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 مت 00 مهاو هناك ولاهو يزعج ضخ
 3 مالت ينوب افرض راكإ و طلخا ناجان ا قلو مملا
 ر” ايلعاناكحدانصترو ايرلاك نانيمطصارملو عاليراد ا
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 هيي ةلوسرلاووبطاو .داوعط اوما ,ريرلا بباب 1000
 ,ولطمط ملأ عد“ صر ماطر اطل ل ١ع داخالا

 00 "نابل طخ ع مانا نرغب "لال زييقلا
 0 تاوغشراط رت اوم حاط سرحاظ ولا ا
 0 ماها نطل راها نم قاصوقف 8 امجد نيلطا يوم رف و
 --. ايطبطا ةلاومع اورام نكرك اكويدو دوس "جز جررع عنو ع ودع شا ما ا همنا

 0 لما ظ نامت نيرل اووكملا ]خا ظ
 ةراذالا قون ارنا فون! اسر ازمركملا نشأ

 لط ماطل قل ذنملدازللا نا ماطفلا وم عاطرلا ةولح
 يود ]يلم ارجونال لاو, ناعيس اك ظاوزلا ودرس مناطلما

 0 لولا ولك دلك ةراوللعواد 2 راما نيحاب | ناز

 ظ ينال رلازع الاتصل وج مطولا نول عا ١ مدا
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 بيطرالاللل رب إعمال 6 يعثر ناطرلا سوح ١
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 ايلا ماوراء انقل |. هلال هيدا
 ش0 00 20 ف عت
 ظ : سأو و6 كاد ر حورجود

 ظ لاصار ار اويل !راوؤلاه اين ناو
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 1و يداوي قب حر وتاطا م ١عوره ٠
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 نمو مل عوف نيو انيموت امان وزو
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 لال راساد ردو 7 مار نسوا
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 : يل د ةرازرل ايسااه ازبار تن ةاارولا راه
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 مشع
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 افاد دعا لقلب :
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 مس ف ي
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 ميعيلار سا
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 0 ناو لقاح ءاطييستاوج
 مع



 - ههاوضالو*ب رويلهس | نموا ضو وسيم لصد

 1 بر عبق ,هنولاطلاريهاع ولذاغ
 متالوتايطرطلا تمداحااىااعلل "مر مرفلاواوللعررلا معلا ْ

 0 ؟رعو رسا) قود ماهل ينالع# ابان واطملا هوعداوملا ٠

  يااموتعدلازغا قالا هاج لع جفن دا يكتهلد
 يتعامل عرب !طلس ا لاظ راعأ 'رم .ركولة برع زاجملظا ماو

 اارياطل ب ويهاكو ردك يورك انمنأد ل2 حار
 نامل ات لال كاهل هدو 0 5

 . ناطلشلا اروح يات مروكباك حو
 لحأ دوب زلاق | البلا ارم ان ءاملسو

 ! ديلا اوربا داعلا لا د]رل او ماضل ماورع ا

 عاد باق نراع َبولعلا هاوتلا ميجرقاسعر مجم يم اظلم
 سا مواجرالا ماظل نمو امراه ل00. 23 / ضيعلا

 0 ' رواظابويح هيلا مفلاح جم تدوأجرما و هرايع>
 5 مرادعرم 21 وز فاذا يه اولا

 1 0 ا مين يخبل
 نبل مهيرمانجؤاو ريانا كوك
 خف توا ماظل! مراد 001 نارماوحت 5
 3 سارتع طل ءارج راع !'نايرلميرلا رح

 ظ نإ نازيعو للعب بتم نيم ولظملاو ا 0 ظ

 20 قصاد لل رول ]طر وح يدر :اطررم شمت“ زريجا

 000 معمار يرعب هبت رخا
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 :ل ةايلروت داثل *أ اراك سس 3

 ءدبإب 0 هاب عسل اعبماتها كارو رحا
 ّ 0 رحا

 الا قل ايودل نحل لع. ةلد هاربشل ا هتاركو داهم رس اهلل
 لاو صوصومواس عن كسارات نسزاامكس نا عراقلا
 هدرمأ اكو دالسق نورها (لتعارحا رير عاما رعررها حسا
 لارقلا لوف سول ارهرج وسلا اهءأب نلت روك عج رول اند مالو
 لبنا راوما بالسم و شبلول ومن اكو نولصيتممإ ]سو نول اجب
 ر اندلاع رك هوتطعت تحرر او سوح كو دايحا
 ريان كرو ايلفعاءامتونف وشل منو) ]رعت سال :ااويؤند

 ا 0 هرب وزن «عواو ساليس عنان رج امتلاء وشتط .
 ظ كراك ا >كأراصناا لو 6 رعب ياا أت بباوع صر ؤن ماخ ظ

 الان وجا مزق مجم السمة ص وا رووول نس تن
 داعم راارورط ماله وة قرا ١ نا جرب اف حاملا
 مها ىلا, مقل. دأنع هلو ضجر طر صا حق دادبجلا عاوبا
 ا .جحرلا نينأن منال يسرو نيرهالاسا اهرعأ جدأ
 510 دطجزم سا احا عطوزمام مزاد
 زمالك نم ئالبدإذ اومن ىزلاو لص توم ا مولانا
 اوم «ارمزسا هال اراذ ادن لا تملا نجر خرج 0 يدرك 5 لاقتالاني زعم لاس برها شن اروربع ةّسمزم روهأ

 و اورو دامو حاداض سلو هكا اجالم عاد

 لحال تنال ءاهطا ها يع رماو لسا هللا مرورج نامل ل1
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 منع و معلو لك بضخ 00 7 خا .اروتما 0 هوة سضلا6 ىببا ح ايلات فيريرا
 .ناالا يراحالأ يالها ش زجل ىنللقنالو افزع
 ٠ لاوس نعم مياكذسزي 0 يا 0 ايس ابراز 0 اهرل 1س انلاربن يتلا راش غوص ١ اوزماهداذ امج مرام ارْزأ ايزل ل اوزيزم مهلازيكم سولار تعل مدرع ذوب ( توف رثامرأيشب 57 نيام
 ةيطو ركب نمره ذاكم + يور يعد ءايلسدل عدل يفي 0

 1 ركماو راو دا 0 نتا لدن نع نزوح فرار .يفاوركاف عاج
 ا ا 7 ظ
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 3 ميل هلع مذ نكاح وذ ةرعرخ بألا هريذ ع - 3
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 0 ل ابر لهطرس رك ولف ل 27. ءلجألا#ةراكراد زو ٠ لذالحل ناكراؤظناف هورك كبرنا
 9 هلو نيكريظتحاو ١ مازن لخكون اخ 0
 املعاو "يور جل لا ريك ذ درك .ةفاحا

 .هرادو وحي رج) معرس هراحيمْمم عمم ناد .رحا
 نتف هور ءاكاذا .ريكركر رع اولا
 5 درك مشهي اَوو طا 0 تاراَمْلِط تيس ا

 عانوساد عولشلا» 0 ا اكو >2 اًنضاواؤارميلف يأت مزعو ةررطر تر رع نر
 ءارشبا ويوم نايفن مءاكا فصل سمو نوكناقي نزلا
 ١ ليزر اب م ليحل انلزن و رضا نزيجر هرج تمرس 0
 0 عريسسم ,هريخ عكولد دياز الل لكلا راجاعلاا 3

 9 تومال ها 5 ابو مرج ونكت ويلا انك 10

 واتا جل طعواو مج دا مام 55-2 1
 ' سال فاعتاذم ويضل لول عزت نإ سوما دأب ىينبلا
 مص يارا زكا فضارنلاو د كسلاومردلو ضاري
 علوصح خي اوماكءاسنلا ضارب“ ديمفلا ىتوم جاهلا عابس
 لييماهسا تلك جعرلا تولالطظزسلا .حدلسلا لها لاميلا
 7 ار بر م ارعال تح م 20 را كلها
 +لعو سر دلمإل انكوااننا ومما اوكداء مدلرسلا ىغد

 ور بوما رك 5 مل و ءالردلا تنج :
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 را «طرل ل هاطعدوج .اضهانفلا ضرع رالشال
 اسكلا هيلا ةضرا لكلا بز رسل رخأ

 اجو لت لكرو © ورك عل هل ئارح_رحا

 0 ا سامر امن" ةاكادرلا الأ ا ةنلحا
 اوهيوتن رغيف دا نم _ كيما جورلا ةالغو احب ربحا
 فشلا وره اكول * وشل ماما رأف رجا

 فرك م, زيحت ؤرسلا تاحاحر جررلا ل وضعب :

 0 هرللابز ا 5+ وداعا اهضانم 2
 فسار د فاوباوعدد + د1 ب يسطر و عد ا ّْ

 جاهز نصزلف > اهاكن ماحس رخا
 ايافعو اهرضالارطلا اكو هلا اكرام ى و راكأ دل

 : ١ كاورول'اكاتحاكو «ابعازال هيشزلاب تضر يح
 00 بالابر هاهو ربولضلاو 2 ذ م

 16و تالاف دارضلا نعم ا نيرا اما :اونب_بس
 تلزلْر اذا ميول ناجع اوصل انم م؛اذاؤممإ اصأ عرولمجب ربو
 مقارلا ترص ريم وُ مدظعؤ ندع دج و ىليازلز ضدالا

 راسل عورت اهن) ريع ريسع ون زمنا ) لذ روع 2 رفدا ذا
 ظ ساو ماو خازم لاه 9 اسسن ناراو السي اب
 أوس يعررلا ولت رتو براس ازاز اولزلزو بنحو اس

 قالا قالك قوتاببماذ صبخم انا ربح مانع نعرجا
 ايتو اقصقض أناتا هربت 0 ا واطلك

 ّ ماج الح الوئسدايه ءانلمك نسرفتتزيعاك سا
 جراب م عمرا جسما را راصددا|ناوريعاف (يطحأس ايداع انذمح



 . 1 عمو جامو 0-52 و نرد
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 نجا امغاف :. سرج م جزمو هانيزعاذ
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 0 | نسلارطتد لزاو اركب تعادلا مرن
 دا 2 دهليلاف مهتمو معرجم صاد
 1 ١ اَساتحاور اص اولد . . ءيروشمأ وشرعت
 مهددا مجو احيرحو اي ماو نسمع

 ء رار ارلاد وسو داسرل او راّدملا

 1 0 عاتبف ةراساممواذا 0
 ظ 0 اند عر راولا ةشي 4

 8ك متاعالد رك ٠.نحأ
 0 .احدرس م اووسالازإ رحأ

 0171رتسكل ا نزعلا نم |ءراسلا (*انا ىحا
 .. سسفعلا لاو ريد اعل ااكا لسن ١ اهيرسيل راسو روحا

 هين اتناك و وَمِن . نإولا اولا رعد هر ارعلاركذف ساهل
 فيدو مثضال تورو ماو ضأو محزم ع داهم ولا عوبأ

 رجم 6 را .تذارهويز ارا اددربرب نا بعرلا م لآ كيب
 ! واف تسنوؤت ىزلا تول انا لف هروست و درن وسم 2 |

 ىيطال اكول اير حال تدل توملازع يالا
 ازد عوطنفوؤر إلا ادن ار كيل ىيطسملا نئاَسْرم

 اوجزااذ 0 دظسو رل ا ل



 ”وراو تامهالافراعج اف رمل ساو < د ؛
 ا الامر اهل ةنجكا» م 1
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 رار
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 ل اجابات هاتقلطرإل
 م طادور علامه درع ر مجبل مضي رضوي دل ًاضغنلاو ةوارعلا
 ا 7 ادؤلي ز 6-0 ارم

 ا زعم: يدا

 دارعالاركا 0 10 مد ةدارلاد ,٠ يصمد
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 هرعرأ د 0 8 00 >

 م0 1 دا كرمؤتدةارصل اما هرلدارخ
 ضع ركز ارز مرسل د قرعو را ب ءارعاكأ رب اهي نم
 ناك كيلعلاّصأ ١ 7 لكك (قجزيل طورع زل وال لمبج
 كرعاو درع مالك يع ان اندم اريكو يرد داركم مثيل تنك
 . ولف هورع ركع هلواع صج وكي را كلا قراوس رم فتادرع
 م رو التيوس اجلا اج مورا
 0 م> ةدارهلا كاز مم رمو مأ بورخلا ولاء نع ىلا :ئارصبلحأو
 نوياكاؤر امر راعسالا تاهاقر انااك َماَولاخ
 2 اهئاف واوا ةاداعمّ مو رح

 0 انكر رشد امداد ت وار ور يتساكد
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 م ءاثذهإا 0 أمون كورعاماذإ اذارحا
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 ىو رواولأ رجردولا
 ردنالا َخ لوس ةراول |
 - ا

 أ مون تيلخ |! تيراد(4 هاو

 1 كل اسرلاو نان اروؤرت حب اور
 عاملا ليلا كالوس ل لعامد مهلارقل انارجوا معه ذا
 720 وبرك ذأج اليكذأ ”0/ربد صبت حنون لعم

 1 و لف الجر طوس عي زماعل ارذ د مت ثيداحالا '

 رص و مارك لع لكدالصااق كموكاسك رو لوس[
 ا ًايماكاو مالسلا د ركوجر ايكذا مالنا نايا
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 ظ 2-6 0 . 0 2
 اذرميا 2
 0 0 ا لا
 مش ادرك ر حلاك كح فاو وساد ر رخورصلار روز حاوب

 0 !لمرا داوبع يم انلاوبو ةيمأوا ىوروموأ ةرصورعا نمالا
 فل انءارعأ بْكْؤا سا يداو 0

 ظ رولا اءاعمتج زم زالإ ام يول نارحأ يجن م1 [يولقؤوي
 0 نناتاذ موصا ثد تالا رعزررجر هدسو انعربو متولي

