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 جا المتن انارواتفاوبان لاكشي 0 1 يمحو

 ةيقيورعاحو نإ نيزعس وريد | و ةلط نجر ملا ولاول ف
 راسن .الونوزجامملا تيب ع عمجادزرمانلاب ةلططسي ان نمل ةانزإ

 يم هب وعما آد رضز هتعسرعدملت
 ١ مقالك ذي اراويسنو هل اًقلعإرعجأو مم نومزغ عاسرمكف ّْ 2

 لالا اا اوان هثوجح م ارو دسم زيبا عزف ازمات اعل ز6-7 1 0

 اص وبا كرف اا مجيد ملعاتساو مِلتمك أذ 7 00

 دانس دبل كبارلاب بين دمياط ال ل 0

 تماواوآو اهل سي فرعالوبا اسانأنل فصو مسو هيلفوسا عنيا لوسرؤاا ل طابا« 0

 ل ميلا وبا هنلييلاراشلو ماضل 0
 ةوكابإ وعر |ورح قااوكَن مفي روض اطسحإيدئةلحزاةاشوط بوز ٠

 هنو اي بواب يله يلءاوركناو مالسل هيلع لطي فياعاوبوتب
 عض امي مهو تتتلاب از دطب ماتوا

 (طلضوباعنبإ ميلاد للعيان لد ماا ةينائعم ب
 5 ناوولب



 5 ادت! 2 1 و4 0 »0 زوم «نلئنا اهيبا رميا قامو 1 زو 1 50 0 ّْ

 او يعاد ب وأ ا الاد ا 3
 / ل 9 هيفا مط لع هبط خل اج هلعت ولا دقو هنوبسملا لَسملا

 / جاو هب انااا:

 .| ايلعزا مواع د [كةيعس اذعسال وس نرش ولَقْش اما مكة بالا

 , | يلاسا سيح [يديعر |طصوم لسانها الضاح ًاطغأيو نامدت
 ١ | ةذيدعاتي ماسهاشتو سانلا باعاياز دج تيزها ننءىنوهو امو
 5 لو دلاحا بلاطو شحال قس ٍءلقض د هيلعسا اسال وس قراري

[ عسا وهنأ 7110 قيما هعانصب هب عْيَشا
 1 كف عل

 ْ 00 0 ايلعنا نويل هش ممامعر ىزوملئبإ

 50 / و دما ناك صحي[ سو .ءوصجأ سلي بام لعرو رح ومنا

 يح دش دمع ةئيدح فاو اناث اياها نيمار هيلع

 'حالات ميهيطسافسا لوسيا دكذ ترافيان امتد اذا
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 ما تي واه الغاأ يرد 3
 فاانالخ ب زيالمن اننعو ا عدلا

 تاالركرك عيمج ملول ا هما وع 1

 وقار رمي نا ىلع مب اترا عر و رح امته
 4 الوم !ىا ]ا ىف اب اورعابهرموهو عا

 ةريالك أ هجر تنرحو)| أمات نلطبود اضآو جو 8

 تولوعدل د اهئرابإال ناس اهنسافشدمع ةليرحلالا
 ,تضاعاؤ ءارلا حرمت اب ملا مان سا صن امتنا
 5 تاواشن عب 1 2 قواستانم افادت
2 2 

 ْ نزلو امون وتم اور كل نكأمو هاش اسس مؤ ساه ينذ ة ١
 تالاخلا ذو: دس ْ

 لولا زخإ مه ذ هزات جت ل ئات حاكم قو نمد 4 1
 "لجل اجله عنا موبارجز وني مي ةر وخأ كرطينعس ارو

 0-0 ةارلا ىدس مو امي لعسا+ |طص نبال وُسر دجاج
 تدصقرو لكدإل انه تزف لاا مايا
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 يتاركمل فات ربع: تا 3

 ةياطنل تشو تراواطا مب

 رمل اصامتنو يس مص م

 رح ني يباورلا يرحل ضورسجلاٍفازل يع
 أو هتمحيل| كوثوهو راو متررهباثلا
 5 لع نموملامانا كسك هدا هعر درو با وقح

 ١ دع ةرلا ةيد هيون ةلما حرف عطل جل

 2 ةٍباوسلأ برادات انهزحا | هوت ان '

 ادهل م اقر طيرا وال عت امن| اأو ا انتا هلم اكدمرل

 1 رع اسف ساراس نوت
 1 0 هو مجرب سول دست دنع تحسم

 :؛ || باما. . ملى هوأرج ايس ةلشما نهرا لك ىع |

 . طا هفالخإ هعسس | ضباط رك اسل امد مع جحا اتك لو

 . هيلكت يسرع ءاومت تاكر امنا ناب نولعترق
 1 اا

 0 او او ا ويدل طايع

 «منئلاوا اونو انمي ن |. نلت, ءاًسلارعلاضدل امن

 دو ير ججش دش نمولاب اا وعدو هد بيبا

2 

١ : : 1 1 



 جْضاببا ا 27 - | ما ١ ل د راش د م ٠ع خي < 0 3
 بياناتي ازا 12 باك ْ تاراحالا ,لرحإو ها هك فلا
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 حوتزام قا وخنو داس جرجن ماكس زف يدا ب رطل د
 لت وف لج رحت وخاض د وسا جرت و ناس

 ررقتوغو اميل طنب همر هلع كرد 1 ذل رك
 كلا دير لنادي ناقته تيت بلال العن

 ظ ١1 : ي 0 00
 نيا هنعدما يعل حل و رطل نيعاامك ياما كذب 2 له 0

 2 تالوسر تن اة نعم يعن ىراعغل ارد فنعو ةمالل ةلمبكاذب

 0 الم هيلع جوف لاو هلام تو راما 5هيلع

 ةئالكل لال هكرت ىاخؤس ةشسرموظ امال هل ضيفو هت ادعم لو اري عال اة ناس ع تس ينو باطلا
 ايه مكلكا ةيعابل م ايا دن ن اك نا اميلعملا اسو اهاياديلط مدعو 4 0

 ادرك نورها .عرول اك اببطول و اهل الها ناك انتو 5 3 ١
 ماسالغاو اك مما عانت زعض ا يف دكا ابإ مولا [و أمم ير 8

 ًاضةنالس امتخات راها فمن الاو ندغب ماقرت قع هنا يارو اههنطي
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 08 اه مومت سراج امل اهتم حلول او
 ش يق ايلط ناو اهل ةيهلسا ”ان

 - ] ل را 1 بسلا هيلعز ص ا

 لع بجي ايكرهر هن 1
 : ْ 0 اول اي ماكو ئطخ فينس

 ع انلاءرثكو البلو ءكشل مهي هنتحام
 ندعو نهزو هؤاخو هدركاس سما و يحن نزلا

 ةعردفت رخكورر أسهل )هسيلع بيتا ماشا 500

 دا ابل اف حايسلا نبإ٠ اج اهدنع هددأ ىو بل اط يب نيىبغ

 ابن انباع اكون ماقتربكاهد ال اقف اضيبو /عصّوم الات دب
 "| لوو مراعي ان عي ط عاد امس مر املاث سا

 فييعسم]/ رمان دس قب اوحاهاهيرغيزعوسا اما و

 : ورهزلا را [كىلع ]ير هيج | هو بالا |١ مول أ دهب نااحر نيّقكرهش

 ١ 2 1 .|لوسر نع كور زوو ن ص .ارعالا ميمو عىئارعإلا ة ةياعو جمولا

 كفوؤيعتالب لهب مامي مقدما هلعاينرل دغر ل قجسل ههنا غم ءنلع

 : 5 داموعو اص سات ادب « اكو نيل ادتعككوامصب ١ ءاكحو ةتانهالب

 م 2 قوس له اعرسس قمل و فو هضما كفك ارو اهطغهردصإل
 ا ةكاملال عايد 4 سس



 00000 لك 0

 0 !: سيضم برز ال انامل اف كروو كوخ
 0 را 0 ارر همنزا مالبل يايا 2 ب يدع ازعضت

 وس مشو ديدارامتعبديداليإ غدي
 مف وخاو ههدشفول دلال 7 اوس الاب مهاوان وغنت

 بسلا ابوس طل ناتي ظ ور نوار هالو
 مااونعلل اتيكرنعا يراد فنيمولايلا ينيعتو امل اهنا ع لانس

 كلان شن ماو ال :اىخربر ]سور ذأ أمال أغفر ىلل نيو
 وطن دبا وجزم فتم يمرض لو يوقلا ديدش ١
 هدلأو ىاكرلطو ليل نضال |.رترفزتو ايبرل |ومرتجو تسل هحاول“

 لسا دلا موي غب هنن نطو هوك جن ةركئلالنوط رخل اوي
 اداانيببربو هأمل اانا. اردد سناوون اك تح امماعطلا لاي 1م

 ناوريرنعل دي دشن نتج لكطسانم هنركو اديل ابرق ماكو هانا
 كوملا اميل ا نكاح :و نيد رهام يطْنملا ولولا لطرعت سب:

 قوام بر هت درو ها دع نن فرغصل راما 37
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 لفت: تل لع اطمبات سارخأ وطرق هموت َراَعو هاو سيلا يا
 ليف ل ةجاحإىرييوغ بندا ل وقيد تح ايس عسرفغ

 ١ ةوج امال كوت ثتائرجت اره ت قوتنا اننفرتل 24
7 
 اا

 تلعؤيرما شح ةلحوو بوتات عدزيوو زا 08 8



 هرجؤاهزحاو حيد نمدزحل انراعإ
 0 ذج هذول اس قادت كول ة رن

 فروع نأ ءركأ نئكو عطل بّيطنوملا
 يعرب وهو رو الما هلع طط تاخد ةكنلا

 ادن رم ني و

 0 أذوا || ءهناد ل اوت عيضتام كفنب عضلاتناو

 عترت ا هل ليقو .ةشرمل درا نماهن تحرجول (قغرطمل
 : د ةخلغاصرث يركشاو ن دولا هن يرّسَيو لقا

 و ةعب ةقباس نعل ضف ام عطب اهدعب اما نإ طإلعرضني وه
 و هيلعس | موا ناو زام كلذ قنةنمتل او اما هرزغ

 0 9 قاعإو لافتسنعنا رص لس املا كين لياتولا سلا ب اجو

 1 0 الاقفال وسر لامن !تلعاما ها كلاود نوللا :لينح

 20 ديرفأشدسات نب طاف طب لام اكن ا بلاط ينام هسلع

 سورى فاتن كذاد داموا اًدعاطو اًمحبلاطو |

 ءطاِط 1 لكرة اطيبل اعل انف اجظيفلس جلاب سو ل

 انج عرخلو اشغل تنو /5يلعيما ىلعس|لوسر ان هناهرسا ص

 3 2 00 متو ناار انسحامالغ ظ



 ع - عبو كازيواس )كاسل ِك

 ل 5 م نه

 لب كم يلعمما يلا لوسر باص مناخ 3 :

 مدافساتل اكول نعساوص ب الجو ني و
 لاطا ضنا زارنا ب 0 2 انو

 اكديشسا يبل زييوراسدلذ يشي 00
 حسا كك يكفيني او نبل ةنككذ ذأ : زر

 االول ركزو برعللإومزماتلا يللا اهب ابا :نيرلا ري

 ا وراقتا دان سا ةانتسنا داتا هتلر زعئور الريف اتفعساتنا الون واضم اوم تنكس 0
 سلوي( ابسل اندنع هنن ناظر هروغيإ كيد زاليزول اول لماجر دل ٠

 :ةانل كار نسا يو كاطإإ !نب يفعل بقي همايشلا مول نما د اخس ىلع 5-2

 يدان برعم لم ما ارناف قوم الخال وتيفر اول هرب نق قؤل وع
 0 م تااطوإ نيو عار ه برق كامارو لب قوقل هدانا

 11 باي يوغا بعيظللابل ابو عبم - 



 5 تنرما 00 كسلا هروسو |

 | اع 3 اامرم ٠

00 0 
 | نإ لجو عنخ ن الف كرا جيركو تفدم
 2 4 لوف ل نعم اسناد لا ودعبكو
 كى اىق لابد ١ - رو تر طا طع وم! ألو هتك بعام
 /هللأل طعركنضا اناو هسار عطقاو هيلا ٍسخَراو نيكما
 )مد عود|لموبلا عمدت سأل وسرأب ةعاطو اعم تل ىوخ
 ةق ءنعردا ع ىلع سعيا يراج تبو أمية
 0 0 راو تسال نابت يحدد لومي تنس
 2-0 1 0 4-0 , نايتس هضوح ومو ايس نا نيسلد ره ماكدلع

 ِ الهنالفازاجويسن كن دحام كبيس ةئظع جوس
 ١ ١ ا اوم :عاجميا و مل ادكو هنرب نعةعوطمم هسار
 رم نا ىلاد ام[ معيد يلعب لماب هتله ايش يضل
 57 ولا كربالات امك يربو ه حو ن لسا
 ليا كهيلعيرد |ىلجؤب ماب هساد ٠ ىتمطق او ياسو
 : هنود | مر بل اطيب عل ا هفزمج ما هو طنين ميا دن اكس

 0 ” ةردسإا ثذيا فيرس ِْ ةاليلاسسل اكلسو و هبلعيرنأ يمينا ل وسر زا
- 

 ا



 سوا ومب نب يد سو

 قيطل اوكتركان لرب وماملتا كل
 ترحاو نمر

 3 كلوش |رآل مقبره دلل 74
 فوم ايما هانلا ت
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 يلالان ايوا نم يده هدنه بوتكمايعاذاند با ' ةلحاف

 فيج ديب ب نافوردم كيا لسد هيل صال وسر:

 راك فانه ذاموتن ينل ةيبما#» ممم ضيلواهيورج ان
 قلرماجنباس م اصواًبْس باشي راك زم ودنا وهو لات َكلوتا
 ”كهيلعمبا تاولص):راجفوخا لوقتي مشو ديلعهما مسا لوس تو[ 1

 5 لا هيلا رلات لو ملبن اج دات عال 1 ذأ 0

 اتايولا أيضا لت لاهي مس 5
 م نب ناش ةببآزاو باطل يرعدش اطآو قرسلاوكو اسك
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 لوبد نقال نياك لما هل



 تاع كيت سف ثب
 م

 ا الا مانا يدب تيب هنعساىعد
 8 2 7: : 10 ايلسعازلاو اينرلا ةلَرحار لكنا 0 دالاو اهدرشو يردن ايران كيس ظ را انو ايبا نما ير فعذل ف

 3 ئ رم لوجو نعود! باجل! ور درلخا
 / 017 طرا نبط نايت يروم لس
 ْ 0 لل نار نانا نوب اهنغعا زا أ 3

 مثول لعدد | طموبلان ا لكدنو نامتنلا نب شراح ٍخقوسلا 2 ٠

 : ااديلاهمتجامةباصلا هيد اني ايدام ل زال مدن
 بو 5 ءيدعس المسا لوسر اف م وملا عطر اهدإل و ورحاهللا و

 سر ريعان سائلا نيا سامو هنعس | يل باطوانىفعدضعب
 مال راح علِضر اطقالاو كئاالا كك عاش ءاوبّراعت 1006

 ةاَرع .ارن ص ءلعس | لموسم العر المو دان لعاد ار لبق مدل
 ل اك اع

 1 ملامح انسالوسردع ماو إلا هاا هشخادناج عب
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 #3 "دنهل تي سو تعا سب

 9 نلمس 0 3

 ألا غدا نيا لاطاتناتميرب هن !انّوماوز [ةطام

 ”نياتلا ايا لوعتو ل !اطيبإن يعرب زخات ايبا لا أضم

 ا آ اياه انتل 0 الوم ىلعق الع

 اغلا كا جيب اسوي وأبي شيالاو لك هيلع .

 ا ٍغوارلخ ملا 0 :
 يفعتلاعت ها لزمن اعملا نب ف راعلأ عق

 كب قاو ايلا اشس ةروملا خه[ لعش أ

 رب نيب ذهول اوثيرملو ا انامل 2060110111 3
 ثم وبر اوعتخ وصتخل نامصتسنا دف تار ميريدا ةماعلا (دانصرلا
 ع ىب يبو درحأن ههيعو در نحو لودي مولادزر نيرا

 تاب وهسه نيا يرانا د نكيدولاو برن

 راو اناسل ةاذاو قع حمو ثاج ومو هنسولجؤب هدر 7 اذا اوميلجل ا ؤعيلا ياو موق وريزنن يشرح مسا ذم سلو ةئيفخ
 ماجا ندعو اكو نول ملا اه لوف ةازغلوا تناكردب ةارزغنال

 تدسلاو بكطملادبعنب ترا ا ةزسعو يلطملا دعب ةرصدعمو 3

 هيلا جزش رايب واول مو اوز بديل ول اذ ةسيشو تعا يالوف جورح

 ع :ةييجلاور امنالت بيش ملل جرخة ياورد امنإلا شيت

 كقالباوساو ٌةَسِصلاقَب ايزحزب هاديء صئقو هيلو تامزشم ظ

 وي



 4 ديما طمالوسب

 يع مروجو هرعو يفءإس و

 يا نامتنا نضارة
 ! اييارعازا يق دنيد يا
 صر أرق هلد هج 10100 .١ايل اف

 د ع رجال
 !ذازعي بعر ]فا بعل ١ اخا اي دنعس | ىلع
 ءوارعإلاطخر [ىن هند انادي مشايناء ضال كعبصاب
 228 ياتيك 7

 !نزرالالسا قزرفالاد : هله ا تكوفقتتا
 3 طومنرن هنا مم هل رفا 0

 .اللحاشلا حز ا انساب لج وك
 و يركن نوح تلث نا
 . الهاوي: ادني طول اك جاك ويل انتا نأ
 كا اند ٌقِشِحل هزعرسلا يد طع, نسوم | ما ه صام سلاك
 كب تحبرو سحاب ثلشو ءاضرل بت ييفش ن احا بت أرب

 : 1 / مي توَقو نعال رخاو لارا ابوتجاح وحل تزجاو

 ) تلم انو الع هبل مامفيوخا وي اند قد دل سامأ بسم اه

0 
0 3 4 

 أ 5 را
 . رفا ىف 5 >-

 ش ْ ل
١ 

4 / 1 

1 ٠ 2. 5 



 قارمن بردو 1

5-5 

0 

 0 ا 2«

 للإل انعلمت ب 8
 ل 0

 نايل اب اوصااوركار ف عراولزم موق حمتجا ذ اكن بد الا 1 9 :
 عمو ع اس ا

 دب واعمولعزمارحاو م له لفيت عز رعد ساد نبك 1 1
 تاقذدالوا ني طع مكا انا انزلها ينال ةراعان دقو

 ا اناد ليتنا
 اني اوأ و ةدوكلا هز لخدف نام سرر ءرشع علو رماد: 3

 اهاخأواهار[لتدنعس قص بالي نب ىجزيئموملاا ذاك اطتاهل اه

 تل اكل اهو تل اجبار رشا اكتفي رار

 طرت ىو اهلداش اناني ىلع) تو: رصوو دعو فالا ةئالث

 تاوركها لطقلاو هرشرعم انا تحر لسن ندمان تن

1 
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 . 1 نامالا تاكذخا اهات كلذ دمي هلدل ولت ش
 01 هةر دانت كرب ءاجوحداةرتساف 5

 6 4 همس وةوهو يوارلا عونك :,نيقؤر بك دعم إور غشت. -

 اهب 5-0-6 :
| 1١1-: 9 2 

 م نبأ نير مضر

 2211 وقر انام

 ْ ان شال

 هزر| نم لسقو تاحو لينولر
 املا مي زأعم برص

 ١ ا 7 اكن ورعاساو ويلان نم: روهتهلاذاخئا وأ نزول /

 هل اني لدرس ان ايام ةاللل جرخيوف دنطب يكتشف ارع
 راياراذاناكعُرا لستو تقف ىمالانورقبلاوكو بإن لتقف

 »يدعم ارم حاريخز ميعردغ م يله دنريو هتاحديرا
 1 نبا سلعز او ىلا: تق ا سركيس هد تالف ابنيري م
ع 0 نجل او عزيجبر ادمن اموره زمن وشع عباس

 7 .: ودل

 0 ل كك نينولدمب تاق هغامد 2

 ١ لقارلوتتأ دعب انامل طل ادع يباب اهرخا وة وط تس

 ويعب ةبرس وبرضو لالا ف لق دالاإنيشوللابا
00 

١ 0 1 



 وقرب

 نصي تق نس أردف 2
 اي عضاو ثا 3
 رم أعوج ءزحإمو اعرف انا نتنأر

 طش أيه اركذا الأن 0

 نيو ناز ةنسييقو عبس

 هن نوتسو نال ل يقو نْوَتم و نم

 0-ما و

 ارطقؤ لو نوكأ عماجةروازؤل ١ لاقت هرا

 [ ةطاع ضيزقدف هطول الا لجإقو موي رآ

 اطال وسر د اقنع يح

 ول الغ مالم يلع شل ةرأداو نالت اهدحب ل هنس نال الو لسو ٠

 . رضاتعتو يكب هريس عةشيس

 5041 ةرداناشو دعوا قدما يرش لق نيني قو ماب امو
 مكئيالانف سا هع مّركلا نير يور امردالعلا قش خر نزمةلوتنعوقو امنع

 فراخلاو ووو أ لءز سايل نب هيحعيسسطسد حبت انؤدعب نعرسأي

 طولا طل وجا تلكم تعهد يف عزوز ١
 تلفن رط اف تدان هانا اف مدف ايد ترمب تاولق واقل ا طم 3-ْت 7

ل نه يواتريوا مهاتاذان :| اني ثيم اذ اال
 . كقو

 لت :ورك لب ةماجنلا يغيب تيادذا هد ليوا هلع

 ا ظ
 3 ناذوكك هوا. ااماد توما 10



 امك اطيب او واو ضد
 لت اخ ا فعالا لزم

 |جًالجر وتس اهج)جورع

 307م ءاسعا ولك
 ٠ انف خو ىلاخس للسان

 د الاول هيل | تموت اناكايا نك“

 . : اما حهنع تن دا نارتو

 را اذررلكو جل ووزع سا هليل
 ا "اصل ن | اذجؤانا سايفعاو

 والاد اح "تا نمو ريت ان دشنت لول اةهاي حلقت /
 جزل وان: لدوزعمسا يدي نيب ىدد تراضو هشلقاملياو لع
 اءنإن لعل تن ايل اًيئازتدل و مول سرشل اوزيل نمد دلع ااه
 3 | يسب ىراوروسود 1

 تادنم ع اق اوشعاوشع ىلتتبو مج غاب هو اهعارثن هرقن

 85 ارحاذبو كييالعو لّرس 4. | قتن الاى ضوريخو لّطتامبيل

 داراااهتا طك ةاغلا| ل لدوزعمسا تكرر انْ
 ظ ظ اناا |هييعس طمس لوس امش لام كراس 2

 ماين يا ا اطار ا رجلا د

 . نوفا م هيلعساد زر قتدوإ الكم 1 ' مب ًارتيطعتاكو
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 كا سا 1-0
 ل اهزصل 0 3

ْ 2 0 1 0-7 

 ا

 ع 1 3 ١ و ؛ : 7 : ١

 نكيورو ةييل ها نارشا 0 ءلعوبا صيبا لوس

 هجرس هل تاد ووزع واف كرط ابر نيةماسا

 وفا

200 

1 

1 

 1 متع الهو هام يردا الدي ثوهو لم
 لاق كرو لعزيضلو حل واكف لع ْ

 : تلاماربلا نعي كور دام ربحا دامرحايا ملا يتنبأ :انياناناره ٠

 مماؤاملل الو دوت اعلم عزب نحو مك لع 1 يلمس م هداج 5

 ترسل لوس مترج ةةئعردد اور ةريرخيلا نع هل
 لوكا اداب ) الاتفاينعسا يع د هلعاو جيلا حر اهيل سيال 0

 مالا مللا نيكس رعي | يلمس اويل 0 ترم لكون 0 م قباتناثريدن مااا يزعل نانا سنا بهما

 ري اج كادوا هسا ةثياج قود يعاو جاما 7

 7 0 0 ا
 م



 /:ااكردمس رسل و بيتل ويلا ال:

 م ومو ةناينلا | صل اًدَع 1 1 ١

 5 0 نري قمت و
 ا و لانو ا ادلع ترحو

 ئ نوكيا

 : 00 57 اغا
 0 :اينب 00

20 20 ِ - 1 
 انو دل ا ا ا

 5 رمال 0 نحيل
 بحاطيتام وألا خرا كيال نارام ف 3

 "در 5



 راو اونو مَع 7
 0 ةاشإلا اهلردلو ايي اوحأ 1

 رماه أهل اول ات اول نر
 5 4 ىف "يسكت رهام الام

 ادد |رلغأو رب ونا اوماقأو اولُكاو نام . 1 ف ص
 لاقرب اسامح ادن اىدجحولا !.نه برت لير مرتن نخاب

 ءاشلاو مون اربجيدتربحان ور افاولتر | م أريح '" وحل

 نعل وم ممل مل اب نصنع سات

 سعير رخل ترش 0 هتاعشورعبلا ن الميز ال عجو أيها اجري 0 ٠
 ف وكس ل وزود يع اذ باب يلعن ضامن هنالك <

 ةاجاحل اورتشان لسيما م كك تناتاد تنا فلانا ل اماكن .٠
 نيم الخ حاسب تجدراايد تلا يعماهلرماو ٍةاش تلا فدعا ٠ ش

 نلاويصلااهل مامن اني تلاوة اشي ثلا, تن وتخجا تكسو كنا
 مما للاتف نعجيب هادا دهالق نابب تدب ذات وذاع

 م"
4 4 

 ا 20 دحام ماهتكندج نيالا فاو سةر ١ 3 ا

 كونيطابار امالشل امنويشرعت اما اياقل ل اهنزوجلا اعمو مالم 1



010 00 

 2 0 / ناكو ,

 ل 5 ةأشسولاب :

 ١اودأ ثنالا هئدر اعود 5

 و ىلع زناحو للكلب اه دريكلاو هزخا تنام

 مناي ءامهالوّل ايحرل ةنوم نعت عئر و رويبملا
 وبلا لما سا ل وسر نإ لول اسنان

 طاوس د يا

0 
 58 مهو يم طله ملعب

 نو لَو ناع' ء عططعق زال نضع

 نول دب هم
 و يطا لور تس ةنتساي رم عل |نينازعو :

 ... اوخأفت ابنللرش عمد اس يداي دحاو رروص بالو انارثسحا
 . اتوا دوم يهل !ن هدا ديعي_وعو يضلل و محب ورم وبْرن اندال الوالا
 1 كلو هطاف ه تسناف 10 ياعباس وسورة لا صاغ

 ء



 4 ئ 57 5 : ١

 00 7 ىف 10

 522-- فلو ين ل ذا تن وإلا ها اق ظ
 ناار مال اتسم هدأ للا |ملحزلا نامل اعنا /]

 لا رم .اوايماض ارواب ٠

 71 هيض أللي قبلا م تاو م يد ند 4 ١ بانادراجا يب ,

 اسالك اد نأ ءاناهاد ان هريط اباد مس
 انتا ماسر هبلعدل ينم لعب كاير شالا امدطاد مسلما: ٠
 هاه اهو بيرسيلا هقناع كريم روملاد زتاعطج سايمون...
 هالو إل انف هنعساو يك قلّرصلا» تلف قاتاس 52 14 .: ريال

 مفاعهيطس ةتملاون ميو فعال تف كت رخال حل يلوا.
 ١ هيرانؤر وار دار طوخ مدا 17

 يو ةلطانهتباراد باي مودا قو بلح يضةهلالو 77
 بابا قوام كب سو .للعسا يلوا لومراك ناكني رجل ق

 مي لع تآسو بابلادل تتنفس | يس ةطا تداحل هقرط تريد نال /

 قزلاو هاتلاب تل اتغن كيب يملو نسل يرا لام دتينباب تاتو
 ةراكصاما ال ماا م موبلا اهو لينلاو ةحرابلا انيبوحن كن

 : يوًلاد # راو امض اهنا عداسبا از يديم لحنا
 اشيش تبلبا لسا اع ةمار ارم عطاء راحاب سلات 2

 تا م ا ينادى 56 ١ ما أمتييَيْساَل اف نيمحاب تاو كاف“

 اءاّرشا ام ديثبلل نيا تاما الم دهجشاف 2

 ٠ وياما ين

 ني اا نع يحس ا م < م 6 م نم م ا 1



 هنأويم ارجو :ةويمجيحأو داك غربت 0807 بليهاو نجا بط ظ
 را . لعلة وجطبض را 3اس هيلع
 . تاوقدينب لان كك سو لعيب | طع رلعاو ,لطاد عد
 قطا واو عدلا كو اهع ساو ةطان تماقق ميلان هاء ادهم

 د حالم او لعاب لكس انو مك ءيلع دا طول امسك لعن هيد |اريحو الما اب تاو نصاب كس هذ مكمدع ساطي يني نيدششم»
 5 دراما نو (تتيط داب دى ات دردأ تريحو
 و 0 ؤ زوز فس أيد يلعدل اس اهااهان [كر لمس طيبا طي

 ل طاع تالا اهلك تمتسلاعت هدا اردو نيحض ور لك ام 2و
 نيم نضال حوض اياب تس امركيرع ايلات دا تريحو تاكا اه ست
 - ةلطاغ تاما الم نكي اح ايه تاوعبسا هيام تل تلامت سا ادحد
 : اعلا الكركزب لكانجوت كا ردا هكيال امه تناك طا هأ تدحو

 يل معو اني! دكاط اهم زر يعم لاو ناس االيجلات حا
 'ء 0 اه نيرب نب / تاربجزعىوراماعما ضرزب كلو داو | ملت اضيرمو العو

 ظ 1 7 ف ا

 ان ن 9 7

 007 ام هيلعو ازكي | نعد نيش درصم اجْرا امطخاسو معرس | ىلسربا لوسر

 ١ اسف كلر اك ماما وسر اهار لكن ارثعيد نايشياهنو نارتحا

4 



 يعور وي نيب 00

 لسيدي نيب اه ضوف امنع مد نيصلوزحؤجح اجو هديططخ مطقر
 نينهلات لال هطضف الو كا وما امنا مخمل اهدا قدمعسلا ريما

 ليامرققر د امهلا لرد آخ بوطقتإ 0 نارتعي هنأ لن يسملا ٠
 واق رل ول ان دارو | ىلا اوت ا تع ام هسا اوت افريملا لعيد
 يلا ان زمع نازك وه ادع, 1 السل اكن نا قرو دبنكا
 اراسو ريح ربل زخات 5 هيلعديد اق“ ,!لوسر انرجلزنن

 اموت :ريوذ بالا ايلعازطو اع ”ناعرا د بتاببازتو ىتح
 درس وبابا ذأ ةيزب توفاه يا رمت تل ان ادم :

 .اعامل: طوس تس ارد بابا امل قواميس مضاشنيكت
 انزال ا اما هشياع اندر يول اهموتتس |ايلق ايزع قي ٍباوطَق ا

 قاد انا يانغ درا صاسللو ريش زرع اها 8

 يئت هدياعتلاو يعطف نيبو مين اتيان رحيل ادا ]يجزي داع
 خلوا اد عيل تي امهم تيتسا ايدول ضل لا نا تيصق اميعمسا
 امتزجت طوو نبداء تّثج انك لخداع ل وعر نيوميف او
 دا ضر ًةلياع تل ئمءرنح) نع هلم تجنن احا 2 و لكان ضل ىحن
 دلعا اطفلاو هناحم عدنا ءتعضو وقيطلأ يدحعنو و يونلا توج

 تلمجايضما اريل ايزعمدد | يصر ةشياع تل اد تديدابايزسضو املك

 تيل يلمس لوسر ةعلطر اوان اهاؤ او اميقنرطي اجامنينضاكادف
 لي طلت يارلو ان ةارثكأ هزه احرق أ تمس اوم امسو هنا عاف



 م 00 دبزكوكتاانا و 0
 تتوودطات تدخام 00

 / 17 0 يطع
 ش ًاصوعلي اكيد نت ةيطر ئيحا يدل و لكا |كن اكو هنأ م ايضوع ل يجنطم

 "0 تناول مننشا | نل لولو ةنتلا موب فب ملول هشياعاي نيام ةبطر
 1 ا ا ]كلم ا لص عياسد مو وكب عجرم لول الك ولاد
 ١ قالو ةدنلا لا تسجيلا لاو يبوس قاع أ
 0 3 باي نيلعر فال لس ركدل ببسا أد ,ىلخو هنو اضم مم ددصج
 ْ . يازييواس مانعا عيابد نحف فرك له وسي ب نق افزحالاد

 - ةكناوَملاو قارعلال ها قا راسو هفوتكا دري هب داعمراض لبغس



 يا ظ

 5 روت ةركي ارطتو قرط م دعم نم كيلا رنق ةنوكا ما ١
 نانىل امن سادغام ثرتخا يبا ةيةأع أب ةبواعمل هنعمساى تر نحال امم ٠

 ريك لك اصحرتف لرخإلا نكي ناو لزب نال قي اف نكرم كي
 ببساو طملالا ضنا لساني ترج ادب كَدو هب داحس ثاحا
 اهتناوزان ودان ذااهيوهاىيب أي ٍْ :ةساون ارلايلار امال اركذ

 ذاهيررس نس يق رهو ليم هند للا قوم ناكو دش اءلتقدق ٠

 3 00000 ءاجاوق دس ريينوضو يرسلالا م اي دينعادعزضا عوخالف
 . هاوار ف كزو برت مويلاًقعمت ا

 مسيو اوم يفز م م نيحدعب هاب معمل .ددأوت نيعس من 0
 | ميكو عيايو هيلارعالا مسو كاز ىلا دب أحات اطورش هيلع شاول

 قف وزل ات رزنف ل انهن كرو فاز هابل ءااا جير
 ظ فاح وبدلا علو للعسل الوسد تاس كيا زععئجنا
 7-0 باذجوبانالوت لوعنو يرحأ 32 ”ةرمسائلا | دِعابتوهو مدنج

 يشل زول نيد هزم تيم زبن نيبدب مسا سارشلد :
 اقيم هيام نو اعن نعمت ا!فاّوو /اصر ةيدادس اذن طلسللا
 لاما تيرس كين ا هيلعلرش نا اهتد غرد فلا فاعا ةيبرا تان ٠

 ناك دي واعم رفد و .روبئمرن وعلا لو نوي ناواًسام شم زخات

 دوك[ ءااورهزحرو دىلصو هيواعبلل م ارمإلاءاسو م« مدخرأ دلت ١
 قمم ام ةقرملادجنر حاد ةنيلجلعةمإلا ارنا ماع مفعم .



