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 مامالل ميبحبلا ج 5-000
 ' مالعر يكبسلاب ف ءعم ا مالعلا

 نيهاراربالا حر ىاعت

 7 لا
 فذ © م و
 مسيوم بكت لإ مرح ا

.| 



 رخل
 اليدرلا سل دحلا م ىزلا نعرلا نبا

 - هلا دضالب دحالا هكر أ الب يديألا ةعاق
 لطافلا يبو 0 لاك الب ىعلا هيد اع د

 الب هاقلا ةايطي اع ماهضعي نعم الد

 0 (يالا هات زل رو قيم

  نمرعل هرب دتب رومالا ياو ةر دقي روهدلا
 00 دلع ل عكيحل نم هين اخد هده. |
 سالو هو اضخ عي « واعد ن هد

 طخوم اب و همك ملص اضن ام هدجا هى اعد
 1008-2-2 ورح الد اعنالو مي التي ال ءدب زدت

 ما هأبنحا ى لا مءلوسرد دأعطصا ا يىدلا هديع دّهُح

 ظ ف ةيعع) اديصورل| لعد نيلسملا ديسو نِيِيِنلا
 ريللو هن | نيك رصقرقف دعي اه اثرا ما
 2006 ال 1 ينم ىلا يلا
 نير مدادبع | ايمالعل ا حولا ماهالا لجرلا بسلا
 ات داعر هنا تبايذ ععلا اب يحيا تسحلا

 يك هيرو يدتنملا مئه زيفمس مسلع ضيرفل 6
 وصقل( ماع ءتيفعتساو لك يف ممل |ترنتعاف ىحتسنلا
 ] :لبصكاوصو نعيروصحف هرم لا نه مجرد جول نع
 ةدبوع]فغو تاهلا نمر ضرن ير نو ءبقنملا ده

َ 
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 تهساصإع ىحافازلاو 700000 داغر كورلا
 واكل زا هتحاح ءاض هل فلكتن انا ب او ىلاىن هيلا
 5 ةيح نيتلع نيا يمنا نابل لك معقل لك فاه رجلان لوط اك نمل هن نكن ع
 ريميل وهب كيم دب سكه نعل ىف ! ملا بهركقفمتوتلا
 هانز عال ماد اه ديعلا توك ىاقت 50
 ىضنرهدةراوصلا ينظف وي نا مظعلا كرعلا ب سم لكلا مهلا
 "اعجز مامالا لاق باه ع هيررإ تارقلا ةوعلا سهول
 الناعت اشي سرح ركدم لااقملا خفتسام لوا

 ا اح ٠_عناام لعرم ديلا
 مهزلسإلا هد ىناع !اساو مىب ةولصلامت
 0 ل هبل سوس مهن ام ريح
 ءئشلا تفس ازاَوي يوت د .ةنفن يا جفنس هل ىت

 1ك سلا هاهم نمد و تاتباذا تقف
 اديك نير لرعف دحاو انععلوّملاولاقملاد ا

 ا اضيإ معب
 م مالا ل

 لس حا لعاستلاوهدح او ء انت لكن عج عقتر | ىلاعتد
 مكاو اام اعءانثلا_وهزسلا و كيلا نسحب ل ناد ل اعما
 فص رحإ وعما ليقود هند معادخا |رثن اسح | يه
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 وبلا ادب اناو قا غتتسالاٍ رمل ىلإ يف ماللا و فلالا تلخ دد

 لاعتلا باننكبا ءتنقالا ا دحا ثييينعمل دن! يدب ارخار
 دّجنو| دبي | الاكل كم هاد ة الضإ (هيلع مام قاتلا د

 ”مذ منو يي ياا ولكي ل ىف دن اليقو م دجى سلا
 يه ءلابجرعبلا باقل ةوهو ابلاب بيكي و رعصئمجرعل ١ و

 0مل اع دالاع تلو لا

 ابا مولصلا ثيمسو خد بملك كيا لص

 تنير امعسالا : هللا ادمو ميخل اريلا نم هولصلاو ميلعم ٠
 للاعت

 ملاءاس [ضه دميكلا م هلل اد اعببلا» عاضتلا سوما

 السلايم نط اي تايالاو_م الإ م الخ مالسالا»
 الك جينان ىلا دا تاما ت ا ا

 ظ لاصخة:كلدب م السل اد ةولصلا يبلع انيبس ىسو 'لم

 اة انقوقشم ماب لات دال مضعب لاق ل
 : «.نعرلا صن يراصضنالا تب ان نيا ن اسح لو

 هديئارهو ءوحرس علا دك #4 ملججل ههنا شرل قش د

 ملا ناى اثرا رجر وق اضل ار اشخ | ريعصو تعب ةيايطسم
 "يفعل مذ هريعو يه ر الار اتحار بلطم او نب وئاه وني

 "اب العلامش !نوعو لا اولخ د ١ ى اهت لاق [إك همالا هبط

 | 017781 | هاو قززحجلا لق من دعا(

 مك



 0 يوب لاما ا اجا 01 ا نعاس ظ 0 ظ 2
 توبلوصإلا رو رعف مكسل 2 و ةئبحك تلالد نم وه لبق
 ظ ظ ملوح و منع ىكورو ه اع ضِإِْسَو

 ,نرايالا نم انييعوتامذ «دتاعزلا انل ناك اسد
 نمررل امم دل صواب ن مامالإب و ههزع
 نع د ديعلا لام ى ولو ميك * يشاع طحلا ناباطع
 (لعلا مرتع بف اس دق ١ .ضصوصخ ٍمعلإ اذه ت5
 ايش املا و الحلا يفد ييبم العم ,قمما مامالاو كدلسملا بطل ص ملا ه تاببلا ةريضتلاا من ايالاو أد دهتجاد نصت, ثاني دو دح | ء وعم نوعم او مئاخالا علك دحوب د اكد ل قتح ضرلا ف ١ َنَقُفَي مح لوا هناي
 هلارا راث "نبا بي لور [ فيرا قب يمرقتلا مب سد
 نوم نع لا ذر يزد صل | ركب الابن اكن اك م سانا كا هل اسرلا ل شكيو حسو ريلع ريل اص رقلا لوتس ' ىول اين اك اكو ة نس قرثعى رح | نباوه ةةْيبدملا اق وريلع مل لص . يللا مرُكنهلادبعوبا لاقي ف ريوسوبا !تينك هب ىذا
 دس رن دملان دب نت ام د بيدوعحشم ا معيسلا) منيهم ا ءابتد حارب س نءا جراح ه لوو همع للا ضررعل هدعل
 كوونلار 1, الخ رضو لاوكالا ها لعا ده تاعدرا مسح



 مااحا ظ
 هاف زم/لف اعىلاا ذه ل نع

 رد

 : جل نب ناهس يدعو صو ةناغللاو ءامسالا تباقنق .

 | ووعد يرل اصور نمرصو معلا اذ اد 0 /

 منكي[ دز ) وعسم نا ىورام يلعز ملل امر ىلعت د 121
 سانلااصولعو ضئيل ولعت 8 |سوريلع مناص ينلا تا
 الما ةد امي[ صفي نم نادك الق مْضِنملا ف ناسالا فتقع زغلارطتو شضيقيل العلا ناد ضوبمم رم فاق

 د عزيام] داو ىشيامل ءاد معلا فض“ 7 !إ

 ا

 اراوقاتلا 0
 0 ىوابح ام. ]انس المج | يد تاذ

 ] كمانذ دير كيج انهبشم ملص و. ىرلوو نع

 301 اض رت د امسالا يباتلاعاّببابىلوا تاكت
 هاطعا م و ابحو بير الىكشإل يار اال دؤاياصخ
 سطع اصلا ثا دتعسمل 21010 ع كأ اديب ىور د
 نا لاهنا اب,ىييجات و مل عمد تياث نبا دير عضرفأ ( لاق

 الآ د ليسفلا هل لعل ذه دن نبص دم يع بللعت
 ١ قو ف عام انعم امراست :لكامسااو ردجاددح /يا
 !ِ قوطي مد دشي لما يلام ةداب ادب د اع

 م
2 



- 

 نقلا مارا | ..[وه يذلا اهسال يذلا ىعه أم نأ لح م عت دك لولا ه نان اه نالعاه دعب ابرج نوكو أم ىلإ ق اضم
 هاكلرمو ضقملا و عفرلاب موب يود لج تا دب موب اهسالع
 ىو مرصعاذا ٌئمّسلا توكل اعد هوك قفس و دصو يأ
 جب ماناللص رتعيداضر ودانسلا» برعلا مالك اد دعو ةاهلا تالاوكوخلا
 هيبعزا لس اسلان إ وماَش نا نامعشبا شراسلا نا ىسر دا 2. '
 - ىجو انف دنع سا للعلا ميعسا 1 نيا هب نب نبا ىسبع نبا
 تيا وحابلطملا ووك ابو ىانم ربع نيإ ساه وريلع رلا لص
 و مم و نيس ةنس م اشناب :ل رلايض بو حاشلا
 مسسج رن وبزحاصي قد و مدع دا ضر مفينح وبا اهيك
 دي ملوو د جد ئعح ضئإ لا يف دب سبه ده منع ملاوتم ى.الا انخااعاو مسن وسُخر ويرا مخ نتأكد نسمه و مينلرا
 ظ لو درع مره ذه .زن نكلد ه ءلّدد / هو رب ر نع ٌمياورلا
 نع دحإ ةامود ايلا ياهص/ يم لافقلا لاك ف احلا دب د مكضْا /ةريلع مدا لضم او اهرحا ب اهالا امه اكح نيهجح د
 بل مو مخل 2 قاع سانلا ع يص لباسم ا نيب :لوور] هجعالا ضرفلا ممْع لإ ضر مب اكصلا
 تا لا ممدولا و هريس ظافلالا تع هربثكلا ياعم ا عع متهضم] تداول نه دعت شام ثاجإلاو وج با"لاه نيس تحاول ام ..ابس و ءالوو جاكت قت هت لمولا .نر ويب نالها له زراغلالايمورع ءمه .رابجإ نع لونفلا ينك
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 هيا مس

 95 _-_ < --ح دوي 22 يس تح حس مسس_يييوت . 4 ١
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 7 ادام هالك زغل الاعب باطراو بله كر غل وجت (اعلالا د

 دوحو هدوحو نمم نلب اموهد ببس ورح ب ابس زل جد رد

 بتي قلم وا ايىرولا د هرب ىلا مبلصوتب اموه لاعب 7

 ريفي لكىحمو قلسلا دعبل و صو قلالاب بتليو دم اد
 يلا ميل حلا ميحئاص هيفي بابسالا نه نم رحاد لكي ارز ولا

 تالعانانه هادا تاريح اضزيكد ماعلا قف ]رولا م

 1 ءبلاع للا بقلا بي اماو] بيس ن1 نونا

 نإ ضصاخوا |( ع تيب ى امل ثرساوال لم تاومه قصت ريالا

 ] والك 00 لاا ترود 7 ةاتعالأك

 لا ةياسالا» دعب تترالع وبث لص ١و هضي غلاب
 كالا شناابعشارم ين اهتلد اق اتسم علج الاد منسلاو

 فسامتداسا جحد بت تب اوم نصت روي اه مل ىف م
 هللا ؟تزلاراد ندا يف ىتاهاوملا م باس الا هه 7

 "أوعز عش السلا ءارتبا يت اكا ده تال اهنّت سوي الخ

 نى رأ عب صقف ضعبب ىلو | مظعب ماحرالا ول واد ىاعت
 "9 تييالعت اسفا :ةئبرال ع ٌترالا ق نوهسعني سانلا

 والو ايِرن ينو كأعلملا ان |مزيبنلا اك ةنم ا و ديعلاوه د

 شاعمح و 0 5 0
 و رو رص دان نكرم ام ٌترىزال ء ايبنالا
 انجب ايي[ صفنا اذا نينجاوهو
 ا بج و

 برب الو بسب

 0 اج انك

 ١ مطعبؤتعم ا د ل اجب نريالد : _

0 
4 
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 ا
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 ا

 تكيرالناووراب س نِل ا اس نم دال وه ىرع نم ت/يونو نا ب تيفان مواسم ياللا د .يررملال وعزل ةورتونا
 نر يابس لاق اك | د نقبل باقم 4: ندؤالتح ليئياو لتكو قال تالك سه درحاأ د تارا صخسلا عتيد

 كتم ماتطلع امد مش 07 ربو 0 31ج م را ميال ملل مالا ملا ف كلب للامام * ديب اه ل ربعلا
 دادس منال ب 0 هب را
 ا 0 7

 ا رمل
2 

 او اوف يب

 لقيم لت رونال ا 9 ْ 000 رة ىف ىب
 ظ مضعنر[اىلل ل املا سوك

50 
 نارا

١ 

 روكا ناقل وتقل نم لتاقلا كس
© 

 5-3 وسل لسا لحامل ل راو ( 5 : «ةاوسو الو | ايويصم لش

 2 0 بنرلا نهب اوس ظ



 6 ظ 0 ١

 ا يحال م روت ندد
 ا ار كنا لشعوب ملل
 0 ملتن ناكنأب اًووضم نكي مل ناد حريفب هلق هن ال
 ةرزو هرإة ابان لا ف ملتق ناد ةمسّلل ثرب ردم ايزل هث روم لعق امكاحوا قرطخم اكلها ف اهتم تااليفو قحن منال برو مهش وان نإ ييدرااصاصق
 ةاوسو ملاعب تري لهن اوهد عم لوالا و مهمتلا مدعل
 ا 0 هلم اوسو الوأ افلك لن“ اقلا ت ان

 دوك مجبر ثق 5 لصق ] هيروم أهمت عقد س ز
 كلل وراءوو ماقسا نب ةاواذو تاغ رّنروع مي
 ظ 00 من عبو نيرل اف بتحا ثلاثلا وناملا اهشب|تقف مب دو سلا م :ربلع هشبو | تاخالوا من داب
  روتلاوملا ءاطقن اد نيبن اهلاذم ةرسالل نام وص د

 تالت بلا اورهنل ازها نيبو نيلسملا ء د
 » معمل ان | قورض الا الدف اذا نم ملسملا
 املا ثيدالو مكارض اهنا الد رض اهلل | لسملا | ريال
 ىو تالا ملا ال امرس دفن اد ىم ىلإ نم فرحا زل و
 قالّةخابع عي نيِضملا ص عدد | ورد اهل اكى بو اهب
 وا دلما + نيب نيرلاز الح اتارارلا و الجاد تردلا
 : | :لاوص اذه نر او ينل اني ررادلا قالت اد

 وراح 0



 3 » ا 3
0 

 ناعللا,نعم وذ ىتدولو اتقق م ل | ةرخالاب أه دالك هم لالا امنربالو اطضت الل اى اوهام م ل ل! لابن ايري 1/ن اعلا 2 او دنلوكلا عب ةالاضد فر ادت فاك هنا + او نيإسملا نم يذلا مل ساو ال نع ل يو اوعل عوضه ؟ م ٌؤاَسِنم نالوق مثع ترعب يذلا ملاه تايم و نكك املا تيسبالا ثسادمل قي لف # افكلا هتباشد نيطحلاهتب ارقص تعطقدأ تبي تأ لو نزلو سوك ملا يمل بروي الد تل ّر نا انسبه ده تأ مم يات دد ناك ساونبت ىف دل (ىسرص اثيمإ) د ديل احم ا و مه :لاراد ف مأ برا _راذ قاعقجا اوس رسكعو ناصنلاد يدوصبلا نب يسوجا ف ما كورلا نم تب ب ذلااهاد هيلا يلع جالو او نيلوت فرغ رو ى لابد تيرا ق نانا
 ءال. مال ءالولا ووكعملاو يو كاذ مريتلاوراهلاا ذل ككباق مي ,منيانم معلا ناو معل ب لايف أى ىالابرييلا يل ىلا جالا تياد أت 1 | هيريلا ل زنا فت 1 اوما ينم خالاد الع ناورل ركإ و بالاد ل نو اهمنيإلا نياونبالا مووسرو ىورمه هو أمسنأ 5 شعلاجرلان نعتاولا# رولا درعرأب . زى وص و ان رلا نيم كود ق ىاللا مضعب هيج اد الو لت اهجبو ربوصعلاب خالل حا يري لبو

 او

 ظ
 أ

 ١
1 

 ٠
 ١

 ظ
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 ' نينيلاههاص غابيوو هسا ملامحر مهقدع لاق احا ذه

 علاق نتا ع انعهو رثع ءسع م رع رع مكعن د

 تل فرصالا» ب انكلا ل وأي رع اك. اله الا ى اعز
 تول غلاة دلوقوى اهتردانن امعضاوميؤ ق ايس اه ءإإ وه

 0 الا ّس ج الاول نم جزا مفدب سم ان 6 ابا

 2 أو مل ووو ى اعتمبلا ءأينا ه هن م !ثبر ون

 | يو أصير تال 0

 قنعملارغصوم ءالولا يذ مهو ّضد 0 زاد رعلا

 ' "وروحي نيبيإ ىلاةرردادعر خلا نا لع | من ايلا سكب
 لصالا . [اعا مص ا:عمهاح دم //3 نهر اا
 تتار ءلولا هديل ملاكم راق ١ لول ) ح ترومت ”َى

 ةباتلوأ دالبتسادأر ب رت واني ارسوا قع وس بع ءبعل / يلع

 1 1 ضد نوفا مذ( ى عرخ 0

 لولاة ندور تر وزلو لاهرل و اهلا اذ اما ذاو ا/ئلا "

 ١ ا يو تا يريلع ل الصرب لعل
 تسلل ام ا قرغَسِس بنلا نم تاو هل ن عت او ىبوم اك

 نعل ملاوي ويح قرب ال نك تساعلا ن نت و ربما ىوم ا
 ظ لينا هال يفلا هجم يابلا قوم ا بس ضرْمل

 ظ 00

 هوم ان الا فيستا

 ف
39 



 ب ١

1 
 بالنبي والا مدقي رولا اس نو د كوم ا ةد ابصعل الولاق
 تسل اهرالتنبلا /درد ديال لولو تب نبأ هلل ا
 نباو رإ اولاد نيالا نباو نباد تارإ ن ناو ابسن يق ميصعل

 نك عيون عملا :.ىناوورقأ ةنيصعت الت الآ تلا
 ملاقوتعلا تاه ع ب نينب | نهرحالا تام و نبانع اج محا تاه 6
 3 و ديالو نونب لولا كل ذا مد وسلا مم اللا ثب

 امؤسإلهرحو خالل ىولاق سال ازد هكا ١م مإلاد
 نك] ن ماض ارجإلعو زلا نيا مدير ١ ذهعد 2 لاسر
 ١ تل ألا مب وهن ركنا" ل مل صو ا ده لعو هالوخ ةبصعلك
 7 اجر الاوو دره ميصقتن الع مل رخال نينلا نابع 2

 ليس ارقسلات أ 0 ياعيال ءاوم يلع يل لاو تيري مد 5 خر هبا مالا يعادجلا د ملاكا د لاخلا + لعل و مال .لددولا تانبو يالا نانبو ئاوطالا لوو كنميل ١ رود
 لينا داليا حوحو :ايامعا لق ءارجح اذ تحوي
 ءاسنل/ م تو سا ملوك مارحالف ايش ددلا
 شل هر قزا طب ل عيمئاشلا نم تاث اعلا 7
 مو دمرت او نيأ تنب و تشب
 تسد قابنرع كنت أوه اب نمل ابعد لائم ذه ١ تن اكن اها يإ ند تحالا د

 معنوم و ف أس اه دالوض ارم ىف لصالا و / ميبشسلا تءابع 7 ٌسكورحااره رع مزتعب 2

 مهرعه وح وزرد مدع

١ 
 ا
١ 

١ 



 لفس ناو نبل ابا 55 00000 اي /
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 تالا ةّرو ممل قحالق ابيت مل اميطمبالزم لق دم لبق ناك
 هالوص تقر ثيد قد لعدهإلا تعجا نمو هرهياو دج او بالل
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 دودلو ]نكي ن اق دلو مل نو ١ كابا س دسلا امره دح 1و
 دلولامْفرس سل | ممالك 5 وحارل ناك ن اف تلد امهالف هاوبا

 يابرؤف ماللدنالا هكدا ميدل ءلاد نبالا ل و متع جب ر ديل ظ

 ضصْوْؤِب ام لبوصو كل ادهن امل م عك: ٌقابسس سلاوص»
 وجودرامهو ئسلااهجركد نينلل ا ينهش | ف بج 9ْنَلا تاوبا 7 1 ا ئ
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 2. ورلولا وم بال لوالا ىرعب لا كد تورم فقس
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 تنيلاو سسلات الل م كابعلا ت اطخا وعم ا تصا/ل امك
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 رسداسلا نلفس ناو ذوو بلطتلا نب عب ثبالا نبا

 لل | ؛لكد" الام يالل كحال عم س رسلا يس بال | ند
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 52 اوزكلهتخاوإ خارل د ىاعب ملوص هيلع ليت دل



 بالأ| دنذ كولو هدمت اك قب 0 يب ع تاوباوّمحو زاهه د | ضع 8 0 ١
 تو ا تملا ابكي 'بالا . نااسإطد مثلا ةلكم مرنوب ةشيياورعم تلكلا اهلا ن احا ل ادد ن 0000

 تاني 5 | بن ىواشن
 سال ىاعلا مسقلاب 00

 يصبر يع كل بو نك ناد
 ناصوصنسإ ىلار م 22 ك البولي سئل ان نكي تأد
 : 1 لأي ريئعملاع ىرعبلااهقشأ
 يسلق ف) :اع لاف بهل تاب ىرعيلا طقتسن و
 تلكناو مالا ماو بالام١ ( تنش) لا ديا تن دحلا 5م ثريا دجاعف طقف بالا م لإ ترئالف كرب تيلا ا اح يل فو به د |لعت اثر او عال وهال 0 راضيا اناا ضعب رق قل  لكدلو تلعيراو مالا غل انالا ضمت تيما ىلا يلد ؛ يلا قو مز ساولا ةدحا تأ !لأك يا ده د يف اك ب / يح يلا نمّوحامهلات تيرادريخب لدا نملك



