س راف بوح ا ذو رعب الو ءاشمايراخ

 نيرعثاو نيف عيان افنر م. احاننو امن عام نابل حف دانلابهصن ابتؤنمدلا يرجح
 نمو َءىطَقلا تالعلا نو عفولا حير نيمقنل ااه جسمل اوءاطع| وسان وابو ءلو انت ضييسبؤنلاو مدل ديكر
 مص اخر ماك خب انو رجيفنل اك ع ووطل ا سعلان مو لج يره انبل جم أم قون ير وصلك ع وطنم اوضح ١ نابلالا ١
 دفوص ةر مهن زبصا عضارلا قري انطازم جس ييشبلاوينلادافم ارسكتدقو حلا ةدشنو جنبك سو )و ١
 نع ذا بزرالااهتال اهلك قانل اوه زكا ين الا يرعوم سو شراوبو ىو كا ذان نيج نظاف
 | عافنلاو لقنازل و ضوبراو ل نوزع! مشن 'دنعل اطر ذمو نيكسلاو هديعب عفن ينو يش موج مايا اه

 هني وتس  عازطلا خخ دبع ايل جنا ا مد ديل تي مزق دز تا ا
 ضب اياه فن او ئانردئانو سب ذهن حاقناورعشلاوقنتوقنكرنب ا نكربوثي عي او هرشسفو لاو رقنناو ينك

 د معلاو طولا حاكتلا لقوم سور تعلاو برواز فيس ءيلحعلق نار لمر ا صلاخ ل يريلادو بص |
 لحرووسكلاو ماب اننا ممالاد يجوز (بكتاو ارك ارت او عوز تاور حل انهو تحف بيزنصو عنك تدل
 | ميج اعتلا /نو جراح ما حاكم 'اولاقف ]ومن طن ءيطخم ا دزعمجراخ مالل اقيذالو عرتكوانو 90

 ميلفوايووز ةزلا ىحانو لياعتلا حو | يلا ءاسلا من او عضيل افلا ركنلاواياعوّيع [زيرالا]يلاو ايلف
 عاشر اندلفد حان انكو تايعانو اونو عونو عاوناو عقاسشودحانلا هلاذ احاشو داو اهاونو اهون

 ىجونل ايزي عما تدع ري قاحج نرخ او اهعجسماحلا عود ةؤهتس ا لحل القواد مان
 ملل اداديشا جين ا ججاونلاورج جاوي ليسو ضن فموي !ععنو لنموه هاري ىثسلعوننو ناوي
 امو وطرضصرو لش رطعسا جند سور سبل 7 ناجنل امرنصغلا|,اًو مزعل اوريكلازم تودع

 1 ىنم اهمال لينك ير اتاواو ايئيطعااررخبن
 غنا . منع عغلإدو هدهجانولفو ملامإتن و ارز فوواو جابو زفر وم هو و دعولهواطعٌّعد حولا

 ”|واجللاو عجدلاكب الاقلام لاهل يجب ايم جولاو سلا :كلشم ع ابحول | امش كير تيو نع
 لوبلاو سلمالا افصلاكا م اجولار جو غلو جولادبو ررظ جو ايراغلا بش ةكرخ ٌحولاو دوووم وجوب

 ديلا غناء حم بص همجوحول | ثيلوألع اجو داءئيتعلو عرس تيبلاو هاج اريل او ميلع قي ري
 مظلاروحونو فيغنمو هذ حصول كتصلا باكاوىوتلاو سفنلا هيوجلا شملت عوجولاو نرل يي
 وا دنولانموا 2 (رقفارنهو سعت لجرو خر دتولا حولاو عيل جز عدوامب ههولورمظاو اور نضييلا وم
 اجتنسحو كنمسل بالا, صرح الص او داقماو عضو نعد او ه هرتيمنم  دايتمنالاو لل ارو !لاطابل واوا
 اهحاولا لوبلا,زياؤيئغلا ئ اوصايولعتا لري حدول ا هحيو هجوو ع ىتغا بورت لو تتيوتشبقلاو
 عب حافلا باحر عزلا عون ا ل ذو جاب ديبعلا نم > [زثأ ب اهو /وزلا دولاو بز لا زطابو قاخاو عفتبو جذب عرفكت حذو نرد خذو ام
 ات ءاؤإون ناسي ري سككار ضلان ع اشنيول تل عائل ارسولاو سزلو كح ذوايبعو هيو ورخذو ىتعاابو
 اريشم ايؤت اعزب لا هد تضره ملا عضم ورع مداوا زحل ادع |صرح١ تفوطعم (نبب ف لاخي ناموططتم
 . جسم 522 افص عاشولاوزعوهو [يشودابهشرو تعش او تحن دقو جياشيوو :ئشواو شو هك

 - أطاع نيس ل وعزب موس بوم عاشولاو دو »ويزلا ناش فيسرسلإلاب عاشنولاو لت نونو
 بالربو عبلاىوكسل شوو ةزالانب_زط عتباور تبسلا ركل ارحاشمولاو نعْلاَخْهَش وم



 ا وربيع سلامو ماو اذ جاو ةرزعلاعرمرلاو لاو عضل ماب رح حولا ناييبر ول حلا احين ولاد ||
 رس [نيلذلاو حاضوا © هضعلازم نحو نيدلاو قدرطلا وجم د عيد !ميردلاو بيشسلاو بالزر |

 هاو ريو او عطوفد عواو يظناو حاضوو عماد وهو خص و وصد اًموصو ععرمالا دو الحا راغصم
 يل اس ملاو دما بل ىريرب ومو شرب لا يزج بعلو رامز او نسح ا نوفا عرب الا ناتكك عاضولاو
 ُهارغلا ٌةالص عاضولاكبو ربلط نوي فسد لمّبلإَو ومر بو اصيب |فلع ةيبصللا زخات بعل عاضو لتعو ©
 هوي نا ماس اما ان لافو هال زنا ليع رع هرب عضو ىسل  حصوتساو ٌررحال'ءاشعلا ناصر :ئو
 وتلا راو ال ذايبلاد دو شيع صرب 01 ل نمورحلا لضرب !«نونوطلا عمو بلو ىسو ررظزم جونو
 ولا ئيعلا»وساولا هرما نيب خواضلار لو يضلإب ضونو كصل ادعو من نا نسال رص اولاو باؤهالا

 نضصرملا'مانأو) صلو لا مايصير جو هيلز ارا ويل ارم او ماعلا نمو قويت ىلا + ييشسلا ,ىضولاو ناثالا, ع |[
 ولفنار طولا ٌتعملاىبللاب].ل' تحي و راضو حملا ييصولاو زف و اولا ت يلق تع ذو لص)
 اولئامتيو ميويرتلا اولو اي اوحط اونو اودع رس ريت ١ ىطم دو مطلاو هرعلانمرطلابلاخو نو ةللطاالاب

 مو رك د جوف وو ةحاقد دعود عرفو مركك و احلا ساو زك نصح نيرون طول او يل ترج دز |ضوخ ل مالاو
 روصرال بنذلا حاقد لحرو برم لا لغعك جو لاو هواحت ل حر ١ واو جوساك ب لصّوارو هو احخبوو
 ياما مبرد زواح ا و جب افضل ' در وم اد هرح لص نصوح ا ولد بو من لص حاقو و اهو رولر ع

 مج اورجلاو برادو نو سيب النو هظيلعلا خارطلا نوب لولاوا ديوس مطو رب طرب وح و
 رمعبلا و طعتو_سما وس اذ لاسو تعك ال ازغد امهظم ل رعلاو ل اغلي وزح و ارعا

 هج ولاو داما عزف عمص نانلك ماهرل ايل ةرحاولا لالا ورب رعلا يالولاو جيلولاو قطب هامل صرع وك
 ميضف ,ارترألا ىلع روفر و دحر لك أي دبر كب و قواو ةك اون هاو ملا رمت 1
 ةرم ءاحت لصوت ىو لصاواهانعب رز ايو و انصتامب ايرصن هيعوو ديز مو و ل متر اغإب

 يحل سيلا ايما اجل يون موب ءايلا مص وهب و ٍةَرم ايدو ةوس مالو د.ك سف

 تيدزوا نس مام ىنذو يكل ار زعو صر انهما منعا !ز
 ل ١! ةخحانا تيوصوسكلاو خاو 41و َءْشْلو رسام ور ذهل ا مالو هوان هركت رلكو او برشتبسو
 روسمالاو رئفو رخراو رخخراو بالا خو !ىرذووادد عصيلاب عطلإداخاو امد تتم رمو حرطاىا
 ميلا, ثول ارقي بانقكو ادن عوعلا م ئارخردلاو اخد دردارع روبل مول ارسكبو خدالاو زعلان خر ألا
 || مدت ظعؤنلا ثيوهو ءوفاب بذ هلا ثئؤبو خياؤك اضا مرالا و علل سسلاولو

 !زعوينبم ا وصولا حولتلا صم ئدلاو ريع طبل اوامو_لاطو ملج_ئسعلاو طلتخا ميلع |١ ال لسا انهو ةف قولا قو بر لصا ناع_#*لب انهو خيا مظعس]لاوو عزتمو ساو
 اهردو_ لاي مورمالا لتفوا دزوك حج ايل ]  سصأل عملا خان دنع ايت
 مهزممزؤنم زي و نوم يو هروسكم يو دك > ول ةلقو نكسمؤ الو نون وول ١) ذي يدرك
 || زحل اونلاب باج ال اءانعر ادني افن ملك ندد ورثسم جيو نإنؤشم خي جو ئينلسم م يراهن
 مخ و قورظلا ف ربا لعرل اور وج ريعبلا خيو تنال ث يح تنكس منخلاو نكس رح ا يبن زرملاو
 ناوجإل ار ئيطع مجم او خم طغ مونلا و مضغ زمن كس خي قرم عد لإ ل عت دوص) وسر اص
 ناش !رغعلا ل عرل جيدا حبل كومو خي يلسك الا دوش هو يني ردو يرسل لجرلا خبار
 | عي مؤيركلا تكد ويلا ةرصا (ديبو ةوام مدبب ةارماو ىلتو طعت ماوبيو لالا تلم خود ردو اخد ح

 ليز



 2 ردو جب ىحك ردو جربو ءلخنو ند الاه هزيبلاو داوي بصور اع2 ذاب نرتسد .وررط ||
2 2131*013 0 
 ا 0-1 ازم ءعولابل و ب درال اوفو هلجتو دال ذ ذفنم جبل العيال 0 لو رلاوشو

 يراه في شلاح زمجب ولم برزنمور لاو قنعلا و >ورقفلاد راعسإ از رصيضلاو
 0 ذو تامزحرم املا! تم تدوزمو نمشملا نيبرجاحلا وبلا عونفح ا يررشلاو
 احزب ةراماو زب لحرررظل 'لوخدو ردضلا عيزحتلرم جزم ' ايس ماج ءرحاو لو !(نمبام
 نمعاننور ورواش خباب 'ركلو١ سرد صدع . 1[: رطب ١و عضم أطلا معو وطب و ايي تررجاو تور ال١ هبووول ع بهز َنكاو ولا جبالى دل نمطعملا لزم 2-00 "اسال انه اهلا نين دوجومسف
 ا 11 ليوا 1 اطب|حبرومال ارالا طار و عللا زطبل او داوصا

 ارز ع١ تماوذ مدلم ةوسنو احلا [هبلاو خيالبو تم ا|ويلسو جلاماو ا لا عسج ماب و > ري وطلا» بغل م بدال ابونسلابش حلاو عج ركتلا بلو طش |
 لن املا بحت كر نهب ١و هر | ضل دوز: كورت افلدو ةفيرشماوا ةييظعلا علا
 اخو لانخ اوا خلاد جوبز مهد نيغتاخؤنرمهابعاإ لاو نكس وتلا ىانلا خاب نسحرصمت
 ةطو دخت حدو ماما نيبجل او مس 'ةذ اصع ١ الا ل]_ حت انا

 تا نوت لاي وا عطا شمالا زر دل ةراتس علتوعو م ضلال جاحرلل ٠ ريح رسلان خو اعط يشب ١ اخاف عصاو كلا اذضحبو م انخيوهو دكدد اتحاد خذ ْ

 هحام تضاخؤمرل او 0 بيوم او مدخن (زو عسدلا هذا د خا 1 عض خذ عوز, رق ينعبل فدو مونصاوسةئاوماقااوعبمج مناك يتم ونت ضو خشن ماا شون |
 هت رست رمل سس يي ما اس

 0 هاف عنكرلا خلت ءانلا
 ذر تاس دقو خوشت عبصالا بتحأث دف

 - 0 - از لو نم | نحن ازو هنكس ١ ابجارربلا فب اعكلا كل اجا
 انخرتسمم انس او بالا عي ضرش ءطريو ىبر لوو دوجتسف تدنصع جنو نط عقوو زحالا
 ان الفوش املقعم عياض دو“ عجلان اجو دانو دسم امك رو كد حج اهتم يراطو

 ١ ا سي : ان .نفابو ةافسوب برق عدصص خو جو ليفثل ام هولا هحابلعملا .او هم دل خر كارت ليهلاو نجريسم١ و رص
ْ | رقيب تمس اهدا 0 لاس جيلتا عساولا يداولارسكلاب غول او ا ل روع د ئ شل اه ان :راذو قاهوشل ار لش سيراحو جك نطمو هعصب و باؤك

 

 ظ
1 
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 رزنحنا اء ىبكلا 0 هلو لصوت ياجاو 00 دوس اذنو ثعبذي الد هم أع
 و دخت رخو اج حا الل يتسا عا بحول دارا هطنتك حان اهي ةدحارلا»اغ و لقلا»قاعل وزان وطلاو ريعلا دننتكج نجل ارا غب يح يدرك يرسل
 0 ا يضل تءخوجلاو نيرحلا ن اخوج .ىحاو ترولا 000007
 اهوفو٠لازز نوف 200 و تحسم ووامالل مسا
 دل يرسم تسال ا خوبتلا



00 
 خاخةضدرو بهارلا ءينهيلبكم يشكو حل ا» ندو اخوخ وهال ١ ابو اخوخ او اخوخ ئفور صم رو
 خلخال لعلا ٌماخاو ثيدح ىلب طفلا زحاا عرب ويحاو عنبو توصي ماخو جزمرلاو ةكم نوب
 ن امركحو هساراطاطو زم ظبنق اعرت ج>لازل ١ و ىقح
 ةبيود عادضرلاو عرساوابعاووطخلابرآتو تكول لذ خرخو قاخرلا طرد خول ارم بعل
 خد اخدو خوخ دلمرو ةرودكو هاوس ءكريخدلاو كلامو يل شادضرلاو و در نضر اشبدوخار
 هن دو عرتدو نإ_ن ال١ اهب تكسب ءىلك جو دخد طلاب ةدخدو_صرفن ١ خدضوزو سصت يصب
 طسبسشو هسار اطاط ]جرت او داخسلل هدعواط اهرث دل هساهملا بتمر د كن اخرلاؤع
 نون اد م بصاح جاد لجرو او دو خد لاو جولوو ل دوف عرضك دو قمسلا لري خرم ريع

 عنك جدر لبجخم د لح ار ثكلا لف اروبصك ولولا و بانك لذي بغرزة د ةاوماو
 +ددجب لابج ناتئكو بزعالا ةبعل_رازغل» درا وراحال خا لو ضرشهسارو عنَيرا
 ترش ة ارو ذو (رصحب جرعو اصعد مزمت ١ ىيطبلاو رب ماقاو هسا ءاطاطو ل ذو عضنح اذن
 ضان او عافتراهسار ضو شاملا ثدح جدل او نب داشببثسى لخ تن ل خره تلخور ايع هذ د

 ىلع فويس او اهيرهق دالابلاو لذ حأ3 لمررياو نع ارنا شل نيبال ماتم ناخندلاو
 مكب رك جونقلار كل ١ ولا لطن جاد ليلو لارض دو ابذدو ايذو رئاهلها

 ىن ]جزع بينما جازؤزلاو نينعلاو طوبرعلا بكو ددرلا] ايا :

 رسل زل | رش َةرَغ ىنعكو ل تلا بلح عزم خذ اذو بيزوملاقلنملاو ذناخرضرلاو

 00001. الك دوس اتناوتو كا افاسنلا راد ىو ان بيلا
 تيانرلارفيستئزلارزارالا |سنإ .لقلاو للزك 2و دب 2و ) ايذاو ) ويد جابه :ْنملاو
 كرعرلا اناغو 1 ' ىلا ا ا فشل لع“ 1110 0

 ةارملا خوورداو ساهتلاولع مر خراسلا لوو الولو لاحرلانضوهامنا لاصرلا نم لوب و
 فن اكيزمرلاو اخوبر يزيشا خعراواخارر عنو عزعك ثنر هو عاب امنع ارلع ثدضم
 عمك ]ملا ن3 تنكرو بدابلابمر رمد دب عجب ارو قجّرسا خيتو ريار شل إو عضد ديزو

 كنب راطلا نصرئدرلا ٌمخَخرلاو .يينعبو جملا يرلاو مقر دلل ١ٌىتنتمتكل ءر واوو

 قلائفتنلا لقوا رمل ءاشاخراو عون[ 0 0 دكار
 ربكراطو زجر م يرطشلا تاوو ١ نمر شضت اين فل خرلاو خاخز قئطولا تدع تركن
 ةغلابملا خاخوالاو كروت اسينلا ولاد صل ا دعزب ثورامح نمر وب اسي عبابر ان هدر و ن رك نال جك
 خياط: رم ناركسو وفر غازحرو خرضر نيطو ىارل' باطنضاو اغسل 2 اخئرالاو شلاق

 زم ل رع عدنا رار صزم تارشلاو مطوطرو عيضر و ورع تادامرت ناجرو
 نمرآلاو هارن بصنرطم او بهذت بصدد هؤؤام شش اردغلاو تن احوُسر حض لا

 1 | ضم 1 لظاؤلا 5 الإ 57 ١ ١ .٠ ماء اًضتازر 2 5

 دلل ءاشلاران عي اركب عا قار غار شيعو اطلاقا ل انما رو ديجاولو ظافلا خرجا عرش وبف بررعل فار اص ءمعم|شناذا يسبح دنهل عطر وف و

 ا سبإب خراداحر تلج ازعو ماقا نآكملابو قر نيرعلاو نيملا ذ و مينريسلا ايلعرتشت١

 ... || راع هاطعارلو اههسكب ضر عنك اصح ا خصل خسر نمرال افق تبت ا هدسداو نإ قل يسلان
 : || سيح ؤطرلا» قونلا غرب ع حاضصرلاو ىف تزخاسوينل'و اعب هرلح ضر 19 هيو يك

 هيك 2 77 كب يسم ل 7و ' || ناجل اب هايل ان هلفو اهدالماطعاايشربز ضارو رم ا نوضطترب مايد صيت الو هعيش
5 

 ل حال



 000 ا 005 ا سو يو مو

 بفن اوا لاو تدزخا رارلاو لدرناللجرلاو لصرلاو رانا سننراد خبرو جد حبلا هرسسسو بعل
 رع دلل < بهبيستسس< 2

 جرس رب مارب ع و نيطلا 2 حقن ثيشش بعد مللذ انين كرر اروتنر تف حر
 لل صف نورتو لا نوثوح ميرو رافصلا بيهن مسير قلا زرت ام روب اسيم : رم يح ارا ناش از عرسكلاب رو مظرما حخيرملا نزعل توج كل جب اولا_عمملا رعايا حيرملاو نيهوملا خينرتلاوايزيمزعزجي كح قحيفخ نهاد دعابتو ا
 فثروو ظاتعا دبزو هدهوؤ مقثدا ةدحر رىلعزب بس اغونز دار اعزىازولا
 اهخززو ارجو ايتو درا 6 هاا ا و و در ايس كد اح او هامز لودمو
 نزولا درب |يجرواخت خبر ا غرو عام 'دنعام انجزت ةدهُسس ةخاخير ةرماو اذكر ا
 خرا /ةنسالموا يوه ماققالا ابمل للا جيل اديعصلاب هوزفصاورجاو لجبا ادمورترخ
 داب عجرم ٌمولحرلا هرعك بز نم عضككر هجر كرب ىرأا محو موس ئولعو فتلك
 فر حاص الرو ى تلو ملا كور ناخلإ/ و ناسنمال ادعم سالو ظل و وشال ظل و
 خم دلو و ةبهعو زا لكلا زمد خاشلاذ خام اوريكم نك خز مسلمات زو مكشل !ىلع

 هاي راب ناجل خا عبو علا خافواششعإ و اوكا مو لا علا خركاف اضونف دي برطمور ضم زو قلجر سو صل“ عاضتنولا دع سار عر هيسلاو عروب يخل 277 حلل ميش ةروكط بعلو ةددوشم ةورعب
 نللو ني[ستلاو بم جعا 2 سر جرم هاك
 2, ياها موز زيي ايفيرعل ونا ! و لادا ينزل نك همكم را
 دع زم نلاهو غيب ىاولاو 357 و هلروطاوسر ابزا
 دو اس جامو زن تافزعرا ةنكسم ا 2 ابل جويل زيز انامو لغم ثعدنلا

 يس بن يسأل طلال تالا واعباوو بوضع دقوف مو هلا خور درا! نيس ١
 اسلاك رح دبللا ضلاب | ماسلا خاسلا غلب و فج خم م رو نكس ملا

 اند تؤم ال يعبر زل هسا اغراب
 لاو ريورلاشملاو قلو فنا رست لعل او هعس ولا زمرال نع جيرستسا

 جان افسالاوام ا ريلع_ضدرب لان حو دومسلا| دبع وسو عضاور دكا ارسم قرت
 هان م المر ؤطلاووبلتل عفش لاربع بلاج ومرص برعم تاين
 هوساوي صوتا ةيوسا نال تارا زموس الامس لح نال سرج اشلاو هاشارع ساير ساو ]سي سلاحا لسد ايف ساني ورشا ةيحلاو عشان لتس[ للامر انزل لاو عل خذا تاس و هزحانراصو هاضما عرش انالفو : دال صم رّسلاو اهرلدإلس
 ةئيلسلاو ,حلاديولا ةاؤسلا او. سو سو حلاوسو أس دو اساو 0
 ل ع لع د ورك ب تركن يدنا نإ نهد لول نال ضرس اع

 1 رلاطإلمو 0 الو عاج بوش و باه1 اور اهرسن
 هويام زول ناس ارجو اسال د عي ١ اخاتلس فس ل

 | صاععل ا اننا خا هارب نسا سخن واول علو وزث خاب باص

 يلازم تييزسلا ار لصعلا, لكان خس | بنن ل او عضوف رفح ل فحو اهنسل ادن نقحزملو مل مسلإلا ماما دل ز لسا ومنلا نابض عزت او السلال خواصلا لام

0 



 0 ا رع سلا خوصرلا خونتسلاو يتسلا ُ سل ركبوا نيركاد ارم ناس ارب 0و امير
 سر دسم 2 و .ئيسلاك نمل يرل ١ 'انسلاو ْنكا ماعطلاز مو حز جرف
 قلساوو ان اًساَعل الان ن انهت ابشر لط ميسو هلمم ابر ١ديحانن ضئدح ع اسسبو

 فاو جس مامزالاو بسر يئلار تخاثوياؤع تنحاس قررظل ميئشيئرل اوهتو
 بوس اهعشو ف اَقسل  حاوسو ملا اخاوسرزمرالا تبر اصير شك نمل ل يب الوك رم يخ او توو

 جيس ماس هاد قوس نفوسنا ار أع ا دلال زل ساو
 6 سلا) سحق نبطل' اس اشك ايسلاو خ أنو ان |نيهسبو ويس

 يضفلاورما خشم د اهني دوبي طخ موو ع و بسلا توصو لوبلا حل نم نيلل نم يلحلات وص
 ةكر اب يمهواهير مص فاننا عمرو ساييزعلا تيصو م السلا توصي يش ححس او لويلاب خا جشم او
 اجاليسو هزعلار انسنناولبم او خوشلا حوش سب ايلينو بلو لك هنرسككا عند / عنلا مدانسلا
 هظلٍشو قنعلا عطقمو موشي جحر يجل ب ثعك وشم او اخو شيوق و خس اوهو ضد شل اج الؤس
 نيب رم اكضرحا َجعترَمو بايطو لاوطل 27 ا اج 1
 دس ةدشس )انتل تبلابزعقف لطباو دقت زعازخادد جوش )كبك 6

 مالا !مارضاوإولا ةكوج ع اهشلاو ابطر ناك اذار ميخّصل١ : العش فوم و عار
 تعوم او رعلاو لصالا اووب نوروباسينس ؟لنذ لاو سقلا زج عج ا لتس
 د لود قبس لسير لعزل ازازم دسك واع بالا لو| لذ قانا
 ملا ني“ قمرتاو ءاقوشلااذوا ةورشلا) و خوش ج ناهخرش او لنم او بدنلاو تاشلل غباش
 ١ رسل در لحد هتيحسسلا ع سافلاة ايل سم راموس لب سو بنو هعضبلا ىش اخورشنو امير عبل ابان

 3 سو بزر فيسلابزهلسو ملا رضاع لعد لصالا خشم ارضع (رلظاعدكاب مَلا
 كرو ف رتوجلا فصصو نطل 37 زب عشر اعل ا "اتلاف ادحرح افك
 داهشيانباءراضزباو جئنا العلني اور |نذملا ناو فيلخنرب خابشلاو بجد رع يش زير رسما
 00 ا جفن علا عاشسلا سب سيزلو ا مس

 موشن و نلاسو تم داذيعلا ةرنو باسل ل عار برم او خور متل اكينعوارس دلع اكيعلا

 ظ ا انوي يزف ومتلاوذو يفولا ظاغو مساري ايلول هيل ليم
 لب ناد انك حاس ا مطت ذل طرا طوق رغلا جرش ل ل نناددعيداوص ل

 ١ء تاهل رشل اولا عونشاطيتشت ليتر طش ير هو الاس نع ين سامع عزم

 م : النضال انضموا زم موقو 0 نسيت ماعلا اقول اوريسالاو كل

 دجوأ ناسك و رس م "نا تنابنس زم نوع و !لامعوا وتشوف ادشلا» جدنشلاو ضيهشلاو
 : و اجويسو رتهشمو ,ويشمو نارتو يسد ايس! 1 اء جال نست
 0 ور فطام ٍفهرجل يباع ةليلت وشو جرم“ ٌرتعضنو ٌياشمو
 هوست يضوشوةخويلدو لو عاججش مشب انو ضوه ىىنمملا يشل عيش نايييشلانازولا للحل
 تا ايفصإب هش قانسوايجوز ل و ًاراوصا مونعا حامشاو خيسَو شب امتع ميجوخي ل
 وباع ل داريا حجو دحا موب( ى بطرس . هركسب يدم وده ا هتاوبعزب بعصمبتلزليشا

 خذ وكرم و ماطر اةداب او 0 هش لرش



 ماس اشو لاس ءاص ب مو ناب اواؤلص :قانو بيج لما ةتبلا عيسالارح ملا صال
 لاس عسب ويسحب عاملا مهل طك غم لص

 ضمن! او ميلع اهرعتو دش اوادئب اصا مهجور سسْهتلاو الذل هيج ايم نغو هخامباصاةيصدام ضل كك
 ل 1 11 را - ع مدتطغلا نامي فايا رم

 نب انك نبللا طب ةاعكح ًأعلاو نيا ان ال ١" حاليملا اه ةءحاولا ابل ضن ١

 صانع: لك سنو وها وسلا م رهل 15 دير حب ' حجل أصو ب ايسل ان اصلا

 مقاول مكاو د ةئخاّصلا ثردلا كر ئهصلاو ختيخ انصحرو

 اسؤاصو لورا ارب مسيار ا ”) خاصإب غاصو تداخاص ج
 ضل والا هضرد وبلا الماو عملا سكلا

 فرحك ينص غادرم لذوي كير مظعل ملل هذ عر عد ال
 انامل امارس يصلاو فل خخ يطا يعل جيل ارو ند اخ بيطلابددسجملا طا
 0 اصووس ب: مرطقبورلا بلي ا

 رنتي ع نيو نكس كو عتنال جطاو نطنان عن 50 يايا انس ا طلاأطلا
 بيضا ردع يضر راس وال با كر ههللعم ذاتككورصلاوارشلا

 نيمسلاو عوملاو مالم لو باوهسل الو خياط د حاولا ب الملا هلا يجلوريازرقلاو تصنلا
 بارا ءبطوعب سلا ,ان تلو جاه اخيطلاد بلال ! خي اطلاو يطبل ١ ل و

 0-0 اتا ايدل تسيل يا 0 ارعو ميهاركك خ ارط ءارلاو

 خص دخعا احابطا ْيِط او 'يمالاوربكو عرعرت | يسطت ريو ١
 نطل او عار , داعب او ىشسل مر خيب 0 ا 34 ١

 دوما وه نامل لولا مكتمل وو طاعلا موو مرسل !جوزوطحل ١و يعل
 طاح لعب نع يعضولاو دوسالا لم زيطل 20016 ةلطرو شعبا هنصعب ملل ار يغلار

 : اننا عام بيير موتينم تلا عوت لحاقلا كون باص زدجلا ثمن ع وتل اءروض
 توحاطلاو ءءخارط جدن ا !نونوملاملنز اور سكالو ضينالو علام هاون +
 نع ذاب اؤطو لب عاجبراغص كيد نيكسلو هابلا ومرض عطاقا فاعلا رفورعاصا بيعي
 لد لسا هيرشي لن صيم اعرلا هين وؤيئذلا كرعلا رتل و ةدنحا ركل

 وفا يا ط ايم»لانضملا | تلاع ع هو (ٌعجم لا زفطلاب ملا طلاب تقلا و[سسنماو
 لئن دوو ةئمول١ءاملابوهوا 7 مشامهي) نيولعدلاو هدد امكن مقنام ا لاسرعساو

 نسوا للا تا مل ,يطو ئمسو مسدل 200 0
 دال سيخ ثعتيو لان فر ١ فرع ابا باهت أد

 كجةلاز كتر و طل ان فر يطتك 2 0 1
 نادين 2 0 وجال يطلاو ]طابلا
 ئيبط اولا( 7 1 ل ملا, نارطلا لطف فس ملحل لا

 32 ل 20 !رذ صحم ب اوباما | ٠
 0 ىملا ا مدا اب ةدحاولاّيط غل: تلا 5

 م 'و اهوروبو اهلدادترج قا :



 ءام <24 طااوهو عشرغلا ندين اريل تل عثوو مخعنخإو ه ابا لاتو |
 ئدلابو تاذجنو ا او هلا توك ريل ماج لرخو _يخفلا) :

 ]ب 1و قرطلاء بسمو حقا لسا هنمو (هاوطومدغلا تللإ ز صعد أيزيلو اصانملا اورسا اء كح
 | راشم ل عدعتب خرم يلم ميش اخيذلاو اهكاو او اهزمرخانزتفو هصباصا ضو سرج | لحاكو
 ةارش ايو ٌماطمَْس ابو هلخا تعنترا تالنال ' اكتم دانو عانجم ا يللا نايوعل امو لسعلا
 وح نا ”هدصلا | جرب زلو هزراع نيطلا خا لعو نعت درزيغش كح هاك طنفالوا جرت تباوهه وفل مؤ اذالاورةاوايعا تف اد لاخت لصافم وسال خوسشو حبانكلو حدم علضلاو

 تحاف أراد يف ا طغ [هنحم د [كؤخ مانلا خدر اواخج اكن يلحر ١اس اونا ميوفد ةلك و
 زحاع يحيو مسدلسوعلاوةادخلا مولو اعل ع مونل او ءريضلاو هرْوَعلا ةارملاو عاج ادجدةهونلا عل او
 ري اطتارلو مرسفلا بطر ىشللالا نوكنالو هضدش عنك ارساد ف اين تم ل عنو مابلإب
 0 اجرفورخرو او عورتد ( شو جار او عرضا (تايرلاد ناوبح اسم يعمي كو
 يالا عنب قو خف اهلراص تخفو هرباطلاو ةصيبااتخرف اد حالا مدغمو ميو قامشن هلل يما
 قغل بعرو عرلعرلاو نرفالب هذ اير عورلا خزمو خانعللاهزختا مارا جرهتساو ابكت عارم
 عرض امج. وز) نمرالا] اونا او معقل از عرفلو حارات نن عيزلاو غابشلالاوراصوا اوغعض
 ماض ماو هايتس ادعب نابنسل مالا خرم او واللا طسمدوف نزلا جملا ئاكي الل يعاس آو نحار ونتك
 ثيوحلا نادرعنب وهز بعل بزكو ضرما نانسلا ةضرزلاو كب ابحركس لعور عرف !ورمعر سورا
 اه وجل«: حرض جانا خص ادهرسك حمل وشب نر عر نال
 لبوطملاو دنص زد اك ف ةزدال سو حل او لابما٠ٌيالث قبرطلا خت ذمو ىارثاو ءىاشلاو نولَسلا
 راسمنا حاسرذال او خسرعتلاو عطقنالو وبا شكلا عادل ؟شلاو هر لاو نوكيا وب ةنتفل او نامزل از
 د ايزوب الاقمعسلا مك ولا هعساو_يرفملبوازسو ديما راسكناو جحح اج ارفناو يسرع اكدرلا
 لحرو بؤعلإ لاح صر ادوكسميا حشر جرن سانا طماذ اك ورل اشار طل ا! سبتخا (ذ١

 "معلا فيعص رغد نوندتلا :يظكربخانضرفو ةخاضرو ةزماد اهضر ثيل بوطم صر عويض خازن
 تيولسلاو ةنوعضلادجئيللا منحرهل النمل نمرب اعئكاو جابثلار ضنوأ انيك ب بسرعم ءلعرا
 لمعلا فيعّضلاو قيروتل ا هرصعنلاو يراد | ناو جرطلاو ل رحلاو تيعضن ١ عسْمْل !راهزلادعب
 حتما عكتلاو عياد مزعل عضم او يسن الءمإب يمال رح ارجل مرتو تلا نرملاو
 فحوعيرلاو 2 ضاِخري اطتول ار دللي عوشلا ع سعاو ران جول و معن موه غ] ضع ال ازا عنكم رب
 لصافلا اضرا ْْسْفَتلاو بزكب علا نو لظوزعنصو«رسوس اد برزرعنل_ نعت جو تعني ]ملا

 بيصزعؤ مازن زئصاتو مذعيختو يضل مرو عيبلاف نوعوعل عاد اينيض ءدبو يزن عنك دع : عمن
 ةينعلوطت ءاهائغ تمي ايزو هعتت ا خوشرو ثعوجا ونوال نوليالو هرسكر عنك هل يضق ارا
 سر يضفي يدغمل اوو الا بلغ بلو موضعسرس عزوتي باوثسو شعل صع خصل ميم نان اح
 .ربزو تعش تح ا اهزعو هحرعلا نئضغناو يضفل قاوا ٍضافللاو الو لم ةعس اولاو
 مراش خضم ارسال وعل غوضُلاو مدس عسل مانسو الازم اهفأم تقف دولرلاوا دوش إم
 ١ سارلاواعحل ان وكلالو صر سكان اخاققو نقف معنك ف 227 هتف ودام اوضنو هرسسكسو ءرسكموا

 . اهنم ىلفتلاببلاو الأجر ذخاوا حر ١ نييتلاو رىضواو دع سرعتك م كف ثووجا شوا
 < الو قشر فعلت ينفتو لكل ا يتفتلاللياؤتلاو ةبلضلاورتعلا حتخس عياد
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 2 ةنفملاو زيشبو لحرل كي ناو كوبل ادع نيلعتا نوب جوقنلاو رموز عرخ الاد ايعالا .ضتضعل )ورعطلاوضرلا ختملاورغكم يس ار_رسكيدو هارعا لزيز ؤربش لاو اهدا
 توارارسبولاو توهيسأ ةرقبل'تنحمن او لاهالا ورْملإب ياعمر اعط ْجيغَملاو مميسل او لا فلا حاس القل رف ائاّملا 4 1 «ورخ عم ليهو اوا مادزلا رافال او فعوص الئ نمو د طوب عل ١ جاما ”ونم لني يذلا -> افو ئيرثكو مف الا تاببنلا نمد دش حلا نمو حم اسما كوبل نمو رجركشلا ١ :نمشلا هربا ءررظل زم انع او خافاكج دم تبحزح اناضرتلحرل او توص ال ناك ذاو' تعلطس ' انحوف وعن ل١ مزح | ملع جشضفو (يرلجر نيب توعاد عال و ءرل' نضيشسمتو مال ايو أسسلا 1
 قرعس حا نوح او حا ديزي نياو عاشم يرزعلا خالتلاو نملاد .تسؤعلو دّدش اعتشلاو رم (نيلقن لي تلاد قلتو توح' بضفو جاما لح او سلا ر اوما لق 'ءاهعملق ريس 'و سب ((ىلع | سس اب بضور رم التو اذلت عنكل تلا 0 ةرلا ب عكوداغسلا
 3 2*» لقب اقدعشلااماو نعل بلا افاق يكول هاء ابكجرشيماو

 | ١ مه الملا دوما انخوبا ءثءاليحاب تاض مالقلا اناء
 دوس ذ (و بلو ,1 زمر نع اوم فوج اكو سيو هويول يلا ضاقرلا نمو تن ينقل ارطنعنل رمل ١ تربط دعاك ا لق بغل ادلع[ ١ ]ايو مج بايخو

 هلو نوأول اؤعدو نوندو (بزف ءاخلا دوو 2 راطخ نين ب مهوب قف 05
 رسما دحاب جركو داوي هلك( كوئضردقتلا دنع سلو انزع ضل جددنع لا
 ناسا لاج شو اهشلب سلو ثويدلا كوز [يسكل وسعره راما ضيفي برس اي اخرلو يلد وهوا حوف مكاو ةاربب 0 قيركو ءاملافوسيئذلا مر اوتدداوس<كداؤبلا نس قش ريحاركلاو لير بمزف لاغ لئىعمعلخ خرا وناورمرلاب ارجع رد ضركلاقدورم نأتسروخ خركو و ولاداو ب ناسيبم ركون يزج افرك غباو ناقناخ بيرو نامج خبك لو
 اذاو هرش ان سمر ) يشحن اذاو"ب) هادو لحمل اضم زيلع رجس راكع :ذجللاو شو ذححألل لاحاو متو دخاو ضعت خا ماللا دق زهولو ناي تاغولو غاولا جب الب بصق سم تيب غال و نغلاد حولا اقل امك او خا 27د عساه بغل مدا دا د ا جك وربك فك لورو اصيبلا ةعجسملا ةبنزلا عطل اد تخت رض عنك اصعلاب رن تتح نشكلا لاو ردلا عم تقلا بولت حدف و صني ةيبط لفي يتلا
 2 را : وسو لكس طوشلاءانالفو مفسو زل دعك ءقخل تبماؤلاو ماطللا || باتنكو بيطنل اًرهلتل او لالملا ان ىهسللاو بزعل بن اباوعو ميكا جيبسللاو وسجل مهلا عذللا جوسللاو تيس لازفر هز |قتخ سر اغب اوس ناك] يف عيل الك نا ملا حد اني ح فى اهتنردتاى ا راس ايبن نا ئغلب رمش ل قاد با زاد ارنا وا ادخأ اجولار اصرنم ناحول ص
 د ةلط بيطل) نو ل |يرنح ايو ءاصغشس اه 6 : كرز او هحبشا لج ا 2و رطل ان كفو اهرعم د | يك نرعو اييتسم استلم باجرمالك حح عيام اذ | خلل ا» صاد مزعل نخل يرو طلت

 نم يلا ضينخيتو يناضل فلم هلامم ابد خالد او منئنم مرزق ل ةارياو حصن

 طنلازب جلا زي نفل او َّفَتلا يشعلاو طاتخ لمالا خلاد طلب قنا جاط غيلم ناركسو ظ



 ايلا طا يل يييشل لو ماس تزل دكا »ملل دايو نادلش و بوم عرس او تالذئهون ىداولاو ليعس اة وردي سابعا ثيدح ور مث الثللبر وعلل خي الارم
 نعل ثلا طلب ام وطقلا» لكل! رزغلا فنككو تاذطل 2 قحالا نيكسو ءنصكر نه يلد هوني
 هخولب إله طاع اخالو حالم زمالو بقا جيش م دلكت أن ,طلوا اصعل اريد ىنكا فلان دسار دع
 ا رصخا ثيابا ةاتلاو نبهلا عم بيازلا بدلا اصرسلب د خاوهلا و :خاوللاو جالا طلخ
 اسهعم اج ةارلاو حاس اكه عوز هميزتنا ىصند منار ع مهما ل جو
 رؤهيتملاو در ىلا ديو ىرر وسبب و ضييتل اينو تزرضمرال ا ةدارجلاد عفتداو دعب او برضو مطقد
 سرفهراعلا جنو عامولاو لغعل اون ينلا خلا نيل ليوط يمن دعو قيوولا قرطملاو اهصعلا نيكس
 خخ ١و ئيخ ًءاشو وذ جتحطميد هع جرحا يحبو قيباو ليلعلا حد دخمو اخ حئوساصلاخو
 حرحامزعلاب خا او قنتدلا ريناورج عر او وام ا يف ؤزحو لس دوعلاو تلمس ةاشل'و آي نراصٍ علا

 ةعنبك موب زم اتلا زوعلاو لغحلا خم انيالا خاب ول خرمادر ايح خاب او صام يؤ ملنعل
 هله ىتلا اهب خداهسو غقدم ل جروزيزعلا مظدلا و ذاهملاو ني[سكخ يوم او يذلاو خدام او دباعا
 اردو 1 الا تسي( قل يرعاها كاشلم زدنا يلا م دائلاو
 لو ةفانلا تخريو:دوصصيقنى !سانل اخذي ظم ار انجل سع كوع ذم ا انس تالما ةارلاو
 نك نول اب غرب ابوهو مووم او نهذ ههسجو عنكم ردو رولا عيرس ين محم ارمسلائاكتتي اوي
 غم ختو هزي عبرال ليوط ميسو جالاو يس ادرملا نيلسلو خور او دو ءتفقزن يديعلا رع و خيركم ذو
 امو ناهد + /رثكلا نس انل' نمو نمكسك خرط الفلا لاو م وتكلو نرّعلا توج نزفلا ليعتلو ىشخ ا
 ارونو جرم جوس او١ ىلا اعلان ضرما و هجر ام ايحايوج] ضف ل و شبنت د وحو عرفت تر ال ة إما
 هقانلااضرملاو ىرح او بيرايلا مران او فلو رب ثيراهل مفر بزكو نذل اكسل حو ضيب طعن 7

 ناجاواو رع تود نيج ئنرم تاعك ت اوم عنماوم رح تيفرمو خرم طاش رسل
 دف انلاو خسر يسوم او هقنا ييسر منن ا كؤخام ا هدول ويونل هءاضعصم داو بايك امو ذو ||

 يئسمالو ىرجالاو فيعّصلاو ل طال ة ملأ نو مند مل حالم الرو قلخلا هو شم ا يسم وأ اها اهربو 'و ايلوخ
 ْ زج ارسم ةاماد لفكلا ملل دلق عوسمسرفو ىدزاساوق هس ل ميس اوالا__زئس الا و سوؤلا
 | سرفعلا ةأم غاسنا عركمو لتسسا سلا يستمإ لخنا مرولا سما طرسبل از عودرسكلارزهسملاو [يسر
 عانمسا ل نخاؤوسلا عزتناو عسا عصملا نمباو ل قنم نش مسر» تابن غاسمالاو نوفا
 ةاسنلا ةطوصل او رذهصابا تبحزح ماو يصاعاو خوصما 7 مايل ا صو دهجوصمالاو ٍرصْمْلاو
 نطل عنل يختار صفن ااخاصما هلول اطماو ل صبل ا/ر وقل تاين نامرلو (رعزجزصا اجدسا
 مرو ص هديبو ولولا, بلا رويس الاز طع[ لاو ليك كا عنك *ببطل اند ا

 لل لدتا دش عدلا بسلا ط١ اتوا يكرس طم لعن بانك ايو نوع
 بوشبو سولب علو 0 عدو عاج لاو ىنتتلاو اضكو اًضِبَم ىلا بؤجو ناتكاو

 . كتهرعضلاو دس افلاو حافلا 'ئطبا عدل او الل 'و خلل اف ب اغلا زهزغلا محو ماو سيلا
 دخلو نوهوم لَضلا ئء]عرو ةبادل وسار ون صرحا مايل و لسا فيسو عزت ههسورل مطالابو
 بيوذ ياني هراعي ئيفسو اهرعزشنا هنيع بم اّععلا تشد ابا الم مالاغو رول امو يحال
 ناخابو لخام دن امبو ىر املا بتنخزب دجال بحو ار اخجب لج امو نكس عبء يطغلا امل ولا
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 | روي نرحل قس نيرعل يل او ركل اء وجال ناتككخ ام او اوعي سرا عطا هش

 الام بسلا

 ا



 نونلا ل. دصف خم كلان عوام ا نوحاب تور
 لسلاو كتلي انلاو ى )ل صاو كرر لهل عوبلا رم طون امو ىزعو نغلا_كررح

 نان جمر ايي !شاذ زمرال ١ هل رتل ب لصرلا ماك ة وعل اد همني انصرالا اخملاو هديعسلا 'ررالاو

 ”اخب قبح قجردسن هلا بلك ىيصرف يفتش تنولاو_/ىكلاز عي ومسو هوا توك سور اي نينا
 | يفشل علان يلعجى ديور انلااه بفشل, ريكلا ناو رس انزلا روك أهي الود هذ

 هعلو مزن يني هدف بازل لور يبكلا نوللاو كال او ظيلخلل و اجلا خب الاو كرو
ا غاششلاو رظن جيل ريل او يعل بموثلاو هتطحرمللا كزايلاو

 عك < لفنلا منتو شا امنل 

 ًالاةموص باولو ءالاط سوو نذهي_وداولا دنس عفو ساو جاهونلاو اههزعحرمبلاو
 خاج ةاماو لحاشلاو وام ا با طنصا تموصو وخلال وصلا ب١ جانلاو جم حافمو

صادا ءارلا موس حاجا /ا يمرس يسب ئلاوا لالئبالا تميل حاولا هوا عاب ا هنع دو ايرجرعل
 ق

 مدح 2. ف فإوإلا ةرتؤن وح مولا باطضا زحاقتلا حئانتلار تهذيب او وصلت ةررز يجنلاو
 كرل 21غ يعل اونو ليوطط اسد (هقهصيل ئدصملادنع انتل او فيضلإر شن لا يزن ليج
 نولاوياو يدواعرلاو توربلاو تايم او ثلوج المطول ماوعلا فبل اى ربشرلا ذل او ءخاتيناك ال اعلا
 قو اجار اينولا مسار مسنغنلار اند قدصل ا ذخاب ناو فيقكإ طلازمو لم اين ّمح لعن أ ارو
 [ّمملاانباعحابج ماي يذعنس وبدل ادوس و نين ؤعتم را. او ايوشسر اسديرو هان يو _قينغلا

 تتم اوسخ او ليتم لااكيربلو الكل يقل قيال تنال اقيارعشسد ياو ووين اسف
 ىعس عنعلا نحال م 'انضيناوانكل اش اتضرب رصابلار لوفي مدص عنكم ونر هني معين
 تادكلاو رهسشلو هماعم اش ماعاو ل فداو معو لازا عك ايش نايح ا 2 ذونلاو مدن ائادبروك

 منح انم او ًوسانملاو اجر ا ءلوح ديلى امو لاي ئيشل ام لوئينملاو ييسر يييشن ا/ّي ضر اهمزعر تل
 زحادجب نكرم ناو) اهلوطنمنيزالا جانو سنصنمل مات ث ايل ل صاو يرو دعب ثرو توم شارل

 هعنك ء ىضل يسد اًملاب ؤلاب خوبشلاو هررعل نر ويشو ومش ةرلو ريك اذتلاذمو

 نأ ووو از[ بلاوواع) !لفسؤمدنم ناك امو | مىوبْتسْرم ناروف د شا الاوذبو دوا ع ضنلو اشو

 خصانملا عاضفملاو رطل ١ ئيضْل'و ثيغلا مر يزغلا ناكل غاضتلاو يطل مر زعو بمؤنلا من قسيؤنإلا

 نها ليما اطل ابورسكلاءرش شنه :اضلا لمت ءءاعلاو و ارزلا ئيضنلاو شرس أمام عسا

 عامنا قساو تلا غافنللو رانل' عفن لكولايفلاو طز اونو هتك رادذم جزا فب يعذر شم
 قاس لعلعاو اهينلا|نضنلاو نإ خ افتتاءا ثلثنو دن اصح غن !لعرؤركلاوزغلاو نصل

 م رولا ..نغن نايراواب ابيئيولقم ا يضم ناو انيس الما اييرعو امرسكو ابطدن[ئننا ]جو
 لقتست اهباهباصروو هكحبتبما رطل نوكت ءيعتس ءنهوالا,نوؤعةر اجلا هلو ثمدحح آدم
 دعو در ايلا, ام ابازعك 7 [عْنْل ا برم اد 3ناتكلو يئهسل ١و نيطبل امضوسل 'و دورسو ءاملاو دلهسلا

 مدطو ميسا لا ين عرسك اندو بيض عنك ع هرم او ريز اعلا ء:مونلا,صلاخ او قئاضلا
 اشيش نذالل رم اوهلامهفت نامرلوانهس ايش بلم انس كر ةءانو عاملا ل يلق نا
 لاظنالو تضوتنو تح انتساف ايان( واسنعلل الربا ءقانلإ ا موس هنو ىنل يلح ميت

جاتا وصلا خيا او لب الل__كجرملا ضلاد خانم او دم امال ١ًدخونلاو تخان١الو تخان
 

 بكر جوج ور خذ توف حوش ل ترسو زب تعكر انك انموذو كايعبلاصرألا
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 بو اصعلإب ميو مدور بئاو كزعو دال خيبت دنكو و اولا لبسحصمو
 كوع غول ١م علب قمت حيو او اًصعلا يتسملاو ارش رو ئعاامو للا لكرختولاد اج
 نص اه ندولابالاتحاو ماطغلت قزامو ضع يعل اسانح م ططتخ ١اس ولو مملا نم", لبلا
 ثحوضولاو ورمولاو [/' عقل هفيعنض عل وسو قلخلا نوم ل جرو ننقل بن نعام صولات ان
 صل صوضرل ١و نزل سللاو نيمعصلاو نونعلا و رلجلا عسسل ىطرلا ىحّرمسل ١ ف وول اوربا تروص: الح
 دوو نول وم ىجاسلاو تجيؤدو تروس ]بمن و 2١ رخيرولاو ابن قرم بسر يشوولا
 لحوك ول اذيهسو طرا نادك يود تئرعلا تلم جمر زمراة متر وأو خرؤند لحوك نرد
 ىورل'" حولا ٍ رونو و جداد ناَرلا هالع خس اد خيتو غ 1! او عصبسو زيسابو نسون

 زنلا حوضولا عسولا زي كول نموفل لام جرح نينولا رتل لحود تيعشلا
 ورعلا واهسإلا ةارابملا اضولاو رض اوللاو ايؤهضو او ايزخحو و فرع اب مسسولول إو راما
 ا ار ققسلا ماكر ابل ١ ٍضاَو'و اهو اه ةرثسلاو الرايس ال واو يحاصر سل سنن ناو

 ارزئاخا يدل خلو لاو هضرو ريل مو ءخجامو زل وزر او نانكوم بوم جول كنب ءول اذن ىلا مولا
 نمابو تاوحا سدو لبود هود سوو يدر "و ولاد يوما لرحلا نع تل [صرالا كلو نساو

 سلوكي بجلاو ةراتلا ئانلاو ةعنيلا وأ توا يصل اعل هفرمام
 2 | مسلا ل انلا مالولاو داو تلا ا ١لاوريف خا/لئمو >< لا « ىمزلا

 0000 ا لج داو دو اونو قتلا ع
 زك اعف برع عشدرعبا اناا كل حشر يوع برك يك
 ءابلا [تحسحص*ل ررو زهر ارمذا ىرل ! "بفك وهل 'و راسلاالع تق جرستسلاو

 معانلا خا ةوفيهوهرضوداب باص خ3 ثور ا خابتل اهيزيزت د دريحا اهمو ليبثوا حر اصسك حاسب
 لع طرت ووانل ا اها لعرب ملانو ب ضسرلو شيلا و موب )هانم ضل ل ااهامد

 تا رلولاد زال ميرملإو مارظإو 200 ءا دنالا ا ٠

 ثلا ارو هاو دلاو ديب ل ادد اور دمالادهاو نصرا لئلا دماو ريالا دبا بالو نمي بلع
 ميشحوتملا نارالاو الا نعيرسكم ديالا دولو ونقد فتن دب اكرماو ناتاو شحوتو يدع جرتمكو ب اود

 طلو ّح ست ب امر سلزنال ادو روك هرْباو تاب ديبالا دولو ةري) مك ابو سولاو مالا ناربالاو

 تل مجول زعق ىلا شحن دباو اضن هد شن رلا مشل قلع صقنو 5 مؤ لون ىرعوملا
 تارعاشلاو ماقا ادون'دباب نال ابو تصوري اووي انيرلاتوباو ءاسنل ا مرازقو برع س لاجل عراد

 دييالاورص اعم ررئشجو تراك ١ هرروملياو هاهم ت3 وورالامو ضلوععلاب
 به ارلا ةريالاو ديل ١

 . 1 1 - داو 1 0 9 1

 ن اكمهلئركر ينال | عدي مدت امتلحا ذا عرش الر ب طبنعل ليج اكبر اديا اه كح ْءَعسب
 ا 2 0 2 كو 0 .

 رام لصمو لولا نوم بوق نين جاو انو ىصتلا قاطناك باتنك > ١ابحالا ظ الع

 ئعن رجل )لب اللوز لارل ١ كاسر سكان دحاو حر جومابسد ّلااعرجاو _ةظرانالاب ص اخر هل
 2 د ل 2

ااهضرهوللزر يس ددل» الاد تدهور ليزا او عج مرسل !نارجاو راحآ حم [الازم مونو رمارلا
 موس ال

 دحا اكرطلو راحال ده اوو (يدحال ادحادو نادال ادحا نالثوريجا كر حا اوس ارزلل هير قيرسلا

 لن انعب د حاو ددع عمت دحإو لتعلارككخلا رمال دجال ةرياب او ملا غلب اوهو لإطال
 ناكنم راح او داحا اذ احو در ١ دج (س ود دجال اول ١ صو هوا كم شرما

 هد صلو وا ىسالاورسكو جا ص ١و ردا, ةرْسعلابجاو /مدح امساامو اًدخاداوجازئ) لرميل

 لمد



 . رثو عضاوتروسراب دو تادوجعو لس لعه واصلا ل يلد نب واصلا وو رئذادبعمو ططنح اسك . امو نلاو رامبو "ع اج انمزكو لوا رو رجب فنخو ثوم جي الزلو راه الل رهلو ىلا أل اعدل ايري نباوهو نايضنو زريضند طابو زوال ا ءلخدو صلال صالا ةدهجلاوعبرل ا تنزل ليلو انذار يت حرا دوي دلع ابل 5 ءزروملا بو عدباو قوقل ريكو در يام ام نيه الا مظحلررلا نك ولابد دعوي ةوعيسو كلا ةنجنسلاو للاي زعيوباام بانر توه بومو دبومو ب اديبات ريا ريان ديو دبالل ةوتن ا باصلا د دل او ل وويو دمنا اري اديب وو !نيلاب نس امس دم درر مو موذو بله[ َمثءادانو الاه دوانو ٍّ و يضرنرا (ومل اريواوس د ايلا خملابوطددو او عجر ر ل ام داز نعاورل ا دوال او وج "نم علب ) اواو “هزل مالا واد ا»ت يطعن ان طع دواتف و واود اتم دآوا 3و اوؤواتعللاو وعا ادواؤواب نحل دو) اهواوعشن ا نع ١ نامتلارققا نابتبلا ووكر سم |بواسلا زم عونل آي درو رن او ار ورود لعد اظفامل اه صفلا ىدنالا زعل د بكإب !ئسوب نمو سل هلل ار دخل اد هون ) عبذ ايرلابو ضر لارحرراغدألاو حذايحمم ١ ناهيسلال اءرال او رسل إمي دومام دم )و ةيغبلا مضلاب ومد !ووأم عرج مف ام ذهن اوس و ويحل ٠ نيب ديم اننلاو رونعتلابالدماو وحلا ةنبمسلاو سو جوملا 'دمالاو عرضك لكم بضعلا ووو او ءباغلا لج ه ضال دلو دلاو حملات لولا رسكلاب هزل ال باتل د الا دحاولا رم سلام + !رسوتول هيد شمد هرم ك0 دب اهو يول هيك و ءّركو اديك انةرلاو اهرس)'» نجلا ركا تول 'وازتل زا ةواادقوم عرش رعاك اهتو هم ]جالا ركع ئالاو د اوه دك دس ال نوزاو ان دو ”ضاطب)و عوس و عنعكرلو١ متي ١اريط ار كلم من١ ةرطظاو وعلا ناورعد كوب رطالا حعبصالا ثاذو ةيصالال ن اطلاولبج) سي رهدر سائكك د اصالاو هوصو ايم يلع بابلادصاو عرطخلا اهو انفلا يصاقو سلك موغلا بح رسكلابواو ربات ءدص امر هدصولا» هديصال ل بلاد , سلوا زيضفا عع ميع لاب م )خال ) وب اسست نو تال 2# داءادس امر خارازن ١ 3 :ئبنر نباو صمؤم لسمو ١١و ٌرعرحْب دس او > رس ويساو ىعبأت هيس لب بمحو نويب احب ص ًاكوهو ادتحسنب'و جييضزب ا عن حاناو دنا دبججن : وعدو اهو ا نباوررهط لزب 'د هدعاس )و عللي سو ياي: باو يظر زك نورعب ات سنجو نوساوص رسب مايو تايصلإد ىرسالاو عطر سوسو مو | سول سل اورسألاد دام او هزع) هوس ١و هللسو او بلكلا ساو غلو ل اط تساوا دو ) يلكو ررسال راص دس اساور يرافحلاو مرا مج ةريسالاودزال' وسال! لعرب دسالاو و عمسلو وهلا ميو سف ار بعأو مطسو بضخو دصدسالاكراصو كيور نم نشهد مربكججو ءو رام نألل'و امو قد هويساسو ناؤرس)و رساو د ساو ةوساو داسا عنيجوع لسشالا برضو شكلا علا نبوزاو ةوملاو ناعم ءونش هزال ادد ماكاصن 7« داو نمو نيلا وجودا رض ١ نسل ابو توغل نب داس وتل طول يرش هر ٠و نايؤص انوا ناس وراو سرا عوتابو هدو هدرز [رخاوبا خبار داو هيبتا رص ايورمموعل ١ وواو دوينشل !دداتملاو مهد ىداتو هدو هدر وههارل ١ًدداو سد نصرال هيو هزبئثلا» تح وال ورده سعبلا١ >)و مول او ميلغلا دال اويالثودالاو ددلوولو) جيل امدجل اي [لاو هبه ارلاو عطل مال اد سيجا اهرتسلب ة ودل لو "يحال | يجو )دهر وم مس يطاطللو لازلا اوصل )وا وسط ا نول نمكتسملا, أدع ننجح ئم داو قيس اللالو



 تنباوحديجب ماو لبا عاش ىد اذ |١ نطلاهرطبسيو يلعن ار فص ل )وم درع دج ن
 ضلال ادع تيماخ:ولياطو ب نط حج ولك بجو :عئابز مهكر جاو مب اهم ديزي

 كتل اخلط عوناوكله مي ارسا ثيرح درعزلخ بعل كا اوعنمو ندمؤولع معي ناكو تسول ا ديجاو ىاحص ١
 ل ئ
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 2 كرو الش علا هم 0 أنو اورلا هوست عظضصْي صرع اورصوع

 ٌْ ٌدع انو هو سغنوا َىَعْابزو هرف فوايد و د قو اءرضف م راجلاو لخئريعبل' ى رز او دنا

 اطبكوو يو يلع رو َوْعَس ددبو | درب اوديو دية ربو 2!دب انتو دادب و ارب ليم ا تاو دربال
 نيديام دع اسم اا ضعبزمم ضعف دعاتل قل ١ عطعوا ننولا دعاّسوب | جرو نب دوم ديدان )و ديدات
 روع ١ ضلابو يدي او دوبل لال او[ ارسكلابو بعل املاو ادد تجوكن دوبزف و نبوؤلا

 ىطخحو لاب هريلاو داديل 'ودادنل اف شك ميغ 'ورتصلا تربو ذايب او هدهد سب بم نصل
 اسمن ىدلاوذحل الل ةاضدب دبو ٍبَملاو حرسلاو ايدو ل امئالو نا ماكدبابو اهرسك ح_اعوج

 داورلاو هزبلا دال عشب كيل داوبلاو ةعساولا ةز انلاو جونح ا دبوبلاوسرفل از بديدليل |
 لباد اوبو داس ة قبو ادوب هعدإبو متس ,نوقيبن ميج ايش ن اسننإ لك عونك نا هدام اد اهبلا
 ممصلاب ةويزاو نيكس الا :يضلا ميلا نول ' نط اندابل ودق احجيو لو هدعبا هدو ةضواعم

 اعراخىنتورب مشاد د»اهرط لافت قرقوللع نصفي ءيْفْس ديدابنو دب دانارطروءاغلا
 هادتباو نقد در اطعل تيبل١و َةِو_.كم :يفاقل و ءناضالاو نولإن ديد انتل رطو اًاو دي داير ط
 بسرلاو لي حاوي ال ١و ميهارلا:هزنرب او رفاط هدبو١هدبو درب )ابو اهم م اّياوا يباح | دارت
 بر جاو دصواح او اصصخا دوب هويسسف !ىشلا اودوّيو وربالاو جيلا ٌري لو نيدل!نميانريمت

 لك ة حالو ماطقأد لجد لعب لكل ماَؤا اوزخاو اقع صدا اوملو و وابي حب يىادبوبو له دخا
 ٌدباو لظرولحر مان د ديول وااو اطاال دادبلا نالولو ةزرابملا داولاو دوت مرويتساو فل عر

 خب | لح ص زكو عدف مو :جاح او ديلاو ويم ةلكإمعارؤشب (ليص) ١و ضرالا ١ اهن دم هيب
 ه درو ا| هرب و دويتو درو دارثد دوربد درابو ةريآتو هدورب مركو مك د ربو حررملل) هرركم
 ادرس ارو نوع فال نمو مول١درل'و ادرإب امس | درإر مباج هدرباو ثلا طلخو ١ درإب لعج
 هرملاو « دررشو 5 3ك ضر ]و ١ موعل')رسدكو درباو درب باعد حو مافلا تحري لابو قيرلاو

 راملا درس ءاثا ناخب هد ارث 'و اسس ةدحاول : اهب كيل ريسلاو هع ورب او قارا مططخ بوت ملا

 يول در انريلعسصوالا زي اول 'لر يو هدرل ١و تعوم او درب يسكن ام مورو ويف زر كلو
 رامي ضادل خد درباو سلايل طنا» نب راك تسعلاو ةادطلا نا ةربالاو عْوْسس ادنف درو هديل ريل
 دوم او لوهزحيو مزلو بحو ّئحو تام دربو ئه هر ابرئبعو ةدرب انّساص) انيلعو ليفل او

 !:اريرفو عك :ركث عض هيو أني فسسلاو دودو هور يوؤعرال بلع بصر خل او ايدك ن دعلاو_]
 دبي د يجرم لابو رم ابى د )و ناهوسل فكن رو او اهلا هوارل وة عصا هدرناو هدو او دريد
 م الق ئاؤل'و دارموشعانماو نان لوسرلاو بييرلا دبرلاو كدهملا يف ابج ا د رهس نروح ا نب

 روصنو مهرب نيدبعنب يهرب ١اهزنس مزراوجب لح دبرل' راسو سعبلاب او جراعؤس) اورسالا ماير
 ىزكدربو ادحاولفن نالمئبو١ ساما درب ايدو لسرا ه درباو و دربو نإب ديرملا بي اكئاره نب

 درك ماشل ابر هنو عايةربو سوس طرتنو لج هوز اج ا, بجو قالبؤلا جذع عال وشد

 اه
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 دو ينل ع ةدربور اعزب 4ل اللا ةدهسم نو دوس امو لبج در
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 رنمو ديلاربحارد_ددصلاو دالبا حالو رص وجر بجو دازعبب 99 سراقنو عرج

 او قولان اهلي رس [رطس و لاطوح ارز زا ةزعند هين دموي لد نيرا زيكا اوس

 لب ب ضد دج |د لخروج اريل ىلا

 رول لس: |, رزرل ال سرجاحلا سبام و اونو نيرالا رام ا,عال ا ١ اهب يعبي تجرح دس ص اصر
0 

 اورفكاورلبويعلاو كسل لمابلا هلال ملا أبا ةيلباد الد هذتتاوا يزد ماا دول لإ دلي زيوتيلاببشن وسو رس لاول يسوفو ةدالقلاب لوعإبر ورمل( يب ع الثار وس نيبو ماعنلا نيب ارث كومو ورزملاج وطور للا ب درعس نم وساا ب د دوشمدو وصب عصخ از
 رم كلا نصل اووزباو دينو د عضم موك طب دلل اهنصرل تلاد ابطزولت قب نيالا او وعر
 هوّصملا وللا نيكد! بل قنو رم هب امد لسب ل هزنلا در رعبل عطل سل يزمرال ا طوهسلاو فيرس و

 علا لرالاوق بست ملرسرفلاو طخ ةباحسلاو ضرال ا

 ىلكرا اب ذارغس ©ورغلئسل ز اجاب ءابو نفح ريخ هاو هوارسلاب دامو ساشا ءلخابنيعو لاسم مهب بقليكورخ نا دردو لاصلصل د ادري نب مار 9و نم العا نم ةرابلاو م! زل ره ناو عاش وعون ١و هولتطفل يؤم لبر اسعيرؤ رمح او رالا وسد للام دورب بنقاعو ٌداوج عبد نب سرور بح 'نر ماعم درلا و دو هرغلابوخ ارك درإ او ثمدوي ى ا, دعسان دحر نمل تزصزعل د نانملل ةدربو يخسر متو ايطسد ناحل بيرت هد ز رشم تو ثيوحم ىدربلا ملمس بيوع امزم فسد تو

 ئادرلا]ملممنيرجا ةورلا نع كسا دلت ى او ندين! ربو :يظعل ال ادهمالن يل! ةمر ضو نعل نال يطع امال نب د درب وت لوب عقدو تفل راذلا دودو اببوعو درابا رمل ' مالا و احلا لعد أبو همايلام عو نلابدقف هال جو لابتي بدو سر يح ارعند سولو عفو ءذوللار ةيلسلا نع قادر
 م ءاملا ضن ير جعل باله تو م داهرشلو ,ارلا عن وريد ملعب بتل معابر ور ظر ابك ريض ان وجا ايما هداربو ةديربو ةدربد يور ىدنرلاب اهو يناوعلا بيصخحتب ةريرب نما || مسن يرد لارتلا دسبربسواف هب اهم لوع اني وز حاتبولعم ئ هج ىزر نبيل ا دبعزب كوتاو ىلبنح ا

 ْن اندر لازب مع أهو دل نم ةرعرعو للا قرنا ةارا هر لاو نزولا هؤار يعبد دنرلاو امرت رنا لعد زرفكو نوب نويس يمول ابرق 2 لييزف ب صدرت معانا هتانيإ هازل اخانوكسدرالا |
 ريما دعب ردو ىلا ًاملعتو توم ادر هل تحل أذ سراير ع عماقلب ث دج يزحا يصجاوهر ار نيرو نب دج نبرروصنتولا ابراز هو ايزنبئو هزبد درب ةمسلاو سن لاعاؤمو م92:
 هرعنا لادعبز نعاس دعا دعنو زافيال ادعت [ء دعساورو نادعبو ارمن 2 داعبو رعابو فبعت
 لنمو دعب ةرّعتوا داعبو هدعابمهدع انو تحل رزخ ارع اح سلا هروب او نعللا اعنلوزهلاو نا

 لنا روب لو اذاضم بوتؤا زم ينك ذصوجبو لبر الوا حك د جوا دعب) هدنعامن لصف ى ليا عبو دعو زو ميرخال جمل د عبد دجن ل غل ناو اينو نك دجيرمعو دعا غد د يصير ع مند يعب ل رتل
 انئيبو براقال اة صدعإب* او يول نثبعلو ا مالسل ابلع دوا د ملا لو اول ىاعةدهيي ادهن ماو اذ دعبول ءاديعبو نسبت اديه تاو انرجب ايرعن تيجو اديعب هده ثلا ورع أت دعبتس ادارعب
 :نيرمو مامنلا اوربا اورارلاو مرملاو رول ادلبلاو ب الو ءماغو١ ماع ئئسولسلان مّ طم ]كاي انوش :كم يلسلا» دول ١ تنإب بمن انكاسابزت قتل نايرطا افلا نوككسب دق أب زهور عم ى *.ن غاب اراها بثشو اهل, بسنئا دوؤسو مالا وب نافوسر نادعلت نادغنو مهد تو نانليجبو نيزل سهم داضبو ١> د خب نيلاب الخ نابحسلن العبو غل مو نمرالاىرضلا يعن

 سةدهور

 صو

 مطسسروو

 دعل

 لل



 سوير مكه و لبو يه ملا ضول 'ة دل معلا ضوح از حلل او ضرالاب از وصلاو فيزك ميو تير اصار ززناو كر ءطشنبلالد يبل 'وويللا نركلاو نطل | جلا يون ل اد نص عل !ىرتشبلا د ئلا ا
 ٍِي ا[ رص ار ئبسكو يبل اص اًضرو ١ رص فاوا بقت مس املا ءاصحم علان رزد و ديول اونب َح
 ةونحا ٌمهإ ككاو ناز ند ّمعنم قديسو تو راما نيركسوذلاو لعتسم جوها لعلا حنبلا
 بلا توسل ا نيرو ميورش نب رو رسللاب بو وثب نب فوعد بزل اوو وؤسك دوُسل9١ ؤرسلا
 فكرقاو قضاودل اره اول او عيب تنندويم اور»:تلعتوب ثراخلا ند عدن يقركسك ود
 تبرع هوب سلا و سو بهذ دوري وا دوسوءد اسو اهسو و اوبديبب دان َح ىرسلو دوا

 مريخ »رب ءانلا توثق نال توجو ةاموا ولعن انابسو فهر دب مامطو عتب وعد رزمؤعم دب ابودسو تايادين . رهوج ا دقارإ م١ لامي نكسي قلايشحولنانالا ةناهيبلاو نيامرخا نب اسلم نمر او تاواديب لسايثل'و دب ج الفلا طيبلاو
 رطل خاووسكلا هرقملارسغلاروصنموب امزم ىر اجب. مضلاب ديزيامررعاشدج انزع قيرتبلا ح
 كب لاو اوّينلابرلتلاو نحاصكر ل ايل الكر درب 91و !يوزكلا عجبب نكد وسلا انوركاد
 وم هرلاواادولت دليل ال ادلتونو ١ كلابزم كدنعدلو امري ١و ردلرآل )و درلتل >ووالتلاو
 مزمور كلو مالرالادالبب تينت عص| يف جبابدلو وم ل جرلتل ١و ديلتلاو مرتد لتس لو
 سيرو ص الو هو عجل سد لتو تاغعلا ف نضلان دلتل١ عرسيئلا دنت نوطل ع * اند لتال او ماثا
 كريتم داى اذهان كدت لاقيوفرلا دل |ريشلا اني يس دوتلاو' هوه علام دم ناسا
 لايف مسالا نوكيا كلامنا باللشما ف اهلا د |خك ساونا ةرورج فاضلادردصمانا لمماى ا انيز
 رث قسد المو رفلاو ىذنلاو ىزلا ل وانلارالا م: بسد ددشو دير دس

 رجاعيو "دابا اثاامو اًمجلاو مالا ؛داثلاد ميلتم ابر ةدّشن هروغو عزعكوئتر ومعدل حدو
 مهلا نر تكلا اعلو ققاولا عن احملاو ضنعلا انما تيابنل او نيدلار سبل و تصر ال! كسور داثلا و
 ربو عبصلاك مس ب ونلاو لعشم الع راثلاو املا و ةرياو ةدرنأل مكر بح لا درد نس ءلامجن هد انهو
 ةويزملا ناوهتعل ناهزنالاو دوؤنل و اهديك اهجاذو ا ىرطب نركز رق ىيبذلاو احلا ناكمارركو
 ىسيعرح »وزع استر م]ج كولا هرنونيتفشلا توه _ريغلاو كلنو تعمل! رطل اد و

 "يرحمو مظكوإ وج عزي نه عيلاو طلو ) طبزم و يزت امءاصا و دزيمو ةدورثمزعراو يف اغلا مهرب ان
 بلع نب نوع وارنوباو «ردص شكك وبنو نسج القل هرءررل اكديرلاو دما كروس و هو اج
 ع الشوز ا نيشان هويرلا او دايولاب ,ئملو ١ ضني رلعراسارمل اطمن نواصل الح رم ا
 سلي ]بلا ولت زحاام نينو عيب ءآم لأ: اهنطب ايت مورو دنشو ديف اغشل ارعوا ٍىسل اننخ عض, يطخ |يطداوا بالا هم بطير قوا ديف اذدل الب ايثل نب الدو لضعف ايزعد ضب بسب اهسويذ شل أ مدخلا نك دم ريكا ليلكوا دعما دع لاو لدن كرو لقب اي ضغلاو باطرال) بلر سنو! بطرلا دمعلا اجإن نعش دمّرتو رعسئدرابد انوا
 بقهزيوإتشلا عزيبطن انور دليلا ةاسانوا ل ةو امل قتلا را' بانككو_رربعوم ىلا اين
 5 اعفاء وجم اد مدرو ل عش العدم !و ليشاو اد قنا هوؤؤتساو هوو هرو ثسملاو
 ريب | كلل جرس هال او امن فريىا انس !سد نمو أطع هرنعام يف ان سل صرع لق ال !ريلع

 هم أضن ايورتو ءاثلا ضلع ضرلو لش د ولو رفور غلط ءزعّمس)و نسوا اوزمو ىلا ضو

 ارعتيولنملا ادن روزا ادعت مالغو يصل نرحل ةرئشبلا ع اللا وحول زم ]مص علا
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 د اول طبر تنثر جلوك ضلءالخيف داصان لفورلع عم نانا! دوج وا دج دعك تشو | ظ

 هنئح لن ا دور جو ةيَسلا ريظملا , لا ينوقو نما نلذل' مالا ناَسلا مالغل ان وق ولا ءاص)ءاى وتل طلت 2س د هو

 بفااجوباروثأازم والي ال از وتعااورزع باج معلاءايلا ديوشسسو غلا ىو | لا بانك عاهيعم صقيع تكد جيو ةطنحدا [ ةولو ا ةرارغلاو أنبل وللا ةيرقلا ابرو لكم لا منا داجلاو لازال اولطبا داججا 'هدججاد دججد هجوم يضادججر ذالك رجا لاو خم
 مطنعل لولا وذ او دير اان ةرم اك مرالاهجوو ةوح او ارق سكب هوب او دج اكو ميلا كاسيو ريطحلو ٌيزرلاو هوطخ او ظح او ثخيلاذ هدف صو د ورجو دادحا مال اونا تالا اهوا د1
 مكبول اس ضل ابو دب نا ناح هتوجاو دارج اه خت مادو ررتكد دج جك ياح ا هدخأب دوج
 الا د انْرجا |رسككابو ىدقل اراملاو هالاذ ف زءالاو ليلقل ءالاء دض اك ءليلقلاو ةررعلا وال بك عض هوت او رلطل ١ نيكو نوبلا : 1و وشكل باو تييعن نم عضوول هدو هر اك

 بكل كونو ٌةوول ةرسكلادو ابإإ هبوار اذ! ال'ةدِح بلرو نول تفل اير اهيا ولخ ف طن او مالعلاو ةقيرطل زلابو بال ماو مالا مأ ةدجلاد هين غلادلاق يوحد لعل 'ءدجاو دبر دبي دحرتو لف ادنمو
 بم ال١ ناتلخ ناو درويق١ددحمّريص نيس )و هوو هرجاو ددودؤرو دج هجوشلا رص .|<و* م در 4 راسي . . -
 ددوح ع ج باكو الاعب زل عيب نانا اصلا لاب ا رنمغو طرت عنو ضهج دفعتو
 رئوط ضر ملو ددوتسملا لصلا:صرالايبرح اور املج ] سلا نارجال 'و نا دب فم او مقيمسلا ن االل
 ٌدكوطعل) ىدثلا فصلا 'رفلاو رظعلا او بدنجم لاك مو دو يرحل ا لصاو جت تشو دام ا,
 ثتادحو وص دكر ادكد ان امج تحصوز | ان ف وام الر ّةالازل او نيللا ّمهارلاو نزالا

 توجو هفضل شل هجر يلع ابو هئئاحدداجو هباغلا غل ارسل ماتدبح ماقد ةبح راص قيل 'ءابكلس د جاو ميوتسنل دانبلغلاز مرالاو يعبل!ق نعل ةعلسلابشمو لمرل اون قيس ام رك هوهلاو بهذ عمل هدو عو اهل جلا دووهلاودس الا هج ومدى هيلا
 امضرج] اول ادضوؤانالا دج علاددجو داوج جقنطلا نعم ةداجلاد لدحو تحن داولاب تلا ذو هدب فا كسارسكاذاو ااضمال الاقل عنك دجاودم اهلادرنيو توما دوج او كون نم (ف درت
 ةردرهلءزهصمو مل ناين ةدبدهلاو ةعمرؤم وسان لبرج اهب او حو ددشم نامحو ةنبدل قيعشل
 فر شابارّدلا هسقزب دج اود عوامج اواي ادر امو هضور ب دخ عوافيكن صوف ءنيصح علق
 كو 5 ىلإ مم دي ئ لكلاب اظضزب ديدجزكو ارخعلا سراف يسر نيرعو ثمراكان
 دز اع ردوتوم ايزو نيصرالهوطعاوا ىعنق يل اس موقلاو مرش عزت د لح او كش هدزجو هدرجو هوراح ءنسو طنا اه ترجو معك هدرحو ١ةحضصر و وفل درعو دزحاو درج نأكم ب تابنال“ اضف
 جرتمك جر قيكد رعشارصل دحارسرتو .كعوشال دجال عرو قلخ 3/5 بونر ريح نطل و درك او

 دوو بح ا وسبلو نإؤي ملو هدرقارج و مطب ل بالا و رلس فيَسْلا درجو قابسلا 3 حالذو ردا
 تورا 01 ردصم دجلاو دل نع حصى او يل او درج 'و ه درج ا ةضن ةزماو ناقلخما
 جالا تسل دحر اعود يال دي لنا طايل نكسورصملا دقو يبل
 نم ةيقبلاوسرلاوولاو وغلا درب او عش ١ بوتنلاو ل اطو هم ليبسل اد د خياو ريو اص ١ ةجرجو
 | ةيعلاورع نيريس سلو موشللادوراولاو لاذلانوودؤا باورلا وز: بيكو مي دال علب ملانور املا



 ١ غن كبرنا نم ةقوف ةد وراجلاو انالهام ملنإادلا (عف هلاوخا ١١درملا لي انف ناهي اكسل
 كنسرتشولاوا ةسنابوا طر ةلوطرفعست ةوبرطلاو دايز فا نث دايز دور اجلا ياؤا تبش
 يب ل يبجر شنب شا دبع نوفو ءارما ةدارملاو لآملا م هيَعل'و دجال اهنض ل اجرالليخو اسوخ
 ابعلاةدارو للامن عروس اوجرحاو لبغطلا نيرماعلو دوال نر انرعيب مال سلو ىعبد عب ثر اح ا َءوانك
 همكم اتناك نانيزعم نانواولاو انعلا ةدباكمدمب مزنل١ عضوموم تر (لكأيل ةدارحزخا مرار اعلا سر

 رب ارامو بدار 7 ماعو» فاوحلا تاوذ بيب دجال اهيا او د يملاد ماد زجاو دب ج موتو ناعيذلو

 لري ترث ت ففي مو نم اكد الاد زعصلا رشا الح واج او نيزيْشو ١ ندهونزم ناوررحو ناؤجإذم

 نع دي وشلل نعههلج كرش 7 ل
 الور لير لاب ة اجلا اعنصب يا وكى دارإاو بهذ سآنلاَياوا هلاعدإا يا ىردا ابو باصا عينرل و لكأ
 دآوو امج دادخب قوتمز مناك «درجنسا» ناعضوم هرخ بار ادو نراك !١دزجاو ه درج مرو ميس زادي ءآع

 ناعضوم دراطو لاب دراجاو شوب دوج ر ؤنملانب ناعنلا لما ساد زؤعلا» نمّرمع نسب د)و نا ةرجو َح
 ئراصرلا رصرملا» تعمهو تدّسْننا ءنسلاو تنامي دوب ل لصرالاو ساو ل اطو وساو عرس ' نوجا

 فسملا ا حصرلبو حزبا ههرحم طيشنلار ايس دنسو عبكد وصرح لاو يزرم اك كايدو رآلاة جو يسلا
 "اأو دسجيااوسبايلامدلاو لباس نيل يكد بانك دا بحال فعزل' د ء كب لكاذ ىملاو ناضالا مج هرم
 ..بناغطادسجلاولب فون ءربكو ناز عزملابعوصصم ليسو رسج بوث وصل جوكر مدلا دس ور سجلاو
 نيرماع هسه اردو نارا جن طب حاهسجو سبر تاويع مويرم سبت وصو نم ملاوي

 مالا لدس لح د ضب عد دوس زعانهددلجلا يزهو, كذو نإؤمزلاب مب اش غيصرملو | ىشح
 وم رعد دحر د اجو ةدوعج مرككد وج نيريصفلاوا طبسل انو هلخر عسل ان”دعجلا اداض
 ندي ا روج | ب مكر طعن طيلغوعجر دعجر شيح ضيقت قيعو دن د هجيارنو اوقف دعج
 ماعلا د عجوز بولا زكدويجر عبد لسع دعجدضواهرمت عاّصالادعجو سسح ا ُيل اوَعلادعسي

 رهتصوعبيجوو ىرمملاهخبانا مى ةدعجوبو يذلا انينك و اعجوباد ةرعبوباو يزل
 فِي امو! ليلحالام جرت لو هو ار يع سساب لغز ؤص | سم واهل اولغرلا ةرمجماو لإ ]يلت
 0 ا جبل هرسكلان ن] لا 0 وسؤخ اللاب
 ةرلجحد دلو اهرلح زن وزخ اد يلئعو دله الا, يلو مظحلد له لنعؤ ربجوا ننس ةعاج هوِلاّيو
 لنك امام شكولا لج ةإّع رلجل)و تعدل ةيح او ارعماح ير او رهركامالإلعو هدلح ب اضا» طوسلإب رص
 || ماشي نمل وسلا لَضلازمرالاوءجولسملا ءارمززف ار اوجرسبل راوح ف لحَو ١ اهجرزعولو ىلع ماغ اذهل

 || ةدشلاو نايلاالو ابر واك)الام بالو خلازمو نفر اهصال الا زير ابككاو امن ةرلجم لاك عضن نمح اهدلو توي
 ١ دلو ادولجيو اءلجو ةدولج ةدالج مرككد لح لجو دالصنو ادلجو د الحان ديلحو رل حرم و َموُعلاو

 يبكو جانت او هل بلال امود ديلاهي الن بدلا تاريزعلا لبالا رسول "امد ايككا بالرمل باتككو هذلك
 فيلج او اوبر اضن ئوبتتسلاب اودل ايو ديلا حاهدخ اهيردلتو ةحيانلا اكس دلجرمة عملت
 اددلب حام وتل او ثرزجاو حرفك تادلجو ةدولح ضرال اد رويئامزل ازم سرالا/ع لب ام

 ا مل هن ليجد نيني ا ذل !رلاوعذال ينضاش ملا سلوتو نظر جل دليلشاو دبل امباعا

 0 سريال 2لوبفكو لح اونو اهجؤعب ارجو نادلك تحرمو لكم يرش ءأنال 'ىام دل رجاو
 دل دلخ او هاج اهيل ىلحاو مهحوزلوا انيلع موس ل ضوى اولاقوركذل ١ هلجلا و ييضلإب وا

 يب هسه .. بوبس د دوو. هس هرج



 دنلف' يرنلج او بفل | عرمالر لج سود نزولاد ليقلا مولعم | انمر ارهبمطنعلد تكلا |
 وصلو ةدو دع مشان حمو لوا طب ا رنلصو بلَصلا_ردنلجن 'د 5 0 زجاعلاو حج ازلاو
 ىلتسعالا_الاق هنياث جم عب عرصضم_ركر هوم ا مهو و ناي قم رس! ةدوصتم منا

 ماو فيلا فيو اسري * « امهم ناعىئارزلحو ثم

 لبخم عير لب شيوجي الد يلج لا ىإ نب هينادرعو ا رلاحدرسكلاب ةرلحو اديلج و ارلح اويسو
 رسل دنع اننعال ىرهلح مرو قلتسم ا لبسك خاج ا طيلخلا ل جوؤسكد عاج | اناوصا
 دعرسلا حل ملاو عو مدسملا أشمل صوور بصتل رم رند شلش ِلَصلا دئلجلا مصمم ارسللاو
 نم رمتحلا عيطتلاو عرقبلاو ةوج ان ددوزسلالصرل'و دولجلاف يصلان يل كلا احلا نغاللا ةيلجملا ,انلإب ةرول 4 ةنلاب جةرزجال دوشلا زج ' طر العكد عالج او تدحلجو اجر دما دعلجاد بررعلائ
 نيم ناسملاوا الون زينل عيطغلاو روبل او ولج ال دبو شدا ]حرلاو دولج اه اهم ناس !وا مالا:
 تاو لقت هص الج دلع قلو جرجج ةدؤجيراو]نعلا نانا هجرك اهل زم بالطسنار اد دولاب
 لذ دجو تكلا داجوهو دام ماطقل د | حبت ل اقيورسكو باشلا نيرو اهل نيلالؤل او طبل ةّم|نلاهرطمارصب ل :نسلاو نيالا اج او دما. لاو دماج عبتو حلا ه تجرح دام دبي نا لواح اهيضرم و ردمم ابوس درجو دماعو بو تاذوطا دوجو الج مراور ل ب ايزكو ءام ا دج عديم ةلاجا

 0 تاكو ويلاروهو هين ولم نم برلي محم باو فاحص نايجت نبدحاد داجو د اجا (نصرالع عنخ راام بلاد ني ضجنو ضل د لاو نال اهماجل ندد دوج نيعو عمتساكه ماها ىداجنينعلا
 م ليلقلاوىداج خامل موقل اما داقلا هلا دول ليل ادب اد ةوجاو بجو ّقح ١ درحو يطانو ءتماص بي اكو لام ا دهاحو مراص داجحفيسر هعط هويجو لازغلا َمِديبو با ليد اوو
 معوبج ا ناو ا ديلا اور ءاوره !ذ ىوماج اد حسو! نثديعسد تيب تيبكر اج رم ابيوهو
 هداّتحو يقوضلارزد اطلان اطل سو ررعنب هيحسم اقلا ب١ بعل زكد ينج او . نوثوع هك دنجن عو ناتو انجن غيعلاو علان ةدنجنرندالخو نوجيس لعد مجاو اعلا ننليد نوار رثزناو نيلاددوو مطل بنس عرابجو من لخلاضرال ١ بر يلابو لسعلا ا ونحت نا لما لوو نهري نولالاز ع نفنصو هنيدلاو ناوعالاو كسعلا لانو نجما دايعب اخ تيتو هو ا
 وي اسنونجو ح نب انجاو نا دانحاو ناب |عص هوخا دريحو نمل !دبع نب نحو نوب اص
 اديعب اص ةدوجو ة دوحداجر دباببحو تناد اًبجو دايج ميدل ارض سّبلكد يح لا ح١
 داوح اواديجرئلطو ا بجو هو [ّيساو داوجب ومن د رب ّىا داحاو داجوهد ىحاو رع هداحار)
 0 10 نر اويساو ١ دوو داجرمو ةدوحو لزئكدوحو دواحاوداوح)١ 4 :ىسلاو سلا

 دوج ةحوحد احدمو داب عيجن او عب ار ىملاب هدوج ا نيب داوج سو ةأناةأطع١ ايدو و هداحاف
 لطمالاموان يرعلا ظم ا ! دوج او داوج ١ ذر اص دوجاو داحاو ١ داوجبلط_ربرفلا دايس أو دوحاو
 تعدو ئفغب نا براق هسننو ابعمو نك ادوحو ا دوحنيملا تو احول دح) وال دبر اجا ار هدوجوبذ تديجان نصرالا تديجو نا دوج ناك طم و دوحاريس تجاهو دناحعج ثوم
 فر شناوا رثطع دوجوفو راجي ديج ورب طعلاةدوج او رَسوار ئه انارن داون او رطاحر بج
 ءاَساَقاَسم١ ]للا ءاجالؤ'و دوج اب بلغان لف نالفو لَك واسر وعم ا ةداجو ساعنلاو لاالبلا|ع



 ”مالسلا سلع عوف عنيف رس بلع توثساو هريزجا ل جو دوجا نمل ا ١و ةدوجحو علقم عوجما ضلان دوج ا
 نر زمرلا هام او حاج ف ةبعسم ذيب عنب فواح او هع ١ توعياليعب اذى دوج او ب اءاجاب ليجد
 ه اطعادتنلا هداجاو اسكلااب دوح او :دوجا مبااو ل اد دواْجكو ١ داوج دولز دلولادذ احاو
 0ك اداح او اوعئوو ىو البب ٌداوحوجو هالب جو دوك و ىاب دب او ريجي د وج عام و اد ايبح

 اهررععلب بادو ديرج اكرح عنك دهجو بي اغؤلباذرهحدررحاو ةقشم او بود طلال ارغب

 لاو ةدهجاك هاش اماعطلاو هلكه بز عردحا نيللاو لزهاذالف_ز هم او نحمادنزبو اهريزا
 لاععلا مْدكوا توما ابلعر اني ل لاما البلا دهجو دش ١و لن ع رتك شيع يجو كام
 دهتلاك ىلا عملانعلارسكلابو لارالار و انف تانبال :لَصل'نمرال ب اعسلو ٌةغلابم ده اصرهرجو ٌرفلا,
 ري ذو هانفارلامو ا يم تيرزب صرالاو عرس اوك بشل ادهجاو
 نطب ءواهجوئبو اهلر اضف لعمل نا نا داهبجحو مو م1للزو وفرش 'م وعلل ىالعلا دحر دعلاو
 اود رحاو نيب اهاوطلابي! مناي ادههج اعل ويد لال اه صده رمد دهجج ا غفنع ىديهمج او مم
 اهلوط ٍيرعلا و دوبجودايجا جممدقموا قنعلا,سللا فرد ا ةانمجال ال عسدلا لري ده اجلاو
 هلاورهزب ديجاو ئِمْغَصلا ةعررماو اضن دج او دوج جدنا ديجراديبجوتوديجاوهو لوط خاّرتورا
 را . عبت لص ئوم نولكاهبصوا كيصراو و اشواجاو ثدح

 تاب اناوزمر 9١ نوسعز مر سلو اهو ام عطف الن يضر رح معو ماقا دس ن اللاب دف
 زعلدبحر تو قولون لص ل رصاخا نتن عطلاو لصالح او انشا رعد ورم الغر
 ملص صولخ ل خا ادب ةردحو هلصاو [يلار توجو >ونحو ديحرح اولا يل سم ان وبعل اًولعو
 تارشل اوفو لس إد بانيو داقجو م ] كرنو سل وزينمو نايم نيبزجاذل حلا عباشملا دوتحلاو
 بضغل' نم ناسشالا يرتعباهو بلا نكيزعو عنيا بما بي داو درم الع نم او عرلاو روس
 يجو اهرحك اصرح امث راحو هزاد هريرح ىراوو سلا نسل اشكو دحا رلعتم درَحرَمو هرحلال قرسلاو

 ثولي دادصو دح!وأ الحا ضد ادعو ديرح ل جرو هليدحو دنرجب انو ذاروو ديادحو تاببدح جم
 ماو ذلاخو ه١واعو بضاغ هذاحو بعغرئسار ذئحاو !ذادحد جر يلعّرحو بضطغلاو رقلاو : و ا

 دحو دضفو م و ميل اور طل احا وح حارا ديد عر اددح و هدكذو ادداح يار اهادرجوي هرجلا حا

 و داحلاو وشل ارو طل امد اك زخارخ عونا موري ادور او علاط هركت نايا ملك ماطّهك هرخوا
 || كريم رب اينوجم ا ماو يرررحلا/ لجل طيح اوت او ثدتحاو | ةادحو اًنَح دج د ٌتدح ةرعلل ننزل وت
 ْن اراض ازكل غنا كدارمو كئرم اد ادهو ل ان درح ةوعدو ريصلاو كنا دح او جمل ايدصو
 مطلاروعاشلا ب الا سوا منم مَن نيزطن ناك يفز ناّدحونوو ديو نو ١ رت رجب رنج بو

 || نمار هارحو ىعياتلا نالحىذ نب دهس رس نب آو ليحارش نب نادحو ذو ثدح ١ نا رح نيم ا

 هدارحلاو اص بيو تو ادجومش تدالو هدو ة كمي عّونلإب حو ايا نادره نارح و ارو
 3 لبي حا ودحر لكل نصراوأوس ليج رك هدوحو طس اون د ارحلاو (داعنم ا دو (طسس نسب ©

 ىلساا>) وجوبا جلا قدس داو زباخ طيز مك د بو > نبل عرصعلا دور فك د حرح او نزع
 دعنو هز هدزخ © >رجيوايمتلأ عيش اذكر صتلا ةروم او نبع نيعلار وكس علعت ىيرلد عا

 زعل ام ادلب تيوجو عل“ لزسعم) هزحو داز م عارم عرس ديرو ةزحو دواحو درج ]جرو رت هد
 نمد عطور سلا درحلاو نا درحو ةرحو دراخوبو بضعو عمو تيزضلو | 2 مرح درج دحر ململور
 ليالا تدراحو صاعلا نسر اود ئرركد اذ وايزو رسكلاب هد اكد ءانلا ع رعبا فو ى[نربلا

 مكس ا سل ا
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 ظ ركع درحلاو وار ا نيب هدر احو ربر احن د دورح يابو (هؤاه] فة مسلاو تلك و اانا ١ تلون ظ
 لفن ناو ىنم اذا سدس لت ل اعل ارم صالحا بصع سيبو) نيديلا هوا ب 31م اون اد ش

 لكدالفمو ضعي زم لوطارددل ١ ىوقز صج نولي ذاز شما ةءطاسنالا عرج ل ةلعرلالع عيدا | 2
 محوجيثلاو اد دسس ايه لتف عر د!اهرزجي رحل د رخو بصقيل ركوارعربب تيبل اذ وعلو غسملا موشلا زيعم د »بمعدل ايباعوع دن و يخل ادم ايحايربعب يدا يدرح او دخون عرشك
 هدرح اودرفلا رسل اوي او اوس حاطقورعشل ضر يلعامئيل اموال | كو ميسم عولزاوو اديرر
 ماؤمو نولتبصميو بدلك يركع ا قددالارب لسرا ديرح او مئيطلا | خيل درحالا و ئعيارشسلا هلو هورفا

 نايثعل» عنا لا عاوز واش دراحن اد ديد الل ل بغل مروح دورملاو درحتتللا لتي اعلا
 رسل | هدوم او ثراح ا نإ شمئب بلا صلو لحرلا عنمومو ١ قنعل ! لصنع وملبحتو قشسدب ©
 تارللو ناسالالصاجرسزكوروكبكلا نع لفرح ا لالا ماركه و !وح ا نيل رحيل حاسم د
 دزجلا ةاحلا سكه رع معو ةججذل او دونا زعبل اودوسالا نيطلا حربزوزوجحت فيورح ا فرم
 آل وحب نا تك هوسحو د د اسحو | ةوييصو اد ريج هل شكو هدا نك اعو كيل) هل ب ري رج ا
 كبد صو دسحزب دوست ه اجو و اسمح و درب د سا هوفهو [مر سنو ١ يل يضمو يعن رسل ١
 دشك دج ل ةسحلا طعن مخ غد سحاووساحكو د.ك عى اكوصات نك نادفلا
 قشحاكدحاو مالا اوعّيج!وا نفع اوداج اناوعدو١ نواعتل اف اونخموقلاو لكك بن عرزلاو عج
 تلح الؤيلاو نيللا عجديحترس فان دو شح و ابءرتئ يللا تلفح قانل او اود ئساتو اههشمحاو
 تال او ةمنلاو درت ايش سنع عدي لوف فتكلو ةعاجلا خود سمو ل نا اًنحاو اهو
 نيعو هسزكت كك شح اور ير نعالا ل سسال ل طم قد ا ]يس مرال ا اوسلو رز جلال

 هدصحي نت اينلاو عيزلا هد دصخ تنحل نوني عاطمدوشخ لحرف د!وو ناتنككو'
 داى داّصحو هوصخمدص اموهر هر مدح اك | لاب ىلطم اد اصحداداصحت اندصخ هليصاللو

 | ناز احهيصحلو هديصحلاو در بصتلف دصخ ال دوُصحم ا عيل او معلا طرح تشورسكبو نار١
 ْ د او هعمل او ليلا امل ياولا عننا لك اسا ةرييصح او لم بح او رم سال د ص
 | عع امصلام اهئساو ل عملا دادس او تاسل إرم نيجامو ت ايدك ر صح او ري ايوه و تجاع ]أ
 ١ فلولا ٌضالصح عردو دصّكسف دصخد دصعو درمح | ل بج خير دلاو لانج اور اوولا

 ١ دقاحعمجناوعالاو مدح لا كي دفح او دحو روحا عرس اءلقل نق تنحانارنخو الهسادا ١ دحض تموين دضحلا هيو رب ]كى ارلادصخت ل خر ار ماكس لبح او ١ اهزتاطتواوعيبج اموعلاو بطة ررمعساب تامدرمعد قرول بلا دصح ةر جاكم ا
 | هت ايصالاوا درئج اك ه دالو الئالو أو ا اس لعرلا ةرفحو جافحال او ناديح ال ببح نود مو
 تش حاو عطعلا ع يرشد همن يسو ل بلاد 9 دعّملو نولاب ا6 بو سوو مانسلال صا صالا | سلجم لاكي ذنو بولا نورليربكو باورلا ب تملحب_بيرشمو ساحر وج او ىشسا'عانمو
 1 صئرتو لجو نو ادع لاس هديفحو روحو رمح ديم هيلع لق ح لع مايقلا ونملا ملال! ب حام طيزسل دونجا تنير هرجلا بح يزل د وكل مدخن دوضئصرو عارسإ لعل و
 اراوِص ني حار دب اًمعو دوؤحو داّفحا دمحلا عجو دوم ار يكل دوم او ريض ار صرْفك
 تيرئموايش عريف عطقنا ندعلاو م ر[سلاو سبتحا روتحاو عن كلل اردو



 علو لأ دع او ودحر لت أش ن رعلا نم اويلطاو دهح و | تالتما ءقانل) ئآإ
 مورلا للا قلاخ وتلا جربزلو هوادعلاو اد فح اوا مار يهز لوث ءو فيعضلاو ليخك"قيضلا

 نن هربركد وم جلا اكلم او دنح اد[ ا د دلاح يعاو سعاقنر ل اركحاو عد راجي صالا
 وسو رو ادجيد الهو اريح هعيسكه دج ااضيو ارجو ىطرل او وكشسلا فحَملا ناايباثتو 0 عنرلال يملا قلد س١ عربزكر يم ىلا نعم طبعك ه وبلحن اضم اببي هو سبصقل لبا
 اهدي هرج ابود اص نمر ال او يلع امل عنو ١روملال ١ هرمار اًصذيحاد هدييجومد دير ةوصح
 ةارماو رج لرْسو لصرو١ دون هدْسعراَص هرماو سانلل هرشْس ل و ,يهزمو لعنصر انولثو
 دهحاو عسدعن مرج اد رح نمد لجو عبد اداح ناو َعوم دعب ةررس هكئادح دير ١ ةدومت ةدح
 دحا تمسو ئباغو كتراغ امهضنئد حو الاد احو اوكشسو ادحوا ماطّوكر د احو هركش اردداملا)
 ١ "و عنمل د بيو سودجحد | هوجو ىروو نادءر نسدجد نو روحو ارجو ادرصو يجو اداجوا دعاحو
 مم أملا ممحان مساوتو جلا ديوس ورح مودواهي ابل توض :كجزخرانلا ةدهحو دمأ يلا ل بتوب [لع ا
 ىرلاب لك سون بو وون امركم وو اونو مر دسكسالا بح امرت 2و د اررعب ىحاوشب ©رنووم او
 عزو ابشن لد دربنا وكم زمر كو. نديلع د يوهو رم اياد هوانا بلا سم ا نيو ر مار
 بط توم ١اريرا اذ زن هانعموا بص دبال اال دوت اكلم صَل او دح) دوعلاو بضع
 مان قحادوعلاو دوج ارئبالا يا لوُعتم امل عت وهوا لوول بسكاى ريحان اكو اع) ١ ذاق سنفره
 ايا نهنملص) بجنين بع باق اه وبا هدف ابلبخ ام تايرلا سب احب شادخرلات هدب

 ه”ه َصَساناَمْس احب سانل *'”قراوم ب ارراي قوس تيل ال١ 3
 لاعفل سلا لاما عجاذ الاكل ام لك خم تلاع الث احب حتا تلك 7ت لاق نضر !نمالن هكا ىوه١نم )ناله اهرال تاق ابل اشدغان كج اح تعدت نابل ١ ثثعبو تليؤصو تعش
 رولدلاليعلا سا دوج درجي درولاو دْنَرن زل 'و دبحا دوعن الاقو مرلع سو شاد عصام ل الل [عَس
 دْفنَسكد يح الوسكد حاولا اسحال ادزحلا يح ال فسإو نيولا لسلسك ح در نزل ا
 روب دوج دا جر غصا وسل اكاعوو «ريرزلل لوط نر وراقوو يح ار وييزكو ليوطلآل برايي ا

 كلضرا دوبحو اهرخو اناديصو اديحريج غد | ”جدوخو هر زؤر '9 داو تاههيم ”ليشوباد اعو
 ةدوعل'عاجوعالا ةددوش علصإكو حانح ا غحاش بلا نيو شلئح اونو فح ام ديشاو لام دو يحد
 نإ سل ناريح ا ورك راظنل' ع زشلاو بعكدصو دابح و ةويح جربجو ١ نوفؤئوننل كو عولا نر
 لدرس م لو ءاشلا لو بشْصِب ناوماعطل ١ :بجوعدبح اورسلا ىدبايل١ ماوارع اح ان داحأم
 ىلعت عاده صوب مداط اشن ل ظزع د ررسكاربصو ٍيديحر اجو لاح د يشسم__رديح او صبح
 ,نيلاب لبجر وصور اومور اوعدبجو نادصو هو انحو دج اور سكلإب اهصو هررح !ورسو مرزع
 نم هوا اش باهسكا داخل زن بو اجا دارة دب احهدباح و رحتشلا هن مكعب تومان
 ه اًدويح هبنلمح هد بخ تلا دعو جام عل دايح رصوزمر !و و سعت ةريج او نمل ١
 .|| بصّفل ادمان ةاهينخ ّءرامو بلصو ىظكرعست» هنا ؛اخلا مل تعلشهم
 دن ابحث كوينخلصرو ل تم هسدتس ٌةالَْو اسو ناكحرول 'ملستوا تلم انوا

 7 بأ !نيزنبعل ومر واحان ضلاب نائ رجلا . )و ١ مبصت (يئىدنبخاد ث إن دح»

 دخلو ركن ىلا]!نيحا ندلزمو  لامشو نهي نعنفنال ١ نافنسكب ناؤهل ١وا ف دشلا مرض
 7 ةءولا تعض لور مل »و >ووجال )و ضلان هيخ اهزعر ل١ غلب طسسلا مح او عاري 'و ئرطلا



 ضف دنع حل ددضو طابت رانا داما رش نانو نادضم دادضو هرحا 2
 زمز ور فوكلا اررعل ! دخو نوال .- مدا مزال بسلا هدادصو

 رع وح هداخو بيو د طبلع و ده 2 2 و يب نمعو ماسئبل
 را وا هد أهو 00 ١ مشت وزيو ملع مضر 3

 ووو تورو عذكت ذم د هورخو حجودبازح جورمسلاتوّصلا صف احلا ت
 نيرخح از ل ل تول لوط خلا هانم دز نب دعس بل تل
 ييارلايللا طلعك دن ١ اصن/ل زرت تكسو لامومللا] !م رجس هههجبم
 هدصخ اسبابو !اضر دوعلا دلرضجح أوصال لولكال اركلبا مامالآد لاو نول ' 0 مملا ,و ىارلا و انرب داق دعنا قل ريلاورشل اهم ارت الا نضع

 اسما عصور اوان دون كيد و روج اثذد اع ايطر اشو ا الوش الكازكاب اديزو ماوس يمر 0 ا با وك
 نارا ادهش 2 رومزل نع زجاعل  تتككوتابنلا فمض/ئينو دوضخؤ ا م يس غلببال
 لزنلل طحربعبلا دضتخاو امرموإ افش هولا بداح ادضنح امد ضخ ىلا
 قا عرس ا ان اروضو اهذخ سد دفئ تعيرششر املا ترضخ اد ههكرو
 دو 4 سرفو تاددينخد ديد افخو 2 اف جولفلاو جيرشلا و ريزح او مييشم
 ترا دوفخوو - و تحرر ) ءفانلا تدفخاو زخارياط و درفخم او شاغخ لا لولملو نازي
 علا زم برنصو نجح او ةولخ اك ادلاو ءاقبلا ضان هل :ىلا حناطرسلو كك لم -
 هركرع عنمو داش اعنا ةصابتكي سلب حل
 1 ا نلاد وجال (لعايلعلا هتقش ولعت دهم هي
 ءالاط نربلا» جزخي الكهرب را ا ىباوهلاو قمرلاو صرلا تهذنو
 تتقاومو 0 ال نفل م دخان 2

 وءلحمن هعنموبراصف بزحرومزإم فو ىعباتل ما ننكر اببع
 راجت ,لامللاوقاتالادل اوخلاو اهورظو رخال اقا هيلاو ن اكلابو نس ادّيو بيشلا 0 !وادولخ رلخو سنعس»و ىلعل لالا كروتام )بخل ل
 منكي جر ن أح وكوني وز يزد نيلسكو ةرلاخو دلبوخو دلاخو طاصولانقح توزو ابيالو انو نو بزب اول توروس نوم تحزن قالو و لاتنام او رمزل مح اصب قلحاو
 تبوهجالنعلارسفرب او يسال ! نبا هلصن نبا نادل اخو و اسمك از ءإا#مو هايس
 رعاتلاوامباشلا ىلا مسح ا د تكسو نان الا ل كا يباعزعازطإملا | هضو مضر اندم واو ارو ناهي[ نطن لد ابرهل نكس ا دوج اديخ عمس درهكر انلا

 نصور ماعلا يي ند لالا لحم لاسر ايس . يرسم 6

 ا ,و ضب لعاب نميسحو منهل ان اين م ماعطلا اذهف نم دوخو خمسل هوو ىنشت
 اال ضمت لو. ايلنجاو اظوضف اها رةييطزلا لبا

 ! ودو دو اذه بعذلاوومللل١ دولا بعلو ٌةَراداد ءادآس د 5

 لال وبو تكد > ولأ ىل اتش اسنا ىددو داهبو قولا رمزيج او ةاماو 37



 لودخ ناكيال تعنلا نال شل لادب رمعسلاو ١» بع ادم |طسامينعل ١ لأ مب لارحاو اا مزيعلغ
 ارو واي نانس 2! تاهذ هكر دز ىلا ءياثلا طُّس الاب دارا تموحا مالت ّم

 ا 1 يللا طاهر در انفي ا اءنسمهملا َر 9

 بّعل رع :باَصِااما ميلا او ادررلاو ب 'واخرم درد زوصم بر دو لغس) ةئوسام تي ١
 دنوامد_لؤمت ماعلا ن اررأب ليجفتو اهن) دع داو تالجدو دوع د 7 عنبو ةزما ساو نينحما

 دود م ع> و نللا جريللا ءاناعم ءلنحلاابانامعربلا ترعئزلا ىرلا ىجاغب قه اش[ بجو
 هاو انئنادو ذود ورلا نعراص ورب 2ودو !ًداواوادو و هارب اعطلاداد نارب دو

 قدوم عكنماو دولار امص داودلاو دانا م عاش لاب دادوب)و لنّصوبا رس ا نياوواو

 حبب هزيوعو ىسارلا ٍطنزيو ا دوإدو١ ورع داود ١ ننويج) ضاقلاو عيرسل الحر اون |نسُمالا
 ار يلحلا هادو رلاو زيعال عاوو او ثوح داواد ىب ايوب دجو )شم عاقولا نب يدعو جاجا

 لوم ايصتخم ركراد مجئاوفو مالمدا ا نو د'و نس نمسعو يام عبرا شاع ديز بو دواي بعل درو د و
 ”* هتيلبا الر رهدلل نالول «اع ريب دبو ول ئرب مويلا <“
 ” * تبوح ماصيقت برات« هشفكاوحاو قرف نالوا“
 6ث هبتينت نوم عبو“ هّسول قنجإبع برو

 دوزلارجمر/ددر > لالا 1 ع طنب ريو دو
 سوا ةرعلا] ١ مب ١هنالثو ةدازو داو ذو دوذزم دياز و هو د انزل اك عئرل اود طل ١و قول )

 عت دحاووهو ثانالا الا نوليالو شنوم عمشلاو نيئشنلانيباموا ينالوا نرطعو) ةرشع
 كالزنا مههويز ان العلوي لبا دوزلا ىلا دوزلا متو داوأ51(دحاووا لرجاواك عمجدا
 لس وبرسؤ دبا فلول جو نور وثلامو ةءارلا فلعمو ناسلل رسل عمج سسلاِ]! نيكلا
 وول كبر ستعلاءافلوواو زل المعي مح او احلا لجر اوئاس !نب بيح فيسو فك”قورح ا

 1 6 اًداَرَح ىوع مالغ دايذ © ١1دإب ذ ئمع ئاوملا 2و5

 داوزلاو باو ود كوابل ا نباو ثوحب يلعزسداو هز عاشو لبقلا بجمىذ فيس اكو

 تبل ئخ نب دنا هرعور مكألاب ع اشم ازبؤعزم د انذو يي امعلا دإبذ نبر دج او كورسا
 هاللي اهم د بود نب سرب ةورفو سب ديلولل عشسدنو دندرهلا هبجعو ياض ديور
 رئول ١ ءارلا مله١د اذ ىلع ننعا ررواو تلم ا
 ة دورلاو ةدورلالة نسخ ا ةباشسلا (ههضاهيو صل'و جقلابو تلا مزروو ىضلاو تملا رسكااد
 ةدعر ةتزخاف ماق بز و تيططا جرلاودانراب ين زها دارتنو ه دولا ضلأرو يلا لصاو
 | اهيأل لح ضمرالا صارو هعافتراةدارو علا رئارو ىوتلا قنصلاو زو سفن نصنعلاو
 دوو ضلال ا نولطلاب ةردرلاو معبلاب حو نير اد سبح شكو سحو ماثا وبر دير
 ديرتم اكسملاو ميِد يحير هرقل ادوّسلا عل نمو هركتلا !اهيرل)و د ايراو دير |

 دزؤلار ولو سّبعتو ىمخت رايساو ختي اعشن ةهيررزباو جيوش نب او ياص ناو
 ضايوواوسب علولاديرلاو.نز اخ ا ويارلاو زمام ١ طم اهو ءامل ار يلع تدر صتم رع ويسرا

 كثر هنيرملا تو ه سل معنلاديرمو يعبأ ملا ةريراو راحاو جان دابر او دير ارو
 اور دو ريقملا عاج !اويرلاور ا رتر وذ دوثرمو دبر وهف هرثر اك همضن عاتم ا
 1 نيلللمو دسالاو ىيزكلا لحرلا نكسكو در اكررل عزعكو سانلا فعنم كب غابو



 :يكحو ىلا غلب يح رثراو اتم نمدضان:ىادعت )ولت ام ري و دبر م مالوتو ميس يام تسد
 نساك دلو دعا د او شعرا اديجردجرو 2 ادحر جعك فد داو
 ”رراكدوجر وهو ش يعل ا روسو ىصخ او ةعوعسل !» للا 62 و حرا ١ داجررجر رخو ديسلا
 ب اكو ناوكوسالاو ارض قسرو ١دورم وا دبع ةر 6 لل. نايس ماعطلا نيل اهيرعو
 كو ٌّيرل١ ورلد لاك ى درن اك يل طل 'ءامباصد ةاهدرل ىسولادو دول د ءاطخر لشن يلعو

 للان مزعل المو د اهرال ا مسالإرسكل ابو عنا ندرل و ىلا دائيرسكلابو ءسسبحل اناسسللا
 و درملاو دب هَرلاو داوّرلاو ةللع مالا برشتن ناو ليج ا ووصو نفزلا تبرسعاقتو جاشلا لش
 ة درمهلكة ري امال هوارالو عما در ١ اهو هيلع هدر هدارو عوجرلا داؤيرال ا ابلاربامنا
 اهوايحو (,ريزص قش از انو دو در اك علوا يورعل لد وطم'و ناببْصْعلاو جاوملاو قيشلا لاو
 حاصلا قنعك د ورلاوة ام و لفثف ءالا بوتس م زكا ل حو تا ءاشو ىدبوع اهورل
 لاقيفمبلا بسند ر هرج مساو) درو هدر ملاسو لط ه تساو هو ل وروح باس سالو سانام
 اهشر عزب منك ف سر ناعنلا نييبرضون :[ علا موهبو هسشخ ةدارلاو دادرربج لكل
 درشتولاو مقلا هوذيراو نمسا قربك وشيول او يلطدشبر سا, دَصا اد اشير وادشبر و
 يكزلاو الا | ماوس! ىرامملا ايي نافص ءديشيرلاو بع لصد عمو ا قير مإاع ةحاقسالا
 كلو متو هترسير اهرد ماعط ميوسيرلاو مساو ةيوونكسمالا برو 0ديشيو روق |يذ لرد سح
 فك شيرو اه ار وسو ةراذلا شار ماوس هل هرسكمو ل رل مل وو ,قؤئرطل ا وصاقتم
 د ارغب هةبيطارلاو نامروا هانعم ىرم ا نال الو اغت ماوهسف نوه اد اًشرلاب حو دايز © َتعللا ,الو ىزلا لاو يصل! د اشرلاو ررطمو نكسسمو باوسو ناصر لبجو سرور صاو
 بس و ثول اورمو عسسل اديصرلاو د سا 1 دصارلاو هدَضّرل سر اهضروارصر قصر ن انعواقلاء ارا تضف ليهيلع سارا صونلا ريم نايجونن ومس اونا/ن طم سلب نارشراونبو
 رشلاابو زم اب ةءافاكو ت درع ال ثوصراو ىف برئسل اع هببرشوصْرن قات دوصرلاو

 ف ضار زوم َىلحو ٌمسْرلا م ان هوصرلاو ٌؤدعل ريو صرب ناكملاو و برطل اداضلاو |
 > اصرا جرطلاو د لن لمْلاو نو دصإلا لع دصرلاو لان همنا لانو نعمت" لإ
 ةدشلاا واصلا كر الا ين دصرو تنم نالؤجرتو طم ىلادا دصا ع ىسأنب ميسي اجر نصر او
 لن لال كد الك وس اي فوشتالم ساو باهتتلا توصووترل ا يصير اف ءدثر عاملا ةسو نبلاب د
 تيس هو هَوَعَب ٍقربو ور دعرو هنع جال اثلكه دعارلا تءنلصور فدو عنك دكر ثو ماوي
 لانى او ينل وركب ةوهيل امس و يطا دعت او دعر مباصاو دوي دا دعوا دمر اوت يكرس
 دامرلإب ذولاتلاوصخبرلاةإ او ةدبرعرل اك ن ارح ا اب دهرلاو دعرادتو لاهسدعرم بينك هزحلا
 ىعن اذار ىبري امماعطلاز م اديعرلاو م الك سكلاو كيسا وج ام يعبر ار عب تر دحر ناك

 تلاد عا زرل تاوؤو ب اى !ليلصلاو وعرل ١تافو احو لاوسل ف ئومهجا 2١د عرملاو رق انرهح ١ دوعرل و ُ
 نوبت د رلعرزيوأ اب بيلح ةوينعرل !واوبمحاو اهموسو اهون مشساوماو ظعراو نيتك دنعر اسنو دعو مك م /و موسلل عفلاو يطرعساو دغعرو لد ع) شيع رعت ةيلالا تدعو
 لَعوا امعلا اهيضرلاد داريزيرأل !ردصلاو طاشه] للدكو هردصر تعي كرر يال ار ةااشلاو هارك غنم مالو معضعنص نيو دررعز ضيرملاو ايجي ن ابضغعلالارلا ةدوشم د أي لاو عليين
 ه اطع "فرب نذر سؤصمورسكو صلا مؤهلا َيعلابو ءلصلاو اطعل كلاب وو رل ١ دغرلإ زلغما :



 بو مج ا اهي ورب و حاصر او دو جرسلا برج[ هوه ةداثر ب ارلل لعك ناو اطعالاو ناعالا دار ال !و

 و ا ا و و لا ل
 كو رلورحلا ميشو ملغعتلل او ددو تلا ديئلاو نواعتلار وإذ اوءن اعتسالا د ارسالاو بسكلاد اذنرال او
 ملثر اك ه فر اوسو ةدحاو ةبلجع مرا المدور او ابريل عطني الاننلا د يذل او وضل" مرقلاو رماطنعلا
 ربظمو ربزكوارؤاراوسو تاديزر ١م ض] اقرو ىةريفرو يراوسلاب رام ةرؤرلاو مشبح ا نسر شح
 بص اخ دافزلاو ا ايهصن دوفرل او داقرلال م ونل !لورلا فعَسلا بش خر ذاورناو تام هدر نورفو
 نكسكو قيرطلانمنبسلاو راش ةفرياوو ضلان دّيرلاو اريك يري دووزم] جرد دقرو دومر موو ستنان
 كوب احر 9 عارسالا وا رّورالاو ا اشسؤطلا هكر ناز رثاو لم أف 'ناكل'و مساناهرقر او عوطضللا

 ثارورلاو رص: ل سور اقلاب ل خاو عبس] مسالا ليوطو لسكن ودؤمارلاو هروملو عرست وزو[ ١
 ىنملازم بصورها ماب)ةرشعر ربا رجم هرئر نقب اصإو ةيعرالا نم حت ليجد يرو بلك بلآ
 ةدطتو عطقنلاو (شبل مدرب هفاثلا لولو تاثل اد نوللا دوكحرلا نأيبابحاصو باذكو

 لبس نيو نول عام ديرالاو داسرلااهنرالاك اديرال ازرسكت ان ذ اومرل ١ ىوس ا نإدلار كرو ىدلللا |
 البحوسر سك د يدمر ومقر دو عبره دمرو دسرا د امرو لاب دمر ضوعس لو ارمر ٌمماعتلل |
 نحالا نهّسكد مرلاو تويكس زم 1:قانلاو ميش اوم تاللهواولعما مولان ا دمر او كلأاعو ١

 منيع ل ئارمراو دمردو دمراو ديمروفيو دمراو درو دارمر ال اي نعل ١ ناعهر كيل أو هانم ازم
 عيش ادم تكلهرُمَرر زغلا ثديرو ياعم ىولبلا ادرلاوب ١و نانطب ادمرا اوبس دهرل اوثبو

 6 د أيرلاو ىراج لا نضام ا هبمرل او ل اوُمالاو سن انلارص تالله نع اعّتس صرع مانا يه دامرلا ماع نمو |
 رجل درلا سدس جلا فش لرب مدد امالام زعبي لوا هرسككن اح هديرال ١اوكًأبو ح ظ
 تيررهب 1نئرع نس مصرل اجاح واجب نر ودوصو خم قلاوح نا يشو سالو دوعلاو دارا ببط |

 ورهو انخاشل عشري اعلا ب !نريجاو صاخب دبع اطنح زي ملغم وتزن نصخرلاب ريو |
 ”دوهرلاو نمل ل جبصرو قرير لاو بى انلا ةصنجرلا باشا ةويصرلاو ديلا ةدامرل اوادبو شد تس منك
 بلطلاوورل ام العزامز اعزع نيدوهزم مرتو مخجل دوهرمرماو ةيظعلا ةقايانَ !اديصزن د وهرو ئنرلا ظ

 ةةيمتإل اهب ويارلاو ميش او وارال او اهرسكبٍ يَّرل١وواررل اوه دو ارم او 'وٍ تاهرل'وو ائئرالاو وايرلاك
 هداوروزهالب ةدار ةاراود سو دارموضولاو رورو لضم عملا او هال بالا و ابرو الكلا لط هب لسإلاو

 للا و لعابئجلعت دور ءلصاد بار داي]حروانا دور تدار دّو اياز اح ت ومنو اوط ةدياراو مماثك
 اذاورادو د فودب هر مريضا مهي اضل د دور ىعوثنم او درج مبا وحي و ماها ةنر ون ديرو ليم ا

 لضئعب ناكاذا ناكلالخَرت اياوا لما ار عضربو ررالعم اديورو اثر ٌتريورو ادبو ر وا ذودرمو 0 و
 يمال صم ااطيرو مولر اسسالاجرو !هبور اساور اس ءفنصو ملمم ا !ورغ ادب در عخ عارعدر ا هوجول نولتو لع
 نزولدن وروىألا لديوروؤلونور كلو وكر بور لاقبو ”ماضالإب رت دبو زار دممو اه ل اجر امث

 ايل ةلارزتاو دل جك يصلا روز او دفع ل < يت اند قيما نيل ةريارو دور جدو نك ديورو
 قانئاك هدرل ١ دوره دره ىنورلا ىجيبدجاو نابصاوحاونب تنور فلا ايزيورنزب
 نر 2 هبوبروجن اينو ديعّصلاب دو :ىلاب 3*هن رو هوز ةلاونرو ةدارو ءرير بو دونو لحم

 ولو عل د زو رعزو١ نكد د ءآز ىازل ١ بلل طلصخ البرو
 مس نون تو نيلاءلصو زيمر الل هر زل ١ عرف نيدو فلاب دؤزل اورو هوم

 ءاناديعط ١هريزو نمللابز ناو ضلأب رراو عل اريز ادثو د ادعن ىف .:ع و أني قو)

 نمل



 71 ادا ئكراخزو دايز فاو رشح مالكل هفلحو عانالثو دز دنزد كر ذو ثم دنزما مري ||

 أ مق دش رثزو لاهزم) جفرا سزي مل ديرو هسحاص ديول ار هزم حل فك اًعشلاو
 يا ينزكو ربا شر هو ميد حالم نيللا 2ايزر ثنن يراوح و نامركو ديت اهي
 | تسب دمام بف وعم نير طقو جدسرب رز طبو معن ميلا هب سبسلو تسر املا
 > سماك نوب ديزإا هانبا» ىوخللا نيسح اندرو منبر يجد ىرهزلا باص ديلولا
 تالعيعل نا دينزو تولوا بيعش نب دينو فسوب نيدركو نر اطزب «._وسوسرني نييلاب
 بطلا از بحب ٌمماد هد ابزلا ملوفؤ ثوبوعللاو ايرفلا ظلغورم ابيطن ا يسنو خ نمعل از عر
 | عير ا رلا كسك زم لع د ل ١و رونسلا ءارلا مو

 بوكح ار بول انإ دانرو ورك ا رطل كاض عيوم ا جسولا لد ىطستنو تاايصالاز م

 كوابل اسد مضل اد دئرل اوداور يس ا انشاد اددزو ١ دايز نب دحا نبويغو نسبت ماليرس تبر
 ةريزو نزولا س رو كلو ايرإ عرس نيميل )ون وْمص ذخ !وا هع ل شبا هربرت كوهاعلا
 ىل اعّبرن صر صاقو يبا نيوعس دلو مالي ابو يشلاب نانس ب ديزو ضفإب ثمراح اتي
 مثيطل بز عمركم ئدرطب ءلر ندب )هو روصتم از يعج ب ديلا ءزءا ءهسزو منع
 نب ١ سِبف ب بقلورم فوجد جر بزلا ابمإفس اى او ادعس ةلكو طس اوبد لابج اب نذو

 قناتك ربل لح ا هرزلا واه دره زالابعلب عهسل هلل' در ز لاي ناسح
 هر ز واصدوسعردلاو فخ فك خاشلا اسفل ثرحن و بلر ليد رس عسدب البل بعبلا
 دكر نادرزلاو عالتبلا عيرسلا كلو ز ارش جد كئنر دم علك ةدرزز نياؤسا هز

 ”[رككو امعءاص دارتزلاو َةدورزملا عمنلا "لي درزل !و هيض اهت درزي الو ) رود ال! درزن سامر بل
 هني رم لا برو و ىو ' ساخنا نبورجاببت نابرصاد 0 و نامركبرت دن كن دنزو وتْحملا
 حو معها سوا دنوتيررف عنك عبلا لع عرعيبو ليوط ناعونوهدر# اود نو اراد

 لاَ الووددنز ى سل ذر اننا ب مدقلىدلا دوعل و ديزاهو للان عرنلا تورظ ل صوم دنرلا )و هرر ايزل او ةرمزلا درهولا بلع رك عش و سيزت نالؤو هدم ةزؤز ضوحؤ هدب بل اللربره نو: عرف اومزلاو زعل |شيعلاد قرلاو نابض ارز او عصرا هدير د
 فاح هو ءآاش سو ىدانز هب ترو فئاعاو كوين ةومنو دانزااو دنزاو دانز حتاندنز
 درودنرو نايربصإ مب دور ذنزو ىراج< ىكْؤحا © سديزو دج لبجد جدت ] بسوتدنسو
 كوارعا نب »و ىر نب أمر عا سلا ٌممالد وبا نو !نيرنزو مورلاب و شن رمو تزحطساو بنو د

 اردنا نز يرو او نزك ليو هفجروم بئاعو تل دينزتدنزو ضو ليلقلا بولا وعرلاو جتيضلا يعلم هملول ذقن رابح نيت :هماو ع كول اند كل
 لويزبو سلكرج !لريربامو ة دالو لادن ار جر تحدت ذا دو عُس دشن مر اغص لخ ابرواتبلا رعاشا ]ع ناو او بضلعو باوج ا, قاض دنزتو شطع عرفو عجر هعجو وزو

 حسك هيف هاف رصيصلاب يحانو جرم مو ثيل اي 0نادنزو فسشب © انونزو لوري ام
 مصرخو هزت ونلو بكر دط نبدلا 2 دهرل 'و اًيِرَّول ا ديرضو ا ةداهز ررل هذ مرو دمر
 ياول'و زل! ليلقلاو دعازل قلق اق يضل ليطقل ا ريصزلاو ىلرلا "عد هتزلاو هوز ؛
 توورددراو هزاعو ريكو دازل اوسيسات د ولا ناثرح ىلصوملا روززاوناو رنا : دمر رح هوده ار ل يخبل اد بنها صرنعو ند يهزتلا اليلق ءّرع هنروهوزاو قبلا



 ساو ىبرح ا ب نب ناع و ل اميل سو لع ١ رميح ةزدورر ع بقلزالا سائقو هوت |
 زب ا] مرو ازبةنماوباو دوس 7 نب هعمزر روع نبزو اسملرلا داو او ناثدحب ٍنرعلا ووجب
 هيلع الربو ثا تاولص نايس الع وسو كارلا وازورازل ' نوعي نو عطيت رح ١ ميعم دورس نك
 شالا رلا ناش جيو اعنردلا ضد ركن ب اميلا' تكد يعس هسا ّضلاد دور وز و هيلع و رئوامل زلال

 نانشل اك | جالا وعن نارزلاويرلاو ةد زل! بيرن ردككاو جلاب برر ا نيل لها
 لبر اخ هوا زووئلارككةلم ار إد هر ايزلاو ناو ا ره ام»و ل وهوج ا جاي هصشت يد !وزلا ام او
 ان انلكتو قنعلاق وني سو بزل او الغلا دب تل” ومدانزل ا يل ملو مصوتسما هد ]زئس و
 ريازووارث مرسي ثلاث ماع نبدلجزمالا نوليالو بع1)ا ه داو دب ارد الغ ريكد مص ةلكلاو
 او ايزوا هس وادب رز اوهسو اك” يهتو رسال 5 اور او ذو لحرلا زحوم داعم ر دل و 1 0.

 تت اريزو وبلاد يحان رن ادانزو ورز وا دنزو انزمر اكدنزو هدانرو ةدابز واد انزرو
 سرر مي ديزبو سوسلاب © نوادبز وره ارو نا ديز ولو رولا فرخ دزاوه)١ لع د
 هأموذ دادغبب ت رنرلاو ةمايلا» 8 يريزلاو ناور تس نورس تِويزيلاو مصبلاب ناريزيلاو

 كيرلا ادبعزب بز وايهتدموا بسير لعبد بز لا بوس عاج يتوج ١م نود نزل اءريش ىنبل
 داورملاءنمو :لسبنوبا ن اولحْسريرنو ّحسْرو ناورولا لحب يد ايزل»او تباريز دلو
 ا 210 امو تويزلاو
 ريسور ابا عيب لاس د( سيت الد لبفلار ثور يسلق دارعالا 3 ١ نسل

 دشس لم ارا برسيم خلاوإب الاون اسنمال اذ خإب 15 تارغلو مس يخي يك سلو باشا نم
 وهو يه ارلاو ذل ١رسكلابو ديبشلا و داس ة ايو شل لح يرسل ١ دوو نزف نعك
 ليل ايا نال عدبلالو دبس ابو عّشلان بل لالا ب ئلابو يصرصُتلاو معا دد ابا دس
 شرانيلرباطو ءكم بزف حو امر وكي الل صوم ا بكسب بوثو:ناعلا دول شكالو
 ديبسشسلاو للكلام ةّيعبلا سلو نزز امزي مازر نيو موشلاو ىرجال 'نم ناررتم بلع عتود
 حرش وو اسس المعرف دن وسلا ثبرع تايرورسإرل )شنب جرفل ار ثسرو ذو ناهدالارر

 ]ياو بنسماو علظنام لوا ارسؤر يضنلانمو دوس بايئدابسالاو كت ثرلبسو سار
 لطبسلاو وول اوم و غارفلا وهوا ةرياسورب ابس جرزلاو_رتاكزم ىرح او
 رولان ديزي وف ادتاسررسور يلع عساءاهرلو تّددلا دف لاو قلح ءرعش

 000 رر ( ر * لايم انرفاغاناولج ه قم ابيناسيووسريزعو © 2 ” ١ 38
 2 : باو عبس دج لصالع بنبوانه رندا يسكر م تزجام دباس لص ل جرس ١

 ْ -بارالاو يحل نكيركر وشل او ناهجا ضارا دن 01 ماواو ىنح )و مسار اطاط دهس ”و وزم

 افرحا ال! ار رصموا نال ارسا نيعلا يعبر عن بابؤم | عغل 'وريج جفلورم دعم 'ودحاش دبس
 اعلا ماع 0 عاقل نكسسمو ربو ا نرْسو علطمو رمل ؛

 هلوزنوا 0 درر صل او رسلاب عضولات سفح بان نمناق امو ى رست ناو ز باج فلا

 رعب نب هوسالا ]وب داس لاو دبس اوت نزمتن علل ر ترييسو ر ارلا عبار سكلإب لزم انو
 © ٠ ه داس الا وكانو هقطنمنعانطنو ةرخنم#

 0 ٌجزعلا كبور وأي نو دعس وص العن الداهسال ار ه) وو! رز ١ هانعسوا ىراصتتاد دونا
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 سئل زي انإا ملت عل هو ؤيسم او دب رولا ل جرلا دور سلا ودلولا عم عرسك طئلغ وص ام ةينصلانو راهم ري_ىسل ١ ذرامر اويل ا رن نفك و هعمل! خسورب ىزحاو ناسسات نو هرب لبو وحاس بكر يااركي باد ااولخد ١ لويد ايجابلابا رجا لك د ةرثاث لح ؟رباعو دونر ايرتسل»

 اريوسراص و سبّسو لعل ولمن[ ب اوصل يا : اوريدل قفوز هنوف هيو دس 2س غان دونح بابو اضعب صعب نآرو ىدناديج ضلارج رددت مزول اليف روصم او
 شا ةرسلاو هللطو ١ داهسلا باصا ةرد او ماقتسا ةيس!وايزؤيد و الص ارك لتل اة و
 نم دارسم طقنر كلاين زل ار ًةرو راقل ١ داوس امو ثّوح حبس اديعس نب دادسو ةاهسل اك
 اكدت نا/اع ملابوا مضلو زجاح او لسح اوسلو نك ابقي رم لذا مةسال ىيسعوزوعا|

 نمالاَة سراة س هاو ىداولاو نيلان صحو نافطغعل ليو عس ءابو لطلاو ةدوسم حب ان امر والا قس روخصر اج ش ى دار ' دورس م دوس ال'ن اوسل اضل ابو لجن زم جعلارو
 ًةبعشلو تصْس داو ه انفؤسو يملا به ازل اروع روتفلا نود قمم : تاباجوقارسء ||

 لن يضم رم خي وننو مبدا مصانءاسببع بزل ب اوفو تكتم لر وص ٌنَمْصَب ا لى! هءسالا تنجز ام/ماوكد دور يسم سايقلاو هوما 2 بيجحلا ٌيْفلابو ميت ام الهل ار سفار و
 فو هلا ويس ءو دو عناقلا مجبسل ىؤسلا ]ع اساو درس حرايلا باب ضلاب ةقسلاو قابط)
 رست اليْفَنلا نورولا نايل دوس او من اند اءسل اكون 1 ا>و ددهسم 'قاطل رم ع سام مو
 ةباووةيربلا هفانلا هد اسسلاو دعب اقفس مد امني د تطيب ال اواةداس يعهد ايون عد
 نبللا بانكلو لحاسلاب هنيوسس درو يرهوجا هو ور عمال اعنب) ناتسقسل او نان الا
 قلل عتوس هاهسالاب مرا! لع تيضو ث وه ىفعب ا ديسو ناد :ةقانل ليلح ! 2 وسم
 ثيوولا فايس دوعرقلخ إو اسو عدرّدلل عم احمي !و عدلا عضد ام ديول اك تنلاو سابو ةرسنا/ دال رزحلا دولا تدرس اروح ا نوصتسوسُساو به اون ىلع كيو
 بلتصلا لالخلا باعسلو هادنعاو ما دعا هايرساو مجتلان معاضد ءاببوضو دبوس هروما وف عيرسلا نبك ءدنرسلاو مهوص درس اص عرفك رسو موصلا دعب امو زال ١ دالبب حو
 هدر اسو ماس و او ؤعجو برزوو دقتن دورسو لا يو شطعلا حصاامو لحل هرس ارو و
 ئشالا ريرسلاومل مس ةنيفوا ةمازب ئإربك د رمز بهو اصر لا بو مصب هزي
 _لنوطتاو مال ١ مرتسلا نا لري 0 دور درسو بدرخمل ا ب مريبل ريح مش ارفرس و
 رز نسحايصلا لردع سوم امو در سؤ كتر سل ١١ بلح | خم ©2يإ ايلا
 سس لسماع دمج ندرس لأ هدو دنس لا لاب يع ع
 دوس ثيرح هروّبسلا نبالس امنب لدنرعز ل زنرس نب رنرانب لبا طم لسع #ةيوليزنم
 6 هو اًنّشلان كلذ ّدر اعسل 'وادرعس هرعببدعستساو اروسو سزلو نللاث لنو لعند دررلا رضلجب وز اج اب بجف ةشيدلا برت عدعسلاو نبيا ادوعسواقعس عفنك نمور

. 
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 هَنلاهووساو رعس) اَربالو ةوحسمولإو ريدا هروس ب دوعسمر ديه سول ينعو لع  وع ةشيرو
 دعسو كلل 'معسو هس انووس وهل )انهم ةعبرالا نه و دوم ارعسو جان ادعسو يبْحال ادعسو علا دعس هركسع موحن ١ دوهسوداعسادعب !ًةاعسوا دير عسو كيبلو رئاعا
 اضمن ناملوك منعزل ز اعلا نع تسل تسل هئه و طمدعسو غزال ارعسو مام ارعسر مايا
 1 كلؤغر كيرعسر لب ذه رعس و سييرعسو مئدعس قلد وعش برعل ابو ع ذوو ينم او



 داو لكن امو هوما عجب مدي[ لن لياشلا ]مش ارمويم فوعسلا عير نب طضالا: لوبن الز
 دعس ام هلؤتو كرعس كريو هو نطر دهس اونبو مم اني هانم دز نب دعس ىنصن دهس و نب
 راّصت ديهش دوْنو دعت عجو اجرح ا نب يؤ ص ئب انا هزضاو هربوا بجي امو ١ ديعس ما
 اهراس تسالاربوىلغسلا عسشلا ةرّمعو رم احر او ماجا سيعبلا١ هركرك هز ارو. لاو ماش
 تمم اع ار ادعاسدراغط ١ انزال ةءاهعلا لكسا ءانه تائارصسلاو شكة وَمن نزيل ازبو

 فرابحي خلاد هعشلاو طنعلاو ملا ىراجعو رجلا و! ثمن ل اال كراج دعاوسلاو هاحاتجحر باطلا
 دبعسلو مر اذ :مشكلب متغيش سو جرحا مّن هرعاسوسدو لحرو دسالامس!ةرعاسور# بط
 ناكلي وبن اْوص دعسو نم درر نم ب ضو عب ن ”ديعسل او رك بولا اك تس امو رلا

 ذاحسلاو ود يجاو سيئا | ]بج تح ىرحين اكرام بر يلا ورع ندئسب ل بجو ةشرلاو ّعضلاو
 وسلا امعسل ايف ىرثلا رلح هس وشم لو نابع سلا الو ىعرم نمو لبالاو عام للصم ٌقيَتبن
 | فيوسالاو هريمشو ةفيهسو ةرعسو ةراعس , ارْسقلو داوس دلل ان. تسل ل كك عتو

 داوؤَس ناتلح ةدوعسم او ث رحل 'نايلّسنزب١ ناتككو دن مرو علا نخاب بمزج اك اش
 لش دوس يسو رفوكلا جاح قرط ٌحدعسو دو ةريارم ل ١و ءلطنح نب كلامنب دعس و ندو ٠

 ةمسعافر ين عو لسن ل ركب حو ثيراح ا نبوعس ىبل لنشم توسل ًاعرولاو ثينعل ا نمي
 يدعساا»نايلعو ىلف تل ناين دب فئبل او بالك وب :ز هاذ دسك بو طم ارلإ
 تسئرو سلاو عرس ل تش ٌدعسو دعس اه دروع ومو ديزمؤي ءلجف معو بلجي را 84

 ةبىه نب ناطحة رولا نب بينز هايسلا نب جرسكلاب هسا عاشلا فلخ ايم تمررلاتنو ح
 رو ىنعلر سو دغسو د قرب مم نكاماو مهن ناب اس ضلابزئسلا ابول ثيب تيطْح ّرد»
 كر السلو ىراخي 8 غ112»2ظظ>2 »| »ض+!+-+ه 9

 ابيكا ادامس مو تفك ٌقنأل العركزلا ل لاس نبلطوا دغم دهس هىئازو و تين

 دئستساواوتشولل ايزو لن رثلا ديوس و اهو وشب ةديرسر ونتلو عابسلار و [ّسو ّوسناو
 , |سلا هوعتك لتس! :4 ١ اغلارسكو دنغسال او بقرعت هوؤ و وف مقلخم هال عرععب

 ةرمح قاس تادّفسورّهس حر ا هيو ضلإب هؤهسل اذ مص اديس هوو سو هوس او
 نئاسح ا ناعم نار (هطب روك د نك اكسو ورب 0ناًمضم ناركسو يقي و ا ركل حادس 3
 لعلسلارجؤلس وعلا ءّدانلا ةاررحو لجورج ةارؤؤسلاو زطييسلا هرسذل اى( لولا
 بووثنلاو لوكا !و لحل ارم وشسالاو اسرلاو ناضغلاو لارا ضوخرلاو جالا بشندو در
 ليالاوةاعراركدس ار همر )وسبل يي ول سور حل ا مقل عري زك هوارهار عطس اب ومو
 اهيمس راد يسو هارووسو انزحنولب دوهسلاو وحل عم ماثو لهلاو بادو نيسلا ىدخ
 ىل هواوزال ف افجإينلا دماوس «ةبور ل ومع لصاتسياعشلاو دامت ناقزتسل اياد ايس ايرزإ مح
 بكر اوح اديس !وادميرسي) اديسرانوهو فلعاهتو طر ام مريس عت ب_الرهوح ا طلو رسل د
 2 !ىططعز بلان نصحك ناديسوابضغع مروا >!هييسر |يساو) دادس ١ دّساو يضف !]اًرارو
 لولا ص عسساو زب فيرس كت هوت لمان او اًيضغالاتم !؟ًاوعيس ا ةهيس )لي وطلا لاب
 د ايزووورا انءعلّيو وزيسو ءييسراكس ولا نر ومسل ,١ كحتم او ىجالاو نارالادبرشلا

 قررمس !ولبالا نمبسج ا دوورسلاو بلصلا سب ايل شل اوعجب ورهسل ناتتلم بنو ده زال د
 ف ا لا ترا اء: ناعو لبج برر انام كا كسلا ره أذسن هيبرس و 17 |

05 



 ليل اقر د يدان اتحما هونس يلا وسو ميسسلا الدي ينو وسال علاج[ مجستم
 دنع ااطم ترصْم طخ يالا ذو امل براثن بسن ل د دس و امري انا يود ١و ددس اك دعص
 دينسلا/ع رلاو ره دلاو يف ّسل' دينامو دن |اسم 0.1.1١" دنسإلام ثبسوكإ سدس ءرسو
 ركزو عبط ايد ١و إي سارلا ند» ديب[ سم ا معسل كرنسم ا ريخاب هّدحا دعوه لبجو بكير ج اب ذو
 015[ :سسلاو دح او ما رار مسهيعتج ال ىشتسادار توا نوؤد| سستم هو_ثم وحب

 مداورلاو لاشلا هي .رهوج لا ظلع ور عشلا هن نلف درا ثمالتخاو موَصلا ||
 .٠ م نبع نوع نشوبعد اك .ه راجل اور ورح الاد © 3

 5 « نمل الثار وص او ه قابس هس تان ديفا < .٠
 : الئاسو طول ' دنع بايو ىغيرنوه و نخول الحا ىهد دانس الذ رطبال مالا يب بلا
 بيرعلاب صفوه رثي_رسكلاو عدل انوا سو هاذ اكل عل العمد فن ا/و هيض اع ان هلخو نر كْ ضن
 بارذلاو ل اصل اوم ديو ريل رظعل هدلاوو ش مودل ١سايعل دلو ازكو عمل اداوم ا نار ردنو
 سلؤنالا ةيحابو دز مل ابر بكر يد دنس حج قلد س رملول !س انو ارمد المرتل نائالا اهو
 فلو وسل اسزعل ادع ثمره ا ام دادخب هو ءكينعل ١ يفزع ًءام مموزسلاو سرب حاص لاهاشْنبب علو رم اءرعنن ماشه سرور سكلاب قوز او جايب و عدلان واضا بيعمل اب دو
 (0ولوزسو اهصم او لجزمعد دئاسيلو١ مرعملاو روّصلا قوس ون امسم رق انو يره ينل ورع
 دود ءنساو هيب [ينو ةو اس ( ثودو) رسل اري [نسل و هدايسل ار زعك مك إب > دوسلاو ضلاب وسلا هدورشسإ/ب ءزجالاو ةرشد ا(مادعإب ناين: !انثملا يد لارلا يقع نلوم
 ةوسالاو دوَساراص١هابوس دوس اواد!دوسا١د و ساو لزم دوس )ام ةلأغو١ امس امالغرلو
 برتحلاو هياياو ءاناورتلانادوسالاو محا مومو ن داوس اكروفصعل او يطعم ١ رجل
 قاتسررو رش و ئاربوسو و ةوسساو بادوسل نيج للا ومو مهي عرم انلن يوكل ١ ددعل او اهارق هرلبل ! نمور شكلا لاو رشا اواوسلاو سلا اويطحو ١ هروص ارا مضوي ساولست نال ناو داس ١و
 نسل اوم او سيكل ن١ ديس اك بيذلاو دسال ١ اركان ويسلاوزوظلاو يطتحو نوللا ع وصو نال ووزووشيوود قمل رس يعمل د مجلابو معاد رس اوكا واعشسلا بير جك فلل
 نار وركن مي > و ةيبوملا برع عد قزغلا بحا عت دز اعامزم ّق ار وجب © ايدوسم او نعلم
 جوسلاو تسلا هبوسراو جورسلا دوسملاو ري وُسل |١ دوسل !ةيحلاد هأحو . صم يبؤو
 وبوشلاوسيئزارجو دوس إلا تيس ذموامي ةعطتل ١١دوتسل' ناري شكو سم عس فار

 دع أكن نييشي رار دوال ) : او لبالا_ر ابدا سىوادبل ىف ابلامسمل !ئ دو داسلإ لجو هز ١
 اهي ر شنو يانا لوم عيت نامل اذخإب ذا لتحل وسل او ثوم بو اضم نب اوكا 1 اءتمو تيعل از نوطد دوسونبو محا لاب دوسبو عض ومو لابجو دوس ا؛ى حل دوس او منا دوسأو تارا دعلا دوس اوواسلا هوساو نيعلا دوس ١و وساد ميلإب بأصا |م مك نم دوس ١
 ديساو :اناندوسلاو مرج هروكادوسلاو رفوللإب هريداوسلاو داوسلائ وأد دوسل و ميل اعو لَو هيغل منكن دأب موف ابتلاع ت ابتلي ال او م درطدسالاو هداك دوانسو لكإتو ىوشو
 وم مونل |١ لعل نيرزجدوررشاو عْوكد مرمدمو ىرال اعل اد ىو رسل ا ثرح هدوس ناني ن ارخو رس دوس داو ضلإب داوبسل الع باصن منعك هدوسم امو ب ابر نب ورك تنب هلايبس او لعونصم
 معن هس ود وهو شسحررر دهس نو رخو ) مهم يلع عب ١ !ةرررس ردع كيلا 7
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 ووجب بلو ولولا تؤررس)و هن وُس لبوط وا ثوح نضْع دوهيسم دلو كساب ار وين اوفو
 در ويم اب رحال ببس ابحت اجو دعم انو نرغب الزج
 رسارسكلإب عل _تيلارس ازعل دوي كح ىلع شلار وسر ور ئهتسل ١ ىياشنلا

 دش او ق اتيالاو ةيوَمتلاو ايعافتر ارانلا هدوعلا وسل 'و بوح او ءله لا ٍةْعلإدو داو شالاْم ١
 00 ل ادام, دوجلا ةءاشلاو اع
 ةمحاووا مطل رم هلوحاوال عمجو ا أهل تاكو در ب عج ا اس لع احيا اههو دن اث الث ١ ةنس
 ناعءاهامو م 0 اا ملعن نا عمر سككأب ةونس

 فتسده اس يبقا ١و نعلا نر تائصدركد ينالى ومو دسال اد يخي اذ عاجلا ويرسل اوس اين
 مبا معم ين ماذا دادس ا هّنشاو كفبط  ةدمدشلا نيو او مآ اكو عاشر لو
 السل عقبرصل) !ئسوئوخادش اء ديس ا ى ارفع وشو اكن اك ه عل دش ال ابو ةرئوْس
 دوسم نيل انوه وا تسرح او لاط 1 لوم ل سل ![شرالاوبا د لاطنالا نر شيال ا رلاضزف نا سسو
 يؤم درطلا ديرشملادرمزو محد رثشو د هس جدورشو هر اشو هزوفنرسهلاب و ارثسو ١ وووش
 وورش يف امو نط لاو سوا ادب طوا يرش لمح هورشاو ميويع سانلا عيش م ورثنو
 : 72 0 دع لااا باس
 اننا ةادوثملاو يسوا تن كرجل ى دش !) الل زوي او دكشكيعغ ا وكشساو كشلاو ليعلا
 هزهّسو هواحنكسْسمو مو ديّسرفو ارح هد اسهْشل١ هاوس اكمل
 ديرتس نارل اسد ريئّسساو د أهن'و دودهب جسم انو حده | شرد حا دولت هيرست

 دنا ]يبس لسلام وثن رع بيزعب ”اىذلاو امي ب نيامالا ءرهانسلا سر سكبو د هيشلاو
 مهوب درست نم الو ١ نجم اد ل دونُّرن هر دكجُب هلمؤ ىلإ اهيريدا نالو ١ هريس نكرلا رم امال
 درهيتبت ديالو صاح مار ذيع يح نالوا صرال ايا ةره اش قعرطوو سلوا ريل اخ ا مال الع ءَرَيلا

 سب اع هاش نلحاا ذك رّبساو هدايا الاد اوهّم ج كلر ىلاعت دنا تمولكم
 دويالاعودلولاعم مري ط اخ يشد ديرجرسيؤلا ةدوجولع دريس امو خو :ئج لا ءوو ركل ١و ناسّنلاو موعدا لسا ءإس 'نمرهاشلاوم الاصل او دونسلاو اهجوزرط>درزنم زمر
 ادهشلاو نور موو ٠ نبل '(ونوا عيا مو دورنا و بولا ةالص ده اذلا نصر عيرشلا

 ومهذل املا الرا هئلادمّيسو عاج قلطصل (يل امد دامس حى خا هوربطلاو رونو للسعلا

 ىلا نالذو مصحاو ساو نوب 'و لعأىا هنااا ءلاالذا دربشس او يبا كو ارمتا لاو ١ دلال برا

 طويتسلاو دررتسو مر هيرشقس اق هلق [] بس لسن الوجد مشن او سكر داو تنصاح يراجلاو دمر شك
 دهب دعس مره !] ربط سوا مد نم ابيهسم عضومرامأ 2ك ١ دودو سانلاوخ ةدهتملاو

 د ىشتتلاك |عانتراو سس عولط طنوتنشل اب يدالاد رطبا لل دبع حاد صج
 اا ا ا ا ةاتس لالا تماوّصلاو
 لع هلل الطن راو اب ؤطمال راج طالبلا نال مكا' تاون طيلغابل اب طالبوا نمط نما كر هوجلا
 ملانصلان يوتو وتلا توصل عنر هداشالاو لوطم اه ئْوُكم م_لومتم ا درشنل او يطل ارو
 كله ر شب و رثرب داو بسن ال مليح اب بيطلا يذو ليال ام اعرلا دآيشن او مودل

 او وخيلاو حاصر لاو ميجا ع منكر شل انوه ا ممل )لس اختو
 د ايدو عزعسو راديو رهو نادوصم دوذيص مودد مرحدتشنا مرتكر اهنلارزئهص و عسا ظ

 ونرش .



 لا ةو ضم او لهل تك اضن ارجل او ةرحن باخد رص )و ىسسسل !نواع دزعيدل د ةيبدشم
 ر و بنص ى ارذاص دعاد دحاوو م هاهَّصلا نو رؤيص) )و و عنمدقو د و ىخاصم حج
 دصنو ةصيادصد هرصاك مو رعئسادص اذ تجرعاث ةلفز لمع! ١هووص دع لمص
 قنرلا مرحلا ام ديوصل هر ظل اونع ب يشن ميرو تلابقوا نأ دو ص ن١ دو ضاع ص
 0 لاولا لوو صرعَسلا دولا قضصسلا داوولاو دبوصسلا» رنج ّىح .راغا يحلو
 قنطلاو هدامَص ح صربا ماسوا سب ىو ذو مح ' ناركو اوصلاو يوصل اد ىرصتلا لامن
 يهدد صلاها وص ق ةئلادعل ادرهو سلاوهو ةإل اب توطصا ام ب اَسككو الازا
 ىلع كلداو لوح ار وبصكة ووصلاو ئزنلا ايش غلاناناوصلاو ىراولا ٍتحانر لح ا
 درصلا ََ حرج ادم او ليزهل بج طر ةلعكر ب هاوصو دصرصو انبعب تلم هَ
 عقمكورصو جمل لع نم» 2 اووف داوم لصر و برس و ترماق درل : والك بو ممطخلا مو انو جرلا بوتس نانسلا رايس لابج ازم عنترم ناكسو ول كزسلإفا

 رباط اوه و يتاصعلا د اطصمرسارلا يضرب اطءارل!عءداصل ا زمن حمل او اذ موك مو فكانرا و در اصمرسو وغناء ور )و ىئارلا٠ ديو دنع هّدح دقت اطخحا روتين . ولو (مطفس ه دبز عرحاقسلاو و فورنم جرتسلا عنموسرب د سرئلاو اميرسس ةرل ارجو
 نأ سفلاز |: ط سس ن اع حصل او بول ارب نير يوغل ا ظ ضو نادرص 2 اهتنرهن ماص
 سب ١ نبا تايب صاع فيس دو امقل'و ظيلخلا دنورثسلا قمح ا درطصملاد يرلا نودهسل انو ليلقتلاوبم تلاو يامال وقرلا معلا طرتمو نابرثو دياص حج ةربلا اهب رضا ةسجن هييرعلاو

 بشي سار مدل لبو المس ١ نامل عر عنموم امير سبل حيصلاو مت اك شمت تكل ريزملو, الو اهب جس ا/اهنعر لازم دا صل او لبجأ املا منهي اي سامر مالا
 مسلعو لبجم يدُعصو ا اوعص اد: لعص ماشلااحاس 5 للترم ايلا
 راو لانة رشم نياعلا صد داضلا 2 !اروال او لع وس قرعاصت وتل !١ق دعضصتد ايما ّمصلر عا 0 داول انو عم ضرال نو لكم ق ادعص او ذقوعص عسب أو اهيعضم

| 

 نم انألاو ليزكت نس دونسلا'ءانقللاةرعصل 'يكوئاصامرإ ينل او شوج ًييعس تاير اةومصلا# فاشلا يفعل او مرج ةنلجفاا اهيدعص و تومص !١ دقر ل وا ماعرل و ع طع وجو انل او دب اعصو معص 2 .طوبعل اوم جعلان دوعّصل اد ةوعصلا ١ داعطضال و
 دف صالوم اؤكد دراعص نانو رع نب زهرنرفد قانملا سيت نباخلب سرزوعاصو وضارم اطبرلاو ىرابجتو دعمك ضلات دعصر أ لوب اح و اعصم اد رانلإب ٌنوعدعصم ب ارش و مي !والا د وهل او ديون روص_رادعو و ١ا' دب اعصر مانو :ىلا بلل وسر ىلا ىداو برع و الوط أيويرشعّسح عرس ع داليوّيلاو تادعصلاب ةوعتلاو ماي انو ٌقرطل او تادعنصو دعص ير ال امجووا ب لا ديعنصل !و لوط ساحر الو دوعصل افشل ادعصل د كلذ نون او١ ادع اصئانكق لبو وع قبل و لولسؤ لع ووجامو حسيب مأرب اندر يوم نيلاب عر ل الوهن ببوز سرفؤرغعي لالاو
 ماشلاب مال النو ابرد اد اطعلا ءلوزصلاو لّوصر نيصاكر هت اذ فش هتقصن هن وص لداعلا ناورتنونا اهانييينسراد لسرفصر .قرامنب عودته علا
 قو البا حربزل د وصلا د وعلا واؤصال و ديفوا بزر سسالا قو ّبوبام ب امككو



 بلصت ارسكبو ديل ١ لا ليلا نياعلارسلو اولا عبو ممر سلا زير نابجرب اط
 ادهش يح باول ا عومزم_رويبصك هيب ودولصل اكسل مالا

 تدلصأل تِلصزعرالاو دلاوصو هرلابرزو ابويم تبوص ءايزار دمصل سبب ' خو أهو دع هن نمرالا
 دملصل اك دفنا 'دولصلا'و ادبلصتد لسكر اخي موككو رو مو تنوصاهولصدنزلاد ترب هرعطصو
 نصل ) |ضرسكب ةادلصلاو ادلصلاو اعزفإج لا يمص سو رالصل لك -ئى الو ىلغلا مطل ار دملاو
 مد اصارقإن او لجن نيدل ار لل و نر اديلصلاو عمن الن اكد ةلصدوعو َميلصل !ءليرلملا
 هرم وا نيلاد عدوطصو بل ابلانو تح رالصمو ةرلح ةيلص فانو وعر ل نوكتالف عسر

 بلصلااب الهو ىخبست و ساطوو لح درج تعجب :مممل للص لج يخبل ادلص 21و ناحرجي
 دفلصلاةدبو كندر رلبص قاب اهات من1١ ايههصا د لص )و نم الا ىؤتضادا ىوتلا
 ثاكلاو بايْضْلل ابو بصتلاو ترذمت'و دضعلا فيصل ١ درج تنال ار صنم ا لح دك
 ثمو عير لاو مادلاو د صول :نالدتسلا كر أ|ى محول اكبر سهتلا عل ياتو طيفطغل ١ وفيما

 >الام ايكو ب نوش سعب ثنالو ول والم وقلاو بيرجو عوبجتالو شطب الحر 'و ل نيوجال
 ونوفر خرم مس عاد نسال رض امو بطل 'د دالجملاو عنبك اص رص وابص اهعدا هور الا
 وصلو جان مولءطمعمل ١ ىانلاو دعئرمو ااه ”موسيصزصرالا# ميسان عزم ةدص) ١و ماعلا نود
 برجل او رمل اولع نق إم د احم :قاو روح هدام بفصل عل او دوصوم ا يظعك د صملاو طرلغلا
 نم تنا»سملااخلا لعدتو لمرفسك ره ااذلاب دو ني اهم اصمو دماصم ب لولا ماد
 نقلا ريرعلا ءقانل١ جوبر > محلا |بضعزيعش أ ئيصاو ىيص نيا توتر
 عير لالا > ١و يمال اضن اهيلاو ناهس ايْعلاو نالصلا نوضالا دبر اعلار دنص
 ربزأ ةهامحل ١ مرمو) جا زفتل ادزعرصلا و دوس اصلا ل هسكد يعل وسالا رول او
 ديونصلاو ماوي لصي ىلإ دف ورخو فدرشلاو ١داوبلاوا ملحلا» ديول اف عاشسا اهيتسلا

 'ةعاعو ف اودلادب دانصلاو تالغتاورطلل يظعلا عل مو ديول داو عر از
 دون اريك طنوقن هاًصل١ةوضم الاب 92 هنصو اردو ٌْس ديو انصلا وم اح موو

 دوربصلالاعو املنبالة هاند ليوطلاو لرخذادصلار لا ةدشنو راجل بارشلا دريصلاو
 هد اص عسل دوبصلاو عيد و برص عو تويرفحو يلا ايبن حو ليس اردنو رود لزم يلا
 تئائابطو لكئامالو اعنتس ناي امو١ دنيصم ار يصل او دصتب عين ه داطصا هو انصنو ةرصل

 تلال ةسل لونا ئاديصل او هرج اف تبهذلاو س اغلا ناديصلاو ديبج صن نمو ا
 ميكر ما ارو غلو نار وجكزحاو ماشل الحاسب وو رطنيلغل ازمرال اديبص) اوم الكل رثكلاو
 هديصلاو ديصملاو وسم طن اهيصااوئيو رودتلا اهني غن ةراججو لاو امض بيس اواو
 ب اديص َلمحاك ل ةرصا ١١١ ار صانالم تدصو سو ايها ترس هيينملا» اهرسكن

 داسمل و ضمك دور صل'و لاحرل ناني ن لك زل دابصو) دءاصن او عرشك رص ريو قنعلاا ل نام
 (زون)[ يشن إبدلا ببصل 2 يور سكن اب ورص) او داصلاو بياص مسروتتكو رو شمر يزدو

 ريعبلا دع اب ًهرغو نم برو ١س اكل 'و زول ١ داصل'وداصوأل ىاداص يعبد أهسن ارد اوهستسم
 بلقلا ديصالا» دض ف !ا١رصو اوادو و١ذاه د اصاو هب اص١  دايصا 2 دييصل' ب يصب نو

 داضداضلا دايتصلاء د اطصل أل سال اب لك سار عطرو
 هد انهو ودا هداضاو دوضيوبد !داوْض حلو بض مالرلا نزل ةدوْضْلا و راوُنولا و صح هنمك
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 0س تت تتآت

 :نؤودزكم و دسو اعجح نوير دم فلاذ و للا دبر ضلئاورسكلان زول ) يضم اس وركذا اهيبضن | ةوييطو تطرلاور سبل ريب طلخم او دبضلاو ظيعلاو بصعلا ه_كرع ديضل أ هال جرم داضلاد امأ|
 لابي ونبو بضع د طصاواطم الم ٌةيُِعلاو ذرب عنمو دورص دعو بلغ ههوصح اذ هدنمو ادن هيلع
 فهرصرو عندو خزتمو ا نافل ةرحد !ل عج وير ناد اضم اهدو ضلاخ هداضو داع لم, ربح
 ةنذللباوهيا زيسكى وضل اضف ذا ديزنم فش و باعلي نامثلا افضلإوو افضل او ّضكا نإ رض هدفت ةوزوزح هتلع ص عو !هٌمنخ مالو ؤضنيبلال او[

 دتصتّتو ضلال اصلا هوه داضلاب هدم هوغو همزعمو هديغي عرجلا هص حالا يعل
 امل اورو محلا اخو وص سيلا و بطر 'وضلاد سبب 0رفكو هس ,ىلع ايداصعلإب هريعف |

 نم قح ا: ربرب اهلاو مرعكد ص دنح ا كويلو لخخارسكلابو نملة عناء اجارل اد ||
 فدو رصلا باراك ١ راضاوم د دموح ا فوك حرعلاوم هعج م دط !و ني دوا [ةعم
 اضاعةور طنضال رف. ىنك# طم ينجم الكا زم ب للصتي ام ىوداوّتصلا» صاخ بسرعذل اب
 دارها حو هاوس يغماو ديوشسلا بلصل رطل )و وسال ادطضملاو يلعر اج بورزص)و

 درطلاع للا تق ,افيرم]كم روي مل ارج١ لكل ةريطوفو ||
 رص لد ازم يوسي امو معو | دهص م تس درطام هوير طلو رابزل او ليشلا ناريرطلا) هريزطاضما تو رب دل و داو ةرطلا لالا وطلامزو نرحل ديلا وعين و ديصلا هل اوزم روع ارو باو دلا مص احا نرطلار ال ' كلو اءرجاونؤملب ا انعم داعبال الرج
 ها شو نصر ال اور هلل زمن معلا ٠:ليلقلا رويرطلاو اب رشف ,مالئلاو لزم الع عن حابب
 م انكم وطاب روثتل اهل عمل رخو قسالاو لوط تنمو ذو سلا قش ارس ار ذد هد لئزتازن ب عاللا دي تعفو !ذاذ :لطيربصت 'ومسم ا دماصلا رمش بعلو ربو زم | طئتس
 نمو عستلا قوتسملا موطنسلا نمو مساولا ناكل ازمو برس عرطعص ءنيهس ناكر يضف حررنمو
 راحو عزم ناسر اغلا ةدر [طظصرسل رطل عنامرلو بع اوس وه ديو حةيزقلا رس اننا اعل وطب
 كلذ قينقبس نا 0اثورلبل از وارخإبوا هدرطنرما هذ و ٌنم طوسلا و يرادو ملزحو مسا مو توبرطلا بحب سو هدرطلل'و دارك هل ماعمل لاب نب درطلاو نا نط دور طسونبو ةدبرطوشسو

 و دوو ولا زوي ولدا وطلبات ناو ةدولط د دولا ميم لي هلل اسس امال او رعو اضن عل ومالا ةرطاف م ابلابج در اطلاو هييلج )زم عرس نال هداه رطل ناسيز مو ز مج غوت ج لحن ازال 'ةدراطمو انك كيل يس ناد اذا ع
 أ ايلا |لملاو اعل !رعس او لضتلا داط)او ءيّضلابدو (عصولاد اغني دف يلع نرش ضلع
 اك ريعبلا تعلو دوطتكئ وطدّولرو تلاتلاذو اطلاد تيثداطر هيعبلا
 نايا انالانيعل ار بصلا ٌعْئررم داطنم ان. وا دعص اوم اذ
 يلادلاة عر شم نركب ىأررعو ناينعو دابر دبع اةرويكد انو ردك جلر يعل الزول 'د افيمروا
 ”ريصل ياا #وادوبعمو سررلد يعو نضيع و كربعو اررعو دب اممو هش هزي عضو
 دبعلاو جرا نوم نضو١ تناك ٌمتريعلا مادلاو دعاطلا ٌةدابعهلاو ٌيدوبعلاب ةدويصلاو
 بولا نئتعلا ليلا نط هالبب عود سل ل بج زهير عل /ربعقل لصنلاو ج١١ يف تاب
 نسسلاو وعل ) دكر ع هريعلاو لكلا مرت يعز ال409 صرحلاو ننقنلا مادو رم املاو دنوشلا
 اصور نا يسار نهبلاب عفص نادرو ل م ”لرع تاريخ 3 و رقت الاو بيطل ١ ةعالاصو اهسلاو



 يي بي يبي سس صمم

 1. < 11111 شا 1
 داو فارربعو سرفر و ٍةرصدد ابره م دلو لجرو هد ازرع وح مس الا نب ١ ندر ا ديس نب بيحاربع

 - : لأ ةريبعلاو طم ااه اطمحا امو) يلا ا هالله يبِعم)و لوف يربعوهو نطل ديبعلا وئبو
 حو اهيوبس 'يطخح زمان ماب عدرونتكو م اثر ادجا ديس ض اهب طتاو بنوت ق ةيفسكة ديب ماو
 0 ديدان ا ليذو > وبعد ل اقن دوسامرع بلا لوح » س انل١ل واذ لصعم -تبوعو لصو

 اونبإاو ادب هرويبضع ازيب ل اوزونصا هموم ناو دوس !قذ 3! دحا موب لذ مرت لالا اين ثمب
 رضا لك و ان ماش واماعط ب قتسسو بح ا عيبيت لتي مرن د وسال! لذ تالق عزل
 عز مسيسلا جدر بول طتحا دوال ا ناو فازثلاو ماعطلاريلإو مو ابعتزو ةح للتو ع حا ني ين
 ف لرحافر اهئزم ءعاس مان 1! ,رتالوهو تهؤلم بنا نيشنوس م نيرو الاس سفن بو

 نولوعبد دوس اللا بس نالو عوحرحاو يو سؤمل ادد ومو اريل ديل ةرضح ا ' م بطح عابق ةبرقلا اذ
 7 دن د ابعلاو ديب ايعلاوة[ هس شكو ث رح دوتعس)والبوط مايل ثملا بضم و ف نإ_رزنا«
 رمو ديو ابعلاو هديعبلا ئرط)'و مالل)و مجو]ك قثونهازلا سائلا ز مو رملا (يظؤل زم دحاوالب
 هللا رح هرلوزموموز حي ليج ابي در لبجدباعو سرئملا ترو > دود اعو بور نعي هري د ابع ابار
 رو و طاغي ٌيْم) !ورسككل ايد ابعل 'و نابرباعلا ثوم ا بتسسملا يسرولا مسحو ىتاهّضلا بيل تيل ني)
 موعلاو اًمبع نيؤخياو هاي ١ ئككسانالذ نالث كر رعاو نرحب نامل الع اوعقجا يشر ا_ريرهل
 سر اذركز نيتك[ س هلجد انئبعش ابي طاحا ةريزس نا دايو جرم اد 3 ددشص بو ابعلاو يرض عرلاب
 نر طلازم لل ذلا يظنعك بحمل او يرعارند وا د تررعو كنحنو دراج نع و راح ةويتيو

 دّشعو نار ظتلاب هوني اواماولءالو ثا يوامولبو لوح نم طعم اء بيوم او دص مكاو رو
 ديل يبعلاذ ابهتس ال او را ريعالاو اوعّيجا ١و ربعاو ثبلاهل ع نارتع أموا در اش ب مت د اريصت
 نغسل ىرعلاو ىبتعال اربع نذت١ان هلفو وتعا قصد رطب عبلاد بعمصو عش عبلار دامس
 بكريعلاو لزعلاب ىبعنب يلو وغلا تطلقان ةردعو ٌتلحار تلو عرد اري ربحا عرخلا

 2 ٠ 3 دن |نيبل ني ]هور وعالاو هر كب ئلادبع ناهصلاو انور ثني اًهنو سيئلا ميلا مش

 ردو اعضيربو عزب هوربميو يشق نب مو اعم [/ ةدنبع ناو يعل اوريذ ا هل سوهو ر رشم نب لسا ارز ١
 ئه ملا طلغو ةوعسم ننام عرسسلو صاحلا (يبورع عيباوري باو ساعام ١و يبول نيا لدايعلاو |

 البعواو ابو !د ابع اومسو ىريكشلا نب او دوبعإلا ْ:رم]تم نادنع ودو توم جيس ملم أ لريعو
 ًاسوريغو لربعو الدبميو هربعو هريبعو هريبعواويبعو اداعو اذ ايو اوبع !ءادن ديعو
 بك در قبب ) ح/ بشع و (يرعن حرب عان اني طزالعو طملعو رطرلعو دفنصك )مع ءر اح
 دعل ١ مرككلتعلاو ايملا زماح ا ىينعل ' جرب ناكاذا دوور عع رحت نمل رع ان ووكر صعو

 وا ىرهدعم فكلو:[ ع د نعرسزو تدتعاو اه شعت هدتعو)ةانعر راض مر كك عيت
 لجرسلا بيطلا اين نولي مح اد لبطل 'ءويزعلا» حرمبزكو عاشر لض اينوزرو ئلخ ا مان نرش
 دوسعلاو حرضلإب دباتغو زيعلا عزؤلا اويكو دّبعا هرعلا زي باهسكر النعلاو سورعلاو
 سصْسَوُو دّمغنو تم »اذ ناردئرلصاو نادعو ةرّدعا حق عم ا :الو اوم قوم و ءغطلاو ا ةروسلا
 ملل عزعب دنغو ىرفوخ ا ور روتعو دور >و عوزتح داوعإا م داو يفد مر دك وسو يان
 رزلاو هداراوا بيبز)١ بح يغلابو بزل مروا بنعلا بحو بيببزلا عل اند هل ١ نرعرسكو
 زيوشلا ظيلغلاو عيرتسلا نزلا دولا سوح ا بوضغل ا ويعنل او ةرجي ةرحاولا نارغلا
 دربحملانب_مبر ثلا هيمو دزيلاو يره'سلهكو نابرعلا درججلاو در [هيلاكازلاو_يس اورام نر
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 ارإ_حمل ١ قلل ا ديسلاو مثينح او ١ هطيطسلا 7 ةارلا ورع 'و هدر |يعلا س ايه او مرا هلرسر

 | بكر مزمل هو دارك د يصار كج ذر دشن ادبلنربال ادب تالي ز تنال نع ةقزؤيامك
 | مدع موعلا تو اههرتكرو )دعل ١و دعلاكن رمل و زنلا دنرعلاو دوعل مسالا و اصخالا لهل )
 مم !و ايي اره) مايا 6 مل ١ و عاج ىأ بكس عو ٌيِنْوَنْنل مانا تا دو معلا مارال او بصح ا هديرعلاو
  هدّرهو هاي ىعاو لضم او لو او١ هر ريكو ذامز نسكلاو جمان تسلا ئارعو جور الع اه داخ)
 ىثو عنضيومن ادعم او نو دبر بيا نلاع انو دّرعَتبو نو داع مهو ايقن ل دهس 'ءرهدلل ةرعؤمج
 بستو مغسَنت دعم زب أبيزتىا دوعت ماوؤل ةيلصامملاو» بيرعل !ون١ نانوع نب دهمو جيرسلا
 بلر اراصربا لو سر اه اوص هنا عتدن عير متملاغ_ررهوح ا ف ومو مسيل عرضت ا مل
 ىعلاؤصت فريملاو طلغو تت مهلافلاو درج ىلا ن١هاوراؤنشوتخاواود وعن رلسو

 سمه ىف بزعل ءازث ن١ نمزج لريعلاءعمتر_ررغضسلا | عم نيويو تلا ) اًهئتس )ل ادل تن طنح
 اطمن ارقلاب دادعلاو لص ميري نب ىرعسو ذو هالو بمس اىزم) ليو انو) ماس ىرد رك ذو
 يصعب عددللا ع جو حايّتحاو دبدعل اك اهزبز سسوتعل ازرمو توم ا تق و و به انل او نونو
 رطنو )مع جىا د ادع من9 ىف داعي بح .لا كاز أن ,ثمو داععل نت !ىسلل) ير اعو ينفكد رولا

 ملجم ةرعرعل اورهشلاو هرهئا ابولا وادع تعلو ناويدلا يم زمدجاي١ ناله داوعز ىع !و)
 مونكي باول ةّرعل' ورّجلاو عرل هام يدعو لغبلل حر دعدعو اطنفل' توصو ىشنم او ءىرسلاو
 ون از عمو تصتنل !رثسفل !رزلاو دا او نضتنل اهبوشلا بلصلا دربعل ١ ( ةللا هوجو
 1 'و عئمنراو علط ل عو تانلاو تنل ١ دوو رام ايلصإو :بضصو | بص كَدع ام زك م دوغلو

 رب اههست و تاينلنمىس اعلا ظرلغلاو تنن باهيشو لجبل او ةكرخ ءاجرعلاو) اديزعب هامر
 ايم لصر مساو يرعلا جتشلو ىلا دايز عيبرللو يكد أيالا دواد يبل م زم ءلاخم او هدارح ا
 دملاو دحورل اج اي لع أم سوف ناثككو نيس بنو هو ينل م عصا سدو شتبلابو ريوج
 نصخوورشمرا) او ناضل دنو عل او ةداصلاو ديعبلا ديول او ثدحمل ا سور ركن ابن درا
 كرب نال ايم قنن يمرل إف موسلاو عسكر رعكب رض ادبي دعو ]معو تنكك د رعل اف لقا مضلاب نرعلاو لاو شرفلا اميوشي عوارعو ب لصل ١ عايل اول يفلارسكللاب ذا دوعل او نيل ١اعشعب
 لوقو دشنملا هراعلاو عررومل و سل اوتكيام دعب اضبا بوعد لاماذاو عنتر اذ! مي 'ءؤنرطلا
 راسن امل: لفل اواول او ضعف ايؤعد هزرؤسصو ١ها دراوعلا سار نوش ىرَت ه هرازؤئ يل ولحم
 تاللاووث لكم ديوسلا ,ايلارسكمو بشيرقك فيد رمل ! الجت صال ظل ءاهسار ي_يرقرجلا
 مملن يضم كدر ع تمر و ةتيبخإ مح يحوا ونال عع ديو ىئافال ! ”رمركدنإو ةداعلاو
 فك ؤومرب عل اررسلاب هيب عل او قل ا ءوس ةريرحلا'و حي شنح ا صرالاو تيد از كو ب (عو
 كلا نعلن عاج املوا روينزاو لحن 'توحرعر وينزو بطرطو عفرك د حرعل وكس 7
 لس و راسر لمد دس ايوداح براجومم رش انلاب لتقل رش ئاقلإب هزكرعلاوس ١ ةدجعو

 ييرأبو دبوشلا ىوفلاو بح او اعلان طوو علا لوئقك و سعلاو ارعمح بر احو ادبوشم الو عذ
 موخياو به زلا ل ىيشعلا) [ئزلا تن ئككو تادوسعو دو اس عكر اذحلا نانب اه يشن اصب
 نرلصقلا ايكو و ىر انبرل١ جاتبزمسرم دب وويسعلاو يطل اردعبل او توف ايل او رل الك
 . ليوطلا لي وطل!نعلاند بعل !نناعنهل نئزت تنال رهو كولا ب الرو بهذلا لص لاو

 اًراشلاو -هوجالاو حالا | ههصعال اول هدصيقب عطصك رم جمر ون علة سك لخلا او املا :



 تفولارئعرّونع ىولب] خو يصاعلاو تاما دوصعرتد اررمال العره ١ان كو ارعم اخ آو

 نوب |] !مزكو ءع انج بعل ديص غو رو ءديبصعلاو يَنِرطا كراج ق دضع او ئم ا زصمل'و راحو
 بكيرو هقبقولا ةارل' تبروكو لبوطل ءررك هوصع مو ديو عن حوار نب فيفا
 بالفديو امع منور شس ب جاص د يري ضنا ورسلاب د١ و نصنع ةارماد ل جدو هس ارهدوضع

 وصمت اطصلإل با اهل ركو رك لا تيكلا مالطلاز ودم ىوتل ١ ام مالكلا دبواصميو ما ثور لد
 روشزو زعم هلامطاعرا داوصع تما بيعس داوصع ةروو اولتتْم او اوجاصاو داوصنو
 كئمرلا نياباهؤنعو سونو فتكلو_رسكلابو لإ و جعلان دن وعل ! ديوشلا يلصلا
 .نويرلاو يوم ا داصعاو ىداصعاو كدضع مثو نياعلا هرصانلاز عبحانل ادنصعلاو تتكلالا
 هرضعي ىننصغو نايزعل 2 لس عيرطل ١ دييضعل١و دضعلاو ءانيلاممبل! وجو شيام ىرتعو
 مط ورضع رمان نموتككذ يزعلاو هرصع اشم عميملو هرصع باص او عصمود أعاعصتكو طن

 د اذمعا تو دونمعل شلال دنماعلاك اهب لبحر نسال ازصداح ههنص مشيا |
 تاعلا ىّساما هس اعناو ماررد'ةانرعاميد ميدلا رجا ب عطسايرتكو عرشك ضع. |

 بضم ددنهع _ةرخإ داو دصعلا ىيثدلا رامعال و ارزجونتت دف ان ادنصع قخازمجو ةباد |
 قزم اهانا بي لاو هرّصمعم رض علا فلا ضمير اهدصع ترتد صزمك هء اصعد ١

 اضئد اضع ةراماو قل ار وقم كسر يصد عاركد اضعرم كو بضععبلا صعب رّيصد امم هاضعا
 ب |ًككو رنوعلا "لي لغلاو ادشلاو لارا منيصْول ١ ناريسلو اضععلاو يمس اعل ١1 لع
 ,نيلاب لم لإن ناونميو لب لع يشل عورم عار امن صم, لج اك ةدن دعو داضعملاكمدلا
 عطف و رب فرس و موو بعرم دضصعلاو تر زع ابو ماظنعلا ب عطتعن تاصفلا فيس دانصعلاو
 هل امك ايم نهد ددصعاف «ىمرو لقب نب, يكد يضغبلاو وح مدير عروظلا ديزضاعو رينا
 يو نردعاو هيب أح محا ف تيل ل )ودبس ثيوعو دضحلا عضو مو لعل بوث نعكو اوين هزعل
 مظعذلك ىداض عطر د اهاشجا َعُرلاد اعرنمع © لا ىو متم او ب سنع هبو رضع تل عج
 اونإر اءدض اعبر نع ميرو طاوعا تاين نم سكه دعو تفو ديد ٌقرْس أم هكر دو صغلاو داع ولا
 به, ىحدللا نيبلاَوطلإزمو عيت لاو فأسلا بؤ ١ سلوك 2و طعلا١ اونو اعاء دن اعو
 بي ٍترالا نائل نمو ئلزللا نانا نمد طوطلا مإ.3! ل ايجبؤمو بينج" ل اعز مد اشي [بحيم
 ١١ تورعب سداسل 'دايسلا ةنيدنح از م جي ةراطميو ثاعم ى ةوطعلا دهوك »و طعلا عجا١ ةوطعابوي
 اب عاهار نا ءلغل بحاص رار نب بجاح ناو ناولع نب نأ عامر يا طر متقن ل حدو عنيو
 دو لعانل | عجاوانل ءدوطعو :ىيملا موي اهسيلت اه شار اسمو لعمار سول اف قوسسلا
 بوف ميلر ٌتصان ادعو ارزع دنمن دهكد انعلاو نعلاكو ) ةرولال كدنع اذل ّيضفل اب
 تمومرح ارا لاس لاو مسسفنإع دايو لهب ناد افتعالاو مهبسرياطو) ماو ا هذعلاو ىززع م
 ان اوْعّسعت نادنزب تلاقف للام انت نكت عير اح ]در يعلو ضعها كيد واعي اون اك اعوح

 | تسحسس اح او اج يلامهْنعو هديشب هدّسعب درعلاو عيبلاو لب لا هله ع هوّوسعا انكروتعا
 ذاعمزيرثسانم نبإ ا نا ياا ايعلا)
 هوعنلا ري بظ تِبَْسو دوّمعو دع اوفو جزفكرمع ناسللا هدقعو وعن لكلا وبر اعوب ١و
 لبصر فكك ناسملا لصا اهبو بلكت ١ بيض سار مبلكلا انح تبسي متل سيضنف ةردسيب

 !نيصملا للا ئسكلو اهي اغرحاو كاتو لب) امن دععتام 2 اب ا علب رورو لعل ل عر وببصل :

 رمل“



 سو ريبد يزرع اه 1و لرنلا بيبر ي اراد دهيم ى دخت ةقمتجرا "قرر ابا
 5 اشَلاو تالا 'بّمعلاو حاّمدلاب تمرذا ىلا ةفانلاو رجوع لع عصر دار فدع ىث ىلطد ابوح

 ساد هةر تلاها يتعدل 0
لط ١ عجوملاو ول هدوّمعل ! ةميبلاو بلع ّيعاموضو د مح ١ عطومو اكلم بحاص

 الكلاب خ

 دوبحو ميكو عل زبو هبصخ نمد ل كو مبيصت بلل 'نمو تبافكو لعل الم بنام لب فلولا
 بسلا نآلوم انّررحم سس و هود تنوو 8 وريلا ة.مغغلاو كسل لا لءنصلال الاو_وجلا ارم بم او

 س1(: دس خو يس ورك مفر طي نا هع ساب تاو غرام ةطيتملا .

