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 زمااان تيد كو فلس ينادي تضارب تيري نت زرقا يءارتقا ماب خرم انيو .ارثرب نإ قش ناكل
 ىرسي تح قدسلا بنك ترد ف شيل السما لع تشل تدب مر فلام ل دلك زجاجي للاب
 0100 ءرضنلا لل زوكم فيلد ذا ريبوت قتل سكر ننس ىلع ًاربيو مقلم
 ديس امف اذن رود يطسرتلا لل وعلا لعل زغاام لوا ىلا هتلر هتك كفن يؤ يلا نإ .ارقل اءادقاو ىلاملا كتل والا كرت نسم لي والو عن الا
 ملك اموال نت تاز ضراركل اوالا ةزند يبت قيجتانو ءانبلاو ب ارغالا تصمم الكلاو تدك لاوحا نكت يحبس خبل ناكل مراسيل

 شلا لاو ةفزيمزاز ملك كب اناثد نك اال وشم اير. الف روم الكلور راحل توتر لصلاة روم يذلا ضر نأ
 .مدقخبيسلم اقوم وز طقم مفر هلا قع فاق يمينك |: هفرقو تنك مرد او ماركا زج اهمال ماكل | لع تاكل مدت ةامناو تلا كلذ فرم وقرب
 دلل وكون داوم يي تو عرى ازنكااب حيطتلا حضتإلا نق اوبل اًهضو مدقف فاو ملا لع عبط
 عامل 595 75 خل ف لم لطي نتنيووسا اننا نادرب رك اغالّتد ٍيدرفلا ود ةنيرتلا ةرمولل امل أو سنجل الا نكي ن نا ناك ل هل

 كو ةزهغول ديال نجما مار ندب قاف (نمالف زا نراكل ا دم ما سنى ةراشالل سينا مال[ نرطعو ردي فما نيكل وجدو نيم ا عرونلا ةزدعو تداذ |

 راجتملا ني انو ادم ناكل نواتج راطصإ راكيت كش لكو ركام | نإ تضر قالا نرسل عض زري ريما اروح او صراخ امهجشل ماظل نري نا ١
 /اللازلؤكين ا نيكد ماقملارابتطاب باننا دنع وخلا لكلا نيت تصف وره ا ءل امج جرت الو ىتيزلا علل مالل !نوكينا نكد نئارقلاب بطاخم او
 ف دابسم ناعما سنبل ملاين كم مانو ظف دك اد ادارفا نيؤرف ل عيلر تى زي رفلاوأديعونلا رسول امنا نال قازتس ال
 000 ا نولا

 لدي را را تاع عب انج عرولا اني نيمدانلا نمزج يلو رينو ور: شراك اوم عملكم ا نا لعا لعل
 لا رالي يك وريخبصتبو يطل رقي نإ ب جول عج الف بيطار ومالا لات ل يقل غيي كلت طيف فمل ماك نإ رجل ءاملاد
 رع دو ميلك ويؤيصتلوقلاو ركن ضرر نت تانضملا فاذق للود تلاد 5 خبري لكن ول حر شكر ع اول | سيما عر وقول د هرعاد
 ١+ فالى دنالا قرف دس رو لمتستر راك لري ش رم يأ خس نمي خصتتلا ومتعة ب لب هداريلا بسذ ندع رون شلع ويب
 1| تاجات شل ل/ نينم وللا يما ءربع كريب ق اويتش اوريو سفن يل اميري ان ةزرجب ابد هلا نم مالك او نلحق تيس نا لبق
 'ئ ظ هوز ىف بنل تسول ةزرطاف كل تزلج ينقل م ناسا ندد 9 اةمااعجما جا هيام مقيااوينا

 طزؤنلا ثري ؤنخملا تهالجلاو نب ارعالا كرك نضر قحلاو بصتنلاو ةراشالادطخلاىا علال لادرلا نكيز تح تراكلل بيرق سن ]ضف وق هلل

 وا ناك قتيتح اًيوضومدا ناكل مم شكو ا ناك يلق اسنالا رز لت, اب حازطصالا ىف د امرتتسر ىا قاونلا تظفلو ٍقرملا تاكا عل رلا خللا ىف ||

 هن نرستو نيستو لعد نبل نم من نجلا ىفآن رج لكم ذي طنفليتتنا متي زقطلا قل جت آنآ خفايف لسد نك ارم ع |:
 الابل ا يشل ب نفل نوكيا يرث ذاب يجاوزتذلل اب في ند سل ات اهللدا رت ب حرت تزد سيلو +: رفق كب برع روش شن جاوا |
 بجو ا ادرك اذ ءامبملا ني قل ملا الوز وتكلف لاثما تؤ القوم ىف لحل( سئل نحلاو كلما ظقلش اه لطم
 : 2 ير ا بف ذاامنب بجواما عل اطنما أومن انا ةظفل
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 ابقي قرا ةلولنينفن_ىدمدع لدي
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 و 0 ار تقم يسن زدميلع كا 0 فما يما 0 خيرع ل ارا راك
 0 يل موتا ادري

 بحاو لك

 رش ش ير 0 0 ا ا و

 شمر و صيخاو

 ضيع نادي رام ادن ال راق قنا للحج خللا ىف ليقو نيحتلا | خللا ىف ولا نحل حو وق مح
 هيا( نفسا لو دضقنا هذان عمنا نيت يقول ضمنا يشار لاولا نشل صحاداق للقات يشل
 قؤزت قلو ازرم| نطييفاكو عزو اهب قدعتي اذا ا ا لشن عيل ابل كارلا افنإلاو كرام ازر زفر دع هرب تدع قيم حولازخإ هرلؤو ىلا

 هوو قع دلوقب تجيز شما انابال تيتا لخير اذا
 ' مقالي اد ومالا تي لمي نيفصو اطار ىو عزتولار وا نعمت لع طفل دج ل ريالا” عرارطصالا ل دورفلا ءزللا ىف رفلا محل
 . م قرظمذنابكملا ب خرتوؤزملا'ءخبيصل لا هتاف قنفالا قالب ىنلملا مذيبصب ب ىلا ث ذل ضالا ىلع حشا
 هترعأن اعرأ لعريسقتلالق اهفدع او كاز الملا هر ومب محلا ن وكلنا ببن نبا ظفلب ىلا تك د واول نش نا هك:

 ذ نزف: نانا اويل لوقتال انوع ومار يقول يقول وذا لو لغ لغربهكسا لوقت اهنا دج لا للميت
 ا[ ةزب كماو ل كالع الق ازا حيت ليل از ميفنكىزلا م ييقتلاوو زف لكؤ كبانلا ئوزفالا | قلطلر فواولاو كارا ؛

 داانانع عدو عملا 1 نيكد اد دع ةزمإلا ترضون مالت فرذؤ اهلل سس#ل حف نو لوم نكي ذصأق الل لغم شا منتشر صبلار نع مالا هش
 النفل رعب الاديتر اوتو عيل طفلا شت ب لفنان وو ما نم لعفا هل :
 11 ابا لان العدول نتاورولا صل ارتخا امنا هلث أ

 ذربعاات ٌق مَع غر وقحلا ل رضزا كليا دو لقسلال محا زج يقم ناكمدع
 - عز نم لل صفتاوكا الا فق نرد ]ب ئسؤطغما واوا رك م ززخا نزلا هلا
 : قال ملط قرا (قارضخ/ ةرايشاراو ققنلا نير ارل السر اان لشو رن عجرطصا “تاءدقس لفك سد ازعل اًاهناز لق هلل |

 دورانها قفار يود قفل اي ونزلت اياك نيتضن تي مؤ تق اًسايقأ
 0ك

 دي رو راب رك

  (ارزبؤض شم
 عي خد تل اين بلال يو |لسرلا رمل ضرتعملا لج آو رق ارتعا كوكي نان 4م ةورلوف لداعلا هل
 و زوال نأ ةياناع يرتد يلا ل ال ثبح ةراشالادوج مالكا مظل لمألا بتم ئال لعل سائلا رابط ن ال يبس !ىل
 ريم م ليلا نم قًالوادوريل | ىلار انا ثبت حررصنل ىلا جراتيل برين او قراسالادرجكي هانعمم ينال نا رسل ال اورييبنسل اى جرا لب ةراشالا
 (هرستلابار غرم اسوار دقو نمبترث ىا نوذن لع قط اع نويت لأ ننكداذك فرح اوازكل عفل او اذكم مالا :لوقإ عزم ضهر دقو لوب

 ا يطأ لاو رك رابط اج رتقراو تو رشا لان رق تاو رطل 40 مم ل 5 تك مار
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 رسما
 لصق وكمل ىدهلاريقلاون ا اريقالا مدعو ل مام ىزعر يبي رخا نكعالاو فرحا زايت او ددرجلا تاي اهئاذيفلزيبمدح الخ نا ىلع

 تايتانلا لاك اوس ئشلا نمل زل حاملا ةرجم اقفاز ايما لوقت داره الب قيقا محلا انمط دل اب داما سبل ل بقا ىعس يرتب هلل وقم
  غراطم قرلذإب بجو الفاهنمؤ ا تايضدلاوا
 رتازل اًروصقم اكو سلات مانا د هنا ةقوصقتناكراوت صالادانسآلانمصلار جا نا ملك ازتهلمجا نإ قفل هلع

 - ماب سانت الو لَك مالكل عن

 ْ ليا ةلاو نو يرتد ضان لعفلا حم مكالاد ن ا ناطتاو ناحا ماقا حولا قت قس انشلا بكرت ا هك
 داغر نمل اميل فاشن افا ني جم هلام ن نت 51

 را واو فما نو لون اذو صه تب ا( شؤم هه الاولي اللا ن) امسي قلاطسل او اهل مغص ءْئاَشلا نال هعبيك#

 ولد الضرر لب أ اهنكلربد ميل نزلا ل فطلاو رمت 'لرتر جو نم
 9 بس اضن ابيل زينل: ل اكن نلوم تك ازلا ا ذدن هنزمالغ كلرق كال هرب مالكا ل مشي نيت ضلي امن همرع

 ْ يس +3 ٠ ربجاغنيااالبطاخ لا ةدانالرخآلا ىلا نبنجارعا
 امو صر شام

 را / ىلع و لش لآهف|رررشتف رن 2 دم لاو تل( اموري دروكل ادق | ءاهس ار روشم 14 !فلرمث ل اوس هل

 تيدزن لدا حشو جب سم وفا ار أوو ارا اريلخا نفل فلنا نزول نوح نقم ْ
 ظ ايزو لمد لد وش ىف انزملارقا ناز لاني نقف تضارب عزاضم عقل فيلرل نن الاوزان اند: فيد ل لا ضل مدنا

 : - قازرابع هرضأ 1 ا تسدوتوم ناز كي تاور ل باوتدنا

 ع كلاش مارق ضول الد يضريقولا ئشلا تصاخ ليو يضر وق ط قف ةعاو يقول ذا لع لرقم ركود دم ايناس هاون رق دلع
 سل وتنرإل ور طم ع اخلاو سلكت درطمولا ناضل اةدا نب قفا لل عطلاب بتال تشريع ا ناتنالب ةوقلاب بتاكل وز ذالا
 ىر نم إال

. 

 راهتبالإرزعتل لضلاا و قزم هل ترديزو عدو مالا فلربتلا ةاراةرنعن ان يوستب امم اركز نحل ىل ار ا هلع

سألا زلم نو اهني قرفلل/للآ حريز طاف تجرتفم زرع سو [دربطارنكو لبكىا يليها شو نك 0 )
 +ال/ماهتش

 ظ قيقا كلا فل لالا ورجلا انكم ا صتخو مورا فزنا دكار اهل ق هك

ل | لوني بام ىمسف و توا ىا نور رصمل ضر ىف سورَتلا هش
 نيل لور ماقاوض يمض و م دل ١ اراعش|اهنونتل نونل | نبع ش

فرشيئم | يفاو فزنا | نت قولا ةعوضو يو يزال ةرركأ لعلة ياوسو ظ
 مفرط ا نإ ةقرافل وسو وريطتل |اتلاو ديزل امركم ادتضامن دو 

 : ماسالا ا تف بيا لاقل الا ةسؤيلافاما فدل قلاب تاو رس افي ]

 بجاع بالو وولاء نسيالدردبسمالو وريف فول شدد ريا نيل ة منسي عفا قويا زيا رسب مالا حتت ناز ىس
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 مة اق مت ا ار ا و شطب
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 تصل

 ملي دلك ل يانور وجو ياتو أل
  <9بس ١١

 اكلنا تالت زطزعا كريد امك لصولَجَق
 هول هدم

 ُ لة لاساملع تلويدزخا كلتخاام يسب
 ١ ١ مقر وول 5

  0قاس ل ' زبر 1

 ا
 عر ب 5 7

 00 يعاب 1 يذل كلا لك داب لل ل بلل بيلا ٠ يخت تجي جي

 أَ

 ! عفوك 39 43- هس و ءءء 4 ى يالا يكمل 5
 ديدات : هئّدلان رج تت و ٌبِصْنِو عثردعاولاو

 م ةمازع ىا ا" ئانبلا ال يلارعالا تايروما يفلت اهذ

 ديت ريقلا
 اصل تسال كدا لع ينال هرعشوخءاشنالا نيسحت حتراصملاو تايبالاخاوا نحدد نزلا سمألاد تارلسم

 رب ل عقلا | ىف طا بس نب وتلا انرو

 بتاع نبا لعفلا عزي رتيلوقو فول عفيف ف لوقو كرات حملها ق دل
 ل11 تاضالو نوزع ادتيرريتفا مالا نريتددلر جرار دان رم شنتس مدس وا نحل ويشوببو بك ام بند ابو نم تفرض ايام جلل

 بتراب لا ةروس لحن لضالا لست الان اف براضلا وخل وصمما | يؤول فيلرعتلا مان ىأ هلع

 اليا لعشلا ىل جي لب معاذ اب كادصتخترط ارناف لب لادا ارفع
 عازب فر او

 ااا لب صمد او عن مزال |ىلون مرعي دا يوتا قاعم مرلتساالمج ارا نرِرفتب ب نا ضم دولى دذاضالادرلوق لس
 . يك اردضو ن الغ مزلرلا انس جرين اًدنم اينو ن نال حزتو لحفل( نزل كالا ضم الا انس دن أواواسم الاد لوث هلس

 رمل لامار اهلل ليسا ف برم او ّيرردتلل قزرمإل اذرملل اذا جب نكل را برع ةقلرامجنالادمو بيارعالا نم ذوتاءبيرحم ا برعم وق هل
 ايف اضالاو باو عقم او تل عار ا ىو باول

 بست رض لشن قتيل ىلا داب تبا حادسالا/ي رمي بلا ينضب لم لكل م سنن اك ملال هك
 _ جام ضل ا "لمت | لسشو رومتتم اونو ممل اربخإم الاو ىض املا ل عفلاو فرن ومو لالا ب

 نتا مالاوا بدا يزيوتلاملا الث ك الضب الا بنزحملا قتيلا تن مول مئات فاو حب” ل ماض لش ناوناز لو دج

 داوم زم ونحب حم ليز نشيل ناك لبي ورجسك نيكل و حبا لعل ضداذا مالا
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 : ىملاَومقَي م سم ل انك ”ةلوحفملا هلع ثصنلاو

 : 0 هز نيس لل د 2 1 هي ايظا ممالك كلر 0 مرتمالع ب [ئرجوا ناكل

 : ىهع : 1
 مدا فردتملا 0 0 ترهيم هما برعال قاتل

 لت نوف نتخأو ةرثكف ل هريرهل ف اشم ا نارا قلط لو خفنزا نو زئروصمب فصووا رلعاف ىلا فلتين نك يسم ىلا"

 " قناهن ا اهنافداتنا نع ة زج فالك ياابن زد رباع داو نيا شلاو تلا ثول ظفر 1

 5 نو

 0 انزع ا”ملاسلا حبا 930 تل تيرس تال لص مي ديزم ا اول يفت ءافلا

 م يسع
 ” ماش عد كف 0 10

 02 مضل ولالا توما عمَجا ارجو مسكلاوايصن ةختفلاق عفر
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 0 ”بضنلاف ءاهل الا 40 25
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 (ريشل ام ريصل 0

 حل[ نأ الن اهثب يريفلل امي ايلأ ناد ”قلاطم امينا امد أ مطلاو لان ليش لوشماو لاقت نردد ترحل اودلع فنا لاواما وع

 ا وشامل ئصتلاو لعل جوسنما لص مع ران ملا نكي تنؤملا ولايه ابعيشين ل انو تاقحامب
 ياعالم لوعغم ا

 هاا يحل مرو زازفلا رز مووصقملا ءانبلا سوا حس

 عروب قلطل از ايسارا سي ارومجشآوريملل ماللاو فلالا خود
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 ان وصرت

 دبا الزلق رد زد اهطالاو تيلوعطملاو نع اقل اوردو بارعاللِى ضم ينعملالصييسربسب شيكا اع يا عل
 اغا ديزل ف اضالارب ل صيتاثريز ترم  ءايلاكويز :يل حقب لضم اف اريز ترض ىف تيرضل

 0 1 01ببب93

 حر طلاب رصنملا_ل1خءاو فصلا فم انف ىلع اودايتناب تسجتلجباو بصنلاد نرلا ندعاو لكس بف عيد ايسالا

 نيسان يئءارما فننل !ارأو معمل سك خب داراو الو ع ريزشتت لاي وزطمل ايداناورجا ىف ةسكلاو بصنلا ىف ٍيفلاو

 *ياغا اغار لففلل زل ازا مول ف رزق [ديظنم لول نإ نما وسللاو ءءييشلاو يقل رد]ماو ءانبلا

 لواكبزرم !لايلاةةددؤ رجب اداراجما هيف للاعلاو نفر ماىأ لاول لضرب اصناف عرفت حلب نافل هلو قكل وعملا ى ./رسم [نررلرت هلس

 عورتا رلخب هذا نذير امرك اق تمهل كدا وزن عمامب ماطكلا قت يطلب نإ لن ينحملا نو ناز تب ىخب مقل, لق قابلاو

 داتا لج اوزع ولاد اديزدادلا ل ناوخ ضايق وزوج يفلت اطال قطعا بإب مو لامعا و صن قفل او لوقا ذلد
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 اعز الف تالق ابل اك زغب قنزدبالا لعزل ششززلج اهناو تاس تررمو تاس سبب ارو تاهلسمؤتءاموغهش

 + ذي اقازون حاضر نع عير رتنؤطم سرس اشم يلا عر ىف لم حلا ةلاعرذ #للا لع“ (يصفنللا

 ) كا لابنك ف صتملا رخل رسما نبا نع ذرججا لعب
 ظ امثل كداب بارعا كافر امج جرت هاك4ا شنؤملا عتب نكز زر عا ىرع
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 رب ةكافل..” حسب 0 0 آر بار ووطحم عما رس 27 مات ف 4 : ا ه5 ]بش وردا رم 2” هياضلاب فرصتلابغأ واسم / م

 اذاص رك شادي نيلالوقإواب ردلعتلا عاب ريغ ”فارعم نإ
 7 ا يا ا "دووم جلع

 5 اع 16

 ] 0 1 ووو ملاسل ل موالاة فلاب قأكتاو نانا غم تم ىلا
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 310000 03:55:55 3 تا ا ا اكوا اف تا او تاااكرتط تال تاتا رت شجر

 8| ةروصل 70 اطرل  ح عرزكو تيكر دوو ط لش جام زويا يك !تلاادملل
 8|” كاسرقض طولرالا هركد لون كوخ واو لول لاوف فورم اب بعت نابل رش للاب بزلا ناب نع ايام مهل. ةياذ

 ١ ظ دارنا رمعلا نوكشو داونز فب لتكن زو للك نموومووت اوولا الص |و ناونبتو ناومو ناوتاد ناو امّيس لعل دو أول

 ] .. ممم ايظا فال يقلا ل اهذالاديشلا تافصلاو ةرودلاكةركذ نبيتسيلىزلاهركتسملا ئشلا نيلا هل
 : لبس فو لا تنزف باوثاد ب 75 اوفا حجت يلع لد نيعلا نوكسو ءاهنلا بعل لمت ن زو للص رف لص او :ٍ ءمالوداولاب فدا اذب هع

 ظ : - تانا»لوف ليت يضا اذاو و ليأعاميداولا تدب فانا نس اذان زودشلا

 16 نال ناب ؟ءالف كنا ندورمافلا ل لوذ فاضا ناو نيهلاوم ال فب لف نو لغو دود ل صاو نيواولاب نورقثفيرفل هش

 ٍ 2 - ةياغاام قرع اظل | س انجاز

 : 2 امنوا | ثحنت با عالال مثل وعقم رز تاوخاو لولا نسلام دنا لكس سنن ب متل
 1 - تباعا ىونعملا لامن لعضدقتتيال لاح اذالاد رجالا ينقل لوح

 0-1 اال شمل لأيام ةرتو يضلو فلالا.:حقدد نفد اب ت علا ناب عرش ةنالشا ثوم اب بريا نايب نم عز ا هك

 | ١ اغا سالازلكب ترو نينا الكت نارك دلجرل الك داتوغعاصحلا لع ج لحن ارينا قضم ناكأذا امنت ريضد از مئلاع هم

 | سلو تافو» ايوأ ف لاوذإب لاذع الملقن قب لذا شل خشن يف لوو عيل دال يدوب عش زب ىف نينار ناري وما لمباد عيل

 | - لع قوت رلوما»ب ناتي نان ناتنما د كل وع هايف تسد ف
 1 هنورضولاو نيننالاق رفع الد نفووأد ب نع مدير تينت للاسم جب نال اهتارخام نيرشكوولا توا اناذآرل لو لش

 ا بكن اكول ذاايتاوخا اكد نوربخحلاداوإر شكر لذا اهتارغلو ن وشك ار هوفما لدا تايولذا بسداد مالسلا «حضو عروضومولا كإ) لك يل هتارغا |

 1 تاب اظل اكن او تلقو يلع تك ءاينان روكو نولقو نويبع اهاوونبلت حا ! لقا نال نو اورشك انيلكد يزن ةشكلكعبت رضع لث ليقن ١

 : -. .. اي دلال را زلات امضي اف انغو ز او نم 700 جس
 و نعيزني لص |رازف زك رز دوكو هزي و ئشماب ناتطاممناف نلكازكو حمل

 0 ريال يا يي مانا بيدي ورم ع در عم ايزد دقة دعأ
 : اان ةرعاولاوماولا ىف اكءاييشسالا حرت يلع اس لعاب ثنا
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 لتس اقلطم يقالغد اتضح ز َواميف يدع ءابلاو واول ائاوخإ و 1
 2 ا ب ير رمررولل "م ١١ اود 7 ا 0

 2 ناسك ص درو 359 قع

 ا ت1 طفلا دّند واسم دو ٌرجواعف رض اقل
 ١ لائزنّسال < 0 بولاارع اعاكا 7 بعل والا 8! 24 را 3 يل زا 3
 1 لدعم ىهءاتؤاقمرموقباونمأل دجاووا يس دانووبا ْ 5 و 3
 ُ 5 أل
 ٍ قتال نونلاو . بيروت دج دعو 1 قعد تينا فصو3 :
 0 ٠ نزلا ظفار ال تطعن( مانا 1

 م ظ ا. - را هاتعا لك قتلا ريقتو دايببراهقتخالل ور تاقف ليل ار ىتضملالثىيرقتلا بارا من٠ رقاق هل ا
 ىالف قد فل ألا لع كرار زمتل تع تازالار عت اهناو اكتمل اي لأن نضم ةكلاب بردت ل والف لبو روتعتسرسا لاسمح ل مذ 01000 1و 2

 و بيكلاب بارعالاراببايلف بارما لبقور فشل اذا لضعف لوو لع تقيل انسنف انطألا نال ايلا :ةقف او بنااات لبق رالا قمتم يلا لام نال
 تيسنلاو خضرلالام ىف نيتفلتك نينو ة«اياطإا هب مدل اقف ليلي تبعا ذا نيت ببتد هت انيا لجو لاننا لوثر

 ظ ب غرالعلاوتالا خصب نت كرجل هاني تان حدو دز لاف نيا

 ناوي 25 فوزحر رسم ءؤصوا ندزم اد تمرد | لش تكن لرق لمن طع هنا لطارو صنم اهيؤرم ناوين لا لمتجىهسسو د رل وق هلع
 هز اغلا نضام ىيلسمو فكم :ر ولا ل وعو ضاق لجض طعدنا لع اورج
 ا لاءام نونا وداد( اسما فؤللا وكف لالاو ل قدئنّسالا ىف لاوالا سجن ناروفلاو اكلاوبو_نضتلا ةارارارك دلو علال نك
 هرج: ضل 0قةنوناابا اظذدؤ اولا قي مل املثرءايلاب حفرها لام ىف ترب امقوواولار يف را الع نال اًهفر يف باالا ل فشتسا ااماو رفتلا ١

 قي ربا نما ل ياس” ترم لس تدئارو ئملس ىف دايو ماى الادب يق ابى هايل اهتم الغ نال ل وظن عاالال,ايعت
 ًَض فنان لا ةفولاو فصولا ن اذ ريجججاد تيلرتلاوريتفضل دوج وي عشار اتزبب او طيسلا نوم لش
 . مدمن مال |نافرخلا ف نونلا مف لالا ةداب2 ى ا1نروئلاو لوقو قل "انك نزلا اود ىراؤلا تيتزغ زترعلا فو يشل تنزيل نضرشلل ضو صح

 بانا ونص ل سبت ن م ةريلزف ىونجم نإ لع اذ فئلألا نا اك فضل ل لعاؤ نونللور متو تبشدل لعاف ءذال نونلا ثلا ةدئانو ةدايزل امييفبذ
 ور عسريفولا ل تاك ةدارزلا فصو عب رشات ا صم ار نعزي أنا علك ةلالدريفو فلالا ةداتن لكك ديم «نااونل اب رمان كس الكل هوما

 مقتل رق نا تصوي عننا ضرايتما سا بيرق وقاد القد وكلا ئراينالإ حب قسرتخاازلو جر صنبلا لاق اك ريش اننا فنال اعتني اشد أ
 :نلك عت ملا ل اومدر - نيتي اردو سقت يزول هدغ عرتتلارومالا ندع او لكن او ايلا كايحر عي نابي ءرقتلا لوم هنا ملرثلا اح |:
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 ني مف عب اصورو اسمو ءارجصو اصول مشي (ًيطولو ى اناس وقو باوصلا ىلا تبسنى | ببيوصت رطل اف اينمن نم تحمتا و
 برس ىفدا بح اعارظة طر زعت تو لأ رتل وضوتل | ةفوضومو د يزنج تر دنعم ان حال تايباور لعن م »ل نظارات

 بصنلا هلا لال أو قرا ل اى يلق لن قلنا لاول قى قلطض نقال غ نك امد نزلها قدظا ا قزلطازان حبي تسر صم سالو 3 1
 ريو قرمنملا بلانت رول هلل ١١ش اعل تزهو اي ايضا ك أر وش ا ءايوغس هويقل | نود ايلا لع: كلا ريمطلا لاّوشتسال |

 | كالو لافضل نونا فص خراب هس وير نيتك فتق يقع ؤرع ف مدا فويل يعور تم لقا فن ليف ناكك نصل |
 1 ااا اا اولا ا ةرقوا وكوا سلا

 11 ا ا ا اا ا ا ا
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 كفل ف قت لوقلا لقد را ندم .تلادابق
 3 ريكا سو 0 ) 1

 2 2ك 5
 ««ؤرمو ناتسان نونو تلا هلال 1110 11 ل ا رافت

 لم نشانتلاوأ و زل ذة دعد نومالو كل ني
 ناو 7 هت منو نونعوضالل6  «ترغا

 ثدين انف شين مد از قس ولظ ىف ثين ًناراتنا ىلا ءابتشملالا ءنظنل ات اهتم ا ثين انا ند نيل م اركذ انا هل
 َقيَقعلا تباَغارب وطلاق مَلا] تصل حفلا

 هع بف و لع اذلا لا دراتتفا بج يصزيعؤ ل لحفل نر نعت يعرفلا يل لحفل نيش نال ني لاو سكاف ر صن ريق لضريار اذن او هل
 برسوم اعرف فيولا ,دبكل هذيلا عرف ل زعلان ا فرعا للص) عرف ةةلع ل كف متلي نزل فر متم ريغ او درازيضم ان رمق اورتشل | ترج زك

 نلز دو شي انا لا عرف نونلاو فلالاوةفالا نفاسيكرتلاو اد ةينزلا عزف ردنا مك متلو ةركلا ع ةفزلاو اوزكرشلا عزز ث يناتلاو

مملا ةيمزاع 2 يلا الايات افلا قرا 'ارجاوبد مكالاب ضنا ب ءاوعاز ا نب مشل ارتكاف كالا كلو عرف مسالا ىف لحفل
 لو ر

 ةئاغاان نيوتتلا

 افوو ا اداب لارا شلا ذل وريغور شلاح ىا لطم فر مطيالاب فرص نا شضشنزا لاق هل

 1 يدا نمت |ةيد ةرورظلا مدعل ةزوصقملا نيل اديها, قرغشس الذ. رفزاوت ى الشال ةزوزطلل اءاو :نسلا قدها نوهت يل

 دى نمط فاشمل اكواب ونيل كل !فاضملاك رو نال

 تيبس +ايلايل رص ما ا اهتاول كَم ءام مزج سيم هنو فك اوال أدت انت اعروارمشلا رو ئزورفلى ا -ةرورفلل ة ل

 تان فما وك ناب نسا طع انا ادمن اذم ئرغشلا قنؤرضللو نرصشم قة يرصتلاب ل ادمس ن اذ نا ير نمةيزط و ل وقسم

 -- هكا ميت يوتفونا د ارو مهنا لوف شاهد قاسيه سرا نيد اوبل ةرذ ى اانل

 رق وح رك يؤلو ع اهتم للا عج 7 بن اضن ايف

 أ ينتقد بجاورعا شار طش لل نمت يقم ليلة بنس تارئاق قالو شان وش دوا سم بسنت لترا وح

 يس سهران ناكادإ ايدازملانليتو ًارذرصز وك و لقريش رك ونون (ةوع اس الس لات وق اقف قتزباع

 ١ -ةباغازتذاوجاو بالا لوارتك يورط سيب يس تلاوو ةروزضلا

 ] م عراال نشل راج فرت ل قرون ريد لكلا ل نتن وطلاق ننال ىشي ترع
 ظ ا سي كي اجمردلمو بس رمز ار يت عروزلا ندع أو لك يمس | حس
 ] 3 .اليقبتح اف صنممجال هيف اوت اوبل لاغداب فرصنملا لع فنا ريئ لسا 5
 برصاص نبا از فرصلا ءامسالا ل اد لصا آيت ار اهنالذ ةرورغلا اما ىلل

 هب دن ري دع مق 1 3 7 5
 «يكففك خك وك مكوك يك تك تا صل تك ضقت يك ضيقت يي يايا يايات

 مك رب ب 7 7 27 7-7 27 7 27727222222 2 00

5 5 000 : 0 

١ 

536 

 اذ - ع , مي
 ف

 6 0 0 7 2 2 2 7 ا 0 2032 70 2 7 2-7 7 2 7:77:27: 7:7:

 ا الا اا ري مت وت تل

 7 0 ا ا ا با جب جب جك زج جرا 7 جبل جل جعل جبل

0 



 عاج ةذو 4 5

 ةسمدا كبك ةئييزر و و 1 7

 ل ليلقي اهنا ق مقرا ولم
 اد 2 ٍ ةبضا مم العراك ' ل لع نمد دعم ءفوصوموا ىلا يل || نوظلاوو لع تم“ 0
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 7 ا 2 7 7 2 2 2

 دلو حلا و ع اا جو نع ل

 أيش 0 هاو تلك تلك قيقَحي ةييضالا :نغبنط ل تجورخ
 1 ف هع
 رضا َلَصالاَ 51 فلا وق ءانق ناكر :
 بي عضولا كا "نيد نم زا ءرطو لدغ 5

 منش اننا ىقلا نضر غاو لك اق امناذ نبيل اما نجث وزو ىلا ىند نادج نبق رجلا تنم فييصول نيتللا ماتم حجب ماقام ا تل
 0 قدح ةئلولزا»ف فعلا نتن دف نائيشم :داكراصف نات انك امجتو زل لعجت لاعب كن كنب اموزل مسالا ارجهوزلل نيتلحلا

 اهلا لعن اقرسيد كلا هزين ال يثتا لودحن الا ناركى لوب د صمت رنا فيما د ةخض كلدمل ناوانم لرحا اف كر تدلع

 رك ك0 ةيفنص كمال وفمانن لق ةذاشو اتاي اهحامتب تقل صتلا تارؤتلاو

 لوقو ولوما امام انتي قزتشم لاه تاتا عرياالغص ب راسك كغ
 موقناد اى ثنلش م وقنا هند كالو قل اج كل لت كانا [مزثن علا قيقح طوو قتل دع ديف تلو ثلث لزت هل
 هم قوطحم ى وطوما ال فر دعاوبسو قر شكل او ننام نتسمل ادرصلا ايسا ناز لصال او شال اق ديل ركل

 7 7 27 7 ا م جر جب 7 جب جر در جي 7و 77 ا 7 7 7 7

 2-2727 ا ل سس سس سس سس يس ع سل لري: 252 ير رار ا ع

 ِ ا تاج ف جا ا

80 ١: 

 7 ا

 |1١ ١ ” ندتسيال وأب ابل سايقو لطفلها زيان تاو ليرخال إيف لسلق فسد ققخ ل روينا لق هل
 | | مدسلادا ىو ءلتلاهزيدعا نال ورمابنا م تفامتمدع ار عيل لانمبنو موقلارخأو ان د وامنألا يد فاض الاب ا ندا مال جو شلال
 7 - زيا رش مال نبلاوا وتلا بج ذاضالا

 1 امسانناكن اوراكل خف ع ركنات |/ٌء فص تناك ارناعجو ءاونج خيال ت أو احجت ناعم ذا عن كلور عس نان مرر
 م - هرعان ل درر »ع ف تاقاركك كر او صلت اوزان لع يبتسم لد لير شاف ٠ةنلا |ييقح ن 1 دن اى[ رزارره | نتخرهست [تلنت لعق ل ف / : 2 ْ 0 ْ 0 1

 1 را" نصل فنك الا نوكريظب يلع ريب لب رام قمتم هانعضد اقتحم اجور ا ردد صم ا لعب صن علل

 ا ىرتاولغف عرعر و نيسلعلا نوري نولكإ) فلما كو نلمس اهعارلاعتسالا ف ربعول نال ذر عنب ةرورطل لرهلا شردت هع

 1 - ئاَاطرلقلاماعن كل رع“ داك هريظرذعتو داكمال لعل يقر رقف ةيمهحلا بوتس
 2 ب االدارلا تاوذم ين مشن ملا نايعالل عل ارذ لضو الك اهي ارب داراو تطاق ن م كدرعم لا رع

 ب يار اللص شاعل ال شاملا نإإ صال ريغ صولا لع ةضراعيلا د يسالا لعق ْصولامَتالُف لكن اكاذاد عسا نوم طش باج هد

 دا رك من رك رو قا رت اج 105 ا رت نق ١ رشا رك لك تك قلك قل قلب ١ تذ 2 دا تا تا را ق4 ماك لك 46 ل 5١ 35 قت قبك لك قبرك قب 5 قب 275 5: 35 نك 305 قت تك نق نك تق تك تك فل نا 6 تك قب
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 ىو 0 0 ا ا مروا جا و جيو جرا ا جيا جيا جيوب جرب ب جل

 ىحم © لس اطل هايا لعلام 9

 3 0-20 ا

 تا راودوسإ حسيإو عبر| وسن, ت ررم مرا فرص كل نلذ ةيلغلا ّ | م وك 0416 كم يحلل م“ 1و ١ -_ رع 3 .
 وأنتي يي 2 نجل 5: 0000 لدار ع

 ٠ تع 2# سوك ص | هم ىض كوو ي 0-7

 ثيباتلارءاطر لا ورقصلل لَدَجاو ديب تناعنم ٌفِحضدو نقلل
 اء ايسا ١ ك0 :

 0 و تدل هيي 0 0 تل هع

 اتنانإ ىلع ةدايزلا عريات مان طوشو كرنك ونعللونيلحلا ظرف اتلاب
 6 8 ل يي ا ااا خلا

 «رئال لسانقليل حرا ىل داًنسايق د قحالي داتا الار ورد ا بيسشبا حر فشل زب عم ويك انن لو يقب علدر افرض نون ازكي ..ليقشا هلس
 ظ -قرقحت ارب اغااب ثنا يفر انلاف لجيو لمين الب نزل الذل ءاتنا هيف

 اهفاقلا ميج انتسارثلكض ايدبل اود وسلا ديفا, حس قدا كك عازل يف زل عت نك داوسيفاب لكم قيل ما لعصر ىف اكو وس لاذ هللس
 عراملاثريصالاريبغيصولل ف رصل ان رمز !ليرييمتز لغرض تازفريب د حلا نشييقدلز تس شكو اومنلا ا تيرا ريذ الكر بدا فلو ضان دادس
 لم قوش ىولوم المل عفللا نرزوو تيصالا فصلا هنن فصلا نم

 نازي نمليشاو ةرقلا عب رجلا نمل عاد ثببخما بحب ةوعطل | سيفا ق تزاشما نول بوث ىلا هب ضيصولا متو تل ف دضو ؛لوق هل

 - لايك ظ قيقا اغراب شقلو عم
 ديرو نييبسلا ماتم ما !نلورما, هك اًعيضو فلالا مول طور البر شأنا تحتفل الايوبساهف ءانناوافيلالاب ير طلع ث ين نانا لع ع

 للان إ ضش نك اللا نأ لرب ءاننال بءاسل بدائي س يت نب و تخارؤترإب فقول يف سلقتنتاملبق اموتشسك الاخ قدي ازوان شاملا ءاسب

 ةرج ايقيّحاررمناكماوس يرلحلا لير شف ساق يقال نوبكن اجدع نير لحن ب ثين اذاو ثيل بسم انكم نود ثنؤمل
 لونا نصملاواسى لادم ارمقسانلا كك اهب اشم تيلع نور نم ونا تور نرش نرحل اذ ةمكلاذالداثالدا م ايقيقح انوطوا

 ب الالا ةررقساسن اموت لورق قزح ال اهمدرلل فلال اذا د اًملاكردّقيلا) فل او صمو سلك قدح فو | بز زود نبك يمتحن اكء اوس
ِ 7 7 

 ان: ضو اذرعلل حصون إ)إ ف ضولا شورعلضصولاو نزولا ريف حما ناد ىولل

 طرت لدول وادم مدعو لصالا فن وكن اهبدر ولدا ليف [ل مريت ةزاشنأ ارب دورجم كل ذرب فرت لاو عرفت د لذ كل

 لعاذو لف تر صوم فرت وءلع افشل ملا لو عفط حررأو لوب ض اء فم ورصعل ب رلع دقو فرصب قامت رورجن نر اجل اد لسالا ىف كوكا
 رق لرا ة وسب ت رمل حارا فرم ب يا ذب لصاو زول يرطب قر لغاز سيلا لوعغم جب او ابل فص اراد ب لوعفم وسند
 لع ندم العر وسنن تردد حلاا قلي فصل ؛ نال لات داب تحل ا اظيرنم اومن بما نيب الا ف“ داك

 حل احلا ياو لصقل ىف اقام يف صولا ل حملا اهب صني ابنا ٌيِلصا ف دصوا اهنوكم جما مدع اهسالا هزب ىف فرصلا خب معض جود تعم
 سرين يضر ئارف ١١ فرصلا مكالا ىف لسالا نا

 هارب ياحلا تاوقلل عقلا نرزوو ىونعم لا ثينن املا درجتو حب ف صنم بئر اذ ياخ اطار سا ىف ءانناب ثذن ناسا هص
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 ١ روج »دامو فسو بزَيزو هنردزوج نندد "يجحلا»اًطَسو الار
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 َنولَت نااهطرش 5 2 ايدك نيت رحملا منَ :
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 اهرشان يو دارو :اشئاتوويطامذللا
 كلو ا

 ع

 ا . رار 111 0 120 0
 2 ماو 1 رولا فر قام تي ما 2

 - لالا -- منن مثمنا نم هسريز لشن يح تاع ااكا ف
 7 2 و 4 اي 2

 ا م هك < ” .. لا 2 د فرع ميدل ىلع دايزلاو | طسقآل امرت ةمجعل ف كيلع

 ذر#لا نا شلل ارومالادجأ نك لولو نيتاملا قرر هلل يلا لقشن لصف ملا عن الد ارش الا هرزيردص | ىرنملا يف طمس ماهل
 تنؤملا نوكوماارع اه طورتش اذ ورانا رسذ نيبسبسلارع لقرون ن اهنا ميلا فما بان ىف نوكيظر جي رخعططسو ارا نكس ينو
  قفا|برعل لم قترتلا ناس نال ثلاثا ازكو لش اةراذا ىف علا فرح كك طسلا كرت ال اثاو رظف لورز|نقنارر لق

 ما دوكلؤ تف ثيثأتلا انكم وبلا عاملا فرحا تاوفل كو ثيي الريمم نعي دولا تفل يانا توفل فرصنمر رق هل
 2097020210 ا ا ا ا ا ا ل ا 7 جا جا جو جب جو جه جو بلا

 1: : _ قريقحتل ريا امرك

 ا ...ةلد ةيدقلا ان مدر فصانادن الي ماقال ضو كمر يحين نا لإن نادال بفم ختم ءلوق لتس
 | ددتن هك ياما يراد ؤرم تما نب ىذا برقذ دم قسما لالا فرحا نال نارام مخل ب ريقع قير فص ذا ءاذ برقع ن الب رت
 آل انجز نكالذ ناشملاو ماللاوؤاباو برضوا فر صنهارب مهل لشن لذ نايذبم اممو تايم ا تايم ا سن راحملا نز]كلؤو هلك
 [| رسل مبتضيككف زويل نوما اهلنا ذاد ايي ال نزلا ناز نيت هيت سكلاو نلؤتلا ردم قاذف فرقت فكن 6 نست علا نم
 | .ديفرملال لل اباقمدم فابن ةدعاوو 1 نان يفانوبنل اق ذل ارعذرم عنب كف عماد نع ااو اهم نلونتلاورسكلا دم فعاد لات: نكينع اذك
 1 يداعب ازا فراعملا لمن مقبل حفلا ب (شل نيون وقن كا ناوهتق قرصلا نر ككددنع
 ا ٠ :هةوطبا يعاد يط نري يت النيات ندر ضحبلا مج كبس يعل لعب ايش ديفدلاو يبس فر حملا لحجامناو هش
 : لمتنا بنجع اولا لب البير نا از سيو يعدل برخلا لاوتتسا لبق كو ا ترجل لا ياعسل! نوكى ا نجلا ل ةيعررق هش

 0 دوى” يدان كانى مدرلان اش ذيجلاداف نول قالوا يعلساو ويجلب اك لعن يفر اعلق ناكءاوس يرحل حالا بنزعلا ماك
 8 -ئكاا تءاق

 | تساففدان واقل يف ف ضيق ديبلحا ىلا رجلا خل نمبر ني نابي ميرال هقيقح اذ علا هن تيت روكا هك
 1 مذ اضالاو/اللا لب" نيئاعلا حضازو برغم ملك ىجيالا فل لذا ماو كل ذوي ناك ارو او ناك / نآجيرابرذآو ناييرجو مضل لقوا نوفل

 ظ و قوش ىوزوما لة ئبرحل ادراك يعم يِزرلاو قائل اوم اينلا#تاؤرضتلائارس عملا ختاما تلا ليقيف لاما
 5 علامة ملقلاو تيناناورتول لبي موك لش ياي شحم كو ودنا تح
 1 كرافلايلدتلا ليف ا درهق نسب لمحرك ناز[ دف زا نوط اليل لو تينا علال انرحلا نوكين حمل

 1 ظ دام لالا لور شل !اهئال فض بلا مالك انما نوى محا نا ب حل ىنيلاام فر عضلارمالا كلذ ىماعلاب حملا
2 



 ا ا فو رب رسب ارنب ازيك رد نرد "يديك نيتي تي ةجسيك ”ردهب جيديك ديب يدب ردي يدب / نب 1 نق نق فينش فرش ف رفيف ف ف ف يق قف قيقيفتت»“ 3

 ١ يل ا
 اى 7 + ع« ف.يوعقو 22 3غ:

 عيش راؤول يتم هدو ظن عمجلا عديم مهارات ١
 0 م 00 ا اطرك/ر ايزي نصح منا

 مانع 4 0 3 1

 رو حا

 ودق تاور رشدأو رد

 /غع اهنا سبب

 ا
 / كيرف تبن هد 7 ا 0 ا <

 ل
 خلا موس حاد لك نا جنان الحم اتؤوت ل خييصلا وزن تانولخ 6: :اضلط سو || لن شالو | تاددودج تكل داخل

 رىطر نما فصلاو

 ون م” لضرب اركك نو لع ذاذ 250 هد لع سرت اكلر ل حت تننالولابنل اني يرتسشسل ١ اهنا كينان اند امل اب د|ملاو هلع

 د عراا نيتلح ام اقم مقتل ةرورف زن

 دبيرضبم اان وجا نع ًازوقتس يوكل رابتعا مدوجتول لوقفنلا د يرعستلاب رول ا داتا
 درج: يو يتلعلا ماقال لالا اب تفزصن يطوف ذل تلا لع يطب ظن علا وحبل ريف مورهطح يل صال ل ناز هش

 :راعاارطرشلا
 كوزكالاو ليزك لل واسو حا نعال وقن عجين اكاذا ف رصيل ملا كالا الن لك ىذلا مالا نايرعت رق لادم ب ادجا هن

 طفل ما لشروف لوقلريلاراشا اءاجرعا نيبجرل م عبيت :١ يار لي لوس ىف ىران قم داك ارلا يدرب ىشمهسب لاق ف رخسريط دلع
 فرصفي الامي مالكن ميشا كلر نلالا براكين ورغم جب مسا نأ مسا حبتو ريديبدتس بم ظمدو شاول كل ب ررحلا /الك عقد يجن
 نصل ا ذل ص وال, الاضرف يا ررَمَتلاورس عج :لويزت ةلهدإ ليقرقف لول هلاراشا اءامهناقتو د فرصلا خت ةبسانر اب لكل لد انقاعطت
 لاو ع نا ضرب اًررمت ب "دا ليقطيذ نم شووي لددصلوقنمادا بالا هر .خيبصل اهزب نا برقلارعاوق نيضركد
 ؤ رجا مدا ىدلدم ١ع ىف لولا قتل علا ةرياقنل افشل ادرس ةلاورسلا نم يطق ل كريس الا ورسلا نحيل مس

 لقا نكمل ايف نومي ا افلا نو امج افلا لضدا ال انا بادج ل مج اهو مر بق رصنف ءارتيم نزار شلا حم ام نملك مآ هلع
 لما طسطنفللا ل داني يف ثياّنلا مدعو صتشا مف صنم نزإ زازق جشم نيام ةلصاو» ءارج اور ورشنلا فو مهزوم الم
 ظ : ا! يزد يشمل بيحل يل وقلو يزيل نم سومو نو زف عب ىلع

 | خرب لع 0 د ل ىرل 7 ل ص 0-0 يس
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 و لالا وهو فرعا ليدي عمجلا نعلوقنم ةتالوصتم
 8 دن 8 ا 2

 1 0 اواي نقب لا دع زعلك نر 5
 لا سك رسل دلفالادبد

 ْ ارت انكتب )نوط عقارا قاتم عج تار عروجبا تنم دوي ا يبسو نيت داق ارح اولا حجب اذن تللس
 : يال لغم سايت نيكو نا انساب نشب ارسم عروجب تب افبديق امناو هز :ا7 لونج ات دفيصلا لزم .ذاز_ ضو لض نرخ
 امجدصا كدا ناثاع يدعو ء اهلا امس ان ارتفماملز |نرو ناذؤيصل وزر :طلاضو فسرت اخو يعل لسلق ابا فيلرصتلا

 : تا بخامات جو لاح وختم غر وما ئيتنم.-خرصومف لوازاررقلا ءافقتا اضن وؤ نر شبل لو قومنو رخال اد يقلا »اننا لاسرك 2 هلع

 | عنا نيرازج اهوقلو ةلملاافتناب قتل او جزيل وو ؤض تر ورييصل ثاؤتنا عمت جارطخو حكم الا اهئ رز ”ظييصلا اهزي نا قم |تارج ملح
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 م ْ هلي و 1 د ُه 3

 . تاقاناننونلاو فلا كيب لس واسال وقف اضابدوكيال م ب 0 ا م 1 - تأ 39
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 ١ و مر ندم كلو ع اوربالذ نس: ارعا فرب ةرماو اكن يمك | لحتوبو ا

 : رمق ونحت دلو خس قتل تيكن الفخار تدخر قر ملا رص لالا فضلا ىلا دمساوا ذي ىف انشالا بييكتتلا نالريرز ماضون ئيزرتحا هلع
 اتزان الذ عنتما لص نبت ]عنا عم اذاذ تاوغالا عزت صل عنيا رضلا خب اغا ريؤرزفتي و دار رش طب لبا هن

 ش خراف ماشنلب ددبلا منت ربك كيلاو زسسا لحبلا ليو لهب نما داف كيلج ل شب ل فد ذم ءادتبور ب: شروق هش
 . اتقاوند عاملا كم رمل يف ل نات لوو عانت يجب ن نة وو دم ا تنين ان فلا امج اشم نال امنا نونلاو قللالا نام“ هسلس

 | ناتمابضج مزقت ةرناب بس ملا نان لورا لاف اوطلمخا تين اننا تلا يباشم لجل نونلا ف لال ثاني ةاغلا نتاع د فلالا ل“
 . دن خر طن لالالا ىلا مظل بس زو ناس ىلا كة فضلا ماو نياجكيماعلا غال كلذو ب بشملا نك تملا نلاصتفنل فلالا/ن دج سا 3

 | مرن حسمت الر اوساط شوو اؤتنال ااذمد ءاثلا ةدابن سعدنمت مب ذا رونلاو ف لألا رسل يبس سل ناعوت ىف هدنع يريد نرخ ب بس ىلا
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 _ ىثي نمالهلسوا لوالاو طرش الو ببسال نإ/سوكى هرنع ف صولاو فصول ادا 2
 - غران وفتيت فنب اكول هن دعونا ءانا لوثر تينت ىفلا بنت رش هك 3 راب رو
 نكي قفا لول قي نزحت لكى عفوت مف ىفتنيلو ىنوملاورادملا تخيص ف الخاب ثين ان ىفلب ام, تقبض لكن انادعإ هش:
 - مياع إن نالت نوم 3

 ناس ونمو ةئاعر يل ذا ورنا لوصغ زعتر ءنادخد اق اذورشلا لاكن فني ىف فل ا زرشلا ىف فاقسضالا لا نذ ١ هل ؟
 | ضارب تسولا و لا افتفال نادم قزم لاذ نيس ذم ا لغير ثلا اوضح ناس علم أ فلنرلو قتل ير لذا ذرص ىلحتدرهتو طرشلا 3

 ا ] - ىظااتورعؤ طور شلازيفيل زف لص اعرف, نوم قكا ببساا نال حل
 بنضنل:ةلاغىل ار اوت زد وقارج تأ نوقت لع وشلالات اوزايلا نلللع ىف ةروصلا بسحب ضاع جاو خرا كلام ىف ىلل
 ش اال راوج ت ياروك حويفمر اول اذ

 - قران ف رمل مف قوقل لسح ايذ اهبرتح ا نفازغن منيف رلعلا حو ىف نال تاس نيتساكلا ناز دلل

 ام نمل رمل ا وتو فصلا ب انه قلظنر و لمان نر ناطر قو يئكلاو ب قلل لاهتلدقو فرحا لعفلا لب اتي قلليادق م ألا تع
 راب يلح انتر وفا ملينا كينان قلاب يتلا يتسن عنو يل ثلا بينسلا قمت يلعن وكس هدعع
 ار رج مك بل البول مانو يدوي مانو ىدسدي مانو ىدابسلاب نارغ حس
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 «داتلا لوبف (دعطازتسا لجل كر رت نوت
 ا ل بوك سك 0000 تيس وس

 ١ عم | "لونا نم ع سامبل قرد رنا دا رسوم لع فايد لمي ترصناو
 ا ب بج جب جو جو جو جو 5 7 ,ءانييرتو ملا باس ناب ١ < انيس تقل ...٠.٠ اب ىذلا عونمدل ىذا مازآ سل لوصول

 ا زن نرد وحاب لع رمل ل و ل
 لابد ك1 ناناضتم فلست كزوو ل ٌنَعلا الاه ط سنن ضم هلا عرتوم

 د ”ريلزع ان نام 0 5 2 رك نمومواةلوصد مار

 : قيقا تاغاطمدتباشلا كررت بفلو ءانلا ه زب ل يقر لااىفالا ناز لجفلا نلزو نع جررخ املبقن اال ءماتلل لب اقريخس نوكيا اغاو هل

 | "ب ىكاذا امل فرصلا نك عانتمالاوبوطورشم ا مرمنيف بوق ىا لمن دان لاقل ثق رك اننا لقي ل مب نار ظرشلا مرمل هل

 ١ -غراطب تح دعانلل لب اقريقي ار يفر صتم ريغ ن اك
 ]| ىف انالاذان زنلاو فلالاو بيكرتلاو لاو فلالإريغل تي دنا ل ىكرييطرشلا قل طب تنناكء اوس ففرصلا ذم امري ب ةيجوم س١ ملح
 | كطشلا قاب ال اس قرم ثعنملحلا ناذ اري ىحاذ | لبتو ءاصو رجا سموك م زازنج رييفو لعفللا نزنوو لرعلا ى اه ييسل قاطو امسا

 - اراراهلتو يلح ل يب قع تلم ا ثينالاو حبيب لكل ادلا نال ثيماننا مولد ىلع حبا لال اهفرم عم ٌنا بجسم قارب الد
 3 نالن لل تناك او ل وصوم الخ حقو جيطرطلا لحي اد ططرلا باوج صو ل وق ناك شلل نس الاف فرظالو ا دودو ور شلل اذا ماك

 ] ' - را دلوضرملا ربت ز رمز
 م بكرا ءرتباو نجم دا يذفل فل الارذإ ثينن ناوبدو بسلا كلذ فرضي يرحل هنا ب امبسالا ةرثومابجنول اع ب اسالا نم اببس ماتا ا هش

 داو نك : ' - خرا ىلاناكاخا كونل اد فلالاو
 | ٠ مع عرس | ثيح فتم اهتم ابك اهضاثرحت اورنكل عفلا نود لدهلاالاريف طرش ىاربغ ةروم اال ىال والا ءائتنتسلارعب شل مشت ا هك

 ظ د غراب ترانا يف مدت او كل نتا ثدي اذ طرت تدل هذا عم نرفحلاو لحفل | نر نونو يعلو لرملل
 | ةفلالاويتصاد كا تناكن اف مم بببس م لب اميؤ ايش تسيل نزولا و لدعلا اجت امن ورش ىو ءايشنما ربا اج ةرؤلا يما اذ هكس
 لاق نرزولاوا لزعلا عت تناك لاو تيلزالا نميغلند | نينا بكن اكن ااذكد باس حرا رش لاوزل يبسالب قبرك ذاذ نيجي دالك ل قالا
 رك عيت ناماضتم بتل اهنا لاترحاو بيرس لمنال رككا ذافرع وجو يىل ا كاهتدع حملا ناكياظف اهيداضتل م اربحم ن وبينا ككاو
 حم ززتل اد قرش مالا كلذ ناكل م ا رولا يمعلا حئامهغ منجا ذاج وادا اذ كتل دعب اًنرصنم روم :نياعر فا لكن وبيلا
 .. ىضر هب مدل قف اهبو ارت ارباماز ةرثوم ا يلحلا نك ييختسم ا سميبسلا ءاوبل ٍةْروسيلتلا نا

 ىل لفل نعروقشو  مقبكب علا. ىلا مبا نماذوتنالا مسالا لربع ملا هس نق و جيتس اذ عضضخوا ناك وشمل وون يمن هل
 ام فضلا نك راننالاوموطورشم ار هويفدنلا لوبق مدع ةدايزلاوبو طرشل ادوبتال ىلل س١ اه/لر ىم اذا بضل لح ملا

 اال مارتلالا قل طبإ اذ لبث ظلي د حمل

 1 - مذ ماتم فصلا مت او لوتغمما نزذع م ةرثوم لم ئارر قمل وخطب نفصو اديفحل ومد ابكال لعاذ نمل اع حم
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 قو تو رت تاو و م راو ا راو رت تا او تاو او او تاو م05 2 ا

 0: وامل مد مق و
 ماضل يلا ت21 جرجا ع ”مناببسبيش ارب ق يان ناتج نتدانعسلا ن ٠ مه 5 7 م 77 امم .٠ -. .٠ لل نفوس لاو عيا دبس قلعو ا تيسالب قبري اذاذ امه ثحا 0 و ةهلر# 1 "بهي يي |سوهصار لوا ميمي و

 يم زليالوربكمتلا ىعب”يلصالا فضل ارايتعارئك اذا ًملعرمحا لص .٠ و 2 كبإ مدس هع 0
 . هيي طلال ا ع |" كليا كح لاع

 يم 6 دك مح ا 1

 ماللاب بابل بو حاد ردكج ىف ٍنييداضتلا ران مري[ ملتح كاب
 نمل تلا 3 ) «نودسملا عر فوز لتعم. ل ٍ (متيلعع اقر نمو ْ : ” ؟؟دانتعاد امل مس 7 نونا ترب وز لتعم امو. ىلا عجم لصررا ىف ناكر عك ىا

 ْ ( وص ريش رك بشل ء ايفل )

 ران طقم ل عجن اإل ششملا نام شتم الار تب اننا نشدتس الإ إ/ ب وصن ل عطل زوو يل عملا لك ب وسنن اذر هص
 سيقف ريق برنو نماو سومو تلو ثرالشكل خو | لحن | لمشو لعفشو | لاهخ اا لدعلا ناز نال اهنانو ا اخ هلع
 ئ لى ايل عطل | نو ملم تش

 ا: ةصيشماو
 د1[ لعفلا نازوو لرولاوبسو بطر شلا قار طبال تديبسلا قلب يف رشم ىكب ايذ هد

 ناين ضال نيرقشلااوؤو نرسل يللا لاراب وسان رمل قف نى رو ضف عفرر كال عرورضلا ضب فرك هلع
 مولا بيشوي ملي ىف ذات اا دسصت فل حلا تيس تناك ظنألا لدصن نافل صفملا حرش ىل عملا رصازك فزيت نب زاد
 تفل انعا تنالولو قوقحلاٍت جوت اهناز الملا نددعيلازيمتنا ىلا لالا دبس نازي قو مهل اسرع لش زمان اىل ا اًرصق اريبش

 تفضو لالا الغانكء قيل لملء اقفل رئي ةيمتاو ذا سما أ متبسن تورو اهغاالا نبني لك مامر سالف قارا
 وب ناوضلا لإ شفر عقر تولوا نم حررت |ضحل ل ركذ ا ىلا ءاعالذ فيش ىلال اال ضسواو ل اقر قد فس ايا -فرطعولا فيلا حم

 تيا فإذا ارم [لشنرأ نيرا زا ةزفؤم د يطع فاو لال يكلم طب دنا نس تتسم حملا تدين سم لكم زب وكي ازل قطف بسسغتلا

 _ قيقح ا اغار فلس و وسر مج
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 كملت يؤم خام ناكل لاق زدحل هرارتعازاوتول لص |فلضولا نا ةسدقآ د ابل اوززرعل تفصل ارابشعا ىف هديل شفتوا مازنا نكب اجتاز مش

 تنال لئازلا ف صولا كلذ راشع ننام اج ناله نلغال مازلال اذن م روبدس عر قملا باح او ىضإلا ف صولاو يل اولا يبخل يفز |

 دا ف اننصوعصتاو مونتلا لبو صوصخحا_جرهعلاو متل ىظتنقل ف صو اذا تيدحل اوف صول | اهبو نيد اضتم ا عزامتجا حل املا كلذ درهم ارمجا

 اال ببسيف تسافر شلا مدع دنع لو ورشملا دهني ثدي ةيطرشلا قل بر يفر ثوم ىب اهي ىلع
 نآلإ تيل شفار او قاذتال بدن امسادوسا ىف نضال فصلا ترتسكا اهل: ئيلصالا ةييغصولا هراينع | لال شفت | يبات فل امن امنا سا هس
 را»ب ترحل تيفضولا ماج ب /د اذ لعل جتول ف اخي يضراع تييمسالا لغو ريتحمر ف نول
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 مسالايزناوتكام ورا ال يبالون فيلزحتلان ال تاغوؤالا تبازيرمفبلا حتر لو تاعؤم ا باب افف ل ثدذح ءاهتبرر ب تاءؤرملا هلس أ
 -طسوتمااب عرفا ا ريل طم كو فرعاد لعشلا او أ

 اهوا ل هاد فبل ىف هدشموب اهب ئشلا فير ميتال عخرلا ىلع تشم لقي افا خرلاوبد يطع فلات ا عبؤرلا سا هل |
 طسوتماب خيرلا ريل ل عررؤملا فرعي لن لكناال ساد |:
 ريدا لما ءدبكل مايل اورابخا لل ملكا حشد ناز حوت لس قت اعز ل ارئاسو تاعؤزرلا لسا دال تاعؤرلارئاس لكل عافنلا مق ان اد هلع |

 لم نومي لع ل اوبتد لحما هن ثم ين للصال اوببلجغنلا نااذاو ءل زا حضيل ل نوككل عماري نإ لضر ازال ىف نيتلجما صا ىب قل .

