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 ' 3 ره ]ايلا نركب ردلإ وسما دميرصألا هامل وقيل فر واكس ذا ءدؤإ لي ذأل ال ألا, نيني جولان رص يراود باعلا ةواذل] ب: نيرلا هزل يقودك وزال يأ ردا زصاف هزل ضل لع رابح شاذ «' طلال هلا تيمنا فد رئاسي الاطيزمسم يعل ولنا ل ال سة وك عم | رطل الفلل نعسلا ابكر اهزاوج طرا والاكل ناين ب اللا لسستلا
 ٠ ةريطنلاذو صوركم هل ىلاوكج ال اشاف فسول و مومو تاور فيصل نإ ول تاجا . يرو بام

 لاق د تاطاطسووب رتاج طب الا خلل حولا ارا يزع طه ري ناد ولأ, :نرلفل سم تيل تفرد: مط و ارا تل نك ب اضل كيد ضلل نعرف عوير لطول للا راج ادا نفيا نيد رتب دلل فايل« طال ادن فار دفركا خلاها لاقوادب نجل طخيال ضال بهضوا رقت دج نين ديظو ل لا رو لهنا وإ) ناز فكرساعتنع
 ! ب الاف ووم هدو زضلل ع ل نكانازألل وداع لاوس اورم ولمل وا هرياعم بيل ال قلادجو هصورْسلا ملال
 + طال اوزقيبلاطلا نوضدول حنا فصول زوج ريف وع طخ ىانكلا ف ددراوحر ضلوازماب تابعا
 لوبا ضاكاداماذا مطب انانولتخألاذحةرئاذو مح جؤلاوعو نعت طلوعم» افلاضمو هلع لبش"
 كالئبزكرفكل جر يطل |افراب دل وذكر لاو اا جترأو عيا لوقا «ذخ لل لاق ل
 رضرفنمر نعدرافلل عراد بكلام "عن ايواذا ايلا عبق ل زفنوا يع رحمك راو
 نكي ينافس يطل بنش ةكراد زاب دعلاو ل تدوا برضا اضن الد افسوب لل قون
 سمان ند مزون لبان رتكاد كلن ذايطتسأد اناس فيتو نال فل ا
 | +. للاردن يرالا ةف بق لاغنلٍملا داداك اعلا نا جاف وقواعد لا فلا ينج زمننا جا خطو ملح ةرزعرلا باخ بلاك اور فكل كلن رولا زخا ركاب[ و ايدنعيلاضللا عيال نا
 واو اهننج حيال ئكئدلاذضزع قنا باغراطلاو نو بوالده موي مال ذا ناز
 ؛ < نب لكوني نر ولان اقول وعون فقرا اول خلونملا» بطن اهشرجو ءلاغك رازااعنلعاّمعلا
 + ىرذاراو دزه ودور ناتج ودجلة قولو اغلا تابت ايولاو رولز سدذ لجلال برعم
 ل انازارج الابر اباما نم ىبج نيدبيلا و ةرداج ل نكلا فيرولالاقن ناار لات كنأرنعر يلا زود

 ىلاوماو عياولاكتانامألا دل فكل نلقاه ريمي ايصالارجج ... ليصل عانر زعم ومما مرتع
 راعين لا يحل ودل ل نلاماو بمليستالاو ارد عالي غشا هذ لزطإ تاكذلاو يواضلا
 .٠ رار رجتزفل قف بصر لازصورطإب احلا حبتان هيل للا ريب نلمس لب هر ندللو

 عاج

/ 
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 كلل زبور الا رمح اق قل نإ وزير علو نكن مز

 ويل .٠ .ىددشلاةيلةزصالا ضن ولو: امنيا وتعال ون ٠.١
 ءاودددقلا 2 اقباط كتيب ةدناكاؤسز وجمال وللا ويريد بر يكاو زي طلاق لعد و .ةرضذ اك

 ريب ى رعي خلاك ءملاذ يعئالاو ؤرلب عيال فكوو افلا عتاجتو ئايراضا بال الكي: 2ورم ١

 ةلفكاتل كعأا ةزباج اماقمارانوريشيل عيوب ؤ جيلان لفك هناجنكشامو رب ظالم

 ابيل ودوليا نؤادعسكك: كلهن كم 5 :ئاق نايعأل فراس ةزاجتن أنو كانايعالوجسزلافتك»
 جالك يدك مري نكن رد نكت ليزا جب تال جلاد ع سالك

 مع :ضكي تاق وكيلا سانجي الجم تيكر ب ورا ّْ

 دبليو رانك تجلط عازلة وازع معا ودرلخزل رو زنا عننا
 لينكرراجل ]حاد كوالا, ويارااذا كدي اغفوت اكن: اضن غكق رجوع

 بلادنا جال نلاذهتتعو عرب تلاه زيا ينكذ قت اها دل نكات ابعت رمل نذكر
 زيلع رمئوق مدل ماكل نو كلل زر جبابف نيل زمامل اف ريتكو ةانعملا و دجيط عر صفا زنا نؤكد

 ليل لا درك ةياافك كر تنف يكع .. .اضاو سر نك علال لحنك رسل و ووش
 يما اعلا طك يدك دبلوكس زان الإبل لعاب

 لووك جرا هسا هذولا جات لانكة تدل عرش دكا ابا باكو وذا تلاع "ترلتماوو
 0و كول نكي جلل تبذير لا ومرز سكات يزل زا وهو ويك تل لونة دغ
 فلام مزمل ذل ديني طك عب سكنه نك اضيالو د زوكم دز مكمل اجيال تنتقل الا ذك
 منان داردلف نور نانا يكاد لانكا عتب ولاظذالا# .تنسنف اكدر سمتلاا موالد
 ل اقولامدازكو ربتاراسب كيذو اناا قول كازكواوس فن يرو ءالاوولامانتيو كادر وزبافاقنإاب | ٠

 اعتيزجزتومالرلداوسب كنا عر ةراسد انه دالك اسير اقنا نافذ ارستةوسو قزف.
 انت كير مانم ناز ا5ل اصلا فل ةمخاإل حك اهلج اضاؤ نجل انااا قلي ئلال ينكر
 الإ هلام در. الكر هصجالا هسه لور رك اناء قاباد) انتم اينلتوا(يناول حوا

 نتاضانالا فولد ناقل ارجز ميس )رادو رواتب ةدنحو اوزان وتك اها وزال فاز ليلو
 تنل ضاناز اولا درع لوقو درلخ ير ا نفخ تدل زماضانارانولاسألز لسرطان فةفواالؤر عا

 27 فاؤاراعلاماعامؤع دل ةنلب تسد 075ةئلإالسار ننسي فيلا در وأ زلم

 -ييي



 . ب

 اريل باج نسرزملا تاروت دز لنك دانكن يزل خه اناكانرل ياك ذم نازك د القرار اولا وعن انكادعواذ بف هادي منال رت الوافل ونا ىقيتسةرميلوهلاذاذاماو ةلافكقلك هذا عدرا والا لاذدالجتل انهىدنع كللافاذا يقل اهل ساشا فد لان لادخ داو درا اذهسئمدنغانغ د كندا ذا عطار ةتيا ةريخذل نوم كلب رجا ولاا : داكار جديد زج لا لجلسة ناس لاةاونةةرو دليل وود لقب اونو رد نك قيال علا مجد سال ديتول ويت اش رموتدزمر نالفو اتشمالا» رالف يجد مل شلراع رايك فرن ايضا كود ناز ناله وانما اقل هاتد خونب ربك طنب لانكم اولذ تسأنن نلف اذا تاتش رولا ولورا ما لسألا صورك يخكويالتمانشا دوا ةدلد مراينبز صم كو رتفل ين رطل: سمان را ضد هاد ارد ون أ ضكازكم نذل »دقن ينسج دلت ناو خالة معورمادلا يارب عازعناهنل قول يلع 5-5 الوالي يؤماشاناو ا نالو وعل يكن رص لاي»
 النون ميز رام ركام بامر سككالذ, نيزك اذا ذانإ دوس لع است رك (الز اقلام افكنوكال
 . قايطكيصنال نبتاانا كيلا .٠٠ اذا كيلاورلانا نال لع دل نلزيرلازا'نينجلاةزماوزسنوواتكو دانكن
 دون هاج ا نعرالع كار دلرإس امال دن ناعلالع نزيل قولنا لزع لدي ضف ركام
 :لكر سرا ناهوددا نزعل هل.زجلا ذاق نباتا هزل دما فكتور محانافللا نهج اذا
 ام نال عين جانا ةرادلايلخي دالك ووش مزال جانا زم او داخل لسان مرفت
 زم نط )ال قدامة.ةزهاضفوع نالت امج ايام دنا
 ' م دركوماض زوما ف مرت زعيتر ع ناعيا سل عاربرتاةراذ انه دانك نيعرصبا هجرس م
 كاز يم لاا حاو ضلظنل بج ناوووتس الودع عوف يرون ناد توارد يفند
 نال خناقراقو نبل عيب ماقيإج نكهو حالة قنفتسا هجر زيضو هريرولا د ةدامالل اكقببلا
 قانا هراززخغا وحر ودام كج دمر ا نشيد أذ رخو رم يطصلا زم دمر كفن يضم
 .نكز ازا ناكل والا جينس وبرلإ'كو اذا هبا نرب سن ال دححالول سالمين زيدل (ضقو ناقنأل
 1 2 دفا داطقوعدا ةننملاك رلوؤ تا غدر اضككاظ انلا ارك زيف هنمتع انادولا هالعل ورميو رمارعو زا عزو الام
 ظ هل افكهب قينانإرع ةريخرلا 2و داع ١ وورتلا ذر هداني ماكي افك ظ انها ا: يهرتسلا قو ضنا
 لج زكاتو. مراد نكي هدب د دهكد5 وصوب رجكنادإلاياذهوداتفلا لجأ



 (فحضفولا نكت مطعاناةرعدزقوأ لا فكاءاناو هديك ؤاوكملا الانا نكرم ور اطل لور درجت

 لاقوإس الوات آو ةثتبم لانك كسول افك اكاد انو ذك مؤذ فس: ند نكس
دوصو ريطاإخلناذا هما عدل و تت م جينان دمدتافلاب يور اصا ذهل إمامرما مانا

 ثلا زال

 كاستل قو كلذ ايلا هب كر نال ع بم خر اقول يذلا فكه اللاب ذاهو ني :.نر يبس خ

ردو لحبرمارلضكاداو قرد افيفنإب اك
 هياتكؤ هداتعا سل ارهأو مينلاب الانكوبف هبعونوا ةترذ

 هجدو نخب الغ نسكب هولا ةاوكو ميو لاذب نويدربو نلف هجر نال ذ حكت ابهر
 . البل زيرعاب تفك وب كارو كد هيلا كل هذانما تيا ةنطا همانسا رضاك ذهن نمو
لثو هفصتكمي اسري ؤالطاا ةرماكهرجتو هساؤو هحوركاؤ عواذردجو هنضكة قمح

 هلاويربرطكوو هيوحو هث

 دفة زبون رلطبرانكؤو ةلاغلكب ابك ة راسل هذه هنا هعددجوك زي ةلافكاض اذان
 هركر انه ورا رصنرك حتةحوررنكول هربلا عيجفيوؤلاا لالا قالطلا عّميالاو ةلافككرمنالمنا ا هور لاروع

 لال نك انام جن ولاد انهرك )هزل انك حتاكذو هلل الطلا هفاضارجسزإيندواولاق قلل

 رتعتالذةاعامنلل تلا طا تف امج علو هنا اج درج عازر الا ذاضعم عرضا ذاك
 لجويف نال نطكؤلا اذهل وفرمو ضاقت نال ان انا «نهزم دري نال لاذ ضلع نشرك قداو هنا
 أكواخ ذ هيزل.يلابضداواهنخاا,مؤماضاناذ|باضنالؤ جل اقف هتماصخااراو هنمين خل |باقف ماتفلا جنم

 ىف درع مسسم فائوانملا زمان اضمن اكوالطام ناضلا ذهن ىانبد عزاص ذل البت تماغلا
 )هنري: حس ناب | كريد إبني جزماطومل نينو باد رمان لج اتضادتعذاسشإإع
 ")عنج هنا زم إب زماننا ةيقرماضانا وخلف هدب ةنامو دبع دبا داولوهني
 يامال, زوج افك هنا دعاس ةصيالزم هنبرانككرصتزمزاببذ تفل املا [شلاةنيبدإب
 . فر قارات طمدنعرل نكس لانا بو ذنرونكمقو ةرانجل ولنا نامل ذاسلاتكو دوج لعلب كلقإ
 نيل ذ اماكن اكوا ارجاة درعا اكاوسس را نكك ل هين دا لير ع نك ا طككة يلوم تتار زيد لس

 اقينرما دامب زلال الايرلندي بدالك ةلولامأو يلا دالك نيرع
 باو راتلا ورانا جرالي كن رونالدو ناذ ربل ال هن نعاا
 معو ةيئلولاكت 2 عجرم وا هوو ةنيدتولاءا وشن سم! ول هقنعارل هونج جلانكذ طيور بر اا هزت ل رهان اكول

 ىو إبر وغصلاو ملط ولا حج جوا رض نر مادو بج لة ديلان عدرا ولا
 )نهر ف هون لانكلهدبعاخذل/ ]نعي حو لزج ابرز مؤسف جحر عل كرو نة هر



 ةر انكر. نب همز لولا فكاذاو رم رض نحنا اشاد فكان ازمدوجل عيل اال نك ناني دوو الو نجاه هنبا وأ لإ لينكك و ا)بصالاذاكل ولاد نجلا انك ةرولل هول ةنيا عمل ها رس لزم وم نوب! دان اجدع هلا يختل لنكولن ولت نيب تضر عامتكلل نك هو هبسكي كلذ في كا ناي ذر اكل نم لخاوانايع هيام كلرسما 71و: ريف ذاب الذ كرا سألوا نإ فإن: اةزمانجبا شم زموربختصلا عمال و ارا لوز نحو دنع تحد عيل هيب نخاويال كلب سافالام عدول اذ عيا اعولجم يملا ةيدارااولإت نجت ولا زكا از ذا هب دالك نجح هب خا ولالا كلر سي لو ريدر عن ضل ةراور رام كلهتسا رانك ند وتاطفلو ةبزب لاين رك اظن ةضمي نعت هيزخاةيالةنافلواا نداريزب هبرشمب ةلماطددا ارجو هد ةعادوأ نانا هضمزاراوولا هيزككلام دن لنسب د لالاذوانعسل زينك ىربزووو) ملاوي دلزءل سال هوك ارب منيرلا يمازساولو الاح همازل قت اعب هبذخا نيج بعز عانكزمل
 رز رالبغ دج ذك اد نجا زدكراكا ذا املك زعبوا ئتعل بق دا هدي علالع عيبا وكمزواو اذ رباع
 ياخد ةاددب ام خوك إبر دكاع كلم دبع هند سووا لتعود ربك رام
 امانا نو هنافرباذزعرفكوك6الاح هب ضكا لخويا حريذر الحج ا وو هعابزاناشا هضؤاأ اليس هيزكر مدام, سيولد ةقتعيمعب هيل خؤيالا البهي رمز واين زبمك هدبعا ةيهذخا ناك اذ "وعدل
 دبل كلا صدا ا هنادبعاو هر حاسد فك ديد هنتر م جي دارس تانج لاك حن الشياب هباذحامإ بص ازكإ هادا هد ذخ بز بكل هضزببد هيما حدو خرز نك ادزبسل
 ةزانكعلل تدون عو وسازاد ةغيحالنع . عب دام ملاك لتر غاننإلو هئارنزعل اعمل علا خاسامو هن ويزعم ه رح اذ ايزلافيط هن ذاب ليسو عودا لبع زنك كا ردا ناخد دز زنك نب لج دبع ن0

 ناكناد هدلاكذ وجيل صد زين ص نكألو راك زن نويرسرتوه نع طيضالر ل :ر فكو دنيز الكا .
 نكي فل لدنك د نئأب و زلط ذولا ل ننداراوسو قال يوك وأ راجل نو ناما وسع
 ةر نكاح البانيا ديلا كدي زكر نضال لال زيزو نجا زعلاطكي جلا نارا
 ىذا الل ناكورا نا ناطلا عمري صان ند زند زجر طلعها هعانس هدا: مستر فد اسهررا ول و 4تر احا متن ال
 وطلاب علا انياب ارسال بألا حتت اا[ فزامملا لب ةرلزه ال نوسع لجعل بأ دنيا ان لإ دة عانس ىلا ايلا ىز ةرابجنزخأ د حسا موك ةؤطاد ازاي دا ناك ازبا ونجل ءاتشسزنازم را



 2 تساند كلة ناد نكمل فاطيما يؤ اخ قاعدين كو

 الاغلاق ندوب" نلثذ د كأتو كفة كل اها ناز عجل زان ذب ا

اكا اعل ذيول نكات فاعلا نربتحي بكير انا طه غل ذا مدل: رك
 ت

 يلو هبائاف هلمدموأ هزيل انك نودع دير منئاكأ و طخ زج اكتبها جز ذوزباج

 امل كولد هاذا او هيلوالوا جا ءاخيهلذاوزو ةناحال عنق لد ينحجالا فو اينجل لقت هيفر نك

زل النسل ةزاهظيان يغب وزل دكان غول ونفع ير
 الفك .ءرمرطنلاىفوانزلة ونا

 ليجاد نونا ينسوا دنحد اج كة ق يد نسف زاد ةضفإ لونك زجر الان طزفارزع شاذ

 "هنو ناب: رف زودكا نابت هن[ يزعج ميول زعل افك ابكت عاق ةنررانخل فذ فنك ولو ٠
 فهو امال ولهما لادا نارشك5در دار ريدا وزب نال كو ةزاجي بجلال اقول اونا:

 اال يرطسبال نول خلل وضل ال راج فك هيت ربعك ونس )نيترو دج لا بان هتان

 اقاطعاذكت غم ذهامعار ىو سب اثنل (ىثو نتن تيالا جر هيلا ناك ارا و املا نر مقل اضاف عونك

 1 انوناتنركو يال نكس نك هس وافل ازجوبلاولاننان نوك انا أما جال رماض
 الة عرنكل نجا ناو يبالون و كلو اضمن ضم ودع عون صلاوإ لو ران جوا

 راجاوطاحراطلاو ابنك ناك افلاوس عش لوفد جسيم وزنا الالاف
 هموت ضل ة رد دال ذود هن ضجر اكتتاب اطلا دية امل ةينجر نكبر كك كة جلال

 ةبؤم ليم نع شطكاعنلل نمي وتضل درب هلق دوش نر اتت مز ل غا ذجلوكو زيف ف4
 كرجامول ناله لزب لذ الاهل: ملدا طيش ب كوننا ككة ل ذة زعل حاس
 بتل اواو اب اللحم غاي ف بلدا جاع ندم جزع ىو اشنلادالؤ »وج

 ال بازعزدلادانكد اصف ذنب الكوع زج عز زجل ذ عنف لا ع
 نبل يوتا ذاو من جيناوبدل زازا دوم اززكتداوصل هن عرمب داو «دبعاع جيل نونا
 راغوا لدا عأمتاومونوذائردغوا دال ةرانوزايبما ماوس انك يتقن زا ارا عانوا نضج نك نسج

 ال ان ذأ ناصح ادراك ه يطب / مذوب جل ذك كاسح ذر جر يطككككرذ وا نحإ دارك لخزان ذاع

 حوش واح كلا نبيل نزاع لانكا درست ذر تاكو زل طرا بج الملز ا هنفضد ع
 تاهقابجالار يجن ااا صلاط ميل ناك ةرهصلا ةذع ذساال .ء[تنآ درو طر ذ واموت
 دفاوزربامنايدب اكو هرانك نجد زمدوهزاطوماتر دغيم مكدأو هضواعل لب رجل بسك كو وضخلإع
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 مخنوك زازا نومدالو دجال وك كاران انك نبا اك اهوا بيو انكر رك ب
 كبار يهل ؤ محلاة فرانز احسك طز عملاطكلإاديذصلا هدبخم ل ناو ب نيكؤح زب دج يانا ةوصلت
 عخاببلف اضن خل نع رند اد ونعمل خدر رخال كاجول اناا ةئلافكث هريغرع
 اني عاراؤار وجمل انكر وجبة ضعلا ذهب نعل را نمز لعبا عفدالا ناب مخدلاطبق وب نيود ة زها نضع
 نزاع رو يطعم عناق وز اح كلذ ف ناك زويل نتفامدج فكد اع ةذلل كلر واموفكق نضال
 هرم هاد طر ول دراف فيس اعلا ذل[ دانانم داههنيدب تي نازك مايل ل جا دالعد
 كيلا نيتك ن رف نحلل راق دنس هنومدج ولك نكون ةنوهدعب ربل
 وناقد عزرا نيعيلتول اتلاف سلام تك درع لكل هانا نسر تارك هزاذ
 طظؤل وح زودنا 510 حالا هنع وانه زم بل دكا صحا بلل زا يدو واي وإلا
 كلف هيلطنأو كاضحا هني ةتيجشنو ملوك ترا نكاؤ طضاراذ اليس كنزا ل يضل هنن عم
 سب نك نابل بياخد ارهطاحز اكياوسااىهانحا ةيلخ لإ نمكتنأذ انا مكمل لجل يي ىنصتتراف نقلا

 لدافهسجالا لق هدى جؤماقلا هسلجزماقلادذع هنلطا ميو مشان رذزج ضن هر كاما ريا ممثل
 لاعداد ذابالم عدد ندوب ندا عدي لا زال مطل عر ذنب
 ءلافتكاكتازاكذكماذ هل انكأب ممر سكان ااذلإ يأت ةزسانلا هلال هبنانرافربجلاب لعوب هبال
 ازيا مكاو ابرك قه ذب انةساخ عجل اذج خرط مالا عفر مز هاخ هناا فكه نخختل كلبة تضاف
 ياللا لونكباةاير مؤ تلازم زازا تارا ليفكاز اك ذاذعت هيلا عر مرن سيجار ماهااذ
 سبانعسلاف هازل جلاد ركوب يادوب ذا دو كاف هناوك فوز 61: خا لإ فكل ناكم الا

 د تن راو ره نيبو اننسز كنف هدد عار دات ل ضككز 6نا اند برمترادب هبر وكامل 000مل نوع تاو كورا هولا
 يعتاد داوم نك نأب هد را داق كيا نادئل اعز إمي يرسكأذ ةريخرلا و د هبلخاونريككاف
 .٠ امس ةعنصوف درا اذا ناوجدملاكالا لمقرر بل الإ هيو يفكر ذا ديبالا ورام خو هدذخ دلال
 هنا ماعم عوملا عزي مفروم هحزح هإ ناكناف هناكذر عا اعرأند هناك نءاالز ام نكات اها زيبالضتلا عندما
 منجل نومك لاف هن فدعا ذيك وأد هاطعخاو هبل منول نا ةاطاعنزلابز نكران ام وصلات فرز
 هئازل خو هدام او عنوملا لال اهب كاك عزي ايل اسلام 131: هرج المقلد ركاز زال نقلب
 للطن نكران بل نم عوج تقول بلال ات ناحل مكب نرجو ادلب مك اذا



 كلذ نجت والاانكتطوازاطنةزياملكتلا ذللك يول اذنك نقيا

 فنانو فراصمالزمجب ا شن لونك نك كنا لكلا جا ذانجو هر سلا وهدم ذل

 اسال لا عميل اميز ركل نيناوعضاولال عنز عوض يبت
 نسا كري اطر لسن ير كلل ناو هاو زخلا أل هربا ار اهم دراج در زل نع

 ير اج اكان حر مالوجنا ناجتاولاةزصأل الا ذكمز يمك هبله ها

 هناا وا زا تلال رج نتي زنكي فايل ار مايل اقل زج نكات
 تبة ظاوبلاكخ ف يسلب كناري لا يضرم القلة زرار لاية يكي واو

 انااا مزين سودا اع يام نو
 قهر راو دنع ذك ناب دنعؤسنما خول زم اضل اذه دلج اك بدن كوز نزح تن ايا

 اجانب زك لوجود نسور عد ركل هلع نارا هاذا
 امال جاهزا نر نك وولد بلدة انك نضواوبضوكرلاذلاك اموال ذر زك رت عذر حجر

 منيان جبل دكا ومرهكأهماعدتع زان ارا ويب فيل خياط خي نضر بو تفرش
 151 لان] +برضاتزاعودا رزان تلون جر الفون مشو خرمر زر يك لووك اخ
 ناك اما ذل اذا لها ذر ثمل عمار دم ةلانككادجر ابزرنكم نبضك ار جالا نر رك لأ

 متلافكاس نار كلل جاور سل زور الدال حبر رك بكسل وسأل لاند ابلة توما
 لَ بارا ناتخأا مذ رز عسل .ةووزل مالا سالب مذا رحنا لوب راو ذه تل مر انيس لاذ

 بف كرا انف افك عن ودل الوبر اكاذ اهون نسل ينعي وايت ازال دعب

 لاخلا لدار الا همم مالابأقراطاربخ ةررجيحجت هذاا ذه اند ريالا لاول يؤ ورغم

 نيمار طكاو نا هلا ونزلنا دجال اع نجلا ةرضجلا ةيزوككااواضا اسر نكاذ|ىراتغلا و

 نفاس عازم لاب رسؤل ناد بها نر [ب هامان انس هنعف ما بكوهو هبل ضيتوارإب رقة رش

 سبور جر غرم عرسك با دز رس نأول )ةناطل ار ومازمؤلنلا جاز زم ةرسجزا] نايم

 هسلج نأ زماننا لاطلم افي غو درج دن كوبي سن نر وجراهلازويز ارا ابل
 داحنالا نك نكران يطل انسحاب اقل هاجر ديو عزاز راو ندي ترج يناو دانك كامن
 ٠ هد انكم نغم ليكمل وو ربككا ييفوض هلو اللينك امل عما خلو ةيبانعلا ورانا كل
 لكوريا نر دبل حو دك ب يعدحبم دا خذن نكو وزنك عل هيل ل ية رب
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 مزاد زماقل اذه جس خدم هير كل جاؤإوتلل د ماريا قل بارو يالؤبس لاو بالول
 نمرازب سكايب لزم انلالوسر عمان وموعد هزم ربنا هيدبلا هن دؤعا نير ميكا اكبر يضئ ناقل
 لل مخي جينا قواريواهناكابج تبسي وتلك لادا يسن يزني ةقطالث ضو ناز موا ةزعا فدل ادب افا اطنس نر لاسناكذاررس هس اما الميل سيسكو انك كابن نكس خال اغ:]15زئس:لاةلانك
 رؤوس ذيول عتابا رفا ضف نلت رف ةفيزجوال ناس داروازجم نموا زخم ل“* مسا نكن ضد وذل ملال : ارذهاذارآو م ناهرد ةيحو لتامر مفر مزور زلغكف كفا
 رك ملط فرم ناكل ذي لا فككاذ ضو ونرأ | ملم هنرمجز ام ةيرستل اذ اماذ اهب وزاري زارت

 اميز دودو راينا ناوي شله اابالان ههنا دجد 9 يال عامان وزع نبال اؤصألا
 ادع لاس نجاة عملا طل نسبا تعول زدالطوا ماع راب جافا اهنرتسالا زركوردبلارهو ناجح ةزنحتا]
 ىدسلازيطز يمول انتكواهايفاي لاذع اع يي تدل نع دلل عع ما عدل ذاماذ ومالا
 يدا لخ الافرع نزيك رد اخ هزج) كلا راح وبكل امو زك ةنعر وسبا زلال:
 نلاعهيرب(نازاذوم نباك هلا غد ندا ينكأو يزل يحلل وكت لاطسد نزع خو آو 11و مزالالذ تتح
 عال لنك كل أناني مذ عادلا هل نك امد جزا طك زعدماحاب كاسو زيت نع ند
 لضك ديس خالتفاسنا دانه وبل هبل عزاب زك دج برم دك مومكالف ابل
 + اموالك انؤهداوسإ نزول دك ذل, رك اه هبل عمل لا الانتيم ننال
 رانا زوالا ز ع: سمن وكنا ل اىلاب خذ انكلا همزلب هقلا ةعد زيدل رش (ام سلال بى عزب جوساقلا
 ّى الامي ذر ضؤم انباع ذ عب ناننيكلعأرزس لو ىربقلل ا يلوذرن ماجا يلا ج١ نارلاغكلا سانا
 3 ذيبان صحا امال م لع يشم ولا نسال اوس كبلز ةزساذاذ تكل رزان
 عضل نزعل ةداع عين ةلذلازع زاك ويدل كم بعنلا مكر منج «واساو ماس كلارك
 لينا ءارزمالاناسزؤ انيس مس قوز ناهس ال ايزلاذه ةاع) عجبا لادا متاع تلج راطملاوب موكل ست فوك نما ةداع عتذإ791ليزلازعلاعإ بجيل اصلريزم تع تال ياللا
 هيلع انوار دعبل نها يلا في نإ سلال رشوآو مهي هبدورككذوااالت اقل بخ غال ]سؤ انا
 نا كي رانك ديمي الست )را لزبوكلاوساكاو مساج وويل زكا ذز وتس فوم اضل اذعدنع خل
 دا يار: ءزبكازيلوولاذهؤش دلال ط رم هانا سنولابسهجولازهؤت كت يضل اهئ مرسل



 ةيجيشل ايزو هنمى,,بلاطلإلا هنو نكلاو و كارس اذا كشف هتاعب تلا ةيألا سرر ياك جيلا نه ناؤراللا

 لادا اذكلا بميت اوس: انك ةيييي تلال هنو, بلاعلال هيلو دككر بسك خالة غيل مدعي ضال انك
 .معال ةئلرم هيب هضفن عقدا اداب طلال ةضفاد نجل ودك عقر ويككرغ رشم اعد ليف كين نعمل ازال

 درانككريشلاطذ احا ننإتكت هدام خور للسلام ار هكييرضلال ثلا لم طم اديك اتعامل

 "اذان احاوالضكنر صذاأن دافعا نانا لكاليفكت دوال هلا عاتناذ/11ةلانك وينال ذاق مذا

 لج سالذكو هامل بكار مينكز تب تانغ ودلال مك ينل رس نير زك ننال :ةمطز رو نالغأل
 ديكارت كر ع هزم ونكلا د جالس لور لبنك عت :نعي مك هت عر نم هراغزنمككم انا ناد تكأرع

 1 الز يالا عذوولو عراف وو كلود 9م ابال بز نكي عرش طن ةنهإ ونككتارآواذالاوزنمككيرل

 كدلضإلدطاناوغ اهلادنع و فلك دحا اود اننا عمات يطول وسر هند ولانك رانك تضف اند
 تن لاددبنكر ال عدشل كابل نيكل يسر وا ساو كلذ نما كك يا ب نكت اضحا

 اكن هنرالاش لزمللةاراح أكل لج لل هنعب هتيم الدار ناو يس ةداينو ح5 نانا بزينكأ دش

 نم النازي الإالاو ماع هعلاق مرة يدوإ بس نش نلبي عمال ايع ترفو همز باعذ هنم لم

 .بلاطبؤجدولا ذه قدم زل هزعتانكلاةنابورغصلا و هنن ةلانكك زبك نانمائكتا نيج اعاني خاف نب يطال ٠
 انس ايجار ركون ببر تكل عفددلا لكولئ شكك لممّزحرج ولا نهرو لكم لليل نككؤ انا راماوربكب زك
 ناكل 1 زك نع لمعلا يدككط بنام ناضل نائما وزوال شلل فدانا تا

 تبوح نالوا ئاضا :6دان زيكو ل دؤساذااماذ + و سدود وملا (للءاضا نادك رس هير مكإإ الس
 هاو نعي لونزعالا هبرنكملا ذل هيرب مكك ل خيبالو رسب هل, كلير ةنالرب ركل ظنانانكدإلا 7

 لضخ كراعلاغو هلابعل الاخ لينك نمد اذزبص اوكي وٍ واط ناك انسخ نال هنن لانك
 اعدل: لدالب ذخانالوسرد الاهم لالالادش ساي صالاذخان نادل ال اناض أو هروب بنين ا

 البضاعة لفك ان نواعم لن اريالو باب سلإب كه بلاس زج نخل لانك اا ذا
 لادابر انقذ سس حل[ اد لوسددن هال هلسادادابهيتدال زائر باطل شقران
 اانا نك العبود ا) نود امناداركفاريبكأ ريغ صرنا شدا همدؤر هربت طعجو زب دزكهها ةروجلاة بزنس وكاد
 ةداعسلاب لافكعنالو هيزلاو هيريبظلاوو ةبانككأل ب ةلانكان وجو علا هزمت زم كاكا ةل هكا

 كل اطر انه هل ناعلو هر يذبدا نعل فكم ابا جيلا كك ولعم زاجل ماب ةلانك بالما ذلخ ةخيجت ادلع
 هنن اب.نالكنمزيد هير دادانرتان جاما اجكسر ضل نإ جراج يس زارنا:

 لنك الرول
 لا ونش

 2افكريرلاطلاملا



 امتؤوم اب جيجل نيص امك أدام عرب لوب عج اضاع ردا رجا انكليزي
 تامل هن زك مج هن م هيزمكبدكا ا لنكن حين ت5و جازم ل دو نك زف مضلا
 ىو دال اب كولالع مج نإ نب ليك اقل مبكول نيبو وسكن وز ل بكلع عجيل هزع ونكرر رلاضكا
 ناكيو داود دابجيام جر داصد لفك هن ةوذ ونزلاودا ول نحودلاب عجل فكي عجي هدنسيرماملابببفكاو دا فن
 نات رومأل نو ذهز وز هزت عجر اقلام ززون وال اكيا اينسو ري اندامجر ضع مهمل,
 "ابيع دلال زعل امل ينك ملا صولا هذا دا اود امدعب جر اب هدونكماذ زا 2 دومضاب عجيل اؤمن ذ
 ”اليع امل عنباليفككذ ااا ميزتلاى وبا هب هصلخج هن فكك مزالأللإب 0

 لجورج هكا مظخامربفكك مدراس اذا خد ةوككو تملا نم ليال ىذإؤ رقم تن كك دابر وا البل
 زك طعن مر بمج عا[ نفكر كلذ درآسب نادال مدي نك كارا خب زيكا هز زمكأت داداه
 اوبل نيرا فو انتل هج هند د ادار ومكلل ةضواو هذولا طمع ذر بفك هبل اوكا ةلاسراج هلع
 ميزدلالاذ فصين كاك نزح ملال درس لبرجك نع ألا جلع ةوضداوا لل نك نضر يتكرم
 ىبادنع هرج ةؤينمرإدنجر و شبالد نر متب ايشنرو ردك ايلاوس جيجل ليال لاسرلا هجحو قع ملء اطعا هنجزوضككان اكن
 بطلنا ثدواحادز اك زيعتس ايش هير ونككا ايا استألا هجوم عذد هرم ومكك قمع هيلرطفس)
 جزر ةعادو نجل ومككز م فككا هنت رك ةياتككتناكناذ مرت اقواحيترهرزعاان تساؤنجفرصسالو جيل
 ٠ دربالو وساع دنعو ةديحولانغادهو مك ةنيا عييت هزعزومككو زر لع جيلا درب دال سمو كهل علا هي
 نك طاطا رين إسأل ناكاذ ةِضايِحل ادفصلا ممالؤد هي قلصت ةزعو هنأ ةؤيزحطي)ع ةراور ةوصو هاضؤئزلا لع

 لكزس ديسك عب الان نو كدا كلا عدول بكب ةلضمم يار ذي يا ور انغ
 ةفين رعد نصل ابك ركقو مدير يذلا الا هلع دروابل اطلان هس بكأت لنيك هناذا
 "اولا الض اإ سلموا ولاد ب قدصتس نالت هختحو لوف لصتإ نك ذركذو هنعدي نككزع جدلا دار نايتس
 تاللداساربغصلاءمأج أو 3]اغككم انف ذبل دا هناإلا مرسلا وج هلافعكر يخل ردو ركام هتناور ةغيزحلع

 هيازأد نعل كلل عدرايالو قرضنلإبموبالا مهو ع زكر ةرستبلان كو هب قرش أمامك
 ليا ركل ةفردر اأو هلامررمز و دبا جيززجالا افك بهل زجر , سكول جو جعار دزج لعادل
 داو نودزلابرضكول هذ رئالا هريحتلا 2و ف ةنولنلا عمو دم ره

 للافراح ليال السل طول ضرع وز فونزلاب جيا دداجلم جت ناك
 امك كمن ر الشال رن وعرب هنا دزطذدزعد ضككاؤح الاجل امس لوكا لا هركريزم



اعز ةثلثلا تاطعدنعحتل لحيدعالا ل: كوع موال لاو 120101
 لفك د

 ردهم سنلا كازا ةذسي جزا نرسل يطعن حار نيك تيلي راو لا

 نير د لذات انو شاول تارا نكران زا:
جالاوو هن مقانباصارع درا ماض لابو بلاط ال سزسمر مبينا مان

 1 ينيك 39 م

 1اس لولا اهلاوي ني مهل هو [ضككارب ن5 لجألإف رام زناهنإعر

 عرج با مالا نال غ ننكر هفلخ إرم لاك زي اش عر رف ريكو قرنا

 ادلة يباب وصل نم زم ياةزمزمواوندبا هللا ضسلاةراس انج دجلة ئنيزتج77: كا فان

ضنا زنكتي نا اسما ارا ونه طداح د ررلاوناكو ةويملاؤ هنايشلادحارلالبعرمالا السل دضاَ هيلاو ةرلاعئارنو
 

 رماد الكد للا غلا زف يمد نكال قات عر يك نال يلو اعطاك رمال كو جال ناش
 ”ةناالشطاناوأبالاقةلافكماريرع ايا خلل يدينك 2: ورابصو لف ااقفاار نو نيأللا
 م يق ينس لاادبا اطل ينادي لوبا يالا هيا ريو واو ةيلاطمل

 معا هضلإ + هنا رغد عج طكر انيك نول ير انتل يلج ةركأ هت ذخان اب ريالا

لإبالاةوناؤعاش مر معآو هجر شللأدبا لكسر ش نال نفسنا لانورؤس ة207ةرنك
 لي هسرع

 نيالا: نكت عيال هرهشادمب ةلافكك زيف لا هج زيا ةلافتكو نال لتس: اهؤزنزتتك

 /ةنباف+ قلعت 1/0 انوا ديل نراهنسال هل انك لجأ وي ازا مهبول رعت اعتسرانخاك

 يضل لاذع كمارو هل فكك جذ ةيناناو ةرل سوف ضككاهرلاطبال 723م يك جؤامأ

 لاو يري قيل لجألال بام ةلفكافذزنلإلاوانيرمالادارارعلورمانا,لاوأأسؤكو ميا درس

 زلال ميزا وج انوع وطرد 5سلندر نهال ةلاغككة اتوا شانك رعالوت ال

تاجالا عما طكش )لاه عم ةلانكك ةيصوطسزم هي هكر نال ذأ كانك ةبررتم
 الجلل عو زياد رج

 ناسي نزيل الصا) وطنا لذ لوط موتي اكو نم ةؤز ندا أل داك نمل ضرع

 ذل جوال هناا ارا هلع ناي از اوك كرز يردك ب

 بعدان ثيزمجةرابعوعا هرم رادار لنيل ذرب كل لوط بال ناك الطب

 كنا ادا ليها اذ نأ عر رغد وسند هبر نكاد زي يعكر احا نادم

 . كاناسسال جوملا برنار مج هيسم كلر موال

 لؤدالداطمال زوج دازسما ليا ههاعر ةنتحو ]وسلا ناز رف هزيل لحام نإ

© © 



 .. بام زب هن رو ووسل سا ا ماجا كلوا يبكا:اكإرخانلا جبال رت اهالي: ينزع زمكا ريككج أ وال نكبر نايس اهرالا كرو ذلزجألالركاوعككاد نب بونك هنتورزجأاض زن لابنك, نكات ناز اترب كاز: يمك ل يرام رمد ىلس لالش لألف نعل ناو مو ينك يبات لال نال نع زبذلوكدان نوبت نسالك نبا دنا كاد ناجل ءرسددال ع مدل وطلال ناد د جب ةمدلمإإ اقلط  لطلو زميسش ا قتانناقراشا لالا نو ال وزطاب العرف اكيزجشلل الابن باطن ذ افا سز لك رزان دياطز عارم الور اباوع ار سس جال هلال ارم نحن نال نعت فرس جنيد زوج سلو كاز لابراز ونام فلازم م هنا ١ نام فامويماو عامين زاجل /برصانل زم وز انجري كن ةرعبر الضارب و عربلا عفوا ريك يرور وق هنم كيلا ورب هيد دنجلا ة إلا وذو اذا لاما ةلانككاذك عانس واننلا وول ظ2ظ0ا10000 ةريخرلا قاري وزادت ةزياجةلا فلز لجفنم هبط كة داب هيلاط كد زتلجبل نومك انجب ؤننلا ذم
 ن انيابزجأل تر مالالع عت الأ طئس مص رد اطلارمااذااموعو جدولا له ذ زنك ركنا مهند ارب انا زيك
 ىلا اجود راو زينهناولووجألا دي لو يدل داع ازدلإدددا عي كولو طرح را بيكا ألد لك معتز موك ذاب نك لاق ماا نا جز زعلان انك رحت وزال دالزيكلع ض ارنب 1 ربح ابرلذ زيكا ادا لالا زركون سمو برت الور هس راسم ا نك كوؤرط لاخذ نكن لال لدنيا ميه لمد لانك نافيا ايت كذمامن كمارو زجدنل واسع 0 نمور دازعد بكل نور بن ازيز تل اند زسفلا لجيل: وبز ركل عزم ذاك ب حرم الع جر لراديو بكذا لزيارتنا كايانزلا
 - الملا ألا ناعش ندر رز أع جر وز لمار ح سال الع عجزوا رزحأل لعلك نيلبمكك لحال رجالا ا كج ل ناسك رد زمزم ليزر رف ديدي را سأل رنات
 .ًانقيولا علا زا ءرورل بسكر لاق ذاق ح رافك ذاب تداخ 0 قف زعل ,جال عياده اننا دا اأو نت عيو رس هد لركاجا ل يمك جلا ظل رمس مش ا بواد سل فال وت/ا عادلا زل مجال وطن هو زيك
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 الزكاة اعراض نبك هيما فتك ريق
 لثؤ مس قر : عيزمبت د نولر ابئالعال املا طعاربز اكناواشن :راعتو اسد اهدرو حرموا اذوثر اضلحرول

 ان لياكاو مزال انك عوز لذ كلذز ناو هنا بز ااا كةلضس مب ل6
زحالالعو هيسنلل ا هلحال علال تاغ امك ضار تدل لو

 حزمادافدملإط امهلعاتت اذزياجوم) نيتنسإلا

 نك بكور ةنيلوسل ادا هناا ابل مجسمة نكس جاور بس لعب
 لسكجلالا جال ستره هددت لا لاعمال ملا هدر جاو لمار ملبن رمال الا

 ادنع شا نوري ذل نير يمكلا لانو لنك اريك ذرات وؤنللا

 لانكا دادي نالعش نك ولالا ذه سلاما. انذاك ذل يو والو ةزنزاشككدا

 .ء و نام نوصر ول ذك ة راي وشن يرلاب دال ةلاطككت اير اب ميم ااا: نبا جدو تجر هرج رز 1

 هناا ننال اطلادجتنأور ياي اطل فرس اداب اة شب نزطع شر هذان ز فجرا قاع

 ميلاطسإلم دل كلن: سس لذ اثالشلا موي ' ' او بلان: طبي زرع نعالج الإ بس ةوبلا

 ضو هنا ةلانك اعذار ربت: ادا رمزا طرز اهل يدل رعاظخاو مزاح
 ب اناني دكان بايو ةريشماال مرا يغؤاا عذابات
 لاجل نسل هنس هاسكي اهل اير للون ا ديل نال لانك
 لا هنسالوبملل الإ عيال ناو وينكها عيت ةغالج لع لحل ناككأو ةلحلو هليئئمتذ | ةمحإاذا

 ةناعلو راج زل ةنلعمو ةزجمراتب جرام بالي زاد و نك ردن... مياس لصفلا كا عورمالجرالزاك
 اللجان جراسا )لونا هجر رعاك لولد فرات د رجل درع ظن وادم تاكد اكد

 .ممس ناكيشموا كبس هاير نكي لكون اظل هله ادرك لانك اايمك/رسجالن الي نس نك راد رجالات رف

 اال كبش رجل لؤسل ذو باج اعتماد لبر مديفنإ كنق. هذ نال نار

 دو اقلادنعشفالدالا نايثاو انس لروح موو ذو اعترض ذولا ناسك ضل نك نك تارت:

 011111100 دانك اهبل جلاد دانت الرسل رهن ريغ لنج لعل اهكك

 فاذا ال اهلحاصل جمل قفز ولا هفنجان ال الحاسم اد نيم ةفشاذنوذألاوملانا عمابل ث هتتار ديك ذر اعنبرفغ

 حن !لاسلا لهنا نعد احذر اهربغ دل دكان للبدل حل هذه رتل: لسور نكات عت زا

 جاك ذباح جلل اطل اضاو ينضم دبل اضعاف ع[ عزان ول يل
 داع ل بمعولاملذاذ ينل ل صعام يحكمو ذلة ياابو نك زا



 يكول ناو بلانك ري ارضا: ةلنكا تحي عللؤلا ناو تادح بذا لهب هاك يكرم ةيئان انا زع نرحب نار جاز هناك لهنا دغ مزاج قل إب لانك ريش طازج عمك هوو امج لت لتل ا روس رئاز وم: ميشا دناورطل اذ نادا عرار هنازوتتاي وك ناد جي نجا غاذ رومكبسألإ دعوا هنيلنكوهددز هالوك سارا عانس ياش ناكايابا
 انت انطاب كنون نازانك وطالت« ضو ويك ل »هلا هير كالا داس ةلوملتخ نأ ند إن زياد ل نادضحا سفوان اد هبزاآ5زبا هانا لامك حال ادعس مسيل زامل زملعيلا بلاغ هملول انغلا.ةرافككو لاا ا ندا دا دكر عر ماكي امل لدا ادع فال
 ٠ لفك( تو ورم ناز مالي حنب هنعوساكتو مرد ةئاسزعل كسك ناز ضنا دضدمناو ظررع ل ةئادإؤخلخ ِ

 يا ءاذاول دعب تلح نيياع  تضاتو داماك طلال انو مدد ةثاعيل لد از انخن اكثئن ماطر
 لوول الار نيكم ترسو دالاس وبول ومو هتناومرمخذخا ةروركأ ل ةلوغلا ويس ريتك ابالثل
 ملا: ءايز عقيب املورعدلؤلمارلاةتاإوغاش هشة ةميكوتس زا هتلر فس فيحفإ
 انكار تدلل ادم ةنالذادغ كندا" سجل لهب رانل مانالنا ير
 اكاد هاج نك( دجأ رجا. لع جو زيدا زكر يزيل زعبل زمكلا لي ماع كل ذاكرا نافل ةنب اجب انل
 لالانادغ هبننالا)نانائاذاامنرزجن ةريثا ل قل طا سا غاراطكك هت كراع لادا بناوب منا حس ونفإ» ءنيول) ةذ.ةزباج ةيناثلااط هجن مول و عفس ولدا »فينو: زاج انا هل انك ل مك عاين جالوراسل
 هلانكر باع :رع ار ذل نانارخ هبئنادامدالاذاذ بئس مريت نان ذدزتا 1: لعدونلا
 انكم لضباط هل انكر للحي ردك لعل >لضرزل اانا يعاد نافذا نيوتن
 يذلا ةنالإووس: قرد هن اباه الغ هيكئاوال كلانا زا تماس ميال لع هرعت اسال نال شا
 الينا تيان ارا نونإل يطا هترن مال يلع انناناددججر نزعت سوست نيو ادن يارب عشل
 نات كسلا همر عجاد ةاتسلل نص ذا وخآ يزيزع لندك سيم دانجالال ريال رع
 ُُى ,يدزيككلع كلبا يكل فادغ هيناولل مهد ةنابرغتادع هيشكنادام نالت نيككنااهرم منيو
 المكسب ينل غاادابال وكاس اولاده الشك يصب نسوا وزاد هزيرججا] زيت: غلط ديل مار ارفا نع زاكك
 0 وو وم يبوس دباغة وال نال اذا كوس اتلا لتسلا ةنباجرومورع ةلانكألانز» مديل ايبا ذزي ستات زي نلوم ا كيزعو اكعد انجرع
 مل وهاي هنا ضحإن [عنشمل هياعداكانعس لسلة تالخد هبا داوذلا ين ةئاوس داجييل عفول و ستسلامالا



 : نالاثاذا ةّساَعلا تلال فزد اال برس زعبل زلوم يربك يف

 تماذإ 0#
ا لي ووو راخإ سل ةرئود نإ سيو هن انجيلا ةفراخريغزيوصألا ةؤشسلا

 , .٠ انه تبانلالاننكرصبال سد

 لضم هلطكس جكس لوك ندوة ابارك كغ رن :بززك
 نكس نكتن اكن يانا لانكا عع ال زكي مها رو نلادن اكو اج بلافوز لربك

 فالدولة افاست ازال لة الف

 مكرمو سال درا هنزيدضازسمجج هن فزنكطفدنلا لهل بذ رنتك جر هلام ثا
دلع هنتوا كلا ازاللالا نارا يلا غيم هاجت مان ذر ركز بك

 ”اعللليكينطاقلا ا

ن ابارا وشودإبا ةثلر اطادورشلا لع عابزل انع]عوبارسب
 .ر دل لهشلونيلاواقتلا5 هفشلد إال ض

قالو عنا وقرا شل ينعي رشا اولا اذه رة ةيج زون نينرح
 

 7م ينلسلاخياذللا منايا هذا قي ةفيا وا نقع وشما ذيب ذللك ناو زمور

 * نيدإلا عب اليك ماقال ولا[ نياق د طعد طلح رست ةنفن وفول ولم انا ال
 اذكئ هب كفاذارنالاذاذَك دكت مرطلل لبكو بطي... ارق انر فن ماقلاو ميغلا:ليطككلاررضت الارسال ْ

 .لضالد انك اك طم دا نارا قول: ادازبفكك مز بلاطلا هبجراكن تاور ف بؤر يل شل لا مهارة فادغ
 كل اجا هال او. ا1ل لالا هنا الار غلا نر ذؤ يؤ هاجت عسر دب ثلا
 كنت ناجل ذاع يمك نبش و لير نفكر نيكل الف هاو بر نك نكون

 بالو لانق واذ الغ هدؤاوب منان جنب نمكذا نورد ارادكك تحيا ةيل والا هير ومكر اهل يذل ملاذ انك
 سلمك لااز عوض نيا هاو حاد دلعي دي الر نم هاه هبل رداد لح هز سك
 لد للدايت كيد ضلال فو نون بق لو دكا افرع وايل د13 ةادغ ةيزاوو نان لع الف
 دلال هقول لالالا ةنزررككأ غد دؤإ كك ةثرو هيؤادنافجألا طر انيكك امو لجان
 ها هبؤاوي نال اقوا دع هب ئاونلنا العمد عر ميكر نادت رى زفكك مزارات خ
 كت باتو انضلازكلا فال انرنع دل نككا ذه زوجها دفان د نانزجدانر اعراس خا ننس
 ف . الخالي زاجانلا كيلا ناكدالبتو هنلاعر لاذ هز امهر د ضلال عدوا نلغمنمكو ادي هن ناوي نان كيف
 ىضالغ هيضاوامل ناارإط م1 نمنن[ضكاذ ادت ]2و اتملا هيف بص العا نداربكول الود ناالا لنج حلإ مناك
 ليصألع بود ورك كلو ع رد تلا رب اطلا عون الل وو حملغو ةنئاوب لمد ضومتيلع جانا عزف اففلا
 ب كلام نالي لليغيل ناي اطل اذا يلعن الوبر ووك ملال يؤ هل دالاغسونلاو ةزنجواننع مرد زبعارغن
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 هباوث



 مدلل عشنا

 يزاول
 لاا مفاوراكراطلا
 ف روئملاومز كذا

 : 1 2 امرا ال / ئطاايرغم الغازي اريك وم اعلا اهضلادازعررب داب هالامور ناذ ابشن لسبتا هنا 0 : 1000007 - ا ل

 5 20 م ءلا /7ئ زر ىلا
 الة لادا دال انوفا ريكا بتالاقولون م ئياشبلا يو ةناليالا هيلع عداانلا لع هي لذاما لنا 0 : ْ

. 4 
1 

 7 يس

 ؛نزتك تبان وكلا العجن نزال قمل فان اضحسالاذاد ليتك انجلو اسال ورع
 هيدلفاو لو كتضاخنا هل نكد نمر كنت رنكأل عزان ةيناسلل زبمكأ عندو جير ةنركل البلك فزع
 لقرار نك الزل را ربك ندد جر اوتدابتانركل درك ذرعا زن اضانا
 هبا ةللعاجر_ضدب كادر نتز'رداوتنو ةيجادحب هيا نعال هيون, رار ولم كن رانا
 ابيكا ناد كلل رامز انوع لنكن طاعب يب رجيم ما رف الزرش يب
 نيكني 5 رنيكا داب نارا نس زيكرزلاكاست لدينا نتمنا تاما لجل:
 | لغة ئاونإ نا ذالعإج رش لر[فكول) ><“ لقت نحلاؤل نارا داي سلاطة ناد[ نوكك ذخإز ناوبون اهملارع

 مزالزامازيللا ديا :ر ةرالو ةرماخ ةرعاعيلا بلاطات زنيك هيوراشإ فهر نيلاوم شلع اعل لعن لاذع
 لئيذاد نب كلا قخ نكح هيت ذل اال ادم هيدكناعا طال قةزيتا للجو زك هاون [ةنا كاع
 لايارضانكض نفل نارا نانالعرجر نرتب بكرع مزالالاب العالول ولان اك هيؤاو) مباطالافد هب
 جوا كدذ هبوعيل اذرااةل افك وب الع ل فكة كرش همر ردكأ امانا
 نافل زور تك اهسور شما امك كل ناكولانكو اجل الاه شعنل دز نك رمز يدككاورب بلايز كل الع
 مورو ) هنم هنود طعألا سلا ادعي طلائان إنا ددابلاطإالغ ناك ارش دره زل الة لعجر وعما ةلرعةيؤاون لنا
 ليئمكارع مزال مل اهلا جلع رضككرعر انككاوزعلالع امدحاق دصتنالت اد دق الالهي لكل اق دل دب ينل
 1ك علال زلبالر اهاجإعةرانكلأ ناكشن) ونكلا عند نيكد اب رويس غةاناولالع هتيبلا مزمل حالك (تانأد
 ضنك جال ]15 حر ةافاولالخردارعلا ثرصي الو اعيتل املادرنعنلا نبك / يرام الر رسلا : ةاذاوملا لح ةئيبلا لنيك
 يزكاذةذوك م هعوجر دج لنيك ضد ما كر جم ةزركأل هيرونكلاب افرع ام ماش اناف كنتباخيزان اف
 ةلزلمزه ولالا همزلؤ اوي نار ايؤرلعامل داش ان اذ كاوا باطن نال دعب كل دكت زاتوفو بات زنيكاؤتلاب
 بلع اطلاودا اتت اوال باطااو اايردخ الع همذاونإ نا ناعم ننس لمكتر هب كفادا نال باغ نال رام
 اردو الغ هيؤا د1 ناانالع نست الع نيرجلا عمربرككل ب وعلان اكينوكل ا هدب :واطلاةدصو شر هلا
 نا شعم نكران كددجلط ىذا عطجي سكود ال زمان نيك اكو هذا .ةبلعنإ "هسا ةوثعل
 كلر نيكل ةف لال, رع كزعر ل داعم انا ركازكو كولا منازع نيلاذ ووتساا نعال ال اذهل هش مارب منا

 كاافول نك لانا يزن لامر عراه داذان هب نايل يلع زاد اال ماش انغلاق اع هبال دغيم

١ 

 رائادا



 اب 5

اوي و مؤاوناعالغيعالاب منان ئاقلا سيري اسمها منام لكلا
 ١ هبلاعشب من

قرب خيارا ليمون جانرك سفغد مكانا دمها نالاذاذا مربط هال ماض
 

 طبقنا كلامو ناغاف داب وكلنا داركادبزماحوكراهال ذا مد نال

 9 زا اعل وسب إما ا ادا 6 العب رسم يطا هن و دايس اش

» كيا اقم انا نال يزال نانا خيارا كل رباع اجي
 ةميسوازياوؤمأ .

 عيب اننا انقاذ بك يضاف
 املا كامب اعكانآ طغت

 ضار[ عونا سيكس لد اهديك كلنا ذل كازا كرا

 »اذكرو طع اذ هلت ذو ءاسعاةقوسملل هيره ذوا نايم ءاطعا نان يطع نإ اي هانا

 مسالم انالك مافن نإ كنانرسككل ايزل ةمولز غلا كلذ لارا دانه شئ ؤراعتمرامالا لع نر مد

كوأ ,مجراسعلاو اشدلاةوناطلاطب ةيطخا نا كلا راي نماش نان لطب 2
 لطوك ل نك ع هاربا غبلاطلاناعان

 باطال ليما يام شكوي رماد إما اطلت امي كولاذكو طبل عنا لابايافك عن

 "ايلا هوو هر ل لات ذاغل هنداوي مذا داع طلو اسوس

 باطلا بس لاثيراو وشن ليضمن امد زكا الاذن سأل نافارا ظ

 ا نادغيل سرك كدلك جدو وكأنك جز عل نور و هكر ل كيب

 هبن كتابا داو هيد لن دبر ومنا[ طاو هللا هز جلاس: حر ماتا لاإله ها
 ىمانأف نم ةرطنت طم اذ نرد دك زساملال هدؤاج نين مقر اطل طجتادازكمواكك هاون طرا

لك تلال اكرلاطلل ملا فرج مز نمكلانو تزعج اطل اقرأ
 رانا حبل لعامل: ائاولالع شم انو 

 اضل كذا ناوي ياسا لكل وغلا وبكر باطلا منو «اذاولإع رمككامولو يمك هازل لالا

 ضلك ةدصروؤدا ياو راب ناكف ل دام هب كنا ناار األرض رب

 دب نال رض دكأو رن راجل عارضا سامارتف هيو ناي ماع بكن بكا

 اضلخاو اناناس لاما طك نئرمو من طغبلالطو اونا: ناعل عسكر مرايا
 لول وتلا نيل افكلازمومانأؤنم هنشتسلادغ اوبل كاتو نانلاذكلا لَسرلملاحخبب ل دغلاةكنضارر عيل طلال امن

 ككافالطمافحرا افلطمالامعداوأ (نيلطم املا هاعرا يرانا ةئامل عدت لو ةئامزلعطعرلاداذأوره نيب عمزنبكك

 قيال هود وزاد ةراغ]غمادغ هب كاي قم رنتكاف دوج قاهر نيني دوف ب نا
عداثا هتناعر سرت فلج ل ووقوو اشد ةنالا قمل حاسد اذا ئسونو الذ عئابجولا راند هذ اميلغت

 امسالو اها



 ناش كيا مامر ساد ذا الا نالعز جرش رتل ماوعدإاتشلبإلمرل ذر بدار انيد نام 0
 ا و داق امدابرااتا اوس رنا للم رك سابو عانلانلن لالة ١ يطال جينر رتل نمر دا كتنكا لال نيك, باطلا لير جنا ليعلم يقسو ١١ ريل ءطج الزب بكأو م نتكلذخا نجل رعب وصلوا دغ هزار نار يمككذ2ةنإو نانا انكأ
 ١ - تطاير يد كمآ كاد ناجحا يريتكتاف كجم كحدال تنجم اناا يربك رعت انآ
 اتيلراملودانذ ولة بئاطلرعب ايزغانع بندا دازيكللا اذا لكنا و لرتلا ويانا الو انت هناجر رك يزول التنس ألا رسما ةجامدوزانخ بوبر تلا :وب نامي اخ العزب 1 برا زر تاق له تاور اوس ميرال مدر ادا ايلا ةرلؤط اجا
 هحررم هيلع نال انوافعكذ ل ف تنل !لصنلا ني رانك درج كت وزو هنزل كك اد
 در لإ يتلادو ناضل نربي د انتم دمروا الام للاب وضكولانبألإ عر اجت امك ةريددولازم نبا اندلع الوكعزباسرازملا هنا يدنا داع بينكم ئاج لمواد هامات
 اذه تدم الذل امغئيَص ةمبدولم دولا بط هدي دوللحاس نال غات,ريبكأع ناحل ةعب دول تكمل
 ربكلإع ركب رارلا عيرطدانلا نهرو هاياطعن الع مهد للضرر ام وألا [سسلاو خس لهوا 'اهن اكرغمت
 اناا اماف هنما.جاص اههذخاول ا محاسصع همي دولا ارد در نم ضلاله واول ولأ ءهرابلا نه عبيط بكأ حالو ناز
 كلا الق نموها حادا رطل عدلا اضل طلاع ةويددو هالمطعم ناكؤلل
 لاقدر املوجبا موريس يفك ريم ارلاذخادا ةويدوا حاسوب 55و ةوبدول|ماردإشبم هجم ةمالسألا
 امن لعا طول وشمل ةياودنلاذيتتاد لنيكأورب اهلبسااوا ةراعوأ ةويدوللبداب ضمت أهان وب رولر اهصعناو
 هضش نار ع نلمح ذرب كلارجب دبعلا عام ناد نامضلا ةنيعلا حيت راجل لالا همؤلب ميصبرادلا عابضرادلا لسرم
 4 اضل عع كليفر صلات اذ بك كادبعلاد دبعلااذجرمزم ةرطجا [عالاطجررعن اميرك» كيوم مادرل كلف
 يطمن نانا هشلاعا نسر وفهد رق هدانا زم همن دل ناد هيوم مداد عتاد
 الاو اطإد ناملاذل نبع هبطت دالعز مناط امنازملاف دبع يدرج زب زم هبط نازعدا دلوةككالابزم
 د ندوراليو ىرلإد اب دضدو انما. ضد هيمي الع مارد ةمام ارثر هاجد مناضل دبع
 33 اذه هثوموطعا منال هتوموؤمو لبلبة كلنكهتانطسوولؤعد عبرت انلإؤول انج نإ قود عضل
 هلارايلالالخويو م امونوؤوج كيلا (مدواالنإلعر ولد قط بوب كبل .مدواالزر عمد ضلال نهض يطا لاذاذاع
 سس تاو ناار نيد رسب الا رم ب يود دز هدبع مرو وانا عرزم لوقت و ةرجنلا ةنردع

 لصد



 درا هزل ملف ذع يرضع ولا دوزم انكار ام عساي طعن لدينا نلع مرة لم عامر لتس

ضلا زر ناضل لال نعل ودك لخاولوا ةلهر دز تس ةنهر7كون اهلا: ئرر ية دولا لكم
 المنال علو ا

طع نان رزان طلوع 9مل ةيبروو شن
 باني ادا ةيدوأنم هضالالا 

 يجامل هنرلم لدين الا عامي هدا ناز بياع ناعم اللتكو اناعل خرم
 هبملا عا نأف ن الا امرا عع

 ارفف نراذرع ؟كليحأ طعنا هلع كل نضال برر معادلا كلت زمن: نزع لمجم الا دعن ة
 زل

 تلنمضلاذ لدرس رالف اا ماد ناس اننالاجوغرمانلاذ لوسيا نرفكد أننا عم انما ا
 "تاتي اهنا ىفورط ليعيد ركاش نادال نبال نول لعا ا ناري تشلا

 ةعيدولداكبشلاذلورب هب لاك مز كن نجا سالب بدوا وذ لع يكمل ديد زيدون ناز زجر

 اراثلةعيادا نالف هش ابدا نالفؤعتلناذايرانكك#.. عيت تلال نامت كاياردو د لاب ارا
 لل مسرلاطلا هيرو نال لشلل نفييام هاتد/ة لعرب نافعا ناذام هرنحلل علا اذا ذاضالا سا جيجي قامزستب

 ناني جيم لحدا هيوفامل ولو ابرك غل كنك كل هذ هلع زرعت ناتو

 ول يدارب افرك اذرعؤ ركل دام وزملا نمر ذ ناتو عرج انو بطل لع وج اممزلبأل نك رود يعل لعد

 ”اكب وازع داب ملول نيزعؤاما نلفت كلوا مز زايمو عودي ز طش رانام وزفة
 لا بالالم غصلا و انف عع ءان 1 يسم لعب رحورب نتمنا ذ لك او نك زري سل أع
 .يلطلل غراطللامزنر كال انو مرداغلا لع /هاطلال اند نلا ل راطلل كمال اّقذرل اطل طر هتف نال فلعل دامرال

 فكلاهما قوارب نالفؤع ثلا امر اذان ساجر ركل غضللرو باسر زر رضا
 ' للاب تيشزاب عاطل نلف تيداملاةراتلاربونيككوم اهذخا «انمناو نال ؛زماهزخا:انسزاد اي ماع دبؤ نون زم

 سي اسوا ش اان! ل ادكاهذاهدعب نذل ب لرش ام لتل5يو هنحإب هتنباد عاطعو مف نال نلع مكلفا نو
 بلاعلا ضدك زيذخإ كا ميع راد زعضف جر ذاب داب زكر ميسي تعلو عذر ضكزم طابت اضيف
 ا املاآش نادرجلاةرلخب ند نيود اب ااطنإز تنمي الا هك زم دوك ثرادذخا امو انموبصال اكتم

 لكم دينا غلطت ارت رْكل وورود بملح نجر ناكر نوط جكا مزن جد رامز يؤبمأل
 أ نيتك مبا فال ب دز هدب نكن انكي ص الل الع ةنسميئاراماذانكيع يضل ]طنا
 وب دزاج مايد فكن عا مف انكلباةليلاطلانا ةنيبر كر اناا نيك مجرد بباذلالع#ن ل ماب

 باذن لن باب عماله نعرج وسكس يل رالإلافكارجيو مالا عزت ناز مزنآدكو مهي عن
 ”لا هسا ذر يكأوم نض مارالادكك تنايكددع زمكل نتج اضن لندن لص نجل ناذ نون



 تلد نلابر نكاردبإبس لالعل لانك تاكا دز دك حضن سنا ذكرإب مانا يسر سكل ل عود لإ فانا
 لاطإاذ مال 5 تهل كلاعب املا مانزل: بن احا عانت نا لوبد داو شكوت نبذه
 راذآور#بياغل مما عانت يو يلا نه تابت ب اهلا نال لا مدؤسكماو ماا ماذلانالذ زعل نازلنيكلالع سبا
 نيك او انك نال ند نالف تشل مراد هنا كانو بكرا هاش نالذلراف شلل ننال كيزذاام
 كلارنس نالذ درت نام( ذكر نكي نارك وكتبوا ةنيجاب كدذ ننام ينك نبال
 ءدعا زعم طر مب كلل (م قولو يسلم مرارا تندر امن نك منال نزنكادجو انيس توا
 مهددؤلابانالذازهكمداخ م هوذا فاذا تامر فسول فلتر داون نو ريدك مزلبالماذ هر دضل بل نك رثازاكنن
 كار نباح بمكب كانون الماقلاذ هد هضلاش خال ناويدكلزم تيبلاطامانافنمل كبار عم لوضام لج نكون يبن شب رض ران تصبو ضلك مز زيد «ياعا زلال زهزمانتفالع
 ره انفراد او تر طمنعت ضرار انوا ادام فواد ناد امتحن اريل لالا درب سم اه ةوتناج نجت
 بالج عير اناوسماراذدو عما اذنك ال3. ىلاب يمك اهلإمش ل نكرحب هاي هضاردارأ هتنيانمو | هني معني
 ”ييزادإكسذ ليصاادخ امرت دام قلالافكازعل نع هتبطتؤاو م علاش ادرلاطلا ناربمألارع :انيكلاع داذإبص الاضحي