 نا اذ اعطتق ىدعبملا تطتفس م ما ماو مالا ماك ظ
 ١ مرج
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 ' مملاج اك 8 يلح و عصا لوالا د ريلع هيام 1:

 ظ "نم ااهإ هرخاو جر ر ب ٌخكاوا نا دج ث الت قط[ واوكدكو ةنع مهلا يضد باطتكلا نع د
 ًابلاصت دعب ىل دل م : ىذ ىلا تانالا ضم بدت يلا
 وك هيءاورع ىف تبل ا ىلا تاناوا قناب ناك

 هرج لكأ دكر اههشد الا ب | م اكتم الد نبع . زاب تيم ا نيرو امزنيب اتش 'ة دح اد لكش 0
 ءالا جنم 000 تيم الا 9 بوااهادحا ناتش ساو ن أن دج جنخج اولو اًده او | هانرك اكفنا ميك د ها ايفينأ دبا
 نم اَنناك

 ار (عامق بالا و

 ابلقرل ل اكىرعبلا امه فرقلا تبت ج]فنالارلعش شن /اّيحامد | ىدعبلا اعقس اه دحا تالوتميفف مالا
 عرجالا ىدعلا طقس و لاق د١ «عًروهرإلأ ف ره | مد

 اطفمش الامن نير يكمالا دنع جمالاوصو ياثلا د

1 
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 : م.اككهرهخالا ترمادمخب تلد | نمكد ل ىك ىعهش

 انغيلاروقس بالا ام ماد مل م ماك مالا ةبجزم فرقلا ١ بيرل ةمجزم ىدعيلا تناك ب
 ظ م لهي الاد أك اكسلعلاب
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 لدا بل رملا رج الذ الق مالا رج نم هرج اب كي ال ب الا ثال
 اهتبخكرالا ةهحنمهركلا سَج مالا ناف كالا رت فالخم
 "وفيهااد اضوغلالها تايم 3 ابها
 لي د فوعدو امرن ىو الاب هاير د لؤذ اتهج سس
 ,ىوشلا ئطود مالسالا ف مَع اما | ذهل كم و ار كدت | ةروستب
 "ىعتازيواوطسا امس م امتااوامهشلاب سوح ا ردوا
 | ىزل انهثربوسف خاج نصرفلا دحا نولي تال والا اسيل
 :تنبلاتّررو اثنب ثراو و هما يسوم ٌدطَو مل انه ب
 اههنزتو عمتنبل اب بحت ابت ام مال هيشسخال ابال هيرب ابوصنلا
 هيخالااهادج أ ن' هين اشلا ندور ابل همومالاب مالا
 ىو اتنب ثرلوو منش ئطو ملاكم الصا يحك الي ذل اب ثَمَف
 سخر اء يتتلاب ىضنلا اهم! م تاتف اهيباأل (تخاو اهتشبا
 ابجتر رمل ١ حو بِك دق دهالا و الصك ا/تنيلا نا

 . اهنرتو عم ازوالا» مبصعتخااارنوكل قابلا كرت اهنا غأ
 ١ يحي ام ناصّملان وكر نا مئل اذتلا هييح اد ال مهومال ابابرها
 اهننب كياوو متنب ئطو ملام خالا بج لوا ميج امب ثيرتف
 تنبلا دري والات نبلاذتنب ترلوذ هد ولوم ا تنبلا ٌرطىت
 1 دو دك اب اهيسولا و بالا توم رعد تئاما ذا! بفصل

 < ع اهعط قس حالو مالارالا'هّةسشال وكان اق ءيرهالاب
 خلفا ان كو درغب يحجز والا شرما هاص تيم ناك
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 رد ب الأ دعد ىوكدم ا لاسم ا ف بغصلا ترام
 (شخالانالمومالاب كلثلا لل اع دب ف

 ةقمال اب اهنفسشت انرال و دو ربكلب زيالو مسح الاب وصنلا مالا

 تنيلو هيتنبلاب فصنلا اههنبلف بالاد عن ابلعلا تتامولا لف
 لوشن ابضيرستفا هه ! انطق رشح || اقسنلا اهتش
 دو ببصغت و لم تهجير سكس ىف عّمج |/ذ ١اما

 قر اعدح عنب تخول ارسل عم بالاضرقيف
 ابو وفل + دزلاكيسو مال خا

 سب هز اي ريح /ن ولو هوخالا ميال

 ولوييصعتاا اهب قابلادرسرسلا جب // و ىصئيلا
 تش انياب فصنلا تبل ما مدح امي

 لولأو مهو مضو بش لل ؛!(عابيسعأ ا 7 تلا هللا

 ١ 0 هلال ا عبال تنلا .|م دقيت

 ظ ف وغالف] شارف نموفلا مت تهانتذ

 ييبصمزج وعمل نك بيصعيإاو عشن

 َللاوم اواتإب ال ل هلأ اع 0 9
 ,لضْو ا ةبوصءلاوخ اى ل ملى اىن انصب ام ت اكو

 9 لاو دق تعم ا ديسلاو ماعالاو خالأن لو خالاد رعبلاو ميرو دنع نبالا يحك ا رمو رفالدب 0 :

0 
2 3 

 : امر ,



 1كييس ملكا امل نكك ١عيبج اهونب ا دكه د
 بصنالو ظحزم ثرالا ف - ببزتلا عم بلا بذل امد
 بسنل | طش بدل أنمزوا لا 0 جالا

 5 ”ماالجوتلا هاطعا علعزبل دلا عرتوزلا هجن قنامد
 مدس ا عنب الا تايصعل /ل و ا انعم ا ف تائفّساعو ىنا البورش سل كو يهيصعلا نصا اربع دم و هبصع + 57 رلاو تانبلا ضيف دجنق اهلا عبرلانباديعساخا 0

 رك ع لالا م رعملا 1 مب ىو مدع ملوك انعمهوهد لغس تاد
 ىلإ يلا اني انيالع ب الل جالا نبا ريد و لفس نإ و بالل جالا ٠ كتبا مالاو بالا نم جالا هب امي بالأ لم جالا م مالاو بالكل غالى اوك نان هوخا نيب ام زلع ناو هعبا م بالاعبا
 مجند ...||: || ةهؤحو تحاو هجرمرلاو بما منالمالا"
 مدام الل علام نيوباب بلدملا رتدو اهدعبامىلالقتنا
 دمنا حو بد ءا) وهم دحأ ثريالمنا 3 ينير ظ تيس نب ناذ عيِصع مى وم ا ىلوع ع ىلو م ا ””ابصع ء)اةيملاٍلغ ن ن١ ىلاوملا ام يبنيلإاب ثوثراولا مدع نإ لفس ناو بالل علا نبا مع مالاو بالل معلا نبا مع بالا م

 ناد قبس اء برم الا م دقيت ننام | نف مهر رلا رئسا|و عنب دكه د الاد باللملانالع مدقي بالم



 طنب
 ْ دجنأو بالا لع بيصعتلا ف مدّقب لغس ناو تإالا نباو نيالا
 7 ئناوزبإلا ياو نبا ءم_لع ناو ناو بالا ثري الدلع ناو

 - خاارطقو 010 لسل د الاسوتلا س رسبلا الا رب
 ةفقحجا|| ذا رب رب وهال ايلا ثمر اباومالولاد
 ومال هم امن ]ال يا أو بال و) بالو و ب

 ثالعزبوبرلا مالا ثا 0 | رد و ىخالا
 محل يقر قبس ميال علاشا]لع لا
 ' اللوز ىمنايسعي ثانالا 12 .جالاف ندالا»

 هيقااوتعب كم يقلاالا تفرط نان !ىسبلد ٠

 ١" ةلاعما نا تاسعملا ْنَد ل در ل

 ظ ملا #2
 د

 تاصعب نهعم رهف :تلانب نينا تاوخالاد
 اهو ضوع الب اطعالا نم لاو تنسحا ثئم د اعيمج با لع

 0 ال خالاو مالاو بالا بالل 2/القبس ناد نبال

 | فوم ندا اافح ل لسر كلا ال | صعسم ل
 | طين اك ةبمعبف تالاتبا اماد اد ةيلعرطب مستمر 0 ظ

 ارصر ف ند خس نبل فد |وسرك ناسو مم ْمْن اوحأ م ني ىبتنال

 0 تيد أنبو تاهل اهم هتجوذ نم بصعيد 14: نيل مب
 ١ | تنام طالق تفنن 000

 . ترصعنإو قابلا نت دارس ديبلا و تيسلتلاو قصنلا نب

 . ماقاب اوم ابو محا نس وسام بضيب 1 1

 د
2 
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 تنبلإ ع تنيوا هتخارم ُس) ثنا و نبا ١و ثْنب ب لو راس
 ثاكولو ييشنالا د قتالاقكالا تبالا هالو القا ازاء

 .ء تبوتنب ((ء[ىابلاو تاثلخلا امدف نتا بلصلا دل 5
 نبإل ةايلا ءرسرسل | بالا ثنبلو ىصْلا ثنيلل با نبانياو نبا
 ظ نسل ةاملاو ن اعلثلا امل ينْتا بلضلاب اد تةملو تنال
 ازيا م ن كولو لين الا ظطحكم ركل مج و نيالا تبا
 رك تيو هتحأ ندد منجل ىاسل او هزه اهئلاسم ؛ َِى ُتَحا
 قاملاوؤسنل |تنيملل نبا لسا نبأ ثنعو ع انس او تنب لك و
 5 الاوىالا الا هاو نسالا ب ا نس ثعلب ئس الع نب الا ( نبال

 بالا زالابصوبو تاوخان بالا بصهب مه تاوحا بصعُيم
 بسسهلال اءىالا وك نه تاوحا ١ نيالا نبا بصعي كح ائخا :
 هوحالاو رداع | هو تل معيرالا )وه الا يالا ردها
 5 لال نود تاوخال بصي دج انك د دس نأ
 + |عإلاو الل نيال )رص ارعام وفات ملا انما هن 0

 هناعبرا اهنا منسي ايس ا لادحا دوبصيبا/ م '
 ريس الا بصخشل اد تيب نم ءاسيلا ىسيلف اذه مناد
 دا نوه تبرد ابان ممتع ااهدحا عر وجمالا ؛ 39 وكذ

 ابعرابلا ترم ضؤلاب مس و اببصقت ر/ىلاب
 > 1 ناءياتكلال و (قمرقسملا احيا دل
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 و 1 عدس اواي

 ' 0 السورس اطادبا [تانمول

 تيفو تنل لت ادهش نول! كانت انبلااغغا تك نا ىلب و

 قابلا و قصنلا إلا ت نب و١ ثنبلل بال ءأ سوم هل تح او ثا

 القش وان عتيل انها 2 تح /و ثم !اعشوان اننب تخالل

 تذلالط بدلا لم ج.م مروه ناكولو تخالأ قابلا ن اًسلْثلا

 ا تحد نيإ أ ثنب وكس تانبلا نيد دعب قابلا

 >0 ا دهاعو تالا ق 3 سرسل | نالاثئيلة

 ان انبلانكاوس ويجي هدحرلا ثيخال حملك ف

 ظ 5و ان انبلا بف تاوحإلا نيد نم تسيرطمم || وأ دح/ ل م بنملا

 ملا اشنزك د نسكت مهلا وك | َر ده العلاف الارسصغع سلا

 5 هوحإلا ورا باب ف دبل مم هبسع نك, تاوحالا نا

 ىضو ميسر[ اارئاضن
 ون ابصعم ننعم د نوت :عيشلال

 ظ

 0 ا تا نم د (نبلا ى ء اداصلا ظ

 هك فييضف نبالا ن انب نه انعم يف م تلو نهبصعب

 ظ هذان تانبلاللدل اعزهعم فرضو تازا/ىلا دن اع

 ظ منيح كرد اب كرا اطنا تسر

 تث الخلا, لاوحا ىف بالأق تيارا | ناع_رعق ا

 | ىعم مهلا مكازع ْعْنَم الغربال نيالا نبا نلص و



 من

 مهي | اهبقو مهؤاق مالا وجرت تارا اطقست و

 5 0 رمل يببو ا ثاىحوم او وج ارم ايس  |ىن ايل ينل يبو ا
 اد اتهالع ءىزؤوام دج اب تسالي نيا ظ
 ينعمادجإ علا ظفح نكت 2 تبالاثاقلاو تاسبلاب# ١
 ضل احو /هساقملا ةلاحو دا يفعب تالثلا مل اوها ظ

 بابك اعنمدا اش اي ايس اءس دسلا ضف جا احو ا تلا
 ب اوبن رملومد لاحاكب بالابر درر د هوُحالا و دعا

 ههقف |يارمؤ ان ليم اوه و ل هدعلا نص ل دعم ا 3 بلت ٠
 دعقلا» الث, ياتايس ملومو جا نهزيزيهسان والا بالأمل هقد
 دهن ارجو رحإو نعي دوهولاو تادهول /و لكلا ومحو يس

 بح ان ا ره و مبلاراشو_ختعم ياوعمو رسل كو د ظ 1101 , را ٠ 3 م

 وص ,/ و ناصتننلا بحجج أم ان طاذقس !بححد ان اصعن بح
 مرح ورا 3 حيسلاىا نصتمل أس جول الا, و ودل ولأ بحت 2:

 نم (ارلاا لولو سرسلاى ا لكلا نم الا و نمل ا عمرلا
 انههد ١ اوصد ط اقسا)ا بج اما عه مت اوخالا ةوحالا
 و دوحو د ل لص ى وا لك والا ن انملسم مييفف

 اذه اع واع تأ و ركب دم اوي ١ هيب و بالا هنأ اهقسبب | ده عفا عد كير منك الاإ| و وهر يحاحرمئشالا ساو ن(لد ظ



 َ : معلب ا ا لا هللا للم

 نم ةرحلا امقست لد الار بالاو م | نم نإ دك أو

 سماء بال ل اهاومس مين تلا ىرلا زلا مهمه

 ”ةيحاب بالا ذالا ايست كلل ( اعقل سواد .اوا نيل |

 ظ هلئوموهو سال ايو [فس ناد نالازسإ و نبالاب ميال

 هال حالا اسيبا طيس و ومالا طقس ا نع ىأ ام اكس ل(

 ناكاوسو نيالا تانبو تانلاوا دج ا عم يا ران رل ىف فوم و ثوحرالا فر كد ل توا طبر تلا
 | 'هلنافالوادحانزم يذلا تباث ءزل عض رحال بجاكل ل اولا

 0 00 توتال الا داب تالئاسم اني ع ْ

 ههطياءور منال سءسلا اهبل ا يم و هما طقست بل لام هو
 ايهنبا عم ترسو ىتسننُد نم ةرج السالا ف تئسو ةادج
 .ثود تدلإلام اب الو انيعبال آو ني]نياو نع ١ مصار و5

 " ١ قهلأزبإلا تنبلوا تبلل برلوا نين ودال حاد نبا تيوا تن جالا
 ظ ٌقابلاد وصنلاتخالل بال ناو نيوبالثخا حرالل ف ابلاد

 ظ 1 نباتشثبو) تنب خرلل

 0 :زلا طعس و مبصعللا يف ابلا و ئصنل ا نيالا تبل
 5 بل هيلا ان بسم ني دقك) هيراعد

 | 1 00006 ترحام ماب كدب
 كتاوخاو ناوب | اهد رح 1تاتلكسم ىف الا انهر | ناصقت

 مش الا ال اب اهتقس ناورس درس دسل أى مالا ناس ث اوخالا

000 



 نك

 مال حا امه دخان ولا ذل ىل وال يق مالل ىاوخاد هلجو ما
 0 الان اب امزاق بدلوا مو بس طرخالد
 او ماو بازع تامولك) ذهح منن اذ ا دبر جالل خالا اطنفسس ناد
 كالا اهلسلانم د بالا فابلاو سمسلامالإم اله بنز مآ

 مفصن ور ؤرضد ا س دسلا لسأسربكك بالاوا ثال سدسلا
 0 والام لش ميلا ابربعم ليش ١ ههبجح الك ءبسالا!/ول اهل
 ظ مبا رح ارش نبا ليعلم مفعل !لاق عملو الاد
 كح !نّزيلا لاب تادعسب او ثلخ بذي ا 2سييف ل اع
 اصروأس هنعرس سلا اسكر اشتم لب هرهغ] مسجاح تسيل
 بس اخالاذو اهلوبو ثالاب اه ١دحا تدضنا| ام ثرالا يق
 مل واه وز ارهتل اسم فحم الرسدسلا كءالا ن أبت
 اتم ثناخلا نابل ان اح انبي نبك نب الإ بائس مث ٠ 10 00 1 4 و ل "م
 اوى ذاملعرلاىلو نم ىلذلا نوبصعا| ذاالا
 تاهكرمبقلاب نيل دب قالل اتاوخرلا نهلشم و
 لكاوبلارالادااو نطق ايفأد نهضو تنخااذا
 لهاطوانطاب نوبعع زضاجوهلاخا نكي ناد
 الا تاني زن نيئلشلا ٍن انمبلا لجسم ! ام من١ 0 اربح لاق ايقا ذه د عجم ع ياردراح هاون - داوم هنا 0 : 1 بسلاب هقوضو |رلثم نه بمعم اب خإلا نبا سيل ه
 قابلانوكبو نهيص عيت كد نهعم نولي ن٠



 : | ,  ...لتت 2 ظ

 ١ نهتحر د يف ن اكاوس نيدشنالا اهحاشم ىلا مهل
 . الفئش تانبلا و نمد ولام | نهتم لفسا وا

 "يبد اب هه كيرلا ت انميل بالا تانبب جه نيالا نبأ 0 تا وا يس رس سوو يسع ت انبو هز ابي ذقن م تيه اوه نم ره ع ١
 نا ظ ظ 9 تياشلل ميصعيو نبإ نبإ تنب و نات هل نم
 نياتسو نبإاتنب نيالا تنب نود ميصعلل قابلاو

 نلاوا نبإ نباو لقا بنعم تنأشني نيالا نيا ثئد

 نباوهنبالا تنبل يتابلاو ن انلتلا نيتتملل نبا نبا
 . ن اننب نيشنالا ظحيإكه ىكذلل نيالا نبا نباوا نيالا

 نينبلاو مررلا ج.وزمل نياذباو نبا تنبد مإو حونر_و
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 . "هن الت! [لوغن ءشع سا نورسرسلا م/الل د نانلثلا
 حزن | نئلشلا الاد بال] ناوخالال كسا قه هنا ماس الل جكس ل2 ثبالاد اوال ىش ولو شع

 . ذكي رمبصعيف نإ نهعم نوكي ن١الا ايس بالل

 - هلئاس نيالا ظحاتمركئلل مهل لام ا اب
 ..:ريدخالل ميصعو 00 انحا

 خاللو انزل )| نيتخالل بال ترو خاو نيونأل
 ناتغاع جور نييثنالااغهح]ثمركىلا قب ام الاد
 ظ ننحالاوقصنلا جدرلل بال نخاو خاو نيعبال
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 فيصل نبي ةيييضولا ا 7



 . مون <

 تالادتلو ا ئش الو معسم ا ل وعن و هتس تاثلتلا

 نباناببري عيا وزحاملا بسهم اب جالا هبا سلم أ قف
 فلا: تع الم تخابسينالتالدا دجال الآ
 بالا ءاجيزل خا نباو بالٌتخاو 1 تانلزته اتا
 : سمن الأ خال: اود ه.الانب القابلاو ن اناخل ا نيتخ اللف
  هتخاةرالوا او بالزإ | نبا قلخولا لَك اهبصعي الد
 ا || آو انهن ودرللاملات
 0 دمت اكم اهرالا يو دن نم نهج لب
 :رتالء الاد ا ' نوير يال ىوالا
 را ثرل /وى هيرئااود هنمخ ثيرع جالا
 ظ مي اثلا هيَرئال اع "متن يري علا نباو . هن ساليهد

 مالا اا ماهو أم اري الاهذ نيت تاثري تائاسا
 ىو هيونبملا مقلطم لاو اهّيريالوهو اهتسنب) نبا طرت
  ميلاتلا اهثرب الوهو لوع فق ابقلظم ترن رن ضرم ا
 يرن م وما اهو امس يزل نم تان بب ت اهؤئش

 20 ترس وعملاو جراج مير الد ملى اهنا عدا
 ١ ككل لَع_ 1١ عرسي لصف هث ريال وص ر يبجالا هئييتع
 ائلثل|اهراحمالل ةوخاع يرو ما ند د
 سل جرسأو 0 ال انير| وهام
 اب م ال "مهلك ع هلعجاك



١ 

 هلت العير ريصصا و نى ملك لث ةوجالالع م
 اناكنع بيكا هراء يمن عجب بضل

 ب يس وفلالها تايصعلا نمرحا كر اقيبال
 ف الار لو نوتكراشس هاف مز/او بالا, لو ناءلودالا
 00 مهو ::لسسم لا نه ق

 ع اللو قصنلا جو رللم ]و بال 0
 030 كراش طلخا الا د والوسبررسلا تي
 كر أشد هن ا/قنئالاد لا نيب يؤوكوبِسد بالاد
 ١ .؟ايئيويذ نوجا لعملا نهامدعر ملا معلا ىف

 5 دل ب نراه دما طورتسمئ الث هلم ا نملو
 ,سرسلا ضف دحاد تاكولاها| !ا|دعاصم ىلا مالا

 دلال رولي تا ؛ فانا مالاة بال ةوهالل س رسلاّى ند ظ

 او اثانإ اون اكن اف ان اناد )وكدا لوكد مالاد بالا

 . ةوهااونوك نا تلاكل املكمملا تااغو ناكلتلاو فصنلا
 كلشي تعريب الذ هند بال ةوها[ىناكولام ١ ماع بال

