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 1 0 هلا هل
 5 فل 5

 رويحرلا نيحرلا ةيئاوتسا
 هه وبيع ( نع

 نمو ا هول سا ا يبس كتبو د د دية الرو سو عج تح ع لإ و وس

 ماكس! هلا ةرمخم لوس سىلع ةولضلاو ناقنلل ةبقاعلا 5 اكاعلا تروي ندمحلا:
 عصايوببسورن“ 1 ؟لوسرتالدب 0 لع :لزان جو د

 ب همي 2 ٠ 8 8. م01 م. ه] 5 5-7 4 76

 بيرو عوحتلا تايد هيف ثرجوغلا ىف طوُبْضمّرصتخم انف نعلأم ا َنِعَمْج
 !"رصاقمىا

 ره مد قزؤادتبا رمت يعش رعو درب نوم ل طه او يجن مالك عاتتا تب لاك لو | قوي يس نورد آر مسا رقهل

 ثيدع ومنع عرابتا ولحم ايتاروو روصغب ماو ض جب مرقل جل ىفر عب فاض اريك يدع ردو تسوزا ترابخاوس درب دقت لتس ب لوم
 ركاريذ ةولصز ا ىف لرش تسدعرد لوتو تسا هما داب لكو كن وح عطتق وو لع يوصل هيف ادبي ال مالكل ك ل هم ىكقمىل ا تعا ورسله در ض لش
 راب دم مريب نلطمل ذا كام لاذاو تخاس رش ةولصردار ل آرت ةولصزا بنت اذهل همشراورنا هدول آل ورب بتر ةولس يضل
 لاس امزاو ف وفخزا تسرزنو مديد صرتي | لقكل ياداراو وا بائض او لاو غبيرب ةولضو رميا عن جو دوب لبا تشكر رع ب باى اب قولص

 ونمو ةرشاب لاشا ةعاجرد ميد لري إب ليسوورطساو شئد اررزك ابانملود رارن ىروضحتتق ايددوزر سام تيرطجر كرب ف رطحو ىلاروف لد ترذكب
 -اطبرش روب امص او ل[ت طاسد ابل تس تاياذلا ىصق هزم مب انجال با لو تس ب تلاسر بانج تاكد ا تادنآ ل ارو
 أ "تتسرووأك مساق امك ناوتساو لت اردد دل لاهو اب تناوتس و تارت تلالد منقل اهل ار كنج /لاَرنمفَل مدل ايو هآرل مس لق هلع
 7 دلسشاإ مقمت افصب تاذو تافصر كرا نر اوريامىتلالد كبت افررّئلارلي اثمك مترا لترا اردّتلا مولر |نكلا ل وق لع
 كس وسرْشاب ناحا ىضتقل ا اطر ا!تسلدٌئزؤعبت صرلارز لد مزن حبت ذلردوربمسل او نكرلاو رولر باوتاسدقل ت افصل ادربزين تاذ
 دو اب تءاغ رادع اب ترج مزال لد ندوب تدل اعنواقترؤتس افص سال ام كارز تس اصاو ماعتا دام امسردو لش مرسم دليل

 مر متو همت يحاص متن وحث شاب ترا رثكن تر قع يب حطقو عقر ور انجز تلالد نحمل دايز من زو لدإءذ رج تسس با ميرنا كرد
 تورو ويم دفئا رض ير واطا تلاعرد كلر سجترج برو[ب د هك. ل صاصتخا سودا تسال مهب باساب | تدب ميدي نس
 عيرصتب صر سن بم اعلا نطف اضمن وميت ت فصار بدركأ ودل, بادو ارا ذا تحن سل شريت لطا دك ادخن نيمل اهي شنقا ضا
 حبيل أدوب تقو رجدشرن اولى يلا ذا تدين ديامغ يمل ادرار ساو ثددع مدرب | ن رنكى تل ال د ثدرص ى تير شم تؤم كىنحس ابى
 ريت نوص نوار يرق وشن يل عت ما ونحت يذ اضاو رش اب ىدنحتنف انضاب ف اضم ى نا. ئحبكل وف عسا و لاف عسا لشن |رئساو ماود
 وطال اجدوبثرصاو يلريمد افتسمو ام تست سرت عن نوري لم زا لربوركك دول هرشابرّشلاذا لرب كمن وتيم لو سوس شكا ض او روظ حم

 . لخلل ناكل هدد ر ركع حد كيد شاين ىراو مس ىرط هارب تس اهمءأت دن ن ودب لرب قمل داولازا وطقم داو ارم
 ال_اهنوا ندوب لكلب اب تس ترراثنااي لاو ريك اب ساب تساريضارتكار مجلي مبقاولا نحيف اهلا رب يرزعت هارب املا لق هن
 ا كل فنك و لقد لهاا لصون قترو تسميد صيت ي روث مجوتميملاولا بر ظةلذاكل انتي د افلا تس نون لرب ترخآرد
 رماها رشم و حرم لاك لرب ءايبن ا ماس ا ولصلص صنى ننس ن يقتل مرو ترضخ الذ سيينا هدول +ىلصل ار يسم ايمن
 7 مرو سر تنلر طخزافلا ف زمو ئك امره يصئورمىا فوزه ادةبمر خ فرم و لوس الدب اكرل هل

 - ميارو اطر ب اننى لمت دايز 6 دال ريم كابر باطما ندددأ كايين صبا اي دوم دينامو وخلا تايد لزق هس

 لام ت بنر دو تس امل باس ضجات بشرب بيتل اس بتات تساربإلث احبا بيترت بيت ظزادام فال بيتتوكل رق هش
 نابئطعاب لربابت هن هع - اس دوتر يب سكب يزقتو دش ناضار/ل وقعلا وذ سزا دا ضد/ ندرل بس نلو ايب ب دع - ميمابلا |
 مادا, لبوظتلاو وشحلا نطوط ىا حىلل ١م تفاضالا عروطق نا نبم تو ظا هس اطل يلارنا |
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 ل اا رأت

 ظط51111111 دم ةيئاكلا
 م يي

 ياهبنيتم ٍلئآسلا ريف نعى نبل رهو شوش هلت لكنا دال, ضعت
 رس ا واخ وصل ليك ' بار سك مكتسب

 مانشاتثلثذ ٍةَمّددَم لع هثبت دو نييلالقلاوب لات ةّنلاىلُد نارا وحلا

 تجر لاي ىف ةةكالقملا م مدلسازمب كرد قيمنا
 - مب«

 سوو و ١ يشل خ هذا

 دي وص اللقب لش نايرككلك هد !ةلوض هياكل مال ةءاابي دقت

 مماهض حب بيكن كف باد باول تحيي تأ ااا ناوحادب
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 "فرد لعف تار "تشم 7

 اوما هعوطوم و برحل مالك ىف طخ مخل نع نهلة اضن ضرغلاو ؟ ؤ
 ل دكشب طار يرصد ثلا مالك سبل وحال ىا 0 0 يخل 07 2[, لغؤرب لعاذ مان *”* درء اب لي رب

 ريان وصنمورئبملا نر سرق يبد سرت بمناجب اردت يغفؤ/ )طاف تس ظ وعم ب ناو ند/ناثيل يو ةضشسا حبب بوشت ا سنو لني لش «ل رق هل
 اطمدشناب لعاف تس انركع ررف سى رتل | نيف تس لور اد تيلوحشم أ

 راطب تيسر لوعغم رخل كيدي نا لاجز ا لوعغ مفرط ف اضن تشل اورييما ىنحبرخ ارد وزو فل اء امر لوق هلع |
 و ترعب داب مالك اب تالطص اردو لوا ْمش_قحمب تفلرووورسواربم ميدايمد تسجل ا :مرقمز اذ و خا سدقم مآ مدقملا اال وأ هلعأت

 دبا مذالدو نوار تيفال تس وام سكه اي مل اهم ىرارم زوامل وقومافاقملا مدس ا هالو دوس و درو مداقم ل ئاسر لع ةريذل وس
 211 تس ماو مانو يم جود أر عروضوو ضارب ل سوا

 لقت ايفل و نردد دن يرجو لارا سكاي تس نوح اببدرذ لصا./دوب زال وكس انبا لمد كن بم ارداركا تس كس ي لصف رق هل
 تارت ا تبرد باب هول بات عرف رمق 7نر ب ومارو تماشن (مقخا جمس رع ثرهنادرل وتب اننا اسس لول [تبايل أ وسو فلا 2

 تاف ابرك ا لاا اهب ردا يقارش وختم اهتير قتيطنم كرما ب الطصارد لآو لمصا ب لو مصا* لوص !م/لق هش اي لضف اي ىا فوزحم
 يضم اهفانلاوح نفسو لذا لارحاو | /يلعنا تلت |رهح ارخاذ اريقزاورش جرراضن ابد ينك قطنم فلو نع كل سوو تفيد نأ 7نامسور# [5

 ضرر ل ثور ت ابرد وريطو فاق تتقفاوم ا ناكمستم اهلل اوحادإب ديلي نذلاو بارغلالا ثيح شيقزاو نشك احا رتفو تذل لسموك مولمم و
 د ديهاملا طنش :ارتحا قاوتشا هر شمرسر تفايررب تاو اورطم رؤيا اب ىذا ضع ع/اهضجابيكرت تينيكل قنادرش ورب ىلاقد

 |مدب اب مايئارسوا سس, ارخ [ رغب شبت اوخ ف اوما بابا ادمن ندينادركح رزطص اردو راكب نداد تسر قْشوَن نع

 سا ام, زلوم حفل و تير صم عرنربفكذ ا لاوواوررك ع ديماملا /١ تسي لاذا كنا بانك رردكت سوس عر انظم املعل نيع

 اطيل داني قنخن اب تام” سب جربت جعل !انوشر وكر اضيلا ساب لاو لاش حب هل
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 شا 2 رخو رك رخو اأو راك ضو رهط حط رخو وقل يح رضاك رت و

 0 م 9 7س 5 5 2 7 32م 4 ل 7 ا 4 0 3 - ا ل يأ 6 م ؟ ١م اي 0م ١ 3م 0 22 ؟ 5 48 . 32 1. 3م ؟ 8م ١يإ 7 يف 3 2 ؟ 7س ايا 3و ١ 0 م ايا 3 م2 ١ 0م يل 3م اي 82م . 02 4 0 م 9 7 م م2 ا 1 و 62 4 4 ا 5 كب > م يا 5 بأ 3م 9 5 2 7 > م م 5 ب ١ ب 0م 4 + 2 ١ 6 م ؟؟ 5 3 اي 5 23 ١يإ 0 م2 .؟ 7 اب 5 8 أ

 اوت فلل اناسلارلت سيل ناز :ارب و اوتو قولخى تخمين لع نوفل نحب نردينادركل شر ها ةاكفروو نع |ن ل تسررضم نأ اطل روق هل

 ماابدش مدقم مالك اذبإ كرس مالكو جملك دج يس اا وارق محلا لسدو نبيا ا حل يام ىتلالد فدزغ طنب :

 5 ع حت جنا ب ن1 1997 كا رب ارب اب ريب اربي ارب ربي اربي اريك وديك ار از

 ْ تم لضوفكو قال 16 وس . م
 1 ايدول بسك ياكل اىا نائل صفانب

 الفنان ىف فن ىلع لذوات رعلاوهو اهيفنف نعم ها
 ْ | ل 7 : ارض اب نآ لزيز تارا خل 7 ”ملص

 ] ( 2 اهافن نعم لعل نت ليف ضو محسوس
 »و6 دالا اين
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 : يزالالحان :نراقمر غابت يعم لعد 2 نحو مسالا وشو
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 حرالصا اب .ن غر ومما مامعال
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 مالهم ظر مبا تسديز لرب اظمع اأو ا ساب نحو رش فو زد وبر اض اوراتننسما قنا حفو يرن اوني ذاب عروب مالك ج |

 تسل اجل [لاغودشنا اًوكذ الكس الك متم انت« "كار زدشإب مالكي ذظفلر يفي ظ ذل ط قذر ث نال روت سرءلاوسم الكلف هس
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 باتت سا نيني رشإر يكل اكيد ديارزر ساب زدت لوحدي ار يمضت ناو رم ايي ديد نيا ل ضف نمرود تسرتس مر اووكذ ارد - ل
 شب نفكو ريو ل زيريفم نإ عمر اردوا ساه او لكل عاف عب لقد فعدد اًريز حبلا شلصإ تدخن مماقم م داو كر كايين بدنا
 يس مارق ا ذاهيس رد عر ورض] يزد ونت ى اهم مارب اظن دان: تسد عروش يرش ىلا نرجو عر شن لاق هلس اان لرظاذو اْديداَ
 ليتل رم انكر دا ترابه تس هوارإ | جمل مش ان هدزكر كيد اك سيقما 2 ,اؤرعل ءن نسمع رس ثار جت سين م نال اررسّقم عراؤ م
 يارد ملم اهيسدنسب اوكي هدانا حي اليموزاورزب انيمركذ ىدارا لتثكت س اس 2 تسنرش 07 اذ مارّسار دعما رش اان ورا

 - دش اب ىدوادالاب قوى دارا لخنرسايز ةولصلا زيا ىلا قدرا ى ةولصلا ىلا م اذا اونما'نسزلا ابي اني
 مس[ برود رك[ تنزجباي تسيئاو ا نفل أر و فن ف ع دات س ىدوتو لك تبكي ىنبرب برم, يدفن ب عملا مالا ىف لق هك
 و: لكيت ازعا لحتطف ص دشاب ىدوؤربب ىرروتو قفا اغا لج برغم تلعب اير شاب ىف ضناا ءاممس ارو لص او تس فرصنم
 عفر جك اوزرب نايم قو تسب انارمدقم ادد لع رقم تش دك نإ اسرق الرق هش مءقكذا تس لس ىف
 مت سماقف د لآو تعب الدقم شاب مرقم وصقير ري آو تفي لذ نإ اسال اريتسطسددقمرشاب فاقواورم ترسل جورب ل“
 زيدل سحا لي ايداسسف لاه ومو ىلا خابر لن دول تب ب ررعشد ندر رودداضو ندرك ماض تخارد باغا هآب رحل ءلرق هلل
 دولرباون ممقم تفس لازرب بت اذرم ل اذ نيادُش اب م دقت تفصرب تازو تنصر بار او ريك نرد الد لات ان بلو
 ان تخاس قم باوا لعاب ار بر قلل البا
 مىزلا بكمل برم ا ذك اج تسا مل وا يفاكب حاس فيرعل ذا فدصم فل تس يلوا نبع دب تس بموجب رم ل وتب بكر وق هلك
 يارد امر صيلا ثاءالع ضحلا زكو حننع _ لص ا ىنبم سبل

 لا ا ا ل ا ا ا ا ا تا ا تت ا 2 ا 22222 ا ا 226 2 222 يي ا
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 ١ بلي دعوا 8
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 تلتغنا كح لصف يم ىو ديلا روجول ء الوشم اق قءالؤفالو نبيكرتلا
 ”ناثاكا ٠٠7 يبول دلل“ ناب 0
 لسسزب تروم دان ثيازونرز قءاجوح انظفلاذالتخا لياوعلا فالتخاب 56 يا 29 رول ٠ 4 ٠ . ري . كت 2 ونه ة فك نم © ١ ٠

 ذي : 85 ٍ
 7-1١0 0 .

 | زم اون ةقستح نولي نا نما

 ذاتيا ير ارعالا ىدومب ثرررمو ىلومم ثيأرو قسوم نءاجوحن اك
 0 ١ كك تك

 05 نذم

 ”انقندا
 "” منو اب باعالا ف (متلرلابباغالاف يي : ”نلثلعمسؤلا بازعاو ءايلاو فلالا ةداولاو 5 ,نكلاو ةحتفلاو ةيذلاكبرعلارِخا ' '؟ جاب تررهدرما تيار وجامع دا

 : الا نم بارعالا لك ودا قصنو|ةفز ا لياعلا ورجو بصنو عقد عاولا

٠ 

 تكلفت ادارفو تس قيقحكل | هنو لما انيب تس للا نس ازينر مب ى نبا ليد نو تسير سس نب لياد ه]مالاد فرحا ئكارل وق هل
 مج ترينوول اع ا, بكم نلنتس بام جرا مال .لاريزدش خد امير وكسب ديذ/الق سير وشقق بيحس لل امو | كتسس ىبكر
 للاغاب باسل ا زيز دور نس نوريب بكير ل زاربشو ءارشبم -, لاوس مى ا نكس ىديدركر وجاي بوصنم اب عررؤ دل ل ان أ

 مرد ىونح”ل اع ليل تنس قفا نانو ىونح لماع: بادب كري ىفح لقفل ايبا بييكد تو تس ىونحم ابي | لل اعدت تسيئدو#
 ب ريهاملا يرسل هيو لرش ا هركو بيكر وقفل

 |[ تسوتتوراشا اب لا وش اب دس دول ماما حد ريب فاي رام شرد ترحب تدباشم ئثاب ببسل ى ا واريشلا دوول لو لس
 . ريدا وراد كاب تايلغا قير تلال درد فحل زب ف ضو

 كى ارم ارد قب مارد نول فازخاو ءا ظفلر دان نازتخا لوول بس عرش ار خارذ الخ ارا كارين ا ورخأ ل وق هس
 ظ سال تست ممر عناب نول ميار اجت سا هزم حتا باركادد رلمإ)
 ان [ىشم ل ءاحوت اك اامصخل تبرشو اصعتذغ او اصعانبكن اك قبح ى ايرون و هش
 ازساعإيصنو روما انج طفل ميت اب رب كورنر هدر/ق الط | ورمل ري انو رباع |تاكرتررتتا ب كرس امنيا ه[همضلاكل و هغس
 هسا وعغو نرلعاف تش عرؤل سرور وبعمل امو برع ورونخم لامس الإ ت ست ناطع ب العا ركاب لا مسالا بارغاو لق تسلس
 انكاطخسما مل فال ووربب تشو ف دارت ت كش رو وَ مزال بارئاؤذ ن امبتدارتستاوذ اينرد جوإلرب اونيكس رينو ح رم ل اوانيل تئاضا

 رلابززتو بصن قعلووترداربودرب بتام ناوا مش وورش بس اب ظفل قو سرير لل نرش ترك *غ عر تهكسلا نقع يال

 ربد ع بصن ناي ظفل تق ووو ل اعرب بل هزرب باضتنا تلعن بضنو ظن هريمان درب ماكر ذهريعلا) زير تس تضالع
 هدشلمم انتر وت ةريثك لرب بنا زن ل ىقو سرر بل ابرشكى رك | دولار لشوا لعاوركتي ا ابرجو هرش مان بصلرشا مالكرد كارل ضف

 لعل لئاوع جر در تنجب نعاع فرت زك ادايف ازوزعومب لءاغ تيل اذهل مشا لعاغ بسب لغعا لوب و ؟ل ل اهلاو لوق تنس يارد اء تس
 3 |' تسارع اع ثحب نبقي لعاعذااب لرد دام موت سبن صاج وربك املد م
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 2 نختلاةياتخ_ بل 4

 ل 79 د ب وو رم وب ا 7 و ور وي ور وي رب و رم رب ري رو

 ' تارعا”قضلاو برعم ليزولياعماتن ل 3
 550 وافر

 لحفلاو ناقل مالا الا برعلا مالك قران :صلفاؤ ا ُ ارعال لخلاّدلاوأ
 ا” كلام

 بارعان انصاف لصف كانتمثا داكن متل فيكس :ةماضلا
 ١| ترس ثنحبل آو مما |م١ثلاتى 0

 ةلكقبد ةرتفلب بصتلاوةفلايعفرلا هوكي للا نانصا ست ىددسالا
 الت تلاعرو حي "صن تاامرد كل معفر تلاد '

 دو

 يركز ثرحهرِخا ف نوليالا .ةأزلاينعوهو مكصلا نرمنلاة قلاب ضي ص صخو#
 ١ لا عج ةاّضعل جرن عم“

 | يدظدو تكن كاس اودهقام ايوة اد هرخا ىف نوكيادوهو محصلا ىرجت الاب

 ادي ثأرو لاجرو ىظوكلدونيز :ىءداج لوقت لاجركتولاومكلا هج عمجابو
 معا

 هي فلا ةفرلا نوكي نإ إلا لاجر و يلظوولدوٍريزب روم و لاخر وَّرِظداَو ٌدلدوأ
 00 ا نر بصنلا ف

 2 ىل

0227-7 

 ا

 هرتاورتؤرتاورتك رت
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 ا. را ري يجر وتحضير تجسس بر ري و بو ته ب 2-7

 حينا ترس نر صنطو فسار كنب ساحساذا حّيسيقذاو نصل زا ناضل اريقزاو و ينم ذارش دارتصاد|ذاريقزاوم إلوق هلس 1

 ىواو فا |نازا لو وودوالص ار/كلادذ نادند ورقم رفل كو لوو لدنبو لد و لوخاو لوبا لب تيسل واو صق ذ|[لانارابجللاب ارب لسنا

 هاهدظ ب اقن ميم تنانطا تمل اعياد ديوك ف نع سايق ن الفي تس هزفدا لسمك اكاينلف لاو |
 عارم نإ هذرورخ فيلر تذادثلارمسر ضنصم ازبل تس فخ ياسو نييك ن ايم عي فيلحآرد تسل ادديإب « عيش لاق هلأ
 هزمد تألف وز اواريلصا فورتكت سيعمل / نديئممدزنددّشاب خير نيدو د زنود ودرس فعاضمو ستر مبإ زود نوت لاني ددنت |:

 وب كوي ذانظفحان تالتخا حسد تسا قاف ني رخو نميئرع نايم اسرد لادشاب كين دين م دز عبو ماس بارتش ما ضييشل

 رباب بارا لبا ص ارضا صوو تسيل يقتورب بإ ءارعنا اهو واو لبق نكس در) ببسل كليا ندوب حي ماهم ماقصر عجل كرين راجل ابملرق هلع 8

 با زنو لسا تو يش رسل ورطمو تس لص نوفي باطلا تبين دنألاب باراركأيز تسافر سأوو رم تيل يعل هم |
 رشم اين ةيلرحلاب بارع ماس ش نوم ئيدروركدباب ليم انيس لاوسدشوداد,ل صاب لص سب شلل ادت رد بارع وأد ترسلي ترس لص نكس

 دول ضل اب بارعا لباقو اصرخ رش وم ت و لج. باج تس نأ ال يف بارع عرف سابو ل صادر ف تس! عر كاي
 - ريماملا | ش هداد لحل اب بارا ترورطب اذمل

 ءاالرُش هش روش ع ا: وت ٌءقيخوا/ناصقنو تداين تبجرم و مر الدر كنا ترابك ورسم !ذ 2 هلق خس

 امد يا ى دل از جت سين حدو درمب ]رعاكم لاس "د كرمز ئرسك قار شذلتحا ؛نسئلاز رت هغ
 رن نزعت نايس اهلا ”|اديضل ل سل ب كس فان ماعم ثايب فض للارب ةهع

 او رج فلو رثطاج رك رظأو رقاق رادو قك رشاو ىقادأج تا شافو يحاور رادو ىطاذ راج ا ما ١ اا ل رخو ماو رتب رك لا ا اأو قط رجول قب 28" 7

 ليج مدل رم وام رخال رطأو شاو رباع
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 2 ا تت را ا 5-7-0 ض1 ل يل يا يي يل ل لا ا اك دا ا مت ما



 | ا 0

 ] 3 و ل توجو تو 5 77 ب وو و بوجي جي جوجو وو جي جي جو جوجو جب ب اي جي ب76 جي جب ج7 7#

 | ثميارد تالاف لونان نول ثرن و تف » ةءكأ وجلاو ُبِصنلا ١

 تفلايّرجلاو بصتلا»ةمضلاب 00
 بما وبلا

 : ا تطلع لوتنوجعكن زب غنلادبغب رضاك!

 دومة 3 سلا اعمألابَّ صاد ٌضتيوءايلاب ٌدجلاو دالاب تصنلاوواولاب مفرلا

 نوي نإ شماخلا قاوبلا نكد كح, تروم كا ثأر وخاف ءاج لوقتا لام ةذو كف و كومحتو كونو ٌكولاو كوخا ضو ملكتلا ءايريغ لاتف أم
 زووم ل م يف م" بصنلاُو »ب عترلا ف 9

 . اانانقم لكو قلاب رض اكان وتقل الا ويف

 ىل الا تليلاؤلا لّسرز واوخ تروس شم شن ب تن مش وفسر شن ايانتو ثلا شرار دكت دس قت آو هام اسلا ثدنوملا جيل رق هس
 تيرم للي | تيجاررج ب صنت رعبت ووو وزاد تلبب ارا ىراها نبش اين نوح اب بإرعا لب اا ف درتم اكسو ىلع ل |ىحمل

 ف نارعا رايز تس قاب زونبب ل صار عز تبيع لاوس تسرب حل بصل مب ائارد كار ار/زرياين مئالرش اب ماسر ب ركل صارم عر
 سب خئرروذ تاوؤمرد نضرب بارا تبن ب ترس لصا كلب برعار جر: ؛ باوجس لولا, اس ثنا ب اغاو تس فوم إ ماس

 فرت ضان نوت كر فارين ماقد هيت جك تس عرف دلو زد تس فومإب بغا لون يرد دكرحلاب بالغا

 داب تنخاس مدقس ار ل اس شرشوم لذ تسيرن او ماس ك نوم او تس لبو ظن جار

 ةرموسيقزاو كيخأب ترمو كيخأت يأرو كين 000 ل ا ول كيو

 دام لش ناب تاكولاب برس انضر نار ازا ةفاضبر يق ذا هضاب س يتدرب لعاب بررحا دهني رومتو قشننا تشك از ِ

 ءاهسار اهبل شهنبرو تدور ورشا لكتاب نايف اشم يققو مايسا لس ارش نارنعا كتم مارك اريقذاو ناب ترموأه ا ٌتياروتلا
 م ةفاكبن اع تفاضاطرش انو ل ارب رمت كب درك تييافكل ماب ملكتت ريان ايت فاضا طش ناب فدصم د ونريازكى ل بارع

 راب ئبق ل انفاو ريم تافصورظيلف روك شرشاب نمتس شر رم شس كلك ونس لق هلع جرشلا قازكا مووت

 َت اضل تدزاسأ امزارُش ان نر بيرق ماني | تركز يمني لن | اوؤو روسو 2 كود ا!لاوذو لويصن رت هع

 .التسزاشوووز س ين انيلشفل اذ فرحي ام الرو سما سنو زجل ذاصلا كار/|تس عروب يبيساوؤ اأو او هروكن 17 وسبل وول ب |

 ءاالورو [سنم ماةسون اضمازرل شاب قس انجا تسايسا ةاوسذ]ظفلربلا فاضمن دج ل ادذءلو هس

 رامز ارك هاون طر اودر نوت و | رف خر وروسك وذو حررتفمل بقا نإ اي فلات سس كال آو يشم ا فل يلع نطيل سو رشم: هللا
 - مارد |ابو وك تيب افلرش اب اال ص اراب اماكن ينجو اكل رق هك مدرعات

 سي قت ورز :|رذُشو تروي و رن اورفم ترمس ترجو دالك اب لقبا تبهر هاك تفاضا صارقحا هلا اناضم:لق هش

 ددركت اضمن | أي لوو دوش هداو تأ« برا اوربأ ممرطوفاابعاب ماتم ءامددبلر نابض احب ف اضم اكس انوا مش ىرورط بن اهوورس تباع
 لين ب ناقل سمو نيرقلا لضدشاب خطالو رك يزججتد © هلع اةلدشاب قربت اراب برم
 6 مفتت رت رت رت رت رئت ترتر رت ت يت تيك يت رت تك تو تت وح يت رتتت ت تتتت تت تت ا ا تاق تق تيت

 1 6 2 4 1 5 ا 6 ا ل ا ا 2 6 د 0 8 1 9 08 ا ا ا ل 1 1 9991 1 ا 0 ا ا ا ل ا ا ل ل ل 0 915 1 1 0 ا 6 95 2727 22 7 7
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 وتلا نيل 3 --

 ل 000000 17

 أ و 3
 1 وللا تلد ناتساون اننا ءابهالك ن الحب تم 2 لوقت نانا وناغاورو : رمذم| :
 ا الر ادي رد :

 مارت تورت رت رت رت رت

 8 كدا يجشا ناو اههييلك نيلجرلاب ثيررم و نيستا نينو ميلك
 |#"بصنلا ل

 كة لت د ٌضتيواَقَلَف مرسلا أملا بلو بصل مومغلاواواي عقر

 هكورشعو نوئاسم 0 لوف انما وخأ همم نورشعو 00 كومو ماسلا

 لاما ند او نيرشعو ناماسمت رّركو هلابلدأو نبوذشعد ناياسم تأ لاو

 7 دس يح د
7 26 9 1 

 0 ما 0

 ضيم زوالا مجذوب ةروسكم اذ كاهاعاو
 اكول ند امش قفط ا”ثملتلا لاوالا و

 دامو قثملاب ضنخيو ترابعريرقتوبن قع تنس توزذحنى اد ترمز خل عرف مالح لكي تس وطحنر ناو لة هل
 ماا عروفزم ناش او نانا ظفلذا تسا ترب اح ايلا ااكوجو

 كننومورارن ]ولي ونرصم فص رد راوساراس الكبدرع تابرد ثربن انور تدك يا ل آو تسااردا سار ناش ارث نانا لاو يدع

 - ميم ايلا |!! ةرعادورع اورد اج كت سر اسا راس نفاوم خر اناوريلزت اف شرك قع لد رالطار ارماني درر رم لدورج

 رشاب سرخارد وفن وسكل بقا ابو مهمل يق ارو اور( تس ينك آو تسد دام كا زطصا حمير اسرلم عجزا هامل عب دق هلع

 نولقو نونمراو نون مضت مذ رزين ملاسركن يرد باع ليال قط ماي دابيا لب دش ادام لاسر 21 | اسدن ذا اي

 '| ناورشكوولواذا تمن تبناكمخاي# اولواوبو دما تحسد لا داركدملا نك فتن تدابخير ذقت ف وذم ىارتبضربخداؤأ لق هيك ايد شرت ادضراو
 ها رجو صلو خبز ى |تسرت لكل وجو او - باز# تس ىن اجالواورش 1 نمو أو ناردالت سنك ب غرو - لاوسر شل روز انمل نونم

 د |ال/'تلواو تساررض اوك ديدن م اقم ماق هاكر وادا اب تسيدئر ارتعا لادب اذمل

 از نك( اسورش ! نوم سرد نع اوتس فن رلارز عسسل 1 نوبل رس اسد ضاصش ارجو هآ ا نشمل انرأ 7 هش

 تتابع ناك رمل اروع تايلبشإ ىلا: تادوكاس تريلا عنجد وسكت الغضا لت رج ينك سول

 هداد وزنك نخل لص ادايروا 0 32 مهرس لوب هدي ى دش إب دال خو فر تزيط عا 1 بريش 1006 تسلا وسكن أد ل 20

 : - حئابصم رش وض | من ترس لقت رز ارتفار ص كول حما "و ريتش ايف قذ تا/ممدش

 -ررابوازب نيل امش قرون لفن بل | رين مرح رونسكو الارز سل ا كوثزا تسزادعا و ايها 1 نولدلرت كلل

 ناك ؤركايذددكى طق است اندا تلاهر وني لكن جد وتن ول ط است اننا تمل امرد كو مييشتن و ينل التقست اهب الكد ل هك

 ١ التمس نوت

 - اانرشاب | مات يترك ماد لان ورد الكت يزعج ىرلع

 7 17 317 27 27 77 م 772 ا ب ا جوج يجب جوجو جونج ب جوجو جيخج وج را راما ممم يو يب 5 خيل >5 يل يب 6 0 0 0 0 3 0 7:

7272 

 او رشاو رخو لاو راو راو راو ريكو ىلإ او لا از او ا را او ا 205 16 5 31 6 1 4 66 36 4 6 6 تل سس رخاط رست را رطل تق اق رقد و رو راك شما 0

 25ه و ها مت ما مر

 ا ا ل ل يا يل دا اا م 0 اة ل ا يلا للا ا ل د ل تيا ل ل دي ل د

 ةددفح ا

 |زب نروحسلو نو امو ةوعبسو كوئسو وسمو نوار أو نول | حس
 2 010 21 075 1 10 2 17 2 2 م 17 م 7 جم جو بكج كاجو جونو و جوج جي جيجج وجو جي واجر جو بيوس يعم

 وو مو تو وت ه0 0 0 6
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 ”مفرلا توكي نا عيا ثلاوصم وملص و ني زاالغىل ءاج لوقن”فاضالا دنع ناطققست 1 . ٠ ظ 7 ةع 2 "يبعد ف . 5 ا
 ٍ 04 2 م)تئاضاتنو زول طوق نا 3
 . اموهوروستلاب ضن و ةرسكاوب قسيت او ةحتفلا وه قتب ثصحلا و ةةهلار قب ع جي < ع 0 و هوه ىهج دل ب نك 3
 ا 100 ا ظ 1

 7 7-0 ير ركل
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 الفوم ياركلل متون لكلا ءيف اسلام اك رتتم تل ورح ف -
 ناقل الغد اصعبْشررم دائالغد[صعُتي دافالضواّصعن اج لوقت

 -3 قف ةمتفلابكصللاو 5 رسللا اري نوتيلا و :ىضلارب دقت 3 وكي نأ :

 اتيأروىناقلا ف ءاج لوقت ىةاقزاكتونكم اهاَتابايورخا قاروهو صوقتلاب
 اكل ايلا لاو يصنلاو واولارببرقتي عفرلا نولي نا عساتلا ىغاقلاب ثم د ىذا

2 + 
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 يصد
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 نتو رت رت رت او و مكي رشا مرت

 يق رت م5 ا رت مك رت مير

 ب ع ل يي 0-7

 7 17 2 2 27 777 7 77 77 7 جب جو جو جو جو جو > جو جب جوجو جوجو > جب جو

 م ا ترق

 يا يي بيير

 دامو صنع شال وطرب شينح لاو ثيزناناو تاي عت نجد نصري شاب صام كرر مان هكي رع ل قل

 و ىئءادو ىنماكرؤرلم انج لاهودرد عساك قالو اريد ل ئاطج د اكس تلامرد نسكن ىردتت اال اهوا فلا روب لق هلس

 . لاوتزراركذ تلكبهسبلار معني "ننصش مولا يل [ت ردو مقل ابا تشاو مقلاولا اج لش شلل لاوحارد سكرين نرحب سدت 7
 خرلا كوك نادل داي تس جرس شنب ضال د اصيل القيز مب تاس 0 نبل( يتسور ملا باكا لدبأم رنا ليد ان

 - ايرساا هدشدشد اردنا تروسرد لين ور ب ايرشاب تاكركإ كنز |تسرما وأ طل ارتب

 كرس ”ث اىانبن حب فلا لير يللي ندور كرروتوو اصيل شن اب لابصو اصحل ا لكسب تب فل رد فلا ه[هروصقمولا لزق هلت

 انما وروضتمار فلا لئازبل تس ونمت لت ًاقلظم فلا سرب لجو تس ا خبر صقى نحول نحضر! دق ليماعو | لبق رب تن اكلت نط دركو راد كمي

 دولربا برعم ليام [ن ايمرو رلكتم تساي نرارمما يرييسلر خا ف لم ل شدو تسر فرحت اقص اانبو بارعا لاوس الذل ل هل

 سيرشا ىرر مل اظفلرز باع ارت سرئاعرلا أمنى ئبجاو ظفلرداشو باعا تف تناردلنت اما تلعبرخا فرجزرسوت _بازج ىسري

 ٠ | |طبرش ار يزغ انو تارا ندوبنلوق

 بابل عرس اد شاب وفل يقل تلاعرو درب رسل سعر امتار انج تس ليقن عفر تلاعردإرر مت وساوس جر ورعن ايزو[ مضلار دقت فر ارق هش

 زرت مال ف صو رولز يرير قا شإ منالثادرخرلاو دوب مالب ف عملت يس وجور ترلاعيزو طف و سلو مضطر نه ع ضاق اب ترسو لاق عال

 ارب ضاقت ينأرو ضاقتل ت رمو لمار ءاج ويرش

 تكتم تك 2

 اق رتق تق رت رت تل تا راو تل 0 2 ا ا را وو 20

 اال حش اضا تنقو م نون طوس ظن هع 0 رت رخو رد

 001322 3 21 2 ا 7 7 7 جب جوا جو جب جو جه جوا جبتج جا بجبخجب جب جس جوي حجو جور جو
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 0 اقاق 26 تقر
 معلا فحم احح

 مك م هك ت رت

 هت ا م ا ا و ا ا تاو هك او ملا
 مكس ير ير ير لليبيا اللا ا ل لااا
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 اد ىلا
7 

3 

1 1[ 1 1[ 1 1[ 1[ 1 1 3511311 
 2 يا ا الا اا ا ا لا ا لا ل تا

 5 ا ا

 يوسوس ووو سوسكس هجطتاط جت سطات تت تست تما تس
 ٌٍ ور وذ ( ىموه الل 5-0-0 3 ى# ق اناا 8 54 ىف نه ا “و 3 < هل 7 وو مه و

 : اسم 8 سور ى اسم ىل 2 اوقيوطكتلاءاي ْ اضم ْ نمل مج صيخو :

 3 3 1 1 0 دو متع مقرتك مورا تاق 2 شو تاو 25 20 ا اع و ر ا ا رال  اا 37 دي ا ا ا تا ا ا تا تا تا تا قا قر قاب سس سس تى أ
 00 ا

 220 ا ا يم 5772226 را ا ا 0 0 نمر م م راب

 تدب ءايلا ف ءايلا تمضاوٌءايداوا تيلقف نكس |منم ل دالاوءايلاوٌوإولا تعمتجا
 .8لصف ياس تررم وقام كيو عابر اسفي بالة ركل ثصل
 ايابالا نم اّمههاقم ٌموقنّلِح اها ناس هذ سبل ار وهو فوصتم نيعو قعبرعلا
 : لوقت وتلا م ثلثلا ٌثاؤرحلا هَّلُخ نينا سكو را امسإلا يب ليزك قعبتلا

 اا لحاووا نابرس هيف , وهاد ف صنم ريغ ليز ثرررمو اند ز تيارد ليز ىلءاج 5 هه لا ٠ هل ْ ٠ ٠ لغن هه و 7 8 6و . .٠
 2 ٠ 0 1 : ب ٠0 ص 0 .٠ و

 هبجعلاو ةفرعلاو ثيشاتلاه فسولاو لدعلا 2 ةعبسلا اين اشالاو امماقم م وثب
 ] 0 مفرصر/ نم ةفاملا . * 

 تيرم لواردانبل رزحتنب لأ سرب تسلل كأرك 2110 فلال رت اصعل شو و لقشر مس نلف جفرروملول لس ىهسل و هل

 لش ان[ لق تسرد ر/لامب امشاربم ىريرفت بارعا نارو كر اهسا عب اك ض نصمم لكارب . هيا عرانتنا دير زوق ت بجيل انردو تسل هل
 لرحت نج اهنيد ورك بز تيأري د يكب اوت دايز لج تياكح رطب لوتس لادرسكهئزرجما وتولد يابت تمار ادور ا
 ماظل اب فعلا بش ابد نش اب ن اضم ايتو سا هس ارد نآو دوب كسره لكل اوتارد فرح لاب باعاددد كيب ا زينو شاب كرهت ب ازا لقفل
 تتذوو ىرذوا لص عفر نرقول لشدول رتب صنو خلد تلاعرد باءارك ا سينجتد موقلا يلا, ترسو موقنلاابا تبأرد موقنلاولا لدا
 بصأو عقر نا اصرد 57 ىابدو اورق رع ملاد' حر شس بج او لاوواوربرهتب مع ريدم امداايرد اودش لدبايب تلاوواو ى انيس
 لو ربآرد بسانناب تدورطربانب نيونتو ورسكوربكيمسا فيلر رد هيف امد و لوق هلس ٠١ تمس ى,ظفلر جل امرداي نالو تسا بجاد
 |[ تلسا لع ادزين نوملسُو تايلس,ل شن توك ار حر رلل رن اهو كاف د واول روم و انو فل اي عروب ينجو تمس ا
 بابل حرش طبر نأرايتمارش ايوا بسام ماك ازارج ارلت سم |بجاو رمت وتس ام ماكر د لولا تسازمت ببس ذادإمو1ن اربسل رت هل
 نزوم تبكب ماب ادشر ازكارإ سب 7 ابر شاب هلق لن ذا ماعدر م اقسم انتا ببسوو نرول ادار اميداعم مق ايتمرع اورلرق د

 ١ - مارد |ال تس بسبسود ماتم ان هر دن اب كورد تعجل د]س لشن تس فمر نادر,

 نذوب لج و مم ل ففصو ب لعن نزدرد ثءالخامأ ب يلزت هذ تيل تن بسور ظل دان وأى ضلا ب اسال اولةوه

 سرب عتريس بناه تريعذ ل قن زا لبو راك انج نعل رس ياه تبي كح قل ظن ايزنرو فرض عرانتماراشل و دير لشن تميل اب لغد
 | ماا ثناتن بيكر ايشس تيل كاب ثيابي إي لو فلابإيهددقماي و رماظ نبينا: ب يكل بيكر اا مس لقلرعل
 ها مع باجي كت فصإب سابتلا فوت رجب هدومي متت صقر اوبل هارب خم ادرك جر روت سس ودذ ا تس مث دد لرنمب ل دع رك بين لدع بيار
 | كرجل شنو اود بيكرتو تنسب قيود ودب جئردلكي | تبدبب يت بييكاتو تس هتوف ونسب وا كلي | تبدي لش ثالث لرد و هدول درع
 : دي از و ييبس ىو ضخ دءرتو تريل بنك ايد لرعر ىججرد تنساب سر ماع 1 بيلو تيفضو 1 خيل . ابك زنو فلا بيلرتو
 1 - هركتيلادعإ ه اًكرب تس لص | تاعاربرجا لشزو باز تس ببسودز اظحل دانورظا رعيتقو طال مس ثنانفل ا تباشم
 |١ قب ببسشبجوو تسا باوصب بيرة دارعلرد تسبب مليا نبيل ت يحج مدزلو ثيث انمدالزئاذود تسب بسو دزنيسمن ا حزم ظعلو
 : ظ آ ارش شازكو ف ماتم
 اطيديد رقت ب اغا كلب ناني ىلاب قفل ب ارعيا شنط قاس ظؤلزا نينكاسىلاهتلا بسب ارعا فرد اكرم كايذ حسع
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 يضل يا يافا ياو را يو ا يح ا يا ارسال يلي 03-227957 2 تت بتسلالا



 جيسي سس نا اوا
 1 | يش 2

 ع مه

 تا رت هلو تلو مرتو ت5 2 ا ا م 0 ا تا ا ا و تا ا تي ا ا تو تاو ه5 ا تر ارتاح

 تورت را

 دعا سم منسصسل مصل اسح 22 0 لا  لا ل  لا 2260   ت 2 2206 2 ا22320022---0 2 ل 2 0
 كو رهو از طل نط تاز رو طا رق رت رج اج راج ران تفل ق5 راو رو قط طا راو رج تاج از تل

 ا

 22 52 0212 272 075 21 22 21 2 2 7 71 27: 27 7: 7: 2 2 خذ

 2 رالي لعفلاٌ 51 ناني ازلا نونلاو ُثيلالاو بيرتلاو مجلاو

1 ١ ٍ 
١ 

2 
 ٌثررمو دّمحاٌتبالو لما قع امي لولا (حرتفم 0 ا|عضومت ىف نوليو نيد

 اقيقحت ىركأ ةغيص للا ةيلصالا دةفسص + دع
 مرمورت ىلا

 لع

 . فيصولا عمورفز ورمصك ولعل مرتجي هلم ليفلا هو عم ميالة !يدقتوا

 ' رش . دلصادتل مق كصلذ فَضوأأمجدَأو تلت 5
 ماو 0 م ١) : ب

 يل نيكسارأم ناو نعم ديرو وس عضوا لصا ىف اّمصو نولي ن١
 5 ةيؤضؤربت ناز 35

 لختلانزو د ةمصَْنأَمَم 0000-0-5 ىعئراو ديفصو اف (مّيلاصا
 ري

 _ لين 7 فرن زك تس مسارب تس برع ناشد اكايذرباف فصنئ كرير وب د رز رج تفل رم ةرسلا ادرقول

 ملا لالثزا تس لودعشا ب | مكرزل لالد لاري وول نصل اوس ريد لمد _(تلس [قيقكلرعاردقتد اهيقحكلة ولع
 ماالتبسال ورم 1 نالثز امك ارلرضابن دي و برع اوتشس ارد ندوب تفرش ارو لث [ىرقت لعد

 نشل ف ارتباب لع نازنوا وت هدرد ظن هس عاشرب انت تسسروصش سمو لدع نازوالاريذو ل عضلا نو عج ند لق هلح

 المسن رت م اكنانوا سزاورحل حشو م لعفرت ناد لافريد : ؛ ثالكل وب, تسل انف سماوي تل لكك :ر عش لشم اهبل اثم لحفل فم نمش

 كد شم مح يرش إب ىف ظ فرار ذب حارات جو وون ليا لص | سنك تملالو مسارب لي ا لاهاي رلشو تالثكال ق هش
 ا ثسارركم شاروخ دش لودر ليا ظفل
 لمت وو نمي ابحر اضاب انساب مالب لهشس ليا ليضفنم كا سايق تسل يضف ارخأورتأش رنؤم لا مب شار شاول وف

 ليسنر قل لورمبتشانفاب لعتسز هس امن امدع لان تفاش ام اولر كابا ذا نيياتنس لورعم اهزيزا لعب رش موعدي دكر دعب
 دا٠ ةطوسبملا تكلا فل يصفتلاورخالا زاب نمش امشاب لورعم

 تادالخذاي دل اوف شحتؤب كارو هرعرازكل شب [لعفب شعبك ادشاب تفصل عفا ثوم »الون س يقو لا تندد ادمب بتل ق هل
 | كادوت بل عد ريعم نيا ىاركن ادا تحاك نب تس تناد دمج ايئئامبي طسد كوكب حي اب حب” لص ندا تاوارصاب ىراصو اصر

 كداوسقيقَك رمل ننس اال ر اديك د كيبل و فرص خبر ركىررقت ل رعل اس رع ٠١م يلصا هدا كساب وايت عر ذأ ىا هع

 امتسالاكتيناعارتو ىررقت رب هزراعي فه اطرشإإ تافصضجلب وخال تان معا تلالدىا علل !امدراد ري دهبي د نع نم
 7 77 577 ل جو جر جو اجور اجرا جبت جبر ربت جرت جبر رول رك 3777 جور جوك جول جبر اججت جور جرو ارجو اجبر جك حرر جور اجرك جر روك جبر جبت جوجو جبل بك روت اجرب جول جوك جت اجبت جب جوك اجيك جرت جبت جبت جبت جب جبل جك جب جرت جوت جبت ”جبإ ”جبأ ”جبإ جبت بأ ”جبإ جبت بأ 77ج جا بأ جي ”7جبإ جب وأ >7 ”جبإ جب 7

 ا ١ يي ب ا م ل بيسيات يت رت ب ب م م م ب ب م م م ا م م ا ا
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 2 يال 2
 ع 000600600 م“ 7

 5 ثنين املا انآ ةيفصوا ف ةلاصالا معا
 ا 1

 د

 1 0 مث ةونحْلا كلزكا :
 05 2 نإ. 3
 ات هيل كامو ف سد عر كعنم بعألاو 0س وجدو :قدا ل جإل 1
 م ليز مبسم وا ١ اا و 1
1 / 5 ْ 

 اقم انتا كلت لا هور هنن ءاربك دو 2 هيفي فقل[ كقلالاب :
 ُ "يصل 7

 0 4 ًَي نأ ش3 ء
 : ةدكعلا كلا اهنم فترصلا علم ا رالف 70 هنن نيس 1
 : 00 17 - ك2 آد هل' 1
 ْ قو لال ةرجتلاف لكنك اه مجلات اق فواتسم م 0 3
1 0 0 0 :2 

 ٍ حروبفمو (لبثا ادرياهدابزك ارخاروركت سيف ان[ اداه نلاب ثان زق علسسس باها عريان #ريد سكي سس انكي يدل ساييوريآا كوردي :

 : -ىفز ب تس مازال ديانا تسب اب فرم تنال تخليدا يلعسم اهئ قو تل اعردو 1

 ا ىوقفم تيس و در زال ثيز امان ت سارت يلى ونعم شين ارد يتلو ردهم ياس رظوفط سلب ثيل اهرد( 2111111 1:

3 3 
 | تيسزالبا تما ضينابب ثياب كندوم تسلم تمجد ماقد فات نارا اول اوز ض عند ثان وارب اكتر ليساد ا جرو
 ٌ كينانارو تيد ت سا ءانناب ثنين الشرب حم ثنو وريرا عا مشن ارد ىونعمللا كي كل وق ىلا ليلا اذكا اسد ولر باور حم
 : . باردا ه رخل ىونحل امد هفكو هدوزفاركيذ ظرش ب و سان لنحت ذازبل لارا وج طش ىؤح شئ اردو تس فرم مب وجو طرش انناب

 ْ ماشب ن باو هووموا بريعبت تن باو عقلا فرصو تس وجرت فرم تبل وك تاو تسر فتم و نصف ت نلرو رز قع زك, لة هش
 - تلاد اقلط ضرس نم اونو تس فرص نوجد يدم روب ددشإ تفك مل لبق سك مفاريزغو تسسطلف نيا لريفك وارض 5 ق5 لق ق6 اج ق5 قط قي 0ك " كيت كا تح 3076 قا قلك ؟.

 - لبنا ساذكا اندنج لشن الخب تسيئرشلل الايزو رونا طش قرم ضن ايلي تيظرزذو هدرا

 | قيم تزيثاسدل كاس لا بنين خش ! ناو شمابن حر ئئطسوالا نكاس لالا قتلالاد لق هملس :

  |طمووزكت جاو رص خبات روب لرد ردت هان لشدول يجلب يجري دشاب طسوالا نكاس ل الالي اب رز د
 3 |٠/ر باكر رم اظرد تبسوورب كاؤتنا ترج فلاب ثيرثان”ف رص يرد ىلا يدكت س مبوت فد ساب بلا «لرق هكل

 نيرعتو ترنت برعم ماع اذا فرع نس دوي زنا تاينبمرو تاهببدو تام نعي تلين تنس ب تري ف راوم ا نينا الا هش
 حرم | دز اسو لظاد نصنم لدا دل ادرك  فرصند ابار فرنك ت فاضاد مالب

 ا -لينماب برعم الريق ذا لكن دون آو تمت الق هلح لا فضول . ا قلاسن الرق مفسد ليلا تيري ضن لا وقل اذ فصوااريعل رق هشس

2 

1 

34 

3 

3 

4 

9 

3 

2 

5 

3 
2 

4 

4| 

3 

6 

4 

4 

3 

5 

6 

 ياو رقا رت رت اق تق رت رتل رو رق ق5 رت تك نك

 3لتر الا ا يل يل را ا ا ا ا

 رت رت راو تو رت رت اا ا ا ا ا مت رقي ا رار ا

 م هارت ريك رع وشن لمتسال و ابر مالكردرل [ب جاور ت سين دززإ طررشم ياو طاب لبر عل اهتسا لبق رخل اع رق هلا

 ' - فر ا٠سدن دام مان ت اق ثدوج تبسباار ذر د ديوَاردييجب در نازي /نولاقد يابا لشد. اي رظنإب لكبر عل يتتس ازا شنب

 ا بيبي فلذلك ن يل ناد تراكي دقت راش لعذ مدلج ةرشكب جاو تس عرداضم لهن مبطي هع

 _ ليت ام تس ثي'ى ان م اهم م ان نان نجح رع
 60 2 يض تت فتي يك يتق يت#يتيت يق يتا تيت يق يقتل 3 7ك تت قا احا قإ ق قي قا قا قا قا قا قا قا قا اا 3

 دست سلا مل ا لا م

 ارق راو رخو

 تا



 يللا هلت صنم كسكس ال كوع اختم امالث ةلعتماربا كن وح >2
 م ل 0 ١ ا ركز امد روردلق ما ع

 ان ديو هويدا عججلا نأ سلا نوكس ترصسص د

 رحل ةثلثوا تاو لم د دالسم نحو ًمجاسكناذرح عمجلا نا دب نوكينا فو
 مامد"لاثبا 04 ملوا ”ناكرحت

 : يعم از ةووعت اصيك الن باةريغنِكاساهطسا

 ] 3و ىو قدم محي نا ٌعانتم ار وزلو مج يمل يس اقم ماناسيوهو

 كيكو اوانساالةذاض البلع نوكيا ةطوشف بيك ام نيتتم عج نافذ

 دصرواط اطر الد ا :

 ا ل 0008 8 5
 ا
 م5

 رجول رت رش 7 دب جر جربي جيو
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 ْ 2 ف و ذقن
 :فلالاام 1 ا رو وج للا دبعف

 ْ :ةيحس مج | ارتبم

 : ١ مالمو نفديك الي قسم قفار تس سرا نار طسوا لجترمجترد تاحنزثكاو ريوببسد ف طسوالا ليتم ياللا ؛ل قول
 : مدد تير يروون متسارع الكرد اترك 1ع هتنلدا انتعاار نيعم رشد نايا دم هجدددشاب فرصنم اسد طواد ترو لس
 : رمانانبا تس ثنا ت مال مام انركت لس سررت م انس ار قس لس شنو طسو ا لكل وتر كاري تس لوا لياو نجا سرب تدان
 درادبرع الكب تبي اشم لوو اوضرشاب نكاسوا طه هاما كدولو رج ديد وات ةسيزيج دا فساتين تعالج كبد موون

4 7 

 5 تو رخو راك رخو رت رو و تو رخو و رخو رتل كو تو راو ركاز راو رخو ماو رخو نك رفأو رتلو راو راو ىو ضو رخو رو رخو را أو رو رطل أو اب رخو رجول راو رخو رخو رك تلو رشي رج مانو رجاوي و ربو يتم

 : - ىظرا اب بيرع م الكف الذيردنك يضيف ازدا تءاعرودوب ليوطور شن ملك لالا ًارزديدركع رر اهني مالكذاايوك
 ا د عرولد ليي ان احد دود كيراض م فمش وسو انردا ا عشا تنس ارلا تريمورو مانو ادرك قب اقكتك ءيطق وأ 1ود لق هلل :

 : :, فضال عب ىلإ لوو ناد نصنم ::'ط طرا
 : نرخو ميكن لشنوص عبار و كارز توا مز روما ناتو لود نر سكي يدرب تسلا هذيص آو ها وحلا ىتن رق حال

 _ىاعبأب ررش هيضيم ون حررما زي تمور جت رس ارش هدو عمد ابود

 وغدا حما فلا عيل د فلا الا اًموتفم املوا نوكين ا ئحن وبين الرق هس
 ر شاطبدش اب ودرج فرحركل رخل ذك كر اركاب هر دوريا ناو يتازتما بيكر هب يلرتلا اما لرتوش_

 5-5 را تبن نكتار ادا ةينلادزطاعي ور عسب بمد ةدلباله اي ارتخ ال مه رغما لح دعا دمج نام اد سمتما:كيلحب رق عل

 او ةونم ذر صنم بر سلو ونضال اهخفرو فرصن طابا ف تاذل ثالث اها مس المج لامس اهبو سور مان ب رهيدحش لق كس

 . ميارداابد وب ليوا ةسوسكو ورك سن ما نز نأ سوك درر ظ د يفس علا م ان باشد لرق هش

 قبب ءارسكلاب ناز هس موو لقش شيئا كاني ققورتكت لاعرر/ى رع |الو ورسم فتو تقود /كتس ث شان" ىاندام هع

 ااءرعاو سوفا بصر اجعإا اطل تس يرش بز
 ديتتا قرر رك ترك قر ل

 رت متم تو رتق م تو تم تو م م5 6 م ترا تك رت تك تر
 2521 تت تت يت تلا 2 لا 2 2 ا 222222 22222 22222 2521 ا 22222220 ا ا ا 22 ا ا ا ا ا ا ا

 د
 5 36 رتك تك تك تك مكر

 اج يح مح حج

 2 2 1 2 ا 7 77 7 37272 7 737 777



ُ 
 ع 1
 ُ ا مرج : عام نيك ا 5

 ١ تاقعو ناو سن ولين ةظرشن اف انناكن كات سازلا نونلاو
 آ و ا” نونلاو ف لالا اتش أ 1
 ' نوليالانا عض نش رقص قانن اكن او ةسلعلا ةرغل ترصنم تبنطسا نا لسجل ١ ٍ » م 30 8 ىه ا ىه 4 ٠ ب 5 2 3
 3 20 مدا ف ٠ هرم ئنوا ىرد درا ش 1

 0 4 ه ٠ ها 20 1

 :تتلمعفلا و زو أيا :ناددز دوجو نرصنم ناددنذ ناركسك العن ىلع ةشنوم
 0 : د - 0 ناجم قام ١١ ثناتلاو نياعلل ثمن 2 يا لب وأنب تفصال 1

 لآ : : 2 9 2 3
 ؛صتخ ما ناو برضو رش كل حفلا نعال قنمالا مسالا ْغ_دجولالو لعفلابصتخي نا
 يا ثرادو 1

 6 عك ا ك9 8 ٠

 ا ركشبيو سمحاك ءاهللا هلخ سب الو ”عراضلا ثدرح م دحاهلدا ف نذلي نا بجذرب 1
 ُ ' ظ رم نمنا ىب 3 ظ 5

 سوا هه الا اوم أل يمس انما عرج نبةلول الل هلك فس ع ابعس س]
 نال ّنولع أو هلبعيهد نملوقكءاتبا اهاوبفل فرصنم لمعي سحرنو تلذتو#

 نآوتسااعبس ايي لاك وسو لوا جف نارعسف لوك لس ااه تس فلن ازو ارلووظ ملحم نورد [لاضوز ضن نصمن كو نار غكل رق حل
 - |طه هر كش نو ا ىرشجب لوغو جرت س/رتشس لع توكيل
 قاعذ دج ارظناور ون حدب لوقرد هاه ئازعف لاش ثنو نالمف نذوب كتي ارزوا لاب نبا نيرلا لامج ماما وأ نم نواز لق هلخ
 + انارصن نمت | و اناندنو انانوصو + انارصصو [:اوشقو تبان اًلعو ان احوصو ان ايحضو ان افييسو «ءان وحسم ان انخدو ب نالص ت يئتْس | اذ | + نقل

 ظافل | للرب كد اظؤفل هدو هنأ ةنالعف ناذو ارك ليا كنوملارزاررما نس ١ نكلورب هاكرب هو تزاعا نار ار لعن بأ عب هاآزجارلو

 مالبصو | تنم يكتصرم نابت ل بنل |قاذكٍ ان ابلاو دخل لع د. نايصغ نمر زور طلو هوروآظننم ات نيدلابدب جس دش هدابذ

 دره انزال لافس د انجن دك جبرتراغ زري ننس ازور تن رازتقأع هل ب - نانخو للتو ا ثني رش اب فرصنسر زك ب آو باش ا لتر رم ىنحبو

 700 0 7 27 2 0 22-77-71 72 7-7: 10 7:2 2 7 و د 110222525222552 255529 5 5222522252120 22 ياا 222122 72 يا

 5م اعتق تو ا ا رت او 5 ما تاو تا رت طرقا

 717 2 20777 ا 777777 77 ا ا جم جا جو جب جب جب جب جب جاجا

 ال قاموداصل ناح وص ثنوثد ايو روت تشن اص ت قو ايد ايّتكت انو لم ئامو مجد اضب ن ايعض ثنؤم د يطول غا) نايئدياد قو 1

 | قام يدا رهن يشد فاق ناوثنق د شمال ناينلارثكوم ئحبل جثة دد ثم ةنزلع نادان نالع ثنؤت امو تشب ككضتش نيت“ |
 | - اوم طا رنكو م ناناوم شان منبع ل مفوو ثنو ضنا صم لبى سكان زار رسوكر يشن ايو رس ةدرش ملعب لد اصب ناصم « ثنوم ناو 3
 أ هاا ا ٠ َ » .هرد»ئ ص رى 1-0 ع 3 ٍء / 6 حد طولا |

 ظ ةلشابىردرررصت شرمدا ثنو لوو فرصتك ق اهب دشإب نايت ىو مد «ثنذط د ءادن ناكر زب نينو باش فيلات اءدن «ثنت |
 8| - نوم هتايلا نرصد زننايلا* ثوم دامصخم امنا نييظلاو دايو ماو رم ناصخ نعوم ناصن راصد عاد اسنورم ناوصن ؛ نادن 3
 ْ فزعنم تان كاد زندش اب مسا لعاؤلل قبس ببزالرينو وظن دابث سل من هاري ليعفتذاواتورعذا هات لعنه ناك ا ب درو هس 1

 اف بلفترنالبقرديوورب بعص نرش بشي رصنيكل أو نير عنب لكن رشي راش لاق هد - + نعول نب ىليس زمر تس 3

 | ماكعالا سئل ةرئاز نزيلاو تس برع كرر يسكو نق فو نفسك جان اهدابلغ ثمان تسساليدقر دب بر طتك طعس اق نب لأ نب 1
 ل تدايزو تس سجاو لعث زو نووتثتبسل ونس جرت فرصرد رود ضن لق هل برالاى ينم |” لعشل م اليك الو ليت :

 7 |ال تسا نملك ب نذوروا دول ترجي ئعب حمو لصا ظن جاع هزت درب اص اطوشم خل تسطر ع رافض ندا 3

 ١ -برالا يما »ب لمعي قاث ل اقل تب تالنعي شو ءلهعل راكي عروس اوتس اوريكم يش فلاب. لممثل رق هك لوس ادع :
 0 ا ا ا ا ا ا ا 207 125 3ك ت تح تخ مج 6 تك تي تك تك تقي 0 دك تك تك نك خنك تنك 36 تك تنظ مك م6
 0 ا ا ا م يق تق م و تق قت تك تك ص تك ا وا قو وا وا وا وك وا وا وك فق صك 0



 3 وحنا نيله

 ٠ كيل لايف ىنلاركسالاو ثيرتلاو :ننجعلاو ىونعلاو ءاتلابُثولا وهو ٌةساعلا ف

 ماَعلاوفو طئقف يحاو ٍببس عم عمجاو كلذ هبو طرتشي ماو نات ل ازلا نونا
 12 ا - ظ

 امأو بسال وسلا ءاقسلف لوالا مسلا ىف انا تريضركت ! ذل عقلا تزوو لودحلا 3 ل اه ميتا الا مف 1 ا سس ا 2 ٠
 كيدي ٠١ تياعلا يفطر الا

 7 وجم 62و ومد, مح ىو 4 ١ ىف 0 رماه وه كا 9

 'رحا رهج و رمعم اتورخا "ئلطو ”ىلط يل ءاج لوقث نحاو بيس ل عه اقلذ لاثلا ف
 رماد اان ىمرلطل ىعتواو ىازمرلع نيونشب ٠ نئؤئالل م 2

 ةلخ ماللاهلَخدواٌصطأ اذا ثرصنيالالكدرخأ ٌلمحاو محا برضو ١ 0 2 د 5 ّ 9 را وى[ ف 5
 مالو فل ١

 ءامسال تائوفرلا 3 لالا ضقلا حالا رمح اب تررموم
 بيتا ع يعد عيوب و لع ذم بي ريختاو سصخش هه

 د ناريخوربخ ا وأ شيما و هلعاذمَسنملاِ ٌلوعفمو لعافلاهاساةين امتتاعوفرلا

 2 © نإ وه 0 نه 5 خه 7 7 -ه 2

 سنجي !ىنئل قلاالزيخو سلي, نيتبشلا الابرمسا» اهتاوخاو ناك رهساو اها وا

 / 77 77 77ه 77ه »جي بجي” جرا جب جب جب جه بوجبا جب 7و جب جبن جبت ”جب جب ليي ه2 221 25 2 هي ل هي ل ل يي
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 .ان الدال تلطلاب ىقيقك يزن يقي ىلزثاو دال نيف لحفل ريكذتلا الا مضت لوا تلصف طير نان نايل نك ناب نكمل
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 1 ردوو | لوعشمار ئرطنمو لع انار نادبإلا ىدشا درك و ترس بسم نادان لدا ىواد لمي قحو[ك لع أو لت هلس 1
 ع وول يلوا وس ” نصوم هراش ا دكت سا سرعت ل أو حلا, تب ترس نين آو ىدركرماظاب ىلاثد ىدروآريمت ل وا لوفم ارتب 5
 ا نم كنزا رههبت اهب نولي نين لا سسحي الو رين يي لوح لير اضلقا ناجم دع - لاوس زم ارو ل هبل هيامداال ا تذرطع ناث ؤ 1

 ل [يف قدذعرضإر جلل ذا لوط يثمر بسيال سرر تو وغض قت تبن د يرعب نجس تأ قرم ابي خ وه مدشن
 لا رداد مل يخدم لخبا نسال سا تس لك ب ناجي اردد | ون يمنع بسجل وا لوعفس/ت لس ماج بسادج روك ىلا[ ل وعفا :
 ا -ااورغم لوضملا ترها نبل زيذيح لق هلع كل اربع ا طم جلع ا عهحلا ثنا لذ | يع آرد ل انج تس ا تسدد بوصنم ماتم وْزم 1

 لأ اال تمابجاو يزموريغمتل اهفتتب اهمرل ين زويل ق هش اذ تس بجاد دور قادصضد ارك ليا تسبب كلذ زوجئالد اق هل 3
 لأ ١ رد مرو لبقرامفا زل فيا تسب لردك [ثساوسرامثازامت مدع جدد تشكن ع ذارج مدن جدراضصالا د فز جيم اذ امله 5
 تقيضترد لل وعفصود نايمر» ترو لرد - باذتدي اينممزالركذلا لبق انما دنرأرماظ مك انهزم - لاوماسيئت سي الشاب لوعفس/لضن 3
 1 ووشيمضزراو ضارتك ارندوكوا تحب ضر فاك حراري دو هدرز نم يشم 04 00 ادرياى مزال ىي 1 يف 3 :
 7 _ رابع | / تل الاخ عرذ اننرو بم اب لمص اف ليم 3

 ٍ ولا روع ري هل وفم تؤكد دوف روما اثم ايبمش ردات تادؤم لها مق نبدا اب ”ئنسم مكس
 لا ل تلقا نت ل سؤينار ىررصم فرب ل دو ةرييز بطلا عرمرم تير ان تسداردلظ فلل وكم اذادلع ان مسلما لوس لق هل 3
 ْ هر اب تمل ونلا ترن ني يزيح وق هلع _ لبن امد ظناب لها شن تمر عق ما تدق ما ى ابيل لنا ىررصم فريز لورد فمايق 1
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 5 قلك قع اك تك قي يك قلك قب قرط قط ىك قلك قبظ قلك قبرك قل

 د را رداد ريدا ويانا ويانا رولا ويطلب ريشا ريت رولا وظاال ريالا وشال واتا م و ا و و و و را و رو رو را و ا و وا

 و
 تو رت رت رت رو مرت و و رت رت رت او رت رت اق رت رت رت او راو رت ا ارت ا تاو رت رق را رو تو رو را

0 

 جيت للا
 00 ااا 0 ا 2 77سلل 1100

 ١ ديحول قهدكحو ديِذاَبوطوخن تام وج مفاد كليف نزح لوجنم لكوم» /

 ا 1 ايبا لضف ليف تنرعامنايق ىلع خياتدايكلت» مسجد رتيثتد دل
 : 5 ,معيرو ثلا

 ١ قانلاولتبلا تاو ميلاد ةدنتم اهيه حا ةنظقللا لماوعلا نع درج نامت اهربشلاو .
 ١ هايس ارق وا تناك ةننيعاهس

 ناًلترلا لص ناتو فأو ولحم ادرق عالي داق ني نوخربخل نباو ل لدسم

 -ريارداطمورادورب قلل ووش اع سسار لخفر موا تيلع اذ كني ا لآو تس تسب ال داب لوعشمى وسل ع اذ تف اال اذ ؛لرق هل
 نوطمعمل من دوا اني تسارماقتم ومدن | يعل ل عفى نحمل امد ند سابو دول مهقمو ميلا تسرد مم اقم وب مي الون هل

 5 رخل بادب يشدياردا٠ل هدد ريكا تساي 0 0 اا ها دوس

 3 ئ ارب رش إبر فس ودوار عاو لعن عروب هاوخنشمو اولد ص او هاون انزل حشر ا هاكر كم قتيل افلا ل تذع ام لايق بم لق لسع

 ٍ ورم ن اره لص ان ندوبن طررب روش وو روش نوم ل نر ىاوجرول 7 ثنو ع "سار د قلم شم ئى ارو رول رع أو لعترو و