 فانني نتن فوكو اق رعي رمض | رانا لجدول مصل ع اوم تلاع كلاب يسجل عينكماذاذ اضتلانجخم
 بافلوهد تالف زرنا زكا زال لزب شن لفرط كيما. كر
 انك انكم عابوارانكادبازك يدخل زا هيكل هني نهال هم ندكأ دانا د طلال
 اطر ابله ايجار ابك أي ذل لمست هلا سما نول هذي نزع ضو »ن
 يلاطال يلوا بستم راش اد فوانايزعماولا نحيي نلالانك م ج21 ة دكر نبل ةهأ
 اطل عمو سونيك نيزك( زفكو عد دل لج زمدوصالذ هناي ةدعل ردك وكامل ذك مامر
 امام انإن اي ايشوأ ةصاخا بسال هاب تور يفككو خبال هلي يصل ايش كاما جرا:عنرأرع مسا لو مرد
 ,ل0ازبك عجبو هاعنزع اراه ارسل اير ذانوع دري لد ةنامؤعض ازعل تا سنك ةنامنشاو ا
 ع هرج ابر رضا ةلزسلحاو هارلي مناو ركن ةماخإبصالا هام هذان ةدابر# هردانز اكن ايلا عرطت و
 بك مجرد مزدك ناجل بسال«, لب اوبل تاذكت هان بمال هاو ةداع زيتا لموكب
 هارب اينو داب جبسم نك جرو لنيك حو جبالها ارجل كلو تم اخ عبمالا اب ليطتأو ةداب
 وأي 0
 ند عيذخلا زاد نين راال أر اذ نصار سكك هاب ماصل ااه انج ناوهوزصالاندد مك اريد دل هولا



 اف هز: هناكناو ابا لطصان اهتائدااعربم النك ع جربو ةبارسج يس لازمورماهسرتفكاو طل انتكو وسلم

 بلد دادي بكام طلي يجز تيل درد تنير وه واف تاذنم باو يطل لال طل ور
 ليككارملاذزو سوارا ةبضااووسزتاعلا نهارا آرت شانتي نير تت جتك بكا يره

 قدامعل عشبؤ ال الدجل فاو «ددرجا فش يور يؤم: زب ات ذيج زيلع ارقام ايطاز
 .بايعزيمالاءارهو ود|نيجزككو بتلات وتبالاّس قو كك اوهو ]نجا لرضلا ل ذقو تالق ةنلثد كا رؤاا

 مجدلاني نيام وطلاب هزع بقل زباوهد العض دقو ولا
 لبسأل نرواابك اد ونمكك يبن ابل ابق اعيجرجعكوزضلوب كل نق زيدل زمر وكلا رو اذ بيكا
 نخب وتو لاح كراطل نادرا هول ريماس زمان ىلا ةلرشلإبق توبوا وقول) ةذد بالاك ذا

 مل الوولو عبصالالع عجبا لبني الامال يتكرر وجت جالث ود دج اذا نك وجع يلا

 مصرضلاد دعو ةلوبغلالا جانت بالا ةضلتل لاو هباب وكرمك ف يمالالع عجبت نام بتال وشلل جانيكتدصتو

 هتشرودرولو حاشد بشن ةتوملجب ةرحلاو امال كرو لال ان ٌمثلصلاو ةضالدامألا عمو[ صلف وضلاِلل جان

 بلاطللاوعااذإ:ةداديمكا رب هيرو طك افجر نو نيد تسند الجو تسول لزنؤ بال لدتا
 رغآ رن مالم خا هل نكن طاع نيم نع دؤ ضرك وبل وال نبك ثول نرنسك و زيصالاظ لجأ
 لسانك عزنمكأرب ]بنام نمش عرضا وعد للا ادب اطل هفزي ناخد تكور الن بدكك رن
 نال كرلاطلا للمدن نك زاب راد اكهنتككت امو اف تمر ضكا انسجام رزكو تاع دل اف بلاعتنينا

 ةيرالالا هنرل هعديب لنا ةئرب فولاكيلاطلاش راد هير ومكر ندكك عنف بلاط انامَآدلو تروا لان اذ اكرام
 ةكرلا نمارس ةلانككزغو,:تيلوم لل بيرك, نيك عفد ناسا دعب الاخ نغلاب كاكا انفجر ذك

 ماكل ةختس يمل اوسمة فانا حبل فنا كو نيد كلا ةسيلشر اولا فد ناؤكأأ
 عئادفلام نانموصوا تيان ك5: نبدا ل عرضنا لاذ هذاكولو ةضاخإ الة اكواد ةضاِلا عوفر ةضصزع عنزي نيد ةكؤتلا 3

 ى دنع صار هزلهعد سيت عل مات ارايزه ةشلشلاالوهإل مفتول داريبالم سر اواو مولا لأ ثراولل هيلو مككزيمك

 يبيك لكك امداد ابل اطيل هز ككت لة ننام هل نكازمز بكار دنع نككتاهتبا:: هيت وويل
 هناثيبمولا لحال وسو نككربلا ريل اطي نا َنكاَلاو ةضاخ شمال افكاز نى جبل ساو هتشدلل هنعيوتكل» جنا

 لة ززلاطك كاكا در غلحا ىضحا ةلحاو ةلافكويد نما وكده هذ كولو بطين لا فحل
 ثسلاطلاوا خطت دن مرفكاذآ ةصالختو وانملا نوف بلو ب هدحاداف ةئوسوا ةلحاو ةلاضاب ةشلذ كو نيالا
 لو ةياللالو ةيرجزمالا ةمرجزمالافجم نك ف نحال ووك اربالو ةيلبشم نك طا زال هب ل زمكاض لحال



 ّى لا ريك ام

 م ارا

 كاز عريان نمر زنك لزؤس زلم كلا تاكا رمنال اما هيئلولورب بدو لانك رضع ةلاكول لو

 نزال ير اهون دال اذ الا طلا ليدل رمكلا ضنإ بهن الجدر دكالة بكل ريل كازعيف نا هرم
 رار كاع ولكزس اسال هزم )سب نم لجدار كو واع
 نايل نابع هينا قارب ذا ان نك هواوي ارا يسب انعلاوو تنلاؤوزبكاياعرت تام

 سرا املي د وسلسلة ف اد نسم حد او ردد ارا ص هاج فزيرث كاره ادغم
 بوو و تملا ةثزورطعن نال رتسووأو ركل اراب دعو غنج درلا عت شمراولا دزذ تيما مارال وزمأ افرع

 لكل ؤ هتدهعترراذ رةبانل اكد ورب معالي تاف يمال امل مورا دامال نال عازم تمكن ل هدو ول زمزرلا ٠

 اوبك درب ا
 ةيلانكه يزور اوس ةلنعئضفرا قاطو الامل السمن لوف انفصال نشد بمال اكلاصلا عجربالا لصاللع

 !1لاجازادلادإد[بم لل لاطب حار اطلن نحر طك: مز ضلامار ازا هنمزجبالهناذ كارا وب ككتلاطلالاذولاءنّتتاَنَمو

 لببضالاو بكور نو! ىلا جرمشسس ل 4و او ةللمرتلا ااا ب هتناعة نس وبوال ال
 ةصاخركوب قدامطلا بف د:.اراوق البد اذإنوبال ناهد ديد مابين لل جزبسكك عجاج
 اولا لعمل ارز زهياذايرخكيلا فاددل نم. نك رت ف تكي نوككاكم بلع يك هلا ةعر ةنيزحو 1ث ]مال زود
 يزال هدا نت ردا دش هل كنها دا ناذا.لافؤ ارشد يطع نعوم طيف العر
 اذار نانو طاف فر از نر افراد مؤ اول هب مكن نيرو ذك ابرك عبار
 هيلا نكو موب نك ةبي زمكل الن هيلكس إلا اسال رو زبالة رز ل فابن ذ كيلا نضال
 نال اكان ذهببانلل ودك درر رضاء يلا هدم رشلطصن نكد 1م انطوان بو بلا
 كرز زاالوؤككا ذهل هعدرجزعع مسالا لور رادع فيتم دبل جرم ذر مادا ل داذ زعم سيلا
 نانو شالله ذاع هل الئرتسل ازعل نصرد عيال اكو طرأ نم ءارطساذاتسنبلا نيرو هد ةفلادالبعرل
 وكلم ةياور 1 هناالاكرب هضم نادال رك هدي زع هر زوحلل هزار اد ابل ذا اج اضل ف ارنب

 ليال اذا دز نالبزعلل نضج هرزعلالا زمن اكّرالا زيا ذضالئسألا عقراانأاف نمر مداني عوزشلاطر
 ن الذ ملنااانابلا "تدور سانا دا نول الفارط ارا سلاذاك نهرب انغام هت
 إال ماو نول نيالا عواده هعدةس يولع( يزل ةذهيزم مالا ذا لا
 [نزابانا نون اقاذا تلق تسل اوكا قط ابليس الز هل اف اطار بالابر جنازته
 نارية ردن وجود زج سملابريركك هاو ولا ل اطل ع لالا نهزعرالف دارنا فدا رب كان وعر زبانخ

 رك نمضي اطلازم ارارثا ذهن اك الفزع هب كلذ ىنأ ال الازبملا بيري اطلالاقاذا

 لاير



 لك او ذل اجدد ذعر كه لسلطة نك يداه رة عر زك يق جبر
 لوك ىباداطعأو عاج ةيادرذ لانك عيدكأر هر وز كل جلو حصل ال نك زعير غل شكا
 اب نادك لالا مش الز ياعايذعبر سفن غكمر كليو يذلاو مازوت يول افك زار جا باو
 بالارز ةضاخ/م نة كلا اكتر هالك بجو زادة ترج غلاه نك ع ةمرمب دلال الزل

 ”لال رن ل كلن يسم ليلا اوشا ماو نكد ةردذاوب نالت نزل نكتب
 لامس ناموا بالنا ييربتنافدغاجاذ هيلدا زادك رار لبا نيدل ل اهيتتنالزلق نإ ل افكزع

 دكا نكأ الجلة دراموما طم انكليزي هيرب تاذ نلقاك يلع

 لالا مولازساذلكايرباناف موبلاؤسماذاؤدويلازه ضيا زنك هريئللحرلالاناذا هندا هر ةنينجوا يؤ ك

 هس كلا وار: دفنا عاجل وروما تلاع هل وفرن وما فلافنح همنا اذان همك
 نان لاه اطل ا ذخ اى نيئر هل اللا يطل نفوس تنال |يزنكرك راج ومطر نق هلا
 هبلاهعذ ئذلاللإ: اطال عرماضلا عجير اطلالا هحضدوكرطلا فنانا نا من رطل فار زءاضلا عفن نب

 نارملاف ايزيئىربانان مشؤعلألا ةذهزم سل اطهر نالغ ملا ذاو هد هنا نال لعشلا نض هذان جون ٠

 نفاالجل عالج لكاوللا عجة وره د الث مهاذا ةايانن امورنا هرعلان الف ملذات .طاب ةءاريلاوزياج

 هايبر نك عمان سو نيبلا نم جالا نعال مزج لازم لفن لاطلل بوصل اةفسكاطك رد
 كتييطعا غوت ادي اطل يلطف | نرارجد تسلل نع نسوبوا نعول ةركوو اضياابنم نيكون ارزم
 اكداود ايزل طعن لع نبك عجردد لادا ]نك ذخام باطل ناك راد زلال عونا خاب اجاوو نتا انفال"
 ذياذا زم هطجتالع كل مله ل اص, جال قفا عبطياعر لزهر نعدتدا مدرج تلاد اشهر اول عمان فك

 مدارس <ولطما رار «لاد غن زماطل انه ضو هيجل شلع ماتا زاكك نزاع وصاله كلا ال
 نيك اللا لانضنانهزعنل ذاب هنموارلاناككدلاق هنم هموت فضلا رضاها منج [ضلال م عبنع

 هيبلامولدزجيإ جمالا طع همر العلا زعيما هعشسر بسب اتعود تف[ وإما "رويال
 سوهاج ينال عجدد نزع هارت ماظلام بمالازعزتشا واهم ضال فلاللع ١

 "لاو نعكاايبةئا لفعل زعل رز بسالا داك ماس (5ق ابكر سئالع ةداسسض امراض رك هاول
 اك مصاذاامز الكب هةر احتذ اكد طضاعادا ذا رنج يصالالع عجة اسخن زبمألإع نيكو ذو ةئاهضزع
 نبال د طنا وون عجز بصأل ايان نككايج تسانكأ اصل نهال عير



 لات يتعب

 باطلا
 ب
 و

 إنا هلابك طك ارب بل إب, دانكزم ا ناار انبرسضل توف فن اضا
 مولاة نعت هقارتلاس هدا ةرداشه لنا ةلافكرع طذلإدارنيد يسن ماصم لحاو
 اريل انجح م هليل الهرتض ناكتق رنا ةنبراذا هنعز نك اناا خان. معمل حل مدهضل انهن ماقال
 انيازيرغ م #١ تر وازن منبكا رجب ةلا نكد اشتد ةنيبمأدآل: لفك ءاربيالوزصاليطعونلا
 نألا هانم كوخ هنا ةئيات الصلة دآمن نالنإع هين ل دن /ءانمه دنت ناهد شوه جر ل3
 هدا ةيزري ت15 عنيك ربي ةلا نكرم اهاضقدنا ةنيبلاداث)نارككذ لنمككاردبالد ام |يضوا اريد اقاز ها نضين
 ل انوار مو انذار نم نحلل فكل هيرفي نيل هس ل دكر نيد ا. نإ نيكؤصالا
 مآرب اس “سب ودلك ةلغ لاعلان نإ. ةيانكاز نري عاد نع سانا
 قيمكالا تنمو عيا ناو ول يكور ةركو درب يب النا هنا هع يمنح و! ةراورذ عندكلز عر ككل ربل مقيم علا هل
 ازال: لطفا اضف ع عدلا عدلا هلم هنا اها ياء ا جدنل ايتن
 وتيار انا بكد نهانا ع ابا /يضاذاداد تيا ربك جرش بانو داش
 ةايلا شل يخوت نإ عر)لع عرزتنالدا اكول ز عدنا مورد امك ةنهطابتعالا نوبل الي ةرب لولو ةيبانملا
 جيل نال كن مابي لا دج تلا رانك دريل لع عيالنا نضمد ا كطعاداننر العجن ذرب وشد رس
 كتارا نط ناطعدا فتي كن اما مزيج رانك ةدصتتسا فره عشت راسا

: 

 .ياماقب ل ؤيزم هنعباباذانالف عيل هيا طراد هب عاب زمانا هلامزمئش سجال معستس#
 تلاع نعال دان ساالؤربكجتراذ هن نيكك هعابردئابد هعابرشجو ادابش ةعابآّاد نسا
 بيدا هذيلا هانا داود عالازندب الدال نيرون ذر زعكأ يطمع دك هفرص نونيضبت
 .تف ائل) دولا قحط تلينو هرب نلوتسالا لو ةخنحلزعو يزيل ساو درازكعو دن بمك همزلبال نام ابتكاآ ده د ىراشملا

 لومكاادنإاب دج نيك ولو نفس ااا عيبا هن الا يلا ريك يال ولام راها الا يدا
 نحل ةحيرباهرازاوام ايرسلورارتاالهر-اشالماوهلعاماذ ن اسست ألات لغر د نيد نوكأ لخاوان اف هنايدللذ

 راند ةناعابداغنيذ لعن ةعاب ترد ئلإباعاس هءارب عر دايس تمد اذإلامولو | يصومو هب .رداام | ندكلا مرورا

 رب زول كا ذانا كت عيال لاشك ١ 5 أ وبلا نيعيملا دعاني ؤردوبلا هيوراملاتولو املا ايال ل والامان نكرر

 انرادؤانلا ند لوألا زجككمزلوزلالا [فاهدحا ناسك تصب ]كوب راض عانس دعا هنن ماشا ناذ عانم هنو ااعاش ةنجننأ

 بلاطلاامفطم نيب اب اناث الف عيان ملال اذاني اكل عن يمك مز اللد اب زاب ايش عابذ ل طن ضباب ام

 مسمتال إو تنل قوالن خرودملا بل اطلا ولولا ن اجو نك ٠من ىراشلاةدصر مرد نلاباعاشر ناجل كلر

 لر



 نيكو بكج ولا رز نزم هس هضاب اعاني زان مكر ومايا الفعال

 هن يعي فكك زنيكأد جونكر زي نبذ ةعام عما هطد ناز ذه عمر ةنان ب انس

 ور انسان اان إبل ونجا كو اهدا يال
 مخجل كولد اهرب امالي نبال ولا ةدلا ةرلالبدكر ككدذ توا ناامن كمن اكدرزلااهز اكصزامول كتكات

 بيلا يلد انوا نيم هتعب فلو نش هناا ءاضملاذاذ ا حاتم هند آو مان اذ جاع انبرتود ئإع

 لزب ادام هادا يلا زفاف بل ارق ول هتلر /نلانله ول ربا يك عاب
 اي هني بيؤع جاب واش هنم عيان لبق ن |مطلانهز عر بكك عجول هن نكرزلبال هعاتم همبافاوبا مهلا

 نارقلا جولد ةعبابلاوزمّدلالعوبو ةننياداإاةواو مب انولاوواتنلق ولماعهءرجر زويو ش هزلي اللا ةرهن

 "نإ 2ك سان امزجي فغضب كبلطعوك كوز سل هع ةدباب ماندي
 هنعيونكلار جنبك دج جاع خمس مولا هتعمل راو ةلافكأ له مجال هبيرم شاناذاذه كدنعناهنإل ةدازع

 ماذا رعي ككاو نيك زال لاذ هضقولذكمأ نكمبلا لذ هعانرت ناجل ةينسداهدحإلع هنا طلاءاتاف ةعبانما

 ةمقإ بازار تدلع رافي ألا نيا عزل زمافلاو نم تناك ذاع ةنجلاهداعأن كال اخلا

 ادم ل ا ةنيدلا ةماناذااننان 0

 نبال عيت هاكانعنل )اول عرو نيل هدب مون: نكي انو

 اذه هاير دلو ةتمياب ارك ةرالنرتز زي ودبعمم تمي ملاذ ةراخنلا هر ملا ظود عون عيت

 يم لاوس انى انالف جس امو هبا تيا هني الاناقه
 ( هنا دهمان عاين لئن هنحبف د نمازي: نيبال: طع هذف بزب رهط هعابو

 ازاي لويس هراء ونك زلم منن دع هت عبج ناله ياه هه
 يالا ااعااع هدد بلاير ديرما بكس نيكولا علاه مالا ادن
 هدالغيؤد صا ذ.ان تس نمكلا لع موكطلاو رس ا مذ ا هرزلامل ولو كصآ]كَواَنلٍ/نكلعار نما ولإ بس الوز

 دونك طم الاهل قاضس ووزع زارا درم ل يابه ةسكبزالا متعلم
 كلمدا عريان ةمشاعافس ونين عشر هرم بلال جرن لع عجب ارامل كرما لرججل الانا

 ناهض ويم نجا هع أليك علا هع الا .هزمانؤ الع زدنا
 لاّتعرل نكاذاًررصالا قناة عر قراطلا/ امد انمكلازعاطس لافللا + سس“ فاتلال صقل

 وا يأ هداه نينه هدو لد عار بيكا اذ زم جلف لي زياعزع



, 

 و ,اهتمارلوربكلاو يال اضف جبد أتت ربعا رشا رون ركل ري جيلا و نسس ان عئبلا درا ىلإ تاراذ ا مس د 0 : 9 ا
 كباب لايق راطلاب مط ضاطقس الوزن تبا يلا جولات. وازع لاف
 ا. عاف زا كو تاون لج حراء كس زاذلزضعلا انضر زلزل زيارتك
 فازه يع زل عت ربككا لا داو زل اكو جاتوه زم عأشاو هلشإ عناببزعر كك جا
 000 هلي شلاع جيم لادادومألاو عيابل/تور شاع جراند الهش هبانتفراب ةئرم
 [نيدك فاينل يبت لار ته ةلو زوو بتغيب عدت ةينل كولد حبل نبك قلل :ةامارإع
 عمار علاش» دري نإ صفاواايهر هلخائ نالعل ولطلاب اون ]ككاو صل لما رسلالع عج روز اصرتملا جراغ
 يبلانا نال نال ةدصجال زا زم نافل الزكاة رطل زك امهات ابو دات
 طن ابن كربكدإلا ربالع زلنا وج درر اكؤ عكف لسير اطل رار لع
 ءاطنإر .كازاورلو بمال لع نمألا دمي ضلال ةيبيانلا كيرا نان عددنا نبل كوؤنراج راب اعلن زامل
 ا هزاز ابجج دز تزدان مرن نم ابنها جور همالانولو مز اضربرفا ابعد لك وزن ردارفا

 نزل زحلانكأ زبن :لادكر ابا ولم تاس خالو خيل يف هنااا عفو عافك
 شاك ووالولد تضلادرذبا حبل عجن لآل كلن راب علر خلاق عولابتطول ذك هل ائردااب
 4ك: نراهن هرج: اذك نر راجت ذهنك لذ زلنا نناكيند مددنازخ هلع
 ءالزعنكذاد ا لجلك داب جد كايد دوران طلو كل لاطز عاب اننا نانا !يزم
 اقزام عن اشملا هو | نط هونج الزعزد عرش ذيل نبل زر دكاد در ركل حجب علنا ادد نئسنلادكأ هل زن علال وزنابزنككداراذا ول دات عجمان ؤنعادسداد
 اىالس ناو قرت الرجيم وكلا دالساوزلصا,رططس بياملا مالس السلال السان ئزضؤزمك هانز ش
 ١ ىلوزاوااحزح هيلا ذ إلف اال يطل انوي عضال نانا: زل نحيا امائحذو نبك دز
 بكن دار هذا عيل ةاظضا سلف فضا عيلان: فذنانك ةيلان ]بم اولا بز طك
 رش ثلاثا اسمن الينكؤيبالا ل كلنادب دجال عادناع +ضضلاذةراحال النوم انساربس بأ
 اذه عقول نوال نهال رتل درع نعزي لبا الآ ةرإع كي ز يس لس ان عي[ نئز ول ليه ةفلاا بلاط تكا اذ مالا ذ عماد ردن ايزمدز عالمك ذاد.شاهعر يتلا لامك (لضيزيك ورعد أ
 بضيالو نيالا اذ كذب لاطلالعةئيبلي نيكل دانة لاطلا انك نطل يلامل نيبال
 مقييدلالالا نابلاطل لع نبل باطلا مانان ا منررلامنالك كلذ ةياصتلاطلا

5 



 ا 1 .٠ - 27 3 هس :

 وض كل درفت لاطلا ولمس داراول كركر نيبلا عمال كل ذي راطعلا ارارفاإع ةنيبلا كلاما ا يغش انو 20

 كيس سرر داون عم حاله إعزولبل ادااناول امورك سجال ةيسرمانادراخلامداجوئد تنك مل الانا انول

 كنار انك ظناذم رمد ةأذ دي اطار هنالك اطار زم يلا ماذاول نك
 لالا خب دلك ؤلو تس هيمو تيدر ةنماجورون مدل جا وذكا محتل الاائالالز
 ندع زكا زكي ناار خو هن وك لعل املا ننال لعل سلاكاولو حض اخي كبح شطر ريكا

 1 الع نيب دائول كلل مزعل فرم هب ضان انمألا ناو وكلام ذآ واننا اعمججبسشألا نزيك

 لبوه اسسلات .٠ ماكس راز فوم رنركلتلا ذل لاكك» ندا مكتمل بقالب لاطا

 د هنيبماتانلإلللعناكرنلا اناث ننايموسم د

 كحدر نة هله الخل هكا دبر نيت هو عبكاربيالا لال رن ارجل اة نم اضل ذه ابنضن نزيف
 .مطحا اذا كبد جلإ ذجيرام شل ذا لا هنلافع اسواره فرم و شن فياض رش ٠

 رمال ةلداامانلازبتدلإلطاذاابكاف ا .سك وبن را سمشلا عيبا نموا
 نينو درع ايووعرلا متكاملا شبا نيمجيطتااو دددجلا ربل عفدذلامانيجورعإتسلا نشر عاعرلا

 راي ةزما عمالمر اثدحا موثكلد دوو بشلادحو انزلالحرخم 5: هلل هما دد دك أني وعيا عثوتكاما اطيا ١

 فأنا قلاف دوسان صج ندب يمك( نمل انا يش ا,ملع دهر له عمم هذهاذاحو ناو يضلل,

 طنايدها3 ل كدت زغب لنك يؤلمني عوز اذهان ئانلال طرز اجو:ناتك كت
 هدد ادرما شى اثنآو الط لخ امال ماقلاثنازهاشم بذل ماو درشلاةعبرا ان لغت مانا نوب
 أع انمواالاس للعدو دانإم ميرا ةىوتيلا عقدناو هنرالب ناز ديل نيكل دورس جلل نر طم شو

 تركنا ديلي رود ذم الار عينا نيك ذه يكذب اطو قم عيت ذو
 مب يفكأد لطول يرينا نا ماركو فلان تضند ومر ةناد انهن يك خوزناف وطاح
 فرساي ابني اذ هلو الع د داو ارهاشو ا نيرون زبر هاشم علل دانا ا لا يكو نو يمك لخاي ال اقلاذ
 اهاشا/نيونسازدماش انو لح ركز ع انطنسال عئرستمو فام مزشدج جول )جالا لزم زغؤبالو
 تالا لدعر دبة وسلاسورسحا ذل مالو كلج انيشرسبشمال ثيل ادرج ا نازح نكات أذالع

 رم ايل عطضاهككرشتا ناو اها اكان ىوسملالوعدمل منو هيب ماتم ئاذلالصملا خت لمه اشيراذاول لاوس رجم
 حشو ا نونا نود امش ١ ةصاصملا و وعيد عقر نم ةوحو ع كلذ هدابعلاوح ابن كا دددحت ةبيوعيللا عندناامائكراع

 بلطو نم اح هنا اقدزعلا نوران شنلا ماصملا ةيووعزللا عقدتاؤربنحمل !ةيروعيلا عفد هاند ادح ةئوعنلا



 نب انكسار تك قك معارج اعبر ليك هنن ازا ذ ياها نب يكبرني
 ريل وعر دبكا ءاطع عرب خا فس وزوتالاق دال تاجد سودا لوقو ىو 1و5 )اج هايحأب
 انك وؤ ا طيبسنومالاو ةنيساج ناين يطا فلا موتي املا همز عدلا يك هريكيلا رعت
 هاعدإامزعاجيل اثرا اسفل لهن نابت اقلاوائذاغلا لذ لملارح ةءزدر نك ناو رم اصملاو هددت اينما
 دا مذ ايلوزإعر اذكلا ربحا منزلا رجب ةنتلارح ل مكنت وطاب ص أصتلاو دددل نيحب ال نه امأو

 ل نانانيالبكر دافي اهعمد هدو يتلا عيب اعلي دكار ح ماهذا عملا ةمراللا يضل غنج النلع
 هرائابا هيل شللا أل نداب ١ ناو كم ثحيكسبل ونيل لدي ,ملنذا نان زغبلا طيلااغلا هنداتسل شيلا داراو هامان

 يايا در رشا دعر لجن نطالب نارم الا عبط وزروتس هنيدها شوال كاكاو اللا معن
 :لجالصخابالاهاحر ةزيحيا] اعنا كنس نغسل خاب نا اقلاز لطفل ةيخآ هاش اد لدعدحار
 هليعكذخ بالو هبال اباورلزتجب ]اليك نضذخأبالد سبجكؤم اغلا بارا كيلو
 هديب طش ا,زعو هلارملابوغاقلا هنري دعرم اشو ناروتسمنارم اش بشرم سندا د هذصل ةسلبجالو عي نبل فك

 أتت ناظالب هج افلا ادخن الحالم ب اجوتدل اكاورم هك ةياور ذر مكب يجب يار. بادر
 ةرثعا> ةنيجا نإ داواطخ رولا نودام هحارح ما اطر هعيلا عت ناد رهاشل ذه مضل اجرك نازك

 طيس هنيرزجج[تاو اقبل ونف ةيرم دحلان اذ مدنع نيكو إم "اف لينك وما نيك خا بعد
 ةئليؤ لتتم نادرا يكل ناب لانك ةطررفم ةادلا تاكا ذا بكر لونان نترك
 همر انت لجدور اريل وحمل عت ارديالرايا لنسب هابل شعارك لانك رب ناذةآورضكماا
 لش ةللانعدادا هئنشو ا برضز الجر عض لج وكدا اذالاب ةدذتناوس عر ذو داوأ تقل الحاببجبال ريش هيدر
 كذا زياد وصلا هذه غرجاولان1ذ هينبط قار علبتين داوا هرل وعر ث حافلا تلا ءدي طهرلاو احا اهيرط اهجوز
 املك ضإن نانو هراذرغ رخو سسك 19 نال هباجا همم ينكر لأن نام اهدا لطف ايشمالا هزم زم ايش
 ايبا انيك زن ابعاد مايك ىررطحاناذائكم هراطحان ايان هنعي مكر ضحا. طل ادؤنمكل الخرب
 عد طل شورد:ةهللسبو اعط ددسمدح وشب بطلاو نحت نطل الحجج ونال الا طذقو مخل ول بجاش لقمدح
 باطن ملا بدات هنارما بقل ١ جراما اشحاف مويانا اح ووعد امر نجاد اشحاذ زودنا يضلا هال
 جرد هنازالعشلا ندالذاو ةدوسمو | اجمانرحد طع دن | بشان لاذ ح ازمه تقلا اشحاف أنرنص
 كلوا شحاذ نكي ناورزعي هدوبادحا برض !ذارلولادر حان هلم ريبكوهو لل :لعذحاذلا يضل ئدي ذا
 طصتإا+سذلا آل يطاازمادافسم اس (لئلانلعيوتسج انه نالا مولا حازب دارا اوبس عقو ليتل اذه



 يطال كلنا نيس وني, وسيد هاش زد ملا يدمماقانأو سكي جوال هنا هفذفو دبع شكل هرعت لوم
 متشلا ينجو رسل زوين 11جأأو كلذ ل طلب هزرعي اوم اضادارأول مل هاقمح تي مروجو هياط

 م ءططخو اري اذ دوا ثار در ل عاجد دان اباشحلا نو محرم د دكا ربغلو وعدل عفو نو ةشلا لرب واهبتس حيل
 لاجمل ادام نال كا نخب نايم قلازءتلطو كلذ .:1مواانيزنوا اصف دبع اراد ذيك نيب ايش
 كوة فحت اا نماعيل كلاب لما عدلا| شن كلا طع عم عدلا راسنا نيا ةأف هنيب كلاعدلا
 كىللاثنآو ينكح ة فج احل در طاحزن البلل ف لوس نكت نطل اينال دما نال ةنزب الذ نيمو ديلا نط
 تررلاهتغو فيحان مايا ثيل هب ال زيكانملخورلاو خريص ذل ده ديك سعر ربل موال نيب
 هو طلرمز 2كم ةرم نقف مايا لاكن الجب ةزيحرل نسذ ةنداككل تاكد مز وص عالنت نم انل املج
 ده اولا الا نلج ةلمؤجالا نصا حلل هول ةليمؤتألا جاب |مولعم الجدد لرسول ةدم نيلتخا هتنإجر نيخد

 دربك اما السيريل همز غر بيتك سوال ةلاراشمإ ككل ا سوؤلإجلا ١
 1 اف زمانلالولج تو نأطضحازم نك خ هنمنعجالدائدللاك ةرلاسإبن برا نك تس ةنلاطيزبت ١

 ىلا |ْيبسخالاد ةنيبر اذن أذل خاماؤدلا جوك هنلكب ل زذ اس اكراو ملا نهازم لد زعودلا ناكادانه
 بردان ازهر هبلعل درص اراصمالا؛ ةماة ألا تالئئدل الزمر نلا ناكتنل املاك اذاسمن رعت دانا .٠

 ارف اسكان لرد زمعيخووس يكس المعاول ةولص مو مافيا لا زا ديسإلنورهراجت
 0 كانوإتلعهيبعبلوتلا دانه زكن نعوم بز زصارصملا ل ةراننألانال ةداعال ميلعورؤملا ةولصٌق امم 3

 م اللاب عدلا ما عنيكا طع ع عننماواىسْناكاذ هناقثر نعوم اًملازرعب مميش الانا اسهارع اعرلال وتل م هش

 كولا مور [ةريرب نرمرعم ورخام كلا فلا ل! افلا نام ؤئاولملا ثلا سنلاف ةيمترسس يلو
 اذهل زمانا نمكل ةئدملا زنك ذخرانكاز ليش ؤن مابا هدم انككل اطعالع هريجالاجزمزلجتطئاد

 مخل نرد تترك مع بليد ران نانا ذ المجمل ناكام لسع لوداع ناكذا ٌْ
 كيذا هنيئاعرلا با رعاعيرل نيؤم اضلاف بتي فوام ةنيل راد بككاسصلعربجتلاثأش
 : ركبإ هزي كورد 5 مسنين دوج لع ا عرمرم ظ ناك انهو نيو

 اع تطيق كروز داو تو تمن مومو بد ةلإئف هئاجب انح ما ميتاماذ ايا:
 ]ناو كلذ اطلب زال اضل عزم اذا ةياورلا لرش هنلحبالد الحاجب الانا لول
 كاف دازب نلوم عجاف نيم عمو نكتار اذ راها اوكي ١
 ىيراانا هل ةنيبالو دكا ناد_كدل نوال ضلك ازد خس اهلا نارا هعر ةغينجإلزع ةيادد تناد
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 0 جاناولالماةرخسلا ذل اكان اندرو ل ابكر رمادا زْبكلؤ
 بجدانءنرتانلاءاضتلازمد ىللنضكللاهاذا بلع اخي جن ارض الربو كلا مام ءناجا طل ارض الازم

 دالي ةوشاو نول نيكط جالا عمانؤم لاذ ضي نيكاذه نات ان هنمك مانعا ةروتلا 7

 دات كبور طاقنإلا نت لفل ارش مديت ش اسوا ارجات نيكو هكللذادآمز وأمر رؤيا كال ارايما عمد

 رك يطا لازما تأوي لا زلياك فعول ادا قردان :ضولجكندن با
 رنا نددوا انيعرنود نما لجل هباعرلا تلبكول اطعازجال هيلعاعنملا ني در: لعيب طاف و 3
 الرفشمن اكرآو كد ذ ضال اطظ زن يوك اظعاوا ايكو الفك ير اليك لعامل ةاطغكاذأ ادام رافعا الأت

 انالبكو اطعا أذ ليكلا ضو ارش لبنك طجلامؤضيال نإ ةيدخإ قلبك و :ثلاشلل) راك يرنسناودلل ناك

 ٠ از غال بالكل لامن كال كارت الهكر ءربكلا ل يارس ك1 رجم

 بكا تاطشإمر ةززعوادنعتب ملك ءاعيملا نسل اب ناملناكم انزع يزمحآمآمشلا انيرزيكول صحا ذإإك

 ال كسبالامايزتاقلا لاذ نكرم ةيدن ريكا ن داس لهةورتجو يال لعشر
 فاكس هاما ناك ارب اعدملا درنة زنيككا اطغا عرمرم رب ان الوب ناك اتا قاد دنهل عجيل ايقشل رعاك

 كبل اع هلل انهار هولا ناك طريب ال اذ انونوءاطن ناك إب كلتش انجالي نالع
 الاوز[ نلف زم لنك لبطعلالؤ ل لام لك يطع انلا55او لبنك لنك كلم عالز لا لزعك

 قولنا غال زبدلا برؤرو عنيك امعإع هانا نوللملا داراو لجلال لع اذا لجل نيرا يدااوعجج
 لانكا زف وووعلا غ مش سلا مسن ا لو ئررلا ناكاو لن مككملاطياناذ كيهنا ديرثالذ

 دبر 6و لانك اهدا 1 ابباذزاةورتشم» ءل انكمرإف امزعد ءدااذ 00 رابملع نمل اق و

 "ا اءوازك قوم خوك ااهغلحأإ يمد لهنا ان ناداإلاة ضل ذك يرزنكم زل

 لل بوكس دك وكل تاكو رجلا ئائلتخاو نامكأو نامثإلا ءاقئتآ نأ و ةدايزلا هلم 0

 2 دل دام اهم ضب الز لجخالا رى اعرب ناكذاو ايمو اش سؤ الاف نيلخالا بو ةنلاناكاف نر مرتك

 ذاب |تبالمالاعدب ناكل ا كيرلا ناككذاةدار نازل اراء اهنااهدح ارو كنتم

 رم ألاب اجا: نيدعا لانا بئر نخل ابرانكأ روع اتناكت ند ضابطين كومود
 ياا ال نزلنا وبلاك اندر بتناوله ةجت نه هن اسأا ونا
اهشإع نارهاشمر ارو وبس ةداشلاةلهذا السضعلرب: خرم 2 ارحل 0اس

 الهاش ةد



 سنبل ذهنك ناني الفنا امد اهطعن الفون الذ اندمذنانككت ه هني وكل و لنيكلا نال ران نر اع

 ىلا عايد ماب نال نافل لازلنا كلام ماين شاب اال زن
 9 للجد زعألنطينكبل ذهن منغاب ناطر دهون خل نالخ زان لفل عاهل نا ندري رشا
 ىلا زلال لخوفو ةزياج ةدارلا ف يسابالو جربال نربالا عر نم نكات نآو ارق ديساب رج الكا و
 ةيوارطلا هرعت اوبل وللا ناك زهد رزككيلافو هيك زمر ىانزيبريبكألات طعنت دكان اقلاع

 عر مراطعبدؤتسلل نوال وفر تجر زك او ةردخزلة طع نجاة ذلك اذ ازدبلو زيا مخ درو سمك

 نمكنريغصلا عادا لهتا عددنا: اليد ايصوخ ل هنن وهبت ني نك يشار زال انا
 سنك اكلنا ةددنلا بانا نبكالع ةيييراملراناد ديل كلر اذ ضلع هلا ع
 كد نك لاننا قل طق ةاتزج نكأمتأو ندا زمانك دازكيباتلا الئطع)ناهنيدزع رزاق لم

 لع ايرلذكالنا ليز لعمار عمال ه3 نوما ىودونيكا ل لزم اقل مارب لانكا 20و اعبج
 مشع كل عاضف كلذ نجدد لنك امد وا اهلاذ هل انك ع ةنبب دلل مان اذ كد: زكا زيجو عماد بلا دزكب

 نيكل: باطل مز نبك هربا وريدكأ نيب طازج )ةلاطلا ةيعرسا ما ادابلاممناك حان يرفلا
 ليل نادم البس ذو مدا! بضل لعزل رجالا جردالاب لذكر اب تنهي نكن ايجات
 الاذكمادااهدحال فكرا طلاطع عدا ةد انما عم الو ريدر ككاو ديز مل ركل الاذاهدحا ناربط غلاب لانك

 نال نك قضاها اد مزز ار لدهطد عيبم شم اهدحأد_ مانا مك انتل ذل كلارك يرام
 ليكن هر ارم رددم الاول لشو لاننا هثدح خزام اواعرسل لانك. ضزيدصاشداذاذئيلج
 ام اشتناك ترف شنه ذل ا«منال طك لحراع دام امتنا رح الايك جالو ئكاعادج للابد

 اهنحاالاةكلاطلاو دانا نالفوهزسألالاةدنالف اىدحال فن اضلتحا لعدن نكد ازجد عنا دماش ئيشتراوزطإب
 تايلر اما نلت ار منزلا نك[ كلوب خزادم نم زك ذل نضاك]جو ندمت الزل نك ودا ناوودل ونضال
 الضاد انا لامانع دي انلتطل اموال شالا ةلانكب نس انلال داب ءافنناو اشحن شود»طلا»

 ”ةغاغلتخ نار ني ماثككوا نيل خلل طلوماوست هنا هعر ةئينحج ادلع ةد يزل لوبن عنم جول لعامل هنيه

 داداعيج ينس داو نيف ضلال اعلئيدا نا زم" 2 غامد ابني راي ألا هيو عادم اهدحأد يالا ١
 .ةلاره نم لومتالااف عيمز ناز مدل اقداو اتم ثلث رض اهدحا) انف انلتنك جال مره زال ذ

 لالا
 امزعلاملاب نيل كن ادع نكن كولو هد ثلا اب لوطضو ازد ابنت اهبج ني زصلائداناو ني فصلها ودا 3

 .. ال ابان. ن بك خليلي ضادش من70 نم ليتك هناذخاذ عر ندا در عاتج5 اواو: ز كل

 رصدلاملا

 ربنا لل ذا هيالاب
 تدلل الائككأ تل,

 (وبل سن اارإلا
 ةرجرلا ثياعم

 'اصريسالا
 و



5 
 0 دو ع 7

 لا

 ىردي كنان زن مزيكا بادادعاشل كاك ازد انياب غال ناو اهدار شيالشاة كدب بال نك افلا
 الط باو للحل نرتب ولعدم ز51و دربك دارشرفيالل نك
 للتي ىلا نون نك ردي دال ناك مل نككو بوكو كنز. لومكل ما .هلومكلل نان سو نارها شم كلب الهش
 امك اذ بقال ل عوج ريك مند نككزع جير نيككناةودا هل الاهساوادش مناون ادزتكأل هداه
 ريكا كذب غابات حزب مالا مانو اهجلانإ هنغاريا د كلذ اهب ذكوماقلا نال ةلافك
 همكادا لحج دا طرز عفزلا هجر يختم سامر اول رو كل ذأ هيلا ةلانكأب ما نع ومكككنا ةنيبإا
 هيب ان نفك نراك تالاف هنو ب نن نكد نيكة دل الذ كلذ إلخ
 مايا الزئب مزومكك د حاز نب نيكل لانكترع طاقلازمقا اذان. رهان ومإب كال سمس رنكذل تيندؤ علا ةنيلاناكأن
 ىدافرعر لالالا هيرشي فوال نان عجد نسرتككذآد ابا زنيكا د هزه نلإب ضالة عافك ذاب لعدن
 هرارقا تولوا هدارقا اكس غانم أذ امي داهط تليف لزب بل طلار اذ عاام مموج اجو مويمانلل ف هأفو اذا ليتك
 عدلا ء داود !ذاريطز بسم زجب ةددغريلا عند زءارط زاد ةدورارفاريخري مزج ثيعيلا عقدا |اهدحالْس ناو ةدايزسلا راج
 أ زالاافرطابا هديل دول ناو هنرلدق لاما نادؤعرل عفوي لذاك ةدج يقولو امد اشبال مل اهدحا
 ' اتا مالم انكي نك ذ العز ادرس و هنياحس ةز نك عمار يس وزع نككاوح اهنا عجول, نك
 .٠ ةاقطواللاتدككتوابنضا آل اقو اهب رتكاهدح ال اقف اضن ذانلتخاو جد دن لا فكل ناله اشم درس
 الا لوا: لعل نضمن زحالاد سوي امه انحار المر زعن هت نها دحر دو انامل ةزيا>
 .مطربزو رض ذات لاول هدحلر ولو صال اعواد لملء انحاز خود سا. ضم افالون
 سا اقوه جب نتكللعن املا اهو عملا هس دير دع نطل زاير املا كا ق اطل وزمألا ام
 اهلحاناربغ هردتهادن لظزع انه زك الحد عطل ناد اشرس ذاق عل انحلاذخولو مدد اب طرشي اذ الاجمل ادد
 نايل مانو زامل طمع انجل دو ايراد ذر نك نبككا دعب لامك ئتدير م اطلار 11م3 مال لانو ةنسلللاذ
 كلل ا ناذ غرد ل عزاه شو ممل شل نب هدحاد مف نادهاشرل درو ملزما ضنك نالها هك ميشا لاك
 لامابإ وكذا هلحا لعن اننا اعصدخإب ثار طلاب اكهنيعب اهلج لع زاد سد ده أشم دبمسولر نال عاعنجا
 بالامل علسأ نال نملخا ذاك كوالا ابزالانحاو وجال لالالا. مب اطلاخاو انباحناكعال
 وعر نع عرضك ناده اشر ءاسخؤ جلع هر نلاب لاكن بلع ناد هاذا مدان
 0 !ناآمافلومكا كلانس اذه ربك مال لاف كل ذإع ذر نبك نكو ل الافوا هفزن دانا
 انهو ءاوعد جيالداهتحهعرورهردالا مالنا نع وحجر انك عصنعل اذه 2 «لعلل مهراشلإدةلافك



 م خت ةدابملا عضال ىوعرلا ياللا نالورم اككذا نعي وكن تاو انا ننزل بلع زاك

 داما دنعلزلغل ندد د ]لاموا نالت لانكم لع ردر دكان ةدايملا ل ةدايشلا لو بخشاالأ

 ,هطصي و ئانلن لجن ا ناكمنيجانللذ كاظ نسر اناا
 كاتو ملفك كامل 105

 انيك نلحا دان كل داش ام هداب هىاوتسنا اهناف وينكم هياط لاطلإ]ا فوق ارا مز م يسم اذ تكرلا لفرع

 دخالاوو ةلانك رشيد ءامناام كل درج اطلاناجث نا نك ارغمراصنركلا فكن هاي امرلاطلا يحتل

 ىن الاف ”عرنكم هفلجت يلا درا ذر نكرم لاكمال: ضا نا ك:زنيكدجو نطل | تنكر از

 ياني كل ننجل زك دن نايريكوماد لانكا نهد انحلام هتداب ةنلكا او جولا الهزة اجمال

 لارا ملزكو ا هن الافاق لامن رغإ703 هر عيا الحنا ذالك !,

 انطوت هنا هعدطس ولاول د لوتلاكباطخلا هدو ةل فكرا نك ةراطأاقنن نيران ةلافكل

 الالم. اباطخ درر افضل و لونث؛باطخ ايذالجو ةلانككر ألا هب ت دركقن بلاعلا هنداسرعب افلا

 ,ماطجإع هدالكزت ةرجح ةلانع ان زم ودا لوف عاماذ تامر دج ةفيمدالياعؤانتاتآ]للل لو باطلا وفل وضلاف

 نبدلا نكاد طبت روطلا ندر نك درع ثلانلل مص اهنا رن نوح زف ةئلث ّق اكل ىلا قال عوازم

 راك اد هىفد امان لفاطت جلختلل 3 دع هلا الانف هبنهم رنيكا نا كيلطن الذ زج نازخالز نع احر ماضبال نساكرتشم ٠

 ”ميسمرمبرغلا هيلع ةئيلاداعبالو نادل عزم اناضتملاو هرمخ|نوكككو اج هيلع ةيانجياد :تالدإع هنيداجرلاداذاو كل ذنبك

 كعب :لاو ةرهأب شعب هل قكم ةنازنيكاع هنسوذلاماداذ موكاذ نالذ ذم كلا حر لع و دااطرزعاذيتتلا سر امانه

 فولس» نوير امها كلذ لور ملرططو مهر هئلالجر مشا طهر هس | مئاالل اهو هشيمكرلا هسا ليضكت ا م 9

 5 حيد داططدتسوول ودة انعك ساهي كلو زم ايس ابو ضبا غل الجد ناف زءاج هن اضفرم نلازدد مو وربالع ردوا

 كدسلع هامل ةنماننفإ ذل نجح انفك مارت نابت هئداههر ذيزج لوتس اهضاماو مو عدرب الام از ديجبام

 هاو رعم ناز اك اننااهث مدحو اذا ف وبدلا يل طلال وفرض هزجككا شيال عجب

 /كيريل هيلعو هّرداةحر فسوت وانو ةفيحوا 23 ؟ركطل ا عنيمالو ] نزع البلع اما نتس زعولياعل كانا

 أو ايلاف اها نك تتشاو همزحنلؤلا ثم قيضادغمم ناونإ نانا عوج سمكا ور هنا
 ةلافككت يريد لاما زجر تائاوزو اذغ هب تيداو [نيككأ لاعلان اهلتحاذ هني باناف ئهنمّصنادع نيبللا

 ا ل يس تامؤاؤ)داناسنفابلاطلالاتورشغمإاب

 توم اله اذا ذإ ل مسلإد ةلاطكازع ةلبلاوريسملا غادي ركل ةاذاوس مدع ةفلعمابلا لالإبهز افكا وزياد

 سلا تان 1 اسال بز كا !عفورنا د ماين يشنون نبك ارباب اثسماقا



 ىو إب تاك زحام نإ نامل ارنا ندب ونش ياي"
 يلا | رجتجرع ووعد نا وادلب ةنب رح 27و هس مالنا يور نر جك بلاطات ان
 ”ردكلا طاري افرام نيكو بالج ولاه اوال واماو رض بالنجم اربط مموج انلحراجوا ل
 باغازول نا هتلاهقر وق دز نزالخا 34 ةدرع ةرياج اضّملاوززفكك هنسبو ةدوتتيلا تنتلب لرمص ادج لاا قداور
 تركي ناو اهوزلطرعاذ لا عج مشل هزت لإ ضو هنم ايجي إب اببايا اهجوز نا اهرحاو لحد اهاتاث هإعارع
 هملايا زيكولد قالطلا نموداامب ةني [نمككماتاولذ نسوا الو اب زنيكاع ولا و ودصلاف زج رلااذعرما
 ني اهو عورلااطظت جر تاط ناو جيزاطجمكأ عجب مزيكا لعل الاب مجري نا اهل ناكذ ةيين تلصرلا ناد ماد
 كلل املا ةل افك توي ومار ناكك ذا نهب ودك لع اضم موال هب زن و زجر إعدلا ةلانج هني تمانّيم و اش
 عجب اسس ويس اسلام سلا «ملع اخ اك لانك هذه كيد دنس اعزعر ناو ددهمربخوهو نافع
 وطلاب ور يخل مانع يسن نريككوم و ادعم ذاويإل ناطر نعم نكادأوا3 قمل ةل كولو ةلاكا ني
 هيرونكلاٍ م تدات ةيرضح ذاليكور لاملابالزكااص دعل ذر ذاون ناد كلازءئررب دق زهيد نأذ راجت

 رد ارهؤ اوم نع رن يذبل لول نا كش الو لاب ةل افكار عو تسنح ة اولا نعارهدزشو_ذنلاب ةل نكن عر بتل ةلج
 راق أب ثلا ذآ اولا دقوا ةموصنص :لاكل نار الد لاا ةل افك عاري ا«زع اجار آضآذاو .ادزل
 لمماكعلل»نمرااناذ كيلا ودب حاده ساد نارداع كل اذان نم اشم كد وئام هموصخ 2ع اذه طلا
 نيكز الج نالئل ا عناو م ناتالع_نفم كولو لاما ةلانكرع ةاربلا قيل ذاوجنءاجانس قلو هرم باج
 يلد ةادغم نون ناذإل عطل دانت وكده ورب وصد ورل نما ضع ]جر نالعنزع دق أذ مّيصخ
 نإ نما ةنبدرام لنيك نتن اذ يمكلا مزلب ل كريس نأ ةسضلاب كو ربهدذلا ذ ناول 1 ؛كل ل اتصل ومال
 وصي كور لبا ذاذ ئماطوب غم شوب ناز لتيس جامل لجل نرتكول د كلذب تكل اع عجالثمش ورم كلذ
 هس اذن ابل اورلاره النام كل ذل رلف جتا لبق نخل نك ربك ذأ لل اطلاداداف كاذب تلملإوطدد
 تام عن لإ انيك عد بلع ذم ثاانم مد لبكك هبل ومكه احجد زج ينس رتل اني الوسم
 لينك الك ثيل ناذ اقلام خد ريل فكل ال نجوا نيك ةثود نيب لاهل نب مضر زبك
 ضان نارابكاكلذ لذ تلاطلا/جي و كلزب ضاتلاانمد ا دوج حلاطلا اشاد وكطملا : لاما وسخر! كو

 فور نيوتكااو لحال داب عجل واط ف لاما تكس داو لطم مات ارا اوؤناكم عامان للا
 وضعا ايكو ريد )هد املإب لذكر رجا لسا الغر ناوالف تصحب كو د لعبا ذ الماش وو الع مم اونإ ناذإإع

 طلو لكلا ةزاب تما اكوا[ أدلد الكورال مولا لهو, ذر د ةةمت يزيكدرفلتآا نيج عام

 2مم



 ياا ايام يح نر اانب لايم اكول انزدام تنكلبكو كرا 5 اد ليكريسالا ماعم لو ٠

ويصيالزبا سلا ةيألا_سكو اليكوريصذاشا هور هدازرماوثم علا شا
 2 رع ظني سمش الك 

 ةراكوج اهنيك دانت مه هلت النكبة معل نارين تلا ةلزككامزج وتم شاب
 2 * يمان اونا درت مك دانا عا امضاحر اككذاوان اسك و ظ

 نوران ةرساثلا طولا لطج الل تحاكتلا ذو موالح ارمضاح كن اكماوب ةر ككل يشد

 الافكار شاب ضي الاتحااماف تنم اذاوذل عساك نالوا

 نكئربلاعردؤلا جماع عب كلذو ميول ليقول ذو ابيار اانيتككناك ءارسوعي دوك بضوا نكي فام نات ابذك

 تان يابن ند اباغو ا ضارضككو اكاوسريحانلا جر مكلفا ليفت نالذرإؤمكم نا طعام وخجم هينينارلانسوزسوا عيا

 رشم يا لا | سضفنلزفلاذلجوبعيد الكوتا ةنزياجوبزامواوم لجل لعن إلع النمكرل اصلا يلام طخ

 لس زا الل نب اذه امهردنلاوهو نال ةثااذل ناذكلاقن نيجي جد جرن ذارلا ؛لاهج ممزل نك

 الو مجدعل يكل ناك در يني نك ددوز اجزحأل نالت شل اهوا نااثع كلاب كن ثلنكلاذؤ لبخل نومكأ نال

 الأخذ الب غب كلت لكك لراياناو ةعياس نعل زمككا ايس دال نككراوج هعيامرل ]وكلا لا. حزم فن

 نب لد دعب اج كل زد رانبد ةنام وخر !عامإحج "لغم كنار[ انزال رضوا مد نلا اره عام اضادغ :

 انك نجر يشد ا هما ن عل لاب ذاك هنرليزم ا رؤلا وما حامهلح إب اوللاذااماذ ذل نكن عورب للا الاثطاد

 لضكاز كون اد ام خريس مزلغدا ذر نال نير كولو سامح سل احلا و صلار امن يكل ناكؤ )سر متاكول جول الهه

 انامل مز لو عني لل مك زلابعو عني يمل ومكأ ةلا.جيألذ وبيلا هالة كد طخ اذلاو وهاد يام
 سس سانا الإ مصما ”اانبزمزماشام نيك ندع دزا+يلعام دالامرا مدمني موو ديزعملا لوألامالا) ان ني

 رس كاكا لاذ لايزرجيز دلع اكداذلا يؤجر نع عك تولوز قرنيكأت كتل لانكا
 ملاب طيزي بيزا مدعي دالو لإ طر نع طل نكن اد فدو ثيرانضككاو لئلا درا ةلافكك تفرح
 مرحب الاذكك كاك إن هب ادرااردل ا نسدلإزم نك هكر تاك ناد ردا زمكاز مؤ 1 هكا هلؤلاناكينيك اش نال

 ضال » ثا نعلنكا تنكس نلف دق حالم ناو ا
 زامل نال اف عزنوال) تام م لي هرراومو اونا كن هللا مزخودزلاذ ضير لع نددالو نجا ناكناو ملل مك نم

 تالا ط جبد نسكإع نكككناو ةر نك وزمجلا ةذرولا ع انا داوززتككا تام ا عم! عطر نمزمكوعترم هنيااغل نانلثلالم

 ينمو )1ذاو هع نكت مالا تان نك تاكلي ةلافككنازعد (آنأو 1

 عقال ندب نك ذا دل زردو) هلا درع اوس هناذا عب هاج” نر دلع ناك ف يلا لاحكام

 ملزمكلا نيد نانالم عيا
 اناضصرل ماي

 ثرازرع

- 



 000000 تيرا كلزبرضللاايزعرم اخذ نانو الام
 اولاد ئررو نعد اثراول اكل دك عر اصايد لعل ناموا م يزعم 1 عوازل نافةودعيلانا
 بور نكزعز ازيا فز يطير رع دنيا للاي جد علا اها دق طماع
 نالوؤمنل|ئكاز او'درولا غلب ةزاحامالا امرمعءارمالا روحب الل ملا ةلانتكلا زم هارمارمت نا خوخ غال تكلا لرامز ميال مذا لالا زلتيرضانل بما: ني داش ازيرا
 كرف رمل كك اهزركلانونلز وسان وزع اإ نار كاتس لماء الاطللاف تام مراء اند نادت
 جد ماجا رهام: ذ لاهل ل انحيفرعرل كباب علا ورسشسلا [سيئلاع دلل امر ةرأسوم مز

 ظ و لا لعرالاةزؤمناَقءارع لع يهمل منان كلان جد ماع دنا. لرنك مال
 مانحاد الاجر دااب مجر ونكون لبس دطاا درج اماشاكار ايلول اكو لال ربككأ خزف يبا
 والد لامار عع اذلا نمل قيد اذ نك ى داو دك ناوأدرمألا "زرع يد بصأزلزودالد ةنبلا ةداع
 كالت نكانا مراغو دانا مساج ثيل نيلا ةداع دعبل زبي الزكي[ ب نلت تشو عاضت لا

 نام هزلا نال ناو نالةداال نك ع ةيس دل دانة ور ريكا دج هادولع لالا هزل زكب هما
 بلاطعلا ةيجم امال لد ىلاطمن اذ ول بيغ نعل زكام انمت نلذ مودد يفكر ناد زتو مسا ان :لازلكا اذ

 لضابط دع كر اب تناك كدا بلان نا نكن نيك علال زف نحمد
 لب راي زب نك “دلو ةريليو زا هكا اريذرعاكرحأكى دان نيالا بك حرل ترانا دع نك عم
 ن اضل زعاعدل ماد انك اذكرم تجادت يم انال لعامل تن بو د١١ نكاح هار يؤ نكن
 ١ ١ وار داو ميالب نيو مل الطن ان زويد ناضل ياما يف اوح لع ةنماعرلراذاو ا حار دأب بلاد
 الما وا ول ققلاوداعيبابا ضل نال ذنا د ءنطل اع هتان نتا كلذ ل زف زنب حيادبام نالفل زاهر

 اال: ناو اهدحا نابل قيفج ارح كا عزسدح اكو عد لاب اعاتب ز جرن عجز مساع درعا سمس
 طا هنتو «ازلايرعزلاخ عرد زل ادم اهزع موضعا دادح اس زعل فكم حاجز عد ضهر اذهل نالذ لعد
 نيل نا هنا اذ سك ليز بمثل ةسب طاارتووح دما ةداعالل عاتب نلرطحتح اني باطلا[

 ]7 يهم ابنا ربكأؤل كا 2 نيكس لد نا عا مب« جم»
 ردع اكلنا كلا هع ةنسلامانارحامصزعامسدحا لك نالفزع مر هتلاطراذلا نال دول نك طعرع عدا
 :يزنلعةنيلاراذاو نزع ايم امزح او اكزفكو مددئلإب ادبغيرباغلا نال فن نالفورعادنا متو داولد مدافلإب
 اهلل قر عاين 1 هذلا/لغل لنعزنكم نغم ا لنا طلع ع داداه اصاله حلا (مرجكاب ةنحابرب نلمح ذا دهرا



 سيشاذقر دان نفصوامإع رفا سملاو نزولامدر كمدرب الاول اماد لولا يؤلاومادلأآ ودناجر لول ش

 هكا وما ايجزيصو لاح قباب داو رار أع تارا: كيل نالفا ناك

 رن ناكؤلداعلا ةثيبلاب عمإازح الاكل تينلؤع أهدر لعل الابل دمر مالا ذ ةأوعماعدنس اعللاداق افدللذ كس

 نالها الأرمن كأول هني ةراحال نعل ضل ماو بيالات جرمان
 كدي مبع غدآ مر ناعلابالانككأ ال وسو ىدافل سن اكلذك<ويفز اك دالإع ةسبؤدلإم انا

 اليعينملا نا ةبازماذاةوماغلاو هيلعاحرلا مرق !اعرل نايت رص اناذ جانو طاعدما نهم نك اورر

 هيلا لانا نمبر نك ربط لاطفال ةبفل حايل عا فارم الدلال

 ديبالا النانو تسكن نايا لا ع هلع ضل دلع
 ني لفل عونك اوزل ذاد وزنا ويرد اور اضلالاتو ند راكبإ يو مام

 بي لاف عازل مومو و) اف عيب عيلاو يضخ ملاكايلاب زيزو نع ةين نمل رجال نع ركل

 رنج رت امص ةبب مركب دز ربع ادلة نه ذايب اذ مادامزي بست
 لجرداربدب ذعار يال ةنيبؤرلا قاف لات ادرج ريل ننكر لارا وطب
 ' ىعتكريعلا ةيونؤزم الإنعف هلبعزندلا نا نيب جرم اماذا ثيل اطلاوبةردمعلا ت * ب دز االله مغ

 اند هكدا زارا يول مؤ اعدل نك ءارعدإع هينا ون 15و اسي زنك عانت لذ دوي عاعبلا ٠
 ١ انياب راطلاز زم ز يملا بدال نم يمينا عذر ملا ميال بولعللعرصلا ةرتن خف عاعيل اريحا
 خلفا شياب رمد زعزنكاطر ناول غ7 فأر در ليال ارب االا دلع ةجاوطلارازواا وجيت شاهيرمج 0 1 لي هيلا .٠ ويش ا 1 3 ؟ ام

 ينل زنق نيا ناد عروؤلاايصلااو د نأ الا نرحب! لعلج زامل
 ديل رع زموتمضلا هاعداف هد لجدول ورم ند لعادجج يملارازا ل عجد اهلل عدد

 زلزل ةليس ريا نسم تنل لنا يبل لاخذ

 ْ اماعطد الهبات دط عر لربنا ذو مرؤصألا نا نيام مخل اذا طّتسلالا» لافرلإا

 لب جاع ةنبلا وق تيد يزال ضن نكد سجن فوم دوي مال زل جك ااد»
 نتا زوتسسم ال كنلآل ةدبعزا نلف جلول ل ةرجاس طل داراذر بدلا نه جن لزج ا ضل طور رس
 نكن سان داما اج ناحل انا دجاد زق زاب و
 ضم ازع عابس لبر دول كلما زعم ع اعد زيدا ذعر ضال ان ةنيبزم يسع وركب ذ انزل
 يناس رفد كل رع زال ناضل لعزبلا غار ير اكاد ازعل هس رنا ذ



 زرع

 ةيدطرغسروموددسل اج نر نيؤ سرب زنة
 د را 10 فارم جد رز نمت هضم كنار ري للدار وافعزت ضف األ
 رخص للا ذره براز ايظا لا اشاد تسي لد للنار ال تزر
 رسم علا هعاوإ ]جرم اربع اجمع ذا رصد اربي اسلزرعب الا هراعال للاهل نطل
 در ةاوذلاوايصال اج كررلعزا نهرو اًماو ماو امزيرعد للا جدو اذا نينا فكل زر

 واوا: لبر جر وامزك م بنصف: يكاز ور ولف نيكل بلطي واهذ الخلا عفوا
 بيا دا زير دز طا أل ركلة ذر علل ذا هلة

 ضخما نلا تناك لووزموتكفلاو استمةان اكوا لاق ذاب اربع مؤ يغشس يرد نونا
 نايك ةزلإ فا دمايصتلا و ذازح تك( زد إب فماذا نعوم | هذال نك امل جزوجيذ اال
 رعلاب لزم هريعزنا تلا ناو المي لانزخاو 6 داوحر اهينشواريعزخأ زف راو هزيالار كلا ماس اد
 لونالرملاذ ذل يورصام عومي د يعلو معمل الاقوزلا تاكتمتو نازل ويزرع رم لافن
 الط اا قرم ريالا, مساري اكواب ارجو را زج ددل
 ةيقلابز اقلازطقو رسم ةرلا هزني ب هدام نا تبال ضاحي اول نا نمل ذ عتوتحنشةير اذ
 انهزم عيبا عابر طعون عع جيك ارز راهن وآل هيد 'بانهيال راجل ث يغلب زي مل لل لا زخاد ماجر ناك زق كاش ذلاور يكل يلا دارس ذيول
 فديو انا اال يعدي: ندا يلع لذا رال :
 /كميوزلا د 1ك دانغإلل تبل نال اعما )بلاد ئ ونا ]يلا ئيكج كنان بعباببعد يلع

 ظ
 ظ

| 

 اناا

 ا
 ا ا
1 

 ا ّ

 ا ا
| 

 ا
 ا

 ظ

| 
 أ

 ا :

 ا
| 
١ 

 ْ 00 تطل ف تانزللا يتطلب كو نيا وقد تشم ةرزيكو زل بلل ىو
 ني لريعلانارعم ايار رز نول لعرزه نادل ز يع لذ تس د عل نبا عيبلاؤ نعل راقاأت

 عينان لات ا”تلاو نها نفد إبزا نار نطرح متل انع او !اضا
 زيا الع ضل ز ين دول م وجو كمر ع عزو امدناب دما لجدول يل شنان عا
 .. فوولا7112/::كزر نم لملاا هناك انآ ردجا للاب نغني ناجل
 يور يور اذاجنال د اوريو فنجد ةلكاما اصر فسوف نإ ولع يداطالط رجول ولج هدازص اوك

 ١ قطايرج هدرؤمفلافدلاؤاقل هيلو درلالع تسلا )اذ, رشم نافل سم عذر دلتا
 . سامر علابللطإةربرر تلالجال امد د فيجو | ونمو لري شبلازم عمل رثتمأ ترام ضل



 2007 لالا زر يطول رافل نطيل هيرمان هادو نزع فاعلا زو

 ياللا اد لذ اهيل داسهقج تبل عز احيا
 هد. اعلاف نياق بز يولاد امل ناره يؤ قار نفنوف صر اعد عاري بجي باج ل

 00 اللايك الريع كلج يؤم اج

 تاب يانا ضان لاعياد يفزش لا ةداك فنين
 بلاحدود نلت د وجسم يا عا ار ونسا
 ذل يذلا فراغا يار اا ويلات نكون والو
 السي يساوي حلا 751: خبل صواب
 نو وولاة نق راد عنو 000 "سوو اعزسأ

 ظلمنا انتم نواعم فاو مشل و

 اراد يباله ذيج زو: نام نيل ادة ناعم ولم.
 018[ مذا روكع ونا وسلة يدي هن وال غل

 ذاع دون رض وارد د كنعان عبألان وول ول 10 انوا ثواني تاع ظ
 064 دج ولك دعاوي زو رزعز ال وتس ز رمل انضأ
 لد طة فندم دكت لجدطيازم زاد ندا ناش نمارس
 للادارة لك: ل فو تحايل قع

 شع لو لو نا وج اتم ير ذلك زارا «ارايسيدسور :كلطف ةزتلا كرزظاةرابتلا
 هلام ال دوف بوب اه اخس رينو أد ١