 ةهد لل [[ئدإ] ببكبملا يلا دوج مدعلم الابل
 | لاما ملم بال دالوانا يور م 0 وام ظلي كبش ام هلّتسملا

 ١ ام (يلار احد «انابا ثا < مع
 واهيضق اه 0000 الها نع 37 /دد و 0 اثديب كمت ا

 و



 بَل 4 أ 2 ١

 يبا هيالع ام الذص نذ ده د ثبات نيا دب ث به دهاأ ده د

 كب شننال بام ا مذع دنا يحرس ابيع ناو مهرج ميلا م سك
 ع هوهالاو رنا تالا مم 2

 ندعوا حلالا ان جم| ام.يرننس تالاد
 اهم اءشاوح عجاع 0 ا

 ل كا اود دج اب
 و + الاب ميلعمبضلا رعي مل ١ )ني ضال مأق

 الر انمنع:ىنفلابن اكن ا الماكاشلت نخ ايم اهنف
 /اتل ا 6 ماهس ع

 0 راف قابلا ثلثد خا ١ قم اند

 نع اراد لاذ نعمصقنت ميس افا تعم اما ىف ] اذه

 ل اح الزان تعرسلو لام اسرسوخاي تائد
 اوميههس تن (لثم مقلانع ثانالا وصد
 ايلا تلي <:الق مالا ومالا

 اراد اولا تقول سأ ا لا مل ىف
 فافاو باح اهو هس اح مج ٌئساوحاو قبس

 ثمعرإو نايبلاو_مسفملا م 0 , نورا يا هسقاد



4 00 
 7 رن :الوص عيوحاضلا نم تلغي اتفضا ءلوقد همم ا
 ويح ديم ملاضر ءباعكلا تن اكلات كا ذه د تماص

 ةمانسلاو واصلا ملعلاف و ووحاللاو رجا مالكا نم ظ

 ظ رسلان كيلالا تدر انا كلج امج الع كوتفلا لع
 هوحالا درا نيب ضلع م ملح هققب نا بحا نم
 انوع تكرم نول آس | دوعسم تبادل اللاوو
 أ )0 كلف هان الور ةامالك هوجربلس لما نع
 7 | ديت جياابط هم يد را سادسا ف

 ا ثبته ذموه# مطقمي ده نائزملاو قعساد

 6 نبا ناقعورتل او ميورعاو يع! ورلاو يرام و تب أن
 ] ظ <مااز /لومنم ده مهد | ذ/و مع ملل | |نص ر روعسم
 بالا تلال وون لعراو هوب اوا بالاوبا مشا
 ٍضْولاِب ٌثِبم لنص نوكبآل نااه دحا ت انلاح ملك
 اهني ن (و مارس اوو دن نيم نا ماوق عمو هد

 ١ كلل عمادس امك عع و مدان! بصعيد هوخالا ظ
 مصقنت نككل اذا ١ ذه» لحن او معرس يق حالم مسقلا ظ رذع نانزلا موه د راوي عم وص و نييشنإلا احح

 لاك لنيل ضف ؛ مدع مضت ناك لاك ثلث نمر وس اقم ا ظ
 ةعاوخأللا لم اك انلئنخ اب ةءانو ملوي نعموه د

 (ناضالاو ب الذ فصلا 0 نانا او انكي اذا نع ساق ابصق مد ادا سلكل امل صقل
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 منالنمتخاو ةاذل و ن امرس ركل رص د ههضاواو ديك

 ظ عدد اتعاو حاز تاوخااو دح لزيت ادهه رانلا كاك

 رمل وح ارتالثو راوس تلدلاورهس اتكاف تااعخإ

 ىو هوحزلا يب ف ايلا و مهس افك [له لخص و تلبلا
 مانف ماو روعروسح | ذ او معسل نص جهنو ازرار نه
 نيثنالاط حاصر كهل تزلاو هوخزلا ئب يابلا ده كلْنَلا
 يوت خالأ و رج رولا لزع مسخ نم عضتو ل مل
 طولا ثيدزم لاصت كوكب ن ا ميبانلا هلا ا معبرا ع لكل 2
 .نفلاوب بام ثلث امهساتملا نمر كم لا ديا صول
 تلئدخإب ثاند ملوقعم !ةصدل املا ويه سرسوأ
 مهوررإ تاو دحرو محد دك لياسم ل 86 .ملوق كا نا

 نظم يالا افحؤتمرككل/تخالاو 0 ىابلاو
 ىلتخاو مجيا نمابلسا ناعم افت ال رجل اب ملكملا ته
 نر ايعزي اوكي ١ بصت دم و هانا قام هي تاب د 6
 ا زادوعس بنزع بتم هد حم أ قالا

 كتمار تنب هعحو سلق (بلادىسبملا تحالاو حبلا
 ضو بس الا اجرك دا امر ىت املا ىصملات بلل
 ناغضر مى او تخالل قابلال اق تال اروعسم ي) تاعبرف

 0/1 ف ابل الل رجو تخ ا تحال نمل املا ارحاو م

 (ىف اليها 9 هذه بون د ام امل: /ةشيكلاهزلاب هلاسلا
 يبو جا به ده هانلق ام ب د به دش مع ريل |ىص -
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 0-2 0 نيس تسوي همس ب يحسم سس يسيل مج

 0 . ١

 ا .مع(

 | ةحاوع م :دمرو ديل يقايلاد ثلكلا مديل مهعس انضر

 ٠ سيل ملال و نشنلا تحال تا د وعس نبا نع نّيياو ل١

 تبن ابلاو تلتلا مالل ن اًقعبح هم و هلل قابلاد

 ٠ .تحالل منح و ربل هرج اغ به هو ن اطهر علي راد

 0 كحل ملل و ىنصنلا

 ةنهامتتو امضر مالاودجلل ب ىف ابلا د ىصنلا تحالل

 | لهو روعسان] ةعيرمو تابع لكس انعل) ءلثملا

 ! نئمهريلرخر ار يس اما | صرع اضئاو راكم عد ل و هب ل

 "ةرللت لوخ او دو محور لائاسدسو ف ايلا لك

 ابههؤابلا تل وريساكملا 5 ثالث مونيسب قاملاو عبرلا

 ظ رتل سم ةوضالل ن ولو س سل انهما رخوص د اوس

 ةرواتت شوه اق ابلا ثلث مل نينا مرتك
 دبا وابل !تلدأد ىصنلا حدزللوتنبلل ت اوحار دجد
 عود اوسانههملكق ايلاطلتو لاك ا سرسبو ىس اقم ا

 00 (م.وزلل تاوحا عجبراو ان اوخاو 0
 ْ || عبد ملح انوهوه ه/س سلال وسرسلا

 ظ 00 هر (ةورلوق عك اذه د
 ظ اهذوالامل تالاف اك ةيصورسدسلا نع رب سس ل اك -

 ايلا اولكمسس كوس ةوحال] قسمي و هاك

 2 0 : كالا ماللو سنا ةرلف ع م

 هد هز ذ اهل عةريكحاو انكخاة أ لاس لع د هلا
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 سا ودا ١ | 1ص يسس بشلل نية د يوجع ع فب
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 رولا أ

 ع ]
 نيل نالرسسلاملا انه مال ابحر سرسلا ءبلط فشنلا
 ففي اعرمدسلا نبل قبو سرسلا(ىل !ثلملا نم مولا نابي“
 هي دهسا هويت كر از نال نإ

 بسسلا يتنالشسا انهه َْس ري ريكصالاو قابل قبيمابنال

 عبق ثاذخإب بزبه دديف ةيصعملكمما هنه ن انهماعز

 ار 6 0 بامسال متيم سدس ا

 0 ب 7 ظ

 ندلفالاضوزلا ىعد دعبل يسب ناد لادم ريد اهي ميلا

 توكيد مل اسما تل داع اوس مسلأ فل رج ريكا ى سول
 اثنا بضيرشفا ذهرعو لتعةضرل وعن درعا 5 نم اهلصا

 فاررالاءد[ لسا فانمالا صولا ود عبراوقذا ره منادا كاعت

 لعبا ئم تنل | ماصواام جحا ةاناماعف وابا |
 يكب دج كد » هدعب نابل ةعافل ا

 تاوملاو ممصولا كلم ب اماد باتنكلا لوف
 هيصوم مولا هب ىدوا
 تليه رصوااذ امل انم ,ئرولا عيل ع صتننلا لدي قح :
 تاكراش امل دولا متم لااا وبح معير | نم ةلسسملاو
 .عولرف از بد او تالا حست نم اه(نلعح مس ند
 ٍيقابلاو ملى ضرلا ع برا نداه انلعد عيل اب ىصو )
 سو ل ةوخا هم الغل م عست مالا هيلا نسم هت لنا 5

 ظ ملول ريعان سو ويروى ل2رلأم بلل اف ب



 رحاب يباع

 هلا اخ جاهملا |دهلعد رعس ميرولل و ميال عبرلاب

 ارك اكلك و هوبا 1س الاوداوه "ةوهالاوب ممج دنا

 انك فاعلا لارفلا ما /|قلاخو ب يلا لوا
 هر دسلا )لا هوحلا مباع )و دك ىلا يلا سفل ةلانبم

 الط دلو زد الاعخو رز لع اس اي الع
 دامجالا رإ ا داب يسم

 اسالا حام 0 نفل

 0 كمرغ فظيع نبل ف :فل ىدل
 . دالماوّمحا| ذا ءااعا] اتاكاذهد ح لغز باضقراد
 وهب ر سال 2 دك عد بالا و زلوز ملأ 3 + بالا

 ] نا هداعل اراوتز عمر هداوملا رئكتامعاد تن
 الل ةوحالاب محل تو داعب مال ]دى الل يوهالا

 فلا يودنسب و اهفاتتلا هإ ت لاى ازهساقما نع

 00 ةوخا] | حجر مصَق ْدَح|َم س رسل وا

 اال وخلا قدك ا لوع ىهازلا نس اماو ده 3

 تناكَن او ةدحاوزم 2( انا 06 او لوك وا ]وكذب

 قف ن اهو نصت بالل ٌموهأزلا برب ايف اع ئخأ

 علل من و ىسفد بالا دالو لوب ىصنل | نع يَ
 لا اع 1: اودوسع اذه د تيشرلا امم

 اناا اد اك. رجادقف دنع مين لح دعت



 با] خو مآ ديال ناو دج 6 0 أسم سوك * رى ظ

 ح١ 1 ١

 كلور
 خالااماو هدوهو م لكذكت دل دك عش ملقم بل زل كسي الة لليلو هداعل ا يبس كه قبام تل

 م !ةرال ناو دهني عكوأم الخ اب م ميد اهب ل بال
 لا لؤ اقم انزل نام ديلا مضذم بال 0

 1 الاوت الل خالا ثخ اب م يلا دال 1
 ريا توليت بال تخاو عاد تود ال نائحإو دج بالل
 نقد ام توي الا نينخالل و ممم أقم ا نم هلريخ نال ثلْكلا
 تهرا_ى ردا م نإل ِضْرِب المن الت اثلثلا تبلل اقبال
 ملرهيساقم ا | نال ث اوس ريل مسح له ن ال م او نود هَل

 مرتاح ةوحزل العبح / تحلو ناموس + ا 2

 كرلازم اله اكؤصنلام اًعتحالا نخاف دج ا مدع دنع
 ديلادشع قفرلسملا فيقدم َحالإو خالا جم و ادعم

 لالا غصت مسكن تحالل هنئس ثحالإو َمؤلإ و معبرا
 1 مال ى كب

 القبي امزال تشع نم عت كد كف تح ريال دلعلا
 دّسعلاو ناشي ا امهر اعرس مر ضال سلتم 7

 2 ال سو وو لا 1 نك

 اثملاو انيؤه ٌبلككلاو ثم نم بال تحث حاد ثبودإلا ٠
 مهس نيوياللثخ لل هيرب تبن ناههس,ل نولي اس دب
 داطوربتؤام تح الا دخاشف من الث مكه ل و ىالل ج1



 ْ م :

 اظحزيركوللامزيب مسام قبب وضلام ات تيمرس بال
 ظ ةفاالخالاد هتس ربل بع جب ام نم عقر نييثنالا

 أ ا فياوور الل تح الإ د امرس خالل مع
 0 معيز|ئهنإأ كب اوه عبراو ١ 500 اوهام نوبال
 ' رهاقلاملخ 0 هيلو مم يرنلا
 ظ أ ةالبااداا لاشي (ةبطتإلاو تاعرس ايلا أ تح ال[د

 1 ثفاد دجو م ( ئصنلا م مت مد رب | أمه
 ٠١ هيلو تال نسرسا مالا شع: ع 1 دغر
 ٌ هبال هالوالو معست:يبوبال تخاللو مسخ قابلا

 ا توك لع خينامتف مم ور بيد اق مريلع
 مس اللد توعير اوبك زلاو بالل تخالل بعست
 . صورسح ب الا دا/وزلو .كقسع و مسيح رسل و ع

 | لئاسم اود درو او هيج ده لع سو ب دل زيريعشتت 52

 ا را نب ضق ساد موف ادهه عادا ْ

 قلمي ملا دلو طقس نالاق 6ك جيد

 0000 بز/اوا نس وبال اه/و/ | جاجر قلخاد ئ

 .  لخيرمإلون انهض بالو) نيودالا خالاود ناي ب لام اك

 | دحابت نولصققس مذا >اعم الو م
 50 والاب اهيركساءرلومد م معمق دديحشد
 باوالارودالا برب ب )/ ما تن ايصعلا 000



 ةيدصحالا لكلا ٠ 2“ عد

 ب [صقرزاوهاو ءاونا اود ب ادرئاث ريلع سنو لك د ماك ظ

 ابليخصةلشي ادعامت اهلرججزيؤالتفلا“ ١

 ةيج انظف نأب ضد هيلا ماصاية رش
 .ليعاضوملا لوعت يح سنسلادابلوصءلاضؤيش

 مالتاوظفح اهتم اك مس اقم ا كانودوعي
 علوش لا بصتيو الا وعم .ىئتسالا اه انعداها عام
 امال انعم ذم الكل او تخ الو دا ينعي اهات اهل ورود

 مت وجالو يبحاصاب هانعم دان الله
 اخره لازم ومس هن اف هنْحَو | ذه يالا فاضم ا
 ياشين اتلاريص اهلا هر دحو قيفح بح ميرحمل قود
 ٠ خالل هير ضرؤي ل لاك اما ده 5 اباظفجب ناب مقيقح
 ماو جود ىجلإرو كيه د ملسما نه يالا د ا
 هللا مالا و قصنلا جوز للف د جو بالا نيودإ) ثنح 3
 مثال ٌلضنلا تحالل ضن و رقه|ق منال سرسلا دل
 ل وهو رتعس سابا ص توليف ارا سب نم لنص مل

 اما در |وه د دحام تحالا صرف عيت معست فا ظ

 دا | !ءابيضفت نكيال نال يئن الا احلم كدلل



 مها

 .لعو نخ/ذاى ضو كرس اقم اى ] بو دوعن م ملص ندموخ د
 معو الب رطاع مجير| مولع مسقنيإل من م هس دد
 22 ورللو متسوهدرب اعئلت مالف ثدر ع و معبس/ دف
 تحاالشعأث نإ دى او تتح لاو هعس وجو ال: اعافسن
 بض ديو و أّشلاو تب اث نبا دب به ذم ١ ده هينا دج د
 يف ابلارس دسلا ناى ا معه يضر سابع. نبا درك لا
 ولأ اهزعلايضر دوعسم ئباد نكتص ده و تخالا اطفستد
 فعبورسرسا ادقا و سالم اهلا قمل عجتلا يىضنلا
 ضعي ال ىلتمخاو يبحرلار كَ [«عيس دك اا ملثم ا هله
 220007 تاورهبا للملا دبع نال | يّهق كسلا | يروس

 ١ .املراعي ةلساناليقو مبلا تنكس ركارسا الجد

 | افاللبقو بلا تينت ترولا ءال ٌده نعد بيف ون هب سدا
 رج الث اسم ليعب |/ منال مبه م ب ت ىلع تءدكتحص

 انلصابِليَو رو و رىلا هم تخالل ضر او اهل اعاد د
 تاكولو ايس ْخأ تخالا دب اكول و باهصإلا رلأك
 ظ /ل ذ هيج ارك وف تس مير ركتصإلاق ن وا ىتخا

  اجياهنا/س سلا اولف نوتحاان ولو ءليج ب ايلا يف
 بامصإ/ا/وّمن تلك | نه ميا نا هن اذج ايو سرسلاى ا .زلا
 ةوهالا تواذإا و ١ لسا مد الكر ىرم دج !ليي اسم لوقدال
 اذا اءوريك و ضاوم ىف لوقت را لو اس رحب اذ | كو محم



 مع 8

 تو وروا نيس ام حو دل عيرلاو ناثلخل امل نم رجا عف ظ
 لاعبي : عقجاولإعيرلا و سدسلاو ناثلثلا د نبأ ُتْسو ! ]

 قلم رسلاو تاكل لم دبل عب فحاول م ا.هدك لا .
 2 اب او نب|ث نب د تسب و ناس ارعم / و او مج د ن
 ضافلا ارو يمزلألا هله قى سردسلامل ليد دجحلا تامل
 ا نكد خول ةرضلا ايد دال لل
 رللا و ميدضرع تن اسبل اوم نَرإل تاوهالا

 يا تا م
 | وصال ا ييعفتنلا ف فرعذ 2 اديصفنلا:ئسفلا فرعتد

 له انب اباففهزع نكت الد لئاسملا فاوصالا  شقس اف
 0 ل ونص اوس نمد

 .الثنااادأع ورب لوعال امس د
 لسع أننا نم ا و أ مس نيرس رسل أت
 ظ سرك ارش 20 ممل مضت نا نّملاو

 9 انوع , زئعيرا

 :ل ون اهّصوف تيل ن١ لوصالا ةثالثلا هدمت
 هس دف عود ةروص( . ةشعل رقعذتسلا نيلرتد
 0 /ل وعل 7 لبا اهيل يلاوهنت

 ظ اع يهب دف ثلاثلا ددعلا



1 
 0 الئئالا وام اًنُسِن ياأهءّرب و لئائلالهاذلا

 الفلا لوم لات ا( له وابن: با اهيلند كفلا اها فب
 1 عجرلا نه قر ابحر وعلا تلوعت دو نبذم ميال معبس

 «5 ايراد باسكاوفر هانعه و متعبر ىأ هبت ديرك انلا

 ظ مكي 1لصالاد هحاد مسند صلال عسقن الغ رب ىتح

 هلع لا |صوخ لوس رن عو ترو ثا يورام لصالا

 طار اكشن ال امانا كلان | د درع

 00 ا ا لوعلاب سس أبحل ا تما

 لاقفع دعي ركد تلك دق ملل يفت لوعلإ برع تاآمو علب

 ا هن لوقت زوصالاخإ ذه ا "ايف عرب ١ نر عم ظ

 ”وم ومحأ|ق صلو سدس اسد ةْصِيو ]ك5 هس ىوالا

 مضلوإ(ماو دس زم بف نمل وبر امو سبل نسرسلاو ل

 ظ الامد ف نيوباو حو رك بام كلون ر اهم ىلا

 "رار 2 ةدحرلت اس قشعاننا نه[ ميرو نم

 و الاد عسسلاذ ز/| علم نحأل هن دع

للّو أ لاو تاسدسلانيوب الأ باو ثاوعاا هو
 ظ وانا سا

 ظ فلو ةلكوتتلا وو مسك و
 األ م

ل وادم ارك يضع 3 ايلا و
 0 صحح ما

 ال ناوحاد حور ١ ل ل بلاد مه خ للو

 00 ل لراس دلل
 رشف ماعد الو ابلامرسلاف جوار نم« ناو

 0 1ك ضيلاو ىستلاو مي "1 لب لسد



- 

 وسما هز اتي ا توكروصبت معسلا لاعاد ف ةروحر رلا ق ظ

 اباد
 و مأ/ لورعير/نيتلتلا يبتخاللو منالثْوصْنل امو نلآمععسس

 فتائالل ئوخالل 5 م|مسدسلا مالل بالوا تودالت اخو مال ٍ

 الات انلاؤ لكس لوشن الو معبرا ناتلّدلا ئئتخاللدىاشنا
 سيار هؤعو راد موأت طءخرلسمل ا يهالانيجوزلادحااببثد

 تبلاروصتب لكوُدعو) معس وار يباع ا مالا ١ ره لاعإو 3

 - كلاوقيودس تشرلو|بوبالك هاو ماو حور م(. لك اسم كنا
 نانا ثلتلا مالا د لزكدخاللو ,تالكى صنلا حو كا يام

 ماس الف تليع اءلئس و و١ اهنال له ايم اب ملكما نه ترعتو
 هتله اب يله (بب نا اش نول اق د (,5لوعلاس ابعلاركوق

 ثلا اتخاو ماو 2. هزراَدل و مال نب وخ /مال(ل دب ناكولاند 0
 نيوبالث حاد مال خاو /و موزرا رو م ا/ ج|وموا بالو

 ج. درللم ين اى لال وعدو ةس ذه ماعم ا هه لص ان بالوأ
 ف غإللو مهيزاىإ والا يي نيدح اللو مرسلا الإ و قصْملا

 تاق اراليو عروسر |ركو مم ال صنلا امرذ عا و ريب انتا

 - ااا

 فتستغالاو تال صرلا وكل مين امى لا ل وست و مدس ما ت اترغَس
 ”1منكشتلا :لكت سس سلا بال) تخالل هولا سود الأ
 |. اتخاد عر زوقلالث اس مسن ةسلاءارا كارا
 جو لل معستز !لوعتو متسزم مالت اوخاو لززوا ني ودال
 تلملا مزيل ثوخ ز//و ,ىيرا تاكملم استخ #إ و متالث نصْنلا
 مقرفرم تاوهحإ هن ع / الددو مث © وذا نود ناتشنا