 ْ ٍ يا ادظإبآريذلأ» تسبايتنالخانسي توريكو يدش قرط تينا, قمت شن لو ايببلاصاان ارك

 ٍ دوغ ب ارب صر يشم يارد اال تس بجاو لذ

 | لاحاردرل ضنصم رصف لاخر همومك يالا كاريذ سس ينام رخو اهتم قتل تس عضو نايب لصن يرد ؟ل صفرلوق عيل
 3 ا" تس مزال هد در قو هدرز كم اكدت سني الص | ىنحلر ونسبت مزال ذل !اتمكب لضت كيردود وارسل ابوريآ همز ال ووو

 2  ترفطختسامقرلعت اوس لش ابي انس مجو دلل ريح اوُموُصَت نأ لا ءلصو نا لبر ب ىريدقل ا دتسم تيم اجرا ناسا ل هش

 لا رشا لشد ئابو تس لالش ادق ُئئار تيري هانتنأ كررت ديحملاب عت ركن لظاد فلك لرد هيل_رزختسام ملم امدح

 5 قحربف ”قئنصمورش خر امتسلا ب !بلاثو لواو تممكياب لوا لوجفش دا تاخد نلا حادوات ارثاو نناكع اري ليزا ناد دب لقوشل

 م نّيدبب مدعنىنحسددزا نكددشإ يد ظتابن تمل اع جارد واوخ تيسير يغش لاا وكن ارش اورج تيم قت درك تدب ىرورط يظلم هكر

 5 رشاد ايد تت ورز ارظفلل أوعز ازهر نكد :درش مورعم رد ازرل تسْماز دراج ىإب ان الس ملاريز دنا لخ ار ثلرل ل ليرد مكر فيسك

 -.|وب لبنا ىلا ذكدنام لحن اوزين دربمو بذات ميت دايس ادمب ور نإ امد ريم دن م قبديذ الشنب
 ١

 : وذرسرذ ني هرط ىنمتقم اهظتقا كي ارووجتو درج ادش | كايت هدكرايتغا بج اه باو يرش زو لول نرخ ان هآامذف لا هناو لق سك

 لإ دوت هع ييدصترو رس فك اهسكو | فو دنكى ف عزت ل ريذب عفا ررو لحب سس ىدقتا لماع مكي إب لكني لرقن ير دوشبم وراد دركد اون لح
 | عرؤزرذانما يسب اءتبمزمنا حكى جاو رش اررماو ندور يريشر و تس ا تبم ب ناب حجار مكر ورييمختناادتبم عراف كمدتفكم يفرك
 لا ديغن اجب تببشو فك اهز نريتمتميبنملا كت سنئه ديشوب لاوقا ليثا فيربب تن اؤسكدن تفل رخال اذ راوتر ارد لئ نجرشن ب ىف
 : اال رد ل اعد درب عرومو تسارّيم ار ادب ا لم روك

 ماالري 0 اود ارباب حمو و سارع ارارتبا اوعي © هع
 د يتقي ما رتأ رت تك تش رت تك رت رت رك رت رخك رتل ول

 تو و م تت تو تت تت تو تر تت يق رت تاي



 : م : 7-5 ةن انزع ل يي وحبل أنني لله : 7 ِ
 ١ 7 11و و ومو ووو و رووا د

 اقع انيكك تكلا ةركتلا كرك نادرو سالك دك
 70000 ٍش يداك ل ا والا يا
0 00 3 

 ذا ماادلا ىف لجاوحنَركإ جو ْتَصصذ ذا ذكو كم نق نون
 ذي ليت كونا صيت امكاريز

 ومو تنبت ميت اصرف تس صقر "كس ند زوار د داير فلداربا "مو تفصإ تس ص ع الحار نآد تيم السو لجررادإا فدانا 252000 :

 نيتنرعم ناك ادرم اكتب ةكرعلا ليج ةركؤخالاوٌةؤرعم

 دقو انوامداد نجت و اندلا لامه هياوحناربخ اًرلخ كالا وأتم 5 تنظم لعجاف
 "المت متي | درسها“ ,”للع لص

 بح ةيطرشوا ولا هاقديزوحن ياعفدا م اق نول نر زود د
 فرصول صيبصكم اكرر وتس قاد ارتب وركوب "انج نسي هآازكو لق هلطس يارد اطير كلل ب ا موكح | للضاو نول لا زون ركل قول
 راب ترن شش ”اؤدصم رم مرفأ بح ص يصر رتووري ١ [عدؤن ف صو وسبل صيام يم اكسدد ريم اوار ترم نيكي« و وس ررل

 | تاناورك ازابخا تما فكن اري كبا ترج سكوب عاسلا ضقفلا بكر شنو صييضت ل هر ا رتبمء[ت صصخ اذا لوق هل
 ار تبسم تمسا ب طاب تسلا از هركو اوتيدشم ب فحص وزمن واول ذو ارتيمذارايخا رطب اضو رخال ليكرب مهل خس تس
 دبا م عير ايخا تمت برش اع بطاطا أو ةعاسلا ضقلا بلوك ماتسسا ورك دكر جركدوب عير اخادظاب تبسن لب ام ط اهنركأ لب
 راال تس ءيميرب روما اريز كرو قفل قي راد لست رعرسل اب فرم دع جك ادو

 ورك ذا اك لكي اجد لبا زف الضو تسرو اومالب تسيفدروتد ءاذا عير ددرشاب وذا متي يطم نملرمآق ف تق درك هارعاادلرتهك

 _روطخلان عار سس رعاد 0 او اعمل

 ةرشالا َت اناذرّسااموررَسإ اخ ايي كارز تف اب صيصخحر وشب صن عا كسب كرس لخاف ب نمش واكس لاس ارسو لؤوفش

 -_ نمرل اربع ٠١| ءشس اب هد ادور لا اول نر شر اعردارد |ليثقوررشبم جوك ىرثد وف سار تس لش لي اور وثشعم | عسسسم

 رماني عفر بناببب ضنازاو دش فول فذ كيلع لست لهوا لصا لاريز كتبنا شتت وركن نا صيصخل يزعم السل قل
 ل ك يلع لبق مى الس ىا ىالس هني كت ذل وك ديد كل درع راسا ماددرصق

 داعتعا ردوا تربح سد رورش اب ىداسم فاسد تل امجو تفرع كت انتازو ودرب كنس اوربي ساهأ اما ل عت نلت هك

 - يره | طيربخ لورجتو دوست هرين ار اربع الافرتت اب مدعم ب ور

 لب ضعل و ءرنو واق جعل رواج اون طر ضل زنو تسرشو درب ضحب درت تس ف المخا ءيطرش لهب دول صد نط لق عش

 - رياروا امد شتا ىضربخو ريكو ىتورما لس طش

 ريادد ادع اقل يل ارض ليعرض رصو لزب ين غضتاو حن: الس ير عمرحب نوكيا ئشنا ىلع ركخلاو يلع بوك أبل نوكك ح رع
 _ اب لكتنزن' نطو وزنا هسا ورب توهج تن ص يشك ص نكرلا عفا اء رشم تساارتبم ناهسم ةو دن ارو ىولل
 ا ادزفم نر نار اى ل رداع يدا ودل يا 0 امييدقللام أينردقمتفصاتمس ليش هب

 تاز 37 2 ل ع عج يح تت قت 3ك قرت خب قرح قي قي لب, لا لاكي كأي تابوا مادك مابي ماما مابا 06
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 رت رت
 1 مى

 دج عدو خل اه
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 الا ا يي 3 32 َ 6 8 3 0 5 : 0 0 0 0 هه : 3 0

 2 0 و ب و جو بو بجو جو جو جوجو جو بو جوجو جو جو جوجو بو جو جو جو بجو جي جو جي جو و جو جو جو جو 7و” 1 7 7 7 ج1 76 7 76 76 7 7 7 6 7 6 2 2 5 7 7 77 75 1 2 5 0

 اة لا ا ب م ا ا يي يت

 ا 52222242424 46 6 5525 يي ير رت رت ارا تك تورش رت تك رت ضو رش شكرت تارت رش رت رت رش رت رت شر رت رش رت ار رطأ ك رظأف

 ضن مح محا هيض ا يل ا 22 1 ا ا ا ا ا



 جنني
 ع د 0 - 6 ا وياي وي وو وب جيوب رو اوب ابيابو بيري وي هي وو واب جيو جب  باسيج وو تسبب وم ا قل

 : .ةليمواتم كرظلاو رادلاىدروعد كانه ايزو ةرفرط نظدا ثوركاف ع ىءاج 5 : ١
 : ير 0 ل اتم اتسا دراكالا دنع |[ 1

 ٍ 3 نيالورادلا ف رتسايئين ديدتترا دا دي

 نيِيتلاوعنيرقووجو دش ا ةنحيز هود ارى ايلا ادشلا ىلا دومي ريض نم ةلبجلا
 » نيذرانلا قوغ تبل لعرب متقن ناو هرب ناونم

 عصا كنا كارو دوي ا«مدنك

 نت /نارهلعا و ٌلتا-لضان قلاع نيزوحُ ةريغكز ابخارحاولا دتبملا و
 (:ىمو لفل ىا

 اتبعت لو نكو فالوابو مالثلو لاد نت وئاود ورز 7 انا ام ادا ناز نطل ادة مطوانرتولع

 لم رمي قلعت عل روب زرنو تس ري وريسب بيوض اق لياو دوب رف قلتم طا و درنرش اب روج ينظر خد كن نين ل ريكي د دشن

 رواد واس ازنا ل شولاو قتال اب دش إب لك يحتمي فص إب رش اب لاصدلر وجت فزظرد الكت شن انتو ر ويدل بوش م سيارهتسا

 قلتم رورو نظر ارز تس ظن لق شردو تسا ساب مقوي ل هيل يبث ادو تسرد فم رس ذامرورجو فظل هدر لعل لس ناس

 لايقل | لش زيننعمذاو متنفسا بارلاو كركي ل سي ى طج ذر ناك ف ظور شم امل ببجاودا فذعدش ان اق ورك

 تسال لامن ب ا اهنا فحي همر وري[ ى شجر >1, ير هلر وجت دزنو عمم | ميل لوا حم !ميإ لاثقلا لس قحمز زار امن ظو لدنع

 قرئ ادن دونم يو انو حارب يسطرلاو تلبللا لارملا لذ كل شرس زم او دطن ام يفس اذ حكجا مول رز لش ىف ثج ذا خش! انريفم
 وشو ةداب طنزيارد ال حتر رشي ظ ملا درج او ”ليزلا ل ازبلا رولط تسر نال

 تسارئبللي 0 0 تحب ارجاع طلال نو طبلر وارق وس زك روجر قيما تملا ىل اعبر يمني سكب ىف زن الد لق لس
 يارد |الريدطلر ايوا كت سورمرناع طلارز ا نايد لاجل اوذ هنو صو اررمزا كو | قلمك تو ليت سي سرر طبر رأت تس لقعسم

 َن بانر ”تنصم تنص كيد طوبا در تزرع ار ت تس الاوريم فزع زينو دي رايس طبه ديد تبش ريم لود طلاررناع ى امل جلع

 و هقاعاا دو الا لسع _ ارحب ظن ننوولاو ديذ ليصرلا محلدد مزز لش و اميل اسر ىرمام مثل“ املاك لزق نكس ١٠ تفل طبلارو ووُم

 ا أ ترولا هوا كم ان يذلا نإ لشرطغذم موعد لضافر يد ىلوقش لتاعريز نا شلاد ماديا اندرعارتل اوم ل كلش ارا بمر هت شع

 -مبارد 0 لع رح مج ( مسفن

 عض ردو دروب اكل اقتن 'ا روح وسل نب د ديك( تزمزذ دكار ل دطباور ف دم د تست سو طلارري دم جا مامن زد زوكو هك

 - ميارد دامك كلوت فزع ار ارتبم رت ينيكو رظرو ارتتفدلا هدردأ رواسب اسكت لماع حرت ور نم

 ْز :ارم خلي زرشاب لداءاتبم كاوا ذا سود ارد اريزم رس ا داجرد تيس راع ف زعرول ندور جرم 0 كرب نير قرود نك ق اهلل

 - ريارد | ل تس ى اهب مكس اوس وراعن درتي رورو بوصشوو تسين تسرد عرف مردو ىلا ىلاذلدنله سها 1تيئج
 و تسر عرضا 1 بم ربى طعرشل و دول عي فطج/ نازل الاب بتتاكو ريقثرب لش سعاد نورا و اءاييملز وك دءلرت هك

 رخل اواو بجاوو ثا الضان راعي لشمش ا ماهنن أن ددب نحبك او ءامرشاب دوك درراخا لذ تس امش( وشما

 لا هلع ا لاو لض اننورمتو ريز لش ٌء قر تر شا درعتم عز او ضب |روسا قلطالاو ضم اوولعز خ/ اركز "انج دونما قعياخ زن

 بجاو ىطكل اومالا ىف مكي ضو ةنزوباو سينا ةاجلامفا لب ايمانا ليدد دعت ابخا كد شاب اذا بصاص نعل ني
 داال تلس رت ار صزرو لصا لن ؟ تمتراشاتس لياع كساب كدق ثدرو ان تنعع اردد ترم يناس
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 جلي لله 5

 ١ ماههفسالا نرحرمبو اني ةاناموحن ىتا زرعرمب عت ةفصوش رهايلا نص ساتان مرخأ ِْ
 تآنيزلا كاماتاءذالغيوادي دل ادد تاغ ال لهفصلال قل 2بدين ماقاعلا ١

1 
 ْ: لع لخدت تحل هند لحلو كيل 920 98 نا يفو ايراوخاو ن ف دخلضفا

 ١ لالاشماد نا هابسسا ا
 م

 ظ ظ ا ”ةأتبل بمتقتاوأتبا

 غ دعم ا! ةريسجاا فم وك ممكح »اق نيِز َناوحن ا دلوخد لبد نسل

 ئ دنا فنارغاندظ اناا يس اقراها نةزوعالو |تبلاربخد
 ُخ ْ ٠؟ ايامك ثعضل

 ع اةسضاومصاوِراَص 2 يه هادي وخاو نوم (لضصف تؤللا ىف ع يوتا لالا كيز
 و نالت دع

 مال تسيئرم اظل  ا ارو تس حاب ناريزلا بن ابر كت سيب خثار آر مقربا دايو كانا هلس

 لقد موق لشب فيلل سل ان نعماي فل اهتارودوج ا ساطعا ساري و اربع, تس فن وت ا ندم ل رشد ادامايل_ تدرعل ل رق هلل 8

 - اا حرش فس انك مدرب امض تشم ولا موي اننا 5

 ان دشإ ًاظفل لاب لوؤمار قتشموو ورؤم ان دش | المجد يقوز انت وجو طشو فزعو لو تايئاودعوتو دردتر د ءاجرل اضمك ق هلع

 راد واذ تسنوئافشيئاثدرش مسام دقو فا هاك الاممنلاين تينا تيرم ماكع ا قانون اره اود ايده

 بارو نارلا لاري نا لتراب مدقشي ار وتادتبا مالورب كم رشاب فظل ن ارت بنو تسمو سر اندوب تر

 م زوجا ل واد تاوخدش ايو 10 11 | تضارتنمر رطل شير رار اك لل لدي رول رس عر ف د نان وكيالو لزق تكس
 + ة-ه ان فيتو انآ | اع اواهاشاو ْن اره روت ييتسا مودرب درج نايمتذل انو تسا فلاب ب سدارتبمرك | ان ءراربخ ىئج

 فورت ليزا رمتدشاب مايزنتسما قت ارد لوطا كدأ 00

 د ميرو اامررشمرب ارض فك هد نما نا تلم ا عا ا مرتو قست تسمو

 2 اج مسارب مدقق ماكتب ليد كندوإ فرط تقدر تسي ثا تاق ىاقتد ابنة ساعاب نآتنأغ اون اممم ىف ةاناكا اذاالا هك

 حرر اع هايس | ند ناو رعب ٍناَرلا نم نإ لشفو هرطرع اها تس بجاد ماي ايلا ] ير شسووب ؤزحناع هاك 8

 درياردااب عسوتلا لاهم نط ناااذااهناهسا لع راب ملنعت ذ عامنا قناه لا 01

 ريذوكو نسم للان درت ابزبخ عراقنا عصب «دشاف مجالا ابعد زك[ يئن ووسام ري اوعسنا تين ورنا يزتلالق هك
 وع اثام يشيارد ان هدول امدرع ا كدر جت ”تتوروركت شن اب شخ ارد زيوكبم

 اروا ان ثس ليك فعن تس لع اذ تاتو حبل درزن را هورمشن لع ان لص اذاز ناك ا بتاعى با لئلا خب نا لق هع
 3 اطل وواد بتر تدناك بر صفوا تلاد قرارات لقسم عروق

 اان يصلك انج بوما لشفا مقن اقدار اروصنصر مان لس شاب نشر ارت رع
 ا لد نس نو ندر قاف حض يشي شاب يقال يفيد, د رمت جل 00 لاو مازتما نردع

 2 م 0 14 و ضف رخأ 1 ١ 7 جك ت6 3و هك نك رف ١ تي بك ىو ربك 6 26 2 ا را ١ 326ه لج 2 ا 5 مي ّّ

ْ 

 مراه روراوة رتش راك تا رت رك كورت م اك رت ا او رت شو اك رشا ا راو را شاش راكي ارق كورت رت را رقي رت ا را رك رو رخو اك رك 2.0
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 "قي قر تك قا نك قف ىقظ قا قلك قط قى 25 1 7 د تق نك قط اك 2 قب ١ نك
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 0 كا ييويويويووويوج اج وياوإ هوب وب جوي وي وب جب جيوب برب بج ببي وب جهه جب جاجا بج جب جب بكب اجاج 5

 ٍ .ةعءزا اع رز ا كس #0 لاكش" ٠ ري 2 2 1
 : ةالدتسل همادامو كفلااد دأب وحرسانو لازابدا لغو داعو ضاو حارد تاو لظو :
 | وبلا صرت نإ مى أرتبلا ةفتف بلا وأ دتبلا قعاشي ل خ تليف 8 لإ رع مم 7 هيي رح 1 0 ِ اا شلافالا#
 ٍ ن 7” خو 35 ن | . 5

 الق زوجي مما ليز ناكوخن اهلوخذ نسحب هيل سسلاو هى ارخسأت ناكدب ع 0 7 5 9 2 9 هس “ : 0 3
 نيو كن 5

 تاق لاقيالنامهلوا فا ىف كلذ نبوجيالو ٌنيز نأك يئاتوحنلدالا ةعشلا فاضيا
 مامون ىا |املوصوع

 تفافاامسقلا ف كلاش ألا »نه قهالكلا قاب ثا شيل قد دي لااد
 "له ثكحرذىا

 0 ا ا 0 0 0 0 0 0 0 3 2 َت 0 1 0 0 0 0 0 0

 7 7 جبر جو جب جو بجو جو جوجو جو جي جو جو 7 72 76 770 7 772 77772 72

 0 3 0 2 ل م لا اي

 اجب جوجو جوبا جرا جوا 7777ج 77 70727

 تاروكذنى امتاك سلف اهلوخد ريب ورز سيلين يتم مشمل | لوا مكأرشاب رشم تمس لاش ار ميلا دنس مك تس سنجر رنسم ارب لو هلس
 مال ووخا بريل دي ناكل شف هوخاي رشم اود اريإ نإ تشرك قل اس شحم هلو تو رجب «دلول لس يارد بدنك تداغاب
 سمايل اذا ماك م نيود ظن ب قظفغمل وربضو حا برع ا كتسس يو ذادج لباد هايلايت الغ ال اك اعف الاوز لسا لكى ربي لةولع

 ثيدكو نإ اسسدلئ نب ىونعمر ىلنفل نير قف وول نيعم تميم ساء لوا تروس يرد ىلع در ناك, لتر نش إب دوصق د درب هس ودول ادت نك
 ةررد اني: تي سين دوو رهن ابو رش اب ىو ل كرد امن وردد كرص لاامذ اامنيادلا ارز ها لامذال | سفن لع, لوق كك اادظشر الذ لما

 - ةوايز حب لمنملا لازلت ساير ظؤل ابن ؟ل وارد كين اهفا
 باغ زاكذاراددنا دوف لآزم وطم رو رلك ا زج تس راجل ادف اه دزإ سفر ابخا هت كاجو مارب اوبس بس(: خذ الردي ال والا نحس ىف لق هش
 توتيزبجو تس لوصو فرعي دسم ل [ت ب لدا (او|ر يزن وركبنجريف ن وانو مادامرو نجر خاب يرمصم هارخامملد اىناءررت هش
 ر_ لينم ابر ظرياقري دق ظن إي ارهل ليج ب تليجاو رصيف انا. ادلب ؟بسب ىلا ثاءاد دي تالوصوب مق ش اب تالوصوم
 بس يربو رن درك تال سلب ار ن الو تس فرت اس بجي رسللا ارز ندرك سيف ولو ماع سيل, ضي شكا ه[سنل ىلو ؛لرث هك
 لوقرو كب نجرشمدمامدا اب ياتو نوف لت يلعن ناصقنو امبدا تبباشمو نرصتم دع ظن ميفوكن ئاوم نياتمس لعذ سيل ٍج أ دربم
 الا بييطلا سيل تيس ناش ل قرد ااذجرنداد تذاها الابد لكل طاب ظني تبج نيم” + ىسيماكلا موقلا بهذا ع رصم نسر ام
 تسورب مرقمل ومد تسر ل ومن ظ شيا رد كاريزدنا هدددأ ل الرسا يتخ انوصمر يلي ان مدل الاثير لي مرهق ني وتد لإ فكسملا
 هلل دش ايربتل و تيآرد نظل كفل لاذ تسرظن ل وق يرد و ىذعملا ىلا ذكور يا لئاع مدع كنس امر شن اب دماج لوم دقت
 رش اب سوار ضو تسارّتبس عزل« انب عريف م الكو ريفكى رابنالا نبا لئانجر شاب ع ىنبسلمص ب تاكد ا تفاضا بس كت ساب
 -|ام ليتم ا ىف از كس ىقثمى ترد لع ارابتعإ

 0 0 86 ا ل ا يا يي يي 0 02 2 0 0

 1 جب جب جر جرا جو جب جو ج77 جوا جوت جب جوا جب جو 76

 2222-2 2222:2244 63545 يشير رار ااا تك م تو تر رش رش رت رشا قرش رت رت رش رت تك شط رش ضار رت را رت رت رت رت رت رت ا رت رت رت رت طبر رخو را



 00 ا رمسسسا
 ْ انهلوخد َنَحبمُيلا شا وشو سبل نيبال وار م لصف لات هللا ءاش نا ْ

 ليصقألاوةنرحلابا مشي ةركلابال نضضيد كنم لضفا لِي الءاماق ةينادون

11010336 00 
 "سجنا نعررفصو ما قلى أ ي

 : كيم وهلومو .نوقاطلالوعفلا - ةرشعانث ا وصنلءامسالاث أي وصلا ْ 2 1 مب 5 م و برام 8 ٠ هك .

 اد ه 2# - نفح 8 ا ااا ولا < 0
 : ىفلاالي توصنلاو اىئاوخاو كاكربخو اهماوخاو نإ مساو ىنشتسلاوزيسيملاو لاحلاو

 1 يو

 ّق
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 اه

 ٍِص
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 مو رتو تارت 2
 7 رب جو جبت بت يت جب وأ جب جب
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 يكظرتظو تورت مهرتاوؤرتك تف بطرتظ تكرتك ماورتكظ راك راف تك رتكظ رتظ تك رف رق و
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 51١ مه « «ي هع نع ٍ سل ع ف

 : قاع :سم وشو قاطلا لوعفلا( لصف سلب نيتيمشلا الو أمزح سنجل ؤنل
 0 ل ا ل ا ل لاا يبي بسسس مي

 مآ اابر ضو ارّنسب نرماردو ىلتيجز !سلوورسرت اورشمواو ربشل نجس لب يتريشل ا لوقولس

 2: ليربساالركرنروطل قنة اهجو كاك نب او ماش نباورئن ادركيمن لماع اقدطسعفو بو تس ميزات تش ال ا لمتو اريل ار نسم ا وبنو «لوت جلس 1

 :| . هدركت ياكح تاجذذاذ الو نب اون دركع نمي ل جل لارا شفتو دربصدري رول قلاب ذاجذ | طورشب كن آو زل سيل ل كت لق 5
 اطل( ى لج ردو تس | سيب ماتم ف ص امك ١ عئرردالل ا

 لطم ند اءبال تودودربب ورك فرش اند كمن آد طقفري وركب ال لوا تسارجو اس نآودربب نايم قرف تس تراثنا خا لإ صتنخبو ىلع
 8| مارد | سبل ل تيباٌشمز | تسازنلا سي, ا, تبب اشم بج ليمتد فال تسب اهالزيخرب ام كدمأرو مدرس لاع تن نإ ايو ترس :

 2: دهدؤلال كرازاشب 10 انج سارش او )ل انكر يرك ويد تالش "ان داد حث دردو تثتساقافل اا كال 0 بصلرر الخردل قة كل

 : رطب وكلب عل د ىرشنب و وربمو شفنا

 - ميأرد اطدروأت اعرف سادت اوضنشس زكى لمي اودرد لءاع فيدل بزد تاهيفرم اب نب وصنم ل زيا تدب وش

 زا بسلا لوتباارشنإب ىف برص لكصرأت موصنمريو نال كرشإب بوصنم يمال مكاكايز تفل المك ا الب ىو سنم او لو قداس

 ٍ - شال تخاس تاروصنسز اووروصأز وج هداد ليك |بانبل تست [وصنم

 | محو تسند تس حد مالو لد ابب نآرييقن مدع ابد ناركد د تس لات قيقترو لوعفم/سإ لطب مشو قلطملا لوغطملا لرق نكس

 خ - هدإبذ ديار ١اس لس فمر اسرب وا رق

 مارك يد لارين تس لاش رش خلاد البا ل ٌدهيدرملا باردا ديد لشن ت نوكا ياكم ارخ ءقيقحماوررسسو لق هش
 - ةدابد عم شالت سد|هرشاب لآ ملدا ىزاجم تمس اهدرد اكل وترك تسر رصم ترس ندع
 - ياردااد ىازككت مزاو ديز لع عاو برطلا لشن اد شز | زتحا لمن نحمل رق هش
 اا هوختا بضييذا, ل شنو وغاب رشر باوك ض قن ناصر د لوتر نحن اببذاد هع

 دان شوب اوخوراد هوخا ب رضي ل صرال ل شنو برضى ضقت نش دان باس كل ود نحنا ناد ابل دعب ؛لوت حلل
 - طه دتتسإ لوح اهنينربت ايوصنصٌ دو تاروصتمءل ص ا ايزياو وشى فت اروضس راسب لك افس دق تو دع
 اك ت6 36 دك 3 ته 7 ها 6 ها تل 0 4 2 ١ قرت يك خبرك ار كبي كبح تنبح كي كاب

20000006 

 0 ل ا ا لا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ل ا ا 2 ا ا ا ا ا ا ا ا ا

 يطا رو ل

 ,_رتكرودك مظرتقرت مرتك مطرتك رااروتت تف .اورتك تارت ضسكورتت نورتناا راو رتب ودجر

 هوه نوربط او رتل راق رت رت ردو وت



 ٌ اكونوا تسلب جون عا نإ يزف تيَرَصكَد نيباتنلركني لبق ر وكن لذ
 شمسك “مرش, ل فق عزل علوا ىنحم هيرو

 هكا لعشلا ظِلريغ نم نوكيو الجو نيتسلجو يلج لع دعلان ايبا
 مل

 مدازقلل ت 00 |ذاوجثنب يدق لفت عيرقا: 000 ولَح تلوث 5 أ
 ا 2 ولا 0 رويل ل“ تنل

 دا م دمام ردو :نقمريخ ارو لذ ثم تم انذ ىا ادغم زلخا

 انادي هلال او دمحم كثزكشوا سه كاتس فايت

 فوك ردع ةيز ابزقك غافل لق هرعت 31 داعب هباتعنلا لوف
 : 0 !لعاز بلا منا

 5 قمع قمع 9

 نشيدست رفع اوفر ض اذ تسا اقرل ا بر طف لشن هع [رط زن لشبير نر قف وكر هاو يق روك: ل وق لس 2 ا وم ا ١ سورتاكرتك اكرطت تاور طر وتاج وااو وتاج ولما
 تربط ءقص وا ناموا ةرصاو قرم ى 14 ا سلخ تهكر رشم ال ن خو مفشررلا ناكر اوس عزللاو ةرغرلا ىادرولا ل رق حل

 دوت لبا د اينقرفووربس انمودنش اب فد .ازتنف سوو و وختاكع سو لاش ١!كرول خو 1]ت ريق كلو هلع مياروأا را ا

 2 اذان ارولمب نريطلغ روع ننسشتس ولصو دنا ار ند بلا سا جي مرشت

 دال نح انا تنتتلا تبناد سول, لعو تروق ىاد اس زرقموا تاز انيس كل اكو ورز لقرب تس نيا «انابن لق هلع

 ل ناكرلا دلع يكاوس ارجاو افزع نش وكس اش يسب تان ناين قزق لب او فدزعت بس تابت ؤصرعل تزعم اًهاهن لو هش
 كاقيريقت لزب وزلرل زو لاخنيلر و يفك ش ريغ اهو اواو ةسك كس ب وريف ايقس لم ز يلاع يرق ل اثم ايقسوغ لق هل
 - يارد امد شابألا ايعدريسلا كاعرد اًيقسرتلا

 ديركشسو ارهتدثلا تدممد لاو تس يبى اف دف بجو قتقدنوش فل تسول اعف ايدذاصم ليا برق الكرد عراة وك
 ممالك يازين «رل انف لام اجل شهب رجاو لاففا فطن مالب ل تتسم يرو ارد 9 تاز نيزك لاغ لاتقا انا 14

 يقسو و يارد اال تسين برم الك كيسا ليل وم

 تسفر ؤص ع روقوذ تارثا هاتين ان قلو ور ذاروشن ل قمت نرغب ل من عسزجإ ند لعن قمت مذ عزرقو انا داو لع عد لزق هش

 راب ليثملا ل الووادر او ضقن شو رّيلا تريك ل ثمب 0

 كس فرت وس |ولو دطس اداب كارب لوفر تح اس يديق رجا فرت طنس اوال ديف ار لع انتا لت دسم لع اىندالمن ءلوتهش

 اال لمثل ا فانك ش لاش فيلرغ

 رز تس لوغطس ماها ا |ترج امن يردددش إب لخاف ماكخ ا نادك يا تنجب لا اف ثمبرد ئوزصم ارسل يب كيس

 - 1 دشابن لعن يطم تدان زوا مويفشو لا نحلل انا يرطب زانط ل شدد شاب لاش لعن حرب يمس ا ايد حدس يالدا هدرك
 الشو دوف رقم سايق الرب تس ليث سايق بسب لج امهعأ#

 د شاد انواربلا ن تاويل ادعس ويشن ميس وبل 1 قرف مايق تكد ىارتكق دب م از حرك
 00000 اا ممم كو 1 ا ا ع حا هلع تنحل لح كله" لح كنج ب مله "كله نحل" طلح" ةلحح كل كلك كلش كلخ الخ كنحح الخ“ 0 :فارع 7 0.7 7 يي 3 7 ؟ نإ 37 2

 ميرتكرتا كورت رك تك راك رت رك ركن

 ل ها د يي يي ده جي هي 052125 ه5 يا يي ا يي يي م ل يي موا سل ا ا ا 2 2 2 2 يي ا يي يي ل 0 خس م حش 6 كحق زل  ثثش وت ريب _يتجبووت 0 0 0

 0 ا ا م ا م
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 وجبل نيله
 14 لور 0

0 ٍ 
 أ ووتم اك يع رك

 م دينو وجني ا مع ِبْوصكليأذل كمي 04
 م 1

 اه
 ةقدا ف اوتو تريغانملات نم ناوج يب يحلب

 1 سنع ر 2 ا ,
 ْ دلت لومعم وهدرن نتا قالا 20 ا

 اطرد لفف تو لت بس سف ردد

 ْ َةَسسْفن ورهاوحَب ًُي ملؤالا 1

 م رت را
 اه

 اهي ردم ربو جاو ا

 امل مم

 ار
 ب | ررام نم لجل اركو انسداد كَل ءلصاَن َدّسالا ٌكاياوحن هلجباماًريذحت 3 2-0

 ٠ -  - 2توطح ل ورث شيع 7 بت وردغأبل اع لش( ويتلا 2 :
 رق

0 

 ٍ _ شنان لك رى ارش إ كجم تك اء ثيل اه هاند سيل اقضمارخ ناقل قل
 : لا نوقشت ب | ارد ركاز تسير ضار ددي اممرصت داث ادرعروببتد ضلت ارانب عربا ود امج لب اركز صيضكي م اوم دلرا لورق هل

 اغا بد كارب نيكل اريزب ترم وغم تدتلا ل كب وصن تيدبجلا قس افلا ري ىلانال تشم زلال بوصتم[ ورا رثنر حك لثم حردملا
 ٍغ اال تس اب اولا ليا 2 و لق حاب كجارتاتطل كادر اسا لامخا لأ 3
 م كسر وتو/و ونس دضانشم فزع بجو نأ تو امك طب ضو اكسو تس ل يتتسا تركت اي ايعامرد فزع ب رو تراك قام لوف كلل

 لإ مرت فل واو دفل نط درفوو دلال بلو ليي صعق اضل و زمأ لت هريرقل /ظن زم الوق هك - ان ىلا اذكت سس ىئاهساذبم
 7 لنيل ادب | هر اب نوطحم وطعم مارت قرطلا ا فطع ساري لافت ورش اب حي نعبلو ١

 يجاوز دستاو ل اشم نار سا مات اونا لة دخل

 ا كرس " ارد ياو ناد كذاب[ ناكمرد سرمارد ينيايف بنا اللا| ةاكم ثبتنا كفل "ل

 نزلت سيل لب ادا, تشدو تع نيد مدالب ذا از راومب نب/زو ىديدرو قدي انرحال د البل | ىرش المس 9 "م ترطد ى ١ ارو لق هب

 - | بوك نس نام” ىلا شرخ تشارر ام ثسارب

 + (زتزوزكعس قوم لوو شل صاب ضن الاعب كت نيل ايكو سع ثنين قدح
 3 از يلا و هلا ورمل“ تود كنا اثم نلار اريده لوم حازطصار وو م نتشاز ووو رجا يم كدي اسر تفلردرزعل 0

 ا نأ اددسالل وتراه لايت سان لإ ارت طعواول قنا لوخ بلو وار وكن اذا لدين است از ق عي ةرملاص لق لن
 را 2 اع ارت رؤت سرس الا نكارسإلا نمل مافمد دالكل تقول وز لا وتناول لصفما 0 0

 : .. ليملا قازكا نقتوروا قالب ووطن نكن كو نمور عتن. قل ري نقازيرقت ذا ثدنن لدن نشر ود زج شلل ارحم يمت
 لا كفنّولا سيسر نوونل لرب سفن و زولب ب ولك اقف |تكرد ا مولد اهاندولز جي ا ودر لوتغو لعذر يبل دج سالاد كقنا ءلوق هلل
 م لصتو م همت نإ اقف بنل ريووظر ووزن از سطل ت رورطن دش نأ تت لشأ تورم م همن تن لاو اكن رشسسالاذ

 ٍ د كيفن نضسالا قل اوريسالا نسف ق لا مزال حت تس لاير ف وطعم دال اورو اس ب لقنم ل صفنم ار لضم طوس

 هةر رش رت رت رت رك را تكررت رت تارت رت تا رش رت ردا رش رت رش رش رت ير رت

 يلا . را رادو ربثلا 0 را رشا ل درا وانا وطال ريشدكلا ريالا. ويطل ندا ويطل روئاداب وياكل ريتال ويئاالا ويقابل . . إب .

 را والا والا و ا را قا ريشكاب ريكا

 شكر رق رت رتو رك رت رق رق رق رشا رخو راك رت عر رو راك رق تر

 سكقرت رك رطاج طك رز

 ” 5 3 5 3 دنع قع قة



 رطل

 رت رت رت را رت 2-
 رك ركن

 كرش رار ردو 2 تارت رت رت رت ريتك

 ا.
 70و

 رت رش رش رش كيرلا رك جر

 5 5 5 . ع
 ا ا

 رك رت رك رك ركل رك رك رك رار را را رك رك راك
 وتدور مه 4 ا ا

 رك رك رك رك رك كرك لكيت را را ارك را رك رك رك رك رك رك را
 م” 9 9 9

 10 ا ا 3

 ادي

 وحبل ني لله
 ج5

 |بررق ل ٠ هر ”قيرطلا قئزطرا نثامكا |

 .بياتمواوه هيلع ايما شمت قلتم ادب مسالا نر يع لنا لختشي
 0 0تاللا عنا حيوا كار نلمس ىأ "يرن لبسك ,٠ ضرع
 1 تبراغوم وغم نون لعضو صنم ثيز كلك ؛نيرض|ليزوخن يصنل ١

 هساوقد ىذانملام بالا“ ا ةريش عدل 97 رضوفد ةنجيتوكتلا لعفلا
 !؛تالوطل 0

 ماقم اق دنلا ثرحو هّللانبعومتدا ياوثلاَبعاي .هناقفلوادنلا ترحب عزم :
 |امسداناو تس فرز ازسم ,١تور سس

 جدن ىمرع قرد دب تطرب

1 

 يارد اب يكاملل مرزج اركان او يدع زماقسبل نار رجم ا َنَنا ىاراريي اراد ا تمس نينجيدو قار طا ٌقوطل الرق تل
 سطام ووطن حم حي فب سسفمؤرسسكيرسفم نلبي | بيده ست رو لعن نزع ارم ام «لوق لس
 : اطل تسرع او نحب طرطو كرر شوريسفتل اوه ءطيلرش لعم انب ىا تست اميري هد طيبرش تن اهوار | تليد نس ىلا ءلرت علل

 | روابتمب لوعفمل وقم لكراو يف لوعفم رش اب دب لوف كيذا تس ماعلءاعرمنفا | كابي تذّلذب لو خف لك ا ايبا لكل رق هس
 : لا ام حرش يردي تشكس جراغريف لوعضسو ءوغن
 : للان تساب اشم حبب شما ز ليظفتا او ريش ت فضو تسررصم شاب لوتط د وساو لع اذ عسا بخ زادامو مرربشمو ارةوش

 م ١ ادا سيو تسر اق لعفابلوعشنم او لعاؤ ا تبا شمو لام“

 لاب ىرتبم ى أ اهله لت لايدداد لان اربد بسلدنر 08 |سا لو ا,ءاروار ار ايم ل غتش داب ونص يرط ًاريزوخ ةملع
: 

 لشن ارب ترم ًاديذو تس ل امري بصدر آمال |ليرشا تنجتارلأرو اممزالرل ار قلحم لغشب لحض_ اررمالغ تب 9 اريد نس ددرط

 كا يضل ختش ل خيرر يلع رسم ايزو تس لاتريد بصف د نرد مارب رارشإبتذد الأرداف دام بس انم_ينعب لختش
 ع ِس ا -

 ٍ كرر ابولو لولو دالي ن ارض يضعن درت رش | ارولو نارك رش ةىنورترعل ارو بصن ب و لاذا كيم خر وف بابلا اذهل و لوق هكس

 أ فنوطعم 0 امانة طاب يلح هاربا فطحل جرو دول وكر كيسا بضضفر ايتنخا شدد حرز ةبرطاديز نال شموولر 2

 : دعلو م مزيت فريدمإلو ناد الدم ىاوس ناد الداب ندي ىف رتب ليبسسا سنجد يقل اريرؤ تدبز لشسروشاربب تيبس انش ابار

 ٍ سير طاريذ قاد ب ادي الو « تيرم يزال م ب لش تاناعصرم لب |ركارز تسري سل ش يما و وبال * ثيابا يطرشاذا

 تصلب فارس لا فرب لقو سمن «يرطل الايزو يطا ايزو مركاذ ان ةرج اهب: ثنصو صراف « قليل ادع ذاو تب طامي او اس دانا

 ٍ -ىئام حشا»ب رَدَضِيهدَضْلَح ب ئش لك نإ .لشتس )ا ضن خر تل اءرد
 2 يارداالر شرد برق كني اتردد ضدتا نيدو مبش/ذ او تدع ياردااب لوحفما بص اننا لعفلا نزع ابن ب بجي ىلا عضاوملا ننع
 ْ ود رايزنفلا ع تيياكصل نحال ريعو كذا رشيد اخضر اد سبل ايو لح ابويا ساظ ما باطن يم سابك لوعدا قي هاركالرت هل

 لاا م9 تس ةرضايبن ترن زركون حسم اهدا بطاخنرؤلاب تياكض لاح ا لوقف ك رين نيل ابكي
  ةميتاتيتتط رت رت اا راك ولا عا رخام وظك خك ورق واكب 3 ماكي ار ير 0 د ب
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 ب - 0

 2ك

 هي 6  .نذح مج 26
 7 37 7 7 7م 72 جو
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 ص ] حنلا بالم 0 59
1 

 فرحننحي لشد ةحوتفلا ةزمئلاو هاد ايادي: سمخ  ءارثلات ورح د وعدا |
 ا!نممتح لاب ةلوكسو هزصب عش

 ظ ا نون ادوات عىل قا دلعا وانه عض نئرغ ظفر
 نانا نيا نكن ولو تسد «فصل د 1

 + عاشت ايدنيذاب روح |هوينو مضل ا6نرلا دال عىل يني ةؤرعم | ]
 7 وواورملل كا ع دبله شارؤومال ليث 07 ابطال

 د 22

 اهتلاقاناي هدب نب رذلاي وحدد :ثاختسالا مالب ضطخيو توديزايد نانيز 0

 0ك

 د ا 2 ١ 1 اع :
 مل ل

 |م0ىدانملا ا رو

 ْ: : (ًملاطان .داف تاجشاورأةطمانااهسعأب وك اناضم ناكناتّصنيِد 5اديزار وحن 3

 ليق ماللاب ارحم ناك او ىديبنخالاجرايىتال لوقكنيعم , 0

 هداشامكلا اد سني ما دانس ىح دوش ىف دز النفل يرو مايقت قدا نارج ادن نمعبس كني ءارنلا ف صف ذهيدت ولو هلس

 تستر ل: ارب ًارياق م ذالودورب بونشو ب "فام درو روت وو زف بلي انو تسوئرا يان ادب كرم لاوسرش ايد بددلسو ث (نرسمو

 : 5 يارد تدسن لازجاج ساورش ام: تسد برن زعر(تس تو لسا - باو# تس

 ذأ رب صل ساد تسا ى اعد | ابن اكل ياب تس تراشا تامر نب باوتدشرن نتي تار اب نوكسرب لاوس يضل« لو لمس
 ْ لثن» تفريم شابتل ا تمس ىف اب هردو وسكت ماع كف وعر ككتت ل اجيد اضم د انماي دول وسار او تسأل لجل سبشل يرو ع
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 ا و ب و و 6
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 ت 1 ا يا رايات رت را رت رش رش شير رت رت رش شور رت را رت رض را تجر جر رت يرو رق

1 

 ا - ناتاابعااتسمكا بعاد ماكي ركت سس باع 'ازمن نإ ار ضلرد نا كارز تسخن لدد باع | لور تس ىدابك وال ص رو اعا

 | قاف الا» «دزمثو دام غل تمس صوص ملا ارردرو امثل هر مس انج مالب رحم عرومجو شنو ليثرو فلمن اهيزاي «لؤ لع

 0 ميارداابرشمو عراد فرو مال

 رمل تحس ل أد ةئافتسا لبد دادر لاني امن ردوا رار 1 مول ريب اختتم ا ةشاختسالا مال شضفنيو لس
 1| لزاما د نتم زم حداسظاب صوضت ما ا: تس ورضا يال لطي دار بود ايا شانتح
 كيتسئكادب هاي اال ويلا اوزيل نيرعضلا واظن زي لوتوادا لحم ل ثاختس دول سلو ث اختسمرد مال نبدي ذل اب لشو وشن سدت :

 _نكلادبع ارش مولظم أ درتنلوابر فو نفث حسام دكك امل ثاغنتسنو ريو كاع لشي مند يرفو يس ث اؤتسمو هرشنلد ارز ١

 محو نحب دالبج (عناط اب لشخشاب لومم اي لاو روس د ما[ حميد درما مارق ثل كت سا ناضسب شمت اضملل امءاشم لن هش أ
 _روهخلا رشا | ٠مرنش ادرك ماعار روج ياها اورد ريذابلشدشاب هدضزبج ليم اوور سلخ فدو لوا ساب نوطحمابريز نم يخي .

 00 ءىنع أ

 اني قرت قرت تك خخ قدك قرح قلك قلك 73

 ب رت رو رو سو طول و رو

 ةرتذ تك رك رك رت تك رت تاك رخل
 لل ا ل ا ل لل 2-0

 0 ال ل ا لا ا ل ا را

 رادع د



 انجن نسيه
 دري ري جيك جي اجده دربه وتب ينبت ادب طرديك ويك نبك ايديك نببك ونيك بابك هيك ونيك جابك جاي ج7

 لو نر يت زم لاس

 نيا ملع او راح ايوا حايشسراحايف لوقت اهكتيمالا كرما دم ضل امرا

 ١" تسببس: تس قاضلا كساراب ” ملط ال نت ىزلا "امرك دربك

 و بارعالا يف مكحو بالا وءا لان ةكوتشم ايو بولا, ةّصتغا ونااديزادأ
 م ا

 ايي وسيط نوم اوبنلالصف ىدانلامكح لم ءانبلا

 بردايرشاب قباب ما دان |ىصر اب قياملاقن ارتمال  ومئدانم ادي فرجن ايما ضل سول جد لكلا اهب للبت لودلساا

 وام ف دك درر المش ادي ليال مح ساني كتم ام يزاد ربما نير لتس نيب امل ”مال كريز تسديد لدا 5
 ميذشت ساب  قكاطس وت: لكرل اميا إب امل تي ول حلو دارذارد فاكس ابيب ىدانم كددأل أو تسدوتول نب تدع لاند يعب كرين ىلاثد نآلا
 دوما فر ىد يول فرنامم |

 55 ترس |ئدانمانتررووصقمر ان ل يلق ت نا رو د نمر دور ح و تساراعىد انما ىدانل اهي زوم و رلوث هلع

 اب ىف اذ زير شقه زئادن كادأر راو حارب دنانير ووصقميب تشو دبا تن اذ وق زي ادن ز كرنك سر صق هدشنلا 5
 ورلد دم لشن وسو دوى شهور د ذابناو | مرعبه ةس مع ريع عجل 3 دعو رو يلع وا | حم يلع يتسم اوسلو جلخ

 00 2 2 يي تكمل صول 5
 نب رد موتا تم تاوول ن تق هرث راد ىنوشو هردنك ون كل وو عل ارق اييلثا برو يلع + رب ندر تلقو دارت لي

 رروهجلا عز اوأىر ارو تار غأردإب تايب هالو أوو هاتييعضابو هاري ه]رعايدهاريزاب ل شرخ لاش نورا ب ددنن ع وورج لسا

 تنك اور إب نيحو فور ب ودنمم كرب الج علاط او دلاربعاو هانيزا و دوثتع تفك بءانبو بعاد سا قدانملا لكس «لوق عكس
 لإ بجاع نبا بم يرب اا تسع دز ملل 2 رو بويع 1 اللمس الن قير حو اوورش لك اعو ابردن تحرس ىدانم لص ارو بورما 3 1

 بو رند انما خف ازمل دراد ترش مايرما يردد دو لوتدش | 1 2 صوت دازمال نحل صوصخورب حجب "ببسي بدم 5

 تجند قدك لوول ظروف يجرم تسر يفت ضلع عينت يكب ليل ملل تلص نش نمور عهنتت يضر ال تذ ايلا اتتس ا 3
 را"دا اص لوب لدن خل وعغ حسو تس مكاو ادامو زيا قم مالد فلا ار داحب ىندمرربيضل

 0700 يي لاو ورش فاطييدز اءعسازرس دفلك ارك ح رع ١و[ ل فزع رارطصاردو مال ين ادرك اسأو أد مت ذلرد هب

 ِ الةدوأ مشع تكرر ادا ادب ارث (نيدن اركب نركداب ندزجل | تمك حسا

 اان ةرعاو تداز 'مكو ترتد فذعل ا" اش ةض مورو لق مص 2 قضيت طلت يجللا
 داان ىالطصا مرشس ار ضمك دس ىوغلل مث ازا سس -ريارد اا بدرنم جارد فلا لآد برق دول تند هص

 رطل لاا ولا والا رووا را رايي يي 22 02 090 ا ثا بل

 نيابي يش ياكرايرت ةشا رت ا اشر رش رش رت را رك ا ا ا شورت رش رت ارت اك شا رت ا رت شرقا بجي ج2 ا
 اة و

 ا را رشا رطل طلو رطأو رطل ماك رطأو رشط ول

 رشا ١ رت را رشق شوب ريانا شت واو وطاب وطداو رطب رشا اداب اداب رشقب فعالا

 رت م ا كورلا

 ص10 ايل يا م ا ري رالي الي يللا وقعد موصل

 هم رنو ردك راو رو رخل

 ديا ا ير ير اي ار ار ا د دا ا ا ار

 1 !بيس 9 ىف ننحوشو ىذ نلاميخرتزوعو : . ارنا 5 ايو لانش
 ْ امىون عامسر د نيم نولا قبال

 : /ةلنلخا روصوطساو داع قد صنم يرزسم» فو لإم بكلام لوقناك

 ع 0 كاك 10 .لاقياكدوااي هيلع عجفتلاوهو اًضيأ توننللإ قلمتس دق ءا تلا |نوزحأ

3-0 

 ه6 3 6 7 3 05 3 0 0 3
4 229 72 31 26 1 6 2 2 2 507 7 

 لك 6 ب 3 0 0 45: 0 0 0 ١ ّ 5 ل
 أ جب يدر جبت أ ربا يق 77 72 2 2272572233123
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 يال ركل رش
 ها

3 

 طاب رل

 ا

1 

 5 قلك قب

 ا قبلك لك قبرك قلك نك قلك ؟ لف

 و رجا ردو رطاو رخو رطو شفر
2-0 

 دك قت قلبك بك بك قع قلك نك نك نك قلك قرع قط قط قلك نك قلك قلك قل ل

 5 ل اد قلك ل قة

 ار رش كو رك

7 

00 

 ا و ير بي ب رب بي رب جب جيب 0 9 يجب رب جب وب رجب ري ري ري ربه جه وده وبه طيبه هب نبه انبي نوني جه ارب وني انه اي جبه "جب و
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 سس درر د عليل رنيم لح 4]نوكياروهد 5 دوني جوه

 5 هل يورد ىاازمشث رفا يهد تم لوقت رقت ثوسنم

 وهوُدو دحنوُكَم اماو كفلخ ث مآج وف ديرب عروصنم هد فرم كرنك ١
 من ا” منان نظلش“ يبس ظ

 قوقوسلاؤورادلا ف تَساَجوت هذ قركك نم سباللب رب نقب وصنف نوال

 هدول نييخمرلا اكمل + رقت دن |بصللب ن+ ناددورمتو ميرةنلاءز فلظرعطقا هدرو م انرد ىلإ نا "انج 7| ب وصنم اهلكو ل وق هل

 قرف هلي اذ تسب ناش ار رام تدرج ن دوف كداد رباوخر جرش ب خول لاين نر رقت لق هللس مس ىف حت هد امورو تسي
 - ءادا[توزم رثرو ترشررفترلس لف ا ريقلروو رم را 2_1 افترزمع هه درس ناي مه

 ل/ارز تمم ئيعض وو لبا و ثسا راو كرت :ا تفل شعب تسمن النخا شايب” نلاكم ف ورضا د # ناكملا ف وزضو لق للشمس

 فرظردملت اندروصعر ل تس تدارك ب«نلاكس كم عنفك ضع و تسي هركو تمس بونت يؤ انب فالفارب ك/ااو كلغ سلم
 :ئلاف از[ دين _الهت يفر ايزي بات ارر ًاببنرشاب ل 7ايام /اهقزاتجا لو تسلمون

 نو رزاودر ريض اشم ترام ارمهسانلاكم نفد دش ا ال ررقتب دقني من اهرز فل ثم ناك ف رظى نحل ايضا يونصشومو لو و

 رعب ايائارب ادب بليس ريت لكرمعإ امو تزثكببس لس لوم بتنام يزين نكس ظفلو مامبا تبهابنيا باشمو ىدلو نكن اب تسس
 فلا حيزلسو ناكملا تازنورارل | تر لشووري ايدول سناب قا تتميفرظب ب وصفشووب ن امن طو اكسس تمل و تدكسو تضر

 3| بوصنن هادم ادرشا, ىتدزجب 2 زيف م#ريظتد لااا |نبااب رشاب ىف ل جف ب تس ا هروب ل اعقاب ليا لاوعتسا تركت دمج لباد

 ني تس منال كتيسا لآ تاور يف ل عخت دش لوش شيبس ا تس رعتبت لغد ل يفك عد تسا يوبش رب تيرم انب
 لهتسر يندب[ ت ل سيل كاب طفل كت سا اسباو نالف بس فت هل دورمال ىف تلد لسن اب مزال ىف ظلي ؟[تلغرروب رلار انكر
 ْر :ازنكا روت ن زو ريت ج لشن رسم دولا د نازل ا ىرا سيكو و اوم مز 5 امتنع ليلا تير لضوركيم

 رد م سل | با ضن اودوارب اكعيِشظربانب بوصنكىرظر روب اها ببي رياذملر يريم نانو ثدول مزال د يل نو ليك مزالرداصم

 -/ىذللاذكتس منال تبيين تسا تيان قالب وشل تبي لش

 ا دور ناز فرت نوري الدق ين اكمفرظن ام فوطزادنانز ند ورى امن ندر يوصنمو | ايو صنم وميال انوبو لق خس

 : هلا تما يش مب تسد دان تلج الك نفو تس لعمان فد ناذ قدا ترش سم

 : كارز - ال1 ناكر ثاذزد تش دوتو ا تبسبن نام ناذرةتيفص» تانذ المخا تمحو !نورل مود دورف ناعمدط

 راى اع نأو ريم زال ضثزا لاوسوريتسز ا تراعتسادنيب 7 وع وو ودك ان ناطر دونم ناك نظف

 -رنيلوبلاهناود6هرشارب يمد قابلا وتم[ هسججانمك يداي زازا لم تعل هياردالتسبن نايتس

 ايس عا ليلى فو مم ناش "1 تام لازما ورظو كروي كلا

 3 0 0 ل لي ب ياا 3 0 0 ُ ” 03 2 0 3 0 35 2 6

 71 7 1 جي جو جو ربا جي ” جي 7م جم جر جي 7و جب جي “جو جوج جي جيجي جرب جيجي جي جو جيجي

 اد 5222 2 ل

502 72 22 2 7 

 هل 7 2 22522 0525 2 5 5 الا لل ل يل ل 2 يشل ا 22 ل 2 اا

 0225 يي

 ب ب و 3 : 0 4 6 0 0

 12 22 2 1 2 2 0 2 ا 2 ا ا 0 2 7 7 7-72 21 2 2 0 0 2 دو

 يك تك خت خبل رك كبت تيك تانك كانط تح تبت تلك تنك تت 3 3ك نك تك ل0 7 ا م 0 م 5 246 2 5". يس



 نلبي
 د 50 يوب ريب بو جورب ارواج اجه جيجي ري اجب جبد بب جب ري اجباج

 رب جب جب جب جي ديدقتب ثنو لبق ث وكلا لغلق ليف مدرع. لوتل لصق دجسلا

 ظ ا اع موس عدت

 ججاجزلا نعد نجل ى بج برحلا نعت روقد بيداتلدو وات ثيَرض تيرس رضوخمالل
 نر لورب معن امروت» بس لام رس ا لات

 وسو تب «تاممان ا دانيت دوم
 ا” بيرعا نكووعفلاب 0-6

 :اناريلاعم ى اًنيز وانا ثّمجو ت تاسجلاو دربلاءاجوتلا لغفلاك ويتضح هز غم نعم

 كون عفزلاو بصنلاناهج ولادش زوجت ثملدلاذاجد اظفل لعمل ناككاف دين عمد
 يلا لعاز ولمس ومالوحخ معاش ناب رلئئب لعام 7

 لفل نانا دينو تح وحن يمنا نيت ثطملا جمل ناد دينو اًيينوانا |
 ب اول هاوس الذا_ون الوشم

 اين ايلا نيت نطل فيزاويغ تاعي يللا اموقعما
 ١م ةرمد (؟ ىحمؤمفلا كوكي اه ١ اهتمام يس( ا " 7 هرعو ”" مسا ىلع

 7 جب جو جب جو بي جو بيب جيب جي بو جب جرجا جي 77ج 37ج 7ر72 72 72 37ج 74 77

 او وو و يو وب جب رو جو رو رب جو جو جو وم

 |." لوعرم جراند تسال خشو ناب ىلع اذ لعن بست ل يع ان تاع مل لو تفل لاب هكا بيدان ضل عل
 رس نكلادبجا» تسي نم برس جرراغرددوتثر ازدج 4 بوي نكسر دقرد الايد هبساكو دوال: لشد الكا امج دوب «مل
 عاتب راحرا نم برحلا نكس د دق ساب كاوسورش و ادا نورا نسبي لضركتسم از لوتغل ضائبَج بلا نكت ردت لقول
 بكب تسارينتدوصقم اجرك نوزقم لاش لي ندد | تم اجت ست دالطر اباد جراضذإب تعذانم ماقسلارز لول نشا 4

 ضو ارتسض دوب ى عاش ناجل وان بجبن سل لاو رواق اورتنكت ياغي هردنل ل اوعشو غن ماس ذا مشفر فلا اجرا
 امر وفم ام لرد لأ و تسطر ارز لوعفمر ل ادد درس نامل نإ ءرادقاو للحم ل لل ودم لع انذاك يام 3

 20 كسرت را اا يو تسردريز سادعاو تقورو لمثل ومساب تس ارد/ ل وعشت راش تلج اصمز ادع ها جا صل ل وق هل

 هاب ىلا اكتسب مزال تاو كرري رم تادول نت د تسرك ارشيد ريز ف طجلريزؤ انا ترسروورش عقاد عصور سى نلت و

  هيازداال مداني زو لاف تنل وتشو اوكتم ابا ووربلا» الش لن لعن ناوخ لوح لكى جلل عفلا لول قل

 دال تسمين مسد, نعطيك شنو شارك مريد موزا ال تم اهيفإ قرع اى ليلا يز فطماا نيت و هش

 - يارو اان سل و تس نيعتعرشا ان فرصمو زءال ادن ديب م 0

 1|  هدرواينزإبراصاتراو تيس تسد راغةداغ | كةريرورجربمت ك طعن !لاسور رس فطعزإ اتسع صو ها ااميزو 14 حم

 ل اسو ريدر ورع غلو لام "شحم اكن يدلي تشك _دوصقمن الغ باجر ثان اش ظفلرب ورع ى طع لاوعرش
 - مارا امك م يزن فءزاوروريدداجاب م اينمن فرز :| لغو تور رس | سنس ا اصسود كدزؤ از اذاو 2 نينؤ رعبزز سر ادرس ىو رس ازا

 و ال تسير يد جدو ا تساوس لارين نادل عم لو عفن هه

 ماا كرس : علام فاكارضوؤد ل الاون تحلل ارز ىملل امتنا م 0 انراذو لوخن 00 تاًضاررسب ى سس

 هم

 يك قبلك قدك قبك قدك بك قاب قب قدك بك بك قب بك قبك قوتك قرت تكارتطرت تورت شكرت رت نورا رت راع راو يورط رت رت تاو رت رت اا رتق .ا رت ضف رت شق ضف رت شو را يو راو رطأك طاط رحاو رخط ضاج رخو رك رتاج رت ضو او رقداو ضار م3 عرتك ةكرتكرتطرتك ةكورتك مظرتف مقرتطرتكط شا رق حض

 يب اجي جر جيجي دوي جيوب جو جيوب جيبو جو جوجو جوجو جه جو جو 7و 7و 7و 7و 7 جو و جو جو جو جو جو جي 76 7
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 مر قر رقي رطل ركل ركل رق كلاي راك راي رلا ركن رتا شك قو

 داو رجاوي رطاج رو ردو رطب رطاو و

 د رف رطب رخو رطاو رطأو رطاو رطاأج رطاو رطاو رجاو رطل

 متوتر رش رت رت رت رو رك رو رت رق و رق ا را قو رعت رو رار

 تو رت رت تورت و تاو راك رت هك را رق رق رق

 ا يكل ل اج ايا ليتني اج راج ان لونج مج هج ب ناو

 نسوي ليل 1 د 26
 ايبا درب ارنب دود يب ارنب وابا ينيك وبيك جنبا "ربك وديك يديك ردك جيك 7

 لوعشلاو لاقل تايب نيل ليف عطا ريغا اود كنا
 ,بنماس ١ ءانم لا "تس بصن نيم تلع -

 نى آب ىف ءاجوخأمللب

 ا يس هع يرض ابكانانين

 لهوخ ةويلوعفلا نكو امماقرارلاة قنس يح أبي انعم نالاُم اقزاّدلا ف نيزوحن
 7 . امبىوتحم عار لاص لاس

 ْ لة ندع للاهل لمحل ليدوهامات هيلاباطلا دانيم َنانام ات
 _ نادرو نحر ا ١ ىوتعم لوعمزالاعل لاث 5
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1 . 

 اجبت وجب جب رب جيجي جب جب بيجو بيب بيجو جب جب »جب يجب جب جي جب جيب جي

 مل لوحظ تبل مذ لاوس جواس اؤسو دنس, لما اكبخيب ليك قرم حيف لارا نخسر عوار تايوصنمن ب وخيار ب لصف« قمل
 ب جب جو جبإ جو بجو > جوجو جو هالدنع بت ا دف ىلا نتيدولرباوكى املاح اا لعف ورشناإ حل تلطو تاصمن ورب لاعفاذا ىزاس ءكايدرش انهسدنمت جاع ودابز لامع وعر ومو

 ا ب يت ا يب ا تي يا

 | .دابتسإب لش بل وعفماب تس للان تايب كليارايتطاب دب لسيف لمن تازبو ا قلت نيل تسل عف مزاولزا تيك[ ام باارترشاب بسانم
 : ني لتبلو بحاصم ىل راو تس لمن تاكل د اجرت راد لعف تاز قلعت امل لل ني# تس راحوا بشاب اذ

 ٍ 9 ااندش دم دريت لعن ودرت يرق وا نلدؤلا ب بسباو از ضن ل امممرلس ا تدك ل اخ الو هلع مبارداامرش ا |

 : تازوارلا ايزي تون تلئص ادري اك ع تلال دوز [لحثرو رص تنقو لع ان تاذ ناسزبز ءزرنت كارز رز ربحا رص زم ذا 35 ءلق هلع هس

 ع هرزقل امل او لع فور ريل د ارتعاب هاوثودول ربات قت لاه ن [نلدول قينفحب_ل ضرب هاوختمل امؤحت ًايسورتل ناب ايلطم ار توونم

 ْ - نارا اديكد ياردااء» تس يو فش ررقم لارد ناش سار و تق انما تشيد اد تنوع تل نيرلخاهولخد اذ لش .