 هيلا تلون: هنري ارو نا عالمواد علا راف رنا زطقلزق:دبؤفلال نيا .٠
 قمرا يطلب يزن زباوام/ نون رماة دله طا زان ملت :
 هاو هرازابوصغلا نر ند مز رمل ناناذ ني نك )لاو تي لعل ف يؤ هن اض و جاصإ مد
 معز ملحة باكرا أل زف زاره ذأ طل دز هزل ف يب يوت فك
 ذبول العز سفا اهلي خيل زل ندرس زان يب تت ؤش

 علني الس 00 د مزيل ْ
 زا زن اطع كسل دلع دل فزع الع ضيفو زعل سفك ذو تاكو دل انهم لا افز دز الزمر

0, 



 اتسم راع اف رض مادامريزخول نكن ال رياح زي وفك فقول دارك و رمل ذيول وزاره  البعداب اس ا مرر معصم نياك نيام نوت مال طل تدار ا نمطية يوازن نياق
 ممل ضاكلوزاو نزيف انيعأذزباةازكلو رح لافلام ذاكاذ يلد اجار اع ني

 ل نفاطعارو اطالب روع زف كانا ين لب مادام اناك« زيلع
 نيل اضف نالاددع ايل د توزع رضوا ل عالياج درو عانيت صاد مدع: زاكابفرك
 هذ ناز اعتاد ناني لاداكدل زيلع جزم ناب نيل ززا زاب /هيطنأ»
 اعاني داس امان ذأ اريد اودءاغل عازب مشبع مج اص نار احا
 الدلو لا اجرا ارب طار هالو طرا: جرا كود سر ام مان
 وادا ريجزتد زورا لو يلعن غزير كلم زها نهد دبع نال معدل لج زمزم
 5 يو تناولوا رتل هات حول بليت يزكي جيمي طا
 ظ ازرار د طبت اذار تار ولة
 ظ درك كمال باوؤ يسلم عيبا الاد عيل اعتب لا م ,يبا ضار كاملا هارب

 و عليل دفلوك غرر درعا ةرا تسلا ندعي ار ذكر نجر
 جلع ننال وبدلا عارم صن دز زضلاحركأ رحال فل »نال: انيس نجر
 نوبل اوسلو اهب علاق بسلا, لملم زبولابورتشملزع ابد نلت عل لرد نزع نعل ريال علا
 ْ 3 يالنماركر مدر زف مرح اربع مات مد للا نايعألاب ل فلما ماعم انو ”لذملا ردع

 1ك الل اطوال جولة داود عال ب
 ما الذ علو وزكريا عرملا
 لا لزم زعح متصلا هدعارض ةدحاو ءؤفضإج لمار بع عاب نطل كد زاخر سيال خرز عطاذا عيب
 مجال غال اعز يزل ينمح بلاص زي دج وعطور إم نإ طايع خام ناو اغلا
 اميل يحاصذخان نلنلا زم ةركؤن ينط ليز طاللد ام قزم بعت مو)ذاور جيب ,نلارلاو ةرتاطلالاومالا ابوح
 ١ ةيراجال الجز كولو ضرر طيوارلولا شرا كدا ؤجاصتالااصلخااوسم فلام زطؤا بالكل خ ام
 ٠ ١ تنافس ولج ناكر درا ذكك رحت در اكبح صدا ةدباهنفا اكو نك رابح ساطع
 رافع ااولو يزد اسزخااوسم لانك كلر اصح ن ف لدا



 رقكأت ف ياس نلانحبل | نب حالكم واو »تمارا زل قل سن
 لة ااراةووغيفبؤ داو او ربعدار زج م دلال دزلبتيعو زتيولناك كار
 زنون لازما الجز نويل زيت عيب لا جذع درك منكير

 اهيا زاكزس الفلك يار 20000 نكاد زعاو رحلت خ واب زيعب|
 دين عر امس نئاردأوثفوالاذكايابا ها ناك وزر ديا اما اكو از نكن ك6 اكله زاك
 نازل عاب انعام قزياووما دولا غلو اهل ءاضان العر ل افف بالا وشعر نض دقت ضاع
 نسمه دال عدا زييد ائييع اه درن باب نال ان عار ملابيذل نق ابنطنو ا ازاي تل اذهان
 نال نك ةموردالوذراي :١ اهدررترا عيبا نال كشانرشن امان ان ننام هرعرعوما ناد هد درب عيب

 / 0مل نكران لاناطنز مى دؤعامومااهداداف اذ عيل فان ذر يلا نسما هزل عامر 05007

 ل قل تا ادة ل جدزم خاااص رع تجر هدا دز ناغلا رز يافا امنا ذ

 نازملان ”نزلالاداعل ضان يارد عل اهن باونا عش عيال خال ور عروب نزولا درا :لجرلان ارو ارد ودكعو ا

 هش لابؤابدةاطوما ةرترذلر بلا مانا الملا قفاشمعن تزاالع دف امد عو بسر لو
 سرب ةنيجا خاب ماضرمو ىلا ةين ضان فخ لاهف هربز مواشي فولو رجل ماطر بف يسود ناب اذ

 ضرار ددم لوز عج فيجو ا و يصر يرد ان ناة جسما نالث نت 176وأو يابن أل عاجل
 نحب ناطظع]ب)1 كر بسزمد كل صعنإل يل كروز زمان زنة نمل زك بععي زم زن
 زك لإ النو ههنا نا ضاق ماتذكو رضا ده زاضاذاخ كلبعؤإ نا التوله
 نمانبزيكاةنلانري لطول »نخل اذه ةميشلل نان رو » كاز سؤم فز عاعرملا تاك ربعنا ملال ماذا

 الورتساو وكلا مصنا مهنيا نسافاذادزاد يزارغلاف تنال صف هدي ازحأ اعداد بارا يع ردي نسم اك
 بندازبة زو العرج زلا كوأوارسلاوع ال نك يح ةيهالسم هاو زلم نادطج كيل نديمك ْ

 ادار ديج يدع نمر عز ير تنك رجول هنهؤخي اعلا لسمك هوز ذب اهرحا سماه زاجؤ ذوقك
 رجئرورو ةفبيحو رعبا ونالهو هتناجز فسروا ودازهو طءاريدر صكلارهو (رنمت عوز ع اردو ذهؤنف "وكعلا

 زفير وام نبتت 57و داع رك روت الان نكاد ة وكم لخزا اعز زذيحالوعم ااا عة فذ
 . ليك عتااشئا ورب ة دب يعل س اش اور ابني راعتكن 6 فسار ذنملا عجر طا معدرحي زجاج هاجر
 "وول نحو ادور ذل ريب بيدلااع جرن بم نكأو عر نكد نيكو ملف بزعل زد ن انزع
 اخس ليلنزع مرنم فلو بطلا ةمذ يذل انجل ديال نسب باطلا زم عل اها رسولا ادد



 هزت فموي خاداهم طبل قال ملال عم ادت ماد دماج بل افلا
 نو ريع ما قسوم اهلي طاب از 10 )دل ةطقساعيج رار سوماارع جرب از ف نكران يسع حانت زني نيا جاك: طل نا
 يفك نداء تسر تام كيك نإ اسندر مد يتذ ار فسوف كن هن
 "ضد اذاضاوررفنجو معنوي كاز قول يل اف ينك جز بلا اد رسام نافارا وينيك زف بلاير از« يزاد زع ذأ ثا
 ليكاودالاذزيلز يب |يصالالع جتا ب :رلزع جدام زج الا دنا ره عدد اخس

 لدين (يفالاور ال وس ناب اهل داتلتز كاريرا زمن جروس سليما ع جير
 مرار كراع زلط بدر مرمر اك ذاو محلل اطال صال عر طقسعبأا راسو
 لنككر بدركزبعب رجلا نير نفرض ويك ةاعت لا الو لاررطبل ضع أو ألا
 باني ار اطناناكد زحف وعلل زجل جس مدر وفا غد دلاع اوس والوفد خام ور ةذيعي اع رمش زرع
 ٠ زيرلازهذ لون سام ريخنا طز دامو خس نيترو هش ةيضام ل2117 دج

 تاي عاجز كروب غال جرار ذم نير نا:
 فاد اريل: ناب ناو زباين بجرم ةردربماور وسل نيس
 0 رة رالنبل التاكيد ايه ةاماف جيرالسنافانعناكزاف انيدواا نرغب ناكر احالف عابر ةما
 ة:دل اف ارح السم درع راد ارجطح ةلدا جوزي طم زيزتو7 تاجر اغلا نع زا تلاطن ا
 8 نق رب بارت طا ما اطير الز هز يؤكل وزلاا ويد ادر زل زن
 اذار لاو ذرلالوج السما ل نطاق يابو فيح لما | ل ةباطماخ نب نب عيئاابلاشنا اله ةاراا اسوا سيو رارع ويم : ال, ران كعكات
 وداعا سأل لعادل وخفاودريشص نينا دلت هبجلا ليز جدها غسأا
 ةمنووزلازاننكتان فز يربك ا نبل هانت يب ورب ل اضذلا زف عوزلا نان تجي لموقف
 مقبل ويل زل بل اطتنا اف الان كوأ مزعج دكا نري بعزنيكل زم تزن سم ارد
 ءةلغ جوا انعام نتبلاط تاكيو تاس زب مرنم نافل وزب باع
 يوما بلاكك ماو تاكا ةز موزلا اهنا احل نينجا ليز عل زماني جبرة ارنا از

 إي



 غفل ءلاسابلع ركن بكراك جور لع جرا نك هز سن خكاذرنيكاورن جذل فلنا ركع

 بل عن رسل طري يتماو رو رب هقول اسيل فا عانأو ل ةبات فز
 وب كاةزنكأزيزنبعت نخل جوزلام فلز نفر نال اطوال ةلايل اهنا ٠

 الجوف كوداابانا] ورضيت زيك امد اَسو هزي عب لاباس لذ الابك ووزن ورع
 نك نبأ اك تزين دذك ةورعل قاب انان يخليك عجز طسيعاعدملا زوم كو

 داكزان ئريفل رار جرلا ذه زل زف الهزاز عاف ذر وعز
 عام عزك راند اد قير مال طم قلي نسي زل مدع
 :ةطذو ةيل!ءااضكمف كاب رسب هيلا لزبولا موقت كدر مال ار ةغينجو ل رفف ىنلا»

 تاجرات فسويافاددع كلزكمةرح د زملا طسول زبي طبالسمزيؤلا ةسصق خر ئؤزي وهن ىاكاؤص
 كورابيا الب لازال تنجز يسازإع عجرم ازال رضا وضع اننكك دلال
 ادار نع أميل زلازل لادا نيك جودا زيؤعامراسريكأ نمي
 انج ادوطا ساطي. نك سا ربك زلال وم العر نك جرا وزجير يعم لعق
 دل وبعدك جبع ونقرصل اع خبكاويذلانزوذ نسل جيم عيد
 99 ةريلل بعام خوال نك زعتر مستواك نك حايزكوا لع نيش هن لانا طيزي

 رك الا اناد .نمتسإع عي اطمالوا زون تر ناو زا زعامؤإس نق اريع يلح اوريدح

 عيتربال ةيهلالكمدا[ مآ اديمج ءلاضالا ور فكك ةرن هما كعامل وج جور رسم )و اىمانطمادزيمابع دامي

 عج اطاللإوفاندآ نو ابنعتاب امرتح امهلع عجرم تائلاو# نكن يف (رلع امز اق نول يسم حاضر

 :لام ذا ذعام ةونوخقكب بنص اسزع حجرا هن العامل وير زال م فزاد ؟بانحاصاع .٠

 *لديانليداف شا زا نيران دعم مزعز ين ض عسوارش داك مطعام عزاز .٠
 َت اهتآزكو هنردرحاو سكن اذرهاونر ىلا زاك اكو ناكل تيل ةينإعلا اًصاخرحأ مع هطادد انك ان 7

 اكلدإلع يوناو علم نار ووع الادب اكوا نبت اكل ايهزخاو ل ول مسابح رمز عرار اكو ةلحاذ ميك اع

 هبلة نول لما ذل ويلا طولا مز تف دحر يل اهحال نلف اهو اا عفر لالعراص

 هدانا بلروضانيبزجبماازعؤام يلا جل مو نذل خا اشك ال اونا لل
 حمد بيلارداماب ندر رمل مراه نادرغلا نعل علي ار نبع نك ل هؤت عض الزم
 يانا مدان ازور عنان لج وعرب: نونكعتجان نورسشسلاه ١ ناس لاسر



 آ5آآظ :ا(شسةماال داو لوزن نيالا ينازل:
 ل ووسع ذا لائايرعرت نال نكم انهن نع
 فام ام : هيك نيا ابزيلعكلخ ار فل عسزم تزال زيزو اجرح ناكر ارز نلبس اخو
 | ةيورتباسكرءانبال تمض اوم كرنك رحال ذو نأ سكن 9

 األ نزال انهي رد الان مناخ ودا ةنمل نازل اا بتول مرعب جرت ملأ 000
 ايي :لزيكذ تر ماسر داوبس 9, صاع زمول ةالالطز
 فال مص زي ل كت ال ةكايطامزد وكنب كا ١ جرم الواب ول
 .كامس اان اذزياجونلا انكر تعب زنك يكل ظالالإد ماهل سب دو جوديطا ناهد
 ىذا ذيج ديف عاني كلي مكر بفك لالحاق امن ةاعدسررنماق جام فكرت
 0 امهزع اكو نر تريز عدواانار فدل يدك ثا عيناك ضرع حري نم

 0 ممم عحرت مزعل ازم نخاو اهدجإر ملرآولوامز جي جزره ورم هادا فانك
 كانو م هنتر اني لجاساعاك« خا در مز رثكب نجا جاهم نك لال« وزب
 ةلحاو افك فرنك لماذ اص دع افكت هزخاورصألا ا نكتعامرح[مارلولوت وثانج مايلاطب الة هاصز مزعال صال رع

 يلا! ارمعك ارمجتلاو انعزمانع#لاثر انك باتفةزهسلا رمت ور ذكزم دج امن مدمر اصلا اميز عفن

 مهب نبكم رندا ارياف وز مشن دايوك«ي حاد اممذلإانو در اول ارجل او مدام وثوب ذ

 سلع داداه اه ماعوتل الا مل اريك نوم نب نك افكت

 ىذلال وبوس لعو مالوم اهل ذاك خردل اه الق اهدا فصوكد أو ؤنرحليزعو ار نب تح باو نفل ':ءليزكلا

 فدرازكهب] قنا ونس تس وو ياذسو لو فحل زعودر تنفرد زن رخسلا ةرهةيزلا خلا ناانرنع
 «ادا افزع زر ماض, دك, مح زكد العضل ابزطرزعز اننا رنا ذاو وريف نو زنياوز نباح عمل: اطفرجنع
 0 داو رمل نمرود اميزع امر ل لاما عيبا ميد اوك هكا ميدررر لطفي ةجراهما
 : ش لسد و عمانبلا ةيااي ب وانضم اتم اهل وصيد عجربإ) ظرحا هادا اشد اصرع اهم

 دحابكن ملال زاد زرنا اردن كل طش حر اهرعا هادامثد اصرع زمان نفك (ممدحاد ركنا زاب

 ل دارو تجامع فضب عجرالاب رخأ ه١ دا اشرح اضع (مزصرح ذنوج نعام اج اصعامم
 ءاسموارابل كيل رعاو دافرحامزع نيك نمدحا زكي طع لب ززع افكولو شب اؤمةدوزلا جيت 0

 سييرا دوا ماكس علك انوا عماب ءلافكا تناك م [رخشل

١ 



 يوما لاناعتعان ايان كنوز اون لالا سيدا رع يئكامزن تاو لك ْن الع مانيرقخساو اةباقأمرد

 الغنتمحو دؤلاذو اراامإو لبق لب اصرعرب تاذكأ ًامانعلاوايش اهدحاودأنأذ ملامكلا كتزسضنلاو ظلاصالا

 انعدام الايك لفكو مجد فلاح لك ىنيوعىوؤلاناك تصح ؤهذواجكاو ايش داع ب
 1 ذو جامهعو دويل ريو هزي جا ص درب تاذكاماتاذراتاهسا ىف اسوي

 0 الباوجا سرع تنكمانع قلقون لتكوراف دنع هزالزن6 ايما هبت امرأ
 فصاورا دع زحاك نلا اذه نأ صاح رسل العا خل عبابلا نأميجاص نعل فكرصار لك ناولع مرد فلإب اييعؤسر نم ادرتشلا

 لفك فيلالع نع الكا هنيبب صالاحرخال اللعرعابو داحؤميلعامكوو الل لتر جاس نع تنذكمانعالةو

 ا نال نسو هاك نبع لوكا مجوأشساو ديلكو ناكاليلك هه صنم كش ع عجر |هدحا هاابنصنع امن صال

 دان يللا تل مروا تاك ) الازم اةنيكل سسلدكل تو كر رعتو لصألا نع هلابك

 ناو العأ سال نجت الو فل الأزكبل يسال وجو بلص ن عر نكامن: مدن وكلا اونستلامزعاديإش كا دقو أيش

 دارو انضيصدفاوو هفصن بحل صلع عجم ادهدملاءادا عو بلك بحا جرعرملو لكؤنكو قصاو بكم دبع تاك

يي اوئإ الميول اع ىسلا دو ىلا رككرو و9 اسال ولا تعاونو سيال نا
 داش اوه نبتت مأنن 

 لرفض و دا ضبا هلعر هفضبلكو تانعزجد قلل لع سيال ا ذككتاو ىو خالإع جوت ر لنا
 اعدم لنكأض وانس ةيبانعلا يما ةمكك5و مصنقعو هفضل يصال راف علب هغضو عن هفضوالاهدؤضو

 ا تلال لع ناكألا لاطر ءامس ردا ىو مردزليال عرزعز لاقوزامايْؤعكن هيام

 : ئقامجر ونال ضلال مجيد كل ذ هلاق كيدعرلاس عرجرالا دضالألاقوذلافكلا ذم ىواكاقو فلان عيب

 لضكأتاو :لانككو نباؤؤلر خلا كام رذلاةةءريلالو اسد دولاطعمجمدا الم ابغي تل ناو فالمراد نع

 ا جوالايف 15 ايمزيبكلا بنو نمرلا كاهن افزياعونم انج نع لومكل نهرو ها المحرلا ا

 وفك يد نإ ماب مهرد تلا بجنن نكوو تاو هنيتح ظنوتساولا جبلي بول نبو نه لما ك<
 لاقليم كد نو كمت ذك مدي ناو علومك نابل عداذايذي مانع ملا نمنع

 لنيك مرلإب يسب ناقلات انمعتكف انمر نسعي افانعب بولا نسج نال اان ينال لاا
 طش اي لاب انج اذه هررع وكس لط جارلع اني/مكبكل ملال قون تطير ينس نانو اوك اهفوصي ننتج
 كارع لؤنكلايلاو سابك امانه وا نكئبطجب نوع لامانكنع نك اكون بونك لامس ئررلف
 نيب ان أو لالإ وويكويطج ملول لظالت طرنوكو ا يضنمج نك نا ولانكلا فوضيكن ناي رببكأ يي ال هنوككينج

 ميلعف

 تسلا مىاوإ ل هلل عل جرن وقاز وزب ونو وان لنج كارا هل زيكا جكولو رو و ويبكي الذك



 ظ

 ظ
 ( 2 نركز رمال لإن نه راف الا طم لال انه طعا نع لؤمكلا نال مر دفلاّلإ ذو درس ارم
 ١ طول ىو ىرماهي داب كرت شفط جوزغكو راد جلت دنع ربل ذوب نعل ذو ظنك الا ا. زوبع ةكاذح نيل رات وزنا لاؤ ن ضسوبدب نحول يب هرف صوري ةنع لولا طعاو . لورا ولذا لو تام نذل تلو نعرلازق انكر ثكر مع ندعو قوزع كلوا قنا ةاكيانج "لنك دعوا لسا فم وزال اذا ددجبط عزي ليزر نهرو نول ندور مناك
 ]| اوم ك ىلإ ىعزلانوبجال نا بارع ثركدو ةرئاجتل كلو نشل جع نارنضالورطإب نهر نارصأ ل اقركذ
 ىاىنوود شرع نايضالو وطاب ص :رافانمر كلا ركاتخااناو مانمانم نوك ضن او و اضككوالاطلا
 لايك عودوا مرقد مل بلنهر كل باك زود وطورجلابهنعانكو ذكمإلا هبال نم
 .ليفكتساو زكدايعرمدد لا ذاهب عانس ييجرل لاءؤسزؤ صدحع 0593و ردن قلل اصتبظفوارالا
 منع لووككإ لع هغصنب عجداتسداو دعلؤمكاكد يروج نافذ ىداا معسل لات دعاما نهض مسن خ وع ىءاط

 نالجر نآولو هزعاومكلإ لع دفضب عج أو دعلؤكلبإعزضلإدو ليص لوك فصل عجب أثتساو كن لعروض

 يلو انيلع جسدا هلك يزنضاكحا كان اسرع نم انصانيك امتدح ولكن الع عرج زجل هدد فلالزع
 ثوبا نعمان ردو وصلا اضع جري نا لرسلو ىصتإ لع ةرايزلا بلع جرب فصلا نم زنك ٍ
 .  هارولاهزاذ اوت هلالو نيله علا مزسدا مرد نا هويدي ل عزحا الجر لو نفكاو مدد تل الج ىلع داجرزعبا
 جو مرا ساىداب ساخن النيكل لك ناهس مان دايك نحيل يل لإ عهضاضع
 قزق ءاضرأ#و اكالانكب تنيمق هنعأك ل لؤكلا انف عرماهفنرزج مرد ةياعر ماجاب عرج زنك ل5 كاد
 ةدوكميل 1 نزيك لو مب انيرتوأو جوف نال نك بق هرماول اك نع وكلا ىلع أب جي دارك داك هل نومك
 لولا زنكوا :اداف قنعو هما مدد ناب هاك نعد كانو عنيد كيال ووك طخ أب جبد اريك
 هلازانرنجل اهنجز وامي العب لزم نكس لاو ءارماورتآازعامز دحاو جبن نكتب هاو م ع
 فكك جكإ نركب نجف ن1 ريال وصلا نال تالا نتمنا عرملب ناكدوس مولي جيم
 لك واط روج 57333 نهر بطون لب زهور او وباتااةلع جب بص نوكأ وول قح نع هراؤا وجم انا ادار نعرنلاوع عرجرلا بواد عويض إو وفكر
 جريكذو بلالايذو نيسان هبجوولادكو جوبال علف كالو صال ب عجم نالافك و
 ءاش ناو ليم لكن م هإكذخا 2 ناجع نك رطجو ياما هاك ضعبل باطل ءوولو عردارفهوا عما اع لسصالا

 لس نوع تلا نلالع ةذنو 7ك طإ جد نان ووتو ىو الل هيبم أتم نمفضيل

 قد



 . يقدلآنا مرسل 'نءاضنا |هنددو يلعوترملارمابزجر اهنمضو مدد تلح ىلع عر الجري اهسرتو نع ماس نددت

 قل بلس دوم اور ىلا كم حجر هداني كوننا فيتجسكت نع نك ناقد ير ا
 بلع نحر عالم دروبي إب تشل دو طا ورشلا مز كانبت لكك ذل عابره نبل زالت دكا
 3 بهو بلاطلا نائما زيد نعلنكوجر حقسوبوإ نععامس نير داون قو نيك ع امن مداوي الو ما
 الامانه مد نعنع دا زلط مرماذ مرد ىنالج عري و لائابوص الأ رع كلك ن خاي نا اظل ن اف يفك

 تاكل واتا دانا مرينا واف لهرلافلا ومالا نضدايرمالل عم ووتؤل نهال تاكا عت توتو اذزج

 و هج در هلع ل تناموكتل نو اب قلب نا لوك تاس لجلك ذولا واحوم أذل نع لسؤم اول نلالا

 اهارلر صلع كك نار عدا لبد نع فرد نلت جيؤ حي ةقس وون اكورو ةدي دول ناني نارا هنع هز عيا

 ا عقد ةو رك و ل لومكلا لعرب عج نكرمكاإو لنيك مز ماو ثاحو كلذ الار الار حت نيكك در ضحت :

 يعل افطر حد رع ليم الالع 317 جرنان يفز يسال نانا وفاحوزع:ملا بل اطازاكنالارجذيلص ولا

 كح او |, نوكيا خ نئزومالا ل وهن نيه ورمال نسمه كيلا همر نجت ولاهرد فلائعانمزتصا

 دكت كاؤانا عي ملة لبو :ازف نراللع جيون غارت كمل ذا حوبوتالادور ل لعاب جرا غانا يكمل نم

 اهنا يمينك نادإبب ايلا جييدوملنأف مفد درومالل نارمألازداف ماكرو مامل نم اهنصتمب امار ئئس انتا ٠

 د وا الا وول اّيحِِ .)جيعدرالو لوط نمي وس دترا هدر ناو نيلانص طقس ناف لوا

 ولو ديو ذاكرا لوكا ناعيا مانهكا جداد تبا حضي ل ضوازيكرم عمو
 ”لصح اوبل ناكل نيريع عجرين ريل كاف جوني« تلا دزربالازاجيهوول دال قنص | ف هن وكدر بنيك
 لب املادبج لس الانسب[ قداوو تكرذ عجيب تيل نوومرلنغتوو تتار اناني فيلا وجو
 ير صحب اه يصالا هر 3ورب هيلا نكن اك ةلنمك( جريس" قلك يلا رعارب نو ليصالأرع

 مأدانائداذالا لنيك تكور (ا لع جرب م.انكب |رداذا روج هكمو مول مالإع عجيزنيكأ ءاهنطاو |

 ”اصاناواو دهلونكأل عنيك جرم قزح ةرددعد دوك كراع زضاورب نكو:ارالا ونيك ع لوعكلا قر هت لاملاربزك 2

 - نا حياتو مد يع يكل جاما ام قات رك نيك ؤنيكراوناذدج كلتا ٠
 12 كتله ناهيك نطل زماوزوزم هان: اعز اكررمي وجو ؤصال "ربنا

 نال الي ع مرينا يمكو هوي ناار نير لنيك ككاو ام نيا النك ذ كالو"
 ردا اله همزغلا طرال ًمزص لع :زيالتا06 مااا دعا ميك 5 عرمان رد فلج لعلب دلت عي ناب نو حويل

 الاخلال لنك ونورا ويسعل ساشا ريك نينه يراه زف



 ازاي مالابإبؤ عيري وئدلوررذو قفل اإنسلاازم كلن هم انوع عجب دال اكلم يفاو إل
 اضّصيرمالا ناك وم مشعل و يسن سلالصنلا وسليم ا هللاورثاليلع عجييكداورنكف لذ نعمك ناب دبل

 اكان لاو لع عجبا تفيد ن عزت زلال نانا مىستتامو ناسا ءاطعاو لالادن ارنب
 4 دف ززدواهدد تااؤعازةاتن نداؤماااناو نم انمزاوت 5كوب لل جد ءانضضرع انا بزقالاة الدلو
 طعام اول يلا داو هدد فااؤع الذ مظداتاتوا عاف نهال إل 5 واهدد قلاؤع الدفا واوع وا

 20 ويبننازيزخا جير كالا كورومالوتاناواكؤسنهاو نرد مانأ نزف اكتم نوع  قانمال
 2ع لالماأوساناو و لورد'اكيذ ورود ؤيد(كرمالا اانآّوترمالألوف لولا كنيرتا اهتم ؤانهتضقلادرالأو ل
 كاناوعراةو 30نموزْضما صاعق انذاك ءاضاهينل لت شرد فزع عراه الا ولو كالركو ناألا,رجييلع
 هيكل نينو عواامداضرعإب ناكككرتو ارانب درا ماب ل هابل ناول كنك تاناسحلا. )قتل ةلكتن اكآودكنع
 ًاكعابوا عزرع ماه ومال ءاطعاذ منع اديطمجي نا ماو ارد سرا ممل منع 0ع راو: قورماكالع اب ا

 هيلاز داو حمل اكداامالع هون مطوكيال مكتمل هزل مدكان ذا رعاصا شالا ع غرد نلانمزوإلك ومال ناكو ايو

 0 انمؤ عولشنمانز هنأ يعاقب ناطق مل نكرشم هنعمل عاف عامان الف طعاو معلا ةوأقغ
 الطوال فوعدلا عاب ران ذلتاةالو عزتي نو معد نال زها وا عل زوز عدد نا فعل
 وسراإوننالع رهطاومامهعود واطعاو فخا امس وشلا غروماداوكي دامو لاطميخ أكوأ ولاهي رش ومال كاف
 تا ْ جررمأ لوجيرومالا ناك امالألابعو نم مهروس ل ناكأذ 206 رابع عجيب أذ نمزتوتو ايكو

 ةاولتلا يع ايدج ورلدلاو م طيلض ينو ناكر اجاب عج علاق ردو ساسي ذو فوكرا تعا “ادلع اجد ناو

 كداب ةبابرع فاطوهو دف ضال حلات عج دحكتتعو سووا رنصو حفبانعرالاوع جيرو مالاذ
 ظ كبع اهيبكوا لتكن ) نرالنلورع لع اناا وقف عجبي لورا كدا نه ل بنل هاك فنماضاناف كل اجلا
 ا ْ يل هماوا قزع كلاينبتكل ولو راوزو فزع وارعو اننا هيلفكو تنصت لاه عني نانيرللاضجرومآلاد مجرال
 ابل عامزومالانلجوريع لل ةنيالور جوعا دججنر هلا ءادال نع عنيكدال هوك لوضع ل ننال دوف وع لونج قح
 كانك تمي نال يلف نبيك واو يدو زرع وكي نا ىدوبإل ءادإف مخلط لال اتض ا ييخم دالجرعَف نجاانماتقوو
 م ناكوه افورالوالعغالاقاذأ كل نكو ارمناو عوصرتا طر ناو :مالاإع عج قءاورعوم" ريالا و او( فسد
 العوازل نق تلو ريزلاذو قالا ماد اني يل(, عجل اونو عوج
 اقءاضؤاطعمردصاألا طعالاقواانلالفإل مدا مضاصلادانأ 0-0 دول نع وار الا طرشساب
 قبال زما طبي ناوومل ريف ع امور أذ عد نال ومالا خد ا انه عمير ناعيا عودا

 ل
 2م



 لفه + هيلا عوددللو الن انمؤ وع هدد نلالجرلانهزعف 1015و ام ناي كاكا
 م دئلا ريال فدال اقوا عدد فلا فد طعام معبلاهآوأو هابنمك مالاو رطب اقلاوع اضل نوكواشاعي! ندا هنن روس نآس

 ىاوأش امينا نع اهلزاضراو ومب نلا كيوم ىلإ زم ا وعطش مداكل اه عمم ضأح هيل عرفتو نهال نببدنع كا امزالع
 زارنا ضال نافاس الف نالع مرد ناإملا مدالاق وهدد نيلؤطعال قف مالنا اهلل

 ال وكم هانجماوزسساةلرعلاةزعنف مه كودفرومل بلله. ال نأ مزاوع هد دنا ةلمعال الودع. انيك

 نءانرركو ةزا ةيملا كمن هلؤجوبنب نون نرومل وضمان ديو عالؤوع ه3 تاور انيزا زك عدنا
 فل روجر كل رومان جبلاذ جيرو نوما رديت كهل نكون
 1 قد تنونماضلاوع غالأل انتل قبو نان دج فهد نالارومالا هوس ملقذ هرضاح لوا وما

 لل داو جيش زعل واؤعبد الوات فس ومان جيرو ذة د سا نيل عيت طوؤعشملاو:
 0 وب نادي مافن عدد نفاع ولد عمالق ملام جيم ماير جول عاوتو ماض

 ةنيدك عملال انملفوعلاف انش تْضِقامل ال نسالةو كل ذؤ مزعلا:ةرض هيلع كلزب مجراناف لاملاللاتصتنضدق
 اصرف كل ذب ليمكال امه لومكلا ارمابكا زج سلو حرب اذهرع إوككنآ ا قماكقدص ناو ىنجماطعر

 ديا دحر لوؤو دهلونكلز «زنيك جرين وكلا ملامزغاو ىلخو اللا اتضرنركو كلن دعوتك لشرو ن ٠

 بتنا نأ مردلا ذاب ةيلاظنا كنان ضي طالع بلا نمر قو مالإ ءرومالا حجملالا ا ءاض انيس ومالا واذ

 كاان لتخا ما بملعب نآف از انه كا ثرنع دعم ىلع لفل ناروماهلا لا ةرموك ناودو بلاطات ضرما
 تبن امتآ5 ديب عمات لرفع دمر عيبا رأو كنز كح قدمت الذاالؤ ال2
 مسكلاوكو دع لكم جرب مراكش شاقل مكعب وبفلصال دقه انها جودا ذ مول عيلاذلم

 لعوفالعزكو تيب كامو اع ةزجيول اننا زيزهالادجتاو قعد هاو جي
 تهل نيرا دومنوكاو فزع اهل نادل ضانم ثريرع دولا ءالف ضالؤدلا كبل ٠٠

 مج ناداراونبباروماياومتف ل ةةناعزلا دن دوج مرد زيتج ناذشودلاب جي عارض ةيملادعتنرالأع
 اع يمروماا انو بيانو كل: مزجبت لنا كضبتي نادل وود يلع الاكرم الانزال"
 .ةزاو د اتاك مدعوما عوازم أجيال ونيهان اق داوؤقفإب ىانالعو
 نعدويرالاربو بحب كرنك ضي ناش دا ناكر اهني ما نويدملا نم آلؤوع ل قانلال وانغ تمض

 مج هيجبيكو هور كربلا ذكاب مولر عدومل عماذ هنيه ودل ماقرووأاا عزنا
 نال يالا تورك اكضتل اريج وكوت االول كيال عتاد غلا اف: درو امي وسد



 عطلت عت نق هنوف الر الل دوماد يبل هارب ذكو فدل رقد كنرمانمذارع اه رتلو دعت اهي

 تلف لاقولالع نيد وعزل يكوأ هند قب دولانل المتين جدولا عدول تاناوارسولاغلادع دواياعزؤلالا

 وي يي سبعا يتداول اصر ذيب عيد كت دول نويل خه ادب نويل رقحنخو مع يك
 نيب" ابرلانكلاو ادت ءارب نعت سوكرم لع مجال عدوان اؤؤع نلسو نيل بني نكو تلات نان يب

 تهب عيولالاو هاله دهر هنا عدوللعورهرد نواس حدود م نوب دزه تاو عيت
 ب بار جنركور دول ضقررصو تضقدق 5 ف كال ذهل نذأف قو دولا نم هني مصعب تاج

 دولا كن ادتلركو تبر لانا عراه جدولا لع عج دولا بر عج وزنع عدول ع عبسي تلو نال! جوف
 ل م مست ١ - .٠ مس .٠

 ديالك لص هك 0 رولا لاّقح كلذ د وللا سرّكو سيكل انه وع نير ابر اصح عدول رجلا صن داذ رع

 نكتوزيملاب نرججرلو دبحايتومالإ رالرو هنيدي لوع عجرم كوك كل ذهركاو تضو
 .٠ كو للاهل لوالد عدوارلا 0 قرمو سمجلا كو عزه وريال املالاةورتلسو دوما عيبا هما
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 صو دجلاتاوجضبعي مد مما نا عيبرضؤ مولاي :عدولإ عري دولا اص جيا لروم الاعدام

 رومالإلعرالإب نيل ب ةضو يدب كا قوما خلقي هكسو ان اب ادع هنيب تملا صم اقاف كاذؤاكلا
 دا عدول يدولابحاصرابكيوتو دزدبز اطلاع مجسر دال: نح انائملااوو بياعلاطع ثبكد :وكيالو

 :اطلاوجربو نيد صو وعلا و نانا ضرب زكو ىدإلا رق ريصو عينت نال ضمو كعبكاَيذ هز ب دبع
 قلع طي ماقاق تو امدوج زيا انو با اونو دنجلاةدومألا اكو عفوه عري جي زارع

 انتساب كلا ءانقلا كو نويداإع ليزي الأ عجيورومالإوم نيبال وون قباومق هبع تائب الامم
وعد ول لانا أ اصغارع !ٌيلانلالامابتمتل مهدد ثلا م ازهال مف داطعرل دب ل الانف عدد فال ىلغعرلل ناكأذأو

 ب

 لوبرلا كولو فل الإ الاويوم نوعرو لولو زل تلزم الافدص تضف وماكان كايد

 ا ٠ 9 / 8 - 0 ويصحصسم . 1 -

 / عرانعم» زل كن الرو تندر ضياع نيود تانفير

 ا و رارم الل عييرومألا اف اضعال عقرلاو ع يدرومالإم اراد ونون بورن ليتونويؤلا واعر ومأل ور ل دي زأ ولع
 ْ لرع7و 32 . .٠ 0 و وس

 . 7” دوياكداولو اره عال كر ناو اة يلطا يرن ال كرب ئداف تر الزكي

 ورعان يااا: ستايل د لاذ زعل فكل 7061ريال
 الارازاور ]وا مال لج مال كارل ل ١ ءاءالاإ ل ' ط
 نانا ايي وا]زاجالان لركاناو نبل ]نالاط لح ار الايبان[ نرج
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 لوم الايات 7 ويتم نعان_ سف ناليللاف»ن هنن الكرالل طلال ناك امام

 1 رص الا هدا اللد وك عال زينونتنو واتا رض
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 ند نيلاطلادبع نص نيرلإ,ءاكوتو ع ضكل عجرو زاطإل عيلاظلا درر نير نكمل نا ةداض مداداو هدب نيل لو زاج ا
 بقنا تيل ندد مثول ضجب ضقوكنبَو نهر اىموبملا يق عيان نصرلا وع هل موو نيبال فك وضقو بولطلا 0

 وانس لو لوسي كله غن سونار اذان رص نلا.بهلاو نهرا سخن دبع نيدو وج
 د وزجد ونقد يريد لع ءاضررت/نيقلوطعبن اذا عب اذاههفصل لورا وع عنصرا لل ونيس لوم
 تاتو سيلا لجرةلامإ دوهي هربارونقو هلثعو ني وم عوطتزالؤما تلا نابل دوج هوجولا نضوج وهتاولذ ابا
 / 3 هان دوت ماع ل عوجر الفلالا اًصريزكورمالامقرصو تيضقلامثن لإ لعاجرلا ىلإ نعوض ااحررتا يحال اهلذم
 كلكلاودب امل امهقلا حرشلا واضارطا نيب عير ايانإإدو ركن لانا دزنم عوجرلا اون مج يلع عجد

 يف زاؤزو مردابوهو ريعاجوا الف ضنزنكاذا كانو يبو أ ذاجسايبازنيك خيب زو ذو نابلانكاذ قتلو

 رشا فك الا يم للعب ضن مكاو نجيم ايورخل ةافرضن وليعإمو كفر ضن نك ل دكو هاو ءاش ايو يك
 ناحل ثراو ىلاوضكاأو نيل نيد كلا أك وسل انك ازةكرتيلوصورلا ماونكلل نيك فد اكلة ها ميع
 لوف معامجتيلاربثوأكماو ثرالالا هدأ اب ندزكرلاؤ نكطنافركمو فرغت كيوت عفرلا دربال كولا
 عوف انين كرردو هودي عورملاةؤكسو درلا ايلا ةصحرع هاربا اماقيلا عوقدلاةمحرعأ باغ اف ماتدحاد

 تشوي تاذ طؤم لإ نعش نبال يلو فكل ةو حيان لاك يزل
 اتضاواق بيك حف هصؤموبف رقم خيرا تكسو الواصل نع لؤمكل عشر يروا
 كروان ناورف عيا حمال جونكر نمار حلت: لأ رزو ودوني يابت وكل
 أكاليل سوق دارشنلإب لاو جدري مع الا ضقف بدنك كوكو ياتو نال عرس

 م 0 :اع همت عريكج كالدلزل !ينالع :ردابدعانت زنك صوان يكأبيو ردئلااص ٠

 نوعوال علا صوكانإو ىلال عيب عجيل اكزبأذر مرتع وعلا صول اننولك مولات ا عجبني
 اذهل زالوا مدلل و رار بد ونكي ريك عيدا سد تيئااكتةرارعو ضال ٠
 هتيم نيب تير داراف دربال ايكنعجؤلاو يتكون رسك كمل خم لري فدانا رك
 اطلب ويك كلت تبل ذانكمورؤرب ناو ناتو روق مزن هكا عرورن ولالا نتج
 وأب لنيك ضاوي و نإ ذو دوال نيك الايك ن اذوكآو فضي نع كري هيبج ايلا مويا ذو لاف دو
 و 10 ايان مرو بزب دالة جر زج كاد نقاد يك ونا يكو ينكر سكك
 لون: أمال دع جووجل تن اولاين لي ناتألالودونيك كالا ويكاد ؤ
 ” حان انسالوررغلرجأ_ انا علت ونا هاد ولو تلد لري 6,قارنع جير دال اهتوز سانت



 وهو نماضلا مزال كل ذف :رةكلاملع عماجاف هالمعاذ كل كارم اضاناوارجرد مزاد فبل ندور

 كلا لوس مار كام ون وجر نكاز صول و يسلق نماض نافربان اد تياباس دل قام

 الار لاراد ال انبيؤتلا طف ليشكل ادب اه يطكرزبه ىلّوحاكلاق تلاطلازقاانا امنوا انه نيب قة لنيك )يبدل

 لور ورشا اور نبك ابق عيد ءاءادحالالو وكما دقحالا 5537و نيكال بدينا ريكا نال لك
 لكلاب عمم ونال لدول اومستا آف دلضإ_انتكاح شلال فكد شن شمام وانك طعاو ومارد:
 تاراخررأ عيابلا لع عجين دل ناك ىرشلع عجرافاو ىرتشلل وع مجد ءاًسناوىدااب عيابالع مجدأشناانيلب
 اديس تيطهام نار بنلاقو نوجدلل,ةرصو يلع كلب عجداو هس كلذ دججرومالال اف هير هنجوصتي

 ةياوريدججرع شو اش ماللع ر وماما عجحريالو دويدلا وع دجيبب عجري نادل ناكوح هي عمنا بج ل وصلا
 مميعام الذ نع ان تمام ةوفولطإ ونضال بانك اًمكاقو ابا. انهؤإامازاف نع الاهل تنم اانا مار
 رضكادخإي نادال لؤمكلاؤ دق حال راق ابلاطلا اطر رنج جر للكأ او مزناجوةباتكانه3

 رعت الاعصاب كر الأ قلط )تجوز نيكلا كرب الذ نس نول فرشه عض لا قفا ارككاو ككذ هاف
 امو واقرَص يق ركت اكهز اس واينكضتدحاو ناد إف شوا ةراجاوا ةراعاوا هيد 2د5نآذ لانكا ةيج

 سوح عاملا ٌقالركلاو هربوا ضلوا قكتوأر انكي طواف تعراق لا دوتعلا نطرح براق عدلا ناكأذا
 و دوتعلاا جاو كدآماو نيب اكيش رص هلافتجاوئبا نك وكف وطال دنا ميل ل ع ءرونسجبلع
 وةك اجو دومككل نكي . .وولاه ضب كد تافكه ريل ؤ جرا َلآقآذآو جنش هيضكنخاو نبذ هلق

 ليكي لجر اح تيكر تسيل ييوزكك دوي تل هنرزو اذه تتوسل ىبتج رض, ويفك ألا
 ىل زيكا فر نييبصوا اكوا ك[نكو ضال انكر ع اربيل دس لل سو لجين نر دله دلل بر 35 0وا|ن تسانبلا
 كاف مب ناو مل العرج صوب كاذاو اعيجابزع بوللارهو امدخج لامك ك حادا خانك. ع ءالب ال رهرحا

 يلد يلا نال نيب ماا اوعدلل بشااموادالجروا نيكو لرشاموع ةداجلانكو يعقاننأ
 يلف بارد راد اعلا وع 2قلانفالأب يللااملا لاتسادتف هذ ناري نانالع لبر ضب لمكوتو ىلا
 تيا انا تفي نو كا نبدا ىرلإ اهغضو انهم هنض جلس نايعماردرر 0 1 كاكا
 ااراواوتاش ثيحزذمإب نمو لباني ناو انوع نمل رثومو قمسمل ناكل ذه اذه نتج [كنو بضيوف تعم

 وال نا ةنافرطإ انف كيلاايوواال ن ادع و ض هدد نلا كل تناك قواورهملا د1 ١ كرو '

 زك زيزاو هرد تياذلا لفرع العر طع ]جره رول! دز نوتومرعياشزتلبو روج وحف كيلا
 لسالألع لينلاهبياذلإ وع مق ا الميز انو ناوروولو نا جير كود لنيك ع لا ىضاقلار ضع

 لور



 نوما الاكل فرب انيلوع عنيبلا تساقو قاض كوت رمد وع ونذ الف كريز جاسر خالق نم هقن دهر قلاجرع

 مادا هل ونكلوع جرو عضال و هفاوهدتخ يذلا اجد نعونك او بالو وابوع اضبور
 اورصر عاباذإبإفلالعو يعمق كيو لاك ادع هيو هر دفاع أك ماوبيع لا مزكب كاف نعل تانك قويا

 حكسرادل كاوا :لضكاود وقح عيل ملس كردلإب هللآفكت كر د نمو كردااب عيابلاو كورت ملزمكف

 ا هاوعد متارلر اولا ناكل ذ دج ده ابذلإ داةكّصلا كل ذاع موال ك صرع دابة سك ولو هاوعد عيب

 حم رايب نضو)ب نهدوا نمر١ مخل صوم عبل كلس عيل ناب رؤاو ا ميتم هيو كضالوع ةراهثلا

 0 كيلا رفيمجا ويلا زال رنعون انوع مامدل اناظوام انكواجأرتل نقار هال ثيح ةوكلا
 هنا يبزكنأو مم.لامكارصن نومضينجل ووعد ذزمجال الابر اَناوعْضسوفوِإ كا كراس أ اذ حاتتعاو الانا وع
 رتضلا ماوه. انك راي دسار منهجا ةواج ذامكا مشل تامزؤًاانياكقريعناضالأ هياذيب

 فة يراولابوالاوروغ تاتو كون كو دن اون اقص اتاني ةنظولل بانا عر جوا هب يياوتاوريتف
 هددت ىلع كل ونال ذو مانيلا جايب ابو قيال تعم مق كاتو أنياب زب تاريخ
 كواترو )ونكمل قفروثلا هر املا ةرع كب كرمضصخ لا ناو نر ررقمال لولا ف لاجيهل زا لاف
 ككرانكاو كيرلا عيا شن] انك روعوم الو اندر يضقلا رقما لونها عتوف اخالاقو .ةاوزارم لو نماضلا

 | لنيك قاف دع ؤمككاو ل لوضكلا ول ئيكلا نامل يعل امور نع جافكدو ماكرو انونف اوال زعبل
 نفكر اظل ىذا اال ذع ل ومكا ونيك اب ولف طحرك كل ومكلا قاوكاّيذ نورتع الويك داو مرد

 دعا ولماح نإ نك ولو كرانير ير تعام لع لاطلاعواو اريل يكاد برك ادؤطصس رار الأوبرا | فس وضكلاو ليطكا
 ناسرزتكم يزل تور نلح فولو لالا باك ا دزحل ل كتو اهد ملص م9 اذكص أذ انه زكا ويعلو دع

 جاموس نعا نب مزج مانكىلا مونيا فدانا كهنة نت و يوكو ت يمك هزيل ننال اتضرتوس دلير
 نالتانكت الا جز يلو هلام ران اندر هش ادور تبل انوع كا كل نين كد كنك كر جلا قرتوىواتلا ٠

 لل :ىم ناموا مجم اسيد نا ايروكا يمك لفل الو لالا انت لملاف بكباطل شلي ور شل كلباطال

 , دانون ةدمطعن من هماوزل مرد دل كلذ ليه عرطزت لن ماو جملا دةزالذكا رن
 قزم )كاكاداو اهتدابب يال هيغل نياكرتشم كن لا 76و مرداس يؤكل لفرض لك لدا
 كو يد ديلا بدع جل نيب بل وعلم نان ويد نايا بر نجل يعجل نا واقدر د فلا
 ظ 4 كلاب ونمكا هنتوا ةو ايدل ودل ريكا انشر عة دوك ناالؤمكلر حش اهضدو
 خليل نا زو عيلبلالعوسيه وحنا نيدو يشل مخ لمت حوالاقو انس «بلهوتق ا



 ونت نااخرشكو مرد نارتو وو م مك زخلؤب ضي رتشلإ لعزل در عنابلا ف عبخالو ينجال 3 علاق
 لوو بدران كراوبر قم حوال اي يم نوف قو دا ا واكف فأي دوكوننأل
 عفو عدد ىلارثيككانم خوال كقف حسو غدد فارع داكن ابلكدكو ملازم فويزلا دريدا نم حافسوي

 كنك رع قبس رد فلالعنسووبالاقو جد حف لومزب ايق اطاب[ييملاذ يع وها ئكقوجر اهيضصو صاسر

 مد نمل يجوز ىلع رمل ماكاو اول |يلافك اذ مص كتل ىزجلادساوركف ناك نينو ناكوزم هلاف ع
 تسكتتك قبو نضل ليصالا نق عكأ بز اخاه وهو اهججون اه رز ةازلاتنامم جوزف نوجد طرز تكف يق ادص
 ةيلاطاتامذ جدريصالا هارعطشمابب زنك ولو نيكلا ُئ هنوف زامل رو راتب مدد نفانزم نعرمراوكافأو 422

 .ًاففراولنيكو ايل فرت 0مونيك اجا املا اكل راين راسل رجب را ذونيك عني نا خت واوا
 تل عمل هرم نك (635و عجيب هرم زعكن اكل زعم كال لع جر كظو لالرع مرضك

 دفن زد اهنشرمكو اهنضهو تادرس قاف رجا زج ححيسااوع حمل ر قداو )جوري شراو بوف ومالزعو
 مايل |لعورتش اما اوكا كوكو يدنلاواجبلاو ئيركك عتئادذو ماوازتن اكمو١ ةربدموا ةرخ تنجو ونوس اف

 قولو ادا رزان ربالضلامياداريسو ىلا فدان عب عت عي وادي هارد ةرشع نعالا نيدو كرير خ توف
 2 دايج دقن و نحرك أو معرس ىرتسلا هز يلب 0 جاو لاو ى تلات جس ص كفن و ديب

 كبر مازوت: ةملا تك يلب مابا وعورتشلا عجرو تربل اقتشلاو يلب مب عتاؤقس
 علا لصوصو ىنق هرهبو اعد جوا نعبتلالبكييعو طشسو روؤررايجج دزكانكو عطدالعيضكأ مجردالو عيابالع

 كالا يبل اد ونيك افك تناول لاسعار اندو ىيبنج لاب مات اهيا ذرلاب لاوع عتابا عم
 لأ ماقاو كدذ نيكل 20م! لموكب اذ عوف وجر طع قداتد تماخزنيكا لع اهم مندي اىلوت ومافي ناك

 دجو راع رك عمامل ميكو كيب حوارا وااو 1ع ودك ذع للالاو انك ب ونت لاقل ولفكاوع يلا
 457 ةجوو عدد كلا الوعل زنك رقي نام و ّيموا كلذ لعلب تنك وتي ناوع فمما نك ايران
 هرمنا هربوا انتل نوب قنبيككا لع انتعلاذ -ةدطم يود دع فيكتب وا دع نزهكرجدلا وكن
 دال هور انهواتياتم 0ك لع نارين ريع ماناوكيالو ات ساطيوع ااا ريت انهالع نسما اذنع دو
 ل دلع ومر عس نعاوسش ىاشملا دوال ث 55و ليال بروف ب نوي عازل ككل ؤع نيا تا
 ٠ دهر ع وكانك و رنيكاردي ليس الاوزنيكلوعرب تيد نرلوع ةنيلا دلك لصالرع ىوتاركبو اكل ضنا ذكك

 ديلا وتلا عداذ ولج نيزك ىهداكيل اقرت اهصخرض ال نايا ذلاوع نمل يلع تن الا مو ندازبؤك كد اهلك
 كذلع نؤدانبعاو تصرفت نش ةتعارقو كل ادرع ا تلاع ىو نقلا ماقاذ ربوع هنق نقئندافالاتف

 ف



 5 انك 1 نايل لعل ن آيل ضلال انك سبعا هالوم نا ايل نيا انص اانا الو وممتع ان اكيندارماضانا نسينا أاصلطام لان

 يا كاقوتدلايانوادع منها كر 5 ننوه ونقف اكواور دكارع 0 وخلا رع وابست نإ.

 ذيبان ناو بوذا ضاع |مشخز مالم 2500
 وق او ناو قيل خاززلاو ايغلامافأو

 راكع او 8 رجلوجلاو! نار0 ليك ناي لإضساريف ال ٍنسنيا 3 مالا ورم لوزككلاب شكلا

 0300 امدانست در ميد كل ندر ردش نوكلا ةررجو ةرفإد لالاب نع تزئاره برجر تكاتك 0 نحو

 ددصاةدابشلاهنهز بال باو رلازمجت عدو وسال كتي ور 2221م يسارع جير وراك

 نابع كيبيك ني توف 11 وسلوك تل الف كبصع نانو

تلف راو انوشكا ون دوي قو 60 0 ةراذكر وهج ا انافآئيس انا داشكالاد 3 رام
 

 . تلاتنكور هرمس ملاذا اماذالوه ك.بمعنالاق نانمولاراشاا دماغ ام يوان سالك حدي قانم

 : ةنالانروازإب كلذ هاك يك فالس ك1 ونور لانك نب كبؤنيكناذ امي

ح غلرإ دركاعز م عاتوصر ليسو 2 اقلط اراك كك رم اناا
 كاي 9 دلحر يرسل كو تؤدا

 5 00 .رادركل ين ارلعب «.انيكالع كل نب عجل وتشلكااذ تاتا وب اجل وع لوتس ثوا حل اص

 لم تنال كلل د ىف لوعلا وكلبي و و عجيب آوعو انباوككيش توام نيون كلذ

 3 سرب داوبو هلنيكاع جيبالؤ ماتم كلذ لوول وكان اكيشيرادلاياكلو جرت هوعو

 2 ىو ايلا“ :ققا عاب جربت كذا يااا رد شرا هن كارسوعوم

 انا رمل رمت ولو أهو 0 اا
 يا لات ناورمم اميانبق للام 100 وزو ؤرتسميإل ازهممرمل ارو انهدو يوازي

 مضل جاصطعخرو ريشاميل مام روسو وامك 0 دع نصف ا

 تعال و و نرتدلع نيت جخا قويا مزور :موطضولو يد صرع جير الوصي نألا وثركد 98 9

 و قر ا نادر حد فسوكو ينعون الع 00 هحو لع تغرق ونس ردع دجو مابا

 الا و حو ادنع كلذ اهرص كلنا نمقرواو تنل ساغيزارؤوكع العنا "ضسوبوانعواجينك

 وحول تك وا !ازعدلا نيكو ص مانو كتير عمشلاَنكحو نيو ر او
 وساع ورم ١ ناساف طلاع .لكدا قالو تشل مر ا كلزيزءالأانيكا

 سا .ةنجلاعع ضالة بوم شالوا رف ا
 لطهي سر نجوم نفضل ادلع ةذوصو لك زيت نازلة ايو جي



 يدب بطن عزب زنكن ننال ريا نمر زكر درك فمر سكان نالت تاكا
 | نوال نوكيا ناكو لالا إل راض نسف ملا وطر ام لتس لبق كنز, بيل لالا طرفا“
 هينا نرعبلالاةرمشلالاةننع جر نادانا ارح هرزع انكر الك ةمنغ ةرعالز ضجر دع تح الا فك
 راسة ونار راك ديون ة ضد زكا ناس
 10 ذى ذل لونك ل ونمل نار بلاها نيل الد دولا مب ضد وفكر روش ناار وسل ااذهنا
 هيجي ادد رف ملابذلورتشا ىرب الم عوالتطيب ناب زجل حر ذك ذي :فزح العارض كلذ
 8 ايايناف ارد تشع ولا عيار اينجل كنان قره رد قعد وشل يامل اذان يضر ايخ
 راندا عم|جل لا طاف اذه تن اذه كي نمار اجا (ايا ةثلنمونلا ةىراشمإل عيبا بخ عيبا ذ
 يسرد قدا لانكا اق نال نال هحسال مد ضلع نال زينتا
 ليلا هلا نيد ذدصي طفنس لاك كل ذدحب لاق طماع عطفك هذال ةلاذك نسير عود فلا
 أياما نتنفوامارلا كنت فالف هلا درهارد طيز طري عجزا باطلا
 كبس عياد وشلل كطعتسااذاص عييزم عادل نآكأذ تصنف امزح صار دا,سِمتٍ ماحس مزح اعرنك
 ةيثورتشلا ف ىذ عابلالن اد ونرككزمءاشسنلاو نيسألانم اسنان نا طفاسرهار للاذخا جيابل اش ناذ
 (م!لالا لد! نيؤنبنزلئزا ثوبك ت افاعوبه نالف بنل ذاام ريؤل لاقاذءئرتشلا ةينضالخ ابنا كريو ىرئشملا
 عة جارد ةرشع جرم مب نتدنج دال أثمن هند دلإب ةلا فك نزاع و عت 312: دزضبكك هكر ذ
 التر ذاص اطلس ةازجيا هنعو الذالاد حي انفو كلزنن نال هناضص صبا انجي ذي ئاوزامتوجتآا هنم هنالف
 ”ىضتووتوعاركم دلع تيما لع حوحرلا ناكل ملا ءاضل دا ناد اضع لسمش لرب دز امل ان ليزي الارلاو
 ا ثالزب عجز |اعلمل ل ناو كيزيإع عجرب نان اككدزبطع عجن ألاّ نا نلزب ريغ مزلن اف همتمل كرا هال

 - ديل و د يو ووعي ب اع

 نشادرإ)اةوزنسلل هله ةيايتيسألاكررأل كبنحا اذه اكو نعاس ل ةالخالاو تدر اهلل فشلا طايل
 ... لل ةاتصو ئيلابتت جاررلابزيظ 113 نيل شبيب ذاكر انك داعم زج ركب رو اقل زك
 ١ طااضجا,نعا قرنحلا فياؤح ء انما ذ]اتنصسكاذو نان راسنجامدال ل خالا) ئولبالان ارمكرقلا من انجلو ربسايقينكتو نيل سان ذولا رانك ذ اذهب نجا نضاله ار تعدل ظن

 اال
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و يراصلان الك لذ نم اللول مقحذعا ملاكا بعظر اصلان كل جحا ناو
 انادوت جا يحب هس ذاع تا

 قات انه |ةلبمابطعرطف البعير رشي مو آان. نيل عناسلالع الذ اجب ةروخأال معيب يالو لم ني

 1 صعد و قافتالاب طاب هلأ الكزايمونررلا ناطور. مان

 ناهيسعل وع قيحولاو كررلان اضوهارهر نينا نْمل إو رة نا لات اهنا لل احنا

 ناءراما كدر رلار نوقف تضر هين نا ا
 وا ةدطعان لذا, بعادك زو الفعل زل ضان عيل و نخاع يابلاع

 اوفا فين ادنحو ناس ذع جراب لا عوده ذر نعد هدو هرم راج لورا

 هعنيرادلاحا علل ادع سيعمل اوت يال رض زاهر 1 لام هيلو ام نعل

 نءاضل عفوا داربعلاىام عت انغبز اشيا ضدي ةادبع و ذاولو ىو اتنلا اج نيالا هنو هز ضلاورط ان ناك

 اان ذل ورايا ازال فيز عذار ل هذا واع نعي
 تكلاارقو ىللاوئمالانالاكو نرد اكد نلوم ال. طابع ومالا ن6 هال نما يطب طيف نات

 فال ذاتزامانلا ن لوح كيوم نال علوى بر انضر م افلا ناليولع غرب وه ودا
 معانا نا نيليمكل مدحا وو ولو ر طز اضاف افزولاد كِلرداذ الف متنا اةرلانكوأ كبت اليدان اوزجملانم

 : الاد انمولع اك امل خبل اطال «ديرسواواغذح العراطلا فرد !ن طكاككمرب عز اكاذلعت نازل اية فان نعمك اد

 ذنح رو ليف كلون نبك الاد نعمان نيليئكدحارو«د سترك ارئاوا ةنيسبامهطل ملا ناككذا نع

 بمال زيبلاد همم هلاغككن اكو اضوسسمانط كلف زبصًْ زم نكرر د زا مهاد كير يان زيمألارو يؤكل
 يلام نإ وظل اطال اولاركو لوضرلا لق عاونلا 1 رقرفلا نيل هدرو عيبا دالة رصألاة ليي زيشكك ريال ينككزع ٠

 الراكة دلاله عبتألان هر نلع عما نعمك :لاطككزعارمب بل اطلا هاربا غيوضغي عاسمئدو نطل رز
 واقولو انزفدابلشفل مكرم الع نك وذتؤكذكو ىرلاناذ نعت آند انه ربمألازهرب نإ لع كهوف اصلا لونا

 ا وكيد لنهر هاطعاو اًدالال بثت امزاو نماضان انا الا ىنناولاملانماضانافمب كطاوبول نا

 ركل ذكورامانهر عا م15 زمانسناخشلامع١ذالاكوأ ربنا هؤرا نافل تنطافرلو كدلا
 توجو عكتافرا ان اذ كنج نالت هزم از زها امنا 15و نمر مع اوال
 توكيد اذ دال كريس نمد ملم كتل ثراولا كلبشملو هتوم دوب لجأل عد آدكو مكر: ة اما زب
 اذ احكي «رنعزمر وأصل لاب و نكي ندر عنيكادنع ضو ازكو بكب نجل ان الإ  هيرع نول تدك هل طاقم نود 530 )فعول اب كوتا



 سالو .انديزف يالا ىهدجلد اطلانخاذ ةل نكت كاجو اغلاوداف ةل افتكر افلاو جئت د فلعل
 لكر اكو انكر م ركام وا مفك ذا قرص ضني اوداةرضكونرلان ضم ناك كوالا« زمان ولحج اقلطم
 ليصل ةيورطلان اول اناكئدا ان اقدصمرج انك أنس نبدا نه ناالاة را ا دنع از اقر امَش
 طوول ءاباهرحاعنارلارحا وخل عرض كحل زك نباسلا ار5وزج الا لعمنس ن الار كير عزودودافالج وعفا والام
 درض اركان دز نك تاج حد لطم اهلا نمؤلضذخل !ذلم تملا ودرلارتطسلازمراشكلخا ذا رخل مزتكام

 انص واعياد زل فماذا هربحتسمل الغ خوحرلانحر نكن اكمل مب لارسو لونك يكن م ءلافكك
 هل زلة زو اليك ذخا نكد النك ذخإد ل هنم سن هرعلا توف سلع ممرال هز يو واخ
 مصرهنناط تبرع طبر يشن عنيك ف آنك كلل رى نك ليكوتلازعتكر شدا لراس نجا
 انلا عنيك مذخإو هنكزحز كلذ بلال اني العدد فليس وتو مادة ذك تاع >تدلا اخ نكفرفكك
 (ادتت] بمال تينا هيو دللاز ام ليمان ناطندد فلل اطل عجددن «بلاطلل نكن مزح
 ظ 0 غنا نلتخا انها نهو ناطملانه صالاعدفدسم زالوربارن هجره ةراؤااةز ميد ذا هتك ش

 مو تت ال 5 مل ٠ نو تا 2 590

 «نيوعللا ةيحاربالا» دزع نامت جالام ريع عدد عدا ذا ضئالوّهنءنال او نارضلا ةمحن اضل كلاركذ دال

 .. هعافس ناز امندذ|هزنفا لطرد ذركأ تع لذن لئاسم هذا 5و كل ذك لكلا ذ انفتحت لين
 | ١ لاول عقواد تالف لعؤسجدت كلذ نعي لجل ثلا نكت اذ نلف ليلع ذبجتا «رعل مران داون ل هنع
 | ةاكاذا انها يينقلا ماج ةرككوز ال لشمال همن ايم ذاوزباماؤ غإ عيان نالفإع ةينيزدرلام اذان كذبك
 انا علا فكك نغزن دوب ةثئالإ لذ ذخ هب ناوي نان نفلاب ةلافكك ة ايري جر فيكم رد هنا لزإع تل
 /مارذلاو نم مدد لتشمل ونكت | عيلاطلل ينل ملاذ ادغ سد ناوي منذ لعطج ضن درا [مكك؟ا كل ةثادإ رعذ

 دلل ]جيلا ةفرانب دةناميلعو داولجر مريخ عمال ةديلاطلإ عن منا عياد افكت انا مليتك
 | باك اير فضوب جزع هد داون ةطعلال اق ةلاقتكهنهزودور انيد ةنامؤعن الغ دب كمرال نات زيفكأاف هعد ٠

 ا 5 3 ١ كك 1 7 000 4

 '. عفدو هطيلخدا هكرش ناجدملا هتف صاج عد هعامسنب نذر اب امزن نا ىلا رفا هيفيس
 ْ املا قرار دنعنلا نان اقفال نضا عادلا هل لاو كلزكو نانعربل انمثىدنعشلل اهيكلت لاند هاود

 ,| ْ ٠ .6.٠ ٠
 ةروقك ا أ. اا رب

 مثيانامفينح ةازعو هر امض اصتقط ووو هّئيعبل اح اص هب ةلخابدنماض وعلل .مش والعدل هيك انت افعرزع كل

 | ريب هنرقا ناد دوال نكللبملا ه) بك اولع هنمز اول ةريخزلا ذو كلذ همزل هزم از ضان الالم انكيلا برتككا

 ىدات ريلي اذه لبتلعا ناع اذكعضموبلا هوس جت نآكز ان بل هوفسانا تكور يش
 ' الروك فلام سككنلا ناكد ا هضحب هنعتتبد هضجالا ملا جزيرة بود ايلا شعب لع ارم هييفستوروئضفلا
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صال مزال ناهد طعراج اعزب لالاآو باب لرنككداو باكا ةمزربنيرك .
 دكا ةرد

 نارا نغاتاوطوأو باتت اصارابإ زوي نال فذ ع يالا مدبر نكلر ضي
ارل مولا تك مني اوسرمانْس هببرمزم هءور>روب للاراو نارلبل نمط

 لسمو الذ يعش هلو ةريح
 كبل ميك عسل تلال نا انجز مرنم نبل هغحر دب الإ ضمدرت وز فرج انك ١ 7 1 2 2 37 ١ أشضال ٠نا' اع 0

كئ رم هناذ هوفر اكعد ولالا هئؤلالف ادله تنكناد نزال
 ١ راص هيحصل لا مردجالان ا

 ايلا عذيب موه أح اضاك5أو هدحلحاصلل كلذ عفدزم عنيا هل نيكو ذاض عي هاني: كلذ

ؤآو هيل عفدام :راسيمرا أ نكلو هيلا عيزم عيناك رهجالا نك: كاع
 لاما لطب هربا نآك

 لافومع نالفإ كوالا نال هن ان زو ااط]يواعيجتمجولا هيا ذل عفدزم نب دالك
 نكاح ألاىردي نالعاهدحإ ل عدل اعلجر هلرفكتهد هضلانيطرإع هله جلس دوبم ول ذرهر رو ذكواذك

 نكوداولو بانعلا دانا ةد ىرب ترخاوذإلع 22 اقف قوس :نأرهس تو هر ةيذ ةيثورعم نالاد نإطإب