 لوب عي أر هاب 5 1 ذليل ةيلخ تدي
 دق هول ةلجيل متو لو ابتهسانا 9 لعبا ىلمملا]

 0 ار عة اع كلتا ربحأب ماد نعجو انلو ب ماره

 : . ناو اركاربكان اني و أعم لأ ظ لاس يس نوملامتو ثراح

 |[ قود كنان دو راسا كلل ورا مال اذهناوروؤلازحا قعا
 1 ايررما واو نمتحو ةّحابا لإ «دارامل هتكرترق يل ناكن و سدي

 ْ اي اقاد هِسرملاىلا جرو كرت م نيج عامو مك نتف جعل بردا

 نأ ار محو مقيد | ىلع ةسايجا ن الئ لع امال ت ' ترتخا لان ناز ع وف

 هل لاه ةيواحمل علخامل نع ايو امو رانلا لعراعل او ييذسيع
 قاتلا هع رسب م ال بوعد ب مسو هيلعس الصين ةم يا

 نكمل ماش ازهار حضروا مريت سنصل تاما د هين انس ور

 ' "الجل تركي لا م كيحدارقا ديوامل هطيرق تنب دن ان تااتفرركص ا

 ا ' ههزككو تويت دامس تراكاحل افكت هاف نبإ ت ومىيعا تل امه رمحلا تام
 1 . تل ثق ثعشالا تنب هنأودا همرقس «تدعدت متنا اكو يلك جارتسا

 ظ اذالاتنزيس ضال ادت ناكر اًسنطا زكا دك 5 مويلا ءهَححسَملا مفدي

 9 .اواليبسول ذل تدجو نا لك هيلع المسا لوس يرَج عمزؤفدان ترانا

 ْ كون نافعا اوجوُحو تامل درعلا عيت اوان لن

 ندع :لعاك هنا عحنمدد و لَو كهربا عش ةسرمل دادس وبوهو هريخأ ب

 : دعا وزو يو مهن املارتن نءعدجء سان او الاربع ءساو ئيدباهل 53



 م 1 , تاو

 فيسوفلم الل ) ززالكل س هتئننملا ' 3 9 رفق اللا للا

 قال تشب اسد نمر ضرع يأ ]أ ,ب جنون و ايس ا

 ىلإ فاملالهادلعتزمإو مأشل الهادف ميكا ,وةماظاد عواتا#

 . كازو داليا هياول ثفبو الاد عمتجأمةذالخا مص

 يرجو (اباوفعةمالل عاما مرت ام ءاجا لجييف نيعنراو دا ةينش
 فيم هأعم 3 هل. تركو 277 قفل يموراك وس تمةقشلا

 لجو ضاكو نيو لاو ومار ايف سمت هّيمادح طريقا

 هنارتالعا مكاو ضل ديل اشلاو ريشاتس نوال

ممتف )مسا ناييعسوب اهوبآ قفا ماحس هنامنلهاعاو
 هلو هك

 لوبتموإهينيحيرمل كنف :فياطلا تاتدسراسو هنلكس المس !كومي“

 هه ير ب اضاع حكموا عادل هيل سارامسالوسر وس

يجما رخو هعينر نب هظنعت جر نفي و ادن ءنيكرقوقو نم 4
 هب

 تصل اف باش نيب نلوم وأو هاو نييؤللا ماع ىهيعدشا مولا جوز

 ل ع
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 دحلا قرملا شار اجمد و دحوم لح تحن : انيقيكلارا دروحدأب ماسو

 زلاو هر امماجايابنوريربت فو رعبا بلر يدل وهو برغلا نما دريتلا
 انزل درودم عرحال لست و قيشنرب ل غل يملا يأ
 ١ هوه ركم مدزنا لثؤ نيودو ملفتة ياهس وع اوك سد بلع جوخ
 .. * عارف هدا ما ع نبأ أ يرعول نامل نيجوتكأ يلا

 ع

 هلابك افلا نررعار» عدو 2 ِمَنأدأر ارا يوعن نا مم عوبّرهت ظ
 طع ت نا قبو طم ءنباو ةفوكأأ هيون اشي لا
 *يلاع ”ىأرلا نورد هبوعن عقتبان ةبعشن ع امرلع لو و قلر نع
 لو عل نعدل زعقخلالج عازل تيل ال جارت لع علا لتجاورع
 هور يمول اما يلعرملا تل الاف لك ىلعورط هريل بعت ؛المئ ا ىلع
 عر لملم عار نيوبراو نينا ةنس تا !ن(يننغم تامين
 . ِكئاَينا [يو سوار( نلخ غرباكاد مب ,ارما قماولسعن 06 5

 0 1 اسج زن ى اعلان يدل احتدك «,ةيبرسلا ةشيرلل باي ئ نوزع ءيوعد ١

 يد , مرتي درماع نبا دع عصبلا ىلغد شا هياشف ىفعو هريؤملا هيوكلا
 . رلزار هيوعمدم كات ه نسون للعب صحن دحب لال سه عسا هبوعم لعد
 . عروب جلع ةعقد ت 7-0 :اهانصو نيس مستعرنسلا نهي نسان امل 5-2

 ل اإل سلا لسه ر ازمو نيس موغكا عمجامم لشن وكاد
 010 راوجأ م اكو رسم ايبا وسرعان
 1 ةمن مدل 0 مكبر وطاح ب ب اعمل ب

 ار

 خم 2



 02: ع

 مم 5 2 1

 ل 0 ك د لا نو
 0 ١

08 

 . ناهي تاما ايا مؤ

 لجأت ميت او بوح هت ادب -- 0 نيجراسا هلو لسشملا مسو
 بحاه تنك اخ كرم امي أعلا ]كاع 0 /

 اكن وعاهوإ بو يدريامد فم ان بحب دامني عهتباط ورث
 كا هلبو صيفا و مي كلا يلو نييحرك ناكر ل ما ثا نحيرل ا *
 أميباماطعات اولي افنعامقالطيلا يناجلو يسبح ملتح ئةنيبآ نست

 انهم نوملارملاي كيتو اميرعءافتنادعب أهحوزتو 536 :

 اولا رزساع ىلا كو 0 د 37

 انتو املا اباسراو داعس ىلطنهل اننا نيود اعس انرعا ناو

 نبه ركن الل اهت اهتتحامو اهتسح مواد اهارطنتسا هيوعم يعتمد ظ
 ساونا يدجم يار نبت هاذ دامس ام بضل لضم بارما

 20000 اشمرلا شيم لاك : لايرغت لاشاماو لعبا ظ
 ما اعلموا محو سيدو يسمي ا ٠

 + رخل انعساياهزم ا ءلارعساو, + 000000 1
 1 رااو ىسرو ّيعلَو 1 ع

 20 اًبصرءامزعبلغلا باو ٠ ايدام اهرتو ولسا فيك
 برص امان هل مان إ نيبو كريب و دب اهرب نزح دب وعمل اقف

 ماللحاصو :راجتل درك هراسل ا نت ناك .يراظاؤ ميسا َناواذه ظ

.-## 

 مسرع 4١



 ماضي

 ْز وسر نعنزلبكث يداحل يزد

 :ىجلا | هتك اهتم نع يصر سابع

 1 يت هتف ولا يركب ناو هيوم هل وعي | ”و.ةليلع هزرا طضونا “

 اطل نا وش اسانعل اشلا ملا لأب ناو نان هيلا نزف ل
 ” 00 1 ل واكس كسلا دبر رصين اج ناب
 ايكو ةوال مد لمبلاو علان متاللف عسر هذ ةماطا ناكد
 عسي 9 امبعيسا ضرر اعز اور نح نحو و عيش |اطشأو لووك

 لههبلا نا يورو ,بوتسوأماو ليرجو لّباَكسو لفارساو جونلاو عَن
 . فاكو بارولا هو باح همم ٍباَكحا هلعمللا هيف ساو هيلع
 الرخا هيوم اوف ضروعا م الل تل مو ردّتلا قيل امرك ازال
 .٠ قولوه |, ابر و لطومأ عسا لوسر عت ةررههادج ءادد
 كاضا ضو وهو نحو رم هسأر عئر و ةيلعمسا يصسا لوسر

 ٠ ٍفاوعكس نب نع جورب ةلدعاو هدا قف اماوما تيلو نا هر وعداي

 هنال لاو لو ك|مق هدوعم تعب | يل لجر هل تااكدن | ىرارلا عيد

 معو مد دبوعم بر نأ ل د معر زر ولا هل اهل كت انعا

 00 اكو منعم ير أعددب تنا للحد نان مرك

 ١ا

 راس



 2 ا ا

 0 ةيتفيانسو 007 و يدكسرخح هلتقو يلماعل انف ايش
 ا

 فقس ال ٌْ . هيف رقم ته أسا تب :ءاسسا يل اهليولا ١ هس ءاع لوني
 ملوح دنو , 1 01 "

 50-5 ' تاو تضم فرصة نر ل اجو داهل نا ينعمتا يس هي داعب

 لين وسا يال نمعتاالا اا دي تلح

 رايتثلس متطياواو نيو كلل اهي ا نويت منا عبر
 6 مه سستم امنأر 0 اخأب هيوحماغل ل اخف

 ام”تايك تاياىل امتنمكحاضانيبلا تبل نار رتل | يلتحاسل لج او

 بيانا بدعم َس نَا سلا ١

 !وناونا مج ناسا شذ ءاعباب تلات نارملا تريل تسامو انام

 4 الو كليو ال امتلوقا ذاق زينل ليولا هيواعن اهلك اقف رمل ٠

 : اًسهرو المعلا يرا نا نوهاباخل لاف كر كلر دضؤي نارتنا ةتئلشو ا لك

 / 1 ىيماعل أ ىر هزرلحو نيسموملاريها تل ان باي لب يلح ةريل ونا ئان

 ْآ كيسؤل]ما اي و الحلاني ماع د نرهم او قرمكلا عماقو

 ظ مننا يعم كاستل انو مهيا تتفتل امتقف ان دّدف انو انّقسا

 أروع اراد امامك هب رمل نورغل ل[ ريح با دولا م كانأو مكتوف :

بحاد سلو يسمح او ام وا نوعرف تل امىأ حو تبل ام كيادخْزم
 3 هي

 انأه انيْعهِف امو كو د مالغإ.ل اف يرش اح بارما ططعباو ءاخاو

 ا اف تيلاما و هلال سور هللا هباهولعيل ءذيس تايتنك :

 خيا ايا يعزو اسس ن اصمم انما كا هسا لر الا هذ



 لعن 4 أ ىررر هر ب077 ال
 الغل لاكن نه قباب ,هتلطللخلو !وهان كي ٍسِحَو حسو
 مدس هد وعد أبي 10 هنا خرو وتس رشا تلات يد نال هرصعو

 هيدر تؤم عرج نيدزحأر ا دنرشلا تف هنأ رب شيكا خ كنزي دنع
 ممديوامن شعب تعيد يتب اه فاي لكنيسول بال نال تل اهنا يره
 أ بره ذإبوسل ذاكر روع تاما يا اوت ةوا نيزلادباحجأ هوجو يلفظ

 ١ مال ]ناالبا دس زف خه عؤرف فا اردن 1 رك هل طإؤل نى اكو
 انصر اعنا منشد ْنحب انج هللا اهرمحأف نيرا تجننن

 يراا#ا ا /« تاو محب لب قص نوره عظم روعم باعادح ا
 ع ةسااوب ثعبرال ٠ نا الث :انت ك1 كمالسإلا ب َسِقُب عسسل وا ناو
 هل ديوي تحامججور سار ةيروداديع دي ل 47 هايم شرفلوت نيب الا

 : اهجشمم لو ىلالاب ل صولا هان انا عرجانملا ع ةرللاو لسنا



: 

2 
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 , هن 6

 . نيااننوأله ائاليقىلا ءوترها واليولس كم تيد ن اطلس يضم ق ينمو لا وج

 الو ميماحسي ا لوعرلا أبياهيلا عجرا هيسانرتعمويلاهلاناد هيلاتريعمل تك

 5001 قارعخالو لاا لنبح و لدل ةّبأ ثنا هإ لف مهنيا

 لاس ريو عت هدغو هنأ لسان
 ,ةصالكؤ نو هناتسا ل ناكر 0 4

 ضايع ءاتلا "ينل ميلا تبحاس أ ةةتدعاي تنا هيدا اهلل

 عجل نأ: املا تدرجات يعل دل ق هلم كدعمأل هنغ

 ا رز هم اها ناو قيارحس ايش تدلباف داصرملاب 7 تسمن ذات

 هعأوق ريس ومارس | الما جن زغايإ اهلك امف ابنع هبو اس ضرحأذ لانو

 لين فل اي هن دال مدا تر انانيزخلإ !قحا ايون 06

 يلوح تا مجان 5

 فاير اذ لراس نوكمر ا طاريرتنا ساما يجرش اياك
 02مل كرتسالو كيد و اهل تسل عز هبوب نييفسملا و ع
 هيث مرعل ايو بيج يل ماشلا اتم انما كيك سامو مرخأ اليا كام

 مل نكسب نعلالد ناو ىل امو يحلم
 اييلازاساك بحاح تلتيج 29 ٌسياعب كيا ايمانا الأ ننيعامب

 لاو تنل 2 00-1١ تجي ئيرخلا
 ردو ىمدل جوا ديد الهو زعل ااا اعلا هنأنلنتا جرحا

 كرام بالهاطوباا ا تيان در ةباباةلد دير



+ | 0 

 ماطر الا مال ذارضارو 1 اا
 بار كا ىلا رت ولام .! ان ءسأ و تل اق ايلات ارعاللو ام ضيمما لس
 لكما ناهس احترم اعتاب هلت لصا غن علبياشلا سايب
 معا سوسو اذ اعرؤدا فارس عام اوجو ادب دحات ان هديب الع
 000 انتباه ثجانا مسيارجوعن اكو سوا نور عىل ديوعس سعت
 1 ملين الب ةنر اساطير اجدل نايبوعم نفس يت هز | هنت
 ل اف مرح ايزيهزارعلام ,رل ول اب الاخ هين اس لوتو يل وم هغينصو

 | اناا لزمر عيال جب مة عا يسيل ما 4

 ماب هداه ا سنا عب نا(! نسور ايدل لق راسك
 ةيبوافيت,_ جلاصو رنيه غابوا م سسجي أر أك تلان أم عيرسا أم

 لل كامدعب ارم مع وت وفم ةانلا شياو ياسا ندرع ظ

 / هيلان انف ير ا
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 وسل | را ل عارخت ام“ نعد انو

٠ 
ا واعسنيلا تكن كامات نكات

 رقمك و بار لضول 
٠ 

. 
 تا تييلو ل عاصم لأى

 او .. ىلإ ثرأ ©

 يي ا ٠ حرم ل

بلتلكن اولا ترم تام و ءاسيطش ركرابع وطانب
* 

 2 عبس

لا داء ملعانعسادعوإ دسم اه هب هدام ساما دوال :
 فض

 هلآ ولعل نيدو هي وحمة سو ستملا تر انيحبسرتلا ةاهذ

تسينس تلي [تلوملا تسل الدي نيا دبعودعسْوْت» :
 

 كزنار ريو بتعب يل ولا سانلاب جيو بجي يغير وعبريغا أيد نيدو

 هلوعدرَسأ ايم و ن اع عس ايرلعإلاوو نأس |وضنعو اي نوبوعم

 مارا سانا رام تم تامل ىلا بسكو دورت لازال ١

لازم دبعو يعير نيل ركن عادم إننا دل
 ي

 ملا احا جدار ةأرمعم هل يلا هبدوع رو ساعد
 شيدِساوذن

 فا غلا 52 ةددسم هدول 5دحو أت 2 5 ًاهقمدتلو لك“



 0 ب | 3 و ننيلاشلل ظظ5ظ 5 اي“

 ٍ ميلان را نيا هاون دام 0

 ,؛ مل 92 ولات دوو دالبل راسك !
 ١ .٠ تيل عر ل ديبزي داكن هروعم ماكر سد نب فنحامأ مدة
 ١ اظانبزك ْ "ل لان راع تياراد يزعل

 00 رح 0 امج تايطتستا

 0 للمسن نأ 1 "وعمل نأ انيلعاماو تررا اب لعاتناو

 2 رجال هور هزم هل »سوت سل اضم هيوعم ناك
 2 الرا ولالا شقي ةدالها اذ نا ادد ديبادنسديب
 58 امطناهكوديعس ديزي هتييامو سمي وعم ل عباغيقو كل وب
 ١ ةققرد توليب احل | ى نا ىل امتد مل ىل اكو هنا هلو بذا
 .٠ م الافايضنم الو دنمرجااو كعلم توؤدة دفا دع
 1 ا 5 احأو كيال ا ءئاونلا ليل ذاجاز عت أم“
 - الك ءطرعلا ل تيلسول ساوث هشراجلا /موكامأ و ةسيطكر ساو هس يشرق
 '  ايشاةمبراهيوعبطة تن ماك عاف كسلا با دريدا
 17 يلي اردو ابرز نواح نرتب لما لا
 2. مكسانداساوم آل ازمرباسا عاش اجي طخي هيوم ناموس اهننلو

 1 اياد اوس زع ناك هنيييميس |
 سس



 .ديئابو يايكأ نود يرام بولا حعجاو يف نعوذ اوي 06 1 قي ساما اللا ص دا السردي 0
 1 مس ير تدضوو ىدب حي وتجد ذاق هيلو 2 سيك : 0

 0 ا :!, بست نيعالاصا بيعت د

 راوملا عفولاييرلا + تنأدد' . سرفر تعزل يرض :١ 7 ظ
 رب امللوللا 252 . ياويل مل ةلالاوعتيلسلو) 1

 رولا تاَموللا ومعي 5١ ف ربامزاكر ةيدلاوصان 3 ء 1

 يلو دعتاذل ديزعاإ و «ةعاسإلا ةيزعامبىتيلاين . ١ .٠
 . رباقلا قيضراز وح ل اعزررطسرإ تيلو

 هلهامسل ات امان 2س '

 يمس 5

 للرب لجلا لشي ارنطام أما |يلياترم الاون ديا تلا - ا

 ب لسور ياو ام حاد لاطض اره
 6 « عشت اوغنلا اينندرا يللا ١ ىرا نئماشلل يداك

 ,٠ عفض | ممقلكسيولا ءاواثلل تشاةيلا اذا 0

 أ َ نايِلاةوهو يلوسؤلمت. . 1و ٌْ

 عطار دال بردا: ىلار توملا نما المتومل اوه



 : ا

 ظ 7

 ع الث و رو د كت : نول 1 0 . . 100

 رع 7 1 ا 11 ًِ 50 با رضا جرافد ف ,الامربت د
 ٍ 06 : و واعم نيوتن ناخدو إلسا مرا ورغملا باب قب كوكس و ميلا لاري وتس هرم

 ' ملبالوراكر دبة مو ديلعط هنعلاز ديبار ظ
1-2-0-8 
  هنيدتاو نسيم بجر ولما هيبأدحب ةالجأ هل عسسبولو 4 5
 1 هبت ن ويا لات جيوبالو تللاف هيك لوح ةئبا 1

 هلو و يع نيني نه اثا هني لل واعر لءاعرم و كاين ىلا

 هث هلو بع م ون ا انا قتغا هاندا ناماد هعببلاب ريبؤلا نب

 تيلمم ةكبب بلان جو دنف هلع لا مالسلا هيلغ نبسلل برع

 . . يلام هلو مهلسم ةفىلكا له | ثمل ليزيل ةعيبلاز« «انتمالا ىلع

 واني م قاتاقيو عميإبيل مهيلع مورقلا يلا هثوعلبي مالسلا هيلع
 ماللع تيكا دقوكالها_1زم جاب اه بلاط فا نلّقع نكبملسع محن

 | ١ 1140 انقر اقنلا بخيل ى لسه نب ةذ ىنكأل ماع ناحى قلارشعانتا -

 جيبإ نس دايثن هنن بعت ا ةقوللا 7( ةيالووضفف اوعبح هنم لس_رضاف ٠
 دوك ع

 1 د زهق دبع با ةنوتاللجإ دفا 3

 1 د جب حج بج 27
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 رد نس هللا ليه لتتبع دن وكله !للخو اهبرشن هيب ١ نب در

 . هلم ب أس قاولا يلا اسير يسرمم هئاغ ماليا هيلع نطاق هلتقف

 داز ننال بع لمجزا سراف قلا هيفل اهلا ب لف ف ىككا ف ! اهتم. قاولا ىلا

 البرايم لا ميلع نيفالَيَف لاب لس نبر يذلا مهتم لقم قلخلا ال مهم يريد.

 ةمهئاذ اب دان لويخ] كو لمار ذبأمو ايران رياعمإ نعو ٠

 9 لنا كاتو يلا نرعس يرع د دانب هلام إلا 5

 _ د فلا مسج تد اك ليني نير فيل الا اوه ءالسلا هيلع ناسملا نط غلا

 0 نينونمل جا ليل تناك يره | ىلا :ضحيف نشوملا يد نيرمقلا لهح <
 5 لامن مهما كلك نيكل ناش انساك دا باععا برات ١ ٠

 بلا لكت مهنهقسأت مزجت آ دايذ ندلا دب يطعم نتن لاقت ندد
 ةنداج اتقي الإ با قزطنالا دله ام ادب ملها يعوب نا دار انآ

 ئكسملاا ومص 1و نيام اد نيدحلا بلة 5 سىس اع [ديرفلا عيج ا 1

 يندب اراك و مهبل هملغ اولج و اون نعت مان مهظعو و ههامأ 5

 لكان نبا باعه ار ب]َشف لواوقكرو هنو دلتا ل هعبراصو هيلا

 هلل !ليعاشا توغو لمثل يع انسان كرا رد من ليقع زي لمني

 فزنا ناكو نيشفالتكرش نيسفا سربإكلا يفرم بلاط نب ضعه

 هه .ةهحو قاع هرغ وسلا يذ بنرات و ىضخلا سنان ونامت لني 8

 قبعالا لب نبي وهنؤس ار لخاو سوح . نازي هيل ةقابيخ ارا ظ
4 

 ْ د يدك مهين يملا بهدا لئن د ةسرع نرعن ليد
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 باوفانبتفو لمر 56 تاثآ اا ب ةرعن 7
 نيساء أد 0 لا -كلهمر تاعو ُهْساُع سرك نيص: "

 هد 2 م قلطي نارا دان 3 لاربع الب نم ن لوح عب 1
 ماعلا يف نب ياحب نيسهلا نبنيرياعلا ني مسؤس ماس و اًسار نيسد .١٠ : 8 1 1 ا : ٠ 0 كايت" لع : / 33

 نييطر كو لئاقن م مير كونا ماس ائاو ةسنيزخو دل لو نيو

 مناع هتوفاو نياللو داب نبّدلا دبع عدت ةنس نيت و ةعست
 دال عمد الث هيواعس نب ديزي لا دياعد او نيهارنا ر و ناصالا نايبعلاو
 ظ لاين ااه لع ل لئاقم شن او بيضقم إب ان خرق هي دب ني
 ليف وي م تيب لثغ هنا هن يو د ناو قغ) اون كره و ايلع نعا
 ْ جن اوما سليب قاض تل امد نسم ناني مبلا فاضاف يرعب للا نب

 | كنا ملا وبتع نس تسل 0 لسالا عف و نا قورملا خاج

 هيلي نيب ى أولا تعضو ام دنع 4 ةلع يورو هلش نال دج بن

 جي لو عم كن باغلاق 0 لكم لانن سأل ثمن

 قّسسر باب ىلع تيقن ولا رلإب دب نيام 0 فريد ىضا بالا ند كِصَق للا

 اكإب سان مه انة ولاول نو هاند نيه ا لب يلعب ز هحو ايا
 زف هر ريضيمتا و قلش اذان ملكى بلال نا نولوقت ادام عتزيوعاو

 يازو ازه ن هام مل اوم ىبز و راسو ماه اتم فع لع طك
 00 .لاؤن جسد اريك وفن ذا ١

 ييئلاورا وس ليزم باغ د مكي خشن سسيزلا ني لا ريش كد علا نم
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 نيني ب ادلل ٠ رصقناو تهب هللا د نيللاب نو اهتلاو بالكلاب بمللاو

 يا رمطفو وص المو للا ب ميعركأه يداه نلأو ناي هل نييسنلا

 سه شعر كام بما نعش 5007

 هاه والك تن سد: سقف لها ذاق ٠ كسلا باه نال اقع تنفخ

 ربو امم نيلي فو منسلا نه ىو له لحل او كوفع ىف فا بحا

 ايف مز رارغ يلام اف سوباس يا راصف تانإخ هيب |نب دإب د نيفيا

 نيلملا هع رنساب مناف اهمس/ جوا لّسمدب اهلمزا لداغيلا داش

 تعم هلا زينه و نلا "بام 4 اهنلا لم اف قو كنا تللمو نيسلا كلم

 لتقفزانفلا لاو قنا قرابلا يطال نيباهملا دايز نيملاس
 فايف اوم نيم انغ ديالا عد 2000 تدل

 :ةس فون نس و فنا سيف ل رتكلام ىلع اهكلمرسهخن اصن لنج

 لوا اقيف يدرالا ديزي نبربمسرعم ليزي خوف صعربما يراشنالا ذل نا
 لري اني لما له | علم نييسو 25 سؤ كسلا لب ب تام نا يفا اهملع

 لور قلازع إني قاض كو مهعابأ اوويها يب نم بلال زا ورفحو هب هيو اعب نب
 ةنوملا لاي زمزم كلذب لبس ىلا هاو الكادي تاو ل ادي
 ظ نيدام هدب وياي يد ني) ماسه مهدلغرف او قلاع قنا
 الث لنجل اهضفبر :لئاقبلا و نيام تاق دلت

 -. د 2 3

 4 37 55د ب ميك مذقا كلا رهن

 506 الث ميدو 000 يرسل رن دن لف مهيلعره الن هل نا

١ 

 ايب نم اهم نم سلملاله امض راغب ظ
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 - يلج ىلشفلا ةلطنملا نا هللا عب ينل ل ها ربمأو مهل انف

  لفدو ناشالاو نو رصاهلاو نين يلهم بأم عيسو هللا قب هللا دبع
 ةقملا يلا ابها ا يوتا كنس اهنهتناو ةيبدلا ماس

 ش منوع ندا له |ملسع يابت يبغغ هيلهلأح فرح جانا ش رولي ميلع

 هبفعنرملسم هّمون كإيتبلاو ةمدار مسفو هيواوم نيديزبل ساوبجحو قبب

 نوفا + اقف قيل فنان يزن از يملا دبع ساصحل ةلصما يتلا
 ٍتيبلاب مو طوع اق للا نيمحراشف هبلا لب س ةددح ىب يولسلا سن نبا

 حلاو نارا دوساد اهّسضو ةبملكادانفرحاو قانا مكرحا و ودص انما

 هناممزب دري نم هياالصو ن لا مكميهع ىاصخلا قد وزع نسغ اذ[ لج
 خدمتنا واحب ال هيد امن 37 قوت خنسلا كه 529000

 0 منم تلك ةلبل شع ةجنرال ليو كوالا

 ىو وبوُح عرلو نيلع يىاحو_ريغصلا باب نرفع ف 01 0000

 ةنيز نو قوس معن انو اًمايإ ل !هنسا قعش و نينس قالت ةئفالم :

 بف ةءاهل ا يارد ةنس ني هلناو يالي
 يافسلا ةنفش :. تلفن كم ار / كاصالا موز قررا مهجر ْ

 ميج اح يلا لرملا سرد |وبا دييفاقو يرزلار نبل مآ هت سوا نب هنناك
 هنن له يلع تركي لاو هللا اهنر مغ اخ فن ناوفسلبفد ال نيرلاخ

 ناينالا مب اهرحاو تيساموباهلود | ابني اذ عقو أمد ننس الن

 مخ اج فلا َخْنس مائاو 1 - نالت 2
 رز

 تضل ملقط ةتينييت نة ياو



 ةماعلا كه

 0077 اهنلا للا 5 م ه7 57

 دا ةلكذ قبلا ور باز ايفح:ر ول وطنن وح اة هلا قفوم اره ذئسلا ص

 هلو قفؤم ا ديلخوتساو مرهشةيالو هللا وهل لنا لاغ لققت#

 مالو نان دلال دعسا بح ور انلاولعاشزلا و وسحلا رحال /.مقم لفيملا قب
 هللاوعرفدملا هوت نسلا عزه تناكألل دنو د قفوم ا لاوما د كلما ببن اًماق :

 ةوررس هلذد هلل قفولاوبه“ل اساَنم نولوطز. لك |لزه نواعم ديري

 وهو كلك قوما ُع الف كلذ ف كول وط نب لج او للا ياخ قمم لا نيب تي

 مالنكس ناعلا لوو قاسيا اهركر محملا درو لنا حزنا بحانجل اف ف :ذ

 دلو قري لو نيقيس) اذ هامسو نيفبس للفو اهعمج نواوط بلاغا
 عيب كلكلت قفّوملا تا صم فا نل َقنمرب تاكو كلذ نولولط ب عيب ان
 اوراصف قسللا ىف اوستن او لالا و اهققلاو ةاضقلاعيببرخا نمل

 دان صقوضاق هللا لبخ نبراعرالا ككباونفاو قئولا ملخؤخاوقفتاو هيلا

 تو قفىلاثا لقممازرم نا انيك درو ا تا نراوطزي لج ١لكأت

 قملسص) ناو روؤؤم بولس الاوهام علما وعدا ا' ُهَح

 لا فد ن كلم او ا ومسحو لش تاف الط الاب ا

 1 8 لباببد قلاش ع هس اهم تاريخ ةنس اهم اوك ءانا عارم
 امد نعاُكر ب 4 : 1 هدب لاا كل د قدا
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 4و نة له لعد 2 _ سرر , لجواح دباب قفوملا

 5 كلدكو هيزوظت هنلناغو هسفنب هللا ولع برص و ي/ش شفاهي

 ,علاقنب لمدلا هللاب لضتعملا هني عيب قفل هس مث دالبلا يل فيطو انك ع

 اهلجاو تاموتفل !ماظعازب قفلا 0 سهلا بإب ياه تبنو اهب, فيطت

 ١ نيب يرحل كيلا جورج اكو قكتزم انلخ تاَندْبل تبَسا مون اشم ناكر

 اا اس ةردنالأ يم قامو ني تورك ننس تاصخر نب

 لولا ديقل يلا افاضم هللا نيدلرم ا قف ىلا فل ةرالا التف انو ألا عتسو صا .

 رب ؤيرشمل كل دو تول وطني ده | تاو 6 منا ره ف و بسلا

 الاولاد يوب عفر توبلابدتحا ان هلا لاقيو ترغلايذ نيزنقو ماقد
 و ميش اضفمت جنغ ناك عظناو هلعن رافي عار إلا

 لابو تانرسلاوااهإ د« هس لموكك انو تاسالنو ند فرع

 7 كولا ادخيطم ٍقار تاكو ساد يد | نان نها اتا ءاكلصتنا

 07 السار ن بم اصل ىلع قم ام صب ةنيالو غد تاك يفالجو

 قف كرت ومان دفلا باو رايد فلا نيذلا نالاسللو اذهنل ادلع

 فلاُوْن اند ؛ ون نلا ةعبسي ك ولك فلا هعبس ولن اكو دانيد فلا شع

 : ,دصاخ عم ولك دلت ظ

 ْ ©" يي نجلا
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 يمل د



 ما لرعنناك - عنا ا ةحدد ا ا ةررزوت كفو زول

 نيزغلا بخ نبذه فذ عوبهل ٍفبام و نايس و اال لس يو نخب نأ اًهاك
 دلو ليعرب نيزتملا نلو و هد الخان ل8 درا الاهل الا دلو 50007
 الى هيا فيامد نيت ف امي ةنسديلا ٍإ 7 عملك نب

 تؤيسلا توهعناك دروس صم نبذب فال علمالا ربك و هدلاب قفوللا ٠
 لاو ل وتن ناكم اين. فاهخو معو هسايسرافاودند بلا بحاص
 نه عامنا تلقنل يل ايهنول للا و وحل اهب يرا يذلا نيدلاب فاثتلم يرالا
 ملكا لش مان لب قذوملا تام لد اقرص الاد تاوهالا يل ١ الف !و'ام للا,

 ة لوو دداىنع رؤحملا مع ريلع خو لح ارسل وبإ للاب نضتعملا لو نس
 لقعلا عيل رضتملا بلغ و عهخ يحلو نيزفعج كلو علخن اربد كوع
 :ةبافرهو مطمارلا ل | ءارَسا ناكون نسا نه فو ميا ابان قفولا دبا نالأك
 رهط ناكداوس ريمان نم العب تاره هاذ اض اكو ةلضاللا. ةذيط الازم

 ايللاو مولا اسنين فديوا ال رتادل مأ فّسمتلاو شزرلا

 1 مآ ىفا ف نإ رومي ناك /نيماغ او رنخ كل ذر هت ا هف

 كةنارههر 5 ايس و ا 1
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_ 

0 55 
 1 تاو سر تكد حانفم عيخوو ةلفقو تب قون

 رولا مان لم هل تف ف هلتفيل فدك ز دعس مغيهلا ةيراج 32 00

 ايابلا تقلغيو متجر و بابلا تيفو 0 هل

 4“ جاتفم الكا ميلا عصام ةنضوابفا جاتبلا تدرو ناكأي

 1 7 يرد رضا الاكوو سانلا نقيتف كل ليرتما ا نويل فقل

 . ماثلفا جل هوم نار مهنيعا ف لخف شا هضومف قمدبف م هلم

 يا ارت هطماؤلا اويع انهلو طمز هما نبق خول فرب لن
 : موا ف اطلا ركن يرج ا فقد د ةفوكلاد اوس اورتلو

 تا 0 زئس و كأذ لاني دره لها و لك

 هناويبسن او بحر زهيد ت يق ليل ثعزحال ككذو ملال عرهمملا

 كبش عو كرحلت متم لذ غر اذ اول كاد ارك ارش طش ولع ميش

 ”هواهبزف دو قارس دال جو دافي متوهذ اكد مايإ ند لند ذنس
 مان واللا ةنااسوبا وبس رق قر رس ادت م قم ةدوج ع

 هو ساد ف بيث كت دبل » ىهجوب ا 2

 نإ قفولل نضالات ١ دل 200

 همر ركدنم هراودعإ 0

 هدليدنؤفا كرتين 44 البقق :.لللا 1



 5 007 بهو نب نايل هنا اخ نندللا لبع ..:

 قاتله نيزملا هناضت دلبل» نير _تارتسلا نان 2
 4 اعو ” ني فمص شاغو نبوقؤد هب 1 | 7 لما ضار بداوشا .