- 
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 تفككوإ درعلو ناعنضوم ءاصرال !ًءرّرعو فوج ا ةدغمو ايزيصب صر عاين الو نيبو بمكنك

 فولت ابل او بكل ا وعل دز :لرح ناومحلاو :ل ميت فيبرج ميو جعونبد مرضو عصب ع
 ليسعلاب دفعت ماعطورانلاب رقبه ضعت اوت اوبالاكت طع ومع دومعل ١ انبل و فيزلا
 مترلغ ا ارّمَعت ومو ز# هوو مطنل او كارل و سعل !ئم دون : اود اقنعل 'و دواعل ا ديتعلاو

 مظعلو حاسلا ث دحر يعم او تريسا ءروزتح ا تدقعتساوادونع لمح اذبلاو ريال ظ لغوح
 معميصو رمرعادفنع او سو وعلا تراص عزف سوو وااو شمول ادّممْنر مالكا رم ضم اولا
 17 اهم لاو دّيعلاو ىار زؤع دومعم لابو تلظاعت بالكئاواور هاد اذ دم اع اه اننف) الامو

 | قلن نأ حزم ط رخو اًهعلاو بضع نكس هدّمع تْفلَّو موللاو مرار يديغوعو دهاعم ا
 هداعا خيو عطلالفسا رخل دقضتلاو ىمنعل قدزرعلا بضل ملا, نادتبو يبو
 لصان ا ستلا] م١ كر لابو ببصلار جو يع او صعصعلا لان وال علا بلا عاسشالا
 دخكعال اهل باو ئنكما ن دكر ل١ قرلعو هطس وشل اركىو رح ا د طور سسرو بلعلا
 دكمو اولا نه انا دعل 'ماعطلازمو س وتم ١و نام او مز اهلا ممم ا دوعكل و اهلل د لعل او

 وش بس بابل تككح لعل او روز دو ركع دلع تعند او رآعس الن سعرضكو يعبلاو بْضلا
 داوتسوانرل هولكتع او ىهصنلا خللا عنق م اراها دريز بريل يجر اهسو ضع وف اررضجدو
 مله هراثان او اهو الإ ص ف تعجب يقانو وتو نيس درقع مراوج ا ءذ اخي بولا منا رياطلا

 لير باخايب لوو طبدعل ىللكع نبلندسوا لح ا براقسسوفصغو طبلغو عئربو زم هزاع
 ةارلعلاو عمك عملاو د اهشنال او ةبالصل او بوشلا بلصلاد َيْنعلا بعل #حلا هدب ارندما
 .تيئضدو دبالع جانب ىحاو لوُس )ةاضعلاز بورش ضاووُسإ كم ظرظفلا ىدن ل ملاو ع

 مسالا ليخلا نم, اهيورومرلا نيزرت ايتسلاويبكنا لوك هول علا لب ] ضدنو شل ىدازعكىذالعلاو |
 دولعود ن ءْ دهنطملا وريشناو ظل كدنلعاو مول الب 1 ثو اس يح دامس الى م او
 ميه ا ملكلعلانز 0 هل يعرحاد فهن ان تاكل
 دقن ربو مخور ث زل نبللا طيلعلو رتل شوكو كلعلاو رمح ا ل يلتل ا ءرصحلا جللا عيصقلاو
 سلع تم ام |هرسلب دالعلاو هدأ علا رشلا ىلصلا دكدلعلاو طيقغلا١ طب الغو طلعو
 فيسلا, نءوريعو هدهعا خت >وجلا هالغتنسح وصلا د دلع ميم هلع وم لع حرزغلا
 نطب/ازمو يبرر نادولاو ةرهلاوو اول ال كسعلا ل سيرو رنتم كيلا متيطس ا فسي لسد ديلا
 رطب نانسلا مو اريج ةوعوبكلازمو ىرطلا نطسلا ومو | ةرسلا نيو يل امرا ١ نر م دب قرع
 ه انبات ريلانمو هالجر ملط نو ةزخادبوشلا نيزح او (راومو اهعم نذل نيو عربعؤم يتؤش
 ملعم لان راملال يوطوقو ثفوبد ةداع عجرعينرلا نب الا دارحل اد سيول ارسل ار ومع و لانك ا راع



 احرز و معجو )و هاندا انالثو هررغ هدصضفىتلاودعناف هدعال دارعب مءاقا هدمعو بريا
 ل نو و ارا نسل هرزلو زج او هنطبد دوخي ضو دوعلاد هلو

 بول (رن هانيلاو دو دنل دمعت يلع تضر ا !مللب 5 جيح تل خادو 0

 فيعمو درو ةوضلو جل ايل هس دولخلال بتفورعل شكا نّلكى زل ادعوهو انهلتح و اسر
 بال اباشلا ىاريلاو لشعر ولاو لكي اكببي) لعد يعيام علا ةرول او علا هن

 اوه اهتسرامهرغل نات امه طئذ ١ يدوم مر لو مْيد ن وسمع ىراضتشاو ام رد دوم او ايو ظ

 هويزيكدمبى دادد نئانبو ديب 'نيعدعو نيعلعادم لعن بط نددت جيرو  عاردومياع
 ديحلا اب ىرسعبلو تل دمع او عنو عم حجو بإن ترحتدوسا دينو سلا دوو |

 لمارإعلازمأ نس لعدمت شوو دامب ب ونعم عك د حاير ناجم نا دولا و موكك

 0 ناشادوميو مباشلا ا رن رعلا هاب !تيحالا

 هرّكلاو ورع اهئ يإ كي لنوطل لوك >رسسملا١ رزهحئبل ءآم دولا دوميو رباح هل ١ | ايبا

 5 دلعي سدو لب لزم لبعل يخلو هال كيلو يبخل يذلا ى وتم اوكا
 تبدنعو فت دل ف رجع 8 مظرلا مل امرعل نزل اًمعضراوريحو سوو مر شس ءاح١
 بزل بوففلار هلا و اهيراص تشعل او رتم كد رئاوا هثمدوس لاو اءزم بزوا بجرإلا

 مصنؤرطل عر نع نايس ةروهعو رييعو عار انالو ى دلثلا اله ركجذن_ريرهوم ا مضاقو
 م اكبر اعوورو قح ا فلاخواصدحو تمير َدفانلاو دنعأل اًيررؤف لاس هرعلاو لاما ٌءو دع راو ومسو

 دنع حج لرعبو قرطلانع دوي عيلاذباعلاو اصعب ورب ع امئيقؤ دنعاو بناعر دنع

 ناكل اء نرظ_ل وال ”٠ لمد لل عو رمز اللاو دانعلا/ و الفلان ضراعلاو نايل ١ اوت راما اي اطل” لاا

 داربو طع | عبس اد جور و لاقيت ارك قى دنع ابو نم راضي اورخزم لضزمو فول سرع نأيزلا)
 تلبس هنعلاو نول ىلا الو دنجو ضم قنالو نجوا ادنز كدنع اهف ىرغبدتو لومعم ا :بلقلا
 هن اطال اسدهج يعن عد ون نقولا يكد و اهسد ب ايلا كحيل يحال

 د دضلعمو دقنتو يذك د دنع دنهل ولا بانؤ ةقادنعلاو دنص ئ الذ / ابو (و اول اب ضر اع |!

 ريعبلاو لغولاد تنس أو ىيرمالو اب :آمالزجرا ددنل عل 'ر سس يطعم لإ )أبو ديال اللا سمو
 0 اعلا جب انزركزلاو سانلإؤ اب بط هاصععو ننّيلاو مامزلالعابلغريزولاو
 -كعلو سرب يلع ما رع ع 0 ا ااا موَملاو لح ا دونعلاو هعصتم انهلذو
 دلشعلا دوو بعل وصغير و اع دوه جرم ئبلوأبو تةل/ن ور وسل ءأبو حجمخىببل حميررك
 0 ةرايزو ةدراو درلاو توولاو داعم او هد وعلاك وحيل ا دوهلا ىجالا) بلصلا
 اشنار دوو عمد دوُهبزصر او دوملاو د داّوعل اكدباعلا ا دايعلال
 لا يرطلاو د (بف ل ضكه دوعو هيع حاشلاو 0 دايعلا/ ١ نئاثو داننعال ايوتسلا
 تمر اعلام كلا 0 « شن ضلانو دو وسلام ميّصلاو له ذنب هعيببر ف [ىرفو
 0 00 يلا يش نادوعلاو ناسللا]ص)ءنرطعلاو روعلل ىذلاو واوع اهير امو

 ديعلاو ىلحى اى اوه داجا ىرداامو ملاشلا ّىد اهلا او عنمو بد داعوراًصاذكد اع ا

 0 دل «ىويبْس او دعو عجبت موبإكو ءوكو ا ترحو ١ ضربوا مهئمكدامعا م
 ىلاوا داعب يد امي اداد اهلاوا نابحنب ةروباببو ينل نم يديعلال  ميسنوا يديعلا
 نارام لابو لوسي عدي ناك اينبو اهياهترحاو لكل نسل اوطلا علا ناهرعلاو كيرالا



 ]ل ءوععجروريصل او عيمرلاو ذاعسملا لارض مراكب د ةنح اد ةكحمو اد حال اداعلاو عم
 ٌةدوعلاو لان ةرادوعلاو دوعلاكو ىوجرد رالصو ّىح م اهز عطيبرلوا هء«ر برع هد ومبر يدب
 مضْلان ةداوعلاو عمن دوع) الود و مهفنم او تىطعلاو ءلصلاو ثورعم ا هرباهلاو دوعن نا اكوا

 دديحنو د ع” نريرلاهو اعل ؛و راك) هوو ممل عزمي ام دعب ب ضم اح زم ]مرا اعزب عا ام

 اصب محراباووومبو ب داع لمحه د اهّسن ١و هداع)و هداّمع)و ١داوعو ند وأهم هدو اعرتو ةزجشبو

 (ةلككاو معحر ناكملا» هداع اودوهب ناو اناث لعْمب نامل أس هد اهّحصاو لطساو بظارلا دواهلاو

 مولظلا ىلا, قذاح ار ومالا ماعلاو سال او تارمل بل و بضدَم ىذلإ | حل 'و ويطل !ريعل 'هررك
 مالاسو !ىشءاخمنب ععبر و ١ وسال مهل سب يونع داوعال ١و ذو دعو نمل اوم لاو نايضْعلاو :

 ارحل ٠٠ اًييؤ + فاطيريرس] عجب نال ح خاشنو ماه ك لا نو ةربزملع جحر نال يوعز ١
 هيلو نعال اليلذالو نماال 'ىلاخ ءريرس وار نك مو شاهز لع زعم وبص نر يكاالدح وهو ١
 بو ا او دواعتو دع ماطقل د اوعورعاشن دوعلا ناو ايحننل سلا دح ايدأعو عمّبسال ١ مياح
 لوصف يذلا دومع للأم نب ٌيواعم بتلو بح ل اد لم نس ح داوع كلم دعو حاصر! "وزي ]كراع
 4 ه اياناشمالاو نحلااماذا « يىب اهكاالسدوعاو 4
 لاقلت فيسلاب زف حاب نزع ىبراخلا خف مصم بونذنا ف ايتفلا هرتعس ىلا ديحان
 7 6 باتل راج اماذ ١ ل منك اولمفبل رعت ناّسْمل ادوع) © 7

 نوصل عنياعلا ريونو روما ب رجو ةّرصدعب غرماوعز مص د ١و للذر ضد دبعم ىردوودد
 ن اويعواييدب تّنرحو ا مهإعامت اسطب تارزنا ءإلاو فيجب تب اصاؤ غلابيل دون و ميل رويس
 يميل او توثوم او ىثسل و رم ال ١م هس او بمول ١ دث هيل لك ١ زياشم ا لرجوع نعتسمإوا عدوا دوهد جانو ١دوعراص ابوح عبل ١ دوو شل ' نيس ا نب ويحارلاو بطلرسكلإب اًمسلا١
 | [متلالاو يزل او ىامال او ءيو اب امو لخافح او هاضو | هل 'هديعزم ةالولل بيلي ىذللاو هرهاعرتر
 |يعلا ةيربعلاو دعنا قيسولا طم و او دمحم بشل م دوبرعم ا لزذملاو انك عنصوم كوي رعرنمو ورحل او
 مينا دضولو افولاو نامزل او لو ال ب ءزحا كرد لطموعب ط مو دودرعم يذلا اهل ادبع اهرسكب

 هرتهمنو اناعوىرسكن ادرحلا و يديربعلالن الاو اه نر تزلا دنع ذكيا: مال اذبو غن
 ثفعشلاو لما بابكو اشم ا تانك تلاب ةريرعلاو مابعلا ثدحاو هدّمفت هدررعاو «دصكاعتو

 ”ةامامأو سلو د١ اما ١ناللع ةدريغو ةعجيالي!ةيريوعالل وعن ةعبرل او لقعلا هنو طم ا
 نتككو عن تداوي سفنم ان هلذو ةيريع هيلع تلو بلع اوشا هبحا هرم ديرعتسم د ريل
 ورانا نطن لاب كد ايي و نيو ئتعلا ميلاد دصاعملا هيبرعلاو تايالول او دومال | دمحاعتي نم
 طم ام ةضئفتلا اهرب اص ١ طع ههه زمر او للهم ارمال نمو كمواو كير (أهيعا هك ازه
 كم درا ثايرع2# مو او تيان للام تولي ام لولع م اوؤِيملا

 [اهضطد رئلاو ةوزؤلا اغلا ] سبسصحش مرئنو ليللاب ايزي وبين اهع
 كج دوزلاو وخل او ددغ [بلصلان عب باص عطل كد ركع اب ف املا دسبخناو زم عزك
 ابوكئالو دادع "حدو هنعم لاّةئالو دؤمو َداعو دووغمول دوو دعاو رئاوادع لنالا: روع اط
 دب ارئءلام دباب جل امام دعلتلاو ماشسلاو يتلا ابو عملك ا ةوذعلاو ئطبلا ةدلا ةرئلا
 مهي ادوا تبطل ثك و ادهم )واول حدر مبا ثؤع موسلاو ضع ِلعِرْع !واببضنالا داون او
 اًيدر تت هرْغو فكرب النا درع هييصن ذخا اهون هّمْعو دقيفمس هلك والا عْشلوو ايو



 : زا مور لا درغسساو دير حو درزعمو درعو ١" ةرغو مف بسرطو مبوص عمد درع و درعا
 ديو اطمودارغيو ه درع ثم طلاب دورخل ١و مو ارول اد دارضعل او -ررح درزعل ١و اهيدر سلم هزضلاو كدزعلا'و و ةرغلال ةإلانم برثصو ىار نير كحوتللا اًببو صنم ادرعلا و هرضب نإ ا ترعب هاعذ

 ماظن ور _زعلا بلغة رتولاو برعلاو تلا هالع هنلعو هاهنعاو اهترشل ا ةووضمز عراد |
 ةدلَصلا]ْضها اهرلاسيع ةيرملا مربع ةؤزعلا عيتدو اومسايرو يع عيحاو عادا جوملا شوا

 وفوا توصل ديو شلا يدب هير زعل 7 ل ' قوت ضم" ضاس ةفرشعلاو اهتم ننآل الا |
 هبحاصل تبلمزعىتعتم قلص وسم ايبا ار ايوه تابلانم مانئام دنع فرحت
 َيْفلابو دوو داعا 2 داو ايو ناوؤل ال فيسلا ننحرشت ا ديغل | اهيارارلاب وهوا
 ٌىح ارو ةءلصخت رؤوس دوعاطزرعلا ريو ءمؤك د هلا لعج هرزعنو هدي هدزعر وصم
 اهب معربا هدو دصلثو ١ اهوام كم زلو اهوام هذ يكرلاو اهكج ومس كريال
 لوز معنو اهضجب]خدايشنال ارو 'و ني دَِهلا يع )و هالمامال ١و هويغل نم نال اهرتسم نالزر
 قضم نامل هابل اذ ملعنب!نكيزمرالا رو عب صفاوهوا عرار عملا نيغلا ::ثلشم داهلا
 كدب توق س عسب اًرصق لخاد ايو خاوزوصاو ضم اورحا هوحر برات عتيل ان نيلاب

 مالالنو دم ١1و دماغل ايان وهم ا نو لاو مذف رزم ار كيل !ةدماغلا و اغل'و اعارذ نوعبرا نيافقس
 معتزبب رارحالصال بلو ثا مي و عرهس او دماعو هوا تونوماغلاايرلاب لشد ل بكوب
 فيذع مزنعو يع (يفلانو يباح 'ثراحلا نب عفان مام 'دفنقل ع عبر اهلا وب رارعلا
 تالا درغالاو توباغت دئوانيل تلا ادبغلاو فاطعا كالو ٌفعيلام حرصك

 بانبتسلا نمو نيلاب حئايبعو قنعلال بالا نانسسولاو ت ابنلا شكلا نام او تشل 'مانلا
 اج اىا اهيعديعو غو ضْعلا وشلاو ديخل ارسل اءنيفل !ريعانلا ةإمل'ةواعلاو لوا

 6 د انفالءاوُسرانلاوللاو هلل لمح عكر د افرافلا :
 هفئاوباوقو د اضل امد نمازي ا ضلإد دوفال )١ نيج اتالم تفوح او هاو باص ' اينزو
 ىوثنلاورانلا يلا دير اؤم جروتتلا اهف_ بشحو دووسلا نّلمو حابصمونكو
 اركّؤم فلقلل و ارفلا نيو دقوللا»و قل دوفتلاو !ًدان ازوتو'اود انف 'و اف دوم اهنايج او
 حزتوعلويفو بسيزعواولاو يفلان و اوفلاو ةروؤا 0 بلكو رو ديك م يرم اب ل لعتب اموشو
 مير » د ِخزنو بالا ناب عبو وف اذهب صب بي اس دش [ئئول ١ هداوف ععدوا هاه
 اهتورعّيموااًسلا ودع ثبوصوا ٌميَدْشوا توصلا فر قزلا داما دو [ًيْولااهْسْع
 تلصلاو ا[ئلار لكلا هن روي رفركو هو ذعلا اذكو ئيي1 الكت وصوا اًتادحر ايامعو عم

 بتعلالا #4 زم نمبلا بايو ءكيولا ديعشنلاو طلعو دهرول د فدؤل اك م الكلا دن ىناملا
 ثوحألغ٠و نور [4!و نوراّمبلاو نابعرلاو بولا ا اضرارهدو نوداّدْهلا جركل
 نابجاو عيفضلا اهيول عازم نو ذكلا7قتشاومو مدورعونمئاوص) اولعد نيذلاور بولا باععص و
 ضرالاو عنتر لو طيرلغل 'بلصلا ناكل )و ةالؤلا دئرغلاو رب اطل الثنكو دي رعم ادقدفل او تكد
 ٌدفو نوراهم انا دى الخ ا د اى ائعلدلاخز ديه سيئب ناروحب ممنءدؤلاس اأو موتسملا
 فك ع اص علابل اوارطنو ١ ىىشمادبروت درفو قرعقلئا كرعب و ى دغي ذ ادع انبرف دعب
 فرارفو دارا جداد راف صن درفلاورعوا عسي انراه انع دفرفو هارش
 || درو دوو هراغ سو قاطتمو صخترل لا طمس ل اهتلاونو فل دخاولا بسااو

 ِِش



 ىلا اهتدورفو مولا د1 ماو حبلا ىف دعم دوزدو دامو هدراف دفانو عيطغلارعودزوص دراف دى بظو يختم دواز هيلع عجسو حونم اوببو ملحو نا رىسد قنعو ىسدنبو فدك لس 1
 اوئتو ىهت اذل تالص يدلا انا ميو لاه دقئار كول نو رشيم ا رهو نووزوم ا قسسو نيدزهل ىو طزمو ىنرلاورمالا ةاعارل الخو ءامسسلا لزعاو ضم طهرت درذوو اسلام علطت
 دوجالو ن) دزفو دير د درثو دزعدح اولاؤ دحاو دعب دحاوو ا يركسس كو درفو دارو هاومو ىو زاوابجو بدعم قزيتسماو درضناو هزغاوال ا: سرما اندرو... يعمم امورنعب بارو
 ٌةدرشو دردو هزوو وزدو ب | ص ١ نمي ئريجزح لئشماو و دوت ١ اندلو جروس او ىمعم ١ امه هن درع
 وفا رح امو ىطلوخاو يد ابلإم لبج ةدرفد عضاوم نوت اول )و در افو يربك دزند
 | هائلا سسيفنسا ه رم )و باز 7 ولولل ١ د بقثرلا ييؤ صل رؤشل ' د يرمل١و تماتلاإب
 خا :س كقمون توؤناىلا لاح ١و واى اند اصو ا.يعدابو عرطياصمو نما اطررلاو

 ةهمرلا يورو ب عو ردا دنرطلاو ديزلإب ]صنم هرؤم بهذوب ايزذلا ئلخ ةطصم باوك هددرفلاو دم هنأ هيرببو هدب زياكلا تيسلا نيبو قمل 1: تاهل يم
 در اًئولاوةحاور زب يلا هلع فيس دونعلاوريربج نم يملا ةرغل(صنعحع وأحمد غلا ب اوا درملان ب دان و دح اءئعم نكمل ايدو تينغلو لولا ايريربثتسال سلا ليالا مدر اوعل'و
 كا اقينالو نوه لح و تعبجمو ةزلاو ماهتجالوسم بل ' لع هدرواو دز فو د ةزقو درضو دير ضو درو وزو فيس ملال! ت اجعل و هو حو بغتزي نم زول يخبل بجو هضيباو هدوج او كسلا نم
 توتلاوهو دابيولاكب علا عجتو بيسر ١ عا هرسكم ور يصرغلاد لارض صرفلا بلر | نيدعابد رو الياو ميك هع ظذر ف درس 0 و دزفوامح اوال !دلأل اهزال هَ انل' 2
 دئ زوو ناب اوم دقرهزب دعو بوسنيزع دقرفد ادهوبو شر عشل د حو ناهقزامهو اين دولا فتك د شوزن زعلاو ةيشصولا عقلا دلو دقو علا! حا خبصو عاما لجو
 01 ارلاو لراس برغل ع جر ا العلو براي َح
 م ريراعلاو زار ©رارنال ! لكسفلو ئايرلاب حو بويه بوثو حوح او ونوال اك يس وو
 مان رهرفل ا ناوادنزو اهبزافتو زحآم بانك و انهرلام لع راسخ طادئرئو ةاطلا
 مل درس نم مرح لج ى ا درك تيم برحو وع 0 ىرج > أد هرم وريح ميس 'داهبربو سعلا راغص د رهازلاو ديه اردد ب دوصزد وهو درج !نب_ليلخ ا من لينوباولعدل دلو وفول جم ننس اق اتسل امالؤلإو دسالاولو ور املا معانلاو طيلملار واحنا توه فلا
 دش اووهو صا ٌةْنصا دوسنو اذ اسم مرلو هع ضل فينو ٌىاسَسم ل دصتو ا
 وب )يحد لصتس رم دسم :..رراو م اجرالا اوحطتف اوم اعثوا وسما اهيسفت هوّسْوو ءولصل ار هويسفلاو بوم او اهط ل الة محاد اسّملاو دست ا عيسملو ىوسّيزع
 | امماو نيّوامل اقف. فلا زعمبجاصايصدحا ل اسم اًحابص ايوسلاف ١ ا فع نالعر تسابو هاضماو عطق اطعملو ديصتو دوصزموهو ٌقرعلا قش د صفا و اداصدو اهدصن
 انيمهب و ازلاب ل ورق« بكورتو اغيزعخت داضارركسو لوصننم ىقرقلا مرج ل اتع كرصف
 أبمرب ىطخ ءلحارلال تصد نم قزفلا مرج ملا اليلهئا اهصنم طع ات اقل ابا وص و

 . رجب عايل ابو ىوتيو يحبو عضول ناك د ديصتلاو رمؤلا نس ل انيق برصد

 ا
 ١

 ظ
 دّصعتلاو رصنملاو دفرو انوبع َنْؤْستادصغن !ورجكتلادصت و غلاب هدعمل ام مدي هب اشنو
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 ير رع 17 ]لم ةءأآب عفسلا ديضعتلاو دود قفشت دصعت ال الا هنو ىراح لال باشتل :

 مللارّوك ١و و ومفمو روف قيد زهرع |»وتضد انادقفو !دقن هدقم 11و لّمف د اًصعلا

 اهرلو عبس ةرتطو اهجو ا تومدعب صولا دا اهرلورا اجور تام لا دمافلاو هابا

 تررلمدوقضيربعو ديرحلاو ديف نع تامو هبيِع منع بلط هعشئتو هدهتن و عسل وأب ١

 ةووئلاموشكوا ضعوا يبو نمتارشو تابن:ىرهوللا ميد كرا ؛و دّمْسلاو ث ادّمْمل
 ديلا و و_لغلا نيرس ان طمس متحماني غلام دوم مالغ انمجن مضجسدتن بقع امر اظن مه

 هاتوا مظعلا] بارسال لات فلا لح ا صاد نايسارواج لا الخلا درراغم او دوبرغلاو
 بالا ةعيج مورلاو عونلاو نصطعلاو طم ابرصي مل نمر او ىانزل ل مس بملو ماد الوط رن
 هرٌتفم وكلنا دانقالاكب ذكلاو ىا)'و لوملاى الن او صوسرو ١ مرعل لمعت ارال او :وولا

 للملغ انالاكو تيل هناك ار طخ ندد بذل مهنضت هتف با ىاد تانك هس

 ني ليضمن يجامل | تا هرسلحت هو يلعن ملع بارشلا و ءونغتو هنناطكه نم هداار ارالا

 دحوم راني اعتاب ل سرار صاقو فف' نئ ادعس تن شي (عل وس دز اع دم ناغيرشسل ا : سمر

 لاين هلا دهس رغم دب اصو اران ذخاف مة لس امن ماعاو معبتنم مو ١ نوح امو
 ملسو راس اهدا واراد 0 لعل تسعد

 كاتس - لثادلا مو قلازيئالنا وزر حو تاعاح تاعاج/يتع ماما هلب ىدإخوا دان اداننا

 نوعي اا ضجب كج للعب !دانف ١١د انف ١ وعشت ل يدلكوتاراص ملونو نال ْل ك عم نال

 دونعلا مسالم نت اورولاو د 7 ل كاد هداح هواوذغ مدؤتو يعل زوكو جو ذع) ملف كو»

 ٌبراوطلخ او وملاو ئلاوح او ل دعلاو تبحانلا او سارلا هج انونذالاو ب انسا) ا ارعش يعم

 هيَ مداغتساو «دامار هنبانلاوسالاو امي ديغلاك د اشوا لالا باص ذو ديذيتو دوني ديزلال

 ون ]ولا دوو راوملاب |صتسكو اوال او ملاو و ا اهلنو هانا تيطع اانا ةرتااوو اننا

 .داوتلاولعلانادداغتي أه كانو د ينس تلو ١ دايغمو ادنح: مداني لعرو نووش يل

 طسور اس اود اهم ديبعلا لعمو دير)و دونم ا هبح اهزكه يمر ١ تاب اهتم

 انين لا فلح نايتانذ |ظعر عبلا انوهزو لش ل كام نسوببعو رفد ىسالا ايلارو لصرلا
 هده رولا بش ميشو هددررغن بجي اعلفاضتو ءأن ضاوبدو ةفرد ناين ان لانج سول از مو
 دوبل رهو ارهونلاو الح يبغلانو هرص) هن لمع عن رقاق الب تاك يزف زؤر و سر

 بههذو١ ترالاوت ع اف هير قبرطوو عيبه اذالاو هوت ىو

 رعشل او فوزل نومي اديفلاو تلصح ةدياغلاو اناهاذق وف اسك زد سا لعل

 تارفلازو ىذا زعرلل اكد د يعتاد نالوابب د يذم مت تحوم علقو سلا لعجرع
 ةد انلاو فد ايدلاك لا و ميلع ردم اس نكي ذل رغتتلا١ و موب اركذ دايعل)و مرض موحم َّح

 توت هديا ءااما تير و دايفلا توصنمرطب يد جلاموام لعن ٌتوفّسسا ام

 _لبحري انو ناب اطلت رحانيلك هنزب تلاشإن اهالي نش نصري ١ يمسإل عا
 اهلك ماض ريالا مثيل ثيتاعلو امفلا نفاكلا اس رل ددسضف
 دامقو هه لام عزعل تدم ليال نلعتنف رعت صطنقت ناوتيْوَتلاد
 يا اعصاب تر دامفوب او دوس وَسَْف اود اَنَم١ جرام تلمس ١

 هس ب اتم مي ىو ا: ضعوا يس ير انفو نايب اح انايمم نباو ناعنسلائ !و ب

 بآل”
4 

 رو



 || داتّصلا تادو راسو عب استو سلونألاب 2نمئّصبه دنتتو بكر ١ زايجأل ترم
 سرع ءكداتلاو زرق! و لباد نسوكيل سوو َةداسْعلا و ليج ْضلام دولا حباب ع
 ةردزردم ملعو ىظفاو نيكزكل ج١ دررخو لوألا ١ بوش سيلو جررضفل نأك
 | كاكاد عزعو روم ا هركذ اذه شيك تع د جرضمو دراتقو درصوطو ريب اهيار سمانا
 دثفلا [صزعوو عدلا نباو عون ب عصومب هان ذ اك ءتلثل ا ءاثلا د ب اوّصلاو نييحذم
 1 !داَسَتَم ال اودلك١ وتعلو اهي ترحاو رايح او) زم بطو ا انصلا مبشب تس دكر
 مزمل ريد الحر ١ اطر ةلاعو طبلعو زومجلو سي ١ شاق طبالعو طعحو حبو عيركد 30|

 سانلإ نوم ذداو مركل لص ١ةبرس ابل ١اشمل ١ مرنوكو اورج وعم اك تبل! شات زركو ١ ل احس
 | هد عل[ لير ادن عاش زبي جالابو ةيوصلا طنز عمتاو اوت نصيتلا ٠١ دالذ عربا فسلو
 أص عنكر و دى )9 دا 7, نم باش ال ١ نياموا انسلاو١ ةريهمل اك عانس[ صا هدي
 َرَمْلا حاس ادحاقمحادو دصاقم انيك دامو يملا ءءء: انو بوح ترظعو» هوي
 ١ و ٌكَفّتودَمَت ادرو لكلا 2 هيزقتلاو 2١ هال الالوطوشلاو | [مطّدسم او١ [لصاتسملا وطتعلا
 ْ فرعتلل بط ريكا [مص ينهون ّياوا دي دال! لوم ]عج ام نمو لخبسا دلع و

 | لج اف ههتوضوبو كمارو باقل يوم امو طوسلا ري اريح ا سيبو هروط
 | دوريويئاو داففو دم #٠ لادتعاو هعبطتعتو لعرلا مام روّملاو اهزيايواشدلا زري
 نم رقرسلاو طوسلاو ىلطخرسر انارسكئابو فرج ارسلي وم هلكت ١ عطدو ٌتالفلا وزو
 دج ابوه سانل ان ءورفلاو ننخو بالهكرامو مفيرطلاو نخاد هدعلا و عوفدس ع زل

 ١ ىدب ةديزحؤرك فمم او اددَمَتْديَو اوه اهملتخح ابر ١١ هدف قودارط انكدنمو ةرجإ
 | هم دن قيرهوم اطاغو حاملا سنين ن درالا» هرو كوسم ازاكملاو قئرطلا كو اي
 ف محو باغلو لؤبرطلاو . و يفحم ١ ىرعل ام ارعل فم درك ذو | 07 )وكم: "وف طلاو كرمل ا رع وسلا ئريل الار او ور ةافاآؤ و كر“

 ل بج لتلخلوعوبرلاو دفنقلا باويدلو ليجيؤم بو اعميب اني بلع نب او غلاب فقدم لطبلا
 يجو ضلادقت فو ب وم اغلا سيدَه_رسرفد حو داوو لصرو نيغص وج يرسزكو مز١ ندعس
 جر الو نون ديويلاو قلخلا بوثلاوال اوط نم عطئامو) دول اررسم ا غلا دنوُملاو ج
 ه انردوسءلاو ىناهص دوس»ل١نيورعنب دادعمو ر اطيبلاو باقشل الع اضل مر كسملاء اج
 : 7ءليوطتا هقاشلا دو هّيفلاو قحتاانظ ثيبودم ا لود نيبو بلا بسنف هانئ

 تاكوا لولا ز همس تلزه قانلاو عطتغن بوثد ١و لوفرقن مونعل او سبب دوعمد هدام حج
 تم اهّسا لب لاو يسادقتساو اهزيمو اطربو رومال امي او نسلاو ادن ان لوز ررم

 برز نيكين ضرر لعن مسا اهجلعوهو نايساو ينحر نفخت لإ لاف و حالا ح ورع
 لكل ابد مبرد دبر و ابل اغ تين [عسشنو سدح انف ولم مساو نولكبو !مر:١ دز ديو مجد
 ورحو ىبصانو مزاهزم دل تثنلا يزو ا ٌبمتملا ل علا صتنخ يفرح او ضرل دع دو دنتمو

 قس اءدبز ماقرق لاهي زبوماملا بيرغتو بياغلا مددت عيؤسا ناعم دس أفلو ىبسنت
 يكتلاو بوذكلا قدصي ديل يهقتلاو رعت بصنب زيف خو تلوت ىعشلاو اه الز نم فار
 الام دوش ياو طلغ د دور اوسا ملح )و ( .ءرهوجلا بلوتو هانا لؤصم نزل هزت اي
 نول ءلملانرحنوكسد دحاد :ورجزع مسالا بنلي دوش اناووصو هو لون هلع رح وزحا
 درتعلا مييكسو مدربو مرطنورؤال فيقنلاب نعزفو نمئءؤو هذ ل وتمت اهب تس !ذ اري اماو

 0 اح الل جا جس م حج دعس عدل جم

 سو ب سس سيعوسوب



 كو للللاببب7ب7)٠)٠)٠/) ب ب ب ب ب739 سيم
 هوو تاماعلازمدرتملا تِمَبْنَن اما ١١١ مح لزم ام دي فو لولا لع تر رعو بعي شال ” ثيرثطلابنرالدوشو اه تدحاو اهمؤجإس عسل او تياقندا تووصلاو ربولازم طمتام ارك
 دسف لك لعلاو تبوص نانساو دقو هرهاف اخ تاككس ]جرلاو لخ م ذال ١و دونك عبي عرعل شا
 ليصخح او و سمو ورلتملا دقشنملا بالا نّسككو نبلوا١ ايش عجامدسلاة و برستكو عج كو رعط
 ءلح بائلوث ادلاو زهلجلو دزئتملالُميِلِ] ب اهسلا نود نوكتراغص تانه برلابو جسم

 و 0 اههريكد صر يحبو نادر[ مطل امدرتعل ال سو دو سوعلا |يلحا: لجو ىرثلا :
 وينال دوزهلاو نوثوح هدا دعو ديع هانباو نا ةرعنب او ل اصنب وارسل! و عفو عضخحف ل دو لل دو

 ارئارسو ف اقلا يشف و درفد هدرقو درو دورفو دارها سفن ابرقعلا»و برعم قدعلا درملاو وب علا ١
 ني وزو از اورعزو من اويح ا زا درملا نالوا دونم قز ' نمو كم د واعمزب درت ودسياس داوعلاو
 نيو وتو هدورئول الوب دارو داو صر الارم هدر اان لبجد دلو هدرتعلا حرم يطع اجلا

 بلص : اني ررعلاو ههجؤ ىا ه دروع تيدوملا اجو ٌترحو موس انَسل امو و العاررطلا ٍ

 لذو نكسو تكس درواو خزعزلو لب ا العار لمجلس ارو ةيبوركلا و زرظلا طوى لا طنف او م هلكلا
 الطاقم وعلا يسران وتامر يك اول لوس عت مار اغاتنادلازو خوفودو هرعنلا ثرصموزجاح ا نيام جرح ديدزطلاو هرب 9ركسلو تدان
 اضعلا ذب ّضلام دزنمّرولاو عزو ديمرل اف رجال او حوبطملن وز او امضى نيبو عش ف ورخام ةر انج وضبحلاو
 بوثو طمرو تسلا ةنو تاتش دب دو رقاب دزالاو مدر الا ديهرفل'و لوعولاركذو ْ

 صضحرلا عانسار انا ملا ره 1 نرشسو هر اج اوريجالابىسمدمرعم انبو نوع ١ شي واطمو عم
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 دعست تسضرعم را ىدتعو هورسضلملو مينبال اذن مود لطخم لاسم هيسسست كمل يورلا ظبط خلا ا ٍتْرشْروك ملا دصتلاوزيغلا نياعبانلا عابازم نواف يكد ب ارغلا ُدصارعلاو 10000
 عطشسلا اينرو قنحلاملثعلا|نوطل ادن و شفت ديسو كو ا طسول هود ام هزبسل
 سزلاو نيدلا عرشك شعو مضلاد ه دانئتمل اهريلاو ٍقلوشلا عمط اذا ريالا لؤسإ وس لمملا ركاب
 وصلا ولو عصمت لاو ذ اهخإلا» وز طلا ةماقيسا بصل ا طشلو ىشنو يقرا
 | ليصكادو مسح سعود اصفرلا/ر ياعسل عاش َهلَساوموِواصيمالأِ طار امص
 كلان صعود بوعلا/ يصل ابدا "ناك بيو ئانوسكاو تعبأ رضعلاو ووسع
 م ااه ءاضعلا همم عوج اماانلا ايما وجو جسوعلا ةرضنو وس وعلا كيلا علو

 9 يب عالم ارح 7 دودو 0 , كا .2.

 ةرصقلا وس اصف م كلنتام وا اب ابنرطبنا ِة كناكيش ]كرم ةرصولاو ضن ٍ
 د و 1 _ 0 .٠

 رطل مادا دو بيدنا بول حكام ةعلتلا 4
 5 7 0 م 7 ا ا 2 نن ”# وضعا و تلتفف تعدل ياويل من عطأتالقوأ امم باص) مس اًمصعاو دوم سل شا وس اراناستساو ارزر ةقرضتل كاملا قاب ةيهسلاهقانلأو سبابلا لاو حا

 / //ق ' 2 0 رع ههه دمي د وحس أ زمو صل نم سول او مامر موهوا سولجملا هَمَمملاو دوعملا 2 : و يك 7 سس < رم كوع - 1 ١ 1١ - م و 21 و 7 10 أ 7 6 راو و 7 2 أ وسي سم سلا كه ب ان ها[ كو انبي تِسَيَولاَلِص اقلاور صا ىلا لاو وحاول كيت الا
 رك زحاو حاد ناكمازم م عاقلا حان ر اهميو ثم عيونو ب لإن علو د الع سَصْخاَد . م قل ا ذك . ند 7

 اك ابي لو ضرأل ا موزع اي كرنوا ةَهُعَمْرْدَت اصْوَحَرْبل انعماو 0 و .ةدق - ذهل | ها ورسول - د و و م مندل :نأإ
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 تا يي

 2 ةوععلا 'تا,ؤ م رافسالا عيب نو ُوْفَعِي ماير م

 01 و دوم يا
 20 ا أو سولطلا و اسيدل بكرت اهو ”نماطو ارسم عبكا نيظوي ولم

 يضم نبت لصلا و ةداقشم ١ تبارشلا موتو لت كاكاو اس

 انوا (ناص بها قطة ربو وضح 10 2 ذل امد انو

 كر إولازع تبل او ابجولممل 'قلاوج اد ُدّلا لايم لاو | رهدع اكو عقد اَص د مل
 فروع ل حر و نوف بلر رت عادا تايشخ ع دوعل ادع دعاوتو ةوعت توعتتو عزو "طرا"

 >وقعلاو الاد حازم وانإلا بنزم دوي عتو دعتاو دومكو دروعقو بستلار عت "وج اعرسكل او زعل

 2 صب هدعتو قوعتو لماخ او رانا رعدعاضلا جيلا جلا ودنص نم 0

 نم ٍيعلابو يدل ا دوعشلاو عا طصال ١و دوضنل ريك وكس ص ءوعتو اعمل الخ ياكورسكمو م
 دصتو دعنا جودعت نَحا هدعتت او ضلان ةلعتلاو ه:دوهشناطدج اهلج ار 'هرضتب البدل

 مشمو بالاو ردح انحوتسر م وارجلا ديعقلار ليبصفلاو شي ناركبل او صولشل اد دياتمو نارىنبو

 باوك جن ليلو ىن دال القيس ارسل سن اكرعمو كنا ديمو ىبب انوا ندعتتل لم يمت

 ككزكو كرهت نا تلاَس ء انعمو كر والا كرم ةلونب ى |معئلا عئوم تانك صموشور يربقلا

 بيد يضال نانو كراش دينيس تسر اضاكدعن هر يعن

 ا ايظا ّنم لان او ثنّولادركحذلاو عمات رج اولل ذو احباط نط كلو

 1 ا 1و ورب سليما سول

 وتو باطن ما لوغو هتجاح رع كثر ورمإب ٍماَع «وةتعمت و نصرال انعيط هلال مجم "واني طشسسم

 تكصاصل ه انصيوا كل طك كعبذع اعامزما/ل فو ناكر شن ا كدنعف وتسلم مثلا

 دل رو رص تمورعزم تصتنادد طينجحتسألهنلازاعزتتلا داق سيق 0

 ىدشلان سو ايو هدعّمل ال ه شيد ذخاو ديصقل بش ودلار شلا رؤس جر مابشل اشرب نأ

 تروحي يبلاو ,ضصوح ا نمل خو دلا اهو ع ديرزيسوو فناالا ايعّسمل عبو نشنيرفودلا دع انلا

 لا طوءاساكت وحب ةيرفش د حوال رجس _يصلاب ع غلق للا وكت اهون طب لذ
 عرشسلاب ادعت 2”راح ا صلاب ةعتلاو ب ب ةرباط حير يشم ينال ا جرلا طن دعت ال كبد و تدراص

 5 ماما نأللابددنصماو اذ اريعتن دعمك بسكلا هاضكد ايو هدد هدشاو ل صرلاو ١
 نكن اب هانم عفص ءبزمك ل ىو نمرال 4 !ارابسن .(/أرواةلبال اذخاير أو ضلان دامئلاو
 هايضع غشا عب . 2 بل دنقل د دمه جوتن لقاءا وو ماز خي ل ارفق الاو لعلالعو
 بارع نض| يذيب هعشلا :ركدهق عداصال ا نيصحلا لح! !ونبريلا لاو لصرالا
 مساع ععيلدناوزو اح الع لايماو ع ترس راش اس

 ه_رسعو ر ظلال م داّرطل ازحوز ىلا تف دن !نزّملاو امزفل ا اركو تيرعل وسال

 عار اظنعلا دشنت او ريظعلاو 0 تا ا نادت معصوب

 0 اقسل هن مفلاو نوما دانا رز دمر >ديفقم ذب اف جانم

 عير لاو موبإك ةزخا ان لى ى جم او دولقمو ديلكو د ]شح اوه اول ىئنلالعوشل او يف اعج

 مالا فانل ١ ءرب ديل ل !و ولم عل ابدلقو ةولتس ءاوس ىلع اه اولد ارغفد ةديوزملاو هاقس

 ”ووضولعو مال رلّيبزعصلا طبتم ثم لول ميو لِ ا سار بوش طررشسو راسل او: داق |

 زوما

 4 يا د

 و 70 7 مم

 ددفلا



 تنث انو املا عابصمو رك سكو انيلبوطادلق انو دالقا معجو ننصلاو دالقلا يرش
 امو ج اجوم  'ايوسار نوعحبو ل اييكمل از ءالخ اوا اعولارْبكو مل يلع تداض هديلاقسو هلام

 لي عاجلا اهازم لاو عيرلاوجو احلا نائبا ميدو هدحيلا ةكي فات رسل دلتلاو يل هش
 ةدشتعلا اهبو ملا يضم ىربادلق تيلطعاو بغدلا__شدو عوسإ لكم امإئتسو بارلا بيضتنو
 ب :أرثاوذو اهل هلم قنعلا هيل عج ام ةدالقلاو طبول اديلقلاو نيسلادصلخع ٍقاوتسلاوريلاو
 رلاطمو نب [ذلاع فيسسلا هاب عضومو لتكن قباسلاو (عطوم ملنعك د لقلاو ةعيبضوب ثسواحلا
 وول أقيم هدد او ىثاوبلا هديدلقو وشل ت اد لقمو نطر دلقسونبو بزعل تاداسب بها
 انتي اكد فول ١ ددلممالاو ميش ساعلا هد ولقاو مقعمرطعرجلادلق او هدودو اسمي اما

 فرهافنا ملعب ايشدئربلا بسلَت او لاعال ١ دبالول اديلعش نمو اهنعو هلعج اديِلَعَن َةوالثلا
 2 الا نوما 2و لي صب لي: قلم د دو عج ورش مشل د الييلاو هيدر لعموم ١
 انا" ىكرهوج ارك هدنو دحاث 2لانقل رض ومو ند! !نلخو لاذقلا العإوافملا وون
 «تنوسملا تضر !لوشلا اغا ور شبو لزج دمام 'و عنملاو ابال 'لرقل 'رطند جنو
 دّم لصرو ظاعنالا هد ب معك هز ذو مش اهو هريو دو ام ىو دُي ) تعئاو لوطُو

 طنعناو ضمد ري او طيلغرا طرشي ناد ناديو دامو دودي د بز دامو هيون
 ةيو فك نيل الو كدي لك ني ع يشل د اعدغملا_هوج ا هوو يؤم يبل هو اد لاساو
 ىزلاّهلا ضلاب هبحولا مبسعلال صال ! ملل الو رعل له | ىخرنساو نكبر دعا لعن دامب
 ةوئئلاو ددُفل !نز1ذ"جرضملاوث داعت وا ميشاوفو م امر ناكلإبو مست عيد درت و 2/ا

 دب دئّدلاو كىدنّممو دونّممو دنّهم قلوسو برفع يح اذ اسما يو لسع دب ونّولاو
 اعلا لعب ببطو ف/سلاو دوو أللاورنعلاو قتضيأي هاا زم جير يصعو احل او سررولا
 رش حباع هاندا اذ دن سو روم اكو ادّملاو د دنمل اك متو هنسح طرا! لاحإ
 م وشف للعل د يك, اى عص الا ضل ان نيدنقل اود اور عاقرلاهدنتو ثري دب ديكو طساو
 نمور قوس ضيض وضل ادفنملاردومقلا ههجفوا هدب د انيإعمالاناجو يصح '
 كلاورللينحلاو دبوتمسلاو وايتمال او هاوتملاو ةدو ديتل او ةدافم او هدابتل اك ملخزم كلذ و ماما
 ١ داق لجرو تم داّفناو تادئئافاهداتفاو هةووعمو ةةوعسرماولاو سكون ام هراشمن دامب

 نواؤو سا ييشلاو بل ثق لستم, لئاقلاو اص ورمل هاطعةلبخ هو اق او هداثو داوم دوق نم
 دهيوو دؤّئريعلك ها سوو لاننا ّتداقم|طعاو دايلاك م دامبام رسكلاب دوّمملاو مومن

 لكورئغ١] بج مدي انو نمل نحؤئارملا دامس لعجو هاًمْنم لولذ دوو او نيم همك
 كو !اعمن ران نم لو هلاو تسزاخلا نابل لطنع او ضرال !هبع راع ل ببحو ١ صر ارم ليطتسسم
 هشاعزاو ئىانع هاو ريزعص رياق رابح ىلاو ىانع .تهاشلاو دياق اهترحاوقىرلا
 ديملاوووو ف ةرحاولا اهو ننال! نم لاوطلا دب دايملا روح ا ثلاثلا ءىبسل ضد قديصل)
 || مظله وسم الل يوطل ليج اةذاز |!«ل يخلو ونملا دبرشلا دوق ال او روينا داقلاو رسم
 ل ذو :عضنح داتنأو د حلاو ريظلا لولو صاضقلا لم دوغلاو دعت يصب يلع ]بش انمو
 ديدوت نب محالاو يريح تف الا ناك داوملاو يلا بسلا ادوملاو عضد ميل درطل إو
 مط كوبضرلا هير نضرالا جولد ست كالا ةدياّقلاو ناصلإب لسجن اند اهلا وره ييسك
 رح ىلعت ناضلازم ب زور ركل !ضسالاو نوللاّولا دهتفلا تَرَ كو





 أو ركن نؤعاللو ثوح مس اًهلانباو اضيبلاب هو اعب ة دحاولا عر ارم الوم َءربرلاو ايل ا ءاسزب

 :يلكعلءعطملاركلإب ةربوؤلاو مسالا ثق ديسعررساو ايدرأو نقدركلا نيدو ع !زعس 1
 كب ديما دبع ب دركل الد اكو دب وارك رمل ادم انيينابحم ايا سدا دن عسب امو) سَطحم_ريلازم
 هربك لاا( مراثاو زمول سرج فدع ليد وك هدراطو معئادم هراكو همث ثدح ديور
 دساح ىرف وفني م ١ و1ذايسثكمؤلاو ضنك هلَسسكع ضل ووك ذيدركلار تما
 كتبوسلناو وسلا دسكلاو نودلا ديينسكلاو موس ترسل !ووزننلاو دضال فوتو ريكو

 دعطتهرثلب اشك ابباعج ا زعائور ذباو ين اظفا كدت ارا !تعجر معلا اريغلا
 تدشن دش فان دوشملاو لكوب بحدشملاو عباصا ثلثب ايرطح دق انلاو زرج ا عطخكذ انسمإب
 نولصاولاوم ارهلع نود اللاو بسكلار رك د شكلاو فلخ ا ريصؤل ل بلعالا يبؤلاو
 «روراقل اق بطاببو لالا د عكَلا هديزلا صل اد تئاودشكو دوشلو دش الد حاولا ماطر
 ن الرا كبر ئلاو ديلكل اللغط مضل ىشلا عج لككا برغم س لزغلا طخ [ىل ١
 نب ةرلكو ناعبنملا رك ةرلكوب !وامب اههدحاو ةطنيلغلا م ارالاو ماقال اول و ىصحا ل بكمل
 كرنلمل او ار عمم مهن الث هرلكن م لاف نيرو بول 'بيبطو ناس احكم هرلكن بشر اح او لمح

 مِيلعو ونلك)و دلكتكد نس او ظلغىرنلكاو ىدكل اك طيلخلا ديزل كل ١ ةرئؤكملاو خول ١

 هرركحلا مانكن م ملكى با متمرل (/ جي ذو عنسم او ضبع كل صو بغت بلعؤولا
 عرتكرل منم بلملو زمرمو ديدشلا ناماو ٌءافص باهذو وللا سينعت لب يابو حفلا ووكر غلا
 موس الاو رولا فدرصنكو سدلراو ٌىلخا بسول و دولمولو هركاو ديكو ركو دم الو بو

 نهب ١وصوو جر - ا ورم وز رعبا يما اوال دانا
 ١ ردئزريس هزجح >وكركرلا ب فك هرؤلاو ان نس و معلا ديطتد هد ايلا
 يبس ضلايدي انكم قيقا عرشلا ةربكاو لشيعلاو كلا ية ررركلار هظعلا دزنوك
 ىماعل ]بن ا" باعت ّير) ماوّملاو ر هاكلاو دافكلاف رونمكلا جضلادو ءيعنل!نرازكج ونمألا

 هد وللرونللا5ٌ) ١و ىرع بيلو نو عبو نعيوزكاب سد أيش ىيّتنال نمر الو

 رسكألابو يح اءاهو اش نيو 5 هن جب ةيحان علو ونيف رسب ى ضأن ءوزلو ملكو ءلصاولاو
 0 ١ 000 ا

 عل ارز _ تحلو لاوحان توجو هللا واب هشبل نال مل": ء وحى ارفع نر رت بعل ىرن

 "يد ب ان 2 دولا روع لعتللا
 . كا اهاربدك ل ينبو م الكدل لص نولترفو غوت زون روج اب دووم لعشلا عب لركن

 ف ) هد اكمالو رهيمالو هليوم داجبام ل هرتو در اىا انرِتْخ اد اك دار نسب ترولكو اهم
 باريت عجام ةدوللاو شغنراو ذاشواوكاو دوجي_سضنب دكدو ح دوبلبو دا اوه
 ناس ارنزو باوك ربركو داولو نح ١و .سكو لعجو رعيجج ه دونر ذاولا ”هولكو
 دوفوللار معبر سن ديلا دوم ناناو بطول انو دمام ١ اوك ع تك
 رملا دي كلا ىو دمج باصاو درف ا دهولاو بنر وكاو دم !١رميكلاو ليك شتا
 متر فو او رحايص بيس غل ادارجاو تاور انلا دنزلا جازحاو بم ال ةهيرلاو ةليح لاو ثينح ا
 دب اكن هبنو ديكالو دهشتدي اكئدذدو ديكك مو بسراقو اذكل عفدو تنص اخ هال 'وداج
 نادواكياَقناو نارباكحتب اهو ديكلازم ل عتف١ داكاو محاالو داك ال حالو اديكألو دوش

 ّضس



 تولعلا ص تاآرب وزلا داخل ريدم او يحاصر عارم]ك موسعا اثالغ هاو ملزم |

 ربنا يرن مايءادبلوو دوبل عدد مل فسلم ااا 3
 رخل ا ل١ هاع شعت نايل رودس رجا دمك ء اك ساعم تلطنالو لشن جريب الزميل درمكو
 ايتدررطتعلا ايرع هيرعو ليج نر يع بن! *ريرهس تود عس اهعب نب ناتل ىح اوله ١ اذ اه ستيسس
 ثنو ىدابلو ىردو رد اها نأ/و ر وشم و ايخافرشن هوب تنخر س لإ الكي ش اهس
 ليزي روف تواصلا عبلا هبللا و ذخوبب ص دالاب َقْزلِي ىحديلبو ىربلا ى داب لاقرب
 ,تّيكو رسال اةزو رئنرسكلاب ةدبقلاو ايلءاعدايفلاو دوبلو دانا .مهديلو هدبلو ديت يلتمس فووصر رع و الط مخ زمر الرب اطلاو ضعبب هضعب وزاد لخاذت هوئكو ب وصلا اهيلتو
 بق اهب عفرب ملّيصلاو ا صيُهل ار مص امر عفر قرحلاو هوارجلاو ذل 'لخادو نايلصلا لاسسو هديل ود
 لئريلاب عزه و الببب جوبلو ذو مدس تت ابو فدوعمط ادسمو رمال !أهالبو بيتم !ورب تيكب دو
 .فئلاوح اباعج :درصل و نين سرعلاو نيلإع مرسلابلاو نايلصماربلبال صعد ثوصلا
 ) ىلصل ا ضنو ىرسشل تاي د اهرايو١ تحض الاو ةعصلا ىسلاب لاو لوعدلا دنع هاط اط_سارو

 كفار َةولوحلاو يل وج ا دربللا وعل دوبسللا م ىسلب ام امرك د ابنلاو دوبعسل !عّصوم رز
 كر يبل وب »و رب اطرييزكو لش قافطغلا مرا نيا بحاح دراطع نباو للامن يبد
 ذإ [هيلل او ههعلا سس ار ئم ءلعبخو مطاحن وأم لبو مسضن بك وصلا يلو سرافر عاش ةربع
 ' دابلالا ترا يبلَخاو توعزجح ا مولا ىاهبفلاو يكد يبلو وب الو ديل لامو هديل يرجي
 موهشلاو تولت ىرولا اديه و دارعلا دوبهلاو هوعش د يتبل خصم ايسر سا ردنم رح ا ] هجين اد
 دل ركل هد سلب هدب هدّسل دسال ١ ببعو دل د بلوب »و هيهم او دب اَهل'و أهَك ارد ) تريك
 ' نويل اهلا رسكلاب دشللاو هرئر عاتم او ءاوسو فج ع هنصعن ع جام كلو ويثشلاب ةعصتلا
 دلو دوو داح ا جدوم ا افراز مك نوكوب قشل ا ضدو ١ تونعطبال
 لوو لداجو يرامو فك دعو ل اموج او ديل اكل امردل'و نفد تيل 'و ار لع بح او عنكر ملا
 ل الو رن ىرزا هيزبو م اعظلاركتحاو) لقول راهن دتام كوش وا رم )ايي دصتلالت_مرخ ا
 ةعزملاو نإ هللا د اعلا و دصقلاز ع ةئل اذع ارو دوج بلرو دح و دو حلم دحا/رثو لطب زيلع

 كيلو ا ملبتوربحي ها ئاَعيِب تفلت د دلن دا جو ] كابباجم نإنالالاث ود
 اورلا نيا ّمسلاب تصبابروببمك د ودقلا و رد واديلم هنعزلامو  ىنعلالارلا عجب درك از

 دورلموبذ كد و هّدلاو هابا ليهو هوَدلو ادل ةرلدوو ةّرلا حج سدللالى عل١ شرحا ة
 عد ال! ليوطلا دل او نسبحي دو ولو”: 7و يؤ صخ هرلو ق لح د رمعل ا ذخإب ع عرر
 تبصاّمل تددلودارلو اًدل مدر هلاو دويل يلإل هوم اولا عيزيالوذلا يحتم امم او لء الزم

 ٌهللإوو دبع دوك سورس ا رسكلااب دلو ١ و ار فنرلا ورا ًامنو دس بل أم دب ديلا دلو
 دتلاو هو ب درلو امباي دنع لاحولا مالشلا لع سم |ةِنت نيطسلفد ن ضلإب دلو كلاما
 سجل انالاو لكبر عزمزو ام عطر بمرصو مرنمكّس ا الطلا لل #بيبل غار مسعد 3و دللا عليا
 قولهإ ثول دوغلل)و اين دورؤئللاو دمللا دسشنا ربك دسلم [مصكتو

 دغلإلدب ءاقلو داغلا جوملا: لجلال ارعصإب فاطا ايوا تذالا تملا ندن مام ديانا:
 اممم ذؤاو ٌيدرطلاو ورزئلا) ١ صدر عنيكر]ب الادعلو اهلفس نم ردا ءُسورْتْس

 مروو هلي,_رلعذخا١ هدعملاو مرئالو ط ؤّبملا دؤلتللاو مسيخى حج اهزعانةأثو عسسل



 2, را وصلو نإ حرمك يسولا يلع ى ابعرصا ىونع بد دا يملاد هرئلو وريال بود
 كلو اناتيككو سوَمم ”وضلم ا مئيفلا رو لاو ب قرد قدم بشر تلو معف دوا هديب بي 2

 طمع نولثو ينتحل هورو مس١و ىلاهسوبو ورفلا عزان ميلا شما ؤاَنم ركالللاو زبحجملا

 فالببإل م دويل ال ا عزل هرل و ليلولا ناهزت ١و لولا عض وسلا دىللا اضعب مضبعب مزل كلو ريل
 نمل ظرطخلا_وعلاو تعاطوطمب الدبرشللاو اولا م جزعل دولقنور مالدي ايل دع
 ربر صو! لل مفن د هع د انالفو مسح وا لف اىسلاو اهيرحاو اهرهج بادو لقثا عنكم ا

 ةرهرريز اصرو دص هيل لا بسن جان )د هيللاو مرني هدمرلك دفعوا ينفك ل وصاو ين لوم او
 دعلإ نسيم اليوت ال حراو جارمن 9 1/ اهو اف ١ سانل ل حراء ا3و مصيرعلا ةرمروو اهوكو
 ملتاعي رع حال !لاخو سلحر ١ دحأ جسما نالعنو اعز ١ ]قات صراف 'و ىرزا بور احوم لل

 هانا بي ىترزتما عنك تالا وام ملا ظ ©. يش يا خضاب ايل هل تكرنامقاوملا ببزعكر هوغزا ةدببصقلا ةديهللاو
 كرم رعانلا 7 هدو غو دوؤيوهر )ووو هام نصر لهرو ىرل١ ُهوأماو نالو منتو

 دّقيلاو :ىعان هدام بداح و هيسكل رز ٌداَنم'و و لبو دوؤئعو عني دال بق زنلام وسلك

 ه.نيعدرظنو ريشا نام ا نيب رم ماكا0١ونم نآللاد دّمص هال ام د لك ة بأم معانلا
 مركلإو ئرثن لين هوم ابر ى١ارثام َدلِعِح انا وكرر مومدن ابرب ودع الا اب) الخرم
 جيش جاد ديجو دجامونهذ داو واروع مرو صنكد جي ةصاخابال ام ركو ا ابال ايال' نوكالو)
 الل دلع ارو درمان هد تفوإع اذان هدجلاتز هع (٠ دج اعن وز ك ا ظعلاد كيلع تاو طع
 قى تفغئو ترحب أ ادوجو ايوع لبال' ثردبص و لاعفلا ضيرشلاو ري كنار ىل اعلا عيفرلا

 اهنابالم ارزلعوا اعبش ١ اصرتو اصديح او اصدّبيو عيشل امم |يبرُم الل[ م تامو ليباكى رم
 مك كنب دو مس! بزكو نييرعُس الا نم نليدوب ١ هةعمزم «ديبجلب هديجيو انطعنوصدوا
 يراختبه ابو ارسكبو نو ديو سند © ناز دخن و دهونب نمو تهصيزوو رقنب بل اغني
 خس ززيكتساافعلاو جرط اد جس اوريس اوومتل (ولخلاونيح اور تكلا دجال او نيبلاب « دجأمو ذو

 وعملا بايزعلاب هيغل هرجع اررزلتاو اوزح ان او دج انو ىعبان يننح ا ةوجاموناو رانل»
 لا دعبلا عوضو طسبلاو ,أل١ رز كو ةاورلا ١ ىنمواوّيسالا ور انبل١ عاتضراو لليسار
 ادادمو مدام هدوامو هدرّوو هدّدمو دّئمان مو نمل طلاو بديجلاو اهمال اف لاممالاو ىلا

 د ىو ادب ذلاو هادهوامعيلا دهرفو ١مم يعلر اص ريْؤُملا دثرو منتشر ار ايلا ةمو درت

 ن ياقوت. لسير عشو ا سحر وشد لع دامو ضوعلاز واكل هدم جار وطلاو
 نيكربلارتعنل او ارم او مماولا صر اجر نالاج ناريرملاو فلعلاو كم بوو جو هإبا اهاقس اعتدبو

 .٠ لؤو بعل سمف دادمو هفيرطلاو لاثلاو هونكو تبْو ئم م ]سلا ب ثمود ومامو ضر >2 زمر

 ناطر وهو ل ايكل ا طلاب ىلا ول بح اولا ديرملاو اهرامبا اهيا جلا اهو ادم نإبا يم رضوا
 تببدرح وو ١مم ىس بو اب هدي رهو اهالم 11١ لدتعملا ناسشمال وكر المو! ثللو لطررو١
 ا مضل هولا اراك دادم ردا ناهس نمو ليش داومو ضمك دودو دادما 2 اهيا توحوك يد

 رسككل ا وريال لعد ادب! زمر ت د وتس ١اممساور هّرلا نع ةهرربلإ ناكد او نامزل ١ نم يانعلا
 بسوي باح كاشلاو لولا اًدس منسالال ّيرثلاو ٌةداعلا ضلاب دوؤمالاو يبعلا
 كفو ز هم ا دوش دو ..... رئدأللا» ناّرملا ال١ نيس نام ال او لغم ىرئبارذ١

 2 كيب يلا

 2 رلا



 و انحال ارصنت ن١و لحال رخاث دادما9او اً و اه د رع يا تءاومشلا داعم هتدا ناس ل ادلا
 رلاقن قم تاللا طغت ناد ددرمار يح ا عنو م دومّرْشلا ةنوا ٌثناغ 9! و اطع3 د كرع دع اي
 | ارلصّرملا ةدابزلا ةداملاو هدوعز الأ رج نا خيرحلا هنو هرم لي صخخ نا عوبج ا هنو
 ومو ةدزمز ادورمم ركو ضلك د وص بيره دمدمو درللا بلط داوّوسالاو لط (رم١

 0 فصلا ل ث :,يلعام ل حزم جرتخيلا بالا علب ناوهو ١ افعو مرا ةهمو ديرو دزاق
 ّىعسام نبخلاو ترم ىدتل 1 منيشاو نرموتل ا لعو صرع وم ددعطم هدرموا دمر هدرم

 | صااءازامز قد درع ةدورمو ادرم عرتعك هرم تيل تننن ملو براشتيط باس هرمالدو نييلب |
 صفو سفناب هواي ور والو تشل ١و اريل بيس ال و الاورج ءلمرو تبنعنال ءلسرلا )ور و
 ين اعلاو عذترللادراملاو لّوطم حم ابو د وسنل او سييلت» )نبل يي اد نجيب تايبرمو
 نصح ّىليال ؛و لور لا ةمورب نصحو ضد املا ثدورعل !لبجلاىشاينح توارلط لم رطر م هر دو

 ادارمو امم ءيحاص هدوح دوو ديراتل ودمج مصعب ثوثاضعب وشم اذ ام مضرب ماحلا تيب
 مضل" يول ا دبسملا عقلا ندر ٍدبوُشلا قوسلاو ضو اركار ال ارك نم ضنعلا ورملاو
 هنو او امو ويرارع ج قنعلا نانكو باويسكو دما يبتوباناوفكد امو عك دلل رك

 م اذ جزعكم ٠ نيم ئح ىيذلاو عمن وب لاو ني دراع رول او بصضنلا وره ذك
 لوالد بعو_لالرلا ديومو ةشيدملاب حسركد َةوارملا هيوشلاتيكسلو ئبللاب ءان او كاع
 ثاورع تيِنبو بوغم اب ةروكه هرامو تموت وجم دارم تبع ديحاو ديرم تسب دعيبرو ريم زب
 ماقلا ادضؤ | دزمانيإلامىخرساولا هخح وص ناجئر داب 2 هدر دنرلاو كو نيب
 ديوك هروح ةكرعو سلا با داو لّسعلا كيس لا حافلا نم بيوض هزملاو ١ ريو ا
 > أسم جلتفلا[كا ونظلاوا_ر كوش يازيو! ١ مصوزعزسو القنا ثيلوا نييزن ل بخو
 رع راسهز د حاوهو ببسلا بائهكواسلاو ءاببرقو قلك ا لووع دو سم ل عنو دانساو
 لاعو درلا ةدشمو دعرلاو ضم او عاجاو عاضرل' لباسم صم ا_رعشب ماوي حاع كر
 ًةدصم انّساصاابو نايممو هدصما ٌ.داصملاو دصل الر يلأهل بضم او لول )و ررروزح او
 دم لا لي رهلابو س ١) رصد مم ا ٌضاو منذو هبيبح اب يسن سور ليج ليج الخام عيسو
 مرلنمّرا ريم بهدأل زمرألا هنو دعم باص !وايرؤ ادعم اب عرس ءبروو مسلخ |ىنل عم
 ضار محل! لُئبلاو ظلخلاو ظرلغلا يطل ارعم او !*وعموادعم بهذ ىثلإبو دسؤوشلاد
 مبرط «رئّيسو ةدعخ بطرو ىلا ثير اخ ا ب اذ ىاطدار كا منباو لبإلا نم عيوسل رار
 انلوهو ءاعمالا]!نارذم )| يماعطلاعضومركلابو لكك عللاو عا امعم دن ببلويو
 فكبن زو مطلإب عمو فيغو فتكك دعم 2 تافخالاو ته ةلظالل_ٌزيركلا لن
 | بتبئوع عضومو فّتكلا تنحي او نطبلاو بج ا رك عم اوم اعطلا يس اف وعم

 | همر جوملا ءذتكس ور نيبام لرغل ال ضن ادعل !ءوبوقلا جيسنم ء_ورغيو سيرافلا
 | مهب زب انزت دوومو د د عو ركاو بكديعلإب عيش رئبو «لردعبوهو فنؤيو يح دعمو

 | ليال عم اب دج وعلا برك بكد عم بيذو نمسلا هن دخا لوزمالاو رب ىعنرلاو
 كو تايئلاو رهعنو هاوهيوُّسلا هوغغمو 07 الاّصاو نمس نرببلاو ص موُنسلاو ايعضر عنك ١

 ليوطلا يمل! اتلاريعبلاو عاتلا دهم او ايعماجريرراصو مشن شاع شعل معان ةيلعرلاو ز لي
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  عاسشاو يطعلا ولولاو بيمزتل يجو طبشتخسيعلاو ةرغلا عتععم فانتقناوا لك
 دادغب تادغمو معطر صال او برثنلا م ادعماو رايح ا ميش ثد رو ثابحك د ابلاو

 بكر مهما نوو مايثتلا» ريتا بوسنيريغوهو للان باشسلارل١ ةنننح بط داتعملا
 ؛ئانلاو مائاادولبو امك هك ةررو را برعم او دد قف ءرقتد ديو لاب رملازال
 ط'رل أغازم نهوا دم نئلا:ليظفلاو رزغلا رارلا َهَّم انلا دوللاو ديوعلا] طم ايزل مهن
 دكلاو انزال انو ناك دالمو عطف الىرلا مبادلا ركام او مريبكلا هركام او ادكلاو ثيللا
 نادل رد او نيّرَع موال ديلتو نم هولك تايدلا اباَعب ديكام3او دوم عجفلإابو طّسل كلاب
 دلي الا قادلمال او ايلمال او هيلسال او دولامال او دلما درا: هال او عنلاو بالا نبدكتع
 كول اولم او ًارلمو ةدولماو ادلمو بادولماو د ولما ءإملاو نوصنعلا نمو دانم نيلللا عانلا
 ةونمملا_ركب نامل سيلمالا ىراوعلا/”ديفسالاو دحر واب حل اذلابوا رويصكد ولامر
 دنيمولخ او داهنمربوحو حورمو نبلا اعنصرم  ضلاندحنص عنالعت أك ةدونكملا مم او

 ءاّينهب عضولا هكا نيكتكبس برنو دجحا يولع (مر ير ىزحاو ذاب: ورز بنو ح
 نوه ىانرم نم خن ااموا ضرالا نمر تشلا لانو دوم مداملل اكضرال او راطروبو صمت

 ديمملاو هرم ال ميو تبرع هوك ظ سن معنك اممم داميماو ةدمهم 0.حلاد ةدهملال اوس او |
 كولسلا (:الم اطاسببيا ١ :ايهزعرالال هج م او دمبمو هرم 2 شراؤغلا باكو صلاخ لا منزلا

 .صومرتعلا علب رورمالاو رمي اس زمددرزمو هدام ئ مف مام سنا دابملاوسبلو
 در |ب”كوئراحام هيب مامو لوبتو طسيرزعلاو محالصاو وشن مرالا د يميعو ززذمل» ديصنل
 خلدو كو اناديمو ميم دبي امم اقتراف طسش ١ مانسلاو راو نكن درو
 بوكرواركسنسراو دو نا ع مماص او حزام همزدو دا زور دخج ل جرلاو بي طططا بارسلاو او

 نم درب ادلاو ابو ةدرم اك ماعطل '.يلع ناوخ او ماعطل !ةريام او ترِزعَتف كون ادب اص ١ للظنح اورج
 هديب هانباج_رؤيطلارثو مسابثو هطلبس دل ور سكيب غل "هيمو طازءس ارم لعفو لر الا
 بن درب) ارب عامرلا مايو ,اةوس معا د وكم ةدايصو بؤ ١ هاديببو دا ربو هواديسالصو
 ,كرح) نورك ظننا ونا ار ودا سين لبو ناد ادم و رسكمو ناديل او (يلا تش وعلشلا ناوي

 نب ءقوصو عماجزب عرجر درعا دادنعيب لح ديا رطل لضعلاوب ١(ْنم نايزصإن لحز
 داما هسصتمْرءاشو تيزح دادفبب ءلح ناديملا عراشنو مزراوج يطع لحب ّعايحو سسح ا ١

 فل زنك نيولا؛ابلابدبام ب اوتملا» رص طفل بج مس ١ ريآن كه ال ومد طعتسلا
 ريك امن ىد) انل'و باوهسك دعاتلا ىنونلال___ سهو تيبلاو وللا
 محار لاو تهارل او كتيزنطرالاو ىسحي منك ٌةواَز_.ج لاوّشلا جنلا ءانلاو ٌميعص ارلاوؤنلاو

 دايو دؤعاو دابا حك صرالارب ثرشاام وللا تتبن ُهاطاو دكرو نكس عمك دن
 يلو مات ىراولا تلاخايو عقب ١ص للا تتويرظلاو َدخغادوجملا عجو دكر دوو
 امو تورك اذ و اج ا ههح نع لو او ماشساو ارعلا لشتمإو خربت او عامي هالاعا دم مج
 ميئر جس الن الل 'ءرص الل يلالاو داو دو جدياسوو ٌقيزيو طيس ثيبلا بوجي
 دلال عربات املا عاعتسلاو نعل! هوو عررم وال ل صواورص شل ار حسو ةيلغلاو
 ديو دودو ئحل دخعهعلاو بمركلاو ةدجو هدام ركك د ْعزنو ديجتلاو ريغلاز

 ورؤيا خالطوه و ايعالاو ٌةوالعلاو تورعلا يرتعل ادا ىئدثلاو لاس ارع نويلاو ترك |

 . حاولا دبع عامل تسع كح سبح + دس ع بتاع ع ده +

 4-1, + وعل صاج د سس. يتسلل د ب جسوم نس
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 عافنرالاو وسل او ىيحلاو نينزسل او قرعلا ديت او رشا ون اطر هاون او سعم لاو

 لج ماطّملو عاتلاريشحانو هراسولا ههيضنلاو بلازتو مانام ماس نمو ضع

 عفتر او ناعاج_ازوعو هيلا جرحو ١ ادع قاوجع و تااعر وسوق طباضض ى) دا ر داعى هيك

 قنعلإبوطلا بالاول +! زمدوبت !و ابباجا ٌءرعدلاو له إف بسوي اهرلاو تريح ) ءايسلاو
 لا الجان لاو عفا ناكلارعززولاور اؤم او :مرمشم او ميضأملا هفاثل و[ عالليلاوا

 وهو ديب هوبعلا فا نبرماعو تك عتيبلاو فاعلا ةالاد در ذر وعش
 دويل او دسال اويجل'و عزطلا١و لوعم او ٌهوَّسلاو عائل او لاتعلا يلا تر اخو

 را دوجانلاو اهطيجو دياسولاو ُسْولا ياعم نادككو ففيشلا لب اخت اتككو ىلا

 هميم حب ى شحم هوعو سل لع يارل اهب تح ٍةفيفخاصع منكم مدلا و نازعزل او اهو اناو

 ف لقئرفوا به ذو ةولوإ نوه و صوُصفلاب للكم لصور ئعَصل يي ارزكى ماو لعرلا
 ديختساو بريل 'ليزعكر دحاش ج دايغلا عنموملعنوندثل مس ا١1قلعإل زم خر, يشم هرع
 بابارئوزهندؤ ر لاحد مو عبرم م جيو بصح جد ار ج١ رلعو نمو طعم يوقد ن اعدم
 د ىس بج احادجو م ايلاب رب ريو ليذه هالي ةولادج و قشموب باسل ايكو عشماوم

 ديج و ناورءاشس رولا ئىرع د يخعوباو نابسساو صو ادوحرمالا ديو حييرشل دو ليل

 اًملادحانملا "رع ثارجلا ب اهصاورجراخئينح إم اكزب ديو نيصحنب نوع ينكر يوك
 لت

 اددوتسو ادبنو ادوونواعن ٌدثي سحبلا 7( ابو دبعتب اننو ُمِحاِس مو فماعلجأت

 نصعو نيلبزم :يظعلا .كالاو عميل للا ربعل او لو كورد بيط ويل او شنو رشم و وو
 ل اقيالو الو ظيوهو دياغم ع ةييدنل او اد دن حاشي هنلال داري) 2لثل وسل ابو حربلاب
 اه همم "لع درن لماء لفز د يا داذ ءاوببلو عبار يس او مويرعب جرتص يزن نول زر
 موب درزءانتلاو وتلا د انثلاو دمرؤزكو اورتن ديد انتو دب دانا اوبه دو اهو رثو

 من دواثو لكلا - 7 أ ةنيدمو هوزرو ءعاحر ساّسكنسا راو دانملا

 عس او قلاوجيير يكس »سلا _فاقب اذل و كإ اب نيريش هز ١ هفحضو برغس م >رمل ١ تنلاخ
 ام اف مومن نب ىحميللازم طر شب طب اعل ص وخزم طس هلع ال اطول طسن الا
 نراه ديضرلاهع_كور ىدزلا س ادعو مى وادنت بامالطو نوازل ماي» بطرلا يمن
 دل ادو هفوعم سفرعان هلفو [يزيرعو ادرظط اهتركب انارشنو ةهيتشو ا ذشن ةلاضلا ىلإ لفنش
 مدان ررشا يعل ايرقلا كوتنمو ءفئاب اهلاسو | هاةءوشم للا اهكش انةلاقو ن/ئتس)
 مهض اننعوشر ساو :فرعم اربع ءلاضلا فس او رملح ا داشمو ةوشانس هردش انتو

 ايششلاو توصلارسكلاسوذننل ١و اصجنريزعد و شنا ١و عرشاانتو يقي ميو هارئرعشلاو
 رْسْسو هدانا ل طر مشل ١و تنسو درتس انهو وئش 1 أل رشاش ارعشلاو تدوصلا مئر

 كضد ضل بح ءخاو لحاستلا» قوضر نيب خو شنمو لعل ايعازار انهالا 00 لل و او بدو :
 هينستلاو وصنع ديضنو دوضنمولو ىنصنك ل هع وف ضعب لمح هرْضْيِب عام
 منبِهَسل ارئانلاو فدرشسلا رشلاو بلع دن رب ايسلاو هر ايؤو١ عام نمو ضد ام هك ع
 تووك اوعي له انج ل اب از بدموع و مهن اج متيلاز مو عملا هاضن 11و دوضننلا

 عمسل ف تمن م اما ناكم ان وزصتناو نورصْيب الامر رحب مر مكو كنؤبو يلاعلإب

 ممثل امو مصداز ىنم موملاو ىفتناو هوفْسس اله اننا هرّئْهاو فذو ىئم ادقنو اداغن



 | ادت ءوومو بلحنيللاو هائوّساهوؤتناو ٍصاخو ماخ هزوان واهوام بهد لل 'و
 !١ ىكنل ١ ا. طوضمو (عاماهفتشم دالإرل اب د "هيلو حر رم عرج دهس هييو احح ْ

 رئئللاودّينلا اطغاو دقنتلاو داقتنال١و د اهنسل ال اصررعو مها. دل يَعو ةكرشلا ئاةلخ
 سس هلخاو عت ل دلائم نزاولاو خلاف هر اعنب ىا هداقنمر باطلا ضن ناوزبو جاو عمصالاب
 بم برض يرخلابو نا تيعو متلو ريل للعلا تاشل يطل ,سقلإدو يح ا غذلو ىتسلاوخطتنلا
 سس اسلم هداقنو داّىن 0 ١ 7 جب دان يعارو لكشلا ص مخل سحلب لا واهي ةدحاو رجل ١

 خت رئر دوحالد قناو تسب د اكب الى زلإ لا نايل موز فاح ار شَّصْتو لاكتباو سول
 نوونالو ع ابوقنالاوابوركلارسفألاب هرّينلاو لك يللا ماني ل ءاكو متليلي بانو دغنلا لا بلع
 تسنب © شيف رقونو بسم الولاو ارم ملدا فتن قدوإ جي ادقناو هائلا رسمك
 دقونو لرعملا نام زيد اص ق نخا د زحد قو نو قلاخإا دبع بار داّملا هعمامالا اهم
 اهب دعني :فيزخرسكلاب نما شما قابو هينذلا ول وع نيا مهرب ١اس لسن ةءراس
 بل اوربسعو ونزشن ١ عرفك هس م لاكن اهنا ١ دزفنم كلامو ناكملاب باررالا 9> نا

 داككا متو سعر وس دكتو دلو دكن ضرر لئان ل ول اوسرثكئ علو لق 1/١ طعب مد) لاس
 نس نعوض اب نمل ال ئلابإلب لان نمفلا تاويزغلاو جعل اطعلا :لقرضل ان كتل ١و دش انو

 ريكتو ليلك زن دوس اطمو ارك ةدحاولا١ عضْومال ابنا هزيل كيف د )و ابالي لاو سر اغ
 دارة وب !هكلرع لاف دو نك هرس اع علا نراورس اعناو دكان مورلاب ملح ا طاب ١ ةشوم عضل
 دونتو 0ىد نب ماسر انيو نهلان وو انفك ةداوتو ساعنلا مؤ ام انا دويو ٍضلاب اًولونو اذوب
 دوب أسينب هلح نانكلاس م سلو لاب ظ توت ممر اوم قدوم ١ نإ هوندبو 2ص ءْنصعلا
 هامل ترح ا قكونونل 'ديحا ايزم نور بس لحد نول ب ابو د اشحن رن ههنا دبعانزم
 هوزعلو ضف لعرلاو دهان و رمى بم تدي انين بصك إل و بعل هوم ماو عنكى رنلا

 نسرغلاو ىزكلاو دسالا هر هاند الع متر ىثسل اى اواهقني اه ايريظع رع ا وادق و ادي عل دص |

 وسلا بييمنلازمرفلا مجزغامرسلبو يلا, ءليتطو ةدوفن موكل هم قدر ثول بسب اىنسحلا
 نالم نادم ان اوارصوحو هالن ب راثوا«ةلعانالا فلا ءوحخا اورو انتو َخْعسوَيور وسلا
 مطرشيلا «لمرلاوبزل ١و عب اصالاب رهاسلاو بو لاو .نصوهانلا هروه انل 'و كلي ْعِطو ادعن ضيم

 ىنعم ا دول اواهُو امن ميام د اينو قرأ ارا هيسيل اف وسن اعني ا تانلاةوررإلاو

 ليج دونم د بايهلازعزملاو ناعمهتلازيكركلاو عملا نورلا :ن[تم دنو افف لاجإ كيل
 واولاإ_ مسبرو دنواّش لصاو) اهانب زتالرنو) عفن ل صا نادهت يونج

 فل اعلاوا تبوصل اد يبولاو واولاو هدرومو دش ريو وو ءَيحاَنْض د اهرب مب باو
 انا قمو فاتتلاو رئلزرل واويلاو هر يولاو اننوكسسو عزرمما عع ,ونلاو ريعبل رده .ريرشلا

 :كحرع هر_ولا تبغ دو هيي صْرالا لع ت داونو ىه اوال داوملاو داون
 حمكو يو جيم او دجاولل لا اى سري لجر ب فص وبر رسب ام ءوسو نئييعلا ًءوّْس

 ربولا/] بأ عؤنلاو ب وشلاولبر بيعت اودرخللو بضغعلاو لالا ءلقو ل ايعلا يو ادإبو١
 <و درشا هوريارو ربو ال نيعلاب راصالاديوشلاو مياجلا كلو قل عرفك بوزتو جملا

 ضرر ام نقئالو قيعلا جعلان قرولا_لاجإوسلاو ناكلاب لهاا دبر كسلاو ١ ديوالاو

 نم“



 مده هس انلا ةينمل اروع تمرحا داى ع ضورم" 'انانأل ارو بش
 دن انس يعل امو اهو اسور دالرلا نمو ايل ابج نمر الا دان او اديلان وي او دن و و

 اهب بز ل اهسملاو هوزتملاو سرمالا دوو وهدتو و قنو الب ريو اقتو ِهدِس ظولاديوو
 نّيولاو بام هرب اووزغ ابمودو ناز طع هندا ديعؤمل لابجتالتولاو رطامن رولا دّيبوو رولا
 مرور دعوكب ولطلا لو ةعصعصنماعوب لع م يؤبل هوو البلو (نهدلابوهرا دي ح
 ادجو بو بْضُع ةدهومو َءدِخو أن الصووادوجرو اًمحوو هرج و ابجو ايل ظزالو محل ارجل هنكر هرك

 ان ةلازو هانمنا هدجو وداجو املا عمو تلو انغل'دصولاو ريض ابوسك نزح ا اذكو ططض بح ا
 ام ديصولاو هاكش ويوم هسلاد صوتو هرجاك هإرق ثعنصدعبو هر ارسال! قلع ب زو منوملطس
 تلاقي اماو دنا ىصو د اقبالو دوحومو فى يعل مدعل ضد حو و ضلإب تادوو حج ش1 !ناكوتسا
 فتاارطو جسانوا لع مدقتم او نودحاو جوشو باسل دع لوا دحاول دوا

 ًءةدحو ةدحوو اًدخو وادوحد د ةدوحوو ةداحو ميني جيم ركو |حكدحو دحال | معز البلو
 ناكر دحاو دحو لطر وورتحلا ل١ جنو اًمحاو هلعجادصؤت هدّجوو رّسوتك١ »مب

 ملهحان لو عرجو لوا فاجرفلا و كنار لل بحو)و اجو ىو دؤص دحوّرمر ديحو و دصرو
 | ىطاحاو داحاو ميملاو راح ا خخ دجوم دحوم اولط دو دحو موظو ةدحاو تعضو ةاْشلاو ءتامزحاو
 | تاء الني صيل اهيل اح ال ع سييضنو عجب الو ئتي الو مصم هدحو بارو منع ودعم اًدحاو ادخار
 | هه س لجل قيف كتم مسا موا عطاقسأب تولظل ا بني ممنوع سس وج ام قوو دوصملا
 ا دوت شصول ار دحولاو هدحوبو١ نصفيأعو ترجع الهو مت دصرو ارجو و اهرجولعو هدحرر و
 | ةترولاوةدّحونلاو دحوال ادن )و رخو ىلاعترئاىنايال' هصوتل اورلصاو ميس نور عتالل مرو

 | يرهوملا هرم كرو ديحاوسو داعم دلت وأ زع 5 ان دحاو كت ا درفت الا تاو اؤاو
 أ ناثعل 'ناوارام)و هاوأدج لها م ناقش الا دارازازءالدرْشعلا نمر اشعل اك داععل !لازت
 | جارد اجل اب لاقيالو شعل زيد او عل اور اشعم ا نال اضف دوف هزه دام ا نا رش عرش و
 ةكبزمه انزيب ثرلا اء ام ةدرهولاو سيف داليب نا داما ديصول و ديحول !و رحاولا نع
 دو امو سشسلو د ارو هيلا :رازموا يوحى ذ نمر وحن اذإلغف بدع اذ م ل عمو
 عضد اد احالادحاوو لب 9 !دلاع) از ت ابتالاوابالا مر اضادحا نب لوهو مرصطا ابا
 ب نم موو دصولاونبو يح او ميهادلا بط تايب _يرحاو مذ صو شيد بعو مدم هدخو
 وراعبلل رولا عزعللا لج لو رصعو صعب دد) رونو نصرا طلاب نادصّرلاو تمالي
 '» رعوكد عوزفو ديحولاو نادهول اكو طخ ا ع ساو ا ماعتل نسل ماو ومرب ناوا عسا
 دب د دوو هددولاو هةوملاو هدادول ات اثلْثيو بحلاوادول'و دول ! هووو داغوو دخاو
 | نوّيحلو دول او دو دول اك بح ار يثكلاو دبدولاك تلم تح ١ اضيادولاو اهو هّووا دو دوو
 | نادرو لبعو زنولا دولاو معو مص دوو ابربصو واولار سكك د د دل )و ردولاو د )>و11و ا١دوالال
 اشيلاروذلا قاس ١ ناراعامتم ميقيرف اد دو ىلا ولا دم اًنِحرب بععصلا انركس اوبالا بع“ ©
 ةددودو عض )وم !ددولانطبو دو ٌدقروا دوعاو ديوس ىاونب فاتسرر دبق ب زف لوط لبو
 مايل ان ًّ اقوتنف بو باتنكلا ةدولاو ةاما هرومو بالا ةاوّسلاو يسبح سلاو هدو بلثحا١

 تيهكلا نب ليج ازمز جرم ا رع كو اطرد جت ]جزم >ر وما بكلب يا ةّدولاب
 ى) البودوو لاك طريتللاو ناوعزت١و دراول اك ى رحب ١و .رككر لغم و دارو او د)روو درو جيّرعُسس او |

 الادن١/2وتناد

 سوسو



 حس بده د ىاطلا مرعنب كرعل سافاو معلا ب الو عاشو ركذلا درولاوب)ورعاشبو نصح
 كال) ايهود وهو ار ءايسازعرسللإبو فلام نب يتطل ١ نيماعلو ىرزعل ١ تيثس نب يراك و مربع
 اناررولا دراولاو ٌةداحلاك وال ا هائام ه>روملاو معم درو هدر اوو هدراول الر ال١ نو درب عوملاوو لا

 ةدرولا ندعو كلهه درو ئ عمدوانؤن ارا ةدرو:تشعو دور دو هدرو١ ج.تونعلاو نائرع
 دروملا عع !ءدرواو رتب اود نادرو تائبو اسانادرو از وو دروو حدراوالاو نساعرس ار

 ةارسلاو تراهن شل تمدر د واليلق ليل اراخ د ةدلبلاو درولا نط ةرونو هوروتس
 لوو داو نادرو و20 درادو لسرتسسل ل بوطلا ع شنلا نمو عاجتس 'و فب اسلا دراول'و اون نر
 تكدر ايّر١هروورصب نادرو قوسرلو صاعلانيورعل ىلوم ءىلاسبو ٍملعمنار لصرتنا لوسي

 بر الاوراو تالثو حيتنا دراووعاشلا فرط م6١ در وو دادغنب مرعم مي درول او © مِن ١ در ول او

 فاك امْسْ مدر وسلا و اهايض ام هرسكك اد تر اصدار و١ الص (ًدر و راص سرمل | وارباو ابادوطيا
 زجل و ءاللا داسولا درو امري لوم ماعلا بوم ثثاو ضملا م مامط زيل|ب درو امل و

 بل إو دغوار سل )و دسواو هأبا هس وو دّسونو هباسو ودسو يتلو هراسولال
 دع ضراب خدياسولاثاذو ماشلازم ةدبرلا قطن ح هو اسوو هير الدييّصلاب ها
 همون لاط هداسو ضكوم نال م وَنل زرعت انك وعل ؟واسو نامل عهباراصل وو
 سيال عب اذ (يزوم ا جرش لومو هوابغلليلد لذ و رسار تعي ه افق ضرع نعي انكو ١
 بابل يو الع بكن اكى اامدو طجدو بلك ل ب معطبالو منع لا اعرم روك مح نرلا
 تاقدلور ناىاثلا ومو نإزلا'و رسونال سو كعبار ص اون لوذل نمو ءداسولع مانئا
 دسوتت نإرن لإ اعلاه سوتن نا/ل اقف عّبض نا ىثخ [ه عللبلط اذا درا اورد
 تعملو لاظ لابجل اهدنا نمو رط اك يبو بّمعلاو انملا ل ببصول ١ لالا
 كتيدرم نتيخيوذلاو قبطلاوئبصلاو لوصالا براقتلا تابلاو لبج او تركب اييص١
 دصو او رزم ا عكر صول او حاسنل ا ر[ًصولاو جيشا لري دصولاو .نصحلا موطن او
 دهوكد صوو هرص 1 اكءيبطاو هقلغا بابلو هاغ) معو بلكلاو دصوتس ال ا د زخم
 د>وطومو ديطووب» ةرطو اًءطو هدطنوئلاطلطَو يذلا ديصوتلاو ماماو تن
 صاد ىشلاو  لضال امد نصراالاو اهه ورمل شم لو يضر يلاو و طوتف ءر طولك لعُنو تنا
 هين ويزول اور مع لبو طو دود سامإللا يور نف دنمو اطووف غلو هضراسو اشرو تننو
 هطاوتلاو ناينبلا هوارقو ردّملا ت انادباطولاو بلصيل مزغو انن ساس ابن طوب
 اددعوو ًءرع هلعب بورمال !ةلمبو ديو شلاو ضعبرتا ىف ص حبئدلا تباثل ا ىدلد

 دايو ارشلا قو معو ىلا ت]يواطقسا١١ ذاف ]رش وي حو ُه دوعيومواذوعومو دريومو اوءعوسو

 ريح اه والا و اودعتاو اودعاونو ةلعاولاو هعنمومودتتو داعبل 'دريخم ادعو اولا
 بكري ري و ىسرفو دنم اعو زثكا ناكهدعوف ع نعول او تّيولا هرع اءو_رشلاو ءباشلاو
 كر اهّرعاو .نصراو لوا ةريابوار ابدعي مودو طلاب دعو ذأكب اعمسو يزين رج
 داغبااو داعبالال ددتل١دعّولاو لكل )برضو فب هعبلا ديعولاو تبنلا (رم [وْدح
 ولو دعتأي د غَسا "تلولوئب سانز اوم دو ءاتواول١ اوبل داعتو لا ءلص)و هرعلا ]وص

 6 د انو مؤكد غو ديو امسج فعلوا قدلا] را فييعضلا جالا هلعيولا لصلاب روتي
 «لعإوم او ديعلاو ل بيضنالرمو نايغذابلإءو نارغوو نادغوو داعو) 7 مولا م داو مب

 ظ

 ايناس د هاي منجا 7 ووسام

 دوو هيرو هت. ١ د دس هكا وون وم



 كد يي يي ريم مس م وسو سمس م هس سدوم

 قتال اوت الجر واببرب قرح ان ةدحاو فاشل اهتوكترتو هاز ايجاد هابحاص] مشل مضت او: يمل |
 زو و و ةوئر قثو ميل١و ريلعدهو ١و در وو مدق ءدافرو ١ >وثو ايثو دب بلع لا قاوو
 --- اشبزمو عضل اءنلع هيلا زم وفشرلاو اهرداس ليل ' ]لقد اشن ادع اول١و رفور تا
 بصلو سار مر ١عئر و ديزولاك السرال ١و وول ا تاس الا دافيالاو ىحرو اوو هازوأو ]باغ

 تادف و ولو وتس ادفوتسملاو رسل لمرل نيو ليج اةو فذ دفولاو عافت الار عزسالاو فذ |
 ةومول١و اًب ريو ايدو وس ١و ادم هور ليتلاو اوس هياوقل ١و ن اىولاو هيل اوكرلإ هرمولاو ديونال اص داياو رانلا :كررع وول اس اع افو اع وم دافو ل او يح
 .١ نم وعلا ديوس اهزصاملا فيزنلان انيكك د ائولاو نمل ى مو دضول ١و دامولاكت طحنا دوببصك
 كزعل ١س سنجد روولا ورح ا هس ١ رول 'و داح ا اضم او طاش ةسذيؤملا عبرت بو لقلا
 معجرالو١ هربا اراغ رو و١ هر اذ نايت او لاو اب يبصلل ترو او اس١تاردور دائوو نم )وو

 دقاو وناودو !و دب او وص فوعنب_ثراملا ٌيبللارماووباو ىر ولا عيرس اقسرئز وى درالو
 هضفئو م انا ) دوكو دك دكوو ثيدحع قي اولا عسموب)) نب ئاوو ىعب اند نر  اض ئبللا

 َمضلابرلوْلا ود ام او داكو عج اميو سد ويس ديا/ول ١و هيجل 'و «رك كف نو ) دّمعلا د ب اًصاو
 تبارك ا نيعب عمال لدو دصصتملاو ويل اود ما َعلابو ىلطمو ١ ىوكو كلذ لا ابو دوج اوما
 | ةدكاولا» نحب رلاو دونم ديك ارموعت ا دبلوم او ةكم زاير ول ام عنرشم لبجوا
 ةدالوادالو لت تدلووارحز هبله دانب'ءايطسالا عالا ني ديل ولا ةمول قحبب اولعسْس ار ارثسلاو رياح او فيلو ىداناكم ١ لاو جاجرلا ديراولام'و نادلولاو وفاوو ديالو لا راتبا اثنار | ديعلاو يصلاو هرلوم ا ديلولاو كرب اوإ ب تيسغل لي ١ كييفع ى د نم كولر و لاب دل و و الار ىدوو 3«دالغ مجيد عج دحار عناب رسككار عل رع وذ ول ١س ويلا ابدشب للاروبس ارركاوت او ريك امن ١و ميكا ايطاورمالل دعما مقلا مكر لاو سل او ينازل و ازلا
 || بمدلو انادبلو اًسرل و 5رلو جدولور ةرلاو و ٌدلاو هءاسوءرلاوو دلاو صراولومو هرلو َةدالاو

 ثوريلوو تادبل رييغصتل١و نورلو ٌءادِل حب برلا ةردلاو دلاومو ديلا وعسر لوسوه د
 كثيبب دولوملا ٌنلولاو دالي او دلو ل الة دالولا تووو ضعيوطلغ ألك ويدلو تاندنال
 مد ولو ل'و لب املا مقل را, سيكو منيو روللع لازم ئل ك نطرح او ةررلول الم هب حو بيلا
 || مي لعردإ جوسي عت ]موزع ةيقا_لوف هو ميبرزتلا ديول وفرلا هلو لاو جيبو رعصسلا
 ااًولع كذ نع دداز اعب فكولواثاو ىنب تن كراصنلا )امر كييتر ى) كلدل و اناو ىشش و١

 لمس رثوم بائكو همسي ع هيلو مديشو :الوو!ديلو اومسو نطم . رونو بكت
 جيلا فوكس عم ٍديوشدارملاء1رع فاول سانلا يا ىاره لعيلادلو |١٠ زهاابد
 أ| ىضعلاو :كرع ةعمولا/ | للاَحَو دشبو ةدهوو هدم هلل رجب ]متيم ا مص شوكي كدت و ١
 ناره وو داهو ودطو١ هولا ص غختلنصرالا همه ىل !لعون لكل لش
 هلل ادهوو هوم شالا دهو و دهاو١ 2١ :زينمالا عندج دهر او راو ئملاو
 هرسكديهي ديفير بجو ١ لطنخ ا دربه اء ولا ءاعلا مز _ ص ابعم اج
 | لصر رونتكدويهو نيب لي اللادب اوملاو ىايارعط !اذ لفو هددها هديسرك هانم رخيطو
 ٌعٍوِبزس نعبر ١ دءاونهل امل ل اقيزمو يؤ هوم ا دو عضوب ا, آبو ديعبحلانبورعل سرنفو

 ]هاب ىلصلاعفلارو هيههلال مولا د ء ملا :لا م ءاوتسجنرعصم ةدراب ةئادرب تا



 طقيتتس اريك دو مران
 رسما ديو شما مرعلا لكس تمل | سرفلار جر ديمو دذم مونو طي  اديديطت هفججتد هديت

 ص درا ام ابو كود ميو رميا تدوص د اعمل او اره لمي زبك هي دهزدور سكود كر ده
 4 ١و دحاولا لجرزم فسح ىالارلاربكو لخروم ل ده لحرب تررو ةداروملال نابج ا ارهدالاو
 مهزاق ام ابو كوره لاجرو كاره (سلبحرو تام أون كروم ةزءان تروم ل اهنو اوسئنال او
 بدر اعاازعابصع نفس ]كح ابنالىذلا الل ازد د دب نب ةدهحو نه رس اسمو
 امك هرمل او لبوطت١ ]هز 'ربيرغلا درو دج او ٌدنص يا ثلا علو لعسلا ل صرألا دو روم او
 لااقب لك ة دوم ال ادار سكر مو لان بلوت ١15١ ةهل نلذو لجر) !منللحرلا دبرا ناو لتي ي١تلا دهر وي و اليربوا فيد اصر_ءونرلا جدلا ٌيحدهارضو لفس اول ولع نيو شل اد محو مانيب هكمجوّسلا,زرزورب اطلاو رره دهرهو فّوح هددهو دحاو الب نجل تاوصا_ :ريغفند ديهارمو دهارو لد" عج ءده رمملا ىِثكلا ماجن او طبالعو طبلعكد هرم ال يري اطو طلاس زنوج
 مهلا باوصلاو ا ففح د وو ثياطلا سرقوا نكسو نافسع نيب عمم او را برش رنع
 بحاصو اهرقل او ثطل دمت اره هدوىامو نولي أس نو دامب رهو عبج نب !يرركد رهو مومو

 اة ة 2 72ضضل سس سس ب سس سس همسي سس

 محاور قرخو فرص هدرب ةزررض ىرهوملا طلو شمحلا الاشعل او رمل 'فيعضلاو وسم ١
 فر ممل اابعنبسجل_رزورعو حا نمط مكركلا مطل بو ايف اسلالعرلاو ماهتلار سال ارو د اس ةلل قيم او بضرخلا! نر زعطلاو مرسلا دردح او ريل هه ىلسلاو درمو ه درم ار ئحريطو ١ رجا اريعت ١

 ورمل ارسل وي زلاو مدر ا بير ال !ت دره و لعرو معمطلاب نا درهو ل حرو تبن و للا
 ريلع دوش ادرك قب و غؤعز [ضد انس عاملا ودسالا لعد علا ره قدشلا دهاومد
 عطس اير اح باههذ وا رانل اوفطو تمول ١ جو سم ١ متو مدا سانل لع ولا رول تد
 د ايضدل اورطصالو تبنرالو دوعالو ة ايحامي نولرالنإ ]نمر 3120و ورب اطل ]ولم بولا

 يل ايلا دماممللاو هوكي املع تولت او نو[سّسلاو نوكشلاو ماهطلإف عافدنال !و وص ْةعِرَسلاو اوال
 لالا ويملاو نيلاب لست نادهر مس تايئالام ن اكملازمو تالا صن سابلا ورد ا دوسلا

 او الوا ىرنمكل بالازم ي الل هسا لانه ميل ءآم كرم دهو ناوبرلا ةندازع بونذلا
 لجرنملاو نط دزه بو لدر و >ونمتو دانعداو دلعا 7 ةرامامساد ضن وهتياظو ا انو دو

 00 دثرو ا ةإرلا تدئهو ر خاتامرا
 معلا بو ءدوفق عيجومس ال ! نيزعلام وحال عوبعرلاو دوبلا ومما حاب ناعصومو قشسوب 5 د ههريدو نممالعازن اهل ثوعيدارلو ناصتعنلا شروطا لف تفل ا قشيسو والا ميلف ظنا لغر مت فلادبلا بصب ناتسح سرة, ه نمد نهر هيفا ا نمل محجوب زم لب لب
 مالصلاب حري امو ]يذلا ةداوملا» دوس لبا وح ه دوهو نا دنيرلع جب دوم/و ىن مساو دوملا
 ١ ىشنملاو اب 1!و ببر ظسلاو نمو تموّضلإب عيل او نجلا بسو ايت دبوشيلاو ةصخرلاو
 طنل/نوكسلاعربسلاو اطبال او داو تيل اكن بدلا فيعنضصل وصلو بلر شلار اكس و دب ررلا
 ٠ رينك هلا مودريح اك دوهاو هدوامل 'و "للئال او ءيملاصملاو قع اوملا « دوايلاو داورلاو دوبل ال

 رس

 | ضصرالاب باجل ار يعبل ١و اهياذ هدحو لجرل 'و ماث و ماندي او دض دي

 كابالا فتان دا ضعاف 2 22ج مسحت

 هي 3 وو 3 ىاقلال ْ ضو ندعل) همضو شاملا دب ارهملا/ ارث الا هللا طبلحت فر مما اهلا ان انسسم

 . ازعل تبن دب ءرسكلا لرئورحلا »بالك ركب داليب جيلا قورمملاو ورم ا ثم درج او ب عوبصملا

 بلا فاو دنعلا فيسلاو دنملا لاحر لد انهم او دن اهلا و دونهو كده ةبسنلاو رد



 .ىد وخا دوسيو انيسلا]كا ادب ومي دوو م وأ ربل صونو اندومي ر ه دوم 1ك بنو

 ارد كح دو فز داع ايهم لاه داي مالم اريلع_زبدصلا
 دا يهوديعو دج رعال ديبي دوطنبال] قو هرحزو جيزاو طرصو ءلاز او لكلا هرييرك
 ثورعب ملزنو ثرع ٠ث رشوا ناون لاو نادي عل طحن ناشي ع اومغّتسن !١5 للأم فينصو لب اللوح
 نيف تناك نانو مابا ديه ماناو لج وهو عابس الا دسيلاو هكرح داهو ديص للانبو
 طنملا اع امه درا ةفيهو بطلا جشلاييرعل'و دا اب
 سونا سر داوب١ نام درب منْ رحل هبل ا لاهله نهسير عش كم عرز تايد ديس ]| بلا

 نميازم نود لاو ناسارتو ناريس نيب دو ذيك تبضمو علما دروب لا سو , نا
 بهلج فاصل ف الاد رو أي »> نؤ د>ؤنب يول اد دأب هربو_. خا دو دزبو معاج

 لاول! سس سل ل ل ل ا م ال
 عافيالاو ريسلا» ذاخامل اكل واتسلا نزيل جوج ]| تحسس سسوو
 عرتعكاولغم مرسلا اب /زعدمرل او نيغبلا تونجو لل (ار ل صفلا دنع بريل امر هذاخأو ذاخاعج ان اردجلاو دمر ١نانيطد#_رهض ب ثمبح ٠١١ سحبلا ببيع عرس مل بو يوععلاو تشل
 مد اننككه داضلاو بلا يشل ارسال ا هينحالاو امي خوب ةز زحد جس( ةيمر يفلان نضحالاو
 لالخ دخل اوم تسبلمايال ايكيطصن ضراو الخال ال كرفت اهزوح (صر او نجلا روم

 ار يخات دزخاو ضخ ذوطإ) مرككئملل اذخاو صر اًعلا عدل ن موز سل 'وا نمسا ىف ؤخ) ام |
 ,نزمو وك ولاك عضم انحلا نيل تسمل او عر مسار اطل ' ذخامسم و مب اصمر طل ١ دينامو
 موخيواضعب ميطحت زخا نصئرعإ او ذج الايو هز اول هنالو هاون يني ةذخاو ليوطلاو سلا
 عنرواميصو ةزمعل ارسل مزخ اذ خازسو وه دو عشا ااون رسم اههوءرب ول اواملا رز انما
 كرنزنر دايو مهن الحي ْوظحو ميسر اسزموارسكجبو مزخا فخار مو ابصنو لازلا
 تن اطاددحر نوكتلا لع بم يما (لعز دن >) ءاهدالر دوإلا وشم عاظملا ذو ذال او عطتعلا' ذال| احرئيااشر دؤمس واهني عدتقب عسي زساعن ا نوعزب برخلا ء الص هيو هو #* انرانلا ةزخا
 اواكدإ رتالوعغمو صرح ١١١ تناررضنويف ايذاخانرظ نوكت ذكنيحو ضءاملا رول اما نوكوتلجلإ)
 اناضمو مير ايتتا لدبذا تذيقناذ١ عوف بانكلا هز كذاو لوعنملا :سلوبو اليل كد
 ًستس عر مزدلايسا نوكمو انتبوهذ رمد م اصربعو ١ ةئمون نع ءانغتس دل اص ناهز سا أييإ
 نيبو انيب هن تمغذ اول فو ّةاحاذلاو ملظذ١ مول مفتي ناو ليلعتلاو ار ابخاشتَوَح ذوب
 بادو فرحوا ةاحاذم اع ضرحو١ ناكموانابز توظرح] هو سبس ايم تراو ذارسعلا| نبه
 فب ملا ةاوو مزز! تدبركجد ماد فيرغلاب ذر نسر باح لازم عفن ةارأل لوم اما

 [تغإل ظرف دنت و ل ييذجس ارذع اع دز و نعقوم ير ثالث ريسكت عد ب داب داو ن ارا نيب ةروكور ثتسلايلازمد هذي ذبلال بلغلا طربل | هلا
 ١ ة ربو هدازبوه»انن ىلمكح مد ذو دب ازخاازكو إم طيز و اررعلق يرحل تءابج ا بحاصرو
 لمان يزيرل او فيل او بيصنلا) بز يل او سك قيل ١و ابر اهّرنو مهلا ايو لاح تلاس هذوزبو

 ْسَقَارؤيلاو ريزخإ وح تم دوب !و تر دام تذذ انو انهاهدو انج اه ليوا ذبو كيذ الع انئاو
 رد عيمس هو لاادلا ذم د از عد بيرعم نامل اركسك دي دسبلا ةيتس اذ تتساو

 ىور ]حر نوب بسب او عضاونو_رتقش ٠١ سانلا ىلع دعت ذوب ذوي أد تءاغل |
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 تززتالو تذل_ورتو دز ئعب معكذ خي لك
 تفوز وا زيرو نش 1١١ نكون وس نإ اهلل بكون ا خدام ذي نمل جت اوه
 3 انممالا رهوجلا لول اف لخاتلا ل ميدنال زوملاو نع ءاف نال ذَحيا ذخال امل امتع الا
 لاعتنالا طفلي لل |عّيس شكا ماتلالارباو 'ةرثملا نييلتدعب مدا اهلا ذخا زم كاعتنا
 | حتشربا ىراغتن يفد اه خمر زم لضواع يسررعلا لصاو لعب عد تماس ءانلا "ل أصا اوضو
 ب ابعلا نإ ملا مح | صك اهرب تجدر ايم طمنو ءاقلا يس روم طجدو مي اركوراتلا جف اراهاناسارلع لوادتلاو مملاو دانلا نون ءةرعلال هذ قاعستسلا
 رزلاراريزملا ماطفاكو ابجحو وح اهرب ةر اجلا ارح ةذبجل او برنمكل عضل او ذا ترج اك ريعو ير ضوح لا هوو جحيم ةخلإد مولتم ىسلو بزملا ف رجلا ١ذاحذاجي ذاحا مو برشلاو
 ف اوبس ناو سراغب >و رود اسيئب و رزجو بلاك نحو هواابلا خد قو هررنجلاو نياج ا
 لص اتتسلا عطتلاو عارس الا ف جلا ٌدْدَحلا 6 وج تاوؤئالاو ايذعالاو تندم ان ننجح ارصتو
 تهز "راج معلإمو هذ اني وشل عونسلا لطم يلا داوم او ةل شم اوي ا مسال !مرسكل»و هذ ا
 اذ جنسي لصون ملاذج عرو حادجو اهب ةرحاولا ةوضر ةراجج ناذج او تاضارغلا داذاذجلاو
 ناَزيزجلاردكم بو حمال الب و نب ذح اه قدوشل ١ ديزج اء )ا طلاب ّنِح يلعأمو يم
 رولو ارلا بوتر مدر لك رع >و بخ ا عطخنا دحي)و دح [ك عبي الذ معلا ع يبس
 تيرم ا ظعك هرتويلا و هرطضصالاو هدم او دجزحا هذوجاو جاز رجالاو عذارجاو دولا نم ناز | دزج ةدحاولاو نيذا جاد رسكلإب نا ذتماو اريك هةرجب مراد نا ةوج داما نم بم
 ليو رعوضو 1ذايرجلاكل يح او ل.ل ريس نم قب رجب رجال تمدح هّمعلا ترجو ديم ا
 ءطر عماط انتل يشدو سال سيت 2 دعلا سرفلاو هر ١ ركل اي اونطل ايزي ديري سر
 اهنو طرلغلا تضع زرزحلاو عاقتراو ضرال ام( لسسلا فو وو ١ ريلحر و د رب ةراحا

 اهم ءعطتملاو ظرلغلا صرالاردكلاب ازلجلاو ديدرشلا رخل الوعل داو حلا جور مالى دنا
 عناشلاواظرلفلاربر لاب ازمه ضلابىزلم لاو حارا كوس نول ند اطل بسر جرسكلاب نانلصو
 ذلخلاو لان ىؤرلملا هعج ١ ىذدلح اف نايظرلاو عيرتلارمّبسلاو رعبا مواخو
 عزبج مديح نير سكلا 4 زج لا داهنل ارسكلإو تيمي رخالارالا ع لخ ا فيت رسيلو لاب
 ب لالا ذ ربك ق نت كال يعالا نم !رركي كو ارا
 || تتداعانتب رجل مال الع عوج دتو طوقسو فنزلا رفخ“لرح >ذح او ذحلا حا ادبج
 لصوت )جرو معرس ايرجاص تلج نوبل 'و ةزح ا امي ةديصت ازهلاو نلت لمص اهون
 | فحالاو هضاب فالئلا هرباسلاة هصفلاو رش ان قلعت 1 ىلا ببطاملا ٌصيرسلاو

 رهنصلاب ةزح او سلو عيوسلو ٌدح حر كن ١ دبو لام الاو ماضلاو ديلا ئزخنا
 ذدقارخملا جلال ارم لوزمرلا مالا رج ' املايوفرحلا عيرس ذايزح تسرتو ملا معطل

 نامؤبلا ]ات عابسوا عيبسابب فبحرم ا ةوّس معلاب ى دا ضنضحلا ني ضب وضحا
 ع انخنو اننح اهذنجب ةاشلا فان السم ةييشعل ار عمزتاتو هر ١١و اكرام لكلا

 || نيولايوشلادجن قاب طنيئدلاراح اوهوا دينحوبف ابرهضنل ىارع ناب امون محو | هاوس
 سمشلاو دودحمو زر طحولف (ورعب سمت ال اليا ميلع ره اظ أعني وش و١ اطوشس هارع !و رنصلكر
 ل, نوهدو نسل اوم ايرث لاو عطس يل امو ا ةنيرم انو خدك ةذحو يروصو تقرحا زو اسما



 دور امسانانككو وعبر سمسا عطنضص ١رززتس اودنص نملالقال لص باشنل 7 ارملارم /اذانحالاو ماّتْسل از راو قرعلرثكلا فيز حار شل رثكلارسكلأد نايزنح اول بجلايم دهس هوززجلاو هيوش لكلا ضلإ هزنج او ىسئسلاماطتفكو نحس ئدرابد ىد
 ممتو ام ناذ احلاو هنم ميلا عضوم نييملاذاحر ىتسل العطف أح او ذاوحالاك جئوتسا ' قوت و طررم ا
 تكذ اونحلاو تنم ناةوخلاو ذيونحلاك سلع رش رالاب) ماعلا روماللر يشم او ىداح ا فيشخ ا ىذوحالاو لايعلاو لالا ليلت ذاحلا فيفخو يو ررظلا ذاحلاو نيبو ارواب داوم بيزل١ يلع
 دهر ا سكأ/انؤاوحل او ضنا موسل١ عناصلاو عج سون ةوحاو سل اهل عسل ! در اطن 'ريلا
 ١ بسس ناشولان ورمل ملاح ٌةرحاو ةداحب ايدو ىلو سب ١و بلع دوس و
 رجلا ايلاصو هدر[شملا رارلاو ءاخا يشر ودرب بوورعم هريرص لاسازب رح حرجا ذّح انكا
 هو ودلال نرثنلا ]لا رسارو ليوطلارسكلإب نين ا رح ا ىدا درج اى كم كول ثمدحب
 ديس غيطبلو بيطخملاو تس او يميل عاججلاو قدخملاو درج اعاسنم او دنص صنم اد لجتلاو
 سردو جيرل شواصعال ١و ناد دخ اف تاسللا ىدبل ار مجر اعشناو بعل 'مإبأب م اعلاو يلح ا
 م او نماههو اظل١ ل ظنحو لّسعلاو ىرهوج ا هركحذ دادبلا] ١ حرج نخو نابضل١ نرارمع
 هنعل |خ او هذ اخماو نيرذعك دزوخ ج مزمنعم ١ مضل اد دونا ائاناعيظ راص ذْدْنحَو دحاو
 || ملعيزعيقول نانئارسكلادرح ا ذاوخو معد ص انلا ناوحو دهاعنل ١ دواحلاوةضَيْماولاد
 _[بصملا لم ازعرخا 1ذ!لماخلا نا ذوحو بهذو دو الاد 2و ايد وعم ذيال ياي او
 دسابد دوب أيد 2 دودوو برعم نري وذ تبورروشل 01 دهس -
 بق زو يك نيل اب عوابسلا دْنبو قاشسعل !بزرشايا ل رادع انرو
 تسنيوسبلو بشل ل عءاجإ يسم ومنع تبن ىدازلا لاذلا
 رو يبا نثومو رع رسكلو عبءاصلا اهبولجي ءقرجو نعبلا اهب انوي ءخوص كجيرتلام غير الا
 ةوشلاو وملاديذعو هوغو دنا دبع هاوناو ذيرلا ليبى يوم دعو بدلا بيزو قرافشللا
 لير اهلا "قو مرو سيعبلا ن دايو لعتت ءنيعلاو ءروزاقلا ةماصو زوز خالل جبر سكب ابو
 هبي تدب ز ديلا ةعخ يعلن ديرلاو طوسلاوزنولا ءارب_ىزيوملا دايرو فير لكل عجرم كو
 ني ا يرذ ار ارهملار اغفلا ذايزلادرشلا هْيالعلذانرلاو سالكؤ ب طقس شكت ادنر ى ذر للا :ءليلق ببر ةشلو مزعتم دزعنم قانعل اذبرو م يشبمو ماعلا فيغخ ا تتكلو عرتعك ع ارا
 هر انك مان لاو او ةعاعو قطنح اثرت ىننإ يرلا و مهزمرلا طايسلا نبي ١و رعلطت ةزيراو
 00 إف طفل امص مالا ن اًسناوا ثرعضلا طل ارطلا_راعس ذاذرما
 الاّ علا»ن اترولو تبوح يلْدب ديلولا نم ييولاب عنا ذارو وج او ب اهلا, 6 3 قرا د قادر و هو ذرممراق ايفام لاس يئسلاو اًمسلا راو هذو دومو ايرلع خمصرام ايتلا,تذراو
 تالمكوببب هير ايز ءازلا_ل ٠ يبي رهازلا نيمو انزل فاو
 نمل! نس رازالا اولا تضرعم دحر ا رالا شنو تاضلابؤ رمل !رلاب ب اوصل ورشا
 قاوإللا.و اذ لي نب ماعزب للعرب مهرب سمح د نيج ا ناذ از تاو يك ث يوحي نذ ١ز نر وصنشو
 حو انتنسلا ةبررع لك لادلاو نم لا عمجي كو نيرغل اء سان هنباس 9 )ورجح 3 دحأك رساو وهيك! شم جحر فلا دال مفي | - سس سقف ناايربص ! دنع انفاس ا
 | هيمسل ادرس“ ايلول ني هتد» دبعايمروب ا سينب تو انارؤصاب َْذ أب سا برعم سمر



 او لعب كر ابملا رَيعو ىلع اهب در اس ديع و نر ودلا دج ندهن 'ررعر أ

 9 ف نروح لاذلاو ميلاو ناسلاوسكم نون ذر سيسلا لع
 كك ذيل اى دلال مهربا دوم ايا يحاكي م١ (نيدل اد ييسمد ظو اح ا امم دروب ام 6 لع ليس

 ال 111 0981 ديو بلا و و
 عالما ايلاو فيعضلارقطل ١ كلل كشلا رعرشلا هد سيشل بلغت ءلعرو َةاْوُس
 تفيعض |سلاو م اجيال ادجد رك طم او هاذاو ريلطوتش [ىثل ايه او دس لورعم مالتوكذ انو
 يعل قشتكد درطلعرلاو رمز ةرحلا عوج او اهز حن ال اهّرحا عنل نيل ١ نب تس حشن اهم
 .فضرال اور وصلا 11 د اهم او يعسؤ فيفخل او عياج او ئاوسلا كج ن اوس ١و أم هامذر
 هو لاوئتتلاو جاحمال اورثنعلاء بضغعلاو دبور !قوسل ١ عنل ال شل او ليج ارس ارو ٌوسستم لا
 .ىعيض عاش بايدك ١ |[ّيس يبا نب ديحو صينعل اقياسلاو نسل افشل او تاهت هالو داون
 ادب هس ءاولا ٌنولاف اهيبذ تعمر ضاخ ايزعقانلا تذحاشو داوشك د |عهنل ١ يشعل ١ نيو
 ؟ةيكوه نو دوبجلا عر رن ١ذورُو اس زشبو هش ليد اغا ىنق ؤنهت ١
 رسكلانؤازشلاو ملزانمو محو اونولبل نيذلاو لةلفلا ذاؤشلاو هش او هذ ]اشم عال
 : احرش اولالفرس و فكمّوحت ضابف نب ذاشو يواصح ارب وزغنام ضلاو جْئلارو روسلا

 ىجنب !افوثعالا ار وعلا] ادلب متفلخزم مب دوتستواضو !و ءاخي لاو ذا لود
 و ور عشت اطيلغلاو ضنك بيو شمل ! لارلارملرب لاازلا ناكو ذر لس سبك فلل اه اني
 ىدوعشلاو دوغشو دوعشموهو نيعلائل ل صا لعاب زبوشلاةررسلاكز حلاو ديلان نع
 ماكابن ماو ناثوح هديلجنب 'ءزمرلاببعزب ذو عش و د وعش نب باو دي ريلارعر ]را !لوسر
 د اكبا«وذناءارع نك أخذنا دبش هبعش دقو ةوعشل ان بعثت ار زنل١ننناعنلا طرد ر
 9 داصالا برساورلا ريوررلاو انوش اف نباعلابرسانل ١!ببصن لاو دفشلاو ذيفشلال مان

 ىرابحلا فرو ماوحلاو ارك ت شجي كلادو ة نشل اكرسكسو يلا وركدإب ناذقتشم جارح او عرطك
 ءوحلل ةريرشنلا باقنعلا افوشلاو ىذاقُس و ناهش جونو سكبو ارحل ادلو صك فشلاو اطملا»
 مم ب دوس او للخو بعيو ا ناضيد نفد ك2 عا نصنك ع دقن اكو دف ل امو ىرخخ تشل ا«
 ذو متر اذاهئواذهش دشن :قانلا تضم تاداعلا نواشملاو بهذ در عون زوك
 عنو ثسربا :لذفلاو مهئز هر ازاو ( مهلا قرد اهرب تلاف تحفل ردو دم اون وم دم اش و صو
 اشنلاناطلاصيرسلا أرنب نئمالاو ماعلا ف رشم او موزح ينخر سدح ةالاو دم اوس

 دلعسيف وتريح يلالا برطت نا ذاهشالاو بولا نام ٌويْشلاو ناؤيشلاو تمئئعلاو رولخلا |

 ةريشل اى دو شل ا ايراع عقترم عرج لبا لا نؤننوب من اةيذو هك انور 2 ل يح ا !اقيو
 ب رح اقيوبو يدل ١ در شسلاو ندي دما فرم أ لغتلا ىةر يشل هلو (يزياعم
 ماج نوتلاو نيشلا يهب دوش ننديحا نيروع بارن ال" تمإطاهدهرحلا نيو ا ب الكا زمو
 >وبٌسلا ثوحر وبدلا نما دش نب درئذإ ١ دار ملازم اهدلكو دونت نع ةوعرلا
 دو اسالاضو عل ااه زؤر شل حو درسلاو ىرملاو ذيوانم لاو ةواشملا ذاوشم اب مالا زك
 ” كلاهريمتلاو يع ار رت منع ذانلشاو ةوشتف سؤ وشو وننب مأسز ةوشناو ىلذ ارح
 داضلا_ |. ب عكصحم يزابقفز فاس ب حاولو اصو اع سلا ب اوسلو
 0 دن دالعيب تير ومو ١ قو ولا مار دع عوم د ظييم )١و عملا دالب> جملا ناز وص

جا مساقلاوب
أس ديحا نسر

 1 

 نيرا



 لاك اقلاب ريجاوت نم تح داب
 روبل في زرابلا اهمال حل 0 0 07 1

 كحرعورقلا ذئلملا غانن حان لصايهرسك نا ذرطو ذاررطوبز هيلع ةمرطد

 يزينطلار سب نب سم ديم عع هيا ةهرمف و ءسيمر ووطن ةرؤطر داما 6

 ت2 ءذبط ل شلاو تونا لانو تصقم بات ناور ماب فكلا درع دع ع يضر
 دوت تروم ١ ىلع )و عضوسو ديمَصْل 12و ران

 زل رج تر يمسوسكباد نيد نغةاماو ىزغ' مب زع اهرطم تععنم ايتن
 تاّنرملا جعل هذ اعرسسالاو دوفنلاو ه داعم اود ذاعملاو د ايعلاي لالا اذوعلا نال او

 قت ذوعاو تذاع اذ ابع تذ اعدتو ذياععجتن  ذوعلا/ْننا] كو ابظلا نم جاتنلا

 هال! 2 ايعلاو داعم ال اهلا كجرّعل اب دوملاو ؤيوعتلاو هذاعم اك يضرلا املابو ذو عمو ذيعم

 ميرل لو مؤوُحخاؤا١ ةوعرنم تلغاو سانل١لادرو قر ول !ئنم تايم طوال او ذاوحلا

 لفعل ايذاع امو دو ارث ارسكمو دزعلالوال اكانبا/ن زن اكل او ا لوشلا)وصاؤ تبنلا سكر ١
 اذكرو داعم هّشناب وعيا هللا ذاعمو ذابعلال هرينعو ١ لبجب بذالس طو مللاد و ا د

 دست ادبع باوصلاو ١ حسا ذباعو نوط ىدوعوسو ه ذوعونبو هزراعو شو نا جزا عم

 اكملت ذاع' او ذو اعبو ثانكوا ليده دالبرب عامي و ثرسب عوامل او 5, ! ءزبوعو

 ناند دوعلا توببلا_لوه لب ل١ ئيرو ديحاو ناكيف حبال انو ٌةو لئلا عضوم خم وعل ١ و

 اذ امرا ةوع ةزاعمو ١ذ اعمو: :ةزراغو انياعاومسو ناب هاوعاو اهئئان هوغو اولارسكمن انزوس

 اوت اينو اكسر تننالا ىلا آم ءؤاعمو هقنا ذياع هسأ الوم ا سنرد ار باو١ ذوصمو

 بلاول ابطسرؤ تما عبرت كاوك جبرا دباوملار ىلا اعو ع
 1 ذغب عرلل درع نيفلا_ ل ص واخ ئنلا نادل عل هش

 ك2 رعر دسبللا نم نال ثيح ب يعل !ذاعلاو هرم ا نينزلغلاو صرو و اذُع ”ضايزاس

 ميطو رعسلا زوو راسك ذاخلال ىصلا ةعاضر املابو نسح او د عطقني اووي نياعلا

 2 تاه ولولا 1 ذاغملاو بنو وع دغُتو هؤغك هيض عن دم زو زو عويس

 ىرلا ناؤنمل نر 0 ننال بيدتغرب افشل امنا للا
 بسب ام تكل ق نيل ١ طاتغل اذاتفملاو تيصنش طب

 2 د اخما شع ْوا 0-60 ززغل ات نوب_كرولاووانسلا

 مشعل ا اعوز_روقكرتو مملزخا اةريغت م هذ و نو هز بحاصا هلوغب

 الفلا ىرويساد و هتشس اورج انا ند ابي وننيب لعرلا طبضت ىلا اذئغلاد رخو انخ ان
 تيلوزغم ًءاشو دنرشل ادرطلاو ولا لاو رسملا مايرس ل واو دؤففو دازف) جي درذعلا
 رسام دابر انس يي اح اد ةزحأو

 ١ بهز 1 رم لقمة از لذا دف طلي ن1 !اوديَّسا درْفْسو
 ثلا رع مرا رطنلا هلمل أل ادلابركلا تباوضلا,ا ذولا وده ]لا الو لان ده ندد
 ةئلاضمو د حراط مو ذو نيعبلا دنكرسكذادو ذو زمراشكالاو نعال حأت هلباطعلا نإ_ ئ لا

 ناقل اك اع ءالؤ لاو ثلا م بذلاو ةضئبلا زو ديلا عطل اهيلو ءاسنلا'رلاغي
 ذيلغتإ اكوفلوب عط دوام فيسوم اولحو ذالونلاكد برم ا ل هدول افلار اهزونكن مرال مو



 فأقلا محق اولحلا/ يصر فلا ةزلن كمت زما لالا تْرلفاو عيطقتلا
 دز مهسل شر ضلان عون ولا هيدر هه دام طنحو يلب عنإب داس ىرسكرباب اعلا د اهيذ
 بعل ا ناربص ايلوئد لو سرعلاو ناسنالا نذاو ايلات احورسفلاب ناذَع جدادمل اف ث وعلا
 مازق الالم سل ايدٌْولا ئاصل ١ رَولا» تن اعونم نازك ناذقو هرم هدد ربرب اعّسانبعل نول يب
 مهرس ذقالاو ذقلالطسضلاو طل لكب رجلان ىرل او ةدوسسلاو ربو ةداوخيزع ضيع, شيل نارا مس
 مب الف امزملاو موفالو لاقو ور يسمو وَم) لامو جذ ال ييرلا يونس او هيط تسر المسو دوق اردلع
 نسمع ام ٍضلاب ةذافقلاو حرسارلا حومن م ّسلا تن تينتو نلخزم نان ذالا نيب امر كو نيكس
 ىوس امكو م ا يضخلا رج ااور شل |صصعل ١و دوريا اكينرلاططكْذ وقل او مريد بهرلأ ئام ا

 بكجر لعرااو دايز عيد كرا خد دعس ]ب[ ذف زعتوو و زهم اك ةرودل نذل ايلابو تطلاو
 لو بيش زم نا دونمل ا هس ضاسلا مهل ان ادقلاو هارْم]معب عاج ةذاقالو ةذاس عيباو مسار

 فرهزالا رع ايناععو نشغل كو تملا دوش يرلا مف نم طؤس أم نا ذافول ١و رب اهلا ح انج
 دنقلا كاهنلت بر تقي انبالملاب نلعب ره الون ءارعزقلا فايرانتلازب و رتملا
 ْن المول مرلا طصو ءن قرشلاو مرل ف عتملا عّمج او ريعبلا رو ذو راغل )و اهيوهو ىربكتل ١|ذلا منو
 دقنتلا بذي / طاصعلاب هؤنتت ورهف يبث ءامامم ابو عطول عامل ١ دفنت ءزمو افتلم تبن بْن

 أ

 ىبسعقفلال يو ذ انف | ليل دعنف مائل ايتو وزطلل ١ تاس :١لمر لبجاوا ل ولوزع بج افانتلاو

 نلركلا ري اور اضاوذكاز ردملا ةوغب راجع ناك ناو كل اى أككأ 2و
 قواولكو هيههادلاذ اولكم او ةاروس' توبات سكلاءذاولكأ ادع كنار ولكل شحتزكو ةييوشنلا نوم ا
 ةذ اكحلا عت جوا ضي حزلاءزب| نك ]بجو صرا صاولكو دافغب لفس١ 2ه رو جملا

 || هيومزو نيزيشموع دعن» قاحب ١ امزم ذافعب تمالالبو اهزومو ا نوفل ار اليزنابح ا لوحام |
 باو 4# اننا نعطو دوكيوهو هذ اللا ارالا غول ِذيوكلاو نمسا يملا نا خوكلاو نا ذاكلاو ظ

 مالل ١ ل سجق نهرلا بلر درو وشو اهاورملإو اًصعلان بضلاو بللا
 لاوسلاز .ءلكب ناو ميسا زخالاو بيتا اءالكلا يتاملالك او ىحرلاو واو 4١ ىغل |

 ٠ ل ا رمل نا دعب
 هلت اورو هؤّملاو ةذالو ازال و نل تاذل جمالا, يمن علا ارعلا ب اتككو اه

 عيرشلا دال للا وادازلو ذل جندل ازرلا ذيزللاو مويلا ززلاو ايي زل راصوعّرلو اني ذل هرجو
 | توذخاب نئنلا ةزلالاو ةشرلا برق خذتلم ةضورو ببلاو ذل دل دئم ءلعؤ نذملا
 | ىشل ان جوملا يهل ل فلبزتعلا همضومازاو و انه ىذلا يئرضوج ا ركن»و متزل
 بن اجو”ه ذاك الل اي مط اهالاو هذواللاو ذ ايللاو< دل زاوللاك م نانمتحالاو راتتسإلا

 ْ دعو |ذاونلاو هذو هلم او هذولم ال نصح ا يدلل ١و ذاولا ييداول' ناوعشو هب ى.ليدامو لج ا

 ||| قو دللاو متيح انى سلا نمو خناذولو ذاولتنال صعب م طجت دولي نام تدلك أو هس اذوفلال
 (يبزرزعو ماس نب والو اصح ا ةولو نمل المج دول رز ١) 1و دلإ ١و ذا ج:خبص اربح بون

 | ذ امزملاو ةياَركد يوسو يهزم هو بزكطصإو#م محملا ]- "9 اس تاذول
 || سك اولد اليووم عن ال عنصتسل ادمرطملا ذ 1لاىلار برمج لا 2 وم يرطلا ىؤمّرم لاو حاصلا
 مّيعيرصر مؤل امو ديلارلع عسملاو جرلانزعطلاوتزؤلا زللاو ىأذالل او نهنك م ق ازلم او نازللاو

 رم



 ب25 مي يجمل
 ا 1 يصب

 نا! يتركز ودمر دور كك ًاريلدو ايهم سكتو نوكسل الع يبم نع
 نامودذن وتر س او ئسم ا موب ذم رقيارأل ورعلا اهيجج ىف او نمور اح ا م ئو
 فل ورا لواو دووعل او ضاخ ا ف د مالا ارم انعمو ريجحاومرعب ام نأ هتبع زم :رخو

 تبدوا اموي دن هتيفل ندد زيباهانعمو اصرعب ارعاميرزح نافرطوا نم الآ |

 ميس هل أوا هر ازارلا تدفعزم لازاموك ميلَعْعل ا !نص صاب 07

 | تممناعن لاو ١ ءلولأل ان اًئاضم نافظدئنيحو عذاب انهم نال الانا "كلر ارو
 نينكاسلا ةانهامدنع ذنم لاهيا مهعوحر نيو ذم لصاءنادشب لتتم را

 ءايارس اذم تناك ١ذاو اهنينب هإب مهر عسسل اووسكلا ضلال صالانا الولو موساّرك |
 تكالتانا يا مويلا ذنم تمل ام ل اقدو صل رهف افرحو فص ظ
 روس ١١ ةرءلصإو [لانل اضم نان انلاسّتلاو ةزملاتنذحأ ا نموا ىزلا معو ذ وةراجملا ْ
 يذاملا ذو نامود تفولا١ذ ئم ناصويزم هئبار ئامزيدعتلاع ةداشا | ْ /

 ع هلسلاو وام اكلي سلادنيللا عررلاو هيج ا هصل اخوا ديو او رشربال ١ سعلا
 زرلاد بس : حرمك كيس سيفللا ل فلا تونا تسلا الار لام ماتا
 توئاز - ب ببسصت ظن ددو داعب نوعي فلاو اقم يبحر كلاب
 . تورعتا اب ايدو بضكل عن او ماموا لياروو اكصناما ىشلا لي قالا
 | كيبتلاو ةيحان ضبلو هن سلو داب | وسلا لي ةلاتلاو حدو ناؤبنل ا
 لولاو 0 دينو فيقناوفبن هند موو مصرح ساير هلا
 لكيت ىلا ذابتنالاو ل يطلاو هما هبملت ىبصلاو ذهينل اكل غربال
 هؤذبشاو | بوثلا ل ارفبن ا تلومتنا نبانم او بانل برت + نقي |ظ 1م
 هةر اش رار بنا باور دانا وبلا رد 00 ١

 فلن انوالا داِسالاو ةداييرلا كلف هزابنلاو عيبا يح و ٌراصخلا نمسا

 ظ ننس د ونزل كدر طيطاو ا هوبنمرت يع ماسمو يلوا وص سن'لؤسبد_راصو ظ
 ظ :.1] [ىهوا جبر اونو سيرضالا صن اهىج .او سلا روشلا مريع يا
 او اب ضوعل اهوكيرعلاو دخان وجال ساضال وا بايندل اىلتئناوا
 9 لسلام هاو براسك يلا هرشدا غلب هرج: لعضو ديوس
 امر [داقب تابن مجبل اذ نالجيالاو طفل عزم لح عجذمدل ةلهي دجاتلاو
 فاعر بسال ا هثم نيسإل (لصاو ثيطلل روح روم بذإ اؤل ا عجول دج
 هازخانوحاول !ةررعم هو وو | اارغص ل الام هاج اولا بلع ٠2ةرجكو تكفل

 قاف طلاع د وتس ا ملقا ىشلرئشلاذاوح ذ [منلا تنالاو مخل نع جيحام ةيفتلاو لاء ارم رز خش ساوكدخت اولاد لسنا اهل اوه ١
 00 كو دزعنل الميه هرباسمو زحال او شرم زورط
 يي يا اضم ل تس ١ ين مترا واو اضم ال اذن او ناسك م كونجي

 بيس سس . سكك
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 00 لأب ئزلاو دنل الرع ب 00 /مرومأ
 00 ة أم دون

 0 01 ما 0
 ١ هزل ءاربراادلاب لو فانت لاعش تك ىوااذاك بل١اوصلخ

 00 ا دافدالال_ىذتلاو ظ
 دونقلاوقنالاو ذو شو ذقن رلامو اخ هرغك ثنا هه مع ظننا. كر لابد

 هزعنو م عيدامل ناكل عمدلاو ودعلا م هرعت اس هيفا
 يا ار بوررىداخا داع رع ا

١ 

 000 ا هادا درا ل ربع
 ِ د)ود .ىرسل !وزو 2 اورءال !

 0 ا ولا طباع دج
 هناي هوو اك ث يرسم انصر اريوشم م م يوثل ! ىلع و عصيان ادزوولاو بئرا

 ازم ةلخاؤو بار اري كفك توم وو انو هزكو ا

 ملاهزخايو كاد اصذتوض عضل ملخعلارزنالا اني نجا اهدلو ارعضري يلا ١
 ذياقولاو : اولا جبكملاو ىزرلاو ملزاد بعكل الثديلاز تير زحكذقولا داد
 نضابلا «فمرلا هلل 2 مضل ويا هيرست وكول ا شيرطس راج
 0 رابهدارراسهالا نزلو

 لعل ةوردلاو وشاكر :اذ تعالو ذاذعلاو ةرىلاك تلا لحل
 00 د اهزملاو

 مهم ام واوار نمغ ن اوفي نرلا زود ازول ١ مهَّفتم قداس 1

 ”دهخرمو ران عضوا هل |اعرا رنعلا (ظدعو ادنهللرانلا تس رموو ةنب)

 000 00 ٠ جوزك د حاول ١ سيخ
 م عنا واصل !لويوالا عم مل نذ 50 اللا
 50 عل 2 انم ا هتك م 10
 شكلا ركع ب ازهلأو حلاو طل ةلشي ةعرشلا رانا فرس اكو اوما
 تانرعهانيونالرهر سلا و نايسرلا ناريبلاو عوشب 0 ل 'ىمو م هائلا
 ْ < (طقلا و ذوب اب املا عطدشلاو الا ىس //ولفلا نب
 هيدر رايد ذاعلا قمح“: ذامل! 1530 د هع 6

 ا روسو امل سبا ١
 تورطوا امترب اب تنعزل بض او بح او 0 هربا ئىقصا
 ةمئياص راع زنا .قيرم ا ل سم ةرإلاو موانع ولاد باتغا وأي هذ

 نم «لرفلانورطو بوم علا ءرو ىثع و نح ايلا عدو ىري) عياسلاو ازاندلا مهئانو



 توترعزم دج !|مو عبصال ا تمرطعلا حامزلا ئسونزلا تجرط عفوتسم مطعو ! ديل
 تمور ١نايككر الاد نيل اكسو رييضل اورب اد ثاربا ل َمل لسسو سلا
 نيب! تاذ داسم اورييئل ١و هرب 0 ا
 ايلا نبيع ام عاب انربآو لص عنك باو ليل نم فرامو للا م لدم ريم
 ثرح العلا نب 1 او معرزو ل ا
 نيررب فل فيرا يستر باونبد نايت احيا نب طبضمل 000 ا

 أوام اورلا نم مر سملاو ديور يحال ١ ندب خس عال از انآو طس او روكوم زايدلا)
 ديلا لاول و دؤ روئاعت سلو مالرل الع راعلوقو تيب

 يول رورتال ثم عروب نما مالنا ضوربويرط ايو رتب لب !
 لوناور ان جيتس ؟ةستهب رشنم يل 1 ناتساربد لامر اًرئاواهّرن وإذ ايسوعلاو ١

 ر فو نازح ن د ايرث لا روطنم مؤكد صو كلل اعزب ندسحلاور بشل

 دال اوشا بعد '2لرث ام هيفؤاو ها ةرتابو وشتم اد هلع

 ه. رافال د راو فعدم لفتح مر ال لا انو رسال و م هليل

 بصوت مالو تلابتقاتن' تيزضتس ]بك اوي ةواو هرئابو هّرناب طلاب هر الاو
 رسال يو هر ١م فس رحبلا صخزط ابو هسو ارهو اتضنو هقنورو هجولاامو نبا

 2 اهل ر انجاب |صارعرت اسس لحد فاو علو طمو نمل اص
 بك خلف جزكدايصالع راو ينسخ امو _سكلابو خلاب هزيالاو كوع هزيالاريسالاو

 ك2 ان هلا ورتال ايوب الم ةيطيلاو رئاملاو اع اك زئاوتما روما ضل عوسآلاو
 تصر الارسال ١ نطعلا بارلاةرغ . ال او همرلا مزن او يسم العلاج او بوي او

 نب م اود ماو ملاح شى نراك بطون اقر اماز لعن اذ

 اًنيارْنُص هيروسام نيرسو خوش م )واءا ناري ىذو نيرب تادرداو كجكورسكلاب
 اذك/اعمموب و 2 ارؤذ ديدح وشو تبناطلوح ءتثمو
 هدد دجر ؤلوشلاو دابا ةعبت ا اذ انامازكو ر انجاب رس رم التو قنصل

 ٌدبتس شل ابزناسسإو ناولجاو مزيملال هْزدا ف ا .,
 ليشالاؤسالا راثال !ادذو ناز يب 0 ا كرفس ا .
 نال عاسلار اثاف دسال ا ال اعسإل ا عرعشو ااا مرر اوفا ذا
 نب اورينسو بيبطلا (غوكسلا رع نيربيزكو عاشارئاشكو ياصلخج زر هئا ىرث

 //ةار باز يبدد تاع تسل وقو هول ادعس ال 0 ا

 ةرعارلو ننكر كحنأ اوراجاة زوجا رخل شم هراحال الع ناعما
 1 طرب اروح اوازاحاد ارح [طيملاو او هرجام هلزج هرخابع هرب
 مرج ورجال بلط ويب اوكا ةرجالاو جاو اجي" نع عجاف هاك رجا

 سو ارش حارا رج ل رض يد جا دنا ايا:
 يرجح اماو هرج اجاو سرج احا مراجيالا حسلا وايل و كرجار اص نيرجاف ٌرررجاو

 رج اوزجاالا نررجال اورج اورجآلا و زجالاو د وجال او دووجال اور وجاالو ةداعلا
 نمئضن ضال ادادزبي ناعضومرج ا! بيددو عرجو ابرلا هج ماو مهل سلا, يلج ]يع ايس م١



 اهترحونمو نيعلاو او دعتم مز ا حاد اتسإ حان ار حاف مدعلا دض
 رسكيبو ةزيومو .زجومو هزحاب تمد ات ت الخيل ناد هذ وكان اغلا لوا

 لوالائ الخلا هلو ندز ل !نايلب ف هلخال !ئح نارا ١و هد وشموخ اهو اخ

 را هرخا واحط ى رح [ٌئنال اواو نون اود اولا نق يحب خلا عبو خ الاكر امو فجو
 1 ليما ناتو رانج ةخ او رخا اهواقبلار اد ىرخألاو هرخالاورخاو
 بنادى وسر ازخاو هسا خو ضلاورسكلا 100 كالب اخاع
 0 5 نيد ريب اج اسوة اًملاةلاعا نير هرحاو سّيرع
 1 ث اسهر جاد / لاو انشلاح ناب اح وس لخضر اهيملاو عطا ايا رسكب
 لاا 0 وخال! نيل صن اني نيس 0 ا يا لايام
 تس رورالا ةةيحل ا ا ءاعم حاز نام موتا خا أنا
 قوش مييبصر نمو لريبالا مشاجزمالا قتغنبالو تفس بصتو ع قب رم ونعم

 ٌىفالر رهظعار رارئيصخد حي مضل هر وال اس الاو ا
 عايل اوررطلاو وسن 0 م : م

 ديزطببلئعرسرلا- اد سو سعال ذاع اذ وم

 رسكحلاب هر الع ا ااهز انقمرارال الد قانلا عبو لغير اه اعروتو لسع
 تسراراو - كاولطم عموما المو يلملاور اول اءنع نحال اب وصريرال او رانا
 ٌكانص ئعضلاو عئتملاو طاحالار زال 0ك ب در ملا م
 بار دورت ل ةيعاي دلسلا اس رالا دقسر وا او ”بوعسلاو

 دو (لثمالو هرزانو يرش اءاهر سلب هرازالاورزالاو رمال تكتنؤدو يملا
 كرس اماكورز اورزاو هرز | ةاورا درك مراعلو ثيداحالا ضعت ؛اجرمو
 هاد احن اوت )واسملاو هرزاولاوراراراز الاعين بلل ىعدتو يعنلاوه و اراد ئامعلاو

 وهلا طعنا روز ال ١و ْفَتِلْئاْضعب هنصجد رزلا وعن ناو دار واولانو ثواعلاو
 ةملكو معد زير إب وزر اوه نية ان ركاطر ب يبرش غلا روممند

 ا هونااعاو هارب اعساو تماطقلار طعم تن د
 هل أ اوس 4 رك اهني مك ءرزول اون اين ول ياو دوس ؛هو ام نوعلو
 جو ارسبو شما دوعو لويل الا ماكاو وللا ه2 وسلا

 | اس2 امرا كصرزع ابو ريت اماوق نصتيط د وسالاو لون ى سبحان ع نطير اع
 ثيعا د يقم او ديخ الأ سنالاو نايل ادضوهىذلار انيلا بف دمل سا مبدعين 2
 | نيو نيصحلا بلا خلاب ةوسمالاو تءاهنللزم نقتل 1و كرساو كر اينطرإخ 7
 قراني باتملا عبور سان اطول ايت ان دزه طصرل لا
 عتسالاهما هانعموا ايمن ىذالا رح ذا طياشلاو لول ايمو ا مااص انهو ١

 لويس ار ا تلق اه سار يمل هرم ا طعكم ار الاس
 عمر سارت ش 2و د ءفوللا بولاحلا ضعبل بتعل طل شال ع
 كرطاو انورشاو نرونس 1 مرمن اثماو كصرعو ينلانرطاوركس در كس اوبو
 52 ااهننار ناشالا ساو طبشتم شيم هاوجوم شيم ةقانو ىراشاو كرامناو

 قزلا



 ل ص سب رويس عل بع جل

 هب قم كوش او دن انس ١ لحل ارش : 0 تر ٠ ر ولد انى
 رخال وزوار ارشادات سا

 0 هَمَسراْشِبم ا ىف ارش اوىمرما
 ل 24 نابلخب اك ابر لوس و هرّهمعو انواس نوُئسرْس ال اورّساَسلا مودا ١
 قطعا رك ع »لا ىوطلا 0و وعم نان يوسرتسل عا

 و اك تاويل دلال بفضلك ل متداراصا تيبني ]مج تاووشللا

 نؤلابنعت ردن و ا قنعوا نالطم زعلك ناعوت العطل ءابر كلا جموع
 | لبيع هب ل لا ةصالاو ناماور اض١

 نسلج ادورو لامار لاو راسا أور اصالأل انا
 راو 0 ليلو بلطلابو تادككراتفالا د هامه لعد
 را زن ليوطلا ساو رش زم ثتفلاو بيو تلا رصاا او زبك جام

 4 سهله دراما ذاخا» باتا علا زصم ارنا .”رزوبل[ىفل او زط اىشلمكذاد تا نملع رطالا مدرعزل ولا ا لضتناويالا زا لاط تاعي اذ نور انتل نيرع تل اراب :
 فصاوتو ةرْشلاو ل الثخعا أو يلب او دعا ا ببوتشب اتم فاو لرد صخيرهو والا ثضوز اساور عمل ا دجلنمسو طشتعبلاو ' اه ايلغريشاررملاو رح لاو بيور ا عالونأواأ مارا ١ بنغلاب د سآ) و ةرنسملا عمد هزوطاو ات فشيوسسأ ٌءراردو ٍديوعابرسإل ريو امل اهو راي لا يذم اهيوبشل اد غ0 | ابني بل اروط ل ايناس اهنوما ندبؤ عش د لرط انلاورط انا و ب نافل و ٠ لاو سبح 00 دراشيلا عش نيبو شل !نيبل صعب ير ثردعتلل وسيط م ركل ١ نا بضوو ساشلا وم ءقلح ا باتككر اطال اه ريلارسك هي دل: طلح طبذخ مدو دامرورمبالا تعرطو كن مؤ طال امو هند الار فدو قوفلا عي ثئلتبتعلا مل ان طا او ديعبزميرشلاو 1اهلاو قسضلاو تزلا
 يسبكرامدل اورامال التر اةضرسف 'دلا هرب اذ اهركاؤل اوريدَعسلا ١ عج 66 500 كلارا اهلا هنمو اجرح ان اوز الاد "ابن ابو نعيش | اذ عيت رحله او مركلا ىف يل صلاة كحال اقام اح او سّضب رفا نإ 1 ءارلاء اغلا م ولا اون ها لاو لكأ ادن جو ا) وا جني نورلوا
 ىلا رياغوارا مود دامالا يبات فول ارسم 0 هبل 9ع ١ هنتم هر يلب دعاطم وم علو ضدردص«_ركر فربما كل نورس مالا( واذ هتك انطرماردصم وروما واهلا راف كماد ف م لع [ع م لاو
 اناس ابق لمح اذ ١6 انفلاو وشول او روما لول اة رواشنلاةزاج او
 اي فسلم هاون يف وص ماد ب يطا مد لحرلاو ديشإمالاورماو و سكه ماو ارم رئمكم ١و راحل ١و اسوكر لا رمال اولو او طلسم او

 مار نرن الع دحأ | كج :وفاور ىا ف يعنم ناهي نسد هفياو عمات معا لير ١



 رما لكلا ويح بارا او يال علاو مر اهيا كح مال !و ناضلا داو ا مرغصل ١ اهو لع
 اي ا ا ١ ا, تولاو يزل اوضاع اذ هوان لا»
 ره او ئاتلاور ايتسسالاو هرماول اه هرواشم ار اغيل اذ دحا يارؤمؤنو رومانو
 نازوع)اومدلاو م دو د ايحو مّيبحو بلقل'و امن ايحو ننفنلاو اعولاروماتثاو ةلا

 سوم او به! ةصموصو نايبصلاوا كر اوح ا دج او لل ارز 33 هو اعدو رلولاو
 لوئعُفَت زو هعبرالا نهؤ هروماعل الى م او قنوبال اولا و وسال ميس عو ءامم او
 رمآو ناضالا ىرموتلاو ىوماتل او كروماتلاو أع وح ا مون ايتايم رك عتصوم ازههرو
 : داوو ليو عزبعم اهة رماد مّمامو_مأع جملا تءوم او زروجلا مايارخ | ومو
 هر وراق ركسو هرومامةءرملام ارجو تثير ا ىنيد رومامما موبورغصمر مالا

 رم انو قبسأ/ خلوا علو دلل وه ارو ءرمؤمزصالاو ل سشلاو جااتنلا سكة روبئا
 رحإلاو زو انما مالعال ا سم أ انناو لاعوالا نم ىنبحو ا ير باد رومايلاو طع مع
 د انلا+ باعك اوالأ تدبعلا بياهلا هلا بش كراك رمالا ندعو روم
 دواسساو توبوُم ةروا ضر اوروا #بونج او بهيللاو ناخرلاو قّسطعل او نرسل او
 ابضغ موهلاوو اوئساللطلا بلجيد نزلا تي اوئساو لوسلا فت يفنبالار عز
 | 'و اهروم بارتلازنو لاشلاروالاو بوثولك أصف يعبلاو مضت ديشا

 هر اواوسافنإلاب ةرا ىداوو ل لجامح )راو اهعماج اهرريثبو اهرؤوناهءاراو

 عاتمو ةكيعم او نمل فلاح ا هل ةرهال البحر ايوو ]و ممل امواليجينلاب
 000 يلا ولو تاوهاوٌره 1 تسلل ١
 0 لمه ا ا ابصنا#ر

 اءايلا ناررجب عمير سياباو الإ لوريال ١ ملغعلا
 ريب ل |عحنالغراب اواهؤاحر أءلاو راكي 0 0 تب ٍ

 دومة فحم روبل اروتسعوا يدق, ثم او ءزح داو ءايخو ساو وجر انباو ونلرر او
 ورع وسب اب صلو بعصر ويب وعسى يلا عيئِبلاو نبل ال ريحالا و راازلا
 راّسور ابو زئابفبسو الم اتسوا عطّئلا زر هملا ناذ اًسنب قاوس نع كثدح

 ِوُملام عبارل ا تيبلاو ثينح د يحو عرضك بف ُعَرُب بلا عوطغلإبال اء براذك
 ةوورعالابورساخ اد ل بْفعاليكزلاو مدملاو سفسلاز م ىناثلاو بر اهتم ا
 بعل بسلو نزتب الا هر دبعلاوربعل رز انس عطقنرمإ] كو الزلاو ولازم
 :راجونح صو زم عشووطعإ او ميل ؟بتْشرملآب تريز لازم ميريل او دعس نب
 طبالعكز ثان اورتن |لمرلا راو سمشلا مون
 ا] وسل و ويس هبوب جو هزفانف ارةيضاملا ازبلاو

 _رماىوب ع نامحلو مرعب اهزوصن ناكالا عَربلاو ٌوٌرَعلاو ءاطتنال ار امبنال او
 ميسم زو صخ لاب نيدو سارنألا و انز ىلع تال طم]بجارطل انبر
 ملال وقور زعص عامر لبلقلاو ربكم رثبل | نادم يوزبل نب داب مقسم ازيو حالا هناك اس مخاد يزني نب دوج نادينا سعدت ابن ثيواحم نب ١ ديو سلو

 تاملاردل ١

 | هععرب_ةيبارمو للستالامو سيصعلا

 كوني زر طار سو لك هارأ هاا وصول ديس برع 16
 || سسمتلارتبل اوراس ربا ل موبلالع صن مل وريزراعت كلا ركويالام بلم

 | راغصوك

 2 ب ايل سيشل -
 تع 7 7



 لكلا تروش | اطتدن حو 17 ةاا/دبسم فولي دالي ليج لاو هر د ايل 2 تراثاد اًدحَه ا 0 0 ربالاوعو 02 ىسح او نس (هياال ١ ١ ةراجت اير اجر اورثشور بولت ل 00 كر طلع
 متو فاك دج عع ةلها دمع اسر اءار اخ طله رج نب اد ئنعلاو صولاو نطبلاو رئعلا اولا ت + ةرسلا رخل. ام_ا أ مرو ابلث تضكر و تراث
 ريكورسكدو دز انتونع مسح املو تم لمهوجلا ام ايلاو ةنيدملا وضع لطل'ن ارياف ه 0 سر لاف تيفزسا توأم رمكلاب د غتمرجو عا رج كد شاف اديس 0و 0221 هايج رمد السمار كو ف دو زيك جر راجل عتاد اوم رم و وعلا جانا تحاما ح روعلاو ربع ام ورنا رضلام رجلا لضؤلاوحاد دادس و ثنعو سوو ةنيغتس بحد ناري جاو عل رص نسا ارظعلاو كرس تحرج ارجالاو لوم او بويع ١ هرججو مريإ ذو ندنيفلام مدؤ يلب كراش ركب ارب بهيشمو نام“ لت وتب نع
 توني |مص يدا ديم او نام اد سجحيرف نباو ين أد رح نب لو سحر نب )و سو ١ نم
 ىركال او حيال را كلاس ء١ طقم ىهلاو او ارشسكلا هامل نرشيرملا نجر جلا رزازن ىا اهب طم ا درع ”نيديحا ييزذحر طق اا فر لك
 ثري جبن ياسو تنييعاو 0 او ةماهّرس ل يجر بزل ور اج وح جنباطل اللا انعرلا ةرييو عقنابو_ طرت امل وتو برعلاب هو لاسر لعق لص وسلا ةنيوس اورالا عقتسمر :يطنعلا ضو اء نعرالا نيو او يللا ميلاو تمومملل »و لك وجب اك ج0! مدو نو صنعل او بازكلاو مج صل اخ ا اوركو رباك ماس ١ عريزغلار هو تريزا نر ا دسم يب ذا قلاوا عام الم تلح اعلا كلاما ا, مياسن عت اما ١ بيم ومرح وعرب اهوكرمو اصوربج نط ١ عن ةأشل اها دج انلا تجيفا1ذ!(ن ورجل ١ نهم ندم اشو ولا ملا يشع نزلو داربلاورضلاو
 ينابيع رطيربكد مجبل ب الوهوا ثدؤص يجب ابن نكرل اردو سم الرهوا
 "د باج وعض ولطمو 'ابلاطو دحلا يد رّرجاررعبلاو بهذ ريكو شيطعُوش او

 0 ل
 7 5 0 00 نوعب ل او نويب اهص
 و عل ةحىلا حيت توتي ١ كوع ان" او هر نب كاب و ديرب ك
 سن سابحلاو ريجملا) دز و! بيسحلإهتسئرم البل رج فاو اف اجرسنسلاو د نارا ساهر نع كوع ناب اسما يان داو تالا لا سجس فاَنر بباصس ب غوملافد هاك إب باوصلاو رم ابر باجالب تاون 2 حو راح 06 دوج ارحل هدير هوجو مسا محو وجد
 اميه صفنصم عيضنركو "و نهصلا قولا كأس عجن ةرحابل او ن برص نان ال١ ديرو

 نوح لام نرحب م اسهر لي دع ناو ننات ةاول ليبيا دوا
 ضرالاو قنا عرج تدرس تدئشاود صمال انشا فداه و لسلا خا يل الزر 2



 دع

 | ) عّسارءاشلاو طسنناهبسساو عتني مل اكس ي) ارج فج ودام او مالا ارخعاشم ترك
 ةيحانب حن اجو نيلابذ تارجو عشبؤبو ىتد لعلا عنو ملام ل هاما رخل وقلا |

 ةر اخ مو اهل اراجل ا دو زم هذا. اربد مايلاب جاتا ام ياصصراع نيكو عرفلا
 20 اجو لاّمح ارك لبس ضر او لحب اتككر اجعو دو ئطم 0
 بْب_ جلاد هور عاشلا ٌميوايعم ى نم دعو هتعباتلا تفصدلاو هرككورسكناو غلو اذا
 اهون نع يي نهج عرجو زوع تل ١ لس ار وحابلاو_روحايلاو فيياطلاب هو
 نينعكرينعنب دوبعن اوم هلو نلح مال الر قلخ ا عّمحن صم ١ ضلابىبل ١
 لحب اماخإء اشلا كوري نب ةجّدهحو عاسلا'ةدايعوب 1مننوط نبع! يرضوح ا جور
 وسم ءيجهؤللو لو هجرس اذ سِخعسم رد دع أ تك ملا بسلا
 ردقعلا تزعر اول (لعم خبل | بسالى دلا ترم ال قرر ل أرجل وو ىربم
 ناخو|كوزجب عطا دجال كو ىسل رجب اورج اود مزق وثب مسيو ملا نفل ب يلانو منك

 مس يي اعروصلر وحب او املا مر هك خخ تاو عرلا ف اسوحابل اروح ارجل 'وراجراح
 هرذلا/ت اينو زا ان ءيعلتل ابو كثنم هه امورضر اا ذعلاو عافيررب تعم الح ت ان مرمر ونكو

 دكزبدجاو باغكر اكع نبى كد اراك نه دبعمملا در انركس ارمرورلاو لكس هيراجلاوم مود اراخو
 ردكلا رن خبل ١ نانرح تاناحلاف ودل الدوعلار اجيإ ا بوسنم ا بكر اغلا عب
 رلجاعرلاو ىضيردبو هدب! وارادبو هر ذابم يد د أمر جتف طرفو هدر كو بوث١ امو
 افي اسئوو ايل'و كر دايم ىا ِى : ٌبكررسلا انقبكساو قّسس او يلا جيرالا هرربو

 اص واو هاوح لوو و عب ديلاو فيس ١ هاذيو لغتو ١و مر بي ضنعلا ب لاكوس زم
 ن انين" 'ناشال بو نعل او بكنمل ا :رببرولل و :دحاو ل سدلا دوحاو تالا مب
 ردايلاو الغلا ديسلادر هابل اكول لْقلاردبلاو ر واوبلا عدد لفساو نوانعرتا نوف
 تقولها ل بج ن ملا ثدالعبو سوف يرن اهرفحرب ساو إ/اًبو ةززعم جربو قبطل و
 مبّصع ةوعسل واررب رهش نب يرربلاو نأبد ل يدايلأم جوه دراولا
 مع ةلاعلا بيش ريل هر )فم لطم وع بر ريو ر رب كلا ام لزناو'و اهتورييس ل كر ديلا ورع نب
 م ورب لس !دلجابلايور وبلا شر اُعلا يرربلا عابسنب١ مهاب نب جرا دبخزب نيدلا ج ان
 للا وتب نرب نباعو ور اشو ىالا ةعبسما مو فالا هوُسيوا نعل ادت يبكو روبو
 ميلا )بؤ مولا .تلبإف انرسو ١ رربلا انل علط ار رباو سركلارويبل ١و _دش ال, انوا
 دوتسيو زو هكر ديبن سلو ريع اين ىزلا هعنعومرريبلاو موك اعطلار ربو عكر داب
 بدات اهم دالخب لكم ايو يئسلان دلل منول انو اّهشل ل بت نايأم ثيدنعلاا نع فرريلاو
 تالا جام لواو بسوبح انمى ارا لعا_زطسملا كربلا دلل ١ زوله ازم
ا عر هو ايزمن_ويرظم لصد ارز موزعور اريو ددرب 2# ثولب نّولَس اناوهو)١

 ْ بئرال

 | اوبر ياربي بدو ريدسلاب لاو نيؤغتلاو شل هر آنيدألل يشلاور يزن
 ظ طخ الم مي اريذبلاوروديل كلا هدو زيملاو جدك يى ١ اهو سيو رويرزشب
 | مالكلارثك اززسور ادبو رالسو هر ادسو دانيبو نئلكر زب ل جرو رس نيك

 ناش ىرذبلاو و س ق وسلا ى راش هرزيب نيسإ ديمو لأم رذس هر اسر
 | هر اليلاو اهاسا فرفو ءاؤحأ رب دَّس هرزبو لونا هاذ هيف تفكك زن ماهو ل ظابلا ىؤكك

 و



 _رمصاورعب ءاماردسو لعرب قيل ربو رد هلرشلاوأ7) ت
 هنلطت ا و ار ووتر لالالا ادخن

 ه و ازج١قْزعَني : املا عن مرل ارز امواءرعرب نئهعب و اومن اود دس اشو ىب

 نب امرك داس مسد دود بوبيس نع ابأر دن ثم لبس اعبر يفرم د /و ل

 ابن انير د لج ربل اينو جلاد ناسا عاش رلاو لاو اصلا, 2

 تمعن ا هزصو ههه هن ههعساو لرش ءعاطلاو ئدصلاو ل
 درج او هر انلاء فلوثلا ةلوو دايملاو علاوي يروي اصلا هرب اسررسو مل ا

 ل“ ٌقرضصلاو هرزسو زار !عّبابل رب ار شككاو قداصلاو او ىهسح ا ,سالازم يبا
 اًضمااه ةرباوار دربو ]ربو مارب لحيو لاك 0 نبيل |تيرسو ترربو تررسدو وو سككبو نمي

 يرارلادتاديغ تيربو سسدونالا ماع ىلا ديعانب ميوباو جلاد نمو قوصلا
 ِ! ١ام اون وتنو عي ىَرب نر جك ير لعو يري يش 0 و 0