 برسل لوااريرش ب رعلا تبرطن يبكار ايزو انا تكل بش ربا وو دارا نيىط ارتدشماب قتيل وعفشو لعن هلع شارل عش

 لاذ نامي با ناضما لاع نيني مكب م لوتخةبيررطلا تدع حد مالك ن دز تنسب( ل ادت وكيع اذ لغافاب ترحاصم

 لا ه ١ تحي هايم يهارج] حب حينن ' لي لش رزور للم قحروو ا ُتسايريلا فاض كدا ن 002 لوم رشا

 ِ فمي امن [كائينر تسبق ترسب لوطن اورد لايكفي لام تلال دوب لال لووك ٠ ايم هيك 14 لكي ا

 د هيب ارو | زن شف
 زاك زيجو لامفا تاع اور درمخرامو نفور يسمو لطفا لهفاو بشل تنئصو لوجقمم عاد لامك لف فحم لن حا لق تشلس
 - دياردا» تسد ”داموزو_ربشلو ىرزفزو د تدتو تءار شاك ايساو ين نعوارن نعل وو لزرتسك لحن

 ظ و لالا هلت لل اثم تس لاملا لكتيذغا حبق جر لكل املا تنال دا نحم اور اب ءروصؤ لاما ةرككل احنا ودل حسك
 و ايفاشمو امجد اونو هروح ال ىلا هاف تمر لدمج بلو هرصد ب تاررم

 يقال /نززنس وبل سحر بسام
 هت رت رش رت كرش رت رت رق ب جو جو جو جو جب جب جب جيو يبجج و وجوخج يجو جوج بخوب بوو وج بوب جوجو بيو



 0 نجلا ناياتكا نوب ش
 . ةركلاحلا وذ ناك نأ ةدوكتلا هلم الاف تي اكايلاغةقرم لاحلادذو مبارك 4 0 ا ا ير 2

 بصنلا ةلاح ف ةفضلابس تال ٌلجر ابار ف ءاجوحن لعلب ميدَقت بحي و ١-2 و هلي
 هةيزف ءاجوخ ةيربخ:لمج لاحلا ثوتدتدابار الجر تي, كلف لثم ف » . هع و هش هل و وه 3
 هانعم اًماقذيز انهوحن لوقلا نعم اهلباعن كالا هدم الغ كونا تك ةَمالغ :

 ناس ةحرت قى ااًماغالاسرفاسالوقناك ةييرق مايقل لباولا تزنخيلذد الش ةرا : .« ماا ٠ ٍ 1 يم سم هلشاو 7 هكر 10 هل خا 0000 أ تسأ لاعدريم ال انما
 |مينعى حمي لاك

 ٌةحابموا كزووا ليكواددع مزاد ليكن ةرومزيبلا لصف اما

3 
” 

١ 

 ولا

 يدك رو راو او رك عمك رشفج رتأو رث

 اجب جب جب جب ب
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 ترش

 كاك رتاج رق رق رت
 يأ

 ب ا يجب جر جي جوا جبأ جيا جيب جب جب جب جدي جب 7و هبي جو جيجا 721
 م م رق م مه رت ا

 ٌ  يايدا ابر شاب ؤرعمار بم لشنتس ١ نب لص سي نسا هيلع موك حنس ورز ا لاي ادذ ارز ةفرعم لزق جلس :

 | لداسبانكنازو باغ دف لالا وذ قمتم لت سن دز ناءذ رسم تفي تالاهتسالا بلل نى لاحادذ فت ل تس ا فرط يابا «لوق هسلسس 3
 لإ بجاو مقلرشإمايزدتسما اي قناب ىثاي تفاضااب فصول ضرنفيكبرش ابن ضخ هركترا كارز ٌرضح ةركتسل ةرك ل احناوذ ناكن اف ءلوق هلسس 5
 | لءاعامد هاج ا وختم اغيولاموي :رهاجح الإ خا نيكرنيال عش امثل مز مالنب تزموامئارلاعل كب تمل وب :

 : دريارو ابا اسرق لاتا عر انكار لعر

  مياردال تيبس زول لو لتر ساب ل شذول بربح او موت ظنا كب لااغد مكي زوما ١# لاكل مدت لاق عكس
 د |]س يآ ثسودرسرلك هدرفن ماكجاو تسرك نافل ايزةيربت دلك ل اخبارك قد «ملرت طنط

 د ريادد اانديآىغ ب لاعدي انس تفصو ل ضالازجريم كنا دكان مرج لم لق هلس
 رد واو نورو اول وورسب لصف ورح اووسيعس عقاو لاهل لداكا 1 'ةلبددد لاس 6007 ادي ل ءاهوك ذيل عيمكس

 : ام دول مزالو اودي لام اكسر الك لحس اربست لاش لوالاّس

 بسا» تس لقسم دوف ئغزر هراشاو سبت ا كايرريدلزيا باب تست راشا لقي ذا دنا لق هش

 : فزكرقدانبل تس ا" نصمدوصقسش ابا حو لعشر شمو لعشر كل ام لءاع سة رست ط ذادج لج هك عاملا تزيد لق هشس
 | هلدا»تس لت قمر( ام اعف دع لاس يل اطل البلا ان تسا مناط لالبلاهرهشاب ب موف رعب نمو لدفن زم صيضو زار / تؤكل عفلا

 1 «مالنب عيب نأ نأ اسنالا بسحياييركيي[ىلاثلاشسد ب انارد لوا لاثميل اهتم اوندش ا هيلام داو يرق ندول رجم تلقو ىف يرق «لوق هس

 | لع د11 نيد ذاق هحمج سا - نرد كبس
 | ,لزاطظوو شت بوصنم ادي ع دوج عبسي لأ خمسا نصل لس ناوي وهاد مزيدا ريشقتو سيريس ارق هلل
 آل تنس لص ناهبو تسل صاف ورك ذارشنإب مابا عفر لوري ئاروصق ملا يز تساي رصإ بس زع لياودش اب فمر ست . ةركوجر لق هلل
 | !(لينلا از ييزلو لح ضف ان عرش زرنا هدر سقت د يفوك كار سف فس ير طل رقزاد دماج تيلرعت يوكو درر ارض فاض فيل د هذاك اذهل |
 ل دونم حضزج زاناواب/ عنج هل اه اغام امتنا لاكعإ لاعايبو املاس تفص نان «ملوق سس شاي نح سعدنا لاحلاوذذ المج ندب تببك هع أ
0 
 عنج | | حرير جرت 3ك خخ خت تت قرح تت قلك قلك خلآي يك لقي تبكي لقبك لبق مابك وئام, وباب وجب وجعي واوا 2 تك 3 اس

 ضار رطاوو

 000 ل لا ا ا ا ا ا ل ا را ا يل مس يا يل صا حساب وجاب ا يلا يي م رع ا
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 امجارعاب
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 20 ا أ أ ا أ ا ا

 تكي تكو مياطظ تكرتك تا شوو

 -؟

 راوتر را رك رت شورت تا شكر شك رشا

 ران اس( تنسو فلكر ةجارر رقد اهسلا ىلا, لبس ايم كح رع

 و
- 

 مال

 و

 نوني مانع« سليرابتس اب عل حرام رس مر لابو عا اهل |

 جيسي سم ا دال ا ا مم 7 رق يب خه يب جب و م 0 2 23 1 1
 : 2 هرد دشعى'ننعوجم ماهيالا كر ذ عفرت ماديا هيفام تالة ريغوا 1 : | ١ نو , ند ض ٠ ٠ زل يلا ندا دو ىلإ نام 1

 انظوحترارقمربغ نعنوكب 235 نا هلثف ةرجنلا لعد انطق نابيرجذانمس ناونمو 5 غ . 6 ف ٠ .. 2 ا ىو ١ هم و < 1
 5 اطيب 6-5 7 |, ربزي ععلابو نايم 7 ل 5 1
 " م / رب رم 0 نايربالا عفزل خل رجلا سيفي ندور ا ضفخلا هيوداََمَد راوسو ايدج مناخ « وه 20 ص 0 هع م نبع و 6و مه , 3

 انباوغا والا سيرك نيظفل يشتمل( لف انوا اماعوا منن تيز باطوحن اهبتبش: ل وانانا] نبا | 7 هاو يد ه :

 تش ريرخأ اءوهد ليصتم نيف ىلعوهداهلبت اب ىلا با هيلا بسنيال ناماعيل
 اهيتاوخاوالا سبر وكنلاوهو ةطقنمواَنيرالاموقلا ف ءاج وح اك/اوخ واله َنَحَ
 رام ال موقلا ف ءاجوحز نم ىلتسلا ف هلوُخَد مدعلد نعتم نع موري

 ْ مالك قالا لعب عفد الصنم ن نافرواشاةعبرا ىلع ىنتسلا ب ارعا ناولعأ 3 : 7 5 هن... هف : 2 2 ٍِ

 لشئرر ل, زاجز ادشزاررحا لزنكا تسال عزو ضو /ت دج ليزا «.ل عروضرم نحجسرد خراادو تنباث ماب ايجي قتسمامبا ل -ماببا يف انمملرقول
 ترب اثر عروطضو#ثدركار ماعبا د هدمسايبي لل عرؤفشومد دعت ابتعاب لاهتتسا بل لتسساا ماببا خبار رد اركي تمس باو يراج اني تيأر
 زا نيرنتط وقم بس ضضقرو لايز بصل ت بسن ب تسلا جرادقو ربط ذا و قدي ل( ض فل ريطو لق هلسس لاء تس ئادد
 رلتسا قو لاو تدير ادق ل ثم ثم اهب كمر ق طي ًاصوصخ وش ع لصاع ترظخ قاس لسن و صقم ل وصح رت اب تف اضا تبج
 رج دارد كه ضف ليلقو بد ىطق ودك فتم ب _عانط ببن ر اقرب التقاء ادشاب هد شر فتن تع انص تربي دادقزلم حا
 ان فلا رو سس وسورثلو نورالو يلو ل لش لإن ايشمسا سا ارتارتناو لق هلم ,٠ لينملا لنك حسين اع ضف |
 انو اسمايزرنكايرشاي ليل لابد جمال هش اطيرش مرقم عطش تس (لص ليس روح لمس لو هلس
 دال ترسو اه وردهتمرب اسر ادش اب مسير 5 تنس /قلط لباب . هرعت نوت هدلس 3
 وا سم ذاواوتورشإبديزذا ىلا تتعامج م قزاد| مليت اًديذالا موقلاؤ داو ل شرش إب متت نمر قتسم اون دم شتا | لو ق هكس أو
 يارد اامروق عروتم# اضن ل وقار رس ل صفرو رشا وك ش شل وامة اوما وجب # الصنم :ل قوش يدا لدا دشن :

 9 - دياردااب نجس ابوصنعار ضو طن ةرعإ كوبع باف فل ذريؤك ورك سامتاخارمي ال الاميل هش
 ملكا رين شرب اويل عاد مل فرو لوب خيبصمل اذكم ولالا يرق ل شنب و تس مان مالكب بجرم مالك ذ ادام ابجيد بجو م مالك ى لق هلل
 - ميارد |٠ل تس مه ان تسي م ارطنتسم او ىو قلورد قدا تس قالطصا بجوم مالك رار ال لس

 2 الن ترض زج ماركا لوول مولع وب تض رن كى رنم نجس تسورسلا ان ىرد

 ني اجد م هود جيجا "يي جس ا جيب د م نإ نا 0 دس اجرب 1 يب ع
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 ص حن | تر ال
 ؛ 7 0-0 ا 000000 سيل سس 6

 3 2و 2-6 9 .٠ أ اع 4 س ىه نس وِ 7 م 1

 ؛ وا نخاا ني الاف ءاجانوغمنم ىدتنلا لعام تقم ارم يكامطقسم دا بجوم :
 : لدا امردصاو لك لاَ 2 8

 "او عه 1 1 0 "ا
 ا موقلا ف ءاج و نوكال ونسلوانعامو الخان سيدا كالا ندع نعد الخ سب نك 1

 0 0 35 : د تش 2 5 دل 1

 :ىغلدش نولي مالك لاه رجومربغ مالك قذلا لب ناكن إو ابوصنم ناك غاريزالخأ
 : 3 ”تالطمالا ف 5 ١ امباوت ادعي ال "تينا ن1 1 ل نوبل 1 3
 ال[ ها“ هم س - 4 0 0-0 9 ىوه 0 2 3

 'اهلّتايع لبلاوبصَتلا نادزجولا هيف نوحي سوكلد نم ىتثتسلاو ةاهفتساوى الو
 ياا لاو تاكنا نر ١ ا ظ 5

 ْ هالك ىفالا دعب نوكي نايا غرضم ناك نإو ليس لاو !نيسالإدحاف ءاجام وحن ١ 7 6 ش ْ ه ثه الر, 5 3 هس وبي 6 , 3 ٠
 7 2 را وولف ع مفي .

 : ريالا و ءاجاملوقت لياوعلا تيس نارعا ناكر وكنمريغةنم ىلننسلاو نجومربغ ٍُظ 0 + ا : ِء 3 1 2 َ َ
 ٍ : 2 9 ردؤفل كى ,ىازج <

 3 سيول و رفوالفو تسر انشنسلا فر قافتارشس ولالا باسل [تس ترانا ناك شفن نددد ذاب نالوا ل وق لس لا
 : 00 ١ كعلا رى دايز رهطعباطخ قل اونا لوغظموور مرعب وردم لع فورنا ما لضاطور ملين :ةكالارع ل و هلم
 | 37 1 يفسوإ حررط اطندبد ىرتار فتم تسر: ف تو ورج ضو زنود ننس اردو وتوفى رددت تس مزال دول نار ابتع ب الخ
 : رئراد تمباشم نرول ل ضنرو بل يقم ريا تركب لو | لسسنرش رنج ارك وصنم وجو هرالذي ماسق | خس |وصنم اكن لق جلس
 : / لا تلج امو المتن لوري نضنلو بج اوي لاففميسسفلو تسوي لغثوور مب لوحظ لكي | بيد سير كو ضلع الغر ب قت رصأو
 لا "لخرو تيفظربانب ماكو ؤزمسو ب لوعفم تسير فعة ورب لعافورشإب لشن عضد الع لرد ان لشن بم لوو تسر يدر عمو وردا
 م بد يلو زك نعمه د اين هنو ابيت قو هدي نمر دولا ملغ تقودها وادينا يمول لد اج حلي دنس ب بعت
 ءانتسا باير دابنيا مساددولب الفن دول ربان ب وصنم هاه, ليد هنت سرج بص ول لعق ان لاق ادور ملايين ن دئالد سيئامإ
 | !تينؤص”ن اوني الا ماقمماقدكابرندنتاب ف نرصتشو رن ىف لتس عرفو صتنقئتتسمو لامذا ليا ائادب ظن إبر نسر شيم
 م موعزمقدتسمن دون مدقم مدالاب لضتم يشتم كرو مدور نوزصمر ع س اهطرشنرمد لدذاوةلي# ارو رن اشم لون هل

 3 تقل طم صقل اج سرد كاي د يزال موقلا مادي يسكب جرد اميزالا ملا مانام لش تسسب صار انس اركيمالكب اورد مالك ندد
 لا ارم رشيد اري ذا ناب تشكن بعدم اي داب شاش ان اتئ تس مدارج تيرم بصف (الكد ورب نايم
 ايف ل وشم لضم اركاب تسال غرف غر ؤبو/ ارش هداد تفي اذ دم شنتسم زا ار لاو ئشنتس م لبي | غرف يمت مدان فم ل ة هش
 انو | 'ردابرشاب ىالطصا ببجوم[ الكرد رع

 1 -راجا لبست الب ترزس نيل م الكلا ىلروصقم لارين سار انج صو لي تيلي انب تس ور هس
 0: يارد دو وبعقمز | دوا ببسل حصص |ان لوعفمب يشر اني ءانثتسم الا ىف هعلل

 ير ا ا رار رت
 0 رج



 ع خلا يله

 : 6 تواترت دفا ثنجسورب ووجب كا نيالا تيران 1
 : « عبط ولا ا/"بصنلا 1

 : ملعا ِه ٍديزاشاحو ليز ءاوسو نيزىوسو ني زريغم وتلا ف ءاجوخ انورجم أك 1

 : ارد تبلل نيدريغوقلا ل ءاج لوقنالاب دعي ىو عايرد ناعيا :١

 فرو قاما وي 507 يزف تيا راج زيي لحا نابل داع
 مدام بسب“ م

 فا مفشلا لستف ىقوءانشتسالا توضومألا ةففلت اكوام لمس وم

 تزام ا اًش ارب درب تسرب دان كد ناش اعركاربزر جف رحاب تذاضإب ايدول ب ارورجمى ارورجن اك الا ءاش امل هل
 ديد اشاعاورع هولا ببرنع ل شب زرم يشتمل ىلا بسن امعشتسملا داب أى حفر منعم |لعاذو تس ىررتتن ل مشو اسري اني هد ادبسل
 - اردو هيفسإلا لن اليرشلااساع ىل اعد حرك ن نذل يلا ملا تساهم دوب تساعد دج [تسايعب ناو موقلا برع ن كى اعتدال مربى
 فرت ل اينتسمارد مدي |ببرسلاش امد دول ياوترورجم اهنيادعلا,ليرشس دوب انكوس ف ضو أىسا امي املارذ اردرجت اكملت هيلسس

 نصر تو لاو رولي لصف صرير طاب ىئالإب ىيشتس ب اغلا لضرب طوعا ىنجل الار ىنشنتسملا باعك لق هلع هياردالتسدن ل خو تسرج
 لا رزفمو سمو ل او,بصرب كبار اد مابعد د لد درك ب ضازاوتد مدقمو لمقش شنسسو ل ببحرم مالكذا ل صتم سس و
 فاي يئس | ءادشر ور ذا ندولر بلا ناضم تبجي قثتسم اكسل | يتسم ارعا يري ن در برعم صو د تسول ب نأ“ "لد لير
 - ةدابز يارد ا٠ تسرووتو ماب تن اطار كاني حنا لل ينشد نم فرح جبرين دول درج بودل اوت 4
 ةزفدلي زم بت رملشش ا تانردإ ابر ارم يحموا ل يتسإو تسر ام حير كيلا ارز ءرتتساالاإ طم وو ظفطمل هع

 ء ارد اال ب ترد ىزلا رجول ااركرحول نظر لح افصرد او يسر ١ ىذرمْضِداَوِ لاترملا

 0 لد ذكو لقا, لب حلاب ندور ئافسددد درب كا ارتش | تلم نآو لص اف الرب الاربم نيل مع بيس ع يتسم الل متسدقو ملت هيكس

 رازشتتسما سار النحو تسل مة مب امص هَل لرب ثرلاب كباص يف موقلا ىل» امل شد وبن متل ضاو ئشتسمس اب نصو لسا,
 ىلع نالطا د نيو ابيع ل وقتسس اين. ذاودول مق ءلمب كف بوصنش ولن لاشسدد ب اما ظل يد 7 سرررش|ب رنه ىيشتس لاو ىئنتسموب
 | قبلا مليت ودب ومتت انمكرد ب بلصسو دوار انا دد مددت لمكميندشام د لاذ دطم فنون د

 ا ابر نس هن تفصرنبا فرد لاو تمس ف رحال اركان تفصل ل ءازتتس ال ةىعرضم )رق هس

 تانضوالا لاهتسا نكرم نما وركد سابين لاوتسا لبر يتسم رملي ب راقت وورب تفصو ء ان ناتتسا قم اريز فسد ريت و ءل وق هك
 يابد و1 انتل وق ارش ايد انتسس ارزول تتقد

 رك نام يجوز مال ث حساب اا تيوب قيس ادلب ا ع ايم ظ
 ترتر رت رش تكررت تورش كرت اك رات تورش را اك رش رت رش رش ناو تاور ضير را رت ترش ا اف شر جرت شور شت رت يرش را رش يرش رت عر رض ورش رت عر رت را رت رت رت ور رت تر
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 وَ

 م م ا ل ا رت رت رت
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 ا نيله
 07 0 27 0007 ا بإب يب يجب

 يي ار جر رويل رب جريب جب جو جر جي جب جب برأ بوك جو بوك رول جوا 7و 7و7 7م 7و 7 76+ 7 ب جي وب هبي جب جربي ردي يعبأ جيب يب وبك جودي اديك هديك يك يب جي جيك جب سيب ب بسسس بت بس سس م م ع ع تس لول تتش جك جت ا شا يع يل جا ا 0 م

 تنل شك( (اظالا نع اجر خلاك 7 ١ٍ هتلالاكلال لوف كرْنكو هداريغ ىا اتسعت الاجل اذ تاكذكل اهت هلوق ١1 توي وفلل بن رمل. نيستا قم قي طم

 مككث كحد ام قئيز ناكوغاداوخد لد سلا وهادئ اوخاد تاكبجخ لصف
 ظ 2 هم اس 6-0006 ظ ل إب
 وحتأ سببت الث ذم هنوكعمه انام[ى ع ؛يرقت زوجي الإ[ تبلاربخ

 ؟امئاوخاو لاك" :
 اناني ز ناوح اهروخدسبهيلادنسلا مانت َّنامن لصف ديز حا اقلا أم 6# نى حي روع نيتك نب 5 م ردع ء ع لاو م” -

 ةذانم رك اهلا هلوخد سيديا نسلاوه سبب قل قالب يسن لصف دي د كنب :
 ظ |! ىداص
 ل 0 ٠ ها 7 ل ي 2 4 0

 هلىحب ناك نإة سيلا ىف اهرد نيرشعالوخن ام اكرباشم ارادلا ىف لجر الغالوخ
 ل زلال 08 ”٠ ةفاضم ركب تس فطع >

 9 سنا

 اقول م بس سدت دواي ناو وبمن ام ارتست س ني زو اهناهسآ نذل ادب لد كي سالف تل سر قم # ناكل تول
 مار ال ترس ررقمل وصارو لن انج نام ماظل شرم ودرس لرا تي

 شن ادركت سن سرد لب موكل اد لاريز تسيل مرام حينا ءانشنتسما نيقنق كب بدن اكلبا تفصردالا لايتنسا صد شلاريكى ؛ل ق هلس-
 ءانثتسما عضو مطب | شبج دو زين يطارد نينا كرس تفضردالا لايعتسا ول سريع ارو الث نجىش ة[كلذلو لول كلل داداانودل ع |

 لئاورصرقديأ م زالدرعتت روصليردرنا هدركء اوشن لاذا ليدل لشد نار رسل لادشاب دا قمل ذا كليإ سل لضتم  سرزيتم كرد
 فلا يام شيياردا دورت سد زا ب ولط صلب اين مزال حمو نرل اي لذا سرش ايدام ط ا ل 1 انا | تراب عطس روس ف

 كت رشرش اب ىررفتب رعاه درس رد هاكسد ديذ ا ن السراب ىفي عا للاي درسرددك تس نتتو ساو ريد م قنا ناكترل هلل

 [ رققدتن اكل شدت ندوب تقويم تلالد نردد اكل دوب نم لفن ناكر لادب ترض اب ل ند دشاب تيبس سا! لوا رس لبا
 ل هنارد اند نمد ضيق نكن لش اطرشدا ندوب تقو

 تشب اهذا سو قلاب اثودظاب تسب ا. ىقل تاب لوادكن يا سيل حالو« س نبين سال نايم قزذ هآق لالي بوصنملا“ل رق نيش
 افيد نانا هذايناي ورم ايودرمود اب و ومين دوبن ماكتب لوق لي اد دناضرد ورم س نبع ليزث نا ؤحيرشبسى نع اليراملا لب ال لولد كرم
 ارنا عيش ارو ناثا هدايزاي دمساي مود ندول ماكو ناهنرو ورم ليت نق حبر لاييز سيق با لنراملا ىف لكرال تالي دبل باث حي
 ولا تام يرش راد الوعل ناك اف تفكو دوف عروش تلح د هروكذ د وّيشمم اوفر ور غرد انالب ب وصنف يدر تا لال حب ناكن اذ لق عل
 ءاالزرسدت اهرظدراؤركع ترجي لك تباهجيا د دورددعإ ىإ نرع ل ارو لام :فاضم أو تم اريلارو ملرور يرصنز | تسال امرا لا هك

 : اب ترس قالطالالكعر موصنمزاوا جايز تفل مكحول اا يمس رد اه ّيلعوا قبح حس
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 _ ل نايم 0
 1 دب جب جوا جب جو جب جب جبه جبأ جب دبا جيك جب جب جب يبا وبها وبها حيدب# يدب جربت >دهك يدبك ودب يديك

 : ا نيكوسنراو ركل نقلك فانك / وأ : تذل ىلع بد در ردم ورك |

 اهفالد رمادا يدا لوقتزكاوسا مال يركب جو اموق» ناكال نب
 ١ وطا بوصتلا و نا 0

 ايل دارج ةسع ابا قد للف ندع الل

 : تزيد نانا غلاه ناتل غرو لوألا 0 قاثلاب صلو لوالد
3 

 ْ نيب يتسلل بديع لبق كيم سابالو ا كيالوغ ةنيرقلالهما
 1 مال

 | شت ينصر يرعلا سرت اصتخا سس اوس دؤزطشنن لا نايم قرركت ظفر نينصملا ٌجركد ا ذر نان او الرق عل

 مالفو انزال شو تجاوريركو خد هكر اعشاب ذدسزوتدد درب وو رو اذول عصر دقن 5 سزيدول لوعفم اير شاب مزح وحفسر كيل ارضا |

 ةركل وصفي ملا تيرم اوريعتو اد ملح لوو مسرظنن نك قم االد لج [لغوا لجررارل ىف الف ورخالد ءضالغ د اهيزثراملا الدور الورارلا

 رزففلا مالا د 4 دومرف تبي الرين ل اصور كري ورومضداريإ هرككإ ظفللوصطم

 رو تسلا ام ظفلر(شاب صو عرب نايددرل لصفؤي ورك در سرج ايو تطل يبسار شا ايرركمال ملك ترو قلو لو لش لدار ولم

 ليسا اوت سيو ارامو كن نشك رت رسين لى ح يش وأ ويلا حرصحلا) | موا ليلا عاين قوق الدر صحار ىصا عملا نكن لوحرر

 اا لاعتو ا قيفولو زرين نتش اد هاكر
 فدرثردد درر خو وفر وفم وحل لج وطعم ةرثالد راب سشع فلما ئ امور وسال اريانيددرب حن لو | ىبجل و امل را

 ل نش رتل اب الا نادرتوم ةرئالو لحلو ىا

 ملم شذ اذ انضتسا ببسل وربي ايو حر جت طع ل سث ذ اواي طغ ةرقداتم ترو سداهخخر شا معنرو هع

 -اامدولر با اوم لاعال سد قلد د درم لبو ناروتو |فدزح د وريربتو در فيرور فر نطعاي تس فد لإ و ارا

 لّوارفوطعم ىل اب ققلررلا ان تاب هرياز ىف او سج قف ساس لوا ئال لام هأ [لدالا جب ثلا كا ىلا ب صن, لولا عنو رلوق اةهش

 ررقم كر ددرس سلب تس, امرا ار ب 4 06 تا2تبباشمح تبكي لو اظن لا دول لوم ببسار يدرس وصنم ىلا سب

 1 درب رم امين وشن هوو

 مار لد الكرى س نوط مو كتساورياز لانو سجن شالو | الكاع لدالا يف حلءارلا ىإ 2الدالا و نقد

 اامدولر بات قم المر شددورم ساب سلمت تلطع ايدركرنم ادق كيد درس او و طك درفم فطعل تاو تسادتب اب عرونم

 . قلن لبر كالو تس ليل سل عبا] ليج تسسا ضيع او سيب نحب لدا ال لاين" اح رسم نا ىا لاف رسل هغكي

 هسابالا ةقالدرتلاب لا لال قالب تطخب تس نيت واج امبارك لكس قلاب بلدا خد تسر امو سن

 عارفا رمت ل بكذا ايدول دب اور فؤضر درفت طعل سك الو راد لاهحا ىلا جور ان

 -يارداامرشاب لان انتين ايا ست ووش يلد نك الكب باو تتبال نا اهييرد ثيرقدو_كيدع ن وكل ةوعغ

 ل ةفرعمال ركل نحل ارب لإ نييهسأ]و ككنيالفلوك ومب ادن ل ءايل| لدول ع
 000 يي يي يس هع

0 06 0 0 1 0 2 7 
 200500 0-١ ا ا رو وا وا يور رار وا رووا

 1 يي يوم يجي

0 

 7 ب رت جبت اجبت جو جبإ جرت جبل جب جبن جبل جبن جبإ جب جب جوبا جب بب جواخجو جب جبت جبت ادي دي دن دي 6 د اة ا ا ديل ين ةدمضص | ت2 دن اي دل ديب ديس ني تسهل دة لا دم د06 هيج تع

 وكرت شرت ترتر ترتر تارت رت رت شرار را راو او اا او تت ا ا هو ركام ا ا را او ا را او ا ا ا ها و اتا او را ارت ارق رت رول
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 ب1 جب جوا جب اجبر جب جوك اج

7 

 تو ت5 م5 206 20 هت

 برت رج رجا جو اجو جب جب جوت جوت جور بروج
 1 يق مه رت مكر
 ادم ا يي ا ا ا



 يوب وب اجب وب بو يابو جب اجو جي جو وينور جو جو جي جو بجو جوجو جب جب جيجي جوجو جو جوجو جوا جب جب جب جو جوجو يجو” جب جي جب جب اج# ب اجب جب جب جيجي جيجي جي نس وي م ب مماي22 ري ري ري ل ير ل ير يل م يي يل ري يل را يا

 0 1 للا (لازإ] 06060003077775
 ل

 ١ نيزانوحنالانجرربلا عقد نة اًرضاح لجر الداماق ليزا وغ اجاوخد سب دنسلا ' ل
 ردم طلو ع

 . ائاق ليز كروخ ام تعب نار تانيزوا َنيزعئاقادوعن مسالا ىلعدبنل رم دتتو ماقال 1 و 78 هو .٠ ١ وتل 1 8 4 ه ل .ه ئحغ
 317 ير 3 ع 1 06 حب 0 0 ١

 اساًمثءواصيالذ مم: اتازاجحلا لهاّةغلا نهد ةلثمآلا ق تأ اكلّمعلا لطب
 ارو كديار درعلرسسج ندول كا كرس ةروكرملا ىا امان لمحىكا ارحب

 ١ ب جب جب جبل 1

 تك قر 5
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0. 

23 

 ٠ كل 2 2 : هه هبه 12 4 2

 باجاذ :بسنادل ثلق ن ضدك فرفش صش مي ىبناسل نعرعاشلا لاق
 ريا ةضدلا قدمي مريم قعب

 2ك

 ا ا ب ور بر جبر جبر جبرا جبر جب جيب جب جبت جبل جك جبر جب جبت جوك رج رج جبت جرت 777 077 52 512 52 5 9 1 2 موس سوبا جبر جب جو جير جبت جبر جب ربت جبإ ججإ جو جب 7 65 5

 ديا[ تارورجلا ف ثلاثلا دصفلا مارح فرب: مات حل لّقام ل
 ليزي ترردوجت اًطفنرجلا نرحةطساوب يشيل بن متم لكوهطتف هيلا تاضلا ىف

 |! لت هاون شابمحا داو
 نوح شعرخأ نومكتنو امش تلو قؤ ًانظ ناكاذااء نال راضريا درع ايلا لكمدقتملا مآل لكن رغب سيلا مّيتواوآم دهن لق عل

 د دارو ١اندروتب تابثا ققلر قف ريرو ققنديكات سل يفوكد نو تسالم اذ نا ميرصبل ذ امن امدعإ نالرتوللس ارا

 ودرب عض بس ىلا شردوالاب قُل عمن |ببسل سلب تسباشن الطب تب لوا ترروضرو اي لم دوس لط اب ى |لمس!لطل زرت هلع

 - هاردو رقسول اب لمي و وا ىعطووا لوما غل ام لصق نيك راحل ثرل انردودركرلج اود لكن رتل ابرد سب لاو

 نشا تبن بانا ذارمأ بسلا اليت ىددنب كالا يودع افاد كيد نايم كيلا ثقب” بد نحيف ادد نعرف ل3 هل
 د ن ام كيرابنا ظحن لسا ترب قتاود انو تسشاشان ماتو ندي كريد نتش اد كسي اراك ولو عاف مسا بن قشل لق

 ازاثو تس سنان قش اهن تتمكن ثنو اد باوجاردرخ دان نكن ايب قل ب تبسسنو ا ا زيف كت سب هجخذا تدابع ناشد نن الآلي
 رئاوفب كسا ان سرس مارح يح سب اكو كن ايب اردوخد اذن عضو ار نشاء لةرنراداور لشي ار ناو شحم | حار شن ب
 كارب نس وس وك روتر تس ب | ىنخت بل زنك م روجر و ليث خم ال باتت !لشان خل و يفسد ال تشادن تباثلارداب لد
 مك ا تسبن ل نأ برش لب او شكت جر درك قتلها بح لام اد باوتتسماو قع انرضل ل قايز شم "امن ازداد لاصو
 نطلع تف نشل را ثنا عروطق رع هرج وع اولا يام عيش يارد اهدى شكت مبرد لانس د دا سدايسب
 ه ذاتسم نكت ااقثلا ضب اورام اقاطمو ودل اهعاوقن اقاوم عجم ومازن مميالمف عراب اب ماحد نقول بسن ا نت الدف ندعفتس
 - يلعب اجر قارب | نيدلابصوا ولوم ا

 كبور يتنسر ورحب ايبا لن يإيرعا نم ءاجامو مرو ليسو تل ب كرش وحس دارا سل دلصالا ىاةرورجم اء امسار ا لة هك

 وال كسار رلص| تارور جرو ”ننمم ماكو ر ندب ت ادور قح امزيا لاري تسدن ب وشر جن طساوإ سرج ناثنلا
 رشا ممل مص نتواصل نم ممر لسن نا, لضاورنثت ابابا ف اضم لج نونكا 22 لو هس

 الوش ىودايز ءازفتسا اكان لي نا كايز هع

 ال 0 ا يل ا يي ا لا 2272223272 2222 22222 232222125222722 22201122221 322271 ب ببب0لالا 2222 يي يي  ييب ايي ا يل دل دال اا لا ا ادا ا نيت خالي ير يي ب ولج جس م غي ضي جيجي تجي جي حجبمب مة. 0 0 0

 وبر ووو جوت جوخو وجو جبت ووو جبت جبتو ب وجبتجوت جب جو جور جون جب جوت جوت 7م 7( 76 57ج 772 77 57752255592 33217 3 7 2 22 25 25 22 2722 22 22 2 ١-11

 مير مر يي مر ير رات رت رتو اك اطر راع اع رت رش شكو رت ميرا تورت شارت طرت را رش رار رت جرت رت رت رت رت رت رت شا رت را را ا رت تاج رتل 5 ااا ديلا دال ا اا ا للا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ايا 2 22 2 يي
[2 2 22 27 7١ 



 7 يوي وي وو اوي وي وي نوو وينور و وو رورو وو اور وو وو وو بيبو وو بر ووجب جب ب ارب جب يب رورو وب ارب ارب جب ارب هي ربه وبه ربه ريكو جي جيجي بيجيك نيو تس للعلا ول 2
 1 0 0 : ثلا ص ف 3
 2 ”لفلاوب مالغوحن يمتد دورجم راج ناب مسالطصالاذ_ ببولا نه نعيمي 1

 | سم |مارروم سا ٠ سلع سائلا ءارآعرامج اد“ ١ قائلا ارطصا قاما | ّ 9 - .٠ مرو
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 او
 ْ بيرج 0 هل

 ا دين امالغريز مالغىف ءاجوحت عميجلاو :ينثنلا نولوهو مأتم وقيابوانيونتلانعأ
 : يدم عجىلا ..., ناقد 6

 0و - سل هه : لف مل

 رونعلاام ١ ةيظفلو ةيوتعما نييش ىلع»ناؤإلا نرهلعأ ف رعم وياسمو

 هاديز مالغوتع ماللا تجب اما شداياومم لاف اضم رفصر اع تاضلا تدي نى تسنرإو كيت نزله 0 ا اخ ا

0 

 و

 م 1 ل يي اي 0 0 َ

2 

 زار ثت ساروبشم عرارطصا فالف ن أو ابن مانديلا ف اضمار ًانفلر فور يوبس ودك نى عزا ف زوزرورجت در اعلق تل
 - رارذا" سو سن اضم غنج ءطساوبر ورب وب كارز تس تشو تطل ئورذا نير ش ابدا ىريدقت جن رك ورد يلا ناضم
 ]| يارد ن ودمت فاضي تس نيون اقساط, ما ريل ا ف اضمكاريز_ حولا نحل الشم يعاين اب قرن اضم اير لق هل
 - يارد اان تس ىررقت عاق يونتكمّنلا تيب جراد” شم ارقد اقفل نييؤنث ني وتتلا نكلوق هلم

 2 2 ير 2 يل ا يي ل ل ل ا ا ا ا يي يي

 ءأ رقم نرورد لاقدر شاب ظوفلم ضمور د لل اكيمش ملح ت فضا ندب ماكو ريلا ناضل ت ذا رجوآر لع اورق هك
 ٍ - يارد هروفل عورات ايبو تظااد ف رعش جبر ف رقومار لادا سف ناب انبلريثأ لاعاد دول ليلث ل وارث دل
 دراد م انزين قيظحوربافعست دافافاطمرد رشاب صيصختاي نيت يعم تاضطا نيا كايز نحب بوش _ يزعل هش

 - يارؤا ا تساي قيقتنكل آلو د اقري ظفلرب تبج ليك“

 رشا لفك وو وت ف دزخ مالدزل مالنا تعم سراب فحمد وتو تسناضوييكتوا طرشو هاف اضملا نولي نا لق هل
 تاضم ركل ن اوبر نعمك فاطم يو وز ا هش هريمان مان ساي كت س ةساسك أع روب زاكي ناضمكن يرطب ابرشنكى درك
 تالاّضاوري[ممزا) ل صاع ليصختووإ ف اطر فر غلاب ابرد ريكممذال تس نيم تاكل ما لوح ف صواب رشاب صيصت/ لدا بلطر و
 |" تستر يفمار صيصخو نيل تزا كيت لارجر وش لا
 كيسا شاب تؤصإي د يز ملغ لشن شاب ماج عا دكر شاب تنص اب ف اضمك نإ تسا تراشا ءاملوملا فاطم فصرت لق هك

 هديتك كرت تتكرر, ترش رق < تكي رت تارا ميرا رت مكر شورت تا تك شارت شت شارت عا را رت شرع رت رت رت رت تو تا رت رش ا راو رت تاور رت رش رت رش رت را رت ترش رت برت رت رت رار رت رق

 0اا ا يل يا حا ياا يالا يايا اللا يزال را ا ااا يل ا نا سرر ل يل ومس يو سس و تح و حك وت يل 022322322222222 2 ل ا ية ية _- ب ب-ب7-

 7 و 2 2 2 2 جا جو جو جب جو جب جو جو جب جرو جو جر 2 57

 00 با 0 ل يا د يس سلا ل ل ل يي ا ب

 ١+ - مداه دوت سفكللبلا) نركب تسي تسرد نتفكلبلا مركلايز تسي كل ومس للا مي كل شد شاب دوت ل وج سوسن اضم
 | شال وجت فاضا تس فلظ اضم ابرلا لدار ردقتر ب ناب تس انهم نيام ايميل ف اضم امو أملا ىنحم ا ؛ملوت سنس
 ا رهاب تسدعا ميرا لاب مايا تس ل اسلم ديل ارح ا لش قلطس مم يرساثيللشاتسن اقم ىو اسم اب لانرمقتبد مز قبح شدو ظ
 7 .تفادضا ليازين ماكر نرد لارالار جد ظفلا مك تسرمالا منيلادماذاددكمعالا ميل لش درس نلطصخإ و تس عت تذ اضارير ل دد '

 | .ماخسناضا لبدإل مال جبن ةرورظإب نمو تفاضا تسا فاضم ساب ل صار ييلا ف اضمك دقن يري جو نصت يو دش إب ما حمم
 ا امرشا أ امتيطف نجل ما فنيطف دوش تقلل هاذج مال ىنحم فام بش اب ضضف تفاضاو رين ارب ضف بنيك. ْ
 اامرخم اين نظو ف اضم سنع اهلا ت اضهال ارو هلع دوم مقلط اي طة |ب هي دبع هيا ناب تقدكت سل الك عدع ْ
 )0000 مميت توتو تت و تت تت و تت تك و ١ -ديووتو تيتو تو تو تت ا تق ا تت تا تا تا وا وا تا ياك ا



 1 ا ا ا ا ا ا ا رورو رت تورت راك رش تاو رت رت رت رق شرت تع رخو ورشا ه0 2 هسا ةرككورتك رت تطورت شورت عرش تو رت رك رتل 3

 . _ ناله
 053 وو وو هيي هيوم

 ا
 5 5-55 داضالا نه 2111111 م يرسم
 0 امس اك عشب 0 ِ

 | ةيقللاماوٍلج مالهاؤرلكلا فيضان اهضيصختءأزماكرؤرعم لا تيضاعلا

 يرام لاسفل اق 3 يفواو وضم ل ةنا ضم فص ظ :هتاجلا نويناىذا
 !"ايبم الع ىا

 ةسالاستسا9 كاهل عا وهم تناسب انة دجوا نو نيز

 ف ا تاتو ديت رب قرزر ميسا |
 "كس نوكس نيرو لصاملاربل

 أ ليزا ذالخ قاحر و اسكت بع مالا هسالارخأ كك ناد كيلو ٌقودوالخك
 كتل هانا تالا مناد اين ودرب قر هن

 همك
 -ص

 | ءأيلاتقفد ءايلاقءايل تضدادلج دارو ”ءانمسالارخأ ناك 0

 اهيا عتم ادا زخا ناك ناوى دج ىناتؤ لوقت نانكاد تن كيان
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 | ”"سرفاضإب ناطمز جام ابر جرا تسوسو شور يظن ور ئقو لش وجد نداد مامب ارد لظوت“ل يعامس اغا فاضم ا تيدرعت ل قل ام رار را رار رم ربما 00-١
 ناشم ايت باشماب ترياذهاي تلئامب فاضل هسرآ[ت سنن عرونم مال لود اهني ب تفانضا تقو تبمج سمو نت اب درك يرث ىونحم
 - ليدملا ىلا ذيك طنش اب ف رش اب هش اد ترم يلا
 ١ بوضنم اب تس روفر نحرارتهاب تسارورج ظفل حس هرزا حرس اه ليا لاين ل اصف الات _.ل رق عل
 | زانت طل شافت ةثرش اف اضعاي لادا ماك ظطلرد فيفا تساص يصن يم تراشا ظلال نادل فلم

 ردوارارشساو مخل ازيؤلز اري "نزعل 1 | فاما فلردابد ابد اير اضرد نايءاضز ا لون طوقسو ريز براصضرد براضاففل

 دقات ل راس او ملغ ظعلذ ا فدو ماظل نيونتف زم لشفدسيلا ف اضصضو فاضضرد ايو الخ ]1 4 اهلا بيل ترو افظل

 اال ودرو اين ابن حرش رد يامدو يقسو تحاصر اوريو رروتم يرو ترابك ا ميشلان للا ناك اول رث هس ا مزخل 2 قري بيل

 ١ قزم تفاضا ببسب كيت طوقماتسبببد شاي يزني نال ينك تست دارك ل منجد كيا ندد سس كدبان و نات رق هك
 سرا د ا فوز تايدش
 - | يتم تدؤصو لوحفم ساو لعاذ مسا ل حمع
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 انريلع وطعم ماقيناثا## وحنا

 رجلا ةينرادلا وكي نكن وطعلاو ام لقمان درج هيلع وطعلا نك ن نر
 داو ةلبؤستلا ع رفا فو لسلا لمعل لع

 يلطَمرَوح « هلو رءاّرقلا ند عاقلطم وك < ناهثو رارخا تايه لد جدنا
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 تسرو ئطخر و حث او لصق, وري وطخمو تعط اع نايرخو ايسر ل اع تيل ومو تطعروا ندرك يقي بس + ءفلادثك ل و دش
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 قا ءي ههيعاو|ههاننعو ا مةيعاو كُنيع كر نكو مرسفنا توديزلاو اماشنوا ْ

 لرد تس لاعب مان طعن دلي ازاوج م دعت هزيش يصب ندم نا ةح اجو ماشبمد جراسسلا باد درهسدننيوبعت نك لق لس
 ل لهم امم حش ادراك اعود ماهم م اش تقابل تس رعش شنب ينو اتيثركتسمك لد نمي درمتدديز ماق

 فوسال كرير وسلا ملاوي فكك نجروش ىددراهدإب ىظغلي كارد افد لس طاع فصل رج يكن املرق هل
  تارو |انورو[ف ربت طع اريك از نومدعت نوس ااكرمش» نوملعل

 د دياندااند نيام قت لالد عروبتت يرون كرش جرزاغ لبو فرب يطع يق لذ | عروش اريرفت  هلس
 و اهفيزوتر دردنل ترلالد ع وقس تاذديروتو نيج ودرس كر شزازتحا نانب فطكو تءلذاربق زار يلا بسن امك.؛ملوق هع
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 يايا ر وشم_لضامزتطلز ارك فديوا كارد وللا ىلا بوش ىر غفل رق ىلا
 -ااهريتخاب يق ب امايدشإب ل مبف ماي لعف يدش ب مسا ظؤدلا ركل ل وق هكس
 درارد |اب لارا تالت ضد انا تببرظو تننا تبطل شن هلع اب دي ذ عاب مام لول هع

 د امو وشنو ل ص او ىنعم ليج ليلا كارز قحم ا ىلا بوش سا ىونعم ل وق عش
 ء.يارداادنا هدول فاغ ناوى امتد ذا حرا يوب فتنس لكل شبه ماطد بت لك يمذكل كا وردت وكن تشاد رخل آد ةدورعم ظافلااب لد هيل
 با ناريه ريكا: ك ذه ادثبا مالو نإ ل شيد يم بريد ظافلابهرولُب ظافلا اوس ى ونحرك لاوس نيحلاو سفنلا سو «رلرق حلل
 ] ظ يارد ب ىونحم قلطسدر ترس حمل اوتار كت سددرف ىرنحم لا ”ىوحميكاتنا دار
 - هيادد اان عك او ديت او دارفالا ثليجن م تخيص وا ةغيصلا ناخب لزق هلل
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 ١!يصلا لدد | "يصلان و "ثوم أك ارو عضو رعاو

 ل 0 مالا :

 لعفنلاامضلاي يبت كيو نؤتلاو فنا, لصتلا فلا سلا يكمَت ةردرااذاوأ
 "ا 0 70 يالد'"ازرابدا نم نكت

 هانا يواذجا هلام الأمجاد لدلدِالٌك كن تن ترضوحن
 مازن امس لكو دموي ذ ماق لس نكس رل الدوري يطب جر طس ول كورفمو اوضرر شاب قت وص اشم اون نحل يشمل اكو الك« لورق هلس أ

 ردا افيدك و« ووفما تسد واخ زد

 لور نكت لالدودزاهدايز ب ضطغ فرت طساول ورفضوا وورش إب اىالطصا ىو و ا. ؤد حرصبلاو ختماو حركاو حئباو لكل رث هلس 3
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 جلا ميله
 ا يابو اجي اجب ريو بيري جب ري جي بيكو جب و رب رب اور ب اري ارب اري وو وياج 0 ل بج

 م قو 1
 : 2 أوفر تفرك 1 2

 : مهل عاهميلقنا روشان ذم انا نييلو مجال 2 امس مرام مكن 10 1
 0 00 8 ؟؟لظافلا نيا اري :

 : 1 |١ دوصتلاوهو جوتن ل بشأم هيلا سني :ةيتلرب لصفر :بينك لد
 ع ب 1
 : 1 لو ةدمامؤقو ليل ملم لا ةننراٌلبلاماتاذ هت بنص د 1
 ٍ ٠ رثمم ىلإ لل لوب ل اياك ال[ رعا :

 8 جدلا لوا م ّْزِج ةلولسساروصو لعلام ضبا ٍلديو كوخ لين َءاجوخ عوبسلا 1
 م 7 |” نم ]ريما ضجبوب ل دبا رانا , :

 - ليز :ٌيليع عل قاعتم هلولسساروهو لاهمالا لرب هَس دير تب ضوحن 1
 و ب 5
 ٍ كريلاو اًدابجالجر تير و فعج ليز ف ءاج وغالي د

 2 جادا! وقل تير لسءرس 2 نورشان هرئووروريز لود سدا ذا دل ءارزجا ّق ارقال اعرب اكو موقل هلت هل 1
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 دف رو ارب لاو رشإب بريك من ليا لتتم ا كس ور زار إب مدقص داتا عما قت هتتسا سا حال ابنا :لوق هل
 نكات سارتر الجب /طفك ابك اد رضإب قم عتبإب با لؤزجو ريؤامقيدزفو قرش وزن عراب اور حصن تخلد
 شلاح نارا نحر تنس عر و ضوم فخ ار لص روزفلت سرس اريك ماقييطرد لاب ازيك ا[ اقسدد تياانمج ل اةولس ماردو ىد

 م |طبدنشاب ىف تقلا روصقتم اهني اكن ابيب تطغو كاتو تحنزا تسزازثخا لوك يذار يشل رق هل امداد دش مع :
 د ارش ابى يشلاب | روصقمو | عر وبس كف رجب يظعزا تسزاتحا لوق زا عونتم ود لو 0 5

 ا ضبا لدار اينآو ذي تس لكنا سرع !لرن ناورغ [ دم لربم لولدي لرب لوادمإيكاريذ دعلارالربلا ماسقءلوق نيل
 اناس لالا لرب نارذناب قلت ترد زتو تديلك وسد ل دبع لمبم نايم لآذاذاب تس | لكسب عب ل ناوؤوب نم لرب 5

 لبست ناب ضني لرب ها تسب ا ىلدإب نمت س مال غبت فاضا للاب حمم :رد لا لري هل رق هك ارؤ ارش طلخا لدءلآ
 باردا الخلا ىلاو لاهشالا ىلاو ضعبلا ىلاو لكك
 الكم ساب دم لرب ل ولدت ناكل ري لدا كن يا ثدش اب هاو ثمل د بو ل ديد ا نيس قرصا نحمي و ؟لالم ل هس اءوجد لق هخ
 ل الت رارتمؤدلاتسا كيس دور لولد كلإ ار تس ٌقداصرن ا اه قد اضديز لير جبل الع طرد 2 كو ,ارسصرو لا

 دوس هدايث م انددش اب لريوز جشم لربه لدلك اد ىيعل سمول | االد ةا عروب تاور: ءوتملؤلرءاموسو لزق هل لبن |ا' ترس دام

 نكن وفشل نلعب ومو يز نطو خدم لدم لاب لايشا تنال اتشالا لبو« لوق حلش- ل ١ لين ا ىف اذ[ ض حبلا نملك | لدبسب
 رزظننمدم لربه ضاسلمبجول نابوا نوني ت لالدو لرب باج ليم قلوشنرابتعاب ا لرب نمل بمسار يمتت صو ديف ل اقمار رشم
 ظ - يارد | ءاقبل اولاد ىجاعر اجر ومش تس جرو ليا تس لءاشدن امه لرب

 ]ف تسولف لآل ياش تشوا ندرو؟ يبس طلع كار ىولل_ ياددااءديأم نال عروش درب ىاترلذ ترد هع

 95 0007 -ذ-ذ-ذ-ب0000ئ2ْ

 اي طف ماو شل

 و اب ضان يطول ول

 ا رع رطل طلو يجلب رطل

 702 7 712 2 2 7 7-7 27-7: 7:27:27: 2 0 0 ا 2 22: 227
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 وه تو را تو راو و اا مرتو عت رت و ع ق6 تاو ا ا رق ار رت أ ا نت ج5 77 جب جوا جب جب جب جب جبإ جب جب جب جب جبإ جب جب جوج جببكج جب جب وبك جب وبحب بخ وببوب جبتووا جببجو وا ووجبر جبخووجج
 6 ميت رو رت تت
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 م جنا نيله
 0 3 1 ا يكل نلت>  تال لت يبتب  تخ  .تتت- شتت 29 تخف: نتج نتن يتتثت- باتت 2 تت 5ج_:_يج: ىيتتىتتصت ا مرر مم رج موسم جهه ببر ججمر# 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 8 : 1
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 بجي الووُب ةَرذاَك ةَصانُدِص س اب لت لوقك هن كيم ةؤرعم نم ةداك نكن
 يح ادا ورشكم 6 0

 6 ا 8 06 ا لا
 ةعوبنم ضو ةفصربغةباتنايبل تطع(ل صفق نسأل قالو هسلعف كي

3| 

 9 ةريقرتك تورت 2ع تا رت كورت م تارت وراك ارت ا تاكورشا تاير كورت اورق ما اك رتأو ايرتو ااا رتك ارت ارت او تا تا اكرتط رت ا رتوش رة ترو تا رت راع او رت تو را را رت شر راو رات رت رت رت تقرت رت رشة رت رت رت رق

 "تقسزا تسذاتع ا .. 1 أ

 لد نبونلنبعَماقَمَع صفح ماتو سياق ئكتارمشاوو
 70 نعل طر تضع ن بم لاما تيك ع

 :يجسرعاشلال وة لثم فالظفل
 2" ”قدسألا ىلا لوا 3

 اًعْوقوَد بق ٌرسْرْيلقلا د يَع ٠ :٠ رشب ئيكباإراتلا كانا ديتع دب 2 نا
 د ا عع اخو رسزاروصقم ذا ووصقماز ةرككل بت عن سا «تحن بجي «ل هل
 سقم ااول ابرد ىوطو يلا زا لير عارّسلاوم ل قر درعا دك انج تنسيفرورئاتنحن درش كن يلربمواؤتسصت سريره ب تعل بد لارب
 رفاعي ئاكس وول الى خبير رش ايت اولا مك كول 0
 عامجاذ الس اراوإ سل لب ترين وشما[ تشكل يا يضل ينم اًصتررابعز ادوشعمولعم ينجو |ىمسارش اوبسو لق هلل
 تأ ايم لا تيرا لو وث هدو فلقد كاي انيررش ب حنظوا لوا كت سس اخ لي در ل ع ورطنم ”ناملو وس ل صاع اضل اود 20
 تنك رارشار وا بحاصديختر يفي[ اذا نايب طع ت ينك جرن ل وا تسب افشل كن ايدو ا مكاو تس لرش ل
 . قاينطاتزلو ورورد زوون تينآت يرش ديز لاني اثذادض !رهغنا لذاك تسد نينو تس عدلا تل اعد

 مطل تسر نوه ماما

 نلت شارررقم يح ال اقفل رعلريرقن ل يرش هريد رم ظ فد ال انفل كاي وج أهي الن وم زيبم زاكتلرو وأ سس الد و هلع

 ريز براشلا لش اوذوا باور شل كرات بلا عل نا يدق: يلدا لام رت لرب جحش مذ وون ىف سيلا ًافؤل تس اكل سباب ناب

 طردت وا موفارم تم وشال كس رابسبلو هدو يتخ | يباذدرماوفلا عم حرراخ ايس نكي تسي ثا

 داب ةرشلاب ووصف لاك إ نابب تيطعو لرب نايمىونحسابتلا ميزعد حصا وعاش ل رق |ىلظف'يايتلا مع حم هااظفل نووهع

 - وول عروب عضل كار /نابب ف طك ف الخير يبو يطوت ثار نم لربما ذو
 و تس وار لوفس/ىركبلا ف اب اضم ل راتلا» تس لنا نحب كل راتلا ب ناجي فاضمن باايتبمان ا | كيتا نبا نال قه
 كرت لمت نابي طع شو لغو وطحم 174 اوور ومنى ٠حادبو دوت يدم ثم لإ ع اشىر رامودو ى ا بيوعرد تسيورم ما

 كرانة لأ لوعفمرطلا_لعوريز برا ضائع اجت سندإ ماع لاو دول ل لان انا نب ناو ابر ّقت سارُس ل اهر كد لدب

 لوا لوعقمو تسل عج ى نعل ر تلو درك ردت ندم اذن ب حاصو تس هدءاريص حبو عردو خبل تلفن ابر يصص يع ناكر ترس
 اّسدكاورظاب يلع ل عت تس هرنب حبي اطل طعلاذا ل اعرق زتد دبل لاعتسا ب لوعفم رج ازارشانن صمون حمرا د ىركباوا
 اها 2 "رب لان روك ورب لو نأوا تنزونو تنس لكاووصة دين اروصق كريز حس

 فراح ؤصرلا ف اضممالب فرعمز زار ل رو عسا حض اال عرش اسريقم النفل د يقباذمل تسيد' حس اقلاودرب نإ: اهتلارذ هع

 ظ ا نا يل ءاموع ةر م زم لربلا ناكاذا اهث حسا ىرع ادي كن ايب ضطعرشاب مالي

 ع ا نيرعما نيك ناكاذا هوا وللا

 7-7929 4 2 77 و د وب با جب 7 775777 777775757757576: 77 7 7 77 7
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 لطم بدين يقشر عننالها “0 ثاّبلا
 يسلغياب قاب م .ناذكدحو دية ظفلكو ةشلثد نانثادحاد لئثمو ث تبا

 مس

 مولعة كني نابل صالا قم ياش 3 كلاي كروم نوكشلا
 ره لان تنسخ او ىنا لعند تال اسلآد

 55 م "دات رخا قلن نم لدا ىلع نوكيا اهوحنو ءالؤشومن ةراشالا + ةنيرك ىلا
 - تؤرق عازف لساو:ةياشعا لان فرت لاش نيل

 | والصاًيرعُم ديصيالوستلا اذ رشح دست لا هشعاتخآد نكواذ : ف خورملا

 17 200 اوعلان التتخأب 5 كرها َت لدي النا يكح
 اال

 |اّرول ١ تبرع مان ًالباقم وكما /زقتالد افعال 00 ير

 سخشمر |ًاسسل صلب | ثم قحبرسرط ىلا يسب حم المور رقر لع انذالامق و حم عروشو ددولرب اولا ترس رك لسرد كر ارم ارول

 وا حرور نرياسراوريما جلو اوركاوب اردن ادني دورفاردادن راريسر يمال /لاغارإب هد مشل ربك ابتدي ىرس دقن اورتن
 قعرشاب ل حب كرات لوجو در كر يصم قمار كاان اكس لاو دنيا ىو ارز ن ارو اهرئاىف 105ر2 نقتل [هكازنو وتتسم
 حرفرملو اورلا اوبزارشل :يك نا ادوزارد ارواركر نراربس بها نارو امورك ال اع تسشن كرك تانك لاس نيلرش ا | سج تبب
 ل ليو ى ام حشو نيل أرك اطنو وادب ]وتريف ظلم يلع وك ريروش لئازّكو ذا

 زمول و ثريا تييض امو لازنكم حقو عل داسد ني لص لا ىندم ىنعبم رمت و نتي ءازربلا ىف ةرئؤم ريس نم بسس ان سا اس دا لت هلسس
 + مل ب اشم سيو لالا قابس نهب اهنمززكن اذ
 - ميارد ل قيمت تس ىذا يطعو اوو | مضت اري رشرب اوكسبش ثا ب دابا اجرت قيقا قيحم رمضتو ا ءلوق كلل

 لم[ تب تلال دردةيزو ىرس نايتعا ل لصا نيمؤحبسا منع تسس تنفس نب ترب شم تو لاو ارب' لا مقل ازبو لق هل

 كيان لصا بمب اش مون ذ انا مومن ومد نم لشن نبي اشد ابكي محسأ ع عا رباه ريال ص نبيل ابل يمس توبا شمل ا ىنبمنسلب مع

 ولا :ادب يشياردا»ت درعا

0 

 2 7 بت جبأ جبت جب جب "جو ججإ جبإ ”بجبإ ”بجبإ >بجبإ بجبإ جب جبل جب جبإ ”7جبأ جبت جبل ”7جأ جب جبل ”ججإ جب جبل 7 جوت جبت جبت 7و
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 هيي و اة دب نر رف را رف رات جببرفج واج وهاننسووفج ره رهن بهن بهن رهن وهن وون نونبر

 2ك ايش لا

 5 26 35 3 2 م را تر ا م م ا مرت م ا ا را را ا رو تو ع رتاو ا رت او رت او تك 5 تو تك راو مرتو تق م رت راك را رشي رت كرك

 و جو مضار فانب تاكر تولي وكر و بصلو حداد يف ريا تاك رص كساد اود برص فل مز رايس ها تاكد لق هلا
 بورد تس ٌقز تاينب/ب اقلاو تارحاب اعلان ايلول تسنح تمس نت رزصت لباد دني منى رزيق وس

 مطر بش لش دول ندمت اك امتدت اس مق تاك ب اهناردوروسكو ويف مت ىثبروو دنيدكر وجو ب سوصنمو يؤم
 ليلا ل اذكر مس لترك فقد 4-3 نك دشإب اخ مظل رتل امردريز لش رعت كمارو تس

 رااب ترس |( وشم أذا ث حبر لارذرن / اب ف دمءلاسأت يمن تساف دورت با اهسازادام حسد

 مياردااس ةوقل برم ناذ لوالا مشغل !فالخي ةوقلايال و لعفل اال حا نرغ

 ميارو رب كر رش جب اش نو سز الرب ب لاشد درج هع

 مرت رت نو مق رتل تك تاك راو م6 مك را و تلو مكي تو تاج ةقرأ

 مك تو

 7 ا و رك جر جر جو جو جو جب جب جو جب جو "جو جو جب جو جوجو جوجو جويخجو جيوب جيفوجو بيخجو جيفجوتجب جيوب جب جيوب جوجو جوجو جو جو جب جوج وجو
 يهتم مق تك تورت

925-5١ 

 حب كيري يي يس 2 2 2 ع 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ٍج | 2 2 2 2 2 2



 وتر رت رت رول

 تبت رب ا

 راو رخو رك راك رق رخو رطبو رطاو رخو رك رز ةرز

00 

 2200 ا ا

 0 و رك راي راو يطفو رأي و
 امام

 رجا رف

 شورت رت رت رت رت رش رت اكو تو رت رش را رش رش رس رت را ا شورت ا را رش رش رت ير رار ار رت رت را رار

# 

 يوك بوك جبت جب جب جيك جيجي جيب م ب ب ب نب جبل جو جب جيا جيا وو ووجب جو جوج يجو جب جب بجي جه جب جب اجب جب رب وم وب دب وب وب جب جب ارنب ربي جربه "جدي حسيب :

 لاعئالا ءامساو تاللؤصوملاون اراثتنالا ءاؤساوثارمضملا عاوناةيناث لعوشو او
 نو نش عل 6|«ليو . عب 7 3

 ليي ضو هسا صضلا لصف ىؤظلا نطو تينا تابوا تاوصالاو

 نمش ل عوهو حوا عمو لقفل رككرم دقت شاغوا نطاق و حلكتم لع :
 3 00 وو - ٠> ٠69 3 مد ١

 وح بوصنموا ضرع تنرف 571 قاكدبجو ليهتس لابوهو لصتم ْ
 لشاب لك ”لوو فاؤلرعم وري ل يل /

 عذلم فلا نمالغللا ىلو الع ع روزجي وأبا ىلا ىحت او نكيرض ىلا ئي رض
 ا”قتاوك نعل صم

 -_ هياداقمسسب 6 سا هرب ممول | تعم رح داوم خو نا هيرو
 ةحرذذ نهانا ىائاوح بوصتمد انها ذاوح حوفرم انو نحو لتس انوهد

 رسام | نام بارعالا رابعا:

1 

 نا مكب و كك
0 

 5 1 هيب

: 29 

 22-122204 22222222122 24222425 يي ل 2 22 يي جيب: تبلل 2225 2 2 يا ل ل يي ل يل 282 ل يل لل ا لل ل ل ل ل ار ل يي ل يآ يا ري ري را

 هه

 كاين هديضرو هيا درإزةاذؤل ا لص ىبصير شمر منن جرم ريكو لص) ىندمر [شماي رن يفلاب سار خواوج حيل قد طس ونس وسو لق
 إم يروا" تفل تسرك ترسدط بيس كب تنسين لص سم اب تبع اشم مدع ب بسب اهريبا ساني لوو جد اشم ريت نيربب اوما

 ل |ال بوصنم ا تع ار رمل ل عشلالوغفسوا بنوا  دعاربرفشسر صو ارو عراونا نكن ذلب« ترامضملا رت علل

 ةنالفو نالقو ياو لسا علشتزك ب وم طف تان انكلا ضخبو تالوصوم لا ضعبو رن قم وز لكل ايز قولا ضع و «ل أ نس

 ! -ةتاروارب لك الع نو ثنذن قس سقود لي ارث ليز تس برعم
 رئاسروا مرق وو تسولف نانكرو ككازج حرالطصار زو نتشم و لاب تاهو طشاو لاين حب تخل زور صمم ظل الق هلك
 وطار موت وس جايتعارو تس ف وزغإب تبا شنوا نب تل غو تس برعم ا مادنقانا نقنو قئازتوا شقت و للا تايم

 2 رياردا» تس نورتي زؤ وش جرراغ كك اروو كالنوو كلذ ل اطشبف اك نآثابع اطول حرص مح لووك | مد قب طخ

 تس ىارطصاوورذاومايشاب رن تثق ترجو رد ليشكل امو راكتسز زارها, خيبصلد هدارمرتكت لالذ دل [لريل لق هلل

 ربو د ثان باغ ساه مشتت ورماظف تحاهماناو ردنكى تلاد ظيصب ب طازجو ركتناررز شاوي بطاخنو اكتم خ فل سن ىوغن د
 9 ميارد ان حزاطص ا: ةرنوثتنف ةزديفاث بط ائيو رات تاكلراش 2

 -م 1 الغ توج انوا مالا لضم( وجو ندع

 ١٠١ لطصال ل ادرطنشر ز غلا عجن ىزلا ىا هع
 ظلم عرب مال ىالطصالا ىقانلق ناو نورت ض جلول بقا وج ان اكان ا حازطسالا ل ورش الو: قانا عضما] ىزلا ثا: حس

 باردا الشع رابلا لصتم اقل إ

 -_ نيل اربع امش وسوم | ساب ىكاورزا شنت قوتت رك هعلل

 2522 2 7 27 7377-2 77 ا جا جب جب جبن جبل جبن جوا جبن جب جب جبع جب جب جبإ جبل >جبإ "جب جب جب جب جبإ جب جب جب جو جب جب جو جب جب جب جبج هب جب جوجو جب جب جب جبتجببج جيوب بيخوبا جب جب جيوب ببرج ب جب
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 تلا ياله

 ا ف ف لاش شاش هش ف 0 07ه ب وب ارب ريو وهاجر ره اجه وه ابهابب جب اجب ره هجيج قا

 لرش ظلوا انيرط تبطل سي فحم رجب تاء ظفل هدذ اود لصتنم عر فرم يبصطتتن سار ىنعؤوف ساير غطت ر عش قي غي وتس ل قل
 2 شمشس كاب عب نئض ان“ تبضز ناو راكتم 0 و يزن نؤمو ليرد لاند ركن ضد ريدم اورد لو | ىنعلو عمر شمشسرو
 لءازرتد تس ثنا فسرت لاو ثنو ورازي لعافر واب ضفلا كرش ا نينجيوربن نضال“ برطذاوامتبضلارتشاب

 قبر وزر ل صنم روض عمر اي امرداعبو ناو قيعبرتشمو وانا لاش إ قشور تليف هدزادد زين لصق عروض راريلحر

 - ارداربرش م ولحم لكان انج اهل امك انلو ل كاتشاب ب اسزؤتبب لصور اهباياو انكي اداناياد ىديا لاتضناب دك
 رصاو نالخيرظ يتسم منش اب ايدو نود هزم لكرمامضر مل اد نأ ] 5 تب ئرد 000 ا سر ضد لق هلس
 | |امووس ب تس رط ب اهتيرد كو درس حبو رف امو بمت اف ثنوسور لذ ميشو عب بج نر يرطاع تنم

 لف ناريدلا مانا لاين نسر اظن ا نايم يتقو كوم ابشن ب رزم عروجمو يثهواوتدشن انزل اوف يي فص ندي او دطم لق هل
 كولراضردوادد لابد اضرد فل او ت اراض تادنمل او كولراض نو رييزلاو كاسراض ادنبل او نا راض ناديرل | و ٌتراضرنخد براصربب

 دوش يفر خت /نإررطت ل او نير ضن نونو نو ءضن اير انبئديدكل بايب دول اضل ايد تين يم ددرس ا ىو ريش نع

 ّْ ةياهؤر و افا وكيس ةاهخلضتلا غوذرلا نهلاعا| وارض نش
 .: كسرضن اناا بوطآوح قام ملكتلل عراضلل فو هى ترسو هى برم 1

 | ىفاوف ا برضتدوه يا ثول ماذا : يي تيشرت اوفس

 ”لتدل عدلا لصقل لاعتسانوي لات هرم لول عال "اجا ةذصلا

 ْ ورع وادم تياافونيذاناواناذل 'كبوذلم هنيدي لصتلا١

 لف دو ذو لوداع وداع ل يفرج لج

 اك قلك قمح قرح ق5 1 كك نك قك لك قلك قلك قط لك

 ىك تبسلورنا هرش عرون ومزايا تساي رئاهنمو تس اجي ابيع الكرد لسا ايزل صنت زعزع” رق عكس ٠١ لاجلا شْلاذك 1
 و لصتس ول قوم دوليا كت يسرد لسع | ازالورعدشرب و رد صم نلدرد ليقف هان لي تسر صحا لصف تزيسأ لصمف فور 1

 موس دوس امليضسز ز الدنا ةيرعساريتلاورر مضي داقم ل اع لصت نيش ملدا ارش اربم مامرنحرد لص وت 3

 ريت ضايج ل ارو تشم عرف ريم رش ؛ نم لامددخ رشم قون لاهتفلأ امحرشاب فوزيريمثل اعل هساقم 5
 رس امن لاممورشلاو ليا تملا ل سو درك د سد اسو ثمل امل ام شوز انهن صور شابندا لإ كري[تيزجزادصإر رومنس ةفح
 - يارد و ميث ل يضرب رارق اال سر اضرب از شم

  ميارداا/دب اع كس عووردش | هصقو ناسيك ءزلا دورت سوتريمنازيادكل يادصقو نا رض ست و و ناش ريض ة دش

 - لادا دييباشنالاوورفم ا لبثال ةيرطا لمجا لبقى ا هع
 | تدبر سس ا ود اودي ايدل لضتيورو بوصش اوس ىولل

 اال يضفتل | لخف او يشم تؤم لش هس | عروجتو شما ايرشابرعاو ثنوموارخش ا الاذن هص
 غ2 ا ا ا اي 5 متقرتك تورت ع توتا مار 000000 ااا

 ١ هسا 2 2 25220522 22 22025 5 222 2 2225 ل ا للا لا ا 222 222222222222222 عر توري رتبي ظط تت جببجب يتعب ا 522 022212520255525
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 وس سمسم لني له
 استيل نام ليصفنم جوفرم ري كن.زأهزاوة 2

 ١ !غرفم ةروسا را" جو ةفمل لاذ ارعلا لوند لق "
 6-0 و

 ل ١5 8
2-7-5 

 3 7 3 / نرصبلادنع ١ نلهنس ل طن

 لصق يدل تن - 1 ةثدالاقو ع نم لضناوف ليز ناكورمئاقلاوش
 منان ٍ 7 ذا ناشملا/ نانو ىد»ل

 3 هرارتعاب عا ان سايس سايس( ا
 رز 0م ىل ريت

 كلانؤبالواو هاتي :نات هن دوملل شدو 0 ةذو 3 قداتوؤ انقل ندد نانو
 دانا صوف كاندي تلالب 7 يبت جلاد بديلا لا

 اهرغاَدأب ل ءالؤشو نانهو ان نش وع ببدل ذاق أوأر 9 لدق معبجزصقلاو
 ,”نتا د نانإد انتاند نزيد | هريغدا ناكالقاع تس ؤملاوركملا عمت ىا امءاييا جروص لع

 نك تنفر د انج تسا ريش 5 دلي, لب تاسنن قققحو ندور مضار ارت تفك عروضورمشو عرف :نييص لزق ل

 وارعلا_ بضيو لك 500 درو ل [تالمنرريفولو تسب ن اعاذا د جوال ار تفك حب و اريد ننس مك او حرا تلمس
 - ياردو لمفم نرش اهوا لبث ب صريوا لمد ف هنو رش اب

 يارا امو وش ىو ادكزينرخقلاطم ساكو تبيغد باطخو راكتو ثيثئانزريكذو جو ميش دا ارد نب طم” لل 5

 دان د شما ةعسه املس الظاهر يد غنلوانفا ندوب بخ اردتم, رلاريز تضان د ع يفوكو لصق رق لتس

 دامني ايمل سا لانو ديدن ناكل وقو فرعون دول و قظفل ل اع نا رو لبق ضو هتيم ن ينل صا للاشنم زورق علال
 - ريالا اسفرت ن دوو تخل اننا درجلر توات وايل صن انو[ تزنا تتلو انكم مف ذا تح دولو قفل ئاع نمار عل 0

 هر اناابنم اهم وسو | لف بلازما شيما سيداقتابايرخ ب تراوي نويت ةراشالإ يلا شع لق هش
 امبياض جب حرت نول اير شاملا تابت قدا اشم للا ندين ادركت لن نير لوم دسار 20-08 4

 ”ةيارداا' شاب هراشا دير اهي رو نآدركد كوع ايتماتَس رجبدا تدون اشاد اب ثلا ندب" لو از ل "فح ضو لش

 كيشم عرومجو عرومج شم [ر شاي ماي سر قلو هدرملو ثثوم ايو وول ازخ رز يلازا شملان قاوم تل ]فا فلا سم لق هلل
 يادار لسع امم شعشس سب ظذل 5000001 امنتس |
 ترلع وول دوت بسال ظن و زاؤر شتا بزون قم لثسوو بصل تل امردابب فلاب القل | تب ضحن دان ب ذو ناذ ملوق هعسأ

 نالعر ل صا جاري تس ق نب ار ئطكبو | و نجخو | نمنع بس انرطم يشمل | جراخ قاوم و زاد ننتسم قم ع وفلل ش اهئاردانب 1
 - يارد | الث هبوب ناجم اك ديري[ تسداو هرم لاعتيد ناذ تاغ ب رو تس اهددب لو لسن

 دج 1 از انشراح ملأ ني تناريطشت فرت لو مل كارز تنسي ماو تف لاذ اهل ملاكم 1ق خد قو ل قه
 اررز تس فرتف اك لا روم ل صشس شايف اككب طخ فن وزو 2 كاوسوراشا اهنا حرت خه 07 الا ارنا و ا لص لنةهنأ

 تاتو اوت ايران لكنا تدعاحج | اود ايرش ! تايمزاشا مح !ندشوزلج طخ او تسرد لرنكى هداذا القحم لا ل:

 انمار تاظسا نادم[ دول مساكات سندا تؤجر ماظل لس ور زا روك فاك ابكر جاظ سا نعرف اد باطخ |
 . لبا التسين نونا نان تلجرام نقر انج شل عم

 ىو تو رتورت ؟تورتوعرت تورت تورتكرتك تارك رتاورتكرتت متاورتكطرتق تو رتطرتكق شا تكورتو تك رتكو 5كم كرت مك تك تورت رتاورتاو ا تك رت راو تورت تاكو رت تورت نورت را ارش رشا رادو رطب

 وي را رطأو رخاج_رجلو

 د ل قا

 انين كلاب ليوا ق رم فا ةدر سم لاحد

 ركؤبالذ كدة ناعم ةَكسل ظافلا هم ةتفىفدهيلاإدم لعل نيش ذاىاكراشتالاءامسا

 ١5 3 3 . ةيبكي_مشكلا رشم ؟ث 7 20 ا 7 9 0066 8 2 ا را ا 5 6 5 4 3ك تك ف بك مب 3 7 ةكس ني بس يي تي يي 2 ل يي يي يي رب نول 01 6 7 7 7 م جر جم 7 77 7 7 777

 77ج جيب جو

 7 جب جر جب جب 72 72 جب 76 7
 22 2 يي

 هي يي ير يرجي ا جيجا

 مب بيتو جب جوجو جوجو جيوب جيوب جوجو جوج جو 72 7م جب 7و دجاج 77 72 77 76 76 76 376 72 7

 يم يااا ي2-:52953929522 226 ا يا 2 ا 2 25 ل6 6 مميش يكل ع يي ل حم مخ م د ل تب تع

 ب ربا جو جب جب جوإ جب جب جب > جوجو جب "جب جب جبإ جوت 7 37



001 ١ 
 رس 0 يا )نصر
 لس دق طم د دم مح ين من حسنا ف يا

 د ه سخن 0 كاعبم نسل ظاؤلا | ةَدِسهْح صا وفو باظذلا نرح
 فكان ملل تر جو راطام لاين“ '

 ت2 :اذو نكد كاذ فد قر كفسم لشاب نوزشم

 0 ع مو
 م”كنلا“ ب بلاد بو

 نمَنبالويدبخ للان ةرمبؤلاقامج انا اد يناواضنالا
 ارغدرشإ ريض اّباغم عنو

 نلددوإ ماقداةاقكوإا ىذلاءاجانلوق ف ىلا هلانم لوصول ىلا دعيه اع ١

 و "و1 ام قاطية هامستر
 ٠١ رب هلع ندم“ لاش سدد راو بصتلا تلاع ١, غقرلا تلاع هضم 3

 / كيابل 7 اود 2 00 لأ ها

 .ىل أرمي تكا لت ا أو ريل ا 0 لو هيا

 نكات نامت ف انتو نودع او يل ادام لسا نكي لانركات الات لاى ا قاوبلا ككزك» هيك داس خت تلاع رين

5 

7 ٠. 