 زنا ادب نلاكى رق ءلئاع ناكاذاو ىونحملا نموت ىظتفملاو ىعونحش تملا لعاعو ىلتفم طاع ناو دب ملا هزيم سن «.تاف د امتبملا فالك |
 ليقع |ئامر اء ارتبملا فالخب ررس كرب ءؤ زطزويا) ثا يكتلا باب ىفدشا لع لا نال |'

 ربت ةروكد ملا تاروج او تإبوصتملاو تاووث ادورم حبب لوما نال امتريظوا (نطعوا ريب لعافلا علئاسملا لظرتاركيدت نب هع ١

 : نا دىدنم اب للذدعإ حرا تلا ذوو قايسلا تير قيل حرام |
م او نال ماقد يلا رسوم ادي كلوق ىفديذوخيولال انتم لجن كيل دقو لوقيز حاد هش

 لصاراالاحلا لازال ارسل او ترص 

 دى مالك ارح رمل |
 قمل وما] ا لوعغمل يزل عفن نوبيال نا بماي قلو معلا ,نيكذب لحفل لذ ماي قل لع عتاد ىا لادم لام هد |
 مارق ج لعال نك يلع دقو روتر |لعفلاارأ ادن ام «داف الغ ب وطيز وري برضو لعاف سيلا لووفمنرعزارتجا زيفو لوبجم ا |

 انآ: الطص | هلع لعاغ ءذع ورسم لا لوعفم نال لع قنا رع نبيل اذ مريد يشن لور اهلا دبع خجشماركذي مل اهناو لع هوقو لب ب |

 لاك عافلا نا اهفحاولو لي همم ا نم ئتتسملع فلا نيبو ذرب للنت ال تيجي يلادشسا هسيزلا لعفلا!لعافلا نداقي نا سد الا ىا هتك
 : . اغا تشاو حو اورصخا ناكير لي نا والاد لااولو نورب ميطل از لحفلا ناز نم :

اواءارسل قل قس قصب لفل قت ناد صاؤ لع نير نار دية مرضا |رلا قررا نا صدي /مالظ ب ضذاواننا ل نا كلذ و مح :
 ء

 ١ د ةاغاال لالا تاعرفرملانضوا يلعاورا دعم ل تشم ١ نم ىإر يضل ءاغلا هع 35 ا ل 06 1 01 0 1 1 2 1 ا ل ا 7 و 7 723جم جر او جو ب جي جيفوبا جيجي بيقجيف بوفون جيفو ين ويجي جين جيف يبا
 ١ اا ل عشل ارك اوررسم او بش ا تفصل او لودقم او لع اقل كا ني رع

 ٍ سغرازب لحفلا ىلع نإ لع نإ ىف لصالا ننا لجل ىإ ليحتل مال او تذل نر ا حس
ُ 3 
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 5م مم 2 رمت رت رت تكتيك رك
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 ةتنرقلا و الهزل امل تارعالا بنا| ذا وا نر ز ءمالغ برص ختم اونيز

 0 ب وع رجب اج 7 1 نب م 3 3 3 هج نرجو نروح يب جيجي ندب جرب جي جرير وع ٠ 0 0 صج# جن 3 1 3

 همه" لوفاة عافلاو لا 27م بلعب جاتك 1سم تيكر
 ا ا ا لا

 1 مهووه م ١ خ اح ١ 0 4 ١ مم 5 5 * ءراكوا

 اذا ملفت ب ِحَو اهم والا نعب ه]وعفم مهددا اليومارمععم ن
 ولأ مع 7 5 00 : 7-5 ءر* لهل _

 لا ع است جر
 4 ١

 الدو هلوعفم هبل صاو اهانعم هاا يدي ةقوؤ |ٍلوعفم زيكض دب 1 م 1 زل و مو نا رص ىلا الم هدو 18-6
 و ىكا يزور ضان قاما د7 ١ ينال رع ب ضار وك 3 00 7 زاب

 4 04 ىف 04 ى 2 4 5 و مه 6و ” 3 ساو

 3 اذاوج ةنيرك ماهل ل عقلا ف نحر سس د ريح اناسجو اصّنم مرتع
 .. نول نيب يه حك حم < ميسان .-ا| "7 ١ ع »ء ٠ خ 0 7 ؟راباندع 39 0 لع رب خرا رمل لل لل ١؟"طرختلا ءازج 7 لوملاب

 ) صيد وماقنم ل سلليِزلْيَم موو 6 8 .٠

 رهخلا نوال لضاو تشري ذ لع مدقموبف لفل كلنا لالا ل تاو لع ثدضاذغ نال ميرت رسم الط تبق ملا قا لاق نا فلو هلس
 _ ضزاابرذل | ليت

 عر اباد رو اكل عقلا ل شتت الا تان ملف لصنتم اريل ولا ناكل اذ سايت اذا نعزريططف نير قل ادار مبف بارما ءافتتم | ىلا هل
 - ىيدتت )مث ب ولطم ل ارصحنا نلقي الملف اب انحنوأل ادعل لوتطما
 نواظلا عناب لش كلف» نقض الار جل عوقد ل ارا دلل [ليقراضإلا مهزل ن عز يال ل تفل ريت اصننا ىف انآ ل وعشملا نك نا ريخانىا هلخ
 ظ د انرأكلإ يدنا ب لاصتالا ل ضفللا عرس زلخ لوعفم ا لاضتا لانأو

 يقاتل ةلمجاو رحم انو ازتم تيما وفن هز نزال, اك”ن يزل ا ىدزلا لوعطمل اري ىا ع لص لاقد لوضع نمتياكو يرن ةفصرورجل ادراج لا هل
 اناا لاوس اقرركزل ارم قبو ةيزةلاوزجول ل عفلا ئ زف ديز ماك ىانوزو لدن ع ناواذ_ةقاولاربرف لاك ل وقم

 وعلل قوت قر يزل قو لوفتل قسم اف اوبو لاش لل نو طعت ممل زارع يتم ليتنا ىف كلغ ارب سيل كبييلو لقى اولا هش
 ل ىابيدزي كيل ل وقبل اكبل ابزما اهرعاشلا نا فدخل حت ل عا عرر اشر وقال كيل وقد لعاف سني ال وعم هنا لع عروق م لعشلا نا زوو
 تر طوع اع ى عرض يلبي ا عتا ضر وقل ب اج اثق قح /ر دما لاؤسا اين لشتو نكي نعلئاقل اسي نا حاسلا لل وبجلا ةخيص
 لوز ادراو اناا يس دعيت ناو عرراش ل وقل نلحتمت قولا حم موصل وق ىف /اللاو لع ررقمم لا لاوس كل الرل لعفلا زف ةموضخ ا
 داففلا تاو لبي اهناؤ ريغ ف عطوقالاو | موز موس اوف بارما وررقملا ليل وقوات موضلا لو رجل نربي لهفلا هئار ايفل
 د قشتلا ناز ام دشلا ناحف ناضل نط ن اكدر ناف اولا قو لاعئودضل
 وزع ففي يتلا ضر افقنو”لعاذ ار تالاو زرع ا فتش باو اطاعو فغلا كر حنا:يوضتملورشلا ىنحم اي كا ذا لإ
 عقلختسرورجتوراعاربشو اشف باعلان ل نتن اذ | كريرصَلهررقتة نوير قا ”دك دع تزعل ظ فل قت اذا 'لصاو لن اوردعتلا نبتت نا

 د لمزاب ل وخفملاو لعاؤدا لامار ورجح | طلو ىف
 از ولسمو قيلت تع برع خال تيفو حقو انرم | يلع لاي اهتموا تير قلا تاكله تنير قلا تن ذا ىكا تس |ر عالى ب نيطع حل
 اال كي طوف ًارصتم رمقنوا لاخلا ت بط و الصنم و م هضمو ري ز تبر طك” ال اًمسا لعظم ا ناكء اوس ح علل باغ ٠١ هال كب
 د ىدشب ان لعاز رش ةليرقل |مايقذ ا يلوصصو ميرو مايق ت قون ىا هع
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 ردع مرام تلا قت ون ناز طبت لي اضاو يس ورفع مانا ظعلا لك سومنو طبتتخيو عرار كتي ىا عراضالع ن طع. طّرتتو لق هل
 داك نحب عرراضملاو ردم امو تببسل نم الو تخول وقلداردقم الميل وقل قلتم لا ث داو لا كلتا ى ٌاوطلا رطت اممرل وتو ليس
 لاخر يكل ىا تكامملا احلا ىب ءئيطحلاو ن اىيطحملا سايقلاو لتس ناو لك ايلا فالى ع يطرب | وطلاو لالالا ةحاطالاد يضم ءلاع
 يبان امريزي تاكلمملا لالبا لتر ىاريزب اولا ةحاطا لقال دن كيل ىف كيل وب يلحس تااكلمجلا لالا لجتال سا"لل اس حراوظللازتجاط ا
 ًاجاوو ماج اًثنح فذهب ىا ف زيرلوقب نار صم اهنا لعاب وجدو اًداوج ب اصتننا لرابتسكن يرشح ا نددحا ناد لش ابدج ود ل ق هل
 رجا مالا نال سنس لا تحت تريز دمار ضربا ذم نايتالاب ض غلا نايس الفلا كراهتس/ورسسفمل ا ووو ايجاد فذح ا ناكاملا
 كب قوش وفنلا نإز بسم | بز سفغلا ىف رو ثارع ارت و مايبالا نش لاو مابا الرابخالا حد رمقمما لال ناك اريضتلا ىلا
 ر ىذر رس وركذ ىف سيد يكون ارم يشل الذ ىف عيار صر وصتقمارغحلا ىلا ميا عرايس
 فوز ل مثل عا“ ناب عرف دعا د لراوتسا نايسشملا نيدعا ناو ل ادت دلوقرسفم ل حتوم لكي فف ب وتولا ليس لعل عفلا نزع ماو لس.
 امئاو ما الب انجتريصل/فمل رك نال ار يطوي ورسفملاوسفمم ا تس مل ين .اولف هول لحفل !ينرسف ثا مف زج بجو امن اورعا كرات ا نامل ا:
 طسوتمااررقنو ينفر لعفلا لع غري نا ببي طر شلا ف درتو طورشلا فرحنا نال ورب ف و زج ء اهتم نا لفن لو نوززوخ ل لاذ نا انلظ
 ناو امر اهنا زوكمد لع افلاو لحشلا ضم وري ز مات ثسل رقذب وج لاقي دين ماقال اق علب ار ابل مافن لخغلا فجيد قد ىا طلح

  ابسدوتم ب ل اًويسلل تل اطمب اوجلا نكي زحل او ءاميتيمم ا ىا ةنيبحسال ١ال تيرعفملا لمار
 و يل ثيم ورع مركو برايضيز وخزفيلا تافدصلا نم اميريؤء ىرجي لب نيدعفلاب ضال عرزاّئلاو لعفلا ارم ال نيلعفل اركز امن او هش
 اهل ةروثاملا ةولصل ىف ءاب ارو متي اايينم نك ىف يرجي لب نيحفللاب عرز نبل ا ضتشالو عرز تل ريف قتقحتم ام لقال نايب اظن كلؤريثو هربا مك
 + | .عزانتلا نؤزرنملا نع رازتجاماظلاب يق ماو رباب لعل تغنت شخ اهذب ناف مكيامبا لك تترتو تصترو تارايد تملسد تيلص
 | . ةخيبص ىلع ركاو يروا بطاح او حتملا غيض قئسدسرلاد تيرم ت لق ذاذ اهنمدعاو لكل معا ذاوجريف سيئ هيلي ام نيل هي لريال
 | نبيل صتملا نايرخلاي لمعلا ايفا عبر حا لامعا نايا وريدي ارب لصتا | نييلعفلاا نكن اكيرطاخل ل يمنع ف كيدكاو برضوا بمن ذل
 ل. .ناكاذإماظنا كالا نالامسرعل ل وقري امئاو بابل اًوط ل صفشملا فروج ل لبصتملا ربحي مل ىلفر خل احب لصتس الو يربك مايد لماجل م لاصلا
 |. تررطو تمرلاو تءرظاهيز فوقك ابازي نينروكالف ان اجسيف.ل نوكيلف ل ث راكتلا ليقوم, ريس نال لطلاب نب اعس وت ادق
 هلا ناكلاو نزلا ثدداوت باص لانسر يقف لكو لص انا يلد كدي ني لعين ا يقينا تسبب نحو هس نقتل ياذ اال تسال داري
 3 ١ -ةياغا ارريقث لرب اجد لذ لكم انردي زب. ناذ يخل كدي مد |
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 السم 2

 ذيب جيويتم جيدي >جيونا/

 ا. هنو ةيولش 2 عرب 3 بيوك : يييو 26 ٠

 داتخنف نيفلتخم ةّثل وحفملاو:تلعاقلا قة د|دبن تم او تبن رص

 _- يطع هياكل تطلع ملي <” هل زق ا # 2 1 لاى هرعغ

 ا” نرصبلا بسن, نييلع - ,لحعلا ظ هيي ا ترض ناقل تيليعأن اف لالا نويفوكاو اذ انلا لاش نحل

 ساجد ١ افالخ فنا قودرهاظلا قف لغلدالاؤف لعاذلا انتم كرا وع نوما نك اا 2
 »لعاب ىصشأ اذ أ ,نكنشلا

- - 35 

 لولاوعتعل وإلا نا لاتناو اديان تب ةرط و مروي ز تدرطو سلا و ل وفم ازخالاو كلغ فلا ئضتعللوزلا نا ابرع | كرم لوو تكل

 م انننف لآ وكمل ءاضمت ال ىف دسك عما يفلت وقل نرطلا يذبل أر 2 دقو تسدد قيظو تمرارغ لع اقل ارا

 ظ سماطئاكال اير لعقن ب ةروكي تالا
 .| اعنا وكرقف ل سكك ماب لوزرمل ميلاف اضم اررصمل العاق هن نيا نيرهقملا لطفل نمر مهد لع عننا _سفل لق هلع

 | داما نيفمل !نييلععلاا نركل اع اشم يلوعفملاو تلع افلا ىف اعقاو نيلعفلا عرذانتنوكدقو عل ثطفلا ليسارل ديل خشملاوريي اهلا ىلو لق
 "| الدرامز عقل را يلو عذملاو.ديلع ولا مان ناوبكن لا نكيازو امدج انصو لاحم لم اهتم ررمملا كلذ امج اصو ل احل اى لالا نوكي

 نيلمشل اديك امئاو مصايخآلا اف ازاعيدصا لاكن ايامي يفلت ررعفملا ناكنا ىا دز ا ناكرجنء نا لاقي نإ نكمو طنا صون ك/ن اك

 الافلاللاقامناد لالا يكتف ثنا لحفملا نالر دم: سيل دال ايل ال: ىماريز تبرع ترطو دز يرطع برض لشمس خردل نيت
 لوتس كولوم بط سوتملاو :ءاخلا لاني روزج ادراج اولعاق سيلا لوهضسو نتي لوعفملاو لع وال لقي لو يلو فملاو
 لمالافالغا ذوى لوم او لماعلا نيل صفا مدلتسسي/ل والا لامعا كابو برقا نال لوالا لامعا زنوج عضىل ان لعفلا لامعار خي ىلا هلم

 هدوقال يمل ةالا ل ماو ذا ى نا لما ثري نكاد ءارقا مي حت لوقكن اعلاف كلذ قبس جسما لة اذتس ايو لاغلب نإ لوما ف لصال ذا

 3 اء ونس ولوم سريعا ملكى عروقو ابو لوالا لامعارنك ل انلا ىف ل وعمل از ضار يت

 موسي لانا لاما نابو بولطم از اطعاب هلو اوبف نيبلاطلا قيس لالا نال لاننا لامع ادي وتل والا لامعا تذوملا ةاحنر اذ ىا هك“

 ظ ] ' د1 د ١ واق هلا نال ل وال اعا ككل وركرلا لبر اضاا

 دي زتيرطددسذالا ل ءاه ىلاك مرسم ئشرتس اذاالا مدرب ل قس | مدعو يلم, حفلا نو تلز وكمال رفع نال لع افلان زع نددىادغ

 ] .٠ علادع الاب لثوخيضتن ازور شب قرم ىف ماع د اذركدلا لتر امضالا فال

 دش |. هرشكن ايلا شكو قئرضو منكن اري دلا خسرو لايرض ف فال اري مري و هل

 نم سكسايو ل وشم ا لتناول عافلال والا ننتقل قحل ءاضتقإلا ف هع
 ىلا وشما ةاهلارات#ى ا رصبلا ةرلي لا بوشملاوئراوحلا قحبم قصتنا لا ب وسنملا ندب ضف ل0ا راك وك سسايقلاو ءابل سب حرع
 -]طءزاوجلا نق وأو آلاور انتغإلا ىف ةفوككاد ٍقصَبلا خي ف ةلتخزو حرت _ #1٠ ااذكم قرصبلا
 اد انخلا ببزم او ءاوصغلا مالك انهت شكألاد لوالا نال ىلانلال ام ]ريسضتب ديور يضتللءافلا كل
 -ال ثين اَيلاوريكدتلاو ياو تيس او وذ ازا ىف نيدعفللارعب اولا رجاظل ا مكارا ند ىا كلل
 انة ان الغ ف ذملا نودرامتالاب لوقلا فل اياك ا نعم
 اان لعافلا فزحتالبررحلا نا لعمل دو دس وببدراَدلا ليتراضالا نك ارك هرامضا نود لخالا نزك لوقيناذ هع

 2 3 تك تح م3 مك تل 0 6 نت قب 3 قحح تق 3 5 يت قب 77 5 نم قف لقبك قيس هيت تبي قرح قلك تح نحب قلي اك تت تبي لت نك تح تك خ2 6 تح ق7 "تر نك 36ج تنك تنك قت خ3 قسد

 َذ 1 1

 ادي >6 سس م

 رياكرتاكرتتت تورتات ا اه رتكق رت شتا تاق را روت ارا تاك را تارا را تاكو رت ا شورت شكو را را اور شورت اكو را شافو رشا اور او تاو تاك اش تا اك تا تا راو رت تاك تاو تورت اك راو تا او تاو را را تارت شو شك راو تو را ا تاج رت تاجرا
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 ماكر اشو تا تك تاكو تا شاور شا تاو شا شا تاك شا تا او شو شا تاكا شكوشس ا اتا شا تا شا اش ايات ايار شائك ا شاك تاك او اتا ا ا ا اكو راو شورت اور راك تاور تا اك تاكو شكو رت اطر تك تاو ا رت را تارت ترتر

 نولي تس شيعم ظ دال دنع انا ءلزق نال نيدضيقنلا عراب دم نمل غنم املا نمل يفق ف يلطا ملد ىلاغك رانا لوقنن :

 لااملا نصويلَك لطم رل نايا اد للاهل ن ليهم يباط نيل شيع ظ_دال يعس نكمل اذاو شيحم الدال هيعس ناكر ف يزعل لودر عب ايفنم
 رانج اود امل نمل سل يا نويل ناو لاملا نم زيلقن ينام ن وكن مدي ذاد لالا ضر سلقن يلو نوكذ يس نروكون باج كم :

 هائلا لضنا دول صفي اناو لما لي لن وشمس هم س ماا ىل شما ل ؤملا رجح ا كردي قو + للزي يف عا انكلو لوقوبب |

 ودمع

 الط اد تيا فو 1رمقلا كفن وءاتفلا الخ
 «همعزنيل ادا تس ل هويت بكيرتطا

 ٍ 00 راك لوزا“ 0 ىلقلا 1نيضوللا بس ٌعَنَم ناةلازاتكل علل اننا لعافلا ترش لوالاكلمغا

 0م نيك جلسات يل ورب لوك ضنا
 0 تزئل اور اينهالا عنتس 5 نان

 ف ىو ف ىنلالفلا ل منعازلا لا دعلاةلاشل" ساي نا ن2 ل وعفم لك لامس هيدا لوف مد ةانلة نم 7 0
: 5 0 

 لب قوشعمو# ولو لعل ف ذغو 2 وفد رجة اذ هل
 نر ثار فطر كل 1 11000 1 1 [ةلوعفملا نينا نمزج هل
 ريزل ؛/ رشا از اقلا لا لازردعلا بجو راهن الو فرع 0 اهلفرزلا لبق رووطم رغما ءترفعا كاد بابل ا سور ع ٌعوسلالا
 نيقلطنم هتْبصو ىنبصو ةرابتا بجو رت زول افراضإلا نكللارملا غنمشنق و ازا تاقوالا حبمت ف لوعطم ا ترمضا ىا عرف اشيا 1ك
 ريا اهنتيسح لوا لونغ ارض اوراوغغم قطتمو عا نايل لحفل ع تن لطتم ان ادت ةنببصتو ىنبستن اذ ٌقدطنم نارا
 ] ل قوس مواد قلطنم هلو تلا فلا قش اولو لوال|لوعقملا قل اهإو انوش اول نا ومو علا نيهلطتمسو لَا

 مد لافلم هشيم وال حا اذ اولقارررعشوبنو نقلا ردا اق لاش عفلا لاكن مال دلال عفلا ل اعن نا لح نورك لشاهك
 نلاهئاراخابو عيصل تق | خيرذطاملز ل يلق نر ىضتا انلو ليلك امان بلف ملل نكن ام لالئتسالا جو لالا نم لل قلل |
 انزل لات نسما دراما لاا نالولن ل تال امازيدقت ع يف دلع مالي ملو قانا نيل وعفملا فزع نم ملي نا ب لدالا
 ار موب عن | رارنخياز عصفل او حصق د إ] نفذوا مول عب قا 2
 نا ءال نال نالعفلا عر زاثتام تنربلا زي سيل ئ[قعمل او ضل ميل وقب نرمبلا بنام نءنييفوكلا لالرتس ا نعمل بابا مخ
 يمول لفرولثلةالامافنتنارال ى ثااءافتن لول نا امنالعا نيوتن قمل فرح منين ذو نيضيقنلا عانت نغم دلي نال نحن ا رست ل نراك
 ناشقلازاثإإ تر زعل آ [ذاوؤل بارت رك باز لعن وظل اركب | رن انلآو بمر اصل ىئنملا ل لضزولو ًيفنم تتم لا ك/ذداصل تبثم ا

 تبيبلااانيإ لانا تيبل يلع لريور يل و 527 ل !ملوغنب الالزب نمنريكملاذاو لاحمد او نيضيرفنلا

 ب اغار الع ارب انئل ابك خبشلاو فا شلل ب حاصلة الا ضب هامس تس لع افلا قلعت ةرشل

 رس ايش قاير اال لحاقلا لدالاءاضتقا رتل نال اماذاج ى ايطارشع اواولاو ءازلا فال ادب :ضرتحم هلت رع
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 ليس ناعتن ةراد انين يناير ضرب مالا مامأ ةعبج مليا ها هع سخر م” 5 هذ
 “و نابلس فرض... ناهز ثور” ,٠١ سلا لوخم

 رؤس ذر /م يشار |:

 ا تر ا ا .

 لعبوا لعق لا لدفلا*:كربصوكفن نإ هظيشد ؟داقم وبه ماه لع
 ا 0111 2 0

 | اف هيلو 150102 بلرقلا وهلا #ل10:نااث كلزيب ب باك مالا برص لوقن ل نحن ني لوعتلالج واذا: كلن كهعم لوعنلاو ل هد ني هلل و 9 سب 0 ص 1 رو 1 ع هل 1 العاني 002 "يووم و

 ديا #8 درو برا هجم ةظساول ب | ل وعطم وم
 هيل لوف 2 |! فصلار |ايتعاب عرونمل نطل

 اطمذ اول اب لوقلا فل ايان! ف وذ لعن قط وفم ىس

 اًروكزب لدالان اكد تيدي اب ضي (ةلوعفم اكن إب دع عسل ل نا ا ىحلل بر اركتل | نم اًررَك ل وعفم لا لوارا ضعف | نا لل
 اانراضالارزخبل نيقتطشم رنا قلطنمن اريرلا نيقلطنم يي بتول وعفم لا ترم ا

 ئ دز ؤصرشماع
 باها لختيلو لن ل ىف وطح:ن زم ملكش فليقل عقم قن اهتاميريتو لعقتسسااو لع اوي رشل نر ل لشي يكل يش نان هل
 لكل ىف امر واميسمتشمل فصل ليو” عوتيرهحلاو لع ويك خذللا درج ريدا افا ظل اوزنؤللاورج ل خل و لت لوقيدزملا لاقي لوتفم

 ىنيد ١ "خص وكدا ًاروبجت اعراض ل د الوبجت اً غٍ امبرحا نوكل عشلو | لحن ىلا ةريشم ا فصلا رم ا”لداعرارج لكلا ىسم ناو

 لوعفمل قيما ءةيبص ملا لاري ىبملالعفلاؤيصر جنن اوا لوبجلا عرراضملاوا لول |ىناملاىلالعفلا ذي نا ىنحملا نوكيث لوعقملل
 ظ قرش | زين نم ول
 اياد[ نا لولا لولا ل ءتسم سمر ب نم (لا لوما نزز لع افلا ماتم مئات تمت براي نمل انا لوعفملا حنس ا ىا عل
 طيس وّيها طل امر ومو ةدعاو هل اع ىف يلا امس وادم ناكل لعافل |مم اهم ع ولخ ل ضال | يخوزارترم منول
 ايلا لوعفملا ىل امن نومكتمل اننا لوحفملا نال لانا حتوم لسان خا ورمع اًميدن تما اوت دلع ا ب اب نلنشمل امنا لوطمل ا حقي اذ ىا هس
 د ما اجريت اد ةدصاو كاع ىف يلاامنسو امهم ناكل عانلا عقروم حث دول

 ] ل هال اءا لع نر عقر اقل ال اهنا ىف تما ىإب نمشيلا ايلاو تيما اب نمٌللانلا لوتفملا لسن سم لوعفمل اوال لووفلاىامك
 دثكواولأف زوتن ا[ ولخيزلك ل قطللاريلارنس او جمل وحفم ا نالف ىلاثنا اءاو ملك مارت لبق يفلان كل اوسنا لطيمتو مل باوج ل لوعقملا نالذ
 .راايلاراشالا تكد ول اذاريلاو نسما عنب ف ذيجيمل ناد ءىعمازوتفم:روكن ع جربو «حملوعفم ا نيب ار خي تذزع نافال ماريلا لعفلاد انما

 ووو, بوصننل وبل يصتسمئؤَل بغا” فرق ناو منال الرا ىحموك مدد لوهفملا هاا لا تدي نكمل فاضم ادت هلو دبي
 ضال رنال ريرحلاو نزوللضرصلا نم عزم نال ريفر ملظيل لد امير ورجل رفع اوريلا فاضملعقلاو فام لغات ميلا لوخت
 _ لع بورن لهنا لوتزل ررصم ا لد ان دامب اوريزتتب قلتو رورجب يئراجلاد نانا ا نارتَق ا محل لوب
 رى | ال اب رللارصصار توكل ىلا لرصد اهل ماو لُطنلو لكفتتسينو لم يبق توزخكل بنا فلو عراضملا ف ديف 3 هس ابل انماو ليوعقُو ليكو عرفو لو لتس او ليتشضأو لح ايوب هرخل قربك لدا مضي لاى هدع

 2 اىناير
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 1 اوك اجرت جر بأ جو جر جر اجو جو جرب جب جوا برأ جور جب جوا بج جب جوا 7و جب 7م جب 7و جو جب اجو اجي جو جل جب جو جبل جبل جي جر اجر جر جو جو اجو 7ع
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 ١ ل م 5

 0 | واب بشي لة ككل ١
 0 ظ اتبأب 5 ا "اا 2

 2 نال نع د ةرجلارخسالا وجه كلا وأريد 7 هو لمدرب ١

 هنيورتتا]

 لفل اةزهلاببساواز يب داعم ا نا نال راسل | لاوعفملا رع يعذا كل
 تي ىلا ا اذ ورع ردي تريصًالض ذره اي تمل حما لالا

 : سا لسا نانا قو يك سيل قام لوم يدك وليف ويم سا حمل
 هال ص صخري الب لمافلا مافيا رمصملا نا يبت يرشتلا,برضلا ديف تذل اطيل فرح

 أ ري

 ديذم, بنيد فرم تضاف لعافلا ماقمضارق اوس و رجم ادراجملاهررصملاو ناكملاو ناءذلا فرظ ينكا حجات ب لوعفم ارو ل نان ىا هلس
 ه دس تلح فر لعافنا مامات بنسماافلبغاماقسابنعاذ ااا افاد مانام

 ظ اغا لوزا رتا نا” دلو عفت اروتمل خكلك يطعا بايب داما هل عب
 توسك(ى مل ورلا لوغم ا ازكو زو !ىا طاءو بذا لع اولا حيف اسد اًريز تيطعا نملّرالا لوعفم اناللعافلا ماتم م انى هلع

 لئافلا اقسم اال بسند لد وب دلع اولا نوح ف امو ىستكمو زوتئار ار لزق ا قحم ينم | قفو سنكون يلع الا نحيف كب اوي
 شال لنآ ان ا ادد اري بز ترطغا ن لك ادن او ار دخون ا مشي طمس ع او لكن اذ اودي عا وخل سلا نع مانا بيد

 قيقا اه ررتتضاتأ ف سبللذ اور خأ: نوككن قتل نادخ كلون ا

 رت رد لات امل امر متلا ثنا او ءارئتم ات ارسل ناا لافنا تثلوق قت نيطغ لم اورفلا مهقس ادت لس

 2 اهوا يملا نواز قراها تملا غرفلا, ضو در اد دامي ا يلع اور رع لو مل قس ١ امد ى]رخج اوءادتبملا_نمو خرشلا ضع

 عم اهنأو نت دين الاتباع رن اس فكذ فزع ف ئرلو لعافلا داماك لاف رع انا ضمور واذ يملا امو ىرزلا فوز

 مال لان الو امممتعا فزع اور ارك اهتدعار ذم مف ضال اذا لصال اوم[ لعين مز لسنا ناقل عاد لضف يقر ألو ءارشملا

 -ةراغاان كلر يثكو ب ونعم اهل اع نك امك زمنا
 مال شكا اما اطول زازا طفل )كر فو ريشا ولان تساهل را امهدذاوش
 .ةياغا» ادق فشلا نون أن رمال, دما تبس قايل لفل عزز زتع سراي مثل ىذرال
 7 امتع لا نالالاو تلعب نسوان لوعفم اذالد ابى لاو اكو ّْن نا ى حسك يلظفلل|لاوخلا نع ة رجب وكمال يلا ءاهسالا نك زرماهك

 سامر ظرفللا ىف ةرثوم نوكيا ىاخؤللا ىلا وشما لئاوعلا ىا هع
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 ةاهفترسالاتيلاواىفنلا فرج تعب ةعقاولا ةفصلاو هيل نَمَص 2 2 يلح جيو 6 يا طع رس ب هه م ل 4 2.
 00 ع[ 0 00

 ناسسزلا غباقاو ناديزلا انام ورمئاق نيس لدم د هاظل مفاد
 7 ؤتسالا فنادجي مقاول ارفصنا لاش «, ىفنلا ثري نوال دفا اتم 5 4 : |« ةعف أولا ماقلا نلاق

 عك .ا.ىم سى ا ىغح :
 ( : :,نارم الات اجا د رشم تقباط ن

 ْ 2 ظ ] ١» تّقلاط ل وصل ب لوحغم 'مةعتاولاتغصلا "طرحت

 البلا لصاو ةروكزلا يفضل اغلا بوتس ورحل وه ريخلا و 0 5 6 | ينفد ني وع و ع رقع 2
 رارتلا ل قالا كا - !ملوالا ًارشبلا نعيبزرتحا ص ب رملي لاش ملا 5

 لاتخاف عم بكي ]رق | اهسنالا قو ماتبي قعني لا تاوصالا م عل ىلا يظفللا لئاوعلا نع ةورج اراهسالا عيب ززيحا هل
 دستور اهل سيلا امس تسيل لك يظفللا لئاوعلا نع ورجم اكن او خال اتم رع
 الو وقاد متو فطلب اهنا كوخ ى شير قا خبر وذم او اخ قرايلاوةتربشمل افصل او لوغطملاو لعافلا مسا تفصل( داما هلع

 تاشلل تسيلو عجبا نودولكلا نطو لكود(مغالا مرعل جاتني تسيل فضلا ناف دين ماكل لرق نع ذارتحا ريفوداعالا لصحل

 - ابدا نودد ورح ار يسقتلىسذا نييفوكلاو شفتالل اف الخ فلرتل اف انيالف كيلغتلاو

 حي لزس اظل د قف ار تاكو لو نادي ل اهئاعر ضل فار اهئاف نادي ءلا نامت اويل نفارلا فصلا نع ار زتخارعاظنل اب ديف امناهع

 ْ > عراانالا سيد ازيلال ارو بح: امم ات ناك نبال قيال يلع مدت اذا لعافل اعف ار نا فرعامل اتينا
 ' مددل عرفا مالاو فصلا نكن إب مرعب عقاد ادرفم اعف ايسا مايطتتسمالآو ىتنلا فرترمب نق اولا فصلا تّقفاد نا ىا هك

 تالا )رجب انو رح وصلا وك ى الاد داما مامتا فر خا اسمن اسس ا امل اذ امددعإ اووارّتمءؤ ضنا نولاعرما عش اغا نيدرؤم

 راطا امالا سير اهناف نودي اللا نوم اًناو ناريدلا نام اوف اًءومجتوا نثق اط ازاا

 ماء يطل يذوق كن وعدت اءتيملار كن الورجت ا ىالا لقي وريم ا ل انامئ او امجريغو ناكو ناربخ نك ذارضا در م ا لوقا

 -كينب ااءادتبم انمى لام سقلا نكي زرع ورم يفر وقار م اهفسس آلا فلا وا ققنل |فرجرحب صقاو فص نوككال ىزلادبسد كس

 ننا»ناديدلا سلي ناردلا مناد ناربرما مان اد نادي ما انوي رند تيما وتتسم لئر هبا ذك رع
 ظ » - غراس مومو شم إير عي ىلا اظل او نرفض نفصل تنناكن إب حس
 انة يلم طللا لماوحلا نكورجم اوبن ىذلا لالا رتبشن لاس حل

 هاوس لا عترلوق ىف مالا كلزنم لحفل لنكن ئاكن اريل مايقأ هييرّقَتو ف دن قو ررصملا لزنم لد انمي ل عاؤلا مسا نا ليت كريما 3

 د لعاب كنتى هلل ىف ناريشلا مم اتردد ناد ل افلا سا لع اقب تنائنتضر لا رزه د لّتد مد عت مامجرذن جيلا

 2 ٍِض ص ٍِ ٍٍ

 ديفا
4 

 موج همححا
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 و ا ا جبل دبا با اا ردي ودب با جيك دب جدي 72ج 2

 مسجلا

 كرت رك ترك تركتك يك رتك كك

 ا و ا ير و اجر رو جو وب ووو ويوس جو بوجوب وب جيو جوجو جو جب وو جوجو جو جب ب ين جول رو وك ب وي وو ال 51 72 7 570 77 6 1 0

 00 ل ل ل ا لا ل ل ل ل يل ا ا ل جا يا 4 1 حي يايا يي جيلاتين جبير يا يل ا ال ل ب يي ل ادا يي 2 ا هيي دي تل يا حييت هد 06 ا 1 1 2 يبي 2 مال تلا ل اة هت ف ههه كلت 2: >2 2 »
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 1 اج ار اجب جرا اج اجب جو اجور جو جو رول جب جبل جوا اجب جب جور دج جر جب رب جك جب 0

 230 ا د ب بج
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 ردوتسم | | دصوم
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 يضر د ةحاضوتت ما نيد وراد فذ امن نمو 2 دقنلا
 مهب مست وهمس ٍ 2 |لعار شما

 قل فم ام هج ثصصخلاذةركنأ بلا
 ين معد وول فصو ا ةئازأ و ناو ١ | تيزي لصال نكت

 قاسم ارنا لكراَد تحرم نه

 يك رم

 ك0

 الفرم كندر ةداقت

 ٍ را قدام يا رجاط رج ايبلاو ةدانالا ة رميح او نايبلا رم الو فصلا لس رقم ف وصوم او فصلا و ندم فوضت ا ناز هس

 نالخكش هرم ا هورل ا لع ل ازرلاوب داوفلا هاج ني ض رخل او ثوم اوورلا فكل دي نال لك افلا نود لعفلا وبس ميزلا ناف لك افلاو لعفلا فالك

 -ةتافاط تيكا مجان ض غل اوم تابّشلاو ماورلاريف نال ءامشزم اوم مكالا نافر جل او ءامتتم ا

 رادو ديره اف مرا مان نملا ل صا نو نلقرديالبشر اضل مدديفرخ مل اديز اما عريمضلا ن ركع ثم اذ تذاع اشي بقنا ىا هل
 ىلا طم اردقتل بقو اظؤل تل اريل يل اووحل اذ

 اظفيالا لثمرقمو ب هرادلا ىلادوجي اهبجاص ف كنلإ ميشلان الحم اقفال لبراالا من تالدارلا ىلاهجاص ل ئي نا عزت از الد هلع

 ور سوتسإ | ف | لع رتتم نروكتا 'قحو ادتبم اربجاص اخى نحمر !اءاورساظف لفؤل سر امإ حسو

 ...نافا فيلر تلاريف ل صال ور يلع نوكح وكلك كيرلا تبملا ىف ل صالا نا ىلا اشاد يفد ةركدا تملا نوارلق !ليبلتر اك م
 صصص اورو ازاب تلصج اذاف بط حلا ةدافا مالكم ا نمئضلا نال صيصخت ةركا ةفرحمراهتيملا نوكب بكينا ىلع ةالاروببتن العا تشن
 ذل انتم ليلاو وسم يس لع بيلا لدحا ةدماغلا لوعح اوما نرش صمتك م ةرم تيم حقل دانا مثالدا شب هيلع موكل

 | ين لاحلاداد ناس اؤلاد لوبا نم م ايفتسسمالا تاملكح ال ادد مذ اءو اف لخص زل ترم ا ثلالاو بانا ذرب شوق بحم ا ىف لخاف ومب

 ا امل رق ل اهل حر ل كد اج مبان لعد كلت ارب حب اسنأو لري بلت ملغ اخ احلا لداسلاو ليضيف صخملا كارا

 عاوز رفؤل شكو [صصخخن اص نزلا فمع اذار اكل او نضل لقي علو لزق حما ةطصلاب صخر تنم يلو زرق نبا حال ىذضر نما فخم

 نيييتسلا :ن[لاوسلل جرومجلل هلباملا ا راكتما نكن يسن رعاإرزيلا توني جلاب صصخر تيم ل بصر لق ن اذ هك ةياغررب نبع

 فالذين وصولا ىلع اهيارجا لبق حب اند نولعم نررك اين اشور فصل ذا ءفصلاءازنمراص واعمل ناكاذافةدنكاهتدعإلر لا تون مهلارحب

 ناك متبمازاهف تان ايزابيل اد رارخا |مبملا لبثت ازصلا لبق زو دكر خلا لعشارجا لبق لوبي نوي ن ابن ن/نااؤرنا |
 - قيقمتلا اغا ؤصلاب صصخك

 الوان ن ناله ني لك ارتدل ل شمل انت رتل تنقسم رك | نال يرجلا ءؤصب صخر ممر زرار تتسدعا لو نانوح

 سراب فرعياب لكم يدنك المايا سنلم ني تربشملا
 لأ رثال باح ارما ريظعش ةررقت ردقملا هفصلاب صصختركرإ تمرس شرارقن اف لاديملا هركذللانو ورشلا ترااررمظ ف برضي شو هش نك
 | رتسلوفلا نمل يش لحج بار بلا لصف نال خجلا ل لهن وعصصصخفا فصلا لل ديف تلف نوت | نال كلذ وريقح

 | متل ايبا ناوشلاب زر ازخ وكت دحلا بد 0 0 0 ا
 3 5 دل 6 قبح تك قب 5 نت 26 2 636 4046 4 ت6 تا 5 قة م 407 1 م
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 ىكراكورتكرت كورت مورو راع را اكو تا او رت تي تا اك رتب
 2 ا

 اك رخو

 أ

 تا وو
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 نوكيدتربخلاوكيلع الس لجدرادل ىف بان
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 0 رد هل ذمب 2 6 ى. هج نب ِ يهب سس 5:

 رثكالاذ اًرظ عقد يوت نيدو ساعم بالذ ةواماقني زوما
 | مبملا ىلا لما نموؤحلرياع نتي هر ئجرلا ناي

 ا 2 هع و و جلل
 مالكل ار رص ؛لادقع ةلتشمأ بلا ناكا إو زلمجب ضلقم ءبالع ! هاف, 2-2 ىلا نب وه سا

 ً ظ رهسام بع
 ا”تانوابتسج ايلا قرا امن وكدقواشملا ابتلاب باكر ملا نإ لع . ءارتسقرلا عررقونوجتلا ةررؤرضل م ا يطا

 حمم لالا ذل نال نوما نبذ م وسلا ثم شسختو ب ماني وانعم رابنب كمل ا ًةدس د ضن يوما نبك سضن نوكرتف رسم م

 ودار ا بان اذزجاريقحال قي ظعش قمل ا نوبيذ عقلا جم شقا رشد ايضال نواز اؤرصقلا عيت ل ثلا لوألا ل ينل رص
 اننفصريشماءر |[ اغا بطب اناني
 ناكر ارلا ىف هرارقتتسماب نوصرم ةرعبا. نا كعرلا ف لبق ”تال امك وكن يهتف ق خو نزلا رقي ص صن ءارتبم لكر ناز هل

 - عت اال فصلا, صصخغ
 لرتدف يلع اسرانغفر د نصل ل انفآ ف زي كازعف قزف يلع مز ند ريع ذا رتل ل يون رك طصت تيل دز فو ل
 ٌ ري اغاطءاعرلا ىف ماورلاورإرمتسالادصقل عفرلا ىلا بصنلا نم

 دقو اطال نيستا من قرا تلا ربخ نوكمر عتيق كولي فول لل رود قانا ير نوير يقيل ل هلح
 تيرم رم اقدفص ير غلا برن رضاء ز تل اذاا السل وانتالا ل امخا ملاح نؤلكن نحيا ناي سمت بس فيل غلا رس | عزت

 - قانا ريف ذي ارق اتسم وا: ظخ لوقتتدوكوا بلغم قزوت وأ راتس م الارباح نم
 اتريد لجرلار فئ لوقو يازمن لعل عتا لقيت شنلا كم ظن ير ني ]يظن مل
 - الل ورا ملى ماللال رقم |ططبارل | كلذ الايض يطب رار دئاع خلا تآقوشب تورعتاؤاذ اضن وتتم وب ب تح سدا نان هش

 ل الذل ةماحلا للا لا نفد دذحيل فب قلتم ءلمجي رمقتم ؛ن لع قناتك مارا نيررمدراملا فس ريو انزظ عقاد ذل ثلا ىا عدل

 ش - نأ لعن ظلا
 دكت يس كي تيس لاذ كرو رروركتقالتخاو عقاد لا قاد فالسخا قلع قدام عقد نعلاعدا عقوبرجخ انظةقد ا نانرف عقد ه1 نرخ عقد امد «لوقت كس
 دور راجل يجن قى رن قراجاي نام إب شاي نايزن روش او نرظزكعيزج ى امال ادفاننا ضع كيو ثنو تما دن فقا”لاوضاز ا ةات ضجر غرو

 دف تيرزقم نايف ف يدنا لكرو ينس الس لعن اج ماي ناوفانادحف صب تما لمي ل احن رقدرخ ناك نش ابن إرصب نخل ا داب
 سال أوتو تسدوتوو تتوب تس نوكلوقكب !رادزس وكل انف | هس كل ارب تس وا ار يخرد لضارتوروكذ هل

 !"ايين نسا اوك يحسلاو قلطشرب ولك ا تمل ادلع مارشي اذا مز لوجو قطن زوبر شريت را انا نيمو طشلاو لولا نموكم اهفّسا رك مخ

 /الكل يدرس .:وكل وفور رخلا ىف لمصر ا نا ىلا ةراش ادق, نلكى فو لجل حبوب علام ندري لش يل عفو مسا امج وكر رتبه رى ا هلع
 ءاشلاخت اف ناب ءادبم ع ولاو ءارتشمر يزف ير كيك ظن ا ذب ىرع د لونك درب تيئاشلا حلمت نوبكالر با ندير للا ضمن ىراشالا نسا لاو

 مال لدالا ءادتيمل ا مخ درعفلا كمبو لعاؤ هولاو لعف ماو ءاءتبمريزف تس .!٠/ل والا ارتب ار تيمسالا ليجاو لثلا
 ال كل ؤريطسيلال مسارب اب نا فير قتل م ناونم او نمرككاىل تردي ناونمورمسلاو نيتي بيدا قل ماعم ا ىا كل
 داالوريشانو ربي قت ابجوم نايب ىف عرش ددوتلا ءامتبم الص نا ئاست بنام كلل

 نشك لق قلك لخ رك ىقرتر رت تت نك نجع - 7 -77 0 م 1 , 1 1 تميت” تك قرت قة "75 رك 27 37 ق 3 1 7 تارت را رت ا ا ا را را ا ا ا اال
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 يارا ارا اا ا ا اا كريات ا اا ااا ااا ياتي را ا ا ات ا ا او ا ا ا را ا اا ا اك رج رقما

0 

 دعه لنك يخ ناكوا براهيم رمل لعلم لتبلا قيم غ قلوتبل :. 2 422 ب 0. سيح وس بث دي را ا اح تح م
 زيا كسلا قلما دلل 3

 س مم لأ داهلتم ا ب 53 نه ا ل ا

 جم لضفا كتم لضفاوخ نينو [ستدالا نينفزعم اناكوا كوبا نم لثم
 د
 3 | ١ 2 ب ] ٠ 0 م 2 وم ا

 70٠ تا, طل تبل بتشم مدقو افا رتبف لتولي (اقالخ ج٠ . :رأنت# لاول ملا ذاو يلقن بج درع اق نير لثم لالعفربخلا ناكدا
 ظ عة عاك هر اوان دز( لبق كار نبع هلان

 ها لجرراللا ف لشمال حمم ن دادي نإ ا“
0 

 /! امل نع

 قيقا ران ال نلخمت ليبضفتسلا لف ينم لكن إإ صبصح | ننابد استم اهساكو هربت ل ضف اوءارتبمل يمل ضف ناذ تلسس

 مالك اررصى ضْسع ار امو مامرفمتسسمأل اذا هزل |نديز لش رمَوَكب جيل ماك اررص ضعت ىل يمس اجرا نانا دالور فم ايراد اهل

 ظ ىلا لجل كك يدع همت ثديكبل با كمال دص مدل
 رتذنا لاك فييلت لمي قمم دع شك اذانرظ او فل 'ءال اجري نإ يفرتيلا ليكي اق مارفتسملاوببو مالك ارصر | لتس طبخ نا ناذ عل

 , يافا ىروصال ىرابتع]ا تس يضل اذا عروض لمي سل او ؤملابدارل خلا كيران بادج ل بك ةروصررفم ني اوورغم
 را نسر اس يلحس !انبو ورصؤم ىزما لس اموال مصمجرورجم اور ايما قدحتن قرن اوبس ورخلا نلعتس اريائري منير لت اد قو ءارتبم يلم, رق ناذ هك
 ادب د لق درا قلحتوب ىزيلا رمى امي اعد ادت ابل صتتملا رضلاو لكن ءرجا قلصت وقف و رتلاووبرز خلا قلحتنو قتلا لعق عومي لاقل
 مالانريرلا حبب رحل اف لكوت تلا نال بملح اان ميقور اقم اى هلي ورتلال ملبس موا لحما فونصولا كيلا نمي اها مانا نيس
 ؤ د غرزة مانبال لشملاوه ديميت ىلا جراما مهنا
 هاتبماو كم هوك اتصف خو ورحل عب نوبكن اضن نروسمملا نال جروسككلا ناب ةعوتفملا نإ سيسي لل نإ عقل كذا مدين ن يحتال هش
 قي ايريؤمال ةحوتفمللا نا ىيرئل ادهلام نا نيك ا زل زطم
 ءاكرشب| ٠ اريك اورمتايبززوا لاذ ما كو اذ نب مافن اوتو ماكل ازد صرلاد لع تشم ءابس منا ولت

 سس الملق حلالا ىف اير رؤملاب نامت ا سبت كلك ل ناو تلال اناو ترانس ل طني زائف والى انا ةرولاملا قاوم ا يفر خلاد ءارتبد امم ا هض
 ١ لعافزاب ءارم ا

 م صيبصغ الر نشد ءقر ل ناو ةركك | قبملا نيج صو ل ارتي لغإلا وقل هلع
  !!هنمامر يفاظوركذلاليقراهظالا ملي | ددتل ل نافيا وخير يمطر ا تم اب لصين نإب تدع

 اان د زيوك سس ىدتمب ريش كو بآن كى يتفلريز حس
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 ٠ وتس بس

 "0 اتت ا

 ييضارلاوزن ىف

10000 9 
 را - ل رول مة ىرعالا حمارتلا رمال ار

 "جراسا
 ا قتيلا: رزلا ور 3 قرر ووري لواطام زم ناخاندكم ومو ؛رحسألا كَ فراخ بلا لوو غدف اوردر فم نتيلا نمت وو دس هولا ىه أ

 23د ييكنل لسوف مولاة رظوا لني لوصولا

 00 لاين لبضع دولز نلا قدا يلج لكم مهر دهلذ :
 ع | قرر لدن“ ميو وصوملا ةركشلارظن

 ن0 ا ا م ا اا ل

 5 رو اب ماكو قو رج رخو وطجاو رو رسوم ركب

 زج ملال ا يرش كاؤرصخ | نسون زنا نور مدمن نات الديزماتامنازكو خم انيزالا مان اموغ غفل انامل ىذل ا ءامتبمل خان طا بيو هلس
 - ىلا »كلذ ذوكمالو عرفم امانا ىف حلا لسد اذدتسم لا ادي
 ةلواولانرثالا قم ورتلادعا تنطحي نازوكي از او ضم اعود إل وك توري مثل ناب جادو كاع ل اهرييزو د ورب قحملا منار ئاهدرعتلا كلذد هلع هل

 2 اهرخآلاو ملاغ ابدع ا لإ « يؤم اع اوتو ولا ندبالقلمتبملا وم لان ىرئادعإ ند ملاذا اءاداولار ول

 رض اذار تيار شلي اجلاء افنلا لود حت ىدبمعلل فاى ملل او نصت وتلك وطحموببو ضطعلل ثلا فمها لوو جمس وقف ءاونلاو هلع
 ربحي م آلاو ةئذالم ادا يبس ار صق لميا زغ ىف جا ةءافل اةةظمز له اوا كبت ارضق اذ [لشو لذ الاف لواط لالا ضال دا لانا لوألا تيبس

 نا جيعيلاو عبير عصي قلو اري ذا توتالا كودذاولا از تيزالداو يبس ارصقن از بيث لقيرو شل قامنادازب لع نذ خبل ملك كنا كو

 00 ل :| ث انج اللا نال اوال ةضام زا لملاوا د يمس امصقانك دال

 1 ب جر جب رب با جر جر جب جوج جوج جب جووو جو جيجي جيجي بيجو جونج وجو جوج بج يتج ب ”ججاتجوا جو جب ة جو جو جوا ”جب جبت جبل 70 7777

 يل ادت 210

239 00 

17 

 -ةاغاات منوال قي ا زلازغ
1 

 : لاقنز قب "اب لاا ةزابك لع ةر ابكت عظمت ب اي نسوبب لم نييطرشلا ننهي درتتن سير امل ىف والو  طرشلا فحم صن زل ءارتبملا باجر اؤنا عش

 1 .قبقمل |تاغادس يت اي عضو الا لاقي | ىقبت يلاقي ىكا مكرر لضزارلا لاني 2 لصر ونو فوصبملا ريدا ظن مو قبتت ًاب ناقرارلال

 |” با ناك ضب لاعب اعقل او ب زالاد قدصلا ريل موكل نو تيلربتن الك لدو ىونحشانن ىلا رؤي نال نان الرق هس
 ل حرس اب ضقانن“ ء الا ند اهني

 10 تافصلا فاك ةددعتنم كاي ئبشملا لع كير قد مع نال جلل

 زير نبدا نفقة نص 1

 - ماا رشلا ىلا ض رطل

 دامب لعفلاب ميشملا فون من انرت اهب هلع
 - |مءامترم رطل ابل و اما الربو اوما نا ا نان هل

 211 212 2 7 جم ب جب جب جب جين جوخوو

 وا راب ول ا رت رك رك رب خط شب رب تا ت5 تك ناك تك قلك نك 3 ا رش ربو رو رطل 0 0 206 5 م ا ا تك كك تق قل هةر تاك تك 315 ق6 تك تي نك ناي ترك ناي نك تانك نع 3 3 3 5 374 5 5 5 5 7 6 رك 5 315 35 3 3 3 3 عرخا 5

 867 2-5 تع 0-7-5 7 : : 2 7 0 ا ا 72 277 ا ب جب جب وجب جب جوج



 0 ام ا
 : 7 59 1 ١ "م قاؤلا ىا 1 0-8 اداوجتنيرق مايقل لتبلإ ق نحب دقو ايدي نإ يرضع حلاو 1

 0. رتب ه١ 2.20 دو يرو يقم 8 نما ما 1 2 هك

 يفي ايوجَو غسل داذ تجرح لمادوجرب او هينادولالدلا
 0 يا خد .- مفقبا 6: ا 8 ل ل

 لِخرّلكد نناقا ٌئبز رشم دانكن اعل نيزالوللثم ريغ عضوم :

 - ىضر ازا لحنو تنل الخراز قسم ابر يختيار نإ ن قا اظن هز اما نؤ طرشل ا بشي انك |

 ىف ن/ !لوقلا لعام التشالا نايبب وسلا انا صييضتو اه ضيا كو ناك و ةحيوتفملا نإ ىف فخ ةروسكملا نا ىف فخ لكل ا هلم :

 شكلا فالف ل ضحبلا لوتارجم امهقأحلا نا نروسمملا نإ ىف عبط تخاريف و فات إ ف لمن اقف نقل |نلانتسا لرب حروتم تروس نا |
 -_ قيقحتا اف ىفاذلا»/ لبق رز |:
 نأ اس ىلالملارخأن امرين لمد مشب لايف ةراشالاب ديعتا ضن وصقل نال يقارب لالهلا يرقي ثلا فزع باب سرع ل لق ان هلع ْ

 مس ادركزي نا مبتد اع ناف برعلا جداع لع رج مسشلا صحا اورصب اريك عار وصنم دك اليت اسوم ندير نيعتي ل جو نقولا لال |"
 : قي |ياغاس شكلك ف

 مايا ل عقلا للري وجو فظل اذ امال اذا ى نرخ ان: فجل ةظيزقلاو لص اهوار وجوم حس ااذاف ىا ف وزج وخر ارتنم يبس اناث عل“ |

 ل قيقا ٠ ريرعفلا لن طعحملا شحن /نوكيف عسل اووتو نان ةامافم سترى تبجيظ لق لكن رطحتوو أ
 دم مدننا تبنقد ف ىا ينبح مصمو ١ ةنيرق حلا مسمر يظر يفدسب بكرت ىلا رم فيل يف ددسن بيكر ىف ىل ةذوصرم لك |
 ظ باه امرنا عضوم ىلا |
 : -اكدشب !!ءازكن اكل د وتؤدي الولى ا ورسم امبارج رسل ءذ طع تبكي باع ورث ناكوال د بدفبيد مسا لكى ا هدلس :

 ددصملا كلذ لان اضم ل يضفن سا ناكو ا لمجد  ةرزطم لاه ةدحب و اهيلكوا لوعذمل او لعاغن ىلا ضمد انو ئروص بر صم اكد اهتس لك ا تكس :

 نولبال سف بما ام اق ديد لن دقني رطخأو تق يف وسلا لرد نايت ترف ناد نقاد لين لفت تسل فز روج ن دعيج
 12 نويثوكلا لاكو رتب سفلئىزلاءارّتهلخوقاو و [رةزنماكرظا ذاو م ا”ناكوالاع مأكل عع اًمأت ناكاذا ل صا اٌريز لم ُهِبَقَنن ا ىلا |

 و لاعتشسال ا قو مو وصقللا ءالتبح ا يقلو رس شا انس كربلا فذع مزيد ءامتبملا تارت مامات ل مب ل سام ايمانا" رض[

 داقرشبتا سم اظ يف عضو لرجال وم ليثو [ريخاوقاو شر صم لن ذئب مات ضو اًديز لضةريروت ل ق |
 ةزثرع  ىدميقلاو اولا انغام ف ذع بوك عر قحمو اول يشير لع ثطعر | بم كير ادؤمملاو نانورقصوا ن اراقتتم ءرفو لصر لكى مشا

 _ رش !!نهرسم يرسل أ

 ر|٠' تلقتكوا تظفل ةنيرق لو قو ىا هلع أ

 /١٠- لازبلا يورد ثكت وصلا خف ارو ل البل ارصبلوقمل شى ا حس
 |امانجاو اه جلا فذ يدق ىاا دارج وق لع فطع هل

 700 7 ا 1

 تك تقرت تك تك خاب تك رت قرت ا تق تك قرت تق تك تك تك تك كرت كك تك تك تك رت رق راق تو تت رك رت رتتارا ا ا ت اتا تا ا يتيتيريي 0

7 

 ظ
 ا | 1

 44 ل 2 ل ل 4 |
7 7 

 م١

6 

 1" ميثنا لس ناطرتل انا ىل ظن ل والا ناكل شفت ازاي او اينماؤلا لود وكيل ب وبهسسومو طم قف ةدرشملا رولا نأ اوضذمخا علس

 : تطحرافلاو ٌءايحافملا حيف لعاعلاورشنجلا نع اربخ جيا وب ةنماعل ارارتغاوو جراج لا ءنك امن فظن الا ريخاذ ا نونا جصيالف لوصحي اورو رلاك :

 0 كر
2 
0 
7 

795 

 2 0 ا < 2 6 : 3 5 5 5 3 : .
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 يي 0-2 و بوو
 : يو 2 عوج ا

 ميرا اش اور تاو را او رت را شو شت ا اك لا“

 هإ.أ تيلايخرْسأ كَم اهرجناق ٌنيزَّنا لم فو هلا ين لوغو
 راف ناك 07 ١ كاش

 ميلا نينجا ىقنل ىلا رج ترق ناك ذا ل نقف
 ١"مماا 000 ايلا

 ويست ادثكتدي انه اني تييَرَظ يجر مالخال لشمابلو دب
000 

 رمح فلاكي دقو منأع نشب الذ ءلجن الاذا دا نمطُيس يو انو ذا اًرولزم وأ اد عتسو ا اًممومدركماكح ا ىفو لجو ااًرفس د ركض انا ف هل
 ١ - دن /الكلاررص مل امل منعت ع ضمان ماتا

 اثره رهن ىف نال نرخ رعت ل كر مع ًاتبلا# رقت 56 اًمانتماوااًوأوتبريفن اقتفل ث يح صلا هزي ىلالا ف اصوالا حب لىاهلع

 -ىرلبا '!' بوصا ناكل مرقملا لانا لانذلد نر درا كب وصنل| جادو ل عقلا لكن ئطاطغتالاو ةفصنن ارم ةررسع 3

 ل ىرط ١ د وري حسو الا فظن اى يوب ث صدقني نازوكي اقظ ثوكت قوالا تاقدالا عربى م تامر يق مرمَتلا ى ا هس 5

 شي تو تق او رتا راق را و تا راق او رت را تاك او اك را تاق ا و رط لأنا ١
7-5 

 رم

"2 +4 

 را
 يك رتك رو

 1 01 ا 2 0717 7 ا 76 ا جو و اجو جر دوو جي 7 جر جو جو جو اجو جير وو جو و 7 بج 0 7 ا 7 0 ا 7 و و 7777 ا 1 576 76 79 25-670

 ' لئرل فص ضي ظلا نا مدي لمد فيلظ ل سر ازو وروما لاما درو لو ل ثمل اندرو امن او سنجل ينل قتلا رز لود ردا رسم اوبن فق عش 5 3
 : : اانا نافل الخ "نوم ؛ ٍإ 3 ١ طسوتمااب لح العالم 3
 1 ءلالل ىارامفلاوذ الإ ف ييسالو لع قالو مّ الا,رلا رلوكي ل ملا نار فل ذريتو لضاول اودرترمل ا ناعما ناياذ رنه ضم الخف ذي ىا هلل 1
 ١ - طسوتسإ!» ريما الار وتوم 5 : ا ل

 ظ 00 | ناسجاطت لاملاو لالا يفت لاند لبا أل قحهنووقلو رونالد ضف للص فرخ ن وقيي ايرما نييزحم تك هك 1

 ١ نقتدي اغا كرولا بجرب نيل نفل رض ن وتبي ل 3
 1 - قرش ١٠١ لحلو تيلو نللو ناكو نألبد دنبشملا فور نميقابلا سخلا ف درج مام رشس اواي نما ىا حلل 1

 1 داايابتارخاو نإ ىبو فورا هزنعا ىا هع 3
 ءذاضإرخا حشو ىف لاو هلالي راكان دعمت وتم نيا جن سماد زول نفر اذذاو انقسم فرعالا بارت مع 1

 : ند الابد” امانشتسال از ن وك افرق دعنا اارجت لك قنلو انتي ندطم ناز موون رعتموبسز المديل لزق نم ىشتشبو اهني اذا 5
 5 للم افنوكتقوالا تاقوالا حب ىل اههمسا ىلعرخما قالا هياط فةر لا امتبم ارم غلاف فظل ما نوكيف شو لولا 5
 1: 1 /لجرا شلال مايقلا قنا لش ماك عرازوا سنبل ركع ؤتنلىر حس 5 م 1
 م - دنا لاخالو يل فار ضرع ضرارلا ف ىا دل ٠ ةرمب حلا وتلا تنير قل تيحبتتالب حل 1
5 ٍ 

 ا :
9 5 



 ارا ربك حبب جب رحبت جدن ب ا با ربا جيوب بدو هجوم »جب ”ج ودرب جيجا »دوا 7 4

 2 ا 5 2220 0 هرترؤلا
 الدم 5 > دالقل ريال ١ , 7 : نهر *" ه ٍ كل 1 | ٠ ىم :

 |" نمسار الغ لوترلاو تنل 0 رز ندذكزش ربو يلا ىزم : م 1

 7 اد د ا ب 57 خخ

 تقرت هارت رت رت تقرت

 هس سس سس سس يس سس صح لح ا ا ا تي جم

 تى ه3 0 06 7 0 ْ 1

 اؤم كتاروصتولا داش ال وهذ كنم ّلّصْفالخَر الداماتّدينإ
 لانك كان مساوعو قلطملا ل وعفملا ني يلوشلا ولو كلتا 3 هه اي هاذ تكيسرر ءيب 1س ان ملا : 2 ا 0 رك 0 1

 000 للا يي ب ااا ديس ل اا يصب
 ايل 82

 رنبملا فر ارجل ريب لوزا ربا دبلابز حرض ء امنا لاين ماك ة واي: ورياديالذرم كار نود ورتتيلاتسأ ىذا ىا لس :
 00 0000 لا " قدس نالوا مركب ديلا |
 روق تى لاهو عراق لقسم قتلازو ل هب قمر سيل ]نس بيسي صقمااشال ف يب ييشتلاوا سعد ارجا ىا هلع ْ
 د2 اغاطل عراربال سلق نسا(: اذ + اين لين نكدص ننهسرخ الا لوقو عراهسلا دوم ل المت |

 ترقتل او ىو زج اءتبتر خت ابوصتملا لق نولي ن ل متم ورجتز متشا لوقو بغاز نمل لا لصف عبو طار تيم تارونعن ارزق علس
 ون لوما رع تخوم لاقف تبر وصنملاب لس ًلئاس نات تر وعن ا/ اظن ل انامل نال فن تم لجل تشتم [ لوقو تار و صنم اك ا ب
 لآطو تملا لصقل انزل ءازفأو قضم تقل طم كون أل كيل فملا ل, انلاو نييديدلاو هادا هدأ يز تاروت د ايلا و فلالاو بضنلا
 ظ 2 اهنا ال تا ىتولملا كريو لوعشملا

 كلل ديز بر اض نال الع نراص ل فما ازي مايكل عال ل بقرركرملا ل عفلا لاذ ةريهدا ىلا ققيتحا لوعفملا دال نلغلا وعملا مدت ميل :
 7 رتب بجو جب »جيجل جب جب جب جب جوبر جبر جبت جت اجبت ج7 55755705 ةريو اوروكزمل |لسافلا لعق ام[سيلق ومب ا موإ كب ادق تبر فوك يف لقفل ا واريد تتر طوب لوعفمل |! د مز رصملا اذ لوس ل بال شدي برع

 همهم 5س ل ياا ملا ا بلا ير ا ا 2 ا ا ب ل ل ري 2 ل 2 72 5271 2 رب يي ير 2 2 يي ب1 2 ير آر بيرل ير ب يي يي يي را ا يي جوبا ا اا ل لل ا يي يي ل يي يي يل ل م

 يكرر رت رت رت را تارت رت تا رت رت رت رت رت رت ترتب تت رت اداب تا رت تا رتب ع رشأو

 3 از ختم نكن ىيرتالاب لوم ا مايقل تسيل «تيلعاذ نالا نمر داصو لع فل رغم اكن ادورف ل لوعفم ا اد رحم لوغو :
 1| "لاو ور دقت قتال لوما ني افناب حنان لرقم. نايف ةرايذلا لم لب حلا مايكل فلي يضئ كل |
 : 0 .ىلاب لطالب لب ل لوعفملا نال ذيك وار نط لوتس لأن لعن
 1| نام اخسر ترهل نطو قم مالك اق لمت ارتويطد ري نكلا اس ماشي حلا وو لحث ل ساث لمان ن ال شم نا ةرابع ا دس
 : تاك بدلا قيل هب انعمارب رم لجو يقول لاةاذا الد دصما قرب يرتاذ لآل اب ءاهد دال ملكش دع ذاب بيد نام اجب درج د 1
 : :  تباغلا نم امر او بارتلاب اال 5
 | نامن/لرورص سيل ذل مقل شا ءلهذ امم سيبلز عم لطم وعفم نما افا فرو هاجس يوه تاسدقل ع ذيل وق لع دري هدنس 3
 | لكان لج امسيلدان لوبج ا يصب ارض تورط يلعن نكو قاب العاق ة يضر شنو ماج اد تومان ًازباكن اكأم لك افلا ناب بي او تبج د
 لا يرجو لعفلا لاف ءلمذ اما تع صلا ل سافل قذام هاف يرض ب راش يزوج ضخ وق قو يوكل ع اذ ءلب بسير او ءلعاف مي. ل وفم لمن لب أ
 |. نالخي تزل ىفرلالعيلارزر نال ةرككن ب لا امناو حلل" .٠.ةيئالا الة فصل اذ ٌقالطضالا ليعفلا نسما وبه و قوخدلا لعفلااٍلعفلاب داما ناب 3

 | ... بصنلا عففمو امهتشلكت ارؤرجم ادعناههدقو تاروصنملا ىف عرش تاعوفرللا نم عرف اد ىحم-ةياغال ةظرعم او ةرنن ىف لمت اهناذ
 : دري سفتللءاغناو يلوم اعل عر مشا امىا هلع  ىدشبما»
 : -ىدضبا»تاروصنم السا ايناللييئافم ا مقامناو فرجيد بقرة صن نال ًقدطم حرا مدقسداهتبم هدع 3
: 

 1 رت رت رتب رتبي 3 ا تك كي نك رت نق نكي تي بك تكي بك تك نبكي نكي نكي رتبي



0” 0 

 تي >2
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 نيكل
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 رافال لم ى
 ئ :.ةلاغاانمكالا كلذ راشحا باليل ىذلا م الاوو ا بولطملالوقل لماذ رسي لا لوعفم هل

 -ةراعأال ةزممبلاو ىاو ايد اياواي ىو سلك اءامشلا فورت فرت طساوإ ىا بولطملاب حاعتم مل
 + طسابىارازقتسارا نحيف ميا ذ دوك ن اكمل اظل يرمز امرك سلات انجب نمر يلدا عمريف ف ف زمافناو بئانقزظ/تانمالق هلا
 : فرحةطنساوب النمل ابقالاولطناكتناذ اف ككل ذوخ كود واين ىد نا ددين لابقا بلطا نع ارت اريفو ىد ناو غفل ماع افرح

 ْش ظ ظياغا انوا باتمان
 نكن قس كناعثءلق لرقم واااو ش افروفل نورك اما فرملا كلو كام ظل اوجد فولو ا رن ل يصغت حش
 قلالإ در نانا فلالا كو غل انزارنلا لب ء ذر نراكن ا رنعلا لبني ما فرعو ا تار ن نة ارعالا هلا ىاارزلا لبق ال اغا ٠١ اوي

 - اع !اءواولاب ,ىق رن اكن اداولا لو

 1 ١ هىدشج ابو عز راضملاو فاضم ا نكت نزثعاو دفانضا نبش ل وادف اضا ريف سدل اال فما هك
 نادك نلرما مؤرحلاب دلرلاو نويل لجزارو ةركلا نعزتضاريفو نيرا عاب تيا كح ذات مال ناكر خرب وقص فم شن
 | . را اابرضلاب ىتبمكن يل اورو انماد كرجل واءارنلا لبق روم
 امناةرجتتلاو "ساخن الل عيالع تلظرا نصيصكت ما بور امللاب وثرتمن يوان وكر تيزنس ا اذا كدانم لا لرب ىويقملا مزلل | هزني 0

 هىتالامم ني سدت |رقلر رفح لا سيصخم شب يجمل اكو اعرملاب لاما نيب نصوص ش امل اذا اهب نحمل ا نعم. تسانم نورك نين ترين
 ياغاطمب لوتفم لا بص اننا حفلا ف زعامبف ببي ىلا ئبرالا باوبالا نم الا بابلا ىلا تسع
 .ةباغاطل بونملاو بئاذلا نيب جيا مذيع لحفل اؤولفربانم بمن اندادنلا فرجن الل عفلا فزع ب جوان اد تدع
 اغا لاقتفمكع ناب ف عرش انما ةنقييقح ناب نع رفادك هس
 اال لاف ارحم صيلو يلع ض دل. نايب ىف عرش دانه اءانب ناب نكعرزفام م ل
 - ىدشج اب بجتسلا مالي ازكو ةضاختسالا تقو ئكدانم ا لري مالكا ىلا
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 | بصتيو اك نيراَيو رض مالالءانقلا قاىلال خقنو نيزلاب و : هر ا # # © 3١“ 0 9 و :
 ] الب (منحتتمالا فلا كسا مر حدانلا

 هعاوو "سنو هع و هَ هلع ٠ ١ ع _

 عياولو نيمريدإ اجري ءالّبَج اًعلاط ايدول يعاي وجت ماوسات
 الاد نابل نوظح» ةفضلاو نركدلا نم ةرفملا ىلا ى داما ذم < *.و 2 و
 سف مالنا إز ث لآلام ةئاخنتسالا مال عرامتا عراننتال اهم مالا نزال جور ةتاؤنتسالا فلا قايل ا نيش (وتسملا كاملا ياو ىاول
 مطسسوتتم ال فقول املا قا ا زوجي لاند عم اموتفد اض وفخم ن وبمن ا ملام يول فيل فلا لاو ثاختسم ا
 ايو فاضح ا امباومامو ءارذلا فرج وو لبقابر عملا( ايدو انف ث اسما وسمو فحم اورفملا ئدانملا وساد بمصنني و (ىكا لس
 مرو قبقك !لع [نوخفم ىزوكء ذل ا ءايشمالا هزي ب صنب امغاو نيت ًاجرايزك نيم ا ذل ةركنل اولي اعلا ظانوخت اضم اريام اولادي
 انف لباع|منمتعاو لكلا ث يحن تق اشم ا قدانلل امباش والف ثلا اماو وار فاالا شبك مب اطل ا فاكل تعب اشم مرعلظ ل والا ا ادمانببلا لع
 وكي نزاع دن اضملار ارسال حرب نا رع  ةرحن وكلف تن تلا ا وفالك يبن مب اطنذلا ف اجيد تبع اشم مدع دامت اهبل صنصخمو مت امجرجب
 ١ تعنت ارطو قدامنا تتم بط ام مارشنا ناز نييضيقنلا عراجبا مم ولسا كءالغاي ميل الذ بط اك ممل ىلا فاضم ا الا ىدانم
 رطسوتماان اب رناتل وتو طا ا ىلا فاضت

 .؛ ناو. تملا قر وكذملا ل ثلاكل والا لرقماما وانعم مان ؤبب يشي قلحت اضيف سا لكن اضم ا عرداضم ايد رلاو فاضم اب ةرداضم ار ين هل
 .| ونسال اين اخانوك فروا لمى ءؤضع امناو الوا لع يتلو شل بو يرعاو يشن يسار يلع وظحملا عم قوطعمل ا نوبي نإ لس لعن وطعم

 عرداتضنم نسيلو ٍةركن او ةورفموب تخدع وضوملا ف الذب ف اضحلا عيراضم كل ناك ان قرت ادن نم كاي اراو دس مريدارع اشار راش
 ظ راما الاصالصر اير ّدصا ناضم ا

 فاضل ثوره! لشرق انناو ةرعلا ل تمار قئارا لاق ىف كن يحرييفل بر ًازوقس دوك الجر اي ى ا ًازجرايرلرق نملاعرورجم وربما هس
 ةياغاانمدقملاو فال اديقبل,تعايترش امهناف هل غززر اضملاو كناضمملا فالي فؤملا فيبر عتل ارقي ملا وف ا نكرر خ قتل ١ ناز ل عرراضملاو
 بروم ا دانم ا خلءارتن كزارتصاريقلا از نيم انك فرم رضا تقص شاذ مجسم اريد حلاك خفرررر فلا ل بم تا فلار اب ث اختم ارغ هش
 ظ - دنت |ابركال ةرؤرجنو) بوصتموبث ماللا ىزو قوطعم او لربلار يت ن اكن اما

 طوره رارعاشلا ل وقكا بضل اًعفر رب اعاد قو اني العا لدالا صب ازعازا ىف يو غفللاريكانا نار ىونحللاريكت اريك تايد زملاو هلل
 وحمار يقل زيكا قلظ ا كلزتلو نلغالريطوم كّيضنو اعف رربرعا ”طملا منو انخلا نوبعن لمتد بل اريج صن صن صفا لطم
 ' -2.اغاا د يكانا سلاف
 ءدييافا» رورضلالازكاوقلا موا ةثاختسالا مل عمن اكاونت اخنتسمل اونو لكي نمد ؤز جلا ووطملا وسب ىلا حول

 -ةياغاالل اقف ب اول ل عرش ىدانملا ثنكب عرف ادد هع

 داامءل ٌنراضم لاو ناضم ا نعزاررصاوبمو جو لكن نى ا ىرع
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 ليقمفللاب ن لا ىدون ذاد..ىتذل اني دكا لعل اكاضَم قئباوا نيابا ل
 هلع مانا ندير ايو ن عزام "<  /ننازنفلب ا

 3 »خ2 وعلا تاو .أ ف ىو د هع لف

 كيو صاخ هيلي ولاة وب رعم عباونا يزال هعياولو وا شل اب دوصقلا * قع تا ديب بف هلق تل : 3
 م | لصرلا تيد

 ص

 .يقزوع ملكتل ءايكا ثايضلاو ثصنلا وفعلا قب هتةتايلنمف

 كرت تو رخخ

 دك طز وطول

 او جو ب وتوج جبر جب وحل جب بأ جبإ جرت اجت جرت 77 507512 572 221

 نبا فلا ف زج حو -ئفل يزل موقف روع سن 2 او ايلاكماو ئكرانملا عروق قرثكل طوشلا هزي حر ىدانملا حفر بخ اناوهلس

 ظ ل ىطرلا نسر وم زي او
 شم اووفم ال وانت متامبالا لكنا ىا لب ماعب ال١ ىف ىال ةداشالا كا أر اشم لا ىا تقصر وازب ةفص ل كمل اذ عيب النو ىا طسوتب ملل
 - زيان ااندع او فلي ثنؤملا هركذلاو عوج او
 -ةءاخا سم لكن عال اذوب اررقمن اكو فص ناكن اد لج اذار و لجل اميل ل شوف لكلا خف دة مارتلا ىا هلت
 فشلا تا زعولو ءارشلا لطب ل جرا تفزعول كيا يرتألا شامل ن سو اهب لب ةراش الا ساو ى اال ءادشلاب ل ضازاروصقم امج لجرلا ناز ىإ مكس
 : - ترانا ةروصوال هفص اكن او قي دانه | لك ارم عذر اومازتل ان لطم
 سول |تداص لراعي ايد ميرلا لجل اهيا ايوغتفاضضو | تناك ة رغم, جرلا حلاو عثر ن ولو نسا موتنلا ىا ل جرا لم وطس رن عش

 | لالااذ لوقتالد لاما ل جر اهب اي لون لل لق دف هضمريظعو ا تن اك فام تعط مالا ن وكت الف عرف سبر حم كت رج اهئ ال علاق ع رو - زي اغ ٠

 شل نا بحوف مزن (نمسّسلاو لجل ا اهيا, ليث للاب فم ا ىرون اذا رمل لاقي اوجد ادقملاؤسب اجلا ةراشا عسل بجاع نبا ا
 نك شعوب لي فيلر داس بلل ىف ىذل ا ماللا ناز ماهل امياإي لقي مورُلا اي رقيب ايا دقن ا يادجو ديل إب دقي لي كل قيل زادك ديل ا يبا
 ] - طرس وت زب رحت يل ا لع مب اءامسالا قالطا ىل كرشلا نذالا مدحل (اورّيلا ف تلصالا ةزمب اوببو ىفصا نرح

 حي لالا بصنلاو رضل اوك, ورع ةدوسل رهئيقلب ال كلاب اال ىدع مكمن وجيرخآم اللا اٌناضم ظفر ركاذا ىداننما فكن ارغع تكل
 زيكاث ناو فوزذك هرارن فو نان ىدانم ما «نالرماظ الا بصنل لو شلال ع_ىنبيف عمور فم ىرانم ال قي والا مضتاما ل املا بصل
 نوزمملاىرعلان اضم نزبكن ارفع أو لال نفل يكل نا قت روكدملا دعى ًئاضم وكي اردت ل ام اف لوا بضن انأو لدا
 لع قام نوكأ جي برغش فلاو رضلا لقي و بسنل اوررضل  ىلىايئا يلع ىلا كالرل لدالا فم ىدع مي ىدع مناي ُهِريرَمَتد

 _طروت نو انك ا

 ب ىدنبا ل تاق ت درا اذا لسا دسلابزعتسا: نرلقلا تأ قاذاو حت وق رند ةءادنرصق اذا ىا هل
 اذ اع نسم حلا اف فير ظن اياب ف الكب اهيوتم لمس دوؤرم نوكين عدم ىحل

 د ىرتب |نالا إنتا: ب ولقي اه زنفد انك نوءايلا روتغ بيكى ا ترالا هوجلا اكتمل اي ىلا ناضم ا ىا حمع
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 اه ت/اايدقانباايووايلا نود فلال انواسكو قف تّمأ ايد تباأيد

 ذئاج ىدانسلا متخيرت مَعَ يومَ تباياولاقوىلالّايٍبابلثم
 _ هتعرتال ف دع لف . 4 16 نمو كم لإ 225
 نوم النإةظرش داميفت رخاآد تلح ومد ةرورظ هةربغقو

 م ىدانما ١"فكيزختلا لصال ال لوعشم )١ مالارعا حا كرا

 طرسضوتم امن ىقاولاو لصول | نب قلل اء الغ ايو رم الغ ارد يمالغ ايو ئبمالغ اب ل وقتك لكل ايءاملا قام انو ىا هل
 تمد تبني ىبودياوزريف زوكرو ملكت اي يلف اءاسالارئاس زوما يفز وجي او بأ اكتماماي ىلا ف اضحلا كدانملا ناكاذا سن هس

 فّلالآ ضيوتن انما( اناا و .وتفلاب ل غسفن علربء انا نوللس نا جل ثم ايو تب ابونا ملكا بسم انهو ءاتديلا يلقب ننس
 -طستوتما| اس ماير يتوب دم لدم اد لولا عراهتجام زل انضمت اولث ايلا نكل دب ءاّنلا نال ياي ليل لو ءايل ا نكاد

 1| نانا لوقتكى الغاب وير متم اواي ىلا فاهضملا دانا ناجم هيف وكبر رلكتملا »اي ىلا نيف اضم الاولى اضم ىدانملا ناكاذاى ا تلح

 < منا نوم خأكبعو هي وكس ّذلاايلا بقلم لب ياما نب ايد سكب تكا ء ايلا فذخي من ل ايو مج نب ايداهنوكسو ءايدا حيف ىك ناي د

 ْه ناضلاىدانملا نقلا نا ةرورتملا فلا ىف اكتم واي ىلا ف اضملا د نمل جي مل نا صولا بريف زاجايناو تفل اوتكالاو فلالا فرنك

 | ىا/الغ ايون بالايام ا ناكر اوس مريخ حتما ءاي ىلا فاضملا ىدانحلا ذاب اذاتجردعل تما ل امن او بيكون ةداي ل مكتمل ايلا |
 نود مائا اذهب نصت امن او ىالغ مالغ ايوا نا ملغ ايو كار ير يلا ف اًضم او فاضم ا نالوا كا كل, وجرجلاو مالاركريلا اضم ا ناكو يدا 1