 هر

 ىالإ تحاللد كلان يومالل خالل باغ نضل
 ا هاو منبرا لو نيملشلا لك سدسلا

 نأ ١

 ا بال تحام ن سوبا تحاد هوو لاروع الل
 مّدعزازوعلا لئاس رعشمالوعيو رتس نم مالا
 |/ناوحاهر لو | نوبا) ندتخا هه نجح ور) ماو 25-ل

 تا خب البؤصمل | ج.و نإ كّسع ىلإ ل )مث نع
 5 اننا ْتلْتلا ناوخالل د معيرأ ن ةفيافيملا ظ

 | ياللا ةنصولعتو سدس ل

 ,لئاعلاماهرسلا تكل وف نم مطقتزب مجم ا انا
 ا رجم اهل ايا يق تسرح اهدال ميكن ا مت و

 000 فولت خإ ننخالالدب تارا انآ د اهي شقد

 ظ اهنالسرإفلا مللالوعن امزثلا اذه و بال تخاد
 :تلوركفشعانلا باتلالصالا اهيتأشب تلاع
 تاثدواكلثعا سدس عبرل اعد اهم عج |

 ةكراوباوا ماف حوز راس ضعانك !نم يع
 1 سسل !بالإو | ارا 4 ثالث عبرلل عوررل شعانلا

 ظ ضاوحاو [و اح منال قباب نءالل و تامرس

 ظ كارو ألذ حيرلا ةجوزمل شعانننا نم يصعد
 ,يبسعلل ٌةرامو معيرا ثلُدلا نوه اللد د

 جوني ةبصعو نبا أتنب و ١ن اني د ©«ورا:

 ] 38 اخلكلا نيالا قب وا نيتنباللو هثالث حيرلا
 | اعنا الكف ميتلايسعلا نابلاو هينا



 هس
 3 ٠

 لصالا | دهل' مترو يف نواب نا دب ال ١ ذه س أملعو مصعر ئه ٠ ىو <
 شبع حلو ا عسر اطيملا لصالا! ده لول و نيجوزلا دحا
 اجر يملأ نوكر وصتربو بع زيه وا يع يالي لا تلاع اذا ظ كيث الاى عك و اك وفشل ال اهمك داؤا ]اب شع عرس ىلا #
 بضل لع مالكا لوقم د شتعانما نم مال جادا ماع انج _ بالوان وبالناتضاب حوار رلئاسم ٌكنا وكر وصي و
 نوال/حااو مينا ن الملا سلا قبب وا تيس اللو طالت عبرا وزنا رع الذى لا لوعن د لا رحأاءنبا اننباوا تاتي او جر ١ نك ة امهجس دسلا م الل ١ ةلاكاو  ه ربل و مب امت ناتلسلا ينحل 5 الد عبرلا
 عبرللر نع: ج ىلإ اوفنو رثعاتناّن م تاوباو نباانس دا نأتسنبو عدم تع ةسجى از وعلا ياس ن ام,مبرس وسل نب ماذا
 ناعيا زرومالل ورش امم ن ثلثلا ىرلاشئب و | نينبلا د ل الئ
 تينا هباو الث عب رلا ةيحونلل لسع زيسخى لا لوشن ريعان !نم || ن وها بالعات انهو محو |. ئورعنرا
 لا اذه لاعا داو مهيبرا دلملاو اللا نم وه دل و ميد اه
 و ياس رو | ثلا ييوخرلاو شاع تاكلخلا نينه الملام جوملا دا وجب اء كص اوه و ريع عبس ىلا هم لوغو عاش 1]ىم هجر مار |لر اوه ادي الون دعب ١ ن اح رج |ئاسح لاح قنا يم ا هوك وصيبالخ شع مسا



 كل
 دمعالل
0 

 نلخ 0 ٍْ 7 راغلالا 1 ظ 8 3
 ٍتببويقاهت لال يبل عل ص لا | ّده يف لاب دّو و اشلا امو طررب

 دحاو ا كيصت اصح ت #5 او ةارهاسع معهسو اراب دريع ؟

 ْ تكامد ئّنرجو ٌتاح ور نالت لخ رن ب اوما مو انبد ٠ 1 1 د 39

 مضئرف لكك تراسعر ميبرا تلال ال صالا_و ايد ٌةحاو]ه انيدلع )عسا لغو ال اوخا وبر |و بالو ا ئيودال تح:
 معارف داك وا كلوا تاس دس وا! سوس نمل ا عم انيق
 ناريالوالجرالاصالا ١ ده ىف تيم ا كف روصس لو سبع د
 0 أسسه لممأ راار وانك رججوب الد د الوالا محا ممل حول
 مصعلا ونام عرس سلا م الع سئع اثنا وصنا اشنبلا مل ارجو لل نع د معيرأق م ريصخو تسر م3 مشح رم
 نياانئياوا ن اديني او جحر مل اهم طف يرشسعو معبسملا للاارملوعب و ريصعد نإ اكس وا آس او مهول الو
 كير, نالوب_ينملاب ملثم ا نه فرن و صنع ةتسس د اكلثلا يإ 9 ئدإلا مب وا نعشملا و مين ام ناسي دسلا نيوباللو ري ل“ ملا نمل نبع و معدمم ا لوهدو يرسخ و مسير /نم نسود ات

 هاعا انتر بل |اعوه دابد,ب اجا مج ودا ركايلع نا ّ

 ” نارا 0 ُ مش اتلا]وصالاو هيبه هيساّع ريم نان ]ينام نونسم :[ىير) نمويرلاد كر وكي مالك مكلملا» نايننا ,[جناماصإ نافسنلاواقابلاو سا“ 00
 0 ع اا مج الا وصال هزه لاك كا هه 5



0 

 257 أ نم يرو وصتو قشر و / شب امد ىصن ادور ٌمْصِيم لكك

 نيونااكعاواز توات بتاج ذ د ملي اسم عاود بلا
 كفل !نءالا تببلوا ثنبلل وا جورلل ىلا نس لع بالوا

 كنيوبال ثحاو تَبب ١ "كو ميصعلا يق أم املاو بالوا نيود الل

 نيوبالكخاو جو : تح »لقبا د قصنلاثندلا بالوا ظ

 قاتلا مالا تحاللو 0
 مّن لثنق لقدامو نايل ثا وا تلك اربو مصب لذ ياللا

 تيتو مالاع الب سيضع 477 او م1 لي أسم

 را لدا كاسل + للمدسخ ملا | نىنإل
 ونال اكحاو مال اوحا ,بصعلاو تامس ئبْخالا
 ال خللا مالا نم نوخ الل هسالرس
 لاه انرب ثازاو صبا هل م هتس نم حور و تامرس
 د مْضِرَدَكَم موبرالا تلْؤلا لصالا نيج و زملا دحا
 0 ثمل ارمي سيل 12-
 جو زلل ىيرائم نياو جور ملي اسم ققداه ناو عيد

 ميضك سزاوا ونال ثا مجود قدام سالل ف

 يريد دامب هر ب جفزلل مهيرا/ نهر
 .و  تاعبام ةجورا ذكد و ىسو ا

 ال/ ىامرس باللد 3 املا تلد

 ا تا ل



 م

ر لالالا نه 210111 ام نم ىو كد,
 الج

 01 تملا اكن تي رجع سالم أس

 ملجهدبو هجصرلا ي ركذ كادصالوعت ال مجبرالا ملام نا ام يصعللرو هجير | تنل مر نك جو رميباَمم ميصعيو ثئدو ةبحو ث يب
 دج اب اس يف قبسام الا واق وسم صن لولا ل وصا
 .. , ففيبق ولا ديلا د

 كري ا
0 

 0 سكُمااذا(ما جرت و برم ظ ظ 1 : 7 هانبب 00
 ا

 ا 1 و

 0 عيط وفاعل م 3 0 كرد ناو
 | لاو ملا وفول (ب لاا بم بلطاد
 0 اهسس كلا اهنا الد ا معا لاق اكاد د ملص | للاومويرتل ارموصح الار رباد ميه امنا وسلا ف ىذإح ا | ١ ا عدرانطحا اري اوا امصاواضجن فا ١ فذاك اوي بعاد ٌقفاول يذل اقفولاملا >نءاك

0 : 
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 ام نييلهظظني ناب دبي اسواق يع هثرولا ضعب

 ناىال م | مببنس اع عا نق وذ مس و رد دعو
 كح اكناوبلا الس اجب جياملا متقلإف حف ايس د نيابم ىف رحاو وص عيسلا | ن اكن ارد اذه امرتس ني ١
 نيفنملا بيب 0 اولجالخ_ ذاك نيفنص

 1 اول نوم انوه وحر لا بح أصد مو هز رك 'زذاود وكي نااه او ملا ابنا ى وسم هيفع / د لعارم د ازللا
 0 دى نول ١
 در نانوأ ا! فاصد اونم امد جوصقصنا توربو 3 اهرسل ن اكن امرل أَنه
 يفوت ان اكأ ذاك | ده اع عابر الابف رو عيردا "2 لئزلاب تانقف اوتم ام تلك ذهل و جد كلل
 بضاو اقف دولا موس زو امزقف د ىلا م 1-00

 مثيل راك تلاعن ١( اهل وعد مضِدْلا ف مسدر فم د
 انركذ [ءم نصدر فلا ل صا ف مهددع قفو برضا يا قزاز تنان سلا ف رشا ىوضوسطسا

 2 ا لوقلا
 0 جيج بنو مر علبأت ظ
 ا

2 

 ا
 بسببك وف

 2 111111 اربس ١ يعد



 ره

 0 يف محال اربي( فو يف ب عضم كما كو دح ١و لك
 اراد او اسنجن اك ارلود عمو نالت اون اكث ا ثلاثا

 ثرالثب لاذ نينو هانركد ام كيش ياء كحاوا

 + :ىروو دجاو يحل عر اسكئالا ىلوالا :روص

 هد تللدلا م الإ ا
 ا د معو اول ال اع 2

 امي 00
 و يذلا !ى ناسناوه د 00

 بيم اعف بوم همك بوز دحاو مصيب ؤلال ص اسس مس ل
 ره 00 107 رق تان رج هتلر
 رح اول جيرا ل/ هذ تينا ثانيا ١م أسال و كتلك

 0 محو رو رين الا ملم لا دحاد وج د مريلع سكتملا قفد

 00 وسكان نس تن ادب جبس و نيب معيسو
 ا نينا 1/| نال نع ورحاو ل ا مره ًأررس

 اع عسسل مىتس ملذال عابسالا فاول ىو
 قست اضاع 1

 ل ولأ نيرتعيو معبر |كن دف ءبن اع و ملُكسملا لض اا ف
 وهو ريفا ترض اهبد بو زصو مصير ا/ّلد دحا و
 10 الرا

 دحا © ااوهو مريلعستل( قو د دحاولا تدع
 اسكيولام بن اكلا ةيروصلا ناموس 4 السر كلل د ظ

 5 تسوما| نوحا معبراد تحفوالا اصبانئ انلّسنم مشد

 فو ساس



 هوخال دف فاضرالا نانا مد
 | ماو هلال ن بفشل تلوح الاد نين ظ

 لم الصاُف برص اذ مل مه 6

 : بخاو هدعألت عبرا نينا نكي مم يسوهو 20

اللو متس كك دؤ هتسوه و ملثملا مب تبوط أه
 ممالل ةونح

 01 اف ددح اولل شع انسياب ممل ف ث اثنا

 ذكي ب اليوه ثتاوهنالا( وذو ف بورق ”” ا

 وينر انهت معررا تاو اأو دح و بصررهو

 قثق بوم ن ان اوص د نيل كما قف و ةدح اولل ظ

 لبع 'ررخو ةبجوأد دين اكل مجيرا لإ دذ يجيك ةوخ الا

 مالالئءجوردل شع اننا نم م هل 'ةوها مين امم و ام

 2 يب ووو د مجيرا ةوحاللد

 ف الام ايالل د دح لو مرم يو سكس
 مث الل (حرلاب ا 0 مسخ ا

 ذو اجرح افاد باق دحاد م» احم 0 ظ

 مادو لكما نةلضاق مسرإ دف تال لت
 : الي زلال نوعبسو

 خالل عع هير أك ميس ىف © محو ميتا"

 ا (قفورحاولا ' نزيعو معبر اب مّمسو و

 رجاولل 00 عال ذو نإ بدرضم ده
 0 ند هئس قف مسح . اللد
 <براو ملة وخا متسو بال تاوخارتشو مح 22 5 ظ امل مقفاوم نر ابحا متالئلعر ابك كا لاخلا نول رحأولاو بو نانا( هم يمنا اهم



 تاركإ 04
 .وهوهالإ لعمل اهرشعئعبملا وفن ليعاشر ا نم تادج

 ٠ و فاشل 0, أررس ددعئْداوب نكل تاوخالا د
 ظ / اراد هي 202 , ىلا 0 مسج سفسملا
 تاكا دل الاخلال < ناني ا نيفصت
 ا 1 راهب اذ (و مكس
 1 ملك! رن : و عرتعو رذ اسح لإ فذ ءعيسو هو ابلو عب
 مائلة ضابت مبهم هن الك صالا نم محوزلا ل وقس

 ١ (قيدوزم ىيراةوحالا و نوعست كد ٠ تون لاره اد
 ١ | وف ءسناللا دييتع دنس ادق يقال
 ٠ ئىئددْوريأٍء فم هرنع لأ دد رسمت اوحالا قذو ف ب درهم
 ف_ىنبا نارهللو هرحإولل نارثسلولهلو كريخا ادا
 بوم حا نيم ابسؤذو ةرحاولا ن :, وسما دف يال
00 
 000 هرحاولاوص و لسع ايي أنش

 انس فد هحاولل نوعي و تام لل دف

 تا ةريوطم ليعانت انكي هوخالاى هو مماليف
 هدر دهرعو ه«رحاولاوهف توزتعو معينا كلك

 0 ابلكن ابحا يسد العر ا
 لوطن ير استخالأ الط تلعهاما مف اوم ا نأ

 ١ نا َييصَّولاضِعنركذ رو و يجيلا اذ اك 00-0
 ءاذ> (مهست له ني :ثولياعاررلاو 1
 ٍعساخإلاد ع ابرالاو ف اضن ا! و ]| اكو رو معبرا
 “الئ ازجاو نا الاو تالكإااى د )جا ةسحو عابس رلا 2

/ 

 م
 ءازد



 '2ظضال ْ 1 ظ
 هو امس إذ هلام أ شع خس ٠ /نج او شع تس ءازحاد

 ظ ا تا اهس قُم اود هوخ لا د دعو معير / كد

 ا مث للا تلاع طع اشي | ند اهني شع ةتسس و ما
 عاش وباوةحور نائالا مهما قف دب تابلا ا

 نس ءاذجاب نماربدئفاوز كانبل | مع (ننب نوعير ات ظ
 مو ماونةجدل ( نركعو مهيرا ننأباص اق سسسع ١

 دالوالاررعو نبيع و رعير | نه 0 ا

 0 ةركأو ىثيع نسم ةلزجاب مام قناع 7 |
 يعل ريا ده عانمتك اد ابحر لوغعب د هرثلر لثما ْ
 ظ ميلا اي ناقسضوتتلا# عم هريظن ا
 ابد اساهددعؤفاويالد ايحاذع (ئواببسل ظ

 نسم اثلإ دنع دعك إو ابناف سام | لوسكلا كت ناد
 1 اىحالإق ره اىا ابعد م أسنف | ذعير ا قصتك

 فبخهاصم قف اون ةدعلذ بس اب عىب سلئام 01

 نراعل ارا يهتز ريبني 0 ظ
 ادن لنلا نيسانلا لم رخو ميل املا نم
 تثاطلاوهبمد >] ارب لكس اد و قفل دولا هيج ب 3

 نع (نس انكا هرعلاهب
 معان نار دحاو مظفحاو اورج |

 اك ان امد اماففحاد ميلر جكأ ظ



10 
٠ 

4 

 ب

 عج سقلا و يع 200 يصر دنا مقل ف رهف اد
 ١ علا نت الت ب اسكان م هدمت
 ف اكىَب ىبو نابذامب مسد اذ فاستعا اليزيولقت بع نم

 استر 000 الات اما نهد 10 ] بباشيطل اهم اما ىقد ٌترولا ىئنصإ م وه شا
 ١ يرجح ( ن أكو ءردك م

 5000 ابهذاذأك نس
 لو 'راببحا متالدو ١ نيت اكم نر يمزع ماهعلا ثيسكلا

 ظ ا هسا كاوا ”نالثو لش ملث اع
 ا كلينك ن ايحالادحا د دع اذ كاد القادا
 ظ فدي [فادحاو نيت اما زم نزح رز مأوو ىعبوه د
 09 مان جات ةلكلالسا / 2 لصالاو هبضاو نعبركو كت لاعن | اهلو عدلا
 200 بورعم هضبرلا ند ُىِس عرش
 تينا حولاوم اوه مريلعيسكتملا ةحاولا زيكا وهف ال
 ان لك ام ا ثب صول انضم نيلتاهلا نيدييحلا

 نالت ذر[ راا رك ضم كيرلا يف من
 0 ءنجهماههاوت اول اذان
 أددعو ملهي ملا ق م ين لت امنادج
 000 ار دي تعب 0

|. 
7 
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 تسيطر: ابو فل اخف بضم مه اههس قف د 21
 كور الث لم ماها هسمحو ت انب سخيف و الار وسم ]

 م تتالث لكك[ مب ضاواهدحأب فتتلأم ن الث اتماصد
 ] تيزايذ بومم ءلّسمملارصا | نم ن أنبا تنبلل شع سم

 نايل ةعارا قياس جايب مضدرفلا ص 7"
 رحاقو وامس سو دحاو اعزللو ناشاوصد ٠١

 عنالثور|اواننودا] تاوحا تالثو تادج تالئ رس اّكلا ظ
 اهدهاؤتلاث فانصإلا شلال عسكتاو متسكم ماا
 رمح أو تا |رلل بع مش اع و نو مْسسو ,ئيهد :لكمل ايف رب ضان
 مالئؤءعبز| تاوحاللو :هنخلا ولل مالكه و هال 1
 ممسسدحاولا مي الآ يف دحاأو اع زااو معبرا محاولا ضيعاشت أب

 رك مرا دءوج اح كرر النا تاأشل تالئرئل اعلا ظ
 فنلأف لئاذنم تا او تانسبلاد دعو ويح |لعسكتاد

 ناتاافد هوخالاةع رم هقلاخملا ب ضاو اه دخأ#
 تاي نعي ادت ماسس لل ند «لدسملا | يت هب ضاخ مندل كك
 ”ضحاروهد نهملع سكى | رحاولل متيسس م 1

 ديمو ىيراب كم ف مجرد انبلل و ثان ارو نلادما ظ

 دربنا فلاحا بوضم معبر ١ نيلعركتما ةدحاولل ظ
 2 تاور ماكسكلا حاولا متسب متي دحاذ ةوخ لل ويا
 اوحإ ثالث معيرلا ا اله, مالو وول اما يف تحرم
 ا د أ ميس و ثلا دج نالت د بال



 + دب
 تايفنالا مرد لا ةوهزلا د دع نارلا عيجبالعسكلاد

 اك طابحرلا موكا دلني تلم غصنالا عاق
 تاع ورحأ |نكب رعبس ليما ف هبرد او أه مدح: اب ىتكاو

 سكته دحاولا شع اني ام ٌخالث ف ,ىيرا تا وعالل د

 | مالا مالت 1/3 ىف دها/د ح ترا ركل و معبرا نييلع

 مهم اس كفو دهاولا من /سسب من اا يق نينا نونه الل د

 ا ثتاديح - البو اتم مب كا دح ردوه د2

 0 سعال 0 دا هررعا

 هف [خيؤنصو ملك اكه ى انصا| مع الثو ا

 | . او ضع منلا# اق ءتالث اهايح ا برضا انجو كا ظ

 رع نب ابلوعب ءلكسملا يق بمزم 6 2 دك

 '00 0 للتلا هحاداا نجسا» ناكلتمو مسئامم

 00 بوم مينا
 توسعو مهير اد هدسإو ,ىدرإ هل ” ل راو

 هكلحاولل وصح و مين اخ كا نف نينا يت مسير هج اولل

 | نيب ظينلا هحاولل طاش اب تينا تردد
 الرائع مي اكتب مكسيؤ ميال“ نيتحو كلو عسر اب

 /.ةطزمسواسلامعست و( الث نب فلاي مث لاي

 0و ةوخا مب اك و تادج عبرا

 2 ءااعسكتاو اع” عيسملات ل اهو يعاد انم

 هلآ رهدرو ٌاسشرال اب نض ددع ئف اوي تاركا بببصل

 نيفش



1 
 ناعا/ اب نبه ابرس قف اود تاوخاإ| د دعو نبنتا نمزهتت

 ممم اس فف اب موضطازل| د دعو نونا نهتم لاند درو
 هما ابلك نيج سورا فاس يم اب سالإ

 نبع 0 ل حف كل نر او معبرا

 هيقدر سدا ١" ي ناكرا تا دبحللو مئالذ هرحاولل

 هةفيرا رد 00 هرم /ولإ
 ,بن اب يدنا

 "موا ماهسل قفا وم 1 /س فن
 |ىضتقن امؤسص كل لعام ملمعب ايمو | ملث امن
 يو نري لادم لاختشس الا لوط الولد
 ناسك ابعسمالو مقارب اوما عروك ا ,لثم الا
 05 لبن ابم مد اهم امرس دلك أقبف انيص ) مجير /ىلع
 سسانملا فانا مسقلا اعيض ًابتذ اوم و ماسلا
 اعاض قبر 0 اوهتم لحاء اود
 مقتدد ني رح دع ن م3 فائصولا لذ اني لو مولع