 نورت 0

 اير رشا راب رب رشا

 يرتب
 قمح فداعتما

 اك يبو

5 
 -ريارد[ ان لادا مل رسدد ثنو تنير اشم ب ب ناكلو ا بيلو اركتلو نكس ناك اعثر تلاورو نسبي راسم ُثسارب :

 : سس لوا و نيفعكل ايو بلاذو لاي دريبل لوز زو مارب الو اونمورشمللا انوفئاذو بلت منكر هنرعبلا كل ذ و هله 3

 طستت خا لج ط سوت و هش 0 باو بانل نواصل زا كسا يا دنخا طسوتم سلب م 5
 جايتعارد نرغب تب اشم لوصول انيرصو لوصرملال رو يكس يارد اندرو 177 ازمل دولز يجلو بيو قف رطو درفت 1
 ُ اموال ًارمغلاب لا رخام شم ا ]هتيم نا لج مانوزجزا دام لمي نرش امار , اجل رق تشن امرشا لببسم تدارس 5

 س1" ليد دريز لانوس مانو زيس ص لص نادر كاس اراسزاتسازارنحا لصبالا دق هش

 ملط ورب نم الوزاىنعأايو تلا اهحو تفرعسرد قواسم تس فير ناريس رسب مقلعم ار بل انس شموخ ار لجل ق حلنس

 كر ن ريناد ت ياثو تس اهضطن ىف تدب ارميث شلاو يزد عروضوم فرن ترف صر كرين ادرك ساب تالوصرمليا لص ندد

 ترياردز اب ايرسضل تس لآت ومن " رف تيزص ثنا

 زلاو وشاب لدا ضرك رلادايريرتس كذلا تسيير ت اهل لردو ىميلتوزلا شدص) ترس صوقتشموسا ىزز الو ولل

 7-55 اد يعاب دوش ف وزحت يتسرب نولو درس لذا تنس اكن يم للا ناذللاو لق كلل اللات 6

 006 وود يتسم ًياطخر خو برصل ترلامرؤ ىنشم ان عرومج ا دوشى شو مال كان نزلا. ظؤل نيذلاو لاق لع
 - ارو اطب يمص حر شرز امل 1 قا

 عر فو رد مات الل اجد | وري دى دش ن6" ددمذا تيسر ل يا ورصمل مار عيد نيرمش ل هنري لاب دوب
 نوُماتوْئِرْلاَنِإ لم لاثو ادن! نزلا لاَ شل وا ليدق ريفي اور شكل تاعركم جب كسا, ىايذملا م لق هلع

 7و

 ا ا

 بورتال مل رت ردك تا رت رك رت رو رو رك رخو نك راق
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 0 ل قع دع شع 1 ا ب ب جوج



 7 200 ميدوسسا| جالسا« 21 000 1 2

 59 1 د
 ١ ل 2 0 0 8 حج 1 00 7 0 0

 1 ل ميج : ةلاممج الادمان لال نلا
 08 ,ىناتنزدر بكر نيفادا 6هفل.. ىول افالاب . «
 نه تزعاغل لوقك بة نل ف
 : تيوطو زو ثيرفح درمج و د 2اياد >> .ىذدجد تما ُءاَم َء َءانَدَكا

 فر د نان ىاف
8 

 اسوق اا قظىنلاو ةثرفح يذلا ١
 ١ امير قلاد »برتب ثنا”: انيوط لاو امير شح ىلا عك :

 7 !تالغ وصلا قءاجَواَديزَ ل ند تراضلا ن ءاجوخ لوقتلامما

 -تيرق ىذلاىا 20-5 نلإم ا كاك تالظفللا نم كراعلاَت ل دح 2 5

 هب ب جي جب جب جيج بيجو بج ا

 : راب لوقخلاوزنب نمر كك لس نسي نو زو لقا نغو لقاء كره المد ومب 00 هدرم كوادر هل

 : راب وس قل عتسم رد ابي هس اكد ناحل ارو |:

 5 تنذلرو ىرلا خم موز: تشرك نانو لك ر شاب بوما ًاءبحاص عي ,رشيم لتس و ضورو دور :لزاهءا“ :

 0 درصاوو ثنومو ركن ماب كتاررهز ماقوذ ل دارو مان وز نال ووش رفتمو شاب قسم ل او تس داماه شرد نآو لس قب را 6

 ١ - ارو اان تس نانو روع امو ساو خروجو ثم

 : اهينرتارق مشتل هيؤرلا لذ روصو طل قب زال متلا نب نان ناو عشنا لوقكل ق كل

 امد اا ننوطو ايعزعح نلبي ايف عر ايل السوي اتشنو ىعأ ىديغو ىلا ذاب عر ءازشلا بف ىزلا اما سحلا لاب للان 1 نا قناف لق كس

 : تنزل اجو انوا ما ةريدنللاهتساو ن انجن مايحس لاه ن درية ئوطو ناي رنك عز 24 هر عزحالتوش

 ١ ترورد(ًالو فلا ءل بص تربش, تفص ا وسسيلمف يجوب ثور ود هدب ملال ببسإ ه آس اهنا اص 0-5500 مادا اءارو |ماودرك

دومنيك خي مالو فلاب لوم مالد فلا لياركليا تبحرد جريت دددش اب طم
 ماذا ضالرلدداو تببباشم ىف ل 

 تاو يرق إب وا تبا شمب ف اظفلب يروا لص وول فستجد وش ل صام لس ودرس انما :دومر ايتخ ا لوعقت مكاو لاف
 ران لش ا قزترماو كسا ةزرسفا وا نورت لوط رس نحب يسحر واد ص ندد مر

 5 تو خو ارذرشاب ليل زم مال : ثلا مجرور تس ام اففل ثدك ل يم ئازب اع فزع ىنحل ارم ماحلا فزع ز وكر درلو ل

 تذاوزلا لثتسن مزن الا نب او لقفل مج ذع ليني و تسدد | ترلوصو ل ازد زا لير مضو تسافر | ترلوصوم

 ] ار ويطاطض اكتم نيرو ك تس اانا لبق صن رزقك | لا ان دوسد ملح ل صنم رم زع دوت هدرك زعل ا امذهاناآلإ

 وخلا نا يرش ازد ا|ت شربات تافه دول مدد ل صفنم فرك
 كش اللاب نمنجيو تسي م اين شطر ثا غش انزل عفش ىلا تس :ءاعرصذ | لغغلا اعف زم ىند ًزوعغم ناكن لا لو سس

 مير ننال شوا رزص لوط, ضبا و ئارعل عرف ف زغ ثار اع يثد دوم تفرط دلك شرود ش ار ارترم_ليطر شبل عرف ف لع

 يت آل شلش | ازور ور نيش قبل يطل فر ول اعتسان نيو نإ ضر 1 هنا ممسكا ف كن رَكاَوُهَو مو

 ١ | تلا لفدوفزوفاهق صا تفصال ان َنُماَاَمِل دينا 0

 مرت رت رت را رات را رار

 م ل ا ا 2 ا يي

 رض رت رطل تك رثك

 برت مارت را تو تاو تكررت رت رتل تكي رت رك قي رت تك رت رت راو رت



 ا 0 وجبل نيله
 وب ربا يبا ربا جب/ ورب جبل جب يي اجيإ جبإ جو جي يجب جب جب يب يب جب وول يب وب ع

 قس رد نع قف 58 ايئصرَدَص قش ذاالا برعم“ ”نآو 56 نأ ناهلعأ هك
 3 | هن "سس

 ا لاا عَيس 31 يم لل كيه امل 0 ,,ىارتنلك لع رصت

 و 0 و نصرا نافارا < ارغب تس 5 نكت أر 6 7

 كدا نعب انين تيأس هزم ىا اًديَز نيوذوحنطاراورمالا ىنعم ل

 كرت عه وتو لنا حلي رايق قالثلا صوهورم نحت لاف نزو ىلع

 !تاضايوع : نوما ةقصدا وجا نحجر افكت ذ دك اد صم لامنهب تيدا
 | منانوزا 7 الكاب ضن وصول ل اع لولا

0 
 ذاضحد بالغو ماطقكوكؤلا نايس دكا طعم ايدو قساذ ىنحمب

 9 ا توف

 لك تاوص م وعلا اناولاغتالاءامك م تشك ةثالثلا ١

 يك اهل رب ترض بوت يمضانادكثدص هتكحاؤفلا

 تاتي اندر بيات انب حلا تفاضاو تس م ذالد درفلاب يود درب لرد تئاضا لابن ب يادي لو قا

 دويارو ام روف ارد ترس اان ولام هزي ت فاض كاي تسلم وس ناضل امزالاكث بكر شرب اخد ابي لمي
 شعل نزع يشاركني !انبر حو درولرب ماقام 1 نب سد دول لوصول (يحي حيا ارم ل صر رص ليظرشب ملص ص فعل قول

 لك دام يع نال اصقنج تس تاك ىلا ركض | سل ء. شك ض راع ناصّقن تيس لوصرم عزو مو نم لص
 ريررر سلس رام اهضد]نؤل اورتن يسار رش خرر امخ ارو ورما سفن م اريقذ ا هضو ىا ا ما لكل ق هلع هيارداطنو رنا مالا

 - ١٠ اعنضو ثرنك ئت لالي ربى تانبرلاهن نيالا جران
 ءريارد |ال ب ا ق' ثيل الدون دوف حبب راه تنص نودي مالي ف عمي بسب د ويقل ارايف بلوق لاين فرس روق م

 2 ان تن انلد ةنزو ازرع لاعذال اءاهسا ن ملا لاحقا نيو اهبشب رس ملل (لرت هش

 رز شق سم اهبل تقو تاصا كاوسدندش نجاتي يرث ارد ديم امس ماابي ندبل مات بنسب تاوصال دقو

 رذلاسب رونو ونت ابمسىاب لمصر لش وتس اهنا باج تتشك ب عمد! اسدناتد بى اسادكاتداب لشن د حساس او

 يارد |انرير كير م ةروصتر ا/ عر دوشيفو و هزارأك بيلرتتيقت اهي زالت اوض| ف الر شدنبب ار بارع قع بيل ترتو سب

 ١ لالدوكل شم راسن اوفا ضمن ثار ملل نا نري سار مك ادب ز اول[ يراد شودووفا لاباس يق الثمن اب ع لا مك

 مهبل يارب حرس يارد دش اب لاش دلي 0 ا م

 + انو ل فل ريو اهو وا يشم اهئ اع دوا دج دل سا ميما لو وكن
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 ا ل ار ا ب ا ايا لة ص يل ل للا اا يي 2104 لة صم يل اة يل ل ا ا يي ا ل ا ا لا ا ا يل
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 فوك رتك تورت تارت مقر رق ماو رتا تك راو رت راك ضو تف طا رتك رك رت رت رك سما ب
 ربل 0< مهمل ١ معصم تا لك 0 يا د ا ا ا ا ا ا ا ا هلا ل ل

 يبدا 0

 او رجاوي رجب راو رخو وجو رطلاو بو جاو راو رخبأو ربو رخو رو رت رو رطو رو رك رو توي رج تبع رت رو راب راسب رطأو رو راو راو جت رو رو رجاج رخو طلي رقاب رك

 ب جب جبر جب جب جيوب جب جب جوجو جبإ ”جبإ جين جب جو جب بأ جبن "جب جو جب جب جبظوجب جب جب جب جب بجبإ جبن بون "جبت 37ج جوا جبت 77ج جوا 7و جبت جبت جب 7

5 
 ا - حام ب سل هر زب و مئلوراوت نز جمع - الن تادامصد وندشاب تاناوجزاداهاظندوشودركتياكحاو اداب لظفل ندي حلل :
 ا ادد فت تالرد مك يافة سورس يذاجردان 8 تع ءماسلا قوبل لنا ناسا ب تدادإ تس 1

5 ْ ُ 1 : 2 1 ١ ١ ١  2ا 1 ' 1 ١ 1 1 ١ ١   2 3 2 : 
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 او رشف را رك رق ل

 اقرت رتك رار رش رت رت رت تو را را راو رو رت رو اك رت م رت رت رت رت راك تو رخو رت راو را قو او رق رو رت رار رك عرق يرقي رت

 مدأذ رشاو رخو رخو م.طاو رم
 كك

0 

 بانر ا :

 ب 2 جي اير 2 2

 كباب تدرمذ ٌكدبعب ثيأدو كيش وع ليلَعب
 ف 9

 عباس

 11 ميتا لع تل

 سرشإربغ ما للم و تنك ع يب ما لكب إلا بيك تورش لطب تعجز حي رس نع مار تاكل لد« تاكل الرق هل
 وخلا يادي عرش ارد ال بيكموبف لا بلر كا لكى دز رت اهتبسم ككل و تاينبل اصح ةروكذلاتابكملالضهازي / اريد هت
 - منارداطل ت.وبص لام لاو ث جيو تنس لح لوا ”ملاندرتبكارتدناب لاو وييسر تال ام ترفلمن نيس او د نيمار: ل وق علل

 نارورل ا شم وبلال شب قع اركت داذا نلمح و ترف اهنا رنو هش ابدا نسا تسلا ن نحل اللص | سس. دنس اهنيب تسل ل وق عل
 , ٠١ + يلدا الدش جرا طع او رين سلا ديكو تس ثريا جرراغ ل آو تس ن دول ل كيرلي تسدن بير ءانب بس
 فرت م لل (ب بس ىلا د دعدانبو تسيب ارا لحب اوسوو تسططس ردا تبجبل واود اني اهسفانب بجي « لق هل
 -هيالداان يكس ف دز د اد اسآب لرد مك ود رازتسا ن ايم قرار هدول شكو رجا شكر (لص !ليودحس

 كرف نزعت رجذا تاضماندا تهب اشم بببل نم برغم زن اكل سا لاوأو جن ينج سا برع تسر زج ىنحل شه كر ق هش
 ميار || / تس موون رج مت( رس ىو مودو جوش هاد تررحمو ا مناب لب تس ئاظا مالكا ا نول فضلا

 - يارد ال مالعازا تيان نالفو الذ لش ارز يب نيطفل ارز ت اياك انت نردتسن# قنا. ضحن ىلا تايانللا لو هل

 عيرتلا من الس ايقوف ىلا ملا نير او ورش حلا نورام يدق نود نيحمتو حسن لاشكر نرريكلاو ليدقلا نثر سوننى ا مضره لو هع

 مل 33 د1 بيل اةلردةريمارفشسا لرب لم رخو طرو وان م اينما قح اا تمر يم دونما لسان 4 انكر مال هس داا ٌيرمالب

 هذايز/ ازد اانرشاب نود[ فرت لو درب عضو يرش اياذو فال

 نالذ لات لس وطعواولركووننوف ل متسول ور ابيض هم موهض تن كو عام ||ن نينو ليني اهجادرسللا وءابلا عب تيدذو تنيك لق هل
 ! رخل تءذو تيك

 د شارب بيكدلا لما و لال ىف رص جىنل ليثم برن عرومجت راني د هع

 |ابيشاب بيلكرتو تربل يب سود نش ذاب تاع هص

 يورو تورط موت تا تا تو او و و او و ا ا ا او تو اا ا ا ع ب يق م ل هك م وع تا تا تا تا وا وا روك وك تا وا قا قا تاي تك ضخ وعيوو

 0 ب”"ل ام

 نيت
 7 بوب جب جب جب 7 ج

 : . 0 ص م يك اوفعل) ورا مط 2و م هلع - كم ١ هور هل
 تجي اذرج قاتلا نّمفت ناو بسن أ ذب تسيل ناك نم بئر وم لك ثأبكرملا
 ع ٠ 6 ا” نو نك 8 ىم ه و 35

 هلن او ٌىتملاك :يرعم اهنادرشع ىتاالارشع ةعس لاش رحاك كفل لعامشانب
 0 ا دولز ع درعا لس ل2 ب تح لصف ىألا

 أ ١ حب كدريب# تي م م ةيكر. كلا ا 0 را

 برزصمسمربع ىلاتلا ناوعاوققلا لعلوالاءانب اهحضفا تاذلاسقن ٌكرذ ن مقسم
 1 وش
 ىف تاناتكا

 5 هن هك
 هلعاو قيد تيل وفو ماعم ثيلح» || نكدرهك ىف درجقرم دنع لع لل ءامسا
 3 ىو 1 " كبطاخن نيو كتبيكسمت 9 انوي ثلا 58

 :لةنعالجر ملوي ىلع رغم توصتم اهندبادو نم ادذتسا نيش لعمك نأ

 700 ا ار اي ا اا ا اة ا ا ا ل تلا 22 يي ل يي 2
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 ع ع رخو # ْ كا هَ ا

 بتنُيدتد ةكقفنالان نمو كيت ل جر نم مكلوتت اىرد نم لخيبتو :
 7 106 ا«مشاسلا ام سلسل كرر ؛

 0 مب ل + < دعم لأول
 ٌتَبنرَص يرض كى | ثبنرض مك كلاداد نيد ىاكيابرمكو سرك مايقلز بسلا :
 / يع لاتم "رمز سس 7777 رزع ندم مال سا

 الطن تلي ختشم ريغ لحن سب ناك اذا اي وصتم عَفَيَنايجَوا نمكتا حا عا و
 ممر“

 مقل 0 0 0 هث و ٍ
 ٠ ٠ # ٠ .٠ ٠0 2 جر 9 ٍّ 35 9 3

 ٌريرضمك»تبرذ نرخ مكوخو هيالوعتم ثكلمروالغملو تررضال هر وكوخ
 ملأ 2 5 2/ - دو وِ 4 ٠
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 و
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 رشا راك راو مث

 00 ا

 7 ا 12 7 7م جو جو جب جونج وجو جوخوو جوج وخجب جب

 امرت رت رك رت را رك رك

 را رت رت رك (ركرك رت رت رق
 ان

 : ”افلظم ونعم ىلا": ع

 و أ لشم حرص ادع ب اشمدولر يك ف سسلب هيرب داك لبا بريش كريب نووي رفد دورج جوه[ وجا لة عل
 ليني تددل نوجد ددولر باق وشوف شارد باشر زجر يبق يجد دشاب وطه روج رمد دكا
 21د ئدر واح شرعت تحرض ؤخمز | تب ايثار امل تس ةزللا عر لتر تترد هيرب

 - اش ولولا ماهمني رق | لو دالدب وح رك دذرج داس لب يدور دمر 5 اوجرمل ارب سى حب 7 آ72--ا امد نمل خت لوول 1

 م 0/1 لسووشنل ب تش ل وعفا مند اندول تحاقرن اهب نأ ةرورش اينو وزن نب ام لص و ىروتم لع تسا قلو ناد 5

 كل كل شير يمارفنتسم | سسيباي ل خلاب عررطرط محا يرو ريم امذتنسما مكدعب كوول نأ ةبرق مايقب لق حل دادي نم نيت كة |
 بيات لاه: تساارور جيران لاعرد لئاع أ الغر هنوكي اح كلاسفن لن هلل حش در اوخ د ذم دا روص رد مال |

 211 ليما لانك ووبرباطتسنوت سل ئاقرشاب تفل لماعرب لاح درت ذ اور شنعأ ببن رك شان دنع لل ماظن ادن نيل يرضي
 - تازواامد شباك د زرقمل قتتشم غل عفو از هزدن او اشم ار كل يتقو «ةئبرط لعروا الضر لانا تسن ناطر, ل خت بلل ف هك

ردعلب الوعغي امبيا تطكيسرسا مو ارتمو ريق [روعفمو [دلصم سنجد ثتسا فوزي كلير خ: بًاروفمل و نش
 4 نود تدايك

 دةنرط لذا تيلاعرب نب اد هصميسصنو مالغ كد الجر كب يرجذا تيلاعر ان ران مل لدن او كيد آد لوعغ نيل اىملا نا
 درو

 لداصو بالك تسمنزع زا تمالستو لرد 7 سا يجو لّوارصو تيسادصو ساوزش ١ ل وم اتيلاصرب انيريف لون سسمت

 تيئرظو تشلمدقم وفر سبانما تس (ىدوتو بوصل |[ لرد اعرف نيبو (وصتشرو| تطعيس بسل عرس عقل ب لوعفم ار درجت

 ملت لب نو|رظ ا يرش لعن تو ميماهزطس | ل دنوإ ب طاذت برئ ظفنل ز ارك اهب - هما - سالب ترسو زير ارتعا مت يررصس

 دام كاي دول لعفرشاب رلكتن سس !مدول يرش يل رك ؟هدرارن ئحبوتنر ضف !مم |هزتتسم ركاب لدنك لو بطاخي يصل ت بطل صر ل شم

 ما ىرنعل ا. كو راكم زي صل تقفنا ل ركل شرف | راك: بسس انهو دوب يك حن ىاشنا سس ارك ارلاريز تيطاخن شاب

 داون نءامي سب هلاوجدش لئازو سب فاضمد اوك جف رج دول تقد آو باو الكت يدامص كك اوس ه؟ءلبق ناكاذارلق هلل
 - رياددا الدش سل فتم ف اهطمو ر امس وساو | ت دابصرشإب تجر احا ميلان اضمو فاضسو رورو 1

 م ارخ و مايزفتسسمالا لى
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 رك رت رتل

 1 وو ول مرضا رت راك رطل

 رك ركب

 رت رت رت رك

 كرف راك رقدأو ول

 هتك رت تر رت رت رت جر را
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 : ثتبردالحر 77" العو ت اع الخل لررم ا وح َتاَسمواََجأ 1
 : مس ا م 5 1

 : ضايرظ نكي مل نأ َنتبَم نيرصالا نم يش نكي نملاذ ا اعوقرنو ٌثبلس لجر كليو :
 1 مى 0 ري برصنملا وبرر دك 3

 م كَ 0 رخو ةَيبرذ لجر كى كوخا الجر مك 1
0 

 ءإ

5*4 0 0 
 و

 ئنحن نا ضالازع عقاد اندر هاندا لعيب ا نورظلال صف ىوَص 10
: 
 رصأ#
1 

 ا 0 فدو كمبلا تالا 1
 معلا اممعلا 1:

 ع فد نحلا ناماذا نط ىذ لع اد زوو ياش لكلبت نم :
 دل ١

 م و ثاراوي يمسنو نوب نمو لبي نمزمال هِيَ ة)نولعوةيرعم'
 9 نول كلت نفعا نم نوفق نهال 7

 راو رت رت ربو رطو رطل ربو رو رط
 يام "ضخم ١ هج نم“ اج ١ هاج ا ادا كا ١ دحا

 رجا رطأو ركوب رخو

 7 جت جب جرا جب جوا 7ع جب 77 مش 0 0615 |(

721221 21 2 7 2 2 2 2 2 2 2 0 7 7172-7 2 72-372-21237272 3:2 7:27 3:27:27: 3:23: 

 هما لبني ايما نب فرفض عبير امثت قون ذادش هديت دنا تان دسك فو نا ضورغا ل هلع

 5 هلام اتمام فما ني ةينما كنان باق انا وب هانم ةفاضالا نع وطن اءابنم روق هلس 221
 م9 وطرب

 5 وخل اةياقب حرربشسما »ب ف اي هان امن انديبلا فانضم ف ذب لق اصقلر بج تس ارب ميني

 | و سيو تلملابداروو شيب حور رن لادديرضتتو لوري ماقد لا عقبها لشد شاب ا اضمك نينجا هارحلو ليشكل وق لح
 : ننانمضت مضار فرت تمس اربي |صضت منا ايدو وارطو ليقؤ حب ل واو نوؤو لفساو سيسبب لغو تسدادضا ا لاو لس

 : هلل انتي ص لشن هش هداد بشل فد دوران دول اهشسا كر در زينل نلت سلافو فرظالك تس لخ_. اهلا اهنابا ماتم اكد اد ماميفنّتسم | مب

 الم نيو تان علقو تنسو اورثكا) بحل شن تندرا اذي لف لاق سز اوليصتلا بس از لخ| نو

 مااطنروك نر بلا تيضاذ ناك ينم يل نوبي راكتلل زمن دز ا نك نادى اد آت ةالقرتد

 ع اال ض وعلب ميلا ف اضم فزع رجل قطلرو اهرد | ندول تيب اف ببس تاياذنا «لق هش

 ْ ناك زو يخل قلاية شت لم راو لس انساب جافا تس نك نيب تيد هل ١

 ءاانءازبلا لعل اوزل نيونتلا م حررح اذن قاضالا نع ع وطقم ءاننىا هع

 ينك رو را رك رت تؤ واط رخو رقد
 را رجا

 ةيتكو رتك رت رت رت رك رخو

 مرت رت رت رت

 5 اك 36

 23 يت يع ل ما يلوح لعدم
 يتق تك رتل راك
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 تقرت 6ك كرت رك رك كراك رت رك رت رك ةركرت روكا لل

 جبل يباله
 1 جب رب رجب جب جيب جو جوت جو وأ جوت جو جه "جبيل * جيو جي جين” 677 ف 7 ع د ور ردك هدر يب وني ديب ازديك ردك يديك يديك هديك جنبك ديك يديك ديك ايديك "ردي نيك جب

 د انهما لاقراكلا قتلا هَ ؟اضالادتم دال تايافلاب اهلاشت تيم
 0030 كلب لكأو ناكر 1

 . كاتم عرماشلا لوقكؤفلا ىلا ثاشُيدتدُ نويل ثسَح نو حهجي سنس اكس
 نيرا

 انهض - + ليهسناكم قا: كيا ليست
 كموُد ُ رز سِلُحَت ثيح سجون مجال ناضيانا' وش ا

 5 1 كني ْ 1

 و ٌِدلارَصَ شنب ييادوضال قيمر اسوتدومشلك» ابقتسلل ىثواذا

 ”هلاط سمشلا اذ َك يب اوج او ةمسالاة لمجمع متنا وجيد طرغلا دما
 |مطورشلل 3

 تسري سولب”ن احم سلبت سلاوريز شرد ل نحمي لدا الغلال نحمد ءاحب ا ىلا ”ذاضالا امينه ذ زم لق عسل
 تناضا ليلو ومن مضار وا جبة سر رص ناب اضم تقيد زللب بن | ين [سبسل لي. ضف دف اضالا مدع قم ل انو
 داب حرا يف ا ةكحضكم هر يبس شن “ف اضالا عروق تاياخب ناش وددت فاض اال ل تدلك بنا ثج
 روسكو اهو ووطن روف سا هيسكو لايتتسا نس ودذا تىسرثكار هج بن اب تف اضاى ندي شكلا لاوعتسال ىف انك ل ل دق سلس
 _ ىلا ىفا زكا شر حدوث ف تر قك د درى لدي ذاوإ د ُثساي سلو
 لرد تسروان ل آو تسوزفم/ل سبب ناب ناضمت رب ليرد ثم ادطاس باوزنلاك ئضيرمجن هنو هآ ىرتاءا :لرق هل
 رشا رتب ل وقم وبكل الباب تس نسي ار شاو تيفو وتود ش اب لج وعن فا انط لا اب تع رت س برد زن اكن
 هلام ل بج شرحي ملعا هللا رك كرولا انج لسان اكسو اراب ىرت وفم تسرد اتسم ييفاظلا مزال ثيتركدن |ودرك حر ةرصت ضحل 7 مج

 فبل ايؤرذا رتب لونمب سلي كو تس لاردوقتيفاظنب ثصركتسا ليارماظو ليهستا لديددبم ك ملكت س آر اري اس (لباو

 ن امضى ىدتاءا كس كارب ايي عاش /ن اردت ًانذا لاعأعط اييورشلاب لبا ل اعاملاف سيدنا ضلت ان | حرارشا مفعل رك نج
 هراثبتنسا هرشسآر ل آكيل اعز ورومتاتريلا هراتسل بسر ل ةسلورد قي فاي لكلا تم ل اسنانك ياخ اعد اطرنركل 3و
 هروب ىراخلا ف |تزدشاب ومنظر انيس ايل مرد تا ابن شم داب ننس رك زر د
 رشاب لم باك تفاص اركب تملى اور يبس رهين ا اب كفاضا تلاعردارث رع محب ترج لمد ماب طش ى اشو 0

 اب يشلارق قبل ناك عروضتوم ديال ب مكامىلا لومؤملا جزايتصاك ب انعم ن يختم اهلا حايل ال ةلمجبا ىلا لق عش نكلاامبجسا!نن ادربررم
  ميارداا!نيفرصلا نيب ىيلاس ١ ذا تحسد شاب هريدكل بقنتس/ ل روتر تتساوى اروعبس#ب قاما لب هس

 ئازتدوتناو' حر را ىنضام بت ابل اّقتسما نس اه تس الا لاو دوب طرت حسا لبق اذارد قحلو عم اههشد لرت هك

 هارد ن ولصنرحم اهنااول ان ضرالا قاد دلال مهل لبث اذا لشن ناز رارقشا كساب تس كودي سل يقتس لب اذا ضحب لفرد
 012 00 ع عع ول ان ؤمتستداعدينطد اسف نان ددلد وثثو يفك اش ثا

 - ميارد اانا انبل ماض ومو طرشنلا فج حبب ت ناهطعتن رخال ىلع ان ومس | با
 هك 35 3 266 25 5 6 ا ا ا ا ا تك و رت تاو رشا ” ا »3 يك مق هيي رت رت تق و ا تا ات او مقل 5ك رك تقك تك 2 نك تع رع ترتت قرح قرح دل

 9 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ار ا ا ا ا ار 65 يي
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 ل نيله
 53 1 07ستا للا رب جب جب جي جب 7و جيب 7و 3727277277777 جبا “جي ”جي جو جيجي جو جهج# 2 ج7 ج7 ف

 اه تهئاسف لجان ككل و نمشلا تدلطاذا كت نغ ةرلنارلاو
 ا ين حم

 امتع هند يطاب قمتم 5 ٌتقاو عليسلاذاف جي صنوحن لتببلا ١
 ام ةجنال رد مصرْل ١

 ينمو" ةلاطششلا ذاو شمالا تيلطذ ذم ةياعفلاوةييسالا نات

 تياوضاشلا د نت اد نم بو غملدفتسإلا ف دانيل
 ا ماعلى تم وم ناهفتسأو يرش ايزي ىمادنسمهامتت لو شسلجا سل
 ,”لوالا لاس 7لاعان نش بشن هر 4

 ! تنالاح قاف ىات انيك يوغالاواهنتسالل تيا لرام هدناتىتموأ
 ياا لا

 200111 ٍنبّيلا مونيا ًياهفتساامزللن نآبإ :ادرموأ 8
 اء سس اسري ئ بم

 دارس لحت نروإ تسرب غوضوم از تس امم ميسو اي لدذ قعن مز عفلار انف او لق هل

 -ياردو لينه ب جاو ن تسر

 تنين اكن ظل مدد 6طن ان باز اجو شن "لوتس ناو تسطر ماقال سا اذانيردا /نان رك ق وزة دل

 زان ترس ا يشم راكغو جاهز لق ساو ناد فظل أ تسسروطصكن ب ارا و رم لقا
 اء تشاو رش هداننلا ةرئ رد الان لب منشس لوريم ىاولس

 - لبنت بديا مداد اني ظظفل لين و يوتوب ثسا هدر[ ندي مكب ةامافم ارد هذا اسد ءلز هل

 - لينملا فانك سيلرسلو 9 رنرتسناد لبيس رم نينكاس عر نجا اذ :ارتبخا نسل وكس د نكرر سبا ثانيآ قاد نياد'لرق هش
 . يامداط شى يكس ئششفا طفت حا أرب "لشاب لخريف برن تيكق حب ىلا رطرشلا حبو اتا هلم
 لكليبو عطس شوكو زنود ون ى ل عتسم]و نو يرصبلو دن ا ظفل لو تس لاعرلا لاونسوا نحت تسين ضظو تس نوف م اقم اة يكل ق هكس
 - يازوو كرلازجع ل مماقريز نبال شح اضوز فيلو تس ناكم ترن لامرددا

 رد م عيزومازخجو دراد ل بقنتس«ض ايتخا ناي اوووشن ل تسوور ع لبطتسو ىنماررو قمر يم رزتسا قتمئلشم ماريفنتسا نازل ن آيا 'لوق هش
 فرانس عاطل نابل لمنزل اة وتسوسسمالا ارضك دفان تسمسشا اياز ببكي اودي لاهتسا زجل
 ] د الدو ليثم او «وريد تش يكل اكل اذار ماتسا فرت ؤ حا تنسوا مضت

 : ذنصرب تنصت ركب ن دوا ووصق رسل مدرب عد لش وسار دايشسلا لاو ةلا يطب .ز د صل/لص ازنمو عدس عزي يدوو ايريس لق هش

 : اب د زلزل جو فم ضو لشن عضو كدرل اي هر امن وز نسوزّماب تسابنآت باشر نشلام اتقوور درس لبا تاني جو ورش دو مدقم

 ىو ردا تاياف فالنجدنشإب بس ىونحمت اناا عروطقمهني[ مسن ينم شيم با نيكي حم تفاضا عطقرد تاي ني تبماشم
 ادن ال انة بى كآةاجافمللهع ارو اريؤتو ضال او ىلا نم فصلا ىف ىلا لاح ى ىف لزق حس ابشن اب فرت علو لشن ضد زب تو ىلع
 ديو 01 و خس نلعا#ةباوا و سوزفساا ني ما يد كهل

0777 
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 آ نجلا كيكه 01 ع 221077-- |

 لاتوم بازج و هلام دنسد ذم كأم ض لي درس ةدللذ ْ
 صول لا نتج حض ةعسجلا مولاي اكد هد اهي تيران ىتم ١

 قادير تيرم ةَدممكلاةنم باوج ف اموت واذن ةياراروخ مكياج

 .اهنييكفلاو كيل لاداوحت :هنداطم دلو يلام كاثي امق دمعت
 : لابتما ا؟ كرع ا ,, وروصش/ى لاب

 : 0 نلوم اجد تو فلق كلة طراد رولا اما شيدت دنع
 ا

 لو يلموطتق تي دونا ىف مات للم ونس تدل
 _ سم مس 8 كي

 ال ل

 يي بلا بس يا

 + برب بج بون هج بجو بج جب ببج بجو جي جب 772 >7 7

 - ليثمل ا ىف زكا اسوي كرا ناءالا ةءىا ةرم ا لدا 77

 _ ليما ابر شن. درعل ب سيل اردوصقنم نر از قلو رعتمو ا سل رهت سري قرملا حب ءلوق هلع
 ثيسزلا لياد دول اظو نرغب مس مزال نماظفل تاذل مارد ا تببج يمك تسمنالادتبا نمادا تاغلد ن دز ةارتعق محم لو ىلع
 _ ىضن| ال تسي مزال ادش | ىعمارو او تسانع حي ىدلودو ب اوت ءيرمؤحبوا و ديرب وا

 لاب ندوب تثقوريز ىرل ل املاوشا | ضردركلبرش نري ز كيدنل اجرا ذنعل املادوش ىدفكلب اانروضك ايف طريشل ال لورق و

 ظ -ريارد انوا تامخاو ىدلا تسب رش | ماع رتك ل ناز مدي كيدان

 -ياروا نوري وفيا نوول لوجو فوج حطو لشاوتبا تاخل ضل حيتو ب بسب اها ندرل قبب دل د ىدل لة مخ
 ران نان ليلك ري ابن للا و تساهم اني لل تس كو لاد نوكسد مال 2 اقم

 لوكس مضلباط فيي كس اكدريأ تناط انتوا اف 0 اب اتق اوقرو تار عين ازوق ل رت 35

 تنك شون لتس ت اينارد تس كه طق ينذ تببأل ليو حواؤظو الا ياء للعب اول واوقزننؤنل قئاشل ل وق هش - لغم د يعد
 نازربلارزار ني رد مالالبنارمت بواب تبا شاب ادد ند رولا و تببك تس بط طق امادئاطق .هالا
 | . نادلاسثونارلل طق ن اك ايزل نمل تسللففل اديك ىف وهو كرس نيو طالب قد اضلا مني علق هسلس يارد نري ام ع تلالد نيحم

 8| .|انر دك لتس لبقتتسم و ار اوقو ىض يرد از شئوكوؤت |مدشر ارب لرب كئتداذ امطقل وقت اهم زا موش اره دارس ىنحل كر افا ا] ضكل ات

 |١ كيكالووط و تفكدل انج تس واوا بازعاريلا ف اضماي دكا تنس تنفابضالا عروط قولو لبقل شن البا تبرجب م يبو ا ندوب قو حرام
 1 2 الا[ شس لااروكر اكن ود ردوأ م 0 اخد دم مكاو ل أ حم نم ارلا | ريد هسا نضُن اعلا ضوع

 ا سا انزين ناو او نور سلو لاد نوكسو مال منن لع

 1 و ا ب جب 7777 تا يي د

 اا ل ل 2-27 00

 لاس اا را يا ا مارس يوصسصيو سس ومحو حو يل 0-2 ميلا ل 0 ا تا 7 ب 7 2 ك0 تاع 2 م0 2 تورت رت رشأو
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 ئ تك ]ف
 5 7 ب جب جب جب جو جب جيك جب يبت جي ودب جب جنبا ودب وبها جنبك جه ربه ونه جب ودب بيك جي 00 5 دفاية سدح
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 ا رخو

 اجد نيف تضأ اسامة واقعي فن لتتم
 نييِرِحو ندم مف نصي 17 كيرلي اذه لاعت ةلوقكوتن ادعوا

 ٌبَرَص 5-5 ليد بوما لمد كثير ند ممرات كيم

 |هقيجاولو مسالا ماكما رئاسة هتاف لها تركب ام ني ةَيز

 ل 5 دةنرعم نيش قع مسالاَن 58 لصف لهاا هباصاابن

 باشا عا حامد ماقالو تاره لدية لم شو نايم يلع عنو ما

 ديالدارت ل مشس ناروكر كوز ردانوا دز مافن اق عماري ءيرطا ال ىا ضرع يرض ا اللة هلس

 تنساب تس راج عرب ناش ازبر نوف اضمدظاب لم وسل ف اضم ذا بن ايبا لج ناب هاكرس وز قدلذ ا لال و هلس
 تان انها مثلهم كد كل مب باب فانا تدب تظن اهني ندوب نسوي قف تأ قفا زكن اذا ملى ا نْثْيَمْوِل يرسخ نم لثم

 !طسرنللاب تايان لس خطو سل

 هر رارد» نبى ىب ث يح مدلج !نالذا ىف كس اوف لو قسم اريل ا ف اضم ا نم اماني ب ارتكال عقلا لع هلل

 اها ايدو ورومو 04 اب دب بارد مالو فل ور اووف اصضر اسد رعد نرمي فجلو نو تس زو اورسارب قي حا د زن زور يحب نسما ؛ لورق 1

 - عراص ف نسمارث انضر لك لرابم ا نمرا قنقمر نما ضم وثب فكرت اب برعم
 ل هلدالدكم من وركر يؤمن دول لانش |رشكو عساووصقي نبل رش بس انعتاينبمب تر ذازبل دارو ؤ دس تاينجرد لاب هانا لع لوقو
 لكرسا اب تسارسا جمر اسال ثم بعمر شمر تن اواثاو صراخ وموت ل صر نع لإ اوريز لش ان نيخمورفرك ذا ماع نحن ئلرلوق هش
 انوا بو وعم بو قارغتسا ماب ضرع سوف طعنا نمر ذا للزا نيماي سأل
 تالوص سنجد رش ب هس ب طازمو زن كتل تقوريلاراشم ىو هراشا ودب هراشا ما نوبت الوسوملاو تار اساء اساء هع

 .نارذ مد دش هريديمان م .«ددرجاذمل لص لدرب

 داايولاشبا قتسارار لاي كح يسار زك قل[ سل زوز سا تاررقرب حس
 7 7 ا و ا 7 جر م ا جو جب جو جو جا اجو جي بو اجب جب جو جب جو جو 7م 77م 7م 77772 7م 7م 7 7 7 م 777767 77 7777777 ف نش نش نش نش نش نش دش فش يش دش ف نش ل ف شن شمت# رمت ا»ترس فاو ظزاركذا رخل بن ايي ىا هع

 00471 >.يمه ينصت 2: يت هى تت ح2 .٠ يا يا يل را را يا يلا هيلا 2 تيل ل ل للا ار 2 يللا 2 بي يي للا 2 5: دي يا هير وو يو هيو يورو يس جوا هورس سس و هما م جوا وا 0 م ور رج را ور رم رم رو ا و

 رب ربا نبا عب ريو وع جرب
 د

> 100-077 

 60 يم ف



 7 د 0 جب اب جب يو جو جي جي بو جب جده جربه هدب ودب ربه بي اهديك زيك ادي رده زيك نهب و كك 8ك

 : رر هس 4 هلع همر

 ْ ونادين يعلو كيوم "نوت ونعم فانا هفسم ىلا فا ضملاؤماللاب ثرعلاو تالوسولا

 .ش ا هلكت حلا تراي ضرعاةرحاو عضوا يب أش عضو
 ”اًقنرعنارلملا ىا ,يهابتشملا نم ال

 نعل قمالاب نرحل هل تاعبلاَلةوهوغ بالون تاغ يانا ةنغ
 هنا ا

 | رجول رينو 1 ذاب ةركملاوهبلاناضلا 5 وقف تاّصْلوءادنلاب

 كراك قش ددحلا لوص داش الاوأحا "نك فعل )عضوا ”علا مسا ىل
 را وو دو ص اذ تس توورب مالو فلارك اري مارلاب فنرحم او «لوق عل
 م ا دشعاب لوم او لع انما ل ظرا/ تس ل ورك الدا لمتد أ | تس لولو درب لو شازريطو + + ىتسم يللا لعّرما دقلو

 دافاوذزإ ظن يقذرم تسبا. فن اجيرنكت د اشا لا يرام قبة ديل اذا ىسع رش ب دوكر اجب لاند بورمم او براضلا لس

 كاسل شوري ف يؤرو يول يرد كيران اب تيب[ بئايستكتاشا لاف دلا رار ضسانا كيلا لشن ذك ت ترعو

 دش ذاب تسوون بورد ئاسو ماكتب يب يا /ن يعض ع و طرو ركق ل ظنا تيب ١ بط ابيديااميا ثلاث ناس ادولف نر ىارنُخ نأ
 اسد / ةيولط تنس / كروت ياسين زو تار وبجموثو لل فد درك كسراذاب رورو تشب قوس لعد كل انج
 ئلمُن ال وسر ندَعبف ىلإ اًئدسَسرك رم للشسنتامف ىو ذاغا ؤزعار رون اجسرخإ كاثرين فر وكر وك لوا نآو هدي درك صاغ تهسس دوت
 هاو درر لاجمل فلا ساب فرولركع سا ى ا فراحم ماسقا ذاد ليف دلاَنْوَعِرِف

 هاشم د مرد رئانج وفن نومب لدرتت ننعم ري[ى وا تذصبيرخ ءدكب تدب جيو رش ااب قدرك ب ذ دبع مالو فلل وقررت
 . يادو يفسد هدب سنا مايضلاربلانئن سل صارو تس مالذا لرب ميلان فسم فر هايصماجما سمسيل _ىرسا

 نانص لشق رع شرظابم ا مشلادبع ل تابسلمإ اديز لش شاب وفم اعل شل جير دارن ل ضف لشيرش اب لوقنمو اوتو [رلعلاد رار وجل
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 كحاوهلخ زر سعى لا ةلجيرر شع ةلثو ةلجزر عال والحر صقل ح | لوقت

 5 تم رت رت راك راك رت
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 مجرم رسب ,١لوالارزيا تشان

 ةرتاكقرتك رت راك رتظ رق تع رت رت راو ا رت را را را رت ا رت او را راك راو اك راك راك او ا ا را را ا ا را

 ىلاثلاءرا باني ٠١ ىف ايبا عزا يات
 دخان الجر نيعس لات دول اذكنلا نبق رفالب أما نرش عوالجر َنرْشَع 6و تب ٍٍء ْ 04 9 -. م ه» ع 0 3 4 ٠

 -اانثفظحلاو بيكرتلاو دافألا ةض سايقلا يضف ا لع ىنبضسا سايقلا لع, لق هل

 رد قرف امش قت الدلذنند لوورشرب اص مزال اق اح اودولر بارك ثول دش كدع امك لو ام زلت لامن ايركرلل «ل رق عل

 هديا نانيضزاذي ا باكا اًهباْسَآ شع هدد سححلاِب 2ايح نم ليزك ير ور شكو كس ووو سم اع طز تنم

سس ىرو اورعا ىلا ةرعؤلاورعاولار عنب ًاطرر_ شرما لو ىلخ انوار شراك د ناددأبي | ذبل
 - ئارداالفيقنعلل 

 ايفل ضلا ف بيك اربي ةرشعلا عروترل نوم اذ_سكعلاب و ركذملا ىف لدالا ىلامتايشناد لالا ءدجلا نحمل اهنس اي الرش سنس كا

 ظ دولا نار رش ٍنازو ١ لصالا فازخب للعل والا + رجا نود

 ووش كرو ل قوش اب ناوعستو نوف ارد نلوخبسو نوب نوصمو نوجنر او نفل نور شادن كرش وقع دلو المر نيحتت لا كرت حش

 نيح رع ربابخأت لالذ تببحريلا ناضم يت اضم ايزو ول المرتل دع ع بتال تل شكت لو قش يذل العر نإ شك وود نازج
 تكااطلا هذ وذلك سر نورك ذعاابلا قضم شخ مقل و اك هرمأ ابنا تنيك يدرك لكل لنا اواو ةرشكد فن |

 لاند وةونتمال ف اذع قعد ةيثرلم نجووظن ل عتسم نإ دون رعت واع الزلل وارتنب امل متلك نيكو ديور سش | ريطو كلكو

 2 بدري دوب ركاز ل شم زغطل ةرع خاف انوركت ساق سزاو شل لصاع ناو تسر وصقم يعم ركن ابدادعا ظ افلا عضو او رباب دس

 ارش ارجكى امزباذاو در فك وفلل نور شع انساب اخ يبل رلنوتسم و نوبت ن ولكل جم اراب نلو دارا شافو | ملكات ثنم

 لريشت ليام وا لبا وريقاو ناوثل ل شوا تاون ادو ىايقزيف ب تسلب تمس نك وزي تمس ىئرنصم عروب نصر ور شع ذل ضايج شم
 انو انج تسينؤم اور يؤن ختي ىحي ناعما تحبوا تاخد كاي ز فار فتن يع اكو وقفق قو شكو قرط جم ىو زظذلو دش ا دب .يطوأ

 ام ىلا ل الرضا خزوخل ل اع تس سني تسر [هدرشل نوط د لارز شان د يعل رزيرك ثنا لَم 5
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 لصالاد 2 ءاّملاي 1

 ليفت كرة قدا رضع سن ىلا أرنا ةرشع قلذو ارم رع: اوةرم قرش
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 اجر َنوواشعذ ارحاد ةنافاقلا هع لوقت تارّكَصلا لع دعذأحالاوداحالا ىلع

 نوب او لمدد نامت تالا ةميراو الجر نورشعو نانناو ناتنانوناغلاو

 ملا ظن راسها ذيل نين :الو نجاد نزهلع|و سابلابَكيلموةأرما
 ا د تا اممزلاىا 5

 اجتيالفدا لعالار .ناسأقاد نالجرو لجد دنع لوقتا يؤ ددحلار كو نعني
 نست الادرم اولا قاب

 هرتكقرتاك رتوش روت رت رت تاور راك رو راق تاو رع تلو راك راو مل
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 ميابدال شا عروس كتنش |اذ ند لان: هج دقي

 ىزابنطنو يخش يعشو حسنا ندعاوزا علو قل هسا تما تاربهداين اش امنا قكزو انو اك ىندبت نا سايق لع قمل

 تلازروذاناتت سال سمير و ىنتن تنام ديمو | نم نتسا يعستو توسل أ بنج بنحب وسن سو ناو لامر نيمو ةنأم لوك أبر

او كت اد لاول نور شكور عاو ند فلا ىرنكت نفك ب افيدونا اورتن طياز لاهتسا لوا ل ينس ووظهداين فلاب ناو
 نزسو ىدغ

 قنا ازهار هما تنفك ا تسوي سك
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 مب جب جونج وجو بو جوجو جوجو جو جو بجو جوا جبن جبت 7و 7

 رشا نوصنمرلا ارش ١ يزل امر ل اعر ثلث لس |كترس ووصف ووصو تت قبرو امم ارسم لن | ندوب ضو و عرومب ضوعل وو هش

 هل لآرتس يتسع امجوا قر امور لأنك بيبرس لا اب كدول عروض رش اين تالضف ترروصرب انام لطول ليدو تالضف روك

 وغلا / 200 اردا»تسدورعمذا ترارك عت تس درذ درع ايذري] بسب هورهدرعن ام توف اوه انوش درك اب تدك ارجو

 مد لم لم يكل ارو لسور كل تير شن اب سنع كأي نحن كس ورز ينو نحم سودا هادتمش اب ظفلل سورا عروجتى دي عروب لو عل
 دول لكس انقر جرا هدول ب ارخدرجيو فلم اكن سرداب ةئامظفل رشح تل نسي وترك نحو ريم ١ ناك الا ل وق عسل ثيل ىلاذكا ٠
 و تدم ثنو ةلامو قحاب ىكشرنوم حتر جد ولت ىداكش مين اننحم ريثما تاءرظفل ن ددداردرلا جى دك سسشعل اب تان شلل
 هدا حم ليبنل افلرتكاب ووتن لل قلك هذلرط مكي اتمكس ص ضدد ورفض يفخر سب تس فيضطر ش ا دن ارد رفم لي فلرد

  هيارد امر شرد لهغتسم د ارش ف دلارظ ذل ذ اننا تركنأب حلو نكس

 ًال بصر شك ءاردرلا اريزرش نوصنْو اضارزوت سرس نيعسأو وخلا انضكرعاروزسبف دلو [نييعسأو رسل ىف ا شعرمازض رة هش

 تابناب الات روصتمر ع رف اضارتنوا تاهتاو نورشكردو تساهل ادري 1ىمزال ندين اوم كا ةبما ر مكسب أ اش اض اهل

 تقبتترو كت س م زلتمار لسون فزع ىلا ث ودي[ منال تفاضا تلاعرد تس عب نون ب اضكن ون تابثا لوادد نآرخإ (ددشاب ناز
 مدقشدعزا تيجو تسرصخاو بخ ب تيس رن وتو رند اد بصل ابل تس عروضو مر زر_مفكا تمس ىلصا مابي تمس ع سرب

 - لهما دن دوترايشش ا رفمرب نارب امس يزعم

 ا ميول صفى ؤكورش ىرورطورع اما سي اب 76 اذ مآرو ورع ل مهنرو ثين ورك نجل صف *ررت ل
 ورش م قمريشرو ازرار وا تيل در دعت نو تس قمل ذرب بتو شاد حس ورز لتر شلئؤاءاورلادا كالا لاق هك

 رايالال 76 2 7077 77 7م جو جو جو جو جو جو اج 7و 76 7 76 77 37 77ج جب 7و جيل جو جب رك 7و جب جب 7و جو 7ك 7 7



 ا 3 أنني لله 1 0 ١
 ب جب جب جب بيجو جي جباجو جب جو جوج جو جب جب جب” بأ جو 7م 7777 جرب جب جب “جب جب جب 7

 سال

 فسشاتلا م فال ركل اا دقق قفل ثيئأتلاةمالعديفأم د تنؤلافإ

 داي ةردقلاو ءارمكتم ةدو 50 5 صقل ىلآلا 3 «لظكرا 6-5 ا
 7 3 1 |/ 1 فقول نعرصُت ىلا

 يان دوهوةيتح نيم" نزل ل ريدة َصي ليبرد دضاءامتن الأ
 روش ١ معا

 لخلل احا َك كتندرع لو نبع عد دملظلدالخب اموهو ظفلو ةتانو ذأ عارم كن اربيلا نمر
 ١١ فضح وظل 7, ناتاكر هوا ثْساَنلا تءازع ىف دجذ

 حواف رفع ار لا هرخأر نام نقلا لف ام تبل د ْنؤلا لاَنَس شأاذا|
 ل

 صن يف نق نإلرد نالجبروجن هلم وخيم تالي ةروسكم نونو
 2 » تيان ابرك ىلطلا فرح نال برقع وأو ةأرا لقي ا لل

 1 اهلارو ثس انتل رس او امجايزوردركذ «قزسم رس شرف انصر اءالع زا ضجلو لو ىز هاد هآ[ث ب نام لعو لق هل

 : يدنا قسد تننا بروم رقازادكا نس ثنو ردد /الاكين ايد تناشني نبش ا عضو كد

 ري ارداان ها رهترزا انو تس ثيناتتمالع لاش ار لع يس ار يفوكت سدت راش انزل ذ ددءانلا لاق علل
 ءالازف اكذب يراد قال ذيل ادرج الو قاحلاطل نوال قلع قلا ةروصصقملا فلز لق هل
 لش هير نفنو ليتو راض لشمووا جوي شعير رو رضع ةاوجط ب خرز تح انص لاو | حرر اسو ريدم ينخ اص دان و واق يقح لو هش

 رشاب/ نا اوماعتس (لياو نياكي انجررقم لحصر تل شوو وزد اظن تسطع جرا راين انجل ظ فل وشاب ناو ماد لآو بني
 - ربك قم ةءامجو سور يعم ةجاوو لش
 د |سرو وت لسمابار اهساريخضت ل ريع ير قت فاشييال ثنو الق هل

 يراع اذ شبر ووارك رع فيفضل أ ضررا ناك قس شن لاورنكو بح اد اردا ةداعا لاينر ريخاظف لق مكس
 راالكازلابو (ريفف اح لياو رش رول او طتساو ايل قاس جت سيينر اك

 انو نفر غض دب ت اذ لونك تنسو كد نام 20 ا
 و قثمتنا اردرحإ هدانا بسام عروجر مدقم وشن! ب اهيل ودا ار تّوبس عومر رعرمو اددهزيو تس | بروم |ىشو تافصذا

 ءة دانتيل ٠ سيد تسوم ومو وش ساس رنا فؤؤمنيلر خت تاما

 ناورقرشرباو يؤكل ي تسب” ت سرو نلت قدر ابش | لرتشم ما ريس لي, تس ترراش [رثرخ روم زال لمن لق
 - انو يخت سيكو تس اظل لي قالطا بانا لاين تضرر اوك مق نباو ناد نبا عيت درمل يح

 دال شاين حنس ار عجل اذن عون صم وق يل تنس ىراو زينب صوقنم عن عضو رج ىراجرد كوبا عصا نا هنزفلت

 . روبل ثاؤلا ثعب تاعوفمم ا ىف مان ىلا حجج ريشأ اةدياالادت تعبد ريارد هيقياب# ايس اسس هد هع
 . جاي 34 3ك كتل 7-1 . ؟ 5 36 لب 56 نة قبح تك را "7 خرتإر ّتتلتا قَلإ قبرك تيكا تاكو كبك كابو كيج. كيج كتبا 4 لا 000 0 يي 262626262622 ا

 7 و و رو و رو رورو رو ووو ور و جر جر جو جوج جربو ربو وجوب بيجو جو جوجو رو جو جوجو جو جوجو بوو جو جو 7و جو72 707م7 7و جو وجو جو م 76 76 أ 9

 1 ةميت 6 ت حك 2 22 هك ضش هك قق هلي 2 ههه 2 يش يق فيز يي يي يي 5 ل يي 5 ير 7 1 ميج يرجع وجا: يوورص  هيورج سعي موس ديلا يص» يوحد ومجل دموع مه لالا 1م يل ا ا لا ا 22 2222222- 1 2 2 2 ل

 222222222222222 عج بج توب ل 9

 ال ا ا م رمح يل 22 2 ال ا لا ليش 22 2 بيب 2 272 ب يبي بت ب24ئ ت44 7 ا ا ب د“ را تت هر ب 2 ا اع رز ا

 دك جر جو جو جو جو جو جو جوجو جب جوجو جو جو جو ج7 اللا للا اللا ال11 اا ا ا ل الا لت ا ال الات ا ات ا تا ا ل ل ا تا ا ل ا ل ا ل 2 2 أ 1 ا ا



 وحبل نكي لله
 0 ل 37 7 م و جيوب جورب جيجي جب جر جيجي جيجي بيجو جبن جب جهاجب وه جبل اجه جي جب جدي جي جب اجب ني بده رده "جدي "رده بده دوني "جدي "ودي ردي جيك اج

 تف ناوصعكلص/ لاذ 3 امالث الرا فشل كحد يسع نإ
 ”ثيراةشلاذولاورجماك "اضع ا«روصقملا مسالا كا

ثلا نمت اوهوول داي نع تناكناوأصعأ
 نعلم ا رق جم تسب لو قال

 0 < 1 ,مرئازاب دس اب ىف اع دي ا

 ا لصف نايل ىدابخ ثنابزاخوا ىلب قنابلبو عرف كاكركءايإ ا
 يو او ةيلصا اينوك بيس

 ناداوكواوباقتد ثيناثلل تكاد اك ن ملص|ءتزمه تاك اذ |
 ١ ىنقر ىلع لسيما ىف حلا تارك هز || جس كو ةنيلصا نع يلق لوو 0

 ١ اكناداسككتاهجوا فذ ذاجايوااواو ليما نمالنب تاكنآوءرمح ف |
 0 ا”

 تدك ويعم املس هزي مالى ءاجلوقت ةفاصالَنتع نول نزح كيو
 ا

 راي رطب رشم مارش شط رش ورشا را شا راج رشا 4
 ا

7 

3 
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 7 د7 7 777 77 7 7 7 77 7و *جبإ جب جبن جب نبأ بجبإ بجو بو جو جب جب جب جب جب جب جب بينج جب اج ) 1 د يي يي يا لا يب بع يي ل اي

 77 م

 ل يي يي يي ا يي ها 5522532 2 522225 بي يا ةي.بيتحت ياليت: يبي يي: جب

 راالرشسم انروصقمازبا تس ليت اكرحذا عسا ليارخل وتو تس سبع و حبمصق لي لوصقب متو .روصقتل الرق لس
 - ١ سملو دب قسما ليلو لعل لو بنان دا اصحك ةقيتحو أو نيل وق تسل

 1 تن ليشو | بواد انبلرشابى لصور الكل رجا يزر وفخر در فطصو لحم رشرج لالي ًورجخ ا ايا ودل ق هلع
 و اطنوو رش ورفمبس ايقلا تل نر جازت لطرف قول رف قارن نكس ع مات بساو ل صا ل اررررز هع

 د فرسردم امو هسمأ د او لئؤكوا فلا لتس وما لامن ايس هدأ لطكوا فلا كت سى لام نايتر دن احرك قش

 نايل نيب اف ار نأ لاف س أذا تسبلاهرنب مان هضلاب لكرايتو تسي لوب زيا فلا ليما ساب تلس لام نيرا

 9 اان تس زج ا لربؤا ف لال ارم الب تس لاّس |

 واولر ابداعك ء ارجو امال راسنا "اسك درت 2 نرغضجلار 3 !ىدداف لكو ولاو دة ءارقلا جسار يرشلد ن 1/7 ”هل#

 نايم نا دئز انس ف تشزطشسوردار ثِز انتمالع تروس كمأرلاب ارز ووش شار: حسا اويلق وكل ىذا ١٠و لنمو

 ام 54 اددر7و بصل ل اهردلرش د لربا 72 مية رئت و ا|ورووشنس تطري شم كوم زخ 5 | تروضضل هد ّئ !كايسرد 1

 -ةدانزب يارداإ اب هزت بلو ربل قش ىل نا و زدظراذ ثم عجم مله ؤكق ورش ىوتج |

 -انهربكل صا فرت اهب تيوتا اد كدوبى ارد ثيثث انوزمب دا تبباش تب دار وزب ب لن ارجولا 0

 ارا تبك تشات ارو وو اا ام لرد هرغاف لي ا|كوزوأز تن جاور حب نانا رند زنك زج إم هلق هش

 - مازدا تس عرومتو ىشم شمالا

 يارد ا لليد ىتبكى كسل ضمنت هدرا ارواو شنب لست مدعي لونج قرط ناب اعاي ىر لش قنا نظل وقمع

 :ةرائكرتك راك ره راع شو راو تاك راك رت را را اور رك رت رش روش تطرق تاك اورشا# اك را ا اك اعط رت ا ضو اك رش رج رت رت[ رت رت رت رق

 7 ب وأ وأ رجإ جو جوت جوت جوت جو جبت بأ جبت جون جوك جج جوك جب جوكجو جيبو يوب جيبو وجو جيوب بيجو جبجبا جيظووب بيجو يجو
 اد ل دش هيي ميا دي يا دي ا دا ا ا ا ا _

 1و تو رت تك تا راو ا تق
 م 3
 اطل ندرك اب لغايسآن يدر وو ندر كل وخشس ت/ء املا ا هرع و
 0 عامك تس فن زهزر شلل امز اروصقم حس ادد ىف دز فاضا اننا تايرو طر انيك هص 1

 ةام م35 تك ت6 تك تك تح تل ت6 346 6 اخ نتخ تع خخ تخ تح تح تح قمح تحج تت نتخ نتي يات فقط 36 قلك تح نخح تح لي تحخح قي لح تك قت تحتي قي قلك ترب نك قب 3 قر قرح قلك قع 3



 وجل نايل ألن
 3 يسم 00 ممم ا ب و جب 1 1 2 0 1 7 26 7 7 7 7” جي 7 7 4 7 7ك ادع يكل

010 06 2 2 2 2 20 2 2 22 2 

 اولا كايعخ لوقت ةصاخ ةيلالاو يالا يش نت ق تتأتلا ءاتئن
 37 قولان زمناجاماق : م 2

 ل0 ابك ليي وعربي قال لضم : ةفاضا ديزاذا منا هلعأ حاوي

 انجالي د 10010 دس 0 !اظفلبأ
 رول رشا مار ناشلا - هس رهيب سب ناد تساوي

 داجبإ لع لدتا غوت لصف قم طايل مدع ديفا
 ل ح ١ اضالاب 5

 ثزو لع كل ذك ديد قدلج 3 لج قفا نإمريوت5 دل ةيمم ندرح كدوصقم
 و 2 ومجمع ا١تورممزا ور قزم فرط

 ِ اما لعّلد ناو وغو طهرو وقف لقت زو لعن ٌكلاَّصيإةدرفم نافاس
 [لض د زنغو لباوزقب لش 4 .