 وير سك نابو_ر )وم "لزج لا دن (نرامعو دح اهعزب

 ه6 7 ا 1 2 لتملازدو خي وعلا ىرلا
 تت ها زم ]ودل 40 0 م ركوب
 كرلاو ) امركيشمحم 2 رويل او ف هيي ا دنعم برب الار هصل تر اووي اص عريرب

 ابحر برو توصاعلر ابر بولدو راربوبغر برم عايصلاو هلك او مالكلا مذ اورزعم ا تي :
 ولعجيب ل احر كا ذم نوعطتس زل او ويح ا انكر اذملو بيلا يو كيرلا
 راسو ابن ورخب ناطر ودا توست ملص ما

 دابا دلادسعم ونوه رود تيووس قباسو هقيزلا اللا تيما مارب
 ملس #لايجاررلآو طباضلا سم او ا ديت فس يملا هرعت ادمن ْ

 دك تارا ع يل ينل هع منز منام: فز سام تخ# عورلاو
 نعبر متنابو يلغسو (يلع هم اهلا ردي ةلفط م ذ امم خامس عيبرلا ولاوو قاعنصلا
 ك١ هول ١ بو هكا رهف بنز برنو داو اشبلا بارز شجوديو بأي

 ب ريم او ناهض وع قزفنم بصتن سن اووسالا ربل ايرارلاو بطلا لكلا ئّرك

 | ات متدعد ائامر ربا بولا طصاو ا ربربو هردو هربرت اومسو عض ةنئلا ناضل
 نارا وحر لمس اني هي زرلابسانورز ع ةيسن دس ندا ١ بناوج صور ١
 يلح ل تسال( زمن ماحلرسارذاو ثاقح ترم ايا ب بيلو هيلا
 مرائعلازرمطّملاو وبان وت العاج توري لاقسد الاعسم همكم
 ةركدانلدلا# توتسلاوا ثلحلال  اهاعد سانا ١اهاكد را هقرسؤم ان تو ٌ
 | مهدلل اعدرستابو تاوص 1ع شكلا ٌمضيابرترلاو هير !نمدرعر حلاو ١ ماركا 1

 دلولاورءزاباورازنا 2 (مرسلكمو لب ات نار وز ع تاشل رؤي بح لك
 ْ | توئرازبالاورّدملا ةريزابل اءاقلاو طا اند زباب بزعل ألا

 وشب ىرزبل اوئبو اسعد ضخ يزج كيزبرعو . هتك نب ١ دم منم عاج نمت د زم
 ءاطعزب ويزن ىركى رزلارب او ملا تيسست زسيو مم ل١ اوبسنت بيم هلك يركم ير

 | دالال دز" لماطور لاو ازيك او ريل راشتمل تمرر رسلاو لارا 1و عابو



 "روب انتيبتب © د اصص اكوا باغ ', يلخعل !ايصغلا 0

 طن احلا ديجي رخو فدانا ص عءرزبو ادد سوهو دلولا ريكا ( ا
 عاس لزلاو ثدح اف اروص الا بوما نررحا بعل تورزيو ناثدح 007
 ار ماشهزبفلغيو ياا راني ذ بيني او هد داهبلا قلم تر ىا ناعئكإس

 كا دصزد قفرعو فيولا دريل ٠لواكو اًوورمن مه ساو تبان 2 اصلان
 ولست زسازسل ع زبر .ءاججاسا )ابل عر كساس لج يرزمان تعد را

 - يريسلا يي نب وم ادع نئدلا نباص ماهالا ام اناروك تان
 او الش اررعل ليل اررسب ان طنل ا[ ند اهات محزفل اور صو سمعو لا

 راس انوش ادئباو درابلا انآ رسلاو لحيزس از دع انل ا للاو اهرستال
 داطرا ل اليصرتلاو ءاشلاو باشنلا ءراسب يللا و 0
 تلا بينغم سرد ارعولط ١ ةيرسمتلاو العلو ابوح اذ

 هانئ تاهالنو 0 د[ س ىلا تن مال ير
 لسنا 30 اطر ان يرد ديبعرب ا روهازلام قر نب مساؤلا اود) ام ||

 1 7 نباو نوت ( هرب نهّثلا دعو ن اياب او 'ةسعلا

 دريك مؤ ا نعل ادرك برج ]و ثويعب انسب اب ١ نامل ساو يلا ميععو هدد اديبع

 سكحلاب ىاسلاو نؤيرم نوئرسلاريلولا:ريدخر مهارا(يرحاو ثثادبع نب
 صساود #١ ءلعروسابلاو ةعاس علقت الئ يّصلا 2 رثعملاودزتسل الع عهدنا
 نبويزبو كرش د ح اولا ٌورئلا در اعأ نخاونلا لح اًنيْسرتسلاَت لبجءرسايبلاو
 هيلا وضم ]مازعن الز حالا داس رسبو ثدي بؤملا ي قىرسييبلا تا ورع

 ارا صراط معنا دارس ل علب رت بس

 "فاعلا مب طول يشماو ترسب يردخ لمرو ارط هذخ ١ قش رستنباو تور ف

 در مز اهير) اوس رسال اروُسسملاو 111111011111012

 نااروذ 0مل ايرسب لمع قبلان عرسبلاو اولعأف سبابلا ثايبلا_تدرع ف ارونماد
 لؤفو دوم ىركّس هرساب دوت موجو اهمادو ماب زل 0 مر أبملاو

 دعسان طلو بارصلاو دج حالا[ يرسل را بكذا
 رسل خع!ةانونمبد اشير 1 دا اعط راك ارت (ة حمال
 تلبرو نحل مف 0 مع مسي مب ونذَن م بلوم م طخ

 ها طف تدل املا ثولملا زعتر 'ق لد سوري موعد
 نون زاعاي احل ااهزن ل يخح !هركتسبب ترعب بزل اهو عديو_رسكلاب ةوكسس رام
 اصر درراقل ادع مةلسالا ميه لأب كرش ل اول :ىل ارسآقلاود) هر اج
 ارك ذ ناضل ا دكر ولسا اون !مافلا ةديطحب بساازكولبجلا

 اسس 32 و يسسملاو راشبمال :راشبماو هرغ 0 0
 قسح و١ مفعول كي امزد يهب كبل هالعبامو ىرشملاف مسالا
 تبني داوو١ كقنل راهو ءريزملا:ل يجو جودت الطلامللا شبلاو نمس اجار

١ 
 را[



 جار نا ددهعارب ةدحلض لع أو اجب اعص نورتسكو د هرسو لوعبلارار>
 3 قررجو هع لفلم مورو نون 0 اوربح١ 0
 سسقالاب هرثبو سانن اطاغس برغل ماشلا ه شالو ةيساشنلا ءلذغلا م. كحب
 ١ دو ء ابوهو لمح اور شمل اررشللاو سيك نب وأمس راف و دن ا ربع نإ نوع تز ابح

 دجحا نودرح داع ارحو 5 .اهيص كورس سو سلارئاباو ميلقاو لسو احزم لج
 ثر رزيرش ععلتو نوير نويربلاردننتلطلاو مح ا نبادن'بعم داب

 تلازم ” (ّيلاو نوللاو نلذلا نحل ءروشبلاو ]4 او واهغب نيد ص .صحو
 اوبلاور ل ازم ةارلا بحير اثاو عايل !راث ارم ضصرا اع يباطم_ويزكو ميصمالياراد
 اهيرثسب تيزحا صر لاد_بكر شب انمو مب شساو باوزتالدا لا ناولاب |[ لزم
 |ةارلاو او: سفنب يلوم ال ارئان و مطنو »و ءنيحرالاو وهل :ئفانلاو ايان زمر امرا

 رسكو ,ايلاور الا ورغشتلا) اهنرس نو ترابا ف دجال مورو ايو ا انوماح ١

 ويش اعل ءرحاولا زر اّهصلا لادن اط ةجوتشم بلا بمرهوج ا طخيو هدرّسل نم )

 عب زك ثانكو ناقكو ثيوحب اوبن ا ووسد ىننفل وسحر جوب نورشسو تيرس ب ص
 2 يا ندا ظل نا اد نونا عسب وهو سلاف درعلاو ىتفشلا

 بيفح بز عزو مدا تشم 500 اء يرشسو يعل ادببمجو
 بشثم يلا مدل ١ حالا دعو نبلاوناو ىز اهل ١ يع: فوعرم
 عا ذآ ذآ ا ناولببو

 عض مق رضلو هرط ام هرطف ىلقلان مو راصبأ جلعلا سيك ريرصبلا
 صن اهب ارا ظنا او همس ]هرطن عضو هرصرانصصراص سكب ةراصنو لعل
 بلقلا دمع اهلي ماعلاو ان رص مام ضملا ١ اًصعب ماضعلمر !او ورصايتو لش

 :لرتس ممل ازمسواررخ#:وصبلاو_ ميلا ١ او تبل قش 22 نيو لاو
 فيو صروةرضاب و ديهشلاو امي عب ةرعلاو طو عربلاو سملاو دامو بلا
 تفلابدو قرطل ار ثكى ا ارب برعم هءاداصلا كريو سكرت >مصيلاو

 نصرا ضل ارو صايب ارو وجر قر اجو مطل خلا ضر اوبأم ترالا فمي تيرح
 تلزم دالغببو و ماشلاب دوا ب صيو نيللارم ا مالو بيطل الا
 20 لهصوند فرعبلر ع اشلا فلج لاباس نمل

 مصلاو نطل اع نييوا انيس اجإ ام ناو ىصتنل اكو
 اع لاند ابن 1 ا عد دلما هرشعلاو نلغلاو ظ
 توتا قطاف تلو اسوي عنود لحرورلا دوا

 وب او قفتلا هيسان ستكر ضو راسب يو و١

 ميسا ملت صار لاو توتباعص 'بئراضد ال /عبعب
 راو مِيْبِعجْمو هرج او يل المرنم اول صفع و 0 11 كد و
 0 اولمو ناوتد نبض دخ باتو رهطت
 5 ابا متباحالذ منيب بارا عصص ةقانل ' دوم أنينناو جصواو نبوا مصممر الا



 ا عنيكنل ميول ادا تاع 4 سملسلا هع ١ 0 1 |ل)

 اان ءرطبلا اررهوا اهب ام , الصم همود بهذ 0

 211111111111 ينل الاييحا ليو رشالاو
 يو عصنكو طسو لب الذ هديب ن؟ ودل ا طمد مزعل هل الهم و لكلا جسم
 ابو طاب ارب زعل طيس او ر اطل او_طعيبل اك بحاول 3اس مط ع
 ىهو ” سولو ىو رم داس ملا باعدام برطلا [سا دم لذ

 هشاعم لع مطوو ا تف نووع ل خر عزز ورا و ]طب لعحو هشه دا طب اداب |

 دكيوح تفتككط سل نب ورجا نب نو اره سكلاب ]لين مد بهذ و ترد ىلباو
 دو نالت دنقل نول او ا الر را رتل وصلا رطملا
 نم لياقلاه لاو لقا اهب ال اد ماخلاو هكر ا هسالاو كلبوط ”ظندم او
 د اطل ال ايلعل افشل اطسو نمل ملاوي لاب احلا لحو طبالا رعشلا
 ةاشلاةر اظرو مم هل شيب ابو ارد هه ىاركلاب] ظب همد به ذو اوصلاويراغبلاو
 ىا د صلوفهو انرضعخ و _ئئاح و امابح نوط رموش
 20 2 337 ا 0

 اايلا 3 ١ -لر

 هالو" اطأ نكات 0 زيلاوا ١
 سو ردلاوأ : )ّ او اعبراص »و نارغدو نارتو
 ا اوغلو 1 و ارلاح عانت 3 0 7 و

 ل يد را باولو ماشلاب درع هرمنا

 م1/ اوبال عا ناذلا[ىالاعءامورعبلا م باين لم هزيل يمل لرعباو لول انو
 | مظود بلقو هذّويو هَدرو ىلسل او شنو رز رلطا نطيزعلا بح 0

 ا اؤثعسل اوه الع الكس !ا حو هده ز ولام امر ناو هخ شل دحوم
 ادع ندعي اهل لمالس ءاشإج كا دم دل نو

 طرثعب عنو مرغارعل ارسل همطت فبسلاب ثكعت مدع انقر ركرجرسمف اد

 ةعئرلا ايو مرغرلا شيد كراغب 07 ن1 او هادم واطمو زيدربب

 مو جخبلاو اهانيفس اهارفمد قنا توضع ديو علا الات زنب_طمازم "”هرويوٌيلا

 عرزلازعبلاو هجبرك ةئأ ارو اوسلبو عب زعشس اوتو طم ان ج اهو طقس اروئ
0 

 رويعبل سطو دوا اها برشم تيثكو يشأ ا .نعرعن 0

 ٌْ اًوجالار ا ناصلاللم بئلونصلل
 أ سفنلا مخ هامل ارو 0 0 0

 3 اَقسنسِو سرح ضنو مرغعلو تازوتلاو طاح ع

 مكر مول ب غمرس قر غر كود 0 1 اير وشعر جد
 موس انجونممرشاراو اينرل ا هنسممس املا حا ناو نزعلا دبع :ريواع 4م ةلالا

 تق تاو رهط تنزل الا قبلا هتسائج الا تاز ظ
 ٍإ
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 اها عجب اس اف هروهانو دوت: دوغ نيقلو زو امامك رةاورو نوحي لد اص

 نوبل فوفو افلا يتق هادجلاب ضار هاو جاع |مرب حو داوو بحاص
 ٍنسحارفنو ارب لحرل او اصير يجن وبلا ىو رزمك ب لما 70 مناع اطبع دعبل
 7 1مم ءاملا عم غن ضرال صر 0 ابحر دال

 لن سيلين وسب درر نوفل ًَى او مشين مان عع ن ىلاطو

0 00 
 دسالاو ف( ١ ”ىرعو اعلا هن

 0 0 ِ هم
 يريعبل او صد أل نكس سرج ىورعلا ماكس مزح هدير ماح
 ا دووكيلا و َملاب كر اقبلاو تين نارعبسلاو اهبعل لرصَس
 رعبلانوسعو اكعبزولا ندعو فب اهم او ريح الق زلا بال ا
 نسم تر ؤاع قلاب نوطسلفبو ثداملا ىدابصزع جرح دوس ا بعصلارم برص
 تورو نافج برد ضو رؤب جضيباو ا لحيادا قرم نون با عقلا و ص اجلا

 ىجلخا نيب الربو هو انهرلا قعنؤ ناتض زفت اًصع دورم اع ىدد أسد زو

 د وساؤنالاب نصح نيغسل يق ءاممعلل فاينل هلل ءعداص هزذإ:كتفو هوبرنا

 فمع باش ىدينادب كيب يزلو يس: ورع سو فيمي و ارترش
 لجن زصعلو دعساول اضم را انلاول لالا َءْرك وسبلاو

 ركن ال نرعلا م 0 1 ادعبشل هتك وبل
 مهيرسلا ل 4 !وأ الع مم ارطسووو هي ايو راما ابهسلو لو

 ميلفو عل اريل وداني دعو هايف ج 1172 0 0 6

 1211111110 ركب هانادرلا هراافركب 29 0

 ركلمار ملعب هلعبح ركناو ركب بام لع ةركنر ر وكب ع 0 ْ
 لعل 20 اور كدمل اك تب عيل كلاب ولا املاو لحم جلو م وعن ترد ,ركبو

 رواد رالبلاو عكا اانوا لرش اكل او عملا وينال اهبو لك ملاردلا
 واله اروصلاد دال ار ءارزعلارسالاركماو تابنالا عررسو د اكبم عر اوكي. عح
 اخاه ة تن | هطعنكو لكلا 0 اًحاو نطل اترلو١ذ١ فاسو ةرامل او يعلا

 لل ىشلاو ا انمىفلاوا ةقانلادلو َجَئلابو ضلانو ءكئاؤلا ةحطاقلا 1 1 ةريزغل ا ءاع سلو تينفلاد لح ةرجنو
 5 «0لزنمل ىدلاو ا وبلا نب اود ىف نإ | ضص اختنا زباو 1 جوبي ن :
 0 : نه يي لابجو فيشنلاةيلح د قلحلا تاوكلاو رسكلاو اظهر ايو
 ن اًييضشه نات انياب ةكمبورطبوا تاجرحر وتس تار او هركملا |[ اعي بود

 نيلاب نصح نعكو ره او ارش تداوشلو اضيا ءركبلا ام ءام يرض زعصح وذل
 نصا عاجل لق هاععلا عمرا الاف نعي را مرو

 لئاقفو م لعاب 2 |ولا ٌممسسلاو ةركمايا ىلع ملا



 1 وربما جنرال 2 اب نار ساس ببي
 ملصاو ههعولُص ل 7-0 َح ا لت » ساكت 1 أ صنبو نسف مري مزكت نع
 نه عده عده بحاص ل اممراب ارغن ميزاب لاقف كس ام كاقخركم ىو ءاسالصر
 مبضبو هركب نس ترص ل اق يرش ادعم الخ راخصلا اناس هليغل
 نيسلل قرِصلإ لمحبي أ ع معفر ور اخاو افاضم لا فؤحم نس و١ نب ةدار اوا
 لا راو لش لوا كر اركب دات 3 امل ذ بلش بد هوت
 00 ١ 0 دال تلو هالو

 1 قطع ع د يونعتد دحر هل 0 0 ادلع
 نآلل اروهرلملاجرلا دبوس انو هر اض بل اصلا يدم اعل لوعت
 يابو ءنيرلاوأن داعم تومرلبر احجي هز دانبل ابار جرتخل اروشلاو ون عضلولا

 رول ١ نعي عج عبصالا_مسبلا للام ىرلاررنبلاو تقحر ادن عججالغلل

 ى١ جساس الجز !'ر وبلا مور صب لري هوملا_ 2و 7
 قولا هدب دره د دابتيال رات لن عرس ملمس كر

 ناشالا توغو ريح اكد لاا دسافلا للا مناي رب عجد از لا
 لشد الملا ارمدا ماطّمل و هرب ابلاو ربابل الر جد له ضر هل | نمر أب امو ثوم او و عجج او
 ” الط للا 'و (كروبل او لياحما خ «٠ انا َةَهانلِإاب فبهر اعبرنكر وس

 كراولا عييرلازب نيسح ا بش هجبلاو جوست اصح ا يرايلاو ارابلاو
 خس

 اليم عبط لوا هنسورخ مالو س هج مب ايري اح لعرو بر -و اد سمو ىراخبلا
 .كنماان درابلا وسور وُب اًسِينلا ىرابلاصننب ئمسحما ايي روباسينب هز أو

 ةسشنلاو ةريزجلا لاوعم علمتاو ماسلِإب ةروكه راو دايفس ' تءانانوكس كرابو

 دعم للا هيفو كروبلا كسلا اهنيرعب تيضلانةرولو ايون اهر اًباوىر ام لعن ال

 دوحبزب ا يراخ/ يس مان او ىنر اح ءاهدارو هز عو ززعل د يعزب هخانناو
 ىلاسل ابان دديج اب ىوكسع برع ه قروشلو توزحاو قاه نب او نا_قلبل ار اعنب او

 تس ناروبوا بسن ماعط ِشاروبلاو ةأعاللزمر از نعرما يرو زلو يراوملا عرب
 درداربعو عيج ا نيش نب هيي اروبلا دوب اح اقلاو نومأملا جوز سس اننازيسح ا

 بج هر او سيطتل ال لكك ناك هووبلاو و د
 هن. [ءو ههحرذ تلاد اَنالت تاكا ذا امزال الما ذ ل طبل لفل ار اينضاع هئانلاو

 نا إل ار اوبو امل ابحزم اهحامل ضوعيل وْ رك اناا دوت دهرا انودمم
 غلا )| بدوي لب هالعمر اذا خيا 3 دعا له هاوس

 تش الىزلا و ادابلا ةدوْم نلإ اف ) دميل ا بركلا 0

 0 او انو ةرمرل ال ب و «بيراولارْش 0 ام لاد_رسملا

 ل 4 0 ا ادعالازم ىننعللا
 بجلد و اطل ون فيلكتلاو نابي و فزَعلاو بوككاو بحل اد دعبل او لام او

 ني طلامولا رب ندلفو نكاوكلا ءوض هءونض بلغ ونكمل ميو اغلى الار

 قد



 حسم

 سّملاميس رورو هسا ني هلا اا ار دبروو و
 0 يلا دس مولعمال موال ارثبيبطلا و َيلكلاو ايون 0
 راج الجو تايرصاوحاوش هديلبو نايضزو نور نيب يطع دولا أم ى اها بركم
 بيلو رزم نسجإكو جو !بيط تنرابلاو يوارعيو قارب هبسنلا_ه ود دوو ليتم اردو
 5 كيو ف ارب: ئواقر اماسيا نيرامب اهرلايدو درع فرو تنساب او نيرتلا

 ارم كاز هو تنويوتم جيلا وطلاو شعم تكاطأف او غ
 سرب تو لطد بام جرا ب لدعل اورجلا عا اّسو تلاوآ بام تسوا ب 5
 دعك نعتساو ظ011111111 0 صلو رفا ةديسلا عدهرلاو
 5 0 اسحو ع مه 00 ةلخا ىف 118 0 او عَ
 دوعرب وأ لا كرو مع هامرؤ ملوح اقوى دل او ٌعرصي)

 تالين جبار دلعع لا اكو عم انو ناو لجأ "ىلع مانو ل
 | فيشلا,رن ادخار هابو ُباضا دارت او التم | تو اه شا رخل
 ا 3واتوع قلو لماع تبهذوا تل تيكر رتوا ثضن أ لبللاايأو

 دال الور روماب عوجلبلاو ازيا اءاريعش يزوران او مالا يعش رشا
 رطل ا سو يلج او سؤلاو ىواولاو نانا و ةتنرم ا عاوس خلان هرديو
 00 كسا الا ا
 ووش دقو واج اولاوةلوطل لقناو هلطصلا تول: هنتخأو يرشلا»
 كير يلق جراب عربلاو اسنب هو ماطسبو تيب نيب د باكر اببرو اب
 درب جرت روحا عال اةريكو ب ال عطو بلجيو سلب أنو سرولا ئنهوط | نيش

 كر ودك ساو م اين تد ايباو تبحر تما ءاس لسيزإ لنصل زب
 اصعلاز ءإبا هنسبت صبلا باا ومش رأق 0-2 0
 اومس الا وم 6 ١ مراثلاو ١ ار انو يلا هدح اميلاو تيرط

 7 او س اهنل نم | رعتيسره .احرل 5 نا 0 1 وم 1

 بتلاو لواعلا ب احيسو بيزمك ل عفلاو (ىزو بنت اك 0س
 فضال ترو كحرر عشا لوص إو ن 00 را 17و اللد

 يار حأت ا ل اتءابج
 0 ٌبلو بحاو ل امتد 1

 ترس عاب :يرابلا نيل ىلع سرجحو اًِنك يو ادلح دوك عوذلا لحل ٠ 0 او ضأن اىايخم راج للالعرهد ةراي دل شو باو فريون اد جا توجلاةدرت هو هقطانل خل رمل
 ملم او ناروتو اير زيو رتب ظعلا ور ارل انهو نأنرملا نعاور
 0 - آو هن ارةواروربوازن رطع ىوربوديسج الايزو باو دعاس فلبزعّرب ال

 0 0 أو) دصقو بهد (هتاعبص اذاف اعاسصب نا لس

 ظ
1 
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 انعرلا اسلام اوانلا مرّرقن طرح او (صِلابو مطر ام ماعنلا

 مالو ترم 0

لاعد او ىطرشلا 1ك دو ك0 واب ةيغ نارها رويرلاو
 .٠ راو لتملا ما

 000 الى لاو سارع ريال او لقلمتلاو لزن شن

 0 ا ا
 ا دروس نع ناتج انينيشرر ششي و د بدر خشم دهغلا را رازناو

 .ٍ نابيرتس اهو 0 نّيتش ناوطلا 0

 ا ا بات
 نايلغلا كم كم رارعتلا نيلازصم 10 ايس ار ظ

 ليلا م كفج هاما انإ الات عسرم نوت١ باعوا معنك|عّشلاو |

 لافيعلداخينلاو لوبلاب بلكلاو ءاماث باعسلار اوت ار وعسلاو ىزع و قم مو اء عتنو

 جار فلا 1 ما عر هرجو راجالا

 رار ءاملا عر نس وريمس ] عم ارو عل عش اعم
 امو يااا تنحل طم : 0 0

 5777 روع هةان مل علطلاو هنزل ا هذنارعش هد. ع
 رخألاو ورك اقدح رعتلاو هل نزعل عضسل 7
 0 000 موكا 2

 دأوم نيوبالاو دادغب ةدقشلا ئالازعو ءاثلا

 0 محاور بطاح ماروك هاما عدس

اصرنا و لمعت تطرلار شو بدر ارّومم او_تم ٍئرملاو هعئامرائلاو تاو
 3 

 "عرضك هان ايعطام وعل او ايلراريع امراصو ١ تلح دلع او يلا ةحدن

 ش ه0 و(سيبستلإر يتسل !رتلاو ضرك نوم داو

 || صلو رومصيعلا ررخصالبال يظنماوا بفك ناو عرهتس ملإب كرم اتلاور ما
س أي ايد قكعلاو يوك وقنم + عوف ناضل 6

 م اهلا عراب دو ناه

 ةفولكاب ويلا نرعو رماهتب عع سعو اهي زحا © عي اب «ربزكو
 2و ظ 1 0 ةرااماغاد قونلادنع ع 3 سفر لجراقتنو د ناَرو
 00 رلارمتمللاو ءطعن وتشاكرلاو بلص رار

 معداصو هْئِئزخ نونا ار دج اا

 مصيصلا ب ولسصو قراولا ام لطم 1 هلال امحوو ران

 عبنتوروباخلاب َنآَن ”مولفساو ايلعلا سيتنو هلايازج: تع رئاتتلا تناذو

 لوسرلاو نارا وتل ا داوسلاب هيلع
 جيو لفتشم نر .اناو .موقلا نيب

 2 هز 00 اد ان م ملاو شح  هرالاو قاشسعملا رايس ةلراخا
2 | 

 وسرار ام ويم ذمو ماشلإم عار ابو تراعارظنلا كت رناو ةرموجت
١ 

َ 
 [مل اوربا 14 مو علاو , تبل أ نب داب نم صلرلا يدرس
١ 

5 



 مرللرن ولام بولقم نالذ تارائابو ملياو مْرلَعلا نمب ةسرج نارا راسو
 اشم نإرع ةو هاّس نإروم الذ ل اقيو نا ءاروام عين ميد !يضلان ناروتو
 لب ول اروح بو #ن طرود بعو زازمل !دوح ا نيدوغو جوورفل !شح ان ددعس
 ةلاعا سامو نصرآلا صن اطاام_رومرَتْبْلا روس دعب ]عل الع م وادم ار ب اتناو

 تثهوحل هر اومو منتنرل اري سوسو كلا ميال الحر او (راه ساو |. او ىواولا

 عوم ةدرسر |َسْرَلا باصسلا روهانلاولىطلا مانشلا ىرفوتسار ضف انتي حب
 رسل اب ثيلاو ةيرملا عيوسم ا ١ سارع علم هرجبنل اهب أتلاو مِطْس ىزؤلا رجلا

 ردو ليو رت نيدررحو ز اوه "يابت يزيصك رينز مو نيلي اح ا صب رب اهلا و ميتلا
 (ىب اب سر اسوم رم ١ يربك رن نيرو ىلصب م اقرهو تام ثري لروطلا
 7 >اناقو ب بطناو مازال ءاقلا_ملبطصخت ؟رانلا

 كر هزاثاو ل تاق لّثتو هراثكه مد بلط عنك ر امو دروس امس 1!وراثاو اراثا ج
 هّتلتقاي دبر تارائابوروروثلارو روثلاو لوتقيراثبل ثاعتس ار اثتساو هر ا

 رلطصاوترائاو هاعفس الهارب ان لف تيراكابو هرائدررب ىج_بلع الوم ياش ١و

 نيفمض و_لظهجورزففو حو عوف عرترار جب ١ فتم ىر ان ءشع تكر د١ ترانا
 قحاب هراجيلاولاس ءالاو او دان سسسم مولا و مربط اع عججرو صصن لوم الا

 نعللاو يرن اور مالا نع صلاو عنم او سبشل السبح ارجل! بيرازم ا ءام اهون
 ةرساواس او ثارباشو بظ اورباثو كةكه١1و ليوثاو كالا وُسلاو رجل ارجو خطلاو
 عيبصلا حلاو يضر امو ١و جربو ضال هين وزوج او عروئلاد مييشن بازنو ءليرتشانصرالا
 صه اظب لاح ًارسغو ببدحال او يرعالاو جرلاو عضبلاو ارح اسسنورابالارر شو
 اكس اسو غصاب سس سو يائس ل مولا اوعطم ١ ثيزم رزبدد ةايريشو هلم
 رو زب ار زج و هقانل او ةزرلايمولت عمجوملاو لضغم او عطقملاو سلم ا لسكر شل و
 باتئككرم ارا عهر تت ائنرنعتدر'اّساو ىكيفن ا حرفك رولا تربو
 محو ىداول العم و ضرالارذ هولا لاب هرصلا ب اضف نم ثاركمإإع
 تاّشلام رووا امعطّمل اور لع بلا مو ىرفتلا لوحاعو ؛طيشدوا اس العا

 تيدوا ناخب برت ردد ضورعلاو عسسل يعلو ضغلا ! لصالا يرلخلا 01غ ادرج ال مزعل! يللا خال لول خباب | هطلض يل شمول
 صحيئاو ض/علوص الا ظدلغ مابربو در عصتم اعارج خصل يسلاو ماسلا ىرفلا ىعاو
 فور يرجو نالريزبدوخيعد ب اناوذ منعك م نار زو لك اقرا ادخن
 د انلاورويرلاو نارثلاو هراوشل الم ريرعلا توصل حردلا هداخرر جن ص
 ٌعٌيكلازحطلاورازيو_ر وود عرززتلال امزمةريزخلاو ليلحالا دعس اعلا ٌةأشل اوا
 2 مت ا ةارلاو لكلا# اروُرثو هراريو هوٌريو يرن ى الا ثلئهر بست مدلا

 2 اوعساولاو ميز لا/و بوسلاو قيرعسلا ذأ اوور اًيولاو ىرال م/م العلا ْ
 تكرر اهتسو بسك اوو ار رنو عابصلا و رادرملار اثثلاو ءامل ار يكل باوييتسلازعو
 .نافم ابززثو بيسر اب نام نيعتصلا م سكلاروي او نسر ابر الا رسل ان هر اسال او
 سو رش سرئو .طيلختر لكألا نمراككة أو هدي دبر وم لكلا وك هيل او هاير رين



 او ارك وو ضن ولا ناوجا نع اوفس أك ص رمل ن وكل عب ل

 تا لوقو رك ج وعر جو توفي باوصل و 50 عرعسقل 0 ل طرا 00 و عمدد١ ا
 0 'ىكازفلاب 0

 ل بشل انا ريو بيرلو لئاق ب 0 لا مر انتر جاو رتعتل | بح
 سئصلا اولا لصنع لاو لولو ندا تيما اورصعلا لصرل ار ورلد |
 نافنسكبو جراخرم ٍبَملا نافتكنيئلح الن اروم شل او ناوثلاو نولورلار ممر

 ثنالا 1 مل نيل كا هي

 ظ ابب نحاو لبو ٍبطعلاراضزيونعثلا بوزن رايخال لرسسج عنا
 عشر نمل حاس دارو بمر شا نام وعزم نال مس اكيرلنر اد ىلابف اريانهو تمادوإ ارهوعموا نانسالاو ْزيلاو يعم 0

 ثنو نيل يئرعلا هرغن ىضلإف ىزختلاو مزعيرسك ان :لفو دم اصّرس ل شار لث

 و هلهسلا يدرطلاو ئصرال لزم ءيحانلاورديوح ا سرت سيعلن دو اهم يزف جبل
 همز د ئعترعتو غشا لصالاو رع ااوزعت ايدض عضثتننو مهئوتلامداغلا

 دحاولا نك وتم ياار وون ارساو_رونئموبف م عضاور وا ناش ا تيوس وزعت اف
 3 الضا ضنا يأس ع نول ويعلم ةيحان بسمو رم نمل نصحر وصور

 0 تو لاهم اياد عاسلاب يو
 اوس رت ارافثم اود شوا لرخأ اق اتا نبع يا
 اخو او انولم خخ رب هر انالخدي نار افنتسال اوشا اك نودال ١لجراو رولا 0

 2 0 ال نلخزمو اسس هرعتو_:لبب ٌقَرلب ىح بز نيب هند ْ

 و اك دارس ل
 2 راكم ووش دعا باحتمال و اون دو يشد ! لمح لحم
 1 ناسللاردو سار انلحو و ل شلاوةضشل او بهزلاو را
 مدن موخامرع ائلاو ا مضر اص ياو شل ا لولو ل دس اونو لع | ةدتنع
 ير تالا وك همر ب و تسو و عملا 0

 تسلا ابا وجنخللو لون ل حر ١ ازرع راي ١ للا ضزالاو اهم خا رهبشلا
 :عضمتع تالب لس هزاز راع عربيلاو نوروثم مودورشلر وميت تعتمل | ايو
 ظ 0 | رولا بز رطبا كدلاو هين رتل للا
 راو بد ةامدلام لمراد عشت دقعو هرون ضف تايتلاو ئاكد يزل بينك
 نيلاب ترك رتعلابو دارو ثم يعم ليدل اع ناو صا ارو اسوللاس م اكلاو ءلاي

 سنت ف للا منول عبد لوي ضن زب امو تقم مل ادنهر د رتح ةج رو
 بئرولاو نايوي هاوس درر ارا ناوي و اور غلا هر [يسأاووزاح
 لكلا ن تووشناو نارزنلا, رولا مدل ار ووو داو الفلا زير ضو عوطسل"»

 وو راؤنا جامفالازم يعلا ةعلتولاو ا يداقتساو ةروثو عُمر راو تاثاد

 "ا هنا للا كال نزيل هروئمصراو تاع و عرج نيو مريشو ه هرونو راشو نانا جرولا/دو



 ل ايدو ليرتسلا تروكادل اراغلا نمو ليل صو ءنيزم دالي دارو ديعس نب نس | مرش ر دايت رونو دي بناب ماعلا بوت دسل ا قرا حلل ئنمشلا جو هونم او داما العاجل كو زوظل لص :١2 ضايبلاو بلوط ف ديسلاو
 يووم امو ندم اب[ بجو يل ايش هاسديع نيرون لل ل بج ١ ساد لكط ار ل
 | قزاال هيج غف ءلىوهام!لرؤد نالدحإ) !باوصلاو نركض اذه نإ مالعالا . |١ ربالالارتورعو مالس نب ديبع إلف أما هود يل يعيب ام مارح شرما يصصلا
 اًعاجاذح نا ىربل موس لاو ب عوز: ) لو اح ار عرج زل ا سيل ئاعبلا ع اوّيسلا
 | ليس نيفراعلا برعلا نهتاوطنعواوسر كتو ر ودل لاقنيعص بج ارو ىلا
 | طنف اللول امرعهيرل اندلانهينع شلال ت كالو وزرهس ١ن إ زحاكخ ضرالا
 ماخدنبرلا |هادؤرعب رون ويس اًروومو عررغص هلبج يل |يثب ئمٍدحا ىلخ ل اخت شلا
 ظ رونلاولاو شمر دز فر يربو ناعنمو رولا يربو لابس ارودو نل سرع
 رب اشلاو نازرملا هراوتلاو رثكل احرو لاهم رونو ىعب.انن يل اهمجزب وجم نب
 || اونو ةرواَس ةهو انو صدال ارثتت هرزعبلا عّبملاو نيحلا اطيوسكلاب شل او بزئعلا
 | ريوثلاو نات هلع نبويصسم يخاف قازب_ر ينو لعزع ثحب نارولار ونورشاو

 راع ةوص عير اًرووحو اراحنل ز | حوجبا ل لصق
 1 تبل (مرادنو اتنل اه ه/ذل ل او اب تانلاراسلسب ناو نولاو ثارعتسإو

 أ سنعلا نادرا ص نمر اجاوهو فلو ناكك اياك يلا لاو
 | لو زاد جو راج ينعو مسرلا لك اوما ضوحربتسو | قام احر سصعلا!و
 | ناس الاذخاب حالصوئ باغكراًوج او نوص روع ومسك جو شكر يزغ ني هل

 " الغلا ملا الر عائيشلاو لجرل ١و دوض ديحلاو رمل او رسكلا تدل مبخما
 | ضجوبغدد اهياروجد برقم او مطنعل 1 يا و وعلو | مرجاو خطو زجر حر قفلاو لطعلا صعب درس رحب ينيرح اهلج

 و مجاعة هاا مالا لعو رج او بحس ام و مرعم هانعاوا هس ىسح
 0 0 ل با مناور از نيلشلاو سيلا
 بلاتقلاو هجر لخدتالت لتو اروح ا ساو تباسي سجل اك ت اعل كو لش
 باجر او زص نياور اس ني 'و ملح انب زر ابجو ل بوطلا يوملاطعلاو ىج ريع
 : موو ىاطل١ رابجو_ر ابخاو عرسي يلع لا ]ول ١١ اعيرحالاو فوتب اهص
 1! نييوهو اح هيلع دمحال شرياكوذلا ليل او صلو مّينغلا لنوطلا ]او
 21 وا و م سرس كري هور اقللد هربا تنام بسيوربجلاو ورم او هور او ير او تارسلف ربجاو نيتروسلم
 : ولسمو لابرطو لاع رخو لعابجو ليج 4 و ليومسو لع ربجو ليترحو لير
 اجاو رسلتو نونل اب نرجو شح ناين و ل يجءابلا ج فدو لج عهةلئايلا
 كببتم 90 ايزو دزعالام بيو مرو ل ط اناو رولا ْصلابو ناكل ا انغ

َ 1 
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 | سكون ءان' موب باؤكر ابجوزايجو والحد انالاعن ىشل او ماكرلام نع او
 صصضخلاب ةرابج او رابحوبا ىينلو ب اهم اربح نيرباحو سامزر سجنا

 ا



 دناسكو هوا اهو ارز نب ةوانجو مالتعملا اهي ىلا ناديعلاد كر العرب

 دقلا دنع نيرهحاو مخ اديعزب باقولا دبعابرم ارروهو ١ قشسدب 0و و حو
 دود اهسبنبو ىبكإب كيج نجل ا دبع اهنواضرا ىفاربوج ا يلا بسيسو تايروج اد يؤ
 فلاقيو تح هانثل ام وؤل'انوكسو ميج ا عر ايو حو اوس و دهن ىلع درع ام
 ردغصل لا ٌمسرامل اب وجو ريعّصلا بل ' لسس هانعصو عب اها كو :ان هاير ايوج

 نبزسجلا_رااهنايمدنوريسو عاضولاى مل اللا دَنَع نب رهح) هاوي هابوهو ليس راو
 ]بلح دو راسب اع نيريغ انس نابيص, ان ءحو ىفاوينسل'بحاص ١) رعب ديب نجر ا ةبعانر رب هو راجل ىوار ديبع نب( ىرسلا درج امس فرس لك ىع
 وسوم فاو دحاو ركل هلابجو ان بجو سمر جو ايباوص ثور شكد نان ١ زبأحوإ د وجو ةدابجحو جاو مسو حلل جو '' نب ءيلط نم اداجرجج حو لو اح ا ارو سدح ان
 نباوزاب احن تسحب ةعياك رج اور يزكربجولاو تعلات اشم تولبلا خس ىلإ كتيدهرورشم سائر د وشب حو ناو انجن عجن بةيخد لامجب
 يش عيبجم ورب نيراعنبدحا "نيه و بج نا دنر و بحت تملثخي ل اهصلا

 ردها ريدر |يعاردا "نب او يبجنب دار نب مددادميوب يحس نور يح ا واسع نب
 ممسْسلاو ىرؤل ىو ١ هللا :ب» نيرهحا انمرارغ حاس جوي نعل يرجو نسوي
 تيزبو لجزم سليم نوتسفلا نرصو ٌيفلاب ءطقن نبا طيصو سان يلع ةلجاب١
 بقلو ماطعلا ولا حلا ثوب تاخد رج ايي سزلاو رع وب نبرج
 ب اّبج بابو جالا بش جود سال ريع ١و ثيرح ا مساقلانب ا ىبم نبدا
 درك وعزم ) ثرح راباجإب مو قوشل حج صره ازرإب اجنبي ديد نبيل ان 6ن اسمك
 كيراول ا دبعور ايلا دبحزب او مح ا د عسؤب او ىؤلبل ' سمع نإ تو جور عاش ناعل ن ار محو ثوحيوسلابطلاردورجب نب ضسدودو ىص ال 'نم اع بحاص رب لا نمسح اب

 تابرابجالاو فرس ا بيطل ناهس ١ ةردابحو مروح و نؤيد رك ادور جز نايطس نإ
 لكلاب رج ١ تاناوما بابوا بنسرباملا ثّرح ا ىزاجي ' بيعشوب١ اص انور نت اص ايزم كراوجب 6 باوك | 2 راج ا جس طلاع بانت فلك ج ان اكمو عؤئزب ماس مد'نب زم ايرصتفلا ل خ) ار ديجي يح ا ب اس نم دحر عاش
 - هيلا دراما روج او و اخ ندعو <وم بروما هربو لا متسلااهيو.رعملا هرعبلا دازلا لاب رجب اهرعر راج او عرج نارا اسماك عاببسلاو ماوهيلا روحي م

 رحارخ ل اوّولخلا عمر طب هاعل رادع يبو لاى اولد موملاو_ طم موحاو 0
 ير .|# 'ودراطو وع رد اطلارودي و جرح » و مهكتص ةلرججو يضل ادوخا ةرعصصقلا آلا رنج 'و نادو ها. جاكت موج ا عساولا جم صقلاو ساولا تموج ا مطنعلاوا قياذخ'ملغ لها تا اك اول ص و ةرباز مل 7-1 هزوس مرج او «:توحجب / ىذلا فلعل 00 98 ا
 منح ىددازج هر ةارإ ]يو دهر كم ارو ىتالا دي ار نيت ارحم , ١ رصد جر !بوهو معبد امر رش الضم ههمولض دن شوو لذ ار مطل لصايلل]بعلا يبحر وذا نيصلا مضاد تس | دج [لحرل ١ يهجر ربجو لذا ظعل ضل



 ياو >املاو صيررو ضع و قيل ا ةويملا سو ءبتتلا ةعيساولا لا
 هرب د لنمو رسب عنو زوم ليئلأم عشا رج 7 ار عتسو عنكر جو عش اولا
 2 هوام بهندو ,نيطولغتنموح 1 00 ' عوركو مثشن عض قيس

 ل هضم نطبالهرلع تس ئنعلاو عشا معك ل !١ ثوجرجو دن ب زو هوار
 روي رت تم سا ومو نون
 ف الا برج ادّبو بدرح نر تب ناب دعو ددجد دوج مدام

 علا 9و ورحو هن اهجو رارولا اصأو تعلم ١
 م 901 97 اد 07

 دزدح(ر اش رب ناو | تحد اثورح دفصرقوراب نع مركز اوارز اشئاو

 نوب د ع او رادح,يلاوح ب ن اكمر سرج او حرمك عنو ف اربالام مرمكا

 هررطم ا نب حلا اوابرج لمح نربجو ملحن ىارد رجول عمل نا نريلزناو ارح مركك

 تاز يلعص 0 عشب قىرف بعز 2 ْن داو ب اكو ا و

 مال كيوراهجو !كاعتسا١اب ارادجاوسش م الب ومس دز 1 ارم يح د[ ةررجلا و

 فر دج اد ال سير تعلط ىنل 'ءصخ او ري م اررجو بن هك ب صف ًهرلاو

 د دّيح اورارولاب اوي او طوحر ارح او نزحت بلاد اه درو ر ربحا او مرتك زنح

 فو م |يلقلاررج اد تاردبج او ردبج رصمل اريج او يساري نحو هان
 كرس ررجابب م اعو عابسلا رجم ارزل إو بصش امر اوه او هيرلا بز ج رس رح
 ٌة_راسب نبا اء تركو ةررح ناك ال ٌيحوب !دادجال!م اعو انطخب ب ١ ١

 مي اههذ دمل رطودأعا بموثلا ورش رسر > ام لع عل ارم ١ باتللا دونجو قاهص

 ركرلاو نسما! ا صاو ١ لضالاو او عطملار | دو ف اص دش دنج د اضْؤوناو ِ

 لرغمور ارجل [/لاصيتمسا/او يفرك باسحل !لصاونو بؤر سيو ب انسجلاو
 كرب لاجتماع جا مرديج او لازلا يمل وحلا اررودج 7ٌونعلا

 عطتنار زج اورج عَورو ميشو لا عمبلارلو لانا سلو ميجا جست هلرذوخ لاو

 ا مليس مرزيج اد لطي ملو تن تايرل ميسا

 اليصتلاو نإ اص انا نجم اذ هلعو يروا دان نزع امدح ل

 مم طع يارطأو مخ ىدلييعبلاو »بكر وحلا مود ءيبم اب عنهو ار زيج اع لرطالا
 ايل 0 وسسوزجا هوجو
 ي اءرساركرو اوعي نخاو درعلل عاطم طب ةلحكر مارح لجرو رامر ال تدعطت

 فهم زاجل, عوررخاو_رارتسا لاو ر ار دحال اور اج ال ب وج ا سلا عدتج

 لسرلاو ىلعتلاو عطل رجو ضرال ا ةرهول ا: ل بج ا ل صاري بماوصلاو رخال يحتال يجلا لص اور اري رت لا ص ماسلا نفاع عجسأراد
 تب ديف لع هزحوم ديلي علخما بن ةارل العسر عبل ابسوورع ةخا سم زينت سو
 0 0 ا ا اديإ

 اتا داو راجل يسر بر اييصنل ا ناسل ئدمو (منعر ارا ا/ى عر اركرسو ءئان
 | دح ولع بفرغتادنزتذآو روز موجواموب نيمسااوا ير اصرلو



 شالا نيويزبو هدي يح طنح ا نب اره ]مج لمس ا يوّمنم ديرجيرم يعم و ارطا مهب .,[ قد مك ارسار وبي شنح ضصلام ءرجباو ب اعا ةرجاشس موسلاو نامكبم اح ير رتسر موبرسرافلا رس لعاف هرج! ى ارب باو نوعلنو تلوم ععاجناو شلع 0 ا درع علا 0 ل يح [مو ملاءيهرسكلا !او موس أ دعست نع ةارملا دالو فون ناو هد مو يس هوس
 ثيّرصلا ,اطاو برشل شكد وأم ماميخل' تل او دوجرح ا اعواد لباا نم مامتصملارجآ او حر اببو دعرلا تيومهو وتر هن وصلا شكد أ ربو تن راقرعكد اعرف ام عابتد ك راحو لاجازم كنز برحرمو ناففخو كبح اسر راج تلعدو اجر و ةذل أن اهي ءربج عنعو سنو طرحتي انجل او فنذلا ةريرج او وكيك عر اهجرشسو ١ , يسن لابابارو صراومل نإ طالع عضوت ريب | درر أو مايثلاو بادلل ا يزعلا رت عرجحبلا ل عجيل بح عرج او هلا ةنئلاب صاخو ا مرتنجلا جعل ابو ياعم ءرجنب بيدبحزب
 ملتت,ر بيش و ليسارسنو روراح او ءدعقم هزم طهديجيرب ابقلا 4 روج ]جو | سيزوو عرملاو ىسنالا وازجال او سكي لوغعل او ليزر عوهر سركلا بس ازنامرجرم او
 ارقو سب رجوملا وجر او دحيطبل اب ةيح انو اهرب بيرغع نابل ةرارحلا دينك بسلا
 كرو ءنعط (نةلدو ارعياب هناا 01لفو دل هزح١ عزاهلاو اشام عنصر نسرزحج اورو لعب

 مسهل عبس ام ١ واد و عش ب للام نير ئاومز نحيا اربع غرس مطرح او هرج شف جرا
  فلقاحلاؤ ءاءا' ب صو تريح سرعدلا هدورب توص جاو تاير نب كير ىلا نب

 هاك ءرجزتو تدوص نارئشارجزسو كر انيس اعرج عبس نارجرج أدر جرجا ادرج ال
 ىضتر مة نلمارل تدر ٌعيس)و هاناحو ١ لطم هز احو برخي ارخاو فصلا لبراع
 طورالاربرعو ربرجوباو لماكر وجرح ب امو كك! ليلا زمو عاج ا روحرج او لت زمئاف
 دنمر2 رح ا نوبباصصر كر اح رب او سوا نياو يرجح اردد دبع نب اوى لجيل ادا دمعي !و
 ع فو يلح م )عل اروسو رحب او امرلا يضنرمو اذ ا بيوصنو عصلاو بَل لعنو دما

 متع انتل عورطلا معابر تم درو عنيور تطارده هدرهوه د عج ارسلبو متر عم كوم :موراو «ريزجلا# املا هز زين نصر ) كيرعاب و بلع بحاتو ب دايلإ
 ضاخيارحبلارورجاو صا حاديفاب لام بتل روع «رزجد اهب كلا ٌنحاو ميسلانانكلاو
 ماش هاطعا هرزجاف هرزحائرحات ءلارع يرنابو ثارزحو ر وجو بج 2ءروزج فاننا
 ىو كب نم تيسر بر اور ازح او توه نا وشلون نا مل ناج يعيب ذو ايرتج ذب
 رازجلا هلام و نعلاو نالججرلاو نادمل ضنا هر زج او ةعنصوص رزجملاو رسكل اب هرارجل

 2 ائاهلورابكن رماعلو تال 'و ءلجو نيبز وف هريزجو َعضبلان ص را هريزج
 ضرار يلظع ءريزجو رج ٌةيسشلاو اص ب طيجالو داضحم ١ هريزج و مزج :تشلاو
 امراوو ارا ةريزج ا اوفلط !١ سلرنال لص او زح الل اعرحا نيريال انا طل سايف 4
 صمرصر ان ناعنموم بشل ا ةريزحو سلزنال !ٌيرْس هيدا هم زب ده اك دال
 لشبع لجو اهبطيتكل صولا اش رجرعزب ا ةرززحو سسفنالإب دزحاكر كش هرزجو
 اسيبوم كيوب ةرورصن ب وجو برزم اب هروك ير ثس هربزجو ل كجم ا
 | أهبطاحا 2 اوازاذا طاط لاب لحبو ةماهلاب هزي 'و برر نكسالاو مزمن



 ترززلاو جدن ءاشلاب<و دمي اجب + طاحا ام بيرعلا هربزجو ايونيعنب ت 0|
 نزم بيرم هعرجزم إل لرجل ايبا عشتسم هواوسل ارد ازعاش تاهو تالا | ربا زا انضر عقلا ندر لا نب نم و الوط ماسلا ثا ط ال١ نيب) نرع ناموا(
 نم اير لكو ةييررعو دوش هعمل الق اهب تنب دالبل ١ اوطادخاب تومي كدت ||

 ماصر ازخ لاو بيعماب د ىانعررقسنربازد عيزبدا ندد لزعر بح كد درو و
 ارز اجي د هرازح ناك رج او جعلاو كلام ار اوارزس هرزجيو هرزجب هرزحم لختلا

 دنعلب هربؤجلاو اعطبوا عابسللارزجم هوك اورزجو لاشفلا ار زيجاو عاشت ||
 هةر شل[ هز مل زن ام تاقغنزم م هوا ةيرولا لها هرامخم داوسلالها
 مدعت ىرلا_ريسج ا ديذو وللا نب د١ وو مايل اب عرطلاب هززرجو
 لب بج الل نوطلاو عاهساو و ايبوهو لددل الم مظعلاو ر وسكت ربحا رسلان بلع
 مسد (رناو رلع ساو ع ف )١ دعاض جزم يحسم زن كو ليو طلو ص الج ذو
 نيني[ ضعن رلارسكلار ى درا هنا دع نب لو نسح نب )و دف نب اه نارهز نب رسب ارب او به و نبرسحو فن اح ارسجوب !و مل ا من ١و بسراعم نب ١و قنا
 روسو نيطرو طيررجلاو يدع هجاجحو تب سبر جم لكلا وباوصلاو
 ايوان ب )او ذننو صم هراسحو اروسجي ]مرن او ب اضل لرب ل هيئارسعو
 يت اب خي ربحو ينام ءرس ايو ةوسبح ءقانو ارح د تع لعراو اهرسجاك
 مالغل ا موسسبجو قسد ترسكلاب نيررصو تدذاخو رتبلر ع١ سيشل ١ ترستحاو
 لو اطلساحيو دوتدنجو ا روسيجوهوا ءلمرم ا (كاروهو 1م هش الط وسوم ل تكىزلا
 ةسصباصر زيك تن يزنورشلا مان اسما ءاراجا يزد ناد
 ىغرال باورلا علا شل ا تئعو ذ اسال وطزت تملا ماوم شاب زوهس ليج
 لالا كلا وو ييمنامأب ار كير ماما اهاعازف كليخو شت ناو شلال

 حاشلا مل شح اد لنالا عم نوسبي موغلا,لبلل لهوا عجرم الد اسد ريرائدلا
 تملا ماظاعو روض اف تون عيبرل لوفي يشج اكب حلا لصر) اورج اكس سيبو
 نايل ارسال نوكرالوا هبصنا عم نولي برش ترش اح او علط او وشبح جسم ”! شعحو نو اخ ل اعس ,دروش عدو امج وت ور ثجاولت نعو مرعكر حدتو (يورعلاب هرشج أل
 لزم _ضزراا رشح او ماع عسل افراز! تفضلو قزم لو برعل و لست ) ليال |
 ثووكو تهم هرب |يخو بعمل ا عل ميار |. اعرب حاصر اش اوريطلا
 » ارشح انال ارجو ميقوفس الضو جربملو ن الهجر تس اجد ام يرحم راوسولار
 راخماب باوصلاو ف رعت سوو شبح بطرد بيطلا زيسنور تيس موج ا وتو

 رعادل ال دوعج 7. عابسل ام لذي تنال كر خيو !زبدلا يارعبم ا سن زعل ١ نم سباب هج ا اعلم دياب لافي بص دال رشسرعل افشل يلطخ لبملا
 لم ءاننهإب اًهزل تلاقم تطّوهت اهئ ار ريب تّيصداو تولوف ن اطبنعلا صعد تمززفالاخا نزنامنا تننظف ضاؤك ا ص ميم جنم تنب ادغ د نالم يعل بتعاو فرع لت سال ارح او رعج الي زح عدل حر ثعيبط سبي زكر اعبي لجرو
 تسالا رعاجلاو لولا تزخاو اَهؤتضت هابا وعربو مث تلاقف هاورعج ا م
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 معيب سا ورايلا كس 7 ام تقر ل عضوم نار ا او ربرللا ءةلحو ا يوج الأ

 قس ورحم ا ةيس تالاو اقلط فرش لرول١ افرح ) مؤ راع

 شيب لس 1 متيمشو د منو نأ ان ةرعج اورعج مو سبا عب الل سو
 قمر اهبجوسعو ارامجو سي عضل ادومح ماوز اع مؤو او طاقك راجحورعيجو

 م عونصخحو نائب ار ارفف بيهن راعجوئد رد ب بيكتلاو ىشلا ناطبإ عن برعم
 النا ذاف ثيل اا هل مر دبلن ادع بلى زحام لشن يسد وبصكر وضم او
 محلا دنإوحم و لمح رسل نعجو "د قدر مشودز 2 د موه ايش عام اومبو
 و :كمرس حاطخ الذ در سلا يم اشلا ل انوا اوشن اعراس و هزني

 2 و هعس رد مارون هع

 2 1 اذ اهو نآيهصلا مبعلو مق ىلا تس نم ب تق بول ب تاز مدنا لاعلا بو
 لمي مال البو دخلك 1 ااخٍللا بعت او ءابى هو سيضعل الزعم

 نانا اعلن دس رجع هج 2 ُهَعَج عاتلا شيعجير جن ىلا
 وب داما ريصتلا روعي( رطل رجعوا وا يول تلا
 لولد طيذغلااعغلا لكطعجلا لوك ١ (ك< ىرؤعبلسردالا نب للام نبت ض
 21011 : م للا

 و "محمص اذا تدس دل و لوس : »ل ترعج

 ماا وصل زل شبا 2 زفر طعجو ه2 لرتلا لنيلعل سلا
 هسنرو ”لازعف ييزمبم او هيزخلا ةقانلاد لود وثمان ردا اره او عسالا
 اوجترسب نار تناجيذابلاووشي د: 0 اع طعبز حلاو ىا) تيرس
 أه رمممو) رن املالعلج م ع رم ا ليمفوبلا تم لكم

 راغبحاممرساةعبر] | و عل كتم ل كتسساو الاول مركد ار اذ )
 1 000 عك او زو يحس ١ قيو عزوحو رامجر
 ان يعش نمل اا و ازمعت ىرثد اوت |
 تع زم لا 6000 ىنبل' ءلعرربرن شح ال [يضفايرإ يركب نا

 هذ ا بوو اما. ١ نك سوف رف 0 ا
 0و 1 ا 05 ١ زوجو سبهكوسإم 1

 1 ٌمرجونانرا اراربانبا ةعدرخرو |احرش ءا ىللارغجو بجو
 هل لكبار 0 ا

 رافي عسا 121011 هربوتتسم لعر الو
 در اطعلا نايسج التو نيعبس ماع ويرش برحامي ناك أي عو

 ري ا م جريغخلاو مج !ماعرلوزبال
 ا اجا6 بيل عالق روبل نإ اب هريس رص ٌيحاس

 انو عمس )روحو ٌردامر ىو معطي حاصو ةزلازمو باعرجاو 3

 هل

 نيرشلا



 ْ :] لأ نب قيحر يرسل ) دنسال ا عيج او رهو ١ دوج لاو 7رجض]لا ْ ١

 ل روم ب
 اصر يع تنم عيضو ن اهو ا
 0 اكتخا مزج موصل ماو زم عاام طقم رت
 ب اب ا رح رص وجد وه لعشم
 0 7 ابا 0

 0 ا ان ركجرتو ةجاحلل هركبجل
 0 او 1 0

 4 سرت 78

 نامرلا هدرا اللا و 0 رع

 17 ث كلارا ةخارل ىبل دج عدول ا ٍ ا 0 0

 زاك كاش دحاروو سام

 56 ا منوم بعل اعلا ةانا يؤ و .رغل ١ تالا دال ا
 دورت تتاجر 2/ث اهرحزج م مرح ١ لف تار مما نالربصو تراح او و سعو |
 ظ نا تتار واحد 4 لس نرسم افا و نارلا نس سفك

 | ةييرماعو تزئانر علا قزح او ةباهصف يب ' تب رج نيل[ رج صم
 نارا 0 < ماجر العسال ١ صب انبوب او رحاب ٌقبعش
 عطمو تح الاه انغ نام 1 تعج ةام اواو ايبا اور اوجن )و !وعَج

 بكل يطري اواو 0

 ا أل مسن دوعلاو ٠ را كليم حلا رج ميو علوا
 تس عراظر يزل داعلاد لجالعاش او يفصل اير مزعلا ايما ممعيح ام ى١ نونو ىر اجاؤئ اجو عاج اب اعسلو روم اجلال لعل ١س نآرلو

 ا اعمل موا ان [اوا نر
 مس [ئلا ا احر د صلنهجو 100 و

 1 و رويل رج ناك دنال اهون رحم ا مهنو بلص ابرّيتو

 مص اا نمد ظحاةلأذ ءئنح ىوننس عيل و اهابهرجر انلاو ضع بثور دينلا
 مهد ولد نيسالاو ل عما هين وتتسنا ليالاو اهصرخ زج تيدح# اصخ/غلاو

 ا بخ اان واني العاج بابا يح تسجد اوبحت اه ليلا
 بارّس يخل مهب ١ لل ازج سيلا ىدر مدا نال ع رسإ /

 ا يا الا بمئركو ثيوحال ا يف 2س
 ترم هر اجو ا مئرَشملا :لياْغل ١ةراقلاو ها 2 3 تويم

 271 [زمةيوللار تل اونا ءللفلاءابيو مطزعل ما اروح او لير عبجو
 0س كشلالر ا ملانرو تروح اذار مزح ده هر 4

 ظ وسي و ديحسوب عرج بلم ئ



 0 يي ا عجرَف دج

 «تيايو منبر لعد اوحاو عربحو نإ ليج مزصان فيلحم و مس اقم او مراه اك
 زب

 4 ا ابو انو نإ نس مم اعادت نكلاز نو تالرش
 لاسر امجاد انج اه اجلا عوف عيبصتعلاو نرتاح عجبا ا ١و نباح جو خاب لتس ا نهب ةةرترسكلاب هرانجلواطن
 :اخ سا طلاع هل 0 ١ ت-وّععب ل ف ا 0 هضنقو نعم جنك ءاشد ابنجا ليث ضل !لدلا سا رمزب عج رنو
 206 هيفا دنس لمع يتن وبلا رهتج اعلا رد مق ا أ احا

 ١ منار رزاورلا د واماب اهناع هورتاح ةزاغز ةروح م ونور باخ او
 تسالاو لنا بيدا لا عضو ير امهوةزلا عمرو موو راجل نرش

 ١ اننى لا ! دو فر اجوهوأ ى اتصل < حب بيوك "ليلو مود ةينرز ْ

 راجل ادعابم ا ارؤصاب دو نوبر اولا نؤيرم'درجكيرب ىدكؤ دّشا تلو و هع سز مرتو

 ١ ايار رف ةئيوم روحو لضوم اة شمل يجو نيرحبل ابو نار (ملا رص نب 'ةملاصتساز
 ايلول نب دوحا زد لص اعود انيس لصو الع تاناغنو درولا بش ٠"

 نزمزكو نآداحبر وجاب ثيرعل ا ]ع ايسأ نيو روج عاج ازسحو نيس رست

 ل رشو زعل اريقلا واكب [ويسكر اجل او دعرلا هيوش نسل دوج ثينعو نابيوصانن
 بصق راو ا سو بيع انهو دعاصرع و احلا عل نئسلاو اهر اوط لان

 هنر ىاجر ناكالا ناتلاو نيجتن كر اجاب نولي زيذ لحرلا وععتذإسكلابو ةيبولا
 نم تف العال ارواج اواوروتحاو اور داي و داحرأم لبركو اراوحو رو ادب
 ام لغم عاملاو 1 الز هينا هر اعازاوو اذ نا كل طر ليساو اور اجو دويل ا
 اير لوح الا سنو هبعص ءروبحو مزح هر اجو ءراحا ل جرلاءاعولا
 يكل ان نت : [شلادنع زم 0 وجا ض وح ا م ومب مولو مدعو مههحصاو
 نيام دمج عام طاب ل ا

 يب انا تلعن اذهو | نيو امد يعد هلعت ان ردوا عطانا عاب
 ةردجيسلاانر 0 علا م بطل ازلاو ءاعق / جدو محبا مجم " د1
 لم راع دام روفر ناد مدل ع عار اجو تسريح نأتي

 باجهلب هآرلبحرلاو السمرا او مهرج اك م هس ا شسيج او هالعا توصل
 موتملا موعلاو ضب | نهزلاو عرهجاك ييهو ل اجهفل ارو نبع نطو هيلا سدا

 سهّسلاو او هغشإ م شسلاو أملا علوا يوم يا م

 سم رتل جزعكن اعلا ترجو هروجوتملاو ءلعع د
 اعل رس نهج دامو وحرر دن سمسم الو ا توست(

 ل أبحناو هلومرجلا ضبرهجو سيحو دنحزعد !صئررفلط
  00ليوطول او مي املا او وظن ز حو لعزل ا

 يظنمل وسهل جال او اي تهزم ام ملل زيدا مح حضور علل دلال اولي اميل اد مدلا نم .



 | لررجاو ءهحو ةبرع تبشمئسروو سس مشل اوم المو لولا ملل ال وحالاو مانلامسج او
 اضاف لضو ةلثحاجلا سعلاو هعاجلاو مايا ا/و منع يس اك مرا ثكوتتس ١ اهو لكلا

 سهجاو مهقم ا ىرم او دلبج ميلع تعضو امو بذنب ىطرم عزه جك ومو
 ّبل اقم اره اها د رابجاد دو دخلا ف دودّلا اون ' مو َةرابج نهس و١ لوجا سس أ ءاح

 مك ول تن انزلا بوتر او سي ا د هساو عازوعج روهيخو فدو ا ١ر ايجار (يْلو

 دع ابيب ىح ةدوص دّسْيِ م عْعأ الو نسج ام لسبل بوبصك' تئّصل ورح رس ثوولل ادهفب
 رج نز اومن ناف مص ب انكر اردو اسنيب باجالب ارز 5/11 ىظع تار برص أو تز اول نال عصب اتككرابحو اسنع باجالب تاوز 1١)5 مظع درا د مذ

 لمع جالب صم ا الرجل هو لجاو ا من جب ١ اًمصياؤنإلو نوتيدتو مار ارسبك
 | ددصل اف ةرازتو عمراصلا ةدوشد ابج ا و ّياعلاررمّملا : كر ج او اًمِحالىا

 ذ اخماد ع. بلك يجو نصب هروك عكر تجد نويل ىحاوش عو ربا ب اموجو | اع
 صصب# و وسو رم صم يي ضوخو بوحي موطافتل م ر وين ب ضدسؤل و دذ انكي

 | هللا دست ل يزملاو لج در دج اد فان رب ددم نايؤص» © سكب نمو
 | فزنا ااا قشمو عشلابنورجو نامي دارس نوب غمصم نوثدكلا نونا
 صرخ اب او ءل انصح نالزنال نوريجسللا يلا بوسنموا ىزر م ا نحمر
 ربحا ىذه وس فنا ركنا رمل ك١ ل اضف كات
 هو تفل" كيا ىبابو الا هدشتو بفك جحد رهو طلو سكلإء الين

 رغب تسول اونسح او يصنلاٌرب او اثر الار روحو رابخ ' 0و جونو حاشلاو ماعلاو

 تار ياو عرج او ملا 'دووتس رح و كركر سح او عرج او سبح ل نأسننالا ضإب بوشت
 ةاهأ 1و نعل تاو لع تبرم هرب تيرحو هر ا وبف بص هيلحر جرو راج اك الا

 ْ ميلا دور ضو ثرحو مب ) حو يب اق رجوب ١ مبنعكو سبح اكد برجا عانلا

 :وشلاو زوم ا نر اور خم ١ باريس ميس السبح او ن ابح ال رح بعيب و تنارح ربح جيو
 ةووع م خلأد مرككاو ن ارح حلا بكه وح ال يور عاشو نطلوب اوبج جينرييا
 اهِش فلان و ةنسح نيبو نحل ةسع امل اعفلابو هبال انزم طجو عطول يشل رم
 وهج اء لغو ثين الا ملا و ماد دحاولاو ٌىنالاورثذلل رز اط كرابح او ليجي ضر

 دوج او دوبحيلادر ويرحم و لير ا هريزيج اد تر او تاير ابح جت يال ل نكت مول ١
 رسرحودر اننبحو يرابح ا رك ةوارباط نويجعااو سب ابحور راح جمخرش

 تينا الكذ نيو هربون نب ككابلتاغ روزا راض سف نعكو ير يلا ل يخإ رنتك
 ىرافلاع الا نإ فس نم "عبير بعل ابل امو هيرب ريحا جرو حش قْعبض بح
 صا و ١ز ايم سال ىبحار انو داو ىلمزكى حور اشم !ىونؤل ١ ئوع نب مط بْملو

 موو لوب آو ١ (ن كلام ٍنمرباحو ةشن ارو: وش اروي امم نييلإب يبقون ١ ضلا نزرحو
 ف انتا نارجوي !و علمك و خر عشا هريرخ, سل واع اهو اسئن ار يرجو لزمحرتم سينما

 تانن اسر اح ضر ١و ىد|ذ هللا دمي زب شت ن وكم رجوي »و لاحلاب تو صو سكب
 ىسلجر وب (هو رائارإ تبّيلو هربوا لعد سكن حرج او تربح اكامي ابنك زمكت يرجو

 تورز ابد اورِكقلا ابر غو عشلاو طخقار كك و بلا ايدل اع درجرحو َىاَسْعلا

 ةشيدم روشزلووؤلسكي رحو ضايبو داوسؤمس حان دن رج ءاشو عاش علا



 امرابحال | [كنالورسكبو رج ا 07 ملم فار ]
 اوبرحر عطاقلا لب اكو اير شبحنب سيفو ند اذ بلصتل ا زسح
 7 ار حلا ىلا 2 20 2-5 لف 0 ١ عصا رواد ل ملطو مسيح لوم |
 مورشتعنرلو هيزنالا هند رميح طانثلاورهح# يضع قش شاب
 رشلاو رق بح صاو ربع 12 انام اح نا دود |

 ا فلاور بعزم درب وربى العلا موزع اياذا ةررئذ (يراع حلول اودرلا

 ركوحاو لاو بحد 00 "اهي مست كح »ط
 را ل وى 5 5

 0 و رسب ب رابع حفسصقلا و ايزلا
 فرشتتا فا دير دانحالاةشلاو ماكح لا واح ا ننعصلا
 لكلا او د اتحالا هالاو ابل قلاؤ) ل ممل اهةيمشلا كلام بو تغا ل
 ا مرخ أ القل ىشلاو او رسلبو لاطو نقصرالاص 35 امو سد زح
 مّيطعلاو لاب عرج الب ولولا ننامنزب ابل لفسابلضصوي امس ككابر ىلعتلا

 0 عراتتتااَمَو رحم ناغ افك اكس زاد اؤارافح تشل قحاب ناو

 0 اهؤسو نزح ا ئمرو نيتصخح ا نببطخن ا 0
 نيلي زكا رحل او باطلا لارشت لاقل !نميع اءاؤ دشيب] محور

 عصرنىزلا د بوح او معضرلا يضاو بر اشلارع عومو عرننخ 3 17
 مهّرحو تندامأبس ويلا حا امو يَقلِإ ا دج 6

 بي عج وعلاو ب عونك دليلا اح لرحيل مج تيبل و هلو 1
 ةيولوتا و نو نصا رسل رشا لاب عش

 بحو لص ٌوماح و دوي الاب بعلا رمو ملا

 1 ةدصارل اناا ا 0 با لاو ات
 ”ٌرنوحوسو مريلولا مريح او نآسمالا ةهسح هروح او ::نلاتخنمتل ١هز اًنحو
 000 م
 ظ هببح | رعاورل اح .و الصح صب نام رافصلا- انبات اك بح نافو رملط و متس

 فك ارسال | 0 معجب وياما طقسو ورقم نهرلالقث زلا_زعتخ ا
 مضللاب نوح ا/عفمما ثلث رجلا لغس»١ هن قبب ىزقو هروثخ شح او ريحا
 هرب ٌمفلا_وحاول اورج ام ا اون شالا نضر رسكلاو
 د الس لاضو و ماسي ©و نانطغعو ةييقدهلبب داو ليمعئبر ايزي عو م اىلأب

 رجخ ا, او تراجلل ديحاندل غر عجو ةانكو سود نب منهو بدو نمل حد نافع

 _ ١ ب سينمو لقاب نب ليتم عباتلا دبلخ ب سابع ن يمن ءلشوب اسعرودرجخم
 رمعجوب !مامؤ ار نفل اه ناطنف احل' د زال لا صو ٍتزدو دن ب ماشقو ريب

 فتااحجرم اعتدت اهورش عكار اوما مطخ ا هاوخابز لمعلا سقكابو قراملطلا
 ماَوئاوراجاو هدد دوم عش إي هد هلو دور اب دو لاشلا

 ا 50 ا

 هيل

 ل

 ك0 ااا اا ممسممس مسهسمسااتةبسسسيبسيببيسب ..بهسسيسي-سههةنمت هيي تالا

 عيبأم



 هج ى اشنو وو ٌيمنو ماسؤبلاو (يرجزف ةالاو لعر امو ليوت نم يب ندب أم
 قرذعا 0 رن بقوو هرخسو 0 | ءرجو
 درك, عمو هيو :ريجضر اددابعو .هر اعد جاو راجا 7 ندر ار جال ال
 ليج 0 0 0 3 )و
 نيتضلو ملاطن١ بترو نصح ن الوش زرجوئشدب له بهزنازجو حا خو ثر ولا

 تدرج آد تارجل اك لبالا ٍةرطنحو ءدرغلل ءرجب !عبح دصلو اا ولاد طيح م
 كرار نيذخم (رطسور همني اضرالزعاشاو ىدختازعا الساو ميلا ع
 لردهو ادار ج راهو رعّمج و تمر ا تبنسو روحا اطيب د اولا مش ثم لا

 بيم ايلاو نيدو مضلابرجو مرح ا وحلا سكب و ىدرككى رح او ةيدابلاب مب امد
 نوب( ىص ديرب نباو ناونلا دو «تكرع باو دعبسل نس)و ن/ءال ا هةحو نسيئلا
 نت ديحانيررحخو رزنم ازد يحي ايلير دب ثيل اخيزمزرهلاب هو ىعب أ سيِنِحل) ناو
 ”ترولا ىشارلاوو عاشسلا هامان سو! دل وو ىب اصل !س وال )و لب لانو رباح

 فىدزالا نيج او دو ايور ريد ان« وى د ريو رج ب بوت ١و يملا اهوا
 يكل ضرالا حب رو رح )ب اباه الر يعشسلاو رج ليالى ول فرن تن كتيب اناا
 | ةررجاجماو ةدهشس هروشجلاو نيلان عو ناعر ارو دعس ئيدالس جعروصلو يه اب

 شم امو اهياقث نسب امو ا عمرنا نم اهب سر )واه نزعل اخو بوح شو سم
 | هاعرنالىحدحاو لم راي احا اهو نهلا ]انمار اوي ديد علا | وحاهو معاذ ١

 دابجألاو ثيؤح ئهجىرج العز هللا دمج مظمد ضحك ةرجج ذذي احس ل عع
 رابحاو ف ابيل ١ مرهزب ماهسرعرايعاو عواءام ثّوحيو عل و ب نه نوطم

 اراجو مرماه راخ امق ل١ راججاو دجاولا دودزي نود عي ايلسسل ١ اهسزخ ١ اود ١
 اور اًررعصلا طغسلا روضح ا دافمزب سوولا لزنم تأ جاف ةنمدل الحاد حشنإلا
 اكفشي طيران تاإ_ حملا خو و مهجر او مرهم مىملح او هريرزيبز
 رم دنس مس نييع هلوح معو ىعبل او رخل او مرا د ماوهراصوا رطلغب نعم
 | بو هتوف عضو ولاد ا انماهبلع بصومر الا حاد جا جس اه توسعلع
 منم سلازمل ا رونعتب د ةراح_وواوو ابو طن تدوُشّي|بالو :اهتتساو للا

 جو مماكحر جزا نبا تاتو ارو تل دوتجو يراها نويحنب مش اع نيرر
 طفلا روح ا عرس برب اهل دج ةزم نم د انانرحج ىخج (ين حاشقفو عيبرلا باري
 درمال اكبضا م ءظلْع .ةةلاذا مهوو_زرئلال عاوسالاو ورح ال لوأ ١ تلاع م

 نطبلا او رن اشماو لاثماو اميو_ر الحال الب وثل !١ بمر |تفو رعر نو سرّيلاو

 معن هر ارمولال ىلخ عاجاو ظلغ هنزل ا كم دع دل انرط حالو
 ْ ناليسيو راح اداررم او لودحال او رررج اك نمد ديا اك ير جلابو مرو هم

 | .ظنلاءدادوا بلص ظل غوا طع يزككك3 ررحو درج و رج عمرلاب ندعد

 ور راح عيمج ان) يرغول يجمل حلاو ا نييسلا مالغلاو هرريك ١و ردح ايد س الار و [هلاو

 نوبلاطزوجراخ نورياسوا ل نوطيئش ارق لالا ئادح مالسلاو عالما نو دومر



 نولتمل طومالاو لي كازم عيطسملاو جارتجالاو مزكلا مضل انو نغجلا ض أيس منح محرق | أ روج او املا لص امراربجلاو لسملاو هرررج ال كاملا و طَرَمل زوو اح او ى سول
 وسلب هزو تح او دول ولو نّرحَم هلعتتح او زوون ج اور دنح او صين داح ا تلا ظ ردانجلاو و دز زعل ااهب بمس قام او ليم يسح تغد ار حلاو الما ١ ترورلا سرؤملا |

 ءىنيعررت حاعونهو فرحلا فه مكب هرتدنخلاو هر ارنولاو ردشح او ل ارلا ضو ءاما
 مىرجا كسل وام انن بع ذ يل سدح اك (ضل» ةقاشا لابو انا لزسر وع ررؤبوررهو رروم عضوملاو طبفت اد مزه رزكاو طيلغل للو نعج بلا ١ ارورصضو بع هزيدنحاع لمحو اضفي لإ ر|ظنل اررَس لول فتش ى ١ ايرورنحو |

 فر ازجو نو رزح جلده رزحو نابر لح و نر ذاجوه و لحل عملو هروزحم ار رازتحالالر حالا لو ١ رسل“ 3 ولأ سبارج|كتا عج نمر ال زا و ك1 و
 ميهاللاو عزتلا نوزح او ررجو محو از ازح ١ نب اوهور رم لا وُس اخوسمى١
 ل ارح نب ةعببرو نزح عا ىاش انوشزو و رانحرازحو بروح او ردح عزفت ىلا
 كزحا ى ان كربدحاناو باتككوهوإ ب حلا لخئرس الر اذه بةعبسر و ععانم راذج: رس يزلابرع كنب يحد ن'ئاملا نر ارحو دوره داوح تت زؤلو
 ضدقنو بضع ر انج او توف اك ى١ نورذجي نيدلا موقلات ابر از او ننالع ىو ناوعل نارزحر لطال !ئىلوك ىرززحو د ادحو قرادح متديول ١ يوكو 000 هطيلغل اريل او ]سون ةرحو ص رالا نم مطبلغلا .ءمطتملا مترك مرزح او
 هطرص كثلرعردج:ر لعرب روع ]مدرك "ضنا بلا ندوب يغمر روس هزو ذحى باو ايم ا_وجوباو هك لاذ اوبن لير اذهو كرو
 هرب اذكو هراندكو هرؤعذكب هزخاو هةلم ه ذدصو كلا 'و فيرُسلاو امزح اف باح ا زووصمكر وو ىلا نونا نب هرو اهلا اسكر
 ءابقنو ا فادح دشاو برحلا نوثينرمل او ان او ريل اعابو) هنن اوحجوا هسا
 رهحزو تنرزوو تبررمو تللك ى باب تررعرزاحازورح ُنارح او ضلان روز د بلا دض كا اشي مم عدبرطو هرسإن عيار هذجاو نصملا رسلان رب ذخ
 براضو ديعلاةنو  زمأ و ار حير قزح ريعدو لرحالاو زر او تادلاور املاك دوس ترخم هر اجت ١ ضرال ءرحا عجو حلا ناضلل لاق لاب ارح ا لاقب يعبلل

 نسح ا |هئلاو حار لوو نب ظلا دوو ص ألا خزثو رارحو رازحا بحل اورام او هر ورح او محاد مرورح ا نعي لجرو بطل ليزا اد نيمطلاز مو قيّتعل ان رزؤلاو ىجك
 رخو رغب ذاوو نانناكص ل لان اوف قسيئزب او ل مولان حلاوي بيش لاو يتلا ' ف سوب ساو ور ربو لمصر !نمو ادبام هحولازنو يزابلاو صصلاو دازالا تطرو
 فىراهلا و ةرح فاسو الك دقورج ]محو منذ | فاطإو داوس ريرؤلاز مو مربي م ا
 ٌةنيرلا نيبو هقسو لوبن و نوح دعو وضومو بنكا ءلظلاو كل 'تاؤلاو || ةرضلا ةزيلا هرحلاو حر جن رادو دخل دعل ةزملا جف رسللابو ق١ امر ا نزح او
 و ضو دختو فزاد ضر ارو ىط لابو دف بيرشو ز اها دلاعنو انقرلابد | اْسيَملا ىب دالي ئبد بو هر د هلايبو تسع دالببو ءْيدل [لضو قيهعلاو

 يب ب تت ت؟تآ|آ

 00 م تت

 ”ىإ



 عمو تنايابو مار تح دْضدلا دو دانل | ةرجوفلو رشح ب رقو ةرصول ||
 ث اروُسشسو قلغلو نيلو س نا ةرحو نيم ا ودرط هم كير لانو ديوي مايد ها ّْ

 مسلانو عيزلاب عضم اقل جلا داع اهات لا
 0 ا ع رار ميركل

 20101 اًباضّضاولع امله دقي ملاذا ةرحءفيط كئأ 3
 نا نط ع رخو ىتغاز احزطخ طق نحرحو اًفصزو حليل ا[ مدد
 ةرا2و جامد ز لد, سك هرعلا تدك ةرلاب فلا هامرو يس ارحم او اج < 2و

 بقل رخام تجعل ةاعب احن يدعم كاملا! ثيل عئيدحا

 طويعيو لج هو وخص رب نزل ؛ نا 1410

 ناكايو نياعن أنا 2 ة نابض د ءكسم ضلانو هيد ان ”لمرو وكس د
 قول يومزب انوه سو دور اف عيعدا ظرفلا راح لخادتزم_ربزملا اذ ينو أن يكرج حن 1
 ريرما ةصاوو جزل و مسد وا نيلب ْجطِل نيود أبرو للابزب  لط ةالومررح ا /و
 ا او يالا لاو و سس اود الب نوليدَو ليلا اغلا عي ادورحاو بالا نم
 و (ة احر بوح ب ديسك ب وسيف و مول اقارب "اذنه اوما جرا دو
 | لاس الخ بيت عدربرمل هر او مول شس) برعلارثو ريل سلا ءنيفلا ضرالا
 ل ا اص 6-0 درو لا نئراب ىرو ورحوهو فولكاد 3ص نوم و 2 رجر هم بو 2

 «0تلساو .ىئاهص مظعلرم اع نيرو ابو انعا همر للو ريوُمَت مرزعو تاتئلاريزكو
 بي مر او روع و دخول أن عريره ين 'نب او مدأ نما مشب وصوب نأ هد 5
  لعلازر امك سح 2 0 طدنم 0 الكلاب » تالا
 تكا 5 ١ثر اواخر درانل د و ذو هيبرشو وأ

 رومي ١ ثدح لعلى رولا 7 ودك 0 >5 اًنناطع
 رجس هروح او دج عرززحو زو رجم اف صرملاو بيا مشل نوير

 | تمم هرزتيرب د او مالا كو امتر ارمو | رم ةقبشل او تارزح هر اضل الازبو ةضماح
 ذ101106 'بجول ار مو نيبنلاو بدلا صميم ارز اح او مدا
 لوضع وز زر هسا أر ول تسيب جير هلو رشا يق دو رح
 تي و ةرزاطورر انوراو' تراسل اول ١لازعل انا

 0 0 م فيعضلاو ىونلا لجر او ىويلا "مدالله
 فللا لل ١ ثيوشع  اردص زؤر رزدلا مع انور. نب لحلانب حجاب
 هر ع و رار هدومزج هذخاو ثنا ود قتنغنو ىلم او مز اواو
 اوك روصرسيملا» ش١ ارو بوسلاو شلل صح, رجعو ءرشنك
 0 ابعاؤحءواسرريعسلاو هر ضعلاو روح سحر هو ارو لوط
 اكابعا مرثو فزعاو ريكو ني ءرسصيبلع مزعلو شل تيل

 سلا رشح جىبحملار يعبلاو نايح'دّددا مير سوم هح او ىوسح يسح

 ل كاوا سنس باولو مح ا ىذوم ا عفو يعيبطلاو حولاو نيس يغبو

| 

0 



 تو بالا 2و جالو عر والو لغم الزمر سام او مشكلا هرتسملاو
 تبئورسحنؤطلو ازيالاو ىنّحااو رباطلا نشد طوقكمو ةرس او عاقيدلا
 .ة رم لعبا رب دو نقلب تسكو يق اضل »رولا ني سيف ازكو عقل درا
 مم انسي عو رك جريعبل ار دهسيرعسلاو هعنموم ء ار رب راص راج فايع لإ
 نم ئطلام مسح ا منصوب دم مرام دسار رب لهز بهز امإب١ ىلررو
 تننرم قّصرلاو ةزئلا"ئم نيطل امو عيباو نراننال ١و دحاوللرحارلا ناؤال ١
 الاخاو ههئهوم يصمو_.ء.ل اور كليو ريع ١٠و نرطلتلاو قضوا و نسالا
 رب نيس لالا كيم دن عك ةينخم لالا ةيدشلا نسل اناا
 هيلع دزناواصونلا سا شاح او نشنح يضم اذاكو قلد ىّرتع اذ مسار ظواسرب
 تراثا نان [سرشح اه! نب بانيو محو !لمعزب لاسبو عناتككو اشح او لس
 اضناةرثحلاو 0 اف هك هرج ال عَصْلا باوزلاو اماوعلا

3 

 ..ل اويل ا دنح او شم كا امو١ ءنم طاحت امو أ كد يبصلاو رح ا 0 بحل لئئل ١ةرسْعلا
 ها 2ع 7 10 او ميعلو نيئيغلو
 رمتعصلا نيب يكرس وو دو تح يحإولا قلخ ا ةرركم ا باول او كرلا
 يعش اصخالال ربع و وسلا عوسح او ييضتل ص نلاو ب زولالر جل !ر بكا
 للص حاف دو صخر إذ ئعل ججرطبلا١ ىذس ايتحا ضلابو هراصتح (/راصح ا« قش
 ب اول | نزبح لع اذم تعم دسم و رعو ب دابل اوةروصخ اطروّصلا قص تبوئلانو
 بنبكلو ءداضالا طغسو قافصلا نيبئلا ثنهعلاوادكذك وا اهزطن بحازا

 الضب باتل | بشسالى ذلاو ليخاو «ابناجو] فيل ادن اور صحو عيصحا حت
 | ١١ ميوم نيرخؤم بوو اينننالا عمجرم شام كو نانطع ةةلايب وا نيب اجو
 بع وصح نحو هاورررصلا و سعلاو نسجل هزخام بولغل ا تبزخ ارث
 اذا اها نفل بنحو طعم ١ يلا ويل | نيزج امي دالغ هأيهزم هاو يلام
 ناصح ناي لال اهنعؤرب كللا هبع ندخل او هو كوت ةيصخزت صدم او

 خلو يرطب ا مسفر يبو هفلخخالاو ميزبب عرج [لغحي نازرقم د يرحل
 فانالزيرصحاو عدو مركك ص سيليلحالا ةئيضلا قاتلا ر وصخ اودع احا

 تموج او نيوبالو نؤمهتشب ربو, نوم عوشمل ذا رن ةرلعر هاًيوهو اننا
 ماّصحم او اًهترلا ص )و سم إىل ١و ىّسلا نعد توما همه اكل يجد

 يعبلا )علب لح ا ايروم و تيكو اصخوم عفربو اسو'باتكاو ع حرس) نايك
 ثنح ةرارسالا ملا ّجننو ريو لع ر وصحي بعدو ىيحص تورو ١ مخ الاسلربو
 قرملا ماحب وسال م نجح او مسعد جب ]عج لو او! لصملاءرصخحاو طم الا لع

 ساو نام عسا لاو لص خلو اونا لو ديعوتس اوصخد
 عوتفلاودأ نول اناهرسو وإلا رعت طل اد عشلاب يرحم او د

 لمح تير ىربأ مح ا بيج سح او نوزحاو ثرح ا موعل انو ١ نزغل
 او عطخو ' اب رعي محو متح ال باغ ّدض ةراضخ) ليوطح لب



 "رتل مضحو عطخ عضحو ْملْس عوج ن د هإباهضحاو ىشسل ١

 2 ذارسكلإب ا روصحو صح رص احوهو
0 

 | ريعتو ليؤطت ليغطتلاو هلل او لعلاب ارو كل ١ نوط اسما انب قلسس
 ارانعص/ريخح غلاف اضحالاه وده ؛نزعلا حافترا ضلابو (يوُوو
 وى ليرد اسدنلو وي قكجرسانل ا ماعط صحيا سدنو فتككو مينو
 تب طر هايل از عصر اضح اد يرطحو لفسلا ديرب الت تككو دمضلاو نابملا
 غلا لد رنمعلا وتلا هدوص عذاب ةعصب نحو دولا اروطخ او
 اناياروصاحو مكمل ا عصبل او تفوكد !ىني مط ندب لل يلو أم وضخ اجاب هو

 /ووتعلاوارعبسل اوان ايلاوا هيض او ادعيرالار |(مقلا دع اجو بتمل !عموت ديس
 او ارد ايت او اهداليؤم ةرم ا يلتابو شبح ا يرهمو ميىوعن تلا

 اطلس منع هايل لءاعاومام» عومل و عّمج )امو ىلسلا م كير م درا

 ”تلتسلسراج مالت لغو ء بهذيو كهعَض تح رع كاي ناد عم دمعت ناو

 0 و 40 تو تالا د ئاضِبو ١-2 لابو ا انو
 0 قىاثاع 00

 ]بجو مىطعل للعلا لاو قابل انما 2 +

 ك0 82 يظع لح و نيس 60
 نب د سو قداغلا لاو اب ندوصوم ير ! تعالو اصر دماحوب اول يغلا
 َْنكلاو نحل طخ مال رتل اروح نبالاو قاف ودرس اربعم ة رعت ماجا
 ناك صبلاو ةمأيب زم لج اصسلو ع الون انلءايئرع انضحو ىررل 0
 بر الل جون ولكوسالاب ذاوس عج او دحاولاو | اهلرحاوا/رسلتو ليالإم ولا ا
 الوصخد لبالل ا » با غلو يل ان د ابجد سس ةدوجو ةرخ عج رراضح مقانو
 | برسلاو كالا نفكر داملا اصرعو قونلان ياض و بالك يإكيف 0

 رضتتجف بي تكلا "ضخ دب اع اهنو اع يطح ابا ديساو اولا لكلا
 نو انل ار صخيو دارو دو حيوا يح بيزسإلو 0 7
 | كد الغي بف يرراض+ اذ جو ل رس تدعم دوما تنص (ظح
 منعم عساولاوا نطولاو ازدسعس اولا نليلظنيلاداذعلا رام لارسلا يمك
 ا اهلا اضحو امير حلل اااع ةقرغتم ا ل ايلابو_حاضح حب
 ”واممل جلو اضن او ميلا هات دجال 0 0

 مالي و ان مز 5 اوح ننوه

 2110 1 اه ىلا

 :> زٌحياو ءدجو معنم ,لعو ىثلارظح نأسن ! لحب او اصير

 رج ثيل اب طرح و رهقلا نب مريظح او هز اجوشلاو زف رسبح
 ابراج 1 تعكر دري اارتعيرت نمل. دل لب أنو هكاليناملا باك
 0 هاب و هيرل ف أط اما يو | تطرلا و رو نليرلا



 ' اناوح !نير وجو ..مملا سرولا ثريظحو عيشبتسملا بزللابو ١ سانلاو لام ع
 جابه اليتملاون ارح نايرطلا فسروب نب هامل ادعو ى أم اديح
 نمرواسجراخن ال دل زم دانع اب رطخ د احصل اورظح نب قو او رضخ

 نب نيبو نيإسلا ب يولأو واو ةمسنم مدع ةيلا رص رماح كا كي 3
 د] 11و هو اجانب الاول للدول رواها دج ب ةرذع

 3 وضم ١!ر وصفوا: 0 ل اروطخ اهني ل بلت
 لاراب نمر ووصل هان منح ١ رزحجي لا رمت حا نود مفي

 او يلع نعتوو 20 وز كرو اميإ لل زنجل او .ابومابجح
 ارز ايو حاولا امر عج اداه او فن امرريوحم او ةرغشلاو
 يؤم السر زاحا ا ل ناو كوسم عسل
 تطقمئبعاا بح” 0 ا فانيسا
 اولا ومتلاو:بارلءاوحر حاو فاح اد بضل ضحم او اهرعميلع باع اب انالأق و هاتيعاب روم ايان تطعتشلا 00 ااا ١ نايا
 ةرذ اح او رن تيدعص ىذل نزلو قو اع تعج يبل الواوا اما
 دن! واح او مزال نع لاو | ١ ورد يحب سل | ىف دوعلاوقوالائلحلا
 | لحر" لومي ميش انوع «اوناكو عرنع تسانام مرل ليعلن لصاو للم
 اصر يور قبشلا دنع ايزولين او اكو ءدث خاب ح هزؤ اح 50 العرب
 لكؤو ارحل لص ااذه دنلا بحور مفر رح اما زماجإ يرغلا اح ب
 اص يب زح جزل اننا ةيلرخلا "نب ثيععو علوا
 | نسرفو سعب كمر انشا ديس ةلخافلا رشم نفاخ او يسال اق

 طرت يونيو شيبلا طسو لع 0 وعب هوي آنكلو فها
 دعس نور ل شاي ذو حاب د رولا مسدد لم

 خصما ام ام ابو ودرب |رح رخل عدل او بلو مكي و
 رياغج اون 6 قصرت هانم ديزي دعس زيحابنبو ةيصزوح أين

 | نكح ا نال بزب ىجيو ىزعلاب وفسر او هذولا طاير قرا
 معلا رد ل فار واو نال ان اورو احلا يمت زيمك حا لسا أس عبو نيل ندعلانو ورلارجب ط شم هر ومجو ناو غلاب فتاك هواد نال
 ايكسالاور اًهّحال مص اللاند م ركو بضل ل عنلاو ا هر اممم او
 ملازم معلا دللاو) ىبعضل )و١ ليدل تاثلا راس يما حنا

 لعشر مرش ل ىللا 1 ار ضن اربج صاروا كيرفنو 2 0
 انو ن 010 ا اد نيمو يم
 0 0 ال ركبها أم

 1 و محدرام لا دات ا و م زحولت
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 نازل اب هرلاو رحاب ثييرم ا نمو دزص عيب ال ١و سو ن ]حور ارحب
 صحا وسم ا ملؤير يبرشلات ولو كالي ا ثراخلاو زا و
 ةريمرظلا وشو ةييرشلا نسلاو رجلا ١ او تمم از. قل ام نمو ساحل لبو ا
 لاس ثول لععدسال المو نيل الشو سرعل ابورصح طاف لام خو لس ثرسو
 ترجو دود نب حورحو رجا 0 نوليورر احلاو م /ئرفتالاثو برم ام

 و هياصلا تاو حسسز جو ذانالا اههر نواب دامو ايرشم بو شخ اويل
 1 ةرحو رب اح روما لع عنصوب ضرع رخو حج دوعلاؤ بسخو :يليعلا
 دع عطينا ناجلاو سود نايوزاجو براجما هكرْسلا هررعلاو رعبا وون
 | حسا عدوا [[سمن ا نياوهراجرمؤكاوهو طق الا تن حا
 0دبعا/لاقوزكتإ . ةفع اص مّنباصأف د يبصلل ةرشسع عون كري هوجو مرو

 | دوسالار ابلاو هوما مكب بضع ب داو بخار ةهتهلئادله دله ب ]عن
 كوب ا) وسو ريض ردع! لوري لعمهوس اراجل اىجملا بازكلا معلا

 ابن ترج !و ميل'ةرشيبو ساطع م وح ال كنه يلا د صكرج او تنيزالان د 1و لن
 تنال دن[ مدزتا ءرأ م رف 1 م 9
 ساس انروو) لاصحو هلل 'درعريسا) بت غيلب نرطخم م١ نانسل سار
 دنيسئاو رح اه نييرعل' نزلا دابج هزاحلاو شحولاز اخو دب و "تادورجال اروجلط
 ةرنكئيرعشلاو تنحف مو ءارلا دبدشمو م و مَمك ماكو هز | الريم ا تاي ١و قالا

 نينار لست ةيواعم يب !و إس حالا ومو لى لع دقئاراص هين! |و بشي و مرجاو مذ
 ركسال )مريح او سح او بوّيباصص نيرم ا يرحل او ى اروي ان طن و كرع ئاوس
 ليا هجفنند هرسل راو هيما لنقل رجزرولاو مرا اركب 117 . 0 م. خ11 16 1 "رساؤم خيو ارولجرسإ اد ازؤكس ةانملا و هوشش احيسلارجو مسن تيسر
 ارفق نسم عرشمل لارجو يللا وقكا» ب لعال اوطعبأل زل او الام انك
 ةودلدرارع ان مسلم تيراص باول ذو أبضحي ورك ل جرو ف جي ار تيبس ل عشللا
 ئورعلا وللا عرج او محو راميو هم بلا لا فاضن ةسرلات عوزبج ضل ابرماخاو

 ساو علاتل هاكدنهز عسب عرخو ناعارطلا سشجزم مدوور ل ١ انجن
 ككلإ نجي نب دلابو ي اصعد حن بقيابو مي ليزي عجن او نار نكاح
 صال جو ودرع .فيعضوهو عرج نر غد العله للا دسم جاي _ااولاو
 هنا بهيريبزكو تدك دباعل !ىارع ننس جون ابب اعص 1 اندم يرعسار اح

 كتم ارغل الع جر احو تيركت برت. :هو.ن اجر متو ورك. عو تابرلا راندبزاب
 0 2 وعلا هدد ا اوو 0 داونو هو 0

 هنن وطتو راحت ل11 رم عجم اهود رز هتّيح ايزفلعتب املا ورجج ا بلو مولر جاو

 11111 رات رع لك طع وياراالخ دو نصلي اب متر علا
 انوتعزسالافت بعلا لي خ اف نعول الانف نكن تلعالا بوف مرره ا دلج١
 اًنارمإ اطل خاسر كو يدور مد اضراره اور جلنار انلخ خد م بيير ع

 كا
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 أ تبولوح (ز جالو اه دلو انرطنو ىوتل وان اور تشر | سابلاد راج عير حار اصأ
 رع عااردك حد رجيم الح او ا ضيبلا نومل اخي دبس اوم :دفرف د دسم عر او
 رج ابوهوار اجر غصتلوهو) ىف اعبر جنب رعراخو نجس قيانبم ١و مل ١ص
 رج | ضمو شرم ا بو عارج او لرحو ارجو ترجو ار اجاوبسو هم بوب !و مدعتو
 بجرم ال ال راعشس الو !ليحلا عا عميد وس ) ثارهزم بهل ١ يلعع انام
 لاو اهزنو سوقل !واه هلع يربتقلا رطم تادبع اجب ع مرديصجلا تالا

 مولا دمعلاو يو ةانو) سومل او ينم اى أطلا دمع مزبتج ا هدوم ياو
 اصرحو بوو روتسك ةروزج او نطْغلا اب وري الل رو دنمو ل صيععلا نري سيد
 رمح ا لش ]حدر ئابشخا موش درلا مجم عار يصوت! نحل ا ام انش
 عينج رو ليقع بل امو مهبضل ١ عسسل | صل يعمل |رسكلاب ران او قيضلا
 ر ججي عجخ اوزطلا راج تخلاو ترامزدعلاو جذ نق جا دنع
 انما العسعب د ”ضلإب ردنحو رو جو هرورا اور طش ادبرح نيعل اووانج هب 1
 هزل يجزم يحسم لس ) نارا إبر رجح ادرحا ياديحيو شعجتتب ماس
 و در طخ !نطل ظعل قيترلاراصنخا تاق زح جرح اور يرح اك ميذل ارصقلا
 دادسوهوزنئا طزحو باسل قءاىا زبر طحت ل١ ئام_لاقن باييسلا ل يبل ا راللاب
 هه اعل زهروكلا تك امو ناصولاو روؤحمن او هرواخح 'زراجم الع وصرلا زر 1

 .روحاعو ص نل'و رلالولا لابو لئاع ي ارو ادنفدوهو يعلو علاو سحلاو
 كو وانرترح وتس و اهذداوسواوسو نيعلا ضابب هيب نا كير إو ٌءاروحو

 || هىوساادرم ا ض إب دش اص اوسر اه اس ةلشو ١ (هراوجام هوس زصيتو اورنج
 ةولجو روحاو مرفكر وحدو اير اعسس بو د١ ب ئ انوكرالو التلال ثم ملكت اعلا
 بلوللا, اضيبلا اهل لاعب يْسْحَو كروم ا نشبكلا دنع نار وحل دل ل١ ابى تنتج
 رووح نخو حي وعم ا موالاو دو ىو مرو يغصلا قئبعن تاينؤم ثلانلا
 روحالاو رج ةر)ا مطلق ارم اسر افيد تنو راوحا ل ومثم نام
 ةاسنم تايراوح لاو عادا ضيبالا يروحالاو نهلاجر لمعلاو كرشل او هو ) بكول
 00 ١ عبو مج لاو راصملاو ايبال ا 'وارصانلا كراوح او راصمالا١

 احا يع نوراوحو مال زم ضضسى أ, وحام أكو قبنلا بادو هو ضيبالا قشندلا وز
 نانيبئلابرر مزئس ائرموهو ترا بقو هرودلا كلا ءاررح او ظواولا «دوشم
 تالا بو ثراكو ا وكوزلا ناكل ا هرواحلاو زو توسعلا تيدحئو ار | ىح اوباو
 قار ستلا ني ءامو دولا يلتسو ليعلا (نماهوخو فوصل و ندكد عحرسو
 يق امو كراكسل ىر ارح ا نا نيدحاو ْض|ضيتبالاو !روحالاو ميحانلاو ل او فشلا
 تالاوا هعنضن ءء اس ءوانلاولو_ر سكي زوو ضلابر او ادره نارها ا ىرارم ا رساقلاو با

 سسلتو زاوح اذ رو الب ارج ا هروكل او هرو ا او ناز وحو اناخو هروجا١ جرمازع صوتي
 ىلا سره ارك وح او مز مالعلا اوهحارتاو رواو قطنلا ةيجامو هزبوم او مريح او
 مقطنلا تاو مزيالا ن اسلازو رودن سهو ملاح ا عج :بئسخو هركبلاو ئاطخح ا كرا عمت
 ضم نم ابرعضيل اهر او واه ابه مزدخ روحو ني(ز يعل هياط سبب ٌميعشحو "نزول او اهو

 بلا



 اشار و روحو اروخي صا ابو هراضالاد ةوادعل اريوح او [رشم ايلوحر) دا نحبلا
 دابسمعو ورتب هقلارتل نمو نرسم ادررشس نم ص هولاو لوريم ار يا او عت بروخر
 در احلا هرباحال اوهامواببا تابشننال زل او هاشسا هراح او يامرب اح اراك اب ديم ا
 نب مس اس نح ا الج نم ةوروحاو اولربامو وجي اهرروجئامو هبعرحالرا
 لج !دلصزاروح او هوامسل ان وأب دج امم شب مروك نار وحو .نارهازلاىبيعع
 ءلاو قملام در اصرنر وحو يبات ,روح نب بي ن سا وب نجلا ربو
 ىطزمضلاب صراخإبر وحو رت اهباص نالوا لص ائلوارإب »ا سوه زا لثم
 0 ج7 ا ام ايكو تر اح١ كو تنطو
 ةارملا ةروروج او ر او اء ايياكاتشلا بةعن إرم ا بوقت هر 'ةيرطنم١ ًةرواك
 اسوي نورحو دو اماباوجواح ا ابو زاوح وذ ثيراص فانا ب احاو اًضِسْنا
 هزوح  'ردضخ او ادوح تداص نيعو ضيم ار اروح ااوحاو بيحان هللاو مصر
 رئياو بواجي رو اكل او د ىر مسلما عاقفو فطنتس هر ايس او ماشلاب ضيبلا
 ا ا مخ ةربو_روح م

 ضو لعمرو درا هيب 0 ورب احو نارحونو
 انو ناروحا عرج ال ناتسبلاو نيالا اك اور المال ادام لبس هل سس
 كمل ايش وأبإ 0 ' كضشنو حالا: نكاس زل يرجو راطاو كرو زال هداشمرعرلا جت الواب حو لرب امالي كورك ولاد
 جوسحلا صاروا م. ت دامو رالاان الل او ءيياو ادام ارو اعر ىا و
 قيطيككوألاو امس بوتس 0 4
 دج ات روب اسمي ةلحرسكل ب را م

 يه دعو سل اكو اصو يرح :بسنلاو ري هرم بودو صخخارصا

 ا ا م بردو نسر (عب
 "ب 0 خا افل «تميرطلالدلا
 فر وممل اوى ختم بشر رشح او عا 0 مسيل ع ررج و علب اطمن
 0 اًهمّملا راحو عرخزمر 11 ١١ تحطاو ىار ئم
 0-2 ا م شدي ةراح روم او ملرانم تنم للك ةراح او
 ! دولار روحك ربحو يرد اوٌتبَرَولا
 717 اع ذبو ضو باخ ل حرو نيب احا راخا 2أانلا
 رو سحتلا د ابشخالالى ئنلاءإملا نا نا اه سلم قرم او يح او او هردعأم

 لبجل او راما و رز او نيلاب هز رزسل' بح اص داوحز ,, |[ ]صولا اهم نشب هور وخ 2 (هنهرسكبو بدلا ةزيزغلا دق انلاوإر ماك شعلان دلرل اربح او ملك يح
 انحلو تاوارآن او.كر آن امئر انا يور 6 شبلي علقن | رثلاو تكل زل هدرسلاو
 ةردجو متن لج ذو ىخبرتسساو نصرإلا ا لوصا١دم ءالا ِسَنْمو
 |[ تيفو :اهنواهر انخؤك (ضرإالا بدخو لثمر اًنعل انمار اين اس يحن سو ناورجلا



 3 لهن بسلا بر تدق اسال هرلأولا
 ىرشُت ها لاو ثم فماطلا ايلابو ثيدحلا نتي دحادلاو جرش
 نصير لم دن ايوصلاو لك ة ولحم اوباعفاوربخكد مع اير ان هذتن
 ك0 لسبو ارم هذخأن ب ييضسلاو يطل هريرل ريرلاضلأب عرج او ملا
 و نرخ اهم ةعصتمو ٌدرغس و اسملا لخج ماعطبكم مزفامو مئلاو ماعطلاو

 لل لنا و بطه ندعم ير تب دوما ا

 هيطز لو ١ ههعا دوح'و هثنرإ ١ بورهزصتحس جو عارود اصر ذلوو
 خليف ص21 (مياك نايم
 دوص) مارال تيطلا ون او تسسبو نيو زؤك ضو مربخ يربخ الو لارسكلأب خو
 نس لج ذ دلو نم ري اح او ناصلاو ب ب مو هانوتمالا

 يربابخار اً ادبعزد هقنا دعو يعلات ىو اي عونا مزم عال زمن طنوما و اوس |
 ى" ا انه مقل /و وسام د لجتو المي ١س انلا تدجوو كليع دعال رخ نرحالو

 تنورثو هرب ابرصوهللا ترخاو عر ا نعل عم طوهسموهو ل ارح نمأم

 عيال رذعاا تح ا لطب منهل خردل طدداعو نمسا افران اع
 0 اًضوز امر تاو بيل | عنل 1و كو الرز علا / يع لو ١

 وجرت اطمقَيرعو سوارا الو تيرعي دنجاصتكر زم ا كرّولاو تضر

 7 ررلسو أ شس يسم ا وس عر ده اك

 ميلا او الهطالا ءرغتذم ا هسضنزسك سحب ارجو توسوو

 8-1 رطب توبلعلا جسوم لضم لاجل م ةرمالالو بلشلاو -ولادلا

 .ىوتلاو دسالاو ناط.ّسلاو يهانلاو لوغلاو 0 ايرلا او اولا دهن طوال

 دلع ثلو نبللازخ عنموهو تتدمام ا جف ولت سود و ةديعبلا

 تعلو اتش مشن د رطخبو هتبقي ةداثخو مّحو مزح او طالغ انا رخو مر اخو

 تىلاو ب علال 20 حسا 4

 ا ات وصناع بتر ننال قزخ موو عجول زن ليلصما سل
 طلت ةاإلا الشم ملاذا لصاو ورم يعل بضم بس ما يخج) كرون امو ا
رتد اسم ىحرتؤتا ىرزنالفاهراب عسمو نصب كف شين وناخ

 ا ةضتوذاى م

 ا نابجلا لكلا ديوك ازلفلو وسلا ندي دفا ران

 لكور وزوال ال تيب بحب اف وايل رمتسر د: رولا لبا بس راع الا
 صنت ابنضو ردا جد اذحار رووح يوكو تيما

 اقف لون

 رادحالال روح ا نزلا !رلادغلابورو كس !رثمو دسمالا١ ,رحاو بود ٌعروشسم

 ميبطلا تلو رازمحل ل هماكالاو هر وجو هر جو ودجر _سزخلاو

 لولو رشا هرزشوب: لرنل ردخاش ما اون لادم خلاب اد ممطَتعسا اع

 دحر دح ال ملال يللا و لمللا راو يطلاو لسكلا 'و ىرصم اهو لَعْتَو ا( نردحلا

 تاقئلا ايماوفلد او ملا داون !و ملل تاك او قر ارح اور رم ا»
نس عل سلع السل داطصم نسا فعلة عمصص هم ا

 رد ح1 ا ك

 نزلو



 نب اور امممالا نمي مال الي يورعم ناتاو يبوشلا لل هر ل ةرر 1

 اندلع يرزخماو ياو ل ءادح نب صأتو هددبع الوم ثرح و

 ىالعلإلاعلارسو بازعكو م كروخالاو دوسالار ايلا رغلا 26
 ٌوشح او ررخآو ثرحلاب د دأب حارودخر توبلتعلا ئررم او اعنصن ٌدعلت ب اتلكر
 .نوهاو لجعل اوهخ ام ووكر تمام ءتدرخالاو ل ابرج: بصق هاذا لذ

 ا ب ا رجالا مزلاوسال او جرو معبر طم موب اولخد او
 را دلودلا دبر ىر ارجرعدو نابمعشس س له نيو بصل للام هررذو روحى

 كبروا ملا هولا باتل م نائلخلا رك اولا معسل ب غلا موتع ةرقلا رحيزك
 1 بيتل اوم طمعا هوفر رعاة ا داخلاو
 0 عر)او وا !توصرم ونجح ا اه نب تبوصلا

 مول او نال ن العزم موويلاو يش اوردر يغسل قلم اروزمل اك وم هللا
 نمل ةيرح يسال ليس ١ مّرخابو نذال ال صلو ةرودم بجو زم اوما مضل
 تلورل) اع تح م دساما# 2 ابرلا ةرخ نب بوُمعب
 ع 0 يي 0

 ١ 0 اراخزلاو ناحل ا ن

 مزراونع . و لبسلا ءام كلا ر عزم اورسلاب خيم اك شارفو سب ايلو هماعطإو عانلا
 رورخ الر ونشلا هيوم ا نمل تدروص هوجو ةرجزلاو ضيع غل ا

 اجاب لميم يربك ريزم اواجرسال ارا رخل او لعل اعم بطص اطمح
 0 001 ملال هر 0 00 86
 ا ١ دار ظنلاو١
 فس لول تفل ررحو هزي اك نال وملدمل انا مالح و اوبف 2 فكر

 نول 0 نيوم ا ى را 7 1 »4
 هرعيرنمل او زح او ميرا ف تدك عدرفم عجم ارو انكلاو ليجد نهال حو مرتو
 ا مورد او دلاختلا للدم ديمو ١ هين حن الرو جب هديص دع منيشم
 وهو وهو فوشي قار ارصل ناي و 0 اكو لاو ررظلاو 2
 امكورصو ع امرلاو ثرل هوعر كو بعغلاو ربزح ال ضرالا 2 هدم قرع
 10 رزخد لب ١ لاطعلا نتازور عاملا وي رتالو دلع ناري رادو اناهتتبو
 ا زبإ تسوإ تقاؤ سد زاضرللا ٍ تابزم مانع ىو او ايو الار و
 ةرادو سك تف جياع نوير رزخ نر روصو روخإب نجر ادبي مساقلاو
 بيز د قاض عل اٌملارر اتمام هو ادمز دلو را رفد رانالا

 ا ار كمبو عرق و بمتحاتلا رجل حجو ب موز اف اهييطملاو
 | تناعوا تراي عضو رج اتلاو كرسيخو يسن ساو إو لّصار نحو ةراضو

 ] را 6 ملا يلا لاو اي مانلا ططعز ريدر



 آن الاضلا نحل هو ةعمانرغ عرس اخ رز نزيف راسح صن نار ا

 | بمرض عولو ب السافانا روس انخلاو هر ( نإ ادور اسلاك مولل اوررعلاو اكتمل

 ٠ اول د 0
 لودرسانخمل او نار ا تيل اا 200

 اذيَح ناوي و مب او | هجم أسس نال الار روك ودل راع لوغولا

 97 2 امر داع 2و اكسل 0 ل
 هز [هزولا هدباكا لعل مسك هوربعشل 'نم ليل هلابو_رُشساخ ار سانلا

 وباسم _كسرغ ا ةر اشو ابج بوه كو عير زافتح هتاعور لاو

 قلبطو مدفلارخاو ناشالا طسو ١ كلام نب نابأ ١ ي جمل نار ضو ذو

 كلا عج بزعالا توبي عنمومر ييرلاو قونلالص) بايو فس او لمرلا ةلعازنر
 رلاشلا رصاخ او ماّصلا َقّيثدلا و هرابل ١فوتو درإ !كصيررعلاد ر روصح

 هيلع ء 6 وبا شكا ا ايو وا قيرطلا م ضو يرصّمل او نمر ١ نمبامو
 باد و لخاتم طاش )ايري كلل هده أي ةوصو اعلا
 قاملتاانز مح هالعا قديلع هللا "اك مدنا هللا هر ا
 .صورح ىّملا ور ويسلا ”لبابلارهو فاعم قايل نصار لو دو مح از اه
 دج الى اب الراين دوس نيسلاو و( راكبا و جرار اضِسصر هز نب

 زغب ١ ادم ذا صاع دبل عضوو [نيور مد اني دحسا اير َوو ايبا م اوا

 07 د كيصخلاو هد يشل لونمدلاهوذحو ةااغلا ه هروشلاح ارم ناّباو١
 م دخاوإ صاختكى سلاف هس زخا صاخر لصانسا 62 و الكس
 ْ "ثيزح او هدارإل 'بانكتر ايلا» دينججل اسوا ناك ابقتلاب سح

 ”هسهترب ارعضو اوبعت اذان ليللاب نواصل ايااونلا مهقوش لع دل رو

 تباعد ميل عير طسولا ترتسم متل عنو ىف دردنح يلو ره صارخ

 ابعسو يه نقيو فتكذ عمار محا وكر 57 طمدقمنم ضصرالا شكور

 ضخ ضب زخ جم نول كرضحم ا ردسي شوا طومرم ن ار يصح
 ووكر ىبضكو 0 روس مخ ل 0 و 3م عررما
 يلام لبلاد علاء نيصصل ١ ن رص اديه د ارططل اع عع ايل ادنو
 ش اهب ةرحاو هسسجل اس بوو عزخف اهروص با الم ضخ ار 1

 .انرطدطل صحا رحال يرجي اكل فعسو ةهوغنل ادع انإو
 داويرال ايشادو نياطلا ل بصر ةض د وسال حالا وانغ تام باتو !ءانصع
 فرعي لاهريدو كرنب ءلبج نب دع سرفو هر اضم اك لوس خو مرظعمو هو وعلا
 قعتسعارلاوريظعلا بينكلاو رز 2 ان دو نانريزحو ىنيولا دز س بطتيريبتو
 5 اا! عوديب ل معزم نيلاد ةعلثو ماخئم ْنَح اوِرلاو َتْوْخ ١ بح انايزامس
 ةئربخم رمموعلاب هراَصْحر م حاوكو اهرسس تفي لك يركك يصحو دراطعلرصراو
 لكقبلاو م هفامرثكا نيل باعيسو بيس ىراشل الد رباط ذك راض 1 ىكال بلا
 واعي لمراملا عيب رصاخل او هلا بنر دو ملا شك م باولو باط ناار لولا

#7 

 يس



 | سايعلاوبا حو ارره فّنكو اره | صفارح ريو هدو 2

 00 200 حو 000
 اد مطبوخ بلا انازوح ا "جل ا

 لض اخ ل )و دادس عواضلا عمر هوز دولا نسل ةلخ يرضخ او ةاير صو ليت

 انهم كيرخاو اها نور ل لا ايا ارا ١و هلا

 ملتح تخاو ميقرل كروب ارض ل صح و ماهو اا ذم لخ كلوهنو انرط
 رضا علمنا ار اروح طولا ار مح اوهو مرح :ليئاو عولبل لتمو ا اهرعرفا هير اك" و

 رعطك حض خو .(ماشلاو نبل ١ نرب داوو ندعلال ادور 2770 د

 ٌمِسبْتس ونام مسن الن عرسيقوب نطير مل ايش !وندو ةنيرلاو اوبن دعم زو الاو
 وب او درب دشاشلا يتسلاو يزملازفمجتبهقلا دببجيرسابعلاوا هلو لمذا
 قير نر صخور ضنك بلع نب لراسلاو سيشل "ع انمل١تيطلا سدر هللا دنع

 نمحزلاددعو جاى لعل جسر صحم ميل ال بعمرها هليل
 يس و "ليجعل دك صاجرمم لسيلخت قمل

 59 اهتدقلا رطخا» نابسهوكحذ !ر وعجز ذك لعد اني ط حو خا
 | لحرااو هراطخ دف انزهوال سو ايهم بطي ارطخر الط عر ل طع يؤ لولاو
 اصّصانإ طلح امهضدر مود وقر ”مشم#و ىرحا هعصورم معمل ءفدساو رجحئرد
 |١ نعللاواس د دحاو ريسولاو ١, ل تصحب تايب لان طغاد راطن وزنها جرلاو
 لأمر اطضا اهبنلاوا نائيابو ا نوعيراوإرثكلإ|بالاو نصعلاو دال ]كلا
 توب باعت مداعااو سطو اهرامياو الاوب اي لبالالار وار عديل ابو يلا

 نهار ىسلاو ولام رعت لش 0

 كاف تزل انس فكس نمهو نا اكو رهف «ولعلا لئلا و لص ار ديو رطح جر 5250
 ثرعا١ن اعرب كر ىرل م اعز ل ظنج سمى هر اول اررن نس دفزج] لو

 ريف اوباب جرا ان نانطلاو راطغلاو ىمرهل هرم ا اء دسال او ةداّملاو
 مين محلب اد اونم !ر !ٍطاتكو هرعاقلا بو ولبالاةرتحاهنو راس ولكلا
 كور ةمل/ىرلشراس اهدنا نايمه بح لال١"و هزر اس تليد
 سيلا ب اعل ولبج اوراعلاو مامر او لذ ركل نح عيشرا اطنخ و انهت ل اناو
 كلها دله طجإع هاف شنب 7-0-5 , ]هلا للطن --
 و عوبدص عجل ا م اناح ايا ةازذالا دلل مهنسو َءيْسعَو و
 77 اد لبابة بلم طم اخو عبرا زب علوضرلا
 000 ِء دحين الر ارز ا تم تالا نس هوم
 ل رح 100 رتيطو ع دفنح و رعبتكا

 هعتبو 4 احااوجو تك 1000 انك

 7 قس قمر رم 00 0 محا
 رتصيل خر جي ةأعج كي امؤخو نإارزل وصمت 017 لظ هر اها

 «ث احديشإ كولر خرعم ثعب مزتخ اء زوُشسلاى خل او مخ اك هر زعير هلو عرفت

 روس سي سس

 ردح



 - سلسل

 و

0 

 ش سل سي

 2111110123 م هر اهنخماو لفحرل ن نا 000 ايس امدو
 سرافن # نامإلر الضو س رشا وا ب ايل او لوا تاس 1

 1 اير اندضإول ثعلا مضغ م نرلا ديو للا بلا بني

 وشلل مرش كناو سكرة سملا باو تيجانا 0

 بلك علا ماخعنتلوا ترخاو تارداهح تارا ارش لمحل زج انباع

 هروح نايا رابعسألا زهيد رضا 4 مادو او شمل طا
 قاروام بلاي ورززح ا وسكلابو ريض ادوو نيج وهو ضنو بينك لمثل 0

 تا سلا اوسكار د ل لمد ودعر يس
 ا اعييضتلاو طدو عز أخو مر م عرس انل اع حو و راو
 م 2 انااا را نحل جل

 ل رس يلا ساو يدل او فعلا سيعصصضخرو دلو

 ركل ثلث ةتطلا دعا 2 ملف جران هلا ١ فان اهكوسو

 2 0 0 طلاخابو اراب ”اهرذ و أرع الضر
 0 - ا 0 اردا اهر [تخاو

 رم مص 1-5 و ١ تر و وورخو جا

1 

 زها كرولا و تيكر ميفَحو ليو ثسلو ا

 .ان الإ ' وو لح دووم د 01م اجلا :طغشلارغ

 دوخحو ص ناجل او اون مالو لف وشاكر | هالعاوشلا
 ىو ل ةدعص وأ رس رك لحب و عوولاو بضم ا ثوجال ١

 رو اكو مبا طرز ا 0 انان'_ يح وب او نور حزب ديرو

 ران روصسرنرعاص هدلبو نزز اوم ار يح نبهزجو ن اوكزل ادرحت بر يخ
 داق ادور ت1 هالو نا هس اج احا بارت د١ زو دو تدون

 نع لمد اخف انام ناجي * لا ىدى ول ١ اني تعور اج او ذو ن اه

 ماوعل بسلا! س رقد كيفن ايل بان سو رايك أوز لاق لثمط لنمط نمروإ | اذا سر

 هطل اخ او امل او ديعزا ا عين ن تالا نزلو اعل ماعلا )موب
 يرداخ ام . ن1 يكرجاصخ ىراخ] انو ا 2
 "و ءايعتسا _ زييساو اًابعاب نيو هاو ايل١ ترج ماخصولاو ةزا وتو اندم

 همي 8 انو شالو هع زحاعرزخأالو لجو هامو نيم هناو تن ببر شما
 ' ن اسجد رح ان شلام نغد ىلع حلا نبدا دبع نيم 0

 م ىدلاوا جال ريم او طبدلمو طبلعوز د _ع امعص قونانرب
 ار 0 ا ل

 0 وبل لأم, ل 0
 ل غلو اوفا مضل سرير نال سك

 1 رلا



 دا ىو .و نالايعرر سيف 2و رمي عمو بيس :عب ب بج 01

 ٠ اهب انلاع . يهم ردم 09 اجلا لاطم ام ريح
 / لولا نجل ال هوبر لا ءدأنلاو فاجرسكمو اين يظعلاو نيكس ا زيعب

 ٌئبدصلازءاخملا ه وروجخ قانو ريحا يكمل و ابق يشل بخ 07
 ةوضير ٍة شكو باشا شك د وئتو رورؤكر ونحن او دونخ 0 اهلا

 هرثك مع ارءانبليعاساواشرل ا دودي و سولعكر ءهاظلا رعتأو ةراوخ
 ريعنلا او ريع ارل او ىقسلاو !رونخو وونح مار قاعنص ثيدعح هركسك
 : تنال و ضمادراعالا داصقلا ايلا قاشيروتخ م او ثبدح ا نيوصمو دنم

 01 يظر انو طلسلا هوا
 لسانك ١و ريهارلاو رم )وسما ارز# مر تخلد مئارازم |

 حد دانا عسانا رجلا , عك لكل ولا لاوباو سانلانو اغنو

 7 ماشلاد> ضلاو داش رس لا دالاس
 ب « لان ا/وح 0 اان ةيعروص انجي سمس
 ١ 0 رب ل و « تام انني ع بحتم

 00 سلا رو
 فدل اوا مرعبل ا اروإ بلصا ار انج ريلع عج عبلل ناروملا 0
 نعد سسنعل برلا ترك اسنلا ماو او نمر اوح او ت اناروخل ا سول نو
 راو 0 ا/ ف عطلا ترزيلاو ةراوح تررعلا قون )و دخاو لإ
 تد ار اوخ جز سحم يل! لابازمو عادا لمع _راخ ا فيعضلا ناكك
 ار 0 0 ايان

 نيد ار واس ةيقلار هر حو هوا ل
 درعا عسو )ا قايل اف ات ا 0 زج كولا ابعت هللادرع
 3 ازد فاكس لين ]ملا قيس فام لا تي حم

 8 ا ل ا اا الا ءدعح هم 1/0 را ل رس
 ىل الاخت دولا او سلاو هدوشلاو و ا هنن ْوَلاو

 لصالاو فرتلاو لاو مرككارسللا 01 ا
 | 0 الر اص صخراخر ثقحب سيم اس م ا نإ مقاربأو .بعلاو

 'رزخاو عة اقسا لاو نأ تنل اضف قسد خو رح
 | ا هلاؤ ىل هلا اقار انو بنعاورسلاب عري امس إل او مدع و مس
 | د هانز س املا ةيخشن هن 1م 3 رم اوخ يمول



 جرو ىروم او ويح او ةريح او ةرعشحن اوهو سئاملا يم عر ا :ن ةلاعو) اهب
 اصهن هراخت موش اخو سينجل الك يرش "و ىوطز يره ىزحو ؛ئرونحو ىرخ
 رأت اورانج اب تناول ام ار اضنو _رابنخال اوم سالاو اًنَمل١ دبس نايخ او نم
 تبر ولاديبعو دايخ ام از ىب ان ل ساو يتلا يوار رابحو تيس امرخاو١
 راغصوازنرخورصمو ءرددكسالابزبكم جر سر ايخورم رايخاننأ بكرع
 | تصحو قوط نيرعنوباو ىدلا اباه رجا ام سَملاب © ناخو قانا
 جر مالسل العابي فار بطر ه عوايحو ناد يمج ني ؤدردو و نهلاب

 دبع جو رم امل اواسنتسال اميه ار,) دلاوو دج ال اعارم جو نيلا اعنصن تريتع
 يزلاز جر ادبعز ورع دجامبو سراف بضل و قتلا طاشلا تل نسدقلا
 :.كحم لابعإزم هر روم اء خو زعصالا نحو لصولا يع وم ت نيرحو ثبوحم ا
 كرت عنج ا كطر | هس او جين نونلاو ءارل|بصتب ىلإ ] جامو ى اكن دقنا ايسرح
 دلستر لانس رازها ونزل ذخ بييصتسو ار عمىاخو امدئدو زايخ ا بلوف
 دبميوا عيحو رعت نيساورسسر ايمن اون او ثدّرع يرام الينا نااسحو
 دررحو از مرزحو ىجيانصلا مزجون ١و نوس اص يفاله)ا ديزتدبعنباو رجا خ

 ماش ف كو دايع دج يع عضوب و ثّدحة اوسع ءرزجون او ءاهصلا
 || يرلاة وزن رخاوايور نجرلا دبعتشوت افخكنب جو ث وح ةرمجو ١ نب
 تاسح ١نبدهحا ظذاح او يملا نرخ رع نبويو ئاورملان د زعرور
 ركاشعن الخشم ىف و ريخ ا روصنموبا نوثدحي نورخنب كراسو نور تجرب
 تسر لبقلا :ميكت ييضنو لاب جسد" لاول دك
 تار ٌكزوردو ةريدا جاز جرس سب اسدلاو لجل ةعاج جشلإبو ثيملا نواز و لاب تسال و ءزج عا ايو هراب او هيلعو ينور هنل ابو كييجو هزحومو هينمع لك
 لبحلا»و تول او ىنسل ئلخو سكيو اولا دالواو ءأب دهاو نسا انت انونال هعررملا

 .دافرو نِؤسل وم هلحر تبدوا ىناو ابهتو ارب وى نا بحاام_رك اك! تثيبرح يو
 ذيع ٌبمِيبو رار ١ اهولعب هزيزج ال ل !ون اظلغت عمو تاَبَسَك ياو دع

 سد ارد لمالال عج د دوبرت اهئ رهلا مهتسلا ٌةزو ايو سطو زيكلا لام او
 ةعئبل) لاتعل او يه او يو اهلاو هاو دلا ضيعت ةنئدلاو ريلع مدعم مو هيلا ع نصمم
 . تجب لابو هما ههجملا دس ىاءربوالو لقرلاو :ل يملا: وهاجر شلابو عت
 الام سلمال اإعن اهورب هوي ٌرْبَةاَر جك د رانواو ويد عدأولا حو

 كلوخ جرلاو ةيومدعب دع وج ثيوح او ئتبل الحر او بابه ذ ثْلاَيو يداك قو ريدو بتقللا هربد او بحاص ناتسب لعل ١م اه ءوسؤ تضلرتلا
 تزوران» ةفاسو ابوح درب 9و هئباصا كرب »و ابَصل أ باعت جدوش وز ارود

 رمل جم رسو |صالاو نس ايزحاو عباتلا وافل او نؤمن كرم ءاغ تدعم لم كوابلا نكشنو ارو حاف ةداصلاو جاما تنزع د نعاس سو كح هربا ازتلا]ذ تال ن١ لثف تيلقئاد شكل امرلراصو عرج دو
 أظَآٌ



 نم عسرلاح ومو احامو ريرعشلازم برضو لب وتر عدا مدوشمل او رعرعل وأ
 ملانرادالجرو نهد ل ذم لري ناريرلاو لال ارُيكلاو مورح ا وندم او رماح ا
 / بى .لمغت ديس لزم ةررعارب تعال اروبا قي 1.

 هر ايوال او لاّسال اوم[ ضاو بود ارم صخنر بادمو لل اقموهو رر وص نع ب ترب دا
 « رز ايواف بربوا ناو ءلاف إ ىيذ ل بقا اف هر ذ لشفب عن دال وسوف و
 ملافسو هريانس ح ارلاو مْهْز اسهر أي دالاو لاق هل اره نذل ! نم لعل ةرلم او
 اهنرولامولن اكو باركر ابد هةر ابو»و لاما تاد ءَئانو الباوي ب هيو

 عب اًيولاو عهرزل!نيب ئاوسلاو ةرب ادم اه ةداعم | سكن ارو تقيل نئعلا بايك نو

او اوعط امئادرب نيو رع نع]عتو ثبيدحل ا ّي اورو
 سالإ ل ّصتس) درب دّسس

 اوبطخاماومفش اى ١لوتلا طوب لغاز اس اوءر وص خرم ام متيم اعون ىال
 سلا ناذو برا تاميوز اح اودسا/زم :ليبتو بربك ب هو نإرهلا رب

 نبدج اًيعروب اسينب رم اس وو طر جو اب نيب لبجرب دول ضم ين
 دولاب هكربدو ثوحما ناطمل١ نايلس نا وي د جو فس نب هقلا دسع
 يدع نر جخبعلرب دالاو ث هم ارابعز نهارا نق ايساانزم نيلأب زو
 /واإ و كرساالا رع ) بعكب ضل يبكون | ] وده نكلا نسيت سلب ل ماو

 ديف او سف جس
 كب ماو زي»لاوماو نال امرلامر شكا لاما_رسولا مرطبو د
 عرس نسعتلل ور انرنالاكس وررلا .رؤددل ١و ميلان نصح مال اليو 060
 ١ لام تباولار عقوبل الب اذم وطننا لرلا فلاب نم ور | ٠١ ؟بلقللو أمن ايس
 مني رم لجو أهيم .ئانل | هلا مب |عْش] تول امر رق ورث والا/ فاعلا
 لثهو باشل ءراعشمإ وون امريكل ابر اثدلاو نوناملا ربو او بكف بلع نو
 ومو زياد و ىورص فيشل)و نش )تول اور اردنا م دق مسلاو رو هشلا

 دشن ةيشحو نلايدل ال اسوللا"لْم محجر لا رئصل املعوْضر للا لعب در شع للص رباطل شدو لائم انو يف ا زسداع روبرت د ايد دباو رايد نيريزيرىبعلا ناطَمل ار ايدو ب مايشل (رنسوسكلاب لام يد
 نيدحخ لفساو: و ا تا يتلا نادفل ا ةديرح (راع
 حد زيت عرفك علال مذ كسلا و لول او مرح لا كير خب ابها صرلالا تتش
 | عئرلاوو اع الاود طلا_مسشكولا جادو نتيرعتلل بوصملا شح نا سان ناعيلاو وخر جيلي تاب سيب ريكلاو قم و داوسلا تأ ] براضل )عاما و مالظلاو بالا روجحدلار ىرجإ) كراحدئم نجح دو
 | بولا دروحرتف ج د هلؤجذ روح د درج! دوهر لعج ساعت ر وحول اي
 تحك بوم دوساو »ضربا بؤ _راوئرلا بوو ّملإب_روعرلاو اهالي
 زعص [زحوو اروح د مرتو عكلرخ> هبه طرتلاررخ دو بهزلاوراد



 ع ل
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 د بسسس سس سقس + لو

 ملا سلا هلا ه اطنير تس ثلاد امالمربرقل ارم د هداو لذو 5
 هو هللو مسالا رسكلإب ةررلاو ويردد رار هّسالأإ ري زتكورسكلاب هرّرنال
 . سلو در دا اين ان ةقانلاو فلا تائلاردورلعاز اع هرد رز >اعو لوا

 ارور دواز ورم ام (بسل ا!ًوكو لاس قرعل اوالاررس !ودعيو ا ليي وس ا دعاربز دروب
 ىلع انار ودراد اورو ميسلاو ناليشلاوا ارعاص قفن قوسل ١و زال
 كبور انك ارو عام اور دورا دوو ىئصا١ ع لرسلاو وردا هيحاص و وطلا
 نالسو مولاو ام بز يل سكلاب ةرولاو روان يمل ان ِْنَرْوَب للعلا فعت ىقتسح
 ٌةَردو لاعرلا ماع) نمر وو تاردو دو رد ” :يطعلا ولولا ضلابو يزل نيللا
 سلا ىروو تلي يضم ووو نكوكو تايب اعص .لمي) كرو به يبا تكن
 ردو اهم جيرلاو ْنلاَبع تْيبلاو هدضت ةكرم !لنقيطلا وو و فرس او هؤل هن
 البوش جلتتردمو هر دم لزم ا ترواو لزغم ا ةرارل ٠و علَس بر ابدي رردع
 رئررلاورتبلخ  اوسلا عيرلاو كح سلو اهنرل ٌرو دعاس او ارو و نم نمو ناك قح
 لياورسا شك ةرادو_ورو :قانو تاودلإوم عيرسلاو | هررتتلا قلق انكم ا نم أف
 لئوطلاروالاو رجاجر عتود بهْري ىزلا يركك ىر دو دلاو اردو رردو دور د
 فئبصلا نا ازراعم ْصِلابر دررلاوريزغلا رولا هددَسل او ىر در دل ال نانيصنخ ا
 اناس صن لت يار دروب نيلفر ساب ىتييعاو ار طومس د عبر اناعئلبوعإ
 قينعتو هذان نسيج جلا ط و عنصومرو هو لاول كود ارد تافندتو نبك
 تروّسسلاو (ْلاي ءوسفل ا هر وو تدرططص) ءلل١ ثير در ديو نار تك ل حاسس
 نير رهدو عشار در_ر جت ليطلا ثوصر اوررلاو لمن !١ توارا ىرزعلا

 ع اكله يعم 1 بس اسكس درحا هنم حرسكلاب هزامز ١ عمدلا رز ول ارد هدف
 اسلارنيطتتس' (دلاص»و كاين عاحرسفكو هو عاام عندل او زعطلا_ ورسول ١
 00 هءراال
 نزلا مسح م س١ كيتو أهبومو يحل ل لسع دل وارش د وحاول اهرر صن |١1ر سوت
  سرنو ليم ا نزور ١أو تول وسل او ىلصن ان سال اور يملا نب ناعشل بيكر
 قرسورلاورسورل هر صا ديوشلا طب العلك ساودل )و ئءْضامل ١ ايو مغ لرازلاو
 ارب ىلا تاع اول بل وعملا عسل 'ضلإي زر ويسرإ ادعي سورساو فان واق اشو رلاو
 مج اعال تويدو موسم ل صرالاو معموضلاو بولا طول رينا رو جرب تماهرسرك
 دوضس ابواب هو اسو تبوس وجلال اسبو اوه الم او باسل ان نولي
 هه ىرارغبلا بط اديس نوركب تيرا اهم وشن بق تو نراسح ان دهحا نب
 لك ع زلاولعب تب صو هلا نانسي تو محى نب نام) ابزم طساذو دادغب نمل
 1 بردصصو 0 كعمل 0 ١ نءا

 فاعواورقو زول دبر ١و رهس مو لخ د١١ دول عدو لك دوه رم دوهلا

 د اًموطم معو ا 90 2
 هقلا نت اولص فسوب عزتساءءو نبللابو شخ ا ]كاب دو و ضل ابو َىِلحا دكني

. 0 

 نمل يتوا' ىص |[ ) ١ بوسنم هلرعارلا لبال او فرت اهل ار وسلام ديلع عن

 رر



 ريعارم واش لسنا عاد ءلكر ساما نبع" بملك راكان

 "ص اعئب عمس ىهحو در نو/لكو لشلا نول تعكر عزم او يئدلارورعرلاو
 نعال كولا ىدر كريد وعاد دوعو روس, |:ة دوم مراعو ءئلخ عنو عريعتم

 متناادترلاو ادمنصو ىوتبل صو فلا ر يشب رزبسكل ب دموع لاو
 روعرب د براك شعر ل مو وكمل زك اهكشيبرامان ١ و يكل مو

 تك و نع >و يو وسل ايار ون قلب مرلع نان دارعرسلاو ىملا ه ةرعرلا و ثل“
 اع را ندد قاموس عنما ولا مستو 27 0اس 19, ع

 'ٍ ايوتكلمعل و مبورتةلفر عصر ناو دلوللارولا روسو ا اخلاو ايعبصان ىبصلا

 صولات 'سان رعوملاو رغد ال تبي يو ماصق ال اهئلذإ وسر مالتسالا
 تيبلاؤو و يدب طغض نوزع دوشحانلاضولاربزعرلاو قءداهراعشنئلا

 نزعل دن لدعم جس يدم نولواس هلت ل دج ون رت هياس
 ا 20 دا اافصالا زعد وارد لرعو ىرغدلاقدو شيم
 ل / رسالارفعرلا عال ١ ننحي اخد دىا لعدد ع اص

 ئلخس ائودل 0 0170 د لا

 رضوا دل رعمل' هواوي لح اس هرواودو طولخت يغدد غدد ب قود
 ا ارغلر فد كسي ناو لذلا اعط دورنا عدو ريلي دولا ع١

 | راب امههصربام دانطو ا/ن اشدلاو مال او لف دو ةرف دوو رفد ١و و دول

 زمدم شبح طير ا الص اهب ود ساو هبفقثارل) نو م تا

 هرب رخدلا اند جيريعل ا نيعصا عاجل اه سك تع
 | شح نازغلاو تأبلا محلا اح ا كفر | قالو عرار

 | تلعب عقب ققدلاو و اوصل ىذا بست داو نال او اهب هيدحاو ماكل |(

 | ليلا نو ضاياذر ةراص اكل و ءاعطا مالم عرفك دو ايف تاساكل ابل

 ةداعو دوبل ا قلاذماو مل اسال ةر ارقدلاو عسسو ثكت ابل و ءالل اس ءاق
 وصقل هرورعدلاو هرومدل ايوا امر اؤرل ال نانبلاو يهارلاو مايل اد اوس ١
 نجرلادع 0 (قلل او ىيضعلا لعلاو
 رثولاو ظلغت عند ثيللا وسل غل ذل الا, وكحول | ةيعب ان دا نب
 تلوجلاللاو يملا مالت نع د ١ ركب لاملا دبوْشَبب املا اورد وهم

 و جزل :معلرارلاو يم ال اذلان لَم م اطغب 313/56 دورس الا >

 نذا يع دارورمدو متل ايدام! ورأيرل او راطلاو لوس

 ع ميلاو ابن ارتي مام, تيس ابني نب نانسح تييصنتلو هنو رن ام ونيل مم

 00 و زن امو ري ا قيسرسرو
 قلو نيل لبلقل شل رقيلاو عوعص مرت نذدو رج زسح الرسوب تارا

 صن روت ل نادي احل هيو و توب هبفع كسار دو رمشمعو اسسل له

 للدح ئركرل أ او دئربسو ترب اكل يللا ترمأ دو جير (سشحول اد د اب ولا
 | هنو نلخ نب باهولا دسع امتدح انمي دونهسلا نايف ينسلةرصدو قلع



 طم رل # رللا شكلا ]ا نمدال مرسلا رضلام زن اهول | نانو لا سحاب 1 قالا
 برعم رئللاب زجل اركب ا هرائثول ارامرلاو وقعحو لك و طبلعك
 و اصل ان سّسْلب ةلرل إب اممدح ١نمعلربافر اند لص تعب ديول ) سيك مو
 هلع !انرندو ىراصنال ارانب دو سرع يراثرل و بابن 2ق عرسعلو بارك
 0 عمرا |ّئارم عّست ةوهدول |مْب اندث كر تدم وهن
 تارل زب سيت د ميد يصف يزن »و يصون :ل حبر سوو اهبؤ نال ١ ذ١
 دثو هرارنال صرعل١وانبلا عجل ح ار اول ] ني در ام بة د نمسلاو نونل !ًيمي
 تسب لاو دونأرو دد ن١ بدو تارا دو هراندو زر اندورو دادرّور 1 جك

 ءارلاكلبملو العر لا راصوتتلا ََسبعِمم د لسش اد هود )وراو داو
 رادتسااه لب ابوورب ادد الى تنلاب ط احااطو ا لامج:ر بي ةضسراو نمر ! ]كامل انو
 زك ناو رك هللو انزع مر غنت منك حال عم لشي ياولع فيش بول اتاراووم ١ًءلاهو روداو ان دور و دوت ارا د جدرورتل ١و هريرل أكدنم
 ىلتلاواضيباو نيتوربو كو لسانو يوهاو زر اوكالار ليثكالاو طاوسالاو ماجرال !ورحاو قرب !و مادال ١ ةرادوصو تورم اواع تيرم تمار اول ال ١ فيض | ام
 ةيرملاو تادوجو وم لاو باع او | حو ىدخو مو اد باج لاو اهتل ال تد
 ى ذإ ماو راو نررحو لح فيك سلو دحو نوفيحد دهجو لور
 دودلاو نومدو جرا اور اوو وحل نري او نييرزز او ريزنحم دان او
 || نايلممكئ رورو ده 7 / 7 ىنيلحراو ب ادو بيوزل بيبزلا و
 رسب و او يقرر مرمرو ىيرلاو نيّتوصس ند حوا ناحوسعم
 دمي ا 0 امك مج اب [يشو تيبس و لسل و
 ب عوعلاو مر ]وعو صر |وحبو |دلعلاو نعد ىسب ةردصو صلصو
 ع برعلا مر اد عوجو لوز عورتز عمرما» كرق ريغ او لبر فلاو غلا 3
 ميعنملا نإ ّملاو نايضلو نانرسكب طعطقؤلاو دق نانو باتكك م اقملا ل“
 طئمذو نوال! عضو ر وكل ارروكلاو ب اكل اودللو سم ألو روثو صول او
 طيعمو فورصو تاروم 'و رم درماو ضاراو نصخنرو نمائلاو علابولساع و
 باصنلاو صاشلاو عوضونو عيصاوممر ونمو رام او بولحو نآسو ناكل اد
 ثتوعبو مدعو ديمعيل ازؤبهو مخاءوعشوو_لرجو طسووطساوورهاوو
 تيررتسإاو ثبرواو لو بر وو تر وار زافتساو ان ار 22د ارو درادو .ج
 مهلابراودل او ب !د كر لو دو مر او در هرلاو معمر اذ ارو درو ءزوارم هر او دو
 ةر اودوةفخا ربو او ىلعو بردو سارلا ثذخان نارورلا ميش جْعْلابو
 رازرلاوَد ايلا ا عم ارم ىرك أم نطسلا ومو هر بوسف هلم دعم م مي سإلا
 ملؤحر ورب لسير ادد صْضلابو راحرفلا نار نفكو قصل و مبحلللا بو نات

 هر اقدوبزرادو يما ذاغ امس ةراوعو ةراودرريزو_[رج ماب ]لاقي د شيلا
 هين اولا عضضومو ١ ناسنالا نول عر دسسم اعيش او يام ا هز ازلاو اهيصل هر اونو
 || عصير او لا بوسنس ىلا راطعل !١ ىراولاو راو ملأت ذ دل !نمج جل او عزم او

 3520000 م ا 0 سال لب بلبل

 كا م



 هدا

 | عارشلارلزلا ةلماو عن بسو ابيل ١ دوم انم كسل الج قوس اهب عرج اب
 اهي لع نواولاو كرم 2 ثلخيملال يالا شو مكر ارل ا هر ارك مر ةللاو

 نط وباراولا ديع بريس ؤصر ادلاو ناسزتلانم هواو باو مم ايلاي زج ناتكلو
 ن | ار الاينز نس دمربدهوباو سوار مي ةيسروبا مز طبولا بيبحزل ىاه نياو
 ١ ىر اردو ثحماد ددوو :رب عناروج ثارو د وذو ماشلاب عبرا دون اتي اوعنا

 | دابرب هاوو نأتسرطب ةعلو لكل ا ير او اب اراواهاش نب وو امو ناضل دب د

 ا 'و ا ذغب ناتل< زارا دور بم ناني وزوار ادد ئو نارا ةيحانز صاهؤم

 | اهم بلح لح درع يبرز سح اون (مامدلا ازمه هلك طسلارادو يسعو توك
 | توم ردو نونفلاف ةطوسبم ا مرثكلا فساصتلاود ماششزى لع ع
 درو ادو ب هند فوم ديد اهرذ

 هو دو ىيبرمر اواو دوش شو زرع زادي هر رم إو ءيظارلا ىرعم هراذ و دضواب
 2 ل اب درع وبصل احلا بطوط كر 0 ارورم ل وج
 تمسوي نور امد وباسينب هيزرصصلو فرورلا ولا عملا نم نوصي كم |

 اعلا جئارزمو لشسو الع ييركنو ىال نم س نوب نايررقرو رفا ديشرحو ||
 صئحرنرإ عزيز وج ام هنو ١ كر ورص بمو ءلخو ليصوه يح او مز وو عنا
 اس ورلاوةندايلاب جزاوهال ان دو يرورلا هللا هيعوب ١اًيمزوك ارييشي ءلحيو
 دؤشوالاو لارل سا جزار ود وعم وم ظرودلاونب اننيزيلخ او سرُعلا نيو
 هلورلار لابجزسّةر ١5 ةدوريو سا هاعو اراد ةبسنلااو ماشلاب تابرادو ٍلِصْلاِن ه
 مبرد سوقا لص الالع تجرح !(هلك دى ارا ايددو ديوث لي
 ةئانلاو روصو رك ٠> املا معِبو ءنس فلاودوويلا دب هل او لب م0 ىنسحلا

 ثلاسلادحاو دا يمال رن هتلر وازن اهدلاو لعل و احن و لاو جّتلاو |
 مم لزنونكم امن هدو فلابسر صادر سه هدو هدو لتحرير اهدروهوو
 ةرهام رام ايرظرلا : اقْيلباقلا متر يرهرلاو ثور وهدمو متو هوم هو ىو وكم
 ادو سما رلاو سانوع طعابل ا هشبل ابل هرل او ملِسَيوب أو تموج و د 0 ١ شف كمن تن مالعلاو سو ةاوروف زقو رعج ءروهدو رهاشكاداهدو محا
 م وس و رتل و لا ب
 او عصا لدا مكجيب هرقادبدعوو ادد انرهارلا قو مس 1الو ىقنعشْلا سيلا ى

 0 ممتلال سل
 كار

 بان ليو لط امللو لطمل هسا هه[ ضلال عدل ادلا مس نر وره د ثرح يهز
 |١ ط تمل اب مهاغ اشيل | عّس الن اب دارا دعس ]طبر ا ناقل ادعس نر دهو رردرنإب
 دعسا ]طال المل ان تعهجوا لوو لل يخم يزل اب ين اسر رعس هريس ان !ىمع د١ اس اوا
 ١ تششزح هو د راضم نبع , ارم الك تسرق اهرل زها ةلاصنعتهكو سود ال١

 ا دودبا هادحاتم ١ ناكوادوسإب بكل غلابئا عباشتر د نم نبردو ئبنل سلل و اولا
 0 ادولاب ىادو برب هد ةيسراذلاب لاق تم الخ رسل ا ذاو,نربلاؤ
 2 مد او كارلا ىرست عبس 5 1١ولامق تنكلال كام اوبصو و |رعّمس اره

 دج د تس تم

 ظ
ْ 



 رخ د

 المكلا ةارل ا ثمر !تجرجرت ةرالاو ىرتت ميلعو عرعرن شهزن 0 4 ١ دهرسو توور نبغي لكن ناو جربكلا دم ذل سيقول
 ا ”اهجاس نكلاقو قابدد رز هبحاصت د إن( مكراضتاداحر بلا
 ريدو ثالث ل وفاعل ازبدو بلاجع ع و اهرلاب كر ردو ؛ ناعنهوم ناؤهزئارب دوربرلا
 2 1 ا ناعضوم (زو ريع
 هلي مم 1 امر 2 نانا بحر

 رانا 0 يااا
 ل 17 لطب زب طاق كرس ب اتككراثرلاو هاج اربلاو 10

 تدصن الو ايونأب مازيوا معنفت ةعاس دلولانعزن " هوبادم هك أنو ١ اهارذ دوو عصر
 ارروريزب ب انكم ر شرا نابضغل وتتم شضت ا
 جترصلاو تل زج ب انكل)و عدرشلاو 0 وا ديت

 عملو رنج ار نص ِ انرعن راند ريزب رب هر ابذ جن او يمل او ثلا
 رعشلازب أم نسخ يو راسو باكر مقسوم نو

 هنك) هر مخاوف وب رخو عنك صر ذ ماعلا مشل ارب انلاو شسو مئا

 ربح اور ادام ملال ومسن يدا امزح د لاه خ داام مدنا

 بعنكلو جرن ال تسيتصرخ ذلآو هلم بوت عومخل امزح ا
 0 لانكا ارند نعل دامس تفجع وم لج
 موكب لم او بيلا” ويزتتو ةرذ ةرج اولا عس ىَحنز وام د ابرزئلا
 و ةدانجر دنس اون اور سفر ويقل افرول عل
 وضوء اسمل ىدهاصلا ىلزهملا ِهَرْذ وب او تويب اع ذاعن ناشثنرانملا هر»

 2 هر هريرزلاط عد ماناعل اةنرزب اير ورزلا و ل محلا ل املا مشب
 7 رسهئسل سمسلاد د رجم ر ذو عيجاد دحاولل ءاسلاو قر ذل او تاير لا جلعرارلو

 رأوا اش [كرذي سار موتمباتلرار تحلل تب لفرول»

 - مو 0 انارسكلا سلا ىرزلاد رور ل ام .رشانتآر علان نارزلاو لحب بعلو
 راذبرهو اًّولخءاسإر اردو هر ازم رف انل١ تار دو ضاعالاو تضع !رريككاب زر يل١و
 فيدو ناو روعنموبف تعلو ذ فوج ا غلا عدلا بحلا 5 0 و
 نك توكبر ياط هد 7 تيكزراا دصأ عقلا كرا (|عملاءر اع: ا
 مانو ميما م او مسرلا سرعت ىلا راد َعْرَلا و روعذلاو اعاد انور هشسلا

 سائل ارو دق ل التمالا شو اهوف يبي دال يا

 "لال ايورعدل درب فراعشكر ير اعذاويزتو دم اورعزمن بلل أس انس لمح الرو
 تارا هروهرف ار ةدلالم جزم تشال ارو ادويه و تع :لسو عيل
 تكغلابر وتميل ا كمال املابرع زب للبر تونغ ف سْلبر 00
 دال ع مم و ايبعملا
 .: : اءانو قتلو واو مدولو ”رعك مو نين ادا/ةانصخرا

0 



 لائتلادصنإ| يلا كداواوزع ناويح ا ححرسللاب ىرترل اد داغل و !دبحرت 22 6 ِ - 4 2 هذ دقي 0 ب املا! ؛دجح مدد
 شلت سنا يرتد نه لاقو ىر امو تاْذ حج نذالا تلخرضحاشلا تعلاوا !

 - 1 ئورلا مظصل راك زلنا و ىقررد ٌىاحل الل فل 71لعتكو نوئّيروو رثونم

 هوبوح ان م لرسلا بي اتكلازمر ئذلاو ليل هلار ال او بجيل فانلا هرمز او ملجم ا
 غن دزل ةدلاصلاو نيشسلاوانثل او ضلاب مركرل اف فيصلاو ناننللالع ىرحي لا لال تر نب | ريزلاودو نزل تبعت ١ لوصلا ىداد بسر هارد افلام نازفاذ وى كرو هك :نيدبلخو تاب زك دلو ابزيكه يونذم ةضورو ةعبر لغير
 بولا عاجل! ى وتلا لاعرلان دب للا عنضمو نيل ل صمد يع بالا و اعولو
 1 افسإ هركو داو ءرأ او كضلا جحا و ذو نط تليصلا اوملإصو ديوشل الي اولا ل

 ىو اعف لود راج جو[ ةرركذ لورمم قرر امس ال اوه دو هاما مكاو كوت
 قرأ ةو يول ١ل نب !نم يراذلا ل اد مل رع بايلالا وال رك وبر مك ندد يس ١ نيمو
 | تعبت هلو متاحا يخف اغاشدل اون تددههزبو خمار ارلار نوراوبيا رادلا
 ىبكدو :لحبو راي يارسكمو معلاب او لعئسل ازاعو عاكذم ءعاشلا مت, احرذإ مل
 ثوعلاو مكؤو نا ذة د «راكدور الدو هرولذور ذ ونال! ثم الخ ررلاو 9
 الذ عالاقو يكد لع ص جلاب !ركذ هزي ررازلاف ءدريحاو بيرج انسساو لازمو روك ع

 مدوسعتسو 1ردم و م/زمو «رأ د ةاماو هعبضل /وءظفح هنحو (:.لزل ضاتبو ا ل

 سؤ دابوفلام عطا ضلاد هيل اور أك موزه ىقواذ ا او بو كحْرلا
 عسل بلا يللا نود هحا تامارهتا طعن لان اج و 0
 ثلج كوت او معبر نسنطبص يك دب و ميلعر الذ ذم عمل اع طنش ءرك دا لايسا ابو
 ميال (نءو امل اوذ فصل ازمروم او ىنطو س الار از ورلد ا عنصوو طعولاو تن املا
 يي اورلازم هييرُسلاو ىتورطلارم مولا وهو حن مزال بعصل ابويا
 | نيكدتلاو لاطرا اروكوال ١ اك سس الل اوهاعد اذر اكدذ ةهاوو عل ء رمال
 ظ و 2 ع ع لازم نارك ةراكرلاو :ىاواب هس أم

 مهم لاذ ارعأو ءولجانر حي ليلو دوركافر ل داذلاو ناسك كيو ارك اذ اوبس و ارعب ايل هر (عل اهب شتسيم اه ابرسار نالس )را ايظعام انكِل رار
 ءد للا ىصر دوعسس ن1 ملص ا/ء الاب موتنلاف ءانل اوايل ا يفلَتْخا ناو ب

 بييبللا ىيرظلاو هرامزلاممسالاو عاهل ازطفو ماو ددكك_ر صول ١ دع
 دزوددنلاو زم لم ا يلاو َسلابرس اهيد الق هاورلا ؛ لي ازصرسكلابو تاوعلا
 ليطب سيس اعنمترم صلح ولع تماطقو ا ىاهسكو 3ما ارينا ذا طبل رسال ١
 امي اسم اهوجو سخان مل اضراب سبا ان ايد ناتيوق تالذو نالودو نارومذو

 | فيض اع ماذت اوم الار يدش صزنلاو نإ ل حرت ا سل او اعنصن زصخ م رم ذو
 ا : 3 0 و

 لابو ئلقلا درج الحرلا ىرغزلاو توصلا خيرك ولاول امْصْلا
 دك ١اؤام الن

 |بي اطلا ءلصوح ماده ابو باردا فل اندرو را !وطَمَنو قلعت ئمللا "ومو ١ يزملا لب ||



 ,ىاارو رود هاطعاامو ةهيرااوورو ذا نر دودو د هامل برص لاح
 رند ورازن١ تاتككمد انزل ل رع هور 1

 | طلخا ناتوسلاو قرارا زهري دبل اهص دش داو انزلاب اصل ابطالا
 هارزبو )ذو يالا لك ةايرسكلا بدوون طلخ اذان دك باح ا
 اوبا ال تصل السا تدوس (لييذنهوث هريذو م ١
 ربو اًهتردوسا ءامر اصب ماطعلا |تس نال زلاو ىتصن ميك

 || متير م هللا داراو امري اوبصخا مومل ٍْ ا "ازرع
 اوزجحم قحاونسلال'5 ١و تيصخ ا ددللاواورب ه0
 بربر ثم ناربصاب 6 ذارارد /يبط بكر ادن نولي يشل هرب ارلأو مع
 ءارل سكب ندمت ارد ندمجزب در مدح انناو ليلخذباو تياثأ
 تت ميلا رازلا إي : ناننبير وجد :ريعم اناشلا جيم

 نيدو رب اداظر ارورفر اراد عن بو عصو بزكر) ازور ازتا يدصرمدسلا
  امزيوصو ا ءأبلاجدقول سطل ىيسيزل ا هز رعم نياع | و كلاب هدب :ء - ديستسلا ةاوا زجل لإ زادذنا دوت دما لخما او
 بر بازءو زو عرسز نا دئور بزر ايد 6 هزر و نم هول لم
 ناي ل ملاو رك اكد بدشلاروقلار يزلا محام ١ خرب هنخ او صرطو
 ندد [دكد ١و ضعاإعرضعد ناينبلا عضو 0 تاو اهب سبلا حطم ابويا
 بيوتام ارو عزحالا هثالثلا هنري ورانا عنلاو راهينالاو هربرت ال

 ١ 01 ل دول
 عشلاو زر يزوربز جذر م ان ءىطقل اواي ع طارسررزاوهو له ات اهضلاب عرب 7

 ١ يله ا نين نابلول اهو لإ انل سبل ولو نادنسلاو عزو دسدل 2
 ئنحالل طرلس راحو ات بيو ءمعب ايزو ىذ اربزالاو لا 0

 يزل اوروسسزير ايزو يتلا هلل دسم دير .هدنجابهكرع ناربز و سيئ
 توب امص ءلارح ىنا باو ةييبع نباودنلا دبع و ماعلا ا اهلا وشف ىاوارب
 رع اًسلاهئلادك او الي نوم كاع دق ماك ذا هارب ابو
 ىتلمتقان هلا نمل محال يزل نب ١هقلاوبعل لب امل اوهدإلا دبعو بر اهدجو
00 
 ٠ لبرو م0 يسطع شرف ريو رو ميهطل د اتاس نان يزل ١و ضب امصوط ايار

 هرب ,وثزو هربزو ةربازو هريدزب هذخاو مطيع يحل رستد حامطلا دفنه ني
 | وبار وباو شرير ربه سولف بوثلاربوزوايش صب مل 1ذاوزب عجرد عجايا
 2 اناوصجيشر ادب نيني اا ند اوما دع

 اول امض هر انا يرانا د١ كر ابز نب دان دهحيد ثان احص ١
 هريطتمل مرطمز لبكسو أ انيلئ بيز يترمو ءئتينزل اك بحايل اورصن ةركل !لعرلاو

 يقر طلاس عطايا ءاسزب رولا نا ميرهن سو طاسيمسو ءميطلم قيد
 مطيلعو) بر نذاو ايبود هاو ظرلغلاو تاكل رااع كات از سكب ْ

 كك

2" 

 م-بمهسممم



 حب اولا بيطري مهر دو وعجل ىعلا ياعع !هقئادرع عرلاوو ليغلا ايوب[ ' مادو يبس الان او ميز اج َمرجسو نئايحم او نابج اح او حولا وثم شكلو رعشلا يَ

2 
 ملول ف دفل معردك شوا مارتلا ليز لتر كد دوم ا نم بيرطص يزعجو زوجت

 تعب ايزو ادق انلاو دف اسرحبلاو حزن او رح دز اه هزمزف سطتض ءلساعدرب اطلاو 00
 لاء افس هنرحر |[ عبد روخر 9 ماطعلريسو ندبللياو فاعل ارحل )و ب
 ٌفاناروجزلاو تا ارجزق دكت هما ورح تارحاإل اف ى فن هلوقدر ب 3وا آو نم
 رحل ا ئزلعلا دفانلاورجزت يحزنالى سلاو انهن ابكستو (نيعب توعد
 هز[ فس لوبل !قالطتسا١و نينا, سفنل او وت وصلا اري هراعزماو زاصزل لو
 ب تدرنج :وركرتلاو سجرتل ا برضو لمح ل مشل او ام وى شي نطيل اينو ظنو
 | نزكو نوئزج نوسحلانب و نصح !و سيم نيرو رلو دعم وتو عا
 عرحارو هاو اع هرحازو حملا أ» بغل ر وحرمورف عكر حخودو لييخلا ناركسو
 دانلارلو دلعي نارجزتلاو ل اوس !|ةثدس اذ لسب| خلو مرش رئان رحدو هاواع

 ديو هليل اهكرنو أمي ابحو اهاخيدتو ةالؤم هي هركلمجيمه اضم رم ادرج نوب ايف
 دروسمثئئالاو رز اوخنا ايزفزح ااًر اوحتسدرع ادئو هركل ]شن مايزعنا درس

 دّمو ردت مير ابرب وتوابذا كتم ذا دعاس, نجت اء اواهرلو دا! بسك دعب
 هلاعيو ىط يرتد اروخرو ارخز عنلرجل ارح اهم مولر محز ل يجز اهيرحز :

 بولاورزولاو بحول فئلا اوُس اح موئلاو هالس عوشلاو وّمْنر او ادجرم يداولاو
 هنمسل |[ ىشمعلاو نط |لحرل اور وختتل ز # ىيزعاب لجرلاو لاط ثابنلاو انَشاج
 فكر وجزر روحدتابنو من زان خرق هزحانو جلو هارذا ىدلاو شر
 كفو اعرانو | مير وز ١ هب ضراجو هروصا ىت َهْعل ه2 دز ١ انجح منحر ملئ طب
 صلو عضوئرلا ساب رؤلا ناركرملا نار د زال 'ءات انا سائلا دز دوب
 تهرطو كلا لاب او ارو دروب مون او هماوموهو ىلعل !١ تحير ظعورز روز از 14

 ارااو رزو يب انرشيبح برر و فسسلا دجو انى لا باشا ةبشحو عونلا كرولا
 سرلا د زوامل بع ١ ىنمجو ااهر ارز امرزث ناو ىورلا جامو !رننب نايطسب
 حجي نايعلاق يبو ضعلاو ثتنل او نعطلاو حطلاو رارزال اوس سبا و مساون
 رزو ياعم ل ز نب مراولاو يراوح ا هلت اديعلر جرو عاتم اصمت بولا
 دع قو مخجل ف دعت عسر رزر ءلفع داز رورو ل ىزارثا نامي
 دئوتو د عمبصاك نو الر ؤل اور زار زنال ف يعدم ذل نم اك هدرا اء وحج
 شعماو لجرلاو توصرز رز ورز نزل اير باهلو ىبيضلا بل ادعز رز زن او نيملا
 :هعلارا رسكلاب ع رلاو إرسل اب انزلا غر لاو رَع_مزرربو تن ناكم ابو ملك
 ٍنروْلارميو دعنمزب جيجا سرتو مز سبر اؤ ني[ هلا سا جم نب !سابعل ار سسزوو
 رز زنا دالغببت ناريرزو دو]رز عجاّيراطرلا كوارزلاو يباني ينكس رز
 ارزلاو نصوم ماعةرزو لام روز رز وهو يود ىدر طع ناعب اننى ب اسري
 تيصر أم ضل رب سين نب او ورع وار ىرج وبا, وا نب١ هرارز و ٌيزلف طراحؤ هب ل

 مج مج سبع سد وسم سوح ب سس عبس دس دييجو
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 ْ 0 حتحح
 ورع نب دبزموباو فول ان لك و نويباكص بوشر غور وناو تراها ا

 نو دبع هر 10 لالا 201+ ىلا برسم اعلا ةرزالاو
 ظ تيرا, بيسهص تبرز ىيز وابل لعن معنصومو ههل اهني ابيع ءزر اهي صازاو عيت
 1 مما ها وو ]

 00000 هلو عابل ع !و معيب رسل ١ راو! تو | ا

 : يلا لو رعزلا تي اهيل ليات ا اع الاو 00 سل
 نوايازاررم باعع لا بعوزمحك ف عربعزل ا دانسلل اعدم | ١
 نوم ربل رغبسا ملل ترا وا 01 7 ابسلغدنالتّب و
 نمحر اديه ماشلا نم نآدموو منازل سينكز يللا سرنو كويس تير 31

 بيش لا او ىعم انسل ا بحاص حج اصلا عب فتك انإ/نن رنم ثمد امهر ىطصر ارا

 . توت مزح جدو يصتشا دا 1 ةولاعلا ورا او قزم در

 مهسساو زمر ج مد از مم سانك ممول "او طرف و مْ 2[ كولد
 تم هلع 0 ا الاه فعن دمو هيل اع اوول با
 0 اسك قرولا قيل قينرلاوزلاوىشب رم عج ابكر اع داولا ىرعزو كاصبلا جور
 يلع ننتج ع عبسر و بعرلاو سر ذو بن ابلا رطب عرعر بؤتلار عزو
 اهدقرتل هس رانلاو تسد ذه لح اذ وز ىّسلاو هإي) ثم دعب هيسفن عرخا
 مطسو ىلا َءرو زو سنفسل و زك س تلا و رز 1 اور هرم او تنوص

 اال ايل نادر 0
 7 ء ال شكل نريكياول 1 0 ارد تدب 00
 شرس أ ايو دامو او بولا لجرع ىوملا م1 لافت ال لمكىرلاو نرسكلا
 وعل اد ايساو ترعا دج ا ا 0 :ء
 مجدل تدشلا باول ورزملاو ءزحا قيهشلاو راما توسل او دهابا رز

 نيب هظع بزل رمزا او تم زمزبىرلا عضوم اس فلاوجو حور هزملاو
 رتعو تول لاح تسمو طي وم لبد عنج باس لارا مضلاب كر او ركزت رار ء كم هركج) ؤس هول ووصل امد 0 (ش

 تبومو) ثتددعن 0 اورصغعلاو انرازو مرحلا ةييوصرمرر سرك هل :
 وترا هد نيرلو تبارد ابرك دوصتل اشو كتمت ةدسالاو دي

 اهرسنم ىلا جرد سيلب ١ هالوادحاروشل ز نورترجن اركز نضنح 787/6
 لحرتامسورلهاو لإ وب يزني نا ءلعو ءايلوا مر و ْدوْرْعَس لا 1

 "ىو ٌبصَعلا طع لموت ضرر لسئرو از مرتو رهزب_رمز ءله' ب ويعب
 مب ئَعَسِسَن اكاد وار ضارو ماتفثاك هزايإلا (هلعتو ليلق م ارو راهو هو ىرم از

 برامهزم اكديرسزب ام شابج هر ايزلار روسزمر رام عج اعرلا بيهرصو دوبيزل نم
 مم اعنلا توم ليم بم ا:لكلو لعفلا 0 سة نطلا لبا ةةيايحا ملا
 اخلاو و أغا نواؤب نالفو معاذ ١ ثيبوي انور مرك اه الم ولا زو بذكر لعن
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 مام و هو ليقع فوصناو يشل للعلا تسكير او ضن انام
 0 'متاغتاو رامز عئيصقلا ايد ددوشلاب زيكو صرلا حلاو | ١
 ؟ د شما رو عوارض ناري ىلا ةعتمو لا ةقانو يريد نع ر ظ رص وسب و نع ل [ضيفنل 'رهزحسم اوفو 0. ةورعت ق ع اح او عرعلا علام ٌمررإ ١و |

 اذهح حيزا ل١ داببع ت كررحاو بطر ايراد لارسلا نم عون كسك عقدورم
 ةتنوضلاو بحل عايصلا "لوا فلوصه رجا امر جمرامّرلا اهيو قمل
 زر جركل اءراجيرر يزن ا د در ريت د دس ل عنو توصحيز او_طبسكر جرم
 9 2 ير بسعلاوزرتلا ىمالاو حاصف بِشْعْئلا وز ءز الر عت ١ تدوضلا
 3 منا وراتب تا وجإل ام لوط ههزعزلاب تاز ةرلاو دا نايم حرا مدزمف ار مانا ثفوجالار ب 1 نم ىلا ١ كن! وب اشسلاو
 داقرلاور سخر راتم اهبل اه بكم ساو امن شاسع اجا مزراوح
 تف تيرم رم اخي اتلأوب ١ هلا رابح |ههءامب ممل و ترو_رسس ثا ريح ال
 4 اهر نب يبعزرع :كبربا

 َ كف ار شلات اراد هاو هيلو لاهوس انرلاورت عيج

 َة م ع * درماب_ خبزه زتناب ىرخام“ 6 9

 و امز ربو د م
 0 رك اسضع ترحا ندعلاو تعملافتلاوذكا ترز او علا و درا مس

 ك0 ءز) لسا اضلاو ناضل عزو «ربدشلا ويلا لك ا

 را وانزل لل او قراصنلا ا سرر اعابوهور ايزل هسا
 نيبو دهر هس زبر راغب ار :و تالا اسفل رئت 6 يشل رت
 ميباهصدسو ر لولي نرسل عرتنرو رهسحيوط هزيزم ةاماو ليقك ب صر و 5 و
 ئدراغل ا ئينح او ركل وع منن ه2 ىعتضءاس ويزن يركز داع انعتع اذ هنعاعت ةباونجرركى ب١ 0 تناك
 َنعتل) لرل اي عرهشو يظعلا ةراغل الحنان 0 اوما اا
 دسال اريزلا و رن نزلا عريبك ه زيزم نمر ١و ناك وفييطم طر ايزل درب نك وللا
 لاح 06 اىرنز ار مكر يبزتو هروزل دوست نح اوى ث ١ نعل
 زعم زاب ةعافرو خبير ينزتورسصلاو قيشلا ١ منول رسل قم ريطلاو
 اذن ةعيعس رج ٌمنز ول - روبنز نارزنل ردع يب ئيمممو قى اهص
 دوم رنزلا رس نب ويح اماو تزل دوع سموم :ريووحاو يرسل اريسر فرادوا>
 ثن ارحل 71 نكد ساس هس هرضرلاد يخلد لسلام نوم بص وفصعلو حرللاب ابك 0 ءايلإب ب اوضلاو لوف نبا ريف
 3010 ان نضل سب .نعظو هماعر زوظ نوي 7
 4 زار هاولإلعةرثشلاب ب اس مطل ووطا 0 دوخب

 اط دو سمول أ نيع ا يلو ا 2
 1 0 ءلطاّتلمو ) ن مثل ال اس هدر اانوا .