 لام ماتا تضف ار هتف له ١ جدولا لاق عوفب طنحو نح نبعسا ماه سفن ظ

 1 سوير عوام ورشا خنسو هنس نودسو ةبئامو
 ٠ ملاىلل اىلل وح راووط يوبيسو سالو زمر |َهُبالَتو هلا عرس ْش
 مايا تداول نيالا عا واو دبش
 ب ناممورلاك رع ننس ناش اع ويتللا

 ورد لمدخل ها ناب كيو وويل بانج نيس
 لور عملا ةنالخ ندوناثلا هنسلا فو لأول امك
 انبابذلا مرد ة جلل ىبام هو نبدسو تال لس ىو دعب اسلا
 نولوليررزجحارماي ىف ميشاعيلا طئملل هبر راكسالا ل كب لئاب
 نمي رشعو فاداحو تاتوقتسس نو عويد للا
 اباهراتيد فعلا لزرع هس نولوط يعل رول نداصور بما .

 اوال. سان اب داما
 صار 7 - 52 7 راسا رركو نقلا

 ةنسلا مر دوقوراو



- 

 يصد

درآت: لو فاذا ١
 ل ني

 أسلاف ول ول نجا ب هيوداحل تق تا لا شتا
 نيالا دالقتذل ا نأ و هياهاس مس نبروظات فيتيلاو

 زب اك شلل ريبررر تلا

 قل 1 ياس وع اننا ظ

 كك دوز قملا مج وت مول را لخبب رنالكل هل عيوب سافاهل لاق

 : يىلامز نيعبسو جيت نسم تحرر يزد تف دلي تعرص]

 لفن؟يقرت نسا نه ٍشو بهرئزن افؤس نب هل اربعر زوتساو

 0 بسام تولوز جلو هيهداج تباقن ارطف

 وسلا بركاز توزعنوهر ناره تال ثررجرب

 ياهةزءطمو 0 ارم لذ اكو ىلعنلا

 نارعجيز نيجلاصوف هقدر هللا نرعو نيحلا هد دالوا هل

 أت ا فركاسل ايم للغخ هللا سضنعملا ةعزصعملا وثسلا كه ف

 تسلا هير دوا اااه ام ةسنن كين هون ادار وعل ن6 هن
 هل لفرسقي ناري اه اف نيد رام زتاورابإلا فاد ارد نا م

 قو هنييم ا ءل تاتا ناككب لا بيق

 كنف ل جر فلا شغف داش ب لجر زعنلا

 جل شن رملتلا دياي 7 اهني دنت لضنمملا

5 
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 يع 5 باسل سي لافي جن تانج ايس

 00 كتدلئارب هعلفلا يامرقنم او“ بايلاك

 اىوطو د ةعاجر رنا زم ناز بلطج ثعب مث

 اين ين طف !ونلملا 117 لوو نضتتلا 0 الو بساط ناجل 4

 ذو جيتةنس بدلك ةلوزلا فيسرلا دود نارجنبدهلإإ دبع

 تاوعش و مدع عيل نس و قاس ليجد عل" ئامو

 لشارطت تلصَو والا قي امل توها يأ 1 0

 هللااناضتعملا اهلها شد و دارؤب لا نولوطلا لجا تا ةيداداج ةش

 ّْ ل راكجتقم ناد عنا هزه 53 حل مخ نيل

 خلفها ف دك ل د وصوم نضمن يلع بت و دئاد 0

 ىلع توق ةيدداج نرشجحوراو كب لالا ردقآو او هيلا يد نم نولخ

 ٍفومهبلا وسار يرو جعاتقت كّيد الإ ىينال اولاقرت لنيل نم ةعاك
 (قلف نر و داج بزب جفت رمل بو وس فقيامو نينا و مالُث نس

 مند : 5 3 ٠ ٠ 8 هو -

 نس ماس او رع معلا ماقو اوف رحاو هرار اونهس او هعا اولّمقو

 سير لاير ضنولا نيزمولابم افا لك نان اد ديو داك نانو راه

 27 نيام اننا نال



 يا

 ماش ا رصمواع ريو نيد 7

 لك رايز للا نيكو راب اس د فلا م 5 00 7 20-

 هياثيدو تلذ ي لضتعيل اجار
 عرف 22 لا مءاوملاو فم 2 قا ريال ران نع ملستو عيا و نهملا
 . دنيا عيفتجسآت ايلا ديمس ىلا دل #لأتي هطم نازي جر هظ قنا

 كليو ترحب ديني د مرهه لزاو وئلَوُس تينوقو ميم قلح

 . زا عطتفا م نالبمامهبو اشمجحلاب اهيلح دقي ملاذ اهناظلس
 . واكافح هن نرنع يرش اصح جل هاد اكو اشجحإ اورج
 تسول اوما از اهبامزح اد اهيفض ل دك اهم دقيملا بنالكلا
 ليش انف ئجزب_ئاسلا هلل! ضتعل ره جمريوملا قامو كي امد عيب

 1 رعو ةعاجلتكو هباعدا بملحي ديأم تنيك شزلا سام" هاقنلات

 7 متلي مو انهو وج يفت ةيزيلا هج اوه انو توقايلا

 نيرولاسما قي (نريهلا قئامو لي ادد دورت ال ايما در

 "زال جير ريعرنش هيت نيالا موب دل و رالكيب لاب رضتفملا

 ديلخواضو ايي ءاقس كيلم نيلي كنا ةعاجلا اسنان

 مايل زكر او صشا 6 الج كم

 نا نومك 3 ْ

١ 
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 و الا فايا حوطما نحول لب ملم ىناسلا ضيا

 فعلا, لخات تناقل سودكا طقساو اونا لسانا نعويط و د اهب ٠

 ةزئب تاربخات 2 لالا تيب تزل بايع زج ف هلا ها
 لول كلام دل ادت ام دنم تيزي وحان مدظخلام هل اوك 5-7

 هللا اا ريغ در انا تقفأو نيلوسضتعلا هل لآَدقات دا امهم ةنمداخخ.
 : يكون امهلا ي دونف هحالبد كابجواع كن | ٍاعث للا نإ نينيلا يما! ظ

 1 دق ذا و فن ارت و صضتتلل اني تعمدن لاك لح كف اخناا .نلا
 امرلل 7 افس مثال كل مرث م 55 ماك كلل تن اكفنمو هاش كش

 قفحدإنح نالفيلح ىلع باث اناكت سوشبا بلا يعزنقلاو
 كياءعزءل يدع رتصلا» 0 ديلع باقتلا اهو اه نس, ىلش لد

 لحج ا_رءاسلا 30 8 نت نايلس نابع لوتس و رباع ضمف هت

 هؤارزذ

 ْ بوداس نب سول رش ركل لمزولا ليغ ني نريلا ليغ ملاح سا رمت لم لب

 5265 08 الإ نتا راشخالا ليزي ف هّئاذ شقن اص ةبمام

 نا مب اهلوا وب نرش و نوسو هلا منو لابس يت رتنالف لم نا

 ا ةعبسو هنيئا نغم نيد ٠ نانالا نع فو اناللا مول عئحاو“

 .: عتاد آد نه امو تينا ىحإ نم 5 تيدرت مدورتا كلي ثوالا : ل مجود نا يئراصملا تل ىزلاو هيَْس مااعلل مان: نضع
: 

! 



 ع

 0 كنون

 + ولا
 1 5س دار + سوالقيؤنو نايشطست ٠ امش لَو
 راج جز عههنل فئامر نئائو تان | مس 2 لا# قريع

 ١ | تكلمت الابر قشيرب مقا ماسلا لارعبرم نولوطز. لأن

 ١ ولت يفوت يزلاو لق دش د اًرونرهبوح نريد

 تلئفو يدوادو يارا هيْنْس و فيطنو ولولو روباضو ضاط

 لت قثمرب ضداسجابلصر صم يفإ مهسو د تنتحر نجلا ملح

 مجبل لا بوقيازف اىث نف روم يف ١ هبوداج

 ترجل والا | عهبد تيرعسزم ار فيل ةليل موجها ىنامرز نزبامتو قدا

 06 | كرر انااىإغ تحطو ل نامت حر ٍةيمص ريس 3 رع

 ر كايمرع ماسلا 2 اول لنا ران قا ونس نبا جيب

 رصاراصرج اع ١ ٍقرئاملكو راهمالا و ضال او يانا جيا ديدكأ

 سلا كك اناا داهنلا نش ا ١ونص كن اباهللا فش ف١
 دواح عيسا لوح 0< ْ ْ اهرةنس كو
 ا اننا دس اوه للا قصتنا مقل افاد ع



 ظ الذل حال امئااي اي ارظنب ةق ارحل نيل د لايسو
 ١ لضم بحر قتلا توتال او سافلاو نيبساسلا ءافلخزم

 راويما : 3 و ناخامل_انددو ادا لكما نب قفولا ب ْ ب

 باو حن دس نحال يبد لم نيج عوبسل هللاو فون مون مم

 8 ,هللابعرنمتلا عرب ز وول زفح اف ودول لدموروه وبلا فام

 مرش جدر ان ا ب نكونكلا لا ثحو دارس ثعببلا هر نبت ايل

 صم اول قدوتساو ةديبلا دل كرو لالا ىذا6 007
 كنرمولس مرحم نضل تابح طبر ولا هللا بع نيمتافلا فاك

 ساق تقلب ماع يرضتمل اردد تاكو رضتمملا دلوزم نيرا

 1 امفمرربز كو ىلب هله مساقنال ف وكله راكي ع قيألا يطب تا

 ثيبفريعردب باعم ار دين اوفو قتكازيو هني نتحولا وف

 : فاررب جونو معاك مهم ر لد فرافف مهن قزن اك هلام تكا ملا ظ

 : . هلا ءراحابمستلا تعدو لإ. دره رج هدا قتلا عرخو طساو

 : واج البلا م ةنامالعرعبو دندن اطاو وتاكل ف نام بذلك دبا
 3 :نكا ذا دسار ءاناو بدترتيطي طفلا تسر ذاتي ياعيال

 : 7 ايبرّجاريد + مل كي

 ظ ماشلا يلا هباعماو 2 1 ا

 ا 2
 1001 ا 000 و
 1 4 11 اما عسب 1



 2 مهش ” اشو جو ديلا اهتم

 2 وه ينج اف نول ب 2 يطل. ثدداه

 هلم ءازلا لوف ىظمؤلا وكل تقف قثيدزم اير  نولئاقن ملا | ةبداف
 مننا ميلا ةن نس نو شيد تاقثا خد هيو هر نبيها هوه اهيرحا

 02 رهحر ل ةمانره لاو قداصل | ؤحح زب ل يدع نيد نرحا

 قفاصق قش لاى فمر ايؤكو اهماح#_ص جفا هاخو هتباهنا
 . لارا مرتو اد 201 م ىلجلاوع اهلها
 ' برأ هيل فان اهله اسك تفف د كيلوب ف ا داعين هرثكى مك لام
 اهلك اهنإ دبا هلاوقفف تامل ارض اطغ او موهاص قل ءوفدامو اهله ١

 اهيرسلو اهنب 2300 هبا بَكَكأ ناين قم اهب ججنتتو
 عب مي فام او ىسو لتقف يزل ا فار اسر: نرطت نبع
 ياو زحل زل ب نع ةلإاب | هللا قتال زوج ام ب نينا
 4 ىرطملا مليم مهباهيوعزنو يار تود ربساول نلف
 يون زن ع عال للف اًمطع الهرمل نقف فلا قرع طولا

 هيمؤي نمزتتلا هيد اك بلحهلا قولا فحم تلح ىف / وياهم

 تع مر حمو دقرلاه ا جف سند كاب ذاب و 4 . يلم ارو

 نيبتيذو تكن يضو لحا نس / ديه لمد اشي

 اولا ولف ىهنمإذ اررطإلا ٍ_ ما نان تكلم طسؤلا باع
 ' راو هندي | تعطقو دارع ا دستآ مناع درر 15 ١



 : تف منيرجب نتا دس "- ”قرامشو نأ أ لا

 كلاين نادك اوبس ني زق كابس ةتسلا نه فذ صن
 يلاك لقد تعدو مهاب ابسو نولوطز.ل اوما لع قحا و ايكبقف ضم

 رتاثاك 7 جيل لسنب د ةبداهص لدا يار يرض: لوكا

 تنل دوجءاو ناطل ل اولح جَرحَو ةعاو يوفتساو صمولخ باغت
 3و ويروط_طظاطسفل ا هل | بتاىب زمر ره بدا

 هِيَ و يسب عدلا :ل نيىبغض ين قكلا ب معصم و ميت تكا :

 تيْضْنأَ «[ ماسلا فدرلاو طمرفلا نيو رنهم لا نيو زل ل رهط سلا

 اهلهازتفف طب او فصييلا هب راسو بوما م ةعاجج ديلا

 قتلا دقن يكمل اسو قشر يلارآخو مغاسل
 مورس عركذ 1 مرذملا لل هب داحن صب اهنا نما

 ٍْ 7 ذاع ملو.قّسرب لوطا طوره و كياص هطمارتلا تتَقَك كا
 دار : فسوب يهشضلل ويربط ةياهمار يور د لصفف اهله | ةنك

 ْ : ان جو قارغاز انوي ؤناكامهيلاز تك ثدرال لهاع
 من اولا فوب :هبيخوم دفا وم اومن و ةيزنلا مولخد او مومنهف

 لا اس "0
 النو عرسع قطن اؤلا تححاششاو ةويزم جي | قتلا باوصا م لاف
 يمل قئامو ليسو هيدا ةنس فقالا 10 وش



 2 هفماؤلابرطم ايان ا

 ١ ةتيرم ا زمزم اجو هيومن ذ كورس و .قكببومالؤفلا ناك

 ال 7 مايا متقدم نم فام هيجان او اوقجاد

 ةطن قات قد تاما تكرم تاف مغام_ يلع دير فاي قس -.انسا

 هلا رمز هتأمعاو بالا هسأر فعول دارغ لال

 ىبامو نيعسو رج غسس غرو حا دءاداق انهفمجو راس لاو

 . هلا ى قزم تلغرغثلتل د الذب داي قنللا كا نيام ملا نبع ا فو ع

 7 هتف النو لح | عرج اول نيرتع اور هس ذو ينس ويس حم الم تانك

 لالا او نيعر لا سند وجولاوص اراضف ن6 قنفص انو ابوهسو

 ميلا وما تناتو يح طربا كفس اه راك نيل ونص تاك
 تيفعرلد ا نر اموتكلا ف تو كوبا قط كنس و نك كاسعو
 ١ ردللا واوا ا الا لارعد بلاطقلا

 نيفسرب ماراحرب ئاضَق كاويا نيؤص لبس اسلاول مرو وت"

 اما فشه ويح ا نيو ف 2 بوقت

 قسوم سرس هلنس نب 6
 لام متسنيشو ةمش للا وا

 تا يي



 الا وولاو ىرصم يلا ىبللاب اولخ 2و ميل اخره تح معدالشملف ةقولم هوست
 رالاض ويم مم بادححلا هللا لبسوب ل هل لقب ل جد بولا
 ١ صمت ال حلما مرش غ نواب رود مزهنارو بيننا كلَعو مباع كتقو
 2و م ات نازتخايع انا جتف ملل ال ار تلح ل
 5 خ الهر برتعيشمانلا هككذ نخءاش دا د نمل و اوفتس او

 كيرفمج ل زشلااوب هّللاب رلثفملا نتزالثلاو ا نايسابعلا

 لب داون ريبمش اهل تاقزل د ءاهتاو لعل ف قفوملا نيرضّسسلا
 تكلس ةردقلا يدرب كاخ مليارتخ نلت كلاي ويتمم (ظ دارس
 ةنالخا لش مو اك اروهنو ةنمرتع وذلل لكصول تو وهيل قئامد نييشو

 زكر اربع نير ننميفوت نسا عزم فو هن نسوصاوهزب هلق

 نيمو هس دو سخحأت ىلالنالا د كلت فومالا ريككلا
 كاِعْياهؤتسا و خيَزهملاقب ةنسا له يفر ديما نا رك فاسو.

 هيف ناولإل يو مدس نلوم اكو بزل لاعآ3 ميدغصو هيفنأا
 - تينافو جن ةنسيفو داهلا ١ جل و 0 لانس

 كفالات اب ع نأ وره ل

 6 ءاقلو ثانا ةشس مها نال تيز] ةلس بيع 7 9
 : اداصو اهنم فوكو نافلنو نورشعو

 يا !/)ام اكو روصنلا هيب | لو ممافلا .

 ل تم“

 را



 57 ضايستضمي

 ظ كانغ امال يع ١ ينانندللا دشن وعضوم يف

 . ضن كان لاف اميركا طاش ةليلج اما ناك ساط نيون دبع لنا
 ا نيرججرلا ربع نن لح نيس واحلا نب هلا لبع يرن شو سلا ديبكا

 7 نب هلا نول راءاعوحا عب ةنالخلا حيدر سل دن الالم يومجلا

 نسح قافلبب ملو نمٌولاريحاب ىهس هيله مسنخلوأ وهو سزدملا نبا

 . ةشس كام دانس مهثلو كل او ذ فاكو اكن جرن |ليع نيد مهسلخا

 كاريس قئالنم» تامافلتو لح ا هس يو 060077 ممول

 مديرك للا لافي برا د رجولح هالبتسا انرلكلق انكر طمرقلا
 ا ظرعاؤطماغل ارقلا تلو اجلب وهو دل مايقال منسلا له تناكايلك

 1 52 تام ضير اقملا دابا لشن يذلا مداؤا مف ضرقت نلو
 ةيراكسالا !ىلا هي رافيارم هعاج شل مسابح مورت تاك الشو ثاثا
 تاجو ةسادح مراهم يلادإ لعبم مداد ومرشكتو اهسع اونا

 . لككو هباماووه نهناز سبح وح نكات ارغب ورح:

 لدفملا باه نا 00 0

 كورس يفزم اهينعاكلا ماد رس م مافاد
 « كايلي هس ةنس ف سدالا



 : مقفلا ال د غيبة :هنك جلب روض كب ىبندي
 0 17 هقور ف كحود كجعتيباو اهني هنم تعم 2 هاتفي اونقا“

 0 ,تنز اذان قم ئنكساذان «تلالالا داما قل 2 ظ
 1 ١ هوتتوس ا” هظازب ناوجسسسسس روت هدم كاجلك لنا

 :ياص امره اس تلت قح «بفاشسلا هتوم ال ايس سا
 ل ن نست اح نب اعرقل ىقح هبزالااو لك “لإ : زوص ف

 007 :اكوور دلو د تلج بحال ب جالس ةطصاك
 كلانا :ىتسينوت نجا ذا هفئفلا كلسم اب ريثلا لب

 ةبنالاو لواخ انتي وزعفلا هرم اط تل هفزفن كل نإ تنا

 ره هللا لاختي برعم بم قلوه شبل يمل امض تان او داحالاو

 يورو اقفل ررطاررخ رصف ملعلت لجرلا له ملح يفلان هازل
 هفيطر ولا رونوركهل تيا #آ لقفل ملأ الهنا

 ظ 5 هذيبل ين كراك تد ادا 0 طا لنك وم تس يفقس

 1 ” لهو قلل ه قمل يرفعه جوارلا بيضون

 ظ كورت زم اا مروان يو و صم ناعيا ني إغ

 رز افلئو قرت نس ١ نزين لاله اهنلور نوير لول انانلنك
 تاك 13 نام وجال
 و هلا ههررفلازب الضان الاخ اا
 21000 امال سم « ةزازم يرد نبل الع هللاب نرتقملا

/ 



 كلب اهل قب لا ناككام وو ظ

 1 ب ىو ايا كو ديلا

 طر حزن زن رعبا يره اطيلين ايلا يمس هناا ماين
 قو فكفشمبل عقجان هدف عدن صاطبا يل اطول تلس

 «قجتكدو بنل مسن ا موآو آو تاريم اهو لقتح ا .قيراكزمف هال“

 لولا رحاو اهدا ام هيظ نمر تفو اهيضفف ,ناعبسو فلا يف نصبلا لصف ١
 تاكا قمتم نا لبد اهنعاحيرم ب وبر تع عبساهبت ماقاو جيراطل
 ' جالا عهتلارم اطونا ضركعا م اهلنا شعوفلا حنس كرو ناومال از هن:

 لا جاف هؤردب بحصن اك ةدلفح ةلنقمر همي تفف صينلاب مهعوسد
 هيدولمولالعناو ةلودلا قيسلا لاو ناد هللا نبعاهلا ابا
 اريرتحلانف كلن اهنف 22507 ديزل اجا و دوعذلاو نهسر

 | مابا سقف اييدملاب | اوس انس اذه غرك ت ناك
 كتورهملا ضاطون !ر ايت لافطالاو اساس وسبا ال لل اوم ىلع

 دنس نع جعش 37111 هالحال داررش ه6

 لإ ئلا نهارب ام ضاط ف ةلز صحو نطاو تما عادل ثا

 ارو لا لاجرلا نم اورسسانساو السم بيتلاو قم دمْال| سو تايد

 ةنبلا نم يوب بآ ما نويجانلان سو كل / «نوعو :

 «سوف ةعاجو نارمحأ ب هللالبع اياب وسلا تنل ام اطولا قلما

 ةرفملا عدل هي دلال دادخب هلو مدفو يرسالا |



 : 1 واللا وللا نيسحلا نب مسالا عجب وحمل تاج اركان !

 د + : ادر يوو 000

 لا ياو درح قذاخم نك مولا ىف اسمان
52000 

 ا :

 ِ نا لي ' رروهآلاو عصبلانع.
  ثاكك بزل فو ب هدوكلا يلا يملا رب اطول مد مالو نعي هللا 5

 ميو ناقل تالا بوت ىلا هوي د !قيسعلا بالا لخاام ةلجشا
 هالك نبا تراخا ماقلت و سيدا | ةنس كو ىمخ) اهتساو ٠

 دراكم اهلل تع جة نس يو اما 8 اوما | زبن يبلع ءاودتقت
 .ةللازاتادوشه و نمازجر 1 نو 0 يح

 نيلي بو سدل تركو تانح نبا تامه ناجم دكاعرفم فاك

 راق | دونهو نيو دوحا نانسي شو د ققاعا' بعدن جفاو

 جت لمو هلتفن نردونهو وعز اسن هلل امي نتانطوص تو 0 ظ

 , ه ةهيحلل اى كن الكراحت كم الث نادوتسو زا وزبو رح موخا

 . همز هثرل امن :ههت اذن يزبم نلو نس كلذ :نورفف د رلتقفا
 : هدؤنملوا الا نان يرهماماو او مليزل | كلمواعرث اح نبل كيوت اد
 0 ٠ اهلها فشعو نورث ا تنال ليو س

 ' يس بتايا تايم ازاي فامزبا



5 

 ١ تالغإل : ك -2 !

 200 1 هج لآ ا ظ ٍ
 ظ ره جي اققع اشيج دل ا /

 كلكم رتنملار تم مئضان نرش و تادم ثا افنلاث بونت أ

 تاكل مْ نايتص ىلع حيوا درح بلس عباولنو شع خعش تسل
 ش املي برحو اههبب تناك ون داهيم دب خواو درت نيبو ام نب فاكس نب

 ١ نو“ باىد ٠'لك رم »بوب نيك: كلربأ «لولل اناه ناك ب دو رح ش

 وللا ف اكو مهبل دذلنو نيبعو تاشاو نرلعو لحا مس بولا كلت

 ىاطا هيطم اهب مان او ككل نيطغو ناّيطو نفاس ار درماهبت

 طل ودرزموزهنا ناكعناقفل مدار خضوقيل لماع

 ص درو نم و ادري ] سرب ولو للا داخ ناك اق هب نجح: '

 هلانصتو ما يو قيمز جاهم امب مث جيلا 2
 لزب لود داك نبك د ا 5 د

 قارون طورتدال عيجيككم د امكن ناني جب هاذ 0

 فلل تير قابسلسال اه اندكك ام :دل| هربا هز 0 ليي يف

 نهؤو انهس ناي حا يفي هوت د ثلا ثنا ر كلن قيد ]
 نيف يزف راقي جافا لا قسِؤت هلان صرشقملا ةربس خْنسلا 895 0

 دائايكمو غضج ا اكد قةقلادارينزهت ات اخو ةادكلاىعرطفلا ٠١ لس 1



 كاسل ا 0 او للاومال ا ةضيسلل اللف باكا اًساَك
 1 0 ١9 نيلخاو راشد فلا شت لاما | تينزرمقفنأل

 ونا خيو بر خت اوداعريت سدان فلاؤتع لا حو

 0 فاز زال عسع نبىلعو دعا كيَسلاو سدتفملا قرص اهنعداع هس

 ْ ل م] ترصتامن صنم داعو تيه قامت قاف هلاك دائيد 5

 نو يحرر طعنا يالا و ضع ننس . 7 ميد فلا

 الباوي هني لهيفا داع دره كانا هيماسيؤف لها بلطو 8 7

 ههبؤتس كو حانت كو لم ىرتمملايسو شاداد اه ادد

 مداخاون ومان كلكذ و كلل ابره ا

 9 نجا مزعوت نيونقلا تؤ هيلز شطملا بقلملا رضتمملا لوف

 توم لقت ام سيقما غيب انف نْبكك يلام دلو سرتفديوتبج مدفمنومازه ١
 عيا تسلا موب تاكل لوس اسوتسوم بلف قبو كلذ نالطارلع فلح

 . ضيف تفل اواعزخد رىيرازشع قاف هئالاا دا روم اند ميخلشع :

 . يدم الط دام نيل هنو اب تاكفتملا

 0 9 0018 و 3 نوع انا ر رومس 9

 دقلا اوللخإو سيؤإفملا راد تبهنو لو ىلا فيسرلاو شاد
 ا ا ' 1 39 ,. ١

 بلل ترد او نيل ريل هت ار رد الحا زم وسفزر فما ع :
 1 7 ١

 0 يلح اطل نمش : عتالخ ليحل موتاكم قتال



00 . ١ 

 0 0 ا

 قناه و تما ذيل قاؤحل ىلا تلكولقم نس داعو اباد ىح

 2ع ما ةعؤد اس رع هامر ع سرد

 ومالا عنو مارطارهملا ف جاف لتقف رسورلا مودك "#بحاص قيرقلا
 رئياؤبف دوال اوعا دوم هردب جل جبر بكل فرغم مذ 5

 يرو دسم الا ززس ني رشتعو نانت ١ مهيلبا ١ والا

 للف ونا | مكن و هيافلنو نينو و لس نيقلا يد نواج
 لان دريءاز قاب هانزخا انا اولاف و للمس مر راند ىلا نيش اور يف

 0 00 اداب د هللابرزذفملا ضوت نمل نه 2و
 نالت 5و زنسلك غ هل ملام ويلع درت نادك نباتا نيكولا
 ناك امل ادن نع هما 5 ةنسدذ

 دايشيار ة اهرتومهلا 0 دكاًؤآريصر ”-

 طاطخإترنوم باىد ١ نيبو ذيب بر 2 8
 ه”لؤذمو دب اس ويلسو هسا لخا و نإ ءر ملثقف ريربلا زم ةعاك
 / كارب رول و البا

| 2 

 1 كو ا هولا اد دع يلا --
5 

 ١ ,؛ ذيل 3 ّ هلق

1 



 ْ 39 هاا ةعاسل يشن هتف دو

 م تخ ةمدر|و له : لعرحاو ني نرتعو ةعوإ ةنالح تن ان 2 1
 لة ناو تسلا هن لذ! [نيزابت افا هلو نا, و اهتاجتا :

 0 | ةصجو لهسو زن نزلو ذب ان حن كو هاتر ل قو لهاقلا ظ
 دجولا يوم نين او قلذازنص نيكرضيبا ةجويالبج ماذا 0

 قو ندصلاو وصالك” رتآرو ريزشيا بتلاوألا ظ

 اسيا | ياو باو ارزولآت تاذللا 7و بوما رد نسلاريعَس 00
 طربا ةنابهقلا ياه | دم ريراجن |وقخ دارللا
 نيكو غضجيلو دنا ايس اهيلشمكمروما هاب اكتناكو قفا اضل
 ظ رم م ا نم نك فس

 لما باآدبو دوسال _ ص رده هاطون اخ زنجي مابا للسن ا
 دويشرلا وجامع زنأ سدو رانيدفلا فلا نييسسو افرن قى لب سل

 1 ناله اره اوعزعر اش لل ظ
 اسلاوي احرلا ناخارم رك له اوه اووف دنازخ ويفوطو ملقد نعش

 0 رام هقرفو يراوغ وع درت ك قل
 8 2 21و نيس املا هاد نو دراعو ير اولا اع

  6 3ا داع ع 2
١ 

 هاررسارعل |نس لد اح راف و يس .ىلعو تاى اخاننن لا لبع نيت
 1 زب ناويتسو يلم نييلع تأ وأ بن 'بيينملا نب لادبع نيرححاو أف انا
 نتي نيتاولن ب لاربع نبدأ فدل | لزب تار رف نإ 1

١ 
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 5 مع ١ ف 5 قمر راق 32101010 و

 لك نير م لولهملا ىامسإ تيدا من دنا م يراوسافانأ
 سوسو بأ# بزاونلا ا يبنملا نر نار ضفاتا 0

 قئاقنإ اثار مهاربا 3 ابو

 ةلدلم كا ملاذ وه و ىنن دابا يبل سر خا
 ظ نيعو هيلو هسا ليو دذسرثعةمت و ران لقفل هككماضقنأ ناك

 لاو قدير او قتس ليسو ا ان:

 نامزتفلا 0 فلا هي# ماعلا 4

 هيكل ليسهل هو جمزنكسال ا ديداصبق ومولاي هتك : ظ
 الث نسل اوس ثلاث نينالا مرب تفرحا يربو كأ عياهع دي 1 َ

 نا ةمياسلا غلا ريغان كلي رطملا مرق ديالو دحا شم يمل ظ ظ

 ريما نيرتكي داح 2 لا ةراآماو قيس عوج | ماع لايررسملا نيالح

 0 ا و نلاو 0

 ملا فير كسلا ىح دق يل كب اه مذ ديالو ردح ننس 1

 ظ رهو 0 خلس 4 0 0 : 0 9-9

1 

 ظ
 ظ
0 

ْ 
: 
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 3 سمرا ,٠ ناي ليو سلخ تل ذو يعجبني عقلا ةنسبجد

 لهعلاهعلرجد ردح افعصلاو دقفاسالاو نانهرلا زنرخرت أل داب 27

 ارت ن رك قرارك اراد ةهحزم نخ ا نر اني رف اياه قا ]

 زلازهيفو سبل تاو فينس قالو سئس دل | عوخ | نمد

 اونو مدنا ياو م م ذل ارق حاف ىتخمزب توا نا

 دا ىزلا انا 0 ئلرتاكو به وتضع كاوا
 ماو كنك

 مد كلام ةدكذو ىطانلا و ردت اعبلا مس ة

 8 تأ ب ىبغ نيواع ا نا اخرجي ني لاربع سيزولا

 اول شع ودل تس يحرز وشم 2ث طاطسقلا حرم اهتاوخا ا

 ضو نما نهي اعلا و دفقاسالاو تايهولا لح او ليل ال اوه قش

 0 حا قار | لا تادايدلا نم موف جرخو مقنع
 د

 رونار لن و عام دل يطع يوم بروظ نسا نهرو منو دلعتلااهؤبلا نو

 م

30 
 ' فلد داو /و يحاك يوم شين مابف هب ندضعو 2 يضر نيل 7 جلوط

 2 اس ذل م أت | 52 0 يي

 را اق ظ ظ

 110 ا : ني
5 0 0 

 , ةيئاو ايي "لسا و را طبار  طس 4 1 5 ه اه ا 0

 نيرا كدا

04 



 ى 0

 ديا شمس تكلا باري : 2 نموت مورا بأمان "2 ْ

 باء لوني ليلا ارنا ملعت رفبج حزبا حجاج ْ ظ

 دياكاعر ول, اهني مودا ب . اجيك 3مل نادك 3 1 1

 ظ عزا جب بلا ثا انه اهعاوتسار داب البا يجو اهب
 ام اناس جرا لا 'عطقساو دش لول
 : اد ايلتس خر ميفلنو تع نيس خنس 2و صر ولا يرتب

 روكاولاو مزتكالكاو ىزحل ىلع عياض غلا علبش عمنا فس
 ٠ 2 0 مد د عا وي حشا

 ١ تناك طعن ن وهو نو ننطنطش 0 ورلا دلع
 مدرالكمنب نيطنطت ازيا ةطيغو ١اهعماو ليوم 1

 بووعيبلا ني ءورلا نعي وم دكذ را بحي ولد عنب“ دتخا باي

 تااخانانتت لا فاخو بويا لنا كارم وداوقنظت فك

 1 نجم ولادكب نيططنم عوركسا ل ملقم سامو د 7

 عامود نب ىدؤوطسو تولوا د تنب نيطاطش هوز
 ظ تن فالاتخا ف زحل خسارسامو د جو جوناد دن وه وعتاب ولا.