 وومستملا لاراضف ال او اغنلا نم عرار تكسر صف ءل ئدانل اوبءامنلا يف ءوصقم ا نوللو نلك ري ود ىدانملا ف مشل انك ا هلل 7 - طسوتنم |!ن امير نر ود بيرحلاد زك ايل انتسا رمل اهبربخ 5

 ف ْ ينم ٠| ا ايتغا ُهرخ[ن زف
 نويل اًودنمن وكاد انتم روكا ناو لامراض الد فاض نوال نا ىو :ةنيعتم يدع اهنم حيران يوما موو ش هش
 عرراشم مه اراب ما او ثيانءانب 'نرك ناو فرحا ل قلع اهيا زان ءنرارسدع ا نيطشلادعا وجب لب نيعتم فيل ومش خألا طرشنلاو علمت
 ظ - ىي |ا/ قم اك دامب سيل ٌءرَتع ب وردم ا نان ا”هدنم الو لقي مامناو ف اضم ا لع دربك ن ال فام ا
 ناار تما امنرخأ ىف مجرعلل نام ازف نام ايلا ف اضم اوزخأل اب صخر يخرتلاو ًططسو فاضملارخكن ا نادضسم هلا نوكم دع ىا هل
 - ىدنبم ١٠ لوا ناكل رغم وكي نا رشف لاقول هذاشف ىجتاص ىف
 - ىدنب مق يزل نوساو ب الفال نامل فلا اهلصاو اننا نفك الغ اي لش يفزوكس ى اذوب لعاف هرع
 -ىدشج|ان امتعقللالا ضوكفز ايلا تاذبدا فخا وتقل نولك يف كل او اًفلا ايلا بلقب هس
 - غزال ف رحضتن |لقلو ؤللا لوطو لاعتسما قوي فل اير وتكالاد فلالا فذ, هل
 مارب ىدانملا ف ميلا ذارج طش ىا كلل
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 1 0 ممم سس يمس سمس

 0 ا 0 ماسلا ل سببا ا م -ٍ : 3

 و جب ا ب ب اج ارب رباب وبك حب جب دج جب اجرا جبن جيك ب سي جو ودب جيا 76ج جا اي ١ ا ب رب رب ب بي جب جب جب جب جب جب بوجي 1 ' < قى

 ١ 7 4 -- . - سس 2 7 هل 2

 رود د لا اك 100 10 2 لإ ىوم- 4
 فرح نات عاريإن 6 بو ليج اهاناوتسمالو اضم

 ٠ ا”ىذاتملا را رم كلم نال

 7 ١ حرر هه هم 1 ٠ هادو ت 0 © ب © -7

 ءايسك الجب | دامكع ف ناتدازز ٍ رخآ ق3 تاكنان ثنناتلاء اتناثاو
 2 مناك م اتش راىذلا ب :
 دك .. 0ع هه كسل سم لاك ١ هه 2 حبع ر سل
 هان نم فرحا ةكيرا نفك وهو 0 ابق ف نح فا ردو

 هب 2 "ترا لمص ثا

 6 هثع ىباكلل 9 مح ٠ هيو عر رم رمز
 هّلَحاو ثرحت كل ذرنغ ناكناوريخالا هسالا ن نخ يكرس نانا
 !نيماع شعم جاو كيلحمكى واةسالاو قاضفالا بكلإخ مور

 ها © هر

 12 اا ا ا ا ارت مرت

 م.م م5 ما

 مرت نوبثوكل ا ذاحاو ياَغا ام ةيشبال [ل لا ملي [رملق تسل | لع اًرياز نوكااو لعن ريقكف اركب مشل رف بستن ا مدحلف الع دولا جل

 تزل ا ةلرنض للا لخبتن ال يرض و بورقسو عل فصلا خذ كدا فرحا ناكس طولا :ةكرجم ايقل عايل غاي وكيطسو الا لرتل لرش ٍ

 الفحم دياي داي خطض الا نكاسأ لالش خر وضعبز اواو كلذ كس يلد ايس اجري رب لم ناكتالاد نااكم لكى رطميغ حارا
 رتب |رشل رم سيلومو يناثلا اًملاللا نزح مترول نال فرحا بدل لع وبين او هلع نوبي ايف طرتشبل الف ثن ايلا ءانن ناكاذا او مل

 طسموتمال ملا ةخيصب سيل راي |فزحبمرول ال ءدقسافو فص وكال كا ريف وز مشل نكلو اهف زج نس ريماكلا سل ىف ىناجتالا مدري رف

 6 اطراكن ع ارضاريشو رصاو تحج ةرعاو دقو انس يتخيرعاو نبل اهم يري انوكيبناب ةدصاولا كف ناتن اكن اتدابرنىا نادي هفص ملح

 .-ةياغالطرا ايوقل لن شن لل |تريزمقاهلاطالدا تريد فيلالا نال ةدعاولا كاتي اهنكلو نان اني ث ف لال اورتن اف

 ...٠ .  ةلاعال ةدصاولا م زههلاو فلالا ىو نانايز هر خش انا ودعا ىلا زمسواولا تلف هاسولا نشب ايسو رص اوءازمخ زو هلك
 فلالاد قصب ل تبذل ايا كورك شل ا ىنحم عمانيين ناورسيف نونلاو فلالاو ثي ل | ئحمب اَهماََد يس زرءايسا ىف رمإلاو تلال نس هش

 -ةياعا/دنم وريزابدديزايوصب ايوورمايو مايا لاقيت ادن ىف ءانلاو فلالاو نوري ىف نونل وو اولاو ناب ف نونلاو

 ريب اغراب لات لانا نال ءارن از انم نزال رول نان انخ و فدرمالل ةرئ ازلاةرم ا ةرمل ايانسو | او اعف اوي يبق ايا ذك لعن 2 خرا هلا

 اغا ل ليحل فزحب نب انا لاطخا مري لش نافرحابنم ف زكيال نافوامئددومتوريعسو يركز ارتحا ريف و عكس

 كدب ٠| هرج لزب ت راص ةرىللم للا نوكى ثناء ان ل رشسمعألا لاوزنشل ددرمج اير شكمان فو لعبا فيدج لايم مخ

 هك 1 اذن نوكل مسار لم امان لا امن اورصاو فر ملا فزع بجواإ ا مرعو وصقل الوصجير ماو ذ د منو زوما ىا هش

 ظ ] :٠ افا الراعاب تاما ل قبر متسم
 -كرئما٠ب يهاب فزول او توصلاري زد بولطملا ناز تدلل
 ديال لاقف نول يك شت ف عش مير ذي[ ش ناب نم عزا هع
 دما خيي تر ردنا قذل اركالازخأ ل اكوا سا ن اندابزل وو لع طع حرع

 - ياَغاال نير واورازتوروصنموك رع ةلرا سلا ةري لبق ين دل ىزلامآل نا لاحلا»و لالالا اولا حس

 .ناغاطروا اواو صنماي ليكن در داورامتدروصنمو تم راذاف نافل تفز ى ا طرشلاءاربب كل
 ا ىدنببا[ن فرحا قارا نم لاو ا ةرم لبق عصف رو ا ناندايذ هرخك ناكر تى ا لل
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 كيرلا رخام
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 د
 ان 2 لامر ارائك نفد اني وه ٍ و علم: م 3 :
 ال , !؟ثياعإمل ١ الاسك اسك نايا ىذلبنان يا نال اعتسالال' لود 0 يوت نحمل ا

 و ضاوستسا نقدادكايدى ايوذاخايلاقيف ساب
 1 تام 1١ طقفاياىد دانلا ت مسخ حلا و 1

 مكَحَ انباع تالا فوكو شح ةخاواووأ أب متع يييلومم ا
 وهو

 يس 101001 تقع نافورغاف تلال ة دايت رو ىلا
 ا١ثلالا ةدابزب طرت يضل ا كام دا رام لا

 | لسبلت "رباك لعفلااب ومما قيل بلارتيمسالا لت طلو | لايف ك/ن اكاذاد ى) فد حط رش ب وتد لقينا ىال بيات اذن لس
 اغا !لاقبف ياتنوزحلا

 - ىدنم ام لمقلل ثم اند اهعوقولءاب اريل جولارخأو اولاد يضم يسن ف وز | لتبواو روم ايف تلد اون عل
 0 يناس قدزولال عج كام لع ريفس ف لقسم مسا يح
 اي اغار هظيا ”زدمو دف اسابيع ا كش راماي شاب هلس اغا لا |

 - لاخلا ٍلواكيلبق اسوي ترقد زذ يضع او دواولا ثراصس ارب امسا وم لحج ا «دال دوم اب ف عش
 - بانا يلبقا فنا يكتم قل تيلقنا فاو نيكس عرقو وعد لالعالا نقرأ, يساوركل مت ىل از ناورك ف لس
 | داايظفلوثدا تان مان فكي ابق نولطملاوبىداثملا نال بَةرتملاو ئواثم ا نت قولا نق بدرنلا ل اوف إ ايوبو ءاريلا نر ىت كا نع

 | قاد لاول صيصنتلا ثنيحتمداما بانل يبا يا بورا لتسير هيض ايقاو واامب يلع فش اوم بو دنم اد اًرَعَل
 - طشتو تظل كر زلا ل انعُن نوليلاو ضعت ا ن ورقم ا نيكلو موت لذ نم وصخ ارنم

 ا يال بروما الا بورما كف بوت ضمن اكاذاو بورما ناضل عز هزم وزمن ا/اذا ىدانملا ناارككهح
 مناد انبلاو ب ارالا ىف دنمارك شن ركع ن اكاناوافانضمو ارفض دانما حلاة اناضمو اًوفبورنم ا حاتم دلو ناضملاوباشم
  طسستم |انذانبل او بارغالا نم اكح | ىف دارج ىرجبا مخبيص ىف هارجن ىرجا

 ًلوصومو انضمت ورتم ا ناك اال لموطتلاو توضل امر يق نووطملا نر[ ب ودها رخأل فل انآ ماقم موق اوافلالا ةداين دل ىاهشس
 ل طي ردوتم وت ءلضناو هيلا ف اضم خب قا
 قولا ب اظن ك اظن تبث ذاف منا قر يمس لارخكى امل بس انمدمما فدرجنم ري لانك تادسو خا ظفللا كلذ سنى هلشس
 1 اة سس نلءايلا تريدقرازملا باطخبش نوما ب اخ رسمل مدل هاكمالغاد لي فلالا تديالذا اي ءايل ا هلل اغار لا تلد

 ذلانوزم افلالاوسو رعب نكاسلا عررتؤ وسو ل املا قتل يلبقا حافنا اك قلاد اولا ىلقن زو ناوركاب ف دحفروب يتفمواوب مل 5

 اانا عرفتك قيم اذا بلقب تبث مك قلد تبا مك
 مد اثني او بازعالا ثنى شنب ىلع دراي جاز نرمي ىا بتي ذل املا ىا هع

 نم ١ابردقم از اخ لعاذو ءارشتموجو ل وقم اىلاررصم ا فاضا هس

 مهو ا تو تاق م ا تو تو و او رو الإ تاو اك ا تع تو تو ميرو
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 لاقيالف وحلا الاب شْيالَد تقول ف نابل َككودوبكَم الغاو كو ٠# هلع را ظ ٠ س ضر و 5و هلت
٠ 0 
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 )ني ر 4 يا و ص مم سب 6 مساند ١ و . 1

 ا . 3 1

 بن ري رسل أ باطخب عمرا ب المخ سبل مزلو هكا لغاو ليو فلالا تديزولذاداول ار هوم لغاو تلقا ن النير الغ ترئاذاو مل

 ظ اغاني جنم اولا تريز ل قو مطل ضا ميلا نزل ملامح بس ان واوا

 ءايلاوواولاو فلالا ةدابز حمر بخ او جرررلا ىلا تقول ىف فلال|يهدرم ا ف نايل .ةلسسلا + ىاربارل ا ةدايز ل د ماعدا للام ىا هل

 ةدايزلا ف ظزاررقم ازاع ف ظظوا كل لون ظقتتولا ف ل اوثدر قم ا ذام ل جافو را مدقسء ارت بسر ايلاف ره كسا لغاو و رمكالمناو هاريزاو لاقيت

 2 ءراقإلداملا ىلا ةفاضه ةررقم ا

 ميل“ دشلا ف بدانلا مالا اوم ب وريدم ا ناكاذ ا ناإ_لع فبل او تيدن ىلإ فحم تدانلا زؤفيب الوان اك العروي !فورم ان راما هلع

 ف ادت /اخان لوما ' بدني مر ووسط ادلع نالولو تسدئزاج سلا كلب وب, تميلص ىتتملا ناو الع نكي ولف
 ليل | لدرس او ءؤصلاب يرعب هال اجلا زون اذ سنوبل المخ ليدخل نع, وصوملا نين او ترم تمالغ ايهقحيال هفصلا ناري هك

 ا و لوح اكواب ددنم اري اشرح او لكن ال هاليوطلاديز ىف ءاجزاج هاليوطلاديزاوزاجول "ناب يبرر هلخ
 نموا لول ىف اللا نع زمر يفد ايلا ن ارو ةرطكن اب فري ا سبي رف زو ءار ثلا فو نضج رغما نازرإ دن لب يكن الن ئادشس

 .. ١ ءاكدشإلا» قدا ىلا كمذلا قبس دامذلا فرمتنمبفزعولظر حلا ادن وشكرك مل كنار ناالو بوتمل او مالا ف ذعر يق مدل

 ٠ ثم فركمال دائدتلا ظفلكءامنلا فكل دب عت ناكداوسرحلادارتلا نفع ايف وك ّقلا فراعملا نمت اينما هزبرمبل قبف هد

 للنبي اذ ليل اهيا ماطلا د صو اذا ئاظ فلو خضر دغش يي كلن زرضإوا ملاوغردم ةورشملا مب | لاما الا
 اا

 ودان انبروخ تاكد فرحمئاإلا فاشم ا تلاتلاَو مللا ىذب ازب سني نارين ءانئي اداريا نق ذولا وكالث لئلا اذميا ايو لجرلا امنأاي

 -اليافل وزي اوفا نما اننكايا انو تنناإ زم فاهنزفق ترارفعملا[ أو تمايدانبد اي ىا محل ازئال نات ءالوصوملا علارلاو لصف اري مال

 عر انتما نال ظنريفو فاشللا ف اذكتيلرعتل ىو يبس نظوولخ ضال يب عن اكول ناز حجب دلو ليل بقو يربك سو لبق هك |
. 

 سم لينال سوي تفس نم عرر انضم ل حف ديس اسك رسول نع رعاه ةزعمم لحين إيف لردلا ضع ناكل «تيبرع خيال ذر
 ياكرتاطوتف راوتر اا رت تاق تراك رت رت رت را را تا رت رت را ا ترتر راك را را اك را راو اك تا اوتو تاك را اكو ا تا اكو رت شا رتاو را شاور 21 ارتا ئاكورتا شات وشو راو تاو رت اكوا تا اوشا اكو را ا ا و تابوا

 -دادبلا اان ايححتي ل لان سمتن ل روس نا نيسلا ظنا ان: 9

 دىدنج ا نير بر طفلا ان: لاقي ان ىا هل 3
 -ىرنبب|ابر يف اني فزج او توصلام ايف ىولطملا نر حس أذ
5 2-8 
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 رك قزح شوو سولاف الح ةالُيوطلاٌنيزاوعساو تالّجراو
 قسؤل وت بورشلاو كاَكتسلاوقراشإلاو سنجلارصساٌعمالاءادنبا

 م ملم (اسعل
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 هازكقرطأو قوس فارون لجسد قط نع طرت / جر ير جو 17 ا
 00 ىنبع : سنو ةروبص ناو لهرلانيلكل

 نخرج ع : :/ثااثلاو هشايذل نبا رج رق اكرر تذع
 |؟ يي دج باطما 7 0 1 /” ياو 0

 2000 دش لف ددب ها لك :رؤسلاةطيرذ يلع هبا
 0 ا ل ا

 / ةٌييرضا نير لم يصلي ام داوق كعطلمول هقلعتموا ةريوغبا
 املا ك(ذ لع ىا موري وأ الار يطعم ا مل ليز يشب

 7 277 27 7 ا 7 777

١ 3 

 َنسايئالذ اسد | باج ازكاذكو قرض لذكو ءارذلا فيما فزع مننا بلشت |بيرحلا لق ىف ليلناوجتريلعدري لامن كب از ابي عسسس
 يطول ةأرا لوق ل صالا لان ةروريصلاوا لول ةزماذ حبل يلو ر سووا ليلا, رايصلا ىف لوالي حمم نحو عل عيا ايي
 . اغا ئشلا بط ة رش بر ضي الشتر ا ثدي ص لخت اقف الب ليدل لا رئي خنت سهلا هزم!
 سلخ عرق جا قاطو قو كنعد ادع اقوي للقوات قييم 1

 يبايع | زم اه ءايشلا نم

 تلسافا لكيلا قرط | قيل ىرقلا ىلاوربلا نمزاكوريصر اعلانك كوب نما فذاتل اورينت اال قطا حو هلا

 ةماجنلإ ملاذا ماعلا منفاخ كاورللا كال كلذ ن ناؤزكاربد افي ب رعلا ين لوقا اذ لبق قنحلا ل, طفييعض 2ث لب ناوركلاو الا ىلارظنو

 قئاو, نهانا ذاامقن ال ب عض ف يعض ماطشم اذااهف رضي شر[ فدا نيك لاب قضت را اذاث سان عثرو ”ٌقلكرمي تين: لى

 ره و

 اعنف والا نأكةراإقل اازئ قلعت ورمل رضل ا ورهس يربي ءاقتلا فرتوبتو اي لع فقل و تبت ف ص انآ لع انف وي حان هش

 هلاث زاضم ا ةخبيص لع اورئسسيبو اديرشش اورو آلا الار كن م 5 دا كف الخبل خفلا لعءارزا فيل ود عراتما نير قبلا هدبك/ مق يالا

 -:ناَغا ال سايلا از نرسل

 - يرض ال نم خلا ىلا ملا ءفامضا ليت نبأ هدعبا مؤ ةريرشتو# هيفمو سما

 ام مايتسالادعلاب لمنال نال صب ل رلعارلسو د الو و بضل عل ختشم هذ يرحب دام اذان ةرظفلديز لع امارس رزق كك

 - يبان |[مم صن شل لع طر لسول و ورمل عل خش | انريظن هش رقص زريق

 , هت ؟ 7 3 210 51 7 515 اق 11 ا 07 ' 51 2 9 71 7-0 5 1 ]0 3آآ 2

 ديرو ضو تاق رضا راو رظدأو ردا خاج رخو راق رأي رفأو رظأو ا تاو أو ىلا شفا يقالاو قا والو رشق ردا قف طقم رج رشف راف تر رق فخ رشأو

 ا

 10000100000 ل يا اة يب

 اال ساهباكسا ردا لمتد عالي تو سنجل ريسا سضالا فرخ ذعر جوا ةثل ةوذش ار هع

 د عراطمرب لوعغم/ بص نل ل حفلا فرع اهو ببي قتلا ةبلرالا باول الان مشل لا بابل ىا ىرع
 -ةياغاا اقفل ميو | لصفلا لير سفن طدسولىا رمش | لصفلل ا ؤص ديطرشلا لما حلل
 ونيسان اريل ث يطمن نا جت ةركاامناو طلسم يك حل
 - |طبر حضوم ىف ميشو | لحفل ا كي بس نه اولسو ىا حمم

 ا 0 1 35 1 1 1 6 ا ا ا 0 او اب ا و م هو رو جو جيبو جيو جيقووجو جو جيوب جيجي جيم جيفجوب جينجو بيجو جي بيجو جيب بجي بي بوق يكب

 ا 4 6 2 ا

 0 ا ا را رو ا او ا ا راو ا رق راق
300 

 كي دوت



 يابا ري ري ريب ل ريل ري رت يار ير ل را ا را را يا 0 ا 0-1 يب لا ا هي ل ا ا يابا 0 ا ولا ل ع يؤجل يش ننتهي يشل ليف ري وجبس جلا دكا

53 

 4 7 درب بج رو جو جيكاجب جب يجب جب جب جبه جب جب جو جب جب جيبو جب 7777ج 777 77ج 7777777 707 17 77777 29579 ا 7222 7 2 7 8

7 

 م

 كل و لع ما . أ
 و مووت يب ول ب غ6 0 و2 .٠

 تتصنع تسيحا نيزودمالعاتنير ما نيزد مرا ليزو

 يض هك 0-0 4 رز ص” هى 10 يف ٠ ا هم |

 مم( هي د وخدو ليع هاهنالخ ةنيرفزو نعنع عا نال عقرلا رانك 1
 0 ا .معقرلا فالع< ١ : (مءازتنا <2لا + | رتم لوك ا :, :
 55 55 35 35 6 ن5 مت را راو راو رت او تاور و رو راو

 "٠ تسال تنهارو تواجد ثببوص 5 ضباب ةيسفب -- 3و ٠ هل 2 اس و ) 6 ع ني »
 ا

 مآ 2 ا كا 2 >1 م ىا

 اة سيو يبووا جب وج جب بأ جب جدير جبت ”جوإ اجب رج اجبت جوت 7 5777 77 77

 ودول ع تطعلا,بصتلا راتخي وق اجاقمللاذاو بلطلاويغَعَم ماك يا ع تل و .هطارمرا 10
 1 "+ ضو تسراقلا 8

9 : : 

 ةةياعاال ررصنل ت زو اهوبنو ىانعمبوت اءربلغ لسور جن كي و مقبل نعل ختم اانرظن هل

 - ةراقا ب صنل تن اوبو ما يلع ط سول ع لعتم نعل فتش رظن هلل
 ةياعا ام يصنلت سبال وو هان زال يلظطلسول و رميطل نعل ختشسا اري جاز تنتنا ىا هل

 + يافا ضرع ال دال صني ا) ترم شرق ادب ترم دز تذو اجا تاج ءازلاب ىدعتما ترم حن الب ترماًريز خوك
 تمب زلت ررطتيددق ناد ماله بيرطرمزاو نب لوملا نا نال هانحيس زال نال هم الغ تفادي تبا كلام الغ ترض اًريز ن هش

 ْ -ئاغنالاٌديز ا *سالغ ترض كمال

 رسما عفلا ضن روز بكا نادال صايم ف ل ينالوا الم دوكم ددتسمال جال ًينوبج د ركن ال هانعم مزال نال هيي تسب ًديز ىف هل
 .. ياا سسفملا لعفلا تخش الدق نك ناو ديقيفم ال عفا عجيل عفن ايرون كا نان نايل ناو هررق
 ئ .ةاوريضبز كر ختشمبببشتو| لحث ةردل ىذزا الا ىنعاروكزملاعالا ىف فم ارانخيو بصنلا وكلى بصتلا ذاوجلا ةراش مين .

 ارئاجبصنلاو قرا ناذ يرضاه يز ايجاو | ًءانو اعف ل ايو اسم يحب ضنلا نويل بصتنأ نوقع رك لآ خس باغ ار قلمتم

 0 ١ -طضتوماكلذكس بل فرلاو فز ى طق ب تلا نالت صنلا نسوا حبرلا سلتا يسن
 اذادريز ماكو“ تبرم قفدمع ماو ريد ماقرل او عئرلا نياق نم ابنت ادعو اذا بصنلا تنبررق ترجو ناو يارا فرلا ناري هش
 | نئاقنماسو ات فرط اذاد مآ ترج امل 'داالا لايساء لب سئل اهعضر نيل[ نشرتنا نمت ضو دياز ماقف لق انر ليه يرضي رع

200 
 ٌْ ١ مج ١ يغلااذا

 الوزغ اما موقلا|ىءاحون سكاف اميز[ اذ تايرخا ل راجي بنتفريت منوف قل ومال ومو تنطلا نحن تخأ طنا ريع ول ق لح
 ظ دردتكلان فزلا ببيع ٌءلضا قا فلما اذ اع لحفلا عقل رر ليقو ينعي

 ذولا قتل او: نازولا نكست انفسنا ف شوز عط اوم اقل مزيت فنار ايتن ىف عرش عفر ارايتنخا نايب نم عررف ل بصتئاراذكو لق هلل

 منكي ولطشما نإ بسلا زدت هلم لح ةاماغملا اذاو ادا ندريروكذم امال نطك ب يسب ىا ف طحلاب بضل راو حلا وملا مدعددادتب الاب عرلا

 نم نيسحت انا ليلعب يالو ئطحل ب لمترلا تانج مدل رينو نيتيلخفوا يتيما ههنو/ن فشق و طعملا نيتلمجلا نب يساّلا نا
 ظ يبا نا ذو زماشيا الظي وعضهطع اناا اماذع مَع نوم اظفلاو رحت ءلوقك د يولطملاب زو ا تب ار[ شن جولطملارومزل

 نك تك نجح ني نكي تكي نجي نج 3 قى 3 2 ق1 ن1 نك تك قي نق 2_1 ل ا تن 2 737-3 7 قع قحخ 3 نك نخخح 30 خ 3 1 تجي تك م 3ك 0 6 تع
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 4 ناب با ربو جب ربي جب سي جب ديك دب ربل با ربا ب جب جبل جب جب ربك جب يجب يبا جرنتا ”رابأ جي جي جب ب ينجي جب جب جيجي جي جيجي جب جيسي جيو "37 هاش 7

 : عل ٠ 5 3 0 كي 1 0و 5 سس سس و

 ننالا قد ثسحو ”يطرسلااذاو مادقتسالاو يقنلا رح نيو بسانملل
 ِ عب الرع ©  سرظ سمأء رو سفرح تب واس زادك

 : اا موكا دبر سبت اذا لع بول ١ متيرط ارب زاك هع د

 معك ١
١ 

 فيك هج هضم ليو 0 عي م هلا
 لكان لم فضل ايرشعلا سبل وخ نّيعو لقفل داوم عدا ىنملاو

  3نإ ََط ِ ساقوم دنع 00 ع :

  2ا هدمدلااو ماقال لثم قنات دوس نقي قلخ د تمارلا# يخت ناز نوع نارفالا م ستور نكن 12ش
٠» 

 اع ا) بصني نال ىذا نبرطاٌريز لشملوقلل يلطت هع
 - ةياعاطل ةدعب اماما تم ةرعلاسفيى ارق لعتنو اور يعم ل غتشم ا بس نيو | ريبشمو | لحن سمع
 اا ف الخ ةنوررق نوفا حيرلا ةيئرق كلو الضو خرلا ةنيرق ديول نيل خرلا فال ةنيزت نمي حس

 از ف سيشماع
 ىدشا اب ٌيضتالواٌةِرْضأاًريزوكة دعل ئرلاوزهازإ عررقو تقول ىئاريل لق لع نع حل

 م دادشب اان اوزمالا لبقانواشنيتو ةيطرشل ااذاو بل او ماهفتتسمالاك زير الئ حاولا هزت ىلا لحم

 نكد تادذلا ود لاوالا تامل اناا مايفنتسمالا ل الاد وتلاو نثلا نار لعفلارر قت بضنلار اذه مرجزلفدعوقو اوما ىلا

 ىدنبا»ط شلات اوداًراسفالثبربق بخوسن مدع عب ثيتو اذا« رضى ذل ا زورشلا نقم

 :ا يتم وعلا نوكيتو و هتتملا فالوب ارشيد قل وق نزكل احب فصلي هسسبل فيخرج زق رق حت ءارتب الب خر راد لكبسنب هك
 | جانو ريف فصلا ماظل تام لع اًيقز نيت انقدغ دكت ووصل و الاوردقمل ال قولك لكر وصقملاو رقي نا نقول”
 ال نيزعملا ل صاع آنس حرورشلا ضن يورو اهي اوبال صح اذ ورب رايتضال ادايحلا ل اهف ل حلوتحمل ا تبسي وم اك هن و ليرمظءايشالا
 7 ظ - ىدنس ا ل امتاز نر يضل هرواو

 | ءاهتبالال موفر عع عذار بخ يمس كج نوبي تاذ ليل كرعالا كل ذاهب حل قا لحج نيطعاؤل ىف بنار اذ ىا هش
 ؟| لمت نوب صنلا لو ديس قبو لا لمحبا لت طحيف نسا نومي نزل ئنذ انف بس اننلا لوصخن وتس ابحولا و لحفل اريدَقَتب رصد
 -ىرنبم ب نلحف بو يرتصلا ل ئطعيش

 -قدنب الريل بصثلا بكد رب ا نكو ةاتايمللااذا نكن تحاو رضا« ترض اًديز اذاوكطورشنلا ىلارتيوسنم ا ىا حل

 : كاف ممووططقمل لص ةوصلايو عفا رت قس ءفصلاب سبني بنل اروى ضرس فم ن وكأس نا نتي تسع
 اطار ان نولي اهنمدصق ايا ىاارايتخالاى بنل او خرلا كا تدع

 يهراك ته مكقرتا اق رت قا تا تق م رت ا تق ته قا ره قو ف ا و ا ا ا او ا ا اا يا ا يلا تا يا ار رت اا مر
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 ميش م م م م ممم لال 24قُُ: 2522224652 م ل ث 000 ا يعم تع ع 0” 1 دمعت تيب
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 ا ا يجو ور يوي ري جيبو هينجيو خواجي ويتوجب وجو جرو 7و7 777177 اجو 7 17 7176723767 727579 اة يا ب 0 0 : يا ا م برو رم مم م بفججمم 0 - 0 . جب ا جم ك2 7 7 :
 8 هدم 12

 2 48 1 7 .٠ هه ٠ 7-0 ى »4 ّ 5 - هلي 2

 ١١ هقيرضاٌنيز نإل تم ضيطع ا قرحو طرشلا قرح نصي بصنلا بجي
 2 ١ 2 ,١ اولوالول الا 8 كَ مس َ ء دالاو ابك 3 ١ ادعي ا«رولرملامسالا ىف 1|

 ٍِ اء - 5 م و 2 همس 6# ٠ و نحل ” 2

 ؟| تكلل كو عقرلاف نم + تهد نيزاسيلو هتيرضانيزالاو كبَر
 ا ها : هكر مم

 هلم ناد لك اذ نجا ِقاَزلاَوهينازلا وو رْبرلا ف ولعت ةئىن ا رو و م 0: 2 انو دن د قاما ع عر
8 َِ 

 لا ةهُروِسس َنْنِع ناتلمج و ةريملانذعط رشلا ثحمج ءاشلا 5 شحذ وا ننام كيف بل سرنا ع لإ ينعش سم 5 0 هغل و 3 هَ 5 اس
 م الدنا لالا 5 اممم 2 2

 1 بصل جان او ثييحو ةيطر شل اذ امد در شلا يل ييسر نكمل اذا فال امنا اهنيحو قمل اك نمضتتو اري وداد نا لاك يبرم ناكر ونس بل
 فرت لاكن اداممن ان اف اخ ل اجفإلا ىف الا كلذ امد ددرتتو ل اهح ريف ناك انف لضري امنا طرشلا نال كلو لعطملا مرت طورشسلا نالإبدحإ
 - ةيانا/ منع اها امرا ر ام حقرلا نا الا طرشس
 ضيلرعلاو ثدحلا لو نامل ىلع يلد اذا ل حفلا لت ىلع خي وتلاو موللل تن ديضو ايناإ لحفلاب رصصتضال مريول يضنلا بيير اد هل
 لعذل با صايصتخا وب عضو نك حربي هرم وسفن ل بصان لشرق نا بجو م دبل مسا علو اذاذ ليتم ا لك تلضر اذا لحفل ىلع
 سيل نربدو صقل لس سوا بعقل ]مرسول نار ير شس نال ييشنملا لطي ش لع ف ارمطا اء باي كمي بس ظردي | انلوق سلو ىا هس يراهن ا١٠
 ةريل يلا لمجد امتب الا ىلعرزال فرلاف سنا |(ضتسش وو بيسذا برز ب سام نال ياس الو يصيب مريز لع رسولا يس نال كل

 يضلل لع طلسول داعيا تملا متفوق عير بسم لدن ءريباو مساومذا يم ا ريلا بالا ف: نيل ناري ري كس طسوتم اورج
 عزتي ردا ىف يكل كاواحذ مهنا انمس وإلا ينم ا سيلو دإرل | ىنعم ا يحى عن وكب امن ا:ليقاب لع يرد قت الزول غ درو بايلازب ىف ؛لعريف
 ريذص الجفر بنج ب ايل از نم نوكلال ناب جوف قحملا فيدل فللاختو دريدا تيار ل وتفم يشكو يحمل اهناو بقنا لع ءطييلست
 ”. رتل ايو ور قيل لد حئرلا ىلعريف وقفل مل زخبسلا|ءارقلآ ن اال ربك يرورغ البث ايف ل مج ءافنلادحلام نال يف لصاع طب اضلا حم هَ

 مافلاو ملا لارا لطلا يق خرلا نات نحن شخ ريغ قعر لرقلا قالا مدي الثل ةردكدملا ةطباضلا نعجز ةاهنلا لح اذاشالا
 و ينازل | فدزهيرلاوريلعن يطع ازلاو لقد ءارتم عن ازال رقذ |ن ايل وسلك م العناد زج ىفام ميرعل زوكسالف طرشسلا ىنحمب

 مال اداهتباوبد يلح نايب اورتلجان لوقو يف اذلاو ةيئازلا ركن ايبا يرقتلاو لصفلاو بابلاوك قس فوزه ارتصرشو ردمؤت اهني لاول

 ]  ىرن#ا» طيااضلا ىف لظرت الذ مررت عزت” رخال كبد وجل لجلال حجاب: جوريسضتنل ما نك يف زل اد
 ورمادتبم ىلازل و تيشازلا كوكبنا لمتكيو ىلازلاو ةيئازل اوخ او لوقب للحم اج او كرب يفطر شلا نحمل وق ءارتبم ءاذلا هش
 اي ةعيبأوب : ىرتس ام لدالا ءادتل خرم و نا اءا كبل خط رشلا نحمي لوقو نار ابتتمءاؤلا

 ١ ماري خس املج. قكءافنارعلام طيدست عرابمال لذ ريف نوكالف ىذلا حبر يف ماللاورّقتسمن رف «ن ال لورشلا نحب وقل نظن هكس

 1م تت و م2222 2224254 يرش ا ااا مااا رت شط ترتر ارا رت را رت راق رت تاج خور

 771 2 2722-2721-2171: 2272-71-22727272: 72-2: 2 ل ل 1
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 ٍ ىفا كس سنلاز لا راكي وسو ربملا هزل كرس اظل ارثك درا نكت نا ىا هم. -ىدنس اال طرشسلا ى نحمي متن متيم ا ىلع عذرا
2313113 
 1 طظرسوتم ايم اكرمالا تا لل او ورنا بنصنلا منيف ءىصوريرشملا ريليرربشب ل اهريضضا بات“ نال ةذاشلا ةررقلا 5

 لأ 16. .داالا تباريز ترض الا ضبطت نؤربب لاسم حل > ١ هيررط «تبرضاًريذ ترض نا ىاطرشلا نص لاس هس 3
 ا د |انديوبديس نك كلب رحى ا مالح مورق فرن حمل :



 اق تا م م ااا اش ايا شاك شاش شاك شا مش اا شا او تا او او تا ا رت را تك رت تك تا راك رت تاك رت تجرأ 0 ار
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 زرق ف نق نافلا» توق ناد ةليسلاَنِف كانإ لوقت و قيرطلا
 هح ”٠ كس ١ نينا نتكيضن عب“ مدس نخل قوز ةدويفل وقت كدا ١

 ٌلِاوم هر لوحفملا نوريزقتع اشم السلال لوقنالو نم
 املا ممدسالا نم ” نرخ نايا <ا

5 

 لوتعللع مكان ابق نيب قل دل لنا باتل عال ىف قابلا قياسا .رسلملاىلا بشلاريزا نب ضملاولاحلا ناينب ع
 روز اووف لايك نهلاب وشما يستر وقدر اوراس فيز للا لوم: هل ىدشناتب
 ريس ال كل ريكو رنا جوبر او عرشلا
 درست ايلاازب ميل :ا] تور قناة نمل لك شكلا ريدقتت لومتل | لضفنما بنل ا ديمخ عرعر هلع
 دب للون ازين قو نتا ى اريد قتلا  رظؤسو ادنع لخترق رضع ]مقتل لوقتم هل

 نولقلا نقر ؤق سعنلاب ىلا لاني بجو اًدغاو بشن نال ذا نوفملاو لع افلا ]مؤ اان ارسال او كقنا ءلض او لوالا سلا را
 نفت سمنت لانا نمارس زل فانوس ترم اقل قي نافع سلا: كن نلاراصن

 اال نملمتتن ارسال نا وسن تلفت ا نان نا هانحمو لاي ين وطحسس سال و 71

 قو نارشب ىرلانا اىبعه نوكيا زؤا نا حم كوكي ا انافر رج ارعل  مرزخملاةءاع اذا“ 000 ريل لورا عملو لوالأ مليت ضارب هل

 وراجلا فروت شمل ناحل از اج م نابجالا لايف ن وك نا كذل اقرسإلان لاب ااقزشال او لاا ل شرم ىدواولا حب ولعت نأ محو
 كي نول تلعب وط كلورضو عشر ننال تا وذل رالف زنق زوي ١ قالا لأن قنا نسر اد قلن اذكإ 7
 فالخدقاو يش كر رجا وم ذل ف تنزك اس ابق سيشختلايفاوداتادماو ما قيقا لوم «اغفنلاطاهلف عا لو اب رم قا
 :لاعا|اقان الو يرطم تم طعنا فرفض هاب نحن زج الرجا فرع نالدس لاذ لأي ١
 ار ارا لاو ولعت حا ئيبصلا تا ىئاسنال ارنا اور انهم ازار ين او يصل ىنبصل كو رجبو يرن قلاى ارك نضر ظن هك
 افطر رك ددسن زو ارا تكلي ارسال |نلاو كيلع ورقم

 - يرش امد يذج اعف عيشه يسمع طنا حرز اطال قلق لوعفم اذا ريف لعق [ سر ىا لح 2
 0ريال |فرزط بني امناو ارد لص نلاك ا الطصم ارب لوعغملا عرالا نم عرونل كا هع
 عر اغران تذتعاو نئاوور ايو ززما نأ وكرا نزع

 نرخ ات ايلا رب نمشي ار فتون لاكن ابا كلوت نم ارح ا. هس
 ناو« نحل ئشرلا نتحمل اور الاب ذل نا كالا نورا زخلاو تالا دعا قاذكتتاد لاا. تكرتلا علاق كل
 د اخلا نمر لك الف رَمعَت لذ ال تضزالا لااصخلا (كر نعى
 | قيس ة فرق ف لوما نم 11و م

0 ١ 
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 نآبزلا ف ووظد قر لقت نصل وذو تاكم و نمر نمر وكلي لحد ] بءااعر ام -طخج حك هلا و هر 02

 كتلي نس انا ماهو م وم هخا. م
 دوالذالا وك 5َلِبق امم تاكتاكاكلل ف دَرظَو كل دلششتامط

 ةامقفاسسالانهييرتو ىللو دَعَا لمح و ثلا تاهجلاب ردا
 ١١ ىوسو نودوك ٠م« ناملاي

 1 بج  وبوب بجو جو اجو جب جرو 7 77 7725722521791 6 ا ا

 لوتفملاو لالا كو لحفل لو ريف فرح او مسالا مييستوىزلا ىزرطتم انا لعفل اال ث رجلا وسو ىوقللال عقلا لخفلايوزلا كل

 ظ - -ةراقاإر رتفم او

 زي وتم مرسال كشتبلاب ناكم او اهم ءوامبوادججاو كيللاو مديلاوج نايزلاو يف لوعفملا ماسق ىلا ةراشا هلم
 ررضم ازا سمسا ثار ولكن اكس لري مددق تقوى سمت اريز مورق تسول هلع حل ا ملت سو ير اهتعا وا نينقيت لح
 ظ ] ] - قرد ان لك لع ناعم نتعلم | الو رع لحجز
 ملا لقفل يفلح بز رعاب عضد وكم دل الار صم حزما مز نفل تاكو يف نإ ليو طل ىف ناوكلال ناريق ل وفم ا ب ضن طرشنو ىا هك

 8 . -طسوتم | ابريق |وخشم نم ارض اس | ناك رقت نكمول انا ةردقم قف وكن او ةرصاد
 لقت لسنا لقي ل ئرعن ناكل اهتبخك مناور يتسملا نلت لجو غل رقت ب سنلا لبق اهب ناكملا نظن اكن اىا دش
 للدم وسل ور ال اوزئسا ١ وناعم [ناف الكلور مو يحل ١كا دالملريزرسب راطكل عقلا نا كلو نابو لعل عقلا ةلالد مرعل

 بشنلا نامل[ وظل بق لو ىف رَقْتِب ٍبضنلا نازل فول بكل كن اكمل و ةنالا نناكمل ملت بررضلا ننال مبسم ا ناكملا
 _ طسوتم |إن اهسبم ن الامال ايف /دقتب

 تانج ازا ناكمل [لائتفو فق بنما ناكل | نفت بجو «ل لباقي ئدملاو رقت ب صندل ًاب اقبال | ناكل !نوظ نال هشل
 ١ طشونن )ل لايشلاو ندمت او تعل اذ قوقلاو ماهقلاو فلك ا تسلا

 دش الحلا ريقتسيل ازا وخلا امب ال ارم او ايببريشم ازكو ىدل دنع ىا هك

 ار وكلم سيب لع احل ريف لف نباكن أو ذاف بط حب ميلك ذرعا تح
 ران زالوا ةفر عمت لن اك اوس اًدددح دا اهني تع

 5 با مولد انو تثحرتو لووحتن دعوا يدم تنسو ندب بنل وا قرون ىا نرع
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 ] ل 8 تدجت ا سس
 يا 7 01 2-7-25 رب ب جا ب 7 رج اجب جي جيبو جيجي جو جو اجو جوجو جا جو 77

 مهلا لاعب بن طاع شياو هنثلتاكمظفلا
 يا

 م ليوم هن لوتفلا بهو :ةيلع ١
 | ضم ءادنعةناف ع اولا ردلا ك دق اون اتينا

 200 رز مر لوحعلا تا 3

 لبلد لوذ نافذ ادؤ نزولا مالا يدتت هيعن ظوشد 2 2 0 3001 5 ىذه
 ا«نمسللر يرو وحن نبع ناك اذا ذارنت ١ رد

 | لازورد قضم كاتع تق دطجتس قتال حم ةرافا ل اقفاومل علا ناكأذ هانم وتو هل
 ةياغاس سرج ا ذر يرججمام من ا ت اود نت“ |[

 مر باتارغاو لاجتتسال | ةزثكل حالا بهزملا لسراملا تل كلوقك زيحملا .نمالا نمتيظد رعبا مب | ناكل |ل/ل مدل اهل |
 | تي ناويافرب لوفم ج رحب اق دمتسا يعجب لاقف نالغتلضد ل نال

 _ طمس وتم | اهملع ل سايق كلن واي اءذال تروم و ضو تجو وجو وريظن ن الو ابلاغ ةماللارداصملا ذم
 بمنل اذاوج م عفر اراتتخ ارت صوالاو يضنل لغز موةاحتسواو هريطيل نك ل تشم ئرييشو| لعن هرم نان مدفن -ناطلاضلاو هلع
 6 اهتببسلا ميلد حلا دل تصوري يلدا يفرص جلا ماو ريفا تسحب م ث رلاذاو#ب حب بسنلارايتفاو تيرس تدب مدي |
 | مولد ويل اديك فر اس دنوجب مول, لسبب تاذ لب امد انو رمعريف ت فاس دمج مي صورمصل يف تزفاسس ومجد اذاو ريف [3
 | نابض نلا بوجدو دع رخصل و هيسا لرلاف ليمتد تاذ لولا لب ادال سيث مدي ف بصننا خرا ىرتسيف يقراس سينا 1
 5 الرد ورشلا ضجل نسم“ امام اني ريف تمس كآ | مال: و ريق ترس دوج |موار 8

 ىا تاع ان لبي دانا نال لوالا لال والاف ةرثؤم تعد ياخ لعن يرض لكل ضن ر جر مشا نار نيل اس ءل لو جشم" ”[مملاررواوع

 لعق قومى راوم | !ند وتقلل قرن ”رم لع سبا نال ثنا لاننا و برضلا جال لحف ثيح ب شلل ضع
 | لتفريق ترسم يدا“ ران جانت بينا نان عمو قول لو رولا يال ببلاد بدأنا اهخ
 ْ  طرسونخااهيلهلا نم موفي ل جرام اوركذ ا لو تيلحلاب لا رزكبنم مقملا نال ضيعضومو لايام تبداو اًبرط تيل اق« ناك
 | مل ةدمقم نب مؤلوريلا رسمت نكبر روج ننال لن وفل تناك ماللا نال تظن فط يف ةردقنم مالا ندين اء لوحفملا بص طورت ىا هلل
 : هطول لواط وشاب ةيطلانم بن"
 دش اب نيظفللا لك الط انحلطصالا نانزرج لي ييقسلل  فزولاب ررقتلا نزكربكوزنمطملا حضوريظملا عضو مالل رزقت ىا هك
 اطل ّررقلا تنلسو ناملا تلزتورارلا نظروك ردكسو تلزن وك زم “د «هرافلامد ىل م|ايرمه اهب ناري عدس اول ىإ حس

 ءاطكل لوعفملا دم ىرزلا نوزهمءارتيبم ول -اكدنج »تس لاق نعباج تعجل ميو خيرت هدر شم اب ًواوج حلل
 نير بش او لعفلا لوانتيف الط الا لعفلا | ثدع هص _ بن اترهملا ليك زرلارث رف لج لحفل عزا :ادحاريقلاازر نو تعم
 اال ىو ا فيت تيلصو كوريل د ناكاذا امع زازنحا هع - عا

 2 022 7-2 7 7 حي يس
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 1 زمث مكر رن رو ع ري د ىوع جاين م صسؤب ا 2 عمم
 كرمة عال دأولا نمي رول وه نم ل وقفل د وجلال ناعم هدب
 1 ٠ 1 عمار : 3 > 002 2 وو اكو 5 2ع :

 2 م س7 26سم لومهدم وشل دج اسمر يد" ٍ 3 و 4 - ”باليومل كا - لا يك تاجا ا رايت ءاقلا _ٍ دج لثم نام لاف قطحلاذاج د غل لمفلا نكن اذ نم دااظفل لع
 اجو حم ناك ناو لير و تمج لدم تصنلا نعت الا و |كيزونبزواتا

9 َ © ٠. 
 < فطعلا زب ل لاو !١ ابو ى امها هاوس موال ثصروم ل وعمم نإ لع الشمل؟١
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 | لان/رلهرعفلا عرزقو قرب لوضملاوا تبخلو ءامملا ىوتسا ودبل جفن رورص ل اهجامصم لع ولا ن وكب ناب ةنمج امصمب لح ىلا ىا لس
 حفل ريكا مالا ىلا عار مظل اورو يقو رلوتفملا قر ورجل اوراجما ىلإ تناك لوعقم ارلارسا| لع اناحستلملالوتفم مل لقت مدد اً يزد
 | ىو بنصنلا قو عمرا عطقت دكر جت وقف نبذ يلا وزال وراء قطار بوصتسر/ زو بنل مزال ل حفلا دانسان م ةاغلا ضحب هزم
 : | .قلا جالا يلا ديف ءدعان سيل ملا لوظم ان اذن ازريجلا نيب ليتمقو عليكن ل جك لا حولا لارج يرش ى ار اال ناك ارث | حب
 ؟ |: رضاع ذل اب لوعطم ن وبين ا لع سمج ايصمب لحم ل نيد وانعم ين لحم لاي مقسم ايلا ةيذرظلا ذللك نال ةلواما لاك هددصم
 '٠| لوصرطلر ورجل ار يظل او هررصم ى ا اعجار

 دمنا ودون ابتصا سهل وك ع ومررعم ا لافناورجدريزوتخر لوم ريان نعيروص لضرب هدر قل
 - طسوتمإإب قزولوإ لق

72-7 

0-0 

ب ىا|ريند كابو يش اور املا قموتس وع ايونحملا يطتفل لحفل | ناكر اونسؤا لس
 - ىدنبب ارب خيشلا

يك ناككي هزار ث طحلالعخرلاو ءدس لوعقمد | لعل صننلا ا“
 -ىدنب د

 ةزيب تال ئاردخلا زي وزتشا انفاؤ نسا نا( نى دن ميلا تعرقل از راقت نيل ذاانغ ب زتص د هن نالزتا ىا ىرع
 اولي مدرج وبف لك انضازا للع شك( ن ارو (ىنمئشس/ل خا )ذا( تاخد دصم ا قلعت هظذناو لب لعفلاب قلحتيفز رنفملا لشي طئارشلا
 تىدنبا» لصفم لا عرس #مملا رد انكار نميشيتضأاذام فالثببماللار ايخا نع شتسفف بل اخلاو بتال ًاقفاوم يلج ىلا
 نوم لوعقمل ار ثم ىلا توزع ءانتبم حرم
 |طلب نمل ارث اس نحر از نحا حب محب قنا ىل

 ىف لاقوةهلو|ةلبقوزنع جتزاوجلؤ غور او تبعا رمملاز ناك اخ ل وهن رويكو | لاو ورع دري زول هذ وتم وبكل اع ززتحا حلل
 تاطيلانر فتقول امان انرقمؤا نان اقوا ردقول ذازتحالا ل ريقتسمل ىلا دا كيلع نفاد ةحييضو لو لكنت زرت يب لا
 بصنلاريعتيئديووانا ترج لتبك موكيازن لع لف نيش لاق قبس ارك و يظ و وبن ناو رتضدطاو لكى ا لصتمل ال ىلع تحيط و لو
 ظ ئ الد اببللا حرش وزمسوتمل او رماوفلا ىلاذك
 راب لحفل | لوم لكوا ولاء ذا نطع ىا عل
 ْش - ياغاا' اهنشدعاو نمل اءال ذا و مز حفص بوكو ثطحلا ناذماج حدم

 غامر عم لوحشس اك كب صنلا نحتفل صفنماب لصتملا ع ؤرل يملا يك رول فاعلا ريذ عفن نم
 ءاطمرصدرقد ىالاعوا نال ”ثلطع هع
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 رو جيو جيرو جيجي ريب جيبو اجب جي جاوب رو جيجي جبري جيب ب ابي جي جيجي جي جيجي بيجي جيجي جي جيبي جي بي جيجي بيجو بو بو جب جب جب 3 : : 3 0 ال باب بو يرو يبو ساو يسبسو او بو ل ل ل جي يل جيل نب ب جتا جدا جنا ينل جي وا ين اجرت جيجل جيوب جودا احوببإل جيجا جيجا جير جودت ججيتإ جوي جيييإ جيجا جيمز جيبو جيرو جروبو جودي جيبو جروب

 وكلاب لم ب ضنلانّيعتالاو غو نيزلاروحت فطحل نين فلولا
 : ب فاران و 2 و 8 000

 دافع نابيام لال | نصار ينعم ال معو كن اشأك اًيبز
 كتر ءليهملء ةررععما 2 2 ا 2 و

 انهداماقرانلا ف نيزواماقاّنيز ٌترضوت ىعموا فز هب لومنلاوا
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 تا لائم ىل ىلا مالتاوبد ايظفن ع لئاعنا نوير يف لحل يفتن ديول ص شى ى اوربي ولو ءالتبم يدايهتس ا« دلك جلس
 فلل [نا ىلإ يرشد لا بو ةرورطو ”جاقاليلاراصي الك يضل اعز ىلا ىوتحم لا ل الل ًازومسزحج لا ةتباها لف لهامن ارك

 - اق[ بعشر انغ

 . راَغ]رهقسلار رَوتىلا رجلا ببث تطحن انزوتل حمل ووفد لعب ضن نيدت حب حفلا اوك اهف تظن اويل نا كا هل
 فطحل ازوكازورور نر من امل ناز نسل اننل [ىل فطحل رج ملاذ او دير حت كرما شنيع ئئاوزيخ كا شارد ءادتبم نيه اهطتس | دنلك نيل

 ل زيا الذ أوتي اذاردم ل وحفملا ل نقلا يع غازاهلا دع االب دوز يضلا ىلع
 نميري ل مذ نت نمر عسا از كاش نفل كك الورع الخل عطل نعم عرضنا الد نال لوالا ندد ليدلاب لائم اانب سخان اد هك
 ران ب لا عشلا | لكنا مامنتسمالا حيوبف لعل قحمزف ىذلاررصم ا قحبن رايك مّصلاو لعفتا تحب د از اشلا يعل لخفلا قنحمب

 ديد لابحوتتحنملا ب لوتقمل او لعن ىلا يملا ةفاضاب ترو نك وازييتلاكت اذلل انيبيم ناكءاوس ديلا نيجي يلب جزف هس
 د سبل اي اهب عقلا لا اذلا نا ي دلوقب لاويفملا رزق امن اوربا دغصوا لعاذ: وكل ]تنل از زي ززسؤنم نيم كالا نور بلال اديذ تييأرد لارا

 -ط سوت |طمرب لوعقملا ىلا بشنلاب ءلضف ارينوكأل بما
 .ةياغااب حمل لقفل الرين ل نيل عملا عاقل مرج اب ل نوخااًماق يز تلقولفركلا ماني لوم او لعاورل ل يبصفت مش
 هب لوغو ديز نآلام ندين( اظف لافوبند مانلا نعآلاح وكن لمي ماكنا نييظفمل اي لوغغملاو لما غد كلاما لاس يكس
 - اغا الفعل

 #“ اكذلا ل ضاعوا لصمي ع اننا يحيا دلل نيم دال اف طل لع وبل سيل سوري نما ميما ناذ نحمل يلا لام هش
 _ طسوسم |رب ىنحل | شرح نم وزوج

 ادب زو لل ل صب يش قارب لو دال لم ذييم يؤنتسم ١ نملك حس
 دالك تدلل | ىف عرش لج افملا نم غرف امل هدع

 اماما يلا يشاو ادي عرفت ق جمب لوغغشضيبوزي زنكي اخ مات ن از قحمر لو دفسلل ل اس حل
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 7 هبا اجب بجبإ بجبل جبن جر ا يا را يا يك لا اس سس يس لل م م ممم ا شا يا ل ا ل ل يا ل

 |ا/لاحلا لياعا

 م
 ام دوو نحو هر ثررتو كاّرعلا اقلسرااملاَع ةذرعم انحاص ١ 0 د هَ 2

 قوتعملا لياعلا لعمري الوان رشت َبَجَد زك انّحاص كاكنآذ نر .ةدع . 4. 0 َ وه مك رك حر
 لضففملا مو دتببشملا فصلااو لوحفملا ساو لعاقنلا مساك يكن: يؤرو لحفلاا لك قي, لعفلا بضم حفر يشنل | ناكل لحفل ربط ىا هلس
 تاغ اماما اين لرطو بطر  يرط | سل ازرو ايحاض نتي نأ ب ورضسديزو بار بج اذ يذوث مد صم او
 ءارل | |فرتو لحفلا رسا و قراشنا) محاور فتسملا فزفل دبع نر ول زوز ركل عطل عم ]خج ةنل اء لحفل نحب ق دلو لحفل نحن مل
 داما انرنكتكعرلو كارا ايد كار اري كيلعو امن اتديفازيد ماكر ارلا قد يزوغعفدا حيل ل وام كل ذر ك ه ريبشسلاو ىرزتلاو ئه أو
 س.رياغاامالب انصدسا "ناك اًرعاقر ادلا ف لجل
 داتفم ب انخب جر تجي ناهض اذو ضنا كعوماز تيلرتلاذ ارب, ايي طرخلاو للا ةركل ناو بنل دف صل اب سنتي ل ركل بنوك ا هل
 - دشن ايزي دن لكلااو لوخطملاو لعافل ىلا بوم ا ردم اد يمت لالا نيوؤصقملا نال قيلرعتتلا لا
 شبان نرلل لروما تروا ناب نصل و ضسعؤلاب اهنايب نان اكأذ نالوا تيملاكت يفر عتلال معا ناكذ ينعملا يفر يلع مكث ناز هل
  ئزشنبا»/ ايلاغانانزوا لاوتسال زل انى ىا باغ د اهبجاضفر يي لرل اغا) بجاو نال لايإا عتب رز هؤرم اج اصول وق مومطمم قلعت ف

 حمه لافورخو كلو ةفرحم دوك لاف كارلا يسرا يلق ككل لاو ةرككن وكن لاحلا لير شرتلقر رقي ناوموردقم ل اؤسننكي اجاب هلل
 سرا هرتدقلو فاعل امن كدضملا احلا نال ةانف ليد انلااذ نامت :ةفرحم لاول عراق وذات مدع لل ساملا لد لل لاقل نلا ياتو ”ؤر سو

 لوصتاوا لن اولا حاب لورا ةيزمسل زى لييسس لع لاعةدعوو لولا أل كل حفلا نزع امفن رضوا فت ترو لزعلا لشختر ما

 ا 7 0 ص 0 5 ببي جب جب جب 5 792522 0 7 ا 37 59 95 ا 5 70 0 5 875 77

 _ طسوتمإإب ًورْنُس ترمو تلونحم املسرإ ىا ركنا ل ىلا عقر وم حقن او ررصم ازا

 داما نلاكو تالا تول ارامل سلوق ناو تول ازا فل بلل ت ردا لارا فن لع قفشتل ل و ادي لو لالا ايرشرأ و تكس
 نطذن لع يزي ىلا قتيل لو لاعلان م ابرعنمي لى امد لو ارم .ةلرتحم لسا ىا هديري او لسملا ناني >يلختل او قسم

 يرشد نتا نيطعن دريخب كرت ليو وحلا ىلا نطحلا ني مضريعبلا ترشيل نآلاغرلاذ ل اتدلابذاملا بطل برش غن لنا لئلا لاغزلا
 - ريما يضرئاوف ل اضرللا ضخ لب ضخل ىلع نعم اوا ضخب ىلاهضحإ لغاز نش از بوما لعلو ثم يررش نك واتعا رم
 .رثئ انس ىف مدقف باث عوج الجر ت بز اذناق ل ثم قل ءنفدصلاب سمن لرخاول نال لصر كار ل امو خاهمج ادم لك احلا عت سجد ىا هن
 رطسوتم ٠ بايلل [ًورط سلب مل ناو حض وم ا

 دان امنا امي تيرضول قنا ىف لصالا مال كلل
 2 ا|ناعاقورمك امنا ديزوك كتم اذ ناكا ذا ال ؤحضل هع

 رب بل جب جب جيا 7777

 ح و عع د هل درو 9
 هةر وكت نا ايظرخ ود انككدا هيرَسَوا لذفلا اهل اعد اماقنيز

 | نيرصبلارلع ل اىلا طرت
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 1 ا 3 0 ١ 3 2 3 وعم - 1 حم ١ تل نم نيم وصم عصر 2 ؟ - 5 نعاس وس وو : - 3 8 5 3 3 3 05 3 مر 1 نم ا 373 1 لذ اج كب يا تي 0 0 لي را

 ياو رخو هك و جاو رت رو 5 ماو حاط فاو طك رأوا رج ارت قو شدو رو تو ربو تلو رطأو رجاوي تاز رو رخل تا نطو رو تو تو طط راو و قط حاط رخو تو او تاو ودك انو طي ادا رطب راقب فتق قك هه رفط قو رفا را رتاج راج قام ا قا لج ردو طوقا ئه اجو م22 رت راق تطرف 5-5 را

 او جب ب جيجا جيجا بوينج جي جو جيجي جيجي جيجي جو 2 1 ةي# ا 0 ةي# و

 ِْ ص دربك لكل ان /ةمال لسدرجل الب كش قالخب

 هي ديخ 22 نؤكد طرد هن ثبطامبا نه لِضالاح مينا
 2-0 ”لاحلا .ةروسلا 0 ««اوومتدنل قاما رو نجهل

 : يلا قس لربه دا ةنمسوإلاو
 1 (مةفلاط لاو ليضوك يس

 ٍ ىذا يف تيالوأ هج ابدادميعلادداواااوسَْمَو 55لحو دامضلاب

 دى نول كل ميل لك ارك مزعل ال ةدورو ةزللو وزب يسم الامر يف حبس شنبجى وتحمل ا ل احلا لكم هوتي دان هل

 الز قمل ر.ع هانا نال ناضل ل اتياخلا الم يكن ديززم قي رف عال د تبذل ال كورا لاا جاض 2 ”ءقتءالد ىاهلس
 ١ لاح اىذ لكلاولاممرمَت اوزوج ميركل ن نال حالا لل اثامغاد يلع سدقتنال لالا ليال الع م دفئا رورجإ اد ءيف عروبتملا عراق عقل ثبج

 '| .يلاراشم رعد الزب وام يقم سي ههنا غم ةيبطرلاو ةيرسسنبلا ةلاع رس لح اهتلالرل نيلاعاختو ايطرو سل ناف هل -طوسوتم ٠س روز
 الو كيطرلارابتعان لو ضف رسل لاؤزاتعاب لضغم نإ _يضل لم ّئبشنلا ليبضفتت مدرب الو يطر توكل اح سل لعيب وكل اع لضم
 | اوقغلاا نزيل ىف ل متل ىل اوفا مهنا مك ل ؤ ذايع امل نسر انتغالا تالت ول هرابتعإب يلع ًازشغمورارتع اب لضفشدءاولا ثلا نوكي ن احبت
 - ناغاان عال اود بيرط ريف لالا ضعت لاي ييطا بطر ل اغلا نا لع

 | ..اوقفرناف يوت عرز ىبشسلا ثلا تايثااههضغف ىف اهتم اوكا يمال نال يزل ديقتو لحباب كوكوزحملاب نوكراك يلا ناب ناز هك
  ىدنرسا ب تفضلوا والاو عقل الامن الزمان النك رح  :يربخ

 | لرقوو اولا فالكل ايلاف ل صار اوبب م تن قو متو هاب ايامقيقخحت مزيل ا ا: صان طابترا لعن زيال ماع لعبا جال هرعو_بضلاب قرض ام او هك
 -ىرشب ا ديلا طايترا,ه و صاخ ا طابتر ا لع خل اداهنال
 | ىلا ل صا ىف يبي نعلاىلا عت اوواول ا نكرانختسالا ىف هاجم رجا ظفللا يلع امو ىنحم اك لعافنا سا يلزم لزنم منال واوريؤت ند نجل هل
 دريخصااريمطلا
 بذوريضلابا ادوار باو داجرعايواريتلاوواولاب نوكين اف تاتا ت سل ياو شنو يفنم عرراضعم ماس: ةثال لك ىد ةكس

 يضرقو ؛هالغ عرضدقد ا ؛مالط عرتنقد ريذ ل اجوزمعر كبي او: الغ كت ادار مالغ رلكتي دير داو ر جوار عسل ت راصف ماقا ثالث ل
 يخص امور حيزتانورمالغ حررخانؤا :مالغ جراد ريز ىلءاجورم

 1 : ماتوا هريز لءاصوك نرع
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 كدي يت اريل نصر رلا دخل لوجو نيتازنارا نمو تشمق اننا 5
 : ١ - ةءاطا اب نتا فداسوبسو لم جرش ناونمم اون ْيَشَسل | نو ماّناو نوزوملال سوك 3
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 هل ااَمْهِو ناكَوَل ملوتلابلب املا | لاعب سس | نوي بصنلا بي دفرملل  ئاكولالا نال ةفصلارخب الار يقام او هلل
 ٠١ طسوتسا)ن هفصلا لع دحيبس ب رنا هيلاري مل ىلا فصلا ى ب ىلا الإ دعي هلل اذ ام َدَسسْل هنلا9َ) 1
 موقلا ل ربلا ل ساحف رز وكم د م ري زب اًءيزالا مق ال ءاجابوكبصنل أ ببي بجو ريم الك ىف كاكول دال بوم مالك ل لاثاماد هلل 8
 - طسوتما» هفصلا قالا ل“ ٌاَنماو ليبلا انتم ال انين بصنلا بهي اذناو د انش الا لع ءرصُنو 1
 . شن وال نا ببر (إملاو حم - ]الار امالامدقلا ل ابرك روس نأ رع ءاإ' ديالو سيو اًساعو قوس را يدالا تاما ىا تع اهع 3

 3 نواب نا را نا اال 3
ِ 

 دجزلاولا تاك اءلوريز باطل بقاداذ_رلع هفضل لكي ل دارك اذ انؤضم لع تلت فصل ن از صنم ا فص فصلا كل تناك ا لس

 ياريت يي ا ب ير يبس سل ل ل ل بج 7 اي

 7 ا 2 ا 1 7 0 7 ب ب اجور جو جب جر جي اجو اجبإ جون جواججا جبت جب جو جوجو بجبخوو جبووب جو جيك جو يي 795227 57 705255922707: 1 1 1 ا

2 

 ا ااا ااا م يب ب ري رس م صصص سس ب سس عي سس سب يحع يمت د ا ا ور و ب و ع و ا يي جيد ميجا سا وسلا موسم وس د سر جيبو سو صو سرس سر وو بخ سو سو جو جو

 ظد 0-0 7 5722-7210 2 2 1 ا ا ا 7 ا



 ضيفاح يي
 7 722 271 071 272 2 و

 د 00الف ا تلا 040 2ربربشبب 2 2 0 1 ل 0 قل ربل م يي يي يا يا 21 مم

 20722 2 2 70752 59 0 2 7 15 تن وع يدرك جيب عيدي يدر ردت يجب جيدا عيل اب سباب جب جب جيجي جب جب جبإ بيع جب سبا بو جبر جب جب بوس جوة جب بيجي جوجو جينجيفوسب بودنج جيبو جيجي جو جوجو جهت جو جل

 نكد 7 ااا شنسلا لفرق قُم
 اندنان ف 3 ملا نيو تصنلا:مزوك نول يلو شيلوا لعاب الخ

 3 "انس لال مدل
 ثول ليلي لاعلان مزم لفل رك و بح ير دك موو أ.