 ا اريل واون يجوسا ديفا وب ل
 «يتلا موب وز زيه ردحلا ملل نط ررلاتاذ زلصأ ةرصلا

 5 سوا وول أت ل 3 0 2520008

ْ 



 ( كلا اسإناماكا صل أح ناجحا , يروا ين مام
 مهادلسرابىلباول اك ءٌيرصلاو ةداصلاو مايصلا هدورضا كرا ظ

 عايطصدار رافض ارسال ل اوإوم دراج ام 0 امان دوخ ' يسرنا تاذو صال

 . دلعلاب ولين 9 5 2 مهلا 56 0 5 ا 6

 نانزتاهلاب اقوا 3 ا ام
 وتبث ملأ نيرصلا رع لرفاكم ب . ياا

 ابطا | أس , هاكك لكذ نم“ هزمز وش اذ ملد ءاِعاَو)
 ماربع ماك 0 مو مادا 4 ران جز

 معا ارناف ىهال كسها يافع لعو ركل
 هرير» ءثصغسم لحأص ءرتسم ل زنوت حوحز نيرهاطا عم أف

 0 دوي .كتاق رفات ىيغاولعزشول
 ير را وهو + بجروت ماهم , نونمؤملا جري
 ل هولإ 1 يااا كنان
 تان راولاو بأ لك أنت 00 صني مااهرصسج رب اوم! الا

 ا نيرتافلا و وفا عا ذه و انصاره تلو لريص انولغ
 000 العر ضفودمانكر (وصرنالا ترسم زن ضعت ضخ ومان

 مرا: :هرلعل را ا رز)الأ مه جيلا اب مرخات رص اسمو

 : 0 لاو صسركرياو كلارك اجزوفا خد
 مى اهدرتو ادوحلزناو ور طوع سام نزعل
 انوي ام كنا م ّململو

 0 وهنأ سف كمل انني اكرام
 ما ال ىح ءوزت ]ل لوو عر وسمو بيوصل لعل



 مالك عروب تح غتس كيرذلس لسد رهاشلا م قخ
 و لصضأا رصلا عب ءرضيل انآ لعا | نيو زحت راصمالا
 7 ذا ارجو اك ليد لا ءتلاوو ةراصل ا يعبأ حبزمد
 و رخو قرصورل أسر معزا رداع

 را مام نيم و با ع رع ظ
 دل لو رانابزبلف اطير هلا

 زر ز معضل ل صلال وع نر ؤاوكأنا م
 1 7 رثارع , داصكرد تيرا ارباذرصنو قرص رع

 0 يجاوسو موو 3 وعل >-/رد ١ اوكت فيسلإب جد

 ل ع 30 لا ذإ طارد رخأ
 بجرح وبلال نوع رونو ميلا 0 ِ

 نحو هرج ملا لج مداها إل و يواهسنا|ب اقول

 ناؤلا ا انيعرعامو ااا ا
 ناز ضتؤلز و ىرّرملاوت اعرب مو 0 :اًيهرتكرنت
 دويل رجل هاوي ورجعنا م | و مونامو أ ل
 زل )اذ او زرعت لأم 37 ريرعاسقفومإا و امال
 هيرب ' امذ ماكر اذ ار كا ىتوبل اكرب فاك ناو هاضتر

 تار او ةنالض كرو لشرف وهزاو راوي
 قطر :كجرمفامو ناررالاو طسلا رطبا هزيل زل

 ف نوضح ئرسو سا قيراط هنلإ
 2 0 هرلا 7
 ال سداد 8اناواوابزاةزز عيا >/أ دمحم اما! انج نر م0 وعسل داما اهيررلارتسا



 6 قحا وزر مس ,ددالعجلات قررا راس فرالف
 لات كيجوررلا رسل ءالدامالمل مه ف اهو ناعتلاف لداعلا
 تاهل داو لالا ةرعلل اق لامار جاكم عروط لفلم
 لخعلا او زل رايح لداعإل تعمل لج فريد ازكو و لعل
 ل :ع3ي طع زمداوس طعامك طل عرج
 راسك | ىعماورلاكار قفل عز مولد ا زطخاومو بهزلا3

 مرح سؤ ملازم مىلذ مفسد نيت
 ايزو ارز للا د ملام ردم ونحمد

 نم ءاقنبزهأجح اجو ”<هازم تيحازلداع رجا
 انرتزيريزلااولاتمو__ ةرئاسماهوالاكريزلااذه

 ادع ررطو بيدللا رين اريوكود اضئلا رع ؤبلرل ) نمو رحأآ ش
 لماك يحفل كرس رارُي ياه دعمبطو تيدر (
 دايباء رضع مايد ررجو ةريع م وظحربأذلا ماراح
 ءامحزرملاترلا :رإعو اه مهله جانردا ةوولغ رحأ
 سءاوق نار[ ملا مالو ضلاو ررتلاو (ضهاؤ عل هيا ؤطا
 مدلذروس موعت منادارااؤاو نركش كد وعياناذ ار اصف ذاو

 انننابداراوأ ارض[ دار نأ يطرد ايرث رك ىؤلذ داوزم مدرج هاند ظ
 ًاقنادادارا اذاكر داما الوعضم إم ن6 2 رد 000 لج قم

 داعادا اضتلااض اضتلا ناحاذا زوبزطب ررشلازحاذا ساره إيلض رداقلا نلخاذا _اإنمال اورو نعررح نغداك ناكرهابزمل اح مهوتعلوشمللو هذ لس نو مئات
 درر يرلح هذنلا يول اتمراح نيه ءاجاذا رصملل عشر رولا
 لسنا ضازأ زاد ضقل اوبراحرللام .تاووهاهقزتلا فال

 هص



 - 118 مس--

 دوج رزة واج يشح كر رالاوحالاو تا ْ

 ءلهم اضفلاو نو ريرملا اريرب اضيلاباضرل ايلعلاد اود لمرل اراح
 ررك در اؤا بار دارسلا,«رمه دارلامزاكل 7 رود رهأد ريري رجلا

 ضل ءاو اذا تحلو قوفولذ تخاايواذا تونا نلعب ب نرلا
 ىو اك د امس عروكلملا حرس عاضقلا 0 "سايل
 . قبيح ذا دوح 2100 رج نا عنو نكح شلت و "6 ”كرءىيإك, خد زار )ود امال
 تال شعبا قحاب وقع مو نمسا 0 مر
 اتايرعشو امهرد كرر سلوم رموهابريرب ّْ
 0 0 يري اجاقارم

 وخا

 1 0ر2 0-1 امو رود نانا ناو_راسحالا ] هال
 مالم حرا او عل داز وره هد اند

 قمل داي عو/ىعاضبماو يحبلاه لس كفانا 8 2 وما نروقفتسررلاسع اهلا يرم لادا
 فرحالور تتر عرج أ ملك سن )عوإرعر ا هيتاو لل

 9. 0006 6-0 ران عزوز
 00 زي ىلا داذاب قر ررلا راو مارال

 0 عراصون فو 6
 0 رادإل راثلا مريب مانا زر تا
 2, غو 21و مولر عير خايدماوبلا م راناو
 ظ ا ومس نيرا سال رس يوان اك كلا علق |



 طيح تزعااوءاسدوفلر جلا نع ضطعا موكل امون كاءرعب اعشاب دوك ناووغل فيلد ضرب ,ميلخة يملا

 ”ةاوداسص نهم < تراواو وس اع رسل رحأ أ 0 هريس مال ادا رمح ْ رق كازا * ييردو راومأ نأ« ذا *رسحاراعلأ 0 ماا ' ترانا مالطا ا م رس 3 <
 داوم اروح مثاورم واوا

 : ٠ هو نو يت او روكطراسمزعل تأ رة اوما نيف و نياراسد عصا قالوا ل بس 4 زن ديا ف دوا رسم يدوب نا رح 7 بل ما دوما 0 5 هاهيردلعارن راس داواذا رحا  نؤفَح وادا اة مح بكتير محا اازاو ظ
 يأ نو امير 2 يرد و لازما 8 لسلام رهاق رص ماع يب عالما ١ ١ ل الخ لإ

 دز ربت انرضازاو سابلا نكيجو را ه : حم هع سحاب يصوا'هريص_ررلا سيجد اور



 راك كما د ولو لدا نري
 ١ ردا عج 0 ١ باضيود حوا نوراضلا ولا
 ريصلا ب ةاخصلا .ةدايعصلاب يزلاراطنا زل كوم ركصلا ردصلا سير معلا عيارمعا مدا حضر صدام د احلا ارجو مح

 يلا متقيرصلا 0 7 0101 وار ريعلاى زيدان ىلواكأ 0 م
 ل ربل 76 يملأ نح 0 ةهرل

 0 2 هملا صلال 7 ١ نتصور راودرصن سو نسا ع : ١

 00 ا ريانا
 مجزمجملاو نلت اًنرمجو بحياة طعبص إير ويصلا
 قضافصلا مح كار وبزعباك صصلار ياا 2 ع مانو 0 ٠ د |لعصولب دوط نبابلاخو ساهر ؤيصلا
 رم 0 يس نانا مه اص رجا داننصاو يصل 0 نو نار

 1 ملعالأ با [ىعم رجا 'رهره رضا ىلع تدلع الطصلا والم 0 يراتادعسا
 :دادإلاقّيصعتملارود» ومكإ ايع رول رد .ةاعام رد الأف
 ربل ةدرخ نكاعصلا هرب ريح اق 07

 ياخ 2م بي نرش اذاروبالا نا باح هر. زازؤلصإل صنم ر_للطيل نر ج وصلك ١
 0 و 00 : ا 1



 رار رلارلبزك ٠ :تيووأمت ذا رح[

0 
 لسا ايف مساح ميصو ميج تير أدوا هاذا اركض رح
 : لرامز جرا تعم صو اد عرض يكن رحأ
 ةانوتملا )بعز تام مستلل صا بكعاوا رحأ
 د مالها ليامو ه,اضااوعر اتت و ايلاورل
 اثنا زم 070 5 لوريحت ه هانا تك نا مدل:

 7 0 كو رذيكتال و ىلاهركش اه
 0 . ”اثداياطا مزامالا زيصنركشد اكدر اهلا

 ا ايل اناةركشا 2
 2 عد اول حرم وعم نهرا كل ول *

 1 ارسل لعرنا نورت بال 1 ا 24

 8 دام” دجرالا ما 5 هرب كتم اي اكول لاو

 دريشإلا ل2, اماؤا ماماو نا روكا اننا

 ع دا 0 اىلرك ا! جاف عدت
 ئههارابمل بلا انجرطيلا َةاماكلا نعد ترضفاذا نجا
 1 لغويا و كلعرشد نل وكما ير هاف ركل نم
 1 0س لا تزثلا ذا اطرماد 6و د

 يي جدو دحوم اررص دوجوملا كش
 رك لا ان ا 72 .ظادؤ اعلا لعبتي
 زم كي 95و را هدأ هما :مراكرل در اعّسالا

 ير ١(نيالو رسال هوركشسم دايعل اد مما اي



 ركتشا بوبا نك اطهر ه٠-ض ورعان
 م رك تد|)انطد نافل ل رنا ملء راو

 يالجملب واي ليل عما مول 1 ىراجاكد ا
 اوروهلآذ ا ىلا ا 4 30 ْ

 2 اطلع مح 0 محا:

 1-3 سمو اصرا مسن اى جل
 0 0 3 . ميرصم

 . ريع داخل رحالاذ رهو بطء مجد افردص فرص عت فاد
 , , , ىرصلا لل سورا ناد ربل طاكررب قرصلا عراق قرصلاب
 4 جرا«متنما اهرصرمإرزع سنك ةحاوزصم ره ادا داط
 لم ةورصل ا ركرلع اق ء ب يلد مهن اكو 5-5
 من قرصا ولولا نقل قدامخلا# انغا وياج لصون رثس

 اذا 4 ” امك راثبقرصلاب + هازل. عرصلاذ مولان اميريدا ٠

 0” فتم 0-1 تالدئازاو 8 اكل“ ْ

 ْ فبصلام عر قرض وما ةلدلا ةنيدشمل 0 و 2 ٍ

 1 2 ا جب مهلك رسحا كضبألابد 4
 غيور تدي ماسح ورب لسا نب

 لالالا هينا قرصا حاص والا قرصلا كلا ٠ بقوه مح اجرصلاوم ارتقرا د .قرصلهكيلع
 5و
 1ك م



 قادر قالوا 00 ار اج عة! ار امس
 ففرعم ابو زب ورصلاو» موو محا وكلاو
 يالا .ايبورصلا ناك م كات رصف عملا داع 0

 هرالاسدإ نول رووا اءادووبوم

 ريتاراررعل اء داو أ دوا ١ووااوما
 يخل كيد الع ولان داصن اك |ليععا قفا فوفو مردج تل و دوري داو "وسمك

 انءانول ان 6 ضيركرلع مدان
 "يلا لا دراقانملا لحاكد[لا رع سر ملا نيل ١

 زاخو -!هابرعولا ليعلن سجرم د 1 جردايأين ظ

 9 تم عاب 95 زب ضرر
 10 مركادع

 مىلكلا ةرامآر لع اضرعاد ؟كالحم رك يعول اناا
 د هرعز دامداقلا أنبح ىلا بارت زم ىاعسال|رخأن 5
 وسال ذاكرا قلكيزهدععر يجزم لذ رئواذا ةداصلا

 لود د(قولا ادرك اققناروردلا ةاا
 ولع را حداصز 6١ مانككاؤادركذاد

 4 رونا عل واالملعي يم ريترو ورلا ربا سواد رحا دع ىراهاذإ كاد مرورا مرعدا ناجداد رخأ
 اة هرلا 'رهات انو 1و نأ# 5 تول يلب درس | رخآ 0 مراعلزاذ ال وأ امنع 2 ياا فرع عد رحا