 ا هز انزل اكرإ_روصمو صير [ّمعلا : ِر ا
 كذ1ذأ1111]1]111 7 ال ديس و رارملا راو او ظ
 0 ب ا اهلمظر ىذلا مج او هديززعلا َةرير مونلا ١

 : ولقعت ندرعب اوزخا منال تولع ب رورلا موثو هيمروسلا بوو واود
 د قه دانعاو ىلاعن قلان لرتسلا و بزكلا مضلو ارغب قحزفم نا اثار ور ناَرهاولامو

 ا 00 ا
 روزالا مجو لطابلاو لّمعلاو ى'إ او لح ىف بصير نيؤلاد بزعل ةخرمب
 اي ا م ىلا ثاقنو بوثلا نيلو بيطو ماهطل' ةنلو
 تنسوحوردب نك ولبالاو كلذ مر وزال اورخال اع هين احرج فرش امر وزنا
 هررصو نك مل نأو رسلا دّمش ١١ذا شاع ]صيئرلاوا منبع خوبر عائل ١و هررص
 ب الكر ان او راوز/ادرافساللابب 'نيعبل او دوسل 'و دبوس ل ار سلا نمعلو لص
 || زو هروزا  بتح اد ردصتلا رب لجج ل يصو معو ىئلاح: راصد (وتلك
 :ىمحاكن اكل اماروزلاو ثدح ىر ايزلا ماعم ب هللا دمعت اومتدوشر علا
 كعإخ ارلا ابي اون نال د ارؤبو لج دوس ؤملاو يضم نم ءانا دملاد ةديعبل !مسبلاو
 ىهض ارالانم ةريعبلاو مربح ان تنالر ادو دج لسمو ءنروم اب عو جر ايار هروزم |
 دز ١ ض حو نووازلاو هروازن ال ل صوح او ليال م عاتي ”ةرازثاو مخك ذرنع راو أ
 مه ارب ) ايم بزعل, سل طاب تو دييعصلاب تو هرازل هر ززم اهيمو نرعل ادور سلا ١
 انقلاورزإ امرت ١و ىر ازلا مرحب ىبحي ارم نخييْس] عد هر ارو لوم رجالا ىرالزلا ١
 نيس اهي ب حو اسلا:.ل داب بج]ح رو هداعلاو ت ج ١و نرل)و اع ةمطغلاو ١
 م انوالا م قيِترلاو ص اغرو١ اًصباعزوهو رإبزتو هريزو راوزا ج دوارس عب ١
 كاينلابو زووكلا بو عّتملو وزو نايضغلا دلو هر ايزلا ب هانبو اجرح اوا
 (وزروزو ناز اذع لخةر ار اورو زلا موو انيو.شل ايزيع وب ]عدت ىلا ٌئانلاو |

 سور اي اهبسو هيشع»و (يلطن ١ةد ابك او مز زر )ل )و مومو ري شح وشلاو بزكلا
 يبي يول نعي هروص"عوع امتنا زطن نم مزلاركس 1 اىذلا 9 اسر قلو
 تمون طل دع نعروازتو عروزب ذاملاس هر از ساو روزم ءارزم لصد ين ١ مزغ وس هن
 نمل ادع نب وو دج نارزرو اض عير ص عبر از موقلاو راو راو روْرأل
 هنو دخؤ سلا ا فورزاللا ناروز نب دقن فدعا ىب -
 نسوىهارا :ةناهز اور هز 2, نيزيصالاو ١ نونبر تالا ريو مجّرلا
 مر كصر مزمل دقو لشلو ايل خلا اهيسصم ران اي ايدل
 مث وح لا تر اسال ١ ارح ا ءامساو شيراز مىحوب او عفايو تس الكن باور هز وهو
 اروهز عنك مجولاوززولاو عآرتلارشزو ةشسام ام عو :كلاثلا» سلا مز هدوتلو حيي اصعب نوح نت ءهزر جتلاو تالف عا هه ماد بل هعيس هرهزوبر
 وكر تلو تيوو ىدانز كرو اترهزاو تءاض ارامل ادر ه دز اوال لن
 سلو نوللا ضيبالاوسالاو ىثحولا رول او ءعبخاموبورلا هزالاو اهبرع]بإلا
 نص نباو لحد عاس نيفلاو تسلا طارم لو انتم لا م.افتملا ل او محول ْقِرْسلا

 دلع !«فسنعو نور ١و راوزا ال نورا و

 راد



 او نارولا نار هزرال ١و يبات صيخاتب 'و نويب اكو سنت باو نص وع و يكب !)
 ا ب موعلاو بل اغدحالا فلاب راه هزالاو عرج ا ديوي هز
 ل انبالردعس ار قيعو ريختلا يره )راهب لروما ايدي نا كصاص رم انواو
 تاو ارهزلاو يسعلاب ترب اضرب م اوس ةبور لوم هنو ميشحولا ٌعَقِلاو صولا كرما ءالا و عو بيعمل ام و :اعزتاو معسلاو هد كحم نوب يتسسرف ارئاد اهرعت
 هن ر ام او ىسرتالا عززب للا دبع ريرهز مضلابو نطولارسلاب هرلاو ناري او مرعبلا
 ليمك مام ١و دارغبب تمره زثاو اين ل هزر نارجزو ينعكة رو ايطاو الضم
 0 ١و ناعينمل ارلقنو رانلار مري ىدلاو برب دوع

 قاتادب رلا ىره ارا دوح ا دهرخو رامز ل ونت تاستلا فز او ناسي احم دوس
 و ايزو نرل | رسألاب ١ طف احوهرلا قاشبلا رترفم نم وري نب روحا بتسرع
 ءادازاساو لضملاو يفللا_ر وسل نامسلا روزز

 فايشرم مِن روس دن زوو يس سايفْلامر واس رابجي (نبعانلاو عنكر
 لوتسيوو!تاعاج رضضؤب مع يج 07 قابلا ب اسلاو ونس مل نزقلا سةروسو
 ِ هسا ارباس مونلاد موف (1:بايلانل انرلجت ٠ 2 نصخالا| وف ل
 بكر د ىرءاسر ىط4ئطم لفن ءبييطش مباح ادرماف امنا اعاتفاضو
 نولاس واح م دو اهرسائحميعاؤطباف متع ناوتحضتساف مهيراعغاو
 سايلا كن ّسرْيو دعب [ين نوعين ائاررظلل] / دقو معين ارءاسا لولا[ اقنع
 ترغلام اهجرسامي ( (زم سرين اببجور زظلا] اذ و عرسان مويلا تح اححتس اكن مال
 راستنو انحرف مسرف اهسال اذ ال وكلا ينوب ا دسال اد وسو ىغب جزم سو

 نللارإص لاو دسال او_رامتسال الم رعو حر روع اخإ_ر باشلا ذيبئلار
 ميسو عولاعلارسكلابو انزسح ار وبسنااو عيال يبو كحل او ميم اذ لاولاو
 نسلم رامز وو عنباو عبس ين مربسو ترس 2 هدر ابلا ةآذغلا علان مربتساو
 قرباسل)ب ل ادد سو سوم ا ىقغميربرسل ا مربس ين ١ نب كيوب او نواصل اغلا
 معيتد عردو بيلأعو لم ع داب بف عربا 7« ق وراس زم عدمو ديجؤتمر بيوت
 ديحاو ناخ د كود اهئنرم سراب ةرولور وب هاش برقبللم روباسو م ح/و جبشلا
 نسيعحلا ورسلاو نائو جي ىز ريل !دوباسرب و و نب هدا دنمير رود اسي ١ دلتا يدعو
 نمجرلا دبع لاح اد هيو عرج ا هريس امر ابسم او بائككد ابسناو ايت اينالر ضر او
 صيزوا مق ١ كورد اط مرتو دملو راع زل نعىراخي خيرا ثدحئىر ابسلا

 تئكجن عاولالا نم نير جر صونشلو هئبولاو ردد نوب بيد سو ب ارل ابل دن د اع
 ا أمسل السل اسك به انلا عشقك يبسم او اهرمابعاونْغتس ١١ذاف اع
 دسالاولنوطلا طبسااو مشلا وص اما مزعل صمشسل | لطتتل ادور ل هاد غارملا
 رطربسلاو ضيرالا حرواع لاوط تالاحرلو هر انو تاطبسل اجو ديول دتعدتي
 دق انا ط اشتر اعبسلاو مهسسل | تماهتسا ةنابلاو تعد (لبالاو وئماوع عطنا رطبس او خت ابو مي شص نصرك طبسلاو طابسا اهلبوطلاو ادخقنعلالبوطرب أ
 ركبمس د الملبوطلا يرطعبسلا ايزيدي ترطخو ارمار تعور١ 5١ انرجو

 - ١ اصصم مسح حج جم



 اءلاضو لوتعلامانلا باشلابسلاو تمافَساو تلويعا عبر اج او ريب اعم ةرطيبسا
 1 و ا ا ملسلا لستسلا
 ديو ىرئاسلالضعلا نرجو هابعل نسا مواتملا تيان و كد ىرسلا ئيسون
 سل ال رت سلامو هداتسل او سرملا كر ئلابو ناثدح نأروتسلا هرج ز يزعلا
 ميلاعلابادبجو ريس جّسل ١ اهالبو زول اع ةرلجم او رياتس 2 هر اشمال او سم او
 زرايوو نإنداوولح ا نيبو منيب عسانيال صرحا تاصنا وق ايان ىي ناناج ابو

 اسالاوام صو دوسسلاف فيخعلا يسلاو نووج انة يحايو مسير ايوب لجو معيسر |
 رمت او يسمو فضول يو اص ةهبزا.نا) ١ هنو نوعدر او عدرا درملا ءبرسكلاب 1

 ةروكدد ناجرج بردى ذاب لرساو وعم اوئدا نيرلا نعسلادح ار وراسو ىلظغن
 يس :قانلاو مسعى اخو ءام او ههلمريلاو هاحاروشلا__ عبس ناسا هوداوسلاب

 نئاسلاو هقول اروهيسمل وردي ,١ رول ١ مب يمس امر وسلا اهزيح تدتم! روسو )
 تعب عضوول ار خاسلاو لسير اموطذم ا 'ىلولإا 'ر مو ممثكا هو امىذل لاو دص
 شجر وج اساو ايس #نصلاليلخإ عسل او عو مسايلأب امو هير لبيس ايبلع
 ىوسلو ىزاخج بو تاتكلو يسر إو جوست هوس مرجسو بلكلا نع و قلعت
 ثيايو ىجا اء فيفا حرلا يرو كى رو ىيسااو هوم اب باوصن او ف هاولاو لش
 رجوتسمو يسرعسو رونلاب سلاو ضلاب مرهشلا عنب وف و ورح (يطايب تطلاخ اوس
 | هوجاسلاو نيجضتوءأكاريحعشو دسالاو نيطلارعلا مقل يسالاو لسرم لضم
 أ اًضرالا رعشة امه عمشم ا بلصلا مْسَعِلإ يسلاو عب ادن ىسلا# يشاو رلاج ا

 رم نيعبلا وراد اخساو دعس حربزلا مار و 0 اناا قر رجس ءاهسو كلبها عابرلاو يزن باسلاو طسبن اوال تايئلارب ويس او
 لَو زوي سيب ير ملك مناد مرق واح و ءروطادع هرج هو ين او

 هج | ف ىسلاو مد يبست 1 ٍ اغلا مار فو راصس لاو راهسلا
 | ناضازساضلاب معسلاوراعس جك ورظو داوسلاوفعبرطأبلاو عرعسلاو ىريس# |

 | ووهيووستنا تلعف دف كن تدرإ نام كلي حس ديرب ازرعم اذه هس تيل
 عنك ل مملاو ٌقدو هذخام فطل اهكويسااو عزهصل ايرعسلاو ثور اصر نور انبر عسا
 بولع توولتحبض فوصيف ناشالا جدي |عا ةلئاو هانعم) سل نايبلا (وم ناو
 عنكرجو سولار عبلتل اضلاو دنع ولقب صد حيرف قدصي مكزيو بل ياعم ايلا
 غالطلا مل ةرموارطم لا يكل نايل 'و ماعطل وضد سنعل اروعيسل اور عيسلو دعاشو_يسكع دج
 هيلتّس ام ءاسلا نمَوَضل ار مر اهسل ]و نطبلا مظعلا سرؤلاو نط ىاتشسما عسلاو
 ضمور اعسالاو هر اس لاو ناسصلا بعلب سر بلو موعلخ او ريرلا من اضَقلا

 د [ىيصو فاصْيّص)او ئالئلارجروسلاو لالا سس لقب فمع هنهفو_ر |هيسلاو |
 , َ اويرطلاو عرس وعم نجا ههجوزع عقدرلاطو شضرعدلامو دما لجرل لوزا رم اف حاصل يدل تساو نوتيلا مظنعلو ثوحي يهسلا هنتا دعو ياعص بايك

 | مهسسملاقيرطلاو قواها لرل او وس اول دلل ار :كتسلاو ميرو عش ١ بيطخملاو ثكطلاد ||
 هلا ل ييسلا هلاو_ئس اه ئزها ئيسو | ؤئسو ٌءويسو | وج مرصد و نم يسا| - +

 ع



 ٌْ ]و يزعماو ل ةزعس وهو راد نري ملك ضو رسلل ار هس عرس رسفال
 از هو هر ١بلس رخل نحو اصرخ شرس 5 »سس انلا نير يس وعل ذح

 78 رجس نارا نوزع نرخ دانأت اناس اورسلاو ياا دبا عك
 عزمسشك رجا كلي اع تلك مقل ذ لن ليسن م سو ناسا لكراسكو * لج. (لدبجش

 لسمو ىدزا ويحس اسما اذن موزع دا وطالبت مسا ْ

 دوشسكاررسو تلءوس اب هرحاول اسر حم ولسل ب 0 تو نايباحكص
 مود 2 بابل ابل اةيرتن اًنرسررءاش «)ردسسلول 1و ىحب نورسو رورسو

 ( ا د
 )نمي و«بمّشسعلاو ىروتلا ن اهنسل و مدسس بر 1

 ْ 0 ال للا ل ءاتماو اباد ناجل و نافطعرابرب ع
 فتكاو بح ا هر يوم مجبر ربعبلاو عنيص امىلابيأكو مي ركن ايوا زدع

 دك نر نيم ب 07- و روجل) بس ب اسككر اوسلاو
 يك لطم ردسي امو نينا تاع نايرس د نايصلا يحل

 دعت روشاولريباف دوس روش اف عشلالوسو متبلط م ءاغراف ءاحو١

 اصيالاو عا ورواد عاج اور باسو _ر الرس2١. هريس ال َكباَمَز صسازؤ نرخ او

 || تقوحو مل ضرالاو لصالا و رطسوو)ا ٍهرحاو لم يشل و ةاملا 7و انزلاو

 ريد ل اس وا 7
 | ضال باط انورمل او داول ازايع اعز ور ارلاو ن ابو ر وسل اك رطوطنف
 ١ تدي ارم لد ءلوط صم بلا اح قيرطم داوو غلا هرارسل اهني ىو سل اخو م رو

 مع امو او ىدسسالل كح عر ١ وخدام ادرار ل ثلا نط داع م هدب عدلا

 فورام ع ءموضم هدو هدو دصإ] سو فرم دابهب ز |و يعد لتر دايز ابنه ىرا ا

  ثاللادلب نوب ةللعر ذيانك ينوا مر اد ئءز ادب سمعا ز يوساو مني دالبس ئيعوا رمال

 ناقل ”يلارساعريواسالاوداو وزو. ساب تاطاساف بالا تبأو

 ْ مضل ابوجرشو صيوا هوس قيشتو قبلى قرش ضل انا اًرسو ارو وس هرتسو نا[ جولاو
 دن اف تدرس ل اب ب 0مل ١ دوع فرط هليل عج غلب اوس دنزلاو ٌيعلاو نور شل ارسالاو
 روسلاو وس اك ترسيم لب ايل :١ ةهليتفل ىهو رست عل ىبصلاو تنوجاوارسا

 مضى از مرسراه اش (١ مص سرسو تراوسوب_ر رس ةرسلا 'اعمجو هريس ١
 1 جار وكلا و اجمد اي يرسىا نارا و ناسلا

 الذ ركسع اعدم ذ لمت ا سس 7 سرس ير 00
 تنسو كروب 0 الا ا ع

 م ةاهلا لع أو عورصلررسلار كسلا ا١ثدحلا 1 ذأ نب نرحل نمو
 ا نوعبسس ايكو سة رج 3 >3 7 0

 ١ ةقرسلاو هر ارسو هد ةرارسو او فنيح

 ويرشور 0 لرزعترم عاهل 0 عطس طونؤلا
 | ٌسعنلا تيل تعج مشل و وياناو ىنعلا هذ نسا هسا لوح سلا "عرب رسل او



 ٍ او سزلو ىوربلا يشبو ءهطضلاو لم) انما [راعامو تبم ا هيلع عضوي نإ لأ
 يطا ءرسلاو لد ديلا لا 1

 .روراسلال ةرسم اء ارلاو راموطل فايز لالا يل إنو اب هاينح ءرسسور ورش اك نيمج ارم ا
 "م |مفلاوّرس اريعداو هرب هزم نركر كي نيعتل١ ذخإب عج و وهو ررسلا اهي :.ىانو

 ردح ر شلامو بايشلا ب [يسكر ارسلاو ربيطلا ضارالان مو ررسلا لد اولا
 فوك ا ةرسوضف ١ تيوح ميلاو وص عرزظاو يك رساو هرزسو موارسكر نم ليل
 هر س ةارمارولىلا ديوس ئارطا نين ابيلازم زرسلاو هاضؤ |ىت امل ل تسم
 ماعلا نطولاروسرسلاو نوزس ن ورب مود ورتسو سيرسربلحرو ويش ءراسو
 لايروسرنوهو باهقلازم ص اخ او تيبح اد لعل از [| صدور ومالا هيل اخدلا

 اوداسو ءذا غور اضو رس غلب اريوشال اهررسو ناتسهتب >_رورسو للصم

 سس الاو امذ دوح مدل ار سرس ل مل تيلا بيوتلا عير سر سلا و يتسي ساو اوح انت
 تالُث كرلوو رس طباتكب مل هله اجرسو زم ال! بمحو نيلانوصحر اسو ليخملا ||

 نيزسلارعمرو يدا مطلاخئال اه ]بش ار هررع عطّتعد ناوهو اههزسكيررسراعو رسناع
 هريرس ى ا ئيروصنمو ثدخ اداب مربوط هريرسوناو هدجحو لمجنيب لحاسا لع ت

 لل عرب يسك سو ميناج توئملا ناين ىركسلى رسز كر اا ا بال خيش

 لا: نايعرل!لوال ا ناسلا كد يمسه عل )رطل 1 خيل نب فوت ب ىسوتردم
 روطيسو طسا# م زعوم هشلاو باتل ىشلارم تصتاررظمسلا ماهلا للاعب
 اسلادبو فيرشلاب عطولاو غلوم دوتعلارلكلا دييجو باتكلاو طخمل اء طاسا
 هاظنال ث ب هاحال ١ نط انشالاو رشم هسا و داك نوطانسلاو تاهل

 اناتا انيلعوناتلإ!ضطسطسو لكلا ناهلارور او اهني طس اور اطسا عجايز
 راطسملا طيسو طوسو ميلعطيسزمو طش ال لاو ظؤ. املا بيقول رسم اور اسالاب

 دوابجيو ل طساو ؛ايسلا هن عنتمل ار ايخل او أير اشك يرحم ا وضم اح اذ اوزاشل ير اصلا زخ
رود اس لق عل ارم بورطاسلاو بوو اطخا نالثو ىبسا نك ىذلا طسلا

 فمه آنك ال ١ ود 

 رعس اهراعسا نمل! لعموتيودلارعتتملا قشمرب 6 قراسكو مال الأن هرطسلا»
 نعش )و رعسل اهو ١ عنك برم و راذلا و رعس عاوُمْعُن |١ عيسلاو رعسواو

 لبالاعسز مو قورعلاو مولا وا عوج اورقسلاب نونجح او باغك_راعسسل ارم ا ضلأب
 رسزكو دوعسلاو ابهلو دوعاسن الر انل ! عسل او ىوس 7 نوبات سككو اهارع | عنك

 كاصنلامرقمو:ر انثاوروشل ادوع و عوج ا بازهكو الوان ديابس اهمو ريضْبفت يو
 ا ٠

 هنبطم لعاار لعآل الع صمخابوعسم او جارح روظش عسوب او قاتل ديرك |
 مكر نارعسلاو حور مالا واو لاول عرغسلااو .:ةاوط نوط غلاب ءرعس نرعساو
 رم بعلو بحاشلا بصعل' مالئ)١ غل ليل قلاغسال او نس ارسكل ابر ودعلا رس
 :رباو يقعج ا عساو نايل انوهوا ناحوص(ب ديرو م ديبعو ىعاشلا قمح ا انجي

 . ليج

 || حيشسيلئوطلاو بحال ان يوم داعسلا موس اب سل او ىب اهكارول اني ١و
 : _ ْ ا يعسلا يس ماوكزياو ايو ل يفسر يان عسئنلا ليتاتو ديدشلاو ! قانعالا



 - كيفهو نر ولما لعالم يوما عسا تب ل | لهو نوثروحر سعى اد يبات - ١

 تين اراتئاورط ناو امو اوا اسبع اد ا نعسلا و ب بم ا عض )و مع اشير عسا ثيل
 ةيبسارخ سودا واوا نمت لاو يصملاو كعسل

 00 ثررعس رك يعدل هور 2 ةعرلاو ايلا روك د
 مك الا رع ١ هوخو ناوز نم دن جرخيام ماعطل ارياعصو
 رهسلا هاقئرعتلب هس رل اب وتجمزب طسوب بلو هلعا د اصلابو عايل

 مكولا ئه و ا عويس اىارلاوو ىعباتل ار فس و سنك |
 رونعس الاكل ادن ع ؤلزتلا 2

 | توسل حدد لجرو ثيدح .لرجو ميش نر و

 محرعمل د 0 العم اك ل
 رئوسملاو ريشا يجو [تءوص ول ثيل شو براون

 دلجلا راسم ذاك لم لا نسل اصور فسأل عىوعل اهرافسال 6
 ضن ءزمسا حس يفلام لحل رتبي عبلا قناع عيون ةرلجو ا بيرس 02

 بولاور يسال نرش اوراس فس يصل رغس و مؤسو مزوس)و موس هؤسزفو ريافسو .١
 ' لديسو ةس لص ١ هل يداها عا خلاص هوجو نعل أت :

 ا ةلويسلا اهو لوشلا قله ليسروساومقسول) ةر افسو فس
 0 قوب ه د الغاببو عسل ١قر ورم طيؤس ام يغسلاو للأم نب نو ام براك
 فسد اخدز ةزساو دير وطنا بول ا اسسو ةبضه مهم جر او ىط و كبس ةدحانو

 ىو زسألاءلرزخ تيزس» تدتش ا بولا فايف سفر دراص يشل
 ايلي راسل زل نفس ايار نلوم توصي تيرهسلا و نبا, ىولا ني
 أو لعق تاك عسب زم فصنل هلم بانو قوسس اناا هنج اجر

 ل اعلا نوصي: كيالل اذ اس عجتهلا غسل ا ةآر وتلا ءازجانسءزحوا سبكلا تاكا
 ىناو قات هو عووملا بح دجددابلا نط بعدو داؤسا جذابسم ا عطخاقإةلوو

 01 رد يع د ند جا ض2 1

 .طنعل و ارشد ابيرصلا لعتصعتر ا يل ار ١ ءؤسملا ”قانلاو
 تبدو ةاورشك وسن ١و تام تاازو مم فاسو ارافس انك د ليلو اسي لعبا بك

 رم ابصا نال اصمبد اهطمجد زاسب مارد

 1 1 ١ ووسر و لافي اعل دحار الو افلا
 فيزنل [لجر١و فانا اًركو !ا مالا انلاو مد اهاو رييسراف را يسلا
 211 انهنئراملا قبعلا
 عسا تدور هب هج ار اسفسلاو او عسافسهم س افس جلل, ١ املعت ىطرلاروزجو
 0 وسمو ربل هدابقلاو ذاد سوو
 اونويزكو الرز يب هزتسلاولام سادع نياو ناسح ناو مصل

 ةيرعم لرسم ر ايف ايلا اهب نوكيو تع بيرخاو اروفاشلاو ننوجيسل ا 0

 كوطد 6 ناورهسو عنا وسد روصنل امم عم خسخلا مسمع انداعا من

 كس



 رهسلوراربزلو تيؤساارئواهيؤس بسر اهس لتكو ليطسو زروس تمسو
 0 سم 0 كلو ناب انام 1
 مضل للم د راطنسل الد نهجلا ربك رفعسملا نونو م سزب_ووعب
 يي ار اس واع دنعل ب ءريزح  طءساو تدوّصعسو ةدررم ثاقلا بسلا

 ار هلا اروخالامةةربصلا اهم بلي نوطتعس قمت ءاصل ؛و يزل! دكر نم
 د كس نيل ادرشلا غلا يار ءدسلا/لبالادلاجال رك نوكبام لولا
 «فركسو سوو ناركسو سون احر ضصف اثر هى اراسو كس واركسس مرتك

 ركدإ كلا و كسلا رم لسلاو ريكتسلاو و ىر اكسو ىر اعس يتب رلكسو

 ءامطلا واخ او يس مخ امر كسا بو توشقلا ريلش فخ هنو زوم ا - جكس
 لان ورزل اوس ور اوحالا ]سس قر و رالإ ار كسل او سلا اينو تبضنعلاو 1/3 ١و
 تنكس ان اسواروكس را تكسو روك  ٌةأتسل او شرلاءد وسيد أو نم رسال

 قط عا تبن نامضكن | كيسلااو ماش !قر انس داو نر كسلا لأب لاس ةلبلو
 بني بط بطير و أهي ةددحا دس بوم كسلا ومععزم هو برع ع زأو عو بجو
 دريحم ةكبزباو ميسد يلام نأم ركل اد بعل نسع/زموهو ستنيف قم اميبصب
 كو رعب غابصلانبلرايل ا نبهّللا دبعو ث ورم ا ده)) | مساهل | ءأشل اءّون» دعب
 ا'بوعو ىو ا ناهي سرب د يح) بتل كس و ماما نكس نسرلع ود /ىض الدو ماكسس نبأر

 راكسلاو ذراتؤ فر اجلا هل د طنع اول اكس فتلكو تبر س نب سوو اطيزن ناسخ ا ْ
 ىل 5 ءاومو ءفنَحْ]لس اكسو هميشعد هفو ةيرثس و لاو ثول ركسو د انل
 2 ا'ثاكسو :ءيُسْعو تبطعو ا ترحب ع 17 ىاانر اضن ا تركس

 كلارا :لتقدلم عرعلا مير فوسليفلاو رويل دود ارطتعلو تسبحم ا
 صرإان دو دما د هلي دايم يلا ٌيوسسم اهيصوفر شع دس مر وركسال اذ دةليلا

 ارذعتلاو ب يدم سال او وريد هنري ع صن و عال اجل ط اسي دو لبا
 ديحا بيب وال !انبع طساو تبر لحد راع هو 0 هومصمر ةلأيب رطنءالا
 . | حاذوم سن دنهل ابرانرآل ار اج هو ةيرماوةكحم سهر كيم نيو ذم ا نب
 | داس وذ عرس عزو مكر سد لم ايف داوسسلاو ضامي ارب لزنم ضل حرمها
 راكشنلو ليزك اليسلاو يرث ا رام اوربلاو ءام ا نربسال اور ببظلا "نيل سال او سعب اوه

 دلل و منلان بز تروا كيمأ تنو انو نابرص يب انب ناوفص وتو تلعلاو
 هك او عيج أم سم اسلاو مرهاسلاو زايسلا ف و مي ملا روسو ١ و متي لع

 6 / *) 5 9 0 ٍإ
 ل سلك ماسل و لطم وهل ار هرلاو زول لطو ثرحو لبللا
 تاديجال ايس انياو لبي ماسو ةركودلا بح اص تلستو ض اسلي هسلاو سلب
 ليللا نلتخا اهي( كف ميلر سا امو يمس نب او مسد نب ار يسسلاريس امر لع 1و
 ملسرا مهسلاو رال اثرا باههسلاراهس لمح وللا و اهانثو ١ اس نااعلا سو زر انيلاو
 دحاوو بوش امر ايسم او عطب عرسيو ميسو مس لاو ابي طيز !و يعز تابئلا عيش ام او

 د ا|رمسل يجر !وتلاقف نهم ازعي امن ةئلاو نانيول اما نول بلكو ديرج !سماسم
 ص ماطخلارس !دبوسلا رفا[ ليلفل !روهسملاو ليالاب ماوقلا نس او ىبصل اوهيبع زوو



 نع روسو امرلكأ5 قيس ماو اوس اهي د نست ايدج وره ربحت مل ا نم 00 مهلا هونحي نبع وسيما موصعلا دراما اهو سيحل لوب

 ظ

 اىار نيرموق ىلأ عل ثوح ملاعب فماسلاس ابعلاوا نرش! و كم علا بوسي بلس ب نم اظن اركز م العن كل جعل ١ دبع ىرلا يماهتسلاو متم الح! ضحاون متوضل اير دودرأ اوم موو ٠١د امرخ انمي ه ريحاّصلم م اسلاو يل || الما ترم سو وعد رنهد ارث اهدلج مدع ئادر تلو قونل زمر عيرسلا '! دوسصلو "ياحي تو( لس عيبامسا ناراح يرعاسلا نامل ا ناول سون ابك سو ثميوح -لك رس سومزب رو بونت مر هسلو نم قرش 'ناوربزب بدنجو كوب اعم يعاب اذ داعم باهل ئاف نب اد قريعلا ارع ناو ةعببر اد بينو لالهز بونجن رركذ ) بدصنب ةدانج
 ناسندلا يرن يو صبلا تعصي داهسلا هن اهريكن بدلا 22 ل اسيراوا لاسيرال او مشلا يمشلاو لوملا 200 0 ان انس عقر ش قوس اهل تنام بد اعماف زم ةز اهبل يرمسد

 ا ضار وهلم و وقر ورس مليم عتسإ ب وعروس م 0 6 ء ]ب وطر ريس | ٌقيرطو ىصلروس دكر م مس او ساعنل )ور اورل لوو
 "ا ماصغو رشم ل اصيال اال دنا مالا
 رفهس و ناد سلا سل حورس دلو سال( ظ و 7 لاهل نيرا د اسمسو نابحن ان (ريعشلاو رفتد لامر ثسأس عريش عي ايلا نربب طسوتإ ]سكك اب_رايسسهسلا )د سويبسل 1 ا

 وشل لما مدنا هربسلا لصملا ةديعبلا ضر ال نمو عساولا
 او د ياعسل تسلا و مل نعت نقتل ىسلال ل اعلازومح انستا اههس ل, د بح لك ةداكنل 0 / منو را متيسلاوازدكس الطن د مانو لاتخاو فّيشنإو لص مرش 5 ا هلزو | جالا نيشان الر تدر جبت سرسدالا
 دن كاع روسو 1 220 لا ا ىاوّسرلام اًسه

 ٠ "صم مهرس دسسلا م عوو ملمس 10000

 َن علا ضب فاكماو صقل :ليملا منبر ورمل ادشو نونلاو راناعلاك
 2 تك

 هب ا ب لام القس ليوطلاو ديوسلاو ىرحلا قت نسلا 11010 :وبو يعلا عني كال ةزرعاو ىتستعلا
 دم وكما مرو او لاجأل ال علهتسلاوةتس الام ترزإل اءورطا ل. رض دونم

 ا 200 1 رشا اه الكوع نانبر اهلا ريو والام
 راب ]سجس الو مةلاسلا ءلجو دقو سوبر روح 0 ب ينل ل صاو ينعلا هد اقثو ديسلاو

 اوصل يقم 7 نبدي هنا درع او ثدح نسب هقلا دسكو قس
 را نهسل اب اهصرعأيرور زل قشسمو هزي در نب عمير قس نإ وتيم الاى وم



 الن طا نب يح“ مالغوا لس عل ءبتاليل هالعازم ءاملا حرت العرسيملا كرمان
 كلا رز 0 توععالف ١ كرا 38 دنعل را
 ذاسحالا ىزيي نللثم اب ضو انيس رح طالانسرجيحا معرف هصخصوم هاب امرا
 ىلا اماو تررخلاب ىزحالاو ررحبلاب اهادح صم ناترلب َيعلإب د ولوكسا ها الب
 هنا دج نمو ضل اب اهر وسن اهيرح اهيزعو زر لا_قر وسم جل ا نيل ابد عصا
 ى با دحو سو هوارنعاو ءوطس ناطلشلا مو بوتس 2م ا زسو مع اقتراو ثم الاعو
 ىرورلا سابع نعرض اماقل ا مكحح ا وب ةروسو ررزصإ وبلا ىزهل !ىسيمز ديعوسع
 انالابو مسارزخا هرداإسو سا أم زاب ىفل ام ةلككاو فيبلرس سر بزل راسو

 ًعروسلاو بالا ما/و نارسور اوس ١ حريبوم ا طراحروسلاو ةرو اسمو ار اوس )و

 أ ءانيلازمل ل ابو فرثسلاو ىزحالا زعرجوطتعس ءلزنم دعب ل ز شم اذيالرتن للك وم «دلرسملا
 نقلا او بادلكر اوسل »روسو وس مط ياحلا تورع مّن عو م ةلعل و ىسحم
 ؤن)و صنهوم خالل هيرو نو هزو اساوءرو اوس )و هزوسا جرراوبسالال
 _رسكلا) ضل ير اوسالا» ثقحبر اوس ١ ماسه نب هللا دسعت_ررهسراوس نر ماد
 ىسؤئباورواساو هرواسا جيسرفلا,رظؤع تب اثلاو م اهسلاب يرث 'اربج اوس ولا دياق
 ديو نسبح امزم نانربصاند لامر اًوس١و هرو اسال ميلا حبش توج صاب قراوسالا
 يكب باول هاملا حادا دير ناو ثددح كا دعا ئعو ناياحبوضم سباع هذلا دبعوباو يني )و وسل اهمد١ نم اعتمر سطر وسل او نار اوسالا درعا نب
 ىَتلا اهؤرَس ىسراف رف ايضل ار وسل او جول اف ١ بلو ب[: ا ئبل نييلاب نانصح
 مليا وماقر وسززب بعلو ىعبانلإ بصلا دلاه بدمي بتلو راسي هكدا ر اص
 تتيرسو ءعايحرساو دسالا ناثكاو يوروتلا يسرح مليح هوو ةرهوسو ناو
 مبا طنخ معوصم يوسع وم ال قاع ماسرسو هفلس روسو اروسطراملا
 يذلا بسلا نالدم تورطت را هاو ىراب أ نرلوسم صانخب ف عوا ماشمل
 ,دليزيوهو ئاعلاب عوتوطل روسو نو[ سعب حلا نب لع نب دير نيوبج لع
 وكلاب * م احال الع صبلا اولزن جيم موف وأسال اد دو دارخب اع ازم عو نيين|يرسل١
 2-0 .٠ . 11 51 : ف 0 ردوا

 1 ا بج ىتبن ان ملعر اغا روس ناك مل ومر سكل ابد اوسال اوذو

 ودع ادع ها“ ايار ا اسان م كب ميسمل اانا مم اوله يح م لكوخري ذاع
 تاررشور ارسو راس ص رو كيل ذي حرتكر مهرس ريجبر دهس ود ذيهس زل ع
 م نانملاو راح ا نيعلاو اههجوو!ضرال مر ضاسلاوم سو خه اس ليلو هدورل ريو
 , وك اشلاب قمراو نهيحو سبنلا,لبجو رمل ١ مون عبرا اه د رح صر او الوتس راو

 رميسلاوروهاشلاو كزلا نطأب دنع تاعّيبجك ناشنال نم ن ادعصم ناقرعو رولا فثنالا

 ىاةرهاسلا] طويلا ميال ١ عسسل او ير ) دو مهاسلال دلغعو لهل او ركنا راسن ال
 مس ارسم رسسو اهرب حيو الع ةرروسرالرطع كره اسلاو الص ) نيحلان مو ضرال ارجو
 معراساو مريع هراسو سيسر اس نورسلاو ميسلاو زانشلاونيسلاكت اهزلا ميسلا
 يزمصأور سلا ٍبْولاءيسلاو بر وسه]حرو_روسم قدر طوو مريسل !مسالاو ميشو بر انو

 تسد قب ىذلا خل مسلاو ءويسملاو يحل او هرطلاو دسم ل سك رسل سلا كلا

5 

 هَ

 ميل



 > و نابر وسل اهيحان' لل ١ هنعو يم نب نسخ ا نأ ايدل لوس
 هو رب اور ١و نايبلا بحاصو اعلا نرسل يمنا با نبى يح نم نجلا يورو
 نوح لاو نيدعباتلادنو ف اهص مياس انسو ةعمو ب تناكئوح رةقلتلك انين
 هر اًسسونار ءلاف اقل ا هرارسلاو ي ه2 اهعلد بزب نايت فن عطيت رانا 1

 تنكس نعل ادلوزاول باربع ذل سا وعزت حل اورعل انلاحزت لدع
 ارسلان اشس ينل رعنم ص مفر خلالا عرش 1 ريع اهكرث ترش الوب ن و نس
 ميس ثىربو اخلاتهزلاور بج ايو اؤصاوطخح هدف دو لازم عود ارعل ا
 ع يار ارسل لل هاب بلع ساجر اراب رانا غل ل

 دحا ابرد انجي ندولو | نا هنسم ةروك ءارلا يسير سكلاب نار بسو عة دويشملا

 10 كرا ١ بو سراي و ذاعم قب ي) ار / قب

 اياضخ ةلاغؤل اوال ١ ثب داحاب اح ريس و اوراس هلهج دم او عزت سْؤلّوع
 ديسالتاططوز اكماز د و ءرلجرسشو مساو طوطخف برن عل سم او

 مريلسو م مسم ميسر اور وب انوب علب مسو تنس زسمسأ
 مايل ةلاعإ نم ير مب تح صفف رو انعش

 ْ 0 ميج مشل ل! : ىلخل' بر اهتمرشل ار ةامر اش عراد عار
 و 0 ماكل اى حو راشمالالءلعالاو رثلاب بوتلاليك
 0 ءرسكبو رعلاو كدا ج0
 تس رانج دحىر اولارسو عئأت ب هقلعز رشو تاملاملا لرب اهم ىبا 0

 هاطاعت شور نم او نطعل  كبرولا ا روعال دهس رسكلابو ى
 ميسل ١ عروشملاو او كرت ءاسخنتاو هنبعب نالوا نال كراصتلا

 0 كلف امنع 2 د
 (,هل)و

 200002 707 0 (رلع تور مي
 مس ١وباشو اب اع ار اهتارئاشنو طعنت لع تشتم انولنو رون ليبشتي سو
 يف اهم نسق اكس رو ٌقراس نإ :لارباش ل جرو
 وو دمسلاب ٌمرسو :ييغلاب ةشسيكدح و انييسون هروزج ع يسد ريحات طا حو يول
 كنف ايزاو ناسشتو انتا مريجلا هعبراو ودب ةريزج نت لثو ييوتلاب :نهلتو

 ل شبك د يسلب اسيل ديالا دفا دح اح ريك تو مب
 رع اذصلا هوك ر وطب هراذش لعوو اقرو لئعار لا

 0 يل لعن ١ رئاشمل | ىشنعال اوفو ر وليش للعفلا

 0 0 0 ا عاطتنالا طرت ابد نوال تيرحما
 دو ٌترحشساو لاو (راهلا تالب لفس ١ اخ

 ل 0 ور 0

 ةرابزشاون ابعبات رامثنب )و دنا زكو هجر عريش ملا نع يقتل 4
 كرثوكلاو ناعص+ل !نيباي يف هلام سلا او لذ اوس بورعلااو كسلا :



 نيابخا» نرارتالاو ىعداتلاءاّسلا, مختلا_:بر اهلا نب كلام يسال او 1
 5 0 انا او يد 0 ىيزرشالا ندرحا و
 اتزخر نخر ميش وعسل ) ةنرل او اقلبلا نيب بام
 ا بعل نرش او 3 بنعو لبحلا هس او

 رجيم اوبك ايمو وينمو عرج راو وأ ةدحاولا هنعزرحو ١ انشلا مواقّلحو اند
 ُ ضرال اسره اون دايز نرجس اذاكلا امم ها دو ميج ل رج اواوو تيم
 + بع هقنا ره ناداه اون او كر اجي | زي ١ ىو ىهارب ايو مسا

 تب اك اني شلاور مهن انانولذ نالفو هاعر لاما حاسب 1 مل ا ىوخت هولحلا يسلا '

 ا 0
 دكا اهماهل برع بارلاو م او هعئدو ٍةعصو هاك و رع 0
 نعش جام ناضل 0 د بع 0 اهان تّكْن ّىح

 11 1 انو ثماذحل ام الاكسل عضو جور هل دج
 0 | نيتمزهلا تلمو غل قبطي فنانا عاضل اواو زعبل عنو
 0 او عض ريل نيو رلاو راش و روسو ر اعلا ”نءحللا

 نصا بوو وعلا دوع ناضفنو باور بِ يشلا « قير ءاللاو
 ١ 1 ير ا 6 ”ميشح ب اهو

 بيزغلاو فيسل اس الى ثلاو ثرحير ,ايتنث نب مثولع حو عضربالبل فرح ا مغ
 مونلاؤ اير اديسالاو ىدرا اذ بحاصلاو اهي تسسنل جازف نيب حففلاو لبالا مو انع
 ةطتمتلا موهتلاو شل دعي ىئتف موسم جاريدو نير اهي ال امأعلاو بحاصع
 دلو ذيوعرا :ثيهد 0 رس عج نجح قسحاامو ( أزعل ند ذب علا

 رسلو نرعو نأ ا | حاس ءو خلا س عنملالر عسل ١ ور ةيشت لا كوريل,
 ش ربو ىواولانطبد لاش صاع ديشو للعمل ثدي د اضم وع

 طش كلا عشار ع ور الو تارباذ حبلا هدر او املا

 ايلتس او نما مش ارح يلو نيرحمسو 3و قييضلا
 ولا طا .رجلاءاطلا يوغا تحسن |[ وللا اير. بشلا
 تاي او بضل لعنلا رهف ةريصما وذا وسو تلات اادت ترس
 سلاح الاو يف هيو عشا نب هقتا ديعو زعل ارثكلا تكتسلو ماففالاب لبو
 اعلا اهريعبلاو بعد تسالا زشو زخالاو داق نأمل مرا نمو لو "باشا 2-2
 ثوزعلا عض .ولحملا سو ٌلاحرلا مدّهتس جسالحلا عمر_,ذيتشلاو ابزحو اهددب

 ماقلت بهذا نم لسمو شسلا لحر ماعم وعش كت هليل هورج الع
 هرويسوب و (« ةرحاولا راعضلا :ولوللاوهو ا تلا ابيل صف رح ع

 رع م هر وشو ولو ثيلحم هرَدَُس ننو ريحا نبديع نب نؤكد سو رود ب ناف

 رذوشلاو 0 ا ا ل
 بضْعَتو دوونو لاملل اجت رو نساوُدال ابو مند 0 عار هس

 وام طوسلاواصزو ايس )و كك ابعر تال دقانلاو دعت مالا :رسنو ل ثنو



 _رعيرساو ' كوز شرف نيريرشو ران امر يرسو ير شوهر ,) ١ تل شمل حر أي هو ةرارش غ0 ميو رمش ا هيعالا دؤشتسلو ارو م لر مسروو اولواطلبم اهو اومزمل عميد
 لل شسا ةتلق ايوهوز املا شلاو هر اش زمر فرست هشوشر ب درو! لسلق
 ابو رجا تنيي سيو لأ ب بئامرسة/ رولا وزرع او حلاو نسيلما جملا رك سلوا
 رو يح الرا تنافس هريرتسو ء[بسملا
 مصلاب ارم ورك 0 ماا اع ركلات تايشلا
 والجيل اهرعو رصغح ىلع ه عنو جعلان إس هونكو بمول او طم الأو يلاو ع
 ا ئىطملاو عتب ولا: ةصتلاووقلا رك هاش لاو لأسم كروس و
 التو ارش يرش !ىلا بت انمازع وربط رشاش 9 ناو جفساب ليل
 سو فسر ا عيجو زيا لانالاو يضل وكيشسأو اأن "رح و ضوعنل انت اود
 فشلاورباطر روسرسلاب رجوعاهرجا نيلسلاو دنلكأ تالا ةيش الاي ٍرتطعاو دمعت مددص ع نلاو عفت يرش جو وكس دحا ولا ا أب يلا

 يدا 0 1 :١
 ةررسو لس .رو_ر سو نادوب بحان كح ىرشو

 1 مالكم ال اح بهذ تبني ساو برسول او سان ] هنوروشم ٠
 20 وهوا هصسوحإ ممرظن د هيلا ق1[ نشبت ادام

 نب [ماوردصط انالفو لاخبم نسير عاتلالا يعل رن لإ .١
 0 ان مرشتس الطول 6 رد ناخزب ]نقود اسلانعرلتن هرزشس

 + هييسلاب ولم الاب ينك هيرو ارز نطواوتسا يدوس لو
 بلا ضيعت طناد نزااشنإو ةأم 0 دج كو
 1 الاوز” اهطح نو لرح هوب ناهورحا ١ سللا نميز الاف
 در صتيروصنوز ظلام نعطااو نع هولا صدد هوعال ا ةطاخلا صشلا
 تاوهراهمشناو و اهورسشسا عقال ترص بصشلا الاو كاش ةلوشلا
 باكو َةوايولا دنع ابرجر تجاذ ا اهرعإش ١ هن رغدامزبو ىلع ءلخ) عن دير
 ىلا د اررشوا عيا علب ىذل الازم لك صشل هر سلق رص الهلا ل الخو قحم ساو لجرر اهي وس اهروَس 1 مفانلا يره هر لزب نعش
 رمل طر وصخ شل وشلاررصاشل البلد ٍيوفو ١ تي م
 "تااعلا تلفن ١ او صخح“ اروصمش توم ادنع عصر ئسو دومصعلا م
 ميح انلاو ةبجلا در 3 0 ١. اهيرطشم عضوفارس الا كس عتتسو هٌقْرحو ىلا نفضم ١ عاب ([ ابحر مو صاشلاور اصّس باوصلا»ا
 هللصد دصتو وطبرط لاك ل عش دب نواس از قيعما انهت نا ذر

 لتوفر دجال نام هان ناطثس هئانلر ]طش رسول طمس 000 :
 2 اشو هفضروتملاو نيفلخ[عتو ا





 مص م ع . هةر ادم 2 سلو م

 هراعش اهلإع السل 'باصنلال اسم تدوكتورعشل 2
 برع ل يس 1 .ناهشلا ب يرطشل اوان ةايررة سات + !ماوعّس و
 01 /و ءزيل در ط رص 0 ادامل مايَملارماو ايل ! ! اب هللا بدن ىلا

 0 لؤلؤد سه اهلا و لطرد جرود عفلا تاعي دلح ا ىرشم مو احلا راطتسا
 ىو ارع بس اسلا ملاك بها ويطل اوكي ب مزمظلا تك عونا
 ليزهدالب عوسارنالاب ملابسنا ماع لاك 0 ءاحكو

 161 و م ا
 - ى ىورمدمع و المعلا كتبا وان

 ا 0 امااهمجلا عسل

 / ]مولا بو اصو علال رجب خا رنا اوشا هش
 لجيل حشر زحل هئئادب عزب وايت د وسل والاوتل 20 14

 هشباو ب اردشلا اة نتظر اعزب سيم
 82 ا ا اهزبا نفل ءلسم د نبا ماب
 عبو مائل ار درج اهنا فاعل الا عّمبا نب ةرحد ف هير
 عاشر ام ستفزم كري نمر ع امسلاو نادره اوبستنافملكمؤسع ان بدع فال اًصيرا

 مهلا لغ قيزم نطير ةزراز يعم نفس ىربل ىربلاز وما ضلإن روصعملا
 الا طبع او اح أنه برم ءاشناهمر يصلا ثيراهل'نإتريش ليو هالعسلاو ب

 ا امروبممو تبوتلا عرلا تيربهشتو ف ىضن ىلإ ابق كواازبأ
 ارلطر عير اروغُس ةملا لجرلاو لابفو !لسي لما لا يلع ركرحا عيت

 ساشا زعير طايح بن لال د تعتاد
 سن حالا عض رح او لك قادصر ورعب كر حا كح ةزبن لع ةماعلا 2
 اعتاد عي عشلاو ه/ازعن هاجر اورغتالاو غاشرتو بعل ابصنكر
 اهرلخرح راغزم عنم ايزجرب عغاشن د لبو ناطلسلا صان دعس دلل شرتو
 0 رو اعزه ]شو قونلا تكيس إب لعل بضل ناو يتلا
 ْ لس روس ها وم شت لوط كاهن ع روبصإو نزور ششن١ نع باسح او هليأشا دزونا ”تْيرل اود اءدح فر الإ غيساو مخه سانل' برلع برغلا ةيلعيب ترج مو ادبيات
 ْْن اوبرا دك بوح ب وا وى ركسكي 5 هش او كان بي نصح لق لا

 دحاولاو حبل الذ شكل ران سد ع 00 تدلك بلع اعشق بازل اتم
 ماطقلو لخورل ١ايبو الاوريو او محامل اولا امل لت حنإ افوو
 السار حو لكى ا امو ارسكبو روب زعشتم ؟ءراوفزتر ئشمرب ءلحار اًوِغاسلاِه هراو قب بصل

 مالا عش نأ ددعلاو تملتْحا تيكا ارش "و لواطت انيلعدعم) ٌةالغل ١
 مؤ اشو دع دش تش اما عبس مره الذب ىعبلاو قعتو دان عجبت زعشت و ايدك

 مال البوانسح ا ةرملا يفشل ىلا سلا تيكسلو ةرسلا عطغنم ناءاشلاو



2 

 خدجلو ارد ىلا عن عش تنمزؤصا ا ملا يزعا ١ قوطل اية

 روج رموش وزال 55 تومي مشل يابا

 عونا زو ءاهوش ..ماوزشم اهرب عاطل سقف ننال اعيس رح تمس
 تسلل هفشلا/ر يعل شل او دصارفشو يشر وشر ادلإب ابو ايون ترث

 ل ي/لزسو ضرالس ةملظنلاو ةدشلاو ةعنم او سانل اس عت اك 1
 انيس رتب تبالا ذ!دئاكن طابل !لاؤسزعوم الن) ١ كانغ) ىإغشصر اما اهرب راد

 هاج قد ولأ ةمحانو يصبل | شمدجي عروش او هلا ينيك ع ب تلا دسا الرهان
 ىعش ازال (اعلعر او بوزلأ تكن هن سهشلاو بهذو لَم ْعش لْمْسل الازوثسو و عيش
 دحو امد ريش ودجر عيدشاو ليرأمم مظل ايلا وصلا
 رّجفلات زيرافس نذاول يلف قيد ثيووف رش عر شبعو فاكساللبمز اوفمسلا |

 لبوطلاو انيس لبا عيل احلا اكوام هونج لا م كاطع عبد ردم
 لوشلا اوؤيرطقف لاوا نيب ةربزج ب زلو سس جرن وشو مولا فلولا | ١

 لم انف نيل اقر يل سلا ار افحنباراةجاندلاوو اخ مسي |
 مس ٌابرلاو لخالخلاد هروس ال ان ارو امي ياسو زو لمتنا عبس اهونعو ظ
 هيف مولو الام اغاب توبات اهس ادعو ذمس رهو نك ما عيص| رج 0 ا

 ْ اطبان فسيبا انريام تحب وشى و تب هجاتإنإرح 1
 ْ به ةزمرب كعبف هوي لف ن ١

 بب عبتف كمتنامعنتن الن نيطن ترم ان هدب لذ يزعنددب تنعش رين
 فش اهزعشو لبو راو ىدهّسال ١ تن اكالفى لح ايلحت سب 00

 ىذا وعل [رهش اور زفت نول هتوشملا اجو رش اح ابعماج

 0 مالا قتلا يرششلاو اورعشلا فازلا

 نيو الب مركو حرمك وس عرج نهي رولي سانلا نمو تنولاو ثرهلا امم
 يس سدو هن ناوربسرفو الاف اجاب نش اره و راو

 2 رد يضل نونلا نب دارا ١ سرت 'و هر ارز نب طولرسزكو
 00 لالا طوسلا بلطي ام ايش طار عج 0

 57 انصب :رمونرد لفحو َمحاحىلط نل ب بؤب اجت داز اهي

 1 ا حاصل تلقت لالا ناشي هانحزت دس ١
 سم ابرونع تع ذداز تبرتعن بموقف ميت نا ثواراث هاو لع ٌتناف د تاع دا

 تمد هير سالت لو اابلجر اهرش د عنو روشلا نا لاقت انزع
 ا كالو مرناف ميرو لكلا رز لست اهللب سامان امهام

 ا داخل 1 الا ةازر تلا نزا عز علا ايوادمشزج واهس عزي وجيزلا

 نحاول !ناعنلا قباء نتلكرز مشلاو ايلا ةبحاب هد يال نكس ني است
 ل ا 'تبنو» تفذعو تبن يراشلاو نازتشل اء راعشلاف تزرقش جاب
 000 | مك ب ثداح ا ساو نى  ييسلا حرك وسلا لبوط م انس اعل لس
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 كنس





 اهنطف ااهعضومب 0 و كلا د ارا او 2 !لبالاو صر داأ
 ا عزدو دغادعر_ جي“ ناشس الا خانساد يزال عرهشتمو عرم 0000
 22 يما 2 لابس خ الا ىلاحلا ليبتإ | ءيشلاروجملاو لاط
 رزؤيشلا ِج بوخ ىل ضار وس بوم سول او مبلل [> !|حزمسل + مشل كلا
 ا 0 وو تنادي لوتسمأ ءيجل ا اذا
 يتلا راج قسلا ليز لبر اشو رريصتش [ترصملبا انيثل او ررهشل أو

 و .د وسد داني هير شو عسل لوك اوراعلاو بيعل ؛ مش
 ندر ويلا بغل ورشلإ دكلا, ىلكا سلال
 وانما يحانب فى زبك يدشورونسلا ىرابح اير انسو ماص) ل رلا يشم يش مم سل و و مام

 يطور ايطيو رورسلا رحب "رعب نايزو نونلا نوكسيو يضل كراس ىسنملا يحانبتو
 ذو ناعبص »ل١ نيب اموزن انس ج عبصال ! نرعنص اع ارزيضو نلإب زخيتسمل أ دا ذى
 اونولب) مك وكلي هلل ررجذادو كي ذ اهم صيني ميس ١ كولهزمر انلا
 شحافوارونع هز اوس لحل هزم لرب تعكسو ل بيرم بلا نبنوللم
 مول اهرحا عبص الذ لهو شجوهو ر اخس برعم تين ام ر ايش ةربونشلال

 ل ا هام لو ب هد ا
 ' او صنت ف ثور يصنشسا ةرشلاد اظلغل إن سلا سا نيس لملو و لمر

 مدس ااه تا ارش او مس مزن : 11
 سطنسوببو 0 م قلطنت قزح"
 قطتشمل نيب شح شحاؤل' ىربلاو قلخلا هتسلارسكلاب درج انيغلاب نعمت ' !يعلارت نط
 ١ قافيوتل ]علو هراعنشل ال اهثدجو افلا طاشسرسلل ام عميعشل ىف شلاو
 (مهئشلا ئئخ ار 6 يا عدوا ادعاشئ دز ال يرن لاو
 تن لسنا بش كييك دوعتيشم نر املا رت
 ١ هر اكسال بيولازممج ١ ةراذصو اراشو ةرايشبوارايسو اروثس ليسعلار ننس
 ىطظنملاو سخم او هب ناطسامراوشلاوروشلا]لاروشلاو احلا اشم او ناكباو
 اوسل'ر ابشلاوروشلاو ناشلاو هروشسلاو منيجزع نرعار اشم دامو شلاب هروُسل ل
 | اه اوس تزن او لبالا تر اسس او نيزلاو نمسا او سابقا وسيعمل او لام او .رجلا
 هر وسو ار اوُسواروط اهراشو ذ اسح نايسر ةيادملا) يلسصو تلبس ار اهليسو

 مالا انكو اررلقد١ اهنعارطبباح هيدا اهرسلعزوعلا هنعابلروا اهضار امر اشاو
 ناس ممماو و انسحاس ايفرسبل نالؤوالمار فت جالا ايلو طنفابوك قانل [غلار اظتساو
 . « اييصخو لعل طةو:تيبل١ اند لس رؤوشلاو اهرعزملباح ا تورعيزم علا
 || باعلاو ىكلاب نوكبو راس اك اموا هيلاو روئستف نم سس العوم اقر كطشلاو
 هيلكك ب يناورل وعما لصفم عر هل بلا و مما انكم سل أناو بحاح او
 رب اصر و اشم 1 دهرزم او عربدلا نأشملاو اعمر اهروئدواهفوذانلار اشاو وشلانم
 || نيا عدم ل اكيبز ريح نبا هتنا دبحل دج ءشوبو ,سز دوس نيروُش ناروتو
 | تون مص د تا ولم معبرا ّروصتعم هك ديرو

 روشم



 ّىلاوا ناهس نول ا هفيشنكاو ااضربل ا هب اصمس او لمص جلمجلاو فقم او لوعلا 1

 امص ١ ءىيتدم ا مطيطصلا عر اخ و لوي ' هاعطلاو مماعطا و مصرعو نر راو أ

 3 راجت نإ وس هز جو عريش | رس هايم هي ةنبرملا قيطع بسور جو نوم
 ةليصقو الون خاريزو و كرر اشم لرسو كب كرو تك قووقملاو
 وريشمو اهي ايدل و تيران مو منيهتسلا "فال نة ةيؤلعل ءاييبع بيش
 _923 00 حا لسع نر سس او بابسلاعصالا
 باشا واد درك لامر يشل ديم روسو ن ارو نم نط
 معن جروتلا روبط مم يه مك ف هير
 ميبنلاو ةروكرلا نامل !لضز انموول ١ ورم ويشمل اف هت بو ركتنك مر
 ْ | 0١ بيز اقرت ا ذاوهز علك لل ةللاوز ا ةبو ماعلا ررشلاو
 عنك فيسبم يس اه دالور_هرنيو تلخ د ةرلارر هس ميلف! مداور شلل محاتسا ابهر هاش و هاشورورشدرمغ عرمرم ادا مايد و تفتيرعل ادرهلاو
 0 او نانو سجل ' ضاره انطو سار رسوف ءانخلا رت
 ناررسو ثرحع بشوحريمسو نب دإ ١ مو ضوسللا اوفيس او
 ب مرور مول كلا تر 1 1
 ا ارم اوزوشلا ردو طبات زل اوز|نوف دبل ولا عرش او دانك ىنءابا
 تدم 9 قي بهنصل ناد لات عصا شمت اكن اهص
 20 اد للام تصون: لمت ل مرو اكملذ سس | ادلكو باس ارعبلا
 ةح سا/) 'سيشمر سارلا و وف يد اير ممسم مرش و
 نر طمرسا عتشلامبب تاكو اشر ساند سي وز !طنحلاز ريسلاو طيلخلاءرصتعلاو نس ان: زج ننعم ام انكاو شحازل |سكلادر اوسلو روهشو فو لور وهو تسي ا انس ثالؤيبام رج ناوهو مراح او 1 0 ل اب م اصمتو
 2000 ءقرمو 20 داس
 2117 ! ١ (.لبال يل |مرشصل |رسلا نيبو تقلا روبصس هروثص
 ]طول عجر يصار بصلاب م١ ص اد ستساو سطنملب او عت _دوبصو بصو رب اص ور صل زج ا ضيع صل او نال ١ هر وصل أو .مرل لحرل ل بصو ابغلاح اهزلتيريخر
 جس معا الص ال قرصا ا, مكه د ابصو جنك بصو

 اال اوسع ضيبالا باوهسلاوا اهب ربط ولا هلتملا و لاني زددتط زعل

 عربصالاو عربضلاكس وعل اماعطايملع رعد ارو ماع جلا زل كود ام تحي طسّبم
 ىشل ا يح ري او رسكلاب ىصلاو . دحاو ةلب بزعنالو ورغتو عرب ئل لب و

 س الا البر لهم ا كر ئلابو ناسمرمنامن عل ابر اصح اضيبلا :باحجسلاو

 ليال ماطاب عجا سان صلاو هعبج :رابسا او اهساميا اهدأبصالا



 ديدجمدهطمو ثلثي و هر اهي ١١ رايصلاو ابصخ ا تماذ نوال | ستوب غلا
 1 او رادص ءاو : أل ْمَْك دكر در ١٠ ةهش ا)١ربرشّسو هراججدا
 000 1 010 ملا لو تل را عار رل

 بانكاكو ياه مص رم اعزب طبقلو زعمت لم]طمليجو تمرس ةراصع
 مدنيه نربصولاو يرن 0 ا بازعكو مم اح مع ل مخو سس اصملاو داوسلا
 روص موو دوو ميبصلا ١ "ار رصاو بولا و ساارلاو ررظلا دوس ١ نط محار |
 هر 1مل ١] تضوح تون ١ نمللاو رابصلااب .ايصوح ا نس آر وسو ىبصلا لعيومو
 ا ضاّصتُك الارابطصالاو نئكتسإرصدتساو
 مر انلالعمريصا امو لسن عن :سزتدر ود دونميعم لم :قنلاب ءاضعلا لامن الوزلا
 زذ ابصنأ يفوح الوفاماو ابل اسك َغبصوارباصاونسو ساشلا قم اير ظقلا صر لاداردلو موصل امشي رسصإل روث سيصل سد ا.له ا هن ميلعأ نو دانلالع ارح ام ىا
 ف ديلتام يفلان صلو ورع سر باصو انزف تاجحاعم ا مزين ال روصو ى شع لد سيات يس او عصلا تيوصوشو ايلاو_رسكلارابصلا تهبلاو ءْعْللاَفو باوصلاو طلنن راصلاتارصا مبصا ليم يشعالا كاف نيوشلا هر ايجاتو عبص ع بح
 ت”ايربونصلاو بزعم ان 5 مال ليو طسو انشل ان هورعنلاو ناقرسلاو لومل ازهقضوح ا
 ظبلغو نيل روم اضرالاو هيوللاب لاهي عبسمسا| صصلا 222 هزقا ءاش ا
 كاحم /ثيناتن اف رح موزدد تور مل او م تتايناكعس اولا اًضملاواثّمل ١ نود
 . « دلو ةددشم تاخو تداول رت بكر اهضو
 هيل هرابراهيصلا باج ه« زو لواعاورعادير ه .-

 ةرح او باهت بوح لاب حصل وزوع العر او عشنا ناكم او اهو ايزيوب عم 2 |
 ١ اهىضرالا لزب او بباجج ةلابو الكل ! صلو ةرحوزمسو مرتك رجب رص صلو رح

 قع هو ٌمهصلاو ريصلا سال او بهصالا ن' بيدرو صالاو ار اه د هره اج
 او < نائاو مليا وا تنسب اور احا تشل ١ راهص ذو ليدق ض [بولا زو تحْ وج
 1 2 بصر لص يلح ا نبدلا عراصمل اء الخرس وزمنوا ةرحر نع إب اين

 بولازم ن انطنر اهم |: او ىسيعل ادس عز مل جرو اهاجو ]جا ورع باهت نط
 نإسحال رعت بتوع ن اول تذحا فلور صصو عام > سلا سمسلاو ئيط ءصنكر رهو
 هصعن د بوم لات توموخاضلاو ورك صم ص نالسو تارؤصو روك رخو ص 2 رو بلصلا مظعل زج ا يو لظتحسإ ١ دسال اهصملا عع ال اير عم وال !ىلام لبن
 مقرب عتاويسلاو راد ا حنيهجو تن ماكو تهزخزم ءانا ابو نم إع
 ةالاوما نب صور اسو لع هيا اص ههنا وسر ايرازن لزم ماهلا تار غو

 بم او الو او وكلك عمممهلعا سىدرصلار وعشلا ئصتلاو عزئصاومسو
 قى نلعاو ىلا ئزحوىر ١و١ بروش ا نال ورسم لا ءهطسوزم زاحام مسلمو
 كج َعلاسد 1 سب]دصلو سدصنردصل اك عوج)رىلازم ءفئاطلاو نضورعلا

 تاسعا ال اررصو_ررصف عرّروصو كرصاو مع رصرفر ررصلا تف اوط سو

6 



 1 رع هني هل را ةررصضلار
 ضرس ال او ةررص ,زمو هبوّملا طعلررصلا'د مطملا رردصإال )و هاكس ْ
 وب امسي نم 2 120
 ا اللا

 رود سول او سلما ررص ةيرسلجو سيولج ا 2 0
 ندير اد عجرباومك هاكر بلاعا ف هازل دددصو وصل روت

 سا | اموبلا - خر وصلا'و ال نيله ابر مرر هاص تيرطو ىكن در اوالور داص لاو
 ررصأ بص عب كاؤيحلا تحلل ددلومم ريدام وج سار تلا ا“
 بناء كو لوال 'ىدايحما نم تدص#ف بوس عسا اييو تداصو اغير انوا
 ل عجريدص 8 ًّ 1 اوشْب ل ذس أو دعتمل الم سار بود
 3 داصو قسسورس لون رب سنرفلاو ه ك١ رجلا هبا حدس عربعبو ل
 سكان كرصلا : يوم ا برو تياغآو سقم ا ثيبب 0لبجو ا رم هزكو ب بلاط ارز
 بمركلاو برزت وسلا جلو مالا دام هيما اذ ذة

 عيضلابر دب>انشل ةزرحد هَ او محول! يطنر هعانملاو مفطعلا
 تنانئلارصم دربلاو ا توصلا ةدبو كي صو 00 اهوخر وص لبلا 4

 لقوم |صررر وصلا يح اهو ثيوصاريصو لم
 نم وبلا جرت عر هوما( .ةنيبان باقل كه ل يعدو اهاو ست ارا و اجو دابر اهياونزرقلاد اعط وش ص ضلاد امهرصي امير ةفالاو شلع( نم

 لينسلا طب رصلاور قيال صم ئانو كن ينج نيو وأ لمحملا ة] ةرصملاو
 ةمهال 17 هدر ةوحاو ضل رام تيا

 - صو دبحو زيي | يرصد قضم قصاد قصاد قر مىنوهد
 4 ا الدر د اصو ةزذداصو ةراشو ورع لع ركاع ص
 دوم وأو عراف دحاولل عتب لم دلص» ةراص
 انا ارامل اوداصدارإرص جرتعلاو دج اح ا هر اًضلاو
 را [نلاب جرس اد برصو تهرضت مىانلا تاررصد ثويرزص 0 هللا

 اودفدتو «مسب و 3 ل ِر روصرصلاو ١
 ناص 0 جلاوعلاو١ برضلاو ناخبا لب ' تاس مصلاوازر قد
 ربوطو ةدوشم ]لارا هو همن | ذا ربا ص ل_رييكيو بقص هو وساع ) ناين
 و رضع لتسابعد انهيت وكول وعلا رماشلا طال لصلاو
 مرا ةرررصرلا زاجل هاو ب اتكوا باعبسو ءلصرإص دال او نيا نصح هكر
 ناولاو نع مرا ان دو اللا ربا اجو 47 هروصلاو ةروصلا
 0 ل
 0 :ءرطضل و طش

 ا دم مقنع ولم سعبل ١ ءآ دو نيعشلا ىحا توا 0 ر ةربم عصا تعلإز يمطر ضل ملا رغلإ





 و سس[ يس سس سه سم ليسو

 ١

 راّمضا 0 رهان ىلا صم عوبم او ضل امر اغصد ال نط ١ ةيرذ وا |
 مرج ام الا اجرح نسل ناموس ن ارغصل )و ىاع ل اجزم

 بوما قب او رالاو وص رخص طنا نعت وصال اءانا بزعل

 نم مصار غصلا رس ان اوزتاوح او ن جبس عرتعو سلاح د ارلا ىانسا
 ؛انور عصا حرينو نيككو تلد لاش او بهّرلاو عو دمع ف لاح ا
 تم امماطو ثنو روصو وصول اروعص ا ؤص رعلر فص هو ٍوصّري آلا ام

 يل ان طرق / هريورسكب و م أم هش 1 هدلاخا فتسلاو وملف
 نم ضولذل و | اولا مزوصوإ ١ ار ارغصال| ني دأب تلا ان امككر امص رندا هدعو
 تا اري ل وش لاول ني 0
 20 جاتو ارت تروكتو توا لاف اد در الا اور
 | مو 00000 توب لعن 0 0

 مح د ريب أم مررئعصل نسل بأ 7
 رغصلا جزم( وصدالوا مقرلا ول يؤ اونو الل دز املابو زمصم لريغض

 مبروعلر مصر وعضو ط ارو ا تمس نط اوصب ردا تيرافصلاو ماشا عر
 ا روممصوا عزو نصو | روغصو تابنل ني رسنجايلاى شو محلا رؤمصلاو ندر الان »
 عزو لابجزواصآلاو ميلعمنتا تاولسجوش وم اهصوزت م ال سلا بلع ييعكس ىذم
 ىنإحرصلا ول بيف نار ب تاو زل اور تعللاع ملأ

 هر وعصو رومصرزوص) نعم ١ دنوح ها يزفصو نه اوشن د ةازبلا نمديصت |

 ه_رب ارلاو ضماولا نمهلاو عاهل ان ةراّعو هداص 0 عصو هر افصو راقصو
 ا | [سمي ىسيرلاو ن رارل ادمل عنووتْلج
 | روس وحس نكشه زمرد فيلا اح دلل: اايوزملا# 2082
 ظ 0 0 طئورعلاو هانضعل اير عزعطخ ١مل 0

 رىطعلاس اغلا اهوليو رش ائءل ١ ارسلاو + 0
 تموبملاروتتار سانملا ركل او ماين اد نامنلاباتكأ ا

 ميهارلارءاصلاو : 5 1 1
 اوم ت وت بلدو 6 ءكزانن١

 3 او تّويس اردو اه: وارانلا

 د هيو رع 11 ا بامر طدسن سلا
 يا هدر ل جا امصو فورعباك املا مساوكو ميرعلا

 نوح ا قوسوالا 1 بيو صرالا مة صرووص
 لومسو م يلا قبر نك و 0 او بلا وصد هدو ىل اعئلاو بم ككاو م
 عمصلاو نجإللا ام او راخلا ل اناإ هر املا انا هلا. ئنخل قمع يعم م

 ئسفلااذيب
 فال لحد تمصلاو بهز قسم اتسءاص | وارخ يو

 اًروصو اريبر هخره امر احلا متيسران ىرغا روز رولصل هلام وخلا



 : و راحوهو ءومسسم مرر مح نم ىرج ال او ضو غون

 نانا 0 كا 00
 ب اريج ار نم جونمت ماجنعلا لع رللا سب ايلا لحرلاسصلاو يدلل يلا هدم
 نانوجنوب هب صَدَو در ىمرص تسال ا ير |ًدسعو قابحو كى اح ىر [علاو
 سلا صن سلب دح اولادبع بش امجرحار ام ىرت دلع مصيلاب ريو لج ا دالايو
 0 عا ا وسلا تضر وس ندملار ىنأتلا

 معقلو نجن نلودلور نلوم اعا لاَالحر توويعل ابله ١ لقعم ريب د مصبلاب
 قت اشل!رملا يسم لاب دحاول ابيعم رل الاضل اورق بلبن راح هند

 0.ءرؤ 0 ١ للي لا 1 ديعونارضاقلاو
 و ادح ضماج ا سوم انولاو ل ئالاحال للا
 0 م ل يس 0
 لج ليلا مثئاام يرويلل نم هور عرج 5و يرعبمل 1-0 . ١

 فو اؤب 2 0 ١ يح ا اهي يروا نساك 00
 معصت عام ارروعصلاو دب 2 ما قالو فافح نويزبو

 0 'و ئمللا :رلكلاو سال ]1 و
 ا هيلو انفلا 0 0 ل

 0 يعدو ىلذما ل 'لع)و نادالا بيو لزغلارس]و رايح برعم
 اوينصلا الإ دج لرد ونمل مارس نال ناو بدال ١ ىسلاو

 كيرا تيمنتا رولا راو ال || ماو اذا للا غن نجت سرد 0 00 اوسع
 اهنرحابع ترش ةواوالا ةيصو هانئلا و ىسلاو د

 سعص)ابصلاو ب لت الخا الامم نيرو 0 عزعو١اصاصرو)
 0000 يس يطل جاجا ِءرا١و ميهارلاو

 ناو د 7 هراعو هدرأب ابشو ملا

 طاضعأم عريصل و ربَص - «يزكو علك نيعضلا قيما
 2 0 771 هورب مرد ا ا وو |ذ>الاو لوبل لوم نور 2

 .ئئصلامر مدوز علل ابل و واراو نونم ابوس 010

 اا رسل وجل لمدرب نس اناس تلو لاول معلا سلخ
 ترعباله زو انضولر و ى]؛ 0و علا غلاب انصل قاخل

 هرثف انصن هزئار مج او با

 مصل ووو بيعكد ومو روض علمتلا غلام هروصلا تا

 بتم عمل اايمسللاوا ع وسلا ئعع ىدب“ هروصا [إعتسوروصتن ءروصدتد ا

 دعو [لاما ابوس هوسوتلاوراوصرؤتسعب توام لي وحس مالا

 يع رةلخنل لص يزن اططمو انارص ةروصاوشو لام ععك روصو راضداف هر اصال
 لبعمارالا |حا سمو مال كيو ءذ فنا يض ابو نطادوصوبو ثيللاو نب درام برو



 اصل اهرغْتلا نم 7 حو تناراكو :: !مهر يحرم بروك بر ومص ب
 رز وصسم 0 ط0 1 .
 سلبوا نى جي فيس و ج تراغ سلا زد العا امراه طا
 عش جعونم يراصو مكر وص نم عب ام خروصو ملا ( در سكلان نار اوضل)و
 نب ادهناروصم نرزمدالببام ي اكراؤضو دا سئس نيز ووصول هدم

 رع ل 7

 مص نامصا هزوتخ اه ءرح رن عنارومصلاو سرا
 0 0 جيزورملاو

 يرشلاو هزابشلام نهو سيلرو رص عن رسما زر دامس مناص 6
 ريل او عتكر صر ايطصالاك اذالاو راما يعل مصل هيو موضات بذا
 خو كسا 1 م طنب ل كو تب ١ ام ةرابرصلاو ملي رورص عج
 جربصلا لاوس عر الهلترابصاو تلطصا 4 او ايلكارررطصاو

 رى علا العر يوم و ا يصلا

 و عررصم ل صمو لص امل اا جم و نصل شجار بص 2و
 هراصوم ا ا. سصلاو ى 'تاليصت عائل صلاو هراصاو هيل |ىربصو

 رمال نم ةدحأن او لوصلاو دوبصلا/ جن هتين اعمال شو هرضخرس اننا
 ه ازملا ام إن صولم ا هاك شلاو د ا تايلا نلت 3-7

 مم ب وا ندا و طاطقم 5
 م قو نيرا مذ نير ادو نوب توجت ليبصترربصو سبح 2 نابصل اوم

 دن خر مبوب سبيلك او لقعل دونك دويصلاو مز رسكأا ص
 1 هال "يسن  تبوصإ لو نت و علا سبر نها عاب عض اهلا نيالا عبو عطعل مصل د نسبتلل لمد بويص ماو هربا ناز

 ما م دي الالب صل ب
 هزاصا اههحتنمو باع عج ايطار
 يا 0 ,رلت ههشيو عج ربضمل او ب انو شلطلر ضرسوو
 سا ود تلال عت 1 < راس راصد لمرو يبصر وبسم
 اضا 0 ةْئلاو ركلاو هر اضالاو (يزيجد مر ايضو تا
 1 ا |رضلاو دحاو لب شكلا بإذ و تادككراضلاو

 رتساو ايوك فر صام از وجرت ددوض جلت درصشلا] بتاج ا

 ا ب ا هلوسملاو بلك ناتكو ةزصا نيوبأو اهب دال والا جس ميمي نانراو طيالا
 دس او رتل خلو عبو شنلاازبرؤلا كرس هيزحلا ناضل او مجبر رافع رابط مورو بارا شلا, مز لعبت اور سلكي

 قيالاو يو شلاو لي وطلال سيلا ةرو صمت ينعتك كاش بصل عينعل الضال
 | تيياعل او عقب ةليل وف لوب تلعجو تليحامو من[ بصل امس زغب لو



 34 ارو نإ مص اهو ا ورع
 2 منلاب خص ضو جوزف قلع و رس عمل دو نيكس

 سرمد 0 ا التمار حضا ايل ياو االسم تج تيعجملا مدس و رولا رب [ل ل يس وس رس 00 7 بلاد يع وهز دوجض :كايد ءاضمو رجانصعزبم هضم
 رص زصما بها اريزصلا هرزضلاو ضلال نش سنالاو لاومال ١ ةلصقللاو ة دشتاو طا رود اضن 0 راقد ياكم رك اجقلا "لابو
 تفرحو هراصملاو انوا ع ءاعأ اح امرك ءابنوهو لوزا نضيمماو
 هل هايسلا راد تالا | هلاو ترللا هافشو قّضلاو قَبْصلا 2 01 هلارر ام سضلاو مسجلا يندر ىنهنل اد يداولا
 سن 0 لا سو ل لم
 ءرو .ثر الثوا ندتإم١ نع هراضم ىاطو تاع هيزوزمل 7 01ه نمت حامل عضل لاتجد زد انرطنع ىنب اجزم ن "7 .اراةفاعنحاز# ءرو مملاخ اذا هراضمو اراض هراضز موا
 م نمةعطقلا ا يمس اللام مشل /ءىعولا بع عقو امو لك يرصلاو 1 ملم لك «لاو ىدثلا صاد تقفل يذالاو لاك هش
 د

 كلا كونو هنن لا [/الاو [خخاو امشلا نم زا
 رايس يتسلم عت علوا يعل مطرعلا داطرضلا و طيضل طولا |مص كريب ام ع واس ا
 ًءزوصوم ىطرصلاو د الم رب لج رجالا ا راطيضلاو نورطايصو ءرطابضو

 و .امر !نم اًيرح ؤلع ءل[صح كو رومض 2نافضل 0 ا ا رعت وب رعت 211 007 + هجر اواو جب وك . وبلا قطوصونبو بسكلل بسكنل لادن لاسر كلب وسلا لخانزم_راطونصلاو
 ا 2 0 دسم كما
 لرْْضِو هل اراعا رو دارلا مو ااقلاو

 مارس لومرع زلنا قاف لاول ناوي ما: رسيضل ا ءلخلا عشا م | يشير 2 اوراسد شل عج 2
 ثز مسج ا ئرطمل !!زطبل مضهل لح الرا لاو رمان قابو لمان ل عدو طع ل

 تل لوورسلاو ل ذل بنعلاههنعلا ع نءابج اد ١ ٌقيمرلا سرئلاو (ب
 | توبوا مواهسباما ءتييزعلعزلا ضصرالا )بس لومنملااو عنهم او هاهخا مصاعب اض 2
 | نيرادجب ترعلا ادلع لولي ضو هام بهز رثشمو سان ع ييضت و

 || مصر طضم ءولولو ئقابسلا روس زعلا ب 0 ءو ليج ا لك صل عضولار ايم ا و اهزصال
 ْئ نلعءائّم نهانا نالماو اضهرسالار ازال اد ال اره رطح ت صن ١ نحو ر يعدو |

 رمال



 وشاد نافام تازئلاربر ىوجر ىحريا«ىذلالام انت باتككر اضلاد لما
 ساد ريس ابعل'ئنبع مصو نابو لحا الر نايام نيدلا مو نابعل ١ تف الو
 نم الر ماكو سيتم و ةلايبر يفل ابو دهس ىئب وةلسب ليجد قيضْلا لاو ءطمرو
 تك ضل ريما سرع طهر مصونبو ماشلا ]بجو قشمو تق عسير كو تاع
 دج داو ناركسلو ىسرامل١ نابكرل اوإ ١ نار نم نان موضلاو نلرصلاو
 وهمه ملاواشىَرل!تيبلاو كرهوج ا طاعو بلك« بلك ل ادور شلاق و نم تبنبو
 6 ىلا ادع ور اعم ا نعط * عروب ثيحبنم ناص باه * 6
 ةلرملاو بلصلا صولا عملا رز رسبصل !نميسلا يعلو ىكتلا رمش ١

 فاعررزمو طب امك ز مرد و ٍروَمْلاءَّقانل ار شكلابو فساالاو و انو ليل خلا
 رهاط الل بج ا الع او هائل هلا سيصل ١ بدوال ب ايوا يطارفل ١ ظراع دانا
 هراضص قواولان يم اضلار نبل عل يجم تلحتمل | عرهك ل مريم صلو
 بولا عجو سس يولرلا راصرل ١و رض يضر ار اوضوريضنو هروضت الا

 _ ] -طعضاورصعلاو لي ذلاو يعج ا ناشلا ضصلا لعللا ملا هرصاو دكلاقنع بللاو رسالاو بطكلاد يذلا ماسر يبل
 سيلان اصح او ابْضاوِرْفْف سطر جامل او سلا, ىروط راولاب ام هءزطلا
 ندرالاءّيصتف لح ٌحيربطو ايان امشيو جت نايركو صقل نار سسكلانريطلاو اير

 ط ءسسلاو طس اود ىو فوحا نبا نايلشمس افل اوما ظظف اهل ا اهرمو خرارط ٌميسنلاو
 انسررط, سمو موختيد نار رطو سوط شب دمر شرحا نارب اطر تع كلان كرو
 وفررل ا انلث او اورلا اهسكو رارلأ خفنر ابط تابيو عش او د زرار
 اسفل نموبجو نولير اود سيش اطل ارش ى ا لرفسكر رشي مع عاش
 او مثردل ال ريوتسم دكو توج نو ولا مسولفو ايلوص ذاع, وهوا كرممل |

 اروثطو ل طر ءط دمو مسدل زم هدلاعامو ملل ةروثخ م يطل ا ةيرح ا ناضل سيور
 الار اي طلاو اههبسو ْمَعل!ن ونهو شيمعحلا ةعسو ان لغلا الار نأ ةطلاد ناري او
 || تمم و يزب ما كر در غطم دز الان منطدطو ثلثم ا مرُعْسس راشطلالضضوعبلاو
 أها رو نيعلا ندند هعط سا مئيطو اوكا ودط او يرشّصلاءاشلا نزطلا
 ) اف ناتحلا 2# لكلا 12110 0 2 قارب تسر عنك
 عيرسلارووطلاو تع دلع رشا هيصولوير جلا نم عونر (وطلاو نب يللاو

 تاهرلا ديعبلامرسلاو سال ! عم او مم ا لي طل /ىعرلا نيعيلا ىنزعلاو و 3-4
 ضل رو رءرو ريو هتلر هو دايسلا امو نولزرلا بزل ١ هنو

 7 0 ل باسو طلوا فشل وحلو
  اكطلاب_يطو ا هزي يو نير وسلم عيخطم نينزم اهسلا ابو انه يو سولار
 2. رووطلا زعلاد نسور. لجل ا عشت و زيط مسن إ/ + تياعامو نيطيلا اطيب اليعك
 رمحاطناو تيعضلار ءعطلاو اهشلالو راح نولياللجرلاو !بييرزغلاو زير (يط
 نر اهط نائاو سانلا مرن اشاء زبير ائهطهأجو تم قضرلا ذ هلاو دوسالا علا
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 نباصلا



 "ل لك ديوشلا قوسلاو ةرشلا ل1 م ان نايس و هيتع فراك

 0 نائلاررخو دوحررطتانسورو اب اه ل ٍْ
 كشتاو كاشيطاكر ب طعراط مالعورطشو 'براسلاو تبن ١ ءولطو
 اوريو لأبو 0 6 طوسلاو مطملاو ىيببح او مقل
 بولا باجل ان ةمحاو دع نم ماجلالاو مطاخلا م مرطلاو لوشلا دعير ايلا
 مملعو مص (نلاو ثرحو ل ورمل هد مو ل بره الرزلا

 ايتن باعسل اس ديما 0

 لكلا عمور وطلال ى م ار دعي ددو جاتلات ني لعلب ار
 ررط ىكرخوا ءلعاف كاف قطوا ىرطاو لذ و وو لغاارطام رإ طور رط
 1 در أ اق“ اركحر هر ئبورسح ديرب : لردع ن اع ل تيجاوأ أو اواىراولا

 دولار كن وكت ءوسسلقلاو ليوطلاقيدلاروط رطل اورطسلام» رطل ديول دير شل مالا بور بزل لاقي فورا ايو لووتلا ةيوعزم تنال يعل
 دنا دمرطرطرطو هداعل ا ضْلا انرطل او ناو لا نايلصكن إي "عدن و

 كرتعد يلع ممل او ملأ اع هقلا تيب ةرو اجيرمضبارظرطم امالشا
 مهوتش ئعاصلا 22ه وك و عرب يوزال از كو دوهط هنركؤم ن) باوصلاز ا
 . نحو لينك سركرطلا و مَسَمِيِرف ب دررطو هلورطل ١ناثالا يطلاو تمن
 تذقو بضفيو) تيا لجعإ ىرر رم 00

 ' التل رلار 0 ان زارم ظ قصايد رطل 0 نعل ا 7
 رابجاو عالم ورك امر نم سطل ا رزز برعم

 ١ نازؤط صرباط او زعو ملع نوط ل اضانلا
 وم 00 0

 يار نع رو ب يا اودبودسل ايف ىاطسلا ديرب ب ! مسن او
 ْ ١ 2رجلاو ضرادل ات ريفم ا ! ناكل ! هلو 00 لطيف | لس الا بوثولاو ىذه او نفرلا| م وطل ١ بلإل ١ ببعوهو ابرِفْنر

 2776 00 اي

 عقلا فنلا لا ليلاو تير رس هرب تيرطو نائيلاع َناَيْضهر م 1 تع او

 سول او 0 ا ا : ل
 أ صب اند ظو نهنر 9 داوجنا
 يل تدم منجم ريوس سا

 سم اوط هيجل !رامول اور 0 ولا وك

 ١بسلاو ا طل اطر لتامر ولا ل
 ثم البس زانت طا ا 01 0

 ملال هادروشمزب عاتعتلا نرذ ريم اطصو بع درج ا هس مل اوصرع وس ول اع 7



 هو ىلخا سدو يدوس لعمل زوم ان [ناو هل لبو لص ميل <دولعسج
 رظانلا خو مو ثيرملا مم ثدحم ايرطلا م 0 م01 '

 0 1 ير يشل ١
 ١و اولتم ا ايدل و

 ا ا ا ٍ
 بتعرج لاب اممس !ةزينط ةرتنطو ننطَت لا [ى)

 لوط 00 ةملاك الب نيل (باعلا 0
 راوي ناروطل ا وعلاونمييشلا تاب رحل اور ا طلاوأ
 نط . ور ىشنجيول ا خلا د يروطل و ارعص او توم نأ ايسكو راثلا
ليم نصا عج دهام ةصانس ارو ويروط ا معلا

 نل ادلا انفو لب 

 اسيل اتا وهلتو ماشلال يجو ندنيس اسما ثاضم أدب

 سلم ست مالسلا بلع نور اجربم - هيلبتنعخاو دوي ارنب بجر
 نروطو نيابيضنوحاونن دو يلبقلا نمر هر ولو بطلع |طمرخ او ناعلا

 ماجا وي ؤلبو رقيشنإو ادا ارسكب نيروطال ا نهؤعلو نيطلا هروطلاو ىازلا م
 هس [خياذتعت علطلا تدم وحي ب لو اوسكتز دو اهضدش در وطا

 توررطو ىرابطو رابط !يرهطو يمطت 4 لورذ ملوك رط هر ارطلال

 مضي تلم ان عطل تر تو لل أطال
 رتل سا لا علان عررطلا يسال او ب لستم ا ايوررطو 3

 مرطملا او ١ ررطس ام سيلا طال ل
 تما عسل بطوكيو تابفصام عرس نشد عجبا دع ل

 2 نجم اكذ لح لع نإ ١ ثري الضو هطنب ١ نحت يل بزر لسه كباس اانا تنم ل سو ا

 دب عيجريطلاو هرداطو ررطو عيط هراط ا هدول او سطل اي رح انبي اولا 2
 باهسلاور لكل مور التسابق رخنرب اطتو ر انطاو رويط : تطال عقتو
 هك تايْسوا ب تنصب اموو ايرلا رب اطلاور وفد ئارن اطل معنا

 من ماكتام ةزوطلاو ٌمرطلاو ٌعطلاو يْررو ه ليدل تأسس و طاح او

 فشو نع ادهساو سنو سطل اشهر د وس اي ٠
 ليطنسم امام . جوملا داهتز الزمن الصبر دزذو ةاشلا عمت عوز اشو

 علا قوسلا, رشتزالا داطتساو ليلا راو بز الار عت سلات
 تالا ايلحت'١تدارابلعلاو لإ 0-6 اه او

 | ققشلو ست وطعل ١و١ دوعلا ططرطم لاو باطتسوي هوو رحل ل عرس إررغلاورعو

 . 0 يمت الر لير تاقرتمال اداطتال اود انصب صضو بوسملا

 امو عاص كابو قشصوب ترسل مييطو ىار نوم بيرت ا

 0 ترجي هدام سرذرب ليئاو ريض ورطو لالار اط او قا طوهو

 شئيطو _ شرطو ”رذنح ةرريرطو ربط و اياكار هل اليالا : ١" طو قالوا ناشي
| 



 نييلإ رسال 0 0

 للم عزعو سانا ل نول اودعدلو ع دطاعلا رسكلاب نرظلا 55 ١
 ارايظوار اظ عنك اهراطو 5 .ءرااطو ةرووطو رووظو راظ اوروط ل الاو

 نرطاينب لكما هر ار اهزمبو ةرووطلاوهو تراطاو تزاطف اهر(طؤ امهر (لئاو
 رابظ نملعاو اصزنم ١لرظ هدلول راظاو ىنرسارلو تندخت ١ تيرطو 55
 ا, نهركار اق دو ار مهل ااع فراطو ىانال !راطلاو لصل |لعمزطعب واموت
 كلش ):تعيضم ١ عفبلاىرووطل ' درع (رلع عديل طراح بحمام أعرلاو صتعلا نير

 هلك ظو رصد اظن لغز ل اهزعذ او دم اعلاب ءةئانلا حلات نار ايطل ١و تيرس العلا

 مرانراوز ب مرا ماطاورل 1 نرظو ناري لرنم دوجملارورملا ولي !هروظل هر وظلاو «سكلاب دظل )عم
 لااا 9 0 عرطو دح ا ئارم ف

 نيئّضم د مخ م درط او بنضع
 0 نولي ذا سر سكلابو |

 قل رم اشلا تيبس اح اوهام او طلغ روثظا
 3 ا ارلن خا نيبد 1 0 0
 عطب دل رطل قلع وملف هله هرمطظو عر اي !لبوطلا زمظال اونو 0
 ًايرو ل دحاو ال ص لس ن 2 0 ذب ال ملا سي وس عئير تو ا

 رمطاًسن١ س اسلاك دز ناك فاظ) [س انّهلا هم روجالو همحاوةر اغ

 ترئهظرَنو را بواطن نعل ١ ىثضن ةرملخ :مطلاو د يطا رزوظت رف
 تموطل ا ربولا ٌدَهْسِار وأبو رومظ نر طك لت 0 ىف جَمك نيعلا
 .صالاز اازم نمطملا كحررلابو دح اى اريظد ادل بايو نصحو ٍسوّمل ا تورطو دعا
 ل زهور ملع لص لعتناي مظأو ع زمكه رلعو يو مط ولالا وغلاو
 هيض دنم جرح رح عياد أمراض مط معلا اما كوايخارزطسر
 ملكو دليلا 00 «رافتحإ نكيام بتم انم ضخ أ صرالاو رائطالا
 ةيسسنلا بيرت نهلاباطزركو اهوختو دح انتل إف وظل ارم ام هرافظ ا ىيدليم
 نص دنعار ل لي زال طل بسن يلاو طار ف 1 عزجلا
 لش لضاو مل سؤب ةرطمو رانا نطم يلع اود امس

 50 و كتأت | مهكر ابد سلا برع الما 2 ٠ .٠
 قوتي ذليل وغطتاا طم انطون رهط ةويسد يان

 بيو خليج نيلاب د وص حترمانر سكب يفظو نازيظوز وطو م ءركلا بيبصبرلع
 هاني انلصرزط عاشو برعظلاو دنيز م ركل مللت ةاملابو املا

 ,بلاوكرانطاا عن ابئاعزم علرنعك شلخنرقو هسضبنو' لان نيلب ترو |

 مار



 22 ال ل ا

 لانا نادت تول كرار 2020
 م مكر ولاررّفلاو هءانر و بن68 /١وأ 0 25 رولا ل اا وال

 سس ا 0
 مب اصاو تاع كاما ردخ او 0 ل 6 2

 هوت جضزملب طر ماكل ١ لبو لعب لخفل او بيض
 | طناوب ىظ نعوازيعاو جذلاب ةرامزف 0 4 رقاق ضتارعد
 نروح 0س وفم عر ريلي لحل ليدل ف ينتم «ن ا
 ديس اردو ارعا مهر اوباو ثوعل سفك قرهظت ادن ةروزم كيتي نيا اريظلا

 | كيم ان ارع نب اناعم او ىحدا: ىررظلا زخات يرام او يباح ريل
 ليوا ديفا ايلاند امت ثا انهو نطابلا تم الديره لاو تيبلا عاش كر
 كول انروه وظل 0 200 و ١ تضرب ما

 ١ هداشم ىر 8 لثو مه ا ةلرعدلاو ا

 ظ كر لس يل هاهم سارقي دحاد عدس انيستا ناعيا
 . ملط كتر بو قئاعا لاعو ةربظا دقو نات ايوهلظروطو ,. اب رذحاه هنت دراي ظ
 هبوامجررظ اهر نونلاسكلابو مالمو زم ني وعر ,نلعإ 9 ظ
 ىلا داش انو ناموا هيو نتن لاو اني نب هِبَعْلو ظ
 ا لا ظ

 8 ِ 3 ب 2 1

 و 'تارظلا وابل لع او ناولازع حب لو ورهظنتس ١و اها هارذو تماثل
 0 0 م 1 صدر_قلأب ْ
 ذا 0 تا وسورار ملاذ دعصاا قل اهرز ”روظمو امره اظرّمو ْ

 يور يطتلالتعصتناوا بيزحشلاهداعاصلادحانن سرابظلاو|
 اا تعم تور هنو هعيش بر ارلظلاهكاو

 9 ”ميداو لاسيو عضال بيرو نب اكلم ا دبع د حرلغ وزمدنلا اعد

 و ريكو منح ١م يل م كتم تيص اوم هع طم نم اذار دو مضر لطم
 ةاع لك اروهو عرمرظلا نسر م بعدو درت رو اهعو لربط
 6 0 هلا سطوع اج فاعلا نأ ناره كو بلع قم اى

 لعام درج يلدرال سرظلا ند اكو ا
 ' ٌمرابعو رع ايوا راع

 | انجح راما ساعإ نسجت ءاهمابلا لوين لأم مكاو
 بيك داو بعو هرابعلاو عل سالو نع بع م ىرنع نميربعو بجو ) ص

 لسبسلو اورام موعل هءدلاو ىرهنلاوب (يموتسطتمل موصضوللطو يتا رك ل ل ا

 و حب يع



 1 دم امعسل اصح سم جم رول يعم مو مم

 ننال عيووكبع نيعد يراع ةورعو يعور ب اعةلماو ندعو هلع ترج 5

1 

 00 تتسلل سس 5927-5 ا اراا0000001055::ت تن

 حاجملاو ءارعب ًروص ءرر مو ةريونا باتكاو :راح مريت هام ا مو 7

 : دا 0 ا ا امو اننز و ءرطم عه لرلاو
 يعل ها يا

 دارا وزاللو ب كرما" قش يف :كانمرافسع ىانو دنمملا<
 ا أنب دار ايد ن دال وسيعمل ع اربعو كيذكب انككر اع

 لبق م عمرلا زيدل د يرجع ينال نملا للي

 عتسال لبر عهد تع حاب لب نزار ردك اكيلا ودرب و) ضيعت

 00 و 'ىررتكلاو ريد (نيحل ١ نيس ضلان سعلاورعو

 'و ةيطخربعي) ابلا جسر مربهتسم ة)مأو نيم

 ةبرععا 00 0 ةاَشلابع ورش يبكم وعر لهالا

 سرا نءاابو ذعب عج از لسع داربسم 1000
 ةيفاعقفلا او اهب يرسم يل ١ بب|يسلا١ يايا أب 2 0 ا

 لط 0 ل تا ا 0 ةززلا فقرعراع ذخ
 نم اناعحا ميللا بعل ]وتنمو ر ابتعل باودر ذل د ا

 راخاؤ انكتب !ريعلاو عبلخ لز اههرعلاوناو معو د او اهرعت الو انرلا رعب
 دوعلاو تين ارسل او سع جمل ئالاورب بع ج شل نم ريم ا روبعلا ا ببظلا نب

 رشْخير١ نب ارجاهيلر ياعو 2 دوهل ا ايرإ او شيب منيفسلاق بشخج باعم او ررزولاورح
 انفقتلاب ملا لبج ظعكو تالهم١ ب تريعو بااعدتش ١ سعتر ا و مقلوب ماسنب

 اي بلُص) نولي نيانسم هلث ِة ل ةانلا يلا رعلاو ماتور نور

 بلل سدا رسال هر. عجلان ار برنو عنا
 ف مزنيسلاو نازبوعلا كياج هرب اعّدخلو لع ثءارعلا مولع عن اوذ
 'و ايليحو ابوس ا ةاإ ١ ١ َكّحاو وبه قدتك نا هةوحح* تاناهو ان

 املا را هه راد
 ديرب صْس :عصض ركل بيرن ابعو لحد ليبعو عيوش ”ررما لكلا .الس بيزعن

 وضم علا اراللاونجإ! بوم كرولا الم لوسك بحل | هي

 قسح اب عى اياشا د ني ارتكو زر فتم بع اهرعي 00

 وبدشلاو ىشَرَم ود سياوذلاو ديسلاو وجزى لماقل ١ ىّؤبعلاو ماو

 1 30 باص لالا سلس دوو

 رو بح 6 ٌوبميزتم هرب و هرازذ قبل امو ابعو عتانلا ويب لجو  عردوبصلاو

 سال سيلا رف هاسنا كيل ني وطل ما مظعنأو مل اتم ارسرمعل ١
 مشسهسل او ص أنبل دمصانلاه ١ ةوْبمر)ا اهبو زوروا ناتس دوب يسر افٌوحا١تنو

 هريقو راداتش اراقب نسف سامو 0

 هب جذلاو روتملا/ررلاطاعناو مكرم ناعم اك هز ازشه ١و ماطن
 نأؤلاو لكلا

 نوكيزب اون 4 ءأشو حيذ : ذ (هلكو متصلاو راغسوجشنو ا ثنو ل صالا رسل ارراّتملا/

 ملل *



 ظ

 دب اعو ميااستناو ا يويشسز وشصتم ضير مهل دليوصتلا | علا تلم :

 لس نز اوهئم ناد بيبحزبز مرو بعاربم اع نب امنلإن حلعو ةزمازأ

شنبم تويعاو ماطزعلا - هلا احرار حو عل اورو رحاولا 71 4[
 او دام دا

 عو اصلا سبوعزب نر ادع مب بارع دونإ ىو ور 7

 بالنوم شر 0

 مو تاويل !اتاصنو نرترحي نود علا ٌمراانب'مساتو ناباو ىعباتلا قربا
 يدع زك ١« م اسو نابزهملاو لحرب واح ا ارع يعي م اهسملا 2 مضزرعم ا ميش او
 هر ونمو زب اععج_عطنم لا عوزملا نينيضلو دعوي وم توزر ضن ص ضاع
 ساو د عاج ١ باتكلر كرعثتالاىبوميالدجاعةباد ولا يشلا ترزعلابو

 لست مواقالاو او فسم اب عربجتت و هلق سكب مزعلاو شحول شخ ا ناكلاو ىوتلا
 مي ورغوو هئدو نأسال ارم اوردعو ضم نم نون ذالا يسكو طهرو لعرلا
 ثم دعطلاو مذعلا قرار فصال ! اثقو شوج ماد لع يرجي امو انو

 اوتو فرب ينور يعو سراعن بزب عزم راع علو ثدعم :
 ابعت ار اشو ع مرد معهضنو تبزلتع د منيل ٌلثلا
 6 ا نوباحلاو ليو ثطو ىلعأو 0
 0 عاو لعن اب عالظال ار وئملاوسبلاو ديف دعا

 الاو كيلهر ئزط [ نيكل ىلمأبو جايعلاو بازلا مدح ش ص
 ا ا عر نعل عا دا نذل فيرا ملا
 ل ىتدلاو زعل نسل اميزعلاو_[عو بزذكلاو تامل ضلابرثعلاو
 هفدسام م  اهغيضتع باوصلاو كثم ا ى اند )كن دعو خالو اينو لطي ناب

 اقل درا قانما وبحب ا احل ا اكسل ن علان )علو
 هيج يثعو هين عدت ناطل تلاهنع زعامو روصو ف تقع, ضرار ١
 0 : رجم 1 و هه ب د ا 7

 1 مهم م يعور طم 000 0
 نا ا او وبع هرج خرحو 0

 مل راب( ضقنو هرجاعلاو رع نا رجلال هوو تونجزمميرسلازتلاو قنعل
 و ل بن 0 ب دي اجا 7 او لف هزربجعي امال زجل 4

 | فخا داعروجبلحرو قل! اوك تعدل وم عيسي أمو ىنم بهقبو م ييعت بوث
 ىبخوعو ى بجو ىج اع ليح اول اهراس نينعلا جلاد لاوسلاب لكلاب
 بعل لوو ىيونخلا عف سو :ليبتود ١ مملان ةر حواس ور يور يجلاو يع 1و
 سيج |يهلاو مبهارلاو بزكلا ىدركك ف ع او لول سوء اكو ع سي ركو ىاهبعلا

 2 0 تابعت اور اجلال اراك ان ىذلاو نجهل لك
 تالنملا سورو ىهاو رلا ىز أجهل او ريالا تناد رسل 6 هعمل
 سيرا نول در الاد مورل 'ةفْسْحلا لتكا او اورعشلا هدا



 كرا ١و عسل ار ررهعلاو امرطقو تغش دمر خعو رولان م اهسإب دعب
 جرا حار وسوى ظاضذاقملا تروج كور اقل تاع هروشسلا
 هّرام :اررتعاب ار رع محلو سلا د مطلاو ةارجا “ 5 آم زكر : او عرفك نام :رقادبوسللا او نا 4! ررعلا
 نجل اي سانلا كس باد باخكو هلل ا ناتككر اّرملاو بزكل ا رداعلار
 ر رفوف طل ار رنعو ازادعو ارارعاو سو رادع ئمطولل ١ شمر دو د ائؤطنتو
 رز ا ءيبرشل اوف انلاروضريعلا طل انم]تبا نام اررتعار دش
 موسدلاو هرزعاو هر ذعمر يرزعو !ر ذعو ار زع هرزعب هدذعو اذع ا َععفلاب
 مل تبثو ثرح اوارزعىربارزع | رسللاب هرزعلاو لادلا ملت هروزعلا
 رزعل بومميو ميدو تركو دضضا غل او غل امرت ١ ىريوهو ع انرلورصضو رزع
 مالغلاو ار ادع ءا]عبجو) ري !سيلاو مشعل مار زون حرس اننا كلر هل نمو
 رالاو ضرناف رض منو ىرخن ا ناك اماعفي ع موفللو هرزعب هرزعكد سخر
 مر ائورعش تبن مالغلاو رذ اعكار دع تب م اريزع لزعر ه محلا مف تل
 رد ناك در اا ءاعظنع !ن قرات تضر اذل اونرغل اي زطل يعلو
 رىّفو مسنل مم يجو ماطلع ع هرم تيبس م الاو لحاَت
 أسام ماهل نمر اؤصلاو رصنساو ابرعر زعم املواحت ىلا لاح اور ؤاعلا_جزعلاو
 ثاعو رزع# هرزعال هك انع دْس نّرعبو هرزعب ب سلارْرعو سل ا دْجرع
 كياوخ ا وهن اماعط نتف اهروج اشير دس ناو ناد اواننلا ماعطو للا
 اول نمو عسانصم هن رض د ضر ارم ظاعو و ريزعلاو هززعلاور ازعالا
 ناقيطو !لمم ارم ناليطتسم نالبج مهر ىذ لون تءراذعو للان ع جسعن أر
 اكصو رزعل الدخل او هانؤنس لضنلا نمو مرزعلالر اذعلا عضومي يسو انجل او

 مله دماوعو يصانلا اهو ميلغلاو ري !ضلابرزهلاو نيعبل سل يلا ماهنحلا ليج زيي
 ةسضحو هراكباو نانذ اءرطلاو فلا ل هاو ععشلاو يصلا لقوم شل ام
 ٌرخم اًهش ١ عفط ذ نيو اهرزعوما اهرضتفسو يرام اضاضتفاو ورح زخاؤ تلاول
 2ث د معموفو ز دعم هررعو مدل سة بجو ءا ارو د اعلأل قلوم ا ىف وو مم العلاو
 ارايزعلاو كرازعلاب يراذعلا جركل ا زعلاو نيلاو بع مدل ةلارو عجول الذ ماو
 رو بثت م ةر دواطوت/ ل مرو هوو ماير ارقالن اسسننال ب بروب ديهزرموو
 يدل ار

 م

 مب لتق قم هزم ع7 م1هلءر راسو بلع دقن اراصوالا ةنيدمو از وج او ا ل بتسل
 هر احل اك طباخلاو مار او مص| يس الاو :رواعلاو مم (ٌلِأب تو ارج نبا بواعم

 دحإلا حلا, وسلا رفامئاورمامطلزم عزكأما دراو مهل سلو ران نزعل
 (سمتلا دبرشلا ولو وتل اوي ئرء شايعلا توج ا عس اولا رساوكر وزوعلا و رازعس
 'تملنا هابلاو تلح ناّسّدع اهل خرا مءاعلاو اكشرزتعاو ددشل كلم او
 روعأف دز بو ن ادع نم دعس ن١ 1 رع الا ومو جوبالد جيب اذا سكر دعو
 ننؤر زعل اوا ءروسكلالازل ا هيرب نزرؤعم اءابحو 9صن لوم رهام اولع م فرس ١
 ١س ابعنب!ىرت زر ذهضب نِوصَعمل اعمل اف ى رع رزملا نوكيدمو زرع مل انبدلا

 5 اوقات فم هلا 1 و 000 ا ا
 .بارزعل هند ١ نعل لوو تاكو تلزما اذكرلهّس و لوعدناكو روع زم ل يوحتلا

 ناك





0 : 

 مص ١ىهو ةر از يعلا زب سيفو ردن تورصت زر عو مدلل هءانحب
 : 0 م

 اسكر اوسع مرقس كور سكويو عز عرسع هوسيل ١ فلا يريبعلاو ء
 2 ا ا دم جاع و ا ديرب سعاوررسعوزيسع مونو 0

 0 0 ا اوس اعمال 7

 1 داهدالو ّ- دكو ل 10 0

 0 ادت 20 12101118

 2 قارسعيو قرسُ كر سو لسع جيرسي و ارسع 6و
 نارسعو ريس عبل اوكي ذ اهل غم ارسعو يارس وعييرسع هت انوابرو (رع اضن

 كرم عانوا عروس ا

 || اهي انو م" ناضعل نيارسعل او اهو مع هيبز تعب رسعو رس اعوهو انارسمي
 كرك بركماو - دكر ءرسعل ل اضيبلا مو الاون اسي ا

 مذ طل هرصلا شجر زيا نس 1 ا ل

 انونكييزمر وا نوم يشر سألإرسعل او مرسغم :راح ايا اوبر من 2

 ميسعلاو صعد ليا مخجن كراسعو تيار اسع ا اسو تين نار بعلاو جدو

 ايف رن اباد زم زر سوع ةقازو عبسبلا للعرب اكول "هايف تن 0

 طمتعت رض درو ميلف نيرفتمو١ تاراسعاو هةر معف رو 0

 تيهععا نمشلان فان مرطعل د وزو امركم سذخا هلو ل (ريرشعاد بياع

 اهيو رابسصلاو سنلا نم بكل دلو ابو نوسعلاوابزوريرزلا ضأن /

 قيسقلو_ بعل او بيلا دلو بيزا م عبضلا ارلواسو را سعلاو بندا نع لكن ادلو

 مج ةوالعسلاو عيرسلاو لصلا نق انلار يمسعل ! ليسا فمر اذكار

 ور حج و مل عرس عكر ال "او امرشا طيرط
 ل ابن نيسكلا علا ؤسعل ادوبسعل دلما عرخدترفسيعتلا
 دهعلاو دا تلا نر نقم كيل ةادشلا ةركسعلاو مو مذرع ناركسعلار

 محو روباسين لك كسو ىالل اعد هل اعل او ةدشع ةاوعتدوا اوعي

 منم ناسر و دوج مبلابر ليل او نار كسعلا يبد يس سح او لعرب اسي
 نا ا نايا هاد هب سصاو ادعي نس

 دي س اول ) 6 ١ يسشرملاوىلز نصرس او اصلا رع ى

 سو كدر اسما 9 امو قسما لور نعش وم
 د ا

 ةرشجنزم ادهاو ره يعل كسعو دومعل !لو'عرشمعلا 1 اس

 عرفا قطع لوم هكراشع بنو م ضامن مررنا هس لع انظرو دارثوا

 تور يعلاو مس انوار شاعر وتس اعلاو ن قلر ارو اهلاو روكاعلاو
 2. شعلاور اعل 6/عرئنع 5 ب ص

لا ابرزع ىلا تير وو ءلماطنلا
 رح نأ ر /راعو قبرط



 قي بار 7 ل او بولاور او روشع

 رست انوه شكواروشكم رغم روي علم يك جسما بيوصل تسل ابك

 0 ا درشاحلا مويل للا دروب سكلاورشعلا ءضرار اشعلاو لا

 1 ل شارعي ربوع او هوشج وضع الاقم تلال و دولا
 رو مع نش ارشح شسور اشر اشع فاسد سشنعلا ف اهس م ميال ىلا

 قتل |قونلى ما سحل ام. ذكق سة بالاوا ئه وهلا عانيت أملا
 ميساراشعلا و اراشكعو تاعلشم جاشلالم ا فئلوفعا ابو [وربسأ ةرشنع
 تيرا رشي اب راج انرظننب ارطعد و ارطعب نب تجول واع عم

 6 ليورمو ر اشعر دمو_ر اجو ل هج ع

 2 لازم اسكت تحتي شعل و شعل ) [رجيال يطمع | عطم رس ملع
 هيب ١١و جلا عرشك اوطل اذ او انو رس اعم رش اعرطل اذه! ابرو اشعل اك
 رجوماو سال, زجماد حرا لهاو تعا | نكسقتسلاور انع يئلسعم انو دال

 سميع ورضع و داخل عون ش دومحا يس انل أ حدتقتم قصدي
 نرانرب عنان 'ىبرارلا ماس ارسعلاوب ازور )رز نف موو كحل اونو هزار ادتم_رموعم |:

 اووو عمص عضاوم اميرسكيز اشعنو_ر اشنعو ار وسمو 7 0
 "راع هرئساعو ةمايل امك عربشسصل و رماني وزع عتنمت ب حابب هموم ب2
 مكب ار ةقئادر دمك ١ 127. )و تنام ماع

 َّ ا "لعلام وعلاو نوح
 نارعوم مليلعلا ةررل رسول ١ قونلاصإ ابرثسعل لو ني ومصل !كداوكئ بر شع ا
 ىه و ى نبك ع مظملا ىلا هيرشلا_لمشعلا) ايصال ار ور از اسعاو

 رصعلا معتم ع اوروصعوراصع يرد !سصئضمو كم ١ اب
 قريكسعلاو طم ل مب/ ١و شيج او هارعلا و ردو ىسئسلا لرجال ١ اًسحلاو ليدلاو مويلأ
 اكو الاد ايلا حيل وسن وسع علا عنم اد تاصعملا زرطم او
 تك راو اب اش تغلط ةزراب رمل اد رمحلاا ياسو رفعات ناشر ملغ لصعم اد ضبا
 7010 0170 تا ف م ل ا اا و) ضيرحمإؤف تلخدو١

 ومو ذر معن هوو بشل ' بصور يصاعموراعم جر يصعب رهو كلا

 لص ع عصتصاو سنت كة ؤو عصقتف  نمأم جرس نس !مصدع ١و يصعو نوص ص
 هفعنووم ءرصعم 'و نم بلوك ام عريصكو مر :و هير اصغر ضقيزم عنا دير

 رصين هاري حلا ومع وخل ثلج اال راصعملا» بصل هور عجن اريل
 بس [ىيتس مشن ير ١راصعدل اواو معو باصسلا ثول محلاو بيعلا

 وفور اص علا ايزيوعل ادا ايتل اوخ دوعلاك صرال ازم اب هرقل ١و1 ان اهي لاما
 3 ماعطلاب ن ساو ميطعلا اجار اصمعال او "هكر عصحل اف ببر شن ار ابنعلا
 حتما و لخلا رو اهتمام نانا عرض نام طستجا ةارلقيو ملا ١ءال اب
 دعقكص علام رو ب1 3 ال [ينالاو



 ل ليبتون اصعار 0 : ىزااصع ميقا /صصلاو رز مل اسما دنع داوح هراصعلاو
 علا را راو حس اطوصتطم صرصور

 ةرجش يدل او ءرفل ا ىو ]وو ينل ان« ليعرسك ا صر ناحى لا
 000 الكا صخلى حب موك اواحو و ارم اضل او
 كامو ورا رج ستعس م تعدل ارزهل ا[ ص ن دونا ول الاررمإ فيوجملا كو ار

 طب لخلا للا ىرإ تن طلاب مغصعل 1 بح او ل صال او داصلا رصنعلاو يملا مهمين سيشل ادي لب هلم عا ونبو 0 حاب
 ركذلاد او اواببوهو ديال روقصعلاو نصعتست مدغيص دون يصدو ملا مرو

 ْ سر ائيوشس ل حرلا ةيولا تايشن او يف تابشخن)رطا عم دوهل ١ئ بْسْحم |
 ا ى ار طنمو هيصانلا (ت و بائتال |رسور موش ينىزلا بئخ اد انحالا
 نيرا ركع ىلاشلا مسد 7 اح ممرض ع غامرل انس دعيظفو سرغلا نابج

 للا ل بو كرف اصعلاو ديشلاو للي اودبيضتلارابسد باتو

 | قنعلا تيؤصعنو جاع منج اصعب عنو سر اير شف اصعل ال ةروصرل

 066 روتسعلاب تدرج دم | احا نسون ندرك رو قؤصعلاو ثوَتلا
 لا فص لاخلا ع عفيعلاو بابي ]والا تا/ى ا دنل ا بف اصهم زمانسوذ
 1 ادب هاوس هول دوا بنالز رئازو 1

 ا 1 يملا |ساوكس علا اير حان يلككض معو عئال ارض

 سال جيجل راس بلازما رجلا روسمل نعم
 رن اطعروطعلماد طم مدر كر حرسكلاب هر اظعلا "يسم ل 0/ ا
 نير ط عمو ب 101 و "و مرطعسو مطعم
 و رطعواقوسلادتن انوع هر العر ترحلا يع

 اسر لشرب وبل هنا راص الو عيت مد اهنوب ادنع تساقا تطو
 سيبزكرطعوور ١س نم ىر ايو طوولابا يع اختي العر نيريتتو
 ئرزَقنر هلك بل لي غاف باس اسلاو رهرك زل لا مظل نايسا نارطمبو
 ' رظعلاى وع :دانلابنولب ديو دضإب احناو ردا تقاتل او نيل ا يصلوا كلا وعلا وريصتملا ضير بدرا طعلاو داو جادو ا فراظعلاوِنمالّال١ ان ءهراطعل او ظع نال ب ارش ىا تول ار وظعلا و موج
 0 ادام عر ستسال دو | يلتف دعت
 مزهيع بانا ىزععو مزيل بازلاء طشيو ن اطاض ل لاقبىزلا ل
 , ولعب اماظلارمزوعال او عؤتعالض رالا ب تظو رس دوا مرر زعمت روغن و٠ معمر

 | بو ضاينلا فبوشلاب سي/ صربال ار | ضيب ب ارق واو 12
 : .١ ضراو ًاصسلا ازعل ور اعّيربو ضم لا ىب و ايزيع وع

  زعلااوب ب ماكل لا ل 0 ءىلتكو 0 1 2

 رافعا ريرشلا طيلعلاو ىلح لا راو محس اتلاه دم اكلاو عد اسبار هس !! اعز

 روبير



 ا 5
 ا 5 100 م لو روصو
 رو تعلم الراح مال انو ءرجين*ءزجو ئسخو و ماهير) بلَعلا
 ” تعلم م تلا اوت يزعم زهير زهلحرويزامنعوه وهو ار و يلع مناور اص

 ْ فيض يشل ةر اهعلا *عب يرعب ير افعو ءلع دعك بز عو يزهر رطكز عر
 عم فغلال [سدلا ةزشانن افلارسكعم هواردداشنيو ليزعلاو يزعل اوس

 ربرش قزميو تيرافعو تبووعو ورزوعوس دس او ءتيزوميوعو ت تبؤغت دّمو اهيو
 بارلااهاو ام بيسو هو فس! نير ا 4 م

 ضو بكأولل دصمار قيزيكيصو عشت اير باه ١ناليحلا لوص ل مسلا
 هقنهر تسد 0 م ورسم ف دلاةررعو قتلا اب اضل 0

 تازيعل اكرسآ)١ طسوون اعلا تز او مببص د

 يينجنواعرل ورا مطو ا ضيد ريز انحلا ورشكلايزوصنلاو لأ كيل ادرس
 زرت ل عئلتب رافقلاو هروناع بروم اعون عموم وشلاو ١ سلا

 نبي وعلا فراطلاو را ا

 هلو ورافمعو مر فعرج كلزكو ز اهعلأ/ ماد تليد «قاوسل امر سكس ١2 لم لع

 أ ارحل نصرا نادال ماع د اد هيج معان كر اهعاضم لوا َزمي

 0 .زاعلاو ملا زقمالو بهاعلا باهل سن
 و هقول نسال او تيا ةروزمل رانا زهالعالا وحاب لمد
 و ىرَعمل !ىاونب بدع ضال تار عر مف صاوعال وزعال

 ا الار ةراةرافعر نسأل ١ ىووسل !هروزيحم او وعلا و نهج سمول حر ربزكو ناسي
 م0 ثامككو له احلام هام 1 لزم ارْيميو ار اؤعاومسو

 | ىّشللا عيرسلا نب [زمبح ر ونعمل هيو اسوؤتعا رمل« هانزوعلاو نمش حولا
 ١ سيتعلاىر ١ ببئسزوروعلا مْسَفَل امكنب امو عج الهاز:لجردزعي ايلا ةدلخلا

 و ا عمل صوص هل وعسل رنا
 هر عا دارس زار 0 ا يمحو لمع
 | ليرازعو اعل اوزتخأم جل |رثع م 500 عمل
 | | منو ا 10 نك و 00 00

 ثرعملا و و 60
 سك 20 مردعام عريمعلار 0 روسو لل

 كسرطظلاهئعاو مع ! قاسلاو راّمَعن ئر ٌريلاع ىر و
 نا 10 سنك ص غمور احم 7 27 20
 راسو اعتبرت درو عمو 1و

 00011 اا سس رقع موصل
 طلال ل 0 مهقليعو (موث 9 ١ نان وسراملجكر او ميشت لال

 | حمّفو دصلابو مجم تتسم ارسار علم لقت دعو ضيا يزعلاوا ابموشم ش

 2 :. ْ ب دمهطعلاب وعلاو روعلاو تيب[ ءقامشبر ب اصإءعرداطو لك هلعلا واس ١

 ظ



 |ص افمو ١ لصوح ارجومو عنو مولا :لكيو ةارلا قامصو توئصغلا ررغلا'
 مهطلاو بْنِ الصاع رازلا طسوو اهّرعك ارعيجر نائلارطتعمو رص بارسلا ْ

 ركب زعم ارب طنا هر لوتس او ةويصتولا تايب !ىنجاو ناقعب العلا راضو
 تندنإمو نييك نيدام جرف يعل إنو اهيرح جونو اريل طلب نا لهنا هو
 مياٌعو) ضيبإلا ب اهبل ١و نع مدير او١ ضن نعلاور اقعلا/ لادم او هربا ماو
 عصبب البف الازم اشنبو١ «رئاوعابو سم !ندهيشعش نحل ]يس اشنب
 فيرخاو ليي دو ةفوكلا بوت عوضيب ]كو عترلا انبلاو دعم عر عير
 ضرار نيح|صوخ رولول ى١ هركلا يا نب اولو 17 رن لا وناس رولسرلا ديَحان م

 ةانلا ملا ىورعلا نولضق نب د الصوم اب ءىلقو ليكي د اللب و سيت دالي

 ع (دلاه صل واو ضاضتشالا دنع ةزرلا اهن حلا اضم اضل ان علا ضير
 اوعلاو ؟بيطتلاب بوص عمو ببذل عبس !و ءلرإ ومالى زلازيبال )و عر ٌدنسلا
 .بصراو تصب ص راوانهرلابو ءليرو ضلاب يررعل اة عيضل !راقعلار

 ظ ام دي لا ا
 يوعلانرلا مز اللوا يره احم زم ا عا ,و ىسيبلاو يعاروو اهوككو دانعالا ض1 !كرسبال

 |ريشلإ لورد ازا تاشلان كدب كور دهام نانا حا بايثل ارم تيصز كلا ط اي ا
 شوو | اّتبوا مقتب ناررقنلف عز ادي عرفك عو د عيفلاو تكس ععلاب
 رم اوملاو ار وتععلاو اراقملاو !رامعو عورتا مالا ب تسال فان عمعلاو سف عو بو

 نيلاداو ناسلو اهرراع ىبلل خو ةمايلإب لهذ ىنبل ل خيو ىجلاوعرججا ديريزلو مضارب
 ميضلاب انزوميو ار اقع هوس اش ثيدوكق ير ايلا معمو لس يش وحزب وج ادن
 بر اقعالاو لال تابنلاو سم عضضوم لع دكا ءئانلا حشو ماد ثيرعلارغعتو
 هرتع اعلاو بلك ن اثار يكسو عبطلا مكر ماقعلا ديجٍدنزسيو ةيرشللاليرلا وعلو
 هجر دان اوعي هقاوْعأو آو اه زعل عتع ةاماو بابن! تضقب عالج هزانلا

 وص رصيعصل مرو لو تفز اًنعلا بعو اهرجزا/ يطل تدوتعاو مطل لع |
 ىلإ الانعو ب ّوعلاو طملَسلا َةإرماو ةدهارلا ل يبجيزكر وده ل ١ (لكارخرزعتب ناد)
 نونل اطسوت تزئقعاو مت وَمعو ص اورلا ومعي ًاروتكر سو 4 اهانئحرك ا

 | راكعلاو تصناعرركتع'رارولعو اراع كيب ئلاع ركع ءللهاذ تعم قعتت |
 لا هيلع ريس ]ب ضميع جد عجر سعلاو بوما راوطلتخا كتعاو فاطعلار اركلا |

 تو ماهباشلاوراضلإب تاح جرلاو َدَتْسِط ل او اع الد رسبتلاو هو اوسدشب |دقلاو
 | نيبابو اس نرتسلاو!ليالؤرم ب[ خ فون ام هر يصلاو دموضخإو اهرحاشت اوراهتر
 | عنمكرشلاو ,امالع_رثزكىر زوو فيسلااهسو ماو فاولا نكسبو بام الا نينجا
 تاسالص انستا ءلجلاوركملا تلمح اراع لسع رلعاو طلعت راع
 عنوان زنك عطس نيزك ركعلاورلاعو ظبلشلاا يقل ركراعلاو لص ا ارسكلابركتلااوا ع ع

 نطبولا ناتلكر اكعو جمل ايذر اصكنعو مانسلا لعاو ندع بجرم ]جو نملأي نصمم 7

 دك يركعو ورع ةيسلاو جرتمتو ابلا ٌيمئارلعو الح: لو احا ةلمللا هرم هك ملعْلا
 اى هلعجن اهداضعاواهذ تا اضل اب جوس دكلاب سكحلاو تيجي شمع عزب هللا

0 

 ىربلا



 | نبت حل ابو | عيب الا نمر وكرل ار ريب اكعلاو لسسعل هددهشلا
 ا 0 امرا

 نيب لطول نعد لاو روح مضاد ملل جدأ نشب ع
 رنج حاب قملاو تيجو طر لما سلا ر# تالا 00
 0 والرعت لص ١ان' تلعن ام هللا 7-5 و

 بيضرللا تقيس ا ةانق وعم قلد مدور انستع هقلاع هلك لك:

 فيهم او هاحورركويمشاك كدا اىا هنا رعو !ر واصلا باصتنا

 ل 7 هللا ةجو ناز نب ةاقومععأ ثق رضور نا و حج
 و ا يرتيل يلمح 9 لوط ىلعجيام . يعل او ١ دوج لوو

 ملصح رعغاو مر بتم ع 9 «ىتش روسلاو كرف دو قع
 ْ عضم راو صنلا 0 مسز) ارومو ةرارع تبول ابطل او دله ١١ ااماع
 | سيكل لززملا ١ نكس يعم او عن لمح زو 6 او لماعراص راع
 0 ةراعلاو انعا هيلع وار اعاه 00 1

 وتبع انو علال زعو و اند هولفو يماعزم سار البوطي لك خا ضلابزو | ١
 ٌيئلابو 0 | مال ليلا وس ناهي اع اما يعام ا

  0هر ملا شل وص قنادر يعلو و ال ١ث ينس اهيو لنا

 اهعلاك بخ اورام لاهل ا ررعص
 ا يروعل اد ماسر ليم دبع رك اتابع نيت ةماعلا

 يه الع نايزيشلاو نزعل اوناريعل ١ 2 موسمجو نس انلا ا
 5 17010 لادعبأمناململا ناشلل ةيوس

 2 منابر للا َروكو و مبوب ا 20 ها يظن اطر حْلاو سامي

 ميشال تعاود ل ديومشو فو مسلم اعو ىدز لا اناطشم ماو دومو
 | ديد اج نوع فرع او ايس العير حنو هر ايو نارعور عمو راعو صوعو سيو

 1 أ يساو للأم نب نارماعلاد ةاهولل اع ناتيل ىلا تايللول او هررع نم
 ك1 0 بوعلام نارعو# :وارعو ركجموب)
 0 هل 0 ام هليل ١ 0 م

 1 باتا يأ لازال ةداصلا بتل راعن أع هرج اعلاو ارماع ماو رع 3 وسو
 ا مهلك او ن الل اع توج لا ةعاولل ع اللا . 1 م بيو انلا

 ارا مقالا صدرا 1 دا 6 كلا 0
 0 دوبجر جلاد مول ايد 0 2 -

 مهبارحلاو 0 0

 نيعاع نم ودالعس وادع رام ل موم ا لش ىلع ا
 غ2 عكر نزرع حم نب !لقن "و ءلختب

0 
 لاوميؤعب محور ئيرربو ٌركم بدر يزل ميعللاو ىار مؤسس دعو ط ساو



 ا - 0 * ها رك

 | دبلإب ّيسالا نع دانك يعرلحو كولا هين عوب اد راسيزب ءلظشجرسو |
 | صياصو ارك نايرسار لضوتف اساور ىطغت ميموصالو ز اخاه نولكنالذناو ا اهيسأر ةرح ا _ىطختليدنملا ةكجر علا و ع ابصل ١ نبا رهرد اغيس يحن كر [علاو
 رىمكلازانايلا ةروعلا تيبلاو عاش ايجي لو قيفصر ع بدو مؤ يسو
 اهيعلا لال رثثكلا ندبلا عانا مالغلار دبش ويعلا_ اعت هلا اهو

 هب: تدر بيطلام عرمتحلا ندمال ادرج من١ قشمؤب مر اخلا ف ار عسلالجزعسل |
 . سرولاو ناؤمهزلاو برج كوسو ماكرو حوب او تنسو مث راع وبنو ١ يرجع
 ل ولا #0 ميرجلا ركيسلا دلجزمسرلاو
 مم وو فوه لرنحلا ىبنالم اهمملا لم للا يربح و ما شارصولخ موئل زم و
 فب اولسلاو هبوصةزشعلاو بايذلا هدهبؤ برضو زقعجل يزعل سا هريثعو
 ةلرلا منعلا نط جيرلاب دعو ىسعربو أعم نبا عدنعو بيرم او عاجلا وون ادشلا
 . ضنعلا,2.ع نيركو 'هروجيحلاو بضغاروجع ارضع للص ١3١ ناكل عر هر وعر هرج

 اينو ئاقلا عنب شعل اد عرمرم دجال اورهملاو ريح ايل اايبضر داصلل ريم |
 لصإ لفل بلقو ضربا ماد ايوا يدرلاو نصه و مم تيِبامل واوا صقل لص ١
 2 اًهاماو ىساوبلاْننا أهي و نر يم دفان ملامو م/راوكت يقاهدلا دالو اولعرلا ٍ

 اوعاوتوعاو_ اعبر اعو جزدكر وعنينيعل ادم سحب اهذ_زوعل ا يع علا ,قانلا |
 |[ بل اروعال او روما مريص هروعو هروعم هراعو تاريو نار وعو روع َيوعاوهو |
 هبنو اكو لؤيالو لزؤياي ىزلا ديلبلا نايجلا فيعضلا م إ كنور ١و ربوعل اف
 نم جارل ىسمئ نو دعم طوس ا/رمو سرارلا بّيكلا ونمو لالرلا تسلا لسابلاو
 (سورواعا جسار إف باوصل ١و يلط ام بعل مز هتحاجرصس لور وعورلاو وبا
 | شياو بورا وعلاه !:يئملاو هيرلاو ناحل العا الكرب اعلاو زوراعالى ذا قطلا
 - مز ا نيذيع معو نونيع ءرياع املا :رمميلعو يار ير دباس مايسل اربد لغسل

 رمالاو نال ا ناردو بوثلا ىلا د ح او بيعل ٠! كلكم اوعلاو مصب الي ظ
 | نايح لات صضصلاو نيطلاب لصالى زلاو هيلع روز ولا رؤي امدسب نيعل ؟ز ف عرب
 | اروعلاو هلع قناه ايمخوب نمو يراوعلال م زان 12 متاخاحىزلاو_ربواوع جب
 | ةروعلإ نعل كيري تماعاريا دا سري اوعلاو الرج او يمل العسل اوكا
 | اهم ةروعلاررهطتمنفضولا ةعاسلاو موسلاوزيسلل راي لكو ء و ثلا ن للك ا
 ةرخالا اشحلا دعو ر ايلا صن رنعو ىهلا ةالصل تت تاعاس تالبقو
 رويروعاد ايزعشد اهورشم سم سو اهو فش لايج ا نمد نوت مالك
 ةراولاو ىفخت دقو ة دههشم مراعلاو ببؤلل للخ عصوم ميفاوب سرانلاو لم ١و
 وت وابا ءرو أعو دنم هراعاو ىتسلاهراعا نو ةاوْدَتَم يراوغ 7 مزعب ىلو ادئاس
 هو رواعتر هوروعتو ىلا ور وتعاو نراع) لط تمراعتساو (يلط (لط رز اعتس او
 مر ئاهروعر لبي اكل ارواعو ءفلئاو ١ ت هذو هزخ ١ عربنم «روعب هر اعو ةولو ادت
 ينلاوإ ضم لا سيئول ار اعم او أين اير ظنو أرجرر ارابعو ةرياعم اهييبرياعو اهرباعك
 نيعبس هاهي سان برت ماتروعو عاضلل يرجع ضل ار وعو نييريسلا و ١ يزل |

 ا
5 ١ 



 ع ل سل سوو مح ل

 ”دوهزم انا روع برت عرو ناعضودربعمو دولار وعسساو عب ودو_ايرج ممن أت م

 ديضو رجا (رباو حالا 24 ل
0 0 
 د كو رسكب و لمع ةروعئر١ذو ا ءهروعتراز
 ركسلا علب 0 ا
 تيرم عدد دق هز عهاموعو يوسوا انزو
 ري ار 0 0 اوره 09 0
 2 راسم هوو وصداع 0 ١
 دوار تعما اعلا نارو وتسوق السمع قانلازتم 0
 مرار "ورش |بعحب ناك جو داوو دال نطاننم عرعل !تخحابو ارطلوا

 مدعو ن 2
 فبلّملاو د نسلاهططلاو هنيولاب ]جو للا و درسلاو: انج او فيولاو دوم ا
 املك يارب اهيظخل نف دحاو هل عري لج لبالاو كيوم أقلا ركلابو تارعاهو
 فام ارب بحت ىإ ةدحو سبك وهو ئكسسفو تانمكي ليجد ١ تناك الب | ميلع ربع |
 بان اوامر اا ىلكلاو سرؤلاراعو همحر لكاي

 اطو رم يبعبلاو ءاجو بهذ لح لجيل مبرظفلب هس تالا ةينطت سنا
 0 امل 2 ١) ولطناو

 فيلولا نب دلاجر سيبو دال را م
 007 اك/احلاو رو خان يع هرب اه دارجلا نار يو ط اشش هن هيحانلا لب لا نم
 ريم باو افهم نسم عع ادرس امتيو وضم لكم ىلع | تطول
 ل لا مناع تي نسوا ا «تيرطلا نعو يحيا, ل [ريغلا رسكلاب راملاو ياكريم نؤوسو ا نسدا هيددع ىباد ب للا
 0 اع : مي ب باو ارجو © 3
 00 دو برأعلازم 73 ءراعل امنورب سانلاو ةييبحيوب١
 لصنل رع )و ليهس و مدك يرجو هرهزم 7 ايعال او تلكط ءام او داو دعب
 ياىإا وه و م)) بن بيعرما يو >'اورياط ةزاررعو عزيحلا نرد ليع بالسب

 لم اتو بابا ذ تاز نرضيلخلا نإ ورع ةو انو تيسير تم ماتو تالا
 راعّتو نيعل لبس ا ىرجابو يهإتص لعمر صاد از راقد ار حا
 6 كر 1 يل ركل او اب ليج رسما

 رءاغاهودْص بهذو للك ار وعم خخ

 علا نمللا تيفبو ضيح 0 العبر احا( وجل ديرما نادم
 اقر ببحزم نا ثع مور واه داغتسا ادلو 0 ائانلا_زت
 رضت امرعب رزعت فان دابخلاو نارربلا> نم ايؤحا ديب يبورو يش 00 تيكا حو انج تل
 اه تي ليرجلا يصادر در ابمل امواج لخ دايس جس



 م لك

 مويلخعاو مضلإب جلا رابعل ابو بززلا لج ربخلاو نكوبو ا عمت اد ناعي |
 شال زعاو ضع ديو ميول متلإب لضلاو ب طل ل رعت ماو هرابع هتشا ار ارعا
 تبنلاوم اهلاداهو كح رعلال سلا عشك صراو ]ا ئناذ ضر ال لغلاو بزول١
 بر لييغل ا وا ار بخل اك تاب واصم نب ٌءماوو سر و ردب نحس رو ”لونرسو
 1 وم و ل ليبطلاو
 بايوتو ءاولسل ار نعل و ثيراعتت هلي باوتسشد توحّيعل '.ايغل اواا وعلا عاوجو
 كل دّح ار سكلابرغلاو ابياخ وجر اذامازعو عبس ا ب سو

 هؤجو صاد ىطلوطس حو ىعبل !ننحزطاب رادو عويد رعرع عرج ا هانم
 هم اهلا ٌعضلاب تاو ابغلاو سبع ىو [مرمنحلإاب هو ابهلاو تْكهَسلا نفي ريشخ
 عتو.: جاسلاو دجربلط ائيربعاو نابع جدحاو عني ناتبطر ضلاد نارعلاو
 توري موم مبعم او_رباط نودهسكن ووبعلاو وك ايغلار اما لعرل اء اهرطم
 سانلا نوبخعرب منال امر اوس اهزعو َةاَْلاب توصلا نوددربو توللبيوى | 12م هلام

 تجسد ابعو شب نب نطو نايت نرررعو ليبحرُس نم دابعيو يف ابل اىا هرباملا
 دولار علو تودي ضلاب نويرعلا ةصي نيأبعو شخ نر وسو ديلولا
 هكرع رع واوناغو باؤكا راع اوسو بهاد نعاغو روثغلا روبفم او نيعصع
 طبضال ا ىخبإ سيترك يع هر ادو بز الاس ص ا/و جياطبلإب ءلصتم يك طر وزلو
 عيتغلاو ملأ زؤلاو ادخلاو اير اغلا وصلا نر ابلاوؤيقلا نيبام يسد ابغا
 مئ ونص دك امو ررعم ءو]ء مك ع سس او اهم ييرتو١لرعلا ا او (سانل ا ءلمس

 بعل ارم اود كتل او هر غولإرقو مريثخل الل ياكم هع ايل اوى ا/ مييسكال [رم
 م اهلا جنى كة لاو ضلان روشخم او عحابطلتم مشسمل ا ضل ابو ةعسلاو
 ودعا 'و هانتجارغتو نهلاس ثمرلارتغاو رش اغم جل سعلا# ثيرلاورسعلاو
 شنغتلإ وة طعالمءالا بش مرثعلاو لج غسل وتل ايدسالاو قنعلا لب وطرب ال
 فىرئعلاو لوارطنو قمحال ا اهالبو رز ال'بانذلاورعشلا دلو س الاومصو
 ىوف تابلاب ضرالات يعيو عمبزو ٠كم شع كك يد اشغاو يرتغلا عرزلا نع

 فلاَمْع لاو ورشا لام سيت يلع اروثكمو اريلع ..[شغس املا هجيوو تدام ميز
 اهرصمتسو قوعح ام طاح قانلا م ارسكبو ليت لو قب ماهاطلاو قشنح او ريشلاى درا
 جوان ادع وار دع مج درهك ضدمرندو هررغعانولا .ردص_ررهلا
 لاقيو دصكرّوعو بوبصو تاسكو راعغو رد اغوقو ءراتمتو راثغو روزَعوهو

 ةروغاو ماطْمكر ارغاب ايو تراعمر رغم نبااباذلو لرْسَو همّمكر وغم امور رعي
 ةر ادملاعشنيدعاام سكلاو لأب ةدوغلاء ار ادعو ةرداغم هر و ئكماغنو مل

 ليسا اهر و اهب داما م ّمعطقلا دملو ضلاب تاردغ نها عر دقلاو ةرّرغلا و علا
 | لعرو فيلل اويدعلاو تاردغريص تراصناكل ار دهتس او نإَن و دوك سدغعل أك

 روم ره تدلع ناو ىاز ايري فاش ةربدعلاو ءرسدغ نحيا .٠ درا اءايوغل هزات جداقالاو نت زع تانثل زم خطت ؟ اميره رب وب داوو أ ردنغاو نرغلاوريادع جد اؤالاو نار زعم تاينل ارم ءطتل ١ اهي رص مز اندب دا
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 دق انلاو ...هك نغم و حمل ءإ 72 ا" ![مللاو ء(شنل ١م برس عناء ريدشلا آن

 ماع



 ونهو“ .ع2م ررغلا اهزكصرالاو تبلد و تحضير : للَرغ |
 يد اعسملا ضرالازم قي )هلا 100 21 0

 هروزؤلاو ضلزخانامر لرحلاو لاتعلا هن قيشب هلرعردشلا تئلصرو ناجلاو
 دي رلاظل ار وضل أو نطبب نعل ان هر ار نعل او بيصير ضيف نظل جسلار اديمل اورشلا

 ا بلك ق نفد مليؤسلا لى حل١ نيل ام ْى هلض نيركد اسالإب ن جملا

 مك رشلا ل هعلاو اورب داع 2 اهل ار اونو او أه نع ار اويَغ او دديزعل اك ضر/ اد
 0 ؟اوايعوموا اف ءانحا مال ادا ازج عاب عمصراع طيلخقل او مالكا

 ل ةلبخاو يعلاو بضغلا ومزغلاو نصعس هزمعنطلخو ريو هاب
 ا نهج: رمز ايفرومالا بكريم ممزمل او صا ْذَغ وب ف غتل ال جابصلاو مالعلا
 اننا مويزع كي نموإ اياها قوم ا بسب ن بد هتحنم اره عسبوانهرطعدو
 نموا طن ةلعكر مارعل و تيل !نم طلت !.طيلعل سزغلاو يكبح ريال
 لط ادأب ءيىط او عرج يم ارب د ري اديرعولع هزنع ءآلا
 ٌرضلابو ناطشلا مو ا ب دوال نم «ي رو ل

 كاف ملفك رطنواررقن سفسررظو مارال مل ان اورام عج لمعلا
 ةربعلاو | ضجا تورو نايل ا تره يطل نيطن او اههلم؟برقل 2

 0 'مايالارمو ىنب] كرم صيبا عال اد لسبع سو ُُ الا ب 0
 دالاو دحار موا نيو اممم نرملاو دج ا دراقعل'و لع ل مه دق «رمرطم «حاهورحلا

 عيت تزخ ىذا هيض الا حلات ا ها ا
 حيض ررفو لاب نازعم نصارزعبضل ان ءزعزعلاف وشل و دليل ا ١ ههيحو

 يابا لاب رواعبو ىسبمل ابو اميز د اهل ة عسر يب نزقع شمر

 سيت نبا ًاعلدو داجؤ ادلامو يرينلا ماني فيرطو نانك ا ىمانلا نت ءررعو

 ١ ارزعنلابزب هجر زع ام ا مويا رمل ءالاو ير ا نانس نس درو قانكلا
 نمو ءمالاو فيعلا انف او ضيرباو م اوراص يضل ار ةر ارو لاب كو نإ

 عاتملا نيواعاو ا 57 0
 فلا دياعزكو ههجو لجرل نمو ريوس رس 4 اخ
 د ةراش داهم وع نوعه فيدل لا نرعو رع تدي دتخ عضو ارو
 لعل أن نبازع جيلها عرضمال نديم وتلك !اىلخلار ب اجررغلاو اب
 تيراطو يطد امر..ب هرعوزع ئنالاوذادغ اودع اك رمان باشا
 بر رز لاوريبلاز واح رسما اب ةرذجل مز اولَّمْعع ف ءعاو لف اضل اراغعلاو ةررزع جيزوك
 ركزو نامل هاصل ادم رو وضل !نل لاو طرسل او مهسلاو م ادج رسل

 الك ألعت درب ناو مالسل ومن املستلادنو اهي و اصر هبسو
 بيز َولازماو تملا أاغ - مواطير مو تر اعقل بل هلتو ! داس
 صل ]ك ١و تيصنن ءاملاد لنا اوعي درو قلاوج ا ع اوعي و حاصتل لاصنلا يلع
 قمل ف قندلا ملا نمد لا هن ضلاو بيز م مخل هكر ار رغد عضو

 بين اًرعلاو املا برر نم .انو فيسل ادهو بدابلإ د دلحو ١ بوذ ع نس أكو



 0 ل اشم هير زيوس يارب حو ارج ا ريزهل وهو تيط

 وتر ! قيفعرتع عائل ا وذو ضل يا » روذل س /رل!ضيسب اري اليو
 ا ١ 3000 م يي احدو بشع لكلاب

 ّى درب مع 2 4
 | ار ال يقل ل الرخا لل ىراصو طن كاسر

 دجذلعرلاو توم ادنع هت داجوتوتغو عإل توص انكر متاع, صوح او

 لما او لوط وططس ةراخلاو اصل ادن تسسشس مل عبس او :ةلحو: نوط نانسلاو

 يضل انراضملاو همايز اب ببازعلر )غو عَ اانوداملادو نو باكا ايضلل

 تازءالاو ناس احصل العل 00 10
 0 :لهعوط ه هات انو رس ارغتس او د

 كو رم قيرطب لزم غال ١ نطددرر صب 0و
 فشلا ضل 5 و النبق ديس او لكتحدعب ا
 رطل أس ةرورغي صو ريزملا بليز علا لا

 وعلا نوصل رم ام !عرشكلا عسب أنبل والم ةررلا بكل ةلرزخلاو_ميزع (

 هررزخلا افلا ترد يسال زالوا 0

 درو دعرزختو زعبل | بج رح أ قر وكر م دو قمدلا ل ع_زرغب

 الاثر كوسا انسه ررغس مؤعم ا 1

 *- او لاو رطع أم ادلع د ايش ابي رز عتسا 0 ارو او

 . | ماش ١نملرب »1151 في دو نيتبلج:ر يب يلح رب نار زل "لاو صوخو ا
 : تو رام تان وستر نتف ع ديوشسلا

 هخاو سئل مال ارسغنو معين زرع ا ص رفانل ال! ا تعوريدغل او 74

 صعبلو تنس عزم ال ١ ناششا مهمل ان تامل عوز لاو قولا للا

 1 ابا ناطنل اهررا رياشم ترش

 ابو ارناف هفخخا هرختو شلال انياب هزاو لل اون يشنعلاو
 دايعتلاو راصتلا لادخال !بووللاقمطلا عزايضض غلا لبث !لبملار ثنو

 مم اهي ضر او زها ا ربيطل ءللمل رتل | نعل ةالملا د تضخ او دهسلاو
 رجحشاو مرت نمط روب لوصف اد زوجي جارة تينجال صر او ءيصخل الح
 دعب بصاحا منعك امل اع اظمتعو عودضالا ةالاشل اوادلاوذاضلا د لا

 يصلا هراصق وأ رام دوصتا و ا

 مصطت نلاو هعنمو مسج انالفو عن لعو نود ا

 0 با ديب دلما غلاو 3

 فرب اعبر مرغعلاو ا مركب وسمو اكن انلاو رصخخ سس اك
71 

 ْ ب او الاب ةرمض ا! دو فتكا بص انباع لحرو نا صعو

 ضهنضغلا د دشلا ةيلغل اب ان طباعكى يصعلا تضكع روصأعو رعيصوعص

 "م الاز قسالا طبالعكر ف [َضْذْلالا ظيلقلاو دسالا
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 رطل طوب ير زها امم نا تترك /اطرلعل |١
 وباا او , صقل | لوا رصنرو بدر

0 
 د لرضعر اهضبان عد ايوفضو معمر سك منسحةزتغو | نغ وزضب
 لاروفضلاو و < دع بلطو ادإ او مشد نه د او نعى وعر بلع
 امتي طم تطول نوجد رك 0 لاجل ل ا

 ْ هب عنفم قلحر !عيشأفلا نول عملهما باتمان و مل ععم او

 ريالا ولا جلع ولا ةعورلاونهرل ماهر اخ ذم ا اهب فون زو زج ب اتقلو
 و لكو بوثل !رمنزرو نطبل زول اولسجو لمج ا 0 [ضااوتوناال

 راوضغو بيعت وعر اًمغا :نلامضو مدور الا ملوو عربن زر اثر اهغاو وم
 يعاب بردو بادلو رسكلة ىسور افصل رك النزيل لنمو
 0 ءوهورغغلاو ضلاب داغغل اكامملاو نيل او ىنحلارعشو هليل راف

 (ريلأو ميزغلا اجو مرغنلا ميد ىرفخلا حيو فشلا (جلاودحولا وني قو تت
 0 مار اجو ا عيععلاورغغلا انكر يضلا ماو عرهعأاجو خرفغلا
 مار رصملا عضومل وضوم مسا هيوبس دّنيوهو نو شك مثد دحا فلكل
 ىاساانم رداع را بحرا ١ نب ازاحاوررصم عع عجو ابوح ب
 ,زنعارسكن نر لازتد ناصتعلا 2 حفزيو ماا رخل يلا بصتت برع
 اما زواخملاو مصنحر توسل بلح او ضْوتنا جزج او ىيع داع قساحلاو مضلاب

 را ا رك عمو حاول اولا اغلا

 نب نرسل اا | نهجور تكلا نم !لانيزب ىسسل !لديضغعتو ضلك 52
 كافعلار ذو طعر بانككر انعاوسو نطو 0

 6 دوس اًوْصلاو نم وأ وب ىلا ل ا ووملاو انندرح ال ا

 : اطر اوك امْعْلا الوش اًفُعا 6 8

0 
 ماهيخاو مب اعاج س انلإزبو عباسلا تايلازمو داوملا ليتم 1

 مشو لرمو تكاثرورومال دين دو خرق و كك
 1طذ1ظ11]0111111011101] 1 ]آ1ذ1

 ل 7 2 1 اوي 0 هب رن ايلانام

 و 0 0 16 انا 0
 ش 111111 دف حصلت عر هر دصع 7

 ركوة دو بوكر راغر رخل" "ازاي نصس تموععل ا شكى
 عازب اصلح عسا ضرالاو تارا ارءاخل ارد وس علا نو اياخلا ار ولاا[ روش لحرو لا كي رختلم ءاططورغاب هو ع

17 

 اكرر علاوا خم م أعط و سن | ا
 | ىمتلزب ماعلا زاد اع سوق شالا ملا اع لكن انو

 ٌ تابوا تحرم



 44 رادو رجب )١و تاتلكر اخلاو اجاب مو يس اع عم درت 2 نارعلا اهلاوو و رطب داو ث انام اغلا ,و بالك ع د ادب عو قرع اذ يشير عربزاو تم ناب سط كم نطل سار الكا يسال رو تارزؤلا جبل لضاؤ كبد او )تنميل ١ كر غنج او اليلق عدحرم د لك ها
 ىلا وزغو عوصل خدر قيصل (هشلاز ءاقسا تو هيرو ا همن زاجل رعد الاو ديبعلا كسي دوما تون ريع ةيرعلاو سشبعل ام جرعلاو لس ا بيان ع
 دّنو اهبرثو مس وعلا اعل عجب عرسللا بر | يعل عيري اخيل هعظو تيلرو يلع تانج

 هفئ هاك طلذل لوس دلي علا زج عما. ءام اداه المصور اطلإ يعد اهو
 كام لال 'ةررع ردغواب اب نإبر انما نايل عانلاو ايش مويال مو لاغ
 ٍابحلص ياي اديان دو يقر اهلا متيلا_وهوؤز ىبعبقل طلاء اضع
 رع ئغابو رعشلا ٍةطلو سال اوهصوشغلاو ةوإش الب يرش (ملإ» يسع قرا
 بيزجك رع م كغ مسلوا هيفسو |] توا قحاو لهاح ى اسرفنقو بدنصو
 ع كر مجبل ازمحرسورع بتلوهيور رنغإب لل امرلل لاقبو معان ظرلع نامسرؤئزقو

 [سرتملاروضلا ءزلئر زنغن ريزنا للا جرحي ىلع اعلا زم لا دام |
 نحت عو مار عارفس ر دعاك رجال و عت اذ نيب ارو ىركست كرولا ىلا ١
 ئلرابو ماس ئيرايدب عو اخير مرصع م ٠:3 هلأ عريسم نار وحو سوما يب
 ل١ ”لؤممرلاو روعتل اور سوعتلاو هر اغالاو روعلا/ر وعلا نات١و تورولا
 ةراغم اة رالدو زياغلا ءاماو ربونعتل اك ضرال اير الا باهذو رابقلا ور وعلا ظ
 تاك اًملاو بيرو بروعرار وو عوار انهرسملا تير اعورافلاون اضدور اهلاو |
 نارؤو ر اوعاج:شحولا هبلا ىوابرتلاو أ ضرال اف شط كو ا بمنزلة لج او ١
 تريلا ١ مهلاو لا لخ١دو) نمردب)ا نوب دورعال !و اول ا داع لزم ركنا لاف لخ امو 0

 لاو ىارااب وهو ١ ثرح ا "لمصر أو راخلاو نهد ل ماطوعوسو مكذ ١ قرو_وسانلا١ |

 نانبعل و ن [خعلاو ناجؤلاو مل ١ نار اهعلاو رسل َمربعْلاو شمج او: زعض بأم ىسس | هال
 ليبخ ا ماع فد ةراغاو ةراع موعل العصر الاف بهذ لتقل ادشرو ىشم ا ءلج !راغاو
 رو وهو سل ركع فاح نالو ئدو اههرعو هراخل ) 2 ردع ويس !سلاو راغشمالا
 اهركراوزعلا ييراوعم صر هل اا عرش !نيغن ايري قوكس !ادمو عرس او ى اب يرعب
 ديس اراهلاوررطمد بصنج مباصام يعبد مروغينر جب ههنا عر اغو تااراقل يك
 بانسعت يزعل نغم هللاو ار اع هدا عر انو طر اغزفو ىرغل الاس اعنريداروعسس او

 اسورافك دع مانو مص ردو ]خو !ربوعتر وعو زالا فصناو لب اًول١ مرياغلاو
 قوس نب !مملا_ سكتو عرعمو ترو جرح او نس در طمس ) ذ رعت ار[ سس او ريع
 نو اهم مآشف»نب او لغون نإ او معلم نب او نالسباو ثيراح ا نباوىندضتال ١ ناو
 جحر و عوظو اره باد دنع تطلابو و ملي اغلاو سمسا ةروغلاو ّيلخ نرانرح ١ دو
 ضعلراعااورواغتو -رشعؤت ا مزراوج]مالل اكسو لاب ءيحاناهاللو س ايت يلع
 تيدريلا لاجل اب نقف بس امل انالا لوين سلك ىف ماس زكر بوعلاو ضع
 ر انام اهؤاطاكاسانانالراغر غشت وهو اسؤئاريوعلاوضيوعل اع ذخاو جيلا
 ر اسدعاو رس نم فاننا فاحام لكل الضر اصو ماتم ٌراوفخاو ودع رف هاناوا ىلع

 ا



 : 2 بربوغو ن]ررطل هز وجلاء رج زهبأ جب رارافتلاو 2“
 121101 روكو ضر

 ب و ىودس ىحيرزعوو مريم اوسملف كاب عرجتعلا يرل !بنعُت روطلاورسلا اينو
 ٍ 0 ع وال تع ليعطضص أ نع الىنحب

الرتز عج ديصب رهو نجي ماتم يهاب كرش وانعم مث ناطنغل انزع
 ءانل

 يضفاتلذسا لم نعد © انيرونةيتع'ارجتا او # ١ ٠
 نيس لزرع جرش مّصلا باو كلام نب +١ جخاديو

 . 0 هي 1 ولو نسيلدعب ىشوحإلا تنالاذ لتس انا فزخلا

 | مرعب راع ُثْصْش لاقنو عمسذمو هم الت ا عاسل ادروم للزب زو اجينالو تزحلا

 'ش يوكو ماتم وسباو سلا راطا, تطل ت حرت روسو باو وفر

 لاك واد أاضالاب ح فرعتن الو بيهنل اب ار ئيرسل ريك سملو عفر !يزيعيرساو او اهبو باعد

ون داكن يدض ناب تعز اذاو ش
 10+ هند تنال داو لا انو امامي ١ تعض مراع ب

 ثا موسل ا ءاخ 2 بيصْنْب اهئ د« .الا,ىل اح ١ مسالا فا تدعو

 8 9 0007 اه انبز ل ال7 0

 * ل لاو ٠ث اذ فوصفي ةعاج هه وطننا بعام تيرسلا عني "ما

 محم "ريا سيما منن 7 ومحو نك امنع لعبح عد لوك لاجزعزيعتر

 اهسالاوؤ دو هر وو ميفسم ةرويلعمو مر عمر فر او مزمل ا ارحا

 رعي 100 ليزعو نبع اغت يلهو 1 لم عراغو بحلعلا
 دوضوورانعسؤوفوريياغمزعو ايمو نييجن ريع نم د ودعو ىراغو يراغ
 ًاراعتابءاع مزن لهاراغ اوه مزن انالمؤ: ع اطعلزر بيو ج اغتينر طم دقق اميو رز نع

 بورك وابضلاو بنكي تاولس ار اتغاو داو ويبلاب ضربا
 يلع زيزي ثي اكل رف ئرقد عم انزه هنزل لها م هاير
 اى حيد ين هدول عر افلادر اع دصلو نحل عزبف# اهإربق ست اعلا امل

 كحسلا + را ورش لاب هروهلال تل عجم سمسا ذا يمعفن مي ازل | ون

 انهن ايي ار هز روخل روك كسلا ةراق اراب اوصلاد ادت اعولرو

 | تعبر تلا عزمي اهم ةرملا ]ا داغل ريما بلاك يتد راغلا ة ة اصدوأاع اي د«

 مار وطماو ارسل ايزشل اوابحو يف هورس رون قترببخمو مرش صراو هر اغلا ربت

 | خطر وةيلح اره لربك عقل امراة زاولاو 2 اان وريغلا)و عبفلاو

 ا ا انوار تنزرنر في ويف درانو ددراه ب ديزيل عشرات : نشيعسو (ىثلد

 ري اور ؤساثو رن اني رح كس ال امو رسمت ملفو ع لح دصلرلس

 محي ان لمعلا و ثعنعل يعل او ئنحنصو ملص امم ,ال الوش يسجحو مري لي
 اوت ألف ترطو وسن 1 رفعضالا ضار ماعطلإرس مىولعمز ادقيو

 2 1 !نورطنوب ابر سكلابريغلاورظنل ادار سب
 تاجير اى هردرائذغا ايزو اذا هاوسو ياض نيب امورتخلام بدلا اره[ خ

 تاعي فو «دراشرف تالاو نط رسلناف هنو عنصر 121000 ال



 ل ءْمَلأو و ١ و ار : - | د11

0 / 017 2 
 قئافلامظملا يلزم فايل ثا عنو ب طبول م و
 ' هوجانلاو سملإق رو ىهاو اة ضنو) ماخئم نارؤخ اد ١ناوتشطلاواترسفلا
 ف ل ولاو سوماجلاو بطلان و دعلا فلن زيرلاو ةعاجلاو او ع هطابلاو |
 تشافي تلو هاوار, لب ريم عسل هنو 1 _لاشلاو اوس تنسمشلا ماضون باننا 0 0 م

 نين أم يسر كارا ترطب
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 او رخانتو نونو زحانويز عنك غ راقت ال /) اذا دول اديأو قبل ىذا و
 كل زخو يطول زفت علاء دئمر اع ارا ةر : زخم او ضخب ]ع مضيع زم |

 ءاخلارعتو مزمل ادرج ١١ بمول غملاو زحانلل يس الر ذل و بلع رز الزعااو هيلع لم
 ونحنا | رخاف هر عسا فسار رل ىوثاو طحت سنو رغب إك نمو رجم ا زحاشلاو هبرخت أم
 اياد اوبصلا ةظرلغلا عوضا نبل ليكتلا عملا داتحلا فانلاروتبصك
 فل لبوطلا نا درحلا )سرولاو نيعسلا :ظرلغلا عيجملا يظعلا رلذغلاو للا
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 يربو دير سس ميرسي يب يايا يدير يو سي يااا اذا ا ير ري ير يوي تس ا م علا

 رارغلاو_ذلا .ه لسكر يرق هصو بهزي ىنمل هررغ لهرو ارابكو اراغصأ
 رورمو نو يو اصِن١ مهضوم ل. قائلاوغم او در ال بروملاو ناعورل١ر سكك
 فش هل شار موارف اصزعب بارلا زد تلرخارقو يععلر فرر ازد رك هرزدر

 رهام يزل سجال ثم كلم هر فم نيو نع ثديمالانعو ارعن ايظا اين انس ا نع |
 لينحن اولي ال بيوع او لارا او سو تاس فت ن_:رجيتعم ىطشو دذط (راع
 ىشل !و ال الن يلا و انسح اه كو يف او اه زععلطو ارعضصاو ر تاطعس ان الإ
 :ىهلل ادلو طرالعو دهروهو روش رو بوبصو باع و نم ال سرؤل او مط سس ١

 سيرئلاور داناضب ١ بازعكج نال لاو نزلا ىو ) ميشحولا علو عزغام او
 نر ١ نبنعيزبا سيزلو دس ىب من سيمر ل اورو شرعلا ةيورعم نم ل1 عصوص و هلا
 دو ني زو او ّضلابرح ا يندر باط بونمصعو عستد ده دمك رفلار نامالسس
 ىاامرصس متردو موقلاز موهو) اضن ١ةدكل او طالأتخالا هو لو دو ةبرش ل ) تفل
 هرسإوكل او ١1و طلخرسالكنو ب حاص و رززدو نع نورد ىذل ١ يعيحو و مر احن
 لاو عرساو ههسبجصّعبر عبلاو ديمو طعم كات لعزل او ضقنو لوو عطقو
 بر افرولاو مسار لجون اهسادم اف سافن بطرس زلاور ىحو ١لساطووطملا
 عاصتعلا سرت مشو طب لوك ل زلإكى اكسكيوزلاو ابهر اثككاو شايطلا
 نيقزلاو اهزعد تاقرملا_رهحمرابزغل ا جشدوو او هلع ردد اسنلا بار نم بكر
 زيازعلا ب اشلا [كلغلاو ب يوبنلارتع نر تيوس ر ومو ملاو نارا كلت عرس

 هبينع قم ماوهلارف رغب سدو قزحال !لحر و قانهلا بزي ن رم اع فيسو ىصحلالا سيبك
 لكا اذا امناو رسِكبو رائرغل او ارضن زر عرملاو هرؤاؤل اله نع زوزوب ىلا دسالاو

 مايدلاو هوا قينسلاب هس يزبام ملعَم هزو او نيل سكن زود روفوشل اي جاو
 ديبحو ا باعر ازد صب كلاب زوم س زمر اوي زانت او ر امُيو:د ابخال ار ظتئلا تالا

 نيس ىلا ديلا صل رمت نيم . ال, ظفلب عضوا نعيعزمملا نبا كيور إعلا
 با غلأوزن لم ابو هب دبل دوع عبر ٠ذ١ ملام اع رمال !رفو روز ىزعكى زن لو لياو
 اصعلإءاهانو_رزناو رعت ه فش بول مؤ ب ريك هور وكسر او قفسو ديور فيسلاب هسا. تيرزاو لنص قرزغلو لمت تلعش تحت اكا ءتبح قع نم بزي هورتل ىرت منع هار بي نابل ذخا بش اذا نا هيدر ازعل ليس
 لوز فمور زف اود مظع مرجى ا هرزف ن دصوا ىمرلراع عرج تالثو ممل اعرض
 سزملاو لار دالا تبراك ىلاو |يشو ال يلتلا١رزؤلاو قومشلا بي عكر زغلاو
 داو اينيزخا نمل اقو (,رييناف ىرعب م سول )و هانم ٍدبز نب دعس يتصل رسكاب
 كلن عم قعيرارولا ىرعس لي) ا« نمور اث ن انيال اوشو زو اهم جوي الو راي ْ

 جرحت ءيجر نم مرعك د ناعلا ىيش فتدو دنهل صال ار زغلاو ارب عمال مو أ
 فرح او مركعل ا: ب ةلاثلاو ١ ناعيرالا] ١ ءرشسعل ١ نيب ام ناضل ارو مو نان شالاب
 هلسصوب ! مال ةلابو اضم )زل ١ ين وهو رباهعسل هر ازعل | هاو عروملا رتنيو سلا نب او

 : تيرط اهيو ضل ان ور زغل ا عساولا يبرطلاو عرج يدوس !] رز افل'و نان طوع



 ١كم !اوب سبو) نم )رز مل١و اهتسنف لحنا ترْوفاو وذ دى هلطرؤ زخأ
 0 زكر رزذال اوبس يجلاترفوب د لأم لص
 لوتسمل و بارموا تنال بشن ]د يضلل عنل م سيسفتلاك خلا
 ا1!ثشكو هو ارجاو لب واتل او سسعتلا يلعن هلوبرهوأ نصر اوع م
 2710106 انهضلاب نار اسفورهاطلا قب اطير امل ١ نيل ادح ا
 سيل نابرملا يعمم اعلا لهتشىذلا راشغعلاو ماوه او ىعف الا شل َعَّمِب اود
 ترراؤوا ب علا ور سعاس لج وبلا لعيب سلا م بط نعت أ صل! وروطت دولا, لجبل طيشنلار ايلا موصل ويلا بوعلام الهم
 11 الا ع سا نو يلا مكبلو م سور
 رض العام رلا نمهدرب م لج ا د تخيم و دبعاسيزم عزتبشا نيوعلاو صب اص) نزط اوا
 ه اشناوه اوم 1 او اربو_ىهتلخؤلخلا هقلاد علط اروطنو ارطررعلا 'كأو
 راعتو خلاء نتاولل كاز لعد و طم الكت شس وألا ماَضلاو
 رعطاورلار د اع يا ام ]كورطملاو رطل اعطت امر وصلو ط اس م
 - ادافردلر_راط زب سس رهو سروو ىعدانيزلو بانل وإرطنو اكل ىان

 يذلا ماج دلو لا لجوال ةعلش اورانل ف دصر لك ءيليعلاو رذنلا
 راو وز لك لضا عجلون شت برغل دا فيشسو

 و طفت انا ل ن بى تن اوارصو اقع ا ا و رو م ول 5 0 لا

 لبس زلاوه ارهىرملا نإ سدت ممل وغبو رطل موب 1 اج ذو نو
 ” انسانا ماب لياع ليلحال ارم مهولط_بكدو | ط فلاب بلتحب أم تلم هن ذم لا ميش

 جنو عنك هاو سنع يمه و اعنلاو ملاعب انما ا ايا عنكر عن عزمل لح رع نيل يره ام لص او مشل رصنلا
 يبو هس ل لسرال وضخ ار رض اذا هي ولا مغلاو 10

 مسوو اعلاو سراف ناونلا نب عربه بقل با ؤوادادشكر آنت و ثيلا ارد

 ناو انهو تاس عقريطل ذو ثونيللا لوصاوا بانو بل اهيو
 7 2 داولا هرهغلاو مياب ىا ةشطاء اا
 اا مقملاوا اا ب هامش يكل 0
 را فلسا اسوا لسا بلا دي
 1 الج تور اال طحنا ايت ونبأ يش اشنا لارع هلام
 .و |ملامعو مينتالو |هئوم من فرح لزم لاوسلان يا[ سم لاو , - د
 تن هلوس اهو يتخلل او اعلا معلب لزمردضفلا

 هر افم هئل اورو هقذا مومو ضصسق ورب اقم مرصمو !رغش نم م
 نموصتنا 1 ار حرا ورسكلا لا 0

 نايس ورمل تاتو باعد عك بجلال الهال ندلزم بشل مع
 | لفت 6 رليطلا ين يرتب اروتضل او فتلك يغمر اقر يسكب رمفلاو تابنعلو



 .لهسان الم او ٌبلرو وت فقو
 عت اكن ح لادم دل وغلا جري اسس ايد دهس ًاتمايالر بيف
 وهوه نيدوة فب لاذتل ظعلال ا صاخيقعيريعبلا ف نارحو نما نر اعثر
 ترض م خجلا رونغذ نا, روم

 الط قتل نصير فشل او صم وفق سالو تنوالا »لفل ميت اواعا يعبر
 1 م اقلام نامل ىرلا

 رتّمغت ضرسو نارهل رع نيرشعم بعلو ل عز اراصع م جربلع هنا_راصونلا
 لابو بزعل اضل انعمفلاو 20 خالو كلوز لا ظ

 هوخوا لحوا تدهزم الس كلارو صرملا/س ل) ل دمو رفح او هزم يوه
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 ىاخر ابر !ى عطنم يي را قيما
 رحم نفت دو ام 0 طبالعو دنشسلو عاطنل ل قايلا اصلا د ريزكو

 مظعلا صل او اشم ريع ةعطت ربت يدشلا ةندامل فوربس
 ديس رلا اع ناس الوطء بنجع رككس تسمع تفل لم نم علقت

 صار لرد ار راق عسل كلل بنو
 "كم انار ومو ضلادار وو دروسا علب زل وزار ا

 1 ان لال ١ تير اورام ب دير انو لششتا

 اونكس نالوا مههيح 00 8 22
 نار اوملاو ان ايشال ل ضعراشلاو وبرج كيوتو ب او مشو هيام !ةروثو

 ترش سلاف "بولا عمار نك ى لا سب نيكس
 غلا ور وفلاح زمر وغب ام رفا او ضلاو نارطل ١تّمحك ل

 قس ورضى يارا دلاو رح مال كيو اهل الع مرورا سنع
 ضلايرونلاو ىداشلا عرفا مساتلاوبا هدراشملاراراطمر فيقحل" نونة وص لا
 تر ذا عقبجو ا نو حبس ماد يو اهو رباو عجابطلا

 | بويمل اذتيراد ل كلهم ردؤتلا اكسل نانسي ناياللخ رسل نال
 نارونويسا مطل اير ورابب عمرامملا رحب لح اسمن دو ضنو مماولاب عرومو دررح َن

 ْ ْ: 27 نينو تملا هلا لأ دو ا تايجد ل
 ءليجتو روشد ابا 6 كنؤيو تكلا ءالعإمو ا نوج اب قدن ارز ىج

 | سنا علويف لتس اهيل لوح ةررمملا ين د 0
 | طب توزشيو ضلوا ياش اقوول اعلا ”نولادس مل ابو

 , تعصر كرو ارع دان و ارم هاذ ١ : 7 سمئلارروو

 همس س٠



 عج درو 6 زو ء رو أنو_ؤرروص م فه اغمو ىرج
 0 عربه ن

 6 تكي ابح حم الخو د عرب أف ردا عرطبو نمسلاومت اوهو للبول

 معن قلب رصخ مني 5 كى لاو تسخلابةراح ا تررزو او مشجر ا سجول هاو مدح

 فهم نأير ىلّتص دفتل ادرك م اغزماو سو يلا درلغاذاف تضر )

 ابل الفم عمل او رون 2 ناسال ايدي بفلا ف فكماقلا

 اندر ضم اضل زمرالا ير ويشلاد نوريشيل مات م العا موملاو إم ل [ىح عرب او :لرقمو لوف مربطدو مرطب رف عاج يرحم نم ورمل و اررغيوم مك
 قل مسا عموم كلا. بعلاو ازعس غ ةلحاتعكقل اولا عيرسلا
 رماز انزع 20000 ركل سار هازل ا مل 1 نازك بعلو

 1 ليل ال ل مدبا :لاسشلا نئابإ وعجم او لج عدارلو 1
 دصوركسكو برأ ا ديم وطزعيب 'بنع دملو يبرر او رع نب نابع

 0 ا ةروكع ربثو َميغلو افنقك ربك | ةمالورب انهي بعل لا اقبو امي
 نر هتنمرم ا هرغل اذ تو ناسع برت جرو ى ذ فيخو لح | [معو سنولزب

 للم ازا هانصم ليوم دلو لاجرل ادن ساعزبا سحل وو مسا بق جي شوسلل

 هلو اينفرسل ماس هنه ةلاق تلاقف بنالو از قلسال :ئصم يلح هنعنصو
 7-5 كلور كطت قانلاو به ل اييروصموهور دلو ايا سا تل امم
 ٌسابصلاو سْخُف اطر و زوصعل ةررتكسالا ضار ىداوشك

 يش( وشي نط م يا كي بات
 لف وةمنمتسل نو 0 ال ىلا ةارا ١

 ماعلا يطل أل ' ةبوضعم يعبتلا لخامظعلا/ رف عبفل ملا نموا :

 كو فين اّيلل تسيل ئلال او ٍدبوشلا مطعلاور لاو نولي ادو لوزبل ا لصفلاو
 قامو زيف ةسشبعلاصرعمرلام بفَلاَو 0 ل واس

 هلا هلا اوف ادن قي قاو ميل فو اوزخاو د هدو زانوهذاروتقو لك
 ميمو لاو ءاوُش او ردقلاوروخل ا جر مالو علا عمل عرتشلاو بيتر

 شو اي د سالل فوت ار تعط يقر قو بزمو صدد جذل قررا

 0236/1 دعما ذلفو اصلا جي دبصدإل لنالا ار اوان يحد شصوللو ةراتق 7

 سف و بفك فلور اثفا ع نامل او ,يحاتلا نيتغنو او براق | بقت ايهبب
 زنا ب رد ا اللو

 لءرو لو )وا بيشل ب الور كتل فكر فدعلا امي ير, بصموا 0 ايس صن
 فيطللاواررظل ]ع عجول اديج ا عيرتلاو لاعب وسحق مو_ءاقلاو عوررلاسصاسم

 معجب وشل و ىصحو ع اهسشلو اين مت ا ا

 راو قبعة ضرملا 2 اد ل تفاعل عحعرزلاو ضحبم ا
 د وعلاب تهت ةالاو وفا لع ضو ١ ىف اعت ههنا تحيوسيلبا رع

 العلاوبا راو لو لوم كامل يعم ليل انت للا دقلاو |

 نيل 1



 ١ اش اق تزذئ ىلا تّتفاو اورق اهيغصت رس ام كت ل

 ريب ر (ّيلاو لح د 0 22

 داق هع رك 0 0

 تاورئكلاو بّضخلاو : مر [كهل او ب هر اهل الاو
 ىلا بم ام نذل رغ رولا لمح لمغلاو سب ايلا 7 رضا را ةماج لاو اهرح سل ظ : و

 سزفو رََفلا او دحاج ترروفلاو ر ارد. اجيب دتلالةءاطلاو اوت
 مدقبزا لاس ارح هس ارىّهَسَتس اوملو هيلع هر رفو ١ الرق ندقبو هر دقب 6 هقلا
 هر رمل اورتن ( مل اوراسبلاوانغلاوروملاو هيسعَقزر امو برز

 سكلا نإررّملاو ارضي رو دملاو و دّئلاو هرازئلاورارّعلا ولارلاةلغم
 هن تما وربدقو ر داق وهو عزدورو بل غملاو نار الاورسكبدرادتلاو
 ا اوبل لح مظعتلاو ردو ب زك العدو جطلا ورب زمتل الق ييضتملاو يلع تما
 كلامو 5007 ياو لالا ناطسولاو بايخ ! وس ابقو هر رعب نزع
 مدرب قيوم هالار تعفو _راساْ ا سونددئال او اررواوضت عكر دم قتعلاوف
 ريدقلاو رود ع تيؤبو قنا ضرسللا روقلاو عش ثيرح ه.للجو عصي ىذلاو)
 فب خباطلاو ار ازاوا غابطلاو سانلارذ تعبر مام مردف دن طب أعرداثلاو

 نأ .و صيبز سيرد شيبس مابا لعن او :قانل ضاع ناس نس اور رسم اكن رشا

 امر دفلاربس ايل !]مةماونسو ى  ئباجنء ط سولار رّيلاو خب اهسلو مظعلا
 الادوزل ار يدتنلاو لصف ؤثمتلعذو هتسياقةدداقو عردنصلا رد راقلا

