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 ب كساب
 اةذتلا
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 دانة جالا بسس اب | ثيواحأ بسب ايش
 ةعاطلاف_ تايلارذا
 . | مطسع ىنررلا سر
 ظ تلو





 أ / ُ الو

 اوراس لق 5 مال هفلث 3 9
 . ات ا يي هز يك ع لاس : ا ج/ ل

 0 0 : قآل 0

2 
 0 ناو 6 6 ىلا 0
 0 اقاوم ىزؤشعلا رب يغض شيلا 0

 رمد طعوالغ زول قنا بجاولا شيئ اللا ا م ]
 .كزاونلاو نقلا ليس : 8- ” | نيف 0 علا 0 ا ْ

 رار اوعي

 رار لبو واع ال 50
52 

 0 كفل لوول ةنسأ م درداعد للا ب ىذ اب ناهز دع 1 لير عاطل“
 ىأ سوسو خال

 ظ : 8 ْ 2 تعكف ظ ل ازعل: ءايتازير باش ءانار طنا فاغأ 220 ْ

 انايبحا داما الات كرين امنزات 2ع تايمس ةئامشالنو



 زغفالل اوامر فاق ايمحآَ هع 27

 3 »6 3 نيل نعال ملا ظ

هل اا ا6فط و حللبي فرخ ظ
 تا

لئلا قيقا اتراكستن 0 لاوس عيب /
 . 

0 

 ىلا لسيد ال 16و يس ارو
 وْ ةمانفسمل 0 وماكينات كلا

 ا , نورد ىإ 1

 يل 0 ١

 4 ا 0 57 - 1
 8 0 01 1 ريا ب يجب 80 >

 : 0 1 ظ ] لقا 07 ار ديو
 32 ١ لتط دع فاعف سرق طوبعل

 يات رند ةبتيدا و
 تلرعمي وانت اقُي نأ نرضف أ ريخازخانم باغ عيلابا

 5 00 ش



 نيتلاللإبعذاملائاب ءابعلا عزاوي ات ةلااوقي ابل لاق جااوساب
 نعاتدلخر_ةالاااةايخ عزو و وج عاولفافائينلاغ مور تنكا يمك
 دف نود عي اذ ءاقداك ايناكملائاتا ةملاقااد ا

 ا

 م عار

 ًن ةييوزءاخوبو دان ودا قنا نلت علةالطد اج لع وى

 بواطن الزج عراف # 0 «هقادماقرلا قل 2
 بس(وال__اونال ءافماجا محتل ,نكلااويعذامزإل هيو مزاعا 8 "نعم

 ريك !اعالأو 0 < 202 : : و

 ايس افعل قس ونوال زعبيل ضأن
 خ2 تداول را قط داب نوع
 . لف ديال ريفاو رار فاني عل طرا
 ةفادازعي د فانإ ةزعت ور تانف ىف آل رع

 الانام ائمة اطيل« نرعلا
 الف ب اواني كراج ماا كلبا ف ةقتتاجو ظ

 ظ
 ظ
 ظ
ْ 

 ا تكور اذار غل هلكت نام ءاذاتتناجول اًصلاح ١ ظ و رو : ظ

 ظ
 ظ
 ظ

 ظ

 رص

2 - 



 دلل انامايؤلا كلغ .غ مواكب برا العدا اع

 دنا ضعي ايلا سوا كنان ساني يع
 مهي نعول عمت تدان يم

 .تفف للوعي للا ب وتس ضي موعنم امومما/ ضي سس زنك :
 هلانضير ل لاضاق اداب وة رع 7 2 75

 6 هامور لاصال اان زاخو 9

 ظ 27 ات نايلي تال كيؤم نول نيب موب

 يمكنك ندع اورد اون وبل برين لا

 نوروز غاب بر ءاطعزن اعد ءاؤع لك الوبقم
 اننا فن انس تخل ا ف2يقْذر

 فلا نباص فاكتب ةزوبافلاوجلوذ را
 8 ذاع لوبقب ذاكتاججل نو جاوا هرزنلا ذيب اذ اغا

 نك تا الف ءاجلكبر علب كلارا عزم رض فاتن اجوي

 التالت ' اينو ضار

5 



 0 ااا ياا ااا يااا ااا

 رسال ا 5 1 1

 2 هاد اكان ايثالفكعساجو اص 5 ميو ظ
 ا يي 1 منافس 00 ظ سيكو قوئلاللزغ د يزنكي هت ل الر زينل 2 َ 1

 الثوم اانا فايف "قم ارشغ 7 با سوعل 5 ”قرلاراك ابو رونللو م 2000 0 ظ بطي مكر ذر مسيل لطفل ب
 تيا و 6 اوتقدصب قرصا ارهئآذوسايؤا قف ا .

 يسمو ري ناكرف الرع رف ها يدا
 هلا وا ا نابت خب '" دكص زيك الع | تتابع اال : ] يلا لاصار يشبع هير داكن لقيداكتت ينيب ظ

 لوكا



 وار ع6

 كلام كمنيازف لاش لى الإبط اخيتي اونا تيت
 2 تاعاسا) اداب نيل تو نوجا
 ناكني لل نودتاسلب إل د اكفني تينب قيال

 اعسا ظودلدتكجرا بَ نينو فيا جبل وول فَي

 ظ اورىصابجيريزلا ب انسان ءاجر اختلاق

 نادم. ترند اذ

 رافغتاا قفا ةنازيفو اكامإع نياق تر لقي

 . الوتين لعلاف :روم دج رتل اعلا ىتلاوء ٌتاَرلاِعب ْ

 اللا هع هبا هديا شل, نعال كلذ

 ٠ ضايق دابيا اي زافؤلم تاما 11
 ت اي حاول زهور ىئى 00

 31 ا . ن:للباينرلن ولك تالا يلا !نانلا ارا

 0 0 انهض
 3 0 رع

 و ا 0

5 

 م لاال““ك““““ل“ل»>»كطكق5



 د أ قوس همر وو سعم
 ةيناعلماو لآ نجا فكرا ايفو كف ويف

 أو ايا كرا تماس
 اورام نوم ةللقلي ارقد
 راك اما 0 دال اكن رزدول زوين حمد

 7 بارت ةلع كارما اب: ف اجتفب ايامها
 2 التا نال نار اة ببسي 5 !نيلارع
 هنااخاذصالبا اورتن وذاك قيد ان
 ذاع كر يقراناو يجن طفح رب ةنرةالع
 عزز ونعم يربك واقل
 لاى ا ل اسرار ءاسانسج إب اورنج وع

 00 اوصصتإ بواب يقر انادي طع نفح
 ا تقول ااذا جريت الوز يلون نلف
 َ 2 ب ناسا ديب رب داق

 رب



 ا ا

 جين زي اليو[وفلا زم اوم يلئار ضفلا ةرنيرجر ءائول

 ظ يلف لو تباقربؤماةانيلاظوأ كيرا تذيع

 1 دجعق# كازا لف رقاط ماظل قا فوتو رويال
 ٍ « ميري عزب )رعت تس

 ظ فا مغ ميلاف كقول تلوح كل

 ا ا و ةس ربط جفنانهامول هوس نسكت
 ع 6 ياو 5

 يسمح قاطع ود للا 9 ”ةأ قارس لْمّكحَع

 ظ ظ فكائفش "«هلأوص نش 2 : اوال د

 0 كاكا كابتن لدم قاع عجن م

 ظ ظ 1ة7لقدي عنادا تاولج ب فقيه

 كش ابو اا
 جار تيان كت طاع ةؤابسإ

 غون ف كراع اقن "نقدا كد كال كب

 ا لينا اف لايام ير نال

 2 ابناقاقدا كل كيال تبلل جب



 كرتين وقم تربك ةلالوقيف ثلا اسف كَ
 ل تر انلإل بلف رة تفاقم الخ /كلاقيدا كدب

 لويدةلق كاتماي تاك اغلا كليات رواء
 ايفان فمر اهتز دال وزر دك بزعزا
 قالب رع“ هيكتجا تلت م لهل عرقل
 تان و رس جلط »دفلك ينل

 2و مسشلءااق نذل ًةياغا منعنا ١
 :تاو قلمي ضر ني اجت وفرج د
 نعبر فطعاد مال يد جلا اخ ياعرب كف

 اقام رزيق لةقارلوإ .نؤ تسبق

 ب

 نم

 نع ٠

. 



 كاملا هاررصقلا اولقنو يياراومستَتَلَو ا ْ

 لور جنو ذهن تبيضالانعظفمادلا اس

 دن نمد تزول وتلا 2 ظ 4

 ظ اعبي وقيَم ايل انكار يا كاما انكار
 ظ ىيفل مل ايلا او ءالمعلا ف فت را تازة

 ظ مقتلة انااا هاب رك
 ظ 9ع 7 ٍءووطسساح واخ ين مط ريا

 ٍِ ل 7 1 0 5 راما اروع م ا ذل

 الالات بنسدلا 7

 نبق نك نارا 8-3 احم عملي يل
 3 220 نعال اخ لع نلعب بو

 قع نوناللات تنل ا(لاقق ب لعؤحااو يمس
 3 .ااقاقحا بلطي رئعزع : هاا مام فاعلا ظ

 00 نا رمد اباة[ تكس يا ل الاول

 ملابو تخت د ذاق لعل ارو ميرو سلام

 ظ قطارات: يأ ةنزوا نورا ةتاعإل
 يوم اهي

 يلب ةزبزبةة5 000
 عيب لاا

 تا مس ص سس سس م

 يي ل خس م مع ا سس كاد «



 ظ افي اة اصيلة : 8 ظ

 سس سا زيا  ي ب ب  يبسسسم

 لا للا

 . رس

 اك نوال تك وم هان 7 ب 1 7727 2 1 2 0 هور
 نفد يزل :ةاتعاذ اذالرعلل لكل قوي ىالوباكتد ات اخي

 اب نيا ءانوب تيل واتاج هب جياويكاإغتيمتناغ 7
 لجاافاض ا دريل تالا جاف انيديف6اكداكنافإعأ
 "فطوري تلب اتوب اراب رقت لا ةاعسان الف <
 لقرار ءاكتلجول اًملاخإ جني عيدا زم رعلاب انسي رفامأو
 52 ذ واخ ائيلازماعلة نيرا قدتاو كنج ز اعد اكرتل

 هلطعور تارا لق ارت اظل كاونتر كك
 :ي راب عسجلنعلا:ننلرخ يلا عاوة لت

77222 

 | 2 ووو رباتس ةتؤتيل تعيابتلسشل ١ نا 0 ا
 راوي كت تلك وزامارال سلا ود نم
 30 اا لاا و هاا اف هيو 35 ال ”حاطلا

 و 0 ناار 0

6 

 قالا درع ال.( اولاد نراك عاب حاد صج

 ليل



 ِ بقيم قوق :ربليقيرص طخ الام يلع ادق صض فسلم علا ظ

 0 الرق علقاا يلدا ناني رمزا »ثا معلا واقب

 1 0 5 جيلا نايل عل بوقبان اجيب تاَلا

 / ل

 ١ ات: بلوق ناخب انا لكل اقاًيع

 1 يش ضرلاذ لوب عض قل مان د نان! ا

 0 ا

 "مدا هات لكل امكانات ااا طابا

 5 باع ةياضمد افرام لت طاع قف كلاقف اصفر

 ل نطق يق لم

 تح ةجلاذاذ الفاو اعف هن تنقل اك يل ٍ

 ريب كانا ريكا هللا وم . لسلام ! ظ
 4 نتةرتاراقّإ هلزاغ بكمكين هةر تي ارع نا 0

 لقا قالو ابي امبباَسماو ليج وعالىزلا]اق الوسم

 أب هبب تيزاو كير وب هييسيفمذاف : ةدااغاطب ةفاطبا ٠

 ملا



 م َك او نيا دبي جاد
 ْ وق اوأةافأ ا هدتا لاق 26 داناعتجي رشق

 وسلا بأ را دباس هي تتوو تالا ظ
 2 اور ا لاا ريربجو مس ا بجزما يبرر سيوف ظ

 ران آتي: نيس لسير هدو كنوع قطيع
 0متبارازام لقفل دلع ونوعر ردو فانا درويش

 اه احان ١ نومي نكت رتا ترا تل اكش رمال
 ينال ! كرمال لانني تيباعت نايت ظ ظ
 3 07 2 0007 ودلع وأ رو بتاماا ] ظ

 .ةفمويسني رول اي ةيزيتلا ٠
 ظ عينا وام ضاتيم الرب لوف تلق متم . م اق

 د1 اكو يلا ترسو ووقف ليز( نولياغاو ظ 1
 دايركت سدا تلكم ١ اي ١ ليهو عدان د تنل زا حاوفلا تزهر خلاو اتوؤنماتلا :

 4 هاوس هاد ماو بلذأف وق 0 م



 انتبه جوف رت دكا هزقيأ لقاك اجيت

 كيو هس سم
 اقاخانف ل[ عارطو_ه] ضم اب ارجاقاب اكان اء

 العلا قبل كتلة فيزة كلون لقي
 ._رقالاضااثاك ىلا كفو ههزانج تعج عقلا
 دينارا كم ضاق دوك ولما وسن .-
 ير هاب اة يا دانا رب فلا 17م قاغوبم انزع داخ

 العداء اطفالنا. ::ايلعقزش يلف
 ماما هدا مار البي جيركابع
 , لاس سل : يي 6

 . ودا ةازعظ ايان بؤ خا اعتق فغتس كس زلم وأ

. 

 ”-هتيبييشششس دهس هههشهشششدشسس

- 

- 



2 
 . ا ا نإ
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 نات كام طنم هيرب نفاخ و دباتل» تتاطالخ
 ناكو ًامادر فيا رموتلا طيزك هدا لوح ا ا
 لدا قفرانبؤ كوتاغ ذأ هت انج اك 6ةادضغ فوقي
  كقييتاقؤين منو يرزإ لانا تدك نك
 روتي ملت وفالكم يتفنن ظ
 عديل الب: ه.» عار ولت قيدوزغلل نونومتا جارك ظ

 يزل فانك نوفا وقي ونال ليلا
 نهيان نعال قف يافلان متت <
 غلي ةعيلقم ءانااف رار ططفوباهوااذاف يكل
 نارا ذل كرا نيبو ايسستع ا نعيضفل غول ظ
 هيج رفا دوو فانمان يقوي داك يمل »
 تقول ل نوزا سيور اير اتلا منع كر ضان
 ايدؤحا1افاو كاكولو لا انتشال اج ٠
 ا بافادوفلا باف ضان بيتا مول داد وم الع

. / 

 ب لاق تشد هلو بس :ايطساوان ذوو يقلل
 معا ل رماح يحصل ص يا ع يسم هع لس ل مج حس

 ا ا ا ا مسميات دحام سس ماج مسمن ا يم ع سس سس سس سس سس ساس سا



 ايلاف دريل جا 1

 اًيراظ وما يهم الاجل ايش راؤول

 لامر قبو كاف يولد هنت لوبي نيوتن زن ق 55

 7 702 دج كوزبلا عا نريخ ع تش
 1 لالا ىر ىلا

 انج انتا ضان لاعاد ىذقمل تؤ قفل
 ريكس ن

 .ةراقل لح اكتر ءاقل يح ءىأ ارم علصتااوسات لاقرب نونسارع

 بياعة لسد اراقةءقلذ اكترس
 يضل قالي اونا اخوة سيل

 ّئ رمل ءاحزتم اذا" اا قومجاغلا ها هءاقا شى ذاق اقراء ريرلا

 لق هءاقل كت مقا ودمي ياا ةااراسسا ظ
 1 هيفناع يار يطاشفسدورولبا نعجن انما

 م

 قلن 0 بتات اناقه
 226 رب 2/7

ب للة ردفتف وغلق فيا بياع مر تاكرق 9
 

/ 7 1 

 ناموا ةنييعتسقإت |وكوت امة
 صفا

 ْ كولا نر انما 20 اكتياعان اكو احتل

| 

0 

 | ةضييب
 هلم

 اتوا فمع نينلاخغووزولااناضعلاوانيح

5 ْ 

0 
 ا
 ا
 ا

 ١

ْ 

٠ 

1 
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 0 - ”تاتلاورول .دانوماوز فير هةولير اجءطباندبب 00 ظ



 هلم ينل قزيملا افا مولات اد ول رس
 | تاتتجاللو : هام !اع الاب مل هاعتس نان ةالك تول
 0502 2 ناب سما
 ظ يسال اوريو لا ةوتسيإك اد 239

 راجل ازد راك انهزم سولو سولت زرنا
 7 مندا ءاهات 2 لد داتا
 كاماراو لأق ان تعنماغلاف هاملت

 هاش ١ ىرفاذافلت لاقل بضز عكا ةعو
 بقوات ءاشاساق لح درعااذافلاة غلاك تول ف عم لَ

 ظ يع انمراق_رماب رص
 كيرف ا ةلكهبلؤربالاف راقي اروضاص
 انجيلا داعتسلا نا طك ايوا
 ظ انو الساق زنا زو ديمد .  رينا
 ظ «عقتلطعخ اقص دم اعجلضر اومن او ا ايي

 لتنال: بكالق و بقوات



 هيك 3 ا "نفاق

 عفا يمول ومنا كل«ن دوت تدم نوف :

 . اهيل ه7 كولش يفرم
 1 ركع ا كرعنول غانا كيت كاب

 ّيتلؤآو,رعلاعفِعرقيالاسب اينلاع زاعالاعررقب 0

 فويل .سعااجؤإه عانتإلا| رويال ةمعلابوّوعاذا

 عاتلسرتت .دعلاحف يلعبوا با هلا
 لفلم عالي . تيل تال فرقا

 ظ فتز الو نأ ا ول كفعضصْخ اذ اح ت يبو

 كيلوت الوعُسايلْإ اي اند هياكل قد

  كنعو ل ها اخلخسقو ثازلإ مصتوفلف اغرب

 لدرء ءاضئابز مقتل لاط رو نذل اح ع

 هلق ./ر ا اند ندد بالف روطإتلا ضخا

 كتان قيراط تلذذ ليتك

 بهلوانية كينوطمئانيؤلخرتم»



 نة سار الوب له ظ
 ظن قبو ةتسمفاوجو فزابرك ورد ع انلأنب ف هريقابلا

 ريس يو

 ظ ريفا تنكوأو اقبل بما يبعتن كذا تا لارا .

 ةخي]ِو مافن البر عكقعن ء عن يس اواو ناكل نوبل

 م لَو وجاهد ابتجالاعي الع يبدا نارها

 هئاتلبراطرإ نعزي.« كه فاغيلقآ قومك دولا
 تمم القدس راها وس ْ

 0 ا 6 9 يل ظ

 اب تلك : 1 اور لا و ب ا انوا
 م 00 لعن نورمان اموأورْزونَو

 ناموا نوع
 تاي صوت

 ١ تس زن مسا رهام
 ظ قالون ايوا هن لوو م فاذا >

 7-2 وازع,” ءارضب قير ءاكاوصرنا نوه ذاع واب ةصوعب خور ا

 الاول زكا اخد ايي دوك انا فاول
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 ظ 7 0 0 5 ىف نووي بيق اك : ا
 01 يعلق مر تباناورضاا ع َوب مند 7 سلال انكر جن '

 7 كما اتوا ا ان ا هما |

 نايرتض ورقلة كلاس الل داع اذ كت انركفش

 كيتا آان بحكي داضإل ال

 اينما“ تمامتتا قضبان هاخ ومعجون

 تول ”ذاداكخاةائاينزع توبا ,نوي قادم رد
 - فشق دالة خم: ىافانإ بعين وارنع

 ايفارامالتلي سبل توك احدا يدارقاعا

 ٍمقآ يتلون بطرف ةجراآااعيمضؤ ويا تيرا الاي ااا

 00 سئ جيتفلا اة ةولزاَو رق هلضاءرإلالا سلق الو البل هاا ةؤاعلا

 ادلة يوغي« فن 7 0
 لاق فيل نك شلوإة عمد تولي ايل ني احلا زهق

 ظ ١ تول ناكزا واسم قفلت تكافل تاميش توم ا

ساكدلسيدايوطاع ل .ايا1ةفيهيالزركم 596 27
 دا 58 , كط



 لمار يرعب هاواي القد م
 وو

 انلغتلو م نيخواسواك دارا تقولك 120116

 رس 1 دي نفيلاح هوو كى واذا مرعب

 '”ا[ضاهتنغلاخو ينل ئبرؤ قر دكا ذقفا نموا نقتل ا ظ
 1 ا ناار اولا رمال رك وله يلع نارام

 ' ١ كيا ومجدي هلي رفواولإق لانا الز طبل ونزلت
 كا اهيا, ليزك
 هاتان ابمجالا م جاف هتك اال هاو و ءاو لإ رع درو ظ

 ةلاتح غزوا لو كاك فلما ام ظ
 اذ مايتصل تما انءالتاا اندكجات لاء ذرات

 ينس اطمل» ب“ نعل وفقير اوزفاغ ال١ توك
 نيتك نك م باي ضاسا كن تيار ءال عكاش غلاشل

 قوت هلاناو تول و وجي نأ هلم ادولتغسمونيتجا

 تاون يلي ى هذ هراشلال مان لاي نراك الكمالي كي 1

 لاقةاذ افلا مائي يقال اس ولنا لاس لالا



 .قابعلاطاختد تلاع نقد بتل ا ءاين عفوا لات

 لس ةلتذ ذبل بذا التون ةيقا فن بقية
 1ك يلفت دبل وصيت هل حبو اقل

 لول: ساء ناكنتانإو انكي ركإ] ع كيب صداك كيتا

1 للا ءاجتم عفن واس اني للام ماواكتاهلرتذ
 

 اا با انيانابإ لوقا ق يلج اا ماا

 | تنا ':ااقف بمر عتيل بابك تايتلامقل غلف اتلاف م

 "قلة نراعأة يديمك مهدت عذاؤت نسف الدلة ناك

 منال 3: اناني يسوم جزر

 0152 انظناروعقا فلس يفرك هلا ةوا ركع دب
 ذلك قيفاقا ورد فلبالونأؤ ماقول از هل

 كيد <نلاكاقف عوقد ترطب ولج اًاؤقاذارلول ب 2 رمآ

 -ه<زعلا قى ا ٠
 هنأ عاب ال
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 2 ااا 0606060600
 5 ووك دج ع حتت بفهم 000000 فت اا ا ا اا

 سل : تف 3 - 2 2

 ندا ذالك إني تا تم مول قالا دا اذأف تم
 هدا وول يلادزاتنآ فكه ]رق حراك هوز عسي
 نتا مولا نب ل حيل تورت
 . رض فاج مجدا اختو ا]هيؤتقانء اميل تداول نغل وذ
 للوقوع تول عاتب ازمة اشيل رونار عزتق ا خ|عجتب

 اع تبل لولا وني اءاقتك نها ترا قن لَ
 قزالاذاع عيويأ ةيمراهلز عامنا وري لا 2 اوماقتسا لاقي ظ

 ابوي لاطعاوما قتل هم اما وماغ ناكل عفا اوماقتلدي

 اقل ل1 منعا ءاتتسو انكر رباني لا مزال
 مهم ارتطمت بيبا
 اعاراك ابو دل تلد ندع

 لقبر ينؤلل اعلا بذا هجدا مط كسوللنع ل اهيلالاو دولا كل
 هات ايبالكو فب لبان انو اذقيسسانىرريناضاحتالما

 اويزمالو



 لاق ن ين اك ثءاتنب واكف بالعيال

 و اوف الع دلع اوبل ءيقاوزر قالو جرونفخم أ ياذكسوت طابق ذاعاوفاختال

 تقم بو اتقان لكاس يي

 نيلاناكعلام انو بانءالو ليصالب لباب راو لفضالاراصقن ٠

 معمر ملم اناقلإ علب نوايو دكان يعي

 اسبابها تعمل مخول قدرا ع ةلباومباو

 صاير نار تول تيفال ردك اسخ اكول :

 ظ 1 00 يب يطال ١

 5 ا بسيد اجلل عنف يِيقفلا|أق زال ةايلوا.ر كو ايل ويل

 اوعاو عز 18 لبا ة بيدا ذا ءايثلر قبرا لفغلأ ذر مبتنازك لعد

 2 2 اون لدا نينا ف لانك يقل رمال وزو وأ رين ايل

 1 كوتيرا التلة دحالا اال ويضل ون ارو ول

 كوكي اوامالف قول تعفن ولدا هرب تابع تون لاب 5

 أ سعر 27 "افاق نيا 1

 9 5 ((ب
 توت مرا و تنم زيا يله جاما نعبسرمالو تول كوخ 7

 م

 ا



 وأ ذا أو كلاعب قو 0 0

 ىو ت الاقيه: تولت قى امو ول انا وو وسدرم

 طويلا اك اكيد َعْساورةْفالَسج يقول
 ريض قت مروعسر اشرت دز لة تشاد ءاياغل

 كاواور ربا دازعاصاك التوفل ةوف لكيلا ثغ ول رفل» ظ

 كي. قيس ةمااداوؤاط ةوتضافخ ل
 قودي وفا ءوفانل 7و سولت طلقت عاجز 0

 سم لااعلم نسمات بست ولنا ظ

 لانا ابسكو روع لعموم لانو ذل
 اليت ازعل قوامه جنان الالم ويلعب ) -
 فقدوا" كدوقلا ب اعسسالا 700 ظ

 دنا بواد قروي لافتا زهبغ نب
 ااضاايلج زانجؤوناتل وسر ماس لقال 1 مباح 9
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 ورابع وول ةلوس يوم هدرا
 : نوم لازا يكلم سو دوعر

 8 :ناطقفاورغلان عار زرعت اعلم ربل

 كَ طع ةلرنك لتمر غلروعتد ل سيكي !ليتترط

 ِْ ع اضرار دهسم ل ملتسمدةاالو

 اي: لقلت الزير فة ران وما هداف غجلا عصا رطل

 0 هيمو همت

 وتس 0 اولاقآلا اب

 00 عيفضاراتسم ناتو فسم بع

 المن هلق بالامل بوينت ءاعتلمل [وركم

 مما ناتيفا عري انقلخأ ينو الآل اروي بات د

 ١ ترقي 2 الوفي اني دالي انور كدا

 لئلا وو تابل اوقيف (ازسللا يك ميم كي ءآععل نالوقيف دل

 كنار ةقضاعاسول ن الوقت هس عيا قيم نجى
 اسم مل لل ا ح6

 ا

 0 يبقا
 ا

 ا
 أ
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 واما سائنتلِرإ قفا منير زاك بسلا 4 سس دب 0 7 .ءيص يب 3 ع
 يدينا ل وضع بط مور دايو كيرف
 تيوس اناا وق نأ ل وقضت دكا موباذع
1 2 

 ا .

 معلا بقاغ ناكا اذا يزاو تلي ادلعالا جا تع انآقا
 هيما 3 هلع م 2000 5 00 هد

 كولر /عونال دوبل سوايلرتطاستل لن اان عاطف افد ,٠ نبوي ونت
 جرين قل هت روقيشسم اننكردجةج يول مة[ قمصيل شعم 7 ١
 كو فتلا زنك اهلك اضعاف ُكيُم ضع اختي ءازمازحال
 فلولا رزقا خا قووعل انطق شاي ظ

 . فيم جي زنالاهوز كو زوج انو ايدج ريال

 نولي: ولزعاماول ألا كا اهاعا رين قي فاس نئعصيف

 ءاقفرل فالف ٌتوَسف ل امال, باور اعل جنائي نلف
 مح 0 م ب بسسس سس

 تتسم
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 و

 و وا ءاع]وقيف بك مل نالوقيفا شريف ن اوعي يقر جفدعدر

 فيولا لا نعذ امد نايل نلوم بيا اهل وقبض ايدام ل لوين

 ' ساكإؤ الاذان يي يووم

 يأ ووصوا زويل اقلب ل وفأد ل ائايلو بادرت

ل قن بيلو يق مديت هاتاق ع الضيف فاتح
 ىلايب راطعبا لا وقيف ع

 تا دا تيفو 6 انا وقيفسنا تا وقيف عة تكوون جلتب ظ

 داق خا ة نرفع انصر يلا ع تايلر ةعاسلاونا

/ نعماتقرعي ال تغلب ماك انتل اوباانناات سو جوان ]اقع ظ
 

17 06 انا اهرب ايف
ر يرتب اهو 

 * ك

ل يحمق حمم مالا
ظ اهم رطب ناضلد ك
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 ظ نط التنازتحأ اذار سل تدلل نلءقلقةرعبازتيمننب ةعق

 ظ ا ستالايت

دا جدل معو ْْض ضال اور ورضا يئمطملا فل أها
 ”اتانزيفاسصرلا 5 رو ا

 م
 0 ايو انتل لعل طخ اساغتمالضلل ىزحا شون اراب

 . الط نايَس 2 ايان نول تتنوع ش
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 2 هاكات شبع

 مل ا

 7 هيرو قلل

 ماس حسا ماس مممل مو م دمع ا

 قادري عزمدانس ارزعبقفلا ىو :نيجللا هبه كرامي بعزم بلا

 ظ لوط اعارذ نيعبسو ضع ار نيب لوس رقلَو عض ناز
 كرام رونو اكن نكن: ةسمع زاك اذ درر ريحإ 9 العري

 كا روئاواقالطاه كل

 اناعابتم :ماآل|يظقويالفم 1 رمقغ قتلة سل ذبل ظ

 ظ هلا جة و 117 اىابمولن وقتل

 م اج رب يا انما ]لكس عاتي و فوج
 4 و دري ميا ابديت راسل مداني د

 اة ع يقفل دايسعمَءملل عود وعخ توصسبال»
 ظ ران: اين ترا بسم شابا نازي كأول ا

 1 لاي يلع ايم نو ل مآ قصاب اش

 ل وم , زل نايف رزكلف انه بتتجتلاجيرالا ا“ تفر
 م اما نافل بلرع هللة تلم هنا: 9
 0 بلآ باتل : كو ات داق اولصتتا | سرع
 8:0 نكي رب 56 مي

 و جبنا تساي ءانريفا
 ىو
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 ا 5 7 5 75

 ١ 5ْ نس هروجو ورق لونان لقد تروا دايغوير ب ظضي وبقت

 ا ظ ظ ضلال نام ىدنو كالو نعلن تكتم

 1 يات لولا الات وفضل ت وللا توما اعاي تبطل قنا

 ْ 0 ؟اًينابلاط هداه احلا نِلاَف يلا صاد: وفعتحملا

 ا ظ ا هلع : هاك زا نع ناز زق فاد 00

 ظ ظ ل6 دلما ديل يحلب ازاو «تلظا يرانا وقف

 | هسا يلم
 ا و ادق بستاني 6 اك ئ ايت نائلاوتا للكس ظ

 2 70 2 57 دي هاتان لاكن معلا

 در ساه إل نولي ايت

 ١ : او 5 | هازل هانا نتناول كاعتلا

 ١

 يا ذف هيل لاو تريم لماذا نذل اوفي قر
 اا, كيمانطف 1 العنان ظاغش امرأ ثنكو للسلة الإ رك

 | طلق ئكرلف عقد اجل ةد رع اأع :

 ! | دافع لمس ادطلا :دلناطش اع قع: 5
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 - - هسا هلال سظح 2ث مشع تل قهلاطش ل .-

 اضاع تدلي هراء 0 200010 وا

 غرر افاتار ماكال لنجل واتا سع
 نبع اعدنكات كول نر عزي هذ نمت رعب اقدم
 تان لينافحانم اكسو باباي قف وقدر 1
 لفل زا[ ونقل مفا ل (كيفانبحاع 2
 هان اق ؤسابرخاذآفزتان كلا زفحد هان نيل الاءابق ظ
 يا يوقملا ككل زعلان خان ارقدظنأ بخت 71 ظ 0 0 اكربابت اياها اللد ؤسابغاذادقلقان كل زفح#

 توا كانهم فابن كان ظافآ نسق ظ
 | 2 طاعه( دايك ايرارهمسإدبدظازبت# تبي.
 0 4: يا هل هل مقل قلقا هرم
 لرسوم وله ذاع اقداو لو ظ

 يبي بوح عبس

 ظ
[ 

 سس 0 لش وانو لس كفا صرالا نإ اقي“ ظ ظ

 لدا لاه 2 عراوالاكث مايل ليغ سه لن
 ناو للاؤبف هكدرد و رظع اوراهةنعلل ٠



 ع 07 3 روع

 ضل نبل زماي زج نكلاقتا انين رك هدطذ أذ 1 ظ

 آف ”ةلابلعو زيف تانيا ةييداف تمسي طنخ

 اياب موب كاع اكاتيلوستإكو ةلعال عجمصختفو ظ

 فلائاهنم نفاد تعج قالا كار ةفاكيفا
 1 ب هاناياواغتال مولاة وسوق فان إعصلااذاَف

 نيش لعق ها كاوعاشال اقف قا ناك

 عومي هال وديؤام ِ داق

 وبا ةديسسسدوعر بنا اع 0 7 نيام

 0 ملا ذااققا تل رعزاعن بولت 210 الم 5

 ظ ةيلررت دع وسو ف

 يعي دام سوس
 اوك لاذساا عفان تدلل مكلفا كاع

 1 هك /
 ص 0

 ملوق د رص وسلا
 راع ةيواالا ملال



 ونس ميس كَ هاروت ْ
 ظ 1[ ةبدى هر عزي جصونلااو ناقنسل ون 7 7 معلا جا 0 اتا

 ةلوخبتل تلو ىنورسكدإ ضلال ىلا نشب 2 رينااتلاو :ء ظ
 تفاعلو نغفل فاسو ا اونا اصوأ ظ
 000 فورت نلف ن امرا لقلوب اتا 1 3 1

 3 اصلع سبير النعم طفلار اا اجما شيتا عاللنع ظ
 ظ ان وللا عا عال حاب رؤيا يااا ظ
 ١ 1 داي ةحااتلد عل بط سالف بعل ظ
 حك تسايأو اقل وان ازا ق عسلي افلا اسإتساخ اك ظ

 لاقرب رن نيدو لزم كمن طمس ظ
 000 :بارمد عقلا ا
 اناا مرا ومب ا
 نااناءنوكفلا 00 7 هدفك 0 ظ

 و اجا اكأ فا مالا يأ ظ
 7 نكون هوقو !ّيعيبطلا ل اظرؤزتهاتازلا هاون دوجإلاذكلا

 ظ
 ظ

2-2222 > ٌ 



 3 ما

 هلا سوي هاف كيب فعل تالا قولا قابوس مهند كي

 1غ عيل يزعيب نياك رافال ات راي جناالسباعزعلا
 مقَو

 هع ةطمماممول قلو لذا هولا ءاخ
 5 ظ لاق دزخ ديت مو نيوتيلا 0م

 كرا انك 0 بسمع

 سمع ا > ممتع
 را وايل طبل وقار اولا هسا اا قوقل
 لاقرةياطلارر عبس بعز ئانس هَقلتقخ يقفل

  هتاوبتف الموقف وإتامق رم للا اذاولس لوس
[ 00 

 0 ياا 000 ين سا ويدل هي هكماوقيَف
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 نبا مسوس سأل

 تاقئافل حا نذاياهاح امال ةسوتالا يملا
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 ردع بمدن داو عتسماط

 توله اناكاجوازجى زاك د نول .(ءاصقن داق ةطللك 0
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 لجيالاتف قر ماطم هك نادال نجنزع هد ءايتيلفسلاع
 لعق تاكل رقا اناا غلافاز عم ايناثاجرعتتا

 ظ ليم راعني لال كلعع تعاملات رجاقا
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 وان 000 بدا ااا
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 1 -9 فلس انااما ان نارك و راء تبط
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 نيب ةتكد لو مولا امابع اتا او هول يان( ن نذل ونس
 زل 0-1 ةدات آف دعم ت7 نيران ناصع
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 8 كياكارافوزاهجخب و لسلام

 أب 3 ارناف رريل تاو دنت ,هضقاتر)وباهيكلؤل وع
 02 فرازئل راسو 1 هداج دولا
 ١ نيت ياما قف تايلور ارامي نيل ودون
 ظ ا هزيل لانا فارما فاعف
 سيكتب علق تدربت قتل 98

١ 

 29 7 رتل . :

1 

 3ك



 5 يي يل لا

 قرشا يزل تيا ة دع كرد وقلب تعنت ظ
 رد ااا عج آو يلد ِوريفيلاوف ايل ذم احر هيا هنا 1ةةرماابيع
 2 0 وراي نوم هائل مارك نما

 م

 مع اطيد

 ظ
 ظ
 ذ

57 
 ”اتندعل

 ! لمأ 8

 ْ «<6 ءانلا# ]رع

 ظ 5 0 2 هذا قرضا واقرأ را قزم ايتلافيعاع

 َ ظ ا 2 اين صسيفيشالم ا
 ْ ] ظ أ اوم أيفغيو هيلي «لليااغياد اكلت

 ا ا 10 صا اوما كويس سم

 ]أ 5 ' ابيع نواب نوداسع دكان ةانمروزتاور بكنج اان

 ها ا كيما ظرذ دم
 00 لكان علقت ريك ءاوعان: لاب عاقل هن هير 2
 ظ تول سينع ال كام افشل ات نبك

 | ظ نإ رامز ريزعاإ يارس 2 ابل بالةعاس اق
 ظ ' ظ لسن وهوه سناك خر كاضالا هلع
 | 20 دباب نامتاوزطضوتدو لنقل

 جيل إ اعنا م ريبليفا اًئارذور وليل وطو تع دازلع نست ظ



 د مك كل كا ل كا اج وغسل ع عسا --

 2 دا

1 
 ا /

ْ 

 اب بك 78 صالارط وب مدرع :ءانيكلّشاو وبا ص جا ]كرنب فلا يرا 1

 . ٌمماَياَممل ع مكامن ءزيظزنساؤ هنتي
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 ظ اًذداو يعفو كايا اتفل] كلكم اسدب
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 لاي ايدننر سب ف قش رمال نا ةيلتيا 0007
 يزود أد تعاطي لبق بنك اطفي ظ
 اضاف فني تؤفاد غن ركلة زءارطكايلا ف ظ

 نا عة قزف عاج شيفر بدرا برهن ق زلط
 ماقد نافوبكيا ا ءآاشاقيرارءانلالخرإ رود نيرلتتلا عشر



 : واو ند عت سيما ظ

 تو اتانإا عااد .ايوننعي درتي ى أ انوولا جداا هبويفزت

 ]يال و 0-9-9-5 "وطقس !تاكابكب ودل زيجؤبا

 لاق يول طا الرديف دبل
 «نورعّوقنل كاك ااودراوإ و , :ةالوافاخجالا ياكم اهتو

 نوال ذاق ناشر لاخ عك ددد هتيالا كاطع
 تا خواب ردا الان هناا انا

 هتلوسايدبا خاتمي ]قفا تدم نر
 للاي كاتي عبس نإ 2 ةبقاتبانق| كاف الع لس ارو

 0 بدل ا طف 0و طب سلات

 طاقصاكو ا اباعايلرف يعاقب بلقاس

 0 اك طابان ولا 06 رجت شرات زيقودا
 معانا رالي اهبل وق نامقب قيلت عرف 7 ]
 نكرر ولا تباف يع ثلا ةارزاا ينمو وقل 0 ظ

 "كفار ا ننال هدر اتاذا اورج ران جالت زفعل اجو اني عقب

 .ايانل يي انامعاجأ و لئوواسزب هةماضل ايل تفر علا

 مدضلا#ف

 آ
 ا



 ا 2 5

 ! ٠ لاح ويلف مخلي هلا عقصل اع

 هيا يكل نيل ق.م اقئشآةزئالف داقنشأ» آ
 ْ كيا اب ار , 8 ؛ ْ

 | هس يمنا ذدا عملو بلاعب يزور يلع )007

 ٍ اكد انيصع ىزقل غلوب م ولا]ة دولا ةرجآ“ هيمي | : 1

 ١
 ا
: 

 2 واكل خانها ة دز لإ ليان معين
 نابي علوا اقع بانر واط مدااجنآق
 ةبةلباسد ماو ساي دبل يع ت بوقللب از ةل ]ست ظ
 نينار وااو الع عفا طفل اح بتلا بروست َ

 "تاو هددت شميل نجلا ير تتار لمح ظ
 ”هالاومبتافتبابزيبت ياو ني لوع دروس 72707

 يتلا ةلا هدول حنايا زيه ذاع لا قيسابللكذ تيل لك
 بوت ض وي ثَتالنمجباما كلن لا ظينزل هيا قع 1

 اق اهني طنا مزيان مأتلينرااعلزينلقوؤاوعلا
 تخير ا( مج جوت بدر اكتبي

 م( لل ا ص ل هه #12 حدس (هر5 لسع

 11 | ممالك ب ور هيلع زفر نايس ودق

 ك6 جلاب

 0[ 0 0--[-0للاب0077 - 7

 ك0

- 

 م 4و : ش

 كلاي ْ ظ ظ !
1 7 
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 لاقت وعز دارج زك ترك نام نفنوف فنا كبري 7 ]

 هسا مدد“ را

 ايزكس ] ظ داوود ةداوفريكب 1000 عسر ءالا رع ئ رجح اتج

0000 
6 

 راسا 1

 بولا ادعي ووعي بعا 3 0-22 جيلا

 سان اورو رسل فرن اجا كر ليبي تنم
 ةعسلا هلا موفر ئاتلا بيل اب دزكييإل ايت 000
 د يوم د لع لاف ةنيكيغرا

 قييم يميزوربء اها ةوع كرار تعقل لب
 ها لد اناورعابا لا عرع عيا إع
 76 اك اف قرانا طبوراخ
 0 ابحالإ متسضاخاهلا انافأررغيرقا

 كل اَفعبوملا رسوما داو تبةبسلمق انا فاعلا نايم

 ظ اتعلمت عزوتي روسو أ عيكبإلا
 كف رةازؤنؤللاهمتقُو وصولا ماقد اديك ءاتفمتب 7 را اعترسإ يق

 ظ ِِظ قاف بول هان ايت ايحا يمال ممل ايا
 : 3 4 ف ةزفو ادوات 7 هيون هنا

 1 ع مسلسل 2110ج

 غلا هسا

 نيجي هلا: عمم د وسو سملوم 2-3 مسح. 9

 ب ب ٍ ' 1 2صظ25تذاك ل ا 9 35-١14102 بوو سجل + - وص دم حيصم ا ل سو
 سس -- عموم - 5 2 -- 0000_ . - .: :

 - 0 ٍِ > يي يحج امسح ب 1 - ِ . .- 0-- ب - - _َ نشيد ةيسما ع ا جد حج ومب 2 حب 2 2
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 سما ا م هو مومو تي عسح

 ظ مقاول أل الانف داا راوساد

 نحو وارلا زعم انبصد ينو يككك ودي ا ابكي تان
 - اح جحا اب وحلا م يس مم بصحع

 15 قلاوون او اولا ثمافالعنا للا

 مو اهيادعي اغا ياويل مل سلفي
 داوغتسالكاراقتا تيل صت روم ناسا هوانا

 00 آب رض ئام زلوم يلم ابسةأ

 رفئام لوا يق بدي كلؤلم اكاذافر ب عئام ليلا (ميليلا ظ

 لباكت جاوقف جدر "افتعال

 5 ا دعى أعل آخ اكنالُم

 لاراب كاترتص هيلو اكابر تويفتمولا ظ
 ناشالع بجاد: بة افون وفول سانا واس

 رة زاخر فلي يدايوأاةلجما ماتت

 الزم

 ْ د ميو دا تالا دال فة ئااوبظنإىقؤقئاسفةزم ظ

 ا 25008 ةللا انتج هومر ظسيلطبد

 أ هج ايي وفياو د ه دابعزع بوتات ى دلو مواقد ظ

 ْ ا : ل 53



 وول امي. داب اما فاو اق هيحب ظ

 / بز: باتوا وأ

 ظ ادي 2/9 7# اياز ةةلاقلنأصقا

 روح ١ نول ليلة ءلاجم تو :رقلمامبدلاقاخلقفماات

 "ةلاقيقدنووتا

 ماهححح 01

ْ 

 ظ لف رتكوقوتي وهدم يووم
ْ 

 7 ظ ِازعسو | سدر زو مالم بذل كوش فاس

 باق فون راو أقر ظل ا هس هالات ابا

 22 فقةالاج ههنا ضف ليرد

 سو

ْ 
 ا

 ام
1 
7 

 7 ب ءواَلرعما نااَوفبةلسَ ماو نوسْؤلااهئإ (رختتنالا 1 ةأأوق 0

 : ووكر

 ظ 3 للأخ 00 اتديإ بي قعْع 0
 ظ وص ا | 0 اتا رجللإرلا اقدمت دعا اكل

 ظ

 آ

 ا

 ١4

 ا

 لقي ربك هجري قفتمو أدني
  لقلزغ انا: تلغلا قوة ذا بيلا تدان ف رف رؤلاا

 اكأذعو تول رفق طايل 22 مد

 ظ

 ظ ايس سل واق



 بقوتها باتوا

0 

 ظ _هتوتوا لولنل ذأ نالك الفد

 اير غتيف تالا" بزمتت كف فاز ماب رهسفاك
 لور يدش ياختدادطةيبداإ بالعباد زكا صارت
 قادس تي كهل قنبر زر ماشا نابت نع أ
 قود إل ادام مجان ااضلاطفمعستج»
 تيا لهدايا قولا اهيرق:ةئس بانيو هروب

ٌ 

 لوز خسنجرانلاؤ طق لشلاقاد يلع سلو عاس ولت اسق
 0 /وونرلا عروس مخ 3

 قردان سير امان ورع رو وي هل عرعددتلا
 دكر بلر مداني اهنيدتا رتل نري ساني تمل يدان

 2 : ط0 5 3 7
 سمايل للزوار قش عيا وو خيا عدم زوم تلبي نبل

 الم كزيلقدا لمن عل ىدرو براق اقف ةتاعرانللم

 ابدا يسرا ةناهل درا دول اس دافيرع

) 