 زسالا لع بصنل 2 ملمس عجرلاب
 ٠ وهوه

 «بو لاربع قوهوروك بي هزم شتا نك تاكاذالياوعلان ص
 6 م عقاو حتما قيشتتلا نأ لايلاد تك

 ا !لي دبل موقت رانا فص ال الدب د نون ا عصي ل دال دم ئنتسا | لع رقم راما يضل بجو اًمئاو هل

 طش وهاب نوضوم ا

 ب يصلببو اذا انتل مقا اوقع يلم تس | نوبكن | امهذ ئشنسسملا سصن ببعو قلا حف اوملا نمشرل لاوولس

 ' هرطصوتا» يزال لاب لارعاكت انا لببا نادال
 بسلا بو امنا اًديزالقو اميز ادع موق ال ءاعل ارفت نيزك الار عادغو الند نون ا ىشتس | بمن وو ضامن حل ارلاو هلسس

 د سوتما طن يضوطح اهسزدوبلاب وكيف نضجارزعيرج ارح انغضا ل شكا ىف لاقامل او ب لوعطما بنصن بيو بلوحفم « ناز
 ع اذا لضرت ال راض |. نزل العال الخ اد ينص نول يناؤ نوكالو سيل و ادعو اان روب يشَسملا بصن برجو فاو نسم انف اد ملل
 اغا ىاايزا سواريز الخا. موقلاٌل اه لوقن ضب تف لوعقم ارررىب نسم اوررعم سلع و نيلحف اهدعإ ادعو الغ نون ا بجرذ لعفلا
 نالحف امبنال نوري الو سنبل تتسم ا برضلا تو اما واين رفضت يل اخى لالا ترم رم صمول امي اليد معمر لغ مقا لداج ىااًئيز ميضعب
 ايزو طب شنان اري نوكأ ايزل وقل ل اج لق رش[ بف اهيزتخيضن بيو اميري اجدع يشتمل اوام 00 ا

 طز سو ثم '٠| اري رز و

 قروي لو ىنحا اتعاب الكيل دم نسل او مدعزوكماماوروكريظ دم ئشتسسل  نالأذ او ل
 يول بصب لوغمل اولا ىضن ناد ديال ماج موثلالعاف نون بالما نبل افلام لالا ين ناذ ينحل دع بجولا

 ريس وتم | ل ان ًافرفض ودود اضالارم اس كلو يطال تبضإ بار صم وكلي صان صم ا لاول ى لعن | ناواًريزالاتبرض اوك

 اد يزالاص اب ت رماه اًريزانالما تيأراموريزالادعا ل ءاجا لاقي لماعلا بس م ضي روكي دب شتسلا نااكاذا لاربالا عسل يت نان ههلس أ:

 تشب لالا امن لربل اورو يقدم قتسا ناكأذ أذا يحب لب لءاوقلا بصح لخبر ويلو هان ليث ل اوتلا بزب لع ارحم نوب سا اا صيصخر و

 بعأو فالخألا بص لع راع ٌءقيقحيمساب حرم اقما ميثاددمىشنتسل ف زمام ان غرؤملا تمل نالت يدم لدبلا عتب بم اررام |
 :كنزم نبا طتشم نبت محللوقكل ربل ل هرب ذامر جف دم لدبلا لعاع ناكاذ اليخ اذ نيحبت اليواامتك الب اعل اء اضف | لع 3
 اياب لااقإ بم لزب نم حروف زيا دخاب تدرس ويلا لمبلا ةريركن ابرج فرت ل دبل لئاع ناأذ ذا لامع ىذلا لربلان
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 12111111 هن 1 هلا ير قا لش دق
 ا ما

 مب ٠١ (انالا عب

 نمل حف طبر لكل نيلارز هنا ذة اّملامالا ين لازامزجي مك نمد
 0 اظذل لع ,نلررلا لك

 سالت ليز انوؤضالا ادبؤ نح االو لينال نيحا نيم قءاج ا لثم
 ريا ابل خلو ل "رالافكا" هدرا مانا لادم 2

 وؤيينامور نال ةداجل دهان نجا لح
 0 0-7 مالا 00 ” ١ ناضطنال ا ع
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 تلي الكيال تنين البا هان ىعملا ضعم | نّكو هنلل نع

 17 1 دك سيم ُث (رنزالاع أو لكلمات الا لءاعز الك نم 2 برن مس ذابيزالادعا قرضا اهل

  ةياغااسدي ذالادصاو لك وضع ينالا قرن لد نعاؤلا دمتم ارت لم هني
 تابلا ىف دم ينس ا معز ربح داذ حملا ريقتسي نال ا بجرب ار وج اهنا دم شتم اراد مدعم ا فتبورلاريك ىف وب لق سانتا هلل

 طوب ةيبجلا ميلالا مدول لك, ازقل ناو حب !ميلالا ترق رقع اضِلا

 اذا فن ناز تانيا ل اذاب روك ىعنلل و قنا لاذ نال اغاني نا ارئاب نأ ناد ادبي بجولا ل بؤشتسال (معدوكال العا ند ىا حل

 د طضوتم ازبرم لوما عربكو مه املا عالاريز تش هاف تابثالاد اذا ىقنلا ىف 0
 -كدنبنااب ناكمالاردق رن بارد م ينشتسملا لحلو رفو ا عطول العم ىا هل

 ..عياغاابددم ىبستسملا اوم خشتسملا نوكيلر جيل ال ىيشتسملا ضصو اىناو نيف صوهنوريلا تنعتلي الو ب لابي ال ىا هش

 ورز طرب ت13 الا صول انما اقل سلو (لاثمافرينالا وقل رب ولغات اثنا ققشلا نم ىشنتسملا متل
 0 :ليالا نمل ودل حفلا ئاعو يلع أوز لع قرا ذو العا لك مل اليا نيعشت سس ادالا تالت ايثار داتا تكل اةزند

 7-00 - افا” نيتلا امن الحجا) ىلا لجح ا ىتخسرقنلا نيمضتل اريل وقل نا[ لوعغشا !لاهدا زب هك

 نوعا الافنيو نير ادهن ل اهلاوي ول دعوا ناو سيئ زخ لع ا نال قتتلا لح مخ
 لإ نتارلاثل لاننا لريال كرار اواخر اكلات "لو يصل لولا اقتناو ت شالا بجروت ئلارعب اهنا ثلّناو نشا لمان هش

 لوق اول اذنكو اعتزل لربلا نك ا تاشار ل المس رلت ىشنل اذه لربملا يف قلل ناو بصنل الربا ىف تءاعا] تناك م ايل

 0 هءانبالآر عفر لل نان نمل ل ذا لح ا نم مول برا بيعت ت اناا ف كءاعام تناك مشمس فل مخمل ّنلا لا انملا يف شالا

 2 اذن طب ىونحم ىييط اسو ير اوفر لال اما
 اان فلذوكدا مب |مدلوا تسلا ميل نمغ
 - م, سنك |قتنل ىلا او سيلا يبت اب نزلو ى نمو لو طع حس مازن ةروارملا خت الملا لل ميلا زدت ى ايد نرع
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 تاغ ال ثنا انو ل ى ندري لع تراب

 .ةياغادن طيش شا اعد

 ب كيسي اس اوبل الو غلا لسيبز يكف ءاج اور انشتتسالا لع

 اغا ظن اخف لشن الكر تال اذ
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 - ااسزلإب ىششلا ينحط اعتنى لوعفملل تيسر صم نر ضقنلا ندع
 1: سا" ةفاضالامزال اهثمالكن الذ اضالإب حل . الاطر نوع بسير خ نإ لعيسنل ا حس

 - "لاف بارعا نيبو تشب ]الا نت دال ام عاوبوءاهتنلا يلي ملكت لضد اد حلل :١
 ٍ ءاامالال ميس امتى ا فوزكررسم بص حول 5

 راد انتسالا ل الوق دقي رط لف ضو |زيبمتد ا لاع حمم :

 كاب 8

 رب ارب 7ع جي جب جب جب جب جوج جي “جب ج تجب جيجل“

 زج نمو هلجال ىهةلراهلاوتالا اقفل ضقنلاهف مال ةيلحفلد 2 ااان ردع ش 29 كة
 . كلبه 0 هد و هلا

 ' ءاوس و ىدسد ريغ ندي ضوفحم»ماقإلا كيان منش او اماذإلا نيس سيل
 تع هش 2 ردع 10 تلل و »”ضوفو تنس م" رسمات

 زاد ل يصفتالا لع الاب رنغشملا عرارعاك يفرغ ناوعاؤرثكالإ ف اس اح سيو
 تت اك ذات فضلا ق ادب لعالا تلمح ايكو انش سالا إلا لعب ارح ةفص -- 4 ١ نب را 2 لل 603 ا وه

 ١ الا, شتا زلال بارما لثما ٠«

 مف اين ةلعاحلاريمنضزرباامماو يلعفن اوبتررمإلا كك لال سبلت يله لارا ترب ىقنلا ينج ضنقفرثا يغتنا ىارطا رخل وق مؤ نلعتم حل

 ظ  ىدشت ال ىكرابضالا نامل اى هر اشار اممي اون | ىل ىننلا ىنحمض تقتل ثإ نإ ء الو مر دفنا لكس يل نلت نو ىا هل
 يا امال دماج [مجنوأ ناو ياكل للون نم ربو نيسلا حف و وريم داوم اهمهضور يشمل اوسو ندسلا سكن اذا هيفو قرروصق وسل وق لس

 حم ندر فحمل لوقنملاءاعرلا ىلا باب ىنحم اندق نوطر قل وق لع هناذوربملال وق نع ًءاحا شمالا ىف لاقاناو نينيؤناثكأل قى ىا كس ب

 لاي حالغ بار غالاد ميلا بتول ريف لالا رايت !حتوزاوتو ىطقنملاو متم اد بولا نمسا ف بصصنملا بروج نير دل امش
 بنل او لببلا ل م حر ايري زرطدع ا ىلء اجانو بضتل ابر ايري موقلا ىف د اج امودعاريزر تل ءاجامو مزال صنب ري زريظموقلا ل ء ابوك تنال

 وا ةؤرعلا تلم رق ل يعل اورام ى ليزر يكل كر ترم لاول اقم ا محو يؤ لالا ل ىإ فص لوث قروي خفل ليد اب ءارتبم مل

 - تخاذل تلت لاف داتا لل نو تسيل لون لئاس اكد فصيفل اق امل نال :نناتموا فصروقل فصلا لصرإشعابوا نملكلا لو اًنبريخل
 ءنستسم | ل :هلراشتوالا لك ت لمت عأ مالا موف ف رظو ار نسا لا ىف دق ادامنا تيب نى ازيك امانا ىف ّتادالا نركل اما لاح هك

 - ةياغا نزول قذعإ تقأو اراب جراح أذ صلال [مهلطاز تلح كى زازا لع_دجز و قنقزخهخ

 نا 1 0 ل بوح بو يبوس رس هب سر يبوس «يوص وبرر يا جر
 . مق 21 85 4

 هى ©©

 نزلات خش

3 5 5 026 2 7 57270 - 859 

 0 مط
 تك

 ذل

 / 0 2 ه0 انهي" ب 2 1 5 / ' : 4 ٠

 ةييتنس ميو حريتي يحيل ثق يا ريل م2 22 م م 2 2 2 للا )الل دداالالل مش كش 6 يل 2 ا يي ها ري

:"2 

 21-201217 2 2 7 ا ا أ ا جو وجا جب جبر وبا يبو 7 ا جا جا جب جب جرا جبت جر جم جبل جو جا 7 7 ا 77 7777757753259:



. 

 ملا
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 م ١ 2 فصلا لبغازا »تلم اماد

 « تورظلا ع نضرلاءاوسو قوس ازعاو ةريغ فد قعضوات سسيفلا ظ هس هل 2
 ناكل شف اهو ندين سوما وخاو تاكربخ الا ىلع يي ا ا
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 ناقاتملا مدمر قلريعلايريرا ن اوت لوانتلا رق تسالا مر يرأ كاقريلاوا قل ختسألا بداري ث حولا عجبا غزا زتح روكسي ل قلد هل
 ' - ديا اطمءانشنتس الار عت مف[

 اغا دانس الار زعَيت لمي ؛تالا د غاوالا ا لكن الفن وكدرعلا نع ازتح ا علل
 هلال شتسملا لون بفكر ةنرعسؤ ها نأو نزتروصخلاريظروكتم ا حجب اذامدج ءلوثد مدع مب خطف اوامر لوو مالي ل تسملاذا لحس

 قيقا اغإطمءانسسالا نع بعلا لك فر زون

 نوح اغار نحب فصلا لمسلم يلا وقوبتدروصع يكتم كرم تعاونا ف ماظن ا ين نعاتج رك دانتي زل ىا هكا
 -قبتحلا دافاا اون اجو اوس تمس ا ولون يغامعو قو زجر تر ري ل وت يذل عار لع ر تان او دش
 ] دن اكتسنأ داش نا لحفل 0 الامر تسم اينو |ىدعاو نالت يللا نو "اذن اف دزمءارتبم هل

 ناكلوتذرنل لا امش وانرتخو اهنمازخا و نارصؤ اتي الناشر تل الوقف امهتاونا ئىرعاوا ناكل ودرج شسملاوماهتارخاو ناكر ا وكس

 -طموتما/ ناكل ودع نسم اوم م اعذامأتر ين ناكل امالد اجت اهتاوخاو نرجو ءاهتيم |رخ حيرخامتآوخا ىدع ادا

 لغناعدت اولا لما لت كرو نو تلتقو ادا دما نكت نكد اوس تاج اوم ةوزاوجل اتا جرع امتارت اد ناكر عر ى هلل

 طسوتم |٠سديز مات ناكد هدام اقر يز ناكو ما وئايز ناكد اًمماقر يز ناكل وتعتشسسال ا لعرخما مريت اجى وامس لاماع
 اب فالي يز قلطنملا ناوكبصنلا ىبو ةنيزقل بابن رتقال نسبا مدمل بار غالاوزرسالفٌةفر عمن وكل اهاهرمس ا ىلع اهتاوخاو نات عتب ىا مشل
 ال "ناف باركسال اقساط ةؤرعم ناك ذا ناقل تم ارب الذبو ىلع دمع او سلا مول يرق كودي اوما لك دال جب اعلا رم ان نيم اذا

 ! : - اغا اب سبلل ا نايم ءارتبملا لكم دمت :

 نصح ياها سالا يلو ل سس لالا كلذ فذ جياد اهت شل( ذجلاب ناك سعت امن او ةفيرق م ايقنعامتاوخا نود ناكل اعىا ملمس 7

 -|ابرلو اذتمدعو قشنتملا لوازتق قحترر كى ا هع

 - الإ كرجل الاد تمل الارما لس الاد ءايسل ا ىف ىا همم

 راب روكمل ار وكلا اري ىا هس

 ةببامحج_ جمبي 7غ 2جب- تبججسفا7لببلبتبلل6فت لا الاّ ديما ا ا 2 2 م ل ل الل: هبه 22 ته تتار يا يا ا 3
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 نيف اح +. د مس

 0001 ذرية دبا ازمات تسلا
 عينك نال ى !تقلطت اقلط كن امم قينحلاٌِجِورُجوا

0 

 قا 4 يقرا 000711 2

2 

 نير نا لتماناوخ ةدئيي دمام
 بي نع تاقشلا نايل

 7 را 0 ا ل ع هيا

 اينلبأم ]وح ةارجل ع نحب ميلا نيس وه قالب ب
 2 0 مسجل ريالات

 يرش ناو ٌثيرظ لج مالغال لثم 100 3
 فانيلا اظن "انضم

 هابل افطعو يلم ل فم الامال ارش فرج ل الرا انبعس مدع ارق ارضا ناك اورج دارج رمل نانا اهلل

 . قي ياا مريمسا مج مد اضتتال هيلعايرشل ا باوج ب قلادافلا ةلالدل ضيا |

 هارت لالازرنلاتثد دقت نان زير دا درك ”/زبنع اواواونعضولل ما فوايد تبن اثاذ لهاا هلسسأ
 ناو لاثلابسضنو والا خر حلا اوربت /دازتيقحنملم عن اكن اى للا رو لدالا بصل ثمل اوريخ ارب يخيل ناكن املا |
 دوغ هايج م دازج نويت خيل ىف ناك 5

 اهنعاضوع نام نادحإا تزيزو لانغت انزل السفن ضل بوو اراتخا نافع ماس يت ارثع مالنا تنزع تلطنا هلع
 رريخض ارت قلطتا اقلطتس تن اا مارك ار اصف اهبل كالو
 - ئدشج ننام ا نظرول لطف: وى اذ عرفا لوعقمل ا هئارو ىضتتي ابرق ضوقو ىف لوقملاببزيشل زياوثاو نا مابا انار هك

 - اغا انرارلا ف لك ازوكاينسبم نوكرقوع لح انوصنملا نرسل قالط ازال عابس نازل م1 لقي مافاد مش

 ى ارب امن اًئاضميلا نسم ا كلذ لوك امى (ق ضمن لزق تاكد ةركبنل ازشنملا نكلذ نزل امنا بلي نكس يه نمنح مد
 -ةيراغ الو انعم مامن اب ئب قلعت فس ناضم ا

 اال مالن كذا خ نعي ب دولا مدييررش فيلر ظل وقيل تكل ذاميؤ ل قبلا اورج عير خه كس
 جاع اوفي! علو افل ان ةازتو حا تيطرشلا نالت يبيويترمللكوتو ةلشمل وزب لشن وا رولا ةزب لم ا كل

 06 لا رهتتمنساىذلاىاريلاءنسملا نامعاىلانماعد نار امتد اهلك طع اهباوْخاو ايلا فاضمن او فاض ءامتبم مكسب ا بلم معا

 تيللا]ك مننا مكان ىلا فدل د الاخ ا لالا امل 1و ص ولنا ءامتبم او اهبل ان اضمامتاوخا ىرعاوا نا لوتد ىاابلوت تاضمنظرعلو ناو

0 

 ا 1 0 7-02 ا ل ا جي جو جو جر جب جي جب جبر جب جوجو بجببجب جي جيخووي جي ووجب 7 جور ارد اجب اجور اجو جرو جور رجا جبر رجب جب و 77 57 2201 4

 ضقفرتفرتاكراطق يظر تق تق ف لا را ا ا 703265 25 7225 0 2 2 3 3 2 1 6

 0 و ا اق ا لا 230 ا را ا 1 ا ا 4 ا ا

0 

 0 ا رج

 ايا منسي اذا امتي زر تحاو حدس ..اامامب جرصملا ةراعتسالا ىلع اهل اما ىا رع :

 :طياخنال سف ل آذإ لو ريك يل منسم لا فانصا راسو ءاه تبل اوبر زاتحار يفر يل نسما نظن كل 1
 ء.ا/ يؤم ايطاف ةورفملا ةركل ا نرعزارتحا عل ا٠بةلص البال عب ققيى اال ةظفلريلادنسلا ىيىا هلل 5

 ل ل
 ده رو

 0 3 0 7 1 ا ووك و جرب وبس جبر جوس يبرر جيبك جيب جرد !ميدرب جرجس حيدر يجب جيجي يدب جرت ردا يق يبو سبك موب درا وجا سبب يجب 7 6 0
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 26 تت تا تاو تا تا يق حك ا اك ا ا قا قت رت يق ف 00000000007 5 ] ]1| ]1 تت 56
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 هل . 1

 5 همسك

 ادا م م م ا ا ا اا يسمو يسم يئس سس م سو عصر ااا راما ااا مااا تملا 2 ل ل ل ل ل يبا يا - . 7 - ١

710-21 71 271-71 7-7-2 
0 
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 ١ دول وا جا جا م 0 - 1 0 000100 5 2 يا ب يبي يبي درو رار ول 0 ا ل و ا ا . د َ هي صح كس يجو هرجع هيب نب وتم

 : ١ 0 و وا اجب جبئ جيك جبل جب جيجا جب جب جياجبا "جيجا جيك جي جي جو جب جب جي جوجو جب جب جو جوجو جي جب رك ب رك م جو جرو جب جيجي جيجي“ جوجو جوج جيجا جيجا جيتجو جول

22 

 و
 الوعفمتلا عم ناكن او: ابص الع ىدمولفا فم ناك كاف كلا هرد وق . 38 - ع ةلرؤؤ مز | ُ او هم د هو

 - ١ نيو هلخع ضيوعا يلا در
 ؟لاتم اين انأالو يو لم هريركتلاو مقر تبجو الواو ةئيب

 ّ اال مارت اما

 ةالا 27 ةانييتع رح وامسبخ هيلا رص ى 1 ع ض هاك كابالا ةوقالو لوح ال لم ىف
 ردنايصءل اا 2 ”نكوالا 2 6 و 1

 11 م اد م 78 ريمه ا + 5 ٠ . 7 3 ١ 1 كحل < ( هن رب ىإ ثرع

 قطامي َ داذاكل اثلا وعض لعل 0 نهال, مكنت 7 ةدملا تلخ ءاذاق ات مس فحص لوألا فرو معتز وحفر د ىاثلا

6 

 7 0127 57 ل 7722 7 ير يور . يروا يور بيور .٠ يااا قانا . هنزل يزال” "تا" "تن .” زازا” . هزاز” "جزار يروا يبو ربا رورو ير راو . ك7 7 ”.٠ هينا دانا تا ا

4.4 

 | بترا دورس ديالي بوصنملا نال لم ام يقتسيا) ثا لب بوظنم ا ل ارياعربمضلا نون ازوكمالو هب ديرجشتم )و اضمن ا هل
 ع دش ل المروزي ولطم اذا اههصروكد ملا مالا ىل | نارئاغ نإ معلا لب حمل ارقي ضيا امماَع ناكر يمي اازن ناز قبوبث ل ةزر شل اب ىلع

 ظ ب ْ : -ةباغاب يال مكان ىا 5

 لبيرلق ىلا انو بدلا, لكى لمضلا ىف اس مني صنبو ءايلاذإ ف لال اوا يلا نشب نيرفنم اب ل بارع | ءل اه ةقفاوملو الل هلل
 ظ :. تنس /٠ ينوص١ لد الاو ب بصنلا قل لكروت
 :.ىدقب الصفار بلا نك) ىمضلفل وصفم ا اما و امبف سنجل ديف نلاالرثتا عر نتمزلف تؤم ا ىف انآ لاوسلا دقلاطم ملح

 .| يرقي ىا ركل اب لود اتي اي باج افا ييرك ال وريف خالو "يسلط يلا نيم ينكر اذ لع ابدوككد فحم بحلول! لاقي ناوبو لاوس ب ارج مدل
 | ماهالو تيطق مزذلى ل امبررعلا ريش ام فصو ا مم اهتسييلا فاضم ام يق او فاضم ا ] ذف ةركك نحملا لوو اهل نحيل لشالو ةيضنق هرب ا لشنملا
 لف ازب ليل داعرباق راج لكى ا ىدضن وئرف لكن موق و رظغنو لكانت مالسلاو تولصلا لى نر تمل ارب ناك يطع نال تاكو امل
 داغر يفارضاجررضاولاس يد رك و انحبد |رئيزتحا يل. رن هنو ركحلاب قم و: جسشم حيضقق عز وا نفسو اضظلارثكن روق هناك نطللا نيب ىصلا
 .."الاسلا ةعال لع ةرقالو تمصخمار لاحد ل اريرصعم مل رتار هو دلع ادتسلا لبنا ىلا اعف شا الا ةرقالو لوا ندد قريضل ل لبق م هش
 د قيقحتلاري اناا قيفوتسالا لل اخنمّسل ا تعاط ىف ال ءققاط الو معجب ااارّسلا يصح” ركنا عروتتد ال ىا وعل
 غراب لممف رلا رجا لورا ليز لمعفو مم او ضم رياكنل ترا زيف نا لق امل احفاد كا فرو: نجلا ىغشل يفرز نا لل دالا عن تل نا هلل

7 

 اىيااىاكرتط رة طرت اوتو رت اواو او ا اقرت را شا اورتن اكوا ا اك راق را را او تاك تو او تطرا تكور

 21001220 2 ا جب جوا جوجو د يبخجبتاوج

 مق تق تل م3 اق مق ا ل اق تاو تا اا ا تاو او اا اا اا ا ا ا تا تا ااا ا 2006

 | لاوسلاريبانم لوصف رمل يف مهرف رقم اان كانتا لاق كلاادج جدال ل اوس قبل اهل امتي لا ليل ماو دانا مدل كن كالا دكا كس ١ .٠ . 1 5ع و7, 7 و . 0 ١
 0 ْ ٍ - ةخاغاال تيسايث فل ايرييف نال او
 م -|!ملعان يسم لوجفمب ضرظداو كالا نيبىا نص

 0 ٠.6 3 ف
 ظ

 2 السنا ىقشل اهبذف از نإ لعن يمصالا حث ىلا هلع ئ

 ٍ ل قتاليكت ةزيازيفرنبًرقررفش دع وممدع
 1 !!'ميميبيتروصقل قيحش يلى حبر لع نإ حر 1

 ف
2 



 0و م ب يوي جب جب بيو جيوب جيبو ويبي بو بيبو جي بو جو جب جب جي بي جو جوج ال-١

 لودلا بلا ث تكئعلو ينقلاو َضْرعلاوم نق قانعم» لام
 17 2 0 !ام اين ادن نسال“ ١ يب !'هللاو ) لرالاوك

 كفيْرظو قل لَجال لثْم اي ايفر ترعمو قدم ويب قما
 عا ١ عيئرلاب ١

 هَبااللْم قل لم طلع يلف ؟ثارعالاف الو ًقيزظو
 بالنصب١|

 يل انكاف تالق ل هور ؤ ل لااا واسم لح للم ورشا فروج رجس لاول
 : قام (الغالادرادلا ف لشالا فلق ب روب اىلالا ىلطلا حرالطصالا ىف لهل ازغؤل ل يك اف اغا امالي تسدد مدا ئكتذ د اولادي 8

 | بربح ام لخ ملغ ناكتح وكنا سرا درا قرص نور قنا مانيش لحن لينا حتي 2 لاقيت ؟
 1 ال ةرورملا لك لوخد ا قرنا ةررهتت روم + :ءارترسلاد زج الصرالا تورعاشلا لق لا اود ]ظالآو لضورعلا ىف بضتلا شل نك ناذ امد لصرالا لأ

 وأمل ||ن عت ذآ انيلع المر[ ناي ليق قحةرورضلا لالالا نجم اني رانتما نمنع :
 نثولا فال لاغنى! يلا لانو شوا امل اول خيوتلاوارانالد نوكاربال لبر ظتسا اوريفلآلان وكتذؤشلا هادا مايوتسالا فلا َنئاَمَم (قاا ىشنالالاث ول

 دري ذال اودع زكألا باعشن ١ بني لاغفالا نورحو منال اضع تنال اذاد ال خان لاقو ىستالا كلذددو صم اوتو دمار اك

 اياها اسامتس مصفر زى (لتاعردشلا نزكل اها ةلخازعو اد ؤدادم نانا لس .ذلمللا ()
 | يلا قا اصوتلو وصفات عنل اف( اذا ان لاصقات اكلوؤزعاو عض رلغالهتلازر قحم ينسب اوت ناكل قوضملا لع زج تل

 سةر اناا حملا شن ةيطشما ب مفصلا نال و
 نوفي وب نايف ارم اًمصلو اعف لوقو ذانملا هاركذإ ءاطالاو طولا قف بصنلا نشري زيف ا تح نم ظ فل لع لمه: 1
 ' تاما ضل عز برعمىا ضن :نلا زن لع 3

 - ردنا مالوعغساٍناهبشموناضمدا لو ان اكننل كل نيل نادى هنت ؟ ْ
 ناز قيمز ؟الزكنحر يلا لعزل مناف مفر جاو بارعالاذ اظرشلاءاررج يكب اقر !نوزممءارتنوك :

  ناَعا سمفركرا امل ىف لعراإ ورلبلا ىف كسر متل ئالو كرنك سف بكا لعد از دامو مايل ظ لأب دالوك

 غال لقيم نوطسلا ركاب شبل تغنإك ايمو فام هلشس
 طرقا سن غل لكل راب قر حرامو مالغالولخ ل قيما لخذل لسرماب حفل العا عر ىنسملا يعافيك نمط طحلاو ىا

 اطياز لح ل حنارل | قزم | حا حل

 انتي نس نب فل لود الاوت كلل
 ااًوفمسرعنلا كوكل اى تجمل وقر يمتع لام ىحل

 مقهور مق رق قا ا ا رق تق ا ا قو

 م نك رتاج مهرحا مك تل مط ماج رتل رشا 29“ تك م م م رخ

 ا ب وس يو وبس جور اجبر اجرب جوبا جور جت 7 7 577775 11
 دك

8 
 ١ ا اجر جرب اجبر اجب نجع ازرجب يديك جبر اجب ربو اجبت نوجا اجبر جب ربت جت 1

 شط ركل ماو جلد رخو مذو رسأو رطلو مطلو ردو رو رقو رجأو رجاوي رخو ينج رشا رشي اشد واكو رطااط او مادا ل

201 

 مدهون وخا شط را تف شا رطظظ راك طا رتاج رشباج اجرا طا طا: راد رادو رادو رشد رادو رادو رشد: قدك شدا ردو رطب واطي رطب طب عادا قاف

7 7107 9 7 2-7-7272: 22-7 

 مم تو ه5 تق تا ا ام او او ها 35 0 ا ا رق تا لا 1 7 1 ا ا جرب كرت اجرب رن اج ووك اجر جب اجو جو جب اجبا جب جو جوك

 مادي راتب ودك ردا ردي رطغي ردي راو هه

25077 
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 11ريال ياك ايار كرات قت ااياطرللا

 كرة رت رش راء رت را فاق رفا ىلطاو رئطاو تاق كو الا اللا يطال يال يال ب ل

1101011108 
 ١"ناوزلا ترك «نلالا تاب

 الخ علوان اشم نيل اهيؤاب الزمام مانت لصا

 "لو مريع كريلعسابال كيال لشم ناريثكب نجي مدوسسل

 رح ل 2 ٍِ و 4

 نإ تَنيزاذاد بز قايد سب تب
 ثا

 فاضملل لرش ف اضملاب ل امهبشت دف اضار مصر طي ازكى ءل ئالغال هر ابا ءل نسال غالورل باال لشي لاقل نازوكي ذا معا هل
  طرسوتم ربل نايالو ل با قنتنو اب الشو ةولاوبتو ف اضم لا نر ىنحملا لص

 اان مدلاميف الدقي نابي ملءانعم لص ىف يتلر اشم ثييح نمت اضالإب هربضتتلا لج نمر الغ الد لاب الذاوج نا لما نيد ىا هلل
  طسوتم نو حين ومال انعم هذ اًضالا نزز كلذ و واحمل ىف ف انضملا
 ماللاو ءاملا ىلا ف اضم لاب الاذن رث لانا ناىلا بنت وبس اف وبس تلا تنذ اهيربمشلا ىلا ف انضمي سيل ل الغ الو ل اء ال انلوق ى هلع

 قش جو هانا الكل ياا قحمزر )كل ثؤو |نعمر سفن ا يضم لاو نال ف اضمن نيل | لا اقذ يوسي رن نارطب قار اشإ عملا و و اهضاز اريك يان
  طسوته١ ام زثاجريطوب"و ئراعم ا ىفال لوم اهرب وربخالب ل
 طمس ابر عفلاو مالا قعا نيتليبقلا ىلع ملون نسل رخضررمجلار م نار زاججلا لبا دخل سيل ل حلوا لاا ةخلذ ىا مك
 و ماقد يز نااوئابلومج'ن يكد ميل صفي اهلمتن مضل الكل طس د اناربل تديزاذا ناب رعا ال والكل طبت إش | ىلا ة راشااز وك

 سيل شماشم لا ببسا لمت اهنا اهنا) جاملكل طبي اهئاذ مم اًمالادياموقالاب ننلا ضقت هنا اهسنانوان بدلا تدديرزافاف ل وقليل صملاراشا
 ايفحضيي مقابر اب املميل طب اوس ىلع طز مدل اذا« زا اهني انو لإ, غلا ضقتتن | اذال وقبر يل اراشاو امام لطبش حى رلطلرتو ىنلا لكل

 طسوتم اال فرضتلا ىف وتلك ل من |

 |ا”ل ئئالغ الد كابا الك هع
 مااا وانربجتنم كرم فو ذم اء رع

 هر |/ نيتببشمل اب قلعّسو حرم | لع وشي لاو قنلا ف حس

 دش |امهوتو تيم اربح ارجلو تندر امم ناكل اهعيز يح او لعاؤناىلاررصللا فاش لدا ىلا هل
 - دش اهرب ارايشعاب ثش الا وال واربح ب ارش ا ىا كلل
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 قف تق تق رت تت ا اق ا ا او تاو و تا و 80 20 20

 د را رك ربو و

 5 ت5 كير

 رموش ارو تارووجةضراذ

 اغا لالا تيبلا

 ام

 6 قباو 777 وي : 7 ا ا عر . 5 7 1 0 7 7 رجب نبك با ربا دبإ ردب# دبا اب اج اا 7 ا 7 ير ا 0

 5 ظ ب َ وهط ريد ] رع ولي يي يل 9 ظ 5-27 وار
 بجوم م يلَع فطعاذاو ليحلا لطيربدلا :نقنو|الاب ىفملا ضف اواو عم
 + 1؟الوارمق "الدال مث رثالا لك »غسول تارنالل بتول ٠١ لعانس 3 لوعغم

 لسا م مرال

 اضلاوريلا ف اصلا
 | ه8

 ١ ا
 ىلع علل م ل
 ا ”طرسرس نيملاد اًدارما2 نقزوا (ظولوم فرح طساول ىشرملا 10 3 ل و م. هخ 5

 ارا تر مَن ار يضيلل افلا 5 7-0 و 5 زل ٠٠
 ٌْ هل 00 هل

 ”نونعلاو يمل د .ةلؤنعم ضفايلجإال ني ع | درجت ممافاضلا ن 1 0 كح بيكر 0 رت 2 ع عو 2
 دامت خروصح ار يلعد اتا, تتنك ذا يلب طبيف تلد قو لا ليال سبني جباشملا بسب لام اهنال جت ايل لايام ا لس
 نمل تو خلا لوقف +ا/نالم ال اخس ااحلا ناحاض انو + ل بائس ]رمل اور عاشن لقبه نهاقتنالا لامعالازاوج سيل نكلع
 تلاد لعفنا زو لع الوم الاكدو ايو وكن ازال غال ل مر صيسمت:نيشيببلا يل سيئداب بيرت اد هال نيو + امنوا
 لو لع رشق منوع وي الا تن اجلا حا ص اند اديس الانيا, بإب نم بنيكدتلا لت ايتم ًءرصم ابد ذمن لس لو نون بمشي لا

 هنأ لكمبلا ف
 اري :

 جاه

 ] ثم الدارربخ ل كلم لص خرلاذ ىقشملا ومو يدمي, يرسوبب اب نالطمب يلم ل طب ركل ليو يجو مت يطمبي ف زكي وارجع طع اذا ىر هيل
 د طسوتم |اءدع اتنرككورع افي ماندي اوكلسر | ف ءايرم وب
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 ياا يلع قت دوبي لا كلم ماكان وانما ناوكيدروصلااىل غطي مول نياق كولا عطب مول حتر و

 فيطعاذإ اوما ن كلو اياك حرال رعاك ل ب ماريان لسمو ككو ليوبو قفلا ب ايي يغش هرعإ , تيثمىا نجر طع رجب ا هل

 كتححوص

 .ياغ ابدي زب ترصودين ملغ ًالدذ كوكيرقد اًمسا نوكرق ف اضم انا لع ئيدنت شل اوامناو هنلس

 مه

 ِ اغاامو|مريقييف ف زوما ناذ دبا مدل تمكث ازثصا يفد ةدعلاامارورجمى اوشا ًرماظ ىلا ًء|مردقم ا كلذ وكل اع !لاوهخ

 -ىدنمم /١٠ اصييصغوا فير حن اضملا يف يحيي ضيل هنزل نعم ا ىلا سطس ىا هلل دي اغاس تف اضالا لال

 ياغالي تدزمو مساق انضملا نولعتل اي ط د شلال ثني الخف ف الأب اعف از سا اضم ا نوكين ا هر قت رس ىا رع
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 |ا' اًصييصختو اً ىف اضم ا ىف نحس عت اهنا ىشعمل ا ىلا

 وقح !ًءاغاآ لت ارورف اذان ىا ف وذم ارتبسخو ا ءانتبم علل _ ين من نو طعم نيرا لع معاند امئاكرينا لبي جور

 انياغاايلاورجلاوبوزتيلا فانضملا للكل تسلا تبرع انخساوجاىك وزر يظو ا تارورجل اخ اد ءامتبسو !لصف رمش وب لوو هغ

 ري اغاام ةطساوزلب ب لوحقملاوا لعافلا ىلا ل عفلا نك | فرح اء ساول از ٌيسِيلا بهذ اعاد ارتحارجلا فرح ءطساول لا امئاد هك

 5 7 ىدش اماررقس ا ناك التوفل ا ءذوزوم !نانن لارشو اهريرّوتو وو |!فرت] يول هظساول ى | قزييمم ابد ضف اخو دير مالغوغ هيي

 تفرد لامساف اضل وكس ى ا لوالاء امهم اريخدلمجاو ل اًنناءامتبمل ا ضاسا ف اضم ا كدكن اءلرقو نانا تبسط س لرقو ءا تمرر قتل لوقف هل
 | الم اللا لال ونت | طوقس/بيزبراضل اووي (الخل از وكمال فرب زولراضو ديزابراضورجولا نو ورعب راضوديز مالخكء ناضالا لال ىا هلل

 - اكد لم يقسم لاو اّركن اضم ان كت او -وندملا ذااذكن اضملا دوك يونحملا مازدف ىا كلل

 اهسااللا كوبلر يلا ف اضم ا نا ىلع

 جوش ىا ل راسا وق تقصوج و اًررجت_لوقب ؛لعاذ سيل ل١ لوم حدد
 م كاع )يلا معي اس مدعل ىتحملا ندوريذ فيفا امتنا طف يذلا ىلا وى ا حلل 5 ئ

 م د يل ل 7-77 7
 77 جا جب اجرت جرا جب ا جج اجب جب
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 فما وعمار وكوادر ف لادف| هم روم تاضحت دكت
 [,ظيونعملا تفاضل ىا

 33 شمل فال نسج نفل 3 كاضلا نجل
 ٠ ماررا نحمر رو لع ثعطع

 2ك 2 ا الغ لشم ليقوم بهذ قر تل
 يعم رزمحملا ”زاصالا يكد :ةرأ ينال :

 امم تيرخنا نف فاضل ميجا ةركعلا عم هم فت ةقرعلا
 0 ا ملا ةف اضالا ل 0 0

 يع _ هع عب

 ةيكقرتك ةوتشرت ابو را ياكورتك 5 را اع رت اوت ا 24 تطورت راو تاك تاو راو ارتست راو تطرد راو رو راو تاق را اكرر اور رت ا ارت انو راك تورت شكور راك اورو راك راو ادور راو ا اطواق

 : اذ ئنعا 7 اهلاوي نعم فضصريق,ن و موج ف اضيف طبص "الر لبلا مل ورصم ررارصصو# جرو نزخزازيح ا هل
 راب | عبو (اللا نحيرخالا مرلو انيس انيسولا للوقف ملا لولد نون ىذلا نعال ةداذا كل باعب حرصت زكي نا مالا +0 مف لي الو هللسأ

 يسب النقا ناث لتحت ورظملاةذاضا نا لوقيالؤ قالا ىلإ هلق اللا ىنحم البركل يتفو مهبل ا بطول وقيل نا نذا لو ال افشل مالا |
 ىنياانتبنال لال ءفاضاابا لاقي قل مل يجسسل اولا بلوك و فو كف ط زغ حادعل بشن لئاعرعا لوقكم للا نحب ذاضالا لى ككرم صتخاد |

 عوز نطالأ مل قلطس تمر حتا اري ملغ وكت اضل نابتنيتلا فشلا تاكا ا دبتو قر لو فانا سنك ميلا قاما نكمل اذا قي لح
 قحاب م اكك حو ني صونصتو مر اعتب نوبي تلا انما نعل ف اضم ا نوي حلو ف ادنما سني ىذا ف ارضملا لى ا هك ناغا طم فلا 5

 قلي وطور بز نبك موقلا كد ظل رظو زعل ميو مقل ضخ لحفل در بلك ف نعمل لع ئزطا عقل اون ننقل | ضل لو
 : قرش انوع اعز ل امضجاو نام ال ميلا ف اضم اق الطا ةعامرمل ضعي ماللا يحمي أو

 - ىدشج | الن لا رهتتسا للا ماندقالا ىف ةونخم ار اضخلا نا مز لى خب هييصم
 هلا لوو تاي مرتي اهملاف فاضح ني نايل نأ عابتخنصو نال فوم ا نقي حت هزب تداذا مناد هع

 رر غض اق زرعتلا ثالثا تك لفن أضملا

 ثيم ايلف ةأا|مالغو لضر ملف زاهر تشم نامت لآ فان بق مرضا نأ كال واحنا ذقت مشتل نان لع مغ كس
 م /( ضرما وقأا ٠ع ةاتلا تلو ةزماملغ دع عر ص لا

 خايف افي نشيل لا نناكن او زيهتعل ىف حرورطصوسو نقيل كح ب مب ىلا كدا فاعمل تناكن ا ةفاضال نال حس
 ءاالئكذلا فاشملا ىف ىا ةؤوصوتتوا ]وصوم

 اغا الي ركل يتفو موبلا بوك ناهس نلظد ا تان ظن اكو ف اضم ا فظوم يذلا يلا فاننملا ىف ىلا نع
 || لاعتسار ىف ليلقي ىنحمب ذ ايضالا نازك ا هع
  (امرحولا نسج اوريزز براتش ركن ع ذازتجا ههل

777 7 500 0_0 
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 هنزأت
 | يصقلا تاس 0 . هةر انمي 4 3 1 55 ' 50 ٠ م
 ا ةبطفللاو فيِعص د حلا نم نش باونالا ةثلثلا نم نوبذ اكداحا ظ
 ١ ماسحو نير بَراَص لثم اناومعم لل ناجم فض فاضلان دا ظ 2 ا ّ 9 رج اا |( ندأ ىتروووهو ها[ ه , : أ ل 10172 سا © ى حص و 1س 2 1 : م ١ 2ك ١
 علا لع افلا رفع هحم ْ
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 | : - 2 ن0 رك 5 و يب يق“ ينل بعل

 جولان سح لزب تَرَرَمدإَح مكَمو ظفللا ق اًفْضْحا لجل الو حولا
 00 : . اه بيكرت" ا؟ةّريان تظفللا ةناضالا 1"

 / دعو دلل هيفا ههعبو هور عسل م ىف
 ١ عسماو سزولداصلاو زار اضلاإجومجواا نسَح سبزبت رررد عنبم و

 7 2 دره ٠ 5 انك ع لا
 مراص

 00 ب يي
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 باوثالاءنلسلا نولوقين ريفوللاو فيلر هت فرجن هنن شلل اير ةفاضالا ط رض ناوجو لكن رم وركذ ا ل زاذردقم ل اوس عب اوقب اذ: همن
 + طسوتما ل تاوئاا نم نقلا لاش ن ال ونصطلا ل يتساو سابقلا زل انف ثبعضدن ا كب اجاو بسلا دس اد ميايغلاةتيلرالاد
 راناطإ ان وحس فاض ارب انسولين راضورمقلا ل راورصم رراصموت اهيلوممريط لا مفاضم فصلا تن اكاثا ازارتجا يلوم لاف اضل لوول

 ىف لدقدسافا لين افزظوفلمل اكمل ذا معافللا ف عبي ير اضاودتلا ترب قرارت ةنررقملاقيونتلا فذ ريفنتلاو اًيلعو | ءقيَمح هل
 دادنبا ا ايضلاؤتلا ق يقي زمريشلا جو للا ةراشنالا «رتشاف ليقزؤللا
 ددئببا» دق اطملا مدل خسا] فيلر تلا تافاؤلو اضل تيغفللا فاض ال اذفل ل ثنيحن وضوملاو غضلا قر اكتب تقل طم ا وصخ مكس

 ذ يرطب نقبل اطل اوضح اول اهي عت يزظفللا هذاضإلا تاثاولو ف وصوم ا فوت يفصل! ةرانل هس

 | ةفاضالارجو نسحاو رمجو ننحلا ختم اذكو تيفو اضال إل صير ث مالا للمال تقنع نيت ذا ةفاشملا هنمب فيينا لوح مدل عسلس
 1 ظ ناديا ةركلا ىلا فلا :نفاضا نصت | ناعيا مزعل كلذ
 : داانراببرلا اهل او جاررلا دك اوك حس

 | قل اال تحلاتف اضمو وربخ ةفصقازطللا ل ازاع مسا ديف زتتتماو نص ا' لوك صان نحن او قامتبم افلا دفاعا ىا فلل او بيكر ك ل[
 - بييكوتلا لما امر بخ امج اوه فاطم قلختم ورعلا لومجتى ا يلوم
 !ايءانترملا نق اضملا فرج يظؤللا ”ذاضألا ةءالع ا ىعلل

 . ئدشجتانريز مالخلء فض ماذا عزا تعا حل
 ةراعال يم تشم ا ف صلاو لوعشل او لئافلا مل يو هص

 1٠ اضف الار يدقنب امنوكل يصديصحت لو افيزجآر يفي الو هع
 -ىدنم اب اصِيصْخٍ لوفي رت طتالو اهي اريفتال هيظفلل | هفاضالا نا لما ندىا نحل
 ارت يرسل نوت فز يفنعلا لوصع هع

 ]البا كون ف ذب فينا لوصحت رع
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 ف دقبا مالا نا لوالا باد كيراضلاو للاب زاضلا لعالم !مالل او فلالا لع دقتإلاتم هذ اضالا نا لو ”انبهنوجيزطلا نال هلس ١
 -لطسوتما»م تاؤصلا قمم قباستازلاق قو فيضخعل وهو مضر وكن ئياع قت ةذامهالاد حالا تاذ م شعل دال هذاضالا [

 باشل [عنت لذوي ث تناراضناكلوكيشإ ب يك سب اوف وبث بت اولاامسلا قاضملا تالا لت طروشل از لذ ريان فر دقم لاوس باج لس 5

 1/11 8 ابتاف نقولا ليي دماج بو رلظ انتا نلبي أ

 قائلا ةال ياو اجور ىاذ ئكاَمَط اًهْملَح جويا دع اَهوَبَعَع ناجل حاملا ثهاح دس مات تيبلاو هللس |
 ىلإ ّبعو نسيفوكل بج يؤنباكب اولا الش |ليبق وما اين لذب دارت ءارلل تفص نائل اوردغ ولو حداء يف كوتسي قونلا نمضيسبلا ىا 5
 ناموا تلح ى اذبام يترجم لالا [قرع زينل ال وال اسيل ار دف اضاب هقيتح ريكو اهتم نكرم ايقلر حل (لاميبنت اهيا

 ائاقطأو ثنول ال وبها مخيبص وأ زي وعفا لع روصنم ابل اذن يطلب وو قونيل امل |مدلعما خيم لصد يتجلاو تما ءادلإب يقر 5
 اةيئالضائازف ا ة.ديزضقلا نيئكورلا فزح ك2 ةفزؤسوبلالا ئ شتت الزمال نقتل عاف سلا لوعفم نا ىلع ىف و

 ناقل ن إب كلذ نك اخاف فيطختلا تدافع, ةرؤام لسان لازال عت! بججاولا نانا لاقيل نار ددمقم اوك بادجاز هلل
 _ طسوس | تيل وبلا[ الب فزلرلا ف اشم لاو فيلر غنم مالب تروم فلم ن/يروصلا ل ناشم ا نا شجن مال دم شلبتولا سلا لعلم ؟ :

 راغب لم ىلا وزاوتب جناب ال جد اف متصل لاصتا] ندرزم نول ديل عقم ا كر حلا بوصنمل اكلاو ناضمرك د الان مدد هخس 8

 دقق |سبلا نيون ذا ةردقملاناوتلا نزين يت ين فاضاو بيداض لذالك زا دم تقي نك ايقلانايب ابان هلس
 : لظزنلملايبر قمل اذا يصر ؤللان فيضتتلا صحن رتل نمر طن -فاضالا ترتعا اذاث ةردقم ةفاضالاو ملل ريغ مووكوريغغل ا لامعتال ا
 اف يضم امنوكلامهدهو فص اهنوكل فصلا ةييحبتوجتو نئدضلا نيب حتما مدل الل هك :ئاف ام ذاضالا لبق وتلا فذع ل اهتيلراشم لمن اود
 ] - دش ٠ ناني هيف كاوا ٌيسابه وكول يو اسمو | صح ناك ازوكرل ف ارضملاوو اسمو | صخا ف رصرملا نال امي 3

 ةلاقلو لوالا ةولسو لرخلا بايو ايلا رجس يملا لوقبض وقنم فصلا ىلا فوصل فانيلال كد ق تاوبدددقم لاوس كب ارجازب هُم
 | هراضلاو لال ثابلاو عمايل ا ريس رقي دار لقيه فو تح آو ةولصللا تفص لاو الاو بن لل فص ير طلاور يسم فص حئابلا ننال كلون دايم
 : ءايشالاةزيامذ اضاروكمال“ نا لعلي ؤاتلا تجود فصل !فوصوم ا فاض ازوكمال د :| لل شلالداملى ا لوأته نا ياتو تما تقبل اذ لدالا

 : اكوا دا اذيلا قلو لولا ةغانسلاةلضو رخل ناكلملا تن اينو ماؤلا تقولا نسم اينما هزي يدق ناي أتو ليسلدلا لت دييزم
 ١ دشيرص ل اةزيشك ليكى انس آن حو هس _ط سوتها ب قاوبلا ىف لوقلاانليو حمابلاب تقولا فصول كلف اجل برسم ا فمع 3
 ل كال ف ييفخح دع ئمانف اضالا ل حسو فير يضل زاب قل ناوبتورخكل اوم ب اوج حلل يمت 1 عرارس النا اشيل ناب رمش نحل لاشي دنب بر يفس 5

 ء| نكن اشم اانا ايف وصوت لص فصلا متن ىىل انوي ابووخو _ ودسوجو لاق ن ملت ىا حل 7 -ياغاا ةفاضالا نود (الل !لكال نيوتن اطوقس أ

 -ىدنبب ب حئشم ام الكول افاضم ا
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 ْ هدد ناجي ةئايل تعاد عك مارشال بر برضا
 ] كيراضلاو هجدا نسما قرانيل دعالمح ٍلجرل تراضاناجانآ 8

 يقومون: كرام معالم َفابضُم هن لوني نفد
 ةولصو ركل اجو عمايل نجم لتموأيقوبموم لا ةفصالو فص
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 ١ ا 0 ولا نر د و :
 0 امر جرب عا ويب جربو جيجو ودي يدرب يجب - - 6 0

 0300 (98 349 لل 25

 ل اتم عاجلا لقب قدالا
 ارض

 ٍِط 8م

 0 ا ا _
 ب ب جب

 ضنالكل ذات تارت قالخ اوف طق درج لم تت 7 26 ىه ا 3
 ن 10 رد 7 4 051 مدس

 ةردل عنم نسناحو نساو ثيلكصوص+لاو مهلا قيلت اضمال لئاَض مسا يوي 2 1-3 هع ه2 2 مرو
 - ٍَ 200 - هك 7 لاما" ا 0

 زك جس منا وق دهب صخب هناك نبع هر سلا لك الخ ةشافلا . وع خم لل هه كدب ميضس ها و 2 7 سس هج ياو ديكألا عم نو
 ,برارا فاول, ىبظو اكد ”(ىالغوك ** ا #0 . يف 5 ةزخاريكملكتلاءانيلا مياوحللاوا ري |مسالا تضا|ذإو لذات ةوكو 0 0 دي 1 هلم هنلمو ف اا ا ا

 هؤص وزوال لوو باينقاطخاو ءؤرطقو رجل وقل ضوفش ايفو صوم ىلا فض اضيال لقت عل اوتو رزقم لاوس زك اوج اي هل
 قوطمرلا ىلا فضا هانا عراذنتم ملص و دل عال لوم نب دعب اجاو قالخنا ب ايثد رج ءؤيطق ل اعل دال باي فص قالخاو ءضيطت
 يقض ترا ناد تاشلل وص الخإلو -ةرطقلل ءؤ صورا س بلو نس ىنحمب و نضالا هن نا اهيلسو انتو للسللا ل رت مانع شن ايش الا هنن نأ ا(تجو

 ضبا متل الإ لضم لو وصولا ورا نكيؤنختسا ىفوصوملا ماتم فصلا ت للمغتس او ضوصوملا فرعا مل: ئال قطن ب ايثودرتب ةفيطق نفل 1
 تافصضلا دفاضا ابنا ىلارفنال ابل امايب امتافوصوم ىلا عوف ارضا ابجتاذوصومب اولا ى بسن سم قال الاووم نجى نيرج | ناو د تالامتسالا
 : طيس وتمإ اب موتحمب ءؤاضال] فيو بايثقالخاو ”غرطقو رج اول هذ هت افوضوم لا

 أ ناسا و انتنانلماوسزخألا لا ضصخمل اد ميجا فن بطاح ا نيكس اادحا«ض ايي ال نير خلا نع قدسصي ١ لكل ع رهنم داو لك قدسيا ناب مل
 ١ تا اند ساو ثررلكن يفور تموا قلو

 ياش ام سفلي ًضصخخمو فعل ًاززمؤئشلا نلوكع ريتال صيصخحلاو كيلرعتلا وو ف اضالا مب رطملا قلع ١

 لبق. زل ئشلا نا ندعوا نما لكلا حاف ستيل نصرصخملاو ملا فاننا لميلر يلا فاضعملا نافىاليباعتشا ورا هس أ
 نالدوجرمل ابن يعلاو مب اررل اب لكن | ضني كذا شال ازعلو مورعملاو درتوملا ةجيدؤ اضازا لبق ن يحلاو اهبر و ريناثدوا ماد نوكين اذاج ”ذاضالا |
 قالا يعدو ضال اريطيف خلا ىلا نيل تم الحا تفاضا ناب نمت وكي الف انضاغرملا ف اضم او اًئاع فاضملا ناد وجرمل | لعار ا قطار ئشلا |
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 ١ مالو رو رطلج رخو رطب رمد رظفو رقاج للتو ع

 ١و و

200 

 دور
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 ما ورخألا ل اهترغا تفيض اور هاو ل يلع هنو صردضمل او ممل ىف نالثايتم لامس ززكريعس ميل اود دق لاوس كب اجانب هش 8
 مولي الشاو ننس ور خالل ات ارد اضانزوكمال نا[ ملال لدا ذال لاتحب نك باج اورخألا لا نيم تمل ادعا ةفاضا زويا قل 1
 ظل اازبل وار ما تلق مال ركريعس ىف ءا رلظ |و اذ ظل او مالاميلا ف اضم ابو وار لاو ىسم اوه انضمماب وإلا لآ ليوانذ لعزل كدت ا

 اضاف نم فدا بقل ن يتسن للقمر فرس ىلان فلا نفي ل وظل ار فئج اوانسآ رات ل سكني لو نا نيك دواس
 قزح زز رجصل اباه ناكل ا او نظن زل كاسل بقء ايوا واو ةرخآن اكاد ريشا ىاوكلح لير توتمو ب سكعلا نم للوأ بقللا ىلا ملا :

 امنا حا تننامول عروقولا ىف توست اميل ايلشن وتس ره اقلا فرحنا د كلا لق وكس ةفغتيضر اوم كر اسلم قش زز نيل رجب كلا 5
 لاثمخرع اا هفاضالا دقت ع انضميصيلا] ىا هلع د ىدشنب ]ب نوكسلارعت ارادت لإ قف قعل تروس ارمل لكل ابيع ل قش لو
 ءاءابج تل حفلا لصاز رو زيقلا ىلا قتل ارجوجب ىنعم ا فيالاهةس رار سبح ا ختم لورس الا ثدل قلن ىلاعمم ا سم يفوزملا

 :قدنجا|/م الكل ازخاوا رب ذا اني لع حقل جينا مرلكى ل عبجعلاو لعذر جوك سيئ ىذلا ىا ىمل
 ا ا و تت ا تا ا ا تا ا ا ا تا ا اع ا ا قر ١ - يي ا ا ا ا تا ات اا اا اا ايت 6
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 تاتا وادا وادا, راك ايراد واط يق وات وادي وادي ادب وطي رادو راقي رادو تاو تاو راد او اتي دقو رشدي راي واو باتا تداو رضتب بادي ادت طاب ودا ادا وادا ردا اداب دقو ىلا يتادل رطداج داو وطي طا ئاداب داب ودل

 1-2 راو تك تك تو مخ اقر

 ميت يي يس يي يدي يي يي البا ك7 ا اا ا ب بز
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 هدب يدب ايوا يب جيب ب

 ٍ هع 9 - 8
 ع جاع م نعاف ع همعو ع هلم هع + . سف
 ١ ةيتيلدعلا تلقت ني نهد تيئتاغلا ةرخا ناكناف ةنلاسدا :جوتفم الا 8| ههه عا هيرميس | يا ] د و ىو ل ه انه هيو 3

 ١ را تالا ,تلتبام ِ 2 ريل فشخ اج باس «لايطوارلا
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 5 يم د محا نر و هما ك كا هلع هر. ين

 اسللءاملا تحدد تع داو ءان ثَسلد ادا ولاكن او ثم دا ءايملاك تادءان
 ٠ سس ضايلا ىف دايلا 2 واولا عايض ._- 5 7 :زنولا الارخآ 0 : ل 0

 خم دنمارك ءذلاس نوال اراد ْ 0027 00 10

 ف3 لافيرعىهئلوتنو اوى ةريلاذاجاد ناد ىنانةّشلا امال ناو
 3و 3

 2000 . توعوي © نبات ورا كو مم و 0
 تنام ١ اوافلاةورمقو نقوم كاوخا لبق تمطٌقاذاو ىثتنلالا

 مم مف اضالا نعغاجسالا هن" ::, م اربضماخ

 تناك يشتمل يصل قرومشملا خللا تشلالادًءايد اا اقل نكتا نمور خآولالفب خالد يحك نركرل نا ني هدلس

 ل1 ظ ىلا ناد ىالبجو ىنقكالدا ى انك
 | نشدملا نتن اإو أروي قيمماو حا ىف عبس تدل ءايلا لبثاب مدير سسلا نا. اراب امل هناك ينفتلل تسيل قل لازاسلقز بت ىا هلل

 ارم قر كلاكن وكيلدايلا ى ا لوريخف لبق جف يلا لبق لالا اواحج اعلا ل كلا نتا مند باتلا لوا انزل ناس قلع ارجل سنج
 | نبض يضم لاو بصتل اوف رلافرزنمقملا اد فلالا بلقب سلو رغب عفر متي لئلا وري ف تيثتل ا فلا اد هلم

 ا البل راس اجى ئئاواو بلقيلاز نا: قصي ج اولا ناكل بكن اذ ًرضصام سلال ناكل نضيلا فلالا ترون ليراي ف لالا سيلك بسب ال

 امل زوج اهنا و ميصفلا و جرويهتملا للا ىف ب كارين ايلا لبق ب لقلا مدع فأل لص نا فلذد قزذ ايزي تلق: وريف خرلا سني
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 هاو م ها و ا ا او او تاو م ا او ا ها ا تاو ا ا او ا ا م او و او ا تتار

 الإ نام مانع لقلل بجوزمال د اذ كوس واولا بلت الس بلا ىلا ىوا اذا كتل الاف يلا ينك ب جومال ىلاستسإ ها
 ف ءامدقو اتم لوط او لع غي يف ط ضمور [ذف لوقت بأ يقال املا ضن لصد نساتلال اللا مرط مال ابن ليل املا نوكسددايل اد
 ىذا اباطيطق نفيس نلءرطنل ء اكل (نتيفع امل امو بيع امل ايبا نيا ير عشت اقري يطر نضل ف اكلا ةفاضالا عساي ف يلالا بلقرشلا 3
 راب قنا قوإبر سكى لس ملا جب دس نيدشملا عراتجار ركل دار ىلدايلا بليت مكس 5

 -ةياغال كيلوا ءاهذا ءايدا فلا ةرخا ناك ل ةروادم ا ثللش اروصلا ل ركتملا »اب ىا هش

 فوزي ل مخل مال ناوانعمدد ىدي موري ىف لاّقيباىكىلاد قا باو نا ىف لاقبفف ءاسالاهذبب فاضالا ءاب قر تيفريكى ا ةراشا ذب هس

 ساحل /لد ريت نميلاو كا باو حاف لاَقيإ كرزكك ل عطل ماري نسئدد قدي مدد ىف لا انكد مدقري نمو ذوب انك اذ خر نم
 فانيلا سأل ناب بيججادرالبذايحل اوذ كلام ىل او وقبل ست ايلإ ىف ماندو لحفلا مالدر جمىلاو ا لقيف باو نا ىف لعفلا ماززر هك

 اننيرفد بمب . ا اق اولا تالا كك تالا كا لدي قلو بالا نال نيكني الام تمادي

 حنا ةكرملا لعو ب اهف لصالاو يعد | ءقيتح كاسل بدات الا مزيل لل هاج ادعاو فاح لأ نيكل | ف لال اذا هلع طر سوم | اثرب الاب

 210 1 01 20 2 ا جا جب و جوا جو جوجو جوجو جب جوجو جيجي

 موق مت و ها و 8 8 ا ا
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 يباعو

 ديدامتباذها حش مهلا عني لو حس 1” الق الل بجرم ا مرود نصف يذلنلئامرو ىابسعو لالا هدع .ىرنرب وب نزلا
 ٍ داىدشبسال كلذ نار فمنك ار رقت من ينك راهتلا مدرب ىا حلل بكد شبت 1٠ لاف صوقنملاوروصقملا مع
 مدودي ىف لاقي اى تجد قكن مد مف لاق ىا حض :

 ا ْ - يرنيب »ب لمشلا| مارد ريغ ن سدد ىدي

 م رةباش ا ابر هكتمل ا ءإب ىف اد اغداد ءاي يلبث يفوح ارنب عيخسالاو كل :

 ا  ةياغاامامبلطءافلا قف ةلالدل ع رسكدابنمنماكا هعس_ 5
 و "' قت 1 ل ا وع حصح 4 7 4 7 م 7 7 ّ 3 : . 1 37 " 3 خس ب 1 50 03 0 03 07 0 07 0 ؟؟ 17 17 7 77 07 77 031 03 03 8

 ري تك ا ا را تا ا تت ارا تا تا ا ا تارا تي رتاا 01 ب1 1ر12 0 ااا اوما رتل ير
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 : وسو هذءافلطم امام نيل اا 000000 عد لش اج 7 :

 لس | ررتلا تارا ارم اروع دوك 2 2 سا

 بطمه اولا 1700 ة ىلا فاضيال
 را 0 ماللا

 طي ل اقم رع نب ق ىدم لعل نبا تحتل |لحاو

 هل و يارا وكيت ضو
 ا لالصتاا 33 ل و

 بيل وه 2 0

 .ةياغاا" نفك سيل ضل و ل ا ىذ لقب ترموتمللا فس سجل مل[لجج الاب لتصل ع نا مالا سنجل الناي لاهل

 , فضال اطقتو اجسا كا يعفردت لكل" اضل نت ساباواف |سجل ا لا ةفاضالل مزالامحضوا ةفاضالا نو هللسس

 اغا اررصقلاو ضرجضتل وذ يقءاووزاف نبايص | ىا يوذلا بيراك هرعاشلا لوقك
 9 انااا رانا يب نكن عين اننا ادامجن اف ناو ناكر كن ارتحا ريفو اس بار تعاب سبت ناش لكى ا نا فصرو رجا وراجلا لش

 ازكو لقا لكيت لمواقع العر تياراذإلو ىررخا عاف بج مال فوصرم تيلع اف د يجل قهري زل ء بيف لفاع عقر فر واو ىضتسيرمىا هيكلس
 لالا بارعاب لعدم او نجما شلاس لعاب ناوثو جابت لذ و جو لاحم ادعل لاحمد لان |لوعفملاو ء ارتحل اربخ كر ارح ميشو فرع اذ عر اوتن ارم اسن

 اطول د 0 ظ سةتراهغ ال ىكدمخا
 اسف الث نان اوريكذتلاد باو سل اور فال اوريكتتل او, فيلر عتلاو بارع ل توجنملا حبب ال يع بارجة شكت غلا مدق مناد هش
 - راع | حارا

 ايام خم يضاهي أ رد نسال ل يديك يساند يي هن

 -ىرشم اان حلم ان” وقل حول ظن لاح ا نخاز اج
 اذ لما دوف نوف لك تجم تضلا سب الل انام لتلك ل يبل ولاقت ةراع اير زينتا هك امك

 دي وكف راعملا ىل ل صاحلا لامصالا خفر نع رابع حيوتلاو محلا موصل | وإذ الا نصورطي *تصصتو لااهتالاو عروبشلا تان ملاعب“ فصول
 اضرب ل تحال تظهر الا, *فصو الف ريطد رجا لتكن هين ءلوق ن اف اندنعرج آنا اذ

 . يااا يتلا ناري ازيساوثه لبا صصلا نكذب نط ازا نع ولحم ن وشما نالاذال/ ازاللذو عئرتآو صين اثلا ضح َّى مث

 :ةاهناام نيحلا لب زرغمالا لجتو ماللا فدع ندي رطل شسء رك ىا هلل
 د1/هفاضالاو د]فالا كلام ل ىا لكلا ىلعنم حل

 اغا لاقق تالا تنطبو لدبل اوريكاتلاو فرحي فطحلاو تدنلار يسمن ىو متصل يف عررش وتلا نايب نع عير ذامل هع
 إال عل الاي نخ ريدا ثيح ل ضفنو ل ا ارا يف لسري نا ثبت نم هدع
 ارم فن ىف انناب رمل ةرعاول اذار يكاّلل ةرعاد ناف حد ..رياغارب نمل صولا لاذ نحلم ف وصوملا لو اذاديكانل ادرك وا هس

 2 7 نا 3 تك“ ضع - -- 7 ل 0 0 3 تع 2: 0 2 4 17
 020 كج رتب رتاج رتبي رتبإو رتبإو رتإج قو تن تاج قاب 0000606060 ااا 0 ا اا ©

 تجب بوب رواجب بوو جب جب جب جب بجو يو 777

 3 : 1 . 1 ١

 ل سس م م سم ا ل ا ا 5-9 .٠

0077 

 شل شل دق

  . / 1ادد ١

 7 ا و و ارو جب رجب جو رب جب ب جب جب جب جا اجب جو جو رو جو جب جو جب جو جو 7 7 7 7

7 

0 

 ير ل يي مح يت

 712 7 ا ا ا ا جب جيا وب تورت 2 رت اكو اق م تاو كرا ارت ا را ا تا رت رت رت تا ا ركل 91 1 0 2
 ع -3



 ى
 [ ا

1 

 ب

 لام فزد ان توتس قيل ضر وعر
 3 خوخ لارا نينا ريكتناىا قو ولم وسلا اذ "لقاعؤمل »م تهمل

75 

 : هذان: سنزنو لكلا نين تزرَكو لج فلج ترم ايوا

 ون قلتم لاو قوم لافصد دوش يربي
 تن م قل

 د دلل دوكلاوتيرشلا بارعالا ف يل الا كمال نسخ لجدب ترد
 امص و انصدم 2:7 فول لابتملاكا

 قاوبا دلو ةالادتسملا قاع قاتلا ث تيئانلاةريكوتلاو وبلاد:
 فزتترملا يأ

 دار نار قدرتي ورضا ل قتلوا بح راح ويزول اس ا هن
110101011111111 

 هه
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 هتك كورت ماكيتا را مرتك رت تاكو تاور مقرا اقرا او رت ا تارا ا رت تك تا تا رت ا ا رق او ا رتل

 دى ٠ مالا نيم اك ىلا 3
1 
 تر ئاتنال نأ اعالو دلمصا وخال و فسم عقبك يم تنال او لحب لو كك كو فما لر جويا وبس اخس ل ل الدملا نال هلس 3
 : يدطبب اطناشل ىف تومش عراؤئشللئشلا تابئاوا سطل لاب 1
 ىدنبب !!مرجولا نسوا رسل عرب تردون وصوم ابر ا لابن يسوي يام ان مسالا لوعخ ور اراب هس 1

 هب ركام يذلاوج رضوا قلتي رلعا مكفول قلعت 5353
 .رياغا ملغ اكل عي تركة ريجلو ارث ل وطالب ترك طل اخد اءمازغ نصل بري تركك لدا
 قلوس 000 نارك قرزع الاوزب نديغإلو نوصل ا لان ةا لع قرص انف فوضضوملاو فصل ا نإ هاا نال وق

  تامنام خير لاول ا نسدعاولاو باو تيينقتل اود ذالا دع اولا دريت او
 ءا يايات نطل نا بيكم فضل فاو التل لا يرون اورجاو بصضنلاو عقرلا لالا رتسم (ذاناالذالا وشل
 - اغار اد

 الت رلغتسالا عيب ىف ىااءاع ًمضو دا نماء كالد ىأ هص
 دات ال (يعتتسا) | ضل ىف ىااًصاخاحضو وا تمام الد ىا هل
 .راب حرم ا حضومف ير كئدل فرم حقل اهنا ايا نام لاك ل سر ىلا هم

 -ىرنم بلس قادارمضم ا ىلادإ حلا ىلا ف اهضمللو رحل فصالا عقبال ةراالار كنان حسك. ٠١م بل :دوفص حقل اهنا نجا ما ناذ هع

 | ضر ضوملا ناخب تمنل ا ىإ هس
 1|: ينانلاوريكذلاو ىئاو تينشتل اووذالا نم ةروكذ لا ومالا قاب ىا هل

 ميت ا م م -7ا
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 وا تشو نا اقلك نم رش
 |, تاراغرخفلا

 تصوم زمنا تاولو يولد فَسُو نامل
 ىلإ زم“

 رقاللاي ذباب ابفصو ملوش لا تاضلاواولثمال اماللاؤذ
 اي

 ظلال نليورشكو ضل ندب ثررمٌكُحَصمكنِوو ماهر
 الكول ثيل صفا بشي مسقلا زب تلاد الو 000 للا ل
 | لعافنانتالاذ ا ق واف ا بجو ايي اضن ارتوم ل عفلا ناكاذا «قنس تبي كد لع افلا ناكاذاٌةركذتانبيلعقلا نا لكك رمب لات نم

 امبولات ن بطر و اههالغ نا ةأمابد ترام :ةلظ شرس قفا سخلا فالذي هرحلاب ىلا ئيسنلاب تعنلا از ومب ] ىنتشم م ظم و
 قيمت ا ريانا مهالغ ببسذو ادب ماقدابمالغ ماو تراه تماق لاَ اك الغ بس اذ لاجربد 5

 درنببا/ت يابا لولا بإب نمديزلو ارب تمام او كالو مال مسالا عمد اذا للحفل و لحفل اكن الد ارلف نورتي ف حض اى لس
 مال او حردام اف لصو عيوملا ف يصولا قش بم اثل انما قو للص لا ليعرف نفزاحملا فرعا باطاخح او راحت |ريمت نر هلع ا
0 

 دن اال افوصوم عقب لذ نييلرحتلاىف موو وريفو تفعيل يفوصوملا نكرر ختزيطملا نر ب فصول مادو

 ةزلادلذلا لكيلا | لاا ىلع ينم عررفلل نوكيا لسن يككتتل او ثيل تنل ىف امل ايو اسمو فصلا نميزرعا كوكا بين وصلا ىاهش

 نامل ناخب تزرع نلقى نتماشنا نا ىنرتل|جاخلاةيح نمل يملا عنج نابل يو ارموا هفضل نضحك نإ ببي
 هاطضوت اره ناوين وكنا نما توض هل شو نهر سروال فلل نيتك س تم ما دلك جراما ثنيح نثناوجلا

 هاك نيتتا» يلا نم نصت ضرزاوملا رس اميري ن ال نترفلا نحاس للاب ترم طساولالو ماظل رحم ا ىلا ىءا دن
 لس للان اضم ادا بيلرعتل !/الن رحل األ ا فاضم ا مالابةراشنالا ءاهسا فصو زوكم نا لذ اممم لع لاّئيل ناهد ردقم لاوس زك اوج اب هك

 تاب فصو مارعلا ذاب لذ نب اجد ادنالايزرجم م نككر بلال! ف اهظنمالو اسمو تيتا مالب فحمل ىلا تنارطملا مسالا ننصح 5 راشاالامتال

 اهيرعلو سانججالاءاهسا ىجتنادزلا لل ال ازمايس لاو تا لع لدي اوين فص طيب (نا هريرّولو ماهي الئ فيلر تلا مالي رحم امل |

 -_ طرشوتما ب م النابع اهلا (نعمرابتعاب

 اال نجل ناب يف نازيالف زكا نس نال زل اارخاو نيجي ما نضل نأ فربج يدل ز فضلا ناكناد هد

 ان لعفلالةروكملامومالا لاب ىف سقل از ف تصخلا نركل الد ىا كلل
 - كد نيبال عبر اكفؤزطملا هيدر عمت نور لعفما لري زج وعل حت, عا « الغنا عم جول
 ياو يملا - |" يو اسوأ صنت ناويك لاف وصوملا طش كا لضال ىا عم

 افا نسجل شكو تاذلا ناب مهتما فدع نووصقفما نا لبا ناك ا تع
 «ةيانا/ سنجاب نيو قانا ناب نيتت نانالادههدعاو سنك سكران نال هع
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 2يفاك -
 1 ييوجووووتو جوهجمل ير ب ب اب اب ب ب جب ارب اجب جيب عب اجب جب جب جيجي بينو جونو جب يحسم وج جب 77 جم 77م7 77 م 777

 - 7 ا عاهل

 تورحلانحأ هعوبتن هني هكيَب سوسو: وبس مم ديدنليقوضتم 2 عياتا
 ا"طسول لل ا, ثطملا عالم ا :فوطعلا نجى

 لك لنصتلا وفا لع ٌتطْعا اودع ٌليزهاتلْم ٍقايَسّؤخحلا
 ني 1 د ىققرشعلا فيلا ناب .

 اة ايان 500 يأ وب نالانيزداناتيَمَلْمم ١

 كف نووي كب خدع ضفاف ليعاو ارك وهضلا لكم
 ارم

 ههفرلالورؤع كفا ذألو ناقد مئتي ينام زجملمث مة لولا
 ص .