 ” ميارد | ورد نار نارك ل شششإب ثين انهسلنارو دك شن اهني |ريطروؤل بص اضلرت هل

 دك تلاد دو يب يفوت عفش اكس سرك د ذا سلبا نآو تسابق هدرز لكلا ايبج مذ ليا دآ 17 ل 2

 رمويفمل تسي نايلأ» ناربصم ”ورفم يلو تيصختوري شد ثينان ساني ”لرفماوسوروو رش اب فس لرب لدا حو عروض, هينش لين نعل
 تريلاو ةريصتتي شرح تروط تعبك د نابلأو اتيصح_ رنا ل ض حلو نس نابلاو ناةيصختتلاو ديصت شو تسردقترد ل أو ىصتوو

 - ةدابزذلا برنو لق يتنسا, لتنسملاو صلو ردم شل ود لاو ىصخلرد | كى ضجلو وون ىف وزفات رور طر قر دو تس هدأ

 ةرئاثو هرمارد ترث ذاضا تقو ىشورو فلن ب وركذر كبوتر كوول بس ان'تارورغ شكد دجله هدياث للا كدردأ م اوال لح

 5-5 هيون حر شك ايش شجر تسرب اذبل هروح اًضاد اوقزاو رولز

 دالشا لدا رتل لوك نم لود ئأسهسا نوم تبن مدا ضن ذا دا لثة ددب تب لدين ار2وال حولوا حجب لوك كك

 فاض ف ارضمن دول ترجو تس ى ميل اصلا تفاض | بببل رظفل تف اضارد قل و[ تريدست عر انج تار كلذ لة هش

 و تس نقلب تسي ز ماج زج وريفوو 0 يزش كر لت سام لئادريآ [غن مزار جرت اين لري او ىؤنح لامعا ميلا
  ىضرأ | ىف اذا تيس لوم فم ف انف ار ىونح تش اضا
 رنا, دوب هدندد مذا جسور دبي يوابعل كا اريرقنو ًاضرفو ارث ل اهون انجرش اب ققكو اوت فم آو ةوطمض وركب لق هلل

 متن دربك آد او ىدول ناد لرب ىددب د وفم الرش هدو دقايق بصر عس وفا سايل 00

 لا لمقر ملغ زوري نول مان لأ تيدر رققسو ىرُل ل متسمو 2 دوف اس ابيركةةوسأ يني 111 ١ امرشاب نيس «داريكب اي نبع

 تعامرت ل الد كاب رع و بلر لشي[ ربع رود اذ تفل لمف نزور 2 و عاردا» يدشن لاب كزد ملكك سلر ادرفص ل ار حت عرومش راو ١

 دوت ينرخصلو رت ف فل تشل و تندد تثك ب سداد حتر كا روش رخص ب ارورمق ينو تسير وصقم مي عفر قو بكار ندر ذا أ
 انرؤقت لس وزمن ورجر صتت د |رذا لكل د مسا عرومجب ندم ا سعب اسم يلا فام ا جف اضم ا حيران هكينعشلو” حدس ابدت ابن حبب سبب
 امر وجت اب ب وصثض يرش إب عر وفر مث نوم يشن ابل حولا اطوؤفلاوبسور عا بد اءا ل رت ىس الو ىطقل اا ناكرت ى ا 3

 - ءيارداا ًاقاؤْناس ايقلا ىلع امواتنا زاوج حر ذوززشلاو سايقلار بف عل

ّ ِ ٍ : 9 

 0 را رو رو ورب

 0-2 03 هوو رتل تقرت رت ضار رك كو رظأ تك رك رو رت رو رخو ثا -

2 

 ل

 داحا

 اقرت راك راع رتك مرتك رتك تو را رت ا ا و ا را تو رك ا رع تاو م0 تو 5 ا رقاق تك م5 رت ترا

 5 35 ق5 قل

 5 رق م تق هه رق م 5 6

 رس رفا رطاو رع

 < كحنح ١ حم كت < عج ١ اح

 نو ا ا 6 و يو اجو جو جو جو جو جر جو جم جو جو جو جو “جو جوة جوجو جوي جيخوو جيف جي جيجي جيجويوجو جوجو جيجي جيجي جيجي جم جينوو جيفولو نجل جيوب و يجو بوكو جونو جيجي جيبو جيطجوكو 022121-2-115 55505 07 595 2
 تييع 2725 725 7 37 ع 7 32 آي 6 ج ةخ 1 7 32 37 2 2 مج 2 7 3 7: 277 م هر
 0 ا ١



 ملاروهو 2" "نيا رع عمجلا مذ ءلافم لذا ةيجيسياكلا
 َن قدا وهو ركْل نمش لعورمل اهددحاو ءانب .يفريؤسإموشو

 نككداَهلبار روس, لايوا نوملسك ةح ةفم رو واهلبت
 ١ |قازهو نيإسموغ

 هاا مر و يبا 3 3 أماه لأ قس ١

 لا رديف نايب هلئادب لمنع ||نارركي د ضاط منيتع ثنو ار عرار ىنسورفججر قع ا: شيرجج رس ورك هسسك نع عج او نافو لعج

 26 املرد مو ارورجئرو مدر الذب 2 اقضرو لو ر ' راسو لا خو ام روزاب كيو تش

 يشك رخو رخو رق رظاأو و

 للجو ءانب يخت

 87 ب ربت جو جب جب جب

.2 

 رت تك رت 1 53

 ايس: يي:

 ١ 2م

 ومطقموأةةرخ

 رضا راو ول

 هول

 وق

 هعم نا قع ليلك
 رمل نيو هلع لحم

 وك وعادون وضان لثم هدام

 نوفطصم لثم فو
 مم

 وكمال نإ بجيوذ

 2ظ2101111 ]| 7

 نئفصوقنلإاما

 نع ىلا لع
 00 اا اا

 سف رفا رشا رق رطاج رث
0 

 يق رتك م6 ا راق رت رت تك 6 تا قا ا رو مر ا ا او راو تق رتقإ راق رك تورت تو قبو و رت رو تو رت رقي مجركا

 "لاس خب مسعر

 |بارعيا فاشعا نايب نم ورابكي نو
 -اطبدش يشم د كوز رلعتنن يتزر واما مام قتلك لنايب عب تسد

 ارك مق بل اطل | نيمذ لس واعا ىشملا ىف لاق اك ضم محال ترارخال شم انبي لقي لد نم شك«
 دول نووعاوو نوتات ش لص نوعارو نوضاف ل وق لح ١٠١ لاوس الا هراكس لاو لفشل دوب نمتكاسا ءيتلاز حمجا ىلاع مو

 ل جامد الق مي هدركل قن تشاوراوش د ارم سن وب انردواد هرجل هرشل دب ابل [ت رول ايو فرطرد واد ل وثو ببسا

 ةيخ أمن حم هداوربظ اهني ار القت تس بيلثتب إذا نيد انو لعل لوب صتنخمو :لرق حن |ةنريش نعادو نواز: رضأك ناي نيثكاس
 رنشاب ناكر اّساج ليارلانلوقحلا ىوزر يال قعر واذ لسقز ايدين امل مهنا ررقلاو سمو بكور شعرع تيار لا ريب رترو كيج اسود

 زيت ل ادددرب ضمك اينتتإر تشن اد يلب إ شخمب ةرار اليو رفسمبل وق ناو «ل رق عشك لن شئ ذادش |, هدب /لاوقتحا اوو لتر ورص نبل

 -6 تسر ست ملارو تفصأوو ارجوا ءالوقلد ارب ارجد شق ضقتش مرو سا رو نونسل يشم روك لفك يلع سا ورش

 دا" وررفواسراو أب بيو لوقلض نصل راه لوس و زيهم ل شراش اين :نارد هس شرع غر ودوب لقاعر ثار نآو ىدوتو

 نر اكو لكىدنب ب رتل وطعم لا بلس لق امن ناز كلة هك

 كو واو تس !ليضفلماركاردعث لمخ البا بنتو عو ه[ن ومال نابي :لرز هع

 نال يز دعش ن لهض سنجد دشإب هس بويل شكلاط حذ لذا فالخب تس !فرشاورو تدايز خدر تربل يضفت سا لاب
 نل/ربو تسل ص او| ث رس ال تب نادم | لارزر شن س عل او هن اريو نابدث لرش لوم كونوو اولي [ة'اليثوا تشوفو

 دنرزرد تّمف وم حم'ترل امرددنرير تقفاوم دهدرس نايمواؤا تلاعرد لودي 1 ثور تصور روبصو حرمت تس سايق

 مال 4 حيرت اصلا ليمثل انازكع عضو تاروض وكسرت كوروجصت و شوج جرت يرد يضر وص ير وررتفلو

 انو اشاورشش لا نويؤطصءرصا حرن ار قروش عمو ا زودوف قحاللاوا قوش ا ا حرلع طنغارلا قفاولإاو بضالا قلاع هع

 رثووفد ل آنك ودفن ولضف وز ج

 ةرتق تاك رت تك رتك رت رتق تق ترق

 تو رت تك تك رار
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 تس ل ريا يب ب يح
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 يي: هيي يي يي يي ا لا 2 يل ل ا ا 2
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 77 7 7 جم

 ردك جرت جرت جبأ جب جوإ جبن جبن جب جب ”جبأ جب جيت جب جب جب جبة جبناجو يجبر وجب
3 

7 

 007 ا ا ا و وو هو وا وا رووا جوا ااا جوا وواجه وو ورا ا

 7 7 ا ب رو جرا جب جبل جبر جو جوا جبر جبر جبخجبا يجب ج ينوب جب جج

 دانت دا 5 اا ا
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 يب رطاك رطل رطبا تك رطب رجب رك يطل رب
 يي ل ل

 را ا ا و و وراد ربو ريل د اا اا را ول ا ا ا ا ا : . 0 0 9 0 3 , | / 8 . 0 ؛ 0 0 يا الا ا

 توتو رتك تورت راو را تو ا را راك او رت رو رك تو راو رت را رو رو رخو و رت رخو رو رو راو رو رت رو كو راك رو رك

 وبل ف تزلج راب هيلاسه ( لهل ا 2

 نايم ناد نوما وف نونلاد داو دف وكلم هوكي هلدةفص ناكنا
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 بئيز لم نحت نومد اون ليل و ان معجرادش إب ظوفلث ثا تمالسدردر كت مط سري يم اامسا اكن اد ءلوق هل
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 ْ لاعتنالا» لاول ةينايقةريف نمو عاملا بت ركت ةطوبض مريغدبلا الثا

 ال مبرول

 لمعلم اًملطماأل وتملك ملا ا لاعفتسالاو
 : نائب ف نرلرغت نأ اذا ال
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 : ميرو سيو فلو رنكم بل ةرازقا تك هاكر دي اردن هداك اهنا ءاميقف كل اوس دوب رباووا قرف او هدذاي سلب سب ةرشعلا ف ا ليل رق لس

 2 بارت سر امقفو تاوغ ماكو درب نينامذ تتفف ومو يدنا هدذإي تاخنقافنايوالث او تس تدنكى ترمب اروو ووش لومشموا لوقري ام

 1 حف ايتو اب لس كرب اهبل بف لى بضابتمإو قفتم ميار وززهب تشاو ت لق ىيدلمدورنف عير الد ل اننفت نر دلادعس انالوم

 8| ليتم ىف ا ذكرنا هدركع يت تان أذا داي ف الغر در أتسرثكل عش (قفوارعو لياكت فلو تسن تيان رك كابو هز نط

 ماك نك قلك قي قل نك قط نبك نك نك نبك نبك نك رت يك يك نك نك لك تك نك تك تو نك رت رو و رقي تو رك تك قلك رت رتب رق قلك تك ىب
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 ءاالصقو لوط مناي ىو و بنل نوار داصو ريفا هاوتدش اب در ذل م اقرت نحاش دع ثرملا ل لقول

 اانا لك اف ىابشلاو ناءدلا ريفي الاد لعجلا نع ناف شردحل لكك ررسمل !لداذا سا رطوتن دام

 ظفل ود نايتبس ضن آو ىخ دز فلرد ]فل هد لدول بس نم حر لطص ادور, رياك امن تشكت فلرد نات | عارتم َقَتَسل هلت ىلع

 وثورترد مارت ' قر دايددبار يب بلع انجلش اون نوت ديو رشا خصر [بضذ |نتشب رص لسا شاي وو دم بيتو فورعرو

 او اا اداماه لي زاو تيب آد قبر قت وح سمعت ترد

 دول ايا يشيياردا» فيلصتلا لة تفعل ةرؤ لا قجضرجلا لدا يغ مدين الر نو لرب شى شل تدخل
 قدمت ادري برم سنك رولرب وش لري م اكن لرد ا اني تسرب اعتناشا كددب نونو ربما ابكر و رمز :ماهق نسج ار ل ون :نل

 . نكلاببع | نيش

 لباس شعب | هاي بليس ب حاصل وق قبطبورطابانددو ىسر وديسو زن هع

 ما1لابقسالاو أل احمل اوا ىنماملا جمر اكراوسرنم تشل | دع
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 ْ الة عدارصلا ]ويح دقن وج ةلدادرعتيذت رراؤ ئيجعا وخغايدعتم تاك نا ْ

 : اوحلعادلا لايف ذأضاز وجو ني برضا َربعالو ا رمع ٌبوؤ رز نكي لاقي
 : رس ارقام وف اا اا !!”ررصلرب لوغطم مرقس ؟ردصنر لعافلا [يم

 : ناك ناًماوَني زارع بوم ثهركوغ .ب لوععلا ىلاوا 5 وين برذ تشرك |
 لنصف ث رف بوصنمو مار بعاّيرِض تيران ضال ةلوهاوعنم
 2-0 "تخص د ثؤرىلا فاعل خلان م لعلي ليم ٌقتشَم دم مس لعالا مسا

 ص عراضلا قص لحام نم دووعان» اضعف زد لعوب نالثلا نم
 : لخف نورك و انى عم حارطص ارو وزد اك حب تغار ىريتمكت تسارو لبست سد ايري وكنا لوول

 3 رشا مودم ىدتنم و ريكو لزق ممل ناوعضميلل اهي لم افناووتزو اهني لعن لير جف ءطس اور ب لوعف مش ايو وخلل اذن

 مدؤلو يارب لكان /لمف لك قي تفك اضهتصمرك نيش اخد وصوم عت فصول وت لضرب عاهدصمو لوس د لعن حا دان ١

 : قلرطورشإ انوا لعشر ارنط اين موزل فضول لع انما ةريصمخ اصلا لبان لع انرنلعث ندوب مزال قدم حر لطض اررو نروم مزال ى تحب تنخلرو

 ا رخو راك تك تشو رو راو رك رتاج رو رخو تار رت رخو رك رت رو را

 رار رورو رشا رت تورت رت رت تو رت تورش تطورت تو رشداب ول

 ا 0 يا

 : ثلا ا ديار" له فؤل لع ار خأرد صدد ليش إب نر حم ى هاء لعفلا »تدمر ميلحت مج دج تروا للي 1 آر” مالنا ع ريصمتخإت
 7 فرعضلر ارت فرك هام ز الز ارك ىنا ضب ادرك بز اون زب قحيريز مكلتتسسمل الرو ث_ ري زاراى حمر بز ب بط لسان ىدعتم

 ل اتروتاول ياعم اوفا ركاز هنا ف نيا ناواي وكرر يكد ىنحمب ار عري بع لش سسوس قل ار لي ادناه رش ىدعتس هزمعب هاو ندع
 ا هلص/حسدعف لوخت قي يقعد ررصمل وجت ومو ف يدهش فزتؤ واسم زي تي ض اررقكل مم اكتر سم لاير هز وكمالد لق هلع
 : _ لبا مول لاك اركارورد كارين ي امن ىف لحرخا”ض صد اي ف ]نرد ركرش مرقم لوصول صل وجو تس
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 ْ: يزن ونس المير ش ماك ارد ركل مجبل دل نمير كلهن تقورووإلديزح بم اكل اءزرول شبر جات ساد كس نما

 قلالرر هدا ةك هورشاب ءق و كتف ل ازجو تستبم ُ كرز لوين ايدك زرت ندي قح ل يدوب تدب دات اني لعق ماي

 درت قضوا اب تسي حروب تانكي قزلو نا اردو ه رش شراع ل تسالي نسل ىو توم شرم لبو ُضْناهو

 تح ثوب هان لربك ايبداهضد نك تلالد ثامر لعاقمكا /دنيوكل إو لاوسش هرحلا نحل روك 9" يارداالتس تاو ثددمورفتن
 هاندا تسال اقنسساايلاحبططورشنو المت كاريز مير قواقع ب لينك ثدرعرءتلالو تمطر جبل تاخد باج تسد نضوج
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 ' ةفاضالا تبجو ىضاملا ىفعمبناكن أذ ٌنيز ةئ اتاروخنذنلا نرحوا َثيز#م اذاوخن أ
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 رمال اب افرع ناك ذا امام نك اذاده سم د دبع براسي زوخن يدم ا

 لصف سصاوا لغو ّنالا ٍاورَمَعْدولابراِصلا د يْز وحن ةئمزالا عبق اىوّنِسَ '
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 عر افلا لب كدت رز حم ضايياذا قوادد حف ايد لاو لوتدي ىلع اف كازو ري جسام لأريززر ورش تسرك با رخل لبق يرسل ءل ق عل

 ن"ناوخونزنل اصح او ندرك وكم دإب زو نتبعب ايس ازا نهنكو بسم ن نزين نبع حفل لحم ذ ردو نايدان ناش هاون تشك ادب او كورك ديلا

 ] ال تسيل انج نش ناد شرات قا هاو ب سا لمى حب نراشازا روت لس ل وف نو سو

 شروع اديب ثلاثل نمد نيام حار ودرب لور هذين م تبا وفادقف مع راضم غصت ا كيددو كل سود تتم لس قل
 0 ريو د دراو لاكش انت يناكع ل بحب اب رض | يبق اوخل اهقتسساو لاح حلو ل اهلا تحج« وق لش ان ووو لاعب لضرتايل لضاؤس

 يالدال تس لام تناكمولم نمل ت/ونا ىحماب سرد جا طساب كريز يصل ماما
 ءاطدشابنفل امد اءز داك ياب لب تس رراشتبباشمد ا لك اريز علل

 ىف اردن ذاين_ ل شذا كيلوت ار كارير ملوصوم ماب ىا ماللاب ل قهل الارق اوال ايلا نحمطر شب ل عاف عسا لامئ ىاانن ل رق هش

 5 مى اطلو دمام لع اف مك خص سوس لضخ رمال لود ناش تشاد تشن تدب ت سا لمن تقييد لع ف مساكات هك

 ورم لرش نراغضاب لوعضنيلمر/ليضفلاو شم ترذصو لعاذ م اريق يذاع ١. تشرك اذ كساروردصمن لضخ ذل نورد : هرياذ هش

 د ريارواإل حز لش اينممومعم عرر اضم فم جرا هس ناردا" دفعا
 تيل ترك تك مخ لح قرح نك تح يك خ تك 3 3 7 15 لك تك نك لك لح قرح تح قر قرخ قر _ ئيقج 0 ثق ترين 5 قم قلمك تمحي خخخ 3ك قب يق قرح رك .
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 ب آج سس 2 غطا 2 9 .. ل ياله

 7 1 جرو قطو لومي دقتاا ب ا نزوىلع نالثلا دري
 |ايلاع (مةفيطق ورب بابزا تداضأ

 ْ اوال لوف للفلك يضتم هز ليكرخالالقأم لاف
 0 م هر دفنها | زا مس نخيل

 0 نيفادا لا ةمالغَتبؤضم نيزوحن : لعازلا سف

 و تشل وسب لنا لعل نيل هذال لي شم مس مسا لربشملا
 داب قت كدعتسن اللا لوم لغاز مساز ١!كتسارارحا 'اعاوأا فرد

 ٍ و ٍمَصو محك امسلاب ترهل مناد لوحقلاو لعاذلا مها فيص من الخ ىلعأ دف

 - لبنه شم ذارتحا حرنرتو لتقل شن الامرشنإب كا وشم نزور نيو [ن ذو لك لزق هملس
 ارو الثاء وزنووث مواز واو لان سايتلا فر كساب نيرو لوم عرداشم ةفيسإ ل مش نزور دمج لال [لوعشمابعا ساي ابق لوحشم لت لس

 - ل ارواارو وش أو اعمارو او لعل يَ أر كد دنر اوم رس تب

 ما«لاققلا باننا نزح مهوتنو بود ذو ماس وجيري لو عفش لع ان نز ورب سكك ايز اان ىئاخ لال بقا عفن رق حلم

 نانيسيب و لكولا ندد رئذ يءادقمالكر د لابقتس او لاوطرش ل وعغش| لك ارا /ح شاد دياب لعانلا كا ىف ةنوازملا طئاشلاب لوق هلل

 وغلا يام ير شيياردا الدنا هتخاسطورش لع نعاس نرخ اوا

 دنياي لفن يك طي فس سون ادرك سس مالا دمتم ل نس[ مزن كو لقمم امش اب ةلاصالاب هاوتمزال اا مزز لضنورم لق هش
 د أرد الوريد مر ميتردديسو بز لن اس ريش تر ؤصو زاو

 رد تسقنو| قخو :رشايرب ف مرو اتلبوعتا تايلر لب كرين وتر راع شرشاب سب اتفضل او جاوا ت و | معمم ل رركلا

 و راس ارباب ث ودع مدعريدلتي ا نرثك  تلالد ث درع قرر شم تصل 86 الكس اضد كلي دش ىلع | ىض توب تن بس تفص_ترلالو

 لرتشم رد قربدا تاالد ت تقيقترو رزمزا حب برشا, نمزا ضروريا تمس ماعدوإ حب جام حلو بسك تينت منك تلا الد مادو
 ل لما بست وبنو حت سم اهل و اب دكيئاز تلالدزاو ال لبنم | ىف از تس سكن اصتا آو تست بت ثورع كدر نايتس
 ١ تسال الطو تسن حاجيتد لن سز حج قاطو اروا تسترد اغلا حل تسال اصخت جم جن اضم اضرب لياتساد]م تربى عمب و
 2 قلل أرز هش راع لاهتسازار كت لس يضر اع تدبر ناب ثودع ب حمو لصإ ار ارتع اددرس ليام كريز شرب از قداص 2 حفصنلل ردا

 : - نرلادبع مرش اخدت دمروكث ريذلور لالخ و مك بلرتداريإ رق ضمد هريدركي لطسول ندوب اكتر درةلاسكدن وار لن

 : ودنا مدرع ل يارثرل ليل لمافم ذو شافو زو اركتفلو هدوت فل م ٌكلا نباو تس اتسع ادرك رزرصت لي او آف الع لب دار فس

 ٍ بدا يداي 7 ”رتدرا د لبثابب قلعت امص ندب أر اراف طخ اسودعو ا + ل و اقيرص نعش ددد ار رس اتساوب ريد ورلار ىمضيز نب ريش

 : و فكل ريوس حبر ولا باس ن نونا لئأوو سفر ب نع ض رحل سال منو تساربش: ؤصق اوئالاب طح اشيك غلو ةاس_ هرزار وو نممايدايغ ١

 م _ ليثم من تما شم روم ّقافلالاب ين و رريؤشم

 تمعن ل وعقول خا حسا فيتم 5 هت مهم تؤ خصل دا لاؤازجخيجو نم ىلا رض رض وبر ضو 1فنرتئ اهنا لق شس |:
 - ازد |ل سايق هنأ هنو تس امس تفضخيصلابز

 الشب شلت منازل نك لن لوو لس اناحا انا تياديقلو يرش عاف كاك كانأ يس 6 اه ريت لال دريفز م نم د هع :

 يو تو مت تو م و او ا اا رت تو ا را او و رو او تاو تا تو تاو و رت راو رق تاو رخو تا راو قو تو رت رت را رو را رو رتويت رت رو رو رورو رو رتب رو رت راو رو رت رقأبلا

0-0 

 كرت شو شط تاك رشوش رت رت رت تو رت او رتاورل



 ٌ او: ا 1

 و
 ظظ200ا001011111ا1ا ]زا ] ]ز] ]ز]ز]ز ز] ] ] ز]ز] ز ] ] *] ز]ز]ز] ]| ]ز]ز]!]ز]

 نالوشع نا هلام روكا تسال طرشي لطم اهاوف لدم لعت ىشهد نب رظ
 امرها غصلا ا لع اقلام

 اماما فاما نم يحد قكلوممو أدع درجشوا مللي ةفضلا

 1ك تك رتب تك تك تك رخل تك تكررت رت راج رو رو رج ا

111111111111126 2 

 «ساوورفثل ال“ ١ هعسلا ندعاو و نم

 ورفعت نام كر ننكؤم 1 عوفرناثاكْذُم يل رم
 00 ١١ مفاضالا ىلع ١ تلعائلا ىلع - معا يف 1

 نسل وحول نسحلاَّكِ لك جواد هجن سحلاوريت ف ءاجوغ هل

 ننايبإا ةسيخ لعق دو نسحو جوا شكو جنس جد

 قطف ناكنا عيت قاوبلاو هنيجو نشحيو قلت نهج نسحلاو جو نسحلا

 تشابك ئانزب قلعت شاين لاذ درع ليت رن  تلالد ثور جر لاريز لابقتساو لابن ازتقا اونو اديك اطرشب «ل رقه":
 ِ + تسي لرش لكما مدع ببسل م« لوس داغا 0

 ا دز ماب لكل وتنو نينو زور اب بوصنم ا[ ترم عروفرمإإ ف اضم لازم اللب ضعت ننس لاند رخل ارجوا لن لق هلع

 الرشد عروب نإ ت سال امرجو مسن اهب بق اض او مالزا درج لويد نوط ليك“ درا دب ارجمجا بصل

 ملقا اياد السدرنرشد مار اداكحا بارع اين مالب فعمل وحدو اكس ب ارباب فاصم ل ومعش مالدادرت فص لاس آم يجو نسرلوق هلع هلع

 ناضل هن اضمن ل تبي تفاضاو مال ذ ادرج ورجل ومسإب ماب نم تفص ىندلل دا ئرانتنا وأخ يم زم رق هلع اطبرشربارخدوزجسدنل

 ابدشاب سون ف ذكبا ان فيفا اذ تس بولطيظفل تفانازا كثيف سده بس دور ن اضم ل ومسار مالت عمر وص دل لاو ميلا

 :يارواشوتم ار شن تف انهي ا كلام شووريلا ف اضمن مت زباب ف اضم ا تو ينل زن طوقسب

 نياركربا تتسم عزانممةاشنإاب با وزن تس ن الثا ف اضم وغض أيد تناض اذ مال نا ورجمت فسرد نا عر ستين فلل قش
 : 0 ا ل انور تدر وخر ير قاس زو تاتا نقلا لا يشل ةفاضا با

 5 00 ك- ]ب تناضادلليا نابقتسا رود دنراد ما عقر ترورضرد رص تيد دبس بدي منال

 ب جب جوبر جب جي جب 77ج 7و 776727777777777 777 20 777 77777777

 وس وج هوس و وس يور و و ينور ا ىو

 رج ا ج7 7 جب جو جب جي جب جو جب جو

 ٠ يوت . وتس مدعو .

 تورك و يبورتك تو تكرتك مكهرتك رت تورت تارت نارتو رتو تورت تورت رتوش تكورتكرتكرترت ضكورتك تف تكرتك وتقف رت رت راق تارت ضو رت رت راو وادب و رت رو رت رت تاو راك تو رت رو رت رت رك رك رت رك

 الإ تس تنس | نرضى وج ١ 1/0 زف وربما تزففعل ان ىعن قا لسن دع كسا تضو اب ام ليا ليد تي ام قضم ول كم ةفاضال ادنك ا

 ٍ ماالدلا رش ازما زق ين يرو نين نزع عل كماف- تيطختنب مق نور يفرك د 20 ا

 م نيس ووارتو لوم بجو نش اووارجن لوم بسن صولا كار شاب مق تدف لو ادا لوم هازتدشاب تفسدد هارثدارماوريمظ لق هلل ١

 5 زرئازوا لعث ترشر شم تؤض لكك ادب نع دان لوم حرب مجد نسو بجو نس او مقود رو لاو لوم جو نت اهو نشد امجد ا

 : رنا ف يودؤيورعدش تداغ لانا كوري ماقاذا دع اواو لذ زنك ب ضنا لوغشمر بشير ش بتفصيل ل ١

 ٍ - طر ورجتو بوصنش عروق م وم سذلا شلل هللا برط ند ةلصاو ىرد ادم اني ردو تيلوغمب بكسر اب زرحرد نص ١

 2 ام لوشوملا ىوسدايشملا نست لع ص نت اقضنالاو عرانتمااو عقلاو سحلاو ينحر اتعاب سما ةؤصلا لاسم ىحلل ١

 ا رمال سارو اد اقلفد تا ان منال قا دتلا لك حسم نيا نيال لوتشملاو لعاذناىك"اد هس 0 4



 ١ ل يد 1

 ا و يا بوم ع ١

 تع نم تبل ومي ابرهانا| شو ناريمض ينو نسحو دِجاو
 ةدايز مج نصرلا جاني اب نفت ١ ! م . ا يمضلاوبو ميلا حاملا (مدحل

 | «لعافلاىلاةفصلا حاب 0 ةفاضالاب ر |مرجو نست

 1 ةدايزب نومولا لعل دي لون نم نتشم د من ضنتلم« لص دهب ةيجو نسح

 هةر رت تاو راق رت مفروده موووورتو تاق ترورتورت وة رورو رتورتورتورتورتورتو تو تورتة تك رت تو رتكج رت تو تاو رتأ راو راك رو رو رو

 5 نوحي تيغالو نولب سيلع_نلا دربملقالثلا نما قيال! تعم ةاكربع لع

 : قوس كنس بيايداويو نوط سان نان ناك ن أذ سانلالضفا

 اومنم للا كة ددصم دب نياك نش وعام لع ٌلييلد

 | توليد اةُساقاجََع وح ماو قرم ىوقاو| ارتست > دك
 | ناو لعووصقم نا راب

 ١٠ لومج/ب بصب بجو نحن اورو صر و ةووعبد لاو لوم حس دو تفصرو لس ناريميف ناكناءلرق هل

 . اب لوم فرج ماد جو نقلا ترحيل دلال شاب تريد نيد هك نا يول هل

 | يشي رردصا لسن اب لوحقسو لع اذ لس اردلا, ليضفنا رش درب عل ل انريلع حنو يس مان وكت فكن و نوصل ال كل ديل ءل وق هلل

 0 دامدمق تشر من اسر ورك تءايزذاد]م وري ل قد. زب وا لرقذاو رش جدال او تاكصد نان تس اهساودنام لاش
 ولا ياه يرش ياندا اركي دم ارد للي تسد ]م اهنين ارد قت ريع لاكو تدايذ كأي رشرب اخس دارنا لما

 -رياردااب يمتاو ضيب | وروسالضرش اي شم مرؤصري ع س بيك نولذا خضار كامز هد

 لينغا تس ز اش ب وعزا نتشم ماو سالفا سا درج يع ىل الثا قتشمر ناش لعن« زرق هش

 - طمس وتط |ب ميلا تأ زاريان نرش فاي تبت يزص | معو ديلا تأ كش ةئفإي ببسإ هيع

 ة|اب حنو نو رعاو لاجل لك افل درفت مزإب الاد هص اال ىو حر شه ترطصباار ف اضدر ل وخل حي حولا

 -!متسارشاورج ا ووربب لصار نا. لا ررشوريضو هدم اان ةرلا سيكل او وجمل ا لف لوعفم اب ريشتلا لع هس

 دانيا قل اب بويز ارلياد لباو تعم 4

 اق موت تو رت رت تك رت رت رت رك رق رهو رق

 فقررت تو تك تك رت و تو مك تا و رتو رت رق رت ركل

 : . نيرون وصولا زي فاهؤف ترجو اتبع تمو ةفصلا ىف ريدالذ اها وتتم اهب
ُ 
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 1 جب با جب جر جبن جوا جو جب جب جب جب جب جيلا

 هب
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 0 ١١ تبروزعضرد ازاى ا ارب .ءليتمالا نم

 لضلا ليز وغنمذالّصفالا ليز 2 الاي نؤحمو وقل لضفا نكد ضمت قا
 ""انيياقلط دافترلا فسشا نمالع ةدايزلا هانعميذ

 ل ضفاليزو + نوصول ليضفتملا مسا ةقباطم ودرفالا لوالا زوو دوعن م"
 م 5 م + عير هيت ضو صال ٠ نو نمل ليضفما

 - نتا باتيستا تير تالت تزهر

 0 اركيزوحت ةقباطلا بجي
 نوصوملل «١

 اك رتط ماج رتاج ضاو رطط رشا رق رطلاب قرشا شاق رق رق رق رمق قو رق جاو رتل راج رت او رطاج رطب رج الج ردو ريطلو ررطاو ولا

 تاششيلاو كوب نلاو ع نالنملاوناديزلاو دلدهو ليزوحناَنباكَس اد رم 30 بجي
 ٠ نك اءايا ثتوصولاذ ”0

 ديآم زال ماب تلاووشودرلا اهبوورسز ارك انو دول لاف شا ناصقلو تد 2101 اناروار/كت سار ب رم لضفللا 0 لع ئللزوت ينس

 لوتغيو يئازارش اب ىرتكا لع اقرورؤل اههزيفو دش | مزال لعفا ليضفتلو نلالاجشنا ْل اليضفل ورب لاف ارك دوش وزاد ع تلوعغمراو

 ياردو طموتمااب لوعفمتببسلبب تسر ثكا ل نزين دددإ

 الا 200 اني خس ب ولن ذاك وتو ذا كسب ليضفت عفا لتس ارت ادد ارحوا دلل اعز عتسا لرت هل

 رشاب رس مارد مك مالإ ووش رول برم ب الثلعرضفمر سرق اضاو نم ابد يب تس يل يضفلل_اروا حطو لي اولا ماع - ردو

 دوب ر اوت لعل ضفمل زم انر اب لم وجو ذا درك ذ لافراد شر وكل ًارلع ءازخاظفل قاس ل مشإ يحبو شين اب تراثا مالذا كار
 ملعر ضفم فزع روش قاد اور انرشإب ولعلك ضف ليو رشي اون مهوفم سرس ووصقما | حطوا لير وصنف ب

 سبك ىاربكا |تس ل سبك زاو انام اما تن ايو خس باجر ووش سفك لس ا ارئاج تس امرشا

 لتسرب جرت - لخا تدين امد نما +:(لوطاو زركلا همت اهو اب دب اذل قت ءاوسلا له سسذلا ناش ل اكرم قدزرف لرتد ىل
 2 قل تس اهنا كد 2 كاينوتسز ارثزارووزوالرشسل |هظوتسريكق حل داو ا كسا, تا ريرعتو ورك ثب ارنا[ قس تشاد, رش

 رصعش دس 2 رز لو را وسور دددركر وكر كس لد ابل تسد او تاير شط ل يا اني و مسه وتو لد ارصد ود

 ١ يحب طاب تسي ييطفت نزع يور تمر انب لب هرطن حجج ف مالو فلا الاكل ةزحلا هاو + يصتترإنا رنكالاب ثسلو
 تربزيلث رس تجب نش مالو تس خباو دب اني خاذلارخز 7 ااممهسذ + ندري اول تدور شوك نما لت مث تنسوا اريل تس
 تسول زين مب تفاش او مال درب لفل يعتسا دكار ادب هرب اذ ليل اوىطرل | ىف ازا امووش وداد بارت نب املس ا "الارز

 رت م عي | لبو تس قاوعو | ووو ىايقد ومازن لاو وشا بث” تفصو لماذ ماب نوذوشابر درج يظفل و حشذ الت قد لياد
 و ا ا ا ممجزت سلوا ررفص ىلا الو اوزرذس امثال الديزل م
 لاب لع وب اووي تار تسا لسكن ئز اوربلا ءدشإب 5

 دلع ااا يكن ناب (,سرد يلع ضف مرا ورو لعن اي تب اشمتدمجب ار فارد ليضفتل مك هقلاطشودارفازا ل رق تس

 - ل سوس رم عم ليف ام شو |

 مو كرشطورتاك مكهرتو تو رترش را ا تا ارا شاور مور اك تاو را راك رت عرش رتوش اع رت را رق رت راك رقع اأو تاو را ورشا

 9 ع رتب يب

 ضخ: 0 ال ااا مت برر رح ابل ليل با ا ل اا اا ااا اا ل تش ا

 اد رطل ممدج رجال ماي رشا

 طك هوو لامار لقطاع يق لوشا اج نو 5

 7 ا جا ون جب وا جو جو 2م 7م جم جو جوت جوا جب جبن جو جب جو جرا جو جوجو جي جو جو جو جو جوا جوت جون 7و جول 76 ج7 7 7 76 7677767

 9 72 7 7 د ب

 7 د 7 جو جب جب جب جب جو 7 7

 251 ا ا »و ورم رو سيرو سيو تسير وو را ا ب يسير
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 يو يو ووو ووو جوت وواجب بجو جب بج ججم 20مم

 لوول تؤ لم ليان ف رضي هجدال لدرس سلفا
 © س

 . نع نم لعل هنيع د َنَسْحَعَز تير اروح ق لثم ال الصارهظلاُ

 رتل

 وج رطل رخو مط ملك

 د و

 و
 مج

. 

 ا. د.لجفلاق ناني ملا ناب د نتختر لاف لكل ناني ضل رخو رخك رخو مجاور
 ا

 عنو ْ
 3 انءانشسالا "اسس ى 1

 /  اناوذ قعد لمن وهو ىلا لدالا هماوغراضمد ضان اشرد ( مداسقاد فرحت قبس 1

 1 را , ساب ضع لل © ار العضعب 2 ف م 1

 | يشكل دال: كرش عرفتو م كن كيولان 00
 1 ايرهتوا بطلا اج 2 د

 .افاثلو ادري هم ل بيشو ادام كرقلا عوفرلارمغلا عم
 ,باوعر لم ابيت وعلا ا" ءانبلاف لصرلاوب ىلا :

 ١ كوفلي اند ؛دعمجا ميل كتم بسطخ اوم لسا ظرد نينه هش لماعرمنعمرارد ليضفنسا ندير هشملا لذ ىف لضم دع ويح ْ

 - لين درب اوت ل زين فل و عاد الا, كئم كاان لمزيد يطخ
 تذصو لوعفممكاو ل فمك درل انج لأب اشمب تبب اشم برنار لكل ماتم اشمب اب تافصكاريذارص |مىلظم ا ىف لج نو رلرق ول

 | محلب تفلاخئدش اي ىف صو ميش شاب نيلي تس لص ارارتط اب لوجو تسل حت تذل اخضدرد تد !ن حت رجل يضفلا هاو فيرد

 ِر / ادرس اريز م ظتمل ع افرر سنجر: فس ابكر نكي يع رمي رشنإر نم تار ل وخيم تفل ال يا ببسل درادلوعفض لح

 تاغ |اسرش ا لعن عبر روث سرك يد و وس نفي هدر يئاح صررنم اكس طلارشسممو اكس ردن رق تالومم

 كترؤص قبو و ر وش عت او برص تاب ظفلرارتع ! تفصل يضفت البكرة ىو ًارجلوق لشي لال هلع

 | . تفصتقيقتردو تسااأ» الور تفاقم كرو لانزد نار انحرشإ. وا قلعس

 1 2| مل انجرش الكل ضف رش يف ابرج ل مقر وركن هل ظ زبور شباب لضفمو ريس يك :ازج لد كي ءارظزب قلعتمر آو ثساازهر نيس سلك

 م 0 ا

 | .سرياف خل كروت لعضو حمو دو/لاز يتفنن لوركا يزدول قنص يضفتاسا لاو قف مرد لسن دلل انجل ررع ل ضف و رايتطاب و

 0 مس دول لكل ضفمي رم مهرس جا رش عذ ايديز مولر ارُشاب لضفشو | مبرد درسا ةسدرم 0 لام ونعم ص ى

 -ا!ريلكل ضخ لبر يو شددوإ م ارث لضفم يز

 هدرو أل اوت ىف رورجيريمن ثور ورييز نبع نمل كك ارديع ىف نتا لير تسأراب لشن ترراعب رشم سا لني ناو شك لق

 - يارد سركذ ندري ليضفتا مر عر مرَقتت تن لمملا هيف نحارب نيتك را هيروين

  ميايد | ىف ارو تش عرراضشْش اب عراضتن درج | كضالاردرلارإخا ابتسما لي تساشنااب لمفرلاو اهدنا

 لبا م ضان ىف او تس رداضم نيرف د ادركت قو لو ارك شوب اوفس ضقس ترف تملق ناو مشل 0 لب ةليرقالب ىا نان لكل دلت تشل

 - الدش ريتال رف لش بوش !ركيز هدع ةياغا ارا فم ل سابئالانيي المنع نالوا ني“ العاف هع

 7 اجو جو و جو اجي جو جو جي جوجو جو جوجو جوخجب جويخجو جوطوجوب بونجو جوجو جونو و بينجوتجب

 7 ا لل ل

 رضتدا و شدأب شدت وادا ريدا وادا ريدا وشاب ريادكي رشدي دأب راب ردا وشد اداب داب وشباب وداي رش وشاب ردي تأوي دو وأي وجا رشدأب وداي وطاب راد وشو رعب مت 2 هن ريال _تث-

 هرتطورتك تكور رتط رت رش رش رش رت لأ: ا رش جر تارا

 تك رتو تكرب
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 7 د جو جي جوجو جب جو جب جب جب جو جونج

 ا

 مي رج جي تجب تجب
 يل 0 01 7152757 7

 مت و رت كو و راك را تك رت او رت تو رت راك رت رخو م52



 9 رم رطل رخو رخو رخو رطب قو رخو رخو راك رو رش اف

 يرتوي مرتع تيت رت كرت راك رتشك راك رك تورش راك راك را را را رو اا رش رت ركع رت رو راو رت رت كرت اكو رت رق راو رت رج رق يرق

 2 ا
 ١ لقبك قط قرح قبظ قب ١ تاك قبح قبح قيك قيظ قلك قلك قه ت6 ت6 تل تي ت0 تل تي تق تك قط ترك قرط تك

52 
 1 ممم موتو تا و م و تت تت ب ملفي رك مولي ساو اطلب ماديا لاب 8 : ب رولا رك رت ترك بك تب

 ها 0 ا لا

 7 تن ووو يو ن5 وب ب ارو ارو رو ووو وو ووو بو وو وو جو ارو وو جب جيو 5 تتسلل

 ٍ او تاودلا قانا فامف هلا تننأض ورح دعبل يَ لكك ذوهدعاهلا
 ار اا

 .اهلداق لسكأتلا مال لوخد قو مرحتسمو براضكم رختسوب ررصيوخ : تانكشلا
 3 0 امر 0

 يشد نال دحاد دس ىف امهم واس ىف ”ماقلا ديدن لوقنامكمقيلا يرن لوقتا

 نانا رإضم قوص سس تالنلو لعافلا مساك لايقتسالا»ل ال سكر تشم هاذ
 ا" ةروكزملا تبانتملا لحال يا

 0 ري سس يف

 الداب مالو برضي وسو بوضسيبو لابتسالا !دهصت لود

 ىو“ 6 س9 ٠

 ل نيون عابر . حش ةعراشملا توحد بويل وك

 2 ماليا اب راع ”اكتسإا# | تبباشمب راض م فيلرعلو ياردا|مدش مقسما اني تسفاما لت عراضم عرراضملالوت هل

 حير ودرسايوكر دفسوكو و كوتش نايل قفلاب عررطز |[ترس ق تشيلو تس تننب شمت فلرو تاكناضم حم تسدشدبب مم سب بن

 _ ىصرلا ف اذكا )برن ريشور شردت اي زو تكن انيك اد شاب ساد عرراضمل

 .رتاس و لاقتساىز را تس ل اعو | قبقتى حبى تفكى طلو ترسو| قت حورس لايق او ل امش ه/لاحلانيئ كيش لق هل

 تا قي حر تفكمضحلا و رون لعتسمو مشعل يرق كددب لايّقتساردو ردك لوم ل عري ٠ رك دول ثا فر ادرج هاكر 0 د انضضلار ارز تس

 نايم ل مللي تسبدنو توم دءامزن ل اعركموتفك ا ىكصدن درك خا لامر واخ نع بسلا و لام اخس لاع آاب اذ انو تس لاوصتسا|

 كك 7 نأ ندرك تس تي از لآل تل باو نال اوان دول ارزرد مكث سفن لة اوسم ادن لاعو نس لصفر مازود

  ىظ |طهدول ئاءذود نايم ل عشقا رشم ا رج ع يات هلا سول

 مسار ناب مص موكردو بدادض ساب رضي اب ترس اج لما قرمس لنور ت فص ردمار دو لابقتنسالاد لاما نم لق هلع هلع

 - مارد يودع زن لش مس اردو هدركلابقتسا ار ص امن وسو نيس عرر اضم سنك و وس امنرنبجت الإ سجس اذ محل سن

 قوسلو كر ري رول 1 اعورّش ىف ب نفوس اب تائانمت بكب ت قاس لاغ كار ض اغا نراضم لعن ملزما تلاوس لالا هلوق هن

 دي ادرس ل اعوريكاتت كسار (الح اوج تسل اه يفتي ارركش لعل در 0“ ا اح حررخا نوساو ةدير ةرشطع

 - ريادد اب ط قف تنس ريلا“ كسار لك ؤزشزذو

 تطرب يذاكر | ىلا ئرد د اضم ف ندوب حرتفلصو ى اذم لراس عرونو در لص ارابتعاب لارض اهل ارلاز معن قوش

 ثدرممزارلا اررلا از رندركلش ِ انوسودوارب ارش ارض قنر خس ازيا دس لف "ا | انرورش لوا لس لرثةساب ليت سل صارو

 سي هاكسدنسد قوس ازابو تريب مت نذل نوعلار وسمك ثا عرراضم داب ساس عرراضم فساد نراو قزبقتو ورسكش نس تكرر اضم
 ورئا ل دو تضع ريت لصار ىو ليو عفو لافي لشننووض ليا يف ريفر مى بدئ د ادم ل أ ىكإي ارد لحد دي اريد ىابوا

 _ىضر | مر ا افلم كرد ل اًصدن |هرشوو اب لس ايف الصرب ترسو دس لردم/كت لس | ابر حيتسي ناطساو 52 قارا نيت

 د اراضم.ل وا ىف هت زب ىنتاه|ريهي قنا حلل هياردابب از ىو ىف" يضجو اورشاب لسارابج احداث قرت اهعرد نشل همع

 -اامدشاب تبب اشم لأو تس قتسركر امم ا.لاريز ىدع 1 عرراضم ل خل وارد ف درت ادن دم عبي فاو فمر خرب عع

 ع
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 يب رايك بك راب ودب ردك جيب وبك يبي يديك ريك جب جيا جب جيك جيك جابك 5 سس 1 حسم

 اي رو رو راو رخو

 نا ةورغاامثاَ خس بعيد َلعأ : ا ل باعك
 ١كاالْصااع

 ك1 تسال هنالا الا لصاو تفرع امافركسألا تك 3 .اشلىا قِعاضلُت نبا لعل |
 ٍ 0 0 ا

 : مزج تصنو مفر عال“ 5 ارع داكن ول مم جنولالو نيك نو نولمب لضيملاذأ ذا

 ٍ واتح لعضلا بادعانانصا ف لصف تفل بصيت كرضرووحن ١
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 ا م رخف رخو طلو رق رخو لاو را رو رخو رو رخو رج رج طف رخو رجا خفي رت رخو جاجا ما رخل

 هه
 عر

 ع 1 اغلا تيد وكتاب رفزجلاو زفات صنلا» ةمنلاب ممفرلا نولي نالوالا
 2 (”لياوحا ا”لوزلا فصلا ىا 3
5 . ُ 8 
 ْ تكروبلب مفرلا نولي ن نا سَ ِتِرْضْيملو تِرْضنلو تثرضروهل نط كاريغ 1
 ع غمر را ”بصنلا ل معئرلا 1
1 : 5 6 

 ْ -ياردااب راحت جرار اذ مارفتنسا زج ناو تقارمايوزعوو راما تب رش فدزهنوزمج ب ابدا سس ارب حررخ إيل وق هس 1

 2: زيترم انتدباشنؤجل لسا زا وردنك ع رداد ش فاي دنشب بعاد اوتي/ت فاض او تيدو عقم ترطع از لفن كارز: آلا لأ نا عمال تل 1

 لب لشباب تسيوغاو سوس نمل رو وضرب مولع مد باري [ةن و لبتابيركا لك يز و[ عت مل اذا: ل وق هلم ياردادوقفم
 ا باو نحكم قلو ل سشان وكس مج وف تن امل اورشت ابهدركى راج ب ارغلا نسون اشمر ني اس دن اوكي يرعمار نون سفر كاو نير عيل 1

 ئ 3 1 وما ابرش ابر زو تاع |رعا نوكيرور رك 3

 ريادد اطمدي اين مزال مآ ب اغار لحث برارعلا لدابزانوع ا بارعا لش اونا هللا بارعاو لاق عكس

 | ٠ شنت شرود لي لصق انزاتس انارتصاريق و مسوتن م امو اهالد«( الو فلا ورخكف_نوكالىذلا عيراشملا ل حفلا ىإ عشا رت وكخ

 فرتورش ل ونش ت لف نورتي سان تارجرشاب مالا كب ارغا لدار كلي | نو مرا بارع احدد هن دكتلا الاد «لوق هت
 وعش اد تبب اشم غرو ؤاواب كو لارزرندين ادرك عز لباب نؤفانمل تشادن تد انب تانودوب ونار ار باع | ناردو لا نكس لع

 : ظ 111111111111118 ادشا.واواب فلاوارخأ اردد و ل كيا الد وص بيبرس

 طظوققسو نى |دلور جل شنوا ندوا تبجيدشإب كفو داو فلاركل ع فرص ىب لقن عقر تدهالع عروق هد رش لوم نوف قف وكردرشايواوو فلا

 | مخاد دي اركرئا لاب .١.سصن تلامرو خد تمالعد كاي بسرد نيني وول خد تمالع لاير تسرماظ مزجت لامرد نو

 -ىضر ري 5 ملاعن اوزيل ف ازا اان لري ورش لان عفر ضميرشما لارو درو ا اب لرب مدعو 2 ون للاز د مزاعو بص ان' برس

 الترس بلين محا بارع ا ودرس لرد رى رع

 يرتعش تورت تورت كو تا رت تك رش ا تا راك را تك شه رتاو رخو رت راق تو رت ركا

 35 نم 2
 1ك تت 32 خخ 3 ا خخ 36 خخ تخ 36 ت6 36 32 ت6 5 ت6 تك تح تح م ا -<ي5 ترك تك تك 06ج تي نك كح 3 2 تك قمح م3 دم قم خلك نك قر تح قلبك قلك خلك قل خت 2:22 7:37:22 :271:27 7:2 2 0 7 0 1 2 72 7 2 2 2 2 0000
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 : تلا
 ْ اص ةطانل قفل وكلا نتي ملا ب نونلا |:

 هان عما ناك امم 7

 ْ ناداني ناداني نلو وفن تنل نواه مهو العفيف لوقت هتيغدا دكا
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 ا رك رك راك رك رك رات

 عر ف

 ا!ييشلاو ةفلاو دقني مرادك نا لالة كدن ولو اداعفت داداه لت :
 "ادد ادريرفم قابس ١ فنصلا ا« لسنا ْ

 ْ لوقئط انو مجد ري :لززيغ ريغ قواد فيلا صقاداب صيد مالا تانج مزجاداظفل

 اوّومضلاربلقتب بةفرلا نوكيا تلاد زخيو مر دي رو رخو قوي ناو ولعب ىزيوه
 ١١ ملا مة ١ بسنلاف ف ,”عقرلا ف

 ْ تدهن :رربيغ لالا صقانلاب ٌضئْخُيو مالل !فزنحي مزجلاو ديقفلارب قب دب ٌبصنلا
 2 و 1 ب ب يعوعس 5 1-1 #

 . دمت وهو قونحم لياع عوفرلا لصف عب و عسي نلو ينيك هو :ماذغو
 ا رو تو ربو تو رخو رو رخو طور قو رو رو رو رتب راو قو رطاو رق

 25 قلك قرح را

 8 بصأر ينجب دول م ارد ا ببن لكان لي تع اهساب صاضنخ ارواج لعن لاق ار مزجت كليا بصنر د نون فاذع امتذك لوقت هل

 3 لوقو مربات براي كافل مل اودصلا م ؛ ميرساد لب ذ نيران ارو عش .رثا تباسي نزل الا ءدشإب لخفرو منجا ا

 ٍ ري او نقد نك ف اذن هوفر حش لش اتت روضدد مبا باكو درطلاررهتب لقول لبنلا نون تاب! 1

 : مالو اداب مضيف واما رجالا يك هنت ال صاب ث ضيق, سب ثقيل علقو إب مم ارو شمت

 نراك ن ميرا ةراك نم دب طاح ل يفر يأ هل اردت أ انوش وشوك توربو ندوب نحمل بنل لق هل
 ٍ ما" برضا(" اب وادو اب نوكبومسا كاد لري تادبام اس بارد إو مس ان ايلا ا + ارد رم اع تروس من _

 م ندوب سحرا كساب ات رورضردو تاكو تادف هزحا فة اهنار تلم اك اكم مزاج كارين مال افرك مناد لت هلم

 3 اان مزاجاب ايدواو اقل ! بيتا ل ووجتم دبش داز بن وبل كقالامب+ ىابإلاو كيت اب ملال عدت ووك ن رن ارز صح
 راك شكرت شورت رض رو را ارش تكي را رش رت يرق رت

 : ايضيتالب اشو قلما لو اههضرتالو + قطن ت معز وجا اذارصشرلا تن انافلا ليا ساكو تلم ارق تلعب مالا فذكب رب اد 'لرت مغ
 لا روردكاتج تسامما سيدا كدنآع يراضمل مذ عفا اع يصل زن نيك نس | ريطركو زن نتا هى وحس طاع روف ل الرق حلل فلا ثقب!
 مك بارعا قب اذمارش كارب شم عرراضم لحن ل وج ب براض |برل لعب ت رمد أراض سا ب رر ضل الجر تءاءو براضى ا برطل د يز

 5 تل“ يرن داضم ازين نص الخ 7 اثابب كارد ىلاوب لسا ى ونعم دال حشر باع يسن درس نبدرندادد ادشا عفررلوا رق و

 : : ةركوباوف اورد لاع تس الضر ىنبمى ضان جرازتب

 يطا رج رطأو رو رو رو راو رخو رو رخل

 را

 25 قلك قمح

 يق

 دعنا فلال لع عع اقل ال ايطاحيشو | ناك اا يابا عسر اراد كرا حم عإ



 "م سس ُ عما ا

 رد 7 جبك بي/ جب جب جيا جب جب جب جيب جيب“ 7 يارب رو جيجا جي جيبو وو جوجو اجب وتو جيبو وجب جونو جب وب رب ريك جب جنب ارب جير جيجي دي جب جيو

 ِش انس ا عيبوصالا ىسو ريو وزْخُيو برضو ضو ناجبا و بصانلا نع ْ
 5 يش كا وت ب كن 1

 ركنا اد نضع نك يراوغ ولا كآد نادك : نلو نانؤخأ نسخ ١
 م ١١ عزم وم ممل 3

 ٍ طع 2 عضاوُم حس نلت كه وي او ةليلا َلْخْدا لك ثيلساو ا

 . هلل هاءاروغ نط مالو هذي دي ماوغ كيال ةنجلا لخدا قح شلش اوغ
 " «نؤوعلاو لاو ىفشلات كان ؤتسالاو ىانلاورمةلا باوجىف اول ءاذلا نيل وو رس نب

 ك١ تبكلاب» تنساب ا سرد لضارننب ىردصمودسلبيا تبجي طظنفلو قش هزار علا ضضنف نا بوا تبباشم بعل نآد نالوق هملس
 : موش زنك 17 كيس كدرشم امن لا ملحفو ا شب كاسر شك : مال راض لع ناورنرشو دول اء لورنس لابقتسا دف مدمج كنا

 - ةدابز رياردا» اي هريبعولا ار ل[ سس ا ووركت ناك ايس اين زك طخ يصل انت[ نا لا اذن ات +انل [ناءلد لاكانةدغااذا

 | ل فك [فورنشإب هدول اكتسب ل صام حساب تس ارسإب نحر نفك وبسس دلو غيت دش لقسم يقفوا ىنحنرلد لق هلل
 | اخ ارو لما لشن دوف صقل يتتسا ةرثكت بكب وزب فلا ف ذجبدش | ناالد ال صا رلدعفكل ير يدرك دب نافذا ثلا تساالوا لص
 ال .اورشإ نار رقت بصا: تسوراو ككدنا تفك حم هوادعل نسب تسد لبا تببسو ا ىنحإكو لو هل! ضاملا كرد اند

 :| سارت بيوبعوزند شاب اذجو باج اورتكب صن بار عيراضم لمشر شن ليقعتسمل عفر و رز وايعاوا لبقايدارع مكة قسد نذاد لق هك
 ١ :ريالو || دشن بوصنم رت روش كل بالرب لاذ د تش آروو لوك يؤ دش فد دبر يلا ناضم سس ا هيف ذ ا شحم دارنو تس

 «| | نوعي ناريالف ب ميز وجر لك  انلاما ناك اذ ا مسحش نك بص يجلد وى لمس رد صم إوا ندوب لوم ب بس اكد ه"رييدا لق هك
 : ١ - لمثمإ طب بصان نإ اب نون تاايثاب نوق ناري اش :: روثت لك

 لأيمن اروار كبير تنس عرونكل خت هراهف درت م اردد رنتسبوراج وتسير مج لو يكمزلد تجوب ناردقتت و ا قترعب لق حا
 رو باو زط اع اتودادمعل و تس مرالد طم كدوبد ا! مرو كسا ىلا يحمو | كول قبو اوفر امك مفرح لا نعم واو رشم ا ورك صم

 | نان ندين اورو منار اضاب ل ضودوب لمسلم كمن روف ى يكتب ليد نر تناول تس عرونش شن اريربخ نيطك ويا تدب ت اءاشنا باو

 : طل دروس تلد تبببى نب كك حسن لارج ف فشار رن لكم نيكعسا كرت رز لشن و رك(ر اندم ورف روف طك عت
 | (الانوادشاب ىف مناط /ال ىيا لودر شاب ناك فن لتس ىالدك م لو عرلص هدد نيتحتفلو ضم جتو لعب نرش كن تا ملل قه

 ع < مالرلنيا ىنحقذو كمال فالخجري نعل ئاد مر يركب | ىلتغ قرف تنس يقف هورس حز خطنر تعب كمال مال لسان ايشدش مان“

 لشرف ا ىدرقمنأز يئريامداناورما ت اهنتشم ول م از[ ال يلو لمشم ادد ال فالك دوو ل ق“واطوقسراورش اب لملعت ارب
 ٍ ترم

 : د19 تيزلا لبا نزلا كتاب ذيل از ريامغ اد لدم

 '| . دك شم ايا زا كاني |لباضودعل اثار لقا تدين تسرورضماورشوربافردل نار رعت جن هدقاولاءافلاو ل وق هش

 3 يارد هد نكت لاو قب تر غل ل زل دووم ل درع بصل ضن يي حرز اانمل كس ووصشل تب اح سرد لودر
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 راقت تو تك رت راو رت رت رت تورت رت رت او رت راق شو رش رت كو راك رت تا تورت رشا تورش اور رت را رش رش رت رش رشوش رش عر ا عرش رادو رار رار

 اللا دل يل ف ا يا ا تت رت تو تك رت رتل



 75 7 ب جك اجب جب 0 مو

 ١ ىلاب ا ,/ 5 تاىان"

 ىف تو َكدَرَكَن :َروز هنتاي ويف جلول هد تلعن ا قل
 يتلا بازدف نايبعع كتم نكي لا تلشلا نس

 .”لالؤه اوج تت ةازلاداولاس يو اًريخ ب صتفانب لإ الاد كفن ةئاذ هلام 1

 ب هاك ةفاغ نزل نال زب عمو ا سدنو ةرخا لامست 1 مكنكو مازاوم كيانك'

 رت راو رت“

 ارخفو

29 

0 
 2 ايي

 ج7 077 0776 77767676
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 ا او رك رك رش
 1 »م روبوت متاكد دعو : ننال مصل هوا تارت رخو

 ظ لويد وتد كايت ىبجم و يوما بع فوطعلا َناكاذإ بطلا وو ُنَتَ 3
 ل او 00

: 

 ا! كءانىبج اومن فيلحاوأو مو ةنجلا لخدا كال تمل داون كمل همم نآمابرظا ْ
050 

 ءلهاعاو مايد :نهاثلا الب تلصتااذا كم مال ىف نآراهظا تجيد مجرخمت نأ اد
 قتلا كم ةننلا يهاناو عراضلا لوفي مانا راما كحق ا
 نظل نيب ةديادلا نأو ىف كم هوس نأ منع ل ان ةللالاق موَقََس 00 .

 ارد ترس ا نطل ار, لضصإ| ٌُورزادنو نيل م |ترحككلب اجيب ردواووكمي اوادرجل نآريزت هوب بصل ضو هو اواونارجلد؛لق جل

 0001 اودي ورك وطحم وشن ف زيي اًسناامجزادررصصر ءشكو وفم اًنيريدركْن ا اريدقتت نوصنم لوجو رشف 2 وسم شلار ير تلج طع

 لك الوم "امرشا, شاين درا يلف وطعشب يعزي هداعا تجالص اوت /تسس كد او لآو تس ل عار مفصواوواو سده رت اف تس

 ير مدع لك مدعم نب يد كايد ايدو ووصقم وحل لمخ |!يبسل ىإ "تسال نريآت ب7 ليصن بلل |برشن/ن يللا برنو كمل |

 واو سا ل وج نقش اوزثأب 7 ةهتينامد رابع ستااغج هزغا ؤم اول يمسوو امس زاو تسا بيرس اب لك | مدع ناتجاللا انروصقمو رش رياوخ م

 - اابريش يش فرصو ول اذيلدراريمزاب نوط ن كرب 1 ار يلع و وطخضررم

 : عياد اطسواولاب ءاهنلا ندب يداغلا ف كشضالا نس انك رخال اور لال قلل

 ادام حدب لبي ارك اب كي اامارتدر مكب اد يق رنين ارب ها[ يبلع ال ءلرق علم
 اطر ايوزفسرب ر زمني ط عرب ري اين مزالور فيشر جت طخ اركي |مم اقمار نايم ببسد جول هل

 رسوب طل نوي از يئس مالدعس اهايازوو| لكارينا لعل (ودوكم الو 2 ال تل ايف نار < مال ل ةوش

 قفا اعاد ال تالإانيل ب اووقارثر ادص لوك [الومالدد امها بانتجا ُثس!مدشابالل بث سمار يتق نبات لصلا ذا لوول

 ترابوروت ن كلو قت نيو يقلب ننعدد تاو لشم| 0 اوت انمظفلو اترك لالو نقلب ا يلظفل سيل 205 لنةوع

 انوا يابا منيح ل عقلا نانا لصيد انكر امنالا ناو دز لل اورو قتيتعلا خد د نحب 00 انسة وش ردا

 | باجعاد مدد نيلي قاب ليش و امر نيل نإ نظاارول لق هلش اهدش دن اخ نارام (شزادوز كئيبا تشاد جنش
 | -«ىنممالان ةراينكن يالا سمح ال سايل ذب لعد دنا تبشر روق ناتمت لوقت توتر شلش اذ فضد رثإي يررصمايآ
 /: قرارا اهلا لثارحل 0 نظف وبوس اوراصرلا اهماوريصارلا ن لذبح رع رسوم ا[ لح نطك اوكي تش ام تسر تبدع أ
 14 ١ ١ عض اوما باو 8

 "57 كتلك قر 7م اه قف تي قمح قمح م قفا مط وا ا تا طا واط تا ا تا تا رقاب 60 2ايام يا توت يوت تو تت و و اة
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 سورتو رتل رتو تو قو رت تا رتم تورت ا رتا تت تك رت رت رتل قو تا قو 5 راك رت نك اك تك اك راك رت تك كك نك تك رخل كا ره شو رش رق ردو او تطورا راو رشاو رخو راج راج رجل

 مارت تقرت

1 



 جبل هياتم
 ا 27 ا ا ا
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 م 0000 هلا دعب دقوا ناداه ثيصتلا ناهجَولا مزاج :
 7-0007 منش فرفدفتلاو ةظاراف ىزع ١ ىو. قاع” "ةدصماوعجالع «نظالورلالهاق تبسم.
 م يو طاشلا عما . 1 و نا ىثو تانأبلا كد ىلا ددمأل ملأ مل ةلماعمازجلا أ
 ردح 3

 : ءرآ 5 ا 5 ؛اًيلو تِرْصَيملوخ .ةرابقلا تآد أو قادس قدمو مو ند مثيحونذاد : م
 1 راضلا تلي زن نا دلع أو دا ترذأٍبوذتْناو بتال بنيد ب رضا:

 : 0-5 ر

 بكر ردزمال وون[ دو ؟بأاينأال ذك م يام
 مك رحت امرعب تستند

 4 نفك 7

 1 . متل هعفنياكلو ىااتلو نيرمَسلوتَدَص " ا 23 كعب لمزلا ثنو ميد
 |” لع لبد لد نا" ١ اعتدال جراف

  |ان ؤ انضالل اص نان دبن تينا ةنراقمم

 راو مس | لوو ختم اذ ةيرجرو لا ذاوووشتمنتم يف ينجو لاا تسلا .رتحا ىنل انالد لقول
 : -|ا"دشاب درعتسوا مور طغ ءطساولو رو مزار لعن كير اهجرس ليا 08

 عا طفل انيل فورت عل و دشاب ءارسا امي ذا فجل لوجو رش اب قو | لج ببسلو | زير يبل اسرتك لال دالي راك ا ةازايما رك ةدلك

 م د رارو امد شاب لاش اروؤرجس ات درو ملك

 | نيد 1م | تس زج هن اذا هضعل لعق سيو تسوب# بسس ذ: نايا ناز رابتعاب دئادركيب ضار عرراضم ل نحوك[ ظن لة شخ
 8| ساه رادنةرظن ىف اثوولرعل عداضم دن آو تدير ظن برع ماكر دوا تابلت س عيل واد رن ادرك ىطابار لبشتس ليتل مل
 5 حو رود[ كسرت ص اغرزجد نجيب تدإذ لاب بسبلو طش ايار جيم شم داي ذان تسال صار امد هك لر1 لد «لرت هللس

 هييشجباذع مدنيا انلاشلا الكاع ازعارقوزبا لشنرلكت ناز رول تس فنا تنوبث عقلا لرد ديوان باكيا ردد قرد كنج تس قو
 : د لاما ذات امتاردوكا تس قازتتنب ستظل نبا ماكنا لبق اوو ءل تس امد تؤول د دنر اد كديشج ل ني

 : ارساظ ريا ظلب لبق لل اناذزو و هرجب اه امقزت 7 حرت ىضجلروورنربشج نيناذع ل اعان ضايرتمل ا حرر قحارشنا هاو نامل يركن اج شل ان 1
 5 رتق رتك مك رتك نك تك مة تكعرتعراطج كورك رتورتك مرتك رتطرتك اكرتكرتك نك رتو تورت رتك ته رتاطرتاو رت رك تارت توتا رتل تك رت رف

 املو ديز مرن يشن سوو ىل متسع ف وتمر طرد عس كو مدعإ دام دعإ لحث فزع موس شسلاب نهم بخ

 نايم اممدئالب هرب اذ ناردو يفسو ء! ممل فالخب بضي امل نت برغل نادش اوت فكل يل وري طش تءاودا ند ان ماج رشم ا هآ

 ظ غفور اروع يلم اكتم نيمددوإ نظن حمدش م | ينيكو رشاب عرراشمبص اندول نر لتقو تثسا لرش تيدرتو ترمس

 : باك دولاب نوقلوناجاكاذاي مهنا اذال قل اقنامدكبتتكاملف ل امتار ل شيت ايف اذا نورس رسا رصد اورشاب كير ينوا ب اوتو حم

 . س.يارداا هين مدوعاشيلا عتوتملاريثي لهتسل دقو وكم قو بلاغ توتا بقرتم لشن امس قت ىا نرحل تولدت وع

 - "تس لازتش | يل ملك نك از لبا تسيظننت رب اودد وع

 يي 00 وم #00 امرشا 00 اف كسري ليس / ف 6. 0 221013

 ا راو رجا ربو رخاو رخو رج رخو و
 022 ا يا لا ا ا ا مي ا ا ا ا

 مرتك ترتر را

 و يور وا و
 05 ا 0 7

 00 0 0 ب
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 هنا ضخم ركب ريطمكو وطي 1[

 اخو

 ام ليفاىا (؟ ةياشلا هولا ىا سئل ورلا لب

 5 نيت يطاماناكتاد كنك قرت ناو طفل أذ مزجلا بجي ِنُيَعِراِضم ءازجلاو

 هلآ رب ايضام5 لجو ءازجلا نكن إو ثبرتض تبر ناو افنان لمعتمل ١

 ا ريب

٠ 1 1 

 '«اعراضم مازولا ناكو ” مانا ع ابل

 هتك رتو راو رخا

 "٠ زجباد عرلاب .- ا

 ”٠ نود نيس فه جدول و هلخدنف 7

 [ىآ

 مرتك تا تك رض رت رت رت رت رت رخو رتاج رتفو تو رتب تاو رخال ض رتاج رتظ تك تك رت قا تك قو

 وياك رار رت را رت رت ير رت رو را رو رخو تورو
 : كنا ىقاب تنور يطر شاء نيب رش ورم ينجب و رشا قانا ناد ىلا برضا الإ د قتل قوي لاي آلا رش اب الب تنم اكرم طر ضحئر زر و بأ ١

 | ميش وك زنوارن لضخ فلل ل عشتالابا ع الانا انزل غفا لك دل مقر اب ناموا كوول ب وج نخسر جلت شو لب اووون كف د ذحز ينال

 أ نان ا تموت اد دفن تس كش تيدا كاك ةتفك بير ل ناف بيد ند يسدد [ىاذإ ىنحب نإ

 ىلا امتد ماج ن امدعو لوقو كس ايشئ ارو تس طق لع ثا لي سن: لرب

 تدل انن/ت سورا يعبر كمارو رو ؛ لت موا ندؤل تركت رسانا برقا ركل شرد اك سكي بسب عفر نامجولا »ارجل لذ اهل لح
 اع درياث ندردار قو سب ردقم اب دش اب ظ وفل ف رصتمل مذ ضان انتو اكلم قس هآرمع اورلوق نكس طردته ابد ركوب اويل شد وعطرش

 »٠- تدير سان بنابب جاتعا لبق خبار ىضا نديهادر/قيؤتيد لرش ف رغب ا يذدشإ

 :. اطهر هنن حنين جلي عر شتغ او خمس لنمو حنو ضارو نادي ف !تسزارتحا ا الب اضنمل وق وش

 5 رد لجو دشرياوتو ورد ؟ان للدول هدومنيضايرو لماع انج درك :ىوتر شات نخر خنردطرش فعلا سذدا كر دان كدرد أنا اهبحولا يفز امر امدح

 | . ملام دارو الد انف اربا ختان تيحاع يد تدين وقرا رك ريناد قتتم نعم اخر عرز نسون اما فرن ىنحم

 ع ظ ا مقارل تنسق نالت اردو ًاضفل دع | عرر اضم نول لب او لئاع ندول بيرق ببسا هع

 8 ٠ لالي ةددسسلا اة لشلا تارا هم

 00 ذل هكا كيب 7-84 4 <

 5 ىلا قلك 36 اك قرط قحح قد

 تك رت تركك تك رت تك رت مرتو تورك جركل

 4 مايبي
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ٍ 
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 .كانتالاازجلا قذاج اباد لحظر شلا نكات ف قيمت ناو رشلا ىف
 . تاوحن يئاقلازبع مل لئزي 066 .نولعأو تركت 3 :ناوغا