 واتا نب بوزلا تدهد يزال 31 فى

 ص افلا تاواعلل 28 تومي وصور نيس
 قو 1 ار لكوتمل ” قفوملا نيرضتفملا نب
 را يلا رح ا

 ١ ١ 5-5 2 6 هنأ 21 8 4 -. راكع ةنسؤو عيا فل 7 3

 35 0 نقب تيلي
2 7 7 5 

 0 يت

1 1 | 

5 0 

 1 ١" + هع

 | ايل"

 يدا اري 03
 هيتس ع



1 
 * هب نكمل

 لكيلا :هومأن و قيلكأ قا" 4 111010017 نت سب
 / 8 2 1ك 1 ْ

 تاكو هنارقشلا 0 1 واعد داوم

 5 وفول 8 ياه دق 6|
 بيو يو را يمول طوب انسركملخ وهلا ب م
 نر انكم عيب رهاذلااهباع ره اه انقن ب مو 0

 نيا نيو عربم>ل ا يع دن ارض اهل( ضنقةتس ا له 15 ثبقع كنا -
 و ةياع فلا ف مهرب مهيتع علل نال مهلنفن طمؤسومو ل 0

 ثوم زيزي دكر بم رعاقا اه واصير فدان: زدنا
 لا نط ع بسسسملا لنيك يدكا الوو يزعم رم ليتطصالاب 5

 ليلع اوتعَّس لما 0 ورب افلا علخر 202 ةورتعو لنا خدس

 ماخانا ٠ مايا ٍجارهافلا برت باوجلادباسزم هباعومج# ' ناد ير انتادو ٠
 يلو فتحت م لكو و سبخ و نيلع اونضنو جيوزتظف ويفزتساو

 وزد يناجن«توحتس عيرجلا موب تاكا و لتموب دارنت

 ورينا خسو هاو قدس تنال

 ١ واو ديون رن القير

 طرا خا 2 1 | داساناداتول ١
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 يوه نبا تا ديلا 0 رماه
 رول علاج ف تاس مغ اهردافلا المائع

 00 100 ولا

 تيكوسال اب ىلع اوقلسم ب ىاداا اهب للوفيوهو نلفلاضسو 1

 ا آو يدع وفرضت ملل ذيزم وبلا ناو
 نوم يس لذا نجا نولح تدل -- ةليل هلل بلا

 ل. ال ناك ىيس قدم توجو نانا اكو ضاط ني)ىاد ب نن نئدو

 ظ الر نإ ياسو ةسايسا يو امنا ينس جوعا يد كب
 هبا ىمحا لا نبع نيدجا هلا نخر رماها يديرون ىلقم يولع

 عفالخ نم خروللا آو ىداوطلا ةمالبرسس ابل نيلع

 مدحرالا موياهرج اقرا مو اهو ما ةضورفلا ٌريسو نحاو نق

 0 مال عرمعلل مانا ةعب راو ها ةسراو يرو رحاو قلن هقتل .٠

 اردو زا فا ةنسنورتم مج ءاضداو فلا“:

 5 |و ىد اوفو نام بسسس ا نلفان يرسل 3



0 
 5 8 أ خو

 موبرتسةعيم) هنابو 2 5 نر ”تشطتا 1

 ٠ مهتما نلت او هلنس 5 0

 م نواب عاب رم فواَنو تنل مايا نس و
 تلقوا زتعما دج وه و يرهملا نيدحافلا هللا لغو هلام الا تاو
 مل لا اهبمض اًدإبص طرد ا دداود يب | صم بحاض

 هيرو امم بسمو خاج اب ) فليت ك و هالو رت | يزيل سجس
 يلا كيو دار وداس نب ءاخ نانركب قلما تانكملا فذ روزانا

 هر يلع مدا سرّفلا ردع وه يزلا برث ربح نيرو اذه هدول نيب و

 نفالعوب ار لرش اونزره دالوإ وين ديوب ناكر الجر نيوشو عش
 فاك مهم ناك ب يسع

 قممامناو نما نيلاوهش | امو 0 دمي ]ودرع انرلك ف ْنكَو

 01 00 3 رولع كلذ زهد وتو زح م هيلا وول نبوعنئشلوب ] ةلودلا

 ا قلو راك اناس م فد نارهتكم ركز نس

 ب مر زج ونسو 7 ع لق انلَو 2ريكيلا توثو ايكك

 1 نايزيصللا كودز

 ا . حصا يوحي
7 



 .رتوث فال يو 0 مج ' اا هنيئا اوعتلاو

 . انزال د ول براك 7 ايفا - 0 3 رشوتجا فلو

 تلو نراوشاوو آد نع نو ردح 2

 ةحاجدت بودنا كو ميدل دك ودرع لتغم ناكل:

 ملل |صلخو مه اووظر ىلو اون رذه لزم رح ىلع لتقف مالا كرما

 ّْ بف انطمم نانو اهببنسم اًارتم اوس ناط ناكمن اه: عصا فر ثوياتلا
 ٠ زلاهاطولا جرح ودل نه لو او هيغل مخا | ل واول اكمل

  *ةرط و لاس داعو مهيعتنو ةلاعءزنقم مهيزتفف هيما لير حا
 رايس دجال نازح نين دبغيزحازجدبا ادام نبال مح

 نركب ربشحال اراس غنا نه قو راكد إب د و نيفداذ ابعيو جرش اولا

 اهبلع بلغو -داضمر صن اهدخزد مان فطن ناك عدوا يبد

 "هلو لورتغاو عباونسو 2 - از مالا ملا هل تعفح او

 0 ]١ يرفنم طن 0 قئاد 00 هلام وضالايدتسا

 0 و انذب كترافأخ قفاه ظ

 | تضقن ناقد انو نيش هيلا رسال



 ا

/ 0 

011 
 أ خب

 9 7-5 دمسر ر 5000 اضم ل

 ناري عميق فالا و نوملاو ةونيده ل يسع لب ماس او صمون ارج

 يفاماشلا رجا نيني يناس حو هيما قيل مرلرنالاو فره لا ْ
 مليللا لبن طتاجعو تانسطو طيمرتل رضاط لا ني مو نيو ةماعلا

 م 00 نيو اود تاطبو دايخ قنور ناو ديلفارس 2 مد ظ

 ظ كولا تداصو ىلذل بالا 2 اهيلكم قمضو نوال لير بكرا
 نخاع رساطلدلاقفنلا نوتلطبو اهينورأش لم 2 نيازح حار

 "أ جوتنو طساو ل اىضارلا سرح لا ومملا نه ول اومحلا توننب تلطن
 0006 قافنالا عفو از بلباس قا اد نيركربفلا
 00 نام راند قلا نيل مل مدعيا ىلإ ننس و 2

 "< ظيس 5

 لاداعي اىربنا ب اسود اهالاو غل !

 ش وايساو 20 8 1



 لانو 8 0 قتاب ا
 ريلي مرحب امل فرشعو 1 رس هدا ناد قلا

 لؤوتساو ٍيرنزلا ليي غصبلا تيفي و ساوهال ااع هيدا نب خلو لل | نيدم

 كول فيزوماوار ونس | نعوم دارفس نوإطا ىتاد نبا هيو طساون .

 اتفضل اولح ىدارا] لس / جد امديتسو دامو داعب لع لانيدقلا

 هر اونو أم دياوتفساو ةاضفلا تحت لوا كا كدتساو قنادب

 او ندوط مايزسو قيل ا عرب تعطقت شمال ا داشفلا د

 مداحالاو بدد جوخ هنالاسو ناطلم اراد ٌيتماغ ه7 القمم ةيوغ

 عيب ةنعل اوس ت امو ريعب] ما كلسعو ىريلا لس ءادإق تس تاكل
 لتالن امله ايلا كس وريف ةاطلس اراد ندر ميلا راقلن و نيرتعو ش

 تهدر نزف اهراد عدو دنجو مت ف ناد هلا وبا ١

 ف 0 دبا بر وددت تسبب ودوم لعد
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 00 اقسام دا كلخاو قتار نيو

 عخدارنب ملخد 2 اموبرنع ريتسو 2 خحو قدس قت 0

 داد ريك « ل م كح بتلساورحلا ضساو رخل ايم هايس ىكارلإ هيلع

 9 7 تاذزولا ريعشرغرب ل دولا ماوم ماى و لاوجل |نييال

 صلف ناداعملا تدلخو مودا ئيدلسلا نيب ديره تناك ندلا تهفو

 ور يئارلا جم ني رياقللو نيكو عيرسةنس و مطخ ق7 يزيل
 ”وداو مك مرقتف ناره ني نملا ةلورلإمان ةيداخدا دعنا مكر مالا
 ابد لمهن اف ينحوفاولا اسوس يبوهجو يح ذاودل لمآ: درعزتلاف -

 02 ام ل 00 يلا 2 رمبو دف

 : انفو مماوسافا
/ 
 ا

1 



 7-2 الا ايان .ك

 نونو ل د 5 ا بيا ادا ٍرخعد ةضوع اجلا هور رد - :

 قيد ار انيكك محملا َىن ادني اربح !راس .انانو نب شخ وفا

 قف هع خيرر بسملاب اربعإ ريالا مرصع 2 غب |ىفاره

 .ليشخالا مهنا هناي تاضمر ميزي قش 0 | مون اوراكإ ا

 0 مف مه مقوم ريتضح ا نيل مهيلع جول سيلان نارغتس او.
- 

 ٍتقاكواق قشد ل اراصو لحجر ناومبس 2قئاد نيتلف او عاهل

 زن انو وهلا فاك ف نول ريشخجلا 3 اضن نيبو اهنا دنب نيا :

 يعيش ةحالا و ققاذنب نيب عملا عقد دس ا | وارسو ضاونا ٠

 0200 قناد نب+لوم اًمل| كاب ترولمو هتايلوتعرسا ملسا

 . تنلعو 2 د جنس يو راس د فلا نيمير و رايد قلا هام هش لك

 هبقاسالا قوفا تو جاو انس لا ذل لب ىقارلا قرت ءافلنو

 . صدم تيفي ذليل رت ةجيرمحل تيل ذليل هنافاو تناك و جالا ل

 ! | اء اخدب قيننوع دنع ل عام دقيت عل

 0 قاوم (هحذ . دوه 2 ديدواا نك

0 



 ادب لدا حسو 1 قاس ع ع 2 دج ١ ظمأ

 _ م

 كامو مزح عربا زم زو نففل تناك
 ظ نب نه / 1 موتا نيبرانلا اهلا بينت اني.

 كليب شاد يحلا هر هلا اهربخو قارناب مهلا نإ ,مل ىلا تاءد ف[

 او كر يفنام وبل غو هيلع شفت ملقم نيب ؛ هلدزوو نيباطتملا ٠
 كانا تلا ذا "دو !مهبلا راصو فل 1 مث قئار نب بلتتو

 تلا يوم قدم تالا نب دبا لكمري م ادمسا آلا قبيل
 ىضاد ونامل و ١ مادا هيتس و هس | رس و نيس 6_0 دف الح نه حرم وملا

 نيوبسو نذلحو رد قرع و خم اغ منام ت الث هقل تبسا| موداهيحا 3 ...ةتل
 ظ اين نانو ءامد دنس لو ليلا طاصر او ىلا نس مال موه اً
 ىئناؤلا مانا 2 ن دارا نم كراضما] خرا درو يزلاو ويم ماعلل

 ةليإ:ىئارلا ةزالح ل عيل ءافلنو نيرتعو ثالث زنسؤرع تركنا
 2: وبلا اره سو ععنل اي زم تلد ليلو اوبر عرج لركدو زمطع
 7 «جابسلا ف البنا فسم نير نعم بهدا وتسقفلا بكا

 - دود موهيلا مل النون يرعو كال نيس#

 ١ تو -4و ونام ونس نب سغ ماعاوجيرم اواو يرمز الا لع

 رد دمايعلا مب 5 ايل دو سرغلل 270007 ا:
 نيطيت امانا دروسا قي ةيس م و دييعاووتش ام اونهن#

 قوت كي يرمز نكسملا نع ديلا
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 ليشضالا حبلا اطمن صب بانك ةعاجلا بج دن ئقس | ىذا
 تياوغإب 1و كلذ ىلا مهنا جول مهي داو د ايد فلا زؤخيع

 لايدول هدلكاببلتو هيفكو رند هش سي والا جيب صنم ظ

 نا“
 راس

 ظ كو قالو دي نيو هب لم 1 2و نبك جايا | ظناكو ينج

 متلو نيسحلا فنان ىف بارا ارياف صم بحاص طنب ليم ل

 ' نالال ساس ام رم سب

 ثاشاب ترو اهنضفو اهنهد ناقح ١ ارب بل ناك ناعايصلاو

 ليشخال ايلا صه يا اهل دكو سائكالا 2 اهعجرءافلابعو 5

 4 اا

 ريشضالا بديلا ىلحو يبل ةوفير ب نكل قلا تاس امسلاو قولا

 . سنن 2اراسراف اًباظ تاكو اهتمت نود ل لمعلا عاب اوفس ل اثا»
 تا اهح أَن زا ةلج مه زخاو نمل ثوان نقتل باغو

 ظ . ةنلازه نو ةزحاو نكن ادمقجو اوفطص| كاد بهو مان
 .( ومره اهيسوعلاملا مدرع قل فوت اهن نيب سين( القش نوييلاداب

 نول دوهيلا اكو ككذواع جوه ارو رضاع و اهيبام عيجاوب#ند
 اهعبجتهّرحا فد قوقساا 2 تإ ا اهنو و باطحالا د اهلإ
 كيينكام ا تاهزاإ جل اهسمافاو دلعرلا ,|نينسألا برع

 قا ؤتل نيجمالا ف ناوكتد نيت ل

 1ك ناو مز ةمآو ل كومملا نيقمولا نيرّصتمملا 1 7
 تس ةليل شع ويرحل ىفآد موضا قولا مر ةئالل ا جوي تولح اهل



 لا نول د در هت كا كي ذنس ْ
 كو م اي اوما را رن نيش اما ككل لزم اميق قلط ليبفلا ٠

 7| زم تن اكت اك بي مث نيف جين دل دو هلتقف هؤتالومث جيلا رم نمو مكي فلا فلم منن سكش مهب زوون نيب اوبر هف سيسي د لع
 دار لن تتم شوف ماك ينوتان منا ش
 1 ماا ا نيرا لإ قفا بنك ف ليبي وللا

 0 مكر اما دم تناك 7 دلال باب لن ديلا ضوفت دار يلا مدقن
 هي ارو لضيواح تدودبزلا مرح قيل هما نون دنس 2و نب
 ا و ديلا بحاص مهو لذاكأق غالو اه و داره ولع اليتسالاد

 سس ماوه الاو ث صملا ولع بلغت يذلا يربزلا هللا دبع جل
 ةبسومدا ءانكت ل لمهوملا لا ارباح جرو قنملا مهنخفاخ فا قنإلا
 ابرك قفل حشاد تكلا نادجنب هللا يعنيك ناونا
 فاو مهعتحو لصوللا لا | ةحدلا فيس هلم دلقم نفكر ناد
 0 الكا هدد هاند ناونلاو لاومال او فااطن لا مهيل
 0 عم : 5 تب ظ 00 تبيزشا ايا انا لوب 0 ْ 1 ١ قنا تمزج نارج ل بهللا دبع

 5 فوت مشل . لت : انف ماع اًعجاوعج لف مهلا جرم

 دبا ىلا مه تعدو هيلا نسأل ب دلام نيفل لزع دي زبام مهس وسار

 لوا نواوع هلودلامايرتمخلا ب |: بوو ورد ىهبتل | زحاو مهل م هاودل [رقانا
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 بيق يبلانا تغار هلق د زد هلثقف قتاد تا :

 كمون 5 نيدلو لا رخاد ين هر دادعب قتلا داع و ىزق رفق

 -* قيؤملا هيل ااوصنم نا لسنين عزنح لا نب ا داغنو هن كم رفب رشا :

 ةلوتللارهان ةنبإل سحشالاوب هللو نما وذ | هنسلا لهيك دلودلا 3

 تاةلؤرلإمان نق 0 اختو دان فلا لام قادما نادت

 ال ةغابو دنغ ايم حتت او هناقتن قتلا 42 قييضو ككل 9

 وود ادرك كت الاول لك ديلا اهي ةالثلا رولا تناصق ظ

اثلثو نتالثو تينا ذنسقو زيلع حو نلورل مماننيبو مهتم 1
 ء

 بَلْعو لصومملا ادارغيزب غلودلا فبس موُداو ةلورالم الز حد موي /

 1 ننقل بلا نفود فكل ٠ ا
 ارز زدت امكن لطم سلا لال ايما هاتسو

 واوا دب مياوعو ديسا مسا با نا هلا فقلخو متلا ١

 الضر ةمزاكو فسوب بوفهدؤب او ضارح١ل | ريدك ليلا ةقيعض ناكو ىابعلا" :

 رس و ىرتدو هاطق النو "و ةرحاو لكي مهنا الا بعللا ع /

 ٠ يوب هك عوهإ 5

 59 7 22000 ت/رعانبا كيد طرت 16 لت

 نالهبب وتس او هيلو ترم داضم الاه اباه دليم ا 1

 يود از اورصقو وبلا | 4 نو اومح محام نندوونا بور مهتما 35



 مانا يلو م قتلا اتادعتي يونا 55 | د 7
 4 اها ةاك دذرلا يلوا داعم [يهبلح عيش. يهيم نع.

 0 يل نادح يم هاروطمن عمان دارس ا

 لات مرير دول اوفا تعب ٌقبْخر متاب طوررت دج انت كقلا

 باطلا توين قلو هنرلا لا تسلا كن( ام بحاض
 تل ف م دا لات اراسو يل كارب كيف هناك اغلب هيلعر اما ةيلع

 38 كلر اضعف ربجر مرلزنو رزتراسو بادو هيدر 0

 2 دفكخا دل بوبي سم اربط او نور رن لفناو
 1 او ددنبع)س و )جيا و ياما ةكني بلا ماسو
 | ادم : رتزدلخت ناكر بصر نيت يلح تسلا مون
 تالس ميو اهم قوت ءانن ويضيوب يو ذنس نايل امان هةر

 هلو كازو اوس وانمن 0لا يبدا اهيرس قنس :

 7 7 م احلا ىحاوبلغو دلالارب ل رمال فرس
 .ميف منلف !زاداو ن يملا ل م يدل اور ان دلياح مس الل

 نب ا 1 امانا

 نزلو هس ينادى يل اينو ةسونوتالت»د#
 ظ اب نيببرا ووو هس

 قفا 5"
/ 



 م دعم م دايو :

 تاي هل 1 .اةيييبا ني

: 8 
 اني لغوشرخ داكار كي ل 2 قيسو ديظع :

 لكون كك ل شاشبا د ادق تروس سلما.
 ١ لمار رهف رع احتفت داصم نوللا يلو ساتلاو لاؤلا اههضاناا,

 0 ا قحر النب ىاقنادر انيلارفعر مل دعو ئلصربج 3

 1 جي سل سووو ةنسل | عله 2و لحاو مل

 ىلا 002 ناني رهطنط سف نمورلاقغ ريم الو 35

 رك دال مدداموبحتت أد ميلا ,اقلئربن لبو لحا نس كو هدا
 00 اواو

 كتل اهرلازهازم اوسقلاو نينصنيل | اونو اه دال ةهاعاوبرلا
 ككمد هويت رخال اهلل نيسو مهجو اهب يس ملل اناكفلا

 مارب اتيرل ملاك مح |ريججتو هلا | يق دي ويل 6

 سو زل وللا ندور و ةاصقلا 'رس ررلا ماو و

 . "591 قح2 رصاضف مورلا ىاطعزرز لةريوشيلا»4

 لا ناطورلا از يزس>] لزب دا انيس ان اسلان م
 ماكاو لمقف ومازلنا ءاطع لع مهنأر (قفنام زهلصم

 ارش ' قلخ اوتو و نيلاسل اهمال اول بنل مورلا اوزخاو
 مديل ا هيلا هبوط د يطمح لكل مرا اجر بنا



 ىضو او وضايجا رلقدعلا مد | زل عولوبسو مون اوزبم يدل فا 7 1١ هراطنلاو كلانا ر كفن عمت 2 اوووف معا“ |

 ظ داونز ثا بزوغ طاتشلالا بينا افطدو اها ظ
 ا الا وثرفنا ووضن فلا ضابباماهنساوبسو اوبرنو ولف و نيموب اهبوغاف 3
 58- ىعوقإ | تبتسم ةادال نع نينا ويا خ د الي ا 0
 ا ا.نقمعملا نويتكملا نيالا بعين 0 ا

 قف نب يح مو زنط اب هل وب نشاهل_ت اشد د ماهعاز

 نينا راقلثو توثانو ثلن ةنس يتم نيهيزتمل تسلا مديرك
 لاب اوبب ل: جدل «كاطوتو وابا كو دي يضضاللا !.يلوع الرق
 وزإالاو وهدا فعلك برع وحلا مام رعفن ةلكسلا بقلو

 فنيولودلا قيس ريما راصْؤتسلا عزه 2 ور باري ا اع هل طخ
 رورامب همناكت لقال إ هند سس : و اهكلك ناد يلانارع

 اا |اادباسإ يب هيمو ادا
 1 ل 7 . هتاف وذ 1 ' نيا وع بلا ا مولا طب دالاجلا
 1 ا عنلاو قاع مالي: 6 مولمداد رداع ار و نلأ فيس

 دلو دل: «قرس نى 22 هذا ىه 1
 , مضاركؤي ذيلع 00 2 راه مام بي ينيك

 تول دات ايو نيو تلم ؤنس ما ددلادإ :



 هك دينا بادب صوم اناس داوولا فيس تا

 ايوا قيزنلا هممو ةاطوخلا ا اون هيلو اهيبم دوتساو

 زمر دا تتولب ؟ ناموعلا قط متن ام قيزدل ةلودلا فيسك

 ولا سسك با ما ل اهناةيوملا فاول تااوك راد لحاو ؛

 ااهتعتراربسل ن نو اودلا اهملغ تلوتسيارو نبل وملإ وي لح |ندلإ

 يشف | اونناكك َقَ قلعازم !ءاهيتورو وسن قا وتلا ههنا
 - يرن ارو رقع معرتبكم يلزم داش مبا

 اج ءاذابامهنسزك م خو هياملل ةلودرلا فيس سرح ىَشَد رزؤاةأناو 7

 موناازه لو للا فيس باول سصلاد و رجلا مون ءاجو ربخاض-
 داو نإ زوامل ثويزطس عاشت ) اق نورا دل
 ص210 ناكر لع رباعم) زكام هلودلا نييرسم-لُك

 قار عجبا وله دن يدار او رعّس ملذ لو للا قيس
 < (ءيربشخ>لا دو اكن وساو دينه قف | هلورلا فيس لم
 قالا روف اكو فش و اهني رمح اةلودلا "فيم 0 دليخر هلام

 لنجؤلف دلن الذل ولا ىيس جوف دونا نواح نربذ 5
 اي جواد دز | صارو د6 1 نكسرلا دمع
 او ىهاداب فداه بقوم هل ادهاج مهمات

 11 ابنا قاع يوتم دحاو فلاةعم دار يوك: :لوىل فيس
 ألا ديجالوذلا ةييونطأب , تمد وجم ودنا

3 

 ا

4 

 اهله



 دهقضصنسهمج نسا ك1

 ا سو قنا
7 

 / دقن دعني ولا قيمنا لتخأا ان شوا يكتا عملا
 0 ْ 57 نيم عملا هبا ىف د دهم نابباو مره عمم

 رق ريتا النسا اهلل جرو ني اذا زلخ ]و ةلاوعاو
 /ايوافلا نفغنم اهب نكس نيون او ريمل وم 2 ةناقوبد هاويطو:ىراطب
 هلا 2 ريل أ رموقم ىلع ولودلا قيس ماس مهب فت و ريزئاتملا
 يئةيفؤتساو اهب 1/ م راطملاو حلا ولودلا فيسزصتد / ترعملا تيرا
 لضفناو إو ةراوم/|صلكساو جمس ديرباصلا ريتا لكو مداوسيم 0

 قشور يفد ينميف اهتم ل بلح م ] زو رلا فيش داعو تاوبزلا
 لو حولا شارل ردلا فيس دعونر وقرلا 21 !ليس هل اىذم و ميجا 4
 ولام :لو للا قيسل نولي ن |ىاخ (رهشب تاّولاو سيشم+لا لباقي

 ليار وحر مزلباومئا 2اوصجدورهزمدبتقالا 5 و انهس آو
 ةورلا قيس رز و 7و ننردآملا نيب لص ان مولوح ًاًيزدخ ىبللا و :وسوبج ٠
 ' نا انا وردا قيسداعورعم لال يشحالا راسه ب لينض>ل ا تنب
 ١ ةلؤراززم د-ليتساد 6 ةيانلتد تولد عبدا ةنمقمسمسلا:
 ١ تكن انلو 2 دادفبو# ديرب نبا

 0 ١
 ب 0 الا يلا 20



 ركادوام 0 وسو وش هيو تايحلا |رطعا رفلكسا

 ظ ورانا كاعول يبني تارت ويسب لسا ب ضو واول دل لوغو هدب

 ل لتكو عيكاوهو داوزلاد اعايلع ملا هاذدل ا عبق ةلودلا ل

 0 هني وك عزيص | ةاورلا من اكو واوهر لولا نكد تن

 نه ةللاءؤاانسملا عل انيركذ 2 ملةملادباعبسو د82 جر | خنس

 اقري ل نلتكما كا دنلب لورا اممربمالا تاكد و ذغلملا
 ظ شاف وسركوأ هل جو يدب نيب فرات يتسلل يركن رككله
 ٠ (ههبازطن ويكمل يفا اهب | 5 مابرلا نب ثداعر مرفت و قيلع
 هليل و نماما اعضَوو يرسل نم هاو عرب امهلوأنف : نيالشب تادبرب

 بهتو دولخر هانبغئسو جلف افةلحار ةلوللاتمرار الو

 لاو دار طدس رذف الح رع تناك ىئاهم قبب /قحزنا4 اراد

 يطا نار ايااعربفون ى اق هلا ديلا هلاس ع بطملا عب 2

 هيلا طل خرا عم اذف لح لد ناهس لل و ماها
 نريناضسب عار ىابملا نب د امحلخ ناش رسل آو تلازلاوهو >-ج

 ع حل انسي موب هلل عيامملا ديدين ةلكلا سب اني لاسم
 اناذا لت دلف ارعا هاد او ءافانو ثيل عقدا حنس عز>ل ا ىزات

 ْ ينل كساب تاعلا ال ردلا ع «ننآو راسو قي مالا نيوهل عين مااا
 5 .راالكونم هضم وقنا خيلطنالو ىلا نسضرطقا |[ لما

 ع



- 

 رسام رصألا ينكر ازسنبر نادكن: ةلورلارماي نيب
 0 دان لكس لو هلا زعلاس داو داشب الد لارماب
 اود الانام شع اس نمل قلم اسد ويشد
 كلف اهل تن كاينالا اهبهس تيرلك يااا !”؟ / ةلوللا
 رولا لوي فزنا نايالتو دال هللا لو ولا يعم تاع
 2807 د داب اب مانالا اذنك بلف مو اال ١
 لوةساواويزمنا اهركسعم“ .لورل مات نا اها و دهرلرط لان
 ا رون اما ةيلق اداعو رتل لباحلا ىلغ لودلا رح

 زرلارما”داسو ةدسلا نعجن امون جيلا نس ار النو تايلثو
 ا فواول | ضاعل ( تايررا ذره !ريب :لورلازم مانو ل سوم اا

 ياو مانا رت دما فه دو نادل بالدرب
 [اي)اوكنم تنفم عز نلثا برنلا بحاصر الا لببخ يرانا
 ماغنإ تود هلو للاب_وضضمملاب بقل لب ادن | عروب سرعالا
 نيروسملا ءوذا ياك نانا ساو قاف لزج تا
 اطر غنا مسا مه 12 ام ىلع ليزيد أ

 رف بور د ىقّسب ر ورعد بماس ليث الر وادكا ارك توم
 نيرسعلا نام رتنسلا له قب هنازعنب لوللا قيس

 لسورة ةيرمزم وسب ناو سم نماهيلا ابدت تان
 8-5 ميلك

 لت فاسأت مس اهمروأم اه م 0

 3 ا

 ا

١ 

00 
86 

١١ 
0 

 كاس ا ا نم لب ا اب



 يت 5 ماهس ف تاذللا .ماَسغإو تاوهنلاب

 غاباسصاو .اهوهمَمَأ دانك و .اهوقمرت بالثنب تمن ا اهسالو

 "امال تيؤبؤل اهدا تا مدلع اهو مهب ةنالز م نل ا قحازع لما وو
 (ش نيب نك اقيزد اهل انام ىقم نل ندا دراوز ه ايلا ص
 تورفتبلا توئناز اىلازبو ملاعلل اهرب دكلمل اوذ 2 كو 1 ل

 0 اوليم | متنا وببد لا ميس قيال ل ْ

 توام داب انام هكاعلسو كريز اوفو تور ييذس كلاعازا# 00

 زا ردفرلا له ١ لويس ربغ الاوت لك مو نيمو

 عصير ررعؤن/ لاس لمع نيرا يور اهند وىتدوا

 ليمالا مرح نيرو اوما بانر عديم و وُ :
 ازوغضررصرت | 23 لد ل فجر نع البيد رشع ناب ةاوسا ]

 8/01 ا يودلا سا اسرع ٍياريتنحلا توبا لاو ظ

 قبر او ارب بلر ماورلا قبسن | اففناو اهب مان واهيل ]

 لمار دل ) طونلا لص حين من دوليا نسا
 نياوغلا هلع | رلداو لا فيس هل ل اوال مةلفعلا

 اأو تاك دب شمالا ها يل نا امانا طنا
 ررلافبب رس هن هس ةلودلا قبساوواو يهب اي د ندرس 5
 بريسمال الب يق تمد من لبا وج اك جدد نس

 نو



 ناكو ترولل) 0 لا 7 200
 ءواكبممارانز د تيروفا ١ تنلورث و وللا ظفض لمزلاا ظ
 اهنيرارلنو نايلنو جيس اخف د. ىابقلا موقل | ةاد 24

 د رابنلاو ب أد>)نوتشأما 60 ' ىو وسلام بوبا ال ,١
 ةوومركو ءاولتر سلو ثلث ' وَّدِس تلف د رس وهلا فيانيت ْ ١
 109 يم ترنررب داعش ولسلا نه مون اور وللا هيا
 وروي تلاط 5 هرم زيلع كس : الو محلا ىد أك 2 زاربس ىلع

 تاؤلاير صا هه مدلل ةلودل ادامل نك مار اسال اهي تلاوي
 0 ا يلو رنا ندر ويا جالسا
 ريلااسر مسد ان هن رإوو نيش م "لو للا داغرلدكا“
 ديل اراضت نكس ةلظ إن نينع ور داني :لورل الشع يب تام نو
 دولسو از ودلارشمردا وأرد فرل) س لو نل ندر روب 5
 ول اروب و 6 0 منمارثك ازيا ليز اوشل ةلودلا ١

 ماطظمرلاربأ راو حافلا وكس نا لا ماب تلم ولا مول ك ألا ٠
 ثا ]حا ارياف زينالم اولردلا داجتناكو اهي اهباوولاب رنيلخلا#

2 

 و اجر <
3 



 "بو

 م
 مْ

 لاوش ب ةلاريبس نا

 زتبطملا را ئيطض ث و انس نيو عين عد اييانع

 لهغو تك مرهتام قالا رز غران ع رتم هع طيظ هنو 0

 : ا م

 لإ: غربسوم ةودلا 0 1 ا

 سا ذعيلملا نام اي سسيسو اهي د اكوهو قاولا
 راسا ااا طا بام

 ظ اطيزؤلاو عيت هنس تلخ داش ىانيملا ةوهو موال

 عهنس اوزفإ لف الاكو هلك ا دوسهلاوياهظم اولا داع اه
 هت د ره لنس سدنعو نذنتا لدعربل ناك وع اكتخ
 ايكولملابزوصنللا بتانو رك ذا نسر او له | وؤشسو نيمبدا
 ١ ١ !/اازل 1 نئايمس نهال قاايبومتملا جرت طن اب

 2و لبنس .لزد الع نش

 را هه اه وفا تدل نباراسس اوشن نّرمم ميغ .| ين.