 داير ضاذا انه ىذا عاملا هركولو علابلإلع عجربوه مرت سمعا ناو عيابللخ دانك هب عجيل
 ولو عيابلالع جربوه ثزش | هيرتشللعدوجكلا ةو إن ئزهشلوع هعيوجو در الاؤف ةويلادعب سود
 ءاشاموالع عجرم الار وب ظرنعلقمادروملاركو دحاطع ركع جد ل ل ]يق عباالم مرضك لا عيابلا

 ه ةرمزإد :نر اكل بجيألو مذ :نايلسجولا ةياورؤصالاةلآنكو دوو أتضلا عماحورتشل لع عجر ةدعارعب لسضناو

 بسك ردا ةلافكت ولان إطبالاك كيد ةلافكطس الو ةرائككل املج ق مكعب [نياور 2 وأ ةريغو ب اككانم

 ارح: ذ ولدا ناكر ازمولا نيد نكح درس و نيرا عقب غار !نوكادإ طب اال شمل ةل نكن
 لانا ةنعتيتؤتسماو ضسولود الولع خول ها شاف هنيتفشس اف دنس نم يفالا ؛نمؤذادالاو ةئايثلاو ةلاماؤلا

 مدرب ايعسنرا كرا وت اصع ةلائك طولا نيلا ذيك لخوب بلل هيلع ذا :لاطاللا فانيلا

 ةلافككدوجالو زيبا وعي رمل نويل ذكرا طول نال جب دككعو ميا مكامن
 حاملا د دبارددالثبدلازم جدراالعامحلاب ةزيلت زمنا زيك مام نلإلعو قالطلاإع اًساين بالذ اضاف
 شاذ ةلافعك/ىواتفلا ماج هاجس ريخز لعرالسل جينز عوكل نكد صل نس ةلا فكك ال اء
 لذأوإ طاح نك 0: الز ركل طكط ونا عاما داو نمل و صايب اغوا ناكر ضاحز ا>نالثدب لفت نإلع

 نع بدوا هؤقينح هنهنكل مزال لذ مرد نا هنككو و ةزيؤح جلا دباتسلا خب ل |منيكك ل رج أل
 ٠ امعأو كل كلذ نم اضاناف رد كت اللا عفدا عريزول لاف لحد وم | رج الادزخإت نا عنيتككذ نكاد اف

 تلج اطعاظ نا كاذ نما هبا نال وبابا هلق ةلذ غوت ناغلا زان ربكم عجاف ١



 :نورونكبللا ل اكهنع عجين جونزاركدانكوب ورم راك ةئطح الز مرج لا قال
 عبار زم اذ نحل وقكمامأد لجل اوتا ونسب زيكورب مام د مالا زك مار داوم هدايا بلا 0 توافد ارد درا اني لج نيوراشازجد كلذ هي رنيكذخان وت دادا خر كك فل جالا 1 . 5 3 10 ّ للاطلاتا ثم دنم عبرطكأل دكان ولاب عاملا ]ع مجري ا4رزتلطدارعب ةلفكك تتاكولد مك/ وب رجن | لا درر ىلع جيو ىراشل عما ءاشم دا زج ريجيني عقدا ماو عامل عا اشار ايتن انا ناكد نكد جيبات زلط يبسالذ نا هول ةمالدا نكازهاب جالا يبدا ءازيبجال“ أ راناكدجد ملون كبافؤ عاب ابكر رتاج اعدام نكرزلارنكت ابو دا ىلا جس: نكد اغ ن عيابإ خلا نك ند هر صل رسب زارا نك نزلا رفكت هدد اراد يعود دزيورتسو جرا رارخلا ل ذؤوتضر ورايق نيم نا تاس ناواش نيل لوازم اناعجن اهل ردنا افا نيكل نكن ملعب لاتنسو تعا اوراس ل نبروتتا ثوبك ٠ نس هنن اعلا اذد هتبزعتانا هنمر كلل ةد ةتضق وكل اد نيكفيو لامطدلع دار هناا همددججزع اهل ردك وقلة ماا ةلاذمكأ مرزمكلا دارس الدو املا افك نيكل هدا جد فسد ايلاف هلم دج ز عه | سوبا رتل ساد زعر انزين زمان شلك ةرحان نانا ضو نوما درا
 ب فلانا زلال يزل زعبل لارا حاؤ غيب ناقةلا ذك اذه تاكا سجل ذو يشوف احدرع هجحاصا لاذ علا اير ككدحأ ةشعلا عياب عمك ناو الهلا
 يلزم ةلاوك ان اكواد ارب نع روكلا بش لام 00 دانا عبالى جهل نكد ]خضم داربأزبغل
 جد ةنباكا انك سيرسل نلبي انيبمأ اوبك (ناعدا ذاب د جامل ديال نعال ذ رنا كودو أضر علا نإ نة ضّويد ضان همحةركت الزعانف اء ري هاندا
 هلل عاردَةشع الا هنرياانل فد ةفينجول] قرسايق هه 21703! ركل كضاعرد نيتعربال وكل راقد مارد مجول ةيئزليطحتدع هدرا ذا نك يذكر علل ز خا انش ارجعوا
 هنمارازا نزال جوكر ارعاعدملالاقفالاموب عقدا دب اهل لتناد « ولع شاميإصيوباحوه
 "الع لرامز تف الاراف لجرلع عرد طر هنعودول نأ عيزعزمرلإم اقالدرر هاصاذا ناطلسلإ يدلل لاملاب
 نية طرد مط كلل حط جدزامريركان اذ مددضلاد الخ كرفان جيغا نال ماذا
 ذك هن نككوع عجم الل فلداو تنزآادوا تن نعل قر لنلانكب سرا ومكر لزكلعب عحر لالا بكلاداناوز احر نك تنمد | وزككأل اف ته ومكلار نونو اوكطل/ماريحب ؟وكطلاو
 كمل اقاو جوز باذنام جزع وادصح ةزمالز نكرم ةنيدول الزعم مانجا وييال تنم, لاقو ني جايا
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رضلا ذيع الزمرد نال راس هرم نباح مارال ةزيادرعداوز فسد فز
 هك نا

صكو علا ناكأ ذر اهملاربشو ديشلاهاوداتف 5 .
بزجررل رمكو ةطصحإدرإبو رتس اللوم وان 2 و

 ةطنما

 اى ٠ ١ ١ وويصصم

 "عوازل نف# هم ةسعب طولت نيو دل دة ذكي السار مز اكرلو ةلاكل بالا
 | مصتكراراف مايو ل امد ير سفك رزطابؤ اعل افد اخرج كك ناوزد اجر [ضلاؤمانا ةثلثر اين عيبلا ناكل

 لاما هصلطكتج هيلاد نفل انك ناد هعنن ننكر لفلم هل از 7517.بزم عرج
 ثلا ذلرسبلذياورلإصا ف اليك ملاذا نامل زمزنلا :كطفعوم نوزع لع هك اك ذخر تب
 هكذا د اول زلة سلال ناكر هلردلاب الكوي الان ئ رمل وأ نابت از ناس اذركوو
 نشا لإالنس العميس 37 ىذلاسخزم ا وزد ولا نيرلاة آت انحب يملا صلا

 لاق نرذلارن اس ءلذكو النسس افس ولى ينعرض ارنتس الش خانم اقل تلاذهذ اؤزغسملا جوزلا ةدادارع افك
 يصل

 ملال نبل بسوتلار ريم ككاطع لعردح السلا نويل داراورجألا لولي ذل لجولل زبرلا نامت
 بجلنادارا اذ نول ارركصلا و الدو نيبدلا ن اكن اد لينعكك ابل اطمن هن اذ حج نا رن نزاذ قوندمن ا

 رمق طزاعاساش هبلاطبن ا هل ناقربافل اولد هندا هجر فسوتول ]اف ٍرِمككاطعإب هلا نا نير زا بر

 ميراندا ضمش اذا اجري انوش عاعلاطما| ناك ماصغ ا زك(رذخاو هرم ثلا الجم جرلا زرت ذأومدعبس ال
 اد اكول د نيألاب نعي وفك عز نوككع جر نكن يره ان دل اطلامتت١ او هلع بلطلل عسوتا كل خلال
 كذاافرال ميزنمكأ اصنع مارد ةئامالا هنعلرنكا عجل عجر اهاداف رد ةثاماعلاطلا جاسر بنك

 يدل نكن ايصلاائه ةزنافّكر ازيا ومز اندم اعل اضلا رينو دز نامبق هني نكلا عزك
 نان فلأل هيا املاطنا هل ناك هلاحإع امرلعلاطلازيدو هنج) ,مككأع عجدال عر هضملانلل ذ دعيرلاطاللا

 شل ول امزخا خلاط انيلاوربزا لكلا اين الا هددزلاب لونك لع خردنا هنعاومككذ اكيمرذزلا نيل مك
 نان بسافر لالا دافراحرعر املاك خرا طالع زمر تركو هددنلإبرنمكارلع

 لة رم كيف بكذا يمس نافل ال وكمل رش
 حرب هناثئماارم دوج يضع نيرل اطقم ادوماءن اكهنك لاملاد اانمكو ككل ولو رضكم اننا عير زيدل زمدوحجا فيلل
 ارو املاو نك دآول 1 ىدااب المااب عجم اامم دوحارداامن اكن اداب مجررنااممىدداردكياملخما|هرمالالع



 "نمل ةررماروماملاو نك ليزك عحر كل دهب المل ضرر نيدل ا حف الف 'رصألالع عير هناذ عااد ندا
 لينك رمل نسأل ابا 'اطع مود ام بلاس لكك منيكا مو مدد نازلي ناك سأل
 ْ لاه ير نيلذياد لنزركلا مجرب ةناوستلهو نالع مهر دةئافإع وللا اصول نلالبال#دد ةئاى.اصالالع
 0 هدازرهاوم نجيم ورعو نوزومد خلع هكاصولاذكو نلألا عريض جرن نإ نكك ناك اند اسئل هحلص ل اذكو
  ليكيرووبالنمدنجرزدككو نيكو مرا ند ةنماع هنعز ردككد وك عسولة نكورانكك
 . يالا اعوه عجرو هضاخوهررب عدرا ادالي ريان ةئلب كنكابصرل نانو آرب ند ةنثب هنعل رضع
 الم ةئاف اعرض نا عاصر اند ةنجانكرمتطيتيزلا ذو نيرانييعر ملا يراه جدو مدد ةفلطي صال
 ٠ اطازاككيلاطءاًطترآو دبل ةرّبضككذ خاب نا مدلول تاكوب تلا قدبعلا كلفنا ئ|جرغكو هني دبع (لاز مضارع زتقناح هن اختنا ةفلإ ملعون نكك عجمان امزسم حد مصناذ, زد نا
 لضككدبغإع مدلازن ماضفارتاناقلاطاكنأو هنن يكل ع داكضعلا للع» يضخ هزت لول اموت دعا هم
 انومتود ىلا ةرب نيد تاكل رلاط [20آ و دجلا ةينبزشككزخ نا مدلل و ناك »تلال دما كلي ز دماج
 دا اصب ك1 قرلاؤ هدو بمكان اشكو هنييبا بول دارقإب تبانوسلاد ةمزلا ثمرها هلع مانع .مهبر اهنا اول زمزم عيدا ماصلاو ماه ديواات مروا ناكوكانكواوسال الداني 0 دعا لف حاب طرا فتكدبعلع لا /عاض عزب نلاقي هتبتجكلخ نكمل كو ءيسضا رجب زطكم
 هلرزنكك علا باو اونو ةبرامدااداد 51, باهت اذخ ادا عامه واتت
 انما نسوا ةزحتناعوا تقاير ابلاتام ل قسو) وبال ذلوس فانا هند ايل زماض انا وا نشلاهردوا باسيل بضل لف زجر زعل طو ةيراجو اراد عما رووا يسويرعو فاض عكا يق ةيرابل تاما وزال مراهم ةجربجتئءاقتكووسو ف هيل رونا هيلا اسهال
 عال ناكل وزماضلانخا اسي ّنآو كلزد عيابلا نخاف تشمل وذل دوزم اضل لعن اك نيغلوأعياسلا
 جت (يض هع ا كر دزم وق هكرداماضنل الن طعم اضمن مول مم اعزم اضل رب نيل يرسل اذد فيدال نأ ؤمانلالع عياش آو عيابلا لعلب عجو اشم نآو اين را شلل نامل جيؤنسمل يوتا ابعد
 01777 زهابزماضلاو عيابلالخاث نارتشلل ن ييىلابعاشسملو ارتب مرج اورام ارش لاذ
 ٠ كويل روككلا جاو هنم هرهووا اهمريزع هارباو ابأاو هرب هتلككدقوبالا نايل و5199 نامعلا ياله عربؤع ل ناكاتشزمدإ 8ةثإل ىنرلاولااكريبأل هنمال نيف نماض هنزل نم ةلدوو ١ اهررمزع هبا
 .٠ ماهل زور نعتقد نجربنب جورلاث حت لخا اهنا ألا لع كانا زم نجارة هن تزخلو اجو: تبلاطلا»



 كاوا هنا اود و |الاجاو ركام كلذ هبا واريد بزتكلأا د
 اياد هيلا تفنج لاطلاةميلراولد هنن: الل يجكز ذكاو كلذ هي ركلارازلع ةزلاناوو
 ةبهوارابفالالاناكتاككع سكاني اغيلاطلاو هنعلنكألع عجين در 3ب اطفال نر ربما

 هيصاخو مختلط هلال فككللا لاراب هنن الزم[ ةنيبا فنا اهل ذ كل بمر

 يبن دا كلذ باكو ينال تقلا عاملا قذر نكبر اذخأب نال راصإإذ حنا

 دمج النك ةنيبلا عقال كل ذيول ناكل كوم هلان عد املا قائما نخب نم
 دنع اطل اذووككن لالاذخ أ نايل اطلإطحن او هصاخو كبهشرلا هلاك لارا موف

 رثا هنعيرذككرذح خزيذككارل خال اولد اجرح كذ الار كلذ بنوا رحنا لانا زطاقلا
 000 ةلزامالع 2هلاوكا كتف رصياالدر املا هما اطلاةرصو عبو يؤ زملالا نا

 اللا نقريا» نا/ريلازم هجم بانا عربوأو هن نكاح ملا حزنك
 ”ءاسص ةضجوذاذاقادحأ عبتولو هر افك جيالديحا هسكذوندلا نع هخالاهدحا كك نيل هند زجر اعز دهلد

 هرب جير معزا عج هناك يبطل عرشلابزنكا عيل ركلة فد هعوت نيام
 للا كرد تلاع الذان هنش اوسكار فاذ هلاب هجن يدرعو ربكم شط عوف نال هيام هرم ردك

 كوز بكار نكل مان نك زنا زنك مدمج كذبة هلام يجذهلن عج
 ةلافكا نرد هلاجع هنهل وفك ئغسا ةلاط كن عزنكورب هر اهم كن هاا غد خلا ع

 فرب وكلما مم ازيا رلاصلل ناك آذ هس ككىرن هن او نقيل نمككا بلالهلات ام اذاضياا يكمل عر عمار
 اول الاه عمان هرم نعام لحل زعذاو اف يتلا عرض ةردزأل زب ةسجي وسو وكلا هج عر
 لاو الاوحراصورمألا هارب الة اهكتكايآ ]مال ةارب مريب نإ كو | يصقالا ار شخ ةرانكت وكت نام

 مدعم كك مزالب نال ناكزنكل مزال ان سالزم هفحخذخا ءاضم اراب اطلآو ةلانكو ذرعا "امل ا
 اذآمأف هنعل كلاش زب دورك عزكيملاذ انتو )ملا زع عجرم نأ هل ناكدآآدآو هسبتيزلا هل ناك هسا

 "طقس هنكاو دا نايغ عجربذلا هلالطجا ذا هنت هلالو مزولاتأ بالا هس لمركز نيا ع ناك

 تال ةئلطمةلاه كنك نو هندءطصألا يلام. تءاتن اندلاع اس ةلا فكك هن مك زنا
 يسير اسطب ةلا ضرك تن اكتاناكماو نادل لجن ماب ةلافككتناياذا لك لها ضل نتوصل ةيلاطم
 لخان اطلس ئربرككأ نإ ذذ عربنم هنا/ئدا ذأ عوترلاّوح هلال سجنا لال مزولا املا ةمز الب

 وطهر عفش ةمارلإلامر ان شككاف هز ماناذز اطماسملا عابش الجرام كاز قفكوايزع هيث والحر



 ران هارلي: تزداد نظن

 لو اانا الالم نزلا سام غل امج يازفنم بف هع يأ كت . عيلان نبال هعزن نك اهيهسسع ناك نزعت ليان زكا عيازاج ةزمملار خالل عيلان هنت ناار دساذ يا ا. ءذامررزك نات مان نبيك نا ناعما ااا
 اييالاط عاود نعال دودا مخ نيدالىلاولآآاتنم عب هان مهي اذ نحر اينيمزسنخ إن ناموا
 الفكس مم هس نيج ةود ان رز مصل بع عت ملا« اانلاذ دياب نيزعوشوككم مدان 7و نون ازاي الاله هاي باامجمال ضرك كانبالسم
 انس اضل زهد دم ناذ رولا نانضانيو نينا عاني هانا هنا الانا
 هنخ ذر مااطشإوواةمزلاماقم ةيناثلا ةمذل نماف ةمثدلا ةمازم زعزع ةدايعلاول جباية لسولامتبني نال ن ولولا -رتااناو همز ةمنزم زينل اوهدنعلاذ هوس مطوملا عوز لير غالاح هنمد لي ةرابع هلاك طا سف طعن نككاذه اك نكن زمؤرت ذو جا لير ندب صل انلع زو زج ةنيؤشلاز بون زملا ندد ةيب اعل و افلا دولت طصنبلل اتم صيت ط لهن
 لصرلالع هينريزلاحاذ لعب ل تلع هلابئ ادب تزال زمول اهألا خيئستآرموانأ دلو ةلازع ع ولا زعبل كلتا ذاف
 اهبمكت هلا وحل هوجو نان ل15[! [ابسلا مييلعلاد هيطغل كلتا ورمل اجل املاد راحل احدبز هرج انا
 نيلهانمزجا ناييرا حار ككل وان الوحل هوجسا هعد ينعي نسل ورا مدجو نايباما اسصارشو
 لوفي نريد يرض رس لوي الذل عزا طار اطلا ونوال تنم متل وست هلي رتمض امرة
 ايوا هع ارضا نآو الإ الرشد لور حلاة زيدل ان علا زد ايلاطلاو نيل ةنوزا ركنا غنيا خلا نس ةيرب مغلي ائذل الو نيدو تلتجابل امال تانج ]تزد ل انى عدللاب لتخا بلاطلل يزل لوما ند نسزوربح ا نفألا فيوز الزعل لفك لل اعل لول دارس هنمان انزعاب نما وكما
 ازال بالا تضار و ل نايل ربل عب عم يللا فايا سجلي اسما وك كده هعد
 يجو ينجان اكهتمذ نمييدل فنا د زةلالما عرج الزعل نطل ز مزيل يخول انصار لا صاري هت زعبل ل ربت ل نيل لانها خول در نفل اس ولام بمدير لطيران ةند ازيدللقسارلو ا ل ةبرعلا تحل عجور اب دتمد تل
 نيللي يعدو زيداز عزا ار لاتتردد ااا لغم كلماتنا
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 لرفع ماعلا هع اا .ئوتقلاعو |ولا يبل إزع هاماولاكيجوسذ
 "الجد سورا نلنخا م هحش ةمالسأ

 لاما



لكان اسكت سوو ال اك نيل نود ةيلاطلإرعوأ اعيجةبلاطلاونبرلارعإبمالا ةءاجتإ لاوكنا
 

 داو لوف ءلاوكأدعيزببلان هزيل ل نقرب اذ اهدحا نيلصف ةذرلتل ةو ماير :ريخالةىلاطلازغ

 دراسيا نزرع ران اكن اسالعنيللا سررلالا>ا داني الانا ئاتلاو هاروت مناع هوم اصئاله زنا هجر

 هم كلاذأبب جرش آر نيبال جاو كلن هليل هدا هحر دكلتعيو هلم هءارداول ا كف س .ولمل ارزع هلمرهللا

 كاياوبرزعزملالسس | انئياشم نجي ز ع اصير رواونلالا هلاحاد انهرثد ام ككل ع مككاخسم فالك زهرلا

 بلاغ للانم نري ن كلن اوزيل اردبو عقلا ايكو لجملع ني ل اسمر احا'ذأ دلالي
 هولطلا "نمي از هني ننال ىف ننإ 7115 ةرافكة اواي اما ذخاث ن١ هلز لل هد: هر زوز لتكو

 هلق رعي تلاد النازي للبر كره ابل لجلال هكدا 5قع
 لبيس هفتبلام شاري اعاو يراوغ دامو ةيرب هرج ارح للرسوم ابزم ل
 هحانزكو اوس لاو دل نروم ذو ةلاوعوكسق ضال ةءام اين هل فتكا روزانا دك نعاس اشو

 لوبا عل لا انير لإ مس ذابدارُس نار اماد:» ةم اذني ضلازم هقحْ الإ اطلاو شالا براغ ايم
 لاسفل اع ناكا هنناهع ئضاغالسيو دارا و هننمرانث العزم ن ككاو ليش زي درلعل انجل طغز مكر لاوككأ .

 اشر اماذ هنن هجر ينجو نن العر علل لاوكل زل لش يراها ان كلذكو رم اب ءانمذزيد

 _كالالب اص للزي مد ورع هبوتحافيرل زمانك ال ظنا نا إل اقزرننا ئحةلاوكلا رحال شل عر انزل

 راس يالا ةلاوكل ازال ليز اعرب ورضا إعرذل لعشللذد عجيل اودان اةءاحسلاذو اركان

 كةلزلفاكدنا هجر بو ةغينججلا) ذمار تفل ةينطو ةلاوك الو هيلع انلو هلو لإ بور ةلاوكإ ص

 انككرلوهزجنخب اننا بباغ لع لال ةره مل ودحر نزع ةلا رم | نال
 ملوك صر اجاو كل ف طبر ؤاع اتخاذ علل نال ني نالتطتخلا نلمح اصاب اقول نمل ندين ظ

 توادلال قيلعم امتحان مردنلا يلعن ل ذزي ن لفل ا نررادبل لج لاقوآو كلذرعب عع نال نركال

 ليون لول زن ةيسانملا داتا ذم هنا ةعادجو ةزيزجو رو ذو ال ةراجافيل املا غل مكمخا

 لانا ارز ولاد احل حرش نانادريخل ونا بلل نجاح ةلاوكن نعد زاكلاك
 بالا عل ألا هضم لوم اذئجطع نالذزن نزلنا لجرللاهاذا نيد عىنلا ناوعو دابر زفينح الذ

 باطل هيومرر وكس لالوا دة ذه غلجناذ نري دو جللوفةو دج ةفيجت وزر جل انهت
م ةيرو هر حافر اطاللالوأ دئعلانع غطت اور دا ؟ركاحالع عج فرالاب ا محلل وكن اهراصو هيزننرو

 

 منال يزل ارهلا وكن اف تابسُألانع ارقحأ نإ راج هلاوكأ عشانا «ماريطوالادا هن ايوا هيرو وللا



 دية راج عرطو كتبك ةينو لاا لول ادع يكل: لوك اولا ننبالطاذلا
 ليحل ذوكن هيوم ةتاخل مو ةويدولاب لسنا لعلنا ىف ةردلا نيجيري لئاوذلا نال داوصازجتل
 يلع زل رالإزما«د و نعل لا ثلألاب كيل اطل ناح اقعد ا بئغما ةميدو يلعن نعلم
 ىذلا نيله يتيالد الاسر السير افالطا لاو لوطن ةؤدطلادرهبلاطل ني دعبل در علان اذ

 لست ةنللما ةروصو ةنإ ذل نع نيالا لو ننعم لج, لعزبصوإ عل اتاري ةبلر زل نيرا نال: تر انف
 ”لابكت متكرر رنا. دزجرلاذهرعإجول نئالاب كدب املا اقو نكد نلت ل جلع
 ةفينجو ارفعي ات لعلالا كمر لبغا ةرز الجدل ودي هنا لعلام كاسم نال ءاطلا زب دزع ايل هاي يجو
 ليا دراما ماب يدك وزايد نعل ا عيورلالعيب هل ويقع نيمجة رغم“
 ليلا عل الادوجدو ةلارعش اطلع لإ اعلام كله دامو ةلاركتإع ةئدل انملالد بل نك ضل الو كايع
 تانغ كسو نزعل ناز مند وكي عل تلال اما راه هندا همر دينا نسد وبجوار مال
 + لات عج نخت لال ادع هن ذيع زميلنا راعتسا نايل نفر نجلا زعر ل نطل دنعو دنيوي انغ
 ج2 بلة نيد الام عيبا ضيع نات ام عج هجر انلطسلل نه طجد ربت الب انهرمل
 ثيل قع الوزان الاوت اذدنع وسان كاك ناز نمل ارب رك له ني احتراركاو تطل
 | انج نك روم نإ نيدو نيسان دريد ملفين تيب نااقتحا ةفيزجف ادلع ضاعو رداد
 لس! لالا عو واف علنا ذو هيمو بالو ال نل نكل و هلع ريع نفل ردك انا و ل نجترع
 ةلت اوم تلازم ةبلاط تواطغنا «ديم تاكا ةلاوكتل ةقلعلاو ةدبملا ةلاوكل زيتا ورم لذالالانخالع مك ير غلآ انركم آم بدطا لبا عر لا عدتعو نيججو نيذهردغ ةزيزحدانعرولا نكات
 ةلاركإ طمال بالازم نهاد نيس ل0 ضزاغ خل زيدل هنعامضساو هاو طب هب ةلاوك كرت نا نيدلا زمر علانغ
 نيرلا لو ةييلعل نطو دا اذا هتقكو ةلارصؤ الر هنهؤ م طقسي | شل مبن عياملا دلع لا ركارج عاش هناوقت
 فلألا ستات ةلاوصت لطب عدومل ادنعنلألا نلف لثدنع ةعي دو مهر دضلاب ةااوك سرا كلك رضا تىداب عجيب
 يلا ةيلاطم علنا ةديقمو ةملطم اوه تقاسم لاب سنو هكا ةااوحص لطسملف نرسم رمل نع
 لام زغسو ناكو ةلاوصاطبنال بلل زي دن يل نحل هاب نموت اًضاضفإءاماطتس زاد در نانا كرام
 ةملطم ةلاوكل تناوولو ناز ولد هنيد هشه إعلانا ل خاب نإل لاتملا داناذأذ امزعلاربا زم هب جاوهرضت لوفر اندلع ايزلاباسز نيدلا نيو حا نوكأل ل رالف ةديزم كنار د نيد الهىرسال ع شيلد ر نفيز دو ثربان تل دربنا رين ايس راد لا لع لوكا ماعلا عزوز زمغا

 رح



خر رذاذ نود نا يعامكستلام ربل د لج تاذزرلاب ليغ
 7 الل ةىذل نيالا عع انا مذ

 يب مرات مكاشيلاولياالب كا زاف مول ةلاوص تال نا مذ خرا زز رانا رف:

 07 حبلا يلعل انها از نان 975 كبل ازعت طاوس اهلا نك سالو وعب الو هع نهلة

 ىدااذا اك ياع حر ناك ع ةرشرول كترتو سات '

فر صبا نم اراب يلا سرا لع حيال كل للعلا ةئروث ل انمار
 "هيلا ن

 لايعبإلانوع الد نمهاص أذ اكقيجنج ذراع ةمكستول وردها تنزر يلع حر .ذاثؤالازغ هلي اوررقلايقح

 .رناناهطالوخلا يلع محرالو مارا بكناكاماذ زياد بلاوكا تاك كرعزرل كيبل رع محورانزحآ

 « ان ناكيداربناند هارد ناكتلح الار وعيار باتل

 رسل ضو يل لجلال داون آف يعل ايف عار أيار وبقت هاد
 لاقزلاذددو مد تلي اطلالات .راكلاو ةندظا اورو كانلن يعزل اعاد كم

 لل طق بال نكتة لبن اف ذل زكارز نار يل جيل لن ولع
 ةلاوك اكن او ةراخنلا داع عجيل نجلا زيان مخل انفلات ناثودااب لبا لع عجور اد ليك 'ز

 كنها فد خت امزح اك إلا دلع حيال اراد زل عنإر«نيلإهو ولورم عمت
 د اهلا يفك وافد كر: ل ناري نهارك هع ناكر هيب هنااا عمبنال نارا نازي[ نندزكشا

 نيمو زول المرا دوج ياو يؤتى ولع ةرماح ةينريز لا نك هل ركع نا رجح انرنع بلا البلا
 ليلا ةمذلا نيل دريال زول شوال ةفينعإ الرف طق يسلموا وزمائلا هس ناو وهيل. هدنة
 نيرلا دوعيال يما دوا عماير نكي نإ نعني لا دوبل عل نإ اواو دوم هزدا هعد دج لول ز حالا زسووزوا
 ريال إلي اكو يطل ال زددلا داعو اسلفنت امرنا دلانخل اننا نديورلال نحل نين راخخألا عقد ننام ويل

 لادا هانز عزيمكنمداباكو مدنا نيلج ل خومرا ناك يبا ربط در انفي رخو ملا نال نير رج لم ابار
 اكن ند هئاسسجإ علال نمنخا اشكد ننألا يجيعلانفلذذاش نار انكم للانقاذ هدد نإ لج عاق

 نال يي لا عجر (ركتولالانمزذخ كو أمك بل جياع نلمح إياد اجي رزلا نان كيم
 ك0 نر جاافف حليل ناز نال لا زد عددنا يرعاك نفس تاع عمير بلا
 ليونة ايدول نال عنزي شلح هناك يلج ناك هلال اوهام اكن رم ذك ناد رغسم
 هلاحارلو لل نيا نجحت كلب 2+ نيربال:لاكرد زن ناد يل لالا زائدا .اران ايبا انهن 15
 ةلاوكلامأد نا اذ درب اصاصنإ جد هنمبتا ارغب وبككو اود لام لفل نيدو لعرر تلد هييغاع

 لي نكن يلع مالا جر
 اصاعن ناجي 6اييراو ندع

 . يلع انملا قح: ركاراصو
 دان انإ نك م انوا

 ميلغلاتحلا
6 



 هدام نبط اكو ةرياج ةلوحاف هنسدلل لعاب احاف هيل عيت زم مسانلا للترم لما
 شيا ةذيداولافلعل سلاح رجالا تيدوع هيرب ةلاوكتتلصح اسال زيد هددت بام كري
 1 لامار جربمألاو لجاالولحإج مراخذلا لمي نمل اما هيلا تحارعر درب شال رعي نما افك اك

 كاملا ناو كيك اله يمال داعاسافملجأل سمور اناا ةنايجاتلا ناكراوزر اجو ةلسمإل اي ربل اذ هنينزب لبو نيالا 51ج ايمانا لان جراند ارم
 - لاتطل دانون ريزلا ذيج( 6و زباجوت) ةدسملا ل جراب ةلاكتذ جبت هيمو زيززم ضال للغلاد
 يل اطادحاةزبالارنكن اس اقر اطوال نرصد لالا اع هنموياأع بيع
 قيال ذاساز ادة ملموسا نان اكرم رسلاطو مزمل يرض لرج انس
 ايلا نا535و مالادرسمألا لل نادل دوعن اسلي ل نحل موك خطأ لانج ةلط وس زجلاريسج الرعلانهل !لرمألا
 نال كيم وو هل حافل الب زيلع ملال ناكتابإاد هد: نلاخزع وامل هراجرنز مدان لي للترترا كرا الدرج اللاوعي هئاذاكلغ إجعل رع نهار ةنسملا لبموعايبلا فسد ا ع رص لاير لالع
 هيلع تلالعر كل ذل زدواو ماكان لاني تب نالضو نول لولا نؤامل':داج وهف هنالك عديل
 كأول. يلازم او وضل نه لاكن همر هز ال وسال انهو هلا نرش
 قلع ارجحكولو للري لب الوتس! لله اورلاوككاسلطب ةويدولاو ايسر ةديدوإ كعول رع انجل امرا
 لاتنام ناعم لشاعر عر الذبح خب ١
 86 كلا «ترمعو هديددو 0 هزحاب اوكا طعسال اعلن هصغا يدل دوور درتي ادام سلا زم

 "نايل غرس يك ونال نايم ةررلا نارك لكل نحل يود نامل عل نه
 مهاد اذ راجت ذن اك طحت لحأل رعي نانا نسل هد هذال جلع انكار مات ءاوطل ا( داي
 ثيم هزم ذل وطاتنر مح رجال اراغضوتو هال دالاحاذار هنو |يازع عجرنا مز ١
 بالا مطتسملا هذيعولطا ناو ذ ركل الزمول حال ناك قبلا زم وتسلل نهر عني ركن
 امل نعبالربؤصلا هثدوانيد نآكالهو انهازكللذ كليشالاو ديرما بتعب ةفومارناريغصل ني دهلجول نا
 نو للورلدها هعر سوير عوز عيل ريرنعو ةزبح لا نع وكان جرمل اولاّحاعيتالادنعجرجواذااماذ
 رب الالي 10] هذاحو الزميل ناكل ذإ دا بكل تالة زم انكم زابنحا
 0 0 ثمل لابابل اح ادادذراتحألالزسملان يابو زيكو ناكاذ امان انزيكناكاذ اند
 ٍ دل نيدلإب ةليمس| ضيا ناعزلةل زاا1 زمول ايامنا زم حفلا عددا نع نزيك ظاا] اطال

 ” راغل



 19: عيت فولو عر يللمفسغراهجددرهر فل لجمشيل لج ترتر املا لنيل جسرا

 ةدلطم لامن اكز مسجل انفاس دين يراود نازل نا ثؤلا ناك
 دي ئيدعلاو عبدو ايان رشا ةديدول نيل لاتحازب ئدوب اما دويل مشو ةورولا رقي

 مولاي عينا نه ناكر ع انامل هله لانها م ةردخجل 3 عيا لزملا«زياذخ ان نعال ٠

 درب راسو يامل انحل جر كل ةنعب الفيم نب ذمة رنة لبان امزح انشأ, نسخ

 نادر ضم يي ماش يازين جرا نه زعبل رك كفي ال تيار همحد ظ

بة ةرباسلابواسسانطض دايو هن دالك ةيلا هذ تاك لد لول جيب ايمي ما ا ظ
 

 يعن ليام حال نال نال عاحل هذي دير كلن لل ةدور ملاذا ةييتم لركن 8اةاوجولا

لا اوكانين ليلا ايل زرع نها اع اضالفةديدولا نهوتتالام عيب لو نك رول عوام
 . تاكو رسم يا

 نوكيا و يلازعل ةديدولرزطسد وداد اعزجنم نوكأ هنفلفردزالانلالرخاو تيدولا زعبل

 اممدوصإعل انف زل نيعلإم ةريقكامأذ ٌةردخنلا ةئداامل دق هتدلدو هنكرذيربفلانط درا شدا رواغ ران أ

 فلألاد عدول لعل اطلا ةدب رولا لاحمد هدد قلاطإ ةويدولا معو هصعو ا ةدئ دو مسد هر دنع هر

 لحنا عدوملا ضد آن لاك يطع نحل زم نإ ذى إن ن لج أد رخو هلنع ةعيدو وه حا ذألازم هبطت اع

 بمهاوزعيدولا/لااني :ىدول خلمذلاو عدو ماو ةعي دولا ةلير بخ فلام اوكي املا شاش اص
 ةلألاب ةديقمالا تناك ضال ذو يتم اوك تاككذ من1 نطالب يسنلاو ةحيدولاذخ امن |بللد

 ؛كيلاناعو اوكار رع هب الالواح نحو :لإيإعنفدجتا الطمع لاتلا ازع.لإعا
 نس وا ةدي دولا كه: اعلان رز عن اك دي دوب ةليقمل وكل تناكنآواهدن عر علنا غاقلالذاكزكو | بنالع

 لطم لكك نو لوك ناعما ئه نط دذع نام يتبل اوكل نئتككاو ايلل لعزندل اريل اوكا رطب
 هلامل خا. نار جب نام لاوكل مدور لل ال ملادا دايدمئلا دامس امان ناضل اوك لام افورف ناكاذالارحس

 ليلا رفرمودول نعني إغراء االور اولد ةبتم رطل اول بالذ شر اصر ااتت5 قلل ارمني الو
 ليعمل قو الرعي تحالمر مرادلا عسب الا طعاطعرعل اني جال ارك تم خسزب نمار تاكت د
 لات راب لااف هنبعو لاو لينال اذه هدصعئيرمدا هذه هر زابلظجن ع هدفا
 انيوشوسبلو اكنإظنب عب عا هدد ملاور ايلا عسملالا امعااعيعل مضل جالو البو ها د عساعاع

 نان كلذ ببامو اصح زعل ار عمنزرارع :لاوكلؤ ولام ةلزةبوهو يزد اخ ةري زها ةاكيرخلا يلح لذ
 لله دعنا فارماوئ اقل لادوا ألا سنعلاطنفر إعمل عامولو زجل قالا «اءاطعرجأ
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 تاكا ذاو رم لاب لاوحت تداكهدبعوئزمد ليلا درتزملا رع نطاطسنا طنب لوقت باقم 0*7: 3
 بزر اعرب نللطع عرار ذاكه ني نع انهار لاتلاذارإعلانخب :ريفاودلازيعلاب ةلهملا وك
 لإ ولا قررت لاوكأ تناك اريك در هيرب مجمع لا ذو دال نحاس امدعل ان زمنبد الان
 ابككتنيكربدلا كابالربا نكران يمنلا اهوا مكييمر ن نيدل بهز ملل نير انئا رب
 نم ةليس ركل نتاوزو قالا كيلا ؤجغانب يلق ميز يث ل يرزلا وح لانا نالاجركابا عل انفع زعلان

 عر هبلة روف[ ساما للان رقوولورغلا تومي سر لمت ن هر عيونا زمر اضنزعرمتلا ٠
 مالكوم يعل ل ع ثدال» ملون نيل نجري نكن: انفرخزب“
 ليل دوف انمل يريم اوكا نيدبز انجل هوو اذالإبركمول عجيل اكرالا وتل ةليجرعي عز انحلال عجيب الزبغل
 نااوولد ليضع عج ةماجر لكن طل هدول لع نلعب ربل اتناك مال لاركتن :رعلانغل ع
 لاعاد ايزتخا نركز نمل نوادر عربا نام نوح يعزم ادا اوكار دعانا دارو عجيبال عماالب
 0 ا ياو السالك ناكل يلا زيبد يع
 أمال لكلا نيسان كلنا .زموداد ةديرد لا خدت سنا مسح هنءذهذخا انا عز ابغي
 اليسع باكم نخل عبنسن ركل او لكولالام هدنعد رفح مزمنضو أ قنغادانعن ذل نيل اقم د ركون ارو اال ارا
 .0يزعربانكلوبا دن يلو نيل كو نوكيد توم يدور زيدب ةرمتم لوكا لج اطل تشب نك دب
 تاو كارب داع اوصل كاطعب ال1 ”ربعد للنحل عاهىردناذ نع باعاررب لوما حذار هنعو لا
 . باكا دارين الكا احل اطرح باكا ل بس نينو عيالك ل دست وبك نشير هدأ: قلاب
 ةييرالبعزاهلا اسناد مهي لاخلا د ريتس اني ز يربك رهف نودع ادا اليمام نأ دول امؤنجن الو رمل
 اطال لرب دامو عباس نلتمس تامافوضو باكا ]مز شل صاناعتدد مرام
 تار معلا انج ناجي لارا ن د اوك قنج مدل بيلا ذلك زغاذ يامل سولو تسل لس ا»
 يجازي مد مب يللا نط عيال كوخ ةنع الساد

 هرج قيلطم لابو رتشلالعررعراما ذا عيال ا درا الخ ند نع لاركر يال اض دوبو زعبيل دا. يلا ورا 10 : 3
 1 للبول زملاوا عبابلا نوبرملاةئىرتشلا رهان نثر يو حف برعاب نهال زعيرعل ح١ اريدك نبل لعل
 لاو لاا نيرة ثان لارا ل ةرا لرحلة لس ناف عرب نب رسحل ازين ابا خذ
 . عيبنإل لام نكد وطين خدموا زيزع ياك افرح رطيادبع سبا اكوا عسل ننسي ماطر ا, ىيزع لما نأ
 ةلاوكللطبيالرضر اقرماب يدل متسول ول بال رمل بتنك دلع انا دزع ةعيدو فلا عاولاذكد دربال

0 



 ...امعجورلاذو اوك طلال هبا عب عسبزئزم دنلاب رع يطكنا شدا كلاب يرانا اج

 اق كاطع نعود بدال يشار نواب دجال وت بأ
 ؟هاما فاس ةلاوحت ضأكاذورل اجلا عسيلان ةنئدو ورز نحل ناموا ناز هنيددللاتهوولو مايل ١

 تيد من هضلا/يرؤعلاحاطعر اسري اتفطعر بلا ىذا يدل ةسلا لوكاس رع انهار رامي مزعل

ب ن لل نكد ربل نيد نيت نحل الو 122137 ير يكل ل /ئأزمابمدوبنالغ
 بدو ايئاع اتفالع ع

 اكل طمشبا هير دج حو ند لعل انما لع عجيل نامل نوكأ نحل رون نحل تاما يافا زم هنيد اانا

 .لب هيدر نالع ا ذكونكم يؤ نع كا ويد ممول نوما نات ةلا ركز نسم ان اذك نسب

ا ةريخنلا هو نيزجكالع عجن هنعلومككن اكبر لغز كلارا لزوصتككك ضنك زر زم
 

 اون طه نلإرع 'وكعلل جر ىلع ول بر للا يضلل اها كد هذلالع لع زجر يسرع يلع يلا زل نيرا

 ران يول زيدا ليسا كات ااا موتو ندنر نصل زيتاهخي زها تامان رياح اب اذزع سل لا زالز

افي ناب غول يحل يلع انا علو لول اوس عين عرب نو ةيذك وبدر عيرعي الي نيل زيا, :ازع
 ر

 ”انا لاني نا ةدب دول منزم مد يذل زيي اهدا انجللك_ سلول نيبلاب ةديقسالا كا دقوا او ديد يقبع
 نيب ةريمملوكأتناكذ افريل هنوف امو ايسلندا ملل انجن فولو ةيبانتخلا بدال امالا حني رميه اهلا

 هل رول نحلم نك لبا لعبا عتيل اساله زيد ربحا ناو انس هج اميراحدحا ركع جرب بوكا لع

 كوسم نك دعو نبه زيا ام. الهدا ربما زاب الورع لعرب
 لخرلد اهنا يزعل يعارار نحنا نيل راسن ملألا

 نه

 هلال
 بل بلاو عب 2 ا

 لضارنان شان وا
 رع مدو عيبلا

- 
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 "لوول علاتة دلع بم دبر دوت فلألاب ةرئم لاو تناكولد رع بحلب ورحل امر نالت دة بحدلا لا
 اك كرد انآ رفض اضرار نحل اوكا شجن ابل يوك عكر نإ اع ناضل لارا لإ يلعرانخلا انامل
 ةلامحا تتفاعل نحل ةرصو انكم الف كرما حال ةولج ملازم مامألا سرب او ةدربل طي نا لسن عوذلا ثلا ربلالن 1 اجيال زددو ةزياح ارك عامعيطعب نا لاو يشل داضلاطم لاو نائلة رحت
 ريو و اسواعل وردد دن غلاما لجدامخزاب نتلالعو ابباغر بلان اكد
 لاهو رلاكو هنن دبا لا نيشرلو اي دو دنع ل أزبونو الع هن الرماح ذل نيكس
 لاو دغرنا يبل نن لادجا تعلو ل يكايت مدد لعل تحل نمله نحلارنجيالا دال يلي عمت تح
 نارا انبفا كأنما ندب اوفو لوك نفل انيش شب ليل نحن اوحا درو ندر خلونا خل لنج بل
 كيرلا نور تل ياهلا تلازب ليف اود كتاب ر بجلال امنا درب رعي
 دبا واع نام مرن يلا ريقس هيب هلا>انقونيدلا زميلي انستا, اعيت نك وزار الأ
 لانا تيب قرصنو ري والان لال انجلو التبرج ذو هب كوم لانها زيلع انحلال افسح
 هعابوا كارلا نعر انسي ننولوريجبلع جبال هى عي انحلال تهاراول لبحلع كلل ذ جراف ةنروت
 ةلارتكز بت 1 مغوا ةعيدو هدب ذرلالو نيد,ريتبل باكا ل بسب له لع هالد لادا نلبفإلع جر اند
 عي ليكم ناطور لوم تحل زم هيدويلعد ا دنع لبتادرطاب آواننسا وطار
 كا نال عاود نان عيد اا نح نوكبيحساتكلا لي ادا كلا وزباتكلا لريادا رجلي ليل عوا دلع
 تحتال درا لزيرلاداعو ايا ننساف كلن اوال زخات نا لذاك د ولازم
 يسم ديال تاكو الز ىلولاطجو هفنب عكتح ةاقكلالدد تار دولا نحبلاو رز تيل هءاعنو
 ًايغزاهزيلولا لاح ناساف هالو امال اها اذل زين رلاه لع تاك ضاعف خلاد ةويدولا رحت ئنعإ ضع لورنس
 داس ماب نحل ةينكدوندلعر هالات ولا ناساف ز وحيدر اكن نم :ل اوكار رز ناو روج ومثناط نأ احنارع
 طواف ودر انباع يمل العز حل نابع ب ديم لاو ناكل اذا تاعي
 نم سانانا سل بالو رلعل انا نع ذل وطبما تلا إبق عياد بعل لله د  اذانمب هدعب لنعمل ببعد
 لير يايزز اعز | يلعلادا ثهنل ومال ولان اكولآدكو انك ززسال ادد غانو ةلابك تلاد
 لام يال ناعما, دارا ا7 و انهن هز ال باكا درلورماؤ لاا باك
 وكنا ذيب هلا جرو ارا علال داريا ل1 تل زدني طعلاتحلاد يخل ريدان زغيب
 عولبالةزثكو ديل لل ام زلال ةي دولا ل عيني زنة تاع تاك ةدب.وب انيس



 - 1027 > فييل لبي جسيال ةنم هيهودأ لس ل حن اكاجزبغلال لامس داولو اعربت ]بخ ن وكدالول وشل لعل نإ دج
 راتملا عماجةو رلاوكاسجيلعلاب ةيمسالارصْؤو الا نوال العز حاصر والان وال لاداف لاح هدد تلال

 ةنعطقنتولزودااذإ بالم عجيزكولعااسيّق ورح نزلوا رز لازال: ليزا 113
 ”نلزؤ دب ابل ناكذ ال دا بطلع عيوو سموا تاك ةليتمالا ا طال شالا لفل جمر ام نول
 مهدئ ناكمادنعرل ناكئرم نكرال ليحل زوز مار طع نحاول نال زماس اذ سالو نيل الارجل رس هنم
 كالو بتم عوالم نارا هلا ز عيد ةباسغ هلا دعوا عد ناجي
 قمل ابعقدرمب اوكا ثرلطم ثلا ع فشل اولا شرا زع هذ ابا اك ننعالا و اخملا
 لاروع لدن عزناقلا لرد طكستخ نراه ئشع | دل نامت انكلا] هب ةليطم لاو جن اهنا لع شامر ماه ج لازاك1ذ  اهدراط

 رابايرغلاها جالا ءمهر لإ لج نمادع عادا طلاع وزن كو اوما طبرق رف اااه
 لمقرر عراخوأ شرب هيودد ايي علادروا نما ذاتك دب طقس رطل الضر عل تا ثمان ةليم وحرق لع
 نيرا زخاأ عيبلا بعل زر ءلاوكلطسر كرا نو نع هاهم ةئلملاانوالعرنع هلاوخإ طال طي شلارىدئاضنقلا . ْ

 نشا رك يمرظلا هرم عاجتؤلب راجل ةنو دلاوللزطساحناكعبلادبعلا نارظواايزلا حم لوح مادطو الا
 كيش ةعرغ علب اء ةحا ضبا نإ ف رهدةضلإ الج نمالبع عاب لاذ تادرهرلا ةيكأم فالخيو دون زازع
 بتاعأو راو لاوكلطسم ذاع بس رس مج ]
 تفرد كلان ل جرم ادبع ليرد ةنابالا لوداع عجربالوتحلاربف الا طدالعابد عجل نفلإلا ناكل دب ١

 اعيش والاق اوما الب كير نبدا كرف عارم ا جال ادي ادب نك زلا لتي عاملا هاج
 تناك ذاو.ملاوح سيلا مصريا طل دجروبت علا طن اذراك ل وي [بتعلا خم قامافالخباربللق .٠

 لين النيرلا ءاعو :لاومإوطس الوعل لا يذ ةدي مولا كرف يصعد لعراتحارب ة.ةعيدورفئلاب شم لاوكأ
 انا :لاوكا لطب كل هل خضلحو دعب دولا عاص عدولالاووتتيتتيرلا كؤطمبالزعلاتلابب صفا دازهواو
 ليت جم مل لن وفك لص: ئطحو زلال وكادت و ديبار اتناول ار صا ندمت يول

 ءاوعم عننا اعيااضلا حرر نلح رجالا كنب عن هرجولاوكأل رضن عمران يباب فال ْ
 ذا جاجا باطل لع لدوحتم اذار اعابضمملبحناراسزبجل ماب دوكملع هيسيراتحنامااول انكورع عوتلا لاو
 ةسساارَسب لع عجم نا بنر كاوا جربوع نان الع نسر نمل ماوآولو نسو الز عازك ببلاد جراذاو

 لاقاوهر دار لزم نال نحل تكد رح...( ........ننلا تاير عزب لويصألالعرل طلال هاو



 نزف زعاؤلا ننال نير دالة رد رانيا مل نملك بج اف ضدؤلاب لعل لجل لاا اثار
 ظ )الالام انهل كورك مرا نك ذهاذك 1 ظ دا رو اضيا هنن مدسنال زؤر متم اناوأد هأوعد جال

 ةثسدز70رمرالا علة وخيم نال كبلات: نايا تفر مات الاب: ٠
 ا زحل و محيساخو لانج . ادع انهل الزل 513م لاقي دانس اراك نفل ن اكو هديب ساما
 المر نينوي لالا عجم سادات عر ناز اكو تيوتا جرمانا ءيبامانا لكمال
 لازم لاما بالزاقو ليي تحتاجي الا عمال ايلا تسخر رج ننرلامن غافلا يب نير فاران نأ ولد
 «ةلارع راسلا ها عيابلا ناهد تلا جسر م حطارسنولد نب لعرانل عربالزبكو كلذارلز انه ةدصنا
 لافي نين اكن الورم وعؤرعل احلا اقف امتحان كا ضلال كيلع انالغ لحلم ذنب ةنيقسالارح
 لك كالو هيض تلبف تدار لماع ضعي نحلاماقا نافل يابا لوقت ذ عاني زم ناك الوهم
 ةلاررماعررئاتاداو اركاب هرب كيل الف تطاير شلل عال لاق نإ مقلطم ناكر رم
 ثويادلاو درب مهددا مؤجر طلطعر ماجة الا رم ةروصهفرصلا رسم نخل... نعل يزن
 يبو 230 يطا اح مهاردل نم اهلخابنإإع 2مل عردل لاح اند ابج مضرد 0 اات/ىلع

 : ”ويلا ارب ىلا لوح اجا هادرلا دافع انت اناساو اس يزطاب لاول اهذاحاخ لاو
 01 كثيزب هنعالاوكلرشبرا كلزي هنعال افك العرس اوره عير عار عر يورغن ف شاودر وجل اءاذه
 ماو لافكو ةلاكتاطسؤاو ىلا داير انحلاو ركع جر ارحزاك نإ ضار مارح حلا ورجل
 ارمادا او ميباتمل اوال لود اج بن انبإبلإع عر نال انهللاو ايتو 2الاتخلع لئلا

 جوز عقودا لانابل عير رار اف ناد ابل داتا ذاع راضي نار ماو ا
 هدرا و ضامص الاداب راك الع جرم الا اضفد اج باسل اق د داس لة جر داموداذ ذ رلايعتكنأد
 اذكار احل ةيزبكا و1 لولد ال نارا ااا هانم بجيت الخ :ئاوسة لعن ان لعد كاصوك راو
 لازانيا رامز وخلاني عما لاق قرانم نادال وأرط أح
 عتيل ىلل" وصلا هله عي انحلا ارد دلارهل نيد ؛ليجأتلا نانو نمل نضاك اوكا اريد هن
 للا (عرمن لجعل طلال وكل جاو د ان لتر ن عرضك عرايا عمال ةد لامالا تامر احنع
 ل اشامواملاطلا خاب هجر نر كك عدل لغرنللع مالا داع الش يرتوم اعلانه فانا اف لص لارع
 , ثامنا |هلانجلا ولع ذلااذخاي اكمل كن ادإ زم شكرا ردردرب هزم هاما نال املا اطلأ|اداربمكأ
 ًيافزمغف الامم اهرلعتيرلالللاذ الع نآولو اسيد ليسا ذخ اي نال" نوصلا هله اسنان



 الوعد هذا عطرا تأ ايو ريمكاعالا شن ينكر نع جملانلوايجوتكاو يمال

 يسالني تدابير طاع رسل لزم العز اداجشل جر
 د ا ا .«[تسالا لوك هللا اطال راو, ناحل زو ان

 لاو ليعلن قا مالو دارمي رع حير مذ جداد نب عجيورلل نهاد حراذاوراز تلاع عم
 يس. نق الان رن رد ذل عاود زيزعل ناطر زجر« اذ را بك عت
 دواز فينيل نحل نابت رمل نأ العل نحل نيذخو رو ناز دوس ة كول دعو ةوتعلا هذه يلا

 الاكس لاول اجل وتتلا نيت دإسي عبو دايز م هابيل جلا كيل نا دلع هن ريغ
 لاحاف ةئائو ةجب دووم عع احنادنعر | ذ كولو زار هكاامآواناحاواس ايتو اساغو اراد اننا

 لاننا ف جالاركان زوال ابل دابا كيلع هتلر تل يان نعد  عدونس لعزل اضربلا
 هاةناجتلاومأف هرشعادامج ادد ال كيلو ماذ ااذؤع رسل ها كبد تحرق يال ناس لركو يل قرافي نزل

 انين 1 نهانا جاع نارك عنيزه مرارا ايلا ةران نارا قنا
 انباع زلط مدربا عوذلا لادا ررئام لع لع نورد هد دضالج لتكبير واردات
 لسنا قرع هول ةنيبوؤئاولا دواز مع رإطاب واي عال ناة لزم عادرلا هبلمجان العدا فار لزيرعتل
 نال اءازبر لقمع كيرلا طنا هجر يتق كل ةريخو عواظلازماب رد زها وذل نككوز لوكا سسك اعل

 0م دهدوأ نمإب انهررعلاتخ لعام نجنهرو انه درب هنمراتوا نخر لور شر اعتز اهلا نازح بلع نيدلا يس

 !هريذ للمحاكم نهي نحاد نيل سمول لع عجب نال نم اكاسلفيزعل نحلامرغ
 2 نيرلادد نيعلإإةنيدلازم ماصا نام الهم منكر اسفل ز عزرا امتسراورب نضوه را ني رلاينهزمزلا

 دادتس عنا تو ناد نم حاع جرب زها ليون زمر زاكذل نري نوه ذلا نيب عيا

 نمور ال نقلا نمرابح امان ريخر بل زع ل: ذخر اهل ياكزوزتد نع جاملةزتك .٠
 نالايوزيرلإا از كليم مالا هد: ين بقنا ةزمرلا كف زهراو عب نا اكتر اصب
 اق ماب نعل ابكر خازم عل زهرا ارت هال نكأو عزن مناع لا رملة
 ىلا ل طمطتسم باطلا ةجام ان ل نا دايت كاز ل اساور عدل وكر هزم رد وب نككيخنذ
 ليلعب معر لل !للاد رس يداولك هل هجرزةراخالخ كاك تيدو برن نرد صال درك !ااطن ثار اطللو
 لوطو 7 الازد لم ضكوأ و رك رس ازعتل اطبتطقسو عيريصأل لعين عباطلاكءاوت د طن



 بعرق زلال لاب نهر انجز نيكد الاوحنم زكا لسا اتذ
 عباس صنلوه) نمل نقك)نه رعاة زعرول غرو نينا دل حاتم نزل
 يلع رضدابعنكرلفكوهردضلا لجلك دبر اجر نيسان نيمالؤتتا لك عاي انج لالا
 ايسر ةرئاحالؤلان مفك لازم دوإنلعتبرد عمك يزني ؟سملااوهر هلا لولا
 ليك لالا نحل وسآنان لاك نعلؤمكلا ذخات ناهكككو ةطلطم هارب ميالو ال ذكأل زم زنك رو نمل
 زعير مكط طيرك جيركو كاذب رانا كليو ملالدااب عسير زكر د نخل كأم
 باطن هولا نخا تح نان زم ننكر نكي ودك اعد ناز ضكك ناكل ايلامكو نكن ل انها فدرلد
 رار تيل ناكمج ةئلذلا انب لعدن عال كب الكم اك ذلك جز عج نمكأو ردو رباداب نعل فكك دل ؤكلرز م
 مللاتفلزلديط كا 27151ن1 )ل نمل لاحم هسلؤعتخ نع لردك ع جحر نار ير كرت لانك كزنكالاجنا
 191الف ر رادو مل كلاس: تلكم ركل داب حرا
 اذالنرككد ا هرماد صج !لاىوست نعل ودككإماب ليكم افك اكول امداد دج ومكر لزم لاك
 ل سال سلال زلانيرع جراف: خرم نك اهنا رار فلذا
 بلاطلا ماو وز ممل نيرلا كلب اليوم الاوحزضككلعش امرنا اهيرغ سكش كلذ دعيبل املأ آر ناداني
 .١ قمم لال ريتك هل نكل عااد يكن ووعد ياش ا لطا اب ناكل نه ذك
 1 نككزماتم كك ]يمل زمام ايدل ذ ذخ إن ح اليكو اقلام ننسالملا كاز دخان الف

 قيال ياك ننكر تاغ الإ يارب دنمدمي نكران يك زب
 فوفدمو الجد دنع ةوي دوو المطل نيدكل ناكلام لئرولو هابل عير ككل مذ جر يكاد ذا
 ينال الاتحلا نك[ نال ةرعبت اضع ئاقل دز سجل ا !نربدلاوئود و الاوز الطرف نحردوم ا
 أ ليحكدااب ع ابرك 1 داول نك هز ايران م ايشلخارق كنا تيل نا لان ميدو زيف

 سالقألا نإلع ومَا وتو زلاوكن لطم شلال فين حوال وقع لنا اني »تبلل نايم الا ناكل الق
 كذا ملوك حلا لا زبرلا ذعو الارعت نازطسمتلالو كف تلو زعي نلف ر خبال ةوبجلال اح كتفي حف ادلع

 . لأنا لوداع يلماودا عمرك ذيل دماخ عمل ام ذ.4ب تلا لع متر لو لول طعم انج جيل لانفا نب

/ 

 ١ ظ تنال: يلا الل دار رارذ نكن نا د قنككالع اشتداد لامي ول نج) زوكلا رك ذات خبل عج والاول حطب م صححمو

 ' للا

 ظ نار نكاد )بالا زويل لطم داعي علال رب زعةلاوكأنيدطقس نيدلان عجل نحارب الريكا ليما 1
 لدازإر يمال نود بحباع جو زطلطع زعمت يضر كا عالاوك ضان بك ايوا ادبزنكك زل لعبت ٠
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 :مألا حرت 1211 0 بككدعلانل هلال رك نلاخل ل7: اويرك ينام جالا
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تكا مني يمككرعز هاخات هدم ازللاذاب ةريزمالا وضل رلاطلا
 0 20 رولز 

 : الافكار نمزج كورا زألاددعلونككأرردعل ثككاار اكو ده ررككازع ما ذخ انرل راما: رخو رئك

 ناد نعلرنكلألل عر نا هلا تن ني بردا كت و»الو اضل طم ميت مص راالنعإل اركارطبب ادعي زمكل ةاريلا انك

 مقتل نفل دونا نرورعو ةيئسالاماوريهاةرلو قد اتنن اعراب سيرا الت تيل

 للك ازلالاسزمز الان زج يلا ةصامإ اما تاكا ذازتماقو كلامو ايزل ذاس هنا هيغل نحإع

 يده كلارنس عيا فؤم ديالا در ناز لوجدنا م7 ورضوان ريغان
 ناس الكر صامل بعياو نالنإ عرش كذب كالا بل الزنا عمار تاما ريباك
 لئايرؤلا العنا هضن ياكريم ار رئوي يملا ضن نالئؤعرلا لطب تطال بشعر ومان عماش
 "انوع تار كمغودب قنصنول كلاذكو ىران الل نجا الإ بجمال طلح اصخلاراؤز عزنا رمل عزانحا
 لات عمري اوك تناك دالاكا سن عاق هع قزصتو ا كرقووأو درع اكأ الزان دامتستا ليله جرو

 سلا لإ قولو ناك ليزيد متيم ماي دارك تكن اوطسقسرن نم درصتتاكناو نا لوكا ذا «ةنصلا ودل يلع
 ىداوأ رد ارماكاطو ثاريملاداعام كلمد تين لعل اجي شير وفل انجل امي كلالواهرعرعبر نيل 'درلاو كب انه درو

 رده يدبتوت اند دعذ الاصل ضركك درلبز بلال عرددل جال فلز يود ريب ناكرعلانغا ٠١
 6 ماد كوادر انحلاطع مبجلا جتيبر مارب قب لاطعاور حلا رد واللا تئكايوندىداام درزي مطتس زر ورع اكلت
 صار طبو مابا افك ن اكتر كاع ميلا ةنر ونا الار كرد اك ترض رةراعاناذإل انكر اركان

 لبفكرو مهر دزلا ]عرعر توب صل ةاملوشمل زا ع وا ملاعواانارعوا مماعذوا ال نكالاوكناككتا) ٠
 رعاه زب كدزب ةرئمالا وحل مال ةئزعذخل نيل سلاحا هن هنا سمح واع ني دهر دافلا يطيل نقلا تيلعد

 كلا نيل نيمج هلعنناذ ضاتملع نانلاوك حاص> ذالولا ناتو لعذر ةنيرلا فطوم ةرزسإ لاشك( زعل أازغ
 لبث ععر ىمتردااه دع لذكر اهب نال زويا اين رك راكان ناتلا ف تيجو اذه در كاع جاوي .٠

 ل” اناا لسا عالاا طوال حالا فتور اذ رسم لعالاركيابا للدول

 تاصو نعي وك هارذ كك :لاطك زبد نع يذكرنا دالا نمر مك د نعي وكل دز نينسد ون لين
 نا: لاو تعم رذكأ اونا ) نوكأ رافال رهط كراكو :ةرشلا ننال عرزم نقلب زنك الاوما
 قبو اسلطرت بن يضالا اجلا نسل رطب ينو عالاوعاو تح بقال رع 0ر2 ينكزعالاوكن|سال مع الا

 ادهزبكانلإد اذاحاعبن نارك نتكورلو درمان عينم املا للان نك اويل املا تراعي هدهولا وم ٠

0 
 »ب
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 150 هلا ناعلا رنضن األ كمال خا ذازيرما غلاها رغا15/ ريب نال
 رلذاةدارشلابو انجل اهلا دالك بالايميل لدول ناز ك[الاركاو ربا وزلا
 ملاحاف هر ناز يطب عصر اقالو مرد سي عما مل او ::ا رؤيا الإ اطيداولو نال:
 نيالا د ركن أزيل ناد ركوة اه رن الاوكأب اوراو ءانإل تنضم ًاايع

 ( ني 530 3 9 5 . ١

 ١ | ملاكا زد تف هني هرم ايل شرط الاوكاركرهر نيل. دهان دلع عر بسك | ا.د ناو كذ
 كاد هل دزلاب ربما مودا هليل نطل غوميز سطو لاو ضو ذل قردرعوتكاو ل
 وأ

 | تياكزس ام كلييرل كرس ةنرباعرملا خرج خ اهلملاو نالغزعإلرما هدفا لجررتم أد نلألاب خا ' كقلا رخل اخاسعألاو ثيزر ل 1 00 ا ا تسلا
9 1 

 فيطتاوا ةييبلاانأل جاتا كيزب لبا رو عل اجاىراوك زيلع اس كلذ رودو هن زايزعاعيإع
 00 امامي تلصابقو نعل نبلع نالطلا اكان نيل نافايصألا محير 27575 يباغلاز عم ايلا رمض

 اكل ناز هدا انماط نلف الإ را ارطمنيس اش, تنحل نبا ع

 ]| ا

 ١ ا
/ 

| 
|| 

 لح ناب و: 000 ةيناع :

 طالما اونا كيلا. رعو لاول رمل ان709: اشري اوما رتل
 / مس 1

اعلم ناجح حاولا لاما نركز ياخ اثلاطعماوعد عمتك نانندجيرماعيل ا وجو
 ظ لا

 يي فانرملال نوم را نم لزب نيازي ذبل ع را راو ااا: دج محا ماولاكلاول زكا اهلا اجدد رار انها كجم لا فكاقرح

 تكا ناذ بعير ةلرل زهرا ملنكاو ند دالة والا نركاو كارم نوجا
وكت دنعالصا الاكرم نا نيعترعاآرتابهلا لن لال ع ندم سلا نه:

 , || لالا اللام لاننا لانل 

 _ لالالا هل زان راو يتلا دولا لهو نلزد نازماالول لالي تلضاابزكتوأ

 هدر ةنسعل نمل نما نارين ذب نيد عمو نذر ذا هاوعد عتيل ع مهاودل م تجزء جلع لد امرا تاكو

 0 مارك اعبل دو :لاكاو نيج ودلا 55و شيع انها /كورق برا تك داع ارا لاق
 , .اينادا ةلاق نم زرزركرالإيير شا دبع مالطتودااب رانا رمال ةمجزالكوزل هكارع مااا

1 

1 

 ْ تورت دانا : ناضإإع  مااهلا »اا ضشو اً رسوب يئشنملا تملا 2 (ثل١ لسسمنلا

 0 ءام اكاو رس 4 ١ م
 ظ داساالنجأل نهر للعود رو نلوم ايا نكد كلا كاب مجري نياك بك

 * أ ل لاا )دولا قف فبل نبيل اراب جريت لاعلانات اي كو
 0 . يذلا رمان د|جملقلام هلالدبلادازر انيبت د لدالروزحلالعز اذ اله دؤظن ةرسنرلاحا#

 الأب لد فلا بايد دوعن هذال از زمول ااوو هدير



١ 
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 ا اعل ونللاةلعن راف نك كا ننألاب زج لاا تذ مشرد لبا ج ىلع لاطلالاحا بالا ومأ

 لمد ضاعن الل لاو كلذ خذ اذنك اهم جا نيكو
 عيل رايشذ نراه يعل بو: يخل فولبك كلل ارنا تزل ظ

 لا بخاااواادلب رعاطعال ار نللة انك ويا عضال
 اا ياذا رؤل نكون ودلك اماذا نازك هللة ريكا ةاذل,«ناأرم ا ما
 زيا ذب رارعو حر ينم اخ ةيوالا فكك لزب زهور ذخن017:نفاك زجل زلزءاطشلن العنز ئزع طا
 . اهعتسإ هنو لاا تادج5, بادو الا جزر لتكبير كتل مكى
 اانا عيب اوقاف كاع ناكني كحال هن لاري زا زامل اند ار نكطعوا كل ضمور توا
 تللودنع داعب لوتكاف كبلعا ناكيرب تحارب ال نكون تلح لور هامل نارا