 ترو روع ٌىحر راض عامو هرركوحاللا!ثررك ابوابه ردمّيوم ا حوستور

 ددهلو مساراربقو انزو بت كسلا كيه هر داق ءليانتيورابتلاءاجردقنام بوثلا
 7 اوهو ٌحررَملا هل اح ولو ربك لو َعرخصب تسبل نزال ١
 8 ما دو اىهت ا هجح !رددعت نزيو نيتلذ ياك يب عولعم جاع

 ىقلخاىسل انور بمر وحول ١ تّئوو تاص ةرداٌعم رزقا كررمو عض
 وبه لاقل تابظلاو تضابق زوو .انلل معتم الحر كر حو سلاو
 امعيج هبت م_روحزملا حا ال بح ىءا مرح نذقمو هحرقت

 سنقل : هةر انكر راج ارزق م مركو ,ضنو خركم زو 7 ل 2
 كسلا اىنّمو ا هعيش رزتو لعب ]جرو يل
 2 لاو_لاط)ا نم_ينتلاروَْملاو ساثل١ هينئجكو اروَقَسردَمم رو
 0 1 سانلا ليز اياب هر ,وذافوذو هروالئو_ر رد انو ررزقلحرر را ار الل 'رع

 هوزملال د بحان_[َرسول نا ايف قبوانز ار دوت نيل اي" هروذامل)و 0
 هرزهر بعلاوبالع اساس رازشو ةامارو زولك كف ىشل ار فس

 رعوتملا يال اللا تزاوااب كاد مانت باد لا نع ورصو
 | ناوخن ا زنلاتوم وم وتل ال كل ١ ادع لكل اءىدر موج عزق لو حمر ةنزرعدمل ال
 نس نكدياص) ايرسكلان وتل او انشل ارجوا ل١ زلإم زتثنهل 1 ,تزلا)

0 



 || تصرزفانلا تيزوف مو ىئرلاو ,تسداعلا برو حو ثلثو عففضلا ملابد
 ىوفهوئر زر هاو زعل ١ مباص١ طلاب لعزل ارتد دام لير نرااعل ١ "هوو ةرم ابوي
 كسابانسإن ىرلامو ا روملا +, ئبيام ضلاب ةراؤلاو تماقلا -ةيلثم رعب ةمرقو وز ليا جرا زفد دووم مودو لص داو ةر لادم

 مزبهكح و سيحل عروعلاد اررسب هرغل اذ هرورئلام ع عم لماث ماظصيع١ ترم |
 تسلم هرواولاو لع ررفلاو طلار كرولا وا در ايدام ايي بص رزيل اًررو

 0 ه ىسيميلا بلكأو اخو اع اهلوب تبص يالا تعررقدو دام ارو و س١ ْ

 اورو مجمد ةرقرسللاو فلاب رهن نيمو دبوصاربرف مدح او لعت مو تلفت ردو |
 تعظئاربرقو ارو هن مجاجولاو سلا رزيوشتم تنافام تاو ١ اهو أك ملقفن و تد ورب
 رسما جنلابروب نالل ابو بص ءال' هيلعو هزاسو )غرقا اق زيد 2 مالكل ا دايو ص
 رزرملاو هرزفو هيلعو بم هزؤاوراغتو غتس ائكسو تش عَن وارقو اورشع زر زرق

 رهام مرؤزفلاو ر ارقل او دولار لبقملا دزنءامي عنول ارت ةزرل ١و ور ابل (١ روم
 ندعو ءذيعدو منبع دزئا م 'د دعلاوا ناضل اد ن اصخيو ا مغلاو نصرال ام شط 1و ريف
 لرسمو نيب عتيد مدلل موبرارتلا ميدو بم ترام ارقد هراقو رت

 صو ١ ىوكو تسل ايو و امو اعلا ةقرحروراملاو نم ]ل قسمو اهدزحا درا ١
 روس 5هلاو (احزل ا! اغصو مضفل ١ نص ابو ماجي زمو) :ضنفنمرتزاوق و جاحزلا
 هب اهوا نمسل و عبشلاو بط) ١ ابزم يداول١ نطلوت ام عشتو ف انل احر عنق دعت ١م
 لحمل ارام ثرّمع فاقلا نيسكو خلاب وم ياو رولان لاسغعال او هرإرفلاد م اهيل 1و

 .|| هزيل ج دومملاو ل اجرهل بك رزعلاو بلع هررهدّيو حمل ناعنوال ار ارقال او اهجر ف يكملصاو
 || هقفاولا هوشلا ىرلاو عروملاو عع بوتلاروو نرصلو ىثعلاد ُةادغلا نإزولاو عو
 لنه كمبو ورم لا تر لسمل او ملم اب داوو لحر نتارفو داووا تو ايفو دعب

 مأاتبعبلا_ررهو عج ضب عتس ١١١ انضلا هزيرعلاو ناهجر ذ اند يصمو تزرظلا
 (ن [عنل١لز اهرعس بعلو ورَعل اكل بل هييطض ل صراو ريو مد ال ماح ا توصو رارتلا
 ٌرهإولاو مشمش ١ ايلابو اماراقزولاو دس اج نم ادي ابوا عهاظ هحولانصو ززنم ا
 سس اهزب فيسو سيئزب سم امد سرتو مهلاب_زرقا لاك ت وصلاح !ىواح ا طر الك
 3 مما ياس ديتول نب نانطخيزب بير نب عج [سرفو ى انكلا ديزب نب
 كم عئلار وو عيطلام ىرتارتو مالكا ئرتكلاو دنت دامو مق شصشلا افيو انهرلإد
 يرقرملاكر ظل فرولاو ظعلاو١ ءطوطلا َسْفَسلا روهصعكر وول نبدي ازهاع)
 رلصوملا هب ةيرلاو هه الئ)١ارخاؤم لبلان مو ةال 'سابلو سلامال !عاقلاو ىلمتك
 باّضقلاو طاضم رف |رولا» تهوي !ييصقلا بزي نم بموت اما ميتح نب عاج بعلو
 ىنصلاز عوج ا مم او يؤسس اا سرع ةينبمر ارقو عناص]و) عج( ىملا يزود او
 'يكرو ٌرملاو نؤنح ا هرورولاو رب دّسسم ا عاقلاو ىيصنفلا هر اول ١و ءين اي ىضصلارم او
 تعتو هربول !ميبصملا دنع او عرفا رج احلا نيب عو ماوملا دنرم ا ليوطل سلا
 5 :لصلاو ران دوصسبزبا_ل وف هو دعمزو ةراقم هراّبو اهرازووف تراصىا فلاب فب
  نوملالصر ارو ءالول ار وردد فتس ار اقتو الع تبن دخان ارتساف شام هن موو

 ب



 يربولاو_ربءّولا عمامل و ماعو ماماو يسر و دهر ملو ضطلاد َمواومسو معز ابو

 ا ارعماح اهربزغو زعغلا رطلا كلا[ '
 ىلهست 5 وروعمو ا لو او!لينل 'ئصنو رول اكرس الو علا ءروسمعل و

 تبر الغاز بو مسحو سانل ازادو دوست دجاولا نإ داسيا س ةار اذ دوشم ل
 صو سسبكلا يرستملا ,لحرو ارسل !لبجو ليجزب و طبر شو م او باشلا وعلا |
 عرس علاو مورلاءدو ناط سلف وفشخ هير ا ااا دأع جازم
 و نالئإوب هرسبقم رهو نسال هع)١و ءك تلا روضو نانغخو عصقعلا
 .لطلا لا 006 توبا مدع ب
 ل رسوئاكو نيج ا عسجح ا رلع بعل | (يعماج اهريشو لاب كرب | ضل اور سكك ان رانستعل ا
 يقل طوس رقم ماس اهدنا ًاهرستو ىط اني يمول د قشمواطسشلاو
 يىشلا اكيءردلاب 5 "و مر اصل اثم اصس امو ءرلج واه سضششئهش هزشمورثئن اف

 نومواويسر ضنا امر شع الاو عك فكك, شرور وكس غسول رك انصرعو ا! لح
 خل آس درو زيحو رشقدت ارطعب نا ارش عومشسو عرحلا د بو شلاورحلا نم ذل ستعنم
 دي اش فب ماعال كر وش اقل ١و نصرالا هججور شعب طم مدوتكو ضلاب حرُسعلاو

 ليخ نم بلح ا زج ا دش فراج او مهماشي تشق وو زول هرشغلال موش او نوُساَعلال
 ناارشّملاو ضرحالْ ل6 للا لحد ربو وفصل هبهولا سِفناوو روصو ساقلاب
 بَل يخاؤصمشيفالاو«ليتووت إريك ة عير نب بهكر بر ثضو هو حاج تلا
 ةالاون اكلت عاملا ود عساقلاو ىاكّصل)ر عنب امماس ١ دلاودحو عاشلا خم لا
 رسل رضا معلا هروشقو رك يبوح ا هن اًبفل و نوشّصم ال ايول اومصيل اهيهج رعت

 لادن اير ريعصلا قوم ارسكلاب حاتفلو مرعنملاو ليج يطل ابر شرب كيس ركل و غل
 هسي اطنو نوصل ا ١دراعربزم يشل عاب لاوس عنز نك نايرعلارشتتل او
 د ايشلاو نم ثانلا باب طبالعلو ظرلخلا ب درالو لطيلطيو اونبده دغنقلو
 > لاير اس اسف اهانوططلا اهرب انضو ريحملا ر ايشت حرو نزل مهلا ز مرسل
 شنو انئلاٍضلإب حشتملا راس | نّولا لما نموها شل :ربيو اينو ١ مورلاب
 صقل او صقل ١ شل ارح ا طب الاعكو تاجا نسلاو ةدعرواه ريو شو تزخا ىلج

 7 ان غرب انوا سير صتوو كرو اصتعلال لوط نالخ يعل
 اد دراسات نا ا لمصمم ل محو مود م هادو ر يؤ ١ عج مصاول اور و ان ئعييصعلا هراصولاو١ هراصيو
 دج بسلا لعمر كم تيبرطو) ءلزشملاو لزم بطح او سبح او مالت اطالتخاو دل
 دحاو رجس وج مارعرضم اببهعارادو نصحو ءهيرثو شرم لاب اعنصومنيستو
 _ىص اًعتوم قاوم دو اروضتو ال انعو يلا يدر روم الالع عصصم ان الوو برو

 وضفو كرت دع رتكو صتو)_م وكن كس اروصد بضتغلاو عصولاى عيب دعم ويلا
 هلوصُم )و صفم ةزماوم عود ناىا ضلإب حصول او_كعو مولا بحاو يلع رّصِب اه
 ىميسم اي واو ليسن ال يصت ]يسو جري نا راين ل كيبل ١ ء2 دس ويح مريصد وو
 اهلخربالو ملا ءر اصل اكر اعل نمي غص/وظو رضحمل ا ةعسااولار اولا هروصّملاو



 قسحن مور ص اق امو ذو اين دلِع نق ١و كرويصكه روصملالل جاد (يجاصالا
 ضلاو رسكأاب يرمئلاو محلا, هراصئعلاو درابرا نأفل|نمديهدو ا هلوحلال !وعر

 تشلاازع جزج موا لاقتنال امد لخنل 1: عبر ام ىرشبك يمصملاو نهتك < رصعل او
 ةسارلاو هال ةريز ل وصنلاو ضان ايلعلا ةعلاوا لولا ودل امج
 تاتكاور اضف جونعلا|صاو رياطل رمز و باحر اصققل ال لسكلاو شخ اوم
 كاقيبرجسلاو للا لوصا كدب علاو ىضقم لب ! لاقي الو ليصتغت رصد تو راع يس
 اد اصعتلإ صوره نو اد سيضع بو عرفك رب قنعلا سيبو ليال او سائلا قانغاواه ١
 ضصنتو صتعنو لغو ام لبوضو ماعطلإ دور ضاقت جهدالفلا اوهرسكم هر اصتعتلاو
 سص اًدم او رص اقم او دو انلخد ان صاغ زفو ىدحلا لجو لانو دعتلو دص

 00 ا وعد رو 0
 ْن ملض زءاوا غالئص لا لهسا ةروضفم ىرصّفلاوا سنووّرلا نايطبو ا رئطقطلاأ

 سو ىرئبلو زج يرقعلاو قنصل صاد بنيملا
 عضمللا ةبشخو»م كلو ناصتملا تفرحو بال اروح ثدحب داةشكوى عاما

 ةروصتمر معمو صج رعت اوهو باودلل يلو ميظعل !سانجارصاعتلاو كك
 بالوصل اراعو نننو عصوقلاو ص عبو ضب ل خد صوتفلو بيشلا اذا عريضتو

 1 ا الاول يوكل عيونو جلاد
 رجا اهطن رار اصتو لإ يضنو سيد كراصتر انكم لعتت د ا_رضند عير اقو
 وطلا ]طاًقيورضنعم مث تنسا١ ىرعم او ينلا ولر اص تدلو تمفاو ىراغو

 دج ضم يا يربصارم مو ثيوولا ن ىرهوج ا )ومد ليطتوت ييصغلا ورعد
 ةرزكدنجلا م اظردو قشسرب هومر نيلارع ل هاس جريبزكر يضعلاو ىرؤ١
 نارإو نارنعلاو ىلا ناّيحان نارقدو لارب الا ماما ر اهنصمءءربزج بسوق مززعص
 هوكو اذ! تييرعم ىب)ت يشل صتتقو ل بج طلاب هرباصتو تلطغن ب ترممغتو عهاملاد
 و ايزم ميصم فم اطو ضلاد نصرال ١ ةراصقو ابروهو دهم اهينال نع هاذ نب الا
 صدع بيرم لشتسلا عقد ايو ثكاو اعل ذ نيس ضير دو تنن اه دوجاواضر ١ أيس ١
 مالك ار اصئخاو بضل خيزم اى ا لوط زم يق لكم ا نو كونصمل كونغ ل اف سرب
 يك ل ميضفر سو درد ار يصتعل عاطب لكلا نمو سربالا مزج بح اص دعس بم ضمد
 اسشلا روسو اهللعبر ثع) اد يابن ورطلا١ ةصإت ةاماوابرس امنل دورس ن) رسال عم
 ارطتم عسلاو الا رظتو ناد لسجمز نيلمخعل اوزلطلا وس ىلا
 نقع[ ر طم ايطقلاو يلو يزد دنا ور لع ناتو لاو ار ولو
 روطت ب ارعسو نايرو نس نان دا روطمو عصبلاو طساو نيب كو ب اتككر لبق 2
 ظيا تو مار عطقتساو هروطم ءروطتعم_زمراو يطع هكو لعل شكر ليتم

 روطتمملاو ًاعوحنوزرال او لببال' ةراصع ناننظلورسكناو جْفلإب ن ل طرلاو تلصم
 د ايززب دايعل خو كودحلا داع نم رعد هدارسرفو عاش نابرطنكو ها طل تزامن او
 تدزبو رطتولا# هورل وع اس ضو نم بضو) بياللا سائل ١ شكلا طفلا و سنا س

 || هكسا ري ءاى ان م]ياقلاو ىلا س فام ضلاد هراطتعلاو طّدبنا ناحرطقاو



 | اًمطعت نت طت < بئزلا دوحل اور اظذا 2 ميحانلا ضلانو لام ت و
 ْ تلاعّيباه 0 1 توطتسو

 سكحلام مط دا م

 م سو رع طتور اطفال لاقت طاقتلاو كلاب تاو بياجيو سب
 جا اًمدبايفت طّمدو ب عب

 لبدو لق اعمل ادب كب اديب هلت وردا ل
 بضئعلصرلاو ار طفا طف ان جب ذخاو لدار ل طت) تنلار اطقار ريرتكل سلا ان.
 لالا طفوا هس مسمع وم 9
 ى ارسلك اراظتل بالا تابحو بسنإيضمجالا اجد بيق اطار اهطتوار طم

 0 لن يس فلاب عسر طلع تراب مب نزسجل نول اراك.
 وزهر د١ امو هط اخ بسوتلاو يبوس ةوص صان افو عرساو بقند اروطت

 مدر اقلاوامدادشلو : اطملاو نابزغلا ني طك طعل ١و هنحاوا ءتءزمد
 مو 77 وام عجكو ميرطتمت لازنالس عبو مالغو نيوخالا

 هريطتعلاو ايئابح و ابه١ذو١ هرطاقم هاركار رعاشس ايل ١ننيطمو جبان رع ىلع :
 ا تود | فس لوا سيطتعت بو ىريط مو وصنف دموطميليسيل [رسيسنحلاو قانا ضلاب
 002110 مايلإب يح ام عيرطتملا ر فلخن منع

 اونلاشامهرسك هر ار اطملاو أ سال هع افي اطقم او ى!
 اضم كل داو هاو قي ا ةرشتملاوا يلا ءركصلاو
 لاا ذعر عت رعب ىرهوح ا لو روت مخك ونومكناب اهص ١ بلغ
 ديعبلاس دلاو روم 06 اصف ١ ىثلكر عت رم ف عد باوّضلاو رّيجرع
 .|| رسامالاو ارعوا اهحاو ا تن عن با رعقو ةراعت موك عمرو بوعتسل اهرعتن»

 - نوب متو مم هلك هرم عقاب اي)امجربلاوف !واهرعكزم ااكا ةويرلاو ردع 6
 هزل عم معصتت ع معى نعت ءانا رززتيللا .دامجسوت ولم يخوت هنوشو»

 3 0 ماو احرتت غن اي اي ركسو مل اريغب وس ادرامّهم ىجفو مصدو ١ وام ىساو انايورس
 رب لاو اوفر عنز لغل ادبي ئل وأ ةوممتلا يدور
 تنعج) كيوسف (لاص١نح (ابوطت تيروتفناف اخي 'د دعص و تلانلا
 ريوبجحو فبل علاونطد راع ا وشو حارعملاو 7 اى ا تَملاَو أشنلاو
 سشيبلارو لي لتضل نرخ ! علما اءاقك هداج ا اج تروس

 م ', هرههول اضل اب جرعمل ماضل لريقمتن ١و ليج م ازهكو
 سيتا ءو ا بحأصو ياس ق1 اشم
 0 ١" عةعتلا يعقل !زصورعتو ىبات دفنقك

 يشل اع ينل ورضعلاب عرزجصل (ىجرل ايراوب هيكل اورسعتلا/ٍ وشل
 را صنعت بارا رم عباد او يعل ارسسخلاو عضل ب هاو

 فق ارا طعتا طعق وم ابو قو او .عرم انصر ظ
 بهو لها داخل حرل او ةا> ناكلازت ١ورومثو ر افكر ”رانّمل ال ضرال ار ثم ةلذل ١



 ١ نتككوار | ار اف راص ماعطلا و لق ,رزعك ]صفق عاجو ماعط ||
 انماط رتبضو ل 1 ريل 0 د
 ملحلاو م عسا رلارص اك يفسلاو مزعو باكير مسل ٍْ

 صو هاقسف عفت م مالا علم هرزع ضر ارابو رططحلا ,
 ١ اًتكاو قدر اما منيهجو تننو روم اذل كل خلا طاعو روس
 111 اووف با داما ا نر مخ

 ىرحانملا بشير همازعي عادا د وشل زعقا ذه جذب هر انبو ْ
 ليا حاشا م 1 هز هع يني روع سا او دحاذتل اكرشمملا |

 مررنفملا 0 دامت وو اناوبر هيكعلا تاينل وب «يظعلا
 و ور اوفلاو نصا إل !ديرشلاو ديس اهظنلا يبل لرئسك
 الاخ مز رك ضايبو) عزعملا) | روث زعلا.عرعل !شضينالاور داخلا رصّعلا
 0 ءليددارع نوكوبرزل ١و رم ناثاو
 ١ بيسر ماو نسوا هجوو دحر رول او مسسحبو لسحر ولا

 ةرنمكا تسل ]لاذ ابرلع نب اواابعوتنح١ درالاو او ريصل١ كطرسالا
 كيدي ليال ميلر قلا ع قرام حل انمي احر ١و رشم دعو 1 كاد
 دعاس نحارب او ضير ارد اوريكم ز رهام و اهرعو ءاملاو الكلاو ءاكلرم

 لو متل ونال امو م اس نماقو كن لك تبحصو مال اد د اركرربّوح |
 00 هاما تموز يرف فو راك جلراقب لرفو صاقتل وهو ظن نهار |
 ديم ماو دلاو عت ئال ادن تاق عمال نهب ص لعلام هيرول او |

 ./زكرف اونسو شلاور انلع اب عيت 'بعو ىح ا ا وشب رولا دوصلا
 سكهرمنداوالايسحاوحلاو نط كل اوه عشا ربو ىراقلا دوعلا هلم ع ماطتمكو نطل
 د 0 ا اا ناهس 11 كلل كنزي قيد ع امش
 ١ تبط اهيرجوفو هول اًاَياو كالا قرول ا نم بلح يلا
 دام قوبزل الاهل ةرستلاليراو م ايل جل لحس مل لولا
 . 1 ا ا ال سكك هب
 طب العكر ط ام دحاو نبل طيور 7 او بش يولاو سانكا لصر ١ لعب

 الو عج طقد ايي و تعطغو تعيجا نرؤعلاو دتطاامق اد ديو صخر طف
 نم بعل زم شلاو سارا يطل ا ١ اولا اهرتشاةبولاو اا

 توك رك او ةدوج :ياغ الح يدابلا 0
 كداوشك كى رانملا دجا اب خل اذنعو هش ابح نمي ّعل ٌمعملاو ممل اويل لع 2

 ىو مرق امس ار اع ظل اد هزت ل نا

 7 بس ئىيورفومإا رك د ممؤبقو لولغل القي ءار 2 ١

 دهحا شيسح ا نب ١س ايئلاوب) نابوحا سيتلل اذ رنا شتر هلا اا
 دوغ اوعي ونزول ٌشسنشأ بعت | وعم ننملان [ربقل مل رسئبم نروح او أ

 سس يي يسم يي

 روننأ



 ١ ١/١ ءارلا وم رك تقل ١(تحلا عضل ١

00 0 0 
 ززهفل ل ضلانخ 0 اوهو اخر ايدو لمجلا ١لوطى:

 ١ و ١و تيشساأرشلاو 9-7 9و 211120

 يك امير سكك يوناو رست ر بير كلاو مثهنلاو | سلا
 دوش (عارر هو فولو دو ةعشلا طباع يب كو كرد

 رب امل ارو و عصس سلو يضر ال ىلا والا بون
 طن اوت رطل قنصل صنم  لموريوصتتل !ماشل اب غلاب نان
 د ! دنعبب لحم نا درل ١ هرطنتو نانتسرو لبراو ناهز ين ععيرماهاربملا
 طايرل او ديا نيم دن سرك دز ا1ذ نزح 'وطنقو يطتمل ايلا دودؤب !لس امنم |
 نسال م دوس دبا مول ع هلا وطال بعام
 2 ا | دروع مسمن حا ناب لبوزح مشن نال ام عويس امطضو يدرح او
 لس ايم فسر رسل اغا 1 اعل 0 اءمقو ئدز و نب

 يريد "نات نيورينب !نحلا انمروباسنب ل حو يططنقلا رجلازب تداص ئ
 داوسب مو و بلا نيشان نع اختة لاوعر نايلا نب دبر ايلزن فوكلا بر طانلاو
 اوس أبل ادبعيزب اريحا ايمن ايروص ا. ملحنو ١ عور ذنم لا نس نارعنلا اه اب دانخب
 كولور انصمالا ماقاةرطنفط نمو !هنزب ذيعيس نيريحا نم سسفنال اب دو ىرطانقلا

 0 "6م | او لووط [نبلعو ارريك راج او ناطقا اناس ررهنانألب
 لاو ارانيو ا ياا ناجترا بوو روكي ادوحلااط

 دْضْنوا نهذ نمل طر يابو ١ مير دئلا تون انوار انب هئل مم
 ا وربك طنفلاو لكم ع طنقل او صفو ١ انهدرون كسولمو ارا د ثلاؤا

 2001 احرهو ١نادوتسلاوا نورظن١ آروطنق اونو طَسل ايد يهارل و
 ريكا لني عشدلا لوول ارب مظعل ار اههسكب اعتقل يرد | ةلسزئ باع

 طدلعلا 2و انقلاورسكلا فشلا وركرلا لذ مر تمص ادوع ظلع
 لبا لوخرلا لنوطلا لوسكر وبهمل ١ ىقفلا بث روش 6
 ىثسلاو لئحديصلاو اهيوص عسب الي ,يمزو تء]طاواعىشسر [ق ثبعضل اراوخ اوا

 ليبجلا ةراقلاو (رسخ هاما و وص 'دراتماو مروملارب وتم افحءطصهز همطم
 ةرخملاوادوساّن اهلا تا ضرالاوا هنعمل عزصلاوا لابجكم مليونا طعنا
 غر اقلا نضنا ديو امر مهو ليبشو يدلاو نار قول اددؤنو راو تالاقيا: دوسلا

 طيرطالا س.ليسصو لولا مد د تبين صحم نيب ابو ماشلإب هو اهامار نم
 ةاونل) ديرما نب دم ابحر جشم (لم يلا ١وا ليالاورّملا راقلاو اومّْسلاو
 ظ هر صحو ا مرنعو بولا نمر ؤم ان ماك

 اورصلار ل قفال او ساولا ًارومل١و نير او عصيلايعن عودنص ش
 نام تيدا ديبالا راندا تاي باهي هنزل ريك

 )ع



 ىئردلا ترون هاو ءإ سك نيروفال امنت رُملو ال1 ةقئازاكلازلا نلطاحلا
 هرج دا .نيرومو ةبلربش اند ةروفو ءايلاب علبجلا تاراثد_ىعلارىملاو

 ناضل لاجبملا تعكر وعم او حناركسلو ةثمدالاب عىؤستو سسادنال امج ميرو سك يروجو
 ا ناب نائوزو تشن لاو رول يللارومتو لاعبو عتمر 57 جانحاراكاو
 انهو اما بعلا د تمن معلا نابيشس بل مدر اكد مولوةقرلام قو طساوو

 ر اصرف او كاش ءافصنمد ايولاو يومك هرزآ لعل هشلا هموت نيج |
 | هولا 0

 هرمولاو ررصل او سل اهو ىلكزس هروايلاو يول ار ايدلا ءرعات اقلار
 00 2ظ21011ذذذذ1ذ 111 7

 تمير شت سلا بؤر اهل ال بلل زجاو نسل او 1
 ةروصمم ىرومرولال م يعو الا دون اررطلا اعطلازوعج و عصلاو لكلا تح

 ْ عوجرلا قووقلا داوسلا د وشل بغلو لا انزل النمل تبس ايو
 ١ 2 0 ىابلا فدحب ناؤفؤولا هدي فئلخر ١

 ْ ترووضا يل اذطنملا قرقلاو بعد نابل
 هعمل تمت مر

 1 ابحاص دادشلو بسنل ال ماا رونتكب ويقلاو و ةفار دك اديس ىز

 : هرلاور وز هندي 0 اصل عور رج بحاص ىروثلا اح

 همس ايغأ هك رم ذو تنزل ا ىلع تال عرشمو طرساو بيور يو سلربو

 قرع, عرمسا :ملو ثرعملا هناثلا نب (كلاشلا دبع بش هرم [او
 نارقلاهق د احلا َه ايلات راوسالا ىف علاو هنعابرحلادارتقا تبرع ضار ظ

 مركب 0 بيلا >و برعم لع اولا
 ثيعِفْحَر نارك الو ارلوٍس كو صف نص مف يل اب ءر ايكو نعل ان إو بيعلارك

 امد اكو بكت كو اري سالو زوو ةذ غشت ثور ايلو رابك اوفو

 مَنِ بكب شبس لو نشل ذ نعط لرذل سو ا ةلالات لع
 1 0 1 00 لزنكر لبو صر

 + 0 2 م عمل 5-0
 ١ ثنيالاو و ىف ١و 2 و

: 0 
 ميطع ل بجو را اكامرأسك ع لبطلاو راك لومت ةماعلاو فصالا يرجلابو هكرتكا مج

 ت اكو درو نيم او كرما لاو تصاح ةإرلاو طوغت ىصل ار كاو نار وكي دحانو

 بون ربكلاو اهنعى امرنا صر غو ركوب ١ نإ كالا و لصف الن اسكت كلوش خا
 4 امس ا ا ' م ديحاو د اك كالو نو بج

 طبلاج ا !١" م دول او ناكل يشك ةييشمو يك طسوو ردّلاو بحنا زل

 أه اهرتل ظع عاملا تيكا ٌجذلإ عَدَكلال_[يو سسلبو عر !ماشسلاو نس ا

1:0 



 درو هين جل او ىعسل 0
 مص هللا 0 0

 تور“ كو تاعاجبابب 2 0
 مضنلواراهإبا كت اواملا ز هزيل 2

 شكلاو ايوكلا و سير يكل بير شلاح كد او رطب ص
 0 ا 1 اللا. تو ة 0 35 55
 ركل راما و رلاو هيسلاو لقيص شنت الا طعما
 00 «لسار ابعلطم لخلاداح جو
 7 ا لس ولا ةكوبرا بلف رو بلاس
 نورشيك زك ل تل نوم مع لصالح :دوطر ل شدكاو اف

 1 انجلو معاحلا يلق ١ هرجاكلا تراثكتسألا نيام
 رو دلو ارو دلو لير دلو نارك ادلا ل كجو اراخمكلا وتعب 7
 ذه و زؤهكر ولو ردلو ردك اوف ءافص ضن دكتو ازارركا اردنا نع هريثو
 ردقلاو ندعلاو الا هرودتك)و نوكلا هل داكلاو ار دك لهحاب راو دام رنا
 قتلا باعد ءوتكو بدم ءالعاموا نيل زوم ازم :لعردكل او لكل او لحي

 > ىصامطبقلاو ر رم ا نم ةراذل از يعل دع هلَولاو ارزصم ي يرادكياو كل
 ترس نت موحتلاو اوبن امونعلاررلعوضمفن او عسر وكن او لمد دلك نضر نع
 روانكو راو ناتضيردكز احواسلاب نهتم قربؤت بف عفش ببلعإ و أ اريرللار
 25: اصرحأ للواتس للا ,توسيرشحورجردلالا بايو طيعارمجم | 1
 صرال امحونر شال (ليسسلاو مسن د لالا و موال. هيلا بسسس نمل اىذار رين ١و لدن ا |
 يضالار دلو لكن لا ديع يرجو ماذا ثيرعو ادله وجبر هرككاد بلكوسأ أ
 ككل دم نال انتل او نالثحاو دجو ماو يفر نيزفلا ىفءركال و

 تردك | نالوأ كولا م ربل تالوااهزميرافررلا ماا اهب ابع لان اعرم
 مسالا مم إتك ايكه رارللاو سسركلار باكا باّجلا لففكر دللاو دبر

 900 ءاطقلا نمور ردك قرود وعلا نير ف
 0/7 يكاد كرز وجر دعو دل اري ار ورتاو ارك يلع ءركق قول ازفص

 ا 1 هركلاو فرخ امعب عم هداعا ةركراو رد الاب ألي
 ير ا 0 ةور/ل حفلا قييحنم ا توصلكردصلاؤو توص
 220111111 دارنا وع ور[دجو صوخحو فيلزم ديت ماو
 ظ فصيل ف عيب عنوومو سما لس غير ادام عي لص | ىنلط
 ىوضور امل اةوامتسب ََق وعلب لايكم علا او رورتورار 1مساع جب لرش و رار
 سحاب ةرولو سر ان انتو سسيلخن يشير هيد ايسكلاوأم در | نوي او از غت نوتس
 ا يجرد اولا كسار موفر كالا لام زل ةهركلاو لصول

 اتالم ذيحاتةزوح المكر ارو 10 رنعلا/عبلا

 سحسمسا ميف

 دولا





 4م
 ١س 'نسانلا وع ١ طر

 روتر تا ا 0 ورح نعأإ

 َ 0 اغار تلح عشت رش كو امزصد
 7 || عيح مرسل فرن لص هير فكنا ضر اينر

 200 اه يعسل ١ مم انسى , التمار خل ١و .
 مبعكلا امر سرير يرعكم سد ترول ؛ طسوشم 'مضاانعكلاد هرغل اه كنوع
 د شنو عن اذ ماعطلا زم ىرب 0 تطيل لكلا اذا

 دب هشسلا ا ار مخلب هروبعكلاف عتاد اهدا
 ليعبلا حسم سابو تعم الررلا و سارلا لصاو دّمعنم ا
 مكيشم او ضزعلا ايلارسلبو ناء اكس
 : (ر ياط دنضكر ككاو شلل عرس اررشادعو

 نر اولا عل زعكو اهيصم نازك م م

 ل 0 د ئح ورم اكو (ج
 رئ كر ونار دادشلر 0 0 ناوكو مزوكو 2

 سائلا دعب ام صرالال نو و ار ّى ام و ١ ا 0 ار 0 نسا

 ا 0
 00 4« جولسلا دم لا

 لاو بحل تن قوم امل
 رانا لاورّولاو رسليو ةداوسو

 دسار ملا خس الا اب
 ا :

 2 يل ركون بط تنن نزع فاو اننا تلا ْ
 درا ةشحو روشلا كاتو اقل يو نال دنعلاد الريش م ١
 1 ديعصتلاب م صيام او را اهلولو عون اوهور وفاكل ا ئاوجا 2
 يحاو باوتلاو طحنا «ي صام انتل تلج ا ئق اوياعو زواوكو
 تاس دل تيل عاطل او لزك ير د١ عيل حرر

 11 ١) الاب نربر طك بر و اهونعو موصو ْرْق وكام هر اؤلاو نبنؤ هلا حل شلا
 0 نارا اولا حما "و ناو نيزفغكن يؤكل رو
 امس نيل ١ ةرافكلا طع) كيمزعز وارذ كاعد هرؤبلاو تاو اللاوا

 ذيل اضلالا جمسالئزلا طيلخل١ اليل ءوجول ازمو بكا رس لكو د والا

 00 ا كر سلارزكاو علا 1 لاير د ينل + لنا عن ورش

 سمكلا» ابشلؤكلاقملا هنو رركزلا سار دك كعرمكلا ءلطلا 1



 . ٌقدهاولا ركارغلا لمى كبل
 دام هت هاك

 مهضو اهطنعلاو ميرا تاصانمر او ىّسل اس الا ميبشنو بزغلأ ٠
 زلال وناعم ذي /, مك طغا اهيا | ظن ]م اكبر اروللا

 2 0 مي 4 0

 147 00 كملف ردا
 م . د ل م سلا
 و عرش يصبو زك شك هذهو ةرحاو يك م

 ثلورام ماسلا نعرض اسلي لاو ها 50000

 هرم 20 تر راما ١ لمملا ل ارل)و هديك ىلا 1
 0 1 ل .

 0 مممعللاو ١ او ثيده ل مهلا (عكذ ال نسانطل ١و١ روطلاو
 0 عملا تكلم لا

 11 1 0 ممل شع يعل ١ طيلغلا لل ارادح
 6 بتااطيبإ دقو ادلإ نصر ةدراو والا عشان نب
 راق كا ردنا او طرلشلا ءدرمسو دعت اييتكلاو م اس اير ديس و سما ١
 '٠ءانكع رطعلا ءمانلا رات ةووسل و دلناو ماد يالغلا

 طن بؤر ثلا عششرتر نادك تنا]١ كين رسكا
 10 ار بيرل ع يصح علغو صوصللا
 بل ايجيالع طن باهس لح 00 و بفمعلاو ا

 ارا راولا جدنا دابر لير زلاب_دو. كسلا تالت ْ | ايهيلاز 0 ل اعلان لاحرل زم م و نم 0
 ا ( ليال ١نم شكلا هع (لا يعل انور 01 لا ل7
 أ | 21و املا تول ةدانزلو روكا علازس عيل و 1و ناشامو) وشم |

 ا 5 ناهس ضر !و رم أمل اب ص راو بر رالبرلبجو روك 4
 ! مم ارعلار وم او أمي هز اكسس الإ راس 1

 00 يحمل مّيلل 0 0 ْ

 او ميسوم ١ صلال ةر او ايل ا ىعرزا و ىظحلا منور »و
 سرد نابض لا در 00 الخلا ْ

 ظ علل اهب ندب ر فسر اكلاو رب اوككا لهاا ايدل! ث ار اركل وا ا ااسع ضو
 ْ اس وا عبس نيرا ةبعسإز ” اهزم لوم اب ج مالدإبو
 | دانخبو اهي هراكو نار دابدو ناثرح ا تدق اريل 00

 و أدان او ارب ه اعلاف رئمط ح)١و سو معبج ءاّملاو راث ًايلاو_روكي
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 همس - سوه هوسه02102013155-1 جس

 ا ”اناودرعلا هسعرتبد عقر نس هييئصوو عوساو 01

 5 دي

 ةرادو مرح لا نم بض انةرا او ضرع ردو ١ مئلو ار انكر نكح اذ ايهم

 رس وك و روكو ناضل «راوكالاو كيرا دو معببر سواد ءاراوكالا

 00-5 هروكلا دبكو "<
 طعس اربع ولها هوجضتسساو قل باك ترا للملا

 0 ع م تاوتلاد راهتنالاو ل 0

 ريتعلاإب هروزرركلاو عنك ل صيلاو ل صاصلا لا اهيشاو ايلا عافت اموال
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 لا ااةاكزل لك اهتز حزن نطو ملا قملو ١و مشكل هر قيل ١و روم اب نر اج
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 ند اس ايسر رمرهو خامو ار جوظْنح درو ١و بروم ايلعح دى انل اربعاو ىرابمو
 ثب داّدحو نايؤص اند ناررمو هئسلاب سكان نارتو عروشمكز ويمر
 رم الا انه طصنمر خلا نا لمجد وعلا بانك اهرو يزل !نيسحلا
 قرداحلا دسالا ممم او هذ احاوم مم ا بلطمّملاو ههيح نست اتم ىاربخك ةرمملا
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 رراّعكد سف مسارب افو لاحرل الع ايم اكرنام عجعلابو ملا ىلاج_داسم او
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 مر صلاو رن. ملاو رشا الع هلا طشو ةسلاد حابصلاو ىيصتلا دازشل
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 ا نيو باتل لكويت هباملزع شنب ب 1

 | نازينل) ليلح ليحل جس اولا انا هوذا اذ عرش اسناد لولد]|
 مس 211111 دلك مشو الكل شكلا سيتم د تكد ناتي ْ

 اوهس رهو ل 1 0ع 0 ب ا اج ل سر 1

 0 ب فانا سطل باودر ريت اوشا ظ
 0 لير اشنلاورشتن 6 فنإل | سعر يمس امانا

 داو ءام ا لخداو فذ لزم هدسعن يرحاو هفلاو انام ع الجره موشح لع اًملاو ||

 رافع اع لور جاءت يهضلا ١ ١و ىنتساورثتن اع
 «بتك لوو ىتجال قفا! نكد لص اسما لام ا

 1 بلاد رح سارا بغتة اوسرلا عبصالا حر كلم مكمان او ||
 ذاك او رعس اهم او بملاو دلع ص را ١م زم فلبلا وسو اوبتما

 | ىو نع قون بور دامالعر يملا ل رخلا او لالا شطعريلابو ميجملا |
 | ضماملا نمللا بهركيرم_لا ناس نم ا 1
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 ضونلاو ساهر مفوكلانعيتو (هريزمر هو تايلجلا ديحد نزف هقلا 1

 ارووسبل بش ريهس لاو (لج سس لالا روج او اهل بولي بشن ا
 نيزك ن نرجالو نيصعلا تيبلا او نموا نييطم طلخرملو ىرعالو تي

 سمع ميفسلا ةاسرربر عال او فصلا روني لكو عضوا برج و 0
 بيع دس تسر 5 ميصتف بازل صاصرلا رب عرفي
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 0 جدلا راخالاو .ٌضرللا نعروكالدصعم ايلا
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 ديؤلارزف | الاوت انسلال بج م 530- كو ةحولم
 هد .الأملا عضومو ا مضل 0 0 اديك وو ردزر ني
 مودل يرانا طاسصلاا و ارك عن كو رو جم
 هنتر جاو دكا رش ريل مرنم ري اتم واعر يروي جر وعلا هع
 ناقرع ن 2111 انتكاضعر ب ممعن داكف يلع اوحاشترم ا لم وقلاو
 ريو نانوقزلاو تانهاؤلا أكو اروز)ا عتلضازع تاعلضو نارجانن هلا

 هضم ةليعاوا امارس قرأ دا ميس درو ءاوامّسلاوا_رابزلا
 | اماتتساو نكراملار غو نهب اهي نار اني نارادلا راتب لحانيو ' يع 1



 برت برب لا لا 0 ْ
 | تتم عضو و هروصرمُيو بتنا ةالصلا ةلحرلاو [

 0101 تعال ةع ربو يدلك صسلان طغلا أ |

 ايل رس سارع نا م اير |نشر او دنس
 ا ليتم خلو ةعادانم تورط ماو اشر عيرخإ دهس ْ

 او ريس توؤضصالارو وروح رحت ىا

 0 ا و
 | دع انلازنغو اهيوبه ةدشب جراطربو تينراوا رز تيياموا درحر ١

 | خالو زاعا ارزماو وبصكر وضخ دق نو د هسل ركل ءاهزغسو يبلغ »ا عنم

 ظ

| 

 ظ
 ١

 | هرجانلاو بلابل ماطعل رفكْز عَرَو و تتغم اى ابنا حانل و
 5 قياس الا داما الط بزتف بسن اجلا دلا

 0 ةرلمماو رحا>انب اهبامو هز اخ توْيعضلاو نايج او
 و دل هيلع نب جبير ىلا بطرف يكاد ماكل |ريخفلاو نون انزاك
 ملا وعلا بس انمدا نراه دادشلو كمين رحاب ملسولا ب مزق خا

 اج اب مهاراو لاب وي ناعلا نب عيالط بحصر اذ
 انين اوربا نيب نسوا نهر اتمس درت ىشلا رد تثرمس ١
 .رونالاو تضصخاو اريضوخ تبرر قرعتساو رو جرح تابنل او تامو برزو

 اكو تلك يول و بالهزم ءلبلو مونإعةور د( ارسركوا_وسبلا

 اهنطذن ثا ث الن تعبج ١ الازلا بش اييرونالااروخاقبت

 نم 7رزحو ليك 1 ر معب هه مالا

 كردنلاو ىر ون نو ىل ديو ناتجوتغم هر زنلا هو هرون يلو ,سومو

 ةياقنو طقساونلاو هجرخا ١ اذكر از مءنعر زن ١و مايالا نميو١ '!تاح
 صح او نرحل إف دحوت بهدلا نم يطتل' ةدونلاو هلام نم اهزحا دلك ردن
 عكوكرزنلا نب مبضعو مسار دابر ر داوندررصعلاديخو ن الا هر داو للاب

 0 لاقل او ايلاب ءطبضم مطجتراع نعحنو يق اح

 00 روسو 111

 انفال ا نوكب 0 رسالاو ضار ديلا نيلازنوه
 ِق الإ ذا ار زن ن 0 ابكر اهر اخس ما
 0 ا ابو لّفع ل ادح او احرج ْش
 ادعو نالامرؤنلاوازك 0 1

 هربزتلاو_ر رتب سيل ٌنَرِفنا 0 :و_رزن انك ىطبرم دون ١س نا

 ”نرارغتو ةيزعرمو ىئاعا نإ ارد ةسينكل امر اخو ١ ايم هاوبا ءلمكئذل ارزولاو

 | هلدحو عا ابؤنو نصتضنو ماو ارؤنو ار ازش ام الإب هزت او هرزخي لع 0
 0 دوو فاش نا راع طلاب ا يردنلا دال طر

 ىراشأى ا



 رزتلاورشكلاب مك املا هادلا رع رزرهو سلا ةواذنل الر |زنال 'رسذشلا و ىراذت١ىا1
 0 1 م لوسراو سوملا تبوصو زم جأ

 اعزب فوعص يل ١ ى دموي هز ح ع شجر ل مر نارعلاريذنلاو اًيعد مضعت |
 باش نم درع هومر الثا د ارآ اذا لحرلانالوج ردم كوا صار و هدد ومع
 حدر ردم نا ليلي تن نو ايس إم وييصو_زذانضو نولمو رددت ريزتو اييرآيص ١و
 رش نب عب دحر دسال ار ذانلاو هكماساضراانو وبوس ليلى ا ناعنلا

 فقيرصنر عاش تعي ميمو ر ذانص نباو اسمو اع دقلاراصوتلا موا ىورملا
 ل مروع 20

 وملوررس اك [ببمل ارت ا وم ' لب دج
 ا ايهتسالاو كثر انتخالاو لاوشماي ع اهل و

 0 سد جف
 اريزستو اطعرزنو لف 'عرهزنو ةرازنو يزن مركك ردد ساف شك الو ى جول ديف
 ركيلقلار ااا ارسن هرْزنل اكرلولا مللَملا ةارملا ارررششل او للغت_ررزشنو هر 6 هلل
 مر (4) | زعلت م اكئالىلاو اهرغدلو تماّرواهرلو تام: ةانلاو لقب نإ كو بلا
 سد الد ريب هيجل !ياسول يعل ئرزرر

 تاكاقو لاب جوا ناني زن نع بيوم ا تحلو ائطبب ىاز انالا ثيحاسو م
 :1جتاتعبو ىلا وسنيب دالرباط_ربسنلا ناهيو بطلب حو ا_رزنشب موحوطع ال
 ى مهل ورب اطلاو عنف اول ١ نايكوكو حر ضر اب ع ١ ىذل نك م تو دودسعت
 لصْقْنو لم اللا ر روس ٠ هاع مسؤل از داحنطأب ت عمت ا امو از واجيا_.رطان
 لين نو مر انه نمو سلجم يشملاو هرسنمو هوسنبب حئلارد أطلا نتن مرج ا
 .عب الا عرموا ناتسل | اوا نين ال ا نراعبرالا نمو ١ ندحترال ١ نومدلثلا نمبام

 دنا جرحجاو ضعت ل حب ارسفنتو شكلا شوج ا مان شيال هعطنم ندتافإ |
 دوس انلاو تقؤت نع رجنلاو صدع اشد ايهذ س اطرملاو بول )و يفاهتنال يوم
 بائككو رثللا هيلع ةدعمل اى اوح نس لعو ىفا ءامل او هلع عطني الى لا مضلل ؤرعلا
 سمار نإسنلا (هو ىع د دارب نالدجو شير ا قيفعت عرش و موي لس اعويبلو ام
 || رش يركن يبا نب بى حو نايباعحرس نبا مدور شبا نايفسو ةومرشل و اَتَص
 اقواع ةزريسضو ميم عتو انوانوسم ع ربكب نب ١ بجد بلا كلام قش ان ايرل قص انرسنسو

 كرولا دن ني ١ دام ا دعرجو سثروم ا ئعسو ذب اعو نط دل هوو قعد انسي
 فرح ١ ند نما ارم اجري كرم انو دنو أهي تصور ود نب مسد ني يسند ةعلوو

 باُعحلا غلاب ةبر الار مدرو سكلى نيرشلاو يفذحلا ميتطلار يجو بكسدمي ا |

 درس اك هن اير و ناور سونا يرسل عما ن اى نوح ىسد اق د هاز نصح
 مل طور سنسو مدنا سال او ط نمو نبي ةردحو سن و قوعلإب . ماو |

 يوان يموولها مّيقنزم بز حاذو سعطتعنل اود اهزلا دبصم ميد فان جوتن عمو أ
 نمير !ةيعد مخلاب يزول رشلا سلونالا رس جو لجاس يسن نعل !نيبو نوب
 نوب نوم ام انصر عر رك ذىزلا ماح ار وط شن ببايصا رو منجي نعل اتى راصننا



 عويس ور سس حمم

 عج عزنا دبل ربل سنلاو (ولعْرم تمد! اوس ايلا ةروشنو نؤيرحم |
 اهون ترم وت عزأل امو مال ارششنم الخ اروشنلاو دوو ربال و ١

 اوسلو ياارب وعل ا را ليبحالاد |
 1 0 ل تقال هرج سسشلوعيرزطس

 0 ورحت رخو امح اور اشنال او ر وكشل 'تول ا ايحاو مونلادعد |
 طي ع تلا او بوح او شن ١ ٌقارباو قرولار اش او خاف ىيصل ارب درطم د انصار

 لو سبر معج الن ويؤتما موقلاو قرؤتلا» بشخ ات خيو ريشنتل اهلل
 ىَِب /نب ُتيلرنعكور 10 ا ا

 تاس نسل سرو لوسرك : [ اريشنسو ارش ارش مر 44 [لسربو ماس
 ا 0 < ودك باسل ذب ١ هانهمو نك

 او تنبئاو ع للا اعياصا اروشُيضرالاو يع مريب تبه زلات وشنو
 يل 2 1 وت نيام ينو ا1و ثوتدلا ج امد ةيقر
 هيلكلاو خت ' بصعلاو ظرف !لصرلاو اررعار 0و ايلا عارتازبخماو

 500 ةوضرلا اهب ىدزي عباصتاذةيشخو شنابر اسم او ارععس طش
 النو بصعلاو ١ عامنلا نطاببصعو زر :ر1 2 اخو لخا دزمعلشلا نسمع

 ٠ اياه ؤيص ثاوطبا :شانو دحادالب بانا نالخل د ب انكي يس انتم او هرش ان اهّنرحاو
 اونو ائلا ارم ارث |( نهر ادبعو سبنع نب درخنو لن |نبسابعو دبر نبا قلابو لذع

 ادنمور شفنلا ءلوعرثنلاو هرئشلإب ؤدوعتلا ةراشتلاو مي ٠ يزمسلا
 00 ناو
 ظ اروضنو لن مولللل رسصنت ناشال ازم ىزلي عورح يتيم رنلاو رويدا

 1 01 م 1 يبا ا سا
 هيلع درت اج عدل ١ز اصن اء ص انل!س ضل او نيصكص نو راصن 'دراصن

 ًءادئساراصنتسإلاو ةوعل انسخ َننلاو شد ا
 دصر ابذال اوم شد لاعاونو اهن او ص انتو صنلا 3 اهصنلا

 معلقلإازم طنع) صان اورص انعجة يد وال ١ل١؛املاكر اك ص اونلاو اضع ابرون

 تنهونلفالار الاول ولا هت داو يلا 01 اجلا نيو اليم وكب

 مهو محصن دنع د جو نأ و مدوتسإر بو ىبا هانعمو تذوب لص) ديدشتْلا ضن

 اك وجاد 1 ا بسشفن النعم

 2 ااا كاذك عنا ويس ا ف قوس هامل لصت لعب نإ ليتل مور

 مهارباو لميا اصلا رام بارع بجاحوه انه نو اضض
 ىدعالضلب

 ند 00 ل انجي نواتك عنز هللا دبع هللا دعو

 | الوصي صاير اريصل اوهسو توما صلاتنا لرج صن كاسم املس
 هروض) مص انامل لانو ماشلاب ةناصن رص طنوورو انو ديفيرو مذ رص 0

 (| حسن و كدايمو ىررك عاما نابري عج ىا دنلاف نان عجد 0

 ئزخ د عّْسوراصناو فامنإ اقنو مو داصمبا ِهِنبإ ناو يراصتلا ةيحاو ٌباصْنلاو

 معمم



 ف مصب نا هلأس ميلع رصنتتساو 4 منعم قش او اين ]رعب : ا سصشت مصنو مسد

 كيرلا ,رشلا زر اوض ماو طسلو اونو رب هاصادنسل ابوهروصنلاو
 دو يملا, دواصنا مروصنلا اهل اعيو نَفلا «٠ بسم زو توحكيج رش كاب

 دن اطلس ل الجو مظع كلم اهان ارز الك ن اوي جلا نمو طاس دو ءرهاقل / زباب
 بمحل تع دناوابعيج تح ماثدساو رص شل اناكو مث هروصنم ا ًاهاينو شاك واعو

 اندر م ناوح م! نمو ادبعو نسر صنونيوم انوثبد تصحو ذو اهموسر
 نا از امنا نصنلاو ةعاج نوزرننام ناث وحي انإب .عرنلا هرم نب ديح ىب

 يب 0770 يسر وع لمع اور ]ند داس

 عيوش ريض اور ضأن وذ عضو مرأو صك نوهلاو جولاورشلا كير ضنلاو
 نص |رضخ نول( غلاسو منا وشل ضنا لذ اف صن او نمو قدا

 ناموا لنالاو تسلل رت مصل, جلا .«فالطتلاو دا لا اصنع منصغلاو بهل |رذنالا ور انو يضتلاو زن وذم ابرز وص اور |يزحاو
 فارال اب 3 لج زن بن امو تونصنعلا م 7 ازيلبوطلاو), ارم غءابذع
 هاد وبان انك يصنلاو باطل ا ضانلا ممتعا م تنزدم ناأدو
 تيت !ةيريصم نهار كلو اهزيرز نم اء ضادؤم اونا او

 ذهن هسشلاو رخو ديرو جر مفر مضتلاو تامارسكلاب ]حرا ضيو بكير

 رد ف طصر بتل نبا يصنل اوداو قرراول ١ يش 1 و ا
 |راضنلاو نادعو بياؤك قدح ر العدو لس مادو

 ناسا يدع فيزعن للاي اعلاو ات
 قسوه ارب سس وب وقنا دبع صاقلا هنباو ىو ضنلا زب

 ااا و ا صم نصل برو :

 هر اطنشناوطنل | ]عزل 20100 ٍس دور انعم جاور ل اطنخ |
 فقر ةراص/ فقس ايس ناي ورم بحاصو ابل حاصر وط انلا ناو كا

 ليل ق مول !قروبلا عضال توراطنلاب ام طنلاوياطنلا نماظل ارض ىؤر بو ماركعلا

 لوو فرجا طلغو 0 0 0 انيدلنلا 7 م ارلا 7
 ذو | ظنمو) ظ ثمل او رعسو بزوك هر ظن مم ام نو وه اماو ماكيلاب
 ل ابن نيعلا لتر رمرال وظل تيما ب
 | فّيرعو ننعم نلاو وعلا هما وسلا طقنلاو ا

 فدل كملنا نارظانلاو او مش اينما :هربج او كر عورعرلا ام و تالا
 اعطانا لل قمئنالا تين ناملخعاا راو نيون تدليسي
 كيل ظنو يطنبو كروي اذ بلا ترظنام متم لاو ظن او نم حلب يح ممل

 عيبا دحاولل با لب ديس عري هروط انو هروتوروطعنو ظلي وح

 ن اتميروجةعلخوطذو ري اظماع مروظاند اوس ظنلا يجر مو "كلا لاو
 لهااظلا ددشتسّمو لرب يرظ نونو مينيغ الي لب ل لائم كرب ظانلا فيرشنو

 باطتنالاو رسيعتو مريت ىلا نقلا ا نهب لزغتلاوء انفال ظننا |



 هلاو راعال او وعلا نمي لحلو نيام ١و نورواعلاموملاو راظتنالاو
 | مرهعو دعلقو صرالا فارسارظانملاو ضا٠نمإ١ ظشلا لمغبالنمر ولغنلاو ١

 0 هات راج 1 1027
 _رظنلاو ومالا 2 حاسل ١ جوك ْغ لاو عوام رظنتو متناو دو لا عنص١

 نصو ال١ اشلاو ءزحاورطناو دمابربطوننتس و ىرطنب عامر ظنو منعت ام موت
 وسمو :بيعماو بيعلا يظل او[ ظن سهلا رظنناكل ثم اورطانلورظنل اور لاذ
 تح روظنصورح/ !و نعل ظن دفو نج الع فياطلاو) ري تيغلاو بمويشلاو مما

 رظاعمو و! سبع ىنيلايو ليج طابو ملجر راسب ئيديرن هون )وا رما ريحو "جاو
 داوئلاربزح هاءقكر اظن ٌس فو مه ادلا و ,بيعحم ا مر وطذلا'و له اب نمرأب ماك
 لبالا لوي يك داطنت وا هير ليندا ل بالا اب لكع نع موتر اظشاونبو نوطلا عل

 ضعد|عّسس نسج مزسسلا يعم فيزيد ابو مطتنل ام شلال ا كولغتي موعسلا راو
 عرظنلا هروظنلا_علثاملاو لصاخالار ياظنلاو ةرملا راظنل او ظننا !ماطتعاو اريل ١
 لابو هذا تس اديبرظ اسال ركز طن وم منيو هل ظفر اص وظن عيل طلا
 ىشلالط اا عال ءانحمو١ اهل ) ظناسكي ءّعالءا رخو كد _مطصر يبا | وسر
 نال ارو بولطم تدمو ىاج وسوعى بوم ىسوم ان روُجلع تيجحلم اقلا لومكن صْزعل
 رساؤلا باتككر اطل, ىشب وم ىلرظن ماعاد ددهعو بطن الو المل ظن اره

 تتيعمسم ذ١|(لاث عسو اهواك اهرلاثو ايفلو) ضن ل عت تعيش ها او
 5 « هلوّم روطظناو اًسينظت تنظت ايشزيراف تبطتوا

 . «ر وظن انتوا اولاس ام ثبحزم# يون ىومل ا نيئبامثيحقناو#

 بيطو عنان موشي لا عملو لاب ةوسعنل ١ بيلا, طعبل ظن او دهن
 دو موا مرلا متضراف قرعلاو مموشيينع تدوصو م اصر اعن و ريع مكا نهو
 هز اعد ٌهثماو_رشو) جو ماسمل١و إل صل ام عنلاو بهذ والليل نالاثو مرلا جور
 قع دس ولوو تبالودلا اهلو جل ١ جانبجو ممد دربال يرعروعانلاو م شسحاق د اص
 فيشّولاج تجاامو امو كبل ععنل اك ب ميرعال او ا وعلا
 تفنالأؤ ذخإب جرو تروص ١51 لماوح ا دالو رهو دل خبل اك م لخ مان]بم اهراجرا

 هايرو باو ملا عسلت ى رز ٠١ب انو لارال اغلا دمو _لارال امكن ام ل و١ د ءزمتخ
 ةرصغب ىو خدوبإو فن١ هتاخد مزعكو ار نايس ه درب الف سار بار احلا تن ا

 |: ر عزل ١و جايصل'و ناغلاَو اورسلا اح او صاعلا دادشكر اعللاو هزيجب روعت

 عدل نو. ساعءوازحف ناد ربل اج : هاء خيارا زةبوعتلاو موشينح لاف تبوص
 حلا معد و رعسو ضم مال ١ نو هانا ملا اوكّنَح!و اوحاه مومل او ىو ىلاخ

 يرد ولع مهسلا ةر١:زيمتتلاد هج ولطميوول جالا علا بوه |
 نولي نا زوجبالو - اص ىزعن ىِري ةاماو تلبوا ني اع ١ كيرا نتا قم و ناس ْ

 ضان رزعذ وهو بضخ هلوجءاؤؤند نيميل اناؤنه لون عشو صو جر ربط رعت عض بإب والو بماي هناا ٍلعند تدامن نال نزعت ثنان



 8: مأص ارنب امخش و ريع عرخد ةزماو تزاق روقل١و تيت اهرح وص |
 جب اهروكو رات ونو رض اًصعلا مارنو لبللا درس نلاو معوعو ينيصلاو |

 تتش ىصاذأ ماوملا ه'نواد عندا لعمام يعاب اب ثمل اجاهر غصتبو نإ ن
 قو مد ارربل عم ل زنا (نيلر ح١ ةاهشلاو ثددضو مضل! ترغلاو دك ١ زول غش
 ويزكس يخن نب ىبكو مدل ليس دادشسل م اقن عمم اغنم تدانعا,5 اوفس
 زعادشلاو مل النبع زجر شنل اهم ةيوركتت بلعرعنمو ق.اهيريخن نب ١ل ايو
 اراثي ارونغس نيوز هش ب ارلا تيززغد بلغل او زو ان يجو ىزعتلا_رضنل اوك انتم

 ر وضينلاو نغنتس ال درشار افنو !رفن ىلظلاو تدع ايو تعج ر وفن ورم انؤت
 قطو طزفنلو ار وص فس تس لل 2 اهلازنو ةلعل لو ةيزهن سين او ينو نافنلا دبرتنلا

 ايزغاو هو ريو هورون ١و دعم !وزعت مب فس او نيؤذل !.رومنلا 1و دكر يزل او يزن ! مود
 تو دامو مارس انل !زعنن اواوسق  اوزف اشو رينو روق ارامث نو لم هلل
 مرتلاو لحلا نجار وفن 'و ةبافنلاو حس 'و رافنا مز يعنل اك ل اج/ رم هرئدعلا

 نم نودع عاج امم د١ لاتفلاا توفانسيو دعم نوني مومل ؟ودو ذل,
 * ةحاابو" بولغما نةسلاغلاىا روُمنل ا نم زم انلا خاب امر املا وررعالا

 ةروعو بان رمان ةاعئبو تزوو تحاهار من نتو رم اصزعو سمنا ترزنو مآ 11
 وينو عابنا مقين مر فحيو زوي غيور فلز يعو هير ان يرافعو ترزعن بيعو زن
 ٌؤنلاو ىعب اضن نيرسصو فاه برك د تاب ينو يحس لكن وو نطترغن
 تينومحا ارميا لع سو عئادوطتلا توون ىبملاعقلعب نس هدرتكو لا
 ميلاع هزنو رلع مزهناو مليا تيزنن ١ ورفناو شاصععل ' نر اذنلاو يؤنل١' لضنملا
 دا انتر نع نيدحلاو نحل غنت متونع نال اهوركس ابعل بقل نع ؤشو لغل ام ساع) ضن
 كترس ٠ لاب هير وفنو كر ضقد ركزو انو هزحافم او ١ ىبسح اى احازفاند اك
 تيعارا نم بي روسلاو ثوللا عفلاو كيؤُعل ضغت ّىل !ىكهصمد
 لل عامه واو لاعسلل ع اص سلم اكلات تطركلاثلا نب در اي هولارلا ه (ى او تبن

 ل ازا تيل انجح اذاو ملازإ تدل ميلا ب لطو لص ا نحمي اذ 22000
 مضلان يوطغن نحاولاى دولا تابن لواو ىلا الوفا ىط اهلا بلمشلا )د
 اهبسن قول رع :صسلاو ىر يقل ا الاو مباعو ص عوقد نب نوثلاو
 راقتلوانهاقو انهاه ئظؤل لب اطلاد تيكر ا نو قنروصلا تئاروعانلا هيو
 مرظو تلئل ١ ىبقنل ام مده ننحا ىدو هرسضيرب طل ان مو ابيب سافن سوح
 ' لصقنأو توتو هعتكر تسنح ازين امهضل ١ رنال اوسكار عن او مرعنل ا ةاونما
 هيف طير هس بشخص و نؤلاى اب لع دعصي ّى ل اكن لعبج و ضني عرجو
 سينصو هَل ل او دوسا بان ذو اهحرروْهلاو ناو لجل رص او هماش غبت
 درلطضو سال اءقيضلا عرغصل ساو داًضرِفاَْس 2. تر كلَ تقل ارا

 اًنورن ضرال ا رولا يهولا موْنلاو نضوخ و وام ا عّتكلاو نصر الام
 نيعلا شو ران تْوْولا واهزا لن تارإ ١ ةمطتلاو (َمِلاْز م تو رّيعلا ءطمْسو
 ْ هرَوانم اهنسو زو ضِبل له ريقنت كولا قلو باطل (رزصسمو تسال ١ تكُن



 كضرو نايدتع مان اس ن : ءايو راعنو |

 1 و و سر
 تفاثفا ىلا ار الإ ف كعقو الخل يخل اوونلا دار افشل ادجؤ ا ريو اس١ انا
 عسب توم نين لاد بنل ترم ويا راجي تعوم بانه لونا
 تسلا هز انتخحا وسن او مضت نم هايس ل قلت ر زهش انعدم سنو ل اع ماهتال ار عد نم
 نبض كد دنع "امن نع رع ل1 نك م اماوزنتو ٍدنحيو مزعل نع كج
 نيا درو ا, نه ادباو هرث انل او الحر د انبوحو منعك وتلا اهباصا اشلاو
 ادخن مم الا بلل حرت 0 أمد و شيم رعد داناامو
 اعلا تن ْ ا زعل لاول ةناظختإل 7 1 0

 اها يا وعر كفك 00 مورا دوه عرج د

 امو 7س د اف ا و ثلا نعي ه
 ربا بام ردت ءراقتاو متن ل اس كغيره 9 ورا ا كدت
 اهتز اوجح :هلو ضعب نود (ضنحب اعنا و اهري اغا جروس 53 7

 تهب حلا جام لزنهاوو ارسل فند عزعنلا ترعم-لاقيو متلو تفتح
 ين امس نانو ارو بلو محول وف يصف و يل هاش 1
 ومو ىلا ب ىرعاموعدد نيم خساياجب اولا اشلا وز كرغتل تن

 1 0 اًهَنال اوهو ضجن نر د سب 1 ةرنالد مودم
 _وضهو | ومس دله برو ول عب مهشير تل او.

 هتطئلافاصول ا معلا 000010 تصنلا ع تارا
 فك”دريعب ب ةراماو لاس نع د عرفك انلح
 دعرتهلا الخ وراد ١و ديوشلا م الاوا كش اندم نصتيضو مضل اذ 1
 هركب ن الؤارسا لاكيريحولا ذكر جف مد اوه ور الو ) لوح ا نم حر شجي ايو
 لام هليععسم ىبج ءنباو كلاهزسورعو مضل ' نب ١ عركنو قس عضال
 درح)] نددلنا دنع مديح نب او عقارب أ سوهح) هونحاو مهارب ١نب بوّعصبو ىك
 0 انو ىلإ 11111101 انصر ديعسوب ار
 د قيرطو بعص مكرم الاركنو ء اولا بوشس

 ا 001 جوخ ناو اهدا مولا
 وركنمو ميه 0 'ًدْص ناو ,لمح ءلانث و
 قفل ا او ران اهفتسار كنتسسالاو
 زيقصح مال لق دصح فضالا عالم او رولان نب عم وٌىافنالارم
 ايه رت لاجل سل عن يرفع الاوبرا لتاقلاو الار ر اكن الا انعيلا
 | دوسوزحاو اًسيبب غرم ميم اسرع ال او تناك ن زول يا نس ملت! !ريكنلا 0 11و

 امو مو شوراع او شع ١2 بى ل مبرد , 1م

 طاب ليسو مربح او ع2 بالم عرغسصت ١ عطل ا صك لاو او كومو هر اعد اهو ظ



 «نرم ركار/لريص او جرت رمل او بن: لع 9) اهرسسلا  وووص نم ف درب و ) دووسساو صيبا

 هرم ائلاو بزعير ريع ١ نا ايرع عج اللا ام ا صو يبكلا) ببسح از مو بل الا
 بيب الك اير" ةرير جوا بيذلل هاش اهم طبيرب ةديضم هروماثلاو رحرؤك شل او

 ءاسو بغت فتور د جرتكرثو ملا زومانلاو بيدنا اب داصم ل (ينإ عجب
 مرح ا بانا ميلعى لا ليج اوا تازهبعمعزك عفو دعص ملل ى ا ّئ يو يلخ

 عع قيمعد ديني عوماعرهسو فقولا زن نييزألا نم اجر اخ فييراع
 صام راما طم أ راثا هلآ امم ر ارت نا رز اماو تاير اخو بوح ا برق تابضفت وا عصبلاو زيي وخاوجور اهنا ح1 | 4 ةشعم الج زب تاو دي ل ل
 رازنص صم : ليوا 0 او رم حط ذو ةأشنلا
 هلا ربعنب متاح مزم يطصم زل ا_كامخاقسا ل شم ادنمو ميا يعن مسن او
 | بل اًهبو بلو ني تشكر لاو سلا دبجزب مدنا بكب فسروب ليز احن او

 : , 20 س ||ايتلاروطمابكر د ع ارير الاكل !تييلا نو عر اص عرفك ب اههسل دو ليسو
 . ْ مسشدعام لاو ليم و يزعالاو لن احن ثحال !١١ ههومو نيتي ام بسد نإ

 انرلو زير اب مبشنو ديعولا دنع تبوصلا درع متو مام ٌمفَو اًصعاورْملا
 رامئالاورسالا تري اومنو نايضُعو ١اركشسالا قلب ال يل ١ نال معد ١و سنو

 لبد البب عضل صموح اون ىركركى زو ىتنحولاار وثلا ىاونوع طوطنح
 رب ان ام ار وير انوقو نيم ر اطلاع رعاعشيوا نأ اياوضلا حاروتسلا
 6 سد لاو 5 مكر ؤنور وشو ن ائئسار

 مىلع هللا اجل ارلاع و ىسودلا_د_عنبلضطرول اردو ارجبج روئد بجو
 1 00 همم دا مدر جهلا اهيراسو
 هلناؤعل نامعوبوتلاو دو لطم ]يللا ضدز الن ءطوسرطلا لوك
 ١ || ر وامن واملاو رجرسلاو رام ار ويلا عضوم ةروتعراصا١ ةراطم او كى عاعت
 ' ن ةلئراو لود مطايبونت صل ابوبو وي اركاب ىلص" !ءبكم دقن نه نو ود انو
 دهسا ر انتساو ىونلا بث ىلغب لاذ هرحاشبلا رود لغت لعتو ١ عا يلع سيل
 مز انلاو قيرطلا جو دررج زم ئايشل نيب عضو اهو لَعلارانلاو رعاعش
 | منمووارلاوةروش أل سل او راو رودو هدرل سو ن ]ندر اؤناجركؤ تمر
 ' | تايركر ةروئااورونلاو ريس ملع تلعب يرنو لرطلالهارانب اٌويْصتْسِس ال

 راثال هروي حخاارونت مشار وتو راون) عرف و صالاو ادم ضيبإل اوارهزلا
 هروب 7 0 ا ارعر 0/1 ع و
 روشلاو روطنروتن امر وتد رأتئاو اهلا فلاب ةزوئلاو قسح ار ؤنالاو انص)
 رونا ةال او كلل ابهسن ى وب رئالال ءاصهو رعشلا ناخور علَسلا روبصك
 2 "اوه ٍنائِضمرْؤْنلْص 1 او ضلاب نود :بباوسكر اويل اك سِوَرل ارم
 ةر انساو امير_ونو اههرر ان دع و تعد عْسِلاو زسكل/ رار اوبو اروع تمر انو ولولا

 ىو تمدوتس ١ اذار ازب ئددو سنو ُضلابر ون جإذهل ام فنت ءر لون عدو



 اومن! اوروثتو اورانو ل الا .لوص ىهدرت ئعنض ابن ديد ى د لحمل رين
 هز اهعس اما شلام ةرونو يوظ يلع رانتساو اهورصب !ديمن نمر باو

 كاهل ابع نير ماع مدير ةربوتلا ودو ملص ب ةرجوررظب لجو ا عدعم روسو
 نارعام هربود نب للاموخاوهو يأ هص هربرت ل ريصو ساو سو د لم و اس
 و انما بط علوا نال يب ارلا نبا عش ٍءُهرر اراثم لا وذ وضم يحات هيون

 بؤدو نإضلاو عانعتلا رانل اوئبو وجر ١:١ اهب ىرشرزل هيزافم ىف ىيرطرع
 ىلنناكن يكب جال ١ لاقف هو دشن اكس يعل ورم ميرم رب[ هت نور عونب ارسم
 هللاواممو ياس ةروانو دانلاونب مل ]يهم عش 3 هوجزم اان ايم كيوب
 ممل أ دح اه نمت لا بس يمر وا ةبئادعمكر ونهم تقاذو سيكل د

 نيوربحاو عزب هنا دنع نويرزلا ورب او روسو زنبور املا ءاملا_و رو
 لجرلاو هازجا عكر فيل ارمثور_عاشسلا تومبوي نوسحن كو ن ابرج هقنا دمع
 هرعجررل ]ف عنصوم دمعك زم او انام اعصوم هلو زخ ليل رهنسس و مين الر جر
 روصو داس الل مونعل وا رب اهصذو اهو ءأم نم ىرحي ذفان نصح اق شدو املا
 عساو ئتككر مث و ةهشلا دج بزل او رب اه وام ا علب عمس و عنكر شي لوح
 بصنم نهلفورهتاكرمو اقرب مل نرعلاو ملاساو نرظا مزلاو معسو مياو
 تع انلا قربهتلاو نيكل سدر او لاس مدلاو (طراو دعلا هنو تنهس هامل او لح
 (سهمنلاعولط نموا سهملاب وغير خيلا عوله نوبي ام ايضر از او ةريزغلا
 كتساوريزلاو ليللاو اشْناو صّررو ا 2ررازخاو صنلا ؛وضراشتناو ابوزعلا

 اتئاب نس لهساو رطسو او دلعا ىعش الث صبو رار" يلثتبو نونلا يس
 أصر ام َمْرِل_ر[سناواوملا نازبالاو تاوسلا دوه انئاو دانؤبو طسساو
 صانلاو فانلاو قلطتس' نبي ناو لياو يركن يرعاك د عسوتن نب 'ر )رو

 27 نان ترب ايزل متلخاو ةوعرلا ءهئاو ميبالاهييعلا تتوكرزلاو ظ

 00 ا ليصل سم شالو قابلا ظ
 ةعرشم اوا لوزرملا ليوطلاةرزل اد ازمؤ اعن دقلا ان ذاع) وجرب ايزل اذ رص

 دك فر 0 ل دلل اس ا
 0 ل بك عسسل

 آو يصقلا كلان_ورانلا ١ لكأ مامطمناو نطو يللا سيو رجال
 درر ه0 رمل تلعج ةيرئ او هيرو لين بهوثلا تووثو د ايبا بسوثل ١ لعو
 | تيرطلا باحو نإزمرإبا اجاب رولا قواعولا حيشنحلاو محبو بوثلا
 هللا يلع ني ريحا روعجوب ١اهرم دادغني هروب طلا ى يضاو دو رج ]و ١ ةردصو
 ٠ دوبو و مسيسر أف نورث راع ع وسم ل كرم بيؤذو ى:ماغ قبل لبحو كبيرا

 ىن ار طيلقلا نلحلا يوكو مران او ميعب اينو يشعر انس او نون ثاد وانو

 ىلساللو كنزي و ديم دوعسم زبري ى يسع نب ماط نير انبو ٌتاتككر ان نب واه ةدرب
 واول ل ب تدك الطب راب زير ع ا] دمر انهو تويباعم 1 0. 7 7 ا 9

 ثراونتساو ةراامل_|عافلوز انلاو هزدوكر سن هاّملو ءرعدو رعزو١ هرب هأراو |

 يبا



 دس مسوي ثم تا

 ”ييزسا

 "تارا جوطلاب هروالا# اهريومو !راثل ةرالاو راغب تعدئاس لب

 ' بانك أبولاو رلعاو مزن هراو او سرك طبخ ُرواو زر ذءد تفراو
 سولا رولا رياولاو بمولقمر اوال ا رسل محول ه ربو ضر او نيطل زاك
 وو هزد و كو ربو )و ري دوهو د ابو! اهوكو تن ]زال او: ليالا بفوض" الرج أ
 تائب نم تعلو بازل ا نولي دع مراغخص ةايكد ١ نم, ب ضربوا مش انو ١

 مق او ا شسصوتو هرشت لح ١و فلز! ل بوت ماعلا لارربو و ميه ارلا ىاربوا
 روي امو لئف هزم / عنيت هن رح ا عنىنس ببال او لبال ذو جيريش ل اهب لزم ل

 بيو دو رولا مإيالا نم هزبولاواضصرالا انعو ثيرال ١ بحاودلا ئمأأ
 الو ت اين اريولاو ةامارسول ١ ماو هزانو داندو دودو ع ءاعيو 2 ونسلاب
 هيج ولاه اال م »'سارابوب تمس وسي لامرونيلابزصناتصررفو
 ترو تون مرولرل [نضيألا يع ءانسرجنا ابريل خا لايت ثرو اداع ابراها

 مضعاجدوعت ب اه ايولاو دحارب او بابو نويعد تتانجيزينيو ماعتإبموسإ |
 _و .١ نصخت رد ا يشم نب !ف ري اعلا 0 هنربور رول م اق ايس وو لايت ن وكت

 سزكو تهل :لكلاةريوو نكشيبو يراك خيش ليلو يا نب ارسو و نإب هع سمح
 ورلا ٍجْمبو زب ولا ءرادنب١ ماس[ بانني ال اقبو شو نءلصرو مابلابو او
 عرسولاو عرس اكرم ظل او لحزل او مامن ف لوو ةخرع مومو درعل ام عشب لاموا
 هريوو هور آر داو عزف !لحرلاو مزن 6( ارثو ىيعفتب ]مح رو ابو مس منو
 هعمب لو حابيو ميك اقزت اول او ترزنف عموا عباتيلازئاوتلاو هاا ضيق لام
 | توكيالو عباترابوو هر اوم مّريلر و هرابخا نارتو او نلعافك نينلأسم سن
 هرباومو :لمجاومو ةكراوم نزوالاو عر امزيب تحفو |ؤا 0 ٠ء ايش زم هيوم:
 رلص اول !رب داريالو ازبو مقابو (كاصوبؤا امويطؤبو اهون موصن نأم وصلا
 نيوناونم ىارتواياضاو نوثدو يرتن اواو تكا مرن اوم زلو نول نم دنال
 سبك اوّسلاو معلا ورم الاد مزفلاو ليج لاُفْر هلن قيرطوا فدرطلا َسولاو
 ةيعدرالا ف ىزيول ال بيبل رم هدي ةلآر توي امو ناعم !لكن بي ابو مايرالاو بسلا ب ةهطجو نال !الع إو فينضيرعو كرزمم ا نيبان باحد طبالاو
 | ا>افنتو طلغتو حطو ٌىدَس :ةىطو نعطلا (لع لمعي هقلحو ىزحالا

 الش ارسزعلا معو اضيبلاوا لرلا ةدر ول او اضيبلا نصر ال او ىعلاو صر ؤازم
 7 تفرح ليو او ةرسعلا ده عل يساو عل ءركم ل خس |تاقو درول رونو
 داو نّرغلا ثور حيز ضم بصعل او رض شح ا طاب < و رعلاورذعم ا
 هيرو مل سلا و هبنر الا نربابو نما يتعيو ن اسللا تنك صحو يك
 1 ر ايا انولعبو ىنوفلا عرش كوي نولاو ربو لكلاوح ةييرعلا سوقلا نم
 ىيتولاو دسا قنعلاو بصعل' زبوتواهرتو اع ولع اور تاه زوو اهنو او
 ةرياوما اذ عب اهّرمو و اهزنو د ءالصلا سدو ءرق !ىشلاورتولالصريواو ع
 0 نارنول او بلآ/ لع قش أعمالا كوزحالا مر كدر ١تالوا (ييبل) 'بكوحا عضت

 | رقم وملاو مالا ٍضرعزيبارتولاو فيد تل و ..كيزمم سات ولاد داليب جت



 0 رح دكر ون اروح - يزيولاو سرب, مات 2

 رسكلكابز اولا :مسالا) افون وهو شود زد وبم ةلاثو مرككرشو دو |
 مواد ان د هرس انو عينج انما تناوملا مداد ملل قرش : اورشسولاو سطو

 ”تفولا ةايم هد اهواعت بانا للك ىذلا توا وشل تن
 روكا زيف بالمد عابتلا ده هم ساو ما فصلال ع رش تلو خت |

 بشن ثول او روم دحاعلا مدزتو ىشاتملا مو طش شاوتلاو ج.ايرولاو 1

 الإ ترم رويم اسمو ا عباصا عبرا اهبل عويس لص ءارويس د قدا نم |
 محو عم عجل خا رامو راوض بنو نكت انس 0

 0 رو طغاسإ رو نواه 0 ا

 م شو س]ت واع ماكب نلوسإل 7 ا رنص
 رنج زعاوزل 2 را اززنك هراثولاو هوارعلا زوالا

 ط0 21 لج ا

 رولز نمل زعل هر حوو دلع لاير طإوب اك جيا اميل !و اصر اه
 تعبملابز جولاو اجو لاّمياللاقف اعوملا هدواارجزد مسوق ورجو او

 هوط نفل ورجوو ىرجو  جاوتعو عميل 4 روج عملاورسكلاب ءر اجولاو

 تنرص 019 ةفلحاب "بيل 10

 ١. لش سروالاو لوبعك مسالاو كيان معننسا ارجل ءرجوا هرحأ ثرجدو كحول
 ىسواعازج ت1 هكر 0 ا ا

 3 ادم ناخوص مبكر [ييلاو سيِنمر ١ تدخل عسل ى زحو و ب نو

 0 ١ ايضاطن الا طعلا /خ تضوا صر اك
 اي عر تعد مارب انرهس فن اذ جوملا درو اسما جرثعل وو

 هرجحو هاو او لاو طيغلاو رمل اوه وزجولاْرعتتسا حدو بت جب درخونورجزع
 ىلا لح ذخاب فيجب عج مامطلا ١ هرجولازحو اورو رضخ ارجو ميس د! فوم 1 3
 كليم دهون عمو اح تفلت ىح هارعاو | هم ءةضتو اردو هز دو وكلا

 1 ا و وا دول ”رشلاو عد لوو

 م زكو هدفلىك -و ردو و لاب سبب د اوح اردو نذا تدر دو

 دارباوهو بوزللاو اًقمصلا سر دوبل ١ نوكي دنو طر ون مإل ار ووروأ

 كو ابرؤلعال ع ررغصإ | ءملتلا رخال انس )ذولا فيادبحام
 ترتر عطو نعول ه ردو كود ذو عفا ةر 7-5 اب رع اعّمجص نم

 عسبكلا هينوكهرذولاو نائفُشلا ناز دولاو اهرد 2110111

 مهو ئؤتر دولا ةماشن نبا ابو مفشلا ةظبلضلاو ىلرلا مديرككا وار او ردولا١

 هةر ون هدو لصاو انف لخالد فاعلا غذا و ةنززكلاو ارد ١ نكن أنك

 اذ اش زو لبو ا لعاذل اهسأنالو هر وصيالو مينض اي اومطن امنت مع دعس

 درس ةيادهسكر'دوو طاتخ ا هراوف ضلإ "هراذولاو سلرنالا شوككان جر دور

 نيعصائربرك ف لور ولاو بضخ ا ولا ورولاف__لرولاو ءريخ ا هرولا نارؤص اهو
 1 ا طم نم تق دس عطش[ ناخت تق الافات



 ه لكلا ءو زي راب هتدادرعاب ا ىئلب مائان اص اع ىوكوضعل)
 دلا(4- , زويل“ مع تدريلا ( ١

 عتابا | رع نول ري ياس ادب رعل بد دط لد 7 دك حج 0

 حشا سلو غربكل] هةر اهلاو لمشلاو مال سمن ابرزولاو مسمعلااو [هم او
 رزومرزوو رز زود لح  ريسالان ايزو هعوكهززدو رار وا جل متلا امن او
 هالووو رز ور ومولد شث١نوكهرذو 2 .اورسكلا ارارورز ون ءرزوو
 ”وزوب ]بتل هو اولو جاوز ال١ تاروحا عت ار وزان نعجرارلسبو يلعر فلا
 فللااجربزولاو رز ود ىعر نصل وع بلعاحر و اه دس رعوك غن ارردو

 ءملاحو ةوزاوو لرزوتساف ماوجو هرزوتسارو بار نبجمو هلش]ج ىزنز
 هدرز و يسال ته ذو هزرج١هرزواو ارز وو رازو جنعدو_رسكلاب ةر لوز

 رملعو زراولاريروناورزول ١ يكرر او هافج د هئتواو ارز ءللمحو
 شولا, اه ١5١ راشيل اراصّسا ىّدعل زوم يعود اشيبم ام شنح ا رثندو
 ْن الد الحد نال اسم ىلا ءرششوم او اهرئيْؤرنو امي اس١ ةاملا ديري اذا

 ديول ارسلار صول )ل شنال ىف ةخل سيّيضم اس ولان مالو شم هلا نمش راك ته ||
 تعصتلاو اسلا ةلاستموأ نيللاو ملا جسد: ارج_رثصولا نير الوم علا صصوالاو ارلا ةددشم لوي عرصولاو مريصولال تالت نيتي ئذل ايضا, |

 عوجي نإ غع زم طهلاو دساف ماعطزماه وجي حير نمر يس أمو انعم ا :يفدو اهون
 نبل ليال يعز يف هسا ضولاو ا طوو موو مورو و بخ لجوك و راضو (
 نيلاب ارجو صفو هو دنغلا دعو يرطولاو با زعش ري انأك را

 داق ّئرع رض

 تلرطو بيض ديد ابرغلد اذا ثانعو ره ايف ةجاحدا دجاحلا كج ر طولا
 معلم نطبلاو ني ئلا نال ا وهو )ظ ووإؤالصاو نم ةزنعكر طور ليوا ©
 لقت "لو يور لا ف ومو عوال او رعيولاورعاولاععول 717 اًدصرعولا
 _ارممووزرعو ف دعوو مرككن اللا ءورمو راعواهروعرومعوا جيش دسلعو
 واو عمر اص عود و لوو لهجه سر عوواروعوو ةراعوو ةروعوو دكر

 اطركوتسو ءللق ىثسلاو ملال عوف عبو لعرل او دعو ىف ١ ضم او هيلعيرعو قيرطلا
 ههشتلحرلادر تستر الا ونو عاب ورع رعشم هيرغو اهلعو هوار مئرط
 نصحه ءرموو ليج ءولاو دج اهزكسح مرغعدو رعب معو و لل معد
 ل ابو لشن كيرلا ولعب وركو دخل «هروصوعو و ا لركلا برغ

 اهئ اولخداورغواو دميول هرجاملا عزعورم ا ةرش «هرعولا عاتياريع ليلغ

 دعك هلرصوو ربو ظيغل زم دوولاو هوارولاو نئعضلاو دمج ا كيو نعول 95

 سهول او دمحم اد ]غال !ننعوتلاو معو او رلو ارسلرعنب فيرخلاب مدعو غو لجوو
 او بيطري ىلخي نيدلاو بريم م أح ا عر ايف ازو ىمّرن نمل ١و ءانصعرل راع ىوشننم رز
 وهو ذب ٌمىجوهور يزتح ا و طيس ايزو هالغاو دكسوال )و مغوكر عئص

 ار ال (لعرتا كرللا يوب ناوهو ةأفوس ١ يازم ! ل ماعلاو هاج اميلاو ىراصتلاس موذ

 ؛ _ لق ةروعوو نراعو زاعو موكل لاعبو بريح مشاكل عسر عوو سك مالت و

 هو 7 0 46

 را ل سوف ناو
 نييردعلاو سومر 0 و



 ح٠ ريو و شيح ا زعوو هلل وماراغبا عارج ان 2و امنو
 3 هالو و ادب م م ةعيبرن رو اطبع بهلاتزعودو
 00 ف زينغولا نيدلا ف هعصرل !١ شيشن هايم ثار لاى ءام ا قشنيل 6

 فلا ر فول علا خلاد هي مانع اص واد اعيملاو تاهيل مزعبلاو
 رلز موك كل يفوت ءنو وهف اناث ىقازمو ضصئاوزفناو ةرثو ازوتوو لالازمو
 ا ياا هرهوو يشيب مل ةرموو وضع داش هل

 ةرعاولا ةداملاوىالل ا ىرتولاو او اوف 'و معطُم توثللاو ارو او ل عج لكا لروح
 جيجل ارعشلا رع ول ١و قس هيعل نم ضغعس يلا نض طرالاو عب يطغحلا ن ذهل او ]ملا ْ

 هز ” اوم لا ولا نال دواجابوا نموت لارع لاما سارا
 اياز الو لستم رش كو ةابحلاو هزداومل ادلاو تدع ذ!ش يقتات ا

 0 زي اذا ادم ولو رواد ترم كس ئلعام | ترو صوعلا ْ
 مان وس أ هقح بلعزووئساو عنكم نورداوس مو زابجوهو ميلعذؤد |
 باه ذد نادال 'كباقن رف 0 اننصعْنيط ود توا اهو

 2 ذوو لال وس لو جلا انفو هيوصمو لحرو ديوك ورق لكعمشسلا | 1 م

 ةعرفو ا راقبا اللرذو ءاوزاَعو 7 01 جرمف هذا اه ةوو 1 ا ْ
 داقيسد وقود وو وب 2و ضو و اور وؤم لعب و ةرتوس ىف وزر ا دو ْ

 0 سوم واود اشم اغلا ينعب زووم | ١
 1 0 وت سور اشكو يصلى تعز لول بلو ةئارزك  بإيسك |

 توقضر اقولاروعتتلاو نر هت اورغونو ”هردرسن ثوار اقوو ةراتو ملكك ود |

 له و روك تدر ززو زومورهو سرونكر رثوو ققووز اتو لخرو واوزم”كوبم الو دنم |

 ا حرخلاو بدل نيكستنو لجيل ارووتل او سلج جروقوو |
 مظعلاو ملا اف نوت مز علاو) هولاكو تأسل ادن عدصلارفولاوراثاعا ْ

 0 وو هرتود ١بارلا هدام و ١و هذولا 1
 0 را ياو 1ك هسا لعل رعد لولو ةيوك |

 0 7 اقرا الط علا مندي احم !(هراغصوا
 موعلاورصذ ةزئلاثمو ريل بعالم أشل ا تعم وار وولاعا .ر دكر
 اا غج بيق رو لااا د لا تنيوو يلا عشا ياو
 نيانيعلو وو شم دامو اقبلاب و روصرلا مكتجرم لقأعلا بروم ان رول او

 ع ةرثم اود للا 2 108 سيح ولا وزعو ىارقءا وص و ع
 تارلوورولوو_راكو اورو ) الذ نكي ل نار داطلا شعر كحولا

 1 دعولر باطل ' وو اولا فرح سلو ئاللا عن 0 ا

 00 او لخ دو 2
 000 ردم ماعم رول اور ركول اد روم هرآو ولاو م لصوح تالَس ١ كولو ١

 فوك ى رو فان و) دعلا اكولاو ز دهلازم ببر نهئلر ب ىراو لاو ارك ول اءرعوك ||
 تاككو ءاملا ىلا هدروملارضلان هركولاو عتباركولاو نمر الاواهيومولا ةييوُس |

 ' ررند



 ولآ 9 ا
 سلوي ال ايدو ميا نار هوو روم او (يشلاو يللا ومو ر ال اكب

 عروو هب ب اجسام وب د ْ
 ” اناو | يخيم هنو ع 0 'مالعلا تان كك 00

 001 0 تا 0 زرع نحمل ١ اعلا

 ايسر (مرجَ» رده ور تلم ناجل
 نير ل اس1 دل 0 اًسُمْصلاِب خلا 7 ايم

 01 رب و جىنيعلافل ماو

 م 0 ص ذرشسل هر هل اد ةرورم اهو ً قو |

 : سا رعاه ساب ىلع هي سوم ةرجمم هر ني
 31 ارثكلا درّملاو اشم محال اوا نسوشسلاو ْةوْرَج 0 و سرا

دب يذم واعز وخل انو هارأ لثم ادم داخل ارثل حو
 تراخإروع ن

 0 ةولا ب )الو دوس نع 0 االو ىب اعتب عبفو لت سر

 || قمح به اوماق اخ اهب لعن ملغ اعف اهنا هلذو ةولاوا بوود حن و١
 أ ناقاي نيرالا نوبت او لسا باهي دابعو هج ويزعم

 ًأهرطع ايلا يم هرموهم نادأو + بيضا ئكريعبلارمهاو ابيح انس زمس
 | دويملاو ن .احمز ايفسيناو دوس ان نارا 0

 لونا عريبف م )و عب !ينهدك ربع او ,سزعصلار اننا روتتاو توبلنملاويصك

 0 1س ولا ف عربج او مسا مهو اكو سبضوباو عد افضل ١
 تماذ ريب ازدك رايه عر به جاف د دسلاب فوج ةعتحاخف يار ترو هيأ

 ١ دور عانز

 1 7 جا دويل 2
 ل تادف دم

 ايل , ميل ٠و ٠ لاو مدهل مدا ار لوملارءلو

 2 اب ىايزالر دايس ا 0

 7 الط |. مبحاص راع + ]جو عدا ارم ايو 070 1 ع اردو ليط ن١

 اق اا لك اشان تاس

 ىلا دوكيبيلا غلا ئاهرت م اريل تعوص رض اما

 يتلاو ضنا هرسكلا زا وهو سل ار أ رتوش مدلعلا عك هدمها |ر (ب

 2 7 اكم نعيم اليتعا موصلا هنو مريع
 تامل ا 0

 مصل او سكنا 0 ١

 ودو شوى اع رهو ءثرح ا يه ناي ا / ام كد كاملا لع م جورلا
 كعبوا م "جه دنع دتيقاو._ بيار جابر زل او مرد حازم ريس ولا 1

 0 0 تت را

 ابا عريهح نما رعت عند جرت كركم

 1 ساو دورز برفلمدراسربهو وضلااو مارح جفرا لوح ايو لغم

0 4 9 

 درا

2 4 
 ها

 وكنرهلا

5 



 ا 70  علصمي هاكلعرل ليلا بي ليل اع 1 او ئءاوا نا روع ا اهعو ورسم و ل ىطواارم 0 ا يل
 رجلا تاجا اداب عاام » راكنو | رس !نةتو رايها مر عر ١و 01 ول «زم قيانلاو تبادل سلا دال الم دلكلان م مبتمل | 28 د قد الدحل 20101 < قعنيشن هيج الل! تح او م !ىلاو
 1 يح انهد ىذه يراو لاا ومو مون نر يعو اضن ما
 #دردرتع انزان اش وحاو ىلا 4 هو در رش يو ب عي
 ربحا نم سيلا اينافوا لب اواع شيلاوعو ةدلصل ال كلا تمم لا ا لس سد دج و هدا جلا ليس اود وت بحاللاو هرحاهلاى انرس ارا رض ب د ملا هدشبو 00 لاو ز رثعر ابل نىضد ءرخأبإل او رجال او او رمل ١و تلعب ءواريعلو ليد انع

 ئمطيلعلاو رو ا ني سبسابو نييزصبر ف 4 عسالاملظملا وفر عل
 زم او ار داقلا لهل ذر نصل د 00 ' جقملاو شحولا
 م ١ تراك ماحو رتولا باتلكر اوه و ٌر ارا نبللار باول ام

 دك الوؤرز نال ناو عقمجإ !سيعبل 0 جاتلاو فوطلاو
 جو يعم دلاؤنم يشاوذلا فنك لاو ب لاش اردو 0

 اهو ةسسلاو 0 58 ءلثلو 0 رعب ب يلا اند دكر
 رثثع ل اعتردلا ضر ومو مشل امو انو ا و

 تي ااا جا

 تأايلاًمئم ن 5 اسم ل كي اه دام نع هلم ند تططسو ن نمل ه١ تنشبو ا مل الغلا

 لع هيالص ماس ام حلا عضو ليتر جاف, بصح رابح[ سل الا .هرطامو نوم ىخاللو نودنح اصادحالل اقب وهوحسو ناصح بحر )و
 'مزازمو ابلا رج اعمار ا انورازحاامللاقنر
 سلا و نجلا مشتلابرار للا نضع ب ماعلا ا
 إب نى هس ب | دك 0 نين وامذ بز بنكي عرجتو نيلا اعنص

 ا د هج” . م ددعو او ذإل |نم دهس نس
 ام لم ومملا هم عا تسل/وو يصلان مريم !!رريغصم رجال ١و مع نب ١
 درت "رو او دعم مزالر يردهو اددهو آل دقت سرعت 56/دن/ل ره عزو 0
 رد اهلا و امد اقررها ار دامتو ةردهبى ا لع ار دع مدامدر قلعت او
 .طقاسلارو اوردعل اورورم ا دعب كلذو قنقد لفسا و ه العا نخل ١
 درهو و اولا كيزو ىسب اوسبل نوط آس نرعو بعلو رك دره مد

 ٌمنَحل ضريغبل 4 لثل ١هكنو روش شب ع ٌت”وصرّرهر لسه و ار دق درع مم

 ذماوا ةنعل ادي يسعي عيل الل عف او وير فني ”0و تلكد ميس ل بن |

 ص



 حم حرت - د ضي رج عل نات # هس دعم دسم وها 2ك

 قر داهزمر او مو نآوا دج لاط اجدهو ايرره تُّيسعل ءملاو هروغ 6 قشناالاو

 دسم اريإ ب ١و تاذكلا ىلسم نول و ماهيلاب داو وا عب اهيدكو ميهانتم ت1

 نايا زك رعم ا نب هلئاد 2 رلنل او راهو راهو راده ١ ام اشار

 رض يضر قس رو١و لبن كلا هدهز جو دصولائ ول صعبا دبي ةآماردعملاو
 لف ارتي طم ا روده)١و اب انئل از ح_زحصاع م و تطقس ارو دهررفيرسر

 للربإ (ث احا نبللا لوك يعم اد ابماظعو ارجل ل حت شم ىلا ة ل اطبلعك_ر كر وألا
 فكيور ئبللا مر لوقفو لنإز م لجر بتعلو ر ويم ا نب يرعنب تيرا بّسلو
 كرز امعبصل ران امك دبل او نلر مارال تبث كالاسالا دونر ره ت يبو صعب تعم طلسم ا نايلالا نمركد بنى او رت سانلالعو مان ىح
 ءاطنحل كرك زعل مس هلك لي فه تدل ص ايون ءام بلع بسيد مم دز ماه نبل
 رده ريطنم كد دهم هللا طقسوا ىورلا شكلا *ركرخ ردهملاو لط انلاو

 رادوو نرهوررهو ر دهلجرد كر ده هاو ارارّمي وار دهر رعيز
 ولورارررمو هن زهد نيه و هر ادررمو تادنيمو تاير زهو هر ا يهو زر ادهر

 مركبا ةرلإ ةجيخنملاو ملل وع هزحزعلار ده ترم دييشجاه
 ار بر هو ره عه هي عرض ترسو تحيا تركذ هيد ذبل «ى شل
 هره مو ح)) الع بج :ل قزم حاب نود ةدوصوقيو ريفي ي يلا بلك اد هك

 ٌفوسو بوكر ره عرضت عرس اره رو شلاو تبوجصرسوملاو ةلوص عهاث 30١

 وزرارهوا ترهدوو ناك ,1> حا نملمالذ : ىو لرو ره م عبلاو
 شع تسكت
 ادلب ارح نم تبرع ريل و  دابعؤب واح مرس مرام ماو نانوي اللاو بيرتعلا

 7 00 7 وهم اك 221 ص 0
 كانا جربزكر عر او اهرصر ها ملا وهاك سالاو ثنعلا لاو لط ايلا ع_[[يضلا
 بنعل ١ دوهْنِع بح/وم رس انيامو نعسل رم بطروهم او للام ا ارجر ظفلب
 ىظو هه تع مس يرحإ ةا يكل او ١و نسكامرهرج اكءاشلا مدير او عرو رن اه
 فكرعت لحر) اوك, خىشلاور هاك اه>رواو زان |[! اهاعد غلاه فد هع د اكح
 او رسال !|ميزو نانضلا توصو بسر ا و دنعملا 'بوص مب اكح عه ما )و

 يلا

 دوس نيبو الا نيب بر تاينح ا كبح نم سجحو كرسيه لاو لط ايلا خ
 مول ل نإ نميز ص حر وهرهو رعلسس سلا رس ا سم مان حاس
 راهب نصحرسك إب نارهو دب 523 نويل ع مسار ور ر ب ةءربزم اوه توب الوالوف ندث كو ضّسيواع رم !ق فلتن و هب هبل اراصوبل اء ار رت نبا نكرلا

 1 اا ص ساما 1 تسال لاو زشلا ترام ركوب نيب تاناؤرهإ ثم هجر فره لاهو |[ | محموس مينن ايبا فمر احلا نشك م قو لداو نيركب نوب مونرعحلا مقيو يلام

 أ الذع نارشلاو توصاراروب و |مدهم دهب م ار رهو ردبيو هو بصل سس

 اهش لبا اهلج اند مرول ال, ؟و ضل امر اوملاو ةامرهوءام ا لا اهو اع دو) نعل

 رشات يدب ااب_لافست فلكم وس قمع لراس

00# 
 يك

4 



 هاا ىامعتسيو سضترتع لاي طع او لاش اير اط نم 2

 0م ذا ذا 1 أ أ أذآذآذ]ذ]ذ|ذ]ذ|زذزذ ذ ذ ذ 0 ز ز ز ز ز ز >7 ز> 7 2ز ز> ز ز ز ز > ز >1 ز> ><><><[>1[1[1>1ز2ز>ز>ز>ز>ز>ز >< 7 ا

 نس سس د ع 1 و يح م ع و م مل سسسلللل يبلانا ا سنس سس نس ننسيننينيبيببيببنبنسلالا 20ل2لا1لاللللل

/ 

 لب ملا 0200

 ورمو١ ىييرزي دوا نملإب > تمككو سعانلا سدنو نسال جرمكر مك

 روم
 أب ورم هرزعب اصمل رزه د رزه ركل ادتالا سحاتهو لا بان ذ
 ضرالا ورب رهو ب ور مموهم تو ةرطو اهيدش) :ةعزلعو واوبوُم مررطو بنبجراع

 روز ملحبو هيو رينو عيبل ١ راغ١و جاما عرس 8-0 2 دهم
 دلرجو هر زهمل او دوش او ئجالانوضلا امر 00 رود

 لئذمل دلو دو ب لله عفا اوان اوتيب ن 2 0
 ير زيه د فاه روررمر :باه الهانم مخ 0

 رموز أو ماتلا[سككاوهو هرزمملا رصد 1 او ٌفيعصل١ سلولروز
 ليرات ةروكرافو كاتس اره ديسدافرب افراز: تاع ند

 اظكما  ضلاو كول امارج و دار اكسال ةاحلا سيشكل
 0 وةرلبرشللا ٠ 0 0 دون ب
 لاوخالاو ماردلا كئانارف معد مشلاب ه, سلا يخصم !رغصن مريعلا بزعل قلرلكاب هو

 0 ا تلا لا دواتسملا هتوف خا فر اعلا ابو ار ناي

 0 انم_راشرلاو شا شن اي ابر شوال كنك ) فيعص
 اير داهم انور قف رونا

 كر لا اوقو طالازم طل الص الاواه رمل لمذا

 6م وشبه باوصلاو فيكشت روسي نضام زال«
 ىشل انئطعو ان وال او عئرتاو_رسكلاو ل1 برحلا حملا ىعسزجر/ )و ميم اب
 ميا بو مق (راكى ننىا فطغيوا ءنونيب ثيم ىرسكو ىو ضف بطر

 7 دع ملك يراسل اد داسصرمل ' ولا بوصمل اوه ارق و

 ترو صو تكافل اوريصملاو "راصبل ا اصغلار نوصعلاورص اهملاو
 7 امدسالا

 انريوسو رع اوباو ئف درع و ىعب ام نب

 00 اهو لاس ذا شلسلا شوطا هزصلا تطوع

 ةرجاهلا ةاملاو لولا هوعيش اني تروُفل سبل ١ تطعم ناسيم ضر إم تو ىار

 يجر مرا ٌسعيشو دسم از وجل او ةيهارلا نورعيعملاو ىشيطلاو نزح او راو

 اوّوحال | ّضلا (ولعلا بررعك_ر وتم مل ١ ناكم ءءرفتشاك تالا

 مين امو محو بر لعرلاو _ععورسكبو نشارا يهجلا تعلم عمجو هلا

 0 ا اوارس اعنلا ]دعا كه وكمل و رييمو تيجى ا هركرمو

 ظ و ١ كيد كفيرو لصوم ا قوت هيحان ةدهش مر سر اكهلاو نام اان لبجوا خ
 52 أو دنع كم كقلاو لك بلح لاق ضاددجمل م



 حب يي سبي يبس

 ْ ادشكم هالع الام نمو اهدهج ف -ئانلاررهلاو اديدًّس هو اوخ

 عليم ماوس ااد سمو "در امم اكاديا ملك 1

لاعب دينحاشل ٌةز بو بضغب ررمرل ١و طل ٌةعئرزدو
 جونو يرص اًرهان 

 د والام للعلا نسوا تره ”ببطو قطب

 نوجا يهم او عربشلاو ب اصلا يللا يزك يرحلاو م ياحمد ادشتر اوه نب معن

 | صدره اف ههدههرصت اف عصا عضو ولم يرر ميه وذي و قرح يزعل ريف و َْياغلا

 | مفرح ضرميو | كلام اهبوهو طخ ادنع شي ارو تسل ذا الارنب او
 | اصْئسرسكارواهرعب نون ايو ءلكاسال ا هوم بالم نال هدا نادال قو جعل
 ١ 2 'سنمل مث ناعبضل ار نم اون)و عسل 2 201110 ١ حاح

 0 1 سول اضن اممم و م نائالا مربعلاو

 0 0 1 0 صور ام زخم و

سل و عج عر رول نو مضل روما بم
 ضيم رفعت باو ماش مع

 3 اهو ٌدءاهوفو عن اه مههأذبلاو هر رهك مضاعف لري ىسل و ميكس ]حره )و

 تكومولاو لق الام لقيم ال ١ ىئ عتب للا رود 1 !و ىقتو رومتو

 فيعضر ايهرراهور اهلصرو من !لووا به د لبتلاو مرتو زخا سان

 ا أع اهب ض يرغب ميجن اروملاو ٠ْ
 0 ا سم

 امل ةالا عيوروملاو ءكلبم ا ايو ضعناع لع هضجن طق | تنم ردكم د

و نم هدبركلاو و ضي الزم ناطاابو لل امر انن اام روورتلاو
 

 هللا عاط لزم ثسريلا دهن ليلا اوسلو نإيز) ا ع رسم طَفاَسلا فيعنضصل ار الا

 يهل حرو تاكلمم او اعل تواوملاو و هلتا قت نم ثيمهح ا نو ميل ةر اوه هان
 نهربم او ٌءايسلازصرال ١ ذ اج اب ع دعّملب ويمو ايشالا هروب 6

 لتنال دياب مرملافلاعل جير بضع سدت

 بم أأ زها جاهل ذو سرا نه بركا هو تارسلاو 0

اميو لطلا خصو رول ظن او درا نيم لع ةيبودو
 | ٍيونلإزم 

 0 ان طا 030

 طقم ز اهنوزلا تايكراسلاو دانا نر سره ل اعم

 0 ابره اي نيربا لاقيد بسب ايل
 داجل ا دعزدعهنعر حا 0

نت دي دم غارب 3 جاي قوس نبا د نوف وصل
 كيا وسارع د

 _]؛ نيطلاو دال لافدو ١ [(يصفب يس وو اري خو وب لج ةدشلا داع درريل

 تلاقبر رانلا ميلاوارر برن دوو حاج ناس نحب باراحو

بح انؤم ن انساب قاسسر فتكك سو اياز اك لاو_رشلا اذعد
 رع يم 

 ملكي سل او سال هسا و ارسوس ةايمز الا نيدلا ايو جبان رسسبلا

 طبيا اسبح دلو و مالا هلي انحرم يرسلا « نويوللاو سس اك|رسل

 السا هنو : فد لبا ةدالو تلمس ليس ول ارسبو تربو تسساقو



 ىاكصريزكو ىع اكيبرببس نضر يجوهو فعجوب او ن اثره نيسحنب ناولعو مد ادعزب | ومو ساواو دوسبل ةرماقلاوىطيصل رض يف! ريزو نال اليل رردسلاو 0 |مرسنف !تيكشباو 1 يا ».رسوموهفىيغاذراص ارسو ) |اراس اوس او ] سلا نيسلا "كلكم هرسملااو هز آيل ادر اسبلا) نيتيضبد 0
 فكّهعد هر نح نعطلاو كوسج وكلب دم ناوهو لفس | ١ |جقلار سيلاو ّريْسلاب آ ا نايلشرلاوو مللقنب او ضن رغب
 رسللا عنف : لروح ا هدد نييلأ ضيف] والا دعشنو 0 ا
 0 اح قرسبزسيو نهبلاو لاف الخ ىوسيلاو ىرسلاورسمور سس 6
 قماقسا راق ادم وهو ستوب مارملاب بعقلا رسل اور سس عفر سعاو
 موهتنقو 1و سيس ف هوركو ةيشاروزجاو سش) او رس نا اود زر ) ذآ اون ال ايع
 رهظرع هر لعر م م ةةجنحاب اا را [ن كك ؛سكو دل اه
 عمم 20 ا 0 عزحنسرو
 درصلاو سيل ات نوعتجملا موتلاو دعلارسسلا رع اد كنز عزرا
 لم ويسر ابل عجن نازئهلا ىف ريسو صلب قصت عت ناكاذا نكذ ار ردا امد

 ايو داسيا جلا رزجر يشل اوزلا دز ا سايل ثدحت ناوتصا
 لج ناب احم اع نب !و دب وسزبر سب او عطل ا رييلاو تنال نور ستيب اورشسأو
 درج نانجحاملا ود عّبرلولم نمل لبو بالك ن بر كيوا هايمئم هابل ترس ان تك

 د ديوصب او جناب وا دعا نور لبس ىرلعميلا رص هلع اهيبر نابوح لا ظعاول ل عسب ن اذعو ماش رغد د اه ةعاح نر 2 البس اه رسايل او كرانح احدن وبك ذ حامتسيلا عيان نمو اسر 0 نب
 3 للسجل اىب امس ا ويب اهص تماظخماو 100 ل4 ا ام
 دايس م, بابح ا يأ ديهسرلاو د دل ادعو نايس وجاواطعدلاوو
 ىذريزن) لحي انيق عشر اسمو توحاو 0 | ناو قيصبلاو ىربطلا١
 ماوملا | زص 1 حج عللاو لوستملا ّساوو نعل لبر ديزي نب ناصح صعلا

 ل لاكي لصوم ا قوف ع ٌنيروسانو ماّسلاب خدعت[ رسمب

 0 اذ ( ضان اقصر
 اوبسيسراف درو امزلا و ١م سسيتساو دربر ايلاو
 زر ومعشدرمسلا 0. ا

 ابلاو
 لام لواوض دموي نانو بزل را دس ير ذوي

 اي دن اشلا تاوصاؤم هبرشلل وا 1 00 1
 هامور الئ ا ةراعبلاو | اه> وتس اه اعوذا ان ةراعي دق ال العلو #0 امي حام أراعيلا يكل اونبدلا درسعتن «(نلاحرع اون اين روعيلاو ار

 اي رهين لا ل وابل نمل لاعب

 + ايوفإلا

 || اقرا رعلاد وجدد ظلي واسع رسنلا رجول مج اس



 0 ب اردو جاجنلاو عساولا اربو_رملا فمّروملا ىراخب ١ ىدنز
 ١ 0 سصاوذو روس اب الا و نيتساو هلهع بهد لعراو تعّرم اد سإل ١ت ىدام

 * يي. || اهريع هلبااهيلويتسا كلب ارروئس )و رام 2 سيعمل جريج علم نكسسرفو
 و كك جن خل نطل دس ال اصشت

' 

 ذ اياوزاءيبطو ىظورم ا ىزن ل١ وا هررع ب ولطنو | ثدى ىزاو ١ 0
 بكرت بلا نر ١ عمو (رعْْحح هداسولالعزجاتس او مسا"م لسا ناسنال او زوم ١و
 <. | تذاع ةيحناورور اوزراوب تثنو عحد ضعت ازور اءارلا :ةلثم زز اب

 ممايتلا م اذراو تم دوب :ليللاو اهي اهم تدرو هيلا تععجرو اهم
 طرالاو رتبااةريشلاو هدر ايلا ,ليللاو هوبو لا بومل ليال انف وزر اول و
 :زرال اك ذو ريوس طلو زر ال3 دوابلا مول 'دموفلا دعو عيوَصلا
 3 |نعو رش ايزرالاو [هللاسلجز رام او نزرالام فن كحبؤتلاو عملاو١
 تاثوو روب اورم بح عاررغ نان اهو دنص ع كرر )و لب اككرا اوريو ورز و بطو

 ازئنواواز لستو زود ردتلا !بتيز |١ ترحب راررتا لانو قى دزالا نّيفنا ||
 رانلاو بوش سبل نايلغو" اهي ايلغرتش١ تزاّيو نتي ١و جلامزز اردو

0 
 نشل ل ءررالاو ايبرش لرجوطلاو ديجيزم تروصائيسلاو (وورَو

 0 2 و 1 لن .٠ درج /

 ١ 20000 ام ل |وصئوهو ول ١ ىر امنع ب اسحو وايل او قيبصلاو
 | يرعلا ٍنادْرالا و ىسلا ةرشو درابل او درا زيزالاو شكلا ميار
 ظ سو ف هلعاو ءاملابصو اشوش دانلا بلحو ع ارملاو ىنكو عاجز عجرو

 ا
 أ

 حجابيو حاشاك انو ورافاوعان اوزيل تولتم نايك ولا :و ١] |جتس»
 اتحاوانزالا/ باسح د ودل ١ قلق ع ضكز اد هزم اب مو هزلي كفل موزي لالا
 رش زو اه ضر ١و نوز و و١ جب طبل او طميلغل يصل | برز والاو ئيعمل
 جمر ابازاملا ابلا - حاضر ايم شمىزوالاو
 س انلإن ليحر ا اءاهائو عنل ع رك ماو دعنل ه زك نازسو زوون و زؤي١
 سصحلاب دنركاونلا هجيراضو زرتك اضغلاك ١ تملا (عيخازورب_ ير
 وهف عرشغ ب اتكلا باو ناز رباهوولا درب از اربو ةزرام نول نرابو
 وسلك مولا نرش لدلج ءلرك هاجيسوا ل ساحب  ةزر اق زرب ةاماو ورب
 سا حرم نب س اعلا سوو ليج نم ٌميَغصلا ةرربلا و ئجرهو توني وابل
 تشو ماو ثيزولا دو اب زعل ادن ارم قشعرب هو نع اعوتناى صم
 اب مح ايم ىزرب ٌةسسشلاو قسيبب تو رجاج د ”مالوم يعل انو اج نن١ ثحشالا
 ردو لحب ىودوم فيتعع يزربو يري ل حر و هع اج وزر بوب لو ميتا نمسح ا
 اهقبس نخاع نزل و دع اينو ١ هلنعف هلع اف كفير بن نرد مك نر دقو
 عوس سان دورل ا ناربو صلاض اههوسلب يزرم وزجربا بظقو ه ايكو
 صاع 04 اه رع م ضل امس در ابو ىو اررسهس سؤ زر انار داس

 رتل امم لكن اعم ن اببعّس اهوا شور اسمو لن ٌبعس اهلو يؤول 1

 نإ ب



 || ةزيلاك0كلسلاو هز لزبل ا ريضرحو زازبلا هعب ابو اهونعو بباشلاانم تيبلا عاتموإ

ِْ 
 ا

| 
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 د قزربو ثوم ا مندا دركزب رابح ا دبع دجو مماي٠نم هز (عند هز
 الا تالا ع عرج قرارا لكشف 0 هيض تطول تيك عزرا
 مزعوزيربالا ذحا زر ربو دادغب زم ىحاشو كىيىو اذ ناهرنا ن
 ارا نار و) ةرعاق ا ا 1 ا ا
 روشنسر م بائكو ءييبو ىرهظ١ از هزربو.هبحاصراءتعاججر عامه لك د زن
 ثروملا ط اال سحاب ىبومدج بو عك مور رب و طياغلا باتككو ىد ١ باسل
 ديجلانيغلاب_ءوعرلاسزلا_ولبزم للم )ورداو اهرسكبو و اولا يجنن زورماو

 امقدلاف اهى هو مصا عصى شض اذا وا مرعيلاملو لانرطو_روؤصعو دئنتو زم

 بالا مل ءارلال عوازل ميقتسب عرب باوصل ١و فيحت نهوا ىلو اى تسلا

 مهكر اييوشلانخاو عزنتلاو ىئبلح زير بل ال :لغلاو لرلابززسلاورسكلاب
 .فلاطونا مضدع ا” نيران او مرحارم/) ازيو ىواعلاب هوز إز شيال اك
 ضصولقلالعزبل از جاو بور ىبس اهلا رازب نب ىسعنبئسبعو ناليمعرب
 لبو م وعلا يزيل اووي إزسل ١و هحدا| صا ووسلا "ملاغمو اربغسو ملا نش 1 رازلاوربسلا ةهرسو ىوسلا ندم هزبرنلاو عرفلاو كلاس ولع دب دحزم صفو ار ل كرف تيفذم ام الغلا ايزسلاو عد جوف

 .ه دوب ماو د يرو عزب أك لس ىلتلاو هع فد لحرأ ايزو اع |يمشس لب ملاذ) ا

 زعايلز بوم كمووم ا ىرود اسشلا هقلا ديه هاربا بعل هل ايزو
 هدالواو ثدحب ىو زم هزءيب ا ئب )عفان نس مس امل او مصساو داوم ا ندب د ربل او
 ىرح ١ نيريج ضل ادد ةايصي ارسلكاب عزملاو كارب كو ار ىرزبلا درع سدحا مزمز

 تشاصْنل ىزغمول ام منيسل هزي زب نب و ثيروم ا هز نب قع نب | هدد ريبع نب
 يو

 ءاباهزغبو نشحافلا لح)'و لع مدقملاو |_روهل اعملو عىلاو ةصاخلبال
 0 ا شب دارت يضر عارم املا
 لن ا يلصل ا ظرلخلا مالطلاو سر يصغلاو نآطرشل زعلك البل او عشب حلو
 فخا نم هزل اد عرف او نصل ة/ملاوسيصعلا نيترسكب_زلا مل رسما
 نب رطبضو ىابزوصال اريحا نب هدد اديعمس الا يباب مل مزبلو نا ايل وهو
 ن' و بدشلا ظيلغلا ولي نيك كةظمل اروي | صم نمط زسيلمالا نطو ه اثم ا ناهجيمس )
 نيادرلا ّىلكبو !لجرلاو دبل ابر رصلا وو ب ضلاو نينعلا عّرلا عمل ايمو! ل |رييا
 كاي املا ناب نمرل ام يلعن نب صور اع نبا جاجا منجز او عافد زل جبو
 ىز بو ى اس هقنرءانس نا داعدو هازب ىزابل١ ميحو ناو ناوباجئزابل) رابلا
 تير مهارماد الاد نيم زييزش لاو ناونو نإ ابو نانوز وداد نان وذهاب لاييو
 ريو ناهدسزب مدلسو عقاربا نإ دابر و ةتجم ا بش ىز ايل اعزب نيسح او ذو أرنب
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 ركوز ومم او توثرح نوبزابلا ودهحن يورو ليعامسا نب ريع نديحا ل ذضعلا نب
 ل ولا مطيو هن ثلا اهون ز أب دابحو سار فكر احلا وسكر لع قياس ادزام او |

 3 «؟ةةطاجبص ١ رك



 لي ابلاو 0-5 أن روشسلاو ٌتاشميو سن ننال 5 انعا ” ةجاب 1 ب ١ ”ن لج هو) ضورل ١ ىث توملب تان د مقاض
 صو تلعب ار نم هرثسنتي همي ديزل 6 2

 بوس تار ان لاو لادا عكا دا:

 © مر السايل ؟:ذراثلا ا را يذوب وولد ب موس
 كرزلا دف انيشص خل !كأت نإو عملا و بلا زت )و عمم بضل لعشلاو تيم اوذ

 :اركائالاو ١ ظلغل ازور او روح رع 1١ نيرو صاهعّملا باف »ارذكز لل او ابواوجا
 َّ ااباصاوز دماج وعشت ذ 07 17

 | تليعا ا ايوادنرف تن هجم طب دا رسخأ نيعلا ب رزت وج عزت مينسح

 عرزعزعو ىفاحسلا طرضاذهه ىن اوصال اًعلاوبا بعل عريلت نحّرم متم اه تيار
 ا قروتلا وحس ورعب لصا)اهرجتر قلخ او ميبطلا عامر وتلا منو لإ
 ملا زونالاو دينور هس نيب حوريهكل انام بعل مبشنح او ميلا تشر لعل ثري
 بلح روك زوي اوا نينو هةر ١ مهارب! نوي بعل نو زو مر لص ال
 0 ابو سر انس وعلروتو ظلغزوتيذاتر
 كور يقارب اوباو تلصلا سريع لحبوب !و ىوؤللا دقئادبع_رب
 او ا و يلا يحل صل د ازهلز اهنلا «تبوثرملا نولروسلا
 رت او عطس تيم عمتي و تنم امان زق متي
 سمخلا جاد | رمد يالا دبوشل انك او
 زيمحرمو ردضملا تكدءلابو ءالاب نوكياىاو ' نريصتلا و
 1 يجز مبمل او هللا تعمل يبل طف واخ ملغ ااركلا

 ا مرد اجلا وريح طم دمر عزبحرلامزم ل رجو م هم
 .رسلاو | لوكالا نورحلاو هو سحو ]سو اح هلقالك لشرح

 9 2 الجو زررجزصر اورو ككر قم و ننال ١ اذكر 27 ١
 اور وحاز ا 0 مر اهنا او١ تنام
 0 ا , انك لمرات سل 0 اواولح ا
 يرحم دم 2 منو تل درغوم ع تحلا ع

 رامو رسول لم انضم اإل ومز را ٠
 !ى.سلا باعك: ارجو لج !سرط جلو ءطرسو و١ ناسشال اروضو ىسجلاو مزمملا
 0 ا

 ١رؤيرونوودسا)ر قرم دعات ناشن أك مطعم ممل رو ال عرعل
 ةزاعمو مصبلاب عّرط دكزح جو ماعلا ةاملاو لاعسلادبوشلا ظيلخل !نراجلاو ديل طا رم اجود لعبر معقتي عينا بالاخ اهسكيا 2 لتر
 ا

 مح ا ضل ادرار او طمس و١ضناوآ بسفد ىلا رب



 دجال عما باوك < ىريزحلا ررصلاو نسر برعم

 هيو م اوفو صك سمبل هيب حام ير ا
 رج به زلت طب ميلع مرتو عمجائ ١ هزيم اربي نخاو ناسنمال) نربو

 ذلاو رعصلا تيبلاو ىجصرموحو | امال عئترم ضوح لأم ةرومرلاو ْ
 لتائزوم حنس ورعوز ورام 2+ ممل لاقبدو نطب نومرجونب - وداو "سكر ١و بيل ) داللو ١نم

 د املا عهبيربر طم اب لعب ملاذا وصرخ ماع امو هنهي اغن ردا صر ماوعلا نب رسزن

 00 اجر تسيئسج ا ملدا زجح

 زا وزاد لد رزج اون سيب از وز جزع ملاو زجاك بخ نا امل ناحل و ظ
 تلهفوصو ! مع طلاخي لاةزح رمت توصله و ١ ءذم رج امرسكلاد هزل أو :

 زج قلاوز جيلا زحل بخو زج >2 زج رعب ]عدس رم ىزلاو نسل ١غ قاس
 و لزمج ا|مجي اردو مهذضر زج احول ازجاو زوز

 لضصفام نعاللو ع نيرا | كعنص ءز ةاكول ١ تاسكو باسل ازح او تومي ن ال
 رو نسما نابغصاد نرجو م رد زرج 0 د١ مددلا
 رج د يو م دم اههص رج نب :يلعو غول

 امنم عونك مرا مسا وجو كاملا زجازج او هزحيزجلاك تيوصجزم يل ضح عزيزا و ترج
 يتخيل داو و ماو ازراخل اك اد صخشإرل از يساو لاحّرلا

 نزل نيالا علو دلو لاو ازلحلا ىشلإو ولا رطجلا
 عربعو نلسلضبعنم روز دلو اك صحالا طوشلا نيرطو دورشم ا ةندلاو

 في باقلاو نانسل ل فسإف «رتدتسملا .نلولاو دوسلا مطعم رعبل المن
 اتم عارم الب الجلاو طوشل اضبفموزيإ جلاد نيلبل ال عرس نمرال»
 . | لا اوى ك2 ى ازئاو زول لجرو ةزالبخو الج اهرحاو سوملا وم عن عضوم_ك

 ْ [يعل ازضلاو قرشلار ويسكن ولو او هزوالجلا دور وسلا و | طرقا ا

 را جرير يلج او ىعب اثديمحز قح اللخوب اوئممل !ىلن ب رعرس فرنك راحو
 دولا صام لسنا اند عل هرقل سما
 نحب لج ا دبرشلا لاجمل .اعنلا ى ةنم

 مالو تابز لاب ضل رمل 5 !'لض'اقيضلاب

 كمل حل ا مظبلقلا يلصلااقاملاو لشملاو يقارلاو لولا ل
 ظيلغ ىرتنل حلجح نريرملبلا قونلا نمر ماج اديرشل ؛بلصلا 9
 عربعو ريعبلاو ناشال از مج سماع راوىتل ١!نعوواضعا عساك ازد
 ع اعتقاد احريعبو نعل !ىوفوَمَفل!نو دورغوهو هدو لزج جي
 0 ناجر احو بهذ ضرالا هن لعرلاو

 للام عكا ضل لاو برعلا) اويحمرلا عيخزي هّقدا دبع سرتو نووص
 "للا نوجل ناو مسالا رج دكا ضل" كيل جم لمتد ال او
 فهو لا يتلا يري و طيس طيبك يج او ميكذ داوعلا نيج زيج] جرو نوح 2 طبو

 1 .ةزانجلاو هعبجو عرس مرا مرج يح زارا بلري ىزلا تمدح مج او ناولاو و دح
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 تلا
/ 



 تلاعمريرسلا امور و) رب.رسلا يعتابو تيم ا اول حمم تيما
 ل او رب اومعاو_موبرلع لق و

 ليعابس١لضنل اوب) مارح [زم ناهفص أوو ناراب دلب طع !ىتحو نيطلا
 تيم ا عنمو يبل نسح لوو ضن جيلا و ثدوح مزبحزب زبه دزبو قون ل
 هز وابو تزابحو ازاجيو ازاوجو از ووج و ! زوج عضول ا د اح ريل ولع
 تالازانجو للاَسلاز اج او هزواجحو مزعزابحاو زؤلخو راس اوح
 هأقسم ىذلاءام او فام لا دص باىيسك 'راوجج او اهلا بدك ىزلاو مطرح و

 كورشاموا لضر» قساذ ١ زاجاف بروس دوو ثدرح او ميش املا م لال ١

 ذل عنصولاو هانصما عيبل الو نوني نيح اصب اررعد اد اق ]زيوت ميلبا متل زوجو
 مه ارهلاوز اجو :رواك جاوب شو نعو يف ضغاو راح اذه2 :دوجتو
 قبرطل 'ز ا 'و راج ا لكي هم ناك ع و فدنح ةالَّص) ١ هنو لخادل زم انزواهلع اكو

 ناحل او عنب بق ءو ىيقح ا تالخو ىودال إلا ميناج دحانم عطف اذ ١
 ميطعلا رب اجلاو زوج شكلا ناعم !وانهرل ١ لمر لواوهوا عو يسن ةقيزل ١
 ال و أ وتس ناشط عم وول اولعر ام ١ زباج او سبل مزه فاّسلا مافمو نطللاو ..ن لاو

 تاوح بوك عم فورعورغو طع بروشلا طسور وج او ليزف ١ هضو م ءازع
 | ىف معانوجاو اه بدو | نحر وج ا لابجو لهالص سل اجو بن زا او
 اه || اقسءلءازوحو وحن اعضايس ابطسوببض ىلا! دولا ءاشلاو ةاماواسا
 يركلاو وال زم ةدحاول !هيفسلا :عزوج او ازب اح[ غحو هاضماو ةقوسرمال او

 هيحاتلاسكلأب مزيج او شطحلا بززودزاوج لاه عل ارح تزوو مزي اجب اكرنم
 فلاير عشلف ناجال اور قل اد ينيج اك ىكداولا تاج ف1 و يلي رجوزيج حم
 الو ىزال واط ءيفاقلا نوكو) ىررلا .بفوحوابوزلا فورا “تس الج

 ةيحانب زورعزم خس وراع م عا تناك قوس |هئاوكر م تدهس ناوا ىحيو

 اهنا عج كسا حاجب نب لل شو 7 بسك
 للا منرحو ثيدحو تول )و لس كنب هزيوحو ل صول اد مل ان روحو

 ناك ه:راوجالب وس مرور نبيتلا ربي ويشلا كودع تازوياون علا ق

 هر احالا تلطز اّتس او ثدي ثيروك :ر وسيم ان ليست نسخ او ثيروم
 انو اسل ار سيوزعلاو تل ار | هش تم ه١ حرج واع ترا نذالاع
 اس يرق اول كم + هفجاصاوت 4

 يعد عرساورلتف تنثا سو اوعنك جرح /ننيزوبح و ةزملا امحو العا
 محا انعر واما عنيهجو فيحب زن هجرسوو و درشب نهج و مص تبومو
 0 اه سيدلاب واما نتاع : 00
 لزج اكل ؤع عدهم تحط اولاقف لَمعُم لوثقم او لت انلايزوظ م:دهح
 قر اهلا بيبس مار اهيحر )م او اهورح و١ :دارلاو١ ْصلاو] سيعو ا بيزلل

 ليقم ويت ليم تلاتن دلولا [ يك تلت ارعناوم يشل زم اه وشما ناو



 ١ 0 را ماا

 | لاقدو عيضلا»لو مّصرنو اهددلو عزب ارا بول لرس عدا ١و١ هز هجزم حا
 صاخززهجزبع و منن اهج زمر اواهدلو بي زلا لفك ع بضلا تويصا١١

 قى بم انمضو ل تايه تز ر اهجاوم الل تزمركو بورعا ءارلاد فد ١

 نسب عبق ءادإب بقل مطر ع طقس عدلا ل]صاو دهر لغ ونا جمل ا ناهجأ |
 ارب اعراصوا حلا لص موو راس نجم رض و زصرال ف بفح يبيح شيز نيل ياو
 ىربجو ازرج مجيد جي * زك ع احب سعت هز اريج
 يحج ] صا الح د شير محانليصبلاو لضم امريبو زج اثدعلو رعنم يزايجو
 لكي ال ذو دربد ىواديل ةومجلع ىئفدك نيل بم ا عير م كور نم
 سب نر [زمجد نوعنب نيزلا :لطظلا :2 هو زاج ليان مشتل ل وسو د وكي ام
 .هرزتومو ززججح ف باصلا :روج ١و زجاح عج ىح اب مزيب بولصتوبو ضيعيرم
 سول ازمو ليل |عنصوم لياورتلاونو رازالادّوسم لان مزج دو ز اجي اب دورشلاو
 ليكلأبو بحانلاو ءريسغلاو لصال !مضمد سلام : ١و ويمجا قافصل ازنجوم بلر
 11سم راك ل ىوارعتمو و تنده وراز زن عت ل هاد اعل ذل خرا
 امنالا ةارسلاو دييزدبو ا ةماعلا دخن يد تاج اناك اول اكو فياطلاو تيرداو
 هانازججحاورانلاو ناراوس ىلابلو ياو ملسول دو جوس !راوحلاب توييحا

 0 اموت هو افأ زج هن ىثل ]حو حقتح امدح او ردي اك
 100 ازجاكم معن املا هت 1 ابو رع نولت

 قفا وهو ىصن نع هنا "نورد دوبارج موعلا نيب ءرج اىا جملا
 م وليالاتةرودل عادم ور ١ ا 2ك

 دري رز حادهو نو سل عتبول او هؤو حل ككاو ل ١ توطش) مالنع اء بش
 زروحا ايون اييستلا* بعلب هروكجم ا هدوج او طا كيك انو مرككد رحرتو
 ليديا, سانلالاوما تانج نياوذخاتاط ثوم ا مد لال ادابخ اهب
 نوهراومماعلارنظن أم اع بج سيلو هليادخر |هسكز ارحو هسافن ع ابالي لا
 اس انع نيراح#ر حيفا ناولعو نيل : نالخبو نوبز الا لستبزمو رع نب

 ايبا ءلصبنب رو ناثوع نبه وشم: عزب كاقعق وركزت ثاص» :بئرويلا
 ىررح او ىعبات زبر ارب مقدا يبعد روب ١و لوين [عم زر بحوت١و ىهز
 مرو نك زعلو هسرز صا او لادبا وطوله ؤح زن رحو عصبلا لفس' ©
 لعرل اناللاو ءتنصحا١ ايرجزتو هزاخجوج ل! رحاو ول وح ئ غلاد ازيرك هزرحو
 زرحاو هاز جاو ىا ىزرحاوو باشلا مشّم ىل ايكاذللا هزز 41و هزرح هاج ١
 ح او رثل د وَمن رح نيل ايدو سراح نامعزبزبرحو در كو مص يحاف نم
 راص رم زهرحاواكرل ١ هرم أ دايح تان رع تتابراو ا اوعيجا
 هلا حم ا يح امو اونبو ليسولا مريزكز برحو دعل زمرحو ايكذ اييقن
 مركلاو نرسل واع ةديابزلاو تنولاو نروح او ىسل اذ ضل ور ارتحل
 صرال ارمرصم اغلاو رسزبى١ ناافم زج نم ]ربل ١ 2 سبل كايد زر ارحال |
 هللا لركن ورطق ولا باصا اذا ورك هل م كلهن ظرباغل' لحرل اوي ارسل ام و



 : ل اا الوط ت مطوع كلم معطكو

 0 تسل و
 وكل ١ ناماسنب ىهارب مال ليو نونو ظيرح بلل ف جدو, دحاو
 تبرل ايدج دجرداو للعلا طصيكم اعطلاو رح اهزكدارشتو فمدعلا

 رسما مخ فلا ات زوو م
 هفصاّلل |مهس_ر ءامو رو جو عج ١وررشلاو طل اهز ورح داعنلا
 ا بج دال بكاس

 مهام زبرحو علق بوحو دس اويل ءامو لكمت جو ىنغل عوق تبو|ل جو مصل ١)

 نيس ار ]حنو عجوو ١ تونعش بلقل ا يتم هرتجرخلاو عنضاوم وعزرب احر
 از رت انسب نمجورخار نمش ميم تارختعل اسست دع بولا

 بحاصب ]فق ث كن اك ذا از ازح دكرشب [مزيبو عطتقسل تح اء اس عمو شد ١

 متاع وتلا لات اف برز .٠ اهغوكرم ةذأح تزجإت اونو ةهشلا دل نرح او
 0 : قزفح و 0 بسولقلا زاوعور هر

 0 اج زاد ايان ل بءادض راد ارح الازجو دعط
 انيرستن ال كيزسو كرو اهلا بصل
 ْ 2520111 وس شح او ل. اود خل 1 بار خلابزغح او ترعبن ١ تاخ

 هر

 راحو تأ باج وساد ةسولعم هوجن ءاشن دج نعم
 زرفوحرتمو هعفتكارلجس :اطاراعوبصلا ئلن نا ىزخوخ او ةانادو هاتاح

 مام ز اج او اعرق درعلاو 00

 | تسمو دوزكلا ئنرلا ابل ابو موبلاو تانبو ىصخل اول ضلاو قلما ىتسلا

 . ةرقح دبلو قيضز اح بلقو ع افيو تتسلاةزلحرم خيرا او
 فدع تيس مر نطور مون (بلقلاو نشل زلتخو يجو
 ثمر نول باد هرج نوزلخ د هل لقوى لاق معلا استمرت ايو

 ديردلاو ىلا ءةارح بزل اب بلا زابلا محلا فاعصإلا سبح
 رمو لكلا مز ارلاو فيل ر. ناسللا باعلا: و زعَتعلاو بمول و
 لئائدلا, لءزخاو في اع دلو كرة فيظتج ل زم اميز كاع ردت مج
 تعلاق كور » ىعب ان" باتككز ارح نب بيبحو ءنموج زو مع اح تايرو ايزما
 دون ناو ليو دس الاوزملاو ارئابوهلانيومم جمد ضيرمز ارح نب بوك نم
 عه تايلصكن زجو هز مس عرج ف اقشاا دعو صاف طبانص عنخ ان
 3 0 وشل سامم ههوش نتا ا وكل حرو نملا
 عن ى قرارعال 10 تا اهنبللا ٌنوسلاو
 طس اونوو ده': (شازلادوح نبق محلا درع انمابوت العام ءلحبو س ولا
 أكن اهو "نب هز نين محلا امر ذوفااد نو ى / خجشبراعزب ىسيحح اه
 نيالا ص لل واو ن اى اه داوو رعيبطلاو ةزمما ءلرشو تدعو للملا نصيب



 .روجولاو طولاو ليلاخا هرو آو ازيوع زوك دوو نوم المل دلال" ١
 -تففكزلا ىرو اوا يروم ال ذاسلائسحاو دسال او زوحال الى روحالا

 بل دع معز احن او دوس ال اد زحزم لفعو جار لعبو طل انياكف نحو لزد
 تفلقلازاوهزحا !نعلكد اَعا نايل نو اكو رجالا زك اول معلا
 نام >زاوجكوربو بي اام بلزت يح (ر اجمد اهز وأ دوعسمند يبوح ء
 اعم نولي اع حب او زوو دج و بولقلا هن : .رك قل د ومالا وقنو
 00 0 لاو ليال وعز [نل مخلد ميزروجح او سن. .جهكى ولت روكو اهلا ن [طلا
 :ربوج نازوجحو كح ,وطد مزخرلا اربوح لاو نر وتم _ اومن
- 0 0 

 دوي و ن د او نيبجلا نا مقلا دج
 مروعو 31 0 تملا بطلا 3س 5 5

 ا ودا امكان 1 ثنوح بوح نونو
 ا ١ ناوهصزب مرحإب اق زوحا نيل هاهو موعلا نوت ىلا 0
 لح ف بحو تول ما ترش دطص دم رول ار ديرب يلا
 ليل او ارجو ىطنم نطن دارشلكز ابحونبد

 بلاطو ١ سريغو عا اكَلارَسْملا

 1 2 يذم اهيا اذا اذكو عش ١ ذا عن
 لصو متبزز يبخل اد هز انملاو زابخم او تفككو ىز 0

 1 || هرانلل ءاهجزجر 4 ومجولا ءلرع ان
 ا دحو رن نرنوسلا نبيع ر ودبي اب السر عيا طملبج مال

 . ١ اهنو .بيعلو قياطلاب همن ان تخماو نوددح وزبطي )ب محب تل دهلع نب

 ظ يقوم ملا: عد حتما بلا و ضف و ولا وحل ضب ا
 اع اريظف ىوض احر بلع عنضدو اعطن ل او دعم لع هلجر مو فاضتئسا مع
 اأن اتن عع اند اول ماهر يرمي احرلا ىداصزخلا "مدل ادوضح( وغلا بجو
 هز راو و6 تنل امرك هل ئنل عنخ يح ارب و

 0 0 نر نزح
 ولاا عمارح لئلا هدأعأ ن وظن | ىغل نم تمادنو تبادر هوبا

 : دل هاج اوس تاكل زر نوت انواع 1
 ْ م :ل١ كلم واس الهبل ةز 00 15

 يال وتل صد رورخ ناب الكانولا ىدان لماما
 ىلع نمزطت باعيسوز | مخ ال ال نعطل١و ىبسلإب ناطتنال او ن 6
 ظ تار يدلل ل زها ايوا صداه طساع وامن و نصبلاوطيداوز رعب نو ساو

 هزحاد



 فببسويغر مز ) اروح ند مهام ب ناسسحو ثءرحب بعصم ن١ |

 ذا د ول ا ١ ىلا ل ىزارخو 0 1
 دب هشلاى وتل طبالعو طبلحتو لصعلا طردتعلا ضل ابرج او ور اذ 0

 كم عب او اهم هزخاف هع اجؤ معا بز يخاوا دح ئ املا وعلا ري

 رو بوركذ نازح او قزف ببر عبلاو سبشبر خطت بوح لير

 هز ونخ جرعلوللا تح عا ن هولا نم يصل د رلا,اسكسلا ترم سم اهل
 كلا اهيصبوربز انا ذو دول اذا جم ن ناو ننح اور نخو نييحومو نينا
 ا ذل دهب او يزول نايم هولا 6 0

 'ريطغلا نخاع وذل ازين او رثسملا مالتعكو لونكلاو عمبصل وتثلاو رضيع

 ءلكسو ناس يود كب عر ساو الام لبجنل 0 1 مم

 مهفاربا نم .كءزوح اس عشو ى 0 دكا ابم نابهؤص أب زوخ ا
 20010 تل هازقي هو ايطالى اذا قصو كزوج ا هز نع

 لإ خخخ
 رو تم هر ن ابر (4!١و فسش تو نم

 صول

 مع اًياَرلو ايّرلا غد رز مولا فبرشنلا بلصلا و عابملا رغم ا
هررو ةيؤاو ناسصناو لعل نوولا تابرو برعم مبشلازوربو زف رك

 

 'نطدلا عاجل او عمملا مل اك را كاماو نوطاكمل ١

 لا ليلا ذل جل 0 ا توم
 هزب ه١ صوصلوّوججو ئديسل امم ةلاغلا نإ زملرلاو ءّيفللا :.' دو اهذ

 2 بيرو لوف و منعك فوموق#تولاب ايلععّرح ا طيف

 نييلاهدلا نب اهبل اههرق مريبجلاو راع متو انزنيلجرلا

 ىز اعيزلا رردعتكررذ ل 211 اع ج6 3

 ىدتك تلا ناعاش نير صخب امنع كور 00و

 0 | يرو دنع كن ١و امصم ردردقو (هوخو

 علا نانو ةهانعو باتل لاورسكا ردك نحمر 1

 “أ تاره“ نا عفتس نلفلئعتسم نزو شل ان م بعص 0

 تاياوهأار مبلل 2 1 براقتن

 هزجلز بحجز رزعراو زر جسق مو نجار ١ مص ةفيضعل ال هزوحرالاو تم ١

وهو اهز امجا تل بأ اسيصي و هزوجرا ههششا
 دانثلو ازجر وزر ا

 0 اسكو) مدع رعص/رساكا» هز احرلأو داو نامرو

 دة نبا جرماو دوال قلعت

 ا تاس دعا تمواح ا نيد اوس نم هاش ١ لص
 توجب حرا ١ اور اتتلزو ةبايز تو وعر استكر فر اطل مويا يكف الل



3 

 اع 7 2

 صال /0 2123 زع لزرزنو نرش ةدار يشار ساعت 0

 لوي "سرج »و هزرلا يلع لصا ب ايلاو نعط لجرل او تنزر يقيل

 بيطبام يع نع :فريامو بر اضلا يرعلاز فارلاو ير هرطزم الز نالت او 00

 د مع معه دسم سسوس داس اسم 291ج هسا

 تصويت و زرالا متلانر رلاو طم ازد تيوص ارسل و متين ىشلاو لفشلا بن

 ثا ةيطوتيم الا هنو ءلقصرس اطرقل زيرو ل اكل حبو ول
 ضيزكو ب غصب تنسوا )و ند س الزعلان مرسلا ولو ىعد ا
 1 ا ودم كتم الرلاودا
 از [رلاك<ت بوصل ليوطلاو شاكر اَعص ربو نحاطل او هدر ارسكلاب زيزو
 ترطو ناعسزب د رح أن نارتو كرتخل ١ تي زفعحوب بوكا نص اضرلا
 .ديطس هريزصو يمال (سسردم ديع سوي نيديهسو ناب د يع دسررحا
 نوندح نو ازرل١ بخب نب سيقنلا ناووعو ردولع تايب نب دز ندمحاو
 ةففكتاز طرلاو عنعورعشلازم فيعضلا :لرم نطل ]هاوس و كح ءززرو
 دعضتسا هرج بش يزهو زعرلا ءامسأح راف ع تاذار
 هررعد ربو كرب نا "و برم وعدم دري ابوءؤارلا .مارلاو صدد زفر
 رلجحو لجرلا 00 او كتر | اك لنحا قرعلاو او ءزكركنصرال اذ |

 اهل للاب ردوا ئيللاث توصلإر سكاي :رلاو هويزمب نا دنج ام ١ كحو

 ةئرولا هركرام وهو زاكرلا ةدحاور لقعل تن اذ اهبر ميركل يسار اعلا
 أ نرعل ارم ْضْعْلاو بهل ١ ا ءريلهاجلال ها 00 لع نعال

 || ضرال اراهربس عضه رسولك فى ا
 ١ نييراو 1 رك او عروكرم و عديم ا نم علت ..لمتل هركر او (.راعريتع ١

 أ كيييعلاو] ىانفشل ائالا وا ةراشسالا كعو صارو ١ ءلخارلا ٍضشْعلا

 شارل ةام لا رار اوا نيبجاحلاو)
 ١ شيص) وأني , اوج ارضي توا زنا شكا بشل اد كانو د
 1 0 داونعلا زيمر لصرو نيزرل او لص لاو سكنا 6 لفات 12 اولا ىلا

 ا مال لارا او"( ذونل او لصالا !زوتمارل )و ءردوو رغيص

 ا اكواوكع م قملاو 0 ا

 1 4 مو انتد م اعر | ينل ركز موسكو ”مهانّمل

 | يللا ٠ قسم د اكان نان ذو ناس اج لاب زجر باو كيو تقلا

 رو رمل 0 ١ ركز نصرت لوا رع رمرو افرهسو
 ١ ىلا ين مو يقل سقم ”رلانمعلاردزكو م خا كان فو رعت

 اا يحلو دو ةزاونزالاز يرل ا اشيئطعم الى شل مزال
 لادم نامي سنو بو يلس

 ١١ تشحوهو ناسلط)ارزوولاو ترحب يبزل_زيود نإ درجنو

 هزار

1 
8 0-2 



 جيوب مازوت تار زوم دأب ل آنلرارلاو لفتام طسل هراراد
 دخن دلاح نات الع ناز يوشع ودب م ناسا 0 تازإلو
 املي ثبظنلاو ئيرذنلا نيب رز موصل نارشلا هزاز او يصتفل ا |نايزلاو 202 سان دنكزب اجرب رباني زج وري
 هينص ار دوز ز وغلا طرس ةدو نيفْض ادوبج ]عازر ىإلا مكمن
 دلو ناروز مهماوذ مازاراومعفااواج تيفي ع ترن ين ا شسامطلا هزل هزاز اولزار وثم تيحوذلا قيرطلار ثم انال!نئككو حبة ايزلرلا

 ”ةراو زر تو روباسيو تاره نيم ٠١ تزوز د ىلا الا هارب انن فر
 د يع دهم اع ادم ظدلؤر اصف يزاد هودو لجرو رْعَم
 برأ او ىرن.' اوارس اوارب دد طر رن هار موز م تنزف زر

 لاصضصم ,شإب ىزيضإو نحل توصّب الح يزبىرد 00 مرارا يز ايزل جنه ]رطإ يان 0 رشا كا نيب أ
 اس دو ادوب امص فو ولا مِلخال !ناتسجتلا بيردكاو يلا ناسلا

 دا احوباو ىر ايل اديهسزب نارك ديعس وأو تحسم
 .ىكو باكلارص حبا هروح اواسالا هللا يسع صنرود او عومي

 تركو سو اجف 1 ننريركلا دره ئبلل ا يرسم ىلعو ظنعاول اراعز
 سرافب ديرك اورعادع هتنا دبع تمول اونو نومأم
 و .ضيانسو يرحل مولا فتح يعل

 ٠ فراخ ه جزاع [سسرد عون "و اص الابو تعنل ١
  5وع اج دس 4 7

 احون اهراش يميز اتشاو عرعهز اشاو از اش عرفك حستم نشيل
 تاطصالا اماخو عنزه ناز يلح
 2 مولا 0 ل نعطلاو انعل او ركتككلاو
 ءزر سس زنا هأمرو هونغلاو ربو .لاو وعصلاو كشلاو عطتلاو يذل انارشسلا
 باارسلاو ىبسلاو سيلا كير ثشل اه او قاخلا ءوسو معز انما هر اشم او للعلا
 ديو اونو يال فا عسل بال ال نم د سن اوفس

 بمب تريسشف مر اذ د هلاد ميصو ىب بتر وبر طو ا نار يشو ناش وين نف
 < ملا هلا ةزركاو ليلا د الب لبجلوك د يرو ةنيصح علق راسك
 ص د ع ا
 ترب نيل عاتي هزار اخي رواج ريم را ا
 سضعّسلاو ملال ار ويجحل انيعلاو يشل رش وركب ياو شدشلا ىسسبلا ةرازشلا 5 ”رشلا ناإلع سرج ةورعيو هللا الهجر ينس

 ايار لا د دز اهازيج قتشلا نجد رولا نيو لواظلا عل ٍ
 سا ركشلا مصرف ر رصن نور ورَفُس عرفس ١ نمعشلا 70 بول

 ل رنا ة/لا ثدحاذ | نمر طل لاو عاجل او نمط او ناسللاب اذيالاو عب

 امي سس يي سس



 0 انج دع كا انبها

 هاك نو اعلم ى ار اذا نم اعلابو درا اّمْيَسلاو ارطلاك
 0 قلو وس ركشم :ركش جرو وربع
 لضصرتعن ار اهئساو ضيعت م عت هجر مو لال وخلاف لمعي

 سس رجاو مغرم لاو هراكلاز ران دسكلاو هر اسلاطو هو 00
 اهر رسولا حل لحم ىزيثسلا ناهع نب عو ثبرحى ١ ٠ هانا

 زرع يهوى معس 'عرظنلاع أطلا مارشي
 نايل هش 776 اواو | دولا عدلا زرهشلاو زؤدوشلا ور نوشلاو ٠

 وأ اسلاو سونبال اوهو وشل ل اصقلل دوس ١ بح سكلاب ْمَسلا

 - همام ف قو ني ا ادور ةيحت از نورملا
 2 وميض يشكو مصفشو سكب روحاني ذ راجإر اضوازراص عنك, نو ذأ

 ديدشل !ريبضلا | قبول !قلخازيضلل طب همك دابصلا باى يصح
 داو ىلا رئووُصْز سن 00 ولج يوم ا 2

 فبسالاو رومعل انميلص امو بنل رصلا صنجو اعنل حالا ظ
 يب كل ملاءاهد دحر توام اعمل 00

 "'ءرسعلا ولولا سلا نص 1 بج ا 0

 قبح مالكلا بح لينا ١ :ناخ ءلتجر يرعب نا عطس سس م ىذلا

 تلا ١ ١و اص وبطعب عيدان اول
 0 تا 5 يول ا رم يدش نطو ل 51

 يرسل حلا بولا رسلا جنات ل قا
 رص ارب مسن لالا ل5 لا ا

 لاو سلا ن م ١دللا لعز لع ام 2

 23 0 : ا طل اهرب ظ
 هضقن وزو صنامخازانيوزيوصلا لاوس 00

 رازم .. اهردبص همسد راجنو انو ليطوزني

0 
- 

 ةناكردعبل ا ئلعبل رج عسل كرم وصلا م قسشم مائل ١ اعنصلاواهر «ر يتلا
 | نم ١ ديوس هلا 0 و هيا

 ش ىلعو يحبو مف ٍر ماكيب لو تكس ص وو

 العساجلا كل و 1 رلخل نال ريحت 0 00 م

 || دسالا زوضلاو اهب ةدحاول اذ 16 تر اج حرس
 أل اجرلاو لالام "اه 'وداضلا ن 001

 || نيدل'ليلعلا لا ويلزم طبالعو سك بحل !لرذهل موسسجلاو

 ظ فاك ران وافراءاهعلا هياضا تنس وذل ةأ سلا قيصنا ل

 1 لىعبص رضا ب ارو از ١مم مس زن رت ارحل و دانطل اننياعسس

 2 دمع .

 1 انوص ةيلاذانص م[ تطم تيعع جيانا اكن والو ١ مير اببطو سطو دعب

 اردو هس دع
 درع باكو واذ [ركل دراج" يذكل» وفقا نط

 ل0 ا



 : تنودو ا او هيج ا ب آلا و مستورا من هولاو و و ]ص رلعا ]2
 2 الغ نادزارطلاو تاه داس 0 0

 مف قنا وسبللل وة ادسب تلجرسح, رمت ا هرفكدررطو برعم
 ىه ب نط ب زيد ١ ننطلا عاجلاو ع عناد لمح افال ١ سيل
 : نرولل ميكو ميه مريخ وتطور »و قيسلان م بو ناةنط
 سلم ننلو لسونلو كلم ١١نيعلا سبللا ىمللا
 ارغلأب نويجلاو٠ دكر نإ ةيزف عجل اوزوجملاو للا ن اهجما توي

 ظ تينحأ دري تياعرتا اب انوجيم راو نمسك جد زج وعزم زج عوؤف يسوي
 ميج ليج ضل حازيو ١ انياب تطلع زج و | ريع رنمكت ردع و | يجن
 نيلمو] جنا. ى او يوم اوم الاو ربو و سبصو نص زوجت اها و اهب هصاخ

 و : لالا و دسالاو نرال او ضريالاو ريدأ اذهل و نعطلا

 ١و ميعجا او عب احلا و_روتل و بدونل او بيم 'ووجاتل١و ٌمرعِبلاو لطملاو حيل او

 الل لاو ميضادلاو سمس اذرادو رمش اد 7 640 ورا بسر او لديحو
 ما لمرل او .شصرأ او معاد باف هيئذلاو بيذلاو اننلاف
 هر ود ئش 3 عوتممج د جند لسلام ويسلاو و

 و 0 لا
 2 كري تاب مذ ماعطوئدرطلاو عس

 سوعلاو قلو واو بتل منعلاو سلو ؟ضغ اب ا
 يلا ز اسلاو .عشوا تناك أ ة/الاو بلكت او كلو يل
 هر رلذغلاو تايلور اننا رتل فتصل ياا ىينغلا هيت تال

 يطع جلا او لعزل ايلو حارس هزم د ندع نبل ديت او :بالول 'و
 2 اذ عوهلاو سلا عيصتولاا نابث يا

 ناماعبو فيسلزميتم وشد بكس انككز اهيل أو فكنا ةرياد

 0 أع هدجو نانو ١مزهعاورباطل ١ غربا د و"هز هال 6 | زج بدنك
 ا 6 رجال تيس طل بجلا او ازجاع
 رطل ينل در تساي متس جلاد حلا أملا قدح انعم ا

 اق مارسلا رحلات ادب ل ذه نم نأ بس لحر ىن ادار زج ازب او (رمرم هع نم
 [هلوصر لخ انااا 1( بط ازرار او انسلا يابا ى زل | ضني جيعلا و

 ريو بلطف درا كردد يصلاو ةفشماو للابارى ١ بالذات اتلطلاوف بيرو
 مو بهذ نالؤ نجاغو يطل ز أم جم ار كم 0 جوشو م مبوأعم نرصنو نس نار اره
 هز تار عبلا تزن ولام دقبإاو هقيسف مزجت قداس انالفو بل[ صون
 كر صبل وغوخد ايو ملولتاعب ١و امل !و ابليدل )(روزجامي ىا نزجاعم ةنجح اونو

 نقلا 0 من ام دورج ارز ملا مبا ناب اس اسد هول ازعل

 يداوم نم علا رو 26 دس يسلا دع هع د7
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1 
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 < + سهما
 ُه

 ١
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 2 0 د ترحل را م رع
 أيس دم برب هعباصا يلع اهاض نك نثر اع ضيف نالعلو ظلهو دتض | لاو مدعو
 دراغون مكين اورسكاب نرعك ب لصو دشن | نوعتس و ميطذم ا هنو موضح او. ضيرصَت اك اذجالا ل, عتل او نر عتس «تعصتسا يلع زرعتو لك يريالو هيلا طل
 ]ف ىشلاو هززمو مرعاو#ل د دعب قومورزعتكا زير عر اص هز زديو اهرب وزعو لزعزعب ظ رع جرام توب داك صرلا ز مدرع | يطوي ةغل خت طر ع ةيصاخلاو فل اخغاو | اج او نزاعمل ا نر اعلاو سانلل نوياتخلا نارعل او ويسفازرعاو دعو زر انو
 لجو ايروام لاس مهجر ها دسم دلو عراب ل داعب ال
 | )ازعلاو رع تنهسانبو يبطل تيب ٌةزحلاو هز امك اع تباطخ اونو ء عزل دا ةيرهلا مسالاو هراعملا بلع هر هرعو تينرعدو تززعاو تسر تبريز عون سف . اازازتوازو زعوك تيزعدتقو زرع جل بلح ل اًهيصل ١ دى (نل ١ :روزعلاو لع ظعوا ضلاب كب اصاام تزارعاو ترك يرعا بلع تر عو ليو لقبل رعب دش او قج| عد نا
 مضورعلا انو هزبزحل ا يزعلاو هدر ضم از زعوهم ةينوشد ١ مدسلا ولا الت برو ايازن كرت 1ذ١ بلح بن دو نعبأب جر زو اراجع و قبل و  اههض ظعو ايلح ن ابتسإ ةأشلاو ءّيحا ان هلذو اهف عتو رع او كلصتاضرالا

 سا  مصم
 ا

2« 
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 رع تادئؤي دهس انب ملاط اهزذك لرعل وا تافطع امن دنع ٌمرسو ا
 0 0-1 نوعيس اوداكو اضف هاوسو (تيب ! رع قع لان حسم ْ

 9لرغو رسل وح او تيدا مرو ديلول 'نبد اخ وسو لع عقلا راض مهلا لور
 نعاوازيرعو تورعو يانور رعو نعاو نسكب تارعتسنو سرملا لر و تفرط ديو
 ..| ةونرح نولبا "ورز عالاوب !و قيلعلا نب او ير هظل واع وب او ىذرروررسلا د يح ندع ب
 للعدو وا نوصصيرموسو نو ثبتح نارتو ترفل الع نصح عضل ال نإ رو
 تالف تعاو امل جز ز عزعو خسف اهجز لعزعتبرافنيعلابزعزعو نيل ثدعاق
 كرائ|رلاو داما داو ,بلغو بلع ددشا لضم ار يلع عش او د ةزيزع مسندم
 جحسرم هزعملاو نميرح ا نيب حر رعاه مد ارتزخت اينو ضرالا طم ا زوعو لدي إذ
 ترارعلا لعالاو دندُسلإ !اضرازولاو عدرب ق اسر حلق زرعو ليحل مالا

 ناولا يع ئلوم ىارن كيسلا ربع نبهرحنو هروطمل !ضرآل او هريرشلا هزوزعلاو |
 بطر بو سانلا مهلك يحوم فذص ميطعبو نهد وه وزلاب نولوَعِل هدد اهنلاو
 هاد رمت واسوا جان وعرف مع انجب استعد هوان
 * " نزدهلا يبكح يتلو هنو هزب زعلاو .يبلصو ىددشا
 .٠ © كمصختلاب ابونا بورادوس ه هزرركش اوى ا تبن اًوحو ه

 فاااززب لع ىو افدشلى اامرعل_طوهش ىبح نولوقتو ميزعىوزكو باقعلا
 بلس تلغرهوا ل برع نصو ل نلف مد اقنرلو كلغ اذ اا ضقت لوخا زرع اذ او ل] عال
 زشع هراهنطسال اعبرصم لام نم بشلو ءتكلر له لع ءتبلغن فلا زبر علا و
 [ب وده رمح وشعلاو اكون ه هيلع لعل ١ عولطملا ءتيشسىشس ان | رثسع_ز سعد

 ردا



 1-0 . ضيقم

 2 تا 7 3

 ظ 01 1 مطلع وهو نى ام له ز كعل كل

 طساق نب و نيرنعير !

0 

 ار ليال! نم ربو لاو

 ديآلا معلا 1- انسوفههو تونرول ١ او رعد ملوا عضم :سصع

 0 6-9 0 رك رح و
 ١ ملا ارعنم يطا رقانلاو زوجحملا بومضيعلاو نميصتعلا .ىشللاو حولا |[

 | ىلا نسرشلا مزج او 11 ولا اواو اباوع نع ايان اءالع
 تاريصلا قونلا نم زو لعبحلا يعمل وطل ا ىزهصلاو ىيضنءافي ال اهيا )ذا
 ةدوسم اوارلاو افل'و نيعلا بْن ك اارر ء يطمكيزم لوي وا رطنعلا ليوطل

 ماعلا طال بع اميز انه لوكا > هلا زعمل وسبا نات
 بي امن زّععلا نطفلا ْمْر وجم مخلابو زكال باعت هر اتعل ١ و سيب هتخاناو

 اواو وج لارا ا رجه نعلاو اهنربسنا ام ا |!