 يم 0 3

 با 2 22 22مل لل لل ير ا ا أ ا

 هر
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 5 قو رطب

 راو رخو رخو او تاو راج راو حاج راج رخص رطاج رخل 5في رار رخ

 1 رخو رطأو رشاو روطلو راتب رجاو رح
 لا لب نلا رونق تننلنايرلا نطو ديك اد تنقل نال بلا كومابل زكي يرو ضمد اهبلك جير ارومل الدواس علب ايل هل 3 2

 ,انطصتما/لمبلا ليا ينل زوصقبم طوب كة ينام تق نرد لربلا ناز لمبلا رزه روق وب اوبتوزيذلل امم
 نراك ةانيبضلان الدي انا تبر ثموتيسألا تال يلع ض يطع لصق ريضمب الواركامكإ لصتملا رفا ميلا كقطع اذا ىاوط

 0 «نامببلالاريطعمسالا ىطغ ركل عفلا نمودج اك جر عفلاب ءلاصنآ تشن |
 ا لفك كتلب نيطحلازاو ضف اكول ال لنصتملا لقا اذويرنو فير ديو تير طوق صفنلاب يركب يلعن طحلاذام رورو 5

 _طسوتما بر يزو انا وخ 3 3

 دكد ان داب الد انك لش ااي متل زوقك زعلوا تنيك اال ارخو كرب ترم ا قر نبخلسلو زير وقل وطعلا نجل بق صف |ناكراوس لس

 اك زوكو لاقاذفةرادد لص نواب ةرلو وتو ااد مذ اميذ اردنا: ىتلوقكل طفت مكبر صفللا م نال نيو انتم نم الاد دلل ال 5

 مول سفل |لقرتسار ايتئان ةجررلاىف روما ىلع لإ انلاةدابز ملي الذل صفلاب عزويتملا نكرحبلارإ انتعاب نوطمل نرّوهف ث ورع ناي اديك نا ىا هل

 -ئدئبب اايروتفلا ار ضو ىلل عوتتملا لازقس
 راجي ابل اصلا ريشلر الا نرحب ا/رورجلار يضلل نإ عمك جلع ضطملا مليا لئن ضف غلا ةداعا بو ادري ملغد كمالثب تنمو مخ

 قاةيلك همجي لاي اان مهجن تالا «زاباورون قفط دنيا

 لجوال ذارالل ادور لم ولعل | ) نونا بجو اذا الس مز وطحملل بجور ريب ةماوزاحاب لكىف يلع وطعل ارت وطعم رك 70 3

 د ةاشرر ثراملا دري دقي نازويداف ايلا جلع وطحمل رك وطحلا نسي ذا لعاو ل وطسملا ىف نويكن ا ببي ىذلا لصد [3
 ظرشوتم زيف راحم ا لسير ر لوخد عرانتم او /مللاريذاس لكل نلا نت ل وذ عرانتما م اهبل
 ب اذ فطحب ىا لان قو مى ع يطحلب جاو ببصنلازوكيالو لمت لع دامب يطع نزلو د نيضورسو ريغ وقر رخ «ن لك ب اذ خد ىا هك
 الرديف للا مايقلا تبني وصقم عاتورمف ىزنم...ياذر بردقملا زلال لك عراذتم الريد لبر عن طك قدا مال

 روان لضفلا يمل زا و راتلا لك يطعن اف جول ياغر بل صف عررقو تقوالا تاقدالا حب ل لاى ا كل
 يقا ايف بكم اهيل نوطسل رع نوطعلاا نال ناكا هع
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 جر جو و بيجو جو جو جي جوف جيوب جيفجي جي يخوي جيجي : : : 6 0 0 7

 0 016 0 2 1 1 1 2 1 ل ا ا ا وا 7 77 جو ونا جو جر جو جب جب جب وب جيو جي جيجي جيقج

 1 : : يقرا تق تك تا 206 2 6

 الا يل يل ا تا نا م ا ا ل ا ا 2 ا رب ماو 34-5 ممم دمج مجلا متاج معمل ١ معلا مل عل عج ممتج دمت محل اتح
 5 اد تك رطب رخو رو رو رخو رو رو راو رو رو را وو تح



 رب ارب ربو راوي ربا اوي جب جيب يدوب جيري جيب جيري جب جبع جيب بجيجل بجاج بتجيب يتساسا تحتستسا يل

 ملغ قلي ذود داذابسدل تاينإرئيد تْوقْيكطك و نلاناجأف ١ 2 1 و 2 و 54 و نث : هل
 كي 0 ا ع 3 5 رك م 1

 رع درج او نينا قو ىذا اقل اذ الخزي مل نافلتخت نلمأَع
 و _ ىلع ] ع قم 0 0
 قفاوشَد ل مسا وأهلا قر عيوب انوي بة نيلاخلا 2 بسلاف لح

 فلك ظانلالاف 5 ليتني اج و كذال اظل ورك ىلا ىونعمو هلو 229525 فكم 5 . ظ 210 0 ص

 ةباو تلاد حماد هلو يشالوو شيكو دشن شوو و و 5 - ٠ مم
 ناش هانعم اع اكد

 عوض ظاؤلاب ىوتعلاو
 هود ا[ طافلابن اكائونعلل عرى

 ف قوظسريز بضخبذ لوك إل ناي ذلا "ديرب ضغير يطب ىزلا قي ناحيتي ن إ ةرلذاص مولي مقل نادت رقم لاوس اوت اذن عيل

 ىب دير بضخ طيف ىلا ديل نا ختم دا مالانا بادو ىذا لصد وكر هطيل ل يضل ا دوتوو ريز ب سضغخف لزيت | مدع ىلا لصوب ىزلا وطي

 ربانتما نق[ ر يكل ىزذيلاو بابل ا دين بسعلقراط نا ىذي اريل ذا ظل | يدمج وكن كس يبل دلل ضح ا ثيرط علل اغلا ناكول نا ختم امنا بابل
 هرسوتسا» ضح لا ثلمحلل ال تبلل جا نيش إب زنا ريز بضؤيو ريطي ىذلا
 واول نالد المي جيت يفلت ريل اع ماهم موتي الذ ضرعشثرمتواولا نال رب !اورنمدراملا لاير ناد قي اورمرادلا يف ديزو تا. ةروص هلل

 يفلت ماع لاقاماو ترج ااورمتد ريف يدوتن ذا يبن | لصف لوم ينو ىل نإ ورقن  ماقسو نا ماقم م اقاذا وج ااورمدرابلا ل اريز نا
 اغا سروكدملا رمل مديل الار شب و اًورمعربز برضو افاذنتا ثا ا دافرعاو لءاع وم ع طنع اذ ابعاناتخ |
 لئاولا رز قطو مو نيف ل اهلاورادل |ل ممن طع هع اهرصملا حران يزل اونو نارام | نصب نوري رعالا بس يديد اح داف هلس

 س ناَغاطبيرعلا نم عرومسم ًءاروصل | هزي ىف ف طعلاز او او هيلع وطعم او نوطحلا ىف عررفرملا لك مظفر رجب او ءادّي الا يف

 تاغ طيرارعا لكيلا ف اضم اءاقل او فانطما ف ذم لع رول مم ا لمصر المو نونا نول صبلا بسد يلو اقدطس رون نان هلل

 تخلارنع خر بنلا ىل لوقف عروتم لمان ارزفلال منال لربلاو فرب فطحل حرر عروبتل مارق لاق رهف عل اوتلا يجب ل مشت حلاة: هش
 هه. حب اذ لكل شيق ل لومتل اوال اها انهت ز نحت ل نب ينل عروتتط ]ان اري ا امّبنك عروتمل اما نار ناك اداممتا] نايبلا تطعو
 "ا وتم نزيكاتلا لمني رولا قيمز نلمس ىف عتب زوارق نكح شل ا ىف عروبتمل ارقي ل ناو ماك اذ هك وقل دايو اريل او
 طول دز داري عامودا ىف انا الكوزفملا لوما دير نا نوف رحل دين ترطب ظل عقلا لد ديزي لءاوروتم كالا ل ىا هش
 ؤ ] دنا ندع او لئاع ل وتل وحلا لع نسيت يناس هز وكنا حدع

 , . ب الدوقتتلا تحصر بكت لارماع ححل ال بوصنم او عرفا لسرورجج مقل ةروصيل الا ا. ةروصيل ورجيم ىاا روس ىشتس حر

 اال عروتتملا ىلا ل عفلا نيس لوما حلل 1٠١ عروتتملا ىلا راك رين ىا حل
 - "لو الازئذللارركرا قظتفشلار يكن اوال والا ظفللاركك فمر زون ان ىا هع
 ةياغاطنإم غد ترييقشلا تابكلاو لمباو فور او لاهذ الاد ءايسالا ىف ىا ىرع

 تورت رت رت رت رش رت رت رار او رت را رت رار ا رت رش راو اا م تارت اقرت شرا اشو اك تو رت او راو را او شورت را تاكو شك اك ا رئت تاو راك تاو اطر اور ضو رت و شو رت رت رت رت را رت شت او رتل

 يل را ربا وشك ويد ويطلب ويانا ربا
 ا وسي رخو و
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 ا
 ا

 |ا"رض انا 3 وى

 108 قالَتخا 5 نالّوالاو عَصِ ماو
 الا ثنشلا ف ح0 ولولا بنس خربعلاو سفنلا(ي

 رد ق يلدا هالوقت 1 قاتلا : ئرهضناورحبرسقناوأديسناد
 ا"ركمل 1| نمرتاعل رخو تسول عج نا

 مت لونا باف قلو نطو جد ادكد كف رطل تالاب قا
 ”ةفسلا 05

 كاك هر م ريك لاا الييطلا نرد

 هاسضانه انا انذاك رجا والا م 54 نكونالوء جو نوعَبجَاو دمج
 راج لاى قارفا مب ا

 لل اًوزفسرل ينحما] ب ءلوقن اف سلو جب وطمس قحمال متو جر تاروت قرض لا حشا مثلا ىف انك هجم اذاضلا لبق كامبل اًواَصلاب هنلس
 لوطوتو نيستفل حبلا نم حرب اد لاس ىاقرملا صبر معصباو ران عشك وج مدت لليقو قعم:ةينوعتو فل مالك | نير تل نسم ا ماذا

 راع ااطهزم ٌةرس حو قنحلا

 خي نصل خو (رزبنعو يتقن ويصر شو لوقا ةؤرمطنر قت نوما ولت نزلا وزول روج او شمل اورعاول لكن اعين ىا هل
 لالا ثيردلا ضب نزع ديك كما ل سانيو اهمافق لاقيه قد يي اذ ايسضفأ يرن رملاو نالعرلاوخابعوممو تنم اورذملا يشم يل مضلا |
 لظقل كو ذر غفل واول فازاطغ فلل عج خل يفر ليي مضت ل[ نم عل اذ قشنرلا ذلوداذالا ام دكيد كلك ملدا ىكولق نال لما

 + طعما رو فلالذلان مكس قفزت طوال نلت ما يرعشر علا لوقكل اد اهكوق دبة سدقفرثلا ىلا رقت إلانتلوقكل والاف تشل
 للان نإ اذ ضر نييسئل ارو مظلات عامل + نايس نيش ورز نسم ورش كل ا لوقت ل ناو
 ةياغأ/لدالذالاو اناني ان نطن تشتمل لوقا بررحلا نصجلو عررمجلا لقا اهنولكو حجاب دق الا] حا ةنمصبا تل !ىف لق مناد هلم

 لوقت كل فريبغطلا ف ازنخاب كلا اً اموبجو اً وفعناكم ارسا شمل اضل هيك عقل رخل كا باو لكى و ريش اعل قابلا ىا مك
 كري علا تيزعشا لوقي ل اوثو خاوضو قاونلا ىف عبصلا ف زسخابو نملك شلاق امو املك راحتي عرش ماك بقلا لاه لكدبحلا تن رت

 طن اوتيل قاض تانج كالا تيرا نونك ومص وحبا مكمل امد ساد كاد

 ”ءاغاط ةؤردتسوماوذ ىاذارجالاود]فالا ل وانت ةدرعتم ار ومالا ازجالاب دام اذ ادد ا نال رم هش

 . ةئاغااب نسبت اهنمرع او لكسب زكول ى ا ثنؤملاوركذملا و عروجياو ىشمل اورعاولا لك احتت ىا حس
 د اانا امثل ين | ىمن يلوا نمغلاو نمل | ىمتس ىل [مهن زك لانا رمسقلاو ل

 اع امج املك ان مما يت دامو شمل ين ملا ىف جندل "امساك الجل لدا ا يشمل ارامل ىف حلل

 اوبل نم صعبا لرب اهنم لن ركن ازاعور خلات سوار دقت قفرزع را سرابخاسلك ها /7 م| اطلرمظلا نود خيصلا نالمخابو 595
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 مادكيروشلا# راو ردو وطداو وثداب وااو وطدأو دأب ىادقو ينادتو رئاحاب وقد ىوشدأو
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 يتاكرقكرتك كرش راك رت رت تق اق ا ا اق ا اق ا او او راق ا رقاب
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 3 0 ةيرداج نال لقبا تب زينك شلا ثمركلت لش
 ةهيغ ا

 كناكبرفل ليج يشف فلا
 ليبي 218 كا ل ةاوعاو تك كتفن

 ا 5-1 و

 : اننا فال نلف قزم هن قنو بئار ضل
 اولا نعد ليلا "لب ا ارنا تلرأ 3 0

 5-12 نيب تلاهلاووددج + لوالال وني ' هلو ننلوالاق
 مر اير تيرطوج شم ل ميما ءازج ا »مب عونا لكلا لرب ىا

 | ديول الاينعتب لا بنل الع ةراازرتاقريقيل الو عيل او تناك اذقآر ضخ لأ يشلاب يو ءازرجا قدْ اذ بعل كهل
 ذنبا لا نشتري ذل شلا رك دارج ٌنافا شبع | نزع مقا ررذا عتيد اوجا ور يظن اذن اريك هع

 دلما ا كلوش فاد نواف عيل ذو ار الالوان خدي اج قزف دعست جعل از نان هلع

 داي اهنا يلع ا ّتح اق ذا ترا نجت |ىذ لاا ن افتتمال راج الا

 مكول نال نيحلاو فنا مريت زو لضفنما شمل (نلصتملا عرفا كل ديك ربو ناعلاو نضنلاب لضتنلا عرق وارض رك اذاكادك
 الولد اذ :شنوب قمزلاوي زويزم لاب حش وملانطعل ىف ريك( |سستل االو|لصفنم ا عررتم ار ثمل اي وربك اب نيعلاوا سعملاب لصتنملا عرف اضم ا

 رتوش نا نادال ير: كصضن تن تندم لع وديني يع ف لعاب ريكا سن لس ا

 موتنا ب لاهط كيت رزدهو كاع كير فوك و صطعنمل يرن يكب نيحلاو سفن بروج او بوصتل اضل اريكتازب عرف لوم خه اريق او هش همس

 ى.طتوتض الب لغات ليمن تن اويل صفن ريمي نيعلاو نضل ب ليصفنملا عروضنا يكن الصنم ب عوفر ازيق اما هس

 لع ل !ديكارلا ضايتلا مول ن وتحب ربل اب مقل اني |صقنملابورزكاتزإب ندححت او لكلب لضصتملا عرف رايك انذاك يحلاو سفن ا لا اقامناو هك
 د سوت رم[ كل ازجلا نايلي هنا نيعلاو سفنل قاب انيق وحلا نايلي نيخُت او لكل | ناز انعم

 ممول ار ابل اتي ملا خيتو دشن ولات حصل لص حمام ميرصلا ىلا لع تكا معقل مثل نابت اول حبا لععصنلاو حب او حلا مدوتتالف كا هش

 اغا تباع تنشئ التاب نيك نبا لاقو حلب لسعر مدي ووجب آو ةيداننلاهنكو نلوعضباو نوتب او نوجتكاد نوت عا“
 ل عروش نعارو يتصل لاغوا فورس عروشملا نودىا هش

 ةياغال فراب تلطعلا نك ود لوقباو تفرج نيطحلا لوس حلا ائامع عروتبملا ىلا تسل اهبد وصقمل وقل ززتح ا هلنس
 . رنج | اسحاق زف ا عزت اجا ىذ زرظلد موفلاديلات هع

 أ هقاتتسمل او فورحم عرداضم تيل ا ب ادا امتد ةرظنو حالشم ىا جتكااوشا ىلا حس وم لمفتملا عررفرلإ ملا يك ير اذا ىا هدع
 انيس | نود حّيباو حمصبلاو حيال كيلر نزع نم دقت ةنال ثلا زكن اكاذاد هزيل قزح طش ازد |هرنو هارت ناو عت |لامءام لعان 5

 00 ايريس ؛بوأريز يلسوتد ملربم السل ربلا لات ا تسمو ىىدل لد سيتا عج

 اوكف

 مللليبيتملتاتاا_١  ت هك ه2 ف ب

 027 117:7 َ مسالا يب لا
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 7 دير رثفإ

20 
 ميلا
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 8 سن 3 ني 00 7”
 ' كا 3
 هس لح

 رعد دال يفرد هرواخ مو 3 يك وو 2 ٠
 مي رز راصد ْ دك

 و .ى 0 أ 2 ً مو 3 و 3

 ةيوالديلا نلمح ؛ثيردوخن اغلا مالا لك ليا
 0 72 ا 0 ١

 ؛مل الو عروتملا مايو هركرب لذ ليل رين ير قل لتس اطل تيل دال ل باز لد لاجل لامر طبى هل
 _ىرشس ١٠١ لريم ا

 ٍس للان سك فحمل ءك لربلانوكو نترك انوهعد نبض مل رع نملدبملاو لدبلا سر هل
 راه يزرع يس ردي لون اييز نيم /ذا جلرالا لاسسالا ل (ن نس نلرا ل ةديلرا برز نمل صاح وجور شب دن عرج ار يعمف خبرا 9

 ديذ مالغل مر هزم لميلاد ةركئنملربملا ناكاذا اهل يو ءلزامج ليال مر جر ل نما لصريدل /الغ لبر نيزك اناياذ الدال لاربالا ل ند
 :- -. طوس | ؛لرامتربز هل يزل ساري زال (لفريذ رع لمبلاو ةؤرعمدشم لريملا ناكاذا امل نمد هرامت ل سر هلع ل صر سار لثر

 رييفبصل اب لاف ووترلا لكنك طخ ن وكن ادركت نم ليبم ا ناد ينل ير ونعقم اوس ل ربلا نال ةركلاتفن بي دؤرنملا نم ةركل ا لربااذا ىا لح
 .طهسوتما يف ناقل لاكن وكي جرت نيت

 3 11111 ةذجملا نامتملربا ةرك تيم انلرق نان هع
 : رتابااشلالمنل اد مارت يارا زرق نسل ب نانوكو) هامش ل لاوس اظ ثمل بم | نؤكو نلبرصتسمنل انور نيرزس ا نانو كر ثم لدم او لربلا ىا دش

 الاسر رامج اير, ايف عابز ساري كابي زياقل انيس لاب | رخلرالالايبالا ل ايس تبنزا ىف زتنلزا تيرط ملص وؤبسور شك سس عروما نولي
 2 تبرر ظظمل ا نمرغملا لاديا ىلإ اسود ايا اجت عيدي دار اخو هاي اصتس ريدر لمتد ل ايا بحطقر بز دنو هايا*ةيرط يؤ مطملا نسمرطمملا لاري

 1 ريوطتريزو لاا ءتبزمديز مخمل نررظملالاربا لال ثفووا |اًريز تبيراهينرامذ هايااًيين تب ريين لج اًريز تحطقريزوي هايدي

 ر.طرسوتما اهوراج سرب زو ليج «رتسر/ديز هذا

 ْ قالا ما يفور ا ا ما تا روز نر نيا ليشمل
 لدب ىف تلك تررخو ضيبل ا لرب ل ساب نؤكل دبملا هش مل امبلدبلا ةداذ ادداحتالا مل للريال ا نملكل لري ريف الكبد بماذلا نالخع
 ْ رول كلا لرب ناكماوساب لرب بكل ريال لعف او ل حفنو لحق ال نتسسالا بج اوايبمغعلا/كلا نبا لاقو طلخا لرب ىف ىئالخ ىنتنت او لامتشال
 _ ىدنب م طق ًساظ الد اًررابإ , مم ض عقل ا) ىئساظلا لاري الاًمابقّس |[

 ئ - اهل قيبجم او و ليز نلسوخ تيما و تلك ارخإ ىا هع

 اإل  ةلرالا ماقال فن لتيملاو ليلك خذ دا لدا لامضقت نا ىا بضل رطب اب ماضل كح نغ
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 يدك

 لفت قا 1 4 , دز ا كما لش ايشاضلا
 "نا !"فّرؤم خراضم :

 د 20000 لضم يبم ل جرن بي ىكلا يقال

 هرتاورتاكرت و تاه رتاك رت شكوت مورو موتو تو تق تاو تا رت او ا ا او او را رت را او راو راو و تك تاو م ا رو او تاو او تا رت ا ا راو را رو تو راو را او رو او تاو تا رك اكل

 ارضي سماع امر اناس يدر الرس ع 20

 ليان تالت رخل رخاق لن: مبا رق وورد ب وقوم تلو
 رولا 7 0 086 0 نءاتتلا

 :لاالا لوثر ءاقابرلاو تالله راخالا ذاع: ىرطلا
 باول 0 .امتاينبلا ا

 هوفر نطل راوي ملم 9 ]تنام كلذو ررطم محل ل امي قل |نال بريق اماولس

 >2 منروتملا حاشي لة رلذو عروجملا[ييروصقملا اأو أب
 اغا ذاتى انلاودبز للاب راشلا رالي فوملا فصلا لا تيب للا مالل اب نوم ا ناب ضطكيف ناك 1 لل رولا لس ١

 | نإ اانا او كليا شبا 2س ران حراج فزع لو ل أد رب لن نيبتو عش نسا نمل بعز حراج لصف اراض رك اهنذو هلق رطل يلع مارق ةل 5

 ١ ليلو نأ دامت ير طلو تؤ ا نماتيرقرتمتى ا تاءاذاه لع قي نا ظن ززتطلا بتي ثني ةادقلازم ناش كلا |
 .-.ازثقنتمف قداوماانتوملا لامي و تاغ ل ؤزكن ودلال رمان ادد اطوقو ريل دع قو تكل اعرب رديت
 .:اووجرا بما ازكيوزمدبز ذا نابل اول نان اذار تلا راسا ا(نيك لارج ىلا :ارعالا ببحر نارّقفل قسما نإ زم ىنبملا هك
 كشيلال نبل نيا شلازجلنالو انفرد يلارسفيلالو لاترالاوا نامل ادا ف رحلتي شنت خبال للفقر بجوضوتد نب ليال لوبحصت نيك نام
 نا مهم لذ يب تيفو ست هزرحما] الارث هك رخكى لشمال مدع ف لقال لاقديب املا بت لاني ىذلا

 ىنعر اطيروندنلا ىلا دوف ف رنج ااا يتم | عؤرعس لع ايزذ ىنبمل ارت سسب ام لتحت لحكم
 نالواولا بارغالا قد بالا انبلا ىف لا الاول عونبمل ا :تلالرل ىنحولذمء نال تفل ةركؤ بيم ناداني للاٍباَهل يفر مندل اروع ز اجد ارعاوش
 ظ لطضوتما اما هن اللا يدل نس ”نافاانبل بهذا فالخب خم اينشع و لك الدل ةقيق اب فلست باعغالا اولا

 7 : 5 3 000 ا ا ا اا ا ا م م ب م اما الل ا ل ار ا ا ل ل ل ف يه يترجم 0 17 و و

 ظ | | اه يكالاو قسشلا ثطعو لربلا ب خررخ حول

 المد عسلا شل بالما نورت ينص ايها ينك لقا لعاز ىىل
 ظ

 انااب لمبلا نم اكن | نايبلا فطعقز ىا حم
 ١

 "هاش ناو الشلل انا ىنتملا لوك ىلاهلا يرحل لم اذا الرب نوكن ا عيال ىركبلا نايبلا فطع هع

 البور ضع اك م اللا ريغ الاو ىطام او فرحلاورحضو لص ىف ىنبملا ىلا همع

 داو رو رطاو رج رو رخو

 0 15 5 1 21 1 21 915 0 21 210 1 1 ا 1 ا جو 7 ل جو جوا ا جو جو اتا جم 77ج 7 ب جب جب جيا جو جيجي جو جو جوجو جي جيو جيوب جوجو جوجو جو م جب 17 1 ا 0 17 7 77

 تو رت تك مكر ا ادا دا د7 ينم كنس ديس دل يل دي لل لا يو

 ظ )000 ا مم 0 ب ااا
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 مح هةر رطب را وشب

 داي رطب تؤ رخو قو را رتاج تاو رو راو راطاج رثالاو رادو راك رتاج رتل وسلا قطو رطل رتطلاو رطل رتماو رطبا رطاج رجلو رجا وطأج رطلو رش

 دو شو ردع تلج شو رخو رج أو تاز رو ردا طك رو رخل د راو ركع رقلوو

 م ضع فضا هيي ا يا لا ا ا ا ل ما مم لا ا ا ا ا
 ا 00 1 يب

 | نييك 0 ار ىو "لاغالا صحو تادنعلا «تياغؤا نطاخوا ال عمو يؤظلا[ ضحي يو ثاوضالاو ا

 0 رسل أد 575 (برشملاىا لقت لين لصف لصتوعو لح د قد اهلك مّن مقل

 مسالا نوصنتو ءورتوف سفن لقسلابغ ةلصتلاور شنب ١
 و 0 7 تيرم والا عنا ةسخشليإن نتف لوم ثنو لصفنمو ا حل ل .

 7 ١ ا 0 تل

 ا 2

 طسسوتمإ /لاحفالا ل عال لاعذ الاء ايسا ىف ءامسالا لم مذوطمم اهنوكلتاوصالا خر بيتل
 م كررومل لاو مالي ز برز لس اهي يملا مهل ئ معه هد قَس رت د يسعد قد ار اًنرّهتو اً 21 املس هَقّسرَقُن هذ اذ مدهتم ا او هلس

 ا ةلرقن ان ىوقتلل أ اوي اوارعا محل وقل ىونحم |مرهرل سررت |و اًيرْهَل مهو ةروص يشل نعاس اكنلاد اًديذ نالربز ضالغ ب بر كلوت اص

 ِت غراما معتاد نال لال زعتر لوقكق انا قايمد/ دكر قو ظفل نءكلذ نويكدقو ىحملا شين مرَعَس داكراضلزعلا ل ضل دام اؤادغعإ

 ووزن لارقو كيف رسفملا فو برو متن يفر يطل يلو عصقلاو ناش يمض : ىلء امامنا نكح موتلاو ىنحملا شين معي لا يرن يروم نا لكل د
 لذ نويت نفي سفن ىلارعقو ميطحتس تون ري ريصققلا,يطمتتلا صقر دقي نإ ريظ مب املا تمقلاو ناشلاريمض اا واير تبرم
 دريخص اطل يل اذع نيثو كانيب نمل ىلإ لقحتملا ثيل لسماع حف ”داكراصو اال دا ة رك نم لما

 لضتملاعررفراونو دنخ عتومجلا نوكشوعاو لال اذلآو نييسمت لان امسسقنب ناو الاو رورجنو بو ضن عروق ال عوف نسير اذ ىا هل
 7ع قطع لاولؤم مل صتنملاروزججل او لضطنسلل او لصتتمل ا بوصئملاو لضفنم او
 - ىدتتتا اب لكلا نودانإ) تمارا ا ىف و اذلو فراعم ا فوعار احتل امنع رز احتمل ب اوباما و عكس

 - ىدنبب ||ماهيطحب قسم ا لب ءيزبمب تسيل نورنا حن إل ضو ظنا ضجلل انام اد هل
 اال طرشلا اني ال نكل_يؤ اهناف قرب لفل ادءاهسالا نكيب ذر حا حلل
 2 رشب ان امس امتنا نا]قنسم اهب ]زك ل صنم او لصفنملاو ىنحملا ىف [او حرازطصالا ىف ًورفنمب ظؤلسلا وذل ىاظفلسلا ف ىحل
 دنا ان مالطصا اًؤفئب اظفملا عيد رقورك حبل و ليكى هرب ال اكانىا هع
 د |٠ل ملل ماسق | ب .ارعالا عرارلارايتعإبمر ضم ا ىا حرع

 اطر ومالا هزير صارم القل | نوكورباظل | ماعم نعل |عروثر حس

 ءاابروج اور اهلا نرثلصفل | عانت لصغنمر ىرمقذ لصتسو رجم ا يملا ىا حل
 مان تسلا عرانالانثل والا عروتلا لاو ا لضتملا عررفرل اىا ىو

 ١ ير لج ه6.  2725-2-21 72-7-2227 0٠ا 1 2 ل ا 0 31-250-34312036 4121-25-75 25-82 85 5
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 ين لور كرة ا و 0 - رس لس 2ك :
 ا نانا ١ ورم ص... ١١ زير “0 لصمملا برصتسا ا "له وترا ىا 1

 طي وينك دو ضان فرو و يوطت
 0 ١ نيمو ع ايفل /لنصتارؤرل

 اطر مكر عاطل مم هاف تارا قاف عن ءاعلملا

 دل لصفتلا ونه اقلطم فضا قدم 9 لاو تئاتلاو تطال

 يال اا1أ1101111111111212 211110101000000

 د

 امدعا نين دداو لوبج اقلب ىلتد نارض برص تير اور برنو بررض نوران تنوي اميرنم تدر انين ترف هل
 رطرسوتم ب تيرطعوببو ليهم ل لاو كبر ضؤبس ملحم

 يضيع ب اهيا جوج درو ميداس ير

 -اغلال نعرض اميري ير اعيش رع نير امش بيد ريد هيض ني ضان ض نرضى هل
 يرو را ناو نركب لسصتمل لفن ل ثلاو لقفل ب لفت ]لغز لوالا نما ابنا جن اهنا ءن ءا كما اهككا بك ركنا ىككا كلا اننا ىنناىا هس
 اغا كر او لعفلاب ل صبي يوصنم ار ضل |ناراعبي

 ةياغاان تاي امتيازا ضيلاجايا هبا نكيانايا بيا لايلاكايا لاي نايا ىي ا نحن هحخ
 اجل ءل لل نكرر لنبات رد نبت الضارب الغ ارناف ملغ انيمالف اغا اهكالغ بم ركات اه الغ كيالغانل لدوامالغ الغ ىا هل

 افا ءفرلازمالب لست ضل اروزه ار يمافلا ناعيا نال سور وآنا فركب لضتنلا لاش انناو م الإبل صتنملا لان لوألا نبل ام ابل م :

 'نثخ ىف اههتاؤخنآ وو ت برض نبتت ثا ذلا ةلجم اول او بطر زو اذلارعاولل ىط ملا لعفلا ىف سيد نص ام لصتم ا عرف ار يضلا ىا وكس :

 امنآو نلئاتنال ل اضلا ةزيشل لصتملا عروفرل اف الذب انتل نيديصتل ارو او بوصام ا ناز تاغ لاقاماو دملاب سايتالا خر مودا
 ”ظرسوتما د غل انسنمنا) للاعلى لستم از انما عر ازتمال لصتملاب عرف ام ضلاريق

 نم للاي رقؤوتول تتلو الو أع رز يللو ا قيشملو اووخسلل حاكم اوس يرطس فتم عررر اضم اف علضتتملا عرف مضل ا ريتتسم د يا دشن :
1 00000 

 | طموتما ستنال فرات ايد قلاو نيب لاو نعبط اخ اودي ولا نلذذ تناك |برطتوك ل ائملا عرراشملا ل ضتملا عوز يضل ارتبل و
 تامساخلاو نبت اخل او نسبت اذل 1 سالو برطت عر كر انتا لذ برضل بزوغ تزل راض ا ل لصتشا عيزؤر باري ارتتدو ىر ملح

 _طسوتما لب سائل الا عفر 5
 :مراض نمو كوارإض نوريزلاو نبراس ناييذلاو براشريزوخ انذاك امم و شن مهاد ناك لوس قئرطس نانو يتطم زرحسا هلل |

 كبل لاعل با هريخت ببسي وريم تسيلو مداد تينشلا فرتؤ ولاد فلالاد تابداض تادنبمد نانتراض نادنبو

 ..اكدنم )ل صفننلا غروب ب لاعتسالا نكمائتبصخإ لص وراد ايلا قد نال حد منفصل ف لصتم )يمفلا ديو ى هلع

 و يس يخدم ال ىا هس

 ب رطفو رو رك راك وقل

 دورت رت راو را رادو رخل رطل و
 را ل لال ار ار ا

 1 رو رج رو ركبأو و : 1

 ماير رشات ادا رطاو رتدأو رتاداجر

 0 ب

 5 تا رت تؤ رت تك ا

 تك را مر

 يي ال ا ورا رو و برو ورا ووجوب رج حا ا

 يا ل ديلا 24: 17 7 1 ا ا جا حت جل جر 7 7 11 0 11 11 01 1 7 777 ا 7 اجب اج ا ا ا ا ل ب ا ل اب را جوا ب م و را و ا ا

 ةيمهتهتببا> ١ تا 84 0 ا ا
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 ياكراك را شكرت رشكورتك راك رت رتكظ رت رت شت رت رت تو تا رو رت رق تاو رت و ا او ا ا ا رج و تا تا ا راو راو تو راو تا و رك ورا را ا را ا رقاب را او او او تاو را ا ا ا را رت را امرا 0

 د رطب, اح

 ل رار رك

 ية درك رعب 3

 لانكا نرلب اقول قارب اطول قنا وكلا
 0 0 3 ظ ةنالررناانإل 2 ا

 201000 وكب 0 وقريزاعشلو يم يون ونعم
 نعل مه صلا كلب ارضنا ا .: ا لا مي

 اماؤ كنا نيذانا وكلا كاياداناذلإ كيم انوفا ءكإإلت ل
 ايون اولانركلام اوشن لسن نأ ا” ضل صعلا لام 9 بدمج ل4

 َر .©ل حر 7

 | تاكتاذإف دارك لضيإ سلو ناربمؤ عمتَج ذا ف كثيراض ليز نْيَهَو
 0 «”نتا لالا“

 لك كظعاَو لقطع فانا كف كت هكر امدح
 م «لنصتلا لم ريفاجلا اتلارضسا ف : دار نما | اضن كا

 -ىدشب |! لاعلارخأبنركياشا لاصتالاذارب لصين نايا لءاو لعرضل امره يس ىامل-

 ءاكرتس | "صلات وفل لعقلا لو رلاصتالا لان لاصمنالا نال جرزعتاماو لاسئالارزجتَققٌعلو ربح لصتول ذا رازالضاز جلس

 بطسوتم ال حفلا ررإل صا عررف را بضل اذار ل صتياب تاوفد امماَب تناغم

 - تاما فكو لو ماد قئاوكف حب ءلاصتاذاعا بورنو أ ايوصن اكول دال اوف م دوك خلا ريق ناو هك

 لم يراه نو هيل ةددسم نسر انطو جر اص لع دكان رسم ش تيراضو نايءامتتمديزو ءارتبمر زف ىب ”تيراضديزرنموؤ هك

 نم فعض] فصلا نوال جريمفلا انارا بجو اماو لوازا ءاتم اخت :اعثرلا لجملة اورشب اهلعاو ودير تير اض نال ل ى نير

ي زي م اذاوريزتراضلا نا ميما ربا اذ فوم ايرايضوزمتريزوكو نابتلالا خفر لو لملف لغفلا
 مي اورزشل او وممكو مي براضيلا نا دع

 طسوتم | نادل طا ىب“راثطديزر نسر نتا مه هزار

 نسا لامتالا بج ًادلصالصفلاَق قيل داق لعفلا رض. ا/ع روف ملاذا لس راو ارك ركز ارتحا: ولن

 كدب ا» ترين نإ ةمايتملادعإ دق عز وتلل حالا ىف لاصفنالا ببي ثم ايا اطغاوخنايد استاذ رع ززتحا هك هع

 هريف ن اضوعالا جان زل لومتيطع | ليقول زل ءلاصفا مزيم ثيبج ل ابا '*تيطعا رخو نعل نال ااه اول تجاءتددقو لات او همخ

 .رياعا/لمألا نالغرمو لكمواراب لب ولا لوا ىل نعل لومار قروصلار |تهاب نوعا خا ىفروزوسرلتلا نرز ل اصف |يجو لصإل | ن الهئوبو

 دش اطل يتسرب ب لصفل اوادعا مدعرانتعاب لاصتالاو لضفلاب ل صفلارايتماب لاضئن الاذاف الاصتناو ًالاصتا هك

 رطرسوتم د [رورحب الاد بهصنم ايسر | نومك لاو نيبو صنمان كى ازوكيى نيررمطلان ا رعت نيل سرر وا امناو هلل

 - دش ابي ل صنت اءزؤللا ىف ريعولال ءل اع فزعام دال لانا فزحب ىا ا

 بسم ءوضوألوعشساك أوال ع اثر ىا ىلل

 *” زل عروق ظلاو يرحل اعلا نركل نم جدل
 دام نكرر وصول ترس اى دل رمل !لّث هم

 0205 يي مل ا ل ا

 0 0 ا ا ا ا جة جو جو ا جو جو اجرا جوا جب ب ا اجبا جو جيو أجب جيوب 0077 ا 7 3 71 ا جو جم ج7 ا ا 1 1 1

000 2 

 و ا ا و جو جو



 ييجي يي يي

 هارت رتك مق رتف يو تو مق تو و اق تو تا و را ل تا ا ا ا اا ا رو قو او رق قي او لو اي اك اع تاع ا ا ا ل

 5 رت م تا راك

 رت تم
 ايا

 د 0 بيم ب يا يي يلا ل ا ا ا ا ا م وب يوم هت ير جب 7 وجوب 1 و جرب 17 مرا صبا هيدتب جرصما كو 4 0 1 جا ار جر جي جا و جوبا جربت جرد جيد جوت جوج 0107. ا ا

 م 6 :ٌلصفنف دوام ذاي رض: كيش ١
 نارسم ل 2

 كه

 دتاقرخأ لا كنت 5 هدخأا ىلا كن :االولةكالاو لانضتنالا ناك باديخا
 ما : نيرا قل 7

 عراضلا قو :قيالل وذ ةلوارل مياة نو زمرخا لا كابو كالا
 ريتا ريفعاءايلاصتا اك اأن

 تطوره »نو جد طب عروس ذيع
 بكتارت ١ ,, عداسلا ل 0 ىو لي ماتراه

 يب وأدتنبلا ليسوتو لم ديككواطق اونو نَعو نموت
 || تمل سك

 1017 زعل سفض لانا قم فعالا نول نك اجرما كاكا فع اهم نك ناد ىا هلس

 ري اع اال ”هقمنركرل نركب اطل نيمو فرغ ايراد اوف مارهنم ئشر يلو ناريمغعيف عيبا هل

 /اصضنالاهتلاءتلب خصال دل ل اصضن لاما كم 0 تلو "ارم ناكاذا لوعغملب يبشر اصّتاو ناكر اصفن ازابىا هلع
 دا وتم |دسك ع ينام ؤلا ندد ضم عزوف ورم لقول را تيدر خلا تناولي فش عروفر ريض وبرول شل اف لسلة الولرعل اذ :ارغلا ىر ولكم
 راغب نحتللول اناالول نس الو ارجو مالو مالو امجالر هالو دنا زول اناالول تن االول مما لول ايما الو تما الو ىلا هلك

 - اغا انيس تسكن ءاسعاهجارسع عانس مء ادع اهباسكو اسك تيس تنس زل ميك دسك يسع ىإ هلل

 دانك ركابخ لانكا هديب اسك اكاسع ل اسعف انالول ىالو جو اهجالول الذل جالو امج الولاة الدل نيا كالو كازو مكالول االول كالو ىلا تنكس

 - ئاغاامان امك اسكن ءاسم ابار غنام باس اهب اع

 دريبافال تو نم صوص اهب ازمالاد نؤنلا ني” نال تضف متاوكنيموغبكب ]علا ىلا نزلا ةفاضاو فر يو يي ونه شس
 ,'فادعاءاد مصتم لا سايقلا لارج لم انس مارق مود اشار خم قطزضتو قبر ضتق نر طتوت عرراضملا قت ]رغالا نزف ب تماد ىا هس 3

 تاون ناجم تن ا لد فرصا يل لع انو كلان عفو نرتب | لسد انيظفح ةياكولا تون تايثثا فرم لدل تن ا كلو او بارعالا ن ونجد شعغ انخسالف |

 ظ دطسوتما لوألا يرالالكنيرتتالا لو لفالا لدألا ىف تانرنلا عزاّتجا تبارك يفزع لو لعفن م ميبشت توما نون تايثا لرزخ 5

 هيا اصتازاجتن نانرت اميركي تع ابفعذارت منوف نفد اذ نون رانج ترو لحقلاب بشت تيل ف نأ تاير نيو قا هلم |

 زوما ايلات تمجد نارك فرضنا نان رصاتف نا تاغ قود يار نيد لد لأقل كي يضل

 .طرسوتم | ب صا لغوك كن اولا

 ةتماقبم ومنع رزلا اسم الذ نيو تفموما كرك فورا ا ثانآلنازا ل شبل قفا ابق اني قالا

 اسف اهنم كس يلد نايف انت نام نزف نتا: تدع اغا كنا لبق ثلا مار تبارك اوم
 ران لا طو ىلإ ظقو يشوف اقلطم حرم شع اان خال اج كيل عقلا اهنا اقول نون تمس نرع

 0 وسلب | ا واطول

 ا 1 0 2 0 21 2 ا ل ا ا ل ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ب جب جت جب جب جوجو باظجوج 25 0

| 

0 
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72722 0 2 71 2 7-7 

 6 2 359 2 7 درو ا جت 75
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 2 ا

 يل: بي يلا ب طهي ل ا ا ا ا ا ا م 7 - هوو . وول
 2 06 0 0 0 ل ا ا ا ا ا ا ا اجب
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 يفكك راو رتك تهتف تورت اك رتاو رت اواو رت تارا ا او ارت شو اا 2 ارت تكور او رت تا تو رت تو تق تا قه
4 

03 

 ضار تق اق تاق راق تا تقرر
5 

٠. 

 5 رت و تق تق تر

 ارش رظ رج و

 تك ت5 رت ه5 تو م تا

2321١ 
 كلا ا يا يي

 هذ نو ازثيلا قام لصفنم عوفر خيا لويد لماوعلا 25 15 3

. 0 

8 

 م تيلظفللا لياوعلا لوتددعلان ؛لوتد
 3 هر 2.2. وع 0 يإ تع هب 2 يس كي

 نم َلَكفا ءاَكَقرعمربنلا نو نا ةطرشو اةوزداربخ وكنب لصفيل

 ضعت ليلذلا نعمل ضم الو ثعنم لص فاوه ٌنيز تاكل ثم انك مهضت م تح و 2 7 5 0 ١
 املج ال ا كح

 نل «ة عا. 5 همر س هني + © .6  ن# |

 ظ دناغرنع »لا لْبكم نيدو ريح 5نلوهبامؤأ شم لحي نرعلا
 ارض فصزيا لع حالا 0 !"لصفلا رض 8 ب ثرى. اس حرار ه* 5 5 هنو 4 1 لام ضىا

 ل ني :' 0 اى طالارضتم وال صقتم نوكيو ةحبزاجلاب دقي ةيمقلاد نا خلاد

 هارتم ا ضتم هالصقتم نوليو لحب ليا رسعي صقل د ناشلأر
 ١١ ةفصلاو نام طريصل ب :

 ءاساغا | لب نر يطنيبشمل | واو م امعورفو انتتاوخاو تدار ناو ناو كن م يملك لاقل مل

 ندور لو لصفنم عرف ”ذيبص لاك اناو ميزكلاوجريزأو م اقنازبا دين تنلكو متل وفخل اوم «ناو بيقرلا تنا تنلو ُماَقلاوسريزوك هلل
 ظ ظ دانا لل عروق ةظئيبض دوك ىلإ فؤتخ الا نامي الو نتيسنس ا قلع ريرمع وك ناتخال ناكل لصفنم

 نسا ت فنالرمخ لدعم نازل ءذيصلا هزي تاربقو اذا اهنا شعرت املبق النيم علام نركب لصف از ًارصق ءئييصل اهزب ىو اذن

 ] :.لطشموتس ب تروخأم او تلا نك لسفلا

 - ادن امنيات الخباتشكلل ثلا بما رضا تل نضال لازما لبق لا نا دوو قرد نلود لماوهلا ودرع نء عفش هك
 مابا لكل هزل ا كثنا اراّنناو نتداو ف ناكل اكل سف قو اغا تالا ئاو دلوق ى ليل ا نع ب ارغعالا نيييمطلا ازيا ترم ارو حبت
 مر اهنرنب ئشلا نال لالعالاو يظختلل افرض ءلمجب | لبث مدَقَسو ىا هل -طسوتمااب بارعالا نمل شل انيل نوال بارعالا

 :ج -طسوتما ام سلفكر لع ئاسا نعم الخلا توقن تو االاو َمظحتر ضنلا ىف عوار عسفم

 طولا رجل لطم نوب تول ضل نوبت نامت اور رشعلا سل نمور ل يانا اجيد نيرون نا نيام اد هك

 نانكسا بتل فريز نال ورود الجخ لماع ناك ااريتسمًالصتنوإ ننعم بنوك اد يزويوغمل تيسر كن رصف شم ضل ار نيكو قه
 هَ الجفوا فرحا يي نعمان انكتسا عرانتنال مادي «داوت اف ةلداع ناكءاوسإّيصنم نراك ااا الضتسو ل صفا لضفلا | ىلا عروفرلا شخ اا قل |

 0م ليزداك اوكي ص لكما ررإرملاضت ويتم لاصتاو لا ضعف اى للاوخن رحت لل وق اشاريلاو:ب ونصئل مضمار انيس مد مماقدبذ 'ةننظ

 . : دان يع اناطخو عتسو شين امو كنتو احجتو ٌتينشن و اورق حةع

 كوكا بع اينالجام فرلال كو ةلمجاو”ل نامل وحفل صفو ةخيصلا لائم لع افريل: لوعطصيفريسم و لو عررا ضمد دع بيك
  بيلرتلا لام دخيصلا ل اع لعافديفزتقسملاو مسبق عتس زباب جو مال ٍنوتشنم ف وزم عرراشم ل صفيملو عر ةذيصل ني
 : اطالب عانتسال فحمل ابقي حفاوا ةؤوملا ليلا جاني اضل صغلا نال حل ان زيصلا ندوكوملا طرغوا لصفلا يظوالرسوتلااز. رنا تس

 ؟| كاد“ ن لا قدوبمم او لانماع دال يصقلاو ناشلإ نمي غعل اازي مسن امناد جعل : امد خا ريلاوبب لقرعتل وقك زي ناكنإ حلل
 اابداصلالا منال مناف رعتلوقك ومدن ن تعقل عتت ىحلل اغار دمقوا

2 2 

 7 ار اجر ير جو اجو جو 71 جر جي 777377 377 1 7 2 م 7 7777 77 593 2

 00012 2 2 2 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا جو اج جو جوا جبت جبإ جب ببحو يسب بخ يجي يجج

 1 ا ا م جو جو جراج

7 

 ا 0 ا ا
8 



 تت

 ا الا

0 

 ايل

3 

0 

 ق

7 
 وف

 10-22-222230 يا ا تُتح

01 

٠ 

53 

0 

< 

 داك شا رخا رتاج

 35 5 5 4 2 مرر اا ل

 مل
. 

 تاق تك راق رت اع او رق ا ا تا ا ا و او ا ا ا ا لا ا ا او اع ا ا ا قط اا اج راو اا ا او او او ا اجرت او ا او رو را او اجر

 دكاقادي هناوركأق نيد تاكو ئأقّني نوهوحن لياوعلا ٍبَسَحلءاَرْزإ
 ا؟ررابلالصسلال اتم اتحمل لصنملا لاس ا١لصعتلا 06 2 |برتسرع تا

 قرانا أهتم مزال ناذ تيذهح اذ تأةمالا فيض اًيوصنم هفنَح ٠ هلع طار هع 9 حل ج 7 5-0
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 وايه 5 0 . عر >> هعمل ىك نإ ف 0 ل ا نا
 هندد ىددات ثنومللو ندد ناد وانتو ليللاذ يش و هيلازانتمل عضو

 مسا ل
 |١ حو اًمصب ما

 قرح اقوا صقدا لد ءالواا مدد نيد نات نينو ف ددىاذاذ 7 هكليوحوب و نمد 12 مح .٠ ىلإ همك فو نو ع اع
 م وايصن ؟ايفد ٠ هيلا :

 دات اى ام ع وجا 3 0 نر

 ه تسح وليف نسيح قرح قعراطتلاد نري لصّتو مبينتل ظ
 ١ ةراسالا,اًسارخاوا لصتس و ا

 جزوصالغ دولا او اوم اكردنز عراب و هلع سلا مقلد لوقت لاريقو ريفاطب ارلا مدعو الكنب !لزامجسا اد لس دلامرول ىخصلا ضاع اهل

 رامسنوتما بدال[ مت ختاما ينزع مؤ لش يحنضلا مغ حما فضه نزال "ذاق هلللس دنت ١٠تالضفللا
 ٌراشنل يح لطضالا ةراشالا داما فرعتالءلشنوب ايوا فحاوب اهب ردود الر عت يلر تلا مز لونان شل تخضو ءاهس ا ةراسالا ءاهساىا هلخ

 ظ ل رط سوت ريلار اشم ا تناذ نيكمان لل امجاينضا ثيحن مضرب اهباشم امهنوك/ت ذب امن او موداعم ا ىرخللاريل
 ىبذو ىو هفو تد لو انوزجب او ثنضنلا لاذ فو خقرلا لاغزلزملا قشملل ناز وريو  ًالقامرل زم ارعاولا: ىلا باشي اذف مدرك لا ةراشا از هك

 عج لاززكزملا اللا مر اشي طقل ا ورمل اب داطداؤزجلاو تشد العري[ بف خفارلا للاغ تنم شم ىلا نانو طيظ القاع ةرصاولا ثنؤملا ىلإ اهيراشمل
 ظ طسوتما )ل ةريظوا اك القاع ثئوملا
 ندب انو تل اف ءاي سلق" فلاود انت لق انا ندي و لك نيسبقلا نيج مجازا وذ لو ىدن يف اي رقلا بلقتلو امل دات لازلا بنل هش
 تاما طع طو ٌءاي بله ءؤلا نا ىنحل ىو ىبذ ل نبل
 - افرام الذبنو نانو امو ناذلقانن لاقيفالوابطاهم ابنت للي ةراشالا نالدابل ا سو هلل

 5 اناا نكئلو او نلت اد لاو نك اذو لاذ لاقي تن نناوركزتل و عاد ذيل اوؤافالا نّطاخملا لاقت لكل زين هك

 - تافا#ء الواو كاتم انو ناذو اف ىو ةراشالاءايسا سسمتى ف نكي رام كو كىو سمت التلا فتى ا هس

 درعلا نا انلوركةتلارتسعا انو تنل راكي نرحل طفل متن وطمف نيش ب طخ لضاو ءنسس بانل فر نويكناقتقيل لس يقل و هش
 ادتخوتفملا ّنآحبازا للان لكم تيييتط ىذ عرزفم شنتمم جزع ”ةياذ | مد اال غنج تزن رك لعق شعل الا ريشلشلا نضر علا تي انتنلا فرع مل
 عاف ات لوؤتفميلاب قلعت شم انقل اطباع لع ناسي لا لاوقفمرف نكتسلو لوب ما عل تؤوضؤلوا علوصرؤماوءامشبم قززاشالا ةامسا نع بيل
 ل نسيكلا لع ام ربخ يفضوا ذامص ع ب قنوتؤملاوا لوم او امفسو ا اهيل كمج اور شط دقت ف وش ىلا جئارينلا لري مهشلاو راش

 ران لقاعرشوا ناك ًالقاع ثنوملاوركذم ا حمتىا تل .ا٠س ةراشالا مك مذيب جيم صقر رلار شل عزو لوقو سنجاب حسم
 ران اضال امس ناز البري كسا حىذل اا ايناس لكر وضم او اًروصقسدا ادور ناك د اوسىا تلل

 ::1ا يصوم ننال ريم فزع ىلا عم -ابرتسملا باطخلا فدرتحف تسلا اسال ءامسا بضل عومجٍ | تحس
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 د ا الرا 00 ١ كرت كا (؟(لئفل د ل3 هاك هلانوكك ادق

 00-5 كروكي تاتوطبوتل 21 نسي! كلذ
 حريب اثش <

7 
 ظ جملا لوصول 5 "اخ ناكل فاته انف دايادَكل ةلثأ

 55 لولا فيش 7 ضن : 0 5-5

 مالََف آلا لص 5 لزاما لي ناغلاو < هيريخ بج كصْون لناعد ةلصبألا
 ا: لورباك 371 ٌكَضلا ف رو يوب دم ب 2

 ف لمد ةقفملاوا لمان نما
 0 0 ا ركز شما , تسول را ٠١ تالوصولا- 3
 :| .امناد فورملا ةزثكو ةفارملا ةزئلو فورا لقول دما لن يب تيس نههل اذوب لاق ناني ة دونا تانابااهبتلا ايظا كملي ":
 لا بيرولاذ لاير ناقش صورا ق فلا دعما لاعاانناو نيف طلا زعبل هز مهو تا سوال دركي نإ .رارباظلاو نيفرطلا نعامس نارك زر ها

 ١ فالي فوري لاه اودي ضي رل نسككل يودي ليَسرتلاو بشرقللابنانقزفلااذب فلك نكى انام دال بيزقلل نلقيرادخا
 ادم بوكيل لا نك ياو وربم ادع للا نت ليي ام. نرثلا لس

 يوتا كوتا اوني رشم لا اونو. كا اند نادت ك//ريعنلا كلذ جب ورح إذ لم لزق و طامةبم يلع طم امو كرت لوون هل ملسأ
 01111 اسد كاكاو لاو ف طش وتملل ان أو مالواوتاذفاذؤ نام (.
 سذ طولا كبد انمعبو بي رتل ناحملا ىلا داب ان ن اكد اريل اميري ال ىاتماغ ن ملا ىلا راس الد رسل اداهسال ا هزي ى املأ
 امورك قاوم ابشن ع ضار هتف ناتريراو نتا ضيف حمزابلا رضا د غا تاذد كلئامبب لو ديبعبلا لكل نبذ ةردسم |
 -تاغااسر يخل اىل راسنا اف فرح ارش اف ءلصل ا لامع اع

 د تاغ“ مركب زمن ركنا متلك لالا لك ا ينج تال ىازتنيمتلا قصي انهن او كلود ًالعافد ارربخا٠ءادتبم ىلا مالكن ا نم
 لش ا نب يلا ةخويلردت موي قش رج, لمج فاسو لا اباهؤزوف لاول تير تؤ ةذرفان تناكث ينم نك نال اهني قلل تح افاد

 ظسوتماب ئعش اوم اهب وا حل امج او لال

 نا بو امناو يلع تاغ مغ اميطساوإ ذر ودم امال عج تح ضو تعوم و امج اردمو قل او ىذلا دل لج لص ن اليك ا بجو امئاو

 سرطضوتم اال ضيم نار كانا بج لصل او تالوضونللا حور يفاهير بد ىبلاوم الا ادعاب نال رم
 لولب لسا ير رو بكيان ام لوصللا اروي لصلا لين باول ىلا لوصرلا تيت ىلز وثانو نير تال ف كانم اود ماعلا تي رتانمشل
 ةلصلا بازغعا نا راو عيب شلاو يقم الد ة روصو زم وحر لجن اكار وتل رلعجت يفرح امل يشيب ودكم ماللا نإ ل حفلا حمي ملح
 ريب اانالا راع( الادعل ان ب ارعا/ل وضم ا با ارغب

 7 اللا نينا سيرا ؤشب تلو غو يشتس رع اايرثكال ومد نزئااريرشنو ءابلا عا هع |

 .| اء ئ وول اهب ندم انبراص لاو ىذلا اهد دعا

 )0 9 9 7 8 0 ا ب 5
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 2 ّ ا ل اس رك رسال رطاج روف وطاب رخو رطخو يطا حاج راب رو سو طاع و رطب رص راو را

 رجا رج رد طك راج راكي

 0 رس رش
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 0 نصا ا يي 4 جب جيك ارو جيبو نر جيو جيوب جيجي جب جوجو جيماج را تس محو
 مْ 3

 ' 5 8 0 ا
 ؟اةناو انف دلو قاللاوى هللا عاللاو قاللاو ع نينا ىو |
 5 2 ءاوتكراملاب كنؤملا ف | لراعي خي جالك 3

 و :
 اروع وحفملا انياعلاومؤللا ثلالام اهفتسالل ا نسياذد :باللاوُذ د
 ١ 2 نا ةللاللسع !ءاًقلطمل يو بت ذانأك ا! ىلا :

 .ويض عرولا هظوم تلغجو انتر نص ىذلاب كريخا داو كؤنَح
 ١ 5 زراصتولاع 00 نع "” نعد 7

 ير

 اذا كلذ نر تبرع نم نير نع كتردخلا| ذاك نهار ؟تادابلا
 "0 / 200 (ةراجالا تدرااذا كنا "ت1 نالوا

 0 ةضاخ تيل ماله تلال تدك ليرد 'نيّوْض
 0 موايبلص نب حا“ نر صا م ىزلا لما

 مطا(منيقورابجالا لامار لت 7ناكلّرصملادا لاقل
 را ناكل ار 2ك و ا ل يل ا ا

 نارطلإرظو مولحلا ىوزبل اهيا لسور حلاو مفعل كوز نصت ]يي ضو اوركذ مل او عروخج او شم اووزملا امش ىوتسل ىذلا ىتحمب ابو هل
 _ ياع |طل1ر ذايئرخآلا ناكسامج نها لمسنرقو قيرقملا
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 | دي ةاماولضف زل لعل لوم قلو ءاشيإ ن ل قرا ظسيرشلا تل وقك الوعفمر لاذ قزوز وكي لوم ايلا لصلا نسم يل لا رلى ا حلل
 هراجلا ما فزحتا ة كرولا فذع م اددتس او لعل افزع عرانتم ادالعان عرف وؤرلا نوكل ذم مرورج اوا فر ااءاومد ؤريفي ننال لوتفمل ارئاعلا

 م ظ _طسوتم| ا ًاعمرورجم ا
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 را دبا جي جي جوجو جوج بيكو يجب بج

 حرم تالعختو دع را من دس ل كذلا تلم لنلا تددصرن عد نازل تيب دو نول كولا ناعتساي تربت ذاىا هلع

 رطسوتما]نب ا[ نود عملا تشاو زير للى ذلا ىلا دودي ريم ءتعرؤم ا

 اذاو ني انازتزاطلا تلق مزلاو قلالأاريز ترض ندي نكت رجا اذاو عيمسا هلك م اسي ععلالذا -لعذتا كمان ىزلا ل عشنا نى هك

 ظ جاغاطسديز ام اهون يناير

 ةياغانامل ردو را دعا نر اود هلا لعبو كلا رضل م ةروكذمل ا طوشلا سطور عا روك ملا .ثيلاروملا نسى هش

 قدصلا ل ةانلازك لع عئاشتالا لم اون غذملا لحج ارز يف فو قعر كارينا ناغ ايمي رع حتما منو لوقت نأ ةرايحلا نحمل

 5و قفل لمبات أمهاتنا الوسم اند يرد :ىذلا مقل ع ا ىذلا نع وزان عرانشا] ناتلار متر كئزلارايخالا حسا م ار كح ام ىناناو

 0 ظ .اغاال برقان مط ادا لدالازلريجال نم علتل ب أريام اورتفملا ىلع شفملا مرَعَك نس
 : ت21 تالوضرمملا نسر ا لل يطع حلا -1انتلاو ىذا تحبك لوزن ار اعتسم قلاوذ ى ا ىلا وسم اذ ىا هل

 فقع مرتك تارت تا تا ا ا ا ا ا و تا ا را ا ا ا ا اا ا ا ا ا 2:03:32 37 جب وجيب عج ييسوج
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 اههلضثدصَضِنُحاذالاندحو يرحم شو نيدو ىاو
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 قو بواراصقنادحتسبجل يلب بلا ندر اقلا قد نكذب زاراصقل قد تسب للا نمي افا كهل: 3
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 يشم حم ذرضوم ل اذا دما( لهيب كلامو محتل وقكن يم اونا يقيل يه اهفتسسا تل غلا واهل كمت الف تمتد نس انللد لا جف معترك
 ا تصوت هان نس يل او لتحل لحد جو ل مزلا نمر وفتل ا وركت اهبر وقلم تاه اياماو ١ ب ئشبىا لك جم اهب ت رمد رقم اانا

 رطسوتم اال برشا ى ا امارط/ در طوخ فس واسلاو قدا ائييشل شمام” اهنا
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 1 ٍبطسوتماانل ال والا كلثوم اهتبرصررقل لس شيلا زل ازوبكو لاونسا نإ طيات وصتن جير ايتو از وصوم ايسا نوكيا ارب لعن 3 0 تا ةاقععتل ست اا < م اشف 2 2 3

 | كنور اكل داكد شبا ةريازواراصو خيو اتوا الص | لكدمق اننوبكنا تف تيلرازا ةرحرلا لتكن الهلل 3

 | هييرش دع ل وفنملا ناكا. اوان الدايدمعتس تاكام لاو تامل اورمالا حب تاكل لاو اد اهساستعتايشيبا نيل ثماني رات امناذ هلم و
 2 ..َاغاط اكن ايدل ناك لك اسم واس ااملعاف حم نوكيق لن ال الع خفر ااجسدعا نامت ذي نزعل انشا رسالا هر لحلو الو لوتسم 1
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 ٍ 0 لامفر يد مينا يدان احذ لكنا يوبدسسنكس ايق نال ل كيال نحمل اخ قبرا سايقوذ ا س ايقىالاحف ل وقل خومب هك 1

 ا قبس هنو دافطوماقرقالا تايه اس تن يظفر نحب مدعو بكا حبي باكل وحج لاكاد برضا ق حم رطو هش افزع |
 1 .ةياغا! امم سي امداسقا م ئاسو لاوقاللا داما نرمالا تحل الل انذ نا عا لسايق ىرظس دج شقت ار دعو حاس طم لاعذ 1

 ٍ ١ دويياغاانب لوغغضارو لئاؤر سيل د ) لاوق نغاراع وكن ازؤكال و قيمر ور مضر كل اعمال :
 2 اء ودول مغلويفم ىلع وصتنو احر اان حشص ىزلا نسما نحب ما ىطتتسا انوا وصوماز كوبي ىذلا قحم ران ىا هرع :

 ْ ٠م انعب«لاوفالاداهسازثك(ن الم الا مدق نحل اس وانعم اينولو ىسملا قرم ايه وقول تيزب امنا هل 3
 ! امل متسليف تكل وقنملادروتموجدرمالا نحب نوكيا ظنه دع. 5
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 لومد» اند مسس سب فما وؤزاسي قيقا مادام «أانلقز او ىلا عملا نتماربروختلاو | ٍةريفلا لش تسلسس
 -ةياغ[ان شنو لادثأ ماننقااس نازابتغابفريف ث زنا موزلاءاو يشل راهف مرق

 ياه[ ام صو قعر صم ىب لال احف ى“ امنا قدم ءفصو|اررصملاوذ ىا لاحذو لوقلر بج هل
 لدرتيمالا يبل وذ نال كل اوف تنز يتاصو الو روس دول اها لاغدا ؛ةتنذورمال ا حب لاخذ لدحل ترو لذع ترم شم كاتي لح

 دات ار انزع اف نك ل ةرعم صو هؤزعم ارز صم ا نعل وعم اًررسم لاذ الكرم زا ننخ

 . طر سوته |ام ل آف

 ز نا أ ين اهيا | نوقفاون مين يرثكان افر امض دار ةرخك لال اففاالاد يتق منع رش ذيل الب رزغ بنوا هش
 3- نيرا يرحم نا سجال ًازوروم خم لع نو ريق انرل ا هلع نولف مي قارئ ؤرم وأي نيا اياد ةن الاد لرعل |لمرر اى تحب قلالامذ مباشرا

 _ طسوتم اطال لاوكا رسما لااا يي النزال” ببجزم ققتلخ ريق نبك نطور ورخىل( ءانباناورفزور ع اوخ لع سايق نرصلا
 قا تلثلاقي د الانس فتن لاننا ناين ىنحملا ورمل نم بيكر ازارجاي د يفد صقل ىذلا بييكرتلاورتو تارعال اب جنوم مول تيذب مناد هل
 رايس رم مل اف قم و ارب انك لذ نزيف قاف ماقدا قا داب ل قزالد قاف تبت 5
 نأ لوتلو سنجل الع ليف بيكا ئانب بيزا نبا بلا ناب دال ايدام او يهب سيل يتطور لتمر سا لكتاب اكراىاوكل

 ءاَب بيسنإل لالا بام ببكي او بيتين يي دنل ادرتولديرن مور "سكب لش دع حرغرتبل ام يلز قبو ةوزتملا ءامسالا حرك بتسك

 ليمون طم يوبدس ل شنيف ناضديل نيكل نمر قل الو نتمكن مر اا نمل اىف نم اكد يعم نوكل لانو بيكرتلا سيل ارجا
 نا ةيتا فلا شيهتدل ارا وتذظر يو تاي ايو قانا وورد ب تف وص ناك اوس حس
 امال ىنخب لا طفل فضوا فر سرر صم وب قلا اعف اشم ىا كل
 ماا ةنزو ًالدعرم ال | حبل ادذ يب شن حلل

 - ٌعلا ارز عضل ءانبلا نر تولال رونا لرحلا نال هحل
 سام عراب ةلادابجوكمسدحل ءامساب تسيل مثزإ مسا لق لو فل ل اواهغا حم

 ١ تادام او تاناوبا تاوصا نم هع ااا نان ايعالل هلع لاذ ىل الا عم نعم

 5 ةمامصتس كاعدلو اصنشا نا ارحل ا جولو ب تروص_ؤن كر ص ناسالا ىا نمرع
 رت ا تو تا ا اك ا تا وا تا قاع وت اا اك تا قا وقام ماتا تاي 3
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 2 هس ةنساح 0 5
 00 10 < نان َمضتناذ ةينادقزب سيل نيك
 0 ٌ كلا كائن نبك [نمقانر اجا مَ ا/ سرا 1" 0 را

 ا لوالا و كلحَبك اثلا برعا الاو سنع ىث الإ هباوخاو شع
 هش 0 معزا هع # ىذا

 لا

 ا3 ني لح ليو وعجم ومر درجم :يربتلا وام كم اقيم
 26 7 0 ستفاضالا لك اكرم

 افاد رول عرضتم وكل للان او تازعالا لل زوسؤل او بيك لاب طور اص ]] لالا عقلا لكنا 27 001ه
 م اغا ل 5 اه للرشع لاننا ماي ملت كرد قي اضع ءانا وكس ب امو 20 فلا لع ديكر ادارغ الار درصءانل د ايلا 0 هش

 بيرعلو لانا يسلب نارا يق قتال ار تك ىتثازرا نإ ارو/ما بت ارضك دفاع تاوخان منسي كش ناااتاوخا نمل اهنب_لوق م قت
 - ةياغال ف اضم اكتر قطاف اال ماك ا نمايطوقس نال نزلا طوقسبل ف بيجو
 / يافا ام تيكر ريرطعلاىا نيببسااورتل فعن (نيضانتسا عم ئانب بس دنعل ليلا هرج نعي نرحل نا مضلل ناو دج
 لالا ديفانطاو اس نبيا نرازعا ةيت تلا حالا ع اهيف لا ازيلد و ”ةرثلل | ئبصغلا ىبو قزروكذ ملا مردعا تان ثلئريق نال عرالا ف لاق ماد هش

 2ارسوتم ان اّتلا ف صو ناَّتلا لال دالا ةذ اش او اًهم نيزرجلا باو ل الاد ميلا ف اهضم ا رم حنش ثلا ىلا
 ةايشلوا بط انما اهب ءلوذجبابا راكتم مز لنفس عقو شنيع عمهم اذلا نع ةزايغىتو تيذنملا تايانلكا انه تايانللابدارملاو هل
 اذ يذاومدنوكلا نب زل مغ او مكتبا مزز ى اكتمل ارب نيك را لبق يرمي شنا كلذ عقد ىارئيضت ع قو نشير ربصرتط دال ان وبال ازن لف
 _ط سوته يوزرولل نول

 ةافالاادعالاوا تبسلا ميل نعي كم ول ترفل رين عيان هلك ءاظو ورحل تاما ذك مد ىاانلو ليفصوادرحللن كالا اذكى اذكل فصوكس
 يبدو تِمقلاو ثيندح ا نادي و كدب ىرج اع د اكعبيذو تضذؤا تركو ركن الف يد قب ناكل وقن نيني مالا نال حتسم الد ةصقلاو هش

 لا ترى رنا لو مايتم الا فرجه اميفتسا ان يضلوازو نمبملا فاك نما زك يلرتطا تاي اينللا تي امناو قف ريرشتلابتيذو تك
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 دطرتزتضا موجود طضاناذخ زازيمم ناوكداوتوورلل وادق وجو وفم ناوي وارض” ولف اورج درك هلل
 - طسوتماامإ إلا يرق نمو ترن عر نساك راو تيخايفنتس الا كيم ل نمل شدت ىلا هلل
 اا نييك و يملا خرز تر ضقن و اولا تذ زف شكو نت لص ] ناف حرس
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 لعق 5 نعِباب لكف ار ورح و ايوصنمو هنرتعقت انهالك هةالملار لصيد 0 ظ 0 02 يف هم« هلع س رو
 5 ظ | ه 5 يراد دنيا فشسمالارل ١

 هاو | ىه يأ اي زعم ص وي صب 2 علي .٠ و 0 8

 فرخ هان لكد دبسح قع هل وبحم اروصنم ناك ةزتهذي دع لت شموتع
 7 ا ٠١ لئاوولا بح ل عا وابد 0 مهلا ١| معرع ضرعطخ لإ

 22 رك نع تاك جركل لوو اه تعين تع هل 7
 تاك نا زبَخ ةافرظ نانمل نسب وقرمف لاو رجبف فاضم دارج

 م يق ا ا ع ا
 طوي زوزو م انتسملا لع امداكا شط ْ ديزج ابك معمل لم ققطرتلا د مادذتسالا اكس كر لكم اكرط

 افاست اظن العال ل طعن ين خر نمت راكم ا لد شل قنوت ةزخأو مايطتمار | سضتي ريم تسال نال مل
 لع فب! عروتد مدعد مالك اد ص ارب . اشتق ازعاؤ شل ورورد موضنشؤ ارق رار تنم ى ااًيوقم عقل يرذملا و تمارفتسالا لنص او لكؤا هلل

 -|اء طرسو تم | ال مايكل ا ردم

 1 ..نقبقلا ب جل عشلا ليزي بصنلا لك ناموريمق ختم ا وريم كل غتر عفا كرحباد نول يوم لح نوم و صنم ارجو كعطاوملا قرات لس
 خصر طز و تنزع دنب مل وفي دطم ل فمنك ٌعدطسزحفسؤاطتق ناو تنل لير لو تن طال كوكب لو عفم, راكب ازوعخس قت اذا نسي عادلا
 7 تمم ولو تحصل كوخ فظل نزولا ناو

 "ا عم اوما كلذ ف عرفسركزتلا ف انضر اورج ف ع ربق ار وزخآ شبل هدول غتشريكل حذو روبل نيكل ناد نأ ذتناو نيكد ف دارت ركع تامل ةراشنا علنس
 الند زكا ضر يمل نان زي بزر كطيو تس يف كغ ذزخ ناك أ تيمربظ اق لخالو ككت ضر ل نرخ نيكرل ناومامتم « ن١

 |. اههناب بصنلا ربل يرق شب حك, غتر ف ابدع نااكن اف كبر زرعا لشن رمي شو نيم طقسا مو نمت رضلااو مامؤتسال ىكا با ىا مشل ا:

 35 تك تك تق نك ا كك قط يك لك ناي قع لك لقبك قمح لقبك نبك ني قع قب قلي خي قع قع قط لك بك لك نا ني لقبك نك يت نبك اك نك نب قي تو تو رت جلو كرش

 ترتر

 ١ يخفي منو رب

 وأ

 مرضا ير ظن ملغ تورط ن/ ملغ وز مارك ناو ترم نرمي رجلا جدا ف اضمك طواف رحمي ناك او ٍتيرطا تن و تيرا مز ول ناز و حشم :
 .. طسوتم ان ماين مو دبر بطني «تيررط نيو ء ادا لاب خفر |لح ف ف اضم ع اورج فرضا ملبق رد وانرك ام داش لض اسر نعل ناد
 اهنا نحب يقل اواقللا دلقنم وكيف ل شرا اهريلا نم خيترلا حوتملا راؤرقلا+ ىراشخ لع ل تدق ءاغدذ دك ماقد ارجو قد ززفلل تربلا هل أ:

 هزل يشوف از يكتم اهتم ا”راكن نى ا تالقل حمر مشن لب حرص د فامغاو للا سل اامّسسلاب ”:قلغاند |ك/ك ايف عمدإلا ةزيل

 اهزال طرامخا رمش ةرشك اهم لع ىلا تلا يبو ارك را شحم او يسال ريهدتن نمد ىف خب ا سد يتساوملا مدخن إإ بلك اهتشدحن عراوف ا نس امخاو م
 ءازتسالاوريؤنلا يبصر ضنا ردوت عم اطتسال اذ نهاد ريما يف: اذد ىلا ةداشا تل اخو تمل لو تق شم دايز ارملع ف ءلوبيسب عيطت الو بلح ا نكي"