 تا رح))!قنصلا يف لخ رب هم اهسسل

 اسباوهي هللا هب ضو ديلالا قتكام لكن ايناعوأ
 بانا نابس انما نم دخو ارت وعدوه د تلاع ثم

 ل لصالا ندب اضاد كجارا ملا ف مب ضاع رم
 زا ضم لقالا ددعلا نوب ن !لبخ اركب ان ينعي و 1
 هني تلئوا مسرس قيصلو مهين كه / مثلت لكم دا



 ا 00
 | 00 مم

 | 0 ا
 ركل ترم اذا سكرعزم هنالقال العركدلا

 ظ مهن منو علب لكلا ف | قم مضلؤلا نم لي ا 8

 ْ سلا تلعهُت ل لعدجت ناك مضيزلا ب ترض هنو
 لئمم]ئرلا ن الن او رب ولخ لاه جرم لق تبيصن

 ايران انياوه د ىنصنلا © ق مند كر ْ

 ظ صوف ترص لت ل 5 و قسنل (( وله د

 0 اذه صبرا عسب ف ذم الصم تلشل

 ةؤولاخ رنه ناك ناو دحاولا بصن ىبو غلب اك

 ظ "هيرضنت يعقل دنعو مضيفا ف إم قلاغا ف كيلألا

 قف ٍاهد غلاه ا نولي نا الا فلاح ا ف هاتر جاع
 7 © 6 ةفطتف دفع لا هرج ا

 للدم عبج جينس ادرك و مدعت كشف او ئفولا
 ظ ةااوحاث سو تانب تالا رلثاةسب ,بلع ل دي مله |

 0 اهمالمتسل ف زخم مالكلاد 00

 م دكدق ملثسلا يف ءثسس باد ابرؤصنل
 ظ أ 3رحاولل متسس مس و ردحإو تاو الل

 ١ !١ منهاولل عانس ا هس نق ثائنا تانبلل و رهاد

 تاوخالا قصنك م رالَد انز اوه نييلع سسلّتملا

 ميس نم هأع | تس و نات مج كهرعاولل معيرا لن ظ
 اهلفكازال تسلا يف نالخ ب ن انثالاو امرلع

 مد 8 1 ١

0 
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 وم

 تارجلا بوئالثا متس ىكدذ ملثسم ا ف متسلا باق
 او هرهحا يو ياام دذ ثالث ثلكلا ءنحم 0 مبني هس ل

 لال كو تس زم أه شع 00 بالك اوحا عشر

 م87 لخير ”موغصنكن / ماعلا نلخو تاوقالا

 0 ةلثس الصا يثأالا لوعت د
 نلملا حاولا لسع و اهب اع دات ني دحاد تا دب ظ
 عبرا تاوهال] د هس سدسلا 2 صم تدم ا ا

 ين اعالد هيا ركن نينا قصتقلا 000 ظ
 ىربودال تاوصع| وشنو نائجور ريح ولأ رك“

 ليك صح م ا معاي | نض

 ا هدول اهلا ودع نين ايف سنتا بدأت محلا ف

 نو اماه نك ا ا وهلا تو الث
 رانغنيثافاقلاف بد بدرع مساع 0 رار ميه 0

 رس و 0 77
 !نلائماو بورصم مس لل ند من الث تاكا جزم ئ نانا ماع كمملا هرجاولل ننال د متسر إن ف ربع ساه كف نين !اا دبات تادجريعر معبس ىسب ره د 1 ظ ”.٠ 2 7 9 <٠

 رمح



 م(عاراعو وامتد ثاجوز الا ا

 ” زاره دمعقف اود قوه / اهبرسد لكلا ااعذكتاو شع
 فمي ملا برص 8 من املا ؤصنل م عيرالاو م ممالك

 نسلم ا بق اببرطاف توريعو سيرا ادن ع هرهالا
 معالْل ناحو هلل ني ايو مس اعد نيون كي شع
 هللا د انا (ن و تهرشعو معدرا مضيت 6

 . قشلور 0 2. ف هبورصم مالك ترلع
 ساعد م مسرالذ قلاخماىذد ب بهغي تسولف ثانيا
 نو عوس | دف ؛ وق عر قم دك ماعز أعاللو ع

 مي الدر م مسي :
 «نيعس و مانس برس و معبرا فرععبر 00 10 دعس صا
 0 0 نكس ايمو ا ف بيهم تاسام ايرس ىف د

 ابل اوه اشو تادح تسد || اهلرع (ئراو مج ور شع
 دي ورا لسكس ثع عملا تلاع شع اننا نم

 فقم دب

0 

1 

١ 

1 

1 

0 
 و

 ا

 ا
0 

 سا

0 

 أ فان اهكاو يل مجرم ع ايرألاب مداه داوي دوحالا
 ةوهااناقنصلا بام ا الئ ؤصلم ن |/(ي هم ارش

 بدعشال بزاف رعستلا ف نالخ دب اه د تا دج
 هالك محو هل نسقو مي ”الللو كم قلع عبس ةلّسسم لا
 مس ىشز معبر ةوهاللر نبسع و ,ىسب رىس ف

 ثماكلا 2 قى دهاد اههس قذد دعاولا يئالكد
 اهلل عريب ١ تارسملو ثالث دش الك
 : ميا تاوخالل وم انس عال رى )و نرم ابرس مف 0

 مين ةدحارلا نوير لادا مهغس ؛
 فم مد ل

 نا

3 
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 9 [تامفف اولا عم د زايحالا ني رقق اوكا تلال مس
 ل. ك انيس ا تا يسود
 0 الاب تفاهم امر جم ىضبحاللو ت7
 اوبيم عيرد عبروا تان اا اناقفاوبيت ثلك |دملو تل
 0 10 تام سادت دا

 راسا مااوال ١ عونل ونلا ااا شل ااًدهلد مايرسل أبسلا ةقفاوم ف ١
 1 ابرسلا 0 يريح ؤ

 ساي امس معبر / حالا تاقف اوم 7
 بظر ص اك مةفد للا اهدحادت و /[13 ه اساور سع اس7
 00 اىىِفولا يم بيض |ورلود ىقعم ادهو ءلرهزلا
 ا[ هر ,نذ علب اج ارأ وعم ملكا يب ضاق علي و هدب -_
 هانى املك اعبي اذص أابول الصالايق مب زصاق دعب لاك
 ىبؤ ةلبأك ىلا اوفو ب بهضم ميدعرسكتم ا دحاولل مصل اب تبضامجم بوضه مصل ىىوس ملة يلوم مس
 مكس :و ماعارتس د تأ دج عيرارلئ اسم كح اولا بيست
 تلد دار ام ف اضن الاب ن داوم اهو نيفنصلا لغسل
 تا الك رقغو ماعالاو بوزيا نسنلا نبقع لا
 هتسيؤشملا ق برضاخ_ شع انما كمر خالا نيج ياه محا

 0 اعزلل 0
 0 املا تيس با زف تعا ملل

 ماعلا وذو دحأو نيكس :(| هرج /وك] _عانم (سع ظ اركالو رسع 1ك ارطارتعد قى ب ا



 ايَقيالبو مستو م |و ©. ود مىيرانكيى الإ تى اس ئخو 1

 عرتسعإا تلاع منس يع الاغا نوسخو ناشاو بالاتخ

 ظ 0

 .٠ ١١ بالتاوطا وشو ىائأنب ثسو ثند / الذ ا هذ ياخ
 ١ يال اليالا

 | فاقك| وي اوّيماهوتاوخبلاو نرلاتانبلعرسكبب مسلم

 ! ابد 0 تارا نرلا د انب تلو مالم اوال د ملتك

 0 (يئفءبط اف ليع هن : اعلاد ف هتس ىف هيالمو | هعست ىف

 هتهيزلا»ب تنص امَق الك تنبلأ ريب امو مم ناب لخلل

 ا تدرس
 [ةهاولل سبع بن (ه 4 دق مغ ةناق لك
 تاكو ناسا تاوهالل و من النلن ف مالك -لوخال ا قفو ف
 نشات نع نه ال الكو مس رخع

 ب و تاوهازلاو ةوهالاوع سلم

 / و دكر َنْنيِش ن بوحعو مس 0 اهالا
 (ةكرووو ةرهزلا قفو و سعر لذ ا تاوخالإ

 ل الك تاوحالا عفر جود اا نارتو
 معسُيو ناسا مقدما ةوخالادو دعب جات لك اذ ره!

 كلعودس يف تاوخالا ؛:رجوص د الئ ام اد با ارو
 ا يمض اهنوعبسو مي اللد در هوهال اق حد عه د

 3, مخالب " جورلا تون ايد م جبس ند ابل وعب ليسا
 كبوت الو معمر اون اتم لك نيعيسو مساع ف

 ظ ههزولل زرع اورتن اابياهعبس سا م اللد
 اول اتنادش نينثآ يمجيرا لع سلم ا

0 

 3و



 نس

 ا ادطو متو نع نيعبص مساع يف نانا ةوهالنلد
 اللوق تالث تاوخالا ذو يف بدروم دح د مره أب

 سكبااذافن ايحا العر اكملا يالا خىنلا دح اولا زق
 "فرح |كوخو فرعأق مم مهد اوص در نايس
 ضاق باو ,قفاوماتقفنا ناياكلاظف | ودور ىاهدحا ئخف
 تو ب تلاثلا جت

 ىسرف بورمم مصل | ىم ثئسرل نمر عن
 قاتلا ما قفد ف بدرضم نول اع ا
 0( نإ ناو محاولا ى بؤ علم اخ ثل امل اقفو ف بورعم أي
 6 مح الاف ىيطف اوم ادحا تبن ص ثلاثملا تود

 0000 يمرهك "ىسول ! دمع ءسبَملا ق م 0
 كسواسا تاب درأو تنب لّئاسم تالي حقسيو ىلا ٠

 ةخزلاو ادلع ثركلا ومس نع نإ ةوح| عربعو ثادح
 نزلا [ئرانب وصنع ف (صنا!اءقف 3 ددكو ىبالا تاو

 حرم افزلخ هوحالاو صن و الث تاركا صلو ن اننا
 قلو لاشلا ريحا جيجي برضا م + قاكلا ف سْوخاوم ا
 ونيل وتس هئامع الث لإ دخ ملثم ا يف باص ا توتسم
 تلا منلارصو نيرا و مكمن يتس ف هلالثإ ١ نإ ص
 بدر يحاو نيل ع كتم حاولا ناب نيتلؤودحات
 حالإ تعد ئو و نق م نجس اد نينا نيالا تاب تف د0
 فحاف | تاني و نيحاولل ىبو ىدشع ل[ م ريح هوحالا



 ظ ا ار أ
 َ ظ كيف بورذعم دحاورسكتم ا هحاولل نكس نكس قى

 تارا

 سئ محرا دق مسخ وحال قف دق ب هم م ءالث
 فثدو بوطم ماع ددح ءيح اول ا ةوهاللد

 يناثلا لم ا متسو(هف تارك قفو يف م نزلات 75

 يو ناوخأ عسنو اها. عيراو تادحث يم رهف اولا ف اهتخ ف

 ب قعايو فاصنالاب ماخالاددحقفاعب تادحاو دعد
 إب تعاشتا ني معيزرالا ف متسلا ضن بط اف ثالئالا
 -ميضررلاو ابر اف بنالثو رس نكبر عملا ياللا

 ملت اه معي تابحالار خالو نص نكمدثم
 هحاولل نوعي اومجيراو نس ادق بَ الل همس مّصيعلا
 نمي ا 0 د هس يدر نا سككلا

 0 1 اهدلائوو فق بهعّشم شاع دك

 1 ل و رولا دصحإو ماهم اللد

 0 ا م عا كيج اولل

 00000 دول رول ايف اهجللا ىفو مد

 قوى رحاو نيلع كلا ةحاولا ينال ميس نيبال 5

 انلالابملا مسرد ف نجا اعلان سال تاوهإلا

 الذ ايلا اهل قلاش كلا نيك: ماذا ل
 ءاوريعانبا نه ماع) ميسو حر اجو جبراو

 ةاوصازس بص افاضالا ملا !يرعتزالاب
 :تاوخ الاوصو قلاخما 06

 سعت ب [حسمب نتيم لكل 6 ا ايا م

 أ 2

 ب يجو 22777272 74 ت3



 ءس و
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 ماملر املا اع اقل د نوعبراو مّ اع لكذخ سعات اوهو ظ

 ىشسعاشا تاحورد اعف د ي ريح مباع كتم ا حاولا

 يبا اعراستاإلا ثلاذنلا عونلا تبستكم سم قل اديك / ق :

 ظ 5 ظ

 0 / و ا ام ؤ
 هدحاولل نين امو مده نوكي تنسو ٌدئالي تاجو كل
 جار عاصم الا عن اهي نياع

 دعيرأت اوحالل و نبويراو أد ج نكبم سج قلائك | ىو

 قلاع ارعو معديراس كتم لا دحاولإ شوبرا نويّسع نيس

 توكوحسب لاو مفاوماباكابروكر وصب الو ايحا
 ”-وصضيبو هانم و كم ني ابممو | مق /وسم مام اهس عي

 جيرالام ضعبلا قو اوم د ضعبلا مابهس مكي ايه

 . قواه الابررمابهسوف اون ثا دنا درعو رع نا تينا

 #6 جيرالا معاهم يواون تاوحالا و مكس نظصنف

 هاا وو ى ب وريم معسس ق/ ند م« اليوهو ثنا دم لا ٠
 «االاوفو يرمي هضم بوعبراوو مسا ل دك ميض 1 7 .» . ا 5 انهرا ش 9

١١ 



 ٠ ظ 92
 ١" تارجلو

 1 .هرحاولل يرف تر ا در أ لأ ْث شع ىدحا
 دالئوولا ىكدخ بيتسو هن اقس يي ملشم ا لص/نم تانثا
 ١ تدق دحاو نبم امس قف نبمحاولل تدرشعو مس
 ظ قبو مسح ووخالا قو ف قى مد همه نيم ُد٠تاحوتتلا
 ا لوفر / 000 0 ا سنع را 10 ([
 1 دناعلا دل رحل قى ءمىرم املس
 ١ وو عسل لا قد دح اولا ا
 [ كقوتسور نس لإن فر يع ىدحا ف م معالي َّى 7 بنا
 ١"  قئلا,ند ينو امس ف نالت ماعالاد هيحاولاى بو
 َ 0 منال مولعسكتملا دحاولل توام ب اهشيد

 نينا تاجونلا قف ف م مالك تا دينا ىَدو ف
 | كانون اًرهاعد نوعس لل دف مسج هوخالا ىو
 ظ ب ح سولا ةفخ خئاوم 0”

 2 ”ورحور نيزبجاعراسكيإلا كدالا مامرمل / مارسل
 يع 0 اع توت او 0

 7 عاف سقف اوي محزلا وخلل ١
 ا > دع قك / وب مس ماعاإإل و مجيز]

 عاق مالثوا هتس ى نبت / ١ َحرلا اه ذح/قفو ظ ' ا اال هوهالاق قد ,معنرإلا ىف اون متسلاد ظ ا
 | ةتابىير اه ندا رلثملا قررنا لعاتتا كدت ا

 | ةلكجملاو ترطاموهو ىع انيق ميال مجوّملل 1
 ' ف ءيجصمريبرا ةوحالل وت ىمالثو حبس ل دق

 م ظ ظ 0



0 
 قدطا» . اهسئكو دحاولل نوعبراو ري اع كلذ
 م جمع اللو تال[ دف مال اعالا مرعاحرس نو و

 يضف ارح محاد تاونتس لك دف 0

 2 هدم تورتغو يود راب

 تو ا تحال

 فاصنالاب نيهابش يداوي تادبكاو شعاعبمملا
 مم اس فاوب هوهإلاو وسع نبفصر ىلا نهعجرو
 فكنا كاب ابس و ذاون تروحالاو تسمعي ع اههرال(

 كا 0

 اند تلاثلا عنف م ضالاوصر يفصن
 ”ووكعو ئل !لكئ الوعي لش ا يريرمأف ظ

 ا يي نتلو ميال

 د |د نوم اهسطفو ةدح [ولل سريعو روم تاننس
 لانة نيربا تاوحالا تفو قع هنالك وحالي فذ

 تام ردك نو ىف رعيز| ةوهاد] د نحأولا ىبق
 تدكاوم دو دحاو امس قف و رح اعلل نوعيرا 2

 وجلد تا دا ف و قمع نك نبيا فم 2 0

 1 دحاو نجاولل نساك د هلاعير اب نيتسؤت مين امم

 نستسلم ند مئالد ف م ةسم ةوخال ١م و ف
 مقفاوه ن ب يا



ْ 

 : نا
 ش ظ

 1 . مناكلعكو ق3[ اطبنت لاق ابم اسلاك 7 1 أ | 00 0

 ظ مقاما ايحالا نيب و ميس ىللب أافن مرلص / نه _ىكا نا

 ؤ ا ملخاى او ملام ا نم اكو اهوضتفم ميث لححاد

 ١ " امسلكو ل اهرزإ اينا قابس اكمبس انكاو رود اوك/د

 ا /رهلاو نيلخا دنس 0 وتم لكس ل و نيف اوم ظ ْ

 ضير الع ورغل اعلارهو نب (ب اشلا عب أل | ممسن ل ١"

 "فلات هدماب ديما اعنالا لولا 0

 " ةقخايس لو ممارس ننعإ تسكتاذ ان ةيزولا 7

 0 ا اباه لشملا يقم 0 ْ 5

 | ع ادركتل رتل يملا يحرس دج ابا
 قى ا مر ظ

 1 نيام بال ونحو ع.ددمتلثم هالمره 0000
 ظ 0 ظ 2

 | مصيرلا»ب ثبطامو دحاد 2 ودل عت هنو معبلا ا

 ا اريل ا دح اولا اه 1س وحاللو نينا نيا 0

 0 اقل فوم ال ذهاو ناقوخاو تنب ر بجو وه 7 ظ 1

 نين ارك وك إل مسخ در درعو , هوخإ/|لعسكياد ا 1

 00 1 ئنياى مسح بما 1

 هال هلا دىئاللرو دحاو اعسكللا دهاولا بح |

 0و تلاع بلال بال تاوضاانالتو مور

0 



00 
 معيسلشم لا يف مثال هس ور باك تاوخدلا جوا لع

 محير دعا هدحإولل شتعاشن اء ملال يق معبرا اوكاللوء ىسنفب الدف هئاظك جو شلل نر تبعو ىرح ١ نلب
 | داك نيا عراسمالا يالا بيلا اذه اع سف و
 باف امزنفاوب و امم امرس نلت ببيع ا
 1ملوعب زلثدلا ف يضاف علب ا خالا ف اهدحا
 موك يعم | دهو ملكلملا جند نمد ُولباَش ثل اع تا
 يف غلب بب رس ىلاخ اود فاكلا بيكا ق با نمار البائلا 3 مءضإو نب ايم ا درعلا ويح دخد

 الص انرينلالصالاف ميضإ و هرعب لاك اكرككسملا ْ
 نيالا دبع لاخي باتتم مييعسأللا 0 لا صر ملا تضاعف بطعم يبل ا "نيل زم وعن ع ارك 6 هلثسل (لصا فش

 ميلاف مسرد و رخ ل رح يطا ينم ناعرسكلاو مالكوم ننال انهاو تاع دالك

 رح ول ثلا وه درثع اننإ ترف تان
 كنيس !ىلاذا يق بزعم نتتاضصء نياك سلا | 0

 نهددعئرحاول) تال اما |اعسروهد معيرا ل[ ف
 <لاح |ول] حلال | وه 2 هللسب مدس رح او ىحاللد ن اعست عليي نيرلتل |شليو ن الكل انهل د ثلثا



 نبا

 257 تالترصعنل انما فدحاو سلع كم ا
 تبلل باو ىصمل | نه د دع سال نإ يل

 1 ميسا 2 قو سدسلاٌص لتلا فضنو قسنو
 ا 08 اهبلع كيو مجير اس اعل

 "ايلاف يونس يتسن للا !ائاورهابضص اف
 دحابلا ورسعب عكف دح او نيجو لل نيعبر |

 ةرغاللو مسخن :سح قل [هلا ف دحاوو هد امهلع سلّتم ا
 فل الاف هن الي دلّكم ا محاولا نين الئ نع ف مالك

 | 0 اللا تاالوص و هتسركدم ثنا

 | آى ىلا تل اعمتس نم تادج هسحخو بزل تاو

 يع ف مسح برم أذ اسنل [لعسكلا د
 1 ظ ا

 مجحوزلل ن وتس هئاثلث نو رشا مظما برب ضاق ظ

 تاذاللو نالت مسجو مب 57 ىعير اورسه 57 هنالك

 اكل لحاوا ن ب أو مكه نيعيسا د هم يق مهسلأ

 | ةياورخن أ ونسعد هس تل !دكاذ معبرا

 تخالأو داو تولع كك1ا ه دحاولل يعير م مس
 تسعبرا: مسخ ممم ت تاره د معشر انو محسشب

 | تكا كورا ق حاد نملعر لاسم ا

 'اناناياراعأا ة.ااةراعر اسكالا تلال بيلا
 0 ا لاش ماس ا احا الر ىلع

 تائب صام غلب ان فانلا ياه رحا بات مك اوس

 يو



 اوم سرع ظ

 ا

 ادهد 3 علب اه تلاع تناابلوعب ملم ا قب ضاق لبا

 لاق ملتملا قفل اهلا يفاشلا ف ميطاد مكىض ب لخ دب
0 

 معا م الص أن يدل | لصالا برص و 0 نفل

 انآوعب | ييكل مرح اولل م رقد بهم هصبزلا
 0 رحولاو لب ان اكل اىناتا ف مان والا لاخلا بق + بورده
 5 00 تال 0 ًِ 4 رد لام