0 

 ك4



 أهو اديان دانيا تغسل انفي و يعد

 اتيكح انما للنبي دلو اهلاوي وكيل يزل ظ

 كاذرعيازتدانس ايت ظلوا نقرا ع ربل م
 0 م اناا يدوس

 0 نال أم يبد :ذ ء بكا وز ا رجا لقف قيل راقإغ فاق
 اشاد ىيكعاببىلقفازلازعاع علتةتقيزز ذاسلأةف رفا معفاة فتب
 فاسو لال عم بةد كاتات د كعأو

 . شلع تال رعد لفازرادرب هةلسسووفأسنف
 ١ تاما د اطير سس رف قآ و

 ظ

 الرع عنا أ اورررمابا اب ءاعّواو تأ ٍمايلاانأد شنان

 رمال نيل وقد يدلي اعان 1 نبش

 ميلان ةتح رو بج رب اك انكىف ةصرابلا سعت يس

 روسى رونا تا يعانق

 ْ نيو . نتاوي ةونزل افكر الاقصى مقيما تاء

 يل رةطساج تؤ ناب أت نمل ةللاك

 تست ب ع بج يس سو سم ا سم ل امم
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 1 - دا : َ 0

 2 ف مش2ئ5252ئ525252522255 2252 لل ل 27 لا ا بتتللتلللل و -
 ١ 27 _ لا تت ١

 تطيب 7-لا

 ظ
 ظ

 ظ
001 

 يت نيدو طالصق قا, كوت » ظ

 ب
 3 ظ :

 ٌقفِباَنَد َءوِقا م يدانالطاقتا ضمة عبرا زعازلبى هدد انس

 »هتان باتالةال يق انساتا

 انستا 5 ءاوافاكيلوفزومازع ووو هيلز رافع ةوبا

 كاكسان_هل اكتر فرضا علل 5000 انممراد ظ ظ

 عاوتوتلاع :اًجبوبلا|يٌقسؤنزلاَو :ماراعف الاكوفنتعحي اح اَمَع

 فليقاهصاز غبي اون طل هاكت مارا قوز كوم ويل ١

 رباع ءازعج (ىاءاطخاول ااا كانوش تهدد داق ليَظ ق 1 ل
 7 . مس ل 5 رد

 2 2 انقل ة ضاق وددازم بي بز ووماعلا
 نم السبا ورحب هتف فو ام 60«:
 كرعت اريل ا منعا اوما« ذاع 7
 قمرة اما ون رشم"
 التفاتة ناجل اا مايل ن .ريب !هيلاكيرذ

ْ 

 ا تيري ادهش | باول لج كلل
 ا ا 2

 5 امال تنان 2

 ظ ماعم ابك اذاكت فذ تائلنرت يام



 طك رتاج تيل[ رولا قبر يجل جر نوم لاكلزم

 انت نا غراس ودلال اق ولا دع ول اعتمد رو

 هدو هديباهتج نإ علا - اتمنا فوزا نابل انآ
 عباية رلا ناوبلا[ناورفزعتسااؤأ داك

 ل كا رع ل در ااقتنا مهلوس ضروب قشند

 . ضينافاذاز توت ناك ءاضرا ةيمتج دارا +: وكول انكي 0

 نود تسع زار افا اه نفسا !ةانعز واج اختة زيم

 مكون :لاعتبؤلوراؤغتس العفن الد لاا ببكاطبنافاتعلا

 ليون حفلا: : ب يأ يدانسجز مت اًنسلفضو

 مقاتل رم انئع] قرع ازاء وبااكح

 تهنالقتوم زم رماتياتووا بدات دب
 لاقل عاحاردازانيخ 1 لوا ةذعان زف

/ 

 . العتق كاصو نولص ىيلاو

 ٍآ 7

 2 هاللون ين اختي نود احدنا غب واود

 ظ رات لاو تطلع اقف اياد زبك 2 مارا كولا

 5 كس .. وي حي

 حسا و بع رت ص م سم ا ب برر ل ل ل ما سس هس واح وح يسم

 ع

" 

 و م ل ا

 دكا دس ولاا مس م 9

 تتسم

 (يروس دل مين يصبييتسا



 ا ل ل

 ده م 1 ' 4

 تبت مفافيسولازقال 1غ نيك نقاتل تبعد

 “تاير ١

7 

 ى

 تمد يازمن اضيق ان عنفف انمازيطجتاتع

 قي ْ
77 

 تور ايس اكل نير أ تبت شا بونلاع

 تبلزمقزرابلتو_اذاع ايوا كينور افعاله دؤنؤزم حامي

 تلة عبق رين كد حتما وتاب اقليم

 لاشاهيداكلاق ناديا راذحنافادزباةئاوسايعاقا

 مس

 رز: ةةبظي يلوي تال. تيل تيك سل رقإ ا
 ٠ | تيكايل يطنيكلسإ اهقتءايتلةابزم -ب يكفيك
 00 موعدي زاك هدد جلوسك لير البو ل 00

 ئ 2 2 مدلعج او امنضلااًداق فوكو از نونو لح اؤمن

 م عال رس مل ناكمف يل زي اكناذاذ لقي قت
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 ةتولم قادم وسال انتو
 اا اتق تك ةلراكول تملا نجم اا علاق عسب سر

 افلم و سلا و ات سر سك: ءار اكول يضع رح اابشاولاق لاق

 عدل ةفامزدع ية زع دوغان ةسسزر لكك ينو
 مسيوم تا يم لأ ا 5 ا 97 سما اذ ” كب ياا

 52 نإولا 3 وعش ا كوز الياعجّ و جب اتف اع إ ضاش مج

 موكا حوتفع اراد بإب نفاه جزم لكم اتناك

 ”عافابب تفاسير ركب را نجريسل ا عاعيرا دوف ناموا ات
 رف ايلعاوضإلل ناتج دك ةاو زياد ذجضتالا اتعالج وتل

 وامي رتفآفر تلاع عاق وتورأ)لفسب هايل دباع ياسا ذاهب ا يع

 2 عشت دنع ل رلقز كارلا اية نقيم
 ا ا ل د ءايم ا 1

 ظ اينيكدللاكو ارا ذا يانيللع ايلا عاتجياعرانرلا زوو ناكاشاق ْ

 ايرساعارتنغ لج ثيززوقو ولكل يعيق تعقد



| 

 تيما قام 41 انا سبل هردنلا عاب اب. _يلغاو 50

 تلا عا استاهل تير ماو بعلايلخ ظ
 معة ووزن لاطع خامات َنإمقَو عوف علا تداب انعكست و

 ل نولي هلة تيقيايلةؤ نبيها مقلع طصقا .الةانآو ظ

 حاطب ديس دقو ضل وت ٍ و ظ

 وسم وفر هل علاقف وزب طا يف رش
 جل ف ئةاانينآءشافاغاتا الوافي عما كي 0 لان ناثاع رورة ضاعت 0

 1266و ارارمل اقروا !اقل نافدلسلتق
 اسس وربدتسمو ارت ورا
 لقيا اين لاقت باعة يب لهل لقؤ تيلا_ءقةدزفنإع

 م اذ الن تن ذاق امض ةظزب قل خور قم نذا نسذ
 اكنارل ذر تنم ءاكنةني نوح ةدروج فاك ذاايرْنآو

 قالا ونض فحل فات ءاشاداهاج
 البعاد 2 ووادي هنري
 سل اع أف نعملأت و ترولا امال زرنا ات دا ءاسأم .انباملالد طز ءارعم



 ف يو موورمم

 يو سرا خ يسود الكولا
 دم بيومودلالا طا

 رجازلإ بة تاوقو لاس فاساق ورنا يقي وريف
 تقام دعينا ًلاصاَخالَت واقف ةلمال حتت اوارم

 نيل طبسامبا فاتت يام لاند يرد
 نيلاولا وح باي اعرب ت يا ردا اكرر امالي "ايبااوراصرك

 اكادير هفاسم اقلإباانيحااق ع دنقل توبات

 هكا دلسااق نور ورع رب ابا ةرض رات ]اة تو رن ماف

 لابو في اناا لزبةعزمام لأقرب رع عتتزديعهزع
 ع اكبدا حرالغا زيا رزان نيو نيب

 اولاد انزِفاعوب دوزلا م كدر ملا كنار راك آه إيفا

 0 مادارا بالا
 رقارص 0 ناك

 ا 1 ارتي نا اواو 550 ظ
 م فلاسو ارق



 + هاا قوص تيا سكب يب ةاقفسلب ايا
 تالا ميا ءاهرات ةطاز كت يي كيد قؤسوا
 ثاعيوزوانمف عيتولا او يلعتفا ايات ايظيرا

 اذكرو يغتودادل ل ديدإبر اول دايز نضال
 اقرا 0

 ل

 ل و

 تاقااقجزعيبا نلت ى در دوزعللا وشمر ضض/ سلالاغاطا 0 2323237 ١
 دلاقكةستاتديلتكة عافت رسب
 بيفنم: مق انج اة ب قالت أ لري 00

 قداس بو ا
 2 0 سوس 5 كي وسرأ افا[ رع
 يعل ا ظ فال انابيب ]قب لفقراء اسامة اعل لفل زع
 ١ فوراواعإ لو نيالا ررجباتكق كلن 1 عبتفلا [اترَن الا

 | ذل اررقمجيدامترج ف ويدل ةاعلم اولاراكو نجاد امتبصت ل] وقعا

 كويلو يشأ وو ناو اور ريا تولت تكيف اكييلء قد ظ

 يجون الر انضاوف هان بتوقع نيل رج عاصو لسد عيال



 ل زيرح أ هبي الزنا تأ هلآ دب نوقع عملذ تايآ ف لن ادد |ررريزجس

 ولة دممرف ولاه روضه عوج اينو

 نال 4 يس اد .ناطعيطا الرو اكاد

 تل لقاك رك اكو يللا كيل مسا

 5 َنفامهفعاذااعبل عصر ن يللا معا ذأ تما ئدداعكا
 اكواب: دامو َكاخ نئايوثرا اوإ سا وياي اققيرزاو را

 لخادم سا ناتي مضايا
 ضي ' كافة ويب كو قايسفد ايميل ماقال

 رادو اود دلما ءالْوِسِل راقت

 هالدنيا ادع لأمم رك اهرببجماوكي ناآلااعاسيزع الوأمزبجيزع

 الأن دنياك ناقته ابدا نإ كك

 "0س اتينا لماقكعاباج انا هيمو

 ع وعزا يع فكتب ءانجو در وابل لعل اع لييتآء ثنصاق

 وما حل زير تاع زمام هبا عميل
 تداهفرا نيبو دحيم ديل مالي عامنا

 لا 1

 بورتال 7 و ضضرالا ال“ هن وب
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 - <> ٠ ب وي

 هبت 0-3 5 .٠

 عزب :تعتسسم 000 تا ا دعب 1

 هل
 ا
 هن 34

 بسماونا علب اعني تازعلوهيبارعال دقن و 2 .امالعةي لاقت

 لنزول اس :::اها وعتاد 1
 فيس هابابتسْف ل بسلا لاو بسوي ءزقيلا و زغ لقلب

 مكعب ان نات تاكا عز زارا دونا بسيف

 كوسا مل عفت 2106 كرف فلا دابتجالايرسيراكو قلعت

 10 تكف لاعركأ دا راق عزلاو ءقلئدنّرأ ل سايس قفولص

 يعارض اقل ظنآ لاحام اولاد قلل بعذا ء بامْم اطكإت

 | سمكس سن برشا مدت

 ليان الو تابقفوب

 الوب 1 ءاواف قلع ةايو

 هافيا غاضب اقفال بحد يب يا

 لعاب راع لس نا وساطسلل ةعسشو 50 ايا

 ب يي ويس تأ ساس تن ولع
 كلوا 7 ممتد اجدركءامزآوف رمعالو

 1 000 :اهؤتبنكداف ى يقع اهالاقفع لوس 2700



 را 5 دانا افاعي لع اهعراق

 مادا ايطعومب اهوا كد

 اشقر رأو كيني نبق طا !ًتالوساي اقف

 قع مد دانوار لب داك قبولا مس

 تي ةاييرب تفيض ابيل جمد اندقصالد ا 2-6

 لاقي لزعيم يل غزو نا] سايس ه رامات

 :وطت أل ]لنآ قليطتس عاتي قطا ل وهدا

 2 ضل قنالخلاب قطان هزم يحال خلاه.

 7ر6 انسب قلعواكلع اؤصايلإة ابل سلا

 1 7ع لم هزضوافوكشل تلغي دا اما ٌقلطا

 اير ارض تاططتج نمش ل٠ نابل شازأذ هَوَلْوُس

 قف ننرارعى »فلي انجي لوم نإ
 الؤياو أل اااقيو انياب ابا تعاين 1

 ةةساييال» مانا عيطا كايا سعوا اًرعييلت

 رابين اهلع لجو اي ا نيل اوس ايم

 الو



 ادعي ا منااك امل ضتاق نوبل كنا نباح ادعي 7

 امرطياغوامااوب عفرلا اجاتجتد ناونالابكذ امانا "اًيوراضاملرقت الو ايري تل

 كد اء صااجذ كلة إس ىفررق اه ان كجو بقالمة زعت ايات 0-7

 اركان وامرإ لقد هزل قهر مل امرا ادا اسال رنا لة يو

 تلم امرلع كحيل را قلن ذلءانص اهل نضضأ اكس اكلي
 لاحول اووي خل املا افاتاماذإ أمرا

 امتد لق د]اقنو ولصق العم ضهلاب اهلا ونامت م بدامتايحف
 ٠ ذا ءاراةاكييا صفار لاعتاقوب»فغلاباهنايحآاجؤاملط بدي

 لاقي وجال نهيزج ىدرواعل فضلا عاج كيلة قغص)اح

 كولد كاراقاترانالامةم قدا لوس هيأكؤ بوبالوورم

 لس هزكو امل وعيون يلاولا امرك له سرأو وف زاير

 71 تارا اقول [دؤاموع اك اعاق غس

 ظ  تافرجإلا نات لك بوصف ررلاولاب راب اونوككد انجب نيطاص

 يراك اللاب ف را وك ماجا روج راكم«
 امبالا لما جا و وفسج لولا اجر يلاولل ار اوقع ولازم. عجال



 را اسلا الزل اجاتحا اا هامرغطام اعطلالا

 اىطتاو ير ع را

 اما شداذل ع أمرنض يالا جاتعلةلخ نأ هان كدا اا[ هاعاجاذا
 امس لا رداشلاو معلما اكوام ارسأ. دايز
 بوبس هيام 7 يلا

 . ةلاقيدإ علا زفلرباباعلر لو د ؤنلواضرإأب امينا عسانا 6

 ظ اكول لو] غار كم :ريصاق تعيد

 ظ ظ ,ىدهر» دف دضي بلل عقر يرون لاو قل ةلففل مؤ 34 !«لزع

 . للاسائساذ عوبقنلا/اةرلولالعر فيلا وّيضينرلإلل 16 رين نعبزع
 انمي يق اتناؤبامرنصي نا كيل عوج رض اساقةماقا نيالا ا

 صر امدح مينو اؤ يصل أر كَ شاع
 ظ اعقب امرا ترواع نختسمابلا :. اذ اماما وافي اةزصما ذل
 طع )0 راسا ؤاراق مسنات ناب ليباز نلوم

 1 52 عسسل لوفي اوو تراب ايش نزاع

 ةدنلو ف يرزق لاو تاويل لانا لرد
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 5 2 5 5 44 2 / . بكس يج سب

 .٠ - م 24

 لاا 1 سس ا 112 قم طع ووو ضن: ع اسلم 2

 يلف تبق قعباةااقف اقوله ءاج مواد 7

 0 دأمرتبصوإلا مكاو اكعقاقناواميارافغتسال ١ دن ءايعأ جي زم

 ىاتقارانادتبؤآ قا تكأت ”هياَيا فام ديك

 هللا ابك رمّلعلو عج نو ودل :

 وهناك قع ازيرا فلافل عقلا ندع

 100 فيرا مدل فارع كيرا اهربالالرإل

 عسانعاقن ميرو اننا نفا يئن كنق كذتإب ايزل

 4 00 تسيازتوابارركزت الور لو داق اهب اقفسوي

 لواذا مساق ايبا ططاداؤمز لقوا

 هنا, اجرح آر ز عت هر كروااذ اجورم رقماةلر تاكَتتو اعدو

 قفل هورتعا تبا زب_ّوا غامر غرق لق دفان عون نارام

 نيا نادلة وقعؤمانألا بأ اوك يوانكم "كولا من

 رد انا رت ثبرتمخ ]وع قصروا راللاما

 لي اتت ةوؤغ ميل كلج ازاسعا غرم هد

 لاقت اوت اندر عيادات

 عل



 ون فض هاوي وجزم بك ديننا د فر عب كرد
 الدب تدل لا أ دمعة نرخ تلال

 هلا لزتش از ة يامال هيت عجز كيا اج فدا
 تكرم رداوزم اطر :: قطان ف وييؤبا كسل فلام
 مهنا نجت لها ارو تجاعلإر مط رمال ف عت لد
 فاما راو كاعا الادهم | ة تاويل عسى ودد

 نصل زج دل زو طيدلاد سعب و كل دعب ديف مادام
 فاخااَعضاأ عتسْرفْي ا فل وتماذاناورب تبادل 2
 الطفطقمالا دانا هدقل وت كا ديك اراد
 لا تلون ضبان
 مودال نزع ق تمل يوزع دقو نيرا
 لاقت غلاء نر دنجاطعإ عز دج كج

1 0 5 7 1 8 2 

 اباد طاصناخإ ولو اووف تجوزن وكزا ع اعسرم يأ

 لاقر هلك قافلاة الات دانا مطب لاقل رعاك يم ظ



7011 1 00000111 

 يوان بكر زنا فاقللرز دا« ةقزر نوكيا
 قس سى عع و 1

 7 اف فلوو يفي امارس رعي طز
 مدرج الرام ااه ارو رجا كلك ينته

 ارسال قا رم 4 4
 0 لا ىمراو 1 9/س هرص* |. مر هى“ ه اه«

0 
 هس الويول نتي العزل رف مؤ دا ور تلا نيزك لك
 000 لل ل "20 للا يا اج د كا ا

 نانو زير هلي وي كوم الرهان
 أنوع 7 لل ل ع يا يل
 تايلر ذوو ءاساو بلت نإ وزع انرلاوراكاذتاويبس

 ”عطقناب راسم اذار نلف د كيني لويزو نتن
 ظ ” ان بوعي و ل وكياراصأ و د اسال ظ جان هر وو هيراحَتَقصءاسا لوألا ظ

> 

 لاذ سفير ند نيوز فدل 2 تاتآقر تمر ابتقتيددرووداف نعاني ٠ ١ كهوف ةالع#بب وكرر راصاع

 ظ ا يلا . 12 يرغبن ندير ظزكتطات قرع
 ان

 ع
 سويس
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 كنا ةيوسارب ند اعاني امن ب تنام ٠
 / 1 | ظ
 500 ف اوس دعت فو ةلعاس ولجان اقؤ ابان كرا
 ير وم دع ان الماما ةسلاجإا

 قلك روحا 0 ميلف ءاج
 0 نباح وسم

 1 ولا هل ا رم

 كاوغتسنو كارل زعبي رككبال رمل هدعل عنف لع

 مصايد مدل هلت اذ ا از لقوا مل عزت
 فعلت 00 0 يأن[ خاةنسجحزم حزام نا نان رد تي

 لأ اوي ؤيل رغب تماينرلاو توق علا حاصل /ا| جم أر جا

 نءدزران ترض يوغا كاأقرد اذا 20 ناو نزرص
 جن ءاج]اق نه ئيازع سيرو هانا يما انلاقنوراع

 ل لب ةواانا يمرس ذر زوم عد رم نا عالة
 00 كاك ازرع ناقل هلا زوجرأبائعيكر ولسا ذأ

 : 7 زو 1 /ماوام ل



 شافك نه راب كلف اتاراساعاهرسآب ةارااباك هلام

 : كرذعلا نيل كعك غ اذا بنا ةتيياع | ةالخاز ضيفا يسكن إع

 لكريم: سانا زانإ 0-0 5ورجرإ لنك

 نينا ين تكاد هل بترو ماشا
 واع 17 ا - كلما روز قاض مياة ]

 ىدر دمية فللل اال ندور ازقبقد رعت ماتا طه ظ
 لاق 0 رة ءأتلاآلاررولا و يال ةتلونستل بنادإبف ؛

 ظ 00 1 لوا كر تونس م 0 ظ

 ولاة ابزؤاطلشاق ع دفلا اة حآو فكتب لادا رو دورة
 قر 4 زل منجل رك رسام ناعم ضعبلات

 ظ ظ انور أوت( تالا ويتسع ان نواس ارواج اب الات اكسال :

 | انيك اةامن انتزع هر درب دن تاك تدي اون بك راوعلا

 ٠ لافتة ضال ةيكؤإت المرات وا
 | ناطق ذايب لانة بوف و اا

 ١ 101 نا ه قيام ام ليات ب



 2 ارسم اهوا هك

 كغ فل 0 يل مري سةر وكت

 1 ل ووري وار

 ' اتمالبدايو هال لال نا نابت مولع كالا علان ارساّنا

 56 0-5 2 الدائن هرقأىذ:آتي اد مكين وتلا

 لاب درو ياام الاب ءتفل زوم اين كف ع

 لو تزعزع: 2 ان دج ير انلااعلارتسا دي

 تالوس نكاد دا نروعلار ناقكئددد ا ةردعتيدك
 توسل رت م لملف

 تاتفع زر ذانقاميرنع 2 فلق منت زك زل
 00 ظ



 ا 0 وعبأت "بات ياسيااقن بكريم سلق كيرا انعشمل ظ
0 
90 2 

 0 اة يمازاعسا تاتا زل هاواقؤسا يا 4 عر م , | نآيت 1 نيت 2
 واوا ى زا تك اقَد «رلمةآك رت 107 ةقف يآ اني ير ىو 7 ظ

 ] ص

 دل لو نيو ع ريل اكديم ابذاكم

 أ

 الق دل يرتاهيإرتا زماننا قلم هانا 010|2 3 1
 . كوطقز وطت ماس عزل ارا ولخاناخقاني د ض ظ

 ل تايوتا انتلعلإ ناسا ي هييكم ظ ]
 | ةقيرابب 0 ريا تل ةداقيم وتامر
 . ماهل اد 28 اجاب إعطاقتورو قلاب نوال!
 ٌ ناياويئانيإت نال شيرازي هناي عر يلا 8
 1 هرم انلاراكد اكل صالجيراكو ناساخا عانت زجر: يرعاك

 هسا مظتماعنإ ين هاغفن الآ رسم ع دوف اخ ظ

 0 ا النبل رز تل زيد وزمالخ 1

 - مم سا

 ا دوزع منعا رانيدؤألا- .دعائالف تعدو نيف نواوَس
00 
30 
 دس

0 

 | ا ةىفاربا تامين ل مل 107



 فج ةلز ضان: زنا لدكرالصإ نايات وداعا
 نافيا رانا علطا مزمز تّنآ فل ئ

 تكنيك حام

 وبر تضع نح وعبد اناعّناولاقفؤت ا فيون '

 ْ 1 كذا هتيطاؤيياضت 21 ٍْ

 0 لوبيا إعقف ةيدعلا ب خاصتا نأ نال نالفاب اَنْفغسوآ يلا كن ] ظ

 ناساؤلعا ناكااقيخبم احنا يع رزام رةلاع ايوا قف جدع

 ا امين فاكأتإ اتاني مرت يد ادع عطف

 ظ :؛ ًانزملف عيال هع و دوت انا[ يغ كيد امإع

يرم 5 ذاييقفللاةلهج لبو يورك
 ظ مانا ت

 3 لملم 06-2 اقر انا دا ماستل عب الا
 ظ

 ب كرسي م .
 ظ

 لافتا دة تلا ضع قامة زؤسإو اداضفاراكورلبسلا
 ؤ

 ١

 ظ

 ظ

 لافالنفاتلوددقم ميلا 2:
 0 ا الجوف نا اند ىلا لقطر ةلااخدا

 "هانم اعلا ذولي نإ دال ىلع لانا نارا
 ص



 انعرضا اق كولا اكعد ديراب :

 ليل 1 00 انغالٍ اذاني ١

 : توالي انلو قّزلْفدل 1 ]ريما عياَسلاو اورعا د ازييكتأ

 اذان ولو فاين فنا ساتلاو ةياقلاًر ان ةسداجالاوءبالّ ال

 ةقرل ابل نولي كة لعد :نونمع لان وعمل رار زب بيل قد

 تاون ل 4 ل2 عااد يلد وكلن طة زن لت

 ْ ل 2و | ولوموا ابد منجاحف الامور فاي و اريدن تام

 ١ 1 الة ومزيوسم كلو تاياوذااس

 ] 2 4 لا قطو ضو وادع الر ولاتدلال سجل تونس ظ
 ايلا وفر اول! انصب زارع واد نايس اقيد

 ديل نزلو ا ]ةعرا نو شتم لق قتلا اوزابأدا
 | ع نسأل وك ءالبس ةِفرأو لاو مرات خريس ماب
 4 اليعالبوح_ب#]ا هامل نطل وف وأيداو امعاللعم اورام
 انئزاققار ءاإع اناقزعبو ايفل انيدسوَ بلبل اق ظ

 رق 1 هنو كتازرداما سرا

0 
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 ببر مهب تاق ياللا اولجا اق مكرم ديل ظ

 .. ديك هناو واجلس 2 ا 1 تنل .طاوللا

 اناا رقابع لادم حر معلا دم

 ويلحق الفنا انجن ررغانصلق يدور نواف
 عورات ايازغيصِر ادع داع 0

 هرشيدتوتوفلءكذات»ط يونا

 0-0 هدا سايق ديا راي رواة الو# إب داق

 يصاب اخ أزعجت كام بارو اذ تغلق

 بيسر سابع ابك نينز ىو دلو فأر انيعأأ

 ناد وا رعايا ةيطعتاَرِط مالطا ط عاتدلو سدا
 هلع أما هوو ارعبيرء مامي !ناقسو يروا ناوزمج

 اطعام يلا ناموا ةليؤ اعل احب ربو.

 تفل عر ااا لعل [ةجقد وما ناج اف ءاَنِلِ واذا

 20007 ابان ل ممل كءاروك يتلا

 انتحر غل انتج دسيعانن حراق ةيدوم عر نين عاول انجز

 يق 0

 م ل ل اد زلا/

 م اراك اكون 7

 2 ا



 1 يارب رذلا
 نوكيا اال امر ا طل

 ١ هكلطوس# مكعب ماتو لس |. وسع مز رو

 2 2 ا يد هيلو اج |قيلفزنالا ياو تاب ومشي

 1 لت ءاجفس يفوكميلوت ةةانو راكذو
' 0 5 

 لأف 222 224 "الاتات كد

 نادر لعدن ضف توته نارا ياسا وسو ايات

 1 نس 27 ترحم جراصاو اويء صبا د كنها اهتلهراد ترعب

 1 4 اور 1 7 0 ١
 2 لت 0 0 اربع 06-0 افاد تشع م

 يا 00 /إ 2 5

 : 000 هع روح
 7 ل مروطإب 10 ازد عروب بت يجادل نع

 لوا 0في( ضل مز هجر لكنا كيان راج

 داما لقط و نارك از ءااسمت نر
 زياد 0 و سورو» يدب 10

 م 1

 2ك

112 



0000 

 ا اق ا سما اس

 سوس تصح سس 1
 2 0 _ سس رريس _ج22 2 5223-7

 00 ا

 7 0 اها وعلإبو حقرملا ااىاتيلو .

 مطاط و باق نيد اس ىلا, اهيل! اهنص انج بقلاوذراإلو

 موجب مل نكك هدوفيف ليا راقالد ٌءجاوكاىزلا

 -اىزاتافصا قعر متو ناقل زدني ق وقح: لثل نوت

 ىلا ساوند اقل رار ملإ لاقل كي قوت ضل
 نقل ادا ىناتءاساترارتر كلاؤد اقم
 ْذاَضا نو انغْلت هللا داي ذاك اراك حيوا نو و

 ا

 َليولَصَْص
 ظ "كانلاعارإو ابوهم تورنو يو

 ا انصاف لورد بينز اما
 ظ

 ظ ا 6 يالا تلاناجلد دان لاقبد اهقول

 ظ دلك ماو اودع الة هير اعيكضرلاء اجت ا

 ظ فالس جك انزكت ةل فاز: عيل كيك اة ءاقزذ

 تاي «لمص لل ياتلالما وأ ماع بومة ذبل

 0 ءانم لة رهعتلعتة لق نو ماو اةطعسلا
 ظ
 ظ

 9 ا انا لاوَئاد
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 يني داك تا يدار وش حفل ذم زرع اهارجاقأو
 لس لسكر ايش هانت راج يجد ا
 فسر اعيعإف هلاك ال نا هيف الاب َما امان ةوعلإتا
 2 افق تلد اجد أ فريك انو او منيب جس رار غلا
 ول نام نو واوسم نفل قيد يلع اني تأ ل ف ين
 6-00 هراقركيإلل نفاخ ةر اج نإ غلف ناك راو
 اكاد لانها تاك طا ذل قنا نايرازع

 7 اوال تمم فيمتو ا ظ
 راصاوا نيد ,.يبو اذا تنازع: ذئاب اتتطالززع

 ص نينا ىدرد:ةتلاروزفافزيدابضقتعا هج يم
 تس هأ سراي وقيم فل ميراج لتراب إ لاقت واس عاوس
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 ار
 هل 2 نايف ككدرو 0 السنام عبم تس واق امو نيد اراَيِصَرَم و

 7 فاو تاعي لالالا انكر بايب علاق

 انوي نام مع ةيزرق الد نإ قل دات تلو تؤ ظ

 مث دةراب قلغا نس انأبساذعسيو اًعياج سنا لمت رتقء انقل
١ 2-_ 



 4 امالع م رات 2-0-0-3 ظ
 ليم انا ايلات ةنيعاذ عزام
 ل تا اياب ينل عما عاش لن أ ةاماوا

 هو اينطال إ2 هاع وزر. رع انلد,باصيمازعامتنح اك ئيلل ناقتي

 بالالم بابن عاش ار ةفاينليع ياجاف

 دا نما حقل اقدم اعز ماي لعبا جاتراج» ناعم

 ا اس

 ا ادا: نعاو يايا يا جاف

 5 رت دعما حم ا

 ب د 0 0 اننا ميتا كافل ور رقما فيلل" 9

 تام جازم بي

 قارن نانا 51 اكو

 اا
 مصخوءاال ضنا
 اندلع تيعي 2
 اتانعإيف لف

 رطل اراونحو رض

 ركع 22101 عملو ا 2

 2 0 دواؤأ هدو الوز راشإع ظ

 نراقب لال ابخال ببقاء ود ةلابباعلو نول

 ل يكن تا عراك سنو ٍ



 م ها انوالااكسانارلع

 ا تب د

 تكيباتوف ات ءبةلارع وا اهلل رس ءانم اق اد ايت داما ارا

 0 0 70 موب ل اقفال كانغ
 لذات عيونا مرره رس عاما ايو
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 هتلينت ف تالف بنوتك 7 00 آف لرب 1 .ةخ
 52000 ا وون يسن ع 4

 بيل تلد كلل تمام ري اولد تأ قة يؤنحا

 منيب نطعيلا ل "1 00 ظ

 شيك نط جا زيا اقنع ارتاح رينا ةةساز
 5 دبل انو انلاللي اصوب شا ذيل ةلازعار ناك ون ير اصويبد

 اق دار ا رعتإلا يور دبا احا مدا
 0 وع بايت دليفري ا ونفت ظ

 م اهبل اهيا زود يق او بِي ادلع

 اعبر 0اااي فرص امل نال لاحت

 ةرعنيا نا فاتج مهني ىلا ذا ولن ونقف تدل

 و دوز سرور نها غلا قل ليلا
 نأك ينو هيلا نون انتم ع ايسواًاماكن (كناللئاراؤا شاك

 01 يدار اما ننال تب ِقنصاَس زوو ولن نولي داع
 زافيا سايل
 ِ ٍِى 2 يارا 506100 لو ىذا با كافد ىرككو تاداالو منجل لام
 ١ م 304 3 227 لم طق زر امرئ لميا



 فقال زب فن عا نستطع هب هانت: بطعلل اق طارتسمما ظ

 قت ينااوالو مل لزق مان اتسع

 1في فلول ساو برر 2 يورد
 ااا موف تروح اقوم
 اقراعاواو ىلع

 ب ائاقؤنلوبا قب ةمولا ان كمر

 ظ ع زغلول اتم وا هيرب جاكم

 ,ًطاضر لماما 00 قالو اولا نا
 رع يللا ننال او دات مككنع و وو غيساد_اكولصل

 اا 1 وليا ةكمسا]وسبايررجفرا طلة ةبانج عكس اف فلبين

 ها طيات نرخ يديم رماها
 قولت تم قرون إل نيه ومقر ظ
 لاف كدا لكي دف هلا نتا كردسإلال

 ملا ابن ل داما ب تشل 0

 "أو سبنالو يأس اة تلو الفلم عقلك ميرسي

 داعب بل /



 لل اة تسوس يح ع دق يي هع سحب طش تت 7 0

 : 9 امس موج

5 5 11110111 

 را همك ردع ل 1/2 يوسي يئس مج_حس < اذ .. بس 0 حس

 دشن روس ظ

 ا

 قا 2 ظ

 يل مم باياوقياك قت يأن
 ابكر :وتسالنيالاضن تفعل ليقع قآل ني
 000 ءرنوأان واكد اتعلتل افا زي
 كوز خو وكف دلتا هنأ ي
 . 11110110 ا ب زعل دمار: عتناذ باطن اةا دليلي كك ل : 7

 "سوت 3 ةلفوت نوجا تلاوتسان ات ْ

 اية ضان رمان الدلع نيالا تلو ا :ذارب لك تف

 رابط ]ملة دانا عر ف تيصعز را رول هدأ

 ا اسال لجلز نجا ف انو رشاد ايبةقيتارتاب

 ااَدا 0 ار يفيراَح رولي كلا ع 8 ١ نوم

 ” ودع ع كيب وزنا

 رو وح ويمر

 هدا دانت زامل 00 ولم راي
 اتعرف 210 ذاق لين وزو ابتلي

 خوفك دو ها ناس بزب د مم



 للون تاخرت و نبا 90 9
 موب ا اًضونا ةاذؤل ضربا ماتور د د انااا ةعاساهزبف

 الوتس ذا ر(ةنيرز كلهم ورب هو للا

  ةاببسي نيفين كلا تاق أديان قا ضف 6 5

 كينان لما: لس لعل ديو وز تس
 ”عييئزلا ا كلر قنا مف فرقارغا ةلوراكخ مناف |

 كيو ادله فدهشونا ةكيلا دماولمةلءتلق َِ

 2 اهلا هاطعل جا يرص 007 ٌءوسرضف كحال تي امألاوبنان

 ضيا يعط كالا تو ولها هني ويراقب عي ىتلانع تلقت هلل

 دز فلقلو رغاع در دملج 57 هاما الزراع

 "ايات فالي ءااكترت يا اكن عقب

 ناعئ الو نعول ازواج د تالا كذغوي راج نفبإ وب

 ل يني يسوم ادعي قرع

 الد اوما عل انتل ٠ ان اًكجآل زك انتل ء اصنع

 مييييينفنيست سياسيه هسه سهسشسشلما .
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 اتقان اواو الارانب ءالاكو وضْتاْلا قولا

 0 , اوروبي وفك ْ

 زاب ِ نازيس ميل ابراء ولو مالا ٠

 ةنرصولقيباعابقعل اعتب عوصتفاتسالا نعد واعد: ٠

 2 ان عن قيال ق١ اة 22006 اقروا

 نإ وكدا عرض ت]قدسيرو)ا اناقزعبررؤاتملات
 و انااع وصفت اة نيفين زك تئقلا ابصالاجلا سارع

 لائم روق اال نان دوك( لئلا انور

 |فسوي ن وصلب: قفز انقرض ران راما
 يلو يابت ماعم طوق ءايفسانا

 تلك ىزا ترايفل را هما ذوب

 ع مالنا يكلم اولكاف تاز عصر فورت 4
 ري اوي باد 14 لة مراروبا اعنا

 هناثآاق عنو انة بلع اوزآلا يلب. رجا قوجهرا نزح

 تيس



 1 2 0 0 7 ها

 عم حم“
 + نع

 فلأن لا هلا نخب وأ ونخباي اييرتغياكلو وسان يدها
 قلد ين واغ زوم تدار فرب نزيل غب
 نوضايتل هي غلانل هس ”ناروتل فلات ءاحا هيئات اة

 انو هية واحب نابب بناتنا اللب
 0 ا ءءيياجةللو لنرتقي ايوه

 ظ 1 مانا جب اصت ولكل نارا وَ !

 ا 0 ا ندا لوا كيس هيما
 و6 تدي 7 0 ونقه بف عزلة لقتا ولة رت ورد قلك

 ظ 7 ايم ظ فج نان م: لاقفال لناس رك رع 72 ةديتلاو

 ظ ربك اا 0 مد لايع جزاه تاشبلعم ايراد وكاد اكو

 هناا عنخ, تييااقف توك القانتاع شادو اص وراد 18
0_0 

 . فقلياس ١ اضل تارب وعل ةدوظاسم نحوي ة[ترززآغو لس

00 



 ريفر اناا يت فكل
 اال و4 1 قارس ماههيفني اكل: ع تامل اكوارعلا
 ١ ب( ةارذغي يعدل 0 70 27 ا
 وفضل لاقت فول حا ليتنعال الدم
 ل ديلا لف دعاك .دد تنم صارو

 2 وم راف الابر اكد تروج جزع 1

 اقباط عياات هرج و ٠ تو 0 رفضوا 5

 هتااوسنك كن باكودب لمع لا ناعما
 مل ناقرطايك تيل املا رشات نلاقتاولم
 . | ليوض ةماعلا هور قس 1#

 نوسلدشؤلر لع تلبي باترن قا
 اتكون كو نتف ئوتل لب نيل ناز
 1 سم ا تودي دب رس

 اولا



 فيش د قطا كداب نعل بكرم ويصف

 5 يف دعس قانا ابن (غلخايو ف ركن انكتب انئءالع -رعتو ظ

 0 و ا ارسال
 تاضاوتلواضناكهريظعولخ هللا ياالله عرس

 ا تاك قال لمن و ضاو نافارا عر يتعب ر قبلة ودم

 هش تتاذهآتأ 0 نيف نات الز

 مهب ا فرك للا قر تسلق هكااقف ةاماَق عابلالا أر وبا 1

 ظ لي سوو ضامن ول

 اضن كم اعرمانلخو اظوئانا هت عتو ءاناوش ص وأقر مؤ ااي ب

 عر ! طك! وطعم ال امل اج انكي قلد ناعيب و نيقزعو هدد

 4 8 « ١ مالنا انزل واراد انجب الرمإوإلم

 317 نساعص طر قارا ياور ىف ى در هليبسوأْخ عفر ءاوسلالل ناو انزع

 سلافي رى قلاع خاُ ل انكر



 تقلا وتم اق ياأف اير بقتل مقانلا» ايزي عز جاو بد

 فم الاعب لربي يتقن اءبوكبلابا
 اعنا ةعلاقن :للزعا مت ارتي عالكر مؤرامل لعل
 قت قررا 63 مديرات نالسزعو درسانل لاقت نهانا( الدلإك ظ

 بيس
 لكي ن عاجل عاف لع نك سيو انبارئاهتعنلجبا'
 فيتم ة وبات مل تدان طا ةزملا و
 بع ءاظإ اقف كاكاو مهنا رمال ف
 توناجلا 2 راما اك | اي نيراهزعاك ااا ماو اقل علا

 كدب عادت قزتةوزعنمزغخاف ورسام ىتلقؤ اعل

 ا 46 اب رؤى ظط ضو | ةراصتحامز حا زك عع

 كي ا نار د تأ رونلثاد »ردا بعت 7 لس
 17 ديدين اي راق لوقا عايل د 2 7

 ظ : ةلناهةيرعياعدرم 002-5 لزق واير اذ واكو عضاوتنلا 0
 اناناس ادا دار ل .زعامدتق منته تؤاأة ا
 هلل مع مراكب كراك لازوس زك: رد تفراكت هادا

 «اس

 2 ا 27 0 سل حد د 6 هد
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 ليزا م ناز سيل لوكيل ا وطنا اقفاص الي ترتت
 هوا ساقوم لات مل زاكأ يلا يدما هتوم
 اقلها يبق وامل سؤف كالولي ولعت ال اقفاوعطا
 'تماييعم اهبل توق الوب رن ضف تدع اب طعافارذتاف

 ىم

 تقام ًينوولنابرتخاف الأ ءوناتنانا ريل فن ياي
 2 د

 ظ
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 ظ
 ا -_

 | 27م[ و ءاضفلل داق ا هع و 2 فا ىا ِ

 اع فاز وؤعت قد فانا دعما قي ها ةددكوإع

 0( واد اعقل اع توط ءاطتوتةنبل اتا
 ايلول لاحد جب كروت لجو انك ياراكواص

 رعاة ة تآمر دالة لطم انسايدلانىج ريل

 لل وا هتنسمسئركزعز نصور قل دبل

 فادح بل الالم عراك لو كوع

 ب

 ,رينج الاغلب رشا(

 ظ «ه ل هكدا
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 00-7 ١ ع أ سس سا مسا 2. - ج22 وعم جا 2226 2 مج مس ميسم مس عسل نم نجا ل ل 2 2 هه

 0س ا

 1 و يم ا ع ا و م م

 ىو اووههاتندلاذناتانبذ خاراطاي تار ليساق
 هدف او يرازا و رنعلا ات هاوي اق ةلزع رتبا
 افصرم اعاد جدر ابرك فراثا» رلظعلا] وق قفل 0

 4-0 افاختلس فص اتافسراتاؤرتلييِط زل اقوول ىذا
 انا ىرز تلال قالا ب , قطو فول 7
 ظ متااب لوز لقلب كلونايئبدامانةرابرطا
 لمت : دل ]يدار بينست
 0 000 تا لروحي اًماعطاتحا يا تال نزاع

 اة فا الرتب بجسد و

 و يووم مااا يلو
 انطوت لور سجلي: كلت ب نوهتؤرالات 7
 ا ل هسا نبال قاد ك رن اني
 راسو يزن دكا يآ رم طي ميم

 ضد عدا ا 7 "ماعلا جة وبيان يل ًغ
 5 مالوم عوايل دكا انا لن

 , دان ماو حا رشاد



 فيا يطور علت فيو لويد: لولا 000

 6 هيا ]مولا عين اعطي اماد نعى الاد اهحاوع ظ ظ

 روكي( كقنواهتبإم عيب فاف جا تياسانال ناكر لك 020

 0 بكة دفلا وسلا هايل نتن روش ظ

 افاق اة توتا نرد ب هللقشكتسآ

 ٍُ امس 3 اا أ اكلة اولا وموت ص

 نبض ارافا بقفل اذا زم و

 باهت ذل مراسل واقف يلق لاا اراد 5

 ل 4 ءادا نيب لف َكيقَ دكا ذةقزاطبل لو يعزم

 5 اكول انما :كيضا ناك نر ينالكوم اقوزباصا

 رث نه دل ىو

 --- 558 اطعا“ ةنسح يل -- عا

 ظ ا يام م وس

 يس يقولها ردة
 ابنا "ارا قل اجا ادينأوناما كل



 يلف _راذزلاو اورد مز نوي ناذانأ )لاي ايروكا 2

 دع اح دل حسح حسم صدع عم 0 0 مس د ييجصملا

 | مان ن وكدا حاز ضيؤا ما ولع ضد ةاعتسلااءالعنسلل
 قابلة دلادلو لآ را ابعد نولي كاذرملو الذ ابغا انا

 ار دوك وطالع نفاق جل هيل سيال
 اوم 16 باتل رإاتل و ول اوناجلاو اجور ظ

 نادنملاو ايما زاك ويدل وساتلأو يل 21 نام ناو كم ظ

 ضرار قل داع أذل از نوبي نا سقئداكلو ول عفان نول ظ

 ضلال مير وكو ابار نكبر أوصاف ميدل ضلال
0000 

 اميل

 87 ذا ناد تول ايس ان نا كورا اريج هيكبا لعل
 قوت نكت ادا زع تو وسلك و عيب زي اعط عنيالتافتم 1

 1 : 3 يا و

 ل م

- 

,1 

22 

 ا ا 1 0 000 هد

 ]| فم يللا حان نيد لقنن يضل اتاي اإىل حان



 نإ جقرعجبا انتضار ام وشق كعب فلا
 نكس فلز خيا طاف ربياني دانس فا قنسب

 "تس كك ا انال ميلف قاد قمنا تضاف يتوق

 ةقأرؤعاد ول ني وامن خم
 0 ند اقع هول يحاور

 ىلا ف كوب ”اهاعلا ا و اا قافرخآ زوز دونر 0

 كل ف ةلع كلا امان 0 اواي التت وعر ويطلب
 _ /طاعوتج [611

 0 0 اي ترد ءاينال الكيبالا فرو لعاترا

 نب العلا لفت اليمن اا فاَسآ دق ولالا يلع

 200 اج رمان نونا هاي الإبأو مق

 ايزو اال ةادم لزمن زرت ناو ءاعسل عروب ووو

 دسبو وعيال اذ تقومي از عغاكتإ فلا مماس نوب

 1 ل 70 0 0

 ماي جحا رغبات فانزيطوكبتان دعا قر لاغ برات
 اطلاقا قدم لعسغ قرف نولي نذرت ولآ فول(



 . يي ا للا

 ديما وياج زارا عاب هويت طالع

 ايل قؤ إل: زككغ زكر ايلم ينل اتااونلا نيل |
 الاكبر وانغ زاك ذيك ايل اين بي دما ظ

 لاقامة يرؤ تال او يلم
 واح لعام نبتدي ريو زلاهابااقف نولي قا ةفاك ب حضن

 1 "غارق ماعز جيو نوتَو كر . ظ

 ظ نائلة هزار ور قيل عم عض يَ وع اببَي
 | رو دع ا يل

 ناقفمويروباننعلتفجبنرخ انا وات يانلف اذ

 فعال رع نوم /كئالو زجاجي اجرب دع اموماي ايإع 2 ا اء[ 4 ارارس مان ارا م ] 5 7 )ىلا الاي رب فل هلل اسس # لب
1 

0 
 ويارا عوط_ وعلي عيال حقلل»

 لقلي سلم اَعاةَقب 1م ديريك يار ل

32 

 ساس 110 ا لاا .٠

 يارد



 طلاع ماع باب لافي ظ انبوب لطم سول اكاروا

 قدا يل انتيفلةالا قنا ةكو تر لقال
 ادار قانجوباهعاضرتفلا

 ظ لادم علال نازل ءابامنافاناءاعاتاووتيؤلع
 زكانلو اكرهك درا ضاغنب بنار بلاقش
 لامر ىرارلاس دوت رخال كو تكابتإز يورو عت
 3 ال6: اعبار خت رااح ايوالد يحض 7

 لا ا ل يح 74 1 ' 7 1
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 ملا ل 0 , مزدازا ذر ان ليزك

 2 2#( هم 7 م 4 هب

 ةلاعن#جبباناوقا جمد نوران أو نولي الو كك 9 و كوجحي ا
 كي. ها[ هو ,ن ولقاكت ل. يول لطب وءازهلا ,اريزلت ْ

 "نالت ايل ةايضالآزظ ل اقيد كولبي تاقذل تون » يي
 تاعك 14 7 : 1 . و 2 ا -0

 هى ضيوف شل داعم ذاق يمال ونزل ا . لزج فبا

 : "تاغلانل ىلإ تس هتان يق تاذاشلاو ايرعتشف وك
 أ

 211 ءواويا "قاب ةوئؤيلىررياهةكنبص 9
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 ' سال ااا رم المأكل هيا نايلا ّىا

 خي ءاينلا رع نير الجت ضل عونا اق دوج ال ءايإا/ ع

 ل تيتو عج تست انت ويجف

 مقال ةالفيومت تذل, ءاعالا شرار ال راك
 بنت انراابلو ار ذئيالف اصعب يدب قار
: 
 . قرا عيالاو ل ؤؤيااف بوتيل ئت ير ذاةضف ب ةِباَتَ 5
 12 كلو ىاضإالعابأل يرد .ًاَننالويكءامكحنفلا

 دقت نوف هضمي ظ

 0 اج ةحاوصأل يا حديقل اميل ايقرلغ .
 ا و 6 0 انوار

 62د ني درع بون يهاتف
 ظ هش صعب امازجلألا انام 7 اير و يدرس و

 ظ ١ ةقافانعب»تإف ... هيدا و



 اوان دوم طقيناتح م لشق جايين عا اجلا اامرر للتولو 7 ظ

 : رايد نال يحوم دما

 فلعل آني ةيكب نيكل قي سم ناقد
 7 ك0 اتت ماجيت ذيك ةاكيلاديغن

 د عتفنتيزئدرد تلا او و

 00 فدي رو) اة

 3 اقر لرد اجي بهاتلزءانو ايا زكا ات

 ّقضَو انا مذا عااقّآو اي ربسابع زر عئذد ريل اعل ل صر

 و كونت 220 تدخن

 ساق دهن لوع لق تاةقايعلبو ابد امطل
 كرت تمل افيو ا 52000 ! دة فوغ هلكت !

