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 مضيفا

 .ًطتطعزا يؤ نجود اداوردوغربتّصخم لك يف ديدي ريدي بانا عل اطيل طكرأل يصح تبر أت او تعفن وإباراكدتبارةويلصحر كلر لاتياياتعنت
 1 انيببادلو يسمو سنار دانس ا وزابي لاءز نبا تانباعئاط كت ساراس يئاناتخاوزابمل تعم اج نمينصت ذا نصمتراغ يرعألا ياراتسس ا تظفاك
 ساوقابو درزي نيلسن اع تؤعبرعتيرطلان وصوم إب دو اله نايدرج ديس سلم ارك ئلؤم مو مامي اهب ف انشأ ص لاوحاز الجب طساو لرب انور اص خر يبست يربا ريا
 !ةتساوتمتب لاورظن ترا درلق و وداقتعا
 موطنا تمارنبم اركز ماري لل نسركذ لب لانا
 هك ازد رمل وصا عوز لوم لوقعم
 توبا رفؤمرع ماكراد ديلياب يفت ع مارب
 ربإ السا ديال لأ اسوق و رعب لرصت] يبترمي 5

 رب تس نوقو ثرع إو مارا بج لانش يضلو كير ادد[ ذتسا قم م
 ! بلاطو اب إبل صن الر عت ب ثلا

 | يكوطدابلريتو عبر عضو لدار
 رتب يرخاسو مقرن ان كتم نيم مذ بلا هم
 ضو خام لورض رم يزل ايي الكت ار
 نانا ضعي زا دضم املا ةريزساقتلا لأ
 ْ هقمزا تسازوخ ايمرقم هللس + هزومز تراثا
 ْ تساتررابع رالطصارو وري وًكا,راشل رطل سيجا

 زاايرشاب
 أ اءاكرتج ات وسروك ذب باكي لن اونشيد روما
 1لئ اسر لع ى وتوم كه روغازا

 ند ديامور ىف صب بلاطم مارد لآل اددإب
 تسأترارع عوضومت تس ا ىدابم و تارطوم
 [ضاوو لاوحازإ لكل ارد كىلاعمو ظافلاذا
 عنو مدا نيرصت مع ني اياب ثحبأ
 ورورعا| تست راعى دامو تسا فرتو

 زيمتمل آفا اردصاور جرت امرضوم نيرو
 ماوربالر تم ىدابمو تاعوطوم نإمدرئاد
 لت اموضم ع عرراشب ذك د املا ريز تسا
 روزا ارووخ بولطم رركرب او يمرر ارملع
 رئاخ ىقينو تن اسرناولز همن ولم مولع
 ىر أرمبو تاعوضومه تسارس ملعرازرجارك

 ارمؤداي م دقشرو هرجو نس ار زنآ ”تنصض
 أتفارباوغرلو باربارو لكل يصعت/ ل ئاسو
 تارفرف تسا تبا ساس رب همجرت وع
 ّقولكل اوت نوارريغَت تبسؤا تس درذ لاب
 (السو دوردون اكرنب تر داب كرين ور, كبسو ؤ
 اراك وسب ناكرني اج اررورسرم داب لذان

 رد ايدادنا بام لوا باعصا» لآرب» كين ئ
 آ . دس نالريهرتز كدب هص + ايل ارتلصخا

 : يرصسوا لآ وريداب لذان الغ تصد لار م جر ورس كوري ]مد اء ناغيارتك ع زورو اين ايل
 اط لاسر لش اي رشه باف هلل ءايبنارورم

 رسب نسم تملا! اب هلاداسزرعم يعقل نعال

 رز توافّسفاعم لوصحّيطع ول تن كعيرماو |

 لطف لاةالاطتالوو رطل سولار م" 37 ١

 | | وييدا ومكائن
 أك لال ناعيا ريس لعكس
 لامعلا و ٍتاَعَصلا فل نيعِراَصملا هرصصو

 هينا يني حلا يم ترواكررنزناين ةرير مك ركبه
 نقف اف اب[ مرو تسيالاس لي لما ل نفرح تيان
 ناروتو ورودنأمور ركض رت | هز ٌبحاصل ع زوظن أو سيف عمي

 تشافشيار لاسر تا ووزن وزار اكودرورطعت كيرا هريزج

 تشو اوريو ريآراكب يل ثرصو هريزد 0 بعضو نازي جبل ظ

 َنيسوارئسَوبَس حاز ى نجم دو كبياصلا وللا تش دش
 رئاغش اراد ربت سلتا ريع مي [لعو لع هئااَذَص

 0 1 5 د 8 َ 0 -

 :| شري قحط اؤع ب إززاهصئتقراضم رج رياز/ وبي تيكر نوع تضل نير عت لس
 "لوا حام اخسروو عصرا ندوب ليسو ندوب "كنا درا تسترابع رم حالطصا راحيل ام

 ل مه“ 0 ع
 | تطم لإ, ب اوصال ت اءاسات مبان ايي منال
 شاري ل فا شمزاربشم[س جيب كتر قمرز
 نيناصت د صرو ل هدوب نَا /تنادرياب هلع
 هريناد لومينا ذر ندرك زج كير هاروخ
 5-5 ىلا 4 5 م تي 1( م

 مبا نينصتب سن لا ورتوا ان لدادنا
 م موردنا هدروأ نورتو هدر ضع مال 1 7

 ورنا طصام غصن ازا نكت واهتم ىلاوم
 رو رص ]نيو كة زطصا نس ىوخل نحمر
 انو ووزفت ياعرب نمر عز تساي نمافا ولا لاس
 النص ادعس انوع ليد لامي كرندشساب ليلو

 هل ذيل البس اتعاب تعا لع الطصارو
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 تفنصل ب ت 5007 ارزاق سرق 2 0 به ورشا لقفل وحبي يي يؤم ضل هل
 3 ثوار شو كك داق اه زاطفلكانجرزكت الد نعمدزعب لآل هزار ايرشايجو فمي: برع تاكا اون هل
 2 هدايذ انبو بارعا نايب 0 هل نامتراكروبناك ل ةاو هد ل

 اق

 لايت عناردؤازاكيب لتسير نكتار /لكعأسص نرمسأو 000

 لع الي ال متسؤ تر نكت لالدإل م او تح بيو بيوض لوب 0

 لووووتشو 0 لاري لقت مر كتل كثرت © ه لَ ظ ْ

 وتاب حرهاو علاضمئنطاب تما ميظنر نايزلمابتعبلعف ف قوم

 دراماوخار كيم حصين ايي لات ايزرو خم قورنت الورك اضم
 | هدنكىانيبطاغط ةناع لير تكت الر اكرتاو تهنيكايلاغتاورليكل|
 ايبا عاذب ناو لعفتنركلع | عاضمئذار مح ةيزيأ نابت كيعْفإ نو 0

 ظ يآوزرباوخايدننافب برطِيود كور[ وذ يوَص لوجرشا ين ورعم شا زاك لا

 ظ تبرع وجوب لوب شابهش ةاوو راك نجر شاب لوصف ع هد در
٠ 
« 

 [يشروأ /زيرماو [ هزئاف 7 نآرشوباوف وزايد وطب هدز بيور لا شددز 0
 -81 ان 9 أ

 ابتاسا امساك ت زبر تلالدل/ لوبي نورعم عاضمو ىلا, ى نوعا ظ

 ا هدو وَ صام لوتغاب ىفنكت لاو قر لاو توفي م نع
 در لود نررعم ل اع 3 كنب /”د نورعتإل اه

 0 االله تامر ملتهب 5 1

 ظ قس عاوضومظل 1ك ل ا

 0 قرر تن ذر ظني رجو تسا قلعت ب

 تلى عي ىلع غلرتنك/دقمارل غن نع
 0 تس ّىلغتم] عقار ةدايز امتيبص وسب

 وعنا سم ايما ككلس شارجر نعل“
 00. دما ترعرو مس ارولع نيعبيتسسا |.

 : وان لوم كأي تس لامو فيلر

 لا
 نم مدر اسرنسب مادري زج
 2 اًنرها لحفزوو ملاعريز ئانج
 ' | دوري ضد وو ديممالكةدافا مساك شابأ
 9/0 عاط نيوز تشماب منع ماورر منيح |
 لوادر ب تسا م لزب مع ار/ت مالعو

 . هورس خروجرعار ىف انش يقم نيل وخ
 تعازر طاف فيرتورئا هدار عبار ار لوا ٠

 ش تبقا نورطر لعفو مسازا مقر يارد |

 ] لونا رندين ادرك( يون كا ذيب
 ك1ل قتسائعم فن ٌتلارتر ىروبنا

 بو ليرد وجو ريب لكتب
 مفرد را ني لقت يف نال

 .اقمبا ظنا كاد لاو وعم رش رياينأ
 ش /ءاظربارت معبر اس م ضخ اي لاراب

0 

 نخب طاب تسادرم ىنبل عر تال
 كوقومو 0
 يلام يا هلل ة/:ءرضم اى نب تنسين

 | تا رمؤورب مسارب تس تراغا
 وبنوك انازوم + قمتم (طدرماب مهي
 ' نيظوأت لباقنب ككل ضا نرح هك هارت

 1 مفاب_هلكت افرصتم 'خاردورفا كزودف مالو : :

 رص رم نو سا 7 لانو تمار ار تلا براضردو صا ار صن 2و تسارئاذأي ت 0 خف تس اريازرشأ سب ككاو اوزوس

 ةبدونصملان * ي روش ف دب داو 0



 مكيصلا

 تفصرو لعن ريال صا ايسارواي برسل غفر ورشوب قصي اروي ري ايري قا فلارو لت ورتوارعت تانلسو تاكرح الخ ارطساوب لتس تاتو يفز مد
 |٠ مالو نيعواف هدام سل طروزيعجل سترسل قا تياذبر يخت زر م سار درشاباىديتوم اهني عمت ترش ودار /نرظو لور هسرفصو لوي ل عاو رس لس ناهس

 يرق وكل اعدربأى ى اضل عفر اننركارلك ارباب مم ١ رين ررلوستل ع ارك البار لعق سانب هلع ىكزا :رئداورإرقكزو تسال مف انؤل هدا بسانهلاب ١
 ' 0 -_--_- يفرض وحيل عاو مسا تمالع لأب عئاضم

 تفايووار لعل ياهنمطكرد تسرك و زجل
 اربي تس [ممشو ورب تداي نركب هع ىكزا

 بيرد مالراركو عطو نيرا[ روض ن رح
 نارك كوك ترتب نأ نوزوئروابص نرر

 كباب سرد مالاي سيعكيارم رشا ريم تدو
 زورب ُبلَمو لعن لزورب عطور يؤكو تس
 هزي وج ص غن رح تدايزبب موو تسال لعفأ

 وخراب د يجاوكب نيورح سبل عامر ماكرو ظ
 اهرب ايدك زو هس: لوصاررئاجووش هدرا
 تسال لعن آن يزو عب ل وجي مالراتدونم

 نورتو رلررك اجار مال لو نزورد لأ وس

 رخآرو قاما يز باور ندين اور ركطار نيو
 ترا كار مالا زول وبر غآل صتس م الورشسابم
 علارؤرت نول لت ايسبزا تساتسدابع مالرالت
 ُق الك زود ا ورمل انج مال ثري

 طئاوزالث”نايمرو تسقزف سيد تناي روض
 رئامرإرب تانوزوم جرو نيعبز ياوز ورام كى ص وأ

 لو كوين اكلت انالوم+ لعا نزورب ل تاق دمج
 هل ماا فاذكة يثرب مارب ليت هن
 رينخى ارجل نسا ورش لامداس ا نخب |

 ترون وعب جوع حرصا ازك + دروأر

 !ةلر كل طا زارشابتهالسرج ع تالكد دب
 نورت ياريم وج هش رم + هريس

 ف ازيل دوش ىراج اراب قلت لع لبا ناب
 تميز منهل ننصمل اوم هر ئستلعأ

 هلشراظودميمشمو سببت لعزال عنو هزم
 تعا عي لضايوكت مج ليال انمار اف لمعشو
 ظ ١ ملم لاو اك عب رجاو لارو لاطع اتلق ببن
 اهتنارارا, راينا كلر تم الع عتانو در ئمسنن وجاب ازول تسال الزب بع, خيبت رس مدعلاكل آووجو شارب تلع نرت يكل تم سور[ شتسا لا
 درب زن طأوو تلظن رت اد رسب ماتم برب (ن نتارصت نكت سانام كنت ناذل ماتو زا ساكو رد تعنت دا خب مال ل نابي
 هل ”ةنصلارمب تساراظ قوم وقلي متون مسطول تسد ريت تدار[ حب لضمان بينو يطل ذوي نعسان تسا
 ّْ ' . ٌتا ىروناكل عه انالوغ ؛ عراضم تمالع ب ار وابو تسا املا تمالعامرد رايوواو لرسو لقول غزا تسازارتحاربانب لص اندرترت

 ظ راسب لوجرشاب لارد لص |ثرصراور ثا ىعابرو ومس وفن لصشايورد
 0 ْ ٠ هللا 1 0 000 وي 0

 ىل !ءادايزوصا ميرااي لئن وحر جار ايدر ابددرب ناو مو ىتثيعس
 000 0 _ ظ "ل ٠ هل 00

 رناللام ى داب عنتر ناو امرد لارد كر يفريزماي تح رشايشان

 |١ كابل ترغيب كم ايرلام يرد بت فيض افالل امو
 م تاكا تار ىار تدركرسور ها 2 ند

 رو : و : 0 0 8 سد ا دو 2 ل :

 76 تسام كلامج ن درت ماشارابتعاب ل عفر تيس نيش فيم
 ثرتوزو نلع رت هزمج ىو لسا نورترو/ت ن1 ى فعاضمو لو

 ٠ ه ف روكي سل ١ سم ١ سي 0 ٠ ه0

 ضرك( لشاثساب ىاو لاول نولارأيو ثلاووأو تلع نرخ ح رش اين علي
 0 ا 0 ْ 71 : ره 7

 زوم ارنادشاياق لامير لسن شاب هزرج ىو لصا نورتو كازومت ح هروب زل
 لا مارر# هور سو 0 م

 (الزومتت شاي مال ساجر لأَس لجن عز وص شاي نير ايل رح نوت
 ل . +تسا# هأع 7 نسل دن

 مسانارشاب ليلا تدربت لطف رتاى د ىلصا نضر و ركل ل صم ى ري نو
 00 4 1 م رع ] #7 ظ 9-7 5

 هيراذوجا ازال ن يع خم يلد دع نري /ل مار ار لفت مت
 02 7 ةرش و يطش/ز 00 ين توف. تفكر: ْ

 ْ نرتور راد حم ىثرواَعَد لدن قانازنآ | لغو حج ايدو لاق لوب
 + تخادنار# جرار _ + اي ايرشابىو اواي لعع ا تسداشا لازعووركؤو عبد لوتزصا" ٍ

5. 

 لصتتا دلع نرعودر م[ ورقم تسل كدربانأو تح رايك يلا لشاب تلع

 © لدسصبل لدااعمل 7

 أ كزوريرضنر/ل وق يزارش مولع تس ادوتد ور
 هذاك فضرب 1 نمت رم لعفيل نزور صنيو لعف
 . | فوصومت فص لاهي صئرصل تس رصوم ل عفي
 ْ رنداد دارت زو صيضختر اجار مالو نيو اف لاوس
 حصان ورح ةفرعم نرصرعرو مبا يؤ رز باو

 ؛ ةانطلو دور صت من انؤل لاسر ثني هلأ
 تابعت سار يبت انورك ركذ تسا ب لوزوم/ل عي

 رالي ديك دييج موق رالطصارد لصا فورعر ا
 نورعواريتو تاناسو تاكر تب سرر ا دول ضاو
 ٍْ ءدداوهزور وكم تورايز مالو نواف نورت يع



 تسال بذا لس نصملا نهب هش عشب لاول ١فرراإم ” بنس تسارجووؤك/لعاشم هللا
 ٠ | ةقفلطب قتيرماو سلو تس مقوس ياتسا تاقتشمزا مردصم تما فوك ب مزي1ق يق يردنو ورش شون يفصل عاتب | ٠ .
 اد تاقتشدوزنردصم رب تس ناهتشازذامو لصا لعف نصل نع ينك رز مسج. بسر ارب تسرشا لضإو ع 1

 تيئرع ساريومو ناد ضنصم نلاس شاع

 بسور قل ير ل وصفر عاص نيربزمو

 كلاسي دو تش هما ليصفتو رعب
 فج لس اقر لهدم تا ربارخ .٠

 «لدرونإرتداللاييرا تتاورباورفصإ
 دهسا كش ب سيما ف ذانارشيراهس ان
 اكينياوزومجاو فععاضمو لم ىارر لعف
 اطضو تلت ليسا لم: ءاضموريآىغ

 ْ قرر :لرلذحريأ د نوره يلدا عاب اير

 ايهدارورج الثا علل طا قد اني
 آ و زيغب وحب لد وج نع يوكو عب لعف ظ
 ش نب لعفو بساع رف لج وتف ع

 مز عطل ا ءاووعب فق لج يسون 5
 كولو البل فو هزابتمب هه ديقعال 3 ناو

 0 زاؤرك عفو لا صوراع عب لقت
 نرسل ليفوروما حب بيعال ديان َس

 نيورصران بلفور وعبر
 واف منن لعفو تسا 0 لقق

 كيلر تيرا اكرم دوب يع
 ا قلك ب نيم لفوز نكيفراكش ا
 0 ؛ تسيئووصتس م يفيده

 ى كَ اتتسنورعم نو اد ورك ىعابر هع

 ْخ جادا ةئد وبن نونة

 ِ 12 ارسل ليعفوربكو ورخص يدم
 دزو سن هيي 7

 : لو نولسو ىلوا مالو و مك لطعتو

0 1 3 
 ب 2 0 هلا مال د نيك نوكسواغ
 7 :اريسب ابر يفريزمهزنبت باك دروأس

 ١ انو نبع عفاف ضب لت بحب رؤسر ننال هذول مال ىزكسو نيكو ف ب قت س هودايا ورب كاخ وح نم زاوه 0

 فو يع قوكسو افرك لظطعِف و هزربرع نق لضم الرسلو عنبع نوكسو لوا مالواف هب علو يفرش ليعرف هجر زان السكو قدا مال
 ل ندرك دا ماعان ندم نك ورم ف ًاطنصلانم+ نهيق بطول لج ري اد لدامال ْ : ْ

 تنانءاضر حقك لوتشا, لصفنمق قوز دا ىلا ليقشاب 0

 رات لي وَيَف لهغإستليخ مودى: اند درا
0 

 اترك ببسبل اذ” ثعاضم ليو لضم عطور سو لإ فكرشاب

 الشو تسا ىئت اناس لذ :اروارعتسب ليك دئاددملر دابتعا ار تييرفرص

 ردصقتبما مسي تن أورو صن "انو فيفل + فعاضمو ] ظ

 انكر شيماف يعضتآروو كراك نك تلالدكرمصق ىرداهو سو

 ذاهشاب دش ومأرب كل قتشنو ح شك لاو كد هز بطلا ل وترش 0
 نع 1 هل د

 و ور هنإر ودب -- 000

 لجل وينتشر نود شاب رهضعن الما ا هد بم لوب لعن 0

 و 0 ديزهورر ,ئ ابرولالون لفتخَي نشر سمو ا :

 قاظاي ف وماما اّعإد ماهو ت ويب تيفو كا اكهد ماش
 ذروة حكب لوو كابات رح لتيفريزو يدم

 داي د فيم ديمو لقوقَس لور اخاي كس طرؤ لد 4

 آ و 0 ا ش
 : نيب و رفع الزج ثلاث هى اش || نايمواو مأ

 د 0

« 

 ل 5
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 ملغ بانا: ليدل ظ كئىن لعفتاشا - ثنو راب عب «دش كوس رار نع أ
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 وو بوقعيت رة بسند مادونا نشري ق ليي ليتتساتماط ماقم وكس فص |رهقب)
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 لآ اب تاعرد تس فالتخا نللو درس
 نوف قوك برسب تسا ركن اروي ب سم
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 يي ليال ىورعم ىبث حب ىروشي واين

 تي د م 2 م رو د مد وو

 ' وفا نوفل ال يوتا اوم ال نايقيال لوس وي
 لعذر ىهزل شيال ل وج اىتشمحب اين 7

 تفورشاب تلم تعرلمالرلاا | مر نادم و 7 تراضم

 | دونيالو ءليلو عدس ناد علَياَجَلَو نيود 2 يهجر
 تسول أسس ريس اعرد انج ت سا عرونمر رك |

 ناونو هصوتغ يتم ال عرراضم لعفروريلا ساب تح 7 د بمال

 ,ليقت و روم ل غو خأر و نونو لوارد مالريف فيفخو ليلا دزمدد,مديدراننباعاتيلباقن مد
 تضرر يكات نو داكرب لا وسنن
 تنم عتو ينشر دو ناس ضيفخ ودي قرص مهيد ورش أب الش يق راريرعاو راكد تناي زن
 له موه هدم ءاناقاىئادنناموورارن اضم نوفرب بارعا
 و ُلَعْفَتو ُلعْفير دل يقلون ل بقا برديآى غن ابرددريآو باوتتغابن باع ع ارركرسامد ثناتأ

 . هاف عبو ينشت غيرو يل رع |نونوروشيب حوتفم لعفل و لع /لعنو تسا باع ل بات لصارد ماركيز |
 مسايم كن اارم سيب ت نأ عرف بارعا لوب

 ددايمروسككل ارعب ليف نونو راء قاب ينشن ةنانملا سلفا ضاع ريك اونو لعفو راد رمار باع بنا ظ
 ظ ابا هو زتفاا فطام ثنايا جاو تاكعتي لد 00 ا لما تسب م|و ثلا مقص ماو ها . يع تا م يح لا نب سسوس | ىلإ الويل عف باج ب تنس لعق صاوخزا

 ”ساغ ثسؤم ريد نيل نات سوعدناءىقاباي لبقام هرسأو ل
 0 1 5 او مسا الخد شاب كرب اد باع

 اين منال نوف عاج تمن راف فلا مليت لوفو عج نول نايمضاع 2 سراج تس لاعن
 1 صم ٠ 00 لكل ادام منور زاب عروجر تسانب ل

 رشميىروسلل يقل وأ مددرب يردد َن ٌكانلععتل و نانلعفيل لوي 0 هس 0 ل عع ١

 ادد فلاو رش ادي وكاس رفيفخ نون كارز يآ

 ش باج لح ضجلرو رف نر تسا عرونمم لآ اوديا آمز ل هرعريغ لكن ينكا اس6 هتجاووضن لاو يبصر يرو فيطخ نون سيد كاسزي عجن وو رز
 1 ياو ممل أى اشو ورشابر خصل ساي اب شابهرم لآل وا كنكسود تاما تمترابج آد هدع وكي تس موري سيكس ناتج اركرارغ يقكور رار

 رإ تلالدرلاقو نون بيات ساروجومتانوف عانت عيَس ىلاعتلوقرو هلس سى سلا ياو أو ياخد دق اطدوبةافتالاب تما أر اناقن ش
 "طر لماك)ر كبك ل صف رطتسا اعقاس نفل عا دانك تلا:



 يس ا كد دع نك يس ا 5 11 سا م2 1

 ظ و ترم علوم رغايكرسكريقت كذ فلاير :

 علاضمودر ار ديف نون لعل أم شرم : ميرو يفتن و ,

 بل انامالاح -ا درب لقت ص ام مفيفتنو ليَ نوف كرتآررب

 معتم ناوي ناحل فو ورعللبقنت عفو ليي نونا ١
 ص مد 0 70 و

 ٍقانلوفمل نالعفنل ناوفنل نلوفال ن

 قيقا ترتابشنت لوج ظ
 فأل روت ناين ناو نولي نور عليم

 نو يق ف اأو ىضخآأ نهب لوي تن ركل ٌ

 نولاب ثورتنا“ <حدلارباوث ني ارجرم ار ريآىضيفخ 5

 ةانينيال نكت نا ونية َدُوَيكَنكمنَإل لبا ٠
 شيال لو ىلا ةلهفاال نوما لوسي ظ

 ديآ ىف (:يلرش .أدعب عرراضع ل عفرو يفض ليف وف ه رثئانإ ظ
 موو - قا هه راك راس

 انولوتتلمفقورتا ارو تس لرقم عراشم ثهالع رعبا 0 ٠

 شاي ؤضاوس مخ قالوا لصد ةزههتسا نأمل اوإ

 1 لبو
 ١ ذا دامزي ماقم ردو تسا عروقولاركا| "أ د 1

 نون لوخد اراب ةاهز ببي هل
 سَ انافرعاش لوكرو 11 انجروش مز الديك

 ظ عازف زنو :امبىذوا ثلا + عي لدأ
 ْ ذكر عرلأ !تسل دات لاض سرد و نوف كرت

 1 . ىف تف اب لابتسا نون تائئاب لك :

 ثار آب توكسزا تسا ترابعنتقو هل

 0 ردو سفن ت حارتساو مايا طلبك

 ١ ناسا ....لمج اد تمس عد نبي مالك

 تسا تدابعن اكسا ابريقو ماس مورو
 0 ٠ رول فرت اريخا فد” كرينا كعكاس | |

 و وطعم الكرد فق و مسن ن فمج رشساب لوتش

 .| نكرليصفتو سب يؤ تساضقو متريمب| | تاع
 ظل لاعتسا بلغ اركئادب تسا تالوطمرد
 1 بإب سر دزتكر سو مذ لاعتسا ب 7 م0 فقد 0

 و عفر ورجو بصن لاتساو تس يعش

 . |تماتاينبما رص اصرعا لوتج برعصرو مرج ْ

 0 ىنب و ربايو لاعتسان ابد فقو ظفلاذمل| 2

 *افرت د رط اعرماو ىفاب تسارنبلصا| ٠

 3 لظرب لكتولوخ |
 اتمنا عبداضم تمالع رن نع

 .ةهضداكف قد نأ اورندركث ذع دعت :
 : دفنا ضاعرمأو ىزنآ( وفالك عيدك ل دوغ قير

 0 دول عرراضم
 . ' [ضاهمازا !تداضم تيم ملاوي

 ظ ناي قفار باو زرت تزعارب

 ] رش هال تون امد نطل



 ل
 ١ ! 0/1

 0 55 عد | ارو رءانب رئدروار

 رز برضا حروفما ارش 0 نبعلا ا روس 77 رصترا رمز | لوي ا 0 ل 7

 . | كونوروتاق نسي ارعا كونو ردنكيم ضقوزحآر دود يسري ولا | هفاحابرشا ميال قرعشتروضايضقو
 هل :لغاوإلورشلا نما ا ىّومتسأ

 ١ د ٌدعدير ها لد زمام تلع فرتودنا ووش لاب مج . اتسازقوربانبرضامرهادد يلا عا نون طوقس أ
 ا 0 ٠ ش طاقسا مزجت مالع كنار بازي لأ غزاو

 | اليئالفا فورعُيَم اهرها ى قشر َقْعِو دير عثإ رولاوس هل بت خاس لاعا نوف

 ليش ااعشل يفي لحم ورعنركتراغرما ح 2 . | ذا مالباورندرلرئاذابجمال يافرعا
 رعاو رتاوز فرحزاو تس جرراؤ طسو

 26 2. هد ليس: ك5 - ًّ ثردو 1 ومر لعفمل ل ش كدب رو 2 ون 7

 فش لعمل (لومجرد| ب صفت لال نعش كي اكمل | .| نب اغوروماءورمأن ايهم تسا طسو
 : مم ٠ 7 .٠

 و دور ومد روددا م هرداق رو مور لق 0 16 "نيا هزماز فوتو بطاقم ملك نايتس

 وعرف 07 ل 3 كى ٠ او عش ان ظ نامسلا تيبوب تس ل تسارع لو ٌْ
 ول بج 7 هل # ي ريو و يم فو 7

 ه نولاب ى كانلوف نون ] نايف نال ناين يق ليقول ْ رت, انامسسلا تيبوجت مرق تنلرقو تمس |

 ١ ليستر ول لحج كي ارق نازملا تي ظ
 ٠ دو كوم و سدر ه 2

 ناونإب ف ورعلكنف بئايرم ىلع ل | َنْلِعْذ] مفيفح و تازيازلا فورح نعت لاس هس ناءاد

 ول يمستو ناما لخمتم وتل اقف + مما

-_ 

 0-0 7 نودع ا 2و هد لاو م ٠ هن ع 0

 . قانون النانو انوفا ناوَتل ناوفيإ قالعفيإ اعيقملا يني لبق لدم ليماطتاس مال ب ارماذا سك
 ْ لعفمل 42 و2 ا وم ااورمهلاونهإ سلا عت لو

 0 كيو نايس كي كبي فرفش نول ح اروقيارنما راى دابعي لق قامت لق
 تعم الكر دز ادم مال تع ن نديفوك سزمربو

 0 لفاراضم شر: شنو عن ايتن اوب لو# اتنملا نيرق مايق طرشب سيرصبلا رنعو طم أ
 ى/اوه أ رسل و 0و م :ردان و ذاشالاو ىلاعترلوقرد ائاذج لاه

 ماا, نلعفيل شرع 000-2 تماسك شل: ٍ تداضمد كمال لايذ هل ىرويناكل عي :

 نرتفم شيب ديل 0 0 0



 ليشمل عف ورنا عفا نزوب لاو دوش لمذا 55

 ظ انصاف زاك 0 باجر ستار لع رنج الغ م لاؤسول-|
 لعاؤ مسا نعم /ضيلرمو ميقسشمزا تسرح ااًهلطمري 8 : دوقفم حمي للة ريغو لعطنمو لعفتسُل عش شم اولي درددرب اياك ةروضو

 : | تلالرا باوتزندراو دايز امجتلالعافرد لاوس تايباغا هر انازواو لعاف مساذ 0 ش

 فلا اويل عاذ ئسارو عرراضن ير رنك 0
 وا باوجرنر ركن يعتهاب# تدايز مابا

  [فيفخ ف لاو تساّلع فورجت دايز ةسادبأ

 ان باوتانو كرت ار اعخآرد لاوس س

 ماء ار سع ل اوسياين مزال هينتربساتلا|
 افمبابىطامبد وشن سال اان بأرض اد
 ْ لئاف ب ارعا عف ررئارب كلت ءفقد لاعبد

 ش اضم ب ارعارتو لوعفملب 0-0

 ردلأل يصفلو ًٌئ مرصن لرخ نوح وهب يل

 0 ير

 ' | تنساهف راج لعاف نايداض ناٌماَك نابراضأ "
 ْ دون وصوم عل ان تنص نامي اهو عفر لجيردن|

 : ردن راض ثياءل دج ب صن لاعردو تس :

 دنيبو عقباو بصن لرد لوعفم لام نيا
 رد نس راض لن يجراضب تبرم سحر تلاعرد ش

 هل :ثساعت اممتفرح تكلا يبا

 راك يشنلب تكلا /لعاف ه ؛قرظمتارا متاريضمتتم 00
 ُلِعاَف لعافمسا رحب حدك نت كضيف 0
 ظ 56 ييكِعاَ نال هِيَ عام تولع يلام 05 7