 ريال ال ءالتنالاغلاونىزرنكرع الالم لكي لالا هان ك و هد
 من1 لانا لال يناير علا او ههددلارماع:مج نصاومز لا ضاكناكو نبذل كلر بيعت عش

 هر يلتزم داك ةورويفارسف رم فلا. هو سعال فد احطد دل ]العرج انام يار
 ٠ النازل 13 ارا عل لربط هارد رع اان لؤي جار عال
 زمنا مال وانا هاما ونوم جالا وألا اما دباس عرس الحا

 ل, بلاد امدعد لارا منن عيرلاطلا وتطول لن ولعل قران لزج لاطلال اقع نحل وكب اوما و

 لانس اطيل او 0و اوبل دوب الو نط اسيل اس ورا لاذ ةكدوعو غنم
 عمنلاب لاو الار للف!زرح نع اش عدول ّيدولإب رص لاو تقولو ةريملا الازعوهر ليمن مرلعام

 لاتقل لو يابا ةلازسنا ناد عال تر هلائنأب ناو رتشلل نظف زشل وغازلداو فلا سراج
 دلو رجل وازع رعج هدر ةفلغلانحازموت دخن حراج ذأ ناطر ل طازج ملع جياملا رسل الحا منال ',

 يول نيرل ريس نيلع لني رم نحل لجلالة لاهااسرنم ميرعلا نيل انارو اك رجول ل حنس
 ىلا عال ابوهم نمل نازل نلت ردها اللات رشلا ماب

 * لانا سلف لب اع اه لحام ردنلا كيلجإ نافذ طصرم دانا نروي نرد زارت كك نحن
 "انس يللا فخرو لدا هلو جر نارا تل: لولا رب لانلمزاو يلا للا كيلع
 .٠ اح لالا م اندان نبع هما هرد لا بلع ناك[ كبس عجاف رسلان اد يلعالماب

نال لحال تريم ا او : رخل احزمة نها عادلا ناو جرناللورعرانغلل زل سلافاع
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 لله 0
 ناو د توب

 لا لي ملاواو قاؤلا
 ل مرر 1
 لال رو ترم عملو

 3 ممث#

 "دايك الوم
 لي



 عللي نر تلا فراس وهي الار ار موهوب اعف ضل لعل اني رمل مار نا نسف ل اقز>
 نفع تلخاف رند كيلعل نايل تيل لورد يلا نعتز انحلال م دال الترب هانت اتسم انور
 ' ...قيلا قف ميالع عيا دارآو ماا لال زيسلاردالئت نها غسل نسور عر نينا اروع ل يمل ز ودول
 ٠ كمال جانا شرا نكي يكاتو يجرم كبف نارا ندد ن رع كين كاب العااذا
 للملا لولو الاغا نكن شا ةرترشلش ل55 لونا وبرقلاو يل رولا ذوروع مجرزإف كني د يا
 ام جتا ارهاب واما

 ملاحي لإ عاصر مل انجب ضجج كلذم ل مجيلزسربالالاكو هدتح ن0 وري انها لع جينا الآ

 قات ناعتا د: نلف هرب اماسمعجو هدمت :اوزشسلاب كوول رد لاوكلنضنإل زد راب نهلو نرع
 ظ يارد لواط اضل انلاراصنم ضو زم كيحاضنالاعا نلف وفح عاتب اجرا فلث دانلالاحااذا

 | يازمان ناو ولا لعل تلو زر وصالون طولا هلل نفانا لرد دلت ماع ل الجرو حامد آيفون ١
 لا ابل »اانز للان يبارك ليزا نسون وال الزب زل
 ني يلم نري و رشلازعيف انام نا ضاع وزن اجو نيز رزان رام
 ”لأتفازءانمأ انبوب اراك ولورا نيب وأنضول وز شيوع هب جد عيل نعوذ رزة
 لولا انافسنالاب لحال تكل نالها ههنا زالوا بف الانبا
 رنا ل نمنح للزب لك نيد ألا تلح ن7 يعلن ملال نخاثن ابل ادار يالا اكنأر
 العلاء 2لاحاذ فليم اهلا مطحون ناد الج لاخاةئياي اعيان سما ناكل سيرت ائاانن
 ناكل نالوا ئول قمل نيطعر نكلوديون ألان نامي
 تردد د لجلالة ودااس نم خاور نيل زفر: يلع تما ةؤلا كعمل ناش ةد ليلرجترازطع اذ شع

 ىلاطلل كرياكوتطلا اذا ذاروانذلا عناجؤ و ارلز نحنا هامرزطزرثع ولان لعزر دلة اهزغر اس سيل نحل
 ١ سؤالا ناد نيل عانيلوزع ععب باطل فعل ريل نسا انرلاطلا هارداواب بناذلا نالثرعل اه١

 ٠ عيل هافداجيا بزر الدو تجرب احا رام زل: از تهل ذكر امفد ميزو زعدر ضل, ملاخفا
 ارضا وزاجا ناكناول انك آو عل بيا لنحو ب لا نايا هزار ل درب اينوادهلت بولا رسل
 كادوا انغام ءاق زن ارا نما ذا طلال لو رب رضاكم اذان ضع
 ْ ذا يطولمرال دماد بلاد نرد يعجب
 | ةامانابررفرس:لاول 1111111

 ار



 لقاك ةنانرمألا ةلبدصاوراير ئاطانا سخان الزعزجاو ريل عاسة 7و طذاكرذ ةضاخاكخ)

 هدا وز يطلعوا هاجد رنين نوازل تشن تلاقي

 النبل كسر ناد يلقون جيران وو بشد نات رداد ترام

 يالا ابزملا ناب قرار حبلا اللا ان اتم نول يزول هت ابيت عوازم
 ريتاذدلا هيطعتا اد افرل اندم زيدو هر دايلي را عحر اشم رانا ىاتجواف اح لنلعب ليك رع
 .٠ ادد نعرمهرطعنالإ درع همز اوتو عمو ةدبدورثلاثنلن دنا لعرم خلا ويانرإ زمر د هلي نإ

 كديط كويل هدا ذالرعنال جلاد نيم طحازاعل حاولوا دالوعردجب اولد علا رجل اوكا رتيلعا ارادوا

 ا ةزارح لاكن اكمن اكن لما نإ[ بمال رواٍجرضكاربالاكاق شكك ةرافب رحال يسلب ةنئداو رتعلا

 210 دانا الجم فدل سلبا لوما كاكولو نرمعلا دابق رص مالا

 ال يول ردا مااا هني هفح عب هلا مهنمزقو هفح عفا ياا ذول
 مو ان امؤاوءريلا دال اكوا بخاتم سل ذأ نإ ةليشمالاد موطصعرإطو الا اول سن معلا
 لاتزال ةويدولاطوك عقدولد زير اذا انتساب دولا ين كوكل سلا جدد انا زحأ هلا ذول نزاع

 نصا فرع 0 اعيضارعبم بحل هداج حلا ٠
 كنلألا كمال اجلا انو كبلع عنا شالو .لضكا

 .. 417 ةرعل يلاطواعالاا استر زنيكيلهكازعدالا لج رع رولز
 ناس عم وزلافكى اكر اقعد الز ركرلر ياو فدل يقال انزين رافع تلح 7ا5رالاإف

 ليانارحرع عسر املا ناووقو عير رضا لا زعدضم اخوانا ناز داعم زان ازد



 لج طر ىلا عجربإ نويدرمتل ]علو نو ةعوبوكا امولوالانكاكةررا لمعلا النوادر عار
 إعتماد نا دزدامورزرايخانل انلاناعرعلايلط عد هلالاحاهذاورد عجيب سنو لاطااذرقو الظن
 ضلال طر اةوأش امرايع عبدان انهو ليلا جراد اللد يع مادا كتزكوزبللع جال
 هديل اكن أف لاكن دؤطدااهع ةدربا ولطلب الانفال راف نالؤطعابرعاتلحأ تالاف انماقتي ءانأذ هد
 هر ماذا ناذ نال علام ارت البل طلاع لالا سبؤماهلاذ ايبا انخلكآو بزجاج لازالوا
 روايه ننام راوي ناك[ الوم ةنبا دداعا برطلي او رطل ابد 0 بلازما راه
 '  ليعتا جر ثسو اد لسإاف اسقردا ورز دكا وطط ضلع ز لابن لإعل احا اطل زير اسد زلاوإع نرد بيرل
 5 نابل هز شي بيو عاب الاخ انبا فنك خهرد ثلا بلع نمادبع عابرجر ذقن ترن رعبا درو نيبال رجع ةئيراتآلو ةدسيالالرلادجواتيزا رزان اقف يتهم زج لكلاب لجلل
 ا عابلاذه اذار يؤسس بر زتلاب لونا راسب طرا شط ملل عياباب كلم
 انزال لوك لج هتيم 7/نأو الامل طبلو هرمز دملالا راكب رايز نانرمع ان : لانو كر ةدنانإع
 لرايدزيكاطتزر لد دو رضا طع صلال هيرعاكولالاحاذ دس كرمت! ضو هعامج الرع سالت هراكو ول الجمنا

 زلمة لسا طل .اذاوكأ لح اةاال هدرز الل
 طلال نيد نجاتي اياز رذم هوان نروح نامي, مغ زمل ان نمر اتغالؤربل
 "نانا ابرعلا سللزدإ عيابلانآكناذ زلال اتلاانمعل جر هاا در معز اللازم كلر ت جراد عاملا يردد دهدضلابانجر زنون دوجاطو عي: عير زج نام عض ل

 ةلا امر عاثمترزدبو اضع ررجاورئنملادر زيضتهو اهؤلر هاا كله ددار زمر اعل انهار عيابلا نكتار
 تل رخال نجلا مق ابل يعل يل رمل لق عال دذنل مذ 5ك لازما عيار
 زن وؤم نذر نكن هني دوال هز جالا دل بالصور هرهور امال نخل عيال ااراغو
 ناد جيلا هادصم املك ط ب ايذار سمة هنا مضسو ازين وصا ويف فالح
 انينادصلاب عادا هتادسااهاطسعازعا ناو جذاذات ةنربز بالدول ريدولدسا عامان“
 مساجلة هناجر ذاك كرش وراسل لارج هتنإ نمل وس ةزيخ عيا ذاناو هنن لفت
 ميلع مر زلانيدل نزح نارع هيرغزجلعارسدب هلا جراما: نيداضبا ودام لاير والد دان

 مرارا



 اا والا زل ثار ارق ألارف ]ا
 ارو الإبعاد لقفل و اس زعل طور ترق نبنلب ليلو قوت ئارإي

 ران اهنسداكاهو هالالل اهاض عزان ا نارك باطلا راع ا ظ
 ا ريو

 ني تاو ةياضاررد |اسم لوشن ازا كيزرؤني 12: الافعزتع
 لاراب انر راجع مال رزان ا عال 60: بساع اغا
 خلا ثياكو كد نزور لجان ةياذذ جيتار ربل عيل عال يؤ: يارس و
 رس ياخ اس بتارد دانفطربل عضم 2 نانا دارا اع عدنا وينو حتما

 1 رباملا زورا اطال ةزناكوكو نطو الاب عزاتبل يبان طرياسا متع ارامزوزلاع داما ٠
 م

 جتنا وني انها بل عدلا بتحس ع تن تتوزع رافاعر بل دوو يالا كوقرعر نمل
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 تزعم فاضإ هالات وزف عمزسفل اوزيل زمااماوزسمل تنساني نع بلل جزا تخ
 كيش ساما كلتيشا رمال ةلماذ ةاملا بهرام اك ةئامل ا غرلامالو ةالار دس نمد زعبل تيم
 .الاح مهد امزعلا ؟سآ امدااحو نيود درلا بصاام نارا مل اميانج جرو انس الغر ملجم ليياايزعلا

 أنغااحازإ انك . ٠ 3 اطلل 5 0 1 ا - نان 1 ١ ف : 8 -

 يلح اذا ع يابا ا عراشكدرصؤ ادجن حو ورلاطلللوملاةردارت رخل اقم الا خبل اطلال افرع نحل يلو
 2ةروياورام انزع عابلاذاكأ ع عاما ورا ءارقر رب ماب ئنإلزلان زمر عونا ٠
 ١ دزإع ألا ءلاهاولو هرداةجر فينجإ الندا نأ جزل نار ١اعامالصم ]ما عقيل لادا ذا الطلاو |

 كياهلملعاإزمزجر ناش ناكاربكلاةرسالب اذ ابلكو لوبا مذا ش عن اليا
 قل لاعب ل صل زللاكو ناو ارهيعلانحلا دار اونا ةركذ جاع زعا عر طل هامان
 ا نمانمواإخ نال كاطع انج نوري اطال مخل امج لعل زريعة رجلا
 ذكر: نضيع زو: زد فرج اراقب ؟كذدج ريانا بزي عاليا
 نس لكل جوا ما عل نفاذ تان ب اشو ١ نال هننجؤسيال العزاء اذا ناد للان فرصا هزناحر

 ماناذ عزل راغش اركض ول لع اهدار صر مال ا حارهر كلن ةرلوث لعل نركذال يد ازيض هروح كة ٠
 دول لاب هرنردرضالاهدشلزلؤغور ىلا ماكنا هني .

 ل يرانا لعل“ يرتد هنمدالع رم يور لسن ل نكن لرش اذان
 رار زاهنرسب دب نصرا انضول رع لذه الزاب زاكي رز لا زجر استولاثكور تلا زعشحاب جما

 للة عاالاواينضو زا لعن زنا نتاع نطازم نضل ذانعر زجل 75: كاد ٠
 اماني نام اناج جنابك سكر ابالع املا عير فارين كتان انضمام برعزناراددج للا .
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 عايز ملاذا فاطر دانون زم شالا ررد عيار زا نك باهر رعي كانا
 رعب انطازيلامزطتج ناحل هاواق ارب اغار انها ناكر اعل ناكابىدشلا جر ديلا درو مالا رطبا يلا ناكنأو
 | ١ ليعرالوذا بخل زم هتدادجر نمكلاذو يه الورقرسمال هنا قزم س ودولة زدولع 0 الكر حالا
 نايالإ درت اطلال اقن توشك نيو باغ ناطر نال ذعار كتلحاش بما )اوف وطاف ىلاطلاجيزنويع
 ملا طول مرض اهلا نأمل يوان ةزمم يطل ماكنات يلا ر هدر لل وعدنا اطل رتل
 نر علو تلاشي عمنالو هرجو ةراملاةداغط رب باطل زم ةلاوحيلن بناها نانسي
 كل ءافلم) نيدمطد د نالازعيرططلل رمال كلل ن ثياغل اوضح جبل طلاب وجلال كنز
 14 لبلد :نبلانرمو روكا يطع رع نعناع مازال هيدر يعرب +

 ليفان يراني دوش ل وضط ا مثلما كيزيدورمأ باطلا ءافرعل محلا لعدد ملل ناك د زرع عصر
 دالك نابل نة للصين عير نالوضفش كرم نمل عزمي هد نابل ناكل زالوا
 زفات نانا اعالج اهحا نادي لا نوضضشلاناٌةيان
 تأت امنع جرد اندر انلاةزداج هال لم عدراشو الاب لجلعلج لاح ذازرعر يظل عر نخا زغاضقلا ناك

  رضاازادرر غر ذبضيحلز مدور وراه اظةرربملالع عجرلنلل هنيبالا كل زا عذلحو دجح ذا عيان ذم
 كالاع يال تربو رلز نيل رار ريل ة وبلال كيلع عجانه اقضي عا نحل عسير
 يس وهارد لا جرالمامزخ ندع ذيل عنب ناك نول دعو ياناس يزال كة زطو:نالع زنة الع ع
 لال رطملاوةرحلا قو بفرص نول لوا ب ناؤنطاهانمربطرإع طولا سكني جبرا
 ٠ ار اقز عااد لذ يوم لوركا نكتار اقف كيل اراد فواد ان لذ
 .. وانغ اهضانعت بل حيران ةتالمالرانردا لاو موق رج ننال كنوع حيدر اانا
  ةةلرفت نواس يزعم نال لالا لذ جيزان فز زج لل رعيزع سهرت هنا مر

 .٠ يلا عربا يكدر عال وات نال بيزيد يرانا ضي ناز وسلا يفد ابك
 ' لبخ هالو هقعزرنام نعالج, لحاجة ناعم ناز ..بانو مامر جلا هن كدذ يضره آان
 لعلاج رص عاتاويرع عغاللاتغرمعلا انه كامو ىلا انن يلع نيلا لوسيل نفل

 اخيايجاكنا هنل ماتوا غيهر مدعو يان ارح هيلز اع تملا الضد نيو قدس عن انككاذه
 ٠ ٠ ليك د كلذ هعستال اننا عباحو ثيعلا ذد ةمهو كو لءادموهوإف هر. اذ داو زها جئاطال طرا
 لادن وخان ابا نات, ىغللز عافني هج للاب وتسوي لامانع

 راو



 "امال توون املا اساسا ها مابا رب جراغ دام إن علشلانالبرا ١

0 

 كل 1 إال: زي غاذب نخبه يطا فاتغس طبخات هذا زم عاوز و
 امس علنا نبا دسار انجل هوانا ل مج ستأتي ز وودي يلح
 2 ْ 7 رضع اك ملا طش ارز لايصال خوش لرجوع خشيلاعو نول, كنا

 ريس," ديا تدرب هادا ذل" طه هيك عروض فدان الرجوع اسلا
 41 تفلشم عل ةءاهمنووذ ةراس درب اي ذ حمزه تلركرا عر تيل ضار كغ ذو

 «]اراعلادجو عربا كارب نيه وسمر مامألا تلا اكو ناذألا يون يرث اعتإفا ةشَح ناس 1

 تلد يوم هوو كسل حي يي لا اصلح ايجللاسو هامل مز ركن مون ابلك 0 "صل تيري اسود تير ذاو جوزة ل الح قطعنا صخب يم اسود ماع بزاف كيان ال

 عئلاكا هبل رك انكم اكتر نفاهجا لاه ريل اس وخراب ةانامدسد اها انا اج ٠
 بوح حلال اليدحالدا لصلاة حبر الضعيف نال يشل نهرو
 كلو هياصاف ةولزلا ةنوايالنادارا كردانش امرا ةوكرل ذم اذلإ[سنلا عا هتداؤر املا عملو ل ةراصلا نم

 ها سلوكا ضرخصلااالوادرلا كلش موال وكاز>اؤا ضان بيذلا زوو جل وكرالف هدب ةدضين نا يب

 هع 8َ

 كووازلاطاغسا زجل امجازسد ع هتلر تارة. رك: الو عواد قؤنواربطضلابالتادنلا
 اال ةروذ سووا فخرا ابشع هد هتراإز تك تلاوه

 بلا امذد هدا ةعد رجل وملاوزذا هندإ ”انحاشنو صول اروبا ماس اال بكرا زع عنا و 3 اطاقساك

 لورد "هيلا وازوك كولن اوددحمزه ل واقل سم نار بسد داكن رة اح
 "انك يملا ندم مردال و طقلا و عوتزلا نوم ولايك ةغ ةل كار بمولد

 ملال مام

 حان دسم دقة ربل نانا ان نملة غر ةؤ اكل ام مالا ةإتملابرضائاكلل ىدرذزنب ٠
 ال ايده ولا هني عن زهزوكل) اول نيب رافع الحا عرنلا مهتاازحامافسل ازا

 تا هي

 «<تطهس هدهد

 ةانكرعر الإ تناول دغش ناس هاما إ
 هناجا نوعه وراعط لع زودنا كسا هني ةرائكع قصننلا كال هز عو تر اذ جك اول لع و نع
 كنس ةدثن تنجو هيج صعبا ارا امريقف اعل طر ناار ةوكمر اب زمنا هه نير اطر
 هقدر ذا اللحام ةنرصتزملا نا ذ كان د ةوك وزر اركي اناا هر نات

اقرب مانازط عع 200ه ةيطدر نر نال مع اء انتل اهلحاممل /
 ؟للجرلا ىفر رو نما ضنا اذه ال

 لالخ خيرا لبطل تقارب هذولا اكرر مزمل نع نرتب انام ٠٠
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 ب يطع

 لا

 اذاترراامالو كولا

 وع

 ظ 4 انف لئردال ثنل ذ دخاند ديزاد 39 كلا زيناخينا ال اضاف نيبلات زعل عنب متل

 طل نارتن[و]ج وزيد نق هنلكمابيليزمانلا ةنؤت انه انااا نرد اموذاب ميزذلانال رت
 لبكرلا انه زب اير نوندلا ن اذ طن عدت زبعاهنه ذل اكو مك انهزم نو طفيف دانت لوز رعلال لولا يااا كم لوشلا سرك زنا سدا رم خلان نلادم ]وادم وان لاطلا
 بع 87 سنلاذخ كولا صؤضنمرعجلف نيللي خلالنا لا طقا
 نيا اهلا رمال فريد كول نمل ماذا هي لاح الب روبل لزعارفنيكلاةرانسالا لال
 لوزدزمم تنازمد ى روب كولد هكمالراغلو ملم زه جازان ديدن لل 95 ؛لزسنا عورتا
 ١ يصيالاواثطمجا ازمو نوطلخي اص زل ءامنل ال اكو تداذ ننلزع راكد ابكر نونا لوما هنعيزئاوقرط أ
 ننس نود للحياه نمزسأل فسح قولان اكسال جلول انهارت
 يالثا هيلقؤ عخيالثم مهشسون نيدلا انهت رعن راقبو نيمار الازم هرالقب نيدلا تس زجزيملادادسمع هداسز
 يضلل ذامرا نجا هدحا دارا رد ضلال جان يطر ناك ادني ذهل راعي طلاق اع شام
 ماعندنا ل يحافر ضن ف نيعلا ا فالر ثنيان راد كول د اهرب موطبفاش ل شيقل ضال كير داراذ
 زل دع مودم زالوا زيتي ]جوج ةزوبل الكنز هوب يذل لما رول كلر هتسص فواد نمل حانة راو باث مولاهم
 ريع ابو ترص تارماو وكلم از عانز زا ازال ةول رع وركلظ لزب ورجل كااضنإ
 قررت زا اضل يلب ذ روب هما: عر وزادت قدسيا زنا و هول هذه ةرزلاةمزركأ ادن نو دجال انكي عناب عوكل نيكل اولاد بالم
 نحس لحار كنا دااحاامأ مناعرار راع ذل لعرلانك اكوا لفل ا انيرإ واربع كلرل و”قرصلا و

 مدع واد هيلا ,تادارا ناث نوط امرا !عفدول رانا رطاإعو نرحل 3 عنردلعدمفملا

 نامل لركوب ناز وةرارانعطس الات هلا هسا اكان مندا كول: كبلتلا
 هيما وغلا خيي ذاز جايك نازي رن هرم زان ناو هز ضويشل ذي عيب نول
 رضا هاد ثيل وتو ٠ وكانوا ذاع هايد اللا ركل ةرللا
 درعتكاا هداهم دي واع يقتس 1 باو اذه اهي الغ يهل اف أر نا ناطليسطن اكمارذا هر نر مكلع
 ' ب طانرلالا هفمع نامل دوك هياط ايران ماي /ليلتسما عافلو الل عمير ورد رولا كرست 37
 | 00ج! هذ مرو مول دز نواز لع نزاطلملا ةدسلو5مسانآو
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 تنزل ئيلئرنشؤسلاةريؤاسم نايف مزيت معن اذا بعشر اهي ماتو نام نير
 مربع ةطمحز ون طمدن ا ةربوقوبب و هّبولصوا هيما مسمزعةيزخل امال هاراذاو هما فانز

 متسارماًميلطت اس ناضم نس الا مالفطولو نري هليل يونا
 مة دارااذاّوان ل ها ٌجاننل 3 ! سيشل ١ ةراحرإ | طسوو اسمن الجال: الثا دارآو

 مز

 ةنبمزأ اهطومواماعؤب ناتسوك خرا جراما ناكتدمنياذآو ةكم خد درتمنالانا تال ازممارعا
 ةضز اوت للذي ةماذالا طش نا ةعرمضسول ةلزعورارحاربخن كماظد مولا كا ذلصو ل ثا ةمسلا

 .. قبؤامرتهتنالاز كما دارا" تحال وردد ملغ ان امونثع ست ةماقألاو نوف امون نع
 لعرعتلمانعدااذا عاكتلإز عسالا) بشل“ راختلا كلي هيلز 200007

 كل سابا طاغلل هلو هنااا ةمر ةفيذحملادنع ماتا ةىرحيل نالطس الاو *أرلا +يالو دكطلاو داك

 .ىك عنا ذأ عاادي جهة اللا ذال,تطال دركي ل جلا عت ترفل ماا كد جو اذهزإ
 ! نهانا نش لاط تن ىأما تن اهات جوز لوط اغلانا هل عروب( ارضا سم
 دراما مدؤامح حاف هلو ثلع الحياد امان: الت الئ ةمزاأو ماخاب لؤرطلا

٠ 

 يش ايضاهراذارسنطه عاج اخ ل تزور ن اتسم جونا با ازا عزم جونا شضيزع
 نافاس ايل نسل ناررجموامامأا جرم باغ ككوا رار عن هدا هرجع

 .اناجورموعب مح ةزماجوزل نازساجت ]يعن جانيت مرزاك دارا عا هنن اعلداراا 3 ٠
 ملا كم عاين ددجبت اغسل أم هنا وتلا ارز لمن تسي ن ايناس«
 . تايانإلمان ضنا زالاف فادصلزسئفغسض اذا هنم للجنون جونا ةابالا وأ مهما
 كودو ع جزل زمن زازا تنل ذا حا لولا رد نبل ناكزاذ ةيكاملو هين باكا نو
 نم ناكئآو بجيل ملل اذاشم نكاح ن الازهر وام عكيزماضماناذ هلثدجرو رهان الا تلانا

 حولا نسال ةريخصلابا ناكل مذ عزو ةريذصلر الع ذادصل نعد جوزلا جن اوتتتككو تيا تملا ةىرفص
 ملاذ هقعباإ وين ئاضزم رهولا نكن نع انتال عكورتاَح ةبهلح اذنألا عتوامزعن ولاعب
 . لوقل س همزلبال ليلا دازم وناضلا باراريلطو م هاكر زمحبلة الج ئلاملا همنا مداعجا زان ثا راع

 لوصلا نو والا سلا انكم نبل ذاب فعال دب 19في كلها بألا
ن مش لح تقربال و هوما غايرحوز لس اكتب اهورن رائف هرحوا هياووزت الاسهل رامسل ليوا مربالا

 لم

 ةرمأ عينان دارارعر دار [لكذملا سلط راأىربداهرما نإإع نحل ةلهوأ له نا كحوز ل لود نزلا



 هج

 انياب ناتو ولا تاق الع نانا ابا نماجمنا |ةتناخ
 نساماهم :ركوشا كو كلر اضلمما جوليو مانا هرب ابدي اداريا ني ارسم لع
 ظ : ا م1 قوام نادال بلا زماننا ام درتش عا
 غم لش اط_ذأيماقار نويت نات ةزموي نالوا داع وز جوزتاذا
 1 رازدازألا ذه عمال زيا هزاهعرؤسنللعامامألرتاقاذ اند مدرك دانكايمنا عورلأ" رقنو
 ظ طوس راعيه وانو كيال السوال ةداإا اذ
 ا راتكنمزبلاولا و هنن مرات كازو يا

 او همإب عيش هته ضرنوم ا هاوي شوا اراك ؤرمتا هه لو انا 7
 تْنبإجْملاالمنار انعاب علت ازكك عزم ملأ ةيرحو نساعد. نانا

 بلر وقطر عطر سم اركز ةهزممرلاةانب زهر توسل
 دحوم بليت ص عال هدارإ الجوجل ةريزنل ازا .زلزانم نعفجلا اقغناو
 5 5 لا در اطذاطانال .رامزتصالذالا.يرالز كاي :نرغ دال اثالرشلان ا لوب ونإع
 ا يلو اماسا ذاالا الع ملعةداد لازال الشو زنك 0 و ةرأ وكل ع هامل دوا عارزل 2

 00 كلذ خلان عرملاوم ايرينا هنكيل هدرا درااح ضنا داراث, اجل ره ربع ء|رجدرت [ذ : امان طن

 عباس زير هملاو نامل زءابجركرا ادراك اه اما م الاقرلولاهدلولإزم هيوم دزلزيرلاب

 . عزاز جفال تغؤف نيبلاباهد ذايهملاع ميته ابحت اما نهدابغ

 لامانم ميجا ةلملانم ريعشاا هت جتزافطصنا ,لولا اخاف مولا جرمانا قل ودل

 لنكون هزل ع عنان رم نعل هن هعرضسرلا ولع اال ل هد أب الفا الحاد

 ول لال رولان والام نيس تامل اوزيل سا
 "نكن توا ادعت دنعزبلا وار ول نبل موززم اغا هلازمككاد كاد ابا ذان ماو عمم هني
 اذ 1 0 0 اعلن لووكمل

 ,'(ذإ| تباواو مسن 20 ا ا ذا تباجاو مسا ةازلبادتاسر انياب عا نالسد وزنا عرف اركي الاكربسم ظ 2 ا ا 0 وم سوير ور سرتملالاب نايتس ورزازات

 . لسإف (نلالعونل اقم مر 7 لرموز اول 0 اقسم اذا
 . باراو / ظ -

  5"و .٠

 ١ 0 ', انباحتلزت نامل فرس



 1 لي دب رانا اس كنس سيب وت ناىأ 50007 ارق دارأو | 7

 التسنين '0] ريال تدلع ريت دك لا عدسعور ادييظو نع ا اشيرسا

 00 زان متدنية | زوو شارلا ورب ا

 لمنال انبدتا كرو ع اور دن ارق ىلانبرس ينسب 2 ع رع تل. وانك لاألاو :

 كعب 0 ا ا انبرجياغبرس عر تنص ]ويلا

 . | ”لييدسا اب لبذل البيتا يسال يور فان انا ظ
 د زفاف ارو منو اي افضل برا[ هئانرماإ ٠

 لا تلم اهرع مار نارام 1 امو ناووزلانإ ذاع ؤكارنسست نكن ميلا (ادلبتو

 0 1 راك اتسم والنار 00 انزرنلا طر رتلا مقل ناذإ 0 ا
: 

 1 0 01مل يابو فشلا
 2 78 زنا اف قول اتعب ةهزبمسال
 هلم  لمك .نلا نانا ورا اواناتسركؤ ل يجوز ثباع ٠
 دروب“ 0 64 00
 ظ 0 را تيدتؤا نمر وفد هوبا افاشلا ظ

 7 ىنارابلا ف ؤا قلنا نا تازة ينزل ه0 تؤخ
 يرو وسنا هداف لس كا ب

 ل / تشيد 0 اوال از قوو راظا رعت ظ

 ”اببووقر دبا يورو قا 521 5 رم ويراتسلطما |
 ٠ نان جدارا اب وتونس كذز لينا تناك نووي 25 7

 كليا تزارآنا ا ا اراسرز ب ماهي نون حاف
 لع انتل مزز اسو تعادل زلال ٠

 ظ كوضن م(/وزو 0 يو يورو افا ياسو 1
 08 24 0 لولا تنمو( رانا شن وفينا ةاريا نط اشنولا
 ا 00 بقا انانآو تنح وزو زم انمتجاووزبال تلم ود ماش |
 م ةياعلا ومإرو لد عبنا بابن نراوتامباو0 تبارشإ



 3 "726 ديو ةماوو الحنا لقوا نيرا تن زم ابو ْ

 , تر 5 1 ١ ِ ْ 0 ١ ١

 :/ىر ناحملا !فالوة جيل لي راكلا رد اني الركام ورم( انتم رالي بادلاو
 7لتر بقا ,هلارت عزل بدات كح الع دري زونةاغؤنلبو لور كلي تسون زا اون ل2 تينا زبد سلفا سنار 0 لير نم ومرطب

 كلم مايالو نال اداوم انهن هب نب تناثانا يسال امير سيو قالطلا ونوس ”٠ كاذا شرس بايو ال وورد, | لاادانةنبي صامل "س0
 دا ١ مانو كاكم و ريزمالا انووزلا بند وب لسانا ريعؤارطل /

 يع ناموا وذ ايل اال رتند: لس سؤ يسافر سيكي وردذلا متوفي ملا ك-زماذاو تن فنبة للا وورتكادووزا اذان تي ةرماووا تنزل تن انا زر
 يلا طلو زا تف لح ديو تدلل[ ل ديرما ثور لو بنو طاير ايس قس هدي او اولا واو تدا الكس ز اظن ير مالا عوفر وزد بني لبر يس نام اوريب
 نو زا اوناناو» لباد درس يال تلتفت اك ناتو
 تدار للا نحال انباع ديرما جب حاب الا تت نر الكر عفن ل ييورن مرعب
 تايمر ووزن تنل ايو شم انا ذصاولع ضان ملبورن نتخلص ام سمبل بال اهدا ليتات يسب زور اؤكد عر لازطل رؤوز

 0041 كن مر ضن د وزنا رونو سم يلا يلا قرسل ذل ولم الالام راسلت ْ ع 1 ترم 1س لوله اب تسعي ةواوب زدنا تق ا ا هو
 لوا قيردلادهؤو نيران ة مذاب رام مالننرم(ض ورا قاتلا ضرية ضلال وق
 كلا هن اوبن دا لكاتب اكرر خ الا بيو ةريغت نوت ولاول
 ظ ها ناسا اتسا اروتسل مس ؤسن دن عليل د الهلالي
 . قفزت ناجكتلاو نورت نرتذالو ونا ماك از يندر يسمن يوزن هيو نطو شبل
 . راهب قريطم نمخرزد لاهور عوفر ]نوبل تل لك لوس نان يزل تلا ليشنتيم كفؤ ردك يوان ولسا وطاب رن غال . بدروم يسفتلاضالسفا نيللى لوالار ولا [عؤد نر للك و الفورم مالف نمارسنن
 ادا اتا سطل دلو نسوا اذ لد احكي لو سانا يزل تلاوطغت وم
 اة ل ايلا بنو شتس لاوس ةنالق ادمان الي نلدارا ذعر يستساروياراوزرما سلاف

 لص
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1 



 أ
 ظ

1 
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 ا

|| 

 متلتل ناكل ١

 او ماباوصوؤلا دنا ؤم افزنلمالرمو“ ٠١

5 

 اا انوار تاليزيرزلا ازد( غل ايزنائقا وفرن (رُ يا ررهن ضل | ١

 ملوش اطادزق وشو ا موهير وارسال! بلاك الا هلا شرما نيا
  اهراتو قاعرلا سنا تلئبزز نا 10 004 0 انتم ءالئاذ/ قاتلا شنانرضو قلدنو 6 1 قتنوو اتم اهالغ ايما تاو 1 0 10 الع ابا

 دحشأب ورك “رمل 2 لاند نير افظل 054:11 ترانا
 اياونياكعاهنرسا تن لا طم

 "بع
3 

 00 يبتتا لال تناف ماوس الع ذصن اركان

 "م يظيرباتلا عرضا وز ضي ورطب از ليل ارزد ىدبغ كلا
 7 اتا



 لم فالاوار زير نيزمدا ننال ست فعال ايوب فوللسيلاا اهي ضو ال0 7 ]7 السنام كد رف سو نان ةارزب نالانسزم نين سوط كا
 ثار يس ذاو زاهر فيزعالالاذف تلقاعو بق ال الطلاسم واتم فينا نياك . ةززاولاذه معن ءدنل سنار نوي وزلا لير هلال ةليطول اذن وول اناناس يورد تلانغ لف

 لافي ]ناو 6و علل سطع وزار نفاذ مولا زان اس لسا ريف رخال يو ساي نسا صورو لسا 017 تاي
 يناس ينضب نيب ا طرايغايا تلاوته هر نسبا ا ذسوساوتع نر ذولا ' يي ةضواعب اباد ادوسلؤ فول اوتو فون صقرة يل جبل ة دلال
 ١ بايسولخا0] اللب انزم# للتو ابف امانا نم بر ناب نم ماروك ل لني صلت ال طفي از 9 ناار دا سارا دس يافا
 ظ 0 نابل تلافز فبايإلاو طلاب ناجل و مل زيلع ارقد قلقا نزلا
 ظ لزيارة ينل للاكل تانغ لا تن لدا ننس رالي ظ ليج اكل وباسل قوش ارب نام ايد صو كاز تعب ة زا نيم تنام ةزل اتا
 1 هلا لهاظبينعباةر بسوار الق وراترسات نير لال تق ”ةنياكارو يسر
 ظ نايل بالسفلاهننوشيفالا فنيين ننكر لال لسا رئلان نا
 | يب ةرالاودد عراف هانز ريب نكون رو تاير عصا فورا عنا عوضه,
 1اس ذة رلس زيا /: رعد د اوس و نرسل اوس ىرلانألا 10 0 م ب ادب
 كلارا داو لع فلا / مال فولي نايا الاوز تور اوبيطد ونعمل ااعيدارساو 1| يزين ناانرب ليلا ندوب نس تنازع دز عدلا بست ا ءاب قاسم نال
 قبو فرو تن ةطاداز عماعر ننس وزر وو تنط ةز وبان ين ستكر غوتسم كرات لول تبوس تن ل ؤزعلورب عن تير زك اتراك هر زمول زال نيل
 0 ازال اب ذا نرمي مزور تهاذ مز بني ز يا لوبا رتبي لد خلا
 /وزنفبلاضدبد نيران رابو هداج ليسو نرداقر شن هزيم كال اللا
 . مما ل شسملانرقو هارب سترك امل نربالو تملا« رالي كابا نافا رش

 ع



 أ

 0 و تروا را تننا 6 ورب كازو اب وزو م يا باو + ص ل

 20 ا افكر انجن س/قللبالالا فاءاذاقالطلؤ نأ اقرا

بن نبالغ كروز هريسلا م اليؤملمراكيوا لبد تاب 0
 قاطو نزف تزال زر ت

ر دنس نادل كراس نزلو يد طوف وز :
 لعالو[كلؤد مسؤل اة دز نا ور نما

 يأ ةئالف تبون 01 الس سراعلا تشاوري |

 ع 0
 الط دست وسار ناتو ضي كمايلانافن واعلان ا
 ات 07 سو عسل سم حدس 0

 ..تإةقوطاوعنداةاو يب نة هطاشلاو اورج انامل.
 هين رس نارلل الطن عر جتنا انو نر ملا عضل نال طا وط يس مرمع 4

 اا الا اارلا ماس ناثلاءاكلا ونيل

 + - .. رص را يعس وتلا نافل يمر كاتب ا مثلا زل

 تساند دعو زو با كاشي نذل ,نيل ماع وسرت ودرء سو نط وووما ٠١

مع اسر الز : 0
كل عاملا وي ناثلإلل مهني 2 ْ د

 الترس اركب ون 

 0 امل ىو يم رإث ع ورا را( مطور ميك راي

 اب: تلو وز ةلواطولن تالاف ريس ظنت
ابتلا لبو 78 5,

وب حز حسان ل تمال
 20 هزتاتي دا فدو ن

 ثلسلاب

 2000 1/6 اوعلالم با ١[ ١
- 

 ل نانو (ورتا نارطل زينل نايلون كل ا
 لطلب يارد رورو انباع برات ضال

 انامل لما سوز اوبن ر تتار سج و تاني اهامبت شل ناشف انازإلا

 هب يايا انو نمو طاق سلب ل سلا ١
 ٠ 0 : 2 يأ 1

 00 ١ 0 ا 9 كا / ىو

 1 0 انياب وافر إن للسن وركز 6 كا ربلادكا وقبل

 و تو انس فاض هوب فول جلكبان ريبيكا 0
 رجس بردا ربنان فرس ابريوو فيضازب كضانال لن تاز ريتا يمؤبل» ٠

 اا ملار اه بنان اداراطار يسوي م كذا علو بلا '
 02ج سرك ببإالا 0

م ! ااه ناولو حاد اراوا دال |
 نر اورو ت يكل ونبي نإ ريها

 ت دافي نات بنوبو ديد ليلا 00 الا
 ا نر اناذاو فسزو اووف ناو

 بجرم اطل خاد نانو عزاز دسم ا ا |

35-5 



 ايوا نيب نابلس ارانرس تنام وري رسل وبول 00
 امان زو وودبادن متلو فازوا لبابة شنط وفور طن اطلب سادات ا ورشا وزر هضوتسل نسوا وصل ال ا ار تليويرفا توربو بتقول طم شاب اش اا
 ظ ركاب رزضم تس دو ولج ايار ادد تايلر بمس تنؤلان اسال تو ترن نرد ريجاط رجا رس ضلت ءوور هيلا كنا
 0 ا يلد ابوس يسال / 7 لدضول زل نطو تابوا رج عادل دنا هوم رسال لا
 '. ةالتسا ذاامنا/ كوز داوود يارا نزول يتيرتاكةدازو(رردب 2 رو

 ١ تومان طرت تف تدب كا بارابا يولا بارون تنال عا انيدد ارش
 - يشتسر يللا وجلوب قنادر فنجال لاس بل) ن وزو اين نإ لاو تكور مردوضب لسبع يتلا
 فرجا ليام وا ران دوور. نتن
 1/01 دلدلةلاعرراطلم منام بيلص الابرار تبيذضتيل كال نايات

 ١ 0 اطالالو نقسم ايتو تن دال ارا سمي ننس للوالي 00
 ظ ب دخل دم ساد ارودبب سبلاش بتلل هر
 | كالو طمع إرلاو دارو شيع ادفوؤ د ري تح لك منار تا سن اونو
 سر رياباسايؤاراوو دج ءاساوتو تفوتوا ش ةثرت لنا مول هوو زالاشنل
 [| 2/1000 ناهر ننام ادفول يور بلا تتاجر مالا و2017 متجر دش نيون ونت اال رشمملا
 لشمال سك أذ تموين ابا دواز وؤضوووز ايش
 دلال نفالعارقمةدازاوؤ شيكو لو هزز شم رك اناوؤش نورا رشا نيب سوزوانأ
 ازا ثري ر انوش وابا كنبة زر تنس زرت ون اود

 معلم

 " سف انررلاببا نإ فشلا وسد انس تل تنجو لرورهسب معيب دلال يساري هدزم
 | ناعم ربا زيهز كن ةعضبو زب مارال اكو فوا زكا عسل اطقنلاو اهنا نوبي
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 ٠١ 1ك هش لظلم فدان ازددت زرلوزهسبوو كيؤامراور اف '
 ا رزلرشم كعب الذ م هه دعم لاو زودنا ا 5

 ا ع كيال وشا اوي كبل اورد سبعين لَ زل وتسجل يع

 -.ديبر بان ابل :افيرؤنل تنل وؤ شم عازب تف وبا تيفو راوؤشال
  7انباة دلالة الا 2 0 و را 8

 ١ الالة سرك وانو ازيرا وطنا نو تمن ةبتإ يبلاو تنال 2 لووؤ شوايات

 ' ون يلاإب ار لالا برتلا/ع تا فطاذاوزغأيو تنل سائلا اا رمال 3

 بلو سبت دموي 107 سول را 1 ءابتو تنئالو أ ول ؤ ظ
 ْ  00اساء ىرتالويسالالو طال رصل لاناؤورت ذاتيا ا 5

  4 1كونان ضن بيضا ياو ندا تلو
 ّْ اونا (بلارسا ورش ال لورب عقودا 0 ا ناذاديف شتا

 مكييئشمالانناروزنم تشم الخان زعانف نويل فانا كمبالوا سالما -.
 ٠١ هانز فانوةازما الاي نس تم رجاتن ]اؤزبف تؤ ضنا
 هيا رشا وز سامان زلم الانس: ات ووإ ا

  2ا 2 سان باساب[ قبل وسأ
 ١ اوتار ةرارلاولب تب ترض لانا قمل مز عابلانا 7 /يوسلو ةعدلس

 , "يلا امم شملا ارباب ازماوا تبالاربس بلا طمستسأو مظل وسم 0

 ' ل لاكذاةناضقاو نيلاذفاذا داحزفناامبزوولإرابماوااقل
  9 1لما ولنا از الاطفال نزف زنا بلغنا لديها بل
 يبرر لانا (كضربشل او ملل دب درس ل اداب د رسبرو ودي 6 ا ا

  2ير لسان فيل لاء لوب / فرط لوا متع حاتم

  0 8ل ااا 21 1 ا 7 7
 ١ :اليلاؤ لاهنتو يبون امان ريانا 0-6
 ١ ديلا كنك ميل نياتنا زينا 110010 كن عوطلا0/ عبتاناو ثندحركطلا 7

 | تن عصت لاو كييف ضف لءاذإ ادا روما حاسب يطا 0
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 يميل ووو اتناايولراز بادر نلدانديفف و يراتنيالتس تتلو نساسسعلت ا
 نذل ينل ناز او تبا للنؤع بدن موك ناي ناتدمابم يعض الرف 0:] مار سطل

 ١ ير نس كسا نو ناضورا كاك اوزر ان ل بحزن يوب لع نو اهيل
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01 

 زارظؤ رو ثنتلاؤ وب منتيطور ور بالنا اير يفر نفد إم قر رتتس نانو
 ' /ووبلا نا تازنزللل نسلم: ناذازبل نق الذري نافارا
 لك ا زلورزلو اندم نزلاء اهلي كبر تطاذا تسولف« خلل ناار لطم اذار ضنلا او وسم وبرك ناو تيك ورش و دو تندرا كاكا كمال زن هيي قجنس ةرينعز باول اقرب لاوانرسةراغسايإ نكودر البال
 ليس دال لاا او ورب فالااس هللا تيارا ان اراد كبارا دلر و تنال تالا اكن الاء يعي ارا دلو كلم تال و تناذ
 يزال شا ابر نعل نا يلا ا واللسان مام بزيت عنا نسال
 ١ .(الانإلاةوومر فلذ (اان با ذوضيوو شايب ربا زير اذالط ولازم نحو نادم
 ١ يلا فارامال تالا تقلا رسب جك نإ لل ةزلا ماطاش رايز |تلطدال اا
 غانا تقلع قا لهل نيارزل تمار و تدبر زكا ناو تلك رص تنمي
 أ قلاط تناقل ناو زلال نان نكن او دزلااهل يكتم من منيو :قلسنغاانإا ساما

 ودمر تال ةللإ ابين ورع اوال, دييدقس نزل مال( ناظريك ع
 ' لت اجلاق تل ناولاط تنال انهار نارا تدان تكسو تلات نيو رعد لاورع

 نوما 'يدانإ بالنا نالطلاب فازوا ترسو توا يؤ
 وادا بلاس دوست يسون طع تقف (مطعؤننا امن تنم الللي [سننإم
 ظ 0 اع فنلاوجسيؤينب واتا تان نيو
 تالا علا ذاعتبال عاكس ردز ةالاو نيا تدرين[ سن زايد

 _ - سسوس

 . انام اد جاصسسا ب زان عت راد ولف رنج سويط نا ايدج ا(. ىرويطسرر تشو انج سزالبداورزاوساباما تبلد سال وكو نرسم ةكر عسا + تالا سناب سدو تلاد[ يسع تنل اذا هوز كنز عل يسفر اتبإا
 نزل تقلل وببو بوتكلالزهبا ار ذو ون اهتاعأمرا مسالا سلب نرزنأ سورتي
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 ليام رحب الفاو نتا اتسم راو لاس نقيض أمر نضال لهل مالا دتيسشنب» |

 ا لا ا ٠

 ايا اوبال
 + ١ تناسلرنباناود نانا كيان بتل لروؤ اوتار سعي يوم إنو لني زا

 و212 0 ادا حدو حتما
 بسس لاس نادر ”عوعاوقمنت نون كيلخلاو اضمن منكسر اهون اا ة يضل زنا

 أ كا لعلة سبا قب للعزل قلاع ار تل د ابيب وزع( تال وت مارد رؤضن
 اجيك هيلا

 ما منيح هيجل دانا "لا 9

 هند ناوبشبال اناوباورنوزبا لغايه «رارماكلا الزمن رب) لرب اديلببو حسنا شارو
 لير تاور ووابواؤ يش عباس يي مالا لهي رر زير تسلتايعبل وول لا الهذلا هاكر
 !عاسد دو رمز ودم تنبالوولامف قداس وابني اريام
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 7 )1 ورا

 را 0
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 2 ابيب ديلوخ

 كرو إ/ درو سر ان ليت سني لدبي وينور نريد هتيم
 ظ ملا لنا زوكيربتا ف يفوا تسخر جلاد نوإ لا وسوا سانا ااا يروا ةيسييف لاعانا انو تفر الامل هدم اخر تر فام لمد لراس بلر ل عل ارو ز عا رثاز وتس هيا  وعسإ راشاللعا راسو رز ةيصولا وزب وجال رثالل معبد شمل شر راجالا

 اورد)

 تعباداور تزعا نإ 0+ د. تستيربا ونرش ميسو از لوم نيس ورم نأ
 ! رمييضراذا اعسضمنالا السلا (رنسبلالز ياسلام هينا تن سايزيراناداس

 1 10 وامس اراد رصاورر نوب نو سول سالف
 . ةللساعلوبالدزات ادوبي درادب رسل اها او زسومةيرد ونال ١ ليلا "اسلا/اردر نضع الواهارةزمالكوا عار 00و ناش ماو تح ناسك ماسحات
 (.٠١ اهعوبسمن (مرصإ كنار دعا: طربا ضبا سرا" فورت دنياك ع ضال
 | ميك اك ( كار اباد لاء انك ضرذل اثنان اهنا رش واع سن فسروا دنع
 كلوي فاران اما طرا نر ابل نينوي للم تلمار | بير بع لاذ اا
 . 0باراعبف يور تاكا صاد باذن اناوأعاعبج يروا حا اسمع بار ويف ةمماو
 شايل زب20يورزرلا ومعلم يزيل ناري 6:1 غنج ا ساو نوابه صام
 ' عطانا ينام يس: اهترتاظر زرع نبإ عيناي هيأ ب سان ستات
 د لاك هذا وإلا بيض ةيكيصاحل مقلة يون هيل يضر اخياردصر عباس عا
 ْ لييسنأ بان يال ل4 ولا باكر اانا بتال نوبت ارث يع سا ةسصاورل كيال
 ماس عغ اخاف فا رشلا نلازراية ماو ينفق
 ما يمر طن 3 متطور عدلاا تلبي بذو م نالت بند تان اله صن
 رن زنساشن!: ريوس ذكي لبسي ادرس نان بيضون نال بيش

 10 قب تلاته وزو اكربجو مالا عاشت دع ض تاو باصلا"يشساوم»
 < ن/ىرلل لطرف ضم بعير ا رقمي نادابادسا ل ؟لوتصو ذلرشلا

 "نارا وا ددنتيل ل سراطب ومسار جيلا ندب كلا
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 37 ١ كيرا فا ل ا

 ْك ل اناوربشلا ياكل فاك اضل
 "و لطب ربعلا تلا هليرقطع اذا ماه ناداني رؤوس ثا انس عضل رام ١ نسا نس سبلب تلا انيس زها سؤ ساروا
 ينو لقسال ضار الرف هم وك هانم سر طوس |
 / 0 ل لانسر نارا لاقداى نر سقبن سيزر الور مشل ًيتسااعجالا *
 ينل انور سااطب ا: علطول نى نتسبف كسل اي دار زو 3

00 
 شيراز يم مجراو دم يمزنا دورس نوعا سم رار ١
 1007و هؤلاد ا كالاتي لبا دكار بنز لرقم هارو» 0

 مولا ابتلع نوي ماقال قري نادارا تل اذعءلو تراوول | ةقرصلاو تتوكاو سائر إذن لا ٠
 1 كنارالل تيربو ىبحصا دو عاب هلال نادذو الفإيسنت ع يسن ندر ندا ١
 كارو ةنانغ سول[ انئو هيو تدل هزم تول اذ عما ىرضلا ب وتين ٠١
 5 انطبب ناذ انو وز م كارب بني نادالاو  فدصوراد لفن اذاد كاك مخ ةراوولإ /

 0 عا معو نر اع:ةرنب فرص اد: لير ]سيكا لاربال جبال نا داتا رش
 موفر صراو لوسين ا كنف ليلا سار بام زف انزع شيا لمكان

 نا مقصور ارلا بيرم نوران طيش مران بنا زبون امددبو ري اميتلانإل ٠٠
 "لوفر: قدسصمع يمول ورا جوست نا دارا اذإو فرصا ةطاوب مديت لاما نالدلزب نعال وثبت ٠١
 زفرصلا رو ةقرصلا+زلطبوإ اند: قرشا ب ندري قا اعزب نافانو ةامن لام ٠١
 قير أبوا تنعي افا دعم ادا جو ندد غرو تعتني اندم األ ٠ رانا تالا دواز نرد زم وترد زالوا |
 ايل ةةيصالفم نو انتل نان تارا از ابق سب عاج نقوم ننال فراك أت ا

 يستفز اراها وب وصف وتس مايل فورس إئ شا تاتو ففالاويسلا
 د رول نيشلاوجبو افراد جمال عيت فنار :ككير اقول دقو يلا ناز موس سا

 باسو دفتكب ال هل حف واس نقلا نالرل لبا دعال د أقر بوكالاو هيلي عرسان لورنملا ".٠
 اا لن منسم لبا نيل كو دارا نيدو مف ذوو فو مل يبيع امج.



 00 ارينا ندمت الزج تنم نسل قوى اثينا زدل ااوانلالولا نم 1 0 ٠ 00 7 ها مولا د

 2 ادكاقمعبدمووارل تيشالرذ نافل سانا نال فهارس ف ردعلا ل ملط كس
 وكيس نيرون ايم ةنفاو تئخادب نا تنال ليس 5« بسا زز لسلا« نال لع ال
 1 هذا بيم نفي وزاوج باكا حوردلاارقل ب تك ايا بتداو تارا انس 17
 | كدصتنوعبلاط شفع زرنا سال عيال فول رسم 6 نانا بون لج
 ْ 0 دقي دلا بلد ميو (دتركا ناب جييربان نورت ومؤع نفااذا كازا د

 رم زوم لموسم تساي ةسور ضاري دنا اب ا»
 ارقام تو يلتمس بؤ معلا هي طوير انامل دصأاب الئ امج فول هارب
 ناخبا دي العسر لال مزال وتسماا باك ميل#زديزل رت فال
 رار ندنلام ردع عاين دار ناطر شل فتان سن | انيرساو همز دارنا

 ةفورب | وناو: شلال لعرهسا عرش اطزسخرإ "نزور ب طلال لاه وا
 ظ نال ون امولز دان فوودافنو بتميز امانهكو شل يضلل ا الاد ءاضن افلا باتو

 ظ ا "1 انس اال رماني المو ينال يما نري 0007 لبثاتابررلع نيشان

 تاك ةاكسب الدال ناهد ناوكو ارتكاب :ل عاتي 04
 | لو بسر غاتمانصن ء اننا باسوسبالا كفؤ يل رس نر لاقرب السورة لش
 هقمالإ اهب مسير دؤوب الملاك تاواع لت اددت اع وسم ناغصن ببنها تيا
 لؤي ةفر تذل طع ]سارق هيرو نوي ا ضانثلا اود ما نافيا تاز
 ملل لبن ساتر 0 رس 1
 . لسا واعرة بن تنال بده ورا يطن [ لا قع للنار بض مو نطل صان نصت طنماو
 نمل ابثماف فلا انميو الابر امدم تمن حن هل ارتكرمصا عاتاس نا مربع

8 



 ل تت دوو دال كك مل

 9 هع

 نييك يس الذ - ريح دس

 هه يه سم٠ ندا _لنميضحعحي ع

2 4 < 

 أدار و يلون موس دم
 للا ءرجتلودد سكر قرر فل فاض اهرب لانا غار شمل افالون

 لون ولم ولالا نعله ياس ازال ولاا بعون
 نأ رمان تامل الغاب روز رغب انما رالي كريو عاعيزلا وبطل
 اوما وزلا زمان والواد سان اسو ضاع ري
111111101111 
 ًيزالا يم ارادازغاداع داود لان زار د اوبن درعا ار كورا
 رمل او ينطسماامدطعلا يضم نوري ؤرلارابكب رداع لكون لازال باص
 لام ولا يوايلس ازا هيعر زوي لورد ولعو انعام نأ
 مسايا فروعها عرش التو ننال تاق نيا ف بلدا
 هشام راد نزلات ولا هنسم وزار مالو يانور ل تاز زل

 يزلزل نماعم ويغير را نيله قول اوبس يبرز اجرت
 كدر سل عددا ائان بس وام نوما ارا ءر دامب اللمبي اباوع نادت
 ير احزيفل هرب اذا اطل يبل دول راف سا طلاس رميت يضر فاح يأ
 لوبيا رف زوزو ا مال او
 زيف ازلد بالا زيكو دلمون امام نول اه ساب / بلر اهوا
 ماعاد نسوا ارامي يكنس ارد الرادار تاو
 الازم الورود افارلاب عرتأوال عربا وزرك ونسأل ارلا مز الا
 1]101]1]211010011 ام سلا
 ربك دا دز لبحر عراب :ةيتكالب مب الازثمةامالا عر فسر ما زائر عارف دا اتخأ
 داع نطل دبلن كل ادوبي هد اولا ؤلامئا مالا عرسي وتمام وشل
 كلارا الث الن يسب وش نأ بؤ و رشلارأو لاب اسسسر رولا نلوم نوم عيدان“ / دك ادوارد رموبوسلادفوانوك شعرج الدالي سل نادية تلا طير
 لباب بادو بوس رعى رماسب عاوز لص ورسالل اعف شيتا
 مياالف ناخبا ازتازت وعلا الويل سومابلا رون ع لل ارم بوو /ئينم



 رام ددلا لولوه اه يئن نيب نا وو يدار يب األ
 ٌْ وااو داب رش ين »مالها لااا عايل لاو تك
 ظ ارب غوص الاس انس لالا اعزب 3 نلوم عراق 7 4
 ظ للنواب 00 روبل ورنا ورل ني
 0 ل هاب مؤ ا ذاكمالسال 0
 اواو رهف نالوا 0 زا رياك ءاسو نودع داود انماط

 راوي عدل مر تزن وني نالت 10
 ْش رانا يري و بلاطابلا كوز ازال باسو "رتدوع درك زويل لاك درت املا ورس مل ءرسلاموب انا عام
 ٍْ 0 بورن ذاهب ماوه ور افا رايس ادماوصطالاسلاطاو صخب طلال ئازلا

 ل بسال زاد وبال وهلم نايتس لابو يعاب
 ن/يتيرمفر)لبلا لسكر نال رسما انامل التشابك ىلإ يروا
 | كار فطار ميانمار بمن نا ول يردوا هد ارزتل
 و لونا يلة وربع 1000 انا و شارت رو ردابلبتل م

 نوايا اغلاو أم خل ا راد هش زازا 0 أ الر 0

 ظ ويا تارا قوالايا راقيه فوتو نيملا وكوب قو ارم
 ظ ْ 1 00 اوعيالأ وب مروا لا لوو عم هاف درع اما زعرا يع تالا
 | 0 والبط لادا زارا ذعاج ماضل دا!أذ اما هاير
 ! 1 نسر بابا ل ززوويلاالا زل رولاب للاب ماع 7 نسما اًميشلانإ ىدت

 | تالا ءابكزنلاافابو لا رطعوزش داوي ناو لن طرا

 يا ازال وااو نم اان و يطا كرار 007 رع زهق تاكل

 /ةطازما ا ةنيلاوط صا سر اوال تاين اذ 1 زاير

 1( ةورشلا اووي ورشلا»إ ينال بك مار 00 تا انا
 ! ١ ا لا اناني اللاب
 7 4 1 1 7 | ندا ا ايلا

 0 ل 0 0 زارا 0 ا ا 1 0 0 0 1

 ظ 1
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 ا اننا ا فيتا ةياماو طوره لوب الا ابو وزب ا ونال
 "ونال وبااوسا عرجاء ارد ادار اوطس وا يسلب وعماد عاوز ار شطر بلر لاا
 مقابر نك باقواإع باو وشير معلا وارسو صلال اوما
 يرو تمار ابا رود اشلرم أر امزجي اسأل هر كبائن
 راما ناداه كوري رفرف ير ركام اع ل وكول ن مطب هان جرم ريس اذ كلارا
 هرعززارلا ةئسك اراب: يناهز رز مرئي دارا مورا: اداطمو عيش
 يلوا وفروا يللا تدم مرد طلو اساور هش ازد رص دود ايدو الازععر لا
 بؤر وارابعاصوع اواي اهني را فالوبدشلار وامور رعاس ينسي ادا نيش
 مؤ رارلل رعت اهنينمؤل دولارا دبع يراد اناقة اس ارو ماذا
 اه رينا ناتو شلعدر داو ةيسك او, ليراد اعز شمع صوتا ابيت كلانا عيت د» ١ سا ىو اقول يارادلاوباور تلت وشل داما بلا يسد ديك نر مالارج ينل أل

 1 ُ 7 01 8 مرابوا لزرع لووول زل رع عرب قبس رثشو مابا ةاباوعا دنا 0 يا 4 0 1 6 ص 1 رب 0 3 7 8
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 1 ربا اقام فري ردع وفلل وابي توعس لوما طع ذرب ابل يروا فرس غالب يطيع ظ _ . 07 ل 4 ا
 م« ىس 6 هدو دوز ربغوإب ضمانا بك لد ربك عي ةارباطعا سعب لادا رفا ار يا

 رامز ماي رداراس و ازرشلا2ةلذ يعين الا يؤزعر لا ورابعاس ماد ادلا# رف لكارطو يول يالا ومودوريو سالو ؟ويفاوعالراط ربل ئاقلمال ايم راع هدول رس بيلا فبل ياءاسا فياليت ريل وللا إف ا < ا ' اااه الا ياللا رمد عنان لسا ايار هيا 1 : : يلا يالا نانا وبعأ راموس ورع ريا يعن سريرا
 نارا اياز شبام الع نايلرمإب نا كلذ لدكألاق زو رلساءادر عوز اند القل لعبا ريحان 0 البال لو طر ىوس ارا لورشلالاولابلا وول صكو أنتيك ووتر وزال دلل ظ
 را زو رعز ولالا عاورصات رثاء مايو كارلا ايما رابازوم وانو كاماروبت !