 مازن ا تذزاذاد ىراشك تبدع يال اذ لاسر تكى انيق لبس وسوي ارق عة رنركو هنت تالا خو تامعددع يكن ل ذ دال
 ميريل ةريظدا تناك ايطتسا كو تبطعدق ورد كلل وقيل فيصل نعش دامني اللعن عرار اذريثتلا لع تبعا قرم دار يهتلا لع رلوقم
 اذاو يبيصن بع اذاو ماهرذو لام تدفر زميت حفر اذاذ ردم او| يف ظلا طردت اريدع  رطسم مريب عقاولالعفلا نإ) بصنلا حطظوم ىف ةمع عرافتدا
 تاماصر وكريثر يلا فاضم ماو ارت ن رجل بق حضوم لكى بو نيرورجت رينو املا ةراشا عع . ينصر اوف ٠١ عتاد كلذ امتضفت ابضفخ 3

 ريم ف ذهوءادتب الا لث رلاو ربان ليجئاو تداوفتسا لنا لب صنلا حرع طسوتم ام تبرع لصر كملف ترض العد كم فلفو ترم لطرد 1
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 01 ا تحج
 فرطلا تي رَضمك»َك ممل ليم قترنج سود جو الث: لاحد ”«فاحاا موتك ب :ةددش يود -» هوس ل ْ
 ٠؟تارزبلا نا ةدّدعم لا 00 كيما روتسال كريم نزعل اس ظ لير واذا زم ًّ 2 ْ

 35 يك 71 حنيبعإ] و 0 .٠ رس رس | عب ١

 ةرّع سلو دل كار ىرخاوُنكِنو ٌلُيَدك فاضالا نع طق اءانزم ْ
 تاع ل ب د دايس ا اا ا
 ةقواذ الم دراكالا ف ةليجلا ل لالا تاضيالو ثيج المو تسكأ ةررايرم احنا جس ١ اطمن ىلا رت ع ىلا و كضاج خو ا د حج م لب 3

 ١» يملا ثوطلا نم يا مشل ارو عقل ناكل عوض وم نبال ْة

 علل يم 0. هب ف وِ ٠ 4 ٠ ف

 كوك نو لحفلااه نكرم كل نلو طرشلا دغم اهو اسس
 تم تاويل ريانا 1 بينج 5 مع

 ِْلانَُلااِهَعَب مق يامل ذا نمو اه لهب تبل ةزليف اجامل
 00 هع مربيات يت جور سوما يلا نسالال "

4 
 - و م 2: 0 ١

 ناياوابيف تابزلل مدا طرسو ان ايؤتس |ناكملل ناد تءاادمو
 . طرا يد مسا سيرو تسال /ووسيتنلا# .٠ .."اماللاماكا ” . ” يسب نو ناك

 هيي زر لاق ظ

 -ىك نما يع لب اباهبصا تا دربملا كلور لجيل ببحر هيف ضو ريفي ناك دلل غفل ضتشلطر شذ مرر زعفلا نزلو إب ليكى اهل
 دا مايظتسالا فرتاريزنمتل مق اره ادريز لاو كلان كن ياعين ني ايزو شلنو ا ماموتسس الن كر اوس اكمل اىجنو أد لما سييتبملا قورظن !نسذ ىا تس

 طس وتهرب طرشلا ف
 ١

 هوقو قتال الد م.ن نابدل نر ايلا اذ ىيرضلا نبت قعلاو سيرك تتقن شلال ع لنقل قضوا يطتس دل ف نام ئلا فرن قنا هلش
 -امدطرشللا فزتوامامفشنالا فجر مطس قناتي وسلا را اذا كيت لاقي وسبلات] قت آل اع ال انف: عوقد نقيب ىلو نيحملا نا للا زاو

 “تال ةرتكن الان وطنا نانو ماهيفشسالا ةزرمن_منفنل نإ [ قو ملا ميل نايارلوقكم اهؤننالا ىل نايزلا فظل ناناديملا نوظلا نم ىامل

 ' -طسوتم| ]ل لاول نعل وسما اع كل اوس
 فر وحم سل نونا هزبتيذب اهنا و لل .؟مريلا فاشل نهب ةدوصقملا جونحملا كل ١١ تيرط ةراكىا بري الزم ف ع لاس حس
 تاراذلاب رمبشم انوزخ زك م نا تنغ "ل املا منجم نما منن بند لعن لوقت نحل م [ميلا فاضملا ىلا جرايتع الاى فرحا يو ذاضالا
 “فاضلال د” كل انتل اريز ترو اديز سل يحس لع | وُ حس مير ضلا لكي نبلاو ميلاف اشملا فذع ىف حرع ابر يف ىذلا مامبالا ةدشل 3

 تح ضيالو هرردنو ًيرؤس» نتتسالاد ف اسيب خلعت «ةلبا ىلا” ءانسسسا قرتالاذ "تسجل اهنا عاف رتل لا لوغن رق تسل او لوبجت عداشم
 ذا تن ب اعغا ناايقلاذ اعلاط ست جىرماءا ل وفك و طخلا لاف انضلرق ال تكالا ل لاق انمئاد حلل ان نلعتم شكلا دمتى االا كيلا و

 قمتم او قورقم عرراشم“ن ركل يلعشا رو دى لل اان موعل كادي ذ ماق اذاوليقنسملا نحيل دبع ى املا كت ظرد اذا وريز مول ازا وكى حل

 لاتنسى ند را نات زاكو سلفي مول قضم ننوكقا لاق لن طعبيف لوخشؤ للك افو لش ”لرعب .امتيملا مزليف *ربش "ءاجافملل ذا ى اماه دما
 سك مام ل عافملا نان نم ملا زوم ر صم ًءايغو قانا ا كي هي حي تذل ىلا دايخ ناد ترا ىا هعنم بيكن لعاب ميعلاكل يدقتلاو مزال | لزب
 ىاريذ موقيلذا جوت ضاملإ نحم لمحل يقشتملا لع حرظد او ديز ماقذا تلج ح ص. باز الب عرتسو مب باب نم ديسر ها نم اير .ايغللاو نشل هام نار
 تحسس : د ال مافريز ادهم اقذاوكة يمسالاد تحغلا ةلمجا ىا هس هام

 ةراكتفرتاقرت؟ رار تاك راش را را رت ا را رت و تا شور را شورت اا رت شاكرا ا شا او او شا اتش را ترش ارش را ا ااا شا شا شا ترش تاك را رت تاكو رو تاتو اك تكور
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00 



 0 8: سي ا -ِ 3 8

 ١

 لوا قم ا يتناك
 ناش ١١

 ملا قادوا يثدصتل بف عيان جل ضان
 !؟ليلقتلل ١ امدحإ حب ا لاعب ازسوطدعب ركل“

 انالخك سيأي هردخ أس لشيوهو َتاَصُم نادم مر نقف َنإوَناوأ لعقد
 0 0 08 الرسم وري ْنسماَ ١ ةروضعلا ل تنل و

 1-5 103 هعذ

 دلو نيد ندٍدنِكلَو نّيل ءاج نو يلد يللا دزمد اج أاخز
 ةيكام 28 0 لا نونا نول للارض الا 22 ١ : ع يوحد

 اوم 2و قولسو*' ب عنخ 1 و هلو ه انا ىه

 ةكاَصلا ثورظلاو ىلا ]يملا ص ١ ةعودنلاى ةايبل مئات هيَ
 . “ | ,/لقسلانارللاا اى 0

 قلاراقص ف طلاورورج اوزارلاو لاعوا ل عب النو وظن ىف كعيلدع ناو ماهفتتسا تأذن /لاعدامايفتسالا تين افا اهطتسا تذد ىا اهيل
 - ىرنب اان تأريطتسا] | ضرج مضت باغ ورمي قسمأ 2 اننا يكول لاب ليبنسا يوهسسنعو شفا برزان دم
 ةرم ا حست ناموا ذي حش دما لوا | | وار حمال ةفانضالا قحبه يب نا ف ذشظ رن اوكروصقمزب نال د فنون مَ امئاوولط
 ةءانانزواننوس قلمه تاياغلا فال يوتا تؤ اظالا نجر اعيوطقم ادي اعنا مينبم اا( رج الا يتمم ”ؤ انضالا نك طقتلا ل تاياغل اب .رشللو

 نبل ةيأباكاجدعب تم | لثو ومب | مل كيور مدع لدا ىلا دحلان يرام ايساد | نيت نوكاارصاوم | ةدما لوا نال عرومجلاو شمال هلم
 ىدلب اال ابد انج اص ناذلا

 امي روبر اشم التو ليز ىف ل ضر اوب زر حم اءيفيل نميحتل نشيل ف ورك ل نفاق لح لك ادي وكل ليلا تقيل البنر رخ قارا هل
 -ىدنبس امر وصقم اوءو سيحمل !لوصكؤ يقل مواز“ تارا ًِء

 تفنن ّيلارملا حرت ناد وصتتملا ن اكول قترم نحمر امل اف درع بى تدقق لا ةردم لا ىادرع حيومديقمىدلا نابزلا اجرمب عقل ى ةكوا تنال رم وخل

 - لامار يفي نتاوي« لعسو رغب حورمل ارو مدد  ةرما ربت نا اس صامل: ال ثو نامربل كد مدغ ةلدم حبب ى ا نامولا م ةيئار لشن اول جدر اامد

 -تاغاط ب بباذ كت اب تحفاد تيب ذب تترئامو كيو ذط تح اوامر ل وسما هل

 ةاإ تبي نازي سب اذ كام ت دفا. لد يؤ ذ نافل امهةسلوا جل يؤ ذ نان لي )زن تحايل يدعتلا اق لما نعل هخ

 سريا ابر وصلا ىف فش مولوع لم ىلا نانآلا

 باوماو ملا (َقََت دصسغ# قدا زر اسر هلامو نارك امتنا ةرم ا حجت كاءولو ةرملال وا دوما مولى نآدقم نرخ اهو ءامترم امدحلا لجعز ان هع

 دطسوتما ا هنن ادخار لع م كرما حشتو رح ضو ىذلارل اهتتاشل ننال ندل ىدل تيب امن او هيك. ةاخا» فعمل ليلا مان ركذا
 فاقلاملطرقو ور شما ءاطيازسو ف انا منجل قو ةمّمضملا خورشملاءاطلاو فانا مخل طق ىد تاخلاابيذد ةدرشمل ءاطلا منذ فانا حب هلم

 يافا ةمومتملا تذتحلا» ليداو فانا مت طاق ةغطخملا ماعلا مه فاق جب طقد ةدرشملاداطلا عنو
 يعول 00 000000

 اة

 اي 22 ل ا ريا ير يري يي ية

2 

 5تقرير كو ال اك كو كك رق قي لق ب نا اك قلك قي ق5 تك تع هلا كما اقم 1 ب نش عي 1 رت 4؛ مرق رش ع 1 05 دع نك قلك تق ع ا

 1ك ا ا ا رت راك رار را رو يل ا ا ل ا ل يح 2 و وا را و ب ا" نك كو اع 2 . مح د ا ا ا 7 ل اد دع را رش را هوا ا ا او و اا رب ريشا رو طل ا ا ل وح مف ١ فم كج ١ ينم ١ فج: اح

 هد حو ضو

 2 هد دج مرر راب ري ب ب مرا يع له 0 يب يا رس رت يقع يفك قي اب ل 6 5 0 ل ال را ل ا اخ ل ا تجي ينج تج ف» تي نو ينج وب اج ا و و ممم ميج دع هج. ا و ا جي 016 21 215 1 11 1 1 1 21 1 1 1 323725 2 210 1 2 2 ل ل ج17 7 ا دج 7 اي جو جا دج جر جو جر 7و7 جوج جو جوجو جو 7 7 جو 777777 جا 7 7 2 7 0 1 ا
! 

 5 5 اب را رولا 4

 هك راك ا روكا
 227 يس نس يل للا



 د

 لا لال ال لال ل

 ا بلل

 يق رتو مت اا راك او ا ا ا ا رت رو رت را رت را كو رتل

 وسو راك

1 

 هةر
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 000 ل <

 زو نواة ل ترن 620
 »تاو ناوام عمان زف 00 0-_- ان "سولو

 ايسر د سيف تاغ : تار دذ شيلا ةزك اد
 ل ,١كتئاواناوع كرز رم

 مح 4 سو مر

 06 0 رع دعم
 ذو ةروكز مرلارءا قا هلع

 اان امن ولكنا مضل يضل افرع اد لحاو عضو رولا حا
 نادك اعنرعتاملما ا ثداعلا ترعا حا نم ىو :[ستجؤاادن

 - طسوتم اسر زمول زبل | نسما ل[ اضم ا بامتكا بهيالو تاء يس اينوكل ضيا اهبل عاذزوكي د ازوكم ملوث نمي 318

 2 مان قوتنا[ لش ركل تورغنا لش عفا لع ان انيزوجي لهشلا نا لاوأ لان اف لشارع

 نركلن اد فوللاء انب ثب ىل اداب ركذ ذامئاد مامبالا عربا فاضم ا ىلا نراينعالاد مامبالب فظل اباريربشمو ةروص دلما للامن اضالاشب امناو هل

 :ىدشب !ططءاردلاو ف انمال اف ماظل اب نرحم اك كعضو |تايببجلاو تاررضم او مالعاراك ٌقزرج حيو هلا ناو زثلن نهنخما شم اهضوكا يمض ضو |نم 5

 تمزح ابنولا خطفالا تايلك ا منزكع م تهبل او تارظملا ريف ب دكر مز ف ندعم يش لوقو رايت | جتنا ركل نكي ز نحو ندعم شن ىا هك

  ىرشمم اب لاوتسرا [5

 ةطجمض الب قطنلا نع ط ذل نعوبسيلار امل يح ةراس]ر نكن ضاقراشمالا مسا ناز نيب” سان او ىدل اونو كت ةراشالا» امساد تالوصرملا ا هشلس
 لاول اينارالف دقني اووجيبام كال م اقل ا شللاولوقي لو بطاخم امنع بم ل صل|رذب لوصوما ازكو اهيل ااًراشم نولي نا لمت ءايشا رتل 5

 اال ىتضللا فانك يريعلا مالل اوذارتلو ب قطنل ارز 3

 -ةيافاماًينحتريقت ار امضاف يظفل دف اضازوكذنلاعلزا) [قراحمل ادع ىلا فاضم ا نعزازصاريقو ٍعونعم قاض ا ىلا ناضم ا ن زي ق طم ل وغموك

 ندتس ماللاب ردم او لضم اتا ورزعت بت ناضملاو تاربسجل او تارطم ا نإ) قرام ار راس نب ننيلرتنلا ل رزلاب علا ساما د هش
  تياقام فيدرعتلال/ذب حلا صبر جلف فيلر تلا نع

 سريان لاب تي رفل يلع روج اكو ريغ ارم انك اانا ثنايخؤنر از حمادي ذك نعوم انساك ضو اري دكا ورذ نوكينلا نم مغر تيحإ يتموإرلا مش

 الو نيهضومسال | يضل حضاو اذ حلا نالكمري ندعوا ل قلطسل عثتاولا وعضو ماللاهوذو تزل ادتءايبب |نالنراردارراس تري هلع

 ب نسا ق زامل ا رئاس ىف كر خآانيعس ل وانت 252
 هل والا ريرعشتلاب || ليرخا م ريستب ىطرخ عطول لد اني اناقة ريخملا مالعااكل دانتتن ) لبر حاولا علاب نيحملا كل ذريؤكل داننتال ىا لو نب قلصتم ىلا

 دلال نيت لنراود ا ماس ن الل قالا رتل رئعرخكح ضرم ىف لا نيخملل ل و اذنج ركل ينييحمل عضو امازو انس نر اكاد« داؤرخ تشر ىسمفريزب صنشو ماذا اك |

 والو رثكاضواب وريف انني رك علا وريف ل وانتي يحب ئشل عنو ناار خل عرب حمر رع بى ذاديزو فيلر خلا ني لتشمل علا جريان هلل |
 بيو داك ازخدللع اف ادمدعاو عضل ورث وانتضرئكد اريل قد صيدعاو
 ها٠ب عقلا ل نيلازاوتتو ةرروكدمل |! فورظلا لشن ا حل ||' ناقد اصل | حف مولور وصلا ل عفن مول وع دل اعقل «س

 راانمحالا ماسنقا نم قركتلا او ةذرملا ناب ف باب اذن ىا كلل
 زيف ام ةدهحاا هع بل نيعمرف 00000ااا اا  كس مرهع

 1 ” ساو لعراغق لوتس لاو

ٍِ 7 

3 
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 ء ؟ام 2
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 وما ١> لأ
 206 د

 7 رك رجا جرب جو رج جب جبن 5
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 نك ا 2 2 2 ذك كسلا اير را رار امم را رئورتاجلال ل محل ال ا يح حل يت 6



 1052 ا ما
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 جاو تاو را تا رو رو را را رو را رطاو رطو راو رقد

 م
3 
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 ب رد لا ردو رطب رتل قلو رس رتطجك انو طن رتل
3 

3 
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3 
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511 1 11-0 

 0 داو رو راعاز طك راك و
 كاف دكا فتم كح فتح فتحا

 ةرتو ق ت رتاظ او رتك م ا م مر

 يقل م ناك مالا لاو طارت مركبقو احا لبااناو رضع عيت لا و شك رطل ىف ندا اشك انو قدك ى دعا ت اف تلا ىلارتن عار وكلا 1

 2اس دل 71 27 امقركلا

 ة اورو قرش ىلا ياء شحات أهو ويشالا
 !«مدرولاونامعالوصا كل

 ككل عض قوش ىلإ نو نات :ناتذناة داون انناّلحاو
 راشد رك

 رع لو قرش نو عاقل هرشع ىنحارشعاث] ]رشعّحا

 :«ثنؤلا3 نيش تك و اوذنع عسا قطع تاثورثع رمسع "سن ىلا
 "ريق ديلا ةرشملا نايت

 اغسل معو يادار مالا ريف عرش يتريفد نينجطعضو راي سلا ميت نر ف ىول

 ظفلل اقل تبل دعا ا لدابنلا قرا اذ عار امقوف ايو ليل ل |نلو لدن نال ل اجب اب لوادر /زوللء املا قحاب سايقلاو لصالا لص امرريقوربو ثنا حلل

 افا طالوا ظن اتولا عما نلاسركدملا نال سكن مدر لام انتو ندب قرفلل تنوملا ىف هكر ءلدلدعأ5
 لوالانربج الذم هركذملا ل لذ ايكو لالا رجلا تي نب كلا تنؤوملا ف نكون كورال يف فييذلا ل اهتاينا ور شعلا وش نا طاقساب جن نوفا و لح
 نك ازا لو اةدا داو فييطختلاوريرشتلاب فينلاو لسسالا فاللي 7 ”نينلا ناود لضرىلا نيكولا وب ورضحلا وتر ثول ل لاشاا ثيناندأ

 اغا نار ّولا خل ىتئين مفر وحلا

 كرش اان عضرتقم هاج اوزننو فلا نمنخا نوه ىررر سيكرتل 5

 ماد فد لجو لكوا درج حب معمل حلولا ريف رنين نر يفي يني ئشل ىلا ندع
 تان تادوزهمارابقم لش ىارايشإلا دازازارقم ل / لل ثدضو ء اه ارز ولا اهنا ى اورفلاوبتفرخا م داعال ا حس

 د [!/ةؤوطخم يكسو ةررفمذا ضال[ ف تشا لوقت ى ا حل
 اذ المعتلانازط لت ةروكذماهناإ ف دوم! دحإ اددادعالا هربو تنؤلا ثيضأت در | يكذب سايقلاو لصرا لعد اول و نعل

 البنك اوزرحلا ناب ل عشر دزؤللاورزلا ناب نغ نفاد تع

 اغا اررشك نسل ىلا ايلذاامز فش ع ثلث ينل يقين (ح زازا ني كدت سيقلاو ل صر ليزي تفل نع

 ما 6 ت6 ت6 م م6 6 تل م 0 تق تع 6 3 ا ا ت3 ا تت ا تح قت 7 لقيت ل يجر 6 ري ا 2 7222125 222 ير ار ل ير ل ل ل ل 2 2
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 ارقد داعم تاخد نو نو
 7 كولا ٠١ اًمصو قولا وركرملا ل ا

 ناي قلادات لادم نحت كسلا نهلامظفلب
 | ةتاقردحأ ةطوايزاكسا ابق 1 يَ ةرثخ أ فة ةاقتام لع

202 729 
 ارم

 م ا

8 

 تي

 غ5

 دي و و جوك و اجر جرب جو اجر جر جب جو بج جب جب جب جو جو جي جيوب جب جب جو جوج جب جر جو جب جب جوا جب 7 77ج 77ج 7277 جر جب جب جرا جم 717ج 77 717 777022 772 777

 ا ا اا ا

 ؟ يضم 0

 قتعمو ضرع ةرتعلا لا شمام تول
 و راف ا لامر "تار ءادزملا ىلادارعالا" عوض ضو ةرسعل ىلاّةشملذ 1 امم 5

 هنا لع عواد نوم ن المتكون ف الن يحسن للا نوستو نوت نوني لوقلا ير وعض ارحب ىوضفنملا نوع لو طحل اب وصنم نال ءارلآ سكب عل

 عر نما تضر عم اي او اه هز انتاو ىارتا فوزه 7

 شب ادة باكا لع ير لاو وفق تاف نير شك, ضااز ارزماق كي ناك نو .رورثكة عا لوقت ا هلع
 حست ىلا ةمانورتكو ناسا العر نوت نان لوطتت تان شحلا وقع يلع ظدت روتر لن تؤرخ ا لع اشك ىلا دعاو نماواعاذ نان ا هل
 نرش ءايلاواؤلان از ز.ضعلا حمداعالا بنار كاي تاوخاو نر شعلا ف ترشح ع فطحلا ندري داغالا تيما ةزمانيحستو حت جر نيحستو
 طرت امرززوتم ميني حجب اف ءاذإل بجو مب ييك لاو بارغالل ضاع ابيت اوخاو
 _ ط سوت طب جما فلاو للك فلاو ما دئان لرد اموعريؤت مز اقلاو ف لاذ ناتامو نان تنم ارم لا ف لوقت ى ا هك
 قل بأن نو وان ل غتست نوم قوس نسر لان لو نفت لا, لع طحت نييعستو ست قلادحاد نئت ذرعا اهي اذام لمتسم ريا, تزوام ذاك هش

 تامل نامل ندد. لتس لالا لت لبصؤا ذاو تلألا ل اذيمو نيت ىلع ءطءاتو تذرف م لع تن ملا نادرا لهتست نيس *اب ىلا ل صن نر للا ترزرغا
 ةرزركلد ةزما نورشقو نكدعاز 2و قلالي كزؤرشكو راو ايد فلا ل وقتت املا لع املا كذانو ثلالا قم الا تطحن تزرع ام لعو تاملانادد

 ا اي ما و و ظ 36 تي 2 2 25 35 3 ١ ب ١ م 7 5 ١/7 50 75 تك قلك اك ب ١ ب ١ 31 ؟ 3 26 ١ ١

١ 
  5ًولعض شا | نول قالا عفر عمار علا نال ئيراوتلا ةدعاقلا ٠ عاقل قلد زيئان ل اراو ةرشع ل زاير اننا فل وقتفز لموت ١
  1يال دايلانكسملا ةلالرل نونا سك بلا تقع ةددضلا تانففا نمار ةرؤض لف وا دعوه انف الحتنلؤزلا تي ماو هلل !

  1تىدنبا/تالنغفلا ةروص لب سنلاب قحووتفتم فوضوتزب دل ايم ا نوكيالشا هكس ١

  5ظ اغا فلافل ايختسا ثار يول مقسم لوور ف ضو مل درو ةمئاعستتلا ثا غلنل عرتتلا ىلا ثلث ايم نااذ هش
١ 

 ّ ظ 8 م

  3ماب نيس ىلا ناوجلاراو نول ىو حس : !

  3اطل | قو اهتيسرايلا ع وشك رتل فلا لع يكل اوارغال زو ذض ان نبل هلل ٍ
 لام قرايلاىا حل. التنشيث/١- :1
1 0111011111199 : 

  1 2 3ا
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 ب 070 --لل ر رمررررمر رس رل مئورجستا سس ع س يربي 00: 0ر0: ةيحجاتا 3 7177 5 33723 2772-2775-37 ا ا ا كا 39 3

 00 مااا ا ا ا ا ا



 قع يي راع

 0 ا ناعنتلا
 ما رترم هيت لأ ترن تاضل أنا سات

 00 و

 5 ا

 ا

 2 هه
 ةرغم ضف ىهجداستننتو فلاودُ ذل ةدفم بوصنم
 وص ها ثدادم تناك 1 2

 زي ال تانج ف 51118 ةةىلعلا َناكاذأو
 5 دعاوي كل

 ٠١ امج تير

 يل الع هل لطاقم 57 و ديجتسللا

 ذا اناا ر اتعاب ون ملا نم ملا لود ب مص رص ص
 ظ *مش دج اق درىلالاوتسا اك اارماولا كا

 015 2 3 2 31 5 ١ 15 / 1 5 ف ١ 234 كي قبح ل 2

4 

 هه

 2 7 ا ا ا ا ا ا 77-771 7 ا

 | تريم تبي انا ةرشلل ا دوتول امل ارغفل ىلا اهتفاضازوج امناو لشاحن ركل | قدير انا ب ىلاد ل فان ا/دم اريد ا نا نمت لان انضي ناش ايقلا ناك هلس

 ا رشم لا فاضالا ناكل وحلا جارت ايا الث بيكر انتس الف شع نوتت لاشك فا فاهضالا انتم لف بضل ا علل زوس وتمر لإ
 لكن عراسالف نيدسلو مست لاريلعداننارو نررشع اد اورفملا ىلا ءذاضالا نون انلا ونحملاج .ازرتمالا مديل ءايثنا حلر| بيك ؛ دان لش عرم اوك الخ
 داكدش ا جاع فمنك ل ددعلا غروسيل لف ٍبرييضتلا ضي وصحو لصإل ا وكلن دالفالااماو حبب ا نوثباهيببشمو اهل اصا لعءانب اهتابما و نونلا فزع ند

 الذ كالا كيلاني اة كارجتو لقال ناو رب ضل لوصخيوفوريل اهّيذ انا ضوفنتق لالا حئزيو فللالاوتماملا ينس ةزيمو فلالاد اماني ىا هلع
 طسوتم زن لعراتنام لاقل اف يشل ا نالت ان ا عيت ت اناء ثلا

 اكشاانماد نيبدماو ل اعمل غب كت يطعلا ل يبق نين هرم طعم خآى اذ هفدلاو لوقو نين ئيشا تلو ازءانل ا لص اش لى دن ل
 دن المنون .شلثدا ل عر | نمر وفن شل سنع نوما ظفلل او اريد ورع ا ناكن ابان لذا سكجن ماا ناكاذا ى هش
 :| اً ابتم ا نينمرع نشا تلو طهطدل ا ازارتعآ ءاننلا مب ص ئتشسا تلك رز وقيف نير ابتطال ابل شن ايئارابتع او ريك تل ازابتعا نامجودرحلا شى ا هللس
 طا طفلا ىلا ىوؤل اظن نرل لو اظنفملا تعا نذل, رابعا من اوفن رو نمل يتعا لامرلا وفشل ى دنع لوقا زو حملا
 ربا حُناض ناكنراذولخ د تل الذل وو صقل ل وصكررمل !ىلاةجامرلذ نينشزإ اربي ف نيش ورم ولازبيم ىف صاول ادزفم ا نم كس

 2 اغا اندهاول_لع او ئاز د عود رع برمقفا ور وزفملا كلؤريصترابتعاب ىا تشل

 _ تاشا لكي هرنن د قدا لوالاريممى لدالا ل اثكالمملا ل لانا ل لوقت ى الوقت ل وغم وش
 م ا,لوعشمو ويس ا فؤرل ىف ان لو لفالا رولا عاؤيانعيلا ب قلتي | ورماونا ركن كى ا حس - الش ن المدد لعر لم اهنمدعاو لكريم ىا نرع

 - بييكرتلا لع اد انطتسا انوي ظفر انطتس ا هريدّتأو ب ناحت اهثك دم ل دع اف حس
 .. ا اهسركر نكي غتسم ردن | اوردص ول ارعب اجرك ناذ تل داس اجرك نيعزيمتلا لذ قفل اهسدعبر يظل اكن نا دل ن ينشالاو رص اولا كلذ نما كل
 رام الشم نالعرد لجر لش ينم لاو دعاول ايت ىا أكبر نيبو ا ةداثال ىا حمل

 مؤصب لقالادرولادزغم ا لختوا ناافو زبر لودفم الكود هدرغمما ىلا حتر مشو و لعافلا ىلا ف اضم عج ا تدبر دصسومو فضال ابر زرت هعبيل ء

 | .ابز وعفمركوا لوقت عاف نعل اموسد دقوا لوفتتب قلعتض كر اهل | لاو ”يلعض طع “تين ن او لوققلاا لو قم مج ا هزرد ور ف هذحم ءامتبم“ ل غلا

 بيلرلا لع

 2 ل -  بببيبجح

 ود اا ا ا ا ا مم م م ببي يب: ف سا سبب حس

 ل ل شب يي اي ياا اا ااا اسوس لا واس اا ا اب اا تا رند يااا تاتو رتل
 دلل د ل ل م ل

25 225 255 2 2 2 
000 
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 ا دل يروا ا وا ووجود و
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 با 2 :
 - مغ 1

 عع فالف زف 44 ن4 44 44:4 شقق ف دق ف فدل ا هدح 222222222222

 ب 1 : هلي 8 ىل ب 6 ل ظ
0 ْ 

 لوالد ىناثلاو لوالالاكرابتعابوريغال كسساعلاو ىْساعلا لازم انلاو'
 ا"رلزملا : هع :

 اه
 و نه ةةدكمم اس اس < 300 2 مه حض يب

 سعذ اخلاو5 ىننعتىداتلا نع ىداولاو رش اعلاو سئياعلا ىلا ناثلا
 ا؟ركرملا 0 0 ام)كثنولا ل

 . ب 0 ند جمس يم حدر ها 5 م

 ةنلاثل ةذلاق لقول نمو نسع ىساتلاو شع عساتلا ىلا يشع ةيئاثلاو
 4-0 ةيقولاب يتلا + ميز لعداناوو تول

 و هع 1ث ا 0 20 و وس . س 73
 اهّدحا ىادثلت ثلا انلا فد 2ثلت نم ةثلث امههرلصم ىا نيا

  76١ةدرع ىواسئورع كا ةثاضالاب ! نال اهصم نفت تل اناىتدرميشعل ١١
 [| ىم*» 5

5 
 ىداح تلدتنش ناد ةضاخ ىلاثلا لع مشع حا ىشع قداح لوقت 0 رس ا سلا اس بل يي

 هل 7 ها نورا كلل معاد هع ثا هه تزال دحا

 ثيولا توما ورل نملا لؤالا برعتذراشعتعستت عساتالا مشع نح
 5 مدرع ا

 قحبلعف ربل سيلا ئاصؤرش كرما عبو قرشا ون اورشادلادحب مذ لدالاد لالا وم تن ان او اننا ليقام نار ضلال عويمر يف لي ريل وقتال ىا هل

 - ىدنبب اد ءاشعبب لع اهلا محلا ذم قيشتمل قتيلا |

 - ةاغالك لؤريقوا كلانا ناثناب تصور عتملا نشعاو ارارتغ اب ىاددهتلا ىل بتول امرايتغايدرعتملا ضرما ىف لوقو ىا هل

 - ياغال تاوملا نمار يلو ازاء وانعم نط اهتسا ىلا ريمفكو معد نحل تنؤملا ىف شامل اةركملا يفر شناعلا ىلا (ذدو عني عكس
 نينار اركب لدملا لش كىافلآت اهلل ا نم ةرشحلا لد اذا ىف ل اهرابتض لوقو قا باذن ا درع مدل الاون اعنا لك لوا المت طع هش

 - ةاغااللاحلا نايب ات اوريصتار ارتعا ى نارايتعالاوروتملا نددحاولا ىف يرث! لعزل ىا هل ةئافا٠ يدنا

 لااله ةدزع لق اسد دع ّلاالداًوعاصنن مجرب نم ضقت او رع ىلإ سيعتلل عوام دف اش ازوكملو تظفل تف اا يدري نم صقل ا درع ىلا ءذ اضالاب هك

 شلال نر يصقوموءاشلا قفل تلت نب ازاط مورس دلل نسال تربيع ا مق ضلع ن سارعو وو عنك مسخن هلش تاه اطر قود ردع

 ظ قع اءاغاسلاحلان اببرابتعا وسو لاتلاراتعالا اهل > ااا كذينارركد

 -ىدنبتاناًرعاصق تنو ا قارا ثلاث لاقتيف ثوفددغىلا فاضي نازوكمد نبتجرري ةرخاتملا مثشادعا ىا ملح

 6 ِّح ا لك هاج

 ١24 25ج 25 27 2 2اج رج 345 35 جت م 2و ماطور وروت مطقرواجرا اقرت راقرتشرتا راق رف راو
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 -كدشب اان طر تصشوا لادتلحجب اذ ًضوصح ل كب ل لارا رتعال ضخ ا فو زحل عفلررصمو ا خل يمللءانلاو ىلانلار امتعالا نمل اع حلل 5
 ْ ريقسلا الذ لاك ورهال ب اب تيلاريكدتلار/ 5 قدام هلع. ها لدانبل ىضقطملا بيكرنلاراهبل لنا قد انبملابجوملا بيكا دافتنال هلل 1

 1 ان ينث | لوألا ةريصسو والا تينا ى ا ثوم لال هع اف انتلاضال رمل ار ماقاماو تنين وكرات ماي ريق ورشا 1

 ' دابا رشع يتلا يصضو عرشلا وش اعما ثنؤملا ف حل اانهمتنكه د نعل شع: تل |ريعماا ةعستلا شاع ىالمم ا ف حس :

 5  ياغااسهدذإبمدزايؤ حت اجري جل تش شرما ندعاو ىا تون ١٠١ لاما نايبل حس امم و طحن لكداذن ام ”ذ اضاف ىرل 7

 : غيط ف اضملا نزخألا جما ف زجب هس ٠١ كرخا رايب قعم اب لوقت ثنا كا حص ١٠ احلا نايبدايتماوبد لا رتغالا حدس 1
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 0 ا يو يييسمساك

 تيل مالم الع لج د
 "نول تل "ىلا مالع قا 0

 نأ شق مح ضوا ةروصتم لالا حلا
 ةناناباب قل ا 2 د د ندا هيام ظ

 2010 .لظذللاودقانو قرف اومكلا كَ 7
 م ل

 ريودمجلارهاظ دكت زارا ةقلرضقاط ىف ساو ءانلاف يلا لعفلا
 | تشمل .

 راضتخ الل اور نايبلا اخ مؤملا مدقايناو حبلا زف ىو زير ةايفا امك تمل ايفان اكئدو ممم او ٌةروصقملا|قلالإو داب 000
 ىدرتتو ثنوللا نالد بقلا نم ايدلا فا كخا ءمدق اهنا قل نا نكت ىادعاب لكي ىلنفملا ايتو ىريرتاب ءارعاال مرتك ل ني لك لتنا ميدان | 6:

 : اا ,م مال تى لم الئ كلذ مهن قزمحلا لمحل قدوتولاو هس : نا تءالعرزقرعرإل لل اع ةرابكش ال قدعز/رم اوْثْن َ |اةرم ]لع ريشي امن ةدايك نال

 سس لاو انوراووت ةررقم او ءالعو ٠ .ىلطو هلمو ”ورؤمو بق انو ةزمأ او ظوفلمل ان عررموا لقط مالنا كلك ناكراوس ثان تما لعل د هل

 - اغا يخسقتلا ىل غتر ليل ة ردت لذ لش لاما نتاذ يعامل تنازل نميري ناو
 نم نا نو زها ناري لاتمام قفل تن ةمال فدو ءاوس ندي سي ا ىاناوج فص اورتتْس طرود درجت اورايب | هلع

 انام لجلال بتر قرا ناله نمره وامل او قست طش اندامنم ايل اذاب نال للا
 ل عياغاانو مل قلم ترين نزلب العواد قنو | ”قييطرظفل ىف ثيثن اذا تالع وتو ظفللا ىلإ ب وسنم شالا هلل
 اغا ادعيل اقفل تينا ماع ريقريهوراوسر ارب انب سيلا يا قيقحلا تنزل فل نب سلس ىا ه١
 قل ثول لامتس ا اذا ىاراخلاب صحت غرس الن ف تن اد كلذرحب لاف ث يح قايسلا فيز في رهضم يلغفلو !ايقييقح ناك اذا ثيل الار اعتلال
 تاغ ادب واط وجرك رنيم رم طموتشلل | ىلاوممفشو 1

 - دنس ةبجأو يف ءانا نان تمحلط متلو ضملا نت ز دحاو ىلا تينا الث ىلا لحفل اوان ىف ىا بكس

 نبت ابارابتطا نابجول |ز وف قحم ار اتعاب تنوير ظةللاراساب ثم نالو ارز" د رش ان" ناي ى ارمدعو دانا تلم كر 5 نسل ا تنال وقلت ع

 رو اظن لاق ان او سسمتلا سردلطو سمسا علطول مف نامحولا يظر بخيل اهن ضار خال زها ىفاك ماك نال ملت رقيق نم ابان لشق
 اغا اسماك وتضالا ل بك يجد ةيفراتلا ناف تعلط,س متل وفور ضم عار احا فيت يؤ
 ا ا داير َصَتالو اغفلا]ثناَنلا تالعريفر صول لاى ثنؤملا نفل انبي سبلت ى ا

 اال اتسم ىاذم ارذاب ناك نرى ترنيم وزك رايكم تاك خدع
 ردي اغرب نولط دمتلاو ترزح قمم اوةقإرلا ثرضحويلار ثلا رد ىف بجاد ء اتلاف ىزرلا ف دز ارتبم حس
 !ةقانب تدسداةةانانانكمابا تاثر لامك
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 ليغ َنيلواحلا د يعضو ققحل ابر ماظمكح اًكلطم ميل تاركلا
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 . هرعا قحلار(ىامملا نحف تَلَعف مانالاوءاشلا د اولعفو تَلحْنملاََت
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4 ' 0 : #8 
 0 نيريزلاو نيس اب ورز ناسك :
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 ٍِ 21 لل 0 ب :., هع رولا و 3 هل
 دل ايلاف الادا واو تيلد قالت وهو واد نعكفلا تءاكناروضتلاد ب 9 4 يب 3 ُك ىهأ| ٠

 ور جيلا ع و و ظ
 دانالاو واذ تلد ثيباتلل تناك ناو ثيبن لص تزمه تكن

 ك0 عل 0 رينج الا ب ةودرملا ةزمباكا
 يكرر 35 م5 5 24ج 2 تاج رت 34 تك م4 25 م موو مط ممعويفقوراوك ري كوكمظقوفومموظتطوف رف رتاط مان نو

 اغا ل اجاذ لامن اك قيقح اذ موا تانضؤم او قوشلالايقيفح نوم عاد ناكماوس ىاذلأت

 . ايان تناعالا تلاقو عرس نات تانمؤم ا لكءاماذا دقتدشلا لال اهرلا تداحو لاعرلاداووت غين (جو لعفلا ركز ز اج مل

 لاول النسك رعقو تنوي مال اتسم ركل غن ناهف ماا ييقاعا ئب ارمامن مهل تس خشم نال ىا هل
 هد -اطسنوتما ايام تلتف نودي ل[ لاقلن اربجيرل اؤاولقذ نمر رلاوكس ماراح لادا رم يخل لفاملاب اديان او
 اهتموا ارن ل عفلابت نانا مايالاوكل قارن ريل وا نري وريف ادا ضلاكيل قا تنزل كريما اًءددملمشلانالاذاىامك_ ١

 مطساوتم بن لحقو تلف مايالاو نويدلاو ءاننلا لوقت نوم حك” ررض لاسم زك [رظنب عجل نزف قاحلاد نعيم |

 هدو قنسل عزم (لعؤشملا مدكور انها (ًورورفملا اهباؤسان نراهن عرومب او ئشملا اجو نيعرلا حلب جبار رتيذشتل اود ال ارارتغإ مان ارقز عشدش ا

 ! دش ناوي[ شل صاضنخا مرخلو ع ذلك كبل ايف وما ظن ةف السن وؤفمل اب يرقلو عزوج درع ىلع

 حيال متالانلورخ قي لق وك رس اذتسملا ماقال رض اؤمن عزا نتا ارضك ةروصقم تلا ورا ىزل اوب دروع امتنان ىا هد

 - تاغااءروضقملا لاقف د ودم اورونعقملا رع نو ينشف ريف رج دزه ارم يظغل نصر قنل او علال كرت ةكلودورنل او صرقتملاو
 - ةئاؤناانئفطصيم حمو قرربوملا لررتلاو ازا جرت زطصالا لالشل ا |[ فخا يلف هذ ىو لرش هك

 داي افلا فرعا هل لكازاهنبويط ايككو) ةقيقتجء زلال معا ايف ل صارم را[ تلقا او مح

 دياغاا سلا ثض نا عمزلغ قرؤص عررقو تم اركت شب ملامتاد ناوز ع“ ناوارج لوقت ثس

 كدب هييساايندكم عل ثنا زم ابجي لاو ابنك الن وابن ق اىاارابتعاب تلا ناكس ىف ات وككت ولا نارجولا يبظف ىا هل

21 01 1 > 

 0122000-222 ا اا اا اا ا ا ا راس ساب لحي يي لا ل ا لا 20 22 يي يي يا 1ث

 ر ١

 اا ا 1 1 1 1 1 1 1 2 7 م جو وة جم ب جو جوخووخج و جب جيقجو جب جي جيجي ويقوي

 ْ تقرت رت اق رق ا ا او او 06 ا ا و ل
 1 اللا كلذ ونا لك رين ىإ نك ةرابعمو: ل ًزعاعريظلا حر انايناو قللأ ع او لكقارماعريهظلاو زم نلمس ع :

 ' د انك طم نا لكل ري عا لاق ةنيرضل ةرصولا ل داظفنللا ل« ئاببى حت :
 7 دا لال دوصقملا تلد نانلاحنادىأ لانو اذا كلل انمي و لضز لوبن اكن إب يطول انصعك قنتحو او نعد نم كى ل :
 ا ءاطقراقو' ل دازغلةرئاذوأد لصنع لعمرو ةرئاز ريب ىىل 3

 ٍ _ ..ةافااماتناو تلال لاس يسمن اماومن تول - 7٠ص نت يلقنم تناك ثنو يلصا نيك ناو ىا ندم أ
. 

 0 017727 ير ل تح ورعمحجو 3 85 3 ندب "7 7 0 2 7 37 ح

 2 00 ايا ا اا ا رم ااا ذآ آ ة آ آ
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 كو بيجوجووبم 7 ربا ارك ناي ادي 7 اي اي »ج6 حو جي جب جب 659 1 را ا و ري جو جب اجي وب جب هيام ريب عب عي هوب ا ب ب او رب رعب ري جي عب ري جرب ردي جي ردو رو ورب سب ينوب 02

 اًضالب هنول ثنو 0 ا
 سس «

 :نايلاو نايصح ى ثياتلاءات تدازبحتو ف

 00 ىلا نك هى از و ” دوا

 رم وف امريخَتب 5 درقم فووحب قدوصْعَم داحا لعل دان عومجلا
 ” تتدَضق ا

 7 ف نسلم وج هو عمك وجو الا لع عجب سيل بكرو
 ١ ناو عا“ مرجان ]

 5 م0 4 0 4 ل 2 1 هى 1 |

 ف دوسكم ايوا اليات 1 رغم وا وةرخا قل امزكرلاذ كنود لَن

 م برقع . 3 مسوي ا 0 يف 0 ”< ]| م

 : انمعألا كرز ننىا سلا كلز ئا امرايلا قثول اننا ا : ءايورحا ناكتاف هتمدنكا دعم تلاع نيل هج وقف نونو هلق

 ونام اسامه يقل نون نا صيد امج اهتم نيونلا ترماو ىلا نيوتتل ا بجيدم ئزلا عراطقن الل ىلانم ا لاصئالل تيضمقملا ءاضالا لادا فاضالا تقوىا هل :

 ىدشسااب نايفانسف جبازتمالاو لاصتالا بجو هذ اضالادابحاطقناو لكل | مام بج
 "| ناكئرتفي مانام از امد ت فزع ملاو هملكل نايلارعتا دشن ايزي يطوقتسسدع عم نيل اد نيسيصتوخ مهند نع ديلا و رتيصخ ف ثينانن ا دات فزهو ىا هل
 طرسوتما رب نمطسو عقلا ثمن نارعان ل لوفم اطسو ىف عقلا كتوم اكرم انيس قدما

 ] زياغاامةودنشلاو سايقلا نالف لع يقيس نعد عاولا يف تين نا هل
 اغا! فرعاف امي لايحتساللاو اهييير جلا كدر اتعاب تدديرادام ل ئاهتل لري قو لك نجلا مسا نئيززحا ةروصقم, ارك عر رت ىلد هك

 .ديغاءاني ل داعارصقيارتاوفمفدرجبارذ تدل ثنج عروم تسيل هناذ لي فك ى اد مق دطيسد رق دل مسار نع ززتحاةوفم نور قلو هش
 حرا بالف لاك ةدايزب اطر يتلا مميخملا لقد ولا تخيبص ىف الر يذنتيسبلتملا هوزفس_ذوركبريذ تير صق اذا لكل داءىا هوفر وقل هفصارضتب زرق هس
 اف انس [ى دس لمى اردمرزتوا تانك بكن اصقن و إرجج حت” انا لعصر ل ل امروغ اكو

 قالطازاوسدمو ليلقلا لعرقررط زول رتل يس يطرق نرالا برغم »فركب دوصقموام لع ايتو مدل مب ب كرال ور ناكل نادال ارىلا نم لي ىا هك
 ءهنفد لور ؤصتن مل ة ذك“ نكد لقلة نومافتمال شك اكمل نب ناكر ذ ال بكار نيل إلا نالورمت ل اطدا تخدع ةلنازكو لييقلا لعمل
 انذاك يئس يلا عئالاو ن يعض و بكر تقبل دورت ع رتل ن رج لاف نالغ يف نال علال اقاماداحججن كر فب يئروغ ظل لشوريخستت نك

 هرطصوتم اءدشأو قلن زد لعوملاو لق ندزر لسرملا كفل نال يخت ذا هيك لفن وكن روكا جا تيل عت: م طوى هد سوت
 ْ هر ايلي راجبر ركل ل نل | نم كلذوورسكف |اناكتاد عمو وم” لدالا ناكناف ندكالوا عجبا ل لاس ةريحاو ءانب نوكت ا ها «.نالإ سو عر اه

  ةباؤ ب ويقل وو اولا لعل وتفلا فحل داعي تين اهناو.وتفم نونو جارها ةرخأ قا اناواواو لق ل ثئطعملا

 يقف هت مق تو تل م م تا 0 ا تق ا ا تا تك تا تاو و ا او او تا رتل ا اق تو تا او تو مي تكلا

 تا 1 ل ا ل 01 217 521097 977 5 2 ا ور جوت ارو اور جور وك رو جو اجرك روك اجور جوك جور جوك جك زجر رو اجو اجو اجو وو ور يجو اجي وو يفوو وو ب جوجو يوووك ووينجيفج وجو جو جيجي جيظووتجوب جيجي جووجل جوج

 ريق ماقتل مرق ل تو تا اق اا اا ا ا ا ا ا اق او و او تا را ا را 0026

 ؟| مول ملقا ىلادايلا دلت لقن نوضافءلصص|ناف ن وضاق ءاموخرايلا تيذززم ضادوت سك ملبقراي جانن جيا لكلا للا نكن انافئا هللسأل سي ل يل ا ب
 0 صاف 3 "اح 9 0 5 و ا 7

 : اجلا بنضنلا ف ىلا نول ىا هص . ...طسوتماابرجلاو ب صضنلا ىف ب كو ناكالا ماقتل ءايلا تزهو ف نط بلت الح [3
 آل كمجاو ءايتبضومو علارادملا جاوا اجي روم .ارلرملاى ا تس . .ىرشبب اطبءاتلاهرعاو نابو ندب ام رع ٠١ه ديل او ترصخ رز يب ردد هعأل
 ط همز < قادانعأل نا اأن َ 0 3 / ْ _.:- 5
 ا ال اد فلل لعريقنسيف نب شل او عكرحلا نش وخ نا و ىىل .-!ابواولا قولو اولا كل ١ حل -١٠١نايبلل فلم 1

 2 يتوق وؤ وو تو ا ع و و ا ا 6 : يا هيي ياي راك ياك ا تا ضو اويكو رو و او تا باو ا ا تاو و الا : دقو ا تا او يو مو و بو رت او تا راو او تو تي : 3

 0 ا اا ااا ا ااا ااا ا ا اا برر رب 0 ل ا ااا



 )000060606000 ا اتسم ا ىأ

 دلال تذنحاروضعُم دري ناكْنو َندُضاف لم َتكَنَح اسك
 ] ب نمرج ىلإ ع ب جدو دول عر م با
 ماعركلبف امس تاكثا ةظرتشد نوُفطصم لْئِماَعِوتفُم اباد

 . هام 2 00 2 2
 رمحا لثم ءالعذ لذا تولكيال نا: لقفيوكن دف دافص ناك ناو لقعي

 ماةنوملا عم ةنذايوتسُمالو ئركس َناركسوحت اعف تالحنالوءا
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 مد راك رج رج دو فو لو وطول

 تا م
١ 

 ئ

 ”يتصولا كيز نأحا : 1

 ْ 7 86 ب 2 9 2 . لك لل م 0 هوو ينس
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 تاكا هطرشد ءاند فلا رجا نا رن وملا نيضراو نيييدع لش
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 هدقازاوتيل قد ةشكاق ةلقن ارب لرتشتبف ل جر ىف لافرل سلا قدا لمرال لثراك هنا اان الن كير اذان رحل قنا لع ادى ل
 عاف اقاروتو يد دف شل محن ]وقل تنل خ أ كلددو عبرت ال
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 ري اع ار ىكم الكل حفلا ازمات انال لب نرسل
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 اان لصتمرؤو نوفل ًالصتم وكر ارتعا ماطر خر يقلل عرش حلل
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 تا ا ل اا 5 رجس | نابَجوف ءتمالسب تاك ناو لعفلل للان اعلم ناكت اخ ليلك فيل هجر. هخ # رز م ينبح ري . نخ ويب .٠ و2
 اللا نم هَتَكبَود ثدحلا مج ريماةنل لئن نم قتشاا,لعافلا
 كالت ايسكو همم يع راضلا خص لع هرنعنمو لعاذ ىلع لا

 |/لعاز نر دعب

 يي ص هع
 هع ١ طع و ٠ هع 5 و ع 5

 لابقتسالاوا لاخلا نغم طرشب هلدذ لمع لميو يختم و لِخننو

 امو زيبا دا منح اصقع ا عآلاو
 0 1 10-ببب

 - اغا ل علا وول يحتل لضاا رمنمم حلا ينحمم مايل اركشتو ديلا دمج رف زمرد لحفل ا ما داس ىإ لحفل ننئا هل

 نلن ىرقل حفلا ةيرفلا شبح نش ميعضر ملا شحن ماىدق رم صمل اذ نازوكي انادي ررصملل ال :باينطاررسملا لمتد لاصار لحفلا/ل كن ارجرلاو هلم

 ىدنبا لم قررصملا ىف ئعشلا نيخي الذ نزكا ثبكن اضبعض ءلاصالا ثبح

 . و ل افامك سال اف قمل نع ز ردح مذ نموت ,لوقفب حفلا ماجي نيل ل ضف نرمقتشا مسا لعافلا مس ىا هلل
 نلاءزلاءامسادنغ نير مان لملوقل و ليشمل ماو كل الاو ناك اد نائل ءاهس او ييهشملا فصل او لوففملا مساك حفلا نمت اتنتشملا نموريخل لاش

 طموتاا ثوررلا قال توبا خب اهنوك/ل ربطت كناو يمبشملا ءؤصل ا بع نرش وره نحب لوقبد اهب مريت عذلا نوكل ودطملا ساو كآلاو ناكل اد

 هرخ6ل باسو وأ يومن اطر ام قيس لري نس اوشا قلك بر حس اذبلو لعاذ ندزو لضللعفلا نمر خامسا ذييصد ىا هش
 نمي # صحا بمشي رش اوين ش ال اركذت دن ساكو لطي لذا نسم وين يعملو | اء وس هرخأل تام ناكداوسر ازبخارَصت دا مركوغ اضل

 ١ _طسوته|طببّش اوبن احكملا بشمعاو تلا مذ ٌعضلاو

 وتد تاب لسنا قمن انزال كاكا مؤل جيهان انذ عزرا حلا قزح منال فل عيسزذو عر ملا فيض لعام اهتدصا نال نيل شب لس هل

 ىدنبب |' لب اهتهوغ نيبال بقا لرجل اهفلل ايا

 ااقا» وسد اروقم ايررعتموا زال لعادل ىنملا لحفلاومو نمو َنَتْساىزلا لعشنا ىا هك
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 | يكس اماسد هيوبتينك ايري ب راض ءادقب ازرجي لل صال نعيد طخ او لغنلا ىف ريع لع اههتريف لحفلاا بج ةرقطرتشت |امناو يقتنلاوا مابؤتسسمالا
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 راطن جاو قطامما قع وك بع ةئاضالا ناخب لاسكلا لاق اهكتيظفل اهنركن عز نارتحا يونعم هاي الاكتر ركؤ ا نا

 نق رثاك ل اذّنالاب ينظم لغاد ان ثلا ىلع سنقل ال ورتغل ل شرا عل اذ ةظوزق ناوزب تدب ل شياعف قطاماءاو لابقتتسمزاوا لالا لمص نال وقيل ناز لس

 -ةياغل اذ ىلطلا نضرز قون انانسسرو سمارجب حمي ز زاك كس «ن الو نم ا

 هاظعالاقفداطعأالاساللاس اكتم اورو طخبب لاقادل نال فن نسم لاو امرت ها طمعا ىا لما قل ممسا يلع لد ردقتم لعمري 9
 للا غشنا ةفدص كل رس -قيقحلاب لصف ءن الربع لآقتتتسازاو لازلآو قاما ىلا حربا ىرتسسا لاذ محا ىلك م اللا تلد ن ىلا هش باغ اطلاع
 زي اع ب نساو | ارقد ن آلا اير هربا ترايضلاب ترم لوقلر لع ماللا ل اهنا متم اكن لع افلا مسا ضبيص

 بالا |ماقميفدفلابملاماي يلا يب شل لازن لمان اذ ةروها طم اارشو لم زلال يل عاف مسك ل دل اهل عروضوملا لضافلا مسا ىا هلل
 -ظرسرتم از كانكلا ل قرا تن املا علو ا ةلّشاو سم اوا اًدْؤوان لا ًورمتدولا بورما اديزوارقو نآلاؤ مت هولا ناطدنز :لوعت يظفللا

 مضت لون روق انكنزونلا مات رز الكنؤملا فاذحب ف يفت ازاهخ لغم لا ب ضم ل صلا تلاظدقو تلوض# مالم نال كلود قلل | ىهقملاو رعت رت كس
 اغار ل وصولا نماوض ا ئزلاك

 نير عقاوو [لحفلار ل خف ىلا ىاس نوخقم ا مسا وجي نحل اانيو لئاقن ل هغل ىدذلاو“ نال رمضم او ومني قحلا ىف لوعفملا سا نا يونا سادس
 - ضن ازال وضح لا تحبي لاو يصح ويف ,لعاو عسلي لوتس اكو در ادراج نال ينس افاد 'رييهفلاراصقإ | فمن م «نا لع دوقواىاب طلاب كله
 ] ريع علو سل وقنو لبافلا مسا فلرحت نع قروكدم ا تاقتتشملا نمو ,درخل لءاشو لوحقشمسا ىكسال اف لصف م قتشل ]يفز ذارحال حنس نتا اء لوقن هس
 ريباغا اسر ليفت يملا عرز ننملا نعال رع جل ذل ا زعر اضم وف اولو لك قنا مسا ني وشعب قزللو لوففملا ةزثكو بئيفلا ضنا حلل طس وتم و ريد نع نرخ

 ان شيرت وسلا ةرعتمر نوتات مزز اور فاد نحب زن "رضاع نانا خلا ف بيتل » ءافلا هع
 ظ . دال للافلاما ماو داوم ءاابطإ سالو لها لمولا عافانا الشلال
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 . 1 ا ممل
 ْ فر لط لاقل رشالاو ليلا ف داو شكك رخالا لقا

 9 3 0 يا :
 2 نه وه خي «دع.ب .أذ

 ا ., ناو نلمزال لف نموت أ أو نيش فضلا مرد هد :
 7 0 نا يا نمل, سل ل جيا ل 3
 م ب 20-5 3

 ْ 0 0 تلتف فعل لاضاق يصو توبا حم ا
 و .ءنشم اف 3

 3 « اه
 2 تفانكي اهزاسم ميد لطم ئاوف لمع ل معتد نرش بُحصو
 : ا 00 3
 غ هيب 3

 ١ لل ةّندد امنع ةرجتدا هاللي واإِضُماياوُمعَم ويحمو 078 داماللاب :
 : نرخ نماصا.؟ ,نؤرقم |؛ شما فضلا اى ب ماللا نع 3

 : لمش رز /ارشلا ىلا رايت زل او لجفما رتب شم لراشنف لئافنا مكاري حدانحاا[لسبجاينتعا عيال تمم شل ل وعظم ىئبملا لحفل بورزمذ لكل يش جاو تلس
 - ىدنبب انزله اطر شلا كلت

 جام ال تب اتل لوعفملل ملا لفل اومو لف َلعرَعَ كلذو سما ميدي زوو اما جاك الفم |لا نحو ضالا ب وتد ل اذكد هلل
 تليزاذاحردوؤرمىلا فاضي نإ لوعتما مافيش لثمورا شلا كلت ل متش لوز ر بشل ىلإ نرارتح لاذ لحفنلا رسب شم ىف ءكراشبف لاف مك اريلا خرميا ىلا |

 لت سلا رقمثريز رغم لف !لوعفملا سا تدنسا كرت دف اضالا,ريعلا بوسي لوقنو ريلا نو رضمد امال بعلا عرب ركب وردي زلوقنميل 2

 مننا نب اد يا |انرلا تضفخ شن اوريعلا بو ضسويز تلقفي لوتطملاب رشّتلا لع ؛ترعل تش ن
 س كدننب ٠س ربما فصلا ال لك افلا محا ءداف ثدرم لا نجسمزال لحذ م قت |اههيساذد م اقر رعز اريحا عضداهال حساب دفدص لع عل ازد دل

 - كرش |! تيس ارق لما فلا رك ةفيصو نع ا اهصخيص نإ ثييتن ا لءافنامعا خس ناردا ل: حسب ىا هل

 لل .طورهال نجلا ترن تييزازلوق نيرملا نال املولد يف نالار انتا مددل نادل اطر تش ريف نا ًقدطم ١ املمذ لععديبشملا فصلا لمن, ىا وش

 طر وتم الب ىلعافلا م ىف (نرلفامل امو ا ةزمبلا وا اهبجت اص لص مد يع ا طرشما

 لا وال تلا مالب فومااد فاضماءاايلو عمت نير نريررعسا قد مالا جل دا فيرنا مال يشم فصلا ن وكنا يدجشملا قنصل ل اسريشلو ىاوحل

 لاسم شكيب اه ماسقالا تراضرو رجا سوصنموا عرف ا |اهلومجم ع سلاريداهتلا ندصناو لو رلم ىل نيا بيرم نم لص اه مادققا تس هنمف اهنعورج

 تراي وصنملا نئضراوملا ف صنلاو دبلعاؤلا لب سسلا تاعوفرملا يف عنرلا تشسدورج او دس ب وصنملاو دنس اهذم عررفل اذ بشل ل تنس برط نمد لص اع

 - طورسوتم )ب ف ضال لش تسسلاتارورج ا يفرج اوزيل لعاب تاكل ايفو لوحطل يوغا لاعبا
 تحنلا باب ىف كلذ دقن قد تافصلا بارعا ماهح نس/ذ الطف اباوخب ارغب | ببسي رههسشكل ب اههسف ىل اهيل | بسك فصل مسلما هك

 -ةدايوياان امين ىلإ داببإ ىلال ارم مالكا و
 دش | ابي وصتم ا هللا وا ةزملاداربحاص ل عال او مالا اذ تاكاذالا نينا لاده هارعشا ىا هع
 اا عما ولا نزف عرب يسل ارريؤ مل عينا |. حرس الل مضفتلا رس فاز نؤلداذبد ير ئس اهنا تبشو لعافلا ماب نرعأ#

 ال ريريطلتل ا ىل نيالا برضي كلل ام ”ذاضالاو ماللا لكما هل

 يكتف م تق تق و قو تا ا ا ا ا ا ا اا ا اا او و لاا

 ةرتك تا تل

 ااا م يب .:.يض بيحس يتلل-ه6 86ش ته 66-5 ا[ اة 39125559-25255 2522 تترد اي ل يلا م ا لا ا ١ بو ٠ ب0 ب -- ا 1-5 ها 7 ١ ب. 0 > بوت

 تك رت رت رت رت كرك

 20 01 1 1 135 1 1 2 1 ا ا ل 1 ا و ا و يو جب جي جو جوت جيوب جيخو يجو جيئجبْج جيف جو جيفجوبج وجوب جينجومو ب بينو ووو

 ام ع 5" 3 ا كا ا 1م ل تا ل تورت رت رل وول 0 تت
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 ىلع ةفرلاف يشع ةيئامتراصفر وب فن هعونردا رم نحاولكذ:

 ! . ر :حع 0000 5 كتبلع ه 5 1 2 . :

 ْ: كاوةرعلاقزيملا لو" رجلا ف وحفل ايمييسملا لع بضتلاو نلعاقلا'
 د 1 د 0 رت ىو طهيأر املا (؟لغافلا سال وعقلك ستين لوريم شل ىلا... .1؟لوهنلا بصن لل. ىيلاز لورا نادك
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 نحو حولا نسح كل نكو ةكلث هيجو نسح اكامنتددِفاَصالا
 .٠ ه© .٠

 هل اتسع تن ارثلا رن فصلا ل اضاك بر مم لع ى ب ىلا

 ام ناوتتما دام نانا هج نيكلا يدا نسل بجو نسا رج

 2 ب
 فى نلّيخاو رجو نسحاهنهجو

 ًازوتؤيروضنملا اهلومت”ن وكلا لذ تصريف د خببشمل | ءؤصصل | لصف نال ب لوعفبم فلو ب لو خطملابر يشم «دئاف بضنل اب حولا نحل اوت ؤر عملا لومتملا فى اهل
 نادل براضنا نع ارجضرعولا حاوب لج[ بسمع تراضل الرجا ناكل عاف مسا لوحفمب ني وصنض وويل ع لا مكب ةفدصملا هرب اوربت مل نكي
 يلع افلا ل ةفرلا_تحيغرل ناو تفيطنختلا منع حمدعولا نححإ,ننيبشتل ءذ اضالايرجيو بصنلا ل صا لصرلا بزانضل اذ اربنمدحاو لكل كن ار اضم صولا

 | "نيف وم لوعماو فصلا ن زكى ليلا براضلاب ربشتلل بنيد هذ اضالا دب تذزعان لكل مافن نمي نعلا ف زب يضنتل ا لويمك دف اهشالا لرجل و
 | "لوتنمو عبدو اوراجلا و مالا وح اززدصملا لمت ب لوعف ورجل اورام اورج اورايلا ىف الل ب فرحه اردصملا لاما نمل وعما يبشملا لسوق ثمل
 : - قرمتتب اان لوقلا نشوسل اء بكب ادّنلا بكي ل
 ريفا ةفانظا عض الو رق انبذ ةذاضالا ةداث نحل توربو تكلا لاَلاو اجور رهو نك ارح | ناونتم ةرشكيشاعلا هوجالا هزب نم نانا ىا هل
 _ طرس وم | قرت ىلا مالا

 اهلا اون جئت تق لاو نسحاوبرقولا نال سفن ىلا شل ف اهضا اين ا اش عيا هذا مرق ل اق مجتو نحوي اه ةدخاو لشمس حض نتا ىا هل
 ] -طسوتن)اب صولا نسما نجلا نكي لا ىلا ةناضا

 ال01 لاقثتراص لس الاسلاك فنان لج تراس حمل

 اال ميمتلا لك صلال او ىا لوتظملاب ربشنمملا لير رت ىلع طع هلع
 . ومد اءتبم ف اضم لومملاو ماللا نعةدرجن فصلا ناك اءريظن ور رع

 امضوا ةئلشماد لكن وك إبلا انكورصولا نخر محو سكى | حل * ليصفتلل نبع ءلئباو نصنلاو خرز نمرعو | كش وذ نعبر خ شارو ق هس :

 امثل و يف اورج ب وصن اعرف ملل اوذ لوم اد ماللا نع ةورجت فصلا ناكاءريطلانب حلل
 رام لل هزم دف اًضالاد ماللا نور لوم او مارا نأ ةوركب فصلا نحل

 ارب شلل زيف اًيورجت و ابوصنمو رف ن اضم لومتم او ماللات اذ تفصل تعم
 ٠ رن هزيف رورو اوضش اًسوفرم مزللادذ اصلا لومعم او مالنا ت اذ ءؤصلا هم

 داع همن هزه اًرورجو ابوصنش اً فم ءذاضال او ماللا نورت ل ومتش او مالل ا ةؤرعم ةفرعلا حد
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 ظالم دوست لول 07-5 دا ا ! هه ناكارو نسحا ادم لج اوريض ف نما قاوبلاو ههجو نَسحأ
 سام 'ى..ةسو هك 6-5 و 1 5

 و مه دباهض | لذابب ت يفر مو عيثرضربمضالا مو نسح نارييض
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 ا بلا سي ل

 1 ١ ةع يا مما رع هيام ا 1 -5 0 22 ١

 ؛ ولعافلا مساو ممجو ىشنو كيوت فوصولاربهط | قف الو لملاك
 «ةقاضإلب نول ت زم ناهمالصا

 : ني ري ه9 9 ْ -- وو هع
 5 نواف وو © © _ ©" فني نك م َ نل نه 07 5 9 ج

 نانا ليطفملا مهاركذا تفشل لش نيللي لوعفلاو
 ظ !«رم | وباب اس -

2 
 فوصول لثد نم

 ا؛لحقلا هوست لك

 خفر بجو تالا سو ةرإزريكن سيلا انما نقمتلعاورمضررف ناك زبد صحا دفا ماسقا لذا هنمنيتتشس لاقسام شك لانا ناوى هس
 مافن يدجو نو امجو ننحلاو بقنا ورح حولا سسح او بجو خرم بجو نسكا و اًمجو نمو تولا ب صلو نص نشب حالا نحت ذ اضالإب صولا نس ميج
 هزت تولا ب ضن بجو نرسم يلا حامل لعرمازلاذرجولفتيندح مدع ايلا حارحلادولف حام نايمين نامت ف ناب سيئ ناني ذو هلحأ
 طرسوتم د رج حولا بصب يجو نسم او

030000 

 طمس جد ببر جو ساجر خريجو نستعولا خرب جولا نمت صولا عفربمولا نسحلا لماما ميلا جرا مدعل يفر يم اسوس عت ال انو هل
 ءاهتين ١ ةرككلا فيلو ءزملايف لوفضمل رمت لينا ةذاضال ب دمار ب اهم فيل ناداكا كش

 ... .٠ -اهبالامل عاف نوكرياببذ مرج ذ العاذ دوك ثم نم يرض وجقمل ب ريبشسلا ل خيسسنوا دفاضال ارجل لع يا نانو

 لوقت ريل مفصلا نا لابن مقلط فوصرلا بصح جو ىشنو مفصلا تف ءوروا امو صنم ل رهبا» ناكأذ اههفر لا وجر قا هل
 اغا ام اهجو نون ورب ءلاو جوونستن ورب زلاو اًمجو نانصوار هو انح ناديزلاو محو :لصو ارجو لصد

 ماسلا نذل مجم نمد ماذا يرجحسال نعت اراذائرو تريز بر هويات ةعاف ريل لوففمر لضؤا نينو يتم نك

 ظ ظ -اكدنبسا٠ل ةفاضالا لع ةرتوا ةيلوعفملا بصن اا اممذ رحيل ب
 رجالا ا رسما وصلا فروصلا هز زاججن ال نايمه ايفل وفظملاو لضاخلا مسا ىنذابعل ماسلا هرب, ندب بشم ا ءؤصل يل زاجا ىاروصلا نمويخ

 ب وضل اذلو اللا نكماقناو وتحتل رولا اكمل قاو مال ماقالوا ريد سو عفر ملا مالا ل وغتف لو هذا زاوف لانا مهب

 ..ةناغااروصلارخأا بالا باو يشمل مفصلا نحل د ل بومشدملا مسااذكو بورضملا نعل لت كوش الثلا تاك مالو مالطا ملفا

 نبي ونلا للاعمال لعختو نلوا ب مات نم قلل و نوصل ل اق او يفور دايز لع عفلاب ف وصورمال وا لعفلا نضوريفي ولم ةدايزب نصوامنىا هس

 : - ىدنبب اطر اد برطاو ايم

 | نلايسادع او لكس ن وبين ا ماب الذ ناز رامسا ىا هلع

 ظ | حرالطصال ا ىفربو شوي شليضفل لعل رس اسرع

71-0-7777 212 21 0 

 ١ رس ردو ماو رطل رو رك رخو شكو روحك و
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 ل نموا يزل ل حفلا وو راارفرضقل ثيل كوريا ذوو عا لقدم قت يذلا لاعفللا لى للحفل للؤ ىف, يلع ةذايدف ا وري لع ةدايؤلاندزما هل
 لال لي العلاف برضو وب قت اف قالا فر وصقم ا ن افرع اوي اون اليخ .اما نع السل ارش ] اهكلاؤا ةدازلا ل ةداندل ادري مذا

 -ةياغاايرخلا ىلع قولا اهبفد عتيل نمل قاب زل لع : تلد ناد ايذال اجوو بود ب رطل ةفارلا تست نانيعاناداع
 لف | نط يشتم فريف ناس ني زاذب تدراو تكلا الا ديف لذا نكي وولا نيج الث ضي ن|ليطفتلا مسا طرشو ىلا همس
 لا مانبم نذل ىرج او قععاو لوو سدا لشي حضي, رلعا رزق ريكو وزي اراها ناجل ناو تل يت ازا تف ناد
 : او زسوته ارب بوص | ناكل املاغطرسو لاثول نزان درب

 لفات /ررتشاو سلا مال ل يضفملا لف ||نمؤنبر اف ةروعاو يماورذص اورضاو ةدايذلاراهشع ريفيو ريىا لييضفتتلا ذل ناكل | لدف ىالعذا فص ملح

 اغا قرح قارنا صو ذا نا ياخ وين جب تلو كي .كرالاليففسل ناب ليظفما
 لاي يطفلاللصوترفلاو ونزل اون ب وبحلاو ناؤلا او رجس وخيم ودلا نمور ايطد رخو خور م ايد وبو وكم ا لال | يري ضف صن اذ ىا هك
 ]ونس وتخ) بوست او ذايب يكأو اا زجتس/رط اوبل وقتل سستم ناكاغ عت اوزتكا وشما لوم بيك الو نولي سيور