 ابا م ماناو ةشسلا نه نبل اوس ذي يوب اوين ام 5

 تاكو هاف, اوقسو داع اولغزن سنس نذر ىد باس

 :رهل او ل «امسلا قاع تورتع اهنا ا

 "نو رثسلا عزه 2و «اعلن رم م دل 2! اهربم امر

 ديون اترك الأ ةيراتلا 21 ني قمل نيل ليه ساحاا ودا

 1 اناغلكدناكو اسملارمهنضلو ارهو مرد فلا ننام جتسلك

 ربكم وم تيفي هلة نك عيب د هيرب سا هلو للا سا

 رم زولا ميل نينعو رجإ تلهب هن دا ضي واشا#

 ملا



 ديالا رب شابا نعد
 نا عنب نمو تكل :هلاف بن سدا نقلذ تاينوما | ني هيو امم دل نعن
 2 لا نيسابعلا ه4 نيو هن راقتلل ف ارا نن نسر نورت يزل ناد
 ساكو لؤ للرغمواخ ىلا بندلا اد اناث سلا مهد لكيلا ١ ناك
 ل ليالو سد ب ع لآ لاص نا لوسد لالالالا نس ياا

 35 00006 0” شْنا قس تلف د م لذ لمشف هيرانم ل شا ظ
 (كاوليُم فاس نما 'لو دل شموع مرن رمتاع

 وفول نرووس روع! تازتفاشا| | ف ناو ,ىاييلاريلس تاذ
 0 كلا رهبلع لاهزن نيرمل ا عن وضرصو نطتلبو نهرايث , نققش لك
 او زمميشماة ركل لاذ هب لع زتسلا سفن مو داك سانا

 0 نيضوتلن اسس تاق ذ رقت مها
 انهمه امزهاو باعحلا نيزك! جير دنا و نتما لتق ةسا

 يريبكال يملا دبع نعش | نينيملا «؛ نبببللا رب انجا ةمساد.
 ردات لش مذا رذوكلاي «افلتو ثلث قنس ناوبد
 امنا وهرب دليم قلا نناسوف

 دي مدلك ب يب انمو مل «ةندكلا هموم
 / ار ةردالا ولفي ل وش او ماشاا هل ىشم ا مليش



 ع ا 5

  فوزتلا باوك د هز يع خرج ا نايم عل 0
 ابن ثل ةذللا بتل تعلاطن لان ديا لان: انرَصو لك راثا#

 ققيوغوب او قح ل ونبي ليسحو لما مكان امول له انا لأ
 01 . دسفق رادو ا دانا

4 . 

 هش 53 وو 55 ةذدلأل فنا

 الاب ليهاس ىدانلا عا نر ل ١1

 هي ركل يما ١"

نلا سار مج. يفتح | بنا زل ول ىهبلا ضف 1
 - تف

 قدا رتلطاو مباتس ارت ليوطوسصو ساود1 حش

 دم انو ناو جس انس ل تافعب اولا فيولا

 هكفالا رو عرم نبع داو ةس خيتي معرصن ارهط دقدا

 قزاؤذو هاب لورل ارضع رصو و نيج وس نكاد امو كرمت ٠

 تاز اربع دشاونلا برقي زدقف ونوكلا لماع قسم جهزمر

 ىامزفاو بلا رات و اهاربد ردع د اربد داوي نب فلا

 ترحا متاع نا نايم نبي از زارتااخلا عزه يو
 كيو نجوي تام وهما فين هر شا ناص

 نه ربوبزسا لاو للام تن وم رن 2 ءاقلتو نيصو ةسو

 + ماا وتاولاو او ا هلو للا حا 2 جنسلا

 ار لا فكم قتل 'ملوزلازع ماتور انقرتلا رمت ولا ٠

2 



 يل
0 0 

 دسم هن نم تلا ل2 ويؤلو هديك قنعاو

 نيتغو فدا امن تن اكو نمذلا بايب نمد بيبا:
 .”نيلفام البق ليلا وطب ل د او له تع ى لح او ةشس
 ءاحلابانن ا يذلا كل ودل |رزسم و هيو رحمن تارك

 ايري اوهالإ راردس١لورلانل 0 مالع>ل د اوفي ]
 تاكو اسال دي ملا ننم 2 اشف
 اوسف نسدداو افس ده اولامونلا يب ايهتمزحا ورك

 حلاو ةيلسلا عاساض رزه ١ د ىو سانا اهل تست اي 0

 و نيساواسا لورلا م س رانك ى ون و رعبنسا ئئاسإ
 ياابو قيفلاوام اشلا تيشعو وهيلاو بعدل لفشل
 بيعي رز اكشان هر ازه ةاهاطم | بامر
 نم اروس:ا ايمخز و ىريتش١لا رزق اكن اماه و مم بلع
 روف اكىفؤيساو ر عم بها فرش خلا ملف وط زبر كام

 ' رييرم مناف ر يتم ١ لا دال وا توب لب ماسلاررصم

 روصولا 21 2 1 ىو 1 ملاولا عيل اور رصوب|
 ليّشعتالا ن ايلع ٠ 5 27 1 يا 5 ماملنو نيد او عين نس

 لنا مالو نب وول ر يهص وهو رول جليا لع ير
 و2 ًاداوسا رب لس روف داك يدا. اره نس اير رع اك

 : بلم ادب هول ميسا هوم كما نفد
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 نضعبلثناف ةنعرس ْنل ارم ا ارجل رفراك ماير

 مو ءاهشلا اع دوت اهدي اكرم ءزيست مشل
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 دل ايا اهدار ربما تلزلز ام

 ولكن ديلكلنملا بطل ارب/تمزم ا ىلا نهئز نيد فلا لما
 هانمس اى“ ءارتكاتتا جال اا ه. عش هوب دكارد

 : ” سسكس ادا ته مدامنب دينا قداوس

 ؟تيكالقلا اذا وم اكتم نيو و رساعتت مارب" مقوى قف

 كو قن او فرتلا ابن لب لش.” مزه اهبل ونجم اليل ذاك ,
 كرواتيا 4 مخلد سر اهلا ت اوه 21

 ظ ىشساضطبا ناكر ادم نمو 1 ردابشبا بضم بضيي ٠

 ةبزيا ام وزبازضدان قارا غ١ ه ب دعرلارمم نم بلا ديدي .

 هديت شب الا اهم اف د رايندبتلا جاباهشااذا
 سنين تر اهل وس والا 2 تي عازار ماسر علو

 فلس ن أذجا ب فستوي مش 0 مب ايي ةنيشيلا

 ثارج نب قلورلا قيس مون تاي 9 يلا )ش*

 . بياع نطقلاو مللاو زعاوشلا نم ياك ف 6 امن عا دحد
0 

 + كالنلاه اوصو رب انتلا ىمذلا ند دم ىنتفلو بدلا له دياغ

 اهتلعزيوس ع . عح و

 بالا رامبو 2 حلا «« دع تالت بلا ثعابا



 8 عيدا“ كر انسو اين دسال اني
 انتل ىيح ديلا قع الفد 5 زئافمر يع زينل كز ب دعس
 ظ 0 ه .قديخرهللا ربلع ردك ال
 . طويالباشنا اهدا مهنوتل شدا الب سانا م

 5 00 00 أ

| 
 درا لعرتع ةمج اق ل

١ 

 زاد طي ىبلا نبع بدا 011 لو نب ا م را ل1 ليف لزا لقا
 كثكرل | عماد لتسابب لكك دل عر” اودلاتييرفلا
 مو هل اهيعطف ) بلد باب ىلع يأ نيحبس طا دابا
 :.. ه9 بلح باب ىلع يزف ذلك دا انالم تمطقا طق ادلوق تني دل عف وهن اهلك نبذل نردرككلال
 ماي ان عدحاطف الا ربسا حت ا وايل

 لرل ينم ام | ند ضمد نا راك مدس عراد سس حليض قع ٠
 رشا ا(. زر 33ةويفاوبر ىبس مد عت و نيم نينا قف
 شهران نيح دل لوقف >] م لد: دل ودل قيسل سأل

 |زه امن لاركد دلوددلا قييم بسم رل_روش قود ف يح
 نه زل كنا دلل فيس 8ك + ليلع لي لذنو هل لكم نسم ْ

 داب نقد نسيزلاراوج اهولتلا ا يزا خلا 3 الغ

0 

 0 لي ووتاك 5 :
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 ةيلكيافدلا مورا - , تررثلآو ا مديلادحمل

 1 بد كو ريرهلا 7

 5 قلل تالوظا ل ابتلا لب ردا يقتل انوع ياهلا

 و يارلا كاريتس الا وبيلا انت اجييوشلو جمأمإ

 أر هباصا_لق نحر اًدهاراشالن ام

 ٠ ةلورلا ئيسل ن كونها بم اص 7, سف أت

 0 عشت الو دلا صان ديه ا عدل_لاق ام وتف نصرت

 هر نيرو ىدب ممل تلم ه اهلها تنككذو الملا و

 ه قحل الا م "قيم نعت زو ان ه نال 8-5 3

 سار وكن !ىددا تنك د يلصخخاولا شا نش

 ”ه دم د زمم دوى رحل ف 7 0 دلد 1

 انتم لْيو تايت قالوا رخ ىو رم بةلام ' ْ

 ع حربا جسمب فيلة داو دعم
 هاب لادم دلورلا ئبس يوت ا الورم ملا ل ولا ةاريخ

 ل اهلنا 24 نيرمسدا ورد |رعساللتب إم هد دليل <

 لوديطو ل نؤنسو نيو يدذشس لف رغ ظ

 كا رطلاو عصب دقفاواورب | ةيولملا زلود انوش الد
 ءانلظوزيجو ل ساو تو 0 |. نم ١ قد اهل تاسست 00

 للا رو كاما نونا دا دوما ينل لا شما لع

5 



 37 ش يلا د 9 داموا 3 5 7 هءوراوهألا تْئلْتُم | يرسخ ل /

 "3 هر نل ازباب دوشييا ارسا نيزحم عتدنإ لاني لأ نزلا وهن
 لاو مالها ني 1 دبانلا ديس هللا ليبع ىرهملا نيك

 ردنا ةةايرم | يو د اذه لي افلا رض وص و .روصنمملا
 هيد يشفحلا كام دب تيمح١ انه هبرصملا بإب للا ف ١ فيشل قم
 ةربماو هزم الإ دلا د لهرج لب اتلا لطف رلو صوف تنره
 2قيولا هي اج ١ لزمن وعرلا تيفو ناس تع عباس ج اهيلع

 يو واين نيرملا نب لإ دبخ قب اذوب يللا نانو كا ظ
 نراوط 23 2 ارهرم مرد نيصو حب قنصل - كوالا يداك“
 1 امك هرسسدر ذ ارش اهنا ص كعك ليف ت4 صاف.
 نئاوابب اوسع هوم نس | انو مهرازملا هلا عبؤاعلا يمد

 17 مرن نسا ا د دبا اههريغسو قشم ذو صبع لعمل سكول 3
 . يلف اهو دلال ضلولوت نسوا ارك اج زيس صن
 0 انبارسأو قاركسل اه فاك نوح ارهس فرجد يدم
 دو هلابلا لان لاه نسا رياسقابرن وا يلارهزج مج ريش اولا
 ل دمربط م .٠ ل 'نب روح راسه ايلاوما
 اهلها رنات قشمد يا اهنعراش ول وصولي سل يوعدلا اانا.

 مام انف ابل رع. كلو ايد ن1 قب دكامو مهبرتطد
 : ميرال تندخ منال بف للا لا نبدل ثوم جل جول ويطخلا-



 35 3228 جوال نبا :

 ْ 508 ءانيإو نإ قبس تن د كاب نيازي“

 7 قامسأ لا لصد زنسلا له 24قشيرب * وطن [ؤلا لكم و حالت نيزتعج
 : .جئاف وسلكم يب تاهتسان جل نير عرب إو قشم د ا ١ ظ

 اطامو لعرلا ل ١ او ناسرٌس امله | تبا قبوله اولئيو قش د : 7:1 مر

 اشم نبو مهب بفرح و صماو رصف و قلخ مهما غقح ارز 3
 لانت يداقلل عزمنا رس ةطبإ ولا تعيرمتلا لانو ظ

 اهنكو ملمع نيرجا نين ا نئمرد ريبلو ماشنا وسر

 00 هاع بعام جلاربللا بوبا نيهساقلاولا د ا

 هنزيتس و ىلحا ؤئس تلخ دمت راغب آم مر رو تايثعما

 | عزه و صميلا فّلعلا هللا ]يدل لم ار بس ف , الند

 «تراايو تيما وخ ا واد هيفي نول زل
07 



 مادا !لواتناذوزلالاف 1 اماه ة نس و عيازلا

 : للو مادْنَاَو لْضَم قر انيمسرتتللزب بطلا نيكل نيش ول ملل عبراطلا

 شا ككذد مسن هوب اعل ما ةذالطإب هل دب ىيعاهل كتي
 ةعبس لدول مّرَجو نجهل مازن و بوتس: تلت نس :- نيثلا يذم تاخ

 نابع كابن رنا الوثي مر رنس توعلفو ع بفملا

 ركياو قيرسلا ركب اريك هيلازم اهبلؤ مال د هقمانس بتاتا
 و دب اروع نل ووو كَتكس ربمالاواخ عيخ جطلا د انو خاطب

 0 مل ياهي هعمر نيكتكس ممل جرح ءاقليو فيتسو عقدا ذنس قد ظ

 ه كوثاعنا راب لب لول زف هيديداةلودلازتسبملابيدط قل ناو

 , لت ناك مرجان نيتي جما نأث فرد. دريك قطن هيلا تاث

 : مءارلا نيلتفادل عممالا آدتال ١ هرجع ف يرو 6# هنو

 2 أو 9 نين ؤبؤلاسب ا
 دانسم رين لو للا رضع اك عيلع ٠

 اهب هم دقوتسأ آو داش لا 0 او رلادضع راف, هلعدل مان نبا,
 | انافشا رسال )| عاج هن  جاطلا ملقف ةلودلإ] نع يع نبكلا اما فت :

 لانو مارذب دشاد ف و داب اهدا أ

 اج سبيس سل يسحب و

١ 
 ا



ْ 0-0 5 #- 0 ' 
 م هيب اونو كل عاطلاب ينحاو ةسوبجد ا ةلوا يضع جالب

 . ارا عدمت ف عتبم 'رارغس ةل والا لضع وت تيقنس الو نيلبند ظ

 00 ننعيا فزاع نذرت هو ياسا: 6
 لب نر ديلا ةنكود اككحل | ياخ ديلصر للان ككزي نيب ةاورلا ناك 0

 زلوللا احوخس ول 'وزلارصغقلطاك هيرو ىلا كنب هدر م فا

 ناو! ةلد عما لاي هلوقاولاب 57 مد يونا مدلخس انياشب

 . يما و 0 لل وقلغ سو ةلودلا

 : ب عت 3

 حا رابيشتسلا ناد

 ت20

 ناوي د يبول 5 انمي 100 | تب
 مهل ب رسم ناك دسمان 5 داش

 | دا اسد ترد لع 2



 ناك توما ع هيسل + >
 لا
 و 7

 ل ا

 ظ 5
 نامت اع 7 3 ب يا ننسحن ناظور د فلا غنا
 فمي :ىس وك و نونع اهَع 7 اهله ىلع وننم او ن تو و را 5 | ىدم ًِ د هيلا

 نزل دقو بلا ىو نيه داو افنث اهناهااسيحوح م اع ,قانزطفا ٠
 اهراكتا وطقف ديلا اهلها عي ا دكاطنا د السرو ديزل بع ياما
 رناكزااا لرب يدير اعداسختل ذه نيوز دين يق 5

 ملئفس وجم كيم نفعنبان امي دي طنا كيرلا عفن ٠
 نب تلختلمإر يرحل كا د ورغد بحاض لازسؤما اهو تناكم مهل

 امانا ورمتس || ةيرحو دس تيزعو عر شحم م ةرع تن اكف ل3 ا هيياز هس :؟
 اراوقاثذ اكن ركن ونس نيوي راو غنس طين اكو فينس تايزعم اهنذع: :
 ريتا وينادي دمزع يدم رت اا زيدا 1

 0-0 /ىت يدوه بلير لع تعدو | مؤناو د تلال
 ا ٍ / توبا زج 2 دزلوج ورتب تولوا هاربا '
 ل ' رضوا مالا ظيزخ رن دال نكلا هبا
 فنانو عيلان !لخورحاوا اوكا ىرطغا ب
 السن 37 0 ار لا تتاف ف دانون 76

 نزف



 0 ن4 هنن نمي نإ سضلاوا دع الا حل 3 يلد نأ 2 ْ :

 ا لاب اذا اال ونر ضن يلا ني ان ناو أ“ 00

 جلا اعداغا ىلا علا قة تق اجا كلانا ل

 نس نب ككذرعب فون با ودا زمول جرح هلع اكهن زنمنويانوع ىو

 07 اوافلاط هللاب يزعل كاول جوبا تن رفتو

 البس مسونا تيزولاو عادلا مب يردن ناومتاو نآوقف

 كومان م نا وعلو الح 5 .ام.تانتف

 1 اهلي اهنبرقنا ةيورلا لضعا راد ركل نئلتلا هحل وا نيل هيون نب 5356
 ظ نال يرلإ روضملاينا ةلو للا دزب ماد تامون كت اهدا ما را لو

 0 0 نإ مارب ةيزلازفلا

 1 كاك بوبي لوقا لا

 ظ 5 تسال ع م م و
 5 ا



 0-5 5 هسا قو
 5 ريكو عدارعإب دادعب بحاص هلورلا ع

 لوميا اهلا عاطل هيف نب ضاطولإ يزود ةلودلا عندك 7

 اكن اككاوب للامن اوان اذن اوقتلاذ ةاودلا دطعاصو د طس او“
 رين مركسع نورا لسع جابشس او م ري ص مره او ةلودلا كش

 قاد دادجتز كدب هنا اها اهجتلوطيسيابسا ةلوعدلا عل تيل
 :قيلداريلع علخ دال نينسو قس فو ولولا نيمعامتلا

 ةالفو عريب نب "اول هل ندعو هلزوتساو توطو دهولو هيئاطللا علا

 هللا طي هيقدر ضاط 2 لياع لو للا رضعئبثو دباب ار واع

 وله اهككمود انجيلا هلودلا رضع خد انو دبلسو وللقو
 رلزنلا دصعا رب امتسرلورلا ٌضانزءبلعد 2١ هل ورلا رضا

 زوو اهلج ةاوللا نضع ةءراك ل عاؤفت ١و دعمز است, ٠
 ليس دع اولي اوثو اوقنلات هلل عاطلا دمنو رسوب دابا / ٠

 لسع معرب 1 0 كنتو اجا ادار زنى 0

 نينكفدوليللم .المناكافي تنطغ :
 6 رهن يح نوثلتو غنم ةلودلا نعيم ظ



 و

 000 كلين رد تودي 9 لب عبو.
 للرحم يمل ١

 َقعرانل ن اكو مالسلا ملا ٍبطوضزل و اوه ةلاؤد ل ارضعو
 يام ازا زن سدر ور إف 53 نا انت
 لاا قف قشمد بهاص ينزل نيكل ل هد ررهوجد
 وكارمن وا زضاء تدلع او و 3 | أ 3 . مناة رهرصرتاجلاداسو الات دفنا اهيكانا هي هيريشيلا 0 ةوعرعم ا يول ارجازر ف ا نيفاودتسا نيرهنس ” امه



 5+ لا

 1 ٠ ناقل تيباونو رياخلا و نإ لا

 بك ْ 1 و

 2000 - م 2ابول ١ حجبض نيج ةالدد نولازسح ب

 0 داو دياقنا و او تين يلا بضم ذراع دل ارسح لو ايدل ْ

 ٍةنَوَو يلا ئصاو دير ارويفا هداعت هبال دلال ر ومالا ة

 ّ ولن ل نا تارعب ريورلاةفعرتش تاكميهلل ءافلتو نيزسو 2

 لتولي يلا ؟هبابزيزلايلا نكس مرصوو ةلودلا رضيزيرم

 دلل فوج زلمرلاب ذو ةمربطملاداعو ىف ريلا عربصمو مل و

 تاكشدأ 1 ىارِغد طوحامل ل الكل عيفوتس |لق ولقعد نبا عع

 لولا اذني راهماهنس م جنجر م اننا ىيعتلل زلفعفب عاب

 لك : ناز وزناذإكو لشتحاو يلو مال دلو قلبو

 0 اهعنِف ' هلاتجا قسم ديف ار ضفل !دللاغ رماوم از علجر ثوع

 زلرفج هاو 7 دافعوو داورلا لعن مغلف ق اهلها
 انطبص لصحرتم طمني زيزلا : مال شفلا ول تان ترض جول هلنقق

 نو ؤشج تراجم ا و/ل ذل ك تعب . عزاه كارب

 ددري ولولا لسع ١ 21 ذل ثد
 ه ردك

 كلا اج

 007 جرا 1
00 

. 1 6 
 4 11 2 حادا

 ات يبخل نزلا . رم ةح ىلا 6-1

 لوول خت ١ د6 0 1-0

 كلاب نيب برا تس

 دلوللا



 ف ا نز اناعزصامل عزا حلو : ر وى فل اقل

 - تاهمودإ طلاع 1 ورداوسوم وتم و منهن اسؤاف ن نااهزحا 582
 ' لفعل ىف وف يلا ولفالو نيخبس ون اننا دنس فو تاتسرطو

 ركلكنؤد |!لغس سوا تب لورد كلا نيادرخاض خاهتوبا ةاودلا ' ظ

 1 برنس نيرو محبس ثاكو نين ةجر اوت دك نرم تن ا 7
 ناو اعنب_سدا ودام ءركو كر قولا و راد كم دل ناك 2و 7 لهن م ١ك ظ

 |. ايوالع يدم كم ف اكهتراس نمو ثارحو لكبدإب ايوولسولاد, .
 ىفا اب جرحون الان ودلط اكس اعركا اوبس ع مراح امكراص
 سلاف تفولل ملا 4 تحل اان لع اسول انمبب يطا ام لاف تانس

 قارات ايلاس تاي انرغيزيهدارغان ننوطملا 2 ١ ري 08م
 ةافزم جارلا نانو اس |.حلطم واكل كلا تان مرالا فعاشت 4 تاعان

 : هبت مولا تن نم لهدا لكم توطين دول ةرلا رضع شما

 ا 7760 دابا 2 تلت لاوبخ نرش كوه نيا
 7 ةيئاطل قعده ديلان .قع قفل .لوؤيمج من الن نيم
 ا 1 الا نمدو: روما كرو لامعب نامقماف دو

 ١

 0 1 : 3 . هَ 9 2-2
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 دربنا ره ولا 0 ب رس ديو مادا د ةلودلا
 قتل انهو نويسو وقول مصودو 180 اوفا ديسك :-

 نانفن تانك ككذو هول | ضعما وبوإ نيو وول سوب انو

 مالو دابعنون وسوم عا :

 لبو نيولورلا.: كر نب ولا نك ديخا رتكلل ل <لونس 1 قلوولا قوت“:

 2/6 ب داود بع نب بحاضا» ءاقلنت ناسمر هت تلت ف نايزج مند و ١

 نتف و هابع نب بحاصلا رز وتساو ناجم ق نس او او دكلللا ىعدانأل

 روت نب ةاورلا وك هَل جاطل ا رفيلف | تاره دي ولن و نيفيا يدا

 ريلا ويسو ماق لورانس قلو دل السوم )سناكأم نياق ريع ١
 مالا طقسا النو يعيدوا ات قيزاافبلا لف دعي.
 توقلاؤيا قلو زل ضرس ن اكو رار قاع هلورلا لضعزب جلو للامور : ١

 داليزتنازشو ىرلا اءتيرتسأ انكم 9 ماابللا نه

 م02

1 

012 



 مه

 1 سب 0 اع و دان 03
 . لةنعايلقع# | داودلا ماصمم ءاحاربسو رم
 اب قولا, زول ماصمم نت> لج 1
 فرتانوحل امككا كع لل أل دبس يمت بلو
 قالو نونسو هةوط و دز ةلو دل رضع ييقلاؤفلا 2:1 ةاوذلا
 الور ايضمزدكيلا لد و زاورلا طر 17 : ل نيورسو ' ا 2و ءاتنهاش ديقلو نك اول هل رقع و دامو ”ىاخ: لوو ندع

 | اسوا رت انشا 0 ١

 6 دفوكلا اتوب الجر رنا خس

 "5 ل | يلع علقو قاورلا رضع

 ار.] ميل 170 ءةوفا غن وروعة



 "يلو نياغووغاغشس كفر دلال 226

 ناعاكل فاضت كذ تارج نزولا قيس ةافادتايورملا

 ظ ناثمكلا رلغ انو اوه و زغس ترو ربح ةدخج نبا تام ثيم هلم

 اصوا ز/ وللا نيس نبا ماعملا فنا ناو رلا نيعسر بم لا مول ول باخ

 امج ومال لول لتس ان اينص لب نشلادبا تاكو اوال ظ
 ير اميلفف ا انزل انيمي وبما مير ديلا املك

 ملط 5 وما لذا لود قا 40 شنو
 .قالمل رهشلع تلفو اوصاف اهيبانرههافم ل اط عربون

 عجبا اها جالس نك اهم نان تاغمالا فأن ْ
 ا 5 0 را اب مانا

/ 



 قاع

7 2 0 

0000 
 اع 2507 غرصو عمدا ماؤلئو نؤاهنو ةعس ؤنس 2 دكدو قلو
 ندا نه مو تيدح ا لذ ايسلف فشل اعزه اهيضسس ثوإعل ا ١ دك

 ارضع نزلورلا همسك معان لكذو ذذالهلا نم هلل جاطلا عل.
 1 34 | ىسرت كول عدو ديل نير ومالا لبق د هون بكر قعر
 طلافبعلب 8 2 ل 0 1

 ظ ! وفلل قيلس مسرلارك ا نر ر يسرع جزح ,وب للةثموعو 3

 ةالقا د اد تيهنو اهب لثتعاو دكا دود رى هداولج
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 ٍ 3 58 0 ايما اةيفل حا

 هانز ,نلوداطلا فوت و محلا درب هل |د فيلل سلو لالا.

 ماوباهلو | نيعربو صه ذ خمشو دخلا انتم 5

 نبأم مرو فلا تس ماهل عوبتلل نس نب اعو رسال قل كيلا مو اهرحا نينجا

 زل ات درؤ قرار ميشا لاس مادا هيلتد ثيرهت و جنس اع م ثلث

 كراحاتللا موي كام مورلا كاع تغفل نباثا ودإلا ئتد اوح ا

 باق فول/ملذكلل نإ ا اف دويبس يبل امو فلا ةنسف انلا ثون امتع

 غرم تن اكو هلل هياقلو نبنسورنعؤتش لكلا ىذاجزب نولخ

 ها : ع ابل قبال نم او رحاور مهو تفانس هلت ا

 كلورض ناد نيل محل كلي ش يسد ادزفنا' شنامود دال ا

 جزره قيرطجبيو لتس س دبع ل يسإب باعد تر

 . يلثد فاظلا» اياه داو للا لشع ملاووبر>لقسسراو اهيفزه رو

 2 |[ 0 الدي رسسب نوعا

 نست وح د يي

/ 

0 1 

 جير ذو م 04



 ١ هال 0

 نا قرماو لفن ال ٠  5200200انتو وت انتو ليزا

 نيونم ١ كلا ا نول ل درت يور لون

 كيطو رو شابدنإ ؛ خو و هلنعا 1 0 را زيلع تعكسوو:

 نوفا ورالتسلا قس يدا ب1 اودلا دش عرس و لكلا ةيداف
 نيللسملازب ةورلا اههكتن |يزلا توبملا يجدبلا مب تاز دانك
 2!ارركاسفلاب مو دحر وهلا و ديلا حج كل ذ خب نامشم بالطو

 دمعي زال وسل !ملءاق مضرب امى معد قمل روف مورلاك[سررد

 لكوذص لصون ةلو دل ارضع مساهم ,ترحيرص حار وفق نأ لوما: '
 درعا نعاو عانلاو ل املا ندعم ام عميس ضو ىلع اوباع-

 انوي لامتعالا د ةعاججاو تامو مسج لونياو ةلودلا 0" |

 نع هباعبلا اكرط هعرر نبىارتساا م ارا ار
 يفوادديسلل نيوسا قونالل ملال تس لس اب ويبر د

 : - ضاصوعملا نس! ررعلا رمال 0

 ص و نيس الب 0 0 اًيالئو لبس و تالث

: 34 5 

 2 ٍ ل وو دي و يرضلا..
 ٍآ نفملا كرس ومس ن وساد اخو هوو رطب ا 2 إ غ1 لا اه 55- 1 العا ايا ًُ : 00

 ال كك واني وضوح مو مو تن نم قنك الخد نيو حا



 7-3 0 يابا طب ةيزتكسالا | ىلع لب
 ١ ض : 4 ا تنس نيرطعو با ماقا | "ب نب خدم

 بهاسزيملانل 0077 ٠ يونس ري ونغلل رثع لأ ليفو رواه

 عيلو هكاف ار عضوين و نعم بح اسم زنود تام هام يو عزوم رس ل يعل
 ىدقلا لم ىزلا رهان | اجر نبا, فوومارمسشملا عقاولاد كدب ا و

 اعد ن اكو نهاوند ها اطيز سيد وف 3

 هبوالا بيكا دا فلنصو نينوقسالا ققسا هوقملا نيس ريوس اب نا

 950 اهلا فبركو نيسذم ا سداون 2 ان ارارويتسوحو اولا

 بويا زيعل اود اماوجل ب يك كيلا ازهاكو ذب يس عارلاو ديلا

 ويل ازضفزع عيب سلخ و روس زهاو ماجا دج حلم و بيطلاو

 تؤطارعإبا يرث تيامو ٌءاشعا صوضع قعاو ايم برش | نيود كرو

 بكيملا وشكيتالا مدخل دب اًعيل نم سلا رين ل 7

 مرق د ل ف هايم جدباشد معا 2 و رب صم بح اص هم

 سوافللتيبالاك كد ٠ كنيفوسهو | 00- 1 نيوغا ناكو

* 
5 

 مال



 وعل امي دنا مزلازاطبمد تانومبلاب | امد 8 '

 “ مورلام لم رْسلا له هو ناد نم تما تناك قالا دا قلا :

 0 ىوزاعدو اش ابشر دالب م موعا | الن و علقلا ٍ يسا ْ

 يالا بل لادن تاك يانا 1 1 4 2 فار

 ةيزسلاو رايك لا نم نيزولل تاك قاد تل 0

 .مهيبلا ليعاوو مهغس عرفا نير لبد د مرربلا ىلانعلاو اهنلع ماجا
 ظ ٌسامديلعدر و رتراذو لا بوفجت نيزولا ليتعاو ص مرجو 0

 20057 عمان ارببسو مه ارب نب لقب فرغم نادعردلا 2 عا

 اهبتحا دنا ددرتت تاكو جرو ىذرتعو جب ذاح صا '

 ناز ايربلا: يتب واهرنعرمتن دامي و نبسالا
 ١ 1 وسر ا ليل

 ( ١ كر دام ةمميااقاو
 هن ديا 4 24 ١ بماصر تأ



 ”* سعال
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 ديضس 4 جلا ازهل سودا
 اههررح ا ىعقفن ىزلال انإ موقبوا لان ومالا صف

0 
 ايارقدو ىلقل ا | اككلا محو هارب كاوا تو مهيلع

 .اذن ةردبسووحوتسألاو خد ماعطلا و تالالو هجلسا نب ما اهلك

 خنسلك ب مودل يلع روما لاا لك نم اعلا وبا ةلو للا ليبس عي!
 اهلها ىبسو قيسأإ اهب دلتاف و 5 ملا ساقفل | نس دس دأسف

 ناوم ديد جهت وعز داسو ميال هب نلثو نيعبسو رنج خنسؤص

 جوت لان طصرالا مون يسلإب اههتكتم و مان | لَم نم ا ديكاطنا لخلل
 1 07 ديانيمقملا تابهرلا نب ةعلجلثكو خْسلا نه س ضالا
 مهياونفدو ةيكاطت» | دحرب نم دبا | اولا اناكاقدم ىسو لها اًراع

 2 نكت ن اقع رب دعت جاهل | راب ز يش او يس ا بل 2١
 واير ماحو اهيل زن تن اكو د دذماَي | ىلع ثامن ال ان سائفلاّلا

 دير ةلوتسام اندلا عزف و ”ةحاللاا دع ساونا مد



 د عاق د هلعحو + ىافتل مرر 1 1 ع 3

 2 25 ٍ درس 0 ةالود

 فقوديزغلبلا ل الذ انلا برول | عيلصح انف م ءارعا وغانا
 نبواهتهيز فاد غلا ابذتخ او |ههنع لزم امهنش الا تاسؤلا

 اورارصوصل د ًالظو اًطلخ دينؤلبلا لتقف قرط يب اعمل | يبل

 لا فاو مهبلع عكتو زان ضني ترض خالا فرس

 ١ ٠ ب رك هجن مولا دحلب_ورط |, ةيخرعلملا كل

 از فاما هيدا منن شتلة في
 ل جرمتم ثتولق 06 نكس مزضام بر 0 ٍ / ١

 كمن لما ]طااوبهنو طلال | دعو رياقلت و ا 522



برم اوإ م وانااو مهل قاطو
 لا 
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 0 كد خيو أ 4 طاونم ونيل لع نلقنو مهم م ااولصم, +
 ْ ' اةراضدم اريد تا |بولللاض هرعالا "بنقل ف اقازو ندد 5

 ا ل اولفدو تاؤلا اوريغنا ل دبي اهباوكس و مهل دياعتابد ٠
 1 1 ريطلم قاع أملس ان قيرطما بش نا نو | ةنسلا غل اوش هج وطلع
 هو. دكلاو نحر >9 عالكاو لاومحلان ب نعام ذخادو ديت زعيم
 لسز نوب دوال | روففد ًاضدار ذر لمان وكنا خد اهن ىوثد

 اراعتو اق تاكو ردلتساارعا يلو لا دضع ار البس
 ظ نودلز ديلا قارس د دةلقسااعا ؛ انتل ليساب 2! اولصد د
 يدركلادإب انضر |لتساو اوك لع نيسرعلا و نيرإعلا برغل 2
 دراي[ هي لعاب ا هوا يلا لس داق ليد ايد تضاف,
 ب و

 تيلالا كرب ا ديلا نسوي ءاغنلد نيعبسو يسال

 ملا اققلا ب مدل 4 لإ قدتوو 2قلكاس| نا ني سو رالقسلا او

 رينكم زخاو مالارتا)  يعاع اننالا دنير ةلمرسو دالفسلا .
 2 عرار تسل اود ذل ]فب طل نا اشيل تيا :

 تلق تو اننز لاذ دي ريزعاره اع و 0 شا دياج 85 رتناربلا

 الاد هيلع قفارب او ككذ ش
 ىو نما ةنؤسصن اغا الاغا ليسإب ل نو دك تا اغق -

5 
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 ف دامو رضا ةعاعقما نا عزي ءخرضف او او نآونألا 00 0
 لها إد سافقلا نبفف يزحا رب سافغلا عإ هفِحآَو هس طا 0

 قوت لم تنؤف قناول لكلا د هنو ز تنامي دلقنعاو
 را اطوال كل تبر ىتس و امى رصف عباد [نمحا ام 77

 راكبدسقنا عدو تايصعلإب سافقلا تيار ىشاكو ليردغا مد .