 امش اللا ل اوما دكبالو بانا درسا ةرا ال لادا و وس ايلا
 0 0 0" ١  1 5لا 0 4



 كل ياطويل ذا وسلا سدا الج علال زف رف لولا قرا يضع مال زن
 ' ولف دافور ابرار نب راع ارش البراق نة نيك يما الزعل
 الز ماو يمل مضار ترشد امر وهذا د لوي ايصال
 زب لؤي ودب ايزشا كدا كافل سلا داق ياللا
 1 اوان ارب ليدل الكافر برعم اذابة
 ١ اور روث لطب الاطار كل وتل ارو سرع و وزال نزلو رز موال طال
 ' اوال فروه روار ذو ياض نط زؤل املا اعواعالا)ى شل رقاد ثا زرابي هر روتر

 0 ا
 , نااار ل زال ودا هطول نفل زيرو اطار

 ىلل رع اذ علال واذ زاعر ضل دونا يب دان اولادى رز نال
 ١ طاطا أم اامزم اورنج زار نيل اولا نيرا فووف زم زول مياهنا
 نس ورا اب اريمر اتوا سر عادزبم امنا عاهل عداد اناامتاهردارافاضة باك موو اك

 ديما عزفإالا الزج زلج اياز الون فلا يلع يجرد ويش رعإ هافزل ايزل
 بازار عاهد: ازباب راجل بكل سار ف ى رشف وبوس يذل تلال دايو بح نأ
 ظ مازال لزب )بانياس لاق يرلا تمول الواب لامن وقل نانا مه

 . ةوتجاالاو نبا ليا مددر رشم زوفةوا ماضون الالام زينا يزاد نشل ياو
 . وازن علا ولاد ياعالم نان لل وطمس )و اي رذوب ىلع ار رتل
 . ميلا لودل رشا لوفرؤعلا ءاضن اجا لل ين ا يخلد م دارا: نضالات
 الب نتيلوازب جفاني طويلا ايوا اد راب يلماز
 . نازل اوهام لا طا وااو زاب ذلاوعور شاب و اع بج

 لازال ال ااا راب مرورا اوهشرافدنوتتاز
 اي ةاعابررفلاكسبعلا معبر وح فالا كاد دب و الا ار ىذا لم اما راهن كو
 ..انمناو رص / رولا كو اقل يراها إلا يشل اخد, ناو ع
 وداليا 0 ا 0و با تمرد اف
 اللولو وااو ولالا

ٍُِ 3 1 05 ١ 
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 ا ا

 ا

 ملا براون رو وزال راق ناو" ١

 لم اقرا تضاف رعايا يل باعوا ينير
 ناب الو فاول رس قرع انوا رنا وعارب نع داك يول زرع نعال
 لالا اوماعلاو كلور اياب يح لافاعنكراو ودجيط ليك يال ياء نعس زن كروم
 لاول ةوصرل يابا تجوز طلب زو راند ايدلازاععر مب دز
 لموبايل عت و سلب كو اانا رع ع عدرا كوتا

 يناملاثرعولارب لدا اذان: ؤع نعت بغت ع ولعب نفور واق قولا ب
 داع انغام نيجي نفور تفل اماني زمبط ان ارؤدلادوط درت اني
 راك دعيرعج ارز وول بطعن ةثاعو يطا زر إل هنن يش لالو بشل
 ىلا ويمص نمت ارب يول دزاق دوب حلف وتساب راسا قلل ار الا ةرو
 قب ويضل ذم يمول يسدد! ءلبكات ويطل وزال رح داك ين العلا لوتس رووا ساو اهلا

0 
 راك دال ادر تاز رلاف راب, ماا دوز :وملا رموز بصاغلا زيبا شا عمت
 زلال ولادة باها اوستن قزم يطلب ميول دافعا اال يع هني دوك
 ارنب رن ياا ماو فب يصل لب لال رشال دا يرطعالاذو ليك ذب باعلان شئ الإ

 "وبطل .اذاملا ينو ننزل يم ارا عشب يري عسوشلا لافاني
 ادا داو وضل وول واسلام تول ذاال دوعن عسي ارق اا دوا وضد يسال تي 1 زان( واو لال ريدر يصل ب صافي امي
 كسا طنا اباات مابا 0 هرموني ورم نطل || بعزل اقوا نالابوابازعبماخلابلفوعرسو مطل اوبدوبل عفان وعز الومال مرام للم

 «”ورعلا ويل نا دلم بورا نس ل ئنصلا زب لاير الا بالى دل لم هيون بماؤلالؤ نافويلغلا نيرو طب اا اوتار ازيد طلاب نوال /انازب/ فول
 دونر ابو | اروبا وسل ف هيلو عازل يبو باافاو و ئنمأ
 رطب ونسا ل موئرمعلا طلاب دادلاذةم ضال هزسلومر» فلا نيعأ زج ادار
 110 1 ]ذا يثق درعا / 1100111110 ا 21 مر مبا وسلا يوم افو فاعلة اسالي او مم

 يرانا

0 

 (ينا



 داع ليدز جابو طز يؤعجولذاار قريع تس توزر انو الني ١ نشل نسال. نوفداز رول سلب رشم سقي ورش مارب ريش مك
 هدانا بالنا ابي زدادالا كتم سي زك بيلا: مالو نا رمال قع
 1| 2ولزع سل با عاطي دا عدزن رالف زيزبك/مد ابا لماما ابا هافانا لذي
 1| مورشلا بليك الغ ةر6 افا دبجا ريس حاط دال مال ركل اقدار اضسواب
 زرنا اذا كرنب غوريون وورلا قطوا دايم فرصا لونا مزال
 تسال نب اوزشملاعارشاولو زمااان فوض العال لعمل يش لفل
 لاصار موف ديك نياداور تلاوه وضل دش مو رطلاط لزم يامواازلك
 جم اموزردلا هالو داو عاب يطلبوا تدور تلا لك اور ينل شلال
 اة سل مسؤل لو اياز ليسا يفور ىرشرل اب شيا يك :ريكم
 بارو ارونجس داق يلمس كيوزع مالا تسال وشمل اع وبالف ىشل تلم عوزلا يطلع جورج
 0١ 12و اافااسم ا الا زمازل اوتيالف لئلا ثريا رنا رك فاز ذلا تيكر العا وعر راصيوعو
 ' ١ ارالبرو عوزلا طاف ورا باولازيمأ مو زفطاحا سك ديعنل تنام جول اب
 « | نارام ربما ةلامواةذالق ننال اريسا/ ابل طير كلارك طلو او :ليصشماع وك أ
 ” | ١ ايتاذاىوار علوم لبر الزا عمان اطعنم روز دا لذ طناف وزنا فعالا شم
 | ١ رد اس افزغرو دالاس ل ولاج يالا نوي حاطط نأ نالوا لاو لط داك زعل وزار
 ١١ :اتونواطلا قبالي ليرازاق ديوع الا زيان الدال اير فو نومة امع يا

/ 

 ١ نافارا ويل ولازم, ميلف بقوا, مسالم اجلب وزنا
 | كلوازتيولنرعلازيؤ فاعلا ءاوز نمل اعز( زياد دعوا ماوس دام زا
 رافد ويد ظل ايو عسف تس طع اطيل قطع تسأل دا ذوصلا ب فول
 ١ مفك امارس وو يندر ةزعا ةز زينل سكينا لامس رس هتك
 / 1اقاردك ادام بس خافي والم تير فو ازا, رشا وتفايأ نارا, يشم مرعب
 ١ | الذ نبضها دال طلوع ور حروف نفاع رجول وارتسال انما زبك ار رو
 .١ .اعاطاعرو ربما لاعبا ورشمالتمااذافتائزلرلا بابا رو اهواي ةالجوتايحأ
 ْ انة 1 م 7_0 رابتر لوايلا 0 نا را ااا ردا لالالا ورا

 ثا



 اصرار ساجر لالا دو ام ف يت طز حالو زياش علف قوت ٠ لازالوا اورام يدب توم مدا صم روسو وا ١
 يبا جالو اال نبع وح يعرب اسما زاوأ وان وكل راق بوز طل اورو 1 37

 "منام ضاطولو ءراع لذ رسادلابيرتسو موبار اب ادا تاب دانك وص
 لاو اا زلال مز١ رريرس هارت امابا هو تارا ظ ظ

 قالو لونها ارجوا عفا كرولا عوائل فرار از ؤتط
 انو و راج يدا رض دال ازعيف كيد موتنا رز رع امام يراها عطول
 1 ظ
 اطر راسمو واطلاع يمة وو ديكر اي يؤجدقفم ارغب تسال ١
 اللا نام ل نا رعايا يم بأ زمالك اناس فنار تسلا ٠١
 و ل ظ

 واعر الانا هربا يس نجاد ايعرمو لدي ورع لاا زسول
 زك والافازرج راسل لاند زيو شوت وامر الة يعزل

 59 يلا )الزاجؤ االله فضا يدا تي وار بجو كال ارسال ٍْ
 قمراراما زل ولاا ذل لازال زر يبد رم ار ل ةر ساو قرصا

 لبر عر هقول ئلاو إب ]الاعوام أرالال بنام ولاد رو راعى رلاوب الل نشل اج رلد
 ولاد ربع ع مالو امر ىزلا زمور ا كوز وع ار ركام رونالد رز الاي ريل ناقرلا»
 الاكس لفعملر لا لام اما عاصم روع عب اذا لكون الإ اطل لف ملط ظ
 طومان لردع وجبال االول داع يرانا |
 لعبا لطول ودلال يد اصاسالاق نعزي رونو هناي"
 اليت ايلاعرلا رطل دزه ربع ماسالا ماوي لعزل لو ودلال صا ٠
 لالا ذئا فاذب بخ عام اري باطاو زل ودا مرايتي مرارا وال ايما زادها

 لجن لافي اذان. ياللا يوزع دال ايو جر اصل شا ربع ااا الا
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 - حبس
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 لاما عما ارب لاو ناكر انما دانا داما زاك لو يللي دال ادامه ,
 هزل اطل اا اول دراما او نعال ندا لوم بعل تم أل عما ابل رالاللوالا
 ابو اكول زيا نول الاعلاف نبلو ندعم ل :ننوالول نم لا لولا الوسع
0 
 17 قاوم بلا لان زرع يتطاداف اسر لورا لاطلائالو ملاغلل وون راناال لاك
 ارب دال ازاذا و حاطين نر اب اركز يطع لغول ا اليالي باعلان ذم
 زاجل ردات بل تناول اربع سارا عمال ولا زولالاق دفنا نب لبر ولف
 ماا فاعدبكا رودرا زلطوو باهر او نافل نب سلا الاب باطن نال يحفر عع
 كورلا اول ذافوعدا 0: يدع لير يف كل زي رفطد يره زنك يل يد اتق ا قرلع
 عاري اما تزل اباطلاباجاك عه للاسر ابا طل طا قران رسل زوال
 قزاز يمتع عبط هضم ازور زيف يص والبط
 أ ابو الملاط تبعا ير لابد ابطل لع ”دارير واكد داوا زك ون صو مالا لك ؤروراياذبعا
 0 الوراق ل انرعب خضار مال لبو بازيلا د ازا العار لا ذضنو اكو /

 كاف ااا: يدا شامبو ضال ينال فيو افي طيزك اطل ادع
 ليتات راق وقم بمابعو نيك وردلاباهرعالادرا صا صلال الابل لرواد
 ْ) ضمة تنازوزلااهولل وع عزاز اش طكصوا) ولا مرلزلو لان

 م الكولا »آان فوزا يانا داف ماا نسا دو زبك لسنا لق شمالا اريل ساو ها اناس هاذ بفك

 ٍ روسنا زيصانلا 7 ل عيرنعا نايا, يل الرع ب جال ايبا ذا ساريا | لالا بأ 2

 ' لو اننا ثرمو راب بيبا نياكة لجتال »ملل امال و الاون
 راجل ,لبكا ول لانا ذاؤرمزا شعروا لذ يميلون ثنالظيسكوزلا يجامل ملل لد ظ
 ظ قو الرع ناو مايل يدا هاراطلا كد ادار يو فذلرداقل قوز او عزب اللص مار طا 9 7 | ظ واعلان يطول النعم ياما زوالا: طيز فاف ربات بترا لا مانا ا

 6 كري يش فا هلا ءاحالاب كيلا ٠ 0 1 : ا اا شلال ضخ ناموا قم
 04 ب ا ل رن ل01 4 ١ ظ
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 00 وعيال ياارب
 واول اواي يملا وانا ومادام ساو باغاارافؤمو»ل تطل وألا
 يابابا تلال كلوي داق ونرى ني ني رربع نيتي وعنا القز ازا ناوين زاكي بشل زباب نعاني نفاع الاف ويتوب قلة علا ازال الوتساب: نزيك ريع طوسون السلاطات
 ارهاق دينو فهدا شنب شاول اليداري الافلات
0 
 كباالانورباش الا انبات الدب تيل ناز ىط دو مبا شل دال وضلو عسل يونا دا ونا
 ايو طربا نمل يعانين يناس اواو طع ل: ناني لا
 وجها تاور[ ناطيدعو ناموا كور نم نفنز اونا عل عراه تؤ )الزج لس يافا
7 
 نة نيبال ادافع فا ذوللو تبر اثورل ذيل /لازلؤأ
 70 ناع اولا نبيا تيدا نول عرين ايوا ارا
 زامل تيزي يطع زال نامل بلر م هس
 دكروف بلل زفزام يارجال اذدرجالا تبا اشف لف صا الو الا ' يأ الا تما
 هارون يبا تول ويداذئ يرغول النباتي سوا اما
 ناو واولزكبدقص نب يزيل يدع نال ارجو در ايدل باطل نلف
 ثوارجدالذةيكاةالذفر زكا اولاوم يالي الدال لا ةرؤذ مؤس قاتلا
 قولا رعر لاؤب ملاذا افتار ارازيا رن اشبال يايا لام در انباع اله لنوللازم ذاع ههشضانلا
 39 واطول تؤول ةرفومالوسازتس لكل بع 0
 ابا 5 زمنا ادعس ذا» ضع ز ص لالخ مااا يزال
 لارا مادو زاروا اول لالا 00 0

 االول وال وول ل 07“ 0 ا ل ءيالل الم



 18 0 كير كو د ثا ا ل ف
 0 ع ا للزب اوازعو اسعار ااو لاطلاق اولادي نال لماع اب يثوو ابا
 ل قال ريس يطل نوال يعز ياو فو با/رطتسا و ملا قلادات
 دبكاالاناو ءلوجداو أو ارعل هربا ساق ةءاجرلا فرحت رع ملل مئياشر طوي رنا
 الرول مما رصعو ساءت صر ارا ايلل ع ير البا ونيف( نر يكفل
 1 /مراعج:ا ورام نريدع الاب ماكر بادض در ذبل وسي مليارا د ورلد

 لا ابوبو لروما لاززل ب ةدازوو بار لا نال[ لوفاحرنس ب رفارف ربك زل افون
 1 غرامة نوال نيا هدول رالف لا نولزاوكنبا اواو لا

 ايلا زوالا يما لاما مزعج طلة ونا, نترقب اقول
 هلم لخننفال تزاماماو لدولاسزاجةذامالٍ ان عداول ناورالا ملال مواد وول لعرافرع
 ير لل دايدعا فوج ماطر )لايعنلو كليو نكمل طلال

 طا نيج يطوما نطو باد ةرل تناول وحيا عام الازم زور يدعو ها اقول
 فير اواذءررلا ديواني ابا داول قع وسم يسم اس لال اهدا عون:
 الزجاج ن الاس ءلماو رضوا ادا نسا نراعرال الذان دع دا )ناوي
 لوو يدل فلا نيو ىولعس راو فطوبى عاد ام نق زوجها قالا زي
 ا رمانو نسا وهدف باطلا يدهارمو رهو سالف رش وخال
 00 تر زساولازاو يالا وقربا
 اسمرار اذهب كل زعج دونالد يلق ريع انس ددإ/ دلوع ير طورت نفد رار عشنا
 الاوامر ير أ تلو وفن مايل ورألا يرام وو قولد
 . احب ابو اال نادرو مهتم تت مكاو ريل
 "رو لذ قارلا لولو ود لا يم وك قاذناب اوراقك يف اكعد
 "نيازي, عازل ا ضداذاذ اراك نال وبارس امال

 1 1/2 1 : 1 0 امال مواكبة معلا ًانسأ اوما 0 و سلا

 | اولا
 | ارا ا

 نإ

 ا



 ظ

 ا باموال فر لاق يؤ انلاب ور امارالاط سام اير لاذاداو تثبت نب
 1 ايالاور صر را ذاكر يراد صوار صاد بأني مع لاقي إل ازدضص / راف ؤضفالا ملا
 "الامد لسما رادو, سال قد قصب فز نغم لس اكابر لاذوأمأعللا مننا
 ..اساوإ ةرملاوب ابا دلال والوقار: اال يطأ تدان رقؤس اد داوتسك ساو
 عاما نما درب ماو هال ةريو ضار خول ار يسافاعدافأبا امرأ اوما وعلوم

 ديان مالا رعد مز نيو نيا نزعل ووما وعلان ولولا ذولا قرارا ٠

 و الاء بالا لاذ جو نول هزيراشابالطيا ابراز م ار لاما ولا ضوا 1 0000 لا7 تازس 0افن عاودت

 « را دزهوعمو توام نع وعملا مال ةوعبشو زلازل فال موو املا اداوم "را
 مانبا صون لدول ةزامالا )فعن رمح امال تقوا فلا دما اموت او ال يغوعرب خراف

 لوس لديك وزفا لص بال ندد دكا اركز دسار فام وإلا سا حلوا دا لبس

 «وشلازل ير يلعومرب/ا بلاد شمل زبئطم بط ةراجبلا فنانا تلال وفم و اتوا رب
 لسيف با ازلم زوز لابس ورا رف اطداو ساو لجل لازب لالا زلج ارب"

 لئالا دولا فعز الوعر ئاقزمالابردس د الزويالاق ىسمزسدوباشاو ويضر[ ول نير رجالات .٠

 كك ا

١ 
١ 

 0 ألا رز ور“ روز ليلا ويربط لواء لا ريل ل للامور

 كاران سرا اال زريكط هالاز بئس ضاع رانيا نفرد لإ ونسم ٠
 ص مزون ايسبل لاو لل طر رلا عر زلال زل ةزعرز الاوراول لَ اراييداب روزا“
 اهات قيفصو لعيرمر الاعتلال يلا قشإإ لأ قولعراصا ذا رؤلادالواومال عريس رئبامادتع دعو

 يا دامارجو شرويمدرويسوالاذارربكا والا اب عتاماو ور نسج اند اع ل ارب 1

 عيازيدو دعاني ير جليا ضروريا زس ين اناا لزع
 راق ورزلاروفزداب ها دال يول طع يوان اوتيل اورو رنا لول اول ٠
 لرب فر ا زطرانا رافال ينقال ازد العدو نامل اوان تام ٠
0 
 ظ ادام ردع ناعم لم ذولي

 رار اعل ور 3: ايم مز الازد ندو وعمران دوام وازن تف ٠
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 ١

 2طن ةالرل الاوم أ باطني زعل ورب نمش اذ

 0 نال 0

 رب

 يوشك



 الان ززيفرط يوزر يك املا يضرم لن ةنسل الز ااتوفرادازارلس نمل ناازوو نركافرالاةر اقعد زكر رفا ارا نر دانه داري وةك ارو زمور اونو زو زك ة اتعرف ودل
 لاول ذل سلبا ضار مس قفلت اذار( لالا دا ويح لكبر البازل املا نعوويبوقسلا عاق ااا ماه مم نما تل عرار ودق ماعم[ أذا اإل
 تاون, وفدا يااا وتلاف نينا ادلع لوما دوغلاس ركل ريفا او ايت نسل نال ني اذار لل جافا وازع
 ' نور ازد قزم ) ار لا نوب نإ الد انقر دور داون وانس ةرورلا تزل ترك زيرب ا ويك طالا
 ظ لا ديودؤب د اطر الزم الفرز مرر ين انس دلاليا
 ظ وللناس يان الز ناوزسسد# تنازل ولا ياميات
 . اكو زلزرم/ وا تقغناو عا للا سا مدلل 6 لطول ير
 عمو لاذاطت ليان لردك "للسلام اموا ناسا نع از[ زان
 ْ ءاللر رسلان لال ازعاوا الفاعل دا ذا أينا نوجا مارد ونزع دعا أذا ذا إلا
 قتال لرصد ابا وا يومنا دورس الا يللا الفورمام
 قطار اوارايا ئيال ظيم للدز ريك ريلي رلل لع دعلاطزو ادرس ز جدار عوازل
 ' زل داق رسل زالة داو لادا لالا بعزل كن اعوان الالفي
 مول ال لازال يأس شال مواز وامر يلعاؤل» واوا اسيد رق نيرو نال 0 اسألي زبور رجول هلو رمان ل العال ماوطال و أما . ٌيرارائسا الزل بدرع +وفنيوع ماد نرلالرالا ونور "فرس فيل يئداوعلا
 38 3 ا
 “و فاسامابف عرين عطا الاةنهعا رز تيل تفتسالدادااواضا راسو د ودان نار
 .. لا وار افنالا ودام ولاا لاتردون قنا علا نقدا دل عرعر راع لعر اسأل زامل

 يا الا يل لت ل[ لاا رضا رول ىلا. نايل ىررلا راق ىلا ثيل محض”



 )ا

 5غ-2-82-

 نو

1 
 1 ا
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 1 اللب واساذاقو رمان ضئونؤت يطب ع مل نوب دارس لؤي هال بع زكام لطف وزر فيفا د وعد ْ

 أ اال بلرةداف ارامل داس افا مايل

 امال ورا هلع زوما زارنا هب اميعةدبزلإ هل وماما رشي دامي امم.
 هينا ثررعالول اون دفا ضف لاب ارم ددرتلا لاي واب داير جماوزسم داط وانا وبا ٠

 يراوغ لا رن يااا و بل عا تعب رايد اةيف لوركا فايس
 هور والا الةطنركلق يلاض وفرن مواقي ولاول موتا لاوم هادا لو اذا
 اناا طع "سليف ريا وعطلا با رع فا كيوب نزونظ ور فلا زوالا
 رق الهلا ءارلاداؤداف اال اف لبكأ بباقي وعلا 2 فدي اقو وويل اللا يسرمصلا

 000 رافعا نب ئؤيافوادنلازدعادإ يمل ع يرع وول سالم يالا وليل ظ

 زالت د هاف ما رذلا زفر ئادج داو نسف يطا رولا لنزع يع زرلا
 للاب هالؤارتلاب انهما زا يزعل فر ئاد اين شكو اردو ولوج

1 
0 

 موا راهو ا اين رملاو 7 اف للا فانالواو الا ومر اذن كا نعلا رهبان انناو الا العال اريل انعلاولملا ١

 "اسال نالدون اهب وابل ونموت مو لوو لسور ود ولبس أرشيف وما
 لاو يكل باد رمادي نراك ياسو لبا نؤهلو وع فيلة لمال ارض.

 كار تمد اس الث رلازو مبلول اي هلا ريو رج فا غد اف يس تما وول دازع اش لارواس درو

 ل وعاراقو نزف ولا هدواسل ايل وعل نوال منوال ارب رنارواس
 اف مايو بزااوواؤل انا ورلم نار دل قاذف رعي الرعاف
 لب داو اؤطل ملا لارذا رعاة الوف لاب نت نع ينل نزعل سب ارذسل هنيوص لوز تا
 لذ[ يك علو لك اورد ةندئاد ولي وعلوم لاروزا دوال ل مزيف اعني
 ما إلا الفديو ناموا زها بن هناجر عفوا )البول أ بعل ل عا» ا

 -:ءأزلاماد اهوا وراتب لان زازا ماد الولف معارج تيدا لة
 و

0 
 هذاا يلا ندع نافاس نرفع دالاس مف ذارمامرل دالداف نسل 1
 ايم ىلا 4 4 لا 0 0 رمال را ا1/_ 0 م مك 0 د ُِ 0 ١ را رلا وول زسر ل رلماب زينل هع دانا ارا صربلا رس قولا زي



0 
 ] / سا سوال ابقار سل راو زاضلا رفا اووعاردبزوأس نال زكا ويلا وفاز
 ا. يسواباذاو ليش ةلاس اوال وما وافعل الوارف راق عا داعم رار
 ظ لع ما اها نزلا [سمالساق لانكا ينزف لااعلم يااا هازشس/
 ظ الكراس للعلا الاسوار وعرب اهمال
 | فاطردااما عرقا ربل ورسارافا دبلوم لو دال ضل شرور رسل ريدا أم ظ ظ لواط هضاب وما, زا ماب يداوي رذلطاو طاف ظ | 11نيرساع ابو ةززاف »رار مزاد ش يتوعد فزاع ووعد رأسا
 ا... داوؤلياطعووافو اوصف شياو ا اقوس ها او لوز
 . تفر روطا لوبا نر لاط ونس هب اع بلل ياما سالت
 الزر ماو بكبابرشكرا ولاد ااا زو شالا( رشا داما انا يووعازموز تأ
 ١ نيالافراا برش ادارة عز سلا لو زيا لن إنا افك رت دار سف ستارز
 ١ ليلا ةزب ا ارعألماعارلام الضال اب دلال شر وابل ئازوبطا والداخل
 باول سف اكل برشا نعزي قش رابط اد زيك رماد للا
 -جع ”؟يرانع + | ١ يونس ولاة نسا ابا اصم اب هنوف ياماما داو ظ : ٠١ رووا ولنا دز نان مال ذة اعلا قر رالز مال نيون رار رثو نادال 0 , | ةلاتشلابءئيايؤلادال الاول وليت سام عسل لعازقو ب يطل عزف اللا لنغي ةادر ل

 هك
, 

٠ 

 .1١ اةالوالزبامووازلالو عيدنا باسم وول ورالال وا يلول اال دايمن يكول الار اسمزشم
 , | . ةييل الاوز بعاباليؤلؤؤلاباداط بكا انك اي نان ف نارا لولو اذان
 ليلا راب صويلوااصاؤا لع قو ينم إال وال يكول نضر امر ابابعسادر اتغير
 ا لق بالا مسد طل يروا نست راقص دال ابار

 , | تطيل اب انها نيو ولاباواداوثلا يروا راولالع لالي نسااوسل مى رشا غولف >

 ,ب | .١ للة ل روانمو لفل نورد هداف فهو يالازط ع زب ريتا ريزربا ا
 را. سن الالي ناز باتوا نيرة ارسلوا إن
 را ولا ماوس توبا كولور رار

 أ ظ ١



 را وذل اللاوو زف وبادر يأ لرب
 قالو احرار راو باول بساع اهمال ركون يا لموسم ا» ٠١
 يرعب يالا املج تيس سأعمل عدول ناب للام بكن داي رئاعواب )
 هنأ معاج ركز اءلقاكولاوم ل للريال سوو ليارع كوالا سا وزب الإ ونثر باتل وللا ا

 بل لكحل اماؤادرعدرورنعل هلع ند وهاد ص فرت دال زائل ضو زار اداظ لازع
0 

 نع متع راو ءاعتماااو واذا وس مولا لاش ولو طاطا يش جاتو ٠.١

 1 ردرسلادا موسى الازادزتسلا/ يعلو ور تلالازلدوفي طلو تيار قول ومارد انو انس ازد لاو زارع

 ليي هع قزشريازا يووم يراك ٠٠
 نبدا زعم صال دلو رعد ران يلعن زم ادن عع يعد عينا ٠١

 ارامل زيرو وردا الانطواء ووزير هاف ونتوب
 هابل هلمابؤلول اد: كداؤلدال ليث لرغ مالي ذجالنا يلوا ايار افانس اقرت ١
 رسل لا در ادل يلا زبد اذا نحال نصار ودا لانو زنو عورتا
 ارا الو هرراعو نإ ثنايا ماوصل ادرك يلب هرانسياا كت: ربي
 لالا الب ةئءاسمواةرواش مرات يوجالااع وما ووافي ولج
 رطل راجل نيران فردا زبر منن ريما و ةعاشر ملاوي ترا واو نارك.
 مايل دامو ب وداوامةزرئوبلو ئه د الامال دنع وع از وع لو ارا الع
 جوشو نم ونشلا ل: وجال ونشاط إب وذل رعاه مادا لري اثل ١ ١
 رد لزب ةاوع لماما ورش طيور قتال ياي دالة دع ربا ٠
 رولز اال هولا رشه فال فواد |
 البدون اذ بعالم دار نسل التالف صولات رانا زارع لوول ش
 ا ا ار ورمل 1 ِ 7 ىو 5 07 1 / ١ نذل ولزوم, مادام يرن زؤر :لالعرل بقلك سا |"



 يالا يار زل رأى را در اق هل

 رادو: كلف دامي شلاح مصرا نإ للوسط رو الالو الر ندا اف
 1 درا ان[ كو درو ايلا افعل اطر سمول نابل قم با
 ظ لا يناافايفرلؤع ةدسمل قراند فدعا ب ار شاور ايا سدا دالك ؤزدتمول هي راسو زدلازفد وول دانا ور مطول قسوم طول ا
 ظ نيا يالف واولاد سعرك الا سيمو بع سرنا رءلمزموا وساق لاو بلا
 رولز تلو كادر اليل ا ااه كراك مانعا
 ْ مامن دريل ل رع ينادون زيا ل رى كزرعأبانب
 يل اماو ينباع انام دوب ربك ضخ اقوال وص تي له اديان زي
 ظ رايلي قرمتي نااار مضلل وعزتي اطراف زت
 للي ليلكاؤول طال اهؤعز لبا لب دوك را ةظ ريرايلزع مت الفور شلل ل اجيت فر فلا
 ظ زا كفو ارو ولو ماري وضم تيارا تان لقا وزر ودلال
 ١ وزع ياو انباوريررانفزحالطتيريرصر/ فال الو وتس وم خا فنا نبأ ]رود مابا باعوا زعل يباب نار كيما اطاؤع ضل نكهة د تل يك
 ابلة ل صولا يفرم نبالو فت ؤرويف لابس راخي يوقف رجول اني
 ١ نطل اوجر وشل دوليا زب صولا عرس م رص[ اررعا هانا » ذر كرو لد ين شا بوبد ١ علاليد و خامات ينظروا مز را ابا دزتامال
 .٠ دالراوازررو درلا ئراي ل عأمرهم كش لاذ عر شاصاال بون غراند راسب صاب تلابعو لذا
 ْ "ا ل ينال غطا او بادرت ريف صبي ويروي
 |. .ولفتوامو لطلاب ا> نام ور لا اماما عازار رع ور ئرا رصر يي ؤماالزب وبمن
 لال ورنا داع بيراو هوو ولا قنصل ابر ارا ةزاسؤ ارث لادا تصل ا قا لوبا ,ر قو ادرس نسال يالا مسؤول قاما داير
 ننام رساو وابل ادار يافا من وتلف شالا

 - د

 | رباط وفول زب كارلا اوبال بنام كرا كالو نشأ بيب داقاارلا مب سم
 يري وسل نى اجل جالا ظ | ريانا, زال نسله ها ري ةزارالا نأ ذر ابدا
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 لوا فطام اال نط اورد اوم وا

 زال ب رخال عزماوالا9) اوس والا ذل نغالوب نشل دال للوالي رع وشل رابط رولا د” ناب يفسللائالاف ار وسام لل ها تيما يقشا تشل ليا ازيا بحب
 طاف هاوس ونسب راؤلاإوغان نش يما كيش اال ولا
 هلو طم بيكو فشلا ذاق نوال نشا اذ يفشل الوم نزلوا لانو ا
 ما زياش واو سرا زوينة وود وتشايا ارو دبه اذاد مهلهل ابك طوس اقزام انساك ددال سا اور كلاووباسلا راسخ ناك

 لب تفرسس ين شللاقااافو كادالقا/ ا زيث وابا الف الادب أ تناقل شبع جوع ئزتشملا ٠١
00 

 1 امد ويراد وطعن عب ذالك ياسا نالشل كرز دامي الافراج

 لاو طتااعززرسلردولامامالزنط ناد وقش تلعن شال اب عجل يبا / ل وعادي بتراث رسول الا ريترو
 لاغير امل ونشر الا وعزم اذا ون طش اراب وعتاب غزا
 لما وطرف رازإ م اؤفشسلااف الرعد الا رولر ذل رس لسا ارانب لطم ويب لا اما

 نيدو وسو سل ويشد ازمزلبالاقدلاة دع لستر لل يفشل اذ لال ال رملاعذغأبلا .٠
 همام الاي طلاذلال ونا ولالا ل رينا اود كبارا جو والمال ١
 الل ناوي الايك قالا نام موراي وشل ارد ضارب لينه مذغإ |

 ةزاطلاناو ننس موب ا يووم وابا ل دودج لانا طم طافي وماكو ز عدا ٠
 ل ناب ووعربلو ت افا ا واق مرام لوا موطنا تلازم در لالا ٠
 ادا يدار لك دارت عالاطدس بناؤلل كارلا

 لالا ل زادا ل اولا لعلام ىلاطنساطلا مرا سيمر نما دان العدال ربا ريالا" ١
 ومر نااار افون يافا باها ا
 08 اال ساطي ارنب ال وو ربا ني م ل مانا ماع نوران دول نضيع اطل نيلبلن انا
 ا ىلا لا ىف ارو يرانا



 نإ لارا ذر اويل

 ار

 ازيك عل مالا

 زئاووصلا
1 

 يا
 ْن

 مدرراردك رسل

 الان كاذبا

- 

 ظ
 ٠ .اللفلادلارثملا لوم للا لل لرفلارو يضل امنا نارثك اه ورس عييت ممر طازه اطاغ لالا نائونمو
 المالي وردلاضقؤر داليا زو ناءظر راضي ود اواسط وب

 . ةالرالوبفلا رئي وع لباطلا واني ةم ذااطل تعاند ارت يردي اطال
 . تريلا راع الزعل يلام نول قطز ركبوا بقا اعطونا وطلاق يلا
 "قلل الاس اليو زالإدب دادفناف رئي ةرفوالاق الوعد اهلل ث عب امال سؤ نين
 ١ موزع لبا لول زنل ذرب شاول عر هبا طا ذاذاولع الاصالة ذأ هنزل
 1 اذان وااو اكمال زل قاذف واننا "لايام طالما لهاا اير ادع االول كو مالا

 . ١ "افطر كما ؤمتلاو ليل 6 نينا ما لاقولا هوفر ضيف باسر ماولاز دبابو ل يبقي
 اذوب عافت واوا الا فطعل طها نياولافو اال لااا دوعن
 ١ اعراب 2ررو طراق ريضلاف زول اى اكوا | لارعاذلا ليوا تعي متل مخل اكبوماشاطما
 رايز ودلال نافارك دم مازالوا زب لاند مر دراريع ارك اصوعر> زي

 طاطا نأ وازن بترا سراويل زب انت ق
 ظ ارم المف ذل زب مصابا ول ماد نيرة زا داو ابكر كوانزو

 | رئوي(" معز وثع له وريال ياو د رعي رع ام
 | ع اليلعو لاذ هدافاع مي اه ع م ليطعاانا )رملي فاض ذونلو خادم اا
 ' ةلكيفلاو زا زب لاكمال ينل ها والا يلد رع يرون يتزين اذ زال زق يلا
 ١ داع اال للسوق اذار نع نار لصناعات ويايه دوال عزل
 . اهاهرعرعو الاف دال وزال كاع رامات دا عيالزو وعر فاز رك ابر سدود
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 ابدا وعادل رعب رافضا يدنا مدعو طقم ١
 دلة طسف الو اولادك ناوين اذاني وع علإ ا الايباد يوميطلا وراك نائب ال زلة اطمأن ينال ن٠

 اس رك 1 ادور شاط كنار ت اف اا 17 الا 9 ار لسا 57 :

 لبابا رافر رانا بويل راما الا اهنداناجا/ القا دارك يرسل يصؤف# |
 رانا ربل اناا روك نااار ل هاك اماعاميادااومملا ١

 : لال القاتل ئل اواو موس ضن الار وورود اف ضو ظ
 "ماا اباد بك ادا ملام نانا وعل زم تكرس نوازل فا ْ

 لاروع اندم تام ورلد مادري مدبب |
 مكارم طعارعلارع اصناف يصل از نبال زب ومايا زينل ٠

 ارادوا دانا اتاني رسو يعض نيالبل نراها عااد هيض ٠١
 إياد ل ولائم ايون واعر يطول يناير, ١
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 لات ذوو زعكوسراو اشعل ا 2 امرت روةسافيسلا زورا نزلا لنا |

 0: ئةو كرار اإل
 0 ةداارمؤلاولاانشلرم ١

 ايلاف اوناوا الدسم رولا ال نزلا نوع إلا
 هر ناي رورعوارلا ارم دوانلا مارا وانا رب اير ءانزنبا ٍ

 لس زوما اف رباك ذا زي كامل نعوم زبك اب ديوب ريفا يرفع
 لعل زكا واما زوعوع را: ركب ارضع اولا اواو يظر ١
 000 لا
 المار مافبالو ا داوزاهرؤلام كارلو تا رلاط/ يد و ئف داو نشوف فك سرا |
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 7 1و اوم نموا نتن الإ وعلو لالا عال الانصاف ني فؤاد ايطار زلال ما
 اصاونراخرا وافد للة ذازاناالا مدنا اعمر اصقوبب اهرب الم اال لئىرلا رع
 ٠ 7 2مل اليطدالرما ذؤيب راااسال عا زلال از اوال يرعاك
 لورعتبغالطرساول اا ولام 4 لوا علاذايوع فصلا رة زمابرلا
 1 ايراني وعلية ادا يزل غلو شاس#
 / يونا زا 0 وني رولان ودالاولا/رلالغ اه ءوُنولا اراب نوال بخل
 0 ابا لل ازال 7 ابنا هين طبل عزل 0
 و م ناتاوازع زم لاف الات راج انور ير الافلات ولت وم ار
 ْ 00 ان دز [ر توام ايوا اه وعر دوزلا
 د اولادنا ماا جايا ارغازاما يدان ريب رافال رتل
 ا دوووم راينا, داسيا ماش ماوو اول يوا
 .ةالر/ام لاو قلي م ابار أب ايزو الا وبامايوز
 ظ قره وماراديرارغاساد ايزل دا نول هسا
 , فارم اارتف ثنو اقوول ا زادوا لإ الام 7 فال رزسعا 44 راع "نوار ب انابلالااعداوران ,دز

 ١ 4 م ديار رطل الاممي از 0 ابشر اعلا اا ١ ماعلا زارني دز جال
 ا برا 1 وكيس جامو . ناز لءاورالرعلا 1
 1 س01 اوتو انور رئاسي 700

 1 رو ااربلا او عاب ل |: ريزيل نايول زيا موصل اولا نصاب يرام
 ظ 1 7 نوادر ليزر وات
 | و 000 ول نو يال ا )ميا
 ريانا لبو لاو اول الر انتم ولاا رولا ول
 110 6 10000 الدوا ايو عنو
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 +٠1 هادو طبل يسند نسور لكل ازال ريس 00
 "الامر وطير روزا ةليافقدطلن سمرا يزل دمع ااا.
 لالا عبط اند اي» ياو زرطو املا يلو يندم ودل ط عنف اور نه ا

 ١ لالا يفوق زلزل ساي بف روب اطيز وشو ماا
 ١ قوله مدام عناوين امال ادا قو عاف مرام ابرلا
 ١ ٠ بامؤباطساوز يبا ضي ةايسا دلعي ورز ولاا هزل لاو لولاه ول نمو
 ٠١ لورا طيز وملاز ازعل ياواد ا ويفو بسام هيو يونان
 ٠ عزاز تلطس كلير وزو طر فول دوغ لولا دايما نر يادزع لو مو عدا
 وزال هتلر علا اور الابد ؤا ماطانسإئيف بلم انحاز اطل غاب نب زياد رع وفات
 ١ ناطراماول للبر ةازابنالا زمان وويل او نول فاكس اعل بالج طة و كك

 ٠١ داونز ؤلبرم لاس يرام اتفالد ل زيدل ض ازا يول اهلا
 ٠١ . نكملبواب مو اوعرراصلا مدل و ادا اتي يعايد عدوك يدل كسا
 رنا سما اولانر لرسائل نايف نوعا اصاقا واط انئانيبرعفأ تقزلا7

/ 101 
 ولما زع ١

 اوبن رب واط واراد عا ولادازوبك ينط وزر سؤال
 بر اياشواو يامولاي انس روني

 يامال الذال فاطر زعاداعنعز وداطعلاهلامزمإب بدرب وسك درت لري
 قو كاوا ويغيب وينال هولا ظ
 ال لباسم تجب طعس هدانا اق ولاة زغرب اجلا رولا ٠
 رم رانا اةدافطنلابيزغذل بسماع ير ملا زمام" ١ رااذفط/ وكسر اع دود رك فاعف دا فانا ٠
 ل لاو هادو مااا هل هو اق

 زن انبات ة لادا د الكر عر عار لل غاب غاوي يس ايهما .٠» 1
 ووو رباط 00



 ناب

 ١ ظ راف دبا انزل داق اطر دارمي اهنا فال اطل نإ أ

000 
 1| رن ان طرعإ لادن كاع رافد ضال د.إ. ماد رعبا و دغتؤب/ زملائي ظنا ١ مك نإ اوشا ناطر سار وطب <ينانضال هطول لاق دس للا يول رام يفض هرادض غزا الجوال وزعت عناب
 ا كفا رمال ضان روس عال وه اريح و رش اعتز ة ري وص نمت كا
 دا ةيرزكمر زطل نسوا ديل لهدإ إم واسر دولار انتل راد وزاد ضار ال قا مرسم هن جاب وطه: داع نول ماي از
 ظ 00 و والواردات سقفها لبيع انامل اموري ا وان از اول ملال اراد كرار فو قديؤتتر ل ازا ندري طي اذ رلم دام تل: اناء خاشع
 ظ كار نواز ًلادلضرإ رطل لوو نرتب الار ابيل مور زير انام
 ظ انشا ل داو الادماج زاده لازلنا لعمل نرر وازن كاظاكبأا
 ا الاانا ادا اس اذار نإ ازا دأب نعرددو ناار الاف الانس للعوامل والنار عن تال راسا ل:
 ١ اسوا دانا زاد همام ل مف نصرداع اعلان طبل راو نعزي زم
 اا مابك عاب وللا ويؤمن اور تيدا مااقول قل رز ١ الا نفوز ركلات دارو اه طزباع الع لن أع مارت الام
 0 ١ هلك ورا المتي افرع ناطق بلا روتين درر زي تؤم
 ٠ نالوا بازاماوافطجف دن اريل نما ميسا رماني از
 1[ راق رطج امال بمن ةازنلذ يدر يؤ نلوم قاب ديرئا يلا
 1 111111111111 , || .ملاتافاو لادا اتكرر الاب وش ياام ةؤانددزنسا
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 نيم اطزغار أنتن ظنا لوما 4اب دانا
 بنا يباوبث ناب فل كلا يطوي :اوكراك روع مال نيل الر نرغب بنل ا |

 رعب ورلد بوبا رين توا البيرو وادب اولا بيلا يسال لس بؤ رع ' ١

 الارامل ينافس عاطل فاد ول باطلا ١
 زنة قر الطراز زر يظل ناهي اير ٌئابازمإ اررلا مكر سل :

 منال لكلانع وت اوكايل ةراج ترا ى.زما قال اعز نب درزن ردع ز نيل زبك 0 اماه افالم

 رورو هع زؤر نبال, اهم ذا بتابن/ اوشه ١
 نشل اباه دز ل زلزل يراد اف رالف دنيا فظل تنيك اىزازيم' '

 ًّ الباور راسل مكوة ناب لكل ودب لاو راكع قذر ابوه زفهنو 2 طويلا ١

 ل للي لاطع ةزفالا باسهل نيالا فل دموع ضاري 1
 7 اولا رمل أذ هرلؤنريطبةداتاقمبز رف
 00 رامات زب الباع املا ونا ناك فاو ورب دونر لوريل ' ١

 - 1 را 0 والهم ]
 0 نما بوس ارضنا ||

 ري هلمو زوروا دنيز نر نزل مالا زر زو ا2ا ٠١
 1 امنوا إم :ياالاطا يطب لافروف زروال اؤمن دارا ماء | ظ
 ا نيس انكم فرط انما رضاودسان لااا لا ْ

 .. لاقسام لقا وزم وا اقم نونانزابوسانفزا ٠
 ايقاف اال ىرور موه ا نيبزم ام اطواق الرا
 لورا امو رسول وزصاؤول ورا ان عاديا نارا 1

 نوال يظل الثوم ويسار ؤلاقول زق
 اقلام اذيرزالةسأن طراز نيدو زبر بلوف: اا اراد
 راع دنت وبابا نار زنك لادا اديداس
 انبعارلتازلا 0 0 اها 0 ملل
 07 ا 14 77 0 سس ا 7 5 ار
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 1 زف عنوان اطياز رار ازرع ريا [رتا طنب
 ل الاوتوماتيك ريالا بأسا ضاوزلما
 ١ ايو اول غفر دعامات ريال نوع للا باسر اول ؤ اماما
 ْ 0 ا وا
 لول شاالاهمولا ضو ورف وفرط دم »و دورها فراش نزال يمرس
 ان اعا رجا طاع اطرذلطلاف واكس ا ألو دع ل مز مدر سوو را
 كارو اانا لوبد د عدول /دار دلوع طب تيك فذ نات اع يلا
 الون يعافي امور لسن زايد اما يسال يس

 ..ديع نالوا يؤ اندفاع هن يرن زير يرق امال
 راو ذب زفر وذو انفو روز التجر نسأل ون اورو وب دارا
 ١ 20, ورازاطادمديفيسوؤ المر دمد ماس رند ب رمعر ار ونسوي عمر يكول زوال
 هول رايد ايالننول العا و اسوا لوفاعودادطاومانسو فكان هلا يصور ذك
 ....كلاوو يطول لقيام رعاو ين هلال اولا رايز نع ماك رك عير

 رمال رن ؤلدسلا لوو بان نو ك فالكم رف زب لسن غو فسد اونو
 لوا منعوا يع ابد لك رزقا رطسلا ويوم يمول الل 7 والامر 1 لدار نوايا يي لعلب مرار
 ١ ولازم اعايمو:ةدارطاس صولا زيا فنا افراز زر نشوب انا زنع ونعوذ
 ظ الاس هما اينو دابا اوفو ول, مل وافر ادمان «لييوصلاربارا نعل ٍ

 ظ را نانا ايمو زمالاوب لول دال افومولاالا عانس وو يزل نلف فلا
 ُ اق بلاها ساد ةنفاظ اويل نيس لت لربك الاس هوفر العافيلا

 ...٠١ وولاطشلاانعا اغني انينورلالاؤل زو دولا مدعاة اسرق ولازم
 ١ ازعل كين ألان او متزن هرقل رك نزل لع
 319الدورة وعاد
 أ نري د صول لارا دز زر لق قزح
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 1 مالولا اهنا قولا و نول ع عذالا سو اناع ا راع ولاازباغ يلا ااا ل لوزا مولا رن ةرامالاو امال يكن لولا حالو ولا إلا سنع لانو رك

 1 رسب اباحة ار اقوم رب يأ يؤول راو وسر نوال
 اولا او |[. و امرا ا 0 رك 7 5
 1 : ْ , و 1 7 لاك ولالا قوي سا اول زبع لع ا يفررالاموا ف

 الز ابذامزعا ابقار اداطع دال دالاس بلل قارا لرفع سرك لكلاب دعا

 00 ري وب دج راو اذا انرمؤعلداصا راع ذلاقاعتل/انراو ومو زمام
 اواو بداء ارز مدام ربو اد رافولوأو ركل اضن وري ادار زا
 تبا لوبان فضل اماالاواو رافعا ومو زاصإ يامون اصزألا
 لازالت ايت ساو اسوس ناقل ري وافيا
 لا نبل اوامر بوصوف انوا وياما دوا وزير
 . كوادر دار فوؤن جار مزال دال يلي زمر زن نافعا فو انااعأل»
 بئنلاقو فلا نانراا زال باصيوم»/ ناز زل ورا باصيمر زير يارا قدام لا

 لك ونمو الفور عفو و وتب مرا اكفسو لال ب وياف ا
 رمال لالالا اا د زعانف صفي لل زع دولا بالاداتمت
 والإداري وإلا نيالا اع قرر م نزل
 سومو قطا مدارؤع كلر عج طع رواد تايلر نول

0 
 لازال لاالمولاطاعلاؤنرا د ازلؤنم الار وشرب مون يبا اقرمانل»
 ااا رتل 1٠و طعا العراك قوافل برضا
 ليا وبامالووطتزسل الايطالي اا اواني حالا ربكا ا زرع
 رار دلا ول الا فاعلا دكا زاب عال ضاوي مامون يكل
 ياما نلاغالال دل زب اشار كم اأو مااا نولامانر ونش يؤيلل0ل
 يسارا دال ل. ياكل دادل وزطتيلازرع نسلم طوول ١ ٠
 رت اناا انااا نادرا زارت ليلو
 ناري زرااموريلازع 7 بعراامل لل إكوم لادا نت يراد | و عاام َ اياك | ١مسالإ* ل ل / / /

 لاول م ا ا 00 20000001 مم



 00 ل رسال بزل ورلد زجاد ون ءاتاايكو ”دشلا ظ قانا تادابب ايم وايمؤ وبال ودار سا الانا , يشل للناس لؤلؤ را زيا لاي هورس للا 1 اونا ةروا هويدا ليد غدا عب نكصيل أس را مزيون
 كيرف نام ئايطونالا نراقب نارا والا زهوالزدزلا أ ناو نون يك لال اورو دس ذو هب ولعل ال: بالبال طي تارا لسان

 د و 0 ليل را اولا كنس يلا تيمام نعل عروس رداع زال 4

 ياا لانو د افا الرا ةراداو ضبازئاطةي ين سال هر فز ناي 3 3 > د حح- "ياناس ارد اياد وبدات ةالرال د سشدب نارا باللي جس ب . و 1 نا /د رش 3 "11 ٠ 1 < ايا ا
 بنام وانو ناد ابا ريو لا ماير در نيف لير ارو د يدا زيز طاطا 23 <

 ارا و صوفا اناقه طولطل راو مايعا اشور ير زئس ري رار 3 00 ل
 (يكورلاب راهن كيال الاوفر لوبيز اسري يس زب زايد لعلب لاما ريئرلا
 الوادعي طنز لال طا لاف اطل عدرا الا زبوفلا يرش بارما نما

 الاف لابلاوعووالك ولا نال يب رول نورنا أدوا لعمر امامالا 000
 ظ اهئ امل نك لوملامروجاراؤ علا رمل لفوق اوصل ال اناوايرارن» تال
 قل قارنت نازل ريالا نماذ هكر اال ا. .ةؤفرواللماعارس راما نينا قاما شاف لااا وس ا
 ا ةيفو ولان // ادفع انكشاف يلا ايلاف يشل والا نيالا مال
 لعالم زلزل ساد ازيد وجر زل تبا
 مايطلع زعل هطارا نييردزس ارو رلا الاغا عدلا ئه ااا ضمة فانا ليؤكد 1اس تال نوبل لول الاقرب لارسال ؤؤسلاباف اونا عادا
 لطفا تباوعو داسيا ال اي يائبل ناالا اور شاوي شافو
 168 رانا وو وسال ادا وسب زرار زر ملز موف نطل عمرملا
 ا 3 4 ١ أ 1 01 1001 ا

 0 ا را و 0 ل را 1 4
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 0 لامس لاو مرلؤ دا الز طرف نإ عدا يوت ردع لادا رس نارا لو
 "0011م اراسوللا ايلول لازال الياور ولا ايكب الكيال وطال

 لمراد ئلا زال لارا رم مال اا يورد ادبي والواو
 "مقر انام ةدر انكم نمو يصلان ذر يلام ايعاط أ نا وعزل لا ئاازل راني
 هلو اطال وتادب ىىا دااعإل بدل ولزفاراءا ذا" عوسس يطور دوا ازعل "ناوي بام
 شرا راب لال نزع اع اول ازعل ة الرا الواب علف كاوا لاو كارلا

 انما ءال يلا دق ناوداؤ ثلة ويكمل را سيؤكدا كف اوائل
 داو ابطمرل للزؤف راؤول لاقل راوي ظالما وزب تن زي زعرور
 مناع مار طع ننس رابين اولا ويب واوولا ال افزع تزول لال
 عازر اء الزام, ئرنوم كلل ةنربكاف انعدام | نانو نبال علال كولا كدا ؤارانع اوما
 017 علا كتبا ات مايا سالذاإلًنا افا يوفر زل ايش وتو واتا مهر اذن
 ليا / نم قرطملا واوان طم زلال قا اطال ال اال نير مالها
 منام دادافتاب والوان ياويل و التاق افا وأنين قرتل طر ال ل وشل
 زك ىلا الاد رق رمي امال ملايير األ زائف لاقل ٠

 ايام اها لاري لمار ومش زال رداد ول مرار ضدنا 01

 هرلر هاب اص ارت ملاك يبد إلا فينو وأ لايعوراو بادب رن مام دار زيان فيا هقول ار زالوا يبني ير يتوا 0
 //ير اربد كاومإبا لوزا كالت ل مبان زار ابراز دع لارا
 ل رق سطل لدكتور يكمل درهما يأ
 هبوب لازما وطلا ذا ةيدعدعلإ الداري رفا نبا اكان الانس
 4 الفان بكإلم لاف دز. اطينلا ىرشلامررا موج ألإن سخر اد امص ازور انوع 4

 ليال 0 / غل 01
 النوادي تلت وابروول وعر اريصوزعت ادا اراررالا ازا لزصومالئاوز لو ارو صب

 ل واع ولو دول هر ضل رك كرز ما ذم ل دهس نا لل ل أف ثيل واررم نول وار دوو ملا كارب اخ دارطلا
 نوار 3 نب نك زب ربان نادر افس ربهم ار وب تللا ارب لدا
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 أ . فلو قرالو سيرطلالا د وو دوليا ترا لال رواة طوير
 الطبل يلو نال افخر دولز انهار
 الولف هذا رسالات لسور ماوصل زوارع سام اولا ؤمل رد ند ولا يمي ع ارتب لشرب اريام سم
 7 2 هرافي مورا ملا عك نا اس افران اا

 ازال مزيد نزف لازما جاؤوا مال يي ثلا ااا اززئبصك ١ لوب لج مس و داوز عوار رانا ينانايناز سام مذ ز
 نااار مرار ريف المزن امريدإبارابهلة را
 ليعمل از ماو طاولات زم درزي داكعاردالا وا اماطيمال لا
 2و لرش ءانماو تنورووا/ تل طم مول ول نول مولانا طع اذان
 | ١ ليلو باب الافلام اا قداس ألانيا دايك اول يتسلل
 ظ هنا ميا عاب ردك لباد لدار موس للم لكلا ترا ومولانا سياعو بزل نع
 العابد الروت ويدعو يظر وارغب ال ران زكر عز شال رسل هزم
 قا وعد فاعلا وام هيلو ايدام اظل ديو اد وو رار

 | ةرلازباعالاؤاقوومر بس ةؤللا نفاد اهصلا زون: وردا هس للود رانك زارع روتر يئ اس
 لوب/ولانغ 1 رواء و 7 ردد دايس وإن كلبا نيل مالا إل
 الإ يعزل رمز ما دك لالازرتد الو ل ثا ننل لي وم زي طر
 ياواد سامرطما ريت بالمد ارلاميررير ين الط زوال وزعم
 يال نصاب زاب طنا ىذا وسو ال عال ذاو نر نسا نسلق از لوع الا سام لازشاق والرمل اا الا يزعم يأ ابان مطار رن
 للوازم نعل سيوفر نفسو لص راو دروسا نأ اردت زا وا وعول
 اناا اولا مازال يكؤم نس ةرواو افا ءرتشن ال ئبمتيلال هذه لا زل يؤبايا

 ١ ال اراطا دس عيا نمل وسو ارودرع ظالويمادل عضال نار
 ليلي ااا 0 مم نأ ظ 0 را نادر 00 1 لأ 00 3 ال
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 يلا هارديز رع رواها ئيجوشالامتحمزال .٠
 ل انمالاعزقوال رعد ريزسل داس تيوتا را رالف نم

 نلرعرلاالادالم ىذا قرره لا نايزيز مار عزز ولات أ لنيل |
 ومر القوام امالي نالوا مانعا ظ

 نادال نوعا اماني يا لهو فإني يعاد الاواني سوما
 شاول ناباعتذدادارداوتسا مابعد زي ولا "يس يسال يزيل وشنو باد /عضاطلا
 زود نصدر انا يو طيران.

 4 لعد :ائالفاب يدان انسان عاشو نسل 9 17 0

 كاذاارعارفاةدلازلاد للبعد ازعل ظفر داع ننس اد زيدا مزسا وفل
 يسااذا لاو اسلازعوفلئ ب اا فدد ياواد فاعور نال لعلوم نونا ذ

 الاداب برنو ا روان لوز زا زمر وز اا
 .ل10 بدوي رص فع شم انزال يزال, ا منقار او نال قزوز تع
 لالا ووافو اال زاد اعزفزمول مهام نيو ايل ااا ضاق ا
 الناقو راقوب ونوال ادرار الايطالي لاقوة أ دلال
 ال للعزؤلريفاسمالا رسولنا لوربالملاوب اسنين ري افداص دفا: عنز يؤ
 ليوا نمار فاقع دك دا انج زام افنان مرو اا ولنا ألما
 نم ناكي ومو ولا كل زالوا كازا اووي لاإلرل لا طادلا
 ازا اولا زرفدامدا ]ناقد مكى ابوسك لس, دان لبا داك لئؤنلاربأ نالوا اكدر كازو زن طك نيالا نائم تلا
 يمل لاو بال هكرلط علل وزب فعارا عراك ىلا جواك نيك دعا عارم تيب اوس روي ص 1007111110107 1 0 ول ارم زبير ورع وراديو يابن بقا رع يزل ولا ريا زوطلا اذ الازد دور دع ربك زمر بدال ول زو عالأا ليكمل
 0 يلا نا 3 ا 0 جر 0 ل ام 3: 4 0
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 اإل قاع دا تعمق ساونا راق فا صن طاع اع نارك
 100 اطار انواع دع فمر طير لحوار
 رام يس رار زل ورام نافو زل اماه جازان امو اذار لافام< يندد فاو غول
 مطاوع فرز دانا فار جار أنس لع را ل رعب ئ باس اق
 نلوم يلا الالام يري لول ابرز اور اال رولا
 ولا لفنون بصر امال فيارب ب ابسر بد ىلا" الاقرار مدراس ضرب
 .٠ 2/0 زمول ريل ماذا قلاناذا كاهل واعظ يدعي اننا ارد نزل الا مابوعال
 . تول الام نبذ ارب ضان زغوان كاف زمااان وال
 1 طول رعيموا الا اذدص ان رطل عاب زوو بلوتر ايم لمار
 دوو نال راو اا ذ مسن نبش يبول ضاهر رف نك ارا زج باروع طب زر دا ذولا دراسي لال ذي حلب ناد دواسر
 | ازال ولاد اييزلابد ًطسارلاذ كاطيرلاناطاعاعلا وزن ارضع ماوي طرأ
 بلل الاواوزاسل ناو :نلطاربر اعوان اب دارو اووف
 زوالا عاهل لال نازل( لال موزع ارم عرار زز كأم

 لق ووعدك لا اازن ليطرةلسةرع ارز ولن فواز زعل دارين يرزقنا و سانام
 1 يفعل: ير رانثوم ناقل وت واس رائف هاف
 ١ قئاررلانفرا مدور وأترك را عالنار نعنع أوو ومان
 ظ 00 ا
 0 انو اصقابولواومل او نامرتلا اقلط الا داي الو اول راؤول بات ؤ وم

 ٍ لسماع تطل لدا صون وشال هدا زر اركي اورو ا[ علل

 ااا اسر ولأ نزل رهف
 ٍ ١ 1 ١ رو #7 ءاك / 1 9 ا 01 ا 1 ١ 1 0 ١ ١ 00 "الرز لانها وادب لوط اراها اع

 مل زاك اوبل ١ "ا 0

 مار ظ



 ل ظ ارت وعس نورس رواد ألاو هزلي دفوم لع ولصو فاعور /رفنل قولا يايا تما
 ١ دال اولا رماها وق لال ١ َ

 ٠.١ لفن اواو لكبسا نانا نس ضيا رمل, نزلات قابل
 ١ اداب ت رع باماو ارق يور بر انو
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 كريز زل افا دودو اواو معافا لوجو
 را قيفتاب ران لاربك ولا بالبو ركل مرسل رو سمور امل زنط يرفع ار وا
 سوا اليل سب كلوز ساؤب لات ةرلما لمار راية والا لا يساند
 نيو را بزمن ماقبل غنوا ال ا داقيزك لوبد بالوقت راف ابابا ذاق أوو"
 رووا فسر طوف فاطر زن أ يراسل انس اسوق
 نوما فاسا اذه يرال خا تلق قس اهل "دات تو نوقف نب يف
 لراعي فو عرزسألا انعم تيد وف وساوس وزد اع
 نعامة بنزل ان انهن بنل يرانا عادا لوفاة
 افا لضابط سالب لارتباط رف
 نواف زرع رولا ذريلعًئأرلاد(زيال دلل: ناعو يول إكمال ناك
 كير ضو داعلاف اطال نع يجو قدوس نزع مزون
 ل وانا فمافطلمااور غانا ىو وشلل ال يو لال الو لاما

 دبا زالااؤت اندم ياو ووالي اروي الرو ام ١
 ام ولاا قولوا قل دزجأر كف سوقها! ئه لوب اهتالقواد ياني ا

 رانا االول انضامل ملزما ات ل اوال اتي اما لبا لزيز زج افا زال رمان دمر ووو اضوودض ايلا
 ماعلا دينامو افروم مساق الدافئ الس زي يمال ناا راندي دواز رؤس ازا عوج الوفا فزاو ضاع نجوا يسلب زا انا ل ظ
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 ىيايرع بكمل بوامالاو,رمارع يار ماسوب
 دعانا تارا ءلاوحتؤي ضال

 الا وازاو قولون قلما
 ١ ا

 صلب لا اهلا مدق لالا
 ا 4 واكورلا / / 7 / _



 ١ / هدام دارمي لعاوزلب ب ل ؟انافلايفا لطاقم لنور
 مادبا اف فموي ادي الا ذاق وذو كالو اوضاع م رماح يك رز اطالع
 !لالب سلا الفلا كوس زمااسالا لاما اغا هتك زك مزين ظ لاو وانساب
 يئلالو ازمات حنين ذو ضار اعلا مولان زال ى ساعناللالف لتظل رن نك
 لالا لفا)ا عرافلا د ءاورانب لدلك رع زئلا وزو و قالا لن قروبك يش لول اة را سوم
 طال اورماماما رصيد لال مال اف ارضا املا رمل يارا اع الروض فرض وفناد
 باولااكيراو هنن ونوال «مبااوبدوبادا اضسو لول اقوتاالاو امالي زلوم داأزا)

0 
0 
 ] ارامل هلق يدا دقوا دار ذا معلا يؤجر افا يبا

 . لو ادوكا ساطع نادرا يتلازو وتسمى و ما الا النسالا مفرط يكدر
 ١ ليلا وعول الفوب داق ميني ثلا دولا نركز اعز اد وير زارع رنا ئاذل
 ١ ؟مراطمو الاغوار اضل ايزل لاا ايار روت ارب و دو سقي اذوكاو تارا ذؤنافلا بقا
 ١ كالا نشارما نكد اال لذوي دابالا نطانع رك رعد سول وع د روك نين اذ
 .١ ليا كبلز لاند ذغل دكالة قال مانغا الا عا
 , ١ كوول السلا ياي اسلام زاروا يو وف نغسل و تسلا المل
 ' | كلارا ازال وللا فا ادا اا لسة باي
 1 وا
 كلوزر لعول ماو عدن ؤراوب وال ة زلم الرع التسابارزوأرنم ا زازغاوإيملا:
 افون ضر هابل يلوي علام اق زيف لاك نادل
 ١ رص لاوس وطلال سرنا هايل رانا طرا سالو عبارعو صو ا رظعالاب نابي
 ١ مالو للورق يعاماهنال 1: زر / ارث ز أ اأو لاو: اع
 الايرا مزعلامنلو لئلا يانبع ودول ريل طل انعلا يوظف شم

0 
 0 ب

 ١ 00 1 ' 97 0 أ 00 ل 8 اهلا 00 هولا ألا كر م ا

 / د ل ل ا
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 نس رال كفر اع وجيم رب ذاب عج كنا وأن للنور مناع ناساف ْ ما وأو ولا اول طل كراع كلاما واف كالاك 1١
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 ا 20 قا اس اول ا را ل ها. 0000 0 ايلا عوبلا 1

 1 لاما انا دز غرف نهم وتفاؤل
 وعلو نار ورؤ رف وت نيك دا لوما اع 0 اع 0 /

 وال طا زلدل ارب 'لطلافاب ايا الطير عشرا بني وو لق هاما لف ركل

 ان /رب الل لعااركر ع
 0 6 0 يو 1 ل

 و اراو لذ نرش يرو ل ؤ شما زدرل لا زن هدا سال 0
 اانا نق داو الز ابد ونمو تداهم ناري 0

 امل ل مذ فالس داعم مل يسال | "ونور مز ا ل" ملا تلا الام د ابو سر حم“

 اال امالطع اانا وشاب لكي اركز عا دون يااف هاا
 , لااا ولالا ا اعالاَؤكينلا لبن الزلال مجبل قو إمي
 فارما طفلا نال نيس غضا انوع را وتميل ينال دال مي

 201 اننا ادي ويزعم علا ؛روعدلا وال ”دا ازال ةوي ثسي الرا
 ا 1 1 50 010017 اواو 1 1( لا

 دنا الامان بلا يالا بن يزعل ضال اول كا ١

 17 / 200000 5 « "و ءلرهل و لاعاد اكرام زو هارب

 ضو مج وئرملا اماما باع ميرا رغد سا
 1 د ا ى 8 0 ا 4 هلو” ون 2 اونو يعلو 0 0

 ها انوع نانو 0 8 هراء وانك او
 دقات لوف ياا ق نطل 00/1 0

 ديوان ومولاي اوس اك تاما 5
 1 1 ذأ 0 ” 8 1 + اوس ا

 ام ردسي واو ١
 1 "رأنر هول استوت هدم لاك يان: للا

 0 وأما نيام اياد ذو داؤنو طوس نا ال وزار

4 
 مل
 017 اعرب 001

 "لاو و ءذالرماق اي وقط هتك دأب زم : 0 0

200 0 ' 
 اها احان 0 20 از ناقل هنا

 لوى سنو ساكأ ومر 0 4 ١ همتفلا ل( ,٠ ماو رشإلاو ور // ولا

 : 1 «زاو رم هزه ىلا و را 00 ٍ 1و أثر 0

 2 يا كر 7 أما ذوو يما زوبلار ع سلو زا اب مندا داعم يؤهل ابل 7 ” رمد هال خر ١ اع هم. ١ 57 لام تاكد اولا نازخ | الافراط م زف ل زل« ازال زواق

 21 اوال اولا دلو ١ هوا ول ىلا نجا 010 هلى امرا ساروا لتنال الزان لوقوارم وبك زيت مالطا زب 4



 ١ 07 نول اننا يي الذال انا فاطم اش فو 1110
 .. قلوؤدلا ومال او ساب ابا اسوس نا رونا يلا قاطع ول لارا
 . اق الزيود كيني وش الرد كرولا دال دود رنا ءاهالا لنواب بولا لوررع
 | درا الزج رمال لوس انع وانس رتب وفاعل كتب اير ليو اقم
 ١ دوار رؤدل» امال توعد علال وبل الباي لانو رن اويل
 1 اةرعملا هالمنام د وفاق زاب يطع اا وزة ا الجمان لينا
 1 كا اا لال اكان تنزل عوف لوف نيمار: 0000 30
 | ون تسوالو وزو لوف اتمنا وف انااما برزعتبوزو د فوزتابااللاد يرضإل لااا
 | كيو لازال دافور فتش. رتل نازي وطال
 ا( ةاواازلواو أدان زف بز ريؤراماد رز تعاونا عوز زيالو زل اناووا
 ١" اقبالا رزغ الند يز رسل شورتات ار وفول( ننال راؤول ادا
 ا( نوازل دارا اقوا
 ' ل ايو لدول نايل اناا اما قارات الدنيوي طر زل
 ١ اوقاف زول تنل ذل ماركا كد وانا ةزماث ولا فدع عيا ياذا أما زويا
 | نباروعفاو ولنا. اراب نيو للوداد نالوا يال
 | لاول وان لبا ماما ومال بابلو قلاب يلام الما اعادت ناو
 ١ لالالا وع اياها زل لاول زل زد طوعا
 ا. ماطر زوع ازعل لوول رب نكي اياز او يدلي ول
| 
 | ا زم 1 را اال ارسلت /رفاض ادهني فانا

 8 هي ابا زر نا 0 ينل هال و

 نا



 ا
 م | ناس #/ نزلا انلاوباكإل 44 او خط نواس ايلاف, يارا !ءىاإد ايس يمس أ ْ ةزالاناوهو بيانؤ ايعزلباور قد ازا باطلا واوا تيك واااو وا عدا

 إما الع ااياع نيا شسوولاو باع نزل ربا داع اد الرزاز فاسوبا(رط زنا از انزال ٠
 0 ا

 اوفا ازرار دال ساعة واداطز رانيا رؤي
 هابي اول زيا البالون ز لمريم يطا يقي معالم انسداد زب او انا ايكازشلا ٠
 زالوا نلزبود او زال عراد /وولد لو يع رذاذ دعب الاماراتي ٠
 3 الار ااا ولا داوي ظ

 هيو رامز للاواني ايدي انااا
 مط يونا ادن اكول طووول قالوا وفول تسد زجاف وااو لا ٠

 دار لاطس الفوتو بالفرع رق شيف زال هادا يعت وزع هدفا رضا واف يف ارم ٠
 ريل رادافا وطلال افقي ريما د رقع مالا زور ورع مزود ار نط رات نام ٠
 10100010101111[ 1 ١
 ولج نايا لاما انااا ملا از يتم لسا 1
 لاربومقد الد ةزئا/سالاواالم للوقوع غال نا وسو فاطم ربات داو تالا ٠
 ارنا ؤااب لماذا سلوا وبران ما فاكرسل اوال ارضها |

 رك فلطارو دال ل كفؤ دال نفوا رفوف اوفا وام ئهتس ايدك باعا
 اعلا درع اورو زها ثار ع[ دارنا هنن باعوا للاعلا ظ

 داو راو لاع روما باقدبامال قرط ريدا رياك ريالات ظ
 لااا لعبا مولا ادرازتم دانك دا ورام ثنا لازاقفاؤبلا ظ
 او تلا الم اذعاوناز زاب امد داو از ا

0 
 , ةراويراسورو ل ويم ءزما دراسسدوبو؛ باك اواو دول كما يروق 1

 4 ل ملأ 000 0 نا :راسلا 0 2 4 0 لارا نرخ اسد راما وم نارا
 مو زا 0 0 |



 كمال وادا نونو يزال رعاة زمو وا ير زكدلادو رمد ازيك مفي

 ظ
0 

 0 1 ] ] ] ] ] ] ]زا
 ١ وول يف اللا الاف انوفا نار نقدر نالها اول اسبوع بريش دك رول ماضي
 رالي افرع دمة ال داو تيار ريل دلو ايسر غريان
 3 واسال ولام طضلاامدب اذاني سموها« اد يرسم
 110111 قالا رداط نراعي العروب زيالاقا دال اكسل وبا

 لال ولامررك دل دالي وجدا راق ناو يدار لا
 واي كش رف رندا يفوز نعد نياوتبل كادرما ةكيسر ياما ايم وطدا وب
 لارا زادزعما» الاوادم لولو ازال اف ويوزرللإ
 ١ فلام يااا كرالل ياللا دال كامرا زا روما
 قالب م إلا, يفور ذاع فتنس ذل والا اعلا لريال ءزع نوال قو هليوم انما
 ااا اسواعلادامال وضل اا اسوي تال وعتاب قاس زك
 لوا موال الموز تلارواش دارو لزج إنفو كريما ومالا تال فالي اورو
 وورق[ ضل لازلنا ما وناعل :انازنور لوريل ناظر فكيف انوا تاالانانامااو
 ' ا دا ةماعلا ودار انزل يريم رأت
 افالم طلاع قع "ندا اهلاوي افطار ذولوش تر الدور رونقا
 ناار يعقد نار زو ل دكا وهون رهاب زمزم هير اول
 1 لاول تر مدمرة يا نراه ميال دام اف موزون رجالا نا نازل رم

 ار ملزم ازعل زكوولا انقل راصدز ذاق يزداد
 / سا الطالع لعل اانا تس اانا لال نشم
 1/1 زانق دوش كو اطال رك نفر نام رب اكضاوسإ باول زك باقم
 ْ سيكا قؤا عا لسفر ول ريل ورا اردد لرواية نسا ارو أيضا مع

 ماكنا راقب تنقال فدا نسما وتقول طار ارساب لاو ةراال نافاس اوم اولا وتم
 ْ وطال ارم انا علافورلط اس كاو

 للاولاد رقاب وأول
 ا
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 اانا اول ابرفلساراد ور ولاشي أرفع ١
 ةللسلاذالدزج د اث لاا طف املا ولات عل ضرع يوزع دن[ ازرار قت ا
 زاهد وهز دم انام ةطربلايابناؤ رسال وب هلة مادبا عب ١
 اوبس برود ضو سالو مسار رب ضف صار اطلس ارق اوان دك رتب فاك زعو نلت عددا ومد ١ ارابيا او طاع يرانا راو نول ار ينال ١
 اناقة عرس وكونها قايل تانجو فان رن ام ١
 كلرتمل لذا اذا. ئبددا ويلف اينماق: موسما اول ذا كافل ؤازمف زال قو ويولو رسل ء ارد ارق توصخ ا |

 مو فلا زوجاالدافومباو دالاس بتر أون نسما افك امالي ص وو ساويرس |
 مورا وزعم 00 انزال ناو طلع لذ ١

 ١ ١ ااا ونوم عنز و رنلماوؤاتضفذاما/زماقلا وفات ف ف كاز ويب 4

 لوب وررزوالا لم/ شكل ازط سيو يصار الأرداف ات نهر عتاقولو ماسلا ٠
 زيلؤاداد بساط براوني وزان فتاك يلغي اوك عطس
 انفال زاروا رمل خ ا موزا نركز لو هةر قنا نانا ل ارتب
 قيال) بسافر الرافدين داماس غاي لرجل
 رانا زلال يقئدامؤ اوووت ال الع افامافتأ لدااد انس مرفت مالا نونا و يناف ١
 «لا مال فراؤال ناعنا ورع معيارا نخر اف جوردي ا ريللو ١
 اف ديلا دعا كلام يري داق كلاب ادخال
 لدلالة الرئة زعو راقي 20

 نيش فروع ذوو فيو زوم: تضع ونا ْ روفر دن نزلو الوتظر اع او اول هدر رف الازم قات زىزعر داوم رمال هذريشا ظبي فرضا ره ااا
 اد الاقي وانفا ووو أت رول لسرطان

 را بزب ووطن ضو يلو تنل لدا ايرينادا نامل راتب |

 00 ا ل 1 وابو | باليورو ا اي وكم ا زبر داو ار اال

| 
١ 



 | 00 لما 3 لا
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 50 هلي

 لام لسوق ارسال مزابزسل كازا مسائل ار سلا لال رب ربل زون باو ايري اللول

 ظ ادوادوء رداد ةلوو اع امتع لوو ال رح ادي ايس ادا ربات 5 0
 ظ ه4 بدا بنل لوب اير مافات لازال زسمل
 بول والإبل : ا
 اا ارو ور ادام لق لنا طون اذار لواط مدا زنود مازال

 الماطور لزج زا

 راع بارا لالا موزع ا "لوطا زردؤمسان يانا

 | نار ولبن ورام دايز راق للان راد لن ضررا يع عال ع
 مو وسافر /

 را ردا » زال سر ةرا مقا زوال امم رك فارما
 ْ 20 و ا

 ش :
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 تلاوات عندو ماس امالا هداف ازرار ٠١
 نال انوار علاوات يع كورا لا درج نانا عال نش ابو رورو /

 يس هلال هان رجول مار و وول اعوان شاة ١

 افلاام يق نفد عمان زعم /
1/ 
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 زوامل ق»زا نزلا ودايم إسم ٠
 يااا واق دال وزي سريا ذو قير الف مرت وفشاتبو /

 مااا الرقم رمل يري ف ةاط رويل اال ٠١
 ريفا نذل لازال سارا رووا ما قوتان افراق ١
 0 ا

| 0 

111 
 وللا زلازل يداعب نال لاا
0 0 
 ماما اجامل كطرف لرسازرالر لع فا دوا زم الربو 1
 انجل يراق دال اليو اكل يطل[ ناد ل .