 حروتفمب لبق ةار.ايبمو بصن تلادديآض اي عقر تلاكينشت
 و بصن تلاكفديآدادب ادب فر تاب عججو رشا روك ينشت نو كوفودوب

 3 لوعغ مآ تد»وإ حروشم 3 نونورشابر وك, دنا, بيرج

 ل هل تفل 0 6 ”نارشاب هرم ع 0 نك . تلالد
 سا ف لوف زو

 ل ل وعم ندم و

 2000 عرفو فة مرو ه5 دور واق هل لو وود

 7 6-2 تالوعفم نيتلوعفم ناياوعفم ل وعفم نيلوعفم
 ار اربانب دوعرف لمار اًفلطمريق ردأ قرد

 .: ل 0 "نزور مهي ب تبسأ ت يلع ان نعم تبر زبدتكت لاو [ليضفل

 .| مدس يعارآ شابت دق لبسي مليا ريأ شم وص : ذصاخ ارب لسفاودر ايئردر جري ىف ييعو نولذا لدي ! :
 نفاد ما نم للا لوقو بلسرلف اليذق لشق نع

 اكجووب فتق لاوس ق فري ىنعم لبيططل غو ليظفلا | نحر منيا لاعتسا

 ش اكرترد دون ئ ورعم عرراضم نزور بلع مسا ناتو لما نكركاج انج تسوطوو لش لزبو

 لوعش مسا لانج تن ورتدادعت» تادلسد | ويب سطر ىلح طر ضر ىف ىولوم رشاش أرز وعفعرسا نازي ت ورحر اردت تانكس ئيعتارام تدني[ اع
 يرذ بأوتريكق لوم يداضم كرولا تبا مهقم عضو رو ررشم تطصرلد 7 اوآ مولعم

 أف هان سات ”لعافم باب لوعظبتروص ٠ تفص لصارائؤل تلاإد كاي ليضفلم مام

 1 ريغتم لآ انب قالثذا لرب انب سي تفي ادعي تنين اوهو تدايزدب علب تبسا مدت

 تسذارحا هك + + تصر وجوم نازو: ثيلعأُت ٠

 لعفان يب ليفت ساو رشم فص ناييهرد تسا|
 مسا تار بشم رغبصري[ب وبحعف ناولا شبل 3

 هياليانب بويكو ناولازاليضفتوس رايز ليضفت
 وضا لرد انج ت داي هار سابّتلاىعشو ٍبلْعا
 تيرس ارب واوسوز نهم شيم مولعم ضيم و

 :لزماز ارجواو ل وعفي دل اوسيئرين و ْ - ريكرزاج 0 1 تسد نبأ |نهاب بويل يضفت مسا نكيل لضايورداوسيوٌرماذ ب

 وشموع برع مالكرد باوجأ ظ اكورد يقم و نضمودلباد لمجال جدي
 7 ركل أوس هرماين لعفم نزوربت غل 1 ْ 00

 ازور هرج رض هنامغب قات بأوتن مو لوضع لاوس زريق تفوت باوند لر ماجا ظ
 بع [سمسل تيرم تو لشد يس شاب تزئكل باق لأ قحرشإب نرصتماعفاذا كس اذوزم ليفت انف هك + ياين مزال تاما 0
 ا ل ل ل ان لردجشاب ف داصتفد تااينات بعزك يدش ا 3 ا



 كر ع علام وجد لضفا عرضا 0

 لعافا لزوزم عر شاب مسايا

 حيض عرج علاصاو ْلَرُج ما عمت لداعا نري

 قعف عمار عيوضرم لف هلل + 030

 جيرخض عج * رص لوي يبطفت مسا نوم

 ددفص يور عج ىودلرج تسذاش يأ ك زو

 لع ز ورب لأ عيدا لعافولعاذ كزورب
 و

 م و لبا عج لجو لرب ةدبر
 قوذ از تساعوضوح مام عت ماب ف هه

 وااو عبري ودرب قلسو رع اهددو لوقعلا

 وجبر لعذر لم ءارب نوف ايم اي نو

 لاثيزقاو كرهت ارباثو فلاب عجب و نري زو

 اهردو تابو اضم تايداض لدي وتشد لآ
 ١ سارق مكب بشر ماس عج دو تارسب لد

 4 7 نا ىل نزلو اوتريآى ودرس يلو ليلك

 هلل :بجاولادا فالغ لئلا هركداذك

 ارربْسم تزوضرُس ار روصقم ثورف عملا 9,

 ظ تلال انجن ثمرع تلاد 3
 نارك /يزددإرةسارصق ووش فل لهللا

 يرن هدو عوضومنالا ضن ىفو تسيطر اعأ

 كل ' هنامو راسم نا نوقورسو نش: ثورعأ

 مك راوطو فل بعص هل ينو ري[ صف نور كلت بوو ناو دور هيدر نوقف ابل اي بصر نازوا لوح لع اف مسا ْ

 كيال ل ل ا ل ا ع 50 رمكو قفل مز عيمسزا كرز لاش 2و لوا مفي سين 20 | تشرد سيعرملو اذ عب شخ مركز اوكي ليقف وص موك ذا تخرمفل اب بلص عوتذا لاف سكابرفص

 1 أاقادكعف !كزورب نورتيضعلن زوبر /س تس لغف أمةببص نير ليففل از عووضوم راحت سرزعتم درج لال فر ليس تاب از زن هلل

 | تسا ير " بيكر ذارولي فل رظشرباوخ سن رن روض سزورعدا خيمه دد نكران انتربآ مق مال سابتلا مم شير لأ والعورن ادى قاب نورحتظفاح
 لهل يشنبس لف عم لعاقا هلع ب رجو 017ج ١ بصف تلاعرد كو ساب و قر تلاعمد ولو دارج هلع يلام مورد سحور د ُمغلَراا

 ٍ لعفأ نزوربوزماز زوال و ارد ليظفل سيكو

 ْ بلو راد مانام تيب فج لوب

 . هرب ليظفف مس | عفيفي ررك هر 7 ظ

 لو ربز 'لوترماجم ١ اردو سو ورتف و نكوئاض

 ْ ةاريطقاساشكبح ديار اليو ناو صا ورمخأ كوإ
 نكي امكن ننا نيتي و رج 1 مم و ووودم مع فق ورم وم امج
 0 ماسر نار كركر كسل ها
 زوواوار لمرور م تمالس نابو صاد ساني. كر توك زر الاس عبد و ه

 ا

 معا مم انام تمالس لاردرعاو حازب ك الت يو ديأاتد فلاب تنوثدوريأ ظ

 ذا لوري م تر لوعشلا قعلسرر ازا /ليضف ْ

 تا طردسم حبل ذا فاضتاررتكتلالو كل ميش ترؤص ب را

 وع هش

 مش تؤصالملو قروش اصئابر كيم تلالد لعاؤ مس او

 ْ 2 اًسرد قرف ب <> ريآىرعتم لعفزا يرش اب مال شبيب

 ذل سيزر ينشب شاب نوصوم 2اذ بنام تلالد حت امسكت يشي ظ
 ظ ٍ ١ 0 < لاا وفم 1

 كلمن نمر نلمح كلالد 2 هلم 16 حماس لونان 0 نام ؟ ليي تريل م ام در وصقل تاربسملاو

 ظ معرب تميناظلا ناردييجما احبها توبوا هشاب عمم ةووضرف

 ّ ناقلقك نيون اركي وتل اذ مسا ذو تغ#ازوا ى تكل اتي هم امك يس بان زيي قلعت هع
 كرار لن اونخ اح ةزمئفم عطار تسرايب يضع | كد 1 م #١ و 2 < , ف ,

 ٍ سو هل ناي حفل ناضطع مكر اريد طارد لم نع 0 )ا ليزب عاف مسا كورا غرس 0 ْ ٠

 اىاط, نوكسو ندع جفن شطععو شتر خضر يشو زمم ىاط 85 مم جف ريش هرززرعا ام رب خفل روغ 1

 ٠ . | قجرشت نزرغآرو هروصقازلاو جار نيتلم# | | مركز لدزب هرعوم سابو ميج تشل نا رصنامكي ١
 ١ 010 فب يقي وع هرج ومن اجت يفسر أر نا



00 

 #( 

 اح

 لطار ىلع هرنآ لاغكأ ينعم م ردكم تناول اعد ندم ٠ ظ

 تشك اونلاعا لعرارمو ماا مضرب تسيئ لتس اتش ىحم ظ
 ظ ٍ دنا لعرورص تقاي لعفرورصّساررتليم تلالد فرظممسا تت

 ] 2 جفا ليا لعن نزورب اًقاطمصق 8 ىنيعلا موصشمو ىنيعلا
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 2 :اكش راقت ) الالوتديأ مال تسي باي لب و ا اف لبق تس نون ت بر اير اطاناوكوكماراتل هن نوررلاو ادري مزال

 ودكم هنمرمالا طْمْتم وهفاناطقت) ١ فم طغنا هفرصت ت دصتو لاعتسا تزكمانب سد ال نينكاس ظ
 هم < و ئازلاو تسارماز لاجتوند وف زماران ضي

 واداف ليظفلزب هدعاق ت0 كرطقُتَم هزم اننظلا طف ال هنع ىهنلا اتا هدركن زهاب ام وجد ننال ظ
 ابان شايروظن/اعفنا فسلاداركل يي دياين لاعفا بليا شاب كفا | 0 00 كيب ٠ 0 ٠ : ٠ هام نإ مم

 حرش عطقو هزمب عاطسا هدراروصت لاعثا :

 تساي ةدض عاطس نهدف لامك تلا ضوتد روف لا ارواو هزوب عروط | نال صا كر نركو اةمنناوخ عئداضم تمالع منبع رطسيو -
 هل فلا انك إف ]و بسم نفاومت سا يورد بسبؤم لبا” ”فنصم تراشا بسصربو ريا قف مزال سايق فالغرب ضلوع روض ردو رب وباب بت

 0 دجال وري | ارز لعفا عرواطم ساكو ري يعل يضعوا شا أت عواطم عم اباتس ا وضأبأب نإ ٌ

 :تس ليل او رش يرن نجاد هدو جيرناف ش

 ودوم ددش# ماو و عدويه ر 7 50 و دو سل
 هنمرمالا رضئدسم وهف » اراصنيسإ رطتستسإ مهنتس

 ا



 ظ باب لب مزاولذازين_خلاهعو ديا زين كفرا بويع ناولا تسرب هيساكو تس باب ليا قت ّساب تاذ مزال كيرويعو ناولا ساب كيظافلا كاننمللا ٠ ظ
 هل“ + تسا تاكرملا فخارتفلاوز هلح + سلو تس نورحداروترد نيام قرف و تسا باب ثاءالعا لارد مالدارك ارارعشم ازا زاربحا هل 5-2
 ّْ نفع رمك نس عب راكرد نولس» اهيرر سبل ءايس ارد تسا هر سكر زم موز افارد نوكسرأر زب ميج تس ةرسكى لام اس نرح ليرد لص الث ًاربانب

 ازا لورع و تاكد !تسال دانك ْ ا ْ ش

 كاسم مذد مال كارز هلل ب حتر ىلا
 ١ تروص سا لثضردو مزالريغ ولسا تا

 تمالعلالعفا منامج باي حرش وكري ليديز ملاعتفا| ْ هل 7 0< هر ري ا
 نضال مود تتسانئ وطار دخيلا لوج ىضاررو لصو ةزمجدعب فرتراكدهاوتس مالرالك لآ:

 املس : «رراروو لماع ا هور وهرب ساس و اف موب يد #1 ْ - 0 ا ا 0

 |اوسوع + تسزئاو تروص رس اورسرد

 ٠ | ريكىعاحورشم م الل العُفإ ب اب صقاندد
 ترسا لصا باب سد ماعدا ليدوتو اب

 5 تس مال راك باب سر لصا باو

 نانا برست تسضراع ماغداو لآماغد اذ
 ْ ص ايرد ماقد |تروصروو ررط ثرتور

 ديا مزال لك ادد ايددو قاودر ماعدا

 - |تالتخا كئادب و تسالاقشتسابزجثرآو
 | تصاشاز لوا مال لالعف إ بابرد تسا
 لوا مالرنيارب تس لا ضنصم لق اما ىلاثا

 و , سا لس سي
 امن هدم واملا ذ تاك سنك ل عخت ال هع ىهنلاوذ تشر يخاأ هسودف و سد هس

 ددرركنكاساب لوارنرمآع بسجل يفحوددوب مخ ل صارو مخ تأ
 هارشاو حيو يمحي ل يلع دل ابق سمر ورش خا رندرلم اغدا قد 7

 ضو كماموولضوتا نات نقد بيمن صام
 1 هلو دس صخر بوله كرش سخي أور ال (ةد سار كبساك 1 ١

 ديابطغسيمتار مزج عداضم ف رو يخي كر شذ يخي ندرك ماظداا
 لخاو صق انروار ىوَعرا لثملارححسرئاز ش هع هكر 0 10 دا |

١ 

 تو ردرش ايديز ىلا مالركو هدومزل . مكوك (لدب لك“ انرورطرشابدشم شييج باب ليا مال هدداف تريم
 و

 اليلعت قدواورووزنر اوتمالسا,لوا واذ لرنوشنبر اكنعيفل ماكحإب ل 7 0
 تس مارال آت مالطعل اي بيب ابحح دن صتانرعاق بصأ

 لآ لصا ىوَحَرإ هع + دولر يا ونص قفاز

 سا طرإ كر دصم ور نرجو وع 2

 ٍهدعب دبر ركلدب اب لالعا هرعاقر باتي ار واو

 ' | فوعزارد لاو سرش ىوَكرإ روف قلااداي
 أةرأرج لالعا ماغدا تلع ندوب دوجوم وجو اب مهاميهد الآل وج»رش لربايبررصمدد فلأن آكل ا مال ل بتل |تداينإب ظ

 |مفدامتسامقملالعا كين بادتج .|رملاٌءاَهدُموهف ماعد |ةاَعديءاَهدإ م فلرصل ترشد ابيت
 . |واو هل ماغداذا تسارشيب لالعاردرها
 بهم رب ليد و اب راد تعالس | رجان لوا
 رخل امر بازو تسرئاز لوا داو ف نصم

 ٠ | باب لصا تظفاه ارب ئاوج تسال ا ظ ع 1 ب
 . |داوضا هلش : مان ءاتلاو باربي ا لدغ لاهسف بايب ديآم زال سسابلاو دوش ياربى داون ذوب ندجارع ات بسح ووش رركيكو ليحتل ليز 00
 حاب لاليعفا د ديآم زال بوبثو نأولا ةسارب بلغا لالعف الكت ض1 باب ودرب نيبام قرفو لباس باب لم زنيع باب هلي ماكداد تالييعتد هدول ديو ماهذإ 3

 ْ داوم ديحرأ يلع قارا 7 ريورشازن صقان سيعلن ريا ةدعات سردار ت نيا بج يم هلع ىني + يزن سكي صراع

 اهدا َءاَهْدَتاأَل َءاَهْنَكال هنعىَهنااووماَعدِإةاَهْدِإَءاَهدإهنم| ٠
 ٠ د ًّ - ٠ ْ 4 ص سمت 0م ئ ]

 نر يد[ العفا باب خي ثمب ار ليا غوص مافدا ح فاه ثُم هنه نضلا ْ

 مخ

 ييسر مل خابتتآ



 هلل + ةلماين فلس نا ار ةردو تم مزال باب يد غلابهدديآددرب اكدعتد مال باولا ف ابوري 1 مال شيمه لاعفنا بايد باير مسرب لأ 2

 هرئثاوتل كرو بضتقماب باب ليلو هرم اينورجم الز بالي لس + هداينىدعتم باب يرو يد تذل يرةرغاو يللع| اوس[ فك احضر ىريد»

 لوصف + تفكر رفرجردب اطكاد طم لوتري 7 يضمن لاليعفاو لالعفاذا تخل ضب د زياودرباىدعتمو مالو تس باب ليا صارخ زابغلابه
 تير مت جاب باب كل بلغا هل

 وتسالاعفا باب هزمبتب ىرعتصربغ رج اللعن
 هكدا( بسر قولان انحرعاو لوعغمبر وش

 عتاب ىدتم اواو تس بي ذ داو ْ

 هناا د ُتْرصُحَأ 11 انج لوعفشورب روس

 لوعفم مددو تسال لوعفملواهيذ سامبا

 باي لرد رشا, لوعفمورب ىرعتم ىل لشردرلاو

 ضافي ميرُع[ل وج روش ل وعغ سب قدعتم ْ
 روض لباد تسل ضاف ديزاد مدي اركاب و

 م | الا 2 ايلرد ىرعتع ساكو تس ليلا

 ره ارريز مدرك اس اشم نجا
 لس رنين طقب رم 5 رش هروتس

 الكور /لصو ةزج تالت ام رارظرب مالك

 تما ضع رئاز لصو زج اند اقام

 ولدي ين نولسب ارّتبا رزعت سار

 لاعفا باب هزمجورونروصقم ناز ىونعم

 اطر ؟طم اقتسا ساتنس ىفاعم تدافا سار
 كارر لصوو ةزمب لاوس هك ؛ نولطم

 مى ف اجرك ردرش هن |رييروسكم ب 1 مرمطم 9

 لب تسين ضو هزمج مرار بأ” هنداد
 لزصا كارز هرش نزع مي نادل تس ىعطت

 تشك ولعمرانج مكن( !نأىض اروررل مولا ْ

 ناين الغر ملا ادد هزمت نزع أدب هع

 انب هروب واول لاوب (ىضتتقم سس اتركي تس

 لوتنزمجود ]امر [ت نهر عاق دكر

 لري داوبار قاف هزم شابنروسكم كيد نيم ْ
 ريس فعدد لاري ازا فنيفخم 28 رج نايلدننل

 الشات -رتكربانب سايق فالق ربازرل تس
 لثه نآت اوخا را دددو رن درر اينضاار نر

 ْ هت مو تورت لاو اب تقف املي نات تقف اوم اب ضحي روف نع هرم ناتج عددنا مل ملم

 رو 0 ابى ليلعأ هدرداٍ لصاووفل ب شمس اصل ار يصر

 رنشلاب مزال شيم ب ابودرب لإ اوربا ارتب بدعو نول نعم ايو 2

 ”نايمواو طسوت؛تس نياك آت مال لاعيهفا مسببات

 ظ ناّشيِشْحِْلال جه رْس لدبايب لبقام كلب بسباررصمرو اد نآو نإ

 ش هنأ بنين ضو سوح فير صلت كرست شر تنك

 0 هنم فرظلا نت ننس آل هذعىهنلاو نين وس

 هوب رئاعمتبل ف ناري دبي تل سوس
 تبروسمواو نآت مالع لادن! "بايت الدأم اننييري

 اًداَديِجا لحم دَدكْجِ مفر ضل ه ف نس اًديِجِإلأ لدي يع
 ٍ توم هنم وطال نع هنأ وك |هنمرمال كر م

 وسخ نئمرمألا و

. 

 رمال موه مومن موه يي لا فيرس
 ظ ناررو ل علتق هزج تح كر هنمتافلا مر 5 اًلفنع ىهنلاو ا ا١هنم

 ةزمدد مرئأ ارد ليلرمآ زلال مكي عرراضم رود تفي سراضعمد



 "هن يغفل نير امام ايو دئدروارد لواروزئاز نري ضعت هربا رون لت ليج ص ران بج هل
 1 1 نكاس ليز تس لدارانم ضعي دزن اقأي تس لها 010 | ل نيعرب تالتخ او ا رطاذ تس لاقم ياويل تسأن نوري كباب كت هاد

 ْ وسعقاو لاثرد تدايز ثلارع ماا دزاتس ليج ناو تسدد اداب.” لاباس فدتس لوألا 0

 ْ نلذاب | ارزاو كيسا بخ نعل الو ش ع

 00 و لاقت لقرب يرعتو تل عمت اع

 بو ياسو ينل انآت جال يا 7 ااابم تسب تنكبابال تقف

 زن نسا مو نيم ليزنتب نآرو يمس لعل ف وا باب ىدنكئزع راضم عنب ماجر اثق
 ساب هرعاو لج هرُّسعت ]وربك ايزرد لإ 7 1ع 4 ْ

 ظ كير لات دوقك فايل زك هس رد مب ب باب ليرد عرراضم تمالعو اقريبات 0 ْ
 شر لوي ًارتدع اوت 9 هي مد وش ٠

 رتاج ب انرصَت سار واروام هريتاورك َءَءرفلِصَل ْ كدي اور يي درصتلا لودساب ى مم نورت

 ل نطو رش هلللظمبخاصأ | نوصم وهف ف بز . افدم تكيفات | و هوما رعي توم وعمر نيش نزعت

 وص سرد هرش و راوزين فيت اباذلت ارق | بابيياردصم تأ رص م هنم نرظلا ص ا اهنع ىهاو م هنم ١
 ايوقو دونرماوخ عافمن اب زار ديصم كارلا | هل 2

 /اكاجتس ليقدانايقكل هيوم : ابا دكا ادبذكَك ىلاغت هللا 3 باد دي مب لاعف كدر

 لف لباب تبيض تمام لشمس اب حكه مكس دي لاعب كزوربو

 اناصا مل ىتج عار او هريرركرداو 0-0

 ادداي سو كايغر» تس تكراشم تاب باي لرد اضم تمالع اقر بات دقت هاقدعب تسا فلا تويز لأ 3 ١

 ا رد نتليلت يلوعغسو تلم اف خشو زج
 | لرعغ* مدورشإب حرر صل عاف كيس ظفن

 ظ ٍّ "مور شاب لسا عرب وستدد يم لامي َمَوساَيدَهكعم يندم فيرصت 5

5 
 6. ندرلراز راك ان لالا هَ لوترسايِم مومن ورع مب : م 2 ساق سم 2

0 

 انرلكتبرضاظذن هدأ اني زحييداض لجأ .
 | بز حقو قيقا فو لوحفمايزو تس امم هنمؤظلا لااله نع ىهنلاو لِيَ هنمرمإلاهلتاَعَمومتالَِقدأ .
 ٠.1 ٠ لياورماو باهرا :ثسا َنَمَح نفطر نع

 |ماق ضيلر رو تروس عمم تقاس انج ىف زيي لاف رات دقتاب تس يور شت شهم لعن | عام اريآصهزكب 9 اهيبراب ىهرشألاو لقا ةمقيبس اببسبات لا لوجكار لعفرر |

 0 اًسمىتما امد ررو ْ
 0 ف سطس رو :و رض كره ع عروس دس س2 «*! ما
 1 فتي اذازما هلع ريو لفاعد علا لجسم وهن البق لبعمي لكفلو نيعتم وهف الثمن و الثمن ليمتي يصل

 ش واب لاتق ٠ مهلا ب تزسا ميم لاف رباجركا : ِ ---
 ش ساب اعيفدايد لاي زا يوت وصقم لان | 0 را لع هنم لفل لي ع ىهنلاد ل هن ةنهرمالا

 | صقانرز ل نازوو تسع او لعاف قلا ْ
 0 اي موهطم ولا لبق اء هاكر ب /ت نأ [فلرصل هررع 5 هلل ء درك اوم اب نارار ساق تا طومان انشتتسا ببسي ١
 ٌ يعد شل قف تعداطم بابها صاقنا» أيس رسل ي 1ر2 َلاَعْفَت 1 نزوربب ابل اررصع نك :تن اي باونرلذد وفاه نازح وش لوب لبق ام تلح

 تس كلراشمريفم لعاؤم لثمن بابنيا هش ةدرلاهيارا ار عروج لكتب وج نجدي [ف لكل( جو رشه ديري نيب اروا مييرب طقس دءْطَف لكل ئانج انآ 0
 رطاورب تدور شاب لع ف حرصا نفل ردرماورسو ددعتم اي رشإب نين |نايبغه اوت تن مع باي نسردو دول نيس ارد تلا اشم قباس بارد كيا قف كي 0

 لوقو ف سس بت بس ْ : ١ ١



 رغيصلا

 دوش درك آع اجا دا واس نزطعان قباسدوب تمالع باو ضيا ةداشم تاع للازعل وتتطلع نمر هل ]

 8 كروصو دزسردرنام قار رعب ارد خلا بداقم قدح َ ليد ءاتودروازيءاتفزعرجبرلا كلا ادب سباب تمالع هد لايز دوس فوزه ل وا[ كرزيوك يف و

 ظ از باو رركن طابا لومي داضم م١ رد لال رات لوج تسا عونيرلكل هارد ماظداو فز امج /ايز تس عتاد
 لفل تم افرق تار تورو تروص لرد
 سلا تكف زها, ازيد دياي مذا

 لوا رأت راو لع او لعل ليف ناييردووش عل و

 ةويكو زال ن وعم سابا نكن

 :هرودلاو كلما لَ رتل عنرلا لاق
 أزرق لاق

 برقم بابو ءاكمدذاود ندر رز هلس ب
 عملا برات فدرتد يشق ودنا عر

 تورت ن الئبرشاب ربا جاشآم اد ادني ادنيامعب م

 :تسبجاو لا ارد م ادار جرر ومار وتم

 ريف ريزف ناس رد ””وزصم لبس لضر عن يد

 هدو تفصح باب هدزاودردار نرخ لا

 ٠ قول يف باوبا ازين ع ايدو داب ش

 بابودرب لرش قَح* نزصمٍر رفا سب

 0 رز لادا

 لق رطل سا 8

 اعاد لعفتةلترعباف تساي واط دد

 روم ورنروم ماغدا هدركل ب سو اطبادامر نرس

 .| ترك ادتبا اندندرو ارد لدا و ارو رونسلم لضو

 لاعت وقدش لاَ ديري اين مذال نكس ظ
 لايف اريد دان

 رة دان لفك وبيس هع:تسبإ

 6 رخل بقا/تسانهلا ضو جر

 تلاد ربو ررطم لالي نزو ريآف د درج الرع

 عمر حدد تسا عومسم لاف كلل 0

 سيب عاجزا ى نزال 1

 لال روحت سرا اب لالمفرد ع ف عاضمردو

 صمو فيعضآلقثو فينخترصقب لاك :

 م/م لج اتلبق أتم :تداب اذواق معبتس فلا تدايز ُشّسلع

 1 200 لباس .َلعمم فيض تح نرش لباقمأ -و
 ا ا ا هس و 2 سد

 7 اننا بقيم دل هنع ىهنلاو لبان هنمرمالا لَباَمَتم وهف البا لب امني
 هر م د

 ظ دان هرشواو لبر مب بسب ىلا لوجىذت يرد تكتم هنم ْ

 ] لين لو يون روز زخآل قار يغيب سرب شرف له رعاقب ردو با

 : هاك يراضممد بابدورب يرد هرعأقىهتشكن موشن مومنم
 "رو لكعلا عنك ف ذعار ير كترسرل رامرنوش عم رويفمر 1 أوو

 8 اتا لو : هلع اق ح هد َندرَهاَطَ رد نورهاظت و

 .|تسزئاو ا اطداضداص نانا لاذ لاد مجانا شاب ثورتل يا
 "دو يروورتنكم فدا نانو اردد در/ل رب دلك ام ار لع ات و شف

 بعشبحاص[ْلعَتإد كَ كُن ا باب ردآرباوخ ل صو زبر ماو ىت مرو

 . |[ هقكي رشا لوترنا هرشايب هرعاق يمك هدر ور6 بابامالا
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 مس خراف نيفيز هىفالث ب اولا كايبذا لتي فيرزهد ورجع ابد
 اركاب سينكين نإ ريفيو رر# عابر باوبا حتر اولا نإيب لب
 مؤلرصت 5 نار ربا ل هلكت تمباب كلر 0
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 2ةأيابي يوت اليلعتال ةروكطم دعاوقبالزومنو نع زومت زار يفيزم الث باو
 0 ا 7 لأم ف - مق خور لش و هد لصف بررانلاكش

 وأو مود لجول لوترت انووخ ل اوواو كنأ ع

 ٠ تس نخا فلا .لايز ُلجاي ل جدولا رك موتغم علاضم تمالم نايك ذ 9 ءان ح لثئاوق وثرو '

 ربا وس 1 بقا وروُساب و ةوسوا را ١

 | 0 الع وجت سف يفخو او تبض بايرلا ايركاوز 2 0 يو بهكي ذي لجلشب حجي ووش حق اورشاب قلظن رم شمالي سيرك ا

 لئاط ل وطتر لن اركي عت عرراضم غض سد دركي ابرد هرعات لص اكتب :

 | | وب نيعلاروسكعل صارد نياك لرش عم ل !لئاقو قريغو تيد نينجا تس

 ةءاقك اب ثسددوب رررقل 1 تسدراب فلكل رنراو ع ثار ني قلع رحتي اعرب
 1 ا

 | تشل قصتلبمانم كبيران ف

 مدع د رجواب نيعلا مرمر بل | وس
 2 ءرفت زا ىواو لاخر لارعز ت تس يعلاروسككللصاو ت تس يعض بع الا ركنا فك ح تسماع بدخل 7 ردي عمك أو”رنروف زمام

 ايكون ايزاد تسواو لب بسب هريزركاو ارب كل قلو ايزا تس ليت داو لا اون ب أوتي ريئار رارصمنمار امو 5 نزعل اوس وأ” الزل دنا

 ] هدو كرو تاس لفت تساي ت طخ تيا بيم كب تمن ل نبين تلع ندد لاا انادي راصم نءالعزد 0
 . ا ىنكو هنا يفت ان هداينازمل تسرضيدز مادبا آ ْ



 امدررف وصار فلس: ب ةديناسرمب عيا 00

 ظ 1 مو لبق ارض بيسنرنر ركل ديفاوب ارنا 0

 ا 1 اسال اج ورسك[ص يصخوورياين 0 هل +هرشل ' فرفع لاروو او الود ب ورشا ماهل

 . نآلاشارد ل ضااردجلتشاوذازازحا هل: عاراضم لضفوررصنربأم زال س اَنلاووشدروار لكل دارداَترلا ' باوتننرروأاتزخآرد انآ ضوع ورش

 واددو را نأ لص اهلل دلك لد(. طلال تقارن تبن لقانون لو اب لبق وسكري وأ ٠
 : راماوع © :رشاعيم تشكي داضأو رعب

 واد الع ترفق يحب اصو 'مو تسد تركت مافدا فعلا 0 ذ اول | لثمزا
 برو ةيع ةولاجالار و رار ل ظ بن يعل |حروتفمرو ركرياي وس او رضوي ز شاب لع ازور ار رصمشلاف | ٠
 م تس اج ةفانعا لاصرد هروكذي ران نذمد "و 101 .|نازو رو لصارورك معسو كو هر لوتدنيازفيترخارد ضورانو ذا |

 00 جا داعيم لجدول 5 نهر سارع مَ نيف نسوأو 3 ةرعاق تكد دوا حسو

 او رمظاعب فلام ذكر لوووشوأو ضرع مريخ كس ايد | م ظناو قدوسكرعبا تاعي لقا.
 ظ 286 | ريفترتنلت اهيا كلر باور ون

 اهب زو اك فورريغت ن الخدبأمنال كد للرسام نق تي يفد لبوف

 ظ 2 ' ثمل وا تاكرحزا ف ري نينا قادق 3

 - 7 ريش ىاسمأ“ را .
 :لبقا هرسكب بسب فلاب حق 0

 سس | ورد و ا 5 ١ (لاوس لش دس بيدا د يد 0 ع ش
 7 يم 8 هه 07 5 1 ايدواو درك مع رما وقبر ْ