 لضم سا لكس د رجب وعسل 3 '
 036 )و وزو اوسبل هداطعو بيف مالك زكزم ٠



 د .  1 1 لاا نايتس يوسي يا ااا 0 : مجسم

 دلع لعيد الا ريالا تواكزلا الرع هلو ,املأ
 نزكوللكم 1 رول الكونيلا

 فريش ضد ]انت مالأو 00

4 0 

 0 : ,سخو ا
 )بيكو رتيبانلا» "8 0

 ريكو ونوم اجتغ انيغاس َتلَرَم ناو
 سون ناك رحرجاد "مزون ومالا لك مدار خا

 0 راهو أويَولاؤ
 اا هانا ماذازو سايز ايد حابه
 امحر آوت ناكرنا نأ مدل وهرسل ١ نات يبا
 املي ىناوتوك زل ضيا ل طوف( اا :اونالأنيم
 دان روع فشار اذ وبلا ور نر ازلااهردإب

 - امين انلاربوم ل تأ 0
 دن اكاوداصإصنب' 0 | لس

 0 اساكاو : ضي غدر 4 وا
 كالشاد اللهو مب ةريننونا قس ردويلا عم ويعم
 اور اموكأيا بزل ابيومنريذ أعل | ور ارثا ُس نم اعيعس
 ١ او دخلا ,ر كا رمل



 بدر زوم حملا قوم ور وجر مرن تيزع ءوساتلسغغ
 ١ هشرل انزع اررعالا5 هد :اوانمل او [مرعدؤءل ل بيذالا رلم

 0-1 _ هزمايعل هزاررع ينم لطا
1011111 

 ا رم يطع يضة ص صتئازال
 -  ئررع اسلا:رانتما مرحي صرخ 00 2

  لقاَصنَو راوهارعز ص اوت اقازبرل ةنلامك غب بأ تاجاك

 امان نلعب زنا ملا كرجكرلطا مدا حارب الار انعام 1

 راح الوب انما عملا ت تنإديزعافا زعم ناك
 كا ضع ارانئاطتلاو ”ةرادلال اناسجارمالنوستأ

 تامالوأربان ا ةاووغاف سم ايسدلاو كرب ءتسيسم 2
 فزع لا ضلال ءالكو اسد رزعلا :اريعازارحا

 كس و را حا 5

 0 فخ » دلو 7م ذاك دال يفسر بح |

 1 هذواهلاو لدا وعملا نمت
 وااو" نورعلادو اياد نيب خذ زرإ وع نول ردالع عرج اذ طصأو
 د اما ولو ىو حا ووقلازخ ناضل ملا
 نيدارلازجر اهو 0 مدا فهل مول بل ير تارا جوا
 . دلو ر وصلا قرم فا ييصي داوغس بو ىرمإك اقع
 : تغار نا ؤصاو موعيفعاذ روخال مريول( نرازغو
 مكب ووجوه ازا ولدا انيزتفلاد



 00 أ ا

- 

9 3 

 "سه

 م اوصرداوعرا معرس زنا مارت 2 ل 7 رار ايطازم دانا او اكاذ عاهد ظ وع ا. ماتم كلتا ايس
 00 يلف

 عصرا ونا انلادوا من وعر ظرحا الفل يعمد لطفل جرا ا قردان رع وتحلل د ونلاحا 0 انتكلماذا مركانجواوععلا قرزلا عااد وطار نجر 1 ةونرسلا ل 0
 تروازا سل لركن اك'واوغفلا ماه رولا ةاكزوطعلا ريوتملا لع

 7 ربل ىنمضوععلا ضعي ا اونا لور اشإ دعو نوما لاذ ناذخا كاد ع وانك عوضا ذاع ةييئا دبس مأ كازا اهل انتا كرار وع لم اههاوشس زب رع زدلاراط نعونعلا ]جاك ل
 0 تاهت طع روؤب وم وسل اجر ناكزم ظ مولا فعل سؤ ان ا« رهرورلارع تحلو ٠ تاب مالك زول نع ماو 0 ير اررعوغعلالاو غل رجلا فعراذا
 حا وزساع طنز يلا داب ذب راس اكن رداول ا نموعشلا] مومتح ا لي
 بولا سوؤم١اسأد ا مانا دعاطشت رح
 لي هاوس تناو ” اييطع سؤ تين ذا رح ١ ميلاد العال تركو ىنتاعاذا .->

 زف ديكو ف 0 ةتمرمعاراف

0 

 7-0 3 3 مو

 "يونا

> 1 

 مح



5 

 نيكي زاول الج يهزم ناضووب تا الو نما ظ

 ا ء تلرع ايضىسذ اس إب
 0 نارللاةاس اولا ور اًوولاو *ة أ .الاواداو حيوان ْ

 0 مسلم 9 وبه ميدر داوم را سام إد كك

 0 مذاب. ديدطرت١ نا رف م هلال اي
 ا اي نايال ا رويؤ هل سار ةرصوما اىلا دار ا

 ا 1 00 "إل ا هفادرا
 7 "30 لعل مماخد

 املا مضطر 01000 ارم جئرم
 ال رشان ا 01 ل 0 هيلا ظ

 د (دفارإ د! طعم مازم زول مطم نم ددرمطل
 لبد 2 .اايؤم ربرع سأل اً را
 0-30 السر دراا دل 0 يد حي اتموه

 ل 2 مفادرهراوو تمدامرهرار )يحكي اد 7 لبو يلق ةارإرملإ ةشنال.سحا يطرب رسحا لجأ
 2 00 أره إلحاق برت تلخد اذا مهضر اف تندأ

 د ُز !اداونو ا تارا ' تايمز ها عنّدار ا :

 هم يب نويل اخبمع ركل دال زر زاد تطز
 2 رلاكو ةداعاء ام اءو مله كرر ِر ١ ياسا

 تجف هو رجرحاصا اهو واتم بداصاق وحا
 ةانأل اف تان ماكس اذلارازدانح توأم محلا



 مياس ازعزم اًعنو

 لقيم 1

1 0 2 ١ 

 ظ ربل ايرب ريتاج كبر رع يول نمو اراورن نع
 2 : غارت اوما تاكا ىزط يزل لمعلا ا وريرح !د

 , الع اوتييفناد اهطوولا لم ردات ايا بابو
 5 00 0 0 ةيباززاو وسلا جول رهسأ [درحأ
 ناو دسع 0 وحأ
 تق تم را دا مكاو

 مرج روعلم هانم: . زووسف حراوملا عتود
 أ زب ضاوإ م. ءامثلا نيف 6 أمها
 فدل ب يار ها دزحرلا ن وكيل مد ىقر قارا ناو

 ... ويل ونموت نيرا سوس اونا رياوتلا هوما هان ل اشالأو
 ع رت سانو + دل رداضمزعوصارتلا عضال نت ب 48 :
 عير عاب يوتا اك>ل عك رصف ديرب لدا يماونلا موطن
 3 عنا م 6/ 8 0 و منال
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 دعلاو سلا نإ رحل

 ْ ل 0 ص
 ظ ىلا 0 ا 7
 ا ركذ رك )ل الزر تلكه 8

: 
 2 مهاسلا ار ىوعس 2

 1 ا >] دما ازم اس عازهاج
 انمى هان اكره فنشد 0 0 انعطاد 5
 ْ والف قشر ايبرل اف سوملاب 1

 0 اع 0-5 / 31 ار عاقل |لانسالاد

 "كيا يسع 3 2



 ا هةتدوجوم م ال املا“ ءتاداهكوطت
 ْ 18 روكا الط نمر د رهاطلاب ملط ل اجزم 5

 ا 011 عوورتلا واح جازم
 ويكي ينط“ رعاك و و يعتد يب ا

 1 م بأم ناصع هالايام لدقلاب هاو ران نرخ ظ

 فاقع [وجزخ صاخ ىر نر ح ما( ةرسارنا عمصالأ (هصقط 0

 ا ملبس الور اى لرلع يع اضاه
 ى ضارلاو لاو أيل دايس, مولكبكات اسرلا بعل ايطاحا
 راعتمالاو لتس |معسإ دعو يف ا عاطف رعاهبت رهن

 عويس >نعرشلا هوب هداه يءانملاب عت ةعلرسما
 يلع تفقدوا ©ل3 نونام لكان رحأ

 ظ يضف ناري حاصو ه2 هَ "عامر مع نلاوزز_رحأ

 مسي هيلبح اهامتيفل أن قرررثك هجل نم ناهكابةضاعصرلا عد صا

 را اا مسربة 2نملاسول اعراوحأ
 0 يلح *مهزذ ىتنعتييعتسا ذا

 0 انو مسيل 0
 و

 ابوداجز ا ا يرسل را لاس
 0 نوئرمل وهذا انجي انللاول وتد ىحاو
 0 ردنا مداحإلا هدايه وؤضا ما ١ لرسم افك دم

 ٠ 0 انالحأ مخ حأ اناء ا مدحا علك
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 0 تورم رامبل |مماصو لشاعان جرد 2
 ل د1 راك هاه انا وسبل عروسه نونموملا 0

 طبون نمط جزيعإرس مالا نم عزنالو مازال شقرا
 زاد صربطاإ اللا لور طاع قر محضر امو *رم مواد ايرلا بخس طح
 5 5 قط حرا 00 اننالاوريككلا : الفلا
 قدا رغب ملحم خيتو اوبع برا ارنعولجا 2 وش اجكاررع يارثوز ملفا سل قرر الانزسكا ندلخالا
 ىس ووعد نيون م 9ث دوساأ بح 0 - فا لي ولذل يس لاهوإلا رح ملخ م زعاربجذ تيد
 0 اوطلا ىاصومج وزي حاصد ملم ولا

 سه شرفوالفإلا تعجب نلظتار

 اني زق 0 0 7
 / 6-1 نم دارعالا ةوارعر صعشد ءادوالا هدود
 0 رج قيل

 البريك ل ب سكه )
 0 نار قرطل دوز يحتل ورضا ادحا
 2 مالوم نمل ضداريزولاا هه اثنا . رل اجرينعاصل
 0 رد الجم هدد ماسرل (هطروعس انالأت
 2 و ارضع رمل الخ (ظ تارت

 ا ب ا 5 ؛ اج ( 0 ”ذارز وسال يجوج_رتقس
 0 م وو

0 
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 ظ 0 علي قر وهاك نضال 7 رووح ا اج :ازلهاروصل لا لامار ابرد رع حال ارحا
 نر بحاتو ا راب رخآ

 ] ش١
 ع اذص الضال ولان نول قر د 57
 رس وطار زو ناك ذنأ ولا دا 0 احين اخ

 ل ا مولا بلولا ةوحرزمو ايفل ورتس ىلا ءايحل ثالاو 0 | ملك ليل لول بيا هامل نزح ادت ا

 هرائتاباوماو ديد ”ىلايبلا ماع :تةمادا ديلا ءانشلالا ايوكريبرو فني احا. شرد رح أشير فولاذ رمح ل اردن قاد ءادلاودادوعلإ وين 3 0 زمس اسال حسدوضررذز صراءأح قررا 2 ا كا

 1 ك0 لقصر هل 0 / : 2 2 02 ةاحالشاؤت رح م راح سيما وان ع مادو بصسعإ

 كلف نجل جداوصو توتو 0 27
 م د ا دم ثدراح و

 2 ترسو راف حجر عاف إيلخو
 5 0 | حف نكموا مضت ٠

 7 تاراضتاوزب هلو نايك لجو يالا املك 0 ريا نورمان أ تهدر جر وينو مويا درهأن عي اكرم



 اهعالم

 0 0 سا ا 8
 دلير مالو ترك د .ماضل وقتك «ر- ياكم
 ير 110 لسرا ا مصدر يصدر شور مر داصررصح
 اب اضا لعمال يرض ربالو ن ان . ضخ اولطالكال عل
 لص ناسلل |طيعحؤي و تالا موس :: نااار يتم م ا
 دياواشل ا و 2 كسا 2 نربا
 ا كسرنا 0 اسللااوط

 طب عاااجل انشملا 50
 رناوا اطاورنال' دآسلل اترراحم عد ايزل ١اهرارم معلا 3 دول زتد اهدا. قيضا ]بو لام وعلي لازد
 دابا يْوَم مما لارباصحر رول بخ, وضد روع 1 ا سولو اهلا ال لكتا رول انيانالا اركاسالو
 اير صخلا ءر ميج طاو صدلشلاو زمدلَسلا 7

 ءاطخصل ةراوارلا ما وءركل د لذ اثره طعن
 ورغم ورا زا نارلاناو مدع لكتاب تاب 1

 يجوتل وطب خجل ضر ال |للعأ.ددزوما م10 يحد وما لاخ 9
 للا نادك او ب ةمراغفد داب وقار كابا تكمومزنا
 لوعجراسلو لووعثرراعلا < مصل ل طربا ل ولد
 فال ما حلا لها سيكل قمرا 5 نزح
 1 اي ا ل 20 للاكل خرنءأنليسحاو ينك 0 دارا ماجر ردماوهإأ

 7 وكلا أو 0 ركاب رعود ل

07 



 سس ننس توكسلاوزطنل روزا افي دليل نم
 0 اوهلا ءاوسا توهلاو عرْوضلا
 طلص بز مداح اتناكعرا جرس هاذا ص .ايوطل م -22اريع

 كسار لش طاجن "عا اوكا نفت ريسولا تيار واو لك هع توكل
 1 : 7 0 ردهض وكلا
 ررمعيوخل م05 قس الناس ١ رك فرو