 0 ولندن 05مم لتس
 (صيّمَس١ رثعل لن او نب وز اي رب اهرادو ن اشوح ىننح ا هثباو
 جراء زكعتكا زن ف اكع ىعكعو موشل لنج ا 3

 نم حى ا لسو راغحت 4 0
 تشن ا لزيمكشن < لا ١ رس لير و لي دلل
 ذر قلعلاو عنا نوكعلاو لا اشالا هفشحفلاب نيلعل از نعل اردو

 رو ضلرخ او ىبسالاو صيرملا بيصب علهو رؤفخو 0 رام 0
 أر ادا تيد نونا لطبلا نجد دوك تزول مانو ا
 دب دشلا ظيلعلا لرفع موبرك كذ هلام زبعا ناعاو اكو ظرلملا
 ملازم ماليو رتعلا هولا رسب هلعلا زاتلعلاب ا ىلصلا

 ١ جولا نم ىئدال ١] ءاسل نم اوههلا اهب و ىلا ازولعلاو ىسبوالس تبني تانبو :يمب ارو مثسم ا بم انلاو مع |ملاماا دج نالرسولاو»
 ل ادي ل م

 نم ةإم ار نعو روضلاو كراعجما ين ناو ى امو لغن ارارج د اهي /عريبك لممسسر
 نرش تلاع لا لوصلاب اه وعطلاو جدوهؤاه وارض تيبس
 النو رع منعزسعو مرعب م نبك 1 كضنوابسلا مرلا 0
 و سعدلا ذخان بالف ©ةيش ل اواصملا نسب حيروهو مئعلاب نئملم

 هيف سرتتن ايايح هنلخدتن مرآب 'ةقانلا نماوثزت لس ني 0 هررو
 | اسبوع نب اوم عبس نب دس ٠ نب ةززعو اقنوح سانلانمو لم ةقانلا تت
 0 "مير اجو جلخ ننطسب ١ دوس يضمه مزبنع ولاو ىجوت اوع

 1 رت حول |رعتو نآلل!نطبملا لمتعكزنعلاو رلاع)
 لير اثعلاو رو يهاب باصل از وتعلا و يشعل او حر دع هاو ربع او

 ١ نال ركل ا نمير ايزل لس ننحل !ىتبكرك امو صوب 087



 روع
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 2 هد

 سه
 ذ ىف عفر ونعلاو مليا يل نب زدحلا مون ىقلو اعم اتعمفد ضير نإ 3

 || ىزلاول1 ب وتلا اهبو ثوعلاو فر اعانايسدج ملاذا دش اما او_زوع ال مشف١ ا 1 را شلا وع تيناحلا كدت ىاي حاولا عل! بهز وعلا
 . وس م ج.اتحاوشلا هزوعاو رو أعم /2 نءزوعم ا سايل الل فيتي
 ابروممو عاتازول روعيز او فرشيب امى ) مه االا شن نالفل توعد امر
 الا 1... نف ناضدلرجر نانو طلاع ناين بع يح
 هضارغصو دلجنم بالر رهو نزعلاف لحرو مسخ هززعب هنيال اب هر رع
 اينبل ما از ازعوارتغزقانلا تيز زعو ن امصع دصب ن تبزا عاط) عيسلوز ىتغاي

 زير اعد ارجو ززععيج | صولل مركا نابضف هيزر غن ناصعالا هزررعلا»ءزراغرهو
 لهاح 22 دسار :رراعوهوإردل ضرا إو هبذ تزعم هزوغمو هزر غو
 دهتوو زرغب داوو ىيرم ارش زم خوال ت ابنك ئابنو ا ماهل ا نم بص هل رغلاو
 دعيطلا هزررخلاوزيزغن دحاولا ع بعد لا ٠ ٠ . :سدوحأم زير اعشنوزرع)
 ماتفكو ب الان نركب ند دولسو١ ةنوعب ءام يبزلو فياطلاو ةكبني جهر زعو

 لوا الزبل عطتغبل در |. ءام «رعص عسلو ا ايدح ذرم ازبرعت دقانلا تيفو عبامسو
 كريد ديداو ميقثو هرعائا نالخز رع مرلاو انو سل از رع او نيتبلح نهب تبلح
 0 مءسجورمح ا مي ءزئعو ازا ع تالعب تال خ مدرج فلا عرس رعت ثحوا هز عب

 غلاك دنبلا ماد زهلاو نيحل نم نوبولا ايت ١و لبال اكو هب اص ) نمي نم
 زيزو نغم هواباعرسع مّرعبلاو دش او اوس 1 ىدهسلا تنزع)و كرل م حو

 ارآولا هررلا نايرثو انغل)و هانعر انت هانز زاغتو تراب هيزز او مع بلءاعريبزك
 دبمينب مس اه ت امو ىفاشلا مامحلا دلوانب نيل معو نارج او دالوالاو.
 © دعتيلب دنع حرض ماهو هديتنئات تبعك ب ادور طم ايعجو عنان

 هرب سيلا ز غاز: سلو بيبر اده و دعسؤب هالاسليزو هتززغ طسو يلع جرارإ اٍغَس
 ىهس لحرت ابو _ر امش ا بجاح او نفج او نيعلابو ء سخن ميش ىزيغب هرببر مزين
 راجل هزايعلاو .طينع شكلو اهلحر نم تلاماب ادلاوٍم يظ .نيمبو ١ هُو ١ دو ارس مد
 لوعلانونلانضروقلاو #3 نمطمىا عزوز زعم واضعة لد غلا مدح ا
 اماكةزارغو ملة ونعلاو ه نقر زعاو لاملا لا درو تيعضلا١ لحرل ) كر نغم و
 هش ترسو يلع تلازدج افرض رح ا نيزرعاو نبل اد رصرلا نييرسو ا متع يبل نياع
 صعق امصهلرر لس نإ ماعتلاو رس ابمانس هن راص ءئانلاو عزعصو اع نالف نو

 فوعتلاو ىضم ل زوع كر اعنامر تهرطد لد عوبح إن ينعو ءكعز مط مرهتغاو مبعإب
 ه_رسكلاب 0 ا سيختو دلاح نيرسا نب ءقبزجو لهب رابلا
 نوفل ءائنا كووم ا ا يعل ىجوهزيدهحا نب فب (زم هلم

 «ذ اك زعزخنو هزت حو دز زفتكر بكت عنبو جزم للحم سيلا دل

 بمهسا و
 نءيعلا

 عيعااوه !رلاب وهو !ل ىؤبا#ى ذلا يلا _خافلاو ل ,الاو لصول زل لو لح اهم |
 قيضارل وف عمو عجزلط لب او سانلا نمرلزلا ظعلا و نادرجلا وعدل
 دوو زازفالال عزيمو قتنعقن لزعو صرالا نم اناطا ام_ررقنلا ليلخالا

 زو



 سس ست سس سبي
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 | لعرلاو ارم باذي امرك ن ربكلا فس امرا (ضرال ا رهوخوا١ راد او + فيزينلا :

 هدا

 201 ا علل رس ل
 نيبو اف مالكو نا سو ءايلاب لجو سكاي: الا :ةيرطلاو ءصضوعل او مونل

 لممك زل او غفلاب نيزرف سب وعم لفن زو م ا ليال 0

 ا ا اذن ررمد راغل ١ عيحصل از اوا عيعبحل
 ثرافلاو بوسرُم رار ا احح

 وشب و دلير ذات طرط هد افلاو ادحنانقميو لكلا ناذونسلا

 ىعادولا ىئاديحلا زر عربدو هّنلا هبعيو ديحسب طئيعلا وانما منعور ىاعجولبرو
 هو سر اشو فرس دايز شيرت ةاسكملا وت دعتاف عسل ,لهاجلا و١

 درر دنهلان دو ناركمب و هو همر هأظب ت ناجي و | ةنيصح علو ث هرمرت اي

 نيد + نروح :ىلق ءولىريفو دادخبب (ىسطو باوبالا بإب بو ناكوُو اي
 صَل هتنبلهانو هوم ذي رتس ١ و هنو أسد لبج برق ىزحا ةعلقو رش و نو

 معبكوم /وعان هادو دوت : هوو ةز ارفز ضي لحل او عرف ىبظلاد دزعلاو لوع يع:

 مز او هراد نم بجرح او ْىوعسا ءزؤتساو ىذنو لآس !زيزفز ضي عرب او ريع ) هز

 7 0 د: ةنعزفا تزرفاو

 5 ير زر رزائفنو و ع ووو بر يح 0 ساا

 رس والا سعر دعا تارت شرقت فاما تنامزط

 كيبحو | دعو ارودّملا ني]إ عج ضي |رساخن كو نيه و ىاز ١ هيمو ماللاو افلا
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 او ةاع'ا ! لبجلاو فويشلا ابراع برك يبرطلاو دسلا طارغل
 ] 0 هللا 7 7

 | هيا قرطلاو تم امزوفد اب ءانالهةلنل وةك او ٌء اهلا ةز اهل ١ و بهذ ل
 ربي امن توغل .و لب دوج ةلظنم هزافلاو هز ارلااهه بكر لي امو نعم جزار

 يفل انعاقت رولا ىور لي هيجل و ع هعاجلا
 بت”اأم الارز ايئفالا ادبوشلا
 1 اصعلايو قلغو بير لجل د يخيل است[ 1

 2ظ1ظ21000101000117 : همر موسلاو تيا طغساز وني لخرل
 دياوشلاث ا اًيتاو ءهطملخت رررع و ُئ و

 7 هلو نت قا نرولا ١ يورك ىف 11 م
 جوبا يشم اسر طخ 0 يت رحل لل الا دايك
 اليت ربل اهناوئحاعاشعر بوح
 لا لب نيبال 0 زل ئئش ررطو ظرلغتلا ماعلا غر
 نم يطل ابو ضرالا نم ظرلعلاو ل 'و نضولاو كاعباصا ففلطاب بازل ايمن
 مس ركاب رع زتص زج روك جددا را هزرّلاو ماجي

 م نول دود ةراصع نم نول ئمرا



 ف ا ما تك ملا ودق ||

 1 ات ا نا تا تاتا:

 زوج |هنيزم نا وفى زل دياتلا نيههسل لح درج .ةلغلاو |

 | نعانااوا شولازخلا دوحتل خل | نامرقلاو تنمصلا سرعت اوأأأ
 ندعم الرسنرلا ١ نم دع أَ ضاإبو ىسلا سفغنل ! [راو مسيرب الاو زغبو رقد بئيولل ١

 برغل عاب .ًارثكاو ناسمخت ا تايلر رانحلاقابعثلا باسمك زال ن امرك ازطلال يل اهب اعل او صاعل ١ ني_ز نقش او بويعلل ىف وتلا قيال ا موش هرق اقل او هزوق افلاو هزوز اًملاو اهن هو زر نعم الجر ١ ثيلشتلابو
 | الار سل غجراغصلا ان دعما قروك قرون مشع ح ميْئَشْفَل | يوزيمد مد نازئاملاو مذموم اسف از

 انوش هيرشوانالا هنو عريعو ا اب ارش هالم عنك انال١_:ةئعادج خلا اتتيو سآنلا
 هنن ر دارا انا مالكلا ل وفوزنوشمى [ارقعملا سل نؤنهعنت | اوبر
 زف تنز و معئلاو نيكم ءرفعقتم هوس و رنة عقنو ضدالاد مب ىذلاك ردزئفو ميسو امامض ىبحا سلح لح لحل و اقيبض أشم ىْنَس ىثل ا نو ضير ع
 ثم ىدزوو اديها ةار'اهيسيلت نطنعنئثسكو نيديلل ل عي ىش نامرلو نرصد هزفما جاءارذ نياجنراو ةعبراو بامر وت صرال از دو كيك اكس نام لايكم سيمقلاو تام نالفو يرغقلا سالاو بوازونمو از انتو انازغتو ا زفت مفي
 رع ات ١ صايسو ىزابل اا لع سل ملمَْسْسم ةهبوحو نالحرلاو نب ركزوا ا
 ناي اه]نكب ارم زم او نق ال او مب اييلحر وأجد فَسشسْصْن ان تيرغفتو لسن علا
 نسم نم زائل زز قرف اغلا اهو دع ف تبشتعارس و اوفو ءزق ان ليخو هي دباع قبرص ىنهل مالظءسحتاو د انتحل زم اذصلاو كب هيو انتو ةحشسح نون ايصال بعل يريسليزبغتلاو نيله نود ندقفرم الا لي ضإبب
 يزن ورلاب عرمسخمو اصعلاب مرا تكنو تثيعتملا ثيل الراو -ىعلاو بودولاو زلنا طاششلاو ىرلاو تززعلاو زلقيد ركب برشلا
 هارلاو هزلدق ام تعرجاحا دما يزمقو ددوشل ل جرلو ديرم ا هش[ رعث ىْرلا ساخلا
 سيصتعل ( ةيشم هوتحماقل ا لعولاو دع لسور لو نلقال ضرالا قرش درر

 م ضِِصلا لأب يرعلاو هانتق اره او هيف زحتالكزل١لاوزل ١ كج لانو عباصالا طاب ذخالاو عج ا_زيشلا نيضملاو ناالا نغنصلا لالعو عمك رعلا عضم
 املا نسر عوطشنمم ضر انه دللاو هيحلايو ترنلا موهير يوما

 . 0 اخ - ا ا 3

 نسقنمل ازمب املا ن اًملاو صنقلاو وز ا كجر عا اي يمد زرؤتمل !لعرل اون
 أ زمواناو نازنف و زاوقا "2 ثرشسملا بشكلاو لمر انكر سسسملا د_وفلا نانعلاو
 ذاوقلاو لعولاو دعو ٍءتننلاض/و عمو م ديلا و ىويرل او علا د وهمل اورو[ و
 دل ىرمعلاو سلبو_ؤهيقلا زثكازيزمن تبنلاز وتو كارل اءاسع او نلطلا
 || ءازملارزسملاو ثو منكر مو _ر بوو ار طلاخ ارو زعم ار ح١ ثلوض م قسم ا
 | دوسالاز عمل 5 .ٍ ب لباس رم الملا تما زقهتل :ةهتلا
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 ت1 مئورلا َِولاو ولام :مضعل ١ ارسم وسب روب موحرعو

 م وكلا ًاشنلاو ريما هلا ١و 16 ١
 كو لخد ازوركروكب )وك فه صا اهزس أ اذ لي اك أر م ىلا د مم الك دبحوتالو برعم عضاوم معبر ال ادل او امل ١و كتم اتا

 بارهك !ركلاو طق ل !لكا 0 وس كالا دج
 3 م

 تسل ب نع اارل ١ مرج نازركج سارلا قسم رز ولوا هرور املا نار
 طمالا زيزؤلو هزراركلا جلوخبلعَو ارب اطو يزابلاو رّمصل و ىببحلاو
 وسو نيازبوا ناو كزلا رملع اب ناصح سو نى |ييسو هزركج نعال ا جرح جرير كو

 نجاررع عش ئزر الا شح اوب ١ تسروب انسنب ةزرز الو ازركسو لزنركو اثررالا ظ
 نءدرإلو هزجاعان هلفو به دنعو بف ايتخاو ردي نافملالا نر الو جلس نب ا

 تود بس يلاو ت دلو مو مرم لا يرغم نمسح انور نجس افن ح ظ
 مضلار يلع نيزرلو علق نيزرو شيمر طمس ازيراترشلا ىزابلا نركو (لعو
 وكلا نوب اه2 بوسسردعاو مماسا نب او رباج ناو هربو ني او زوكوهو |
 ها انإيصوزك زك اَسْنالاو نسببلا هزوزكلاو هز لزكلا بابكلا ايلا رسكلاب
 نمواد نامرو باازؤك 'ر اكل او لخي اززكو د زن ديلازلل صرو يسفر كم حوو
 فلربديح ا نيدوع بّمل باز وز وزكمولؤ ل اد , دقو ابزم ةرعرل وا درل ١ يشن
 :راقث ه اظحو معيض ىشلازكو يشل اًءولع نأ نيصح اسر ماطقكو ثبرح ادس ١
 به دور يصلا ةليرْس فض هرا ةركبو ف اط عن ال نير سبي اهدوعو هو سرفو

1 
 : : ١

 أه 787 مات منح لاعت هقئاوزا ١و ادم. بلص زك
 هرل كرعب اصاب ىشلا عع نين عك ليو نكذ باوّصلاو يلصا رمال انالقو
 لخلل بر ال! ضعل !قنرشلا بوكو ب اتككن الكو ه:لككه عج ردم

 | توج موقزيل اول او ى ١ نيتلح/واع عربماكو ءيكاطناد بلح نيرو قلو
 انس ا ينابقحا نجلا ديلكو زولاك دحاول ١ هيلع اوح[نْشَم ١3١ ءارث ع ةلرسلا اد
 اديَصلا ذحإب ره كزابلاوةبادلاظ م نكي ملاذا ىلأر "لنه نا طبل اؤخ هن
 نزلت ا ود اوتم ريع ءلنمعلا دبوشلا حول !و قلو ا بمر امل نجح

 مزمللاو رد حرب ىشل !اءج بيل اف وكل زبك ا زمأكلا هوشتل
 وندم الآلا ننكلا زك بحال او لمرلا نم مييشمكلاو هونكو مل انم لحل ا ضل
 | ىشإكو صرال ا هن حيرلا رو لام امل رحي امو ءيضفل'و ببهزلاو هرئزلكب مركز يو
 اشلل ص اوم ع بل ارسكل و الاتم او عّيجج [زشتلاو رسل تم ضد 3) اهو هن ةيزغ
 ده انو ورتب هوزنكد و زل ارزمكن وارسو ز انكار مورو ثريا رحب فل اوو

 مهساو زماهلاب داو عرسلو دحاولا/ د انلو زنك بلص ميلا رك باك اك ةيزاحو ظ
 نبي دعتملاس ردو ثروحم ا كز اوه ال لعن وجب دبحو يرقنلا دوب يرفع ما ا
 .2 ف اهكىونغلا نيصح و ١ نيصحذب ط ٌمبْصْرم لجر نائككو كرعشلا نس ايش ظ

 فيدينغملا نم هيلو ثيدحير سيزكم د انهار نننلو نإرعاش معن ناو قيم نب ذو
 مجم مسا هاج سن

 00 -2---- - 



 باو مْ يد هن نطل 06 2م بس ا اتوا عجم اومهجا
 ا ه عزاكو جعلان هزوكمو سبك: وكمول ازيوكاوبسو زرل هو) ياعص ولع |
 ١ الو اية لي ةيرطلا اهووطنال ريماس نانسرطب ءعلخ ابوك ١نروكو ناجينر د ام |

 لجو زود مهؤعا ناتكاو اهيلغ نود بف قت اد ارعافتر ٠ ف بيسلا |
 كالا هسن 7 كلا 2 لبوط سار 'نولم
 وا« دك اددلاب مرا دزجرسقلابو لما انيطل رص ير عج ضرالاءفانل ا هس صو نوغيلاو فدو ار زملاو ديلاهميظلا بضو ّمللاو هدو شيلا
 + | لكلا ثتسأب عقولاو زكولاو |نيكلل عمم ا !سكلاب لعن بايع

 صلاو مضاغ تيرصتت ليقهر ا تببي يرهوج ا د اهيشتنساو جزللا لام
 رسل و2 اال مئمل اكد !ف زن هويصعلاو تونلارزهللا تيبلاو“
 | وهلا قب امل لحال اوزحاتو عتمكر حب دقو قلذلا !ىيضلا ليخل١ ننككو
 تبالا_مهشو لي ذل هولس انو ةصماخ هد ابر لك ضن هيف لو خاتلا
 ناضل اوضو اعن -لوتمل ون ورح ةلتو: ضخذلا)ر يبعلا يحلو روسو الامل
 زازاوزل ىرل دمتم ؛نيلسلا نع لج اد قياسْسْر حليو ىف وتل مالت
 ريد مذ زو م ممازل او شل ايوتنل اموزرلو نمطل ا نذلاو هزل اف هةمصلاو هرش
 دوو و :لركو :قصالر تر ر الو دقصل هزيزلو سكئ ابوسم إو سينف ةريزج
 نزلا بابلا ايزبلب هبشخ باتكك ن ازللاو ةموصخ ا فبدشل ازفم او عاش روز
 هرزاورسالا دنرّشلا لذ ا عج ا لغوك زاماو ع ززلو روزلا توف ملل امسح
 زخللا ةتعطل ابا هفانلاو ارعماجخ عنك | صرطإر صوصلل ١ زوضلا ايلا

 هدا ررعو صلع نعل اوز اصلا تل الا مارال ا عيجو مي همام مضل إب هزوفل الاو

 ع اكن ربا حد دجال خلا ناو عوبرلاو زاغلاو بضلار ج صلو علو :خللاو
 ىنزح ا بلكي بوضصنل لوول نطو كي ليصفل صن طفش ىلفتس نال ٠

 نس انل١ ئعاقو ز اخلط حرز ثيراحلاو ١ هزرعوا دعس ريس ١و رجلا نب ١ نم لذ انهو
 تهاني نعي جل اد' ير لصالاو اهلغاش طيلكششر وتل وز اغلا
 أنهيت انو عب ايصوارع مل اشو هني نع ل دعب مل فساى ١ [مقتسم افصاعلاو
 بني طردلاو) زكفلاوا دسم ا عمج كو ار رصل الع مهاب بهل ١ نتعلل ا شاكم

 :ركللاكق نعلاونزمللاو تيرم اء زمزن او نملحزل اير هولاء ندصلاو نعل ب ثلل ١
 باتككو 2 لا ثّيككو فيبر د نلُح )و نو او ردصلا2: جولاو :اولاومتو
 انب ١ ضرك يكدو نشو عسس ١١ذان ' بت ون لخرت ةعّمر ىقثو ءركدلا مساح

 املغ ىوطاذ تلزن ىحر عس ور ارو تيب ىليل امما عماناكسيئعلا ربع: داع عت
 اود الرذ) ىح نايضغوهر ابار ١ سنن تعدو لنبكل توقف ليحرل ١ تدار)

 ىشل عنو فض نيكل ىدغير نشل يل اقو تن اه اعجب نعابىر كل ١
 نيعلاب ناشالاو ىيعلا زمللا نيللاب لما تاعجب د يلع_ل اق منعم ع
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 وم معزول | ْ

 اوء_ىرّصلا|

 وسلا اري ووش اعاز هل ونيو قصفت |

 ' ص وأ طول :/ اى مع اركب

3 0 0 ّ 
 ومر أبو ا طا انو هنعمل
 ممم ءاَسا دزوعلم ا برعم هود نوللاو سما ةبان

 2 0 اه سوس علب ا كو طال
 0 جرو بدنا ١ك | نحارب وون ع

 َن ١١د او وب 0 و امللاو هع

0 0 
 | عكس الاهل نبذ هش تسلا

 2-74 7 نا وك هيجل ب ا زءاللاك اي وريع/١و ١

 هزعلو هزلو هزهوو ورك 2 0 ا
 0 حب وج كيلا ا ادم نار نوع الو تاو ب

 ١ ' د او عجور ع افسر عباصالا نرطان صلاح ترسم ا شبر مز

 فجل ةقؤو اب ةودلاب تر ” ياشلاو بيعلاب نونا

 داع هله كان ام ةمف عظاب سك هرب رم
 ١ وو ن انيتاش ان ينل نانز راو ب ًاقملاب
 هيلع هنيلان هرم هدم لوررلاب نكي عير شو نمل ام ضع

 هذين يللا مزمل او مصل عزل 7 امهزر اسوسيضم ملا ةدشتو
 توعلانسللا ول 0 200

 .تالضافو١ ازيزم ترص تك سلا تزرمو لضم
 صصنخز مرو تدع ابن ةينلا د تز امو تدع 2 و رص

 5 6 0 ا
1ج نب نار و تبارشتر عا ليسو

 ا 8

1 
 ويا ويوم زا 1و 4 كر دينا هحو ن لس غ

 3 ل1 ديالا نالوا ازهو اعأرو اءاو تموج" يلا زد ناليازلا
 0 ما عع هن

 كلجحلا بصع ديوشلاو : علوم 7006 دلل رح ارزعألاوزخل ل ضلا م
 ا ا ْ

 ما و ثوب اعح بوسنمرع من زحاوزعامنب :عامو دلاح نناو موجحم ا

 اعملاو خيادمو تؤدد يزعملاو عاما ضيع ام) لاو الا ءاحو ١(يظلاؤع



 ' هورع دش عملاو ضي ول رعتكو هد الجرم هرعم ا وعم ج أ[ عجيل يخبا ىزحل او بحاص ْ
 يسرك يعم نب فلا ديدعو مالا نإ دبج ريس او عسا 000 حزمك عمو

 تيس هن تل ناضل اتنائمر كرعلا تزعم دلل بلص تعك دعم لعرو يان |
 صلخ زراف رصلخإري راب رحاب ب به زمور زطاو م ركام نه |

 تيبزلا باتككو ل أجرا نم انمعلا فتكلزللاو تلفاذمء لو او رعزشنا هس او
 خللا طنلاو يري هارلا رع ردم هيلو نوم ارسل اها يزف هثجبو
 هعنابو ءزوم د[ فح الا نيث الثار لج ةوسنو بح لفشم ناتلاو م صلاد
 و هزاماكءززفو لزعل نم زيص عزو ام هفعد نك رسم هز اوم

 لع ساس ١و.زراوساو مر ١
 ا و ا رو نالمإ 'نالزم ْ

 0 هانم 0 وذاع اوهنريو كسارزام لود :للزتاقل١ لهم ملت
 وايل و يزاياتو الارحام .رام قعب نول ذاالاوضام يزدا الى رقتزالا
 ذياب نام لاقم نزام ريم لعرلتن لوا لبر نا لنص يب 00 ارم لل
 . الوتس راصت ن رام 21

 6 عزينب مزن دصععزللا يس ل :ءرسكلابزمصشل و

 سانلا بقدي روك نش ليرو َسِلَحو هتسحوف ميلا تدك - فبمللا ا

 دعلاو ذو نصب و 7رمك_زك باتل الاب ادتلاو رب اغتلا ب انسناو لنك
 كاع تنار اصرخ اماه اضع ءتجحاحزخيو عطتغ مول
 انتناف لت اذلا هزجانل او ض اح ايجي اهزجح انل اما اصمم نرش
 0 ةرسو جارد هزات فاس ةدعلاو اب دئتسا اوزهتو جا

 د بعولار اهول اق : :لضب دعو ارح زي و اويل اند زو اكو باقو دعولاو زهحا
 دال عل شم نيئصنو ع نب ثر اولا ل ةاضبا زاههتسالاو بطستو

 ري بطرس 0

 ملاسملائا مزجاع او زعم اقوف لذ تراها ل لام

 ب ومر ]علال جزم زج بسس لامن ١ ا
 [راللراو باخاو نوابل نو اجل ا ا 20

 ههه دقانو زر اهو زحان بو نوحتوز جيو زج يب طيرش تيل عسش ايسر و
 0 0 وا ا و

 نافطحع 'وابوب داوو تويلاو طبطأستمل واع نولي ما ايش شنو هدو ويم ب

 سرت رائتلاو ناد ايدو جمل الز و لصالا باّتكَو بازل :راغلاو
 ميفلارا نين ال لعمال لشلفلا بحيز [ييلابراهو لثم انو نيصح اا رابع
 عمو * اخس لع احلال تور قبال الأب لقلتتا بج ال يعهب_و أتلا

 دوعلا اهب .مبحو  ةيلسمد أي هادو عنك ةينورجب عز بلع لالؤ الاء

 اك ةينسالاو ناجحيداب ©سالز يرن وهزر انو هززن أوهسررو زو نم | يجبسالا..
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 رع ١

اكل هالاصلا لجعل
1 زعم صر او زعم ١ ن

 إ 

 ميله سس



 مس دمهم م م تم

 | يستسلم ول وا دو يلا هزريرسو ىصرملا ظف أح ا نافع نسدخحا
 رسل اولا دعلاش لتر ئعإا مرق زور ود برعم

 اهالا نورت نب ام او ميل كان احرص ا و موا
 ع ل ا 6كغلا : »و ش ارطل ١و ىئيسلاو ل يراد دل ىدلاو بارسال زي سرر نب بل املا
 5 د يشسو للص زن اوين ىرلا دنرتولا بيزنس ف يلو ناويشلا . نوي يزسلاو قوههشل ل نسكلاب مزلاو هزغف ؛قعو عب انم تيداصو خانم لت
 وزاد د داؤط 0 1 2 0 +
 يرسل ١ ناكم عن يتسم الزن مط و دويل مسك اد هزازاو
 رورو تتماج بنو موت لثح وسوم يروا او نار اشارك وشن دكرهب_زتشل )و يعل [نلا#
 نيت ان وك اعم انجب !ضابأ اهليفوستملم ردك تيل
 رسب ىلا سس | لري ز ثلا زد ال مزع عفت ا زشأت بلقو ءا رم برص 3
 "نو مان ىلو فو بسد انازؤن فني يبظلازسفغل مفيدقو ىصلاو عشا مع | ران جزعنو يعاب دب , رغم ناههصاءرج نيب» ةزنطن لانو شلع ترشن
 هزل[: ةمازع جم احوعا نييبل و طاظ هر ادا ماسلا دش لص تو ٍْ

 هزشنو اهي اوم بادل ازئاونو عَنبَع حض حا ةوروتس نر عرتلاو ليفنلاو
 ا "نو اوتيو ١ اهب نوزف أننن مهل بعل نايرو بلا ءد
 | عنلابورببلا هام لتعم بتسل او هبرشسواع مواد زؤناو بذعلا ى اصلا اما
 نسسموخان المو ماتا امرا ]اة ببإع ببئلابو نارغنل ال بولا

 دلو ةرومنم ع اشو توت حر نمر ونت نوع لإ يبس بشلل ءاذ بزعل

1 

 نينو هيسيسيتحم اطعام زمول زامنلا اباصا ةاشلا تا
 مسرسلا  بحورلت نمنوزل يقتله اوأوف الا زق انو صير هوك
 0 دارولتو نا انوقد ابرز فن ناهج اب 0

 هتفنإ 1١ تام زرع نأتلاو 0 ١ خم اى راو دا ياو. اسلل قع يت تا و ابعت
 تيا اكئر زد اهن تايتخلا ثبنح طم تشعل مس معزوم مين ذ تصر بالمثل سم
 اهمّناو مولا ضل هزمزلاو ليلا نايم حل ا ظلي رشلا دصنت ضقت ؛ارلاو ملمس ارو برو ىشسلاو دغف دو ,يضرعنلل هزت
 ارد ابتلع انو هرد|ب ديصلاو ناد ةزه اذ الع وت انامل هوت
 راجئاز اب اهرلاو دسال ١ فّتكيو هؤاهزو «ندن مضلار هزاميو فلاب انكرتو
 0 هر هصب زمئرلا

 وسلا از اههنو ازف ان اومسو 'از اهو اره اناومسر ركرلا ميد ١ اذا ياسلام ومن ثحاه

 > ردم زم يزل از اذ سالا لج هرن ملام هر اعملا هز انم او

 ا
 ما "معا رانسو رباط ناو ناراواصو داق ل تدعي لذ تيشامو ع



 | رمالاو مدلك رع افيفخلاو العلا عيرشساو اهو لولا عيرسا زو لا
 هلاحووازجو دعو و م هّسْطْم ع: >و لو. نيجول او 'جاول ازحوم ا شل
 اندع ثطعلاو ن [ييوقو ءللق رم و لق مالكل ارجو ' 0 اوم او اررصوو
 ديبعنب هيرب هزجو وب او نانس نب يدرب سر هزحوو مسنعل او زي ىشلا حدو
 نولر الع رزعو حيرلاب نعطلادعول اعز حولا يكرعس ءاشس ديبعق اد
 سب ارلاّق ابو بيبسَت معشل ادد معشلاو وس إكنمليلقلاو عيزشتلاو ازفان
 ةعدراءعنراىا ازرخو اززخو اواحو لسعحلا ٍديزئهو يحول ال مجف دوسا
 (| تؤلوزروو بثرحز زو ىضاروركس نب درج نا وهارباو خل بو
 لعز مالدلبو هبل ال١ عبعم ا نم فيدل ثفولا هرئزولاو دسلولا ّسرناتم
 رب اطز اوزولاو ةرريثكه زوم ضراوز يزول ا رز ودل ١_ز ول ١ ناعم
 ا مملاب هرواز و لال تيم ا شايطلا لحرا ١و

 5 لب أي طل هس خو !ىاولا 3 م هزلاب_زنو ليلنلا

 | ضر الا بازت ابرج ضيع ميشو تول ١ زوزولاو نيصتلاد اوله
 عموطلا هزار فيولا ةعرسو فأكل هزوزولاو ,طنغخنل لل سقيا
 رعبلاو شيعلإو ةرشلاوزتنل ابل و_زشبول رغد زوز ويخرو دسجما
 نول | قل رشد شوو وشرح ا عرشكلا قد ل ازياسولاو دب ادشلاو لاضوال او كاينالاو ناوعال از اشسمالاو اهو هيلا ديس ئزلاو لل او سل ىلع ىوتعلا
 6 هاد الشد ازكيف ريلال وسمو زفوو نانوا ىارشنو ناشو ارلع
 |٠ ٠ عمو ا نيط ردع ارزو بيصشا د دعم هن فوتساو ليا ىزفو او عيل نالل او زفوو نام و اولع نكح رنسو راز و١ جل جعل ادعو ز قولا ر ماو مدن عور
 .ووتسلاب ؤنولل ايقرر قو ايافوتسس ام و مدلحر قل عافتساو اميبيلا عندو ريتبكر
 دمعولاز كولا زفويلار ثوم ا ايهقرسلل ضونو مانبام بلقتل ١
 دكزنو تو دعلاوزكرلاو ٠ لاو تعكلا حي ببطل ار نعطل او عندلا
 معرس ْنلاَو يزششلاز مونلاو ب عمز دعوكد منام .ثثةف الم اكو تو ز شوش
 | اصلا لعا_زمه ولا مايقلل ويقلى هو لرلادنع نادر اس ار لكم
 ا .: هوالا و ولا عطب ثح او عئدلاو ظول'و صنرلا ظيلغل او ١ ىلخلا ديرشلا
 وتللالى مولا دنشلا لتعلن هوم او تلح يس ةزاهولاو ةيشل [ىدح ا
 [| تام انابعتو انوبه بعت سنقح مقا ف بنون 'رهودو
 9 (شْؤلا هرو اس ازرمر اوسال ١رشكلاب +٠ كز سميا سمعم ازيهل او ةاحوا
 صلاولا بهذلاو ند ١و دسال او يكرم ىسول لباد ديوج ار أسيرلاو
 | نضل دمشلا عل اري وشل ١ءواس هرجاهو نعل يت ليحل كزريخملا ماد |

 تنعطرانلاو مس قاهال ءّمللا_زر مره كره دورات زدرهو عبس رهو
 || د زيره مارو معو ركلاو سنعلا نيب عفو ر زم ارح زاوخانمزوطواع :(| > مضلابزمرهو دج اهزع د يفخ ىزلا مةلكلاو فينخ ' عضلاو موقلاق موخ او ظ

 | سيت ,ىل ) وعلا كوله زم للا تومر امل او نازم او ز مرهم او تاتسرونب ||

 نازل



 ن١
 رسكإب هزم او 7 'ىودو تبوصلا'ز/برزوملاو ضنغت ١بلوكلا و يازجي

 نم عونو رزه اعرع 'تبوصد دزثو ردّئلا نايلع توصو مار الاو طاكنلا

 راجرر باسمي ع يشيولبت مدا ا
 طيلعلو دل 'ءديمن دعك ترهرست بكم سان اهو هو عال تاص اهره ئيرسو
 تو اللد بيرتع نفح او رهو نيرتفد رت اف لحامل هزرهع عيرتس فيتم ا
 نع ا.ثرعيرتهاو سورتسلا م ابراىلق هبل ار هزم م كخرحو لاذ ءرهرحو سانلا
 نيصجولاو زمول زهشملا نر قع تمازكر شينس اء حورب عار اى) دعس تمول

 حسو منك هنلا مل "شو ز اعل او لماعملاو لص/و شير كلا و شٌصعل)و بزملاو عئدلاو نسخت او طغضلاىززعل اى ارريثش رظقت ديبل بن تىدرب |

 ةدب دحر اهلاوي اد رو تكمل صبح الة ونجا ىا تول ان نيطاشلا رج

 ربرشب تكتيوصامم ىرره جيددعكىزت قرم لذ داوملإزيضطرور اجا اب خب

 هيج جمرال ادب تيزح و ر ارعو بز اري أو مسو ىهيس عتدل١ ةيبو لرد ير سوو
 اهوجخ ومما ل ا بار رهأول ا

 ويعم ىسرافلا عنو هوا اور سكا او ل !ذاهدعن ى از مرع هلق 2: سيل رام انيس
 رام : 0 أ امز وعلل ١ نيعاضم ا ْغغ ل العن انب ءرعل
 نيوحتكو مس١ ام وكلف سر افو مصبل ١ نيبرول عيب وهال وص زوم ى ا يرد امو
 وتسو رول اشو حوريستتو مركم و زمسما عدن ودي انرم هدحاو تمم الون اوهال١
 لاب اسح تعضو ئوحز رهو تاع ازدوم ز وهو ر ذ انمو شياو فحل( ندا

 فلا : ِ؟ سس سس سس سبب)نسسا- بلا

| 

 ٠ نسالاو انميات مس (( ر و ,زعصو هورفم ان لبامو ميسنخا ةلذو سوو.
 با ذوو اكوا واكل 717 11

 ع8 مودا مسلس و

 ١ .نسرالاو ىسنرال ١وبيطل ال صال كلاب 590 يبخل هايثلابى باب

 هر ان مس او ضال تي[ سلو اسير اراض ايسر انس راو اسرا سرا سيرو
 ١ شرلارب ارع/ذ نالو تايساو لذقو سانخكس أس جيس ل صاو "لج ضال او

 سيل فئالازو اًمذ١ عنو ايلص !انبر اضرع اوم عند هر ارلا هىدح ثايب | سيسانلاو ىشمرب حرربزكو ىّشس ]صار صوعلسيسالاو ى شك مزيالاو جرا ذأ ١ ثبوكتم لو سال ان اشإل' كياقو داير ١ ان معلانر نس امسأب ةاشلرعزرو رادو ءانبو لم 7 بايقعإلاو كلو دانس بأ تاهج فدو يااا

 :1زيزه لالا يداحلاو لو هجره قوز لاك دنرم او بأن 1 7

4 
٠ 1 

 1 يرو اراو وسر ار او يسر )راو وسير او ويسر »رز الالا تكسو سيلك

 || ةديرحارس ار توصي اصعلاو ورمل ممل او زم اهمو نيصابم صن )ول ١ تحرس نس

 قى ا رزف /١و مينبال او ئَمْلا كراج رحكر زنهم ا دمي يملك هر اري لص

| 

 14 7 سا ةارماو ءوسل لص"
 | باوملاو يهوج او سراف نب ان تيحشرهو ١ يعيش انو

ٍِ 

 ١ س آمل ا( انبلاا صا ٌيلْس سال ا ءثيدم ابر رمال سسراررربو ممردجس و لعّتسا



 ديس روي يسع عسا 1
 | 6٠ 2 ٠6 رعاشل ل وهكحدعاو قرحالا ىور "فرجا لابد 2 .٠

 8. ٠ تكاوكلا وطب ميس [ه١ليل و » بصان ْهمااد م/ىنيلك# 4
 عضخت يل /اقن ءلك متل ادرساو .يرطلا زخرف قبرطلا نابتسا ١ذاف أ نان تيده | ٠.1 لل ذو .توئرطلا سادح و بن اهل ' فرجوفف ىسسيسن الاو '

 هقرسلاو بذكلا و كسعلا و ةئايحلاو سيول امويزو ئخك سل !لقعلا طالتخ) ىسلالا
 سول او وسل ل صإلاو ضَلاب سال اك نونج اد قلخ يعتد يبرأ ١و ى ارث طخ او
 || ر اينالاب و طيتعكس يكل ررجاراع جغلاوس كذاب سايلاوو رملورعو هدير ميرع الن يلا
 -9بفوج الو عداخيال نساونالو سلانيا»و سو عجون أمى سلا بوو
 ره ئصماح تح وهو لشيررت ١ سراب لاو سر ايريس آل او بسر اي رمالا
 .اهلضااذاو زعم ىلنءليلب كيوب لشم ىزلا مويلا مزح ال١ :كلذم ( و يصما جيبو ر
 ميه اع املابو ناش َةإم لاو سانلاو يبس اناو ني رفنتلاد اريك ساناو ىابل ا نب فير امل ١ نس ىحي كرف ىسأن ١ ار جوشاو ىش ارحاولا ن سال ابر شبا سال اس اراو سوعاو نسا جب ةز اوفو انو 0و كبطل
 6 « لزؤلا بصلا سالم 6 ىوعملا ةمؤيسكو يل 4  دلومد ال رع عيسو
 4 ا اهببروحرل ا روم 6 م اًنئناشساف 0

 5 ع ومال ايو ل اهي ىيسع ترا“
 هد رسل ونا ادا نول رارض اح وسان رسال
 ضردل'و ليج اس ارو نآيشالالظو لئالان اسنال اوانرم كيلع ص١ ام سوفل ا
 را ضاطو فص شان 0 انا جنيمل اوس ىرن لاثملاو عر مو
 مب سوني سن اول) و لررل ارسنال او ىل حاج عءاشم كسل !س ودام نب ازال او بك دارد_رءاش نب 'و ةزربا سائبو سنا مدرومعلا رص ب لكل شون ال او
 نى وشلل ذع اجلا "لحب ىشسالاو نونلا لكم هن ىش دقو مشحولاوزص :ءالو كيرئلابو صل إب وشالاو سمنل ١ بيط تش 'هدواحو سوت امير ان ١ اهفر
 هرّصل اىنلاو مدّسحو ادن ميشو يري هين! ر لصوت ١ مو اح مال البو نوما
 يشل لاو نيييضل برو قمسسوم ١و رعهس تبوصلاو بي زشحاو لع ١و اهيف اسيئ ان سال
 أسا سح !ىكحولاو كشحوت ىهذ سنامساو مع و نونلا كلن رشولو ديعصلاب ت
 سيئ ارارلار ايو دعبرم بيزولاب سجى رلاو) سال شال وسو ندائس ١لجزاو
 حسو نام نبا بهوو لهاج لام ا دعب سالو طيريبزكو ياكع ءلاضو نب) ثدي ومو سيرلاو ريبسسلاو فاعل ار غم او حيرلاو ١ لك ع السلا تاشوم او دج
 ا ىبومو) تبن سانا مام قرانا بوح نب كلا مع ساناوب اءازياعب الا ء ايام
 اطعاد سوال ! نهزعو وكب يف ا تزن سال ةدجو سلطل ا ديعل رخو ث يرو
 سماع نءنسواو ليبتون ! مال ليو ءزبإل اذ نيو ل بيدلاو !ىشسل نم صوتو
 دجولا راو ا ميهبو مسا ةدحاولاو جرجس الاو ناعب انلا تاداسنم ىرغلا
 اهب امةلكزن تورعب امو رز ارلاو راو بحاصلاو علو هيل اوم تيفو لسعلاو

 سو او هذ اعّسللاو هامل عسملاو_,يضتسل 'و يم اعّيسبل ١ اسيل او ىِفْحْرت
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 , ور

 رت
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 سميد >7

 هلع وسبل لل و احر ساو
 اديديج وسم 0 ”ن سني الا ف اسس الاو تنل 10186 د اهرض 2

 و صفنلا ١ اعز ام اح لهم ا

 مس 1 سس سم

 ا 7 هرقل او

 "ضو ضر الل تنأك داب ايسكو ناري أتو نويلتل او ىثل اكتب انلاو لالقت از
 سر برا ةرشلاو بازملا(وس إيل ابلا_لطب_ ردصو مؤ دحب اهب اهجرشع عبس ب اتقلو مالس بل بشير اص دليل
 سا اهسّيب واسود د امسسبو ا ا عاج سيسولو اس م

 ' هبرط 0 هو اخ راساو سابا رايصزلا مج 3 سشيبلاو بها ىإ سون روغلا يسم نمو ءيهارلا سوم الا و س ابل او
 ميعت راد تاغل هدو هعصوم :ر عنز !دمال تورصتبالن م[ لعن بدر هاجر سيسر
 دلولاو | عسم هر! يتلو فانلادنو نيايبور دعبل ات . كرت ناورق اعتل١ سو ايتداو نيزم امر ايلا سس أبشملاو ىف امدلا سبب تاير

 ا 1 روحا م هج 1 ا
 0 ل سم و نسجتو سوأع ه هرج ادن رج ءدسكو سجس جي هآبو

 حاب مارا تساخ وعلا عيب !ٍساججنالاو هرب ةريزفلا ءلالو
 اهو عبصالاب 01 عملا

 اهو ضو ل انين بَضن_دنح ا: ى فو اي اهسنكو رح تنم ضر
 نوح يسال ١ دنع ضرع ملغ اًده امنا ان اظ 0 ١

 ةارما دخلا ىو تيوعف تو ارااعاي_كرتف١ كش هز ام ١
 اد [عوص ٠و عب عر ويجب وبر بانر 3 ا
 آسخإدو ناعلاو ىقلسلا ىف ا! قس م

 ندقلارسكو لاذلا بولس سنع ذأ هلخ بؤس ح جرس

 اه عارلا زل بح داب بي نينكج ىرذو تاديلطوا اريد
 2 ل بملابف الحم ضد وارق ب ءيسسم زل اركاب ردربلا|
 ار ليوا رفصالا يوطعل زب بعكن بشلا ناسربو لجن 'و ئوكك»١ نانونأ|
 الاوادم اهنييلتو ضر ل لدي ةلرمتلاو ميزعيؤع ددشن عسل تيربو دسوأ |
 نيارلاوميلط مسيو اوعي عشب هن س درنربو سانلا يا ىلوه اسيرب يزور هأ |

 0 5 هيو رد سس
 يي أيس اجراو هزيزعلا ةئانلاو قر وها سكان

 بيط امد يت 1 ود هوخو ع نيل اسك: .
 سكجتسلاو ثيبنم الحر) ار سلا ل“ ديلا عراجج زر ب صن رمال ميشو (هوار
 برس سال ب ىزنا سن سلا نارسعرسر لالا هليل و سيب دل اف

 مح اني يمس او دالن اورلع مضل اد ساليربو العجن يلع زخمو نحال :
 ه0 سب رب لادا لبا سسيعرب وانو )ودل ارسلكان سعرا يلا ه رتازصر ١

 هوسلف علان سرب ل) صم لح اوس لل ادشبو ثد ]ضم اب ىسلوب م 0201



 الباف املا أد ساشالا

 ةرهأو يلو ثاطلاو ان زن و
 ارحار| با ل ةماملاو :دكمالا

 يتتلْشت و مسحه مب ءايصوو ذا.
 شلل الو منقاطو هريخنب» لرالا

 رىداطو دبع نوب دى نم
 ريم نمل 0 ثنو هاو | بسب وح

قت تار نب ة دوم نك بأ مزم
 | 

 مااا دل اذن | سوسن |او

 اهلاي ناب ئطلت ايا هس( دالا
 ين قش لعب

 ش استيل كرداامو | طصوا ميجو) نال عارد نم سار بتلاوا لبو كو لبوط

 ىشسس اجو س انل إى ا ىاوه اسانرب ىار جعرمو اميفا] ١ نوك ساو ىو اوره'
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 سار سلحو ” سييلح الأ ل سمال وشل ءنالل ان نسلم عاجشسلا طر العو طلعو 1 سلال ارش مار رس ها لرش 0 ١" ناكل ابو ميرو اخو مى و 2 2 !نسرورفو ىسلخحا١
 كراع سلس نب كييف ١ نيسواع ساس يب ثرامل جتواسسح ا ار ءاشورك

 | ناصر داصو مب ب واحيرع ورود ىعباكسبطحرب او نبدي راج سلع دج



 ا

 همدععدمم دم عا_ميسعا

 رمَسلا رت ١و مللا ءكلاه | للا رب "نإ اةتنلملا تهد 0 ًَ ملا سوم ح ]باو

 نسكاو نسف لاتعلاو نيالا باسر دش دتشاعزعل سمح عنصبلاو أ ١
 م انلو نينو بل دو نسمح عجم بامصلا .لمالا رفات نسجفر
 ضبا اهيرج نال ال بعكلا و اسجي انو اعلا اول منب د مرسق ةيلصاي ا ب مها

 دن دشلاماملاو ات جلخ ادا ايام [لاو داوسلإ ١
 ساي تاو با اواسأم ادلع رسوم درك
 سو عرس اجو ذو انس نباذ هلل ةدهعو رلورسكل نئدفلا
 هنت ليلقلا سبح او ةطحو هدصلا# دلخا انالفو 3 5

 اب نا احلا ناو بقر بو ااجاه ناعدل ا رستحاب كبر ان ل زعو أ او +زب قس د ضن نإ سيخ اد عرسلل ابو لاح اوس جو توصل 0 7 لوز ابا سم ير مداد تليزلاب وو لا م
 6 1 ضلاب نسر اح“ م يجب حرم ثعبم ا لشرعب ىربلع
 ٍييهاودلاو ديارشلا سن ع ا ورعم يركن انس اجلا ماو ١ سل ولأ ددسأاو

 ءالع ملطلاو لطملالب '1سفكاب ء لرش و :لأ نزلا
 0 21011 0 مس ع رع ليلا م
 ا ايم هايس مد عل ار

 0 ك0 اطسو مدز كرولا شخ 0
 نوضصحو 0 و ف "1 فلا يال يول ازماوك ملا
 نير ىسنذحلا يحل ةلملغلا بزل  رسكلاب شعت ا زحل 'قرال ني اريدلح
 تئبرسوحان هلو تكنو واف الو اتاهالا لسوف ليشللاو ليذلا بسو سوح ا
 ركبسوم ا دولطظح او ليلا ب ب الط اوعساوح او مت يسو مرليتىا نال

 ا 0 عا وا رالي ءرساب سيولد
 1000 سوحال' و اهاعمم كت !تو ا سوج ناو (سفنلا
 سانلازع ءعاجلاو د ١ ملا
 ا 0 لالا بن اريتطلاو ةعئجلا ل ألا ملا نشاسارم او
 نبط لال [ئركسلا قيددحو ل دلل «داراعب مم أمال ارو ىنلل

 70 0 او نمس طائر ثوطلخ ا نسيه ار طنو و سخوا

 ساكرسم اداعو ماهل حلا در ا ومالا مسيحي مساحؤنو قبوس نلمح ارو
 ثيل هروح ”ءريعم روج عالحر تدحو ةارا١ لصاو رين دسافلا داعوا

 شام ل ااقو زخأ درو ريح لضم ان ما دحر ناوا كلذ لثبلعلعرلا اهرحو نإ
 ماو دبًلبف نمامالا كبرلو نسوبح لجرو ساج سيجا داع سا الامم م

 ا نا 0 و ا
 ق4 دانا ملت ١

 ّماهنعلا يئس اسانحاو 01 يوتا شال
 ديبعلا د اويزعد نات أمل برج نم ىم "مف سوف بالو ليدل ١ ادحإرسكلا وسلا ْ

 1 لا



 يضل سوبملاو نب اخ اك دسال !سيتخ كارم بهذ لابو ميل[ عم هرزجأ مينيسح )و مص
 مهسو دخلا نس ودم ١ ٌنْهَتُْع ام ىشنم تدب ابو ساي ١و .

 ران يلون هت جلد طر وم هيرو رسخت

 الح رفنابو سو و نول جاو ادنك اك هيجل
 21 و

 نيب سرح اراصو سزح ا بورش ع سرحو ء رزلا ْللقلا و نس
 سرا او لاسر ام (تاكل اوف امشلا هتيمنمو أن اهيزحو نر وسرق

 معرامول توص اب عمسبال ارح سيكو رذع عن هللا مس ماشه ثير اه 'فيس
 مل تروص ال باح سرح !نملو عئامت مل عابر ولا مُر تنصو١ بر ا
 ميهارلا اسر او قيلا مالعا ىنعب كرص وصرت عجل قر ارعو ءانا ١

 قدا وبجيوسزلاو ليللا ماني“ تككرغاعبو قربايد دعر هنوسيل اعتاب
 سرحو همت سناسو عل هسا

 عىسس كذب 2 مرا قش سركو داب / دع هل سر
 0 بيضي امل مدر نم اهل نو نوب له ا/ىسغت إب
 نسافخال اينو ادعس حلل انو بلص [ زر سيل خمر | ينبت
 ا[سلاب يسرح او عضخو لذ قسزخاو نونلا ةغدم سانرخ ل0 تيوكسلا

 دون اوفو ذإبا نيلعر سباخزب طابور اجيسلار املا ى نجوم
 ج اصل امم الكس ان اخ تن ةعجوم سد ايالاو قيلاعل سهوا يسن ان

 نيدْئْولاو شعت بابنو بطعلاو ىرج او ب رعنال ىلا !ذ (ررل ناسخ او '
 تس[ بنحو ةيحسللا بيبي ليضع انيد اسبيسح عج ,ييصل سنو 2 مهركسو

 أ قانلا ترو احاْس الا نود انيانس» ءقانلا ةسحو اسيسخ. لن نضنى نا ذا
 اب اصنملا هن نوح ل و ايست فلا ذ ١ سداسلا نسل 12 دو أيسيبسنح
 و هّمعتر ميد ثوم ذل ب لعق ١3١ ميسيشسم تععر رو بكمل او

 لو دوا باكل منسوب ايستدومالا هفضو للا يل يقتلاو سيرعلا )اعلا

 ارك ىع 2 عم ترا وسكس ل

 يا حولا جبع اد ثورلا (ا سنجل ظ
 رس انخ / كل ارم مهلار ليعمل او هتسال سمن
 هردراشلا ع د - ويكعروع 7 دك !سمتككو نسمح ١و
 هتييوتابلا هيما سلما زر اكدس ل ) عبرس سفخ بارتسو عل شكك
 ص_جو اوهوا س سدلتخالاو سينح ال بلسلاب سبخم ال طمارتيتت بطر ل لصاو

 اهب مطر طاتخا اذ تانلا ىسلخ /نمانكو ضل اب مسلخ انعم ىنأل او

 ينم نهو دوس ايب طلاخرلاحال او ” اهل ثابنلاو لمار ل | نيسلخم او
 ير دقيإم ديس هل ماو ساخر سلخ! ةفح الا نر سلاح
 وي ندب داول (سسللاب ىسالخ او فنكو ب انك امس هلخ تعبج كك /د بازل
 ىكرر سالو يسير افو يورد (ضْنبح احد نين كيرلاو دوس او ضرب ١



 نسي او ع رج رتب ا صامد نآتعنات
 اذن و نيعباتل :ىعب ارم ثرحيرب رس يلخ نب سايعو لهاح
 "قا ب الا بلاس وسال وميح او ! ل معى سلو ) ل لاه بل

 وو رسل ا
 1 لون واو تزالاو.سيلخ اه هما دهام امل ترعتال ينوب نم

 سس :لفاو ادن ىالاو مايقهلا ليس اولع يرجبالو ماظن ابو شلاو عال امعب ايراضو بهزت

 نول هدا تر اا سيم لالا بعدو تف لق هسسلشو م الج كيف زمعل

 اس تيبعز كوت دئنيحو دحاز درو لع قفشنالو ميشعو ةود 0

 ك0 ورق ددملا ْنخ 2 مقل ْ
 سمع تزيح و ىو سن نيو و عيدا نح لوط
 ها ربل يضع هح ول هع دم ا /اوما ا

 ا .هلدلاو قل سنع دالي طيح سيخ او مسج او

 ثسب ١و ىيروخم ا سيو مز ا ع بديا و ١

 عباره أي ذو عنائارهو لبا ا انمر سكين او ناس لص هنااهربح |
 26 ا'ثورعلا لا افلم لمان تاور ساو سات د ظ

 هد يري موياكوسوعب )اميل عل مو نوني ناهوأ 0
 اعز اف ض نابّهستس ا دحاو العم القئو (للطص !و اعّيحاو ان رد اهب سس اذا در

 عمر ظلوا بؤ ءعدرخل 0 فل اماما بقل هسا 7

 مو اسوس اسم بشن نا لب اد وع اديجنإم دارا اذار نال نعبر بو اميشم

 0 وسلاسل نمر لما قرى سادسا حال اس اخر يبىان يبعب
 اوراصاوسجاو عاف الآس اخو هس نجوا سنو سامح ا ١ اواحو سيح م رج
 ىبس اخ مالفوقاكر  .نج اذإحج اسي سد | حنا تدرولصرلاو ةسسنح

 ديراشلا ميدقلاو علب حددسال اور ظنملا يلا طب ١طالوك نسب | 2 ١لجر

 ابب ىدو نيرءاشلا در نبيا ةد ١ انلدصو ا رس هلشو

 ميش | يارروسالا ءسينخو ّينعل 1 رم را ا ٍإ

 وكلا ملك و سنملاو ناليشلا رس 'انخ او ب دع (سنح
 دراطمبو مزاد نرش ل ل مولا 7 عرايس اب

 نزحان ردي 1 ا ا

 ىشخال او اشخ و و سمج هو ةييرالا عي يلخ عاقتر عما حول نع ننالا
 نو نسيتخزب سانعلا نب اع ثمايع نب اورو س ونخ ا فدسال )و دل

 ماعوباو نأرياهصم للا بابح نب و قبس نم بايد نب اول د كرز ن١ عم
 0 وخال ] زا نب

 اسشخ !واضن١ كنب ايئنجيو سانخ١اهل] ءاس 2 تح) ءابو

 - ميبلا :

 1 ا ا
 ْ وبانخ جن سفخ ال مدرك هرطعت عل لعر او للا هددوشما ل ايلا نس -و ثداثل



 انعساز 0 ىعوبرلا قراط رب ةرمبرس مو أهل دفص ةيشج | مر
 نيب عجب ناععل ١ نب دل دبعو لّمعمو قبر هانياو مس نزئرنملا رجو
 ىف ١ ني او دلاخنس با ين ساخر ماقد ص ةس اس ادن

 0 عم 0
 كر دوس ءلج>ف :فرر قماش ولي رانا تي رابسالا ببر ع يمل ار نارا كس مور دبل ينحر تلو حا او'ربلاو اضن ا (هعْصوُم
 أ ءدحاو دجونال عبو داطصل رن امثل فوغسو تاطيح مايا الس

 | ترم ءطبلعو نطرروك ةنيفنحاو بيرعل ١ م 0 نم يملأ سعننملا م هه

 معضو هو دنجو ملا لا سنن او رنفلا» ترم ق هاببلصأل البالا
 ىشلاو تحو را ةؤمج او ناو برع اسوحبساخ) دوتسلا سودلا هنه وطرد

 حب ىلم ا بيكي دهون ةعضر او دج ئربكس وخيو ٌتلخ ١دبعل ابو
 الام 1و بس راع هللا دل ومو سوت نتا اقم هرالا

 - منيا كافيا جاملتشم اور زر لسان ثعشالا عم
 دز ارعونالو | حبا رحد اما[ ١ ليال السر (نادرولا ىف سوختلاو معسرال الولملا
 ول كر ا سل
 هللا لقا اكن رزلاو نيل او سيفي ئسأبخا مب يدسالا ومو يضتو

 لحارس رشبم قزف ناو ان عو لالضلاو اطخ أد مم ١ يمل ايو رم[ اب جو سيبنح

 درعلاب ساخريو بزكلاو ثلا ىسمحلا نب بولار فوك ملم
 م /) نالفو ثليو ر دعأت سنيك
 لعدم ا يبع ىا ضنا ساكر و دحلا لا سخاورعو |
 هلواكت م تعاخ لل وس واع هان جسد نمسا توحيد رظمكن سلا

 5 كيلا وضللاه مف غ1 ا داس رم لمح |

 58 هابل انعأو انيصج اباب هاسينخ عئايرعب تنب# اسيكم اسك اراما © 6
 قالا نايبطنب سيكو لاس اوي اوه درب نب مست اف ثرعح سين ا تن ناس و
 قاس يأ ايزلص هزه يطبع يتم مخل« 7
 سيلا ل ارل | يل بسطح نسفلا ١ الو مورست 7

 ؤ ءري] كو دورالا لاو لكلا . رتل انت
 2 ا و 0

0 
ْ 

 يأ
 ورب نمسا / السم 2في ركض الح نكدارباطل سسولا رهو
 لدورمور © سول دو ب نك عماتلل رسب رس هع ف

 ْ مركب ؛ عكر جلل تلاخ اذا ايل اشو لزونر اح رمزت باعلو
 ب عجاَشم عباسي سرد اسسيلاو اهب دحالا دج ث انالا سكان اسايرلاو
 سوو دار اواسسبؤب مسسب دو تايرل ا ترررظ | نصرالل تسب داو قاهَّصلا دوعسم

 يح سسك دلا دوس اص اساسد ١ سرولا ىسواو رهرآ محو دعتم مزال

 سا



 لحخو او دنا ' ملي قسم سكول ديسالاو ئلخلا لك
 0 ا اقم ال با
 ١سمحرلاو لعب الث يحج زح مس و لابو مبيع ثرسبرملا ار سد ل ربو سعد

 ( سبت نه ١س حاد بح مو هز سس ينل سف س حا دو ابح التم 1١)

 قرجاودلبل ناعبرار (ضلاد ءولع ام اعل ادابصو رعب يشعر باع نيس
 زاد طهر ءر !زؤاونب تعضون اف ر ال4 افرح ا سغل )و اسحأ »سس سع

 سبجروب بل ١ تحامت ََفناس تنالو اهوطلو را اودرك ليرطل ا نب (
 كانعلا كب ترم عربا ٌىولحابم١ نال اس حاد ى سو دنس راعترا ن ابيدو
 يح 0 باك يرسل كد نواس الخ ىح ارم ندير اح عم ل اًعلاود ناو
 00-0 21 الوم نضارفاهلع عزف هأتلسو اد ا: ميسي
 مهنس ىلخلا لع مخ بلطف !ريركم نيو مدبولي راخ نرحلرد

 لحد 1 7 0000 ا
 ارم شاور ف مجرلا تليشاو ام ا ع.زازم زا افرح اوجد ب

 نم ماشا هضم لشم اب بع ور هون الانس وذنب 7م نع
 ' ديصن م قاف نايصلا اه دش فص بود ناتو نا حو

 م ١ عسبروظت متبوا ةجرر سوح ارزاو قسحارل اورطاصضعلا
 لمدللا 3 ءاولورسكلاب ناد رريوجدم تبر ةسوحوم عبصالاو نطل اهم

 1 نمدوسال عر 2 ىستدملا رس[ كرر شكا | سجكرلاو
 تايسح دو قسناجدو فلاب نسحد لح درو مظنمىسح د ليلو حد ليلو ىس
 نحال لأب نا سعدلاو 0 د انين ىف ا سح در

 داش اعو لظلارعب لابل ثم النو ءىلطلا ىابقلا 0

 انمرخد ايلصا م ىعو ىمّمل١ عر ارز نب طبل تب يوو كوس داس
 8و ود دحد لاند ىرسكتنب ماهي اجا (نمملاتنيى» ||

 ٍ رزعاخل تاو همر ب ارل ١ ءسر ف نورطول 'انصوم دلما بكلام 7
 وبلا عاتب لم اا 0 تملا نط ان مشو
 0 وتكمل راثلا ناسنال جلب يعمل و سنخرل دل نم

 « راسخ اب ليزلو دام ١  نو)) سخن اهب زل !ى يئس ساسرن و

 _ر سمار س أخ دددعو رمل سنس هزي راحل لتامر 12 هع سخملا دلو
 بحخن ا زجرلاو ين ! دوس ال1 طب اخرلاّقلخلا بر امم ساخر عبد مْرَيك
 هيلا زم سس نخولا دوتيس سوم م او ديرءابزا نيبال ا كيلع جربو
 تلكلاو ىرال |س طرفك اعلا دفاتر "قداح لحنا نشب رام
 نسببدرولا روت نيسرزر ولما لزم دبور معضل طر اللعك و د قمعلا
 نمد صم لع لح ضلابارت أ د رولا بل هذوخو يتلا رجلا 26 علا

 2 رال جلا تؤم ءاغعاشور داسرلا لرد ىرر قنحلاو سارا
 . مهشيزربو هسررب باآالاو سراد قو تصصاح د اكراوك هزلاو رعتم ا



 1 ووو دج جر 7 ندقاا 5 779999797 9721: عا "م77 7 تت 41
 1 درطنح او امعم اح بز حلاو سير دو مسرد أك ه فس اردو سيرد
 ! 2 نوي 'سوررل او ةلملا مم سررو وب١و ربحبم مر اوه ١ سيموت قلخا تسول او ايبود رجول ايماداتساردو
 ابوثل سرنا جدو رعبلا تيذ يؤخملا قيرطلا سسررلاو

 أ ليس ارول يبلع ينل سرد او ن رد سدراتا سور دملاو
 راو لا شر اجد نود ح هو اررالل نو رثك هون
 كيرلا دوب |س/مزم نمو نإ بيق صولا الدلو باكا

 | [يشااووصلا طرلخل !لولزل !لولاو بدليل! رم سبارلا )ككاو
 سرارملاو بن لع و نمل كلا ساو تار دس 3
 دوه كاف تنسو ةاملوترل# الا اهي طلتو بونرلا ن اف ىلا
 ربا اعلا لع ام لي كزع ظحل رس سف ولا ىلا وصح _مطرفكا ل وحي سمن داو وسد
 مظعل رسال !س انررلاو سيبكلا لعد لجو ل 0
 أللر لوك تناول ١ عرس ل او سمر د و ةمحلا سلو رف سدر ولا

 رشل سو حرمك وقثرءول ١دسسالا لس 0 7 اول اجرا نم ريوشلاو
 . سرل ديرشلاو مى ذلك مثار شلك نفل باهت سير
 «اوول ا.علّقدالن اضل سيسر )او سييسيل ا 0 ىلا نفدو اخالا
 دج افلا (نيتيوب سسرلاو يوشلاو زاب ا

 ور هلا ويخس اهلاو مزباوسسإو ول عم نولخرب ملأ ا توواملاو
 أس جزم باحر مو :بعل ضل ان هسرل) و _:ر اكل اوه و + تربح بح سب اسبولاو
 ميسم هزم ه |[فمو ١ لامو وكرت ذا تظن هيكل
 | ناكر نونا سيزيد هللا اه اسر قسعنا تارا و نسل اصل اعم

 سمعزلال نعطلاو لالي لف وسحر لاو عطول ! ةفشنو اول ا وشح نم ا
 71 ا ا كولو ئطعلا :راذر امال 0

 11و مشنمال قرا هلل لس لش
 ادععلو ناعطلاو ين عال ا اهل
 تفكوشنو ملم ا عضْوت ىرحو دب دان وملا بذي درك سكرلاو عاج

 ميضلاب سوبعرلا و ا دلرو عاطل ! عار 5
 نسيم نش لبا برضت سيراتو لذ رم
 تاور دب دنس ل انوع سرب بلا هريس حت ذل ١ اهبوص
 نسير جما دتو |وسلع د زوو ضور) ال ضجدرب خضعت زخأ دئو
 عيضص لحرلا > ل | سسطق >_روتس سموم قيمزر قس مو نينحجت دع "1

 تارا ل عيصلعلا سلخ لزم هجر دوسالحرل١ سند
 ليعتلاىسئرلاو مليضتلا ةزل'و سانقرل اك رلا نحال اوا (مرجيرسكلا
 ىعّر اهرحو )"1 الربو ماني نالاسكلا ىعاراو لبخلا سانفدلاو حربة وزو )



 دتولاو ان اني هل ين ال يبخل ةيلامشلا سحر ىلا |[
 ا و (قرالم سبل يبلاو ملخ لجو دعل اًنلخو صم سيرالا +
 ميبو ردو سرواحن اف تح طلاب سف دلاو يف ١و عوم د درس

 مث بهذو بهذ ب شف دو سم د نيا يردا جفلام باوضلاو ١ جيبو

 رثمأ »بروم سون اسد و فورللا بماوعإلعا يبس ندع الام فلاب سوي و

 ىنسشل امكار زر تحي فلارو شح لا سلولا ويدل سب دربالا ل يكس مولا
 لارلارسلب (سيكبول او مفُملم مسلو دو ىسلر د ةعلو ]وو 07 اشلاو مجبل سو دشدالا 0 ا

 سرر لسا. وهو سوال ) نينألاو غلا و عنلا نم طع محط د ابل ا يِضو

 سلارز واقف ان تير ظازصرال ٠١ تسد ١و عاملا بيكى لاو هوكو ساطغلا
 ملاب .ساللال ءلطن ا كيزعلاب سلوا لاهم ا نمسلسلاو بكل
 اساوو سئالو © تبنلا اياقبو ا ىيصلاخ١ قروي تبنار مالظلا لو او

 تر اقكس يلدتلاو نرخ سلو ى هداعب ترزفنح نمد 1لاو ايزي |نعنو
 0 نارعم داع اون ىف اننا وشل رم 233 وب
 00 .هلرامرلعلوركذل ا 4 01نع

 انا تان لرإلا تسالداو عنرل اد ليفت ل لارس ,دا البلع ماعطل از خاو مكَل ١ يسن دتلاو تاقثلا نس تاءاج لن لوو

 تورو هضحو شمع (رسعلرل ا نرَيالو ب "نسل ديالو سيل ايبالو ان
 ربل ١ سو دزولو اخرس قونملا ]رم زيدل 71 راس اطرقو ليطربو
 >و ةرتشلا عر امتيأعلا يللا را ل و
 ديرشلاو رس سليل ةبكارلا طراعك سكرلا 3 ا
 :رلا َلظ توّشب ١لبللا سل داو و ا(ْرِم ىسمالدنال ءلطلا
 هى ايلا نمو نقبل ربضل ارضع ارمالا او دسالاو صالا ىرم ال جف سك
 هومد سسوبو سسيب مالاطلا راس يحل اكوا هرلاو لظلا ذبول

 ببتنسالانح هيفو 101 ا ا
 اهمماح ا ع
  سككبو ش 1106 اطغباهدلاو
 ا 1 الام سرسلاو نفل

 يحلب ساو لا اولا تا غلا جاع علا سو ديف هد

 سيكو ءاراوم ا مسمارملاو تطل اني هللا تسن تجمل امولمضتعرلا 1و

 دسال ا طب ةاح(سخامرلا ماطنع طلاب سم در وم اناناحو نارإن ٌيحان صلاب
 : سنئمو لا ديرشلا نايتلاو الالام ةوسالارلاب محن دا ا

 سددت دم بود ساقسرلا# ناترلاوا جاببملا وازئل اور "بال اربوق

 ئ



 ا

 |. يسك ى س اهدو

 اه د جبهاللا

 هر 0

 هزاز

 ١نسشدوبو بسم اندو اسناد من

 اا ءايونعحم اذ ار ال 27 لس
 ' .سورلا بيعوفو موملا ّج
 غو )و لزلاو ا
 اربامو لَعص ١س رلاو رلقصلا طلابو وخر
 اورلاو ئنالا الاوهام لكد عاش اهدا داق مارملل سود عضوم يسن ارملاو لخرل ادن سيلب ىدول !باوبست ى ب نبارؤاو

 سد ةليندل ٌباغل)

 زب مدصاو ىأل لا (ريامسح سر! ىذ و 5-7
 او ثنيرح دع سن نييسرأ 9و ىسنار ل |انثمو ناَشنال ١و فركلاو عامزلاو بلقلا مديببرلا

 لدم اردمب رح

 اننولا تشر بلم اسف هن

 مييئولاط اشنسل او ينو لاو سر

 لرعكدتل |ىسولا_روسريصشو سهرمم )و
 اور وطيوذالاقلا ه١ 6

 ىارلا لوك لأم عيتض لعتلا سلع
 سيدرا سيشرلاو سيكل سيرا موس ادهم لي ةلعاو سساولا
 رس جلاب ا نودع سامو زحل ول! بسمنس ألا عسار تيد حلل رورو سس لم سو رو سمرلل 00 دداهرعو اوزل 1و١ ع !١ سورر
 تب لبصات ضال اوسارد نيلاب لح الو

 د مل

 " دوش مز دلا بلغت ةورمب دابالعل
 لاو يعلو بنوشلا يد سوا 32

 نيو ىشارمو ساند مقاف

 موقلإربب داش الا هيستنولا (ميحارسلل
 ردو ىيتحا ميمي دنباعل)

 1 1 نب نارع
 نساو رد أك ماوطل اب سن

 مهناوروم ولا نسب لاول )و سب دو سب د
 ل ا

 اسهر هللا و تاتككوس يي هويدا دلاب هسصدلا و يرتب ًاوسه د او باريس اهرل اف ب)رنالو لير سيم
 7 علا كلادسلا اسموب

 رولل ١ ايصد ل ا

 ل واد

 ل

 دبع نر نحن ىسامر سورلاو يساورلا ع اشهدل ا يركلا مطعم اور او سورل ١ خ ان ن اتاك سا 11و ميس )رو تاضا مهتلمسراو ءفيسو صوتت هن سال -بيكذلاو واةزر ال اعن

 ىققمملاو مي دوال ا ىلاعا نست ا نطل كر يل اع قل

 مقوم ىدلاو مسهل سدارلاو اولاد نيدو لستتسإلاو باحتلاس١

 عمو رز اك سب

 سنول)و رع اب! تيسوزل)و مدس

 تيب سه دا لمرو هولملس

 00 ؛
 دو نيالا من 7

 تبرعت مود 7 و

 0 اض سلب و ءكحب

 24 د ”مشعبو

 ا 2و و كيلر

 اهسا بيصا١ قصره ابنمو

 ترفل او نسورتلا يشكل ن

 ىزلا] مالا نح ىوسعو



 ملو 1 مالازتو معي و١ رضا قيسلساررو سارالاو عالسإ

 ظ

 اسيريسإبو سال اهظعل ارسآور اوبسو مجولاو سارلا را دوس انس ار جنو
 ظ ايزمغج وراي نب ١هبرو سرك اسر اصس از او سار لعح

 هادو اعلم ول او أهي مص هدب مهسبر لاتمل اى ىفذل ١ نسال او ضرالللا ١
 | سيل اوب اد نحو كالا رشكلاو سيرا اك يه ادلاو رجول تيراشلاو بيلا ناكل اوسنككاو دوهسعلاو [ىهشلا نمش او سئرو ى كسل سرر و هدير اسمر
 تّلسكو امهم اعزب سبر اوم و عاشم مط نب داع ىسسر اواو يضح ال )رس
 فني تليرسكلاب س]يبرلاو سول يمل 'ةاملا | عل مب ١و معربل أسم اوس
 ط النحال 'سابتالاو الك ص بلا دحب ةراصعو نوعاطناو ىر رح او يصح ا
 .ىح فعن يوساو ضصرالا ف بفند اس اسبر | نسر او معو كلا ضر اسكالاو
 .ى أطلا رماهرسا رفع ستر ر اييتسال او فرصتلاو عام ١ اًونا ساترالاو لون
 تضخ اددوش تدعر اسلا تسحر لة لع هنااصوءلال تار كيو
 سعدو ساحرو سيحار باسو سحر انس اج انءام لا رف ن الاذو سده صبلاو

 . اننلو ط هتخإو ا تبوح دن ل ادور ميا ) سأ او يب اهرر سجرمو سور
 ىعسص لرذ يهمس © لوعت ّح لبحلا مزيت سلا دل ميلبحو د شيب جس احرلاو
 . قريزن سحاراو الماء ارز لعبلو ١ ار ومع وصم لعد ب ىريرجو) سبا

 ها اي ضبو لعو ردتلا سجرلاو ا
 ارنمك سيرو بيضغلاو بامملاوركّشل ١و هيانعل !إ١ ىدوم ا لعلاو وعل
 8-5 وةاعمسجرو مسهحر_مال ا نم ,سحرو (ٌَن اليعاع م 0

 ف اهوُمنم لصاو ن >ز الا عاهصلاو مار دد ميس ْمْم ارم اختو نونل ١ رسكب
 ثعرايلا سحر او أبي العم لعينو ميت نينعلا ف 5 مك اطن نستلبن بيلح ا
 ةبتع و مصحر | عسلا سحر | عايشلا يوإ ١ ضلا, سماحرل ١ تيدعر اسلاو
 بصردالار طراو ار ىك هاير موملا س ور ثرك سنجر ندعي
 مس درو مدس درب .ان او ساد ١و نسا دز ءل]اتب نصي عى لص 3 ل

 ابوح ا هرماسلا ساحر ند سابعو سار ١ سب) د مملاو هن به ذ سلا و ه
 (سيوزنو هايارملا مسد مم لاو عوف د لوبصو كيؤسكس ب در لهرو يس ع اع
 ةيونكسالا لاج مدرازجب ل ادلالووارا زعت س دوز ةريزجم ى قرنا م
 ىلع ريدنكسالا هاج (هرلل لزج :يجملا لافلا سلو وإنا زمن سذور نع دور
 ىبحلا سرر نهو ىننلا ادبي سر) ١ نجل ات هقنا مر و اعم اه اذغ (ٍّرليل
 هوسيرو مين اونزك دوئزم ةيعسل تناكربو ةراهلا موطلسلاؤاهسسيسرو
 فزل !نورح ا دلو تيل ا نم دو سولو وح او د د ا الاو م الصالاو يل
 درو مخزجو موعلاروما ترعتو سيس اًنناْلَص نم وا لقوا سمس تلا ئل اعل
 ضل اعل !نطعلاو تال ونيل سيبسرلاو نبيولعلا نبوسز ١ |عامس ا نيوز

 ميرسرإل(ةوسنلئل املأبو كما هير أشيل ا مشن و ساراكوملاو بح ادب او مصمم
 | ضو لنكت ىيعبلا سوسرو ضلا'سراسرا نب !ىسحامرلاو بضم اع اهوسراو

 سأل



 | اقل هش او اًسثفو ىرج سائلا ل ىلا ىسراوراتسلا سلا |
 نس نسج سقم طن رهط تسرد يا يا سا
 ن[ىعراو انعا١ فيعضصل او ص و ساعنر " نسعرلا
 0 انو دعت تار صو دوس سوغيلا زل سالب

 ننس اعزال زعم اندلاع امرلا نمو نيسوسلا عصر دعب اناط اشناود
 سول هو يطعم دفعا رول يدخل عباس
 ةقانو سمعو ام: سعرا .بيعراو ليل خان ماعطلا طفلي سيسخم ا نك
 لاو لرانملا سوعرل او [نلاو ب ار اوربحاو ساغرد جّفنل' سكول طيش

 ةبن وأو لولا )ل مولا سميا و دولولا ةرلا مشوصملا اهو رار شكل
 نيدعلا 7 الا شيملاو بع يوذل (شيمرمشأ او هنصو بأ
 0 اسافر و اشور سرب ,نسفز دن ةلدثنسا فيرس ) وا
 باعك نر ةددصلا ةمرا نا ظ
 ل 0 أ هي ةييساو ى ظ

 ل ا ا صل رك 1 ا
 رم م ع طسوا 00 40

 0 1ع م اك ناو د اكم سلو

 ظ سر اهللو او مهزبو درو ميسكت ميسلر اوال ير الا ملص ايري سو

 ايرلاح 01 وسال مح ه١1 د ام اهر

 نإ ملوش كى شارلي قزعلادصؤب سابو هالو او ىرك١ عاما
 | دعيورس 16 عروس اى نزلا ركل تضرلاو شل ناقل وسمر زج
 | [كلاط قلرتطل اد حمايا ديا !سمالراو ياو باو
 200 اّترالاو دس دس ا ئبلواو بصنتل سمر او ليلا مرخك هاجر
 0 ا العطا هنو لإ
 | او دوحو ان النو ر ها

 َئ وراز ضر نديع مبرر و 0

 1 0 !سهئراو لولآلا لوررسوهرل او فيوشلاوطول اعنلاك
1225 

 011 1 داسيا

 0 1 انو نويسرو مباع
 ] كي ' سج“ ايل اضم سب اسريو طرساوب
 ا تاجر سوما 0 ا
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 ناويه بد باتككو ن اسيس برعم >رمألاب ن اش سحيسو ولت سيربكتلاو
 ير طن هلال صو ملا دية شنو عج او نسل وسلب سلط لإ عربا ٠

 بزل ةيالو ةدعاق مج او تاسلا سكبس [رايحش تيعط ريمور ياو
 700 انولكابر ب العلا نوني اياه اد اهنا ون ايا ثاد

 تب ديو ةعدر (لبالا عطت َنارسلل ابو سيسدسل 6 ةتنس نسج نوئيغسو
 كسل و سوسو 3 9 اب /لجم لجين سلا كب َجلارو سم [ئا
 عر ذات لوطدار او سداتتلا ةنسل ا أرأع تنا ءاشلاو لكل / نم برض

 هرو جفت رو رزخ ال١ ناسليطلاو جلشلا لان سوست ار ىس اوسلال
 واخ اركان #/ 6 سدودوس نب ا او ى ايش زح اشار ىاط
 (رسرسز خا ماس سو ١" بضخ ار ثك د نسلاب د ناسؤ د سو 1/ذ ادلو نوركسيو

 الاى عسل اهاسول اللا ت درو نيوتن اواش وان بضلو مل اوما

 اانا وب نلت زلسب د ةتيزيوزمكتو قوس لسا تسل اودع ادم
 - 0 الب ناساذمطعو ,ارلاو

 "اس2 دب |ل لطفا اس يكلأو فيعضل مالهم او كولو بينو اسنلا
 انيس اف صدد لمجدج وزد لشو 0 م لذا زوو نو انسرسو

 . وبا لان مدونسسمشت ريثص أبا اهلها ربو انو و سورسو ررشم لن

 افاد ىسعسا ثوحل يرسم ال | مبوسم نب داش برع نب ديحا نسر

 ا 07 ِ 00
 (صيسالا رو دن ىرل ا لي امن اكقيش

 0 سلسل اعلا ل للا (ريبؤسما 001
 د ىحكس لسمو نوم 'سولسم او لفعل ١ ب اههذ زعلان سلو
 أ ميما سلاو تيليم تزخ ةبنح الرس عرس السوره تسلساي اركب هذ جزعكب لل ١

 اكن ريب لسع و مارال ا م ابي دلولا تحزخ 'هعانلا تسل ساو منلال تشع

 0 ل در ىوس لح ان مئلاامل فساتن او عصرا
 | تب ةيواعم نير كلان سيستم نايس ايد مالل)و ماسلا يمن سب

 | ووو عرس ا سبفسو رع اكن ىسنسلا نالار و ا يكل لورج
 «٠ لت درع ةتماورنس نوو. (مهرلأب د سيوعلسلسوبنسو

 درر 15 ب يي ' عبص الوب | سب اير

 يوصل نيناقالا روع عا ولا« تيتا نم بوو بو ) نول نبل ١ نم
 ىملاو عفي دو دو رقع اما و :ةفالح تورعؤرمر شنو لمال و عىببطلا
 اسإ سوسو َعفلاراَس اناس اون سب أسس ماعطل ملم[ شادو

 قنسأو ا [ررشْسو 2 اب الّسل ١ مرلع ل انئاو كو اهْيز اوهالإب ةروكو سوسو
 رحاب بعلابدو جونز ماس نب سوسن هانت تابوطل ادهن عضو لوس
 0رل مسيوسلاو حو مدرلار حاد روس مس (هبيدو ىتفالا سوسماوهو
 || ساوسو ناوريمت ١و ةريزو ا ةروك يتحرر اع ب بلان دور ذنما نب ناهنلا ١|

0 

 ردك



 ىانعإو أ بإ' ساوسلاو ن دز الاي ةرول ل 0
 منم نيام لضدا مساوس ةرجاولا عشب وا لج ن[ىسلو

 بدا لع ساسي ا
 وو ا ةاثلا ساس ثدوح ديرما سس فيو بداوإ

 3 ةبادل ربع زل يسن د لميس ةملس
 عرسال وبا لب ب نرخص هان توكل نات مس ول ْ

 او ثوشس ةن نيبصل بعفعسو تدادوا|إ
 تس 27 ال وسوسد دب اهدرابك نسيأس لص الكا ففودلاو نسل
 6 دلع ان م2 انلار ومان فذ سبوسو نسرو مالوس

 لجسلارعع_وييل خاطف و اصر امل زغلو / امم او ناش سكم
 ينايس جورهطداملا سد ءاراح ان اردو ورظلار اهم مشب دكا ب أسبيسلا
 (سسبسبو ىجرطعقملا اسيسيرعلج و قدسلا ضرالا زم ةداقتلا هانسيساو
 سوسن طر 'بكالنلا نيب> سيل 2 جت ع مد عنك مل

 ت7 0 سعيسن زب راسو ماسلا م سييفلو ن دو نياعبات ان )زم سمسم مسي
 ف ناو مئبرل او سج نمب قي و ناكصو ن

 2 بااطنمالا ىلا هسييمل ىلا نم ذك الو لوطا اال وماابرسعتلا 00000
 , دوس وطسصو قرعسم سخر كراك, يسحأيتلابب تل ادع رم
 تنل اذ أش ١ تسنحاشتو مد اةيلز ره ىزها اب رتب طال

 ا
 بهرص نسسلو ل | مثمر اء دسم ضع ]وسو ايضعب لابو
 ا سلا ديب ا حاصلا بام راسو نيرة
 ا وشل تقام مج تل تال

 نوع ماد جزل نبرشسو سسللا» سرشسل اف [وشل هش
 ككل 10م ير سلا كلاّتْملا ىرجلا تيم
 0 اب سس ورشكاو هلبوط نايرو ناعكس ارو اسيرش راو ياصص
 سمو م ايزلاب :ئانل كيذج رسل | سباشنا نولوتن ابطال ١و لاس الاى إو
 ا 2171177 دم او دلي ا
 رسر أتحمل او :وقو لك ال ل سر تس ناو هيشمأل للك ا يشي مسارشلاو مهو رمت
 .ديراذقلا سنو د عر األ .اماسل از ةلشلارسكلإب سارتسلاو
 ١ ا ل م مولان يرش ابا ثع ملاس١نمواضيبل ١وَعَسر ١
 | (وسيبس حو (قشووسو س يعامل سلس 0
 نيل ,و ٌفحْضلا سالو ثيرملا تسال! سب

 ارلاد راما ممل ١ 1 ع 1 مما
 يا مال فال ربع كن (ينعن دست او بهذ لصرالا 2



 نشونلو ناك ارهو نايويوا م عوين لالاعلا الس عم
 ف انش: لبخعأ ا تيتا قبح مركك اش ومن لضلاخ سكس جولذلا ثيرسصلا
 ) هئكبومرص 1 عرساعسكاسسو اول اك ١ اوسلامشسو نورتسع نوفلتحم

 ,نظبوباوامازيميو وقر ضو د كيالاعل نم 0 ل نم برصو سو حج
 فاعلا ينص ا يال او نال مسام لطوب رغد سفاويع تسميسبو

 ه اك هانم ديز نب دعس نب نسمع أماو ةيسنلاو ابو بين اودع 1
 دسلاوهو او بع ماما نم ةهنم ) باعت ا اهوا (زبجو) نسّس بعأ
 عرس ندعواب/رعواه_ٍظنئا لان سمن بع لصا اماو تس
 ا وي دامس ءةيوهو ضرع فرحت نانايهمناتسيملاو نطل

 ىرلا 1 لع رمت يكااو و سو دول ١ دإب نأيبح ناسينهستلاو مرو اع |

 #7 يباععلاس يعن تبان دجو بما جدعيبلل امس او طسنو يلي
 سمو سمنتو سس اسوي سمو ذاذجن ءاصر بر عو قس ]< |

 نيوعيرساشوهو هع عنم ادن امتبو اسوي سزمل 'سشسو نسا د_راص وسال |
 مرح نوت به ارا) يرعب جر اعيب !كتّسو زج اس دوس !و لسسسو سيمت نم
 هيد زبلو ب م نب دوسالال نيذد تايب احم ناعنل ا تبدو نسف نبل لاعبو
 ضو دبحولا زب دعاد ارنب بيجلو يبول ارم اع نم دا دبعلو ىادحزب
 ة> اينو نشل ايتيوتلاط جونوضتلاو هر ادعو ريا هلرشد قرا ةدبص | ١
 ىعنأ اتلاذسادلا م رسسلل بصتنلا ومياه ]ينعل او كومل [رسمثتسملاو :نسهسلا ||

 للطيومب ابوبلازيارإ ا نرسانم ةريزج د 09ن اسم|شيو مسا يمدو ناك تس ايسبو
 سوئسلا سان لحاسم ح حو مس ا 0

 تاوتلإ ىروشلاو سوال لنل ارك
 روئوعبو١ا لق ىبلاو هل 0

 *بماقلا و اصلا يفي

 دال 0 حال و ا

 تيار يل ب ب راو طا دج اقر ماو

 ّْ بأ عاحل ل 'سيدضل او ندبل ١ ثصنصلاو نحال او نامي او دمورلاو

 ن اهلا دادتشاو ساضالاب دبوشلاضعلا ببذل ل سدا ملا
 دقوا لعام نر لا ناي و ليدل ال ١ م ود تصو

 سرر ءرككح ةرك تم نسل سللابو انهاهو انهاه ابن يل ضر و لاو

 م ايفلا لوطو سوم جةليلَملا ىرطملاو ,تنحلا -ىللالاو ساو

 | رجم او ألو ذح تلك ثمر ١و خيشسلاو عترلا نياع ئعكو ه ةالّصلاءة
 | سنو دعف دو ناقشت ىذ نب ٌدَهلع تعوس ىعلا سو سوره 2شلا«ىوطب
 || تسسساب !ووثكو ادا تلئاق سهرض و دان اميف موبزم يريح ان فسكى د فيس

 ١ | سرع ل اكءراهجابيف سي 7 ٠ ةرحو نملا لاسجب با: [كو صتشل : إو دعم هر
 عع يحل 22 هول 2 ٠
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- 
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 ْ قبل اوشا لسن او للا بعتصل او ع ا

سوزعلاو سل ابرس رقد كررلا
 . افي هسلات اد 

 21 درو مسو رمل ال ةر اهيل اني ميلا هضلاو ايلاح ضعت 1

 || مهودئاورسلاوملا 26 نم انس او ىازخو رح ىناض عامجح عياج او ىطلا
 1 0 0 حلت ا سر او لص يزل
 نب او ياهصن ابوس نباو عم تبياكو ءيديسرف تضم دسال ا كم سرصم او
 ْ قبس ايلا هات دو ع الع توتو وعل
 ٌْ أو سوبفصلاو مسحعضصمرصز و تاشو١ل كون ل ٠ لعاعب صرش سو عاتنا سطر درخالعنو اوداعبو اوبر اك اونسسرانصو
 2 الجر لد مكر ويس وسب سيللجلا» 0

 0+ راسل عيار تطل صلا رز ووسبنصا
 7 د 'سيضب تبنلا سانص نبلالم علا آلا ا ترازل او ءضضم نلاكتينالو زو مدقب لرب اموهف تتافيل رم : ا مط ا بلع اع واسر افال اه اًمسالواهاضال 'هلثا ديعط) الو منطوق 0 مسعر امطلا كنس ونصنلا وعسو هنز سبضلاك
 ان للام هما كبر يلح هصوسا يبطل باد سلا اطل بيسو ١) |[ بي بلص ساصو نييضو

 ى ام ) سكس اكسببلج رك نايطتلا سيبطسل اورج ١ ناسرزج نائروك رع
 سسورطو ١0 تسل تبحّقلاو ا نروصلارسكلاب « منول ن ءاا انيضلا يتسع

 1 بيوم 'نأع ب انينزق هاعزب نأ ديوس نيواو ةاتاس لاي و
 تن ادا سرطتلاو بيت اد ذم مركتلا شل امو |بيط ال. بسن الو عطدالز ١

 ماسلا ال ايا لص الل نأل بحمى السا 2 ثريا روس
 ا دو اخ اند مدللشف اما هو اللا جم سماد نمصعأ

 ىلع يعمد اوين نطو موس لف ءاهانعم هور و١ معان سانا ط)
 سطل ادنع هراوخل أ ف انلاو ينجرسملا و_هلاو شملاءاملا لمبشعزك
 001, يطل ترجل راسه ودل ارا ةملشلا هس ذ اسير 7
 و عرسك غذ |ذاو رطنل! درج سي ن ا 0 راداو ادرج ةفرطو لظلا ان ا

 قف ؟باعسااد اهل ارتو ا لظلارسكلإاد ١ باىتسلو ةرعتسم (يسلاو نوارو رالاو .رركت دروم او لط
 ا بيل او صولتل او ضايعدالا ,سمرطل او دلل يح لاب سويرطلاو

 كيطلاع ثطلاك تسطلا (رتيطلا لظل 'لبلل) سمر او نسفنلاو ببوأيولا



 | متاسطلاو دعب اص ساسطلاو تانيطو نسيسطو ساسطو سوسط ج |
 بمسهذ سلطزبا ىرد)١ امو ءيسطنع ام لاهنت ١و مصخ تطو رح

 مر وس نيج جاوعلا نيا ملسطلاو فوخ ا ريش اج مساط ءكعطظو سطأ
 فكيبح او نمط مشلازم در اما حان نورعطلا اهعماح عن يرام ا سعلخ

 اهشطب ةرايا سمط 0. ١ نمدلارسكإو ليه طرل ا اهعم ن داب عل زم

 ملاذا ناسنال ار رو جك كرضطل او سن افطلاو تاماسونفط انالثو اوماح
 ءسلطلم | هسلطي تانيا سلط سخرزف فتلك ةوهلو مسعت وروي
 اذا ىعبل ازد دلحو باجلازمزسولاو وريملا وآن رهعل|سكلان سلطلاو
 1 د قيس كسلا لاب الا ببذلاو مصّس طف اسم
 ىف ١مربغنولوقزلاو ىلخنا بوثلاسلطال او وللا اهي يسم قزح دمع
 ار لد وسالاو يسب ىراذ العز و د داوتسلا
 ىبجاهيو بهذ عصبو باح سلطت ههجيعىشلاب سلطو قر اسلاو لو

 دنا ىا ناسليطلا نباإر مْشلاو ل انو ناشلان لصا ببعم مرؤعو ضار هزع

 رث امسللط ليلو ءظلاو لعالو راش اهم سيل ضر آت ارسكلاب رباع 0
 ٠ دكر توك فلج اي 1003 د |لط ردو تم ا

 كفسبمال لاس اسلم ا قرعلا ىستلط اريل ١ لكو ليددوك ملطل ار شكلا
 وزخو هلا شيخ م فلان سيزر طل ١و يول ميشللاو بازوكك رسكلاب رسم طل / لك
 ءرردلا .(نسو يلا رصولتلاو ضايقنالا ب رطلاو رابزلاب ةانحلا ابرطلاب اررطلاو
 اذاورئبو هررا تلصاتس !ىثنلاو عدوه ايسيط ءتسطو سطنو سطس أ 10 ١و

 منيفسو منيه سيطو ١ سلطو ابللع) م/م عرس او تسسط موخلا

 ديعبلاسساطلاو دعتن لجرلاو اديه طئارطن بيعت سطد ناين د
 اطلا م ١ بهاو سومو سطو ميم بلقلا ىسالب لعرو سماروط 2

 . فيز ه (زيثو د نوم ) سيبعلو يظن او سطل طوتو رزخ ا
 سسمدتلاو تايللاو ىقسلا نت بدوولا مسلطلاو قصد ىرنحر١ كواح

 (سيلو شمري ّىلخ أس 'ةقيورعلا لللا هك م سيزطلالغلاوىكلا
 لابو انلا َجْبم اطل سكمو انلاواطلا ".ةلثم م ىينمنطلاو عشكلا ب املا
 عن + يا طسللسعانظلا ةرحاو
 بر اضنو جولان نسحو ىطول وره ٠١ رو طل ) يبَعَلا سل !ىورل ارسفماب

 ىأ ابر ءليلو ع ب اوسلو رم وو ل زل برشيب 0 0 ابو ترعب

 فرح رهن نيبوط عريض رب اط سوو اطل او ميف ب رشي انالا ساطلاو ّىاملا
 رضا ضرالاو ضنلاو لاج) زن ليح او سنواوطو ساوط قت ادن

 ار اجب جرم واوطو يعباتى ايلا نا سبكن ب سوو اطو تبنلا نم بزصإل انو

 لا عناب ىلتو اسوط د تخت ايلف سوو اط ىمس ن ال ثنح سبزكو أ

 لوا

1 

 -- هج عجعغععهعطظ ها طع



 "ىع اذا لوقو ناو سيوطنم مآسا لابد (اآد لا |
 امم ع ام ىلا :رلشلا نابل نب مي اهل أم ىشمب تنال

 مو احلا تضل كيوب ا ت تايروب ىت 3 ملنإ] وسير
 ضحك 0» سوط او ىل مركب :مون لدلوو نازكرتق موف تخاورتز ىعتناب
 نش قا ١ تمس ل مب بهذ نب ارب سوط كرد امد أو )
 تمحو 0 امكاو اطل صب ل“ رنس كر خيب د س لاو
 اذن ا ىرد ابو العامر 0 راي ل عنك را ىو 0

 نلصحلا 27
 0 )م بهات بهذ نيا م

 01 ١ ماللل وقس سسيلللا ||
 ّن اقدوا ا ا الل سل >ومهو ) ماّيلاو باراازم
 0 اهزئوالاو لمرلا 0 و لطلاب ىلا ١ تالا
 صوف لو دبع ا اطو سلوئالان د
 هزيزع دع أن مس رن مرتك سي وع ةةيراووهسا اجب د ةاميكت عف
 نمر ادرع فيس نساعلاو نسبعت ههكو سبعو

 نكرر لوم نسانم سايق ثوبعلادسالاد ناك
 رمي ه,دسابعلاو بويباعم ب اعزب سئهو ١ سبكزباو عشر نبأ « ىزلا
 اسم وبو نيأطلا برو هو يولو لب هبعا ثنب هدايمب ييسديدو كلل)
 نملبأيا بانذاد يعد ام :لرع سبمل )و هوحولا منم سيعت ١ /ىهاًسوبع|
 « سيسبب 2000 1 لل تستعا» (يطسج امرا ساد طا

 | ان تون )اوه و عسي باش يسون تاي عملا ىديعلاو
 مولا احلال سام

 2 ممل م اذه نا و نوثرحي نومجس نب او سمس ل سرت لبو
 1 درو عروتلو ةعيشملا جشم اشهنب )و نات نو

 0 ال [رتعبصلاو دار هو دصخق

 | ةيشلاو موف او نابي يح موب لت نمد فورا
 رلاو هج باتل عوضا تل ناهس! تتعاباقب يضابلاء ليسا
 محلا! يلوملا ر داخ ا روزعو دعب (ض يب تعل ١ ترون ا عنب سف ازب لع ايس
 دس ا ١ يطلاو نم 0

 لزمعل ف بع اولاد ركل | لوخل او اراخلا
 م 'ةعسولا دئانل!نيرعلاو ضنجلاو نمل لأ يللا هسرعلاو

 هرخاو ليللا طسوزم اوم ساكس يناس وعلا نمبح ناكلا نام 1
 0 ليلا ب ايسر هووعلاو رضنفو دع مسج _عذ هتخاجإع ,ىجح

 سيعالاو 0 تكررت 0
 حب مظل ارد لمفلاو سور فتو ليال ام ىظنعلا "طل ' اساخيل ١و لو لاو

 4 ونلع و سججلاو كش تا هع مس ل اضيا طشناخع'

 ا

/ 



 سيرا مما ويل نمل

 (سيدكس يجو ريطب يحوم يسيل و ناب" سيبحم لد ترصلا

عنو معشن عم سمس لت قس سس ّْ
ثيع اهباص آت ويع لصرالاو هدض

 هيد 

 اناللمعو و يعباطبم او موتسيخ د نكسر ليست عج 1

 سنجل لاو مر أهلا 2000
 < برش ب تالا قولا نر ل يتلا

 نرتزارضام اهرعو ليازم قاتلا "ل ور
 ىعب أ از ايف دس نب مشم سنوعل اوي ١و ىانكل حرفيا رلخل هطظرلشلا جضلاو 0

 اسوؤفعو ًاقعارميو 2 انزقف اسرع ضرال ]2و مرح س رعب

 ري راادعلاو ءيلاىرف كرس! سددع لحرو برج ا سودعّلاو زو ةبأوس

 دعو سدر حمو فز ننعك س ظعرتو لغم ندبل ا ير اورج

 السعال اعنا افينع ن مل حر مس و اضن ا لغبلل س اد لاغبس حر

 هقلادرعو سرع ل تلق تسروعو متو قايل ع
 ىو ىلجوو :سوعونبو س١ تانئكو ناس اعصريبرك نسدع انب ارم اهرعو
 سس ارى ايل ابو ناكل اء الكل !قبسسب نما ان طر ذلعك (رسم ارز ثور ىلإ

 ىوتسلا نمل ملا مرره طايرتو نامل وجت حلت سرعل اور برا
 سرع دعار نيرا نسون علا ذو سوتلل لبشلا ضر آلا نم مانو شرا ,|ءالا 1

 ٍ 0 انال ام ثنا ظميك ع جبس سبدد ار لارا ماسلا وسير

 ننمدو سن » اس عا ىاماو امر 0 ١ ميد سد
 و م دع دخب مدون نيا 7

 ]رج ارسع ا لمر اهحيرتم اهنع تان سو رع اهحو

 "سلاحف ال انوا تير نآ تذاول تلمبر نارا
 © "( «سانئلادتعإرساو لها ءابلغتإن 6 ساوالاماشوعان كلير ©
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 ة(ىس تاويبص فرس ]عبو « ند نم 0 »

 ه رضع اوبر 1 شام ةرهرالا غال !سرورعأب 1
 ءامولاق هريك دئال ًايئراوم» 4

 010ج و نىيط 6 ركنلاو (.هل اء نال“ 6

 اسجد الن 0 يرسم كرس 5
 سيرد عل دحر هع ةوُسْم)ا ل نر مو ١
 كاتبا دم كاطع مجدل تلت ل

 نيام نصح نيس رعلاو سين عزو لل ضير سور دج طن
 دسالاةو كيبل الس دلما: اما سدكاررسعلاو نول د بيرق يول ادا

 يهل

 5-١ ا ا

١ 
 نأ

 2 0 ا ا 1

 ص ولج لبالا نم اس [عل ١ىتسم سر علاو ليلاس ةعاشملا طلاب مسجل لو زرع احا

 3 ١٠ سلع

 سدو جركلاو ىطولا ةفشمو سرح لا سرعلاو ةاعر انيورع لاكاو 3

 ْ تن نيئيطن مراد نب هللا هبع يدبر نب سدعو !لحر نمئيصنو و :



 ركد ١ عج اذكه نزعت ان رص لص تس ابسد د نع ناو سيلا أ
 تانيكس اع لج لا فلذو هعإر دولا هسْعَؤَس عبل اس رعو عش ع لاو مينو و
 ةزعلاو ليح او 0 خلاف هماقالاو س اطسملا طسو هن دوغ سرعلاو لدع ْيَيو
 مليا كوتشل ١ تربل غد احط راحو سرعسو ١ سرع ابعي ابو سارعا جطمف نعل
 انيبلا فلذو هور ابنا داللل ١ “ليذ نوكم انو اخد ١ نوليل فسد هاصقاب
 م اعط نيّديطنو ضلابو سمعورو سرع نكهدلا كو سرعلاو ب سيو م

 ل
 راساوطتناذافد.اح ا قداسلإ يك سوم او عئتما هع اراعو مسرع ور
 (سبرولا تاذ و ديالا يواماويو تيكيسلن يسر عل و مس رعاولسكا ذو معي

 | ويعكس دب للاخ اف اودزن مومن و اييلع وس له !ءواسرع ذا سرعاو خ
 د ارهال سرعنو |وعاعت دنع اوسع !و ليسو سيرف عئصوم او دكا اذهدو

 ىلع ههنا اهنا ور انؤلادلبشلا لس هلا ليلو اهيل | بيبي
 روبصلاتت الارشاد ىس ارعلا ميز امو هت اوانهرعإ ذو موتا عت
 | ئنينيسترفلاو املا رم بوهرسارزعلا اهو باوّصلاو دهسال (و سسسل اراع

 ةصعل هعيجرتلا سلرخ اسنلاو لبالا نم خيوشلا يطل
0 

 | سارعو ريك ل عب ئ 2
 دسلَصل | تفانلاو عوصلارسكلا نسمرعلا هداوسدتتإرعشلاو لير
 سال كوع انعلا اجيسا دعم منو ري ىولطط سورعو انم فيرطظلا م 0

 ٌدفأ| انلاودللق اثر مرعطا ةوملاو اطرا عج رثعو ضنر بلان برج وسع ١
 0 ال بنولا سبسمل 0 اهرحو ثعر
 ىّلاو ا سانلازمدع أش جر راب لاو ان ولا ءليلقلا ءفانل !ساوسعلاو
 ماطعلا قستعن ىلاوا يللا دنعولذلا ةأيسلاو تبرد تنموط تيرثشا اذو
 ليعلالحرلاو ل اجر زم اوندن نا ى بنام ةزم او الما نبل امل از طرت يل ١و ومريو
 سيسعلاو زرنا صلاب سعلاو اهرك أس انسع تر دو مرطب س انع) وثنو

 و لوط لبسو بد اس ايلا او اصر اوال ١ نصييضب
 هسعو بارسلا ساعسعلاو ب! ىرطرسسع ةرا دورهم ةمالسبرب !و م |
 الاو عضرالا نمو د ب [هتلاو كلاب فاطعبيزلاو ري داو رمالل انصا امنلا |

 رمالاو صرال' ساو داب د ]مدلاب فاط بيزلاور ب داو مم :لشا ليدل

 |رشعاوركدو هسحؤو غل كسنو كسعزم لام اب ىحو مكرجوتلاو و اريو مشل

 بيلطر ملا سعسعتت اور رتل اهبعر ص عم سمو لهل | بلخدو تلشلا

 بلبللاب اهو درت َعْثكل دق انّملا سعاشعلاو ىلا ١ ىسعفلاو دَشلا

 نول ناي ميش ميس دوا كو زاك ءى هس

 دربلاو شولار احجي رس فعلا ا بورن ا كراصتنل اسس ارو نيران

 ه0

 1ىآإ

 ”٠ ج)١



 | ةر األ ءَّيز اللاو ا ىربلا هلع قرولاو , لاو هسزعلاو در ابقار الار
 دراظمل اكرسبو ١ درس ىَرَيل المج زم !نرهسابسعو املا دن ءعمانلا

 سو طلخا مش عرب زلو ا قلاربماو قل :ال عناد عجور لنا ضل |

 0 0 نإوب د ف هد /و دابعنا
 هوظاعلاوتام نالفد قلثنا عيت 0 سلما

 او فد و ساحب . ةيادو هنهرسأتعب ١
 تنال الحلو الازم لانا يدلل ت يازوكس اطعنالع يملا

 هدشلبوا نال ءسطعوشو صحف 161 ل

 سويطعل الو اعلا ةر الا هل ا امليبيل ةارلاو [ تلو لبالا م
 .لجو نمل سوعل ١ روان نساطعو نسال ولات ضلإب
 صرب او لمواوعؤنصل !ظيلغل ) نر روك شزوعلاو سيورزيعل هين

 عمج اص ىنأشلا قزوز دزخيربورحأ ل مو بمب ل دنقل
 اذهل اوسلو سبح ا بول ا نم اكل بسلم مكمرملا

 تضرالا 1بزبلاو و لجرل مر لاجل ميلا 21 2 شرو
 سمغناد ىلا 2 سئمبعلاو د ل صغلا سلب سفعلاو دوش طغض ٍ

 بس اوملاو افلا ريشافلاو علا ىف اوجامتن وسن أعنورصعتا بزرلا
 لونسكس فنفعلا ' اي طن مولا نعت واسر دانعلا باتكل
 1 0 ا : سرت نفعانو ميالاو يالخالا علا

 اسفمعام .نفتعانو ا !
 7 يتااو لابد هل الاب امن جلل أ الا نم قلد طب العو طبلعل
 ثاذ و | 'ىتسل اًزحا١ درو موتكو / الكلا بلق بلاك ١ اصعب رضعل
 0 مز١ ىعبلا ا
 ىسلعب -لبح انم ببضقلا اضرا سيلعلاو روع بص تياوقو ماعلا 2

 تمم ايو برشيرم لاهال اديلط ء ببصت بيل !مللاو حا عصوعأ١ضرال اسك ْ

 0 دو ىعم الا ىشس ىشم مّييشم دن سلاعنو لال انمببكلاو الظلا ىايفلا ١
 سلغناو ا سا تس حل اضع نيس اك ىو

 ء ان اور احلا سواعل ١و ١ سكتع) ١

 0 اسد ل ملا لس اا تيرا
 17 ا بضم هازل ارع سلحلا دشلادسالا وابي ديوشلا
 سلع نب ببسنملاو بطر سرمل١واعنص ماعطوقور شو نابح

 ينبو لكوب امىسلعت يسلعلاو نسوان تن اننو ليرلال جرل!ىسلمل'و عاش
 باك اس دلع تللأ ابو ان انقد اماسبولع انيلع ابو سلع سلعرتو برشلاو
 واش موهمل !اناسيبلعت هوساعابو اهيا هوو ام

 رسارادلا



 ةركزرم لعب مانو بروما لغ ل[ سلعلاو بعت 0
 0 ٌقرلا سلمالا سيبطلعلا ظ

 ةريرشلا وبلا ١نتسعت هو رع نطلفلاو ليوطلال حرا او ىونلا
 زكال ارثكلاوم د ا را د دج ك0 ن١

 ركام سبل نب سكتلمملاو نهلنلج ٠ زعل سكولع حلبا ونوشلا
 سكدمل اك رد او نيك عشلاز وسلا ديرشلاو ليال زم لل ا عجب 3 3

 تارا وغلا سلما ا رم مسرام ىت
 سورعل او ىومل ا قلخم ا يرطب مورس زسددوشلا و وول م ا

 كا م ا سر الو وعر ايجار اد '
 سيهل ١ نيثرحلا ن زينو ثدص ملل ! سدر ارد سيحا ب
 تريلا مل هجم بينا )و سليعل 0011
 ْ نسر سوعال ديول ادسالاو نسير سم نوط طلا لايقلا لع سيلاو

 سويوعلاو ملظأو ةوساو دش ا | سمعو ايو اسوهتو تس اج جن رك نبوي
 يلع هذ لإ ص )ز انمرحاذ!و م ال١ صاثككا نسر لهاج اك اكس 3 الست
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 تلا يرعب تن ار رمال) نورتناا كن كرت اًنصيد 1 سمحل او ع
 مو لا سب اهنمو , وجر نبع و

 ا م ةلاسلاب غاب زن ايينك و عرص زم مهرس دن ئكرنو
 يدشلا مي مث تاسعم ومان اناطو كيرتنالد ابربهُس كر تستت ديص

 يوما سوأعلا و سول ملا اههجر . نع ةبولم لظمو) اصرشر
 , نساولانمزتا دعو نرراتواع ايم تام ل نال دبصل بللو فينا 3 8 دوما ماللاو ىلا عن سليلار نا

 وّشلا ىلولاو | ةدبوّسلاس ان ,سولولا
 يل ع معلا جرعل دنلا يطل ملا ا
 | ١داو ديال اايبالعو زم سينعلا ظورحو مساعنا نم) نومي
 هئباو لخبر هسيفعو م اس١ كوت اي يرهرزع مست تلقرس إب هصصخح
 كرم نسب انعلاو ىباتوا ياهص علة عين بن سمو فاعتولاخ
 هو ان ايمسوب !و نايّوسو بيحس رلل نسم بكب ميم ادالو ١ نس

 هملقو دوهلا ىطعو تسصاقعلاو ,ملصلا دق انل١ 0
 هيي سنع تالحبو ىيلا نم يبقون ) د31 نس كل ند انزر

 ٍ اشك لاط اسب انو اننيونع بيضو صو عمسل يو الا تفتمو بلا ا
 0 تت إو داكبالا دا دعب تحتج وح 111111
 ْ نيشعو قش طوع ج قش و اًنسنَحَت أراه ر شميو فيشعو ٠ مو
 | ارا باكو اير مان دهسا سناعلاو انمي ين لج و نون

 ْ ناهلَس نا سنعال اوم لحب يصتعك ينمو ةعاسيك هزني ظنلا 2
 بسس _ نب تعيس ص بي يب

 *اددح

 وو

 دهلاو



 ظ

 متيشصْرو ضن سطنغبو بضنعا مساطأعو لاو نإَءال ولع لو اطتلاو سفنلا
 كت

 ا ا تفعل رتل وخلل عزيز( ىنتتملااءاولعو بلع رو و :ءانلا نبذ س ادينع او ءطل اح ههجو بيشلاو مع بعاو رع ههجو ايرشلاو عع سنع'و عاش
 ارو نايوعلال يثاب نايرطلا برنوعلا نير هوب سلتك ينحل
 تعنلإ ,ةزعو ليصل دنع (ردقرشلا لوحد كيل أبو ىسوع سوهو م غلام ب
 اياد وع كامو مك امل ابعو عدل ميلع زكا ل انعر اع ساعو اش رعو سوعا

 -6 0 ل ا ا
 ١و لفيصلاس وغال )و معو ئمللزم برسل ١ لاب ساوحل)و سانا

 رسالار ىمسعو دارك ون ونال او ةام) اسمحي اسيبعهو سبعاوهو موس (وإبب
 را اب ترو نادسبعلا تب /. و منبس منو بوسببع 2 نب رس و١ ىف رع مسا
 تبيطر نيزكب ملاذا عر !وسع)و اكوسعو ىسبع مميشل او نضوك ييسر سيو
 (ن اهل نحر ادلع سيعال اوب او هاوس اص ابب تراص ليال سسيفنو
 | ةلظنا غلاب هسنعلاو اب نسدعلا ندخلا اقصما
 | فارس سيبغابغاب كيب !الو سبع مس بغا باكو دامر هر دل بد رص أبو ا
 رم نب ويح او ط١ سابع و سبنعاو سيكو اطلا راونم ا نب معان: نسبعلاو كمل ١ ا 2 : 0 لو . هميسلا ليخ ازمو سبغالا در ول١و ابعمغلا قاب (سزلا مادامءا نيئانلا ىرحا ١ ثسس لرباف تعرضا ابنعو اجم وسبع لزفص برا لصاو | لص | ام ئووي الاون
 لان سم اوك رلزلا دينك ارب غل اونا سبغال 'نباب رعب ث دعي !ىبجتا
 مبسم ادمن وليل همذنا دولا دوب ف ةراص برغلا جلا ماب ب عب
 سارا ج سوءا ١ سلو ءسيزعأل ضرال يف متهتا سيدو سلا أس

 ام لسع ا 1
 مند اك ولولا عم عز جب ايرسكلابو لوو برو سرعل ا دارو اي اس يلعسا
 تمور للابو ام لا ءارو بيراش نم جز ام بباويسو دوسألا باؤلاو بس اا يلتف بلك لرن ناغ كلون ٌءءاس لصْملا ح ورع هديلحو ا طاخ
 0 دلخما ةسرعلاوط التزحإ ردبومو ةدسورعم ىف و لا س سب ابو سلا

 لير لح سوصلاورشم سارت اي طمل ا رمزو ضنا لأم تالكراسباع طخ او نعمل خد داليل اون سيك ,امالل ع مسيبرعو سرع نيس
 (سنا اناو وص مامطىائدص نيوسع ماعطلا اهو ةرم و اي ئالأحالو
 مص شيلان ليصوب ١ ن ا شتيو سوسع فدو لبآلا ىئءاد بالو مط اى ئيسباو
 ان[ سم هس دنم برئص درر الا نما كرب نم ديدي و عصر نمي ليش ءامو نأ تعول
 دسأ 'ليرلا سيدسنعلاو لاو فيعضلا يضل ان ىسعل !و الذ بوش مو

 (يرسر غل ا سن إب رركلاوهوا تين راع (سسّح علا سعم او سوسفلال
 بما|ييال امس او سبر اطغو سضراطأع جىلتم ا ماظلا اير شب نين غلاو

 و

 حك





 01 ب وس سا رو هس سس

 م ب ب
 ' يا ا --

 1 د دب ب مصل -و

 2 ياحي ن 0 1
 '' ملصو 3س و س دعءعادلدصو ممعل و ١ و

 (رسرتملا مسكن اهاسح كحل او نول اه بضرعو طرد و

 نئالكس رض بحار ا سرإف بلأرو سوزوو سار عسب ٌئنالاو
 نابوّتسو - اغا! ناهس نويقن الل برزوب ناصر ئسزعل اه تال

 لامجراولادل لا الب فن اره وانك شاهر ! نال اوتسال ةمليلعملا ازهر
 سول اع سسرو لاقبالو 0 كو لخبع لير اننَم بلاقند اهدنا, ل مر
 سا نسل ةليف بلو نينا وهام ين لب ناس فور م 2 ع

 قاشولا دبربعو مسالا اره وماطصا بلوت اغاو م 11و
 28 يا ل ال 0 00 و 1
 هتيسراعل بح لا ثرطو ىتعل#لسقلا يبل درعلاو 2س 0

 570 ةعيبرو دسالاد نورنا ةبنإ باسلوب اد ىبأ لشن لك
 و سدو سرور الو ص ا كر و

 دل 0 1 0 دالاس
 جمس ابو سس 'مسارل او سولاىعرو لع ماد سرو

 هيتبلل نول 7 را ردوا سو: أ ارا !بوكر

 أو مشا حازب اهرلإ سسننر سس او رد ١و نون او "ثنروم سن 17
 تا 0 طل لس از عامل ديد يا
 هر احرساللحرلاو رع س6 اش بزل اذخ اف لمع عال او صب هنملّربو هنا
 مسنرو و نيرافزبا بانل اكراور نو «كمعل نرعنو نه وجو مسير عمل ملك

 4رإلاو ٍقرَصلاس يشر اريج ومال اهيربقي قسح ق1 تسنيزمو دلما

 لفرع سطرت مبيد ! ضل ١ نسي نو ريت رسوطرمم بن ايزو

 ولا عطا سيف مو هرالا سوما: يمارس سالو
 2 ير ولا لصتلأ اذ ادا انمهاشيوزمخرظر طالخل

 جيلا ثيبضن نو مايرفكا تورس 'نمو ريم ديزل نكح ال نس غسل
 تسرب نررحملا نم ناو ابفيضلاوىش[ندبلأو لشعلا فم م عسلا : ا

 سفسعلاو نطرلل هصْوصقلا او ميمورو١ لخادم تولا تالمحد

 رعت 'بزت سطرنل ١ لانو سليرةرغ/ نمو لجير غلاب نسرطتو مي بعل
 واكل 4 1 تينطنعلاو قلب لقيا 0

 نمط لاو .سيطفلاو و يويلاب -.سطفلاب د زخإ شقن ذيخ اتللوم ةزرخو لالا
 مسالاو رو تفثلاو مرعب سظن صولا فلال شان او اهراشتناو تنالا مضم
 هيموروارطزعلا قلل يلين تراب ايو نطل لمطو«لل هنلا
  ناسنالا هنو ممل او امو ناوا مسييطذعل ال_سزنح ا ثنا اهل ارو مشب ول



 ههحو ير اءسطض : ميسطنو عاسلا عطلت نم ات اذ ززلسو ١
 ىزل عننا ل ةيفارل راو ل اًرلا عع كيلوا
 ا ع مدعلاو ر بركس ١

 00 5 ه1 مزعتئع)
 ْن 000 مدس هرج ندا ورا ا ا

 ر اغم ا ىراذ تازعلو ىاقلا مومن ١ هيي اوا

 دو 0 ١
 220 نب حو ٠ فيطى ا لرسعفت بلسى١ىطلا اعسْمي يمل

 نسمع نو نسم ا ابينزلاو تبلعلاو ضرح لا 100
 |ىرعس لاس ةيننعل ا(وم ديم ىطع 1١ اذأل نآييش نم سبر لصد داو ساثلا ماعط
 نريهعل ا عصا (هثبر/ ١ املا اهو ى * نم لاس لايف تق [نل م تزرماي
 ولف سنا حنص سل فلا لضطت ست علا عدشل سلا سال
 تمم لاشلاا مدع بل أو ىطل ص هرسسكلابو قلخل هلأ نر ميز | ماحو سل منابر

 در ل عرايا ما ترام لا عقلا شت
 / سكرتو سيفقنو نيلاد 2 نسل اغمو رس الذ إب لع الفت صاقلا .سلفو ىسلذ
 , كل هرلح لع زغمك نولل!سلعؤسو ةنعاشم دئل نص هر ناهع و

 ١ ةطملغلاو عزك ل يمتص لحورعم الكس يلفلاو نب او س
 تاس ال/ى نا سطلفتو رب سيلتا رع نسايم

 لجون ركع اويثوا 2 ل ا ا
 ا بلحم ب 010 0

 هيعاذا ملا لعزل سنن ساخن كاس الاسر يطنعل ا ررآلا سيرو
 سيوناؤلاو عنوم ا وعل ا "دلو سنئعملا تسمم روب بان ف اق اب سدنقو

 لومار رس نيسلتشل ردم عمشلا سود اذ نألو كزر ال 'ننع مايل
 نسما ان جدتمزر» تيطلاو عع" مسا تاون نالا كعررملا لمزلاو هز

 س الحمملاو نتال ارح نوح ا حش -سيطقلا عيتوشو را ليتم ل ظ
 دايم ا ايؤإج اولا نم اهب تاعس ايام فاسب ميلا 7 ةنيفشلا صوح

 أدو د ساو يطعلا عزك نيبلطنتلا اب ترتب ب
 هباتكترزطدقو تيروف برعم تكلا خيكؤزلارسكلاب عود ! نبا دي
 | دوهجا لاب سررفل ١ ف اقل لا سمو لع سلوك شنررفلا
 دقن زينهم تاهلم تن مار تامر 0 / 2 0 ا
 سبكو سابمم اك انل ١ نعم م سبت ر ان لمس اننعاس
 ندب بزل امدرص انك بانو هد افتس 0 ىف او ار اث نم سنتي

 | ىبجا نوللا حم اول ؟ضح لجل الحرلا سيوب اقل و ىقضافشنو يانا
 ببعد زر او يهل عوفص سوب ايو ؛ رسل اهي نم ا ( املا سوب ان

 1-5 بي

 دسف ف يشل وا نالوا دح جدم نس لحرب ىمسس مللو ليج سيبتوب١ و سو
 252552 6 ا ا إلا سا ا يعل

 بههش ايم كلا

 ا

 2 عم م د د



 2 ا

 نبربَربو بلح ل أع م ىصحو سن أع دو سم ناك نال ١نإلن دم الا ىعس ف اكو | ص111
 رسككاب سسيبفلاو تسوح ا سسينف نب هلثا هدع دج درك سس يبو ىاش سيت |
 | مركو جرمكس تمزفو م اقلالا جبرسلا يلا فتنلو م /س يبل اد لصدلا ١
 بيز سيو باو عل د١ أسينت تن و اص هوعل مالاًسانمو اسنفو مسبق |
 اسي هاطعإو ,لع١ .سبنماو لذعلا (إ قتلا ”ىدرسلا ءوّسللاو ناعّيك نمزؤنلل |
 نست نا ليت هتدشح او دس نم سيفالاو ملي تخا سيستو لل ايلط زر ان انفو |

 (لرقلادسالا» لخئتلاو عاملا (رسحآوولارانل الطعم زا سّبقتاو
 عرسك يرخو سدنل ١ تبسلاو يخطب جو ر ديصمو مل ظلا نميضنو ملاب

 مضخلان م ناري ارا عبوس بازعلو نالبجضسلالاو دوسالا سومو سرئلا
 تضءوجو موطن جوا د دشم سوو ضم ا تءالا بصيوع صير اد
 ونحب مهَف بسكو درعاو نيرسلا نس زهصلا عين او منيب ثوهستنقم دما هيلكعر مم لبالا
 سد املا, سؤمء حن اضن الو صج بيو >ولطسلا لجو رول اس ايو غلا
 ذوسللا بود ميس د اغلاو اره تيضدو سلونإلاب نري زحو رطعلا يتلا
 ضر ام تسري لاقف مسار تا سفن ازوجي ابيرحوف م22ل 1 يلى هارن ا رم
 : مث أمس ام ٌمْعبَو سو دّملار جاحلا لح نول ن١ايإ اعد و ميسو اًملاب تيمش

 عراد عويبسو سو درع عوتغم لوعن لكو كرام او ار هاطل اىأ اغن
 .اساورواويسو ب مودع ' فيشلاب سنو رك وهو نيبو صلابف عوزوو

 وسب سول ١ تببو ٌمسرْيإ!ضرالا نمور ررطنلا سوّوتلاو ايسارفمو
 نجر اهعع ما عيبرلا تنس يزهمج مسيبدنو سرطن سرتتو بهارلا ثدحتو ططعمو
 بانك ب وو نب نما و بت عع نب نست ادبع نبل هس ني يسلاا نم هارب ١ نم
 جلال ارث ملظعلا مضغلاو اللا مرملا زوهصحلا_رسوسرولا ثيرح
 .٠ سونرتفلا يطععلا نمل ١ انلاو روهعلان م م سومريلاو سم او
 بسيف ارذ ج ناس ويرف اهو جرسلاورجرعشلا َةروزح ةنالا نكسينالو نوزلتك
 ١٠سم يجر سو رو نب معن نب كلامزن تراملا نبا رزمصعل سور 7

 اياعباتلا عاتارايخا نم ثول ىدودّولا ناسحزب ماشه مث سيمو ا هلا
 9 و تبلكل اورحو َينوا مس دودو مسيزب ببسي لتاوىسو دؤلارعسو ملل و مو)

 هلشلا دلل! سر ولا مصبلاب نسرارؤلا بردو ةلشلاو بالصل ا رون دولار
 لابو دمام ا كحب لابو ه درب او عيفصلافثكاو در اءلاو نسلاو سئرامل ب

 | جنمك سكدتشا جاو دج سوالا نسسرفو نُسضْرْول م ضوعل ار اغص
 مسملاب ميسارتلاو رءاشلا ى فلا لاسنبا باكو مدَملا سولاو سراقلاو

 لجو اونب ءرولارارسو ضان سروتو لئالازم دبوشل ا ضملا بلا نيكو
 باضهوا١ هدراب لبجا بايك س تل او هدرب اييسْؤَت سوو درلامسّرواو بازح
 * هك خم س [ط ولا ديج ىحاو عاص رو عو ّجط نسف فهسو ءارسلا حاب

 . || هماقلا هوبرم ا اًضيبلا تر احلاو م دال لج ارسكلابو دغامل اب ميردو نممحو تالا
 قرصمورسو بلل ءفانلاو لاصّتمل فص مد الك تنال اع ىرويعلاو

 1 2 اها ومع سما م وص صل ا عسسل صم يحس مع

 ب اس بربس سس بنسب وس نس سس سس يسم ل سلا لإ م < عجاج مح
 ع ةصتح +

 للا لااا ااا |( :(١| (<17يرباادببلببم بهمس سسمسسيسيييستةجامما لاا

 كانو



 هوغو نس 0 ضجر م اا [يال ةسممت اطمو 0 ١

 ثان 0 تت يو در سلا 000 3
 | ميطوس | امر و دورجالا نسما بالا مال هير سو وكلا

 سحور سألار سشوولاو لْنيطسو امنترمنوك,و زان ةفطف أل كرذح حرب 7
 د ناسئرو كتر وهرظ نبا اسيشضرْعب ىمس تازولا ىلع جصّعمو ركل ان ا

 بسور السا 1١١ ىرهلل اضم ال اَيبو سوير ل لاخه اعد بالا س 0

 ثمر اهب عس دوسرلا بو جرشللاب نسيفسمرتو ىعلوالإو هزمحكلسمرف

 زا قونلا و مبجلا# مهني تنالا بسس فلإب سائر علا نام ًئ
 اننعلا عمر, واو ليبسلا هنا سيينا رمل 'و لزعم اس انزعو قشرعلاكر اطفال ١
 لوا هاينعتطينحر نزكاذا ىز ابل! شرت لسلا ة [ىجراعراع رش نشرعم فيرتنو

 هبملطو ىلا عبنت نت ء عا لا

 قى ىر اي الىرلا لبالا بحاص م ا ظ
 نو سيستو نسودتم عمسيسملاو هسوسعلا ةرويومو نسسسملا/]

 فنئلو عيهصلاو او نشارح ١ نم اعاوياف ت اننبسلا! تيك م لاك سو 0
 ناسخ رغم ا ةهدلاس ىررود ىّولا ىعب تلا دب املا كلا هقلا دبع عرمجتل ادلع

 بايئن١ ديون صر |نم [يؤلاو نُسرلا لهي خو قوسلاو نتيضحتاو ا ا

 نيدو دنهل نمرا لح اسو ىازلا تلدباغ عل اوهو ار سكيرقو سسسيستعلا

 ميش اذا هو دولا مست او ىدز هييس تفُكو ىسمف مر در“ رب ىببعلا

 اه د حو ىزن ان سوسلاو هرقل ماو يل محل أر

 مجان دال نم تورت اّزبل لووا ابولخ اسبو ترجم لاو هتسسنم كيو
 سنو ةدخنو هه تعبر نا ْرْيَملا مونوحر الا أسم هلا .رب دوج ادثمو ملح يلب

 باعبلو ثوم ١ تون نب هلأ هسع دهن جاي و ف وللا بسر عْبم ل الا 8

 امتعلا ثول مو مينيمر اب قوى ا نوصم ناجل عاش بر ب وجم نرش ي | 1

 تشو شلاش ايوا كايللانم ل! 'و فوبسلا نم م (رقكاو 0
 دعس ذل و الاورج ةيزسإ وخلا ب رتص اصلا شلت رسالاو ضرك
 سمو نادخ ا و انلاو العلا نييعلسسلاو رم ات يشكو صعلا

 (ىتشلاو سون مي وسم ). روسو معتم تم
 تروا نادل سكول رعاط تفل هسا با او د

 صلب سانلطسفلا رم وروا س عل أ نإ ! لعلا ناز يصرفو ا
 سس اطذقل ١ ني سئطش لصالاو ب الص كونلاو اطل عبو
 نان اوبس سيما نهسلاب نأ دلي اضل صلال سناطنولاو

 ا 1ن* ندعم الاو 000
 ' انقل رسوررغل او و ئنعلاو سا) اإراملا لب الا نسو نإ

 ظ عوبجملاو لا ةهشسو ىداملا لساذلاو عيرسل اساقستعلاو سنع نيرايرب لبعو

 1 نريهطلا لوحدو ررصلا مجوّرح هل لسعتلا ضخم !هريرشلا) سكري
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 000 رمد نراتمانلا م عللي الحل ١و تايضح ١١ د ئكن دعسر
 سعاقمر سعتال ١و ع أنب | مريب و ءنيتالا ناضقالا ||
 1 1 ظ

 ىءادسبا ب ١ لوكس ومينا
 01 دال

 0 ال مسا وصسعمو بل ال بصل سرعحل اء نمنل ابا
 3 نيل ١ عبحر حان سدسعم ١و دعب ل سرفلاو حان سعاقنو اشكال او
 سعاقمو سامو سعات دعو نييعطمرا نسعيقم ريض ديلا
 . ملم مسبا أو رك مشل ! سوعنتر ميزي ناك نلجرعز حام تال برم ىجوب نعل 7

 رياح ديرب جر وطناف تتاناسوتس انس
 9 نع لاول ةئاوو تم عزو سخن يصاتو عار اذخا هقخا ى 2
 ب امبكس انقل يدرلا هلل او نطبلاو دعم ا اسنمل١و نكاد لاط ابإ كر
 رست | هافق| قد كو ىطنسمقتم د1 ناري مضل !سنتلاو
 انسب كرو ماج اف ضامي و ا دوسا نوط نوط سري اط نسق و مم ان اسباب 1
 ص كوبر دنس درست بحاص ياهلا 2 دعت للا
 ”ساراو ةدايزو غلابز ديلق و١ لاحراازم جيبمل ايسر نسأل تبوح نهر ا ي١ نب .عصعص ْن سماد اولغ زب كددابغ ني هند ا مطعلو

 ع بارك سا سديلف د ابعزبا لوقو نوع للعلا اذه اب انك منص ع :
 ا انِغلا انجلاو انع ترض ١و ئ ىم داع ن يرجو ودل للك قلما 3006 ننس سولت نم ازعو حدا نحاس سلو

 وص هر دك نم بحد ] نب يبلع رتل المهبل ا رهط ١ عىسلاقو واخر سالت ا لك / | هس اد التم رجل او س الل 'فرفو سعنلا ناشحعو ديب اَنمْسَللا
 1 رح الابل علا 1 ١ دلو مزالاو روملا عت سيلقن الاولين انس اكو ًاغنصن هّصِسط يسمو ىرلا بروح

 سا ملا سوو : ىسلقو ىسيئ اكو سن هلأ 1ك
 م 0-لا بسم انك نايم تا مدوساب بز انا صايد ل

 هو لال نا + لوو ب دوتاو هلو ثانرلت عيعصلو ىس التو

 سيلا ناطسلفب نصح ءوسلقو سبفغاه ابا بلا ع
 عنهن ناو مرللا فانصأ ودق دنع هالولا لاقتساو اًنعل' و ثرلإب بلا
 0 ل طول وب تابب]صاساَهِكَفْلا دو نوصاع هدي لعزلا
 سيو بومزنل وس اذ ئا مهلا لوتيبو ةيملا عرج نع تي نأكد وبسس ةأسس يسد روعلا دع لل هلل اع ملفعلا دبتلاو النعل ! نأ لاو لاو يايا نمألا ردت سلع مل دوسلا داود زد أنواو نمو
 لنص تمرجر نرزنمصلا فزحا تللحام اخد غال ار يلا وجود
 لاعن ل ونريد و دقلا ! اعاوّرت١ نابوسو اب مر انعم نيابعرل ١ لوك رزجوملا

 اا



 هاب »و ىسسنولا 10 لد ىلا ىت دار تءاائعز |

 صن دهتس مارال س ا!يعال هوعلا || قبلا 7 و 00 1

 :طيسس اماو“ 0 ا :

 سو املا 00 "ريتا سناب ناقل
 | شوو يدلا ىساعقلاو مقر اطمل ام هس اّيلاو نيش العر 1و

 [سرتو نأيفص ايد انو نسازنالاد ملق او مادا ناسخ ريك قص ملا ّيضع :
 هنصم هزي ظ ان يا اوح سمي ” سس | زحاف مسس اكو ناءىب ن 1

 ترس ىسِكف |روغ يو عنموم د وباو إو !سوماٌعلاو بيز ارمناو |
 اياراض ههحرزع ف د صرالا 2و صعم دعب ب اني لعلب

 رام سونت و ذيوتملاكس )ل ١ هلاع سلا مو لص السكب ٠ ٠ لرسنقغلا
 ع احوالاو 0 ال اعمجزم هي! بيط تانيو ليلتلا بل ا اعلطلا
 بي سلم 4 امملاو ىلا نس يع نارا

 هشرمو طيشملا بهي نسناس د ان ةيفلاو

 و ديرو لا هضبب ةلاع١ شن وملاو سنومل )و عرس ١ )1 لييسر ام تافال ام
 رسب مي د

 2 عرملا ديرشلا لج 1 شعل 1 : ا 1 ِ

 و ىل اوح و ىلاوحت علان جلخ أ رظعلا طر و نسمع
 ايم وللا بما اهل سي ْ

 عر دل دسأن مال ييدلاو سا تو سوف او ىشستو ىسف جسمونو هديت
 لف ئبب مهل ل 25

 8 ةوبسلاو عسل جربو ملا نع ءلجل ١

 0 ا د
 3 اس سوم ١
 رد مءاص) بدح(و ىرشل يا ةر ارز ازبا بحاص سوّملاو دو نصح ن
 ب 0 اوربصب ن١ موول ن دس رلاسبو دولا ىاورتلا
 د السا يديم ) يكل تن تنذان اف صرحردع ببول ار اعم منذ ل انمار

 عن (نابرل ع نم لاقم اولعنسال !رزإل نماض ف ١ بجاحل اق د ابعلا ع م رزع
 بلش اللا اراسليل نانايورسك كا ءلوجزم_لهضن رج فر
 بجاح ثم امزبو مي بلع دق اوراس تل ١ ةوعوي س 0

 ظ ببناع م درعا نسايم انك ديلا ضر نبا راطعإ ران
 دولي اهيا ايلي لذ غبور يلع دنإا ا صونلل اهاده) عجب الث لح داس
 , يهحب فلازم سيوت مهر دمام عب نانس وتل اوادو رد ثالاا حبر |

 | حسم بعصلا للبر هن فرم داس محل هم الن نب ثراخا ء ْ



 هآ الع ادن يك ىدلا (١ مضوم او مناورملاو سول اف ميمرالا |

 ظ ل سل 0 0 اييلابنمارالا
 ْ ا ورسم برت سي محار فارم تاما حاط

 || ٍبجاح او سيوف هعمزم سوق او ب ىدتتبو ملي مسأم قالو سيتحبىا
 حلا يرو سايشل ل يخليك لا سو اقلاو سوس اك يو انميسسملا
 ل اععارم :يحان ناسروفو مم ون ل ةارسلا داليب ع خركسكس وهو نه اري سوم '
 ظ ف دما نب ىفقنلا اياعس او بو هكر ابو ةاص بورما امام اد
 كرل اك ىرلا بض اههسوسوفر خزمراصو امس سوف يحرمه لثل جو
 ََء ١ .طرلغلانانالا ١ بح (ل!دوعبو كلذ نع عبو ّم
 : ولعت ضيبالاو.ْيضلا إل او خرْعصلا لوتلاو "د ظرلخلا مظحلابزلا شرب

 لبرلا سيئداو ليوطلاو ويس نايل دل اوما[ ]ورح سس وفم ءررك
 || ىو مسسوفملاك دع اكدرسلا نسرام و ليوطلا لد 0

 مل الع هروومس اواو اسايوو اسيد اك اطنضم [يمنم
 0 بع 0 ظ
 اراوجا نإ 4< بسس مي لا شموا ميرسي سيقنو ينعم نب ايلاهساو ءليبتوب ١

 تييبسرصم زر ارستو ركحرلاو عوبجلاو ةهشلاو ىتجيتلا سيقلاو ارو

 ىلزم نامسنملاو سيل بصرعم ن امير ازجو تنم احلا نب سبت (,ينب
 ١ يسب |ع نب سلا ماو دس ةليبوب يقع نب سيقلادبعو باع نب ى يت
 ارب ١و نويب اص عاطلا نس نءار ان ا ا كدا
 رج نيو رانلا)ا اعلا اول مهال رج تنبذ ١ لبلضلاكللاو يرع
 ش كفلاعزباو ام ا وستاو د ل ماحب او وكب نبا

 | بك سمو 0 ا لج 2+ ا ]ل 'ةبسنملاو لعش ملك
 ا دا فلكل او تنم هقلانييعزت لب لس ناسيا ١

 هب اي ىواو نام س ائدوهو َترّرم

 لد اما نوع خطر بالا ماب يشي

 مب طف ا اهرعل !.رىلاكلا تدب سب اكو ساكو تاس اكو

 ' 7 رلخداو ءافخا ون ل سلس ١ قذر بلا
 ش 7 رولا قاس ا ل نيل ل
 - م١ نيو قانل] مزفلا سلال او لصا نع سبكدنوهو لص اد

 سيجلب نتورسالالغعلاو !ركزلا باولو رّسرج تمرب داو تماه

 ٠ [|[تشيهمحمس 0
 | مع 0 . ا يس دلساوأيل وضح 'موجيرحت 00 او نزل [ رس مس



 ١ !دامشلا ب اصلا عكركشبككا لابج او عاشت ا ىسب ا سب اعوذ اشيئا

 سسرفو ثدداح ا نم ييتع سنو مرسسكبف الا نو فطلا ثم
 "بلع هلا لصدقنا لوو هيشيب ناو ىبات ريعيير نب سب و راح نوع

 ةسطع سوقا رسل اضن ا عارسا بزل م وس سذنكحلا لْسِم
 او وص بواد اسك ولو وملون لهتتيتمو ب ام

 ص ىرلاوهو ابطا ع م ءو س اطعلاو بلاقاازيدأ رك ْ
 101 هج هولا ايار زمام سدو ماتيو

 و يزص اخاد» تأب : تورع سبر دنقلا» ضير ون ضيعت سدلب اكمال
 جبل اثار نوط الا وس عنو قحج اذاد قبلا و الج ببسس ئقم دونا

 0 درع او ىشمل او ةهسلا سولتلاو اسهل للا ازاو لطلا

 ا رب ابرك نم( مست
| 

 20 و فل ار
 ١ مَسو د ركل ا دبل ؛ىكم او معّيجك سارا نس هوقو ىع أ

 2 تلتع طجركو لصخم فاينل نييلظمرو لبجلا زم يطع علم مطلاد
 هيسل لمس صر + در لطبخ ل نيب اذان ولكل تسال انه اسو درو

 سب د يضم 2

 | ضال نمت 1 ومد دمر ىلا والم ادع ام اوس
 | تييراكاو سراكا جسار هعّيك س انلا نمتاسارسللاب رس ؤل
 باوصلاد َجدراصلاو لع د١ ارسيركاو مالا تببلْش ىرتل ١ن الطن 0
 دنوةليلإ ارم ا ادح اوو ضار نعجن ديل تل ا لوبلا رجل او ريع جبل خيو ماللإ

 ضال اصعب ترص اذا سال تاذو نيبركت اذ ةد ا اهونتو غسل
 ميظعلا | او دوال او سانل نجرسار (مظعلاو اول مت َرَجو سلتك س ورللاو

 را يرام راهو ع ارك رك مشل طرلشل نسال
 مهد ئئاراهب سيراوح ا م 4(سلا ميطيوسع عج رطن هذ سلع "ل2 اد نيوؤتسشلا
 سارا ةقيصملا ل زل ليزا را ة دعاس او ىحاونل |

 | نسجل نب هاوس نيرو لحن رمصلا كشاب سل نأ( بشكل
 ل ١ هذ كيلا و س "تاق تيزاصباولا تسرلاو دبلتلا

 ييسر انام علو راك رحب |و صوب عب م م طيخ هن زف امو لوم ارق

 أمكنم هنب ]خو ىثل نا نر بكل هيل هرم اوالا سيسر 0
 لح ردص عض انم ا ملغعم "لقبر 1رلاو :ثاللا جمب

 تءوزب ارسنال ابل وتس اه دؤكت ا عسي اكلاو ديك ١ قع راو مرار

 صم ار [يح ناو نحال بريمو مايا يهل برشي اذ بيج مسلاو اياقوقوم

 اذن او دتعلا يشم يورللاو ايرحر سيرللاو ندعو
 هضمد لخدو مضن الحر سشرلتو بلع قيضين نعل دوم

 | يعجن

 انيس اك او ايلعلا ئشلارع ءلشم اب الل | زيرالاو ةرم 0

 مص تمم
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 : 2 أك الَص١ ناس ١و١ امالا ترلو نم او ىلا عم /

 اين 0 1 4 ١ || هسككمو انا هينا 21اورمياما 1 او مين !ماولأ
 اكوبوشلا قرنا( رسكلا ايلإب سب ايزل ىف غل نون اء لس اللا

 د و لوتس اعيان جلا ناشلا ل قتالو ديور بيد يتلاو سكلاب سلو
 ا دلوعو مي (ممالك نم لرب رجال مصل ان سسسقلاو ن ارك ضو |

 اهم وصلوا اهرعصو | ناش ال | سيبمسكلاو س بوسلل اح او اتسم« ند ىذا ا تش مر
 ميَجل ريلسكلاو فلوتل ١ 7 او ظيلخلاريعصلا سايكلاو وسم
 رسكو ساتس)!لاجب تعول دنع انيس كنول ١ تاج مث اهلا ركب 'ب
 0 راي لاو نخل نع الو عب ١ اضالا كن معرلا م لنعو يدلنا ممل ا

 رابح 0 .لجماب يدنا سات قلتو الخلا

 0 | تعسلاو ئه سسكلا ءهب ار مملا و ا

 ( سلكت الاو ءاطتول ا س اةلكلاو نسلك» بيد دهو ,ىلطل اك نول .سلكاو ْ ناسا سال فتون وبما ار واعد طامو
 وسال ةضؤرذو نيج د 6 تفصال اح ايلا باعيرالكو ستنال |

 قل نسالك هذ ساكو لعرلا سيك د دخلا دوشلاسلكتل او ىلا
 ارد دعل //ء اجو لاتعلا .جاووبرحو بل رجل اولعو دواحو تبر
 هول ازوكلاو كبانم يب كيتو فسار كصاءخخو كروص هي ولر
 سالو دباس طلخا نم نرويكلاد صبي د يب لزم سكلاو سوبعل 0

 2 لصنوح] مل ١ نسكب يالا 00
 1 1 00 سنخ او ه ىشكل١ يراوج او 0

 هو ( انو نحول رضا هلي لماذ اراهد ىخيوالبلا و هَ اننال موخ لك ىضو ١

 ؟رءاصنلاو | دونر ادرعتم سينللاو مساك اوهسو فوك خم اغلا ضئان سم انكاو

 رس دادوسلا_ كلو اسما قال او ديب ى اع نيكل جى بريمو نانقلاوا

 رواكع بنون دو مئادس عضاوم عرس سيكل |ريغصل هيسبللاو هسيصم ا
 كيس خلإب درسا نويل انكم عشنا !هرحو | نطابلا تلبي 1
 00 ا 0 رسلتو سلو نالاب نصح هسانكرو

 أاكمإ تموخح يح او بيرعموهو ماوثك الث لعيوشسم نعنل ١

 طيف نسكولاو نا عانجلا جبل 'تويرفلا عا ابزعط انةلقو مس اال
 سو عارفا نم يزال ) عنو ديوقي (ىيسلا  عيبل اذن نزلو إب ئسكنالو
 ةشهحو ب درعم لءطلاضلابو و ابضلاب جرو قزنلا نوض دنع اهني ثيلا

 2 0 لاوس لنج اني ىسوتكاو تفنلا , راهب ىبسّصر [ئلا عم دم

 ت ايساكو عمم اع لعب لاو ل هد
 سوك ل امو 0 ا ام دع ونرهلا او

 س



 ميلك اندنولت :.رسولو مسن ىلع رجرععسل !ىس و 224

 نب ١ ضورعلا هن سو ديه اع در يلد 1 دل يل
 هنسشج اح نين اناء عادا د يرقل لوسيل هةبوس امهيرللا
 دىبظعلالانلاو يولا عطس و او نسال ) سولو ,سح
 ىحوب !و ائباحب ال١ ىعب ارم يملا نمسحلا نب 0 اك هامل نسما ماعلا
 كير اطل 1 ايلجا اس قي جت ةلطنحزب ةعببر نم

 رسألاو يلخلاو لَمعلاو دوجلاو بطلاو ع راو ىلا ىالح ١
 مسن انللان كسرلع <11 دما هيكسر يافع ن0

 ا اا نسيفن نرد ينتسب ان
 يعطل ار او اضن ا 2 ١
 0 ع 6 ع

 اًدكلا ّحلسمةحوز ثراح ا تب ءيعبانع يمس *: را تمل و

 يب لال سوا تن تساي
 هسيل نب ص تعبان اركي | تبرتسيلر ثولشلاورسلن بن

 ىنبوللأو ركل ىيكلاو سيللاو سايل اردسلاو نوكّشلاو علام لج
 بوت اللاوو ىدعمل س١ ناسي, للم هلل بيل نتاع ىف دويل 3

 رصأو طف )لم مشاسيكلا بلا بوسنملا ديبعيب ا نير انغلا بعلو ى اي عشا

 ًاعو ريع ييلاو مهل ارب ناش ال ا صوم رعب ٍنطللو ملردل بصل ناسيك

 مسسلو يشل 3 الؤ) لت وفزي قيفللاو زهقسملا لاو سلو سايل ايجي دال ملا
 201 تحك سالو ديب ام مج نرطت سيكتو اسيل لمح

 (سبللاو سوبللاو سابفلاو لكل كر بابُس معم تن اقام ويس ث ةاقو هدو ىعووتم انامزايتعتس ةاراو ضلاءاسبل عيسك ب نوثلا سبل هللا
 هر هليلح قا هيسلارسالار سبل او نسبي ام سمو دعمل قسنمل وسلا
 .نعيللا الاوز دفع نال اهتو سكه بعكلا سلو ا دلج ارب نوم
 لاو جوز ار مورا بأكل ةهيشنلاضلابو سبه أ بالا نم بص و
 سا داتا هوصلارتسد ايار نيالا قوش وابو عاج
 نسللاو لاّسكا« النم سابفلا عا عوجلا مب غلبا> تموج او عوج ا
 مظن و١ سيمبل ل سيل لم او ن اوف 2 ا سيبللاو جررتإ
 ضءء ادرك اعىا دعمك اسلبب مي ناو لقب هلع ةسبللاو ةركع سبل ةيها دو

 مالا مهل كيونشتلو صتس نمسك يضل سنو نسر دمعك بلل 1 بور

 طبل نييلتلاو يشم سبّتلمو سبلبرماو هلطع مسيلاو طلخ_ سلب
 سبل سلب حار سيللاوإ سابا شل باتا سايل لعبو نسال
 :ةلاهو ليل ام تست الو ٌصْرَسلا ديلا ماعطل او طلتخخا بوثلإبو سال
 د لو اوتو م تليلوخ ىا يب لستلا دق نورنا تغذي ثيسدح ا هنو نم ا
 منول هربا لل معصَعلاس حن اذ اللاب يسللا طرلعمذا | سيل

 دضم تو هجم معسعت

1 
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 كرلازل 7 امنينزو لشن هان: وبصل ةعئم مف تسييعاو!لحرا انو كنابما نيلي

 1 و م م م ع ل ا مسا

 آه دالو) ايف زعبلا كلت عضاوبو ا قبلا سحالب دلو سمو
 3 عع .٠ و

 .سوحاللاو اه دايوا بلا حم ةموءوااصراوا علا سحج ىوردو
 يالا ازهلا) عاشو ديلي رقم اكل حط ىلا وجيل كد مورا
 سنل) صئرم ا لور و ب 0 / هو الملا ا ا

 'لاوا تتبا ضرالا تس او زج ا دارؤا ل كاو فوصل ١ ذو ولا لك )عم

 كسا تس
 تبذولاو ىوللاو قرا. __رسوللا ملا ليلسوك وحد. رج اي حدشع

  ةيئلا]جرلاو ىوسلا ب نوب 0 امن الار اوح ا رسكلانو ميلاد
 ابو علط ضرالا تسرلاو ى ارلا 7 سيسلا ٍيدرتسل سندللاو ميبْسَس طولا
 لٌيرَشنللا جافرب فضا نم او مسرو لحنا اسم رطق مرعب سولو تابنلا
 تنلّوسا ام لفبلا نع بازحكو مق مدعم دلكلا ب املا تن و سدملاو لكأم)

 ةتش ةبشع باغارساسللاو) نايك ن أسلل١ ر اغصوهو ميعإلا دع
 تس ع عبو ليال او سانلاةنسلا عاج وا ني او د ب تسيبلو_زوثلا ناسلك
 ّْ 0 غلا ايل كلاب السك ةواتحو ناونملا

 نمّضم سللاو عوطتعل م [نسلا ًايهرسكب لسلبسل ١و نس السلاو نعلاب نصح مدنبلا ظ
 بانل امو هيلين اشلإز ١ او تسولا ضرالا تسسل١و قاذحلا نولايلا
 ملطللاو هوخيو جائر او ضررعلا لاب ىشلا بم, _رسمطللا ططخملا سوم ا
 فدي جو ةر اها رست ظرلعلا ك”وعلارثك نيطاللاو ري باث رضو
 حجومو احافو نالاذا_ريزل اء اجو نيعبلا تنجو امي س اطل ال ىوتلا رب

 يب شح و اوس تحب علابو ضعلا عنم ال 1
 أظاول ىف اصل بو احو سلام أسعلو نسعلا تعش او جتك عل ةفشلا
 ال ايش اسوعل تق دامو فدل تكس خلا تابنو عرمان م دبرشسو و اوس د١
 تورح سوعللاو كالا ديول عستيللاو عضاوير سكااب ن أسعلو جملا علو
 ثلا لومح ا صالاو سو ئالا لودعللانصيرح كالا ة ئينخح ال حرلاو بيذلا
 سوعلل لاو تيجي ىذلا دب سم اد يذلا باسلا نم ىسرل ١و ىعرت يشعو

 رسفيل ىو نم ىفختب ملاذ !نجزم ا ا 1 ا
 مي اع ىشطو سل ةسفل اجو! سفبم ا عآبا ابلا جنو ( ةللارسكم
 تسقلو يلام نطتولاو مججورع مّصسيبس الن مو مرن سو سانلا بلم نم نّككو
 هقلا_راصدقلا لوسو ءرراناو تبنحو تثمع مو ءتيزان حرفك تلإإ دعت
 ئرلل او سسعللاو ىغبإ] كب ا عب ا تبسي الرو ىّمل تتيح ظل ماهبلع
 ضأللاو اًضعيروضعل بعل ناوهو مسماللا نسّسالا رسلان ساسلعللا و برجا
 هلة سل داشنالا ل يلج سعر سكئ يكشت باشلاس تالتلاوباصلا
 بم الاو ىلرسا اسرف اهبع انج اع الا انسلو ابرعم اج تراجم او هني ميس شياو
 نزتو رخو زرت سمالور عمل ةزماو عافتراو دو نس ميم ناكام تانحالا قنولم

1 







 ميلصا م افرسول اد اهدردول ويدوم نونب مثضعدو اهتّول يدل! ىسول ١ سسييس و هتانر جر تيتا سلا وحل مشل قاحج_سوللا كيلا
 نا ءواولو مس بيسنو نمل عفمو الو) تسولو نوني 0 5 2 .٠ ١ 5 ١ 8 5١ه نورك 25 7 هلو
 حاب كاسم اورد رج ا د اسبحال | عيجر كس !ر دان هزوج اكن وليام لغع١ ومص عرسال و سايط نيفصوأ بات مي عضشمال 0س 6 اب سل كام يا ام ان رهشسلاو ءال)ْر ميسا َقاَمَْس ١ ماللسلاو ةدلاصلا
 سبومو نهتم ببال ب اك ىساوم ين ) نب) سأب ١و ربل نأغ سال ) سالو مئرزلا م بّمْئبو بعاثملا 2 دخون ى دعس و صاص) اهرب اغاو ديرجل)و
 را انوا !نسيَمل ا (ر بيم ا كم ناازب ى سواك
 طساوو عصبلا سيرد هرولو نياسايم جهاز مع لكدا ازوج ارم ميد ويتم ا ظ ايسملاو واعف نب يب مال دج تْيبو رللل ا انرلل من | انوسسمو ,جوالاو دقلا شم ا مالاؤلا نوسيلاو ىجمل ا رجب ٌقبْوُس سود هسزلاو تلا دسال س أيل١و مك صا ريف هقداو نبح اضب) سامو سايبو سوبمو سيايويف
 ' ”نسبلاو صقمملا ىلوكدح !و رريلا ملل مساو قايبسمو ىف اسيم ّميسنل او

 مسلو : ١و ناسسلاو ١ اروح 2 نو 0-2 م مارح كا

 . عرسان لك لاي ةسسبن كاست -- : بز اشتملار آلا كيو لكى ل رابع

+ - 

 ' ايانلا ناتهعم سسبنلاو مسب اع جملا سيياوفو نب ءءلعشس ام رلاو جو
 2 8 1057 دوما مم لاو 2 1 يسب 0 هعدع

 اسال ناكإ د1 م ل بكو جان اد سيئ مستو بسك او هراو ىستح ١

 2 لع و ارتلازع تينا سيرت او حسا عب مزج لمن لعف سيخ و دنم
 سيخ“ ةوعلاو ب نم لا عولو م نلع فايز مولع قلب ن اف باح ا دوو ) يوما
 : النصو ايسر الو ١ هن رايغلاو تروي وز اذ١ ددرابلا حير 'و لظاار الا ىسحمبلا
 ياو ]حز ناسنعل )و بيكو مسيبكن مان | )و سيح بو و جعل سخن دكو
 ةتايملا يبا يع كلك ناو ماذما سس انما بوح ىديسو سأل ماكو
 علبمو ميبطلاو يرط ذا ديو اور غصل ار رسم ايعسابو رانلاو معلا ساروا
 ابر ر ابخالا نسخت ديس ١و ءتنع ان فل يالاو هاعج حن رس كيو ىشل !]ص)
 قر اصنلاو عون, اوّرلا بوتس و اجو اير ..حس اكرارخجس الابابعتتو (زعرك
 | هبسنت اضنا لطلا هو عرزل ١ دجب لاب ت الث صك س خم او رينا لكأ وع
 باورلا عابس اخنلاو هوكر دوعب ازوخوا اهرزخومررغلجعو منك ب اللا
 نش زل او مرسل  ةزبسحان هو درطهوسنح و يذل اور سكلار مس ايلا سآلاو قشرلاو

 ظ
 ' ١ سو الب ارشلالعولاو سوحدوهرو شو ررع ببوحو يعينا طنا ور ًطغانم

 | «كرفيلاو ناطبلا عطوم سيخناو هركتو نلماحلالا سرغلا فرعاح تحب ةريادو
* 

 'بّعللا لبو (طسوؤ بسحب ْمشتن روما لكن اين
 | ٍإ ةءبشنح ا كلنو عستل



 رمسيس دل ا

 نسكت

 2 لا نسخكومو انرتماتعت اج

 زوكس دن زينو فتلو دمل يلا ١

 هغثديوزح 2اس دا سجل بسم سطو
 0 30 الدر ١و لجل اء نولي دسو نضطلا' بسردنلا

 أمسفتخا تلررنم او 7 ؟
 سيريس يعدو رص رصر ب سدو سد 0 و
 0 ل مخ 00
 نيمو رس مح مج داما ب هاا 0-5

 ل زل م بايئلا ه سسوس مرو. _رسبج لودر بابل لد نس سنو يربجتلا

 د مرد مش ٌءزبخ_وهو قشنو سن سول أكس ينلاو .ل خي || ريجزلاو قوسلا :رشلا اهب ل رحال ارا دوج انيس سر
 رحكلاإ مسئل او سائنتل المص أخ 1١: 2و ر وو تاهزلا ةهبسوارماك
 ارز قوم نالر ا_اذ 5١ اهيباملا لعل تيرس ركمدس اهو! تسالملا 3و ىمعلا
 سي افو ديوشلا عوج ا سيضلاو و تنعش هيلا تنوع عرطاو فاس
 : ميسا ياخ تاقبس لاو نامرعو عو) ١ةيَمبو َءٌفيلحلاو ن انالا دهبح

 غلو 7 0
 | دي و رلا لوصالان دنع رسمسلاو تموي د ام ) هتسسريسشو مسيسن

 نمنحلا ثيدحلا و هدحاو لنك اها تبن ىولقلزم سمحتو سانسلاو
 . د اه ءةنسْز مل جرو دي م نأسن أش اسم هوذا موسم اوُسراوصع داع
 دروجؤلاو ةباونزفا نورمان يتوبضا ارعزنأب فوض امس ان نورس

 000 د
 وا مثوجاصو ١ نش اسلام ارزو عقر اهوا متن انالا ساشنلا
 2 أاصو سانل ١ 7 وص رع لخ مثوا مد !نب نمم وم

 هلداو ميس مس انس هللا عطتو قرا ناشتطل تشيلو 31ر3 قل ل

 سر اهلك سبل طعما لوك سارا لانس واسم
  ههيسس اريح ميمو ستشتتو | دز ان. ويف تبيض جر اد ع تي 1

 ثددحت ىاما مساطس نديبعو بلا املا ا يرسل نس
 يعل او رسآلاب ىناطنلاو زنك و 0 ا

 تاانيضنو رذخم ا ر مشل تالا ضان يما تيس 3
 ةراهطل 0اس سا روك نوززعتمل ار ئازىلاابطالا
 سف و ١ وسو ل 701 جي سهل طارق ب

 سعاد ر ركاب وس ,للق ن ب 1
0 

 ال ياس سنفال امو 27١١ رسفنلا لايك



ْ : 

 يمحو يفيقحوا لرنعامو 9 0 ظ

 هللا لوزير تير بوتصلاو هدارالاو بيعلاو ”نالا ا ظ

 انناو مساع !بالاو فل سنو نم ايقنت داود مشن ,

 ظ عي قحل سس تنل دعب نوما دوع اريل ساكو سكلاو مسبار اه[

 دنعلاو نب اع سم أنو نياجن تيدصا

 0 ل

 تلا ئولاو ومال ١ يسفلاو ىرلاو سائنال رجا دع

 0 7 الو اوف نو ةايوط اس | اق كمة نس ليدل
 ئسح ادّدصل ! عنصوم عنصو مسا نمل لجو بر سعئرجاو نمت سنم
 ثيغلا رشنبوبي 1مم ن |ععلاو د .اجوؤَت ييريئا اسغدو اسف نعت ص

 ان بل اليف نم لوو ولا كلا
 متسول هللا هلرتساب ,دإل

 كوو لا هو وبدات دم ةنبرم !/ه دن

 يس سماخ مش انلاد بث ضنقب لقيه د1و11ذ | حا بركن شو ةزعو

 دقو بردو يو سنو اَنْ حو سئنصو (لاوفسو سيفتوسو وسلا

 عرب سعت يضلل نسينا هاند اس ازو سن سل

 ورشا سان ودل دلع ني سان ايم بج ل

 ايمئسافنو سافنم حو جلا اسشدو ايون اه اسفر زو تعضو اذان: ةزللا

 اسنعيرع لاعجراع عج : العز سلو تاو ايينعتو قدتع اوبو بيكو زد انلصرو

 _سمناو تصاح رس ىننس دلو لاو ئعو تسفن مو اهزع ل اعنر يو اطعو

 ها ل: اي وبعمل دال ال ومس وري ني سينقمو نك هيو
 امو ميذيو مال ١ ةيو ميج ١ هسفناو بوما "سومو ]يم يغأ أب مست

 أل اضم م ولاو مرضت سوئلاو و لبن عصر ضنتو ثا ريك سفنمو قسمفم

مسعف نع ها ان سانا| ثان برشو ربوع هس ناعم بشع انلا هيو
 

 ىنو ءانإلاو سنتا يلقن راسنا تييرملا هدد صيغ

 اسك ركلاؤ تار رمدطشإاب دا دم هثاوشم أنو ءاثالا نت سنغتلازع

 يل ناسا بايعكلا لماديب عصر دم بسك ام بلل
 اهالاهينللا + ان يلة رطملا ها رمل
 ا ١ هزرغب رول ا :هصرع دلي و ولعب نسي وعسلا(توعرلا
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 نيو انلا لييرلا ىشندقو ليبرل | اههس او رصف بك !و ”ليوط عرسك
 سو سانا دايلا__ انو بمر او سنئعللاو جرجسلاو «بيعتلا وذتمتلاو

 0-١

 هسلروك ١ لف هسحلل مالا نب ىسّئب سشضم ىلا

 ىرمو ا واقلام ا التم

 مبصلا ملعون ىل مال ال موكم اص ليم أن اماا١اه

 أ الحر معلا مم ل 0 0



 3 0 ه1 جاو ١ اطلا اناواح اود ز) و رل هول دع
 : تيعوهو هسزللا/ نصغلا سار ابإجر لهحس ؤملاو لغس اسمين هو سكب يلا كو هولا هج ةويشلا توه هلا
 مركلا ماع و 20 وم نعل اوان ير عجذ جسر لنا

 ىلا وا اهعنض ىرجا١ ذا هن د اهنالو بسارب اوميسال سي زولا ثرعكو ساكنا
 رسلا بحي مكسإبل , رسوماتلا سال ا

 ئطلد نمو ىداملاو السل ملعب جولي حاس .!رعملقلا
 تسر ابو ىلا ماكر ىرشلاو ايلضد انو دب 1و رفد لخوم

 فباحيخلا فيو عمو د 1و نسومانل ا دسالا ةيسبرعت 0 ام

 عنا نامل ديو رد و 2 عارض نسل ا داش يأ ٠

 سيبلتل أ سيئتتلاو
 ١ معرز |[ سا وذو بزي دتل اناسؤلا» سسونلا تس لغننأب

 0 عملا وح االول
 تاتكإو  ارسلاب تبرلا ديجرطيب لويلاورمع اشيلا قاف ىب
 ا و د ل نو سانلد تلا ناهس بام سلا
 سانو نقتل ن*قلعت امو ن اليخ سين عم اىلا هيلعزخ د !زيزع عج سانو

 ةوسأ ارم ارم سسونم او م ابي تلا هيلو لسانا ابو ظ
 | سوفرل او ءقنو مانسا مرقن نخا وسو ونلوللا ل نسيفل « :و
 ير شل سب نال دبت 0 1

 د 54ج كثر من نب اور ن سم او سون الدسال ١س ايلاو
 تناستر روس سمار 0 سس ع يتانسسلا

 عيل اددول اهرسصولاو مسورا رس الا عب

 ثول مضترَمو شرلا سوال او رسح ى 000

 2س لات اتر ا ا
 أ د دا اعطلاو نيل توضلالا عبس سجونورر او شخ لوا مسن
 دعوك ١١ سرس دوو را سجوال | ىسكس لمت ابو ةليلكالايكم و ْرَن
 ىسوداو تنلاو تورك ليلو اين طر لاذ بهو ةاكحافا مؤوك

 نيف ناجمأ تابنلا سي دول او ملكتي لو محرط م الكب هيلاو مسودوم نصرالاو

 تتش تيت او نضر الاحو ارو انك دارا عاب هو هوو
 يعمر ْما قحاوتب و سيرو 4 سسبفتوو ثتلم شكك لذى دنا ال / دعب ةبعش
 عضان ةنسئورشع عض روب نمل اال ١ سيل قيل تيمساال تاي يبس ولا

 رَيعلا نولي ديو ةايلأي ءوفم سرولا بوثللا سلو يوش قمرلاو الط نلكلل

 4 وو لوالا نود تكبوسرو شيد اب اهيسناكو راهعنإلاز م اههرذيو ثمرل و

 اسي

 || قشمو سر | ملجم و سير | مالي لماع دن

 .ايولانا» 6 حول اه مردعو) توص نع وا لَتلا 3 عمي



 اعتب اور هه زرع لعمل سوو بسروم ةيسيرو ىو ةعلص انيسزول
 0 ادا دوج امو محور ؤص لا مار ان برص سرول'و ثددحي سيول نبأ
 لابد اندرات ل ئصسلا ا تلا سا ظ

 هةءوص) اهوو سانفلا ناف ١3و ارجل يبس سروبو سراو وهذ بص
 الا رسولا سول لزب ربما ولك ل سبط راك ْ

 كبح شويسؤلاو صر لإ توصو بالهكاو دياصلا »و ناطرشسلا |
 دير عملادوسالاو اد ساويسول يررحألو ف عمت الاع ناطرشسلاو قسفتلا
 دير زا برل !دهول 8 هول١ لبمل اند1و نءوسرو ميلاو رل سوسو
 بويا دنس اى ا بطولا حال !ورونسلاو سيبطولاو رسكي»و معو ىخ اد
 لولعاوسطاوتو قارا ب اهو نْز اوهر برب داو ساطو اد بيم ا ةرشافتو

 طالاو داوعالاو طب ارلا ضيعت جس دعولاف ب سعول "ياك ىلاوا مطار ظ
 سغاوا مرتكو_دكم ١و سكبو ١ (ناكسو حف او بل مثلا نديرو لومبلرارحا تن منيل نم ذب )و ايسمبو لاو بلر سنكو !و شم لا ف بمضد ليشلا» ل بإ و طول او
 ن اكقبطلاو ىلا لمرلاد اطون صرالاو ظلضلا رع بكس ام ساعبم او
 سحول "و ل ١رومو لبال |رسب نم بيرط .نسعاول !و عسيع اوم »تما دون
 رديعبلا ناو ميز «ععول سس البلالا نولياعو ارسل!( ةار |بلاو
 لرلاو مسح اذل١ نشولاو سوتوموهو بمسرح لوم ىشب ير اك١5١ اسضول
 هع امح نالغ جزم ساقوا ازاناو هد اكىيسا لبن نوبل او بيج ا اسشتناو اه

 ل وليت دربي سلس سلاسل
 سر امآ ىف عشب ناو ريع نعسلم ىو 1 لنمو ءرك رك علا لوحدو دلع مال
 سكجواو يل 0 دن لعمر! ى سوو ل عع : 1

 تن ااربو سيسر سلوا لخر و صّوتلاو بول !ىسم وسل او مزراب ب هد

 9ع ا د ولولا بيب ايبىا سارع هشسا

 اور انت اوسلاومو سف دم د عاوْملا مسلاوم او مريب مو ب نه عرب سل او ب
 0 وك 31 | شل !لاتحا يوتا الب: كهوناتوب : ٠

 فتاكترمال اء سبولا نم ثلم) تسمو١و سيماولاو تاسمول ١7 رج اذل
 تنك اوإ ١ يطلن١  يقولاو لع دسالا تاتكلو طولاور سكلاو قدلاوٍييلاَو أحال او مرثبعل لع لواطتلاوزفساو سلول او سهو فلا سوت اك هيض 6 ب 8س فول ١ ليال زم ضرب وذل لينعلو
 ف ل عتس له سنو ليتل تس سفوتل او ميشم نسحا ىتش تصح لبالا# اهبوش از اهزغب يشم ضرالا سهو بجرسو مسد طلخيو رو
 سولار 2 ي وى _ركحذو ١ ىبصل١ 6 هلرثس )»و فار عضوم

 هنري ام ئلو١ اسمو , دوق و دص تايسنالا هويربآبو يلا ظ



 لل جي ييييبيييييبيبيبيبيبيييي-_ بإسبانيا ااا ميس ا

 00 فاس د تدهن ووسع يس حج هب يده بسنه ههه هي هه

 سس يلب 2 2 2 ل ل لت تت ل لل تتتتت

 سررتردتو نختلا لآ هج 6
 2 نم نير رولا لاقدو ك ىزيحن ١ "لع ىسسبعلا

 رسلان للرب ذاب وهال الهيلا ويزيل سسوس ام رهرس
 تاوو نإ لالاب نسه سعت امرا | برلاو مث او هرلوؤا ىلعثلاو د

 ملاعاو درّملاو | بلاوا ضقت خلا دب عوبرلا فوتو بشكلا
 0 ىا سيره نم

 0 و عيضصلا كن را
 1 ةابنلا بعل او سساوسول ل هدد سعت كج

 ادسالا نايلو بلع قبلس وف ريكس يجد كرلخو عئدأب لكب
 ا ال رعمدر هس

 نير تك سيان بحو ادركت نمللا سيحل او
 سير اهرلاو سيرا أ يلوو | ررلا يبل! سلوك ى سو مل !ليقلا 7

 طلغرسلا نس اج علا :ءطاق يلا ا خل سالا يوتا اورلا
 فيوشل ا لكالا # 7 ارب هروب ساورياوظانأو عزعو فووولا

 ٠س [(؛ملز وب و ىشع ) لمع تم وردح مطع هوس رؤفهدب جو 00

 فعتلو نان بخور ساد لم بنل لكلا راسا ع ١و لب لالا

 اهب ةرجاولا بنل 0000 [هسلو لكأل ار ثنكا يتوسل دسنالا

 ننكو ثيرملا عر موهو مساره نب مقاربا نيو اوهس ربو ايرشبنا سيرف صراو
 ااكارتع را نتنكو جاو يلتل بولا
 'اديوشلا لينال ارسلاب ١ لص اتسم كارم رحي اح لن بتل
 000 )جاور ادلوو سماولاو 7-2 اننا

 هس ميك حاس كو ضوبشلا سوفا نسم ف١ و جرس

 01 حو ضل ايرمص > مسفل ثرح سمي لجرلاو ه ورك د

 داعى ب ابا اساس و 0 بِيَقلا

 0 توصوالا عدسمل و حي 7 0
 يح تيوصر ا «و هوكول يالا لع ١ هلم راح“
 117 سل مبلل رتلاورعا يل مدلل 'سامل ن و ضي
 سئعثناو تببلاو طاّولا و 2 1

 سل سلوك نس ادب يع رطل وا 40
 21011 دانضلا سل اكهلارسل انه جبل هتلاو بنزول رتل

 92 0 ابل رب أتس دحا سيسبلف و نسله ديوشلا

 تّفرلا ويقلل ٠س لعل ! امس يئن اسيسبله تصاابو برو

 فلا سلو سولوموبو تعكر ه ضل ب سدلول ال لسن 00 :
 | | سولي بكر تاذ مسولبمة)ماو ماسجالا فاق ا سنوملاو ملزه

 اياك



 ا نار رولسلتعلا سلتمد لعل اهنلا نيببجت سلفا دارا عازل
 لميرق رسعلمل ا نارا لس صتعلا عم ا سو دوك سو طخ لا راس
 عيا راكم فق ا ل
 0 0 ا
 مِن لاو ماعطل , رسكلاو م علاو مرّولا ثوص نم نوّكبان
 اك ا كرو تاوشلا رز سحر رازلاول يلا روتخلاةلقوروتشلاب ليما

 2 مسيوم «فورم او ىوطذل اق ةر ابرخالو ردصل 20
 يهل سار اك جيلا ر اسكل ١ دسالاو ليللابر بسلا ]نسوفل او تكيس
 سلوك ١ سم املاك ةراسملا مس اممم ١ *لبتلا تعامشلا لست توام
 هو ىرل نادل سانحاف قد انهاىثم ا هددشلا نيتاسلا ككرغلا
 سادحال او سس ننعم ويستعمل ااستميلا ةرولرصم هاليزم د يعل ا

 ظنلا ديلا بيرغ ل اعر لو دوسال نم كري اكلم 9 227

 ه تدق يان ادم مس و "امه 9 املا يتلاءم الا سم دنهو

 قفرلأ زار ! ٠ هر هل يكل 0 6 ل
 وعي ىذل وشل وومنلا قوسل د لاما ةدشيو لاب ثول ”وطلاو رسككدو
 براين ارو دلاو ممُعلو بيرل !ساهدان الدو ضرال اع بحاص نو
 روصملاذدسالا هدوم ساوملاو سول مومو ن نون زعزورط

 نولك اد ى١ سوه١ نارزل 'ءىسره ىسانلاو ع اجئتس )و تحل الل اى او سر لي
 ردو ضحاموركتلا نوع و تبول فل نازل او نازل تءايبل
 ا صلاةفانل اهو ناّككس وعل ال ١ ]لا نعّمككس علو

 بصك لميسلاو ارأك داو اوا ان امغلاو شكى شل الرخا سيلا
 نيالا عد مم يمي ترصد هند 2 7
 وس نر مرعنبالى وبلا لبال ا نمو عاما

 عفوا 0 دراذتح وبما اساس ةاولليلا ل رسصصم
 نس ايس الازد وبصو سرزكس ونوه و داش بز سيب ل مال )
 تى لعرب راصوتلا ص طو اونما نيسدل سكيب مذ رنمو ا لون رهان

 ا 2 وقل م سامع يا لوط زمرس امام
 ١ سابع 0 رتطنت تدساو ءتساباو لسل |ىا هل س ايلا تابعا

 : ١ ف اءرسكاف واب نا نامل لبغتسلا لوس هضم عقر يسيرا |
 | نب نبا سيرسل ان نودي يخالب نب الا سكوج ١ كل خو سبي

 | ١ سسيو نساني ةاش بطلق سيبو نسايوقو و اشم بورك سس
 َ ا اا ,ىسوس ال صا ابو نسنب او ى ابطر ن الن سئبو سنو
 © ءام هيعنال دوار طقه ل شنو رج او تقطن كرا

 و عىوسبم ن١ 9
 00 ١ سابا وبسالاو يقص



 | كتمونشلا ل طاب امو اسس ايالاو تالا ١5١قاسلا ع بوننطو

 0 0 ١١ سمبو ىلصومو
 سس ناب تاب لك مايو ١ تسبب ذ) زب انتي ىل١ لومبلاو بشعلا

 1 0 او ول ماطنعلو عياسر م لسكن دبي و بن
 مسسبإب ةَريِزَحو كدبعلا "للحب فيس نسب ارلاو ةوشُسم ضرإب
 تكيباواررلا(س باو ةنسح بابو نرش ءناليم نان الث هولا
 ر الاى اوراص ْمْوُمِلاو رسبببك ضغبح شل او ارغب سبب ضر الا تسببي»و
 000 ا

, 2 0 

 اهكررل اشبال اواط ةلخآ د ب اشيبال كي نك لويس ماع للا
 تمارا ورع د“ 0 1
 تيعنصلا موتر ص راما لانو تؤجر ير أسشالا فاعنصلا نيسحلا
 ةوشر ال شرال١ بلو شرحلاو * ميرلا نهرو ال ١ كيل كيفنمو
 فا شرا اهيسر ةموصاحلاو شرالا ببسز بال ولن بيعذاص ين ابو
 اطعالاو ارفالاو علسلاف بيعلاو مالسل ا :ريب عتدبامو موصخو فالتخا
 شياب باصكشرأو نرولح ا شور ات 'ووه شالا ىردا امئلخ و
 0 ربإ دوو اهنسر ادح د يش ارخ نس شرت اهشيرات رانث)
 اشارت يعلو ماسلا, سابلازبلا بش ال١ صاصملل
 0 رخل ٌشالاب نخل لاو شب شأن ناو سال و ئاشعلا
 دامو يافص سيمور ١ شيت'نب ثيزاخلاو لعن كعب ارز :/ش سف )و دو
 هد صر شو ئئركزم قانغرع شيم انب ١
 ةردَمل ١ ىدبهشل'نايعز لعل تاس مع اب عا ا
 تدي ا وج ادسف نويشوال لعب بركب

 كبار لريحاص ذخاثنا شابلاو
 وودي 1 لان مش ايو ةماام ينس رس امأم ا
 لوعيجا اوعزك ١ مسج هيل ام تس ابني هللا بكوب اوه حس
 ْش 0 اوعتو 0 7 اخير 00 م ثيللاا اف
 6 ١ مشسرلاو ثحككو ادن شب و
 نار ا ةيولزب اسئل رافت
 7 ار ل ايلا يعل : صرنا ن ايو كلم لسربالا ,ىزحو
 بنملاوثبك اشيرب دنسو اشيرب ضرال و تابنل ارثك كن اولالا ىلدخع شرب ١
 اباصا نيل لشن نبوسِيمو ناييسو ذما بعلو م ايحو١ س انل١ أشر او

 عب ابلاربب ىاسلاو لالرل !شل ريم ا اشربلا وني رهو اضن و اننى رحالو ١
 -.ليهلا نيسابوهو) اسطر هابل ادن نعل امن ناصر رع نالو ىرشم او

 يا



 1 موو امو 0 نم شعر و صوعبلاز 2

0 

 ككانمالاو مهلا طل »توفل اشقر ءىسورع اشو نوثيرشل يش
 ىأعاهحاش اولدّسس او ىيعشف ياوإو وح تعبس ملكش ف ارو لك لع
 مث ناو اهعوز واس او داعزب نإ لس مسار مهوحايتسو :ليبقلا
 اومْيجاْن حدو "لعل نايع ل ا ع ا ل
 و مما 07 اونين مرماو ىرخا سدحا كيا قشور ماع مو ا

 الع ابلمعا 0 افانيلا

 0 00 نا كابا ا 0 0 0
 م تا ادهم قرحم حبلا شن 0 14 25

 او اوليح ١ هدورح كيك

 ىلع نارتذ لبق فارعب م 0 2

 5مل ن كبج نال و وتلف ازب نب ايه ير[ م وا تبا ونة امش اذ عرس اني
 تالّخاو ورا شرلاو طلخما ريال" اد
 "ير ءاام سانلا اسر ١ ةنلتح ناولاب نئززن انل شررَتو نشّسرالا نول
 ترسس صول ١ :ةهلط هش اشلاو ١ سان اوا ىاوهاشنر از
 عضو بلا لوعلاو كبخ لع ىلا او لاسم اذ نطلا و شسارسقلاب
 اح حلاو حولا نشيشبملاو شالا شمالا و»قديَصلا ل ولرضلا
 اب ايبلوا تبن روا اهب فلا ضصرالا تشب او يكون كلم يا شتي ل
 ١ هل او ص 7 ل اطلب اج عدل او مسا ب شيبّسِمتو
 كنج شطبلاوا يطب (هوطسلاو ثفئنعلاب هزؤا شسطِسو شطب

 "و اذ | محرم شطمو شطملا ديول ١ شطبلااو رب ايلاو ىكيك دنوشلا
 لبع امساو ديلا ل ضشالرو بيع هب اهب
 ده ناو ,حلاعل ا كطابلاو ف [دثنن هينف شبطإب نيديل/اة هس
 نعت اشطنن لاحاب شطقن باير او ب نثيطبيل هبخ اة ايزيزك
 عع ديلا طل هبتبنعبل )رقت د اكنال اهب
 تمل ١و شعاتلطصرو

 5-5 ميسر اًهلاب ١ شعبي اعل
 قرع نو آو ءاطلا صوابلا عب 2 ا لام

 نصر اشيك شوو 13 ل اعاد راج او نصح رل اشم
 هادم نع ]امك ىاَش ىركسلى نبا 50
 م تيوتا للسلع

 دقو ةلطنج نيرو ماعطد ونجح ١١١ بالاونيو شبأب شوب مو ظ
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 ط الخالا د رونت  لعجو نيطر ةرج دن لعجكو زل لسحب و

 و هك ا اشوف اشيوس م 1 0
 سانلانامخ نم وه نمو ليعل ارقملا قيوعلاو ثمر وي قئبوبل ؛ شوب
 ش اسنالواشبو اشم خر تسلا وه يا انهلخ ش ابو ر طلو دو
 بسس و هضاب سشوبو نال بوش | وشونو ضيتسالو شاديناع

 الل : رشفهمللا فيوم ا هاربا نيو باش(

 ١ سشسمرلا نالر اهل 'شملاد البو شب شه سيل مرر لشحن سبا ذاع
 ىشلالو انتو م ايبراب تو م ابر اهيلاو ع مع شمكو اهات

 0 0 هرم ميلا هيسو امنا لهنملا وا ةلحر بنل اضثو هدخاب مو

 و مه ما را
 7 ا 0 درس شسرمر سو لو
 فب اطبداو 0 0 هرع ربت 43 0

 [سبب ايو ابطر لس ل اك تاننرسللا شيبلاو 0 ا ايلا
 مين ىدغتت ةرابهو شيب ةراف هدانربو ناو يج]كل 0 مرض تشب ام "رو

 فج هرلا شيبو هيو اقي كسل او دو تموعالو اضنا هى دعتي ف ارسلاو
 فخ فيان و عملاب يشمل اينا] سمك د .