 و ووو حشود 1 دعاس بأ لو 7 ذَكالايز باوجرند يابا ْ

 ظ نص ةرعاف حأ د 3حأ لوب تسااغ وتاورو هزي لادا 10 0 ..|لك باس .اوقي لومير را مولاو تورش ظ

 5 ل صا لووول هزم | وجو لوار يؤ عج لكل ف | لرسول

 مك تنك ةينومش وادي دانخا مدعي اي 0

 نصا عدرا اريج ينجب زيا لوم ى# انعبصأ

 تا هن بسب فل !لئاكزا لوب هح : د

 ٌ 5 رو لاوس لتر تشكو او

 1 يق روكي لوضدور إو
 0 اندبتن ذايب هار فالخا تافيرصترد وص

 دا ةلعاق حدد اوف لمدة صاعد ' جر يرق ءلطساوب شاد هوركطار باب فالخا ١

 أ قوكو دوت سلشابن راف 0>طورشن د وشفلا فعب لقص اي تق عازر تيس ملام ش م مس ش ينادى يعم ار ماعدا تاتو واو نايمرد
 ”نزو ةرعردار نكد درك زه لوازا رواودوأعّسوو نلإرتشآرمانب فلابدوأطم د ايدو او لاوبا نكيا# 01 .ندواد كم مالمو تارا

 قرت لاروو ترتكب ن انزل فور اسر !تصاو خا 0
 ل 0-0 >2 و جلاب ايوواول لاا تلعأ اكاربانبتسليئراو يضم ز هلا ىأ

 لالا هعات اثات ام دب ل قاتله | ءافررمعرذقتب ليت سو واو زيت
 للرد لالعا تس لدا زر روؤتارز هلم رباب "زكر يلش عاتجاو هيأ مذال نيل عاتجا
 ووو لصاد هس +روضلا انف تسادؤزكرلل| 0 رز هلل : + تسل يقُنواورعيزينورسلو تسا ٠

 ل 2 ١ ارد لالعا ببسو تسحب كولا خاروف '
 .|ةويلقلاواوود عاتب وضخ ليقوم وة شمه يزو تالا نيش ار هلل +دصوسغا
 يفك كل تبن ارنا اسنوءاابز بجاوز تسلا اماوص يرد هزمبو او لادبا لعد دو 5 كروو لس نازإ ززحا ولأ“ بجاوو رمال ايياازمل دول |

 7 ور تاب عوفم الاد لورد لن اغتنم ناجم رام اساء هلق تمض ز ف هش ةتسلصام

 ْ د ضركر ان هزعئ رند ادري يعل | حررغم ةعسددو هرسك

 دني دوم ةمغء رش سو ئزَو قده ضسردز / ْ
 ا دق مات تاكتكت سم نلذ كاوا 2و 2

 ةسوخاعلاف انك دنلوب يتلو



 . م 4 :

 فيصل

 ] روس نىور/ل العادي روم سردرلا 7171 هلس ب تسا 0 اويل نيالا لاوتروش 0 ا (سيعرورلا ت 0

 ْ رشا ترس أي داوخ وأ + روت س بتل نيعل ' حوتف/ل عقب زل ولا أس ع انجاب ارفلارلا ارلاو لعاف مس ام ديآ مزال لعاب امل انزام لتمر لأ 01

 ا د ايدو لس از لبق ام ةقتنروش هد ليتل رايز هلل .لبت مرد بولطل رق مم از روش درك يع ل مث .ارن يردصم ِ 0

 0 عجيب ىاطعنوتشابن فيفتي دهن اوي

 لو شاين هرب ندم لبد اوع دلت ابن ينكتب 3

 كا نوفل ولم لو 7 لّجوط

 2ك يلع ب . :

 لو سد

 © قيسَخ ولك لج انريلا نونو »رشم لبق ©9> نع :

 0 ودا 57 نر 76 نص وعل تاب بيو نو نب
 ا + نرش + مشل. لي عل امددك ر 0 وْ 7

 نزور مو يديد ىَرَوَص لو قلعت ذو منو نالَيَِسَذ تايودأ
 . خلاءىاديكداعزا" . يرام ؟ نريد

 دوت وشاب لعافت نجل ين مد نذل وح نوت لعق |
 و هل

 ابو قتواعدو عاب لاك ال م تسرواعت زو و روتعإ

 ] هعبرشاب لنك نقار لعف شيا 2لانرزقوو نكس يوقد تاَندأ
 دويتو اود اَنعَد 2-0 ًاطوقحبجو#” فلا ليا ٠
 هسهاوردااذ لإ زعرعب أتبع ّى اذ تنم عرجزا نوزع تا غيرص

 ا بارك كلجنمد ضو عي يل تقم ا
 7 هيب

0 0 

 ملل و ( لومي لوتا] لإ ة راو شضكتل اداري ١

 ًاداواميا لبق ازرار سيت هزياز هريرنا لف ل عافاك جب ا ش

 و 6 نوط ا اوعد 5 لوفي ينك 2 انج اورشفلا بو 8

 تاليا لامك هش هس + تس ]

 اول تسارومْشمتلرحو با بارطضا ىنعم

 د 7 ارنرارنأور ل العا تارك رد

 د مصورثكت لالو ىوزعمبارطضاو تار ْ

 لعذ ىروص نزو تمباشمبم حارو ليلعت ليا
0 5 

 ش ليؤازكت س نام انلي رجلا نت ردا

 ىركس نزورب سوغأؤ رو - 2 بكا لوصالا

 0 تازدرب مبروك حيرتسزاو .نيزم دالبي لآ مان

 ْ لس يزل وش ولعم هسه نادال رك
 اعنفا:ء تس لعاؤت صاوخزا تلراشمايز
 تاالدخا# ار ظفل هرغاق تفلاح أزيل

 ] هك دري ادركىونعم فلات اقع م ما
 ْ 3 علو قرووتدو سلو لو لصازو

 نلالتق اركقرسسب ابووأو هدول يك عَ ١

 اور نعي هق داش بو لق تن ل
 مانام نكس نرترلا ايدوامذا ليم ىلا

 :ددلاقام ينك عرتبا تجووت او ظ
 ةرعب حش [ثلاؤاورو ٌتوُح لضارد وأ:

 ْ ثينات ”و فلا نايمردرس نينلاس راج

 ظ "ام نامجا ركع ااعورددرش تعد دافا ىلا
 نكس خزن ثم ءانبلصا كوت كيلو رواظفل رد
 ْ اوعدرباشن اررارنغا نضراع ركرحا ان ب

 وواورول يضرم اووعو صارو... رو ر

 اد انيوتنأم نانا هد هش فلا
 مدر #

 3 رول لوط ناو لص اهلا ءرقا و ش

 عاقتبان هرعبرش يلا لبق اك ببس واو

 6 هرعنرناب ىلطو نشك ىشكطقاس نينلاسأ | '

 مرتك لالذ انرندركل وب :مضلاررلك ان

 2 ءاتلا بيس هدركل رب فلاي داود نقول صارد ضخ و تقطر 5 الد ارتداد ا غلا فزعرعي دو عسب لص 77 نعل و فيون وأو

 0 لدا لب أ 2 و لول ددورنو كتل لقن رص نؤرعم عي لود هلل : باي مرنك لالد اًيرنذاد هرسكاراق دعب منروت ث ذهن لاس

 ةنع ةديآمئالد دز اتلاف نك ناتجاب فلا ليي لاارعبي) هع: دندكف لااايوداورنداد لقا ايذاد تل كاس عينت نآل قا“...
 (مرروفصر ور دخل نادل و# ادا يه ارز :باولا آل ذاك فتتكيافلال تسلاليفاد لاا باتو كاان 1



 . رغيصلا

 اور روق دا وو عاردرلا] ثم ترم لصا خت ظفاو ارب 0 او لالعف |(" فصزا يب
 اما ينكاس عابجا بريس دوش او نكاس ثرعركأ ايددا نين يارعب قي هل لظرم كتي ىولوم نلوم: طعافم ىناب يأ مزال سايت ليجد ظ

 . |ةروش مقاس نكس عاج ابهرشفلا دوك ءايو 422 واو تروص سرد روب جروتشمرا 2 ورس اي هدول وسم | اب ممهملقل ةزال قرود .يابوو اوركا دو

 7 ل

 لش ازيد هلس !- :رشن اد تار لقن

 لاف نزوبس ايلا دول العا لاوكو لاو
 رد ىنعلر رقع لغر عفو هلع يفرج رب يآ مزال

 ْ هذشاعقاساهنايوداد ينجم نكس قو تروصدو ابي د لاقيد

 لنا بم بهمن ةزرقتر وو ورمضررقل
 ف وف نايل دل هرياز هرب صل !لوعفم

 اش بيس اي ناي لاو لاوقشردد ” ط2 برس قيد ُىِرطَي يعو ناولا ىنعشرد لوز هب درابن سارتلا ْ

 اذاددصزدلا ١ لوب قشر لعفو تسل عف نق العا كين هلل + را
 و ُلّوُفَمروازمل تس شتسم علارطرشز |لوعقشو هر نير رتل لعن "أ | نمت نع ببسب كيت س لعفزأ(ب هت

 بسس ظذ1ظ1111111 2 نانإ لال باربي اسمي امساب تميس
 بج عفر زي ليضفتل |لعفا ل تجو تْضَل| عربم

 ثارهطزاي بهجت عذب ليضقتلا لعفارركح كدب تاور زن ب]ورسأ أرد تانآانعل تس باطم ماكضازثك» فاعمردأ ٠
 لعل را ً تع سرو.رزدكح +رنزينا دي هت لهن

 هفجو فْيٌرُشو هيلوْاد شكامأر دانيل تس تكمن خا ورز لت تا

 لب ف ال ناكسارعب لوجىض انيتيعواد تك عا و ترو ل 44 3 0 ا
 مث | هك 15 و : تسل العاو

 تاردركت ستاد هبا ب ووش ران جور لقا لقنىبونتا لي راد تروصرس حسو ٌليِق ل شرد
 101111019 اب لبقام هو لى نعم اهنا موس عر ولف نوجد وش واو 2 ١ 1 مود فيحمانب مناد يانا تل

 موو ارننلاذا تس ينو لبق تسر اممتاف ورسكرمتض ماشا لاربا صدد هدو لصارد لي همم + تسرع

 ١ انملشا هرش ليلعت وعدو [ت سايس هدعاق شروروش نفي ابايد فاو 0 2
 8 در
 ةما ران نوم عم غيط نيكس الاب ايليا هاكر اكربور شكل يلع ر يغار

 كيبل وج ف وعمي 0 ا داورو

 :داد فاك بس بار ليصل _رظرعإ واورب ةرسك

 واورشف ابهرعات هرعب فا تلمئزمدعإأ ٠؟ ع

 رئدركلرب يباب او نأ ًاروسل ن1 لبق اه نكس

 مكروب ايرب» ادد عيب لصار , عشر شلي 3

 لقا تك ازارهنرنداد لبتاهب هش ادراوشم 8
 لقاهبت لدن فن ..مريْخا نينو رش
 1 تفر الدكر هاف حك تدق شب م لوجووُش وصضأ كبعض ليا ارنا تضكو هلش ب تنك يأ

 7 2 م ليقكر يكى مذال بج قررارز تك ١

 : ايس عن !لوا بسربو قيفخ قرنا

 : تسل صاو ئ يفحص وودزا لوا بجد ْ

 ع ارد لق ل تشك لاس كئانج ت + تس هر ليلعت نآن ورعم رو ارز هلا ىربكا لوصف عسب نادين ادرك وسكر اعف مود نكس

 ش واب رص داو لوا ظل واو نزع يرنكت لالا اتند كدب مقبلا مف اف وف ورعبر اتفيب نينلاس عرامج اذا فلا سببت ذسكب فلا قارمن ب بس داورضنادو

 عاما اي سرندل لبق هرعاقب ارواودوإ تلو لص نس لوجرد ماهوب فورعمليلعتن ياو سس اكل 20 اسنزم ارواو هرجرزنكل قن ئاهب ازنآو



 ىلا

 هفعل هك : تس حوتفم لآردواو لبق ] اصردصم (ماصد" ماكرررصم ايو لوترشاب هر ليلعتن عفوك: طر م

 رندركل وب فلاباي راو رف شهبا لولو دوب تفي لصاو وركوب |, عي شريت لجو شكت 0 سيسر 0

 نيكربتام ارز هلل + تشيز ثعيرد الغ انج لومجليطتو رش توج تسروسكر كن اكيايونكت لا دات اد ورسكا ار ررجشو ودا فلازش ئكاس بامجا 000
 ةضاصل سن يرد هل : ؛كيدنبو لاي دركظفاداو تكرر سين رعب ج> ناك هشام ب تس كس لتس باس :
 عي درج نمضم لقا واو ذي 0 0ك

 . ودرج ناو مومتغلققام كساب لبثاواو ش
 1 0 قرارات اغا لولي عيدا سب 55 تينيتهزماق كيب

 دي“ نأ. 2 2 و 0

 ار 0 لانج لوارد كري لب كون ضد وب ضل اوال نحضر
 ةسوسل ن 20000111 ا

 ظ حان تملي يصر اهجربو سككلابو م ىنخي ك لوقروثاضطلا لاق ديعاعبتضدعلو شيد وحدي لوجدوش نكس لصف
 ْ مو اع سررأ 0 ًاينآر ادعب د دوب هزسكرعب | ابدواو آر عبو رون عت واورلا او حد ىضْرَيو ْ لاراركف تزل باس 1 ابها يفك

 و مدواود لقا, ضن ايهرد رلواورب ىحأ | رص | هم لفازلو ى يموت و نوعي لو ”نفيب نيكس عاقب وورش نكس 5

 رو كاي نآر عباموروسن كل قام لايزب ١ | ا
 نفك عر[: هر درك اسر ولم سايد واو 1 رسكدع ايد م دوإ سوري لص ارو نعدت لوي 5 ل ًارعلوروا

 00 دول نورتي لآل صا هلم دوش طقاس ا

 7 ْ لواواو واو نارهبر مرمر ل بقامو لوتمأ | داو سبرمنكل قف أبا يوداو تكل بقادواكسإبَييلدجاد نآرعبددد 0

 داود درب نايهرش نينكاس عايجاند /نكمار ١ لام وو درب يبا كن وُمْدَي نومري ٠ فوت نوري عينك عاجإب هشراو يداي :

 رد نيش ين ورش رعي راتفيب لواواو ٠ 0 ور

 دروسلمللتانو لنمايدو وتل ض ايعد و ىو لوجروايورسارعب نرطواد هلعاق تامل رش
 هل ,تشك ثا لدااي ودرب تايعأ امد لودر وشال ناي ةرعاق 0 0 ] د نيكس ناار روكسي نآوج ٠

 ْ مضل م ززحا هس دضداماعنأ| ب ساجر دصم نا داع اق حمرا ةرازيراو 207 2 رهف ل قلو لنمو ةلجايايؤتلا واو / اان ًّ :

 سنع اهبزا لالعا لآل سرر لزب اهدركا يأ 7 2

 عصب تن طا, رش ليد ر شاب دج "زورو سم دوب نك اسدعاو رد حم ني الي ( ةئاق صم م 0
 هور ُ ١

 .هدرشإهشريعتآل ضرب تسوي .|رورزوش عج لد ضْايووأد وج هرعاف ىءديَج + كابو ضوح عم 0
 ديلا هنآل عفر دو هدول نو ماو لآل صا :

 0 ا 0 0 0
 0 'ختسلاوز ضرعهرد ركود ناصر عارجا لاوزأ | عايجا لثصاط طر ةيعاك لا يارج اردو هلل جواد 0

 يقمن سمي ملا تيل مب ئ هش دوش مافدا ياش هو هدد هرشإب ماورد 0
 در سلوم بينه حتسأ ْ
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 : ىسو * تشاو تهور ت دمنا برجس ىداو لام تح ْ رف لص او هدزناش هداذ برضرامجرداردامج

 قاررهو هدزناي سب نينكاس عاج ارزعت تمجأ ٠ زج باولإ ليزر بكف زصرو تسوي َمَعَو لصزيعب بابالي يل العاني ا .” اريرزكل رترش إب لاسر لبتاءالاب كاع ددعب
 ن:لديابيكنرضيا باهر شناق رتويت مم ولاشك ٍ نوجد شنب روم لأ بقا يذق راسنا

 ل تبع شن للعم ىلوا لوطو فو ب عبو ذوق

د يال اَعيفِإ بابذااكواو لامع ح رخارسردو تلع فرح نولسو لبق رف ت فخ
 ِْ دقت دست سن |نارش فوا

 ىو دامو تشكر ولذم مغ هدعاقرد لانج لب ا ارامي سن ضخ اراقدامتلناعيفانا ل اي لاشم تو/اذاتيإ 0

 ظ لا - هيدر 5 ا”دهرُم انابدواو "هراعاقب بايددرب يلد عرف لجرشاب مرمضموا لبق سرين
 در 42 ,«لاعفازا ع هه رد ةء دم مم و بمقر رمنه بسب لوارو اوك ديول ردي ]

 | دقوي 50 لاو هه هل لاعفْيساا مث ةرماق بجرب ى اثار ذو روسو اد مسرعا

 . | ةرعاقيدورجلردواو تس ضو ا شت[ عبود مدعيا ود اقيتسا اق ا
 : 0. و ردو رشاد اسمي د هردعاو

 |١ كم " تين لالا يروم نيلاعا نة باب ابج ليكن رصدد هش دا لقا رمقورامجو لبنات فخ تمي

 رم فلا مصير 1 واوضرو وو نازؤم نوجرشا ايروسك

 لاك نفك وفل ب 0 م قواو ف وجا نصر مت دج وبوس ىف ايواد لوأ جو رو سب َن يي

 د مراميو [ذسددو لبا, اعرّسا بسب دل هنعهنلاوٌلق منمرمالا لمه لد لايليق لك و ٌلٌكاَتوهف ُاَلْوَق هرفي 1 مذا عاق ب اثردو تنك وس ةدعاقرد
 ] ٠ هتينثت دلاله وشف هنمةلألادلاَكِم هنمجظلاّلقت ١ الأ (٠ روشت دم رش نك ميد ةدعاق بج
 ل ل ل ل ع 3و7 لوترشاب نكاسو لقا كيت سد نيكس

 ٌ هنم ليضفنلا لعف ليوم ِواًممامهنم عمجاد الوقود 3 دل 5 "| .|هرعاقت بجوار لرد لويد عبس ثا

 امسهنم غجاد نايلوقد لوف امهتيزغن ُْ ةد وق هنم ثول اع نعض تمجدنج» لبا بمواد تام رق هدرمسأ
 وو لثعرر نلل عج فرح توقو تلع نر

 ٠ يدقق يبدون لا تارت لني ايوداد

 راذا رارخج تشك تقر رادع رعاقزد لئات

 لوح ضف اياك تايسزاىواد نوجا ول
 بزطز او اكيد احدت عم ذاو ليلا

 زائلطم ف تاو تساهم زينامركب ايا لوطي نا انشد (لوصف ب مرووزفنركو آل اهازمل تس ل يلق آر ظن لئدجو نما حراط نو

 وصب ليادو 5 * نورك ل كن ردا ةدعاق بجو ل قاعد تسا كو او تمارس“ لوقو لو ]ردقم لاوس باوج هك نب ةرم ايت بسحأ ٠

 :ةزصايدور نفك ودور يجدي نم وتيم برك ويسار لوا هوددرب بطال 7
 , نال تسول ا لاس م ْ 1 '

 ره

 لباد تاكو فوو فوم يح تاو 01 2

 نش دركف عا فلولا رشم لصازو ودوره ليا !ركرندارن تم لياب



02 

 يلقاها ناتج جارتنا همس لوي لاب ارواوروب نوف لصارر طراد دمم كا ماف ثندم عج لديهم
 قامو ىنلأس واو كمن هرعاك بجو/هرعنرئز ول فل تاق مضر اهب ارواو ةرشك هلع جرش شحأو فدذكو او برنكت الو ان رئداد مضار فاق لازامجنر تلق

 اسكاعنلا ببن داو نازارجرندسئ اق رمت اهيادد وركب اد رسل فاق مب 4 221 لَ هلس +. لق 3 يواوروسك ل أ

 كءزازو انئوار م ارو اقرشرند كفزو |

 ْ هنا شوف نرص نات هل: :فوزم د اورب
 ١ قالط الكل طوقسدمب نوجا لومجىضامريد

 ٠ | لَك سم جنو تس امافرضو هرسك

 ام نيو عطر تنك اوتيل
 ب لوفي لصارو لوَعي ل. ايزنصملا نم
 لولد نداد فاق هدركل قت واو تلرحدوب نيو

 بي نزؤم عوج اوس يرو يربو رش

 ا لوفي لصارر 9و لق / هلل هرئاعو

 رداد فاك ب هدركل هلارواو 7 لس

 فرعارداو مالو واد نأيمر يي اتا
 !لصارو ل يح دش نلقلو نر رون

 دنداد فاك ب .هرركل هل ارواو تكرحو وب وع

 ٌلاَقِيَتشن فلا داو مشب هرعا بسح ورع

 شو 2 ل 0 و9 2 ورش

 لامي هدعاقب رار أوو علوي لصارو

 : 37 واد نايم ش ور نكاس عاتجا ناز امهرش فلا

 جرب لو 0

 ”عوقو [عفام بنسب لاو د ورش و نر لوعضرن د وزفارآر وان فلا تيربو 1

 دابق نتسم لآ زف ورب :يرد ليد ركت كت لقف تما اورعب فلا 0

 15351571515 فورع/ىفاا,لعنت ايئا تدنومتأ
 هذ لرب ضب نكات دداد < هسا لكك قلك د5 روتلك املك تلك ٠

 تاما شك وم :رمعلف اق ”هريدركن ز نينكاس امجاد 8

 مكي م لف نك نيف تليق البق :ةيلي لوين لعق ْ
 جداا ةرنبهضالقهساجرب للصم

 ترتر مضار تاق شندوإاداو ببر دانفيب نيكس سال ةساي الذ ظ

 7 اكلت نوب نيزك ةبافورعما عرراضم لعن تاما 0

 مني فاق نوكسب لصاروخ يص سار لق لوم لقت نيل ص سس

 0 د

 نن نوعي ناَلاَعي لاني ل وجب عرراضم ل عفت ابنا حدانفيب 1

 دة 6
 5و ثلا لآ رثورك لا ارواو هداد نا داورجتث م 0 '

 فوز مزبقتسم عفو ناب يك ع تيس عن
 00 لل م

 هرش عرراضمدد ير زج شيلد )ل لاي لوجو َُي نع



 1 بينملدب لق هَ[ لضارر لقي 0
 ظ فكر نكر عاما تشكو أ ظيزج تما

 ءراتنجا مدع دوت ب قبلا لكل مرد (لاوس
 ١ اايز باوترندركث زع ار جاز واو نينكاس

 اق نوكس كرد سب تس ىناع مال تل : ظ

 ش لعاف فلاذ ادد تكرار اوكف الخ رو

 هلا +تا لك زجل هر آوت سل صاو

 لنا رواو ضدوب لوقت الو لوُعَيل لصارر

 ش ريكا س ”عامتابا ادا وريد ادناَمب هدر

 الو لوشيل و رش لشن لد لبنا

 . !يلاايواو هراد ناقيارواو ف لوم 1 1

 ثزو نينكاس عابتجاب فلإ هرعب رند يناد
 د22 ودرع

 + لكزريغو لقي تلقي

 ىن قاب نينكاس عاج 0
 نون قو ريق نون 3 هلل ءدا

 ا 56 لفل ةارواو مضروب لوك 3 | لصارو فيخ

 وواو نايهرش نينلاس عراجادفداد تائب

 دعا ماع يمبسب رين صو ق ةزمجوداضا واو مال

 دما نعل مود نكأ اس نو تشك فوزي

 نكريرش لومي, دينخ نون لاصتا
 رس نلذتو نأ نارك از ابواو ىنعل لوإ

000 ' 

1 

 كو

 نة[ نوعان ضد, طق تت هن اورو تيت ١
 | هل رش لقي م داق اواو او مالو ا !و نارمرد

 . |كس داو ايئازجشحي مو الميول و 1 لو حو ربو
 يزداد اقتلب» تارا ضلاودا تارا

 لد ليل نو اارديلتمال ىورشن او رراضملا يف عدا سس

 0 تقي لو ودمت نين وعلب
 هن لئاضلا ل افق دارين جدل اءابجرم ل ردر فيت نو ذك

 5 لال صام لق تانكي ا الو لق ىورعمضاوماح أ 5
 1 لصد نوح هَ رنا لقنالو لهل تْسَك

 ايران هظ
 7 مزق وغصب دكت

 يكس ايتن و اوريؤرل فتور أرورث :ا لرقم ٌئداضم تمازع ٌئزعرعلروإ

0 

 منكم فانتسابارلصو هزمجددركن م كس اتا ةداد
 تموج فن يار معن غيب مالوم عيوب سايق ارمي عضو

 ١ | ا 2 ا لي لو سلو تسهر فلادداو مزةلكردامنام ]

 | ”تاقام مزج حقاوهروركفلاوواد كر درعا فيفخو يقل نورد تازوعا

 00 ةملانب هو لقا لركيسبيلد» ظ

 00 باعردا ى قت ند 3 2
 عه لي روشان طول يال ايت :| 7



 لو مس اشكد ارق نيك مضيف وأ لي ل وهحا
 كلم ارو ٌلْئَتَح تال نامل لِيَ نوي ناك يَ

 لوول ص ارو لرقم ع دس نكات وم لم ولو كوعَم

 هعلووأو اووف زمرد 0 و 5 سرد تسد المخا هزئاث

 هل
 علا الص مري لمي م ه رو توزك تمالغو تس تمال ودم

 دسار لبا سل ىلصا ا شاب ةازووشي ف وز لوا نكسة دكتس ْ

 -هزوعقلو ا: فزع نيترو فالتخا وم تس وردا انا رق ْ ّ

 | تيلرببيدشوف علعم عيترباظ بخ اواو فالق المخا ةرثدتكم

 ظ تاجيل رق ارانب تار زمجا اانا د قالب فبدات يرتادها بت 2 هل ش
 00 0 د سدس د لوك آل ضا كن ركيرب ٠

 فزكيويل اند ول رشق نينا 0 ا ادا و نا ركل دل

 وز سايد جوغرطد / نوفل ع وقال م و ل 1 14 كي طيف نوفارح 0 : 3 ١ م 3 4 م

2 
 ] تسووتو/ لوعفم هم و تمالعاج ير :

 1 نكي اياد ليقث نواب لورا 2 -
 0 2 م 2 يل

 ] 0 رص تع سر 2 و بي 0 رض سو نه سيل -

 00 ياو لعوب وعمل وأ بجبال ْ 0 0 8 0 | نامت سس نانلعيلو ٌناكاَتت ظ
 5 لم هل :لوغم كوم لان بويفمم» دو ..

 0 نا نمرجاردايلدنريد لح كت1 تبا دايت

 : نارك داك يانا ف تبث دج 1

 ا يل ليل : نواب فورمات حنايه فيفخ

 . ليا بانبورنوفو كرام كيك 00 0

 1 لو 0 ثحك 26 ْضس دن شوز هرعت

 0 نرد ضا رقم »دماغ هلل + :دئام تمالسأ

 ترده طع نيتك ساتلانانوا و 'هداز لبث ميو ام تلم هرعامب دال
 لئازغناملي اربد هريدي لدا وكس

 ١ 2 وكيل و تس نزح لوارتانو تسر از ث مج لباب | مدد بولي

 لف بهذ ورسول عترتارلدا فزع هرعاقأ

 | عروس عيبشرو كديآى مزالوق بجي ربازيل ْ ظ نيرتص ملا لع تس لدا نمار ارو زا ةدلد عرار مد _

 :: رم ضيضلا راع“

 : يلب تسل وعطمب تنال ءامركا مسرب 0

 . دفان يواو فرظو لوعفم ناهمدد يذ

 ١ ءاقربجو هديد.لطتقاس عجز لوعفمفارأ ب

 رهط روسو زو 00-2 نكرم بس

 1 انتو ركورنكاي تبسانم ابا بق

 ْ ل لؤا ساب هدم ف1 وا دنيآ ب نكاسود

 زا سلو عانسا كارز نت ادرك وز

 . | زين لقل سب لوا فزوب اي تلت اطعابدوش
 28 هرعاك ف الغ لوأ بسب رب ساروش ىف عَ

 ّ ا اءانب لوا بنجم يل قدري مذالورإ

 "ديدي وذات نس لوضنم ل يانج تس نيم 7

 ضيا ماهل ذا ووش فأي رك ليا قياريناوخ

 اللدنورب لبق اهبأي رض لع ركت تكسب وترد

 | روكي مضر وش نزع نينكاس ساقتناباي كاذا|

 .[اتجاياي ىازارهب نر ين ورك ل مت هرسكبازأ. ١
 داب ليقام سكب بسبٌءاو دارفا نينكابيأ .