 ايينم :ايماعاضم نكن نملاعن هللا لات كرك ىنتمرك

0 

 نينا زم 15 نيف "ىذا سنا يون تزيل مملو كونية وقتال

 ثلا ني نامش ٌءازجأ ةيناثلاد الم اليو ليو هر ّيحستو ب تيفال تبسولوألاَنل علب

 : الذوا ٌكْيِرْض ذا ىنمتشت اوك وذ فدا كيرا ئيرضت ناو و
 : ا ب 7 1"ندادم نسم مق مكتشملا عرامملا ىف

 : ءأ اشم لة لوول اختم ف وذم غفل وعن ييسا لهل تداؤ رو ظنكن طع جل ديلا احسن اورريضت طرب كلو لقول
 ْ م طال ولا ملفا + بساوريؤول اء اهراذ مثثد "دن م قخاذإ و

 و دشابمانديبرقهاكرسووشيمن هزه أ لانج ورش سترداذبل رف لابو تس طر ت اراك عسا نا لايم ت انج ملكا لرزوط



0 1 

1 

 راف كيا 1 كرا طرف لع ىلا ةازجلا نكمل نآو كرش ا
 امان تيوجو ىا**

 نفذ ارسمي نرالاتءلوقك يق مم يدأم ءازب ا ندكيدا لملركش ْ
 ٍ وكس يمينك كلت هلو فكل فم اكرام كوكي نأ ياا لَجا
 ْ 2 0 نم لاوت هلوفك يسلمج ادلب نا*كلاثلادهّنم :ليشي نانا ْ

 ْ هَ يضخ لال تدلك أمام امنا لهج نونا ياا

 ٍ ل اليك رم وُ نومي ةكبك ات هل وتكمانإو نوما
: 

 فريدي هرين درت ل بقت جيس كوؤحشيو هدر نجى تسىظعر ثان ارطرش ف رتل ارز ةآريقم فنا بين ل قمل ٍ
 رشا ل متو ورسمت مدعو تضاَنَلا ورش .: ان بجاو ان ندرو ًاردريشجرب | ًاعطق سل انركاندشول ل امان هارد دولرب ا ماد2رورلا اطر

 - مياردا ٠و إلي وش ءاعضصووو نارد

 27 ” ا تلا لاريز دوغ د انس ف نصل ملك الب انجب تدين اصكار امج لرد تدورووسملا لعله ًاروص عل :راذ_ كلذو زرت هلل

 و ظوفلركم خل ىلا لخف اجو كر نينيد سرا بون ومر اضيزةياوا لظروشبج ادا ار واف كدرد رشا, سفن نورك سمت م

 ريل ف شب حاص هلْ ءاَسأ م رم ةهِسِفْنِلف رسم ١ نمضي يكد زل انج دورس جاو لوف 9 دبآ/ماقمدريدا(لوحشو رش اررقم

 هلا تانمملا لل رم تعش ناصنبب كيلا ربك ردو: رضا اد ىئيسضف قامفو كش فن اي اورصبلا_.ضنلف نما قلرصبا نقدر
 لنا »دياي اف يعش تدوم ب با تس اداوجرد انتا ب هيممسلا لحب ركيلهيلا- نال اهنعرشلابر شل او :ج لكي
 عرؤموضجل و مدكتنأ رازرمَهدْديَدَهَْل ئى انا ميلا للبت ملول حس تسد امرك هرثيطع كر 0 2 اهلجزو هلم

 - يارد ]زل مساطر لح اطر ئاورتاوت

 دي امم ذو رن لامتاو يراقمل اذ او شوو ىو م اهتم | واعد و اكرس كرم نكد ان ا اوم ما( ١ ةيئاشلا لمن زك ال اراذ لة نك

 طرشروارطر نفر وروكب عض اومييرد سل هنا دب ل اهقنتسم يات تسمن اذ اننا اوسكار يل انت لس سمو ورركب جاو اث ندروآأ
 9 | نلبنملا ىف اذ اندآنفارب اخ ايتع ا طبار حس اف بح احجاذنا تسيدن ريش امو

 يارد لا ترف انتيدركان اود اعداد اد انمي ن ف تك بنا لس [ايزنتسم اراد ضااو لاق حش
 يارب اشر يبارامضريراريمتسوورلا لوك ى رع ع هد ادشرب ا وظوو كد لورق لس سي ا ركد نيد لسا ىارةرتكي كس هلع
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 تك من5 تي رتكورتكو مكهرتو تكرتأو رت رض رك راك رثأو رقفو رخل

 ا رضاك رتط رخو راك رك رق راو رخو قلو رو رو راو راك رو رقطاو كو رو ول

 ب و و و جو 77ج جو جب جوجو جوكجب جو جو جو جوجو جو جو جبت جو جو جوك جيوب ببجوو جونو يئجيتج ب جوخو يجو تجوب 712 7777769 فيش ف ف يفل 1

 ؛ يورط ثنمانءابنول هزل ولاز تق ب) ند يسرا يين زول جنودا ا ات بم نراضف قر قب شا نأد هس 3

 ايش ملحم قل اسلاعرلأ رمز ناوان نحن هسسن !١١٠تقدصد قت ىا تت 22 "صب نكن إ لش حا هص 1

 "نانا يبا شياميتفنااب سبا ل اياينادنانسنأ نطل :
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 : 0 مب نو قاع ةلوقل نا نفؤتتيسالا قلبا ذ] عقيلقو |
1 5 
 لدم غزال كول حقل لقال بنز ةقئاناو نطيل رز نك
 قتلا ك روز ه2 اهقتسالا كوي نيب نك كوحن الاوت
 نيبو قناع 00 ف

 اكلات كبس لقل نصا ذاكززكتا اراك نكياوش :لفالوحن عضاولا
 ويلا اء امانم ماك ءاميشمادجل طش عم ناري نى داس

 يشك رخف

 ا و 0 دالي آان ساب ميئابف اذا بسك حب ذاق توزن
 ميطر اذاركامجر شناب مهي المج اج رس ]ورد مد طبر اف لش اباردحب اان 1/داقمكسزرجا ب اكت ست اير ورضا مب تلد حزين
 ىلع موككرا تاهافم كلب ميما اهناذ اهالي شاب ربط ادييسا دمج نآورش ض اظن مسا كمر قف تاراذا لبا لّيدراد_لهف لي ض ارت |

 عضرمظؤنزارتكاذا عا وقدوو تسع اان نديآسلل اب تست زا ا ليل يقسي ندرذ از ادور يكد دشاب هيرب لم و ليو تس عروططوم

 ناروو لمص رو شن ص اثار اذا كس دب تسراعش | ءاؤلا

 ءايشنا لياو تسيردقم ورش ع نلاارخ ليا لي اواي سن و ددقتم ناب دز ووش تس مدرج »اين ا نإ اتي | ليك سم هآررشا اناا ام

 هريزَمل ُر لش [ كب ردفمد اكيد مشل ايل طرش حموبا تا نا كين يظر يف سه دان قنص ةدئراد تلالد رول يدق طرشي

 لالا منتكا ا سانا يفي ان لاننا منت كا سانا مت بيصرك ةرقاد عملو اهتيقكمالاىبرلوق هيل ىذا ع لخم نإ ملح
 ْ اال سس مجْنَلا | لادن النسك لزم ل ننس نا
 0 ازيل هزيشن/ت ابنا هدياثهرءارد ىف كرد شإب مارؤتسا وعرض وعر ل ارز ارض بصق اني يلزش ا سا #يااني لست انامل قول

 و اطهر تلى تاالد تابث ارب ترس يشمل |اب هش ا
 عير ا صم بس ل فخ غلورو تسد رار حشو م عزم اوم ض جلو ارك لاري سرس ضب طق ترابك نددت اري حط ملا ضحل ئ ىقشلا ىلو ل رت هش

 ضل ارا و تس جزر الب جترتد لسد الي ىموكد قوت ازو حط اوم حب نر صيعنت روتر درلد اوبن ينجي, ى نوب ناد وت ل امارس اب

 وت طجرشوا لان ديت ان نرفض وف و بالم ورك يعرمت ىلاو رد نيلي ا لاذ اهو الع درك ناايب ارتب لب تس د|م رول برم لي ريف طار
 3 اا هدكديركذ لاو بجاص تلج ل اكو تسن يلظورو

 لص وثم اد لامك ارب انب دوا باذخ فلا بج اوربي ؟هروكري لسا سارعبل كيكر اضم ليل شن ارثووصنق تيبس هك /,#كلذو دق ديلا
 نهي دق نق يشل تيقش كيال ترحل إب ةفصلا هن لكك ام مرذإىا تدع 041 اهرمورض وك ذم فز وَمُت

 تت امرا تحس نانتساربايب ع داب ا ميلك لخأب بعدنا ا لشاب اذهل اتم ايشراد وس فر ترتقي لَو كدن 1

 قلاش ردسي رو ىرلل اان يلع يلخت ش ذل اب اوجرو نيباريس اريسررمب شبس ل لح وكي شن هدرك أب اذا طاف اب هبل

 5 رسولا الرب رات راقزا ءايسا تساي ل اوف ااتفلربان هص دنوت كرمال ايا لاكن لاثيا ابيض تساي 1 رسل
 0000م7 6 اذ يورك تعو ووو معمم رت فرخ ظل

 تك تك كك نى رت رثلظ و رك او رت شكو تاو راو رو رك رخو رت رو رخو رخو رو رو رو رو راو رق راو رخو تك راو رق رطأو رق رشد

 يااا او واوان تاتا
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 وجبل نعي لله ا سس
 ا بدا" 7حجججب”©<د>- 277,

 معتم ناذلذ قاوبل كيكو تاتا لكلا وق ص ناو ةمالاىف تيل

 دام ا

 5 ,."لاثللل والا سباك ”تس تا بسر 1 :

 ا الترف لاقيدا وجال نمل نفك ال كرو 1 قل
 د 7

 ١ بلا والطار

 ف رح عرأشلا نم نْنُح تأي بطاط مافي م لضاهبم مرة صوهارمالا ْ
 ار هع 9 ١ لوبي اناش ذا , لحفلاز ورضاك ١ "ارطساول 3

 ْ ةرومضم ليصولا ةزمهَت 0000 يي ْ
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 تااكناو حريختس ساو برض العار سكك اواقفلا نا 076 ٌرصناو غلاي معلا نا :

 ا لاهخالا باب سرمالا 5 ٌبِسأحد لعوغ دزمهلا ىلا ةجاحالذ اكرم |
 نا 0 0

 ريح 22000 مراوزغاو ب در طا دزجلا والعقم
 0 ا" رض | يت بارع خور" لو وقس
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 ضقت

 نل ى < هلل

 قفا

 رة رمل ااز ملعم طاوما نكت ل وب رش إب فورعم ماغي شاب او اما قط وشن ىثددركقززطا نإ و ث نالطضار وماتفيمالا لزق هلح 1ر6
 2 مقل شبر به و اعرما فيلر ل ئاو دون ىرد ا لإ

 ورش فوزم نرافمنر اهنيسرد كاب اررس زارا ادي: بز اءاة هذ اشتي قرداوت تلا كلف لق ساو( ف راحت نا لو هلع

 -19يكمزل عراف ناراهرو تساي ناي تجاعدعتتسي عر افدوترضاب لغرس ا ورد لاند ديدرو مورص لست اعفا لمس

 سارت وزع ات بس نهب ارتب اسي وزهج دعت و دياي مزال نكسب ادتب اان داضم نحن ذ غزيل الوارد ى ان لسلا ةزرججت دز لق ل
 ا ندد وون عر رقت راك عرر اضل ان اان تقئ ادد عراتتا تسر ةرلةوع ميارد | تس تر انس السباب

 عد اضم لوب ملكي اننممنالسايقل اينو تسل صل صو زورو وركز ةيروسك, ل وق هيل يارد !انري اين مزال وزع وسكر
 ىص اهب نر جر دوت نيل ازيوتطم عار اضمرو مكارم ايو فقو حل ارد 01ج يلقر فور ابو و هزم قل نيعلا نوتفم

 - ارو اب هزه كتير هني قو تل اذ ضرك وبجت

 اك قبلك قلك 65 تح رك تك رتلك كرك نك تك لقبك بق نك قلك قف 5ك قة 1 7

 ه الرع تسوا ب ارا بلخو هدول مك اباشمت دايز سكبس رراضم رايز تس قب تدايز فرع تاتو رتل كيد ما با - د عيش

 ْ قت دقاو لس كيتا بل ماب جدك تسير افك زيف شرب اة وتشسشإ بس رب ]عارشر وقف ببسي
 داء اسرارتغا ارواب مم ان نب اورش فدزخ مال تحا اًسيبسا اضمن و ئرقك كاب لدا انرحكقتلو 3

 . اان عمم ا درفملا خلا نومكتوبو مزج تما لع لعل نكس 1

 -.|ا[ما قاب لحج | و هرخ نحل ا لب حس اابرش حرام ىو ا ىسع اال ت سوا ببس لب تمينران لو بسلم دع لات هلع :
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 ١ قفا لاذع وخليت »كاين كن + لع وق هلا ميلان لعن 0
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 0 و طقخاروماعم هَ لدا وكيت أى اللا ”تمالعد ىذه ْ
 مرو جرخمو تو ووحل 5 ٌساز ءاتالو لصوةهاكإتاوا ف تيكا َبوالا ْ
 نيل دياب. ورك ا ١
 ل 31 لا كيك مار : ياهل كوكي ْ

 | ماعلا هز ناروسل . ٠

 . زي قاف كيلر لاا لوم لولد نكد تو متو
 مال :

 550 عراشلا 3 :/ 0 َت م ناو قدا ةزيهلاوَر او جرد تساوحن لب لصوأ 1
 ١ | ىضانلا يف 5

 ورطمآ ىف اا 0 تلرعتس ار عان نزعل ةهل

 م درك رب ارش كر ارو شفت ز وو ريق قذ اضلو |لفرع ان فمرزهلر دانت اد ديد تب مضر رز 2 ريل ارز تللسي

 .!دوزفارافيلرغشملا الذل (شنصما[ئلدول / اهرببج اهريذا(ب حاصل كلو اوت/ع رس اصل رادار يوسي تس لغ درادوم 2201 ان فرو نسج اولا:

 لش فنا باع كد لوق قرد رباو ل02 ربا تت لوم وتمر ءلعاث عدم اب لوقطمييل وسم هتم لع اثار قول

 هذال ش حبو |نافكعف رو لع اذ لإ ل وعش نير[ ت يريد تبباش ب بيتس لوف او عيروثد ترطو تس لع اف لا ورورصنط تس زطود

 - ريالا تسيئت سرد لآودنام لإ ل خنيلارنشي هدوم ينم ين لعافكوو ووش يخاس لوعفلاباب مالك اين ىرعتمل ب لزق حلل

 رك راقي رخو راي راو رق ىلا ل

2222 

5 

 3 الل عرعر لفئتو ملك لش تيري سيتا نقو تلامرو للخخب ب ن ورحم

 كريب 20 زاب علية دب# ةرلفوبالاوبا زخقيز رلابظم يف فأل فرت مهنا يل رت عل

 كثياتو اب نسارتل يغار تسع رسب نأو تس :
 اريدك ريغف] فلا انبلوول لين لوارد قداين بسب نام تين عدد اضم يجو دهش ومش نار و لكي عراضملا لول ة وكس
 - ىضر امد رب لارتعارنال بق , جف تنضب بست سا هش ض راع لوارد قد ايزو ضن تددج ع رراضم هن

 رهفلر بار ضا ودا تور عزم تمس عرف لوبن ك ل |تدد جل ومب صا ضتخ ا هد شو دو ضل ومجيزا نوم زبن ابو ىطاملا يف ماعد لق ْ
 ناز وا زاداةلبانبل تل 0 | لغان نايك اناا دول از ل وغم مب لحنا تلعن عسي لعنؤح نيتك ارت .ارجلزازأ لبث لابو 0 لوائح 1

 لفن 1 تازوازادضاب رشم سلول عدل ارد تو دنجس رئككت لالد قدك رب اكس لفشل تب اا ندررايتخارد ان ادد 1

 رش لصاو لوا لزوزا خمر اغيب لال ققل وصقل جكس تمم اؤيوكس لاوورظاب ذج كسار :

 -ةداز عي ىولغلا ىفا زلنا لان ىلا اك ذوداتخا تاب روط 3
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 | نص 1 ومذم م عراضلا3 |!تثرحأ؟
 0 راج م الخلا ةزيو

 مفاهيم ةدالعلاَنأق ناين "ال امان ةملد وةَرَلعُفلا اوليعفتلاولانإلاوةلعافلا

 0 ب ديلي سكاف تخت كساحْيووخالا ,
 كرر ضنا ناو 0 دم

 الدوقلا و مروا 5 لت لعدد ناكساب * ادامه لقفل كاد ريجاتا و لشن ةيقناوريتخا باب كيكو عوب لوم !

 1 5 0 ىصقت «ويعب تمالك اهيلكيضاثل هيدا بق ةلشم

 تفك لءافلاددع قلوس لعد انعمر نإ فت فق هتياروهد يحمي لْدْعلا
 5 وكنا لوعفم ىلا ثوكيدت ىرهتملاو مانو لدقك,ثالخب ا دوهد هزال د

- 
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 0 م 2 اي 2 ل لاا لا اا 032
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 ىو و لحشو لؤسو يرجو يؤلقو تببلجل اورد تست حرؤس ليمن ت انتوبلار ارزوول بداو دردس زف ول مش ام ثاكب و : لال مدح
 اطرشا نر الدانري ادركت شد دظاب

 انبلان عيان راي كليك ازانوتال نك خير شرم اردد او ثقل يصور وبل ليلدش هش لرب تلابوا نيكل سوبا ىا فاوجالا لد «لرق هلس
 -انرش عما راو لشد دل شد ندر لدب ا اسارواو لوقردورنداد ا ايدو أاوورسك 28 دلة ودرس لص أ ياو لقمر هلع

 كلو رايلي زك ارو وز رصقز سوم غيرو دون هرينشله حشر ما اوسكار فرت ياي ايولزاتسأ ترايكم امنا 1 اسال ملوث را

 تام ااذا ئئاو, ردد تسروت ل تلح حل ا اول يظل ضواو لن احبت سواره كدنلسّساي ليام يشاع

 ىلا ترس لص جنا ل مار كرما لوازا تس ندركو اك م اهتسارا ضو ريم كدا قحاب دارو
 : هدر لال ماهشاو منج برس لاريز يآ ى غن مانت او لقتل اوس دب نحل (لشسنو لعفشساو لمقا بإيدد نا مكاو ندد لة هش

 لمار نمد افلهدركل قن بع تاج ت روطاب شد لت سسووقفمان لبقا, رضي لف ابيب دو هدر تلك درت ثا من ديقل اور
 ل ىضقرإ | ف اكيد تتد لمقال اتس ماقن يامل

 ما! !ترس | هوول ين نمر وسكو أو وامب 2 و رت اروملا ارجل ارو ورسرو نيكل شا نر وبثل قت ربل لضرقفل روق اة

 : اواطتسابش نابل اعياد تس فيلر عت لكشف اول لو اود رطب امي ملي ا تست زاشإ و1 فلرفتلا تنوع مل وق همك

 بيوئرؤريكل مون ورب تركرو ضاع ار كيلا برو دك نا سلج وو ونون مات ا ياس راندا هن
 5 اد |! منت ل سول ىروتم و ور نس اووورمروصصر ميل |

 نيس يسم( للم متلي تح فالي تيت اميز تبج ذا لشاوززج تستنفر رعت بارد [ىدهتمل د 50-7

 د اهتسار عيد قعمب نر لش نيف ير "ترسل تدافا سطو صنير صن مرينا اًمراخ در يصعلا' را لل عنفتس |

 - ةءدايزن ببال ا قغمإ ب عطقتو علقت | لضردت ادركمزاز لعفل انو لاهفا نوفال ىرحّسو ًاريز حرس
 :| "لبق فورغض ور ارماترس الوش تفراطم رت ريلي عاد ش رو روزنم لوب نايب لب ىرعش نإ ازيلر شاب ىرعتشد لوب سي هع
 2 |!ٌلايايسشاب ىواد فدا لوم ر اضمى | حر

 ع 5 2 0 2 9 ماك م 5 يكوون 2 ماتا واو ا ا تا وا ا مك رج يل مك رت رخو 2 هه 2م هيف يو يل د لا ياا ياو جي هياكل كير ذ# كب ا 5 تك مح م اك يك تك نح تح قي نب تهيرع 25 خخ خخخ خخ خىع خرج ةك ةنع خخخ تكي ني جي حك محي نك نك خلك ندب رتخ رتخ قا ربو ربو رخو
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 1 ب رب رب اربيل اربي ردها رنه وبك ويك جيك جيك جبه وب جي ربا وبه رب ايه اوبك جدي جه جي جب جك جيل ربك جيا جب جيا اجيب جيك جيك اجيك جري بيك جيك جيك هيجي 3 ا ء-|يم
٠: 
3 

 ٍخ
 5 را 2 ا ا" الضاذا رع تلعكلد دانا ندعوا 7 ْ . فم لخا دكا لعاهققال فدو اًمهر دادّمعريزظعاكنيل وحفم ىلا هاذ ومَعْلِيَز أ

 "1 الالف بجوامبرم م يفرلذ اذان 5 ا تييعاك لاا لط» . : ةفاعاوست ليام لو شيع باب والخب هدد ثيطعاوا مين يب 0

 ةاعاجلا ةنطو ثَّرَح وربح رَيْخَاد اممواماو ىلا نمد الضان اورمعاّنيز 1 ١

 اههدحا عر أصتقالاناوجف تعا !!ةد يخل مل ابن عفم ١
 رماد يا

 لقاعر اص الازاوج مدع ثلع وفك لاثلا عم قاشلاد دينه هللامعا لوقت
 !؛لوالال وعفملا ىلع 0اداضشالاب 2ك

 | سانلاداخ |ٌرُمْعاَك ل ُتيلع لوقت :لبسانلاددخ ّديز تاع ٌلوقتالذ اهدحا

 هرد تشدد أعموورجج ف ذعر ت سيد د مابه يريد اصتق  اذيل لادا قمص ببث سلوا كلا ادد لوتس اب نال ل هل ىيردكرتو تورت رت مورو تورت رتوش تارت تورت تورت ضو رت ترتط تا تو تاق تارت رت ضو ردو اداب وطب رضدكأو
 01 ًاراعزتو + يحن طعاراعمكد رت 0 ةياب مارال ى اب +معش رياف تتس لب | حرم لايدمل هريصنز 0 لوقلشم تس

 تسل / اوسع د هريخاو دوا لل ايزرول ورمخ ادري اغهامثب الواد وش _لوعشمس بن - ىريتم كل مذ حلو سل لاو دلة هلع

 2 تق ير قلطت#جر يزذا ند ادت يلج دوا باو عج هدر تني اص ببهسبلو اورجادن زا ند اهضلو الطنم ورع اري ترم“ اهاكسرلار ارز

 : |انتمووصقمف الخ بيل سدو اكدر رب اوجد وكه شابه يدرلو او اركز اري تس ووصقتم (ولطشم مت ا نداد دض اى ردءلارز

 ملع | لمار حني تلا بسب ا تسي علني زي نب تس ايار زا ىاو [ىرا سو ءلوق هلع
 مليدورنبشلوتبرب ىرعتت نرعضُ ورم ول هرندوب لقشر ىرعت: رعضتاو هزرج ل قرئت ى اعفاذ اامبي اللد د يئادرك

 1 جو و و 0 79 376 71 71577 777756575 71 7 2 7 7 2 2 يو 7 6 7

 1 ١ ايي سزسج قاحلا مع لبس حرر شد كلان أو هرومتودابز ارد مور دين داي تساي ورم مل ا امث قاحلا روبسس) راكس#م الك

 .كلاذا ترروعب ان( ل تسا سيم رنا تافث' نكرر جيف رجلا رك مروره رشن تب ان رلعا سايب ءابنا نسال هرد[ليلدو هدوفرايتخا
 وطول نامل نس مزلع 0ع و ءاينارك م“ | حب امنيا ندول صدد ليتم ب تسرد انرنوسث ىرعتم لو دغر

 لوم 6 متم : لشن طور لوعفرت ابو رنو نعلن سردتتم

 ويغرق رب مخ زل اناث نوبت لاننا لعراصتقالاب خلا لوعت لن لوقو

 -هذايز يارد اال قيقحل ال تمر ازوفماجب لاعفالا هرب تشمل لاو لن !لوحضملا نزل ثا ثلا ى نال اركذي هع

 اال ووسوجبو تعبسلا ماتم ءرتسل رشا ضحب ىف حرب داب تع وا اريطاما امبمناث ندد اهب اياو انعم ءاضتنقال ىرع

 اان لوالا لوعفملا كر |ضتقال از وك ىا حعلل
 راابدول داش ل آو نيتحتفل يو نيعدكح م

 ترك رك رك رك رت رت كررت رت رت رك رك رك كرار رار رك كرك رك رك رك رك كرك كرك رك رك رك ركبت رك رار رت كرك كرك رت رل لت رت كرت كرك رك راك رت ترك كرك
 10 نع: مت تا تو يتقي رتك تضف ١ 00 ع ١ مالي رب را ريا لو يرد وادب 00 ب جب بر جب جب جب جاو 11 276 76 30 374 376 76 5 0 3537 3777976575525 ب ب جو جو جو جيا جب جب 7



 و

 ها مو تب ١ ب ٍ

 | تلقت لجو ٌثيرو تخت يا 1
 7 7 14 74 ” مريت نيقل كاريس 34 1 :

 انلاع# ين لوغتياوتنا يبقوا ًاتبلا لعلش لش لانا ىف 3
3 

 ١ تالخب دكا لع متت ةلنانتم طارح لآهفالا ذب ّناولعاو: م :
 3 ير تاو وادجر )بادن »نير ثاكلوقتالف ُثّطعا باب

 ١٠ازاوح ملحد لقنمل «لدالال وضل لكاشتاا

 1 07 وسع ه تنظم البز فسم ذأ محدد

2 

 ب

 مرتو رتو رخل

 ورشننسممب ولقل اعف ذازين تدر اد تدقتعاو تفرعشرو تست نطب لذ ىئازقتتس جب ولف ل اهفا قتلة حبس ىا ب ولمسالاعخالوق خل

 ىاضعاو حر اوك تراب دوور صردامز | كني ب ولكل اهذ اريل و ورنوش لكى ر امارتسرد بولثل احنا ماكح او لمس لو عفو ري ىردتتم
 كت س اب ذاو شاب سولقل اهفاذاو دود نقلل ضعي دروس لش لسا| اهمئازا ضحل كارز كيم ت يا فك ظإب لاو ردتسنن ايرباف
 فشار وقلم او تس يقين ال حت خلد كش در اد مانزني:ن يقياو لش لاف ابنا
 اس ووو ملغ زيمر [حرالطتصابار تغل تسدن تس زا تابع يف ط داتا ل ينل السرو دندلو دان يسم

 ردك ورماهاونرظاب حرراضمو اوت حذ قلطب اراب تين اىخ ىضامزينؤلب رايخا ىطار_ خصل لاعذ ا لياريجتذا ضرع مأتم لق لس
 راند وتتكاثر اوفا ز امش اب شقرا هدايز دوبل لااذ ا صن لبا لاعفار ليد كوس لكتب # | خيصل ل مذا لارج

 فدعووثنن مانو بف انلدّساب لج رايك حن زاصتقا ليد !فرعودئيوكراضتا ار لطالب ف دعك زبر قتقل] نا ابنمل رق ل

 ثاث/دو هدر اكان تحل انسب رصلو هدومتوا ىو درس ب جاع كب أو هدركا حزب ل صغنو ىشر تس ريق نار سس لب اورش | عرونم لوحفم كي

 هللا امه ا اع نول نيذلا نيسجب لو كس | حقاو نات ل اة روسو اكعس اريك كي ماهو كد ييرقل لوا لوح ف عز اوك ل ارد ايدضاوهز |

 ميلك فزع ديبرق ايجي رد ملا” ملا نواخمتن يذلا سلع اور وشنو رن او تبل ارب نبك يروص دميه يخي وش هلضف نم

 ل ١ ال تاس وتومو ب لولب ”ترل الد

 بحارم زن هروكذ بَ زركن انج شرد هديت هداد تب اشم وإلا روقفم عل ضاعمرءر ىو ل ارعاو ىتغ ل ارم ارد لاغذا نب ٌقلحت 1-0

 - يارد ادن لج” شو رئدس بلك اعد لاحقا نبا سنج زا غران و هدو

 لم تس مامؤشساو و وزب مما و ول ماب مارزونس | اواو زورو ل لاء شد شإ وز ردو فرح يت 4

 ترو مشا ورز شتوى د [لءلقانزيا ويقر هركك لذ لابشاو جرد اخ ورم ساوبريرز نيا تللعو ىطحأ يرمى

 ليما يف 7
 ليس الب ىن انببسل ايتو قفغل كلر قدمي بلعتز !هرعااد وس زق !هيّكدردورشا كس ناب ضررها قدم راغمم“ هع

 تلم ديد ا هسا

 ىلا ضل ا ل لل اا ف ا ار ا لالا جي الج جيل الجلل ايفل دن لل ا يل ا لا ا شل قبلا 4 نع جيل

 رك رت رت رش رت رت را رش هر رق كر رش عر رش عرش عرش رت رت رت عر جرت جرت كر بع

 مرتك رتك تقودك مهرتاورتكرتك تك رتورتعرتطرتك رت ضو رت طارت تك رتك رك رش
 كسلا كالا لا يل لا لا يا يي م ل ل ا ل ا ا ا ا ل للا ااا ااا تا م ا ا ا

 2 20 22 م م 7م جو جو جب جب جوجو جيو وجو جيوب ووكوب جوجو جوفجو جيوب جبججي جيوب جويجوجو م جي جيوب جب7جج يجب جيظجو جوجو وجو بويخجو بينج و بينجو جونج جيوب جيب جيب بنج جيوب جب بينو بجبل جب جب جيبو جونو جب جب جب جب جب جب جب جب جوج جو .

 5 رق

 0 رخو رو م



 افي في ف نش ف نش ف ف نفل فتش ف يف ف نش نش ف ف تفتش دف ١ : 155155: سس سس ل ١ 8

 ا ا 3

 ا 1 1

 ٍإ يور ادلودقمو هنا: كيا :بعاَم هلع و قاطنم بَل تركو :
: 

 ل 000000000 املعاو الضان َكددَيَعو اًقلطنم ينلعوحن حا
 |" لضاز اردون وت ىدكْن ل ث 000

 تصل اصلا تْدَبَص| نعم ثلج و ثرصل دم ثيأرو ثذرع ىدمب ثراعد'
 (ل ىمزناذابرظناذ ىف اهل رلوق سم

 ةصقانا لاشإل لصف بودل لاهنا نم نيج وكن الف طقذا حا لوحفم'
 7 "امضى ىل جرن نول شعل را وععمال

 ب 71 الكت رارص ل 85 | |لعب الكت قوورب اوي اك تدراهص سكي اذ م اك روط سرد قيلت وو ها( )1 لش لوز يرو

 ارز ةصأ وب نان ضو نوعا اهندغا تدكلو ل 2 ور زم و 0 اعقحم ةدرز اورشرنب وكرم" "ايفل ثسورزال انفال !شارشوب ارتترز

 سوس طل عرس هر حي ا اهنا تل قيقتو رثتس ب صن ل جيرو لما لرد جور درس يطنم البز تلك ا ان”للاضدرارل | لف سيل

 سم لوادرشا لاثرد اما بارا اركتس ل (دسسبمو يبطل للوداد تس مدد لوح تيت د باب لب |لوعفس ارز هوكي انوع وهل

 سارق تربو وفا منكي شل تقى نتا اخد نك حسو نور طلو لافخا فالخيدب اين مزاا) لوعشض لع ند احنا بإب سدو
 _ رارد[ اب ضيقنر ضيقت ل رس لوم سب ول انف ذا تس ووري ضمقناك ترجو رب نا ننست ب ولكل اوفاذا ل
 نام اهني دم ادركم امتار لت تس باردو ل ءاو, يدلل سلا ىلع و هامو رمي[ ت سوزاو [تننظ ن وعرق ل رق هل

 ملك ادبع زن تيس بيرق تسب ولكل اذ اذار ن ظنا راد

 سام مر دام ثري صْناردعاو لوغمتسرج سطر جر ذئاا اهدركس اف شح سلا أرد ابا تفرد مببر ع وأ يفرق د لوث هلا

 -|ا"ربد كس بسل لار لو حفشورو رو او لوعقم اذملر يا هدومي ايتن اور كد تزن م ا سل تفصريزج فكر

 ترسل ادري ابو تس يك اب نراعز امو وثنوو ل غتسم ترس حرر وجل اها سعب ل تنس ينجي ترصلا نحل يملا سبر رت وش

 تال بص اذ ترم حس بصل شارون برق نلظو لاعمال اعمار الفت سا مب كيد ىف ادمد روي نم ىل اعملو ساس وروي لاهضا بيارك
 . ميكاب مو وم ضدك ا او ز صم نإ نافل حب تمر و لامخاذ ترص قنحمي

 ب ارياف 4 تلالدث ودهربو د از لاريز دنس, ص قان لا ىف ركب تبسأب امنيا لكي امصق اني لاعف الساري جو تصق اننا لامخالا لق حل
 اهني ا بح دس ضان اهنيارامترن وشو مات ع وفد يرطقف لل اهفا تيس اير ئر اديه يروصنمبجرايتط امانه زيا تداف ردد دنونتوف مام زم
 تاالدرش ا دارو لحرب لارتس ىوزمادزبا تيفو | نيعلاو ناهذ تاؤرضادن امهنامرر لماتل ادن ناطر نش 7 د درعم

 - راردا طر نيو ةفضر بار ءاتبمر جر يرق سا يحي شر امغ
 اان اهضاوإل و تقم اهب تبصن اذا ندع ىا ىرع
 هيلي شال الفوم اغ امسي نا 0 اضإب لضفنوم لانا كمن اين ينساك ىاهس

 تن نت لك تك قمح تح 3 ةخ قرك تع قخخ 3 3: 7 : 7 يو 5 قر حك قمح كر كح كبح كيج كبح كبك تيبح كبي لاكي ايي يي ناي ناو

 20 7 اجبت جبت جب جي
 هةر ا يي يي يل يي 2 يي ل ل ل 2-2

 يي لس 5 2 ل 0 د ا 2 ااا ميا اسس اد ل 5 4 ل لا ل ا يي

 موو جان 7 72 70 7 جو جب جوج يخجوتاجبل جوجو جبوب جيظ جيخج ب جيو ينج يخووخجو جيو يجو جونو ووو وبنو بوجوب بوو بت بنو بجو جبت موتك رتؤ تورت رت رت رت رت رت تك تك رت تاك رتق طرت رت رت رت راو تق تو تع رت رت رت رت تو تك قا رت رت رق را رخو رو رو راو رو رخو قو تو رت كورت رت رخو راك طك تك رخو كك رك ركل رش فو رطفو مامج جاو ربو رطب رو رطب
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 11 ب رب يب رب يدي يدك
 0000 2 را

 ا
 ] 002 ا ل

 ْ لودلا عفرتف اَهاَنَعَم عبدا يوةل الأ دناقرخا ىلا ثابد ا

 افيد نوب وعل نكوهو قفا اها زان لع ناو انفاق نين ناكل وقتل أذل بت
 ْ ةقاتدباشَ ليز ناو اطعم 5 ىف انا فايلعافلا ]

 ْ يعم اهات رنا ةسانو .: لاتقل صحو لاتقل نيون لّصَحو تبث نعم:
 / ا؟رئشنإسايداووتدو منع امو 1ناكو نول

 ورع نيلوتكتبلا
 ل تمشارنر وتسارع لوق لس 8

 526 سل ١ يحل : قاسشركج نافذ .اذايج

 لا رب بطال اجري ا ردصم تو صراب طا فرز دين ارتب اكساب دكان رش لو زاتح! ل هذ اًراس زن اديك يذ ار مصم فص يلق هلع
 م ١ - عيبداليان تلال جبل ا رعت د بضم لساني

 م رشم )]نرانختسار خذا لرددش اب داب لبا لش زج كتف ادب و هدرا لذ سلو مادام راصد ناك اوس رودس و أر اصو ناكلرت هلع
 ٍ هزمض اردو ءانلا شق ش الوز نر ل يتسم رادع لاند لاعد مق سس اص اقدام ورنروصحتر كرإع سس ليوم كرس الود ١

 ٍ درب اربع نرش ارصقان لاذ انا يمال ا معاذ لو اوراق ايرراو

 : 2 ترقواو امو 72 1 0 افوارنو راضزدلافتماو ناك دوت علا اجلامف |نبإ لانا مانسمر علق رد

 م : يلو ارق لك, ب وروي اوتنا سكرت 2 لوس ففزارب زل ارقغزي د راص قح يشن ايزز» تساووااديز اه ء كريت ناكىنخ يسير ىف ماذا

 از ديميت. نك تلالذ لاند نادين لخط لمد سدو هر ؤفاظفلرد ىلةانرلق لس ةياغاطلافاَّلإ
 م نالكو اتناوتشمد ناك ولي لس ضان تدايز لي ا ةرشترؤلدب تالاهتتسا حابس | سار نمل است ان جركأهر ازور امو هدرب ىلا

 : راء تس اع زنوا تاوتشاع ارد لل دا مقوس

 7 لا و ارق رخو راو رت رخو رض رخو رخو رق رو وا

 5 ريتا رخو رخو رخو رتل رخو راو رت

 ريما ل لا يا لا يدم حت يومص وعما عم يروا يلح

 3و ناسك ب اعود ئر ارت مالعد لاب اع | |زيمتوس و ولحلو فرح استر سلا سو روك سانيو يدع عج دامج هآقءادايجرلو :هخ

 أ لا صو وروكي نا يار فوم فص بيإعل او نب قلحت وسما ناك دوا رج ىئاست دنا لربك ىل اويل اف انضم با فارضم طتيصد يحب
 ْ - عيشاطمر نا تضازكى در كيد كورزنينانلاشنو تمالهدببدكاك ان ايسابدما حلوب تسري لا/نرسي

 ا ب ير ا 0

0 069 
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 هكتار شورت كش تك كرش رت را رت ردع كرت رك رق
 ب جوا جو جوا” جو جو جهقاج ( اج جت جا ا

 امريش ان نوصنم حراري و وشم ماى / عرف رباح سس

 6 يتم تو تيتا ا تا تر ا ات تت تي 9 000 0 ا اا



 ل 0 نزلنا لعمل
 '؟لاعلا لام ند ١١ ياك

 قيوعس فال اذ ناكىااركذ ليز عض ماو غ كةألا كانها نومشم
 ذي 71 ١ رعب تءقو ىلا

 نالُنيَتآبوَلَظو أسللو ئتتلاو ماسلا لخدمة داو اينعَنيَ ص ١ ًاوحتراصأأ

 ةيناكك ذا لنا موراش حماك ية هر يققلةاجلاوومشم كرت ىلع
 لسللاور يل امد

 كيا هؤلي دايما ديزل وا دلافلاويخ تور لمس نعت كنا

 ملال دام اسال هاف اكوغ ت توب نها ٍت يق قلي قاد ارويغنلا
 "مادا طك ضاما
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 لا الل 3 6 5 ” 0 0 ا 2 0 0 0 0 3 0 3 3 0 0 * 0 0200 ب 0 0 0 6 : 0 0 0 مهي 5-5255 هدي هي يي ا 3 0 0 0 6 00 6 6 3 02 3 03 6 6 5 0 6 7 0 0 0 3

 رك و جارك و جو جو جو جو جيجي ويطير جيفو و ويف ينجو يطوي جو جوجو 7 577 07 جو جب جو جو جوجو جوجو جو جوجو جوفي جين ينجو جوج وخجو وو جيوب جونج وت جوينو جيجي جو وجوخوو جوجو و 0 7777ج

 7 ب ب دم

 يرق نري راص لشاب لب ىرعتسم نه سدرب[ع قاب ةاذذاو ناله ثاكمذ ا لاقتنا عساك كساد اعزنا لاقتنالللوقه لس
 - يادار لارلاف ندرك

 يارد ان مل اوءاسم او رابصلا ىد ابل اعثالا هنن لات ىلا اندالا لقول

 و ]اب ساو ئنسمل ا ىرنب لع سنو عشا ترتو ىنعمب لق هل
 يراد لات ااريسا لإ سل عش سرم | از ارم ىعيي نوولو ابدت نو ( لجن ومراقب تلالرد لغو ليا جرراص نحمل و عسل

 اال ةيخاسر كن ناك اراها اذهب مط انني تو ضيطن نب كد ظظ ل شنب[ تظل بسر ملام

 دور د كعك وحب فاء لة يرسم يا نورمؤت لخلق دشإ تم كادت ةيلو تس كان نواز ردوش

 ندب كارلا تاير جت وكر ارا ترم ثان ارك مالكر صا ام لوا حي انين جدول صل آو اوذدزكت سف اضم لخو_وسا ناز

 مط لاعا ايرسلا شاري تساند نازر اما تسعدنا كيا ىلا سم ندري تسمم

 لدا معلا ىفؤل لافر كلذ ًلباق لع افلا ن اكدر ]متسالا حو لكل عا وفل تب ايثرخلا كلذ نا يتلا لذ لك انلا ليش مهارثز لووك

 تا ١ ا دانا ند اردز او تس لاف اسال اهضيكاريزووقيتبس اوخ تر زودت لع انكسار راسا سب ق فشل انمامز يدر زول

 تا فسر دكر دمت هسا لشؤول وروح يل ناب فوز اقفل سقو قف نجل اوفا سنا هس ودب تابثن قف فوم هوم, نس |وج

 -ِ مارد سرمْفتإ]

 - ابر ابنلا ف تب الصحى ا ىرع ابرج يطل اصور ىلا قي اذ همجي
 ءاطمرياش سبلت رااح ]ردا تجرصت قو شلوولر يما_رابووثنت وريم ندوب لام .ءرخترقور مصاري: ندرل لاس سنا هس

 ءردكرتو رك را رت رت تو تاق رت تو رتق تق راق تو رت رت تك رت رتاج راق او رت اكو رت رو اكو رت رق رو را او رت رك راك رك تك رك كو تك رتاج رخل ه؟رتورتاق تاو رت رو راو رخو تك راك راو راو راو رت رت تو راو رك 1 اك را جاو رو رق رطل ربو رخو رشا رأي رخو راو جك

 27 0 777 576577707976 777م جي جو جو جو جو جوجو جوجو جيجي جويفجبف جيجي جيفج يف جيفجبلج جيم جيظ وو جيفوج وجب بيجو جيوب بيفجو جيو ينو طو يوولجو
 نطو رخو رق ربو رو رخو رجاو رخل

 را 4402 00



 10630 3 0 ب ٍى _ ل نلل ألذ ينيج

 سبا

 دنقلا يا كف قم لولاة فسم قف لد دي
 للا ناز لاك"

 بضل ة لع لالا تف ةدكضو لأنا تي اقل لافا ل ضف سالف لوالا|
 دبا اميل ارلا |مّمعضو نا سلا فحل اكا

 ا هنم لتي الاجل ىديكدهو راجل ةزلامإ انتاةثلن ضو اهبلعافلا|
 ل هر اءاهر بول رلعالامت

 نأ ومرض عادم ةلج له ؤدعم فالذي
 : ١ + يي ١ تدي تا
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 ْ 5 : ىسعو نأفان نحي 3 ليز موق ناوىاتوخن ميسا لضرينلا م دقتزوبو موق |
 ١ 0 لاوس هد“ ع

 2ك 7 و

 ] ْ لخدت كقدليَز ) داكوخ نأ 0 مد حرام ةربحو داكوقد لوم 2 حلاو مم 5
 ١ ا" ىلاثلا رهرراك

 م | ريد ءاقويصع ربا فتم الا تارت زرار نوددشا ل قلم ناو تساي بي لقيا لانا همي لوق هل
 ع 1 قد[ سيفك تسي ضنا رم اهذاكمن اديس نيقيبرتفىسلرز او تسلا قل ارسل سارت اروبتو ليقعسم

 ٍخ ل ازا دبر ىلومت ريق ايسر دو كسه زاذا دعب ريق رموش لوكدرب ب ب اجبيا لمئانجدول هات اعرب لوشن ان :از ادلب

 8 مدر ارشد لربفل أدرج سيروك نسب يعسكر لل جربنا /ءاي سوفا ل . راك سبل ص اد  ىكرا

 3 فترك تفك فولو تم تسوازن رد ةزراب ل صتضرت نطو دكا ث د اتقوا تيلعضب ليدي نكت لالدد#ثن اداب اواتشرافصو ثرعل

 1 : ملك اريك انو وركوب رت ال لاوعتس ان لمهتسو رش هنزل دوت حب س اروا لص 5 كرساو 6 الا

 روان سلو المور شتتس اير رصم لل اهفاروا دون مايخامنو ناددرد لاعف سلو 0
 تنمو تاو قطن او لحب قطط شءتس عرورش لب بر اقع اعف ذا فجر سفكل مستو كلا نبا كرب هامل لوالالوق هل هس

 وترك ء فكل بست حررانو قول او تو ىلس كل ثم ابر تلي فحل و للواد كيشداد بروداكو لبس لشن ا تبر اقم طحل و مانو

 : - ميادبع دندن مان: ترم ليم سليم الر عروكاذيل تست سراقب رينا

 3 كل شناوا سمنت بيب ست ليادا فصت م هس مدددي ورد ىرؤماد 2110 اكان فصار املعنوبو لت هلع ه4

 غ - للا! د زي[ فرصتضرفل ام اد فدرتورنشا ىف دج لاعمل :اذل[ت اداشناو تنس ت بيلو لح/ل شر ايتو حب
 ٍ دلل | عروترم مو نا ريشولو درو ناب 8 كا |بب يرو اتيرضر انب بصل ل صرد موق ناو لس ترم ارب اس دب رز ردي 1 لو "هشلأ؟

 ٍ ” روان رشا ىف لظتسف زج ير ارز تستورد تم اذ كيد ناو سشاو تنس ليفت للاب يسدد يس ”!ناديس

 - باردا ابرق ذدداد نوي ريف تيا ىزلا ب للاى سم شعاشلا لق مولا نذير دقوا
 20 سوسو اردرياردد بار ىف ترحل كدت 2 سدداح افرصتصرت سو. دالية وع |

 لا هاري هلق ْءَدْي جَىُخَأ اذِإ لت رراضم اي نولعفيلاو داك ام و لوترشاب ىف رك لاعف ادركت ان انج ردك ن يل

 اا د لاعفا وجبل بقتسُيوو تسر اش طار شن موس عراضمابرشناب ىضامووظ نعنونحي بفم فأر د تس ع |
 دبا ىف اممم لانا ازما لوصخىا تع

 7 اجب جب جو جب جياخجو جيبو جب جوخوجب جيجي جب جب جب جب جبن جب جبت جب 7

 ةرتك تك رتك تك رتك نكرتك تك تورت تك رت كرت كورت رت تا رتو رت رتتك مارت اا تورت راع رتاو شو را راك رت تو تكرتت تارتقرت <؟ض# تورت رت ماك رض رتاورت ضو رت تورت تارت ا رتاط را رشا تاير ولأ رطب

 هراوردطرتو راف رتورتورتو تق رتاورتال رك رك رطل رق رك راو رق

 0 0 0 ا م ا ا ا ل ا لا للا ل ا _
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 5 تكهرتك تك رشي رقد مب



 و أني لله 1 يلا 777717201111191 يا

 يدوب ويواجه جوسي جيجا هوتجواجب جوجو جيجل تجسس بجو جي جيججوججاج7ُاجب جب ب7ج جب ج هجاجا جا هج جاب بج جبجاب

 : 0 ملا سس(
 هي 1 9

07 

 5 2 20 ه كف 0 35 6 5 و 42 80

 | بلد ل عج فطوم لعنياف عال د نخال ثلا ثل و موبي ون
 ١ 1 تك هل و 00 "د 58 ”٠ ينسب ييرجتسد ارجل

 2 راو ىمع لم اهااعتساو كشوا هيرست ندز نفطر اك لثم اها اعساو نحو
 ا" نانحمالا/تكشا اكل اهتسا كا نيا” | بعل لل" دج برر نحب

 22ه. رخو 6 نت نب و روملو َّي - و. غلرو

 كا ىا|ٌنْيِز سحا ام وحن هَلْ اان ناتّعيص هلو بجتملاءاشنال مْضْواِب تينلا الح
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 7 7 7 7 جب جت دج 7و

 ره نمو ل ىا 1 ا هي و066

 ف اولااب اج ولالا م دلال لامع لعن ئتأ لمي + .:
 م 8 ٠ ٠ - ع

 ينال ْ ناينببالو ليزي نسحاوحت بلح و هلعازوهؤربهم نسحا قوارير نسحا يس
 ا”بجتا العض ا |!ريز كت سا نيس ةماتح لعجا

 - نراصا٠' نور تخل سو نيشلا حقب نورين ا كشول لوقت تماولاو انكن وبينا د شوب لقدم تف تش لاشإ الشو اوزلوت هل
 نانوا لس اب ناان لراصمو 3 ارت وشب قدسوز دل و انصح ارو لتشس ى- ص هودررد تس 1 ىدلد الو ىسرشر 3

 - ريالا انموقلريز كاش | لس اوك ارش عر اضم نرجو ماد 1 لس <. اكدر موق نا

 طاضلا تاب درع اريزو وملك دتار فير ”نيدصم .هرئايفز نس زدورنو ريس ضتناي لار د ارز, ضن لا اعف ادوبي ا «لرق هل
 ولا يارب يشياردا ال تلسبن فيلر تت هج امرشا, نوفي وذ صخر حمو ورش إب تايناج
 رنا ناو رول لشزاو نيت دقن اثار ذ تلم هت اراوخا ثيل كارز دش حرر اغ ترجو تكل دق سنا هع لوق هكا
 ] م ليتم ىفازكاب تنسين لمفرلايز دش ذاتص رنين سجننال نسأل نا
 اهلين ورز ش ساء شنا يبس دع دونم اش ترجو وراد رو ميسو اؤرماو يرام عل ننس ف رصتنو وسو «نانذيص لق عش

 ”دل/و تسال وصو/ضش فت اورو عروفماطتيبر ظننت سداد ل ميلعخ لجو |ءئزمو مش قدك سا هزل كآن( لق هل طسوتم
 درك / مزيت و زووم 7 لوالوقبو صلو ريال ُئض اديس ١ قدلا شرفت تسنوزف ا هرضوورالث باكا ا قلكر صواريلاب

 را اور هت لارز تم لو نبل ىنخ صر توك وو »ربو ارعلابو تساي ايس اركت دس لوقشمر وتسو ناو ءاطزاو تشادزءاج

 1٠ يملا م لرد( لشذوس ىدافنتساب هت حما طم از اوووف ماهفنشلا بط ائئذا تس ل اعربز نب بس
 ريش ار ضنس ابل لماذ لج لايذ تسينوا تييلعاف ىف انرصبلاو مهيعممسا لشدووا فزذطو هيوسيوز نت سلع فرب. لضاد«ل رق هك
 انبادراد تبسانمب بى حم هظأو ترريظترءارو لتورش اب نصار انه قمن حا نبى نس قصاب حيوا ريدك ماتم ماك ف ذه ذاوترد
 كن ايدو ت قير وماو تس لوتس ضخ اودي ودندرو 77 رم نام سس لسمو تس ىن ا عبر |لوتو دش ختم | بن اركب ىلإ لظؤل

 رالظدعاوريبمضزاو رمتلا لإ ب | قطار مركب [م لاح لوحفشو هدئانإي شاري رعت ساب بو دفك وبس لزج تسب ىذا نحو
 ءاطبووب تت اب سنا لش تسب جت ُساشنا تاب دورس لبا لاح او تسند راما س لس
 و تسبجاوةروزين ناصقلد ةذايز بستر لفرز تو اهتودش ابن واو تيك حفر ورك لالي ا ىنعي وانمى اهررارر وح

 ل تس طش ناو نلف لقا, نارضقنو ةزايز لخفووربب للا كارز تديدثاماو نفر تايلظمزا بت وربط نب تدرج يم
 | مب ص ىلع يقل |

 0777 7277 777277 7277م جب جر جب بة جب جو جيبو جو جي جي جوجيتجو
 جلا
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 مةضورتكرتك مهرتاقرت تا تو تاهت تو تاك تورت اور تو تورش شو رت تع رت تاو رش رش رش تورت و رت رت رت رش تاع شو رو رو مو رش رت ا راع رت را رش بش اكو رت راك رش رطب رش رج جر رش را رشي رب

 5 رخو رخو رو رك رخو قو رطاو رطو رو وب

 72722 2 7 م م جو و 76 جم جو جو جو جب جو جو جب جو جو جو جب جو جيوب جيك جوت بوجوب بجيخجوا جب جو جو جو جر جب جيخجو جب

 ا للا ا يل يي ل ل لل لل لل م للا 1 22 يي ل ل ا يا يي يي ل يي

 ءااانريت تسا هدر صبحا صال أتش ج هر اعلا درب اعراض الحف اهبررك ولو |ريخو هسا اهتسدعاو لك اضتق اق نع

 اي رك رك رخو رو رك رو راو رو لآل
 تثق نك قي قي تع نك قرح نفع تي ني نجح ن0 ني نجح نيج تكي تح تح قمح نكح تح تح تحج ترجح قي ١ يع قربك قرع قرح تح قل قي تمحخ خخخ نكي قبح خي 3 . ؟ قي قري قري قمح قت تع تك تك قم ثا

 2 را 2 تا تو مهو وكرمع معو وو تو عطرك 2م م مط ع عو هيو مك تاك رض راو تف ضد يار ةيناةما هي ذم  ةماةم ة0 ب م



 ع 5 اوجنلاَني 8 55
 0 سو سلا

 ا 0 212 0-0 يايتسارد شاد لوالا ىف اجارختس 1

0000 

 ا 3

 امديلاثدرملامرد ودرب تم ام تلد 0
 ْ: تا م 7

 . لصف الوربخ ةالد عدت امه ُثؤصتلاٌولوليضطفتلا ونا ىف تاع اكناغلاف نإ
 ٍّ 7 ير ا 1

 | جساتنال أ ممدلد مدل لاهل صفا دية نس ايوحن نرظلاب : مى ا َّ م5 5
 ى 02 8-0 / 2 ب ليوتديواةرتتم

 م اماني لجل كنون مِإبَتَرَُم َعُمم"ةليافو ميتال مللاامامدوا 3
 : مل م ١ اييرعا 3
 ٍِ د. ف 3

 1 ركب 5 زاب ث جو اًريضم طم لماذ نولب دو دين لت مالغ ذوحنم ةللابفرعلالا 1

 اق سسوس 7
 ىبسي ٌليزو ىفائيْن مذ ىا ياني لات ملوقوغ ايد ليز الجر منو ةروصنم 1
 ٍ ؟ة رش صرت لقا 3

 : بلوس كب تقو لمن لقنو بني دهر حرض ائارد تنصر أت سوا كراش اراشم مب, ل يضف 3 املكب درادن بإب لياب صاصتحا 1
 ٍ هاوترشاب قف نيعرضل ع و 0 ا تا احر اورشابنوا ار حطو لص اراشع ا لحفر |!تس جاو رابط ب اب بضنابك 1:

 5 دنكت لاو نيكل خش نا ل رتيشبا لب |بيرسوار حفل ب فز[ نس لوقنملاو منبر ل شرقت واود ملم ذو حبو ل سار انتعاب لع |: 3

 ساب روف علا مقل ثلا يزد تحيط د تزرزعل تنم بسب كي 1
 ع تسب يك

 : اال ب يبكف | نول ريفدرجن الث | يفيض لالش | عابر نسدتم #1 جل | للعفو نر ختم ملا ىلا حنت ةرلغوطلا :

 2| اينزيس عو سوو هيكل ارلارزد شذا رارصا تمنزو تجوررل امثروكدررعجنقو ورع فرش ديز ملل ا لوثر د هأندائلو ةلس أ

 ع ليما ال نسم ا حدم ا تك ردلصتن د فان اقدطم تصمم دقق دين للا متل اذا كل اذ انف صوص نس اع ىا لو هلل |

 ليصفي ل ب ا, مالك در يعن صوص نانا ءالش ارش ( نييك اروبحم مكابز تسرار ىب د(ال ل الذا مالل افنرعمل و هلع :
 ا رم رتب رخو را جاو را

 رت رت تق تو رتق رت تق را ا او او راو راو رق راو قو تو اي ا تك قع قب

 4 ل 5 قل اك 1 7

 داياروا ابر ساير توزابز سلو و اتحقو ووش لاش :

 اندم لسا ملغ لرفرعو مترخثاسولدا فلا بحاص مال غرتثوخطساولماللاب فمها لاف اضسءا روق هس :
 مام شب رم ردرخل اهم شدو دريض طور تساي تدررصخا لعلام لج مم” ايزرارتخأ سا .رمفم ز عان لوقو شل

 ظ لورد رئت امج < ماعبا راسن دش ذهن تارردلد زي سدد اكرامظا دوا ار زيك اه وديزالجر مال ق مكس '

 : نناهرناذداد تذاعان!ىرافد جراس نب ادورهم تس نبا اًداَن كيب داو اّرلا مق ء اسي كب :[رارَلْس وديك :ةحشرعاغ :

 : د يي ككاسم | سدي ان نزساردادوبهج نك هوو رايتخ ااروا كلا :

 ارضك ذو لولا ىف لش سيمت انب لح ا بوصنم كوشن نحب رخو نعمل عيب ب بجو قعيلامبوا لوقو |
 ا تارصلا ل ىب ءلمن ىذلا ملت تس عردملاب صرخت بكايت سف وزن لاك ماتو رن لع ف ىزن نعم ىسا لوصول

 ' .ىناويرش 1٠ ملا صنت ىو ماللا ىذ تتسم لك ا سيل ىب يشل ارتب ايتسف يحمر ب ئشلا عب دسار ه |: فرعمك فك لاسلكي وبسس

 ٍ اماَصُو نحو 7 'اث نكمل كمان تسأل سراب دن فزع شاب مولح دج ار وضخ بسكن رمل اب سيشن امورة هش

 : اطهر شر باو سس دامب هان ظفل تداضالب تسامدقلديلا اء هع ان اسما ايوب ى ل 2
 ال # ل ل ل

 اك قك قلك ل



 وحبل [ني لله
 هيرب رت

 طم

 هيلي شرستلو انا جلال كح زال هم 42 0 ياي رووقلا ١
 لع - ةروكرب لسصارد 5

 ليلا ري ”كسبوا صوصخ لب ةقل نانو ةنيز ,

 : نسب ساي تاليف لذ مهنل امد اكان نيس َدّبح وَ ديزي 59 لات
 26 بحرين نالحخ نإ نوم

 د
02-0 

 .ماففتسالا رسولا نوح: ضيطقلا نورمور صل [نورحوريسفلا

 ناو دمت شل | بحى حبش ارك دن دلو دمت راش ١ ىنحما ماعبا لع ساب اذ لع انوزوت ولع

 رك دفلك حل هريز نوبي اىلوز يخوض تسادتب الجل ب تسا ىدقا ما كايزددركل انا بحت يلففاذإب سحب يرتدي جرا ١ ع

 صوضخنو تمل عنازيت سدير من دج شلع افو تسوا تل, بلغ سي تسد قي ل ضلايزدد ركل اذار از تييبمسا سيرك

 لدرس وصخ راو لشسوا ووش تذل زيج ص وضح | عارو لكي لو اود درك قفا ومنح ست دي ارواب تيري ال و يبد سول ان

 هالاعدا لسد م ضوضيوركو تس اذ ساب نايب فطعاهتروب سيضم تفك ضع وو ضاق كار اطتبهمتسريخإب تسال اي |
  ىضلا ىف اذكال لعاف وضخ تعش اذا.رو كم انج تسوي ازئاذ لفك حور نكيم عزم جسما ون لور كت دسبراو |رزس وشن :

 تالا تمام ارش اباذلرمالغ مانام نيلي ٠ سيضتزا سيو مقلد انيردرسم ملدا اوجصو هاعفل نازوكو ؛لوةلع

 شنو ملبورن ار نّرفل حل ورم 77 ان ل ضف اك ار الاعازز اورشإ بجاورييز ]يقضون راكم ”ازيسمك |ىتيرر/ل شو 3

 فوزه ايو صوتي بس كو تضرب ا رداذ تيل اذ لاثجب ف الين اطلس امل ويدرس بنل لع اهب سون نت اوه عجل و ىدوبل
 ِ هيض نينو تلس لل اموا فعالا انحرشاب ع احا بمن ارجفا نري مضل قل داكن يردد قوز ارز انحلال ردد كلان انجووشن ل

 ' بى |اسدول مد صدد :ادامورش ليتل | ا

 ول افرق رشا تجاوب ا ئ ارد ال فالجد هوا علع و ندولث ببث يا "وركب دريشو داؤارر ضوفم قل لطم دسم وق جلس |

 - ياردا|/ رو صنم يركب يب تو مطب فرع ف اضم مالي فرعمرمسا لاف سم حلك ال تشكر اني ددل رشم |:

 مااطلتسا ا عم سم لا نع

 ملغ 2 ا هروح جر سس وورمع لجرلام الغ سنب يع ٌلجرلا ْ
 و 07 ١ سيوصتمو يزف صم لع | لانس ٠١ مالي ترحم وس اضم لعاذ نتا :

 000 ا لجرلا| ا

 1 ىغمم لود فورح اى ا

 اذ رخدةذأب ذل تودع بيف انانوش نتا تورحت طولا كيوزحاو لعفلاب ا

 هرتاورتو رو رتك رتك

 اك تح قلمك قلك قلك قت

 رت رت رف ييجي بج جب جوج بج

 رك

 عع ا د ا ا ا ا ا ا ل 0 ا 01 2 77 372 76772774770 7م 7و جي جيد جبتجو جيوب بيطوج ب بجوطوو بوجوب وجو جوجو جوجو بو يوتوب ع 7 07 0 جب جي ب ب 7و جي »جو جي جوجو جونو
 2 يا م تت تا يت تعا ا ا ا ا ع ا تعي 27 ها رت رتاو رك
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 7كم م
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 ١ نل ام نانا 5 يامر لان نادال ىا

 ْ رشم | لحث ى فحم نديش اسردو ن نرش دلو اجب بسم |ةتفلو رشم ارت ورب انمار دنكى يلج دل باد هربا ندع رق عل
 نسي اللف ااذع لس بال صإو سارا ظر شان وأمل عفل اءاضفال ل ننونفم وقنا احرشرت ناسيا مان مسا بنا اك ارو

 ٍ ةيكر تقتل ابد الارز وشوف قلتم كيري اب فدل اهزئان لع س امس زاور دقت اب تناعا فدل با ببساردإل ص اق امس |

 ع وا 2 امجدولر ب اوك و اكساب لساع ني هرئام لا رمت لارنرو ربا قدح عرج اب هرش عش اداب لمد ارلراع رش و تن هرم

 ٍ ندرتلإف درترارتيسلب امهبب | تركو فوتو ءاسا تاز | للص لردك لاعفا اهني ا تناعا تنبحيو ليشمل تسيفل_ وهم

 | ورامدن قرف لشرف انزيم زول طبتم لغن حذار خم لعف حمرا ”ض دص ل عطنا نحال وقولسس مسد ش د قم ف درت بكر
 لإ لف شر او هدوم دارا د يامن تلالر لعن عشر وريف يبشسلاو حرت ينمو لاعفا تساساو تاراشا ةساساو يبت دون تدم روج
 روض ل حثبش لغقل ن درو ًاانبل ليضفتل [لحف او شت ؤصو رزصمد ل اوعغماو لع نع لسشإ ادا بالقلوب نان لمت لكرو هيج

 : داابروم حث هرركث ب ذك ام ثيرد لك نحل عطلا تعمق لوول ثول ل اراد

 ناجل مذ عم ي لن ريئاسر سار ننس عروض لرلا فوج ين د2 عل حاصلا نازك دش كيدزن لولا ريل للا لق هل

 ٍ اناورب هز تردد ل انيد# لزعرعا هاوكش# ل ثلس| ورق ل ادوار تو شم تورتار نآثسا ةرش كيد هبي

 3 | اتى ا تبحر اَمِب رضاكم ثا لشرع ليداترد هاتي زبر ا

 لاورعبلا يا ار/ح رس سم اور وو وود تفاسمو: عزنا لا ةكناككد تازز از ناب ت ياذا اغلا ءامشاز «لرت هك

 د 7 ان نابزردوال اش ارتك س جاو كن اسب تينا ضال باروث ىدراو لسيدنا هدركبد ثحل لك انج تسدد ناكمب صنخ

 أ نلبادب تس جي سلك لاما تفلو ضنا نازل درنتفك كت سا بوتسو نبا وزرم *, شفحاو رفوك متن الغ اور غاب

 | نم وعلشا تي امن تي اغنام نيود يا نا افمل تسر مسيو رم اوتو > 1 لإ وما ما انرطبشتسس ادراو ثيهدعردو ميل لدا

 غذا قل لنا ان سسس بلاغ تناف ثلدشنا ساب ل اهتتساو نري ]روما ادا ارد تسمي امنوا ساب كرش ا كير شادن ا سار

 اهب دقت باغ قادنتبا سوس ادا ناعم راسل دو

 ' تيارنلواتبسب لياورش ريو ءارب الل لاَ ام ف ) تور سوق اوتر هك دو ووجومم سس راسردو داما هلاقمز لووك

 : ” مشا عيدا كياقسررشخي لاو انني[ تدايتنا ناز لذا [يئاتبا نان اشن عي اني ريو ن ف ليا بتكتاراهم 0
 ٍ اود شار يلا يقل ار زوعا عج تسريفمار لا خم اعد لارز زباب ميلا ناطيشلان دل ذوعا لسنا قاوم اظد [ترس لاق الدا

 ا نإ قب او امش اجب هاني مللي ؛ لاثنيرد نيل مر تترو تكميل تأيلرب تذهدايلا تابتلاو تأيبل اتي اشكناني سيحتف اف تس

 د يارد |! دل دي باب تلج ناسا ناو نمت نا طمشم

 ليش مايشلااب مد ةزلواماكن ا اا هس سد ائلاءارتير نو مالع ىا هع
 زد كح لح نحل! لح” كلح كلج! ةنح "ملح "عنه كنح -6

 5 رخو نو ىو منو رت رك تك رتل كو رتل تو رتك رخو رخو رك رت رك رت رتظ راك تك رتظ مرت رك راو راك رتل رو رو رخو رو راك رخو راو رو قو رخل

 ا يتكو رتا تك رق راق ركل تو رك رت رق رت راك رو تق راو رق رخو رو راك رو قو رت رو راو و



 2 وجمل نيله سا
 ١ 0و اجب واجب اجي اجو جيبو وي ويك وو جب ب جي وو ووو رب ره وج جب جب 00 دب تك وج طوني ردي ون نودي دبي وده وديك يده ونيك ينيك ويك وديك نك وديك ديك وني 4

 جلا 2 ايوا اهو يدا ناسي نارتمالعو نييتللو قدك
 ا و !؟١فوطعللا فزم ىلع ئلراصتا ا 5 و نيييبلل ن وك زم العاك مرا نيدوصقل رار ارايظالاك

 نإ نم تنخاوخن أذ :اكمنيهيظذل ملا تمالعو ضيحتلاو نأ ىو
 0 ىلا 7 ض ويل مناك 6

 ةلدلوايف ةمااالي بحبو فوجد هواقباب حل ليا ناةتمالعو
 5 ا

 قا راسا ىا ويس + حف 7 ا" لا لع ىنعل
 ٠ يو

 يملا فدو لكن تورط نم ناكل مهي نأو نييفوكللا :

 دعو فاول لكي ةلمزخق لشان لات تكل يمس نت وما
 0 5 "كرت دوف دسك ا وف هبه ديوك سب م

 الو لاق الم نووع اويل عم دحجو حابصلا كة َحراَبا ثموحن لا ٌلْثم
 "تالا نايكر ٠٠ رس 0 سام ا" ةباغلا ءانال

 عيب رعاشلا لوقو نال انس لاقيالنرم اضرا قعالا ل
 ا؟دزملا بكس ىذلا [؟ارثرم

0. 