 0 0 مهلك املك رل اهناو

00 
 الرزاق 0 ا ىرتسحأب

 مدد تازط ك1 « ار لاو رحب
 رة دل نا تر فارع كا نارا
 لف تّمطا داف ةدمولم نوكسد١ و مكوط ار“

 لير له ادعت مزرهو هرح ىل يسيح نإ أه
 1 9 هت را اكراودم ]سن وكسلا نأ
 سارع ولمم 0+: اهلا ودار ةقدرح

 | اا ايبرساك و رق نأذ
 باقل قف نوع اش هاج قاراموررعادنكا ذا رحأ
 ا ناقتسافل 0 2
 ناىحسدرمت كل تقنال كن راسالا اني الطظمحا رح

 مهووأدو ل نول داتا ناد قمواشملاز لسا جلا

 عاب نسم اماناو وسداد هالة زكدنةسرعاذأ:رثااف

 يم داري وعتس ةريرمسالو ترو سع ط حر رع سا ةروسووب

 هذ د ساس هو اكبامّْووا ا 5 راجت

١ 
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 امنا رهالا طق قروش مام عاى مرسلا مركوجر أسما

 و قرع ا ةوشلا نوواسالأا
 1 مماغ 0 لا 0 ىلا لمعراص زها هلإ ور 5

 ا هراء و اشي اليو لله داب روس لزرع
 هه تل نشيل ماو طا والا تدهور قرص ض

 3 واس 79 اني اثللا رواّسملا

 1 ف 0 0 اطل لل
 اى از خالى اان ليزل اصح ارم لعشر
 ا ىارأ نوصل قيدونلااهفاكوم ةرورسملا روما

 هلت درااجأ م عوامل نا هن لاك رافال دوا رواش

 ان عراة تلمد واف اربح يعتق لذ
 2 داشيالو ىار) :مرع,ىصنو هرواشو راصوا, )زم زجرلا ب

 ظ 1 ده تقال ابر مل ىاز نوت او "ل انو اسموا 1
 ظ مزاعب 2 ردك عسا ةروسلل ىارلا اذ ١

 ا وا
 طع ا ارت همالرسرركسلا لاهل املا

 اهيزاوم يم 5 الريس ذأ ريس ةسااؤاوحا
 1 يي 2 هر وأ بحرم_صئاصخ حرك | ْ ناهي دااركاحال< يلو سو ىأز
 ' رورمو 4 2 زدو صلاحدادو

 اي مراعتناسا جا قاحا عرجل نئالصحرت '
 رحاولا نرخ وقت عج واضعملاف هدهد ا ظ

 ا : ف



 ْ شمام ايبلرو داش 5 ىو , انرلع داو داعزا عزاو رح
 ظ اطراووانزالاءإقا دبع 6 «ةزسو ارب نعلم رح

 ظ ةيركو : اراها بوصمد مل وردي يل لدم
 ظ لطضحوم ميسر باو ازعل ةررصر حا

 ظ اسرداح 15 دروتس خد داود نرعقد

 4 تيار راو ا م اهي عولعساهو رمال ال
 ٍْ 0 ١ رسعب علم مرل كالو ةرعظملل ام لب وج) علا فرب

 1 وسي ارحل ماروعأس ا
 0041 9 اولا تالت ب86
 ظ هما معسام دب (حمؤامماو دبانارسلا مما مره | راك

 0000000 9م ووللا قوكاطا «ذاناطقانا حاضر رمااثناد
 5 0 درو نانانؤسا وس ملأ لنا امتاين مدل طلعو
 77 و ظننا يرانا كرس 5 رد درج

 ملم 0 0 وادررص 0

 ىو اع م 3 2

 بيا دعت رارس هلا معو اولها زارنا مروصح لقد أ مولد
 تار اظموت نس رس اعيد توازي اعكيافم الا
 32 ل١ ؛ ووررص)ا برص و صاكأس او هرم ]ضأ

 70 «زااء وصد * يبس زع كررص ئىاضا ذا | رفضا : للم اا
 8 0 اا ءاذاح مطالمرا تضاف ةيدعزخ /مصواشاناو

 1 هي هيأز_نىمم ولطلا انا ريك عرسو

 رحم لهو” و عرماردخ نافع كرسو رحأ
 ا يع حد .داكرس يال واجاذ اره



 منايا انلا | ؟رنعرسلاو "يمك ىذرزعالا ك رس وحأ
 2 بار معان هاش ل يف ةررعزرمأو

 اناا ناطرلل مداف ٠ ٠ نادحايرم وع طتجاو رخا

 ملك/لهر املا تضم او يلد تعطم أ توصل |ضمخا ِ |
 امماماورومال اماكنولعتبامو ايعانتعاو صولاراهشإ ذب

 مخ ناهز تولع و أسير كانقرإم وصخ ااونما ريل ايهم 09
 ءزاداهزعكاتراما ضن عادا ل ٍّص 0

 درعا ١ لمعا 4 5 اناس واحاال 1 دعا

 متغ ال اشالاو تول رىباهزعو مضت اجزم يكد 0-6
 صولا صصعوارساخاهاذ يزل اوختغأ :, ملال شر (يثارم اس

 2. نسصلاارذ طاق قيسرمرلا بابتبا سركمو نا
 /اسالاوم افلا جزربل لص ةداذ اإل نا زخات ناز
 ا راوروس ماد ام قارل | سك تعام امادتغلم يهولا

 ايطاحل ايرث اذ فس نوكض دقو ءاظكو "شجر 522
 ماوس الاي داك و اذا يضممدولعتورخا اذا
 اللمع ازا * علاق حالو 0 5

 وار لصامؤل ناك معان ليا تبهاذارحا "2 نازل لسكر جا زهو ايها امن | ممول سل ءأبايردا ايخازكاند زاد
 يل اذا ضن ا فورد ارصداذ تر طاذا وح

 فيلا اس رعو روهتابلطذ يلو .ىاكلؤإل ظ ظ
 8 ا م : كلاوعراسو ا عراسي ظ

 رثىحو حوحو انس _لطارم تيد ١ عسامإلا واسال
 كا تكد ةؤلا سا يسايرس لاعاا اوردإب و "15 بابا
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 دل اعلا دال 0 توا اهلرومالاجو

 نكسر مارجلا ةدايز ارزعراتاؤم 5 رطل ضل نع
 را 1 | طار طا وها دلتو ءاساادإل مارززب
 سل انرك(أي رانا ءاحانضد ايرنونا لاذ اباد ارميا

 6 فل :بساشوالك ةريدإل 3اس وز اخإ وو ىدطربل اوك
 انس زول هاقري ةضر فلا رحا

 أحرم ماجن عسلك بارع يم وحأ

 اكترإب اوولل ولن يربو محاجر تجر اص ائرب ىلخا
 هول امد كيفسو هطابرحلاو 0
 5 !اوسرملابو ةىتاملهنلا اكول تيلمن رحا
 كيوي رهجراف دعاس رخل نيل ذا رحا

 ليز : 1 نكورح .د/قيرسكا نيج رجم ةئل ارجو
 دعاس عرولل ةفلارج كا هياك نروم اف رجريلع ربحا
 هلال 17 هطرسول ارحرراعرو «داصتتالاؤ مس داولا
 «فلا نيزك 8-5 سول اوشا اذا نيزلاو رصتشم و

 ]وسو روقنتاوسل زكا طش لو ةلمسشيوا:لول شربل كالو
 ا 0 را ليام 104

 ١ ٍي اسوارونالاجلايمالاو إل طاسو ًايروناكأ زم

 داصمإلا نيل: ُْ مرا ا كيما

 اصعب طنا لضاخلا ول داصم الل سكب زم دالاس
 لاب ءاضادخغإلعديلاو» بطل اب مدوصوم بصل رتكتاشا انالو

 . اع ,دعلاءوتتنكأو .ارامشنأ| روف د د
 ,لبو لها عر فشار هريلا و كوانل ا صم هاش زعم

 يي

 اكو نات



 الر صو طولك رصف اوال موي جز مضايررحا
 نواره و تال اللاوو بصلاو وعلا ول
 فام المازني انما 5 جهاد لولا

 "مل عطاعوملاو خل اركي ]حلا عدا سال! ع الصاو أن
00 / 2 

 رباعر طلس رع جزكر ايل ضنا لاننا زعل نلوم نب نيل فيباحال «راطيرمو نوملفو انيرت يرينا دد فولازماو
 يماةرصااوع ابل[ ةلمولا ةزموم أه ولا ا

 ع ةردابسلا روت م داو يمنيات اظع بي ايمردلا 7
 در يح 0 01 ناكظعأو سنو ) كو 5
 ]ا ناذع يل هصش اسك ا 0

 ير ىلارخر اوس م راقعلا

 77 ب | وؤرصتكو ء اظعاو علل ماءال اكر 2
 يو

 ظ 0 نع شا رعاه ع نضع
 و مخل رام فلولا باور مع
 م 7 نالوا ايي اسحال اصتلا ن

 اوءانش رعب نوجأرل و75 هركشو بوو 0 رحأ
 هيريرا نورتوم
 ةريصيض وير ممرلا تاماوم ميزا انانضا ا

 هايبع نباتا زبي ريطأمو بازكلاو بزالاز دوال
 80 عراق! اره دبر اون أب

 ةراتسارععكلا هسا زها إكسا
 در اور ريغ يح ناي هالش ابرك داخالا

 وو هلو هيلا ]مرا نبزاخ

 ْ اردزال رن نلاذب



 ل يما هرايلاطاكرنع ٠
 اشو اوكار اجوتواازاو ئلعارعواذاو بركليرجاذا ثدلت

 ههلبعزعرذ ف ناركككو روزكل ةورا .نْسؤرصلاو ءادمزألا

 ادرك كأذا سرك ماعارعا ير اجاهرصلا ضني هدصرعإ :
 .برألا وعز اكقنياك دار |! ىلحاقريصو خبرك ن أ لموكذ نثق

 ةذاهم ىنالاول ايكو سرر رشد ريعاولا رك
 قى لجو باكا زمر زارج اك شجع بداللد زمول وسلا واع أ

 1 رادرصلا اذ لل برز سد تبرأ رحا

 .ذريعنوضتنيرزلا نارلاربول | صقنو هرعو انلخف اناا وز
 ننال نورسدو لصوبنا م م]عاا١ نوعطيدو مق ايسمرحازم
 كم داعش لك اك مانا نيتي 'ولكك ىلذ نسال هربدا

 5 َ قواك ر هروب وطفل ع .مةنترهاعز زلا
 ظ لدفن م مداملا يخش هرلعتنالام ول وعن اون( < ابد
 فارع فة مالا ردع واو وز رصهبملا ىرويوساد

 هلبرارلا دن لع اهلا نيا + املاك امال ملكت
 نايل ناجركوا ذاد تلذارعد اذاو بذك ءرواذا تليق فاذا

 قاؤسلا كلر عراؤاخ رعرلا نلخ للا ,ذا لاسمالاو الري عاكؤل
 « امورعز اجو طوس وعر ئاس هيبرم ناش وريع لازم
 لوران كناصإرم نحنا لكا سلال ل لمن لطم ملل ارع و
 لا ناقل ف ماك فولذإذ رهو لوط 3 ”نحا
 اما ميقب كامو ىجرخالا لوريل ملأ رم "كسك
 راسو لو اتونىراوان «وصوعبأ ى يمد هز ان اوكرع دريد بو نيولخا

 «.ءاؤلرأ : رثىم فاعصلا حان نر عزبولا ءاماذ طلو اة نياهاكصا باك 5 397 ظ



 لطم اوريعاولا ريت « اهو دلل اةناناليجت ار اعنا
 ل ميك ماذا ذو ةبخاو _.اناكنكانادعو بحال

 5 ءامبر نعفك دلو منهآ دئطضوزئلاماؤا رخا
 تلا تانك لامل ريو برصلاداثو

 يا صمام ودعت رجا -
 بواب داحاوت ةرعريعاوم مزال ماكو تدعو 0

 4 ارضا اليلك امرك ف هللا هلو حاصانل
 لزب برم اميحينجذ نيداولاو نتفانلا 0 ١ >كاك رلأو ةماعلا اهل نهؤناويامو كالصلا مندا نادال
 ىللاولغا او امال اكاونم 0006 اوهطلالو نم دصرصا»
 اب ريدان ميولاطإسدلام 4 ولو سيروكهم اي! اول اق
 لزم أراكايو مراحب تحراذ يرهلا كولصلا) ااوزسأو ايذاك وا ايلا( ادع
 لو ميوازع ما خا غان وأراد اصرار اضن ماو
 اىداهتنااموز ضاع 0 وا ةواشع جراسا ل عو
 مل امم لا صمومو العماد د ركنا ة الضي نمد 0
 ارلإ ماسلا اذ ناكرممرن ىالوهو ل ا .قابىرلا 5 رتل مارت الإ وورج  داذع حيز ياا يالا ريا اند لشئون سواحالا بدا رتكلا (0
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 ١ 05 الخلا 5 نارتو |ريهّد و راملف
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 عطضاهربك :ارإ|

 ا 0 رودرا اكان ار ضرااف وس 6 4 :
 :رراتاع رشم قل شرج دان ا اًولع
 رد 0 "تال ةيزارشال ءادلورس اناث يالا
 42 مشوار ازيا 12 لاما طعرباكوم

 ”نرم ل امرأ و 7 لي رالمتا اذ ليجاو
 هتاعواطيلل راض عشنا اقربنما .ريازوز الح تقلا
 ملة عراضرعا تشو رك داسورالإ زم نع ىاغالا ىفرتب عضود
 7 و اورجف ىجزل تبي
 ظ يفكمككلا نارك بذا قال ل ردا يرض رع ضلوع