 : . | سيجا تنال وسفك ضر خو دن بأ 00
 ٠ اسامة امد ديلا وكب لقا افكت بم تك قمت ١

 رلظمم لكي ىولوم نلوم ْ



 ا طلاق رول

 هيايث زماز فرح دوت مالك سواي ثارطارد 8

 دب مالك سمج سا اثار ل وقم لمح داريا سي

 بطين دوريا حت ا بيز بسح
 نم قلص ولاد لاعت لوق هلس لوا

 ىلا لاو حرا رو ىلإ وكش ا دكا
 دس اتش ساوربزور رو هداد ناذارل هارب

 يعل هل: +تنورفوريرخريرازل و اهفركذ سوس

 .رئاعقاو تروص لير ودرب تظو لوعفم م 6 ْ
 وو -

 لصا لوعشنبسا عيدم امإ تس لصارد قود

 رندا قارب شار راوشسداي رب صر وب عروبس نأ
 داوود نايهرش ننكاس عاتتجا سيئر شو اواي
 هرسكاراق هدعب رشح ونترك ذعار لوا
 ار ل وعفم واوو اي ف زعربرنلت لال دات ري داد

 اشك عين رين ادرك لقا رلكت قفأ وشما ظ
 اناا ورسكاعب يم لصارد نإ مسا و

 بري ليلعت او رش يندم لجامبه درك

 1 قا بسزمرب ليزعل اأو وول يوسي بص زم

 مو 0 ا اريثكاس عاما ببسبواو تلح لقفرعب

 واو نايهردان' رترشاد رك كور سكار اي رهط »رحب

 روس لصاو قو افإو

 نراك |صرشلا تنريصع ئواومار مدا دن زهاب لو اواو روسو لو 1

 ] سرب سوو ظل فرص باو نرص نايبرد باسحل ا صالخ ردد '
 ”ى ا

 ساب تاذالتغاو# فالغ هرم + رفق لئاسهرو راينا لاو شون سوف

 هما انتقم زير انوا زوما نط رص

 يات بج بورشرب اوت ثناع تس ىلع 0 لدا نزبكسخت بد

 قالطا كر ازواوإذورماوتركا 1 تملأ كزاي تدرس و ثناع مو

 ” |ااف ابار قالط لوا نزع بك 0 بورد ارفف الآ تس

 00 عاب كوز تع بز لاين ل

 هنعىهئلاو عيهنمرمالا انكرف غ0 يد ئاَب وهف ايد 2

 قا مهتيفتو حاببم ةعيشم كم لف هزم ةلآلاو“ عيد رزم فاظلا عب دل

 2 5 000ا00111010 0
 عل ايأو ندع نا مهنم عماد ياهو ايبا مهتينتد عّوُب هنم

 مَ لا هدب د /لوعفم كش مج نإ لرد فىرظح 5

 واطول ف نين ذعو تك لف لوح ور لدافبان تلرح

 3 ص 4 (لوعش/و هروب عيب صارو ركن تسعي 2 نري داد نأ

 اوُعأَب اع عَ فورا ىصا, لقت ايثا ح روب ويب صارو



 ا

 1ْ ا ههساتب تادف يهْسمسَْتش تش 0 تعاب

 ظ اب ببسب هدانا نيكس اقتلاب فل تاير عيان ةمش لاذ اابرد

 رايي لوى ضار لعفت اهنا ح فاير د

 نيكس اقنلاب خآات نع ٌعيدايوشاداب ايورسل 9 هرعاقب دوإ ُس لص امد ظ ظ

 تى زياني ورعم عرراضم لعن تاما ١ راّرفبب

 تدشانتام أر اق, يفد ف لقام»هداقبايتكم ْ

 ىزآت نت دي ساقي اي لوم عدإضم 5

 ْ ب < ىددادنويرم #يترخأ ع ينل عيب 1 نبدي ىغل 7

 رز د اًمانيرل ةَيئْولاماَعيبي رك يتؤكراروم لعشرو لج 0

 رد هداف | نينكاس عامتجاب لومرذ فلاو ئ ورع داي عع 1 2 هو عي عي

 ظ يق وأب يكتمل ح هن دونت شلاق د ا :
 | تاانوعَبِل لوم ترغأ "قيل ف ورع لبق لعئرو

 انف يتياذي .اياب فورع/ض اورها ى رفيفخ نو يكف
 عي ليف وناب ف ورع ض اهرها تددمأويإب لالعا م ل

 مطيبهلا م“

.-_ 

 ليلعت آان بماغ تنم عجج ندا هل-
 نثبت نسلم ولعم قباس انج تسا# كيدبإ 2 م ع «برهد 1

 . | مة اج أر ايورسكو وب نبل صارو لو

 ارايهرحب لباب تلح اذارعوب رن درب لبق م
 0 عرامجا ببسب

 هللس +تطزك لاس لارج خان ليتكو اى
 هدركل ف اي تلح ول دبل صارو يم

 ٠ ذوق زعاراي رترعأ ميداس دز لقا مب

 ١ اوي ب ابرسنا يف اي فرجا سني 2

 راو لاني لا نوج عمر و امه

 5 دأرياذا ازمل دبا ذاش ليبسي بإب يذادرصن

 خي هلس :هدووف ض درعا نك اما
 يكن كاسرخ ارم1 ل ارب م لج دوب عبس
 نينو شن "ل دامفاا غربا بنكاسود

 , و ”| لصاروخ نكس ؛ نآت اوخارد

 ١ مدع ببس ار لصو هزم هدادلبق امباداي
 سمس ايلا ببساايو رندوق فزع نءاينعا

 رايز داب عيب ردايو رس غب نشكل اس ْ

 عفت مرذكسب عراتجا ]رم فلإ لاضنا ببسب
 ش نإ سمبربو تفايربرك الوكرد للانج نك

 + هيب + ريتارزكدياب نابززرمرطد تاليعت

| 010000 

 ظ 111 غرد عسر 0

 ١ < امن ةيفخو ديت نوردوأ ايو اهتوكشاك ايم 0



 تت اكرو رزاو ظؤلب قلعت 3 أبو واو تياعرأ ٠

 تياهرترورضرظنم ازرب تسازرلكن طرفا 0 ]
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 ا هر ضنزا ىيل خال باولازا لاه داريا .:

 قا ىه 57 ني وع - م ' ُُث 8 2 ب 3 : | نايف فرجا كتضآب تياشا د بص

 انزال وعلب ناعبإب اب لع اذ مسا ثحبح : ا فدزك . | ارجاراف يضف لاوسول + ربآ كب اولا
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 مولا 1 ْ ْ رزكى تلالد نآهرمك آت جفمن الي ْ
 دغر نونا تح َنضَخْمْفاَحااَحاَناَخّمَخَو ورعمضأو ل
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 رنرنلقيباب اغا نوف عداضمٍتمالع ضزمرعب فاس اذان اقع | يعدل :لوجر ضب ررش فاض ديناد
 3 ذو لبقابور رت ارواو قافدوإ تو لصاربأ"

 توون ياغالي دما آرام كراون يصح | .ايامع ببال ستصل
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 نيم” هرشس فخ هزم لس ةردعاهب لارد كنيغزوم» خيصزاار نوجارما خيصأ

 يي اع سو يجب ركرياب زاهتحا عضو ٠
 رودقاَحاداَحاَاَحِ يدب | وعش اعيد ضد يو دوم 1و لوعرنامىأ
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 ص دنيز ومنو وف اح رعب لَو ا ؟قيفخو ليقف

 4 رن اقرز ارز (لوترنام تورو نإ خيصأ
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 ٌعَسو خماس السو نر دز د(ئر

 غيصرمج تالاطعا ل سل لاي لان نتن نفي ةيّجلا ير لايت وجا ت ش

 نيد اصت درج الش باوبارمدذا ينج : نيني درك اوتيم ادوركن ايب نأ نسايقب ظ ْ

 نريشك5 يؤكل ببناكداو فوج تح وروأب يابو خيبص
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 ا !داتعل د سقاو 2706 داتقي داتق |
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 مارد ينيكو رش عمن لد لبقاأ

 - كيس ددرب ليلعتو م م م لوعفم

 ١ وارق لصارد ىضا اد او ادن قدي
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 ”ةدعاشل دوب 2 ]لصامد ماَعتَسإ ا فايد هزم هللا وقتل الدنع
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 عئامسجا رنريناذركف لا ارواو ام دنداد ف اهب
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 ينقل ٌةئادَمد ع امهم حلاوي داَيعدِمو يع مامهينشتد
 امهنم عمجلاو نايم اي امهتييثتد وعد هنم ثن كملاو أ هم ظ

 ةدعاقب ل واو لاح ليو فرظ يسدد ه تايد عدد نوع عاد 0

 بيش خيصودرم رولا وداي نرتب ينك اس عابتجا بدوي هرش فلا ٠
 هوم.

 م ,د مد يدنا لوجروسن نزع فلا شابن عينت ت فاضي مالو فلا
 در ردصمل اهو لشد رشوزجداو 9 هارد ىَوْلاَعِْمدا .

 يزاد كدا هوماق ليم يضف انتج ةيانأد نع 0
 ًّي مرو

 م هرعاقب ردو هرعاب و اورلآ عج ئئ او ليخفإو ارش يضأو لاول 1
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 ود رب لاو شي هرّشاي م٠ هرب 5 ِنايعوردو هرشاي ْ

 صعد ُتَحماْوعماَوعداَع اني ورم ىل ا,لعف تابنا ىف ْ
 رس ع د د ل

 رووا سو اي توعد نوع ِنوَعَو حن وام توعد وع

 واوزال دير لف لإزب هد ناو ىرشفلا 4 هدعاقي ووو لص دكا اعد

 انجاب تروصباي أير |لريورسو 4 فلا اورداذما روس شو في نيل ترتر : ٠ ظ

 ردو هربام تمالس رش را ثلاب نآكل اضتا ببسب واو ميم 00
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 م, 2 نم ار بسب

 ٠ لانا بساع تممروودامنا نينكاس ساق فلا عب او 2 :
 : أر

 عد لوو العث تارا ىدنالمار تيا 5
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 + 2 مورو سنو تشك ريد ايداذا هرللعب ف طرد واو دو يوي لصار دهم تنبا طقسا 1

 ْ 0 ارئري اير قلا 21 لوقساودبب زد وح : روم ع
 بور ع اَوأ و لع افم عز ورب ؤعارب لصارد هل + تضكيزمرئاز فلادخب نرد اذاولذ هل نام فن ينك عانجا تروص يميز هل رك 6

 نواعم لاول با يوت هايل انعفطععش اهيا حج هب تكي واو راما دش او داودوب لعاف 0

 أ فلاب ارتباك تن باب يرداف هحأ

 تروصب لريهنلال؟لاثهاو ئريردلاينأ |[ 2
 ريصرد (ل اوس نا تروصل نروشيب شو ايأ

 باوجى ري رد لانج داوزا اي تسايذا لرب ْ

 نأ ثلا تروصل يصن .لاعرد روببسر زو ش

 وأو روث اووَعو لصارو | وَعو تف ميت

 هرج رش فلا واو دول ايوعَو لصارواًرعد ورش ْثَعَو ديفا فلا ثين 0 صحا تكمل دول هات اود توعد لصأ ظ ْ
 1 7 نيب ليا نب هويدا طساوب تمس نس نو لصارد ثري امالي ز تكي يورك فدزك كيرف 7 نيكس انس امج مجيب ار فل

 ناوي جل ناّوَعْرملصارد نلف تشك
 عر دانفاد اورنرو دع رهو يراوعد أو ميرسي

 01و نايك و نايِعطمدنرين دراي ارواوازمل

 ىو د لصارد ىيعدو : + تشك ١ المو ناد
 أب واو لييطفت م“ انت مارش تاو ماعد

 ب 1 تشك رش

 5 تاز فلا لأ عج تايد ليضفل سا كم

 7 م اسس ننوه عبو ميفشتن يلا لبقرش ع اوأ.

 'لرتهواو هك + تشك ت ايي ناي
 : :رشاعررييد رك لا وأو جوتفر؟لبقايأ

 ٠ أدشعرافريتس زا يي هاترشاب هد لوب

 ثلا ركووش ى م مولعم اي تروم فلا سو

 انّيلا سي ووش مولعم لآ ع جتو مينقتزنارعا نا
 ايو واوزا لربع ئلاو كرر كادي و ديآا كتم الا |

 تود واط اس نروننب ىينلارس عامتجا بسب
 لارتاردأر ثلا نأت ذاضاو مالو فلا لود

 نسينا تروصارج و يصنو خطر عل
 شم تيارو لشرم ترم شرم ودم

ْ 

 لا ارز هذ + ماعرم تيأد د جنت شف
 57 هداعاتوو ل انج تس ليدحت عذار رينشت

 ١ مصرا هس فلاداو حروتفم داب لوتم

 دك فلا عج ادو ثلا ناي عراتجا
 رد تحد نسي رس احق ناز وراد تنك
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 ٠ تكي ايسرم هينا ابان دهم لامر هدع اق سجن كيل دوي نفاب مج نازيم قرعاقن آرب امو َنْيِعدردِصّر هلل
 داي رفع رواق واو الواروبٌووعَو لضارو> مع و هل قزصملا نخب هرش را ةدعاقن نا لظعاةرفوركف اءىعو ”هرعاق كيب

 ب تكاد ا هكدا كمر مجوفاتا ننال هسا وات هاشم

 ْ ١ ْ لش ءاورب مضروب وكري لص ارو وعني هل

 بل وا + وكانو وعداو وعرت لاح سيو داّيفيب دوإ
 مد موو مرو د م ضو م رغطو مر روس م هوو د ف

 0 تيعد وسيع عدامسبعد يعد سي عدانبعد تيعد اوعدايعد وي لص درلم عب نود نودي هلل '

 عمت دو هنشإي ادع تبواد ثح ل 6-1 و ءرز تى اميعد تيِعَد ككاو وب ليلو اومن دول نود
 نفر واو دنرمآمباكاسوو هندنادر

 لف اهثا ح دشن زو لبقارب شت لقفوب هدعاباب ىاغيكتا
 وعلي ٍاَوع لَم وع لم نوعي ياعيد عدي ورعم عب اضم 0 هر سوم دل بقوم وو وجي سدق در

 2| عيتو اًقلطمرزشتك_ابنيبص سل ا دا نوع وي نعي َنْوُعْرَي
 ١ رد ىعري ىف + نيعفت نزور 0

 ودرب ردد هرش هكا يف هرياقبداو اوف اوُوييروورنا لصاب تنم رم ع ار حتوم رود اذ اداودوب و عري لصا |
 دعي» ركقامر ًكييون درك ل دب ايبارواو ميمصشعو ا لبق م

 كي ثكييرد ثنو رم ع كرروشو ها هرعاقب ند سور اراب عروتفموا لبق امد لرتشاي هرعبرش

 'ّ نوعي نأ لي دي لوم عرراضم لف تابثا حدس رك ورد نكت تك يي دند وف ل دب فلاب |
 همز 5 ش ..|هتيرد لاوصمرم ركيواوزندلا جس
 | رو ه قلن ع 51 يعلي صعرت وعل "يعلي ب نابع نت عدت ملي دوجو اب زيدون ىف ارخاي تروصب ارنا
 تلالدأث بوت سواو زا لرب لصارد
 ريل 27 هرّس فلا < هرع اب نازارعب هر اي درع أمي وأو امغيبص لبا عج ل و ا

 جارح تندعاو نطو وم عويد فلا آو تضم ري كإيزفيو نايئري لوب اقم لعتتردايب
 عضاصرلزم عج دبس اهرب" نرغميي هل ىفر+ تيلعاو ثيزغاو

 ا اعرطاع ثنم عبو ورضاع 02 تروصو © هرش نزع نيس أس[ علار حّضوم ردد أف اواو رول نووعري لصاند

 منو ركل زبايب انداد آد : رضوا لبقاروأ
 ةلعاقبايلازامعب رشي" هردع ايو اودول نوعي صاروردعاو نيل يع خوتفمر لقا ل هي

 يو دوب نويل صارور طاع كن وم عرجو هدانفا نينكاس سالب هرش ثلا دش نينكاس اهلا رندول دب فلابارإي

 وعقل زؤ رب ش نوعرتو نوعي داتفيب دوب

 سكوب نوري لصارد نيكون نوعفتو

 . [بلس .امعل ئداد لبق ب هدوب ليغ واو

 أ داني يأس اقلب دا لبان تل
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 ئ هرشائامدوشب كاب 7 77 نر زل ت0 0 ظ

 201 ل لق ناي كنف ح هان ردود شاش دك نيت ْ ]
 َ نع

 "ليا هحذ نك حم نكاد ا ايحذيات بات لول ع
 دتل ظ 0 ] تااوخاو يكسو صاج نك عدن نب ن2

 ىرام لل موجو و ل ايردو هش ماظ نابصت ثلا لد بسب ظ

 رك :افو لبقتسم ا هه هدوم ور ربرج يه رش : 0

 د7 اعيد يم 012

 نمل ديول اوعرَت دل نول اوع بيرل حديولا

 لاوس وأو مزج اورد ى وَمْوَل داو 0 ظ

 ظ عبو لوم عا هدوزفين ىسيغل آهرش رمان لهو لم سس يد ردو ٌْ

 درو < و ل نوعرر زل وع“

 | |(عديول وع نمل نيَعريْرَ يعدل نمل يوتا . ِ 0 2 و هل م م مم د ع رول ابعدي ير 1 ]
 ا ثا هل < مود و

 ا ا و نول

 ةدغذب] فورعم لبق لحفل ونابم يتم ثحب

 مآ

 ظ فوصل اغا قاوغنت هر نإ نغم 0

 ووش ت وتر يقث هوذا عيند ايب اشم اد تح ةرئت يقال
 ا و ا عني يعبي (لو#ج سح نيو هرش |يغياروط ومب 0

 ى 5 هم 1 تانيعنا نيكدتل وعدت 0 سا يعول
 دتل ناندع ديل مل كاييعدتل

 ” ةييص رى عل نأ ؛ + دزاربيف لت ا

 روش حروتفم لاو لرد "5 هل

 أ عج د

 1 ع اةريلعت خص جيترورط ام ثنرمرع وو

 ير اضضرد و دربسرول غرب ليرعت وون

 تس تلع فرح لري هلع + ب َتْشْرَك

 فردي ارد ليقتسه ليفتسو مزاغ افرح ندب

 مولعم اسكان انيدشطت اسر غآذا تلع
 لبقتسم و .ملشلا هل ؛ ديالا
 عل 000 أرز هل, مرون لوحي

 تغب ةرطاقرد نباس لئانب تسليرعت

 + تكأب 2



 ئ شيد ل نون لبق ان ملا ارز هلع

 لضم 3 نر لوادر مال نرجووب جز يلصار يَ : ل ل ُ / 00 تنزل ضد ايبرد قلاس نآرضوورثساب ى 1
 ظ 9 9 17 0 اذ دوجن تار لباق ت تف تفريق آل انج تس عباودرطم ب رام ١,لصا لاري ١ دهوك ينلاس عرامجا لارين تسارع ف للعأ ٠

 ةيعرنا نيعدال ةريعدتل لع سورس نعل رداد فون دروآ ساو زار مود كا شيكو ريالا ردد
 ا دوك ركاز :ئاجزين عامتجا شت يارب

 هةر .كدندر واين سباواراي بصن بسام عدي يل رد لاوس كاب لابن ولع تس لرقم يقل اف
 ل المن انارار (لاوسدري لن يعتشم لك طَقو ضن معازتسا
 ,كلالع تلعمرشيمفلازابرندروا ىراب اءايرلا !ب أوج ىرش قربا ل نيك ار تعدو ترش

 ترلع ماو خاردوَمَيَع ع نمل دو تسروتو» تس لبقامحااتفناداي لت مدراس لاوس فيت ارش ثذع
 1 ثمن هرمرر ب اوجرن روم د ئزوارعا 0

 6 تس هرعأو تارج |عئاومزا ليمن ون ل اصئادلاو ارز تسيئر وتوم 0 هلع ء تساليلق هديريغردو تسرايسإ

 رتل ف زعامجارايوواو هديريغرو لاوس
 ورحآرو زيف كونو لدار ربل مال ندرواد عب دال وكري لص رو وعدم : رف زعاه ف ايعزاذرلا ارز باوج ظ ا ا 0 2

 ضل وبوفيه ش أم نانا ع تدليس ايدداعدنالاك ل يد دوا
 امناردو و كرم تروصرر كهرب تال.

 دراج سزاوأو كروس ىف مولعه بق ار ضنا
 وشي ولعل لبق امهرسك اي تزه ددد تسا

 رو لاحت وق هل + تساوزحاي

 عا ثا اف ىح رثراو هرسكراي نعد ردو وعدم رد سجورئرار

 م رو اورشاب هريريغيلا وردك ف زمازا اراب هزم لوارلا ار نيزك
 . . مس < 1 7 : 1 - ملم

 يفور شاب نفاوم لآل قام تلح دنياك نكس تلعفر هر ا هرسكاراي مس 7م او ! كيرلس لإ
 + تدبس انهما و اد بدوضر كورد ديا مح وسب لاو ش

 0 تحرش نيج وو عل زارت نخ اس عدا نكح © .تىبصلا

 وادرو دلل دلو د مد > دل“ والا 2س و ساو وسم وو 3 07 ا راف هدعب رندركث زهار ع راضم تمالع ْ
 ٠ ا 7 نعدتل نوعدتبل نع ىنوعدمل مء زم مومظم آن يعد رام نكاس لأ

 د ا ا مس

 0- او ل نيع
 مر و رس جاظقم سس

 عت 2ع نحل 1 م نضع ع دبل فلو يبس لكم ال داود رند رو اءدلواندأ
 +رْش عدا تف ان طاقسازكاذ ا م و



 ري و ناأرم 50 هش تزيل نولس

 هرم: رو هر هوس

 اوعديل وع يني ثورعلكتو بافرما حدد فاسد
 2و7 سوروض 0-21 تل عدت ]

 ليت نواب نورعزضاهرما ىاكات ايَعْرْيْوَلءْديوَل دا
 رو ليت نوت درو دعب ىءةقاَنْوْعُدَأ نعد أ كس

 مآ ةدئاين فقد ًلاعودوب هش ئزع ف قو بيس ركر توزجتاو أ عدا ]

 0 ”راترما ب رثورل ارفق لونسسم عصور رند اور

 يل اح يم ديرليعل نو
 صر 3 رم كيو همر حس مم

 نوع ديلرد حل قوع دن نوعدالا

 هول أي لو ا تت تس لوب ورش حيوتفم هرم ذا

 وعدل ِ 7 تقود 2م و
 ناوعدتل قوعدتل نعل

 ْ تساايقن 1 وناب لوم عدا رضمتروصب ترخيم 1 ظ

 رزخآاتايع ديب عني الورم حيل عماإ هرعت وع

 0 0 او سناوخاو

 ٍ ليلقت نداضمزارعا خصب , من هل

 ظ خا رك نكيلو دنيا عي سايق هد

 "| تروض سرد رنرارب عداضملصاذادولزيإ
 0 وك شوا او نادرو ليت

 ش ليقتو اوربرم ضروب وو د صارو اوعثنإ

 عشا _بسايواورنداو لبق امي هدركل شن وب

 ْ ردا ليج شاوعذ ا ندوم نزع نيكس 1

 : سيل يطلو اوربا هرسكو ذب كوع د(لضا رو

 3 ارواه لبق ام تكرخ بلسرعب نداد ليقامب

 . |ةهدوب بهدّش عرراضم رد ليا ليلعت نعي هلع

 ٠ هل + لين نون لاصتا ببسب هلع

 0 1 يور وسكرما مالو تسر مال هيا لاذ

 7 روتضمنرآو تسريكاتم ا عيراضمر دو

 + دّساباف

 ' تلفون عرراضم مالو تسر وسكت ميل اوس 8

 3 افلا دكر اميندرو ز ايدو فوك فلا لص راي زج مارعنا ببسبدا

 ظ ارتيمليق نوف سايقبرما خنصر فيض دوبارو انآ دي ىف 1
 وكلنا ننال يع ليال اوع ااا تنايردأ ٠ 0 ا ماع

 رق حج ص < واط ول أ

 يالا علَي ال نوع ديال

 ليال

 ير

 دتال يق

 اوعزي
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 05 ضَيوك وب رمل عدا ال



 فزع فضحك انبارايدوب رسب لصارر

 شو هلل + لاعتسا تلي ظن دن دو
 تمايقزوداار لأعتما رو نسا مي ردأ

 دي لاسم نيل صارد 1( رنلبو كرز 2

 عنناو مالب ترعم ليدوجو رندومث عاري

 َتِساَيَتار ريرجو عر لارز هن ف اب ترس

 ايدوضيف حلاو لاذا لق وليم بصن الذم
 اراده تمالسبو تبام تلاماثرد اياب نأ

 ار ميازواوزوب و لصاروورم م

 كورس وعم رن دوم دوم ماعدا ىصاو اورر

 تسنآم اهدا طوس لاوس غيص راي هدد هرعاق

 هرعاف وكرم ردو رون رف اي لالغا هدعاق

 تس مومظمو اولاو ارز ترس ادرج” ل العا

 ادا تروص نب دو رندا ليقنو اورب م ضو

 مكابوعلم رد لالعاهرعاف باوج رنووفارج

 ةرم نكاساي و و او لبقام هاك لايز دوش

 هك + زيا اب لقث تروص سرورْشاب

 كرنب رضذاديآى باب عيزاىاي صقان
 اقتل ف زاو ىف نيخ دج متن او ري
 . لوح صئااو رسب ىو ملت و د
 انمب دي رتكمركورصن زا نايل زم ىزب
 + تخاد بد لآ لاسم داربا ركفنصم

 اردو ت ث حروب ليقت مرض مرق 02 7177 اب ارواو مره طم يف نال ب امو ملك خبار رد داتف ا وأو دوب ويا لص ارد عراد هل

 بت مزال نينكاس راجين وكسوعب سبتسا عنف تلاع يرد يؤلف ل ارز هلس + دنام ياو تفاي طاقسااي يونتو اين اهيهرش ينك
 تسازب املك داي تنزيل فيك ترج هلع : ب روش نزواي ازمل

 [ةَمعاَد اواي لعاذ مسا ثحب تهدي ظ
 ةدعاقب عياد ردددشاي ١١ هرعائورواو يسم لرد حج كايد اكيد ظ

 آمال فلا خيا اهتيرلأهريدركت زم نينكس عاتتجا ببسب هش وكاس | ت

 وشن كح رينكافتكااي كاكسارب قرصاياين نيوتن ارب تف اضا ببسي ظ

 اولا - 5 ان ى سو ريفي ماغدا لصف مال ناو
 هرماغ باس ليزا ىوأو 7 7 ش

 نشل م دف يفتي يرد هلكوهف يقرا فروت ادن

 1 ا ءاَمم قدم هنم َةلألاو قرم هزم مخظلا ميتال هنع ىهتنلاو مر ]

 ظ ل ل ا

 فرع يد ىزتانتلوك 770 سبل ىزآأ

 ع قي عليا لو#ج زك وعدي دعني ملين ولا
 3-3 يع ل

 ,١ سس ابق لرب ا, يغخ ونين وابا ساي ىالا اس
4 

 | انوا يوي ول

 ايعارصن تلاعررو تسمو خرد تلاعرد ب لياد عادلا نيم وي
 +هرتارخ رعاك وذ دد

 118 دم لوطامماثحب تدي كمل
 هوو د هو دواس سود و وس

 رد لوعشم واو 9 لرد - تورم نانوعدم 5 ةوعدم تووعدم

 ليظنتلا عفا ايارهو 8 |مهنم عمجماو ِناَيَمرِمو نايمرم امهتينثتو

 سال 1 ده ِكايمَرو نايم امهيينتتو قر هنم تنمو ضر هنن



 01ص

 ما هيد نزم ثيثات لون تقترب 4و رام رنا ا ْ

 مقيستلا

 ] ركام زاب ب هوو 7 لصارو 717 هلس + لاثمالا ا نتا 0 ا صقاز زوري يو عما |

 ايل عاتجا مع بيس هلع و دركوياب سس ابق نربج م | ليلعتو رش رم هيدر دزه اي نيون واب نا |هيفرنن نينكاس عر [متبارنرهئاو ركف لااراي

 .ليلعت ورش 6 ارآو ما م اًرمرن ريناوركن لع نيبعب نأ نيون هدوم تزماياي مالب نرعمو تاضم دلع لرد لع افمو لعافا كزورمد أفا مرق

 ابهر ضال ا آ
 سور تاو ا اموس

 ا 6 ناس انع 6-5 با زانت ت2 يُهدد وفن نو 57

 ياو ليعتو درب لآمد ديذرل ناد مار اهي حوتفم ن رف يطم عطف ذالك ميا ريو /هرعاقب هربآن يلا حرتفم
 هلع

 1 /نل صا هل هرش قار يدركفلا 1 1 دو سو هداتننيزإب نينكاس نات برسل برس هرش فلا لآ ايدديأ

 نييك عرامتجا هرمبدندومتل ري فلاياداي
 ارو هرش ماراد م مم ١0 هرعاقل اب هدو و ورمل صارو /ليضفن

 ممدرو

 0 تاثا ى هدانا يوت ننكر ناب هش ضلايوركت ريتملاقناره زب ىذا هبا مس
 خخ هلجه ريو للاي دوبا يميل صارو امر م 4 7 تيسر ا ىر تور 0 ,لعف

 ودنا اوم تشكن د هزوتينكاس عاج ْ
 و سرج رو سس 0 واساص و 5
 | فلا مرام ددو اعمر تمرر نيج ةدعاقبيَرو تما طرد تا انيمر تيمنا يمر مرر وعيهر

 اكرم اول نكاس لصتم]ئؤل رو
 هل 9 ضرك انج تسنكسركد ثيناتدات

 ساب لعن مالو داناي دوبي صام 1 0 0 م
 مالو ا اومداصرى

 ا : 2 وشن طاولات هدا اوغي فرو خي لا

 7 اواي دوب مال مهب قرد قىدإ 0 عري اي 00
 هلع

 وينر ينادركنكاسادلآرسلدعب لف. ا مرت يغرم ومرت نر 2 5

 7 ةسد شو ئرارد سو رش ِ 5
 داق -ٍ م 0 د >6 2 تبت مصدر »ل ب نلازم و24 و و

 لعن روب ليت اي بر مط دوب ويميل صارد| | ذعر نة نشرو ومرور لومي روو هريش اس٠ 505 ! د راو
 نلأرعاي لبق ام تاج ب لسزادعنر ند ملقم '

 ةعئرت در لرب داوبار نكاسإي مرمفم دب ِ

 لواواو واو وؤرب نايم هش نينكاس ماقتل !

 آ هام ثنؤمرماو تروصو و ترالص لا ثم رم !ررنفت عي غي

 | لآرسو هرسكدعي ءاي دو نضرب لصارو ديس سلا قر دس شعاب نومي اطاو رش نومهمد كن زم ْ

 : ظ ا را : در دضم نكس ناار دك مر

  |ئاطحا هرعب رنرين ادرك ن كاس مذ اصر

 . ضال قاد لم ساي هل عطا + تس

 انتغن آل بقامو لرتمايدوب لف ذرب |٠ م, هلل ْ
 ظ ملين 2 م دام تونا جناب فلا كنت مدع تدوم ظ

 ظ ا 1

 ٍ كيرا موس طار نص ْ رد تامين ورنا لصا,يفغتووربسو ثنوم ل ره فلا  هدعاقبإي 0

 ا 06 0 6



 : م فو 0 0

 ' لرقم دوب ريشي لصاارد كامري هل
 ءاقيلارنو ركل دب فلاب اراي حروتفم شلبق ا
 تفزماي كلا زادوا ثلا نايم ش نيك

 52 ساي لوم ورش نومك ند ل

 بطئ ثوم ةرعاو فيصل هدرا
 شدبقا, لرقماي دوم لصارد تسب ٠

 رات ا هند ركل ذب فلاب اراي نأ حروتفم ْ

 راو رن ورك ف عاب فلا ايد فلا نايمرُس

 الذ درتي ارب تساراعشا هل باوصلاب لع '
 .علاضم لاعاد ارو ملون
 و مزج لاعرد لاريز هلس ب روش ف عّتاو
 رام بان جروس ىطق اس تلع ئرح فد
 ْ لشن رتب نأ خي دي هلح ريدر ولحم

 ع 2 هريس نرومظبريرج سرين خيص عراد هزشل ا

 ل يوريول ريل فورت لقسم ظ

 | + تسا|علراو حي“

 اين 0 ا نيم يم نديرطاع تنم عب لثساي ئرنع دعب
 ؤ ى رت قرأ نيمرت نوهت نيهري آرت رت نومري
 1 رو لش فلا < هدعاقاي غصاب ردو تس لصاري ثنؤم عجيودربوإمينشت

 ظ هف نورنا تضم 0 زاد مارا |
 اير م1 رد وو بم ني لا 2

 ل هرشن ثداع ييسر ريت نكس اا يلعج تن 1
 ظ ثلا بسب نال مص رو زاد يو ليرد ليز حازت نيم ل

 لتر احب
 يزيل اصمم عد لا وهبت

 : اندم طقاماي مزج قا وهدد عون كال يصمت يجول دمرت
 بدي لود بح فرز ر وبن عيسروطب معي أود
 مد ديك ى ترس ف ورع لساونآ لام 534

 وت نمل تو نارِإ ئورتلا ل
 ١ رس ]0س 0 ]
 هه> هرست اريل 1 لاو هنا اا ضم كيل العار لوم ك

 نوميلا قايصنبل نيمتيل ( و سر 2211111 هل يد 00

1 

 تا

2201 

 ومهزلل نانيمّريل كامل نيممزنل
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 افخر ح "زن ني َس يقرب ويمر مويه نامل نيمعل ظ

 اوه ايهما ود ف ورعرض اورها حطم ننرتلوضو فورعمأ |

 ا اطماضسوو هدانفا فو بدساب اضاع رلزيرعاو طييصن» ته يم!