 تضفلالي ل احذ الار ثكو ملل وعذملا ىل هلع فلا تزرولو سايتنالا صح يمرو او لكن بول نا لوتفم نود لع فل ئي نليضفملا عا سايتو ىا دش
 طسوته] بلم لا نمل هزت لئافلا نال لوعفمل ل اهنمنسا ل“ الا ل ءذلابمل نال منال !لعملا نسداز الاى "تال

 انو لضفاارنزوكماللإب اؤرعنز اورتن روف ارك عمو !مرقلالضف اريزوكا نانضم نوي ن ارجو صو ةشلبدع | لع ليضفتلا مب لمسيرقو ىاول
 هاو لك الزل خلا نتن مآ | ضو ل نخنسا لوف دن ل ضف اي رتل نازوكال ناذانر يلع ضفملاو لضفملا راعي للا هزي ا عمر تسمم

 .طسوتم| اب يلع ل صقل نبيع لبث ايي

 راب شا وريخا هدص) زيوريخ لعق | رخيص ىا حسم

 راامدرجلا لال يل يضفلى ا نول |الراشلل رنا رز صروعاو قطو لع رار تح | ل

  اابرحو | شلت لعل رق نءل دب هلع را, ل يدق اب لو حطم ينبه ليضفنلا كسا هع

 0007 رت تا تقي رتب رت رت رق رافي رت ربا أو هسمووي 8 نو 3#

 ْ نفض ون اك تشهي مركبا 0

 ا ّمهاَلبد لم 4 لش ينم ثا كيعالو نولي سل نم نامل ظ
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 ١ اجار ُهَنمَّلْماَ لش شاد يبا لضم تصف ناو سيلا
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 ناينُعَم لف فيض! ذاقرماجي ناالا لضفا نيزال عنم لضفالإديز
 ,؟لييطفتسا ملط < 6 را 3

 ٠ ه هع ر 3 6 6 - و 20 ص هم كل

 ناك ةقيف ل تيضا|نمالعةدارزلا ب نصمت نآوكالاوقواّمُهدحا
 .يجدل نوح ىسح ا فشو عالق سانلا لّصفا نيز لثم مثنم نولي ع : وو هيض : 00 ص 03 تحلو ؤ

 و,هليود 5 ١ ها ايلا نم ضعل ادهرض ميال 2

 ر

 ١ ل 1 و هلي 3 . كشر هو م“
 ريد عضوتلاَفاضرو ةقلطم ةدايز صفت ن !ىلاذلاو ميلا /ءذاضاب منع

 ؟ ”ليضنتلامس 5 5 0 ا ل

 ٠:لّوهَنِمل ةقلاظبلاو دارذالا لوالا قف شوجو هتوخا نسحا ُثَسوُل 8 6: كح ٠ و و وو
 تيان ضرتلا جاوب لب اكاه ير ,

١ 

 لكن بكا ىاربكئلازؤي تنير قلا لساني رزرقبف دلع ضنا ني ملطم تنقال ات اقدالا حب ىف ءايشا :نلثدحا حملت ى) رس نتميز ضفملا سلس |
 ديفا انا لفات ع خس ؤ ضقت اور كر يبطضتلا مسا جرو زن الا ا فذ انيمي وطعملاو تم ماى ا مكارم مكي

 : ازال نيلذسل | ليدبس لع دت_رف نزول او احد زير اقل نملك نم ىلا اع ميل | تهل
 + .اولارشلاىلاةوقرةفاضار دقت: دءال نيضيقنلا عرج ا رماودتس زن وخأ صا نسوي قي ناوبكملريلا ف املا يغاد ن رين اشي هنا للف ىا هلخ
 * نروت [نيضيفنلا عامتاومد منا عافو ب اد نونا[ رجل اذ نوكيا فاضح الجب نمذناميقاطرتشيل ناريس د مهم ائراغ ندي نامل فسد لا
 + + رن عزرتلاو صيشتتل دز اضألا هزن نوكيتريلا تف اضيب قشر .قلطم ةرايزو ليضنعتا د صقل ناو: اًناضم دوك يعير ضقي ىذلاا لا نحمل او ىا هل
 ] رسوتما برب لل مشاري

 ا فاضاررتلا سيل تادكا ىلا ف اضالاب نعت ا ميصخل ازارؤ نال لصنملا بام هر ىلا سيف زخذل ندعو علا ظفلر نخااملا هس ١
 : | -ءاخاا ناو بال خا جشسالاو صا نلاو ريو حا سرب لسبب كر زك يلو ةرلكلا لا [3

 : فلا لرزتذ رول نييضيتقنلا عرامتا مالي ال تؤخا نا فس اعل نازوكسديلا فاضل: لمل يطفنلا در صقيالو ءقلطم ةرايز برقي نا لال ا هلس
 _طسوتم ال يلا 6
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 الا كاين يف لامباخم وكدوقنا ليضقا نوري اون مدقلا[لضفا ناينؤلاو موقلا ل ضف لينوكس اولي ولالا لوالا نحماب فاضملا لذوي ى ا كس 3
 | تارت وقتايلضف ناقل لف رو مقا دضفا نوديذلاو مقل نادل مولا لش يتق ريد اينصدعاو لك هرم شفم ردا
 ا ب اطرنوتمووب نمل عن ل اهيدعو ري ةفاضالا ثنج نبل نال غلاف درك قا تارلشن 1
 |إل اهيهرع او نوري لاشساب حس 3

 ا ماب تقوالا تاقوالا حيت لد ايسنا يلدا لمت ى ا كل 1

 ٍ .«نلث نس سؤ شالو ىا هللا ١
 ٍ الب لايتسالاو ولا ركب كل ذو مهنيا يي ١ نم ىلا تحل :

 3 ا ااا ا 2 ا 6 ا ا ا ايا



 2 3 ىأر

 ا هلا 9 و ب و عج 9 :
 ا ْ زكذذ اؤم 53 ىئزلاو:قناطلانمالبالذ مالل اب تّرعملاو قاثلا اماو :
 الا. ل صو د[ ءورر ع م ش هل. ل ١ ' هب 7

 ليطخش ثنا وفعلا ف وهو يتلف ص قا ذا لارهظم قل مئالوربغالا
 | 17مل زدلاىف ليضفتلا ما وِ تبعك
 0 : 0 ع ٌْ هع 7 كل 3 هل ىه ”ك  (س ا 5
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 ١ اوعفر واحدن عم نسخ قدمب مزال نرز نع هنه ل حلا هنمعف
 ى»١ نيستا يا يبا لب نما ” ,بلعاف ل
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 ا وود قباطملا نمد اذا دعو قي اطمن قح امهتك قي طملا نم ايت لن مآللاب تاو ميصختاو عطونا رجم ق انضم لنا ندم ائاضملا اهل
 - طسوتم ٠ ةرساط ايبتلسماو ميشيل ضفم ارو مدون ن/لعذ اامهتمب اشم |[
 | مدلالاو نمو لبق شينامالد”حبج الو ليضفتتلا مسا ين كال رو نه درججباكن م ةروزييصل الري اٌوؤمار [لهتتسم ال نبعض ىلا لييضفملا عسا ىا هل 1
 ءااءرشنن انو عمو س شن ساطع نيد ركللا نيئى شب لصفلازارج مدع ةري الو مارب مالا ضم لبق ين اناد باو تيقند !تهالع قايلا و

 دتراغ اممم لع اذ ىف لم لاك ورم ا مرنم ناكر اوس قط صزجلا فزت يطس والي يلو عفملا ليضفتلا رز هل
 اه للم لالا مسادتفءاشمب لت مناف د نيمشبمل :ةف صلال فم ا مباشن مرتب اشملوإ لوحفملاو لعافلا مساك عفلارتبب شي لت نا تاؤنعلا نال هل

 ديلاجتسا ساو مذ ححيالد الدال لمان ممل فلايرانلما بعلي رر لجو ليضقتلاو جركل ريدي اشج نين صقللا فل خيل طفلا ساو تنوع
 شلل اريزاشلا ترهداذالا توق الوم مامبتالاريظمل عال او اً امم يرطمت طعس وال: ب لوفملا ىف لجيل :ةذل خلا هرن لالخ نمي اهتس ا ربو ئ

 اغا ابرز ناس فرحمتساىكحيرلادلاىف ةرورطلا مايقلو لعل قر يصي جي نال يظل لعاؤر يل لجل ف نتملا ل ةروكذملا
 . ةافنااماب لك نيشرنتعإ ع ضفم لعل نر ف شديج ل اثملا ل لجل وزلا نوما .ولعترايتعاب ى ا هش
 . .٠ ..اهةياطاديكف هيلع رضفمزحا نوكل ثلا ل قل بيج مل يد نيحكل والاف رل |يخل ىاوريخل: ته اهتمي ى ضف قلعتس هل
 كفرت, ضن قمل ضغمىشلا كلور اتعاب لضفم يلا كلذ بسم زم يملا لوب يشع يرام ناكاذااايغم لحال ليضفنتلا لعذ |ىا هك
 لضم هكلاو لحود ريبسمل زول ويد نر لطراو نحال ديز ندع نملك ار نيع ىف حا الر تيان مو كيف شم يضفتلااز نركل املا
 مي مف بوم روازمل اطر شلادهول لذا نمل ف ليم ناد يقنم ليفت زر نوكل مرير نيك ؤعا لصرايظامب سضن له مضفمو لعرب
 -طسوتم اب طرشلا اعراس وقام اظن ىل لمعلا ناطر شاهي نرسل ىل ليل من ىل لي الو لاقامنا و ليضفنتلا لع الدو ليسفطفت !ىععفلا الو
 قمري نيكي ثمل نيف نحر تنياراء كلاق ق حم رار نجود ل ب لكامفا ار وللا رشا لص تع ل يضف سا لش هلع ىلا ةراشا هش
 اوهفردد هوفر جليضغتلا عااد ول منان حجم نك دان رشا: رهو اذا. ف الخيري نيم ص شيرعكل د يع ىف صار جر تي ألام كا
 ليس وتم طل اهرومو ليحلاومو قنا نمو يذل الوم نا ني لصفلا مرليفرإ نيم لم اوا. اهتيمرص اكل نح اود دوكرملاانلاس ل ليضفنل امك

 راب ما ىف لمر/ئ تع يرام ليضفن سا ناكاذاالاى ا هرع .ا٠ رقلطم ةدإ زري ووصقملا فاضح ال يظغلا مال اىلانلا عرونلا أدى تسع

 |! (ننمالبضفلو | نو زبر رصم ءؤسو | ايفنم ل ييضفما مك نوكل اما هل ل بس ل اه ييسالم نم ْ
 6 الب ةايخل انا عت كا لع اطل لاعو !لييطقملا حرز سعب نيا فت تمل أ
 مام دارتبم لا وربخ ع الغ حا هع 3
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 يكفل

 فطر م ماع رتو رج محاجر تقطر اطر را ىو ىلا

 ريس يفصل للاب بلل ش2 ل ل لل لل رالل

 5 1 ]1 ] ] 11--ب-بد-د-د-ددذذذببببببببب“5]

 دو شو رش أو رمطلاو رخو تلو تاو رف رو 005 اج طك 5 و

 يقف ضاق م5
2-0 

 ديريك باراك تلك نيعلاوك 5 تسانق نأ: نيز نكن م لكل اودي 4 22 ل 00 ةننقح المع لت جول
 ا ن؟ هل ده 5” م 6 ريب يسد صح 7

 : لو عابتلا زئداك لك كروت ةدطق ق قرأ الل شم لحمل اف نس

- 

 90 ا ل وجوبا
 فسح لوقت نأكل و لحاراوشو ىنجاب هلوُمُعُم نيو هكيِباولَّصعل هاهم م : جييراخ و لل َ رو سدو عض 2

 فهن

 ليفت متالع تملا هزي يف
| 0210 210 4 1 | 00 2 

 100 2 0 00 0 م عع 4 21_10 6ع 07 3

 ١ اًيَوْحاَو : يا هذاك لرب لا + يداورملطي نيح عبسلا ىزاّوك؟ ىذأ | < هاك كيك 4 7 06 7 د مدل 7
 هَ ] اناا, 2 فم ى م هع تا ب و
 وت اننرتقم سن قئىدم لعل لعفلا؛ راسها داتالإ

00 

 + اظربوتم بري نيم لل ادد ف نع العز تي ارا لوقت اد ارم او امن ارغم وكم لوا ا مصتخا خا ةر ابل قل وقنا كلذوكد را

 | يني نيكي نانو لكك ريف حانيز يدك تي ا نكوقكار حمر ريؤ تمت ةايييفز ا ليتظفتلا رم لعن يار تدق نو ىا هل
 ملا قو انزلا رخاو «ةئاتوولا بكر سلق اجا, ناو راقب ندم عرابست ا ىراؤكد قداالو الا ىداد لت رم دسمرشنا ا, لسمو لككلا هنو حا

 ء| نايزوعفم عايسلا ىداولو ترم لاغو لاغاث تصنل املك را الو نك رق ن ل ئاؤمو ليضفنللغذا لع عزابلا داو وول عز شنملا مدت ذال + راس

 ذا ايواو نما عزابل ىدزوكن الربا حم ىزا زلت اذ الوقت ل وا لوعفمنلاب تونصنم (يد اوو عرابسلا داو نال امتي ل مج نيو كراالو لوقل
 ونا متزن ام نائب وصنع زانمو مجم امال لوقا انو لقال مطنوخ او لقا كريتر انو لقا لبا بلو ايداول فض لقاو يازلب يزعم
 دطرتتوتم انضم ا خو موق | و تؤص نوكيث يرس نحبرز ييتوا
 لب فلاب ةقرلا نارطعب زازا ىدادد ناونجلا نمل رغم ا اهتز اهو ذبل فل عيبا ىلضصازا ل نينسلا سكب عرايس ىداو لت ءرس لق هل
 تحال الاى ىلا لاق قبس توعد تنمج شل لاو: تلا قف ابل ةفؤزطنم مار ندع هيرمف رو تن ءاهسا لعطس ان لاو يم ذ
 "كابالا ل مرن نسم قنا ىلاكع ابنا ىداوالاا ران ل اقف نقوتيسا(نوداعتنا ذاق [ عصيد ين ان ن اعجاب باير رف اي بذي للكإ

 لن اراوم اب اس كازو م راو 20 دات قدرد اسد او لينين نال اموزانؤول نازذدو عراس امن الد لق داقرن مسوي سوح

 هزل تانيا عرسان ودنور بظل اوت ىادغدزادو ال /نارك عابس ئداوزذازتفزق فس بايب يت دينو كتمت 1ئو رانال نلبي كآن

 كايا - برغلا نانا ل قالا ليت نب مرطقلا
 ويطالب رار نا قتشيو مالا خزي للا مزارع إب تقم لزق قويا نخرج د دضن ىف لاقت ك ملا لكل لاش ل دا: لوقف وش
 دعوت رب مكالارع ىف ةزولزمملا لصقل لعد وتنال نجع طمولا لصاحب نا زتقالا نارتقلابوتلذالا كالدلا

 انا عاللركارضفن) لكك لعيرتكا يطفت لان نررصقنلا ناز ناك ترون نوعا اوتو تور املا قذكبور ارق حس
 -3ا1/لاقف ل عقلا سايب ىف عرطمعالا مست ايب نع عرفا م هل

 ١ دج درك اجل جام جر ور وأ اجور وأ اجر و جول رو جوإ اجرا اجرت جو رت دبل جو رج درت جب جرت رك 7
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 ةييراكرتك 24 2او ياها رت تكور راو رت وتا ا اع رت او راك اور كرت اك تارا ارت اكو رتاورتاو رات او راع ا تفرط راو رت رئاط را رئة: ا رت ها راك را رت تقف

 مه هم ل ا ا او ا ا م5 م0 ا ا او م اق رق مقر
 هيلو رقوو رمي رشي جي نو ا املا

 1 رت

 ل

 انا وتاثو مذا اقوم نيل لوغو ماو 50-0-
 لعضلا صا 0 نس "لابس لاذ لاحلاذ ىنالااى» [: ,

 قفل نيم كنان زلم نان ل عٌلَون ىَض 2000 وك
 0 ا

 يمناه شان عدا واولاك كرحتلا ةوفزلاربمضلاريوعم
 ٠لاقف جداشملا نايبف تن ىطاما نم عرفال م
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 ما مي رم لو ا ا غ١

 اا لعضو الار وص ال لذ لو يفخر لحفلا ليلقماو لاهل ألام بي هيرنتلئجتسما يا ايذا] لطلاب وكت صخام او نررت قدر لل

 كنز احا شلالات الارث لخفلا ال[سيلازو ىضتولا ل رقنتسم العلالي احضو امها ل حفلا اننصخ اهو ري ن وشد ترب ل
 رفا( نيسال نيت الو لادضعتسال نسال لتس ننس ىجو ةدوبتم نسور لأن ل مطلب نيسلا فرغ اهنا ب راض ديوك
 ردياغا د يعبلا ل يقتتسما | لك وس كال دو بس ٍرقلا لابقتتسار ا لال المل ف وسلم يس مقاما سكر وتدادلا قل ب لطاسو

 لحتلل/ طلو ا اراو لكل حفلا مل ت عضو اهنال لغفل !مزاوبا تدصخافاو برضا بيرضل ناو برب الو برضو برضصيب الويضر وغسل
 اغرب اعفلا ىف نار وصب ال ادم اهزب نو طرشلا تراود (ل فلاب نش يوتا يزلاللكل عفلا نكي هامالا مال |
 لطافلا يات ليل ينزل لحفل اي: ةدكاشلا ثنننادات تمضصخ او مب تخين كك دانا نحال زكا ايان اريقانناو تليف تو كس أ
 اهلعان شين انو اين ا” لع ةل الملا : هلروتملا ثيينانلا داب ماقام اهيع نغم | تاؤصلا نك تاؤصلا نان او: لش اومو لما ءل امبالا قيل

 تناك ماظن قالا يد نب قزف تدكسأ ثا االو لفل كاملا تيان ءاتتتسقتخا جلف يطتقدس اذ بلع اذ ناد ابن داعتلا ناك
 : ديا ٠مرعفلا لس سا ءفخم تيمسالا نينو لوا
 و آل رؤوا لحقنلان وكانا لع نلاو لاذ لانبالا تيمالخ ل عاو يمض دن آل بززاهلا تل ظلام فاو ةننارلا وتلا راطلا نم تقر ان نصوم« ىا هش

 ا الاوقات او ورضخ آو تيخا ن كتم ناز عقم بنر ايلا صتو لال او علا واسم دزل نكاح رابل اريل |ىئرنرعا حزب عرعو د
 ا كال [وزملاؤةاسأ جري كمانز لق لاق ل اعفال عنج لئاش نان لكل وابل وطفل اهلا كامزنوتنو ديف تنا نان ل كنان ل لد حوف الا ىا مشل

 و بط رتللد نس |لثبمقتني رين لعفل 001 ااا يااارب اوعي ايزو نيا نابل بلال
 هنرلا عفلا ل يبثو كالا طرمسغرقو لرجل لت ب اذناد سنوى ف هزم اء تيعربخو ىروغ اره آؤاٍ يطوق اخؤل فلا لع وندم ضال اربد عبر جدك
 لانصلاةرشل رم اولا درك اهب يلاوتم تنال عاما مال تروق نوع جوزيه از: ىو نادال زلنا يف يلاقاماو فنا

 داطسوتما ساو طوك تيما ميشو وأإلا قت اكولا «نالوارل اقم لاك و اطل نع أر زار تخا لوتملاب عروفر ل ارضنا ارق امن اول عازب لحفل ِ

 ولا راكتلا قرح قير نر يف نال نبأ بيك نركلنس نيثافا انوا تيناناهعومج لا بلر الا فورحادعا دايز ببسب ىا حيرببسلل ءابلا همن
 ماقد ازساني نينأ بكت نكد تيان فادي م اللا قعر طاخماو بنا اورلكتلا ني طيس اذا بيكا فالف دزيدؤلا فرت ال
 مهمل نبيع سيان يركرئوبف عرراضملا لدا ىف 7 [اهنال ةروكرم لا فوزا فص ”جررصلك ق حم ناو خلرالا نورا نمظسلرم اظذ الظل اء حم ينؤل

 انا مرعبلا يحب الا نسما نحمل ىف ماقتل نكرعب ىلدافخالا تبان فالخيرجد لكن
 ال لافراد لد انضنمو ضان ماسفا هلل لمست لحفل م هع
 دن دكرتلا لح | اذ قبصربب ا فوزذح اربع جوا ئيسوض انما ىار ضرر بخ ىرع
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 يفداك زكا توسوا نيسلار مضض
 ] لضم راي رت

 .الاو نش ىانولاو كن ولو قاع بطاخملل ءاثلا و5 م نونلاو

 كر اشم هوقو ثم

 "عازم راع فقل نفور ركل فن رثعللا انذناولا لوقف خترلشلاتازارتسارا مه بصل إو نيؤلتحو ) نشنؤموا نيكد اناكماوسو لورؤ زرعت ىا سلس

 .ناوندا|ةنيبملوملالايقتسااومامن او طرقلا مالكا يف يطفو اواعف نييطتحملا: تاع ماو تس ؤلارهخاولل ب د رتع امج علا مديل
 تدع نزولا مارب تنالا ذات ناز يو نق نن ننلربنالكا| زحل ل قي | حلاوة يظت نا غن يفو نثاذلب فتم دنا لرجل اب هل
 لاف للا ةقوطصوم ركل بل اقبلت ين از يرتلااو لبلاد فضوج ءقنشك ابو حئاننتلا ل عل ديا إب برجاو ةراكتنلا عازب دول لد اهوصَرت
 دداغ اب راجل اورذسم لعب ذا وفم راكتنمل 0 رج حمام
 نءددبب زك ا نلف عا ير كاأبتد لال تضاف نا دوك ف لصالد فو ذي تا كي 2

 قابرلارزب لعد يف لقا ىغ لا نك ساعل إب لعل لو شايتلاز|ل صح نير ضيم قمل خف كرو [ترطو بص [ن م لقول لما ىدتالا تلا
 طر شويه رب لل 5 ريو لفت او لف او لعفن زي فلا
 هينا دفب تاز ندي اذاوسا باتش غاب بر ايف بزعم لهل ناار نم رمل ل هاو هيل

 لم ااًضبإ برغي لامن دمار يظو و نيونتل ابمشسملاب لب اومالا ير ريلمبمرعاولد نيرضي لعوقوريفال افادعاولا ىلا ءنسدنا لتي لبق ام لئتييرغاول نال 3
 س1[ ياغالارززعتي نزاسلارنعو نلمذو تليف لس اسس ايق لبا كتل تبجو نونلا هزل نال عا نري

 عروفرملا ظزالارهطلا نطيل ا خيجيلاذ نوما نمونجسمل ا, ندنم لكى طع باعمال ىف لمت اهن اف ب ارعالا ف عما شما فانصا ليصفتسل نان هش
 بيري ناو بيرلو لوقت مزجلا لام نازل بو بمن لام وتل انو عفر لاح مضل منيو شر لا ريط م وار دا نام كيا تيل وم ىلا 9

 : طسوتمااسءاي الواو الو فلا ةرخأى ندكيال ىذلا عرراضملال علا عي مدارل او برضي مد
 نكمل ٍييفلاو نعل اب بيرغفو ير ضاذ برطتاك ئاو يرض نمو تزل ضلرر زؤر سزتسمل) مضل لصتملا عررارطملا بارع نا زرابي ريق لل
 ضيقت ىرقو ل رق قلع نع ترد. قرضتت نصر ان نوكس اوت ويفملاو:هرفتل ا :بارغا اذ بوضنم ازرإبلا ب لصتا اهم يرضيك ل مس عزففملاب هديت ماو

 ,. ياغاطب ع شرقلاب قاوم ادع نيعملا لتقل صّيصخعكور ديجلا مال لني ذاع ةركلا صيصقتكن ب ارمي ف ومو نيسلا ببسي عرر اضم ا
 .رئاطر ابنا تفن وف جن اكتعازا نانا صم نراكاذاو شيال هاو ممن الا ذاور تع جوا نين اداالعاد ملكت يفىاورين ىناورقم ركل امى لام هع
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 ١ كويرنتشتو ا ردا املا | عرض ثم عم ام ناكم
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 ,معرانصملا نس عراصلا | مزج ماع امزمب

 2 0 هل م ب 8 م 2

 ليذَم لوك هزأجلاو بصانلانعدرج اذا عغلربو نزجل اوان ئفلا

 هعم و الإ ل 5 وم و - وح ةهظرو نر
 0 اب 0 2

 ددوم مالو مالو تجيبةّنقم نابدلو نذإو نلو نابٌبصِتْنو
 ٍ : ْ !ءايلغقال توك وت ىد تما كس" ا« يبدل“ ؟عراصللا ّ

 اشم تسل وبو بصنلاو مرا لاما مف زب و عرلا اع نونلا توبي رواد ل ارومانادعا] سؤ ازرابآ ملا ب لصتملالراشملا ب اغا ىاول

 لس امئ او لرضتلد اراضي لوريل لد لرطل ناو اورتن ناو ابر ميل ناو نيت تن اد نور مت مع او ندير ضيل مكاد نإ ضن امن اد نإ ضل اهب ىرد

 ان آو نونلا لل مرحب | لاح حري ا طنتسيلاكدزوملا ىف دلك لرد ال مج ا لام نوثلا وتس اور امس | يف عرومج اد ملا ةروص اهب اشم بدل ا اهيزعا

 مطسوتسا/ امش اا مهرجا بسنلا عت اهس اا يلوا بسم حرب اك اهسالا لرجل يسم لاعذالا ل جلا نوككابصتنلا ل اع نونا طاقسي
 عل ريل عرس رات ارمني ىف مكمل ناز زا عدم عباد منن اني موق ل سموم مصيب توم عقو حاف مذا لككب سع ان لكنك لس
 - اغار مال ضي نقوم اعقاو عطل ا للزن ناكل عفلاب "ادهن اذاث ل عضل انوا مكالاب هزل ادب نا

 فلالا نزرصقكن الر صال بلخلا ل اه يون فلالا لاتد امون لالا ل رب ناز ءلص افلا اود لضا نة يفعل فرت يبس دنع ن ل هلح

 رنج ماها هلع مزيج ىف ( موون اجامل و هريصم ا ليد ان اب ددإاا. ناكل لذ كن اكو وبدل اق ءامما لك يسمى يل هلع شلاكل اهتتسال اقل ةزصبلاو

 علاش نأ ىبيال لوقي نا ليلثل او نازيج ىلا ف الخبب طا نل ميز وني اميدع مزج ىلا. يقل نختم الو بردا نر صمل قحم زو ابيل ن اريج ىلا مَ

 ثصر فلل اناذلمو رح | اواو كضيضمتلا نعم ث رجيدإ انعم طبت از حب بلراذاول نا ىرئالا فذ ام حو بيكم اذا العو قعمو اضتقم كي يكرتل

 -غرااسدلوبلا قنلا نعم ةدافا ىلا نواب لالي الارجل هرنع رز ذت
 -!!/ءايلاوواولا لم سرطل] لقت ضر وودي وعر كح ع

 راب رّريشلا رديقك حل املا مدعو ىلنفللابؤمال  لاصال شرب نلووكزي لوك سنن اى هرع

 اب لاحم ينك عرامتج !نال يمد رب مو منج ابوس

 ااا: لرب يقي از قخالا نال تنمو ىصروع وف يسمن حل
 اان اب ثوكل ام عر اضم ا بسعشن ىا نايل لع طع لل

 دال مييذعيل ملا ناك دوخي نم ا ناوربخف ةرئ اذلا ةراجما ماللا اد تعم

 را ور در اج جك 72 درا جزر جر جر يأ جرت 37و جم جر 771 تجول ونبأ وتر 7 77 2
 0 ا با ا ا ا ل لا ا ل ا ل ل
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 يفك ١

 يق سن تيسر كانط تن وقتا نم ةفنعلا شوج شرفا
 | روش عارض بي بهانسب وحامي ةقاولا نأ

 يف مانيوال لشن كاهن نظل سي مقتل 5موقيال أد

 ابّقتسم لدفلا ناد اهليئا لان نحبا ةيوماذاَنّدأَ لمَ
 ملاحم فنان

 ل نآهجولاذ ءاقلادداولا نعي ٌتحَقداذأو كتل لحد ندا لثم'
 512 نمل

 راهب كم العد حبا مند قتاله شلش نان فورا هزرعب تاق اون اادا طنز ىلا تخيط نيالا لادا لاحم هلس ١

 وحلو موتو ملا موز يل ارمكصىل ناك الا قشور وبلا اعتذار[ اىلا قد نشا ةريخالاو ةددصم ا نار وقتي اًررصم ل دكالا ل عفلا ىلع ايلوتد ختم |:
 ىلا ليوم 20 | نيل ناو ىنثلاو قشلاوأضولاو | م اوأ مامفتسما] اواىتلاوزمإز رون ىادا شن الارعل ناضكاو نامفطاع د اولاد ءافلا قع ارسم انئا

 ناراهضاب يمص اذن حبو عا قمر تشييد شالا لوافد تنال السلا نط عن ادور اشنالا ركع نومي رعلا ل هلال ا ىف تبسانملا نماريزمب ل
 لكن نال بدلا برشت» بمس لكاتالد لأ يمال ةدايذ لم بي ركل قرن يل قتملا نوكثاشنالا كلذب ميلا وؤملا لعوفملا نط زبي ا:

 انب لرشتالا فو نمو نلف لاءلوصح ىمتا قطن انزل ل تيل لو نم ةرابزف كشب قلعت ليم كين لارز ان كيدب إي ومن دللا برش و لما
 > تاغ ارم امري كباضاث لوزن كثم نا الار امج بييصنت

 ل طسرتغالب نظل ولا اميشع اد لك عر رقد زاوك م وقتيتس ناو مومن ات نظل | نمط وك ازاوو ترم نومك ناز اءىاوذ_[3

 ني اعلاراوت مل الاداب ملت وعددا نويل ى بت اء لع ريتحم اير يلا نوال نا ارم | نير شبل عاراضم ا لحفل بصب اما نذا ا هلعأ

 دوال ذا ترلسا لل ولا مل ىنالآ اتم اهيو ًءازتو َ / اج امنت بقتل نوكن الانا املك امو كذا امددع "لسا

 ةطظسوتم نقر ارتد ابد اكك تل |نذاانا كلي بيو قلا سالك ان التل 532 وقل فيلا حا نذان اوؤنضشاارماّقث ن

 مااا فرانكو نا لكي كلانا 66 لات يب وك تاب وذا تقدم هك

 دظسوتما امرت املس تخري ظن امك ئيطحل نخل ظل ينم لقسم ٌديفم اكاد لعافن ا عمم لعقلا نال بصل از امو ابيب
 تصنلاو من زك يلو تدنطما رقما وب دشفو كك نع عدا ضملا لفل ص ان ىمو :ةذجلا لشد برس مالسالا ناذ ب رحب دايس لبا نوييىا هش أ

 - .ططرشنوتض إل عنز ينع ل | لعن ويا ليلك ل اهنا وقنكيلع ةراجماىا اللا لوتندل نيعيرصبلا بس ذيب اك نارام [ لرمي
 | كل ذو ةةداهشل اورومرظلاو ف انكمالاو َنَقعلاو نفسا نمو ازحبب اد هلع
 راالىرابخالا نياو ما فلل فالف نقتل قحم ىف نانحمب او مرهعلل نم انما تدع

 ءاا'ؤ ددمعب نك لا تبع لا بررصملا نا ىا حس
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 يو رخو ربح

 15 قب

 راو رت رثك ل رق رك

 ا ار

 هراورتاطراط را تارت تا تارت رت تا را را را ا ا رت ا ا او ا و ا الإ او او او او تا اا او ا اأو ا تا را 1 را 2م ممم

 ني رت رولا 4

 : قاتلت ناكاذا تحويل اقنع هب لفنان
 لت امر

 تيس ند لح قعد لكمال داك طمابلب
 لصتسم زورا مم 20011 نرحل 2

 6 0 ا

 تقود ا كني ية يدستل
 "ا يل ةءايحا“ هراثا نا معاش افرع تناكاذا

 ل ققح تويلاو صف اهلا قاهلخمادع ىرس ناك عيرلا عننم
 الا لا ا ل ا اال اخ يي حلالا 0 ةزقلاو تلا دوب ولع

 | لوتكاوزل ل ضل نيفعو غناه قت عفوا لحفل [ناومعضمي زرعنا لب بق رم لقت مالك ارب راكتملا ترقو قتلت نونا يبكي سلنتيول
 الا ليم ليزا, كلذو موالا ةشملادعا نك مدا ٌبقنسُا اهوا يضامرابخنالا تقو لونا ناكاوسبصنلانرج ير الأبق ملا نكن اكل وتلا نانريسلا لازما

 خم ناقش لاعاد يا لغد كالا لمصر م نمد ضغوط انسب دل لادا حبيل فم يلا

 ظن اًالاغؤ رول لعفل ان أذ اذا اعزارتحا ريفر نيو ارابخإلا رع بقسمن كداوسىلالوأر كتل نازل | ااهنان | لبقمتسم ار اوس قتل بقي هع

  دئاغ ام نوحي ال قت موي تملاىلركؤ ام لش امج انت نسال جب اهناظ لبق ىلا |
 اًممرقلولوترلا لاوس |نعذتناؤرلبلالضراقحي دار يفز او[ ضارب لد اهلا لا ذل ليقشسم سبا ووقف نان هلح |[

 ظ طومان قرتتنناكل احلا كلل نت [زياايثألا تدصقاو سما تلفدو ترس «تناو سمارلبلا لضرا قحترس نيا كل قو 5

 عرامتملا لضلغالا نا نلعب نارروت عرانتمال جنت دك نإ ردا مناور نإ النا نت زومأ 0-0 مناد ارعلا خ را هل 8

 -طسوتنماا/ ل ايقنت او لاحلا نيت انانملا ققكو لابقتسالا لعن لارا ءاربرلاو جوملا

 دياقلاو قع ىونعملا لازقتالا قنقكب جو لبق امو م دحل ا رب لقفل لارصتا] لطب مل دز طدقل امل يبس البكا نوبكنلا بجو ءادتبا نت ااذا ىادش

 مطسوتم اطسءابرلا مدع ببسوب لماذ ؛دوجريزل قتيرالف شم باو قكأبلولدم ىب قا
 معنا لقسم دمج طرقا نال اررتت ل عزاز تق لا نناكى عفرلاب اول | تخين اكل ارب نا خنت اء اهب نحن وي زتتبر الصا نيس ىا عيل

 جناح رلاب يعدي نحر س لاننا عا جدل مل اببسن وبك ا بح املبتام نال جا نو قعملاو سفن ريق ورجال تصقاذلا ناك قم البق مب يب
 ١ تقلا بسلا عرزقول كحل مرليخ مايؤنتسالا فووجرلريف وكت وو إم دحب ل بس املبق م ملبتارب  قلعتأل اًموطقم اَسرخٍعباب نكي
 _طوسوتم | لام او ببسلا عراقو

 د٠ لوقا اني لم قت اش ىاوربخ حل الروله الالى نجلا لوثدل مسالا تيجبسكم دعب ام ايلبقاس تدب ىا حل

 ر|زن البق, ل ارظنلاب اتيت يقنتس/ييلرعبلامو نا ىلا حبو بكن وبين ا لمت هلع
 دام نال دادتبا نجي قت اكى ا طرا بات ىرع

 س١ ةراجال انتا نم لاخلا ةدا ارثعقحرا لقا ىا هل 0 ل[ ناكققكت تو ىا حزن
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 6 3 5 تح ثبلك تيك لك م

 مالو ايلخ ني قحئاس حلم ءايلخ داى ح ىربس ناك تيتا ف ْداَجَد
 7 0” اا

 الشم تاك فنا لعب نيبكانزمإل رمال وهيل لَجدال ثمل[ لم ى
 (مدزجلا لصوا نال كسا

 مي - د سمه ءروو ر ت59 كح نيس نفل وعر اذت

 امن وكي ناىاثلاو ”ييسسلا منج | نيطرشب ءافلاو حلم نبل هلا ناك
 7237 727 77 5 7 يلا 7726 3ك 326 3ك ل عض

 و رفا زل جا تر ال وو رك ل ياو رت و رت رو رز تب تاكو مق ىلإ تك رتك أو
 ناو ”نئربحلا نظر داولاو ضرع ان موا نوار اهفتساو |ىاكفازتا#

 دلال سم و_ ٠" رار ضفناذ لال تيل ان يكونا ' افا ل رنعلبوخ“ «فل قدن#
 17 و2 2 ه- ناو 22 و كدي تك رس سا

 نك اذا يفطاعلاو ناالاوانا لإ عم طرشواو كن د لشوابلب نولي :

 ل 1 رياض ناو لماذ ورش الم دلع اننا تاك اينو لاحلا مه تلو عاملا مدعل عفر لاب العد أ تيرس ناك مقل ناذاج هان ناكتاكا ذا ى ا هل

 طسوتم )بيرس ناك رلاز اجد ىا عئررلا

 بسن )تس راقد ىف شلا يببتسملا عروق عر املا مدعل تر ذاب العزب قت اس م الع اقل نيبحت نرعم ا يضتسسالا ناك ذا ىا خل و

  طسوتم طبر ماسلا نيت ىل عامنا دريل ف ىشنا عقل ملانبنو نيعمل امانا ل يسلاوم لولا

 عرانتما دفع ابوك دعب نادت ب بكي اهنا ىكق خم هذال مال تيمس ناو نار مخاد بضنلاو نجلا لشرل ترلسا لكم ال لاما لس
 -طسوتمال مال اريدقت ىف علا. نويل نار قين ل عفلا ليوا نصل وتد
 ىو مل اوزنب ني قزلاو مز ويتريلا ناكا ورحت وفكن اكل ملح يلا ينل اريك الة ديا مال سن اردقتبم رد ان يضني ىزل ادوج ا مالى ا هس
 -طسوتمااب مال انركذامل ل دعي نإرتتب بي ملغ اد ةزيازامنكل هر فال اوف نجي قمل اتا ملبو هزي ن الثيل يلعتنل مار نا
 لا ناسيا لذ تب ارصقي ملاذاذ نحيل لعازفللا خلل ري ثيحر يبس | لل الريل بسن ىلا عفرلا نيل ورقلا نال تنبسلا طر شن امنا دش

 - ياا ل تبا لكل املا بسلا ىلا حئررلا ني لدرعلا
 متر اعاالتلاسلا لما ىلع رؤوطحمرلمج بريل نول يبدل اسال مقتنع قرم ا تسلارانالارعااهلبق وعن ارش معاد دشل-

 قو تت ا ا ا ا و ا ا اا م
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 | لمتلالرلاىا نايل يما دصقيماذاو نحمل للعلا يذت ل ريل مدل عرراضملا صن نجا ىنتئولا ىلاهرصقام مثال روحي الرش اذا هكس
 : تان طلسازلا ىف سقت احلا هلم الم لجبا تطعن ع اشالا مصعب تسل ارومالارعا مده رش افاو زومبا

 نا لاند أ ىلو تح ييطقت نارراوا نا لل [ىعز قتحونيطحتوا فكما الوجيز ذنخالا بسح ضرر الاوان لا نحمرشنب ستي نا مدمر هنت يلاواىا هل
 :..تاغاابإب عمو ل ماد ل مردل ةردقمابنإز عاشو احم
 تدع علو ةءابكر بلال وقكم كالا ل مل عشلا طع مل زن سار يلعن وطحملا ناياذ نأ دنت خرراضملا لعفلا فل اهلا فورامدل سفن ىا هل

 ما امركم الا ماتم ىل ايل هتتسال للزب تيممسراكتالاى ا تعل ريس وتم ال قوفنشلا سبل مولا حا
 انب لزست آلا خءإلا نوكسب حرس ١٠ ”ئيسلا ءايشس الادعاء افلا لبث ى ا حرع دب نيطر شب سبلت نإ ميل فن قلادافلا ىا تع

 ظ اا ةرولذم ا لارومالادعأ ل شم ىلا ىول نير بل سبلت نآ رعب عت قلاواولاىا حل اطار ئأب صن
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 اديس هس: وي ير لا ل 0 4

 رت تت ا رت رت او او م م تو اي تا ير

 دن

 5 ترك قي نك قلك 3

 4 2 حث م ا ا |
 2 ا ا ا ا جا با با جرا جرا اج جي 777
57 



 هر نإ تح

 حج ع ا ) د يي

 ْ الوم بيو ةفطتلا مالمو اطيل .لع نوط
 : ١ لاراب ل

 | يفد ةازاعتملا ولكم ىزل قالورمالا مال ايل مكي ذم اييلع ف0 ىف
 0 0 7 كو تلا كل جور ناس :
 .اهيلعم انادإد ١و ىاذ نمدانَو يمد نياو امس ايذاداناذاداشتو نإ
 ا 0 0 امامك تاب ضرك "تا ني رن 1 ا "زيكا 1

 ِْ 0 لقا ان مقلد اييضا راَصلاب اقول ةدلش نانو اتخاذ 1

 توم لقفل رع براطلم لآل: لعفلات نحيزأد جو قارتشسالاب
 مالا 12

 ابلقد الو لا املو ةشسرملا تيران برام

 ١ 2 مك لب 6 م2 0 0 م2

 يل يي يي ببال يي ا كر يا ا

 ةدئاذووجبا مال كوكس هن ب لحفل و دوج مالد م ال ني قللت 1 مالح اداف مك لش مفط احلا فرحنا حميد كم ال حب نار اخ ازوكم د ىا تل

 در نوتم ايمان ممسالا لير فلان طع تسرق ف اهلا ماما ديار كم الو

 اال تاما مالم امغاو بالا اىباملتيالمرعتال قون ياللا راج نما زجت مالا ملت ناك ذاال تارا ا قدي كمال ىلا لس

 نان وخلو يفرز تفرح ع جرراضومو حوش ضلت ا لكن اولا سقى فا فود قر لعلب ايصال موب عراشما مناد هلم

 0 اع ماب ولقد

 لاقت لال الا نم عرراضملا يظر شل |نالقن ثعلس |نكواماو عرراشملا لشن د زطرشلا نا ناربشل امال ىتب اال ومال | مالب أح ماد مع

 -دياغاطد لالا لالا نم حرر و

 ديال هإبااهنستضتلا شل تراملكن مطرب خب مرن اند اهو ىف لذاك عفلاب صا تتخال ةيطرشلا نإ موج مناد هك
 صيصان ل َيطرشلا نااذإ نية اف انالو لبن لاح ا لسن اوكن | ليزتسملا نمر يك ىف ىنحملا ل تس ذ انسان او اميل مجم ىا هل
 ل

 يملا عرراملا بظل عروظترمل ىلا للا لال وتتم ايضعامو لو عشنا ىلا ردصملا ةذ انا با نوريمن عرراضملا لا قتلاو بلعلا ثانصا مكس
 - ةياغا» بيضي موت عرراضملا قضى ا يفنل و ىطاملا |

 بولا مدع ءالجا سببا رمال ا بلر وراحت تقول داتا تق سدؤتلا دلت بى ايف ىضادلا نما قاس ب ىا هد:
 - تئاضارم رمكتلا نامرن لا

 -ةيافا ل عقوتمنقرتم لخط ارب فيا قتوتلا نحن ل ىف نكي فو يصمد اضل بلش للشنىا هع

 -االو[ف ده زاوكد ىاقاطتسالا لع طع اب هلع
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 اا مس ايغ 7 يس ا :
 ١ نيدفل للغ لخ نث ةازايلا ملك ترتلا درء وللا ىلا ةلوا سنا رولر

 2 !دازجا وزو شلا شر لكى ا را : رابلا يرمال م 2

 1١0 هل هر هل 7 . /ي# ١ سس 1

 .نيعاضم نكت اذ ءازجو اطرش ناشسو ىاثلا ”كتسق و لوالا كر
 | هاو اشلاى انوش .٠ اراب ناضل رت نكس للا وبيلا لضا نوماس لا ٠١<

 ناك

 ] لقزيدبّيض ام ءازجلا تاكاذاو ناهجملاف الا تاك تاومزجلان لوألا
 ١١تررا قرت ناو اه 3

 ْ ناجل البايفنموااًمثت اًراضم تاك نو ءافلازجع ماكدم دان

 : برعلان/ئدقو لالا نالخب منج زرمالا مالك ٌريلق اكتم ايفان اهدقو مالم اب ئاغلاب صحو وسن[ ل كيم ذلاو بط اولي از :

 ريكا رك ركل

 م30

 5 تر رخو رو يرجو طور رخو رو ل

 ىيكرتك مظهرك مرا تورت را رتاب رو راو وتلا

7 

 : قديس - ا ىلا لعبت نا حماد نربعالو بج مدل نبال شجر لا ملبق رمال فشل الب يلا مرج 3
 !| ثيكارج لاما كام اد لانا ق قحط ورشم دا ثيحنمهرش والا وكام اوءانج ثلا ارب لوالا لعلى على شنو فلل يذ هل و
 : - ئاخاان ل عشنا لكاوج اانا لالا لعوستتسي هنا اصف

 : لابجب اب تريب ان ناولد معن اهل ىف ارك قنتيتاا نااناد لوضتف ل يركاى نتن نا لاقل لك درقلا م ايقدنكف زهيد ءازجلا نا ملعاو حل

 : دوقامداجلا ل ل اهي طرشل يف اقفل وشل قاما ل تال قتتضض ل ناوخيؤ خو تذل ينعاد نوع مددت ل نار يتلا ىف بسجاول ان بارا فزع

 : اشم ناكنا دم ايلا ايمان دعاو لكوكب جاواهنمنعاو لكل وجا: قررت ناوي بئر اشم اكناد هاربا وزير شن نا مدس

 حا طسد"١؟بجاو محبا ل وق ىلا نياضمانا/ن لاف لول اسال اوي مزاجلادوتدو ارم دوك, وال ىف بجاد امضي مرج اف ترض برضتن او ينم ا اجو

 : برتاو زلال ذلا ل لضم اد طشلا فرن الف عفر مرج و عفر انو لنجم فن ابجالاث برضا تيرط ناو راشد ازجاو اينع اطل ناك اد هن 5
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 يكب بطاخملا لعاقلا نم لعفلاهب بطي ةخيصرم الا ضكالن

 ١ [يريظسازل لا ناس الل عايلا -

 اًيفتمو ف وسوا نينار يب ارضع الو داؤنا تست حما تزن وأ الآف ورملا نمو دق ايضع ام نك نىك كن يك ناد ا هل
 لقبي ضؤ حيف فم ادا نا نجا ءافل اف امد اينو ارمادا يا ”لرجوا ن لي ايفو وسو نيسلا  اًمراضمد الد اءدادق حن اينع ام نال بل
 5 نا طل امنرب ليلعتلا ىلع لارين ء افلا ترم مربح مل ثدبج الخف الو لبقتسملا ئيحمب
 انالدغالا لما قذاهنا ماسة اهافمل ا اذا تمت امن اوزكاءافلاو كوطنقي ماذا م ديا تسدقامب ديس مببتن ناو لاوتلوقوخمافلا لح ىإ هلل
 - افا عبسا ذات ترو ايا اؤلا تنزاق اطيل ءاوجلا بشل اذ ةدام ادخل لما ث درو ىلع سس ناونْملا نال و ءاغل اكيبرقعملا للرد

 نضال هوذا الل وكن اوما ارمق اال تيل نشا نكن وكبر ينم اير ارامل منك ل د دج لت فكل نإ قدما نال مافن ار ىلا بارجج حل
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 0 1 5 قف ايعأاب ناك ناو مكاو كروضاو ٌلّسفاَلْمِو ب
 ١ فرعا ديم يعاب ل ا ا ايليف هلم

 هيلا ناد نوف ءلِعاَف : رمَس م ,

 /سبللا تو ثلا م قاثلاو لولو ره عمق ثلا صو رخاّلقا
 نفسو لافتا ضان زعلان ف وقص ب برو اوي و جصلا ناكسس | ىف مو دردج ا مص يصد نر صبلارنعن وكس لع جا فقدم د هيل

 .ةياغ ١٠ قير وردم برع يوكل رنكو شخاو مراد عرد روث لعل
 5 ام را اوك نك زارتج ارث لارج ذي ى ياي نسيلرف فوزها لحفن كلذ نا لاحلاو ىا لانو اونا حلم

 تأ اكون اره كاسر 1 دف سارع يف ناك( لاعاد فطالافزكف وحل قربك ارجل يف ناك لام هل

 غايات ار ماذا قو ركتم|.خيستلال ملي هد قف رهن عل او اخ كاساعب م لعرب يضرك لل ناكأذ هنو
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 لخزان يما ]نق نزإلا جزيل ديل ربك لارتمخلا ور نانو الا لول بمر لد ني ل فلا ىلا لسشلا د انما لسمالا لوذما

 راما لة الؤومللا ىلا تلا نم روزا نمل يضل ىلا سم نيوز نال حما برغل ويب يل | لزول الب ناكن او دنع ايلا رسبكلا نم جردزؤلا

 ظ نا ام ورضي ىنحيل !:ب | يقع: فدل بارع الد لوصترمب

 ..نافار لفتساو ل عشا للصر قزم مذ لمسار نامورقم دوامات نشل ا فحل لق سل
 نم فؤاد ةلعانلا نا روم او ليعتسلا ننورملاعرراضم ابو لحفماو لش اوك والا ف تقولاد خررردلانعرمالاب ورجل ا نضال[ سبل ا مكس

 يانا جيرجرتاو لعضو رت لَنا ل نقول امنع للفلا

 1٠ ةروسكل ص ةزهسىا لضو زم ل وقل ءؤ رمل فص هلع

000 1 
 مالي وماي فلا انرمس ورلد نصل وربط (لمتافن اب لب ادام اهمال اور انصتشالل ل مافنا مار مقام لانس اد حس

 اسال انلامانا حر انورقمىاًاام هل

 م 3 2 ٍِج م ما 6 طم ١ ْ

 3 ا

 7 دج رو جب 7م جرا تب ج7 7 72 7 577 7 اب جب جب جي جب جي ةجبأ جيا 7777 + 775-01020 ج

 7 ردت ردك درب جابت جت جت جبل جبت جبت جبت 7 5 1 جس جا

 ات م ما ما اا مميت يمي ااا ا ا اا الا 5-6

 0ك تا ا راو او تو ا 52م

 ا
 ١

/ 
/ 
0 
 ١

/ 
: 
: 
/ 
| 
: 
 ل

 ١
 ١

 طا
 ُظ
ْ/ 
 ط
 ُُظ
 ١
 ُُظ
1 
6 
ْ 
 ظ
 م
0 

 ١
0 
 ١
: 
' 
1 
 ط
 ظ
 م
 1غ

 ١
/ 
 ُّظ
| 
 ط
2 

 ١
2 
0 
2 
1 
 1غ
 ط

1 
7 
 ١
ٍ 
/ 
: 
1 
' 
' 
 ل

1 
/ 
ْ 

/ 
' 
 ١
/ 
| 
ٍ 
ٍ 

20 

 مآ
4 

3 

 ه4

3 

 ل

25 
3 

 ل

44 

 هب

0 

 ب

4 

4 

9 
2 
3 
2 
4 
8 

 امها ا وتفو رطدو را بو رطفو ركل م ,

- 



 و

 :١ م م5 م4 مهي رتفو

 ىننح «تيدل“ هإ
5 
 كاتم و هرخالِيهار ثول دا ةضاعر اضمن اكن او مناد راف كودأ 22 ايمدو ما هل تكلل 0 رتل هع و رواج لو وه: 5
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 كان وك 2دشلاو نوتك فذاك غن نيتلاريغو َتَرَصكق لَم لعاب

 هنأ كير >< 05 رح لسعات دعا 2 واللا : 6 ٠
 نقاد ريتخا تاب كلم قاؤلاو مامانالاء ايو عبو ليو عصفالا نيعلا لثعم وأ
 هه يل لثمىا د 59 - - أ 3

 د ا ا 7 5275757
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 | ار حسم
 ني سم بس ساه و هم ٠

 ربخأو انو انئاو ىراو ياعم دي 0 ورماعو طعاك نينا يلو بطل ح اها راو ملعاك كلت لاو رملعو طعاك نيس ا لاو برغل نحأد

 ياخ الطف نحل لتعم رحل |لطخم رم لقبر سكانر كندي لقتل ادم لرواد لدباوأل شما نيبحلا نيم رسل لقشي العا حمو لف بلص 5

 نيتفشلا منيمىيقو ملا ازب ىف مارشال عاهلاو دارا دموي البق لت حلاممذ واول اره نادل غايفا ليث ةيطلا لا فز قس يارد هس
 لو نقول اوم ماسالا ناو انيزوشملان الغازنو امل افراغ سكاف ؤلبب نل باللي ناري مزمار درست نيتفشلا ريت و انس ضل اخداؤنا سك اوقف
 و “ . ةيامنااب مطل فوزجلا هزي لاو ا ل سلا ناب نانذيالا ا نخل تيتا ىذلا عصالإب نافينالا مامشالا نم طغلا

 يافا لري اورتخا بابو حيو لقب اب نم ةكراشملا ناكل ريذرتلاهدتالا ذابت لاحضمالاو للاعمفالا بي نءنريعلا لتحمي رمرلومجلا ىنصاملا ىلا لس
 3 هاف مق اورو مل ذارص ١ اههذ لفسإ فل ا: نوكسم و مانا ناوونكلا ضنا ينال اامضؤيلل تنك انقل اول احفتساات [ناندعلالسللا نور ىلا أ
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 يصاقتلانااتبج"ا- : _طسوتما امر يزب تبوك | نس اًريز تو
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 . مي اماالاعاسمال سباق دن اللا هذان لاخاد نقاش زاب اول اذ ًور اًريز تشرعوا ترتضنو ا ترجخاوا تابئاوا تييراوا تدلع وخيم

 ْ .زن داما لعام تعراشملا نوجد هع

 غرر زهق« ماهضفاو اهنركس اواو ءايلا لجو لقشالب ناكسس ذاب عروب لوقل قولا عا ءابجو ىمل

 7 ب رب جب جب جيوب جب بر ببتر جو جوجو جو 7و جب جو اجو جو جو 7 7972172 78 7 56 1 1 ا ا

 دس ام-نسسللا

 5 4 : 4. 5 < 4 4 . 9 3 . 4 1 4 5 4 َ . 0 0 موا

 211010 ا ااا ا ا اللا ا ا يا ا ااا ب ااا ا ا ايت لي مالي ا اي ا اا لل لل 222 2222222222222 يي ب2 يي ير برب ل بتل 22-6 ا اا لااا م مي يبي 2 2 ا ا

 0 ا اا ا ا ا ا ا ا اا ا

 ا مأخذذ21#11#1آ1#21>11ذ1>1>1ذأآذ1>1ذآذأذ4>1ذ141414324141412121212121>1 12121212 1212 2 12 1 12 121 12 12ز1 12 212ز12 12 2ذ121 12 121 212 2 ز12ز2 2 ز 212 2ز2ز2ز 2 ز2ز2ز2زة2ز زةز زة
 2 تيتا تا را وت وا تو رتك رت 4 را راي 4 1 ل ل 5 لبا كرا 3 قب . 7” 0 "7 3 ' رتب ٌيقركإ رت 5 قم قبرك قمل 3 ' قبر قي فم 7 ' لل ١ قب قمح قم ١! لش ' قر قمح قا ]3 و 5 345 قب قب 0



 افعل
 ثلاثلاو ىلاثلاو ثطعالؤحفمك لالا ناوعفم : لهو ثرَحو راحو ]

 هحلا :::نلا 2 هل
 سي جه َ . سب 58 «4© © ى وع أ 2 و

 كتيعرو تلِخَو ٌثبسحو تنظاب واقلام تدلع لدم 57
 و

 نه 0 7 5 عبر 0 سب

 تصنف نع يشار قابل ةرينسالا :ليلا لعل لش ُثدجيو ٌثيأرو ثباعو
 هر 5 | مو

 ,؟ لاضالا هل ظ595

 هن أ 3 هس >2 سا نع

 ٠ع باب يالها كذا, نحلل ذا هناا دعي[ صك ودك
 وو

 ةلركشلا جلا 2 ١> مى لكاس

اوفس لمسنا اهبانحا ليصنع الو كمثل لاو لن يلوعفم كرما صراز هل
 امج ثيّناو ىلاثثا لات ازاورزت"ىل وعمر زز تمار 

 الين تلو ثلاّنلالوهفملا يمر عايز تملا لوقتالو لوالا ل وعمل ار زم هرم ناريخر زرع تدلع لوقت يتم لا لع تسل روعفم

 ظ نق اما اناناس ناريخ

لا:.شناناذ لإ نفوز مدح ةرابك لك | ناك ناؤملا ا نايبلر او ًالتتملا قع شيسالا لب الكت سوقنا ل انف أننا م اه
 ةضالا ريثاملاو نيظلل لوا

 انتا ليز تدنظ لق رن ع ةزايق ناك اوما اًديز تراك كلف مضر انعم اقريز ناكأذا اشير لللنركو هلل نود اهسغزلاو لوكيلل تمذو راعلل

 ةرتباظنا اضع الاد راب لا )رودس ناحل ايذال بدلا ل وف [لاغف اوبن تنيسانفاو ل ر/ذم حا ومدنعالا اعلا ادم ىإ نيرا بند
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 را ورانا رادفو مارش ارتد او اا ياض رت رتاج راو ضو رادو شا راء شاج اذ او رك ادا تت ظنا ها او رخو طواف داو فاد فدا اج را رطب رطداو ردو وطدأو تدارك وام طب

 )أ

 رطسوتما ابر طي نادبز ىسكل يزف تالا | ىف لمتسيال انبلو قافشالاو لوصح ا تم هزم 1

 . يعترف نمور خ ىلا حم ١٠ الاد ةدكدي قري قلن ارنا حدغ دا نآلا تميت سا اري ليوا نان ف ل هعأ 1

7 
3 

 هع

8 

 ام

1 

 ىلع اشيا ةيز يلع ونت نوع ذيغوفو يلد د

 . ' لرب منا لبيقي نان دعد هددجد بام أ ةدزفلا هدفت اناوكريرا نافل ش اعامن نيرا لكب وصنلا مدنا هد سلذا هل

 ا نال اعنا ذا نقل ثمريقينانيث طقفمدملا ن ام نكورورطلا تي ريرااذ لرصد عراصو ا انزع !ريخاتوا كل اتناك كوك رمل ايرون نسي

 رض ولابانادقال يللا مرول تالا قرسال ةفرعم مر هذ ثدي عيا مرَتلا ىفاهلاع لير تبملا لما نب ارجل صق انا لاوفالاءايسا ىا هلل أ :

 || رات كف زول زخم السل نأذ |لوالافلاعقالا ىلا ايسر يمضو اررابخا ىلا حتي انيمر تو سور يلف 00000 اعراس

 ١ نال لم اهب ىلا, مقلع ناجل الديفاندا ردضم ابد حرام اٌن قع اخاف ايفان ادام اكئيرتصم اهل عفن ا نذ لوا ناكل ضوبو ىا هش :

 : لاذاف نا/ة لزب تراصف ت اثنا ف" نال تاثالا ل لويانيلم ةيانا» لوو ئنلا لاول هن نتيرمال تيم ا ريدان نحس مدن هلل أ: ا

 : نارتو اهيلعؤرخ قل راتماو عرر شمل حف رخص اعتخ ركل و لوف“ تاالا يفصل كل عار يمس اهنوكن >3 م ش

 يا و و ل 7597

[722 021 01 0925 2717 77 

 تم
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 رج و 01 جر 0 اجو اجر جوك اجور اجور ور جوارب اجب جب جو جوتوعي جوفجوب جوجو جيجي جيفجو جيخجيفجي جيجي جيقج ا و اي طا د ا 7 4.4 فيفا ف رف ف هيف فيقتل
 ١ل

 101 1و 1ح]ا

. 2 



 اجب جب رب جب جب جب جوجو جبل 3 جي “جب جب جب »7 جاب ااا“

 العم ا ظ

 نازل وكي ليقد حالا لكلادضالاعولق داك عفنلا لقد

 0 ا ولا
 100001 سس 0
62 00 0 

2 
 لكس قفط تلاثلاو م تحّئم ىوجإ

 جك هعل ١ ازيا ذزخالابقل داماك با رس 5 0 0 تح نو ىودإا لي

 لُعف لامتسالاف داو قسعلْم 1 7 او
 ٠؟ لاوتسسمالا ىف لاوفالا كنب ىا

 سياف, لادنالام اسكر يئن نعمك نلف حايل ضراذا نعبر لا قف ىاونلا ف لاغالاراسك نراه
 ا لقت اس ام نناك د اوس ىلا اطمن لا تابثأل ىلا لس

 ١
 هول لعبا بوش ملام رت عاط مالالو لاران فا كلوش
 طمونض | حربي دتاسح نم وبلا سدي <دلب ل نيب اجب اذارعش عرلا لذ لوقل يدلل ن وكي
 رايي ضفلا ب وقوا وبلا نمء الذل حتذلا لمخلوق ونام باكا مخل
 7 اورام هؤيطقورتت إب نم اًصالاو تم اًنلاوب, سيسر او قالا اد لاق الارثاهكرنلا فن ل بقتتسملا ىف قنا نإ راهث ينم حرؤبلا نا كسلا بتد تس هغ
 م انو ةريعلا لوطن ركب حلا نع يب !ءابحالا نجري اذا تيل نحل اعذلايب يللا دقوشخبم ىو رياح نات اننا ىا سما

 لأ داحب عار اد قتنلا تحن اكازب لمت لاول ينل زل يمرفواممتلوزي نيت امج لاوز برقي ملاذا مرح لادذ ىلا رام, برقي نبا ب سول
 .ةياف او ءارعشلا وطن و الذ منفنس تبا عب يوم و مرت قل دل ايل
 كشواد ترن زيي ذك سداد نا ب اهصنا ناك ذا نك, سنختس اهنوكو وزولل رغم انوا ابهرت ىف ىسك سعرا لاتسالا اهنا ىاإلامتسسالا ل هش
 اغا رخو ادخن اريذ لا كوكو ربل اضن واكل م قراند دين تري نا
 3 ءاشن اللا سبلامنال تبجتد تبجت ل شيف ليي لأي اذاشنال تحنعو لامق ارب لصفاد ءليذ | ابد بيتسلا ليش ىا مكس
 ريما خصل يحن مذ اريطخل ىو بيلا لعذ لرش ى لو يحتل لاوف | حرشلا عم طوال هرملنن نع جيرو يبس ام دوران ضنا لاعنلا |
 0 نيه سيم يل تا نرزوت ل لو ءديص تف لان بريتش هدو رك اطشإبديو سنجل نيرا نإ ل غنا لفل اؤاذ
 ..اليزما لوخ بل سد اهيتد عل دا دعت لدالا لاوتسالا لوا” لاوس ازي لع كوز عديت ىا هل دريس فت لاهل ا نما | ا

 اال بثه لاىر اكن ىلع كلش كدا بدرا |قنءارل | جم ىرع ايار وكذت ليل رريففال ذل لعن تا دإل اوهرع
 0000 عل نتي حس
 .٠ ام ليلا طة رانا لنا فايف حا - ا” ثلثا بنيدر نيئغا ليت طع كل

 2201 ل 2 ا ا ال اق ا ا يا ا اا ا اق رتل قو قلل“
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 0000 ا ا جرم

 مدوراهراره هر تورط راك ا راد ناد رطل تان رت رت شط طا شط رت رتاج تا شط رش رت ا شن طلو تارا طن رفا راق راو ردو اجرت شا بان تا رق د وتاج راو يأ

0 
 01201 0 ا ارو رت وجا ب ردا ا جا ا ا ب اا حا جاو ا جما 1 < : ب

 3 011 1 1 11 01 216 01 06 اا 1 6 17176576 7 7 ا 7 1 0 3 71 0 ا ا 7 7 767 "0106 4 2

 هب رم اخو وت بت يي بباب ببي نبهت بيك بأ بأ : 0 5 3 ها 0 ا يا جا ا با جيب جيرو 5 7 . / 5 0 5 . 1 ا / 1
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 0 2255 222 اا اا ما مارا را طوق تورت تا رت تك

 د رجاو رثو رطاو رخل

 م تو 8 6 ا ا مم
 و

 0 7 جبل ربا يب نبل اديك جيك بأ . : و جي 9 0 ينج يب 1 7 1 م ا سس ع 10-__ ١ك رب رب جرب جي ا ا ا ل ا 0 م ا لا و8-0

 ظآذ2ظ0ا111011010110171717171710717171717171آ1آ]1]1]1]1]1]ز1111111111]00]0]101]01 110100000000

 0 م ل

 ويبي ياابن يي ياليت ياتيك يناير يات يتايو هيت تت تت تت تت تتقن ت تتطيتكو
 0 ل ا

1 92 ٍ . 