 رجل رباشا كككو عيل ماعد نيوسس ل عيس ةيسلا يذاع

 اهنعابوعككياربسإب لضم فاذو عم فاو وهلا طاش مودل
 ا ايدرنا كيل ار نا 21 ةرزرملا وتع دو رئاوما د َنْفَو

 أ 0-0 لاس ورلا كلم طاع الث رم ملا مهيمرضلاو

 لا ويلعن ارمد مورلا لكي يسإب تخارسو# مورد !

 كنف مهل ناكالو تاليزه | هير وم ءورمذ.:لف راطخ ال

 .تقولا تكد دزمو ريطع هما حو رئايد تورتنو دلو | قمبرت كلذ: 1

 يركع يسد داك هجرت و نال | او اف مهعبت اوداص

 ' اوين و ساففل !س درك اعل ىلع اًففناو دب عجول اسي مم له .

 _ زشررللل يبلع كللالسإ 2ودساو هوز و ايو ارب ىف
 : : ؟هاوسا . ادلع علام 1 يلم و ةسؤنس تم اقفل هب

 ”رقبسو , از اوس هنابضع نم تناك اهب بسم اشف

 د يتلف ان نع انقل زر ل“ رح 7 ب تش 1و سا
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 يلاد تل ا 0
 ذنم بحبسه وشف 3 كذا + احا مذ نعي ب و خبغاط
 هلام روش" لا ناططش ىضحاو يي دامو نيف بو عشا
 لييشنو طالرق ىو رلغس اليل ءج يف للم مساد و 0

 يدل دحا مالا ةنألا و دكان لح هاففو كعب لوبي اخينا ١"
 1 ش )3 كتجيالناب رنين عانت وسإ.رلا شط لسحول هل تاكد ريطتطسقلا 00
 كيرلا سويا ب نوفر ددب يدان هوجو دنا دات :

 قبلا ماا اهينعزع وقبر كلا ةعاامزع جوزما 4 2 ديبأز نوصت
 0 د كلا عزف فاو نيس وم ايو

 نعول مويلا كاويسإ كوع ؤسار لاو مسا 2
 7 06 خدر ديظعل رالَز وهنيطراطسفلاب كا 2 1

 منوي اي ركالسإ درلحو اهدادستس هي دين خيل ورب فضل
 لساراطتناو سافقل لأب يوم عيو ديس اكام يا هاد د قام 02
 . اوؤمار تاىفد ا دليل لوغو و ديوول |زخنبلا هش / ديرب ت بلا 5

 يا 4 ممدزعل تكلاز ابنه 2 دنفولرو لل ديا اوبهن و اييخار
 ةزيعب دحوأبل نر الغساا يف !يرتساو ماقلت نيناَع زنس 2 وطوند َ

 مماراورهإت آريررس يبل يدب نيرا اضزم ناكو تاغلا



 ا
 ا

0 
84 

 ناي تو سو رالقس تام ما 1 3

 تو كانقناسدبلق نب نور مع هارلي نيناَع رتنس وهلا قَد ١

 ريس او ههه و ودبل رب | تاكا ماو قنا نر

 ري نخلدلإ للك طبنصو رش رويس ١ | يردن اوطذلا وأ "او دو مهككع إ

 اومن نيس دا مدال | مذ او مهل اضم ككلاربس | ا 51

 انارخاو طبضنيال ونا عام ناو اونفب ظفالطو ا هنوصع زير ظ

 تاي تينملادو جباشلا ثبساا :لياصع تح و بما ام ذإط اين

 000 اليرسا لعد النو نيوبسو ناو خس را ىد

 !و2/ ول مرسم و اوس سرا توؤساو لدللا فضياق لل رت م

 الجارح >راوامسا هني ترج اور ان دوعلشم امنا ايل زخم يما

 بازث ماورشنلاب لإ | ار تكون رش ان اهل فول 7 د ْ
 تنامين ول ||| هته متل اديهطو رابتلارب رار لهاا ل لير

 : الازرار ار دباو د لهطو م

 تبالعو هنن ماع او مثلو ناوببسو 6 لبس نحالا عبس ليرعلا

 تام قلو نين هن ذنس فيو كك لب تاع ةلبأ رك ضطب ارب

 ضفيرح اص وم ا نيرزولا رو ربك فسر نيب وقس ريزرلا

 لليمن ريك نيل | سلنس نيم رن ووو نان د
 ل مانا يه ساو نعال و | | نوهت "كلا يزن ظ
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 قلوب سند بولا لسإ دفوم لمد جرح 2 3-3 نطور فن 0 يريئطتلا-

 كنوز اهجاح علك لما لغد 5 يملا داي دلا ىبصق يعالج و

 وتوم موي ند يارب برسو نا ذولا ليلا لق نادي يف لقي
 3 ني او دحإ ونس و 03 مز فس نابسو يبو ثرخو داع قصد

 درمان شخ عمقا تسلا لل دو وازاز قشم قّسلب ترع عضال
 د8 قليلا لك ف ف خو لبق لح مدا كازو ىأد تئاوس اهم

 ضع إلا روخجا مديرا ةعبانتم لذالثلا ل زن مو ليلعب يرانا

 ايلخرو ب وعلا كوتا احا يهرب دو ب ىلا جرخورمزم
 قاع يرحل ءابعل ادب لاب سداقلا و, تنروعرج] |كربر باؤهو بلايتلا

 ناني طعرمالا زال ا دل يرون دلو ما هماو لضتعل زير لتفملا نبا

 ككل تل رنبلسمزتو عوير ١ 7 و نار رح نس ناشمر متي

 عرج دلال نهاد لن زدسا نبول نب ها ول |رضع سولو رلا ع اهس

 بحاصلا لو 7-5 نب انور خزنس فو داني د فل بام قاري 2

 ين تح ٠

 2 زب ابرك الامل طنين هدي ريس ار ذولا بداصلاب ىدنب لذ! :
 لاذ يحل للي اسرلاو تسايسلا نصإ 8

 ماجا بماص لاب يزل تاق لل هنن فينا او منسيفنس 4
 رزه ذ ذبجو قيم تعول خا كك رم تاكألا# كوبانرلو رقد 1

 ةع0اوزمجا دين انو خس تبسي وتاب ركن اكد اني يرتفو 5



 اسي ماىتهال نرش سلا ةةيايبالبجت 4 رنربس ون سنع َُ
 + أملا ى عل ص مو ف درهرلا بشل ني ماشلا و 1 ني ير دّيعرلا

 نا ىدلاب زل معا ديلا تبلت 2 ا ىرصد اهو الط و
 نب نيام الاد او سارؤطسا نيئبج يداصنلاو اهب ىدوهبلا

 ميلا اجر داصو 2 لفنلاو ف درهيلالا ضن يرعا قنا
 نول لول 'نالماب عيوش للاس زر لو و امرهظرس دل اي
 /جيريرب ارب شدو بصنلا واع للا عا مباح يبلعانل | زيؤلا *

 تونائو سوس ناضم لم نيئلاو نم نا فلل مر ملف[ :

 ولا عون ماقث رغسر ءرحا مجد اكل 0 7 هع مالو

 اقتونين غد 6 و هاب نزيلا ويب سدو مدافا نازل

 نيزيضو شمل كذو ديربر ةودلا نارنب دوو قي ةاند تناك
 6 ورز اهرلو اهناغاو باب رحيل اقف نايهش

 هلا قبل | تعدو ةاامدانلا هيلا تكي يشل ديوب ثيل دايخ .
 - نير ام يونس نسا لهل و عيئاطلسلا هلأ اذ
 ةاورلا ماصمعل نقم ناك بما نين ايد ' تس و .تانسطو

 رككبو دهم جر انرككانكنا دك تيرم و ل وول رضختبا 0

 لور زعانا مخلاو 0 شباك مس للا اجلك رطغ
 اهرع مهنا ارهنبا تكو ند اهد نيرئتحم رياوب ني يا

 ه/نللاروطي نوب بقلثو امنع اجيوجاذج اهاوطتاغام قيلكوتلا شم



 بحاص نادجنب ل ودلا قب

 أ



 اللوز نيعضو حب دنس 2و كاهّس | لهن صعدلتف و ةرئظركلا نا اهيا”

 هذه تيما رجلا يذ 2 بلح بحاح رياولولت انو تناك

 دا قد خل | لتس وو وتو نب ويضم ٌضْيرب لوريل اىقإع ظ

 لولا ءاهس تكا اذ اك دا ديلنخ ااه مان 8 وقد نيا .

 كليا راني د ىلا نيل سب امزسا روي سداعلا, ِتعبو ملا. 1

 ظ 7 ذبل اضردلا نيمهلصان اورعم ءانلكبتبل 2 حيرفل [ىضتن

 0 ليلس ماو مهيكو. يق روز فلا ل

 والإىذ اجرمس دلو قلىلا بجايم هنري نب زيل ورلا نبضي -

 نواجي ط بصاص 0 2 ١

 درب ج17

 2 (انيبو دب تردو ةللارعابرابلالا تام نيلولا لمست او :٠

 لماببص 2 كلموملا بم اصرذنم ترس ارم بعيب

 2101 خاف ثاحراب لكعرب لورلا زضقبا

 دداعلا الر ترعأو مالا تدعم تلنذاو يلف م ديلولك,

 . نقوم دلان سدافلا ص | يهل ناوحراو ل 2و قولا:

 نالع اج وين رهتسو مهنس كرب بلاط ا نيلاعو 0

 "الا اير او ىذرلا يقينا مهن سباككلا

 را هلع ؤرم ناك , دانقف ريع حان عيوبي تح لقد تاكو هل“



 اه

 ناد ارد

5 

 3 ا كا



 فاير اوعمرسلو ريل المس مالا تان رضاكم
 هالو اههيرما اكاولعنف_قاكرلا و فصلا >لغت اد 6

 لطلتحاو وجاف كلانا و دقن ١ اهرنع كدنف لد اهلا تح الحو

 وزادل او دب: مخل بجا او نصدو عما فن اور نب مو ادهطضاو
 او روم“1 تىثرو َ ان لم>لا صو كوكا تس تؤمن

 اوم تيمنا ووجد 3ك رباط مكلانبياعتسلاو 54
 نارتو اورديبل | بح اص مداملا عن ترفماو مادام تمام اذ

 ريس وهدد اد نبا هيدي نيب نو فلا باوبا طيب
 توامربإ نب نجا امان مك اال اله كلوت الا املرم

 تبتر و اهياعر زلط ربط نيريعلا تلتف ل قفف فوينلا ظ

 رافال ريفلو ركن يبد موه اكان 00 10 ال
 نو رخو ام نيم تن هن لا ونس 'دوا ليف ناك م هللا يد“
 بسلا يدر ناك من ررثاسسب زغنساو 5 فصنو رسب

 محرري لايف ذ ابيوىتلا عا هروما بطاط حلزخا 1ك
 هدمت اليا قاوسحلا نوط تاكو رضفن 2غ لاس لدع

 مشنو سنا وع نلخربزباعبت رد مهلا راو" رئيعرل اب اضا ىلع
 ل يي 8 ناقنبد ا





 نيايؤفنمشنا اشلا نم ةعاجل فو كاومالإب بنملا نب نمله | ظ

 تمول قت عاترلاو لايجلا ني قلخ ناك ةفعت راعلا

 كوشيه اب ان اذهلا ١ نت هاد اذا اولا ديما لا

 ا منهن نك د انك حو 9 يائاصلا لع تربل“

 مالسلا نم ةدرلا ملسا نم "و لك نع جدر داق لخ مه

 كرو و _ :نشارل تلات هنا او ماتا ناعمه نذل

 كاكذذا لمحل ازصاحو لات ودوم لازم خنس لافت
 ناس عرب دلفعلا مرعو ل عيجا لف

 دو تزويملا نقمئالا ير ومتمملا نس نع هي وب 4 ٠

 اتق كوب صقل اه داو شع دحا هس ل اوبعا (كلابلا مس:

 اقولزب تواطرنمل امدرالا ذلبل 0 الاب ناوي 54 رك ادي

 زيدا و لف ولولا 2 ون ار نحن اككياؤلإ رنيبضور طوس ٠

 ًاميراووتعمثلل ز زذنس موو ل ازيد ريال وف اللا .بهلال_ ْ

 ورب دمسا يرنصدا مالع باجخامص هربا عاوتسما يب 58

1 

 الييلح كارب عانوا انها 'لعلفلاب. - وانت 7
 0 نرد تاك زل درا ازيد فقل ن ىو اهب.

 قاعيرم لد مااا نس | زاورلا زيعلش لو اد رهشو 1

 ا م
 مقال ولاول يعلم ايلف وو اتمؤه ينهش ةلمؤيح لاميرق دب



 - 1 ا لا /
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 ل ايجي ري وبك
 ساد 0



 عدوي ذاحعل لها نما لف لال وفن ناو 1



 قولا ل ليذ لعقد ليز مرلا ند هع احرص و اموين يرسع و

 نك لإ لكو رهبر هطو هل قلخ فذ ل تف رص و ىاداللا لاق
 مصاول! يها طم نونو فداهلا بفلنو لعا نب نجوم 2 غد
 ماو ىز الا لات ام با سنلإ فدو نر يتسم قولا عنولا
 ٍف اكوشدو تامشاو اهلاعاررمم يمه در ٠ هاعرلا نب خع اك
 .تاّييمال او تانبلاو ثا انها جاذك أوو اومن >لا و رضدرلا

 مهلباوس»راو عاد نيملاو موصلا ليت القتل عجاوطفس اد
 0 نك رو | ناكو ريل قلخ
 ةاراصزب دمنر دي يرجاموكا |عطق و ممصتل ا انلنيياهساو ردوعد
 لطعو نيزيملاو فاضمر مهن د 0 جاوا 2 رييطحو
 .ةولال حو طقناو بولا بلذتت ةخاو نينسيؤرع دل اب
 تنزام اوشس | و رين املا رشللا 2) اهرييكَأل حافلا ةجزلا
 يقاوم مهلا نيد نعرف دلو رولا له نمره ام.
 زيمو علا يدارب نجلا ميتا ماالا ١ 1 تاو هّيز للا

 ولات“ ماشلا جرب نم روام امو فزوربرءزرجو رص

 1 ب تل رس ويزين (س 5
 ماودراو !تينعو لهاو ذ دس ره وم بيتر هاطلا لف لحزب
 ردا .م لها ثيسر ار ربناغ نام عع زانبسو قفوملا يال,

 نوط تامورذضو وذ _ريجرنج مانو نيامتبب دير م تأ

 ااا ذخذآذآذآذآذآ]آ]آ]آذ]ذآ]ذ] ذأ ذآ ذ ذ 0 ذ5ذ 10 0 101 1020 01 1 2 12 1 121212101212 1 ةزة12 2 2 2 2< 5 0





 05 ان مو وهن لينشاة شق ل فر امه نتلاس رشا

 ةناثسلاا متن نبهافلإب ناك اك للون و انس خدي رس اوه نن دلت

 ا يا هقيلخل از مو ماودر اد نيرو ل ههنا يذ نبع

 امون ضو ننس نينس ريتف حلخ غم تنال عوؤلا مارد راو لسنامتو |

 باونالا قل ازبنمرلا دبع علأ نيل ضانلا >لا: منهل دلبت
 ليشوارلا نبط ةزسلا ٍدارننا نبذ نم ربت هبوب رذ ا” ى با لد“لا خفيلخ

 ١ نبأ ليل طرهتم 2 سدو رامبل فان كة سراو تلي قس صر

 رعدونيبو تلم راو زور د دو الليل يزج عطا واد

 انهن انكر يل مد كافاد تاكو فا داب قوجاس باب ددلوإ

 مالمال نيد ةلخد نب لواوهو رس لنو فنون ىأر بماص

 تلم ةلرو هد اوييرؤب_وس 1 ملدا بكن اكو مهن

 هلذ َْنَمَن اهأد روت ايدل ارتثالا سيول ز> 2 ررومنصنو

 مهري دن رسال ديلا ضونن نشل لبو يب
 قلم ككذ عياش دنلب اع س انوضرلنل» 1 اع لرتلا كلم ملغ

 ل8 ليلبانب تدم رهيهلا ايس ريتال كك دام

 يه ف: نم ان ل اولا يلح حلاو عسل دب
 كيش عيسووت ان لكم عجن اكو ذادكلاض جن |ليهت

 علال احل ءايل و قياس نلت كيم ىلساعيم ناو قلو

 6 ةيضلاءارد امر مهم اهم تاك ف مهنجا انرل كي ذلا



 و مدع لح“ ل نوب ليال 257 نم متع قلع لجلب بن :ءامؤ نو

 : تروج ره ع "قنا ناطلس سكيك نهج تاعلشاإ نا قفناو ْ

 تماطلبلا هيب ليا قناني دال ل١ "نيلسون د عاش
 رات ادخف بلطف ديل هاب دانا دما راه ميعاد

 ردا نيايبصا تاس لمعضد ا يدا اذا داب ناو هنكم 2.
 ولدا وجر ري دتعام زيلع جن اطلس بضقن داو 000 1

 جب ادماق ان وتلف لاو اكيم باوما دوب هلاتعا ٍفيوهو دول .
 نكرحلا لازنا ياعم دانه و هاش هجم ناطلدنا قرت هش تاس اخ ُ

 للا لذ. وياكل راك مهن نبا 55 قباب زيبام» ظ
 نيونياوءا دسار يم مريب ني موحم لمس ب | ديا للم 1 كك ددكس تبوح
 لايم فيز ذم ةعجأجب مسرد را رك يعن دع

 بل دج ياعرب عبو لالالا ديو عا قوما
 ناعو زعاج مهن لعن دمك هه نوم كسغ بدا ليؤط
 راو ١ هيتس اكطرساو كَ

 ١ اع ١ ارم عضجام '

 رع همست اطلما امانا هوك
 ناسازح تاغ هلبوط انامذ مافاو أه مالب 0_0 او دا

 اهياوما ارزمارن اهل اولؤدتم اود كيل | 2 تَ جالا دل[ 1

 وفن فوكاش ويب كث اذن لكذ دخلا 20001 اذانق

/ 



 ندع لكزس نلا سوم اربعا ٠
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 اهربود انو اهي عاولوتساو اور شاو اوبسو اهب اولثفو أوريهت لص وم ا
 ميما م عياد مورا باعك مهيلع بوعا [ عيدا رن 2
 زيدا ولقد زت د | ام اوبهنت نيندازابم د ) اوبزهتاب ىاح جلاب ظ را اشاد بدرع بيولا نيبو مب ى غن لصوللا لا
 زو راف رض 7 ١ رو دلال ةللمرلملا : ار ةيدمزعسا ١١ نه و
 100 ممايصلا لولا لشع نيالودلا لا

 سوك ا رودس 2 "نر بولا ملم ا نلودامو لمي رع رحا داك
 ٍفاتكلا الو تنويم داو نايس وبال لعل بطخد

 كيعلا قولا لادزتكل نرد تنال يوب تب .لورلإ ن اطلس نيراهتلاك
 اية ١ يدع ووري بلال نال ا لصف نل عصنوباميدرلاب للا | نييرتكلا مان فضاق د نيرو فينس عبدا
 الحان 2و ديوي لوك ضادم و عنودشو , رفوطب رمل
 :لورلارفعتسم>ل | ليت زيراهسد ركن يووعس سأل ودرب ناطلس جد
 : ريرنلا مع 4 منام هد لو 11 | زب ساو ًّس

 كوارلإ ف وراك ياا )
 2 واس , وريم ساو وب امن“
 قيد اونا ربانم لع ,لبقفو او ب 2 امادتفاخو ِدْيِيَش
 بابا الإ مياثلاقفيظ 2 هم مال الاد يوني لل



 تاطلسازفيلذلا فاك ديل ث كالخلاراددلصف يرئاثنلا نإ

 دْصَك د دخت قرا جاونوهر قوجاس نلّباكب نك يلو

 ةعاجرت راق طساون قسري برشابلا تاكو قاعلا لل ليسا لع ٠

 اهوئرحاو ىريباشلا داد اونهنو دارنا اوداعز دب اىاما نب

 نازلا لع يرساشبلاو ناشد هنود الفن كوه ن اطلس وي ذد
 رمطسةرعاف بكلب ل بطخو صم بحاص نإ صئّشس ان اكو دبع لا

 كيل رمد لى طغ دارمي لا نيكو تاطلس اص و الو لاومدل

 ناو تاضمد كس 2 تعطقر ريب قب مدرلا ل كلا 2

 تاوبص ؤهنس نيمو جارك سنك بون قا كلع

 رداع عب مرددد اراد لب فوط ن اطلس امرت الر ملل ىب

 بود هنالسإ رار ل نيؤنساو دككملا لان زنق لع
 نضاله لكلا وإن الا دديطف ا عوزت| يبدو فيلا او دن ام -

 تاطللا راس ل ماكل د
9 

 كوع و ها 1 رفا ا ماعلا
 يلو ديلكو ةننطدت ترفتس ا و هباب كرو وامه مرهعل لو ١



 . جيزان مارال سو تسلا نه قد عضم داس اتيت
 زويا وعرم صاج إنما وبما بلع فلكر ث خاص لا ,
 ةاورلا نيل "م اص دل / هرفيلا فال دكة 2 !يطفص لع
 ظ )دا نيوهاه نب لاعنيرح ا لان ا

 رهاب تاحلا وسدد ع ١ طريب
 بلو لايام ا اما ف يد ركل ورينا ظ

  ةيرادلوم لاو انه اننا تدنجو مئاصرلا عاج لباصشسملا ِ

 افا زيامضيلل )نع فزلو .: 1 ): هد اد بولا ضف د



 » دوا يزماشلا عافاك كا سؤ نيؤمأ لن لاما ةفيللا ذافس او رباعما

 4 7 وو دل لا نب اسورلا با ااع فش اشما ضيق م بنانا دك دابا

 ' لمحو رجا روططر تونه قبح دثباو لج وكر او سنو للا 1 مانا :

 زن واو دادا ديلان باخ الو بول ووين 2

 مولادند ف نسب زون الع ة يلع طْيخو ريشع دل بضد 3 جمتش ٠

 1ك 3 تانوض حطسرل رب مف كبب بل لكن قلاعرو زسار ناع دذوو تلزهو ”..

 ظ ملابس و كلا باها ع وا ارنا وتسم» 3

 ٌْ تكييارصاصا | رسر اهسلئشاب رئت ١ سلا

 ظ ظ 01 ا ربخو لحا ننس وو . نع ذاكك .٠

 00-500 0 دلع ركوب
 2 ةلةلاريسؤ: ناد ا 5 7 0س الالتلا جارتم لا“

 0 دبدلا اذ ضد امل اثار انانلا رديت ارا اد 5-7



 ريل رتعرما كلذ لازإب تاق ةفغيدهلا نوم وزيت 3 | بصاص

 2 ءط تاطلمل | مدن انو عرهملا يذ نب ثلف

 كلغ بلاولاو تاما تا ند زهحو وبلا تنعنا
 7 لالا كلم ا ليقل سر عا نار ملا ونا جا ربسم ال

 أهساقز امل ندم ةقيلا فدا ثبت كذ 74 ول داسالاو

 و ديب نيو ليكرش تال دار دهر رين نيمرت

 نإمر لا ىذ نيزنفي كد ذ ركام لعدن مايل نان
 ليت دناف بساشلا امان حاصر وُْدِس دريد نع ددببع

 هيخ اهكرتو تالا | جت | طساد 2اراص زارت /ناطامالؤصو
 ينال امس دال 'تاطلسلاو رديف لود علب نا نسا

 عررسلا زمونباظو ”لازر فءاج يهد زاح وا طلسلا وبل اردت
 فول زف لناتنن نشسلاي دز درايش هش

 انئبطو ءانقلاولغد راي د غد و ناطلسلا ا وسار لحو
 ساناندسو امد طساو اناطللاىتم و دارهب
 بكا اما ياو ءا أضراومو جفيلف |نلاو تمور

 مامسارريدخو نانا زنس 2 داروب مار طينم دمر

 كلوا غيب ئيلوسا وزب اذا راسخ دهركاو دغبلا دلع
 رحاصارود رن لا له م دارت 2 داعش 00
 هل وا |رغرونسا خشإ نه يم ملوصا [تيرتوللا



 ظ انا لن اناووإيب نيود ساتان جم لاح نا جنس يامن
 يكن ولع نبيع نيه هل و دلارزج بح اضاهال وو اعوط بخ
 راغب ليدل تاتا بلجاس او تادحألإ ئصع نشيلا عزف

 ماك غوت ا رمال ركلا زلت مزال |يذاجرامتسم ل هج 1

 0 - !صايرعم سريست ا م زارا 2

 ثردازب نب لو ندا صان ساو تيمبق لع اوتنلاذ ديددلإر ككل

 عسع طاهص لذ بذح رئي دعا ليلا

 فايق مزج 2 0 لج رمت

 ! يم 5 : تعب 5 اي ليما

 قلنا طلدلا م. ءاؤب إو نيرو هي دادس خو اههتب كوب
 يملا يل هال
2 

0 1 

 ا 1
5 
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 ادت مس

 قوز < <

 -ماندنشا عادلا تاطلسلا تضحي ن إب ديدعتزتتا و لكلب
 نس ضقلاب ا ف اكان اطلسلل ع راف هراكوه و رفيلفا

 اهيصارو رس لكل تاطل ا ةلرس و لبابساو زةيلملا حاص

 ظ سل 1 0

 هربا رهداو ريدعطلد “ ءاوضر كم ا تاءزا
 كرف دام و اهكحدل داع دا

 23 تنطبق قربان 3 ٌبَضند اعود فعل

 0 تطلا# طفش نينه

 رتل تفز جداد
 : 4 او مار اند اهم ديدا صون لع علغاو اهل مدفد
 2 ناك الغ لاع عاَخ و تاهل او ر اونو

 0 وب ' 1, 4 ا نانا ودنا فلا نه وو

 ل وكلا يضيء ىارلاب تاضمزر سن نب نيب

 ةروبشا فانا ةرم تناك ذس دهس غذا

 رم كار ناكر ناب ارفر هسا

| 

 لا





 نيرا ط>لخا ركن السر بلا ن اطل | دانس داون راو
 صنفان يباع جوجو قيرطم ديب جر مورلا ءاعنل سان فلا
 درا بكيل سور دفنا مذ قادت مك ليف لساو ثاطلسلا مهيلع
 نير لاذو عرهزلا فرت 364 تاظل طلدلا ردؤلل دعب

 دادي نفسو عزه لمح ا مون تاطلنلا مهل ا ىقملا ل
5 7 

 | ردا دفلل ان موزلا انمار ىدبي : م 00 مهنه

 نقاوكب 2 درا ركهسو 1700
 200 ناطر 1 كشنات قوطمر ارك ف نضرلا | ىهطظ او

 5 اردو اع سدقنإل لن فلغ ود اسد فلا ليعش درب رصرمو ظ

 - ليزي رالاركا نذان هبافيشنسيناوهلا لي دش مت
 , نافيسو 2 عا ل د دلي يهل دسم

 لفن كنا دك .فدلغر باور !التنم نق اضراو

 رك و لئانم فل يام قد واجر هب خو د 1 س 6

 دبا لق ىيسول نجل رز اوج ل م, عحلذل[ ضم تاكو فص
 :عافاوفث و ىو اهف اج اطلس ربل ثيم رملهناب 0

 مل 6-2 دايو | يمد ا لل بطيب وان ماطلسا كا مدرناو :

 فان كتم دقات راو فيسرب لاقت اهبل.



 يامل نيشم عيال يب

 واتفق دهح] نبال م اود 7

 تكلا جو د |لئس از ' : بم

 نارمإلا امن هاد تناك اود او نينسو عيس طعس طول
 اة اك 2س افكر الونؤي | وقنلخ نع تنال سونار.

/ 



 ا 5
> 

 000 نس رجول هك ًائاع 0ا ءانا ذبناعو

 تضع خرتولا تا ديت نإ و وحلا نب لش اهيطشحر واع

 اهلوأ وي تالرتشو للي خب 8 نيوبر دن ا

 يل ل
 تامو رس قارا ماك ا وغم داس رحل و ع

 يوارهللنيمسو جرا راهتس زنسإي رطب اولا ثيسلا مد

 00 ظ 'لارصلتسلا د الات زيدا

3 0 5 0 

 و 1 ٍ ناو لدا 0

 1 ورم نطو مهنا دن ديد اهلا كينإ رخل ١
 روكا نب تاون اوان ايت اناا لا“ 4

 اقم اله ريما ند ترم را 5
 ١

1 
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 راول
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 ا 1

 را 9
  7ئه رمان "قس

5 
 ا ني يأ 0

 ذل فيلل ذو 1
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 نالاقفنا م عساوم ان ضل ان ادريزب حام نزف 0

 نيس رسل سادرم با عطف ويلات رتوش
 د اند قلا

 كالتافش فا دن اهئلقؤ اردتم | هدرا ١ نرخ اجد

 نزعت يؤلم نسا لام اوناركلا قس 0 دس

 عماخو ريتنج زف ورا دبس اكو ل 4
 فالويب د هلم 6 يلام 5 1

 0 نيا ارنا ور هس فرو

 اق 74 4نحاو ةنسامب وككك نع تناكو زينب بحانم تنم

 1 زيف 1 00 تت لام

 8 رشلب هلو لقت بلع ضن نهرب ناب نس

 ا زول ب 000 /

 - وما ع 1ع زدسلا له رو وبر 2 ا

 قار لورلا نك إما ن اطلس ديق/ ىلع
 اه ”رايم اولهتناو تق اؤبحلا زماعما واوع تنهتناو ميا ملت

 لورا السلاوضا َيين.ن اصي هد صوت 34 | جاب :





 رفح فسأل معلا زدع ادوهد انهت دي نأ ايلا ظ

 لفذلا ل الم ن طلس ديلا تينزوفتساو 20 انو رانك ق لف

 ناله لور منع ضع نلف زاد

 غليل دق هلزامو دفب تاس 2اامواع دب

 انفو دلو لعفف تعلفلا نب دعش رنا غاز

 مدع طازه اذان يوبس ءلوه لسا ! ممن : .

 مودك ىصاوناطلس روسو "داش لوي اوه له د

 م بن يال 2 0

1 

 ضو زغس نيل جس غن 2 دنس
 انو هات انهن ايداع اناناليلب لم 6 6 م ئ

 ر قي :مق1مامحلا ا او ظ
 دلاو كاين لور زوي امد الا اهدلك قتواود ادع“

 نالت نانو ( كت افوففلا قد مايا مل ١ اك لذ بدامو" '

 0 ننكر لبواقفا 2 قيل سؤملا لنآ ]مل دى قفا لم:





 .رلاؤرلاب او او بن ب ووضع نإ ظن بانم ا لع دييخ "ل نلت

 قورة وذل لل نب دوج اطلسلا كاف اهونمات ان ديك امهذمو
 1 اةيكلا ادع نيام م 'و فيس مرهرلكد ظ

 دس 38 ذباصت | نم حورس و ونا لوف 0 لي لغم 4 0

 لوز زب مولا لكل وقل زر وشم رد نيزولا دل ا 3

 نسا شو وقح ف ققووتطل عع ارنا .