 لمهن مسخ اس ومرت ار اوم مندل أوس حدثا تخاسروتسو بسصأ
 هزم يباب رنورو[ل ص هزدب ها اكرج نآرعب ام وكسر رسب ع راضم تمالغ

 لاهل فلك يعور باح تمس مرمضم كن رزان نمذم

 | تمالع نوم زارش خخاساومدإ نل 3-5 ٠ .٠ 1 مم
 ش روسلم لصو مرعب هدمت زعار عراضم

 ترمز اار ف ارعا نزور دروآرو لوادد |

 | نس هزئزأار ير لينجو رش اور مند
 لصا زاك كريز هلل د تاس دياب دغاا |

 1 ذا ذا د لرياب وعدو رلرظن علق ١

 هدرواروسلبلصو هزمجرن| نخاس نير
 روسكل العا رعب نيتوترد نيرا جدوش أ
 ْ تالغرب درطمو مرمظمذ تسا عاو
0 
 ةثسا

 30 رامبو هرول لوي ويشرت شيلص] ريب ترساروسأم لص ار نكيلت يتسن نو 7

 هدشدخاس عمنا ين ل ,(رد تدج نيمو دنراى لص تك رابتعاب لك ْ

 ايميل د نورعمركب بئافرما ىرروا 0 ْ
 دو تروم

 ٠ |اصريل مذزلو ما حتا نالفنقل و غل ثرتلاومريلا | ]

 ده ورمى نيكو تسا هدول 2 ه

 تر تزتات نيل نبال وجأكو تزف امري مري

 ودود عروض“ هربا زا ثوزك تلع فرحريآر و ى ورما رد نوت طيطخو

 ْ دبع نك وناب ىورعزطامرما ووش جيتا ريفا يذق خص

 . | يعرفو ووك بيافرما ىزنآ نزار قمن

 تزن نيل ليطت نولاب لومي ىزكا تامين مرا



 - ليقلاب رب_مضدول جار لص ارو مار هل

 | رش ينك راتجادندناد رك كاسة ٠

 ْ نلمرو م تشك ام دانفااي يتوب نايم

 ةرالقنروب لقت اي ايرب مطول ع ىلويضار لصارو

 مضمر كل بقامو نكاساي هدعب نداد لبق ارب
 نايمرش حريك راوج | رين اررلكاو | ياي

 4 : يمر دفا لداداو 2

 يفز وردد ىهمم لص ارد 2 هلع

 :اس ناشيإ لدادنممآ مير كك يرد ايو داد
 أيدد اءايورندركاب أرواو دوب بهذا لرب

 3 ٍتبسانه طساببذا أر مس ورتروم ماغدا

 ردى / هلس رش دندن اوركر وسل

 نآلبقابو ئرطرد دوب واو روي ٌو ضر لصا

 تاليلعت ليد و رش يضر ير كاي وأو روس

 :ب و ركرياب سابق نري يار
 وعفا ى تسي لالعا غيصأ

 ادا ح نينو شت ةةعنز ضيفخ كوب فو ورعضاورما
 يصل نيمو نمريل يصر اضيفت نواب فورعنئكتو
 نيم نتن زسنل طيف اواي لورا ح قي م
 مفيفخ واب نورعم ىأ حيي يمت نيم ا

 وم هم جت ل ديد وورود بوس و
 تاعرشألا 2 نمرتال نم نيمرتال نصري ل نيمري ال

 مار (لعاق مسا ح لوم لش فيفخن لولب لوى ح
 5090 اسايرل مارد 2 ايمان نائما 7 نوَهار ايار

 ا ل تنك فزع ا اي ت اب تكا ومارو هدانفا نينكاس

 سر و زخات .

 ىوهرشلوب ورمل بق مظوذ ماغداايرد هرشايا"”هدعاقبوأو خيرا

 نيو نرش و ونشوف اولد ضر عب 2 ب ازا(ىو او صق 9
 ١ هل

 3 وصي و ىضر ىضري ىطدو ضاروهف ًناوُضِيو ىضدَي د ىدر ى نر
 م : نعاوضرو كل ىض, لاعت روق

 رم ع

 هنمتلألاو ضر هنم بالا ضرما ١ هزع ىهنلاو ضنا هنمرمالا يضرم وهن ]

 سو طاف هو

 ْ اهم عمجلاو ياضرمو ن نايضرم امهتيزثنو اضم ةاضرم يضر

 لبر بب# 03 ريس

 ْ ِناَيَضْرَأ امهتينثنو َىّدَعَل هنم تنم او ىضرأ هنم ليضنتلا لعفا( يضرم

 3 ساس ري ١ ش

 مك تايم د ىضرو ٍضارأو نضر امهنه عمجملاو ناييضرو



 1 تالغر ةدوإ وص ملص هارد [لوعفم قضم تسوي اعر باب خصب 1 3 ورقدقد مع

 ص 9 ديار اال ا هرشاكراج نار 28 هرعاس ات 0
 نب ىزنآات نياحة تت تن نريست هيك دا لا ٠
 هه مو ظهرك الالم

 قت ددا يالا ذهن (قورف فيول تاهل
 0 قزتدهف ياو قدْ قد قاودهن ا

 يقم منم ةلألا قم هنم نظل 0

 ف هنم ثنشلاو قد هن هنم ليتم لب 3 قاوم قاوم امهنم عخجلاو '
 رس دق ص

01 0 
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 ست

 :و ور

 وه بدع _ وو

 تك دو ٌقَدد قادم ف ا عجل او ن نيش د ناقد |مهنينتت ظ

 ه -تسراج صن ندعاقركمال دو لاثمسأق بابي ١ راكاذ قرد « - 1

 0 ب

 فوعما هابقو قفا
 ظ 7-2 يف ن وغم عرراضم تابنا حز كيم

 مو يمدو 3 م رو ارو -

 نيد نيف نوصل نيب

 ا زان قو لوج يزكات يمر نر لوخؤتاات ف
7 

 كايعلا

 : هيله دعاقب خصر مو قلواد تاق ىف

 قي لو رو اضهص شكى راج يما مقر ثرصدماقايردد هرش وزع ظ

 #20 لف كايا ح١ ىري وجا وقوي 1 1 :

 أيادي م امهتينثتو باس م

 ١ : ْ  57ربات ستديو ٍ ع ل .

 لوغج زوزو وشم نؤترشاي لع ل ال الر ل ل ا |" ٠
 و 1 بر واود ودتسا عقاو . ليا خرب تالالعا مجود هش ريو قرد لالعا لس ل الع | مي باب ليا ثورعم ض

 0 ا ا

 م ةرنرش اور رك رسكاي تقف اويل زب ار ْ

 ْ ا اكلات لوقل هلسءرش

 | ويتح م اعّرصَم عناء أرل لجل
 ] 4ك ا عنك ذا 22-0

 لنك ع روت يلاع ردا ىريي ريم بلا هو
 ةلاغت سام سرتذاتسا هرنري تمد [“

 هلو اوفا نردد ليالي ىيب هلسأ | ا

 اج يحب فاي دقو لومي ةرداضم قدي ظ
 هزمآ لمس ل اعف اردو ى 0 مرد ليلع

 لقاك زرنام تمالس ئىعرو تساإ

 لقا رسباداي ىو تمس اوما

 0 آو فظظرد شي هل ا

 نيل يضفلمساو لوعفم ساو لعاف مسادأ

 مور اد دب قباب لثم ليلعت بابأ
 يزل م وو مامربار اف تي تسا ش
 مدان وز ل شم نظرا و

 هل +تخاسرياب سايق قر[ ش ل يضف
 ظ بص ذاديآ باب سا قورفمفيفل ارب ْ!

 راو ذوات لو بسحاو“ يل كنوبأ

 هلل ريآل عمنا يو قر دوب مج
 ئ هك راَثلا باذَعَانيَو للاعت لو

 و عحوضم م _(ي 20000 0 لصاروأ
 م

 1 .. هنن كت ذه دل ذل ةرمك
 . تاور وكاد داو لينا ربار ضو رعب

 ة:تثاسريا, لم نود نور شأ 4 ١





 اوي فورعمض ورا 2 نيكد لودر ا اح زك

 تا ةنيتوبت ضيف نول اب لومرها ى نقص ني 0

 رود ىزلاتئبا لوم تت يودي ف وعما“ ظ

 2 نقبل و# ىزآ عيال ايي ؟ ناكل يشك وأ ب :

 | تليق رظيفت نو ب فورم ىأح ا ظ

 2ظذ1111111 11 نو ل 00 ّ 1 لوج
 0 ىزخآأت و نتن فاو

 يق بيئعيض قويا ى زنا ارم نوبقوَم 76 روم

 ىهنلاَّل هنمرمالا ًيؤكرمف يدل لوي ىو و لاووهف يس خف نرش ْ]

 نام امهتيثتو المو ريم يليه هنم ةلآلاو قدم هنم نلطلا لال هنغأ ظ

 هنم ثنولاد أ هنم نيضفتلا لهاا مهنم عجلان ْ

 تايد فمَن لادا مهنم عجين امهتيننتد لد

 دركيب لااو باب نيج ماقد سايطبالاب صششاعاوق بس هج 1

 كروم ندا نو رغيف تدرناوثريابي 3 نرص خصر متو

 اكولصفأن حزنا قر لوحات و و وهن اعلم ىوظَي ىرط
 2 يَ يختتم ووبح كوكو داسيا لاعتفا باب

 رعإ بربر مضروب“( 0 و لصارر ناو هل

 نر عانت ادرك لا اس يشناو راوشند هرسك
 ءلوق رشّقاو دانا اي نيونتواي نايمرش

 تس ق اولا نحمل امو ىلاعت
 انراد هات سكمازلارف بناجذا فاك عام | كو

 باذامقميم قوزع فيلا هلل. و

 | تسا ترانا بسك بسحو برظي برط
 ؟ريا ارش بايود ذا قو ةورفمرئارب | ايت

 بطي برطذا ديآ بابودذا كو رقم ضيفل

 نوج عمت ع مذا نا مهدد كلي ىوط نوب
 و نرظر اوتنسا ىنحمجبت وفا ىوُضي وو

 . ناي ريد لام ت تلقرظنبرماظ تفنصم
 او طك مدي ىاعت دوق هل «هدووزفن
 0 بلي لج ١ص

 و و



 طالعت ع 0

 |تيتحُمدنم نات نعىهنلا» بخ | هتمرمالا بسححوهن ههف اي رطخأتاذ لابن هرث ناد اؤح يبي لو
 م ورزت و هي ١ < 1 هل“ ب تسا تادجوم عينيا

 م ١ ا اووملا زيغرعالا ى وم َءاَوْيلإ ىو ٠ | تخوم يجرم م كريدأر بت خاين صق أ 0 1
 و ل هنع ىهلاد جب هنمرمأل نكن اي 2 تح ئىدجاو ا 0 هس
 ف نشوب 2 ٠ ا عونا | زءمالا ا

 8 هل 0 راضيا كورقمؤيفل حكت هنمأ ايف ني بر هلع م نرظلا

 واو ظ الو رسمومف ارم نرى هع بسال ادب اضل لي ح دينو فر لان اًصضيا كدا ++ ققجرطم نا ذمرمالا ير
 العنان ىيتسشلوأ ان ءادزن املا كورق/نييفل حدش ىوزنم نه نقلا كرس نع ىنلاو وون

 مزال لارز يآ باي ييزالوعفمو لم
 العيس علعتست عسا هل ب تسا

 م و و ا مد

 انظار جلا لأ صق أن تح ندب د ميسا لاعشتساا

 لأ و عش وهف ءاكعإ 'ىلُب نلْغأ نكدررنلب ُءاكْمِْلا لافانا(ىواو ت وهذة قلعت لعنس او لعتسم
 و 7 ا د ىناو لطم درس
 ظ ىلعم هنم نطل َ هنع ىهنلد لأ هنمرمالا مو هلم لوط هح لكك منو ا

 | ضيفل ىزخأ ا ' ءانغإ وي ىغا ندرس ااضيا لإ اب ى 59 يس نما 0 0
 2 لك فعدم ولا ننس |

 | كورت ى لوموهف كيا نام ذل هدلكبرق كن أل قو ورم اا اغادير ٠ # نر 7
 00 و ٍ ب او ابن لصا د افشل

 ىنْحأ ندرلو هرنز :ءاَحئااَضيا ووري يف ىلرأ كورلا رأريبس ءاودإلا 11 اينما كب و ا
 ظ كيران مائة كمت د 17 5 نر (ىواو صقأز تزن 5 نلعب نرطمدداقايدداودند ا ٍ

 | 3 ا . و هن: ينال هزمب ادايو واو نآ ياز

 ظ 7 ايوأو زن كر خد دعما هنممال كثره يي 2 1 يدي يه 1 ناز رعود تورط ليبسم
 لوْ زوم مال زرصاو فيلو صقانمصم بابي ى يهزم يطل اان 1 52

 قلم, يل قيَقك نتفارناةييل اًضلا للي صققأن تحريف
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 دقن يو ىو ب ىلبَق دار توق هيدا نورغ اضيف ت

 0 ىرخآت موه هبَغةيفر مسا مد نوقف حأ

 باوند ليت درل لقلا ابيب لي تكرع سيدوشو ليت يفل نيو

 2 :!فعاضم تيثيكنإام ت تارك امل قت نعاضمو تس ةضيفل 0

 ةكلرتر ىواو صق ا ىرنوزكل قت وقل روازرلورنا هو

 تيران رقاب اب اء امام قاب الا 2

 0 ىزماو ريس رع قوفضيفل هولا امام مار ئمأم اري قا

 ىو او صق 0 ما قواد ىذادا نر ركود“ ةاواَدم

 770 نتمنا لتي ونت نوومىرتربْويَسأ لتر

 ثورتو غفر تلاعرد نينا عاتجاب شك لاس هيطايورساوعب ا” هدعاقبدادأ
 تزايي ييمْنَك نوروز: هوو فاي ضقأن تح وريورك ]

 نرش ىوق ُئَوَمَتلا كو ورقم تان اووي تسوو وي قوفمب ضيف
 وهن ايات ناك كاش ذرزر شا لقائد اىكواو صقاز ى ]

 ياَطأ قورفم فيل ها نورت ترفل لإ 56 الام آ

 نوم

 + كرات تساهدءارر#ى رق
2 

 زاايلاوت 0 ىلاوت 3 كنزا اكديدف هي

 هل و
 هلو م م قاعتررق همل
 1 سايق ليرب باب يد وجا لاثمو يرو

 هلع بلوفر برا جوا

 هلع ان ياتو لمإ تق تدق
 ل تتر 1ايل مالملا
 تفرك 2 برغل

 لم موو نايا ماش جاع ف يخاكا
 [* ب اردوخرداب بيع شوب بلغ عرازسا

 مالزددافاواو دوب كوع ع لصارو لعن هل

 بار من ومن لبقدو ناسا
 - ب عايجارندومن كاس شاد ليت هرسكدحب
 : انررركنيرنإبَلحئءاذااي بتداي نايمدشأ
 !لمالو فلا لينقوو ت تْطْرَكه رعاق ناب رد

 ْ اتردااريز نام ىدوخ اون نأ ًاساي رمآرد

 .|+ دوو ناد نينكاس عزاه تروص
 سنو هر رسال لاس ر هق
 رابتر برجا اعل اره ثسارترب

 رام موف راقى اياكم هل هد

 راكد مولان كايرو
 1 هك براوُمدم نرفلاٍ امال دع نلاو

 نروح ر يآ كاصنذا ىواو فرجاو اذ زوم#
 ذا بايب ان وحديآر كعمسذاو لدول
 رش ار ىعمب باو



 1 نتا لوبا أل
 ةدعاقورش لارئريتاو رك لا ارواو حروتفمأ

 زا ١ هرج تساروقغمسروزوم»لالعا

 عت نارد لالعاوب تسا هدارف الكل دا

 انزع نيرو شسوي ناد لبق اهب هداك ل قن

 ْ ا
 اواق زوم هل +تسرولزم تشير ائانج
 ليعبر ويري را نويل بذا فا

 زي فيفخت امي ملح: +ءلساب سا نوجا
 آ شالو عترتار لالعا وس ضراعم لالعاوأ '

 ًارضذا ىداو صئانو اذزوصب .هف :نإاس

 وما نور يآرتل مركز املي[ يبا ظ
 برضا ذب صقانواف زوم هلك : ا
 ادياريك تذاع لاي نكن نجري ىزك فد

 ايااوعم نلف تيري دوشي دك ى سايب
 م جركل وصف : © رعايت باول ارط امد زاد دوا

 ْ بإب نيزاريف نورقم فيفلد افزوم" هك

 زاىواو لاّرمو نيعزوم" ل ءذياق

 تلق لسبب[ زين عم او ديآتلا برط

 وعرب ذازوم إي لاشمد ب بي باو ندإ ٠

 نياعررلو ع يب ىلا نووي بص ش
 صق انو نيعزوم# هل + دئاذاش هدربد

 . نهزي؟ى ذاش برضذاو ديآرلا ف ذا لا
 .. مم نا 55 4و 7 2م

 0 مما

 :. :. : علاعز وم" عل وزو تسا مالزوم
 دل ارو ود

 واو هدءآريجب آر قرد هم
 وم فم

 + تلُس
 و

 أ نر تاكوت ليال ١برضأ

 درو د4 زو روم م

 زوم رعاوأ و زمبد < اك لومي لاوانلوح
0-7 

 كلو ( لآ ل نركب

 دون ضراعتم م: اب لمحو زوصثهرعاق كيا نا ّ
 : | وانلوقي رتدوب لو ايل صارد لوي هل
 : داو تلرح نكس عيت نحول لبقام و مرمفم

 و و# ير

 |[ ريضتق سار ورعاة وبل واي لصاردرل ل داي مي احر شابا لس هرعاق عبرت

 |١ 8ةراءريمل بقابواو تامل قن ضن قزم هرعاقو تس فلاب هزمت ل البا
 فلإ,هزمبلاربا ىضتقل مآ هدعاقب دوبل و أ[ لصارورل لأرض اذلبورغداد

 نة انامعيرش لوارندادوترتدوب تارت قار لعن ورعات نا ناببدوب

 را ناب اب فوج و نزور كىرش لورا وم مما وأ رع اقبار مدد
 مو 0#

 اليت
 نه يف 8

 9 هرعاق سار هدعاقرب يؤيد ليد ايإ | رموش مب بابكم

 ساي مبا هدعاقإ مود هزمجرخالاب كيلر كعاو زييص يارد نينجا فاي 8

 حو ايل ندرك ى بانو "الارض ا(ىواو صقأزوازوبم' ح

 هلو انزوم هه دراري ماكر امصق ان هرعاوو اورووزوم# هرعاك زهيد

 مى مص

 118 نا تاجذت ضر 5 ناوي لأ |نلرسا 1نيوبسنانإ

 ايس نأ طا ورقم يفيفلو افرول تب ياي ندركرا كلا
و لا هارب ارقد

 2 لص ا

 4 ايضنال امو ناد 0-2 ت2 وطي ىوط .نوج ئوايى ا نسف

 نابصق ادن از واح 4 لِي َنَعَو نوجه حي دَو نوركروأرد هر

 1[ ىزلا عيب اب كوحرخآن ا وهفادُي



 ل / ير قددٍءاروهن 0 7 لري ىار سس ادو كريدي

78 
 يوم هنم ةلألاو ىَلْرَم هنم الا ماله نعىجاو م هنمرمالا ا

 لعذاٌهياَوَمو ٍءاَرَم امهنم عمجلاو ٍن 8 0 و

 عجبا ناقد اياد قو كتم ثنؤملاو ىارأ هنم ليضفتلا|

 لس هدعاق كم اّدْس مس

 كاع مارب ار يسلمج ودك نرحل اررها نيام اسارد نهدش مزال لاعف ارد ياي نيرز

 هاك اكبر نيا كر سونيا بكن يرص اميلعتر ناوخدياب و مالر و ضقانرعاوت ظ

 دا 1[ 16 خاناكنك كات فورعم كام لع ابنا حأ
 اذ لوم ا شوناوسيم نيك نإ م ديان تاق ْ ْ

 وأ سلي نذ ى ٌتاَييِؤرد ارو تئارأد ٍءابآ امهنم

 ص

 هيف وعم راض لعأتابنا ىزأ ضر نرخ تي

 يري حا قرت ىلا أ نيم برت نر تورت نسرَم م ٍناَيَرَت ىرت هدي ام ظ

 ٌئريوش فزع هزم فر لوقا يدع قب هزمب تكد ىايل صارو ظ

 يب نرص ادد [ينشزج وسل مل و نب نكأو تشكف لا < هدداقبايرش 00

 [هغيبص ندم يم هرشن فلا علام ببسباي ةفرافتلاُل ( لسه رعات

 بيعي فام ثنو يش ردد داوإب نيكس سلهتلا بسب فلا |

 مزح اب قرم ان هنيدي لوك حرش ثزماياب نينكس اقتل |

 : قراج باب سرد فل عاق از هل |

 حروضم روخو هزم ارز ل +تسا هرّش

 07 و

 | هلع + تطزكل اسرد كئانجئاهودرجديعب
 . | تار نلاس عي رح ن أل بقامو لرتش هزم
 ثيزعال هزمهجورنداد لثامب ةورأ لقفز هزمب

 لا 1لبقامو لرقماي هرعلرش ئريرندون

 ١ ايري هلم :ش اليت شك لاي عوتنفم

 هدركل ق هزمت لرحردل ايا بل صارز
 رسال ايريرنروم تزعاره هزمجو رئدار لبث مب

 0 و ارز نول زب فلاب اداي اربد

 'ه فير ع اكو شرور تباع وما

 3 راو نوار ل صاد هن مكث + تناب رلذ

 ثزمار هزه د رئداد ل بقامب هزه تلرحووإ
 ' 0 0 ا

 . | شط نينكاس عاتجا نر يئارركف لا اراد
 كرو 0و ريت شك وزع فلاواو و فلا

 رو, صارو ثوم دعاو 5 د دثأو

 . نلا لبا مث ببسباي هزمب نزهرعب هدو
 وصف لأ يو فلارئرما ماكس ويدل

 ظ أ واعنايهشساتاواسه دن تتفل
 . | نار د ركاقتلاىررقت قرف عب كابمد
 ١ و تشزكق ب امرد غيص كارد



 هلس ب تساعتم فلا تامالايز هلسأ
 رد نآرخر دريكات نو نلوبداإ سر لصارد

 ركاراي رنين ارركطواسار ف زارعا نون رند روأ

 نايئرينلأسس عرج نداد هرسك دوب نكس
 . +دياين مزال ليقُت نونواي

 ا 110 أ ه ناطام شو

 ْ ىضي نر ور انج ورك ل مجرلوا ت تاوخاو ئّري ٌلارد و رثخآاماورت ل

 ظ 2 راضمرو ليتالاطاهرركل نك ل عمي يصل لو ردو ىضَري لو

 0 دفؤت لوو ورمل بقت دقاق تح هرب قاب كومو
 1 و مس 1 لاو موب سد م م سس و2 و س7

 يؤكد هر ايرتدول رتولاوريول ايريولا ٠

 رت دن ذل ورش 2 ديك دافارخأا فلا ببسبددب ليل صا يؤ تأ

 اضوو لاا ةفدكي حب رداضممد كلم ابروو رفد راد

 نفور لبق لو ينوب يأ امال ت هدوزفيئ العادل .
 كك م 101 و 0 7ص 2 ا رو 0 د (لومك

 َُك فا 7 اه

 .| تريرتل قايل ناي نيل ريل كاي ا دريل

 7 عض مر

 ظ / ظ 5

 تزفو لورد ديلتالدوباك "7 لصارو يك 5 ا ا كني 1

 ازلدوبن لل باق فلا تساوخل بقا وفل يمك فر ندروازخارو ليف

 0 جريل نيل سيبورش سيل داو فد وروأ اذايدو 0-5

 ]  كفردصو مليش 7 نوفو ديال لدرو ادع دو نوم /لص اردو

 امو نرد نوشسلا تاو
 ل 7_7

 اراب العا كول فزعريبرضاو ثنومدعاو 00 سس انلبيورس توربلا
 عرج د و م و وو رم وس :

 ُ يمال نول كورت ني هررنل عورتل ني را رم "نواب ا



 ٠ " رثذاساتب عرراضم لصا زا ارو ْ اراد عيل

 ١ رإ لضارور.لدياب دوك ري لآل يلعتس ب ْ

 اراي هرجب ىرتروركا اصر :رركت زهاز هزم روب

 هسبدنام دفق و ببسل د ثرين اوركتوز

 دوب ىلا هاد 2 تنم ترمز اورما تاي 1

 يف يبان نوت زمار لصو هزه ناز ف نار شن ل صو هزم 'تجاعانملدنا,ل رقما تراضم تمال عدم 7 وز 206 ١

 تسع نوركرز هل + شد تاينعا 2 لواط تعدم فص شل داتفييف ضاقت
 برب تراّشا هلك + تشزكق لاس ائانجأ :

 - و .

 أر واو ىنعيل هلع ب تس اور هرمرب تل

 ةرسكت تلح لي ررداليو كح عوير 0م دري يرش 7 3 17 22 فى : بم
 2 در

 3 ايمرو كايد واو ف ظعرسر نكت لالدات ثداد ّْ ا 00 وو ش : ْ
 00 2 كف ضاورا ت4 كش تر |

 و ليغل ولا نوفاب باغرفازو لومكهضامرغا 1 ذآ ب مب يه ا ظ
 : مقيفخ ش ان روآر عيوب ل صارو ارو سر تا ناين نيد 20 عير مليش نواب 1

 ّ ْ إب لباق ت لع نرحازنبرش لئازووب فقو كتل رح فزع تعليق ف ]

 1ْ نمر بار بقا تفريق وو دوبن تلمح لباق دش نزع كلا ليش نان 1 ]

 : كريد دان يت قر ودرش يكدر ندوب مدوب لصارل الأرإ

 هلي لشن الاماكن اد سو مضت كر نينا عاتجا ببتر نرول ظ

 رها ىقنوتفمعراضم مالو تسوسكرداما.يئانجتسارداضم لضإ
 اليق نيب مج مالإيرماو تى ُنيَرُْوُوَد نين فيفخ وأ اف ورعض اع 1

 ديك,ليقل كولاباك حان ديالا لوجو فورم ىظح |
 <ت دالريإب لالع امالي نو سارعي ايقب تطأ ناديا ,

 ربل ير يمي .ء و

 كي 201111111 در ال وريال نيرا هيف(



 ”رعاتءار رد ا هزم لاوسادش ارم نريئاور كت زعاداي 111011111 أي رب سرمضرول نار ل صارو ا هلع

 0 ا م مل + د ركنا تن تكرعلربق فلاد تسا تلا هزمب لبكي رزدب اتي
 رك يوكرو للا انج دنريتاوركر وسما اياب ا لبتا همن ون مافدايدد هدرل يأن ار ار واو روبن سرج 7

 7 و تيورذا تشعر يسار هزمجئ زعلاو از

 الزوم هل جوتن اي رلؤرم اوقرو كئازج تسمن

 و مامن وحريأ لا برضزا لاي ثرجاو

 وزي مرو عسذاو وكل ظفر قنا 2

 دوصم فذ سبأ قر ننصم الارب تلق ل يبس
 ئواو لاثمو مال ز ومو ىواو صّق انو نيع

 فيفلو نيعز رماد مال زوم” ي واو فرجاو ْ

 ريكت ابيكم نيا لش يز هدومزنركذ قورفح أ
 ياو زاىواو صق انو نبط زوم امارييف ا

 مدانوذاش يرطب ب رض زاور صل ذاو 5 نوح ْ

 ري بازل 724 ذا مالز ومن ىواو لاشسد

 | ناو ياهو نرج عننا ضو و مكر
 ٍ . علك لترك بصحن 5 لو وج مس

 ريآزلا را أ

 عم ز او ىشور قدمت روض | د 7 اًضادرت

 ٠ تيفلو نيعزومتو اي راض جدي يك ْ

 لزوصف : وي او لوحدي[ بعز قوزم 0

 لب لآن لا رند رزق عما ازنكرلا نعل هل ْ

 ب :حوتقم زارنن اوت : َعفزاركاود ف ياوخروسطايزا

 ّ زاإر تذل لئاركالر وقف لاوس باوج ىو ٠
 ارك باوترزفتورندادارج هرسكاراف سدنسد را و

 الارث زيشت قورخ > ارب تروصو رربرد 5

 روص سر ووش هدادرا ارو عمر روك تندرا 1

 ف زار كاو درك باوخ نيعرلرب تلالداف 0

 زو طاب بدولرب اوخروشم روك ارناوخ

 ظ قي زدر عيبا فب هداج ظ
 .. | تاالدانرثرار هرسكار مكأذ اي تزعدعب هدول

 هزه هل ؛فزف سايبر

 6 2 ”ءروو روس آل تاو ثا

 وحلا يضنا إي فدو ْ

 "اورد ركت نزع رجار هزمج يزيد لاوس

 ريقي توك جر لعاف مسا ح .٠ 7 ْ #تثارل م ور

 الزرع ى رز يْرَم نوف راين دم لوح سا -
2 

 < 0060 ص م

 اًئيجم يي زجد اج وهف نيج محي ءاج كرم وحمل
 و

 يد رض

 :٠ او ود

 عوض ىو نم نظل خ 7 ال هنعىهتنلاو وج هتمرمالا وهف

 لالعاب ر وطب لوجو «ىرب لصارو كل عاف مسا لجسم
 كامز نرش ل قابيل ضأن ل هزمب ود هدعاقب سرس 2 ءاجشا

 6 عاب ب فرص غيط لش بك فرص خيب ”لمحرش كج نورك هارراكايردا '

 حر انجي رس لاربا مذلاس جزم عاقب نارد هرش نكس هزمب اير, ليا

 م. بيرن الم ىتاراوجهرشإي لبقا ل قرسكب بسب هزم كات ققحب مشح تع

 2 مس رق

 “د

 همم هلياف ح تاو هاو ا ذتتا بح زر دديعب

 كنب فاذا مهو ضر ناوي احنا مبتسم مالزوصو ناي فرجا مهبل
 ب ناني لبق 3م خيسسرد هرشن مال ىذ نا رسل و تسروتو نورد مال