 لببحلا اهنيرلاو شد ل شوو 1 7 'اوسوا ربو
 رعج لاا نع ةر نح انشا اب_رشز هعطوم

 : 0 0 معلا (م ان ءاثلا[_  ملمطهف

 رثا نم عرحارا شو هافس ىّسن كو ابشم

 اذا ناشالسنغنو ركانع بيلم ف١ بللا جاور ش أجب مك

 لوول عنو ١ نزح نم تعنّير١ مضت بف عتك م لاش اجو عو سوح زم
 شسبج اهم ءءطّم سانلاو ليللان مو ظلما لجرلاو ممر يحو ءارررصلا
 ب نا نب ىع ندد فول او ابنا ئبنبجلاو راح شبر عشلا
 رار سر 1 ير ا#  ناتقكش ابج

 يس وم هرشتو دلخلا هجم ١ ١ ىلق ا ع
 ١ 0 يو يعل مام وأب كش دلما نا ارشح! تاثإتج

 0 ديعاهوخازاناهقلاما بز دلاوو يهم يعمد ىظلا'د د دابجلاو طلخل»و
 ا ا

 دشئاإن 'لو و و ,عارذ تعال المك

 0 خيح ا:لزتاذ١ ا سحر وحان 20
 شم رو نأ رم ىجوب | 0 ا ا
 3 ع اًوئالو سانل ١ بو |شيبالرب 00
 ]| تربو عضرملا بيرالاو عجل ةررل او بلا ذولا ال

 يرق هيام فاد رمي دا 4 هيدا م

5 
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 تيك و مع ١'شنحو طلقلاز رع

 0 لم شمبلاو هذشأيل ىتلا دارا ذا شي سشحدج 1
 ا الا عالتل انب هاهم هنلجل :ةللغلا ور

 عىل ١و س الوىل ١م لح شري 3 ثدي مشيرجعا
 اودع ادسو هيه الو تمص شل مس لرب 0
 اصعب تكحا» دل راهجدم تير تال ونرجو اطر 1

 0 اءوتشلابو ثم حام لامن ع وو < هاناو ثلثا ا
 ناتلج جد لوجو ندع دعو اد مداد ناب تم
 0 حرل ارض الو سغنل كم لو بانجزب ماعرن قا ديعانب»
 يعاش نب عزب ن افخايسيكررعو رز زعمت )و بيطمملاب جام ان ضو
 تبلل ' ددع ني دس او يق [ جد دمت دشيررح رب مثو يلهم ان نأ مندص ليسرحو

 لاو ل ا حرج هانملان شرجلاو ثيحشر)

 : لج تنمسد ايوطب تالتم) لبال اذ سو رحاب
 0 او بيجلا ظرلغلا نشل او و نصتخبو نو

 0 شوا بح ا طسد ا شررملاو و

 اهب شارت رانا بل ريا نايا
 اهب اقنربْلاو ءسنش ناكل هامه رص اهفلا أبو هئيحام هرسلو قد همنج
 مشاهَو ١و مساو ن] 0

 3 11| ررع شاش دينو "ارب 'و كولا م انشا دج اولا دلع
 نلت ءطنحو قلو لوب سبحلاورحرفلا_شيلاد جلاد هوكي يور

 يامل ١نب !ينلو مس لمامو زيطنف زو واح بفيديو ر دف 2: لمجد البلح
 0 ب ادهلد كا اب أو ىسنحل اد وسال لتر اع ناعم

 را نا نحل ١ || [امههطسو ةياولا نمور اهلا مصوملا ار تباع ةيدطكرم |
 ديطر عدت ميشو دنم عاشر لال ازدو "و ش انجح مَ ا مضلإبو مغ دا

 دنع لص ادا رعصرب هو يربطو روص نوب جب
 00 4 و 2 لن نكأب ل ايوا و انعا شو بياجيو د اع آس دو لم

 مت مضر شارل نم ظرف سو لبو تدوصلا شت ب ضرابو طوخ راما ريع

 عل نسر ا ناسشال /ز* ثيونصلا طل شبجالاو
 دو طاع كف اولا ا

 | 02السابصملا لضإذ نان ءلمسلاو ىبتحل رآلا) طيلغلا اج او
 لوطلا تان بشوشصبلا ١ زبك عتل زمر ال !١ تخجحاو لكيلا هكاصلا

 عمرصع .ثعحب هشح#ور اضلائ يحل ١قيشرلاو هزلاو ىنص

 وع وج عياصالا ئاطإ بلح اوهو

 إ
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 د سس ع سم سس مل اس ل سس ا

 بيغاو مح ي | ىم 0

 َىلاحلا ةروسلا_'لرم نئنوجلاو هلم زيحازيبإ دو ميم تنباك ناكم او ولحم ا
 0 للاو زر اشل ١و عب اص الا نيا طاب او ىف ا توصل | شم او ١ تابلل د ولا ننسل سو جاوب ماهأم عرج دارال نمو شباك
 ٌْ 0 اننا ىتببلا بالا فهدا الا ضعت ضار

 المشد ا هكا لابحلاو للا نيب لمي 0 اب باتو |
 اًضْم هانعمو(هصن ١ توص ى داك ذا ان داق عمس
 0 "ا 200 !يزلنال عر

 ا 'لبمو شساجم ا بوس
 اذح 7 | تعدو تنحل سبب ن ! شدجو |

 8 ا اول را لا
 جنو اسس روص علا عو عخيدمو سسجب سيق 0

 ا ا تيوطن هما حا لن

 اشسمحونمو عيسبيلا ادبرسا# لو زمملا شوجيم او
 نم ىشمج /هئازا روي صتال اللا ديو شو لأ 0

 وصلو مشه الاف سآت ارم معاج لاو همر .يثسيحاو بره «/ فاض ان اهئهجى سلا
 ون نم لسا سورا سا سوس ذا

 الماناشصو ادروبخو | بح نسبي اهربعوم مل اداجلا «شابحا دايمن
 كتنشدُكل نائملل ت تيرا وو ا تشع هنل او حز ىداولاو كنصان نيدجلااو
 بو نور ئاشتلاو ا دنا شيجلاو سفنلا شب اجماو عزتد نزحت تعضتر و
 اناؤب درصل اديعو نابرعع سيح رب درك نوع نيد ام شياو ناو اهيعوا
 بود او شيح ا ترالواو ا شيجلات اذو يب اتي ومورو نب شيجر تول أوم

 ةمفس ءللاريطت ان سكلابو انماحتتللا هه ل ع دمع عطمن اهدى نضل 5
 | بلو بلا ئالخمو ساط فلا طحن اسيِجوز اس تيسر ان احّةولم لاوط

 ىباتئاشبجلا 3 او نود ايم ا بسن ىلاو ندعر ىذ نر نب نعرل ١ ردع
 وت ١ اعلا ىدئكنبلا ظْفاَحلا ناخرط ش . 00 0 »نبا الهم

 مك در 0
 ا 0 م سشيجابلا
 من ناشببهم ل شبل اودلن مدع 000

 هم اهناقوبو مشيوبحال زم اوسناوس الازم راجل اكو دار ام
 نبيريزكو يبينا مودك دبر ام دبحو عاقبتيؤبت تن هوان وسو هيرغلا

 ١ شيبح قا سبط ءو ىشسيبح نب هيلا ددكو ددعم ارح بحاص

 ببراو ىّشبح ا شيبحد بويز, شسصو نوتب | عم ين ا هد انج نيئىئبحيو

 . الار هللا دلع نب اور ثتسم نب او درس نباو نايلسُنر او نويعباتر ازيد نناو رشم
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 | شيببحيف ا نب مو اعمو | شببحاولاو نشيبحب ىريغ نب 'و م د نب او ىبوع
 عماج ب درعو شيبجزب مساؤلاو سيح اًءعيبرو سيبحانباررو وشيإرو

 شيبحزب ى عابر يبو شيبحزب مف ارب و شيبح م عشار ' نيدو شحوب
 نجر ادبعو يبحر مركز ل بِي اسل او شسبحن ثِبر )41و

 قولا سم ده ببطخو 0 نبا كراملاو سشيبح لى بك نب ١

 ل نونا شينح تن لبق شيمح تن ذاعمو ثيبوملا اور نمو
 (هيضح ا نب مب 0 ا ماراحلا اني ١ شينحوخاوه

 لس انلبحضلاب عسبحو شحم رع اشلاىشوتلا
 شيل احد دب

ل زيس اه عطيبش مادا اولا م 1
 نباو ىئسح وب -وسرابو ات عمور لي

”ليعاساب يشبك ل تاقشمر ارا عمر '0رغم اعلا هدا
 

 | ناطع دبر, في سورغو ىشبجرب وز ب ديخزن ناعربووجز ىثيحاناو
 ] 00 ل يس لم حلب حر 2 بم

 بردو دس ١ىنو و لع ىر
 0 | كدلك

 خ00 ١ نيرا وسكت وبقي باقعلاضلا شاملا ماظعد وس القل زم يرزم تعلو
ز باعزب دج ناضيو سا بازغاو تح هقنا ئرر

 ول نعج

 ا أتت دل يح اسيبك شصحو ملا 4 اشيحل ىنشحو ثيىمم اديملا

 باخ عاش عليو سبح ادرك هنليبلا اضع وعزل كرك دلاو د باسو
 الا تاع للا ل امحزب نسح او قروصل اش ابخ
 ىثيبح ا كولد كوش 3 ذك لالخلا_رسومز او ىبيشلا فهسبوب ناو

 1 تاسع دو !مانا يئربركى ديحلاو نوني ١ نب ب يد

 بلصلاوا نرْل ا طرشسلا يف م الئل او أمزو امزو س ككاو شرح كرر صنعل او رس ا

 توص اولا يشيزحو الع وصلا وش رانجي ريحا او ركل ليلا ديال
 شرتخونيداوزحابل اه دحر هل ومس هولدن ماذ لعاوصيبحا اول 0

 ا 0 سفح طوال هو حليطع بنس نطو سكم
 بلان لبلج لا دبعنب 0 كو سااد1

 نكشحو ٠

 ه1 0 و 0 امور 0 ا ارت شملان

 زبجاو مهزنح نيدس ١ ب طيرسكلا نك نب شرع اههئس ثتدوص قاسم دام
 2 ل ”رح نحال يونغ شيم او منشط ئدوح نوجيو ىنعلا قب
 نحيل رج با لعاب ري ناب دل ذو كيزحاف داصاشإ 2 انج

 كلو ١و ايا مايو اها ىف شرم ا نم لجا انه لمل ادذمو هدْحا اهيرطبل نبذ من

 لائق مىعرافحي فدو عم علق هدلو وه مانت سرح لا (عذهادلو تنضلا

 ةقلتسايومإج ةءراحو مشدح ان لغو لحا ازه ىنباب لان اذه شيم ات ١ ايام

 .نويعبات ناني شاعوتب لرموسب دوعسو عييرل ١و ىعبر لاو شارح م.عاجلاو نرالارشن او |
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 نشا كلان دحوه ,١

 " كاطو : هوا ميك ل جراب عيصالا_رزق سوو سرحاو ميعكي راو
 تيب 0 للا عضال تحك ب ا اله ناو ن'والا

 و اوضازمو معجم اب ميك ىسلو راصنإل | ى هن 00000 تلك هئاذس
 .هرريْمت ئ ىهزلارخرو الا ١ نب ,يدح او

 200 0 رس وتغسل حلق اماما نسلول لاو 2
 .شواراس دو مل ايما مك قشيرعل تجزحاو ةبزح ا اوو

 ايس شرم للملا دوما تاك راو رح بسال او ةبوبحل نيّتسح
 لوط تاثر تسع لعل 00 ع

 ا نا نو راك وئسم او قونلانم ايرح اولا
 بر با مشل 2 نيهيارغال ! شغل او اعوصل تاو ماينإر فتكا

 بحار دك 0 00

 .  مثيملاو ن 7ك ممل اشك / ١ عاملا

 0 1 بح
 سب 1 نم ىوولاو تمس كلاش هاو قس

 امس رنا مزور لنا لجنس حزم لص اانهانو همطم شييشح او
 اب ا اًسيشحرل ىلا سرؤل لملاو سنن اجرص ديسدلاو »ابا
 ١ دقروبرسكلاش حو ربل شح انما ايا
 : ونرحب لوح توْصْعِب اوم اك يلام
 0 ازضلإبو ناغينص نفس اتا > وو مجنالو فسم سل ضّملا

 نلمس حباو سولي ن اهنصوم ولط شحو ب اوك شو م١ نطب ف كلام ا
 تبر دللا دمو لام نب مسعزو ثدح ساشْح) هللا دعب دو ىعبان لا
 لا كرت كانك ا !و ناش حو كأم

 «فكدولام اعطلا عض اومانسا هاف او شاحب طال مش. او ني دل انرط ارث
 رسل دجال بابا هللا سينما رعبلا باد ندد تعال ل
 بل اله نباو معو قناع نب يزكو ثدحر#و يج ا ظ ان ٌسِيْسَحِن هدا ةيهو

 1 ةليلارع ! ن الل | سحم او اصنا ب 4 ذ. صوف حزب او ئ انو كدعنب او لح
 لمس ن ياو سلا هورل ٠١ بمب (يهضل دنس اًشح لاو شاشح او
 اناشحو ليتل ل قلو قلاب ممول انح مجد لارام طال
 ا دحام ا ١ طلاب شح او ه ايبا ح ىنبلك
 ارطب ةيرلولا وسي ءااو جي نإ الل او عم تسنثمح تسثص انهلف واعلم
 : مرام واو د اود هّسخحو هعرجو ,ىلط شيشح شح و شح
 اهلسحاو يما يئس اهو احس تلو اطعم ارتلس دا تقو قلا سفاوتلا زم

 !واهرنع يللا تخص ىحرطلو ءو اول اصرعاسو لاط ئصنعل او شطع ىشيساو
 دحل او ع2 شهلا بيم للاكل شبم جا نيسلاا من ش لاو ىلسح ا
 ومل١ او فرتدعب تاجا فقرحو دحاو عقنتسم] !لييسلا نارحو عاب

1 



 مانسلاو / نموا ادحرغصلا تيل او طّوساو لراعم ا اعو ا
 اه رعو رز اوتل اهني الا طاعسا نم ناكابو ى ابل ىو 0
 هعاتم ل از رو هنن |ق بتوبل ١ شام !و١ لس أاظحا 2 ى امل 1 مظحل و
 تاحارسل ومص تب د و او ءهُّشسشفحو رفابو ١ 0 أر عل انا رثشحم اعد اند أبين ننام
 شضكلاو 1 شيتا وامل نشافعلا او ةعاسم ينو شرطب
 نمتلك نع ن لجرو نصبقَسلاو محلا ( ع

 سمس ١ شلنحو هك وحلا لبالاربلا يشن رجع جر شكوحو ضجر لع وبكم
 سعر دبش لاو شمس او شمل ب يضع شكو ادشج جزملو ضع و هك اس مونلاو شح ا«بمغاو هش هعج ة شم باز نوثلاو
 ا شربال ١ نن١ ناتكك د شوج مرأو 6 ا شي 97 | اوشجب نو تاسل نفخ وفي نحف الا نيد راض اتش
 يو م هخكرر سم ١دمّملا
 عيبضإب ل 0 اواو
 ةاستقإ نم اكيدلا ششح و منهج موغلاو بلح اب اهات ”رانلاو اهدؤيبو
 ىرأ| ارو لممو ثدحو بعلو ىتسو ١ ارثو لقئصو ثببوو صير نكح
 | دج او ب اولا دكر | مسا ىشدنحو كثيره انميشن! (ن الغ و يفعل
 تايح ارس ار مسار ميس اامو ١ نمرالا تاشحو ماوه ا ويطل نس داصب ارو
 روصنم نب! شمعُمو ورك ئقوسل او شئحل ا ودلم شون او ش انحا .ح
 دوضيرُشونحي جرو بح ار وهم او نار عاش لع ناشيح اسبعانب ١ (طعر

 000 0 رررو مسن ا تسرح 5) ازلر اشقر نس !رل١ يف اوجه

 لك راو نيل تساي ود بر اد هر اسوار عجإب ل ار
 محرلاو ب لئعلاو مئم سس امزيلاب نيب ىحرماعطلا تنوجرم
 مل دحاراللت ا بامر طل ناد سلا

 7 اعلا صل . شوف بو واش اصو كاك اهرب
 لري هدير هد 1 َت اهررزعو لبال (زمىتتجولاو ىايشلأ
 ثان ِش او هيرح داوملا سوح -رواي)١ تبسم ماو رض وح
 20006 انلا هش كم ل سلب هو ١ باشال !ثينلل) مىقلا د ثلا
 وضياع مطسم هوامج نال امو صج: م مزصجن زن | ديرصلا موقلا شوتح و
 نمو احءص نو ضن مدع ش اخماد تماناعوز نم ةزلاو و حش وحو



 0ك 71 1 7 7

 مساء ام اًاح او رإو أم ثرح وهز ع تعرخع) ٌبرإ١و تنصح هب
 فك داولاو يا شا ا هلق ع رد شبس ىس اح لئلا

 فرم روع 0 اشسحلاو تعتد تيزغت سغل تشكو ردوا

 دائر ا ا 0 هاج بهو نب شاح ناشكو اهبوهو ويبرلا
 تر نس لوس ا 1 عنك ىور  أبح ايب نشنوُس
 انهاجرماشالا شتخي 0

 تن نلاح و مشش هللا: فرع م وأب كر شِضو ابرك اينو انتو
 0 - كتاب ميو 1

 3 .انطالا عت يشر اسوم عاج ١س الا صو هونكو ماعط سلو اندلا نضعلا

 شرخ ن دل اوهو ١ ثرهلا ليرشدلادو شيخ برز دح ماهل نينا

 ةد شما انلا حسو اخ ارم شيخ تاهربوبملا شرانضو لكا توص داو ا
 نم ئراغلا ناحكك سانحزب لعيد ا دوب او ىسبنو رسال اهلل ادبعن ب مج
 | هاه خم دوب ورام انو ارق هنن مرج ١و رسم مشرع هكسحخح نسما

 شو دخجاْضئاري ال انكذل م ١ شرخ او كس داخل ا اًهسل ١ تارطالل يي نمو

 ناو ى اص م لس و يوأس نب ١ باتككو وعلا و بازل ١ شو رح او

 كيوخلاو سس داخم او الع ال ثدحمو نيكو ارعشير شب نب او دلو هز
 0 لاو ءوعؤا تاتكلا شرح اشو 0 هك
 ا اسي ولا فاض ادوحاوهو وحان هما ضل ان 0

 لع هدر ايل هولا يع نئذل لصم دزانلا اينو ارد ارح 2 اره
 0 0 ا

 نجى فو شارو ا مد نتحارررعبلاو أي شر اك قررا تلطو ريب
 ىو بانك الك شار ا ضعنو و رم اف نزولا اببطجج تلنخي

 ب ديحاو او ايافعو تنال نشساوكز ياهو ش) تبدأ كا 0 0

 50 تانكلو سم ع ل ان نياسح ا
 شح او لشئ اربع اب تافج شارتوب او اهاهو ايم هوه كيتو ع

 وص ن ةولزم شرحا لاب بايذل ١ اهو شب 0 0
 بدلا بكون مسا ةرلج او ابلعل يضيبلا شن 3-0-000 ١

 تي فاما غاناجع دل ع هدأ 0
 أ ا هوبا 0 3 17 ١

 ىم يا] و١ رج سرل ١ شيرسو اثير اشير اخ اومبو شن
 ا ا دداعمزب قزعلا درهزب ئصننرلبوخو
 ياي سم هجر لرب در م لا دعوت ديك لا

 فمان اد اولاد يضخلاب قالا بشع نا ءع ةبلخدب ايركلا ا
---- 
 1 ل يم ل يح يجب سس

 زاب



 0 ناللجو نطلازمو صرالا باو د نم مل غامد الابو نايئطيال ليلا ةيحوتمال و او ليج ا ةبحو تلو ح21
 ليالر نسوا ءاميالعلا ين اعلا و صرال ا تارثدح ل كيو

 وو تُيسسخ و1 يلا لش و تلخ دف تسششخو أ
 بكار جصيواسمم نيل فوم اشنلاواَمَحُو ل ؤ

 قشحالا ملا نذوب و ت[ىل وى ولا 0 يال يا دما قررا سك عا
 22111 قشلاو شوش نيعبلاو شاخوخ اولا لحرا!و دوسالاو
 دفيع ةساس و لإب نو هي اناشسب لنا اذ ل هديا لاونج اللا
 هلل'ىلمونلا ع غخ يزعل اد يع ريس | ناكو ٌمواعم نبديززسوبزبزيؤلا
 تب شيشح سدكو لك ششتنلا/ر زعصلا 00

 0 ل "و وزرم كنب ةكسنح ازلو
 روتشو ىفاسب فائصا لس هش او ثيدح نونا كايد ضب وشملا دس أ ندد
 دنع رلطمو رع مايد تصئيرم مرشمدو درم وذ وتم او ىدبرو نّومو
 عم ناكاذا كورلاو طلخا لاببسالا كح بيج د در اب, ام ايس معنا

 تب اد ثراح ا ساو عدر دو عالس ة ةعارج ادب شاضغنح ا» بازل او ةرص
 راسا اس ل ايا دوه اصص ثيزاملا ب بيانعيي اقم 2
 ىضص ىف وبراعو صد هدبو بوص -ر اه 4
 بام 3 وام جب خا سب 55
 . نا فايع عصرنا اوطولان 1
 سانام يطل سد دوج هتان هالو كرحا و ءابل ريض
 اف جايتع اسنمت دلو لزم ا مرد اهب سس نأ لزرع عن نفك ملا
 عجو كب بون ىثد انو ١ قل ملا نيعدصو نباعل !رذص كر ىثن و
 نانس ميم صم ن او وص ايو د مع موي و رانيا نود لسلاب صين اوا
 0 نهر الابو تعض نربلاو درو هبيص ' نافو ده (ثِيفُحك تنفخ تعض لو ير رب شفخو اش نعت ج وو شف اوهو لوطن ةلف يصسسر رعبا
 يللا رث الث احتل امن شف امعالاو ل دل [زص نم عون
 قيم | وح رزعصا اسم [او مماوصع »و ”درصو رطلو مشوح_شْديو

 00 9 و سرعلب عمل جر شوماخ اوياو
 ش انطون ) وكون داد وب رولا ١ "زو دامؤهوإ تتاحاجان م موأعم

 شبتجرب هوو دل !ر يكل ارسمبو ىل اسعار دلاه يبل الا

 قير مرح ا ديرب سسبتضو نأب اهي نشنبنح نا “نحر دعو يللا
 نصا نسر ولا دبعو شبح دصلادبعو ىلعبلا شبنخ يف ان درع ١ ئ
 ليالان م ةعلعلاو لالا يفد روؤصعك سوُسَفَلا نوؤنرع ىشبتح او ثيبتح
 ت اسْمَ تان اشو اهب | ديزم ةدّن از تنكس رطنعل شنت َةاماو



 و دحالاو >2: 00 71
 شافو لوو ديبع و مانو تطل ١ ئموسل اكن ائي اني رات

 00 0 "ف نات سحسب 3 بزعل اوحو

 بترتلا (رعميمحش واخو لزه ندلغو مصول سلا شوكو صولا شسوّكلاو
 ناًنكلا ةئاشهزم ظلي ابطوبحو ددر ارش اف باي, رسسملا هاع اج

 .اسبعزب دير سري نالد نب درك ديخا سس لاو تصقلا ظاغا موا
 ن اسازءق ناشيحو ليجو دلال عرلاو شوبحو دا اكن لاي وخلا
 تكب ذالرهاز فسح ا وذو لدجلا بوما ىقاش اسيا نسحن اونا ابزم
 هرلح تح ءامعش اذأل تام ن الا نووي انكاس ترون ر از الع اندم

 ثدحن اتكش اينما لسا هي درحأو + بيل نسويه اك
 ده و مٌشبوبح ميثو موبرس |علا 1 رو هانيو زو ءرج ل

 تاني هلال ارش تسند لا

 0 تمول اعل درا مل طازج يسرا |

 0 رلا ثكيزخا نأكو ال دلما موك سخن رن زحو نيه علو

 ان هننن رولا ناوي از ماو نولاو شخبلا ذو طئيلقلا وصمي ع
 كو ١ لصال اسر اف إل د وساص ولج شر ارل )او نج اجلا
 ا س6 دد كريو لصزا نصر
 بت د ضونمرب نم دوي قنصتشو كميشدل ذاع

 اوُسْع ازفو اوشوعدو ملظلا١ ١ ل شعم لاو شخ د اه لخد مالطا هنو ريك
 معارالاو نط الالواح 0 جو اوطلتخ ١

 كمْنح > مس شع يلم بشل و برولاع ونمو نصح
 ور ورمل ا ا علا ىلا ١

 ىهاغ) رد 8 بسل اقتسينرل |١ شيئدلا اب نس 20 اسوس ولو ْ
 عاود سو رز نار لاو ناعما لع شمرلا اهب يس اعين اس ْ

 ماليبو سطنو شيلد _نعرسلو ظن وسم د جبل لم نشسرل او مز عك ص :
 + د رم ١ندعلا بص رمال شسردرل 2

 1 ناش هدول يصد بأسا وب نعس زلربم

 00 هل راعزبمتل ؛٠ ششضد نم نم ليم ||!
 00 ١' مالع وم 90 نس
 سيرلا باز صمت ا قدغلر الجزل نشد لالا

 _لحرو بسعل 'ٍر زك اشببر ضر او ثادحال' ر انظف افديب نصاب 1
 تبيع اساو امير يروا جيشا (شببر او نوللا نلت شمر او يسيرا

 يفحرولا دارشكراو مشنيرلا سالاو رع رتشز ا كبيير تشو

 داوشلان م نديسلاو ماطنعل لزم نجرلا شا راو موك اعسرلا و ولاو دال |زصغم

 لّبأرلا



/ 

 انزع س 1 0 4

 ليس 0 7 نهب ّفنع دوا ءاضلوصشسرتساع ع ضرب هبنذ كح أ
 ةاع زل انهرخا انشعز مر عرفك ى2ل_رشعز فاين عدم اطال او ءواضر)
 0 ل م47 1 6-02 0 فجرت نوصل ش سشوكعر "عى وانو هقل اسكلسعزاف
 عرس ربتسلا زارت ١ هلام ناوسل نو هعرسلا ماحشلا نانسي او ينصب
 كو رو مشل 00 ا

 وو و (ب ملا ١ نسيوفم ا يلم ودو

 0 يحمل هغلبب لو عصول 0
 فن النو نونلا ذيع اودعنرا شغتراو ىوملا 06 1
 «دوشل نيل رسل شوا او از تنيبوظفللا اع ا قلة ولا
 م قول ] بع شال وعن عمال الع شمر سالو ناسا ىف مخل مىسمل 0
 كهل ريس رسلعوا شعلالا شفر مل ومو _ شمل رجلا ا
 ناناه نان او هه: بركسلاو دلال او سيرحل او نول سفرا و الع
 ترظع جدك شور عش ١ اشيويو ىشلا 2 شفر لا اىادبلا نري ان مافطلا
 0 تيرلو نا

 | تو ل توسل انشق ول ضر ا ا ارشح اكسل
 ا نويوسنم مسج زو لياونب "كيد شاقرونو «جرتو اسنل
 د ايسر طقم تاس تراب رف الاعإب نالبج ن انضر ١و ماها

 *, /_غصن قسّفنر او شيكرز طوطخ اك سود و ىبعبلا ََسْفْسو ص أيرو
 شسصرلاودعس نير[ بلا هند هر الغرب لع و
 لاتملا: اول !!وشعتر او نا

 ]باش مخلل ءر ناو نعول ان ىرل او هوك و ناحير يو نك
 يجي يابو لما ع شموبو شمر عباضالا ئرطانلواشل و ديلاب

 تسر شمر اوهو لسين ام عم نورد ا نرجو نعش ادن تعني
 نرحل 'ورط عفو قروإ يشل وشمر )و دغح ل بال ينبعل ١دسنافل اع

 ةصيقلا لاو كلا لعالا سند دل لراسرأ عسا هنو ثعشت شك
 شارو يي حر ازكو 1 0 نذ 1

 نولي شار( سشبقهرل !سشارلعد اوببصأ ير رز ءؤهنص لينا
 تس نر اص اراد يشع نر و اهرشنم عل اسر ل امطص اوهو اولا
 مي شوقر نو تلكم ك0

 0 نان راو كلج اك هريزخلا دقانلا ما 0 يب |
 أليلَملا قيقرل او فيعصل ١و لاس اًهبالكذلا فلز ا نصر انبلاو

 ىف

 مس د تحسم عع





 تقسم سل ا نسعد نع شر انلاب شفر طوم |رلارربنعلا يبل ان شيلا مشؤإلاو
 3 ئتلا]ز أطلا 8
 00 0 لف و هلل 0
 شطدتر دشطلال مل لاو اشرس اشطلاو تشل 1 عنو

 | سر ع استقل : لكل الغ رد يع 7

 / 0 او .ءلو ١ اًهطلاو 0

 ' لكلا ذازلا» يسم ان شعطلا و نابرّعل ارو وص ع نضاولا

 هك شئلطلاو فئعّصل ا لخرلا تل طال
 اشبوطن شوط *٠ يحج لوطلا كمي مِن (
 0 ولا ةاتخ و للا داسنا عنا يلد

0 

 ١ مسا شوبطو بيب
 2 قسم

 27 0 ا
 سرر هسهسسهعسو ل زبر مولا نتطلا []هزر
 تب انه لاير كو #الاصلا او ىدسعلا رثاذلا

 ةكرسكو شبع بو لركو هو أب بيج يا

 فنضشولا ةيونصم دخل ةييو د نوش ديلا :نطعرشتمب هشتع

 57 انحلا روي زمق الم ١- توق أبوا ىجيالو راع

 ثيسلا اور او هقس تبل [زمو ى يل انلرو رت سالاوقم لاو

 ابا هوقل امو مشير بو لس اء او سركو شع 2 0

 رع 1 او همس ارثهاذمو ليقع هر كود لازم
 2 ا ا ع د بَسْاَو كل او
 ا يلع موقي ىولا سرشنم او بصل نم نولي أ انزكأو لكلا رمل يظ سانت |
 | نيررجاعنمومو ١ اهاصآ دنوا قنعلاىييحانو نآتل .طسم ن اي ضلابو_شعرب اطلاو
 ا ١ قتال يرتصلإ نذالاو يضل ثرعل |رعشح ا ناسا نيتي: اهلل لم نالئعو
 املا ع ملم جنلابو انو معدملا اهلويبوا ركمو روزلا كيوزتس اي 4
 | كي شاعأو فرع عي ملا فوم عباصالاو عل (نيبامو شعل
 تيانبلا شورت يحن و يي مع رند "داعم ئن شعل رو اك نولذو دعس

 0 مداو دقوا نيلوبج 0 ا

 نو ءأراناو تيزج م لاوعا نمار شرع ج ماكر شحم محو مركل

 موعرسملاب شرعك تعلو لعن لعرلاو فيصل نوم لكن ما

 ظ | يال فيرعت طالسيلاو ده اند افرع شاد ان تينا تو ١

 - دج جه ع مح حس سل تسلا



 000 : صان الثو بتنا اهرياسو (لت ل نم ٌمهاكر تف هر ءاهاوط)
 تا 0

 ةيننأ عفر ب درع مدت ارب ين ١
 يضلل وتل قلعت رم لابو تن دلبل ل

 2 راو اه ابرك اللا أشيع هحع ١ نالافو نشيل ىاع الم

 1 0 اهوكو و عج لططتسل شيوع ملا و
 "تت عشعو تشعؤن د اراغسا دو (وعس ق١ ءلغا د كترعلا
 هللا للعلا ليوطلا ةزراو نايضقل ا عيفولا تنل اللا رهشلاو
 5 ةهشيوشعو هشناشع نوب شعر شءوفو لعرا ام ديل ام الثع 000

 بلطلاو (للظرالو ةقانلا جنيب لحم [شعلاو اهرضو جزع جشع ا

 مرار ليلقلليسلاوطعلا لالخ او صيشعلا عرتو بيطلاو بسكلاو عملو
 أ 00 اا زل نعد ساعت كالا ماعم لا نعت

 ةيبل نب شمر ماي و يت 1 دال وسل وسمو

 نا 0 عمىجب دالس عنتمعلا و ذورع اشد ادع نب

 ضو شحشخل ام للعل "سنى ا كش اشعا كيررلتو هيمط
 مب اجو ديا 0 وعل اد ضعلو مضعب بلل! قشحلا

 لص تجاجزع ا 00 2 0 هشكزم
 طوب لندو داع ويرفع رسوب | بجيل ىعلا
 رار م اا ع ذك ١ اسيسعَت ري 5 اطل !قئستسكو 0
 ل 0 2 انعدام فيولا هرم

 لبلق رسب اتا اوشتجاو دويطلا وشم أس سوار

 : و _ساطغخو و ىع 2 0 فم و 0
 وطص تطمعم سالم العوم قدا شلال
 0 10 ا وحاتم ولاا يو ا, مسا نب بلطم ا

 لاسر اذدجتن رح .اول ١ [لخال ١ ترف اوم شط او ىلزل نين :الاو
 ام صووب مد الم زالشطمو اشيوطغماومسو ميشطعم رج 2010
 1 هشطاع ىلعو١ ملا شوطعم ىاإاومو وعم ا
 ا وردا بح ااحا ف هاو ادد و ياس تن
 ا ب ايشيطع لمن خلاب

 .مناق 4 شرع و مكافح الرم رهو صلب ا قلاب ىالا 0 كو لإ
 20 عل ناو اهو اد ارخص ا

 و ياو هلع عل نكن قيم تيم يهل تدب
 اًمابظلا 000 وركلا نايم ئاطاد ..[هن

7 



4 : 
 ش : ء : و شر كفغلا كوش
 ابر ىلسل طوال دبشحلاوا ترام عندا ثمن ليش ضو
 .زعتل ارالا اف لف الهطر سرداب ايزو ين دره ] ضيرألا ف طسنم
 تكمن اودع تن مش كيو ءىمشتلا زوحجلاو توما لح اب هد الاب يرع قبل آبو
 تعتن او وكت نسل او شلع د بلتو بك وتل ١ رمل شل ا شكع لهاورا ناك (ىصلا بود الإ ركع ارحل وئاو تانك ن نيل اهب! دلكو

 ةمكع م عجول مخ دسنعلا نم انجب 0 7

 معيحشل او يعش تروي اتهلاو خو تطع شلدعب مرتع و ءفيلم عوزولا ىيتك
 ناو يو امرشا لبو تطحن بولا املي لا نب كلو الاو

 كونعلا ثفمكتو ذب او سشسفبو ١ فبل اول اتا و 2

0 0000 0 
 |ذ١ درا و عل١و لْخاِدَبو يفنى سل او جبس اهءاوو تضبص توبكتعد

 0 17 ا
 لج راك ب نييلو اعلا ناقشت قسم 'ثنمماو 2

 بز 0 عسل 2ك
 تك ولا بز نالت ةاتاو 0 1

 نصل, شرجيشلا١ رويس مدلعتس «.يعشساو لجلا :فازاو شماعتا يشل وع
 مئاسو وس او مين ذو زمطع مسمع دلل لصيشملاوا فاذا خلا 6
 2000 [سلا ذيل وطنا رسمأا ناو. ليعلم مشلوم نو ايرهعو للا نمو او ليوطلا شنيشنعلا تسلم شدعالاو داس عرس نيو دطلا ضئيسعلا ع وا
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 تعمل لحر رلاظ ان هلافو لاتعلا ف رفتعا ممتع 0
 ءرل ا مدلل شن انهسحلا ابنك ارانو وأ حسو
 ملام لينا. يللا كتخلاوأب 0 0

 نير الو نه ديال ن ١ ىابثالىذلا ل ا
 2 مشروع ميسا ب انعو 0 :اههمسملا ًُ

 ايثن اهتراشع رام املا شقا اطر علال
 1 هشيعو ءشاعآر ءثدوشيعو دا يي[ سمر

 امن نولرامو ترش لاو مطاع شبس ىلادقخل او ضردكلاو
 0س لو شل اقع بلا اهتماما د قئاطمابو ا

 تا شياهن درو كر ار و الحد



 تلؤسب هر ود ف 1 7 رد

 ةتلادبص نباو نانسي باو سمول او قنا ديك او ملسم ينيكو
 ساو ىنا علا نسابع نساو ةيفعو هب يأ( هللا هلع نب او ىكشلا
 ش اتي ليعامساو شابعابزوعو حور وباو وع نباو لعل ١ نب ذو دساولا
 هيلا هذا مينارب كام نبا شنب 0 :ءثدح ناني ياعم نور

 هلا, نسشيعيو نديثس رم منعو ىشياعلا نزحنب قعصلا يسبب
 ناو دعس نب 0 مع أند ارض لك ديس اع ماجر
 بش نس منم ل أجتلاو اشدل لت مشيجاعيو ن افطعو هوالح ةنيزمةنروث سا دبع

 وهوا مشب اعزم طبضا لثمادنمو م نباو هير ١بب ون لد اعرب مو فقفاو ئ

 شيبعلازم ئلنرل نم ىستعتِل او راو ت تاشبعو سويفلا نمزهسل اب
 ْ مازحا ءللظو) لبلل زيت لب ىثبؤلا نبعلا

 تايشص و لير عبنعو بغا لباو طاير د ليج اباراظ كيعب نة شمع لاو عداتلاو شاغلا شباخلاو نش ابغا شبع ةبدغاو م زعكش بعض ا

 > اشوف ةعللا .لا دنس ىلإ ناك حسو ناشش وداورسا رز

 يسم ا كهل م 0 0 م
 يع أمعنصلا ءر ايننحو مونلاو مح ا 2 لاّسال ا هب ترو
 مدس مسالا ,اد شعلاو شكشك صاام تيالخ ل ظاوا عصنلا يب

 مص عو نوشغ وشغ6ئاغلا مضلابو ةرسلا ملتع جعلان شقيعرو دج اول و
 . اا بوشل ارزكل 1 م ماو

 ستتم عدا | دا ي أ ساشم بو 7

 شغال ظإ شنط للا رز تيطع قئلازع و اعتل ا شط غملاو دعس مذا
0 2 
 دى و اهحو وايش شط اهلا سكدشيال اشيطنع انةلذو شيهعل رو

0 

 ىناورلات امرسكو نوي مطب الدسالاو قاحلا

 سنن داعلا هن ةنونعع الا شفنا وذ هنخا ضطغ كرس اثير 0

 بهز ير طر اعرهم او ىلص لصدوس ليوم اب شطعو ا ع عوج نم مصل
 ديني واو لاو قبو فان لوي خب دحإ نسيب شيكل
 ىَسنِملا) راغل هدلعلاببارصلاو شوش لاذ

 0 خرب هبي ىو نم: بلط نئِستْسَتلاو

 | ادا هاج ' اشملاو هنعطوزعدقلاو ال بعنلا نس جيد امال |



 رد لاو[ زم ككووت مو بلاغلا / او ار> لبخ [ركح افلا ون و
 وئحافٍ جرو انزع اكتهددا صر شي اعكيحاف ىوكنإل ل بساوج ا ناو
 هعبض عنكم الا تن عررط او اق ' شحافتو شحم ل انش او ش اكو
 رطسمب اشارتد اشر فرق يح رشس ُسِدَت لعرو هش مسار شن وذ
 شورعلا شرغلاو ماركا عزب شادانم ا يو وضو هاي) مهشدو لزما هشرفوأ
 بس انل اول او عساول ا |اًصْغل او شرف ١ذ1 ميرزلاو تيميل ١ ع اوم
 لعتو لست عاشو جيش ولا ايتن قلد زضلاو وبلا» ثيلاو رج اوال كد بطخ او ريشلا م اه ملا قرلاو اسرفو هلو اعنالا نو سو لبال ار اغصوأ
 مص املا ثار 7و مي املا سيك نيب داو ير سو ب ذلاو دورخو صو سعب

 ا لارا عيوسحلا سدو مقلع دلتا ر فص دق وسو زن
 ل اوليلقلا ال قبر لعد بسلام 'ندو لس ًّض : .

 اوال دادفب - "لحب ثق بيزدو و بدابلاب ولك او دايؤن دب نمل

 مسلع ىالا بح اديب ا نمو نصرال ]لعن بطلا نمام هعل قسم أم ى] يس |
 رأكابو ماهلازنارادحلااميابرريدات ديرم اد ناسللا تي تإنحان ناىرع
 نأسللا ومو رراط) !قشسكو مهن ٌشسرو سوو لدم عن ن ةلسال
 لو ١ تاو ار جوهو لابل عبس م ايجاخ "عن سرا !ركيبولاو او غلا عموم

 اي درا قلاببو يا عي اوربا ١و صرأعلا ا
 انهو مدار 10

 داشل اى ترب 0 0 ادشلو طرت بسرد ت
 وسل بكيل ستصع [عرلاوع نوكي نب عصا درؤملاو وك ١
 بمع اك ء زو هال او دب اشو ديف كولا اس ريشسرو علق ان منع شزف !امو مكيعملا |
 ات وال هوك طيس حاب انالثو هر او مقر فيت ١و ليلا |

 راقملا رهن شل( هدهطس شوا اجلس الراو شفر ألا
 دي اطل شو رل ماشسا«طنحا رغم ناعم طب اذا املا شيرغعمل ذا يشنهتس
 ل اللعاب هطسب بع رس ذو كلو مشرف اف شنو 1 ىشلارع تمرفز ا
 5 اضم ماو طسش/ مم 1و ىرتولاب مح ائبسنا ذحوعو صو هيلع ان ةراقؤ
 0 ولا مييضتلعا لاطاو أشم نعلم ات ث اسمو
 ورمل او بوبنلا اشو عرس (يرلح هّئاش او اشكل حراو
 اهلا | سسلكاو دير لو هاما عش انو شوششل اف بوزح او ىجالاو ثاورلاو
 00 مسا وشق !وثوشمعلاو شاش نضوشملا/ لزعلا قبمرلا
 ضيا هلع جيرابم عدا عاج ا عابجر ى ضخ عبس قلوب لوم ةلرل او
 قلم اى انما مسا ندوعخرت اهضو و الا ةرلا مالشل أشنو لإ

 . قلو را لبر تاكا كوز بار قاسم ث طضو نالت ادم و لل بلش أم
 لعل روارغبوه از سغلا نباو ىر اجي تدح ضلأب شم
 الز دن شضفلا هيبه و اهؤضف رنصيبل ' شمّصق ايطرالا نوكيال



 ١ و لع مشب وتم 00 6 7

 اهني نانال رام" بساف يزسا اهتميتعتم الا ف شضف نادم
 | ل ب الور نينلا ضد «اممع 1

 درب نسا برشا ربح ناله او شبان ١ مهول طين الو ىبصيع

 || .ليرايبت انوش اهو مايلام ث ناشينص و ورب ناّنسانو اعم و رم ع ماعلا ىث
 ذل سار هشيفلاو شمل اوٌةْص لاصْعم ا درت لس ايلا رب توشينمو
 م شايل ال هرخانم ا هشيماؤملاو هو اخرلاو نومضلا شوفو

 يدلل الط ا جت و لا
 !,شليملا با ٌمعل سلب

 00 7 ا ١ تبل شاف ل يوتس مل ار كا
 .|ر زانوهو ايقعتم .لاعتفال نع اجامزحأ انهو ماوه ل
 أ ١ ضعضو | اهو انف :اهرن هعججو لس ورو رسوب هيسرف
 اسوس تاعاب ايلا نوسنوس اود كنار امرا اعل سو نميز نضعب ةهأ
 اهرلخ نودسنن ماح ا نوشف اوناك نالزا سْرملا ملل اَعِب نك ابصق نالوا ١
 0 ا فص لسا

 تميدف نولوعناوناكو يرو بجايم اورناوب اعزب لج نبش
 ع م ل ل نشورملاو ىسرو قير خيسننلاو شرف بع تبجزحو شيوع
 0 رو سل امنع او نابل قايفطلارسكلاب ساو عل ١و انهاهر انكأش نم
 بهل ماسلا نم قير الو 7 ارعاس ىسِسعلا ” اورق ا
 < شرا لساني موديلا مل و نب هز 0 2
 يمال علا تعوص شا ب عمدو 1و اه
 رولاو ب استكااو ١

0 0 

 ا رو باو تلخادم مايرلا
 اصعوتو تشريف ١و

وهش ةرزج ل 7 مل اةفعن شلع رثام“ نس اقمو نصعبع
 ةل

سو) البي نوسمتو ةبام ثالئاهر و د مدرل جب
 2 [ هو امون وبر شع دج ةري

 فنا انس لجسد زو دون نيو عدل عمل ملا سخأا اهم بلح

 برايلاوو هيج نعى لاو ههينعل متصرف ل١ له زيست ىشْضدَؤل اهسالا دلو و

 7 لا سلو طالازح او 0 رح
 اه ١ لع/او لآ ا دعب اراض :

 0 و ار 11 0 00
 لع نس انل معلب 2 0 لا 5 1
 ل اوشتنام اولد ال مرشلاو سبي تانئار دقوصلا لكاوا

 ن١ | اعمار دز ارسكلاب مْسْفْلاو يا دللاو نكد لكامل 7

 سر

 تاب ب يي بجو 6 يح نوجا دن دم بو يسم رص مس ويس سس وس وو م مجمل

  انرل ١ لوم ١ (ىلال مفوصو ادت اك يسود و ىملا شن !ةبصلاو

 ماك
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 ا كلر رح ان م شف اد الا ١ ديكزت .اعرلاو 211
 تس ناييرلاوا صالخالا» كولا هتان لق نانّسَعش نفل ! و اهي رك
 تكيسطعو ابا انيل ا نتنعش قل طكن اررس كوسا و تاننلا
 2 "مصر شرشف 0 عدول اب
 وعتو ارسار ىفاإ ةناّيعقلاو طيلطعلا يحبلا تس

 ميريل طياح او اوهزذ اوعطتا موملا شعم ٍُسعَمتاو سك ؤيشلاو مرول سشوعَمتو
 ويرسل ب عسر صقل ا ثنا ملا الو او ديدشن للا نم برط شنت |
 اصلا نضل طاشنلاودعجو ىشل اهي و عضل فاض غن دع ةعرسو بلح ا
 2 مرصو توبلعلاش معن او نور عزل وصقل كرز و فشلا

 مش الفل وضعت غصلا ن ا
 نشولق او ىسيع نب دعيزتليحارنم لسازيالأب د مطلب شرم ار غملا

 قتلكقالا ب دو امد رذ اشلقو سادنالاب> كويلو ع

 مهو (موهو شهلا َ هب در <

 د ار ئا أش ايالا فاطعا امو شاق ا
 ١ نسللان ماعط مشِيْهلاو تانشلا بر ذيل يت

 ل ا ا دحر املا شو عون لطننحمملا تحو |

 تلا ب 0 1 ا

 منصيفلو اسكر ا هل 2 6 '
 0 0 7 ا
 0 تا رتسل ا ضال ضي أر تدل
 اعلا 8 مم و امج نو روش وع أع

 نم شن اقهل مس) شرا شافو مح عراد ناشاقو فاطم دج ميركل ذ

 ملكا عنك ماعطلا يشب إك_ ”ىاصم

 ابل ضابكر شبلا جدتبعأر تيح اذ ادا ال

 ةوشمرلو وألا نم شبل نو نإ لبج عت شو مكياو روعل دسم

 مشبك يار عومتش مسيل ى ا نم ) ىو يلع مقلا_راصونلل ٠ كو لوتب
 ا موفور تعب وا نانوالا د ابعت ايو فلان دعا

 لس مز هيلا بشل او رسل خزن نال داك ظل تى ئمولاسبو بلع بتار اس
 لع س نيمو ىبودتنلاسيواوا م ما اه دلو علوا ميرعشلا
 كيلر يل ا مش أول او دس اعصربع "شبس او نب اهصلا ير الا

 5 ا نتي رعناب ناز هاو ءابصل ندع نيا ع ْ
 دربحاو سيرك ءاناعب بود نادي لبجاّ اغبلو ثدح ىرثلو ىعلاك سبع

 نيسان نات س ابللا ساي زن زيعجوويع باك اصعلا شايب: ريو ْ
 تسي لا



 1 علو. زوو ردم عاد

 مو جرو | فيس هنر كي نانئيشاب 7|

 كرا, طعم 2ث يلو ص فرط ارز شرلاو مم أركب

 كيمو ماعلا نب ل لير اا
 27 2 دوف عشيلا يتراكتلاو توتو
 0 00 و رست وم

 هانا . [جمل ١ نال ط ساو برطلاو ” للا عخب ا نم ثاينو ىلقلاو

 نيل و لبجملا نيب ضرال ا نمش رك دن كيفم تيجانا كلما دمجلا
 عرتعل دلجلا س ةيرأو ةليسموا شرك ان لا تدجو ول ماوسو طساون اهّيرمَسو

 رعلاو نطرلا معلا اشيرك رركد ١و ه 3و ن ادع شيحإ ر راص لجرل و ضِرَمَت :

 [سيدو ةديعنلا مج ج// ارمو نمت احلا قيل نان اونا هضج ! ىؤتسام اهيل ل
 لج ن انكو * لنك يفربارس  ناش وقراو امك نيبو ش ور سيفت نبل م اطس

 ملال هد ماعط رطعل ش هشام او شوركلاو نيظنولا اشم لاو يود راو

 0 و بل ار سافر زم ىتفتعت و امءارنا كيو ىحبلا زينو نم َةرّوَعم هعطذ (] 0
 نرش ابل ىربجم ا يع و 0 0 د :
 1 ضسوءامعتو# 4 هل
 :رلا نمو اقن ا

 ”اسذاوا صان زعلان شك او تحاص مّرَيلا نشكو راثل !ددعر اوخ

 0 ل شللاو ناحرج عضل بر لتلارب جاب ىزل هضلاءىسكلاو ىشلا
 1-5 ا ةبرو ادس ا قيرتو تكسو الشمل

 ةرورخ ا فاكلا دعب نيس ةدانوا 00
 تنو انو بصْلاب ٍنشكاذكل حدو يي شليلعزتالر شليلع لوتت

 هؤام 6 /شكتسإب كريو ىليسد اني ىشنالومل لاقي تلاقف ميز ج ميس را
 0 شميد كلا جد ا

 يلم بر كح © دام د طوب ام عيجايو دب وسب علل ااصوزح
 0 درد ]عز !شيفلاو شيبكحلا ورؤوتلا هنو هلبطلاو بشن

 ' زعَصلاف ين ل1. تفيصم ناكل عصا نيزلا وش مكمل

 مز خصما تلال ةريصت ولو شوكة لبا اراص سس بص للاو
 عطم فلاب ءّكللو ناعرفل |ريصُعلاو صس داي الى ذل لعل شلال او

 !اودلا ام)و ش دهَكا اوطلخا موعل١ ىسكنلَت يم 7 دوش قل را لب عا 4 لو وتس( يا تا 3
 ا كاوسملا نيلي رسال نتف سلفا ذرم هيغل ناش او 0
 يضل تاشن انللاو فلا علا !ءطولا دمج دحبلالجرا( رسل انك, فشلا

( 
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 ,ةيوقلا لعزل ال انعم شنلاو عوز زم تعشست ىلا لوصالا: دشلاو ْ
 ب "لوم اه ءتنر اهو عي ش اكو لشوكلا ساو ضل ا هشااوكلاو
 رولا لشكر ديعا ىذل ش ايكألا بوشلاو تيسلاو نر نا ناري إل ماع
 نو (سلاو ةرطلا نشللا كل! اطصم ي ىدراوهرا فوضصلاو

 عضو اًسحالا بباطضاو عزفلا عد وّرلا مك مش طشللا دش املاو
 نسب ار لك دل نس اشحال ا تبرطضم سش دال ن ابجوهر عمد رعب
 ا ملأ مياعغ هدحاصك سالو بصلا شلل ١

 ثالخ او عب 0 لا 0 شب
 حو ١ و ١ وافبعض ١ اك

 هيو عر ا نوسجام اظن الع وش
 ليلا ةدشيو عاكنلا ةقيشم عل اك ١ بسنل تارت نيوهو ةوعسب "سببت كوم بخس ا بوسنم عصبلا ن لايم ار عن فم و نوكمأم
 معن يحال! شكلا رك ؟ حاز او يلم ل نم لجل اسي
 هيشخملان رجا ىلع را بلوحة حس نوفي مشل اريكلابو ثااثال او ع لاو جاتا جابو قرح الح لا
 اك دل ابصع ةداحرو حوا عوجرم نيعلا لط لح لرشوملا كرما نك
 لاكطص اوه امم أنو شدا لحر سن نس اهوا ةعرسو١ ايد دو ابجي
 لكملا ليلقلاو لورا ومالا مضولا ف زل وشنو محو نراقسر ١ نطاوب
 منعم تسرد امو دلك ار ثنو مح مشوم رج هنو اهقر اسس يبل ادم لجرو
 رس ./ ى اطع ١ام اشمرَم يس رمالو ئكس دما او .ىش دنامو اسرفهو اشو

 شوكه درم بزعم شوجزرلا ب سناوف هرم ا متسلتخاو تزخا
 انمللاو داوسلاو مز ال١ بزضم ةرطشمز : هال! لع بيطو تؤزج ا ملا اوت
 عن انوسهسلا ترن و شوك ز رم بيرعم ١ نشؤع درم ا 00

 اينوخل اذ او ل ان ضراعلاعاجدالاو برشحلا ةعساو ضخل او لوبل د لومل
 ةدجل ا تابوطر ىفجح ايحردم رم باعللا 3 فيسبو هومللاو تلا

 12 رسل الا متقن بلامرس تلاس توطم ذا ياا هدم رطل رشم يل نصرإل او غباسصأل ف ايطار كملاو شفح ا ب بترلا مسا
 ْش يرسم نيرمالاد رعي وأ ضارب تع كا الا تاوح

 أ هس لو هذيظتل ىشلاديل عنب بدزب يحال
0 210 

 منج لركوب ىششملاو ديلا رب شيام سوس او ءقانل ١ نمل شععب
 ْ و و يف تشق رزو لطبعلاو دافتسا نو دوس ىجر اولا

 0 ساو أم ملم اشملاو اشهوعو شم اوهو اهو ع نبال ادن نضإ و

 تنكماذاذ زجاج اب !رو نءءايابر ايوذتت بكنعلا ضرالاو شاشع2 نصا



 | ضردل [ووتحو اان اكم حاولو امو 1 ا لس /
 يلح سكول لجن باور وب ادصد اج اهرع مب هّمبوطلاو
 مارا ئيرظلا روج او لصال او معيبطلااو نينغلاو نيللا نصرالا بازعلو ريا
 سخر اعانذط ام ب عرج سلاو ع 00
 عوضا ا و رومو) 6 ا هوم اا تسمم ١و ل اعلرتسا ٌشِدشمل لا

 تا شم لهو بو أهلا صفل بك ش شمل و اهزبإ زعارعطت ةرملاو هعيجذ خا |
 اس دصود الرع نم جدو شيئسمل او :عرمل او رئغح ا و ءاودل | حد مش او لصحَس
 هىط أو اسم ص احا اىهس ماضعدو اذاعضاو اذجطلأنو نم ةدصللا ديرشدشا
 مل ا عنب ٌوشوعم قسرا كورلا عنم اك شعم امس رسب ىشاشمو ايطابتعانف
 شمام ثيم او لاا طال اني املادة لاا ظ

 ا كي ام او ضوطق بطش وم مك اما اشيرزف بطن ثاك نيب
 ا زيط ذاو ملم مول | )و موجب عنان هيو ا
 ا لاملاو يفارلا اضع ألا هوتتن داو جرتعتلا ١ بن هلل
 جلا اروتمالش اي زم تبل اون ناك اما شار“ 0
 ىبوم او 0 او ىر شتر او شدحم ب سشمم ولخيرم
 1111 3 م اره عرس ١ اشم انو
 ْ ةيصرزل)اوسابو نك لع طلعي علا يسر رس الان

 ا ال ل ” كلم
 قضومزاو ىجاتلاو شابلاو نزجالار شواننأل لوا ؛عنل 6س أنلا نوذلا
 ب انب١ ماشي انقح و لح -١اسُمن لعتو تلاغلا ىوملا دوببصكس يووئلاو

 نشينلا اه ندد لابي وكما قش اهنلعالنات د شو ردك نول دامدجنو
 تايلالاب تييوم ا عزتساو شاين ابثبوىا ذه غلا فشنو برسل ز ربا
 حباوطال !نم نزرروننصل ار انو ميصار ياخ © أنور موسم رشببو

 منبهجج ١ ةشيبنو نمرالا ةختِئاس ثا "شحن ىذل ال ا كيب يل او
 امس شل ١ سّسل اد رمال و ضر ٌبِيِبح نملو نايب اهص تسمن نم نب هذوميو

 | علا امثلاوا سسوس لباسا محلا ونال و انياتو شاب
 1 اوا شايْنل انس هرارز نب كاوا هر ارز نب شأبنلاو شيب انا جرجورميو
 وذ ةرارز نب شابا نيد | شانلا نس هر ارزوا ةرارز نا شاننانم
 فاسو رع هن هزلا قرتتخ بسر ى [يملا اص يبا نيدنهدلاو يدخ

 "تجر شاملا سانلااهوجر روشلا جزع بلال
 لح رلا تبعو لجرلاب عفرل او بيضلاو ا ٍفتنلاواصرو و
 هدرز ايعلاو لفسلا نش اتنلاو عرس ال شكت الو شتت يرو نساعؤتلا# لع
 ١ ىثتناو قوكو لهسا١ نم تسيام ىو او دبيان تم ابيل ارم "هرم ئدتسلاو
 101 0 عب دوما“ ياما ايو لإ 1 لبد
 بي ناسبالا دبري ناو محديانا آعيب دار | ١ذ١ هلخر ىط اوب نا ٠ نشدغلا

 بسم |

 8 موأشل



 ىشل [نعسسانلإفنب ناوا ان عق ارظنباَض ميواشت|
 رم جخسالاو حمي ومر اشتساو 4 مب مدل

 دادس برم مدام ل جمل ا سهو 5 0
 بم راسا انلا عاقب شك ريل ناش امو يشك 1 سلا
 شاحب اك ايزس وز ع 0 ١ نيب ءىولح يكب فه سر هيوم
 00 و قيل هللا قلل ىء شحم او بانك

 0 دأب مكس اجعل رشعو عيبلو دياردلا يح اشلا
 0 قل ثيم ا وهما شخ[ ليج سس رو
 اطلاو شياو ىنل'هو امن دخاو تغلا ل اهنالاو بي ككاو دبودد

 ما طلا» «زعلو لهم شمونح ولو ١ وسو اا املا
 ا عت جلا صلاة نك تجكوتلا جالو مو ا شك ئىهو
 ا م اطعم بير ١ نب !نعديلاب] و أننا سلا نطقل ان دنو

 لوركع سو | تصدو طلخلاو ىبترلا وسلا« شما كون لاو 1 مم

 هلو امزها اير شْس رووا ئشو بيطلا بيرم س وشم نيهدو اميرو
 شيششلاو اه اع ل

 ناب ةعقو د ناك ضخما يك ى بل داوم اذا ميمو هال !تبوص
 [ذلا شنشنو ش انش نطعرو رعاه ش اشششلاوباو مابا 0 ١

 هصششسلاو تنتال لم كس اشن نر دقي تشم ولعرو او نليؤرسو هلل
 يرسلاو ادرس نر يلاو عن راو ضيتضلابر دل قابل توصو دوش 00 يعد + دبع 05 (ّنم هنمتنُسسو هنشمفشلا رس ْ

 م ف ب نول نام صو بنل علخو لادا لو لاو ةرس ةورطلاو
 هل اوه الكوع  هراقم مشيمز باطلا
 : "تبعا 0 اع نسا لوو توص لولاو ٌمعرسو

 لالا نيسان هلام نكطملا شت هنو دو تسي ال تيششنا

 ا جد مكرم وسدطنلاو
 ضو أقملا شمعنلاو معمر ع و أس ندج اوك نو[ ه رشا اهيتخ ب 3 راحوا
 دكرعح اهرعار نف:بطيتحو تيما ربرسو شكر ذا دكا "ناكر فك
 نعم نر ةعيرإ باول عبس كرا ار شحن تنانو لأيرلا اب داصب

 .اط 7 ضار اغتال لاك اك ءوشلاك

 ماْنِيلاَو * (نزلاو ليم هبل لرشغس : وهو شفتو قو



 , لامع الس 1 ْ
 دوز عار الم نخل مز ناو شيفتتلاب شمسي ئح دعي ام |
 قئضونو شافتو لح شن هو عمور يزل ه تشغنو ىعارا ١ ارطنعن | ظ
 لاش شالا سوشلاو ب ةفحا 00 فعلا رعي سا

 اوحو تنم لكد أم 0-7 /عاتلا شبفنلاو لكان ىشل !/اع

 تملا ْ مشّفتنم مشراو بلا هشيعتنم زماو ضغنتمو
 نولت 7 ل

 برب وشم نزعلا بون ناو عاج و شعتسل اك ناولاوا نسي :

 1 ات ا شساميس اس ميزي ابو _كونسلا م لدساب |
 سسفنل !شيقللاو هوك ل وشل نم معلا صير ةيفنتو رورعمل نمر عص) ناك 5١

 .ىا ماطمل اهي دفنتى سلا د وقنملاو شاقنل ار جرسكأ م هشس انس او لل او
 او طيبا راهو شمت ارم ادو كليو ععتس ١ يئدتفد او بزيت
 00 0 سمس 0 كتل عألا

 اصلا طل نمو رف [ضوب تسل صر ل ١ هونك ب تع َ
 6 ١ 0 0 ا

 0 ا "ا باودر منصر هاف 1 نع وم
 جرنمكش فرت ول ْوَل اي دلما عمم و فلو 2 نرؤينميو نضس طم و

 <ضرالا ل ييْزا وخز شم عتو رعد ىلا ند سوخنلا مولع
 اع ايرارسلاو شنان عضل بلس يونس يسر هر ار

 راوسال ١ شيزتلاو نصرال /راعام والا لك او بزكل )و ثبباعل اع ضر :١

 عاب سالاو ىشنلا» كطلاو 0 انتل عقل  قيربسو يحيط شما

 مشراتناو عمصرلاو سان ه لواتلا نتراشلاو ولا سو ىنلاو ضوُمْللا
 عزو سرع رمل نم ان لدونم ام هرب سوسو كاملا و دلو ال هشيم كلو حجل

 ا نخاوا مضعو رعّسلو مشل ىنكه شفن عام ءرادحا تايضاريدبر دح

 اور هلا شرد مو دوب د رجل جرر نآنسال١ تاطأب ةذخاندسلا 0
 م 7

 . و س انلإب تب 0 5

 ا ط2
 وقت جرذل سو يعبلاول هن ىفنب 13 101 1ر01 او

 كس ديرو نيا ءلطسلاو طالطلل شاول ادام و كبّولابو شبر '
 طلتخاو تتبنا ضرال او عرس ارو ار ناهز رصد ننس اوو نطل ناورع
 لكسر اوملعبرو ا بم وملاو مصصل مصرصلر ظف جير رف امل تلد لح اشوي 'قسدو اهنا

 لي يكرهون لاو يسارا مقل لاةرو ىو ليصل شمول نع
 دهاولا ناشحمر نسوصو شمول اكمل 'ناوبع شصولا ثيصتصلا |

 ا

 ور وسلا
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 غنت



 ؟تبنن احلا حول او اهي تك كم شموحوم ضصراو قشحتر و سحور اح و قضت

 0 !ام اهيضاو اهرظ سول (نمور سس لاو ١ ىبإ|كرزالا
 ء ر نسحولاو ةلا ال ا 2 تازكلا يلببسم لك هاجلا ل رزحاتاف تبر
 تاور ةدلبب تص!شصوب يعلو زن حو دقو اقيؤمل ىيايث تتح لخيت |

 ضر صرالاو لاو ىو ملاو ّيلحلاو وذ !ائخولاو قيناحو١رهو اعب اعايخو
 10 .ةواذفر نر عع وك ؤني اخد و
 سو ١ هلع هدو اشحو راضٍ ز ذل او شو اهرجو ضردل (نئسجو )و

 مشصول ادجو شمجوتتساو عوج ازم .نطب الاخ شحوتو ه هز دؤنو عاج بحر و ٍْ
 رشا اروابد ولا بالا ماعطلا رم يزعم ]خاو ١) ندلف ان شحونو ||

 زجكدنلاو .ىزجاولل 0 نم ١657و

 مداح 0 شاخو١ا ا ١

 رصتلو شعرا صرعة و اينبتحوت شنجوك ردم ا 2
 هدببولا اًشبخوم ىشضوو ىرحأ سر يامر ١ ذم ماهرسلاو دز م ومل]و د ءطلختسل او ظ

 | لح ءاواتئاطووو مشير ماعطلا» رتعف دال لش دول او ْ
 ا طم 0 هر اصر ادب رع '

 02 نافع عل سر وو 2 مو نولكا مهو
 دقو 00 يي نحل اهبكشل انتو كورلا ف عصف رجل او
 || هم رحواسوهور ياط 7 انزل | ىشسروتلاو لجون رو
 تاَشب رولا لعب لثملا ير اص ارو ورسلاب ناشرر حانرفو ماجا نم تا

 | فلا ةشيوشولا را نم ةلملاو انين ؛ يزعل ناشم ا للبر لا
 ىتوطتل رو لما كو ةتشوشوو ل الات ١ هن مالكو سنا اوسروهو

 شب اولسولاو ضبا مايخج سمو اوي م
 نسِنطول او دعول ال رش نطولا كي اوسو مانو لبو ماعنل 20 تئربتلا
 ممل انل شلطوامو م يعل نابل نار برش ف تال اور تيرا رم ٌترطنابب

 ىلع وو حلاو ىازلاو م ةلاككا صو لابه اًشبطون ل شطر ايش
 عض دن ميلا شطف ئ هومز ا 0 ايش ر ثطو و الاس
 مع اير نب او سوالا ميز نب او هو سن راع
 دانئرم امؤنب از 1 ناكجسو لسد تبان مهل هدافحاو

 تزد طير ا جرن هلرجما ١ ايئضع قطب هن ده لو فلا
 ا رمو مو او كو ىجرئتمو رعت شي اونبو سوال ١س ايدل
 ةماوملاضسالا) لاما ممول اع شس اد لم !ااهرسح ةئوهو لكل !اردص
 اكرم بطله .,نشبعلا لّمثلا ىشمو انوا
 د ا دكتكو ءشابحلا علان ثابح او «ربرح ا عاج ا كباحلاو عجولا سرعلاو
 ؛ عم شيفا شبفو أشبه شيخو ,تبصأ بهو علا بوكا

 مبيسيسسيس سبب



 7 4١ شيما اما ايمن شرم | و صيحو

 اهلاوةضمزلا هكئجملا ابسلابو ١ تلكلاب 0

 1 لاو يذلا قوسلاوو لاو مشياهلا

 ٍسام/و ع «٠١ رت نلاو زول مولا "معانل اوسللاب 7 ل
 2-0 ١ شنصركبلاو ىلخاس عزم كود دش ١

 ئانملا 0 ا ا رولا 01 م
 شه ا( نثللا وحرل و م اذا حف نمل تشمل او ب سب سه "يب ان او ليو بركل مشل و طاششلاو "تتح او حا ار

 ١ ْ هم هود رج ور * ةهئسوسف 00

 0 م اب تاو تانتس يس
 عض يشهي شهر عسل 0 شاييشتمم او ايفل اهنواه] سس

 هو
 كج شه فو دعس ل طش تأ

 الآو اول ع ا وشم لو ريظو هررزقلا دق نووعلا شر شمل اس بزعل ةاملاو 0
 يأ 0 لا عونا عمل 0

 سان هين احنشسافلا لش قسمه ن) الم أو م هلكدا لا
 زا ةباللاو م را م مكاو دلوم

 ا ا

 1 ل نتنشتولا اولعو شما مصعب خ»

 0 ل مالا شاهر ذو يئكحلا
 طالتخالاو باطضالاو ١و نيْول امش وكلا روتر
 تيب اشيارملاو تكلا شبراعلا شوه اناجو طلسم ا عاجلا مديسوملاو
 ْ بىشيأمملاو ملا لا ونام ريلم لاو وس تلازم تشم اعاجلامضلا
 شوقي عج يوما بسد الاد .بثورسو بضءام
 بارصا شوفو ١٠ شرومل 'نم لاه شدو ايلا نمار وصعع

 * انا باح تناك 00 ا
 سشسلا مطلاخ 1 اهو اوعيح ِ /

 ثم ١ ونام او_ ولا 7 0 ا 0 ا هشيرصل !ذابصلاو ظ

 7مم شار شن ايل نا ا ئا و وو

 ءامالبأب



 ل 2 771 7 د |
 طوشنو نرا صياصضلا مز هك 5 |] ١

 0 صاجالا قاس ط بنت ر موب ارسرفو
 اذ دل لبر هيغل وا صانع لقتابو اهي ةدحاملا لكن ناعتججالدالاو

 شمشبا"و نع احالاو ركل يلم ا هدوكأو بلقلا ةرادورئم علا نكسبو

 ا رفا او قرب ص شل او -سلمو هسك رك د نص ) ناس الا ةغلد ىزيللاد

 لص نارصا مو لبت تيدا دحاولا كلعالتو | دتش |رصس صوتت
 ا ١ ممل اوُم اهبأم هوزعوامت اوه نحل تيس يللا تنمسئ اذاعي تص) 1

 | مد ان اهوا ل برو هزه »سكت دوو رح ا اهي ب اوصل و تشن

 قا دوره اعوان 26011 ل ستاون اكرم د انجل يا تاه أسس الص اوا
 5206 ازخ أب ركزت نا هأبسن ب اوج تاوبتك ايتنل ١ةنرميو ام
 5 اطعب مهضعن ص او به ا نمو ! هدد ببراجن م نسبا دنج ا ازه

 ] 2 21! اء صصص 0

 0 و ان اريل | 0
 | لا اسيصإمو راح تبول سبا: نيقل انزع تامل

 اوصص انو ضن ِء قارلاو هبوتسلاو ى ابالا صبضاتلاو تاوعيكيا

 تروا هدي يل سددت ماع يما ال١ د نص )ال! اصصتس اك اوضْرسا 1

 سيم اخا ببر عم نهرل ا نيوصم ا >رمم لا "اكينا

 :ترلارطاب عصا لوصاكد هيي شر شلال 1 20 ١املا

 بس توقد اه تدار كيل هاج
 كم عم رشم هرمز ١ صون لحرو صج اوزذ
 روحيللا شكلا عيلان تناك ص خيل اد اب عشب اعلق ع 00
 0 ٍقِدرَغل !صيعتلاو ةاشبالا متبل حرجا لانو. سسموولاو

 ابصخو اد ابباصا صوب 1
 دىحلالا اهي لسر |نيرلا ضع صلخعتد علك
 دلع بسك هلا صرح عابس ا راس اكس اوبرا
 ضب !ىزلاو ُةللا مصر او جرعكص رب 2لعد اسْمل ثريلارهاط ” نر رطت ض ابأ

 بجهود 0 ربا ماسيو ض عل از انس تالا نم
 ممل اع أم جزحاونضعل 2 انووم مسار ور ىسال 'ىبع' ليلخ نأ
 | ركذالب ماوسلاو ا صر# ماوسالوهو صربإ اماوس ان انهو هوؤكز وشم

 عيون د نب د ءرجل! صرب لاو مغ اسر هالي صزابال او مضرل ١و١ صرب ١
 ١بيبَش ما بتل أنور اً صربالا ندييعو لاختحن
 نعبر /رل أو ضايب عل ناصوربحو ان اداصرب داو هئانيقدإ ان

 لس ام نجل ذاس بالو سبصملاو قش و دما يشي تش



 ث مح صرآو س آو نولي بنود جمل إو ضرع ملآب مصب عمج تيننلال
 ظ تالثرلا ضرالا ييصس ناو سارل ' افلح سلا سر ادلون |

 اشنالا رج نا صكرسلا هاو الا ابعرابرو :ون مل ضرال / هش
 ل ارضك ع شلالاو قاطعا نسيب لد 0 م 0

 ١ 0 ١ < وخحو كا١ 3

 010 لا مما 0
 وصل اب تو نصب اصير او حسارلا بنا سام دومرط يام لعن | سر
 ليات تضلاو تصيبك ظبام ل وا اهنيربطضئال 'تصببصدر عروش هولاعت
 ميلرع نور ١و هند لكرحابلكلاو عرس اف تراس ايو

 عوطتل معلا نلعنم ارا بنا طضالاو نمي نيل نزح قلب ينل
 0 وسواد و اا فاحت عنل

 قرد ابا انصس مو د اهو "رولا و لسصل
 صحم ّ 0 ضتخخاملا تنوام ت 1 0 2 0

 و اررغم ديعصب ةناتلا يسبح البلا لا

 9 0 7 دج اولل ىصنلبلاو ذاب صل جرباط نورك

 تي راسا ا زانلاد ساعات و ارز ا صوصلبلاو
 ام نباد ىص الم دي م مجمد سقت لض د [نئااناو

 0 0 200 هنا
 رج 0 ا 31 هامل د يو

 0 سلا نقلاذ الا رار
 نواح صعلبلا بهص 0 ا ل

 0 5 0 0 او عزفلانمارع صم اسست كارلا

 مصيب نعت نوقلاو ج11 او بزقلاو راتسسالاو لايعتسالاو مهَمَلاو 8
 رم و تاير م ابو بعتماو ديوشلا سلو أمت ضب هلو هزرجملاو
 رعت تاتا مارال دحر عزا ا واصمو

 ١ عنو بئرا سار ىادوع ند ذخإبم مل بعل زجل 'مظعلا اصويلاو
 أصم ا كروب بوم نفسا موس صول ان ىصوبلاو قبرص اوب الارز مسرز

 ضدئماوسزمزل ل
 عيرح صامل ان ملا اصوعب نم تيصاايو شطعل <[ ١

 ىفوتدو 0
 امإر 4 نصير 000

 دو مس اعلا ع ن ]وا ٌععلر هزءاو
 [سيب اسيعر سيم رعبا عاصب 0 ا اخ او ١ صام

 كنز هبوب ررصازن د ل ا

 يس »لالا د2ش2ش2سلسة07072727222 22 2022م ماا سا تا م م ممم
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 هزل اوو |نا رغم صل اح ديول از ملاو يضل !لخرل ا م 10 ظ
 ه زو هو تسمم ضضلإب ان خاصج ناكمو ايرؤلجن عض اولا تءاصاصملاو هم 0 96 0

 بتسارو اوضتخا دقو منيلح تي دز 713 ! امه جلو ساب ع د ةنوج
 ل نستمر ومس ها ههدشم ينبض هذااب 1 نس
 0 0 0 0 0 و وادب و مونيبع يو هدلط اسلاو هزه ار ال١

 بتم ٌدحب 0 7 ”م1ه دةخرصبلاو اعف 2 نو ثيل ايد يلا ومالاريطابنلا بيرلو

 و رج هو حب م تيت

 لعراورغسلا 08 ١
 تم ان ايلعف تاني: وجب ر شعت رح ةرأإ الجز طابو 0 اد م 8 ءامالا 7 رح بسم ؤل 60 و 0000 مص و و و دل ا 22 ناد مانا بر كول ل
 ابي مامر هر نسكن عل اريرحورثضلا رم ا زم
 ا! سانا صلب لدرجات ”ونعرل اك 1م !صقرتلا ديرو رص مرحاو

 لس ةاداو ست ا بش ةرارجلا عوزت غ لخدتو قبال ١تَّسب |(
 هببد د لاير ءاصداعر .انب اههص ناك هز نم ٠و ىح نزام نب او
 ١ يراغتم صير خيش مدل اوال رام ص مل أع ةدحاولا
 لا شاك حرمشب عل اسمر انمياد رمال ا
 0 م ا دم ئتنصحو نوح

 ا هي لل ا مرر كلا و
 7 انعاليبزقاصلا 00 ل ماوس سو اهيبرحال ار ا 0 تاكو

 اؤعزلاوا سر مسدابز اج لضمان



 ها

 ١

 ظ

 ْ بح '2تيفع ابو باو ورعلا هلششر واصل او مينزب عصربو

 (ردوصح م يصحرعشو مل ا عش يلف صرصحس فو اس
 0 فاما يلعب لملم ْ

 تيفو اها اس اصخلاب س اهم #ب ]ارسال يملا نيل عش» ا

 1 / داع ئرتس ]بحرص اهدا و 1 ص يصح

 1 ّرظَو نات اصصخّخ و 5-5
 0 1 ا ا

 حب هرل ١ ىرلب ناو هلا ىلا اب بالسم ع رت الط رض
 1 ديفلاىتسوريمر ماسلابو ضوهيلل ببر سعبلا
 بصخت او ىلع لل للثم ادبو عطتغلا بّرلاو 0

 ' أ ابيرر_كالوم اع ْؤْس اَّرل بم تنزل
 0 ١ ىنل نىك ءمبودشالا دلوو نصونحو ص انحا #2

 7 نوي احضريعل انب او بباتسلا نباو ءلبج ب | نب لصعحم عاج
 لا الاو مع حر صو صحو احرل ار صحم ١ و كد نانولامارع

 ام اهوكوُت يرشد راو قب م رك عصغكلاو ة امل هيب نمئسلاو رس ظ

 8 مصرح عج صل صيأملا درس صللا صخحالاو رب ارل نع ُ

 صح هبراابوم )اب ال صيلخل قععب ارزبو اصيصو ئعبسبم .[ٌبضلا

 0 00 سلو ناس حرج لا

 ل ا

 هر ءلقب ريم رشم دوو كر 2 صيبضمأ او ريد اهل ١ ميئئللا مع /

 2 سمبل كدا علا

 وعم لاو مولرْسل ١و ل اء هلزنر رم نيم انه بح ب دوز اكو ترتو نؤناع

 ىصمو ( 2 ايوابباوطسو ةزب دعنا ماعطلا ]بص كوب الز اطرُسكرلاو نرد

 ةفاطلار سلع ى دا ارندسح ا ١ رح ضو دع دللا ددعا ازلو صرص أ راد هانكس

 صحو داصلابوشو ١ نردل از مامأل ا ضخ !مكت صخوع ندرك دهس لاو
 لاصوو ضب صرخ او و 500 ا

 تفح كوابل و انل او ن مرولاو بهذو ثبرحاو ط ١تيلكا نر

 برجك ن اعورلا صينح او مس از ىلا بصيص ترسم

 يعل |لصرل'لص درو 1 بلعُتل ريتا, صرح اون او
 هوك اىْسلااوذ ناإنل ادم ةطاخ لا ص ءامصلار سلا نهقمكلا

 / |ةدسل انام 0 ل نكيِرُسلا نر قريصسلا

 افار |وصوحر مند الس ىسسلوا صوحدن نما شل ا هو لاله تكدبجالو ١

 ' | صاطو الا اقر اك ٌنونلاو: صي أح ١و مينعب الام تلطكو تس الام نور ا

 هصايخ او صي ب هن صاب صاحو :طلخ دوع ب ا اكص اوح او ماح,اوح
 ل د حرم او مرسلا مزح هش نس رص لوح | هلو

 اقارحا



 أ هييساو عجن صوصالان هوحالا و صوحاوبذ م صوخحو ( ارم ١
 1010 ا دالوا 50 تفوهيزمما أخا او صوحالا نكو عسر

 اح ناباكمراضلا ف هدم دوعسم ازبإ هصرخو دولوحو لحمل"اب ايل ررسالأبرحب تصانح !١صاشخرخن د انو لهون او مرح لا ص ايتحال لءأ ع
 نييك 21 اشح اصاخيو اصدخنو اصويبحو رصيخحو انميج
 ليم او لوعملاو در ضي اد اوما! انو اوصأخ كيا ل

 صيسصصوابح ا معضل ( ص ارم او اضيح لاو روطن ضوبح رادو بل
 الغم رك مسصرخ رصو ]و هضن أحو 8
 مملح صبغ اون 0 زج 'و مالوم لوعل ا سيربح لا منص

 <, انصسح صبيح و رىيطلا "نصبح

 هرتلا نشلا رم اصيح ادة قد و ىلح ا احد ا 0 1 اعط زب بحل ثان داوم ا نعام اصيب اهل لي اف نه ل اد اعل اف للف نمو ١ مصيصيبح ايلءابو ل هزت جاو معلا رب ذاب همرتلا بد

 اركان ص7 0 1 سوح برعم إى لو سسدللاو 207
 00 او رضزحوم زو عاج مزوكض زد و

 وسو لا هرج ْ زمورصلا لح اال 'ةكلح"ا
 نمل( هلو افسلا دع ءن.زرعتس سار ١ در

 0 0 0 ا
 داس اهذراد تاكد دمر سدح الا لعلام ا

 ماهطر الاون ةصخجو !ىيصزت قطعا وتقل ان بيس ل او صخر ا ض لاب
 تبس نيص زم اود و ابن 7 01 عيبل تيمس ان ثرسسقكاب ناصح او اسنعتلا
 دنس لا سرا يرحل ةاضلا در ء[شل !ر اصنماللا ملح ا ديعزب
 تكس م ا 0 م ا قدتخاصّرخاو ىف اميلعر هو حا كج 0000 ضوحربّسو ىلتيلاو اهرعو 0و تر انؤنلا لشرا»

 ميصوُصخو ابموضحف اضح شل ان هادتصخ رين 0
 صضصاخ ار .ذك» ولا صحو ضن ضاع ورصد ديو بلح 1
 مصرا صارخ ا ييككل و ,رودص عيضتل اج ن ناضللاو دبس

 سمصاصخ او صاصخاو ا . ' ايزال كأس اهيو اد اص اخ ا ْمصف
 تارا لل لل ل اص امل او



 حبس مح
 ع ١ صل 0 تا عسسل هللاو الت نم را

 ص هوضحر نص [ضح رال دك تمرس تريللاو) بصخغلاب
 يشأ را رماصخالاو شا 2 ان ارسكلأبر رز اد يجو بضن نم نيب ل نام أ :

 / الل رح رخل ىعزب دك دل بج» تطرد اعف زيك6 تب
 0 لا دال ات بسن تلاع طا|رم وضح او كولاع
 00د تلا ىرفاغر طرت يدل ور متورطسل شم نسي
 مضزامع اا ل رانا يعم خلا ذخر بح 0 و

 2 ا داب نضلج نول و نعل سرع ارياط ل
 صاخب يلو دبلا مانع بصق كلوز ملا طش منك لاو لصو اصول

 : دحار قبغعلا زك ةيحو جبل' بط ملا تاع 0
 )اق س بك وك بلع ادع قرتمتو نير اكل نمرصل اذ !و وب
 ' طعاصتغإ انه رلا عاصلخلاو يي او ضحال | !نرنا ءكررو بيمص ةريْزَكد صلاخر
 4 ,مر ةرااب عوصلخو مل اه اًنصلخ ءخصلاخي م انصلخاو ملا حانصلخا
 ارض الخو اصلخ [.:كنرخ ان لصلخيو اهروس لاح مال ان |نملخابوع 0 !ااصلحو ضب ١ لكو دبرمو نافسع سب نصح

 كلو سلو بهذلازع رانك [تصلخأا وزنه ارسكلا صدلخ او م
 ل رغد ةءشخلا لن يرش ناسملا هلكت نانو
 عش رين اهل ا.بعكلإ يدب نال تس ناس او ركع مسلخ او ذو نمسل ىلا
 0 الهه سلخ صلخلا تبنس نيرو مصلاخ ا مسا خصرك ناي
 8 ن رو «لضررط منا ل !و محلا .ثلثم 00 (طمرالا نم نطنو ةىوح ا ١و معرو نكس صقخ )و رج) 00 صال ا طع١ اصيل رم لخيو انيس اريصت دحر اص عيل ١و تصالح حا
 مصيخ آر نجح اذ سيف نب هزئا دبع صينحوب ١و نالعل عيرم دوس ١ هيصيتخلاو عاب أخ هو صب اخ ل 00
 ارماخت لمد ااحن اد رجم ا داضلاب ىهو) باحد داع نيدرحم صيخ ىب ام ناندحب
 أ صخالاو مطععا ب : مو ىشسلا اع لط ثور ليللاو ئاكرنع

 نيصخال ا ناصح 05 هلاراص و ضرالا بع لامراتعل طا نم |
 001 ا ١
 دلوو ديلا تعلم ْءْلْع ارو صيإ انخ ا

 جلاب صيبتجال ١ ثاوصلاو || امل ان صبضال و
 . فرسع نب ديز وخال او ضوخاوهف مرفكسص رخ نيئيعل ار ووع 0
 معإما ا

75 
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 يال اعزب ريس سصرثد ىرح ال١ تضيب از ريع ورج) تندوسا حدو
 كروب طعن و تحد تلا ضوخاد هعبأب صام اد اهب ةدحاولا للا فرو ملا او! مابلظلا دش او ىحأو ل ١ نيج ا ان دوب سركر
 ان !صونحو طرسلاو جيرخل اوالال او لير امر هل ١ صوخح امي كلاد هصو نصر )و ٍبْهَرلا عافصم ِنييزَعح اتلاصوكو لك ناد هرخ صوخو راًطعااه صوخو
 وايد ضواغ وهو عيبل تصور و هدف ًاريان دو بيثسلا و ى ايلا رع ماركلا ماركا

 1 | يصح سرنا يرازبمساقلاو سمت سئل 'نمعإ) راظن اذااذلو احرو م هوب د اهرلغتل ١ نرح كرذ ثوهو ابيكم مصب هدام ضع اذ
 مهظلا (صح او يسب أب اأصنخ شع تلتف صاخو لاونل زميلها

 ١ رثبلو سار ئيلدزخألاو صتنم اهزيرم حا ام كل نمو موز اننا ظ
 صيخأ لاو ىؤحال اكو نينيعل ادح ازتعص لوك صيئ 'و اصيخز دعو 2 ظ

 مهو اصمخ تمتجاد ليلا ن' ناصيحو سبب بشعر صرحت
 اس ج|ارلا -   محكضعب ضيعبإ !١ يضيعل ضد و هول زعتم
 00 )و ندر ال و ضخما و صخر ضير عنا لحرب تل ويا انيس الانس ا لام او رطمو
 رام رطعو) تاضن ايوب هلا ينعلا ف ملاد ض)دررلا 5 مطحلا لاب نصت 3 اولا 0 2 انس ترس وو رمعن و مقالا ارزاماو واو صور دو ناممير دور سار دا بهن جرجا هتييشت جدير ساو 0 », نانال !نهنج, كابو اهونيو ممل او رام انلاو عيل او تيرالاو فقتل دلو 1 رو. مصرلا اقرت وسل اسر ردل ا «نلكك صخرم ةبصو يصونحد .ناغ |رهش تالا اصوخد عنب تضخ د لصنرولا صضصئلخؤرلاو
 صحم اكياس مي ص دو كيديب لفلا ديدرص وصولا سلا رعب
 أعد اهرصعد جس طصلاو | دم”بطقلاوا ةريهشسر|مرل زمر علت اهفورسكلا
 رلهسلاٌسرالا اصع لاو ضكير ارلحربو رصعدأل ا
 دتش ان مرخص فملاو ويزن لح دنا اهوانبر نول نيش كر

0 0 1 
 ؛ او 5 ”للرو نصكزيم او
 ادم لس رحم لاول لاذع انولج دو جا هنزل لاو نوحاتسالل 2 اعد لازطالا نو كولر اوزإ ار ومال ! ع || اخرلا 0سم درا تود ا تل
 :رابو و الرد لخفب ن تبرحرصاد دوس اديب صمم < »و - أعمالا
 م ٠ هرابول ان د نياعسشنو 'عتم يطيع « ها ب ٍ هء حجل ومي و مسولا 2 ماعم
 ظ ١ اوطسؤن الق هرلؤو لهاب عم] جو هاطعاو . قرم ماقث



 2. ٠جرضكل بال تصعدو ضنعاود 0
 ةكورع صفرلاو ياهو للام :تصدو ب زابح#ل ىو ان نادصلا نم
 نذ اصئرلاو هرج واظن ه ةلر ءصغع د١و بخيل نمو لالا نم الأول
 صولا مرو نسل تطعولالاعتسا اسعار 5 ىاامعلا
 صلنئحر هّيس |ضموذد ليصرلا ىبس 1 رهو ىلع كتتمار لسم

 ساد اشلا نايمة 0و سولار يع مب الاقو داعب لاتدنملاب وب
 صمأرلا تان ازادس سالل لولوي 1غ اوفطسص اذابب لازع ءغذ

 : مثيل[ ىلم تاع (صالو ٌعسدو بههذلا ءابو قبل او صالول اس نحلل ساه

 ا مصل انو 00 ا ا سس عم :ضالط تتلو فقو

 صلدا لجدو يدوس كيب صل دا .صل د اراطو اهربو راط يْزك

 ب 0 وبسم اص رال رمل ٌبلاو صادلاو أصل 2 هو قر انمل دو
 كا ى زل ارونسن_صولرلاو مل تلملد هى ان اكمال ضان اصلد
 برب صلوناو جشلا يراه نلا د ضلت لد يايات وصل قيلاو

 ساو عال صم مدا بهذو إلا طب ل ديلا ليعلن
 هانبور ع 0 مل ان عام علصاص لد
 نمو 10 ' هفر تيرغاو ا 0 1
 ارو اسمدو صمدا تْفلاو امم جرم ةلكد مق

 ددرح اه صس 0 ل
 قارنا ار المو طباوك ص لم ولا رمل 'ساطرتو 0 بيرل
 1211 امن وس صو د لكشملا ماو هيو د: سللانرصقتولا

 عزان ان اصبو ضروب لررصاد :له سللا نص بص [عد ذ ممنص لغسيلا
 كدب تخلع أمزكازكو اكو املرخ رجب تحي تيهدو تاع ةرغلاو ءامو

 ه'الول) عم 1 و نايسو اءيلع ر ةيبألا ص الد لير

 ,يحللاوإ ١ ةددشا ص ايولاو دام ا ترصاغلا صادم او ىث ' لور و رو

 تسل سل صليناو بوم اس رفو معئر دعب سو ادو مرصُن
 ا ب
 در لافرو صيرتكمبارشو اخ ميرلئننا اصير تالؤد صئر دارا
 املا - ماقاو صيرتلاو نوللاو شيول ال خلاب سصدرل ١و صويرم اناورما

 تورمالاو هانا ناف انعم 0 تتولارصو ارجو 9 ع

 مسهح ر داس صب اح 0 01 0 0 0

 حلاو ترشلاو مولا ليمستلاو نع ا
 راسخ ة؟دجو و ا 1127 هيماحر ا 200 37

 9 ً امم 07 كه دعرصخخراد كلذكه اد صخر و

 ا

0 



 . :نضحعس لعب ٌقر١ هرصر سبام ا لم مصل ام ص جرو صالخس ل يأ
 كرم تا عبك ص انضرل او اهراقنم اننوطد اضرب مجاصفلاو صصص ضو
 صيصرو د 0 امصوصلاو 0 اَهرعط قس ل ٌتوراهد نورت تنيو ذ ناو ادا ابول قوس نع مررت نمو عر "رثاء صّقلاو ىيلقلاو هو ضيب الذ و رابال او ببرسال اوهو دوس الان ا

 صر او تصر دّمو اريك رس 2 باوثزر ضعب نوم ,صقلا ١
 1 ص هوصرالا|ع [ تعش اصر د ناسا! رات
 مسا الا نعل وحي را ةراد هديا هيك تاو
 نو اوصارتو تشن 0 يي بو تضل نمرإل اخو
 نلضرعا بيرل او دلاغ 0 ٠١ قوات صعد ضار اي صا بس ذيل ا تلاد تقتل | عن ١ اوضنلاو اوُمص النصل ا
 ىمهو موتلا من ١ هرصقرلا هزإ) اتش 2 و ادا اشنزعأ كربلا
 د هوبو اس واما وسم ازد لغرس متر او كييرش نا كوشن
 01777 117 برطض ١ لالا و بعل ص ارلإ
 نتا وضلا هاوسال لبو بع ل11, ل دول. ببلأ ن
 لخبر عبلارقوراو ترطم ناو تنعالن مرالاو ل ةبعل هد دش مصاول

 | هز كبيصم دّقلا 4رصمر ضفخن !و عبرا ضئرد بنج الع

 تزايد كدرلو عال ام رهط وم الاول
 عكس دفيع تصوتو تن ام عاش و دك كرم صم و

 م قيس ىذلارطلاو صرمد ذو ل0 ار سل زوعر دحن لمع وصار ب اهعص ن ٍبسْس اصرهر لاو ترص رو صمل ا تعئلاو
 ! ىذا ميرنا اكو لماع صاصرلاو م. نعد راع ضعب لعد
 ' لمح انهأُ هللا هصخر طن !صخر او اطروُس انذخا قدخا يكن صهرو
 برص َه ةرو وشو مصقرلا باص اصور م صزهرل اد سال او بقل انو عم
 ل كرمه ورا امباصا صيرغر دخو هلا سهل و اح نرطاب
 ضاهر | شد نكي مو نب اثلا قص هغنل ار وئهعلاو بحاولا بكت لا
 ل اًصراع نال ماد وجت ني

 ملا موف صر سل رسل نرامتسلاؤ صو :
 5 م ضب سلا وش لخ ار ,ةنوشفلا لمع صيشسلا

 راش كر عصئئشلاو ال امال لسع يشل
 صاختسو صاغ حطت الو ل يل او 1 ىلا منيهسلاو 0

 9 5 تيماسع ' يمارم سر تانج ذو دج اولا شن يش

 ١ 11 ا هدلخا ن نك
 رز هين و تيك عصب عشر | اص وت عنك ص خو ص اكناو صوف
 )ط0 111111 أ دلل سو رعفر صلو

0 



 1 الف يوصل صخ نا يلح لذ أئ دأوال كي اوك تمغترا (نم ءيلك "و علاط بلاد تامل الع عت 0
 تنسو درسلاو اييرعو نيل خم 6ك كدا فرم
 ىءاراو باتعا بو هباصدو مس ذاح نالفو عزأ هج او ١ قلما
 انطنلا اه [يسوةيص اننا اجعان تاتضشلاو صارغ 00 .معزتلا للام« رضرتملا تيواقتلا دي اثّملاو قوحلا يرسزاح

 نوكجنت (مامز ١. ليس نطو هو دان ا لع
 غبار ضرالان لعرلشلاو هيصيت دارو ع معنول نأ ع ل 1

 هزل سير 0 و طاغلاو رش ارا
 : 02 سا صا ملعب هصررشلاو اًفيطل مرارا عدن اهب يسم ةديرحرم

 0 اضم اًعتع ةييرح
 00 ا او

 لا اصوصْنس

 اصاضشسلاو بهذ نبا صشْسانإا ىرداامو ضن اك معنبم نعو تزتشا
 عيطتسالةجاحو) : 6 اصاصنوع متبعلو: دول ا بلرلاو لشسوؤرلا ماسلا
 !: ا ا بك همانلاو دعب اوصشساو اياز
 من كرب كو د رمق رس و ١ لعل ل صنلاو ّذ ريت ميسو ا ضعي ١3 نموشلا ذكرت ليتل هاوار د فير سل وهو صئعشل رتل بسم الس ١و ٍدحاولل اهزبل به ذ نميعضم
 فق دغل يلح لا سلارماو فنك ضاسشلا باصتلا ثروك صحشملاو الرشلا "ندب ملربعم اهابسابب اصع !ليصفت بولا صيفشت و ىعصولا

 | در ط اهزط باوولا صّش- نانسالا ةتنب هنلتخلا ص اكشلاو ندسل
 فال > لعن وح هن اولا ست 00000 مالكب نا نمالا عرش دو يشل لبعلاهنلا صاقلا» نضان و ارتست انينعو اعين
 سمان اواو لي قسال ضيا نيسلال ضصوخلا
 ىصِيْتُس سولو او تلفت ص المو
 راس سيت عسإفك رلو سلو سوا موهعت اصونشس
0 

 لابكسالاو بناشسالاو لاوم ع 70 تعزو
 ض اكرر او نطبلاو سردلا عمو يد وس ف ' لمس نم
 كجيرهل او لكلا ت ص وشو ص "اكيم بعيش او لسعلاو )لن حن دلولا
 يدحإ ااضمالا 3 كم تمنع 2 يروا نطنلا قى عحو مصوشسلاو صوم

 اء رمرإب : تن اللا نيعلا اصوكلاو برعلا دل  (ةلسحاو لخا د نحاهب اره

- 

 اموت



 لسع

 7 رد 00 "صارت لص ىلا ةساسام ايلا ووو

 ْءصااقس او نط او ١ سرل موب و جا متقاب] ١ )در او ١ اصيشل 6/ و /ون
0 

 للص ةروانر ةصراشم منيو ىدالاب منع م صيش ءتولثلا
 تس نروح | رد كلي ل دحر او درعسستتو ىسناردصصو أصلا
 ١ ثلا لاو صوسمل )ا رمايلا ل هجايكسلا ص عضلا اف زم لك سنبح
 ايلعسوص (لث اهيمسسلاةلزيدايبزبلالا خويصف زاد هدحي ]رس

 ظ تن[ ما حصص تل لنه مقوي يذلا للعلا,
 تيفو كرولا دلوُسو ىلاد السلا انستا اب ىوس ريغ زاد توتإالو
 ملام ىلع ماتعل ' ضخما زجل اد ىصاسص 6 عم /ايلكو نصح اء ابطلاو سا
 كا مينو » رؤومدصاكل نجح ب تس ودمع 0 ولقب دولال

 ندر لاو سعلا ..رصحلا صايتعالا صن (هوصر تامل مكر صتعلا
 ع اني اين سن صساو ر هولا نم دعبل عل ادد اصل ' نويعبم نون
 ةنيررلا قيمعب يعصو ىركم هل ناسورعلاو ص اعاو تاصوعو نع
 صرع ٍباططصلا اًيرلار ناعبللام ثكلاو بر اد دعرلاو دد بالا دارك

 اون ماو نصر (سلا هصوعو ٌفِيَشلا اذلو نوللا حرلاو,_ نضع ور صرع و مف مرش
 تلو كيلا دج ار يعتو طاشنلا :لرع صرعلاو بور بنيطط ١ نيعبلاو
 صد لم لاول اصرعم اد ثيوعا ذ٠.ييارلا يطل ةفأنلا نمويرعلاو و ىونل ا نم

 سي داير طاتختر جلع قلمد 4 عت خجل
 ماع ضوتو لتحا هرؤهو جومو بغل او مسارالا | > ( زوبر غبر

 000 0 ل ل
 ىلاو دم اوْصْلا ءاضور علا ص ضرع دوغ ' تابشخسور ابدشت :لصخو
 0 / هنو يناضل طماط توئلاب ناصتترعلاو ناضقلعلاو

0 0 

 آو لاهطلاو نوال 1و لك امإ (قمسلا عجولو 0 2

 5 ىئسو ضفرلا هضم لاو 9ع تت ازتلاو
 بحير وعصعر لازا هاز بيو طبات دززقكص صعلاو هدئاو ب لص
 : م لاو ورح علبافلا دلتا يي هصعصعلاو تسلا

 ىرقوا داوم. رصقملاا 2 'اهصقن يور ص سعب تيعنصلا

 كنج ضان ١ اوامر اتودجةنس رقد را تنسب قلم تعا ذم
 دوبس | ف عمن .قيمنملا لل انععأ دين بصل اولد

 7 1000 قي نعلم ل عونضم :وبصم ١ صفع ب دو وكلا
 انعإل م انعلا كوس زور الاب متاع زياد اه اواهبم عضال

 هيف اعولا بايو تعنالا اوتلا) اهو صئعل او واه و ىانك لاو



 مصوزعلاو ارسار جئوطغم هلم او نر راقلاب اليو سك

 ا ءوسو بازل هير اح ا ذم اب
 و د ياا د فئاقلابو

 ودو سياقعو صاقعر ستع# عيذظلا يعلاو رسكلا معاون
 ٠ صج باوزلا نإطعإ موشي طيط تاَقاو و |هصريأمل ع نب مإض سد صوروعل
 رسوم |ضيرسكب ايوا وعلا هسلزرئإ معصم او ريع ضل ل لا

 نمووساصاقعلاو هعنص وف ا دمر لوطد قح بضمو حض من
 ىمتل | هرحس ىف ١ بْئلاروصوم ىصنقعو ِنْو ١ يجوفل ا َءاشلاو ص 0

 رعباصات وُلَرلاو ئلخنم شذ اول هاف ىوتلا ام سول زبر ميدعال او ىعماتلا
 م كج صوعلاو ميم هن هاي ان تلخ :ىاولار ١٠ زصعبراع يصعب
 * هدييبو بضغت ١ دهن واول هد نتلع امم_موخ
 6 6 تليه هديب | كر ارم 4 محرز فود كلن الوا 4 »

 صبععلاليخعا ٠و شبرفل ١ قنغلو هنو يطال ة قيحنم دفين ير دكر هوتس
 هيصاعتحلاف يللا شرا نو دسوعص شير اسيتعلاو تكسو بوح ظ

 ص او هدر صلع هزامل ١ اصف ١و سو د تذعبحو مك كمت

 ابنح عزك ال ذرصاعت ككسمل اد اش صل يرو صلعو قأخم ا دوس ل

 : "دانكن يرلملا نما بصل د يلح لحل 1 اهو
 قررت دوس بس واحلا هر مكاو يك 0

 ىه و هله .و مير اجوي / ١ 0 ورح 0000-7

 كول نارا رمل وى هن تنصلا صم هلأ 1

 بيزو نم ىهتي ام طردعك صملعأ ١ هئئيزجاعت او ول: كهر اهل

 هلوراقلا م اصر سكلاب نض ابل حلا بتم ويوش كر واي صبل يد صفع
 مباع انولاؤو س)ول نم اهجزيسا نِدعلاَو اهم ارص انزم حر: ا

 جب نيس صرطعم م و 0 الا
 امص سياو لماعل صاع مديد شاك عبول ١ سكك ملا

 ماعطلا كري سو 3 7 هلا ١و
0 

 فتسزالانم_ئلاو تبل انس قع 'لبلقلا اصلا مموصم نيولا
 يص انحلال زم يدانو صاع :مغلاو ال ام ةوطمل او تلت ا!!! ىوملا
 ةوصنعوحاولا َنْؤَم ل ١ صانع مس ار نى غب نصنع ب

 منوسلا ةاإا رسال ور صقشعل 20 0 0و

 ةهنجعلا 0 و
 متفشفلاوره | حمم !صخنعلاو قول اول ار 0 و

 مالا _صوع ىهزلاو هلم او فخ 0 لم تسابا 7

 ي



 صن اع ءاسو هش اىشلاو بعص اصوهيو اصايع ص اعبرص اعو ج
 ضويعالاكه انعم 0 ؟ل|نم نصدوعلاو صوْع7 ا

 ةيّسلاو بعيملإب الاد فيرشلا هاوّدلا سو اصوعلاك ةبيرعلا لكلا نمو
 تهرطو كرحلاو ةوملاو نينعنلااو شيلا نكامالا نمو بلطضلا كيارسلا نمو
 صوعلاو نيوز انتا نمد اد نينو سيو نصا نس لس ل

 ,لهان ابوي د اوو ميول ١ بيرق (صوعال او تدهمحاماو رنا ذ
 رمل و 0 مخ اب صوعاو ندصوعال ين لاضو
 . ا اص روعته صومو نع هجر سعأم ام سلع خو

 0 0 و كي

 ٍ 0 0 اسما ا هت
 هم 1> الو بس او تول ا ضاعا نبل صو ماسي زا انزقتايز

 ذاصرعلا هرم شلاوب ار صعلاو ص اعلاو او صاعلا ورا .

 ع اي سس < ّببَعْلاهذلر ند اهم زو
 صيف ب :١ 0 اسم ادع

 0 0 ب يااا 29 ااملو صصخغ صفع عاوتتلا 8

 سرت 210م زم اع 7 0 ف اهحلا

 2 ,و تسب و ْ 710 0 0 ظ
 ىلا م ما لا طيس جان تعال ل0

 ا و هصتشغ اك م ونح١ 36 تجب و ما
 !نصوخيوهو ني د ن نومطم دلع ب رصوعموهو اهالي رت او
 سعلا تصنع ضمرلا نم لاس اهرصنعل" ا,س وهلا صوعلا نملأو ب ادلوا

 روبعلا لشلان نلمّيذاصا نيو نيرعْشل كرما ًاصنيعلاو ضخ اوت حن

 اهل فلاقبو تصنع ح اه لاعبك 0) تلو كرو رع تهيج ا رصمطت

 مسش م | هسأو يزج كل يا يل بن عنوا جاصمئلاو اًنول١ صولا
 دمر ردصلاّ ن بص 31 نصنغلا بز سيب

 ص || اَعللاو ءالا تحب لوزنل انماط ىو يطال ضصافملاو ١
 ' ص ونع نم صاونملاو 1111 :ٌقاَسلا هلع'و هعجوم
 !ومتف !صر اح ن ١/ى ل ّأئادص ا بصتاغلا ثتننعل تكيبوح ا هنو: ١
 ودق اووخم ال بس نيرام جبر

 0 لذه بصأاو عيسا نام بلقب إرلارطللاو صخخفاو0 فس

 رولا, دعتل نعل يمرون ضوض ١ يود انسنم للاهل ةنازؤا ان انت
 ولسا لطملط رس بيزلاب عضاونو نكت : لك ص يخاو نتزيدك دن ||



 ترا مح ان قمح اردو ئعسكو هو نابع دروسو م ءالاو طولبلاو ,ليبشاو
 باصاو ءدكدو ٌيرحو هعطف صف نسو مبحأص بيعزغ ص خت امال
 ولام نولي يلا يول ١ ولا و اهب ٌترحاو لَّملا ىؤن ٍصرعلاو تصر 1

 بما ندب لاو يرجو صدرؤل )و - ها 1 و
 ضو لح ذان حان مون هان ابيزلاو قدوس او ربل ار بعتكلاو
 اهب 4 ١ هقرخ رسل مصيْفلاو نم نطمون ١نانللو ترس
 | ١ ارم ءاو ,تنكما مصوؤل ا يضرها انهو املا
 ب 0 را 2 ا 10

1 0 00 
 اكطرلغل ١ دس ا دوب دانت مارب 'اوصر

 يا ليم م اريكلطجلا درشل جي مر 0 ١

 0 الانعو 0 قتنلبو صرضم اه دوج ا هدو ني 8
 كفل تيت نضع عرج ىقمو موتلازم ”زسلاو نبعلا ءَقدحو
 هك افنعص اب ىصلاو تروص تجلب ل انا

 است( ة ذو ا ب ذئاب زلع تورد دلونى زم
 2 0 طيس تادف تفادوسا و متلئلاو ل عل

 !امو لصفر _متقاو اتجرصول ١و ناشالا د كم دعب ا هو
 اشاد ١ 0 سدي و 0س او داش دنع 0

 نضال دف د لاوس يبد رسبقملاو

 000 هكدا ” لك صقفغتز رحت وطي نول زر ايريس
 ٠ ٠ ا دوو نملتتو سصلقتاو ضلتا/ صلخ

 تا بيبر نآبلانمالن دبل نع نبال! سصواقنلاو نايبلا تبوهل)
 عش امن أشل < <رصيغي ابو رح ضعف نع انو تدرتام تصفق انو ن به الرضيع
 "١ ضع ايعباص١ تجرعت ديلاو ممر كوبهزص اغاو نايبلارص ف الار

 ةيعب ايمانا, كداس صقل تكتواقلا

 يدرن نإ ضب كرطنلع عطتم ان الفو اهوتاإلا تيسحلا لو اننا قو مدع
 م اعطلا مو هولا صيشلا و ادم لبو ارسل ل2 > دكار 2
 مول نيس هو اصح او عومج ببال هصيبعلاو منو زافكت لحام
 بيم د نباو_رياج نب او بلا نعاو دوسنال ا نب او ئزرقنوتس بنت 2و
 تيوس ص رصاق نب ئ قيراخملا نب او نومرلا باو موب نباو مور شم نب او

 را اذ ىزلاو قلخلا قشولاس رمل !صوقلاو
 000 عدم نس مل(

 كسا شا و ول يطب عطا
 ىدب



 يس راما سنو ادونصأو لمح عل ابخاىوب

 ينوكتم
 ص

 مم أمل ب 0 و آم
 2 ٍدلودع خمثسإل : م جرتمكإ

 سل 0 / يل ١صصيقالاو صنم وو

 ١ ةيوئانلا ب سحب اكسل تم 1
00 

 | ثببع للا عسلو 2 ّقح كعبص اب ناشضال ا كوخ. ر صقل

 د[ عسي رلا ملل لزم صر اوتلاو نسعلاط سو تبضيعلاو لبطل
  0ا ناسللا ىرج نملو وال و د صراقلاو 06

 'نيلسلا يال او نوح ا بهزت حبك ب يلح لع
 نب اد ناسع ضال رزعلاب صرف و سلا ١ يا ون ث ثراح ا تح ١

 ول لا ندعو صرمو صارقاو مصرف جرم ملألم نين ا صرتمل او

 رج او سدولاو يبو بسعر جوبابلان ارت صرقلاب مدالا نم بيض

 دار شم تاع رعب لل عير زم تنص 1

 ل هر يسوم دتسب وورق

 معا تاس 1 ل هس 00 مل نافل

 صر ا, سكي ار بو نط يصبو ل زاع وفاو
 لمن مر ل ماتا لاجل

 تي 2# 0
 هاعدر لاب صرف 00 م وصورعم ابيرط

 1س 0 دمصلا 0
 اعل نسمع ' صير ههحو ثو صم لق جم ' مدن ضربت

 كءابلاو ناسلاب بنا - اوصلاا درو كيرلا ضنٍوم هر اولا نسللا

 ةلعا - لج ضلفلاو دع مزال كزابلاصنوقمد »لل ةانتقا
 0 اصف نذل مديني هوا صوت دحاول ' نزلا
 0 رز هير اسس عملا اع اهنراف ريع لم ا معشت
 تاسلاف نسحا/ ب صصقل اق سح :زُكو نال ناصف

 «تل ري وح ترو اهو ١و ِضْمل اب يارب نه صاقلاو
 يشعل وذو ساما لأ ل اني د

 اهرب عطول ور غشلا صفو فدرطؤبل احا ع امو فوهشلاو ف ني ع
 تان ا تيم شلس سارت تاتتتساام و قفا دنا
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 ا ا ءانسلا تضم ًاييوس نبأ

4 

 : أقتنام (
 0 يا 1 يم

 اًبرصّعصولاو ض اقم سر تس و

 هريعصْلا لماز/١و ءصمل ا 0 ةليعبلا
 0 2 مهما

 انا ا درعا 0

0 
 ا

 نضش ان الزم أين دلع سيم هلا او تعش نا عيطتسمال الازه_معبلا ضف

 لنا" صيرصتل صيصتفلا َتَتبَن [ضرال او | هوم .لتفوا حرج لكم جرن 7 5

 ليلا سيضتلو دم اننا تسول تن 00

 0 اكصقل نا انةلنو هصصتتكم صم هرناضئقاو اهصِيِصَك

 نص اق م معلا ص قو هديج د رع هاوز 0

 صقصتتو هاعدو 7 معصتو ءرعو تاسح ة مرج :ىحاو

 2 1 ماا تاركا كنا بن صتتلا ا

 0 تكلا خيو رك

 حرونعلات صعتو ةزدلا ىو ايبلاح ب , 0 كح هايل

 تب سمتلاو  تتناهن لن ضنك ضمت ترا ذل تنام

 عيصو .نرصخملا لا روؤر الا شيلا (ندومتب اى تنائشلاو
 صعب بو ىتلاو ايوجو هياق دش بص وعم
 او دعو جر ا عرج للطب الاف 2: بوس ضصغل ره
 . ىييدع دالان ايم زيودره) توطجت> ضضقو ضع اوقلا عالولا تمر

 قرواذو ولا بالو ضنو تن 0

 نمو ميار >در وصلو هيفلخو نادنل ١ ن انيرماكو ًاهعاوم سسك تاؤرلا

 هاذغب ندب ةو نايم ا رجيارأ ١ بط فو صوتت نينا

 فتك و ن ونوم هعأ د ل ايعلا فيوم ارزحأ ننس نبدا .ابعارعو

 كجتشلا اهون رو: روتل زمر ضفتو كسب مك الازم مقو ثنو





 : ممقوو ن م ,دابص نب ضبمعر رطب 0 0

 كل 0 الاو رشم درزم ا را ما
 ٠ سين لازما انا 79 نا 23 1 0

 و دو سو رخو ا كانا الكا ىشلاو ء
 .زسكلاو لاا اوم (هصد ص اكل و صانكلا با ثيل ارلعو ١ ب يلا يا

 صح هو واوا نلعب يشن ببحر تأ 10 اهوو
 ميلظلاو لبقلا صح دور داس زال او ص عل لعيب صحو سرا
 لالطاب سرمزو مسر داب اصبحت ب ىىريالضرالا م

 امو ثيتارطلا عم رئي طفل ص اك ضررا سراب نع
 ناو عرحلاو "نلت عل ى مرر لال اررحااو 0 0

 1 انا ركب او اعلا ويف نب نبللاب صاخلا
 اسوا انارتك اورمصرب رب صدت طمالا يزيح عل او لاو
 صخلز !' ضاتل الار ضرك 0
 (صير 0 كثي و لل

 911 تيوس لاو ض اشاد ديرما اوت لاو بر لاو ةرعلا
 :نترضلنالاو ا اهب د اضن لاب فايا صتسللا تااطسإلاو
 ا ًاوءاوص رو ثص !اوي(عل سانلا

 ر املا ص يعلو 1 هلا عنل اك 0
 0 رافعا تناودلا ا سايق باز 2 لي
 اضوبلو ان ازا هين اهارع اصينكت صنل

 اانا [نيشن اس تعا اذضو همحو لك) دماعطو
 اب سا را ! 00
 لج انو لضعلا ٍديوَشلا نيه برعلو رتل (ىلاو مانلا

 ص ركل راو مسكس نر يمر الو هرحو لس د هرحر ام ىركسلاو نوْسو
 ه -سرإي صب اكي لاز اد لدن صبقترم دابل اوحر ىّسم ا

 ا طنصما طداتشال او هم او «مّشلا م لع صاقن مسد اش ايش هنو

 او وللاو نمخ ١ مك و 4« 1 5 ١

 0 00 ا
 يي يابو طشلاو ل 7 [ّنل الا ص [ّدالاو
 بيذلاو اهسوسنا ةرمالاو لا نابل مالا بئس ىلا __متعلاو اهوكو
 تطال قلل ىلا هل هصخللا ١ اولشساو ارملتك١ ةاشل انعم
 الاعتلا شح ا نيول ملوح نم م١4لجلاو ( يم ىزث اباوحام هرو جر نعلن رع



 هدا“

 منيع محلل ضح و ةدشر نبل عرج هلل سل تلك ضخ عصب انيك
 تكلا 7 0 12 0 اينلضاروكم

 نمسلا ا عورخ اه ى لد !نع اا هرج نيب عا

 ةماطار بأم تس لهم هل ١و 0
 صنم اصلو تاصل 251 .كتلئيو فز

 صصللاو رهرْك صراو .يصوصُألاو ص اصلل 0410ه فهل

 ا 0 درت
 ةارملاو خحالارب داو مدح سو انه ٠ اصللاو
 صقل نيل !رملا اىتجرلل لانو اميدب اهب ةمفال تلي تغلا قرشا

10 3 

 0 لا ذبح تنعدم

 0 ا يلام ا 1

 رلكا صلو سب م ديم وجا انلا١- .عملعللا
 و مهيسو |سعل د ئطلفن هغيصا نى

 بالا الاا ةرط وللا صيد نا نكسإ رمل !صم اور ارعل 00
 دولاعلاى يك يلا 1 0

 مصالاو رظلا عجو ررصوللا و رإك[ص ولو اصلا لسعلاو
 ا ل اظموالو طلاب يلا دس داراو با ١ اع

 0 ننس صو دلذ سافلاد ابعطغبن ادار ) رب يشل - مو

 مّيِصْل داح 0 .ىولتض ولن ًافلزضن 0

 مكس دو ارا رح تصل )و 0

 ا لبال ضب لع نص 1!

 000 سانا
 تل بزار ماس نسما ١ ا هيشراب دلل

 رهو صيخو وبر عل

 لس سل او د لمادا جدلا ىلخلا درا
 جمرلاو ىلخا ديرك ططغلو يْدلإر صخر سو و نات

 در ار دعا لس م صخمالاو نو دج ىزرسل اا ايم رسانل ١ صح ّىل |صاخل ١

 1 0 ا بذات او قداصل)

 5 بمنعلا مح" ةيتونتو صصيشنلاو بايتخال اوالتب الا ياو

 وشتم راو قس( صرمو عي اءئانلا
 متم اعيقر ار - ترم طن هسا 7 تنمو ويب ارسدلاب

 (َ هلام ا داس اب 1 ئاصم ناهي و ناصم ابو نال : ض:

59 
 هوبعلصولاو عب ا 0 تلماأ



 هن 0 نما ٌداص امو ناص نق م و
 ب9أغ رامعل نس اذسواع ت دع ع

 ع ا دِلَرَت ددنب ىخ برالو

 0 ل تا تحاعرا
 1 لمانل يرتد ري 21 و وزرو قصم 1 و دعلتوه و ب
 دارت صيصمو ديدن ماشا 121 سل ا اص ري
 قسد صوصم# ثئيطوو مصأعم 00 و ال اه

 ص اخ رطل نم نوير لثلاوعتعنباو خيط م نم ماعط روبصكض وصم او
 ج للا نير لدلاو ع اي مفشنلا مرضلاو عاج دنع حرل لولعرص رج ةلماو
 ا ا مصوصلاو ءلوزمم ا ةرلل ١ هصوصخ او هصوصلا و نصت اضم
 د[ هس ف صم صصتقو اهيصحم بونزلا هصيصخ ن اسللا طر
 مهزو /ٌوعتن مصعب ند نال لصرلا بصسع نآوتلا لع . رصعملا

 صامل او 0
 صعم مرعو ١ اهلا هر

 ل 124 2 كااذالحرو) ىنو 5 ا

 همر دل معتم نوط اع وت شيز وزم نطلرم ع نظيكم |

 نيحكض نعم نطبلاو عيحو يرهوج ا هدو يو «.برصقغل)
 دلقلا سماح ان ا ا دج وول 35 7
 كلاب ١ َن 7 !نح ضعم ندلواول و

 1 هلراحو سي

 ! < :/ءصلملاف 2 صيلمإ سو ١: سال ا !لحرو
 000 اًبصاهدلو تّهل ١ تصلم اع تلج
 0 "دياب فلدلاو نيل سنع صوم ا تلذ' صلو 0 01 ا ا وعر علان ايما كلام ول وشل
 هنو صوبو ناثلاو ٌتاصوم بر الث وصوم ضو انديصلا

 0 2 0 م ا د
 تاوعروو د نو سئس الا
 0 00 للملا نصبتلا نونلا د

 دو مرمأ/ل صيبللاو لك نون ل تعيسامو (صضشبامو
 لوتللاصصلا مو صدي صيتد هاا يدرب معلا
 انميعنص انوص زهصعلاو ري اطل صبنو نوصل ا

 رعس لملم ضلابو 270063 17
 سلا نم اقلاو دعا تحل تمدو لحل ززملا يصح

 اهصخرب صخانزوحيو لزهد دوخي هلو عنكام صحتك, ع شرلا :لئوطلا هامل

 ضم



 و تظحي اك 4 مل ريخرصخكو

 تيل صال ء قس انيع ص "نم عبي
 رظمو نوهركي 6 لازياللطل ف هذين اش ايلاو ثديلاو ||

 0 توزع زعل قرسلا تصون شم

 وابل ,١ يكمل نم
 9 شا سنا هنعمل انوه خشمي تيشت ال مشو

 8 ا ظ
 2 وز سصشن م ضخ تف وثةدهوب
 0 0 تلال (لجورلاو صوخشلاكب صتشم ا يرز)

 ل مما هلا سس الخ! فرت ماكو و انحرخنا
 ٠ رض وتسم تن (لاذا لاو - 5 اذار اوجرص اشن

 ديو رجول نرسل اهماهونع امىعلا 0
 وم هضعب عج أتلاو تن الا ص 0 تل
 رسملاب ضل لعام دخت ارسورحلاو ىلع سل اسم صقتس) انهو ضعب

 رانلاولع توص | صيبصن صن ١ وكيلا و و ! وشل! ىضئاد تلا عرار

 كك ١ دانصال !صنلاو عاتملا صننم لب ١ جمل ان مصنم ' 4 2

 عير دح صيصنو ضمرسو ابىتبع نيايعتلاو فيدونل ١ و سك ال ١ نسيعب

 ولا هاقل يعلو ولدا بجلد تنال ا قاتحلا وكمان عا
 نم ك اقف نسم ىوحر !١ ماصخ اوه و قاقتحل ادع اينينر موا او نلدع
 6 نمر غصن ١ ىالبال 'قاقح نع ىاعيساواقحاان )انو الا

 ٍ ةفماولا ١ ةلمنملا ضلإبو ةروعصحل 'ةصنلاو صدرع
 | مصانو مخ ووصول ءرزتُكص انضن ةيصوابسإر مدف هرم اه هيحو
 لص صنضمو عنتراو بصتناو ضعت [رصنن راو هدشبف أابزو يلع صاوتسا

 ربنا صحت نصوم اارعو صرالاو قبل تينا لاب ,لقلقو
 7 ايسع ان برس او فصانىا بصب ان ننوعر ام ابن لكا عنك مرالا
 صعتناو؟ صحم (صع ااويلاو لن 7 1 عيصحفلا يقسم (ىوك قرصن
 0 مسا صعان قرهوج ا ' لزنو او. دوحو بضع

 ب رهو لج ل و
 سل هدر مج عك اتق اقوم اي اد اع فبصوحلا

 برلعو مصقغنو نشيحل هللا ص غنا متي بؤشلاو 0

 2 كت تضم ترضتشتكن
 قو 1١ باعلو ببزعلاءالا صيفنلاو شاول فلولا يلام
 صقو ْمرأ نم مف د مدل اندصقنلاو توي ح عثدمي ' را عندناشل
 .. | دوي دعبا اس ظ نتف لوداو لبذل بلاقغ صو انو ّصْعل (/ امد ا
 ّْ اكراشا ع هتفسو ةعفد ءعفو هحزحا اهو بو اشلاو ل١ كيضلاب 0





 سصو اصولاو تصص اهب مد تعبص ة/ملاوبنبع و وانك 2

 0 ف نمر الا دهس ةراكحو مير احلا ابل راوصوم ار
 و ناطسشلا رّمكو ىلل | نوب عرصتو اوو اهمد م ال ! سؤلاو
 تت و خرم اى ذ نز ردنوكلا قسط خو
 ممم اًيولاو م يوس ام. ص ىانمهعس

 تمر 00 صاقدلا"ةبوسنسداوسل اب ج ْ
 كرو نبايلاو د لكلاب ميلاد و سصعفتلاو بيعلا
 تدع يا داتا لاو صام بسلا
 نيم ارش توجة دبسيس ان دالابجلد دنا دل ناهفملا
 هع مروا (لاعدرطلا ضو او مصغلا م اطظعرسور صباقولاو نانصنؤلا

 ا !اءر اصو لليد صتموالا ىنبو 1

 علا نببراص صئونو ضمو الاب بشت ضم اندو تن (عرو١ ن الموب
 6 دول ا يدك ام صقار اك ىتشل ا ءى طرلا ةرشسوه و) ثنو
 [ةلتلالع مهامنا سو تنحل ىرل ١و لولا ةدشو حب ١ يكمل ةوويستلا

 ام اهبو بيم او عيشلاو زنا هصهو ءنحازم طبق !نيح
 0 ا

 دسعلايىإ :. كومه وجو مص تسلح اوي مصقهومو -و 0

0 

 نامل وللا )و ةيعل رسل يتسم ىَّسلا
 .ب|ص مه رَمو ن ديلا :ءنعص ين 6 20م
 يصد ءاسلاب نهد انصح ديب ايزت ناضد جحا
 | هيبئنم مصئو م لاو او ترسل انس ٌةدو ذر سكلاد اصدولا 01١ تشم
 | صيصقر _رصوصرمو صيصق ومهت همسه نطو هوه
 ١ ن ابهش تند هيشخم اههماو ئصوحا ىول ْنِب بع كجز/س يزك

 و بغعبأ برم اع بعلو نورسلكب نؤنروم او ثرعم جنان لهب

 مصرصفقه و رص 7 و ني تينا موو اديصت دج حارع
 0 هدلاعو ب سيو

 هعمل د حاولا ارح ام صد اهم او مر صبه, ص اهو 4س كلامو يلو يتلا تنصل ع هس راو كنا 25 ابنها و قطنلا مظعلا
 تهمل ضصرهجو ١ نيصسجب اهلا[ ب بتمعف

 نمل اصيل )لح هوعل اولعو رويل ار َيْعَت تابنل١و تايلاب تق

 َن اصضهو دوسنالاو نس 1 وتلا لحال دهرعلو ندنبعلا تارا





 ا نيعتساو ا دوأعم 205 د

 اما ضيدو ضارباو نموربو مارب جراب نسا ليلا ضرما
 و اليل دم قاطع ١ نصربو ضرب هلاهزمر و ضرب يح

 الا سيرا نمر 8ههلسجيو لايطب نم تاتو العزف

 ضيلاام [ ل ضل ا والا نح ضرس امو يي تبلل هال مضل مصر او 0
0 

 ايضر اع ضرالا تضرب او اصور ضربدتو سانجانيينتنا
 اراب هيرب دلل نيج انكم لا يالا عاج 0 المو اليلق الن هزخ 0 عا ورش
 ا و سلا ردي هضم ال شيع يدا ول 2

 ضضبلاو ضي (/ كآملَف هاطدع الو كايلقتا ل تر اس اًصيضبو انصوضنو اد نعي
 ا هرج مس ابو ليلقلار الا ةيكجرع
 ناوهو نه كباضسو اصرو انو اصمالا نه انلعأيو

 اول ثبرخا مل 0 لل فاما اهراس تن تفس و
 .تض اعبنا ج نص مم عد أ الح يرعب إو هسفاعت سالت
 ..شفح لاو قواسم ارا عسا م احوب ١ مبوتسيز د نيالا فوخمم اللا لخدبالو

 تايزعلاو انعنذل اك يبو د ضل, هنضوعبلاو وهل !اةنهب ابراعةل قل اروس انك ث
 ٍككرح ضعف ارب "اضيع دتضجو اضع اهصعب لو اني ضعي

 ضغبو طبر اضغبل اوزسكلاب هضغبل و تح ا ونص ضم ب ْ
 معو رح رسعنك رجع لاقلو ضيفو إو ضان مهند ل
 1 مب قو معلم ب يضفسو هضخب او انوع او رعل ضعنو اينع كم هللا
 .ن كونا نائنطعن بر ن شضيعلو هوتُعم هوضخعلاو ذا لاضغنا
 870 ا ا يلام يييأع لال يل ريع يلا نيدو هيصاوم بياعل)# مبسيا ميم نإ ةنئار شعاعلاو يت
 12 0 ثلكد عب ههجو قسحخو
 نيورعل عل لجيل اووي شاحن بلولو تعلو فيسلاوأبلا لاسفل مولونا ضل او ضيس يب لد وسال اه يبل ازا

 نيبو اضن نأ ١ بي ايا ن او هرسال النو ةكيبزم
 نس نام اذا ءساراموال او 0 اصائ أت 1

 ريفارلا: اصيملاو ص با تنصت أب هل١و ة [غعل١ ضسبالاو تمولاو نامونوز
 باصلاةلابحو اصب ماكر دقلاو بم ا ا سال اهيل ولا املا
 لوو دير نعل هولا هعلر ميلا ةررادو بانع ْنِب بنصت سو

 :تيربلاب عو هيدرل )رج عو بؤلاب ةروكو سراقب د بري "برق عدنا
 ساو باوبالا ب نلخدو مواعم ب ديب و بئانلال يح ىّعو



 .٠ .ضاسلا اولئيل او ا تف عو فرطملاات عو اهيوسشلا] ىلا

 ديينزمواب نيل وضحي ايلا حد ردمايملاف نهب الا ولو لل

 دح لقساو تاك اب هئما انهو ا سزالا نيس يلتزم نخاي ندر اع قب

 دي زهلاو تانضسو ضوينم رب اطل |وضس ةرحاو ةضيملاو داس

 _ر ازلامضسيورشو و (وفلا حاسوبك روخو تضخ او

 كلبا هيي : ىلا م 'ًدْضِيِب نم دبا هش نم لو اوم و ف (يب
 دللا ةضيبو دص ماو ليم بع عم ىذل !هدحأ ا,

 نانسي اراعرؤخا عبد دوعبال حار دوا يدمج وععا

 ٍِ 00 ةلاز ومر كيو

 رجا ىروهوجلل م وا ا ا
01101011 0 ْ 

 انهن قط ل 0 هياتم مان[ 0اس
 ب (ضويو ضل ولف رجاجولاو اضِبب نصبت هوي تصانديو

 ضعايبلاو دعا الفو تضسو تض اناك ايل اضن ت طعس مولا شارما او ليسو
 تثمّرلو ضيصةارإاو رطم بام او:ماق١نالإابو لب تبهذ دوعلاو
 اليخ ىديبساو ل ايجوصس 0 اهدضص هروسمو املا
 (رفسسلا زلم و وائل لاو تار 5-0
 تلا منيبل سيل ضب او ناسابجل 1 اذه وسل لاك ا هضم هبل

 ضي !ماياو د اوس او دوس ادنص ض او نطس ١و اوصَس

 تا
 1م نا

 حصص يدر نوح ا ضرب لأ صك ا ! رس
 بضرح ا لاحو بصعا قدر هضرخأو يضصعل او مولع درج ان ملتي

 ندحو ١ىنشوحلاق ن0 0 نوصوس ا ءراع 0

 هيرشي و |! العوز يو
 و /ا او صرح _ ١و ضاع :

 وانو مضعأنو اه 7 0 0-0 2000
 ببصرحو ثوم 9 50 0 --

 رج ان بوعي : ضارب مار را

 ضو لو نلاوعن أسيا ضيخلا را سقما لكس 7
 اهضابح يو ١ و هْبَو ضف
 مض 0 0 اك اند مالا ملا ع

 هعرو هيث نو تل وا طقسل ادلولا فتكو و سم اكو سل! لهدم

 طهحاو مالا نعم اهجو. طنحا ماد امو١ طارالا؛ كلتا 1 يطيل ادد
 7 - ضرير

 و



 ىصهجا١ 2
 3 اس بع هداج هيلع هاندسها وو صمام يم
 هرنحاو ضر اجو لايتخاو رعت "يلم اد اًضِسَك نصرا

 0 ل عّتو اضمحو اس انضبحمرسلاو طنا

 قدبسإ بضوبحو فدل او لولا بد طنو | لسعلا ب عيونا دورك بدري اص

 تكشيوماو عج اورحاولا وسو اننا الو صريح,

 ديور صحا او فو او اوي هوشرل اع ردقيالط و اسيلاو .
 دولت ق عرس د ام: 0 انلاربىك درللاو عز بلرضرح
 ”ركلرصرح - 0 ةري عضو اصور ح0 1 يلا ضصضصمزكو اه

 ىو هربو تش زفو هلو تملا ْهىاسلاو 0 7

 0 او بوصلاو ا ل ) ل ١ د

 7 رانا منن جملا ا 7 ةوملاو ضِنلا نمرشا
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 نصلو انا صولا «ثمنلاو برب رل)و صعصعلار ل او
 تيونلا ع 0 لال بمد ناسا نانا رز

 انو عاكس ممول ص شان و |نمنسول الصع او نأ مهل /.ينو 2 :

 0 اء نوم اقلا دو كم 0
 قون باو راو فعلا ظل وعلا تلتل ١ ننام

 مم | ١ ضد راو ار يععو اهرعضرسلاا 0 هادسو ليال اقع
 ةكعو امضي انو هيلا نضونلاب رعاافكل ءىهتتساو اهالم نماند ةيزقلاو
 لاك ضطئايرضخولاو افالم وسيول ا رعلا ثائر صينشلا وجا فاح بحامهإ | يعمي بح اءءاونمف انتو
 مو ٌبيشلا_ضُخحرو ضيحو د اورنع علابملاريغلاو ا دوني لو توج ا
 تنروك ؛ ايزطسس تهصو ةجاحتيلاو اعبر ليا ارح ضر وو
 ىر ” بساتين ل باطبو ضيرالا ض ابا ضيتررلاو ج1 درو

 اف صور [طنمالا نمو | ليللاو: ضروب لن مايصامب ثيعح ا سو تينا
 ابنصنو و اضادضيَعل ل رضفتو رسبحد ةبجلابغلا اضيعوتأنالا
 000 نو أل عرس او ادع لري

 تاير اش 0 يا وعر ار ظ
 قال 00 يا نع امويناراع_تئعلو“ تحال ظ
 ا ءن صل 'باهص اك ئش لب انك ' نس ةعاجب و١ طالخالا سانلا رم
 مهلا بلع لسن ذل هل ضنو عجو معلنا مضقو دحأو عم نزلا

 اورد ل! ضيو و رالا كسيك نأللاو ىرل ا تحي ثَحك عضو ةرلجلا ن
 ترن لاو | هحتس او هدنرط دطفوكتساو ضورالا 1 ب ينس | انين لح راو

 علاناضموو اضيمسوو انصمو ب قربلا ببر ضم و هاقبو هبزع انالفو
 ىطظشلاتّقراس 0 اولؤ انج عن مو ائينح

 0 ارءنسبطلا منصخو 0

 ملغ ص 0 ١
 1 و هرس د تصف هل ب 1
 مضره اكضرلا ىوبف دعما ثوو ارسكارسلوا ضونصممو ضسضفهولو
 لو هنو ضخ انسحانيشم ىشس وشم ان الو تعرس /]نالاو انزو :ةضرضهو
 ا نمارضعو نش انعه ل عملا معلا, سكن انور ةدرتم نم اضق

 قرض فلو دحا نم ضب 1
 ا ا ٠١ صلهااناراجل مدا 2 ١ ن
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 1 ل نق رام رجمرابأ 1
 ل مرارا ع صدت
 ف اص نوكبإ نْعلا و ب طرا ث يو هس ءعنصو رطب ابو ط ا2تنوسرفو
 ةخاو/م اسمح طبات الر ازن نير طنوج بوهلاعاز ندا
 ا مربالو رضصيالو مه ضب جرف مهن دان واو يكسم

 ؟وساو ن ,لو 7 ان ءلمحو 2 دا 0 00

 يي 0ك طخ 9 : ”.ايسار قبض عْؤِجْو حطب (طساو

 تعمل ا 0 تالقلازونل رون جت ىطرالا ١
 نوف قاح هلل مل ' 5 ة اطحا ةدح اول ارح ةفوعو
 2 اور لتعلا رعطصوب م لعما نورواو ! (يلو ونص
 فىزلاو نم تشى ول نلبالا نمو ب عيولا طوزالاو :طاراو ىز ازعل
 قيلإم رد (نلو نابض يبل اير او فوالط د قالو ىوطرالا/ بز هلو لمي

 نايا علك ع 1 2 الو نجلا ناو هرطر اد لمس قرش
 دوم نمو ! اط '«تحزحا ضرالا از او
 أ ا جرلا طدرال او ل ددٌديِمتيطر ((و هلا
 هوجو رجلا ]ا ناعضوم بغل طار اوزدو بول طير ارد لا
 أ تنور ىجحت رلوا عزو :و ١ انحوا ابعت كنا لمل او تبوص اي طيبط طر

 لبالرلح اتنرمو عوج لا طبل )١و عايضل ايضلا اطراطال و

 ل | حوينبو يس ورا ةةبوس 5 0 د 0

 ظ 7 7 ير 1 انا لغو 0 0 5 ع 23 قس رللباقلحرو نس( لك
 نيبال ها ا ع انا ام يَصلا نو دينيه مح هل

 فة ا 2
 ىيامحاب بوطر شوو هلو كلو عشب هدو دو ودون ىسولا بلا
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  ويوارل كراج تو ماظنالب مجرطم ةلكلاو ثكو !لق ةهريوشلاو انتلم
 طيس يكترث ماع الراو 5 قط ل جر ع يل
 ايدل ةرفش لس لطايسو برق جبس الار ثك درسا لح اوشن 8 4

 راندا هللاو ررعسر معلا ني ١و قرتس أن اليو اقم ةررو طسّنو ظاسب
 ئطسمو ناو انهو لشسرزحلاو م1 اب( اا وعف نر نب 0 34
 انو مسرب ايل دنا طي جت ها طالوت هس

 لامار يفك اكو - م سم هم وليس حي لب ريل نع طسب رسخحو ,ةلكذ نم ديعبلا
 جا ابرسللاب ل اسبلاو ءبيجيل يلا ىو !نعال ايو هام
 وعلا بن تلاو لمست و بهل يرن كرر
 ةتمطاعل ارويلاو طيسبلا(ر سكابو هعساولا صرالاو رططسل اي ضْرالا نم
 بيفذو اقرلو م هلو حم ةقانل اور غصنو ماشا واين حف ضزرالا طم و

 ١مضو ْن اسباب طشببفملا ل بيرلو نضر الا يا مع ا
 نان نلعاونلعمتسم نزوو ضييملادوجي لو موكل اهبل درامي
 00 معلا هنو ليصل اةطسبلا ل اطو د ساراتلا طنا 0 طمس جحاهس نيديلاو هلله هملول طبضو تنام
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 و انلانيضب 0 طرتسلا ا :ل ايللءو لاوطلا

 س20 رس أ 2000 و اوما
 تائىال اوم طوس املاو ضتلتل 0 : ' لكننا
 ءقاقو ةطسإ اقل و سافنالا نايجبح سدو ا ارغزو

 .طسبهيبو دطسبو ساق ىا ءؤرعماهقلعج 0

 اطس ارم رفد الا ىسن نا بهدم نأ ”هيلطمرسكمو طسبو

 طشبو اطبشبن نالخ طرخش لاو "رض يح جو طخ هيو رسأللاب

 ةرور املاك ناو بولا هطسلاو عضل | طبل او يش رو «رفطا له دف

 ءانإز رتضوغو | هوص:طيابلا هيفاةر ايل !١ظرطتلاو نوألل !!ةرحاوو
 عنا [رسارو بذللاو ١ ًاهرطرلاو بهل :طبسبّتفو ىارلا ثععصو
 7 يع طر ظدو: جو ان اطير طق طب طاش ليف اركاو فاشألب
 3 7-0 لم ب راسو طيس نعد مر كرش
 ونا مضلل ابو نابل فص ربحا رطل نب هلأ فيميوت | ء ابو شبح اب

 0 لم عون نعيم يلج وكلم الا ىانخكتلا اعدك
 مْوصم ظرطُما او هدو لي طش صو او طبر نب ديحا نوزع نسديعا نا

 بمسنب ثوم ا ع ولاول اواتوق د, نو برطم ه ظزو قؤتستلا الم: طيرتلازب ا

 ناسا
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 ظ ا تر يرعب ال 0 1م 1
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 ١ 6 او نطملا ليس «.رلا يشن او بلغ
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 طماط وتو ططشاو ناو او طا ' رابح اح

 ٌْ سووا توبلنعلاو اب تسال ةإلااطلاو و طا ل

 ] هلاطععتلاو رلا لن لاسر قاهر طم مقل
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 || حاس قير طلتلاو طلو طلاب هانز انالذو اعمر لم طلب ىضلاو
 را تلا باو 00

 مّ اوا قصرا هللا
 0 ةيرشلا رتلال انس لا ماح جلا
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 ْ ا هولي لص : ايل لس ار
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 طا او ناسا مدا اا سا هللا
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 تيل كا طبل ا ام عشك لم احر ابحن ا

 ل ١نمتلا بيارلانمللا ل ببحر وأ بعز + طم هلا
 يارس طاغنل 4 تابقتلا اب قزح او طوبنماب دوجلا نعسل ان رورو داش

 [مبطح ةولخرس
 قدا دولا دع

 مالك نبو | بلوس هلكز يعل !نطبب عجخوو بولاعت تيم وو تعط م
 انتنا اى اصرم ططحوتو نو عزمت طصوت اهم عت لذ نم
 طبحو معو ا عرضلا مرور طاح مل ارهس ارمصأو قررل ل كا نمنطبلا

 .اطراهزلا طبخ ادد ده ليتفلا موو لطب اليوبحو اطمح دصو
 قالا يعي هطبح او نصرعا ن .و دوجد 'ء|راهند بهذ يكرلا امو
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 را او طرح ٌديسْسلاو هاطرح ا هوثب ىهبسو
 0 اطر 2 تع اوتو ع 0 7

 ولع ٠ ّط 0 اطسحردل عصولا ]ل | 1 هلل
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 مط اطخلاو ايكرسلب ىطيح او ليما سال او دع طخ نارلاس هرزرو إو يس او
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 7 ١ نسر نبللا ديزو ًدح اولا جنت هولا ف تال ارو 0
 اناط نيفطح .ههجو نيسوا طل وملا د مر و

 امك : 3 د طك فشدحال ا: راع
 ١ ءلا د هع مينح نعلجرلا١ توتلاع |
 ءاوحوا كموحما لف و بجو يزل ل ال ل بلس

 ططخإ حت وطسا يلب 0و تييعمتملا دبزيا دلال اصلا داو
 احق روع ا امو معانل | ناوءالا نيريطم '

 ريا اولوفو شما سام ل اسال اوفس وتصسو نعل نم يأ

 اما بم انوا + يس بر 7
 > رو مرو 2 !ًاصراى قو ئ
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 هلل اقف مساب (ىنخال ا بيست ء اع فموع ناو
 7 0 قر المول زاب تدك ناطعينالع #



 5000 دوما 00 نضعب نماو ا لرغصلا|
 طيب اطب طناطح اا اانصلؤفو نم و هرب مصعب كوفو اه
 رو هو ءطرطراضوا تعلن لبالانم مالا طبلخت أدصقلا : ين لم حلاو ناطخحلاو فلل جز نهترسلب طفحم د اطغسمي ىو ترك ا 20-2 ! | عيصعلا دا ما 201 00 ههضقتسلا را اح يوما ١ هيج
 نو عرساو 0 دل واما طلح نتا او بألا
 هج او ضعاو لل, ااهن لزن طلخاو امم سنا اعليك مالا
 فتيعتت انه و؟ةةقانلا بحل نتفو حبل لهدا قالو ْ
 0 ارا رطل رس ىلسحلا نيل او تابوا رش تح ا لا ب ا ةفزحيال اون هرشم طم طرح الا |
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 عل انذلف دضنلو ل ارسملاب انا و افسح طا تحيز تم هل ترض دل ادم 7 و نب فير كح نام رذد لع

 ا دحد طاع يبدا ب ل منيع وضل ا
 هرلوو هوناو ن ناسج او 7 انما اعل اريج سأل '
 سئكحلأوا ب قسما نيسوتح شك كا منح او ارض رضاع :
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 ته الا 00

 سوح راأو صيبا ثمرلاو طشحاك وأصح ناحاطوح عيزلاو رجا
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 طخ تام غلاب طفح او داو يحل مل !طنحال او رمل 11
 تمدنحم طقشمل اموت بتلا لمس او :هسن أع تءاحو تول ولع ىرجا
 طص الوح,طاح هر اخي !نديرب ةلما مال الابو جامدلا و هو سطل نس بر
 طابخو ذاطمخ حر ادحلا طئاح او او هطرحم او طوخ اسالاو مزحلا ذخا لاش جاو ابعحّ م ايراوما او لطوخكو رطوح هلع ثانصو سا
 يدب وملاو لامر ا تفلخ نولي ثاكم ا | طا ١و ماعطلل فت هرطح ٍْ لا طل لوائح ل وصامل .ايلاء -نح ابو تاس سلا و ناطوحس اينلاو
 يوكو بط اما هزن ليوعح اتوا غب كو مماوتيرمال | طاوحو مطور

 اب



 ٠ سل الهو تازرج ريف )و وا دوس أو صسا نكبول نه ل ونعم
 جراب وادا وحس هس ١ وايبصت ابل سو ف ١ رشف

 قىرعل يمك ديرب نب يصمم راكع نذٌؤمّوراط
 ير اًسرطو اواو نإ م وحن لس اورو نوبب /يص
 يعل ضم أد لب يب ردلاو كاسح ا ليست نم ارخلا نيلي زحل طحت
 دا 00 ل طرح هر اولا

 ع ا اهو (طوح تَصُعن ١١5١ ماررلا تو
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 ربو ا مسلا تن هاّسلإب طيح طيار طولا و رسالاب طيجو
 دلك ناكه 7 وخم هدير ما هرواد ان اللفطو اجو لاومالاد طك
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 فرالاو انا كرنعو لاا! 2 اهطو
 0 فل 28
 ده ريس مو وادب هثسررطو و طبل صرالا هيب يعبل ا اذكو اهيوثد جو
 اي ا م اصوُس ميسلاو مدلج
 هدز امج ط ستاك عرضا نم فووعم ا لاس 0 700
 نالْمو م انْيل هلع ل شاك ل اضم اد هس دووعيل اماه الذم يك لك

 ميلجر ضرال ١ طري طيبخو طوبجرسرفو انريب ضرع جزم هلع جن
 طب م ب صخب قدري قرر ايي وعسل كلو
 0 عجوتف ام اب, جربو عرعو ا قصد طلاخيو ن اف فمتككو
 بلل اَما تاع رسل و ترسل ا باودلا تطيح ايو طوب
 هنيه ل ِةَللاوَلَص هايبر نارس نم طبر :١ عرس نمو مشسوم ا نم

 ما لة رش سوما طلو لد اولا تح قجحاورع أح منالو|
 ١ام او بيلح لع بصم ضي و ١١بب'ر نملو

 ناعم و بعلو رابخلا باسل
 ب تس .كيضن لرل ار طز او بكل جبع سئبل هو ان بول
 عسي نمللاو درصو بعكج ثلند نال هيه اجب زو 2 -
 اولي حس طينحرلعو انال ١ بوقبي. ماعطلاو اقسلا ون
 رس لاو تريلا ئطئعلارسلاب رراتغلا ون يميسلا رع ضر ال ا 0

  دعاج .عارحو رعطتو معطف طيح مطيخوب او انالاو 2 اقل هس بلا ام يلا نمو هلل ازمريمسلاو,
 اطبع نريكحرب لزعيم طال رعتمل وا كيسازم نارك

 . نك اطبشلا طبخ ىذلا موتباب لاغتإوتو يللا ز
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 .رعبلا ٌنولدلاو ىعرلا هب لسالاو لان رط ا ا تفزحر طارح عباصلاو
 لسر اىا م ةاتحالا انيلع طردت وت يام ى اراب لويس ء املسرا
 ءطّررخ اكءابر اج دنس جرا مج درت تجحلاد او[ للك ثنرعاصز
 سانت نمو لسا ىنابلاو دي هاشم انالفاطدلاد تح سمر
 لورد او طبزجو عنو طراخ عدو بس نعبلا بطولاو ملاذا ىذا

 ثلطررقو ضلان طرح قعن اياسم دينم اهنسر ب ذيك جوج ١ ّيازلا
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 طرخم/ ناو تطرذاو تط طرح ووو رقص زعم واهتم لا جر
 أ ببي نال كب طال ار طرخ تواتعمو طبر 2
 اهضر ايس !ريها ااهيذ لوط وام احلا نمو ىلا ا
 1 اثاث ل اط قيئرطلا مب طورخاف ل 0
 ةطر تح او تلاط ريغللاو رشا 1
 0 ط 0 0-0 وس معو مون [رماعو

 لكؤ# الشالانهداتعلاو | رسما املا طب ١و ه اكمزرب طّرم
 ظ ب اعف او خطو لعمل 0 ةنافجإول راع

 ١ لص نعوطَصم هوس ىف انؤو ى.ايسو ىنريسو ن
 وو هلا تك يم الو طولت سلا يل 10 ل را 11 يعاب 100
 فتيرعلا فيسو «تويرطلاو طبط لاك يلقلا كال و ارطخج دعو 517
 عاشرلا بسنتريلاورسكو نولاب نسا ايو دمايلاب جو يح 24

 لح او اهينم ال ب عال طن م أمز
 زدت يلا او )طم يزصر الار ثسلاذو جدو عراشلا ترطل

 در 2 5
 د لجكلا نمو. بسرلغالل حلا ءلمؤلاورمالاو مضلا بش زعل 1:4 ارضععب طهطا نةتر ؤطم نط نضرال ١ طيطنحل او ريلع
 0 ا

 0 1 ههجو طخ » طوطخمبفر اص
 ير راحل بطن وعل ]م و ايرلع ردسي سلا هراذع
 طلخاف جزم آل لخو ءطلخ م طلخ ىر كلوببو ال الكل يان كمرمرسم عج غن ] . طحو

 دو ناجح !سبونملاو ا ١ طلخلاو مجررام راو ءلطلاض كول اكو

 مسبب

 اللا



 طر ميسا لا علا نمو ىئلاطل اخام الاو مرو ماللا
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 دنجو اراشملا »ا كحدرشلا طبلخلاو عيرالا تجزما ناشالا طةلخاو
 طيلخلاد طيلخ ان دلدا ليرشلا ثينوملا دمو قرطل او بشل هلا
 متلو ملؤاو َجوزلاو زنا عويشلا هوان اكحيرتل واو راك كيلوا
 تسبوا كاش طلخم ناطواطلخو طلخلجال ياو دحا ومهم نزل

 خلان :قانلا بلح ناين د لو هب نمسو رراك طلتخم ولح ئملو
 ىشاوم او سانلاو لالا طال ارسكلاان ط الذ او ,سلعو) نحل لاع تانعلاو ا

 كايين نوليناو طلوخؤمو لقع غرلحرلا طل اي ناو ِءِق اننالكلا مطل اذهو
 امنع ذخاف قدصلا اجاذاغ نود ان اصترحاة اش كلور سو هام تاطسلخملا
 دواخل اس ثلث نيعبرالا بحاصواع نانا ا بج اسص ورز نمتاشب

 راما !نمدوصل اذخا نا و ةءاش انلتزحاللعو تلثو ءاش يلع
 1 ولت ناعبرالا بح حروب ب وم ظجج ا

 كرمي كذا هفهصلاي طدلخ او ةأس تليحالاعو اضم اشلثلع
 هع د قتسقع او ال ارج مق 0إث كوكب ناب

 تحنو ئدحاو ةاشنالا مغ نولي اليل اهوعح قوبملا ملظا اذ ان اس

 812 انو بح ليال اه نبطسلخنس ن اكام ثيبرملا

 انسودثو ا بنحلا نموا اعيرتلاو شسبلارم بزب ام ىز اؤينب

 دمار اابوطلتخ شارو ا فنحتو ىرمسكطيلغيو طبلخو سانلا نم
 طلخا ىطيلخ ب امو طالتح) ىا تحبو ىطسلخ اوم ووو
 طلقلاو قتاث تار لاقي اليل م طلت عرب ومال اطل جيم بنارجبو سسك
 ع انيو هاش ق/زمد مر ميلا ف لقلاس انلام طلشملا قلعو تكول
 راخادلا طبلاخو نوجا حل اب طه لخ نقاب طلخ لمدو وسانلان ب
 أل هبرح نصف ىسرعلا أو اهعم اح لم او ابزو اب عيب مطل تحيز و

 ير ني ا دوملا تلطخ اناملس ال سا ديل
 طلخا ن سلجم اد دين ,لقع طلتخاو ل يعرلا 0

 7 انما دايزلاب ئاخ اد لمرل ١ ىيلاد 0 فايل
 طماخإ |ةنالو منر انت يل ياض 1 زغالا عطيت غير
 اطمح مالا تلا ططت>ا ّىح ءطلتخ ََق از طلتخيل جو

 د طن او وشل ١ طلو اقس دن لعج ل ميزكو و لورهست
 3 ", طبحزملو حيل عم ضماح او ير تحيا يرام فبمعلا

 الحلو تا بال ار يختل دل عسل ا طلت دبس كوم

 | هاوس ورش عزت نان ا واو ا تا و) ه]وش

سكاكر ذخاوا كررل ا ببط طف اخو
 0 

3 



 جار كو تطفو دص تيري دو كر باط اطوخو الط
 لاو ةرازم ورا جل ما تنم ني لكحل لميا امزلا» 0

 ديو رارالا كو ءل لو دوشنإ كب اةروسلاور خو زجلكز ليقتلا

 5 1 ا و ل
 مص 6 قر لج] بضل ديول برغل الا لزخلا

 تل تنل ..الالمزحرجد جرا اجا 1 بط يدرسمبو طل زد أو

 ا 7 ون م 27 مانلا نضغلا

 اونو نانو برامر لج طول ادو تورط مال انو ئلخا
 ةانإ طّرخو عرادحا لكن ارم اطخح طخو ينوالوط نصقلال ايزمب
 العا بيرلا نمو طارحو ويذو ط'ااا ا 278 اننا
 ىطس ل3 او م اعنل م عاجل او ضرال ! ا

 لح يهل و علا :ليوط لذ ةءاعنو ناطيخ | 00
 طئاخو طاخوهو فسم او رم او 00 7
 ا داوسبو وسالاو ضسبالا طخ او 0

 يبشلاب سار لم خف طوب الر اصو | ادب اطرينك سار ببشلا ططرخو

 ا اني

 او مريام ءطينح بلا طاحو معا دوا لسعلار أَمْ ظ

 هازال املا طلعت ياا ل لم م 2
 علا يذلاب ناطاحل د ثلا لالا باملا» ايم ب رياطلا
 1 ا مك 9 لا

 ناس علووح َفْدْخَو زوو 0 اذ 0 هس

 : يربط ىا لمان ردم ؛مالم 0 ب اجب عيل انولاو

 ماسر ايا ا | هاطودلاو ةدحاو
 ط دال وت مالا طفو ىلا تارك لاحرلا سورا ناسالا
 ايناو لكل رطب يرد اسر اتت ادج ة طك مل عد كلا جوعلا

 طفربسيئاورباطلا طقدذ بويلا َه َةزلا طمعالاو :طع ذك مطنعذ عيرس
 دؤيضلطووولا او فاقلاب امزو باوصلاو طر ىامّولا بابؤلاو دنس
 ناطمزلاو و بازلاو دعس مضدو اطقذ طئرتب اطلاق فنعصلا
 هلنئها ءطّمؤتو نادك ئْعص بايذ حملو نًابْصْءلا ىلو ناركس
 تباندلا طقفؤ يف طونؤم مو ثيبخرم او منك طف ذل حدو اليلق ليل

 عم سف تلكط مز ماعطع لق لك عليي نمل طم ذوهو ىذ ءطمرد 1

 امان سا 26 ا قل طاق را

١ 
 رولا



 روضات طاوذ 1ع نهظلا وص توب 6 هطوزلاو مجرعو سأنل !*لس م ندلا] ١
 , ّط طوبهذو جل :

 0 د يس 1

 538 رس ل ب دحاتو 1 ا

 ! 0 كو قرع

 2 دعا

 الل أظتن ١ هانعمو ١

0 
 او ابصرال! بلغ بصنو ب لجان عضو بى سارلاازبلا 9
 1 ارل ان ايرلا لكيستي علا او ده ازل او بق هرلاو او نو دوم ا
 فل اراه وعجل تن اك ما ناد جاط نير عنب ف دوغلا ْبَمل :كتيلغتا وو
 ةبعكلا ناهد نوصرس ارب نعول انه 26.