 111 كل در ' م قتلق ترص لفل و: ىشرلا

 اهمود عاسزعو اهللو تلوتاهانعو منلاو 2 اريزرلا خد م

 ناوزلاةااهيرنمو تهطو تركشو تعلم اهلزألو اهيرعو ميلا

 مرالمدج| ةافو قت بِماصوش ' ةلوزلا جان ناد م تركيش
 ردتونهلب كريما ناش لا لتعسو / 1 :

 زضلاو | :لودلا/ جار اس مم لك نم يم عن داز 1
 ةلوزلا] حام ثاطلدا ف 0 ورنا 37

 لب لورلا مسا اهنيودلؤدلا جان ديطا نب تلاع لسدق
 ازسنودل تلا او نيفاغد ةسقنسإتو اهبق دبا

 نو رلل ازم و ريت قلع ننه ١نم قون بلر ارانوزل ودلا
 داطلما داو رع مما ميلا تاوومسرعضن م ديفا لق:
 هير جيرتسو ةفطلسا: مهقماو كنب |رلوربلا فور بكري

- 

: 
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 .لمو لذ 0 ؛

 يدنا ردا هن :

 ا نصار او ةليل كبشلا دارا رس ظ

 ةزماورعم ل دو عاقل |ركك ف لطبلا داعاو د تعدو صاداند 1

 نايا افلخ ند تووينعلاو نب انا ديل ةدرصتمسملا مامالا ظ

 لاف ليج شب دل ن اكو اًمذاح عاكس يال هال ابك ن يقعل ا نص

 !ةزيجا ماهيدا لهساؤشو رس عم لئف لف تناك ٌعرروملا

 ماا اربع زو رس شاهد ؤتس ماومد ) مقتل محلا مول

 هيت قالا دوه ذا دنس نينا ووخ ءاوو فلا قش

 كلعزابب اقم رعس| | اكبر مهل ديمدنا قراشنيإ تح اق

 ملقى ارتشل اتا نب راس ىبص تاو دعق انبلل نيم رتل /

 نوف اوملا نمكدل عش اي عا لتس لب اب نبرتع كيلا مولا ذ

 ظ صل نينا وتحت خنسا ىو صولا اوبرا كفرات فاننا

 ءافاع فني وتهيج | تا وحلا مرت صم بحاص

 ا رقلملا صل هسا شع رْغو

 رخجلادالب ير شتسلاولسراف ازيئكارتشر ممر ينلاس قت همإبا خو
 : بيسرعولاسو دب لب نديزوس و تلءاققلا نفح (يإ نهب

 ضار اهلهاو د-هلبلابرطاو صفترن صيرشا ا

 عدي لمد ول ناقل اا اردو

 02 ننآو _ وي موب لق لف انو ا قلع لحلو سفرلا



 ناطلساو ف جل اجداو نيئاغد' 7 8 3

 خ 1 *ةفارنب لعوب هالك ظ

 فضئرلا و قون مور صم دف للاب
 نال إإ نيرسيب لو لل

 1و يالا ا نودلا َغ | جانرنفف ايبرح الان 0
 عر وون انلرب تاطنما] ميل :روئساو رزتلا عزه 570 و 5

 0 ها لسانا -- ١

 0 0 نارين اطلس ارحب دو لإ] ال هلم مابا طوب 1
 ىلا ةهفوي إل بوسيل هدا جالا تاكو دل اظن بألا ناك



 ودلا قلن نع ]

 نعل 3+ 2 احيرتلا قف دا نب سوق وذ نلت نيبو ددبب تعفو

 ترلا نم اضاخ ذيل ل دذيللا جرطا وب لما ل بو الث دال ذيل

 دامالةذسا رحل تحد و قندا نس فسزب روض ديل !ل صو انلع زي علل

 معو لنمو ضمد بهنن ديلا جرح رلم الل يذدلا جتا
 بيتايردملا ةلوذلا جال قف ديلان ا د دوت دازنب بهث لان
 ناونمد لكلا غرلو 21 ل وذلا جافسلإلا تكدر تد دو انو

 تيرا زنعلق د لمو المو اهلغ د وبلغ لا باش قتمرب ناكو
 ريش انزم قاف د للم اره عض | سلا لس

 ريخ لدغ بلك م اق اف نيزك نكست ,
 قاد هلي ببال مدام نياك ايتكن دعا ةراز وتعز كلل

 رص نا نالفوح و تاند كدا هلا دجويرشلإ

 ما دتاك ريب 8 نا 00 ْ:
 5 1 اال 0

 نيلكش/ان | نمل ريل بمحل | له مق اق | لئلا لس
 رفاوخاعالجزب قل عجم اؤزلا ان ا لاعزين مك
 قش دزببدت ل يالو رعب امس ةيرخ و | نكسو درجساو

 ءالون كورت او ديا الم تلك د ريعرلا ع نينلان صاف اهيطغمر- 3

 ةرئاناطصو تان ذزكللا نأ و ةجلا |مسو نييراف اني فلولا جان:
 ابوك رنا ناني » نانا ديانلو حبش 4 ريع فعاو :
 ؛. هال »

- 



 رس تي د 3 7 جانا ا



 لقد يارب راو نيوش و مندل ياس ردو رات ا ءكخا ركن
 ا حيطخض توطف اهب نطو ةااؤش قيف رالل ظن اطلما
 يارا عزو ريكاوج يجد رتنحاو لح ناطلسا

0 

 لكم ناو رهن اطلس زظلا تاك تاره ايف ناك
 فود عم ا ليلا صارم و قو رازاريررطخ نوطقن اسران نيمو

 وها ما ق وردانكدب خس

 . ناررش ساو لس م مسا 0 ْ
 هيل اعراب نمسا ذنس رجس ما ودل كمل 3 هنا ويسلم انعم نب ند ألا يسد !قلانا 026 انا رتوف| م“ عقال انا "قود نكرب نامي : يب هع هن

 رد |رب__وصنيوولا وأ بز عا بحلم ملانواوتسملا كول ان و يس | و دنس هيس قل "غري تن اك نم موي اسانلذلا مون ب لكانو سم بعاص ار لاوتسملا امد تناك ع
 لبو ريروكسلا» مامتلااذ ازمب قدا ١ انااا لو : زكا مري اها ام: و ل ياسألا :
 قرا اسد راض اهيل | وح كلذ لع نا | دسابد
 دلل ماكقإ ل .نمدارتلا ثمن انهشا# زازوخ ايملر يطل و 3 م كد و لا ار وسيعمل نوع ركل

| 0 





 ا ىرع رمت لك الذ دحرمسم عناب اهب يس قلع بلغ
 1 كم اهلاعاو وترد كلما قعيبلغ قافد مْ انو تانو
 ا جزل تس لاك تسلا نع يف نيراارتفط بدلا نيلسط
 || 2 ران يارا احب يؤلابلد داب:ثاكذو كم كاع
 ران تآرلا ل علام نوبي عمم راكم لا مد
 انام عت ارز اه اير نمت فين ارناو وام

 نيرو ادام :اودلا رهن اهون 5 6و تا اةييند

٠ 

 ظ دون فوم ديراب تار نياكمطلب() ةجؤنوما فا

 ظ
١ 

 ناطلسا تان ير نبدا نياق وبا غؤشس يو موب
 ليان هو ادن ت السد بلاس ككاو: قود 7

 نيف ب ر !عزيتشاكو هلا دال قاولا دصأ هقوياسمبا
 34 8 لودلا] لح نادل زةطلسايرهعد ظ

 فكما ىبان وامر ابا مقا كورت
 داش ايل اطمملتإ ةو دانا و بخ ةأف ولج تاطلما يان

 ' ةئاكلل سرا فلا ك وينمو ةتخ عددنا ه
 |هسب توتر ومو اعؤجم نذل تابفااطرسلا 2
 ل نطل ااهب د تفشي و ع د كركم :

 00 اينولا مل تفصل ْ لئقم طا كلعزسلق معا نتس



 نيت دوطليلا علق ظنت لومار دعا ةيلغ ويفي

 ْ دكزمرلا ثانع اطلس وئلانؤنب رجول جة ديس خو دب ان, قد وءام

 ايما توزمن او يد نيرة ل ض دلو لا قيسرممالا و كلكم نبا

 توحو:قيتس عجاف اكو ننس نيزتيع و ارث ةندامإ غرم تاو

 ىلإ راع يلا لش | كهل ربا عجو ناسا ننس عد هبنيج _
 كلل انجن كوز ينس عاهل ”راصم فيت هلو تامل ل

 2و ل يزلاو ؤلتل او طوخاو هذباضلا لشن اهنيزعق#
 نانم ا ضحو داكتزصعإ ع جزا ونس صوم ءاينج و وتل :

 جيرغلت| ل اصمو يو اصمرصعراه ١ ديك ناز فنو 5
 راغب منال لاع جيلا مافاو: دنس ك2 دييعم رميطف

 اور اع وكف ا تلاس اهو او سلع .

 و ١" نام قانا سر تظاص اما غر اهو برش

 58 هلل وطب | نب 1 0 75
 لإ ةانو تنؤ امجد سدي وو راوغورطوتس ا 1

 ٍ انبهز تت حلس ل نيش :لورلا جات ككئازب تاؤضر لكما *

 ربال للا 8از هاد ديب بلكي بلعم ماض فانا 0



 هذ جول ءامنتو تاغ ينج ةلنضد كريالاهط دولا
 داود لحزب اس وورلا ج انمةامولرل ميبلملاو تلد
 ريفر رض رابخد يفت ال ينس. ءاطلل

 :ن) ويلا ا :ىرت دارس قش ةردايص ننكمط مانا يذلا
 اجر ممله (ودخو هايتك حن :لواقلا تابع فاطلسلاو لإن
 ناب: بايجاموارزنا# 0000

 ا 00
 و خو لك اوك اننا 2: لل رار انريع دا

 رندالرلبك اهدنموولا اناس دكا ريييتم دم:

 زرع < 35 ص زيدي
 000 رهو نس نييج راو لصا سد اكو ورنا د تلد
 . صال يدا ةارماشملا لل تو دن السا ةاثو د

 رفا بافاونل هلا ميم دنع يانا و 26 ةتدوس 0

 ١ ْ ا



 ناكمزان رصتافلن انا شن ال ركع اوم ابنا تس
 نسي يردخ دنا لع نم نأ ع روما: بمرلاتشللا 20

 هازال افطار تبسلا يباهادا ماا فعسو سمسا اد 1
 دس ماقل جذل لع نو سمسا رئيبسو اطير عار راج

 0! ررر عز وش و لمين شن لح او ؤلس نيس زمعش إكس و١ ولا :
 . اي ادهل مدنا بيكر اسنلا دارت درو امو ذهن

 مال لكم د وَلا زنسا كم وسلا 0 _ كرائد

 لاب لحال مرب د افمريارردب ةذخرتن تناكو صم اص لا
 . تاو خس قشاولي اودهتل شع ةمسشو أ يفس ردتاط يلج
 2 لا اح رسولا موب رس قيلت لانك" . مهيأ ازيد او

 مس "لقت مو رجم ساو جيارلا تبسا مولرعم هبا دان
 ليزا ا راؤول مر راغب رب اريد ميلا ذاع
 ادن تونز را بلا ب ده الزل سب
 ريفا عهدا 36 "ايبا رم :نلاسا معاس | ي#إ ع ازهتل
 رمل ناو نمو هلرتزلا نا اهلل زل رسيئكاضويفارمم
 :ليلكتامو امري نيب راو لصا و فس" 0 يان اننا
 وارهتلل انامز نيب راو قش يكن م نزعل ثلاثا

2 24 
 لس الملا ب اهر تام ا تقوس لا نورا“:
 1 امور وخلا و :لشلا فونيلا كن للك اهم لينتازع



 زياش هاري دنلا كرا كيلر د فاك لرلفلا

ع هت زقلا لوول تلا تدايز اهلا رتع
 تا

 انا بعلب ساعتي نيلي تكا ةإغرإ الخلا لم عسا دن

 5 فاما بوطتل] الاسر حار لاك لقسم

 تغزل ما !.ةدرانر الا نيدآلتير ادعت

 رامازتبو فنموب نبا تيل نعهس لجان ب ف اس2 يلم تيار ظ

 ون ولاولضلارلكر رج ا جارخل اياب سورا
/س مزقت نك انما -

 مثل هفاجبللارعا محلا رااح 

 نع ضر غور وارصاو يلم
 ددالكدبجان صضساو دئمزتن

 ماها مان هبدحازو لويز از +
 0 تال اتا "دو صنم

 يفرون ايرمس ! فروفاش دعرقب هبل نيوتازو قوت اءنا :
 |1ةبلا 0 0 1 : |ةماخات

 هوس 0 وتس !للاو
 ملفامضن و هي دئ/ةيئاقتقب انتش او ديو و نلو انشنار
 اناكن و لع ظ لاب /ءامسارلو قرنار و هين ايوا
 دوو مه عخو باك !نعتجاو ه انلإ يف ار خءزم اكيبل اف فا.
 بماتد عوجياش )زو مفر صو جف لضو لثعا اول درفت .قينلا ١

 1 ارقام دريل كوب ذ



 نامت رو لع ومدو ئئاولا تشو و مهر زا بعدو

 نمدلكبام غبت قانا دب مم انبد يفلان يضع 4 2 نا دوست ٍْ
 00 0 مزتل 00 اازاحو :تائجل ارنا كلمال اوىّتاولا
 " تكد نك اطال شالو ةئاوب للا مهلا مرمي

 3 ماكل دبا يتم او 00 ل
 زريق لع باقل ادظ د تاعايربد:ئاريولا
 نالاونير ب اقيهلها نها + نيرا واع نيكل د دضا
 نوم هلا | لهب ريرقل | شبر هنساع اب موقت نتا يف

 ناوياد ل مف مهلا دب تلي اخ ذام امن كن امصس
 30 ول ا 5

 ناورب دهام اطعا و نعزي ءامضو نينو غن:
 راع ادويةنانسم الوز 2 (رببفا ناويب ضع و

 ويهلاز شفلاوبا نيقلا 00 سيحادل 3
 رموز نيف نو شرا ارنارملكلاو و جدولا نأ ربحا اد
 لزقلا مروي او اورئاخسو ييسر تس يل شو ايوكراصو بصرف 7
 تاكا نهج نيك, لام ا
 ب داربلا .ةيكذلا ةريج الإ بانر فريسلتم املا نيب يب



0 

 هب او



 ا/وبكو لا هياهبل هنا زهق  .لضالا لادن
 2_5 نري ارو سيلا تينا اهلمل م ءترمول نسا دمرلو
 - ا لن عو معد باجالتليمالا
 5 فمتاكو لعز سان او زم كو | رك لأكل فل اميونالا نا نإ

 دج اا 00 _ ا
 ..راسملا نئلقزإو - والا سادس دبذاكنلطسيدا/سد فاق
 بلطي قزلا» البلا قول حرث رنلاوجإبن مندل ل سعيلفل ن
 امبالا زلم وتل نناوديرلاو نوما مزار
 1 كلاعب رت دا مكاونكي جلو قادلابيعاولا
 7 ءأرلاو سائلا طعراونالا طيرحاو بلاوي داعو تار م

 ا(” قالوا تارا وتو ةبررلا ماكان واللا 1
 ٍْ بروتون دلو بوكا ليو نزلا دبور ب قل دايئا ولابدلانع
 ا "اواو ترن و عواسو وكل ديو "ورمشمد اصلا.

 دريشو للأرب الصور ناز عوملاو ن ابرمالا ال لولرملا ىرويلا

 ثا اليومي ىاانلا ن 6: ل كتل نعول
 راشاورلب قو ماما ضهيوان فول نكن لطاوما عمعسا
 لاقو عر قرئت لن هل وكو لإ سوم يلع | زو ضع
 لشرالال ابل وو. ضورليرالا كش زئوبلا صويا
 ب يزل نيبو نب نبا مرسم ناكور ولا لا تا 0

5-59 



 ا , 1 : :

 تغار «ريملاراَض دل راوز بارما قظربل وا غقإ اذاف

 مي 20و مرتو ان ديدي ر

 كرب نرلاصمبلا ذو 0 معاشات زف هجورعإم

 هيلالعاو 02 20 وملابو يرملاتت .ارل اولا مز سل | هازعت.

 .لويضانا انشاد رباعتإر ون شيوقو يررملا ”زناشيجز ]اوما

 تاييلاذ بت طمزكساو كيلسب جيل هجوفو هما ع ؟وذنوملا

 نارا ة كيما ميزبعأ رن نانعا ملل اريح
 ضن هزاز هاني كك وق جفت يرانا تو

 هنيغر ونال فارما زجل اردد داك /نيلكواتع وا 4 1

م“ تدي دا ”ياوكلان 3
 

 ا 10 يع م
 انااا ساو اس مقرف
 اهو زالزشوإ نايرياح داو دعا سميا نيؤملاو <

 0 رة اناس نيو ويل امسوهوملا مسكرا ؛

[ ْ 1 



 لي ليز ولاد بم داع هاو لاسر لص ١تايبورمو ونس ناسك دحأ نركب كيو

 ظ ويواس اوقف تونا هوتساي ىلنل بول ما مافد
 رس لعن وؤشابنبنسولل لع ارب الصولابطل ل علوساو

 ال نويل هاوس نيولاد جلا هالزلا 2

 0 اهل 0 مهلانيمسا راسو ارو مسوم

 اناس ؟جرامملاا ظل لاو فوونلا وز وهزناش ممن لسع يبس

 د 2 ركاصو نوررمتع رحال عاناكرسدؤل افتح رضع

 ةراسواتنلاو كو رثوبأو ناولارعز يجيد ليو كولا

 تف بريل لو دس  «ن وات ىرف فصول لكن نشا طاحاو
 ناك راك تفو>خاب ع هنلجياصوا دلو لكم فيلا"فر» 2-0
 لت نرسل ران كلمو نارها نوما اربعراسونوضايركسعقرفلو دعم
 لو طوثسامهطنا نس من دو نآسملتلل نول اريعزاو ياما
 كارا اهنساي :ردلاو نارييلا بام! هنن راسا لاب

 متاهرصاي اسيحرم اتا عا دجواهرا لوا د

 22 اوال نولاوبعراس

 هيي + دافأ 0 راسم

 اصؤسولنب /لعرامرد نأكو كر ملرامون لد اسمابفا اوانفو

 نايس رفرويللا نينشات الهرون يلع نانا تادف لل

 زنط فوغ زوللدع اههضاخو صورو وسان تسوون لتي احأ

ْ 

 ش اهلل برو رياك نعل ب

 تي برص ببر يججاوو بوبا صا قا" »ا 1-1

 2 2ب 55

 15 دنس >1 ا 1 كو 05 4



 قام العجل ناعب) 8 اززمةعاعو: حاولا لاو نيل ات ظ
 نيوز كلاود نول لاو طوب و هتعونمل لاو دعنو
 بالام حار | داو كسب ابكت زم ناحو نايس زر امال
 كوي رردأ نرد للجلادهزا الريعربلاةوعادسد# ف هر
 رست الع اعزاعا امو طر لاا 1 اولضو نددحرلبارمتيف
 !ونلب الا واي حاوهو هب زجو ند اونا ةنسوتدعترضن
 تسود عارا ملم هنو ولم لا اكو مةلودتيغلا
 هو لكن قاحإو ين نؤساب وق موينبدع د أو ساس
 مفرد واعماج كار غالب صؤزبو يطور ار نول رع ف

 ف /”ماؤلل اجرك زن اكو ننسا نين سوب أب يولا حالل
 _ 0 كلا ذوق تح اضعل أ رضع مندا سل تدان ًأوابعضوم
 0 ادد عر وسو ىفو ريا وكو لع عبرا مسموعأ سما كلفذر
 نين دابلا 2 ىانلإر ليف ونامل مامالان ماهلا ف .فورلقلا نزاوهزا
 فاس رلى اغا انفو باول
 عار نإ ناوكداعُإ ناس رم أوناكد
 ظ كيب نزعل 0 | له ذر كو زكر زك جنسها مر

 7 .ةايلايودا وتل ى عبور ممنبلر واكو لابن لضفال
 نال قدمو هاسيعلا و رالل لك توف نإ ؛ رفنو مفانكراض
 ردلوهواي تاق كلل ذل لضم )ال مورنالعل اوله مياجص) مهرداو

3 
3 



 كر لارمإلا لضتفالا راد ل قس سس سيعؤلولا ةئلالوما ماك

 ضرر عناكو مصالي اومإلا ل بر داو نيرا اد
 رهودالا هزبلالذأ شو دسك نعؤا شام هنيالوورزسيؤ كو احس
 اب هور لوحارلإوو تسال الو لسانه ا
 بعمل واجي قنران ماوك نبدأ ناك سف 59 دو لؤنيورار ناك معمار رفرم سان

 لي نايل اجر رىدرساو نإ رساو عقلاوسو كانايزرع
 امو ركاب ىسند_نارعاربو نيرورزملاوناسرتن عارم

 وا نورس رونو دلل ننالالا فس ما طابا باول كلاي. دو نوتردام
 ١ تاماقلل باكر نص يعرب رطل يعزي رهو ليعن دل اعل

 ناكزاورضولا طعام جربلات اع .ضواعر راف اعرب /اناذ
 0000 «رم ايت ضلاكفت زلال يورث ءاا نكح نازبو مسيو نال كسوداوزب مد نون« لا وة: يحسم
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 هه ابار كسلا ان ليعوملا تلم را نعاني
 كلمعاربلف 4 ديول وحسب احالا# ريسأو

 1 ب

 لل واضنإ اذا اسا ولد
-- 7 
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 هزيل هيك ءاعربا منيل هاراكع يملا افوزكو نالاولا
 راغبي عرممدل اني ىوصشم وبا نأ ماكتايودن زمول عدو

 طايل و جاغالمل ةرضإل 1 ها

 مود نيرطبعو مسجد وسهلا مستو سس تورط ع اوشن متسالَو تاكو هولتقت

 انلال/ماولاو مهاوي ملا راو نيالا ومره نزال اسبر رع

 ةبالوركو هي انا ايو شلو زك دوبل | لتثاملو نيولعلا

 الزلناو ا حاس ويسار متم نسمساعلإوإ ندر ملاوي عوهورط د الإ

 عيكس طفالإ ل رئارورمالا واظن لكبر تنل بان ورو هين اكلب
 ملي تساو ملا ضلوقسان يلا |دبئيلشسفالا نيل ا!عوجا |نإ

 .ظ لاول انيس طه نااكاصرزكوملا لضرب لقفل عرع و اطذالل
 كيني الل حنسلا هته قيضرشلا ذ كاذكمللا لز م ةورا

 سمعو دورا ل يع لبا قدي يرام ديباسو نزلي شون
 يم اعيتناولا 0 بوب

راد يقل لاقالا» نال رخو
 7 دولا 

 1 اززقساو فال يل[ مود
 تقدما او ضال نسال فا ار ويوسف تاهو
 مروجي زان اطلز,نللزا كالذد كروس وكل نح

 كو 7 ف ويلا ف اؤورتس او

7 (ّ 

| 
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 جماع ةت,ابوريريثإلاركملا» ,اراف ىاتلات امانه

 اننا ارديرلورلا جاَتظم الر وسان صتنامامو تافلفانس
 م 0 خو أى ناوبؤر سر مخك وز عتناف كادبصناهالازيزل ل سفر انا كرات مالا متسإوزع
 ال1197 بشع ذك اوماعم 20 الإ هوي

 را نلوك "لل ناوهجر فاطر عسا مارب يروه واظفاللتلاماو تهت

 ناإهر نفنا تالا يلوم ىرملارزءولو اردو لضفالا ناكل

 نأ شرحا ارش وطس روما ل ىرجو ناوضر برم طقاذل و نأو ضر

 8سنين مإ شاموا دحا هدعلر ردة ض لد رولا ناونجر نش نو اكل

 تكلا اد نيل انلا نمد ومها ارسال لا الر وراو ثامنا
 هان نر وكرر نسصن >ر ميل اوقلا اع نرسل كد نمد ملل طفلي
 دعص فلو فرص نإولا نلالاغكل ذه بسو رطونمزيزسيدزسا ف
 فل وسو هبنلا نوه يطل ف وتشرب ما تاكواسصخابمجانص ناك

 0 0س سس نانا داعم ]نإ لعو امد دحرصّءىلد ف لع رتبرس

 1 ع مد عالولا معرس حرس شب دال نسراف

 ف الدالا ويزضف اهلا قابلا ةرتزتإب ءراذ بعد لان
 نملك كولا عان ال مولو هدزئجاو طوقلاب اوداكش لك
 0 نرلاماعمسو روت هين سلا نه وايل لو هب حلب

 نير كلل ؤقالط لوو للطب قر ال ]ملف عند
١ 

1 
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 ١س

 ود رز رابادمك ماعم 56 0 ارمالا

 كاداوؤجمتواوكناكاا ايما دالك
 بإب داو لاوجلا غسل لجو كاللج ازور اهنالجوليز معي نوكز

 نارا إإ هرمي حير نرلا ماع سلو نحس إل دك

 ناو موس ذب 1ب,نرلاداعزنو رطل هنيلئلزعبى لل إي

 بيلي رغم د1 كلر فلم :رحيزفيدون دلاداعلصوامل با رمجو

 لوي ام امهّقزض وو نرلا هايل ”'ودسألا 'لزنورانبو بلا

 دشيلقمل زعزدلاد عاف بربع ناسف اءلا زتضحعابقتلاو

 يللا مليعُم رف ردي ميار علا ةيقلق ف وزيلذلاكواونو

 ولما جان فرعون ونيكول زيزتتم
 05 بيروت

 تابوا مب افرض نورامبا نيد قسد
 اًماماوريلاضو وقس جلزمأ هيزانما تاكو ب قرع يداحأ وتو

 ه«لولاملاع | نيام صورو ليعامس) لولا دشورلول هل فيلل ابى رج

 قاع: ةعانس ارقتساو ميياررسموزم.اعاجتيرومزلاكو رغد ل ورا رش

 نادم ترا ايزا دعا هاما مزاكوحادلاء ورسم

 دوس راف ب عاصم ةاوعستن اقلملا لع (قاةب مو كزعو

 النبلللرتتاومارنبإل ف يسرق طايل ط2 قالا اجارق مكماناو
 داك دايما اق لاا موعسهز وييسأو روش ىلا

 : ”اوانوعو شكا كو ةامغ ةيماتو 7 هكبات اجار لن انت وهلسو

 أ ,
 ب

 تسوس سس سسدوو
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 قانون دل داعب انما آنا بوبا نرلا ةءاادذا ؟رادررلا

 محي نول دهن لاصتالل انس وبا ندلاجيرمز علان هزاكؤونالا

 نإاعدالك او قوشخلودوعسمو كاجو فنا مث جازل ا بودأو نب تلم
 هيو دوبإلاوداعذ دهطوهالقو هس ووحأ نوكو دوعن نطلملا نوت

 27 مه امتجا نأكو كيل |رمارب قرهسد ناطللارلوب دوعسم

 يطل لوادر ومو ناسارذزث راسم ناطدبلا نا مهننلا تهز الا
 دوعسمز »و ,شدب قاعلا يرتبو دوس لسا خابل دي الفلا
 كنعد وعسل نانفإلا لود رع ناطلل أن !مدوعسم مزغم اذ قوديفا

 ىلإ ىكإ هداعاورشاع .در مكاو اشر هأرالك جوح ذر ناكو.

 اما زحان سدا ع مث خابلا مف هل زحو بطلا لصزفل مكمل
 و الالف هناا نهرب اضف ضرب اس برص

 م كيل لا سزاطلماعابج و بامكو كزلعو سن تاخدرم : كا داغ

 كليو مايل دوعن اطلملا راك خحزريدوأ دخان يلارضناو
 "انجل متو رتلللاع 0 ا

 لؤلل :وانا حليت و يلا لل صو جر ضومرل خشوم ربو
 كدا نبراس دولي ادد ارز عاعساو ان
 0 راكم ال لسكملان/ زر نر نول اداعزاكو يومنا

 وثداربب اللب يبدل: لولا نيل] نر ءاسولاو ايلا“
 العا وناكو يورم) و نيج ول ايو 277 فن

3 
-1 

 3 تع 2 7
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 54 ا را 8 ار ياا معو نق

 ازال طولا انعام: سون روب دع يخالط اغا واو
 ا "نوف يو كوالا ومنكم اس قد هه ى رباع
 العب ةورفلا ةئلق روب لارين

 الاورام ةنيإل لسا :١ ىاركوجسرالا 2 ايت طوتما و

 كامل ني نؤااطنما انآئاب حدب امد نونو فرفع .انر منيف
 00 اكو دمي
 باله لداع وذاك فانا تاويراعلا
 ١ ه3 ا اونارم ل كراس| حوعسم, اخلذئادرجخ

 ده تسال عال[ ش وز اهمال رعاطاو تاره اكيطوساو
 ناكوزابفلاو كروت صامل ءاوللار شيول ناكل مذ نمل
 ذل ئناننابدع اج لفعا اساء رضيت تال بإ ذر وول ع

 نلوم شأتةئررداضمو ل ظو عبوس لس انلا نأ مغ سو نلوم
 ]رام وملاو تاجعازم رفا هما نأ للقول مجتتفتا مال
 3 هلت انلاز ول ديري فنا دس ]بمد ؛/دوقوا
 »جنط لج دليلا هوصادا لصون رلعو جوس ة زحل مراجع

١ 



 20 'لوللارشمأيلاو .ءاانرانيلعز ندا
 للعالم رن نيويبلاةحأرالا ت ورا اماني كولي

 ل وزنك كس واو منان عاب هرساوماحزاكي دل

 انيإ لولاه انشا و وكمل ال عاسا كوم ا رغم اهؤنوىرلااع لع

 برأ [وىسانلا رن لجو يروتز يور دل ان وعل كولئوزم شي

 هته لقد ةنيللل] ودوعسن طالت, فدشي لك نيو

 لرب واج دإ يو وعس نانو, سب ددسوملا هذيلا بالى نوب

 دل ” اعاوموسو رسؤ ىلا ةزيخلاب اواو ارسانم واير وعنم

 يلا دوعسراسو دوعتسمل انقل داود اسوم عاف دعس زارا

 ل عنان هلا ةاوزب نام اعاوقثاو

 وعم شمل غر ماد كيتا اشو ملا ويل خاو نب )قابلا

 فدواد ناو لالا لاؤشد_معا امل نار ند عسصوب راسم اوسا

 قل 1 خموسدش لاو ارم: قيال ف درس

 كودارؤلز كد [َناَق 0 يا

 :ةنيو رايد رسال 17 ورسام زم كاطللا لوس وئمَو

 هضاو رن اواطو ىىلتفت الوب وهو رشم ع رلجلا

 مدد ودا باكا نعت وبل ضو شنوا
 3 فرندز والخ لمار وعشا رت ملاتلا ٠

2 
(0 

 --ك



 امها ئسضزاكرلو ما ماو سجين يعور ه نسور دسعيبمزقلع
 عي ساير ملا زنقامب ايما مام منوتالئل ا وهو رشا لا: رج

 هون اور جارت نير فوووق جول ابدل ادن
 نينالاوه» ىلا تدل فوم مناحؤ ملا دياودمل مارق
 ضع [ر بدار ومر دوعس بو مسا فز ىلا رعي اد عيإسلا
 سلا ل هؤر ب ج27 ى انلئلواوازهالجر نوع و رجا دنعبب
 بتوجيه :ةدارعب ابل ردم يرسم جوعسئ اطل تق

 #نبضاب نورإلا ل تروهو سد ساريا عنقوفز قنابل رهاع د
 محاواطءاءلق رو اوه د زا وردم سا ناكوز جا وموهتقر تزن

 ناكاسزاؤزنٍ اعمل تي فسايوالا بونك او دب كسعإع
 هحاحر ثرخالا قيقا هدا جوفتاؤ هاند ايداع
 ننال ويداطل ..ونتملاةظو زار لكك جب كو ردال

 يلا داو ره كو غيم ونار نان
 وعم لنا دوز اطل ل )رب دوأ دعاطو ترعس#ز اطليلا الخإ وو
 بنيلاداوؤدؤ قواه حو“ لكلزنو داو الر اسور داما تكا 2

 لان, رلسإ ا ونيصو انيضاعر احذر عسل ونوم ر املا نم

 , يذلا: قامو رلا دايو ازين كاس لك فلو رد وو عو
 ري ا رو ير مم ل ايدول قر نرلاداع مرار ني نارا ميلك اراب د هلاوذؤ

0 
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 ا انوار انيجرلا ن يفد نمله دمئقلا زيف
 رأوا ع نيويعل عءاسيحدم غد لالا و ن هللا يلام اذا

 1 ”ا راو نال قا ميس : اندم علام هيد ودباط ظ ش

 ع وجر بابن طخ يول شكيت ندا داع كم
 ليغاسأ لواط مناينبا نقولا هول واجن: تف حورس اههساو
 ب 0 )مالا يدا هاو ىلعرلطلا ميول تنبه

 الا يكرم ىدضاع اتمالل لن بوز فاض ؤسغ ندا داع

 .انلايف مروي زر صورا د ابد ضو كيل كلم د اعماخ
 ابالي درع ةنسؤ ,دالبزئ ازد عفرلا لكم عودة ناك سهام
 ظ هع ا ورلاز قرعو ى طنا بحاّصو نرالالاثفيإإ هتشاو
 اينما باكير حارق تس اع هو عارم الر اشو ماشل ايللشو هنسلا
 3 اولها ربع م روث علا دساذل غي امالار اكد
 ,راعل ءارنوكافاو «رهان شبا رارد و ارضا كر سو ىب

 نيل قلع زنون راجي ميلا مهم نع خريف مانا ٌةدع اهذخا
 0 ا رز ل اتق مهول ني يرجويرل جل ةزسز 3

 الإ ا ةتالن او ماو او نرمائاوداعم مزعرزولا طبع

 نا هيلا نع اواو عار اءامس بف ؛اوكرو اهوكلس
 0 1 جة دوغ رانالا اكرم عهرلا
 1 و عاطل ام 5 مين مورلا نيران عواد

7 : 93 



 27 اسرأو ازمير اه كعبسنو الصحو 1000 |

 0 و فائلا تنجب غد شرخ نيل نذ (دسركاسل اونا موس
 ناداه رزاكو دوب. عدسيفاشلال لاو راض وتس
 وار ل نور صاير هو |لكرويرسو مهبل 2
 ا 1 لأتماقاد مانعدب نولي الكنوز هايل لوما

 رائباضوم انيدل انبناركو اعل جنم نون ورع وترا رؤس
 1 550 عسا نمو ١01 تلك ءركيوأعق مدر ارثأ ير 5