 ظ رائّصالا ٍملخ ل جرانم راوملا قبري حابشرلا نمهننا ظ

 تيرولزو سشلا|ةروصاع كن فنى! نااليرنإك
 7 لغير هرم عدلا
 هرزوا ىرصعن ل لوأك اف حركسو رع هركوزإا]ف رح

 ا نيصاوباف 2 ---

 0 م .ئوص يزل ءايركلا

 باتا ةزمزق وجناح ىو رفع مكره اكول 97
 ع ,ولادسمزم)ماجيجو رسام ارا اذ نالؤل
 كاك نشل ة رصف دوس يجون لك راع رمح ذأ

 محاضر عيش معس قع ةرعرس اهل هوزع مال وبر طغلادلا
 دسخلا روسا الر دوسحلا اياد وصحن لجاريلا ىدابيزيبسوفؤلا

 ةرمجرسرسأ كرب و رمح جسّصار الب هلأ" طمز_#ل قريبا اذ
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 3 نييك لا ريال فكي محاد ارساوطإر سا
 راتني سافل ل دفقحاصب ادب لرعلا مر دش دوسحلاو لف لهنا زرصسد ادرس صرعاهريخف هرهج اق لاؤرملا
 تروالاو والدار !نرءانرؤمو جرس 1
 ملم اوكا ارح حالا خر نع اجرب دلعي "رع كسحر سن
 -راوتسالا مر وزررولا) و لادجلو ىرذ عرب مانر_غاودلانأ 2 دوسحت مر ريدد>ةرم

 اس هدوسك نانا هد يرجو يبدا ياا
 ”تبرولب أ مصرين لب مهعدودزءاق ةلسعاا ماطايرخا رةزضفالهاس هاؤب م م را يوسدا خا

 داو ونال مراعلل !ذاي'ةرصو وروراسحو تاسؤا رخا قنة الصرع لس او دسح مو ]باعك داوبرصاخ
 دوجرع ا 55 ادار رص ارحا
 00 كجم ةوارعلا كرما
 با نار اوكار ووطبس مب يي مث اريه (ن اا نول زا ريسخحالو نناول ريا ازه نوه امر ولادك اف وبد اهلا قلل تاس لك عرار صو رع
 بقالب رجلان 0 انوش اضاكع
 19 رلام السب لاب ومعسالو يرو 3
 0 0 يال ممل اه يعب قولد 01 زرع كالو ونلل لود
 و و اعراب ,نط نص ريعل راش مفجر و رازللا زل رض الن اربع بلك

 خ



 باري ىوخالا ننال اال ااا: نفسو
 ل رانج وحوأو زاعس ادا دانون اول لج ادلا جزم لهاد

 وي ىلا عش ماظل نمررور ريحا ةب ثدرأو واعد اكل ينقل ارسل

 راد لزب نيد 6 مرصواض شيرت زفا قئوع
 سانل/ ريما شربات . اها نمي زيد ع ممول

 دول اللا مطابع ول روت او 0
 1 قر[ يطأ دومحلاب عوطووس
 كسب نهم 14 هلكاو ءأعْفْس اسال معمجو نوفل ماهو ارياومسخ

 راعشاابب دي لزمه الاسد نيل فسرب ميش طمع رباب محم

 ام اءاذف اب قيضدارنا 2تيشعسساو تدب! كراو ناولرعتم
 لمضإإ صمئرو طرا نرد اربومس» سود لانا

 بلاس نمدلوا2ض رطب نيرنيتهلا تولرحا ظ
 !روا قيصر امصخرت رويس 2 رباك ليهم .يرمخ الرو
 ناذاواب ةولصلا نومذب 25 بو | يضفاو سارتر حأ
 رضوا اراب ىلا كراك مولاي رانازحانراورحا

 و تأ قزاز راف تافالاوخا ذا.
 ال ام! ةزكربز ان إو | عراضة

 329 ةريعسإ> راه اربع

 1 را رمل طلو يطا ذاررعرفل و عاد ظ
 ملا هداسقد عز رولا نيرلا ملص َر رغ اندلاع رئاطلاف ظ



2 
 دايس "نهر ادام ون ىضذاب ارم و

200 ١ 

 0 دس كيبل جربت إرم
 يود 5

 0 5 0 تازاهتأو 10

 ظ ع مرور جزيرلد ١* «اهودرلبيو نوسؤوطبو
 6 5 0 اىرري ومطبخ
 مماطللا را كر ! ضربا عطر 2 5
 0 وزع 1 ماقرلل هلرملا طل فد عاصم

 5 الرج نيل || اس رسرككالازنل د الاذوطو رخل ناتنا م تنمو 5 مكاري ادل 0-1 را رمد مه جد لمازك اوايعوافر يصل »نأ لالا
 ومار تارا اظنمرما لاحلا .(طرارنا 8 اهيرين/روول 0 /ميلع 0 ص اصدر ارو للطن رطعتر 4 وسر ومر اورطارب انصرخلا هرورطاومن رشا ) اصالاو

 00 ناداكأ عماسم مرال نذل لداودا وملف لما كرم عا هازضا لمأ اورج اد لتالال طريب الامال رمل كسل لا لحاوتس اه محارداذ صل ةمرجررحأ
 ابرصرطلاف اضرمرتدلا ؛ناكز امهر ربا صدرتل سل
 ر اع امضعلأريول اطار ما .ماتقلا ع رسا سار عريزلا

 1310 /ط يملا فاما و طمانع
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 الاجر انانعا رول زا ملل خاتم ادرملا ]رعت
 لرقس عراك رل فرسإ نمو 6 هقحارك سايل مسا ضو » رحأ
 قلك كواينرنا البئر ام 72 كولخاوهفركف تورسول حا
 هامالا ىو ورسلإطاو لد و كلي !امداطرق سانا عد ةوحأ

 ليوم م, عض ملطاو سلاطرم زرنا بلظالو
 «يداوكل ا ريوتنلا ثيداحا اءاطغم أنف اذ ىامالاب زج هر ةتالورخا

 ذل فعاد لاهل لم ينام زائف
 نما ناطر عدا مارك _مادرإ] ا نزلها سلوا
 راس نابركس عشنا ام مطارات
 ها انوش اولبججام دارعبارسانلا ل انمالاو كل ابرد ابحت رك
 بداقابطكرعشلا ريل نفعل معاك رسالة اكؤكشملا نإ
 لرموز وراها ليج يؤ رول جواله
 فاير وورزا نلذا رزهاك نجما لش فتح حان ز هال نان
 1 ه6 جم بع لوو ؤمرس اربح اوم تزك
 جات داو داكار 00 0 لبجوم اس |

 ايروأرب. ترعاره الام 5200 درك
 د ل 0-0 لأم أحس ديل

 5 2 ضع يطال موا 9 اجاعتكتل

 0 دارعا نولهأجلو
 ك2 1 ]) -

 لال أورماد نءاومتت خي امان - 0ك
 فهلا ءأ< سهرت ىلا عس داكوا اطخإ ركع ارم ناطر



 مازاد دم ااطخإ ب يداي وردنا ارو ل 7 و سأ

 اة رمد أسسا اذ اول مولا اذ نوي ونا نإولا 6 داريواو موكا نول كوع منولتوباداح اناو مرولا 0 ءدسرر حلاة سنع مص رول | 0 00 هلا 2 عدوعيرلا وح ا نالا 1
 00 م اذ و ةامملا رب رخم الدرخأ اد اويل رصا

 0 ادهاولا 2 ويطرأ و ةىاونلاد فقبوسنلاو 3 ١
 0-52 ا ءز كك درص+ هسض اوبل عاط نعد داد 0-6 مه ولاد د هركرب كحل نارام كا .زاهل) ايولإ أءأ لحجم ال امس ( نيو مدا حرك

 ظ ا انلأعرسا تامازملام) ب ميرلاز# وكي

 داع مها جت فاولاور رداع اخ ازعل ساكو
 2 از سارت لئن 6 ها

 0-0 ناار رجا لل لي
 ىنانالا ناهفو مزيووم ح اظح .٠ اع 017

 لو ءاحالاوول او - مازوت
 لاول نعيمي مرح قرا نك ك5 رحآ ذلكم سو ءهزبو د طيس ا

 م ماعز ادا كسلا اذا مدل شاد ذ رحآ
 ال راولا الزج وهامد *نطلاد لششاقرسعيز تاو

 يا ع 1 3
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 ٍّق كلان : تنظ)ازمسنا تلا ماركو
 7 كبرنا ينك[ لق !ناذ فة ماع قع 0 و ًاتظماريجزبلا وريد! »و م

 بالامل! كسري 2 عرظاا ءوس م راهخلا
 مح ارجو جدأ نات نيا نو تاهل داملا ل

 لجنلا نلظ عظلاب تلال عاضتلا )علان مرسسل نطقررصت حل ٠
 ناي زر ط لكامل مزظ تجري وجة عرج اردجال تزيد طق
 حر تعب قنل] جرم اكس مراقب ال معرأو بق نطل رشم نيش 1 ناتأوس جاوم ىطلاءوبم ويقساا نونملا نويطل امك زحاذ ا
 روتسرممل سعب لط دلظ رحم دلت حارأ يض داون للا
 ١ د سيرب نظلا ضمن مزمل زجر ظنا وسااوسن ل لاش

 ””نانارزع بس نا عر بر طرت طا رح ضار 2 1
 لسجملاب ىلد ارداناذ ةيوس مرطب

 داععسش ناطوممإ رو طاذا را معا غلاب اوصوب بي

 ملهاو نانزل 0 رحأ
 سازاوطلا وسم دل مزح دامو لو علارحأ
 هادا ل از رار برا
 نول دعر) |١) ارنادضهاف و هاعاوإل

 رجغووردسم ىو لو طنا عت را ضف اص

 0 ا تضعلذا ةءداحالا ما
 يل مي مءمارص مادوسرال عملاق مداواممج
 2 0 مه ابياقرا اى تابعونا و
 كد دال ذو م اضع ادام نريعلا مرو اتق
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 نر جرجا دك ل صحو ووصل هج ل ع ع را

 ظ نمزج مداه خرم نع >-ٍ قملو ل بليلإو تلتف 9 سدا يبا وئلاؤساروح ١

 هو نسرلاول ربو لم 0 0 ظ

 هسؤرتن لذا غرزاهلار ستشارك
 ظ قئاببل ارزكم ادا اهباذ سه )وي سقد تا

 أ بها. تاكررد وه هز )بعافا ع تش زه ماجا
 ول جو ءاشع نيج ليم ماا رتل ارش

 ص > ارا رع ول ملكم د هأرب تفزوص
 + قه ,راكلافرصعبر ءازلا و5 لوس تنأ احاجرَس لكنا

 آو ارا ١ توفشورو ىداسملاو يزاكلأب فورعيرفو

 : ولعت "رابغ دلو سور ربل ١ , افدل اصارعا«ععهم كارلا
 7 ”ملاووصي دوك وق هل دور 5 دل ردع راصترلاكت ماو ةائك
 ةرعاذ سو د جيرص لعد "عككاركنم لع هدو فد

 مد 0 باورماك هداج .ازإ ارم لعل مىررل] دلل ابؤهاك ظ

 -- سالف 1 30 ط ىلا, ىنةزفلو رحأ
 ظ (ملأرسزدل روهو خل ىوس ةايج_لعاءركاح رحأ

 ظ ْ 53 , م نعموسااذا ًازع 1

 : دررأ لطم اهو 5 ةمجحاوماب رصئارعول رحا
 ْ الحاد نكرم طعما 5 ايوزخ وام وكو
 0 هزه لاو نماسا ظل او تنا لت شاو هتأ ماعتلا وح

 0 2 م

 ظ 4 ئداط ا اوح مرات دلاد د تكنالاغ
 7 يلو امتلاء دالدألا جارة

 الو هااجربعا اا دامعلاو يداك داكو )و وابالا
 ارك ابرك رطادو نمر اارمرع 01 أول ايو مدس دس اورام
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 ايصا : ابرام محا لتو مر! ومنزلا انامل اهل
 اة اجا راسا ناانسح برا | وبلاص انالا
 نبع ون دراوان> وز ازمانر اسر نولوهؤوذلاو 6 اواو
 ظ را اعد 5 دوو وكوب ان
 ير لك كرر نرااولارلووقم تلراواطسوا هدا: داخإل
 رولا سولاريلرلولا ركسشالراكامو تنأ تامل ١: < نطل واعامّكم ْ د1 هيوم فخ ياعالم ا
 0 ت1 اًمهطالدانأ دافحأو <كو اومركا نيل مسرع
 الروله هركز م7 بلع ر اءتؤير وا ءاني
 اراوكيز جل ارعأر لحام ذل: الار ائهإو 140 سا مرالرلو

 قر داكوالا مق دلو وعزت للا عوعيتاذا اد اناكو | لو هع !ِ
 ١ او «.قاو ا اذ اونا زف د اك 0 00

 ا اه فاطم ارنب امور (عيسالا .
 7 . فون أ
 1 5 7 (مداوعلا ف هذ رخف ْ ْ
 01 ل ل 7 رخآ ظ
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 هلم "ها نونمؤللا ءا تارا لربع روجوبوه ١ و ظ
 ا 0 مع ماجر كالوأ و ىلا عم رس عاد اوخا كيحاب ظ
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 تام 57 ءاحرالو مرول اسيوزل اسال د تبداحالا ظ
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 كا رار ىلازوعو مأو نحاجؤ از اكمحأ تاجر ناكزم
 الدال مكن از الع ع 0
 ليصرولا :
 0 نأ خاكأ را أود

 كرم نا ئاًرح 20 برأس لة توملاب
 7 ا
 رعاما# تاو أئؤرتو م ازوح مبوب

 1 0 وعرب (ريمملا اما نجما 3 !2!صاخلا اراهأالا ]
  ىزلالات لاح /ناغأزانأو اويضر 0 3