 : ا
 000 م نال رحام ناعما ةرحاولل أيما مسخ ربكم رشح هسه ٌىق رحاو ت /رىللو رحاولاق بص 0 تعبر اورّدم 0 نبزمعب رسل 0 ترواررعّو رب مه معير١ نييلع

 بك ذاو اوما ل ورا كوع هرزحاولأ ىبت
 كوع لا ثرحإ | ارول] هنن اعرمكم نك ملم ا او ب أف نييالد نكي مضؤ# الئؤ يذلا ضان عي ل عدكياو تس نسر

 عسي معان عاد كلا عامل ن7

 2 ا الل ال ةوحالل بعل مسج م سيراب ينتاك



١” 4 
 نسم الكف مت المولع سكت ارح اولا نوعستنر كو

 هالو نيوبالانخاو 000 نك
  دتميب نم تاب رز تاوحاسخو بال :تاوعا

 ا ا يسك اد معيب ال وعتد
 هلل ضاق سو مس ناي حبسس ف 2 لع لابعا
 مدهمو علك تخالل نع ' او مسح و ث |عبس نكبر حرس
 وا ا اوخال/ تع مسمح و 7 يل نكرم مخ و
 مس زو "او ىيلعرسكم ا نحاول مضو مثع ضو مك
 0 ا ولا

01 

 ظ "”ى نيندا حاولا عرسعو ردم رمق مد ظ
 نيد حاد تامبا» وعلرار ن عَ لكل كك عيس
 3 ء اه سلخ ف م مي الو مس هدحول] مسخو
 6 عم ادكبالا ليل كبر صل ا سقف ا ذه

 ةوحا التو أ ةوخا صو تلاد الث تاع

١ 



 را

 ظ هانكءاخالاف نيزيابننم ادا بصصْؤْسح موا
 لصإؤربرضا م دتضحاذ مرسلا هدجركذ لحد كاف
 /اونؤعم اذهد أسفالا وج قلل واسس كملكسم لا
 ظلم الصاتأ مبرب يذل ااضرلاي ديا
 لا نمؤكل صعب ,ىشل ا دنع غم
 7 فاك لاير م يدا درعلا ومع مةهزكل
 م م ير يذلا

 نالت 50 نيطاحا افون و اك لا
 سس اكةيطعا ممنتلا درا |ذارتالا د درلاطأ
 ا يبس لسملا#

 نم ابا ع نكن ا
 هعيتجز رع , اا ءاهصص
 أمملا بسب 5 ريل[ و 3

 فيوم افنوعل مهنتلا لينغا تي تاذ >

 امرداجمليصفتلايب ته 0( 1
 امام وثرو رح ًامارسلاة قع اذ تاك غن اد
 010 هقباسإ ارعييعو ادب ضو
 0 برب تا



 ثم ب هوخالاخ ظ
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 ماقلا ابسلاؤف غلا و
 0 ب 0 + ابوس
 2010 مسقي إد تعي نا مكدانم لا توصلاخاكا رصد
 مق 70 او مسرور صعب تام ىئح

 ا ه دوازاوالا نرد ع تنم ا«ناغ تالا نيل اك يرو لاطظست م ةتئرو ماهس تكد والا
 501 لا تملا ضو رضؤمف لوالأ نع در كئاثلا م متر |
 د تود 110 0

 ]والا نم ميصكرعتر امن ان يلُسملا ف
 لعبوا ني ايلا د

 29 لارسو يتنلشسلا ف ةيدصعب واعّمت نييابلا
 ظ يالا ءيحازع نينبإلا رح ) تام م هرعل يسب ]د 0وزرزعترام ن اىمموزلا ى صو وْؤ مب سلا ف
 مدود 7و نقال صعد هن هنرو واو ايلا نا مبحا ١تأك ننوبال هرنحاو ما نعت ام ناك ميصع كرم وذ ميندنومابلا ردوا ْسْفاملازع ثها 7 سبام 0 هوخأو نيب ال تاوح و ماج تت 3 798 د توق ابلا مير و١ و محل

 بلا نح رولا صب 2 5 1 : ١ خاص ء| رام »ب الوحاد )و جوز نحب اه ت
 تخاف يبوبإل تح اد 2.و :ر و نع سام ن اان اول دك



 3 تيا. نقلا حس 7 0 7 72777 تس رسال

 7 ل 1 الا يسوون 7: تنس... ا. ندوب كانا ع سم عييت هسا سم ع ل ع سل ل2 5

7 ١ 

 ناجع تضر نه كي ام مك بالل ادع

 خا ام م مار نعد( ناكل وعسر | ثيملا ضرك

 اناباافع تود رت نع تاما 0

 0 انكم هن اكو مرعل اك انلا
 ءاادوهالاو هلك اوالا ثيم ا ن اكو اند اكلوزل ا تبم ان م
 ا ا وا هنن ةأَملا
 متباسلا|رصإلا سو انربهم اهراع,نلخسم حقن لاف هانكد لك يد وصوم ا الؤه ريع” رو نع فاعلا ت | ثام/ذا
 رقع زم بتل هلع ع وقت انا و زل نمره ًاهبرظنا مل
 ودم 5 لام هلوزلا مئم تكف امنم نكس ا تكك
 نالت عدزلا معلا شلاعد متئسب نم بال تاكخاو
 0 الان عاهارحأ 00 [لكلو



 3 را رس
2 

 اما لوقنإب ” م تبان

 دف ةلباهف ضاشلا قو يف بهضمملوال الكسل ف
 ميداليلا نف عوسرل لم[ عت د واملا كحل تصيرب ع لد
 نشا وو لازم لا تل 00 تبورقم
 0 ”لعءارتمدي و | بضب ميءاكلا هيع هج ف مل ولى ف
 0 ظ بقر وزعم ملوذلإ نمرل نم مررنا هالرك أم دي ه
 ا 1 نيب قفاوم نارا ناي 1 مس ااكلا جبع

 ظ كليم لك يضم قف إو تن 6ن اور اهيسو ملت

 0 قا ءلوجؤعموصو لإ هانجر شن كم يناثلا ىفد ف

 0 00 0 انلاقم و يعب ههبراع اكد
 0 بقت و يق وا برهر ايس قع

 2 ل ماا الإ نم
 أريفو نأع ملَسسم نأكلا ' ماهسؤف اوب ملاذ

 8 0 ا ا ا ظ
 "ا ا ةبخور .لتفاوملاملش ١١ اتجرتم كقاكلا
 تيياو ماذع ةزلا تنأم م مسالك مالو دحاو مهو لا
 مهامم حق ٌتالئا/ ابره اين قش اوت مس نم هتلسَش
 ظ فقامهب /واهتلأ ىلا متلكس هدر عاد اهكلب الا
 :يحوزللن انلكيم ا مشن مني مين ام م ءبعنلا مل والا
 07 كراس رن دك ل بعل , | ىو اسر للم مزسملوالا ت م



 رع
 حو 5 فق بورتعم مين ثلا نم
 َْت انرجريخرحأاو قفولا يرسخ زيالإ و دحاو لكدك
 محيسرلا تلاعومتس نم مالا اوحاو نسويإلن انها
 الست ايلا نعت تن منع يبرأ نم جفن د

 5 ايرراانأبد اهسىفاوب ف ريعان ان يعلو مس نم
 اتهتسجيرو محاد اء اهس ةيرض ةلدالا نر جيزا ملا
 ثيعيزاوت اننا اكن ف شعةعبراق م1 ب اك رمي

 قبو و نايا ,لوالانم نيندجمل انلكلا معن هنم هوه

 قف و ناسا هينالا ندد هس لل ميالن يناثلا
 تغزو ينام امل نولبن اننا لكن ق دح د ثيم ماهس
 هّيسريب اننلا نم ع رمع ان أد ١ مالدي مهر ا ملو الا نه
 ,لوالازعذاوخالل و رشتع هناك اه نك مم دهاد ب

 رح ادي مقيراين الا نمد_سعانت اب أب م الث ىت معير )
 ٠ رشا ذهيرخ ب شتا ولك لأملا
 بالام 0 ابَنلا املا
 مسالا 0 نايا مهاق ع مه اق عج تلكس
 2ظ11 دهر تامه انما ١
 ارعيط ب م اعامّدف اوه امؤس ىلع 0 سلا يي

 هانى ام ديرو /والاوص + مقياسلا ف مش اكل فب

 هيئاتكاي ب رم لالا رنا يب 7



 قاتلا ا رب ناجم بوضم هْياَتلا كو مل نمو

 ْ مئاتلا يجف مسك ماو ؤعصموهد كوالا نم
 مجبل انلا عيمج برب والا م مرس لك خصب + ببرصر

 يف خالا معاد لوتؤفح ميو |وه نكي ل تا
 سو فم دن يلا نم مرس كيا بصب مايرلا
 نزولا و عوور الد لام اح سام كرو من ابب مدت ا ن1 2ث

 دس و نيب | سرس . 0 تنب نع تاه

 امي اشلا هرضنك يام نسلم
 0 يغن نم رئمو رعيرا نق انهبا نانا هد رلدالا ؛ و
 نحنا بورصم هاما وبريد + سلا
 و وريم اعلا | سد ئنلاو ناني | لإ دفء املأ ع نق

 ل ة[ةللو دحاو مذ فرحا هوه كيم ماهس ف ظ
 نم نينبممالد (اهنس ثنبو محو ل نع رام لحد
 امون بَو ابل ابر وح نعاس 00
 ماكر كرد اف سعير اع نم مقل متس نم ادرس
 لاوس ادهم كلذ مينأع يهد لودلا لسع

 م
 2 هم .

 0 1 هبيبآ 0 نع ور ضيم مامن سامع لسع" مهمل 8 7 : هاو 1 أ 7

 و ميمو و كيلا ب + ٍِ



201 

 هب مب وطم رعسمب الرف رب ىرطم مك الك

 بهو ري امل /نف يرن يف مب وضم ناتي و

 نسف نا تاديللو كما وه د هدح ]ولا ىو

 نولعسكم لا ىحاولل نرتعو م اعيرأب ه سكود

 نهو وضم معدراب قو ميورعم تانا

 ير تساي يلم لف ميو صه لمع
 20:24م ثلوص و

 بوو توتو امر دك معبسق مءىنبا

 ترضاه مي درضم 2 فذألا و زلو لو ثلثلا

 ملورغم معالق ميلعسكَتملإ دحاولل تيئالثو الم

 رهو نوع لإ ف ريالات مضي مانيلا ١

 , تنانحوار هالتمركدللو ,برلا عيسو مهر ٌقنالا

 37 0 ةوحارعس د ئاوخا وب و ما دبج سك 2

 دج | اعسكياو رتعابعسى ا ثل اع لع اننا نم
 وعسل شب | درب لا برع ظ
 بس اهلوجم دلما ف مي ضضأف نك ل ماتا

 نيتجوزلل هرسعو م اعبسو قالا سمع نب هع

 ركل حاولا نوعت و امها ئلا لل دف
 م اعيترلنق معسن قع مسح مدرع مث )لذ سريع

 تائنا تارهخل و تيح اولا ىو ثتوعنزاو رسح
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 ش . الرا ينو نيت دعلاب نأ البو مياس ف

 معبسلو ممعسشأ ف ا ع

 تاوحاللو هحاولا نوسخبف تان نس لكنت
 هولإ :ىدراو ىف ١/ مسج نين الو مل أس ِ, 0 م

 1 مثاعبنمعسيو معضم نينسا قدينام سلتا

 ١ نيفلاب سيال مث اعشق معير| هرحطولل يرْشعو

 ل [وسح د

0 
 ابحالا تن اكاد [سمف ه ابرك .

 | لعم 00 0 را
 ظ تا فانصالانيبىلب ا الا سنن عهونم لكأ
 | حلاق راع تلعف قفاووالخادوا قابلا لثأم
 ب نالا انسب لق و مرت اهلع فيني ايتنم اك امم
 داضاع مشا ملم زا ةزيكبرناستل الكم قنص

 نه منا ك6 منان لانا ورملا نمو ملثسالا
 ٠ 0 كوجم ال بحاص/ ود ىنعت
 ظ اسك الا ورملا 11 عيعص| رهو رخال اهنلع 3

 اليم يتيضوذلاددعلال عك 1ز | هانحه د
 "ارا انك اقلا نامل هه ازجو
 عقذاولاخال قى ٌدْرِا رهاقخ د بِْرَص ءلصحاه وا
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 سقي اهني هنن الا ف مب هضم هتس مل هالا نم نينبلل و
 بصأ قريع بريح دين اكنلا وري اعد ءّكد نق

 نييرتع ودنا ور ني شعت
 ةلتشمح نلت امولف | ذه ب او اسمع اذهلعد
 ”وكاوسب ءامإ ١ يملا أ ثعنص ارب عنصاو اضيا
 اتواعو رحاوؤصا زم انصص دق ِف اًنلا لوالام لسع

 احح ميئايهتو لدا اهتيحو هدح ايلا ةلكل ظ
 نال, . يلو يادلا | ده تم لملع خب ايلكأ ها

 هحاورلّسم ترص ئاسما نه مدل 0 ظ
 [هّيسفو امه ىلا .ناتكئلارمست و رلو ]ل | مره د
 لو ولا ءلثما مي الاكرلو نع كلر كو اس و دس ان د لعل
 57ج نايك: رولر سعاشا ص ” صم در

 0 دام معبس

 1 9 "للا الل / نيتغالاق

 الئ

 مسن ايد اوبن ارح نيالد ظ
 اي نالوا نس تمت اللا لن اسما
 ا 010 كثنبلل ىلا نم هبال
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 لع نأ و .
 ىت

 فئاصالا مم امس

 هع

 ميال

 ؟لوالا ف

 5 ا رمال
 تاتناتئللد اثم اهناكسف معو نيتن وع تخل
 يلع ناموا ةعاع ديبي مهيس و

 2 اي مالك بيض اف قفاوب ا
 ظ رسولا ادب هالو
 1 ظ ورع ام م و نامرس ْىَسنِلل و رّث الث

 ١ 0 1 رس ووو حانياد

 3 مالعورعبرا ادكن فراح | باق ف اود الاو
 هس الئ كوالا نه تنبلل , الثيل |لئ املا جضتمتم د

 ١ مياقيعمرا اين انما تينبللو رثعانماب مجيرادب '
 نم,ناسسق خ/تاد علو نع غلاتي ممدرعللد
 مات قفاويالو تلم اعسكتم ه دبل را

 منف تيثعو ,ييرإمتس ى والا ف مقعلز ا
 بوش رثال ىل والا ُس تنبلل و المل الم اسلا

 00 انهو نلدمس اب ظ

 0 لل رد دحاد ف ْمَي الث -
 كل ع ا | ماللو نانب م مل نب هلي نم
 لو رلا ف مي الد ىسمل لس 2
 ا نو بوس دحادولو رل| نه م املا
 ىكرن رحاو 2 ملم ب رحاو ميبانل ا نم ه ربح 2
 000 ءمض لكدق ددح/و يف ممم 0/7
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 لوو تسزم دباس تاقفتم تاوذا ثالقو آن ء,.و-ر

 فهوف ن الثا اب انرلسِمْىِف اود عال اه ديب دمعستت ى ا
 قرنالك بيم اف اناناس قف وو دحاو ادم ارم
 لاما جهت مكدمو نءيلع و طعس ل نك ر حس لوزلا

 بف"فق وق بوغدسرحاو رطوالا نب اه رك تالثلا

 0و ارا تابوا

 مين الا فم نيىبالل تهخ ا[ د شع سح نو
 07 0 و ا تا

 باللد جاو تم

 سبأ[: هم مل" للا م الل 7

 ضعيف اعيد قيم لا عج

 م بيشو انو ري اعل م 000

 ل اكضالارب ىننح لاك | ىهسس ف نكي ناد

 تريبل يتلا [ىماختل تيقيلا لك ولا ىلع نء اك
 ءاسلا فد لاجرل | رككمل يذلا قالا اكأ ده
 ءايسانرلاهّورعيو ةارهاوإ الحر توليف اولدع الك

 تاكئاوزعبوتو ركل /نه] وبي ن «ناق لوبلا اه دحا
 أعبج امه ومي ن6 ناكل اعرت 2. ىلا باو سي

 معي /ماحن او ءابصلا نيانامامالا امد ماددل ىلع
 كاان نعي 0 مه ئراسلا 1



 انيس 1

 1 ناتلابوب الوصال ناو )رد زيك الاربتعي لو ايونسا

 1 ايل اهه و ىرل|نفاسما تانليهاد ضيفاو ىلا

 ١ صاحوكء ان مانها ناد ارم اذ ضاحوا ج ملا م

 دعمزللال عرهو انيق ةاره أف دل د دب حول امد لكشمت

 تضاحوركدلا |نلابولو نقب امال المل اشاس ىلع
 ناطقسبو تاضر اعيبوال ايما ربعي لو جلا
 ثلاتلا املا اهصططا ن ابهدلاكشالا قبيد
 عبط يم اعز أسيد عوليلا رود مل ومى لا عوجنلا

 000 اينيكا !ا]مم ارهق تاف ملاح فعي 51 هيلا ٠
 لل ديرجات مك 0

 ١ادل راد ميلحر منازيخا) ةااكا معوج ل يقي الد

 0 رصنمم ةارص ]رز | نقيس دونيس
 ' ادت | نوهت تفلح ابياماو متروك ب
 اسف ماذا جم جمالا عابر ابتعاا الف عالضالا

 ميز |رائليح ناو لحسم ت تارتم ثروزجر مع 8 ئىكح
 | ١ عع نابي انام فنا ثاهم 20
 . ريق لاد رو و وجر || بح اصور م وص 3

 "انكي رسلو لجمالو ىناسبل منال ثاريم ءلرسيل
 تس و ثانالا و روكدلا ثاريم الا_م(ىندبلا

 اسينميبت# اه ل ”نح

 سس يب إ ب ب ب ب بسس هت ب رس 0

 يب ديا جوبا جو وو : 13 د



 ا يي ظ
 4 كله ذهو قنا تاريم فضدو رك تايبم فصن

 يل و أهم اقيم ق اضن اليحتبس ن١ اهادركذ امادنا
 تب نراك هاد وقتال اهره

 0 هنوهرإلا يق ملوم ا
 كبساو لو قدحمإ هن ىب نهضعد تاه)5 )لوقف ١

 ناو رككذ «ولخالا ب جنم ن كن اف كرينع
 تق ئنغرلوو ثحاو خارل انه يدرحالل حقير ىلا 0

 قفنف ةيان 4( ن )و مالا تودرل لاكا 9 لولا

 لام. يهتبملا |ئرلا ميال ىصنل عن إ_[صعيت تافضد
 ثاو اان يكب ن اا ضنلا ق كوبي لب انس الاعب
 ميلا قش ام رحاو لكما ١ عقد ميجيلاغنفا ن اك

 و لاوحالا ءوساب هنخا متر اد قنا ةوكذ ' دب

 سك 2 العمصيفلا ناءمهسفلا

 00 ا
 باو وخالا نع ىدادح أد ولا نيل اع اننن اك
 2 ترافق ىذالا كيفي اهرإاف نيتلخ ا دسم اتناك

 فاتر بخالا قفا اهادحا تءاهواتفلتها
 ةلشمما جقلمنف ٌعلباَخ بالا اههادح (قفد

 نيضيزلاىرحاه يببيصنلا لذ لقا سادركط عاد 7
 اىتس نب لنأت ىخالا مب م م ْ
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 من ولبأم كهالإف نيتضيلارحا تبرع روف ا وه

 فقوبروما زكيبيضأ[ةلؤننما اهعاولشم ا حصن
 '  نافااك ان يبي قحابلكز ئءاسلا ف مابرسلا نم يت ايلا

 تاو كداريد مهعحتلا هديل ا رع تلع لك تام
 تب لئانيلا ايم ينالا ةّصيت لع تلع قنا تان
 ناو الذ نما صح «: لحج نا رضدرول اذ ٌىئنُخ مل ىد

 اكتم ج46 ىالئايتم امو انورا من الث تنئنَح ءتلعج
 نيلاكاو اببصن نال ني لر نم ايس تنبل ا طعاد
 ١ ىبتإ كو ن ان ن ان مما بع نيعيلا منال امرس_كيُك اد

 2 قىنكح .ل 3و ناوبا ميصعلل ىبذ ىنأ فأن ناورل

 ١ مالوش ط عبو يلاكإو ابيصن مال امرس مالا عفت د
 (فطصنوا نيتي رقم بالا 3 نا نيب مرس م عب 3

 لس بصعو ئنخو خو م١ لخ ارسل !ل اثم ,يلع
 ميال افىَن)ت اكن امتس نموزككت اكن ا مالك
 تر يصن مالا ادع اف متسل اءىتنلاخ مسسلا ف لك دن
 7 :ئيبصتلا | ائنخلا طعاد يمسك ئلاوه د لاح ا
 0 ملوهاكوتانناف مسؤقوبو ىصئلاوهو مالك

 ٌقنظرإ وو ساو جاف دميصعم ا بيد ) تاب ناد
 ناكرا رب اع نم عبتتو لذ ) ن اكن) ميرا ن ممل ا



 لك وسال ا
 تراللو نيل اك او بيعي يح برلا عورلا طغاد ا

 طمس | ناك ذو ةسالل كد قنحا تاك ظ
 دقني ونا هناؤع  يتاؤنح ا معبد لقالا تالا .
 ا
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 ا ل
 نيا كيرلا لكق ام دحا صن بضأق ى اضالاب
 معشب مروه مالا ناقل نم و لل نيعبسو
 ل ,املا فكوم
 متساانو مس املا ق خو يب دضم معيلٌسع الين املا
 ال]و نرانعو معيسٍيبسنلال ك اوطعسف نوتالثو
 ينقل اًملاءابلو ىسن ستي بهشم محاد ْهاَملا ص
 3 عجم عاش اب معير|قربهرغم هتالث سسك
 7 اتنب | سكسي ءرباكلا مم تح اللو عسا
 هلا لا 0 "يردن ق ىائ/هيناَعلا صو رين اب معبرا
 ميس معيراو مجيدارمخ دين اجلا نمو يع اينامتب 0 ءينامل ني قنوت امرقالإ عمت
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 ' ا انام جت فوك نوكأ دلع مسا | طعم