 ' دضاٌدإ نوئرالم سرصخوب (سلاقاح ذل اوافق

 4 وفم ل ضو ناىنضلا لال زميل عكا كرم ؛
 ان مسجلا آلا و ا |سمل هؤرلا تيلكرا رت يلا"
 رم هاض ساعي امرا كور قو
 8 7 درى ما اقتلوا سخن ع كي نسسوزب رغأ
 نال طرهو رووو ١ سول اش اعلا هن لكنا
 ىل ماكظيعوس سلو هاذ برع دو طاق أر /
 سل ومقال لو تح

 :نفلأو دلصرللز/ر اوي دش ذ فراذ 0
 "تماما ع نا الاكملو وامو هومناطلملا نةواز ليلا ظ

 .مسرلا حو دسةزاطللا افون لإ ىورالو رغارلاوغاوازلامو
 فقرا دوعسفاظاكلر قمإخرسش او ةرثع 3 ا 0

0 

( 

 لل
 4-5 , رمل

 11و 1

 2 يت
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 0 رسام نب مراسم نيا دير 1# ظ

 صور عدو ددرضصطعم ارم زمع مطعما رويرةبكداممدنإ نام

 انام ولا زين اكاد ةناوزم لادن| رشأرا ناكونس مل مل ءاَص

 "بيلا كاحشار بو يلطت وتو كءاذم ا ةوأد كلم اراب

 ايدل الرمل لعست ول اًصيرئنوزملاو 7 نسال ناكالف

 شو ةنسازنوور و راب , يعامل وليقل !درومو كابو

 مي ماو اوي مارش انرْسأر نمرئلكاتمن امس ف (رصارهاطب

 سلم دي ]براك رارنو ل بالؤمل دانون ادهاواموب
 زل رابك ىت نيدو نزلا بايرن لمسك لاوس نم ونسلا نهر قشمو

 / هزاز ثيرقاو ون ادجرما وخيرمون اة شارت طلو لنقوم خءاَص اص

 .مسشرما اياوبرمو:ىلقلان ناد 2 جو مول تضو هدنعن ومان اون اكو

 درر ويلا اجداخ ا أ نبدلا ننكر ساو امل نابتالاذ او

 هلا هذاك كيك رع يد كلم, ءاسناكو
 .ايكدزمنرعلا در ابلا ل صو 56 الرز نرلاداعراس هىتلا ىو

 . امي ساقنإمالا (اها راف ان هيزع كرا اهيل بصنواهمجو ا

 ةملقلابا اوم واضلاتامالا اوياهوجئلتاإع نعل ساو ةيدلا هيلا

 يلو ايلاونَس اد لورا نع اوبلصف مهرسأو ملين 57 اهماولزخ

 لا لاعا مانا ءازيغإأ : أ نول نيم يم لكم ىانلا نلخو ىقعساو

 نيب ا تاو اعراب جرم ناكو نيمار



 ١ انور اطلز انميكدو فايع الزنا 5-5
 ::ححنبلا ولنا ابان قريغ فلعل نر صاشبلو
 ذو ب راو ننلارون هيلا: تاسالا لنغا تكرم 0

 فالف بعامل اللا نارك تو مالا لالا نلاعد نسا نه +
 ةلسداخو قوش ضمن اوس ادوتلا ل ارجو مك 2
 اهمحو نحمد الفن هلا اعراس 220 تا
 كوب اه ابرق ص رم حنا ذاع يجاسن زر داتا عزو
 27 ميرندا لاحورملا كا 3 لادا ”اءامر عسا وروي: زع

 0 ارساوالل نا 4: 7
 ]الو كل ةئرذا لولا ناار خلا لانا عض
 تلا ودلورلا و بزسرت [|مماونوتطن "فرق بزار ع
 0 ناو ومسار وضل هئارصندلالاج
 نائئرإلاهدعب امد نأ“ :البو نك متر هزالبلا اتياعز راو

 "ىعسمناطللانبهصل ناكر امو نيالو نام وشب وياك ةينالاو
 طب سوف ركيرايو ىلا رك كج ذوبان ديو نيالا دان
 فقع اسال نسعو سلطت سحو3 3: هلا نسم نلوم زؤسأو
 سومو ووقاو نوح علل اريبوهامل هرامدلبنذاحاو تلا
 0و نو هارفلا لعل رداع كاسم : نان فورم
 رت :زموخو رياولزاو نانو عيسس لجرش يال 6



 2سم انكلاو ء هل[ لصيملا بز مولعلا هب امانغان أكو مد رادحكرفر 7

 كلا قليلا ه رول و لو ملهم أو لاوعالاب لوما زي غوريرقللا

 ”امصلا/ل دش عا و نإ ولا لونا كرما ,ددرإلويتكف دباعا لعصر ذ امن
 جرم اهنانودارخل يرخضإلا دوو را بيزعؤ قس اعلا بائاننت

 قالا ورقم عوولٍقنحز كومار اجتاز رمل ننال راحو

 "فتح انفر نولا اتش انو بابن لبن نحف كرولا
 انصايرايف كرا و 1 ضل نك حسيإو مىوبع
 «قالرزذلا هنهابشاتو ىل سوم مارا قرد ىو مو ركل

 ١ يوت ناكوكرلارررلا اهيإ دف 2 اسد

 ' + :تجابؤو ناورلل ةايحيف تار نإ نع ن لطف اس يدار ضم

 200 اوم كرت ماب يردوا | نملأل اكس ةاروأ [روُس 01

 لما ماظل لكبزم ملا و ملزم امو عام اس ورب لعالم ليلا
 قو رانل انو لوال/نابرلا 2من اكاع اب يح وسوبب ياما

 ينمي ناطسد معو لعت ايلا نعت لوني ارتعالا يدنا ْ

 فيدل اي جرتلازم اهرلا يك نيرل اداعوش ملا هلش و هبامهو ننال

 ا انالارباسو 2012 مودل كرو 5 اصخرول

 ' لشي لاه اجو (ىلكلزف هولا اماو هازل ايفر عملا دبي تاكل
 1 1 ,ليعتشو زد حولا وشومؤ ل صرملاب هسان لشرب اع
 ل قوطلاوك نود ايران نزل أى لا ردع



 . رقيب ليولاةوكولا العا بلا تيلاارمإ يقاا يدم جلا دليلا نا
 ظ رج إتفر "1 نالجاى »| سخانما ضب حن سدح يال يود مود

 ١ قنا الرا بارت جرخا كفيك ز تملا داعم اغا
 بلا اواناو 000 ودلك قجاف لن للرابلا دنع نع
 هكتارا وهو نكن الد دعا مهل لم اليم

 اياعولا ةريبتو كول عيلان انك 4 ل
 نواعر حاصلا 2 (لشراو نمل اداب عصب اولِسوراسال
 هاجر دبامعو نمر نمار نإ لي اضودبلاةزيلا الشق
 دلو يوربلا وبلا ردم د يي رسايل ةلاةؤوكذوبلا

 ناكر للا اموكز نيزتللادعا ااا نم دجاج

 رسل الو داق يقولك مملاو.وطناكو ف
 هلع دزجعاجر هلا ذخاواب وارسل ارينا للا :

 مك اهرلادعرر دنا وإ نيا بعو يكد نسل يور نفلاون
 "ودلع نزإوطولا لد نالا ضن كالا دبع يجيكيوإل يف دانضد

 3 اصعلا ناز رز ةروااه وعش موةىدوولا تاكئولل بجاص.
 للا, اصلا كلذ ,ناكؤماقنو * مربطلو انامل سانلا تكا“
 لسجل عازلا هج كدر ع كريز # و

 هلشلا لان زيوا تكلا كرفيوم ل* 900 زول طب
 :لئحإ نيك نسأل ففاو تسلا 4 اعلا
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 ديت اجود نيم دفزم .6« اهب تزاقتو ىلكى لعل اول»

 ل, را داعر صخر ايانزقتو ناماراو يدحا مس كارمن

 . هدايا دنقلا قنرراس متل لهو لتتم وربعج
 راج هسرلا بس ايلتس كأراقي ردب ب لاقت |'< ب كلامزيلع
 امس جاك اضيا اهمحيرعتز عسرح واكو شو كف ىلا يع
 كسا واسر اريج نلت هلز امك نعل اليو يرنشملاىدّرلا

 مدس ع لون نب عاصناكيرلا '
 انو ترا ماو للبنك ديئولا ميجوسلغن ايو وضخ ىلع
 5 ”درهشاو لازم هرج اعيان ناسح جرت ليت م هاج عجرم احن

 . إم و ماش مولنةو علب امنم معاج لعبيوف و وحج ىلق لزانم

 ”منزعاو سلايل لن عاضفو وسلة ويرعو ليلا هسا فشار
 . عربوصلان سحر ملاداعن اكو يس وسوتةتيلا ةباضال كفيك رع

 500 اههماهو لصرما ول ن أكو انمطع ال قؤوف نييلا علب زوللارسا

 وهوة ياكريم ل رحاععالات اكو اع هنن اكو نسشدالَح اغلا
 جون تالف نل و ناكي يلق الو ىهي اليكي وىلاو معفصتخ

 ١ ظفار انو قم |نثسسوفو لاذ اهوا كن عار صاح

 . تروق زهئلاووعن لن ازم مرر نالسمل بلا كلمني اكد
 . تابوا بع صول | لبجركام اناا له سيجا وتر ةلمول

 عاج وبي نانو نال سا راس املا عامسو



 ومر لالالا زيعداح نءاادبلول ور 9797 ا

 0000 لبا ىل اما اهزلمةرغتساو ضلال[ فيزو سرين
 هوفر ل يزاغ للمس الددو له بكور لولا لراس كسلا
 ةنداح لاقت الاوز يمرد يزن لاشك عتساو للا هيلع
 دالب با ححاصر _ نيلا/ وتل حنا كح ذ هبامك قمرا نانا
 انالارنكو توقرمأ و هلوماءن ص ضيربلاب عاترار يوم مج جرم رنا
 ئ هلا ونوهخ سيث عفا صخر ابرج نييرلو فال نعل
 كلاين ينيج طلسبلا هالبلاا و مضدالنامالاوناكل كيرا
 كولر دج قدا نيل وح اهماصو اهمعو نيتي زوز يد
 نكمطول كو مزبا ندلا نوعان كتر ياا وكلم ناكل
 ضر نأ لاس ناملالا تكل هلزفو نس عار” بيلوالا ند اهب
 كلارك ور تضر صل ا رحاصيزاعنيلا فيت الساد
 كلذ ترو سئ الز نولي هرم يدل يون وحاضر اوماقلا+
 00 لرس ماثلا عرقا كرت الس جرد مانعا 3
 كرون يملا داوم نمدرفتوحو ليهتلاب بعل در اما د هناملالل امتع اا
 حل طز ابحت راب نلف زن ارسو الط داعيو ننسي زع
 مولا, ودرج نيل, ود قا اكد نا نج+ ضواولا ضو 8

 عا ةزساو معاج ماو عونا زاد ملا ل: اقااب
 ؟داكانريدو ليتل ص عراغق لا فيسهأ يام ظ
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 مسلا زيف دا ل 22 '
 ل ريقي حلو ابيلاوحا بوبا نونه يراو نر! روز

 ف ءارنه اسر مرض ف اصمز للا زعو م ونب رشق قو لعل

 مبا[ رجو نيرو عر انس تلخو ثزتشاالعن بل همنا
 لادا يراظزر لا بسيون سلا هك ضني قاع ذوركك
 ْ كملي وس اكوزجالا يداحت أوأ قداح - سرس لكلا خاض 55 و

 5 2 ابو قلخورب مويس لوسو عروش عبر اكوام «ىريعو ارب ْ

 بذل و ةوناواب ال سكول وسد متديرت نسحأو 7 نيلا,وثبع

 ظ
| 
ْ 
| 

 1 ريكا أماعط هيدا ركرجل عصف امرك كرما ندلا فيد اكو كئاَغ
 دواابالا أ رالراد نالاراد دبور م قينعلا سأل رمل اوه
 ١ تازيالابامصادبأرتفا كاد محام مكر تعلو اسواَذ

 00 كيوم :/نيدو دوم نرلاب طق ؤحا ناكيراعؤملاضس فوتو

 هال كوع مالو ماوفعز لا نزور ول نرلالاجونت اقلصملاب

 قزف لرالون ولا يسيل ىال ميطرعاط و كملنا ودًاملحو

 كوت نيدلأ سووا ناكوك دراعه سحاص كن اًيرَُسي |نون داخل

 دل طماط اف وزو نييلاطئدإوا مايفد امنل وحل ازشتامرقو

 كرات اطلت )!شاجوقنملا نشف اظلاري لوو كياعلا

 شاين انو رص عرداًصاكولول رمز اتت كلنب سفلي اناا يع
 نيفادا دم 6 سونغ اكو مهر سنجالا مسرع

 اس ا ا 25 2

 مدر 5-7
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 غ 7 1

 او فلو لعل 2 8 يدوم ش

 سيو #"انملاول لاو رش : 3

 0 نر أذ را 1 اال
 ِ 1 ياما ا نات ادري
 4 1 0000 مدن تلح 8 ع: م3 ا وكدا زال ,نعلا .

 5 يي



 ىلا قاهذ مد 59 72 ولآ لو ادع مي داوخد ىوبانين نيب ناسارخا *

 منال بنا ارحم ارفاط وهاد بع اب وسوم نانيري لاو سا

 نازصاب تجسس لاتلاو فاق شراي لاسر انناو ىابعلاةيؤمدنمل

 فول هوو ناؤتبا رسوم والان ووو ّرديو ناسرهس اهات

 باف وبرأو جرت يلج, دبحانلا ناساو مارين إيلا حلنلا لدم
 قلاش دا ضاشلا وتقر اي هنسلا ونه ليو اطلا [:ةول
 نوفا بج لاابسلاس اتغ ةرورمورقت اكواعلار رجلا رسوما نول طمادل
 ادت اكورتر انوع امور اليل جاو صلب ل اد ىوصلار يلو نتايعل
 الويازر نر يئازكلا روفشو مماسا ل دولا يؤسماشلاو

 راد انمارربمل مماسا زين قلن دؤونو لف راما لق
 كيا! لن صامردازطول انف لولا هرم اسلعو صليل هل اكونت.
 الا ظيوطعيا نبا او سابع اوصف كساب ]تسر اغلا نأ نول مب
 ظ اا الرو ووص مداح وعزل او ف هالصو تيبال

 0س ميكإف تلا رهان عبلط وزد اطل مالوش راهن
 اسلاك ملتقو ليرتجو فسولامإ ل اهب رئاطلا نوي تا ملقم وا
 نار عناق رروكرلا سابع يكرجان وز لئلا زي املا :الْخآَو
 هر تالا زل دعو تك عرار جن ينوتقؤل هلو هي لق ميزو ابيع انو لا نين رمل ابا هسإ مدرب اهل روحا هانسرو ام
 هللا بق اتاو امر زم امرء ابوح وس انلا,ل
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 ا فنفح نشيد كنب فد
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 دال لشق ران 2ظ)0770أ11 ]1 ] ] ]11

 ا د اهلا

 اعنا اناو زاخو لعب بديلا حك 5:

 .ةزجا انه نولارمجو ل: ىببلاوو سكت لجل باجاو نددرلاركا
 ديرو اود رحل ارجو نابنلا بردو ايئارتسردقوحلف

 وو زمطن 5 نلارخو ناطدبلا ٌقوسو نالا تاموويالتلا

 بوو الاوزالانبن جو ىاشلا ب وما نيوهعدا رن يف مينا هن
 هدزعر اكذب اجالاو رمل سم ةردملل) لضاز مدمر حاشا ردالا تا
 هنا لو نشؤتلاع ورم نلاب لزا )اكو ةئانكو نتولطا فو لَ لا ولال اولا رت هيزدو سيرسل داردق
 3 او |[نمحو صقور للف هاا, تيري ريوق م انما كذ ازتاك
 اقف ادرس الاييسنج يلا رو ايلا :دالبلا نشات عد يل اكاد
 طداعاو واولابككرأرب نيقتملا مالا كلر رنا
 نارا 'ا نود مالا ديلا حرس الاسري جزل

 لاا ايبا ع كفار رالا تاو لا قرا يدب
 0 انهملن اوصيك اس صا زكر
 يو '9/ةبزولاب ناكم كر ندرك تدل ردا صعس كرد مل ارارلا روي
 نيام زس وبا هني تاكدها»+ نم باع «لموامرلا

 ١ن

 5 011 را اس 2: ْئئأآ

 و



 ص520 نر ابار

 | ةءبطوارزؤب لامر ساويرس مجازي اونو
 رودملرب قنا اذإ نوع سيف كبوغقماو وعاوز زم
 رنستارا لب ةيترتس ارسم, ئاربطظ شيره 55 : يدوب هل

 قزم الر هممت نول طم ام ىلا ناو باعت او لجون
 ! فاسو هليرتلاوف مرن صخ 0
 0 موملا روس ماسح رئازنزوعيل اًوفرشوو (يلخر امايلزلا

 ُ 520 ازا المن اكله ناكماريؤ كي انرضلارلريولا

 كارلا ناد صرحا لعراظلمالجا ع يرش و زيغساو ىلكز ناططر لا
 بيق دازالاناسلاج ولو :ساواخ دواء ةاعرش اكو

 ني كويتف دست توي نورشلل سو طربا حالو نموا
 بالانام اع رشم 09 :

 *ايضرأذفننولاوار لأ ءلوق امد وط هر موي د طرضءاجافوثلاو
 اهاوو /ةدهيتسمت ادب لاول انو الم "اننا

 ءأسل ان رارلااجلود انا تابرشو ,ىلول اقر يلا مسا لاو ءام ابشاوو

 للان هو مالا ىما وة لاهل تعج مهوح ل صدرك نايات الد
 ف قر دسأو و .ىرت ادلقو+ اناس يلو وجيكق ون » هال 'انح

 ترون شرإا تنزاال لاو م اس ا مرو مف يرو ع طفحتاو
 قتال نراس الل م 00 است اكو نم مخ



١ 

 ءابدادو لولا 50 ءرنزهرغ اعلا ءابانتونومجمم كيوت

 لو را نسف نيا براي ونامل ربت الان اكو

 :!نوارولا مزرشاحو ليوادملا رطل واو طكوونلا ناطلسرماؤريامهتو

 امامه زاطاس م عزلملا| انايديكن رس تبلد نزلا نعت ناروتو

 بوني كار اهميث دنا لابو ارتمال عض كي ومد ظ
 اهءاكىرلارقنونوبنس ملرارلابهنسلا ن ىوييلتلا ضحال شوال وأ نول
 دس جر مصاو انلل موعدا عد ةزلو تحرم ناكر ف !صاصز امرا( هن

 اف واوا لع: أدلا نام ةلزازلاتاجودادذ.

 :عالف وبا تانغ ومين اصحارلا قشر سوس حامل

 ب ادلب ىرطف ب يوزع ور 7 0 نهود راؤول

 جيتا نيل ونت موكا ناسلل قر ثابلا نم جالت
 مايزال لتقل اسما رب ضو لور بكلا باب وتلا لمان وشلل
 : هيالانج ىرهعئاةايوو الضر انوباعلا رالااب 000

 لام الايواء ود ارريصن اكد ناموساب الا باكر مر يريجا دب
 نام .لامركيوندسلا هذا ضو نقاتتآل منسم خد

 العنا تإ لل : لوم دعشزمو سم ناووزعان ملتي اناس

 *. ... هرالوع هاشاحإ او مضر للالا او: ثيعلازء ل دع يو

 لايك ا ينال« كفرا نيل لا هر انرال د
 شيفا الواو رعلا نواف هنؤلد او كرإل جي فرط

3 



 اريعلزب هي م عياتتنسينلحد



 ةدنطاوتتعو ا 1
 ا 102398:

 تايب رابدتازيررادوؤولا نمناويويزعاتضو

 ل اكو د البلا عب دراسلا باص لاومالا لذ ناكودعن وكب

 06 ملون يفوأ انو رنس ال قات 2 لينا نال ذياب

 رولا بودامو سوكواص كديدلو ماريد اد ديافلا ا نايف شبا
 5 هىنيتلازززنموبا نعام بلاطوباممف جر اذاورلد يان نال
 فهيا مهريعوماساو او هريبظمرل ولا بارد يدار
 لدية نامل لوبا ليهؤ كرر نالبلا و هذ دأمدكونامجو لس
 2م يرلع مالا سو قالا كر ريد الط تار اغلا ىلاوبا رطاصلا كرما

 ميم كاين تبرع ني لارا ءاروهو لتر صالاةمعدإع

 ا .و(باهقييالطاللا/«نأو ونه وم اعلا لعن او تب الرحاب

 و ااطتامول دامل[تنلقهلوق كرا ولا لك" ر تايلوينادصاملا

 ؛ ديلا مروع لال عاصم ناكوةدارنولا يعم نير لداعلا نبا

 ٍئيرتلاورفلا اللي اسدغو ,مسضرلا نأ ند ناالا هاج“
 رطزلاوزجالا ىلإ سو 4 هفولإ وتلا ناب لع
 رس دره ملاو ىلا اسر ثاييس <“ ناكل رتل نطل

 جاجا لبو ص جلل ءاورك عباس 2+ فذ 3و

 انجري و < ناكؤلذالان لاق صولا دعب ف اوطلا اعرضغل دودو
 كولا /هلاابا جيلا 2س انا مارحا اسوم الالي السا 0

 يطل والحروف ا اللام اردانييلاب ليسا داذا أشإَفاف

 لكد



 هع

 انبي كتو-تام مل فقلوأبب نانا اور
 ها يعرف لقاك ن رضوان مار- اكس
 1 ل ماعملارف سوات | دركذ اير شفب اع اع

 كرز مال لياصلام دعو انسناكو يولعلا مدنا نيرا ديضاعلا سؤاشن
 الكير ارولا دج صانمل 7 رئيسا هالو تتاكد ززتملا هلاطدو ]وع
 تر رواش دوم ملاهي فاش جريان لواغلامثبأ يصوأ اصلا ءّزخ

 واس لرلاب وا ابار هيبإ نم مد فلاخةرارولا حاصلا نمل واعلا
 10011117 ل اعلا ريل داعلا كورسا .راسو عب

 كيرزخ 0 ملفا مصتل ا يدشااسإ كايرو لداتلاوفو
 ةشيولا و نناقإ# ىيملاباتلد طولت اهيا نيود ءاعلوم اوعيتفق
 ماليا وامون كانا رول فطس رع ركتلاذ خرم و
 0-2-3 هيو ساو » ا تيبيلا اذريوتصؤخ
 ناَماعومم 34 ”ماكرملا نأ مد دوو كرو ىييلاوءانعل و ضويفلاب

 ماشلا اك يواط م زءئاق واش اهىودو ناصري ةرارولا جوا
 نارعلاار داس ئذكو نق هر ولا ذمماعرصركم القلب دؤتس

 مل ودا تعردوتةببلا اذه لورا[ رففتعقا البلا ٠٠
 يبت ةنس جود تلا رقتلاو رمان نوفل تر واشنال

 ران بولا لي ذا 2 1 0 0و ناار وير

 لوا يزول ماحب فم اب راه للان يد او 31

5-5 

٠ 



 1 وس سس

 ع هاعانا افرح قرتر دق ظلوا كلئمللر و و هدوتساو نلوم

 ١ ) وعون مهد وورلد لإ 0

 سل يخلو ا كولمل ارضاعلا و قرار فالررواشدانلؤذ شقت سلا اوقوزع

 . هيا نهرخو هوا ولا ةيرسواشيرةساو ماهدد نيو تنس لوالا يراه
 | : اهني نب لو ََك 1و واش روع هنملا در غبجر لمس لال

 0 مولع .دويساو واش لف بترا فلا !طواو يلادساراس
 0 1 م يجاوز راض دالابلا موو سنرلا درسا

 ١ اكرملو 3 ماو كرس وقل ”ليورب# ! دال ةطمراسلل م 0

 ا ادا سوؤكسلاننج من دل يخل انو رسل ىو اولسارق
 ا نهد و نولاملا نوذاولا ىلع بانل ب يترك جولو نال ام املا
 | يالا حئرلا غسيل سا ذو اهات نو نابي سسيؤعا وسلا
 كنز موزاوو طحالاد مضر بوالين سوهو

 كروت ملاقوكنهلا جييدوجتولا ف الو تا موا( فلام
 فو رفا ومو فسوب با لوسيا ماو الا ذل طعنا فاد«
 نال ولت ولاجوهددتاعوددلم دعو قَسأو نيل
 5 تكسر بك ومالا ةساسلازصيعارلادبر وس هراحن اكو وء شو نس
 0 هيوقيو نرلارما طر اكوريؤصالبنرلا اع
 5 117 ىلرلا حو ليز مموع م ولصلا ركع أر نم
 كلا هلام فقر , لوصالا فب يفرش نوطلوأ مدد 3
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 2 ات 58 م 20



 م0171 010017
 1 6# ذو اوغلو كلذ علق ن لا ولهما ووصول اسي معسل
 لا وا هل دلال ناز ابوطقخ يركن اسا لزعف جيلا دواس
 ظ صقور كيلا ءونراسو فوق مولع ضقوو ديلان لإ روك نحاذ
 كن هذ ربامونيضو فرن ]د منازل طلع
 52 اسرع لااطيطاو مس لعنوان 5
 ةزاكو ركل حنرنلا ياو تول /ونمجرصسبا عرتلاو فول رول ود
 كربلا انيغيزللنبنمرمي راو لاا يماص ودل تمالع
 00000 ايد األ لهذي !ريكاينل
 / لو نعل زسأو تن رت ننمو غزا ويت او

 + نرلأ_ن طق 1111111111 نرلا لايف
 يوفر اكو ل اوبن امن لال ن دوق ظ

 با اءسواملا لال احرفاكرَه ناكو نضوةناعدنسؤ_ ندا طق
 هيي كاورلا يرسل التسالي همام كوي
 راني ايو طخ سوس نما بم ياو اودي امش متقن
 ماي روصر لا. بلغ واصلا دا وري طلصلا يتوق دلير اب
 ظ ليا فضرب رن فويل قف س قرش دشناو خر

 : فيو“ .لاراو يرداولانو:يلع ملا هيىعف يدازلا نعم:
 مدام وقو »هكون انستا طاب ديب



 زول رسل رعب ا لزم هوب درطع نورس
 دادزب يوجين ورك سايل باعة لوول نونو هيكل اج
 ماس نانروأ لعودبلا دلالعو تاهو سلع زلاد علا ىرلاوفو
 ْ 2 1 يعجل مرياعإ ا فاملا

 ظ 0 ا
 : امانيإ وز اىنسإلا و بساصدلإ ءلاص كو رار توباوتانلاواتغوورب يخ

 0 اهون سيح ير لكَ اَماَم اير لع هيسرافلاب

 ءاضو نوزع ”!هموعامنلا نعي ا سقو زن نيىلا تاو و5

 دعني حر كفل ملون نجفدب لإ را دلال ولو نيدلاديما داع

 ا طاووس وزال وساد رمم اياب صرف راف

 تاو وللا رقاد يملا هول كورلا ءراسو مجد

 : راسا هوس اوورأل دال يلع فقرلمدومارن اوباما كرا | 1

 لرداقو بويا قنسوب جإلصاح أ نا ابد لمت ابالسو ةهيريويكمالا

 ثب.رزكسإلانيلاولصاو رصاحو غينلاو وص عيتجا ذر سلا وحال
 هيرو نواعم يعمل ارناف وكوت اضر وي نال دم

 بفمتؤيب ركل دوبملا ميئوماغلا الدو دوعثو بروما لا ص

 00 يروا طزم
 راو



 0 8 1 ميم ايوعملا وبا

 فيارتلادلو طرديا رشن سوبا! .وامإل +لط فاس ترم امر
 نام بارنالا باكو دز دس عزاموداد خيتي ذاب لشن
 نيالا ري دالا نيكول علو اولا ت يدوب
 ”لطاودورل يق مالو .اناوعدب 1 دولار 0

 ولا هل
 دلووفان ايزل ناديع ىرلئاو ردا انه هاي ناقدإلوأ 3
 9 دل ردا ةذاو تاكو: تلال عر دلل عنب :ةيناففو عدونا
 انهما نو يلا هوما هناك رو تنمي

 برا ادسا للملَو رارخو ناني راس ناغل

 ميسينوبالا ملورلاربا وه ويدل 2 ةدللم ف وابا رض وُ
 ,ننرلارساراسلول ا بن, قديلمضد نانو عرار نيا هيل اوعتج

 اللازمه كنج بدهن وللا كاسلا سو رمنزلب دالي ال

 لم نمر الاه مجداو والا



 رامز شاعر اولا مزار الو 0
 ة اقل طل اوبسالامابلفارءاو رنا اهكلمزانم|ووؤرصمتنيدهرو امسي قرحاق
 ثنوتسب نيلاروفوإ نيل د ماعلا لساذامو يسعد دف افرع نإ سيوف

 م ل ا .لسرأو !

 ةوارطوم حولا لا 0 ةماعلا ملاسورايدنلا لم
 . هير انبد لايم روويالعا بلال يقوي رس ءراسلا نرلارموذ

 ياا هسارا هلع 0
 ظ تالا مدر نبدلا.لصومنبلارون 3 بح |نسركلعموباننيلقسو

 لبا بلاعب ناوضو ناتي سايفون رلاالصركو تيب
 : يصصرأ, رت جتلاوحر صفكات برادا ل دزيرضواينلا اوجلعد

 ايا اوبال ضووارب رحلته ايو و مهدال نفل مراهتغأ اع

 . مل يللا باش جاعو بل للعودضاعلاب تاو زجل نر عباس
 عنك كرت لاق ريواشو يشوفوا مادالاو كعمل بكرجاد

 الكر مواش اكف كاد نمدمل مالا نافاول ارتريا رونا
 ينل ١ ينافي جيك بدي و تداردب ظ

 5 اود أري ولو نمد هينا لكم نع 4من 1
 قفل فانا جاوزت لذ وااو ست يزام مخ

 يكل راوو هيو دجله هي نرلا لص( ذاع

 4 تادف داماخروكو نر ق سواي قتاووهع»ابف





 ارزقت سكانر ل 7 00 ئراشلار دال اوف
 ثواقز نيل اناكا راع مميب ل اًنرَيلَوَخ حو قتل
 كلك: 5 : # لاذ 8ك: ة برب نمحرل "رمال
 اك فص للؤا اكقرفتلا لذ هاراقا ويشتمل !انفاو
 .لاحل وكول« اوفا تلج هانا عزانم ارتد ردلاوسإ ضي |

 كورا مزمإل قظواجنئنوزيلاو بانل الانبا م ديو تو هب ٠
 هبوباذ اواو مايا نعني و
 *شرا رماد كالازث املصاوربنالا لإ ودولي نص د اش [نبا

 ا ركب لكن لكسز
 دبوس دكا 0 ا م



 ترد بس فنيا زلت

 ابلوستنا ف ىط ا تاتسدم 17

 لانا 0 هوب !تلشيم 537
 00 5 دامرع هنآلا ها يفوتو التو حارب نر مل
 ابو ناكو يذاسست ب .زنادخارزن فيوجن هر جالس ناكوأو قو
 11111110 كي

 تاع أمي تمعاول هاف د .رامف مينا سهم وب ًانوتيكلدا
 وسر لتؤلارونل لاق ب (ةاظاالامويرر كدت اةرواغا الا
 تاعي كس نو |نماإونلا فرم يلياوأن داون 0
 فوز مر | كج ترلابوانعااناف زيكا موالغاف تاس"
 كراك جيربم ىلا هزار بالو وركسلا اعمووتلا يريم تاجرا وت االع ههندارلألا لوزا كافالي صحب وبا نا
 راكع بطلا دعا صن! نيسووهنلالاسس يا كيتو يدرادل
 كلر اىل الر ا نيرالابهجلصل انهو يضراإ ةورجن ل !باشي
 عي ن اكد فورويل لايقل لا ياو ةرازؤلا هر
 با جيمي لاما ةسرلل لروسيا ونا ندادال
 انا هيلال نوط لزعي وعدك ا < نسب



 رد 7 :اراركذو هذ هب فيما رابدل انارمالا هفاكو

 515 نرلاوق 0 هآبأ 4 و













 7 3 امي 5

 سد لأ ولم فورم اوهو ىدمل رمد
 .٠ 5 1١



 - 2 ., 7-5 ظ

 يبا رود دا 0 0
 :اريصيملا هزيل طعس يلام ذهن د

ْ 5 8 24 

 2 2 موري م :
 ا 1 3 نا 53 .ريسا ايان اكو تاعي.

 اي ررساوايالسو فدع ظ
 ١ 0 ْ ١ - هج 0 يا

 ةيراماطم از لانا هلايعاع - 0
 هالو ءراماؤدسل نوفل روت :اقؤبرصملا 0

3 | 2 
0 

1 

28 
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 راسا 7 8 افا ةقالالف م
 ظ كا  مماعح عقنمد
 1 نوي ةتتت] جر دوام
 .ئ ؛اقاانتسمالاةرعلاراشادذغا مقل كذب اوفانلةح

 35 م ناوا ةنررذ كو ناز لذ ا فاك
 ١ سس دف ش ْ ض

 / هع 9| لموسم يزل 2 ظ ابو هأ ادن قرأ رسول
 اا ١ هد هج



 1 م 0 املا ود

 : ب شنق نول

 لوبو 5 مااا 0

20 2 + 

 3 1 0 ترضو 17 واللا ماو

 الاربع اهبعز دوما رشم كودو دو السلا كذا اوبدتل وتلا . ١

 راما هلل تلال نأ وويبتابالو :قلاوأ كتيرا

 2 تاميق انا نويدعنرلا لكن وإ وو



 ير ييتسسا 10 0



 اهبل خلل كور ةىلتلا شاي هيلا 7 ل

 ١ دال كيو دربجإ سو الفدإ]خأ هاحيئلك . ]

 ع 3 بوو وو د دووود» جد حب 7 هدوم وصوب كج +2 1 توي
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