 0 قاقيويإه الهفوات هاد انس قلي ند بويكوالص الو 9

 وضيوف نان 0



 70[[---[[000000ا0[فاططل لل جاال تسل ا ا ل
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 زارا سيلا ءابلجب ظ

 37 مي 7-0-5 ا 7 ظ

 ورا ادي ض عفا: نوفْكوااَعذِلا الذات وكل
 عوض غاز راتالاروم ياض اوال ع 6 غاقيا

 مق 5 مغرم درغفر بل ةلارؤت ايل لأعرف دال

 ا بكرا دل قت لل ههاقاز نييك ند تاتف

 6 1 00 لوضع
 01 14 را

 0 57 0 رم لصوت باص هيابِسْواشا ظ
 . تقلا وردا عبروا ارعا ماعرد قرصا اَتا

 0 ادرس ع



 0 ةلز افا
 لكَ : ناعم موادزا هاج ع كبا جلاشلا# !هءايغسلا أ

 ظ
 عبس 25 اذاكاعان[ يف ىمرشآ ظ

 اوشن اذار سك ونزلالع ارجو تاس ورضا ور ايشف

 تان داو ل ل دءادرنف لت

 ًاقااضلن كمال ةكرغآء اردت عل ف تار رار
 ظ هاتعمايت ركل ايفر ضيا هرم لاقدر نيرة عب رواد ارايبلو

 كك دقه ريالا و ماقطا فاد بي هير ق ا

 ايد دفلوك ةزز حلاك ديرك 50

 هاياتميد انام كل رانعجل اتقوا نزل

 0 ابن مد فرزيوميآرع رضيت

 املا اكدأ ءروفاًاقد اكن افرك :

 ملال 1 كو
 2 تا ضخ لال ةلسق معدل سيك ييفات عت

 ماك 7 دوا وتو هاني فيكي ضغ دك نغاذ كارلا اراثلاب أراد

 ظ 2 ا



 انا دا يوك لك اناضوزذاباميدان كح

 نفذ امم ايجار دك داس 2 طع 1

 ظ افا هفارقإل: ديكو انلازع.ريفاعل انزع مالت راكلوت ] ظ

 سعرا و عأ قاراق كال نلبس لح

 ظ اك روس ف انييدهل اناس[ ضاماض ضبا عدا

 او نلت و ءديلعابأ 2 اىاوباعورو قامت

 هلك زريخ رة ضتاف كة يرفأ رضا وعلب
 كرب وأبإ كيتا علز تضف ذهل زا لجل اة تزول راشد

 تان اهئال زمول يايد قف زمر عورة سافر دل ععفعف
 ضاع عسر نارا تصلنا يكلي االآاق
 00 4 قي ”ءاج راجت نا« دوز تاظ*
 ا سلا ظ



 داكن زعأ ئدلب رايلي مل 3 عود لاب ٠
 ظ ونصت الغلا قف ف يعظ اير هس:

 اطار نزف مشات هع جاراق معلق كافانع
 راض تاانامارب اهم كر لوس ىنبفل كرو كر كنا عؤا 2

 فندقا ديت اداب هلق حروتعتلا
 ظ !هالانيداريعالعأف اني لروما ءاقحز ينعي ومالا 721 دافع كو

 ل ا هةنصاوتستا» ىزاّآباي الع

 ملحم مالا

 ١ اا رأى يتلا فان سا
 6 بقلب اةزسكقي كت ةرعراصلا) ..رعفاذا رينج تالاويع كمت

 ظ زوال اف بي مل لعل نا ل الخ اج ع

 مسا

+ 

 ' ماعاناف يمص ومر ديلا تربل

 داوي نابل انكي هيي علو
 لاك كس قزوز اقككعن 53

 قسد يا
 ا



 موالد قف زالة نوعا طلخا اداة ك
 طئادلا .اطيل تاو / لون افناك اقارب كيك شزكق ردا
 انف حب بى نطو جال اتا ذ الا

 كل نبصن 20 قزماتآ افا عطتي بشغل
 قيم ايم بع تناك -7 جيو
 قتيلو ءاوتلالا تا عيد ودقاط ولا داعب كل لزق يلي فاكس

 8 قلطراصد

 جهوده هله اجتاز نال كيو ل
 ارم 66 خا توطتمازف ناو ا:[ر يد روفاناءلااقفداطيملبلا

 م . اجب وفوز نيل ا باعل ]اقف قي الس 7 وبلا يلا ض اال آف
 تانك أض اعالي القول تداس جام ملل اند

 0 م لم نيس فيتم آتنا هني
 انين انروأ رص 1 ارانب ءلخظروق هزاع ني ظ

 ١ لي تاعلا توفي د ولوج اكد مزيلات 50011111
1 

١ 

 ْ 1 "عبو كتل اذا ناك

 ظ وتد زئادز تالق اقسام



 ديو دمة وا
 يل ضفوأل وب تبرأ رة داسينإ بؤ دكر تف يوداتا

 ٍ فالي اجرا از هلم ط بالو نايل سرب

 تاتا و لحرب ولْخانآو الكر كو كاسر اكتيداالهطما ىلا ناو

 ةلابات ءانمدواؤ معك جت تيل نبك يؤ

 تاور ٍلقفِعتف لا دة اهلج قالَ انا تييراقف

 رف لاا ضَتال رايت قورافتستل نيت تاي سبا

 ركبه نر رخال سبح كوم ام هَل حيل

 كحوغُلوَدحع6 َةاو فاول باد راق

 ديقف اف ءر فلو ضع ضع يكفل يتركوا

 هامل بقتل ةلففف لة دع وريف ل 3م

 تاعي الاقدم 9 ا ماد نسال

 و فتاة نرسل ءاييلانكوسبد دال« فلفو

 طين داما ظوتحأت

 انت مديل لنفس فاطر كي



 3 12 يوفر نع
 لادا يرام ازعل هنالتاكياوتف ئامأل ان يا ظ

 وولف انازعّشظ ابد بىذل ةيتهازعف
 00 دلالات تحال نفور
 ملآَقف ياكزع دعوتنا وما ديك عسا نلت نر ريالا

 لضوكئاعبَل نايا هاند وذ مامات ةجززلب

111110101 22206 
 63 هلا فلام وكل ورتو قيما ]عيت قنا

 0 ا وسو 0 4 لاوس لسلسأف

 افكار دكا وللا تفر اضم
 مت هن دانت عكتاعا

 ناهد اح اخد تلا .زعن عين ال لانو
 0 أمإ عا انفك ففعل أ 8 امو اردو

 هدانساب حبان بحرا زيكا مرماداآلاكت اعمامو يس 2 ظ

 أكوا اعز قلو َكاروسَد "اها اسف

 نع 4

 9٠

9« 



 د 1 يي :
 ملال و انكءاخا ولسا .نامالاب سل اجياَغآَ لاب ربع

 ريما نكت بايب كوم اسف عكر بيتعل»

 ظ نصا لقا هوك تعا راناظلئاققف
 ا ظ اي ترانا /رمكدلبعاتو .يؤاجديقتوإتايؤاج ناي انلافادوب 1

 ظ لق ل ف طر داكار لاقط اواو رس 2017 مم ]

 | يب اسم وستم دوسسلا
 1 ظ 5 3 بي او زعبل "رمل قلعت كهل قفارعزرتجب 0

 ” ميسيييسم هيا د :
 ظ لايإنزع لعمار 2 /لفبماق ركنا اونا اق

 ظ اس رض اسوق وقر ازا طف

 و ان وعض م ا ةشلرومالا ياسا با سك
 قاف هَ ااا ايل فرت ءاك ببال وسداك االووورم_زلتخا

 0 اا , نيالا ب 7
 ّ ها نيع_ عمم زفيآلو ركز ماقيل زف رضا رإتل ظ

 ”ةليء نين هبدطقز دال داس تاتا ١

 ظ
 ظ
 ظ
 ظ

 ظ
 ظ
 ظ
 ظ



 6 قرا مارت يوك يطمن ب ييافت ادا يب اون ناكر لت
 تعول اااه اَعَسرَ اعد ع هو ظولازء ضرر 5
 00 درك 2005 تاق ناو. لا ءغتس افك سا داهيلضْع

 يداك آل نأ سابو دا ةدمراحا خنق تنإف منذ
 57 هند ولات "اال
 5 6 دريان

 ١ وردا وول انا تاتا دل وم كل اقاوم | مي
 كلم كتف ى قمل ارا ن وغير سو كلوت عمات
 ىلا اقبالا قف نرش اوصال وفول يااا قذازحام
 أب يمارسون ايسر بدي ارب» فيومي
 2010 راجؤمهت قل دف ومس إرم! ادر

 لاو زبوفابسض نملة هاي اق
 ظ ا ا [موزاو ف لاطاعو ناقض

 و دالي كيفي دف از فيت نلت ذكق
 اكوا يل دانون قت ولم ) هنا يد يول اين



 8م

 هدو تليف اطعلو لفل زكرفعلو لولو ضال اوف بان الا
 وس ع 4 7 نيك

 يق كارا كوني كونج نوما راق تالا من ةيلع
 كان
 صا

9 

 فلوج يدار و ب 6 00 0
 0 00 وعل نعل ل حرقفلا 5 غاستلسزجإع عكا ةأقن

 ظ قد اجيازعةيوقعإ دل ةرئليترلاتلاء فن تالا! ١
 002020200 از ناةتب سعي ع دف فودة شاف
 ْ قامأو لعبا اص يك قاع اجهل الزوم

 "1 اؤرب تيا غال انت ايت اتررقيرع هلل
 ا ل عوضا هوس ةفولصتلال و هزات ند ىرط وسي رباع

 ردع تال ب والا نوت
 ترعة نااار ةينا نا اخت ليكي
 كوت ب رقت بقفل اذ كالي أذار خرا اااعل
 عت ف اة سعف اًذافر ايا 1 اهو منكرا, اع تجيا سلووقتخ

0 

 2 : 0 ل ا 0 ا 25-5

 م ع ا الا

 هل



 عت ةدج موال الا (لائفحاهِّعيراس نض راو لوقو

 توم نطيل ءاكنااتَجأو تانإز ىوُلوافِرُت ةجد 1 3
 تيدومبر طرا سنو ناطيبلا زرت ن وليد غل فاو ل
 و نزرو عروق
 داير اب نير ننال ويدافع تناك اتصلت 0 1 7
 هرالةرفل طقس

 هايلة منبت م 20 اناميت ايتو اكرم 00 '

 ظ هظركو نا تروج عار سن املاك« و قع كيران 9 اس

 1 تا نضل رومان .ترزعمات اة لدن با باذعاكيناواقد و
 تو زورو ت عي نيراتة ضب بوصل ا كاوزعتابغ الع

 مالا ايف زنك خلو تاع مو نراك رتل نا) وعبر مد[ ادن نر زرت 1
 نفع نونو اننأاق اضل انشا ة تكسي إم قيلو فض 1

 يال وس رن اع نجدة يار لع ائلاق عيب نرسل اننحااق سوبا
 ظ ااه وزان دق تنباع هبي صوت عن
 اونو با ونغار ولا نا ل اطعانل
 ىنواؤ وولاء قيد يعلو نامل وضف نوي
 ادا نوكيا ةفانعسكب كل سعف جال وطتوإركل/]

 رباك 2
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 :ء 0 تول نأ لوو تيانا منعا ف يمق/اهبلازكو نيه رع نيبتاكائالا
 1 هيلا اتعاب / .٠ 8 79 * «<ىرم 5

 تاايحإ ات هاسدالو تو را بايك راب ريص نما 5 مانا |نيح 2 ةاشدالورت |نريلا هايل اب هلا تي
8 

 يلة لا بأ ربما عبارة ركون

 تريز ع * ههنيعي العد نامالا طنادخدكلق تاق ىزام_يؤلبام
 2 مناويك هور فرناة لك لفل كي اقتل

 2 ىلقاذافاباكلا



 . و

 لهب نيش بيف انرعس نوم ةءاهببص ا
 نيلإ تاو ببل ف دحَاإي ميلف لكم ع

 تان بيلا اعراب 0 ظ

 ليكن زو نوفل ياذا منيب

 مد :ارالخ, غدي يغير بضغلا !ماطإلزوف قا ضجش 2
 نن لذ ادأ د زصاط الاداب ول ني متم 34 نابل ,

 فلما ياتو اذا 4 عوف
 1 را له عد عضوي ةماعلا اقابوازتخ

 لهل الط رازكعلد دنا علوماط م وتس للكل
 قصور نإ] ٍةسرَو نادي قرقاص ةرعيالوارماجلا ناسا ٠ ا مضالاع ل“

 وت لئيم هع ءاىالااو َءاورر ف قرع يو يطب
 ليس نم إو ضررا ساكلكأقتا زم روش
 ظ اكبر وكس اقول د ءالكراكر لي ورهف د ل ظفأكم اوف

 النايف انك درع 1 ادار رولا لاقدقرائا انو 0 هأر و
 قانياؤ تنل 0 ََقَت الاذان ] نزع ى دس لم هر أولا يو

 نو

8 



 هيو نول نقل بش اظرونلو بولع_لا» ناقل

 يا اال قس الو لمجم امك فلا لص اي

 كيوي هلم اصر فباب ديلا : 0 هلي اس

 يب رقما وللا هس مساك تو رك خام

 0 يبل ل ةدانسإبيب ايان ةيطماعاو هتبعّسوو ال

 يرعب كيلو وافل لالا 48
 انساب :بفاثلعت يقر ير ءاسلؤط غرقا ظ

 ظ 0 - 00 16 ةلمدي فتة يب

 0 تاع ازعل لوك ناإقاعلل
2000 

هت ب تاس ديوغو د ددابتو "دنا ل اق عانت ٠
 

 ظ صانع كاناعا وود اس ظيساإق الوش بحمام
 ظ

 ظ



 ايادالف قرف شيع عاادي ميلود دار هيلكيراقل تا
 لاق لاو ودول: ماق نذل لنك نع تهف لكارغ
 نزرع نئاعلاارقدلع لقول عراقنا هبل عل
 ور توارل له سن اام ءائاثكع لالخ تع ظاذاف ء تاس عوكل

 لأي قرو نبيل لترا وزتآ موف تين د «ارارو ياطخم تل 11 ظ

 ُإَح ماروا نري لانوس بأسباب 000
 وذوق زمزم يل ٠ تل ير فاس ل داع 00

 ىمراهؤطنا الفم ليل قب بنعم «# فر شت
 . انفجر اع شارو رديه بيج | ةد نواة شماجبداسلأوظ ءايئذ

 لفته ةيمق نهر . تاتو مانا نطاشل نرجس قص ظ
 خافاكييزرضابجنتيسسلفلض .نلضدا ل 720

 ا طا دز راف ءاطرفنب لالي غللا) كرعاف تلو اوس ياهل

0:00 

 فلا نساك سكانر يرعب :اقوم فأل بصل دعا ع 11
 ا 2 ظ ظ

ْ 

 ناز: مر: داو لجو ةيولا تاع القد مقفل نال



 ناطليفر سي شلال طيف. رمةنيزاكللو اتِعيرمتدابع 5 كاايلوا ظ

 نوب كرد اتلاورعالإرازتعالا زكي نغتسالإ ما د طياج نير صص عيإلا»
 بسم اء قدها ةوسابط سور علينا بويعلتس عباسلاو

 باتا آلا ا نار ناتو ريميتو تف عع باقل البا

 لدي رز نراعي ايديال

 ظ بنزإلالكاتغيالرا ناسك اذَوَ «.ايالو نوجالو الد رمكءاَضءاَ

 ظ بات فر ياس ناطاوتويلهتطح ايا جراا غدي

 لق رو او عر اهزوقد وو اكورق ن املا ز وق نتو قفا وف

 تِقَُعفِث لرب سيقف ناب اَاَقَف تاشلا تب الر رعت

١ 

 ا ١ ل رم م () 55 -ِ ئ

 | ةةديق ة

 حكيت



 رول هاف
 رب شام كر

 ل 4 2 5

 ا وو راراد قر هراترز ودوام يلمح ءلسفتام
 ع اغا هادْءل قَد كرر رظاواًءفاًيشبح اع اوكا لاه
 ن6 بقلاو قلم فاي يحط يا هتلزعان ع
 صا زود كبار يشن بخابج اة ةاتعانل عراق
 1 او ب ال
 هيا الانا نما 3 ةل ولالا اذ اه عربات اداوم ]مهلا

 طنا بي افلم لك بوَ ءواياقف م قاع
 لادن دوللا«ساهس أ ةافونن

 كبه فال ة2 ىو ازكى د تضل اهوتد
 ا و

 ا لاكن اكابر لقو كالا لك تعالسأس مارب ربا ناقش

 0 قراقع ةدإزكك د* نزع 2 اد تسع قتلا قريت
 زال قفل جانفي 200 لافي مان 591

 ان دك لاك الاقل رانا نيون حاولا 191
 . ةياارالانمر ريتا ااعااسأو

 انوازاعو



 تجف موصول نعول لاءاوسم علو اق

 وي ورام والذي كلا ق تورت وب
 دع روع 0 ا ١

 فاثلوررتاللطف كح نيل لطغ يعلي عجلا روما ماليع
 | 5 3 و : ١ يا همالوءر ب - 3

 ظ 6 اذى فانك ](ينوءاغوف العجال
 فقط واع ةدركمعاع قنا اترك تلاعب بو ةيدراتللا 7
 يضم جرمب رى سلا ا اذ

 همنا وقس يسر هو

 ”اقلاطل لقبا يؤ امال رن ميمضز عاق زيبا
 عركة فواسةديألاابانعياةد نيرا ري

 1 0 3 / ا :

 22 اكون شعاري اناجف رب
 داغر م تان يطور يهدئ ماع اا: 00 5

 اتصالا ] وطورصلا ب اب طوليا فول زقعاع يق ب

 ايااي انثدائامو



 هه هند - دك

 ا م
 4 را : يدل

 8 ١
/ 

 0 اذا

ْ 0 9 
 | 1 ل ولا 0 ا 0 ظ 4 00 9 ا

 اند ةدورص مصاول يقدس 0
 علو لل يرقات عزتي منو ىرلارمإل افرض أ | 1 0 7 ا

 بيررآما وجزجالاهتوراداءا لاَ َنَسْكم ]يادار مزيكا 00 ظ ١

 ع 000 2
 ظ اا نري لاعض زو لج روف هاضضإإت كار 0 ظ ||

 ايلطاعر وسد را 0 ءاةر وقاد ا! ظ ظ '

 كروت مزرخ وجال ةقو عاطل يك وعيت
 تذليل كنوز راي بلان اوتار
 ميسو اهيا برفان ةلضطر نياع اننا

 ناار: كرات كَ اريبال لاقت يكسب فمع
 1111101 لاذع (اعططزج ب يطا كلف
 ظ لق اهالي قدمنا لوس فياكإب مايلي لش

 | 2 انافامطفاقط للف ةيطؤا قي كان طا حاسم ناك ظ

 8 ناقعنإرفاشم اسيا مع جاو تيم رهو
 لا



 ون يصب م اهاقرسي وعلب اتاقفعبت بع
 لظواذا عل اين ناكاب زك كام هني ض تيا ثق اقونهيع
 ظ بع ةن ايون مابا قو جيل لاقل -.ىعايزكاح (تلاقد يب

 يلة ءاط جرس جبلة طافية
 را 0 اهب. شار عتواتق رك بالو هلا" هيَ وبمو 9

 0 بينو نآَعيشلا 5 دابا لاقت

 ةورياباقاو رو الذ نا يعذانانتاةالققاذ 0

 لقت كل نائف هةطء سووا ءاَبناو الاس مالا وط

 م عاف الغتس و انغال روعي اكو الع ]أل فلس 0

 ونتالا نون نيس امل وليازعرتر عا

 ظ دعاني اق دلما كت هل
 ُط كى هوو مه الو غمد ويقر: سيو صف ابا دامو

 دن رضا سيق هاف ايحا قلتي كرار عل اون

 يق ووسع :



 طخ ان عزاقانعر اعل رونو لايق فلي يلع ظ
 ام للرمادي اي ظ

 ظ مر راشد ورز تاما بلاط اني الوعد

 ٌْ روبط مدرعة! ضاؤفانإساا

 سالاتورعلفوبسايبنكشيو يبا ريزسادبكاتاغر لكم سد

ْ 

١ 
٠ 
1 

ْ 
1 
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 اباكااع اعط يلعب اكن لا قنص مار عطصاد ك ظ '

 اكو اذاكر اصم|مب اهاخارتش رو انيزماررصإب .اكرلاماو زم طقستح

 نول طل ديل نعش يا كو هرإتلا ظ

 2 فد ايل رتل دن نطاغاف اينيلال وأ لعل ءال مالو لااا

 ظ

 ش ظ
 كفر ما اوم تلم ذاذ كاس واو ك واوا لق ادلأو اهنا

 فافولذاف تبقاعاولثاقت بالكل مال ذات تادلة تقت ريل
 ةافونتماف رب ير 0

 ...١ افي رالي جاف تر جان تلات
 ١ ا 00 هردْمياَصأ اهدي 00 درواسوإْؤاف

 5 صاب: وسما



 قال: ' فيداحا برا يعيالزج_تحتاو ترج و يجرا قيد ظ

 اان دل كدا سلا نا اكسيل انزل عسب

 كغ ماعاش _رىتتالن لوادر ميل ءاعرالت الو 2 ظ

 ةقيؤي رتل ابلقتس اطال هز

 كيذا م فكما دلدل نالت ل طوف يعير يخت ا
 عي 2000 8 000 اني موتي جالا

 ظ بيغ ناقل نومها انادي عزعيعاج + جاجالا ٠

 كقالفعجاةاردبابراةدعاخ ٠ :ر متل عازل يباع
 057 ويري :ععطق قة عساني

 ظ ل ا 10 يلا زدابت

 فالح يدم انه تاق اس بايب ظ

 3 وو لم انآ يعزف تان لكك سلم طك يت ىلا متن

 0 لعاذ اتاري اًضاياعع اجب :ءلبتتمالةيل قاف ربقزع

 اها ب ل تدق كبد ار يزعم

ا رانال نوب,” هب ةينيبظلا 0
 فلا 



 تبل هع
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| 

 ظ
3 
 ظ

 دل

 ظ
 ١

 ظ
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 ظ

 لمين توتس تسي فو دس راف < ل ظ

 د هالو قي ئييراباحتارقاعيما ل اطئنو زمال ادق عال 9

 اوسقي تا عإل ]اللواط اير تش لاتلوايَرلا ودرع لينا انأو

 ليرتفع ابا تيرارب_رلقلا اقبل ظ

 قريالةافط ادق ا لون ضرما لوط عل ضال ادافع: متن

 دفا نوتوبتاو تبع لاى داتا علاقد تدهس
 تاو[ ير او رام دولا
 عمو ذر ذل خاعألي رخااخ تشم بمول يعاد
 ظ قاربت بول رادو تف يضلل يمل هنول# ا نعاط

 ميلاد [؟ واط اضب اضيإمأك ارو روت اتضإو هاه
 1 عسي لابن اننرح دة و وزتف وا ينك كا
 ظ ب 1 باحللاة ولم ل 0
 ١" يايالاق :ايطؤح اكوا رماربخلت ا جل عال اوما تا وسدإ 7

 170 يكن |نييتنان

 ظ 3 تال قدا لاتق»

 102 اا ا ا

 ب



 م د ظ

 . | لاتلام لل يطل ةدص أ ماهقازوس ولت

 ةرضاوأ تيلباف تسبلوا كينفاف تكامل ناسك

 هك امل يع فما فيول 7-2 72 0 هل بلا

 2و م ابا وتعلو يفر تيفو ئ رتل ضف زلم

 ظ 2 ابدت ناد ض تباريز وزع
 تن انذ ولختا وايضا ل بشل اكبر ركنرلازع لقال

5 

 ف ءافللو ف اكعلاقرر جلال ملا وني 2 4

 ظ م كلت ف ترزق وص ىزراو هلام ردة ضفاف

 ؤ فافلقنلاب» هبا بلان ليتك يتبل

  اتايقكت اكول كيال [مالتنكم كول بع انو
 لاا كيو: كت كا اًعييارضانتالأو
 قلاما»_امالاو خيم از هذ راهو يقيل للاب تالازع )و امالص

 .ايتاقيلاتعاو ىو فاه قتلا رضخ لإ
 ' لوما لفلان دلت هولندي يمارجسل

 سس سس | سس يس يي يسب سس سببين -_-



 كا لة لنا م ساو |١ هك مام :[رةيرعم وراجع كرار ارت ام ظ
 )اياز نغباونج رسبت | ندع در تام نزلة ضال | ياام تاق وسن عن تيير تدرإج ل قل

 اهالي مضخة بست هام 2 رار[
 فار دزانلو رفوف فيو فول الضي هولا يبلع ا 1 هم باك ناعيا: مآ سوقا قل او التاج

 ٍ قاما دقو ناظم نس ين الازبق هن ظ
 كير عا ىاللإرباماعر وجاب ايبا ضع: هتالووا باول إي ]
 كوكب اوريو هقاراج قفل اقذإ فلل امو

 ان ةانينر ترايانيرالاقف كرب رانا ظ ظ 1 تنازع ماتا .اوينلا ف اصح كسل
 م ماقنسي نوي ينبت نع 20
 هلا | يسالل- راصد اما فاس نامت



 قوفومب هينا ةعزغل والظن مزيل او. ىتاصوا
 1 ادق اوزرحا ل هور كلة كن أو را
 فولوا اغا نآد يب ئلاَاءَنآ »تيكر زعزع

 د. كوستا تهل راكع 81 ميل ظ

 يخت دكا نواعم يع واما اني دانس رويل اىحال

 دام صم ونا 9

 راقب اصاايوعتاب_كيراباَولاو هاذا راع عراف

 باع سلازك رن 21 البلا انرلدج ونيل بع

 انسانا ف انزلاق هباساان باع اتاري اراوأ
 قلادات ء هدد نوفق عامنا قلي
 ران متلو رفيع ءارناكك ووفر ورع و ةزعازم

 0 ميرا ةاقرر اهركو يعزم 1 ”مينزعيا اماراه رمل. اق رمل ظ

 . تدرءاشلفمل اور ناطيسأَ اكالءامغالاغ ا: ا

 قطاعي لايف دعت ةقاوا عز

 ظ فلو فسم وفغوسوز سيم اًناوَع منَ
14 2 

1 00 



 راو وقيد نان تانآد لاق علاقتنانل وزع »
 ظ يمض اع مرق هتك
 انيعوع امد لصف ع السلا ياعم و

 2س د هلق اذالعا د زاباايإ يت سصؤأ“
 0 انللوؤ اعل نافيا القت ولم

 نال | تا ورق 7 ا

 ا ل37 تكفل. يلف مس
 رانج افا اد نوفل د ناقفو فصال

 ةةوقلاَ غد اينراكتم ادراك و اإل ب ووغلا :
 ل ماا روت يل ماير الوسم

 ارهاب ضمان د
 الاعتراف 1 بس و
 ظ نؤذوت ور اي يوارانيوب يآ اذ اسرق عا

 اةافاكد انلَّيقفااؤةقل جاي ةيزإ ا ذعش ظ
 ظ

 اًيِلصآو يلج نلرعجاد مر جراننوذ ومنا الوص باف اع انظم

 ل

 تف 31101011 يوما ااا اياد تاتي ديمو

 01مم #  #ةأ 1 لل ل ا باص



 هكا ظ
 يعاب يوما هيدوس# ب ما

 0 مانو طِسِنرظ ما رد ال ةظسنمرت

 ا اا ان[ةرعيراق عا نوطالوعياز 0

 000 اقبال ءالفا غلق

 00 بن سو رو ا
 0 ع نو

 علم ايليا كرعداَعُض ايل غرعلا رجل نيبال

 فر عز عا جب تاليا لك هدام

 قلق ءارربة زهر لدا فرب وعكة

 منارة هيرخب كاكإع اا

 تدي هناي نك وو اما فاول

 ظ 1 و 2 2 سيما ودام

50 
 تلو راب ابنك"



 نا طويل مساق لبو اب ةرداةج اة قالا
 ظ ل دوقباس منا نأ طا ةزبالاوب ازيا تيكر الاكس ورشا
 1 و ”ءاينعل انا منقار انيقات قدس قال
 كالا جازعزكو ديفا اكول نا وهلا ءقبلو اوه زاكدارا ما

 فلانا ارا ا عانضاقمو عزو ةل تقى:

 ا اان لصرلا العدس هكباوق

 00 09 1 اق نيا يزن لص عادا“
 تي 0 اهزعضفا |

 ا ا عرايس اني اذا

 . نلف رق وباي لقالغانس اف
 وفل نضاعرياد عوف 5اس اا قفل لا
 لاا رار وص
 | عيفس احول وسرور اً جب دخل لولا ايدو ءاقفل قو يوت

 لفافات ءايفوفلاكق رعي نزولا لص لقت ظ
 راي اذار اَصق



 2 ولالا [ةز صيغ تارا زي كفار بدلع ةرصاذا عل نال ل وسروب | ظ

 وفاء قش اذاةغاتا اعيعإ اَفاد قولا و سَوفِللاَض ]

 بولت اليمه لققا ويزود كاعيتفل ايت
 0 ٍِ هتان وبتونران زل | نةهلطلاب انعضأراق قا

 صفار ا او ا ابا 2

 فل ةاراهةغل مكر قمل سيئر قد ل

 نو دوور هكا ايفلاهرنا شات
 كوبس 54 1مم النو داطتسم عما ونعمل بل ان ووك

 ةنلئاينغالو ايلين فتور تما اقّياوهإزا م اة قش نكوو] ابرك

 بع .ايغالاتخا» ب للقصر اقوم ا اهلل اتخآ ءايسا

 5 ف نو ا اهو دح» بسوق قل إعسو

 قررا قاقنفو د بص انو يراجزع عوف مالدي اَ

 كافل فرساصتال يو ماس ا
 0 2 يودي فيف تاي لل ب(

 تاع تئدرو مكن كلم ترعة قفل كتل يلام



 سس مس م - 2 09 7 يي و و و ووو وي يي وص ووو و و ويووسم م ع مس سمسم

 ا صك 22--

: 

 | ققاَلاَقاَك ءاركو نيب اتلارن وك زالإاَن لااكتتاودآاراقا

 قاقفلاا !| ريل يعج ردوا نيام اتركي ع
 لع قاف معلا بايو و اهراع هتواسا
 قتال هي اصّشأ عسر ومب زا جاحد طق زا اوبلطأ ا ظ

 ظ 0 ل | يفشل نادي بنك نؤدسعأو نوف ف ظ
 مانو مدبر اطر عزعا هدد رس انو انام ةروتل

 نيس“ | هما

 قاع فف ع وتابع لف م باور فر اخ 1 1 مد يعم ردع ل و
 ١ ةاضغبب اعل يوتمألايفانعو أرب نكوزماآ_رزسؤلااي

 لالة تاءنتفرآعةنتفزما] ل اقفال ناب زاق#
 . | ناكتان اوف ائتراد ول ية اسير ركن يدل كس
 فلام ار اف ايل عاف نيبال الق اشبع
 ناو نونو دلاطتةناودا] دريل, م ندب وار يمر انضأ
 | لضاو نفك تف ضال اماه ىداغت عار ميز ج2 هه
 امي اني ديأرق غيل نبق مي نيو ال انعام لل اق قوما فردا راف يزوران



 ا ا 1 د

 ١ ةفلرأ د كو عاصم رزيكوح ادا هيوم هبة قدري: بالغ ظ

 جالك افراق ديوس 8 |
 طناوق

 ناعوت داك قا عابر

 رايلي انمااقتإ رعب ”دابجت ورابع هذاقرع

20 0062 2 7 

 سول ةناوسمالا اقتل تنيكنع بع

 لان[ فو عم يؤ مجرد هن لعل ْ

 تن لو دول يبلغ
 هلال الن أَم

 رفا يقفل ث رص هم هما ذافر يكسب ل عا نايلس اقف ظ

 "اقفال 4 اهيل ةلعتراكيتاعتلؤ قا ض داعيا هع فيَ

 هاقوامت ل يونس دايت

 لا 5 يضف يقفل كلو انف دعم اتلخ مخالاو ل

 با ركودي سواق دانسإب عيرتفلا ضار لير ءاتقالاو

 لقا ئإاَمعع ديم اهنناكتا

 | ملمع نمسا ناب خاتم كنان اعل لآقف غجوصإعا



 . يي يقس نلت 1ك ليمولاتن لسبع حبال ا اهدح ادق يلة كاز يس نفاس قلم هبل
 كيفي للبطل وباء اطر هيك اغتو 9 لارا
 مدل سؤالا ان هلكت هبرة اع امن
 اع ل قف ناني نايك ذما“
 كول وت لن امو [وجاو موب عيل عراب كلت
 دنقل راافلا تاي انرلافر_اباب ءاتاقيطال قة فولرلد

 مجاقت خا رماعاز تاع اراب ايقفلا انباع ظ
 ا / لة سبة دب قارا هنااا داونزت مالا
 ْ هب 6 هان ضار كت اكن اج 2
 و ناضل مين وزع مد مايلعما وايل متمالا 6 نعل
 فاقاورو ليزا قزم ةتسدشتلم
 جد عجة رسوم اركض اهلالاوابز نيورع انتم عاق امانا

 7-0 مال ليل خولت نر
 -  [نيلاعلا نايتس هون اين ذا كامكم وقول نا ةاَ 4



"3 
 0 : , ريلي“ ْ ٍإ

 ءللس تلو ل ب اا
 يلم ”مانلاا لشقة سبل [بتاقأ

 كخاان لقلب ريم قلعه اقر ضارر غارق
 ا الدلة قابوس عتاقطد«.اب رمال نوفا
 8 نوب امزتحاو فلي الاد رس تاقاقاتلانا تك

3 : 2 7 / 00 3 

 ربامصاقم كحال يافا نزال زك ايار

 ه0 زا بليد اكئلول يل لش عتيل

ْ 
 ا
 ا

ْ 
 ا
ْ 
 ا
| 

0 

 ظ
0 
| 
 ا
 ا

1 

 ا
 ا
 ا

| 
 أ

 6| يال د

 لسلق ةسارع تير اههاداَف تنافر اضالا سرعات انغلّ ص ابلع

 دال« ةننعع رقيب بلت هلو نايل تع

 ٍْ كافالي ءركنآم كعلاج



 ا

 يدل دو ببلاآذ والام كلوا كوبقاهيو نوزاجيارلبأو |. ا

 ظ تماهنترتعاط ف يوغني ناكتادارع يسع جر للا عيت عي

 ظ قفل عب ل و اعيد انازعرأاملاقو نوكبتر ك١ املا ريسار علا تخاو,ىا

 ل ماسر ادل تيابأ راب أي) سبل ضب مريبد ايبا ماراخ

 0 ا

 قا نري راوتر ال نقلوا دليلة اتي
 كفار كاذاقاعاكزن عيل تابت فيك خالل قام

 الو رويل دو الاد خالل رخال يزغتست 0 تسي واينمإ

 م طرا نان اازعربجو رو ةنتن ناتفةراعود اضاع
 ميسو درا مرج يع 1 اراوف هددتس انتل عاججوزدالالل

 لقطزفاب قري رولابعالة: تاون تان هر هاينيالرتن
 را يجر م هر رولر وسي

 لاف ميد رين لعوائل تبرأ ميزة راشل س
 مق يو بسال 0 لاَ اوسيإَع

 هلال وير ااَض اا مين رار تل يني | بالا



0 

 ظ 5 سس سس سس حس آذآ

 ظ . فلل قةتالزعؤاف]ق املابلعاابةرافت اهياطلا تي( ب لاقتيجاف

 سمكة رداءانا نوما فاق زعبل ةكلقايزإ

 ظ هانا الزاب عون رفقا بعنف اقنع

 000 اا انفع ىذا رتضأا نيرا تيامابلايغا فل

 ا لات 8لف بظفراتاة ملل يلزمك اق كنس
 1 لوح لطم ةتؤهجم ندم يالا ولك

 7 ةمتالزع بأصل ضرع ةرصرأت ةعانقأو تأدرعأ يس
 و ةمهعرلال ةعانقللصةتو ةعانقلاللَو ءانولا جرد غباء

 يقايض ف ذل اإل اين ؤوعارات هينا فلتر وزعم تدان

 زال ع ونا ب طل رضع ق تباع :انييمالا
 فلق رق ]كة مانا كلو بيزطعا
 #رر دقلة ل ضتس مبينا طع زو د: هاقيد بتول



 لةارانلو عبرا ةتلل بطون كيا ذي اب دانلز عااد بلل
 لال و ىف قطف 2و هاسعفداطيسلاف تو ءاطافاذتا ف

 كتف زجتتبا كن هدءاربطغ آل تو اينضؤاينلا فوتو هاقتاذ

 اينهلسناكوإ لاول ههيزكت يد انالب مالو رقت قو
 0 ا : ري انساو اورو مانجاكسان غلق

 يفر مدا كلمني داو وسافر اةدافعدا
 هةر اسف از ديفا بلغ يلم ظ

 17 هاا نورا مقل اقتحتقان لسان ع قلوس اريلاطنقارلج
 انوار يبول بدا ورا ولآ عتب طز عزل خف اينغا
 نيل ا ب ننح الباع زسلزع سل نوع

 عيوفلا نارا نآد جت ذاف انآ وأ طز صقل رن
 . تااعزجتو ايرل يتلو تل ناكر د ول ا رف ايل فنَح
 ندا اامزغاواذ لوغو دول لزماذإ ولت تاكيلا
 7 70 اذا اوما 75 ناكتاَوءت !ِ



 قوت و ريهام القاعد كرف تلف دكت قع مبوتعلربل هاعا ظ

 لاي انتا تاو اموال كلاتشياقاعللوبتض ةحابا_رل

 ظ . ءاييوااسا الاون لَ 4-2 الخال م اكتسادرال

 لطب ا رأوه صا احتار اال ضاعت

 الاف اميرتي غل مارك اك وزد اما وايل
 3 سنافوال غضبك انهي زقالا ابن الالتح ايزل ابر

 كولا ذا 22 ميم اء عالاكيادنياغالم بيلي دبر

 تاب ئولابتنصو ياض الا هيت ةيب تينا واير زيدا

 سس نلف عياد ةئوةواح قاع رعبا علا عار صج اها ءرظو

 تعض مااا عبط ايزل انيس
 2 اركرهايان ٌةاَضَمك

 قار فرصا( ير اهرب هما جآيح 1
 ةترخ دا 7

شك نعوم لاك
ذ نوي لل هان ير ت

 الا !خالاو ؟مانل

 52 ايل اانا قلو هيزعو د قتال وتبا وقتا 1006

 . فيوم بآن ملل ماسر تاعي اهوا رياَف

 ظ

 ايدي اودي واس

6 



 دك لا نازك اعد محي ظ 0

 0 تك زبد ولورعيز 0-5 نأ ريكا علا جسرا 3 ظ ظ ظ ١

 0 دع 0 قف باتا تيسأت انو هَ 1 ظ

 هادا ا : مدا هدوم

00000 
 ا اجتمع قلا م اريلد إنكار م

 انجليزي ل اكيتجدز دقن اء

 دياب اسوار ايان هل يلم اج
 2270 2 1 جر برك 1 م2 كسل“ | ناكيزنأ لم ءهاوثن ءابع ايعولم ضال تنام نادرا ضاالاك تر تب
 و ل نمل انراسَو ءلاقك

 7 اكد اللقا هزل ود هللا !رنارقلخ -
 سرت امنوا ةزاؤتةللا نر زعا مضاف نينا ظ ظ
 ب تصل ناب اكاد قاتم اسرإب لوقتفراتل ف ولا ب مشا ظ

 ظ يراود ابا ميار اا فلاتفاياتعابل ظ ظ
5 

 ىلا ماا 1

 4 تبصر ود نئن ةرجامد كلوا دلع ] مس ع



 سي يس
 لعتشام الدار ولون نلقي انواتكاباصال توقعلا

 ري | انس زاد ايلف واع ناك ازعل نالاير امال

 1 ةتاالوناد زان ولق آوعٍوبا يك وقزةوتآءايتلن راق إكابجزاق
 0 ل بجرق قش الاتواسالاع قدا وبا ى هدة باهي

 امتلاء يبا نعرف

 ا تس كايا تبلطو ناكر لوف بملطو اذ خام بولي دال

عب دع داب تولت يصر ضال طابا ذو قر ام
 ' 0 17 0 0 اف ةرةؤون

 ير“ 18

ايكت ير
رداعباو تفي ةد

ت ضيلطهواقت
 0 0 ا ه

 7 سل الد 1 طلو نعل عدلا ولو ايوا وع
2 7 
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 سعب للا ةرزي يشكر طف نبا نعل ةءايرإلم

 ١ ا معضم ولي ناب اهلقفمي و ريعإبا | ' اضاع عصا ع د ٠ 7 ظ

 ظ بقة تاس كاماخوتر غي ةتافلا طارت لج

 عتاد ة هبل تيدا نابع ب يبت

 اي است يار اززت
 ظ ”دماسع لاكبر اقوا يلام تلد اف اساعد

0 
 . ملمس لييبز ناو نك طربولت»

 نخل .هنلااومكل د < 3 دي 3 . 28 55

 ملا ول قولا ةدب اللا تاكتات إتك رونا هيما
+ 



 انوا جاسللا وقاد قا يضا ينال )سيرا
 . رقاقات وبال ن فلتتآد ككل اوزكو تاق دق
 ردات جاحو)ر تسيب إريجسرطاوم_تليؤ لإ ل ين اكن
 نزلي نرربوبللاق رضقل زيكا ريش ةوفانلا ةربمك لازال قد !1
 بقي عزان: مرضت ةلوبلفقفانإ سم ل تدم لج
 700 ادار يوما سمطالغم انآنوسلو الاجر تأ

 تابوت وب نلف زارا لاباجا
 متي يعور وماي احتردازع لزرع تان تدب هبل
 .. مل نعؤافرعبإ إياكم سلو ردابعت
 - فقرزلامةلولو تكل قل اهدج نات دما
 م ةتقانو اا :ب كدي نلف اناا رفآدف
 هلوناوء ايو اتحابم) كوعباتلو است هتباوحا ارلعتاك ظ

 ظ اراب يسرك ءنآولا تاتو ادت جا يبس فدا لوريل آو
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 لود زمر بكمال نوفا (حرسالا م وريال هاخارإن جرد

 وجني يع انا عيال وااًباحح
 هلل رداد ناكاذا نمل كاهل الت ايو 7007 ل

 ١ انوي كفل لريال: هايبر نصت زعف
 18 لك لالا اما يلن حكى شاق

 لالا اعتدا لدروس حاسم ا اقتاْر رب: هءونضوسل 69 ادآمل

 هج ديفا رمز كدا ملعقتان, يمل ل1

 هنييمت ماس ةلخ زم ءاصع ما

 ] 1 سما َناَصواذاكوا

 كيت قالا ةتام اعل ورغم
 فقاص[ النا بالو عيال يفوسسيال نان ناتعا
 ظ و 0 وما اضاف ربا نا فاكر

 سان قرّرت ناب ءانلو اهلا يواحارب هير النا باسلا |

 6-5 اانا اما ىلإ خنانيالن ا عس ايلا

 8 2 عباصاةؤيالةلمعذلنل يفقزنرا نان كل, دصلا يروا نا



 ىلا إغرمال و رساألا اد موال ناب انلاا يي اًيراقتا ظ

 | وهنا مج دووم ولنا

 2 نو الوب لاقت تاوببإ كت درددعزفغياداتسلا
 ظ ووو حب انو راف جاز دان

 اكبر انا ءانغانوك غل هنا ضرب اع قرهالارع ظ
 اوفا قيلح هددضنولصيالموقودان كو لفيف ْ

 نفسأا نكد ءجاسلا لوي لاقت ووقع
 ا انسابماتابلعال فتة سوق ايكو لك
 1 وزع رابتإ ني سبقنا زر ط باسو بيلاقذ نع ظ
 2 ا اقوم الورم ايزو فالكل ءاهس درو نإ افعل ظ
 ش هتف هل موز نوع نووي لاو اهنودوقي

 عا انخد هولي كوز بالو صَيملارها
 رولا ارا عم نولسإءآينالاو نووي العام

 رايب ليت ندور لي ولهر ءلتفجي زاك زل ولصة تار كوص ٠

 | د نقرا سماك

9 



 ى وس: آقلا اد زيبا رع ليرد مهد
 ءاقيلل يبو نحو تسب وج راطلف ذا نوران

 قتلا قتلا ]طنب ابكت رع سر حال يف

5 
 ظ

  كافغلات ذباب نويئيل ارب فلي ردا الق تسون

 * بيق قس علان 1 ا مال ظ هت: ةومو ١

 ظ سب هان مان لل عاش لاد ري عاغةقلا
 قاف قل كم تاي علال قاع 7

 كس اوقات ءادغاصزلاو اعبلكلقزنغا

 4 4 خل فايل سف قسيت ل انوفعذاق ضع, ةنيللا

 ”لعضلر فاقد وف نعنع كنك[ فريق ءاعطتفمتلاق
 ا هناك لاقرغل فابيو انإاوتيلاق

 ظ زي ابنة زنضار وانما ةظ وا منزوعة

 0 ناتو تسأل انباع نرد اناقنسي وعلا اناا

 كيك حمم اهديضلا هع

 0اس ل عنق علدقإب

 ب



 تكرارا نربط تالي 0 ظ 1 ا
 دايت 1 ا

 ظ

 ظ

 ا
 ا

 0 ايوا

 7 انا نا وقوه كا اتسبائأعتي| جرم روسيا حاجتنا
 ّئ ادد نفك سرا ياهو تملا# ظ

 كيفام ]اقلط درا هنا اوسايقَق تيباذعترجداكتدازعطعا ١

 ايندلا اترك اجو رزسيك نارك سل ناز
 اوشا ف وال «كراان تدان قلع 4

 0 اعلا لو ماعلا مقولة كنب اني ظ
 ناي! مما الفرم زار م كلو ا مناف شدا ظ
 ا 2 اا بزر تياعتس يؤ إل
 00 انيرصخيو وف اينرإاو تالا اضغأو ةيؤابما
 اللتر نيرسضيوتبر ف ايإف تاي اناضت ران ؤاباصا رجس
 ا ا ع مج بع ل سم بيرق تو ياس يوان انلا ربيع اردد دة 0 8

 راثلألا



 2انلازدصب نر عبست 0
 . ةقردأإ هاف امداد كر انقل 5 لمة بنزع

 مق اقوول وير نبع العو هدد ءاهتإ ابا ابالبل اونا اوليقتلو

 ا ظ نييراقب عام أيزم عرفي حسم ا لقت الف زنا ينام

 ا ظ كك نويت ابتناج ناريس ان قت اغتسل ب

 58 ظ اتق كرا ةفدكاط ترمس: ءاتناسافو :
 1” ةءازدعلا فار توين ةلاظفحآلا:ليلوااموب قمتي زج تا

 ا ظ ظ ظ قاوم هال صضالاةولم لذا عبارة

 نتاع. يو كت امو كايت ةياوات الا لا ا ظمزع زج
 ا ظ

 هت الزلق اكتتلز انتا ناطيبل ناتالي سل 7
 دادي نول فلز اند عب ولاَ اعين انا

 1 اميملع نضل عساو نع مساع رلاذف الطفو ثم غم

 ظ هلا السا الامارت كل ةضاعل لكتب زم وبوبا
 ظ ظ ةءاكسملا ات المعي ةشصاف تا هزتقلاخت ٠

 ِ ظ ظ ظ لاقّتأ بج عك تاط ولم ينل أ و ل لرل رق نعل

ْ . 

| 

 ظ

| 

/ 

| 

١ 



 صل ا ا ا يي ب مح 2 ل وصل اح جال هن موصج م

 0 ل تدلدت عزنأل ةددنعا اي يامر انقاص

 ظ و ربعإروو كباب لنا ذا نفؤ كرعلملا قفار اعل عري .