 ور رو ور و وو وو ور بر وابو وو وجو وجو بو بو و ووو جربو بو بيجو جي جرو ١ 0 7و جر وو 0 3

 ظ لا ةديا تيلي لرب هع يحيك منورين شنب نحب مم نودي واوا لري( قبو (كاتالد لو سلس
 ني فل لالي ارد نيد اضتم نارك دي [لضنمس]رو وقنا نم هيي دا و

 "| ضلال نا ىلادتدلقل يلب ميوذذ نير طذيلهيركتي ايجاد ساوند موتني رج مهو هلق لس يلدادس بسلا
 : زيلا لس تماب باطخرين ات يآ هد شاب ضيعبت ارب ملا ردع حل تطت تما, تسب اطخيلىإ وا تيب ارو لقيا باوتد اميمب ب فلا

 : - ارد اطل تسيل م زال/سلا يلع نوت رطخت سا ى ص اومزجتوفكيقلاو ةولصلا انج اص لير تسماه نك امنا زم اد ملت 5مل 1 لعد ريب
 لا تسدراورلثيا اي طم بوش طم ضب ناكدقىا نست لري تس ضيحتت ريا, تساورشودركل دانيل قاف «لرت هل
 ٍ داير طع نلاكمقداد باج ير ط رن اكل تفك هئدس ايدك اكتب

 لسلسا قل نإ نبش ذو بابشلالال يبا عدع بوعلي ركيل تؤ ؤضمأ الينبوع رق هل
 اان اكلق مازوت توا ]يلقن وكلا ىعا» لهنز قوش بدا اسمان بشك ا

 هذور شيل يلمع فصلا نارا و الوقناكاددذ شرد ارنا لوي او ب نالا نصل ادقن ىزل اارع الا لول كم ب انرضدر هج
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 ْ | 1لزلاث مو

 ا | س يما مول للا حمجا مين تلم <ل وقت كن اءن لذا هدع

 ٍ اياب ريفي هه فس
12 

 كل 0 4 ل 00

 6 00 صك تك وق تت ا تيارت رت تت تك تقر قو قا قط تو قت قت قو



 000 دلل ل ةةيانم
 ' 000اا06اااااااا ا اا ااا ا ا ااا

 هايز قكوبا اي كان ىف : لسانا ىقسال هللا دال ٍ

 لاتترلقوخن البي ىلع دقو زوكل قاتل ادلا فيزون هيفرظد يفد ذا ٍ

 دنج 4 دن هن

 ب
7 0 

 000 0 و

 : تدب قصتلا ىاليزب ثيزوكوحن قانا ىو اباو للا عوج 1 : هورس هوس 2 22 1 2
 : ياام 0 1

 ١ ريو ىم 1

 : ليلعتلل نولي و ماتا ثدسكون اذ :أاهتسالاو ديز دزم تيسرقب عي ومب 1
 : د ا امبالا لكلا جو ىلع ىف ني إ) لعفلا نال :لوسبلا اب مو 1

 5: د 0 7 » | يوم و موو 5 هه 3

 !هتريشتب نرز وك بحا صل لجل امكذ مكس س امم ظ مك ىلإ هلوقك 1
 أمد علا # 0 ودا اجيد (مزيورعلا |ملاسو كان نعاس سب دف ا يناهربديدرل مم انسَنيع ع 1

 ديوبللب ترك ميال لاو يب تيه نك دعت الا نبذه تعبك اقل 1
 < ا

 / ا و 1 1
 ا

 نايا رازقنتسا ىنحمنارو يما كليا طب ضدك جل وق وث هلا ادد باول ام وند مرت ام. لادن لىرادنيو ىتستربكتم هرورغسدوف لإ

 تسلط, شم سوورس سام نأ ارم شسلاب ودربب حنو د كميضربو تس ىلع مام نآت يس |دااحتسا ىعور و ليزجو ترس ىف حرم

 لشرب اتم كتسابو مخ ل #سا مهلظحيب اذه مت اذ مشل شرين ياسابو مما تسال اوشن لني نحب خد لشبالا لو لير الاى ع

 - هداب ب رياردا امممي"ءاروفا لإ ىلا مج اوف ا ىل « مسي اووف لشسمولا تحبو يدق خلا ىف امنوا ةويح لا ٌعراَتمو

 ظ دورك راك يد نابع از ناب توةنؤيعشلاووادد مالو فا اكو اداب لود يب تيرييجدو ماب صدي ترجشا طلاضداءالالوق هل

 داب مالو إذ ماوفشا ف لد تد دنياكم |لافام كت ببر ضرد كد شرات اخ لفض د اهني زاد لاو لو نيل

 ُس د 'امدارو امك وق بد الرسوب زبدركسما لوتس دول مسةودرب لاددو# لوترم بجبن رست داما كاب سا اصلن رت نك

 520007 ل او لحفرورصرو ابرورجنزا لع اه نس اوت را ا تس ارك راب هن اعتسالا جرا ل ةناىتس الارق عش |اديزب ترم

 لعد تيب لب ىفعو ار تنناجتسا ساب هس كددراد م انزين لذ نمل عذلصو تارا سو تسدا مان[ 1س ا ترج سيمور
 د للاعتن امل ررشلا يرش ا٠سدعن ادرك بس ءلرنم الو رئذ اس

 لاو نوح زاوو ذاك اولي ور راد نحب حما غفل وا ايس ماهي تسا تمالغ د تبج اصم ساب تليد بح اصملاو لق هل

 رك انج تسلنم زال بحاص اب ٌكدييسج ا ناب ب معمر غ نإ لف مايق تقود اتمنا قا نى رمل اجد لؤزاس ئختسم
 نئاصلال وطير ورطري ذابهليبو ع سيسج نددرغتنقو نايتس ىدو ور تور درب زب وا لارتم ارم ”اد لبك ت صاصم تر شنجاري ز 22

 0 0 يا تشو تس كلبا ل

 رشا, خلاب ابدل سفكك لا ناي اد نول ذاب جل ااولظرأل سمو كس لب اقسردوار ور دم[ اذا سلب قدي لب اهل لزق عكس 3
 - امد قمت مان وكس اب ول دب سلي اررلب اد تاس لام زاماع داما 1

 و عا لاربع تابعا ا ا هلساب 1 د اعسولوا هع أ:

 تك ردك رو لك راو راو رك
 يل ميل علا م ا لا د ا

 يا جو جو بو و و اجرب و وو بو 0و 5 7 6

 اأدوركو تورت رت رت طتظ رت ضو رتورتكرتكو راك رض رتكرتو تكرتك تو تك تك رو تك ركفو

 ارت رت رت رك راك رق را
 0 1 و , ,

 دك

 ماكو رقاب

 7 2 7 7 م جم جو وجب جيطوب جيوب جون جو جيوب جين ينجو جوجو ه7 ب با جي جب جب جب"

 هدفت

 ا رتو رأ

00 
 هكا

 يوسوس سوس بس ع سوم 0

 3 4 2 2 4 4 4-1 4 2 1 7 4 2 22 حببص بت 7 - ىم نس 0 تاوص ّ

 0 71 هذ 1 5 7 7 _

 | ١ | |



 ياله
 11 ا اة عا

 ٠ ٌماقبَذيز ٌلَموحن ماهفتسالا دمت ئا نيزإبوجغ يخرب ف است ةٌسازو :
. ٠0 ٠ 

 1 ريل هيئاب كو دير قاري لبيد وحن عوذرلا ىاعامس
 اي ا دركشسسلا نإ

 لطلب ليل صاروا تاواو قال بسن
 ب113 فدك لاع بلد قكك فاز يبدا“ ؟تبرذك ل هديب
 و روس ١ 7 5 ١ اتبع ا م

 نوف سامري ك ناك يم نيا قبل لكلا مكليتس ةسااؤا ١
 0 ارو تعدس ى وول نمب نيد الي. قتد داك ل : 4

 ٍظ 0 0 رعس لزم لوقت تضطر مستقلا وألا عمو لفن نكمل

 هدر نيد مانا ىو لمع مااا قو شرم ؤحبو باغ لاس اس شدي[ نعى حبو هديب قلالوق هلس و
 ارحل نخيل امن يس ملل رين نيل لني اري 22و ١

 لش ثا ”اننةراد لوف لإ قلع مانا لت انزا عي د ب قيقا ل املووس برع اذ كار كت سوال لآ هن كحول وق هس

 1100 هررظو كلاب كناددراد نلاقي قلعت ل آو تس غر او 12 |لأو تس لاو اوشه زل امك م ار

 - اناملك تت لوقو حرا انا لرقم انس لتس تس ال لو تعلن خراب ضار سفك علو تسليط

 كليكيددب ابآمنالدوبن كن حما ليا ملك لن | نكي نحمي جيرو مال ندولر بليد اونمان يلا نكعسا اونم[ن زل اوك يذلا لاقل قلع

 لوو زيك طا شينعمر نيو كل لاق اس ءت سس يجب زاودول ب اطمخ جب وقدوش عياد ملل رقدلص ل وتدل ا مز ش ابار تفس نوقع

 شح رو جرم ذاب ندول ماكشمورثكتي وردها ثكدا ؛ل تلقب نكودار |تيادر قع لوثذادب [لوقءاضرش ا نكي تعبك كث الاب نك

 النيل ديكو تس سنجر كت لات ل سنو رك خيل وقدر صدش ا

 3 .ناببلا عمك "بحاص ل ني رسفص بو و فاشكبح اصرار تسأل” نمسك نعيم مال لف وصور كب ل الرس ارد نعي تر فو لت عكا

 ردركارشنلى تود نآب ارايو دنا هدررو 1ك لصق عز ردسي مكر دف ريدر ينوب طاذخت سر افك مالك الدنا هدل وريف

 ئ نامبا نابالوا دهر نتناول كورك قنس ابريل ا(ندرو كاي ارد نبنسومو ورك ا ىكدول ل[ ىوطنم ب لاو ري امال س فو ناو

 لشدشاب هدركن ينمو ض جلي ل اطمرفلا نار رك تق درافك عداد ل احا لويد ميت 3 املواشلازرو ن اًثنازانا اا كاين يدرعآ ١

 ةروكذب هرعات بستيب ماكتب يردك ارش زيازكذر اقالواك انابو لس نا لش يشن اش لسا ريو ضحب و هرس اداب اما

 وعض ماب نرد نيت رك اف شينحمدي وكب لاق هك جدول ب طخ جو وشن اوما ء لص لل توبي [جواوشمم

 : 0 00م ا ل امرشا فوزحنر ع

 منسم مل لاو تفك تن او# تايدلاداطرقل تلك تساي زاو تس بتل ن دم ماقئتساهرني رش لصاء/ىوكز تي ا امتاز
 - اعامسد نب ا(لوقرد سنج و ضفاى عرش بضلاب توازن وبيربخإب نلط ل ودفم جلع

 بمكنك ىلا كي اارقنأ 000 الباكر لاش واوةربزب يحل شا شن اب شم اخ عرف هدلع

 ان ايسكو بدي ]يسال د نكوس حلا يارد اطديإب جنش اغنتمو ملكت يسر ع يهعإب تس ا ورسكش قلتو هحلل 3
 و | نفل الشهر ارو لاول تركب انآ هس | ليطعتللا_ فطر اتعاب نولي جى ا هص .:

 0 هدرارايتغا مديلد بحاصو رشف خسشكردترايكليا همم 1
 هج 6 م ا 3 جت تقع تع تع ج6 3 7 3 5 خو و ةيئب حل 0 يش 22 6

 رب ب ب جر جبت جب جب

 5 رت رك تك تك رنتك تك رتط تك رك
 00 اب

 7 77 7772723773777 جب جيجا جبتجب جب وبتو

5 

 59 را ري رو ام

 1 ضو طول يطفو رتب

 1 ا ا جب جب جب اجو جرب جيو

 تورش رت رت رت عر رت رت رو رو

َ 7 - 
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 رشف رطأو راداج رز

 داك رضاو رشا رشا رطب رخو رطأو رجاو راو رو رطاو رب

 م جو جب رب جب جبتج ب جب ج وجو جوج وجب جب جب ا ا ا يل ل يل يا

 ياو رك أو رو رت قلو رت راك تك قب

 ير و جرا جي جب جيجا م ب ب و جو جب جو جوج با 7 ا ب جر جب جب جبتي

501 



 تت تت
 وجار

 يشد رتاج رو طك قبو ربو رو رخو رطل

 5 رتل رت رك رق رت رك

 اتاك تف راك تك تك رت
 : ططحلا هانم" فاح ١ احح ١ كم فج اح .١ 00 200 را ارا ا

 1 رخو رطل

 ع( الل جب و 0اس و 0
 5. وم ١ 7 )ع

 1 ا وص وجسم و ووو فعلا -
 رو ندب اب جب جب بجبا جب جبإ جب بإب جيب جيجي نبك نبك رب ربا رجب جب جبإ جبل بو بباب جب جب“

5 
4 
6 

 ْ سال ناقل : ٍنيحدذ مأيألا لك بهِ
 : يس حت انوا 3

 م قعالا لخ شالومالو :ايلار نو نق "ريتك د ,ريخلا مكن كلبلقتلل شو ٌترو١
 م ا"ءعاسلالا ل

 ؛| دبوصنم 20 ادار كنمنفم ونواب ميك لجر تروح الو وصوم قدك
 : 7 0 قاد 2

 ا بجي نيشولا نع ينك كارم نًبذوالاجر روج وةك 2
 م |مكرنؤلا ل 2 ممل طلاق

 : لغنفةناكل اهتمت ١ إلا جرب: تل هيو د
 م "لما نع لاما ىا مدان يرد نييامااعب

 ْ ا عا 0
 : "ماب ف اهلل اء قول جب ٠1١ مناد ل وذ ىلا أييدلك

 "2و تانوقكابل  لهتلا كلذ تنجو مالا قتيل ومو نقبل ليتس

5 

 ةورتووتو رت رتق رت رت تف تق تو تاو تو تت تو رت تو تو راو راو راو رخو م و اك رت او رت ع راو رك و كك رك قلك قي قو لك قلك قي قلك قلك ا رسوب رطاو رطو رطب

 رت را رت رت رت اك رق رطل

00 

 0 رص يل سا صحا ع

 5 6 ثور ع !ديحد م يالار ور لكى !تاضم فد مالا لك قفص ىنخي قتلت رقتب يتم عوتبيو ساو حازم 2 عم رس لوق هل

 لا هدوم تشررن او قشر نك“ ان رينا برشتو مج ةس الث يف يطاو نبل وشمل عنو جت يس ارو نيج ىافو نيت 0 ىدكشد

ض تاركا يندد ماي ارورشررن اءادخر زو سسك /ىنعم مم تفرد فزت سايد
 ع ناد رادرارقنس |رنلب هو/روركراد هركن اشي حا

 -ِ اان تس سو كايظ

 نزار ركادشإب خو رفم مادمت اودي ] مؤتسظدوبتساكيدي اذ عروترو ا باجي ابر يذك اى ئدصقن يعي رصزا نجل ميرنا لق لس
 اء كسا ءيرصب ببن لاو يأ ومو قش

 ٍ ان اسروك ذي كسار يوكون دوردرش ”انتج او تول اطضاز نب اسيروكد تايد ت سوو بتم قد السيف الق اسد اسجل

 ٍ قتال زين تر ل بسمو رماد و شم نحب اسجد دريد م اسف ن الخيو نشر شوت لاوصوماب لاو لذا هرضراوز ابل فاك | اهفحدقدرلوق هك
 م قم دوتوملا لزم ذوب قع ريد اعرم ا قرصل ى ضال كو م نيس ونال اوفكن يذل دول امير قاعتل رفا او ض لف ررمز وق هث روت

 1 ل و ايلا امنوا بلاغا حكم اهنرلوت هما ٠س, يرقل ىلا طر تر سو وت 21 مروا والخ نافل وقته لدا اسدوو ىنحميدول ولك

 اان يلاعلا

 .. نام اطلءاسن او نيت ما بر تفكى باتا لاحد برو ملت ير لش ا هع

 »ب قتال نوال وبنو تلا نحمل ور وري نال حس

 اال سيما ىلا رانج اميبمن اكابر هم ا نا زمنا لك ودل



 ع

7 

 ناخب يي يل اللا اا ارا يللا يالا لا را يللا راح اللاإرادي ياما يم يام يلام لادا ل أ يزعم يول

 ار رو رك شب

 يورد تاك رت تو تقرت مورو رتك تو راو مط ممهرتكو مكرتورتاو مهوتط تق رتاج راطورتك مهرتكو مع رتورتك ترتكرتطرتق تقرت مطورتفقر تفر و روت رشف نك وشباب وأو

 *ئ

 5 1 ري وب وبل اب رب رب يب وب اوي ارب وي رول ودب جب جب اره دري رب اري جي اجو جو جه اوه جربه اوه اره اوه به يب اره ربه حربه حربي حربه ار رهو هوه ارب اجب اوبر اجب اجب اجي ربك ارباب 7 7 يم

 قالا: جور ىنمرك ل ْجرَثُر ى!كءركن م ٌتيِقل لَه لات نم باوج ىف ىنمركا
 ا 7 3 ”سررس لاتسسس + كب 1
 اعدل 5 9 ةهخض اد ار و0 ع َ « 6... ا 5

 "ملل وا قادم تنت قلاواولا قو ترداو:تونحن وهداباخ "فلو لجرلاة فص:
 د 5 م لاوتسلا ةبئرفل مز ثم ام اذ ْه هعا#
 عسب رعاشلا لوقك ١١ 5 6 - 0 يف 5
 : >3 6 1 جل 2 أ :

 : «سعلا الا وزذ اعلا الا 3 سنا ارب سس 5 نلبو 1
 ' ةقطحر قمار لنا عه ادرس ةاناكقل> «ءاس يرفع يل 5 ْ
 ٍإ ىث مفلاء ات 5لاقيا الذ نيرضال مرلاو هللاووحنرهاظلاب صن ىفاءشلا واود
 : 8 | سس ىلا 3

15 

 5 2 رع 4 : 7 ف ا ه | ع هك ّ سا مهب

 1 مقطع واحلا يلع ساقإلف لاغلب ىا : 2 1 : : لخرت شو مسفلاءابو داش ب !ترتروداو دونا لاقمالن ةالدحذ كلاب صنخ

 ذأ رشا فطر نإ لاكي ديريك رررذا قرف ار وأو لتاورةشاب ىيردق شكا تروا سلبوا نجل ترواد» لق هل
 | ثطعكلرواو لسا ماكتب شومر ريد دش ابواو سفر تورم ريظوكو نضوش ب نيطع ساروا واو تس حليمه واد سام
 | يزجررماصق ل اردو اوس كت /عتسوئاوركدلا هداذ باج رصلو تس شبلا تجترولهواوارئاصق ادب او آنتفاودولد باز
 : 2 اسلي قظعواو عسوونط اعركارجودذ اس 2 اواواو لبا ندولمط اء واو ليرقط اعواد كداب و ثسو |سفْلرو لرش ابهد/ئ طع

 : 3 ك4 ترس تكد افردل بررايط اورّيلاو مكمل نلخسال 1 درر 1 اورسلكل ص قطعئورت

 : امو وسد ميوتندف كك قدك اتاك ىف بر واهو تفك و بر واود لق هل
 را|انابل ا فرزكيو شان لخن ا حادي ءزوصوم ةرك لعزرا لكتازو مالكن الق هلل
 ترد بوب 1 ت/يروفبل هرعاورش اعل نإ است رسرو عفاو تيطو قلعتسورجر امودرقسواو نيل بر ءالارطاشلا لوقلل وق لس

 | ثرامنبرماع جير عاشنومديفس نادت سبعا واو سيفو كور شيب اوني ىثتت ذاك داب نياكي اهدا سم ايهم راب
 : د |امدومتركيو تينا سيو ريفا رج لامك مدرس نت اومشكا لدي دك دوت تدالج
 : 3 كك : اداب يمسك اي اللص صردزاوا دصرد ندرك سب لاقيالف “دوق ملح

 | "ويضل افلا امسالا نؤريكن هداوزعنمى ا رعد ”لوق شل امردش اب كوادر صرو ادار جر دديداد لباد كر ركايز ضتخ مرق مخ
 : مسرور «بسلورثز اسفدزك رض تكل يتتس الو يس اكو تس ماع ماك ارئاسنو مف وحا  ىجور ا مش اءابورل و هك

 1 ور يفت لوي دولار زن دض الدّم لش او ديلا س ا صاضتخا لاةرئ راو قابازارج ار جس اكو ازنلتفازرّدلا لشنراذكوب
 | وز صل اذ مقالدشلا لشن ارى اب أرجو معتم ررتو دن امن دزئار سقف رترشإب هريس فرجا: لو رج ع طق مايطتسا فلا
 : ةزمب نايل ماوظنتسا وسو يشتت نشل نسوق ليل او مارا ةزمابرل اء ل ضو ماهفتتسا ودرع موتا ملا لشو يفتت فرت دا

1 
8 

١ 

1 
8 

5 

1 

5 

0 

 0 ه2 2 0 0 0 0 0

 8| انو اريطاير ابر ثلا كل أو تنع مال تس ب جاو لما نام ورجو تس عروطقم يلا ةطسس ج25 3 3
 ا اء ثن/ى نخب وكل اواولا ىا تص | شن ودوم ماغنا نذؤإ لص تبدي بنا ما و حسد ١١ فص ن ديال مرور نا نقل ام تدع

 5 0س تت



 عا
 رق

 تك ةعرتك تورت نتورك تك تاع ضطرتو رتورتك ماك رشف تك ملل

 را ا ا ا ا ا أ

 5 رتق رق تك رتو تق رتق تؤ رق رت رت رخو رت رو رز رت رت راك رك رت راو رق رق رت راو رو رو راو رت راك را رت رت راق رت نا رشا د ا ب ديو مورو مهر مؤرتا اق رت رتطك تقرت رتويت رت رتف راك رتكظ رو رطقو ىل

 سل نايلله

 0 0 ةلميجفب اولا نم رشا نبال حو تايوتا بوغ مضل وار ىلع
 ا هللاد 20 بخ جم 0-0-0

 ٍ قو ,/ رشم ىا ,

 ٍ فلم هات كلكناوتماقلاليز نايا وحن زمسالا ىف ٌناوانكَن اعنا هتلدو ماد (
 1 يلا لد: 1 1010 زيدان نري 3

 امل هل و سس

 ْ ٌفنحي لد ”نرولعأو نيم وقيال للدوام هماووحن لول ايم بحد

3 
 2ظ5ظ00 1111 0 كوالا تمل فكس لالا ثرحا

 لو لسز زون مشلا طسوتوأ هنو اق ليزوحت : يع ليا مدقتدا شل ادجا دج
 0 رولا يا 2 هي ماثو ِ الع يا

 وح ءالعتسالا ”لكو ديلا لاس وفلا نعرجبرسلاتيمروك :ةزوأجملا نحو مق
 ١ هاو ناك ةقسصح و هشلاثلا

 نع نم ثلج لوقتاكينم طعاما عد نع نوكيا لعيد
 ا”نادع و“ ياما

 ربو شنخلاوإ ليقلاوباوج ىف يشن ميعس نا كاهن «لوت ثمد جلس
 زاك ندرفأ اوبر طلبانبا تسوخت هيو ا ردع لقشر ير اريل رينو يبس المبلل داء لوقو بجد لق عل
 وخلا تاره يرش بادو اابرش بجو ب درخ امش إ الدامد ناد مال هكدن اكرامج ساشا

 يقل ضو تدنن دش ماعم ل يت لس يئتشم اهب ليا نآودشاب مالب ن هرتق 1س سرور ترم عرراضم لايزال ا «رلوق كل
 - مارد اال تس فوز

 لوصول ابو نتن اشم, ل شا ناب تمل انش يب ل ووو ىل م تزال اوزباب لآو كلور ا تيزيبت يردد تايه ةزد اين ند لأ هل هلع

 يت اهضوُ|وف اال يدل نكت[ ب ضل او ايو محلا كبرنا لم لاننا لاه ناددب ثمل ناك
 ةيلبوةرعارمام للا وٌريكتلو لبزيلعت ]رو لعل ارب لش بيس ولائي اري[ ت جاسم ارو هاء رس لل هش
 ديالو ال نتحمل قيل وقال نا لع قت ىنحبو سنيك لتي
 اب ثتبس انمورنا فزت روش كا يز دول نسا اون ضو دارس ف قرف حم سددت اب نأ "ايم قنبر اكن سرد هلو نكي نكوكدتو لوث هل

 . مف اليك اال تسال كو نكتب !تمالع نك اكد ش ناك متم نرش دقت ل لبو لكف الخدش اب ”ذاضالا مال نكو دنراد فج

 لامر ضمن نذا حمل تم نا ساي معدن هع
 211121101010101 ]ز ]|0000 وو و جونو بو جو رو جونج



 جدلان نيله 0 يبي
 .٠ . )ع )/

 9 ع رع ا ا سلا

 ُ نه رى ه

 ا يافا نازركرننان ٠ :مق ضع لال ٠ ٠١ : ا”سرشلا قون نغىا | مشرع شام ىا** : ا 5 كلت 16 يسند وك يو كطل نايل لع نم ثلزنو فمي"

 6 9 0 ا

, 1 

 ١ 1! تنايزلللتمو دو: ديك نع كفن عم اخي لوقكك مان وكت لقد هِي هلك
 7 | قرن هتماخ ار ضاب تا ايل :

 .ةااو عونا ف يرن تمنت تألم ناييكَو لوتاكو نام ءاتبلات

 ] 5582 ءانشتسالل اكوا سوال دامو فا ردات ىاانمولا للدم وأن ران
 أر "ا قش نقع ةنماشلا .مولاسلا ءامث هلا قيور ءاقتنا ىك

 يرتب رطب رجلي يثأر

 0 ميل امم

 ع

 اداري رطدكو رم
000 

 م نارا م :

 : 10 هازال ليا ابغل تالا ركل ىو نع عاشاحو ليز الغم وعلا :
 ٍغ 1

 امك 92 1
 : مقرن و رهسالا ٌبِصِنن سل ل لعلها تزل اهلك د

1 5 
 ل. -ياردا»تعبسا تيك اق نسا وج فر خابر نلقاك قط ل اكودركذ ا وويل يدع, يبث ]رة لس 5
 ذأ رشا لتايثا كس لاف ملت ياودولر باو شلش سس قعد د ضو هي اززكا لهتفكة ايرثكا لات وقك ة مازولا هلل 7
 2 0م اب شك ارجو هداك حرص سب ىلا ارش اررمدراب لج ةراعا لزم فت داب و هد از لس قل كات انكي ناك | نلباو 1:

 م اريك | اكتر وا تراب بل 1

 رعد امتب تدور كيدي ىف ا ف اكن وتقو روسي زنؤرجبا حملك ل اذا كر رك ل ةل
 َِب ان ندد ري تراعن هور ديفسن ان ز نخب ت سا ءانضيب حت لآو فوزممء ا نؤص ضسو مم ل ثمل صموا لوا يصمد لك

 ) راش هنيسك حمد امج زيد يرضتب بو مظمورربشلو ابان كاز مسي ل الكت ت كورك يود العرس سب و ىتصو دكه دان لوا جل جل

 درس ةخ *اركم اج اى اناهدمسربي متفرد ناهد ينشد ناسا نأمل ف وزو فوصوو لش ف اكد ندرس ناهند كو

 نانشذادنرب رى رناّض اًسل_ىشتو ناو م ل لرب ّش ا لالكو ندرك ترث اطلردر( ىدرريهيسن انزدسركت |كردب قع

 اديك امو ول ةخ ارك لازلت آت ذ لعل

 ِ رفا لثوارروللا تس دوو مااا كحازنناو قت هز نار اظلم وذ ناو نيالا لفك رم نيه قلل الوةهك |

 : - ريارداطد ناب ىف عمت يفاظ اب وود وظن فوز مانا و امتبا ضدك ن ورب لام ناءذراو
 | ليزا نصمورشإب فورت مدرجاب سرس ل وتم سن ساب هاكر رنا ءانشتسلا لراس ليا قل شتم اهلاشاعو لون هش |

 | نك علامنيا لاس تبو لاعفا سد داب فورحن 6ك رملي يطوي د نجا وخل دف ىو بن هاكرو هورمت جف دعنا بج

 0000 زا

 2 و جو رب رب جر اجب جي جو جيرو جوجو جو جر جوجو بوجي جو جو جو جب جب جو جو

0002 7 7 3 

5 
5 
 ِ ال ساو رز اب تدرح نوبي روان جب قااسددز بوما < كه رشاب ند تيساكم دشسوزبو ن 0/0 و 3

 يرش اردااسدنتس جير قدس( ردو لخضر شن عاب رو لال كوب ماضنالدد مور د ضتقارو كرس ل حلما اهرش وداد مشت العفن لقول 1
 4 ااهرنتسم عروضول اهو نضا تار كام زدني[ [ىلضشو ل انانازل هلاك لق هص وت عاد

 _ «تساقاه لدا صوتا يزين هلع

 2 كرت رت رق نو را

 ١ كحل محلا حا حل ميجا حلا
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 3 ةطرغكم
ينو للا نع م : اياب

 يامل كتتم ب هنو ن

 ذا نيا ويراد ينال لت هدا
 كر فاما

 قلو طاولة د لعا و ديزاين لوقت
 . يلوا مدوساعبل زدهلاةحرتفلا

 ٠ با ل ثلا لوقكلؤقلا عبادي يالا يزن لوا
 2 لما عموم وك "نأ ةروصي بكا اا[

 يوما هدبخ كفاتاجل دل فكك تدم لوُصولا لحي
0 

 ف هعالوعفم عقب ْث يجو مادا ني نك حبٍ خلع طيب 2 ااتح فيض
 "رغد اب ب النا ةداب هزه تضاكا 7

 ندول لك ازا لب عض تبكز نو تشاس ن ورب شاب م مادو تساوت /ل عن ترب اشم ا]ر ناشبلار ذاك ا كاين ايلف لق عل

 ماا سدس اكس ادور مدد لعاعاي

 موخنلا يار حررسراروإ" ل بم اد ديكوتل ا ةربابز رار يز كلو قلت دف اامب تاغ | ماك ا ديننا تلئاذا كمان رقد دال لو هلس
 اف محملا ىلا ناضن لاررص لكيت او راو هك طمعب قل ةلجبا لحج وريطع تروا اند انا لزم تي درفمل ارك ف ءلوق هلع
 مالك لطب داب كيري[ كت[ سور واين قسد رولاط لاخ:ل خش مكتال داركوننا تس ماع ملا ات . ملتح

 . لبنا تس او دقن ليدحت تست نتن مالك ضاف نامي ميك سب امير

 ادي ن نال اوقلا لسد شاين ىوفنو نظؤ تبل قل اوشا, دوصقنااب تسا عفا ووا لكل ت اكليل قى حن لوقلارعبد زرق هش
 6 |اب تو غتيسا| ىنيضملضف اير نا تلق شنو لن تذل نقلا هسا ما

 مل اريز تم اتوتفمئلا لوك دعلم كلي ا لض فنا كرنك ى زل اءام لس شو اوكد ارا نيل ص لوارر لوصومسر ب عل لوما يلو لوقودل

 دكا يفطص ١ هللا نر اي اي لش زينادنر جلد م ئ اميز كارل اولي اروي مبا اردو تسارسر تو ما 171 ترسل صل وارو

 لامو رام جلو توتر العب (قتنالف شلش نب كارول هاتر نون صم از تس لغد اد ارو متريا كوتق يدا
 م الو مم فروخ الٍرسلا ًءايلوا ّ نإ لش آرتفا ف همن يد كوب اكل ينل نم اع ةل نة ٌقاب تيم ندب كغ ميش

 هدركل ماركا ادم اب زير اررنوكر يكسب اد اهترد اعنا ديساب لضاي ذادب وكلك ب اجو لطاف د دان لش قلصت ندع بلو تلو كم

 هَ اله درك هريس لق رصل ادمادن 9 اداشارر اهتروكل ذا لدم ووش

 الا تانطمرارتفإب ىنعنيونبلا اها سانتا را اسيا جلع باو املونر برتو هل اما 3 1 كال هع
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 2 كلكم

 رار راك راو او رشا رت را وا اواو را ضو رت و وت و وت رت رت رت وتو وت رت رت رت رت رت

 و و سا

 ا تبع عيلان يحد كانوا تم قيل 5-6 ََ

 تلاوة نامت ثبجوخ ار ورجم قي شجي (لوط نم
 كو لوط ننىا

 تاون يلع ثطملانوبيثيزتاهاقضاحُمت هناالولوحنالولَنعْبَو كّمركآلاتدنعا
 "للبى د ]وق لع نوطحم

 ناملعأو دع ءاقاّدن نقلل لَرابتعاب بنا راب قوس
 5 رو راو رك فو رو رو رو ربو ربو لب جاو رخو ركاب يطب طا رأي رطأو مسأو وجم

 هك هت ميه 26

 م جه جب جب جبتجو جوج بتجب بيطجب بينج جو جب جو

 ولا دتواوقكم اطبع قاهر وكل مازس كن :
 9 ك0 7 0 امماسا مالكا رد ا 2 1

 نقضي يحج اني لك ناو لاعتولوقكاهذاخلاز وت نئنيح ومقيم 2
 00 00000 ؟تفكذا نص ىا ” مال تضع

 دوغ او اكبب نابت ذاضالا مزال ف دريل فناضم وكن البت رتل تلالو قالظالا لكل وق ليا ورز فوزظلل اريل ناضل دق هل
 زا حرم ليا/رنغك حب ورش ووو رنا لص تزرد نانغ ارو فمك ريل[ اضل ضال اريك سرومتم جرو لك نيد دب جاو ريف
 عزبرم لق'ن ارجو مدرع ببر يا ذاوذاا يلا ف امض لد نمو وملب ش تروم وسكن دربب لدي لكيلا فانضه كت س اورساح تاو
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 - هيامد امرك رش اي وزفضلع فوز ل عاقزرد عل نبا وت ب ظفلرش إب لضإو دور شف رعوا ندول تنجيد لوتس كارز وارجو لزق هلع

 عب رضيضحت الور ولا و تس جاؤارشرم نوولز ول قر ظل و وول | شتم بك انه اارولرحل الارز ضربت امرشا بعانسا هاو الدلرحل و لوك لم

 هرال 2017 مب وتوو ا اعم لا تدعزالو تا تنم كل ذاحمل االو لس شس بج اودرر يضر ضحكوا د الدو ول ىلحل ل ورخرو حس ١

 ءادتتمر خي امرت سيب صا هروازن ضارمب تن كارب هرئاذ دشإ دو ورفض وج رورجو ميلا فاضموامتبمو لوعشمو لعائزنا تيرس تنك
 ماب ف وطعم نينيموا تادتاد انك هاقنم د قتدعإد هراعد عطس قتيعلو رم رطب رطلا نا بجلا لشد شإ وتغير وش ناد

 نأ يَسفْلا اطلاع رع هيلا كج ذاك ل شيأمكاذا لدباي هن الذ اهب ومش ككاو وتل امو عروب الأكل نإ لشدشاب ةروسك ا

 . نيس دياسزال ل اعود عر جت مار شرد رهنكرو زر لبقا نوطحسمار اوراق نوطح لق مثمنا ارش مارال وول داي ةكيلم ا

 0 لازم سيرد اعد اما ورشا ءبالتسا نمل اعورئا لو تمس لطفا نار هل ناس ازد ىحل ن يا طنما لكاتب م

 اال تسارتبم تن قبظرو كت سل كرارتعإب عوز ا ؛لكا زرت هم !نسلطإ

 0 دااروشاب دم خم رجوتفم فالخبدشإبل ئجربشو ما حضور وسكو دي ارو لمجد يك ةاببادتج امال كريز 'مازلا_ل وقع كل

 : . ماقلاديز ن إل شرود يفانو مط نيم كاب لاما تدوصد ابر شاب ل عدول مزال از ضيضخيعلاروإرخقعب ملا امم ليف زرق حك

 وع اةياد حرش يارد اال باب داطا لب لاا ترودو ماير ير تعم مث اديذ ناد

 ني اف ت ارقرو يلا فاضم ضلك نة تس لاو ماا و نيكو فا دركي تر قري ضظن# عرسك ا لاشم#ا لكن اد «ل رق هل

 فدزغم أب امثل ج ا مالد كا مال نايم قرف سلب تس دش ودود ز اكاد مسقانطوم مال ادشناب بكر طن امل ةزضتد مدا عدرماع

 شوب اللقا هرظتفل تباش كاين تست أو هيل بدا يوي شلاو ب كلا ف نيللي ارينا ىنعيكا لابدسا

 ظ ءاالار ناسيا دادرب اثات أخير تكوت از ب ناك كناقخا مب دل ياس هع راابر شل طاب خان وكبيربسلد شاب خلا حوتفم ل لش

 اال تس ووتتو ب صن كح لس نوصنس نر | كل لظفل ينحل حرغ
 وب ةههوسمسم ورم وو وصور سوتسوسو 00 0 ١
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 2 - م 217 وع خو ا 7

 : 0 اق 0 7 | ءاكلا راع :لفادلا ىأ 3

 0 ا رةد تخت يبن نكت دعَنَنا . اون 1 8 0 هه ه 5 700 5 ا
 3 "نكد 0 وسأل نا لشن 1

 هو ه نمو 3 5 ٠

 ' قفطحن مءليذوأ باق نيز نآى تبوح ن تن ريا دا لعلخ كفر رقم مندي :

 3 لاعن ةلوقكل عقلا ىلع قفننلا 505 اوخدبحو نِبز ) ماقلذ 3 :
 : ' «زينجاك "ماتا نا تخلل 5
 1 ها تلا ل 8 اه هكا 2 ور ع 1
 : وحن يبشنلل ناكداهذيخة يلا نمار لاربضل ٠١ قىءرم م اذمن 00 ب ناملع :
 2 3 «”سشلا ماتم الاك' - :

 ١ اهيلعزا علام ةطاكق روق دينكم 34 وهون سالا زنك
 5 : ةءعلاؤر 7 ١ ١

 : نك 00 جا 1
 : اسوي كار نشسالا 1 لس نيز ناكوجن ىغلتل تس لذ لدد دسالاك | ٌديز ْن ناري دفن 3
 ا »بقت لا ىلع فشار لهلا نك 3

 : ربتس عصا لحفلو| ربشللو وسل ل لدايزريد "ينل اعرب اطرح اردورندركئيطفررقسو اًنريضدوا ل رالاجرظمنا ري يض لوول 1

 خ لكبر بئالط + بتال اوفر عش لبد توني يسد زلريبشت دنا تس لوقا لو 1

 3 نويل عقلا بعز و هطاالا اررف و ا لك أب ف ومنا + معي لا رهعذرلعا و رسشن لش ف وسو | «لوق هل ملعب كل (سه قلرص ٍت ناو 1

 م 5 نمرلا َ ا نارام شرا ظحلر دول دنمب امثل الغ تشاد رب تما ع لق هل اال اميناوث ىرضا فذع نم امنكل از اع ض وجل ب 1

 م تسرك مدع لص ارث أ ارو تساس اب ف رخل اظل ندرك ل مر وبتدزنو "ضنصش ازؤو تما ل يلبس لياوو [بامو وول هك :

 : -.اانرمالا لان ريببشدل اءاشنا لعضالعالا ثاكلا متت جود فاك اميدّمتللوق لس مىالد اان تس عب سو 3

 : دندر(ل بذا ابار زج سكن أك 0 لص او تسلم هن انف اير رلمشور وسكن اوال ارت فرك نس در رص دن نكد رق هس 1

 | نادم سلبا فلات ايثاو ىتندوارعلا دكت مينو | ل بقا, لسفارعبا لشن حربا هيافد كت سيلا رمل كك يدنا فاطعار هزمجد 3

 ٍ - ىضر اهو زاس م قتقحرووت ب. نومتم 3
 ال تسر ارد نيسسل تافان تلرارب كارت ا تس راصردد نانا اناعسزرجن قف ير تخلد لاردتا« لات رق هشس
 2: 2 همت رطبا ل رجع عقد اسف : رو بلطُ/] ابكت سا زينب ىش اردو دوى الس نإ اس( الكر الم ول حف د سار, ناز طضارر و :

 ٍ ليبادبلا اكساب د راع !ءبكن بر يورك وقش ص امن بنايكبم اع قنا نرد سد أوورسيرمو رشناي للط ارب نيس قن ريو ف 3

 5 م |ابووفريكا تر شس ىد فنسو اكاد ع انسان كك يإ يس منك تمرلادب اديذ ى ءامول 1

 رانا نخلبو نيهلحلا بزر يلدا نا لاحت ل رق رع ٠١ نبأ رد ردذاا ]ينك ن اكل يَتسريد هع 1
 : - اطالو وتر اصح ىونتمب خرب ن نصل غفل خل [تلثتمكب ىس 3

 م مال تس بج اووا اعلام كس لتر 0-0 5
5 3 1 1 
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 جل ثنا
 را 0 0 7 م 7 374776 7 777 جوبا اب اجب جاب جي جب جيك جي جبل جه وجب بك جبه طرده يه جب يده نوبه ارب هيبه الردي يده زبه يده ادوبي طرده ايده وده ودب زبه يدب الزبيب ونيك زن

 اركب نك كير باغو ءاجلو ربعك موقلا نجا يوحغ ىنعلا ىف نام نيدالك نب
 رق جه

 صل
 ا يضاب رثأو رك رق

 0 2 ا ا

 يقسو رتكو رت رتف راك رك رت راو رت رت رت رت تو رت رت رت تو رو اك رك تك بك قلك تك قي قلك فرت رتك راك رتل تك تك رت رك

 ”اتاغاد ايفل

 زيزو نمو التف تلقوا ذوع عوني ماتوجن ذولا نوع
 | ءانرشإ ودل

 زقاق يز تيل ارذلازاجاو شع نتف لوح ىلا تيان دنع بنك
 ا' تن ليببسب تي
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 اًحالص د 11000 ؟رمدزم تلو نيالا ٌبِح 9
 افك يروا قياض ياخ َّ ناثياناخ ناراكول 000

 واقل دعو نعد نان نع ٌلع تالله مق 7 :لحوخاديزجلاٌّلشو ١

 ىو ل ءاناوث ا ةوانع نعمل ةورح لصف دن قاوبلا اوماللامذ كيد
 |ثلا" وع م |؟لحار لذالا مري ١ ون

 5 نيالركُشا مدع نان ٌنودكشل: 7 000 سلا ليل ْضْفْوْرَل كيك نإ كريت ل كرما ف نين انتم سا نار اعشرلرت هل

 ياردا٠س يفيق اًءاضت نيد اضتمالاوركشيل نإ قلل اذا يس اني ال لب لاضفالا

 لواو ِثثدَع َ لك كر را عقول اب تس شكا لب او وح رما حرت ى رت حدي 1 ليتم يرشلاءاشنال ى ايرللرو هلس

 مدن /لقل ءاطزنا ضل و مارزنتشس أكرر يقولنا فحل ور ل زوزنو تس مال قدي يع سا لاكو شق او لحلو تماس رع لم

 - ليت حشا تهساطح برصد نم ارزفتس او للتو ليت ]وا ندول موف حل و تسا لش ار, لح

 دب ل : ليسجرو للا اجل اعربرقلا ب : اكو الورد اان "انجر تس شسميل او تسارسرلارز تل حئر لك ودور وجت حمل حارب لغز رت هل

 نبك دبتو لدا ما فزكت ادن لت ./للربد لما مال نذكيق اف طددرر تن لقامال فنزل عل وق وكس اء تسن ايضا
 ترس ىنتلمرز لعبور ىض ٌتاشردهددشن اولاب دررشم ما لب يب نحأد نوه هدرمب اي مالو نرلمبت رش نالد نوأد زري اب مالو

 ناد ملبةسالابر خلد لاا مل بمب سو تعتد تن وذو جنن مل نابي لإ عراد نول شمسلمت ازا لعرب |
 امو وثم فك تدع مس كمرم ا علو اشد رتماب مله يكل بديتاو روك ف ورب مال وورس ليو لو ارد
  هليماوطكنو "ولنا رشد ىلا ايلف وطح يلدا ار نول حم ف ركل يا نراد ليت سكبو نداد ليمون شلرو قطع طحا ارت يف
 "انج وب لبا تاب نإبب ئطضاممب ا ضحل / ونور ثورمث ذم اع ف وحزين ومو ا مظحل ها ءافلاو واول ا,لوت لك مررش

 1 11 2101 01 1 35 7 0 1 اة  جم جو جوجو جوجو جو جين جين جيفجوت جيو وفوو جينجيف جي جيف جيجي بينج ينوجيفوب بو جو جو 07 1 آما 77 7 77 جي جو جونو يجو جوجو جيفو جو بيجو بو جبل

. 

5 

ِ-“ 

. 

َ. 

 دادي

 / هلي لمكان رصف اواو تارت عل ءارخل طرغ لدب ورش اوال كازا ملغ ل دب تس دارحل ارك ادلب تسنرؤط اع فورحز الب شد دون : ةريكوتك راو راق رت تاو اك تق رت تو تك تاو تو رت رق و تو رت را تك رت و تق تك نك قلك كك بك قنك را

 ١ - ىضرال ترس عروضومزرلغس ا شار ادن 1

 ا 1٠ درلييجررعاشبل ندد تشالن سرابنفا لقلي” دصموز نكت ةضيعولا ماا زؤر عش ربا هذعب لاقرب هلع 1

 1 ام اطيزوكا 000 اس اما از نرع 3

 ا 5



 ماب جر جو جوجو جرا جب جيو جوا جو جيبو جوه وهج جهوي جوه وبا جك جب جب ربا ودب جي نوبت جي زبه هدب جني يديك ردهك وبيك يديك جيك 8

 نين 8 لطم ميج ةاف مجلدا نك لبوة
 0 أ ما ارضك مليان ١ ثذُ | وزر كب

 نوع ة لنا ال ,نشرتلدءافلاوو ةوعو لا يي ثقناليز نك اودورعو
 ا نوع نيالا"

 من ليز لحدود «بيررالل مثلما ارَجأتم عوام لقتم ٌليِز َناَكاذ
 ”لضبو 4-2 | ماعلا ل

 م 0 عم 3 :َلينّناكاذا
 9 ىلاةومالا لا“ ١ فطحل دمتى لعل 0

 ْ اومن ثوطعلا ل" هون دشن ىف هيلع نوطحلا ىف الِخاداي طعم 50 نا 3 راشنو يل
فكى ادت ءانلاقتلاعرإ ترض تسجلي هع

 م" ت

 مع اتوب ماداتا و وأو ةاشلا تح احلام لشوحت افعضوا ءايبثالا قت انلا تان
 "توركا هزي لن ىا ؟ احلا ناركر ىا . نس نال“ 0
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 ا

 تك

 7 7 ب و ب

0 

 0-2 م ا ا

 : ووو عدو

 ا رضاك رطل رت رت رك ركل وو مخ

 و نولطعم عز مش |و رسل يتسم او أكن انج زج ابربجودذا ع سابا ادعي اايجرد صراوام «ى لوالا ل الانلرت ول

 الز مادا لص اموورسزا ل عفا أو ل ورك اوم اورتنواو وم دبر ل ء اج قبح تست امن اكم و ناز فيرد يلعن وطعم

 ادوركناربل نسزذا الواير ابهر ل شم وورسزا يابن ىيرو لشد راد لاهتا دلي (قلطم نعمك اولاثل وقيس ايام دهآر بز

 قاسكوءاذذاو تس يصب اس يسب م لي | هدر ارث لد اهزيزا سرج واد مر ندتسم لكلا ايس أ سرع ىلع ليال يدينا شرم ذاالوا

 - يارد ثس درا ابد اوررّقلا امرفث ضح هي تسل وقنم وتس د نباد ارو سلغلو

 واحلا كملؤنأو ظع ةخضحلا نقل ٌةفضم ةقاعل نقلل عداه وميزان. دكانجرشإءقيقحي نام عليها لق هل
 - مارد | ملقا شالا ص

 زيكا هرابتد ريان تنالد قتلبقا, نب اي جو زرجإبشإ قتلت و زجل امىتستجلا لة فك نسون ويا طتشل» لق
 ىتمعل ا لرنكيرجاو حرتصل نسا هاك جرت 7م ا حابصلا قت حر املا تم لشاب لبث رز حري لصتمو ادعب ابر امى زيوت اك

 ل |طنووبثىلاكيراشعا ترئزجو هيت شم ب تقل بق دوج

 ةرثديفلى و "لرقزا كوبر زري دو در رول / كما /لاذا كل” ننس تين ليو سس شون تطل امها يفل ى وءل انوش

 رشا جر اهابسصربتمرتح ردك تلبي ل اةكخاسروادنو دورفل اوان نيو حراز يعاد ونش ىدافتسم ل ا” لمن اي قعد ا

 م امن, ايبتاب توم حرراغ بسبع جيكاء ايمن ارمي نُموُش وت قاخايب 'ارغب توم لوادي نب يستر بس ارم ج نإ بسر تردد

 او رت رتل رع تاو رت رت رو رو راو رت رت رت راو اكو رو را ا رو رو رخو نو تاي رو كو رق اا كك بك تي قي بك بك نبك قبرك

 يل ل د 01 7 16 215 215 210 927 2 2 2 7 7 7 جب جب جو جوجو جوكر يضف ووفويضووجيفو و ويفظوجيووتو ووجوب جيفوجو ووفجوفو وف ويفجب جيجي وينو بينو يقول ب ويطول

 تك رت ترتر تر

 سكيت توازاهفعل رز جركأدول مدقم نمر د هداه نتي ى شا لايجاعريراوسلايجبام كم لتس بس انه سنو تس قلعت: سئس 3

 مابا عاشو 2011111110 كرري يدش رههراكت زو دوم اود اهييس ارب عروشتموأ شل دادي ارو 1

 امورك د افتتسم ازا تايصوصتو دول اووذا كي اردا لول كار ارزارربوس كار اي( ثح ا[ ليضفلا ارش ا هدرلرصتال 3

 ان ناكرنور حبى نات اضف لش تنام هلع :
 11 2م تخت تل قت تق تقر 0 للا ا ا ا مم
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 نا لل جلا
 9 3 دب جب جب اج

 ع
 ل
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 :اذامطعلا فرح ني مآد : أما هالحرت ترروخت منيدبال ملم نرم هل لحال
 7 «ركتاع] ني أ (مشوكلاع .**

7 

 و

 27 تناكاَم !ليزوحموا العا ملقم ةن,نازوجبو در اماد جدذاثنولاومن ىرخأ نإ مم ليصل
 ا ائاوا اك ريز ل ثم ترس ماتين مدت مدعد "دف ىلا مادناكيىاب عتود 3

 اهب لئاسلاو نيرمالادحانيسن 3 نع اهرب لاسإم ىف ةلصْمم نيكة عما ياو
 : .. تالا -- نانا كوس جاريه نات امثرمىا اءاجيدما

 :لودسا الص ره نيحا تو + اهيالا ميلان ناذاماوذ آن الب يم اهدحا تش م
 8 ١ او ماني سس: اذب ىا ب وكل اع

 ْ اكد قالو سكن كيا ةزمهابأبق هقبْنأل وال يرش هنا
 أ 1" ىا «طرشل 9 الكور .

 اه
 ا لطلابها جيزي اكداوعإ اةزيباو لش 1 8 | 3 | أ 0

 اي مر للا هواري رتل

 - ليهبس عرش ممو؟ن ازعغلا عزان ا ذادو[ن يننمرصتاب مالكلا اهتلاس لف النمري الاب لقب هتك ضعت لد نيم ارم ز ءلوت لس
 انا ليس ضضك بيرو تس بآماناذ اذا تدور انبا. فزت للي دوبسسدزناو هدركت ي اههجرطط اعادا خرم عي بيرق اءاد ءل وت لس
 ا .واركوجربتسا هرمكل ولادك يزدنووف نبض ارعزاوا تدور اقادبختد لعرإاو تس لص وزؤا ف درر و كارز تسيب آم تسوؤم
 | ىطمينرن مان لدااءايؤكى سلدناو تظادرتسا ا/ف طع تا لصود ذرب ليكنس تو طع واول نرتقي د و تين يززربتر  قوطعم
 رئرشسدعاو نر ل شوورم ركاب لوا ان ارثسا ريثان انانذطاعد حر امو امرش مقل را انا تس لشرب قع ا لب اكلي ىباك رباني ث سا

 20 ا 2 ل

3 2 8 

 0 نوطعر ئط اضل مرقتل دارشإ رصد دن تدوررو تمدرابردع لإ اودئ اس نوطعل لوارول (راز يت اندعل او رس لب

 1| درصودز اكبفط اءرؤااو تساؤط اعواد قو كسول ام الكر در ل باو 000 اع ٌصحل ىطع

 ا لضم ازيل ءورارن انخنس ا رايدذاد/ع سوقا او د اصئارولانو لبق, قتخاواو جوس ناي ايموصل صل وف هل-ىذ ا"دنكى تداف ْ

 لاو تدحقماتلفا قعر اوسوتبيوستتمد افا لاس تسوا مايزينل و اعم مامن و ريوس تداف :ارداروزمجا ندا تبكي ورش

 -_ لبث بورما لمتد ير لشرم ارفنس |ثدانا

 سالب فلاسم اب حبلا ادب ن امتثال نير عبس ءايراو تنكن اد كدا اءدّرلاؤ رص شريت اورق اق هلع

 ندوب ركلاو دا فالخدع انةورعما ماكل منكي ذاوخدول مسا ةلزنين ما سل شاب همس جو جرب هاكر نين كلك لق هش
 هيلو اال تسي مال دوب وزممب سبيكر بج لس ايا سلب

 ٠م اوفس ل قي ةزمإلا نال لب نود مايتم ةزمب ىا هع

 0 ا ااا ماو الشم اواي ير حلا اا تيد م ١> يع سوؤنوب اس مب لينا هرع

 7 ب 7 ب جب جب جو جو جبإ جبإ جبر جبإ جب جب جب بج جب بجو

 00 6 ا و وا إو رو وو ورم وو وم ووو ور و ب6 00 7 ا

 همقهرتكورتف تو رتك تطورت م5 تع رتك تك تك تق رت تق تق رت و تق رت رت رت تك راو رو و رو رو او رو او راو ا رو ري ق5 رقي قا قط لقبك قلك بك بك قرع بك قلك قلبك قبرك قلك قلك قك قي قلك ل رخو جلو رجول“

 قرت تو ا تو م مو 2 رت تر

 كي 50016 21 21 25 71-2171 275 275 210 ا ل ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا
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 5 ته تورت تك تك تك رت ما رتل اك رت منك رت تك رق رف تق رك رت رت حظ تق تظرتو مك مورتك رتطظ تق تا رتظ تو رتط راق تق تق رتف رتل مط رت تظورتلا وااو رطأط رطك ولم عر 7 رشا ا راو أب عر رض رو رخو خول

 تورت تق تت رت تق رت رت تك ا رك و رتويت و رت كرب
 تا تك كح 6 رك تلت 065 ت6 تك تك 306غ ت6 تك تح 026 6 65 تت 06 تك 6 ا تك يريح 2 ل © ل هضمي " 3572 قي قرر قرح تح نحب قحح قمح لقب 1 3 3ك حركت قي كو تب 7 ' ١ كتلي كلل جة م

 2 02 تررتيكايت يي كايت يقي ك يت يتيت ياتي يقويك م هك وك تا يطع وا ا تك رك اك فك قا اواو اخ كو يح كوك

ِ 1 
 وب بجو جب جوجو جية جب جوجو جو جب جو *جوظجو جوجو جي جم جب ج جيبو يجو جوج ج6 00000 00 0 يي

 ْ .:نيرمالا يح تولي نأ فيفا لين تيأللاقيالف نك حتمي او ,ٍ
 : ار هدصلب ني إل اذا

 باج ديك بكي يتلا سيصل هلي دال وتس
 ٠ © ن6

 ١ ب
 را

 نا قهادجا نيت هياوجث ورهعمكدنع ةيزاَليقاذاذالوممن نود كيمختلاب ما
 0 / نيا مدانأ رح

 تيرم ملب فحم نكتار يفد ةعطقنم دال ندب ارخاثادداب لشساذا
2 1 

 0 00 8 --- (/لوصلا ]زابارت اك" 3 ٍ .٠

 تقف داش لاك نومك ممطقلا ليث :: قعر ول تانجو مك
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 7 جب جب جب 7

 ياه » .

 ناكل ,ةررصىا

 ركارينرشاب هدوم قحمارتغا كدي اش يشم اور اج يوسيد زو بج ام نارا تس ينج مادبل لعفلا ناؤرب.ل اتيالثزوتهل

 .ياددا الاميل راحت دنع امى اقبل هل ردا تساوت يأ ماين تيألا حس
 - يارد ١٠١ هرلكام ضقحت وب نديوتم ارو ا نميخل نكو ا نسيتلا نكلوق عيكس

 يارد ا٠دنراد يو ارك إب تونا ادد ان ابو رزك ل اوم ميحت نار او كن يحرعاو توم ل 20 ١ تب كا 5ع *لثالوت :هغ

 .ناوط ورمل | ادهن لرطع| هوي وأثر تكراج هل مماوذ (رووغ

 - حرا رهاينايراردول ء ابن يحرك يدرب لازال يا لاوساروصق ملاين هرخكى لا باولو نشل
 !امدولر باتل فتم ملل بق لشن ادعي اا ند تس حطتنسو لصفن لبق. ناو حب اه هكارين رار م انزين لصفنمر ا ءوطقن ل وق عكس
 ير ذا نراوقل ما لشن ركن اب كو تسلا (لياو ىلارد كسشو لواذا ب ياا ساب سا هرخآ ل, لب قحبن وكت اىدرلرق هش

 لتس ادعب م ايودادن ىنيع م اهؤتسا اب نيرد لاين نعماوجىدلالن نر ان مما لمت شب ب روطق شارد هاك يأب اضاورج ساب عبس

 - عادا ونلاو تارلظلا ىوتست لب أى شبشب مايتم فرت
 - تالا بش اا هريازيناب نوكسبو ري ظطرووز اص راوسو رباك بيجفب 0 دل

 - بارد اك ظالب لباابنا ترقتع ا اهتيأراذا كمال نيام ريو لكى خطقلالسبس قعر وق ىلح

 - هيابدااب لباب تسيلاهنا تدلع اهم تيرقاذا فال ةاشاينا لق هلل

 .. اال ةرروصلار ارتعاب حبسا ىلا حجر ضلا شيئ انت هلع

 ميانو| ا تنزل او ابر كش لانا رضا غاز ىا- لجل مدع

 -ةياردا البطال انعراكتملا مابتتسا ىا حلل ليش اب ماش نب !فالخ يرض) سؤ ىع

 - !طساردامثل قيال دوم اري بايغت ىا هص
 77 ا ا ب ب وا ب جب جب جب جو جب جو جو 7ع جم ب جو جو جب جو جوقوجب جيجي جبقو جب جو جيوب جو جو جوت جرا جب 7م 76 76 7 د ل ع ب د
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 1 ئجتلا نوال 010

 ب ارب رك رب رب ربا بك جيا جب جيك رع جيب ني اويل ا را ا ا ا ا ا ا 202 0 ل ير يي

 59 طياز الادب كانيتسالاو لدا ا ابخال نع ضرعإلا تأ نم
 مل اساس اود 2 " ”اسرلاىا لال و تاقرطزا تس لاع

 اما يقسالا قدم مدين نامت تلاد نأ حلعإو ثا
 |مرثآرع ىتس ىا

 تانيجاو لوالا لولا نع تروضا مثييز لوح نعت لاس لتي
 »م تفرش ىلا

 تييض طوس يت يدش يلدا
 اب نيمالادص | نوكل اع "4 0 ,

 5-5 الامان
 ل 06

 8 1 يسم

 5 21000 نؤاجوق ا تان لد
 "ذم 6 يايا وسل

 اهيزبق قنا ايزو: الديس 6-5 لا اجامل هانم ةلاخليتكبت اج :؛ ده )0 يلا "ع
 : روب نع اب نوري زم دنع 6

 فناسمايطتسا تب بانا تياج لة دياق, اغار ان نط ةانل للاب لقم اسالك لاق هل

 راحترد مالكو تيط فرت يداي فاني (يمدس | فرتروطقنم لري اىمرالربرقل 7 سر لاب ارز ظن يفو ماين الري خا يءاشل 0 كرس

 كي لا ماقد يضخ اصر صن طك رين ادركو صقل يدب اشاء اشنا ىطعوكي | باوصاب باد# ايل تس فطكن ورع شر و
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 777 ا
 و 2

 ادني 7

000002027722277 0 
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 وتو راه تورتو تورت تاتو رت تورت رضا تع رتورت يرتطق تع رت و رت رت را راو رثا اج نك ثم

 ب

 و

752750 7 03 01 22 20 25 76 7 71 2 177 

 اه رخو تك رك تاو رخك رخو راو رو طا أو راك او جو رو رطفو رشو را كو رو را

 نمييستاسصوبسسساببصووسسا تاسست 2 رب ير بيب يبل ير يالا يل يي ل يي ل يي لل

 يف

 10 قاشس بما بالنا «لوقوبد ملام ىاوآرم اكرلوق هلل ١ تسر اع 5
 -|ابديز لوصح رخأضان نكد د قاس 9 ان تلأس ىلا تل لون يف لوعشم لدا وق هل 1

 - يارد |مورمل وص ن عزخألا لاوسا ف تورش ىا تاغاد لزق هلل
 رشا, تبا لعيزوطحمل | مكر ينك فوطحاى ا لاثذاوا فنتس تب شرط وطعم وال وا سار اللحى أى وق هش 1
 مص فطمد بها نين لاا لاك تاع ندد لش لشن قتفل تا اريل رك يأ ترج ساو نم ف وطعمزاو ١
 فطعرارردندشاب ققنديكت ليدي[ يعاغؤلدبل رج اوورءاجال يزال تسردان ل اعرارظظاو تسردان اب عر اضم يطع دننل أ رشي

 تركب رن وطمو نوطحم حب يل وطغمزارشإ جرم |, لا دلكؤ جل تاضاللل دلة 0 اطبع ب نبل اضل الو

 ركل درك ن كريد كر لل ءلكوذ |تيج نك دور صن لا .رطلرُس ب او راش ز 9 ارك بسيد كتسور ع ل 14 و مهعد ّئ 7 وكرم هس تاع

 زامل ايدك تنوع مو ريلكن وطممو نوطحين ايبر_لعوطعمز | عفن راع رين ادرك غر ل دملج دنت المو ردريارد ىفلرعل

 لم دشاب عنز - يرش دكت يئازوطمو نوط يس ييوولس ينشر كدركت انك أرب لس لبا ضخ بس ديو

 - يادوب تس تشوز ا ئايرشاب نكت وكسوكرو ايديز ورمى ءاج لووك يدي ل دابا حم
 ران لدالا نكرلح ا صلى اي |ضنموان اكن جوهيرغ

 انقل اا كل لا ثار ملا ندد ياردردو سدا ظفن نول جسد هس
 07 5 0 7 مج ا و جو جر جو جو جو جب جيوب جو جب جب جو جب جرب جو جب جبل جرو جا جوت جو جب جو جو جوك و 775 ! 7700011 سكس

 1رخأ

 4 2 د رف رك رمق رج رتاج طق حاط رقاب رخل رقبك رطلج رجا و



 401 يالم 1
 0 ب اب جر جب جو جر جوجو جيجي جوا جب جينوو جو جوأوب جبن جه جب جب جب جب جو به جو جه جو جو جب جوج جيك جو جب جب رب هرب جب يده رب اره راه جب هدب وب جب جيك جدي جي جير

 ٍ لصف ِ إم للاخ نليركيماقوخ اهدعّبداءاجدرمع نكن نانو ْ
 3 2 وار م

 د

 نمش توفي بطاخملا ينل تِِض 20 كم1 ثلث بتللا ورحأ
 را "يعرب نومك فذادد نال 8 - زاتزع البل هور

 2 نفس
 خنث ىل ات هلوفو تاية يمد لال تالخ يامال

 هاا لحس عروضولل انعم كرد كم ُ : 358

 يحس رعاشلا لوقو نويل . ديلا ١

 .ةنالاو سا نراك كيخاد كام :: ئَنْلاوَكَحضاوياهنّلادانأ ٠

 .ليزاوحت دنيمسالا ةلججل لعل خدت اهكلاثلاوب تلا لعقتالاءاوغ يعفو
5 

 هاذ ئاداهدايادأي سجل ءانللا نورح لصف موا نهوخ مم ةماقأ
 وه سس ”ناناو ناد 7 000

 رت

 د و2 |[6

 7777ه جب “جيجا بوجوب جب جوجو جو جو77 77

20 
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 7 د ب بج ب ارب جوت جو جب جو جب جب جب جوخوب جبوب جب جو جك جيوب جيخج بخجبيوج وجو جو جب جو جه جب تجب جوج بجو >7 7و جب جبن جب جب جبل جبن "جب جب جب جب جبن جب 7

 ايلا ةنغ ب د ا ديا 53 دي ب حجم 016
 وأ جو جو اجب جوجو جو جيجي

2 
> 
 لذ علا

 ورلد ان انزين ورث ح يججو ريل لف ركرماوخاقلا هج م باسو دن لم ب فدا ماين ندملرق لس
 -االدئراد مائي جايفتسا فور

 لادباب رع فلا حاقباو نيب زمب لباب اع فلا تس اًعلاد اهب وزملابا تست ذادتب يا ضيففت وزب يع اارداماو لوقت هل

 . ليما ازكلالبا لق ثلاطو قسما . فلا طوقسو نيجاوزمبل ابا مد «فلا فرع إب ب هزي
 تبساكى رياء راشام قبب ذيل دراد صاصتخاور ننام كال رئتسسا بجاد مالك ردصر يت فر يبا به خلا ينشق هلع

 ةدابن حلب مرو 71 ماو لصازنالوا مك ا! لاتقل ولم الكر ارصؤا ابدي (ل صفا تالاّسامك اذاكو اك اكسو طسورد تاكد دبأع الكر رصرب

 تالوصو/ إب لص مالك ]بوست تساب اود تسا م يبت ساب ادروق ذيك تسال جتفلاولا اب تريبأما ىزل اوما ل وق ه كس تاررلا نا

 ورْس بارض كر تك سو درو ارد هرشد ديب إب ركل سكرزكوس لت اال رثأ حب ريآرد ميكس امري ت سار فت شارما لن / رارششس او حسا

 -|مثس ار سكر وسور هثر

 ست اتاوفم حيتان كسب كمرشو اتسم هيو لمن ىنن ل ثم ف ربح تكا لاير: تين دعت ا ىلا متسارع [لضرتٍ روق
 تاك دارارث ئلطادارب اهرب /تسيئزجنال الديدكى ىهدرتناكح اكل غطا و نلطنم يزن |بعلق لشن يآ وراد هراشا مما 7

 انما |[ ع لي يلقوورمررمجلو مالو 2 8 لش صفنم عوفر بطب ءازشلا و لشد شاب قب ب (ناور شكو لصفءراشا معنا [كإب
 ةرزعأبا نإ د »الوب م وامل يول كت سنا سايق يرش ب هراشام ا [لضتم روك شما سا حمر نذكيا ليغ زو ب كدق م ع

 ال ويد ىلا فانك البنا لشددنكى يت اني ود درر ار ميهراشا مكب ديك انساب هلكو

 | حراصردرالا اجيد شبمو ضال نوف تاولض لير او[ناذيادرب كس د لا رررصم كدادذاو 1م اورسكلاب ءارثلا ١# ءارزلا ضورتبلوق لل
 ا ةرالطصاردواجيد

 تك رخو راظ رخو رتل رو رخو رحاب را جاو رق رتاج رخو رش و رخو رح رق تاك رخو رخو رو راق رخو تاو رت ضو قو را رخو ردو رو رك ردو جاو راو راق رطب رخل

 ه0 يجاج رق رو رك رتاج رطل طا

 هيرتو رت راو او رت رت رت رت رت و و او را عرار اورق
 امك نك 7 5 تح 3 تكي تح ق3 قع م1 دك تح 3 خب



 نيييض سلسل ل
 اول انو راو و7 7ي جبا 7ب جيبو ب77 جب جب جه جوجو جوجو وجب جب جب جو وف 27 1 7 جب ج7 7 دج جب جب جب جه يديك 87ه نبك وده هدهك يبه يببك ١ع

 ْ حا تدلاطشوتاب ديبي ةزمهلاو ىاندع
 : حم هجع نر كر منيتي نريإكلرس  ,نزيتب

 1 مسكني |( | ىأو ٌناوراجو ا لبو كن 000 لق ىدانل
 : هاش هنوسكة رم مال مياس 21 |سكس ا

 : د من َتلدَديزءاجاماو مث ىلقّليز ءاجاوخ ايفون ينم ناس رس ا
٠ 

 اكوام دارج ىف 2 امهزر اويل "ياو يف 7 ا!مختوا ناك رايتس منيو شراك

 .لذيلاربسد قبلة تشك انه وغلا د تسال اهي تسل
 ْ ذاق ضم واتس تالت ىو أقر ىا ىلب تدلي لس 3ك

 20 0 | الر ار

 رف رص ةدؤي ليط طم اك ملكت
 [زتسوبيلفاييث و ناك ٍ 1 تيسنا ىال لاّشيالد ٠ ادق. .