 0 0 يل ظ

 * ©0#©# لو كايت ف صواب كد» لإ بسب زبكتس نفوس كب بسام انجاف

 ةجد هزياف بح عسا نووخكهطتيو هورس زاازتآ رص بحاصازيلو
 5و
7001 

 آم كيوب هَ روورشرن وأى اي هدرمب عرراضم مرنم غب هريقو يجول رضاع

 زم ترف ارك داع اكرد لكانج بجاف تدساا ذبايح لادبا سا كيل وس لرب نإ اثددإيب لداردو تا روتغس كلتا
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 و ياهي لوتس بل تس عت او لعاذع فلادعباي "هرم كدمقم لاوصبباج هل درك افداايرد هوزلاب ايار وزر د تطبخ ةدعاق بجوم ل

 الر رقم لاو يارج للا ا ل ا ل ار هزم ١ سو اوحرد لوجركر ادقم لو عدم

 رد 0 ”تيجرد لتسا قصار اللكساي 217 هلل :رندرلكل باج هزم نادالإي يع رس

 . | تمور نرج هع هل ب تشك ولعم ياَصُْم
 ْ ناهي رلى ضج ليز انيكم ب برات

 . | هما ءعفايار عزف ارهتثن رم هد اخ الايد ننل
 كف ةزلل اقترد حيا ورنيوكم اف
 |ترعورو شوري لص ايد هلم :تسا

 ةرول ناس .لواورنرمآم رمل ل يرد ننام م

 لاق وريدرد سو م ربو ماعدا مدان لو

 ] اننرو هوركاتار لاد تسأ رجلا براعتم لام

 داوي لاشداياد تضل ليكن ركمافدا

 ش تسر لضم ارز يحي كب

 ' | بجذا جك ....:وركن اوتنوصت هروبطالازو

 . لو اوان تسارع راها

 1 هلل جرت دوت مارا اثر دار لوا ىاب هرهلع

 واود نورعم اين افرع ةاوص

 َ تعا تيرم ا ديول او تا ضطع نزح

 : اب لاثودو تنير بار غرك رتاغرد نآ يبو

 ءوورعا ملفت رحلوا لعدد 1م درصف داري

 ْ تما صتامضذا عواد نردو تسايلوصا

 لاغانأ دفعات همي اذزتحا 4

 ةعاقرو كت سنه رعا ودرب لاهم قرفو تسا

 ردو روش ل او تكرتلقني لدا ناسا ب

 دوار رو د رمل صارو هلع :لقنب ةردلغأو

 لوالبقامورنرمم يب كل يرد ضاوتم رود

 رنروم ماعدا وذرد روم لأ اسايلو |لوتم

 (ًافرا فص سرور لايز هلل ٍةرْسدْفو ب

 لير مزال نيا كس ماب سيار
 عر انزوب دري لصارد هللس : ا
 مد . م د2 و اونا رب ور
 دوب فل زو نسصصع# و بصي نزرب رضي

 7 ككثد 22/مد درع آمر لكل يد نات ندد

 - |تلعافمزاروب ٌليوَق نزوربَر م لاَ اف كزورب غم لصإم كلل رنرو ماغدمدزد ان لاا ورع داذ نبت ان دورك تلا لزب كر ةرريغن لاس لو |لقاو

 بي مربازب هرسأو تسا تارا فخ رلكأت مجرتف هلك < هدو رك ادا موددد هدرككساد لادم نقاد لنور يركليرح اجو

 + شاب هم از هرم[ تساوت هرعاق نايرتررو تح 1 امام سرد مدت تاركا لد ماعدا كقزاو# و ترس نول

 كي لولا و تفزعدنابرب ر لاب ب تل فرح نإ نايفلا هريغو

 درك اوم اغدا هدركأياب ار زم يشم جده ناف ح تسيولسا

 2 ناد نتا قاكردو تساهل ةنت كارب هدعاق آو تسلصا ره
 هغ

 . هرشن هزمب تيلصا ببسبا م هدعاقبا
٠» «8 "-* 

 اقرب لوارقح مقودبل مش عاضمرد لصف
 لوا براقشاي سات فرتددزا نو فلا ةرعاف فع اضم فرصو

 د َدطم ا جابه كيو هانا انور شاب نك اسأ ]

 خي كوجرشاب هي لوا كنز 11 |دوو عدو اوصخو ني : ته وجو درد ماوخ

 لوا لبق قامو ملك ديرو دشاب كوتش در ب غب ى رن مافوا كد

 تسوس ناجل ماغدا مدددد درك كسار للرقم ]

 نكس لو لقا ج حرشابن مشو كولن لشنؤيلا لوقا ظ
 ذب تيد كوع وافدا هداد لبقامب لدا تكن يفد 0

 ابو لبق 3 اد نىحرووثث ىزاوهرعاق نيا يلح اذهل رشابن نحنركت

 تم < نادت ادا ثددردو ركن سايل واتلرتلقن شب ؤ

 ور ما ين ًادوشدراو مز اص مزرجإب ,رما فقد (ةود فرت مافمارجرل أ ]

 رمضرُش 0 لوال بث قار أو رف َرذ تف فوج تسد جو لقد درسل



 9 ير زادبآ اك داميزا ف عاضم هل 5

 نوجا راق اور وأ نوجا 2 ص

 بي زو تكبح ل رج مركز او نعي ضع
 نآ لاثمداريايز ين فنضم مو سزا يآ

 كيري ض يم فرح ذو هل: مرومرفل ضرتت

 ار اساعلوا دول لوتم لا لب ايرنبآ مب

 [جرركل صارو هلس ب مترو 6 دوور

 ْ رنرمآ مي صل يتمم نر حود دول رب صن نذوب

 هدا دل عن لوا تك هرمي نكاسم لوال شارو

 ينو ماغدا لاثرد اي لاو رد او لبكامب

 لعق كزوربت و م لصارد 3 هلع هش :

 دامأو لعافمك زورو ددام لضار و5 دام

 فكرعود هرول لعافا تنزوربدد انآ لضارو

 و رم ودرهو رثرمآ م برملكا بيرو سن ايم

 ار لوا تكرح لفن ديس هرم ناار لوا لبق ام
 تحرم : لاوس رزروننمافدا مدددد هدرك ]

 ل هماليز بس 1 9 ارجاو نرد

 درمأل صارو ص 20 ها مش نك تر

 ةطتمل رن ط فاما عاد

 : تنك فكئد ببسب زكأو رنرومر ود لوأ ل ا

 ران سا عنتم نان تورجت كت كورب مافداكوب

 007 هسا قدورنرين ادر/ لوما ارز نأ

 لب ق اهرب رو م تسر 100 وصمم :

 اقهنرد لش بارج هل هل + تا ممم لوإ
 وو كف عقو هك هدر ومن : ماغداارج

 ةوتورنوون ارج ماعدا تس ناس مود ل اور

 هرشن عش ف او نكاس لدارو ماعد نبا كا بارج

 وو تس لوتشكث ين انكءانرداب مور لاد لل

 هك ةدنا هدوم مااريد ليرد عز برت
 ْ + تس عجم ديزي آف يرصت وشد اس زف ناري هبت

 نلف ٌنْيِداَمَمدكاَمَم امهم عاد اسد مهيد“ داَنمم

 :معجلاو ناي ادم ٍاَّدملامهتيدقتو ىٌّدُم هنم تنوم او مآ هنم ليضفتلا
 رص ف كيو ل

 ابويا ورم شلص اكد دمرد ى تايم 6 بودما|

 ل ءاذليورنوركم ادا ج هدعاقبد 3 قرد نيني ورندركم اغدا

 0 ندر/ل د هرعاقب ليضفترمسا عبد اما رلآو نرظ عج ةاَهَمو لعاف ما ظ 2

 . [كمدِم فورم يفر لعتت ابا ى شل 5 هرعاقب ىكورماردوأ
 ره 2 ب

 0 يو هس ع دس حا ع هن رع رص ص م 1-8
 تثددم نثددم تدلدم مم ٌتدَدم نددم ندمت دم اولم

 ومما

 مادا لوا لاد موو لاد نوكسيسبسب ْ  نآرعبامد ندم رد تان انددم

 رح 4 . رز

 تقيس فاي مادا هدعاقب ادد مودا تحد 7 21007

 .مام سوو هو جدأ
4 

وم انور 1م ىو ذدمي نانمي دمي
 2 نكتب نلييفأ ح ل

 دا معو

 اوت نإ مس

 مدر كلك فعاضم تدب 3 جول لوتس

 ا
 ك
5 

 لس رع 20

 : ضو هالو ور بم "بم دم هم كا

 1 وة لكتباشم ملكي للك كين حلا
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 ءدوووو : 9

' ١ 
 لفيرا نورعم لمضزين ننآل وهرد كي هم

 0 لالعا راوي م اي يو رت < 0

 ماين رومطب لالعا تمج ديرو هسيريزت نلا ا مو نوكيا ن 00 يفلح ل

 ودمآرد نآرب مذاج م لصين اذوغام هلع
 رن اوخ ذوي ىنعي مادا لقو رن داد هرسكأ 6 تلراب مدد تمانمن اوك اسادزأ | 2 كس م 2 د 0 2 يي جس
 2و

 ماغدا تس لاس مود فز ايز تس الاوز ٠ 0 قو سس نم زول 1س أ مم قدام كت 2 كم ْ

 قبس نورا انج بجاو ْن تساءل اجل اع سرد
 | نار نكه زارنا هلع . تفاي برقر و هرش كهرعام لارغا تاو يدك ردو حل" 20م ري '

 أ ىالضم نينا تسازوفام نقار لوم | ئورعملبقتس عفو ليفت نونارريلات انملل ح٠ ري
 :هدارفا يناس عرامتجا ببسب اي تس لايق

 رم لا 10000

 يفرم تسوبارعت اناث مم هلم ماظل تساددب شابي رد يرض حانت هم اذم نكمل ٠
 ْ لل اق لد ثسيبو + مِنْهُ نإ 2 171

 مان لئارب ووش ريت وجب ذاب نوكأ 7 0 ٌلمِلافو ورعشفيفا ”ناوأ ل كدا لو ينيو ورب :امروتل ب عرراشم

 داك زأ كريصو بر 2 هرييصق نيا ًةضنصم كد كممثل مقص فور عواد ى لوجو خا ]

 ١ كدنيوكت سا هدوب ريلاع تاماقم بخاصو ْ

 ْ لوصتت ين ب ت تشار صبرازآل اع قلاسددأ رايز تسيئنرلا اما رو "ا ككرضاع ثنو عاوورأذ عجور ينشترد - ندد
 هدر رت مانت صاخب يق يا تح هيو 9

 تدايزباي ورم ارد هريصق ماجارعي انج مق عدل ةريصقر عسا اباعفلا ازملو تسي 0 وو لا فئزر )ّ 7 علوم

لوو نورعممالإ امن هدا قا طاغاًعَمَه فل تم !فكينَمعل ْ
 و تشكن رم سو ريلعرثلا لصاتر طخ يب 

 تزيح ادريناسر ضرب رون روضترد هريصت 7 1000 0 2

 هرش ظوظح تاغ مررب مس ميغ سلا لص ندم م لم ادم ةممليقت كولا فورعزضاومما تسم

 دو م هدومزف لسمو كرب دبان كرب ايهكسدا
 أ لاو روف وخل هرعاو تا هةر :امقا نقوم ثذم رد ىو نانددما

 رش رايب ل وت --- 3 'تيازعواي دوت ض اغ

ع كرينا ورسوم ماغدا كف : ظ
 ري لاذاا سرنا لقتدوب هر ل ئاز روم داك ْ 0

 انئاود اعدك صادم تشك رول | د

 0 دار يشع ت تشارروت تسددددندورف مجدل 7 فورا ى نس اي ْن 2 مالإ هر هك نم نام م

 م كن ذيضغو ري ذأ < - د اد دويل د د ل ًاببساارز هه ٍ :ارداو ١ نيم هدب ب واقوم ورفع ج سي داو يه كر نب
 و هل د سد
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 مغيصلا

 يورد لوعفم واو نرْس لصاف بسب أ

 روق هلس+ تفاين وار ناند مافدأ ناد درب

 ُ نق 7 هتاسرن تسد نو يأ لات

 هلس تاما ثرفمز ادهش كيك

 ٌدوَسلافِسيد هاد اذإ وشما ع
 ناكر /ٍاررطضمدن اسد لوبقب كت سا ماركا

 توتو هل هكسوزاار ىديرئكر هدو رنكا اعر

 وار وشف نب اب كازو اسك صا ١

 نىتبتو رعود لت سا لاونمك يرن كازا دد /

 اتأرساب لدا لئتمدو درب ور نرمأ 17في رد

 0 يرياوومم ماعدا مودرد هدرك

- 

 المعده كور مام لعن ذا حل عا 1

 هش

 َداَمَدداَم ٍكاداَم 5 لع قمم ١ 00 اورمارو

 نر ةذلم لوطا ا توف م اندا يرط تاكد

 د

 وهف ارارف رؤي 0 4 ثع ظ 58 هنمرمالا ٌداَئوهف ا ناو يوك ارك افلا برصنا صعا ضم

 تا 0 و

 و رود -
 تالا نسم لٍِسع كل نع ىهنا نسم قمم ينم 1

 6-5 َتَقوَدَم سايقب ررئاو كرعاوقب تىزنأ 0

 0 1 ثاِطصإْلا لاهتف اذا فعارضم ى ئاوثرياب مب باب

 وهن ارا وصار. ةطْضُي ءطضاو ءطضَم .هذ ارض طي دُصإ

 قل طفت اَلَطْضَتآل هنعىهنلاو د ٍرطإ طش! عصا هنهرمالا
 00 تنل لي لت لات باي نير تكيطُصُم هننماتظلا

 يو لقت نع نرظو لوضاو تس وجيك اف لص

 َعَمَكَس تفر قرارت د لاعشنيمإ زا ترخأأت قس لي نار

 2م د و

0 

 هه ديس ٌةوَيسُم وهف امارس هايد
 3 دق يب رس مر 5

 0 يفيسل لل
 ىو مث

 م 3 9 م

 يقتسل ومَا هذع ىهينلاو رمسيس مويس
 د :

 د كمواد



 ايلا :

 ظن ظفلرد دوم حاد ماد نسلم تم ررم لو ليت يعلاز مافداماغرج هل هلع :تسا نيس ا 1 ا

 لليل لد رمل ىلاعتلوق هلل ل 0 و نري ريس ناس و نورك قعر دج هل يأ مزال ْ

 اسر عّلاو هرم ثيعضت لوا نرحب ام كرر مرد شي هك دارا ددهدد ل ا يل د دع ْ

 لد هوركن كاس ت تكرح لقن نوريار لؤاازرب . : ١

 زاقالث فعاشمو نزوم مل: وو ماغدا ند

 انور باريرك مو برظذاو و 0 'ةايازكرمن ّ

 و فورعم ىضامرد نكح آو ّبأو أ

 . هيوم هرعاقب نرص فظو ىثدرهاو لوم

 اوثزا هرعاك 5 يسر رارزرند اونمح

 - |لراو ضراعت عراضمردو هر شن نعت يت ْ

 أمساردو روكرم لششرو نارو لم ّيبرطو ترغا
 هدب لوعفنم اردو نأ رمان لفأف 0

 ةرعاشل الو وا هدعاقب م مءأملانإ | ش

 : لوعفُو لعاف مسا لذ رنا هوم لايعأ سو 7

 ؛ هيدر يدور (افداو فيت نماضمو

 م م آ )ب 6 0 غي 2 ظ
 . قيمي هع يهل م اما دع ةنمرمالاة مم م وهف هادم ِ

2 

 1 شدو ملي نعاضم تت 0 هنم يللا د نمت أ ش
 هلل -

 2 م ا 2 تك و سام ل

 2 00 ىاددَحب كجيوي درج دجاج تس ُ

 م ذا ها

 وهن هجم جاحيٍجاح ةاررووماي كرك ليفت مام
 م مرن هيو ده

 جاتا هنعىهنلاد جم ٌجاَحتاَحب هنمرمالا مهن هَ احم احب ص

 39 ف هرعاقب باي ' نيا عيجرو تا احم هنمزتظلا جعل عمد ١

 رد لاريز ةولزم طباضرب تسا عزفت عش همس ا تس ةطافم لسد كادت كر ظرف م ُهََسَك لاقت م<ضأ .

 ١ سكاس لصارد نك قامو لنزع موي 7 واقوم ح لضؤزوماب تعاضم تايلردرد مور 0
 لاب هزمب ل ارب ار هرعاق تروص نسروأ

 : جتلولتسا ى نمر ميه رعاق هربازك# '

 وت كدت زاس ماظدا م2دداد لبق اهنا لؤا|

 دائداو لام ل برنرومل م انه رضاع :

 لي لاثد سوريآاى حسنا ات عاضم

 لانو يس فل وحريآى باب يمت ذازين

 | ٌتفنصمدورو تلق ب بسب ىلإ ابر ضعاضم

 و نيك زوم" لاثم انا تخاسن دابيا لاسزرد

 ٠ 2 ٌءاَط الط لج درج اير فعاضم

 0 ا وتريزم ب اير فعاضمو اف زوم"و أ

 | نو درا ابر فعاضمو ىواو لاو

١ 
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 ماي و ب هلل

 وهذ ةمام ف ماوه ٌةَماَمإَ 6 ب الا ماما ض اضم ظ

 ] رمال كو 2غ تال هنعمل دوش اء أ ةنرمالا أَم ٠

 تءعاضم رعاوقب بسن تضر ذو زوم رتب زمرد ىذا“ ًهاَم هنم فظلا|

 هو نياد نجارخ ترتد فعاضم معاق ضاعت قول كنج افرع ظ

 تنم هراعاقري مدا ردو 0 : هرعاقب ير تنك بعل نار هرعاقب 2

 كار مد زب هيت هر هو مافدادخي ككينداد جيري
 . يره دل هيب عا م

 ىئابرو فعاضمد ىدادلاثد هرم | وهف ذو د و فس او تنور ول 1 فعاضفد لاثم ى
 . وورب يرد الاوز ةعذ رو لوح ريزم مي م م 2# و كف

 عْلاو فيعضت لوا رجل بق هرم فلا انآ اا هنعىهنلاذ دياّذو 2 حلا رؤدوموهف ذو و ٌداَو
- 

 ترس ا



 مغيضلا

 0717 لالعازاتسإ لص ريم مافاد ناد تسا فيظختادوصقمايزدوشدداد رار مفارش اهم العا اف هدر | ىنعن نأ

 لمار لوا لجنس ىنتق نات نورد عااد زخم ايواد لابن يمه دعا روسك لآل بق وو تس كك واكل ع ورب تساي نصا
 نورنا يرو نش رشاد هورطازآداوظ اذهل دوبي رب ٠ توم خرب ىدومنآ اراد ت تا موشيفزا نوف عزا ارب هل .دتزاس ماغداريودددوركلق
 «رتص عا

 واللين ل + رثذاس ماعدا نولمرم

 كنز تيروم تفصررو رثا ير اولا براس

 مس افخا تياغّسار ى اد ببسوو روس سرور ١

 كادر رك تب راقم 2 اذخارصق ير نريسر

 كرتدولزارهخا تراماذا دكر نغاذمل تسا مادا
 هنغ اغدازم مالو ار رد برع ض عب ورنووم

 روس بل صاع مام اغؤا اردمت سيور نراريمزتاو ٌْ

 زكا موب بجو تساعضنإ 1 :

 تس مان ماهر ازيثدغوم ماغوا تنشأ |تاعغ

 زازو ب نون لارج تسين نو : ببسرولردغلاب
 ماظدامجار وك غلب هريد ركب ولقمرعباب نع
 لرد نود ثورب يلالر : هريز ارك غياب 1

 هدول 2000 لو ون هل بي الي

 نينكيو تفاي مافدا تشآرعب ب اردد هرخانأ

 لك رد 0 06 ونت نو ميلاشم

 ارم لازم ترب فنضم لاو تشكم ندم أ
 نورع لمس نولي لي راجو اب هدوئزفراصتق /

 نون مادا بر أون اي ىف ىلاثه ششي تس

 00 و : تس نايب زا ىغنسمنونر

 و ٍناَدوَم امهتينثتدد ام م دوم دم الاد كم هن فزفلا دو

 هْنم تن واود د1 هنم ليضنللا ل عف | ُلْيِداَوَم وداَوَم امهنم عمجلاو ن 2

 و و ةداامهنم عمجلاو نايوو نآَدأامهتينتتو دو

 ظ جاو د شارت نول ل تشو اوقبو اورو تسلم عاضمدعاوقب نيس 0 -

 ْ تا فعاضم هرعاقودولايبواو لارب ىضتق معمم «دعاقللآ أ 5

 ا فعاضمو زوم هه ا هداذ تار تعاضم هدعاق او لوا لاد
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 3 ديت نوت غاب قيس ص رد دب باي مادا ث رح ن ارد _كودرد
 1 امو دودو 5 دوو ”دو نس 7 او و هه 9و ل له سه وس ينل تاو

 00 «نوت مث كي دوش رد أحب اص ويحل فود بغرب نت" اندل نمي
 عمرا لارد ماضداورنا لئاتمو يتم

 | ماقدا نك كَل طظط ص ض لس سرر ذدرد لروعت مال هزياو ه© ميزي شا ةاشسام هلل ؛تس

 ٠ رفا ملا بولا ىلاعت وق وب تس لاش

 ون ل نورد كيس وتر نورت لاو يَ كوبا ات مالرد فره ماغدا بجو تلا نم

 رد ظفل ودرب لا كتس نيمو رمت ورنيوك الرق ورحار فور ٍلئاوَفْلاَو تبر الكرد نيبرت مال كأي تسا ودرب
 ١ لرمرعبد ا تد : ”نا تسازارتح نعجن لاب دار تاغ زك يمان مالو ديكظ ريا داسل ثنا نآعت :هتسا عل او لصاف ل زنهرعبزا تروص رد نوثزا تضازارتحا لظرن ناردار تاهن» كارز ةقفاوم عرفو مالاب روكم فور ند ديآ ف

 تاج ن اكس ارعب نومي رد لأم اغدا كل وتم

 تلق ةادوخر علام نك اس نرخ ترو اين لارز بج اوي

 تس نيل فورحوزج تلمح لارج لرقم ت ردو اهنزا
 ديب فوزحامد تبيض بصرك نيضوداضد دبا 1 ىرب

 روك فورا درفلاوتارداردا ماتت لاو
 توافر ببسر اض لارين ت تس لصام تبرام

 نال ضو رق مالو روم ماغدا ديون و ركريقماج ارح نرعت مالباب فورت نإ ١ مافوا فنصم (لأوسرنايريم مب لاقلاط حرك نيس رو مال ترك 1

 دك اح عي طعل رو نسق 0000 ماغدان البل شرد درارن هرعاقه رولز فئور]رد فرت مالرغ ما دابلا لايز ب اوجتسبجاو داو كا [بسزرب

 سو زر لبا تسد و 7 الطلصا باو هع :تسا عنب 0 الاو رّسابن داس ء ارب للرب ت 0 نار لي لشفرو ماغراو تسوس لا 0

0 



 فل ١ شي مافات ف هي مانا ضو اقدإ ل ارنا او

 د ] رق طلاب لوو رئراو تبسازمس منن

 ياض ىولوهىذاشسا بانج تح وفاز تاوافارو ملام باب 3:

 ةنفوتشاكلف يدمر ةجترمتش داو لقاثغ ذيل ىف اورد شاع ىولب ظ ش | 1

 علب نيب ب ميلف بلاطهورنوورفيم عفو قي اصو هرعاقر ورم | ”بارريفرصذاونس ذلك نذل

 ] د لاف لعمرو هدافا حرك مالو ةدافارياقثك انا طي فافدام 2

 تروا ذم 2 ئةم مَآ ناو هرمآل العاق

 رو ايزو يبسب نازرم ح هدمت لبي ب ضو بوسة ئ

 طاع فر روففملا مو: ولى ذاّسا بانا هذادرإقذ ذاشار ورثكلفافلا مب هدا ْ

 اراب وكس يترح شلبقا/لتسايوواو مك تسضل نآو ع عشت

 ١ اهب لبث اب ايدواو نأ لع طوكر شان كر لا رمصمدد

 | ذا يت دنا هرش لاق طع ح هل
 هل + تسا لاوفتساو لاوفا باب ص ارخأ

 لاطعا مدع ببسب لؤوزش كاس لاريقزا ١

 لن از هروب ضر 7 ور و و لسرو

 ١ لل ارد اضغرد مكاو الت تشن 2

 غنام لياو رنا ْعَق او ناس فلا (قاط ناو تنا

 ١ يتقن هرعات ارك هل + تسا لالا |

 نك + تسير وجوم عن اعمإ ان ماركو تشا لالعا ١
 هو مرد ير

 | هلعفتساب لعن (لزو رد رقم لغو خف و ْ

 ين ارك نينار. نك امج جارد

 مرو قش دياب قمنا يا ف تسا 1

 ”لصوصنو د[ /تبسأ صقان و ٌلعف نزو ْ

 . | صاف ل حُتو تسا ماع صق ان كيش ايب
 1 ررصم نروبروش فاي صقاز لاو لايذأ |

 د ٌّلعف نلف تسنرو ورط لعف زو رب لأ

 ٍدآن ورب ست انروُس فاي كزنو للا طرب

 ٠ هلع | نزو لاف تس نيكو تسارورط |
 اوم م ىو 3 | ةماقرب يت تارك هرش عفر لكايزوزشكمنوومز ره هره اقريرقت اب جرد

 ولاعفا بإب فوج يب ترن ةاعقتسإو

 .| مروعرو تراشا لاي آب تفنصم لن انجل اعفتسا

 | ييرردصم لانج لوف لاق او دوغ امداد شاب تف تمد
 وسد د

 1 اقر داصمبم ةَماَعيمو هما / ريآل ةلَعْفَيْس ُةلَعْفَيسَو م عت كزورسدايأ نو

 ١ نو كت همت تاو صاف وزد يوه كد يت بر كر 1

 ضال صقانيهو هاي نيغوو تس ضقانب رق ارسم
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 انب صاصتخا هتبلاار لف يآى مب نازوارلي درب صق انررضم ترين لعف كزوإ

 كزوود لباب صاتخلار لاعُفبساو لاف ِ فدا نيجيري ؛ريآىءصق انريقيورل تس ظ

 تر جايا بلت لاف زوره بابو نإ فرتارصم تسي
 رد سب تريك فوت خردة لكس ةَلَْم] تبلا بابدورج ليار متم خيم

 قاطايو هاو هرمآل افيو لاف نزورب/شلاثهاو بوتس حور رصم 0

 شلاشاو سو ماهر رص دوغ العا باب يردازمل تس نكاسضلا ا
 يلدز

 | لالعا با عحصردازرل تسين نكس قاطايوداو تسكَلفَبْساو ملعفإ كزوربأ

 . ارزق ل صا لازعاروارل ضل اوس ح تسي هدعاو ف الغربلك ع سنو وم | |

 ثا لآس لع ينياورئارش وأ ماو داوم ماَمرو كئانج عرفا, ررصمورما هداد ْ

 تيوس يعرفو تلاصا لبا برات هر شررصم عبات ل العارو لفريق
 غب رار رونا كك تردعو كت سني | ماكح وكب لاطع ارد لص رم
 لاط غيت روووش ل اطعا ىوق ى ضن وجو طييص ليرد رك يون بس انتر يغ
 0 لسا تاعاردرنر ارب عيكار عي متوفي ىرتوققنزيصليرررلا ورنلف

 ةلينلابمداد هوو ثم تسيح عر درر ض فايل ارو ىنسقم م

 اكاد رووروركتا فزعار واو يبرد انملواو نزووتقمو تمليس رموشم

 ازعىظتقو تملي تداشم لدا هانازمدد اانا بهات يع ْ



 07 و 59 هرشب ثزع مود 0 را مرا و 3 اردازمل د زب 0

 قلي اظاى | ل درك ذه بسانت تياعرفنرص تسييندوتو تلع 324 ل 0

 لاو لأعرف يفد مرُكو تسدا لصأ م يلي زف وريث ثس لسا ب ْ

 م لصاماكنرأو دوا اعهسار 27 ُ كدر انشر 3 لص اا اغلا ٠

 سس ٍ ِ د2 إي | عاتتا
 جف زإ كتفك وهاقردم هدروأ خم“ باب 0 ةاصا ارش ياو عَ سرا لاوس - 7 نانا ردع

 211111 ظ ظ

 و ندومةدعاقيرزتايرد نرصرياب عيراضم تمالعقلطُمو ةرعا يعن لا
 يردد كيج ترو اولف تسلا اطال لوطن ن داورارق عاما نار نالد

 ةعاف ةرزتد هرعت يبس ككاو هدا رققلكي تنس ماقمدودعأ

 كوش هووف حرش برسو دك اببدوورئساب تايئزج خيتي ماش دباب لكن ايبأ
 ْ 2 لض ارورثاهوركعل ب امار لارلدو فييص لالفردرش فاي سينجرطتلط 7

 رت امك ت سا نين نيت وأو اذرلو ووش ىف نمزراشسنا بجومروومأ

 يي : يربك اوصل 0

 افك ذات باج تاداقا بسحب ب ليكر» نار هصمد سنت يعؤدأ

 ا ررشاب قلطن رع شمالي نك بول دال ايا هدافا ح
 1“ -# درب

 مم

 ْ ةرعسس تالف سير ليو اشو تارا نك

 ادوبي م/ل صاد. ميل[ لاوس
 هلوووإبر ندرك ل ديار د اول رند كف زعار مود
 وأول لاديا ايس وج تساررجوملارياهرعاأ .

 .[ش ايضا مود هزمجبكت سس بجاو تاهو

 ا تزل ام اذمل تسا هرئاز زج درب لباو 0

 ةنادركف وزو ارمود هزه ف يفخو لاهتسا

 امتاغل سا ضعب كنآل تساتداظنا هل
 ددرتت روص رد رئناوخ رز عبس عمك بالا

 | زا ضعي ضعزين خارص بحاصو راقب

 | تف كليو ناقد ةمد لاوس سكوب

 تبي ليد جواب تساوراو ب ابزا مال يغب :

 ' قلع ئورعزإ نيرح مارك م الاب يع عطوب/و

 تءارق ليا دعب برأ كت سين در جوم ١
 غازيئو دونر باوخل ارت بايزأ تنضل ش

 . | بابذا عداضم وركب د بابذا طاب /ت رش
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 ذا ضع زن” لرب وكر تمم ليبقن يمبزاو
 ىط يت سسا مرنآع مسا هضعب هزظورصن بابأ

 ع بانزا يفرك ع م اار عيراضمو رهن ئااز
 ٠ 7 رئدهئاورك



 ْ ' رخيصلا

 اناضعيو مرق لئاسرو بتل لآت نعم نا هر لرقم أح ار هاو تلع مانا تورت بقرف ا ناقلات اهل بل

 ] الي شفا هدو زعاد هزم رواد لبق هرركل فنار زبه تلح ناسي فرع لآل بقامو لرقم هزمج هل + دوه داي دافا شكد د مب فلصم ب اج

 بح بولكلاعفا هلس ةرتاف لصو هزمبرسسمي ب فاي اوويد/ لوقت لقن ببسب لوا فرت جايا مدعر اني ندرك زعزتال لوو زم
 ناكتفسلاعذازا تسا ترامس ان حالطصا|

 تاروت طعو تعزو تلخو تريح تئذطا
 زير هدماقريزفتاك اا تضحاهنياذوذش فد ارم ريدم  لاففاب ل اعفا ليا ريستصوو تس ٌتدجودأ

 | ديق رشا قلك حشهالاي نبع ]د يابريأ 1 78 انا "راك, مرارنوومن | . تضاب تااتد ىوقل امنيا قلعت / تن آب ول
 رقالع رالف ساوحامنآ/ ل اعف اريد ف الخ تسا

 بنام فيجو صتان فب /تاركن او ش ليلي وزفا هما صحت تسسا بولقل اعف ليا لح كئأ اي رثراد
 و و حاالطصا بسكن ايف درعرد لادا نوزب

 ذاززترهتعاو تزرع ارز لمءابعاب د تسا و رد هذافا ه١ 1 مورو لك زور عفو ىدياين مثال
 اكفاتسا تضعين (دهفكذ ان ذاعال نيزم/ فزع رو 0 أو 2 2 ع و لصارر رك لقدر سد لامتس ارد نكيل ترس بول ل امفا
 ةءاث ل اوصروشوفىراجببولتل اعف ماا
 هياراف هش قاد لام ٌبلقاهضيص سو. ردورف لس راب امنيا ذوزش فد زشئراه تيور لاعف | غب ولكل اففارد روك
 رب تايولقمو تيورلاعفا كب لق موت فالك | .