 عا ان را هير آلاقكال ابا ءارلسا كلمت يلعب هتك
 د انلخ ادانْخانسقامانجرانلهافانرجو:اثأ روف جيرو ةنذم

 ذات الانفحنسلا هن علوم احق اقتل ماض خب لقي
 ١ نيل زيرا كم 0 ا

 : تولع نمل هس و لّضلاب ن وات رص و:ناجالانم اك ربا عمم قل

 لع اقفنيوكرم ]اق هوس لزئدددهل سكش آللق

 و ضر مويس امل "اطل نجر طيئخف
 امنع معافا ايفون ةيريغ ع تار انيدطما لإ

 !ً زانية
 ةرلا نإ تيكن ياقوت يئس
 ٍِ قرارا دقسب ئسض والناس عاق ظ
 ظ
 .توللاو ءم:ءاورانارباعأ اقام إللنام الف امير نينار

 وضرر 2 لل 7 لايك جود فرابؤ يي



 هاتادباجل اقف يخاف كاباعلارفد طرة زيا
 ضربة جللألا ئسلال اهيا ووافؤسَعف دي ادت
 كر مْئل رقاب اعلم قاف قع ترج ةلعب
 ظ 211111111118 كىذلا نلف
 د ام نس بينيك باراختاولمتااوسزضزرريتوباى هد
 ”الانبأو سلال ااويا ىداير تك اويل نير ماععا
 لتلافي توا ةالص ع هديت وبا زا
 ةيفاءاراين ”ةلعاتناكأفا ةيلااق مد: اقبل نم ظ

 0 اتناكازاواينطسازب اخ الفيبر و رلوتا وزو
 ظ اجو جتا وكاد روب ءالضلءانغآو 97
 ظ لكمال يحاك اعبعل تنك اق نزع دياز رد

 3 ناقفا وكل هسزع ::: :ةفصب| تأخر همللالانن هروسلا
 1 كعمل دا نيف دم ل ل

 0 ففي فق هوفةنامالقا زيا ةونولا
 5 10 ا اعل /عوخا : 3

 لاصضدع :ةرسلؤ ناف -زكوا نق: قتلا كيع عر قفلا |:
 ا
1 

 ١
 ١

 كظاهتا ةاؤقلي لت وضل قم قلع

5) 

 ةسييسيستسس سسسيسننل

 2-ا تسيكصسعسلس



 هضاب بتم ا ياو مولا رع
 طقم ءارمنخات أ ةللس هز نبرلرظ اهنا تلاد
 قرا[ اوواد ولت كرس مالا ديال فداينيّتا تان ينك

 موا اعلام كلا بقاعة ظ
 ردت ردهم و معو ه اهواي شاااقالقز را سو ءامل كرباهضقلا سأل '

 دما ساعةتاروكدا ضف لافت
 ظ طا ياا نازل اناا .انادب ف زيفغايودوكما “ 0
 7 ايا اضف قف نك لو كهيراوابرساك#
 ا طا م عيدا

 . اناطينب ربو اقص ا عتيقة هدفا
 نو انما ةيعا ضاري اج
 تلقزر,تيعاعإ هافانا ريم اع راككا رد انسايرضفلا
 2 درو م دنقل ايماو لش

 كاقدسا لف دراعات مس نهانا ور ل ا
 يوطتسام لتقف تزوجا يرطب نبا جايا

0 
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 السلق رف عربأ ينل قتشانا ميلاني ضان
 0 لاروع. يو شعيل وشل ظ

 00 7 يفرز نين كلب هوحميب مد رؤلا

 رو 2 7 ١ ةلاعاغا زك نيالا )د لكك مام ارخا ضعت عم

[ ضان لئشراسإو ناسصلم ءاجترماّنا 17
 6م 2 0 3 قا "اف ابيل انني

 0 را 0 0 * كتل ايم عملا خياارطعا (الغ ايراَعَ ليلا

 ا 1 ا يتااولاط ايظا بيف ظ

 ١ اطقلزفل 7 اوتو اخو كعب ناسا فار صاف علف

 ظ تس التفات 2 ا ٍ 0
 هدب ذئب

 مق كوت ويسرع مس
 0ي0ايايييمبربرب0بابا ذآ وسيع



 هن جشم يالا )0
 ل واف فن قون ظ
 اكبر ابيل ]د افلا مام هع عيان ان ملا
 1 باوك وأ يتلق اللف اظاكن | ظ
 ٍّى نوما اداكاك طلو ن1 تاق اكواد و ةليففلا ظ

ِ 

 "طاليس ام وام ناو تبان [هبراندع 3

 أ "طا :ايلبرواواف ءاسمل واب تعلو هيلا مند اكو انغض
 ظ كي 59 ةصق واج عيشي ةج ماك ذا أر تحتل

 | تضل زب ضرار عج تيفط فت اكوا رعت كل وال
 : طيقاضالرم الفد ضاق ابائةاذج ضني طف اني لكنا ظ
  ةليعق لت فحالف ل[ او لةل ع
 َ داو اكو رفا نوثويد ةبآنعو ليد بخجل 44

 ظ 1 عاق تاكوأو وبدا د وعني آ

 ظ كلا هانى زع ءا مفي نيني ن '

 نادوعزا وك اطر ءاورصزتنإ خلا مرت اتعآتلا
 ناين 6 رزالار_زوولاو قفل ولون نا عيوررل
 ايجاضع تف ةنام باب اكل ذارمعل يا ءالاهن هب



 ا سي عج 22-7

 ب كابر هيعمل وديك اجا ظ

 قٌقوزا يزل زم اند انط نشا اع ود هاب انتا ىداغلوونكا

 تاما ارم هرقل »تؤ دش
 : يقترب ة دن فو فيون ظ
 م 9 نآكرباكءاخ :فغاتخلت عراب ايت قيلراصقلا صقل ف تيزرم ورم الع 01 |

 طاع ب نفيتت وتر غرير عانق[ قذر
 ظ قير اسقلوطاَف فخرا فلتر اكان ءاناربةدقاةعرونو

 ظ فاتت ضف كاطع اَوْغاَسم ةاياقن

 كا داق لاَقَم لاشك اطعاذاقَح 301 3 ونام

 و رعت اًمقلاازهب عاب تزول عازم معلم 9

 ْ 71-5 ايضا ]قول ءلِئاضْمار سقاية انام

 ظ ظ هو به زورا د رولا ويختم غرا فل وطأف
 ظ ظ لاقفديمرماجب ب ادوسبدّيحايياذاف | يف اهدافنا جكمنر

 ظ تاجرلم نا قانعالخ عساف افريل -.!اقف ءادوصآي مئمع

 ظ 2 مكواة قوطنروتسافا رقع



 رك نجلا 2 ه اعلا فات لا ناكل اتقي َ كسب اير ف اباوع ةيا تع هسنوتلت
 نع ةيداعنولا نافع نيم ايل ع 1 0

 0 م ةء خاب و بنز اعلا طودق#" ىو 7
 لع كركر ايس نرسل از كانسالاا نواب ةددح يصب فلراخ وي لع فاسابز مغسل ناكني 1

 ليلا عاف ءاىتبل بخ موي ةيراسز بوصف عادت ظ
 تقفايطرعإزنآدامرلإ ل ضال تظن انيسيتف ماا تو لاق ظ
 تباع سيلا فالق وتتج_هز اهوار نتف تلك كمال ظ
 دان روباب افا عنزادمازاسا مدلل
 00 قل تايد كلين علم ضف نضل هزمت يطفو يت نحب
 ييسر 2 قرص زماالا اعلق ]اق قرافغلا ةيازع
 . هسا هدا ل اجعن ناو بووورا راع آ 3 5 كوريل هقرع تنل رواتقلا ةددنعم اهنمأك



 دلما زير ليوا رك شياءال كاقفاوباعي
16 

 تقلل درتساب و رع داك ال تياعتو ولأ
 0 اك لا نادال نيرا |اي

 00 ان ياكم َوَِس 00

 اا ا كَم تاق ابنا

 ظ ٍلصوْفس اعود أر هاشطعاو ىداتبووإب, لت واعر 7 ظ

 ناجح افاق نايل لاا قصب عب 1و

 ظ , احلف تشاعاغمأ/ قرى دو فتاك

 مور فلق نأ ل قدا عصف تياعس ]اة يبست

 تاذاس اج اكراشو ” اهنا الكول نفاق رأي يح

 اهشافاهب بأ كمال اقف لجو اق انيس ظنواًئاس مآ مب
 ظ وسو اسلل وضاع اد كلاما عخاف

 كك وكن ع للا اخ عبيادا ت'انإخ اع اًماز ميك !

 يرتجف بيتجا زعابال اقف راعرّت كوبل لقا ونت
 7 _ًافاقلذ كعبلكرذ رشف لص ةقلغفونخ]اقاكتسا قاف

ْ 



 اهي زيلع دقاق كلوا يو هز ا هون / ل

 00 جا رنعأإي مويا ناكل تلقين عوإد
 لعل جت توانسانز نضر انبصأ ةءقضإإ خال ؤض ع ظنا نون بوما موو : اء لانا داإعاف
 نم ضب قروب | يلق راكو يباع حاصل اءاكراق كة رسل

 آ طا عاقب زؤر نعق اجيد مفارز ع ل 000

 كو كليب نعل ا
 سوبا كيندال يسال
 ملت تَو :ةامالا اس ىرالخ نيل ظف نيو ييبزكسلا
 قشور ورنا ان تيل امامي دال كيس واَظ
 اهبليورايحالا لزج جل بي اضع لاقي بقفل ]|
 دلك ؟تكاو نأ ارك نوت سلك اطعلاتاب اميركا
  ضيدلع هال, قزم قاف رقنو ضاللقد ع
 ةرثكاسلاو ألا داعي مخبر اتغالإط لا لق مط ا

 راو, اةيايسوتاد ولا

 2 جساس سس دسم

 ا

 1 اعلا



 ل ا يعل ا ب دع هت هسا... لح يام 2

 كل 8 31

 0 ذآ

ي نورلابل أو وضاع آغا سات ظ
 ٠ ت

 22 ةروسر الداتا برق ورم: طلاغو اريغلا

 تر وقعا راقاعتلاّئل الجز مابرباضالةاريظعتو ةقرصأجرت ظ

 ابعت “أهيل ق )ا يز طب ديب ل قت حرما العا كاتبا

 اهيل هلايإا ممارس عيل فضا تش علل :ت يافا
 ظ ناينخارسو نوتفتتنيخلازتاولاةاا ال قولان

 ظ كا ولا اوائل إم د ريك وعّشاءلا اعاد

 -. تبا بليخسأل» ضاراعاتوإ جاستا ذا افاضقتداالا قرا ظ

 ] ريئذلا كوبلر فانا ل حيو يافا

 فاو "اةصاواطب لاق اكرلا قالون فاخر جاجزع

 ظ ١ ةكدفملخإلاوا ءلايففلا ]اقر اضمرتاضفب 8

 "ا ١ نشغل لقوم نب ز فاك كاةجموب قب نغع
 اهعيوأو انجل وا انجب نلس آت

 ظ تعلقت تاب سلع زع اد نبه ترامس

1 



 ١ 00 ماوس ابكى نعن وعتراذ دج ا رص انرب متر رم !اذإ لعبا
 0و نبل فول ريكا داغ ءاطخل لفى 0

 ظ بيتنا ساعت رطص ا لئاوم

 جلاب لابن عسب رق اضم نمل لوا تاكاذأد
 0 اجا نط ابئتبف عام ولع ٠ ةنلياؤل روق ىو تس

 ظ لوبان نإ تح . يل ول وو نوما * 0
 بايام

 ل ابا ناوشراب ناب انيِحوَرفا هِياَح تا روكسي
 صور لا سس

 0 عراضمرر لن ا للا ةصاقف اذا قصرا 2
 05 دز ةنار,نوئاَضلت ناني بوباوفأناوضاياتق

 اليف اما تؤ تاءوفت يعج قيل . م و ْ

 ٍ 0 مالفرق م 6 ابلغ م ظ 7 - 2 داك )زعالا مراعو ايلاف ا و 2-0

 ل0 تنانير وب ليزك واط تل هيدرز اصدبج للعامل ضيا ف ضان
 2 لو ار جاف 1 2 لناس نزع تشل

 ا
 ١ اذقاتلز قع لا قلاداظالا ناني ن مهلك يس
 ريفلا فلا ابنّع اسك عير تعا تى هدأ لل ن 5

 اسرة ولدا ولامساز كات
 ندري كلة رزآل ذلة وسار ع يلا و
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 ايدريف رولر للا وشيادامنجامت عناق تكيمك ظ

 دكان جيو 7 ثعبص غلق رثل نازواىف اك

 نوبوو ا ماد يلازم 1

 لجل يالا دخ خنق زف الين فحرأ مع

 ظ تار نعول عاصف تل دلل ظ

 راع لقصر ّ ذو نعوم ملط اطر تا هيَ

 الق رجتلا» ف ا طاق بالاول ٌةاَعو رزقت لقذبملا

 ُ .اذاف افمابا لب وفواخا زعل ءاصلرم تح كلامو مال وسإب

 امم طل ماذاف رايلي هيلا هيل تال يل ناك

 5 لات و لكانللا

 اا عيداواضابهيبوعينحوسب

 لازيقةيلخأر ااذجو ليزا طع دان لسد ا

 ظ لال قبف اج رغا يبل باس وكاتب كال كفار الص

 8 روع قال دان ةقياصنرماذقدالس بمال هلا 7
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 ةؤخمم لني ممايقد ناني روايع رح ' - لعجو

 ايدو ]امين م ولات ال الجو كرو ءولسووابعاياكك جا هع

 ناار رامز ات نضلا ني انج ]3 تعا

 3 هلو قالة لقد اة 04 1 علو 2 رعوس الأزل ل

 تكرم ول ملقتناطغ لاتينا ظ

 نط يلو ميَضو اوفي ليلو ارتست يل عنا ظ
 دن 500 رذاذ نوصلخي ذا ليف نوسلتلف

 ظ ذلاو اى ها اوم ديلا ودعك ةلق ظ

 ' لاب ماآ3 رولي عزم قوس ]م :ايلضأف مازغيو
 قزم عرفا رضل نغاسشبح | ةلكوضاذا مات 3
 ربا عاب[ .ركمذ ن هاجاتراقؤسي ندع 24

 نيالا رايتس نام ور لءاجنل هيلةبايلتم

 ظ فل .اوبابفَقاَجَبٍِل 2 ايست

 0 لق هيف قا ىدد رتل نزيخك هليل قد نطاينل
 دَاوُدَ للا يلا يم نانسالل * نانيدلا ُناَست نولي ناك

 تاك ظ
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 لور تسوون قيمت 9 ١
 قرا ماسك وج طلابابجو انرطمابج حن اضمرر رم ا

 ازرع: ات قبيؤتلا فاقع ظ
 ظ 1 تاو كت حا نام اقدناضمررم اضم ناقد 3 ظ

 نابع جالت خا وق لاقت كر هنري ى عبد
 ظ : ب قزباناو كتف عدلا فعش ةئاوبسي عل

 ١ » ظ هداطضا نتف غال سجن 11 ديما ظ ٍ

 و ظ كقري قة يرق منيت تلي جف» ظ
 ظ ظ تاكا ووعي دماج اير واتنم

 7 ا عادم انبطخ]اقأ ترافأب العرس سس عين

 ري وفا قنارواض مهن 7
 قفز مهل قاعجاي ظ
 30 كاوكاو اف ىولرضوراوسام هيرو يد ا ظ
 ظ , بل هن ةاباول نوب هل أوت بودر غن يعبس
 ظ رفع بق "تكل واك قتعلرانامؤأ وذ فاقندوراز منعت

 0 " هيي 1



 لإ قانوني يزل تس ند ال نر قنا لدم اذ ضو ىو ل ' ْ |
 و ناضتروش راسم حا ظقيشم اذا الدلالات اذا أ 0 0 ] 3 ا 1 ١
 ا عوام فل لع م 00 ًاقاذاخ سان دق كلام 21! عب إضاجو 0 1 أ 1

 ٠
 ءاولا

 2 الع دل د 25 2 نرجع البد |

 امال لوعييءاشؤنآذاو اب 7 ا 0 : اطيق ازال“ 2 2 0 و 0 ْ ظ

 10 ات طفنابر تانك ل قاس ايزَسيَو و رايب لوعم 1 ظ
 60 ا 1

 نط 3 وأ هابل قناع ماا طفوا بانل ئاعت بساط 7 ظ أ
 ايوا اقص بودل خي دام جنا ْ 0-7 0

 ظ موا ايسر انيرصقي ناإيفر نجا رتل ناك و ةةطاظيصحادعب روي ظ
 .كدهرع خت ن نازل نبق تع اه فغنطسوأو :ىدلوا

 1 ان ونرت ناتلص راتبا ندياوزيكسا فرار مةاقتعا ف :
 ْ ناار امر د مزج دلك فاه اضاداتلت ظ

 أ ولاتسضامرع ءاتغا نايلاتاد توزغتسيتد قادس نا ظ

 ناو جادين بو وفل ديرتي فت وعلو هَ لياحتلا

 .ةطاحاشلاف نارك ماه متاع ةدزعة نين ادانسإ ءاؤلا
 .كانينربيضأل فايف بكي 1 راما
 ندوب للعقول وس 53 هذة لؤي
 0 فنزويلا نو تارك 9 مف ]7 نيقاي نوججو ةتمن

 2 ارو سب :ترقابب مثومبع مرر |راوس الع .رعل زا ظ
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 ظ 0 باخد ةقو ةوزاقتراواص جل تر و «!مدانسلا يدا ظ
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 لير نانا وتل ةناشإإ اقضي ةلاوسراياننرتح ءازطب
 تقفي كس يتب انسب وم ]بلد ناكاأف ول
 7 اهوا سبا بيرت يكل زيا اوت هلل
 نان ماصبع رماه انبمونيعارعنو مر نعاتجيادزا.روكاشلا
 بانو اك ةاسخاك فرجت رمتئزجف نعل ل زمتجهزاختاجةز
 داع زي سبة نوما ميل شاي شيزرح

 . فاير لك نم بازل ربا رءانول ن وعيش يعته ىزنالا ٠
 ٠ لل قيمز مارال باغإف نوعبسو زكا لإ تس
 لوي ضوابط لنقول عب جرو ديا | ا نياك كوس نان اسم لانة يفصونوعبس

 ظ ةءآينالا اع نهار ل امال ضن رت بعسل اس
 اي طع ل رس ا

 ل قلل احلف مكل اسمهان جاسم
 زو يزن اذاف ولم جلوس رتل كرت دانسز نهر
 الع  وكةايضتاور ول ليطلرخا نايماانأ و _ّيجولس قا وسع



 2 ا ل ل ع يسم سسوس رس ع تس بو سس ع تي سام مس بع 32 2

 راعي د

 6-0- لاو يوقب عشت اعالاد ةزادإل دق اميطا فج نينو

 ا يانا انو لات تيرمف» نيب عسف#
 0 0 انو عسا ديو قا 30
 ا 2 م علا تم حدف ١ تبة نقلا يتحا»

 ا 000 امدابا ارابل اتيت ماقف ظ

 ا اكلت كيكو عبسس» ب ينلزباختا
 ّْ كود ويم ف اسلاك ىرلَر اهئلرث علا انين عكار اف ظ

 هي هل مخدفلب :ك» تاتي ملح
 نور وتوافر يل ةاقو سم ظهرت
 كاكاو اج هروب :: نم الوات ”تياحتدلاقاافياخ
 يلا ااا نإو ملا ماس غو وا ي ظ
 ب دوعماب يتم انيالف ائملبقتالد وصل ا زعانلعتس دورنا ]

 ا نيالا 0 فايا عانق اغلب قدرد

 ا نعل عيالازبل نامل هلا نبض انبلا عن اير نم ظ

 "الات اضابو نير اللي ساف جي

 - حس معسل تمس س2

 انتم
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 : بلف ميةعأب (مال حوا زيتإ لاقفزح تلي نبانيلصوا

 ماقرمعل بنر لافوا تالاف
 رعبا انتوعانا نّيضح انياصوابإرع تا

 لي اضر نيللي 'امااوس عزعسلاق زر ىياع نكت

 . نازل رك لكر ابني انلعجاهتا السب رماجلا ضو ل .ٍ

 . للبن قورنت را كف ةرسبا توزن
 تر القز ناطر تاؤةساظؤ دمار تتم 6 ظ

 1 2 3 3 تااك | ظ
 "ناك رانم ماقام نأ

 ظ 7

تسرب م وفا الجزم سو ضلما و الخجُو
 ظ 0112 

 ْ يعنون ع بلك قحاب ان
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 تيه لات ات تسع مراقي ابوعامارلاقف ةيعس

 كنا ودرج لاير هريؤل لوس رولا وح

 ازور مي اواكأ ف ةعاس نويبع ندب
 _ 6 دتست وزوال ]ونيف دو جوري ف واللون



 ازا حلول: ناقه افاتار نيس

 00 تفاباامويؤ نيا فاسو تربك

 . هدا ضد طز كو دد مرسول ران مالا[ ى أ
 |  اقارواقفجاسلظ عل دانعا ارو كؤ فلا فام
 . رينو نافجيرناقعإتقاأاقَكا غب ب لني ناكي سات #س» | الموب آ ةبل وا. .كولب دجال

 10 ١ 11و احلا ولا ياا وكول وقفز جلو ةِضاَداف قورملا د خقق وءزصشنازخ ظ
 ِضاَوآؤ واما قف ضاع ريمؤطيالل يا تغب انكزاةا فوري
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 زفه حاف ساق سان ن لة لم كلون 0

 . .ةلايرط ساو غل وقل طتستفاا و تبا ذ
 سس نا ءاسد تصوت نان متل شيلا با ل دعخ
 ادع اخالب_ث ذيع ق بلاد انين نتيام ول قو
 1م ربان ذذاكتوعيمتاضلاةفامالع اخ يقبل ل
 قالَ ايا]طخسا ناضير هاجس ةلع



 17 2 يس رويس مك حي

 6 0 نبال هرب ست نطل 2 رع
 اواولأق أقع ايالازجتر ماعدا حا ادام ااىاعلاقَتا 1

 فقيرا مف نوت خليس فال
 .رلاظرلخا نزع ناقتي انج اتي 75
 لق هرعت عق زو هابي ان]ةوعيروعاتت

 أ أ نونا ريق | مرضا البس من راولم قوس

 نا 2 وقع ءايجةغاج هلا ليس اهي اسال وآأت إس 0

 ظ ديات' مئات بل يرؤانج اة مد قرأ واو هرلا |

 رانا علما نانا عسب هاك
 "اياز كطايصلخ ءاىمل ةفداعميلال اق ولسوبلال

 1 كانوا اعف وكي تاون عسا

 5 نايا فة نب 17 فق ررع

 07في رداد ةعضاهبقسضاأيفركيي ولدين

 كراع رؤلا ٠ ةنييؤلاو علمي ا اكاذاق

 7 ”انتفيبارعوزما اور: هد ءاهوب سوابق وتنص اصيضرللو
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 لديوان [مسب_عج اذار وةك رافغتللاو نفل نكمل

 تياعياا يرواطدت دورا سلا قنات ظ

 بة عبار وضاع ياه هنن سب دفع مل يتدراقا

 تاقيبتدد ب اعانمتاد لاروع 2 اتم تلزم 1

 ماا كن ويلا كم ىذا وا نيعأرا هل روعي - ظ

 مايا داع قال لا زك هر ورع ماو عادات لومعلا

 ظ
 ثلا ايف دلف ةقاخومّتل صب كعوشعإل 7 7 دلل

 "قاطع سلا بن مناي لن اثق داوغيلا عملا

 تاوكدريراو وتل ايتشاناانغلب وتلا رك بشل مرع
 كلَلَي تاركا ةز عع لابافم ءائاججترسماج
 .| سبق هتناايوص ورب 200 توا يعد ضي ولل»
 دي ِ 121011 يتلا كرر طرد ل رس 17 /م يسم در 02 نو
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 وب قاطو نوجا رفاق 00 لاا تل ا ا ا ا ل ا ا ااا ا“
 لجبالاف تلزنا تولع تا. اعقل نجم
 :لضفلك اال اولا زم انج غم دع اولاث ني ولبتراو

 ل 7 اةنوتاحشلوا لاقحافسولعرقيالسد عليو اقدر
 هت اقع تيؤداممانلظ او تعالزاف توق وم
 ملء لاقَتناولص قل ومننع غرز[ رقما جى, عرنجبق فاضت
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 نول مضافا اتفسداباذ قرنان معا:
 يكل ءاًماخْسْل اقدام سسأساة ناهي باب يلا
 ناكنفؤ مايلوزعغت كر ملا" نولي عامنا حلمنا
 يكسو الن تاو اظابولاو توما لور
 هانا اوس زعف وعسو سبع :فالة رانا ءاجقد

 قبس براد ابراء شنو :ةبدارووشلار وب : الر ماتخ
 فا تءاسارتتو تبسي قافلة تفاتسما يداه
 خاكو هايا اجيترأءلمعاًلاورخألاو اين لدا وماي اكتمل لناس
 ظ يرون ةكئرماب لهيب بمب جابت فيم ناكأذاف كدي
 رك نافل هيضلانل»مل ثري قفل مبا نعشاًاج
 لعد اذكى هكدايقلط نمجرطقر قل ةاف نبق برقم
 . اتق هع, ناطور ةاؤظإ وإلا جل
 وتربط ترام ىدابع رجا بلل زماتزكفا
 ١ يسلب قاعجاف تابودانلىداتيدمل تضف فلام



 نالاعأباه ةقبأسر لوح تنبح ناو وع 1

 ظ 0 هر طاقو نوف اوت هت بأ لوسرو شاب ناجالادل

 قلعاو جا[ هنا قباس مف مانا لاما نس
 ل قباعبشسو رافق باسو اكسو تبنعأ قزاس

 ”سافلراطتع غيلان هتلر -قاتساتلا تيران

 ظ ظ ] افلون ناوين يد اعل هد« غال ن لورباك

 ظ ظ تيار حرمئفداةاذع لبوبذ ةفرتعو فراك نأف ريض الل

 ظ أو قوس يزال

 ا 3 كا<تاقسلاة ةدتنياعر ع نينؤل تاجلإب زق رول

 00 | و كافل تسف لضي رزفاحا قانا

 ' ار تي [عّسو ارعوو

 الست معلا نوفرها ومقاس زال عز عفا

 عد ىذعر تخيزلاويليفلا 5 ءآو وان كنساإب

 ظ

 1 2171 كة ديونها يات دونل قي بلي فت
 تاب ١ تميل لبا كيم ة[ررداجت اياب رنجت تب



 م اهوا هلو ةللق: م, سيك با نكن لمني نوم
 طال رشات مارت لب الرش اوف للحاج ئاروفاع

 ا 1201 يف ألا نش م

 نا رد لل ترعب ”لاطتا عب ءاروّساع موف

 : ل 0 عيب زع عطفا ًءاككاروشاع رو

 ا امإع هاش ولاول أ راياولأق
 ملغ مول واروشاع/ف غابوا هاروُس امم مام ظ

 اوم ءاروشاع مو عراق لضدا يم ناعم 5 هدر انو اخو ظ

 وار رشاع 0 : لوو ]وأو .اروساع مويؤ اولي اوش تيب

 يوان فار ماجا اوس ما ورا

 ع ا]بلاكان ةدبلو |ر وشاعر دول : نوفق غاد + ءاروش 0
 ظ و ءاكون هواه ورا زف يشل مكب ههلار انو اراك م

 م ءاروشاع واقر سيكا عشر ارو 6 اود : تيفو

 8 نار تارواننمأ اع ا ءاوشاعمنغ |

 1 ظوكرو هلع بسلا كنسي بر انباع



 .فطبعا ىلا يلب مهل عضإاتيىذلا ميليعار مساع معاق ١

 ريقافو ن وعف فلا ةغأ ىذا ويبدأ كما ةنيفتل
 لعضافتصل وريال نا تعطتبكاذ عنك وسد تاتا

 اروع اع(ةي2 لاجل تمن ناضل دعنا غن زميعلب|وكدايفس

 مهرس: كاكا وف هالته ايفساتةنلرايلع

 ون هةسةيلجيف يللا وام قلو سرر تابع بارع

 1 ن2 للفم ويف با ىذا ةيلازماول قف كيران

 يقفل "سوا لكسدبتلوا راسة طي
 محط ويتاعشال لوا عساق لرب اذ: لازالت
 تب انسان ايبا رشي كتان شجي ا:
 32 ةنيفمح تلو هثاعموبؤ يوك فرت امي

ي اكلك اروش عمو عا, /لوواروث امو
 وش ٍّ ار

 املس [«ةرواروش اعموبق داعش اتوروشاعم هير مهاخناو
 ٠ 5 ١ د 0 59 ٠

 ةماعمونخ جيو وبدأوا خباز تاع

 216غ
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 طوشاعبوبو دولي رطب ضو اول دارو ءاظم دين وعرف قرغاد ظ

 تاباك دعانا, وساع عيب اقام ضع اقول اروشاع مداخل عد

 هن تي خيو وابا
 نا ااجال عرض ء لامع ضوولا كير

 اي انس اسد ميكو آيا انو يزن
 0 اورواسفلا نيج هرقل ليو قلجاعاككا ضل روش
 ظ ا 06 م تولع ءانأك ورد ايزل ووو

 1 21 هيوم ول *ماثلاو ناينس ل انك وَصو قرع ْ

 . لعز: جرقوزلفو ةنسال 0 وروغاع ايدول م اىلا مضيف
 ظ فراغا الذل هارت هر وازع رت تدل

 فضاًموياروشاع هناك لقانا ضياع ريباك واسع

 0 صن نيفةنليقف اير وجولص قلوس نكمل عال دق
 امم اسم ستاتي سا نوال
 نيا انو بارو اقسم اهل ةشيلخ كت دم



و ةدنسحل للا ايلعتالو 20002 هرضاو يلع بتك
 لق حا

 تصورركعوعهراةلكضهئلطل_ - ىج ديالا عيال راو لرم بجيل
 . 

 هع وسر |ءأر ضبط تدمع ارجع تجيز ىلار تور

 هبي فويا ىلا اعلا ءياوبس لتكشف ات عتايبسو

اعل ١ انكار مصووبا افانسالانم عصاي ْ
 لغد ة 
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 القرض ب الرج رعت زعبل ركل رمالعلا كى هدد
 ن* نايل ]ايلاف ويآد نيل قف لمان نقاوسا تعيب
 امنااوآ خا ىزتلا زله نذوياهنا اق طباس نب نيل عنب فيلا

 للا ريأاذآوطلارعنملايككلا وسخ نان إلاوصغاآو ءاولامواَصأ ٠
 نبع اينما كرف عراك يبعبا نكو درو فيت امضَوم
 تاس يكل ريالا رالف ة زودت قلت ضم بلاطيل
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 اف نووي لا, الوعلان نال اتق يرو سند
 1 حسم مص ل يسع مرسل
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 صقن لذ 40 تكصا فاتك اناقة

 نب يمس سم
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 "فذاك لاضاق اق قرف سل

 و ايل هزل نولي لع دا عاطاق راتبا دوو 0 قاب
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 | ١ لقؤلولمقربزاونس ىياهسسسياننيلتلقامت
 طع انجب أ غصأ ودان ةعاصخصا كاني دبس نع
 ناكاع نزاع اظرف نإ عفر اذان روف ةدازوخصا تف اخيظعاذلزلز ور ظعاذج فلان
 زيكا ورامال عررغصا ]لَ ايلنعيز تن ارح طع ئبحاص
 راغمتسإلا يل زو سن ب عي قيام شومر موك يد ةراطغتدلا ع
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 ينال دقي عل نونا مزنعاتن لان ندفع
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 هرنع عال ناكولن اق يول ةنايصاا متين بقال
 تايطاعا و نواب حام وج طبيفز ذارجآل توا, يات اق فاس

 كي قيال ةنايغرك نات ذاع زي
 سالاجا ريض فنراظ كو ويل نعل نا بلاد
 نايم فلم انلالطاو تداعب دايسسنفاع رم

 ١ تي ةةبناكاة بنو ءاككنعبا تف عاق سعل
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 "تنعم عفا اق وبلغ اوهالاتنقوو راو لغر ضال
 لحامل زعوست زيد و ماقتل لناكد
 نساقاوساب ساو لل اقم كري قلل يسعد انلاو نيل اأو

 اق ن عزيقف اتيان ف أك[ دان لكل تف ىلا
 .تعافم روزي فو لصقل سرر ماا ودان ةنيل' لاى للان



1 

 ل بسلا عام اسس مشع ءاونم

5 3 - 
- 5 

 00 يح 1
 انامبو نوطبعناًوارب اعل ل هاايى وآن .ريلسللب اق ين ىزلا اما د

 و ب و ظ

 مناع انتو 5 قات اغتما اكمل
 ]ا رملي داق اس غزاة قار

 100 هاا مداولس رف تقمع -اوطست آف اليم ازيعسأتلا
 رووا كم

 نا نقال ون بزب اخارج

ْ 

 اص عباءات بصل علوا و عض ني ايصو ءاصاملف ظ

 نتن ولا رخل اياعارلاق ع هيعمل
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 كلام يقرب فضال اقمأ ةيباقلا رج زك هاعرزو ظ

 غسل مالا عا ةنءازبب تذاع يضخ

 صالاعاةاالوئادل. اسنصآ نك قدر يع اينرب ترخأ ايم ظ

 0طن نواس رنسا ما لفاتاوا

 اناءلش ايلا د تنصاقف الإ .: ما نآذع ابيلعفءاسا. رمد نلف

 يد قرن عسيرة وانسا انساباضعلا تاني اال - ائءآووم الا

 الق ماقلنادانافول سل اهيل نان بابل ز ملبس ناك

 فلض لإ ايداع واق سدا اكةتجاجل ُنبُ

 00 اف هوت ا اكااَح

 تلء.راقف تقانمأ ءانصنخافزبالتدشمل مومباي ظ
 قفا لفيف اف جاجا تس ع تاتت اع ال

 ١ مقاتل بويع نيام طفح
 - لورق ا ابداعات ربجفال ني
 ملم هرج دة سس اوعي
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 ءاريعل ناجل عزاةي فلة لقرعارد الا ءتتيإ

 | رلجانادشإ ةفاراقف سانا لعجر]َقْف تنل ءوأ .رشدلاب

 عمال وساي تودعق_ اقدطونلا اوف نال الاف

 | فام وس ا ايد ما نس انااا ملم قلع راقف
 : ءاطاقَنا قوت هدو يفوت | الاكواب ى

 اب .ر وبس كحيل نإ قديإ قرون ايم. هيل نفل ع
 ناجل .رهع كيب اهتز هاقلتنآ لعن عاني لياعت
 ظ
 7 0 000 هيض تول قام ءامدعأرا

 ضلت عبط نيدو افا زاجل نسال قنا عدابوتل
 اول حراتكرتيآإ قدا ضخ زينتا زكى درو هشيم
 نول طول اخوأو بزعاألو خلا نول خا نسل ىا
 بكرا لولا |عا د اعباء نائل با ةجاحءاضفد
 ٠ ١ ] 5 م

 لاقةؤ روابي عادل جن تابعا اما
 لة بتاؤازطتة لاق سولو نباتا عل ز نابل يابا
 تندم واقلام دابعل لير نامزلا ع رتل عرسان
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 الامارت ا نراك اال اعذلع زخات اعلا



 لاول لاق عنج علمتم ما ]اق غدر تازعيي ع هدد

 نال .شلاغ ثايز ناؤادلا ل لعو اوسع اغني

 ننال هعرعاعاذاارءرضقتتالشل علاجا هاكر جب قرا

 فيما ميل لع وبان ولف او اه ةسعباعؤتالدضقنإع |

 زب وعفا رفوف كدر هه ابأل ةلالوج الئتافرل ا ١

 براقع نا تايب للم انك ناتي بمال

 ا ةسلن 01غ / اوم عزماغ اخاغتسااذ افلم 3

 يا وع نق نون لونان

 و ببماعاطايف انلالازعا اتلاف نوثيغتَسم مناع 9

 لاقيف ل وقِضادمو ةهباه.رالفاياهفرنعلاو ردح لج خا

 قفا مانناخ اكييلوقوجو .رينمةلاو ذي كنلاعرلت

 كنا يببعتسال ناعم 26 ضرر لناس رو نو اون

 انباع فيقرر دب امو ورع صد ئاأع

 29 يغني فل عر علا هجر هاشمى و نيام ولم قاوم

 ظ در الا اف حاجتي 2 صور وركب

 | يرن



 فلاش يقل بسب قولا رك
 داكن اهآق ناك روان يظولات عر ىزرقولاثرالإبا
 2 نق يمال يع 20 ام. تين غلا فس ربتبييق اهتااق

 ناو فيزج انتا ماوس نأ غتر[ ركرا تل
 عه راك ةاف عتب ةارذ ]فاروق يطع عتت
 كراكات رطل بطلع عب الني ظ
 . لوف ةفراافرالا يفصح سا اهقخ اركب نق
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 ظ كيرا نط اي ل
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ارباع تس دنلا عارض قار در للك يعزع
 جومانا الار 

 703-0 : اهتم : جا اف ضم ولاقت

 تاق و

 ا 55 بيل لعف كف
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 3 0 د ' ا 2000 0

 لقفاوبنمءاقلك تلوم لقفرطاانآو ةقصل لإ م | ىف و 7
 :افلاطاههبحذاقانعراول بارع ش جو تلف ل لابايوقلا 9 0 ٠

 نول عقيق مافلا روسو ايضا تم الشا هيايوعذخال 3 7 ا 0 ها
 7 0ع

 يليصرزكت روي] أ الر _راقَدأ 3 ل 0 ١ 0 ظ

 نيو ولدت هشاداماكدز عتم 0 00 3 7

 لفؤكم كرش كر دانسإب نقرب ظن وبس اعل أم 0 و 4
 ل ا ةزتمل رم مرا اوط كا م

 ١ ابك قلوبا اقم انعبيّيناد من انك ومني
 1 ناتي رماة قرضا انقةيدرم نيرمافاجترع
 ٍئ لقتل وسمات اراركيربأ رتوايز نب ركل

 م ل أكد يلع ايجاد : اروفاْس يلع ةيبراضتإل
 ظ ا اولا داو زجيتاس ناو توين زضاأ

 ظ إم كرق وألا قل 060 لاقتاو ل لزق هدد نمي الع

 0 ابالي و ل مر دقفعلا اتي قالو لفض قعتا»
 ادا 2 000 فكروا عار ايوالتل اكدت املج



 ابطا لبمافاتعبتاف خرم ةاَسسسنف ريل لاو رتكن

 تاو هل جلرثتادابع العناد اكتر داب تقيل

 52 ادهم وسل نق ارت وت الو وَسلاةلركذاوإ إلا

 كددزمزيوماو مداظيإج نطل سمعو ءآينبا مداعج ياء لع رقم ٠
 كو ظاخ يلق اًيفمكدنغا فئات ايزاق مئوضتا

 بكي هع |ةديصاام لقد ل يضاف

 ك0 #_

 هس سيسي سس بسسس



 كو ارنا اق مهمل حب تاغ عن مهنلاة اجر قاف لقا

 . ةفلاطله[ماقاوتتف تاخذ( ازكالآق ع ديوس ادن
 اوزتئاثر ايرا ااكسانلا_ ورع اوزتتالو نحال لك ه اتباع

 كادي ليك صاسا كاف ماعد اتت ابسرمتلاقادرريعزاكابي

 خوة داباعخة بالا قةلو نللرهزكو هدد فاح عطل
 اًدادآق نيا نكن الب _-رَقَفِنبااَتااَل ل اقف ر واط نال تاع

 هاو ةازاتقشلا"ةبرذمإ ماعلا هولا

 ارب انآو رولات جت 1 ناراقلكعزجوال تزج 0 3
 أ وكول لاقت خدود دلت فعاكشأ 8

 نك ككل ابل ران رك جرش« اح يلع ظ 3
 انيالاوراتق الاف قاتلا ]باين وجر ادي داع 1

 روبل سا دل نوم درع عدد عقلإلاع ملئاسفا دفق نت
 قشاعد اهيا دابعب وقل لوري لول قلاع

 مك ال حوةالاك 2 انج رددوا ظ

 ا ككاو هلو يع ادرج كويبا مدا 1



 ائينكطتاهذيقب نال ةقلابافردانلا ل ويكلييي حا كيب
 كيبدذيةلاتاديا نوقف ب جا ركع اكلات:

 بكقزلابررافرلانا ربع كيبل امد ةباجالا رد ءاعلاابت

 قع يوت غلاة دّقلا_زوخ #باب كوبحتدا
 تاسايا.ب تالتة ىراقلادلبج رب وسان [ق فعجوبايقفلاانيَح