 0 ءاهلا ا ناذيصولا كلا
 سلوحا 0 م داود رسل ا

 خرق وو انلازكأ 4 ربو الادوس تم
 0 بوه هرزص اره م او 0
 ىونسل ملأ ةوخالا ورضلال حربا تب نزلا تاولالع اونكحالو
 براقالا بزل ادررعبللاب اكلم قلتو بيف اوزخ اه
 عل حلا و ليصل ورا اهم ى ساو بداقع

 ةوارملا رش و . نزلا أ يداي 370

 9 اىل 590 اولاك

 را 0 رأس ع ما
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 يمال زج )ايست هرسوزمك طكلخاك ئهد دل مرب
 راسا كاري مجزمدعدإرب !سرث د سرق برت ليعتفر

 256 اههاالوعك 00
 1 نار ان! ضيم 1 ا ناو

 رديظو رم

 لصادادركّذاد باساب
 ل نكد 6 هدير بوت لاءاير رحا
 0 ّك : 00 اذا ىحأ
 د روكي 5 1 جا 7 |

 ل 00 1
 1 ا 000 0 1١

 ماض 5 .لانرا

 املا يا 00 ام واكد ىحأ
 ١ سا ا ورد [.احر !اوعطتقت اوهطنقتال رحإ

 رخ فاشن وز اىوذإطو
 0 ا 3 اسنل اهرتاع دنا حيز
 تولنو نلت ءاسلا نعباط اد منرؤواجاوزأ هد انلجم نلولا
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 املأ محا ءاسل ا م عوأونع لحرس انلل بز انيذ

 ال ورا رن أكيد مطخ نكررك را قيزيكن ع 3
 نال ال هو نالت تدع ناحل“

 لجل رهر |يجتماوررك  اسسنل )دا 0
 1 ا اهزحع أر الح
 3 20 اوب قرسلا و! ررم موكل 0

 "هزل ابركو و0 تليف هللا هرزلات
 ا الاجلازيرلا امون تسل تاكرذ|مللا مسخمرت
 راب ا يا 5 اهم والا يطال 8
 0اكراف داق ىكؤركابأ . (محالتا د امجرسار اكالا د ايكاوه
 ل1 عش
 8 و اد ع

 نحابرل نيلكوحإيرءاسلاع ا مرر ؟ 20 رت رزو نمل د نوس )رك
 م 0 0قن اف داما ايدول 00

 ملالترا ىزيصت بايع رف + صقراسو نا ماس أذ ا
 أاهر الضام وتزالا انجن دموع رلتفاج رج

 اللا ىو را
 شاوول رسب سل روع سر

 1 ربا اهنجاو هصاتح
 تخف كل وعل تطالب



 1 ]وقفت هتراحلد
 ع 8 ا 7. ءاهو بطلا طل

 . ضرما ماعم ف نسا
 ضر 0 تى

0 2 0 1 

 هاا! تسر سرعان تال نيرو دوب انعيتو 0
0 0-1 

 لوسلا| رسامه ل روت ل
 أ ملاذ فب الةذ خت سحو ىلاتمالاذ دادلا»
 ترياوتبرموبلاو ةيرأوببردل اضعب مصعب شم ن اند ا«: رمولل و موملا -
 ف يح لربارعر زحل لضترا رس هنلاردنلا اال او يَ

 -.-- وع ءاج رت لوبرصلا ن نأ فرلالإ هولا قيرشلا
 ظ 0 عمانأو حور يد سون رصل

 0-5 0 تلو ا 01
 قياتبرص برصل' مرو« رلولا عرداول'قيرص :انيالايارت دانالا
 داسالا مرايا كم ماؤوو كو تبيخش تلو هاخأ فخ

 أاهرعتاحلمار مازمركا مهتما ناحل لبد اهربرج
 هيعسمزدو ك)راوطاؤ دلوو اس رم كيبررم .اجرس ممل كلم ترباو

 ١ :- اسبح وارعره) دولرأ و "ب هدوم معرب اهلا ارك لو 1 َر راظو

 ١ كيادص رصد كقبرص ثلث كذاَقرصا هراكلباذ مف اهشموماف
 1 مياه أ ازعلالأو دادوالا علا_كريج مضخم امكن الل زم مرمل كورعة رعد

 <. ةيسرصلا يعطقا> ةرشاحملا (يفيضت وزال ءازعو ءايركصي
 م هلك ريدر نا: راش الإ الاه افبو اذولا 3217 يراد

 نايف 2 ١> ىيعرتيف مساذ . « م دومتماكاذا برصلا بح ع



 داوتلا ععصرمل كف زو ' رصا|يرصلا تدبجو اممدرحأ
 . ءاقملا مكن ارهكا لع م امم طع مالا "تدل دارحأ ٠

 رهليناك زن اذاوارعأى .. نع تيدعتسا از اطل نيرص
 شيلي لا د مولإب ن اىزم طرا هسا اما ذأ ماكل نارحأ
 .قارسو يرمز عله رمانلا نع 2 ىلع زمانا تنسو

 قولالاوسو قوص جربرص هتارمرتاكناربرعاو اند
 ناول | زلال اجويشرلاو سيلجلاد صاصلاب متي ف وم انا إل
 سي مالإ اريل مرودلاو سعدت ايينلا تاجبيطلل يوسطلاو رابط اييطلا قيل لد ع !ل تسلا تلوإب امهر كشر | نسحم
 ىلعإملا رمككا فاو سكسمل الماك يساللسلاجو دلل اريل انا تلزخا (نيكاتتامو ىوسبلا اهم طرانا» دضوصصاوإلا

 علا

 2 م مظاوملاب ةرحولا ىف اكنوسلارسلج ل اًنالاو عقل تلوم حيملا ليلو
 «نلتكمابرثناءو «نلب يومانمفراتدأذ هنلتك وهال نضال ٠ رض جار ولدا نا د اس اك ىزولا غئضشرلا صاصاا ع مج ا دأب رابلالعاجلا» هليريدرظي ءىس ارساجومربخ
 7 ليعل نراوملا عبو كف «مسو*رعلسو لائس اك درا موغ ءرهأ

 * مسنات لعم سل )مط عيا صعب دج الانا نزف 2: تكدر حا ماض ادكوم لاو” فنك يبل ل اداعام رح
 مكادابع دراوضكا فايضد مئاقالمو بابحالا هزار
 'ريارهارانبطدرحلت اله امولسو عاود نوهت زول
 ره اف ربازلا د2 اشم ولل مرو افشوه اه نيم وبن تضماذأو
 رف وزرع اننإرخ ناوخلالا «دارز يوه نزلا دارج فد كدا سلخ . هاتئاةظوانرراو ربل هريرة رازناركااجاذا ماركس ا ظنح



 ايت عر أورو اياكواىروازن ' يمانأر وز نر هجرس نلاسبو
 تمجاء ار! تعرو فيض موكيلؤززجاكا مول اوةنأب موب ناكزم
 لامالاو انقأ اوفررم ٠ ةرارعل اعجب + .نيطقراتجلع جير اياع

 رابككلا روااروت ةرانلاريح ليطرازلا اه ةرايرلاو جوس دولا

 ىندلسلا مكرم ىلاعتلا عر 37 لامس 10و لم هرايزلا رم
 4 ا ةواز ران را نيَرْما وازةروزعبجم
 .رضءاا مذ رضاك اير ناو نا[ وعم يزول زا هرازاعإ
 "1 اسقالاز ريم طل رهاثس) ماسملالأر وزب لود
 راسا ليا تاذايطلا# هزل مع ست
 1 5 انمز مننا
 انيرارل ام مرضت هؤراس رك 0

 سارح و دارعا هذا الا رك ١ رايزيكرالعتردا رحا

 ركزاعاشماكمرل دعارعم كتخزاسالالع بيردرلو
 ارا زانناكتوأ 0 هةر را زعرحا

 مع د أحد ارز نان لساراو ارنا اوم نو يل ١تشاذارح ١
 اهربأ وو - |هلناضو حد ةاهرباوعرووم نا رايعلاءرارخأ
 ىرلئزرافلو الر اولا مرورك و < هامل اعرف و
 2 ا عا اورد « هود موه يراخ لأ نال حاصلاو او بيا رافلد

 . لم ويس نط ح ريل. ق يصد جاع اح رف
 نارك يح شوا ميا م دسم ديار 5
 03 ىدالؤإر ايلارجيسل ر 1011 راه جيم ارزع
 رك تو هس يي تا 12 .. كداطجصلا راوللا» جررككو
 | وسم ص حرب اراد يزيده نمالا_رج١



 هر

 راف م قوتح عري نمد أ ع دلع ناجع ارحآ 3
 ' راّزلا ذو هراد_ويس راحءازيادع راصن مد ١

 مايل رن ويلياص بادهاو ىوكشساورح امد: ركو زين ماقيل ولا
 رتادلركتخو يور ورم اجهاد رما علم اذار عب ينام وي 3 2 0 خ2 0 0001

 دف نماخ] ارم اليل لل رو داخإ رجم نر[ تحتال ثم داحااكأ
 ماعنال« سد درأو كاراجالابكاخأ اع انالاو جل مدت
 لاف رزمئاذاف باتملاب نكم امر سانلا صا باقملالةماتملا
 ماتهإإرا ياّمعلا ت مانا ليكتا انكذل ضد نم وها جالا ماع
 درك ةدولل يطع ناحل ةرثو أبا مي ١ث اكووي هيوم
 تااموحا نم فلكل 'كرن نلاكا طرلم شل ارقص اتعلا
 قراوزواّوس سوح نط [د حرج مانعا حاط ضن ) لع بت دز طد ل هف
 ر اهسالا اشم !ءافعضلا ب هلس لاصار هذروف مانعا هاا ذاغ 3و عيديشلر ب دازال باتمئا لادا وش . سات تاضام )را داق نائيماازرئ دا * باتملا

 لوط م ارعلاو اسوي رليختس ٠ امهبوع م نملل كراك اع
 وأ ذوضامرب ل1 ناف 5 تنيدصرلا ييوكرصاس

 ٠م دان قوبل 'راصل ماو هريلجوا هاذ باس (ئدرحأ .
 ا :اًلاكتم منج ؟اذااتملا رن 9| ماقانرس ذوحساتعف افق عزم
 ماتملا لوا واهفط ةسزكت باتملاركذ عر رحآ
 ساعداكىنلاىلدو لّيبرص ةانياممر ومان !لكقي نا ذأ رحآ

 حاصلا ننوؤب عااد ايررعكاخا شوفك نات ٠
 باضع نعمان رهد وضعت ١م اتعو :ىيطقموبلك ردح
 |ممسيم ءاوكشا مرآ ندع هستاواومحا ام كاجو وخ)



 تايلر مر اشاكأ لح ناَرلالعزجرلارلولا هلال هاج اوداب

 ا ينكها يوكل تركحر خا
 لس ايركاورعب لرلاو سالو حارصقلاب مولعتباهف !ز

ةاسلاب عجولمس او م اصئاات م ب يكل
 دل كو 

 ثار رفصرملا ناسالار لع را اللا نرطمهأتو عقلاو ن
 ودم امال رولملاو )سوس ١ ءانييعأ.و

 لانا نأ ا

 ل دو سانا اهعاطم رنا خروف
 بلان ورانا 0
 1 الدكان ضال د يلارورإل ااه أ وو اهيذ

 ' لاولال لوعع لودر 5-1 * دول ساو

 "اذ وكر وجي تانك اوسخ يو ا
 لم مديو)لطص ةروصتل ب٠ااألو نتا أه تمس

 0 كا ملطيو را قرن مد كا

 ' ةضورولا ذلك ةانساركنا ليزك ترحل طاتعلاعلا
 ولأ 3 ماتا هد مراه 9 ١ او كمت

 نئراجنكلا فزةسارمت اطخأ ناد فرتهس |روقىاضا ناق انامل.
 هانايإل رد مانكتاو فيصوملا ةنانكلاب معلا اور ؟كلدملا

 7 ا اسولف هد يطال

 . دوحا طرووضامو عيل 'طخوم ظ
 رمت فوم 1 داخيحد الات 5
 0 ”كأ جاسا مذلعالا هراثا هادو«. رسا لع ا نكراذا

 00 د كالا ما للان ماىتن ومحل اي كابر ماعلا السم



 الانا بنا تكافل اولارلولاك يدنا
 ظ . رول _رباثملا مرح اا مرظنم

 رورو راد
 راناهاناؤرشانناةناف_ قاح هاربر م طرش

 رلاوسل ىلا 0 دارو ذرإ كرت ناز ارحأ

 نع داك خت اع ضان ديكو هلك ا 0
 6 زا طبالا يضع لوح

 بمس )لاب ابضأ ما ءرارشدل| قم .. ا ,دوسو اضن كاد

 كيا ناهد وسلا عراف زم م هلال فال ارارخ |

 ل ماالاباكا 1 ا رلمانا نروعيْواناورحا

 العكملا هرووا1ك رءاطرلا اماك 001

 اوتسشواهوطشرلاذ ذ او يار فة 7

 رضفلا نم يناير يل لك[ نكلا بيرل نمىدبج و خأ
 انقلمس مزز طضاخراو ادعاق تيكاذأ ىرج سرت