 رجول هدعاق ليا ناريرد سل تس لعاساروو

 عنوزصم دا» ياو هرور ايضا ربار لاش
 سا ذودشرج اش ريجوت ددرسر فلل فلا

 راتغار صوتو درب كنا ندب ايا عافت افلا

 ىالثرد ىفاكم بلقلئادب هلع + تخاسديإب

 ” | اروزمب سي هعاقب لرش ا سيل اف ساهباز نيعورندرب نع

 تبوزاوٌ سيو دعات لاوس ى داتفيبانغتتساب لصو هزمبدرئو ركز

 1 112 هرعاقر رقلام باوج ه . يلوجورمو لك فزعصو

 روصو زايجو تسرب الددو رجو مكب طور م دددر لقب زم لآت كير فص ايد هر هز هنري نكاسدعب رن

 بولقأ لاققانا طخفرداي رشساب بلق ببسبنأا اسرعب 7 عروق لأب |ايوجو روس دا لد ناحل بيت بص لعن نائل امد
 لطم وس يي ابممالو مال اجب يع هَ !

 اردو تسا هرعاقب مب تيقرلاغ ارد هزه فرفع بوو لب اناوجالاورشإ ني لَ مرام اذ ساب نيعد ند اهباف
 دانك اجب ماع ال سا اف اف ةساك
 كح تسا هرعاقب مب تييورتسامسارد هزم فرع حران او هدعاقب مخيم : 0 ع

 يمد لوبا كايد لشد يل سام افو اف تاج

 27 للضرر رد ُ ع ْ

 0 عر د ردع دج د 9 ْ

 رو دم حج خد را جر د

 تساررصىءاخمءادد سايفلاازب ل م

 تأ ب اب يد هرعاكو دوُسو لصاور مو
 . *مطاطاودنذام تايم بلق نار داعا نآلصاعذ ريك دركي متبل مساداد شاب ادت

 0 روس فزو يجو را هرمآفدرج ب تاق راع ب تك ةزروو

 0 اورابسب برع ت غل رد نم وو ىئزعبلك 12 هرمأي
 ووود . وو

 ْ و ارورل او عج رداد رد[ لس اذ -.اهمنيعو نع ةاهياف نورس هنساك



 لات اسكب مطرب تس ضلت ليا هل[

 رش فلا نس هرلع يف دلع باقي ش زج 0 و ةدعاقيداددول ]

 نع قرم بيد ىرشلفْغا [تازوسو ا 1 نسب

 يش اه هرعاقب سلو يس ييارواورنوربداو اهئ ار نيس َّشس ّ

 ينجم ال ايان نيك ةلجانداف اج 2-1 قنا
 ل اعف دزوربمايمأو ترن عج سان لش و عيت ساروب ايس لصارو [

 عدل اب يلاغا هندي لوب متت متسع ؤمان رز شن
 عابس هدورمم هزيل دار /7/لقت نزوريشلم ااذربو وسان ف اي لأث رص

 ظ ناو ة هش همك زور ايش بلقدعبو ينزسور ماقم مَ تس ضرع ١

 قرط صا ةظفلب ل 2[ لئض دوي خانك لآ انشا نرخ اراب بق ١

 و عوف ذم شت فداف سايب نيرو ارودلو اي طن م

 لاقل اراب دوني خان بلقن يني هدول لو 1 سبق ل صا رخل رس 0

 هومف ىاكذاتسا بانج حمد اكتب, ذالب بسه نرص تينت بلقب )ا

 700 [مزالذ وز منككرابتع ار بلا 16 [ب وون خا بلق سكي

 فيض ين ريدر/بلقرابتفا نانو تس سايق بالغ ببسدب نرع لالا
 هش ردناوتبب قرابتعا اب او تسا ساق الغ تلع نقب اع ايوزمبأ

 هدركف زطاز نون كن لين نييلرد هدافا تح تاوافا نايب
 ص

 2 دوت صاربزلب هرخن فاو بط ءايشارد لت سا

 شكل أ نص ناو حس اهدوب لاوفا كزورب

 ” أس هريررك عباد ءالعف نزول 1م وربانب

 * ..|اساذايبسود كت سيما رعميخ ولأ |
 تسا لن رص ع بابساو 7- ادد ترص عزي

 'أ لو عمو رو ؤرععو ثينانو فنصوو لدع
 ْ 4 نيرو ناني از نوثو فلاو لعف نزوو

 | يطورخاورع نوت لآل اهو ت تس رول وكرذ

 .|راو براي عهو رهاسعو 0 ءامباو بسزو

 وصقل لان ثيت ابابا لجذاد نار

 | ل نكي ورشاب هدورمتو

 تس نرمي عودنا اهرين ادرك بيسور

 . | ال يظر زن لسد ديأاكك لارب ضونتو رجل

 4 المال تسا هدول ءالعف ن زوري اينسا لصا

 5 م عرايجا تاك اند ينال هاف

 و قيفحكب لق تنرهرد هرعاق لياد هلع

 ْ تفوما تس !ّقباطمو َنفاوه ىضر م
 من ةريمفرياب نآل ضاز ار تابولقم عيمج

 اد ودي اين مزال ساي ى فال نرص ثا

  |كسارجوعام سرد ليلقي سد قفاوع زن ا

 ' ٠ |تشآل يظوزن بلق تنعم يِطذا كير
 نإ ىدومدنكرابتعاطتف ناردار بلقد ا
 ' 0 جتس نيكو زن اردو دوش نبتزمب



 ْ مغييعلا

 فر اركز دزمسو تلع ئفورح ريتكرت تسارع هدعاق ئالف كي 1 وسلم راو سر كلانس كفو يآ ياردار لايرربع رفع هلأ

 هد لاوناد ءامسازيكرد دري يتب برت ب تكد ائمعزاال او وشي دراو برع تخل عينت تلك بسب شت هاذ اك طءاّقسا مالكر د لضا

 وكب و تلقرنامو لعاؤتو لعفُت ب اي ردات نوزع ل وج تسا ناو 0 نور فتب ردد لايق قفورب نازا ضعي رد هزهجو 0

 وو تسبلاو تالظ لصارد 1و تن

 موسو 00 ىقصا مال لوا ل امد هدو

 هد شكو هير ئدزك ان مرامهردد نيس

 تسي سارا لصارد كودو انسو سان وتب امسا|
 ارو يانج توتر دو تسا هروب انلددو
 زلم وزيززهرد و رنا و رارلعر املا ل ميو ر ىلع

 زم تارا يد رد شكو ٌرسا ليعتسموورسأ

 ُ عل اوم 46و تلعن طريق د لصا فرع ْ

 "درو طبضرب دوم اهرد ازنأ ن م لعو

 |راطاطغىذاشسا بانجدنا تفك يق فالفار ىذه ليا رنركيب كين د كي
 | يع وونن عق او صقان لعفرطردركن وير يا لآو ندور لآ ارب هرعاقٍ قت
 لءتسور ىلا سرور مخ معاق لب اكد يعرمودرلث زعل كرس 2 اممز اول وتو

 ..|مظازربو تسرضم ترد تايئزجضعبب فلختت سيئر ضهر عاوورفردراصحن اد تيك
 ريا ادن فرحاب هزم تايثاب كرا ظفلر دار هرعاق ترس نفق ضع روب ١

 : 2 00 ٠ ١ كلن هرعاق قفورب ارنو 5 ل لزو ل يبق نسراو
 تقوبرشاب هش ا ليا هزمبب فزعدعب ىلا تساممازا اها رد .كمالو فلارج كليا باب سرد روبيسو دنا ه رث ادرك زه تضرو . 7

 هللإ نونالا هد سابن كونرعب نأ اس فرت هو ركون
 ناو تسال اظظفلردرصخمتيلكل ياام ؛ هرشو طل | ةزمب ادن فرت لوخد هل ماعت لوق لرتتنف ايربا وك ط 0
 ظ ةووغووف مالكر» ير لاعتسا يرجو انيق 1 قارا لوم لف لووزمنالستساي هدافا ىزفئاز ورم 'وإ | بعراوضفد باتكلا لب ماو مكن

 .مورلانذاتسا باجوماةفكراش هداني لادم رج دلك لو للام لهب ىدنرج بنيتها مانا
 دتسا هدو رمل تس وص اردام/رندويفاف لاذ وذ فد سار 1 7 !تزوؤا ل اءاو تداعسنايزْا
 اكتسب لل رشف نار ىاضياذف وعيت هأ ع راين م لاين سف ةقيلخ لت ءاسرق
 1 تما ببسي ظفل لصار ل هل:

 0 افا حررص/تريعفو 07 ه١ تس ىلصا لأم ان عيل

 ظ ًايفو/ررصماي تس لص !لعف سو تسا فالتخا سيفولو نييرصل ني امبف

 للا ىنال عفا تس الزد فالق لصاو اب نإ رصبورنالماق لإ

 سب سلعلابيلاذا نسمع ارررصمو تفكرباب نم قمم داورإرق ل صاو
 اس اس ع والا رص

 مار زد وبعل وعمرو و هالإ )| لصارو كالو ا

 قمم اى اءيعت آ مالو فلا هرعبرش هال ندر 1

 مادا مالرد اب مالورنرين ادركفوزه هزمب
 تارعوروب لال لآل صا أ 1 5 تشكل '

 هدوم فزع ار هزرجورن داو لبشامب هدركل قن هزم

 0 ادا مودرد هدي ادرك ناسان لوا مالد

 لطفل ساو هدرب بال شلصإ كن موو رشا 1

 افلا ركبرم نوجنازارعب تسا ابر
 أد مال فلا نآ 1لوارد هرعن دوك زحأر

 مز قتشمار ىثفاو لعفورزجدراقزم تتشمارردصم ندي لس :دوطعت يأن نصم كايا انج تسا عملا لوا ببجزمورشرسارنووم مافن مالددارمالإ
 عت (مغلو تسارعاوررصم /نمفناكتآ ناش لالزّسا صو ريد 00 امن[ ل صا ايررصم سب لن وتس وا يس امساو لاوفا عيتردريمع

 الارشإلب ربا باوتدنا خرا ا بايد انسا لرب لاعق أو 00 2 ادعم كف تسدد بما لا تدعي لآ الوتس
 00 يق( ماقمبت تالوطشرو لايؤوكب ناجئاز زم - ظ



 و 2 0 ١

 3 تاتش عيار لصاوددا مدهص ملف سل سارقتشم ساد لات

 اي لالعارد لعف ع اًبرمصم ذلك خمر دذكى نالدتسا هيظفلر وهاب نايووأو دش
 تفريابف نازا شمر يؤررو لعف ف عرفاررريصم نيت سار يظفلرومازا ل الع وأ 7

 رب روق لئالد قالا فورنداديم ترا يباب هن ضل ذا بانج ح 00
 ماا ناقتفاو تساوي لوا تس نق يفك جزم كج :

 ايآلورلرباب لمان ررصمو ىذ ام لعف ظفلرد سيدراد مب عب قاطع مركأت تساريظفا

 نا اوو ليم كرم لم نان زعورمضماخفل يريم ناووب هدا تق ايلئتطا, ل عف خل
 رون تف يونا لفر فمر [/نررصماظفل وراد تيدام تقابل لف آ

 يش ناي داصم كزو تعمم 6 . سلع اورو ف اردصقلو ترورضلا نأ 0

 رن ازوا مجرد لولو لع وا ىرب تس نك 2 قس لش ظ ٠

 ”ايد نلوم تبيدان تقايل كت تسرب او ح تسرئازوض ا 38

 72 تسقي حر طهي نوووشن فاي كوش فاي وز لرد ظ

 انييعار»تسكايعرواصم ل بترو ىذا لعفئورعرمب نوولو ب ريزع ب تيدامأ
 واو دي بوو فاير ودوم ناو تحرر وردت ادرك ةروأ
 واو لصالإ 7 نتا وطدلا هرعات :تانتقا بص لبق ١ هرسكب بسير رصرو فلاو

 هسعا د مدا ويح قام سدوب هدا ردصنرلاو حل تس وزر فلا ]

 | رج كدروأرب تغلددق اًساىعخ هل

 ٍتارجو ذا ترابسدرصتل با يالطصاردو
 "امس نآ و ظفلدد ناب تسا بسنت

 ْ بسمو يرو فب بسنت ريغ

 بسان ا نآوربك وذ بس رف ذا برص لزجتسا

 5 ٌبْرَْزا دجال بيس الاو ندوب تسااخؤل

 ناالب تا رد اجو بس انتل اوربا موس
 رين قعر سَ سوح ئ و رخو بسر ظاو

 نق انرل رنا قلك ورخزاو ورب نيكف |

 زارت لباد ل موردناوخ نم شمل ار قعنو

 ارث يمسكز اواو تسريغص قاقتشا ناَهَتْشا

 .[تمارقتسا ليس ردح لا هلس ني نروصقم
 .| در رن ررقم هرعات ثلث ذاصم نازواالاو

 ظ دانا شيخا ردالاي ل ردقم لاومب ار هلم
 ضوسحإ رز تسا مايا

 ٠ شيفةفاي ما راو

 ردو تس مد ارد هفلاو نوط اردو او

 ظ ا نقشو باوعرزقتو تسدد ارم
 نوكأسد ادذوب اسوي لصارو اشيخا

 ّْ نر ضجيورشاي واو ر وسكن آل بقامو

 0 ا اسك

 تلم ايسواو ناشي اريد فلاروسك« لآ
 | ا نام هلا

 1 دب تاتش ةهلساو لاغلب

 . + دياب فرولط فاي
 . |ثربا اني تسالي يمد هع

 قر
 0 ٍلملاب ىلشت كي نم

 9 كيث 20 تهيرايقد فان



 اواو ٌسوُسْخارد تسا مايسداو ناشيشخ |

 فلخ رس ارب رشم فاي لادبا فلاو داال

 ررقم لاوس اوت هل ب يآ مذالررصمزا لعف

 انتر عفر كو وشم دراو ايفو كرب لايرصب فرط ْ

 ارد صصرد لد وجو تس ىذلاب لعق لن ورح عيب

 نار لضرد لررطم نيائالاعدري ب ىتسنآ نزف
 هرب سلو وس ىئذاي نآيريصمرد تس ليضنِ
 ردريجوأ نوم ولرباوخب اب لبا ترض ياسر جي

 هلع + تخاسربإبر تعمزين ماميسداو لاشين ا

 لير وبيسوزنرلرشوناوناف باب سدني »يجو
 | امون نزمارررط فرحت سا هدوإ لاوف ليعش

 ليق ئانورنرينادركق كن يعروب قلاوثدوآر د ضوعأ
 اارقانؤل تسا لب زا و هل تنإ ثنا 9

 8 ليز هرولأر زيرنتو ن ترسب طارق صارد ل

 : وفل رب ايبارث[ف يعضت نرحترسا هرمآ يرزق لأ

 رداراي لاوسول حارصلا ازكي تشكري
 ركاز انيس أوين وم تزعارت ل آر يضو ويم

 نرد رش يحل و "ةرعاقب واو دنرركى ئ زار

 4و يطع ايديرغتب يس اّوص سدو تفايا
 ًايناودومف ترج ازا ليعفت اي نزعرب صيصقتأاو

 ْ اني را سيلدرادبمف تلقت ميلب اكو تساهم ظ

 "| ثينات اتق احا بس يرقتس اررتنكن زها

 ] را اور يقلون“ رقم لشرب | ذكر عر رراصم عبو ا ا
 : " | حاطصارووريازن جارنير طن تقلد يقع

 ظ ناماكليا[س تح وشي او اا نانج ترن لسجن ند ظ

 5 تس نوايا ينادي لوتشار هد

 :بروُسووخ ام نأز العن كررصمزا تس تردابع

 اير ترو ضو لصد تاك ينعب ريم هك ا

 يفور وتزعم نيا كروم د نريشكو قع ٠
 عفو كسل طرشي رف مروج لأ

 هك ب ةليلكرواصمرشاب بابرد لك كت سرواصم لص اردأ

 ”وشحاروو تشم اماد لاف هبي باي لاب ءابدجوو هممت

 ظ وشيمفايىن 10 ىرشى اية ارد فلابوأ

 دو جل صارو ابيل هدوركض لل ايصال تلد اتت

 ظ اذلي لرب تلعضبي دخل فرت ئعاضهروزتلارنو ركل دبايبار م

 00 طلاب اررخأ عن ييسووب بنص شلص رب
 دنس ليس ميمو نك
 وكف باج ى تسينروتوم ىد ان ثورخبرداصم رو ريدوشناو ضم

 لرش يوكو اهدروآر ليعمل اقل 7 نزو لصا ور 1و 0

 َّ انيق رش تيعب || بيساو ا اوورنداو ضرع و ار ل ارايرو كد

 ظ رداصم رو سات ف لاو هرشساي لبق 5 رس بسب وب ىض امردرلف يلا

 دوسي ف دمي لفلم ود ح2 تسووتوم ارررهتولو ار لع ورتب

 رع لرش مزال لصادججو وفور ورشاب لصاررصمل /سيى سكوس _ كس

 انفل ل ضاففل ناقش, لي د تاقتشمو لاذا ىلاعم تسرب هدامار ىررصمتمن ذو

 لور سو : مانام هيمي قتساد ل همي شو هله شدد ناذاإبريصخ ضرك
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 .٠ .٠

 ظ ول | ضك فاو َداَقَنْسا تقيضحرو لءانرعب قحنيا 0 17
 لفل ذااوربو قم ًاقفلرشاب بسانتظفلودرد.[تس در ىظفلق اتسم 267

 عض رروصرنجدرارق لوا ظفلا َنَئَشو ىنبمار مود لقفل ارشإب لم 24 : طفلا نزاع ]

 ْ هدركن رت اردو تسد وتوم ا هر هلع طفو بببذ نال بيب ذزا ولو لاو 1

 قس دل زصت ناردودولووتومالوا رولز م نتشم تسي مس ارز اسفل او

 : رنج ددإ يفد ارررصمو لصاار لعق : 0 ْ . [د سس حب تسيدماو نا رو لاعتساو عفوا نقش زم تشم قرنا خا 1 ظ
 عناق نووي يضِفلاَو ع لنيك رولر ءهصمزالعف قاقتفا لي 0

 نينا لئاطو يرو نوايا ابرد ىف هر حتما قرافا 0:

 نر( الدسم نايبرددرنك تنيعرفو تلاصا قلطو اا نك طبخ ٌ ظ

 اياب لايفوكو تسا نشر صم لمفامنركى لصالرررصمتمجلياب لرصبل ا

 ررصم ارثنك ل زاب لالعارد تسا لعف عار رصم ديوك ل صار لف ترج

 نقيم تسال صا لالعالا ثيحنملعثو تا لصا قاتشالا ثمج م |
 فم طاف مازن نتشومسأ شرب زروب ح مفيرتلتستأ ظ

 .| هدو رواطم لستصرفج لايفوكوزأو ل يظفتر ساو يشم تروصو رماد نر مو 7

 لئالد و لحف زاردصماي تس نسر صم لعف تس قاقتشارد نالَنخا لصاو

 . |لنإب تورم تساق مالا هل هل

 و( لاو وص ناطربررصمزا لعذ نات

 2 ركن انج ىكلرنا هرادرار ارفضِنو بذا ل

 1 ل ارد منذ اسر ضفد بجذارلرازو ورق

 ىصقو ل لاميورن 57 الب شقمتو ضف لصا

 لصننا يظفن س:يئروش ف هدايز لآ
 ددنام قاب لرد رمصم حو هدايروش خاض

 ثداع انما يحول لارد رمد شو ترروص
 تسا بضذا نتش//بض ارد ام انحدررلا

 | تردصو عم حسا لاب لآ عضو برع ف ورح

 تداول سس لصاعو ريدركث داع نار ليد

 تتن رنام فق ابر هصعرو نيعب لعف يعم

 ' در او ىخل ودرب تلالد لعف كر ارز روس قدر و

 رب تلال د فرصصررصض و نابزو ثررع قعل

 كار ررو ترساروضفم لا ليو ئعنو دراد
 00 لآو ريكا مزال حشو لصازا عرف فلخت 0

 ا دب ار ثيزيج ندرك ايق هلل + تسا عت ٠

 ليتودرب ناريه لارتْشسا و تدسانه الب هسزيج
 . | هلح :نروف سايق سفربار نانا صاوخأ
 (زالماد لكن رول عرتو لض اروع لياربو

 0 ارولزو فورظ خس دننام ىا هم :دياقأ

 هرفَن هرز زا

 ٠ و تاغرلُ كنردداد هدافا حتسديفوكب يذركتس ناظر وفرق ٠



 بسبب خي رد ايد واو نزعرلا ليز هل
 فرطعاب فلازين ن ابرضا رد رول نينكاس عرج
 زا ببساب لوزن رايد ريجقو هلس + دندوتل و
 تب ئلارر لسا لآ و تسا لوضنم لايرصب
 م اق نورحرورمو روشيم ذاب تسيب م ايوواوب

 ,نينلأس عراتجا يفند اذهل تسسا تكن ماوه
 6أ/ ليا ناردر خب د رعاو نر

 .موزلز اهلك عت سو هلع  تربارومتم

 ةدئاو فكس لاذ مت نيكس ات
 هح :هدنيأم رقع ربت سرير

 تسرئاواهج نينكاس عرابجا تروص سرد لاوسأ
 رئارعاو ئرح ردو درب يف مقدم و مقدم بارج 7

 كوتمازنمزن م سبت سا لوتنين مد
 وريآىمذال نينكاس عاتجا دقن سرب تك

 نيت فم ا ءاشنع

 7 ادزعاو ىنرب د درب هيف مثرمو مهم فرح ظفل د

 اتبامترياوهرك ارباب هلل عروش
 ئمرومنزو ايسر وخرصزاو ترسادوخيعرب نينلاس

 ,رلكوو رداز هر لك ينك عاج (ل اوس
 نينكاس عرابجا لاريز باوترنرار عزل امارج

 !إ رمل نر !لص از أكو د رد م هرم ىلع

 : 001 رد تكلل ش

 ارض ا[ نايل ت تس هان _رلك و د رد هرم قع

 اساسا لوجازمل تسي تفلكزا لاف نيكس

 روش عّقاو تسا تيطختوريغت عضم /مك خدد|
 ركارارو داو كرز هك هح :كتمالدانآئزعأ .

 ندا دإقروزجا فلا ند رابعا هع

, 0 

 عامتجا ببسب كيو لإ, ملوش ئ زم يقف ن ف ابرارضاع ثنوشردايورضاع
 * ير نا .٠ مل 2 7

 تبل ضل اروس عاق اس ثلا ازرلو نيلي عرابجا بسب[ زي وك نايفولو نينكأس

 يعور اورزرلو ثمل نيو شرف فلا ذع مدع جو نابدد لبرج

 فيليب عير عا لرد ورمل انذاشسا بانج ج ريشي ما

 ظ فني عرابتجا لياركا/ر يدوم ىدراو ضاع هيفوكب ناجذا لإ جرو
 الماكر رقيب ريق ذف فلا اورو يضخ فل يهئ تسيب تما

 ظ هضم ندد نكس هشام لدا نكس نادره بكت ا

 ساو يوجع نيلاَص سعرك ذعار ا همو تسازئاههشاب لك ليرورا و

 ظ ردن فلا هرمالارلوارذسإب كو درر ادرزروأق هدع ىلع ن ينكاس سس ا

 ٠ تقيقحرد عرراضم لعف اب ريقُن نونو هن دنا يأ ولد اوعْمو هيدا تحي نو

 ْ سو رئرش هرعاو_رلكل زم زرب جاتا ترش بهل تما هربنا

 م ان تزعم بارايو واد: اوك بايرشلر 0 م
 اس ا 7 4 أ مك / 0 5-5
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 ساشا امرا 0

 ثم عقاب لاطعا ببسي طاع تنوضدعاو رم لشم تسا هريوركل العا بسب

 ١ | ليايزعدجو وركوب نيعلا حوتشمو نيعلاروسك ص قان باوبأ عمتردو هرشس شط ضاعأ |



 رافددعاوإرنشت ين رشن لالا ناماربس ابا سيان تسدوتوم سبل 0

 ل ل دئادمد هديردسابتل انام نينمدرقربلاددداد ْ ٠

 قايد نك عاتب سجلاهنا ابحي فابن ح 0

 فلا هفيطخ كو يناير وريايب أب منيف نايلي لها 00

 ع اين ع اروي[ ليش ريق ور او ىديكف ميد يقأقؤريك

 لتي تال تدين كور ررصغشيك ليسن تيان تسع اكدادفأ

 دل ديانا ببيبريقثك و ايوداد نزع ىلايذكب جد يأ يطع

 ازاي وصة مرج ووو رك ترردريرجك ردكم خير ب انك مم رد منن مولع يرسم ] ١

 رعاوت ثلا 0 بجو“ خيبر نأ تايبو تسديكن | دا ناعم لآماوغر ثمر ظ

 زادت ذ يبل برت لص بت رروبلاانت مننا

 الر وفتسرخآرددكنووداتفيباذ ندمآرد ببسباقَفإ لصو هزم نوت تسا ظ 5

 و ً مدعو 4 /

 ا كو ليلد تماقا 4 كت سا تراب ْ

 5 + + تشك ربه ىوعدايلا مسكس الاوت ظ
 يؤ: زثكو فشل نرشوس ل يب ىشساوت ىلع ش

 ضيفثل ود مدع بجوه ارز هلْس دال | .
 تلا ديرب ثلا عم فيطخ نونركأ لت بس نيت
 «ارزقت ساريووش طق اس نينلاس عاج د 3

 نازل بسير دقتر ماكاو سياؤيآ م لورفمأ
 ارررند ارنب ىرتئاجان نينلاس عراتجا ضلال[. |: .. .٠٠

 لِي عملا اج ناردريقى ايدوريزهو بيد ناولزا ل يضنتلا لعف ا 0

 اصر اف تشوف تس أر مو م 9 1 ارم بيظو نا ل 2

 1 1 انرقيبصل اوس م اهتمنرو لتس نيم هدعاو ترش زياوخ برص

 1 رم فرد تسمارغتسا لبا/ذيصاج ردد دنأيب لانافتنرل :

 رشا نون اًرنيامى ادا لعو شاظفلا

 هل :تشزكق باس لانجانايمتشاءاضايبأ

 هب را راج ناي رئساب ساشلا ترخ واو '

 أورسكز لف تساهم اب ا, مت او لف كامكس نب تسي

 و

 ٠ 2111117 اجمع

 ةفصاروو نرغار مبسم تبرك ل

 زن رمأ دؤز نارعب ىنعل هلو اني زرو رارصاروخ

 زاطان صر ينكاس عراتجا كدنيوكلا ئجي تاخللا
 ريب دايتغاا نآس انلا ف وخ ب رسب نايل تا

 اررفيفخ نو 0 ور ميضأ |

 بهز انج هل "اسف + تس اددياب وزي فلاب

 نون لوتو لتراب سنو لإ ول كار ور ترس يوك

 2 "خا ورند ديمون نيا لاورد ضيطخر يك

 ظ دعب لناس نوي [تس نرد نييفوكو ضاوي
 | قاعتروق ل يارب نون *؟ لايفولو تس نول
 يارد /هنيكل ار عبو نون فينك نيتالَو
 ١ هر ارثساو تسارزغتن ندب تسيئر يكتنف

 . .| لام جياد نينكاس عاج /دنيوكر أ ب هلك

 نت يضطترس عنيا لنج يام هك

 نألثؤل اهرلتس اراكراو دورت شاشْرا رب ىنعل

 قفل لدارد اي هلل ؛تنإرن اوبن تسو

 ذا نايب ةقفلاوتب او ثسا حلاو دادص فر خزذيرع
 اويل يراه يارد هلا روتي هزصوخّص أب



 ترس | فس او ه اكن ىنعبب تئلرد اكد لس
 «: و 5 2 ًَ

 لع آر ييوكن ازا ياقو ونار نون لس او
 هير ض راع لكتم جاي ببسب لورسكا

 وف داو كلت ذا علا معيار

 نى اوك همي ٍتادا قي 3

 ظل ازين عض 7 ددفو لأ هدي اب مراعج عرلر

 كليم بيس ايا يأت ول + تا

 اما وابو نبخْدَ َه جرم هيض ظ

 رز ( دئطم ضف حا إلاه جب ِِ
 سل عرتر اوزونشوخو ُْس ايرونّسوخ يلا اهدون ير

 نم حرر و لخار و نم ناك برر وسل غار

 اوهجرا ليقررارد ا و و هروح هدايدد

 00 ار ماهطخ اف لا أر وسما د انو

 لمهن ارك زاب كم براكا ف + ريرع مروج

 انو ركزابو تشكر إب نع ىزعتمد منال
 هداج دق د  عراصلا ف ازآه مآ ماد
 ارنوسؤلا حارق َ 0 توما

 :ةجار[لصا ميل د ب مثشم يوكو نونه

 ةلصو هزم تسب دروتسا امور فنا ا] ءرطفنا ايد
 ا

 عوشسسو تا لج اللص ل ولك لوطا هك

 اع راد» وكن اناطيّشخ 1
 نينا روف رع كبر يي

 وقس

300 

 ومس

00 

 ل لول ا مهاب هوو وت 6 لصارت

 باد ت او تشك فن اهرشاطق ام نفقد ببسي هرسكل زامل كيج < ا ٌّس هضاب ادد هل ا :

 ظ 5 هتك ورنا. تغاسار لآ وقت كا لوم لاعتنفا ب ابذا تس صقذييص

 اوكا ايايدداو لبق امبلب م تار امج ي من هووإ ويفك لص ارو
 هأو

 لئازجتسسا لَ او لس ب اسس ن د سحرش وسكر داغ | نب نيكاسأ

 اب فقر لافارعب ياقو نون قوكب بسلا هربا تل عقزا تمد عي

 0 بلاطدنكق اوبل مشا رطيصربأ ىضقد نونرب رك كساب اب ف زعرعب كرمز

 َتيزورد زب ندايف اذا لضيمو ةرآ ولي ىلع | نول نقود مف صو | وون ري

 رقع يبسللمتال كارلو لنور ووين يبص لاكرتا بجوم مالك

 201 7 2 را يح رك لوتس 1 ركض يرصاب هرش هزرب
 هاير وبول دطم ل

 برزان وعجري ءاوعجرالضزااوعجتل واو دعا سنايا زاد نيعس الو
 م فيو مغ + وخسر ناريمدأ ا