 س قدايزلا نوح هفربَك انه كَ ٍدصأى ناديي (لجا تب
 امس اد ىف 8

8 5 

 و
10 

9 0 9 0 7 1 1 

 ٍ "د ًاردركس اريج ُثناب اسود يس 3م ايو ىإ اسلش راوي لقص اوثريجاو هآأ امو لون هل

 ؟ ىايبدسد 2 ايروو شو ورسو ةزمو ُتساردو تس اق قلاب ايس ايارووورس لاو دولر ير ف د 2عيرإ برب لأو تست زورط اوان دوم

 غ م اىرمتل ل لااشتاب كازا اخإ وبدا بيرق كس ابى الدرس اظ ام لرئاورش اب ىدد >/مديحب و بورق ساب تمس“ فورح

 2: لواو ناو ردك دل انين وز سكو رحل نوع املربم هاهو نون 7 نيعسلو نو فو نيد نز عفت تضلارإ مح هدد مرق هلل

 1 ةلايضلارز هدرز كتريتفكو نر | /منتفك يرسفمزا دايس قسمت اءراهكرو ريت ناز ل لوقا هللل ل ليش ب تع حاس

 - هو ايزب ليش تس ركدروينابتيا لاذدي 0000# 3

 ملت سا تف ل اكلي او مح وخلا ان ني ادذم ديري قلصت | كدت | نذر أب فجل مارزفتتسا ادرول ت امان ىإا لوقت و

 ايو وترد نك [بحاع كب اوريلا تر ئدصم

 نار يباب هاك اذرتلا م تاركالدو وري حررت ارب ل يقن اكا اذا الاسلا بضلو مسقلا فرفش ى اماعورتلاو ىال قوش

 . ثار نكس ور نايم عسا موس مس تف ترزخو ندثلا اس عراهجا خر كارد ا بق مق ننام اتمكا ان ف ذم لوا تسارعو لس لاردر شا

 - رارد اال أ يك و خاب طنا باهبا نت ظن اح

 مس ل ان اذيلثرابب فد تل ئئادثدأهر انمالكر داب فرع شب اول وج حس دش 2ك هرئاز تساك تالا لإ ةداندلا فدرترلو يا

 | تسنوؤلان جت ل شاركو /اذذو وشوف تح اسالك نوري قحم ل ص) كي | انا تادوب هرئاز حشد شش ابك هان مام دكليا دندن مووم

 رئت اور رت تارت تك رت تارت تطورت تو شا راكع رت تو رت تاو ا ضو رت شكو راك شو رت ورشا اورتؤوتاور تو ماورتطووتفق تاو تو تو را ضو تاو رت ضو رت رق هرئورتور تورته رتاورتطو رت تا ضو تاو رت رت شا رت رت رت رخل 2 ارث رو رو ربا اخ

 تك رت رت

 ع اب سييلواربجوان ترجو يق طقسا نينو لك نجد شاب قدي ىوحم واف تس قدقحتةورم ونحت لفل رم ف اهيا كساب بيع مزلكرو كلب 3
 ٍ ثك رو تبرئ م اص هزي اف هورس ا امنيا ندو'ى او دش اب ور يو حمو عش زو تماس او ظنفل ند نو تحاصف فهل ُهري انو لا ئ اوس 1 م + ءورغ غو مسرع 4

 م ءانلا فورت رتب ىا هرع - مارد اد شاي هدول اور ان ءاهيسو ضراق لا ماكرد ًاصوصخ» اىصق مزلكرد لياورنش ابر اكسو 1
3 

 0 كبك تبكي كبح كبكيك كك كبطل اك بك تكور اركاب نركب بلا قرا 3

 2١ 2ايام موو وت ا ا 2 م تا و ع وا رتب 0 ةفقوك مع وو و وو وك وو و وا وا وع وك و تا وها وا وها وا وا ا تا تالا 3



 أوج ل ب 70
 م 6

 مار جم برب رجب جبر اجب نير نب ب وبكر جب دي

 او ا راج راو رقاب رجو رطلج وطور رثلو راج بقي رخو ضو رهط رشا رقم رفا رطط رتاج قرطاج ضو رففب طلو رب رقي رو رطأو رهاب رشا رجا وجاج رجا ران رهو رتاج تاج رشاو رخو رجاج جان رو و ١ دف دال

 دصللا وموال ندوات امد اهم ذات هاو ءابلاد نهةالوأابو 3

 ,ال كاس نونو هرمب جف

 ١ ندرك

 نوع نا كلج تلج ناتو كرم يال لدجي نر زظيلوع 1
 7 00 ّ ] مرارا خفناو) سكاف ا و

 امو تمن 0 نا هادو بطعم لقتال وشلون ءاجنا 526
00 

 قي ثم تمام ذا لوقنامكت ايطرش ناو أو ناوي "او ىثمو اذإعم ارك
 راج اهدا تاياكلا و

 ل مد نيد ضر ضاع 0-0-5 دفا ندرح ضب

 ايدينا لرنارحل ب ن
 8ك شيب او نام , 8 59 افا إرم بسبب :

 5 دوداولا مدان ننام نكي انا 'أةيرلطي
7 

 رجل نأ كين كيما لاهتدلوقوحن ير دصلا ندب دوع رةعالو ٌنيز ىفءاجابوحن؛
 لجساالانا زاارث 0 م

 7 م نرد مك | لاس ووش لم ادووربب مك او لخثوريكهد ايزل زكا غنررلا 0 انكسايدول زيف روس نا ىجل جيف اننا اب حمل وت عيل

 -. ريف انك اديك هاب ت سار يفا' نا هك دتفك حي راو ءرج قئاقم تجد نال قلا قمار حت حم نااءتعش 'ناح لوقل مخل اس
 ْْ 1 لكي ايواريزل نالت س نينو اتا ب ابوك حك ل ار ىلا فرتود نبأ م ةلفرلابز نسا فئييض ث سا هدي اردورب

 نيك يذلا افكر قلد لشمرعا ىاندمب نيني دشإ تقل يجسالآو و يف ىا- زير صم ا عيد لق لس ياردا!سدنداد ين
 نا أتداز دليرشاب نلكل سر رينو وسلك نإ ت دايز مين ام لل بلال حيد لورق هلسس ير ادي ماث اال[ ل سمره اوزتس الأس ا

 11710 دواي نا موت م الكب المخفر لص : جت هلع | تسرورشم ال سيب حوتفم
 8 كار يب” تيااور يدق هس مان لا اوطعت دل ناك مق انضاوت اول ورعب ادمان فاك يب نا تساك مقلاوو نيرة هك:

 -| ا جد 30 كاك سا هورشف الب فض ناك ملكك دول راو هل از ناس ُثدِرَم

 اا يف اختل او لنبي ذئماو ٌنارتاناو سلج] سلتا حم اءاهسال لف اوعدتام اياد تارا "ا قمن ىلاوبلا انلول ق عش
 ل ليم | ب , نوقطنتم نام لشنوديئان تلف بهامش اب فاضمكل زر يظ ظل لباس درجلا فورت ض حب ءلوق هل

 تس رؤي نحمي ا) لب ار مفك حل و - نيلاضلاالو يدلك ب وطغمل اري ى الشو ب انكدد لدا لام نحو ًاظفل ى ىتنلادعلو وق مكس
 اال نالاضل اا و مسلك ب وضخل اال ى علم ةدارا ابدت تسر نم نحر كرو تسنترارز فدرتز او

 - نرلاربعا مر شاب ضر ازاؤا نيل كارز لقمر ا زف أش عرراضم لج ص ا: نأ ى ا يررمصم ا نارحبل دوق هش

 )ام هرم ربتو هدد تراشبرباه السن هع

 كم 2 0 فال انبلد او ةمع

 ل4
 < هع #

<- 7 2 2 0 2 3 7 70 

9 * 

 2 ؛

2 0 

 002 ا

 0 ب جو جب > جب >جب جب جي جبن 7<

 مت ار ا ا ا ا اا ا ا اا اا ل تيا محمل حب م 008 ام 2 2 2 7 2 مت 2 هب تو مب 5 م3 اليل لي يل ا يلا ا

 رت رو بج جوا جو جو جوا جو 7و جو جو جو جب بوجبا جوا جول جول جم 76 72 77يا جبأ جو 7 7و

 ول د 7 7 7 77 جو جو جوخجيتجب جيوب جيجي جيوب

 هي هيلا يي يلا 2 ل يي لاا ا يبي

 اة

 د رض مرتو رطاو تاج رش ضو رطفو رطاط رطاو قلو رطاو رطاج رتاج رفاط رق طك قط طلو رططرتاو رو راج رخل

 22ج 37 27 35 ع ىو تمي 25 خت م م جري قمع قرح قت 73 3ك خت خلك خ3 ت7 0



 ياو يرو ويتوب و سا وج ا و تتح تتسم ماج ا ا ا تسجل

 ّ م ٍ 9
 3 و 9 سخي 5 ١ 602: 22 6 هع هل 1

 ؟| نفك ماللاو ءابلا» نم اماوركس | ىعم بلبل نيم دا ل اعتهل وقكمسفلا لصد 1
 م ني بو م1 1 الشنب موتك دسك دس ١ مالم لسى 3

 2| ل نولسدونمب خم شط تداضاب يسال 22 من" امتاز كو ىفاكا .لاتدلوتكي أو ناك ىاديسنلا اذزرح لصق اهني الذّرجلا تورح ف اهّزكدْرم أ ||عوه | هه 2 3ونص ٍ 3 , م|هلد 5ة.يسمالا . لاء ف
 هج 4 + هيد مان. ةك يأ م يإ# 2 سكر هه ردي - م و م

 قدكلدت ررسهإم كادي رقلاّل ها رسقن كنك هَ رقلا لها ىا هر ذفلا ل ساو

 انمالوقلا طؤلومذا بكن اهل تلق لاقيال ميني انو لأن هلوفكلوقلا
 ارك < كاد مكن ارم مداد زاوأ 0 08

 0 ا يي

 ورب لعفا رمل اوال شبر ش اب شكاال تداين تيس قفاوا تاوتك ركود زتشبب و لق عملا لن ل بقوا ضنا لبقرلوق لس
 رشا مبا وج قل ديب ارباط تاي ث دكر دتفك بل رند ركن النخا ثدايز مغر دعإ ناتسس قك اب بسبب ليادآ/ مسا از لوف تسلسس
 هورم لاو شد ايذر يات ورم سار كدنتفكث حب د دبكىف نانا انقل غر قل لرش اب هس مب تتم بات يس اك ج تسي تسال لباد
 تراها نم /,دفك حب نإ تساي نال كيم اربد ةح امج به ذود سي ندشاب هس مالك سورر ريكات ابان تدإ زكا ين تس
 تناصار لب |تفكت س قهتس وبا نو ١ /ماظع ايداركا #0 ا ندروت كو بس مامنوف تصد كرزب ب قعباشت ارم تسرإ# ل ني سس

 _ ليتم ا فا زكر دركف انبديسا مشل بل نم تمساح انجيرماى ارش اب راكم ا ل اهتس م دقت شين ارتفل تحب د فاشل
 - ميارو ||بوراد ايذنس ا 5 اكت سرا نسر صق كى حساب تساريزست و وصقاسسيال ت دازز ارش حبال وق تلس
 و اندم اهو فاكس اد تخ اشر وكذ يار ف اكت دايز ؟ضلصم ازبل لن اكتداين ودول إيبل مالد امو نت دايذ لوب ديعل الفل وق حل
 اريل فقرا اصرئرارمر او |ثلضتقمذا|رو اريهوٌس قتال ل اد/الكرد ةطح ا م 4 را تسر اور فورعرا جر ماذا
  يارداطر نرشته مش توايز بدصرذانبل تفاضازا اءاذاو ثييو لكذا سار لحفب
 درك ناو تانى قرر علت لس ل سو شو دفسر اًندربا وورس يجو درغمر فاو ا!تس قزف ناد ىا نإ, اين كارب آم يفتلا اه لرتوغ
 ىاتسا هيدا قمل وفم فل رامااب سيل مجان ندا ل شسشإبدا نحدد لعب ل ادد/دنكر يغلأر تغار قمل وفم
 كارز تنين قيتما(رييظنو تنساب رورجيريمثم يتبل او كبعا نأ بلاد عا نأ ب قرم اما ممل تلك امو ممل | ايانل قب طفله انيذا'
 لاددشاب لحرب يسضن ضزنقا نأ سيل ريدزقا نأ حرا تيت لإ نيمو أذ لس نسيضن اررباظ ب لوعفم ساكو تس لعذ رص لوحظموا
 را طال تسلا ادد ارب اطل وتنم

 لس ورد تب نقامنومالغذدل تاقتتش ل شم شب رق لا قؤحماواكاكفنا مدع فرطزو فون شلة نجي لوقلا نحب ل رق هلل
 ريافاب تسي لوق حو رلار تيدي لوق يمني يفز نأ لاكي يسد َأ عيا ( تأ يداهم للا نار يلا تّبتكو ملا ناءريرما

 2 ابر ورش او

 نكح قف قبح ةمح نفي تحب حري حك خم هةولير يونج بوينج روب ىتج  ىينج لونج ولام 8 ه2 41 يميل 2 7 هه يي 2 2 هت شه يل 2 .ضظ شل تت طش يت 10600 0 2 يي يبي ا ب 023 ا را م ا ممم ميا اور كر كرش مما كرت راع تاكو تاكو ترتر راك رت تاك رت رت تطورت تاق شارت را تك رت ترتر رت رت رت رت تكرر
 ا ع1 1*ذ#]أ1*#آأ]1323121212121#1124 21 1 1 121 121 1212121212 ز2ز2 2 + 15 ا ب ب رب بجو جر جب جوجو جوجو جب 7و 7 7137 جرا جب جب جوا جوجو 7و جي جو جبل 7م 76170767676 7676 7 777



 جان )00 مَ دسسججو
 وي ديو روب وو وب وباب ب و وب ب يب 000000 اا 7

 قا 3 ا ناملوالاذ 3 وس كر ردا فو د. لبو 1
 م 0 00 | عسر“ ل

 ١ 22 وب ماشا لوقداجيا كا ثب َبَحَراَم ضر ٍ
 م ا بيسو لع ل 5
 م 5 ووه ى 6 ” حدراس 2 ّ 4
 : ة فواكة ين لات رلقغ كرابعت ل : ناهد 1:
 م 0 ,«ناش 9 رو موث با وو. سب 7

 ب: سيضحتا درع لصف تت "فاتنات ثلعوحت نسا
 ان لقد ناك امردشل ارم املعجبت

 ْ قع تاخد نا لونا لعل ضحاقاعمو ماعلا رص صايل اموالك "اودع

 .1 نيكني كيتاط كوحن ىلاما لع تلك كن نا 0 كمون حراضلا |
 9 ١ اردنز ىدز زا | تاذاب ىلعار بط (ئيراكتت نريس وكن اكا ا! روت ى اجب

 ملص ن دول قل اب دوتواي قحلد شن اورك ىدرصمرككرر ارووجرص ثول الج قبقعبسنب انيواررصما ندد وهل

 راب لن ل اذكرش م انررصم فورت ار فورت ل يا نيب دوش يوسع
 : كرار ًكايندخ ا ىأو ورما اوس فعلم لتر و منش رلدق حام ووس نون ضيفو وزب عقل نآو اي حل رتلعقلا نوبل ءلوث هل

 ٍ قررص لو تس ف المن شل وار ىلكإلاو ريوس رابعا قافتالاب ل او رش لاجئ لس انوةدرشم ّنإ لصرو ٌررلا ]دواز امزرجرصوىأو درا

 : لمشسوو ليقتسو ول نحمل شو اوشن اب تتمووا 0 ا لعتو] ءدصزنلام كنب د دراو صاصتخ نام نو وطب ايلرب هريدرر ردم مك و دو لص

 | و 3 اريررضمعلا ٌلصو تسل لشد يا اواروونورش | [_لمفوا لصوص داو رب 7 اضم ل عشوا لصءل_ قرم د درلرب 4

 0 امد زركم ومو زا ميينعم لوو وسل حب لاو رك سلو اكس وورش ب ليلعتم درو الس ثم يك مردصمف و او نأ رياددرس غرر (ضم

 شكر رصم دودو لس ير متقم ايؤزتلا شاوخ غنا نو اً جبت امنا فوزغم عرراضم ل حف ه[ب س ذاءز لا لإ لزق هلع

 هامل اذا لاعدت دقت دقت الذل نب مذ ناكل جو بس ذل ءاذ ليث ايدو نشكو نتن حم 2 بل ذززا 7 نندرببب ورش لع
 : ووو "ذك د تسوا كشك ارباب تش زكق يقبل اهدار اهو امس تش كار ومنك داش مجرتملايلذ ا
 : سيو زورو بظر عشت هدرداملا لر ومما لك ّق اومو ثسو هواه تش تش ندعب يشن رتشالو ااكسذال خا ودنراذك كثرورس

 : - |ل ىراذكت يرمو ىيسكيل ف انو + ىرازك يشكو
 لولا يارب حرش يارد اا يازين_ لخط متر ولن قتال فاك ىو داي دول طفت و اكسو شاب ذ اكان ندري دقت تيممرر المجلاد لق خا
 ىئابرب لوثد ناءذور نرش ورم ض يفخحف ذوب عرراضش اهنيا ندنآت قو لدول لانج بس انمارتفك حب  ضيضقل فردت هش
 -|امهنرش هريما: ضيصخن ورق الطالا لعب يلخنر رتعابر ياش إب اهغراب ىا خب قد مول فركب

 ع ِ منكرا رع اذكار, لش لف ب طاخنزا اكتب لطو هرنب[ل غني بطازبن تخلل ربى ا ضتر رق علل

 : مرام حتولا نو اما هع - ل اريعا اس وولد باور و فبل كات الب نحمل ص[ سل دش( مما مطرد عراضم دقت رب رداطملا قعر رت هك

 م 1 وعم تلقا يش هبال ناالاماخ مكن لالا مرسم دع امرت ا لدا دا ةفاضالاةردصملا |:

 ورتك رت رف رت تق تو تو تك تك رت تك رت تو تك را راع رت تك راك ا رشي 3105 كك تك تك كك لك قلك بك قبك قط ل هرتفرتورتاط تورته رو رت رتاظ را قدك رت رت راق رك

 رق

 ورك رك رو رت رق م

 قدور رك رقك رت رك رقد
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 0 7 بوزقلز اج تارك

 : بنل ٌناوحن ليلقتلل ع ناضل لو نيام كلود ماله يلائادجأ
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 .مايتريب نضيف ل لبان هناا [ىقترورط تق وزين يمس لمص باكو لعشلا لعإلا لكي زو لوق هل
 - ارد اامدور ودرب لواو دوس امر تيل / رضرضحت الواو الول سرد ْن قود | ىتحازوللو زوق هن

 هيلا مركب رطح ردو هدوم كان تلعب ل اعنا ندور استب نك اعتدلا ىرمت تضحي لدن | تفك مظل ارك لهب لع زوال وق هلل
 اال ندور فر ًشرالوق لب ارتريا ىتل رمت ريع ب تس كيكو رك, ابنا تدسا ص اع نان هجرك ادرنرومو كم2

 اذمل كتسرارخا عفو تميس مد دن رل ب لو عيراضسب واوتد ول خ ادى ايريواو تيس فحل قي ىو فدل رددت لون هل 3

 بة لو لما بيرقواعرولوو يطا ساب قو تنوم ا ررصم ينعم ع قوتلا سا لالا ل الوق هش ابر زتشا زكا: متو فرح [5

 ل و ور ور سور سوو سر سو سير روم رج

 م ب جب جب جب جبل جبأ جهت "7 جبل جب وت 7 77 7

 اوي رو رجل جو رخل تنوفا رطب رخو وو ماو ريو رو رش شدو يطور جاو جد هرضك ا راج و را

 ف

5 
 تما نمل وت سا ليبقس داو شاد مدا عقر هج بيرقثكرش لصاو قيفحتب ى ارم بكر دول ما قرا وس عت تشك 1

 تامرريهالا بكردق وك انج تدر خبدرب بيرقتتو قيقا ساكو بير قو قوفو قبسَع نرش حجج تحس لوق ليددو ةولصلا
 راب شس ايليا ىئراوسعقوتمرسك 5
 هنا دادكبترق لاجل ل دق نراهن وا قسري سيو سدة نرعتريي ايمانا ملل قش 1

 اي ةسدرذا لئاعو لاح فالس او هولا بكر مق يز لءاب ل سدو نب اسطاع نازمري؟ل اع رى ما كايزالام حفل نإ ديصيل لوك هك
 - يارد امر شاب كت نأ رك همس قو ووش اع ن از برقدلرش دور ضل اع وس بر قسد قازبإ تس عرونم

 بوضنذتلا ل ايتس ارو قبقُكي - ليقلم اك سرد فوسو كيمو تبب سيقس فرعو ملاوتد بصاول اورج عراضمئا عرراضملا نو زرث هش

 ىاوس را لنر ضو ين حبع -ىضر ابد شاب ليلث_حركاو وشهر داصوذا قرص ق بقتل ابدأ ٌبوُرللا نا نحيا د درس

 .التسافاب قلل رقركشاربسل ى ١ هع ١٠١ تس لاك ىف وقت اردت كي ٍ تل ٍ ىلا ما قد كادوا لارا امام ما اردهلد ادق
 5 تخخ 2
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 هسع 0 م
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 هناي وعلا ةللاحلعَي لت ' نك قشحلل يندد ”لدداوجا نادذ لصلالك#
 ديل عفلا تنحي دو َتْدَسْحا او تون ميصلابلشبلا نيد ارنب لمس زوجي ور
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 0 ص هةية ب يلا ل ا ل لا م ا ا ساس سل اس ل يل م ا ا د ا 22 يي يي يي يي يي

 نيت نا ءائلاكرب لزتاّرل» 2 + انباكر ناَرْيَغ لحرتلا دن 2# و ويس عيل 20 ل ازك «سوان# بدلا 62 7
 ةعوح «: 2. محب ىف ها ا يا
 مالملاردص ناله ةزمجلا ءاكذتسالا نرحل صف تلاد تاكد ىا 5
 ِ اامرع ىلا“ ' مب 1
 مرو نم 5556 3 ا 3 َ 2 ١ و 5 وه 4 هلم ء

 ملوش ليز داق لهون بلف دانت ٌنيزاوحن تناك كريما | ةليجي | لعنالخ وأ
 لوخد زوج ال مضاوم ىف قزمهلا ٌلُخِرَر لذو ىدا لعفلاب ةاهقتيسالاذاراكاةءلدنلا ىلع 1 كل د مو يه |[ ٠ هوم" لاي ل يك ىلإ *ذ

 تباع تنير قدر | يح ١ حار قال لاه صر أ 41 جز الحر يضم نا ت١
 .ىرلاىانلدباىتساروو ريكو ق يقكن حوال هلق يرد لل انجدوشوب رعت ثيكت لب رسب ضرس وو لين عم ورمى لو[ كدق دوق سلس
 بترر مرن رون ل ورمد يداعم يدبر شم انوواسكابرو رجلان صل ل اببذ غب انيلاد هريبصقزا لاكبر وعشر با ه[ لعزل ادذا لوف هلع 5

 لآل ارش : باكرالا حب يو لاف نوركح زى عب رت ورش فيون نى عب ناو رمدق( ث سيفئووصقم (ينسرو نيكراو ل دالدسازين 1

 مل لش لوزتشلصا لت عرراضم ل عف مزاوجز نفل فرامل نم أ نو تسي زف زال تس ا رلعاروادعاو ابورابتصاوووش ورم 3

 هررشم قلاكت طك اكو نالاب خبل صر ب لاغرو د ناريخ حج لاعب ل نتا دندرل حزوكوعتس ام اهذابل ليث تلاز وأ اواو لقي
 نر ورك فس آرب دلا ناشي ود ليو ظ وحش |رخ تنل اذ دقو فداذح باكر بابي جال بما ثنؤمدع وريم جسما ابرك فلم أ:

 . ر قير اير قسما مزعل نك واكتسب اق قدقتل كيا ناشإوكا ساب ايبدئاهدرل

 ا ترجل لعيو تس عروأ لالخذا مالك و وش مولعشا لواذاااث'دشن ا ماوفتنسا/مالكذا حسون ياهتبا تلاد برسل مالكا ردم او لق ملحم |

 مارال هدإيز ع ليتم ا فاز( لكلا ودوار ياويل اعامتي ادع مدد ارنا لبق

 لبس ماقريرث لب لش وريف د شناب مف يخدع اجت لبو محياه ناب لو يرو ديس ورموز ها لمبلغ شد لق هلس
 مل اع رت ادق ى ا نانا لعل[ ل ل ادترسلا لات سا هزي دوج لص يهد لانج شن يدق دل ضار امتع لي لاين ذو ذش
 5 : .. دااتدشارق بف وصم يروم ئانانبل دو ع كرتدشاب نك صا لاغ تاعام

 لابقتسإب صاضنخا (مر باجي اب صارخا ومر نلرصبب صارعتخا (ار دراد قذرج و هرب هزمجنا لب هآ ةزملا لفض رت لق هش
 وا كن أ(مروا ل بثدرفط اعواور علوان دنأ( «زرشإب لخثوا سير كيم ارموا كداين ( كر نار ل وتد مرعل ( هر طرشي لوكذ مدعإ 0

 راجل آو لقارملا دوق علمك ا غرب ئشملا ىلا زوز الجيم ارظنتتسا خم شدت حبوا نما( ١1ز ماهفتساز تن تدارا ( فز مادجل 7

 لل ضتنم اي (وسر | برت السمو وشمس لهن اكمال! وزع د هاهي اهب ف الخجل خذ ندوب درو ابدي مهاب زبد | (ادد شهاب أ
 لورين طعن ربررشإب وع عتق. و لوا نان ما لشي ارو نطخيف ريب (مر خاريزا لشضوول |
 صل انلاعرب تبمذااهن ناشلا ناكى ا حس _ لكراعز اطسار ناكرئرادذ ابر ناز ىالض داس رع .

 + ” 37 ؟ 5 7 . .؟ َّ : يفك



 ١ را ال 1 د
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 5 6 - - 4# 2 كبري 250٠ هته

 داو هريعم| كك سضع ليزاو كوخاوهو | نيز ٌبرشااو تبرغا نيزاوع اهرب له
 هلا كب ها اا و لا جم اهم احا عي ار زل هلا ودعي م حس « 6

 دق وعضاوللا 5 نه قله لشن الوقف داما ذا ماد ناك نم اد نك

 لالخ 53 70 00 سول ولم اني و

 تيتا ىلع ادم دحاولك لخُليو مالك ارض بلم دولو ناطرشلا نوح
 هل

 1منبرشسأو هزم ع ب رك نولو زمر : بل

 2 7 نبي لح

 ناوخت ىلا ىلع تحد نوبل نيني نيتيطدفو اتاك نعيم
 اهقمزليو كمر كك ثوزتولوحن عراشلا ىلع اخد ناد ىذا كم دك

 هيدع

 قالإلبعتشالْنَِنا هلع و َكائركانان ىرئاَك آن اوغاٌريدقتواٌرماكٌلعفي
 و وراد لعشاص اضنخ ا /دشابرث حمل صارارتطاب لنفي ا تبجي ل دا تروصوو انآ كر ابجروك ب عضاوماىا-عضاوملا هزي ىف لدق هل
 رئ»ركن زعم ارطتسارو لن رنآ[ت كب بسب ار واهب شاب ديز تدل اذ نضل رقت انجرش برقم وزد ا شريم ايف ارو لوي

 تققبضترو ري ات رورو ووول 7 شكووس | ىحن اكمازوتو ان جرشكم داب دش اب رق ق حب ارو ونص | قحئتس ووو تكردار لنروت ل سب

 نب نزعازبا لش تس لصا ميزت ارد ىزصو كوتاوب اربز بيرل ىضرتا لونا ورم داًريزب رنا لسا كارين تس فو زي دع ريؤتسم

 رك هزم ل ايعنتس (لب تشكو رعتم عوف شاب دوصقشماووز | كي مايؤتسا هاكرم ثلاث ت روصو و تس ضير حطو اللب لبي د دول ثا هزم

 رجطقنم م املا ارزرش اندرو وطقنلم اتروشو دع بغني ًاروروطقش م ا لل دل ف الخبوو قيلاو بسلا م موس ارؤرشاب واو لسا

 ملا, تروصوورشابور يل دعا لورعما كشغيي لردك ن يلوم ع ردقم لإ برو لاو ق انس او لوا لاوس ادشاب باظا مسارب

 اطبع ررشلا ىل اذكر ارباحت وم طط اع فوزا دكب د راش ارز دشن إب ضطاع ف درعيب مدنا هزم رمت ذبل تساا وزب عر ل لاو

 و رب(ا)ت سن تسرو زم ريكا لارورلو ومفتي احط ارم ضجم ب ص نقش ا وزنك سل ايبود زاب لرد نجا شك انجب لق هل

 ءلوقوكدبات اشارو شل_!ر سر هزم شريآم ا لي (اسر ٌنوُقرسفلا 2 220000 منال لور دي ارد نطعف درت

 رمش ار نامل زِإ ناصإل ارث يل شم عسانا عو ا بلالا سكب اكبادصقُ اب اليا تشك طومان ام: بوت دلة ب 1

 رى د شاب ماع تسيركيدذا يس نيل ذو عساف وزرجسز ا لمعت اؤرضت زا مايل هين لب لش ارو قفل ماب دش ابدا ليا ىادتبم
 نال لاَلمرلهأ ناؤرو دكانح اعف تح يقعتو وردا همس ماظ بجي اود الذ رك نتن هزبعسا تقي وورب ىف نيني رلوق هلل
 رمت اكاريز تميل ضر ىلا خر تابعي راب شرب اوتو راد رد اشو ايبا سب منا نوكلمت دل ورعا لراتسم ناو 1٠ نوللمت ضنا و كر نسما
 باغ نبارك انجدركرب يزازتحاوزا لك هريس شكيب كلا ماب كادوا نساك الاع ووو لاو يمس بصر ورش ف درج ذا كرك هدرل

 ' ا انو عفل ِ اهمزطو مؤكد رتبي بنر ني عسا هوركعربمت

 8-0-1 ارباوق حا لايقتس الل نإ رلرق هك
 ا'الصتعمسصتملا_سضلار اص لعفل 118 اهلك ئاز تنك ا هب رش نع - اابرشرو/ مامن | فتدرترد للاي ت رادرصجو هع
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 اب رع
 ريت ار

 يقف رت رف تك رتظ رق رت رت رق نك رت رك نبكي قب

 2س ف ت71 هل لا يلا يي يي ا ااا

 امي ا يا يي ا تو تو رت ترتر ا رت تو ترا رق ا

 ذنب تاو رت رك رت
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 5 رخو راب الو وجو رو رجا رن جاو رطأو رطفو رمأو طلو طداو رشأو راو خلو ماو راو رخو ونا و يلو رخو دقو رو رخو و د 5

 0 رح
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 0ك رو رخو رخو رو رو ركوب راو رخو رجأو رخو رو رخو رقدأو ريو رو رخو رخو رثطأو ريا رو راو رج راو وطأو ون 0

 0 تا ا رت تت ا تو ماو رت مرت

 ااددب مشع ع دم مم ل ا ا ا ياو رو طوال رو رج قباج رطو راج رطل
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 ص اهداف 0 كح 1 0 اي ايو جي اي جم يي جيا

 ١ تشل تعلطاذ 0000اا ةيرشلارمالا
 1 ' زا ةيقلارومإل سره عفط نال ا؟اذا فالكم

 ْ هكا امن ناك كلا متهلوقكلوألا ةليب ا ىفن بيس ةيناثلا ةلمجلا فل علت هلو
 لخلايا كبي طرشا لعق وملك لوا مَ كيو مواده 7

 ادا ٌكّتْمَر 11 ينازا وحن اًزلئيطام طرشل ترخ يعل خدت ”ىذبلا
 اطنفللا ف. ةينالا ةلمجلا وكن م كج جد تا رحهال قدك ماو نحم
 ةغلو ووو سعد اجا ا؟ريآرد هاو دا 34

 فورا ركل اوج ىف تكنو ب سكك ذل ذطرشل ًءازج المس
 نولي ناب مقلي ااَج زد طين شتا نشأ نينا ف ترئاكا

 0 مع اسم لبا يا“

 كبس د تعذر وسر اين قي نادال تس او رباه ىترلالدو افك اثنا, ترس فشل 1 660 | برس امل رودل هام كاكورلو كل

 فوثووتول لا اتت س مزال فرخ اب ن يصخ قلق حل صحب دل افيو بصر م 71 | مهعدوتوريذعلا ل ا تابسا ساب

  يازو ب ىنتباو ا قيتسرلاد اوس ترب انبلابا قايل حا ليس ىتتن وق نيمعبدا

 لت مدمردائياغد لكن لدول نماء ب بسب مب ير شروو.كون لمئازجروول مق اج آف آت بج لج كي اب جو جده[ ن دعنا ببكي هل
 -ىدشب نش اطدذ رالي

 مقرات كن يلق حس دز ناتو تس لاح ن آه ديم ينل نادل مزج يو مدون شخ انرثين طرت ارح شا شن لمجر كر كايز ادرج ال لاق هلع هش

 داي ضيا اس رش ظو ا 000 ا جداا
 - يارد |!وول فلم يجرم ادانالو امرشا توم س ابا م نإ لس لوغو /لرق هك

 طرشوا سووركب جاو ش انعارش ا'لوا اركاآرد اي ط سرد ايرشإ [الكل ارواب ست ود يلمح نط مما رهسقلا لد نا اارووش

 هددرلب جاو رشر فارين ترشد ملك طسورو يلدغ إب ال او كيتآل قالا وو كيت از نسا نارلاو لس | اندبآ

 ميلاف قس "| نال سراب ىمارلاو قنا اانا فئنيآل رسلاوف ىشست !ناانالشنشاب 0 ارسم هارت ماعدا تسال ادريس

 متل كتي از قتيلا نادلاد نش اد رونار نوعا سقط سنع ريذا رشف ترودو كماردلاو ئتيتا او كدت ال
 للشر دشايزب ”اعارابتضاو يس افنادول جست مت بورش ندوب" ترعشاود كلا نان اريل اانا لشؤلر انتعاار رس ل اورو نار

 ا هس افئاريدَقت شب [ةلكذا سخان قعلدوب ثل نأ دم ادتلاد انا لذدركب جاو سته افلادولد اورفصرلاو فكيت الاد اناو كتل لاو 2 1 217 7 2772770 7 جب جي جب جي جوجو جو جو جبل جين جبل جب 7و جو جوت جب جه جب »جبن 77ج جب جبل جبن جب جوا جيا جبت 7م 70 76 76 7 7م 7070 776 جب *7ج 72 7 77 77 77
 ا نر اهبدّملاو ليتنا نياوريلاو اانا لش تس ببحاو

 ٍ ةدهعاط طرا لحمد قنو /ةلكلا لوا ىف سلا ناكذا نى اوي ازتص نع

 8 انة نروتشاو اينود دساضر جن اياهغ از 2 اهنامس رو تيثدولرلا اىرلل اهتمام | عروللو دويوطقفم ار ومال ىف الإ لمعتستا لااا حرس

 ْ .نضآيدرف هيلع ورضا رطبا عاف م نب سداد نر بس هص
 60 ممتن كت تيت يت يت يت يت يت يق يت يتيإ 3



 اجي روي جي جه اجي ين 7 70 7م 7و جه جين جه” جو جيجا جب جبل جبل جب جيجي جو جب جيجي جي جب بوجه جيجي جيبو شو شوش شروره نشر شره وره دش ونش ورش شوشو

 ماد كتاهثلاد ينناكُع ناوعن فلو ا ككوالوثد تت فرغ لجابا 86 6 6
 رم مو ل 22ج بين نونا د”

 لنيل ىلا ذو زانق رجع هاون لي الصفن
 ترب از اناا نشب تبرد سئ شهاب مكين اسي ناي تربو دنس تيل

 الفت نحيت تكن انيدامبسلوالا و ءافلااهياوج ف جيون اوم ف
 يارد اس رازلا لوب فوطعند دوم ها م”لع

 5 ل مكاب ووصلنا لعين يكا؟ لف ول باوضاع

6 0 0 0 0 0 3 ٠-0 
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 ها ل يل لل

207 0 4 

 1 ايليا را 1 لختلا تعب داك 2,

 ل زال ]دهلان نيف ُقاَطْنم نب زن 22 نيش لطف زاًناوغ اهكعب
 ا نو ولالا 3

 غظ 0110017 زذاَم [ىقن حامله ماقمام امينا ورورجلاو
 : م ىت نموسو

 عافلاواما نب َلوالاءزُجلااوَُص ضو 5و يالا مزج ىلا ازجلاءاف قاعطرشلا
 ا ازا وطضملا فص نيب لاو ريال |؟ قائلا ا

 .ريارو اطل يقل ريسقل يلو يطا طر شلا ندين ببكي طهاورشا اا ب اوجا لعب ل نازاوو :لوق هل

 فرتاو لصف فرعو تساورُ شنت ورسول م اوشن( لدا( ابان لو ميني رعضتل قلاب < تاكو مرتو هزهب 2 ناءلوث تسلس

 تسا سايقيورايس لياوروثى ف دذم اكو تسل يصف فو ريرش نر اباككيا فش روو ضار فتو ئخشو تا نيت يك

 70 هب ب دز كير ل شد شاب بوصنم اهني ارسم | اب امني 000

 رطس اوإ ار يط ابد لير لكتب كردرد كوج ن[ل يصغي مدر لامجا قرب قاس كتير يضعت و إر ننام ليصفت «لوأ هلس

 ترو“ لردرُش اهرش مقسم اور للي ريكا ول ناني تاب اكو تسروطأ أراركت روصو ورب لدديآ تدسمولحن و

 8 أع قول روب ,يسكل ارو !لكفر ديدات ء اخماد ءقيفلاءاغتب ادثمب اثنا. نوعبتب نين بيوت كاذل ا ان لش تسي مئالأ أويل

 :| .تدعروصوم ضقت ار لص ارداب , لوجو |ىونحم نر ففل ديد ديه هذ عدد ايرجووا لمذ ىنحي ايدحف فركب ن ناءلوت هل

 كدرد [تاهداراسد هرشبجاو لفت فزغع ليت يعيس اترشلو فيرفكل وصب انما ت تسلق تجر سار رش راع فتق ر صفت

 د بر و كي را اهمف قدطنملاب زان لضرب شنب مكن ضقود تنس مول اك واس إبب تس مدرك تقع هيزج
 عل يللا ا يل ير را را ا ا ا تت

 هوتنورتق رت رتظ رتق تق تق يتق تاو تق راق راق رت رت راو قو رت رقي و راك رق كو رت قو رك رق رق تك قلك قب نك قلك قلك قلك 1 اراب راو رو رخو رف رق رو رك راك رت راك رك قنك قلع رطل يجف رق تل

 اذا نال اندرو رج لوصحق ازط الوصل ايز تسري قالطلا عرواول منجل باودول باونعقاوريز قال طف اووب عتاد جراي ايندرر حي قاطنم 6 مضض 2 تل ا 0 01 0 0 7535 1 ا ا ا اق م نا ا جو جب جب جو جي جب جو جب جب جيوب جو جيوب جيجبتو
 1 طششودوريز كاب قالطتامي |/مدزل ادور ورش نايسصال سر | لك وم اي السو تثسا تاردضادرد كينج لوح لبق | ا اند لم اد امور 1

 ا بالشر اورئدرواواةايبرش !ديز رك صق ب صيد لق الطنا /وؤطد رند ف وزر لحتدصقرد رثدول مور منكر دك سي 20 7 يا 1

 7 ارد شل صاب شديزظسإب قطن مزن كلكليغ يدش إب مذال بقا غلب تيجانا كي زدندوفلقنالزرخ 1

 0م ٠0 اتعب نري اك كولا وق ديزي نفاع هع 1



 جس ناي بلله
 0 7 7 777 جيه77جج جه جو جباج

 'ًاشبم هذول نيالا نم تاتا لدالاءزجلا كي "منزلا لدتا نص صوم
 سب ااشابانا نيلي لآ مدير ومو ” قلطنمزاراباصخ

 54 ميز نيو طسنَوس د 0 وو دم
 «لاشسىا

 ئ لق 0 دعو الجل تال د ولا ورع درح - لِصْفْةنرف :
 جب جو بوب جي بي جيب جي >جبإ جين جي جب 5 7 2

 5 رب رس مطساو رشي رطباو رك طك رخو جاو رش رطاج رأوا طاب رخو يطفو راس ١ ع

 اه هر م4١ 2 7 ردو ا + 2

 ْ وست ماعاد قلق للرد 1 0
 8م 1 2

 دالكاتاط كل لقاذامائياسال يك 3 ندين ككل
 هل: "هرم تارك شحن

 ٍنئابِحو نوياع قبال ادت ءلوقكتح تت نع رت: ظن هلال
 4 ص 00 ' "تنجب 0

 ْ . اإل انرظ ناكن ايد اهجتالل كل اص ورحب كلذ نب م كاد در لش انددان نشاشتِقالص ل ارش ابن فض ئتيءاهتب الالة هل هل

 : | يودع ب امي قاطني هز قوز ربعاجو عملا مل ير هتو اذن كاريز يوب سيب تلا ميل ىف تاع قلطنما وق ىلع
 : طر شم ل متل وق ومب |مالدربمسم ضربوا ايعب خا /ديل اذبتد طرش فروا ت بالك ب هدأ | ابا ويد ركن دزمبرشاب

 ْ اننا كسايج ماوه فا دنزور جمد راجو لمذو بر ندطنمييزف دنا ميل شرما عج ردت ب بذنب نب نكد تس نوذم
 ٠ نا ”دمجلا مولد لشمىل "لصق ار رورو اع لاهل تشاب لوإرسقزا تن ميدل اعاماو اف ايم وسو نسا لربك نا دريد كمآ ميا مول
 : ماد ثكى لقوا لقمر ردو نإ تيد يك مير جرش دنا ىف هوما مي لماع نلطنمل 0
 : هع !ابدتواد يرش شرا جورنال تس بكرم الوربشتن كفا زيبا ع نبلاو تس طيسلروم# ب بط ربآلل ع ورلا نررلوث هك

 : قادس, لاذ وددادن 'لد قحمؤحمزتا ةساروو تسمو نددالك حك شنأبتا ىذا ةثلاو يد اجو نوضو لو وش

 3 - دئدركت الثا ن [قخ/وريعلرو ثدسبأ ]عب صو نور قبح 1 نيبلعلات رإ ُن سس 5 موق م يدر لا ارز تِسينر سو ردت و عدد

 مم: لراركت سان يارب اظو ف وسن حب تفك حب وتساب ابا فود ذاودرس لرد لكي نو و ىإ حبش حلو انت> قحبمن يفك حل

 قي الو ناش مالكم لاين وولد نب اون حراك ار تاخيرثكاو دي وبدي ليووثن لوم الك اهيباب ماتم نئازق تنواحجمدنا هيالهن ىلامم
 هيانوااه اطر يبو تول ُثورزا تسين ناب ني الكت فلك ١ الشغب نالت ساير نرك/كز امعلؤ ول نلابضامكسإ

 -ِ ّ ام ةياردركتراقحوم كد زوبر لابو ق قذر حدردز است سب شرنكن يب الي ماو لووك

 ايندرورذل ا اتم ُسضتقمرافكى جادو ادركت كلإ ار جمع ازرلابز تسيب ن انج تجرم | يحال رن نس نا لوقت قمح

 -|طنديامن سو ترسكن يحل اصو ديننا حل دو -مدومذ الاب عساك ديار ف قذر كينج
 - رارزاان هرخكلااذا اك مالا ققنل وكي اهل ثءاهاد م اضلا 6 5

 :زيابو ارب وغالب نا لا 1 او تح حبل وت لح
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 ل“ يه م ص د يه ىةدع ص 2 8 ٠ ٠

 10 كزرع لوو لدقف ت يرضون لعفلا ةيلادنسأأ
 23000 /؟ لعاف ئاناب مشا لعاذ

 2 لوادي َتالربكاابكيرش َتَج حد 1552
 عقاو ”٠

 ع :لجالٌةنخ بيل داَّضا
 رسأاسأ اقتل ةفوزولا لالادلم 25 :أرا تيد رزاق" و ف

 6و

 امد فيض انارر نانرلا يلف : نينكاسلاءاقتلا مول عت ا ع
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 تقيل ودب رزهت ضيقا مندي لن ارب ىونح تببباشم اد تسربماف تفل تب شل نم لئفلى ا انرحالكم اهب شم وكل رق هل

 و رج قل خضور نإ انف نب سكن بو رش اب حسا شيقثز اجز يب سكس جتدقبتتم تقي ن اب كارين دوش ى:لفنمد اهتعازاوا

 يارد ال مبا حم ق بقع ةريؤملا لخفلاب نيشم لا فورا نما ءلوق كل لت مبغا تنم ز ال رات | لب اب تقيطح
 ببسب ماتم ضار و صركادوإ لضارو نكأ اسكن|ةناوك زل مددراد صاصتخاو حاب راضين كر ىا هلانآش هانا ءانلوت هلع
 نزال ار .ىرش قتالربلارشسم ان "ارد ول انجسارفو شكل تمر ينكلاس تسال ايوان نما لور ضر اس تارا

 حرابتما تبل اصتا لياد تسال اصتتا لافو لشن نايمدانسار ل ملي نووغنو تال تسدد و امبانت ليا نيك شنب دنس /ل عفا تس ا
 عادل شكرتم ارش نكرم مال كلج نب تطرد تب لاك اهرّشاب ىف لو تشم لع اث لاري تس ل او تناك لح

 - ىضر | سدي نمل لقشامج ل قادما
 رعاولاق وفا. عخاومزاو لعاف ثرجرد ثشانء ان اح اب وجو تاءارتم ينشق يفت علو خا لا بجو اوم تؤ عيدتو لق هل

 لطم, بر شنار تنم قت تندر مام لس انو اكربسرلثيا عيت درس ن أو و تسيل يوفدزااب ا” قاحلا روتد لاري روما ينس تس داع

 اال تمت دش الاد تل اقر نم ونبات لاقل شور كب بحاو لف ترن ا”ظفلو اوشدش اب قبو ارش حل تنم

 ا زذول نا وكرر قلاع تار لدشإب موروم لش ءاعو هرش تال ابكت سا كاس فود انيس لأو نيثكاسلا ءاهتلا لوق هع

 االورخأ م لا ق حمم انك ا تح نحب نكمل اذا اك لع
 اال نوم الزم عونم ا عرومجب قف اهكاليز شنوا ىرع

 رزان ”نيتلاساو اهلا خف لصإز حس
 د عه وج او ف ودم ا ةخيص ىلع هص

 2 ميو و ا ١0 ا كتكلتا

 اه رتك مت تك تك تك تك رت تو 36 6 رت م رو م رت تك رك رت اك رت اك رت رخو راو را رت رو رت را رك رع رق رت رق او كي رك رق رقي رت كك كي كرت تكرخل ب ردو رطب رطل جاب رفد رطب يقي طا وطفل أ

 تيت رت تو تك رت تاكو رت رت رت تو رت رت رو اك راك رقي كورت م تك رق تر



 سس سس هه
 ا يوب ويري ووو ويوو ويصوو ويجب وي جي جيك يجو جيوب جوجو جو رووو بيجي جو جو جوجو جوجو جر جور وباجب جي جوجو جو جب جب بي اجب يرو ةجب جو جب جيجل

 ٍ اوماقو ناريزلا[ماقلاقيالذ ٌقِعشن 5 نول ةيدشتل ةمالعأدل 3
 ٍ م ند فلاداكا رس اظل عاززاناكاذ 1 | ناك 0 34 2 ١ ١
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 كر لقا مضارمرل ككلءاضلندكالقادإلاكيدتت نو ءاسلا نقد توادبزلا]
 : ؟لعافلارإمما ىأ "تارا تل مكن عترد نال ناك 1
 : عبتت نكاد يونتلا لصف ثيئانلاءاتكلع افلالاوحإ لعو ةلادَ اراب 1: 0 0٠و 3

 ٍ 0 اشكل داس  ,ىنكاسلا ١ لحتلاب ستحل ذامالا ل وانم 1 ٠200#

 ا نالعل نياروهد نا لولا داس ىهو لعل نيكل ايار ارخا 8 1:
 م 8
 زال 0 اس ا يس ل و سس سي ييس سس سس يس سس حل

 ْ 20 تسال شم قام انو كرو مينشت ضالع لي | مدت حد لب تس ن انّتس ا اءاورلرق هل

 2: لا محجر لتس ةتاحح الغ سا توسل عروجتو قبلا تحس ف ييعض قاحلا نساك د اد باوتب نصضرش اب هرش الميل منسم نادولا ا

 م ديب قم زال تزريذذال بقر او لع افدرتت قاىلا ت روصو زينو دوى مولع ل عاف ندرإل لوجو ئتمءاضلاو نودي لاو ناليزلا ا

 : ماض افلا ايت 2200 اقوا حرو ثان ازبلى اسهل رشا ىوعتشي اورد ج ككل رشم شرئوُم نراك

 2: .ل تفسد ئراضمو اناث يدر سديم قواك تس ا تداشاوكم ركبنا ام :
 ع فيض اب ثنو ابرك - عومي 7 سس الف أ سوس نس /ت فص ( لمطبل بو ميش مالع قالا نحل نوما يدر ياسلام ١

 ا6لكاتس ونا ساوماظ 4 يسينس فس, لعشبق ايل تي نييش ثار اصر /تؤصو لعفبل قاولاو تس 3
 0 هر لالا الودركت راشا بما لابي هان ادي ذلا ام ال هتلالف دول وب ىلصمو أمان قدريز اوهاوو دير

 - رياروان كلذل ثان اء ىلا ؤصوا مكر (ءوجو | نش عقل ايل ارم ا لا لكل ميل ثوم حد“ ل وق هل ١
 21 الرول كرتون ]رداد نفرد( ل ارك كت لالد مآ ايفل | نوال قايل از اررفشل وق 5 ب

 لاحت لا ور ؤنصم عرس ب مث يجش تم الجن لق يد قل دلل اب و بنا سكب تس قلك ل يدان سناك طيلسل | عع ل سيو لاوم
 - ميلكادبغا ووصف هراّشا ئ اوةزمتلا ةماظع وش لوفي
 اهيا لمدتفكى جلب ازا لاي امزنا عل ادن | تلعفر نب عرف ف درتي ا يي دن و تس ا يوب بسب هذ: ليا ل اد تاءلع لق عش
 ١  ىخملا فداذكا ٠ تس مقيد جو ئتس ادتبم
 سنع لكل و نماع تو تسريمض ترض لس يك "اي ىدول رم روك تس انرأا اسرار جنلا الاىا شي املاء وت هل

 - ميأرد |/ سلو تسا وري ًارد لعاف ثارت لالو ثساب ى ار ركتس م زكا ةكرشلا 52 :ارنم تير لش ىدمأم زال
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 1 جرو رجب يجب بوب رب ربل بر ور جو جرو جورج جب رو سا بو ب حب

 .يلدادندامقم ان يوتا نوأ ق حدو او نونو !كهيزبج ولا ار كولور مورو ارد ىااوث تلضواىا ت سا فو ررصم ل صارو نيرشلا لق هكس
 لثوار طمارو  ىثراع تارتيبدش ايدو تاب نكس او ندد تسا تبان ظ فلوو د فك يي د داس نزف لق مخ 5
 -ئايضلا باقى اذكال لادألاٍن داع 3

 برشا تقيقحر ليزا تس ماندو زنا لغد ضاقداض نينو سي انا لاب ماك عتسس فرخ زمن اخلق هش 1
 5 داانو وشد جرراغدي او وربس ماو لمش خارورك رت نيونتات فك مالارخ دار تاووباتلا 1

 ا ابدا لع ددشإ فت بس نمد تدورضبا قرين ف نب ف صن رتدداي تس فرنسا ندوب نكم زاد نامل لوق هملحس
 ظ 1 ام عنتم او فرصنملا نب ر صفد انعلا فصلا نين و هسا سد يدرك نازتحا طيظ لوفر يقينا جمعا طءاشنكذ لكس اموبد ا شم كن م هم 1
 مج تاكل تت تت كا تت ع ا شت ع تيتو تتكرر وك رت يت رت تا قا تك تا ا تاتا تت تخا 3



 هراورت رت ضر رت رش ب عر رت رت رار

 اك قع 3

 وشنو رباداب ويا ريا ريب ريتال رشا ربل دال ااا وا وا
 ع دك لك ىف

 يل

 يي 7 مكب ا

 يك

 ب رو ىو راو رطب رخو رجاوي رطب ا يطأ رطب ريك رشي رقسأو وطسأو

 725 قلمك قر ىبك قحك قلك اك

6 

 درت را رت رك راو رت راك طق رأوا رو رو رخل

 كر

0 7 

7 ”/ 1 

 1 ل يله

 ْ و موكا 7 كنج يرض نمسا هدا ئاٌدمس لا هضتقم قع ل
 ٍ نملك لاك ١ نيوتسلاار ذي ميلا نك

 0 بوكا اقدام قرع ةركرتسالاَّنا لع لني
 ّ ايا

 ْ ايلا ناشر نع اًضوع وكي اروضو ضوعلل ثلاثلاو الكر كاما
 ع رفق عامب ال مال ثقف "ناز الس“ نآل | فرن ىدلا
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 سارراطنا لات وكن نيو تدهن ادرك كلر لعر هاك رج تسازملغ تسري ينتحر رو لدتا هدركمج أ ضحي جاد لتر لق هلل
 . . »كيفين ىلإ تلاع سرب تانينرب#
 ريت اف مبا تسر نونو يدب ومو ص لور اد صاتخا لعفمادت وصب خ بوني ا ضحلا و دزن_هكشل لن اور كس

 و نكمل عررد ل نجت سين عزت كو نانا او نيوتن دوللي | ص ىو يال زر كرس ىلا اكتسب

 - ميارد ]ب رشاب نك كل ساقدشبت ما و مل كنج ةكرقتس عمو ورسم“

 متشلمفوا مالك اضتقتم زارياتقوو لضو نايناتسس اقف انس نؤكد د و 2 تب خاض ونس كوكس اريقل رصزرو لس

 - يارد بوصول تس لغم او توصل ص انرركيونتلنوك 0-7

 - ميارد |ا/ديآرو فو زجر مج ض وكن ينشف هزم فيك ار ذارعل لم وسئاضمذاو ذا وسن انضم ن يحز ثول

 -1) الشم نوملسؤو ملاسناذملا نلف لباقي تاه ىل نب نتلاذ تاهس ل قه
 اتش ذكدق ثجبرد لها لمنادفار تضمين فرو ل خبيب ظ ناني مال صندوق هللس
 ل | لوم هش نو تهالئذاذادأن دريد ذاد ١ !كريس نركب كد يئس وولي ذاد أمت متلو "دل

 كارين ديارد قات عش نيستا ابيع صطو تايبازخارو كت سس تب ونت م نتن يوب يراسل ات بالاخ يبى دل اوبد درت هشس
 باسارا قب“ نئرد ذاو؟ك ديل :امركر ووو ن اسآكن أببسل دن ترد ذاوأ | كدي :ادكررلت س فجل أر او لريئءاس ىت/تخلرد 04

 رر زيت بجاع نبا ل انو شعب نيا بجرم لإ اوددركى تحال دوس رت در لص م الك سيل مرو ل تس او م

 رثكفرترو ميل لدن مك ماريد تاز دا لزب افتر وت يمس وو تس ىد اهنا ا ظحل كاش ريكو زنو تن بم ل صطم حرس

 ممل سر اعش مه سد نراد ربت الصد راش رد زاد ىذ ارد تمسك هرولذب نورد ئحل قازطا فوتيل ا يزد شاب فل[: اي واو ك,يفاق

 0 "اجري أري لعشر ارد ل م او رندوف لرب تس ادائزاردز اى امكن ونتاب ار هرولدب تدل اب قطا نورترشروصقم

 عد العارومبتو روس دز شارغدر ارشيف زك لازغا ضوعا هع . ئضر خررشسو ري اربع م فرعو ماب ف عما 01

 - بارد ىلا ضحى يطع لَن شرد ارجو اغرشإ و ا وؤهوارخحرغ لمش) ال زيارر نوتوا لوك
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 د دب إل 4

 كلج فس نعل
 رصف

 كح وجل

 مارب ارب ببي جب رب جي ارو رو هبي جب ره يي هوجو
 5 قع

 حبري رعاشلالوقكعيراصلاو تاريالاّرخا قحاب ىذلا . 80 5 د 85 :
 تاماورعشسز | عرممودرب قت“ ترم 3
 ا”قوئلوخب مرقرنوحسرابعاب طر 7 27-0 .اهازج 5 000 5 1 . نباصا نول تديص 1 نانو .٠ باكلاَو لذاعمؤّللاَىلذأ 1 ” عر 50 مد د و سس ب د” نخر رو هل ع 5
 باباي وصوم ناك ذا كعلا نم و نحيل قو .+نكاَسعوٌكَدَعاتب اي عبلوقكو ١ 2و 3 ص ىو م كلم اي 5 1
 اننا نول لصف ركب دب نهود نعني ني اج وخر خا ركل ًداضم متبادا# ننأأ 7-1 0-5 1 © ني يللا 1
 امرثسخ ا 5 1 8 ١ بأ رك

 -نههاو ىففألا ليكأتل لت ءازاب كلطديذ َناكاذا عراصلاومالا سيكأتل ٌتَعْضُد ضو :

 ةجاج

 ىةليقتو نس 7 اواي! ةنكاس ىاةزيفخ نيبرذلع 3 1 6 7 2. / 5 و 4 © ىى|» © 3
 ناٌةروسكمو نيريؤاوحتفلا اياب نكي مل نانبأ ةحوتفم كد لشم 9 ل ىو عا نإ مكوهو بمد ب 13-5

 ّ امرطشح تسب ديلا ترد كسا علا نآو

 و:لذاعإ شلسا ن وزمان نحمد ىداشمل ذاعو هدولاباصاواب اهلا لضا تس ى بري طك بيرج زار عش نيا ما مدنا لقا ل رق هل
 ملك 3 ا برص راكرو نأ ارو ليس تو ناكل ام ل اوف ايرركارووخب اكو تم السل ذاع سا : رمت تس دوثل وقم نب اصادقل
 ظ ِ يسب كلا اسم يدرك اوص

 ولعن يثو وري ن وطحم كاسكو ليحل خل لَم تسوا ضوعف ل اوان لكن اي سوس ف اضم دام اني الن فرحاي ١# ا اي لق هلس
 دامب ارد صغرت ًارداكع يس ل امن ول | وهربت كدا اهزررت كلعثر ابكر رمل فوزهم ى مك

 هدرا مستو تيس نكس يرجو لا كورس دن ادرك لج نيثكاس قتلا تبجي ار كليب الدش اب هات آف زهيد قو لاق هل
 يت رت كورت تع رتك تهرتورتك مك رتق رتظرتك رو رتك تنكروتكط تك متو تاق رت متن اا تك راو تأ راك راو راو وز - ببر كلاس ُضكْنا نب اْرَعَو لش تراس لب مف مدد نكاس

 5 | نملاعازبد م ام ءاريز ءام نال تسرك“ ا تبانكل با كارين نالث نب نالف ازب بر, ل وق ن يني د نب ريز ل ءاموك ل وث هس :

 ساب عروضرم فرت ل و مالم عيب كلام ١ تس دي زر بخلي ت سيت ؤص نب اريخاردو تسيئن لود نايم لداددرو كورتني ارديذ دين 3
 سن ساب ن ترس روني مطوع ساب لدار لباقدو ضرك ن يوت شاتاي نتيد ينجي ملتي ساب دس تسي دع 5
 امرشا ت سين باتو لمان ى اضن دكر امش فورا ار تايون ب ااذبل لب اهتم ظن خاين تمس عروضومرب اهتم شن يس اب ىلا ضيوتت 3
 لثمو و سبتلت لب بادن ا ََل , مم اكن ليد طشرد شل ارفلا فرغ ر درك سن اظفل ل شماكخ ارم اسوا ظ فل "كيا لوق هغ 1

 تركز ين ريق وأ مهقنرهو تس نجد تس نوح نيرو لصا لكاس وق هلل -ا٠ اهرف تنصح قا نارعتت نبا ميد لات
 وب نب اذا فلا فنزجب تفل ضيفخو نوصرملا ونت ف زك فل يفك إي ىولل -دااندشإ ملقم لارووجد رينا تسس هزلي 1

 - رياردا ام يولطمناكاالا نونلا ايسكو ال نال تمع يادار ب ولطم ا لصحتك اريل ىلا نؤلا ىا هص :
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 ٍْ ل 00 2 فلااهليت نك ا 2 9 و ٠ وف هوه ات 7
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 | كلتلو نيرضت لهو نيرضتالو نيماوخن ايطاهْنِم لك ف َنآل را وج ضرحلاو أ
 شعم نتا لد 1

 كوكياب قع ىوقواروجو وجو مدتلا لخ لخاد نقدا :ةلاونرضن :
 ا الصحو هووتد ايار وغم ا هبلاتلان زنا نار قوكت ” ىييانادر ىف ؟يضدض أب

 دانيال يبات . ينعم عنيا لراديو ةانوكتدايوطم

 دهن ركذلا مج قاب قام موص مص بين ةاولعاوانكّنكنال هَناووغ هند
 '”ارضاعوا ناي رشا

 100 ل يي يل تيس ا يس بتل 0 اع اوسكو ةذ دليلا واولا ىلع لنيل يرض

 1 و رجا رخو اجو جاجا رتجاو رظداو رجقو وطاو رطإج رقاب جاي رس راو رطل ريك
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 ؛نالذ درفملا قام ااهانعات قادبلبتام أ ةفو جلا ءايلا لعن 1 2 3 نيل 4
 اب ثيط خل ا ورك نمل عج ىلا :يكاسلاءاوملال 4 0" 1
5 
 هيجل لاين رك ووا يجز تي جيا نر يحي يشر ءاوركماو تاو رح ول ة اشعل يت جا ش دس 5
 هوه تسل اعمض عزا ساو مامزفنساو نفد ل شيلا نون لاوس اهناير شاب ضاع ل وجاب رح اب مولع الا أى ف ىارمالا ل دوق ول :

 راو نيونت تبب اشم ا تبجي ينودور زعشس أو ىدعأ منال نكبادشبا كمل هادا تراجج با رمارخأرد ليدل مالكردصابنيا سام 5
 - يانا ا ارش لصضتس م اوركر وكذب نوف الذب ىت سس ودرس لاضاو (الكر ضو قرود فدى اسد رب اجار ابيل اسنودب ًارخأرد نأد

 تبباس نب نارداكاريذروم ذار قل ثني ما لوم ضكبو كو تسرب 31 5-5 و ىو مارو سلط دول بلطيم ىف ن الن هع

 ظ ظ د يارد اا تسينوؤتوممم لط حل ارووكر ب[ تلك ل يبس ىبابوا

 رثبو م ارواو لوجو فو 'وو مّ وصلو لو ٌوُم مرو لول ل شد لايز ف ورد تحمر ضجلو عحلذ مم اسر قسرملا ندةهلع

 ذيك كفروزندؤنو ف وزر لصفناتامد اءذرإر مضلع اون نيإ ثم ا داكا دبل ظض زر يا ديكان نلف كاين رن زاس فدو
 هايدمتلا الدو ةرم ل قل يي لاو يدرك النا ديزاد ءاريترافكايريز ,ززستسل نحب شال ااومزاورافللا اولا لشكر نس اخ 1

 ا راك نسرأو وعر ارر ندا « كرس ادم 2لمرغ اب لات ب كذا اريل نق لردد تسارهكدد كارز تب الرد ثاففلرورزدركف ذعار واو

 سار ورار_ل يقل 7 نيلو رار وقفم لع 2 واير تلعوك يطع ادد زيت "اس وزجيز يندولر تل يقثوا ب بقكوورش' نر نيب بسن وسداد

 اواو نشك اس عرامجا انتماو هير تنم بس لوو / اوضراو راسخ ِ ُش د نو نفل شنشرطعقازين ل ألم اووتود باب تّففارم

 كلي نزع زوو قفاومل بق ا تلو نكست لي فرخ رو دند اورمضاب واو اوزيل نول فيغو يرش ٌنوُضاو ٌلوْتحار عر سمدند دمت نك

 ور جك سا ا او كس ريرقنس ليل تو | ضلب وكت لرت ايوا ىئاقلإاو دورس لبق اه ورسكت ل اذدو بط
 (هركا و يصرب) - يارد امر بشمرسقلا بارجناكاذا ىرع اان ثشوم رو ركل زج ةائازوا وأو تناك يظتل | هذ هلع

 ناون لا انآ الاثو تس تل فمابنآل دار ئكارداقتلا تبيه ع 0 سما
 يلا ازبربلال
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 اي رطب ردو ردو رشا وجو رشنأو رج جنو راو رادو ربو
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 انم ناله كن 00000اا ا ا
 ١ نيحتتنيكسلا امج لن كسول

 رك :وملا عمجىف نوثلا لبق ثلا ثنين ناب رضاو ناب رضإوحن فل :فلااملب
 "نوال لبفاما ١

 مازن :نيشنلا قل شال ةفشخلا نونو نمل انونورامضلا نون تانون ثلث ع داهخجا
 0 2 هي مترملاو ممل 8 "لاش اجا ب لقشلل 7

 نضال تبنت قول نونلا كلَرحول ياللا م: فالو 0
 "ناشر ىا <

 ١ نيسحريط وهو كٌنحربع نك شيلا داما هزلي ةنكابسأ 7 رانأو
 ٠١ عيونما ىاوز اوجصرف لع ىلا :غ | لصالا لع راع رز صاو سلا

 كب نكوعأردابوأ كا اروبتريزول نابض بارت جر ايش انروش ىئر رادارّتبا ز | سرب وووركى مب ع ذوكد و ىدراد ضارتكا

 رق نر لو وجواب نيرا فلا ركب ارَصَت سيو قوراود روش ف دز د ب ورسكو رود زل الدو نشكاس عر 26 زل ىبسب يط يورك

 ا رخل جو نفاس تم 17 97 ميك وق شف ذعقلا هاك باور ف وذ

 عاج ري ارد تاو قتسلاد نصت درك اني تسل يطعت اب نحمر ياو ذو يَ بتل سي ى دنا تورسكى رش فزع فلا ه اسد دوب
 لا عشوتولامجا لبا لبيصفت راسي عروتمزي مزال دك اددي اى مزال ن ض ارد تسا عرونما عرونصركو عرونمتسادوكو ور ندئلاس

 تلرتو نكست لب فعن لعب هربت [لوار/ كاسوو ندب [/مةلفنا تما تررإبك ل اوهرص لوك تسلا مستو ينك عزامجا ىلا اقم

 هدرملامعتا للاكت بجي د يكن فو فلكي ضا ىلا لسد باد لوا ل اداب ليبرد ريا اي سيكي عدا حو نفاوم لش

 هدمت رت ليو تسرقتف تبادر ا دعرسدلب تسي ونشر او تسينت الب اق فلا اكل اهو ءارش لمن د لش لإ ا

 فا و تاريل قلع لوقل ملت ريك ادد شاب هدم لو ارم نكسود كرش حبذا تست راك ل آو او هرعريف لع ور تسواما

 رخل اس لما امر يلاومدا لشعري اثري لها - / وول ث وكر بج ليارناكودرو عدي ريا م ىلاثهديرمظ هاش ا هيلدا اير (ئندون اعل

 عرونمأل اورشل ذاب _رلكو درو شا اهو كري ديرك انو هريريك ل وا مل مفلواو كمر درك ب نوب | لش را / هريزيكل وا -| 3 كا لوق لش م

 درتولن ارض ارد فلا تب ب سآع زيدي جركابط نواعم ب كر اد داياو تاب ساب لي تيقن تبانمثذاهتد ريب نعي تس

 مدع فصواإب فز تروصذةراو رقل_حروتفمل بقا فل اتش روك ثا ُكاياي ايو داوم اواو تسارلا د تّقييجرد 0 نيت كرس

 تفزم لاراب [ضا ف الخبدئد/فزعإب واو بط اذنو بن ضاددانملد ئ اهم قاب دشاب ادور ساند يوني يثمر وسل
 نإشاردابفلاسّبتلا نول عروم هول سلرش ناو ريش امنيا لدا بارجزاشفلا تايئاد ليدعت د دعرجو دلما انقسم ورغم س بتنا ىشأ
 3 / امرك |نرقو مول وول اا' تسا عرولم لاو مري مكر يك انودساب هز امن[لو اراكدذ رو نا اسود ندا لاو ول !١ سرشثادّلإ

 - ولا ياه عرش ياند ١٠ وفني لدا تك نترك اند
 -١امدصاولابسايئلالا ات >ايمتلا ىف فلالا فمي و هرع
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