 رووا هلال نرمي زر باسل يسال ؤلبل الع الااةربام ياس ١
 "يلملم رضاها ايبا ارم اندمو زدت ١

 نا الانا رونا ال ا ا هنااا 0 لاا دا دا
 ربو لالالالا ازال ناشر يي اظواق ما 10 ١ الرامي الزيعاد زا مابهدلاناايإلا ١

 ملا لوازم لع نسي ولا لاو ارمالارادطمل يب نزلا ٍ 0 0 4 ص : ريالات لمادا انامل ااا

 لطالما دانة لسا
 0 لجاراول 0 را الفلل ل ظ

 ارانب
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 : مرارا اعط او 00 ا
 0 لا !!/السلا كلا
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 زد ةنلوع ليا ازهلس ول
 و ادواسس ونامل سال را ةادودا الا مالا لقا لالا هنا راكب سلم
 كيوان حامل منو يا ؤس وغلا بداء ارز نانا من اليف يوان

  0ل ' 5 2 95 ١

 . ابو بيطدل زا يا اذا ودا ا وو ال ئيانز زر فن افا

 عنو طع افون كسور

 | .س رتل وفك بانل ارهاب هناا دل سؤ يدك لغويا ركل ل
 3197 نال الار كرار اف امن ىلا هلا خل لان ال لش
 اا رول

 ا
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 !رااماهبعال شالا وواب رتل ب هالو رشا شف وعلان بتل نظفي ودا
 مررلا . ف بو 7 00 8 ,٠ عايز 8# ٠ 4 , ا : ا

 د ةاسا سالف يونس ل ولاة ضنا جلا اصف رول
 لال اعمار ولما لع لوني رلزلا
 كورا الواط! اغلب لال مناوي زي وو لزفاف املا

 . طبر صنطفابارحا وطن ماطر الرس رووا ؤاعؤف ا فكل
 "اوديو ردات وعضو د قزف أدل يشكو اذا رع نرثدلا
 الرا فوازل لوادر لاب ودل دراسي مواز قلي ذاؤر غول طعن توشيبا يس ١

 لعدن يالا ناظر ياتو < ره زو اليل اونو وسد تطل ايداع.

 اداه رروساد ف اس لاوزمم لغز دا ور وياج اقر ني لك اسوا يفر وعس
 خلو وبل افون نسلاوز عدا ويجلس وعود واهلا وسار طنا زو

 باز عزتي داوي يظفر زنا لؤب لد هازارد اوبر عضو وأ ثم نيا

 دامو دري الدوح يافة ساعدر يفلان اوت رملا زبالة وعفا عم وتداول اود" ٠ اورو والانسان
 "رقاب اربراق قلنا فول اوما دايو رمأ نسل ةايفتوسل رفا وادب
 المنيف عزل راو نارطان اك زل ازال راو نم لال نازل واتس لتس دانا رايز يبل ٠١ انطاليا للرسام عيل اطال رق رتل راوتر داع مالك كنوع ف ئاظاووب ناباالب
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 كلفت نلوم ذاطاول بوازارالاقرعأرسة دانيا [زماذ يدار ردم يربك امام ٠
 0 م جدا بوكا ا كولن لع سلق, بكام رو غن ا
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 قي ولهان طبون عومي وارتفاع مزود زوال
 وليا بانا اكو ما اس امرنا: رانا
 ظ زوروا مقالنا يس كبي زازا

01 
 . | كراقزوناامرل زوم رلا ف واذاق كرما رينوؤطت د ياضمو والامر وهدصا )زنا وفلل لف
 ؛ فلا لوزا المؤمل اع يلب ازبددالو يان انها ثا وإلا لوقو ل زال
 وس رامون ووعد رع الازمات ريل مكارم أ
 ظ و الوهن وراي داق ادظرداذ ماينزل زيان اضن
 | نر | ابان مبا ةدماو زب كون لوتيو ف بايك يزعصاا هد زو نيل وادا ل يطا ذا ينم
 111 7 راضرإ نلئؤرل زي عاطف ووو لاو ناو
 1 رانا ابطل طول نيك كيالزم بوكا يب
 0 ظ يزاول نيللي لامكاذا ع تي زؤتوما
 ّْ 10101 ورانا
 1 وا الجلل سالو :يمال طاري ؤ رطل صر ذالك نادال سوق تاق
 اراب دلو و يااا رطل ال اال رعت يل افادة اق ركل
 زب رك ا لزسلا داوم ذولي عتاب داع يسال مقلع يطع دا
 ظ لزوار فاعله لهي سراب: عراب
 ] أروتاطويدر انفو: نهاد امدعال ما بنوكال لمد ركاز اقرا ور غانر لاف
 امال رولر داب عازف ١ 7 ناو الزربزو لولو نونا طرز كسا داس الاد اناظيف أل ر | دارا هرج باطلا ذاكوؤردطص بتطور ب كاز از ناو لفزمص دلل , | داوم قلنا ليي ونوادر ماذكر اذ سة تلضي ااكمرلابل 3 نالت لادا اسر وكل زيدا باغ مواز اوك سيعلن يطلب معارك ماب ومنع زعرور لنزو|طعبل ولا. وحر اود اب ئب انا



 اقروهدازابك اول ذنب ةيمرلو حمال الفرعون ئرب وس نران ٠١
 0 7 را اا ب ولا ساو بلغ رام : هروب ارمادا سؤ لومإ 0

 ال اندااكلنل انالولبا ١
 ااا يمتاز مام ناس اقرا الين ميل ايي ؛

 وادا بئر فام والطين, الى نت تلاد مز اوؤونؤلاباسا تاو اود رقم.“
 ننال مانا بتا ا اود ارك نا ورلا ملي رت اظل و ورب ١
 كانا ايرون ءافداوق اري كورلا انزال بهلول زن تل ونتاج ٠

 لانانري ا وااشينونوزابط مازدا لور اس درانزياظ طرت
 كلاود افاعي الاعماو نافع يفومو عطفا رماسر اكواد وع قذ [عدإو ل

 لاواايخلام عال كدا ميج لوو هو ررشال اباد كو اطوراماع الابر رت اموت ٠١
 بالالم نال لجبل وود فلس نانا امانا اول ٠
 كول رولا غافر عادات يتولد مو نطل الاف اواط اسم ارسال ٠١
 راو نارام نافورة فدان زين نيل نوقف زج ا

 لازال فانا وما معس ناقل مواد رع رلالاولارررظمايوعتا ٠١
 ريم روف حضن ضبا يدرك فل اوشن زفأععاذا | لل طارد تسكر نايا ا ل

 كة اور )»:اه" اع انا ودار بي را لور اساور فاط شل ةبراعشياف اطعم دانون اقدار رلتيو ساق قد هما ياام ٠
 زيرو د و داي ازمة ا٠مؤما0 د سورا دافور كيوم رخال اردنا لارين الر ةونوووبوازتسزو ملط انو دعابسإ ظافر ارب / عما ادام ان
 نم الطوال هنا واط سال اجا عنادا لارا ١
 رولز روم زلاث لاو ةءاوراقدايطعئرل يطال ةرئاع سيل ئرال فداء بتال ايل ١ ندا وزوملر نافارا بالابر لاس اد دانون اال

 راو رار وو فل ارا رد ا ”ث ودلال 0 / 4 لئلا و : 1 9 1 نال اب لو عورات فربما ةداط صرخ وما هرلاكو اإل |
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 0م عا مربكيانلا اا را كسد وكيل داو رع عدلاا وسأل ١
 طويلين وسكر فاطادا يقال ادد اذ ربيت وعون بالابر عسل تسال انازاورلا لبطل ادع سيئه اوراق وو وك ال زيبا ءوهثو زل فال ” بون يول ارا هيض زيا زد رك عتادارمل اغا يدور ولريوترغل .٠
 للة يورو لور قضاه ليوم
 007 اوكي داو ادور الاوريو أكان ا ناظاطو ةاوملاز فينا ظ

 ركؤرلدطع افا افون ايدول زادك د اثير ما ./ السار

 »ب وا"

 يرون اعادا ضلالة الدنا زينيطم ااا اانا ياللا ٠

 انا مرماه ارتي مااا يزن لن اسأل رضا دا دارنا ١
 او عازم ا نمو اا نعبر اولازفماد ظ

 كت ا مخ 2 3 +. : ؟-- 2 د3
 دج 5 1 م 5 2 ١ م
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 44 رن الزاني ةلاززوكال ورللظوزاس زادي مقال ١)

0 



3/0 َ : 1 : 1 250 ١ 

 وشال 0000
 ظ1]11011111ذ1ذ1 ]

 انااا رودرا عزل ور ايام ونال ول "مام يدا اثرا لاب هز يال لاب ال اقدار ديوان يسال زل ات
 تقول وال اةؤبرم»:ن زك لزم و نااار سيل راو عامما لي !ارئباو الاي وداود نافل نور ينمي اؤرل لي طع اوما
 راو اداذلو زازا ضو ازو باطما د الدو ووش اذا زلال لفات
 را لوك هني اير ارازودر واظرو ري انزال امو فل فرو ابداعو

 ١ ارز ووكر ناو ءرصلا نك يع رعاه باور ماا ماركا الل زنا رو نهرو وردا يزل ول شلال امو نال ل
 ١ فاو درا انزال دالال ذو نمل مما ب اما زنالابدزضورا
 ورود العديدة نصاب انيابوكءوضاو ةزمانرلاكدا» ل ايوزوسرلا
 | رورو طورت بند ف فواز زر رم دامها رو طين فأل
 و رعا» هادا دلالي: انا
 م او ه)وما ربما ةنيافاك اال ةريالو يللا درعرل أو رعاب ماها اذا/زةراقما يش يو

 , الايزو لالاعرم زوم ردا انوعاةداو فانا زا يأوي دزوو بلا وتل
 ظ اا ياسا /ردفإ رئاسي لو لمان ودايم ناو زهر يل ينل را

 قلاب از اف وس اطيل هو سا يضاف نازل اوف الاقا/قةنزل رواة يع نارام وم افون وا ئاطلاي اناا
 ١ وإلا سلو اوبن نالوا الاواني سف او يؤمن ااا تضع ونقول ناقد: يبعد يوما
 ل نبا ولا ادا ار نيت لويز دلت رمل زياش
 . أ وينزل تؤ ل در نمل زوز اذملا امال الرمال يغالي م1
 0 9 0 رن ا ا 1 اصول ةملول برافو ند يردده رل رسام
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 الورع ايبا رجول ناكر طو اطلاعي اكابر |

 1 ال 7 را ام رسل الع لنا ار دلل ىلا راوي 0 راق
 "ا : الذ ا هول 1 ٠ 01 00 ا

 مقبل طرا لف تبلد را اذان قلو دانك مترا ناموا
 كروم التاكد لوا زمان زعل دا اذا راك جا قر راسك قب رئيس« ةلعلازم#
 ريو يراد رالدا» ينط فرازع رب الغار طال / انا دولي نسوي

 لي و 0

 0ايام الوان بازل زف دز ار كاف ولمن ذاب
 0 2 001 م "اع “ب | «ررشءزل سرنا ل اسك 7

0 
00 
 رانجلر نووي انشأ .٠ از رنا ديدان يارب يزال اف وتل اان مواويل وطار ام اذ نول ابرد ماؤها ماصار ناقل او كورا اراض ضف اسف ا»
 ريانا لابن ونور الالي زل نال
 ذاك فل ايوا للمسار ؤرلا ردة اون لا [سوع اللاب فوت اول امل النو ذل دا يا
 اانا ابو نطو ال وسغ» نضال اوم ارا نقار: ابار اينطالو مزود زيف /نانااد يمال رة وايضا لالي
 يالا يروا وبار ل دليل راف سارا فالي زو ونولإ لريال
 رطل نااار يما ذا وعني يد نبا وار اًءاس د الأذواق دانيا لاذ : املا نضارو دو وافر. فادوع نبال وتو ومب باول" 7» ارانب لاو سالو لا راو رز والو ران[
 راما رولا ازال زلال سألنا ؛ سكر ارا اينطمل زو فلام لماذ كيمو ا رت دال راو ماو سكأرا# ءايال لو لعل ء ىلق رول ار اه كا ما 2 ل ما يلا أروا ١

 : 3 اس هددت 0
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 07 امرا اع لطول ذلنل قربملا "ميو والزبير سارا

 راو رائي: يزاد رسااللعر سد رؤتس ذا لول ابوها رأوا »

 !مايد اًافولا

 افا امنيا اغار هنزل ازهتلاف وسان عي طب ظالما رجا

 اماما اا لأمريكا مارما "وبك ب ةماعلا وك افا اللا

 00 1١ متو الملا نيام ماقزونا ولازم هلام رادو دكيت تر اقر ا كازرعا زب
 رار رو افلا از 97 يزاراؤا ينل ”يانرو يول يانا



 اع

 7 م هع , 1 و7 3 1, 0 ظ 1 ه١

 نال اع نك افرع هير لال سمة زرانئاب وام لرالا اني ماع 5 00 هكر

 عنب ومالا تس الا قزولا فاو اسال بانل ل لاتعلم اسوء اشاط لالا غزا
 ها زانلوبلابودازافل لاك دار زاد كوم نيل الامارة ملزا -رضراداناماد دوو د زعةملا/ 0ايزلوةوكازو تيراةفرولبلا رعبا
 يو لعالم الانا ينانداوك در لالا ازااد باول"
 للا زي لاو عال ذمار يوب 6 تريلر مات اقرا مو فا مقار
 . لل كيا واناطاداف راو علاجا ماد مدام يروا رقم نكرر انئيززر ناو اود

 قا ملدا الاعمار ازا ةبزعن يبالغ ديلان زكري داوادد زل زف عنك
 ٠ كور مرت” رمطف الار زيدا وسراملاب وتاكد اد زل لفوز وشم الأ فانا
 فيلو مول اق زارا داب هاذ دايم فرعنا رك لا اطياز
0 
 لوب اولا بنس قانا مانا ا

 صواب امنا طاعة رن ميتا مال رمق اداب احل اوم ٠
 ورا اين مسد كاوا فاعور رز وغاشلا لورا رس نر اظ يشري جوا

 الوردات األ (يدهشل علا 00 السارق يثفا» اهرامإس و/لير اما / كرا ضل ولو ا 0 1 50 «را 0 ب 0
 ايما كدر تاو رسل للاعلان يو بغار افا لل 1

 راارزلامد رويدا وادق فرامل الا وو زرع نسا ارد يلطف فرار فر ذر يئ لألم
 كو الدور زباب وماهر امر دال ةادابم يلو ادانا تيسر ينازل
 ةيلزنا)| لالا رويل يدهن فارسا وطال, رتطل/ ٠
 رائفوادلا) برب ليم رز وابكي داق اا رسال زر ظ

2 

 «اعانز ردا لايزال رف رس انج امازغا كر انزال فال
 اراب للبر ولضال كد رالنياو ب رز ا 7
 ا كلاز فيولاو دار لذ يون رووا راجل دارنا عنتر ا ل 1111

0 1 000 
 الرجم ولاردناربل لالا رولر يتلا



 ة/١# ىي#

 ذولا اا ام اال املا نشل يرانا ال

0 

' 0 



 'انادالبرامع

 75ه-2ذذزذآ

 ايمو اتق نزف نفاذ ااا ف ارتي اوي اطول لل
 لان ايو اير رفاسمإ انما فواز السار الشلال للافادة |

 لامني مارا نوفا نادل نزرع نسرين نا تاما وودا يت وليا زاب ايرإلاةلنسا/رصاا وام: عر ولا وعفا
 ارا اعدت دون فاسو ظفاري دقو اوان ارو ا زرق يعاأرؤ ل 2/0 النادل لول نمو وزاصل اهدار اناا زووعسإ ظ

 0 الالام بالا ااا 0 العسر للرد اوبن ار نم رنا

 ع

, 
 م 0

ِ 

 سما ف اداوم مه اانا يلزمني ذي ضائع دان كَ

 لانا دالة سدا مورس مايريد الزير دال روت

 )و

 لافعاو نجاد نتألم باضقز طل ارنا ذر يلف امال ااا لاا اكرام ماا وسو تالف ما
 0 وارسال ماي ال١ ٠ 3 0 1 ا 0 0 امرأ م 0 بالاس وينو موال رفا دا عاق ااا دارو زاهد علو هال زدات رو تارفاطرتر او ق1

 ك 0



 ا يب سي اع هسا

 ١ ١ 1

 / 00000 ارينا ام ينام 2و يع نوكبام
 ١ 9100 اال قما لوب اذا الازبهعان ناقد يرض ننال ذااطاير لح يجامل
 زورا اسال زارا عليل وانت تلا ةلرك لراس ين يطا تاوولاك
 . فر ادعوا رقاد كذا نطل كيدز لوبد اطار از
 1 لوكا اني, يدل مالا زي ابوح والزوار هزه ذم لى رالف الإ اك
 ظ لوين مالم وون واب ةنالذث ةدورظ ابو وك اع سرنا
 | عااد نور واذ هده نلف لوط وي نيف كسها اوت يردوا
 ١ لولو اولا ار قداح اطرح رام وام مجم ئاااذا سطرت
 ., الرو رتناارطو يفور ول لزاما هم از ا مز اراد ليي فلا
0 
 أوال نارك نب فولوا نوازل« افشل يلو زم ليال رطل

 ك0
0 

 رافال نفاق م6. تادرس يل يلام هر لما طبل
 ملؤنلراف دوو ملالانزم عاب ارم وبس بزل انسب ضف اوبن و دارإ يزل
 اوال وسؤال داع زون رسم للاب رك ذل لو نضل لير ري ضنا
 ١ || "لازال زرنا. دلما لقوا و لهو اف كراس يدعوا
 طوال باج طي ناو ذل ارا از لو و ارنا سيئر ذر

 ا ملفا ركز“ 07 ' كرا ا 5

 نااار نافارا طار ا يول يم ل امد
 ظ للؤواللنلااترزإر رع يما تربو زلط لانش ذا قرشا اليد يلع
 كل زيرو اور يطع مل سارا هام( يي عام ةركاتن اقع ترا
 طقم, لإ قلاب د فر ونادر لالا رباب طفوا نا والاؤأ
 لل كما ذاما ليلا ع يسال كب لاب ذيول عرار زب اطر سم نلف وافاو
0 / 

 امر الاي "ينل يال م لل يكل

 م



 راليرافلاموازذ هالي إ تسبوا نيله فلا دواز وفارق نما لو امو الابد رقع 1 ضو تفادي ة وف زا داتا وال نلف ٠١
 مورا اب 200 لدا اد مرزوق ان طلو باب ومالا / ١

 درر الافراط امو ريا اذ عتمل بذات هادم اذاوزتأ او الاب لال فو ولا 0
 اللا نابل زبرع درا داب رشم كلو رازشلارك/ نير يذلا رين نازل نضل ١

 دول زارها ولف مل نوروز جنون اهو نسا والف.
 رمل الط رص 24 1 نارا عزو فلول نكد زو ضفازيلا فلوو اء

 لابو اعاتب نايا وخع الو اراوؤلساو از اطوال ااو نزال ينازل
 ياسر اقم عوالم اوؤر مرداس بذالك ةفريؤكي لاو جزيلا ]
 لا اذوب يم ناو نيالا اند ذا ون ضدنا لذي 7

 "اكو هب نريبلوااؤ رول صال انماوو جزم طمويل نونو نزرع اسري طي ترا رك أ داؤلولا»١.
 اوةنرلاطتسبولاةزان ارامل دايز ف ابالاتثا دال ريشنربرلال ونزل ادوار يلو ١
 يكد الابل نمر لوم زاب رع بنا الا مال ا كانا لزب نزل غول وبابكزمل 0 ااا 1

 ال
 لالا الباوزاروعفا لي دوا عنة وبدا وتوت ل نري تك باذن نامي ووطن ١

 ىلا دارنا ئو وعام جلئولإلا 9 قييم ة يوي بضاإلا | تر اهلؤو لال إرادي زهوردباس اظل ربوع نر يؤم باعتبار ز وس نزلنا
 دنا وضل ز رووا مال زؤامده ثلا تالق دافعت او وب يوالعزلال
 لك كورلا ماا ةداف سك يو زج ملا فرلا داو كونا عجوة يك ووادي.
 الزوال دادب ثافاز ارت يلا زعفراني ط نفخر ٠

 «يا اولا دار ناو برا لن رعااروا ازت ع ياضل ليوم عزو مااا قالا كرز لول وا الزلال شاول اذا لوط انؤعتل باسيل ضو زركون باتل او رينا ملا لاول.
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 روما وجال

 م ُُ امل
 ل 77
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7 ١ 
 واااو والام انالب زال دا ايضا ل. و

 |( نفر زمور الواب ناسا دجايو ب انغناكاعدز ري نزار وك رولا نيل 04 زازدل ادقإ نإ ةلكرت يكرر يؤ ييرارم
 كدا ام ال ايبا يرصطمد ديالو دولز لامار نما 11 4 رنا رطل ابزاز بردود وسار موون زا
 ظ ال ' بوبس ذرعا ودلال كاز كا قط ضل 1 00 يزف دؤوب رداو اع يسال ناب يروم زعل رمان, اعلا أ يزول زال او بناقل اوان ااا ئال طبعاا نيمار
 ظ الاب لأ لاول زم وباي لامار دارة د زعل ب ياما نا ابار ناسا الواتس ديل هطول مرأة نيام نم
 لاب هال زبره الزيبرا 1 لاول منطوق فارين فزت ظ نان زسناودمات ودا زاؤسراوريضؤال ظل ونزلوا اماما" ربو ا زناؤار افراز ملاوي رافد زئؤب كرت اغتال ١ ل فول ديرك العطار داكار نص افاد نق ارا
 يل امداد ولو اقل امانا ية صا زارا رم الا ا
 . 1م نيازي طوال يو ياي ان لاا مان . قول :/) افلا / بوز: كسابناب مس طرت لادا ؤئت دتد رم ااعب
 ظ او وم يوالوزاناالر لف ]هش والمزارات نزل بهسر هآ

 ' ١١ ياللا فسواولل نانا يفلت اوزلا|نسو نانا ثنوت نوفا قبلا سيمر
 ١ لوابلو لو اإلنسان لادوات رؤضليوإ
 راما اناا سلول كازو ليك عير تالا يعي هيفا ميكا عزك
 0 ْ و ماو زمر نلمس ئيدداس راو( نقاتل يرام

 / ا لوو 110 اًاوب/ؤتئاطوو الز ةومالاة الوبر رمال ران وابادا
١ 

 هن ' “اي اق 2: 7 6 0 ل ”7

 ا
ّ 



 باول مزارع طوول لمد اوع اعوام راسلا ود وب لاوت ١
 لرامز لا لو ث ئالاهشلا ردا ري زمانا, اوع ماب موا ٠.١
 هوز اذار مدان ور الاناث ؤارم يطأ الخ وما مثار تساؤل ١

 امنوا ننال لل اذ نوبل عازر تان زاير اطلب تؤلم ازال
 رامز هازال يعا خلدون دز ل زوو مانت لااا رلاثان جازت ويم
 يااا نابل ناك نانو دالاس ف رو وتراني كيررم 0
 الازد عاطل ذولا لزج دوام ل دامك تيار شرا ٠١ رار نطو الر زد زول هلا نام يسرني موز ١ ٠
 زلال هل از فات اود طوعا ومو طوف دف طال ٠.١
 لور دال سوارا دن” مناط سل ماما دعا افعل لروما ةريتا وري ننزل راف ١
 فيا افالم اسال زمور ازعل اظل دفوف ٠
 الامان الار ناساف ونجر لابراز

 ارو اباسم مزال الو وسو لود لي زراف ولما سلال انابيلا.
 انما لارع ونور حامل هاا دل زلوم راما نام ١
 ةاماو ولا /زماد ايام, لاعاد مررنا تلا فا ظا شا فقرا ملول الفا ١
 اولا ذوصلاةيذ بال ةوعاطبياون اذ هرتو للا قرعم اقمار بلا |

 هولا نوادر رك زك ادا هي ليوسف اقلب
 لالالا وزارات لوسط راع يادكتور دعا نلوم اواو يامال 4

 قرر ااا بأ اطوال ال الاؤأ دارمي ضار دماذاد وطالع
 ورمل ونال ولة رح وك ورابط سلا نار لاعاد هداف تيسير ع بد قناني ١
 مطل زالويلسا زب" اد ادا يانعباوايغاط بال يطور اشعال نأ من !

 هو زادوا اسرع عذار لوا أوال ردانأ

 لا اور واابع زا ا از را فاد عسر ونام لل ١ اا يرو مواوةريوفا» يوغا وبلسم ال ظ

 ل

 1 ا
 0 1 ىلا كلامو نا مولر 10 10 1 رالي“ ١

 يل
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 مانو وضرر سل ارز طسا باع انزسا ل اؤغاةلاو كم ارزرلا 100/1(  اليل فنيين طنا المال عرفا
111910000000010 

 000 ال

 . | هباقرفلو والا و وحاتم اذاؤ وراقي فال داع وبل داو قالا /رب بنل اصوم عبئا عطل وألم
 7 ودم احا ينم
0 
 افا لرواد كارا اف مااقول ربا اعنا
 ظ لالعاب
 ومزارع ونسوان مطار سلوق در وال رانا مؤابرعاةولم اير ئفاباسد دعوانا اهضالطفس وايلر ااا وعون
 مريول لزبونه ةاقربا/ وتب اورو شوال خرجوا األ
 ”ان الكف مولاه( زار وا ذاؤبرافؤلا سوانا قانا رووا فاما رديف

 0و نضام ااا يوب اراد ورش اوفر مها وفم
 ١ قالا نزرع لو ازو رار ز فن طاضالدوؤاماو طاقم
 ظ 0 ااا نب نما ماعد اوت دا غول
 نارا اانا نام مساكن دال قلو علاج فانيلا دوك سمن تعارع
 . ايلول وفا عتسأ م وتس ةذاك اذا ماوصل كاوا فا وزر دوور

 . لاو الكبوت يوزلاوز تأ اواي طرحك انبي ودنا وما
 قلاع أموالا فا فاما مقل راكبه ولا 1 لكرلانول زول اس عرلوراقوبتفاك اذاعي رمال عاوز نإ ين رعازلا
 | ةاراوؤإلا 11 ماو بالاقوبىزلاءعاليمر زنا ومزود اوتاكو

 لاو ار طولا ليش فاش ج فدل /يرع اورو اناا ريلي اير ارنا نم
 ظ طا ايلا اوما

 دفا لا ل لول كا ل" فر فكن ٌ
 1 ا 07 0 نآ 00

 قنا ظ

-- 



 !ٍ .نرلر ول |رسأ 0 هو 017
 ا ْ ا اراب ندا /
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 اانا ااا ضو اقالة اورو ويلات
 هلا راو موفي لعل لت لوز را از سا عاما ٠٠

 ل و زيبا ويلطل اول يووم لادا اقكنلطا ورع قاف راع لو اعيرااطوفانع ا البت رميح نزال ضم اما وتتاع يذلا" ١
 10 اهلل زال اوهام الالاف هيلز عالما طا قرع ؤنع الف ولا

 ال وساد روللهانرطو زا فوداصن رك ماا مزم ار
 4 راسل مو إدا اونا ماطر عروب اني لع نلعب قداس الزيغ واد
 ليات: عزل قدس دواوين واحلل ع ادار اخري شفالا دال
 قو ذا نرررارلاؤو 2 اونو ان سلي 2 ياني طيرع
 كو ديالؤاملاو يطعم تناك اكزرعأب اير تل ضار زضل ونسعد
 ران شلتوت او دال هذال ياام اتوب ونؤعل لاو
 "لارا ديار أساوةبزعيز دكان الد زعو ثلا مدارات تم دالة مدرع رت

 ليف الايات نك يشار هوو اول قا "اهني اع ربو زار انيطالزناقلازا مدا لعضلات” ٠.١

 لكما وافد اكابر ارا عزو رنين يورو لانو زيا ٠ ا ادلة انالر اج اهل رار طرت دا راني مول ورا
 ازد نطارع لاو وتبادل ودازيداذاما عطانا سالب نس ااا ولاعاد هد لا ودبل لطول اود طزمواذاا داو ى وعلان زع دار لتر بسلا ٠..١

 ْ  04تا .٠ '  94 0 1 7ب ل  - 7قزم دامراوزطرل اذا ردم وزعتر قرب وو طق هوجو دراورارب وسي لاماو ةورإوتبالاداك ١ -  3ءيو# ٠ م ١  4 - 0 3و , 7

 , 7ظ 00

 دعا الطول فعالا اطار بو نزعل لوادر بدا ع أع مر ل /ٍ
 هس مولا رولا )يمر ردي داس اعد: الرافض لاكن دالا

 راو 4 2 0 7 1 1 ىلا 3 ار راس وع سعال سمرا ازا دوعن ؤسونالؤب اول ةلالا لو
 1 مران ال ال ناكر ال رب“ لال ل( لثل 017 0

 أ



 لوركا سرعراربول معا ول وكلا ناو ايران الزل لاو نو نضج
 اانا ايموتم يبل لازال زازا دال نعد عاني ورم ازيلال نارك
 قينو الادوار اننا ونايف عطس اواو شئ رطل: نياك وأشمل 1 راو ام ا ولد كا روس للف سولولاو نسل لوولاو ب كما ع1 الا ذو كيل داضت ا لاف فؤملا لولا ولورا نضل لس زباين
 ١ ورا لطول يف مواز اراقؤ تمل نو ولعب ناو فو يؤخر ا
 وراق رطبا يزال ماقوع راما زبور اسر نانو رنا عالا
 فروا لاو طفوا ونطالب وطئ زد جياع ذاب ريدا بل بيوع
 1. الفقع اقدار نضال اقروا اذه يور ران هاا انو
 ١ نلزفجال وولاة نإ لاع وسل هني واوروبا اطر
 ظ يزل نينازترلار» زا راطار لنا واايد رانيا

 .. قاض اتا رتمدلائالئسإلاك نادر رشا زهر اتاني نزل اااوؤك
 ظ يو ادا 0 اناس ون ا7ةنموتطا أوز
 قولوا ذرعون زنا نانو قااوراق كلاود قوام تاع
 اطوال كفن قاس او اإل اناا ذؤل زا يالا
 ا هانا ريل نم وفاز لا# نافذ ظوعرد )لاو تئئارلازاذاو وراق وقود ادري
 ْ ١ سوة اوعاو انا عرار نمل اة يال دما انوع ميني انو لانا
 10 ٠ اطار از قالون ووكر افدوجر طواف ف اهمادابوبرد وجر وقول اال ضاع
 ا 3و با طاع لو عزا دوبل
 6-1 نتا طور لو فانللرعؤ بدو رول فطر موو اراب
 / 1 مرضا الاتساو اداب هذزيمااتعادافزمذ اللا ردا را
 ١١ 6 سوط ددامالايداذالع نقول بتل وم فاضل نسلم طلا وعول ضال ناو
 | اناني ونطرابا فطام اطناداد نعاني مطشر و ا ففاتعبالؤل لازم ف ضف

 لرسم« ف 22كم بج يامال لارسال . هلام وز فورا عاود واد نكران لفى طرا فس و لاسم واد
 0 0 ااا 200117

 5 ااا 0 1



 نم ديال اةرجادوف كنار رسل ا ناشر فرق لو وو |

 لازما اذ فد وزال طرد ايمن فال انا طمعا
 اند انالافو نافاس ا عوكل ورا لا غزالي الزين عدرا زسونلاو مرعي جزر ْ

 ليبدو ةاطاتفو لا ةزعب اة زمازعلط لا طير زو وز ضاع
 اان اراد ةياناطو الور الزيف سمانا داما نا ظنوا

 ناو طالاهوزيتفاةلا م ةزللةزرل ةرو يتلق الفوب.
 لاول هوببالوقوبد الف ولولا امطار فر تير و يسلط مخدر فز ل اعتقال

 نيرا يزاوالداب بلازا ووزدا ابدا ينم اطواق لوري ارو يو امو يو زا
 اع انا اشإل يووم بف اما نمار عزاوي ينزع بتال
 ليوا دس افعال والقير طرعان لسا برك زبد لي اكاد ا فيت

 ملاك نيب لااداك زار, دا لاا لفي دايط زوار رفعوا رة لظالا
 النزعة طابلائعد يزن. دالك يزيل ثري اذا كلف ريكا ذبل ا

 تاير واطول ؤال نياق داش مولا طول لاهبطداذافددنع اس اذ ءرا "زال افنألو يل
 ا/وزننلطوطعرل اذه, لنا ةرعلا كلر ىا تمم اعوذ يف وهن لا اع والا ءرما
 وزرع او ةرل هيكل ذا نسالا ”عيلطمو نزولا. بدزالو الطا عاكف الل عودا

 بازمول يوت نن ف دزه بدئت
 لاا جار عاطف سال دولا رماه نا حامد ارسوكيرادصا سلا يعر لاف اس قلو زيزي اما
 اراها وتعد قطأ فد ارميا سك دز رجع طرب نب
 ام رعطسوبايعوزؤل قفط فيا مرت نير صالط
 كوازفم9 ءورماسم نادر اجانب داو تذاولدارجاقؤاذل يلا زومبا يور قو طرز أب
 بذور لا انو فقاذ قزح وروما طابو توف طي ناز علو لاا كلب
 ”ايايمالفقوا لال ذزع/اذاو ازا هزم تعال مفرج ذا ابى رشا باب ةنولا كد اكرم

 ريالا عفحا ةداصولو فواد باتمان وفلان زطد نيش زيوص طع سفن مشل ١
 ها بوو عدو انطابمز نقال اكان ناؤتس لامداتمؤقا داو عبر ع تسد زلم رمت وز |

 0 ا ل دلل ايزل “رات ولا نكن ل يلا لك ءايألاع لل ةرايلا

 مس ديس سس

 2 تحسس صل

 يس هع

١ 
 ا سن دارو نجد
 ا اكوا ولع صغلال وس

 قالا راج توكل
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 طارولو ل نعمت ع يبت ول از يك ذولا مزهر كابا عااد
 ظ 10 اطابابلاول انو لاب نبا يوب
 1( اع وعت ل داع بلال اعطال ملم عن ارثالظاوتراالا
 ' ١ ةكرفو نسوللو ل رلعاط زن زنا دال انفصل زا يارباعاجادلئم از يناس الط
 . ا زيرلاابا ابطل نب ووتر وزد اواو يم يلين رعاة
 ظ للاب اور ؛نائياذلبك يف زازا لا واط انواع نايا بعون
 ارتب يطلق لي اانم الماوس ننال روما الا زعتر ادد تلا ازال
 ول تااو كلب قادوا اصوات الا ةاط ًاز/نرشو فإن يف رول
 /طمدعو ناموا ذان اندلاع يول اطار ورسم
 ظ نااطب راو عانس زماان لزب يزل يو رنا /رال امو افلا
 ظ رس يقارب زينل رجلا بازمول ردا ار ايا وقير
 ' ١ "اوربا روزا عطل اططع تيبس از طع طوول إزرع اب
 ' ١ انازمارع لزاما الرس ,اب/ ثول ناب تلعاو تاهل ار داون را
 ١ رافال انوا يداوم ملقا راقي زذت اسمو تي ئكلاف دعو لايق ؤنع يلوذ دج لالع
 ١ هارت نفرد ثرواعأطلالو تئنعو بسلام وفقو تي نانو اوه
 ' مهلا اوذوعور تع المات واع دانا ركل اونا قالالاطرب ف هج رأيا
 ظ األ ىعراذاو زلفة و/ الافراط اةزعير دعست نمار اف
 ' انما مبلل تاناقم الا ارا هل اف فونت ودخل ةرماونو ا لشاب انام
 | م ناروزاللعردعؤ نونا وتلف دوز ني رع ناز نع واطصلماو ليلا
 ' رافال يسيل نلوم )ماعدا يتم زطار ايل وكل شمالا لض
 ١ فل اهنادراو اوطلاو بنل والاد اهنيك روم ادد توق نرمي اا تا اور
 ' ١ وتازالتناطزدالا جاوا وطعن ملال ب لبا طماع طنا

 1 را ل 00
 يبل (7



| 

 اا ١

 0 7 ١
 تاما زلط نوال نونانلا/ تيس داتا نسا زك تس زر دمر 111 0 100 9 2 ساير اكلت |
 لال يطع صك إدا اروبا كر داوم اما رم يظل جاما ولاد ل لك عال ةئإزوف 1

 رطبا رب الوغلادنب اوال راف يمرر ونعلم افرول زر توتال اضل ١
 مكونا زو الوتد اان رسل يل ره العا رق روع عزا كرر يدم
 ماعلو نال ءافمول الوب داى الو لفها طوق ونوم اورد ا طا ةكاوناىا ولوقم ٠١
 ير ل ان ابان دول وول الو 22000
 رورو أ فاق لام طنب نعم سارا ديمو موي ذا هوك اما" 0

 رك سلوم دون دقو 7 دلو موك طف اورو سلك درزه ال ارهرسو لاا كيوت لارا“ ٠١

 لايعلم را رطل كوبل دالك وولا امالي اعط رو لما لس 07

 لول اعل رمد رطنار مدل بو ار لك بنزع ند ابي ارم ف لاعاد تيلي
 اناا ادراة وللي ايلا ماونتن عوز كدا طم زع

 اطال رسال ار عب ارش رووطؤع مز ارزاق لان ريل زري لوم ١
 اللازم برمدا وعر زيمر كورنر انيك كالا
 1/6 بأرانززشر رلنلبةمادا ا هرريوت تبول تارا تفي لدول: ىلع وادب
 اداوم منت دامو مار وزال اوسع تلا زلال اظ اوبل والمال

 لارسال او ذل لادرروعا يرام ناار الا زل رنا يوما ٠
 تريزا هالو 7 ال ناسا رونو سواقة وعد سروال
 االول لازال اواو ماورد نوب وير فروزن عد تفاعلا

 دين نافويطو ومزود دولا لخرواديعطوع كرون رمل ايلي
 ا والا لا 0 اال 1
 اول وول رلررلاروا سب راق 0 نانا ركاماو كل هلو ابا اثار ىل راو ب دو فا دينه: يوسف اررل | نو ان كلا اء لل سمكا



000 
 رز /دادمرم زلنا مااقول
 داع علو ويب يرالاعسرلم زعم لا 10 يام أ را رو “ ير ازرار نيو زمام وك لراس للم وع طازة ماعز اوراس

 وزد وب ساو ابنا موال عروب اللا دوا فرم البال الازد او عيال أ( مسسال وع يرسان
 اورو يروا زور هلي ار
 لل باب رغال نريد رس فاذا الا وسل ا
 بيار سوابق مر ور رولا غل مااا
 : ١ ةيرقفراتن ربا 1 اللا
 1 رولا نفايعردام درر وارسو دعني املا زر ترم مااؤا ار أي
 انتا رو عادت كلاود از مؤمنا اب عاما
 1 لعادل طع طا ا ولاعو فولو لاري اهاؤم قارنا م
 ا الراوتر رس زك رغ دانا ارزوئاتلاواد ويوم د لعلك رع سرك
 الرازي وتشاد دااؤماانؤاطالا يطوف اسالي افا
 لالي طلت وتيم طال طسوول الفدان ويوقف والاول شا الر
 | طوال ادد اوال ايدي دوال زنوعي تزل وازع لروعة رويال
 . ارز ازظااربطط رتل الو دزسو ل فاعمر لالغل نال لد زخورسلل سعي تس نالاالازو
 ١ لوط عا, بيبا لك فاد اهلا سما لصدام بز اقولسو تن رع قرا

0 2 | 
 تل ار نزال كدا نيس ولبادع مؤؤا ولائي مخرب اسدلالا قوافل
 ا

 ظ سفران لاو طق اقوا زهمر زوالا اال 07 ةالاواب

 ظ 0111 اردانزا عوق ل داو لربك للعقم
0 

7 

, 

/ 

١ 
ًْ 

 ااا وا لولا وو" لا امل يل علا ا ,1 ١ رو را“ 3
٠ 4 

 الا



 ْ 5 ٍ ١
 0 هس 01 "الل قرع د فاط سايد ا سازؤ را ظنا وابي ٠.١ : هاو و 1 1 8 س

 رار داع ةريدع العار ورمداصو ادار فتلة ياو 0
٠ 

 //ٌءاوادو نر فا كانا هلأ ١> لازما ربع الاوس لش اة راطولوالللا يسا فردا "با فاولا» ,

 الندوي الاقي داوظ ايكون كرا كَ 37 0 0 ا

 1 الالاف ليال طوي طراراعو وضيع رمل الزيات ١
 ١ 0 هريب روي كيا عوار دوك همام لوب يبلع 1 1017805014814 وما ملأ ١ جور ١ ل يالا اروبا زاطول دب نارا زضورقؤكذ 1 ايراواود ىلإ كلغ ايت

 لبان ماع كو نيو امالي كك رارغو زم ض١ ١
 0 يالا وروما شا سا 0 قسد العاشر وليام هاا

 مرمر ةرطوراصلو ماسر »ازوراظزلو دل ركلات درسا يالؤلا» 1
 ةواالدزماوزغ اناس تلي زارع يتوق رتب سم ةيما ما نطير رينو ٠١

 .ةوازرت زد ذك وينال هنو ردات ألم نحارب يضر نائيتضرانا |٠
 لا دال رعاب افون افلام ل0 تك ارامي رمق الدلال ٠١
 "رار لاف /ماال ل دزع أذا ددضو واعطي مافاد ياو, فاه يئفؤ زازا ادب ذص دم لطشوب ريالا و نكي رات ٠١
 كلا نال زفماادلا ماغير م يري ةفزم وبزاز
 اور وار البلع نام نزولا ااا وتوافر مل الوابل انوا
 يل روان اع داو لوز ين فزنا يعاد روز عز سلال ةرواظن ايوا عاما زمانا

 رفات تير هيردا[هدو لسرايا يده رت زوي زنا الزي وتازأناا ٠
 ل اش لازال مربو هزار طعنا ومافي

 الار در» زب 71 اوزان, روافانب موق الانوار لاا شد
 , يئاوااوطع زال سو درا رصف 20و انبسط فولوا كمي دابا
 ارا ااا يرق ا 1 ١ ان نر . اي الى رولا ندا ناطاايملا ا



 رددوا هس درو ناطور انزل اوم
 الاانا باد نا قالي 0 ١ مليا با او يارا نا رؤاضال نادال نايكي زلزل 0 1 0مل" 000 م 1 ناار بر مروعا واعانمداون وصامل رز صراع ناوي للا ملا ناؤش ويلا مدام باول وكرم زيد
 انام البر هالنوع زمااان سماه تسوون مال بوو
 ا الاولمبياد
 رافعا رزان تملا موع اولد دواز تهت اويل ولل
 كافل زال وزار فويل نعم لقوا لام اف: ارد يفز لانو عي زار
 ظ زور اسمن داو ء سم ال” زفر لو اندزتولو بساط دوو بالو لي
 اركض بازل لام وارسل ركوتاغرض ماد اياب زل اي ما تناوب داو ربل مارس ذ ناموا غال تس وو وزيرا
 قد 00 راوي

 ظ 0و وو اي مدع 1 1 . م و 7 5 ٠ 6 1 ل 2 2
 ماد زلط وز وتاني ادور لع تبالي يرض اإل اوكا
 ا اا ا[ نوروز بالوزن لاد ليد بؤلم نازك وؤتأع

 6, االول "اقلام باولو نيالا لس كو : روبل مما ها م /و مف 5 نو كل 2 و 7 7 00 .

 ازور سوقا وسل زر انو نايا ااا
 . قلالي وداقاؤزآراقرل اود ول ركل فالك ايأاعيا

 أ
 0 “ م ولا ضل زف كاد 52و
 لوازم 0 ا

 اانا زيا 1 00
 ن١

7 
 717 اهلل هوز ا ةا 6 007 ٠

 لاخلا

 كه. هسة سشسم ل

1 



 ٠  0 4و2 ا 1 0 77 5 0

ل الفراك ع ناو يس ان لاازاوإصلا عرار مرير شم و سكي
 رو

01 ١ 

 كال زد راب للطن و
 4 4 00 010 0 1و ل 0 ه7

 نسا ازعل فضلوا عار ني طاوس يرو رم '

 الاسراع طر وتاليا وآضانا طز ا
 رميا نمل هاكر عكاطع ارنا س افرح طال وو ا

 ازال اللات لعيون زيي ير راف وص رمال ١
 زلازل دولا ليما الاانا النرش نيرو ١

 1اس ساراس رسول فرس ةارر زل اطبخ ٠١
 لاونج رن نيالا ظ

 1/14 ايو ملام رزما واب (نو تضراالب» ٠١
 "نر نكبر اسامالاو ارب لفس اسرار 0 ظ
 يارد هالو الر نال ارزعافب جانا يدااسم ضائع ١
 لبا الزر متيم زلال ايوا الز طلي ال ١

 59 د 00 هم” زله بوث الاء 00 )' ٠

 نفر وانام فلير معاناة طارت ا سوكر اراس"
 ري وزال قنا دولاب وابو طمس نسيم ١
 01 قرا ناس ا ان يالا افلا ١

 وسار اوان دوك دنا نيس از ارز ويتسع ١
 لل نسوا عااافيه اعراس
 راب ار زورونا هيعمل زكا اما
 را شرفي تمنع نيالا
 اا ناو و يايا ابابا
 0 ل

 1 و 0 1 00 ماسلا نوه الة دارا شب

 راع يقود واو الة 1 6
 ااا مطول للا رتااوأ ةواسرع
 ليلا ارا رلاساط زهق لاوزلا لرب 0

 ا ١ 0

 م

0-4 

 ا سس

 ١ سس

 ميسي بي



0700 
 زيرو درب بامان بواب

 يل واير داب وزايد بعدو علل
 اناني نانو يق ازا ادام ضلي
 2 مك نااار باسط زانمد زويل 1 1 3 رينز امادلابو ل نالؤيعول ل ةازبما» يي

 نال تراء تا هز: رن اتوا داظوفا.ؤلا انا راد لاب ديب شاول اتا يوالط ار عافوني عا رار اانا فان
 ومايا ورش ذاوإ )ارادوا الاانا رضا ملا د انام ملاذ
 0/1 الورم ادن عار سلس أنا زنوج لدح ال نافاس يول مان زول

 را بر اروع اطال رهو زروال زب يترك
0 
 | /انلفوانرفانربوأت الامد انو قالو الا قترزباصولا ذرب يي رأوا
 "لورا ةلاوزمازبيفل وطال مرتد ريع دافني

 ظ هل رعايا للسإع نزال ماع نار از اركان نال ل ظ
 واااو" كلاما وت أانا مرغوب ذا ظ
 | زو اهنا ورع اةاطهالاوعنع نيو نت ازيكم زل تاك فاو ظ

 للا ول اماف زعتر تلهب ازلإ م
 . الواوا قطز كفا اناوذارعل فولوا دا ولاا نرد يمان ايي اذا لزاما فوك ساق ةيدع ايما بف زي سعال
 لارا ا كدازا ووام رص ذاعنر نيا هومز نا الابل ىقانوأ
 ا الا رو التاتو
 ار ادي نيالا زلزل اهلي ناظااذ نيدو سمول نبال لال
 ١ ا ور و بيور دل
 ا 7/0 00 0 رو 1 لل را نو ل“ 0 وول لل واو 80 نب اال دلازج د رواد« ول ودا بواغان ازال اؤمن:

 نبا



 يوما نالوا وما هضؤر ارسلي نانا ااا اها
 7 0 رادو 1 7

 ا لولا ا اوربا لا
 ا 0 تلقا ارا ديزاؤلادصا/ وبلاك 20
 اانا تالا امك عم لابو نراهن نر ولسا انا
 . زب هؤلاعل بانل لع 6 كيال ريكا يزيل رورو
 0 نانا لوو زينو ار
 2 ا مر لعباس لك 00 ناجل با قيام انوا

 كارب الغم 0
 2 002 بالتالي لعمار

 طار نمل ازلامر راما مداقلا يعل عما ليسوا وباي ماع
 فارسا ريوس اذن ويانا زم نعول ونسب اوما
 يراك فيدال ارو زان ل زئالعؤوسا وذ يرام قسما ولا
 44 1 اوبل رلازعت ل لاو ازل لب لزلافاانلال يززطب نضال صا ادوركا
 با البنا الما هزل ناز فبل نما: ديو 0 الط ل:
 ١ هدانا قرا اوي مازال هناماب 10 14
 قالا 0 ا ويس لو ناد
 نيالا لسانك سوف الاو يار اطرالرراإ فران سر ئاول ايي شابا

2 01 
 نارا يللي دول ثقل ل نادرا والا "ني: 1رنللسلا زلازل نإ ضان
 را افون نال وأ عارفا الناتما»
 رو اولا دوو مرج ابا نيستا ل اوك ارسل لاؤلا# يلا مرا

 ا ا الاس اوركانزل نيرا
 0 1 هيدا زا 0 0 م الزلال

 1 ا 0 اا 7



 111111111 اروبا لوا لظ سادت اني نو رار زم ب ا يهعال

 يالالاوإ اوما اا ورمتادوان ران لاول وتامر سا لا

 ظ بايع هزار زن لا اتم يني فؤل
0 

 يو ولابد لغو يطع ونفي ساهل
 0 ااا ا لاقي
 | لوبا تلا اهلاق زر ناو لول الار ركاز ساراس زازا . |١ رار ادا زون نزف لدتا ل نانا ئذا اما للا
 | رواق يفاقم سي حالا
 ا ا يا قلقا ل ال ل يا 11 الا ا "| هعرابواوام افاست يضم ةز لزم يلا لع قرضا لال زالوا

ْ :0 5 9 



 نااار اانا رن اواو ١
 اا الاد عساف سل اطر كو ان يلتف طير لا طاب لا لإ شر تاو ٠١
 فلا باو ادا فرمان دافور سابو نمار لبنان رنة رانا ١
 را الموالاة زيان شراب لالا رعاة عللي ال نزعل ٠١ االول فس لوهان يوما طواله يال قلل ١
 راسا نطبق رسل زال ااا رايي زيان ٠
 الل ذبول أم ارمنا واو وأني عونا الت مرسلا ٠١

 ٠١ لافرق عابا رنا اعز عاتدا زهير الف رمال زحل 0 رع يطب السلا 2
 الاول ةساالاالاولاونتا ر طوبا ظ

 ازرع كلانا يو زامل هين الا قزارؤط لي ولو هالات رو تيعت تاو عك ٠١
 1/0 طر سطل عاود( يلا سارتر اقر نا فداوتايني ١ ا للزي السرطان مزار رجول زا املا |
1100 
 رز ينازل نازل غر اسؤنلاو لف زعاريدا تا را ابيت يزلا ١|
 زو انام ف و نزف رم افاد / ةساشم زرمالاتؤا با لافلااسلال#
 و ووزن واسم عا فود (مالاةاذلو قيل للتنازل.
 نارا رتب 0و ول ظ
 ناموا سال تال وابا ول نيرا يزاد الل وا تاق مازال
 طور والمال نهال رن نمازي لاو يل نير فردت زوايا تؤ ظني
 ارا رار نط راع وز س ومافي رو ا ا راوزايبف والسن سلام اورو لاا ة رص تضالابتس ابا رابلال
0 
 000 100 0 3 ان[ انااا زبر ضا اقف يال الأس

 هج ل ل
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 ظ يرانا روب وبوط ل ف ياوؤف نار عزل لس تبر امكن اراد ناسي ايت 7
 ل ابر نار ةااذاو زل باسم اق عنان ابدا بمال عوو نقلا دايو الاحيان
 لاهو بالاك اوتو رطل فزنا نئدوماعقاطع ايا
 1١ طلو اوف العارف العمار لبا هدا زغل اور ةززعوفتيطعو قلوة زرزاغإ طع
 0 نوافق هولا ذة ورسول مدا ذلازامرنت ف اغا
 يوزر داع ول قرف زيا وفاعو هوا ورالف سول ارق تلوث اغسل ايي نقلا
 ١ كارول يوان دارمدؤ سؤال بقاله أنك تنير, لاوس
 . تاير واهلط لولا ضال جائت عازار لوقو عوني راس
 ايفر دلل ذاوسماتازفا دارا يا للوقوع ني"( نمو عمن ير رانا
 را انس|زج نلف ذوق رو عدوا راكع والا زم لوا ول هج لال رمل
 . ازعل وو امو كودو بانواع ووفر لعل يئن غرد ياو صارم ران
 ! ١ عدنا ذل الاقفال مناديب فس ولا ل وف مائي مأضفام ؛ ١ الزود فلس ةايرز زن وااو نال لانج يلج
 ١ داونز االول ناظور ملال وجلب راع اع عك
 | ١١ الل يور اهل للفقر دباس انعام ناز ير تمروف
 ْ 0 مز 00
 فاق ارفف زوز اناؤاق'فاأ ل لوا را ةيوض 00 اا
 ناار ادار الزوارق ما لاف الو بوزن لقول سم
 قوي ايفادلا أ ادام ارنا انهدت:امل اؤكد فاس م لزب
 | رزان جالو زارع طا رطبا لزب د يبل وزنك امأزم عارم تنضم ارغب

 ا اا الل كا ملا
 ىذا وبال ان لذا وبتطلو ناس الور رؤوف دواسر بانت زغاووسل
 ١ ١ ا كرا يثار نار 0 / 0 5 ١ 4 ل 07 7
 01 ىلا ل اال سول يا

/ 37 0 
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 يو فار ور مفاد فر طاع راو نزيد لت ًاعاي رشف ٠.١

ازم لات زر / ارا
 ال

 وغلب اور: دزو لسكان ندا لااا
 يام افاعو صبى الط عاف اسال نزلو عزب يارب سرطاظ وم ١ : ٠ . 00 : 0 7 . 7 , ' 27 #©# ثة/ 5 ىلا | ١

 . طعولاب اوم درزن ماقال رغد ال نارا طعاتماب ورعد لل ورلور امااااصرأ

 ايد" د 2
 35 < ع -_- مس كي -- و

 1 ا 5 او 2
 ندم زياز قال درع سلااالع ام داريا": ازيرا ١ 0

  70الا 1 20000 ١ 1



 ا

 ١ ظ وا 0 يادار دومينو اف العريف كو يذاع
 7 للطالب اذار اأو نلارل وي ناطر راق مرتب الاعأولولا

 اق رغما أبابا لام اتاكد البام فما 9و ماش كليا طولا انااا كادوا زل وعيار رافعا سو
 مالوط نافارا بواب كارل ير اقم تطال امل لنا از ار فؤاد فروا اي قنا
 ذل زافسولا عفت نال اضفز زب مرج داهسودا فرو و ورمل ل زقلا روما سؤال
 ظ داي النا ماكل رمال اياذفنرعاذاماال مافن رؤوف ل دا  ًاطوررباوالا غاؤش مدافعا وال ذولا نعال افلاطون وخامس نايس وما ا ااا
 اداب لاقرب قود ضرر ام نيل زف اذار ماش لوألا
 ظ الزب نار زمااان لفرانز بوعزة اناا الأ
 . فلو زاو ولام افزع ف جارك آلطا روع زل وامام
 متن اقنع واع ريالا نا نال اها رانساننرلو "لال اانا ظبيان
 ْ) ملال لارا عا ومر دراسيا زار طار ارفف
 ١ اطفال اقل ولا ذولا ال رولا رول ذو الا /و اقواس راو هاوار يا رمد اذ ولا قسطا لالباز زكر زمل)
0 
 11010110 راو اا واما زار انتو ره ظ ا اا ادا 7
 ١ ازا لازال اوم ززعاوؤفوم
 1 مالا اصروتررمأ جااذا ال ااا فرار أراك ومال" ذاق افزجلاف

 . ب اوشا اعل ول لكن رمل ماني نعول لوري ا ضاهر
 171/8 قرت رلامل ! 07 اى و ىلا ول "0/1 دا نقل

 | رثلالا
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 مادبا زم رطإلا عاوز اس اوزان يسارا دس اداولخ يري لا را طل وو ماما ورياض نونو
 ب لست نلعب اضن طامي لا 1
 ا اا 4 انني ؤو دأب وزر ور بزوال زل ذا ا ل يدلل 77 7
 مرا فر فالس ازا ارز امل يم اري عيوش ناتو ردا الاانا زد ا را ليلا نر اشؤلا فرانز زيؤفلل 10 اهني ماا فر دارا ولل

 ف لا رسال تالا ْ
 الاداب رسب ازا اعنا ل لاول لس ار يشدو

 لبا الالا ل ميو زجوالا لمد[ ا وي و هاما ارز نسو» ٠
 لا الوفرة يال اذا ياريم ئادرمازار الرب ساما وولاة
 ”لازتاوراز مال ملكاوي لالا يضلل طز تاي راماطن روما زن لع
 نبال زال اولد ماما ابابا هباقال/ملا النونو ورز ضف

 ” ور زب لمرور الرا: مل إيوان ميز منوع رواش وما يمان رظطي وعول ٠
 ااا لازال بع تو كل لهن اعدام رس دبة مد لاما عزعن إل

 زلال سامو ودروقلانابسم انوا علوا يلولمار زيي فاساايال» ٠
 تنوعا ةافرزوا وفهم وافل تيارا اذ يرانا زرع قم لف "نلف ىو“رغد / 7 د ا *مو7 م هدول رولر يلو امال ْ

 ١ د "ل "نا 0 0 ا اي ءلق نال :زايلار يبرأ رام 5 ا

0 

 رامبو قانا أذ واط زارا 8

 نواز ودي فلا عجزوا رأوا[ هاو نورا
 0اس ركوب دلوع دار سا راما را زل

. 