 ريترو © ع هسرح باسعار حا
 | ياناس ويا برع واكو ملك + قلك دلب

 ب>/اولضفلا انورسلا اذ مائل رطل كراءزلاةسطووبخو مم

 ىازا هولءاسسلالوزيمو :باضاولو تاولإ بيسنل عزا منال

 1 مدلل رهرايضب راها قره ايخ را لاما اهنا هارع

 3 5 سدو مركو فطحل صرلا بسح < يدار ضرر كانا راو

 1 رمح سلا ىرك تداوزسالا ل مدلاو]ضعل انوش ش

 1 نلابلا 5 رلاماك ملامل ماب قس ١ ءلصونال عا مصشولا



 00 ل زال يكضارعا عووصتح ث ثا ونال

 11 يي مولع مبرزز م / لمس و بدرالا ا ا
 يجمل 2 هانم وةلصلاو الئ دال ظ

 بيا رع :درمد اك ث وروملابسحلاف
 ري مارابانكواد ,عنبالا ملا وبراد وسهر سلف

 سعأ عيال نم يجر اكن اوي جوصلا ذا
 ويف 5 لا بمورج كساب« ىننبرت |
 ماركا مره 76 اهراصرو اعد جانا رصأ
 :ا.ةرشقنلامادد موري © تقيد اسالا طحامم و١ يك ام مويا تيدانثلا حا

 اوما او يا )و ملداعهاز ٌءلايلاَوؤل
 وحاب اكلاذذ نا أس انهو يضاوهرومالا ندع وهاد
 ا اق كا ىركول ذخرا ب اهثالا ولو الركزيامو
 000 ه1! اصقكا يو ١١وريعافراصنالا
 رباك ىمولا تيدارفا وهلا نيمره ايل عيلالا بلح عصبي اهلا لطاضاد

 قع جرم ملا !وفاسو اجدابسا تي نا مار ومب
 2 لوعلا زهر رغال امال لوح اارحؤملا مماعدو زماعج رع
 0 يال مولا >>, مدعاة ضرببررلا رزح
 دارومال) اعود ب رقتنسا| | لوعاربعرها ع دوتسااه قرر
 1 رد اكلها جل اهنرعتيررااذان ءردحلأ اذ ذ لس
 اذاكسافامع رد ضماوارح شاع تدار اتركوا ' م

 ' ءرد/



 ؟اهلتسلا اسيا وكم طاب اعاكا انا سضاعربر شرا ما تدرا
 "انقل رجزرالاجراكاد مارت دلك رول ضنا عيب رصق يصل افزع لاما مرق تسلا مرح ميما يرد لوك فارع ةلععلا
 0 لمعت ادام اج 0
 :ترافإط عوزيزداعلا اعاوعلاوالا ل اوجيرخكارخ قناسم
 - روم وتملاوول اولا طنا باطل ايزل داوملاؤرظ
 للوالي (كينن لك بر اعلا ملا تدبر( يساري نم غ.>ا ما وايوريؤ اهلا سال نور جده كك ضاوعلا ن لماحلا بسبارل ال اطر اهنا زم ضار بنج زو بحلصم
 :اقاوزعملا راش امل واد ةهرصأ نرلا ناسل مراتل! 2 واح
 راو اقلك كلج ضيوفا نتا كنا كنج تمل هامل شيمي [نانإز تل نورد امرأ ىيطنال م زالا و ىلإ رن تو اغلا
 اداه تبع لاصغلو راكم )علا دمنا ذا اج هما خ صحم
 ىارلا راوصاعملا صنذاب الك يمال زرصو امهلع مايل نع

 2 ل 0 لا ريو تلال خترس انك كا[ قم( ضيضلاو نينا
 رولا ناونجمرتلا راسل ووك وإزينتزماىلا راجاكروزلا ودين
 ر امثال فود اسرالج ترمزم ىديزوم عراب اهلا ايه ةقئاكذا رومولل) اتكرمزنإ) احلا وكأو مه هقعأذإ حدزل وات ىزرا |ردامل سيل

 1ةرمانارو ورلا مونصراعن هلل ادد طماولا او رخأ لري دينيز علقعلضام لدم زعاة ناو . نيج ادا لعساذعراكمراو اهناةرمع لل ىكملاذأ
 ويش ىارل رهف منيا يشل اب اص)جارحأ



 رواق تاعالوجاولا بتزنور ب جرعتا عناد
 رداع انزعو هيعاب ثنا 1 طرح مامات ؛اجايؤيعرحأ

 | و "مع نع لما تلا اف
 وسمر كام أو ا ا اذرهسا رحا

 #1 00 نواف ا رزقا
 1 1 م و هاما هارت عمم
 بيث ارحالا اذ ارومال اعد |ط 1 أ

 2 وضنستاو اضعاكا ذو هدا ولو
 : 0 انهرز
 حاطة ؤسمزرعو هوجو لكرعج اوصل +ئزلا
 5 0 54 قناه رار درسا: نوف هوجو 0 جدا

 ا ا

 يا ماو يعظسس) ىسسحلا انلط) 0 و

 يضل ماربلا هوحو يطمن ول رف 22 زإ مهب
 مسالا ربل زوخل نم ناطتاما زمزم ونل ةاوسل | فرونلا
 ىلعلاارلا سمانلإ ىلا وزتلاورحو اءةلط ةددملارماز سلط
 لا اوم ازدلؤ ا مااظون , اماما
 اخجل ارسج رض اذ ورعان« رض حرم يريم ميلاد
 0 م و داىللاوراسسلا عرسح
 ف لوطلاو جوا داولا الجرم اهقزرملا
 ريم عيه 7 ذم اممرطجد يصل
 52و المال نحارب وزعم ميال 0 ءاذاموعلرت
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 ماشا هد (ييصو ماش تافو طلاايشمي امنسرعا صا ام
 ةاريعرسلا انهلخو مص متر مرارسبلا قير نك
 هاونع دلل نك 1 قمالا ه ثيبوط | حسم بث

 كزنرو تويؤمالل ”ءهعمو رسال ا ب انكرحإ
 ”داسإ دكر رخو حلاو صرلا ماغصرحا

 ولا زل باند ا شنب وول - ينعاد
 2 اذ بدلا ]نط طماسم رعود رخ]
 دوطلو ب نضإ) بكرت اها ةجرت تبعد رخا
 ا يا احا را هوول ا رطس رح
 010 ررم]
 ا ا رس ورواية 2

 3 .ماداييشالرع ائمسيسنو لصإرع كلبا الش ل1 ناد تاجزتلا

 رفق. ةزمل و هسه ز اولاد تطيع اودركز تلو لا
 رجس انجيلا راذأ لاي لإرتخادلكالا مآ عررإت لل
 لاهل أ وابهتس نواب ري وانا لك_ا(ًدمالا نايالابلاعررزس اف
 راوطال|ب 0 ووو نس .لاهرل ا مادام درع
 الل كارز صير تدكبا موف 'تياراذالهلطاعا /
 رايدر وشهد 2 سو أذارومبلا مرأ رهأ

 طر مخىزل اد دان ك5 ئناسارو اول شح اعرب لم رح)
 17 دعا لإ سوم - ره لا انا ريق حا
 ولحم ا اب تارتج# هرايالاورهاود اه رخا

 اول ةرعاوظ 00 يل راد
 را اةروبلات 0 هموت اكةزداحو مولاور ارحآ ظ

 : ا

 : 4 ا
| 7 . 

 ا
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 غصضظؤ110لللللييييلللا ياا

 مزور هاتيإ هدو رحم + رمل مياضا "واول رخآ روجإ ناشالكر هرعاونلاومضأ“ مل وم هيي حالك "ا
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 اولا لست (نيلارلا نجت دان حز ظيربلافرحأ
 . هالات معه : تنفنا هدوم تنأر اذادولهاعرا

 01 هايم 0 هراضلاب راج فس ورشا ذو ا لاطَسلا
 مة انو نيا هز 1:84 حاسم عااد
 ىرهو اكوابم ىرلل سان يدي مرارإإللا (املا[/ درء ى ليامو

 ىو ايل اقع رد اخ !ناولخي' راهو ارب |ماقم تاندنايارص خبل

 8 هليدس ملا عاد اليدسازم 0
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 دوه نوما و وريوجضوحتروملا لاما رولا > !تتارللا ءاهركذ

 داع عارف ) مراو لكرلمتالا مسن َعرفلَن ءرامساو 0 ثيل هدد دعت !اّرسا نددأ
 لهادم افا كو 1 ا

 2 ص ا:زهام ح ىراح جر او ميلا عهرعا
 شا لك تيقلا © اهرافظاتمشنلا ملاذا رمأ
 1 د0 ع يااا ولاد وح
 رك زكم اراب و 0 ةوجوي شرح
 بلركل ا رشسأو تول اورو كنس ريب لكي داي 2

 رهلاانهؤيوماهرلا الك © نم رع
 ساو ارفف ماطنكوا لك 0 رس وحأ
 ليغ المان زوعالا ا اورحأ
 نكي )ارو يات نوح 1
 اجررس انوولمصم احور يلا محمل! غارت سايهتاو
 اهط زم جوصملاو لاوكل ينس اسر ١انبر ران ريم ]مد

 دوج لاول حا نزؤلاد ميال ْ



 شا هوجرأ ها زنوج و مناصت اهرلا 0

 حاس مازصرارو والمحل :ايط راو

 74 يول رولا ا و 0 :
 سن يلا الع فاما ردا تلا
 ٠ دمار نانسكبناكسانايانم نارا 0

 طلو ايلا ]طأنم لإ رالاولسب اءاسالاررلا) اوم اسال :ايخاك و
 يار هرم عبس امد نا و] راويتسالأز وعلا
 اعلا اف عدس اردكا ورا متو : مدا مك ع 2 ا نعرع تسافر تلم

 0 تود هايصل|ؤياررلا امازا رح 1 ل يو
 1 0-2 روكا

 0 نبأزم هذ د: كغ مو نكاقلاا
 لالالا 6 يوب اة 7 م 7 لطامار ىثاَو 2
 هىفلار روك ريناد نولعناو
 عايل ىلاارجو رسام طابا لج ل انمالو علان ىلا 1 ايلاانرآو رعابت ا ايهزراد اح
 وعلب ضوف دفئ طابا ناد ىمرس فلا
 موس طاش الرب رول طال نيو لريرف نفل مى دال طابا ناكو مل
 بعسل دابمد اريك لط لطابفإ عج لارهدا رزوكس هان اوطسر الاخ ضالة -لوجزطايللو +لو جزل رهان قاض لا يزمتزم
 راهو هوذا 2و ىلا مدح ولطو وزهاب و 5 خولس اك مل و



 ا 35 نازل و اس !ادلارسل نير ولام« لع
 3 دز ارح لل يسد: 0 اراو سؤمويع اان
 2 لإ اط(بل ابرزود ام يمولحضال ارولار او نكن راد تحير
 ' دع و 6 لسمإ_ حب 1

 هلل جلس 227 رم
1 0 0 

 ارداكنيرزبملا نأ لاول سلا نول

 ظ هازجيد )اهتم ناورستا و ارارساد الك يطال انرلجخا
 رادانطاقزلا مري لارحتش م

 ملاخارد لمسار كر نهر رؤعغي مرو سطل: لضفرم
 ضورلاو ةدارعسل الغ اناا نضرعأن ضعاف م
 كاسل ل ًاضس نيئىبرم و اكن لعد طي انيلكعرا سداد لأبخإو

 فطن ىمعالا زاد رضا ينتاب باكةاره نأ باتا ناتو اقرازعو بسد زك اسأ هاندا
 ساوند وبن نمودج زج و ناك :ودراد أد ب ولأ نورإرارلو

 راو تناكب او ضو أن م ؟واطبو اري
 وسر لكر اجا طناك اكاميه.روهسو ازيرون

 تيتو ما لاق أ>ن اونرازيلاا«دأم ارومط!ملمش
 اهلا نكح اع اهطلاءر وتو وأسم :ناكولو ا'وناوع
 مانع وروح ”داكأ اومرونا ورمل مهو ا أرساو

 عن[ طواذيس وب 5-5 0 الس هجركشرأ مسح
 قبولا ةزرل ارخذ المكو اما هكا

 توربرب يوجارز و ا را وسكس اناط



 ان اه 0 ةرونعمتلاو ىههاوت أب ارنا رثشطل
 صر ودل رد داس امرأ ىيظفاج رندا ارككمو ادلع انرعاجلا ريس

 0 دروصش اة ناش اوزحدن ا :

 -اءامالأاو دربن ١ اب ميلا نا اسم رلعمول 1

 0 -رءاهلل كه |طمارلا و ميتا وال ؟دبارحا كلانا

 0000 ددوبلا سرا رسولا موشرعلا 06
 كا 1 ماو قفا 2 انل ركل ارو رهان ضال داءرح تمافصنرفل رباسااع

 ممول ةاسبز لام رياك ص را

 ظ ةدارعا6 هوم ١اد - هر 00

 ٠ فاو انحرم رد سامو 1

 وللا 0 اين إب علرعو ليساب كيه شاف رن اورزأب
 ترو كرصو)عرا_زكل رع حدر امير علوي اارع اىزاكراد
 تاي اي اهنالا(ىأ نيورداسل دا كل ١ تناعل ارجل

 اند لجووذلا رسما الرجل و
 ليكتلاو ااا د احا اورام انو ن نااار
 02 لاو سوم ا لاض كل شهرلا رس رد ره ارك

 احا درعا وعتيلخ ريال 0! مركم نااكارع 1
 تان ا ذا ةاوغد سان | مفاصعلا مموصخ

 فران عا رسما سمر ست 0 ةرابمالا

 سم تعال اياوج توكل عر كابير يشر ان
 فإذا 5 هد غال ند 0 أول ”ينندا ولعب هر

  2ظ ١



 "ماذا نايكنلا هايل مآ داو ىانو ىورلاذا كاع

 6-2 لاجل ارمارعادكانأ 4: منزلا ليرلاىايبص ماعرلا

 هكا هاوار ما ملازرر سوهان ا ي يوما
 اذا اخخا ناد رول او ةرايلا ٍلطص 0 دا ملل

 رفق هباقددار ب بارا ارث صخور لاخلا
 0 و ىردلا لد ئمرونا ضرب البسيط الا
 رولا لاضمازغواصلا نا رأ اصعفل الهلاك راينا ضاق