 ١ن
 2 هل

25 62 

 ب جك 772 5 تطل“ ه يوكو فعدتا# نارا أ
 مس --

 جا لف تل نا 5
ِْ 

 ْ تاس زيارة هيمي الق 7
 و "وركز واف ملام

 ْ م 2
 07 نمل وفا اظن + "نجا نصل <
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 7 2 7 1 ب جب جو بيطار جبرا جب بباب جب جبإ جي جب ا ببلاجب جب جيوب جب جب جب جوانوجو ببن جبت جب جب جب جين جو جيكوج 0
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 عايد يول هربدلاهشفخإلا ني بار ولد جس

 8 مالو اوكباواذل نار شان الزعم علم (١ انزل رق ىف ليج ١ قمرا شاول امتسأو نايبا جنا نمي وكل نمل مم ل هس
 اا الة رشملار وج

 قريب ايس اهب وك حالو يئس الو يال وردا الو عتزاشم اهمال اي رفا ةثاناو لعق ناجتتغا نخيص نتن جلع
 -طتوتماط ف وزملا نم ندين اءلص | ىذلا »شال

 20 ا 1 1 1 11
 لسا خيران ار خت لف لانمالا يرجي بتل ل لقشل ادع امج ريدم نأ او اير مولا نص ان نلف لحفل اوان نيد لومحسو لفلان مكس

 مانام ةادنلل م ضلاو ارب ا م وكساو عوناب لصغلا شو ناسيك ال فال نو ظلك ساعي الدارين نتا ناك خت ةمياذلا ناك لصففللا ءاوو
 د ةئراغا ل عراهسلا ضر وصقتضوببو تدلل مظل او

 0 ا
 لصّقلا ناسي نبازاجاو نسا لوقبال تيل وب الغنم ما الارز لنآ ن حا هن «تيقل ل اهي الن اناوتازوكيلل اذ ماع لقسم نوال يذلا قرظل ب لعشل |
 اانا د يز قلاذو انوع يا نتسال |لزو ل ارتك ب

 كا حرار ل وشل او لاى او لحفل ينك رمل نإ لجأوا دي ز حا ىشلم او ليلخ لاو وبس وسوندمب ةركترا ترم ف ءلمف اب سإرعا نايب ىلا ةءاشا مدل

 تي يطا و يتسييز نسا يذلا هريرقعتق وزع درت هات افخر لصلا يرو بلص دب قا لمباف شم لأ رزخ لوم ذة ا

 ءطسوتمانآلا ل انعم اه ]لال ارابتعايتارروتلا هربد اً تأ نك اهريدقلو اربخإ دعب امو ءاسبم بث مقنع

 أ

0 7 

57 
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 1 از ااييكا بانا اش ناند ل زل لمان نول ارتنم نب جرش |عررقوراضاملا رز ةحضوملا بر حا يس ةررقل تمر قزم الق تكس
 اذ رعؤيناو بيتسلا ءاشناىلال قل لال ارابتعا يدنا اد انحاييز لحجر قر اال ءايسالآن سئس هير نحيت فصلا( صمعت جكؤتناز نوكوا
 1 - ةدإبزب ةياغ اان صملآو لعجب | نعرتزنت حصرا او سلاردق !انذ اول دن ل دالا تم ا

 -1/لوقتر سا لسمو لمضفملا ىلا لصوتنا ندع الردم هعتلا لخقر نب عتاب يهل دع
 1 اا/ نم اريزم ]و نست اريزادقل اله يكل طلاب يور ورجاو لوعقم ا ملرَونِب ىا حس
 ا ظ | ذلعفلا دعا نم ارعل ىاخقل ٠-اطاريزن حا ارك فذ ١١ قاف ىا كل



 هد يدب ون اري دوو نوووعت

 دأ ينقل ابو فاليوم: لكف دوال رزوتتس ليغ
 ا ارضع - ا تح :

 هدو [مكؤاتنال عْضْواَيرَم ناو كلا ند افا دعمت ةاكناز ا

 ] ا لافتا د هايس ]

3 
 ل

2-0 17 2 
١ 

1 1 2 
 -_ نا 0

 0 و ل
 : مطرشو 1 50 ل 5201 داخل قار : ثم 9599 رو ىح

 ا طيررم حرت يدرفص ىلا نص اذويضر نتا تفل برجتللا] زور يملل زج نوكيا ازيدبخ انو مزازبإ لحب ىا هس:

 01 جرت زوق دف ا اق اعتقل عضم حل
 رد اع |اسم تم اًنحلحَحاىااهيرواريزب حنا نحا ىا ءلعاقو ب متسولا هزي لكن تا نقى ا هلع #8

 طوال اتاللاو حل لونا 7 و مو قرض و تمد جر لمي هيك ذدا حرم اشنالت عضو لاعفا م ذل او جرم الاعقا ى مثلآ

 طسوتماا لمئارومالارعا (ولعاف ن دكا لاوغ لا هزب ل يرش ا هك هغأ#

 تصرخ اتت اصل مرد ياني شن موا يشتت لاف ةزيملاكويمل لبس صنل اهعضومذش ف ةركن اني امن هلل
 ريال سنا ل واسس لذ ماه ىسالد نال كلذ لجن اهنا لعافلا كل رحب عقاد حررم اب سرضخل ار منيع عكس لع سوتما حردملاب
 رورو يرعتامز يقل ا ريض لازلا خيط ورش .ربققلا لم اد هاهي ماو دم اب لضمان باطلا ةراشا هش:

 | طرت رتل لانأوول الط نعاو لمين للا مث دك والامل مريوم ىاريز لمقر منملثسد اذ للام” قم 'ناوبو لاوس جف دنت ءامتبس
 هنايبانلطلاميذ ليل تنشيف ناو او عجاو يس اود طالاو نجلا يف لعدن (قيب اطمخروكن ا مذا ردم اب وصخ ار شو ىر مث 3
 - طروتماابىنحملا ىف لعافلا نع ةرايعن ولك فاطم تبجو اننا هزة اتنعنو نوديزلا امرنا

 1 شمل لانا نون رمال اوفا نامكا هع
 امرين للا نوفر يعل قيتلا عض

 ءاةنينز للا بحاص رت دعلا ثيلرتت مالب حر
 اطيز البحر مثىايز الجر توغل
 اإل :فوصو ريو شموخي اهب نين ىلا حول

 او رخو عددي عا 9 ا ا ا اا ا ا اا او را را را ا رخل

00 

 اتا راق اق راق اق رت

 ويك كد كش ضب راب را 2 ب

 نت تا م را تم ا را ا م ا ا ا ا ا ا م ا ا ا ل 127777 7 7 ا ب جو جر جب جرا اجو اجي اجر 7م جب 7و جو اجو جي جو اجو اجي اجو جوا جب جبن جو جب 17ج جو اجو اجو جر 70 جو جو جو رب جو جوك وأ وأ 7و ار 710 6 20 7
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 م ضاج رطو تاو اج طا قط شاك واط رق هياط او طاجن قلن رقت لا 21 0 - فع ج :خاع ع ز

 تا ا ا ا الا ا ا ا ا للا اللا ا ااا اا لالا ا ا ا ا ل
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200 
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35 
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 ا

 ا تا رق رجا قلو اج رش

ِ 

 رتادراك رطل تراك شا شا تا او راو وادا تاو راب اداب ردا رت راو رض تو

 5200000 22 ل اووقلا لكن :لياقلاةق
 ا ١

 1 م قوس
 اينمو نسل ءانو تدهن 7 7 امكن وَنبَعلا ملم 0105

 ٠١ مزلا ةدافاىف عع 2 وق 0 00-6

 5م ا صوُصنم باوعاك يعاد ضوصتلا هندي رت )واذ ةلمأقوانّبح

 كورلا ضوصت قف دلملادازيةلب صوصخلا 500
 ظ ف
 نفاد ساىلا هيئدج ف جاتا رم ثنو اقف ىدم لعل

 قاد نتن ىقؤيليان ىلا نعمل واتا قووَح
 لش مولا لش ريرقلان اضف زكي ل قاسم ارتكب اوقات و لقفل ااذأ تاجا واذك يلا وجو يرض قو ثيابا

 اعالج 0 اموقلا لبر شر قتل او موقلل ءؤرص نزل |لعتو صرصخ | فز بكن يذلا

 توري املاثب تس شوا ثمر لآ ة نير فل مولا ارحل رتل اهتدلوة يرقي رضاب مو يتقو صفد ونه درك ذم يب( لس
 217 مانشسرف لطرالاد يرعب نتا [؟
 - ثان ورناملا تب شذ لافاو كسادتلاقد بند ألا قاس 0
 اغا زمر فتنإ) نقلا ل اضل يرجح كر شباذصو دريل اازبحو نازيدلااذبحل اقيف ثنو الو مالو قش الذ لام نعمك

 -ةاطأ٠ عررملاب لوصت اوم ديزوازل هفس لجيل او رلعاق اذو شاء لت تفرز لل ازيحو قت ىلا كندا

 داو لال بتلعب داليدا هي لمحل -

 العز يتاطبعو هر عيد دي العرازخو تش ناوريكدتلاو حلاو تزعل اوزؤالا ف سرا نفو قع زيت انرح سرني لبق قل ناز يد ىاوك 5
 لاهرفوضرو لبق عقل ناضل ارزوكو ظرفلمل اكل ع قا لع ظوفلملا لعافنا خرا !اً”مظمء عاف ناكاذ ا تن ف الخ انيس متل اذ دببيم مناد اًميبسلعاذ ”نوكأ ؟

 د حرم ابل وصخ اًديزنالديزالازومل اىلاوزو يا رشل |قحرم|زرح ل ىنلا لاول او زيي 1 ل امناو ا ارريزا انيحوكوريلدريذ ابار ارجوكم نا 3 أليف

 - طسوتما ال صرصنملا نك لغاذن نع امير نولي يف بوكر !حردم ادار سوس

 تملا م ظملا حي دال سيصخملا مدمتن تف لكل وق نإ سافل اون ايلمجالف سوصنملا نك ةرايعن وكل ريلع اقدص امم امداحتال ”قفاوم ا بجو امنا هش

 - اغا وريد لعاذلا نرخ ظل هدو ميال جرتوتلا دا الأ

0 

 - طرسوتماب لحفل اوما غو وري وقلو سس اريف لتشيل ار سنجل حبؤع ل اء لفن و

لد نال ريل ادزسمو ارسم نم ملجكلا نس جر يمتع ا ىف ] لعفلاو مالا ىلا احا وريف نحبك لد ثركلا نا لما نش ىإ هش
 ىداالا انعم قل ا

 طسوتمارقلمتمر كرب ةلوشم |:
 هع وكي

 مق ت7 نت تا ف رت و طق ا تي تا قط ب ا تق و ا قا قا ص وعمق

:- 
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 7 ا م ل و ا ل ل 1 ج1 جر جل جبر جو جرا اجرا جوا جر اجو جو جب جو جوجو جب جبر جو اجور اجيك جر جبر جور جوت جبل نجرت جر درر اجوإ جوك نجرب دور اجرك روت رك اجرك جوت زجر جر أ جوت رت وت 07 017 07 07 2 016 0 ا ل ل ا



 : اور روك ابك جب واجب 777م 2و يقي يو يتجا ب اجب جب رب جب جب جب جو جب جب جب جب هج جب جبت جب جي جو ما 77777

 لع نو و خت أوو اهو ٌتروماللاوئانلأو قو ع ْ

 ضلالات او اَلعوالَكو نأ نّدَمد نيو ئاعلاو ا

 دعم نو نارتو شغال نيو كاةاله تجد غقتسانو ْ

 ايم ينجو لب نكقحدالرق مطب ءاهنألا او لوم دش ١
 تمت ا

 لادانيلملالا لد ل ملال اق امناو امور الغ | ةمستولا ضو ضلا تيمسو هذافالا فورت يم اللد ذيب اناد بزب تزموغ هلل

 اسوا لخليط 70 0 اورورج ورا او نو زوظناو ررصم او زيبا ءزصلاو لوعفم او لخاف اقلارايسا ل عقلا نحمد زملاو تجر اه لق لخأ

 21م ممتن مالكا ناز بويا دخلا نا ىا تعم
 -[الاذيحر جت صرصاملا ساونا ا قد ابل عفل ااززر لغات ىا حنغ ٠١نحررملالامفا ننأىا تع

 را افجر تك انا نوجا تحن رمل لق عير لعلوم سنس رفا محل
 اد ةمشماع)

 و .ليبتلا اهنا نر نؤرا |عرتبابب فزغلو تاقتاذارتب مها قيلزأ هر ان بسحب م افض فورا وزب للامم ايب ىف وش لس ١

 ةدايزلا امعل اي مب ابرلا نت ذق و كم ضقبلا| و صلف لو ضيعبتلا اهلا ن ناسوالا برجر اوندتجاف ل اعتل وقل اكم ىزل |عرنو ص لحي

  طسوتم اب نعملاب لكل تاققساول اهناب نعي و

 لايت نضننن شوزن | تكيلو غا ه/ملدلا انو وضع لق ف كؤرتحلا سم انولا نال ديون تار شنالا حملا عتاب ميدل هنو يضف ذل لاقدلس
 7-0 1 نشل نكن

 ا 0 001 م م ا رع تق ا 3 35 ت0 6 35 6 5

 - اها ظم ميشو طم طم ناكمق سا ضييبتلا لعلمك لوم
 انيقة رب نر ن أ ل نلاوريفوكلا ىلا وورضبملا نمت ا ب واج 62 اناس در هلل
 و سوتماطنر سلا ف ىانشلا لا ىزاصنا نمال_امت أ
 رو لق م نحب ا قلك ال صيؤحج د ؤكك ود افلا دائبنا ق لب قتجرمشم اهناو لك حبك كل ةيفاءابتال جسد لا هش"

 سوته | د شكر حب قت
 لدتا ليدق للا نع شبا لا ةراض مشكل وق ىف'واههسار عمى اهزسار قنة امعسلا تناك وفيت العز ةلعلا لضرب ىا وسوم

 ذاةندعا نايت الو دما نمل ء اع ليدرعآن م ىلء اغا هع

1 
0 
5 2 .2 

110 
00-7 
5 
 ا

 رن

 أ

 2 ا 1111111011111 او جو جو ب بت وجو بيضجوتسب جب جيو يجب جوجو بجو جي جو جو جوجو جو جو 7م جوت 7م جم جو 7 77 7 7 7 57 5 ا ا

 انمي د
 ظن ءدقع

 7-2 97 تور را قو تو رخو تق ا ا او راج م تاو ارا

1 95 0 2 
 62 ظ2آ010101001111111121121 221017000 ا ااا ا ا الا تيت م را رخا



 "ف مي و 3 و3 و م وي 3 م ظ 8 3 َس 5 3 ّح قى

 #8 ب 2 ١ هل < 2 تع >2 هسا 2

 مب او ل ”ىقرطلل قددرتتللاه الخ هاظلاب صو
 ءاو مو ءاي. كن ل تح نس و قد نكته ىرإ ل هر هم 7

 ريخلا ىف ةشازوهوظلاو ةروعلاو ةلباقلا» ”نحاصلاو ةناعتسآلاو
 3 ناك ريب ١٠ مردي بولا اني تزغار امرفسلا باري بلع تاظردوك »7

 ٍ ' نكد ََك ١ ٠ أ 2 : وع 0 0

 هاللون ىلاو ني كيس وح عايد اكريغ قد اّسايق قلو ماهفتسالا ف
 : ى : ويضع روك لاب لح ا سوو 7

 مدقلا تداولا قع ةلدانا لوقلاعم نعوعتو ليلعتلاو ضاضتخال
 ادلع تلم حاثلا هيما ل تلذ

 ه1 '  ىه 2 0ك ل 0 - يف

 ١ يلع تلف داء دا ليلقما مالا ىلع ةفوصوم قركتب ضخ ماعلا سصاهرلو ليلقملل ترو بيتل

 رورج اه نوضنملاو عررفرما عرق زاب ضحمب |مضجلرث ضلال ثنو للبر انغنتس رب الغل اب ضني قير اوجد قت ىلا نيب تفل قراف ىلا ةرامنا تسلس
 ظ .طسوتنا ب ل امتسالاب تلذ ىف كيسقلا وسال او علب د طر ايذتتس ا لاو هاي لفراظلا كالي ىا عل طسوتم ا عب
 تروق لق حبت نكي اميذ امو قدا ىف قائل دغ اًراد انوكلا ىف ءاملاوغ رقيق ريطي يشن لوطعوبو يف ظلااجيرعا نيينعم فلن العا عل
 _طسوتما | ل ضنا عوذم لبى ا لدفللا فد يف جمب ص دالك

 اغا مديز دم برقي نايم ىرورم قصتلا ىاريزب تيررموفاذ اوتار ا ودي ءقيقحر ورجا لحفل! قل صلال ىا و
 كاب ةرعتلاازبفاغاو يجز هس اورمب تيرثو «تبم ذا ازيزب ثني ذؤ لابي تسال تيعطتل و ةررمإلال ْسايدعتس مزال عج ىا هش

 -ةياغ اجلا فرح ع ربت لريضتت قنحمل اذ ىفو ميلا لوظم ا نص ننال حشلا اصلا ئتييل متسم ق امال
 ا اياز ةئازدابلاو سبع !لديذ لبيد اًماهسابتبم ال ةٌرياز» ايلاو ور مروودابتبم لام اني ل كيسي لرق يرد 854775

 .داجل اريك اذارك اذ دان اكدت لالبلا لد سضن وقتال سا لهمتلاىلا ماب وقلت لو ىلا عت سلا لاك ل وحفملا ف يا ءايلا فنى ا هري تلا ىا عكس
 ظ لةيافاب متلي ركع ادعالا بلغ
 :ءاغاام ل نب! نالفوع يبن صا صتخاوا سل ل ح اوي نمت ص اصتاواريال ل امل اوُل م ض اصتخا ناك اوس ننس
 لينال اب د صقر صن ياذ نسي شو ا ايبسمو ١ ارلجا) لعفلا رقي ةيئاذ لعب يدانلا ناف بييداملل ءةتبر طوخ يم اذاببس لعل تناك اوس همس
 ' زيان جور لع شنو اي بيبسيء لب املج لحفل ارمني ةياف تع تمل دف املا نا
 ] - ةياغااسمالكئ ارد ديرما رك رك اداشنن ل /ن كو ل يدنا شنال ارنوكل يضيق ىب لارا لع لمت هلم
 انا اهنا ٍةفرعملا نالخيرثكلاو ليلا ليك لرب كل اذا اقدم ننال يبت ناز ب د لوا وت يذلا ليدعتلا سموم راه ابانبض اههتخا ها لل
 نورا ليث صخا ف وهما نا يب |ليلقتن | يدم يتلف ذو صرم ةرككب امص اصتخ ! او ليدقتل اريطيل الذ حبك ابتزكو | ئتم اول / بلع نرعتم
 ىلع لاكازيبلاو بوتالا لدالاو كلذ ببكي, ال ليقو كلذ لش ايتتس اود رولو بقا نيل سموم هيلا لجل وطب موقا ماعلا ليلا نا كرتالا موب ارمللقا صخرلاو :

 . اغراب راقلاب تتلو حفلا ل [غوع تدل ام نا دلع عال لل ىا حس ٠١د الضيم م ا لس ايل وجر زاب ا نافذ رع. :َءاغا٠ل يالا
 دل ىا كب در عت رقو تت دع اان كاري ىل وكم امطتسالا تقد لوكا نعل نيصل ا لو وك نيصلاب ن اكو لو مراحل اوبلط او 5
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 22 رس ركزت زوم تمل خد 5 نك ضانانلحفو

 له تفارامتماتو زييمملاقب رام فر نيفولي فالح ر كريت قضريعفلاو:
0 

 3 لاما قرد 3
 سوال

 نانجنع نيكام اأو سوم ركل علخ تاهت لمى
 1 ترواوبعا

 اوي سايت هلشاناذظابت :صتخ لاوسلا ريل ل عقلا
 طش ياسا

 ياني قو يلا ٍفِرحو نو مالا كلا قبو عينا ىابنمأل
 ض اتاني“ 40” فاشل وأولا نمسا

 د اغال نص ملا ىف ا اروصت ازاؤو عقاولا نقحل !ليلقتلل ع وكلا ىب ذوي تن اكد و عل
 201 تدعم هيلو فرم تيقلف يقل لطر بروك ا, ديفص «نا لس عردفر
 تيفؤركذ مده قس لال نئذلا ل يشل اغنام الث نو لارا ترو نم أد ألد هز رو أما رو الجزر وغلمر قل ضلالة يضل ارو

 ] ذا امان وسن ستر جرم اممدو الاوز مرو نياير رعب ًالهزبز نواوقيف ثيزانلاوريكذتلاو كب ا ورتيستلا وول ذالا ل هل اقارب قل

 يس سم .ووضوللاا خر | لق لخزي از: بز حيلك |نوا ىلاهم ءامسنب ئلاؤاولائد ترواو ىا

 لشبه اال كريلي نار | *سبت | ايل سيل هل

 قمت شاة تستر يزول وسو رشا فش عشب سنا اهكدابلا نكررسقلا ف لريتو اولا نا معا هلل
 .اطرسوتمابارثعو اول اب ءايضتسا ىو لاقل الفرم اظن | صير سقلا وا
 0 اك, اخر[ ضير لازيشلاو لعقلا ع مل متت لامن ىف اولا لششاتناو كا دك

 راو سرر ند[ [خرج ضع اوبس ىزل اواولا

 - ءاطآ/كاعتدنلا مسا للرقي اوزولخملا لكل قلاو لاوس ريغ اهنولو لحفلا ف ذو ىىالذا نلقاه
 ٠ نام ران تسيل و1 ليل ذو تاج نيزخسن ا عت قو ممانصا كديبكا از هش انك اكل رقوكتائالا لن هش

 ولطيف دد ا ل ايزو لم دراي رهسشلا لسداد ماقتل افزنيزوكرمسشلا سنو ) ليرتكا هذا رسقل |تاج نير فد ىا هلح

 اال ارجل ان ف جراسا نرياو لكلا بسن اني و حس ذإ» نابل زاطه قلل دقل فر ملاو قش لازخ لال نزو يظع ]نا تاوجلا نالا ذا حرغ
 ] ران للمضا ركر/لكر بر ء اصدق نانا ااًنايزوا اف اع اول

 .راايورعلا لإ جراتخا هميم ناك ال يمضعلا الزيت اهنا ىلع نحل
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 0 017 »ب سوقلا نعربسلا تيصروك

 1 نت واكب نت قو لدا ا 3 3 ةض

 ضخ اميب|ن : نشوة يداَبَو يبت تالا د اهملغ نم لوخ نب نال
 مومو نواكلا *شياش سل ىا نسر ذك يدوخ ** سب, ىرزع زكى ذلاوك ا” ونزع ىا

 هع 1
 ١

 'تارانور داى ة يقرظلاو دال ق ءانبالل نادزلل نيمو نمد اظلاي 4 20 ه
 | و .هحم رس "لاما ك١ م كا

 0©  ىز ندع 0 هلت ساو 9ك 2« ( 7 5
 كيرلا وح ا دانت تسال الخد نعداش اح وانموب نسم وانرلمنن لد

 مس م ال22
7222 2 227:2: 

 وعمالة ضادل د لكل تونك 5لعفلاب .٠ منارع ب 2 7 تير غير ذم يسن 0 1
 ١ك مزوادذث١! 27و

 .ج اذإ» دعا نكون حمل باج قرنا مد وعملا ف ارو ام نيم سقما سواد نال نينرصلا نو باو فزع امنا لس
 . زياغا/ عبو ريزعوغ دعوا ميس !لريزوخ :قيتتح شلع سرر دتسال ىا لس
 افالم ناع رى تم زائر حطو اجلا نجم ركن علم ل خ اناد مقرف ناك اراه تابربل_رلمرلش دل قرف قرضا نسب ركل كلك لذاذا قل هس

 ؟ 101 5 تي ا نا خت تي اخ 6 3 6 خي تق نك 6 نخح قط قط 5 315 106 6 ني 2 ا 6 ا ل 6 ل ع را 1 6 6 ا ا ا ا

7 22 72-271-70777777 727-22227777 7257-1722-0170: 7:25:51 
 ميكس م تساي سل يوصل سل بح

 هيد
 رخل

 و ١

 تنام ولو ناو لكنا حاورطب بط ب تبدا اذان يذ املا عاج ىلا ينل نمل فت تظدولا بالون ثم ضف انغتسا كر قيالف هك ١
 ظ  ئاغالب عراصلا ىف نينار ل صف ل يطل ندا ناك ثا ا

 رةاغازن ناحلاو ىضامهل رمعضول ليضتسم ىلع ناطر يالو اند لد انرسشس ى هاي يدر ىف اىاوخ '
  1لذ .٠ 2 6 4 . 5-2-0 2-6 .

 ولتصن مال درحل انغ خرم ارو اممم الع افو الاحد | زم عل اتصل نإو انت وكلإ رمل انام تدمج اذار انسسسالا حم اب ميلملا هزي يح 1

 رطب تمار درجت ناكمازشتس الد تن مريب رك ثوبك شت الل كمل ذا نا نس اللوق اني يقمن او باب نم اشام وول 5
 قدقوتدو لا اهجوزلؤإر ادا عد ارغاصف ندا فل لع ادنؤك سيخ نيلعفلاب زيبا شم موكل عطلا تديشملا فورا فورا هزؤل تيا اد همك :
 2 تك نع ع .٠ 4 (يؤل 2
 _ طسوتم ]رب لحلو تيلو نالد ناك نأ نإ سس ىبد قال اينصدع او لك لفل 5
 رسولك زييفوا ارش اوا قضوا رت نم مزح | عرارفاا نم عرف امنسدم او لك الرمل ملكت ار مص تورك ا هذبل ىلا هشس 1
 ةقولمو هزل ادبلاكن عن محب ]رق ةزوزج همس | ندعي و ورجل ارعيتو ةروزطالب اهتنبع | زرعت شحال | ٠او ةروضطلادنعال هتيم مكر رين نمل :
 2 : ؟  ىنر |اتامسرد اذكى منغ اهتبالا لشد |لتفلاو تدل رف كهرب نعطل الح طش ى دز يزين لو نوبت لرقم يلع اهلا 1

 م داع محيا زل نوايا يدر قنتنا ىار مبا مالذنم تيا اوخحس « )ب ثخااينوكلا عر نكي ذم دق امناد هل 5
 ] الاه: يبجشم ا نورحلا ناب ىف يشن ةرإبلا نورحتا نايم نم رف امل مل هدم 3 8 اة د عج 5

 22101110 5 ع 0 1 ا 3
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 . ذل ناكل ادنال الع نيد لح يؤوصفال لعذلتق نامت ةايسلعب ىزذ ا م »ىف زج ل ع هلا ب أ ا
 هوس جرام 1 7 01 «تدرلاهزن قحلا مناة نأ
 منوم قدا بحد رمل ضو فل دكح ف دمحم نآودلول قش رتل 8| | ل 6 وعر هع رطب ىلا ١ ك2 بى وأ ريح كن نا . لإ: ىم

 1 ١ 3 1 ظ . اب 0: وح 3
 ١ 1 ةرقفو لوصولاو لوتل |لتلنع نبا تريسلد فلا ضوَم قفل لبا

 |مرهل امنا

 و مع 3 4 عوق م[ 2
 ثاثاالول اولذةادإلااذ اضمو سنو ل وعفم و ةلعاذ

 3 هام 1

 ع 7 نما(

 نإ كناولد لشن كن اق ىدزعولا لاو ليا تذرعد "مئات فنا نخل

 طبه طناملص لت وليف اًرشسأسم نين | لومتشلا تو لعدد ابومحمد. عن اهذوككم الكت اددص امل نوبيأل ىا لس
 يان ارب لمعلا نع طيس ذاك ا نإ للملا نظفت اء قوكيرعب ف ورحل هزي هل
 لجيل ماتو يحس رفنف هلصاق ترا اريل اذا ءذاكلا( نالو ءاهسالا ل ءاضتقا سو لعفلا نب تمور جو ضجل عابر ف الاء ناز ملحم
 ١ - باغ 7 تيملا يطع رحمن دوت وقكم ألا لعاملونو مدل نكو لخن ا نعاهتجرخا ف اكل منال هيكل اطال ةرمانا
 نبذ نات لقذآن ملول دلو نحمي خنالَّنإ ل اقف هحوتفم ا ّنأو ةروسلم ان ب قوفلا لاراساو ليصفتا ىلع امنمرع او لكل ارح ناب ف عش وش
 طسوتم نو وملا كميل مرعب قلا كلمبا نمارناز ليبلا حمي خت ّنأو ةخل املا هريكللا قدايز عم مما قدي ز بادقل تااق اء تدافا ما
 لا[ اهلاح لع امج |ىتمت حطو ملكي اهلعو ظنفل#كلا بجد ديك ةداب زمام املس لوبا تيتو لم انصح خت يرسل نإ نا لجأ نشد ىا هل

 . ةروسل انزنةدعاد لك ضر نعت كأن اكأذاو وفل اردت طرعياب نربي عضو لك مك نفد حفلا بجد دزمل اركعف ايديك لبا حمري ةجوتقملا نا
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 ادة لاو قبل نانيتساورخأ اكمال تلكم اك سو ىف ن وماعاد نخر اكتملا مالكل وايل ناكداوسابب ءامتبم ىلا هج لطسفعا هد ونوزلاو 1

  ئشر ماهيب رهن |ن مارق يرمي الو دخت وق نوير ىلع ل و فنان مالكو بف ضان اذ
 ظ الملاح ناوع ل ئاقلا تالت امسي شو ءلوفقمو .دلعاذ نأ نرمستو اورغعيلا ف اضمل او دامت او لوحقملاو لخافلا ننوك بدول م اق كنا مرصع دش

 7 ْش .ي اغا لاويلااذكو مرحد ناال 3

 فلا ين واو فعلا تملا نوب وتوو ف هدو رخو ءارمازو هل ا نإز تقلطن !قلظنم ل يلون هبال الورمب عقلا ب جد لا ةراشا من

 طرت مال قع ضاعن نالولذ اق ميز نازل ارو | نفل لحفل لع يلو تر بحي ضيضحتلل قل نزول نإ لوعغص لع فريز: ضرض لل تلازونر عب
 210 + رسوما لم ايق علو ىلا توذحل عشت لما ولو ومما وغض قول ما بيرد دخون رايق برجر نإبب لا ةراشا لح
 '  مت وفلاّنأ ناييأ بجو ىا سرع ٠١م روس ّنإ نايتا بجد ىا هع
 ال لج لوقت لوقش ناز مارينا لوتنأ دخل ازبم هت وفعلا ناوعت ل وقلم الكل اءارتب ا ىف حس

 ظ زل لمجال نوكيال لوصمم الص نالدارلا ف "تبرم كنا ىزإ ارك نحل

 ! ديو جرا جو جب جب جو جب جو جو جيبو جو جرجا ور جو جو رب ةجيتجر جوجو ب جيف جو جو اجو جوجو جبت جوا جوا جوخ و جوجو 7و جو 7و جر 7ر77 77ج جو جب اجو جي جي جب و دج 1 7 777777777
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 عمت تا تت ا تك تو و م ا ا ا تا را راو ا تاو تق مرت
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 شاراظرت راش شرارة راى ا رطل رشا شا ااا ااا ااا اا او تاتا تا او ا اا رتاا تاو اشو رار ايار ةياناوراط رت را تا اوت ىلا ا اق ا ا قا قة ظني
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 تم تا تل سلا اصلا تالا سحمي م هه 222 2 يا ل لل ا ا الا ا اا ااا ا ا ا ا
 201 ا اذ 1 1]ز 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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 4 3 4 4 ب 3 3

 ل 3 314 ١

 : أ يي ب ب ببي و جبور وت جم جت اجا ستسااج تستستبتس تسإس بيج تسيتس كمتم

 هه .٠ هل 3 0 0 يي

 اذا و كيركى اذ ىمرلين مون نارمال اج ناري قتلا زاج ناو لعاذ
 ايي ا ا

 او رسكو نا ج2 < 2ك
 هَ

 ى] م 0 عا 5 5 ضر ْ
 2 نخل ْ :خروسألا مس ىلع فطعلاناح كل نلو لمس :مزاكالاد اًمملا ل دعمَن
 ٠ ي يبو ©٠ 4 3س 4 ىف ؛ه»ه دك هع 3

 انالخاع سرد اظفلربملا ىطم طرتشي» ح الذلا ور عقرلا يع هااظفل
 2 "ورعد (اقانين ناي 0 ٠١ عفرلاب لسطح جل - "ناو هيت

 ليزو كنإلس د اهدربس لاق الخ ينم ملوكلرتا الو نيضوكلل : وعلان ثمة 0س للا دز هام رك لي :
 املا ىضم نوري ناس لحلع فطعلا ذاب ل

© 
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 الا كوكل ءاتيملا ناز َمْفْلا ببحو ري اد لم اولا فد دن ءاد بم وفم ليو ايي رلبج ن اورسكلا يجو ياج تيسا لح دمج ن اوف هل
 - افا هاياى الات باف ىامركا ىلا تي انش ىااو
 زملاء مزاملل اولا ءلمجا الا رعب عقم ا] تان هزئاذا ناث مزامللاو اقل اربع عااذاد ارسل ق كارز كراتنكد قوزؤلا لوت لش هل

 و ريبخل اعين رازال منوم ن اونقعااز مز ىللاواؤقلاصقذ رفل اوك نانسال ادعل نوبي منيل ثد لفسالا كح ا بنا نم نارك لذ
 تربل خو شوغل الآم كت زلوم تل اذنك ل ان ب ريل رمق ل يللا قجطميعلا لقت ريل نا مايل او افلا عل وقل نعال صفملاا حرش قع لاذرالا

 الف قوحش يولع || عرورشلا طفل ىلاذكمايفلا نس ميار ملل يسب سيل« ةزم ظنك لال وقنا كريس رين نأ تنل
 /مزامللاواؤقناميع دات نب ماذا قارا وذ ءادّبس عّقاووزوسر لع جذل او مزمل او اغقلادبكو م اذاف ىأ تم يقل اا ذادمبل نق او رتيح هلم“ إ ىلع للان حل

 : جاَغا٠ل مزامللا داؤعل ار دوبجترياناذاىا

 ل نوت قلرهطذ لول ىف اج اذف س اننا كظنازظن يرو ريس يرن نإ نطأ تنل املك كارين قدا تنلو عرد دأ- مناهل داهقناديع ناذا لقوم
 0 رسب مز ماو نيم !لوصامزايبللاد ملوى ارجوا سكول اوافنربكى اال ارمقلامفالا رم ةرامكل وقلا ل حيي معلا نارا نبا

 تلغى يفض وتم ثنيصن يارس اعل ةروسكل نحل انك زل حنو وتفمتاكن اوامناف رائد مي قنا د مش .تايبلا لص ٠ ةيابنل
 ظ - ىدنم ١م ورم ُماَاَدبن نا تدل“
 رميا ثنين منن ايماذ نال نيفلخن يود الوتدعاولا شما رم ازلتتسمال نايس اذ ورد اًديز نقي الف بجي مفارق (ظفلر نمل يضم بق او هلل
 _طسوتم | ب ءارشالل لوم ور ا تيكن زو نا لوم نا

 - ةياهلا رخل يقل ل عدس وبدي قاقش لانقلاب ةاغب اونا اوعاف لاو ل وقوتب نيدسمت زخم شم اوطرعشي مل منان هك
 ديتول ئاوك الطواف لعلك لك وطحل ذاب نبع اكاذا ةرروسلملا معلنا ىلا نايس ذا دربملاو لاك ل وق الطب لا ةراشا هش
 _طس ون انك نضل لاعتسا مدعو انمسدوتوركه لأ حن امل نال ينبم قروسمملا عل نوكلر ثا الو لوقت لطب ل اراشاف برلا ضل ل ايتسال نام اذ

 ارب كمجارر قلو وزنا ار رَمَكى ا ناريزقتلا يفذاج حوت ن اكن اد ىا تعم
 ظ

 باق ام خللا كل لكل من طحن ازابف هيكلها نال مدحلا نال فلا لحي بوصنم اهمسسا ناك لبا نسخن ةةروسكلا ناا نا لال ىا هلع

 زيان الم لحل المي طحلا نص ىف جبر وسلم لج وتفملا نا ليقو عفرل ا ةضوتفم | نا ا لكن طعلاز وكما نتي نرع
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 نلوم يدوي
 ١٠١ عا دس

 2 2 1 ٠ وه م

 اتش ل 2500 ابرك هيي لصفاذا امَسالاوا
 ا ادرعلا نيب 0

 م لقفل نلوم وخدر زوعداهءاكلازوع 0 - هللا اكمْرِلَم قروسللا
 ؟,ظضادد « م اع ”ولانااكا

 اشري :لبقف خوفا ين هلق ني
 ا مط وتفمل اجر اكس

 2 طر حرر كحد نفيا ىنشدب ارا لل من فطحلاذاوج ىف وهل قم ختالابناىل ةروسملا نال شيركل ا هل
  طرسونم) اهءارري الا ل اوزل رشا لك كو طحا اربي فورا 1” ساند ريكا ريقازيال اال ادب الا حمو نبال لارسال او

 ثوم قعب فوك ءحوتفملا الث لج ير تنواهتس ف ةرونسلكلاو ديب اريك لضرت ناامقيالامال نال قيطنم ارز نإ خس يا لف حوتفملا نور اهل

 7 راك اد افرح يراك ديكاتا قع نا حمو مسالم | حملا كك مو قمل ىف نوقف اوم ريفر عرج ارو اهترارصن مالنا لوا لكدتن ا ماللاهزبّنح

 زيا ارب مولد اف لئاوي سن امع مالا اوشا ارمخ اهنحا |[

 نزول نكي ع وي يام ينسي انلضو لضفاؤا سا | لغو ورك ! لع ركل عي ماللا هر لود ىا هل 8

 - طسوتمارب لأب هرتسالل اهنولك اقترب

مثل هن مدل ماديا حبكماقريز نإ لش يفلان نيو قمل نم فقل (نيايذ مالل ااهم ليف ءروسكلا نإ ضف غتىا مك امح
 اهلمكنم اضيلا 

 سات از /أللا ىلا عراينع ال لم ادنك,مهنعج اكو بابل زها فاننا سشيل ناد [ 3

 لقت امض دع لا لاىقالا نزل ايلامعازاوجاءاقنا روك ءاق لون لعبد ًاظؤن لغفنا اممم [2 نزل طس تؤفخ اذاروسكملا اءاخل زود ىا ون 8

 طسوتم| ب لخمس ءن وزوم ا فوكا دنر

 نيذللا نم شطنن ناد جتك تننان ادوثم اللا شرب جو تيل | يئار تل رو و 4 4

ا ناو ننلمل | نان يقلل تمول امنا مالل !نالماللا معان خد امد لفناسكذ ناكل نيسان ديكو ادا:
 يفانلان انمي اعرلاوتفاشل

 ليل تيجو + فاس تلقوا ليرةشلاهحاوزشتاو كامو | اداءارترملا ل طاع تن اكءاوسلاجف الا لعاب ثذ اومكم بنان همك اخ بس بل ف

 ف : -طسوتما٠/ م رايثعا لذ نءرصبل ا زكر ئصقلا ل تساو سايقلا نع جرراهو بجو .ءروتتمل | وق

 فما الو يمال ملك ىف انعم ةداثاؤمو | الفتق اتفقت رمق لاش بتل ليصل ن ينقع قذ ةروسكلا فزت اكمرتفما فضي ىا وح :

 طفيالردقم ناشي لابل عاود قفرم النا ىف يذم ا حوتفملا لمت رذيفو يل( لكبر حتلوقو طف ةروسلمل ا تلو نر وسللا نغم خلا

 رطنسوتم رب ليك م ازإ اذديررو و ئرض الا رع وقال |

 - اخ ومما م ارلعجترمؤيشما ناو لكب | حم ذل |) ةروسككلا نانا جالو ىا حس
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 ا ا ل الا رطل طلو تاو رطل طنط رتل
 اا طضطلالطلفللل_ ا 021700 00 اا ا ا ا ا ا رم مالا ا ملل اا ل ل ا ل ل ل 2 شت ش2 72 7*ش بمال

 ١ م رول و

 مخي رتل ما لوو اج ربطأو راد تال طلت شادو اج تاو ىلا نا را يو طور
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 دل طل اخو

 : يك اج واكو نو

 00-0 ا -

 7 م 01 40 116 01 1 2 1 1 6 1 6 1 ا 1 1 1 1 7 ا ا ا 1 ل 2 1 7 1 7 7 1 1 7 1 ا 1 1 1 2 1 5 1 11-91-1211 ا.للييب دين ل 6 6

 ةندبيتحلبيَف- هت 2ك 6

 0 ا ا ل ا ا ا لا يي ا ا ا رشاو ىجلو راو طلاب راج رطاو را



 ] 0-5 ائاظم ليل لعلك فقم تق كرت
 ْ 5 كيفان "هزدذ تفنتو ييشنلا ناكوفنلا توحد اشو وسدانيسلا
 ا و رب را

2 

 7 د اج 757257723 < - ٍ

 | يول قمح اق ردك ناك يطق كارلتسألل نك 11 0 02 ماا 06 ظ .نسالابن لد نار سس م "ضر نوكيس ناعم لدن
2 

16 ارش والد لجلو امئاقاٌنين تيطءارغلاز ناجي تيلدواو امم
 [ 

 "ل 3 0: طراد لعلك + 1

 هلقالوماداناوند كده تلد داداه د ةفطاعلا فذحلا

 8 لإ انما وسوم اضفت اال لوري وح اوما تملا ىلع عادايلحذ ناكماوس عفوا تناك يبسا ىا يدطس جب لعد حوتقمل لخريف ىا هلس
 ٍالوسوتم م ناررخ ديس | لما عروق وذ اهو نارجخ اهنال 2 + لساء دييسألا
 ا فرش كر 20 ائنتسمالا ناكاكو د ننتتسم الا رشاف لاس مكن علل مق خد لاب هرتسالا قال حملا شحم او يضف نسررتائبتم ىا هل 5

 0 ات
 1 اشكل رطل نو سنا نمل رق ل ملف ريتك كاراودورعتر يل لان ايرذاسم اريك ما مري ززو نوكيال د قد بك داوم نكلريز ىلا ءام أ

 هزت ع اذ نسوي شسضألاو لها كر اهبرججتبب زجاذ ىنحملاو زق ىف -فطاعنا نككض يضتلاب تبشا انال للا نكض يطلب هل 3
 د.اغاط حيرشسلاىل انكامباشرل نزع اال

 انزال نزخلموطحلا فرت وخد ن يمل هلا نعطضنل يمنات لانو تيط ازا عت كب لع لاذ اعواولا نو هك
 -ناَغااب نيلوعفم ل ازوتموجو اهاَناَد رثقمئاوا تنمى قتلا رمل جك دع نيرا نسج قش

 -ةيارق ||/ ءفاط اق تيرم يلغن وطحل !ىلا نوطحل !ليمف ور اهززل تناك و كادالا خللا ىف نطحلا هش

 اميدرب طرخ !لدنواملبك اه عطعْلَري كروب احن |ز ةفط املا سمس بول ريز لداع اذ او ورك ينل ءاظوفوفمؤ رحب قل لإ يطل اكس

 قي ىوييف 1١0 : : ىطرإإب 8 اهحماياو 2

 ,.طسرتم#ققساتم اذ النك "ل ذتلالسانرلا سل ىف كياولفر /وقكء امر تكل رقم نام كى هشام ويقلل - 0

 ] ابرق ١ لكلاب فوس نا ءرحفنيرم رع رع و وغ مع

 دامس تلسراوالب ارق ن ريع حر

 امم لا ما خرب حماس ارو طن ع عن
 -|/ ففحتوا ةدرشم لا جى ىلل

 انج ككل رتل اددعيتسل يقسز لعتسي نت نا ىكررتلاو ئمتلا لش قزفلاوووجل سا شلا تيل وخيول

 37 277 7 جب ج7 7 جو جت 17 ب جب جب رج جب 7 7 2727577 25
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 0 0 0 0 8 3 0 0 0 ٠ 0 0 0 . و 0 4 0 5 2 اما 2 ف يس يس يحس يما يت«

 و ور اب ار اك جب يوت ورتك مهر تو ماا رتطرتورتت5 م5 ه2 راط توتو مورو مطهرتك مهكر موك تاو مهو مورو مورو مووت رك رورو مظوط رو موربدسروراوراطرتفرتكوترتاكرفروط تارا تا رتظرللا عرق 535 ممرتك مورتطرتك راو ماورتا تا وتو راكب ولد 6 ا



 بباب و ب وتب يبل ١ ىأأ

 200100 011 دوو لويد انك
 ادا ١

 امض دك و َنيفيل نوبت نم زج يؤولتدم هابتم قب ايما و
 لمن لل بيرت قمافلا لشن

 تضل 2 مك تريل 9 0 5-5

 اهلي ماتا ةزمل يال هلت مادا 'مألاحالد ناو وآو
 ١ 00 | م لي كرب لرسم

 جيل منمدا ناقل بطل اهنحا تو نسب ةزدرخالاوننوتسلانحا
2 

 مردويه اوتاكو كراك اراك رت 5 24 264 252 شو تا اور او رتاو او تاك راو تان او اا او تاك اك رتاط راع شورت تارت را تع رت رت رت تا رت

0 

 <ورافإ 00 30 , ٍ رم

 لب ”نطقتلاو ألو اذن كود نيييتلاب ادب وجناك ق6 عما آني تيزلا

  ىزشب اه اريومفتل بصح نيتلجا نيثدا كلذوما نمل موا يلوم اا سو زوملا ني عل
 ناكملوا ابرز ىف لاحفبا ىف يلع نوطحللاو ينوطحملا ع هتجاوملا سيو ءاد ما تناك الاواني ارحال نوكال لا نب ب ةاؤلادزم هل
 را امادعا نيل عفلاازي لبصحو ا وريتداري زف ءاج تالا وندعو نمال ريك حفلا ل ستى اور هاو اورق واود دي ىلءاج للون
 ..زياغااب تدر افلا ني يطس او يتم لوني نك اهبل ناز سلم بيترتلا ل ملكى ملح

 ريفر نلاقي ديا دعالا عوقد نات مج دامس تومالامعالاك ١ |ايدصا| لع اًروفلو وام أمس عم الدب جول ل بد نير نيحرركىا ديكس ؟
 مبا نر عسا يرراد تنكن او كراء يمل وقلق اضف نوع نإ اند نال | زم نمو ملاو ماين  ى قي هرم نال لب ندد هنأت
 تاشملا لو تب اهرحب نايزفم او يا دان قزيملا يأن وكت اميلو ام لسا يزبت ؤرملا ناك دالانر ةررفم ةلمتلا لماذاداملعاد هل اغاني
 م كرد يلام مادي لمنع ابا يلو اب بن فل زملازوكيوو م نيعضوم ا ىارايلا ل ماديز قوسلا يل أد لدنخامعبا درر منا لكي أن ياللا[
 . يقترب حا دل داعم اك يربي قالب يجدد ادع ماري ز تييفلادرارلاف 5
 نالث/م/ماريذ ب ضاد 7 مارال ىف لعراوكف لذ قزم ىل ا - ماو لمش لمصو ا |لمذو | اوما لدتا ما لب ناك اد يا مايغتسالا ةزمبىا هكسأ 5
 2 ل ويش صا تسل قدا 3

 تأ اًديذاو نوحدماومو ريويسس لاق نمر قسم ا سيئون تيسر لد اهرص | هيلو درظد دز نيل وتسم ا نال ةزمبل ان دوتسم ارو لا ثيمحل# :

 -ىرتبب | اما اوربت يار ما اميز تيارا نحمل ا | ىنحم ءارتع العدو نكح ارمي م8
 ” قيم" اغا! الذال اقيال عريسفلالما نيب زم ل قيال جرا مارادلا ف ليا باج لاقين مل

 آ .ياغاال خردتوا نارتو نرقوا بيت سر ريتك غم لع

 ءاطريمالا نيل [مدقوف ف وطحملا ىف حسي. .ابانسار قت( ناكل وطعم ا صدرت ى ا هرع
 ماع 0 ”لصتملا ماورال زى احل انا نيا لعر راش ادنغامبسب كرمال ادعا ل صير ح ترش ىاهل

 ظ ب :ةفانعاج :اتضربب اجيب بط امنا لال ىا هع
 12 يت يق يتكيف ين يق تا تيتا يي يت يتيتيا 0 ١ يي يي يي يي يلا ناو تي قي لقب 3 3 قع ع ل م تبا ل 3 ين - 0 0725 37 ا ا 3
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 1 يبت 0 4 014 6 ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف فقل ف ف يي

 ابطا ةمزدل ريم طقم لقوات لْسَؤ ةزمالاو

 يت ةعيشلا وخذ يملا ليوا
 لل جهه © 10

 قلل ةزيلاو ىو يما يكدايادا ايو ءيتلا ف هر اوانادالا
 /9 قرصا ع 0

 2 توم محبج معن 3 كورد لصد قو قوت تايإلافدرَخ
 ظ ا 0 لل ل :

 هو لل هه

 قسما ينزل :ماكؤتسالا لعب تازال ياك ثلا ب اياب صن لب
 2_1 و خم يمسي ديمتل هك [#تدصع ع 1 مل ع رع فغالي ب

 أ لس ىارل ممل نال رب هاه 0 الاثنا نيل لع _رطمفديب نم تحيطق ل لرظ د ا( ةاط لل لح
 .جانارف شدا ةاشابنا كت ثا اي نكن يرعان لاب تسيل انا ابنت برقاقاذ ار جابنطرمخذ لابن يطع ٍ
 نولنعا البت[ ا ردضتب لل جك نازوك ذو اءاو لسنا لم مؤكلا لواء ان فط (علااما حمو نال لل زوو ذاربزاءا ل داو ور اءاوريذاءا ىف ءاجوته لس
 افا اء ناكت] طوع لع ء اد لحنا زوكمو اهب هيلع
 :لئزالمب ذاق لبو لرد ايب راشملا تطعن الاب تطمن الد باي رمبالا قال غوت لباياربل دفنا قنا نك هل
 ١ قئالا بريول لإ رعلاو ٌلضارؤلري 0مم / ٌلولْعَوا صحون ا لمتكو يلع قو طخملاىل ينل لع توسل اكيسبتوم ريو اابجوم ل والا لعج
 | لارسال ناطورما اجامل ةدتكو ورم دامب منت دانعمورك يدين ل ناب قشور لارج جومروم# لاكن النا بتول اريع ل د
 1 تاغ دش !نكك زم ارك نحمل | ثرح نم سامو ايف إن حبا مل امله | ةريراخم

 : لزرع بهنام ذر ولكتبطفاغان لك افرق نيل راجت رز نحوس رع الدير ل داب ارو ًالاجتسا نعنلا قس ىا ملح
 م امر انو ين لاهو اجيال قيس نم ثنا طيف نوب اسال | ننس ل ادب تمزازملا
 ةيرخ امج لعن لغمت رتب ذ ىل دلما نامتلرفتتو انا قيال مالك اجمد ادت .ءامجبا نومهم كد اما والاف اب, بط اؤم ا يبس ارب تيس مخ
 0 ااا دووزةرخنا ورك نوح مودع ا[

 ءاغاارارسال ديحبل او بيرق ال ب ١ امل سس قو | صملا 3 امو ريحبلل ىيرشنالا لاق هر يحبلاو بلي ءءرقلا ل ل شسيى ادانتلا ف ورم حي نم اى
 انآ قادصنلا نال هقبس ني صتن لقبا اماوديز متي نسيز مقيلا باوج لدديذ ماك قي مق [باوج ىف ىثاماهطتساو ا[ يقلد( اب ١ د
 . يعل رظقو نونا حفل نو ناوسسمكقو نيتلاسلو 40 4 و كسلا اورو نومي
 لب قتلا قلد صتن قشلاا نى الو ب اويل ارحب عقل اذ (مامزنتسما وا ىفنلا كل د ناك اريج ب ايا قلاسنا ىقنل الحب ىا قلاسلا هم تافاط ماع أ

 - ٌقضعلا ناغااناير تن ايي تسسلاب اج لب نش كير ماع حبري ملم لا ب اج ىف ابيب "لعب
 دال لمفءارتلا ترم ناب ل عش يبنتلا نوم غرز ةساطلاَلا ىف ىشنلا تلدالا نب ا ضال ىا دع
 1 ب اييالا ف درج انب ىف يرش ء الا ندرك ن اب نم ئرذاد هل

 لقرب تدر ا يف رعب رسقل لف عر يال لرد ىاولل ادى لاقي متل ىلإ متم ىا حل :
 ١ م غطا ياي 2ك تا ل و تك يت ا و طا يك او نا ا يي رجا رت يات تاكو يق 5 "1 كيب نب ونوال راح صح س مرسم رم ص رم رخل نم كايت ومع منتو ور نوير | ..-.!| زر 648:4: >< ووري للا ملل ل ل 7 ا ا اا ا ا 0 6 تيك 0 تك كيل تارك نبل كتبا تكنبا7 كلبا و كدب كاي كدي ول 0

 77 ا ا 22 7 0007 2

| 0 

 0س م م م م ا م ا ا ا ا ا و ل ا ا و د
 رو د ردي اجر جرب اجب جر جرب جوا جو 77

 |[ دس

 007: 7 07000 0 ب96 7_7

2 

 0010 230010 1 دا 20 00 21509121580 219015051595091 3293590053 7 271 717272 7:71

00 
1 

 يفت ا را لو ا او او ا اا ا ال ا ا ا ا لا قو رج راو لا و و ووو و ا لورا اا راكرلا
002 

 - رورة ررو وا وبرك وحنا يدر ةيجنا روق ص الجد جلا يحيا يبل جب جي يوان ببا ”يدوت يجن يجر ويب يبا ب سب يلا 7 روب سا جبل جورج يجر طرود جب جيا نجر )جب جو زج ما يجول جي جا دما وا سريا جا جب مج

000 
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 نييوالو انو تاذنإ 5 دان زلا رح دخل قب رصت نورد لجاد
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 دن . -ٍ 1 ل 00 ير نضمن ع

 معمم

 1006-2 يقاذوتموإ ومان نجم مم تلي منقل
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 0 مونتي ب يا ١١ ةمسيسلا باك رابع) ا 4 طع م ِ

 تيك ةيرصلا ناو تلا نديواولا مال ف ايضلإ عم تلقدزجلا فور

 هب ارب يبه 0

 راسب 222 2 ل ير ل تتلالللل

 هلل م لل ا حا

 6 أهم ظ 1 تورط يل وأول مالذي 3 «ريزاميالاك 0
 ْ فرح 0001 نقل مليا ءايلاو نموت اضل عم تّريشو منا لبق

 ) يارا اال ةدانز تا

 كَ ناره ذ ناورجو الماك | ريز مانا - باو كلو قوي لطلاينجمرذ ادئباسو ماؤمتس ال رجب حفل ]لذ اضنموا اومن |ناكراوس غل

 2 اب شيلا ءاعرلا قلصت ءاع

 : ةانانركرتنا يس ديك انابضتاهنا حم قرارت تبيصم اياد ظننا نيكو ري و رركت !/ازك | ىلامتمئاف داس ةلضلا امنا نمّولا نورا ىا هل

 - ةناغاام ين ان ىف امعفو لادالا ىف دما سكن أو نإ ىو حملا لصا ىلع ||

 تاغ طريشبل اء اج ن اهل لات ل وقل عمن اك ةرئاربلا نادازتو ا رشكاد عرب ”ستفس نادادتدى ا امي ناف لوقت يش ئيطع مل
 2  تامفااب جبرا جرا ازاوخلالا م ةنمأكة دايزوااذ | ب تلصاع ةرايزنانوازتى ا هك

 طرش تادداواطرش تادذ ىا ل اجلا لي اهصتنن او تيطرشلا لاك يفتك ةدايذو لرش يرش متسابلكن الك امل ق يش لقد مشع |
 اال رضيا يلوا رطل ةدافا تقد ىا نظن لهو
 اع! اوكا واي ز بضلالوك شال اكو د هدي اناا قرين اذ نيلاضل الو مدير وخلي طبات وأمر ودين فب ارك اقفل هلل 1

 حج زئرال يحملاراسفل قشلاربل لوق ل م يفطملل سيلو ليرد ذاءيسسنال نبا كعنم ام كباجتل قوت ررصم ا نايم الد ادنتى اواولاى ل وق كن طعهمكس أ

 درتي عاام قحمإل و تررصم ا نادجا ”ططائل اواولا عمل زارزتو قحم اعل

 دوم كلذل زف مقل وسب ثيكب تمقلارومظ لس بتل مقا لبق تر ايد رت ادلب ذب مقا ةيقلا مب سقرعت ل وقك دن
 . جان ريرسعن ينل

 .اان نع ا نول رينا ضاقت سلع زاررظتنا وخير رصلا اب حافتتوواب تلقى ا هلع قنات اننوريثك فاننا. عم لص ا دايز ىا هنع

 2 اغا رتل نأ داهم كام تق يزد نام وثامل حمام هدايز لفى ا تررضلا ان لك طع حزن

 ..ريراغا ل تمص ذ يزن ماقول نأ يل ادوخرمسقلل اواو ني :حوتفملا نارا دتى اال تلق ل طع حل

 دامو طعام يلخ امو هل تيدا نصمت اه عت ل وفك ع امس حلل
 1" اًديصمتتيكلا جبال عج تغافل :[ان اضم كلغفلا جب لحج ءرمفلا ل نبلو حس
 ] داو دس 20 سلا زون ترطتس نول

 ملا 0 1 ا ل ل ل ل ل تل لليل

 لاو يوناو طلو لو يطق رطل قل ركاراو رطاج رطج 116 و
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 ردا فرح لَن ذاب طم ناذانآ: كاوإيؤملا
 0 ءةعلا ن ناكر هلل ءاقل

 :نوضضخا نّذرَخ 200007 000
 ,قالاؤرحا قا ناو انمزيبومالكلا: نصادرانولد الواوا

 537 ها بز ىلا #1 ماني بتال وع 1 يضف تزل

0 0 
 «ليؤن

 لونا معا نكاد نق كبزكةيزم انو نا ليز لوقت
 مدين مال بوم و اتدينل المعلا ريس الا ف

 وقت كد انشا اينما نوجد نقط نايل عا يخت هل

 - ىدشب اال" ا تفتح نآو تاء ىا نرد قرم

1 1001 
  ىدطم || ًالمحوا ةيرررجت الش اهب نلعسضر زم |

 روت نزعت حضر انآ ليسا لاانلف و بانا ماد ناد يلا تبتلو يمان نايان وة ددادلا ومو ملح

 ةزلانرولات اد قالك أذ "لقت سرتلاو مرستلاتداثا عاملا لت لغز اذاو ثوم [لبكب رسام وخلال لعفلا لع ميلر تلا لكل تن وحى ا كنس 8

 - امان عززنلا كلذ ني ملكلا نال ختالال وان شرس ض يغمتل اورو ماما عراونادح لكل ضاع ا دف ل

 نية نخل ولو ةؤناشلا لوقو كة روضلا ل دعب تييسالا لم ا ءاصر قو لحفلاب قدح اهنا ثم او ضيضقتلا نر هللسأ5

 2: افرابإبز لل مفلا تزينت ةزررضالا بكرذت قرظمؤرفا انرار قوتنا لوف نقوم هوس ادع ان لولو !لائلان يش ىض لا هك

 ك نانا نيزلادتلا تالت اهلل وفك حرر | عضل داس لمتنا و قرشا د ذللألا وكل عشلا لئفقمل ئ ادخل

 يدا 0 انساب امنا اعبزح ىف اسرق رسال يا هلأ

 -ةيأعا» ةيطعفلاو ةيمسالا لما ؟

 7 ل لعفل ادد عئركالا لكتتال امثاف لب فاز الك | ىف لعشل ادوتد رنكركأ] (لغرت ةرمبلا نا ثمن لب نمر اهتتسالا يف اًرصت شكى ا ملئ

 :همنذ ارث نعم اهنووبو قبل انسلادنعل تال ناحفلل | رز جزو اف لا مق ىا نبع نانا لغلا لمد اول وقت عطلاب تؤم ارق قجم اصلا ىف نا
 دقزوتمالاطت نب مارين لبالد حيرنريز ليز وكالف تك بدت نتوريغت نان لعفلا لاذ اب فالنيؤ رقي زكي لوريل ثنلادد تقام ىاريلا تحبو لفن,
 ندو هلاناكنالن لعتسترق هنا ثلج ضن تيكر للحفل ((مصلزئاب نافرم اةديزب فالخب» ترضع ٌديذاد 220 د تب ادد دتو ةضريز 3

 نصر ةزملا نال كي ذو ل ف الب كب ابعر بالو فيظحلا نورت ل عر ثامن اش نو اًروانالا لمتسلا) لبو اًورطسم احب لوتس مت اثيب نذلب

 مارح لزرلا نصي ابىلامتداب زال ىا جهل .ياغا ابن لوقب الفارض لا خش اراساو قبلا ل اعتسال ١ لب هل ننرضخاد مايزتسالا ىلإ#

 تلح شيف تيرس متن هع اا ااا دع اان دف اضالإ ةيْشل !نرأ تطقس عم

 يهمك هك مق تاق تك تق ا قا تا تا ل تو او اق و تاو تت او تا ا او ا تا ا او ا تو ارا تارا ئ ت

 ضف رخو راو راج ردو تجر

 و تاج ا رك
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 51 7 . و ير للا
 اماذارون ود اما كدي لخاوصديز طا تيرضايل

 ١ وخان لالا تا 4 رو
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 م روع مر 2

 لان يضاتاماد ند ثإ طش كور وح حك نم هاو ناك نيفاو عنو
 2 ج7

 !١ طشلا فالك ا كس رك

 رسال دارك يؤ يبد طركوؤرو لبس :
 ا نسكن ارك 7 ميج و نا مزلتاك ا 0 1 لضو <

 أ عي ةطمعض هم لولب تقلا لاف مقلي كيال لق مو
 : 37 1١ لحملا ةفضيإ كاربت لي |! لعفلا ناب دا

 انا هالعلا لوإمَقَمََّ م هاذا ةدندتلذ اجا اج ناين اف ضو

 ةيحاورتا مرت راو فخ
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 ٠١ مدع 2 اذا رعمالا عوقد

 ادحهيف> يد 651 تي ا

 ماا وال كا والا وال اا را ا ا ا ا اة بل

 آكل ١ 315 306 0 6 ا ا تم مت ا م ا ا ا ال
 2 بزل بياع ولا يفو تيتا لام لس
 ينزلون الز لوتستر ل ننزل ل وغ اونق اليا نر فق لوقف د قرر لاس في ذ بردا نب لس
 - ىرشب| ٠ زعم ايام نال رم لهيب لتالد هلشس
 ا دل جرت افا نأ دد باطلا تقو ناداذاى خا ردقمؤئ نوطح واذا مث لوف رب لولد يم رمل !لوترب نس
 | قتلوا قب الالياف ذهن ادتبسوبف ايدل  ةؤي ايري نير: دلدب لكن اكن |ىاسر نم ةنعب ىلع هش :ياغاط ناميالا حم |[
 -تاغاانامرلا قا اه ع 2

 لت را زر يسوون طامي زال ارفف ورضا قول رزدنت |
 ] ياام ندع را ني ةزمإ (لئتتساب لوقت لكل اًميف:ن كيل وقت وقل فظل ندد لوقف ناك سد لبو ناك فل
 5 رزناغا»ل عرؤنلا كلذ ن ملا نا لتضع ال لوا ل متل رر صنف مالم ا عراؤلادعا قلد هينا عيكس

 بم عبد نا نحن والا لاما نيج للملا لاما قحمن نادر[ تلا ناو كاملا زاير اوتو اوا عر ضل رع لغو اون لقتال نإ ىنج هل
 رئاوقا ٠س ف لمار ميلا نمت لايقتتسالا ىف ىءاركا

 اما لاو جلا حلفا مالا قررتك معين يفت | لكل غو ناو يع ىللول ىا دش
 7 0 | نعمل او انو اوفر مل دي الرد |لعفل انا لحن نوبلا بجد اع ًيدسم النا[ و امظرش دز ارادجل تعقواذا أى تح قلح

 رزعتلزاباعتشن كر ناد نت ليل اد نأ فخ ينعم | را سشمل لعفنا غفل نم حلاك ن وك ذك ايضا ن ارت ناوبكنا مزل اذ تبث نحمر
 و قتلا قتل از لفروة يظطر ستديو تارصملا نا وحمل ٌنالف ناودإب مهنا لاول ىلاعت لوقا مالقا قرن شمالا ىفاءندادلد ساوث وقل |:

 مدوكوم نرد انو+ حلات كلذ نادل ريتك اوو وس البلاك كل امن باربل ا بس اكاشيلا اهتم ان ادولدعل ئجقلا ناربخف لعغلا يرش ال نسوبنم

 ريوللاينع ارش وانك انلعشل ا ن الا ذاو (نال نكمل ناوزنكاو آو سلغا ماما اذب لشن ن ااررخ ىف لعشلا ل حسا نا هش للف اذ عزو لوبقم عمنلا ن|ولو

 ادي بت

:127:7 2-7 0 0120 

 ليسو رد رقع منو رخل جو رطل يل

. 

7 7 7 

 كج رك

777 

52 07 7 

2127 > 

 1000001000 + رجل ري

 يمول هيج ييوج دوول روع ويروح ترج تاوع يريح هوم ممول ترج دمج دو

 ا 0 ال ا ل 222-252

0 72 202717 0 01 

 دو رشاو ركأو راو طور رو قا لج تا ا ت1 ا 6 ل ت4
 0-2 ا ا ا ااا ا ير ل ل ا سلس سس

152 2 2 5 

7190-2 2 

 00 ا ا ا ص اص ص

 (هرسا ىلابر
017 

 تا 5 2 15 5

 ل ل 11



 -ئضرا» عر طم مرقد تم اوى ذلاو طرت لحنا
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 ُ انى“الا اني وجا ىف ةرمب عونا الضار! مدل ين ردي اولا طرشلا نكن سنا مل أدي 3
 -ىدتجأن قا لكم رع ف اوف :

 اضاف ملمس طش نىن مرسل

 كدب ارم الداخل ادورابتعا ىف مسقلا رينز سلس قل توا ظ وفعلا ر مستلم ردد رسل ىا ملل أ 27 1
 كرش لما تب وون ب مرجلا بجد طشلال ثم الارق اا ولذ نوت الاوج خا شل يلا و يا كلش أ

 اغا طلال باوبا نان وتر رَمَلو اًاظفلرسقلا مقلم عب طرشلا لع |

 يا ادم تيبس امج نال ب ابا ىف افلا بول طر شلال تريلا روتر ولف نوير شد را ميريعل اناا د ىا هس
 لاا ادق نإ كن فانيسا لل | امرقد نكت ضؤءاروئرلاغاءاو لب ركام و ءرقمرلا انرنزامآ ليوخا ءاجدل اووف ماتا رجا اءلسعفنل ى امش
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 ئ ا امدادنتب الا نعم نرسل اور شل اود ام اريل ل كر ل العقلا ىرارالعف ىا عل

 امم اغار ناطن لعمر مول هلرقن اقلط يوزن ضيا لا اوالادعب حقو امل لومتم او نلطن اي اود اءتيم ادا ءزجما كلذخد اهيارتيزيجى ا هلم
 دصلارارخاوو يملا سهلا يلا بس ناو قلط فيا كما برضأل نينو هزه ل هات نم امابارعلا ناك د اوس ى اقلطسنايز ىا لس
 باغ فد ءاوجلاو طرشل اذ صن يب ىلا وتس وس كلذ ضوعام اد
 ياا ملبن لهل نم اسرع تت ار بياش ذياب رتل أب نر ناد ىا لح

 اجلال ذوتواملبت ذا نع رولا عطل |كالب راش 0ةريدها نقم ابالمإز اواي وك عاننما ةروطغلن وزي اطشب |لوهسىا هش

 دكمنم يدلني تلا يسال توبا
 قمح كت كنامفرأ ايلا سابا برد قبر تلقت اطلاو,ل صفين لذ لاق نمل لوقويزجملا عزورل ءاوبورتتؤل اد عئبما عردرلا تسلا
 - ىدنسا» للكس يل ل |
 ديزاناىليثالاحت لاق ىف الكو تاكا فيطنتن وكت يطرج عاوز نلا نالها د دك بلو ئخطمباناسنالا ناالكح اهتدلوقك مكأ

 ... ياام درو اح جم دملا نزك يججولا لما ينم انتا ياز ناك اآلك |
 ورق قا ٍءاإيذ لص اهزفاب سلو ثيزانلا تقل ليلا رشا ثين اين اذ ضرما ل ليدعتلل مالا هش 5
 تزول لارا كيرالا تين ح 200 2 1 فود الذب عزوجيوا ئسيلا متن نال ءلالرلا ]رس آس ل لعائذلا اوك نك ل حفل افك اوم اورام سيال |[

 0 ا سوس دانس املثسأ

 ارتحل رفيف واولا بتهاإ رجتر اكول ناله ريو ثنؤسرل اردنا نا لكل لب تين نا تك ند ايان عرومجوا سيلا رنم ا نا لكمالا لدا نمل الملل
 - ىدنرسااب يراك نوطغلوء اقضلاروكذملا ىف نونلاو تيغاربلا ىلولك اا |
 ( ىن لندذعددصل تو لطالما و قلط لوغو عط وكلام ادد اهب نوع حم اود جبن يىلاع شع بيكا |
 روب ق لطب ف نم ماركت ماريد قت جرحت ذا[ نضتملًيؤفرم ناك وس ٌيلظم ميز ىا نع - نيكرتلا ل خا اب لطم يذيوخَك طوع
 ايلا يناثلا مازحا هل .ابل اقف ةنكادلا تاتا ءات ناب عرش عردرلا فد نايب نع عرفا هس

 اغار ونس تيمور يلا ردم امانا لي ةنراغملو لاصتال !قتتادع هادم تصرف تن فو ىول |
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 ةيسمس

 ؟ةققت و نقتل ناذا» سراطملا

 ماما احتمل ل انعم, لون مكس
 رون ال نناكذا قعر اذنك ذا مو ىاذشنيح ف زشوو قتلا ن اضملا نحس همغ ةاطاطورتلا فرتوبو تاذلاي وصقل يف نمنعفلاومد تاذلاب 3

 - اطمانبطخل سيفولل | انلاع

 رفيف ولن ح١

 2 ٍ 0 3 »« نونا

 اتش تمتد ىلا خف ةمنقلاو ضو نا دايؤتسالاو يزلديأل
 0 - ىلا لاتننو . ” 7ك 1 ا 0

 0 ا ويف م برلارضعم نامي 5 راحتي لم ف تر م
 1: 0 ارا لعل الملل *يواؤلاؤبو )ا هرم ١١ نارتما# 0

 يافا عن يرغآلا زي خا وسلا الانط اند كل طعنا آر نعبتخاذ اهي فتن ال طسولا مللت اموت عرب حم دديو ناد باو ديال هت
 لا كتل قالا تاو شاطضا ترد طم يف ا قطا علب ء.ورطقو | ةديقصوشلا قنا ةقح النا نوتلارو

 2 اناان تاس انتل ترص /لوقوج نبال ونا ذامضردلا لق تسرع اشالا لوقو للتلا تام ادع اود ورشا ار عابشما نمت أاشت
 لم ليلا ونال ننتتلل طربا ثنا جف ذهبو لاهتسالا 000 اال وطلال
 و 50 زر ل اشعر زرضلان الرخا ملا ف اضم لبابا نفازنرملم يرق نر عضل مل نبا نبق قم يامل اوى نيو انذيملامادتا ءازتسالا |
 از[ مغتؤوطلا لضدلا ثنضفورلاو نتيزتونتلا ثرذخب للقران زكا الو لوقف ف اوشلا نلصولا ىف نبؤتلاخي دعا زق زرق م: فلا سناره ملازم لق

 | لدار رزرعازا نون ييعتلا قارا غر ةرروسكو ينوي مف نانبر طاش ئوملا ىىل ةريازلا فلالاا نير طا هر مضتلا فلا تناك اوس
 د. قيال فخ قزسسالا لقت ني

 .٠ اه اب عبر ضاوترمالا ىف ناكل |ليقتسسم لا لخطلاب ىإ ليشلتسم ا لحفل | فص عش
 7-5 لانك | ليقتيملا تاطتراننا لداطلاو بدلا يك وشو امال زك دعف ارسل اووغيمسقلاو دورين يصتف نب رتل

 ' لمي ةديذد اانا لوقا ار برطمابرعقلا ب ناو اًميبشت ب لطملا نحيف ميل ل كاد م -- باو ل لشييام او اضركوا ًيزَموا

 1 اهو نزعت ارق نلاب نينو نلعطتال ناو زلط نزيف ناكر نافل, لع
 نا اوبن زاك نكن انل |لكزشلا نال ننال ناو رغم يا اموراوقل "انك دال ص

 داماس تقي طق وون ( نمرسقلا تشم د داش الأذنين الغ كا :تجالص دعل قل رنلاوهيو ب ليو معي
 وطقوس يبا ننرفلاب لحفل يك ناو ذوق ةرماؤل امن ظرشلا ف رقي اد نال كلذ امر بلا نان قيم

 امان فكر لاغ اياز وكن ينكانا َناَعجال م يكر ع يافا عضد
 ديقش يزف تاك اد ةليطسنا نون (لعدرضتلا نونا مدت هزل“

 : ةدراشمو | ةفيئش ريكا ان هيل - بجاع نبا ١٠ ز اوبال يل لدتا او شذال تسيل كو يؤ اهنا عل حولا. ١
 !5.فاياابهونجكتااؤنغانف ريلنا هن حج 50 نال بن نضع او لكصتا دون انتم ايجاد |

 . [اب نيل الل ءفو زوم ا ءايلا لك ل اراد ىلع 8 م
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 000000 ةطظانلاب قاب ار وتقلا»و :طقفانل ثوابت ان وتفلاو
 ىضرم كلذ سيو نزلا لما كامير اكمل ناكمال انما نيكرل ناد نبت مجلدا نال اذا[ تتغم تكا اننا ل حجو كل نام ناث هلس

 - نافااللبك صعق ونار[ اهترلوق ىف لكعملا مالكا ىف لذ ل رتل ناكمال ينضم نولي نا نت د شكل ادلع
 يروا قزح نيردصلا نكاسلا نم اممم ا رنراحلا حرم زم اعس نيونلا عمم لعلك هاهي نا ببكي لييصفتتلا ىلع ميرو هلعلا ف سن ذه ف هلل
 0 ا وستاو راوا قطار

 ءهحورفمر يب ل اقيف نوكسلل فزع [ دوحنإ منار خآلا نول اوز ناك لصتملا درا اك رايل يضل ارثف حم تن اكمل نزلا نال ءايلا عنب هلع
 - ةياغاءنايمرت ل يارا لوك لصتملا يبل فيلا عرب م لدا لقت اكن دصرت لمد نسخ 0 زل توبا
 اكدنبما ٠ مدقل اون يل اكيمضلا ةنكاسلا ءلصفنملا ناكل ىف كلذ كايرو لسروتك اون اقتلال فهي قتحة اينو دحل د اولا فبل لح
 لى دشب ال عرراضم ا لشضا هينو ديلا ىشش ىف اكن يثكا لن ء ايلا هش
 ورا ١ لك دلصتملا مركب لوب ان اميل نوكسلاوزل د فرم اواولاةداعإبٌتوّرعاليقر د ى | برت ل ال دز مل لك طع قرط اددوةوك

 : - يرد ١!| ايعراوا

 | اكل الاد ةريلدالا نوللورع قلك, ريتكاسل تلا نم اذر ناك لمفعن يعرنلا ناكالولو شيجلاىيرغاو شدجل اوزغنا ىف اكم ايلاوواولا زك, هكس
  ناغالرمالا نمشلشلا شمالا هنو لاصتال الخ انب ةرعارلا تملك اكونب امن

 5 35 3 5 6 260 6 6 ا ا 6 4 6 ا خخ نك لك نك قلع نك خ تك ت5 قع تع قط يك 5 تخ يك بك قلك قط ق5 تك تف مق تك 05 م تي را م رت 5 ١ تح مك تق تق تا رف رات

 7 7 0 ا ا و جو جو جو اجو جب جو جو 77 جو جو جو جو جوجو جب اجو جيوب “جو جب جب جو جو جو 7717ج 77ج جو 7770 77 77 77 7 7 77757777

 كه

 ري مابا ..بصضع يتلترا7ي يل تبيابب يت هش شك يت م تت هيي. 2

 متو تو تو مو تك ا ا تق ا ا او تو اي تاكا

 راسو رأي رج طلو سعب رتاج رسوب محل

 ع قيققل ةياغاال نر ا ىفبر ضاو نبض ىلاوإ اوإر ذاب ينكا اسلاءاهتتلاوب”و نزولا بيتوملاو غل نونلا ل بتااووتفم نيل اذاو[ن زخاءل قدح

 1: .ةئاغاال نيوتتلا لع سيقول سنان او نررضا ىف رض اوين قو لن هلا يلقن وفلا لبق امى هش

 الا 1٠ نينكاسل ةفوزح ا ايلا ىلخ ةلاطدلل ندع :ىدن ماين ومى ف نيؤتتلا لص سايق ارض اريل عقول ىف لاقتبيف نير اون قولا ها افلا بلل زرق هلل
 ا اان يئاخلا ىف بط ايوا ناك اي اغك م ارحاولا تى اروكذ م ااهغام ى١ هس
 م ر |ب نربنؤنلا عراب او سبا مرل فلل ايه لاول اذ لل اا نيرضلو كيرشعاد نبين م ضنغ' حم
 1 راب نكتس زرار يمتصيف هعس 1٠ فيت ا و:ليقشا د يكاسلا انؤل ىا حمل
 اب لصفنملاكؤرايلا_غعلا حمو لصتما/ن رايلاريصئسيغ م ديكاشا نوف نا لال اهلا هص

 ايل فرقنا تل لسبع نلاسلا جاتا ت نو ف زيد فضلا نرنلاىا تقؤلا حب كاسل ل وى ماللا د هص
 000 000 يود 2 2متر اتت رق تت تت تك تت تت ا تق تك كقول