 ورا بودل سطر افانتو
 50 مطسرو شاجح ١ طنارو لعرلا
 وكلش طباو سعوا عع صل فلا ليام او بل
 ظ مص تيبار اراعا س انلا لوطا الها ب درونكس الاب“ ج
 1 ار عبس طيس وال ذك جين و

 ا طنملاو طن داو طئر اك مرد تشن هدوعت طاطؤمر د ) دنعما
 درلا 1 ا نوط أسرلا بوو ه دوت

 هوعمن 2و قحطراو طن اطرو طاطر جوجال و ىه او عابصلاو للا
 ع هلا لثم طبطرلا دكر زج ناخ طداو حسيت ل١
 ل يباب: عاب لب ل اسال ماركو وم

 مضلإاب طر طزو ,تق عسا طط يس
 طا| اقرا 0 انا و اس لهو راد عرسال
 وعلو تاويع ل "تيار اذا يرحل ادوعيو (طناروهو طئقرا وه
 كلام نب ديح بعلو ثضبالا مغازردورملا فر ال او بف اظال الشم
 كن ايل امل "الملا بعلو اليورلا سملاو ههجوب تناكر اثالرعاشلا
 ديسكو م يزجلا نم تبول امض احرلا نم كتورتل ان تل وما و

 مب هت ططرد ع رس لعدلل [لي و طبر 7 نب هل

 0 ا اوبس
 ىلا طار ؛اهلان ةطمرلا بباوصل او ةاضعلازم هوكيو ':لطؤرعل ١ عَ
 نسل 0 ا كيرالا نايا روب ست
 ةعبسو ١ مَ نلت نمو دو لهرلا مّوع لركو /

 ل 1 مطنغإؤم ملوح اوالو ةامامن 0

 و



 هب ىلا لع أس |نم هس اوحَق شيب ب دلجو عو فوعلاو طيهراو
 اًضئارحاو وهوا طاهر مب اروس ْىَس يوب يول ىدسملاو تامعفلا نينيل

 ا طاهرلاو رطهر ١٠ج
 ةليوك اطهرااو الط هارل ١و ضل ان طوه زل جرو لكلا هرشو
 0-0 هرلاو باتا !انزم جرم لا عبرت اة
 رو وشم و 2 صو نئيغتل :كيزءلالثر ع
 لولا نوعي! طهراوودو طاقرا او: نحوه ل كولا

 10 #ة ويس صر( هر الروط ارو طبر ح

 0 بالا بو ةلادديرع تئاو تاي وسم تسطربأ و
 اطر, انسيل اد! ديرذ نالوثو نانيباعص نسج
 0 طار كارلا [- لطقهوذ
 طف أطيزلاو ماص اطر نير طررب يلا طر يلج انزنار ولع

 بيرم 0 مولا لسا تسلا 0
 ل ةدحاولا ارا رعد ضتقن س ايل او ٌيَعلإب ثِح
 > نأ ءطعز تدوص "تتاقل زو عسوللاو دج وتنبللو

 ريم ازلاو عسل الا ١ حو - د طعاز تومو تبوص
 من الانو

 ل را مارس 0 7
 0 ا ظ

 م قرع و طصسضاو نعيد

 لااا اسر نانا طا در ا
 اصلاط ا رج ْ

 ب ناحل طربسلاندسلا
 م يسرد طيس لو طل تك هط اسد لسد

 0 0 طينسرمو دّملا ئسح
 مريثك ناصع و ديصبم نخ اك ءاننوو ىصنل ١ نم بطرلا

 ماس طا والاب ليصل اراهلولاولوأ الو دحاد اراص
 مهمال ]زم مما ط|بسالا نم ط بسب نيح - ال لري اطابسا ةرْسع عنا

 2 رخل اهرلو تّعلا طبسمو هو [طيبسس عتلاو هقانلات طبسو
 0 نديم او صل ضرالاو تزف تكس بس طبساو ّىلخ نيكس نا
 زر رقي ملف بوو طنسناو قاعي 77 !نو بضخ ود عنو
 ظ يبت نبراو نيب يبوس اب اسلام ىلطلا اهب ىعرب انوبح ةانق كح
 : ال بعنوان جر نلاءرداب دو هاطاسو طيساوس 0 َكيص
 ةما دع : ى [نعاو مزوس ةس ةرم (يرسك جنالط ان اسم احم غرم ا نيو ذان)

 ماا



 ثنالدهؤ تور ا مسن قد اور قي ١ نم .لعرم نم
 0 ا ا 211
 يع , الثمر اص ها تن ابوح باد لاز ؛ ل ل لان 0
 تاكا خط [يساورا د لبث تفهرصلو باز وج يعلو
 نح د بروحأله ب ناس يبو طيس راسو توسل هيخأ
 ا عسلا دج باد طوباسو مة امر جحكو ابرك رق اد سدي ان
 ايبو ١ أبج دوهراع را هيمان تولة وعركيا نيارس أيل ماو اد نانسلاو شب
 1 حن ااعرو 0 2 2 ياا 24ج هدسكوماثن [عك

 0 مالطتاو اجيررس وذ اطحشو طعس معك را ىس
 لافيعلطاجسو قلع هد جدع ا مال تزر ل لاو الأب هءلتق بارشلا
 ل عورم ال بارشلانسط وعش اء ضصراوا نقم أ ةراقوا ةاورا ه
 هب ريما لزب و حافخف ةءاعرجد وي د صلعا دي نم

 عمك 0 ادْص دععمو ليجو ىق قئيعلو مضل,
 ه اطعو مها م هيام سو رس

١ 

 كفو اح درس اعتون م عتب هلعتسا
 روسي يس 0 اموساالوط ضلاوتطررس

 قعللإ مو دعمكو الرس 7 2
 ريش ا رتل الل وكالار سلا ط اورسلاو
 دح الا لش ا نو غيلبلا ملكتل 1 د طاووس قساو

 طر رو طعم طير لاينر تي دوش ايو هوكي بيا
 نم زم ناموضش روصو يبلع -و ىطرسو

 تمل ءانمملست دل دحام ناناصقلاب 1

 س ب هاف عضلاتك تيما او ذالووسلاو هب بو (

 م 5 بارتتو اراهرحا ساير وُو َىاقرحب هذا امر نم

 اعدك رح الو دارو لمص را ل

 نيوز جوس ناطرسلاو'ت او لاح ال ىدنفرك عج
 داطسل العاب ميكي ططعور مج 10 نا
 ىح هس تارلا عسر ى ىدادو دادزب دليل حباب ناو او ةورس 237

 رسل اهيا هيوم و طر سل الملل معلا كربلا تاوشلاو ءزئاح
 بيبسي اف اذلا نانوقلحلا خ تزول د طلاوا لسلا للان ط اسلاو ابق ع

0 --12 00 
 و .هصلخملا ىآ اان _لاَبَرْن
 سلو 0ا13فاّملا م هو ءارلاو نمسل مظ دس ضنلم لرش الرعي .هوزسمل ءايرسو تررح أ و 4 اي | د ولانلا ىبزكو



 3 طمورتسلاو تحف ومس مزر اوحىحاوسو و
 للا وتصل طبول ت خس او طمس ليرد تول
 توورب اح او ءلطنلا نيّضح لوشنم نلءاسج اكو زج ا قر" زعم ١
 داي) طعساو نو قتل اودلل ةطيحس نيلجرلاليوطلا دسالاو
 :ادلا كذب طعتساو ئناىلخو ١ ةدحاد ط اعساوةرجاو :طعس
 ايدروطعسلاو تش الإز بو رمح الو ا 1

 تبدو كه دو نأ 00 00 و ١ يرلاو ملا
 وم .هئانلا] وير لتاغس لجو ءرلا قل ١
 دك ]وزو رمأ اذن يدع ع لاو مو اغا ع حل الك طعس و لد
 اطنضسيضوح طْرسو كيتا شعلاو ط اغسا جرم الو ا لايك
 تلوزلاو طقس دو مره وطمملا تتلولاا جليتر او لحال _لص١
 تيبلاء اص مايل مطافسلاو 0 هلا سبلا نم اف اتسم او هضءل رفابكو
 وفيلو ان د قة نوما اء ذر رمت اغازرلا طازج يالا ف ام طرسمو
 امني وما عياشرو معو ناشبللو شا درو طيلسو با ا

0 
 ركع اي 1 7
 تيمسولا العاوأ 0 ا بيفلا اغلا ٌجْيلو
 د يجللا ةرمتسلا ضنا علاج تر شن (يطغ سم ناندلا نال
 الاد عنو ل بالو رج عمو طلوع دلولاو مدعم
 ٍْ 0 نبع د او ع مو
 تيطمسادتو مارح فلزل الس طع ساو طاقنح اهناتإلل اًننو مطّق اسو مط وعس عب اتتاطتو استي دلول'س ول' لس لعكسسو سانام
 6-3 جملا مطعسل قرو لول الغ عطف اتيعو كنوبو ئّرولا 1 احق ل0 نيب انقسام طاقس بو اتعمو طتعسموفو دما

 سه انرسالابو طفاسلاكٍن آيتفلا ب ايه دهالن مو ىدنل نم اخ

 تمامسلا نطو همك م رسدكأم مط اسكر باطلا حانجوابخما
 درو ميضئلاو طاعس١ جن حالابو ىشلانم طقسا ام_ تحيل ابو
 تب اتكت١ ةو لوملاو باسح ا ةعاطنم او ىطعسلاو ط اغسل امعنانو عاتلا
 كيشلاض طم سام صن طاغسلاو طاعسشلاو طاَفسلاو_ر شالا طامسلال

 صف انلااحعسلاو بيو مدنو اطخاو 1 طفت هدد ف
 طم سا ابو ضرال ع ىدنلا نم طقس ايو فلج او درإلاو طيش الل محلا
 هانع اه حوسوا باذلبو زعم طعس ذ وع ح اع طعس او طخ اهو لك
 طماسلاورلانم زولكأب تائككو يلاد ايتمال انو درب نيذلا طئاوسلاو لطستك

 سولاور ل اسا عبان, وا طئعما الب اتسو ةلطضاسبوتساطق اسو_لاحيرلازعزحاتلا |

 ورعلا



 0 ا ظ
 [هعطعلو سرطلا ارو نم طفسيل ثيسلا باسو د داهشكو تلاسنا
 انييزلكتمام اهدجبابرلا لصلو برصلا عطقيو | نصرالا]) نوح قبح
 اهوا ءطعس عجرع#م) مر او هرسحل ان سلا نم لئلا نم ايدو

 ع انياب داو و راكم ع اسب ف امسرو نارعربكل حا 1
 راسا ذو دليل البلت هزخأ ىن

 و َن او فيوكرلا 002

 يطول يواسي هوا ع عسد وكت علس وو ن نيترسكب :ناطلسو

 نس ٍديرملاو قن هلل مز ركؤلل عدم بحزب ع نه :لكو تقبزلا
 ظ باطلا مال ماد | ركل نط مليتيوب او مساو ىتبلك
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 ٠

 ا ه - .طوج] بطلا قاع تلون ام هلع ليج _وحن ا ىتليؤ متع « وز )

 ب تون 2

: 0 

0 2 



 : 5 ىا [مسىا . ب لاب اروح مطل اونا ن («

 00 ا تام 0 افر ذهالا لّمثالو
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 ني وك( ناخب نوم ابطوسو بويا راسو ابصخوابلصروا اي و
 موا ايدو تاووسو يلا هيلعقلا ثاركلا نابضق ط ايسلاو ىلا

 كنطاسف امو عع ل ورب ال ررظب طاوساال ١ ةرادو هيف ططخ ةرماكد/ْو
 © اهضد طويساو١ وس تصلخت لح ةايوسىسئب
 ميم ورشا كاش كهدويشعت تاتو
 ةحوشملا تفكير فو ام يجاولاو سودْفل او سيورّولاب
 رو و طيري اكس نار نعص كمل انيل ط_سولا قصير عت بيذلا
 ةطخحمو الكونت طخ مصور ابر 70م4 تدك 20
 مكد لح او هجازمقر١ بارشلاو / عرفك ل شكد عن الشم (طوحسبو اع
 و دم ابو امنيءصق غلب موسلا ةبربعبل او الاغا سلابو
 رح اوددم دعاتيو هعبس ان كيو يف تهل ىو ردقلا
 اياب 7 هوناطلاو حاس نالذ و هالم انال او سييرعلاى ١ د اح

 0-5 او بو امل |نمللاو تعرل هانا
 0 انكوا ابح بيصن ع ساو اهرؤربم هن لبالا ذخ ارد
 ٠ بيض دنع عضوب ديوك بكل يم او بهرطخا السنا هل
 نايرشثا ايدو ا عينلانم ب طحوشلاو لج مشل ا/ضرالا
 نابرس ءىبن هنو عشف لبج ا ليَ ذأ اياب انم مركب نسج مسالا فلك دج او
 5 :طح اشلاو اوم لبوطلاو تيوظساط ل ةلز ظطإو تعرقل دو

 طصاوسر ١





 اشيل اورانز نب ترلاوعا عدل اعجب ةيصخلوطل !طولاروعصمو
 و طلاس طال هنزل ومالا هلع طسصخنلا تيري
 0000 ناطوتسو طسزم طر شاورو نايط اك ط اينو

 عل حا عجم تال بوشم ان مدضمو وذ مة صت لولو حلا
 تتراوح ماوه صم 0 برت وج د اوس يف بئ»و روحا

 عينا موس اهلا من اطمشلاو اهؤالاوس ىقانرلا طييُسَرن اطو .ىبط
 تالويلا نباو يشم ناو نسالنالا اننصجر برك ريشو مصتل نموا انْ
 نيريحا فل طماكدو ضم اكوهوا بالكن ب دنا دهعف ادالرب قبو ناو
 رابط امم اهبط شاودر وسو اا مسي ءاش هروتو ثدوملا ىدرطغلا
 ل طش سوم سانلار ولاول طولبمشلاو ايلناوش اا
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 رتب ١ ايم | اف ثععر.اهسو ١ نام مولا ١فر د
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 تايروعاس لوبي مكر هند مع صام ير لاا

 ١ «دو) ١م وو ده)ر لا نم العم اي رونشلو
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 :ةننحو تتكك طاطوهو قمل هوطلا اطلا
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 [ناض قلذإئبل يللا ملا طمنمل ا طنطنعدلوباح طنعاو تابشلا لوز
 طيرع قنملالوط لع طرعلا تنال الاي ايل ثيابام اهب دال
 0 "هين اهروكيتاوج ماب ونتوب ناجم عربا 1 و

 تطامو تلا جالا قنمل اد سارلال يوطلا طرعال او تلكيعم# تيم
َتطاّع'و تطرعبو تطوعبو نظوعتو طيعت ةالاو قانا

 ليفس 2 

 رام

 ليك



 هونك ]. طوعو علزل طمع 0 هوم بك نم 1
 0 او مخل اص 20
 ازيحم نا لي اع اتعادوو ةرزئاام 7

 ليش يرسم ماسلا 0 ا بزب لد ا
 وم ير ساهرا ناب ليما ناسا
 يلعلا هنغوا وراسل نعام «ىداني :لكو أهي اصنو ذ١ نمقرلا ناينغلا
 منير داب هغمل طرصب هم طعطح هند نامت اعتق يوجين او

 ا | ظني تيل تسحب طبطيب شكلا
 ىحاهتيرط» 0 ف ليرعبت رول نادر
 م عريف - را عادتك دز اهيزدا لزم عن سمس ٌضلاب رطيغلاو كبت تو
 مطرع رد 0 4152+

 بيو كك ط نع نم 0م ادعم اصزعلوّحتالا نراع ين وعكو رعيسو
 اهيلع طرخت لزم ]نمو ) طبتعل ١ كلاستيو ١ اطسه ال اطرعرب هللا ثيوخم لا
 تاليعلا ١ تماو ىح ايو ارطم م او يسلاو رم ادا ةياولالع لجرلا طع لو
 قو تلا طعم زمر و ةدح صارم ال قو يع ثثلو ضلال

 لبقناب مرنم عنلا انه طبخلالع مايو ىاادروش كور
 6 ا دعت نوكيت تحلب يه

 (قيشبالا نم لمبسو سكك جةرحاو هزانحا» هسقلحرو) ىاعلائ لاش ىنهوزلا بلا مايو اه ل يل ءةرسا تاْضبَعل)
 تنطر اهافرط ععتوم دوم هبوتسم ا هخيس/ولاو | نيطملا صرالاو تمل اء
 دمحاو اهذلكوا مويلو عد اطبخلاو م او مويرلو ععردلا طيبعو حي درع خبل
 > مط ان زعل اما طابشغال ام ىطملا جاد رت طم اينو
 مظ عسل ناماب نامرل ١ انهانعمو مطاززعا باوضلاو نحو ا ىسلؤم الار
 تم اص مب انلاوررره |اطرطأع ططود سعبلا او ىسطخع طوبو طعن ءاملا

 روبل دعم بو | الظزعلا باهل اطذلاو «ونخ ١و وبذل اازكو
 نمةيّصبوا عضال م ابو اهب نحاولا ىجحال ١ نوطب دوس توطبلاو
 مهر لول ىجاولا تح :00!لاتسلا طعع اطعلاو جت دع رججلاو ل يللا هاوس
 دّيشإو تّيوصروهلاَو طغطنتل اوما تلعرجلا راو يصا#

 ٌعرضص احان وو نالأيو اهيحونير معانل ل + او بلع بلع مونلاو ا
 ٌبوص بر افد تدوص باح هل 0 و

 نليسلا ا ع ١ ,طبطعلا ليررر
 صل ومال |ظعامرطيطخعو طم وطغو حلا طم طع ر كد بدوا
 او بوصلا هو ]مر ةلاعل 'ررسكلاب طل طغلاو_ل لمعلا
 ف ع . لل تتوص]زرطغتلاو طالاتلا ىو للا

 جب



 7س

 هلغدو هنف باوّصلا هبجحو تورعت لاو ىتنسل اد بعت نأ - هلغلا
 غل ابا سهم ا قاتلاب تلعو قطنلإب ص اخوا عززعو تبا | ن عومكح

 رسمك انطالولاو ءطلاغبو ف طلغب مالكذا صلان طولغالاو ءروبصل
 ا الا نعو داعم هيا غو تطلغو كاقيذنا ظيلغتلاو طلطل ذك
 اق اهرطب ةيعللاو اهراشب ل بو اعلاو هوس ١ عسو ب ضكس انا طع
 ممر «و ماد طزعاو انبخ لع اطنعأسو و ارحيو رجييزلاو هرشب هعرجال او
 سم ند "يو ا قبس ام دع, قبرص م لحمل
 تما لهل الع ورعتو صن الن طل طلاب رغم تعد بمآ عد 0

 عىل ١مءقلا 3 امو زحل ١ ىرعل !ليوطلا

 ا اولا نايطمل او 1
 مطوعلاو رؤعلا نعؤ انك او هد طامعو تاطيعو طاونع)و
 ل ا "زال" ةرهولا
 اهب اروكحوا قدم د نرم مطل ابو نيو حن ضاع بل امو نط ص صران دو

 دوصل الد اذعل ارنوب ةدطو تو نزلا داعب او يظعتو | ّمللا لروغتلاو ١

 نول نا ّرما 1١ طعطنل اًمبو دع !طاغلاو اسماشت املا تاطاغت
 0 طونلو طيزعم ع طغت نعتلا تام أح

 0 ا أ ميرس ةعم افقي 1 ل عو

 | مانلاو فمؤشلاو هرقسوتس للا ايخ بص اكورب كرب نعبلاو دحاو باح
 اطر طزورصم ديعصي نوررك الطوغو لوريل تن |يجلاو بلل 95-5
 كرس لزملاو كو هعضتو مرو اطرعرم 21 جنو مهلعتو قبس ضل

 ّىح تى جلام .[خناو او هرم لوسرايل او راخص مل اون امال

 درولا)ا مصوصت رط ارث اطزو مرطرغب مولا ط زوو اهدعابطرف ١و (ىزلظ اهسنع
 0 طاول رم 0 2 الاص ع

 لرم او طرفا او مال سلروا !ا|جلاو
 1 ناو أ امال روما اديب
 مص رتملاءالاو عيججلا و دحاوش املاإا م دما كيدوعلابو ماّرب عوا قيرطو

 للا ىايزجب) دنول نو ريما مو انج رج حازم ىكمرعت امو هاومأل !زم محل |
 اما بايك ل ارثعلاو ديعبرسلا ةرسفلاو هلك رع هو ا ارمال او ادعالاو
 شعب تاني مان ١ نايلوك ناطر انلاو:لوبو ميلا قبسبزم ابح١ ةدع اعيش وكب

 الا رتل اتاي ف سالو ةقزو تل طرو هرسشم أ جاع
 تااليزع ناو موهزع طز فحم حرسو مرتنو لَن انفو لسرا الوسير هاو
0 
 عرس ىلا عاننو رم تلي ولاب باحكتسا او الاب لبمت او دفا زواج ق يطب



 4 مك همو زحاوشلاو عرشبو ىمسي_:ز ةلوو يلا تّعب انسوا طرتعلا 0
 0 ون تم اذا  اسحا طرغب اكوهو هدارا نم
 او اب لهو بعص يضزعو ئهيج طرق ليد نيبو مسالا ضلابو مور
 ساب وو ايلا تولت .تدومدّومو ١ نانلاو نوكوّرم تودوشمو ا نوطزوم
 55 اذه ملكتو هئباسو ذداصو هاّنلا طرامتوارهدحال تورداجحم ى اعلا

 ساك طرسنهلا مجالس ءرلو تاهئظارلو طزماو ءلكت عبسو ١ َتاَتْكك
 اه ان ىلا رد عل امم ل5 ةروكلا] ه١ عتب ضان ط للا سعلاوزوطظلا التو
 0 2001 اول مج ع نمو وارسل او ص اعلا: ربوع
 ألا طفال اطقلا طيبصُمل !ايطرالا نوليالو يضغت ١و رمل١ طشملا
 عاج او نهرل اوزع تاوصال ١ افي اال نرالا رلى حو خي ىطوطفلا
 ءر وكاواع جفنرتر ناطسلمو نوطسلو مزغي "مالو راكتو ١ لس ايتوطنو
 اماابمر توا ابرج لاو ببصشل ١ ةنو واول اب وعرل ! لاح ل وف واحلي و ءاشل
 لك: اهيل! "لرع طلخلاو نع سه عمم رع]ملاو عسل ةبسشنل ذو _داجإع

 دحولاامط كر راموا دزسلانء بلح باس د مل | عرس اوشا و و 00
 ديجي + عي عال فهم جنو هوب 2ك + ٠

 بياعيولعضلاب ميطرعلا باتي بسنتريلاو ارو ص ه]هارسكلابو كويبوشل
 يمطر ١ برام منو اببوشو و سقداو طبل جدو ىطابقو طاق رسكتو يو سب
 ىطيبعلو طرتفلاو طايصلاو د اسنعل له ١ عمج ى ار نمو سم شن اك يح انو مارا
 قرح طيبعلاو ني يدب وسو ندو اق ب ىطيبعلاو نمي ادد شنو نوعان عد
 طم اس اببحاو ٍدبوشلا بضلا لج عل ١ يطعم هبجول ضو نفطانل١
 عنكرس اننا طخمو طق !ءالوخو البو اطيح ىعو عزعو عنك اهلا ليه
 نمزو ددوُد مزقو ص اك طرحت بطرد م اعو نإتلِلق امرصب اوطخ او ١ وطعو
 مضلاءزو ملا و ميّملتلا ل منا ١و هيارع لوك الا ىطل او طحاوت م طخ [و
 ء س انف ئ اعطاء ناطخت وهو ىحولا لاشي نس ماع نبذ اطنخ و تن
 مهب اص١ موعلاو لزنبمبو عم اح يدم !و ارجو داكبال سرك بك ل او
 | فرجت كثزركلا نم عون كلاب طرتعل ١ نامت اصاصرال هداو للا
 فجر وبكلا كسراف ايزي ]جا اال رمطرل ل تن ابن مهل ادو هويام ا ثارلم
 يلوم او ا فنشلاو عرضلاو ىصلا بيرو رانلا .لعشو جاحد هنا دنع

 طعكح طقم راحو هدزمك طرنو طورمو طارمو طارف) حن دال وتس و:
 سب نكسلاب علو ديلول ١ نب ملاخ رس ماشولا طرتل او دو طرف تهاؤ
 بسن | :لعم ن امر سيبتلل نولي نا هنيعيو زرت دطرتعلاو سم١ نب :تواعت

 طرقكر ويلا ىطق اطيرقن ثاركلا طرفو طزماومزو حرتفك طرف هو كذا
 احلا لمع ١سرملاو طّرمل ١ اهبل ١ مراح او ايلاق هاطع١ ىلع



 وول لعسو 7 انصملا باتلكو قرح |ام زم عزب عارسلاو لل! جر طرتع انْياذا ١
 زعل هلعشو ( انبصملا باتلكو قرح !ام نص عرب عارسلاو ريل يطع امياذا ارو ١
 1 طررتو طيرثو طر هونحا مهو بالك ب نم نوطب ضلإر ْ

 ميز و تلي اهرشكب طاررملاو طارعلاو هردكك شرف زكو لمالا نم بط يضبلو
 ع ا عبر لب اللاب

 مقاوم ىط ورعلاو صل اور سكلإم طاطزتلا و ُضلإب ناطرتمل اف به اولاو مسيل !مئلل ١
 طئراملاو لحرفل يل ولاك مرسمل نحال ١ 17 ا ارو نات او يح درع
 || طقنرفاو عاجبانم بو طمرملالىثلا ف طم ر هلا ىرجرلا طير ملام
 شلتسلا النه طئئدرتعلاو داسفلارزعايرطم تعجب نعلاو عنج او صيرتن
 ةيطمرّفوهووطخ ا ةءراّممو مبامكل١ َدكد هطمرزفلا مدا بّصْعلانم

 || ميشِم ناءرلاف اصل ركل مرجالاو لعج ا جورحو رومصعك طومرفلاو [بجزك
 نا. طصرعلاو ضعنو ب ضع طمرفاو طمرف دحاولا ]مح طمارعلاو ىرثلا د
 دو اصلان لدعلاسكلار طسسسملا بارلازم نمت ل اك نيحانح لا كك ذر سلا

 ط انضالاك طسضيو طن عيج او دحاول انو ىوتسمل دعل افا ضوبصولا ||
 فيبرملارنهو هْيِف اضوتبروو عاص ضن عس لادلمو بيصتلاو 41و.
 اهاعب مدح دارا ف ئلذ جي ارسل او طمتعلا يحاصالا اهقسل اءذس انعابستلا عا |

 روّللو ىّسسل نم ةصخناو حب ارسلاب مسار عم وقتو د اصيعرهرزنو مضرو
 انح ديكذل عت انروم قعر كدنه دوك مضل ابو زوكدذو نزل او قزررلاو
 تلكلاو ئءذلو رون ءاءولا و تماكزتشلاو م اكرللو ايون مدرلاوحو دولا و ضعف
 مي اول !١ لحرف باصس او ططسسصم الرش نع قنعل ١ ةبوسبب تجب ّملابو هاو
 تسسلم اش برو ججوعهاطسشت ل حرو لا فاوإو طوس عسل ,ماطع تطشن
 1 ب وك ع نورا ةكاام ا ع
 نيطنطضربل ب عابساو روم شل ١و يحل نكل دعو ر اص اطو سو جعلاد اطر طردت
 مع اعلاو هللا بوق نيرجن تاطشعلاو قا ّضل'و كي ورغم طرسملاب ثورعلا

 ةايرتج ذا اسإو قرن نمي 84 حاج سيلا وجب كلان ومع ||
 هوو نصخ ه دورس نظنط سو بذح] زمر محّضلاب نوطسشو سلرنالاب
 0 م 0 ديو داش نال بيطتطسا شي

 ادحا ةروس عاتتراو ايطدزوب مسورلاب ى متنوع [َسلاْ] ارش إزم اينو مورلا
 ْ ل زمان وود ةسالاع وعاش اهيل طعس اهنيك راع 0
 قبو به درع رك بدي كرحا هنو ١ سرا يلعو ساخ نم سرو مسا كو
 ناطسّملاوابرزناب نيطرطست هروصوقو اهل رشم الا هرب عب اصا ين
 0 ا ١ ط اسف ال اوريَعَتلا طبسعتلادرابعلا

 ط تلا رط)الر اهم نين لحرل ا طيشو طرتس لجرو بوسلاف هوهيشقا
 .طاشيتف ىو ١ طخ تلا تطستناو اصملاب بضلاو فشكلاو ليشنلا

 و

 ركو اىزتملا/ر مشلازمدىجلا ب صفلاو طاطسم ال الر رحل ال نلضو هطدوا



 اال ورع ايدام هطز لعل طع طمد , انطق رو

 اطتقو ط الفاو نوططمر نوط .لرع ءمططمورعشل د طقلرو ىمح ا
 توطو  ءارع ءهططمورعشلا طضو .هم ال١ بلع تناللا طق يطع دك طول ١و
 وعشلا طلق املاو:عطوطيبو طفو طاقوإت ضلاباطوطمو لق مضلاب طقو ازد
 صوص هرل١ ئعب ةر رق ددّسم طدو نافنيكو يْمءطُم ّتارابو ىطاقلا
 طقض بجؤمب تناكا إو. تقركزم غطلا [يفو١ نازل ارم صم يذوا: ضالإ
 لاطيبافولا نودوإ سو ىنلب_ر عب لعفرمسا نافذ ١و ىطتو الور ايونم طر نعل
 مرد ءزد١ دبع طو لومننيرزمو قف افك طضو كانكو ' نعك دطفئ لاهرو يطع

 قووترد هللا دبكزظف لؤهيد امل بصننيو مرو نونل !لخٍدئرَو اهه نوسصست
 وبلا ازهالاتو ابب نورتو ءنودوم اليل ا نولرب مر هدلا درع طق بعوملا

 نامرلا ون تدر 1١١ او هر هيد ولو ديز بسجو مهلع باوصلاوهو
 انها اررزعام ايزجاف طْمث .كللق ن اع طر لم تيادامدونع ع ايبا وفن
 طف اذه نلمدامو موبلا طم انه ١ تلعام ثرسكل صو نلا رديقل ناغطو
 هوفر ودننخح اطل ةيوصسد ةددشساطل كلم طض | ذهابطم كاعتوا طيلعالو
 لكم عضاوم و نرو نم طو هلع ا« لوعن زماعلاو اًنض امي نلاب صّسخو ريغ اطلا
 .بجب !نياصوبو طعن اهبِلصة كلص)و طابو ككاو انس تيل ١ دعي اج كراخلا
 فاع وح امو فو لاك مل دهاوسلا و. كلام نبا تين او طم اذ هلق اصوخ دوو
 ماطتقو اضونخ القئو امو زج انني مادطو ةريعالا لاو هاه يربك
 بار كو نولاو بيصنلارسكلابو نقي و طول ١ ذاعو طل !و ىبح ماطشك
 رسملاب ]و طعلاو لمد لازخعاسلاو ءطظقو طاطو(روتسلاو يلوم جمس املا
 تانا !!- ]ل ةطوومراغصوا درلاوا ]يمل ١ مظعلا عب ايل اواراهصلاطللا

 رواطغل ع طويظفو مررسط اًوظف بدو مسار بكر طوط دو اصرحرو تبوص َةاطقلاو
 نجح تن اه ثول هزحال ! عضاوم (يهصن ن ا رطعلاو طي طفلاو طاوطملاو
 نيلاي جور ال او ءارهرسلو نياق انعل ١ دا طيعطتتم هرادو ز ذنم لا نب ناهنلا
 فىردلا لاثلاب اكو مِقفت ف ب اعارحوا اميطم اعيطم طم لو لي تاهو
 تملا ف اجالعاورعشلا ةد ومحو ديرشلاو بازل اور ادبو بطرح

 رورح طوظّملاو ءطعأحاطم طم انارخت زم جوز ! فرحو ,طيطتملا# |

 بهذ دالبلا هنو عرساووطنابير اقيبزم ىح ذي طوطولاو سبكلا تيدا
 | عملا مولا ابل [ضنوفب مورعمل !نعصل !نذف انلانعجرسارلا طْوِطَمل او
 زال ايميعلا ةرشبو بضضغلاو عضللاو نيج او طرعقشل اه يصل )و رشا
 مم اعلا مشو درطلاو تقلل و طيعقتن اب ِدبرَشلا نوسلاو عريبكلاءاشلاو
 مبكي طقم بماوطلب فينع اوس باتلكو ب اعط امل جرو ىسبيلاو
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 ىتلارول١طمانلاو هعيواو هسل حلوشلاو :طوش ادم لافعلاو لح

 رتيعك ايل هلك !ل يسم َءرّيع دوش اف ط وشمال او لجو ءام روب كير دوبصلو ىلعشت ١ رقوأمل دوعب نا عزمى اسنن ننحقبئلا لب المو صولا :ضيبإا يصل ن١ لسرسارلا باصااام ريننعلا طن لي طشلاو اسن تووم ادن شنت نهولا سوئلاو اعبر الحابلكى ١ ارضك
 لوصلو دزكو لولا انزم محبو رسكبو ط | شف سو لبا كم ا نم لو داون فكزكو ءةرسسو :ن/ر ظع 2٠١ تفيرطإ زم ط ششي طش ام :ىرطو لل
 فوزا دلما طششناو ترس اشرس ُفاثلاو اهز اح َةْر املا طدتنبو لك نوح ]حلاو نانسالاب معزتنا ىعزلا لام او اهرشَم ركمتسلا طب شقت او انسكع
 يا 1 عصبلان اراد ١ 00 ىئب لعرو ىعب 0 اير عتعاو

 تئارنلا طبطنل 0 ع 2 هر دوا ضلطَشنلاو السر اصغ "دب ف ويزم طب عجرس يح اقم لع



 برا ١داعش او سمّمم ا!ظرالاو ابرهو ديعبلاو

 1 ا
 دعابت طنطتنو هقهوشلا» تدعبزصرالاو مفسوعإب طنطنو طاطن م
 لبجو ئ ال باصل طعان هيعباطت يعو بهذ طن ضرالاو طظنو

 أ انه نو ن اروح نم أطول درع نب ةعيجر بقل بو امني
 ناوصْسٍمللا اوعط اتلاو ادصل نو: ١ نيضن اعل 'واضيا طعان امن

 ممقثو و لق ب ةالاو.سلا :و١هراضعلاو  اهضد تولبو انضد نولكأاش

7 0 
 وعلا ا لد ضربال ١ منسحاو واط وا 4 ةئوورو_ردبكلاب

 ا 0 عسل د باع

 ظفنمو طبت تلو او ريل و كررو ا محزعلو ريو ل متلاو لم ا
 000 تو |طرنو اطؤتو اطل حرا دا دا
 اهفناب ترن اطيغنر نعلاو طزونتلا ابضع ٌفرحاو تضع طمس طذنو لهلا

 تعَتْنوَر! م موفي الإ مولتن الفرو تموتصلاو تليررّفلاو تسطكو)١

 01 نتن / اوبس طنعنت قلاع لوم انلل عاشت اوا هوعاملا هطند ان او

 سا طبفاتلاو امر و اعبرس تضِخغبرم يمرر مسَص ايا اراها بيب زءادون:طغنو
 انوي ربعل تطغن ١ برملا طل/ذ لمس ١ كوبل رانل ١2 معْلَلَد ر]ج ارعشس

 مسألاو ارد ايفو تأ اعف رس 83 4 1757
 دورنا  طهنو ماليل نم طال نسر تاتو صل 2, اانيطئنلا

 اوطْو انلاو ىشرعب اس نخارمل) اد: ككدكر اس ؟لياا ومنع

 تنم بو اان شاف ةرايظ كوم حان مطتغدو «بئول ١و م
 يح تثوص بؤنو دحاو ريما ةعاجو سلام ئنلاو او ءفيرلاو لو سلا
 منابع ليما | يطال )نم و رطنبو يل اذ ب بسنلا طامو اان ج2 دومملاراع
 0 لالا طيمتلا واه رلاب هاو بزلو عوابلا تنل نككلادبعربا

 وهنا هروشم الباوي بضتص ئلعلاو تبرهن ارلاو قلعت طاتناو هيلع اين
 املا نمو برقع ذق رسب ناكوزو داوذلا بانل طاشلاو قيل اعلا

 هر ازعل عم نب هول او سوعلا نم 1 ا

 تا 0 ءداوشإك
 وى

 010 لت

 تكرعرب ديسلو بالولا ط انو ,ا!ايط ابن عطقي اهيعس نيك طارق نمرمو
 اسمو نيأوع نيب ةودلملا طونلاداضمق نم نمر و ارح لا بار نم اهو ان

 هنو طابو طاوناهوحيرملا ايزي ورغصلا لَا ددصلا ؟ىميئشنمى لع
 درو لص 22م١ امو بنبأ كلتا ذ١ تع تنك الىآ ليم درفربحبلا يس ازا. اكلا

9 
 ا

1 
0 



 باث د داص !١ .طاناو مطب ة”ةدنعوا هنع افراو سعب ارزع وار دّصلاو

 ةسلقب او: اهندباو ماخازع عنسإلا عضوملاو اَيرطلاوا عرطشا يزكي صزلاو
 ّيدوعلا نم قلوب ام طاوشل اول غلاو رئحلاو ممل او علا تاني تو نمي
 -_لخو مونلابو ىلعم م دوش ادئو دهنلا نوا ان ا ل اس قم اذههو هب سر

 دقو يلعركل يا د اهلا عم لسربس عبلا سكك يذل وع هو !لدط دو مس
 رسال مضت مول اوم رك اك طوشلاو د وه ط |شن ام انالو عرض تالف طانشتلمو
 لاكي رش نهرلا ةروراتكم يع ميدو 3 ل نم |طويخو ربرياطو لولا

 معمل رلاب مطض ابره ديل ارلقثا اطيسونت نر اطونمو اهي نحاول ا طونملا
 >ه ط ان اكد مباطنب طنب طانولجالاو| ةزانجحلاوا تولا طْسل ادئعط
 طال جي اواولاو مواز دعوكرومناط )و و اولا ] تلصو
 ظطولو دعبك طيبالا كلم لطدو انزع سرا عضوملالضصرالا نمو رالا حل نم

 تعض مل اطنوو كغ اطدوو ايتن :لطابوو ابو ثاعلا ضنو >وقأ

 هطنحو هررو نم عفمو هلعوك, روو فيحشللا او ابو او سمس ا طر اولااو
 + .رعوأ لع جو رثث ١ طزؤاو: فضح د تكي اجزعوأ يح لخرفملاو للحب 247

 | دقلاوط وحونوبؤ ئعل ط طودتو هضانبو هواوس ىوتساو) ريك وتضوا
 ى جرب ناو لاعنلا ومحو ررانلاوا تدخلا نعطلاو كلوضَرل او عاش الا
 5 ةفو مب ايؤن الو انت فرسان ترصل او ىرخارسنحو هرم عببلا
 ر سعت م ا]ؤو رككملاو ضم اغكو تسال اءطرول الخارلا_ر سك اب طونحوم

 قدوطالن طمزصر او صلختتالعر علا او معن رع ورلاو لجولاو نع ّن اهلا
 "رج او امو طروك اربع سكخالما تزن و از هاقلا طرواو طارو2سبلاو ان 1

 كّبيرارمآلاو طرودساو ءقدخيى ح بصري هفلح مط عجل !ق نعال |
 تسير مي ا يرّض)ا ف باتنكط ارول ١و بو نع ظروبو دص حر ليس ان

 ثفوصم ا اهاري الليل ما نرسم ةنههو ةسوا ىرنهلعا أبر يبجي ناو مسلمو !توتس
 ىنع تسيلوا هقدص نالفدنع قرصا مثرح١ كوقب ناوهوا اووي نار١
 .طساواراخالٌد عىا اطسو ملالعج كزكو لرع) ىثرك نانسي ولا ددع
 ©اج ا اهطتخا اعلا. »عني يوافوصماركذم طساور «دقمدطس او وروما
 يشن نال بفالوا ءاسرق ناكصفوهو ااضرا بصشل ١ طساو أاقيو نتن
 وماني نوم وو امل هن يفجع ست نراك ار طش او كن ال لغاشم لشم امر دلملا»
 كالذزف نواس و عضر نفوس اوان لوقيثوطرشل صن روسلاى (رعل ا نمي
 دمك نير وع انزم غاسب هور تكو اوي كم بو نط سناو و تولغ اهني اواي
 د ىبإإ ط ماو اعز اقبو سوط ب اببكو ف | لا ١ تلومم نب م سبو يقارب | ى

 لولا ن كيسكزخا اهرؤدو بلجك 0و نصرطعلا ثبرعمإ ا طاع اول ١ نكسح لانسر
 ءلوابهو ثيدو ار لعمل! ع ندر ارم لصد تول صول ان ن اتيزَمو رودالل بنو
 لزذبو لزوصلاو مسْرولا ندب لزضو نيلاب هر لراغبي سعرجل اوبا اس يري

 قبوصحور ايلا, تو تاني دح/ فون تيرساؤز اردو سل ورق

 هطلاا اخ



 7770 7 ١ تيب مّمعلاه س (ف 8 11 2و ىرسلا

 دعوكملطسوم بابا طولا ةبقملا نود يدل ايبا رانيا
 .اييسن مرطسيو / ىف مرض طرسووفو مطسوكوهطسو سلد ٌهطسو اطسبو
 تت ويب نم تب روبصلو ناص ايلا ندب طسوتل ١ طيسؤلاو الك معبر ار

 ا اسر ىلع لل او ءانالا ١ هلت :ئانلاو اهرعص اوهو زرمشل |١
 :كوطسوو د اركادد 3 ناطسوو نسل ادسد امون زدعبر ارك ىلاد ديالو
 تنالسا ذ از مطسو ال فرط نإب ا ”لعيشلا طسوو عطس !و ءرا ةولبح
 ث اكسالابف مكابنمو رجا تتاكانذاغ سلخ اك تصسوه اضايهو ١ اًنرظ نإ
 0 ا عضوم] كو ا طم
 ليزتسلاو هر جاوا ةااسلا روع اصاقا ع 110111
 لاس الع مالدي طتس طسولا ع للعجو ١ نإنصر معطم البزنت ءطسوو
 ءطسو ْ نا ان مك تبل اعسومو لك درئاو ديب با سول ا ذخر
 نم بذور شاف او ىطاوطولال نابجل[!فيعضلا طأ وطول ١ مام
 ظ 0 و ولك بيز اقبورلاو حابصضلاو لابج لا نطاطخ
 د هراغنصوصل اطوطونو نامبالار لوتمل يفمنعل' تائيضن رطوطول و
 اع 0 :وصالار رحال ادرولا ل قلملاو ركب اولا
 0 ميال سلا لقيه هطئوو نبع 'اطلابو لح
 و ىساف ءمونر اط نمطيمولاو مقلتا ناو نيللاو دهس
 0 ور عبي ل بجو ١ ظاغ ن قزوحو انزحو ا.اضلتشم
 رس رهيجارب "مبتور نال طقوتسا دثو نو كان

 0 0 ساو : ءرسرل لع ِ بس لاو نوح ان مم 7 0 0 هوس (1 !نما |
 10 0 ل ولا رثكر اح الف 0 /

 8-3 0 ا
 2 لام ايو علا نزل انو ل لا طهولا» طاع
 ةبشط ل ارشح سلا فلا الع سوضم ناك و نمل اما رم لع ثيد اطلب
 0 او هدررتم١ شرغلاو باغ نطل طه وثو تامومأل! طاهو الو
 و 2و١ هوكي (يف دعو او

 ره ولا طبع لزنا عنك صو ال فا طل
 ا رشمو دعس مزال خر ا, لد اذكتلبو عضانةلو طور ايري
 ةدوم تارسلب طرسرلاو دول 1و طايبهلاو طبه قا طهر شت انوه

 تموم اانا توم ١(١ لويس اك تصب توصنو يلجرب لع ع ادي اطأبلا

 دطرعم او مرال امد ورم ا دوبعلو طخح ا طبقت و نصر او اذرلوأ هنت هاشم ابو

 هيرو نعط ميمو منصوع طر فطر شلا ث عويولاو ناصّملا طيمملاو اء م لمزام
 | رسل مطرشلاد مطورشو طاها( ئسمرسللاب 2 و ءقابو فدضتس العلا 2و

 ا



 قضواهبمط درر مربَكلا ينل او لوما ازحولاو يعدو لوا اك لوزن :
 طم ايان اير انيووحرلا ل قبصل رهلاو بروك طره نابل وجال

 لعامل اةرسو ايوص .مولعمملا و بيزلا طبالعز طه اطقلاو لمصوو روصلااشلالجلا الاب بساتاركفا ناّرضب امط حلا لف غو ضو
 هكر طمم و سلاوجن .ز نوكتلاولع :يئبم فاَتلاو اهلءارسكب طقم ش

 فاو ريان طلو نما عم او ناعم 'قنرتسلا طل اعل هنايولا ةيرس
 "ا هغجوا هذخ١ طضن

 لطايض مرت وي ا ءزخا ال 'ولكاو لابد ْ
 دورا والام ليدنصل لقدر ره له باوّصلاوا همجوا هزخ)
 طبصو طبيه و اطيه طبي لاذ 20 م اول اه

 سخكلا ضمد ِ رو ع عاملا 3
 طيب اشو ار :ذارلما تييرلا رونو | كلف وجدي رعي تلوح اعابو

 فن انكم ءطل ترزحا لذ ل ل اهرب طعبايو اطيعيت طونو رب

 ا توا وقاام سب طيرسولا سوبانلاو طبخ سوم املا
 يي اا ه١ ضد هع

 0 نيج سم نع ليوا
 م هل !ظضيول !هنخالاط ء”امسبأل !واولام- او
 طرطظبو ظردع ظبي طوو ببزلل اه ابريل هر انوا حولا ظبي املا
 دب اصول لا َءايسنرسكلاب ناملغسب نايطتسس ةاس و شس طبر )و مان نيس
 صال ارمي لو هرج مسي مس |عرلاو ليببل ا تريغو !ثورا فَي البوب لخ |

 نَم زب زئ ا انهافو ايرزتائاهرفو ١ ء[حارلاو ءّصشمص رد 35 ”و بلغ

 هه 01 00 امتيحو
 كاش ظاح رم ٍ

 لكيلا 'و تطعوا اي 0 ١ ضرحو كياعل او
 ريل اوال ظحام لاو لظنلا دوم طرب او عفص وسر فلغ غن

 0 1 حلا انوطائتلا

 و رقم وخسر وسلا عرسال ناديك الو
 1 هظل,ضنعلابو نعم 2نمسو امعو ارعمابح ةل ياطعنسو
 اعطاني خيتسوذل ١ قلذ عت او هديغنو مبظعلاوهو طا عج اك غل

 طمبجلاو متل لوما ظسيعيملا هرثأ ناضل جشم افنغل لخ ع ببره ظعح او ييضفلا نال دائم ا هظعح ا شد عنك ْ
 تيفو ن[لعار حالت لك امج !ودفيج ا نظ افحاو منيغسسل !زسلقوراللا

 ىّنكلا ساطزفو نيزك خ علاج لا نيطكط اجب تول ا اهش ولع حصا



 طاولحلاو لع 0 ايلا معجملا نط املج اك صح
 رس قا هس رتل اد لبطل ترمس

 10 نا 0 لعئو ننرلا
00 

 4 اييصلاو عونملا عومجا 1 | ناو لالا عسل
 0 مس ءاح اسما ل 0
 8 2 مل! رع ع ا سم دين لاتحا :لرح اطيح

 01 ل 1 ل 0 ىاتل
 0 ا ا وسال

 نيييض |: وظا خو طاح و (هرسمء .اطنحو لف الي خو لف احاو ظحا جللصغلاو

 يملا ان تظظ حمو دور ظوظك ءوظحو ظيظحو ظحلدرو نبضب
 حافخا ذ ر اص ظحاو ىبصلال خص دصاو نضع اظظخ ١و اطحم الاء
 الاخ طق اخو طبفحو مم هاعز لام او مررظتسا نإزفلاو هنسرخ :امل

 طف !هل اك ىشلاد لكرلا لظدنلاو هوت ا«راضبحب بطن !ليغ 5: لعروجل مدمل

 بل اع نصرال ف ابو تاويل ا هون دنع بررعتال (ئزل نسج ا يسال | نو
 توصخب نزلا“ لع رطغحلاو سقتسملا نكبلا قيرطلا طاح او ناس
 1 1 سا ا ل
 ائاو مج ابا نولر الو ظطفتحا ومبضتغ !ر ظفحا و بضغلاو
 0 ءىسنمتل "طفؤتحاو ظ انملا/م رادملا نعسرلاو مظاولا

 0 ا ظفحلاو ناذحالا
 ا ملظمح مخ اب باوصلاو |نزيهتنا حلا

 0 رهو سن احم لحرلا ظذح مق ١
 ودان ذاطتماددن اب 1

 هلدضاو قرعاو:زعسو دوزو
 70 0 5 11 ا
 3و د للا لاحو ١ عنل ضثطمعرلا دطلاو دش !١ ملا
 2211 200 2 ا
 1 ل رمل 1 قبلا تار 0
 عرس انة وظسل داو الا ظلارن او عدلا ديركلا بدحو نر عرس

 منع هدكرس قزز او عذ ارملا بم ائيككو ولم ا ب اود ازع درل اسم الو ئسسو

 04 >يو



 ظ ايعلرل١ نييسلا خبل خل وا عيرتسإ | !ىظسنح و ب
 ىلع دنا وسلا بانلا عمولة دل سانا ع ا
 ار يا ديرشلا
 اد داما بكسل بن هز لج لش

 قل ٌصرالا بش 2مم يد اق لشل اذه اعر

 دن اوإ سانابا ع ردو دولص نعت 5 تفطعت ءىحارل لع ترو و ل اينل إم اخادم ر بايئالل ل 1 اس 0 1

 ملف شد نيا[ تلسسصقت عورتمر مباع | وش لوا ناطعرلاو
 لح اعولاو طعنا لجرل و رق درطوا مع طش منوف موملاو يلع قشترمالا |
 ! ونيت اناللش 1 ياقاور تا تس وهل +. رات تطعن لو

 قورعو اع ةبشنحم ظ اشم قرسا ديوس دموص ىسمصرص) ب
 لي ”ةطشلاو دورّنلا ىلاوحجلاو قّمشملا دوعلاس ا/و مطشنا ج ل
 ى ايظعأ |ظظشساجو نذ ّدم ىعبلا ظّش او كوبل ايف مالخلا بز لعو
 ةخاو طلخلاو عنل الفيكل ار ازعل ريم اك اقلب ظَشلالص/سو اداوام
 مالكر ناضال اطبشيناو فنعل نو د كيو ثاثهساو البلت زلراهوشنا

 ظانْشإو 2671220 هل ا حم حا
 لايتم ثماذو ولم ات سكان نايطنش ةلماو نانا
 اكرر ناحدو دن ناجي ابق بان برنت اوشا هيك رك سحللا

 نالرثك تن اطسْلا اب اسم اظواشنو ةعاشملا او لخل | ةرشبو حاببصلاو سنا جو
 يبس دات ناطر توا تلم اكد ها هندرطاا تان و

 ع 1 نم ىشعتر رسام ظملطع ملا مطعما تسلم
 ّ كن ايلاو دعم جلا هنو داع ولت اع مزكرصلن ن اي او كويلاو يضع
 هي“ سمار ل اظعل او دس اعملا دلياعلااو اهسنعت نم نم وت تشو اهيذ تلح

 70 و مطاعل او بيرو ةدشلاو مّفيشملاو رحو اكل ١ ةرشد
 مين اثل | لّو امض ب اوصلاو ١ نسعي وصو )و ىئيصرتم الى )
 0 8 000 لواط منغني ثنا وفنان

 ثئئاطلا 00 0 درو هرتو لرعو مسبح

 2 عمو ةرعتملا ىذ ل الاه موقعت تناك
 ١ 0 د ةددش ايتو فوزا شيع ثوظأ مين

 0 سوس تلاد دبنو نمعا نآالأث ”ود دّتسْر_رسغدو

 ١ ر يوتا ناونصكن جالناو ل هاك ١لمكاعتلاو
 0 0-0-0 امضرسكلا ب تايطنن 7



 هن سلخ ببر هوُنعب . نب: هفوع ب ضلو نانسالا
 7 2س كاطع مت رباارو ديلا نص جي ان
 ١ اطزركزم نا بيكن و يبت رو الكم عيس !رلظنعو بابْسلا ل واد اخ ا

 او ىلع َن درشلاررعلا قال 'نسعلا ل طفلا 10 ذا
 نترك ]تاغ اهل و هب ضو مرككلعشلا او زل ادنص :فلو_ر سلا
 حل ذك لاول نحر وللا اهب لن ظلغاو نت ازصرال !طااغلاو
 ملظلغ ازربو يم ا ان مزح. لاغتساو ,لبسلا تللغ ع نكمل وكل ليتل
 كوعبراو زد نونالثو رح نوت الث لخعلظلغم ا ّبرلاو ادع ءظلافمو
00 
 را او برككلا ظنؤفلاو هو هرهيخ ل غرعب
 الرو هوز جب جيب لحل معتبر سل ساكو كعلم
 مدعل ةرما كاع ىكسإو ارسلبو هيظ ةاعبو ظَّسع ب ىظفغو فزيشحا
 طفت طرعو 11 تروسوا قدشاواهبضعلا له هل١
 0 ا 0 اغاو
 مص ىد نه يرهرصم نس د ١نئووسشس
 ا 1 0 لفل 2 املا ل مف اج وس

 د يي ان طؤلاور سكك بان طول اورظ اظزلا نيبظف هو
 نع الواو ثيل و دامت تلال اطمن 1 / ليا لو خل اور ردع ءظتفاو رظفرت هذ افلا كنزتب ءرصتوب

 رَقتو ضضن بف زيو ريدا د نحل نم «ظطاظف كاف 000
 ناب لوطا ا اذك ع اناقانرالوم ظن | ار طفو

 الهه رت كتسمسص اَعف مستن او 5| او سعت ض انو هثلا ظافاو

 ل توتا بس ل ماكو فوط للزطو لمس ناشد تلا
 هالشكو منتج 0000 و١١ سلا قرو <
 هئب أنم اذبال عم ئمرحو ى عك فرو شبلو ب عبصوا عبو لو هوم مداور عب ا
 ظرتفلا لط تاحْرْخ خرا عالجو مد انزع امو 0 0
 هبئرج ى اصلا اظّرملاروسر أ 2 ١بووي و ا تارا اقناعجر لم
 0 ا يم ف لخقلا نازي هلا ضيع ان مِرلن جزم
 نن اطروو نيلابةريزكو ) هل هلع ظرف ردو ىاهص د ال بكا نسر ظرفو انس

 داضل مل لاقل رتظرقو مح دوا وس بن يلو دبي نصح

 ناصاَمَتب امو لط ريدا قج يجوصر ناشالا عم ظررعتلاو ٍن اوه دعرو ادس حرتعلو
 فبما طرملا ظبمل ا ىئعهت ظوملا بلع قد اياد ا ميبحاض] كدي 0 رلإ
 أ اينو هرم انو وبن طابا يمس وكن( نم

 دب اوما نالملان موملاو هرحدتش اسوي ل انرورهتلا نم ةرهاشم عل ازم وا



 و بمرق نمل فو الهو و بي اهصلا نإ ولن مال ل تس لغييعتنلال باو دعتسمر لت طظرمملا او اوطبقتو اوطيغل اط
 6 سا طبخ فافازؤ لب
 اننا طنلان ىسشنلا قرط تح الم مامألا لكم اعلتل ةلضازم بهي ىبرنطرلارسكلاب رظ كحل ا ءظركلا سونلاو مررتسل ا هن يملا رظ ارلكاو رولي

  لوطو بعنلاوةليشلا تانككو مظعل ظظلمز ظوظممو ظيظاورف انعزصي قحرومال اسر ظا]حر رو كاهحو هبرلو و هضم ظاظلو الغلو اطالطكرم ل 011 ١
 | ل كال افعاظك اظكبوشو ماكل كبح ةديوشلا تراماو يزال

 مج ضكلاو فلي فانا يسم طدلو تب هلا كلا
 محبب رس ا ميعاد ال ف تببصالكا وتسيب َ هازن ت11 يل
 ماوصلاو | طئاكاوقو لزق هل .ةيشس هكر طيرك انوي لدرلا املا عار
 رمزجلابرظيكلاو هلو دكر تعش 217 ا او ظنكيو ظني مالا ظلال

 1 0 لشي ا
 اعل وم ب |ههسأو ثم نمل حالل اوتريشل اوم انافتل ميا

 0. بس نوعا 2 ا : 3 1 لنرحأتلاك نباح ١ تح تح بانت

 يل مياس 200 و لما 20د

 2 و لل تاس دوجحلا نا ل
 ١ رباح ظاطظل ىو اهلا رسكا» طاطنللا وه طلاو لخبظدنإل عاخ ا" !و موردلاو
 ص ظلظلاو طظلظلتو ماقاو مادو مزالظل نم ملاسرلا متلإب :ظملاو
 انوطلا براجحل لا رفمل م ملل درا ظوكنلاو (ظاتعا نا ناس اهيببات بكزخي

 ردهم بكر سلا اب ظاعقلاي قلارالم ا!سابنا يغلل ا رهسبحل !ءنيهشلا ١

 حبس كرو افساحلو ظماشل امني لظوقدلاو ليوخللاك تاولاصيرم
 طييضلو طوب وو هاتر عبو رطب ريو ء ظل ىليفطلارومصعلو .ظ
 دحان نالديّولاو ف اهلخف هللاو تامر ظفلتك طنم
 عت اال نم نير 0 7

 احرلار بلد اب ارو «باهلل ىلشَس ىلا ءاشلاو ا خرمل ارهوحزم
 تزامزكو و 0 4 ا زم بيرت نايارلاو هس زم سا مائه دج نيو
 داحور ايلا راق باكي رمي للا بقري لان ار مههرع
 اطلاع صل ام ل اهلا مي اسلب عبس ايعاو اًسطع دوري ١ رمال ظفلرتو
 نم انولنر لكلا ظنك وزنو مالا 5 هدفا ساو 7
 نادي راعيها ذر! قرش 0 انو لفرلك ه اطعاس ح

 .ىطل و اطينع ه هلم سلعو هتفشبواعألالعيح لعل ا اين هل ا

 / نالف





 ضو ا اعر دعب كولا تنل ليهم وري 0 اووف
 كمارو ظلب طظطكو بك ونلا رس ظاوتو ظعاوأ ما 5
 ظّيبرتو مونلاضمَمن لح 5-7
 سنك اظّمب لحجر "و طقبتساادقو -ل اظفتو رظاغب عجرجو مركا

 ل اناا انه 2 كويت

6 يل اا اجلما" ا
1 01 

 ع
 ا

 رعىلهو - هلإن 8 الادو لد 50

0 0 
 و 2420و نيو سبل روت 1 سكزمم أ 20
 مرمعم١] )رو عمابو وك ) معصم )زر لما لوتمسالو سانل١ انا لوي ارءاص 8

 ا [ هتبلا املا
 لوط برغل بم ل ريل انب ليوطلا »ا انوا بنعل !ل سو (

 وعل رولا عب اهزر غم لشن عم ٌقنعل)
 3 ل ل افل 20-0

 منمو دعا ضرال ١و هت 0 اوضو عمك
 0 ”ملصو دف حتي دينللد عج
 نيالا د

 نكيبابادو ١ ارنا ىاعالا| نيبي'ل ناعمجاعت اع اتبا نوعتبا نوعصب»
 ءاعصبن اعتك اعيج راك: ليجعل عتب لك انلا و اهرعب تيش
 هبلوي والك مقنذا ع 100 3 و يا

 ارلاو ملا اارفل الجو راتخوه عشت اسبوع عم
00 1 0 
 تاعجا اًسولح اولصتب_يور تءاهجقلاو م ميجا +:

 ظ اقرت ال بصنم دقم ملا دلو 0 نزاع الدب تس ا
 ماع را نرسل اق نشل! هللا "ءكرع عئبلا| نادجا

 داك مح مدلا اهزب عج دع أي هفثدو قسم ا جو ارفق أيل او غلا
 لامس همت ضل ذل تحن هيأت ب ار

 0 ا دا

 رت عاج سك ف ملعضخف برها نع ىلا -
 انبكمي ءعاررلاب نصرالاو غ د

 قحاب ذ يم د2 افق لات خل طورش انولاخو سوو ل



0 

 . نا

 ريالضن عتقامتالعلك 0
 بصل ل ةرع باكر الس عاصر ابو اهل اس

 ما 55 كرعو

 ملكف فرب ا لصو عونبلاو غوتبلا علا ىرشخي رم ا نولا ا عاجلا

 011 ز 1 ز كلن الهزل مو

 ليخ_لع امو ف ارزمر سب رس لاونلل تاني رب نارسل |لحرل او سمح ا عيرل
 ا طلاب جل لاقيو قل اراد بد

ياغلاء اتا ندبلاو لاجل ني اوالوا نولي ىرلام الا
 م نة 

 معبره ديوظو قنعكع ردو عادب جا فيرشو اعاهثو ا اناعناكاذ١ ىذو

 ٌييساَأو رانا دج نول ثوم ارسلك معو ديو عارم موكل عدبزنو

 ١سم غوويبو 0 او ء اوهالانم /وبلعسس ا ١بلع تلازم
 ١ 1 نهم جزم سو يضلا راوخن ثراحلا

 10 ىف اسيلاوادبا عرب او يس [

 و كدحو + ال) عاربال ) ن وا

0 
 كش

 كربوباعطنمّوبو بار تبطع نالاعبو لطلاز ان عب او اسحب مال

 ملا اعدتبس لوتع ديو اعبوب هرععرساو ةعوبلا]! ميس اعبر

كدعزبر عتفملار وعدم ا عود يم او عوخل) لري
 ىنوملاو دركي اكمعزتا دعن

 فا نبدا شم ور ناس مخ اخ ثدح اك حيزب نب وس وشو عوير ١

 هطمنت يو مال لرد لعرلا تنك نط سد ا مع درمل ام لا

 00 اسوس وألم النا ءذز برعم بر د ١ ىف مذ لد

 0 راو نؤنرح ابا بسنبسو عدرلا معربا ههبجو 00 البلد ثدح ا درحانبىكنورعاشلا وك نبدوعم ب

 درب ادرعاشد ادد ىف .اهيددز نب عذر لبو (دعيو نأ ل١: لاص»ناحر زاب

 مير زل ع شرلا ىلا سل او ىناجما 0 وهل !رسكلاب "يب !ليعتس )م الل
 ش ”باحماتافاعوربو ةعارب ثلثيو سرب مم [يل او انه ريل ارد ءمرسكلاب دعاشيربو

 ٌْ 0 هو عر ابوي لاجو ليضو ْىئ 1 رو
 ظ علا تحل ا ١ فئانلارعب لج عرار ميكا عربا اذه

دكاو لور ربو اني وو تب اللبان الخ عربد داي
 ْ تير 

 ش1 رار اوعوم ناك يؤ نمو يع ارلا رب ' ناصح يبعل هىانو مب اهنص قش

 اعوطَسم اعرتس لعد لعناو بلع بحيالاب لص طعلا مرتو اوربا نب لانج

 "يدرب باورلا واسشنل .تاولبرومصعو هتبلعدبمو :

 : الاياب و زيك سل اه رز ياَيروضرعبلا ذل هس دفنعلو عيركتم

 دش اياب عون واروانافوتمصو بومصعل ع و وب ىلهل تبع ورؤا

 العإب دونك ع برب هلربمموالاو دا الاجسام فنار عييت

 نضال اسولاةزءاع كيو سارل !اصيبل ناسا فاقلا

 دمع دج همهم <

9 



 مرج م .راض درو داوس ء_رط
 عوج عئو علرمو هينبلر ل ف 0 150ه لستر بعت رجلا دس عصرا 1
 0 ل مل ل ب ايبرلظير اص جيزي وفد عار الا عمو ا

 ١ ءبزب نب ماو نجرلادبع نب اد داطعلاو ىبوز ل
 00 ردع هل د
 0 أ بلح ملبن درسلبو ري 0
 ير م 10 2 معاربو معا

 اعلإإ سغنلا فيلو مسذلاو قلو تلاو اهبش رج
 "مول معشم ميئضو اعرق انوا الإ قياضن جشم ىداحلا 7

 ضصلا ّناح) ل عت بو نوعصيا 2 1 روفر دب منج

 عجصب عوضا انو لسد ارم مصتنكللابو طسولاو اوس ل
 اوصل للي دب قولا بو عصتالا هدو 0
 شل ميلا عيطقلو دس قشلاو 7 عن اك 0

 مدلل, هس (لاستلاو عاشت ا عاضبالاو مزعل
 ماجا ره ا | عمرلا د موه عضم مل هني ملل عصا

 دص او مل ١
 تلاادحاولا 0 ايوا واسال او 1 جالا

 تملا نيركملاو هركعلا عم 0 و ع ترانمواىنرالا (ضو نك اطتفل تزواحاذ)١ بوقو ) ىلا عب ا

 ا كمر ام
 كم

 اف تامر بعلو 0 0

 ١ مع رجس ١ معضابلاو رم عضبي أم

0 0 

 7 و يضم علب تعلو ب ةرزحوأ نمل < لحاسبر .اد هلع فب ع[اطقل١فرسلاو ايليجو وم ا عيا يؤ مو ارو دلا عن ل اولا للا ع

 0 ءويصنو |ع.دور رام لا قبو مدص هرق ,لعمراث
 0 و قرعلاو نمل ليام لج تود وسرمورجلا ةريزجلا لماع
 ربا لميت .٠ ”دحلا دف سلو "و عجم جويبر شلاو عض أبل اه سيئا ااملاو

 عضم الاو نيسلاموهبو سوحبونح !ة ينل الم عيت او عت ثسايرساو لاي كردلا

 | عع اهرب رس ا

 ظ رطف كيرمر ابوسك توم ىلا ةعاضرر يود اجلا راس نع مالا, لجو »ع

 و





 2111 ز ] ]ز ز ذة
 طوّمسو حالا نون اه نم ىعبت ليدل ٌمعولطو زحال ١ علم بال اغلإب ٠

 ايو لبجداد ماندري ةعحاول هيض اه اههس جرلبلا نعورصل علملاو تا
 اوّيلملادعّمكو لوكا الحر روجر نبسو منهو ولو اضف نعنداطن
 دع اليل ١و معولابل اور ىسااو روبصل عولبر ردو نقنعل لبوط ى انرباط ضل ان
 عيل الو عيلاوب 6هوخيورطم ا امان رجب س ارل ا قبض عتك سب يدان دهس عولإبلاو

 أ ثسدوسدل او ثيراح ان ههاديعل سا : و : لاو برعل ١ثنال اهر نم اعلبو

 معلنا امر ادعم ىئلييما ئبو نعل او معلب نم مئزلم هيعلداو سووس دلو عار

 الو رراعبل ب بيتنلا بو ذل ىعلا زم وطلا زل سرك لبم او
 ىعّملب ن انسوا مموج ع ميل اذا ةرر او عمال نفعل نصرالاا اهفو

 لل انو ءانصا اولا عشب هزت اهم  عتلرا قاس
 بلاك ن ديل ادسر نر 0

 ا 90 0 0 :ىشل اكى بسلا عابل امم وْ 0 و
 ويس جالا بال .سرتو 20 ادلو
 2 و لابس ّى 0 0 رو عا

 او ارعيبز جاسر عل سؤ كو رو استيل اروح دعت اهسفن تطس بشار
 با قابيل قوربو بيد نرطوا عابتبل قشركل ثمادنو بلان اجالالا
 اتناراعبمو امم هيدي دعم . -. بكور يا ته اسلا سبل
 مييعس نيالا تا ايبا ىربمو عيبمودهاو دنض ه لش ١ ١ذ و هعاب ن١ اع
 مواسملا ىرتشل اد عب نابل اديس تن اع اب دعا سار سلا عايبلاو ع اوهو بلا

 4 1111111 ذ اميب ج
 دّ وان ال ممم انوي اي اى او نعظو .مئرلاو .[ز شل ١ هن م اقم مائرحيب
 0 / يو بينغ 0 هجين جلبااج عما للقول 0

 عابشساوىبايلا عيابتلاو شع ابت اوي انب او عيبلل تضع تود او فلها
 الو ادهش كوه ا 01 ل تصف
 0 ير نسحك اببلا اسجل /راعادلو ثردحا بلا ناس اب

ولو معم صف < رو نام قس :نانءاجت عجله عب ع
 00 9 

 و أهرح ادحاو نولب 7 و اصونكو يلا ميش بطب اف نوى زلا
 0 هيدر تطل وقل 6 دلي ب سس مالا مار را
 0 ' ينجم امجن ال او عباتتاو نرخ او ٌسداعلا ثوسسلا هن لييتلت
 جسوم مالو اه برمس ل ارسلا مب 'عياز بهذ شيح اغيب ناننالا
 م عتر/وم مو عب اتل او لام مكاو رلاو ض انلا سم ار اسبا انيواجشطتم اعديون

 اهب وهو تاوال اذن ىقيلادلو و ابلامل الو ارباش ١ اعين[: غيلان اب



 م عنا

0 

 وم ععنرم

 تيل ا ذ رابحإال بعل ةارا نب اع ن ويسل سرك ه و١ السل فراج علب ا

 وييرشسلا مب ب مالل ظل ) يلع راسوتل (ند 0 اوو
 "سها و نينلاب اداوم عدا فردااو عيال[ بسال زو

 رونئئلرسمسلا عنو ًضعب اكردعم نمورولو ثادح ىلا ديهس

 و ابصلا بير ىل١ دوعن ىح م.ابرلا ب اهم خمر ودّض اب عولط عم بتي جر
 7 او اذ لو ذو مّيحبس او مم يسسم ىركسكي ش ةرقدو اررعبانو رسل :

 0 ادا باف ةعبدوبو فرعاضِي ١ ىعتساو
 للتايم الل .بغياعا رول لادا ةمايز هك انلاوأ ا نشل عيا
 وعمه ملو يلد يررع جاع اغا اذ فرع ثير إيرا
 ا الر كا زمام هك لايملف راع نر علان مارب دان
 عيسي اهو ةرغدوة اشو عيب ١مِصيِجابااب ودنيح ل لاقغ اهينب !سيحو معيارا

 00 اومينتلاو كن ر عش الهلا نعال اواه دل عت نسم |”
 - ل ير والول رسما عابتلاو |

 امتع سف منقلاو ١لسال لجيل او

 0 ناو م
 رههرلاود ”بابلار تشمت

 نها ص هبال م اهتمو'ن اكلك ب او ةهحر رلاورس ان ١
 سلا ب اشلابهو لورملا ىقوقو لمملا لم

 محن تالفو عرتومز عرفك 2 ارسل ١ عار نسالك
 كريو بسلا نإ تروع ع 2 ههيحر نهم ع زتر وب اقوا
 يام ليبسلا نيو باوثل 'د الش 2 ىلع ”لرع عرب لموحو امين
 بالا عبو هال معراو ليعنالو بضخ ال يو ذ لجو علا بيك اولا

 ملا ا و عرس 0 7

 9 د تا 0 ل ل
 مس ف تاك 2 رعت مدو رن ©« لمبو دا ك .

 ماقال أزمات هني ا فيل خشبلاو

 بيرو عنك معشو دلومارولساع مونت اع ءوساتلاو وشل اهم ع تل و
 الع شم عسايومف ضني حش ياصوأ فاعس انا الوا اوم عمت دن

 7 زاب تورو وعش اير ابجاوهست ار عش عننا ودعالو مينانعس ل ابو
 وحاب اهميتاومكمد افانلا عيطتعلاو 01 بلم ١
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 لرع شل لمرلاف تيطترا ب ارل او عقصتل عي صحم
 لسمو د ةءطسم مذ صراع عنتر ٠١ يعقل ديرش
 200 صرا انء ىمترلا ءئىط:تهل ا ةماعلا

 ملول





 4 «عتعتلا بصك ى دبع 0 »

 ندم بارع عسبمم اول ١ ناك 2 اس
 تن ةالاارنا ثعترالا عطمو نجتسل او سينحلا عنل و عدجلا هسا اي
 ير يل هداك .كريماو ع دجلا نيب عج اود + غادج مفشساو ادناو)
 1ىعب اننا يرورسيم دل اوو ناطسللا عرجامو

 0 دحلاو تاتاببق م انك افحوئسم سرك 0
 1 رحل لد قوصتلاايضحلا شر عسي

 هللا راض تل اضح ناك اهرورعداوح اوحرطلاب ناعزج نب هّقلا 0
 1 ا ماَمِل' ارملكاب تفحل كنالو
 عادبحالكو نزلا موب ئئيطخىْوْع ل نعأك

 تثقب نينا عالصور تول امل جاع متو لبر ى؟ هاعر نأ عز تاك
 ل م 00 1 ولا م عم ىدبصو

 بطهريو الاب عمك نيركلا دنس ١ماطن او :دعرجو تعابج اه ةاْزَع

 ملاذا تاشل ازي يلاو نيود لات ا تاع عئاجلامتدا زل يبا مل اعرخو ب

 مصاخو ّماشاعادججو عد اجي عدابجو نان ال ١ عوطتن لتعك لعل عدبجر اخو لزر
 طم شب و ١تشب نسهر سلو نيو ماهر نتاع ع ىلا غداّم

 .عاذجلام اودسال اررهرلا١ عنجلا مز الاو ل 3 ا

 عذب هزيل لصاو رعسقا عذملاو رب" باش ا ازيا يسيفعلا ب مدشاللا

 ىبنمابحا بائككو نيو مترف ني ْ ةيارلا
 قيملاب نيب بعك عدم عزخاوبهذ م ينضيغلا لا ناعزحو +

 عنج زمزخرسو ىف انشعلا رع 00 افاسزسكلإاب عنج او مهو لكف اون
 00 د ل ١] نصلك ىوؤم نا نسعشن اك كلغ ام

 نحج]خرف ندر انمل لاب طيس | قلل ار دثملا نس طيش لؤي '
 0 ءاام عناججزم ذخر او درب قحط بسب بص دفينسب الشم جزع
 كامو[ نقم ضف نكرم اذك لمح ١ لائز نخإبرلا انهز ئ بش كولا معن
 ل .باقلا ؛نسلا ةاشلادلوق كودو بخل امد دوي ام مانت ل بزب

 او !ليثحل او لال ان !نيم ملظمعل ادن 0 !ناوعد >اجفورعو تابن ا راسا بلع زمركا لاو فعاد ليو كلانا ترا

 اغا افصل ابار اجلا ماظعلا ولا عش املا 1 'ردصلا

 و زجلاى تثاذ صال ١و١ اع قوعوا« تبنل 5 لم 0 كحرفو را
 رجا اي ةز اج ثاجحو لمر دم بياح سسكتاو ١ نازي اه صكرلا و مل 34
 رهاظوإء ةرهاظزيولاوا لحم كونزم عوف اونل الو عمج ا كح ع ابو اراد
 ايمو تل امانبانامملا نم ءلرخ عرج دو تنلر ٍغعك عر 0 دو وعلا

 فو صاَعلا نب دبعسلا .دوللال هايف حرج عرج مون ص رذوكلا تست ع

 د دافئ انغعاولاسو يرعشال ١ يييومأباا اولو وهو ةزف ن اكعد ايلا مرو



 .[| صل ايو علد عدمو عمسك مام ا عرجزم مسالا يعل او ضل او انم ةوسحر ام ارم كل"
 اعيرجب ورم يدا نقنلا مجدرجن ؟اذ تلا ؛! !.اجاه سيغصتسو تحيرجاام

 عجم 0 200 ش
 هرسن تك 5 و مدن و ورد ام ايو

 اضرعوا دعطت عنكم ب هيو ونص دج - اهركرصضفقلا 07

 ثيرود م رم ره روك م وول ولا 4:0 انو ارسكبو 4

 انزع اهبزم تاولو رسم عش م فل ناو سانلا صاحي بعزضملا م الحالاو ن'اووملا
 هطسطسوو ليد اون تلغيم اهوتعم نولتافإ نقلل رررع ونا

 يدارلادن سو هوا يشسلا كنت تفسشب ب ةعدس ل نولي يحاصر جمس ا 9 !انعسو اعطني

 ةسلخو منين |رطاشجلا ضرال ارتتورسلاو موّملا ءلحمو المر نالاد هر وع
 يدور ىلا رمل ادمان لح ثيأطلا نيود عج 0

 انور عوترعلاو عضو ميشنحلا عزام او قورعلاو دل تاس لاح
 رخكلاررعإ او (ره] يب نيطم نبي :نهرعم ميُسْحظو مركلا نابضو

 ثمنا يالي اطمح يسال جراند لري

 وعل عزتدتو ىبصلا صيت ب لع عزجاد ام هززرحلاو وصب تت
 عرج مزجاو مهرج اد بلم روصو لعدو ين عرجو عز احول اعيوزجو اعزج
 مظعل عزجبوبام اجيزتي رسملا عزت زعم طنيلسلا ةعزجو :ضيوفبا لاو رسكلد
 تهم دو رك زك ةبطرو دعصيبولا بطر ١ ثرهمو

 0 او لص يما م هز لكون و ءعزجال | اق قبب
 عدا نيفصِنو ! عطمخا س1

 زحلا نمل مشعتر اجلا مقعدك ع هيزشحاو سمج ترسم
 5 0 :ع اوس هلا ان حوسج ا

 عم ضن هاا ايا وساوس اذا“ !ء ان نالفو تعسف 2

 توبا مراد لب عين د ايو ن 00 0 خزعل ع شوو ع بيصن

 ا اء طاع انام اع 2 /ةوعسس ليلو مذ ظ
 !عضضولاوزصر ال ١ نم ماظن أم عب 11 امج امس ار
 و هلوعسل د ميس هدي اي ونس )اشو بسم ا مم اعزضرألا |يهجلاو 1

 تاوص 1 اًدبرُسلا د
 سعمل كر ربر ضوالا وا سبح او) خان للا ١ كريو تحتج 5 ْ

 ناسملا ضن انعحص ىر | ا ا و سبح او[ بو
 هعفج عجز را !!سضنب ل مكبر ري الو دعب ليخجلاو عئوب اكوادعوب
 0 ه اسغش ضني تكل ع لح 00 غل رو علجح عون
 رواسلا ملاجلاو عوز عم لخاذ) خل رجعو دسلازب الوزن
 تعِلحو فشل ارع 00 فا د .ولج عنك ت عاصي و

 .ةكجو ملجم او دب از مل او مدجو علاصو علجوهو ايح ا ءليلخ معل اصو هجر
 ل 0 2 تآآآظ -
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 كرم اضنا ماللا دّمو لوا دعو لجو السالا ريضم
 ايناس دوا فل لب زل ء او دهنولاو د رو ظ

 بتارشسوا امؤدعز انم ا علاج او فشلا علجي او عبضلاو ناويحارغصدو نيط

 ته ا ب اول ريس ءفانل امتار بعول | عدها كداتزيسك ع اًريشحوا |
 لاو قفل ؛نيلات علال عم اني ازحلا ا, مرح لاو ا ميعب ايتو تعس ١ ىلاوا ا

 ةورطلا او مقلاو يس انورعبا«ىونلازم جرجز تل اوارغلا سفنصوا
 ل و نزيل ف لهأ لكنمل ثاوتلاو ءرورصم لك لو دج اع وج يسال
 لك /ةارايعاهر هاه عجايب رقي رعمجمإ 0
 تالا و عماخ ا عتب اشو شي مم فرم اًدص عج او دح اولا شلال
 اناانسن عب رادوب الا اره لاقت الو ربات تكمتقاز اح ليس مل الو
 / هع بابولع اجو هعشاحو عماجر رئو حرسلاو فايل 1-1

 كمههزا عم ابم ا موجلامويبسو ١ن ادخل عماج لا دججنتو لغلا دعس اح او علان عج
 <لحلا ناغماهلاو مط وغلا. نعم احلاو ثيرل ١ له ال هةضرمز اح ا خم 0

 1 ل راح لا تعججو تديزملاو 0

 عت زنسو دعمك عج د ضجبل ضع دن و عج أ. لكو لص | عمك سو ىتش
 عبحو 9 ناين لدار +, لايران معتم م ع اجو 1
 لوز نو روتس موو عجم ام حاجا اشبقب ناحوضي لكنا

 أحو ار زع كشم عجب تتءامو كدبفرسلبو ملكو) عقر رشلا فه ذو انزع عيع

 ل لل عد تتسم ات تجب لو
 اذ أحو رص بز مرقدو حب ديلؤبرهو نوحتجا هعجو عئاوبخم رج 0 هعيج هللا ماداو د ناديطنو ضلان تاع

 م عاملا نابع ىا يمال انته ١ عاجل اد حب عجول ءابحو ماعلينا مج

 7 0 عا ما عج عم وح تيننوا كيبرح ا نو درع
 تعج ا و مع نو هد.اتفو داوشل اومتعظانلال ]يلم اعلا شك نب

 هتان !ن ةلخ صو قاغنال ا عاجالاو تين ام طن قارمن انو

 ا 4 ا تشكو دارعالاو دو يرعن اعييجم ولا

 اوعج انىلاعت ماوي برم ا ماعلا نرنصم و عجرمال او ةلعو ىلا تعا ع رع
 اوهيج عل !و م كرش اوعج او كاقي ال نال لاكش اوعد او ىا رو ارشبو مارا

 > او للخ اباخوب ىلا ةبطخم ا قف وعل النبك هجم رز

 , ةجاحرلا عرب ناو عج ةغلابم عيجتناو | اه داجو ايهغر ضرال اعلا
 ش و ها او عكو عم دحأك ك عجام ابطب ة

 | م غلاب حرفا هوان كل عشا ءرونا لو ضو لكم لسا عويس او تل
 ْ نسب رم عُهمجا انك لع معم اجو محض: ابم ا معضم |! انهأش اد انهاقو 0

 ترام عد اذ لا رطل زمول ئنوم د خاعت ةرئننتك دعو تم ا ةيشهؤ ارسم اريد

 رسل نص



 !زلرلاو لاو ارشل (زمو عيب ]يل ١ ةرتخو نولت ب دانحو١ شانحتل ا د 526
 00 تا كرك + ١

 ةعامو ) ايوج حدس عش اس جوجل دو رسما ةيحل نمور
 تاتي علاج رم حوت ا در نب كؤام نب اووه عوج ا ءعسبو وار اعز ان تبعل هلقع ار علك عوجو جز كوحو كب 0 ناعوجو عاج وو
 ةبك دمروا ةايشل عارم لع وموهر نطبلان ماض اشولا مهدأجو
 د لس تخرج تلون ل 39 تادسلا ام اذاعي عنج رايد

 هوجو عام وراهار وابن اسنع ار امكلزم لَ
 طنص|وا كعبتب كلك ع جاو ءعودل عوج الا و لفضا عاج عبي او عيا ٍ ا

 عدتضلا بلشت ونجا ةبيصقك قب ْ د 1 ا ١و عوج ادعت عوكو كر 0 !
 روهصعك حل اقرب ابو د نللام نبأ وهو ن ا ا
 ابا زث# وج يبعلاو لخد ءيض ماخ) عنك ن اكمام عب هذ معجم او م علا
 0 0 لماع عاجلا اهنجل تواوتب م مت اونو بلا جنم او
 0-0 رس برش عمو ليلا علظلا تار (عونخو السقا نعيزبح حد نع [خاو ديو

 | تدذ اح او عضل 3 نا باتل 1 9 براتربالا تلخإت اد تويح

 دلو بعل ذ ضو عنخ هولا و روصو شوجو فتك عت الل كرل؟ نر

 ل » لّضع نب نملدرو رو .عذرنحنم ماضانوسعتل طوعا اهئ عطلاو بيردلا
 ادار انهي دنع تاور هدا نآترل افي اجصاد ىلعنلا وركب نك
 دهن | الكلاق اس واننبب بيدا بسام ل اقذ الغل ارلع اوسلجرو رقو 7

 الر نان هر ىسسبل مانيلا اوه امالءاف تنكن اع لاف كبرخازتن
 تح مراملا تم اقف ترو هيب ماما سلاج نابرل او ءئانلا تا عه دل (ينزاب ممل دان ىنكو ابولعو ةال و صرسور لمحو ف خأي ا نحب مسقط 7 ١

 ادرميرسار تحرز ائاصريَتلخدان ماعنلا ضب كونب باصادم تلاقف هالملا
 تيلي صوان لعزل ١ زم اركاقو سرب رع ابعضوو ن.ايرلا [. شعم بوح وسور
 ىتح] صعب نيبو منيب بيرم ابلسو نجد مارا مبكر عزخا انهح ى)الم
 قعر دونجا ننال مدح اموصع 'لعر: ل اًيبو مد | 5
 هب رئلوبب ير جا دةرعا عادا ةدلح

 0 6 :رخر غل عند ورس
 ضمن اًاعيج نه كورو هز هو نا جديع ارا هيج مالا عما
 هالك و بنعلا عرذحو انو ةلماو بيرتع سلو ضلا امدعدضي وم

 لعرلو ام تل دخارووم 9 او لقرطل ل هانتبيولاد رسما وسمي للا نس
 مع داخّووسو دحناك ترسكٌوسلاو تباع 2 !نمعو تر انرتكمل

 ب



 نيل نيو بلف 5

 فل ربضعلاز لرياذا عداضرزجبر نولنم عداخم نلف د دم ل
 ةرص ابريل ور | ةرمر ري ةقانلا روبء لو يبوح دو لمر نتفيطو
 باوثلاورصّمل ' فلاح 'نيرلاو ةعارم ا لوعم او و مردوه نبوي لزم 0-2 0 5 0 اخاف خا ىبكو هرم قليب ىدلا قب طلاو
 نونو .عرخا عارم عورخ او عد فاماو كيرلس بتشوف واهو نب رد ف وع خدضخال او بص نم ع 0 ج4 وا ارسبنحلا عج يضر للسما بيبذدلاو
 مادو ال علم الخ يعصلا بابل عواخلا جير اا البيات ءعارج

 0 ىر حو اكو دنحي اهو دعثلال بيض هنو _تلاوا ار عطشوا بيو الغ

 عرار كلا يالا عد اكاد رح ابرصر :خ ار ”ىسلو رح ن١ .

 لا ولو او كل !اوتطنا م ا
 الا عادلا مسا لش أى) معلا نوع اني انو للا اوغداخ دي
 1 دة نولكت عدخلاو لح او كافي اهو دا لرعرتجة ارا ةدقشملا لالا اخد 1

 جامل اب نونتنبم هدول دخاوف ذو 1 ةويشملاو
 ظ عر داعم ل

 اديجتالو دهلبال 0 1
 اهناو آل: عطس انما نزال. باشا: قلع امش عسرخ ع

 سلورع ع هر زاجل (لعوطسول ١ ىحرتبش : لسا ند ال امضتن اراوط
 هس لوقو ايصب_عوخ ار عورزلاو يتلا ةددصمرءد اخرلاو لصانلا
 7 ابرك هد ل اهرسقا عيرجو عتود تعض جرغلو
 د 6 محافل اه املاو علخاهيئلا قانلاو
 دق انلا دوبح باولو 'تليلو ىئربالتنب ١ را عفر او
 و 0 9

 ا علمت ١عرخاواه در مامإا عربعل ا هرعض بارلاو مك تسساو لام ا را ده ميسا 4 هيطعنب توعرج سبع نب ورع بهل

 بعل نع ن لكلا كحب كحول لعل أجر رز جرا ثيودزلا نمو بعل نو عدرثعلا مد نوار عال دسوق دنذك
 مانو ع اوع وسال نيبال عا هعطنعلا عازم او
 مينا كيرا راجل ذوحجلارهرج عئوذماو وع ىذ عءرخ خر و [ىاوم اهو
 0 ضم طعنا تلطرر امايكوح دحام علطو ا هعرَخد د لمرلا طهرت
 قلاب اهطتق دز زل عز اعني لك ذعر تمو حل عضال تول

 ثاورلا وهوا ودعنا نع بيو | ون لعنملاو عاشتخا ال عونصالا وسلا يسب هنو مذا تموت سلا دع عيست اء طن يشف اودلا

 شط





 باشلاو علكو مس فلولا اوُضَمنا اوملازئر لام او زخخا هوعلتخاو رقرش
 رك اناعحو اعوجو اعوجو امهج عيامبملا) عم كر شلاؤف ر توا

 سلا عي او معد اخ عمج عابضل ١ عم اواو احرع يف
 0 ةعيع اان حافلا ةلام ليصل عه او صللاو بيلا

 ١ دكبملاو نييواشلا نبام ىشمو هازل هررغص ءعزْمم نئنع كءعشذخلا
 ههنستكرمج قتلا اهر يعور اهلا نم مرئسلاهرنغلو ايلغلا يشل ام بلوت
 ةنولو بواد ار اغصوا ىنعسو ةنز بوز ال هنا ىلاعتلاموم نيالا
 دعنخ او عنك ع نخدت و رجاغلا بما عذ لا لأ دلإب خذ اكم ضن ة سيشمل
 تكنعررج ىزلارداغلا_روبصكو مهلك, ديفلو ١ !ناللاو بيرلاو . ١

 نبّذلاو عينلاو شيرجلا عقم او نيريخم عنخ مثول زلاو عوضم اعلا
 سرا دائئايسالا :خاو ىونلا ىلا ظل س ١ ' ىلا عششملاو و 1201 فا 0

 ب 1 دل ا 50
 حم اخو ضب لجو ثمرلا تنين ضرال زم نطل كو ىف داول | منعش عوضا
 ٍفامهارح) عندت ناتبعش نأعب اذلاو عى كسك ىعوخو نالب اق اذ هلبج عيان
 ١ وح ذاكيرديشلافىذلا يخيل اد وم وبلا برو للي هن ىلا نع
 هررسك ب زل , ناليو صّدد اعد وت دنم عونعو مم ا[ اهبوزحال! تمص

01 
 و

 ىشسلاو هبال ادعد اهفلو ضن عوكو هاف مني دو ءتيبجرسي يداول [لسلاو
 برم نزيك دلو ديو علوصتقم (دياحلاو امملاو ءاذلا ٍخغب : 5 ثا صو

 لارلا : اعارعئيرجلاولا مْينلو مسسرلو

 صحا (ضرالا عتدملا

 وم ارعدلا تي )و -لمهسل )

 هدم هندحلا حسد تكلا نطعوهو بيبذلزم برط عئيربكح ند | نسملا
 ' جرو عارو١ دم ًايرضمم ةللل مذ اشم جيرو اهرغصم عوردو عردأو سو

 يدلاو ذو نعد ععمملا ءزخانل١ لاضمل نعرسكحلاد ةيعررلاو عرو هيلع عراد)

 .!|نيمالاث رالو معاررل ال بون, سنككم هيوم او عر نبا ثيرح ا نم ىذا ن اعز

 كرم هال او مه س اولا سور ايماوي |5!لجرلا ءقيصو نسل عيرتو ثونص
 تحي بعلو نيا سل ارجل اوو نم تل ١و هرد انس نسب ١و ميس ار دوسي ااهاشلاو لبخم لا

 مسولاعلا نم نويميروالا بسشيلاو عرو !١) دس لتقبل نيوُكلارقلا دعب
 || يرو لبلو اعرو هو رولا د وسو اهوخكو اشلادوض هن ضأن لوم عمدلاو

 اس (يلدهس يول ارد دهر دو هلكرنعزم ضعم ا نمو انيس منيف و ةّهنع إن نم 0

 هفص هبك عك رلا عردو 0 ا ل هر ع
 .: “ ايم برا ومع ف كرسحأو ١ زعل ان عر د ( مو ضع ثّنكل عرو تشحيو

 داو لاق ديننا لم اوصال رطاعمو ناسخ عد دماو همي دايو
 سلخ ااهزكو ارفع | شرم بو ابل ل شرخ د١ ءري سن لعنلاو ءصئنرواجزهشلا |



 . رلاو صلاة !رماو ع و :ررلا سيلا اهدر رت دعروو ترد ادقن ىتاضوخو أ
 ا مسد بل _لجرل او جر نينو كو ع عدمنا 2 وز (
 ازيرعلاو الما منطمو !هطملاو عاما عدا نجا لالا دلسلفلو

 برر 00 2 انجلاروهصعتو مدوارثا عقرك ع زمول ا مرح
 لا او سائد! م اعط عم تيه مب رو 4:
 2 ايدول فيحرم .!رابشو هلاإ او قعلاو عْيرلا عنك(

 موملاو رك بالامل عرس ءرل او ؛ اطيوهغيترلاو ليدل امتطدعلا ||
 د انو لها ف قنعلا ررعمرنم و لوب نكد عش للطعن ىلا ا
 جيلا ءرلا عضرلالّوطل اازل دي اح عمعدز ارو ا عميس
 ةرحاوا ناد نجي دوس |: توت للا تماطل حام لاو ثينعلا

 ع الاه بااكتلر همم احو ١ دشلو لم ضننكي نلينْششل ال دوس
 ملا عايعيرلاو اعدو ١ اولزجز عاد عادي مارضلااب يع

 شعب عدعدلاو رمل عا تامل ل

 ,دع كرت امدل كاقب تاه نوكتم لام نيتيبم عدعدو عدو !درجلاضمرالا

 نع عوعذو سسكل ا خب ١ | دع دل او يدك ذك الو لعشسس ملوآ نتن وم اعز و
 (مغمو عن «ىذال ا عر بلاو هعقد صاعد زعل او اه هل "نفي او اوشن اووطب
 (ًمسو١ اوم صن: ١ ايو درصل ع ف هد ط لازم ىئرلا مضل و11 هعئرلا اةاعتدمو

 عفالم دحاوو بوخاهض الا شئت اذ نا بيزمز
 لطعرلاو دنص نابل او مركلا ىحبلا لغحلو عونرل ارث نو تلا هيلا
 حف او: انوزحا العم ل جيلا رعف التي فينصو هديتنا نع عقد ىزلاو د وتحما
 عقدت ثيح تلا لفاسا ذارلاو جاتنلال سم(, عطؤانللا عئذت عافرمو ىف ادر

 ىه احب ميلب ام لغ يح ا ا يوب حل ا
 إو عندتاو لطب عئارب مظل ىسلاو لييسل وم وم اربط شل ابو رهط ذم اكهردصم
 ها اك اي ١ع ارإ او عمو المو يموت عيسا سيفلاو نم
 ضرالا- 1ع غفرلا عن 00 ةؤرعم عاو دو ١ونم ا نيل اع عف دن
 ابا ابناكضرال اب هرلا ةررل ااعمرلا ةرقغلا] محو سو .شبعم ا نمنورلاب

 بالا قل مزعل نواطتاتماعشل الراو رزكملاب عاطل از هاف
 عا دس عسر ا عيد لالا رخل هور ولازم ليشلو

 نسكت عملا امئرلا ثىيف مب ىريد وبصل ك ديلا عومو ليجنو صئرخ ارش
 ليلو او باطل قلل | !نوه لولا وير او عرسملاو براعم او اعدل اب قصت

 7 هرظلا صر هيلا بكل عمم عادلا عوام لير ع
 توما نم اوسالابو طويهالو مض طوطخال نزحو١ لمس نلبشلا ىيطل

 ن ايركو اعولدو اعلو عن انف رمل الص زحا عنك ثان امس
 اهو طعزط علرناو عاورلال "ذو عس اول ١ يدر طلرد“ كم احم بط
 اًصااذا مب وحع فرص ءحلوزلاو اعبش' ءولو (/ رج اسنلاو فحل



 7 0 اانا فهرب اروق ده ] بشر مظل امم ام عحرابللا ص

 لاو ىثرتوو سبل علادرما از يدا ليا مادو قكاو لصد بهن ضلو دار

 ا ا :قانو ”لَمْضلاو نرفلاو رنا فن لرعزل

 ةرطملا .عمرلاو ىم و حر ررسو | بزحم اعلا ام عمولا عيالو جرس

 6 ارصاو عرفو عن اعل ا ّتعموو ناسحما تزوج ننزل كبل وجر رج

 تتسم داو شكو .بارلا دعب جاعشلا نم هعمارلاو :ععرلا مدرس حرمك عمو

 .[ءاسو عيبا ' مركلا نين ايسبم ام نامركو ذا رن مونرو امال رن كلها ىزلا
 بارع زلال الي اسرظانلاو سيلا ت انكر دلو ذا ىصلاس ار نيك و

 او دو واو عم دواهب موسوم عونربر عدو مدل ترجو ميس ناصح عمرلاو سين
 ا ا عاموال اووك ىسل ْه اعمرلا'_هلاس ىلترعن أعمو يوم

 قس دهج :جرنمكى صل عد دو لفعالو ل تلال ] ش منبع سنو ساو

 ع 2 3 م وو دوق دع انوو اعون د عنك عف ذك (مولو ل ذو عيتخد عطر
 رد 16م او اورو سائلا ا احلا حطب ام وكر

 موسبو .درص؟ا اب 5 ديحاولا عبص ار غص لج تكهلاب عودل)و اعاسوا ١

 تونا حز ر ارو عاده دو م 52 عار مثالا نبت ارغكشلاب عادولا
 بحاصحرصائرلا دنوشلا عوأل د ونضع حومشورلا اهب اهرحر اب عهدو
 عيال نوط! قنرما ثيرط نمر ساب ا درسا 1 عع تا
 توف ةضلاورزوبلا بوي نمو ضلام ناجرذو ال 0م دعاسلاو يلو
 بودل !عرغر ينحلاو ل 10 ل 'و ئيرطولا فوج عملا دب عمو عا ١

 ا و نعدلاو د هننعخو اق وبل انلز هّولاو واهي مساق عنك

 يي عمنلاعيس يل حرو هرذكذلاب بارو نممقنخ نال رع
 ٠س داك طو مق اط تفعض اًعرذ مب فاضو معارذو رد يئاشيو لاازع

 ظ كاز: س ابو نبلاب بله تن ءيسو ىحبلا ل ذى هس بنات اتكو اصلخم ف هوركلا ظ

 الب دح ب عرزب امو هانقلار وصو تب» ا اتعب دعو د

 طر ربص ناعارؤ دساللو قلن :طو بم ا رسال ]وهو ٌرهلا لزنمو اييضتو)

 *اسلا ف عقر اهو مات ةموسمل واع لب او ماشلااوو صوبنسو

 جدالاطعسر زوم سس نول عيرال ملط اهي ل لزم رتعل' لدع امر ىيزحالا نمرم )و
 رعاش ثراحلانب اماهس آو. ممل نما وقار ف ك02ل نوب لوخ ترلك

 " ث نرانال عرذانب اراسر راشبو و لعلب سويل ٠ :ئيقتحلا ثم ايسر

 ليعمل عالزلاو يخوت دعارة انلا نايل داوشلو بان عب
 عملا ]نوم ا ائزرلاو تيعنجوهو صن نبررحاو ثمرها قبرص نب
 مال فرع يمل نياوانزغلا ا ريس د ا ع جرحا

 ا جرو ١ عسا دلو او يرث ١ بسنل ١و م 9 ءارارسكم تناعرؤاو

 الا ل اعط ميسكولاو و مروبلارل وو كرب عردلاو نجاد ب هلكلا١

 لول ار ل ل دوبعلا يدرك دصلاو اافيزتسياا



 لاوا ىاونلا عز اذل او ملإب .عرزلاك ل يسرلا ميفسلادمحبلاو ليي ِ
 بها مج بي ا راس و سلا ب
 ئنككو كت انتا توثاو برسل و عش مدت

 0 د و روع 0 5
 رام يؤبل ا تئرذاو نصرا از ذخلا١تااديعبل ا وطنا ناعس ارا تاجرا
 امرحزحا رجلا تكس دنع إر دو عابنلاب لعضو عرزتك رع ١ ماله ١و دلو اذ
 ل ان زك ئحو ىذلا مع عملو نادجولاب تبوح ا هن ى درو لعتن لع يعزل
 هنمطرم سرافو ىمجيلا ىهيئزلاوا قلاش اسرولاو ا
 دوسي عل معبر ال١ ىام نار انمو سيولا ىع ارد لعلم مرلإب دونت ةنمط

 دبح ان نمو اذن ١ امثال ل خبلا حدك نيئورلاب يشم اه سب |رم ترس ارم !نمو
 تال(بجبؤب نم دار لن ضع بج اذح نيب نم لعد بعل ثددعكو راجما
 ف عبطلا عكر عال رقم نصرالا قمر طلو هدف اف لنقم رم
 هلبقو ببلد ب وخر بخ ابطل هزل هير كب ع ذو طوطخ انعارذ

 برب باهي قاهر اهيدعت اًدحاسلا هل ومع)ر اد هن رص
 فن ازجلاو درملإلال جرفلاب عب لاو للا ١ معر ازإ او ميم ط اسئل ارسل او انرنالا عارزنالاو ميعارد اوحيوك ادب هايس جو !سكبلاو ربك حو
 عاربل ار وص ىلع مّعش وت اقهشتو ض طازال او مالكلا كح عرزنلاو
 عرش ليالاو ليبسوب لوي معبررد عيونو ديلا عارزب ىش ارب دقثو 000
 »ب عيدتس. ا ليس يلج نويل تق ةلملاو | ايعرذ ام تعا ددرر
 نسي ]ورا رع دّس فرد و هدرد عرب لالا يعم لةعبر د لمحو تس ١
 با هسلرمج اولاْل ١ 0 . شا جرا .عا ول ولا
 د 0 اعزكم در لنا نمو
 هاهو عن ذ اعؤاوهؤ تو نب ارب بساوصل اواىئو فعن مور تسل | يا

 تس اجت ا رم سوم غم هو
رس صوح لا ناي سانلا عإ ذإو هانجمح ارلام انعذ ريو

 عاد هيت هذ مع مو ؟ود

ر ها انامي دو هوب د وب دواخل حاط لا
 8 2 عز اي

 2060 وب ف اب مهلاب [ل ل او سسانل امتى دانو اعروظاو ء اشف ! بد سس عاذ اوشا يه
 وجع 7 دوبرو عابر حك نال يح ازبعبر ارلا برأ

 1 هرل او نعَمْل نم فب عقلا لاب بانا ا
 ناب لم انكاااشيلا او .ارل اذ كوركو معدرل او وبا اي لعلاو

1 0 1 
 منهو سبحيو لن ادا تعدو : "عبدو: ابو او آو نيل انكيمو اس١ ءتناهن ذ١
 لسفلاو قوما انما فيلا. !عترر لعلاج تو ١ كسضنؤعوا | كيلع عدرا مارت
 معنا مايا رد ل ءال وع تسمح نأ“ عيرلا ث درو لبال ١و تساقاط عبرا نمت



 ءاحارلا بلعو ببصخا١ نالفو عباو ر لب ىف عيار 'ى تدر و و لاجل ث ةلّدوا
 0 اوي ذخاثان رو عيرمو عوبرمومز 4 او ئعك عبر رّوور سكان اعبر
 رالثلاو ملاوم ١ عبر حا موتملاو حب زل ىشو ميحاص ديب اعءرعدرم كت مل ناو ب ارلا صدر ريحا !(نزرطم ذخاو يدع عنرملا لدا لج او عب ال مويل ١ هيوم م
 نك ذ المش اكرعنطلا عبر مزمز شيج او (هيف عبربو ع جورب درا فن اعج
 نو تزس لبول او رصف اودعك دعو ثطع بلءواسح 6 الاسال ١ هوو ممله اجلاء
 اش نيبكم < :امادنو ن اكلاد لحرل١ كد لو ثيرسَو تاس فبكت لكاو ىعرلا

 ا. 01ر  دلا دويل دوم بانو كوك 7 مولعلاو
 هروب ن ةلدر ذحاد ىلا مهب ١و ويرملاو عيبرلانأو حل ار
 و اي لا ا

 شن تعني ن اكد ارسكلام ع.انرملاو ل ابفالا نمىعيرلا ود و عيب ارب ثااذ معرب معدرم صر او ريد و از ريعس نب رغوعو بقلو اممانصٍرعان اكو نيب (هصلاأ
 ةداتعلا فانلاو يله املا هس ارلا نخاب ناقورلا ىنهلءاعبرو عيرلا لو 702
 د رالاو [زلا هوغو هجنرالاو جاتنلا_لوا تولت ىلاو) عيبرلا ء يشن إب
 هوو طم ايلا ”ثلم مايل زماهبر الو نيرا لاثل اريد ثوحبرال او ثول 12

 تكا متم ايلاو مربط ١ ضد يواجيرال او اصنرال ادعفو تاعبر7١ نامنرا ايفو
 اويرتل ةببرس دمزدلا عيدرو_روبشلا عبو ناعسر عسرلا)و نجاو و.عدل او هن لير نب ةومعزع رلاو ضلانو اهبرا ترو انبلادع نم دومعاضيااجنرالاو اهيرم
 لا عي راماورتخدل 'عيمرو لو ه7 عبر ميغ لا كاّوتالو وص دعب نإرّرس
 بوزلا فاعلا عبرلاوهاهلاو رولا بنو إب ىزلا كوالا عيبرلا اعبر
 0 عيبرلاو هوار ايلا يكرر
 فتيلرخ نازهيكو ن١ وببرلا ناروسو ارم نام ّسو فنص ناررْسو ل والا
 ثنب او عبر هدطوعا او ا لش ا 2 عير و انش نر سو
 مدل مم وعلا يجبر ىعبان شاحن ءاو نوس صر زلا ندر و درعارباو عيار

 لوزواعيبرو معدر ١ هلو اوشن يعول عابرو معيراواعترا ا
 أ سماك و برلاو دهزوللا عيبرلاول او جبر او سودا ١ هاي رم عيبرل ا كفو اهبر١
 |١ برا ناعلشسز و ىف د إل ١ ناو شنب او تدور دع ابو توين اعنف حبس
 1 اذه رالم ن الفلام ضرالل هاما نمل او عيبرلا رطل او يذاشلا بحاص
 :نمورلاو يدرولا مضربو ىوتلا ةيلاشإب نحب عابوزيغصل اراد عيبر راما
 (| تسرازنئ اوه سلا ةعببرو وسر ئبل ديعّصلاب ©و هديتعلاو ةورملاو
 ناتعببر ليمعونو رك در مبشلا ورز م حُب دو :ليتسوب ١ نانرعنءرعم
 ءرثوء عبو فاو صربالاو با لتفعزبءاعزب يسر وافل اوبال يفعل ءئسر
 صل عوج ا ةغيبر ىئزرو كجلان نب ئسر شو قرتكلان ادخل مع نو
 يدوم اهزر محسيروهو نر اوف ىو معيدر و لام نس لطنخن دعب ىهو

 ري



 ده#'

 محدش لس . 3

 نتن تر و #1 نكاعو لع ضن دكاد

 لصفلا د صلو نبيغب ع عبو عبرلا عج مجبر ١ نم حرص امو أ“

 هيالنف

 جم 0 ١و تعبر ١م فد اسلاسأأ

 لاو
 0 0 20100 تار ووش او عم 10أا لو دعم
 قلاع لك هي و .عارم١و لهزه نم]حر رر كلاب عبر معيش هو عبصتت
 وو ل ايزتس ١و كرش ةرطو اهامليوعسابد ولدلو الع مقص نا
 !' أنمايلار سيو لح متاجر و ) ,يتلع اود اكوذلا 12 11 ااه مهئعنرو نشك مناعبدو كر مع ارو رسكو مع .اير ع مك اًمنو انكفرا
 نهى وصل رك سو ا سحب او لاري انموككوسكلاب مع أرل)و
 ىباتلاوبرلا هقد' زب س و) مم دس الا زرم خو ىف وال !نم يونوخام اهب ان ةرلوم
 ىحو ديوشلاب سبل «ودعنم برضو ١ لبذل او دع دش اوا كرجل 5 دديولانو

 تعيعضلا ووك عبورلاو ري ١ ,قلاررملائاثا نب مف ادزالان
 م 10م ىصتقلا امتار نول)

 موش نم وبأ دكاهزب لاظنح ن عقارنو امادحا 0 1 ا ىثو ١ نيم رومي اد عوبرلاو لاصتلا فخإبا دوا بوث علام يه امن
 نب ثيراحا م نطبوب ا طينع ب ل(ررب اه زي

 رسنلا تال 0 يو رام تنص” ومداتخ
 بي افك ميول اا تاع دو 0 0

 عيبر هن راع ءاوحلاوب | عسر ب الزعلا دبعو تن , اهم صاشضعلا يلا

 ىئائل 2 عبر سنا دعو نأ اشبديع نبار صحي عيبر ايون ابرج

 بمك نروابا ثداحلا نباو  افطغلا عي رف يسبركو تبحص |
 0 اورسل ا وعني او هانهزت دب ز نب قع نم
 0 عل مل ىبغلاالا» 4«
 .اروش الو ى كسل نرسم« كا ع ايبالا

 3 ا شمال ! ارذو فرص رن كن لي يعش اهنرا اير اذ
 ىزلل آانيو داع 1 جبن انلاو متييشلا نيابئلاى سلا مش ايكم دع ايرث
 رف وجو ايعابرانو هرب تبل تملقو تمم بتنا ان نإ“ و 0

 تمضلاب عبر عراوجو عاشت 2 انئنو ناكو نام قوسام/س ظنالو جابو عَ
 ميعاابر ينالاوتابعارو عادو رس حاول

 1 يلم تاازلو هسصاخلا ءرو احلا تاذزعل و حبر ١ ةفسل ذي ينعم لوصنو

© © 

 و0

 لوشو ايعمرلو اوويبرلا ةمايلا درلاو ممول او داير الا
 ُج نر را 0 كالو طسالا عببللاو كالا رديقسلا

 ااه ادرك عرسا ةرولاو وك ءيكرلا ءابو داملا لبتترأف امبحد |
 كري ضرلاو اعمق لاس اسلاد حامل ل نم ثلا نالافو تء ا شنؤنم

 .ميظعل و المج عيبرلاو ثل ك١ وي اه هاتاو نإمون موا



 عصر

 || يبرم ا ب اسر مارب عيدرغر دادس ظفاحوط اىال امهارب ازد ديك بعل طعم
 عميراو رسلان معها شك ع يسرلان ماع! وإ معن اع لماعواهرحاشس او انودا عيرم ناب
 ىج تالخ سولف عيرتو قمسو عبرل عيبرلا ]كا يعل او عيبرل ادن بن ماق | انك اي

 جيرتساو عمرلامأا هب لب للا يضل عجرم .هلجب لم و انانم ان رت
 مب لفض | رعد عيدس ل جرو ميل كوف رشا نعبل اد عفش !وابخلاو رار لمرلا
 صخو اطام برسو لكا رسال اماعانرر اعومدر اغير عنك غن ذ روبص ياعم
 مينو مانك ع انز لب ام عت ار لجو هرثسو ١ تيدرلا يف 207 الاوهو ا دعس
 تاب تعلو عرب ىرعز ل )انآلف حد اما وزو نيييطم عبر و عكر ع يدر
 اه نولانىرفواهبح بعلو انياو دوه عربى ا نداعلاب قر ءوه بعلنو انباودو
 ٌىمصلا,ر لات كج و ءئدرلاو دبهلا لكلا لبو بصخم اف عاشالا عّررل او

 ة«موُم قرافميد ن كريو يلا اونسحاو هورس نا دره مل يبت ةعسر نيركاش فناكو
 تناواغيخ اندنع زم تجرح رع ى اولا ةعسوت ا لصو الفور كاش نم برراشيخ
 اهش مدعيال  ضكوإ عّيرب المو بضخ او١ يرن او ديملال اتق وبلا
 بعل ثريو) ضحو شابا سانل ارم اعانر ١ تبل ى هند رثا عضوميرعتمكو سرر
 ٠ ىانغنرا لاقي ناك دين بئلور جن سيئلا عمال دحروني نب واعم نيو رع

 ك0 عنيح عينا كيحلا عتو او ازكوازكذ الم كرخ را ديزوفن ترا
 كان شياو صد نوغنو ع تك عدو غفاوصو نيرو شلات عترلا
 عمر عماطلا ىازم تافساو هان ورز وسلا نازمجا نواني و ئرفطْلاِب يطعل م
 6 قوكئانا لع لعّجّرمر داصملا نال ناذاش يجرمو لزنك اعجحرمو اع وحر مجرب

 | كرْسو دعمك اهجرو اغبحر ميلاو ىئشا نعيش او تورغ١ (يهضب اناعحرو يجرو
 ْ عصر اخو غي بارلا و تلعلاو ثلعو ذافا بؤ الكو معجر أل هدر و يرص

 سكحلابو تولارعن اينرلاو ا عوحرال يا رمجرلاب نموبو |رعورموا ىرتكى لاسر
 عجر :فانو ن دس ١ نم عبكو ليدل ) سا او تفل طم) اًىلطلا دوعوبعلاو

ن اص رعحر ار غيراف لنا عابولب]م ايو ردو وس عيجروراوسس
 لإ 5١ ا

 ةمئوصورلاو عجرلاو اهو عوجل او ب اصلا نب اعلان دوب ايف اين اا ضرص

 0 0 باوح رج ىعرلاو ناعبج يش
 هررطم ويد اهني لوس ىلا عشالاو قونبلا ومو مج اراك | وعررو جوز

 م للا بالاول ا كا ريما وح عزؤبو
 طلاع صرت اء ابعاطو د مير ط) ١ جرو عصرو ىحر) 7يعبسلا تن ولع منم عبو امو )
 معجار) ١و عبح اكربدخلاو:١ كمر او عيب 3 تنايشر 01 !و طل ادمن

 يس 2 اعْيَف دصاام صر ال او ,ثورلاو طماع 1و ناغجر ء تامدرو عاج

 دروا ةبادل اوطخحو لد عجل 6 (اغس !تتكلا نمو خلاب ناعح جرىلهلا ومو
 هبحاصإ ادو دمام ةلكلا نم عيجرلاو يف يصحرل إل ,ىشن اول! ليخو نينسللا هن ايوب

 سل نم] اكل ىعبلاو دورس "و اهوكو الاجر هرحجاو نطبلاو دو ثدورلاو

 لاما ةعبسوع ليزعل ءامو تام عجر رجسزت تعصر امو لو: مل او! ايفو

 5 ل



 كيلط | احب كسمو ىزيعو) مررسو !فيسو هريهدسم ءئلج]كو ا ةيسدتسما فوسلا ||

 . نا لص تلا لوس ايعبال هييرسو ديم يا نبا درر رع مو ملا نم

 لكورسام لف ضعت لبخ او قرع او مياقر دقو ةرافلاو لضغط هير عمر سو
 مججمو دس ١ىنل ءامابر ليخلاو ما40!س انو ناذل فا ديعا اف درب ماعطر

 فو عيجرلا صر نالفو ايس لوانتيل نلخو ا هديب .ىكوه١ عجر او لع لحجر
 بلل راجت ]تجيب ثدلو عجزس ادور ةرمحل ممل اناث هقل ان لاك تبصلا١

 عصر الد نيامود لضرب قيشلاو ريسحيو وو باوئاململرسحن هعجم ةرعبسو تْرسسْ
 /|| افخادح ارح نينو (هتلاربرل نا 51 )و عمجولاو ووو سحر كسلا بوني ال ل رّرَس
 مالكلا هعجانو هبل اهو ام رنيزخا,يئلاشم عحرساو قلد ا ف تبوصلا ديدرتو
 منعييحو ةدتراف « درو رهنم  رنع ه عد سسإ سس نعت عجن هامل او هدو اع
 مرلاو اهو ةاملاو طغولا ف ثيل ضرالا ءلصتب برص مهيسلاو عطل ىثلانو يصزو
 تبلرو ب رْغك ع ادرلالو سج ا ببطلان او موتا ز م هنم حلوا ناوعزلاو ؤتعلا

 عرو بيطري امي عك عدرمو عدلو ويوم عد درم ب قنو همز ىلع ههجول جدع در
 بيطلابان وغزل ار عل رف صيق عد ارلاو صن طتعس يهسازرنمو سالو هن ول رعت ىنعك
 ”الاسلاو ينعش ىحد مود ٌفدزو قص بوو ىهيتس ٠و أب اخ عصر هج اح ني متلو
 برو أمو ءام او نيطلا باكو عون ف بيط ئمعادر مب نسو سيصصلا١ و نيدح لإ اوم
 | "وعوطخ م رعلا باصا اذا و هس عفت ماو بيبزلاو عضل يفد اص تبا لش
 مكر ع عسرلا نباح ئارنم عزراوه بطلا ا نا ؤعْرلاد طاتملاو نس تمن لج او
 نولز وصبر ويس عياسر اءاعبسو تعسرلت عصتلا عشر جر نعلم نع ترعسروو عسر عوف اعيسرت عّسرو عسرو عسراى بؤ عرمل عسر نإذجالا دا
 ءاصع'ونيعلا عفولا رخل حر وا هدب تدشس عنكى بصلا عسريو ساو سوملاطسو ذ

 مييلاو عرخلا ع ِر ءلزفووا نب ععضرفغم حمير اء امد وي
 عرار ممننلا تيا تلزنو امرعيت ائصد مس اعدّمع هِ (نيو قلطصملا ب زرع تانع
 نمطلاةدشسو ديلاب بيضلا مناال عصرل ا نحاصملا روبيسب 4و شرف لريس قْركَن ا
 تومطلاو نانسلا بيبضنو عاصر ال 4 نبرجزم بح ا دو ٌمماقال او عاصرال اب
 لك ماهلل ىف هعلا ةعيصرلا و داضلإب باوصلاو اهي نحاولا لت 'غلرد كبر يلابو

 هلا عر ز سم اكو عياصر جمس يِطمو لبو ررؤلاب قويرملاو سرفلارظزم عولضلا
 هين رك باغ مان عصر و أو ل | عصز الاو قبع بيطلابو نز) عرفك عصرو

 ب [ىسلو ا امل ن اكتس١«5إم ا اعصرلاو

 صراف لح زسعلو اعن ىسهسةبئسضأكو نايبصلا مار د باجكتو نيبكلا د اهشلو عاببا
 سرتو طانشسلاو ءشعرب اطلا عرب امو يشلاو_زبوقتلاو بيلا عيبجرلاو عيبص له ||

 ىليرعوجاب عموم فيسو (.اتو !زصعبو (رصعد ةينث تناك ١ذ !مطنعمل نسل عصر
 ميسم رفأ هز ثدف نو ١ ىرعص ارو تيراقُن ناس او كرشلا وشير او

 عضرو عل" قص وب ىركك ا عيدصرو نارسكمو هعاضرواعاصرو ربو امصر بصو
 دارج ىلا نيت ن ان عض ارل او عضرت حا ّسلا ةعونصرلاو اميري صنضا نفك يسلك

 وبسعلل



 لرغقمر

 مولراختو علرل عمجرزم داون عانورو عيمصرو عن ارو بم مع وا عمو 1 عمرو
 ىعارلاو رمق رش ىف هّوللا عصر ىّرلا يشللا عضارلاوإ فنككو "آر ج عيضرل ! سالو
 0 و لع تيل | أح عما سيال
 تأ/ هاجر نا لص ) عض )و تلم مل دو مل انج! سانلا عنصرب نمو ىش ٌيونعي
 نريواهيب يروا وبدلا ويسر عاضرلاو طبل طيف بلح ت وص عمي اليل لب | عنصر
 عضصرل او ,عانج) زم كوخ ١ كعيضرو لالا هاعزنر هس لان عضرل ١و بم ونجا

 انما ارهصو ناذ هعصزن دلو امل عترر نو ةزملا تعنصر او عضرل ف لعل ار اغص «دلرح
 :ةززبل سيرتي نعلا تعنجلراو ىللاولا هعئد نبا عصارو عنهم تلق لولا
 دعم عرب ناو رلو انزطد و ثم ١لئعطل !عضرب ناءعضإم او معنه ىلط عجتساو
 أ عئانا عزرعرلا نحو م اقرلا اًضيا عطرل ١و ةرعماج عنك ايرعطم حاضر لاك ىنحا
 اولا برد او نابج او دهرهيو دفروك ع ريال ب اش زسح عمل ادتعال ا وح ا
 نوكسلا عزلاو لغحتلو ,لوارففالن مد مماعذل ارب ايسكو ماعطل ثدادمحال ! باويبسل ع اعرلاو
 هّنب اد سر افلاو هدا مثلا معو صرالا جوراعى اصلا ءام ا ب]طض ! ءععرلاو
 تكيتيو تقلد نسلاو اشنو ريو صلا عزو اهضو ري (يكرف اضعر تن اكاد
 ميج غلاب مريس 2ريعبلاو عفتراو دعفتراو معضل عضو دنص ءعنل هععك)
 هور دسل 1 اداصح ادعب ولج عرزل )و دالبل اف اوورعص١ موعلاو دعتس عرال |

 1نال ا هنن ادن عزا جدح دادشلو عرزل ار انكا اضيل١ عاضر تاور سمو عاقر مانا
 اناعمر ناطللا] | مع دلو مل هيريمو) ض عيوب ابصعبو ! عوير مرعرد ثوهملا
 .عط اس عذار قرو عد ىابنلا' تعفر عن ار دق اوت امركملا اسنل١ ه انعمو| ضلإ
 تب ءنيورو يعدد اراض هقن )وسر نإوم عفيورر ععارذب جدخ عئ)رو
 بلآ هدو درقم ا ب عيزب طيخو مماطعلا ضلو مب امككرعافرن او نوب اعص تيا
 تورش سلي ىذرو توصل) عيذرراص ةءابر موككع مر و ثلّدبو توصل ' درو
 أهو فاقلاو عنتر ب معبرو ىداعل اح |نرلا ميلاعلاوب !يسيزفو عير وو نر العو
 دراضعب ار رعْزع هورع ترا او ب ادن عرع|داعينرن ىرز مثووملا رز و كثي

 ةروالهلك فرو اد ىضفاخو ىتعفلرو ملعون 'مبو هاكش مان اذ !لعذ ار د ضخم
 أسو ٍبّركت ىلا ةلمعمرول ) منرب ناناحو يلع ابرعب ناوخ او رعور ىلط رمنورتس ١و
 هرب هبل مرسل ثموص ٍجفلابو لوا بي ان مو هرسكلاب عاقر"#تضوتسلا م عرب
 1 عنلوثرو حرصك جنيت انارو عّرلا عطت روك اورو رل ال ارو اسو يطحو خم
 || ةبكرل )و بمباصا ميس شزلاو هاه انالفو عمرك اقزلاب ىلصا بول او عرس )
 | ثببب مولا لح ١و ءنعطم كر و) سرافلا هلخو لاّساقد ) دماق |نواوط اننروو ناخ

 ن 0< كراش يوي كرا ط سمول زكرشان عئربو ريب قلد بو اعم 4 نومطل او نغاطلا

 00 ا اع زارا نايل نيج ادكاودزل نمط أنار
 < || من اوا عافرلا تاذ ةوزعددمو دلوسو ض

 . .|ميلو ىميل عيدرل ابا و اشير بزكو ملاحر ١ تيفمامل قرح ا ماجر ! ىلغاونعل
 | اهل. مال ار او ضابب (رشج وام شنان ماعفرلاو صبناو دكم نيباخ عيت! بش

 سو رمح عغب همز عاقرلا تتاذو ثوم ا

 ود



 دز اعترمو اعدر هو ناعذرل كى جالس اكو دبر وف وب عوج ىله ايل اراع سرفر
 ا كير طال لافي جور 000 ا

 ناعلاو افلا لعمرو ب اولا نيك و نط حصْرلام عنرلا سلو فرهمدو اجور ريا
 .|| أمم ليفتالواوب قاتسامو ل تركن امى ا باكو باوهسو ماطعك عاقرب نالافإب عقتربامو
 سافر نارل ناح هين اه حا بيقنلاو ابراج عم واو ىو ا [هسلو اضرب كوم ١
 5 ترم منعل علا نم قد طو تذكار عفتر ابو بسلا عقزنلاو بلا عييت
 تاملر ثالثونتعأرو هعار ىصلا حكحر واعز م ئارو يبانوااننملا قييم
 ١ىلاو لاحت طخ او ىنعدجن وتم او ههج ولع ىكو ١ للحم ١ خيش او ىلص علو
 لاين ىح :لقل ١ ةهقفدعم هسا ضخ نا هالصلا عولرلاو علار عرس !و ضوتك
 الى صلابو١ امو | سدي ابر يع ءكج اناعسر عنك هن ١ عمر لضرال نم ةووملا مثلا تحل او_لاس ىيدحا سابع نب ديز نبذ داوشلو ررظ نشطبَوحواميتبكر ءانحار

 ه؟“

 ”ةدرشم ءع ايراد ( دريد أنس ان اعمر و اعمر ن ةلؤو رتصاغد مساأرو تت لاس اكيلام_نيعو

 ةارملا هحو 2س مْيعَبو رار غص ١و ىنعك عمر دو سل م عنب نيحواسل ار يظ رب (ختَو [بارضعكو عري هسار ىط اطبزم عمارل و ىبصلا خوف !. نمل عبامو تساالا
 بعلو ه دررةس زعل اب ترض م تعمر ومو وع مرا أل اه. ظن بيرم ء ١١ نع
 نع علو لطابلاىل لثعل رابح تاعيرب نام تنين دلل عمل ايو تتتغن نزف اذاةوخر ناجو نابصلا ببعلم 2 عمرلاو خووار ثلثنو -لو عفوت صرف متو تن نم عمرو جوش ال اوسونوب !انيم نرش الل يل نم نييلاب ©
 .ل هاو علت ةرطو ععرسدعدو هز انملا ةوعكهعيرل او ماي دلول اعلا حأبسلا
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 بادلاو زصو لب دو نيت اعوتير عنك ثول عبر 00 نرجو ليل سوا
 بعلو تاوصالل لح معمر او توعفار مو بعل نالوو ابرس ١ بارناتر

 يحل  اهوذكو موصل المو بيلسلا بال اضاابسلا ىلع
 تقم ملل صزرل اونا ل ثلا فر بعدو !ىشيعم فنرموو تغفو ترم ٠١ انمار
 ورلر بي نيلامدو حدرتلاو عايبرال ال عزملا عورلا سس ارلا ٍلمَرَع عيتلاو يي
 عررل عكا عارو ىعور لعاب درب اوفا عار برش نه و ملال سرهسملاو يىْرلا
 دعبآو ع جر صاب اعاور عيربو عدن ىثلاو دافااذك دب هنو ميجا الث رعت مز٠«
 عب ارادو عرحوم اابلانوصو ١ درضو عرم١ نيب مليح يبلاموهواقصبلاد ةكعتوب لدن
 نب عاورلا د ادشسلو هطبرلا مينغ نمانذ عي ارو مق بلعيشلا_ءاصوتلا ! دنم فوم مع كب
 اهب تس زم او نوتبروم ١ يملا عاورت نيديحاو قيشنح ا عاد 10 هم
 1س اهوى اوصوتلا ىفعرمو ئدرجلاةعور وب او باك هوا مهم عسر
 ور خوف! تيرم ا صو لْمعلاو نهزل١و هد) وأ ملص رزغل ١ عطومو زعل 1

 : | لور ىوريو كلف زم عرفلا جزجوا ل اومن[. اردن ةهاشمانا دام
 .نسدوخام ناد لاو كنع بهدو فاخنيو مل عانءابرتع لاذوا طقم داو ارقوا١
 و رلا مرخأو | يضل اندعور ميل دابر ابو اعم ثبرحة و دْضِيِسل نم و وح
 بتل منج 3 او عزملاعورلاو ابزم وعلا محاد ا مضل ا تذرف !لاقب كع ؤر نع



 يا سوزمال ع كاعور غر
 : ف

 اوزمالللع ور حض ١ لاعب 57
 يملا عورو عادرا : عب ارل ا سعاوتس ١ ب اييصب رعاورو داونعلا ةعاور ديان نم "و نيرملا ةقانلاو لولا اعورلاو 0 وهو عرشلا'عاموسزس عوج عرتلا
 رحر و هواعب ل معلا 0 0 الاو داوهلا
 ل0 ل يرو ةيلوصلا مليم دن نمسا عش عورو ءلرع عجرل سا او
 يي كو ضمرالا وم عمرا خلال سلا ىلا لذ ىدص هر وص ةنيلب نم تعلو اب
 ٌيارولا ليلو ١ اهي هدحاولا عغن اهنرل اهتعار اهتز هدم او جرو از ان

 اولا عغنر م ا لبج او لجج ا 2 1
0000 

 يلا, صع نيرزع نردد احل للا و ماحلا جلب رجلا 2 جزفنملا تيطلاوا قير كو ١
 2 الو بارسلا بالطضاد اهو ' جربو ةعبوصلارسللابو عفترم ناماكز

 فدتوا نه معرس ا هردلا دهب هدر د جسق عيدرل "فيبر ىدل ! ةنئادعإر 0 اوصف جملا يوتا سرك ل وهاد 77 ب سا تس تام لي
 زوعارإنوللا عرشكلا دق انلا ناجبرلا يدرس برو عرس: انزع بات عا
 اا 0 9

 ا
 0 ل ارا ناقش ابو ل راو اوعي ركاوستج مولا الهه ذو ءاح ا داكوا شو تم ل ا م
 ملمملاارلال سا يصغلا عب يزل خلا موتا 1

 6 عبوزلاو هرام ن اطشس يأ اَهب ! 1 مال عيبب ىلا ىازلا
 انام همام نك اىذلا و 1 اهب عبوز ماو معن زد اصعال
 قيبلزمم جل ؤمالا ةومأملا 2 تان اببو معراطصكء ابنز الكلم ادو هتلخاسم 0 ع يتعامل 3 ا 0 1 ا

 ىازل ١ ئئواوتل ال١! داهول 0 بك جرم او هعماج عن خد عم و
 6 عوومو عوز 0عدرزلا# عبرا لصاو عب راك دبل جرط : مسي /و ىذولا

 هند 00

 ديالي بلش هللز 1 1. 7 بش ) مللا)
 ناهيو ن

 0 ريال مسلم 7-7 عوز اولرلا ةنلش رجلا
 مكرر ضرالا ابو ببعك نب كلاب دجنو ف ار زالو ١ بالك ل يتنمو بيك 0 الار لور باغك عازب كمانبد جت ع ةلادعر الاب واضحا م1( نات

 جادا دسبالام باص هو دعس نب بعكس عك م نأعي 0
 اما يي .!ًءواقش جب ئعل مل عرزو هع عبز ور نمل او قربرعلان ع

 زم ذم ابريل هلس احلا عر ]ملاو عيل هيما نيس
ا 0

 نع ديار )و ندع بنود 
 تاور زار عمو دبش را نرخ ويش د لا دبا |
 لكك جزيت يسد ليخ 3 1 ١ عر ١ ترو 5 توام
0
 توا ىللا فاط ةنو نط ابو يول هاذ عئازااو حاص فلّدلاو نولي انو 2 دقي ١ يدم علان عامر 0 : 1 - 

 7 ل١0 مداكلان ىرزنلا انو ميملارهاظو اقش لع علإ 0 تيا

 هس



 شبح الحاسب و عدولان بيض علبزلاو ابذرحا رانلأب

2 

 َ ىرحا ين افتلارمالل لابو أبلا مورو ١ كتل زكي شوب ظ

 شلل م عيسزمراو عابسو عبس !جناويحلانمىرغف ا ايوكسو]|

 ِ ا ل )روان . هَ ةحاج ت

 ىرز ءعلدر ال لضو
 بافعا3!قمشلاعلورلاو

 اهل امبشوا نخب ونسي رجط ادعلرااور سكبو قطن علزتو هلل نع مهلك د لج تظن ١ نم طنعلو
 زجوم "والو !رحشل وا نول عطئزم اعرلَخ اغا ن اعمر ءيابلكيف عسرلا خلا
 ثلطظلا ارو كباز نه كرم ىفرل !معطتما روح علد و بيرال'و ىلؤلاو ٌءاْسل الجر
 سبل مرغص شعل و ) علت انور بعسل او ىعسلا نو دوهو ! :ىلتناو عامز 2 1

 (سانلا ل اوز و دغبضٍةرغص ]باص كو عمرلاو حاسز ) جزمرال نمور اريل او آ بيبر لس اهل

 د هزساف جات /

 ١ ميسو فيعمل ا[ رسلاو سل ١ تلح اوشلاو
 ءاصال !:ن و ابرلاو موكل ١ دو انع
 :]! عملو عم از 1١ج امال 'و ميه ايلا

 حد اخو ولمن باو ناضال١ نخات دعرل
 لإ م زوكو عزروو فوج او نسمرلاو عمز اوضو
 و باس نوال اد دوس [رع مدقلا ىأرلا دج او ىشتيتا زباب عتزب جاتو بوسام أو دهم !رل : 00 عير عزعك خم 0

 مسالأو ل رجلا عيرسادوبصكو اررإع مزمل ١و نوم ١/١ امل !لبجم باتكو باسسكو
 تشماه جزم تيزو د !امز الو أهل [عبز لع او رعت اراك اهيورع براقت ب يرالاو ب

 ىشسل او(. ئعرسو ابوح كج ان اعبزل او مطيشنل ١ ةهدرشلاو [هدا يسب البل انعم زرع
 مل تبنلاو تعز كمللع تين وا تعج لعو مالا ثحبز او دص : هلمذو ىلا

 اهوتمي ناوهو 2 اكنلا نم بيع بوه عمل او تعمر اعيسزت دف انلا تع مو ارم

 زب رح يعل عاز خلع ايد بج دك عنك عمزلا نمل اع
 كارايل هْفكَب بزّجا هيرو دب د ١و ةحطن هلوظف ضب ل م مك لو يئطعت سل او
 لعلقلا نمل الو لذا نمو عمل اه بسلا نم يلد معوزلاو طرشلا_ىازلاو عورتتك بصعل نع
 ةهجو ةهجو الق لالا عزو توبلنعلا دصلو مشلابو ءلم اما عوزو ئد خعينخملا

 مه (سبلتلا منه لاو ابنب ز إلا عن را
 لاقوريقدمود هركناو لري دقو لامر معمست نيإسنل لا
 فتن هان إطندعس (راصإ اما عنمو محبسزم!هذخاو ةوس عبسو عباس عجولا
 كرز الل يف ل صو بل جرو دب علت لول ١ ضعد فخا در امل جل ممسآ اناو خو ى١
 تاجر عسسدخ) نخا هانعمو) ثين الاه حرر خو أعبس ميسا نالوا هعبسن بارع

 نياعرسإ,و يرلا يبو عبسلاو يجب ان عبس نب |نا دودو ليت أ معبس نونصن دعببس نوو أ
 هم نولئؤسيد اونا :.له احلا مهدبع عيسلا مودو١ ايدو نيو هو) ا يعار توليالاسزلاو فري عارامل توليال موب بيرل ا وذ انو نوكمو ديلا موبامل نا عب اهلزم كج ادمور ثلا سل نولي ىزلا عضوم او راد عبس ناك رثكاو سدنلا نينو

 كفردرؤلا ل ونو
 : نب ليجيزرأدو بضو نب لب نسح او ترضرا عبسو كش داو يس عبس ا ه6 دنلا ةحار ق ذوعسلاو سانلاوع 4رصب اقر داو سانلا فانح ١ ئِركر 4

 سنابا ع ساد توتيض مو تتار تر ظل ل
 3 1 )!راذورم

 | بسلا ؤ ويزيل م



 ثياحامب مإو متر د ترد اس ولع اكن بلباو ميم فرم ووطن جالا ووارو تان
 فاول افك |اب كاف عبس توعرل يب تراني مدتاو تلاقن اا ف هوزفنم أه
 فو اعني او اذه نم إو عب عبضأد دسا ابن اجس أ: ب > اي دو اد ببداب لك أب ازين تح اصن رع
 0 د رار نا ماسلا ال١ امه يراام_لاًعف ثوسلاب
 أع النا تال لج م نرعسسو وح ثوعبس نبدّتدا هبي لا»ىقؤملا نوعيص نب

 بايو هوبا ابل زيدي ةعبسلاو سند داليب جابلا متاناعبسل او ملورلا يس نموسلل |
 واقل منيو توبا وص سبق نباو بلاص ريزأو لؤعن اوديز ناد تبن

 يم او مضلا و عياسل 'مويل يدر ناوعو ل.ل! غر سناب عبسلاو نائب اهص بيبح شو
 ردوا هارب بذلاوم ملام عيس داو معبأ ناك شو بزعل م عسو ةعبس نمزج

 اين !نعلا بيارلاو ريفترس أك اذ مصعو ) ميت عئدو يسن لفو
 كوش ربل ىابسلعيو ابو لوط !مطعل | حلا شلي ع بسن او تاعاط عيبساع
 عيبسلم اكو اعوبسبو اوس اواعبس تيبلاب فلو ارزيعب عوبسلاو مادال زم عوببس لاو
 ملا يوسنم ءذوكلاب إو هّنلا دبع و قام املا مضارع نطو عسا

 . اوم عيسلا عنو نابعرل و زعبس اور اص مولا أعيسس لبان ةرو عبساو آي ظ
 رعب نير برك عيسملاو ليها هديعو عب !يط١انالأىو ئروطلا 1 معمدرنب !و
 انوا ةيعئر !ىلاو را عيبا هدوصل اهم هع دعنصؤرما تيزمزمو)نزلادلو د
 ةعبس لمد لفحأعبست:رعبسور م 'ةعبسل داوم اوا [.ب> عميماز اسنع عابسلاززوا
 طعبسما تاو لم عبس ١ كاطغارب ىداو ترم عميس ل نع انال ا ناكر ا ةعبلب اد لهو
0 

 يعول 0 لا 2 لَو كعوصو نإلاو تاعضا
 0 58-25 ابسلاو لجر دب اعببس تن موعلاو نلوم نذاو نياعبس الك
 |" 2 لاو رص اونيوصأل ا عي عسا ع ماشلا و ٌنِئِرلاو

 تا 100

 ل منانرص تدور ارد عم يدع كونو لص اوقرلمم الكب

 001 01 ب حاسد ١ للة رصف عسل ليز عسر عجاوسو وكر
 ىشل اي شلا ميم علال سلا الاتساع اجلا ارجو نطلاو) لبوطلا
 للا اودهجزل كمان دسملاو هيو مكن لك يدرْس عدس عك عدسو طسبل او جرلاو
 تمايبزكاورعارع ركل مم ةلانم ىا معوس لكن مد ارعد عوق فكوامم او)
 بنعلاعرسو منامة م هركك رس دوطبل ١ ضبع ضل ةعرسلاو ىنع و » .لرع عيسلا عزت

 اى نو 0 ناس تاس الور هلاصالوت او باسجوا باسم ا عيرس حو زءّوداو

 من جب دونإو 01لأعالو ةرْش اصب تالزعو لحدا اعانون طم ظااعن عرس

 ١تبب اكو كابس اح ا لوهو ريعالو دعالد طخ ماعبج
 رسوما سك نايم شبل. بيع هطااترس ا 'نارع

 اولا لاو ١ عسا حلاو عبرس فكها مرو نيس يبس تميس رانا علا اءاذيرعلا

 ايلا نيب ان ناعرسدنو يتلا يعم نو اخو اضخم خب عّسس ن اعرسو
 | ميل ىبف نول اوا نيملا يف تلفن اجوزحاو عرسوانيسلا "لئساحوزحاذ ناعرسو



 نياشملا برعع ناعسو ١ سول ريو و نكد سزوو ايإي ١و انشا نمو ْ

 7 اهب برر امير و اذجي هجن مل تئاكالجو نأ ءلس ام لاب ١١ذ ناعرشس امار
 ك0 ل اه) بضدو كيو لءاسلاااقم ابإ هو لام انهاس ل

 نو لاح ناهسربدمتلاو اعد يصر ؤمكل ملل ةنديدئتزاءازيتت واهلاحا هن
 كبور اال نوُمبتسل مليا ءلرخرانلاناومو تلو لولا ةذونلب ري نإ بيضي

 عجول لصلاة ول ناعرسلا" ١اهن يحاول مب اراثوا١
 ه اوسابو نمل ملم دوخاملاٌريول او تعدو سول قط لص ير

 عربرسلاو مر معرس ال لد بيضتترل و !.تنسل وتلا وكلا بترسيو رسل او ارث | لاس
 فيوز غلب اباد شيد الا عب وبر تل ارلسو ندذلا ع انلان اشو البوطلا اًضنا
 غ١ و نيتغوس نبك منح ووسمو رن ورز اي ار عير اس توما
 اشالاو وارسو يف [ىهيعل ١ ثمر احم ا نب :بّمعارل | كلو رو معيورسود و مم ايي ل يخو نر زال! نب
 قدارطو ,رانحو اهوامو نابتسال ١ ماظزو بطر ضماح تسلم مرو ليحلالص از جزنيركس
 ورسب و عورس ادرج ادحاول اوظب نرحب داو و لمرل اف نوت س ورلا وح ضيب دو دو سول:
 هر نطبتش ةبصخوللا و 0 جب ملاب عفر ل صالاو (يزيعب
 فا سن اوا 1 كعب ريتعت قف اسما د عتيل ةيرهو سار سلاف عسا بو
 لعرسإ ىلا عرسلف تيرم ا هذمو مر : نع عشر ابطا دنع انبرعم نألاي تع
 بمال عيرسلا ليج شسالا عم 200 ارد إدم ا هعراسلاو ىلاءاعارس مياود تناك
 0 رسما و نعد حج ماس 0 طقس بنما
 0 101 ند 0 اسم ايولس نا منكر ابطل
 تعيس ارب وا لوب درب بق ناقد اا عطس امم 00
 الو تغغال آن الح ناي ماو ةيمروا مضت وصي ١ كج ايوه اعليس معمول
 لئوطلا ]اداب ابحلاهعلوطا باكرا ازايح١ تموعنلا نيدو اهرب لان تاب اح او

 عطس او رهو اعرط شن ىط سو لوطلاب بحبل دعو ريو لبحر تيبل ا دورعو زين
 ريكو هد لذلاوذوهو لب اوردر كين ناس فو راسن ننسي
 سلمنا عساو عيعسل ادن ايلا تيدا ١ذ١ عنك كاسم ادب اذ يعطس و ليوطل ارو
 او نائل الس ايرسلا هبارا عوعسسم ماوطو ءنيئ در او ١م اعلطل !نم سو دلاو)
 حنيه داابشلا يوزبو عسعشلا لال اولا ورمرهلاو ارك 0 ع
 عرب اس كس ننال تل را ناب | عيسع شو
 اقل مهجو موهسل او يسر ,لعا ىنشل اذ عضو طنا انالفن الو ريحان عنك رص رياطلا
 ا ا واسم انلام اعمتشل دمو اهذ دمحاو ايزلعز متو تصاب معع سل يبس

 6 ل ْ
 ل ءذاوسلاو نبوا ةعمس باصا نوبذم عومسمو اهرباغ نيعلا

 1 ا أبو نال ب وبوا بوقلا ١
 ةعمس) بح اسلا لميا داوسدعنند كيب ئابو علل! بوضت هوس امر
 شادإسن امو نوللا ىنانجهارف ديلسرائفو١دامرو١ليزنمراتلارثعد قام خلاب





 3ك ضض املا برجا دعانلاو عل سلا أ | يلا هبورلا باح او ندَصلا 1
 م . عاساوا نوم لا نالل ا قمح زم معمار مس ل ْ

 ْ اوناسلا يع ل بتلا سنا ملع تيحاصخلاود ا
 ا ؟ثيرثلا مزكل ادب اطخ هاذ نال ا 2
 0 ا واسزلاو ْ

 ل ءروو امو.ندال اون دال !نسح عيسلا بائع نث سيك
 سعي أعسماعكع مس عم او عابس ١ :عحلاو حاولا نوي عسل ارسيكو عسا
 |يسالا نم لهم ا "و مدع ا دا ١

0 
 اعاني اجلس ملت اولا ياس صصتخ ملاذا لذ او اعمست لق ا

 5-6 ١ عفربو|عملار إذ الع ةغاطو اعيس اولا وو ةعاطد اميشاولاك
 ةقيرشو مهو ريد ع تاو ناسي افا اتعسو لذ كوتجان لن قدا عسر
 معيسالو ار للعفابو نين عمو عرخالا عجور وينو ,ى [رسو نازسو عم اسو ودرست
 0 عيسجرسكلان عيد لحرو عمتو ىري راب هؤدأسوهو يرجو مضنو
 نألا< اجا سوآ ناومبو اهلبال اعيساعرلا عنو عاسودو
 0 أو .ييعدال ارح عيسن 38 ماوه 4 اكو عد يبا بع
 تاكل با كلي يوياو وللا لودعمل ] حايز ]جب زعل ط سوو ةرعو
 قتو رم نع هلا ولا دعتلو يباني بإتلا ةنخا اذ ليبزلا ةيرعةتالعوإ
 تيارايب ملا ذ١ امهرمتو نمرال اعيس نييوظر مالت عسا 0 ”و ىو ئه

 ار ابناب ةيلاحرضرابو ا فاّصملا تح ضرال !لصا عيس ةهموا جون |[.
 لاقبو زوما وطاح اهسو فلا فا دحأ عونا مم أك عيسي
 تجاره نب١ ىرزيال ثيحاهاقلاو ابوزع د وميز نمت لا ع تلبس

 ناعيسو َْسْدي ”عايسو توعيس وسو واشاعب ىريال و ناسا توص عسب
 ب درخو زئزح) دين رع ىف درد صيخ و بليك اعبر درر

 أعيسل اديب نير اونا مامال اخفكدو ثيوحي دوصنعو) ان اعمل !ناعيس نب
 عتلبشل) ماو تعيد ملابس ضان راو اذلاو عسلي اكو درع يوب )اضف اح ا نباو
 ريس شوب او لوس ليدز نب تلاعب اوه بعلو ١ كرع عملا عاملا عجلماو

 انآ جيف باعت وخلا ز مور نيود تان ايمي سام و ْ
 مد فيصونو ىلا سنك عياد رسكلاهى ايسانيبا همنا هناي كوه ايعاو

 ةارلاو بيزا بن صونو عرس !نيرزتح لاو ميههارلاو يللا و سار ؤمصلا١ او لولا

 هبطرطو ميشرعلد بد هنعمسو ٌقَبيدلا لبوطلالحرل او كزيا ىءلوثول !كيجو حلال
 عوام ايس معّيسيو) نونل ' ةدننج ىورح دعس انو ل ايدو ررظا نؤاشلاو ماللارسكو

 || ىو حلاك ضنا فتجتمويدل نوفي اوفو عضملا نم بذل ادذوولا كي 301كم
 فئعيس لغو لبح مال د ليو 00 هتيو و يط)ارم عيس ١ ىدع
 ميس ١و الم بو هو ب يسزلنعيسل ١ الّصكو نطن عامسلاورعرشلو )لك ةئيشتو ||



 ا

 فرذو يعلو 0 دع وس :ءاسو عايل :ءاجلا نوكلاخل او ملا ْ

 0 لشن هاما عاما تلا لضم وز زخادأ خسرلا

 تس عيمتتلاو دنغل | اهلوتديتولا نسمح ععشلاو لّبؤفل ١ ركو احبس | مل لح ولدل ارو يشم
 د عسا يسيل ع عامسال ادرراؤلا رش لونا از او سهيشلاو

 وا لوينام ل وغم زعو جفت ميال ارتب قناني د حاكم نسا
 رن نوزع يوكن 0 وعدي ديسك حافلا“ رعيس )

 ميل هاو هوبا ايلا تكن رأس !عوتملا عاطملاسبارل !لحاشو !ليبصرشوب
 2 ا تيبشلا لاينر سرا عارم زج ان اب امك لجعل اسر نما

 ) عياش اد او ميرطلا منيفسلو ىلاعلا ععزملاو عنسالاو لايم رح

 سوار نو مول سد عي د شيطان ديلا
  تفارشالانسرتيهط بش ع نب هبه يزلو لوطاو لثعف ا عئس ١ اذهو
 2 ”ولااودارااذا أوو ال نيزلا نمو 1 رو وم
 انساك يسم او انآ غداسلاو ميا رشلا ف دف [عاوجليسن ١

 تاباجو نول | عزس و عانسإو ه دوك عكلا توج 2

 احرز زمءزج عال بال وس ريدر ملا زثراجلا اعنسلاو
 مين عومي ىلا تنول 00 و تتاعاس#.: احلا توولاو نئدبرملا

 دبع ييبامأ هزاشسن او ناكوللا هنذزو م هلل السل الع نمر دبع مسك | ا
 اخلجا عباس ع عياضوهو عارالب بلت عوسل بالا ةعاسو بلا جو لب ئلراصو
 هنو دارا اجرب و بارغلو ةلهرعب بارغا ءاوضو ليدل
 تتح اهولو عرت حابصل ع اب انني دتالو اهوا عتنزمد علنوسوو «وئمولا وول ا
 نضانرا دعاس ١ :عاسرم لغم ١" عوس او معيبذو هله ارعاش ١و بباب هيواو عابسل اله(
 لماع ب طار ىدامويسوأ جرس عيسايارلاو ءال حاس ويلا زم باوك عاس
 ماع صر الا حو لع كربلا الا عيسناو ساب بو او علب آب تخت دلاو ليد ل ابحو

 00 نانو دا 2 اول دل ةياعرتسالا ليزا ام اهسسب

 نير ناتنام ندمطلاو ذو خلا لا
 00 اهرلع نمس رج ا <

 مسلم ةيئنج نك عيسُم ار صنل اوهو نرؤل  عابسلاب تبنط#ى ١ بلقل !ببايز
 م هرم عانصكعاتسواذو نينابطلا الح عم دوام

 نده دّلاو نءابطتل او و انضدلاو ١ انيلاو
 00 الارلاب ا 3 11 2
 يس اير نيح رسل عش يبا م1 لوي اولاو

 لزج كوس عب أنس هنا ره ايش بأم م بعلو رسمأاب عسلاو عوج سموم
 تالا ووري لل ىف 0 ولا ا
 هب هوركسإبشلاو دا ا

 ١ بودو ع
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 ريع تعرب دو هزوو عيشاو ءرعع بشي أهررو معاد ماعلطزمدعي شب رسول او او لرعشلا || 271 مرا لفع عتود اب عم هعبشمو لفعل عيبش حر و عل
 لال نكت و كزارصا, ناعيا مينا عيد ويشير بو ميشلان تبزاعاعثبتسل

 بارع تاقلو ب ١ ٌعوجوا ليم نم ع زج جريل عفس-َلكلارنا ْ

 سس لللسسسل سس ير رب لل للسما

 ايمو لج معجو لم عب ع سايل ادنع دبر شل ا دوج درحاو دعو ندكو سعاو
 ١ هنفب شو .زك عن لم عاج فاد امين وربكلاو ضلان تايجر لاس

 بازعكو رز عجدتو كاحرلاب ضاخو ١ نيعب عجب عاحتو عب اجتن جامصشسو

 ْ فزل|زويعلاو م ياو سكب ناهس 7نيعصأزم بط ى١ اين ركرل و١ يحل ' ناتو
 0 درو نطلاىف نوم
 5 هاو رع عميشل او ىب همنا نوع نب ث ير [هلا دجوهو دن اك نم
 0 عامي هناا تنل اولا يح

 ىبلا عباصال لوا عجاشال او لوطل اا عم !نيبب اضلطلا هلا
 دءلسوب ١ نانطعنب تير نبأ او عيصاو دجال د ماول تل رظاط ني لصتن
 داو ال واخلا زج اهل اعمدو ان دعجمتلاو مج يزد |هننل ام بلة وشك مهجيشد

 يهاب تاو اقع اناء او ليخم اك م مآ محنق سمول ! جن يول
 همي انوزحي تمل م حعبشملاو سا يس احلا لع نون جلو هيض ' نم زين

 ا حل او معن مرشح إب وطلا ءفانلاو او نانحلاو١ و
 2 ات ااذا ةيشخلا نم ككدلاو 0

 2 امر ومو هييدعل اواي رسل مصرشم اك به ادم ا نم مصمم ره الاد ةامل حاد 411١ عرتام ١ اههجرش تلق اهوووحت حب ةنمان عير
 ءرلاو ل لل نلارحاببو طزرملار انو ١و لخنلا كا شنو عرسلالاو عرساو
 3 يس سبا جب عل عرتبو ديو ايلا هس جرشسل /
 ىعمف يرلا 0 ا الو هٌّسنكرعبلا نطو سوئلا
 2 ور كاسل ملا يمال 0 )او متمسال لمع ناك , الحر بازعكو نيت عرشسو مس |َجيَع سلاب

 وهلا نط لمدو طقشا ليك او ضار ديو علو تلا عار او 1 0 عراش لزنم ا
 انو عئاوضطو زعر اشيرو) اقيرور» تدهش عامرلاو حد منروشلاو ذا بع او
 21 اموازلا كيسحما لحم ا كمقبام كعفسو معرشمو معورشم اه نعش او

 كوسا بحو !لصر نم ليهم لوب بنر نمو سيسبب عملت اذ بعبكوصوم
 رش از و 2رسانلاو رجاو انى ا رعد دحأو هر ىاناو عحلاةدحاول ا
 ع م ماعلا أعلا علاسلاو اهسور عفار م اّيحواوسيا رو
 ها احل ابو هو انهرلاب ليج عءاشو بيلو

 هلا فم (ئءللاو هن | يسلك عا - ' ندب نيل ارم الو بخل نصرسن اولا هول 'قم



 جو ررر] مم اع ةعاشو تارا تدتش [ودلا ثمن !:حرشس و هعنانداوركلو

 مكشلن رب قيرطلاو يجن ني لاط ١ اياب عرشاو عارش ١عرفيتنلا لي معرشلاو
 تفس قلعلان عزنوا نعم جات دعبرش للا هارب ' عيرشتل او (عدرشش
 وعز باع من اف مكوبحر بحرب ماغرل بم هنو امس البحر ن ولع ثسدح هنو د

 1 أي نايالا مقعلا مرا اهرب 0
 0 ا بدئعسو دعس أه درو ا 4

 م درسلا يلا نوهاانال ب 9ادعسإبدروث ذل ايردرو

 انك بيد امد الز نامانشت ا جتا ىامهت قفا داع

 ١ رف عشا صيشلا لعنلا لابفر سكك | اهركا بل ط اسحب
 جس بلا ه 1 0016 1 وال طول يارا دوم ناكملا نيرو

 ا ند لاعغلاو يضلإب عمستسج ءوسشدو اشوفك رون (ع 0

 0 عع 0 1 لنا 0 .رعابرو ْءيْبَن نين رام ها ناو
 ل ناعم عشلاو ن . كو لي

 0 ا 00 0 0

 ا لو وة أفس نمو زعسل ىو او ىو مدل !قرمدو
 هد اومراطو 0

 هلبغم لالا ب اكوازتئزلا (هيضبارعشو هد ندمتسلا عاعشو ميو تدرون اعاهشيو
 ولطلاريعب امرلاها درت هارب ىدلارا هونت ىرلاوا الا تر اذا ىلع
 ةريرمعبلا ع ا لا يح طل احاول وطنا

 0 + محم هوُملاو١ لوبلاو كب ال و
 عّسعشلاو ت توبلرعلا تبطل و عببعْسل/ ل يعل اج وشك نمو زعم

 0 وا بدرسل باها عع عير لاء بص
 0 كاوا هلوطو انمار عقر هرب او موب ديا د! عشسشو راغ] عقلا قايبزلا
 يل ليل تهب تسلا و صعب معن او ازمسو
 ععشل قتلو عناصعال ١ دففتص اضياءعطعم متو از عنو انس لبوطل نونل ١ ةدايزب

 - ا راغن لوق لبو نص الا عودو نك عطش دقو جوزتلاوهو زيول ام الح
 1 ا انيلخ  لازو ىلاغن دول قلكاوه رولا
 عابشالا] تعمشمو نين ند معف اش نراعر محباروهدل ١ رش لاى وج نم نوكرام

 بطل ب نم عفاشيوبو ناشتساو يرمز عضل ناصح ضحشلا ىر اا ملا

 امس داو ديلا دينا ىعر ين اشلا راق يعتس اش دبع

 :ه داس نب ن مع مد سب معو ٠ سانعر/ردا نيررغ ©
 64 0 ,ننماث ردن دع 6 عباس ب عزب باسو © 2

 0 ه ان عيب" تاسع ه كلما يدولول اه ©

 ما
 انلروع نيعبو١ ”هوادعلابلع عف

 : 0 ا م دل 0

 زبك
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 ماب ءعاغش (رعفسف عف : نايل( ىل عماتس تن عاف ارععش الو لمحو ا لامع هزيم
 مه نعاهلا عن ب! عفش ناو ضأا نعنشلا بحاصو ةعاقشلا 52

 اسد هللا نإ علا وحال ايتو هنن
 ارسل لتخم عأح نيرارلا تناماذ ىا ل ابجارسورراع ىنعشتلا ىعشلا

 0 و راع ءاوس مندي رش ع | ام وليد مسيصن
 0 مق انو نونجا ىعشم او جو هالو ينمازمو

 000 ناضل 'لدوهو ا سيبنل و ضل
 كروب وعل د 0
 يدار افلا ثول بشد ”الاسب أكس اربيراو ىلا لال ادع
 هع افكت ءعافس عنك 0 ف ورانا نابت ١ تين
 ا 0 عفش نا لاس انيلا رى طش و
 را هيرنك علا ”هافو م الان عش لل
 006 5 اجلا نَلَو جؤبو بتتو مسحت
 دتدو تراك اشلاو يعلا نان يسال الشو مجم او لصاو| مصنعا

 أع اكس ةرحاولا عكلادوعن الاو ره بت اقعد ناك اا

 ير ع و
 تب عشا اعجوو ممراول 'ةايهلاو ةعشحلا تاييحل ام عفش ثمر نسلو در وا دايلا

 يا ل نواب عتتسافل هدا ارو ادع عاش

 ع ا ا او كلن دير نبا ناني جاع
 1 ٠لتر ايفل دعلسر انوش أعين عنك ع يكسو مذ ب ا

 صل وعطر نعلاب اول عدم اسر بوعلا ١ حار ١ :روبضلو قزف اعوش

 ٠١ج »ناو قف | ساو ارا ماء طبعل ١ مدامرلا اوو (ملع هتنات اواص ىسوبرخا
 يم ل اول لوس ني حلل ا نإ ودل كوع د

 معيو مزون 24 و بوعرت ل! نموم ناعيّسو يح: م ئعالابر يباوصلا
 ل 3 هعانلابقازإب 0

 وروي عشا تأكل يو ا 7

 و3 مهسننس اءا اما ىارو ص :وسّسلاو 0س لاا سر
 2 اوثعع سا مس عونا 0

 ه الع وربك كذلاد لاقل ايي عششتو هوعشششلا# بسلا ةنويولاو نس اكفال او يشل او

 تبنوا موا انامل رعشضلاب خوستلل! نعت نوثلاو مما ةرافلاو رسل خالسلاو
 وشم ايمئارعوب !لاق تاعش ١اعوتم موكل ساد موش بحل ازاهسل وتتم
 حوش وهو روش ذ (ئتح ب الار الصو 200 راس ر اشننا رع عوشلاو جزفك

 وسرير علب اديعس قولا ضامو سل ئمخ ىرد١ ضانبو عوش جاع وسو || ٠

 0 هه
. 

 مع



 وءءزك

 نابصلد عا : ,لصاور انلا عيش مب الر وئثلا باغ عاوشسلاو تن مدبلا هرم رح

 لعب دلو اذه عسر انو عوشاازهو عشا [ليوطسو ضشتعتلا, م عش عبو ناونصو
 2 كب ررظاو مّيع و ارّتعشو عك سيو عايشا 00 اساراص ئحْسب ل هاو املع ىلوتي ماك عمسالا اره بلغرتو ثنول او ركرم او !!و نرش الاوذ اولااع عنو لجأ ول او اص او رعانن ارسكلإب لهل! ةعيشمو نيلإب عناعيشسو ملا من موس ارلكا دو نعيوا مهرشو اارغ كناو دسالا دلو و ز ادعم ا 2 و ور هيوسالم عيالمو (ىشنرب عانسو عاشو عباس رسراشنو اذار 50

 | ير انالوا عنو ١ م ةلسلا كبطل / ( السلا اًعرو سئمو لو ّث لأم ءانال و منو
 ارا! اوزازء, كلابح اص لمحو ا لعبا معاطاو هلل اد مسار اعاشبو م المسلا اة ارو |
 اهتئكازب اعيس مو عاد ةاعرلاو وصو ١ىعاردارامزمو تتر _راغلا ب 9 بل ا ىو بانككع ايشلاو ةرشنمارابخالاو موزلا اهعباطمل ٌحوترلا عاشلاو ا روت و ا ميزو عكس "جالا لل
 دوما | كك يشلاو رءاشبو) مث ةعش رارلااذكو سيكل مبحاصل عش دا ١
 فما نمو اؤلاو روفولا روبصلو عوحو ابطل هرم قئءيشللو امول اولي ا
 فس راب قس تام طال اغا اركز ع
 عيش يعمو :زز عادل عايشملحرو تعطوو بتمر اوبرب دق انلاو اهب باه١
 انلابو ميس رعم ماص نانو ل نمهغلسو معد ويل عم جروح نالاعو أمي اس١ ليالأ
 مكر ب (ركرب ابطح اهرلععلارانلاو علان عارلاو ارجو معبجش انالغو رحا
 ١ او هالاو هعياشيو ارخبعل معلا اعتنى يعيش نملا جانو لا خم !حاضالا ا ةعيشلازعوا سو بلع دداراصو نو لويعلاو لق ءاومبو ١ يغب عيش اك عاجلا
 1 ' |هو ةعييلا عوعو عدا عشت قحاللا عياش او الع هعبائانهلنو دو عاص

 روس دل اة رشرصرسللار ىعيشل اب وص نيروجو ناكيش ناعاشتمور اد ناعب اشم
 اصلا ل بحال نول ايو نعيش لاراس عيشوهو ثدح
 اح زو اور علا ثرحزم نان ح عبصال او دو دج جور رك عيب اصاو عباص وي دو البن عدل هاك لاب وسم شااسلاو ءاسل تل ءلحومو رمل ا.ئلشس حجم
 ١ديمبز نابحو سلم ًايرعطتعم ,لحر ماعب )يما تدفن معمل ا 'بيظحلا عاملا ملح ا
 00 1 تار ب دنا جالس يزعج ءاشوعاشلىلعتلا
 «- !هتيسام و ناعم ئسهج او اى لؤلاذاىيتل  عباص ال وذو ىحأسرلا اخذ أحلا نع
 : د ووعبساو عبصال !تاوؤ رزوكلا برق مظعانب نافخ عسماو نسحّر ا

 اشن سمو وباضاو كسي لاب نرعب لاجيو تانيا عباصاو نءاخ عبصالا
 عب اصاو سي انبب ميس طولبل اه لاوط ببرعلانمدنص ىرا ذعلا عباصاو ناحير وسلا

 'صوانولاو هن اسالاب يلع رلو نال ع ان هاو اب اًمغم ص بصأ هور اداوتك يو ر عيصو ععباصال تاو اييرس ثاحام ا ماح اك برجيو راجما نم بلك عيبصالا لوم نو وإرلا ثم نوع عاصاو مومسلاو نونلانم عفان لل كش تابنإص ازيص
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 ري م ص ل سس م ل مس سس سس سس سس سسسسسس ١

 كس يس عل سا وساوس

 عل ابسيح معيص | يلع
 ٌدالصو ِ لمئ ًءاوْسل ا رم اىلتملا وبصم اوف أ معيصلاو : و

 يلوي سجل رام ولا تاشلاو او ل تالل»
 حيو ةربوبهؤب ناوا انإ وجر نادا هحم شك د صو ني ناوا اباه وايجيرمال ا
 اصلا قاعترقنا ءاني نا داعسو سالم نعصلار او ا دهنمكعتنصلاو ىزحا
 عبوصل /ناغصن قوتهشم ا (ىشل زم صنلاو شغل زم فلات ١بلصوش وشل
 ءاوارررظاوا نارقل|ررجاو ا دصوتس اب متاعاج وسوم ون اب عدص ايا اعن ءاومد م
 مسن معوصو لط ابناو قح اتا د اقرفاو )مون اع دضو اذ 'سالاب]ضئاو ٌىحمإ
 اأو !رابج يلعن قج ابو صورك هضم انالف و نو رفرو هفشو ١ ١ نافضل ئك و١
 رمهتيدنو و هالفلاو ءيص ءنعقلام اعورص لاو .نهاحو معصوم بباصا
 فلز او اعوطصرالاو فه١ذ عداصل بو اً ا :لوم'وهم او ى'رل او تاعيدص
 ةدحاولا ضمرإلا مطلغو همس قرط عداصل او نرشم ا (داصلا صلاو واوو يس
 ل اموال زد عييصلاو غيب زيك عفصم بيطنحو سن دحاولا صن اشم ارور عمل
 ارم ننس بابوشلاو !لادل ١ نكست و وول !باشل' ضل ١ ل. ال اور او اضلاو
 نعصْلاو ملظعلاو لوزوم او امسل او نسم او ئعلاو يصفل ١و لدوطماربب تال ع ول
 ىّشب| بيؤنئم ضب اكو ىلخ بؤنؤ يدوج ةعور و عصب اكو هادص دير امو
 ايو صر خلان عدصو سلا عجو باغلو عربلا تكسب نو ىلخلا عوبرلاو ل اوال !نم يخلو رياومل !ةيلعم خرط تغبصو بيلح ا نبال او تيككو نياغضد قشم
 خ قري زب بهن فيس ثيدح عاصم او ئدصمو إو حل ع يصر سلا ةروجو
 رصتل قش ١ءرصناو ار اف اهي بيعت ذا ن ةلاؤب ضرال او حدلص الوزن عضتر
 م عر ووو اص ا هعنموهوه و رئمل عملا ضراللع جرطلار سكبو سب

 فوربو معصل اسس حزم لام يسال ا ءوسلثم انمو ع

 أ ةدعارصلاو عملا وعنبر زحر لينكس انلا يدي لابو نراوعب فلا
 أهي دوعثح لاو مسايزر تحس مل سؤعلاو نعت عاصم ا ص الو دع رولا و تكل
 ف 0 ا 0 ا طومسلا دلذلو هسا
 اكبيواجيز بيم او عزلا نم ىلا نوصي سمسم .ببصن للطلا تاس قش رمل ْ
 نتن يش ميسو مات ءأعنم اهلا مانع سيفنلا اضعالا عش دلع عرصلاو عرص ب
 9.زلوا طنلغ طلخرم اضعالل ١ باصعال !ىراجمةو غامبلا ننوطد نصعد ف

 سيلرلشلا عما او اضعال ! عنْ[ عبط اولا ايزو رولسلا نع جوزلا عتممذ بك
 اذك عيصوضو لاح ا ةعرملاد اجر ١ لاجز ولعن ناعمزلرنو نينوارذ تياهص وشو فيكي سانلل عاملا شل اروصأو عورصو عير | جنئشم ازم ننعلا# بيرضلاو
 ل انزلاو ليدلاو انيثلد ىزحال اروصم نسح اح ١ ور اال ١نأعملا و هوازحوا
 رانا وعصتينا لاعبو زحا برزؤعلا]!و عصل اونا ا ىرغؤىثسعلاو نارذلاو|

 ١ ما( ضيبت ان | لعبت عبضا أي دارج أحرز اوزحأ ان |
١ 

: 



 * || تابوصن نابابو تح اتساع تناك ابرعشلاو باوتال 'ئم ناعياصم او لح يذم
 اطنخ فك اع 0 هرعشلا عرج ام ط سول اء: هاج اعبج ناْصْس

 ' أ[ كصلوزلا اهورط (هبرسكلاب ةعالمم ا دعا صوضقؤلا ة هوو! امر ء.عمانالفو
 3 8 0 7 *]) ١ ٠

 رونو تدانهملا خاب شرار باطو فزت ا عصممملا عيمغ' غيل لاك ع طصصلا
 ىشسد نو نهرلأب سارلاسوربو ليك إ قولو قئزعتلا عصعصلاو عصاعص ج
 ىف نننح) | ديع نرثلا دبكيرب نجر ١) ديعو ناوص وع ليتوب ١ ٌبواعم نر هرصعصو م
 نجل اديع نسا دبع اعف مضعنريسا بلو يِيع نب او الأم يسحب اهيقعتم ْ
 مث ومصو عضخو ل دو كاجورمْوَنو يع عصعصلو ٌةَهَوْس ةدان عص امص !وبض د و 1

 ادد رئايرتكع جي هافت بد هم غرم مهتشو هوانا هدلا مو ابق اومزعتسل ار
 معو وأو عغصنو اعفسصضو ناعفص ل مرو ةرلوم عفصلاو ١ ب زوو ْيك ط سبب ناوض و
 || معكم عقضك الاب باوّصلاو نينو ١ تعنوصإع بصق رككاو هارعلا ةلاعا
 لرعوا بخذ ناليو ميطر هرشتنم ايياج لور خدر ار او كبرت اودعّيوصكد سا للعو) رص
 ىو عصي ءاصلانقعص دعم اصلا ءةعّعصو موكناو خا قرط غو ١ يطل اع
 رعاك ل بالاب |سلا ثق لاو يانزلا وع عون م الو تاذكاب تكس اىا عقاصررصو جزعك
 ١ ادقو هيحانلا ينلاب عمصلاو عّّمصلا ارععصاو بيض تغفصاو صرالاتعّمص دكو ب
 .بالصلا دلو عقصلاو اعف >و عقصاوهو اهزعورط)او ليسور طسو 2ص ابب
 نموا وصلا لاو | عيلبلا بلو رح ا نشل رضنلاب دخأي عمبطبو ميكر اراب او فكذل
 باكو رافصلاوهو رباط عقسالاو سّمسلا اعمصل ١و عنقتب الو رمال ى هلع رباك
 نحت ارجو ءعدوصلال نهدلا نمر ازا عن ةيرحو ةقانلا فنا دو تري وسو عقرلا
 هلو عه نيج جالا وا هلع عمصلاو ىيعبلزبولع ةيسو ماوللا نم رجلا عضوم
 هم |علا هوب معقوصلاو حاتنلا يتلؤهو قيعصلاى جس ىَرلاراوح و ميل سدد
 دب او معقوصلاو وو بل بصريبوذلا برم ا عضومو سارلاطسنوو ديزل متفوو
 كرت علصلا عّيفصلاة اخد عدصاو ءو سرع لح [عييصن ديزل عقسمو عيبرت
 15 فا رهو هبل ١ لت سر عشلا ةوام ن ايونل سارلا مرومعْسر اخ ا
 تالموه و هابا دس ٍصسب الذ نيبمل' دس اياع عابولاماطولو الع تانج ا

 ا تبع ميلعام رمال عيلص] بجو عولبخ|ءيصكع ليصو طلو انصر كر
 اد هولا يرسار ىنعلا فيدو يجر اكرلا علبصالاو ولما ناسا ٍءلوصلاو
 بال( عرار ماعثلا اغلصو انتا ال لمرلاو ) ضرالاو بهانلاو دوس ةطنحإ
 وا ةفوشللا ة رر ابنا وسار ءاررخ اعبلصلاو موب لميصل ١و ملا نيب ناؤطغوا
 نكلو ةوبهشلا تدردام اهعيددا بر واحمل مشب اع لوقرنمو ةدبوشل !ةيهارل ١
 نش ارؤللرز ولا يهم !ثيوملا ثءالنع لهوا ادايز مياعو ١ 2 يمت اعلصلا تنر
 كلا صلات ١ نأررإو ةام رعيلصلاو اشرف ناهس الن يا دييسو سي ض اعئاو
 ءاَضاعلصو امرح باتي مسا عالصو انس ت نيبال ع ضول !ركسلو ايدج اولا ديول
 | سمتلا ب علصناو لش ظوسمةدونسم نب هنهو انةلمو ل6رارتالةيزرب مح اورذعا ||
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 مسن] و رٌْنعبْم ٌءوالاععف 1 لصتلرشلا» تجزحو !١ ١ طسو تديليو تعرب

 0 ديرس 1 عمدلص ثتوصو لخلاف شلُما نالئو يلح

 زعلك ههرا صوم عقتلب عقنلص ير دا لاقدو بولا ى اص ام ا لوتيسكو لاخ عقل
 توالاؤصلا الا نانو يؤلاو لع رو علق ىلصد ثوب
 تيت حلا سا اا عضاعلاةعرط اهيرسلاو عطا سلا

 زملأن ناعيص جرضيلاطتماو ثبالا بشغل اُسسرلاو ىتْْسالو مل 2
 .ابلقلا عضالاو

 ا ادبعلب ا مناحلا ىارث'و ومد ناعمال ١و ظوسلا لكزلا
 0م م ا

 و)اقفنتن ا لبق تععترا١ذ اوأ تانلاؤ مقفول رز 'و عل لاو سي اوخلا

 200 0000 وعرب لك

 رعضت ايران ر مدل نو تركع يسار 8 |

 0 رد ربرلو دلوم لظعأ عج لظوم اهييشس دا درع عيد مالكا مرسبنغ قم

 0 عا تاعيعم تقي 0 ايوموصو سار ! صمم
 6 ل تضلاو مزعو مدل ا نم هدر تلا اءرص نورت
 نا .ابرسا جدا ماع دلاسلا 0

 سا)١بلصتا ماعتلا دوْئّفك 00 ةعبب مزعصتت اعينصو وهام لوطلا

 بيرن ديل يا ل07 علا نيبح لاو ليج ولا اا رانا
 تا 0 م رييرح فخر سماد معامل | عتنصلا
 0 امص ا الا ا اهنصولاو لمث ات اهنص 3

 مايل رس سول جو و عناصل١ ةفرح ب اَتككءعانصلاو ل

 ترسل بوما اصلا فيضااو دلال ميتسلا س فانا وس

 ىعبنصوم#و عيانص2 معنصلاكن 0 اوم اعطلا» ىاطلا صلوح نب 3 م سرعو

 قدح اهمنو اي (سسح عك ع إما تعنصو مدحرعو كنب و تعنطصى ١

 200 و نيزْخلاب سلا عنصاو اعيش فلام تعنصل تنم

 ليجلاب مث مالعو 15111 عينضل نالابزمسو اي رنسحا .
 تن ذاح اهعانصو نبويلا عينصو 0 0 ايوب

 و كريال|ءاصاو ةرسكمو نيضْمنو نينيؤمو ريطب ريال !ىهننص موه نم عنرصلا

 غيلب كلو عاشان) اب عن ناسسلو .[ م ناسللا عنص]جبو نيئهجر ععص وشو احر

 وشو ناع اص ن ماو نيم هام ةفذاح بام نادل عا ورا
 ايسكو د اهنسو لع لبس لا محل ) عانصلاو آى

 هعْسصو قاعتص (,يلاوا ىاعنشم انيلا ٌةيسشلاو ٌقئصو بأرب نو قسم د ميش نايل )و ْ

 نسءديناوبيرلا وا طايح او اهزعو ١ مزفسزم زم عنصامو دوفسل اسك عنصلاو نيلاب
 جيبو و جئلابد انو انفانهزو و عانصإ جالا دعنصمو رماهلاو بنوثلاو 'و ءاوسلاو

 : ل! احس امو /ال او دوخي بشير و هدوشم :عانصلاو امر توصد الرباطور ||
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 هلا يو مجلو طل اس نلعب ضوح الو اهي | عنطص او نازح! إ | ىعدم ةوعبلا | 0 و ل ا ل م 1
 ف خالاو >اناعا عنصاو نوصح او روضولا نم ىفابم لاو ؤلاو ميلا ماصم او
 ترش 5 1 روصو ه0 ا ول
 يع ولا بالنا سلا نمو نهارم او تارادم اد ٌةوسولا ,عذاصلاو
 _رما زم ا كرخ ا ىشعنا ا ؤطصاو عرسن ل ويب كعن اورو هنوصب 3 وصرلو

 . عوصلاو ىفلإبو لا او
 ةعبرا اوصبذغ عاضلاو انمي ىرتر نالسلا م امح ابل عرورتو لك ىزلا منو |

 تلي 7٠قىزلا هرايعم ىدوو ارلا لاق ط]طرلاو ثلثو لطر دسك دادما

 عاصر جوب نالم لكس يلدا امجزجصالو نرنكلا معي سيل رت لعرلا كب تانفح عبرا
 مهضلاب عاوصاو موصاو عوص) غايحح ةدججوف كلذ تبرحو بما يلع دبلر ا هينلا
 معاصل اكن رال نمنييطل ١ عاصن و هي برشس ماج او هو عاوص غجئه و١ ناعيصو
 ”عاصلا,ضرال ا هتحنعو ا ذا ماعطلا,دص عضومو + بعلب :لنوضومو ناو مصل او
 2 اهيوضد عضو ا تعوصرمو ناقل ىرنت نزلا هابقل املا
 || رضعب عجب لل او مريصاون ام مهببس امضرعو نزرقال ١و رشعرف )و توخو متيوفو عاصلاب

 هئيعصو (م.اهتبنل | عوضتلو هرسمو شي مشا لدعر | او مشن او جزم هرو دوس |, ددح
 'ميواو ميايلتفنا عاضناو سم لعرضعب لج |ونعل او رق نقدعيص)
 !تصضيلا طبالا ندنامو ١ طبالاو لد (برطسوو) (يلكدضعلا ندن !دازهلا
 مهوعلاو بلل بص ,يلا دم عنط معبضو مرت نمطنال١ تح لل معيضم او هالعازم
 اعيسلايلا يبو هيلا اعردل ميعبضرم نال ملط راج قاله [سف نم |: اولعج يل
 تعبضل ا ههرسوابعابص١ تدم لع اناعبضو اعوبضو اعبضّلبال از ليخ او ءداهرم
 0 0 مب اصر انهو
 رخل !و] رٌصنعب جيبو يعش د حا عيدبو) مرئكوا يروا دشن عباضر مزور موهارس موس او
 اعبضو الط اد اعل اعيض مب بهاذو ل هكر بيؤتلا وف ى رج
 ىلا عراه زمر تنبو لبجر م اهل ءعابصو كاعيضل !له سو فاعبضوهو قس
 0 ف أعادول اكرم تدوم كرالو هاهعابضاب 2 قوم / كام نان رام هالعاو م داذغ لاس ١ناكو لع رم او يالقلا ذقن ارا ع تاما

 || تيوهفانل عادولا لزم ناكالف انتو لع ثصرعنا انيبعوو يح ىا حرم ,عابضاي دار)
 0 ا دبع نير يزل 'ت فد تايب اهملا نمو ىربكلا دع ابنصو هاو ىسننف نب ١ تنبو
 ةعبضو اعبنص جْرلَدَف انلأ تعبضو ناصحزب نارع تلد و طوب ساع 50
 دقو ىلابحتو عابص ج جتك عيضوإو تعببضتس او تعبنع /ل هلا د ارا نياتكر
 حالو عابضو عض ١جرشنون (نولسو ءابل اهطن عيضلاو مجزوك معيرجوزد اسنل اون[ عش
 عبو داع لن ةعبضو ءتاعبض ينال اورسكلاب ناعبص ْ َملاو ,عيضمو غو نائم
 0 ا اننضو ندعابض جمعبص لاقيالو ١ عبضل لع
 2 0 لل لما الف عا نألى خاذا الا

 و

 رشا



 طقس مل : ,لع دس هرلحو ب بلع 1 ١

 صمل اد 01 ارم عير نار ليم كم رح ناو
 نضال ارو ريانياب عمل ا جلو لهم اماو اهراجو نع ارجوا مل اراح ل مسيو
 نم]ذسا يش نإ اونكماتماكو متاروا عمال الدو ءبزجلا نسل حر عبطلاو لشلا
 دسعيببضو .تسحابو نك ئا يل نالو عين هنومحو ععاضل ا
 هعسرز نب دس !نياور از نب! يسر نب او عصبلاب ل < نيمرإح و معايلاد © نسل

 ناحاعسفعن عضو ابل الكا عوضمر حو منك منكن دلع نب ١و بلح نب سيف نمو
 تعايد رَْد لجو طم عيضم :تابو مجروصتق ىذل ١م لا ندب نيب لاحان ذو
 ةفرط درو نمال ارا تكن ما درل !لحوب ن١ مرج !عابطص١و اهارامع عج ارو
 ببدل و ناعبضلا دحا اياه بريس رسب ال |طنعدو نوال لكس دبي و هراسموأع

 فلعل 0 ١ نيبنحلا يقضى ار وما اتاعيضو يرد كه وم لا

 بارصلاو ا ئجدال اطعرااد عضل وياي وك صوم عتونحلا لهل كن داو
 ل حاولا تانشل روس اغ عب | 'ةعلوضلا و

 2 بنعكو هابلاوخ بطش ابي ارلا نبللاؤ مو ع
 و و و 0اس هر اعمت

 وبعلها اقف ناك لان تار و ها
 'فيعنضلاو جوزلا لالا ةزإل او معس اول ولرلا دا
 0-0 0 ابلاو ايام 0
 2 يلرلابو ع (هطض الآ ة ايدل سكارسكلاي ميل او ماع ى:نيئجراصلا
 وس سانا "ا مينعنموز ولاد فاو ىال اد هولا يس او رّرل | جعلان
 تاب حسو ملس ب ف حا[ فس اءداو عحاضلاو كعحانصم
 2و تاضمملاو عشم ا عج ءاونضضلاو عضو عنك عجتدقو بعل لبام ارع/)و

 0 ملل جو عر بجو 2 راو ملا سين حالو لكاس لا
 هعجاضل ١و معن زجاعو ١ هول قص ربالو مزج داعيال تيبلل مالو ) نالسكع اوطنمالا
 ىبل زم ابءافتر ١ ليم حالرلا نم متم 50000 - 1
 يس ديل مخ ااا اشف جا لمد هنأ لة

 م عاجعالاو معغ |لتههن اك مقل اوجو مضغ يشل او ضرال اي مسج تعضو
 الابر باعماالدمس مال ا عميشاو ضر الأب وص نيس اب نر

 نلاطلن م عرصل ظ زوجك حبجرخل تل يزعل ثند سمس اورغذ اع ءالاد
 نيل تر لاي 2 :ةعانلل امو يفرك رق للجمال

 هك هأعو

 فانثو | نط رلا م سوعلاو اوي اد ميو هي اعبر د ءدسب ابو اقربسب يمتس مطر

 “مفعل لع ريل او ايدو ا زر اورج لك ىو رجب اب كدي نم تندد انل ام حا غب نيود يسلم خرج: و اير ل دال فروا جالا 12
 للزت عضو ءزولو ا ناكشرن١و "و لوو عض ساو الج أعم ثلثرو هيلا عرضو تحك
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 مويرم كر عرصو لو فعص مرذكو ءل م معطر عوزو بنلك ع رصر عراضولو
 11 حراصلاو 0 رز عز راخو اصيل هزت عص

 لدا تك سرذم عضم فيعنعل انتل تبعت نتا صلاوأ ولك
 ١ عرولاو , م ندكء ناو ت ٌمكيِيْعَْلا تن دو١ تباغر سمكس او اند اعوزط قم عيبسل او

 فامزبل لزم ة املاو ل٠ ان لافو مل كزبال ام ل عرض )و عيبرص لبخلا نونو ثم اوسملاو
 عضل اكراعور ىف برعتل 'جيرخل او ةججاح ا دنع ل ردد بنون موئلا تتعرض [ىمحلاو عاشملا
 قابس الا عرضدو لريب نا ناعرزولاو .خيطمتر لاذ يط اعين بولا بضو
 مب عداضنو هي اس معراضو نعلم لظل١و حاملا لطب ضوعدو ١للزيو لثرب١
 ترالذمو دخل بج بعول ١نعاارلاطو ايتو ار ارسكو (هصبارل اد وف هانم ا
 |[ سعتطملا ناسلا عضسملاو بمن ماعووف عباضت لان ذا
 ىسلج لع رسغص لج عص صو عّجعضل افلم خو ىاوبلخرلاو نم

 عبص كامب او) نصوم ان لا ذا اد ده اشل ١ بيوانعصلاو دام ا هع عتبي شك
 دقصلا وتناول ذو عضح عْضعْصنو ضرالا ىح ءعره معينضعصو بداتتبل

 ١ أ رع ةباذ دود موا لكا ادهو مير دو بدنجو مج عهفضو َئِسْرل

 حاولا نانسال !عطمل بيع اب سو دربو ماومل قارن لبو تزياحوبطم

 هيف راصءام ا عوْفْصَو عاج هنطن عدانص تعدو داّهضو عد افض حامي
 00 ارا نامل توجت ع جرمزتو عاتسلا
 [ ١> اهارنالم كلم( ةرديصو سلات اذ نادعس اعد دن اععضلاو ىنخ

 «اطبون مدعل تضقتن اواو نع سنو مفنلسال ١ ميرنا ناهعسلا حاه
 دلل لج) ١ رفوبك كوضلاو لعن الازم عكونعدو ىبعا ميسو حكح وشم
 اصل اىنلا عتب بريدج هل |ين تلا ةررل او ىارلا رعضصلا قاولا لشي ئحاا
 ام 'يلضل)و هرباج علّصراعانكم هو عالصاو حولضو علض] 2:تنوسرد موجو بعل

 وسملا بالا حلاوا دزمتل الحلا بعلو يرحلانم قلل او ) قيرطلاو ضرالا حن ١
 ىذلاوادوعلاو فياط)اب عو.زيلتقم ارث ١ علضلا نمل ميلا ءادعإب ماك ثيدح انو

 ةايشل او بعلمو عمان نم نيعلضلا موتو ناويح ا علضم م يبس جاجوع)و ضو
 خم نمعلضو ئلخ ) علصارو ميك م ا علضو عض اومو م اجرلاو للأم دو ىلتعلاو

 ان هكلفو راجو فحو لام عتك دو لععلا عرضت لضخ مغص لس رنيعلو ثم ةرخ
 اوهو كيمبىادعم كءلضو آملا عداضلاو جوعا جرفك ف يسل ١ علضو علْضو بز

 | م0ا/ كغ سايد الصح ام انيلحردل بضب ارعم (رعلم نام اوشا هكوشلاشقنأو
 | فويل حرل انالف مينو قبل عج !لومتف وفتح مزكدو حرتمكن الاخ عم عطنص نولويب

 و١ ناهحولاد فءلْص ن مف ؟شثيو نكسو َىلَخ جءاجوعالا ك 2

 .دوقو علاضوب ٌءءلخ نكي /ناف علو و جز لولض تاورلا ثلا هلك نيعسلا
 ٌهوَمْلا رع الأم و ءاونسال نع دحام يمت ح لقن نيدلا نمو ليتل لامح او مَوقْلاو عنك

 عاملا ١ طنلعرتم ىلخ ا مام عيل سمو علض ج عيلضو بف مركك ع لض عالضالا نو
 درك بوعلاو افصإنم قانسال ار هيظعو ١ عسر و) ريطعمل ا عيل[ حر و سصعا شك
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 اع عيضي حاض اهي عوضتك يشل سا مج انج طسبو ا دوضت ىبصلاو أ عزنلا :

 3 © نطّشلال ضيبا تنلع © اذ ىجودر ا« 0

 قياس هعو هب مطل إم انيِف بار أم 00 0 ْ

 9 لاء علام 2 ةنسو) طرلغ ديري مزبو لا

 1 سو 0 هاب ا ا
 |امارعلْضاو عولضلاو عيلضلائامدن امرباسأ
 يل لم عاين حنس باد لاك علطتسرس ان

 عنك ل طخ سل او هضم لوو ضعت عش بوثل تعلو الضال اهه لعيبشو لعج
 ةارلا انيبأ عتلنيلاو عزمبل عفاتتى الط اال اغلب حرار و١ اعش هلم )علَصَتو
 فاو ءلقاو لح اعوص معازص هنلحسار عفلصو معئلضلالز هلا محساولا
 كار ترششناو كي لاسم او مصر خرم كءاطلاو ابله ٌبارل ا زعسلاو ّىاسبو
 صك ئضلاو عونتلا كيلا نمد ونقل ىبملاو ليم نصعْلا حلاو نحنلاى الرو
 ١ بيط ب إْئلالدوسارب اطوا مولاكةوان اوركداو ! يللا ط سرب |ط فبنكو
 را !ر لبال زماوضلا) عناوضلاو بِلا دارشو روص باك ع اوضلاو ناعبضو عوضا

 يابطل نع و وا لابعل انضر ) عايضلاو كه أع يضر معيضو سيكو

 >4 1 ينعك ا عيضو باحسلاع ايض ت امو عياض عج
 لاحجرو بنعك عيون لقناوو ةعيبض ىخصتلاو :لخإ |ضرال او رامعلا' هعيضلاو

 تايم ىإ !دلومو.ثيعل عضم د ا ريوهو هز امو هعانصو لجبل /ةيرحو تاعببو

 ةاءار تدون ولاول ب بفرخرلو ارسم بلا تعينو فيصل للي
 امي ابرج وزن الطف هئضااسوم تنك تناك
 اج ىف هدازس ارجل ا( عدعر تسلا دواعلا لح[ را
 ارا ان لا ا دقراعلا نايك

 3 : 6 للا تحبنص يو عام حا ا
 | بتنرلاء[ع نب عاشلا ل11 بنعم اللا عشت

 لبيع كلاب ع 2 , عبلشلا كا

 نطلانو 1و 0 هيلع 0 الاف اين لانك رنا

 ني لل 0 1 ا
 ليلا هلمو ءالا لصبحم او ءونمو ٍنيطلا رش انلاوضو عن اوله عبطإع نا

 نةليو عبطو هَسشضرحر باككو فابسل د١ مد "ىزلا منيط ان 0 فيرشلاغسلا بر ملابو اي جلوب نرملاو اديضلاب سا امل
 0000 لا 0 د ترا عمهم ل
 بنو دز وسل هوس نم كيسا« نأ و يثيل قلم لا هنرو ن نَبكك عيط عبطوفو ,يلعادصلا
 ه.طعكم عبطم هقانو علطلابل تكسلو هدوش ملا ءنضعل ناررعلا نسشجزعوإ مسن او



 عسر ط دانا نال لواجالك عاب عيطاف نسيبتلا عيبطلا
 دال بلاد را عنك سلخ رعبا همر دعت رجلا و جان عنلو عسط يزل جزع جرطرمو هانعانغالو ملورلعالرص ١و سكك 0

 نضوال نم نمل ١ ىف زعل سما منا داجربك عسطم
 0 امل 0 1 يا
 سمْنلإ بوكلا ةوص ناسفلاو راغغلا ني نمل( بنين كا ني بنط نح عطني
 هعلط اه لع اهيل مالارعو اصير 38 مهو علط اك ظاعلطمو [ىلطمو اعولط
 00 ا الو علطو 00

 ١ 50 صو د ةلبو حرح لكملاو أهنعلو ور )و

 5 وِ 0 ا كل

 ظ اهولعن' 00 ”كدعال اء ايأقلا جالب تل دايلاذ
 او_ر ومال! ىاعم_عوفب ىَرلاوا هبار هدوحو هراكو دن

 لم او ناقبطم ن الن ذاك منول ناو نلا عاطشيجلا لو راد

 00 او دير امو هر ئرطلاو دونصنس اهب
 ' علطانمو عالطال ام هل |سك ابو رصدن ابل ضيا لخاد امد فزكلا
 وبر ثاذو ا صرالا نم نم 2و (يرو يمصو ٌميحانلاو ريم درى ولا قفرشملا ن اكملاو

 فلاب علط 2 مولخ ب ائاكشلا عالطو كوس تبن )سكب 0 هيل |
 تقوم لن رزكءانح دلل 0 100 , وهلم علط سفنو ْ

 ةئرعزجاوكل !مىحاش زوو اع ةيكروا ناصلا ٌءبح 1نييدك ابوطو ىرحا
 علطمل تعمب نم سي يي لما نامل رهو لا ابا ةيبزممالا

 «هسرزاح ياو كدس نرحل داق علا 00
 0 :لعتف اك هن ابولع ع اطاو هدام اعيلطت ليك ص لو عررط اء عو ءلجع ١ ان ةلاعو ضرعلا سوف نم
 هيب تورال» نمر لاعت هلا يررع و نادخا)!ىارشسا م عالملالا عصومو أم

 'ٍ ديا نإؤلانملزنام تبوح ا ةنو للزب حالا ازمبلع رشي امل ميبشتن علال لوح نم
 ابو ملع د ةؤعم نعرلا اعصيوع تصل اطمن د دح ثوجإكلو نتورك ايلال ا
 20001 اضع ام انو يلع علطا ىلاطمو اعالط علال و ىل اعلا ىرسلا مالا
 دفعت موري علطتسإ ندا اناعر مه ةةوالت؛لابكل او ئاز يشم هنو توست

 يم ل نر اولعت اوم أمرطن نالف ىارو بهو ىلطتس او كمالك
 لص وم نبا اوعاطت نا نوى ١ علطان توملطم 0

 ري عبط علخأل نون سمن نوعلطم تاعاجا و ميجا وساق هنرزو ىارذ م سسلاا علم
 م نوع ج لجرو لذ عطو عماطوب بعرض درح يع أرط و (عاطو 1 مل
 01 00 عكر اص و مرككعطو عا طاو ىعاطو
 امدعّيكو َنامالو عيطتن عاطم ءاداو 0 |طاوا
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