 < تداووةلرسل ار عضو رز نوير عر تست ع ددادابنإق
 واقر قاجللةردانل الزم كارايل فلج «يعالخب ريع

 ديالا لقاح اقر نا ضف كل هايل زقاعا ترم ني وو
 هتلزنب خو فا اجو تاضتررظو تفرق وج قابل

 نانا عقبال كيلا ةيل هتان 6ةنولهرا رزقت
  تددياعبؤتد تدان لي ييقاكيضانلا
 اقل تالعد ولد اعل زبزلا ف عا لاقرب ندوب كك زع
 ”ظلدالعاماو نعّءاوزلبانتجاف زوللتالعاتا قي ءالابكيتقق

 اعاعست اقناع اتمالع_زؤلوءايتللا قد بدا ارو

 0 ءاباضفلإ ءرنجئانيبحلاةءنعاوكساوراج_ابججا ولت الكم ىضي
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 0 ا دج ع ع ع ع ل



 1 ابين يسب - يضع ظ | 00 [ريعتلسا ا
 )| َناولَساِووَعِ زف يشار وول ء ْ ْ ا
 ْ ا ا هال 7 ظ 0

 ظ |١ لذ ن ياا رواج عال جم تما كةللق )0 لاقت ماوس نو ند ,ةللآلاراو رمان بآل عرتعتسؤ» 1 ا 1 رس قلق تمانع هزت نونو فك ف ظ ض 0 6 ويسكي يووم هن
 كوخ رلازع ىهد» دقي تفوض ينفض آف تن كل '

 نية ويباماي انجح :ىاالإ ( قفة ربة ونسخ للا ظ / ظ

 ظ 0 0 ري



 انلنّيبقتنبركزجااقراسال اعدل ما اعتساَنا |
 بزمان رب يضف رع اْيع ككرداصانا ان رسلو هراعلااو درادانإب

 يفلول نتاع ِءالوعبلا السدي و ايما كمطبغا انا رقد

 "هلع فول ماعطل خيرا زيلع اق قليل رهطبغ اق
 تئ هدد ليضتلا اينرلف زب تولاذ و ةعاطإ !عىوقيءاقلاو

 « | كالا ديما ييشولم جاو بيتسواهقرووبتلل تاوتاك
 1 كوتا كيحالاضآآد نوتتلااءايلوا نالت بيلا نزيل

 هييووس ةيعم
 - دود طخ ساوبلاناف تاب تلو تيينعشلا
 ةقافاعد امتقالاو بعلو ماا اى تيل 2 ل

 للان ا6تاوتسنب عئاازاتدمد ةينارعلاز- لذ كرا يتكو نغلذ

 تلافي تدان هجر جبامد تار لفي اسافا قاب

 فوصل نوف ٌيايلد ان وفعلا بليا جرف تلة اتق ظ
 هلل

 2 ماعشا وح تالع عربضفلا اة لقانا آفا عل ءاقلتام 91

ْ 

١ 



 زل ايضا مداعراك وراد ألان .. دل

 لرضفاءاكو ”ينا بازل فانا يطا
 فاكيئازاملاو كانو ول اع هيا ئالوغشس نال |عجيد

 هتجاجر|ةدآلا اجب رم زكا يال الحآلا نسب خيالف تيما ظ
 قادوا ريعب اًسرلاللالو ءال لطي الفص رءاحف اًكنا نلاتلا ظ

 | اللئئاًئاوما اللا لي ةيالعن ربما ايجي مل علاج عار ظن

 "| انادي سعب و قي لف سقم خاين ارسال داعم ءاطم
 ءاسغيلو يائعلا 50 د بقوا اًيِنار | داتا قررا اطر واعي

 +فاخينا وباتسلاع اء. لسلة قفسو نضل! تو نارضالاب د

 تفك تعاط د ا بع الإ وحس السما
 يور _ةإعف ذاك قايل 0 هاكر جول ءضلاخ

 ظ الفي وتلا تاوزاياغاق وقتا قزع جرامات
 تانج رو |ىزا آت نا يلا نا ]اق دَتاعس هدا
 1 ةيوزازا» يك نام يباب دك رقاق صقور
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 لاقلةماعلبا عرس برع ريكي ع قره لقت دداجوب | لا تي
 !هوزو ىز نكي واولاق دراوآلا ضنا اكيلوقنع نك درتآ ب

 لكوولادتو لاعبا رتماباكخ م جواجين ا ادد نكد[ اقابلوتأل
 كاكاقظ دانس ىدآني رم او ترقب اق الع وتساتخ

 هجتوا علوان اوما سسك حا ردو

 ا ها ولا ئاوسراَن كحق ىفلاب عي ناتبعت

 تلك جيتزفسؤولصتلا ود ماتكرقرر يمه روووي
 نورزنأ كك لاوس1ةرظع عازل نانا ماذل اه

 هه مبان ركام وبال عال داوم وق
 ىدياحتنإ] لوقف لع ثجاسمةوقين قرع
 اولص قلو لاقف نولي قل اهناف لحاء نل فلست

 . ةجلر كل آفة يلعالز علو لع جربة اك يترك
 اتاك بال عتق بكلام غرك مرغانل يا يسال
 لاقمتاوللعت اوك لما ءرئاون وكنا ناراقنعبللب نصف

 هي وكت "منن تناك اد مباينتتني نوسؤلا



0 
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 هي

 دمام ل مم ويصل 5-3 همه :_ جس عل - رس ص دم يت وتب

 3 جوي 3 حس اهم 0 تا سمس ل ل آآآآ

 9 ب , سس سس سب سس بمال
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 :تانرو جيجا د عوج هاركألا يؤ اتناقآم_. نقيل عمنا
 لوقارل قررا لاق 6س يرن عزل زنا
 لعق ىاما ونيل اكاعابآا ربل ارز ناك اقرا نعم أل

 قوتلم ب ]اقرأ ع لص ]وس نة رعمارسمأو ءايبانورجيعبلا

 0 ار ركل 0 ىو

 امسَداراَمكأر امخالا عك عدل هلي بت وافاسغأ# ناكنو ناصقلا

 قعبسراد) 2 هرادؤلا عبس افاق قال أ

14 

 لشلو جاوا اىآوأهسنوأ قيدصما ب الزنك تبسولا ظ

 عييقفلا تقرا كيؤرال لنسب قال غولا علت
 دايت دعنا را

 انكر كج أ بزب و نيب ع را نر لعل قفا 522

 ظ دقت انام نود قزوز نلايحيرشف

 | ١ تلج دج فاد ونفع تح سقف مس

 ْ تنفطن فات كاتم قي نسف .لظنم قمن

 ندع



 تلققلتصإب ق فاتك ف :لظنج ودان ل وقاتل إع '

 تفر دو بمولقلااهزع تلو ةظفومايظعف_؟نع نلجأ سرا
 كعك مانيايإؤاند خاف لحال ف نشف انفع هونج اين

 كانا عيار دايو ظنحاي كويك كو
 ملسلاقفريآك لجو مبولق وام نو نينلا هاجت قد غاص مهأ وسر

 من |رقيال نا نوفاختو عاطل نولوب يزل نك لاق كيلر نولي

 هياء كتاف ايلا تيدا وعيا جانت: الجيب قفل

 "للفن ذل ع تلاوم جابي ناك قال بقل ف وخارج

 اكل سعل يك ئابألا وضاح اجو ادار ق فوي|جّننأ ىذا عاطل

 عاكيقمتيالإ ف 2 ءاجاماببب
 لرو انتزاقتتيدوم نبرساف اتاني رابتر اقلوبا نيح

 لاقرب غيوم الس ائ]آق فجر هك جرغتاداوبلا بئر

 1 ا سويوسلا# 0
 هم ل 00 اذا ءولطرتشاوب ]ل اءاجنع ]اق اكتتإت الززغللو
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 كاروضيباقاد البل تجاه كلل اال هب هزل[ سدس
 وص مو اولا لو اندر امجأ نجس .اًيراويزتف مق دعوزغت ظ

 م 30 االول ايلات درلاب
 6و نان عجبا اردو اعنا قؤسو نريعلب نق
 ادلة راظظتإساساوت» لن يربط فضا فلا ىاليمل 010771 وو ا را
 قرع زدلوباف ميزت لقتل بوبا نخد ب لاف
 لاقت نآهليسؤ دابا ةلق قابس دارو بتاعتاكك نس
 تيدااقإنزاراك اوربا سايق راقت لور اسياد

 ملون قرنان درك ينو بقول وأن ]قوف نيولنمح
 داتلازرعو ناطتيمل رعت نيبال ااا عاتة رواق ظ
 ران نوعا دعبل اقتل سوي رأينا سب 4
 7 اراد دب عرار ابر يتد هنت ائدامازثللا

 250 270 355 ضرب نام او الا هيلا رد اد طرا دب وسر ملكي[ لسان يطا



 ماكين رج لت رند لص تفك د اضف الل لعلام | ا

 لوم راف شوا بصدق صوأو هيعلا عز ل

 كللإاةلعز قفل نفك ربدركي ع نذاتسآف ةجاعل ج

 » آصف 1هالاىسو اي تلا تح احضقلو كام وبل لع

 لقتال مايتم أوج احضقلع مل طع افتجاح

 00 لجبل كايت

 سارت قرصان اقف اضم وقتا صءأو .قلعم المص ظ ظ

 ل لاو مدا ةيلعب قاري ف هزم يتتاف

 باعت النو 0 ب دش

 واظنفو اغا لاف ةدع 1 نجا ادلة لسراقفالشممل

 هاا وصمم مابا قلغأو ماسح
 نيو

 1 0 كمآ أبر كيو بد لال

 5, يعاب ءاعيبو م.زتوو الو - يا تمهيد ةاطل متلو اوكي

 بيل علة لاقتبف بصر ضداقد هاجم

 و عراوت ليا ِ دلو الاد اهل اع الجر قاب

 هس سس سس سس سس سس سل آذآ

 بسسس مسسسسل

0 

 ايو



 كن و ها ابل ما باع رع هردر غلا

 ملا: تلقب لتس وؤفص خا لاققا وم قلوس

, 
 يضف ؤ تاو فو قرعة ذآ اكَتدا ]اة ولص ّجإ هس لاقد

 الفتك 1 غاواذآو قىدوو َتاَورَح 0 ذو اًداو

 متروس اتركم الط ود تاترانلا نوفا اذاني كد
 كاللإ لاذ ركالا_ لبد مول ام افإ ل نم عشب

 ةدمستي

 نفعل مكاو قضت نر لرسول عر قباب

 هيب واف زيا دايعزيفي نيفاينبتل نع
 ساير اولا بانل وجؤ يوديمي ربا وكت هدد بوتين لع

 لدتا هيلع كلكم اعلان اًدآة راق هزات

 كولا دو



 باحسن ]ولع ]وقنا نائل عوضا ظ

 ا اًاعط جازكأ | القوس جدخ متياع عدا
 مجازكااًةا اقتل غدؤعسول رعد زءاو طم علل هان وفواف

 اعط يفي راي عندك أأدنعئر طيبك اًماعط

 لك قاعباهناقذعتاغإل ايجاد عط فاننا
 هقوب ناك بادر عت طيبا ناتو كرريط ابرق

رنة ذا نانا ملاكات زكا ةىفيح
 ال

 كعتاة وول قدك كما ىلع لاقةنبإل ]اقف
 ماع قداعطافامعلما ءاعت]ا6:[مل]ةىياستافب

 هما: لبنت و كل] ةياتذ شمل ءدصو تزعل

 ايا اسفعاجا رضا واو مداجتا
 " طفصان نأ عولكي ءئرظ قثةحاي لا ءاضقب وم مي كلبا
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 ظ تعدل راع هاكدلكت قرص خانك اكواب 9 ار ةكب وللا 2

 5 كوالا اج حولت مل وول تحج قررا وعم
 مج ارعاتد تقي يز انسخ كج سنين مك 5
 ف 01-2 اقفل ْوَفَو ايناس هن جارك د

 "نارك افا ةبتبئزيؤ متنا
 شا بلاكضالا 2 ايجتالداباقتعبم
 السنا اخي مقاتلات شل انك
 طك 1 فكنا لات ضيتيز ضالة ريانا رضا
 . ةلاك آى كيلر برلرسا مال ياك ابل صال
 نإ فلست ب ظنا له تل

 لاق وماي م دعما حبجأآذا قك 1ع ضجارغسبجا
 ب 2 اريل ركل قلت ىلا قوامه

 1 ارد عب ذا ووعي هن هلو رق الزضك شنط ظ

 ا تيتا فيا ةاىام جمل
1 

 يوزر با ةرططولا ور ةتقو ان يرلع 3-9 8



 ناطسا شو ةذتالامر تعقد العرف ورا ناك 2

 لري العن يَ اسرة زعتاة نارا قتال قف 1

 مط وما

و بص رج
6 نيران ميم

 ظ 

 0 ا ف اسقفف 1 1 ا ةمسا ىلا
تس انانية يبار غوت و

 اساور 

ع رقم 8
0 ل 0 ل كا

 

 54 نسل فلإل ابكر وءَع 2 رسولا

 تاو اماتسيوف راق ترة لا لإ علف نيل غلا نع

اولا تبا كتئابق ابق. ]قف هلو
 قا خة 2 00 

 انعدلكل |عجتلو ناتو لضزاقس بو اهلاعجاتس انا
 3 اوك اونبإ ام راب اوقع هج راقنغر كاعد

 سس مح

 نوعا 2 رسمه هاب هيك ةنءغص تاق
- 

 "بالا ”نالعا حييتفل اوم. طراق



 رتل وزرو قنا لمة ة لما 2 نا 0 0 1

 الا ان ىلكاايلكا د لافتا وعالر ف وكت

 عاطف دكت ولاة معلا ةءاطلثد ويد لاما
 ْ .اتراوكيب 7 نابي رع ناكدأ اوبل لسيف تايب

 ِ عا 7 اراك تبول تيفاَس ظ
 | ةفحا: ةفاضفا كي 256 0

 لل قرضا ملال بَ 8 راك :ا ناطر ضنا ذاتك
 03167 دان ل تعنم ' نرسل ماطر سن اإل

 ناقل قدبا ومالا علاق هبة ولة داقم 1 يَ 1 ) ايل اعتلا | راباخيوصلايضااقفا#“ 5 0

 1 تلو 24 ةزر رمز اند نال ولاَ دار 4 ظ

 قلاب 2 يا رب ع ! 1
 0 اقنرنؤب هاتر يل راش ربو العراك ْ

 1 كة كلل وزر ورب ةلوسرق ب جالا أ ( 7 1 ءاهق زر رم الرف اكتب وزغتسلحل ءاوزغتماتلقفاك )



 - ممل 22ج 2 يي 222 222:7 ١-0-7 0 8 3 دع

 هكتار ة يعلو قئاضيل عم كبت

 قصوماو ]ةتاعرا كل فهيا ماعب

 نرعلباج] تنجب اناس را ]وتين وتقف
 ]ريب رز زب نع عاج عقيل رع ةرواصوبا اني || فسوي

 لتي اعاد الع يابا ل تسلا ءاعيباوكي يسوع لاقي عل

 كاقلرز نك. تيلقوغاب عيب اهردقبي وة روتر اماد الاخ

 يي ايلاف ب قد ءاع ركل اكتمل دع يقطن كأَدآ قنا

 لزافءاهتلا هلك تلا غ يعداعذ سانام يارب
 نيراغيمهطقئبانلا فليت تاقةعر فل ليم

 ادع اك زعرا2 ةابعلاجبا فلات او بزعيبل

 ءاغر ولضمان نزار جولف يروي ع رق
 8 ر 0 ا 6 . 7

 رج ةبللاةنون هل سسؤل_ ول منار وكتاب

 يرو سس <
 ] نت ناهعاباب ناقل اقف ضم هته دوي ىلا افِاطعِإْعَتا
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 هس سس سسيسسمههس د ملا.



 000 اي ا

 نا

 لان اردو وهال ادد ] هس يي ل بلل تي
 . فاجن وكدلك نس وع انَرد يا ددسن ظ
 اوس .رغ ابر ذاع ى هد ها الداحاّصالارفاغن وللا 9 ظ ؤ

 ٍراَعإَو ل ايلف رجفن ةءاينلغ ولو خي طقوم ظ ظ

 لو قال ماررغ فوتيل سيخ ملط دق ظ
 ديانا ولازم لو داوداو الزعاق قافااذاقسآتل

 . لاقف نقال لع لع درك م " ىدروٌينَف ظ ظ

 ظ كتف راكد لراعي نقلا ؤض عاكف قرأها نق راق ظ
 لق حارس وأ لكي نيل تيتا بودرة زلات ظ

 ةنإؤاةنتيةنص اب عل اوت حلضأؤ كلة
 ١ الروت لصلاة وإ هدوم فوزا بتكمق
 ميلر هبه حراير قلل يتمانةح تانضئع عزك ناك ظ
 لاح ع هرياتنعل ن "كني :ةعومزبل احتل

 بنو دوم 2 1 اأو 18 58 0



 0 كدانيزراق نب د بااقي سالف يو لقيمات أ
 . الانا وقفنا بل وقفوا لوقو يما لة قتؤلقيلا

 35 ايفل ديد اللعب تراعي ناي
 برع

 يك | 0 ا 5 8
 200 .٠

 ا .02 9

 2 ت06 ١ نووالتفافاعنا ايلا مب يقام نيج ليال هبلتم تازوع
 | ةمعادو طانمادلاءكرلا 9 4 - تاما ا ظ

 تاس وسلا دا . 4 اميل اهي . | غلبت هام انل نيا ظ

 ظ
طعا نافل تاقلاكل ءرنغب ف انلأع

 06 ا . ةاقي

 تلا دنا“ ًايناامئاف ]علا ةزقبل وسمي نووارَع .كاءياق

 رار 7 اتانصواوعلن ناتقألا ناتبابقيوأ ناتراغ امناك يقل هياملعا

 تو تما وزب امتد كرامة نعل اقع لاق هريعإب ] د ص وم ومسو سمس مسح
 هن 0 1 07 ١

 | ظ
 1 |! م ١ سوس # قي اب

 رط رم اثلاءل ٠ ا

 ظ ظ جيتس اليل حدمين يدح يلع آسيا

 ظ 0 قطووس ةكاندم نايت زوب اذ

 02--| ظ ( 0 0 ةةاطوتاول زنة تي داأل قنا



 ظ
 ظ

 ني نال وسن 2 قوس اوني[ عدكم نون ازعداتق ظ
 اورو ةجطف يدل نا

 ّ وام | ظ لة دعم اعقب ألا ظ
 ظ وست اسلا تدياوناوربو ظ
 ظ غ لذا لولا كمرض ا فاعل مآ واقف نات هرمي فصل ظ
 قوص بآرينعأ طر 21 رمال 54 لقَق ملادعا بيبر قطر ثوكراتو نإ ات كول ايناؤرإف بو لئسسلا ظ

 0 [بهبنز كلغ لققو فانا“ اوربا يب
 ا نقول ينززؤنتا ببن ليلها ير باصا امد إم 00 ا ينام نه رادع نت ا

 ني نع نوياوام و نزسشيد 0 2 ظ
 ,_ .ةنَلاإة لو فضال علي هان سا عع

 نتن اونو قبل نأ, قارس 0
 ىلا بط نما اب ا قفولشاد ني رايي“

 لأق



 85 ْ 2 9 2 85 ٠

 نى يبابنزعبوبا فلات عئدقربلا تلا قفار اقأ
 ]م انمار ارع همم اننخات لق الاخ هي

 اهنا كازا

 كدتييرادرلابأراقف جاتا ق سوق ازال ك0:

 كيال اَجاحّصإب م كلا اعف هاو سةنيم

 نس لالكآو ناقتي إم اعرف الباع يلج

 "01 لحلول شاي عار س تا ةلنيزد تي
 اناا ءاانيدالءاهتما نوبل ينال نان وايتالاةيئ علاج

 نون ربا اهنا عاهل امو اتا خو ظ

 لل اقل واباتع نين لروما قتلا
 نابوتسالاداشيلاراطو علا الرا عكيالن مودل وعسر

 اانا فراغ ارتفإتلراطانا موكب ارفلعل اه
 ضال يسم امس زفجتيا نا ةزختسا هبا قليل دال نطوط

 لوران ىرلا ور

 ا
 ل



 كلام سامان قون رسل لق قتيل ف نوط اكلات
 | ١ نبؤومالو: ساجدا كيب نتبع مويفاع
 | فمع قفلاصا مقلع وبل عايل قماقدرسةلاعر قب عب
 | ١ تق فو فلل رربسعةدوليدشنازنقذقاقلا
 تاو علقم عبي ”ك.ناجا مرتب اوصضنؤسال تتآو
 ./ةداجتك_لظؤ فن ف لنازفا باف ارععسأ] لكوعسا زجل قلك
 ١ و ا

 كري ماه]ةداهج[ةكليمع نتمنا ايام
 ' ١ تا د ترو نوعبتو كادت ءانلق ناب كل“
 ١ ارا ءاقتعيلظ يلمس وامقلل ..ناق]ات تسلك زضأل#
 اللب ل زتضؤمزتمريب عرضوا نول ان

 اراء اقتعاَوع الل حررت و لارونطن ويست هززغتمضالاد | ظ
 اذ لولا دانس يزعج وقفل عملات: 01
 هداف رعت تال هدل ن وذي داخت وا ربل ويل |

1 



 01 ظ
 "ربزقاختدا نوعي وكزحابااسفااهيحاوي فاعله اقولصأ

 لاري ناجي عت ءاوحاتآد , ءامنآد وطعن ءاننأغ .

 ملخانالاقتااهناللبان دعت ضفا والكيف اع اعاد

 ايفل اهنا قتلا ضو عربا نطيل ايق.م كلبا لئسم

 أهو را سيإزع بسلا رداع فأني
 رهبات كركم 5 دع لت اج هلع [ئالاإ ضيا اقصا

 سلكت رناراوابا 5 :ةةاقيسيسأو ام هاغأ» كليم
 هور الطايف واو علا للعم اقرا صا وسرزف

 ل و ايما هييلواقلور نو املاك ضر علا بلت رمد

 ' لَ كالابكنبةلملا#,ة هاب جلسة ققنافاكيوف قيال اكول ا نا

5 
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 ا
 ١
 ا

| 

 ١
1 

 ا

 ع و وات

 ا م
 ظ 2 لعلب 'لايلزعف لايفوتك عاشه تول احذن اكّنا

 ظ هنن افؤعلا لت ق جابر ذاع جد غلتل وفن ول ءلفا]ع

 ودور عم د يبت لانو ةدابجرإ»
 رولط ١ ةفيطو نول ظمامل وللا ةتطاعا | سانإعارال بق

 اة - مه يس ب بي ا ا -+ د

 226ج + ظلط>ا##1ا_ 3 1



 هس رجح د عع

 مع عسل حعح دس

 / هج هيج تصب مم مصمحا

 حمم ممم تصسستل ٠

 سمس مرج هعسعا

 همس

 ردع صم 5

 ص د م مح م مح سم

 - صح سس مصع

 مج معد ب عسل

 1 ص111 ا

 د0 نع ني دمار اورو جرب سكويا
 وي روت جاها آراب رار 0
 قرعو ابا اة داق لمَ د ىاَوُها ب ا هيغل : ١

 ا اء ناي لو الان" 2 01 59 ابدرطب 7
 ظ ناز لين زهشألان ة اا رتل راسب عاصتا 7" 7 ١ 0 م تاهو بيتزا اقرا ل
 ظ + ملال جي ولكل جاك الاجل اراصالا 4 ل ا

 هيد اللعاب اجرالااصت بو لإ 0
 ماع 0 و
 ظ 9 "ير داس اعلربا نيج ]اقءايعسالا 0 8
 ص رار 4

00 

 ا اب كيو ياي طة يب يد ماس ظ
 ظ ا ب اود زنا هدي عب راتلؤج ريل
 مص العسر اوهْضاَونو و واقول يزل اياويلطأو !لطاخا ذا
 ا :]رالا مار ارضا م:لعابامنراببالد ارسل داق 6 را لد

 ميو مزة ذ اًووكتداو يعاب باول اطتال هاما ناجل
 "ابعاد بصفتي عاب, : مران صر اتي ظ



 ت 0١ ا

 ظل

 لوا تناقل ضر ْ 4 | 01 ها .ى«“ 09 0-4 ا .
 قي رراباك قي ماعلا آد اوعنصاه عاج از علا بلتوزناول
 انركلإَب و اكذلا ب فيراكآمد [ًعبواوزاَآلااًدارتجا هاو اوت

 كد اًماعن وعيا لب تبرتغآو ارب نوعبمكفا رج قي عسابا
 الخروف تجتأو لون الع تاما قا هابل

 ظ
 ظ
 ظ

 ظ ظ

 راع و ريما تركت هدد بل اعذزعل رقاق عل في كاربق
١ 

7” 

 ظ
 ظ اهتقتساف ايف اولغتكلازجءاسؤ سئل قااع ةريزلاو رج

 دل كدا لقت عهدك ار فها ارق فاعف
 كالا ذولا.” فبل ةيلئاحأ ديل 1

 . كالو راكم اقفال تفنيد قضوا
 ظ نام بئضتيبداعابصال اعز نيال عوامل

اعئزقعاو ردةتاملبى الواتس |اقاىلكن ىدلد معد
 2 ت

 ْ 00077 هةسور شا نو 5 0

 فيلا صن لني فعلك لستة ؤتجا لا

 ان



 تاس يسوم ووسسس س سسسا أب موتو يويو وسر روب سسوس حاس ناس حسا سمس

 0 داس اع_جاف رسولي ااع اخدت قل اصوع اة ولن ةالفا
 ظ "نا ءاينالزنيبل يمان فينزل اهدا .ركأق ١ قمة يلب ل قر طقم امام ظ
 ةيرهي ابرك هر عب ردا ل هع ر عجول
 | وو 1 ورم علال اقع 0و افا
 ظ 0 دابا
 روت امبأ اقف ميزعآلو ىنيتالأ_فاخأد لع

 1 توتر سكي

 | نوئعيربانلات ا, تلازم اةناباكبش عرب ظ
 رن ميم ساجر عايل خت ًناعزا علاش برا عاوتاع ابا

 ؤ 5 2 ررتوبا ىدرد رن وبل ض ااًيسييجاويتن امرا افزخل ]
 فل لي راهن نول فار نضا "يدا اع اقدت
 نشارمارمانزفل ه.قفإ بلدا داًءاع ضر نادرباع
 ظ ات ابر خخ منسية لضا منج اناالوماف

 ويل 000
 56 رامبل اقم وازع



 5 سس يس م ذأ
)5 

 اوما رءانلان وين اولد راعي لتلقي يال تحرج
 تيرا ىامآو لورا مقنرالاو لالا قنا كالو بالا

 07 |ىأ راع رك لقاح امانا ماسيتآ ه توه اعل صاصد ظ

 ظ مخعاصو قف اوت اه ءانياال د اسال شاب

 فايرلاعش لس انإلافنآميؤهزع مدد نلف ترهيم
 لن وليك ابل عاب وأ جانا اس» ةاا زبه
 قفا ةققا عا عا لاظ رةسان سورس ايربرعت ع
 ندى وصول هربت ادة وقف ايعاوو قرا ءامن قلع ةقفنلا
 م لاعب ردتلاائاورجالا ف سعال لاقت

 فيلما با قفولاداد لكى وساينيآو

 نئريلفباتتعاة ريكا لكلا جدولا
 0 يرصلرانن علقو هن فيات قدلاناقلريعسا
 مَ *تاكاق داك نرنإ بي عريعمأ 6 ىدئالافعانيرم

 فينا اول رد تالا ايت داع اا

 حسم
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 ااا ممتدة 11“ '”"” صم يس رس مساسسس ام مسيل مات

-- 



 ؤ جانب دج[ وراه وعول عاف للان اخََّف يرو اولخ»
 زهران هابعاجت اة فس نميعلب اناقة خالات
 ابا نوبل طمادتلميإ ل ةزلق نايات عز غاآماق م:
 هاتوا ءزلبا رن ادعوعلب نوح ًناعن وليا الخ وك
 ١ .تاضواوزالابإبرتد تر ع قيالوؤج نهد حاد عيال 3

 ةداذاخراوللوكلع اذاعي: هيما ةيدا_هاضااةاراق

 دودي يعود وم + ب هيد عملا مم

 مواقد« يحيع: طاف تل اذار تلي
 لاقدنا غرؤرعو هدد منعا عدس مي كلان ورك

 مس ع 00 ا
 "الرج رجل وبا زاب نولهب يلا ]اقل أر ايان منبع
 واهو * وكت ٠ ا. ىدجتاؤ ام اف جوي 8
 اذامو جرت علل عا رعينغي اما قر ئستل ىلا



 لاكعاو لبا نعلين يعل لب نرسل
 نات كلو نوتبالللك لربنا نجل وكي ىلا اع
 نادرا فر ترارغ الل رارَيملال داعأو
 ماذلاعاا دعت بارع اكساس زال ةاراق

 انا اكَعِطْدال راقوالا عمور يلالوهأيا نال اعلا

 تن سلاسل يقر هايغس ند مؤلا زيبا

عاملا نينو يلا ةيفزيا زم
 | لق اكتايفباةواج يفز 

بس | سايل عي
لاف يالا بذ ك

طعام. حاو اع
 ع "ليلا نأ 

ْ 

 00 د امان افا الطب سنتا



 مش ##ف9ض77سال7ا7 7979779777739 وو سم يي مس و موي م سس ب سس سس ب حج سسسج

 ظ رن نان 0
 فاو انك ولوقيان افندي ل ه]اق هرانل يتوب ورع

 بفعل, اكفذانانلف عال تل ءاقابقفئاروردل
 يول 1 كلاما :كعارختشا ا اقيد تتابع ما ظ

 | ةلعلاصاذأو ب
 . مقر رجا علنا حوف اةااف/ ريع اسال هلأ
 العلا ىاذتآومترّجْذ نعتز عأ ونس 2 ورق
 توزيع زارت رايه ةودف قمت خا
 ور وتنال "هل خااذااًمادمإ او قي لوي

 ايوا االول 01 اناورا| *ىع املا 10 ]

 007 ل ذا نووي عاري وَ يأ مينا
 الادمان ا
 1 ناكئيازر نكت درد اهتز لاجل اذا فاذا
 ظ 2 اي لج ذو ْ راق ردا عقلاني باللي

 دمحم ١ امانا اا عانت اهي نايزئيالغلاا



 سلا ب 1 ا ل 0

 بتلك رش عن يزعل ئه لولا فاوعل عاقل
 ] آو يغب قراهم ”اكعأبائاب دنا خد عين ]تت لاقق

 ظ ديرب فلات ايفسلأج هراوعال ءامالزبةخايايار انلإو تو يزبقي

 | خيي هدو حلل
 ظ ذي كف نزلا أد اتسق عسا لاع نا ءا دلل اق

 ظ اتالم ريت لقل لاير تباعا

 ظ
 ظ

ضابلاعلااتآ» وأ هلل تاتي زلاقرثبإو ايورسإب
 ةلوطيلو 

 كل فل للجادات
00 
1 | 
 2 وسو ميسا

يلو عيسولل اًوتفيبإب نوكن اهب لغم _بتالذ تلاع
 8 ك

 ظ "خاين خلاق دبر كلتش زماان لل اد انه



 ظ يلو ىلا ريا رف دل رتب ءانأنج فانا شغف
 ١ هالو نيل فادزسصاا قمزؤ لو 1
 باز دايم اب اكيولراتآد اغلا كتم اقلب ءاتنأا

 للغه دباس لمآ ايوا يضع 5١]
 .. ايفل لك كر لذ عيا قد.رؤلل بساط فرجا لا امج
 006 رس و ير بفح اكد
 انك زر نعل "ط وسالت معلا نديم ال

 ظ قو عارتسالا اورفَسلا هج اقي انباع سدز هن ورعبف ظ

 قولا ور نول ل دج ّ 7 6
 التيم كزباوقاؤ ازعل
 ا رينا ]اقر انت سيان دف 57 0
0 0 901 5 00 

 ظ امين لك ف صفو آو وى اتا "نقار رابع لوعاغي
 ناز ود ع ولم اصاؤم دافور قلم:
 كنّ ادخال ى د اقدام غرو اا تعمل



 لاقدجازعاد سارع زيد علاشل اناء تا تل وردإ م يقسأف

 تالاذاقئبايتبان ال إقااق لسجن مو وب اش رووا:

 اعنا داليا مرعي مالطا راش داع

 ١ لئفاغاوناعاجركراد راع غنا انهركيا كت عبد

 يه داس فراخ ةررع1لييتفر زميلي
 اسلم رقولسبتاا سئ ىلع

 لكميات اله هءاياكتادورراهتا داو ضال
 ظ هب: ىدابعلت شوا اع اجا عْضاَللا او ىصاوووت اذا ظ

 . كالوقيشا وار وإ فيل ]وقضاإ ولو قيفإ لح ]وقضت اوعي ةعصسامسا'

 نوذوعت شى .رماك اوقفت اًيحالعتآد ابلايلط شا نا هر هل

 يافا وقف لن ولوقين !ةابإعلوقيضراتلاب ع ولوقيف
 ظ أوي ةارول

/ 
١ 

| 
 يل هو 2 م اعلورلا بس ضل درع و 7 5 ١

 لوقا فذ هله مائتي ذر



 رولا
 ىرص

 ا هبي ميدابج راها عر نجاه قاما قاما
 ترهب ةزرال نما يتبك نايت هال يع

 مير وكيف هكا مولع سل زف نر دا مالو الع علت شنان 10

 َ فرو بون ةراذكد اعنا رعضيم ا - 5

 شيام وقف ايم تباط عراجاأ د 22+ ططاكيراغ موف كف تا ل
 نيلءوتكا لت لبق ةدؤعس از ةز ميسيلملا:
 يقع 11د كلا
 | امك وي كوتا قا ابغا رع رك ناو كنت لت
 ت1 ربرعاتناد إل: انقل هلل تنس

 عن اوال هر حلم مرتع ءافوعرعج ىذا
 ل فانبالاحارك عسانا ار قيل نعت لل ظ ' قلنا رفا اة الو تيل ور شصادح انجئارعجا ىزلا
 جوافلخملات هاياطلعمر ولا عاسوب دكرتعا لاا ءاعذ الا

 لوو: كاد لل بكام قسد ماكين

 - ةماةارزاجابلا كسب يدل ىلا سرنا نانو تاجيل

9 



 ردو عيضوب دان د العلاج تبجاك

 ظ 2 يضرب علل هلع فسامززع اول واقول د ااغأ انين وم
 لاقاكتمانالاكساءامقيرة دل ناس دعت طاع

 ظ طفرات ءاقفلو علاجي دقللا نلت يي

 ] فاينل ةنجتنا ءالكدعياتدفءاضسذاع شار فاننا

 . قي ا درع اهلية ديب _
 عا لرقم اطار هدد ءوتبل لانو لفل ول

 قير افانا ماظن ويقيم
 ىلا فاغت اف عيل ا ةيلعبلول نول فرو 4

 هك اعقب زدالاج هع ق لعل اع افوَرعل

 تعانق داس انوا اندم
 ةاقا سباق هيدر هعااعإاق ايل

 0 اوفر لسلسيأ راب رنا اة كيجانتوجعت داو -ىا اثبح ا مومو ءاإ

 ظ اينلفامعما هتبالاقج روق فلو قعسب دارك تاكد

 ١ كلب ارو ول لمس داس ع هفاو كيف



 هلت هرو الخ كراع رطل رتسأل ينل فرج عا تيا ربل لع دلع تبلور 0

 ! 0 كر ءانرعقبالاق قوبل خدت نر ريع

 ١ ملفا يرام رواباياولاقفارججو قونلا ولو رانل )
 نإتلا نوي هاكتسادرو د اوف انينأراولا تي رام ظ

 0 كلما اءتااق

 اسوا ورلثسا 01 ل م ظ
 0 م( لجان ٠ جاب رف ناماخا اع هبا

 اًهييعرفهتانمب كيل يقفا وفق اعبر وان عادل
 عاقب لام ومو ةكوريونالا هانا ايوا رائع امد |
 ضيف انور و :اكذانم ةذإت ملف نهار دل ماا

 هلو ةلزعلوقاه نقلت اذا اقلك ذ ويل زس
 كوخ انيتازءربر ويني داك هز ضف سل
 لسلك وف اهبل | نلوونو وصاخإعمن

 ١ "1 حبل[ ءايسا ناي رماخترتا حان مانإتنصفانص نا عدمت
 0 رتل كتان واهل | اهيتؤل انام اعتاد 1

 ظ 7 يقلق وبك تداول داس اعيباوان اطلس ع ا ترس احر ناقل



7 
 ظ بها دادان دانا, سدج هع

 فق ونا د ا
 ا ل
 ور اتا نفي عازف د عرأ اعييادان

 ناوي الا ءاَسعل بو ف ناصعب أو هر
 قراقع قلن ايل لخ_(ملااع با نغسل زم

 ظ ةكمجاب داَصل حق لولو اول الج ةالعللع
 وع وَقساَُيَو ىتآوم تةوبفق | توقد ةعلاعفاوعت وقول ل بخت وق قف ا

 5 . كيلر ينو للة قعوكعل كغ قيد ل تاز ال عضاذايب
 در 3 هدد ريب رس. دلل اج 51 حلاجيو

 لو قابع اعوان قابعو ربل اولاو كل يثلآ

 2 نابل اولا اىعرتعكللل ابل ظ

 ماع (قاقدر نأ نإ بو كلف اعلا اع م اوان 1/اءابقلا

 ١ ا يس سد
 300 1 موتادجاانراءسلإ اة سلمان جلاب لاجل يئخفلم 4 ظ ظ ْ



 0 ع فس

 0 ع ع ا ع

2 

 - جوج هيج دو حمم 2 2 دس سم روج ص مص حمس هم يمل م مح ل

 1 ١

 5 78 ذ50 : :

 هديل تدم تلم

 لا ءأجام ببساب اكتيزمعلا مايل ايلا تفل ٠

0 ْ 

 بلكي لقوم ووقيداعتد[عزئيبلو رايها تناكريزلقبلا ٠.٠١
 َُئ او جاتندج ]قاس (

 | تبباذإء لنك جلا راقت
 آ ان ةقاص يام اطالا للا عاتمومو اوي د لطااذاواياور تي ظ

 0 انبزاقفعجوبا فلا عاقنفملرزلابا قبلني دب
 ظ الع اساوباانراق تيارا لنا عزغاكلاة عنب دى ظ

 | ١ ةتاولص قلوس رعاكم نرازعؤ مب زنيعسرع ةياتعلا
 اها دلابسعيد :لكألا كاؤدابعل يلا تسال لاق

 "عبس وزب عا عر نتبع اهراقضترا 3 ا هدم 2 اان ل2 وج 5
 نما هوا الأ جب اذا | ياس ل وسد عجل اقيبزي نب ١

 ان غيل يلع بس تاز موتو ضب قاني هانم ءآج
 ادام ىد انبع ايل و نونوقيت جام مرو وال
 دانيودائيم ب يلقتو نووقيفزلو الاغا نورحباوناكن ل

 و يسع: سس جس

 عير انة سالف عج راس آلقدو



 بل ءواجلَع غلا اا ودينا ءاطتسل فيكس ماتم
 ' ٠ لاوس كج كلان ع در نبيل
 ةعالابراداقييسيؤ شيلد مع ومهياقلت
 طع اقف. رطعارستببا اق 2 اتق.رعرعس ى در ورنا ظ

 كيو عاوم عبرا اما تاو مودوأد ءاعدنناك| اعيد قف أرد اص ظ

 ذا .ز زب لية وعاداوتلاا تاه تاو ىاند : يني وو هاراص
 2 8 سم َِء : ا

 لاشين قو ويت ةامان ارب كويل[ وعا
 هلل ءابتل هع فيورةراجتو عال ةةد اعدك هرم ا 1 | هت 4 17777 5

 لاقثإف فاعلا: تاسعا نايفسإ ربت واعم رك درو مفا
 ميو وياتي ايا اا |جقلل يف البو اعلان انين مزح از

 ظ نار تلاف عيان ى دوغ فغا حوض وزو فاير سو |

 ظ العاطي اف اعنا لكننا نات اق ىر ولن ايفصرع ىدرد ا

 -ح ع

 2س ا م
 مسسسملسللا موت" ا



 00م
 ياء يلع جاو ناد تورس راكنب لاقت كلبع

 كرات مالهاوج زل خب سوا عاين يما رز يخ
 و نول ممل مايل زءريبكامرف نوبيغم اتجاة لاا هيلز

 درك ورز لظؤل عت مات جات نسبت نعنع ٌْ 5 3
 نفاع وحال لف ذكية الإ نيش اذغت سالي -

 را



 اانا نإ لامي راسل رسإرت
 واين افاينرلاباذدوامت مما باي زفالو_رغالو انشاد ذإب ظ

 اند اقل مك رخال اني خالو ها( اونيحأ د[

 هدوكبا اق اشكو ةنفال كورة اب كيل ظ

 "ا عت رايت نضل املا" نااوتطومهلصاوا ٠

 : نا ووتر 0

 ةنايئتل يدلل لقةليجير يسن“ ركام
 رن, نيلةالة بعرس هنا ”ايعا عينك أولا ادا

 امأف لع !ةابعو لالا زها ابعو ءاينبالاقابعو الك تابعو

 7 ةثلاعنواغنأو يق اقل لم اًعْوَناَويءءآَسالا تابع

 ل لكم رك نينا وقر انف ى تايلر قخ اقف يدار

 ظ . يرن دمرت فن ادق

 بلاعب ور طاحت ننموللداجر مل اع ادلضة والا و



 نس اوراتمااًداف نول يبايلوزاتساو خيل وق نعال ٌمضاوم

 ل اراقف اعلا اوزواججي ريح اشلا+ سوم اطل يأ رمانأجتىزلا لولا
 نإلكباءاواتغااب لانك هر وكسر ومغلاننرّنا نزل اع حدا ىلا

 اولاقف اعولخ ري لبانرل اذاوعىَآلا إل القط تبلل او
 المول لوا قفراانؤاتبعو يمر ساد وانقر سمى لاب
  نويلاعا بر ربات ىلإ ما وف راجح كاتي ول ضف ميم اقلاد

 قض ولأ ولحن 2 ءايسا يداي لغسل الرنج و
 عاول رض ةاذانلد متاع قلك فس ذ قلو ظ

 كال ارتمام نايدإل نضام اسلا تلي دلال ار ردفلعت تل ظ
 تاتو 2 ار دلة نضاولس ةئاسيتا عل السلع

 ناو مالا هز عباس متزبا رع ماكولل
 ةلاسماويتو رتب زلنا كادوا قا نور زد يجان» عبي يأذانس نرسل
 راقت وفم ناقاخو أ ق دب تاع ميل و بمال
 ١ 0-1 الار ككل عر وران ةودافلم كبي ايا

0 

 0 لل ب ل ا يي ب يي ميسو و مجسم سو سمسم جس صوسسسس صصص

 ثفصبو



 لح راكد وعبسين ا قف وعبسد تلعاوتف يوما“

 : قلل لهي راتخ اف اعتسا صودا صاعائنشا لع زل جرعر اتخذوا ناك هن هتوا اعادت
 كلن نص 2 ٠ اولا د نحمر اة هر

 يع يي تل
 ظ ليك مادد لالا اعملك ان رارصال كرة زب ريعبسم

 ريم طع كليب اعبر كيم لتر جدام

 ظ ةاكدإر غلف وتآدن اة يول يةءاعإ كاناف صا

 _ لافت داو ينل قاب تفعل مراد يافا كات
 ايس اا ل 3 1
 ظ 59 الولع زنة بع نزين زا ام راو راسو
 . يارب يتروقز كين دنت رع الع نياككوماول

 يرام نإ[ سانعبتكناتاكون اهم لولا اهيجار 0. يا
 . قايتندو رجالا هاند فرّبتو ب ودقآو قوجر ملل نيه
 ظ نينا كاعاذلا لاين شلالات عيرتغا لاق قام اخت
 . فانلافترا_راعااج يت ناذاثل لع يف_رالعا ى ذل زوظتتف

 ظ
 ظ

 كنانة دةوعئللت تت ادنإ



 00 ضف ايتن ا ظ

 ذآ دوال اعف وا وجو .ءانارججل زيت كلف عاف تع

 اوشتلاو ماا ئ فصول متر قاخاكت ان ]اقص تيرساهيرباّنع
 كهيركى هد هاوٍصاولتبااذأو اوم يا ذآ اوزيؤكتسا اًواسااًداو

 موجز عاش هداج 3 يس يرو

 كايا ناهس يفدارع داي سيما سيات
 فاقت ز ملون يانا ذدادلعا اي نلصاََف
 يل از وآ لالا عؤلرةفلرعضل ل كر فل»
 دلت اذار ىماب ]تل جقفارمل قا لبق

 مافي سيقام ويرصلاب لتتبع ررغاملا
 الرو توله لعن ر بالك تتساقو رج
 مخدر هامات ايون افا لالع
 كيرا نانا ايفل لل قر كيلو لاكروهَوَقلا

 ميا رآِقك د اقلوبااني جا قن اضن لك
 لات زناكم ءدداننآانباهصانحب انة وكرر ضار



 ٠6س |

 . نياكئ لفي امم لق رضي عربا زاقددادغ لوقا 0|

 :انأإ بسر ليتات ادلم بأوامر سا امسيب
 لأنتيبرء اه يطت هيبعض لتي ل بس يبل
 20000 اكتب ليل نالأد عر نص انآ سلا

 ظ ظ انلايقمو عطفا ابساعر عزبلحا عاصء اضل فت ذا نا

 ظ ظ ةراطص ان رم اصخلا روبل تنصما تلكم ككاو لك

 ظ ظ لوزن لتكن يارا أبابا قير راش مج لاق

 ٠ رع ضاعن آغا انا تباثزع خيول نياانتدح 7

 ظ ظ عسر ازبا دعت ابعل ران افلا ظ تحادد توتا زيت ظ
 ظ ظ موس كبي اجى ند تابعا بدحآ دى ريعمل بلط وازع ْ
 امي ظ ٠