 كتهالارب كنق ساما تلم *تلع قن عنك ن ب ناك

 بعت عكا ن أن ناو تكل دادس هداع

 + م ]1/17 معبنت هادا هد ضع ةيناملا

 0 ١ مّسِبْفل و ئنحراو و نأسنبا تبانتل |

 ناصر لات معستن معتق لنا ن م / سد

 | ورسم نين اوتسررع ناني انف
 لاا ومس لكاس وسر بص ان نا

 قيشلو يامر ف يدا ولاكقاف تانّتاحشلا نس

 ' الاف ظهرت قوت مييصن تلق الا مال
 رعت فذ اهم تاس ارل معيراْ م مصر اك

 ساهل ءرعوو ولا نم عرب نت ميل كو بسب و سسك

 ظ الن ند اك اهنعم دع يسرع قدح

 رده _هصم ءيرملانلنان هت لو نينالا سامرس
 1 نكىلو مبصعلا قول ١و مييصن رحاو لكَ يح١
 ٠ هبزاح فوم ضهزاح ق ةيفل اف مالك تاانبلا
 م ارحاعإلا نأ الإ نير مسخ يف هس ببعإت متس

 يلع وين نا عرتعتوبو ' حلك كق دش
 ةللعاتن اههنس يمسك نعال ال معبل قك
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 ةيباح بسر تلم تنب لكل و قشوم ا نم ا سسك ١ . 1 محبس ىقد رمح

 ا اصر لام اذ ىنح لو و تبا < ش
 وود و ئقيلا من دل ن امس عمل #0 ىلوبإ 18 ام و 3 ل 1 0 َّس ظ متسرل م ئالُث ف نينا بص اف نان صو 1 5 / ع 3 : 0 (هناانالْئاوا 0 ارو ن اكن ا تاعصت ل هبصعلل
 -رب انأوتو نا تاب ناو ماودك تاب ن 6
 ا نكانض ناك آد
 للكفا رعاصو هئالوا ناش صدا ا

 دوا كب هيلا ن وكر ديد نابع 1 3
 : ب وائاناوطولد ردعب ؤ 0 35 ل ءماثانا م
 راس كم مان اه |ىوبو لاوهالا
 ا[ لك قول اكم هانرد لعفو :

 .يسا تييتلكسم يسركذ ونوكل حف 1 2

0 
 لال ار معسرر هد ملم اف نانا ئد ا 1 ١ وعل ا! اكن او معو ان انم / وترا عد 0 : لمالارتال "

 .يركف هقنان نام معسل | سن د 7 6
 تارنرعملا ل ق العاب سك 0 20 0



 اذ

3 

  اهال

 ظ 1 0 | | ايتن 04 ب
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 .  دكمكلاك اح يس يا

 دالو امسج ٌعناوا
 1 "لفن كانا مسيح م ملكا - 0
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 1 7 00 | معرس ئص

 0 00 معشنلاو مي املا د متسل 00 : اننا كن ادع
 00 نأ ه وحول اد وج اف لاح يق /

 00 ىيراقاموالا بيضات كف الئال اي س 5 هْيياليِو ينام سافل

0 0 

 مري ابر تانلا دق معيس

0 

 سا نفو مسج 0
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 قيوم نرئع لكم متسلا قح و ىننا ف مب هضم مسح
 معسيؤابرضاف نوعب سا ىأ دك املا عفو معبرا
 "+ فءاويراد ىلا - مص داو تائسسم 0 د
 كلانلقق مى ا طنطا ببس ىق مع لام ال يق تاف ئنالا - هرزلالأفا نيتي ناى ا مقكو م سطسعو َْسوُول'
 علق ها وتمام ديالك ماهالا لاي ناجح هانلش عاشوا لص افيإعمهنس ئىكول [لعا و فطصإولو بس نا

 ت مولع المذلاو كلورقلل ل وهح أم محاد ل اي
 ديال منا به دم ا تابجد هيفع تاببل !ليق 9
 ناف نيم ا جسو ى ا درب فاما و مملع © .اللهوص)لا ىم
 1 مهلا ضيبالو ملوعب كيري مامالا عاصم انلق 8 ار ماو [لحر انزرمالا اكنا ب: قنكاراقول لب

 كيلا عرض محو مصر عجم مالا ميلع عا ا
 |! و نيولا لعغبي رجس -
 ار وزنه ن اكول الح قلخرو ثيبه تكاناذا 0
 اعلطم نايأوس قرع صو ,ثجراج اع 1
 نضوءإ ررعوا ميح) محو ل ا وبر وس وأ
 0-5 0-4 يالوجو تلح ملونالاريدقت لعو

 - ةلمارئعداد لاب اخير :[ تا! ةاون كن اي وحول تسرب لح ايعيربطا ذات نرصرالا

 أبر وه

 1 يل امه إلا 21 الع هثهع تعنصد ظ
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 ولم وس ى يد ادنلا لوس بن ميسا 71 ىالاق مد عبرا )صال اك

200 
 مل امئاورلاصفن اكلوكملا تفقد لح ١ دصدالا ثيساد

 ] !!ووسل او] املا وبع ىنود اقف عرع تبساو 8

 لها دوجوم ا ٌتراعلا ا«رظني لب جيجل ىف وب النا
 صر( اذ رطوبسم ديب اعرلله جنا نايف اوُنلحَح ١ لم دالوال ر رجح بنص دوحوطلا نكي ناك مس )وهن نيزيعو:ىبلن م ملشملا ل يكد ناني !لحاتا راةحإا اربد سلا الو لف احم اهبل تاوبإ و لماع ةحور ل انه لقالاد تقيل وعربي قنصم ا لاك 5 0 ا اا يب لولا نام تاك تايصخاا# | ا لاوتدوغتيال سي ورادلم يس لا لالا ا ل لح ا لَ 1 ١ لج ار تحال انت هاا طعبالق اخاو الاماح مجدد 00

 2 0 ئالريصلا
 إى١ 3 ملعطملا ذل ْ

 ١.. يلو :ابانل5 اذ اف تإنزيركا تا معز تن اهإعا دلد 0 < ليساورحو رقد بيرك عازم نيل ايلخد يذلا | لال رو زوو فسم العا نمل ليلي لف مو ]و١ ىفأدملا تحجز اه ع نليل و مسج دج م دك منيف ىدنم هنكلمجير] دج ود امريلاو دوجولا ف
 نزوملار عدس ابالل عف دب الد اخ مجو زو انبأ ىلح

 ال « لآ
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 ول لع د لك سنها مل خرا

 معنابعصانابجو عض ارياعكرصتب نا مص ميل! فص

 0ع تن اوالد تملا تللسعي الا 3

 دادريسالا) | مانحق لحل ترق ل ا لكهب ذه راك لاقتقلا
 عالق, دجال رمال الفل اططالاس ١ ى إب ن كَ 0
 لادم انقيت ترادإكن حب فالّكإ | ذه و رمسملا ته
 5 ماوتجحو ن تم هيا وايبطع | جلاخب دوحو عم
 نصم ما ترب اعاد ل اصقيإل ادع معيب نالوا
 1 لك رافتوم ا نعد لجو نإ اهدح ا! لاسقنالا

 وددابو نعد تح إل نأف هيغ نم ن اف في شم 0 ونيس عبراو هّشيرلا | كلل برا لصفن او بيل ' نع
 هوان جو نابل ن كن اد و كم نم ن اكول 6ىبو

 رم يي تو دلل صقل اد 0
 لاقهإا تيتا ك* سمن // تياوتاو مثرف ددنبه ءدوجت
 نع هدوحول م91, رولا ترعب ناالأ ثوم |دحب تو رح
 اتيمإم * 1 ن [و هرغسسم ةوسح ايح ى نر ْياَنلا طتلا

 وس الاصإ مهملات 4 و نير ناجي انجي لد

 تو اوارع عزلا تبجد ناهي ا: رصفنا نا نكل الما
 حر هوكاف (ب ىف |عفدل تيجو رب ةومخما بحول الابر(

 طّقف اني |ةرغلا 0 انتقل طش ىئاكا

 00 320507 ا 7



 ظ كتررلوناتلاكت اد ني الاو بال وس ربص علك مجور كدت

 ا
 رةنسجفطل ن الد ظروم ا ثوم دنع عورلا دي اخ وقس الد (! وصمه ب اذ رتوبالذ اذه ماذا تالوم ينصح ا نمد درتزاو ميوسك مل ارطمسسو عب اصالاضبفل ار اينخا تاكو ل ::1(ةدضعلا -وض 2 :لضعوا بس,عصلق لا "اتا اح ناك ناف « دمج ا هتلحاما مقرط خذو شل اصضواوب وأ تو ام ساطع وا من اب وا مهاببصل 0 ”ومتّيرول مبيضرو رو عدم ةاببح اببح ملاصمن | بعد
 همتد كلل ايرون اداركك ْترل و برن ىنا ثبلو تاذ تي "لل و ناو اهاح نو اه اور كن مل ن تومسُمب م قمل تلاك

 موب

 نا [١ /0ن او بلصلاٍ  ش عمربالا دجو ءروا نيوبال ى تا جدلا حور ينو ارو لينا هاك كو اسك تلون او ترباس
 هور منبرا ههود يو تر وّىناتيلوتاو كريم اكد انملد
 ووو ًاهتسو اهترلو تاواث_س/ ناو إلك افا لات ا /ابرتحاو ماد جور عم بالا جونو تنبو بسوياد

 رو يح بزر ئئالسسل وتاو هزباد اناتّروإركد كيبل د
 بلاك, )و ىلصلا ىِب عم رخارل نبا س١ هج ورعو تبا ا

 ىواعيج تير ورينا ثياو ناد اعيج زيف لكك ثدلو نا
 ”ئروباو ج ود عم رخا أبل نب[ ا مج و نو مثيلا نب | نبا تب
 اد اكيم هدططقساب او اوس امس ديب ام أف يا اسدل 7 تاورلوابلاو نلالخإر كك ثيلو نا ثيل اق ناو نيا تشيد



١ 3 
 .نيولاهو ونا ةنجو سَ اديع ةتقتعا ةاس ا 4 دمت قفرلكل كاف 050

 فَ كهل م كئراحو)| مرداس ص يلا ش
 اصلا دبدسلا إلا !د لهم بن اجا مهن ا ل نان ع نق انايوتالإ قباسل لاح ف اقرعب نكي ملو
 اما ذ)(: كده و تت راما و !ميامل | تقفد لأي 0 قئائلا
 ئاطوأ اهدزاوام رهص تّكو | قيرحوا ترغيب ناب ساو
 نسوق رات وم , نإ هيَ ايل /ميحأص مم“ اهبرن دحاو تلده ”اقؤسا نفيتنالا) ني دحجوم ا نم فنصما لاق إكس اه رحايريالق بي ءلا ع وا اكماعزه امهعوض رو يرن تر ىف و يعي ن إى والا وص لن الك 0 ونيل وا بخ والي ف تام و/
 متلاتلا يدرس 00 ناوطسب 3١ لانو نكي نه ا 1 ودوؤالا تبر يو جم مل مآ نكمل تراو ظ 0 !نابجوف ا [ووالا لبق
 كرم قر اوصال |", ت ىحب ى لورلا تز

 0 ازبتحور تخاوه ىال تحاور نأشسنب ,تجانم نلحرز والا ءلثم اير اب ك3 صنف ىَت الني انليحا 519 لورلا كر حلب قى نادم هل وا فلا راتخاد 1 ١ نإ الا(ييطصبو ا لاهو سكَس نك ايناس دي كال“
 ا
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 اهيا كال جذل عذب نياوعه عمال جانب
 ةكوزلا | 1 ومال ف اولد برا يعاقب امو ناتلتلا

 دوقسل.رلا نرخ رف / ثيردزلد أمره نر رل ب امو نالثلا
 0 لكل اكرغ تاوخ ١ قاثلادل لأب
 قيتخ نا امزم دحاو وعد | نأف الوم لأ اهزد دحاو لك

 طلاتلاو لخالا ل بق هن نام مظشع نا اهنا قلع ىلا
 سل اوه اًحوزرو اهنا عماكو اهَساو تك ةاوم١ا
 تأمن يلد وص ابنى وك الو تتامانزاع و لاى غدأف

 ُ 1 مهام زلواثأم بالا نأ حالا ىو (و ميرو نيالا :
 0 لأم كليو ف اهلام ب فصنلا روف دام م ُتلَتلا
 ا لحوراوا تنام 0
 ملم دح | تروس الد زلو ]أم آمأ نم لات مهاد
 .خرلاو 2 ولا يب ابلام و بالل نءالا لام لب خاله
 ولك نيو تجوز ووه قرع لحر وب الإ نت اغصن

 بال ولو نيود ا سيخ او اتسنمو ا ظ
 مولا كفلخو نحو نارحو ناعهزلااه» نشا
 00 نكن اذ نع
 ءركو سرسلا تادج او نجلا مندجو ل نال و

 ء| أالرا متنب او مب زل ْق لروما م/7

 و نيعسو نيد! جراد تركطعو معيرأ يد
 ظ مي

 . اتلكلاوب رز/ن انحلوص د اهي اهينبالبجو لال امد وس سلا



 ع
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 أنالبإّت المكر ال )و زلوالو مالت 6 ريل و سشتعاش ١ ينال
 نإ جافا ذهرس ايم عو نيالا نبأب ناونحالا ناطّمسبو
 تبقاتسامإ ذا نييراوتم ا ئس لاو التولاداهرهلا

 كحاب لن سصم افإ ده عاد ععاملاو ئباسل لعب 7
 مكفول اكمل هكتملا ةلج نم هأريخ هرك يرا و ذىقتفل
 ل ايكو ارضهوإرفسو كبخ وطقناف صح قف اذا هنا
 < نإ بيب ورك ت ام داهب_يع وا .ةيشسس م اسكناوا
 يسوم [نفدون هاوس تراومل نايم ناف توع.ملاح ا
 انققومد وقفل رع تراوملذ ناو وهوا دوكفل ١ هونح
 ْن كيف اوهالا ءوساب نضافاعه ان هاو 00

 6 وج ©صقمي ناكرسو انت ميطعت الخد وتلا ل
 هّتوم١مصقن مو ,ّد ابح هكجؤ اند ةوتتلا

 هتومو ]رايك : لاحول الرو هنوه مح ف نمد
 مسايبتخاود والغم حور دع شبام ئةارمامل اص ميصي رع ع١

 لو رعي زم رعيرانيةنخاللف ,ت ايحانر دو ناف نب صاع
 ثاكلاعللو تاَسِلتلا اهراف توم انر زم ناو علل يس
 دج ىال ماد دوقفم بال جا م ايح معه ر دعس
 لكلا ىللو ن (ئلكلا ُءاللق زب ايحانر دو ناف بطاح
 ٌمالاقهفر ءقيذ ناقض امس لام اذ منوم انر رق 7



 ه ١)

 تلتلارملاو ىصنلا دوااطبببت من ويح رجا قح قد بود
 | 1 رانا ةرخطم زري 1 سدسلا ققويد
 نيزخالاو نضل عو زللف بح تاكد اق ضاح 2و 2
 مىسيرم تالف يبو للف ايم ناك ت اد عب ىلارلو عمرلا
 مهروم حوزرلا نحر دينك + ص معدر | نحال ل
 فو وعرب تحب دقبذ رعيشرم رع اان ءيطعمت
 ندر رودرحو قو عيرلا اعطعمف ءتوببح نييجالا قح
 نب ناحل هيما ف يكس نال عراق ح فق
 لا نهض دافي لول تاخر

 ويج اق حف منويعر ديب خا محو لل د
 وا ياطشا ص مديل موا شاف ادخلي
 املا تود دوتغل !لب اسم ؟بك نيبجولا ءاجأ ع سبد

 محولارعإ ع لاو انهرا نيبيحولارحا رح اسر ان يلقلا
 جاف يوطلاو تكلا لاي رب «ولعفم اوه لوألا

 فقميو دوتفملا ةويجرب رن ىلع ,لشسملا مهنا مصيفل
 ااا روصقن ديراومه ,رارقم د 0

 0 يمك ل مملا يبرأ 52 دومعملا ن ةومرب تقع كاك
 " نيقف اوتماتن اف نيلحارتم ارم نيلي أم ا دح ام
 |قادعا تيرف نس ا اع اقم و ببص
 ضال تر اولا اععاد »لمان منقلب اف كالادق
 كتل تفك ا ا نيسنلا لك ديمرمسلا
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 امالعإلا لج او اننا ه اكو اموفوع لاما يدش لجح يَ
 لاوادريَخ وطتنل) ييرفلا هريسالاو دوتفم اتم ثروتلا
  قحرلام مسي الاهدحا نابزجو ميقف توموع نيب مقك

 هي باولو يلالا»ب مطق 5 لا حدرلاو هن وم نبش

 .ىهجلوقب او رلام مس انيإ !شيعيال بلسم نان ما[
 بهرإ و مدس نوعبس (هنا داش جدع ه دك ا نه
 !تاطرْتسالد اهنه ةبيإل منان الع بلغم قوه كت نا

 متعفؤلام [(ك1 مس نا منا مم جدل اى ع امرم لأ شيعد

 ماع ماياعم لا يلئاس مع اريلاو فالخ ركهر ابتع اق
 تبريز جنن 6 نأد انا ترو مكيم تناك اذ مين اع - مان عتااة ان ئومشقي موعل لاحد دوقفملا يف لوالا
 مها ملا اولا ممحورو ميبالثيل اوهأأ د مو يود
 تناكاراةناو نيويال ناتخادما حترولام نصا و
 ةرما ةدرإج ل سالو هببم تن عَن او ابند د تير و ميك
 مال تروابج وز د ارم يفاكلا ع وتلا معاريلاو مبئاك .؟رونرت بالمإ و مإل تحاو رجو ماو ند نع 2

 فسنلاب الل تخاللد م ثتخرلا) جوز يبخزلو ب تذإل جوروصف مال 1 احلم انباو 0 لماع 0 بوصووابلا عبرلا ارد ابرججورو ىرحاو مكّريل ١ 2 ١
1 , 



 ظ 1

 ظ ناهي علان با يبا يابلاو تلثلا الل تخالاو ٌحالل و
 ' ٠ ةكاوبا جروصع ثلثا رخا تاوباو لاطإولَتادخا
 2 تن اقفصنالاماًيرو هشباداحررخا نيانياج اوك ق نبا
 لج ررل ثنبوابل عسا وه..ور نع رام قارا ىف
 حج اعف نبا اتنب' مو اتالئ الام اا برو هتجودد
 ل اماويرو أبل ةوخ ارعبسو جور نبا نبا نباوا أ ثبا

 ةعبس أه ءاوف هبي ! ق ارما مال جر نبا كنا و ومو بسلا
 "5 ىخاسو :جور قلْخِرِمُد منيا توم رعد لمحرل ارزغؤد تس

 ] و اعلا ْق ابلامدو نصل اباه نب اوني 5 ابءانم أبل :

 تامليلا نيم لاذا سيلا لوايف ابرك يقذف باتكلارب مح
 . قذيم نان داح ماما جم لام كيب نيمو )/ ىلإ الد بنل ا
 ةدإع درب منا نيام ارب اكأ هيلع يذلا كوسفلا نا ان ركاند
 احرالاوو دلع مف دوز كيم ناف يجمع زلا الا ضوملا

 أك اوم! قف دلع عمالاوهد ىوونلا شلات م دهب
 ._رئاسإ نال ولا يلعم مريع و .نيسح م 0ك فكلمأاصو انباحصار امكسم مق لسم ني!مامالا (تقادب ف
 الاد ىنلااث به دك الع مد مف و مث انغام ا فرق رلطروقاطسلارضر نعريرإلا يداك ١بحاصءلتن د ر انه الا
 عرك اهنس كت اريم ا يبلع مويا فرت منا ص دنع
 ةرلاؤ زوالا تاعوب لع ميد م1/5لا لو قدف ٠ د اصتخال ل بيبسس 8 لعددو نع ج لاول الكل لوقف ب نالا(ن د ساد
 ديس وعلوم اهرمل ا تعرطقن جلا الو ملا ص بفن رد 7
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 حا نولبالْن ا والا تال اح رلك درلا اَمِلَم اونإ لوقدت ابريلع

 :ىل ةونص الان ميلا ج١ م يلع دري نم بَ نام نيبح ويلا
 60داء ديلاب ل قاماو هكيذ بلا عمدءاصخس تاه لاق.
 لولو الروك و اوي امانا مر وسل ا مهمل ل ائ/اؤؤسص ونه 22

 لضصا ئلعج نالوا ينص ود اهناو مالل ةوحا|/ ياو
 الإ ءركدض مل عزنصإ مام ترسف ناك مرم ابوس د دع ,لكسم ا
 ٠ ارم أهمسو مس اباصإَن 6 تبوم١ 'ملانم ءيررط تحت

 اهيل لكلا ميزيف مهيرازص م مراهم د دع هلل العض .؛
 0 ةزو لكلا رصا رس لع بج مدس لد ريح نمد اوس تئبو ىئبو م١ موس ماللو مال ثتبلل مرد !مجدد الع مسي“
 نال ار نكول د موس نم ||| تنبأ و مّن الك تسلل و موس م الل
 ع ومال الإ نع سخ نكي م مخ ف نه ددع ترم أمال
 دلع دربإ/ ند ممه ناكاذ ١ فاكل الاحد منال نرلا تامل 1