 001 مدرج لإ |فلاريك رد لصو قزم باولا ص ايكو امو اد حلوم يا ش
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 ف ادور لاكشا ثعابوو وش لأ [لاثماو د لموسم جمل طوره ضحي لب

 0 - والعيد ى اديب تروصارو ىف لا

 َ كبف اف ثنو عج يصف دعاق يممدوش يسر لوم

 ةمربملآو رشف م او ح لاعهفا بابزاصتان تسالد#ي|



 ع

 آ باو رح هساقر يمي لايفاذاتسا 00
 ِ ا يارد لازم لزوم ورماىنلار تان اضامأ ٠
 تنس ف ورعمظام تاثر عب خيط كتل صح هرآفا لص 1

 ١ رغد نفيبلصو هزمت: كادي لدي لاعفن اذ فعاضم 7

 رورووتفلو وزمبو هدأرفا لضو هزم م امطتسا زمان نرأب بسب انس 7 ّص |

 | لاكتالتساترتشتم / !يصل صاير يصل اكثا ببوملصو هزم حتوم ]

 "نوعي ااشم لت رض اهررن عب يصب ندمت حدا: ]

 .|رمعق د يصار و هل

 ايي نح هرش نزع مول هرعأقبات ديرب يامن ذاأ مم و
 بيسالاعا دا لاففازائتسا  ورعم عراضم لف تاب طاع م عجب نيص بيأ

 مالا مالك تسضي لاكن موجز هدشاطقاس تسد هراي الرعب 9

 ب تاء 211 وعم طاعرد اووش نا بلاط
 *ل ل ةريايب/ يأ

 صعب سريرك ع 50

0 ' 

 ا
 ٍةئامي كارد هل : 0
 5 0 د - َّس 9

 . طم تذل تهل تلو نيم
 ' ارو لق ذل بقل

 م يا را ل

 روس هوس ا
 ىرهتل 5 هللا احمل طريب لهل هر ل
 رم تل يل ص حج
 807 يدا مر 7 هدب نفس لا موفلا

 مت هلل ب لوا وكر لوف انم 0

 2 نول ل :

 وبصل ها مراد نوكأ |
 011 مولا
 نجلا دامك هش 0 د عوار هروب

 كَ وكم دهام لع هللا

 تب عرولر رق ارقي و روس لوقيس رار نذ دكش

 وك ىَْخُةفَاَط ت تت هلل + نم

 ْ مفرح ودخل كَم اوكصيف الص
 ورع إم 7_2“

 ءاسضوروض تنمو او هدايرعهتحلساو
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 ه تسا لوط مسدزتاي عرولر| ] ٠
 ْ ا جالا را رانا اندافزومتت دع '

 ميسو اًراوج افرعيو روش نكس ارجو افرام مال تس ينج دعاقو هز نكاسواو |

 7 2و رضيت ساس الباي تلاصالب شادو غي

 ل مال سك اديب ضولابل قف تروصداذ لوفي ىبرشابيم لعن مالعباو ا
 ص ”اسايغافعراضم كذا بالو تسل اعتسا تزكفاودد بدجو موري ]



 عيبصلا

 و لوا رحال 1 هل
 مز زارسرس و سوزا هرّسرد اصرك اردارؤرا

 ترا أت د دورك يقي هدرنكاد اىؤتتو اع
 مواقع

 د هداي نورْياَفلا 0000 و

 ظ ُةجْراولاَف يارد 2 معي عرولر رو هروس
7 
 * تين تخل فيَ

 المالك ه راب ةويلع رجاس لكب كذا

 زهدايردد ميدداعب محار فا ار فارغا قروس نما

 ةريدركد داو تايلكض نعت يم نزلا لاق

 وملعب يارد هل ب داش روس

 هنا نم صح ابد ةيلَشمْل ا و هللا

 وللا تايب 0ك هب

 امي كلذ ذيول يلا نوي
 عروكررخ | هزات دي لكك اوصَع

 | طن ديو ا هلس :م
 .|همل |مهلعجد ضل ةئوشمما 2 و "م

 توما قلم هرب هيرب

 .تلام ئارد هل: : لوز نور هت دروس
 اد د 20 يلد ٠

 هت دوأر دقلو هيت

 27 لفي د ا 1 00

 ا ل 9

0 1 
 ١ نياك مرام وك فسد هروس بار ارو

 قم هل ةرصشو ان مازلا ينال

 لا صوتا ص ئَرق مشا
 00 ضد ف نَحا :

 لكل قال لاك هزإي حاّيس يا مب

 1 عروكر 2من روس

 اف عراشنتاثا باطلماد زيف ب وصح هداف اما مال بهس

 ل فلج لبد نمي لاعتف ازا صقان

 ديو سيو ملوي نم ببس ودي هه هللا 1 و

 هادم كمر هدانفا مج ب بست لعن د شرس وز

 قو بماي ذم ادورسك هش دينك نات با مالايل جدو
 ] يع رش 7 يرض ركوكمارذ ناز هدركاريي لجن نازو تروصل وعغممت

 لوشن تفرط يضف اغا نصت فوزي وضعا ردي جنا ب
 ..| هدب لتجف نزورّيصو مرش عقاد مة لغفل لآرجبديجئ تترد لوتس

 ] ل اا يركن اما سفلي ىكسارطسو مبانذدي ضلتمبا هراعأو

 فلوو ارك ا تسا نورعماعنلا بار اًوصَعِرص بَّوَصَع ها
 يدع تيب 70 2

 ذر هرج جر سو“

 ْ اانطمداومهدريداوكتسوينجإ لال (ةاسضاروآ لاعب

 | عرراميفلا عز ركن ذيع من ننآ بسم (لطح رخا# 6و يصعد

 حور شاف نعمل عنا نعاضم نب وناتسا تورم
 امزانوبا وعفا ام تاس 7 نو د ل صارو ذم بم ص

١ 

 ا
١ 

 وقدر حم رق رمكش خارد ماكنا ايذيلقد نو كلش
00 

 ا لانو نوع زوم ين زاب فورم رام تا مارا ثناعاو ذي



 عتابسدو همرغلالاب ايد هيض علا لاعا نوني ن رتب بسب هدو نر ل صارو ًَ

 ناد لع وزجدد ياي صام يطرح جرد دوليقف ذب نيك
 فوغ يك نال نجما شو ليزا ليس لله اقبايع دانيت تيدا |

 ص يرش تتار تم يماكاف نيل شاامب لين لافسيك مالدعب تب
 م 0

 1 تيورزان وعملت د عض اهراذيرع او تسريب هب ب رتولا|

 لص كت رايتس زم يام سبسب ناد لانا فيراصتر د لأ جم ظ

 هادو لاَ كاك رادو وح يرطزاصقان لعا مار عيني بكَ 0
 ل | لازشا ببسي, يصل كك دبانل اتا ويم يكسر /لا عما ]

 شادي لاكشار فيصلي تمجلاب شاي ىف نيل اةرنكياري حرجا كارز 0

 بتاع العرش دوبروادداو موروجان 1: نبل ب بطن يت رياك
 و ذوب هدينانلوزارنيبص ناب قسفوتت واع بصدوب هرئاوف يبرد نصا سبيس ترم

 تشل 5 ولننمدعتسمدجا تضر ايلا هيت اونوفحبر افي 0

 يانا بادكون تاءاس مع هان :

 .اديبتووصمووظبناهزارافتسا ادت رمويرد نيل اهربلطروتسد بصح 2

 با اتسادربكتسنزفيص دج كاست اديس كردجمار ذا روك تن د ليابو ورانا ش
 7 رسمت وت هريسرن خييص لبا تدوربزا حريب ٌشيسداد ورمل ردا ب

 ؟

 - 0 رغيصلا

1 

 شاب كبر لعل فيلر 000001

 سماد راو تزيليديه مالك د ظفل لراو ليلا

 ماقم سرد ظفلل ياو تساربتر شك رو 0

 تيب بإبدا أوز تسا عقاد ماميال سب
 ٠ قارمن عد تبصشورصرسوباب لظ اود

 ْ زا دار نيكو رينا وحرر نازااررصحرب رنا

 فكر ماو مو قمار رفمو نرفمو

 "06 كلن 1ب يلغتو تس بيلفتد ان

 نالها هداد ٍلغيزماب لباقم مباب [ئضدزاار

 ديساف نش نار بلاغ ىتسسسا نابل

 تقارسافاهننيوك يش عار برطمو قشم لانج
 ملون اوفي ييدلاو ظل سنجد ٌقرشمذا عولط
 داري اربو تسا ناو بلاغ هرلاو تبسم

 ذل تيسانمب ماتم سرد نيش مو يرو ظذل
 . | ترط/ه لك + او نك طلو تسا نايسأ
 1 ملازاايدوخو هداي زروخادارعتساردار ليام

 ةرظائمادتباركت روص سرد لاين دنيان نياعمأ | سم

 'ظ 1 لاند اوبل ديان دوش او لان تورط
 را اننا ط نياذا هرظانمذافآن جوريآرومظب

 1 هرزلاو بولطم اونفرن ارورف لب اوجاًد بناه

 كف ايبارثرو بكت عسوو تصر هزغازم وورق

 ناسأث دامت ب دراو ىعضور غيص ا يؤ كل

 ناؤعش اقم نرررارمو شدرؤعب مددو تما

 بايداه م اقم سد ظ فن ساذاراضطلو ثس

 تغالب نالطصارو تعنص لاو تسا شوذألذ

 . | درج تيدربريس ضلت اغلا هلل :رئناوخ ماسي
 ادام ناس فل تاهسانه بصري ماقن

 هرايس بلاك هل + رترآف رباب يصل

 ايما اعلمي ةيرطي يار اهني نزل ذاو وهتورشاب لعد ى ةريظهو كو وهو دراؤغ آو سمت مي دي

 تافلا تاي هيف لوي من ط لاذ

: . 



 ٍبافرازمرصاو زيبص ٌضاها د وهرلا هل
 هل“ هرنتسج عينا سيم  ورعم ىلقام تان
 ديار تنك ليلا نوصل
 ٍلاقؤداي + متا/رنراد نم ذاا من سار ص
 ول َعكَو هلل ما نال .| وش و روس نيا
 اى رخام هش

 70 ةذسوب روس باد نم امو هراب بن يمحملا ٠

 وك اي سي يل هك مو
 من عوار نوم وم ةروس | ف هدب ًَساياذانأ .

 ووصف هش ش

 سوه نم هيا هلا نإ عك

 نامي خرب ن رسم روس نم هدام

 ىزلا لر انت دراب نيلَصملا نم كلبا
 تلاورقسلا لب اخ اكد مدد ور ثدي روس

 وي نس معا نوكيا

 رساله |

 هكذا مل 1 ْ

 "ورام نا نى

 : تس دامب نر سوي ٌةروس نورس

 كزوري تسيل كشمؤ ريف نرو تسىظفل | ومب دسم ىودئامل ارت

 ريش يصكن كك ته هرشو اس قد بسب وف تس ليطفطتا اري ارش نالعفا

 ثماي ا هدوم لكل لوو نر فآرد/لامفا بايذارشاب نو ورع ىض ام ئاغرلم

 7 أ يورد لاادداَوظفلد تراقب فقد ببي نذل رش

 رو تشاو نمو نب كذا ذراعيك ةلعاَضمزصقنريشاب نوزعمضاورم

 ور لآررو لكس ليو قد كون باب نوم ذارشاب ن وعوطتام تندم ورك

 ديك هيكل قردلاادرمديل نكي دافي نقو بيس يقو كسك شك زعاي

 ش 5 لوقف ةح نيِلاَفْلاَح 2007 | عقاو ماللاب نعم يزرشرن اوتىكىراب

 الإ هيوظام تابثا بئاف نوم عمجتس باب ليمتز تسوس وماناوج فيصل دا
 ْ لبا لوبقر ان ااذمب هدرا اقرت الالعاب فيلر رولز بانل ده ياف ح

 1 ءاتنسس تر حر انسب تساقاوةَدش عئبروك“ ص ته ترين َقيقُك

 | نسعد جب هديل لولاقرد ىداضيلافانكتمن رش الوتر

 لعفزرو «عاو ءبجوبووب نايل لصارد اج بكي ايل 204 ه شو تسب تو

 كمل و وب يش
 ع

 هل

 بئر دماورؤيص بس كيه ص 6ث دناورغ دراور يجن أ آر قر» مبكي

 او لاعتنفا ناكل اد لوجدوب قرع, صارو لاوتنف ازا صق ان ئورعم عرراضم تابثنا و موم



06 
 لا ا

 ىرمب كتساز رام فو رشي داد ورسكأرافورندرلم اقوا ل ادردوو ركل ادارايرش

 37 مل 6 7
 ةييداص حقو ببسب هدو روم عل ص ارد اين نوممخي (لل ى تفأ ناو م

 : ] بنك باوبا فيلراصترو غييص دو درب ليا هرعأو : حرس رنورك أ يولي ملاقفاو 1
 غافل 691م نم نم ُلُهَتِركْبلنإَ افلا
 دا ةلاقفا اف لزق بيد مام بان لصح رورللب دراداظفل ليا درعتم ماقملدو رو ةروسأ

 0 تس بابا يك لو مص تدندرلم اغوا لاوزورنروملادار لاو

 تاب اها لاني دلال مان كب ام يدينا باي : ظ

 ذا ىذاو ضقان ترس مولعم عراضماخربنإ ذاع ب يصب هذ الط ئ
 فاي ماغدالوا لادردد همشاو لا نواف بيب ببسباندروب بل صارو لاعتفا

 لاَعفانا جت تماكيرصم ب كيرم صح تشكن ذم وت هدعاقبايو ظ
 مر ل لالا هرش لادناف دولاب هسب هدوب يم وم ل صا ارر

 طا اب (طكسح ضزكب اا نيداصتدد هدعاق شنق

 عير ييسيلضو زي اتفاتات عام لوهان تابثا بارد ماو زيي

 بهسب ل عفا افرك كلاي طرح كلرح 00000 9

 تسا عقاد ليْشامرر يبد ب :نْصَم [ تح هشاطدا ْ

 واتا نهم تس تا داع عج ذيص وسم
 عاطف ءامتس لح هرشاطداش ببسي لاختفا هات نينكسباءتلاو دانا تمفأ ٠

2 5 0 2 

1 

 دروس يار نذامو حر م0 يلوُنِسُد 3 هيو ْ
 اَنْرَسَي دقلو هل + مدس وكر فصول ار دع

 هلط دف ةايرورو امرزج يآ م ارت هروس سب
 رورو 2 <. 00و ا
 ل وجو تعوم هَل ةواراملف يارد

 2 نورت هب بو لاذ هَليِقَدادبَعكا |
 و هه بد تار كلم هروس لا لرابب
 هاف دام هراثدت مام ول رز ودم
 4 رجم هم ب الا نموه ءاَجْدَفل
 | سنت لذا را ةروس طخ ليأ
 دونما يا نيمطْس

 امو اقوم < نم
 ئ و هروس ل وقيم ويح وفع هللا ثإإ

 الكوكا ادد وك 4 : يو تبان

 لص يعوا م ديم دلك اي
 اد ٍطصا امل وكدلعم حامدوك
 26 اراب وص كي ل

 رك ١ كلما وه عمر

 سان ولوع نب كسعملاب لعا وه كير
 د . ا 0



 م/م. مور 3 وا
 ةورهظي نا عطشان ديري ل

 : ٠ ٠ ٠ .٠ هيو ضارب م 1 ورق ص 0 لاق هان هلاوعطَيسا امو

 اكو او فوجائ ورقم يك اه ىف اغنام عج معيب هدوإ المس يئلص 3 ل ُ 0 :مدذايانولل ثنا نروس

 0 ةيود كو و 32

 0 لا تردي ل ضو هز ونورت زمام لافتسا ايلاعفسا و ملط كلذ كر ا
 1 3 ظ ا هدايدربص

 انو ركئ و طانا / حسو لصارد بت م ول 1 هشاوعاطمسمت 17 عل د مالسلا هيلعرطخ ندي اك

 ره اعل امامهم سم
 موف ترا سقت انتسردصم بس اًيضم صح هش س نار سن روس امو هرامنُوُعِجْرَيال ايم

 حدروم م
 اجامل بأ هادو هلع ؛ + [لانتب عر

 من نإ نوف ورلد وٍيصعَو
 وا, ,ارعشب هروس يذلا لاق ة رايح نوبل

 هدام اة هش: 1076 0

 لاكيارو هس + لع روس هراي دوش طاخ

 اًمِصِرتا ىذا مدل
 ءجم عرلر تيرس ازا نضئداّصْص

 نمو اهو يس ونهج نوه لرد هك هَ ْ

 يملا ىزجم كلَ » ساعد
 بكار ن نارعا ةرونس انن ارلو هراي

 عض هى كسر 4 ف ةسكيردوهركلاطعأ رم هرعاقب هدا وم

 0 البقر رموش ةايداودوربلي ةرع بدرا تس 02

 أمك مالريغلا نراك نيس لعن نزور حن حرف سلل اس رك (سح شك

 ظ هتف اتطدصني وزب طواف كت سار طيطخ نانا

 ] مل هدعاق يبابالي تسيل م قب ايس جبن ص هه هدرا ل اهسا_خيصازرل

 ون فرصا مو رند رعت امتلع نر حئوزع سف انرخآزافقو تلا

 321131101111101 ةوو مج آت سا بعهد 00

 يصاريإ لاما لالعارورنرش نيد اكواب هدعاقب تسار شافت ب شاغاص

 ترطب جو عفر تلاكيراو”ل مارد نكس ةداذ الجبريافاف بسانم تس للك
 ديوك نرغيلطم بسن تلاد غيور الافاضل معنه

 و و

 نرد نك ةسايمالد تفاضا تقولو ىو يدور او تررَمَو ٍراَوَج ت ءاج

 وراو ل اهنا سيل | ئِراَوجلاِ ٌتررَهو راب ىثءاَجلس أرعو اهفررس ايى



 اوت اسباب تسا نرصتلي ارز اعمر

 تربي يظفر اشتم جما اقطع يد آ

 . اريل ضلاهرهايت لارد كنت دوب صو لعق زو لآت لطف رم عابس ظ

 رس عساف لصناايارو لصا رنا دداد نيكني ابوح هرشئزعا ٠

 داع ويضع ايركينصن تلاعرد هدأ ننؤنتإر لص ام سردازملريآى دب نرتب 7

 كيم رن ذم نيؤمترش و ورصتش را زر هرهايندلخ عوج تسمي نزور ورفاو

 ظ هرئان ماكو ماس رن نزور مروج هر اذا ضاق هدعاقباي لوترتو خر تلاعردو

 منال تر سس ناو ل سرب ؤصاجلا نررص عناد هرش لطاب عرومبا تنم نزو

 ندوب هدددأ, كونت لصا لكل اشاد أردو هدا اهاي تزهو كيوب هنا قا ظ

 ببعيد وشاف لاذ نرص خاب تيت نيك ةاقتاب تلا نأ رج ظ

 ف ب هرشن او دلني لارد./ضصو تسزيبدداج اديان رم نم : ش

 دواي قع ل /اواتل وبقي تسادب ارد نيتا فورتزا كيندر ناذإ امو ماقم يرد

 : وتوريد[ لنرع عف بجونورم م تلعب نبت ساددجومميئلا لوو وقس | ' ظ

 ساره دوب هه سار لاكش زا ىصفت ير رك الوصي اص تح تغافابا

 الدوم قا عجول ني هد اداة يد هدعاق نيا لرب هدد ربات تمار

 | |[ بصمت ركون يوت دكت ضان فر تادشإلأ عس

 نا 77 ل زب عد وعي هل هل

 يي ليعافمو لع ام نزور اجت غاس

 رو تالخطباينررسكلا عا ار نذهددرب
 وم و 7

 بكا بمب بيل انج جادا :
 زب ترص عم بارسا هل هن ثدصا بدك عج

 لناثاو تفايركذَن لباس يساعد رج انج ثسا

 هروصقم لاب ثزناتو عوبجلا يم نصرا

 سو ا هريئاد راج ببس در ل هدورمنو أ

 فلا ثينانو عررجلا ىينم * ةييحرد /ثضأ

 هدام ّقاي دوت لاو ورازمب د دورمنو هروصشم

 دف مزن ليا ليم اياتاد لاروريفتر بم
 ١ هليناد/ن رع عنم ببسود مام اقم اكوتسا

 ظ فيتو لعق نرغب هلع هرا

 ماك انب هل ب تشك م ولعم د ضيب لارا
 ! ل ٠

 ٠١ | للا فالفرب ثءنصم بجو تسا مزقع

 7 | ودوم لاو باجيرزتتذا لئانب تسا يل
 3 تعب بجي ليا مارتسا قصد

 ّْ لرمي غرو لاو عسا ء

 غو نراريدركفلااي حوتفهر آل بقارو
 تكزورد فلا ندانفازا كارز هلل : تشلا

 ' 7 رارن هع هك + هرير رك راو دلغ لل فأ

 ْ :افّقلب لعف نزو عام داتاقاما

 ' ١ :تسارش انوع شل نوع



 نم توملان 1

 1 كنف وت نأ لِ
 و ميددامج عرولر ن ركل آ روس الان 1

 كتسا ينج وعسم نبا لوقساصق هلس
 هير رنروم نعل ناب لوعسم نبا ترطح
 رب اررلمد ميو ليز ىنبرصاو لم نانز

 ذا راكي لين نلصاوتمو ددنو ورسوم

 ”ةوعسم نب ا|ترضك هرب [ض زر نكد نانز

 نآرق نضر ىدركت نعل نالذ لالف بق كتن /
 اي انن م.ئدياربتنعل لامد ما هرأريب

 تبامشا# ةنعرتلا ىذر ترطحر وشن
 تنبلاىدن اوكي ن رقد / يدور وأ

 0 ”تفكزاب قذاياف نر كارد نان ز مست يارب
 روف لوسملار وكنا اهددورف ىلاعت ةسادغ
 ردا فب صرب اوين اذ هْنَع ذ اق دع اهنامو

 بانج مين ب ديناذبددادذإب أدوبي "

 ناز مق ل اب رلسو هيلع لصرشلا لوس

 (الامنيارب تنعل ديب ماكتب مدرك ت نعل
 نإ يكد مول لاق هلس ”دزم :هرش

 0 0 نب

 هروح باو نوع 7 هَ نشرك 7” 0

 نيس ارا ءآرد هلل :مود 328 دو

 أل فودوبوعَي ذكر خارىضر 0 ف
 كت ب ل لاو لطب نك م

 7 / 70 حاباَرصَمُك ش

 + تاوزيرعت 1070 2 فاك
 عرب نا توم

 ةقسساز ذ ] ىو ىلإ انيحدأو هيأت
 يأ ام وو ب لي "6# قات نها ” 2 يحلل مما مو

01 

 ايرداب هرعادازمل تساايبس تن نيف دا 0 اذا ىرلا [لوصن

 هي انة زور رفيع ب وئام م ميسو عسب ا
 77 و رشا لأ ارد لوعفييضتسإ دوم شارت بارد قيقحلقو بيعت

 | واد موب وني قحاا رضوي زار جبر 1تس نيني هرعاقد تا هودزفا
 | لتساقط وعملا مدا مولطلتك روووشيب م هض ميؤريازفم | |

 قرد ىراخ ممدود ند اسس اي اك قوكن يعزم امش نّوشماو هروسل

 مزلفيط باير حو رتل جول ورم ور شوراو عسل

 ظ !ببس ارب يزتآر و وعم و هربآ سري ارؤتسا هزمج مل تمت

 ١ ب ل ص رضك ا ورش مومضم يو دوزف اواو شوب موو لودفب !

 م نانباتي شوو تس بن مدع ببسب لاكش لوفي تس ني يصب

 هك بصن يك نقود لع, م ناتسا ففي تينا

 نيا غييص سرد لاكشا سوو ذي نوه تسيفلا عير زييع بانو صحا |

 اا سنو ويو تؤكل وجور ش لعتسييعلا مومن يجن ًارقرد لآ ع راضعل تس

 ظ نايا [رارشؤ يضق بادي لاتقل ديآانتمو رشا ذا زيص

 هدو تتاجر تدان سدجتابَت ادد 1 عمت

 سجنا اسس رت سمح ا ماس وراس ليعّتسسم ع زاىتامريجب

 00 م هروس نيززا/لملا لاق ه اب يلارخكلا انيَح و لسع



 ةدامفا خررد ببسب هزمب ترطفنإ لم تما نورعم ى ام ساغ ثنوددصاو غيصأ ٠

 تت هرمآه اكشأ خييصر» تمجليإ هر ارجياب قو بسيدي نك امكن ظ

 تعيس ا ذك اي داق بجرم اء تسا لما مسارغيبص بن عا عدلا
 ااقتددوب ئراوجلا برا 0 ىءدرشاتف اسدتنليم هزم ا, ماللاب ]

 بابررصمُئ دال ابي اضن 5 لص ترض ركن اني مالت كيا ل ظ ْ

 ابو تشك كاسي هلا سرزم سل 3 ٌىماَحقلا تس!لعافت ]

 ديسك لصارر لتس ىت ف يبصابس اهي (لصبح هدانا لام هدو | ]
 و 7

 3 ترش ني انج بزل: ددكل ابتلع نوير ثيضت نكت د

 زاكي برع هدعاقب عم زان عاضم نورعم ىط ارظاعرلذم 1-0 دز هل أ ذيص ب

 نول سلط اك 221 نزع لا مارت نعي ا اركي يعضتث تود

 ظ رضاع نأيب بح ب رق ضب افي لدا مالت سل

 ْ رندر/ن زم نقل لتعباب لوا. فنه روك هدجاق بصدور صاد |

 2 نايوؤ

 ضل م ع ل يجو ىو ايبردورش نود اتفيب أذمل هرئامت ل ضو ى. هزيبتجام
 هميروو ('(

 عدلي و و م ريو هلع

 0 :زن لاقدر موك شوا
 3 :_ تعشتملاراوجأاهلد أر نول ؛لوا

 هول د
 : تداخل ص ارد هلع لدا نك

 رم مروسرأظ نأ هر ٌّ ثلا م وكول

 اهنَرََباَعْدقةم هلك ءمسعلا أه
 اول يرد ولكل + سمتلاو هروس مدرإب

 ظ : |لتو رايد كلت اماطخمنَحم -

 ْ 1 4 + مدد نوار مع معلق |او هر 0

 ّْ 0 كتل ل 4-2 و

 تاو ٌةرلَّصلا نمو لالا لهاا

 | يالاغكلا ُهَلْوُسَدَو مدد َيْسِِكاَم ةؤككلا|
 : + ملامص ولد ب ازح ا دروس تدني نمد دراي

 3 انننرك ن |لثكو تساكداضبر» هك

 نكيؤيب ىف رك حم سب عج اذا راي
 ا ريا تبغا و 0

 : هنعمل

 " 7 بس تار ص ى شرق ددامب براقع لام ُقاَئبَ تاغ لسد هيراهذا

 و نما / 1 نبع /(هرعاق بص عير ت تسا نكس نيدعاورد تسأو 97 0

 : تمد ترصد قولوا ينتهي فلاب ع تقوبال د ل



 ْ : مغيصلا
 ربحا فلاذا.كتس ٌيبرط دب لياد ارعاطبضو < اقرب لمت دالصا بارك متن ورز ١ تسا لس“ ىداتفجورص هدزادد لاسر ليا ماتا[ حيراي 2

 ْ باسر اهاردبر نامل“ تس عب أو ئلامت ترب رجل نابغو تأ خظضر النا اهزاو تارسك رفعس داصا نت ىلفح كسايزاو تساداعأ رع طخ او

 نمل ار ف اص نينضوم ر_ اعد لاو اذا هلع /0. مة دتناسزن ولاه ت تآمدتا تارشع الا سم ايرينا قوفام رنا هروئراصتقا بن ارمرامص سمر

 . بيبؤارو تس لوبقو تباهاإب نقيل با لع

 ْ لا اروو وفم اكو رنببديم هرسلار نيع رتوش و تنزل الفرو ا

 ماين لسد ليا طرح تش تشو غي ليا هدعاق نا ميعتة اب ني خدني م
 / اب صرصق ب تساىتنلو ىرسبم خان ]هش دعاوقءىوتك والات لم شفِبرِس انزب ىطاب تقفشورطاخ سانت نطو لريسردعب

 يلآلاداد تسلافدانانرم بتلزك تير فربرتشن فاد تانفأ سر
 و . ماصاب نيل نون كل ىلا تمر ماع

 رد تصا ف ورعم لضفو له ساسا ماربنا

 داب ناي زامجو ذامج فلاح داب ايروزؤس سانا

 !ر زاهجرفسنارصاقو تخارنا فلل ضم

 رواذيريجن أرق غيري افردو تسريب نآرت م عن رص هز يمت ز|تازلابروصقفم عفان

 اربع ءوروارب اخو ع ارينا تسراوشو يضتبتكتعجامه سآزكاردا لرش
 50 سو سر”

 1 بيبو دن انك كْيضلاْلِعمب هالك رو لاسر ايلا مانغا ببسبو تمج
 بانجتخاس ىلا تمحر قرفتسم و از كيب

 بر رطبحاص بيز واظفاع يتقي ءاف سايب نيلي نياق رعت | دعم انضم
 0 9 هل كفن : هز او رييدرل لاصو ايد #

 مو ريارف لوبق ات راد فرش مدرك مييغف اعرب زج نع او ب تل بباول| |. :هريسنم ءادش متعود زف مق
 ناس آربهدوهف تيانعم اتت يفاع هددوآبيويند هراكمزاراكزور هابتو ايسر مانراكرنك عيرملا هَ اةمماحح |[

 500 هو هلع .ا س د2 د ْ
 ايانينصتش عاب بحاص جرو ظذام قيس سيئكورئارتووخ بيرجع داتسآو ديف 500

 56 ارا ةعيِضلا لعامل بَنِي
 مخاكدراو اكويدو فيد تادارمافد مرا ضف لاول فرمووجورمج ار باتل 2 أمل مك لَشاَ
 ظ يس ب هِييِنَحللَعُم سلا زلرّقلاو عميل للا تروي سحلا نئاَوعَ الأ عام باهل تلي بابا لعبا يا يواَصم ميسو مي ىف مةريلكنأ

 |[سصسعم» يأ 3-5 بياض هين كقابزقتو يتحتم ب نرعر هنا
 ١

 ورق لثامالاورجارال زك ل ضاوفلاو لئاضفلا
 نخب لوم زلوم ريس نيفقرملا ةربز يعقل
 هلع احلا تمي رثدا هنت محا تب انعم
 ل ذيل تاض ويف دروع يمت :لعاشلا تسمن
 + تناب عابطنا نور (ُياركث امن بتكوق ماننباب ىروبنا/ب حاص كيت يس ىرلوم نوم

 ىبالشإما1لاقدكحاخ بتنك تجد