 تفوق نعمل لتلبي فعل فالك
 200011 1111 ظ

 وانا ايها ربل فز ع يفاصاك تكف
 قئورد ب لم 6 كلبا َناَفَربلا يلق عاب و

 6 دس رش + قت 7

 لل سس سل نهم كفي ميسي ةعيمم -
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 قفار هزفط رب فاو بلادي ظج نايهسولق
 ا لاتدمعبهببحإؤلا ]اقف اناا نعم عاج رجا ظ

 | لآزم ؤاوغبلم ابعلَق را طبولو اختلف علب نقش

 تكرر اورساقتو اول رءاسكق ززدازاول

 زين علاجا رفضا ]بسلا بيس اسفل اوت ا
 ' اوواف[ضراوضا وفل د حباب لفشل غرك تضفي نود قع ْ 1
 هاا نكسب لع دردرب انلا اع ًاايع اولد قل وم ظ

 فلذة ةيوزلاو تو باور ]ي للتصاميم ٠
 ءاكذت تلت خآة زم تاب ارينا يزف وعلا آنا حل بخ
 كآاابلررا روب ق نعمات -ىعيقفلا اة وزغلات قفز
 ويلز باج:».:باماخفا ذاق قتلت لاننا لاقؤرو وون: «قظراسو تو مسبع فق متل زل
 هبا طل باد ناسا ا فاكدن عزا ير لاقتا

 رايق مداتفا مايا ومية رك نود ةقيمتل ف
 | عم عااد عرضي تجعلك ليش

 ل
 لاقّشا نمد



 هويدي عدم ْ

 اننا انكي رعر شقالا/: بسلك( غنت اذيب يلعن فرع
 9 هعواوا ]امل جس است اء لسنا باح حولص قلوب ناك

 قيل و هوس اكول

 وصفا ئنا اكنأو ب كيذاميعيل كليبات ميدبا ظ

 1 م بصو انا عدغتسا لف اعوبم كاذاء مجاب ظ

 لكواكتماةًاقح 1 التلي كيمو ايد

 نع زكام انلالعد رتل غافل غر /ايعلايا_فدخ

 دكز#|ةيفلعأ عع "قوتلال يو قادقلاتقب از

 نقيض سنان ةنليا يع نتن لسن لاقت
 تعيش 0 "وامهات جاع انن هللا اجا ن١ نيا

 6 اتريلع رخو ص و2 ولع اوسايدبلا هيمو اا

 لا زيب سعت دايز ةعصقوانقوفضعبتد انت نبع لع
 كلراونزافامرماقف عوام, عاوسلهْفانسءراج

 ل اير: نيالا عباعنخآ؟ الجفر اح قتيلا فخ علم

 "رتاج ىحجلت وو



 م مح تع حما وسل ١ ماسلا ااا... اا سا واتسص حس م يب م د ممسسل ع ما هعمل مع سس ع ل مم مي مدل مصمم جامل مع

ٌْ 
 ظ
0 
ٌْ 
 ١

 ظ

 ظ
1 

 ظ
ْ 
0 
 أ
ْ 
 ا

 077711111 ااا |1[|]1[]1]1 ]|]1]1]|]|]ز]|]ذ]ذ]|]ز]ذز|]|] ]| ]زوز ذا

 ولالا مفي و .ر يروم مقا والعاف ييجررباج اند آان وم
 هي وياد امور اد قاد نال تاو ًياعطاجيدإ ارسال اكو

 ةاارأ]د عبو طتحاوقلظاإ ]اقرب هو ءا جاوسرتفماتآق

 ونار عبتواكاعطابدعباقتمأف ادت بشي رعت اورد

 كو دق هللا بلكيانكب نكرسيلاو ليال هس لراقف
 اليل ون وجب اق را لااا آووس علك

 ا 7 عج بيسو بكي 7 >1 خان حنو 1 هيررسب . ةراوند اق قوسو لواع زاَقورحاق اطلس ايل رست

 ظ . لاطفال رسامه ساو اموال ضعيلا قو قالجبيبم

 رفاقي مايل متبل
 ليكي هد بنمو رت ةلاماق ل 5 ومالا س اك
 لإ ل! هكقفاداعلو دعما ليف لاةينإبتم

 ٠ ةقتاراطض اق مقيم دخول هتان هدقخ

 بكا آب اب الن صعلا انادي بم ا

 لقوا اير ع ركزت ل ذيل يقل ا ءاللزم 70 ظ

 دفء بعل ومباراة زسي ويصاب اني كا زجت رانج
 ني



 لاقوربافربتل تاك دعا منع لاوس قلوس نلف

 لاق :اوجتنتيضانبل افك برت ن عا ماقأنب يراقب
 اعل ةجدابألا اهيل نزل قي اق تاطجلا/سإنجزعانَ
 .اتالقررازوتفي داغر ةعتمت يبتفلا 7 بالكاد ذل
 ظ اق نولي ءأينالا شوه ةكعل ذكر وو ةاقام الدال

 نا افك علا انعام نمير خآ
 ظ نالايؤاداصاذاة افلا ل يغب نانا بز ماناو ولا

 هلل مولد مف اينلبادلغتأ ااولتاذاء علا ورنغلالنجج

1 
 ا

 ظ ”هرغللاو بذاك لن ميقناناسلابل5ا يجب ربرأللا تا ]اصنح 3

1 
/ 

ْ 

  ثللباتلا كلا ذاء لعبة رمان م كو نانا
0 

 1 . اعتني دلنلاويل وزنا رتوآ و وثرميامائلق نال ا ظ | 2و أذ 3 د 2 تلا
 0 ظ كاع ةاضورانيا ءاعاتلا جد هلال تاو ل تشن



  تاتقوتلارصا قزالاوظنتا قرا نايفس اة هانقوس قف لف هتياب لقتل نقي اها
 ءاينغالا ناموا قيد كنايقجا هب نامت ]
 قولوا يهمك يرعى هدد اولاد او قاوسالا أت
 ياتو احراجتو ساق ديور أك اونا قوما عاياقف

 ناك ع زيسار الكسل مل_لطااق ثا ةسابجربا ندرانلا

 علمناو قت بر »نق ثين ميلا عاري سنع

 امن عاصم عيازع ثقات نأ ل اطعزجع 2012 ميل ةدانلسوبان يشل الج زما وجر دانجد ”ى(هاه ع ل 8 7
 ١ ظ ْ درر سبام يعفي عر هاتفاامبمرميتو هالبا
 ني[ :ايانإ ريزضاامقفانلا ديسك رام ليكمل

 لاذ زونخ عاطل قزإلا اهم نب. وجة داكتاجول م
 كرت يلا ةتبيرتر وجل رم هولا زانسآ ءاقتلا صاتفمد كت

 لاك ل

 ده حك ييدجتي ف نيمح ويح . :



 نيرو ىدر هراثلا ف ناد ييب- ءأرلا فايز الكل هرم

 ظ | قرون الاقإ انأرسانلا (ءاراقثا اوس نعسإر كن يرباج

 ظ ١ اودو_ررَطلءاولجأو او دقتاد تزل اعطت افق نركس

 ظ 10 رة طك د بياع ركقاحام

 1 اًجبسلا حر داكتانقزا ميتا اة كو قلوب
 ظ النملة بسلا ةلاوجالوقم عع

 ةاحاقزل يمىرغز»و قاف قمم + بسلا | جاز بصجد

 (ديليعيا ىرريالد اعلا نم قزلا د يستسعلسةبسك :

 - لم "انا قيصإلابا اكاكرقش |ريبنزكىد ه.ىاسقف انضر

3 

 لقبا اراوتنب ترام انس ركنا الليوبا ناو لل يئاعل

 لاق نإك 0 ناقل شبير هللا

 1 0 لزج ل نيل 1



 ظ زيي القفا ةرساوؤلا عر وؤغ دير
 شوارع اف راما يلع سين اوقاف اعل نم
 كاوا ربازصاولاقف كيلو امن حسبان ياي لاناف أت
 لع نط اكتم ّنأ لي هتعمل | اقفل

31 
 ةراطايو نما 2

 ٍإ

 ظ

 ظ
 ظ
 ظ

 افلا غيآلد ره كلازمال كتارا فمك بال نامل ءآينا ظ
 هنيطقاإاةاذلاه ب للرجال ول اصاو ويا كاذاثلا اذ

 مك يعنلا دا عل درك هب و ويالو لاي عل ئنلافافعسا ٠ ظ

 كوابل اككسازاقُي را قرد رق ميال كمال د ةقشعد ظ

 . 6 ياك قريتنا نملعبس لافتا ول قلع 0
 ليلا ريو ناطنكراتل واف عالة كل يمزج ظ

 ظ نايخآل كدا وبن دةقفن قانعام قرصا رع دارج مع
 آول تي تر ص اعف اص بيسل 2 ب .ر عاطل ع 7 :

 هيف دلال ا هااناالتقب ىدتن وبس ظ ]

| 

 0 6 تديلاعاداتآذ ل طازناكلا رم لرب

 1 اد /يلعت ذايييط كوكا داع اداريا اك 1! قزغص



8 ١ 
 " مك 1 مم 4 1

 كلو سف هوي هيلو |
اد امو ”هرآينئلالوطا ني نقل ايدو نرلاج

 ظ : ف

 ظ

 لانيناخال لت بيلا بلك قا رئش علوي مزمل
 1 مت قدضلرباتإإ ]اق ناكل اقتتنا قات رع هدوم عب

 صم اعلطلاماعطا |ضنابس اقفل ايا
 ليرات ]اق قبب ا هلا ء انج عئذقمل هيلا وبايقفلا 4

 دانك تعم وؤلوباان]اق عداورإنيواطباسءباانرآق

 امسيسوي هوي
 تبمصاوولسلاتعااذئ سيفي اب راف هتشوانفحا

 ظ اناس اكد اصول غصن غباداياطلعب نلف قمل بلك

 ظ ظ مهل ختوعضافانرنأو إال وجق_ اعطإب طم نر

 ظ . نولَصو متايامدآ اطل اعطابأل ريلطتيعإب ناجل قي

 | 000000 قورنت
 00 ظ اقف اه .راللط و اهات نركب ضازعلارع او نع

 00 كي دلما يق يطع انسلت نواب برجل عت



 اولا 3 0

09 

 ا 1
3 1 ١ 

  1كا

 2 7 سيلا ْ
 هو ريف نسم 5 9 0 ا

 00 ا ل ا ا

 1 سرر وع يجن دعيان ]قر داف نيوغانتح
 ١ ةنفنا لومة تع لاتوازل عرتم نقى قل

 اناا ايل ةليلوموتئاج فين ياك يل" رويس , لا.
 0 و سوو ا 0

6 

 قراست
1 

 هاهو .رسيرءاواو عيبا بجو جبر اعل ونماذان اكدت 5 ظ
 هنا ةلزاومد نجومنا ميسر لاس ْ

 ايتو ماتت اووتج اق ةنلله سانا ريغكا لق 1

 اقدام ةلمبا بويبشكا
 ورتب

 ايري ربا نكس وتعاف انة م هلل زارت بص لنمن 6 و رمال

 او ارو 2و قار يأ ساق ابا تشياعنأ ع

 م ءدئاعد نبك زر وب نما رب ءاطكوةردراعالظ ك2ت* 1

 احم ظ ظ ب



 اعملي افنعور روبات وسبل وسي وبس قلب
 لكم ريشأ و ؤ.رناو قر وسورأو الا. وب فيجول بجرب ذاعتو

 سارت: اتالم كلغ ما قرضا ن والات قضدقل
 نايل, لانا اءاعتس لنحو جذل
 لاصضاضالاء نوجا عناب ل اقف هل انيع بق موغلا لع

 ظ .اونلعدج موقف افلا كدت ناب ةعاف و :لَبااَوأ ظ

 ظ مقتل الض رز فلسا ف حنس حركت عبدا نوع سل |

 ظ نقتل اولي ارلأال ولو ابل وزرعلا ارغنمألا رزان اي كتاو عني

 لة ةلكاسم عيفر كيت فما ل تقر ارع :

[ 
 م اتا عجآلا انتر 0

 ظ تاو يبازعؤ رع قدر

 ةلانآندم اضالا ناعم برشوبن كرب نعي نجاابعا

  ةحصاتكسفكامهذاءقلر سيلفا اوم

 ا ١

 ا

 ا
 أ
1 



0 

 ولو الاقتاو سل زع ف ةرعيا عى د. عرلتلالعوتلب |
 ا نةنالاة توصيل عزو بلت رو قلبو لقع تورم ظ

 ةعتءزلوهباتآد اةرضاكسارزالؤ دخان 92

 لل إإهياكر وإني تاقالتّوإإ قبل نياكي
 000 كيا 5 مسرع م د 1

 . ةكلر باعوا هذآ اكل اق زي]جرفاعير سعر و ك»
 ب هر كوم ه٠( ع 1 ل

 وبان لقرب ذاب كهل ]3غ اهب تلج ويح ولص زال هر
 . يولع ناذت اق ة تاو از ؤدنب نرراج “ رب الا "ل

 . لاقورتيامابر وبك قر بتي انلض زنا مسفنا
 . فتيلاكجو يدا هلأ يبا بعام يدي ايضا ل جأظفاذا
 ظ اعمل ايا الواقي رح اصاخ بج زل اما آيا خلل

 ١ مقصدا ءلاتلدر لجرمألاوطيالناذ ثلا :ةلافز اعل عويط»
 | كانانلو عنصرا ةازتيلاع بجولات ءودصلسق#

 56 5و جوني ل نود تلال يلق ايوب

 لت نؤكق ووق يرد قطعوا دكا
- 

 عل
 معا



11 

 امارات سوي نوصل ابنة زجر غانا قرنفل انس
 يللا رجا يع ةااقتا عسل. نفح ىو غناو

 زل نوطرلقتاف قزرنرالالا وااو ق زر تو تاي غن آق غل
 اينما امر تيولالا اوراق نجا اطلاع ةلرلالا اونا راغص

 ين وصلبا اقف جراج اق ضرر خاب جاناينعتأو

 00١ ريل وعرفان رضإرعاشم اركب اخ
 "كلب بلطأل هاو اقنع وز يعع لة فتي روصلب
 تتر قو ابنائي شتا عزا قولس قا ست
 قرا بريال مو اوألانع 9 :قدالآتعاحتتلا 0002

 انباع ابوهتج طة اود غو
 تطال اختدانعامد وكنا بلان يبكي نع
 لايران فلمن قئلققا وسو قرارات »»



ٍ 
 6 اكاد ١ النك ويك امتد قلاع
 ١ ةئاميسنبةلقممددلا ةرمانلاى را ذاع نقلوا ناي 0

 ظ ماما سف امنت رت راينا كلف تلى وقاتل قالي

  زداقالد غلب ءاولاقدا ل يل زعلت تا بد
 ظ ل لل لنور عزل ديت زب لهنا
 ظ 00 اعوااشل ا ]اق ءابماق يسارع

 ا 0 تال زاا ببنات

 فقيل يا ماقماييز اجل ئاحبي نال والا ةولظجيك»
 قش اعف صاب قيمز إو يسال ءامأص ا افلام
 ابق روني تافداةهعب رايد اراقب ين كتف
 هع اوبل ماقام 9 قسوم تيل مش اتق ظ

 ازا اوبال سلول زك منعت اسيلصلا
 تأ يع 2 ونصاتف علا العا
 عاطل 2 غنا ءانورا ريوس قاءقك

 كقنبف او 5 اير ولك وكل قي تت نلوم

 زعبل ٠



 كاكا اا قفاز دبد/طسانيولجنآم ردا انزع »

 ”٠ نر بليد الذات ة ياسا نوهؤتي

 تاكو لولا ناد قبو اكس ظورانمآن ولكن اذا,

 كفو قر قصصا كلر هاذا ابلورلّطلا | :ءقميل اكول

 1 العصا امرلما ريو ةاكورغملااعاو
0 27 

 ظ تلد ناطيلاو دبة إف انامل لف» الانا د نع

 . داهْض اعد لْوَعَد ساكو غاف فاذا ا نلوم عاقل دع

 رد كايا هايف ار امنت لاا نجا اقل

 . لقانون لقَةلْوََع 2 اطلاع عم

 تالف لكس هت ةهصر لل ع ]كروم

 . نورعالعلن روت قش قيقا قالا ةنتف ينيج دو

 امد قلة فظن سانت هكا نايل اج
 لوب اعايقنر ل الان يضف اور ند قاع رءاؤ ا

 ابلة آ يظر ةزر ناني | يسب صامتا

 0 اما دلاقف ءاينلايرالا رص ايل دارو ولو ل ىو رقي

 037:7: م

 2 مسح م سس مسام

 6 ةدشسسسسلل

ْ 

 ا
 ١

ْ 
] 

 ا

 !إ

 ا
 ا



 يما يف ويح د

 اس يي جموس 5 نا ا ٍ كم 1
 مرجعا م 2 5 52

 1 : هت

 0 ا ا ع ا ينل ا 0

 - : ح : ياس + موتك و ةؤط دج .

 يو سمس

05 

 امو قش اَضاصْؤل معآ ايعلاب ساعت كرتإلا ىذا تحوم
 رسول اغا اك خاوت تر ظن آن نانلاتاوزاقذ تلا اف ىف
 تيان ريضااع اقف ديك إن نأ دبوضارتمر نفل يف
 د داما قدك زلم ل اجميقام كيلر ل سب ءاتخشتجاف لو لصاسانا عتق اعل
 الاف هداه قيسلاقف اما قاكحي غر لم

 ررطنولا_ ري يآ ءابيجرر اشار جوف تظن ةفلاثل اما عإأق ٠
 "لت اكحااز: الة ى ساند ات تاع يبصس ف خبيب

 هيلا

 جاييرعيمطقانااءالودأفو وولد لاذ اكتسا عاطل و
 إل نوقف ايم اتساعا
 تيوس رز طدءتو ا.د لتدمير اشارك تيجو «حظاناف

 ايه لرلتقف و اقتائالب ]راوية اتيت طلو ف يدع
 ةنافيجر لب تا 5 هوب ودم هلال 8

 وص 00 3 َ بنما

 بوسكو هاب دع وسو تيا ع حت هيجي ند يور د 7 «-بهم و حا



 اهيبسلغتس اولاد يآ اعلم تيلي انيس ٠

 غ1 1 1 1 1 25 35

 اوف
 ,| .اًياطن اا تخوف ظذاف ماسلا اة لاق رمان لافت ىف

 زل وليل تدعتساف يح فداه -هل هلآ
 كاسوناب تلقا سمانا قفف انت يطا ذماجف عفا
 انني للقف لكيلا جءاهآ البارين لبر اند
 رايلوالا فص قطن عب انو زكوتو اياهعاإب اق ا(لقعادا سالع كو

 ل5: ولو خرق الأ فيو قرأ اضيع

 ضبا نيآزر اهل عدن (ساناطر قاتلا
 0 نسا نر افلصا رمان يوتا مارال
 تافوأتنمالوكت قا ةدائيرنع يآ نزعت داتا انا
 اد دعا م يح ع 0 7 3

 م فامع تسب كل اسوقافةيافلز عاليا اراي(قنساان

 الداعي قنايرقبالايناخ ضن رغتستالد الذ نراك نيل
 نيل, ازءاقلر اسرار عا خلاق بلا ابار سكس



 غ1 اللا ا دوش نر هو عاج تطاصنلا

 ظ ا الدعايات لونك بط ااناكب طاف ختردارحتتا
 ل هيا ق رش اوبف نقيا للعقل بو نقيل ب و

 0 لاقيدايندلا نحب ابل عيميتلا قرشا ثا 1

 اوبن[ واعز عل ب اهإ_ بالي ؤ ذاشلا# القا يضيع قزلاف

 امال ركنا ال قش اا/ؤاياخ نوكة ياونلا ع

 ناو انيصيلا اقف مدام را جارمن مانعة عيا ألق نمت ظ
 لقتولسل يصب نك اغيب تي ناعرباثآع باخ ظ

 .لعاؤا] لفت ايت راغ اإل اب_رانسدانلق إل اقامأ
 . كايت يكاوأ او زضا الاطعارلبالاتلتضاللصا ناو اعلا
 صام يل رج * زوالا نولي تاف]اقءاهنلا عار
 هْسالْخاِسرَ ءاهبذاق,ررو يح ع داي دالك ل كد قدألا ظ

 تف: ةرل د للاوراق فلا ]اق عرولا باب ققيلاقو دقني ظ

 صون اقفس بن يااهل فلس
 احصأر لجلال از هقب طب رباع اكاقذ ذاتةركع نع

 فة د وكف مف باف ٌا قصصاً
 ايار



 روحا ااا قزعب رايات هدا نرجانب لان عيدا اوح
 ا ابعد ناجح يرتب يزول نقم
 | اهوَلا ص مقتل قص نا سايت الازمة وضخ

 ف سوت ةاراقذةنقو 5-7
 !ةلاقد نقلب ظن سيال

 لييبا نسلق اادععاسا نأ ربا نتا نام

 لقا + سيلا تول هدي اضن ناةمانسافب
 . ةطقواووتت افرع اداوفلحاظتئادآآد اهنا ةتَمآَوا
 نا ئلن“ يتجاوب وذ ذا لاا
 سابا بيرك يعن زرفاامتا قياسيا ق تولي
 تلا ناذغازئبرقزر اج عقاورانلز دان جكتعد انآ

 نيلنمأن فاو حروق عسل تابت ةعزمايعرإ نضل

 . ةقاقئل ابك رة يتلو ة.رينعل و ءايإل ايلول
 ] نقبل هوان يو ريل لقد نيل للمركز ريل

 ظ | كدي ملفنا الانماط ست نانكاق د

| 

0 

١ 
/ 

 ظ



١ 

| 

 ا
1 
 ا
 ا
1 

1 
 ا
1 

 بع دعس ج ا مم عسا بعد وح سس 1

 تميم 20 نص 3

1 
| 
1 
| 

 ظ

 ظ
 ظ
 ظ

 ظ 6

 د لقال ابر ازك ب هدنع رم اةبقاع اهيل
 ظ ظ تاكد ءاث ل كاك ارزجىدددار قصتي ردلف_ولا ادع صا هاجر

  مظةاتل تبتكر نق [قراعتسافؤقر كف تي شبلي

 0 ءقاممق واب الز قمح ايسلو وتمنت

 ظ لفل از: بارا م بعامل اء كك تعي لام 1
 ادار وسد يو حبق لا جاحْ ورق ميل ون ..ةرل اكان ونص اصب + اال
 2 ميال سيب ويطلع أر اذار اخ ظ
 مافى رلا ب 1 رو ول[ فتسا و وليفي

 سو الاس هيف تامانضؤزبا ريتال دايم
 وعزتي هادو دنا اتانس

 ا املا جوز ار قلادة تال ظ
 ان 00 00 و اح
 4 را اجل باف انلزييكرلعياس اة ام

 ليو سولاو# هامان
 تريشاذاد

 بس يس ل -

 بس 5 ١



7 

1 
1 
1 

1 

/ 

 ا
| 

 ١
 ا
 ا

11 

 ١

 ان محم الا لكم يف تيفاذاو ْ

 ةاجللا اجار ومالا_راع ةولاف كل وربك ضال خيول اللد رجح

 ما سا وسر وجو دوخه ناتو تقفز ملا اهل رانلازع

 لإ / عقارا ادركت 211 اولي ترةيلسملاقّدل

 ] اللام !ةلل اج ننرف يل دونما عولاددع يضل ف
 اكليل ءمزعسانتجالات لإ حإمم

 راننرار كرم ماوملو تالا رلتل دعبتا

 9 رواة ولامع 0 ويا ةبااررها ورع ب نتجال انا

 ِِ العابر ماتين زن اختتم الباف ادت 7

 ا اجلداوقصاخىأ اول عاف ةاذاو (عيلوقل اسنلا قرص سنو

 قي هيل ديلا اعتلوقا فني جرالإكف ناعمة

 . وتقل ماو ا ضف اذ يلا »اختل مقل طابا فني الو قلاغرلا
 هلعلا_نل_للبال نبا رماثلو عال الملا زع ميس

 انفاس اولصأ لع فال ستاد يك تا لا رك
 الأطول واصل. هات ا عفا ملاص جعل

/ 



 فيل فليم هني كا لظف راف م, اوت حرشسفمبا

 ظ بيبا: يال امهَتس ا ءاروناَد اجبار عاب لا
 ريتال عفاقاربا اساس[ تال نإ ىطتلمإا انج خا ظؤلا
 قِك# رتي اكون تافاتبا ارم لكك زعابا تأويل لقتل افالم اء [سعاع[ياقل ل تياكتتاقافصلع

 لاذ لذا د ال وا يف فذ داعم ل ضضعت»
 رفح عز يذ ف لاعرو حول”: عار جلت دليل ند
 نانزيروكب تابت خول دلل نص ماراح نوأفأ عض

١ 

 رمزي ايلا ةارتتءتلاظ مللت ا
 تعول فواقدجوونب لنيل ناو لقال بردان زيزي راد ناف 1 تا اهلا زج اتا ضر رك دزد

 . قزلللورزاكاعر ا لاوكوت زلت لت صك

 ” ..دبزمااتونولف منا طا مضإئول
1 | 



 ة0ع]ةفليسزمسق رو غين اهلل قر تاير
 لاق باو مائت احا ليفان رع هارب
 . لاغلب جرافت/نيسند الاعمال بلعالاةجاتداف

 ظ لع رام ائنبِب كدتااد دلتا ا وسودها_- لقد ابعالعرل

 ' م 0777:77:70:



 8 1 1 نيتي انين

 البز نر ودل افي يود 0 مي
 ,رائلا 0-0

 وكيل ظنا زل سعا ا ققايحا مة ءايصا توما ل لاقن

 / الا لهل هرظانلا از عالاقل“

 موس دان او عزو ب مدي ول اناد مولانا ن نيانابآل
 لةتفارجاملا قلو تربط عازف ظل كَ
 نلمس ااقءاطع-نربانلر ازرع اى وس اغلا

 لاف ةايطوعلبت زوروا ةر لا ةقلو
 يو واتا“ ا
 نيكراع ابل علا 2 الزر طيب ف قرر ةجاطالا»
 0 6 ]را ريد يبقوا
 تاغ وهنا ابا ربع يلا دز 6 ياام لب ابتدا

 ةهنلاعاف داود رازرهزع يد صخب اسس

 ٠ 3 رم ويانا« غرم اقيتلم

 هي



 ماا بيني زاتس اعتدال باج جا اق سازوتاب ظ

 ادق مزعل وقوم ةرانلط '

 نير, تهدد (السالا كي اَيَوَو سْنِيَنا اتا زم وسل جافا ءالثأ ب جتا

 انغمالاة.ةذامواهنقانامانتارعقلل سبايس لق اق نروح

 اتينا وساي تلقالق ليج ماك تهز وآ كير وع

 كابن رسل عب ا ةورتصوتس احا حتا راف ولصاة انا خان عبر

 ظ مارت نافابذ 242 :اماتلالإب مافي للغ لفل

 شالا اخ يلوا مواز كلب
 ىو كس تليق لقت فلا مايا يخادغةءازجتس
 ف نوال ناد( ل و او ارد

 فقر بمن تملل بشماال كفر ايربر صنم(
 . توران لغويا 2 داقز طنا :هيبسيوتلدب
 هاج ف واسرخا الوصل 6 بولت بأ يملس
 بطب روما باكير يع ةلزونعت لسة كذوش وم ,ٌنروك حقل

 طل هلا قج ناك د را ل انو نعل الام ادع

 دج صحم سم حب 1 ممل د صل تمم رو ل يجي بج يييسسلا

1:1[ 01122222 

 2 42 نلعب روز



 /نوزت ميال رقعان ع ملا نام عرعر يح

 ظ والات زجة عسي ل

 0 00 تك 7 انلانو نما أٍءوبل خام اماخو
 ذاف وشو تاز فسم قون :او صا يفاعل طنا رعو

 تلاعب ( ققلةمشا او 1 | لالا

 انتقم جوايا »ام يغاننحدقزةيسلزا و وفل
 بيبربابإ ديور عت مز ر اير معاها قز شيوعا
 هاروت اكزك سن ااكتدتااوقبرلاق وتسرع

 ناد و اكد ارم اعلم ارد تن اكمراق هاوحد رت ئ
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 ١ نتعضاف نإ لتس < سنيقف ربك ن وعاجل ون لاب نإ
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 لاف داخذفإ لقارة هارت باستا وئافلا السقا ل وكيع

 77 بر لس مةيلاب لوي ول مال وهز تعم كيد
 أول ناكزسص لا قبولا: دتفر لم هته حامت
 ردت اتولةلوأةاقفرر نقف: قدانساب عدبانئدع لق
 نت ويام وزال هبل من ةمهقلع باتا كتم اكبال سغ

 نول ّاوضراب.للرّلا,توصاّيفار بألا ه.هآلإ) 1 حس لاق

 تريبل اول اد ونيس ءاوضرل بتل
 كلبزققاواك نيكة و ياياقفول قالا جءاج لاقرب
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 2 مارا ثعنمؤ تلا ةاضفا طة لنزع ا
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 نيناولسامالللء رو نوليل ىزلاءايلوم نضل ءاجو لا طاب لاق
 انادآد نبال طار نول لو ضمإع و ىلا اغلا قت ةنبج
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 - تم ةلزرض د نيل ازعاوز لاير العلا تأ اء عغاجتسات
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 نوليد 5 سوي تيا ةذلازباّضا ام ث فعال اتا

 8 ةلمرطغاو ليل صوتا اهلي تاعك عب كت وقف
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 داو >... (ققرلدا» :يالراتلاع هارت ءالاطسدتا
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 هن ذاب اقص وم ئرَبقْل نَدأف الجت مز ئاقمل] ساب
 اماما تكول ريا -اويآهليتالاقن لو “

 ءاعلاق كرا رعاطجو هر د قطا ظعتا جونا زمالك
 ارضعقال اق الاعوام هساي اقف وصل وسال
 تاكلجتراف ناضررمسأل 'نذابآلا مو ومال تقلظإع ناكل

 هللا و نقل ليا !رتتعلتجنافتذابآلا عقال داريلعرز ولو لرجال

 تللئتاءز اتابعك اانإ مرآ ققاتقرر عجتةع باتل
 ةطاؤا ]قع هد ترس ذاوجدن جرت ارتولصز عفا <
 لقضريزاصي منتو يتدحولص ايلول نقاب: بنمو
 اكس ارطعستورارجوزل عت ماو زا لاقي د تينامعنص

 بطيز يول بد تبلض ف ]اق



 نينو ةلدصا لق ستلاس لقاقؤنت 0

 0 2182 ناعما رماخلا اهي
 0 موب نو .ظفحدا يلع

 . 07 ننس ارح ف كو .راعف رعت اف نم

 | ال قابوس كم

 50100 ابرق لذ يبا

 بانج ربا( تنمجراق لعا حالتي: حا لاقت
 رابالااب و انت بسجلوان اق اواي

 ظ كقول ةراد زعل معا ين

 تع علة اتباع عل اأو ياسو

 ريال نكات داكرف بداري شبا لاق دع

 وت

 لطفل نعام ديرما ارا

5 

 ا

 000 ع وبا

 000 يورلا اع ءلا وج بس هج

 | دس اييرءاطةرعاإل ين رابآ عيل ربع ليس ظ



 "دبا فات ضم اذ حف امس وولي زبور وكلوا كورا ا ظ

 ٠ دم هيب رمح دن املا

 . حسو همس ةظطهفس- 0ص ا

 مازءاببزبن دانأ ربه ذييرتساهتاابلداقوتطاينمزواَجاَخا

 دامقانا علال: ظ فاقول ز يسيرا ناضامتا ذأ

 وموته قت م رس دنت هبال, قأبانتح

 كوتا نيا كيل نايت اة قاقلا

 عام اوبن: 6 كأحترلأةنامإ
 ةوءافافتسإ د يزقتحاعي وتلا مابين: يش #خ

 اي كابل اتي رمال ذلة وغرب وض ها توصم
 تبادل انافراكر ارعليانل لاك مك ”َقاَصو ونمو ىجازمابلدي

 تلات رع نما اياد أنا زم ال

 ايي ذ تم قواابريضاءرم اق 000 ا
 ذاع قهِلعءاءاطتد ل 7

53 

 2 غااقف تعج سماع اتجوز نع ءى عسل اطتجو هز .رج_الو الا

 وى .

١ 



 لقفلتخابطو زاب مك ارسال ىرول اتا ال برغل

 ظ هيو هرو ه0 نار 9

 'اتااييقفتهيوالع وقم 2 بة بساعال اقف عيب
 . يارا تاو يح ءليعاعتققتو روج طعتقفتو
 كفوا يدور امل طع طقلانيدو جيس قفنتراَنيوزباند
 8 كك عفت ال ابا ارظعاف_/ععق ين ةهتيراتيدو نكد

 12 ول كدرمانلا وابو ارصالا تاب اًكترت علا

 قاب اناني الا ظرابحع ىرقهتل ثيل ايفل راق ظ

 1 بي لد نءاطع ن كيسا وا رع زئيوس اج ]لقمان
 ١ كطرف ا :راداضالا

 نع لنا كنسي نويل اننااق عج هلة ضاب
 طباخ تاداو وريال 1 القول دارس 2

 تلاع ةقطقل اىواتامب و زوادرجل

 ناوية ءاعبماسما

79 

 ظ ظ ان أ ءاس ولا اضم ىبازمد.بجوبازع رغيف نايقتلب

 - سو - ب... سل >دشوسال



 ضلع بنار بوجع يطب رعي الأ كوايفسرعا
 امير نوران يلو ضياء بياوسرقراك

 مف ثا ميرتيل ول عقلا قول هل مسيل خ ةرتبا واقل
 اولا ايف جيجا بو تي تاك آل اً اس
 ةتانابإ أبل ياء نل قوت ردداصتل ا بضاذآد]اق طم جدن

 ١ اعلا طر زم شلل عن 4 غلا تولستا امس قااب

 يقل مال واوا ايضا عالبال عا, طايل
 لي ماو اناا بتيمل_فيجزمةلا و انافاختة اقر اوجليع
 ارمهنابلعاضاس أرنا سيل غلاة اسيل لكان
 ظ |( اا فلق وفدا اكل ىلا امل ينقل

قسرا ااه ولم ةقالوس زا نو اكل درر ليي ٠
 رب 

 | ليلو هاعطاقتا/ سلسة مالمارأق جل دساياتاوات اتا

 ءاَقق ا ولسنا ضبا لتناول ال هز
 نب ضل رك رد لارا صا ةبا وس اي ىف



 مها حدشلارضضواازم ل لض نيلو زانت لف نا
 ' ”اانالازنيت طغ ««* خلت وصرضفدابازمن ثا راي م جالذ
 اغلا, نروح ضار رع ع 0 نار العلا رار ارم

 كو

 كك عيلفباعم بهدا لضفدالا نرسل 5 راى تو

 | ١ اظلدةطاوو بيز جاعوب ير نخدإا نس اقل ملت جسام
 . ناو انغيلو اعلاني قي ءانإ رواسي باجلارضفاران»
 ١ تاكلني الليتات سلع سيف بالرضا ان
 | ١ مك فلاعاريادانمىتن نيزك يقل لج القنب ٠
 | كدر ةنامار دوق كال واقل ندور انانعقنع
 افق اناقة بسربقا لالا وعنف
 اع انيلعإ رجال نكت نوقف يتلا[ راكم هةر ضف يلح
 | ١ 5 ياعللباوتف لارض للام همتفانوفعانيلا أذا
 | 20-2 اتت هيب وزة انلزعقفنع عيلان

 ةلتينؤااع ب يقل وف نظل دعت لم
 ”تءرقيفانرل فسر / عضل حارة فنان

 - تاطاعاننفلا



 تس سس جا و وس قة مس وس موس ع سلا عمل ا صوص هه نا .١ ب سس سل |١

 م ءال انوا كلر رف را راع اح از وال ها نسق

 ايل عمق اف ديب, رادغ شارل يجول وانى داني ن ماعلا
 هلال روض تما ة د دست ليل مار عش تكيس دعم
 "دارت غاوأون مرا ب موال ابا
 هلو نانا نفر ا اهب مرن ولوقيم

 دابا لماع باوتض تيا ولضأ :لإل ]ع لاخر ار نأ
 مناف داتا اووي نامت مهو سْرعو

 ايدول قطار نايان تطل اطال اميز نإ

 تلكم ن رنا كايا ياسا واغلب دن رق
 ظ . ةائاقانوابوا اة متبع لك باو اءاطعا بارما

 بقليل تال زج بلطاغ داخلي يش عباكت

 4 يسجل بح د
 ارا لذ نعم زطت عر الط ئراسلا ادراج ةققشل هد وإنني

 . قلتو ليف ؤلةاجنم_رظو لاق ونللام»م ا
 ظ قد عوؤللا رتحآ رطل همام



 | اة الصالون: سماع ةالسا دس
 دياب كمال قت مرهق كا يلاق رمل

 لاغإل غل ديور اع اقد اهات
 بقلب لك نايا عكاز رعت ردك فاعلا

 قا فاق رزما نيب ذاكر يبق واسال

 عنتيل لن عرم نال قم عشاان وست
 1 عب "نصعلا رمال روب نمل هيل ماك هان< ولن ءاشلا# ا كم م 21 لس لل وا

 | كر ىرزرل الواقف اقر (طلترلا لول اخ باب
 ١ كفسات]اقنيضِإان]ةواقل معلب يح انزال

 0 ل .7 7 # امان أ

 دب سود ريتال
 مارب طلخا عزتل ءانم ءاراعلا عنا زو سراداق تسلا
 معاقل اذا يقف دلل لوطا خدا لا ولهان الم
 فيو واعوباجب]آق جري راق نضج فقع 1

 رو م

 هه 7 0 هل رسم - 1

 ”ناطتلزجءاوزامرقو م ]وراك ربنا عسا

7 ٠. 



 اج و طا يش ركل اتا درفكامايبالا روزا ١
00 

 اق مال هةر التل اعزضزلاتاغركيرباب زيشدن مال اوهلاق

 تايوان قاف يع ن تكراقن ناني نفاخ
 فون ىنامو زينو نا لااع غير ناراق 3

 قاقل تينا نوقع لانا رو اهينيلتلت

 ف ءآءالالل ادع تاو قامت ءآف ءارغالالل ات

 ءانلعشزسقلا لذاك اقتضت رعب كلتا
 ظ 0و 20 :ا|صقم نال تل ابن اّيآو تال مال

 اهم لبني لإ قتلاقت
 بيوس ومب هاطح عيت انضاخربف

 ل كارل او ضع طاخ تيا لرب كطاخ عطانا نا

 8 ! نلت اوع الاغا ًاجتاول راقد عبزءايع رب ليتفلا رك

 اضع رز جراب صر نتلاكانخيإجنمرضضا يف افلا
 ا اعلا قيفوعوبلاقيلجوقام لاقي“

 مرسال



 . ماوي زاسد رتاج عرب نجلس تالزجاع داب لازال قت
 لوم نبذ اوئماَذاَف ميطمالل علمود مراجب

 فيش ةقافلا الغل ذآ ب قلا مدل ؤنقد م بابجمو
 ميمون اع ملاول لل نك يا رعي لاق
 نزاوكتاقصاع تما ربت ل عزك لس قيقا

 ”كأقء اطوال يعاننقتاباككخ اء ]ةفي قفل
 ويل يدب رانلا ماا لوجو وتذوق ظ

 جاو كطيو ئيمراكناد فاجر اكان عجل فق
5 

 0 تك

 ظ كالفن ايكو نفاع دبس كلب
 1 طازه هيو اع نربي د معتق ديربي نان
 ٠١ كنوع لإ لقول كم ذا ترن نالآةكل
 ا اماكن أد اءاسن (نافؤ, وملف قوية روي وبن |
 ١ | ةتلعتسوردر :ةأدوس و افيزج.ر يساري ىو فليم مْ وعا

 ظ :امل يمل فلو لد ىلذاقلاة ولاقت 0 م
 00 تاز زرويلز ع دهن ما نياضاقر كلوا ناديا

5 ْ | 

 1 ف



 تآغاخلفةفيعيلزخ در: نتخذ اصر جعل اق
 فيون ]اقف ازمااعاتعا ةفنيحابااي,ل راف اور لا وع جد لع خد
 نول راب اقفازم اجاشعأ ارراوبسمل اقم الا نليضالانأ
 ٌلّرفراَكت وآمال مال اَعَف كاك ءاصشنكلا
 عا وسال يزعل مى رسال ويا: تدرالاانج يلو رإ كك

 لاقت ملا ءب.؟ةبلك دال, ءازعانل هلع وتسالا تاق وهران
 مدس بة يل ل تا ملام خال

 و 7 هي ل 03 5 وف رس د 5 7

 قات وأ رانا واذ بحمل اوس بأ هما ودجر ةلبع
 ا



 لاي لاق تمل از وزندعقتقو هلا هير اضن او تولأب

 لاقوام»نلقتنااجر فيي ولستل| نم - قت تغافل تول
 بنتلي اؤخالل يم كو َئترو يلرتكم ناين نان
 ةفايآدمراضفالوعاموإعلان نضر أن اذج روني كونو

 ناموا تيجو ابنت برم رك ًءانغْناَوإإ يعبأ
 ماصار ءاضتالل ران عرس هل اص طعطياهراقفأقا
 اذ نب اول ”عواومال تو آول ءكو ءاينغاارادجتم ايا اق
 احا ررزسلاب و ما لقا نائل ابها فارق
 نال يخرب زلوءيوب تلا :رمدافؤلخام
 نزوات قت ةوبانآ تنتقل كئيب نص ااهئاقف
 اب 1 ميرابعن با اكو كلو ورام ءالو لجازب_افاضا امك زعم

 ١ ضاضا تا ماوباصاأل نيس اين زياوبياناف اطلت

 ظ 1 + وفيلم تاع قاوم حلخنافماغ لع اّمآو 1 00

 ١ 2 قيل اليفلةزمال د اي جدر ضيا ضخ

 دعا

56 

 م



 | ا 5 1
 ' هاماطا ناكر اف ا 2 7 | ايات ١

 ب 2 وتم كيوم ند 2-- ظ

 2 مّ , تيعيرعلا وا ذازأق از وسئاَع 9

 2 كال عفر ار قاجان انا ل يافا اوت الامن وكي

 ل. طخ اةيفناذاوا لع بيعل وفات وقل عاب اتا
 تاكو از هادو ب وما طل نأ فس انا نأد

 2 5 داب عانوا مدس ان ارغ د عالزعتيداح 2 9 هاقاقغ ه«بروررااهلقدجيؤابلةر ضار

 00 11 ةرالبلا رب لعاب اعلان انامل ملاقف صوب قيصإع ٠
 ا ب 96 ةيلربانإ عايل نيابي تهل نكي

 2 *:ققلطا م يالورولقعافيى رريآووقلطا اة نبياوملي
 7 0 المد ىعااب زئازتوانسالا
 0 5 يرام ةلاكم امالوساي-لَمَْدَسُف ا
 لراس اعبر كاك هوان 1 ل قفا 06

 هاياطخنشاثمألا وسارة عي صإ م الام وإعاب هسا

 ان ةزابلا يل ربعنا قمباتج تاور 2 ظ

 ا



 ١ نافعاللابدباز فل جنوب اقبح جرف نوفصج
 ءاجذاو ”مالوسة اق غافلا ان كك ناز انعيبا نين اريلس

 يلج روت فشل قو مقل ارداف م تيراعلاو 21

 | كاش اهيل مورا هننا ل وفض ار فراق نوفل
 ا ايقفاذاع داع شملت مولا اب ارطاا سول ارترز فال تناك
 ش ةقراتفايدداعتا ربانية قو نزع
 لاناكى الزجل بل قبيل لاضوياضرء ضيقا

 ٠ ا 0 ظ
 عامة 00 اوتباذاراق ببر ذاع... لار ون داع

 الة اهام وسحا تبلت دره جاهل اقدر نعل فا ظ
 مانا كلاقنبا .رمايللاقفواووس زا بوس ولو السراه نا

 يخت ملم انا تلاقرلخ القد
 لال بف أ صال ماس كارلو
 | ازا ايم ئرف الوعل راكم 1 راعي ابا ا ةعيبس مخ ا

 1 هت ا ”هاراؤا 8



 ةللدر مرقس روت اّنآق برغل( ع كئواوعألا لاقت
 يلق ابو قس لو ]يل او يرضي[ لاقل عاس
 ضف وير اها وص ابد جلي حل سؤ داه< اجا اجو

 غ7 اذكرو رار عر وع نيج لاقدلا ولة لل وع ا

 نتي ةذاو اوس علالعب سو ويك تاور عزل 0

 را ضخ نع اهيا رف ضيق هىدافإ ا
 باجياتاعو تا خلاق 0 فى لسا ل انك ينبت :

 لتكن جاب لقد دون نةكعطساع زا
 فلاشي بروز كيرا دف عروش اة ذيول
 لينال( مم اكوا ال انستا اكنأ فايت اك

 . اةيروزلن افكر ءقامبالا لك اون تكي تانز غب افاعإت
 تيما ]تيل ويب ومرراذاَم انين شيلا داما بوف وهمسات

 تاتا داينبإ مائتي ةزعوز مااقول مرا وس ْ



 تدني قبلات سيعة قضوا رصؤقب ابلغ يمل
 ا اينراارماص ماا وتاترلواكدإ عجم
 لضم فانقنافةفذروسإ ا” ربل انا
 ١ "نبضي عاتق لدار عر ال اعز ةنحل دي نيت
 زجر نات فني انووزضا دات ةنسس

 أ ظ تلو ميكرون خر

 ا | ا ا

 | ولما أفي :”فاذزلزراوردعرلققو مكين ووس
 اهيبدتتت نب سو وعملا ظ

 نا يام عسب وليف ظ

 يس الباقات.« يلم ]