 خر ناو ابلاو جرح نم منجز بلا عض يبد يجو نما دق“
 ىئنص ور (ن (ةؤنص مف :ىاجد ا [رهئس ن كانا ما

 ندابلاراعج بذا م مم ايرسو مزمف يف ورخع دحر ثلأت
 جزل | نر يس و جرو رالي ابلاو عبرلا اهبل ماد معتدل ملام (,رعدرط < قو ناو لشمال صا هيلع درب نم هاش

 بد .ردلاب ن انتو اوني ندع سكس تاشبلل ف الاد
 انأئير امو او م حرعل جلت اههنف يب امن نيب ميراث تك ددخ
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 هسمنو نائيلإو م لاما بالما نس محو كوههيص و جز
 |” الل دم أبا منا» ع لماع
 قابلا مهن لا جو دلل يعير هب مين ان يك مسرد برض ا
 تالا نيزنسع و ناتوقبب ميسم الل اي احا ثاني
 مجوزدل مكن ايمو نسعو م ثم نكهات رائضالت ب سان

 بس اَم تب لهلو تدرتعو دعا .اللو لسع
 لان [ب نإ بنتو باهلا | دهم عر كيلع درو اهككرسقفا هلع
 و 36 ماهيب لآ ير روتي تالا | عىملا
 0 ا و 0

 و 0 / لها به دم ناوخاؤم ماعد ملل مرنم ل يد ب راما قالا
 ا ور :فرنح ل به ده وهو باقل
 ظ 0 ىرلان بوالا تونتروو مزال قأ ذب وعيد
 0 ناعما ررلا مقوم عنا ع ظ لع راقفتم نابصانلا د لوالا جمالا هيعدنل لذ
 00 ا لاس |مهو مهم قنص خفت ظ 00 اجا دنع ىالتخإ/ ارب اغ او قناد١
 يانا رمل ره دوثررل :لبزجلالمأت نب الإ نا انب
 كلش يلا (يرا وتساب اذ ثراولالا قسالا مدي نبال
 كتكريصن عك م ةعاجوان اكر جاو ترولازم مب نول دب ند



0 

 ؟لئلازه انأدو تيم اوه ن اكول م اريم بسجإ مب ئل دل دحاو
 اجردولتحكإ ناو تنبلا تن لحو نبالات نب تدبوع تنبلا تل 5 00 / ةمضؤناوإ ن )كج ىلوا تيم ا ىلا ب هالاف مت اهرد تفلتخا نا
 كدا ذح تنبلا تبل عنبالا تنب ثنبكس راولاب كوب نم م دف
 تنبننبو تنب تنب مد همم انياهص/د ربا ىضتعم لع تنبلا تنب تنب تنبع نيالا تنب تنير طساودل دانا | لو مسفنب
 - "ٌتشوتنب ْق اع هرواّصؤ اعايرا هنونرعب نول دول اه ثب؛
 تاولل وسد! ابزال فاقنال اب نيالا تنب تيل لالا تي ثنب تبدد ىسنبب نباتي اهييرول تسبلات نبل يجي! نولحج بلا له“
 ”كيلاىوسادنع ءباعلا ه' نوقف اود د لم زيلال ها دنع
 نام ا نولعك تول ىلا زج ) ثنب نم تنبو نبا تمني ©
 تنبلا ببصن ولدك | درواضرم اررهك بلسلا قنب بيب
 متباراالصاو ي !(ن | اهيرلول كزؤإل ئصنو اهتشبللاو رثأ
 راتب ياثلاؤنصلا ترْينالا احل كدلل مع الكلا يب لاكا
 تول ر نيول + يم اد تاوهالادالو او مالا هونالا يبو موتحالا

 ( "لب افسلازعمهن و عفر يو هماو ميباز/ خم دح/ذ لك,
 مستور موس ناك هوم د سأىلاى ا! ئسس ف انطب
 لها | اوومع هو نيير.دح/ررثكم َبيصذ مسفي د لو صرلا يب لأم ا
 مدكتراض يم اى ا برهالا م دك محررل/ئ أوفلتحا ن / ماعلا
 اروساو او نيوهألا خٍا)/ن با تيواعس الا جالا ثند مردف ن 1
 كعالا:زآربا تنب مدقبع كواتر اولى بالاف ضردلا ف
 م ةرنهودالاؤ ميو ووسس١ناف تيوبالا تخالا را ثني



 ١ تنب كد :لثما
 لاوو نيلورتم ا هع يبزيالل مقصت لام او بزلوا

/1 

 ني اكيد ع نمويالا نه أه ديل يسوي بار

 لوريال رمل رباع مالا لم ثا نم م ب بالا

 ,نكر اصر نا ساري لأو و لوص الى ا دقش
 ثور بالا سن 1 يملا ارم رح دعن

 ةلسسا كر ْيِسو لوصالاب زر أننعام الان م ب اكرم

 د وحالادا/و) ند انمسق اذ م“ ارز ان و

 0 انيب وس مالأن اوه ١3

 ار ساشو ماهالا لاك يوقلا لمادا
 تبانر ع اولا الوا١ ثور ل

 ”تالانوا نيوبالا نوه 0 ثىود_رب

 ١ 2 تطباهلطالعو نيل زم ادنع م اذن لعمرك
 ١ | ا ةنع ةءاودز و ”معرنح ف إ نع
 لعجت جعوزلان ه وه درع دجوبد الو أ وصال ! يب

 امرء قبس 0 رمحأو لك بصت
 تيرا (ه© و ىخ| تخ ثحأ انببإو 5

 هوحات انب تن الث اين اغا لام ا مبا !لها١
 ادا 1 ا وع
 اديدلاعم ءابالانار ابتعا نيرالل خالل ثنبل ىابلاو
 فنيودالل حالا تنبل ,لكل أك ] قسوب وي )و مقينح

 لاكإ و ىيددزملا لاق تاقزس تاوخا يب متلغ
 ود !لاهو من ابهاك) ١ دسم اص مسح ل ع مس
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 ناو "ننويالل تخالا نبال لك لاك | ى ٌقسبود وياو

 الّدِل !تونبلا عكجاولو تاق خاوخإ بال/ َِى

 ١ اي اخ اهنا تدار 'لاقو ثانبلا .كالكلا و

 .ةلانأللا اهيبلو تيب ثيوماال ٌيخالاب يصنف قبس اك

 وسل اي اهررل لو اي رسل 00( بص و بالل تخالا ىصن

 تبودالا خخ رلارلول لكلا قساولوبإو مفينهود لأ د

 ددعبار ايع/تاوخ) تس رلكسلاز د الهجر لات د

 تاوو يننخ ا اهروذس ثلكلا ا! م الل وكيف عورشلا
 هحاولكز صخ ندتخا اهق رسوب ناخلثلا نوما

مالا اك ميوسل ابالثو لمصفتلا هزم اهم لول
 هلع ما

 «اطنب ل تانبلا دالعا قه ب اول !ررمإلاو ا اًمه ري

 اجالإءو دف ىلتخلا توطد ىراعَر اغ)و نكس اولا

 الرا عقدا كن ند تل غال قسمس 39

 قاعو ثتهالا نبا/ للا د الإ تنمل ن العلا رمد

رحإلا ل اكلا قنصلا سلعَلاب قسوبو باو ةئسح
 دا

 يكسو ادني تعاد غم ا تناطقاسلا تارا و نولعقاسلا

 غم نوسرئرد انطجد نطو هرج و مل زغه م ءهل2
 ومس املا يلا يب لاما فووتساناو ٌئراولاىف أ

 لصهالاكو 00 بسر ل اوك صح ئيسفو ميلا

 ل7 مقالا املا امهر < تفلتخان ١ مبازعلا

 0 ميا ماد 010 ناك



 مو ريب

 كالا اهلل انهدتم ل اجرملا لدول
 1 ورا لا م سرواطلا

 لكر(ناقم يلا قسلا يف اءوتس اد اكلي و/س ومن ام
 ديول عا قلنا هنع نبتياورلأس لذ اف تيم ا با ةرجلص
 ”لورو بالا ما ترج زموه نك تلكلا و بالا ) مسج نص
 هات يم ارها ةبجّضملات او يباروح ل اما لكت ا
 لعكوا ارم! ةججئموه نم امقسب له مناخ نوتب اول '
 ا [نالزا اردإ :برج نموه زمو هربا رحم ومد نم بد لاك“
 ١ دام أ يهجم وثيملا فا موج نم متعب نان او

 0 ا لالا ْ

 ثم 6 نينياعرلا ميج“ ٌترولال كم من امج لك لها
 00 كينا) احلم كلل بالا "رص زبر قالغا
 5 0 ىوغيلا لاك ى ل دل مالا ةمبج نم وص نمراع ثلكلا
 . لع ني نزولا منع هيرولا قسم ارنإل هلل ا /ما اع
 لكلا ,تلاطل اىعد هرل نائلكلا ىئياورلا تمر اظإلا

 "جاد 5-5 با ثيم أ / "مرج نه تالدكإ طعس و ريا

 اير اولا قسلايرج د سم دعا هلو يلرغم ادنع فاثلل 1
 بدلا, باربه د ناشللذ تلا سعر أطلا [عام او

 00 كالا ١ باوأ ماما با لوالل كلّنلاو 0
 تلت ناره لاكد | ديو انو بالم |و مالام اهني خم ا ا

 باو م (راطاو ايبا ب افاذلل ن ائلكلا و 7 ١ باوص و لوالل 1 ْ
 كوسا الملا 5 0 العم يلم ا هن لاما م

 ١ م 5

 / ع 1 ج24 ّ



1 
 با نامآك با | با با تلائلل تلملاد ىشنالا اهحزكم

 بلوادلز اما نول زم بالاك مأ با بام ابا باث |

 ا ا لاك نرهالا تى
 لارإعُف نينمحلا ني اناث لاكارعجصيف مالا ةسبج تم ا

 7 نئمب ناطلغملا ياو ملا
 /با با يال يلوزلا سف لاو الا ننال كثالع5» "'

 ١ 1 نبرجال ١ يع لوألا

0 
 مالل تاججلإو ماعالاو ت تالاذاد

 را

 اململاو با
1 

 7 0 حياتو 2 بسح 00 وزنا نإ مهني ا انوعستيد

 ظ 7 0 000 00 امها ملك
 يور تاعلا تاشلكلاف اضل مند ومها أولو ,ربا ىلا م بال علا م نيعبال ىلا مده تفرقنا اعرل اكن 0 ا ظ نير املا ندا ادا 3 زل ملاوا بالاك "اعلا ف اهواوه وكلا | ةلزغم عل كليف د توب

 ( تالاخل كيو دزنل جزنلا لإ عجالاف ظ 3 لا تمد مدجلا تؤلسحا| ذاو ب نيهنس | ام ؛ برج نكن اف الاغا ”ةضلا اد !ىلاقف ميررلازصا ماع يفنصلا دح) ضنا ذا ل عي رباه ئقنص) |نمرحاو رك قر دعب د رادعدو تالاكاو لاوح الل ٠

 ملام يدع
 ني رافال اف مهنيبلالأ# | لا ةيرعمولو مجم اون لاوهإل) :ةحاناك :



 115 ذ ]لإ نم

2 

 ا راف
00 3 1 

 نيب لف م يودالا بار قير صسحا نم دك منج نهأون ١ ناو

 علامات تاهلاو مالا ةسمامعإلا عّمجل| ذا تال اتاك هن اد غشا

 "ىراعلا و تاز هلا حّخجإ | او «نييتنالا افتح لكم كلل مهنس
 كنلتخاوا تام تقفن | داوس تللا ترااغللد ناتلكلا
 لا 0 "و م دنع_روهشسل / ولع
 الئامهئسلاىا مست ء| م ههجرلسلا وق رلاماك
 لم .ان_راسصب 7 0-0-5 نم رحاو لك ربيع
 7 نالت هئلكم] مولا بوضملا ل
 امارعم الإ ىم لا لإ يضفتو م امالا ل اان نييّسالا 0 لنا لا د ملاكا مز اذهل تلكلاد ظ ان امل 4| اكلي ن علما لاك د اب الثا نونالا "لاو زاذيل لاما هب ضلالهاف تسوكذملا ت 0 00 لوخالا 7و | ناو نيودالا نم اكل ىف ابل عرسدسلا زل | نه 0 نازل ود خم ا ل او و بيرس ل اوحأ مب لزق لول 2 تولالاطرلا خلوه باسل الها دنعو ادوو اضف نيكي وم مضرعينيل نما دنع نهتيب لام ام نر اقرغنم
 رخل الولاد بوستلا لاك لكش

 زكا دنع تاقزس تاعئالاثر تو

 4 رب ل بالاكانلك ناو نسوي الل معمل اعل اعتناعلا انلث 5 ناكلتلا انو دهلد تالف سس مهل اال اقلاو تيومالل لاخلا تعب
 0 ءلاقل تلاد دب معمل ن لكل ارب اهل اله! لاك و بالا نم سن ل



 17 ؛

 نب ناي منيا سرا قدم حاشجلا» دافنالا دنع مز ام او 1

 0 أف م دق تراولأملا قس ش ؤ

 ع ككل را لععإل دوه ب د قفل ظ و نم يوائوحسا بخ ]

 تب ,كورلا اناء وح الاد الواد فنا نأف لاحراكت دعي ها

 ىفلاخناو بالا م نيودالاب يل هللا م مدق مهب تفلتخاو
 شرف مشل دل ا ديعقملا م اعصضاونرت

 ا ىعسي 27 ابهاو مردابا

 يي ن اف تالاكاد لاوح الا داو اكد د ارز إلا هنع تاهلا

 تي( الا الوالي ابلا ثلئلاو تاعلا دالوال لا (ًعلْسف
 _ردعيام نيؤنص)ا 1 سس اه [ع

 7 تريىبالانم ماعالا ت ناوي مم عمن أف لاك لكِ

 ْ يع عونوقسل لوا ميو مجررإ |ولتنع مو بالا
 5 مدلاوف انصإل | بموت 5 ؟فةلدل قلع اق و سسك هانكد

 1. ثب ولد خللا لاقق فانصإلا عمح || ذ |ٍن ًكلإرصْنلا
 مشرع طقب مب يدم ا تي د عال اعيالا ىو و زمرحإت

 درباكلان 0تاد لرد تن اكاصعب_3 د ن اك م (و

 0 اويل او احرالا ك 1 السلا لاك اًعبرو

 > الات ايو تانبلا دالؤوأ « تيلاذإ نوقحما عاملا
 ا مح م

 تدانبو تورخالا هزلوا جف كيما لونا 11 نر 4
 ملول ةموبحلا يقدم غب ادجو ىو | دج | ىلإ ن وقنم ا د



 ل

 . الامرقاوو تيم الا ىو | نج واءديحرل و ند ه دالداك
 داوردم دعسإه | هج وأ رج ر] و ندوه نم ارىعن ناد
 ”لاكاوإ | وضاإلا جم ماحرالا ىو د يه تادجا و ىا رجالا حمجا
 دنعو ندو رم ] م ىقتدلارهحر ”مفيبنح ف| رنعد عراعلاو

 “دالمإو لو دوو رى وعلا تن اكن ١و سوب وب او رحب حيحاص
 د أارهالام رعبداو رو دوحوم ا عردلو لو ا ىو ان ه دج 1
 ِك انعو ىلوا مهو امهه بهو !لصإ نه ن اكناو لوا تايملاد
 ميه ذهو ماجرإل | ىوذ عي ى ع لاح ا ميتا, /لصيخح

 هن 'ء

 بيرس“

 قف تنب ديني تنبكه حرلاب ن اّنب ممسك رق لوالا 7 نا [عابلاوزصف لكامل يتلا ل هابص دم نيقابلا ف
 نول زن نود زم اق مع شنب ين لاخ ثتبو تنبأ نيا تنب
 كتيبن الإ نمره هن وه مباريلا ل ها اههلتح اذ لاما ىقايتقناه عابر جيرو د اص ائكشسا ةوجولاو__دا مالا ب مرو ترماو ىلإ هوجولاضضعد قبس نأد هبارصلا هومجد
 هوجرلالعم تانيبلا دالوا تن اكن ىس بوبا لاكد
 تاوللاو نوح الأ دالوا نت اك ناو اعم امد ةءروب مره 7
 كخإثخحأ ثنرو بالا ثحا تب مال ثتْب ىلخول | ده عد مرنعربظ )| دهو تائلتجاهنالاجإ تسد ل هوم وعل ادالو ا ف ن اكن او نيئهحنإ ىو نأ ىدد ع
 ىلورال تخا تيان وك حو نيتبازعلا كووداب تبسو
 امه ذكلاو مع ثّب اهرول ماو الل ن المل اف لاخ تب اهعم تاكولو يوسل انالمرا امهم ءن ملال و مص اخ ل ا / تنيلاللاف ىرخ) > تزن و ء عن لام تن نلح



١ / / 
 امهكتاز ايه ده نول زئكادإ و دغت [ول دمحم مسن 2 ئابلإ مسدد تدل اكاعجيو مريض حرج مياملالهالاق 'دْرواَةَوَر اجرا|ىوو مه عّمجاازا يالا 2 ىلا ميوسلاب
 ءناخا واع ايسا تال! تسد تنبلا تنب نبل هس قبب. 0 يسد مي لأ جابسا امهيب يق ابلاو دحات اهبلو ناين نول انناكق ثخاو ثني و مجوز ءلسم ا ين اكلم الام دم ابر اك نمو نانسد مير اَنمنم تب ' تءاص تخالا ثببو تنبلا تب عب ّقابلاو جبملا اهل نيل عل ! نم ل وال 2. نيلئاتلادنعت عزرلا تبل قابلا د عبرلامجو لل ب اصلا لها زر نيوعزل تا سبن تنبت بو محور مل نه لصألا رادتعإ وم نورلاو يب امر ابتمعا باصص] نولوزلا ن7 تي وا جوزلا مخ رولا ئه ع ًاهرزلا يود“ مد نول هي دل ماههس سلع مهيب مِن ابلا نا فاعلا لل كم نا
 اء بانه توك تن (و اجو ام )و اتنباو اجو د مل اسم ا ايف ن اكلعح الاد لآك صو مّمه قابلا علا تئيلو سدسلا لاذللو قابلا نصر تنيبلا تنبلو يصملا حوّل لاك ني لم ا رم زوالا به ذم اب اك سو خسنبلا ثنبل ف ابلاو ىصنلا :جرإ ب ملا لها لاق محتنسو ملاحو كنب ثنبو اجو
 بقروهملا ولا ج اسمو )ابلاو بسلام مولا مدقل ؟نزياوز اما تيب مدعل تكولا ام ْن لعل سلع مرمعملا اراصرو يا اذه تال مع (زعا (وشسلَو ماهرالا يدال ف للا زب اهنا دهد .اريلاد ع أيس ) مسي هسسد قتيلا الر ىصملا (يج.و ندا مب لكك خ اسا ءعسس خب ارد جو للا



 6 و يسفر اا ق/ ل اسو به :لايلع معيت

 "اهنا كاف رسوب . توبرلانم نانافرعد

00 

 - 4 اللحاص]اةنيمانيم' نيم١ مفطلب هيلع هبوتلال عت
 | 000 ١ منعسلا ضر دل اهنا رعد
 | ١" ادبنك دا ثياربما مست نم... ايساماعإ وملا قادقم
 | عمابعلارحواب اصفم عءاشالابزهلاة يطيع
 .ماورلإ 36 اريثلادح . ماذدقل ازرعس دم اد
 ١" 1 0 ات انوحف ريفتسلاةوفملا لاند

 عنيكلا_وطصل ل يبل لع ملنتلاو ةولصل|زضف اد

 | يو فلابلا د. بئاعلا مانالابحبيخ
 | لبالالنامالا ةوفصو _ر ايخرل!لمضاورلا ميعصو
 | 0 لاوج ناقة عار - راهكءالايلع فاجلا د عام

 ْ © نا 0 و 35 ا 3 1 0:

 اطلالافةيرول او نعلادد قى د ىربلا انيسحو

 ءامبال) هريشت يليق زر مس الا مايإ منال كس انلا ٠ مح الن [لاعتشا] اف دحاو قمه تاّسالاو رحرلا
 نينو م املا وهج رصرملا (ن ند لوو و بج اوح ا
 خفر جوع هلم يدل اًعباهج صف تابعلا نحو اثر
 وكمل نعيانملا دريصق ياريجد د جاو اص ستو

 ١ وجرت ا ] نونءاوو د لاعر و ماحكم يف اعبي ال تا
 عر امو هرربص ءريصل ايل عجرم ا :ميئاعلارهصم اد



 7 كا 0000 ْ

 رملك رينا لص نب يترينعاوسا ١

 هنلثم ا دّص هل."

0 
 زغلا ع باعم لّسراصم سب ايقلاو ة اشو وون الفم ا 5 َ

 تم رايس
 السلا او بيعلاد اوه و نّشلا ند
 وفي ربل ةدلصلا يلع شيب ميويعس لا 1 1 نكح ا يا ع ردلا ايبا مال ان يبنلا
 تعا ىلا اًنرلاو هقلخ نم ى اعئ علا

 (ىوه/ فاعلا انال اك
 و و ىاءى ريف َعظاب ر ايعفارعلا حملا لوا ,لاريبقت إن ظ درقو مهلا مهلع ايبنالا خ١
 ب صو مبسم عل 8 رابح يإعرموت

 ملعل احربي نالخ ل اخس اب وجراببالا اذُّص او راص هل عرلاليق د! ابحالال ئ املا
 مب [هست او راب وهم عرب و معبطب يا

 هوجرم ار يلاب اوصل ( معا/اعنو
 لي ب تكلا فل

 م

 اا
 00 5 ظ اكيِلَس ين وصو رلاو رز اثر بس ىلع ميلا قصرت



 هدضستتل - بل هيرب بسس يبجي انيك سي

 1 اع 3 :

 د د -_ وعم 9

00 
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