 ير ذاب 19ه كناجلا سمالأ زهرعب او ياو
 هنا :ةدوطلاوو لعن طل! ؤداز عورس اس: لعد طن
 هدأ لوز يلح فيلخ زعل تاو رحولو اراصعا تما اك
 ءامتنر الو ب هدب اذ كر ”يرل زم كالا لج زع كوني
 رعد طع درر وسلا بالايام , رارتأ«اووس ددرولاو

 ظ منا ساوزسا ر احما رقما راشلاركا اد كرت ى وس
 نئاؤ ءانصلا دول هم م ام ولا يمرس مدا ميلا مبا

 موس نا يرح مرور طداطصرطلاربطلا علا نمؤاملا .
 أمل امرا ارامل امون كرزنا برز سائلا 'عو وأنه اردو اع

 ذذافللو عييطلاو اون ةداعلا لررع اك مررعلا يم عرش اربع
 مالو راد اجرمراماغ نم/ ايريس فعلا مم اخ وسط

 اللمع وها رمل ردا لاذ اهله رع لربح
 00 تل الكر نا هرعزمللا م لك ىظنوو وك
 0 سال لال :لرولا نمل ظحاطقاسوكل مرق عدم

 ا المت مروتلا اعل !نوكيلاهل ا رلطزم (ىايروىاس
 م تالا ريرؤلاو حوجاهرل) ٠
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 فتم هاا اني عبد قمرا علا خرمأ درخلاوس زرع
 مدن جوتاوع 1ع قتحا 5 و 139 ةوجزرخْزخ و

 را ملا ءوسل 7-52 555 فد قوم لمصر 7 ١
 ): ل .ريرر نم يعدل نكد .تيدإ ربك ظ ١

 صاع نانا اهرابل ورا يأمل اراوص هبا
 ممالبر صك اكسو رش درب نم لال زعل اك هر اجا رثاصبلا '

 نأ صك توتا ود ١ 32 ار عكدت نق
 دئدوزكانا ارجرف داوجنأ ' اراضرسل لة مرار سولت نيتمملا
 0 زيرو صعبا هبوط زو عاءزماج هفرصب
 2 رمزا بهل سا اع ماط 43 هامإلا

 1 0 7 خرجا ن اكناو 1جإبلا ظ 11 سل تيارا نحاول: عع ظ
 اعاوراكايههتمارمذ رمل مراص نلت جات مغ ظ

 01 انجرعا /' نارا ) اعرف اصن ١

 يسرناكذاد نيلي حاد الوصلا طانتم ارجوبب ناشرك روع 7 تخلو تاوزولا» 0001 اهرروبر اون ن هر ونبر اىددإلا 3 ظ
 تاناوإ اابارل رهو كشرل ان داتيزونل ارم ىفضندا 0

 كلاما ماب قا بلل دل 00
 1-0 ١ازا . ض) نيرلازمزالا احا

 اة كرات. تراس )رخام ىادلإوف 2 لا
 86 ةوالسموي دال را احاف
 وعر هاب محلول واح - رز طعرك> عا اص اكررخ
 /1/ نايف و اطل رداع" ثا 1١ ةر ازور رولا نسم

 اا نيل يل ل فلا رزه



 ايززراب تزعم (ترلاءاذ مين اوهنلاحرا 0

 0_0 “2 اضرإلا خمس ءارلد ا ويضزورم انركر رس
 ىو رول ممرد عا هرب اص مررص ف اضءاضغ ات

 * كل ]وهج اك ا 2لصم 4 رحاكأ ل ظ 0
 او لاا هر ننن جرم )طاناا. كاضرا ئيكشغ
 1 جيناك صدام اجد ١-2 عملا زئبق نايل خطب رلفا نو

 بع فلك بوو ىلخه سؤ و جر يزول مرسلا ادابوم 'إ

 راوسالا د اصتخالا مهلك ةدوح ليوطدم هلا

 ار وصر اهي ار يارلا وصد ذل 6
 و عرئونم 0 و ارودنمت أف ناوريزولا د نأ

 ) 0 0 1 0 اهدالا نه درخأ
 اهرّس و «سراداوحا| ةصح

 520000 ولفاك رشح مارك ح يضاذا رجا

 وز واناطمار ام« زو ايل ماوه حا
 دايس توما وسد ...اميرح) خوك ناذ
 رابارلسلابإمرأو فاد نما هرج التل >

 نق دش اك ؟ايرلا ورك 2 كررت كلا ع رص

 0 ارباوول
 تس رانا رولا حاضتالا اهدارب اال عمال ولما

 عطا هدو اياه ركش داس عابع



 .ةيجزورازا قياقح فاسكت لمواد نيسيتر عت لككو اسا 2
 ننويعذجو نداطلل ايجير مناك علمك فاعمريؤس نيملا ناسا ا

 ”ايينع نامل ةوكش اصم كرير [ءاس يس اطسورك
 بيعرلا أوو عب تم راوثالأ وراس مر ابخالا
 عسل وصالا ماج نابل: بيري مك راكذ | داود بيجزلاد

 لهسرصاولخ ,ةتماطططملا راجل كام قراوعلا 0 ش
 راشرالا رسولا هارب هددت ناريس ميد دولا اذ أ عروبع
 افيعضإ اص حرصه روئهسز وتمر ختيبرح زج يدصم
 لعن ع رد عوطقم عوير جز صسر زم د زيمزع
 وهو زعلك وتم رطنمم عيد لمت وذ خت
 ررتسلرعبرعت حرم فل: 3 ملت :موسنم سان زان ىلاع
 هولا أعوزتوالوصإووإل كراس صير هتت مولعأ لو اشم كلم . داتسإرتس عل ويماورل نت لمع عا قرتغم قه جاك ناس
 طوس (ةءزؤسل] وصخ بصك ع ادهم رارساا ماج ويم نس عضون
 ١ دمت مصلخنزخ طيخو كراك مناي مارهربس ثادايزر باح

 ١ ييسر دك لطم عمد عاب بالكل اذ | ١ ماوباضربرع هاضبا فكر علاولطم هاو ةريخذ رجلا رمت
 وغربا وحي مولفسم يصاشم يان ةصن سو صير ا جير سا ىواح
 ظ ربل نأ حان طر وانتا ايم ىرضزعد إذ
 ّْ 0وبعبزدج ءىصحلا اوه ببلد ىواحرر راوامصور
 اب ناد دصنأ د قطص لهاا
 اك 2 ؤخ[يسغم وصرف داس هيو الأم رس ماع واخ
 لضيولطم نصت لاكد ةراسا ةرامعبد نك رضا تح اطلح

0 1 
 0 10 مي
 8 | 0 2 ا 7



 جنوبا مخ رعى ادب اي صيصخرت نقترح

 )ياس |لمدد مورزم هو ةاكم عارم محد كح 0

 ٠ م اطل امد أرحاصصف تامل «يقوعالاو

 واسال زانمداصع ورح 015 0اس الات احم
 لاا ةص دداقأ جهر ىناوحلارص لح ندا نايب
 0 رب اطمست ضور داشرا ميدص) زص#

 ل ص جماول نينراعنارمدوذ و نارا 2
 2 الارصمل ا نالم حام اونا ةاوهلا ناّرفم مسرد

 ماء اسطدزوصل اطيب اهفلا عماري امل اتأحاتم كر دالا أنا
 دا داضاررمل ةرركةرعو تانيحريسبوهلطا تازص تاو

 فل ام ساكنه اجيد درت مب انا ظفب هاساود لهل

  لظجرأ سلارهز رو تمض ست او كثيرر
 ًايليضان ون اجو وربك هوو رعانش ءرزصخ حوتسخ
 مساوف يف طب عت لهو ٌىوس هَ 0 دارا مح عرهأ م: مدح

 ينؤوت دورس بار قرص ءرواجج جواس ةاجاض
 رار را ]م ب عايس هرمغانف واخص رق لوصو رض

 قرفولب لخطر ر نإ 15 افلا اتت 0
 كك ومرح قبلا حضر هركجرم خا ميارو قضول
 20 الصمم ىللاو نانمأو 0 تدي

 _ رص ل انن مآ مدلل ىف اف ىت

 تاه اك نك راسخ ابا ا ا طبرصمل

 تاسا در طصراس ميم نود بزرم ]يجر راصم مات
 نتطازإكرلصولصورمت تااقلمتم دانسات مد عال د



 ُ اكرر مدسررل نصور كن: قرحا ف تلح اشما 00
 لدرس لسكر أ تعق اذ و هراعتسا شن :ىازملا وصت قياطم ظ

 تنس اسراطملا ةاعياد ماني رة دل طخ 2 زاجمصح

 خلاه ”جيصل ( ودود حر ذهن قل ازهار كعزك عز جافا نان

 وهغجرساص ]مزن الأ نا رد اا
 فواعضأرعا هرتاجح ا بطلا ؟تاءاسا حول

 مل م الذوح كايدو لاو ايسالا نيردوم تارايتعا

 -تئاوجربهعزتسروجحارطرم اقمزتارسب سو 8
 1 يا ماع العر ار اَسأ سيلا ع

 نياظتوملا ملون همك .”[ هل لواسأ تادارس 1 ١

 بلص اغازأما [ص ميس ا ع 0 عيش تاو 0 1
 رقم 0لد جول م مركد لس رو عازم )عامدأ 1001 سا 117

 اوشن ضل يح طوخ ء وصوم ءاع صوم صاج صد
 0 صه هاطم داك> انضاربجر دان مارك 7

 0 احريعت دج رع قاد كاس ادد

 م 4 دارفا محا. ياسو تجول ط عر موصح ظ
 00 كت 0 "هدرازع قافتا# و

 0 ا يه ر دكا وص فرح دع

 ل ايرحوم) تايجأ جوطنسبإب جتنا تاون نيا لت مسك
 26 يل طخ طب كل (م د

 دي زن ةداحو وع لص رولز طاحترععج رجا ونس ئراوتم اونم يحد

 1 كم وجرب دل و فزكر طرح هرب ارك

: 5 

 4 ظ
00 

 نا

 ديو + ةهيصيسبج

١ 



 ركأ# جام طيسالاب 00 5-6
 د اىرا كرك 0 0 و ىبس

 6 ل 0 5

 0 ىلا صور انس | مب م وصب انكىلرسأ
 لك لا 6 1
 ..هام داذإ ا هتارئاعرلا عب 0[

 راك تب اهل ناعرأ >١ىارلا 00 ع

 00 ملازم رك يقره ةدابحاو أ هدا ظ
 كرم اها راويا ر تحت'اديزلا بان لعموم مباجالا ناوتوم

 لة سارا رخام اهرلإب البلا و اوما صخر متاوسنما 0
 اهب فايس ل( 020 تكسو ظاخل ب طو عاملا اعرلا
 ظ 55 ' اروهلل قددل أول ارل صو سو ولا تاسحو
 رم دك ماها ارز عبإ فد ها كرعس
 يداه او ماوزاط رمال 6 .دوحو زعم اا

 *ييدانساهلع) .ارعا يرعب يثد ماولرس)رلع) ملفع|عراول نلول

 0 تلا ماكاو هر اوان دااططرسه و طسه د َمولَعَأ
 ا طا اب دمانماو ذا دالة ناسا

 0 هدتدأي 1نلازاك ساح نفل ضتلار[و ىشاعم
 اروتيعر!نومدأروصمل اراك دازملا مقل اق لع ,تنططت او دازولل
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 طاوس طل تا دردد أشاعبإ ساننكآممللا
 نوح بواد مح دطسوما مالا تبديل » لبن 8طن !نوسرك تاجا ضاع رداد انوي سدلملا
 ٍإ ١ راثجف تحال ل ماءامر بربك ةاريط 2 ل "وزع دوابلا

 اما داموصرالا حو < لامج_ نكس
 بولا كرت زع سعد 12م 3 دار حأ
 مقر خال أب/ عروهرلا) تب ضاق رح
 33 ساطع لعلاج وحا
 تارا اناساطل ١) مسريلإ رطللا تاباكذل لصفلا
 1 تلاد ةقلرجالا مت ولن للي وصخ ل زاعأأ ونالت نقم
 لع ردأقو وم م ١ريزاعد ّنحاو 1 اما

 ليس ورايلسوصزملا و -كوف أذ ا يدك تيلغ :ليلع ف زم ك اقف يريح لفت لها: لوس ال وكفر اف
 ىلا هقزت واط نهارك تيكا ذد لم اهل !ملارضو لصولل لع
 باعاذ ناميسأ شه رزكار رصرملا ب رركدصرخ ]21في فاوت اهذ
 مةيفيؤمأو د روصنل ![يضااو زك طامي و ةايدمؤكامد
 وزب داو توضل ١ يحج رداك و مرم لا 0
 تاو د خرد) اهيلاد لع لح لف ريوتملا لل تيل سحأع 0 ادكنلظرمحا) فافداهل تح طول اهريسزتع
 دلل هدرا واراازعوتمل ا مؤ نلحاو د ةين مر ووسثو ويضل جا

 01 ا (هشت ريدا ربك هلم د عج حيرعكأ عا
 07و يمتع اقف انك[ دبل انياكوغكم مك نوجذ

١ 
 ظ



 40 فيا 6

 فو اف رغان نشل باب نايلإ لفرع" ان

 نع عد ل :اناخ نوبل بطر سق راح 1
 مس قه ١ ىو كمدزلد 00 5

 ا 1 قنا
 ايباَخ اغا أس تالا

 0 كاز هز صوعأن انرهالازهان رولي ناقف 0

 اشعال ماقأبوب 21ه توت أع برحا فوم
 0 مد اك يت
 23 اككاراوود ف 0
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