 دلالات ان وبل مأطأو زان همس 20000 معقاك ظ

 ظ | يكول راس لق جاقف ايلاف يام
 ١ قلتو ادد بوما ويزن هو يانا نازل
 ١ ١ تقفل دتلواهنللة وتلا كصضحساب

 ضي بنوبات ظ



 لعلة دنت طي ناب ةيبارك زامل

 لما تيارالاقةةصلووليو توتا زقي ا ةلوساي كاس ١
 . لبزمافيالمجاةفديؤةفال ناكر رما دا يتامفركلض ١

 لامضغت م قولصتلا ها قبلو دييجو مآسي
 برس رانرب يل ءارقستتو جات نانعبلا مقنع كالا بافحي

 4 0 انج ةزتع ابار ان نبرة القت

 نوعيات ضاع ةيدد ضافاباتتق بكلب

 انأانهل] هااامفءنشلر لعادل - لف رمش
 من 1 اي ]اقزع ليو مهنضينعاا» َركِعالَ

 لولوج دوسي نان لسا ذ قي
 را ارض رياء الؤبترف عك هاتف ةلرلظ
 لاباجر رو انيراق د ءد+ سافانا برب نجالج احب ]اتي
 لافي وكي نىك ردها هداج زا

 . ٠١ دج صمم 2 مع حس رس نوح + مع محصل معامل مسلم

 مه

 ظ 1 ل مسسم 1 00 ليسا فرج رع“ : ممول

 | قصت انعاطكينع ا 1 رسزاع ميل اقشا اوسع 7

 و

 م كج دبا سا 5 و
 4 اعااشأبتو فريال ة وقص الإ علوا تقرص_ز وعلب



 7 روس ولام ؟لهك اقل فقس ر
 هم اومن يظينابتةرنضإ رانش ]قواناعاتراق ٠ ظ
 ظ يا كلا هس]اة ]اق فادي[ رع بعص برعم ظ
 هَ انت عل عارض ل قاد هكفليآة لهغاأيآ ا

 ةفتاناكبرق الدر زقنااذاق وسو بتلك اغبى

 اء القف كسا ماعادقف كنتَ 2

 ا'خاف] نع اياقف نائبا عايل خا اال ظ ظ ١

 كلغ اذ كغ زرع غدت قار قا عابقف ٠ ا

 ايفا لتس لاف اق ركازغإل انوش ةناكفحاعأت 0 ا

 لنك اضاف ركزو لت لما جك اا يا ا

 آجاغالرء..:رتولتخاعت راق نفرين لتست ا
 اينو ة قاوم نوب ل قاولق / ظ

 مللت وبل يرن ايضا يداوم 2 ََى دال 6

 ظ
 ظ

 ا

2011100 عامل ع تانك
 

 لضفك

 | بسب تيبس مو بنج اكو و 2 2



 زو مايند بنيد ولامولعادلوانقح عل يدع هكدا ريع 3

 نيالا ديما اان زعرال دال ]نة العب قلما ىو اقبل ظ

2 

31 
 الا م

 التر عاق اسرق ]هناا وسر. رند نحال اصابع عا لص ضنا
 ناسا ولصهلا] وسعر ركوب كدر اكو يب اوه فرو تق

 نايا اج سلا الط ةخمالص قو الآيس

 لقؤ ارد ات ف[اكض دنيانا ترين: عيئاثلا

 اور مويس ذات اما عد سبعا: بلكيابآلع

 ا ند .هةنب عيب لويد علا لتتم رئناقلوم كابا

 انة ناهض ايل لاقيابابب كلتا راق هاو لوسين

 مو ..ةىلظافإلابآع م ضأى صاج دوم هربا ناكن يأ وأ دان
 لل عقاب يدع دلل ياما تواصغ عاف ناما ذقت 5

 صاع ةفاص| ضل الواسع يلاولص | نق لوقت 9

 قاصاواج قار ماع م ل انترلام نين |. ركو نزعل
 "اليسر يضل جلا اةةطكيتسبسآايرأ و

 ني افا بيك نانا لق كاك مورس حش
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 ني نيص ظ

 | وت هاش الاى ابان 5 اذغايلاةداعنيلاثغ»
 قبلا اولثثا تلا قَضرحو د إس يقلو ندٌويف ذوق ذاب

 لَو هءارو نولص اغلا كوعبسإ ءتيفق فار الاخ
 محور هيدي اوت هك ج|وقيضاسوبهءانو ومرح وز 9 مريم
 كليز اعل لتفقد ووم زخ ءاج هةعاط2 صو ىذع

 اجت ةلتعلا لقب دايت. فنون زيانغتسا رولز علاقتا
 قرف افلا نا .ذ عوشنلو ىلصلا انتا سباب

 ؛ دقوا تسون جالا #لنمتيفا 3

 يالا حافل اطلب انبي غي ارئنايفمت#
 قف نفل ذ:ةراقل .قذ ففل نو لف وار ظ

 انماعتروأ ااًهت باور هلمبآدلَص اسلاك خذي

 | ككاو رس ةمسرغؤوت
 ! "فينو سومر رقبعالا 3 ارساله قس
 م زان تاما

 ظ

 سيسي سسك لس

 "ول ىاصإلا افا بأ ءارمارب .«نركسعتلم

 نو



 هن اباد نين مت وص تان 000 02 ش

 اووفاتلاخ راسا لوقي ناك اداي ريس رك ل يتصف ظ
 راطءاغ امة ناكتاكاقلاريقعيزعاة هام ع تيلذاف
 لما دلالل قر !رلاقف هءاوراوفوقجر صا كن اميرلتخافا

 نس الف عينمرئيلاررتعآم نتاع عضوق هات هءاعد فاخاناف ظ
 لباب قالة ءرعضو.رمآلو ىفر عشا خارق كيا تما | ١

 ظ رونا أرني عي صنع تلف ىااوبلا | تيتو تلم لا
 ريع, ةيباوالا اكان لهير وسير عى در تاق[ هتؤغ ات
 هذان اداكدايطإل ويني تا انااق دور كف
 0 ا
 (ةكاع اكن انيفرعز اقفال تدل زدات

 لقفء اتاري تصور فارةاوله اوس رع وول لضيتغ | ١
 ةادانانو سالو 1 انما تنك لق عشت

 ياعتلا نع ةلانامالادقوءاجاقة دز ع إكس ولتيؤت يافا
 كداططاضالاارلكو ان رقفشاء الجت ربا اب لل ا

0 

٠ 

* 



0 
8 ْ 

 ا
ن6 نيل اكزءانا اص ىورو ادا حاجب وصا ظ ظ
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 هلا نان ين وميتو ناعو انا فياطلابس ركب باز عات/لاقيمج ظ

 2 الخ ناب باك امرك ةلاقن نةؤلل وست جيف » 007

 ءاكلاعام قاطو ق.راينيلاعلا با اقف هانيعستعآ ادما_وتنآو 1
 لعل يباع بانت بالفرراؤال مساثأت عالازعانم

 لامر ؤؤلهقئامازبتل إيفا مانآواوحاتلاع و ادارات ا
 أ ٠

 ويقاواكابا اياد ناكل غايه َنركَذا نوه اقاذا .
 تاهل نويكبال يبا ناهتبلااقاذأء زكي كل أ
 ظ لاقاذاو , دقذا:هتامو,انغل سوي,تيو ياللى قالا ظ ا

 | اة طا تسال“ :١
 دانا ءاقاقاعتتا كانى ميك اقاذا جزم 3
 اوتيل راما س ا ونحو لة اونو جهيم لَمل يمر قاذآ د 0

 كيل ل اناقاتاع اس أ جاعالست ما ويرركسرركمبا اق اة
 كاقايق فيما انعام تمعنو نيرا ع تاوممجيستتناما 1

 مل يلف نادوتيلإ ولت اا قتال ناو وردات
 عوج 0 ا ّْ | "ل



 1/ كفل كسرت هيلو سلا تايرش هنيعتا دن 3 ل 5 ش

  2هت 0 ٠

 يمنع دلو طالع فرقتآكم هلق امج قوفشآد كرس انجب
 اتاي واسوان قطا ولعت ستينات

 مقلع دج وعل ًيسجأ مناون امك كوي وأد
 اتا زلم هال ني ةقأتماغال تسلا .ادءابنإ اكييتتاو

 مابين دمرت وام قيام اعراس يبت
 باج دفوزتاططتنفتاعترا:ذانعرفسيتس اما
 ذاق عافت انقنالاد كي جا ضو اوك تامول | ويوم

 ات امن نإ وصان ا ًعيجئانبلا كت املس لص نعبأل

 دموي ولة اعلبل: ناو فاك



 | أول ايزو قلو تيم يول مم واصلا قيما تاغ 4

 ظ واعمال ب لوك | |ءؤزف نلجب راىضاوراكذ اوى اّصلا ثع لم ا ا ري ليا
 76 ئاضل ءاقإب نئسؤلا_ؤصداكتسآو ر لق قلت الكر قل

 0 117757999799999 9 لا ديلا ع دلو |

 اًرقيلاعظفاحتو ايتمادا ايتماقا ورم

 ناتو عمار ونعم ءافغل م واعلاتا ذل 0
 سوسو اتوظف سونوأ عاضوناذانيي مالا يايا
 ةافرتفا ايش را ءابك نجي ]اقدر ينل ]عمات
 تاءاط/ م غا قاتلا اة لكما براغ سان لطاو عضادم
 ساًراطاذاياطلل رذاذ اتوا زن: آيحال يب سانام
 تالولطاف تاروث ؤنحا قزلا سود صلت ط >1: + ]و[ تيبف

 اة ةنادلغتساف آيا :قسيرابا نسا اءاهضعي ادت
 كابل غتشااوا فن راعإلا لج تنارلختمافائالا رك تلا ختم ذل

 للا



 0س .يردانلا رعَتسااؤا ثلاث ضير مانا اولغتماف :لئاضغلإب ١
 بويع_رالب الا غتساا ذل ال زرريتلعالصاب ارنا دلتا ةينالعل ظ

 0-0 ارم نضوج نا ذااولغتساف سانلا
 !/ 0 2000 ظررط ب مانلا ختشاافا ماش يمال راه قناتنا

 بانو نجترف انثراق اقذف[ انتج قرقيمل لان وؤلالاق !

 و0 انكي ابوملا ناجعة ةداماجراقضسواتج
 نال ويانا اارم اج اما اانا

 ظ جن ا رغعلا علاذإب الا قالو وحالو لارثاو

 ”هيماءخ اعد جراد غغاررالا هل اقل اف وساوس
 د وضيسإ ماوس[ واط كريباعت جن قنراو

 آم ذي آل نزج اذكري اقاهقووعدآ |

 اطرح ع تنافر كو نردلكا الينا دا كفن يلتف تسوقي
 فضرب اهلا ريلوبانت !اتن و نامل ]اضف انيد لق 0|

 ا
| 

2 
ٍ 
 ا

 ظ
 ظ
| 
| 
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 : تام 0 ةكأوعو ببن اد فيلر اك اعماجد_رات نا

 ةسسسس همس تح ا م -

 0 ع سا ومس وس وسع سس



 . 11 رةزرخ عررلزر تق وغييوس ابي اق انش وسع انباع

 داداكيددولا وسلب قرع روان صن فزع
 نت ددق هزار ةوبذوعازق عا عيسي 2

 , زيرو فا فاشج ]اة اكاس تلعفر كت ثرعتق
 قات لاقءالؤت عراك مافع لق سو ويب اهلق
 تيا آو ب تلك ةئافت اوم اع او ازيا لردع ظ
 00 اكورد ريد يزل لورا ل_ركررسالر مو يالا لال لاقد ظ

 ةعافاوضم رن تزاداق: لكمة نجس
 تتوب ليساعد اناتل زاك عال لتجدرعا
 للك وقيبو» اطالة آم دافسن ياعم
 نا: ىينيتمخ ل ةغ لة تال باعرك د اطبااقفةنس
 ١ مفر سا فال ايف الفضول يبلع
 | ١ فماذا طع اتا اذئلة ب نك اف لقول دايت, ان
 | ١ لقاقيئفاد|قفاب ف موركوتفمازافائلثما ديمة تلق
 نق هوست. تاكا ماس كاوا كاد هيله

 لأق

 - ميم مس ب هيو سسربب+ هيرو جوس سس وم و ل سم سس 2 , 5



 22 م فب 2 ةارمترإرادمو

 111000 اس7 قرا هر

 1 هل اجري دلال قرار تروي عد

 كثب اكاما عسل قغرعمتغل اقف م إي ولصا] وسل

 اكيد ذاب بم 176 اتلاّشا ليلية وعل سبا يح

 91 ناس ب مورصتناوايباتأ خابت اع يدوس“

 تل لفيارتتءاعم راف اهم انا ئعدسكما
 كاف كراع نما ايان "الق



 مل هلءافلانعتاابب ل لهس بدع رءاي وي عكا
 نيعااقنلاقتءاولس لوس نعناع ابلاماعإ ندر سادات |

 تكا غد عج ك با رع انا تلال اال لوركا

 46 أب ةاء نس ابره يرعا تعطل ءاو وول

 تعي اص) قبالة بجو داو تاف يزوج ابلاق آو هج

 لذ ببالغ آةويستحتغر نجما قله
 لنا لوك تزل ثيركع دابا قفاه
 فيات رغررازكفان د“ ءافدل ف هنت بطر ىلا يب
 ١ نينار اف]اق ريك اذ لق جا وسايؤا قف ح ءاتأد ولسا ]وس
 ” اراها قو ساوعابو]اة ل وفز ابقي يس لول ىأس
 "قالو عولل يامال مناع ا هغتس جوعا دانا رم
 ايي ءاراةلواس امس ناكل قي ساعة رغما نك هان لغلا

07 
 ص



 آو او وعلو دىاسإمإقءاوو قدام فوك 0

 توا اقرت نيت ا ىددد ربنا
 ف ازماع افرع ةاماصلاو جا قب رئياطيس كاذب اناج/

 منال واسف اسيوا نتياكع ماندقل قة .جاميل عيد ظ

 "ين اراء اد زو انااا بصف كقرم ما قف يضف 1

 ظ كيلو كال تام لول الا ناله لاق ف يايا غضا ءلزاقف

 ظ ةةيوواق لطم اغز لاقناجباقي ضير نعل ,ه

 ٠١٠١| | فاس نايا هانا اماما هاينداي السالابد اي

 لاتوانيف عقيذا اوس يلوا اخ ءءء

 ظ تاك قرد اعرست ع مضرب تلماتلا لا ع

 -. ةةفامالطه سيدات هيما
 ظ 0 الاوان
 00 21د ريس ”ملاوس ناك اةّنآ كيل ةفينح

 00 10 ووسع َ

 ظ د ءاهلاقتسنا ,ةويائفرر نماء عتيل تلبلاتنع

 ا جد ناو د ..تصصا# ازيا هاا 8
 اص سجل مح مس



 نيو [تافاعمل وي اعلد وعل كم اسإآق زنفاءاعتلاواشاون ابان

 باس انف اءاعرلتا تون ايراقفذ انأ يآ تأت خألا ايل

 لاقفغرانلا يو ءاتإغ ال ءانرلع نيل ةسافاعأ دفاعا وفعل
 | ضان نيلذ عزاعلا وفعل لااا اص هلو هل ]اقف كرت
 ىلا سوقي اروؤسا ول ناكتتا خدوعسؤربا نو _ىلفاقف
 يلوم اسأ نارا ينل يزل ءؤزتبإ كاان

 180 لزرع اذاةالسلا انيلع نوجد لوطا
 يك مك ا1اةايزر ب يوت مل | ا تياذااققا زيبا نللورعالةزتل رق وفساد
 رنية واماني قف وت ىاماتنيوجباد وقفل قواد

 فتاتان الرلاذل زج سملذا_رايصما 0 )مفي

 لاق قباجتد ااا يبد تال ما جداد قلنا ناجرل و ءوسورسي] لقد ازي نابل تاه نإذ

 تايب



 بيقدر اناي] وقيل ريك يف نب اولا تانيس
 0 ة اندر راجت نار مف ]هقب كاان ظ

 + ضفانراودضرزآآو بهقاق تنك ضاق كوسم
 1 ميتال .رتاابولص هوم بخاف تاعّتاك سال

 اود ةماناؤاتاابتردزل رك هاعترلا دوقعب معنا

 علما لان لغم تعت امال 6 , و

 ظ سياف ل ةاريعدا عنك اوعيرغراقر هاضان

 ا

 كس عطس ا

 : كوكل 0 :

300 1 ِ 
 ظ دمج ب



 2 كاللاقم راقماف لعمل افربآ ايل لاقءاستم عاما ابعت
 | ه .

 | تحتل او

7 ١ 

 طلت ا ازد

 هنا 7 ةلمالو سالم 2
 10 اني ىدقوبل د لاهل لوول ظ 2

 ا نايفسا]اةرعسبع ابرق مزملردابلا نلاقي أ

 | علف ناعوت لا ووؤن ن ذات ايي اهزعت وت ةفتأت

 ةللاقف نقلل ماس هن تيلغاة لعد م ةلااقفومم ال )ّ

 .ةولأق و اقاهمسلا سلق قفل بنيتناتا كياعاز ولم

 نو انج اريراف الاقي نتا اقلوبانن عاقب كدلق
 1 .ةلمستاا غرام عاق ليكي باد غر يعينك ضغل
 2 نما قلبت للم
 | | 1كوانضح اقراء اينتلخربظج وف بلا فقل طجتج

 م



 ماسيست يح ص ل
 كافالي هع ]قدا اوسع بسلا بيقين نياك ىف
 لجيئساعو روب ع إم عاهد رساتلال هةوتلارمانلا لباس لالا

 آان ضاعإَو نكاح كي نا دار أو يوي انغتساب

 . ربل ساء ايت لوزئلا انآ ركض وعل عا اني خف ولما
 ايمو ها ةةاولمةلا نزل تريتيل غالاغ
 . الالة تولي ز عذر تيا: "فعلا طيآ1 قذااهعب
 هت انقر اًلجراكول ققلتآ» قفل ولع خولي غ تيل عاتتا
 اهنا ةيياع.هنقاتظانلو ال كاكا فعتآ نبا

 ةثدليطدياعإ و امي اقفرزا اف بوعيفو جاع نك لاق
 رطبا تراقب انج اة ناشألا قو عرتنااهتانألا تفرك تأ

 . مودال يربط اتي انلا نقيب يانبع
 وفا ءاءاجلاةا لزب لقتل مرتضي تيرا راق

 ظ ىلع 1 9 |؟ لم 7 3 5 5

 ظ 00 2 عض دلشبا اكن

 . اععاوإ قالا نبل هئداني زم افأًلاب ى زماني عير وأنس
 7 ]راسا ق مخلب كان يور نول ستيت 1 : ا ل ا



 "به عر

 - 2 يع

 ٍنسدنتناق ادار صنتح ارامل 00
 ” مولد طا سل عج جوس ضاعت

 ءايب العاص ورع آو اتا وجسم 2 فكل ظ

 ةديؤبا ىتاقرلاغا لت تسل عربا رغب اقف وعفا
 ءاقال رتل وات ناقاف احد يي ضنا لع رسائله
 الاجمل جير نياق غي
 كابا سوآءاف بياغل اكليل اهيلئفحأ» | تي هلعقمأ

 راع اف نوت نونا ]حياك وكس بت ْ

 بلك ل دلبالزم كتر نايل حقير عقلا قأ

 ناد ارنا ابا حقلي امال لاق رت عيعب كت

 فله ودبل ويلاه نولكتاةوجوطت ايا حاكا فنادق
 اة برمضان مالا كاش |قلخو دو يافة طيالام

 قاكاتح ف نوط ة زوو, ماوأو ءاتكغ ا اح

. 

 او

- 



 هس تس سس و 0 ا ضي يي تت ايل تو

 لا ةالدل بط رسب دواس ني 1

 عاف تاطاققو الر يرآفاعج َئيصايراكنآة كوسغالو

 طال يعض فلس واقف واسر و اذيتاعاطاقف ١
 1 20مل تفلت مذ يعاضقتاع فيل ماع
 . نام هالو ضع هزيالع_-بج لع و اع مجول اولا ل عج

 ظ  ةضفاةفونخانا يشل ةفوجاد اننا م ا.ومألا زي 4

 لت حومانلا ا تخلي ]لا اكتر غبا قفص انه

 ظ تا اهلنا يا سعت اهمال ونع
 لنمو تا
 ظ : نامقلكسهلف عار اسيل حسم ضاعت

 ا تانك نوب هذة بنولمآ ا ًيسووا ايا وااّيص

 ظ و ماك اانا تفي ةا ذاع
 ظ م اراك ويصاب يح مرحب 207

 ا

 لت ا

 مذ 2 يل و ساءت رمال اييِإ كبل يقل



 ظ 0 نارا 7 ابا لصاخاو ]جاساو ادة ىاو اجو

 الوزبانهحر ضد داورناعالو هبا مهجوخا

 او لاف ناو سي متقا
 0 تالا بج راجل يشف الانا اجار داقد

 ميرا الز لاص )رنا يعئا را
 سلام نقولك ةالإبو كليرت اًيوياَوهتاد
 قي 0 :اءادايددنلا عووتساف خالل ءَوو الم داق

 هرج فانا كلتا فسار مدة مرتو يدا ٠
 قي اتابع قلل
 ضاعن رتيوس يلة مانم روع اق! انج 7

 كاد جوست ا خطر اعَ 00 2 5 1 2

 كلا اقؤبتب ادام نواب تضارب ل 'ّ
 ظ ردةسؤارةعلانوسااإ ني التفعج لال اهااقةسبا د

 عتاللاك تاير وعسر بدلك: مل الض عر كت عيؤامال رووتكتاو

 فني ةيقا اد مالم قل :هلؤا ان يب
 را
 : : راجل ا
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 مرايا نال ااقذ تا هسعرايوبزععمت هدو شسألا ناد
 "قراهبآغاافو ل انآ عاف امانيال هما ني افص ادور عوتعافس

 قا“ ل كويلو ظني الغول

 5 اة يعت ضاق رج :تللساططبرفةانةلوزيتلا

 دق ةناتروتست+ آل سن سيبو شالت
 هقاسؤاداضقاتءابقرت تاج عرابباص فار ةردو رجس كن

 املك« لت ولتاف نسا انوا ب ضاق دات جازي ةنلو
 تق ٌدفا|قَد 1و

 ظ
 عشا عق تس فالإن صّوآو اوقف ريبوك ساطع ئارااونب

 ةماول حاتما] هساياولاق تل ساو دراتنلاو كبس آن
1 

 4 ءاصالدتا ثفزنعةتصتقللااقث ا لل وسو نة تع جك

 يانا نو ا ااقطع ايمو ا

 فيلق اق دوس ازرع رافي بلارسب#

 7 ا 0 تفر

 تلقا قالو بايازعفا وراني اعفيز يقال



 ليانماسقلا حلفا ردكم
 ناو ارومعلانآ ءأ 2 ءرولي 122 رتلو لا وف ل
 ايماني الج كة كل عاب ازا افاق اقم ممم

 الك اهنا دع ةاوفلاننج ل بم اواب قنراضاورن ليتل ظ

 هلفانل وياي فاق دتلاطالغ ردع قياهتغ
 ظ انيبخإإقر النور دابر ع للطي ى ونزع هارب قانا

 نينلوانوزبأملانسام دوار ناي تول
 ظ رانك تئجاجباونعأ» وق ورئاب نَ 3 علا هل دلا يا ظ

 2 0 ارامي بآدرياونما ملي لك رفاه ساقي رع ةراملعأ»
 كيوم هل !رارمأ كويضتون وموسم 006 دو 7 و

 ظ ها مام نا نامت اي امنوعتيو
 1 006 6 مرض ظ



 0 هالو ناز لقا كيتا قيقا [ وسو واط ءوسو غل

 هادراو علالضة عرب ]كو عرب ثيحب ]كنار ودالت اندرو غار

 0 :ءاطأو لف ”لالَصِاعَرَع تاجيل ١

 220 انو باف افملارنل الخد نايضفيلؤب هات

 ظ راعي يماوكران ومسكن ارد اترآق

 تاكويعلا ايف تقر يل مظفور ولسنا هسران لورق خط اسد
 7 اانا رعاذآف عؤمتذظوبزكيا با تيل زج لاق وتل ان

 هل انف ليك فوضاري مر : تب نجت نان عاطل يتأيت

 طاطا هلا هالك نو عم لع ارو جرف لالضاراف

 ١ 1 لايام نآذ دوسم بذل ظ ظ

 ملة كنعان يارا تل
 ١ 11-0080 لقدزمسوب »لنيك م وقوم 1

 ب ل دفن راقب هنيكزع 0 !

 0 ايامي ردا دانا



 ممم ب سا ص

 نيلاعبفا ا يزل اة داوي رع«. ليست
 هامل وَ بال نارا ماجاب اوبل
 ”ةلاعيخافاعت سال اعنك يرن غأتاكدامعابعا»
 021 لضوب :ءاختو لاخر علق ناوي زرت كدر »
 قادتف :دابل ةدافتا الك تييعخ اتيجر همل وكر يو اقدقنع
 0| تذل باب اختلال دانا |ضتف ع متال نادك
 | ااا و ا لل كالا
 ١ 00ه للج رف لاسر كلن
 ' تف روان انا نب بانك اقر نعجة دايفسابترق ٠
 كولا تلبس اتوا فاح بساحتد قات اف
 | ١ سمنرو انيق لا ةفاضسوح نوع مو لكن
 | ١ تطول بعز قساو ن وداعا تبتر سارا
 . .ةكبت وة ودرامفولس مالت اغا عوامل زد
 | ١ ىدابعاي رق الفا دس لع ضلع ظاس مد اىدابعياقشا

 1 ةوطتس اخ ولمإمألا عاج 5-25 24يتس اه تدر مألاراضإ

 و طلبك افرام
 ظ غانو ظ



 قاولودابصاركك د ءا نوفغتسافيلابا]و كيس من آلاغغ ناد
 ةءايايشيف ءانابكتإ + بقنا سوك اول
 مررنا دكا ب لقؤلابع ذا :اوؤنم هلذاو 2(

 لكل صادر يعمإع ذاهكناوؤتبو كو جاواىراعأب يم
 نيف اذان يناىزع اةمقنام يل عاجتلس م زحاو

 22 هاصايانداوإيس لانا انا ىاّتعابرتحاو ارز
 كتر كلبا هدو ففألا ثوب الف_اةفبو نتورزاويلف ظ

 ظل لانج عا ضار نا بتام كلا وجات
 فتات الو راقفتنانيجلضسيسلع كاي رانا

 ةقاكؤضن)نلو تول رامذ ذأ ذ توكل «يرؤرابل ةاارعا فز م
 تالذواوّراوبإل ادرس ةنانعؤلخإ الج ءاويابا عيلان

 تاور هز غد هدد نيستا رض يزتانا توا
 اد ثان ينع ربو فانا ااقتراقلا زكي اصل
 "امي بصق هيقلباددذند رم اووأ زم جايا ودلع

 4 :ه*تاويارت وص كولور سكت أ. دسم ظ



 لماع“
 ملا هيلا كايت 7 0

 كا يقبل يطب ا ا

 0 ل ااا انرا نوي 2 : ا

 ف ريقفش|نلعا_]بقَنكاولاق تل صار تب عارم 00
 تونا لِ فريدا آلا ماؤتلاةّتا متاع م يعدل
 نوار الذي نوفي دتلةادزجتو ن ولضمان ارم بس 7 0
 نابل ماهوب نولاتفيردةلل ى ونتمني انللتحبت ظ

 ظ !لهَّلذاغالو ماجر وكن 5 ادي كيم ايِلحنوزخدميكما ظ

 1 تر وول ظ
 ٠" تل نيام كرري الفرع زموب ام زود بوز مث ظ ظ

 و ضتاسو امان ملت ]
 اان اتا :ملع خلاد أو عاتقنا ظ ]
 . كراكيب تخزداباج نايتس وزع نصنع ]
 0 مودي هوي سسوج ظ

 00 هداتلراكوجتؤظاافتلالبل ل١ 3232323
 تاكا بلد : ورح ا



 باليوم ل زنا ة اطل اتي امي ياي رسل ار انطق
 مكلف زعنراركف دا ناقلات يس جز كفل
 ”بضوا تيعنبإ أ مالت ابل لن عة زنجي وجرت: لقا

 اناا نفبألا نيكسعمامرأق غرابجرازع تكة ددءاباراتلا جم

 تقيل. تاسع رق رآلاءاوس عومدرلق -رةلقراكت
 رك م1 ع ه. لرعا 000

 لإ هز: تما ة ينجس علي[ ب تكانج واق ةلاآقل
 دصل "ا . . عار 1 ىلا ف هجرك

 8 كتلة زواج نيعزخ هدة يو قرؤر اكتلرباالا نيس

 ”ةديالا و دويح عسل كيقانعإ ف |الغالاذا آلا عراقو ليات أذ
 ١ ا - 002

 دا نيص تالا موون فيرا من درو اصلي ادور

 هيد ماشلالا دز حاعج تانك داطا ونا رنجات
 نا تمور اك” 0 | - الا صواف | منازعة هرو

 0 رتل بادو اتوا
 با تأ مدو اهنا ظ# رو كيو ماسالا ةووعجور
0 2 ' 
 ور [جرب:رانانبعلةَداو لنور ند ددنع عدت جونغ فضول

 لل الالام 2 ذآ ز ز ز ز ز 005525252525702 ب هم



 ذأ ذأ ]| | | 1| 1 1 1 1[ 1[ 1 1

, 

 + بسم تح -

 ع يع

 9 ب -ِ . - مصل تي نحدد
 د دعت عع 2 ب 3

 ةداعب ا - دمام ---- 3
 م 1 ٍج 2

 وفول ل ا ا

 تو تيلابايقفلا]ق |( لاصام تلعن

 ا مصل .
 تمتالث صا ما ءاب عنب كعمل [|ق ]15 مر صاج كش يبا وع
 لص اوج دو ماض سف تي الك -رسمااذ أو الاب 0 0

 ظ م 4 بورا زمانع انور ملاك قربا راف رسم يقلع

 8 ليا جو ىلضف عناق رأسا: لال اع
 مايماع نان ترج تان يلع تق اامداد ابا آيس برا ى ديبالا عانس ١

 _ شيب عالصا وبإ لاو لماع جر دةنيب اكرم فاضا ثلانأ هتك

 لي ونوم دوووم
 1 0 موي ةين قا 0

 اني فيك فووق مالو عدل
 ١ ظ 2 ةعي لاي اغنءاتي نإ ل

 | قزف رنعإ مم يتلا هوكإلل نمل
 ظ اسياد اسال غبت 8 انيتا |

 ل



 ةااعتا دلة ضف قيقدم نينا لوتشال_ثلاثلا» بسؤنألا ظ

 د هجم ينو اورادلإا زمني راكد تيعييفيكا

 2 بتلتحءانيدا لوني إل عراف داضف مذا لها
 .فانعا تير انلا نوب أيد تصويب تلاع تواير
 ناقل ةيياماما قليل رلط غفت و رمالر طة ضتص ]الإ طخضتص
 0 اماكن اولا كلاب لطظ ص 2000 هتاف نراجو وف كايا ظ

 6 طجلا» قاوم هال قيل طوعا
 -فاتآدقزرملاز لفل عانمآن وليا دهفرمالاًيا زرعت نار
 . هويتها يوصف قيء عياخ ويكي
 تزول ايف دردتعاطّو الطحن انك اكتر ءاامعب اععاَتَملا

 .انعضا: جيلا فيلل رقاة غيب قد اكآةقدك
 لاخلا فيلق يراني نياك. نايا تو نقار ات زم

 افي "الد ااعرلماال_ باقل عرب _ىيما فيكي

 سيو باعلا نع ةفاَوفآت قيغري اك زوبانر ىضآورنم

 تءااخياجرسارقوآو يفز يضف رق واو اكاد



 ةفل انزلت نيو دةئاعرديع رماح ا ار احبك ِلملَقَتارنفداكت له لاكتوأ يونر يما

 ١ اورق ياو ايلا عفو عزل عادتي سيبغ
 ٠ لنيك ميلان يكل يعارض زر
 9 ةنزوعإ لزم هاما اقفل جراما ةفاَخ

 هما ويولقتفوآلاءرإ ل يرقيفاكملا 2 سا تراكي يلم لك و

 دانا لع الار نادت وأ:
 يع اع مزال | هنا ل هقيقيفنر عام اردن اوقيتا ٠

 نحووياوءنسد انواع نول قتلوا, ان قيس نة عفو
 سازك ف عضاشلا داك ف وعأى أر انلاوبر وص ريد ءايبلا ساو يسر 6 8-5 - ما م“ اف ااءآييب

 تليفوبراخيلةفما تاغ ةووماةعةفوؤإل بفن ةفويضلاتل»
 لاق يلقي قافوي نافل فرعا طعنا ينال
 ديانا تسي !ةناؤعنع وي زن فرعا يولاًملاخ

 كَ . ف كلم -- 9 3

 لبر افي ناز نة فوماتا دلما هيلا
 برك ا 03 00 مس : 1 0

 كانو ا ءايطاتر يعتلي نوي اعل ترطب



 : 0 كرو 7
 . اع را زياغل حوالى لاَ ده اك وعل ارا ]كتلك

قبااق انف تول كافل واد ندرهتو رونا انا
 . ا

 ةانيتيراطاخ اتا: كد امال عدت فات ع ام
ل تبا أد اكل وصعلا رك, نع

 يسا

 يانا ءانوبا اغيب ”انرا قولا اقعا برزان

 انام ياا ربت نإ وج خوات جليم اربءاطع

 اوك نيكني عاما اج سلفي هدب ةلع نفاس

 ا ةلي ًابامر جيان راعني اذ جزماوت ديور نمر يعاقع

نت يكب درو بص و اًعاِوِلَ اضقو
 ْ 1 ا اتا عا



 لصلاة جوتاف خب ضف ليف اننا يما زكس لاف
 اة بماء اةاوسَفبر جانا ذأ ةئياعإب و2 ى رجع
 لا غلتج اقوا ارم دانتضوامةيرقلاقف وعما

 يرو نا نو معالق ا
 مقامك ااغِعَقهّباا وس 51 “2 افاعي لابماتإ

 و 1 و معمل ل دسم د

0 
 ١ امال ادراة امر | فاح انناتنأ عيب راكزاك#: هما زلاع
 ْ 1 ووو ا الانرج اةانلقرَكَو 1 قلب اناهلرمانلا

 ١ 7 هيرب ا ا ودل |
 0 ل تلقت راع يس ما :لازمووىراقْذا ثوان رد ايرع

 ن عا 0



١ 
| 
 م

١ 

 ا

١ 
١ 

 نورك ىددةيمايةنريتء اك رافع يا لكيم
 ولها والواو لقمان ن ولت قعر اشيا بزعم
 لش اتاك ابا 2 اسكك هرد واكف

 ةاقل هي اوقة ضال واخ لوقف ا قس كولش تم
 اولا وسن كك هر لس شاب تنميل عير نامل ما اأن

 لقتل فاننا ناضالاهارااذا عوف :ةنيتاع اخفاء

 37 غدران اونلطر از غاشلا ةنوعلا +حايالاؤ ردا هيك فتيل

 تاي لقتلاءاف نبئافج ويلات اكمام اقع زل ا
 _ ةنوم ولن ةاادسإء ار ولضا ياخ رق ينم
 تايارك هع
 انوفا تل 4 اةيعللمتاذآو نو ادعس ننلا

 نيقفاز الميه فيلما رتل لك قات«

 نيلاذلاوآنو ايلف طبامو الآ نظاف انكو اللا

 2 ةءئامن راجت لو فالات ولو فا بيل وقدم الا

 اانا ةاليإلا هراصيلراكأذأ فاغفر كا

 ادد ةهسل سيجال



 مميت اوان ولسو ايت ألا امعأو قت ورعأأو ٍماونلا طعي

 للا تيا داب وير
 ان الائئاذافاصرصح الواو قتناواكتر|اًيصاو الد

 ةيءابهلج ا فؤيتداءةباففآتات هيلز ناغؤ مك
 | قةارطؤالاتسب داني ضيسز باغ لالا: تاداككزم نأ
 ١ ل مانلف لع ايا هيف باقل تان رع نإ
 0 ١ اعل وانتاج وفر ويونس رز: كة فقتل زان لاقل
 ' ١ اهقايظبف زيي دم اختر اماذافتكلياتماؤتقتا
 ! كلذ فاه رار كك ةراوا لة اجو بول اع
 .ةابعزرضت ااكئولصَتل قوة زيف ظنوا ذاف ءايظلر ب

 نس فاهتاوزهفوتووارينت هك ف انو ءاقبا لوط ظ ١ ظ

 .:لطساعيدنازمالقبتلك يسب داومنواتظظغبفل 23270707
 هله نعيانلاة رد إل نعياابل لق عدي ينيدايلعتلك

 ك0 ا ا

 داي 5 1
 ها 1

 15 00 ١

  0ةيسب ١



 اين كمبو عرعر نس صارت اهلا هدا
 منت لكلا الصا تاتي دباس ال

 95 او ارز يلهم وانر فون لب نامت

 ءايلك عاب وااايد وذ دلال دابق حس ولة زب

 ظ 2 يو تيس الس

 . كلت ةيازر ربل سااؤلقلر نول فرز هل ل
 اكو موق عم امير إ سا ةالاووااذإر عل | ٍةَساَتل

 01 هلا ساد: ئدات ينتسب ركنا دك
3 

 ةيويب للطن فديوا مديا دلما عوف
 غانا رلا اعط علاجرط انك اندلا افشازن ع افدرب الّواءاسا

 هياتم ليتنا « ع اخ

 لاقاايبالاع تاغ نمآتلكدا ريو تقاعده 7
 مب العلام ”ءاحج تعم عبيقفأل رتل
 0 ماوس رءوس يجون ضابجر فل تقرت

 تقلق دل لياندا د تاخا ةدركدايسقدما#



 لقفل سل ضو فيدران عوج قادما قب
 ظ م ااه هطرتبل ماكي لاق ب تيابولخفضقيى تلا ول
 . دعي هاهف فنا اوني شرم ام ابرج لآ لاعب
 لاب قطاعة اراجع اعتدانعر بجو لقنازضقل»
 بكا: ب ]هلع |عجع ع اعز كض ا هوك قا ا
 اروبا اجل ةاروب]و عزيز ديب مال يدمر عل عدلت
 اه جاجم وعلان ب ضاعت كلل ]وقياس
 يفالزوابتين الك والان ره اتت يغب سات اك غلا
 لع ءناذل يلا لر ىرن حور ةب] هج ءلظفلر عضل

 للا ةيبداراال مصوغابلإقو صاميوإول !نهيضانزمللا

 ”لعسو اق قيديزءابتن إلك عواآ انجب عاصاتاء اين
 يا نلف لفل فل وقسوة سبام
 لاءاع امان كرا غل ةٌمِص اهو لاني برغاتغق كلل

 قيئدلو 1 ب
 هكوصو الرف وويل وتاب وز وب زل جب فل سو



 ةلفغالاةد باص رجلان, ب ضاعت ل! لوقف ىسنألا
 ُِ داق بجاه «ضاخاف اعزكم بج رماه اككنآلك

 معضو[أ ايا ةشلن عليو جو اعلا بسيف يقيفيلإ زها نال واااو

 دارا 0 اهيل كيرف اضوزلا د 0 وآل و و كربعل | .لزل

 تاتا عاب اع ايام علاج ب مناعة لل مف قع
 ماد ايلين عب و تتاعإع ع ات لجو علا]يزحي

 اكسس ايقداتءونضورعأ عن: تورم
 و ااوبن اف اال مو:

 ريدا ازا هيب 9 دا ئلامرا

 85 ل ةلضائ سواق قفاز هايد ارك اة وب ساس

 ا يعيب سكون هع قّييرعأ

 دك قات د راجرو اني بضاد_ّوَق رمل ل

 كاما لإ 7 حاب هااتنانر هل لكس
 دابا خالو اةرذراقو

 ا عي راسه هف

 27 2 ال



 اتقن وصار راقطسالابوبا نق نمقليانتح

 لتلميع بي قرتاو نفل يقل نورس
 قلقا لت مركبا وتضاعف
 | |لغ امساقف| جير ذاع رك انتعلو عيتا تامل

 1 او ناكنآة رقيب كان اي كيب نفا اة قاوساب
 ٠ نتاياداءاب قاس: نكتلظز كد ولتا» ١"

 ْ نينا فتتادراوخا نملس ختان بكن
 ١ ةظلايوفلاذ ع اَسلا - الع تنبح بدرا
 ا

| 

 لقفل ميلالرسداهأق فينجر ري زيا أن ةليزرضأنم
 هادا ركوز ترعب ا زعز سلالة عاتق ةلل داي

 ١ ره ول دوتواوزإ كيو تانآوط الواعد البق اوسالا

 باسل جفا ءاوصااولكتو اي ريع ازرلال وادع ننبلا لدا
 ١ كيب لاقل وسايذر 2
 انئاةليساوأماجراقر ير ان ح اتركي ري الع رمادا

 كولي يناقض نمل عي نوعان فييرمتلا
 نعاس



 بقبر عمار بكرت زمانه نسل براق ءانلَع
 اندم دوكتنملا ورمل هفكي وتاني ز الاب
 . ضر اما وكلك ع ةرْمعف ء و ءآعل اطل امنغمنامآلا اوبل ظ

 اناقطساولاوبلا وزع رر وغانا ةءامإلا وسو ةلراطلم

  لاقدك عةذب اع تالا جيب كد نفعت عزسي نرمعبلبا
 لامك ذابت تاع ارا شجر سيول شلت اوماللج

 ١ #1 ا ا حب يع

 ظ 2 تار انا 50 5 89 او 52 يي
ْ 

ادلا اباد ذةيفويفل ناتو 6
 ش ظ ع

 ظ
1 

 ظ مايا يمي ساس 7 9

  ةكلاققي اررترل امل نواولابنأ ل ايلول زرالف ذاتتف وق ظ

 هيتس ذالك تنأ قلل آلا اماذا د ساق لف قش باام ظ

 2 اكتر دل و د از ككل
 مف 07 ماس 62 2

 اإل هدوم



 1 كاك لرات انيك توماعاجكئا ضرك بأ
 ١ لاتروع عانس عياخ فلانا لاتولطترا دل ملم
 ١ تالف كرش ل وقد لاو كوسا لا قريشا»
 ١ ةقفدتف وعقل طسويدعترتا ل قنتونتفقفتم 1010 يري ا د اا
 1 مقبرة نورتي هلو اق نطاق
 001 نع ءوع لوب ال العلا عت اتنقىدر و ئاَسل اقوي اان

 ١ | فتتط الاهل سيب عاتية رما تل وتناالاق ربل

 وأ نيبدج جو واودتت اصيب تك ولن رولانآف جسم
 جوار صو قاوشفسو هوس :تلن نولض وافاد يد ميز رج يوؤار فتش ووس تكن وا ؤالاتا»

 مزج رافواكأي ازنم]ريكو وايام اضل قاس
 | ١ ةعااب سدر فز تاذّال د آ اقَررا مدور وكت درد مغ

 | ١ لولو فواذادات لوفد تكبر راه تيددا نجا نعمت
10 

 | 3 5 0 0 78 5 .٠
 ١ كالدةورلا نوماثا نيعراق آل را بادمرلا نجيمرع

 |. 02 طوال قالا تولت درب
 . سعلظازاو

 [ىورورتإزع
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 تيل اضن ضان كب مكان وخر ع تعط اذاو

 كليات ايبا ة اوسع مؤ واي. ربا "عبس

 لل عي نورت هع للا كت ءاكاذافزعؤتايل لاب

 ١3 : باسل عل وعز فرعا حام نول وقسم عل

 ما العلو خا يباب ولم رتض ررعبل “٠ ةيارت تا
 ةرفيلختا فرن وري ركل قادر نو طرا نا وعاد منية عش

 فا فاالرطبتميزل نع نلت نة
 ظ ةقؤفإب ئةو لرب عيسالا رج ظاكوجدةطماكال ع ١ ١

 لقا اةلفعاتي نوم نياق ضرع راد تيل اطل علب ١
 ظ "مدا تاجر نقول ووك يرارتقب دل هزياكر هر

 جياد عيان اتصلو ندعي رولتقأفل اقرا
 . رمح صاع قرعت اعنا وراوو هذال مفلادوو
 نااعساوياو اكاد [ةدج تضعلباذ انجز اك لقت عض

 ك0



 سانجي ءايك وف اإالعٍك موف مالاباهلعإت ٠

 عاود ربل مد رق وي نما جاكم

 قل ا و اوض 531 ءاسعو 08 ووضع امرك ةلاراق

 كلل راع اك يفر ان ل ا

 نبع عماد عسا وزتع ولو ديلازع زجل اق || 3ك 2 7 2 : 72 ا : يحسب ل: بتايا انعإ عن عة خعبؤمززوسعف
 لم 2 | هلل 1 , 0

 0 عاصف تبدوا رمال عيا جما له تاز اقتا

 انوا اكسو امزءابفإَ بسبب تاكل غل باقازي تميزا

 ناجل ايلول ابرزم نيت ولطإبق :لاَسل غالبا د داب لأقل
 قررا واب, نيلي املا تيتا يال
 ١ كيس داوساا تزول لت رتل يراكت لقت لم
 | هكروزطور نك وزاعل هت انيقلا ا ولاد ال قالا
 | | كب و مابازع لع تعبنا طعداقللح |ةاحوقو 201

 | كما سح انطب لانا للقارة جباراضز عت
 تلو لاخلا تعقل ئراستتاءزمجتر روض قو كيم فتن

 .قدرد



 يطا نو نا وسم قو الزج كلر ةالنتا قذر

 كثير افيسآق قوم ىدرتا ايار شالا ى دندن ا
 اوف نارا ةناضمةةقيب تا يل ينال لل

 نعام نعت اكبر انلائيرماَد اقوى وتساف ةَكْأَغ

 ملل ”اطهدعاماللاة عليل با بكل يرق تآج 1

 لتمر تيل اعلا بنا هاف دسم ةنغفغمب ساس وتس
 2م كيضرافاكل.ة ملف عول زنا ةسكا قي يةزيبام قررا

 7 اهلاقعيابارنولبكباج ]اةيااستحاةردبجراخيرول

 تبلل اراك از كك وصل اهبساب عرفو
 هي ارجل لي واع نيس هنآ سد اقلب همة سأق | نرسل
 طباصافاريانلعاهراغآق ناماحاوأز ئارَجْغ رو اذ اوفلُبو ةلضن

 لبولارياناإتةيوبتاي نفل قريع لعنهم



 ٠ اهنلاقفلخايرمعلا ل كيناقفتاةاذاتاررجا افرض ١
 ,ةراوسعيازت لورق قامسأتا 2 |

 ظ تن يلف 2 : ران! ععااق ارلعرضاود اراوتراب طلاق ظ
 لاش للا بكسٍآكماأق لؤي ءاقيلوب هولصا اجا

 انتمعاافداببريفياط اراب رام حان: كلن احلال ١ .

 تيجو شا ذأف غرك فول ريدرفوو مايفوانافاتوص انباخركم ..
 تاك ورلاوالع لاق _ذومر ناب عتيل و ءالوضبا ١ه | سأل : . قلبو

 قلم وانا اسال عن ارت داك هداكد لا[ ةانق

 كلون عقول 11ه وربللنب هتك ر نو سياتل
 ندر اقووتر ايلول متلو ةاؤانو ار قزف“

 " بررافولم اؤشيتاذاتخاب الارنب ديفا
 مسانفيلربشادءانلءانا از رااقلازغتسااةلرا

 تروا  00وعلل مالإت ميو رقي روسيا :
 - 1 يضطر ونكت كلو

1 

 ىإ

 ظ رصد
9 1 ْ 

.3 

 اج

 هيي

 !نلوناتلاروإ



 عاق وويل باو نايا رس ريما اَغا,ىف يتلا 5
 امل دقو ترانا واول[ طعام ماجا ططقدايتلإن آلا ١

 رينخلامو 7مل هوز اول ىلا ورظاوبا ل اطؤنتم
 قالادياعرزباوم نة هانعس اويل كساناعقفلا
 قفا 2 اكوب.رئبيا ريع فلج
 تاك مرض ىرامئلار ذهبا ثيداحا باب
 واب ]نجوا جعلان ع ع قبقرل خت ق فلا
 نكي تس از علا فسي رص تمالك
 ميا ساةفوسلل :نقتفابا تاروعالغر تتار زحل
 بزوايغت لاف ةتجاعءئولالا# تبت . -.اة: جدلا
 أ انما حجوا لقفو لهنا وسر عضل سوفت تبتر
 بمنزل قايل وأراد مروا ئض لزب را ةموضولا
 لغوي ونتي ن تلا فولضلابانتدا قل ءبداي تاق
 تايلر اقف و افكر انتدا جتونإب اهو كلوا رمد
 سبا ةيراناوار ايضا لعزيز تا لول ل كصال ل اعلا



 ل

 مييييكسيتس بسيسو سيسي ل هيي

 قرأ اتوا قلوس -.ءذ نملة عرجيينإبميعأكر انلانم |

 ان وبنو لفظة ةلرلارخ

1 

 ١ لضاتةيالس تاع ةّيضاللسنانافوؤاتقأ
لجالا الور خام عاضالو يل نع ظ

 0 | دمك ان اخ طعي ارباب نر

 انتا جتفناسا فر مآلا: ىو ندا ف فاير لا
 ملقم نافل ازظوةنج مصب وضل فولا
 دسم ياعسل تل فيأ هاريس
 | ١ فلن نوئاملا هلك أيا أف ةئاس هب رمال عت وفنال
 . هاو هفلسرو تجعل شقا اء ول انقدا قباب

 نادبرلا ضو ءولطت-لاذ قتلا[ ذا غلاقةقشلاف
 افران ناو يبا هواص مب صتن ناعأظ دق

 هلك رانال ةلل ران قافول واي .::.متليتدل نلض كوفلي: فواظا ونجا رضفإ قنا
 نق ايتناي خت ءاقرل زوق تع ءاقلقاف قولي تقفي
 قعا طوق زم | نغم اجت قاياعساب..:: عسل خس[

 م2



 0 ملفا جسل قمع مصاول قفاي حنة
 اقول ام ناشر ونقض ترم

 ولأ ناسمز يتوافر واضرب للا

 ل [ةنولرار اب يبالسنام/ قايل ةةدانس الرمان
 كارت نواس ناد كيلا نيكو يراد يلا قاع وكيببالا لا

 وأ أروي نوكيا نوادي نول اء والحر عشا 2

 قا وسراي ذاق دانوازموخضرت ربا ددانساي بوبس اهتولارع

 لاو لاول رضا لملاقاة غل يتلا ذ هوز
 هايل ناك فلاب اة |ةيزنرجلان اتزضفاةتصاقافتما:
 لاك نانا او 5 قايم اكس مارا

 لاق د( 0 دوأو ثَنْيَسو « م نور سءايَبالا نجيبا

 1 2 قف ؤاباابءاكتو ترعش ا

 ليدل هيج صيسو تاجا «ءايباباللتنا

 كب اهدع تلة عوج نفيا تطول لزغيجر ول
 انا جوناي .1*نراقوؤلا ذاتي ]وزر ءاوزمف |قاليخإل»



 ةكيإعا ةروز تلاد: تقفل اف ةاويتتياكيع
 كيال ةعاكت هداف زبتاذ نال والت

 ليلو طاف رمال ضان لاغسائاصر تان حاس فاجإلا

 ١ ١ ةظلللغو]ةةىافشلتذمنضانساب واقع نقفلااق
 | كرو دوغ اهف نزتسا كاف طرف صل وائ] وس
 ١ ةيكل ا وطرعشلجو ع قضيتنا تيبافي فوعاق لغم

1 
 سيلا اوساي. 11: لونا .ريطايشتمزيشإب يتسن ذابإيلاق
 تاحيلالف كله زاإ روطايساكل وقعت اما اقري طايشم

 اسولف ولتلب تا فاسد: ل سيفا
 ٠١ ةلااقسبل|اركباالا مقا «كقغربنلتبإم أ: امان
 ضار بغواءاننرح |[ لع سال قرنعشر لة قفا ]اب

 / هيلا

 مبا



 نوايا وقفابلبرب اان !طمتوزغيلا علا ]وسر عال
 نايف م همي نال لحنا سراب نولو قت ن الصلاه لاذع

 فلك ]ورايا ولاقت دف الويغ ناو[ هب فعم
 اال وتذوب نكاد ليغ ا يخف رف وعم رافت
 محاور عيوب يظاع ف ىاتنغإبإع اطبا م يحبه ب

 هيمان ابقار وساياولاققر صو: سرع اياحاياع

ْ 
 ا ا

ْ 
! 



 ةاب صل اق 0 رعت ة با ركييإ رعد 1 ظ

 1 1 ايد يزآفةيداعؤلل ةناهنع ]اقف قفا ظ

 0 لازم ةولمول هب اقام ةحوبوا و ضحو ماروت 7

 1 | كر بيق ةداببحخ لس اقتل لق ةلؤق سبلت
 / ير لاق ةنالف ماو لخ تلم عطاد

 د وا ا مهر وع زاقف زب ظ

 ا اينو فالي لينا وعاد

 كصاضوكناةنار قاف ام افا نوسة امك عمل يعلم

 نافذ كونها ادلع يآ قذ ناك هدرز

 تيل ن ل00 رت 2ع

 0 و
 لكقيامووأ) زوالا لع قانا قاع حاقاعإأت
 إي لذاك س«نا دانسات قس زفت

 0 زكا امنا

 هس سس سس سس

 يار ددسن ادد ويجإلأ نا ان! وق ا



 5 ا

 ل ا ا عي ٍّ انوا تفرع

 ليندا هلال ناواسؤن ياهنيزمبةبرقوا يسم
 لاغلب ضان رول اسست سلال
 زذوياراهف كي ابحلجافلو كغ لسا آف تداعب او. ونا

 2 :كبان وابل اقوم اقم واعمال ]

 ْ را اك قنيااقالرئايفال ظ

 اة نة دال دانتاحات/ة/ناكتا نافعا ١
 500 0 0 يال هيو ]



 أو عماد "اوم قلب2 لقلوددناقمعّلق مالا _ولخأ

 كيكة السنع نزياناوتال وسد ى ما ةاشيا |

 ظ ناب قلل نا ن انجيلا اسناق ثلا ليل تلكاياكا مقا

 2و ف مق ةمال رهو وسالم دو 6 هولا 2 ند

 ارهاق حاج عكاز غيم
 نلف توفق ابا لاف يكبح ذو رنم اد قاا
 هل كوع ذآ ىذرادلبافاهلق بريتا ب يرض
 ' رقاق تال هاف اجبت اوقلمواةل سنك علم

 | تأمّسأو ضبا نوع 0 : ظ

 قا ناوي رصد لة داق قط كاف اجِلا_الؤانا اننا

 | ىامميفض هيلو دلير وزبفلب هتءلدخ و
 | ١ لكوزلزااياولاتفةلاونبافع ةيصيلادع اميز للكل
 0 رو
 لقبا هيعالخ تعاون ايام ا

- 

 اجلكم مل كلوا نت هلو رعب طيات رمش

 2 فكقاناآلا

5 



 كأءالو نفلرفس بة ناكل اعلا قل هارتناد لادا انا 1 ظ

 ردوا راراعساع دك لبيد انافلصال آل فلا ضك لش

 5 لاذ 'ب اصا قولا امل نير د ابويا يروا

 فاق ءاازطذل دبغرفلأ راوآع ”غرصلذاف مكانا َعِيْلِم اضبالازم
 ةكاضال نافع اوفي كاف تفكك افا هوا زغوئتلازع

 فوتو نارعقت 2
 ظ عنق كلبا ولااة عاملا ١ هانجالا نت رساب
 كاقتييارباخ لق ليفان فواربإم ج]اقزجج افلح
 كولا اقولك اجترت يوزع رع دعت وتو

 لكلام ذلة شاع, قلل نو قلل بادب
 ري ادب داني وابراز نهائي

 1 ةقرقل توتا راكدنو يراني ة روبى
 .لاقايزلاي عبدا الريعلار يوصل راتلا ريو ,نيباهنوتس

 و



 ةيصا٠ما» بتال وشاب بت انقوةعاطإؤ يل ترا العا
 .اضيسافربسلا اب ربارن زيكا للة رملو ركن

 '0 للا و واو ل نش ]0 رس دول . وك

 اهو ا نغير 0 الكر ظوف الات واعلم

- 

 ا تردفاذل"نيباعلابجبداوالاذ [هيجبامهء إتش 5 :.داع ظ ءاملا ه4 و ناي 2

 ىديون اتا يلع حاعاطإاف ههه ماعلا بتجيب !

 "1 يايسطاكو ناخد يل اغا اقتل
 لوز بف نغم وفل رضا وعز ةخل ينال

 نال: فني ل اتا وردات هرعيزغتشلل سا نوني ظ

 :اهبقلدل دفاعا ورب واقفة وعرز: سات فانم

 كافر نازي. :قردقلا يو ل قل ماس#
 1 ا قناة اص درعا افزبدا قير ةنااويسآح
 للعب خس: تشيعتزااعب بما فانما ةثالرع لاقت



 اتبع مزيف ل عيا يآ ٍر سرت 3
 لص سماد بشفاء للقير قبو ضلال تلقب
 ا طةرق وقيم نرسل

 نا تزال هَ يفر م|ة ملاح لكنا اع ١

 قَد نانسى د | ل ويسرع ان ئاس كؤَسْعيو تويجرق

 مقالا بليح راقي وبكم اول تانكي
 1 واسف اردت فش قا 7
 اكرر آ .لعتااعرل تبائيلقاه تينابةالل هرب لو

 نكت ا_لعةانانلا ب -قن 2 ص فزر ذزواعاوء يل ةنءاجيا

 20 ذر داع ضلاخأ اد اغتصاناف قيد ٌويالاَحْو

 ليلا رو م يسبب
 ل تاس نونة وع هنا لاس

 يلو ةابعأَو اجرعلاوبا ءللعسي|اةويغف ساعت كوع
 لاب فروا ذاْث أ مالخالب] ص يلب ليتكم "يال

 نازل حكم هانانفإجف إل عفر هلا (ال قف :و داكن رارعب



 ُِشسا , مست مه و م نب 5

 ايتو يلب عاذآو يك منال امل لاقت
 ءاطقئ البق ايلف ب لو طواساءلا 2 اطول اناا ةتناوتلاو . موصلالد لات ناك

 اهقفي اا وبول العوم ابعت سلخ لب سا هبل خو
 ْ 2ٌفلجالاوكيرااكتحا ءاينا ل ةروغلت اعيد ند عفرإحام
 القل رل داعم يضيرع لو لانل لك ب وقفت ]

 دوايبدلاينلح امال شلي, فن عى زلا عدا ]هنو تل تب
 7 ها « تم( 51 ما(

 وي فلانلاءاللتسَت تلا وة ناذانأ الزل ميت أ تلا

 يملا ر للة ةاريز انك ءاشلل بجرم ات زا ةوالج وأما

 لاقضوإ نك راء هر صالخالا از يلاثل ملاح

 ١ قف ىفربارت نقاتل ىتلااؤتم هن ظفتادعب
 ١" قادوا يدوزلد فوزي كد تزيل كاكاو زر

| 
 1 211 ولع تعض نا اي ماس ١ هنأ تالف وز 4

 1 وقاص نا اعل وويد رمت هيا لاذ ف 21

 عرسو

 سَ لا



 الدار اجا ءسَدحلَسا دب اشنولينا ماعلا عسا

 ملا
 بلطابز لادن لانيرماضاا علو اعل ت اغلا [ءاثلا»

 يآ أنو َابعلاي) نوي حكهبلاذ الد يقر ايل

 00 اقتل ولة طدو و رتعإالا تح تءالاز لج

 اك داعب لك جيا قءاوماقتساذ تاور ناجل
 6 ياماما كاهن جز بقت .!اازدجل انك وكت ا

 اةلاقتيل ويت هيعمل جالي تلافكا د وبلإ جو
 دانيا ق يفي ماج داش

 ءاعتيأ لربي ق ووعد افلاثلاقويفيل هغدإ اع ااا

 رول 52 اساس || عيدا اًعياعاط اطعلعتيالاب 5 ماطعت | علا

 و1ءالرطل خرازه: طه انك ساو نينا
 لول دكان داو ذات نإ وملاعب اوريبلأل

 ظ توم سس
 ص صح فايل با ناسا ءاراعالل نعال تاك إب



 2 هد إمي مايل قدا رشا ايلول

 بانزين رندا قيل فل ردات
 لة قسيت لان افاَيك اًمَياَحَد 3

 اا ا لا
 اع نارا عياض ءْرع تاس ويا واقف باع

 0 قطو انزال ريلياس د ينل ؟اف إبل
 كيلوبايت رعا غاز ةدقسملا ما
 5 2 ' نازقلي ناو ذاخافاعتساءرو قزم انة اضالو بحجج شناكا

 افكر مر رك قاؤاتتاف :راب م تلاه وقول ناو هيبتا نع
 م, بس نعتذر كرقج مة ةامسلا ةلوداغرانقاغل
 ماين و 4 زازا زيكا سافاش يروم نإ
 بةلام ندا نطل راب راح
 1 | للطن اذا زويل ءقاطال راو هازل جوت البا

 "كمدير لس ءاكدمع جتا ةزناإ لقا لك
 او دل يبدل سلال هسا



 لتي اقف ينال ن ولو فلا تلو ليل هنا هيع كيك هي
 ملاك بنيد تل هسايزاقة اعلا وع نسق, اقيراضالا و
 [قلدافاذاةورجيربايواميل اقف اننا انك همرمنر كلو نكات
 مفتي زيد رك ج لك اعلي هل زمزم كابول
 اذا جاوساي |بقاكوب روج نوؤقوووجول) وس مو وحول ضي

 اًميوقلل ل عيعالوأ [نوُعس سد باك عاقله! لق نولظن
 مةلابلع اير ضاللن وت

 سوسان

 نكت غزت ؤفالمح
مي يف نعي و انىدايرفِع سَ َوو 0 ط2 قو و

 
 2 دعوي ع 1 : 2 . 8 4 5

 تغمس رايلوقيفنامالَت داو لاس قلق عوار اك وكي

 ل وعيت لامادع مواصفة وعسَقِف ةنادالاٌكيذاو ةلاخل
1-37 - 2 " 

 ا ةييرانداجامابّتي نول وعض ءلالكةّلفرصالخال لك



 اناأتوأولااناق عاب عدن كايا وايقفلا اقناع

 000 | نولوقيف روتانا رتتوج وو ءامس
 .ةلايلوتبت رقت تمام دع ا
 كيك يد[ وا [مموكاَوا اًعْوناَعْو اوم مئامالا وود

 5 نال انام 'ةانلمان مكر نيرو قيودا ل
 2 ةماانققم كك تاو عقلا 100 قرا نا وقل
 ل 117 ص م ااناريصأوتق يلا اما رولا ناضل سيلا اه

 3 ايلا عد فرععسا | قوما اوان هى لا ص ورقّراف

 00 از ربةلس 31 - :

 و رار ارتي ناطتس للاخ انا
 00 نرجرت داب كم مكرم زيا
 نيسان مانا دبس انال م ةوها لقاك قو نابع
 ٠ م اوصو]نن ردا ولحنها دال ع ب مارال
 ١ لع خيااقرانأ» هتلر ان مصغر وسوي ىَل مقل الين هي
 ١ مز ا ةلقاذافاوي همم غرسسهيفرنالورم غاي رن صف
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 أ دوس يب يعسوم هدقدع عّسالو

 ناقة: قرؤؤال قاد سيلفا
 اطياف لركن رتل عالج اطيل د اراتنيذقي قع

 داع مدد :نوأيأوا ثرذ د نوقف ئقتفااعتبمارأق [ئكتاَع

هنا ب لتاعلا ناداني نول 1
 نوفا ”نلع از 

ب دس هادرك رقص فتوح[ ةافنآه زطابلا ظ
 ن

 0 نوكولسانعإ اعايلاتا

 8 ف لم نسقنا مح : ف ضاةابرلإإاق

 ى ان ةعلقلرصأ ةنااتوعاَنايَصلاى ياو ْءكاان نبيا

 ظ العض نغتسالإل | عت فاتجاعنسكن ةرحالع |يننيلع

 ني 0

7 1 



 ظ دق اليا ددانتباعا نال" راين فمك 8

 تانالر وسو وخلا ]اوربت باق اقف يلا لطو مالا رطب نتا ارح

 بوبردش عت انوحاذافاتنال ن اليل دب اب إف تاهت 7
 قد [َوف انقل :قنلاتلباقف < 0

 ًلاضالاَؤَدَي 2م ام داعب فت جوف عيدا انكر لعووقاي ,

 ل هلي نائوعا ذافعب تاق ذاثاد رو تا ردَا تا

 ا ان انإرميل وها أَي اقف توأءاًحافم ف ميت لبإقف

 3 ترق دان اريتينلفدتسو مص قار ىرتامدأ كل ةخرجف

 0071 رتاتاو راكب رد تروق الكاز عرذ تل فسر جة فيل عقم انامل .0

 <قيقانرادلق فب نك كلم روسو انتم نا تبا
 كيتوضءءوعتا نواب تقف فاعلا فوتو: دا

 كَ 0 8 [رويناقا دما فيس وت 00
 فلق نامخإلابذانزتسالاب اب ناو عاذاف تل ماكو

 قالا ةحيجوف ركزت اتاي قفص و رعت



 ور لعق وهنا دن إب تلقف قلخ فدل مستو نار علإب تبا ٠

 رماد اك فراق باتل 20 بدلك يآ وتعب زيا نع جر خا ايت

 كت ا اقلب لقت توماع فا ايار اء ستاك

 ننكر روت قيال بدءاقل اجر ناك. رم اكت لو توقيع

 قاياقبب تليف رانا قي ؤامءانغير بابن يت احاول
 احوشك نعام الوم توف لع ووفنا أَ اًقانحقف اكن كري

 تاباققللا_ررربتاكيصاوآف تلف ران شالو لت :تامْق ابشع

 اقتاسا نعمل اكله تيجوف لع وت تو ءايداقف هضاوتلا

 2 بسم

 لعبا و نوع هض تيجةيل وهنا اواي تقف ا4تبازع

 :ةوانعت مئمزاجةتاطيلاو [نان 26 : 11

 ابطا[ لل زعاعنءاج دانك دلال ب لكب لاقت

 نإبدونجي ب لاس قو زج اذازأ بو مي وو ربا نمش وجن

 اصرار ارقد ماجا راهن رسال انام
 22 اول 1 ةلالدإم ايت افريقيا نآفاَرق عاصي ةجلغش



 انبلااغسإب بقا غير نفطي أف تاوع و, بو ايتوا قد
 تفدهو ناطيلازجوتو نابريلياما كت رم شاعر للف
 ةياححاتت داق لو ويت اف للة ز خلع تي ناك اوأك
 مصاعررمال تلات تانينر تس كالا قاوقإل بارع ١
 ملت عنتلا,راعجاتح اكد اف فب هربا ني مآ
 نآلاج رميا منايا كدابلإا ية ب ةحانتا مول ناد
 لاثداهاعن انوا اعل .- .: وتو
 داطيسلوا كداب واو عروخافورإكناطشلتا قذاةيأق |

 لقاعلايب جالا ة نلف نع وزيارة لاش ة ع ظ

 1 نولإ ل زنؤإ رويبصاطةرعدتآف بف اخيل حاج عر ا
 نأ ةاول فلز تك نارا كالي طوساع انسب
 لضمان تاي ة غو نغببتوفاتنو جنديا
 1 فا /اغاداتلالضا سهام للم غد روت

 "بف ل ل نيو كا ل
 ناعيا كرر عال قف ّياعا!يوق ناب نيتسفلا

 [م اهي ة غار ايي تابوت داس لس: دات
0 



 ناولاح 20121111 ظ
 سببا اناا نإ .,لاقنمويع اعابتأ عضو وبل ع خس دال ها

 زاحف نتا يزد يمآةدبامافلا ظ
 دب اوان اذا كلن ٌكلانولااءكما "م1 بولة دنا عرأ

 هلع :رخا من ذوتوو ةاكناف لبيع ذآ قيلع رتبي
 لك يجو كنك يلبااكتاا اقف برب بح ورع ١
 لا 1 - تال ةيباكلةسار لن نفرتو جوه اف نمر 0|
 اوال اتاري ليي اس ةلا |

 يعدو داع ماما غال -: ادع غاتئايلوم
 1 ا عسب ومالع قدرنا عضاوتم

 رف 1 عوتنومس تلاد بوتألكتب اجراء بالا
 ل نهر ئغف تك قمل ورد وال ةرءانل قر صرت
 0 و اجمع انك ينبرؤودمع ءالاشلاو ةعاطللتور ايلا
 اربعة لنج ةاقفر نال قف ماهر وزال 17

 نا تقلا زكرراش دال ه.رباغوات_لانلا لسور هربا جراطلس



 طلياةنادتدابا يلم كورال مايةنال و لاغس . .ب فا فاير ا وأ ورأت 7 اراد :

 001 رمال وتراني تاع تل رابح ارد

 2 ذك وز خا دوا اوف |مالا |يطمشاعلاو وك عام سات ]

 يعد ليال سيصل قي تعصي[ جبرا اوي كاكا ٠
 يافا يف ناك وانيت ةنائراتلا راكع نعال يع

 تاغ( اي زوايا قاما
 اكل ردتار اطل ءاطآفل تنارلب لاا قه تك تسلغ

| 

1 
 ١

 ةئواع وجعا نافل اريرعتافنالخولبتد/مررا دلل اقف ناسا 0 الا م 10 10 ا يا 8 جى إب لاقي
 اانا اب ءآعارر جزاه رك فايل كغ يابتفا
 اضل مافلطان مب نعا ءاعجاف الغلبة ادار لاق
 تباً اصيتن_ر عآلم إ وأروع ااذاربتي نإ ىلا افزع
 ضيفا دلمالصويلر علال ياذاف تراي اطيب كيان
 | ١ لت ايفل اه دارج قاذامإلر لق (ة]طاذاذك#

000 



 اةاقفايعالا مدا رعد رسنعازفةايلقتداآلايتعص اهلل
 زافايزعول اء رْواخاْف دار جزفامنل افون صراف تاق

 الضال رعد ةةحاررَفاَعا اضل ابك م ايفان

 بعالم اني واط ايار قلو يبؤاوِساعجْفوفض
 أيقن كلوز فةارجتض انقلب نا رت فا جاذاولجق وق

 ا لاو طاف ويذإ هقيفإٍءاوؤخ_رمالوغ

 نإ اوفا للان تلضابسلفوقان لاقت باصإلع
 ظ لاقامة نب 0 ةيقرلا ألعاب الب ذوقي ادا يذ

 جرجا كى قدا كة ااا لاك ماع انوي ن
 نأ اضالااةذار اطيب نك اتت دق سؤ رن ليلا

 8م موفر انوا راو واهم نيلاخراتلاؤاضم| نايل دوال

 ١ كتف عز اكدر وولد لان عال هانا وتاليا ةرآك

 ةيامزتاعد افاكتبالاق نيلاعلس اانا لكك تور ءااقزك

 ا

 ظ
 ظ
 ا

 ظ . لاغوو ار اناس مانع كك هزكذ قو اجر اا ا|ىالا زمني را

 كلغ ا ,تافرزئاف ”رالإ ا! نيسوإلب ناطنبنبلا رلاتل آو السا دمد



 ١ هاعقلا نواه لانج زآد عي نتن ناطتلا ١ كلزطوايك عير وسيكس ف نآ حا ردلاتفمق

 | قرنالا ناطينتو نم ومواد اذا ناولك ليج راطيس تراها ر اطيق م

 ا مدلل بللي لات ةنياعلاو جرجا هاذا نكي ء وتس وشن
 قرا هنتي اتا يلازعرسوإ روأ و هر ضاع

 مي ادب قتال او 0 انا فيس اتيت ماعبامب

 تطول لقا وكي زهر هزل اك امامج فن هانت
 ءانلور ل جق نتا ف اوت راع اعفي

 قليلا |نف وءاجام باي نفد بلافلاع
 اننا دءاوردضلا اق عدلان ع قنؤ لآلئ
 ذاق نام. هيت فوكاقرلا ابن كن انقلب و»

 فاخر الاتفاك ديف زن زلت ةازولب ا
 7 ١ دقاع ننام ولالا طععاقباذانستا السلة ببإ بدل
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 كى لباب سلف واش يق ةتاهزج زلنا >

 را اسوار

 يي لارإو ور وضيق 0 اهيفاغد قيل |
 وا وسرد ةنالا عا د باواد اتا وقف تاتقرقداتساب

 8 لول تاغ عنع شت اوم ررعل يغص نع نابقراق

 دا. را كانت را ءانت ضي ل دايو نا

 00 لولا ب حتامف يانعق ردد يبل

 هاو وي داكن اب ا وعول وب اًكس ايوا ابو كتاوت
 جل انارة ماما هني نشات
 مقلاؤ انتلو اين اغتيل زانل ء الط دعب راندوكك زق اجاوضا

 ظ 0 انرلاؤان انع ات انولج ىئلايالاللاب الالا ازيمتو لذ انماقمد

 انك لاعبا ادراقتالا ربل اعنللر اولا ن ولعن اريل

 2 415 اًموي نوتيلا و با يبا

6 

 هامش ةايدض كادسويولا مقل



 نيساو اذان اعيراعو رنه ناكل ابلدا ايبا وفا زم لص

 | تللايفسلةويتسالاَ:ّذاْفادوءف بلم ازعؤاذ
 لقامارهحاظناهر باو هم غيل ةلزع .تاععب

 قولا تقنين غتر مارا يكل تانيا بعل راولاق
 انافايتل لط كلك ولاا تيوس توا

 تال ولاعب ب: :لامف ةاؤتكئ لل اق زم علت
 ايس لطي نا انك هَ سلام

 زظافتقراس قرالااعبلةفءاهلزخ نا ءاعتبتراعر زيا
 تورش راسل ري علقوا ادررع قرت نباهوزل تامين
 اورو ةح الار 00 هاباجا نإ ولي عطغاةع

 هول _.(الاكوريوطقينايقلماف رمت لاف كفا زرر تا
 2 00 رول يلم الرف

 اان زا أبنا» نو لأ ل نوتات

 : قلاع ضم هامل | تناك لا لاو قلب

 تنس ها قاوم ان الط قفل



 نينالتم أين اك ماشلاد بوث عيضيال اكتر ناني الك اولا ذا ظ

 تاكاعلاوئاولا نوم وشل د وعريالاذاكوساتل قل عضوي

 و ءاقفلاط كومو اا مضض وكسالا جاك فلاورا ومارس

 انبلءاورسواج نوجفيالاوناكرعن اذلاو ونود هير ناك مودال
 اباد ةايسار سيارات فرح ءاكل عبرة هاا زعتاذاج نويل
 . هع دخافوويكد اطلاق نع اعّيباوابن در ناطي لا واع
 1 ا عيئانبألا لعن ولجالذع كبل ركن وللا ذاثلاو اع

 متاخلتلإتمب ين قامو ااصرا اال هل يل
 ةضغبو جز نوبيولل ولا علا كتل وفا تول وتم

 ذا جرت اولا ههسئامقتا قا
 تاءطاباناكناداعت اما زلاخر مة قاسا نوليلاس ناكر تع
 . تعاعف وون لكل و هنيصفووإ رويس ماكل
 وعَبو نوير اراقلا ثوار زير ةاامااردكيماوللل

 تعا ذ القا هرضالا هت اعلا ولضو ن ةاهيو يل وملاكيامإَ

 - اهتراطيف نويااض نلقاك ور وجوباتلاءاصبلل هاب ٠

 همس



 0 ا

 ء 6

 ..ب 5 0 ا را 1 ا لا

 لااا ساشا نوم ألقاك
 هيك لام ادتلا جر ارنا مالعا وول مودل ىدابعايلك

 اهطصؤيا نلئاعلاو نووي هملاآلنا حور سايل اكن
 تاكا ذراعا سان ايلا سمافام عاين

 ةلاعاجر ءايرالق رول زك[ قناتك و رتآلا بلل رمل تلاع »

 ] قفا لإ اءايضار نولي د ادءاقلوررشإنعااجاكتدلي

 كارلو متلنع عزم ليغ لفل لايف نيا
 نع انلد رفا ابىدقبد |لعِسالو ل ابالي

 ظ تاق مريعاءاقلوب انفو فلو عمرروغب قمرا فو انتدح
 "ها زءررضاي عدن نيم رع لس نواب لق ن واكب
 اريل وذل اب ةنولعيتا ساني لاق

 اييسلو

 اتللا الما ونءايال د .رعشلاو الدوق ربل ممتلي لم

 ظ نلبي إ وضم نكت وفل اميمالَصلن بال يلا

 ١ نيل .(م/6 ىؤلاذ دا لاصآ ا جيف رول تاويل وز حاد
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 فلاش ارواج دانا ئلح رضا ن اناا ينساب وسنوا 0
 تاقيطاع ل ةلخمدا اال ء قاوم ايلا ارمتافالا ولت

 كا ذاكل ون دو اًواكت وهدم ضاَس ولو نضرب 1

 نالوا ذأ هر اةدو رج بضل اا ةيتسكف

 ضالة مايلفتعي مابا زضالف رك رم اَنْ سوف ادا غافتنآو
 بضرب نما يسب ضخ[ ينقل تأ
 تاكأذأو وما بضع برم ن اكس جلارن نال اريايتاف تع

 "بطر مناك راقي تالااماتافعؤلاولب تشل
 بطائق ولذا ايتاف اضل يسال رالف
 هول داتا تاغ ءاتض|رعبرطلا عيا ناذ تضل ئقس
 0 275 ارراذف اا ا ايار رع ذنلار غالو الا يف هلي وعي

 ةجي لوركا اقل ناس نل فايا عنيا ارا

 نعاس اق قنرل فردرل ربان ارزاق زق نالا

 للا عمرة ووزن ب نإ انت اننا الق
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 "0 بولمان ارست لكنا

 ظ ] 2م ع ل ناعلصسو !] قبيل قَنر هلمكوزجا ظ

 0000 م 00 5206
 سالف تفرع اواملاقن ينعي واصلا وسر عانس لاق

 هجم اًجااسل باع تاقاا تقلا دحازغ داتا عار لفل زعا
 ةانلاجازبتا تلقى ل ةلقيا قا هصايااقف واس لس احا
 طباع عارضات قل« كآقاتتلاتل قاف

 اها وقل ةنانكلريويعن دا لام ةاوهامتسش اتي تا
 .. يس 1 7 0-0

 089 وسصنال ول يلاجرتن 220
 اة دافع راتإروسؤيإ 1 قف زفر اذ لسة ا قص

 ندا يإان]اةراطعلا لب رب علم وق وباننرح را ةتاحل
 ع! ةراينسات ]اة ارينا ن ناريس يتم
 قالو ولصق وسار حق ذدوعيكرلبنئدان كنب خربت
 يوليو فطامه روع تبا يلم قلت قل

 بتللاقفس اكون لأ اقل عيف مينو ة فض دك

 لف نارا ب فرانك بتي ذل اهني نيب نولي



 "نال ئوبسف أهو نيدءلغ ةحراتلا هارب لعالم" ظ
 مباع ةاللدرول وفاوع تيرلان ما اْضَيفَ ةتطعا عل ظ

 مع واي اقل وربما ديما اع بابل ]

 كت لي دكت ىرلذ اسوا و عتلان نايل اعذ

 صااناقىعورالاؤساوآف ىّيعتنتناذاآد نايالإ تيكا مز كوم
 ٌّ لقوا نايا نفض دعاس نقع قلبا فيوز كالت ا

 كا ماع ا

 0 8 داو كل ةلاثل نكيرامإلا |! ىك واذا نا ذلذلاو

 ل 00 تالا لربات أع
 ظ ل تا م قانا كت اقل 0 تكتل أ توتر

 ا يم ماجا نادرا

 . كل ناتيفا ءآفلإ )كوبا نثق | نغني
 8 اتثوكقا #6 مو ا



 011 ذآ 1 1 1 د ا

 نارضبناموتئامدوواوسا والخبير :ولاوععا جف

 زالوا سا ة فزع متؤؤ طخ

 لوسي رجا تنبأ تنقياا مس مشتى زلاو 0 2

 ةنرورعاغدأو الاانا تمول 706 واى نآق

 نفاكدبمرمتءاعدإ تطول و مانام لول ادع حاجا نا بق
 : ف فلنا و 0 يصولفادووّنامووىواوسف ودفع

 ناكرم و يا سس وللا :دامميإعلغ
 الفله _زا ل قاارآَ سبر حأ ب تيتو زدامج
 تناوب لونوتر دلل اذ 1 اقيفاعة بابل قافديلا
 مع ببت اف تعلو ]زا نح رانك فاقدي قئاد تن

 00و عااد اخو ع قادس راك سيرف لوز لوس ظ ظ ظ كانو نتن تبآيا ريت انتل _لاقفولس ل .٠ لجواز ايا اعترفت وهيل مدة
 ظ قاسم درامولا جليم د. ىالتناو للملف
 | ملأ. اينو 2و ىو 3 2 1 2

 | ٠١ طخوسشإ وود ناعاص مك ذاكتااننطق از غتسا اذا هلع



 5 هاف لايام ات ايبَولاب سى علاقثا
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 باو واد ءالعاف ردة كاف ةليصت نينا زدإ الع
 3 ايزم اعط صاف وانو هاطعأت 02 ناح نمو عرلبل

 راوي فتجوزل قدضيامىتتقوسل ويعفو اندماطعآ كت

 لما هسا عا نمو ]قطف د ءاق جف فر

 ”طلتافابعبا قامو اع قسما قت مان
 ل سنف عضال دعط انج دكار
 بيلا داق هبوب عزتي وعند سا[ ع قف انفو
 عاف .ما سلس اق وسور لرعآ عساي ع



 ظ أ جرة رول ل هام 9

 ْ نايك اضاحنرعيل ءاعنم ربان | قر بالعاذأت

 نيل امو اقاوم اي تابلت

 اء ضر نم اجلا ماع روما وأتم قايل لا

 ييدنواة تل ككل قاب باباه ولي
 تناول زرع -ضوضاانا و عسيلان ركبت اواَيا]اقغ

 تايدأب,ةرهس ا نراك روابي نأ دبع اونا ديار ذا هاءااماو يلع ظ

 لاقم يرن امتي طالب ايجرن تضاف نيظالخ
 228 ان ان زانذ 52 اولوقو جوزك نوعا ظ

 رقد وو سيور اك بالا جور فانت
 رافيإ يقفز لم اما ام ناكرغفن خل وجلاق

 ءايصراصوا رالبب

ر زي لعسصقا اتض ١
اق مكتب بز

 ذ

 اتراووزا نعبر ذجيأ اتي عارضات ااه ملقا

 ممن ءقا 0 انزع لكم أس
 تو يسع تلا 6

 ١ دب ءءبان ف نيكة جال ءرقف ينل ز قاف يس باح

 . اهيل



 راغضالوا امني ناك اسمر اكايرجدز نا هئيادر ف دتنيش تجاحاتباصاة د
 . نكح _-قفةبإأط كل لولتتدع افاتار م راصأقم
 تقود ياا جان كوقازن دم دااقف لش رو
 ءةللاسباتسامابرع-ىنة اكل عزتتدا_كتا
 كاما اذاكاءةيفاغل ب ترقتانانعيزتف يركن
 . اهتبواهيعاْساباعسلعتا نايا اراكتررق

 فلك للسن لد ابل إو لتيبإجةاتالخساد
 . كتل تدؤدا:بفاؤبسؤتافاتعذإف كي ءاقتنار
 امال تيس ام افك ولج اتا اعن

 مل ضفادطع امن الك داكم خا جرا قف عررج ممم
 يقبل ديف ارباع ا ءاجا ةىلت باد. عب ضخ عيب
 . طقامن|جا قفا ج ورنا دانك رغما
 كتف لضربات قيال دل بستن هازل سيخ
 . فهود: عنة ستان ةاقووت 6

 اهو



 ظلت اةادااقتا عيب فاق فولي ذي نصا انااا تيتا

 ا انعرزتف 1: رض التنك لقت لكان ّق انرعش] لقا طف تباحعتتئااع يي _اكةج ازا
 7 مزال لزيز 06 قادر شتي اك
 قب اك ةقاومال وسر راسا بَجدأاَ ىئاتخظ افلا
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 انميكايفإ_لاقناتسباحنضقا خطأ قلع احابيراجل
 اتبايزق جير ذيغمان وتل دافسلاق دارا راما يبل
 اقيتساع داعش قزرم فكنا قد لم دولار اوبالب راف
 اس اولا صانلاءابجقر قف ونسوي تراجي ةءالاق ع ءلاقف
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 ياا وسار 0 ضاع[ لوب رمل ل 17 تان

 يا هر ادد يعمل عناب تزف ولي ءايترنلفولص

 اكو خاف ءانج ال ادصهانجماقلج
 5 اقفل اق درلاادكف انتل تقود كاداتا اكررل 0 اول

 :لئالغن ياكل هلق ميلان ةف اكاد ليون
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ود أ[نعنا نالفاي لا قف ابراجرعرراع علم
 تاويل :كل معلق 

 0اس دس داقدتنخاو
 رافَحعاَع اقف قريت اسم

 359-1 ا لنا لسلة عاجل ب

 قب لابي انناعج ازرعةيقب نيعالبب

 ار هلأ تاما اقف اخينا ةزيضرلافوجف اقفل

 33 هاني كوالا فايل ةدغ مرموق



 اه ىدخوردلمال اقف نضةيبق فان زعل كم مك ئتتال

 انهاولاققاذجنرمل قف لاش 2-دايلا للك _معالازم
 00 دا الج العب زن جاغلا فة لجونلع
 تبويب ازبار ردك اتم انوي 0

 3 را 2000001 الصامل وقفل مل ]

 ١ ا لا ناقلات «اقفرتللل يلوم ددسن شيش 0
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 0 ئى نيا يمت لود اعف
 | كابذاع اننا

7 
 5 ا

 رحاب ظ

 | ضمد لع تاق كو وتطقباابل رابع تاما

 دع نوي مك هَ : و

 1 ب اجو ب بو م نجا جا



 كيرف كاسة هفاظاعا عشقا فوتو زخات ١
 لسة ساتي يغلب يقل زدلع 1

 ف 1 ار حل ا
 تاواح ايل ل اقف م 1]ع ةؤيلع ]ف نأ
 00 7 مايك 2/ واو هع - 70 بخ 1

 كفارة يدق اناء ذل العيون [ذمالسف وع
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 جزء وعشلاو فدا كمن زج العشم كلت زجر
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 هب

 ا 7-00لكل“7
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 ' . لكاوقوس ورب يب امتي يطا نع زجر وعد دل ثرظنف
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 ظ ل 01 00 وا

 8 زياد وقلوب دس لورا للبدل عني هاياق 97

 01 كارلا كيلا با ناك يل كفا احلا
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 ظ انزين لد ف ربابة

 ْ دا لولاازد الوافي ارباب صو ايلق واَحَم م الإ رم

 ظ ٌّ دكان عكاش ور ين: اهلخضةمزرم 2

 3 اهلا مزعش لاسفل هو زف واد حازب عقلا ظ :
 7 21 [ ضب ,هاوعر اقبح داع 5 120237 ننقل 1 ] 1
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 1 مص ورحم

 لاخي قلع يراًصلح 6: كتم قع 3

 1 /ة اخص اخا طق ىلا يلي ايلا 0

 ن1 دعس نقاط ماقال انضر الب نجي

 فل هاًناَغ ار يع بعسل و ىو اضنالا تلت ب

 2كاوكرظاعب الم قتساوزما بطيرافو ل هاف تلت هاذا

 الايام هموي تاق ءتلغافاخترمانعبلوتلا
 0 ”ليجتن كدضاتا افنان كيو ايلا لااقف

 ١ اعيالسف ىناغلا(ياَدعانيفانفحاف قي تقف اس اريغ

 انو هول تكريس

 اول دحوم يع

 ل لبفاةعم للبت ملم



 2 هارب هوانا م12 قس ةوااو رفع
 هيياَكضآو واع ابكي رجيم اخار ]ليد ىس جز بطلااع 8

 معسلات برع لكأم هاحاقم] زاد ,توصاعابىداتيدسالع ظ

 لله خلع ؤافشد غل قناع ىقلاف قاب .
 اما راقتنب ل تتاكد هال وباب دازيلاملداقياكز م توق

 ل ظفياعف غب انطنيع ب اللا اباد هب د لبقاف ةناصحك
 7 ءاقزع جا لاقفةبوتت ]يذلا بسق ىناغإأز با أ اسال
 ]1 عخآف نباتا زعزولظاة ودع ل بتاظلاج ان

 كلا: يب بدرع يف نعل كر لقنرا
 تقنع نبذاقف ىزع نوال اعااقف نرسل »فول 2

 ا 2 سعر ةجل و« لكاا]:ق الوب تسل ءابآيدتنبا 0 71
 كا ناو شبان وواعانإب للبت 0

 الباب تنآآف هساولصتلا تيتادذو لمالك آم درا
 0س ناو قا اماما اعمل ]ويتا

 يقلع اجرا هقول هيمو: الوز ظ
 قالا

ْ 1 



 بةبلابقتنار ابل وقضاة ماب تال, ل قانا قيال
 لدغ بوابل هبا ةدّياي كلاب ىدابعنع ١
 ةةلورايالاقف غروووبا ياماقف. يوتا واصف ع شقا |

 : نام نافل ان .رخالاقدضنالسد عاقب كي رع 20 ظ

 . ؟ةللاقتيلهاعنتولباواةافاقلظإف بكة يط واوا ابيغض

 ظ متر !/نوبلط[اتئإلا 5 قاب بحر تااعا |

 . دابا ئئيخواولا| نوتردام

 4 لتجت اماقلف بمن ماقتوأد هاداقيلةا توما
 لقيا ابدل ضيا تيتا يفر ١
 ناساف ينك للرواة |

 ا افي ءاضو ءاسأ أم اهساقا انف تنلج واعي

 ريض 21 نقولا ةق وتاكل هنا
 ييمشوو 02 ١ كاقعتلخ قادة منول غانم وفله داء قوس

 ا 2 ميل رنج ع

 . انالقرافق تين! ناسا قف إب قش هائل ولآ ناس

 ا كلاقفلااسالا كوفى را هزعمآم متهمي اقف تن البق



 0 . ستان اناا عاعي تعتوف تياعرادازة تلج ؤ ل
 ظ 58 وقفات كى نولكى رلا ه. م.رثد اواو ىدانت

 3 | هلل ردع هوس يوم
 ظ ٠ مول م ةنعسدس يسال لم 2 4

 ١ ةظاذاطاع يغالي عا ايغرغللقررق تي اقظ ىباصا ١ .
 كود تيفلااة الر كهف وماي ناد شراع ق ٠ ١

 الك هاو يطب لتحت اول ارد

 ١ :ءااورزغت اوزنغتساو رمااوكذ ةوارضنا

 ظ لقب نع 49, غبن نيون انتي تاعان ا قرعجوليوفل ل

 مر 3ع اقف ا دك نو ناعتتعت
 آب نون وآمل ذب قورص هءايإا اكوا هيج لم ة

 ناك ذ اوربي تسلب ابيدالابل علان تول قتال ا
 » وزو رتآ فق العن افا دافس يتخلل

 ..اظيياكوذ ولما ركرإفانزللا نطني دل ركز عا نكت سلب "
 [يربالافاماعم ازازتسيلم قال لكسعنم يشل ١

 لولا



 يتحرش 6 هب ل
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 اف اان ودسلاو قع
 لئن يلرر 2 لاَ اكو

 ص( لاق زل نم كي ها كى عنف

 35 نايف بوابل
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