 00 لاايعل هاو م 21 2 2 24: ذي ءمأ

 افا ازال اعف عا نال رائعا ناو ماا نعال ساق 00 والولاد را اعلاف ولا ئرزول يراسل م لا
 القرا زمر هور ا اع ار 01 اا

 يآ



 دعد 3 5 ١ ع 2 ©« 5 2 يح 0
 3 ده

3 -. 3 
 ع 0

 0 آخ 3 2 3ك 3 .
0 
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 ا

 ظ دولارا ضنا ذاع تا ازماقا يف
 . ريتال اقرتل المرام مالا زيوض ذو ناار ىلا عرعر كنوادك بالذ لا دؤعائطلا كاش الا

 101 0 ا ا ل ا 4

 ظ ظ وكالات ضف عطول تسأرل ضرما فور بلازما ب ١ 80و رطؤتوادازقو انيق رهن دوت ذل إروايرأتأ

 ١ لكزز وليا واطدمر وفضلا يطس وول فوتو تاو ريو[
0 

 1 ننوه ازهار رس هنزاض نري لرسالة مرر هو اتاري رماوي زان وون

1 
 ١ زل رولع اا سطر فاطر لوول لطي تن الز نارا جب
 ٠١ ورد يمل و فاماتغاو زلال لسا والا نايعزلوا زوم ابر أو

 ]والا ل الوزن لال ولت نيا نيرا
 ظ 0 ازاي الا دال ملال نال للا لا 0

 ا

| 

| 
| 

1 
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 ]ا



 نانو ردع طا زي مافاد عودا ورا ولا ةزفا خاوي ري زم
 رس اذارطلا ماذا وداد نوب اؤسوبلا رع رطل اطيب ام اش ري زو ريل لعن
 اننا ة لعل وللاناذا روصو اسنان از لزب لو دبدوب اقوول
 فول رئي لول دوناك لبو لادا مليار زو هاش رنازسل مولا بخأروا ياا

 ارمادا عزا لزاما عالج دول ل اةد كين وع عل لس ال ءلا ولم اوس ير وسوق و
 سو فاض مارال رول مارد اواو قم الون دلما مربل در
 را وطالع يلاط زويل وزال لا وي ولاا هوا
 لمسار برطل اماط وك نيني نو الاونلاين زل عافاك شا لالا
 ا ويروح او ءاسالابؤل باوك زكرأراقد شما اا قر لوط سيلا امال ناو

 0 وطلاق ل وشانثلا ملل رول انااا زنلد يشل ماسا فاش روك وأ نإ كرز زلزل هزم ولا وشال راد' شياو اعراس ورنا يمول نأك رلى رس فشلا 0
 0 فرامل لود نبا علان لدا لورا قولا 2102

 ءامزغازطداد لارا نعزي ناب سقيم ورشا / روف واما وف وضل قو ونورا
 زاك نإ طق كاف را |طو نا فاو اللبان إا يزاذا دان ووو قزوين زكلارنعولا,
 زاب رطاو ارب زب زلف نت ان موتة ادعوا نا جوز ظهر للطاقم

 لزب وفل ؤاااابا ةعاياضزيا اا سول ا
 قسما ولاد الاطار ما: زلعوا ونار زوبر زوال فاذا هكر شما
 لوزا و لطم راو ذلة تسلا لاق ال واول وورش م
 ارك مرسال صو زرف ونام ذل نسوان ل ئيضرتل ل ملا
 زلال وجع ا بلع نمار ثنا انباع اوال
 لرسول تسلب قرا دو موت رقت
 فرار لبنا دولا نازل الأ برزخ ريل رافال ذود ل اد دا اموت ةر يزال زنا للان علا ايفا را دعو فسوف هزيد كلج ادلع وقوافي را الل لاري الما زيا الوضدلاب زمر ةؤا وزال فاق قمار

 ااا طارد اللساني رب
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 ' ١ لان رنرضون اقف وار يوب ا رلؤنل داب قفا ب طسالز رسل اب 1 اا
 ١ رات يوزاضو راب تا ةلدااضف موال دلل مع نطيل طم اسفل
 ا ااا ضار ضلوا نسا ئوفص بنقد” طي ًاندظ للان
 انارة نزداو كلا طل ارا وسن يول كايدو لمؤرلسا
 . طرأ مو لازانيا وادب لرب عال وسر[ اك
 ٠١ رف راض ابو قالا هربنا مال انو ازابأرصا
 0001 اناا وتبتر بام نالها رار زرلا

 ١ وار اما سلاما لسانا عا هزني طلو ل ار يوما ال الاقل نانا افلا | زر زورونا كانها ضو يتؤ شكلا واذ بنل هين يزن / ايا
 |. الغطا وفعال بزل زب لم تيا قوام نسا زق ارا عاما
 ١ كوبري فدار دنا داق رام م قدا يطا ا زينل الك نام
 .٠ كلل فرب مز دا رامي ودل زمور يأ طاق وي نطو فيشر يوتا

 ١ كالي ولا نعت تردد كوول قرب الار وليم
 . قرار انزع كيرف الاداري رنا وطنا
 ظ 1 د ول و للا
 ١ م1 ىو زون ملا ةزعإل زلزال ال يلع النسج عاام لاما
 ١ ٠ لخلل ت وورلد طا هزم ازباب
 ظ كالو زلزل زار ماض يا يافا وزير ل ال ور رز
 ١ ا اواو [صخ يارا نانا فارع نفذ اذوب مسن تما زل
 ران أا مد اس اوما و را با اقوول زم ووو زا
 ٠ ياللا للأول رالي اونا دبو بانا فو ةماد لب لطيف ساو لووك امو
 |[. واضاف ادام اؤمواإراايفر جوز ذو ئةو نايس
 الا“ | قال ول نول ل كا ل ال ل اا هر لال ا 4 | 1رلزكيصنا واذا الفرو وفاعل عزل الز زال يلماز كازو

 ل املا
 ظ 0 را
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 مدح. باسو --: د

 تكلا مي حيي

 - هكا

 حم

 ردح . ادي يح ١ مخي لياكح

 همها جلا

 هل
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 ١ هديب 2 يبي 2 ىلا إي ا

 ب

 يحس

 بم

 0/ اناا فشلا اناناس زمرد ف لق عفا ا ارامل 110000000777: آز
 لاعمال بالطاط فرع طنا الو ود وفاروق رؤس لن اارمإلا»
 الا ماا الوورد اضرب ااناغ طاطا رعاة طالبوا لظروف زلة مرا اال واوا!ارا رك لوز ارا ورع طب طعما انو نادال
 «ةلدرنارطوو وبل ذم ردوا يرام بلضااوؤل واألمؤاأ٠

 والا اطول فاز هذاو/ينافوتر ويعلو نر وز ةرلا رز يراد تداوي
 000000 مافسا عوفر تقال رسل فضال وكول نأ ظ
 "قاطو طمعا طيارين لوط ايمو وطالع
 / يورط رنا فوز ءارعار ل ماعدا لصوت ردا وذطاذاو كوول و يال واداوا ارا
 «نااوزفنامداعرا اذا نوازل زنك واق وفرؤت لو ناوي تتوق فز لل ٠

 اولا فزاد نال وف اواان وبران يس هرتز يارا اناء اباء كينان لما» يرو ولالا نال هرقل من/اسيرة اناس اوما رضا يوما زوز فوراس اعالي و اذن نقيم اتمنا اراب وراا ٠
 اا ا وا اعل راف ١ اكرئاف / انوفا 0 لااا من نايضة زمام
 كالو اعاطارا للبلاك زباالر فنار ادوز يلع واوان الإ
 طنا طماط سابقا ذو فرم دوداف يسع انوا: ماهل ينال ناسا 2و هو هك ا ا رو نا 1 ماهم مما ايس ادوار او

 قرارا أضل رماؤؤ دام سدا نأ ييضرا صا يام زل, ناطقا كاب را ا 0 ا هاير كا ملل
 لباد المال دما راعر ملاوي مدور ازعل ول عننا
 لوم سال يلادادارباو مأتم رافال افالون الأبل ٠

 0 يااا مار“ لوو لدا دو وزان ووالد نير يسك زازا نطل هوت 01 / ا اا ليث د ا البو قا نالسلا ذاع داق والطعم نار اضمو رافال ذر الاانا رضا وإلزام موت رعاة الرا لااما

- 
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 اروع زاوؤئالإلاذ يبث نزول ناد ولغ وتكاد فيلا خ ايا
 ب ارم 0 0 ارا 0
 ني لاعب ةزذارموؤلاماا اوي عأرب ؟ترئنوم لادا 0 و االول خلا 27

 |آ 17و واو ضم وطول بع نع دارو
 / يواقلو ناطور وا اذار زال ارو ا
 ا الار نزار فان طلو يسيل
 ظ را نا ااناع الزفاف ونامل ار 1 انين ولم لا رار

 ا لضغط اق 1
 أبو ير اني نائمون ذر ينواو لان ندا هاي راك
 ظ اقرا راها يروم اتش ف الز 00 بركوب مورس انازلزر
 ' لربنا انقل ديانا ادوار اوف

 روب م« 0 راق واد رؤي لزم(
 رقاب اول د زف لت رعو تن درع وع فاخرة

 0 ْ 4 1000 نر ال دايما

 هز را لارج ير ومالا
 ظ لفوز برأ رز انامل وزو ا الباع دازالاف الدلم ارااتع
 ا نواف وو يب فاضل ٍ امانا
 ظ را ايلول اما زامل لو قاما ايار طالب نط

 رامز امس
 ١ اونا قيوم لعين نعول ة لالالالا راق جاك ب ليز رتما لل رع( انلل

 0 ا ا 0
 0 نللمبو وزال اقوا
 ' لاف لاو 00 لوالي ذاماو اوما يول درعا مويا

 - م سس مسا

/ 

 قاف اطار هن 0 إلا /
/ 
ا ر 0 1 0 00 ولولا 3 ا

 0 0 0 1 م ا ١ ل

 1 ١
 ١
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1010 0 
 و رعف ذا لا رام ع 00 دياي لنمو ديلا نابل يللا يغأ
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 00 للسوبر لاؤرلأوزوا ونهار طلسم
 نازل ازاله اف امال لئلا زا وتلا نول لمار للامر ذافؤبلا# ١

 لأم رو نا نافورات وعل وائل اسوار للا ٠٠
 دارة اوطرما ياماما اذا نا زسإ افا الع ٠
 هابل لد طلت وب طار نبؤ ذاق موب يوك فقم فاف لاو ابع ١
 طايل 0 ظ
 ام ير راف ويارا واو ازور افالم ملاذ كس فس الاوان ٠ ١
 كار ازر اوال كازقر اقع يؤم اركا زم رمق ساما ٠٠
 نالوا اهدا اانا إم سئيفاوآنلا نس افرع يتبل ١
 لا رواندا لازالوا و الرعايا ١٠
 قلي ناداع رار اطر يوريجظ ظل نك اراب نادرو اونو كلا ٠ ا
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 ْ ازال ادد: يار أ زول هانز اال أ 00 0 7 5 نا رسال نا 007 ا '
 امدرمان اول ارزبكا بولا اذا / وداشلا يب ' 0 7 ل , ٠ مل ل 0 ا

 انوفا نارا هد يو
 | كا راض زب زو اعأ للدار ل

 0 ا اا

 يآ

 ل

1 00 1 
 انوفا ضي ام الز طاق وزنا
 ١ هل مي امالي ازا يسال ور عال نزل مقيم ارزاق يلم
 . كلما نان اطاوررعأ افاق يطول سرر رو لذ وسل
 .. لال ولالا التمور زو كال كوالا دي وكي كلا
 ظ زان رولا اف لب يزل اوان
 0طن امل لعلمى زوؤااذاول ا رعاك شاول
 . ارو زباطو الاندلس ذةله رم يانور داو لسور الر
 "هرقل كلل ديلان ؛نك يرتوي فلولا زيزي زا رز دنل : يؤ
 . الر قلاربداب ول سنو ارز رمال زو زرار تطل ور زولاةذع
 7و زيمر اقاوم يؤا زادوا زر او زس يزن كافل
 اف ل نال ةلغسواانيل اينما اوي نإ نيل نقابات او
 فار وو ازال بطلا فورم وليسوا دوت لتتم عزرا
 ابانهواداراعااتاةناو يلدا ذم ريس لوز: /ري اقرب لتقول
 از الرواس ويد نينو يسن علال
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 '؛ 0و ارو اا
 60 م 3 5 ,

 + زود لبلوغ ناز هيلز نالوا نوب ياو
 ظ 0 انطيني سو نلارط تنبع ورا ز لوزا ذبلاجا
 ا كر نان اير بالكون ننضافوز ةررا رباك يؤكد !ن زنك سار

 ١ لدنيا الطبال رسول لاق 0 ربا
 0 رمل اا 1 0 1 0 ا ما 4 نا ا قل 1200

 ااا راو لروما املا
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 دايخ هج يرحللا ... لل <
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 ا اناس رمل اوفا رأرسومادا زو زيا ال ازرق لير
 انس يالا الالام
 يئن لاعاد طعاقاوماع كلاوديو وَ
 نابل ريل دارس عدد رو ركود انوار اتوا
 ةيزراواولر عباد كاذبا ىدر بهيمي طوئدرقد ازا نافارا جفال
 هازل فاو زشادلاع يباب وزلا ناو لزم نزف يلا مانو تق ارم وإ
 ذل اهيا هيلا يؤ »قراها ارق ل |راسلنا طولا
 رطبا ينزل زرار ااا رانال د زاير زن روت فرم
 اونو الوابل ورسول أنصار قب كاريزما روتر
 نبلغ طي طلاس ريدا اوقع ا وزسلا#
 11010 انفال لج درع زمازشاا يوما
 وناقد امد يبول واراء بازيلا
 للاواني اول ةاباطزعالرلأ, ب نإ
 كل 1 هزل عازل توب اعل بعذر لاو أرفق اناواقودو )بقوالب نإ
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 ليا لريال راسو زفر حاس بس ليودلل ار منو انرابتقي
 اولا بوبس 10 اروع رن الزمان اتاري ميتال
 ويب ارا اندية هلرماع ساما برم
 1/1 اناا هاا اي ايليف الفا علا
 اردو ع اذهبوا اللا :ش انمار كنز باقم ناولو نأ
 واررافف بلال دانون زم وداد لو اوال كطالب
 "لير ابدا دوو او رزه ردهم: ظننا يك
 طر قنواتنا زرع بالم رتزاظ فاطم ازا
 ١ ل ن7 ,أ بل لل ال

 رووا
 يللا وال ال او طز

:. 0 0 

 ” م7 رمل 1 0 "1
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 . هول ذاب طوال: ملأ اماف الل ورارماال/اران رسال
 داون لادأب ولدا قلابات برم لفرز نان
 ظ طلو واول قناني بيني د ليدل زلازل ليلا قر راني ارم ا لاو زف يولد سعال راق وصولنا ة دز أر تكون 1 مورو نور الزب الارامل 1١ لاله ز للامام رس دكة رمادا اائاطا الار
 فال راانلرازإؤا وت يرازع او ع الدان تلو اال
 لايام هور تمل نبع ربان لا زعيرأ دورنا ويا هك أ اور يرالإ زلم ا
 كوالا يبذل اقلام اؤمن ناطور
 رمال زمالفبوداعن اة يزل وز اسافر ريفا
 كارب مكر راو باكا اواو! اها زازا

 نونو اقواويغش أولاد” معاق ةزصا دوم نت ساروا رثسانٍؤملا
 ١ او ورافوعدوطز نسم نول لالا نا رييرسد نطو وسر كرف وقت
 | دأرزروةربادلتافليكاوززنا نال او رزما ورب ل مو ازرار وربى ويررتا
 0 زلط شروطا اقام سر كي زفطاو نطو اال لع

 5 بدول راها يارب راي يطع /ليعأ
 '. للعود ؤاناوروم اون اعور لانو ارفر امر انظ دكر او زر يزل رمزا رافع عوز لش اوقع رابطم را ل
 | ورام هال رزمرسال امالي سبا عارض ضعاف اناا ةماعلا لمطار رن لاقل :ناداوعأل ١ ولدان ل نزولا ايل اء لال ةرلاسيم فرار
 ١ ا يباواسرت ركلات زار لاعلان نا
 ز 0 1مل مرارا 2 اياه ع الل

 ل مودا لرد ماو



 ارانب ورك والاد
 )َ ولا افريل انااا ناو رز عرس كلاب ١
 اريل ولا ساو اناموع نهم الط يوتا ماقام بليت, ١
 راب الأسير مالطا افران الا, انزل اا اسابداقاماف ١
 انسياب القنا سيرا ماما نير هارت لب انور باأ]س ا
 ا ااا ولاول زول يشار الا ظ ظ
 و ظ

| 

 رعبا رفا لال زماقب رنا ظل ٠

 2 * ١ |سا/ ا 1 0 , مل 4 م

 اعوام أدام لدا اوال ايلا زوال
 لطرد راوزوم ارم كلارا ديال اقيلؤال رنا .0

 مازال, اطوق ار نانا زرابي دتؤقش رو
 مؤسسات لسا فاع رو اراك ولامع وزال

 و / 3

 ورا رول لا ربل زائل بازل ول [كنرما# ٠ مل
 لال /مامؤلاطلانوببواسو اقع تربل رانلا رمل رار رد رؤنم اطعام ٠

 راما الرا 10 ا
 0 رقاب اداارصاا زار رؤس ةنرلززواطم تاما ٠١
 0 امال والبلاد وا ا

00 
 هناوب نار فكل ضليت رضا ااا اقرار ٠
 اولا الندم ناماوا مارال الط اانا«
 مانو اوال سوال الرب يراد يانا ل روس وللا ظ

 كابول دانماوولا ير ناو لهطول 0 زاير يراد رز وادق هع نورتي ردو انوش رأوا
 اكوا[ الكوزلا ولولا نرد ب راب رم ايلا اولاد زاروا ريال

 كابريس( ريالا زعماء زادوا[ ”* بعزل داق 74
 017 امال انمار نس ارم ان مرا

1 
 0 ا ما يا 0 ا ْ / ١ مذا 000 0 / ل ١ ظ



 | اود د اعناة طوال نسناس اراك
 ظ طوبا لازال الاطلال انما ءلل طور زل رق و جلو قل زنس از
 1 ولاا لا هناا را ناو
 قاما اقام رانا بف رن راش درعا هش رتل انوي ربا
 1 وو رونانلعاران نرإ يروادزب زبن أرك و لذا نويت

 ”ر دابا نزف طش ال فإذا نادر لناوربان
 ا اداري زو اماوأربام نادال مكاري اداظ فايل دارا

 .. لانواع زراف يعطر راوي يمقن اولا
 اماما ز طومان وطوال ا اماطارؤفا
 0 17 7 رافال تيكا فاو مسلس ذو اناملك وزال نما كلام

 1 ب دايز سرس جامو ذلة ارا هيدا راو د
 ٌ باللسان يسار امل ارواب ارزوم

 .'ةاروعيوسر بنار دارا ازال الرو غأن اني يلاي زل راس يرتدي
 ظ 4 ابو اال وازن مفصولة ابرك لارا رمال زود رس اار ضا

 . راع ا ار تلا يؤارالئوتر طعزفاو عمير مكفول اراها
 قلاوون افي نسال زيزي وانا اون يتلا نيم ورز الأ"
 0من نبايقزلانوباذا رعد زدبا ومسار عز قاذا ياش ني ؤق لوول لطهي
 ١ واول ةمازيألال سكانر رفع يالغلا ليز دال اواو
 | للراتب ايفل ذفاون نازل يفب زيا
 . ا لواداررو اانا مانيب رامي افل نال ص... رز لوف
 مؤامرات طعون نان أع زيا ا اي فز يلم
 اا زل واقلام كار شنب لوابورص زا
 مل ولوالدي
 110001 لولا

 1 لا اا ياللا هولا يالا هلا ولا حل ديا ولاا نول ١
0 



 ىنييووع ولم ني _ ةنييايس
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 يعم كو

 نك هيي جح 2

 لاك ا يك كجم حسبما

 ييجسا

 قرارا روس يربك راش دع لاوس رنا
 ص010 ايم اطرح اناا قمر ان نول يساعدك[
 كان ارب ريا لال
 لل اءابامالاؤ اج لااله لول امد امد يل را رار

 اانا وب راسا زلازل وامها وك ودلال يل ايو
1 1111011111 

 يراود رزة لوز علمود دا فلفل ندد اكو لور جلل يدب
 كلانا زوون زول ارإراو متيم عدونا ناك يرمي يو

 ل
 ىو زلنا اا زيف ابر وب لن إد زال األ اكاد
 دا فافسرإاوةابازعابو زل ولفوز ذاب وسال ذهاب يول رس ايلا وذ نسير نا زيشيلمم
 كرولا فا قوزلاوفد انو يك ياناد مذاب يلد ل رنا ونااووبل
 00 الا
 1010011111 0 يابطل
 0 عاب انتل ل

 قاما ملا لكيلال زوال عرار ق سوا أذية الوز تفس قاباساو أ
 وس نرانسا يزاد ديون فواز دوال لناس عن اهلل اعلا طباع تاب لك علا علو كينان
 1 را ماطر" 1: ينو ألا مافالل 7 / ا 1 يزاول نعلم را نافارا دج رضاع امنا يرضاه ياا

 فزد ولست داذوكاك راقزبولدولا ربل اولا كلب وااؤاوب ولاول لأ / ْ
 روع كامو( زويل لاماوبوإ لارج لفها امالي لبابا يا 4 ا نر 3 : 100 7 3
 0 كلن اولا ا يطول وعرفوا ازعل باباارعار لانا اراك وان زاراظ ايرون ار لورد

 ار 0 11 ا 2 0 1 ١



 ا

 له محصل 0 مسخ تل "ليلا "<

 7 0 10-1 هلار / 2 ةفو 4“ 7

 رول اا اأن ووسائل زماان ارجاع زازا
 لانو رظؤؤطداعهع وسل عاعو ديا اهي ادا ريل بالود
 ١ رورو ياش ولع ولان نعول بارو دال

 711 ل ا ' 1 / أ

 1١ المايا سماوي دايم اير يهم امرأ زوال روسيا
 ناكر از اي سماملطمإلا امد مالاذج لاسم يبا راس لإ 21 ايا ولا اذن بس اماما اه رهن امك سطل سر هزيل تار نام
 ار الز اولا نانو مود راو دز ةوا
 در وم اف رن رونا
 العامل 8 وانواع يا لغسل واوددو كاك لف زر هليوم |

 ور ام مال انااا العازف الراب ناقد شال وتو )يزن ر رز كاندي ةوادنؤس ناي أمرنا نرسل ازور
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 نكرم ذا ذل فمو تو لازم زاو الزي ًرالط عرف لاف وو
 "ل/لوكااف بودل اين نسا لارا عي نوت ورع
 انااا افاعؤل ولا ار اراد مانيلا أ ضر زروف
 ١ ا 0 0 +: ورب * لاو 4 ا

 "راكدازاناغررهوناداؤ لف ناموا زيا ئيدلاوعد زعرور ريا نر اغار
 فلل بوزلا كلير زبد االول ضعت رطل
 رأيا عسي اهلي روزة زميلنا ااا ياا
 )لااا نمو أل اوؤنلزميا الطوب ردكداعسمل ناكر ار مل لاذ

 0 0 اعل 00000
 نا يطاطموادودداياناةراظلي سا را هؤلاء هالايام
 ظ باو يصلابام زازا ناموا سدر وسور نسف رورو ويسرا ازك زان يزكع دوام

 ١ تروا وعام اطلاع سلو وك فراولة سلول
 .1١ ياةطتاباو شاوي للا سالو جال وضاق[ اا

1 01111 
 كرم, اق 70 ٠ ؛ء : 0 هنأ نزلو

0 7 
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 ادري نونا دربيل ايا وز.

 1 ال رول را ور عا مولد أذا
 هناي 000م ايار غار بيلا ئسإ اس اوال ذولا دال زمالك لايك ؤ راو اذوب

21 
 هام ابوزيد الكرب الياور لاا نزل ولو اونأواوناول ولايات ريكو لبر و نيرا
 هازل لؤلؤ دايو اوراس اري علا
1 

1 
 ا راسل زارها وع ايع ربان وجت يا 7
 ول لا نوازل مار لانا و الاسر اد
 البالي هوا ا انواع نالوا زير فلا
 االول بل مازدا1 دلو وانواشاجل
 الباعة ااا وبلا لبيب زدني ورا
 و راما سرق نما يتفق
0 
 اياب زبادي مدن ل ازفاواعتد أنار ازا شارما اطل زل
 لراس رد قرارا زاد اوسع يلا 14 راع 1
 ل نلوم والو زؤسا و وليم ارانب اصارقو غفار بورا نابي 21
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 اضم خولان لالا وااو ساؤرلال رم ينازل : بطر را نكشولا عزا لوا اا ارا رم ا 00000 1 |
 10 عزا راما فصبر زرع رن امور رتب / .٠ 4 هانووناوابرسزا ينشر يروا بنا ئابت

 از اواو غازيا دب دارا انياب لبا اقمار ظ
 ل ا ل ا ل ا ىلا 10 3 را شا ل 5 "ل هاا“ 21 نان بالعوامل م



  ه بحه و

 ] 0019 ءلابر لك عر ءارلر# 72 ,

 ظ ا دم اب يطا بت عوار رار ردو بيرقابد
0 
 1 يالا وابل لب يللا نياك كربون: ير نكت
 اول نبا اا ولاوع هس ارب لع فواد ور نطل
 . لل هلانيترق النازل وماشي كوت كارول درمدوم نعول دل لقانا
 1 اطر نلباوخال ويل تذانمداظ رو رينا قيل كد اداياسقاذاإ لبا ؤحٍريالم

 .. ابر ةاس راو سواد وارض راب ران ماواطرلكورلانب #ر ميظو ؟ولاش لارا ازملا
 ١ انابيلا ابا” /وبارنول زر تسال اؤفابزم
 ْ رار انااا اال ال اناا /ائارب | االول اورو وتوم واقل
 الريال ااا نزلا الز هةر الع اكره يئيسإ ماتور نارا
 . طرز ايلا لإ ران ويت رواذا رينو سر ورابئااتضاط
 .٠ لاو امرا اسال كر دسار ابكر أ ريالا لئرا عربكلاا
 زارا براس فرا رم والان ليوا ا لاف
 . رالي والا طارئ عنيا, روفر زري
 .. لربما نفيد ازال آو طل و افا او راف اود تبول قا: كل لزق ليال
 2اس اولا وازرق شارف لل كونا
 | تفعل راو باور أكد اوزعلا اول يتلا ولسا نوما

 ايدو قزوعي يسر إعانات
 . ووالي رباب وكرلاوالا تاو طساارب موز ضو طوعا
 انيس بترا ادولف سال ااا و وايلر يظر
 اور ازعل هلل دولنا ملا رو ورا هئورشلينع
 0م
 ظ 10100010001010 1 7

 للا ١ 0 7 , هولا“ رفا ايفر ا لا نازي تلا
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 ديس ا ا 6

 يصح جييصح  دحجحسم

 اكح 3ز

 ا 00 طابا وافيا ولا 0
 أ ىىةضاببإ 0 هر فرار سعب 0 ّ
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 زاير يلإلاورباوزيزام الس زتاو امرؤ الرا وايران ارا يااا ضر انس مناور اهي زنط الازمان
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 زيا لاسالافراباينطامو زال الفوم نور نوز اونو مد مزز ٠
 لمادا لاا رو ضر انا كلارا درا زمور لقوا ٠
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 ولازال دارو
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 بودبوز اظل وداي سافر ول
 سب / اربط ديالا د لو امرا سر لعل نسون العلا سؤ سؤ او اهل لان
 ناو لعادل ادعر وسد مومو تل اعواد ميهوب
 يلوا نر ئيودادالاوزقالا ماع امس داود انزلت امال ونادي او وم

 وللا طوس لوما مار علاةيدوس بأ, كوالا كلا إلك
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 رودرا لاف هدأ يالا اونا ا الا يطير رايي يلون يوسا طول زاعدزلاا
 لزم رالرع وردا ورلد عملا يغدر دار سارا
 كلو ريالا عزا دبه داع واوا رضؤ ازمير ما
 ازرار
 الامال ياسا ارامل الان ساة ولطيف
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 1 رف اداب ةزل رنات بنوم سا زف زير
 واياك يال لباس هلا كسائر رار نس يلين
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 ا. لوزن داوبدام زنا نينو داليا نر كيب شما
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 ظ اا الاوامر
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 . زلازل زب از داما وبول ارسإلازط»
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 لورا يلام طا لا طبول اكمل وو لعلب دم اد لازال يلا
 17 اويل بو / 7 اقعد زلال وار زان وام دايزكزلب

 اراها مة د ازال يل راما شسواربادداوؤو زك ذكر ايوا
 رواجا روع قلوبا 1111111
 لم ساطارملا للطاقم زنا رار ملول
 20 2/راو ةللايؤدلل تاو زعرع ديلا انا او اناضرإ نورا لغرام
 لا زلط وير زعم ملط رفا ةارال ريل طداو فيلع
 ا رافال طنايا زبد نزف ايار ار الضام
 لادا دلارارازث, نائم عدلي رس ري يلا زكي ضد الذل عالة
 لاو رداع زادزعس براك لالي رافع لالي دات لكيلا
 . قاطو او يريدوا ورواويي ل ةارب'«رعدو هاو زر ورموز بؤس كلا
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 ”ملاللويرعورلااؤاذ نضال 0م دلع وادلب ور اؤضمرملا ل ملا الور غبور يلا ل
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 الدو طا ودار تدور كرو وعزل رضوان از ركؤتد
 وز زل روحا لينا عفان رلج دالك اناقة تارا
 لارا اماافعربإع تر ارم ويالف لمدرب يمرر وود زرق لاو
 هطول تير والارز ماو أنرازوع نو ايلا

 هاب لؤم نزسم اد نكد ردد "بز اظزاؤتاذ 2# 0 8
 يون الوداع لا در امام دابا زيمر كيب
 0100 نالوا ازلا
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 نك
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 عوق كرو ري زلص لاك لاودايفاماو اش رعت طل زان ويلا لذ عار وكم

 ظ 0 هارفي ولاكن طولا دال سائل ارقد لوك هللا ا سلط روفر وا

 ل ل وبلا اعل 01110
  10 1ظ
 قيلاطواذ/وألا دانون يازجي يبلع عرقا راتئاأا .
 كانا الاانا لور وال ال رات ربا ليرات .

 لالا يلام امو ومرالاة برنس فاووطط نون اوتو 1
1 

 وست ا وررس ونيك ذل ماس لفوو ارواب 1 سه 1 4 “و

 انوفا اع وشل انا وهلال  4 4رار 0 7 5 : و : د يسم لا |
 /  4 2100 0000 2ار 7 هدارئعإا ورع فسر ع |

0 200011 
 لبكالوريا نارا ار 0 00

 1اس تلم
 اولكر رع لع ا بأول او زئأ لدرم افطار اذار |

 فالوب كلا ورتشل ماا زاير وابوي ار وق هك اقرت, زيل  1 0 0نقولا از اوى ندا نوار اما بلا |
  2 ّ 1أر وا سول و فلل هك طار. ّْ

 ا للا زول تهد لك نافاس قوؤ :ااذؤوول العاطل يرو 0

 كل ايا رووا ريش رايد نيل يساعد ازرع سول فولو ايار هور لال  1اا السنا الع يسير نانو راو لاا يلو هوقو ٠
 ا 0 1 7 07777 017 1 ,

 11 ١ الا زاولاث مل هيلا واو زروال اولا اتش 2
 ا / 0 0 ل 0 را اا 3 "ل 7 #1 لأ تلال لازال مودا نازل ىذا رز ىرزلا رواش 'هو نلاورلا



 : رماصوم تاو ب ولالا زل ااا 17 ولا ايزل عبالي ميوع اوربا
 0و4 00 الا تاور زفر
 0 رنا اب 7 زلال الئ وشلل زئاهارما

 11011 رو
 ا لا اةلءارابفالشا/إغرلا ْ'
 تارا عابس نايل رام تريك غالقبا رسل بم فار مل نايك ا

 را اليا ليش اننا ايبا وزايد
 "الافلام واهيل لاما أنار وزالة لاق ا

 لإ ةولاافو هيما مارا كو لداوبردقاه يطل, زاب ويل لسبع مارا
 هنأ ميلر كوسا اوي وأ شافو تار ةرلاؤا يلا فذ ذاو

 2 ابرار القزلان ندان كرا وعزلا
 1 لمار باشر تر اطار زيزوس راع از
 زلوم رار وزال ات زلال
 1و ولازال نمير زن اوال ولازم
 ل ول ا مررنا ةرلا قفل روز ع إم /'سقانإ نزفالا 2

 0 راما وتو اب بنز الاول
 زازا يلاولرمافوا وزار يون ولام لأ نال زياش
 كفوو 0 ا اوزان ين لفن 500
 ل نيالا طل را 11 30 1 لاول

 نرنم انيرارو رض اسال 'اريعبلا الدجال مقالا 0 1
 لا 2111 ل ا امرا
 1 00 بج هوك لردع ف الالوان 0 ”نايزجالازورإسل
 ار ال هزل لينال نمر وذم ارت

 ظ 1001011 1 1 7

0 

 ل



 والارز درا فر رار رو ريعان ر ركل يلو رن العم
 ظ 11 ادب مزراذإ ضوئي شق ندعو نأ طير وإ ضو ارز نال
 | ار تلزم تاو: اما زال ملونة كن نو مالو زي انام ربنا عأا زي لكلا فزلالا
 ' انورررلر دافع رونا دن كوع كازا شارل انزع ني الاد اذرط تلامو
 ٍ ا هاوغاو 0 اولا مرام إلا افداوع» مزيد اب ارئاس/ ار يزل ولت كرا

 ال داب تضلوا ماركو مدا كيلا ماؤم انومول امل سل بلا
 . زبر يراووعد هرعت همام اذا يلف ارلزلاوز مط نبأ سالب نسر درؤتم
 يود ةرلرمالا هزي امزوزلارميبايلا ما اولا فع هود للزي ر ارار/و ونيل
 /لراوراما لبن ؤلمزيسل ل اسر صراد إو ذا لترا أناسا فلا ازرلو اراؤلرإلا
 ١ زوامل للامور ئزلاوزك راو فيا ليي ازرع قردان ابل
 لارا بالوالدين رزان ودل رز أري رولر
 ظ را ياا لملاقرم/اامل رطل هاي

11111 0 1101 
00 ْ 

 .٠ "طابور ابو كر ياهلا دؤوب بره عي كوريا
 ماشا ضالاقاسو ونازل مدرع والاف, نوبل تيت مال را كاوا انو
 ظ ريل ريل: دل هب نيني اونا سام مره:
 ١ وايل زار دلو هاو ادلع انداوع يؤ افعال
 ظ نيالا ويؤموفاطلالا ال اندية رايز فاول
 | قلبا ازبار رداد نادى دل ويا ذافراد افكر و مادارا لذ منا نزع مولأزبا
 21111 ملل ١ :ل فروا بالا يللا أ دواث نشب دولا را ل وال اوبل

1 



 يحيد ا .

 7 يبيح تا” “4 .٠ ل129 رمل 52ج هيي ياا ا يللا
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 ٠ خش دس ا تح

|/ 

 اموال اد تيل نيغادج هع ريشا دادي مزغن ايداع

5 

 لال ةاعذ دير ام نابع داير وسي ارز دارا و را عطا ودرة فب دلاأد ادرس رجال ر
 ان لاى ارا ريل لئلا ول بالا ةارازنلا للذرة زمزم
 "ليزا اركب زير ضامن اوعدك ونا يعملها زورونا ريا الا
 ان يادمعة لا فاز فزد زر زجراقو ماو يدر ل ينال
 يسم هاريس ايل يفوز اصول

2 
 الرازي عال هام ابل من فام نأ فال نما
 ار يلماز ل يروزفطس ناو ناسيا
 لالا وانما ول اذا ماف نول وني يدايااا زو
 0 زب افلام روينا أ اان للف يول راسو ني

 1و رز 1
 "دزاير اا ان نوزع لادن الوعائي

 يفد ليندا زروال لزاما 0 ٠
 1 الزاد هواوي مالو يداي
 الاول از وعارف اق لبو ضنا اسوار

 لطم والاب اذ ربزع زماان مار رب وليباسانأت ْ
 الزفير وفل سؤرلاوفرل انااا ب اوي رب ظل االاذا» ااا اعمال عر رمز هاء ورودولو لازال ساري اظأزا» ٠

 00 ظ ا زر الوج ضايع شكر وللا شل اللا .٠ ودار ودل دما ااا فويل الو يرم واط يلاقي ٠١
 هوانا و انما هداف علوم نيام نزور رز ماسر
00 

 0 4 ١
 لا ولاعب را زل ١كم /6 ا , جيل ا 0 7 0

 ب

 ير



 ايرادات امر رسامه تل: ة دز نسا ابر
 ل
 اما نال وت زرار سل ضمور عاجل وقوم اسوا راع
 سوانا شلال وزار يشب وب ظولاترغ فاذا سونيا لا هر لا

 | لاب اراؤاؤلا سلاسة بلال اذ ناو اولا

 ٠ رف الالي إعمار نضطر وع رضاع مناوي نوار والا
 4 / 7 قلل م 6 7 رز اكتساب وهشا نانا تو ويش يزخر رولا ريغ

 افاست ونال ايو ياام واهلا

 | كلوا بع درعورشارمد زق را روبل اسد ولد مزروع
 7 راسلوا بالازم باركت ةوا يزن يار ده ع ١" ل قلاع املا وكلا لكلا ةزلقو فر ارلا» سهم و طع رد ل (١ عسواف لا هلع والاب الو رو

 01 ميال روزا ىرألا نارا والا

 ا ني 0 0“
٠. 

 ظ و ةلررلا '|تدب شالا لدو 8 اللا لازر
 ْ ١ اشا لاول از اهم ولادك نو راع شيا ااا باهرا

| 



 ارا

1 0000 2 
 1 اها ربما نقلا ف راد يود يي للزعيا
 اوال يورو دلو ع وفا راس نا 10
 كرير عروت اليا واسرع دار دزاير وعدم اعز دايز ارا از ئس ل اطل ملال ا روبرت فلولا
 لارج ديل اود ليال ارسل قارس وندم ةلا سرا
 رايي الز اليل اما رقاد الطلة ر أعلنا ياذا
 ابر ترابونا عد طاللمرعد اوس بل اراوربا الإ, اود نول دلير رأوا
 افلام درورم لاول بودل يلو زل للريال
 رابط دلي للف وانو ئه يبو طول نؤالبع

 ندا وباانبامقثناداررئار لولب مر زيوقار بدل ريا دات
 رف مداطا وم ارهاب زصاب ارتب روس فاول دزابانمو فادي رانا لوزاب طبر رايس راو لو نق

57 

 ا
 - 2 ده

1 > 

4 90١ 

 0 لانا 01 10 11/171 1
 0 - ” ارواب دايو دو نارا ولما: لارا و إيراني لا إزا
 4 / / 0 240 ء رو ملا ا كن /رووازالاراراز نوافير ازال والام مانا سايبر ويرد

0 
 ذولا اانا نار ردا ربل قرا لالالا
 لري اان اا يعانون تي ازصا عال ير لازال ووز اداطأ شا الواب ذا رعاك دك بأيام
 يسوع اوريو طوال لومار داير أ يمر ادار رسل رباط لاو غاز رارااو از
 عل يلا ااا باو ةراواس ورسم مالو انااا راو لل
 ]اال مالا ازال ازيلال را ارك ازا

١ 

 زل رطل ولها ولام ىزال دأزول



 "ا لسلفمو يزل انزال رئاسي وار رو

 لااا رعاة ا ل
 /ازيلررازم هوي زلوم وترا نودع ارا لا اقرا اال
 سقزاونادا»لوفرتلا شاركو ار اس دور وجر ات ورعان
 ارانب د لان نال دن يس رومان تكرارا
 اتالم رع ناتالي وزاد يون الإ ياام
 ل الواوا ووايد وي واما فالف وابن نيني لزم رولا
 / /ةالعلاموامؤواقازا للا لؤي اراك رانيا ربطت دوال اال رساررأت

9 

 ولا 111 10101

 الزبونه "زرت روزانا
 ابا ناطر داما ورا اع الرا ني البى سانإ لة قنا
 0 اراد( الفاس مالا القبو دار يزل
2111 
 مبالغ رميا انذاو الادعية ماو ار زال
 رز بباب ارا اوف يركب اتاني رار رق
 رك وول امتي الك او ةوإيزلا وعزف كر اننا بسافر ردا يال

 الالام: ينوي مز اأو ارجل
 لاا بهولندا اريل رو زي يلا سين داب ارسال
 رامز مالو يو اذلب ريع ل ناكر اللاقبر انوش ياللا ةدا رزان وثلث
 اي ماريو رو اازمما لطول لولاة قءاز
 ريا يروم لليسار سالو سؤ نارين درت يب واو نازل فوز دز يف

  ةلزلوافؤ بلبس القيد لازما عال نوعا رار رب

- 0 

رب ل مري الاولة
 000 1100 ا 7 أر و 70000 ا

 0س ا 0
 ا ٍإ



 سس ير رويس

 ميس سس سنن همس ل

 : ب 1 7000 5 4

 راو سلال( ان طلال فايا ازور أ
 دال ثامن االااوراطالغ زفر تجاور درع الرضا لاذ ل قايل
 0 ا الدال اهنا اق يعويفا قال زكا ٠

 لا اادواوننودالا وعلا يس زوما زلزال رعاه زير وون ير وشل ٠
 "ارا اذا رصك دكر قولوا زكا نيك رارركدااداوأا”نوابع
 للا ورشا ليي اانا لاش رسواادازؤلا ظ ك1 1111 اسهال 0 دمام نان راكب قولون اجياد واااو
 0 ا طاولات دوق ور و6 كور وركن ياما ور ابا اناس أد وول ابا عدنا دابا 711
 راسك مزور نافل يرانا وراراؤتط يؤيد
 34 دافوس مانا راو ابار امو طس فانا نريد ؤضاو لاق ضال را او مزمار مرسول يكاماس السا لاا ايا
 زيبرا لا طدو رتل ياي وما مالا شل دعاة الب لاك زفابوا
 فول مزود( ناد ااا رونار ازد ررمل لاو رش رب كلوب
 رونا لالاقداءرل سلب رولا ريب اما ينارقادافم يو وه ياما 7 اناا داو بمزوع ل زل اووع ونوس اضن وزياد امنع تاق لير
 لزاما الموكا ارم مارال ا رز دكيافرطداواطر بلابل أثمان وو زا انوا لما كا راوالاع رو راند ؤبؤدادا هدف عب اننا زال لا ٠١ وزب اولا لذي لؤي ازيد ااافع ايل ساب رانا
 ارنا ما ازيا ارم انام اولودع الو يلوا الع لل تمار زلزل اباوع اال اعتذار زال يما اول
 زار ال ازمات[ نوط[ لل رن را فؤغطلال نزال ساونا
 40 قد يرام 1١ لا ار كا ىلا يق ,روللا ينال يزاول را ان رار



 ْ ار دال

 ْ 0 1 0و
 ظ را لطالب طلال 0 مما ذامافاعتمل اذار نطم هزم زل دارا لا
 ياواد ورسول اماني و كاازب
 ظ اانا اركب الاديان يوليو لكذزو لبلا ظ 1 اللا نما لا نوعا يطال را ًافارااوازلسد اذان مرام روان راس, امم ار للا 9ايام وقومه زو وريال روظور تبا 0 ا اك 1و يسر 0
 ظ / / 3 امال بز اع اكرقلإلا رمادا كورا ب عد الورك اب
 || اطال دنا بما فاختار سولار الاتوبيس او "ا ل ناوواذ عا يوب لا الالي ولا 210 يام ابكر 06 واسوا را الزام نإ زول طال نفاه وسناب ا لاما اال دا, يعول ئذا يس الانا 0 لوب وانو ار شثاو ابطل "-ِ ارى : 0 اسرار تادلاررلا لا رولا عال دا طلاع الا فوزكدل ارجو لس نوادر 7
 ظ ماقال توران هاير لارا ماا الا زارا اائاشل سرنا سف ال اه لأعلان ال ولالا ار

2 

 1 رب ماع و كريب و0ة العكبر
 إ 000 ِ 4 1 ويس ناروديؤ لولا واعر

 06 ل را 7 لب 270 00 زواج الاف يوتا اماما تشان وايل بباب وار الاه
 0 ١ 2 0 والا ذو 7" كل اما ار ا ل

١ 

0 

) - 



 - ع -كى

 يلام سماع ير مقداد أ ب واود
 لمد قو راو اول لاول عيال او افراغ زارا أوال انطلاقا

 رطيومو فولي فاول دزني تافك ريت مرا ؤلطم اف دارا ونامل.
 هافانا نينار هو عام دا يافا ١ ٠

 لولب تنزام طلاس اهنا لوو كفاف يعج انزل كلارك ز رت زمزم
 راجل ولكي نب قنا يوراسم ١
 را زال اعا دبل (قااز ودار قرصا زول طغيان ًزرلا مل ا
 واوا كلفت تأ كلاس زتا و ز زق زمام وز تلافي يوكل
 مرافق ناللاشادل ولاا ولعر علال ل عقل زل طيزي ريكو لل

 الاناضول راع دوز ركنا انعوطولزعاإ ١
 ارب ورا دأب رسيداع رار بوبا بالاطع ارا مجول عيت ١

 0 وسب الو بداناطردلا رار ظ
 ارا قتبلفوزداا ربنا يورو وطرز سل ابر قرن موا زاناوزتم
 ياولدي الإزار داق ل نحال وايل زهور م تنل ا راع ١ ٠

 رومي نزل بلان نارتو شار داو ريما
 نينار فانارالف ري جرام ليلها رجا[ غوص اعلم
 زد اورل راسا ةيوداط ا |يو يال ماا ئندنا را

 لا اساسا ذك نوط ني لعروس تق نر يراني موا عييت
 الادب دبا واش طسبقو الزراعات مال هازل ٠.٠١
 0 ازا لابي اشار سل ليطلد لباسا درر كرما 1

 دار ااذاشرارعؤف الثاني والات زازإرعو وكلا وازع
 ءارلاطعوا اناور كلا فال لزاوالتلءاو دسم زعل انا يدا وااايد
 00 مرررة لس رار اناا وألا

 اردو داو انب ارا رمل رار

١ 
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 هس ويس سوي سوس و تيم
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 . نك يزاطا ساراس يوزر رانت ربو عزب زئولا ولوازم
 . را هوأو (نسا عوفر فيو توعز روما باللوم يزيزكو داع 1112
 اونا قاموا ذمار ورع الزل يزل افضل هر وكيس ارو 00 هي لك ل اعالا زيبا زغب رولا و يسأل داررابطكاو

0 
 . للوادي دعنو راؤول رذمدالطو لضم :فاريلال رائيت لاق 2

 ظ ازا ال نازودانا/ يفرز فور دال لاا رغار ذلك ارضنا
  نماودلااةبسلاا يهد رجي نيل يي اؤتر» نمو المن امارة زي رابا
 ظ ب ربائاغلل ال رة لوالا ب روناوو يار ايل درو كلا واعر
 ظ اراد يبرود ولاا اد ةيماز يت النقي
 ظ ينو اداب ونواب هاذا /لااإع يروا يلو فزيال بلاعب لازيلاا

 لال زدنا رالف درتي اق راف صل سرور طبل يك دانك فاز
 ظ امازون هانز ونون:

 ..االوربازا لولا نمو زول لمس ريلي دم نو أيا ال
 ْ اوووي ويلف رون لري ا هراذاأ زل توابل نضمن
 ١ يترتب ان نو قادس سي كرولا نمار ع

0 ْ 
 .. ولف از ضضااقوألا تو وس وهران اعد

 ' ديبالا نا لقوات بستان زبر وما كالو ويل كا ل ري يؤ ار سور لاا فلا فوفو نو سمكا وعزمر عدا كا ىلا ىف رالي انزع زق ور
 اال انو ومده اؤمن زيان ردا ري ناجع
 ١ فاو يي اا اطرطاذلانركلل اوعي لئلا ردو مرا واذا نام زري فا وعزلا عا سغا ذو دارا دزو با عي ركور الك اكرراو
 |. .هوااقدباشل اود ايا رناولاغسفاكد عام لارين ريمالةبذاطب تلؤرلاذ نينا
 ١ يب نار اقاذ كلوز زورا واده اشارت اذا دسم »دوي مسا ورأوا
 1 2 اف اجمد و زوو ارق الكلاب يدل اواو تسا هربوا

 اااه زيراتي” نسا ادم ما نامل
 نا لرما نإ ١ ل ..ووالا ىف ور# 3 92 ل" يدا ىلا نا رس 7

 1 9 0 . 4 / 0 , ٠ ,ر ٠ ١

 0 را يو ل وأ ياللا 6 نا 30 1

0 
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 ا 0 م أمران كرايم وزناللال
 2 ا رار ا
 ىلا اقنؤررسا 0 00 0 0 00
 وبل فل راك ابو اجار قنا م
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 0 0000 رغ (راو للربيع كك اكيزيار ةراارر مس اب انوش
 ١ رو ارز: رف رعاساذاف زلط اهون رولان لزب ظ ار زود اذا رالاض لوو هلع تمزج طل ير /
 ْ زال هدرا لالا
 كراون زار بؤتس ناب لاق ياام ديلان مة ناعالاك ا 11 لااا دادي اما يانا ا
 اا اد بودر دورك اعاد دكا قا رافال
 / نا طوررع نون الدور رابعا يار كرب هام
 كود بدوار وزعي ف زوو يظل يا لاغت للقانكد الرز ام
 . للابن زكو هاا نتف ناد وي يوما سناب وا أقالا

 1 كلون افا نادواا, وبر اناا صو ارو اتياف اهلاوي >

 4 2 نانا اذا طاره اولا ملال
 مارال ريال سوالب وبال و زازطور ا هزت لاوس رضا واقوم ٠١ 00010
 ظ لوكا واثو اقل روس ئدرامتالا لاول هكا افورمؤاب دال ناولاو
 ظ ارا يويتلاطهاداراداف عواد بلعب اره وبار ناو ؤولا الواوا ا
 الاانا هين هيد تاليف سر ناوي ولايك افأ تعا
 0 نول را د تاع + لمار اس اا و يزل اهي دالك زعلان اناقافاوتام ١ انوار سارع ريدا سالف /بعاتيجيزل تاكل زواق" 0 نيام اولا و لف ناكيماداددفاور نووي
 ا 2101101
 2 اذبؤ الاياطاو زك ملازما اساسا م ابا
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 نيف نازإم اناولاةنالاب نام الب واول 0 ظ

 باور واتم لل لالا امرل ظ '

 و 0 رراوارلاورب ارا ريفا قارا زر درا 21 ياو رار 11111 20
 لب ال 21110 ناطر زلنا هادا فيوز

 0 77 ا 2 ايزلرزا 704 هلو زلم اننا فز 5
 مار ةطئافاس زمرد زلال وانابيب وود |لعاو يزن
 ا ل راطما هبل
 لافلام جاور تال كر نداؤباف ااا باطل 61
 لارا اا افيو ونا "ل ساللادوإ 004 مارال
 طوول اسوا الطيار 200 1
 7 روما مام 100 رقاد اوقات سر
 واو يي ا بربس اا و رطل اا
 41 نإ[ بنار تيزي رك ردار يزن لد 1
 ل ل

 وفل أ دا, اطبع اطل زو فيول زر اللا بأ ا 4
 000 0 ميسر ّْ
 درك لل عزو را رار ا مزار اعنا ا
 انمار انبات او باسواد |

 مال ولها رأ 3
 م ايزالئاث زيارات الاسباب

 را "رو دفا ويم صاب زاب تاو نطانسلا بانل ةاوتمراؤلم او 20 اولا لمرلا 011 فاول
 ااا و الل 0 را ة راشد "يال واوددارزمالال فقالوا شد اال دع ناو اب للي لافعلاز كيلا
 لازال عيب 2 10 / / هولا بأ زبك لازال روبرواثط

 لإ اوما

 لا 07 اققزلا كما وا
 1 00 مب 07 ب ١ 0 نا
 6 را ا 0 ارث 01 30 4 رانا“

 لو 2210101001 00
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 هه نسما مجمل مسيح

 ا راما فر أدير سوا ٠
 :ء مار 1 الفرا وو لل زباررل وفر هد زين ا واللا فاي لادا و 7 09 هاه | م 9 7 1 ,”

 07 من دازاوزل سولو مالا 1 “م اسالي يدار
 در ع دارو رتل ماسر ا الا قاما ازا
 رانيا عايز رراو رض نلوم برنو عا
 و 0 يملا عاد, اظلم ابا 1 انزال مابا انس ازرار ريراعأال

 . رار وال طل راسا راسا ودوريات ارا
 0 رفاعة بارد انما ةمالر رووؤإلا

11 
 ترابط لافلام انياب
 كامري ولاعاد أذا اناا لااا اضرب
 راب را االااوساوا ءادزو ويارا طمعا سينشي را
 ل

 زيبا لولو ودوار وسأل دينا تبل ورتب يزعل ١ 1 ا/ 0 2 7 مرو
 انااا رعلا بوبر زمول لاي انش يردن سار ازال ٠

 النودلز دس /ابد لول دكا زان راوتر للشاي رابتر د ادوار ورؤيا رار ارز 1100 ملدا ربل اوبل برب مودا والورع الئ ويسر برا
 زمر نيرو راوي وكام ازداد داك

 1 ااا زساوزب

 ران نرلاروعازسا الانساب والاول
 اطوال لتس, لرلااا راي توزر دل وا ا رسل ار باور ومنا ف ِ
 اال اهنا نانا 1 0 7 0 ٍ اا ع اوامر نتا اري



 ةاا 71 22

 وف اطاملاسدا ياما ءارر افلا اعبر عبرا فاست رلاواوا رأوا | روبط الطيور زنا باق بخور كنار انااا ٠١ زارا زوررو سور سيور زاوازيزف ب لفظا
 ٠ زازا ومال اللام اطل رار
 0 اوريو ل او الإ با ديون سايرس ازرع
 ظ لاول وسلاما الو ئاسزفأ وائل تروي ةريازييل الإ
 . ايلا فروا اكورد انعر تنلالال لب لفل
 ا ورا الار راع زم دوو الوزان زوما وابا ذا عاشو باول

 . وبهار نواب الازد نزلو دبر نان كر . ةلزلوزافا رع سرغايا اموات اشو
 . رواد يأس لسا واهي ساروا
 . رطل رايس النك فاتط ديل يابس عفان اف ضان

 9 رزان لالالدلارعااولردرازع لادا والو زج الا 01
 ١ رينا يطالب ولف روما فطام ملل رار 7

 الاوزان شا رطل انا:
 0 : ْ 4 ياواد !ماقا يبرم تلا قاتلا

 ورا اان نزلوا را تنل" ا 1101101 او ازباب زان داراً ما وا ا را دابا وسفن الباطل زارع زال ينخر
 واتوب قارعة ام رو يزيل ع زعلا يكل رج عى

 ايا ل 0 00000
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 تقاوم راع وااو تاز واوا رس لاير زورتت والماس لا سال
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 ا

 ما ارسال واط شل لس اوبرا ماي ل دروس رف ززإل م“ 0 دا 5 / , : ل
 للاب /ازمع بوزن اردنا[ سطو اراو ضمد ايوا مزعل ضب او اد الدرامي
 بزوال را لما لاراب رواندا يسب اوردر ناار تلاع وسان
 الرا نافارا تاما راوتر رار زيورخ مااا ازال تيزلاوال ناريس رع وزال رالي زار دارو زير اورام شل زارنا ابرار لصالة زل لازال رسال الدري فوزا رطل ابار ناو يأن رنات
 و او زال نيوز اس ساراس رباب طك بلطي ؤ يلو سا واط وو رع ولا اوان اوفورشل رواق ”نريولا ورم سلع بأقوال خو رلاج طوير الزعتر دال

 دا رنارأرالئسازا امبارك زول ارا ينس 007 لااا نارا ! انو عومي زسير ورا تق لوكا طم با عر لرش نس داو يالا 1 لاب لارا اة رضا الرامات مالا روبااورشال هاوس المو زم الطلاز اواو نلمس يان لامن
 ”رذاوعلا يؤ ذل اادلاف امير او اسأل رش 1/1 010010 0

 طور فدا ازابطو عوازل ل ورغم
 اطلالة ا /هزيرالفا متو تامل ظ هرب وبر ردم اويل ل ويدل داود الازمة ساقي ب قاتلا.

 تناسب مزال, ل بتمام ذا زدقلغ مالطا ولن
 ا اولا يول ال” دلال ايار اق بأ لازال لكامل! 3بك 0" ١ الواي زك ماو طازه عالم ارزولادماق» كب ماكر تلو ددا ياسر رولا ابماس بياع باسل مراؤنالوداأين: راو ل اتالم
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 / ا ىلا لاا رع ملون ل ء 7 110 ظ

 ْ دلال لارا ا و / 1 7 لا هروب درر سيئ اقراط طز اال لط ب

 0000 0 اا مابا ا
 2/1 09 كل 2 ل ملا زعوم ارمقاواو لرلااإ 51 / ميلا »9 9 00 1 يا ا راب اوامر ورم او
 1 ولاول كاع ابارك اقع "انااا فو اللعب
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 هك تلح دلل صبا
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 / راب رم قدس ازد :ازرهل ادوار امرا . 1 يم سولو هقول 00 د اا افا |
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 ل1 يانا داق لع ديا اعازلج اود 00
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 2| عاام ثارلا 0 لولا كونان اماوفءرلاع لا مواعلا 1 0
 امك اقف جنبا ربل عب امالعاق لالالالا 1| كيلر ازمير للود يت لعلام رانا ارب
 13 ع 8 دواس ار ماليا قاوإل عمل واع || ةلوتومل 0
 لليسار لوف مامؤام اا ل د ”تاقازقإ فلل ظ ناو ارا ينازل 7 0 0 7 اللارياوااوب را 0 7 ض1 1 انام يلع وانا 0

 4 يَ دن ا 00 0 ريا نأ 5 50 نا 1 لعارماو الباس دما: رمادي 2007 يهود كلا
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 اهلا ادع الاب ريس 2 نسوا راسب ينال وباي ايل ا

 102 ويتسع انا اا تسل وزو االول | 2 وغانا 041 00 |

 ا و ااا ا ازرع الإو 01 ازال ١
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 70 5 ةلاباشا 217 ا 0 الرام تلا ا

 الو يابا لالالا 0 ام

 رأسا هاا الا دري رالف توا مز بخ ام م
 ا 0 باس ايو / ص رباط ا ول ا

 7ع هاذ ضقفأوعاوإباسأ اواي 17 0 2

 سس ملك لاعاد زؤل عافانا يب / 5 2/0 8/1 ظ
 2 يريم ورمل راق داب
 دارا تارا الافق م لقياس لمي
 7 2 4 سو 1 000 0 م0 ل ْ / 0 ضاري راع ولالا 1

 11 ا نب رابا/ الز 0
 1 "يااا ياا ونيت يا .مماذاولف ضايج 0000 0 3 قرم بالارلافا 0 اانا را )

 و
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 600 لارا وعر تورز 0 0 زوران أوم اناناس 1 ا
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 7 لل رطر اطرالو ارا
 /هقاونازلا هاو 7 "انك لااا "راما اكاد واب نانا هك اتلاتل / ١ 174 زعل اوكف نا ا لاغلب موو 4 وفا
 روب عطارد 1218 را نسم يال اا اناماف ا با اسوا التام 0 ١
 1 نزول / 0 كل ا 0 0 0
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 . عضو وا ضل زؤر ازيرا نسالخلا ارسل نورس 1011 4
 دال تؤم الة اتم بنس اسر ةلاوانأش رايد يأ
 و ا افزع ززمزبو 0 اسست دوال

 ا زاجل الدينا إسرائيل نيسان
 1 ج رالي طك وافلام سار
 ظ لب بابرغاد لل ودا اجلا فرساي نايا يلدز

 | انتم تلم يانور لور راما سوا يوما ازرار ماو راع الاب

 الوقار اروبا را
 , رع زغاو وبيلا تطلا جاع أر لإ تامارع رو كاوا و مروع (نس هاا عارسلا
 . فول ل افلاةرافا ضو اقرار قالا راع ناعؤلا لازاله رم
 + للرب بلرباةلع وانو للوطن ساطقاوو زن ويلا قرن رولا يووم
 وقالوا زار قامو وز زجا
 0 اها كرولا 1/ر اذواةأمافزفوأ قالولي كا فاذاو أر روزا

 | هير رع تاو رعد ؤنيرع فا دور ورمل قول اي
 ا لاعاد كدا لعاب دال زاطع وربة دار لؤي[ تعري را
 . ياو ةماعلا رضا الابداع ور عرس زارا
 . دكر وزاماو لوزان تلا رثول معزا نيرا تارا ئالير زمالة
 ا لارا ذاللاتفلاب اورو نونا راع زامل نزور ركير افا
 اماما اقام اعدل عقول فره اعو الاد مو هرولاول فاطر ينو رتل
 , ةؤسبالوزأهيفاع اواو اواو 5 واد ولا لراعي لاربع
 رادار يح رزاعالر هدم ذوي كما رش
 ظ 701 والات عرالرازبواو رار أبا ادا قود
 ْ 5 اراك” راها السولار امان ادا ةظرا

 ل كر 0 2 4 ال , ا راو
 ل

 مرا
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 رافال ازامادغر ذو اوفا ماعد ويزءاط لط ضاب عت قتلا .٠
 ا تالا الإ اريل لاطا سان دار سرس الكا 7

 لاعاةرلؤناززاةرل نرد اولا اجلا اطوقنل يي ا رئي كلرفاو "٠
 1110101111111 زز] ز] ] ] ! ] 

 راو رعد نام نايس يااا ٠١
 لل ويرافرل را ببل فنا طير ولزوم هما شر مر
 الز رو رونا را برا

 ل للم اسناد راش داق وزع كلمة ٠
 تراولاعا دز زا رزان او طب قهرا وبسم داعيا
 ءكمرورلو كولالوو اذان رنا رعر او خرلا ل لاذ عراك سعرك زامل ولع 07 ل 0 رالف اورو الم ١
 110|1 لورا اعافؤب ارا طير وداليرايراواتأل٠ٌ

 0 : راما زرزعلب الو يزابيردزب والان ةلوارو سن سبيد ياو لاننوازلا ٠
 َ ظ هولا لعزل يف وا ركل يدوب نا نال زود اع امال ْ
/ 
' 
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110 
 0 اراد 1
 و ل لوز رالا بر زتلا هزل 0
 ل لرد بسال ردو ماشوف اس بطازالعإ كلل ظ ظ رادع دنا عر اطل هواياتي را فال 1 للريال اناوباو ويرد دوار وانواع اخر فايف ٠ انور درسا درسا لانا لوز ترب ةلاط ال 0

 رو ل هدوم سرايا ار ا ار تما ليون زصو اما 1 اوكا
 يأ

 1220101010111 ١١ ,” 1 1 07 0ا 4



 ظ رسل دا رس رافال نامي روز تر أس سير ب ل ائيربف 1 0 1

 الاس االوفو عد هاون انا نوع لب نير رن رس انانإما
01 

 كل لفعل ليل نايس[ ول |ار زر ةزس مارال امو ادور راس أع
 هاري الواب واخ دمام ناهد يساو دعاوي افشل دسم ولاد ل شار
 را اهتز زط وللا اواصو رواج ولا ارنب ضررا
 لا طنا باول ووو تياقاذ شايك اانا
 يفلت رادو ات برب قروي روسنا ريدار لا ادن در وع الي
 "انام باج مين ذم زورو او الرسومات
 نينار ازيا راواامول را تيارا ينل انلوف لانو بلال بريا
 يزال ورز ااا اطار لل طاووق او قل زايوزفم
 /2/1// اع الرقافناط يدوم ركلاذااماطجاًرأأ ااا غو
 رم اوعي كوول زر
 21و ال ماسلا اكدت سؤئذليواداازةذوجناوا اعراس روب
 لاباس زا ريو ة ظالم دال فسار
 هالو ولنا نر, يول اول لاري فريمان زل زمر
 | كر لير ادار اان صأ إلا ماصار والزوايا
 ظ هرب التبغ نادرو او نالظوسام لسفر ب اع

 .ةالطكرلو روابي فولو ولا ب لاو دطط سورتي ةلإمما
 . "ريو ماولاف تلو امل تزول ارو اا طي ياك إل دَماذوالرل

 ناار يتوعيلا للافراد ولع ايوا روعي تكي ل لو
 من القناع ا

 ١

 ا “ 17 وو للا ا/ وعل زود ولا! موزلا طسساع ع لاعتل 1و1ت قطر ا ركام مان ملا وول اتسم انو
 ا 2 مر هلاك ايما 0 نول لل

 ا
 ا |
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 0 لاب ئالد وباقل قزاز انا قاف مويا لو لوقو ١ ١ . ةزافع والدار ؤراماطيترقاةولزر دنا ورالع انا ةرولو ييسمل ورانا.
 الا طي ارتطام ردم ئراشنرانأغو تواجد اؤتعس للف زل ٠.١
 لااا هليوم روت تلاد ًضولإزفاعاو ييسدؤ سولو ارو كارل ظ مو ولا ٠١
 لاراب موارفاد: نخلي راع دوت انتقاد تالا ٠
 الر امدح الا ماقد سورفو قطعوا واول رك 7

 قاس واد سالو نرفع تدل يدها ١
 ان ابوس لاو تفاعل دو ناعاوزط فر.

 ًاففابابو هوس وةلفتاو لغم [ولا ووو ذياب الفير هاند ونلازؤلا ٠
 ارواج زورق ةيب قامو دك يبرود رهام رافت ٠
 امال درك اع لابو داو ايداع ضنا فياض لب 1

 2اس ورفو ومكر ودادار الفراغ الفوت روج وتلا طص اور ١
 واف رماة فو فام لانيوتنو زو لاب سل فس لف داوألغو بلف هابازولاف ١

 اناظر ررنزربمربايزمر م مرطوفان ل ضأوب رب ل قنا فؤورارا
 0 انور مو اس ابزناموب ونايف دغر وعنل داوي ب رقع زل 1
0 
 لاا زياجنرو بسواد لعزدموزل ايفا فرب هاا ليوا زجه زواق يارسول
 زالوا دبس ردلو ةويزاةدد نانو.

 طز اتلاف را نب وول زها قيما لا ٠
 ثا هس للن او ازاي يلوم ادسنس ةالازلا ١
 , 06/ راهسة ونا ير (باطوتما ًانحل هيلوبو كزائر فاق 0

 ينوي لااا وماناوركذ النو و دارام يطيل تسال
 ةاذلارضبوم الن وصوو لورود الوم د العورل يفوز راظؤام'
00 

 0 لل مل .راشل ,ليدرال هول 1100 ,نإ ْ

 ابطال او 1 ا“



 انوا )دفنا ترب "1
 0 ان دوا رات ورا داوي بنر زمالة روم الع
 ل باتل وا لام ل اق زا الزراع والا انزل توب نمو اازمد سنا نإ لرب باسات
 ش طا او ؟اير ولاؤاولا باز ولازد رداد دارك و اذ امال وهام
 يارد موكل فرس دومو لفل بانل اظلم اوساط ا

 2 انيق ب ها ا
 ا از زعم ااا وا ناو لا
 هز اورتن رماد هن إب ركون والزلازل ١ لابعاد زا انهو بردا ب يورو كل زار
 . رواش لالالا فاسو عزي دمروا
 لازال نر الن ونازل ودير طماع
 ارادوا وأسرع بظل ذاع ول ليال
 | ل ازرار زل اعزكم ارم اير
 اعالي ارز ضنا رايق سريان فام 1 و يم قو ل ل لوا داههغال الماس بوتان وير اس ريهانا
 الرف ز زمااان يول ابنا ايما راوي نََ
 "ا 00 هديا رافاورلبوارونعا الف نا سول شل اقرا ضرع اطير ِ'

 ١ الور تلال اولا ضو ادا بولا وزنا ضاع ل: انشا عزاوي نونو ما
 | كولا اود الل قزجد مال ذبل باخيرغ غارسيا قوس نبات
 ا ماعلا رو لذ تقام ورا »كف دمزم تاو أ اما رنة أ وطال راع رود

 1 ا 2 اا

 ل



 أ.
5" 
 0 ا
 ظ

 رمل 20101 - /) مع + 0 '

 رب لافندر لم لور ردا ورق
 بي اوشا رس عاليكم »اها 07 امانا باتا, لاف انا يلام ساق يؤ لالالا
 قاب اعامالارارت نقلا يشاعر رب لاو اضطر الاب
 يلو ارا ايبا يسدد قفا رووا فانا ب الاعور يالا ردنا زيا كوتا
 و 1 اسم 4 اطار زلعأ اسال أملا ًِ اواو 7 الجمع و

 وسل زوو ايا والاسر لا
 رالي غض راو واس
 داوي اعراب هوا وفرو تيت نسي لانو يعألل أب
 لورد ض امور عينا عراب طيار

 كرار رع زولا زو ذاغااظوصلالذ يجننن تسارزانيزمات نا طا 7 0000 ا
 لوبا اوف انوه نوب نع نا أيا ”اع أوباما زهراء السو را ألو باير مالنا
 لايزال لاكن رمزا مدما نيا فاذا اول
 لووول ااا رانا يو اإل
 لااا زي نااار وع وخبر تع داو زيك بترول ابن
 اوووي بوز كندا عازار
 , بل نع رمان وعو زماان يتسن ااا ال رن ]ا اطال اونل بادبعاولة زوران ونار زل انوا

 هيلز كالا لبلد نواب الاطار وعالم 00
 العلاج ا كر داساس كا زعلك ظوايعازاز

 وو سل دا اناني لافتا لإ / 1 1 الكارب لاف رتراهرا ا رولا ِ 101710 مولا ا ظ
 ' 7 0 ١

 / اولا ا , ملأ , يلا تاق زل,

| 

 يع تت بو



 از موذلاب بارت ابواب مرزاك
 ْ رالي تيرتاواندامارلا ااا افلا لول
 انااا اطلاع نيد ورز رمضؤاافؤذا ما ياددلنادل ردا
 ا لاروزا اردلاراوا وما لوك ذاؤس دفاع كلر بوش دا ضان ملا زك
 ظ بلا اا جر لاطا لوفرطناب دنا دبات وضل نلاربإلا
 اطوال لمذا سايل يال بالا يتي او راما
 نوايا ودار لهاا عأتاب دارا يل شمر رب اطلاع
 ظ لاو وو رامز ياست ردم اءررااعاراب وار يلقن االسم ١ ' / ل 0 0 ا ظ "الايس ون هطول لاا عاوك بولا ةابافلرور ماكي رواق ريتال
 لتس او زلم وسلا ةزاؤولضس ونعود .تايع نعول
 باور نب بسب ذولا عشار فما: اؤمبا
 ١ دامو والواد زا انيصجٍ ووجب ن كارز اتسم
 | ورا مالو راع هكا غازي عساف والنار يوب
 َئ راع تاولاولداو ل عئاوطل ئااسوراولا سنتا رفو لالش باسر نا لينا اف
 ظ 11111
 ظ لاا نومآذر بالايام را اف بال ت وانوطلل
 ../لونوداضال مدر بطرس اغانزظق زوما فش اطار
 ل ويلا/الازج لنمو القاع نارا ورا انهن زا ايقرف وليت

 "حصص

 -- د ؟بووييموسحم

 ١ روما ةقواف يلماز ”ردالو فضول اق لاما ورام و شنو وراد فس ير اورو
001011111 3 
 ٠ كورلا سايل عزي فسوق 0 2
 ١ اانا وطاف لووول نلتمس
 ْ 1ك للعضو شاكر 9 الود
 ' لاارفا :ةناضلا داكن سيعزز دست ناو ارنا

 : ا 0

 ا ذر



 ارب
 1 2 , 4 / 2 7” 4# و ,

 10 / نلاذاوما داك 0010
 : ا

 أ و 2 4 : ف ' ارو م 0 :

 2ايام ذة ويازأئياشول ومشاوير ناراؤع تير والفزع زير رع
 م مآ“ 70 6 0 0 0 و / ٍ نإ

 كلل نافل يفراو هدا بالاخر يغلب ضع عل ابراز ازا كونا لذ اذ يع
 رسال 2 ف اال را ظ الندا باور نانو دابا” رك يا 2

 وينور كسالي وااو اوم
 ترا ال درا ورك اوةردارو رشاد ير قابلا
 اللولب زمالة زا وكر و
 ل ببتر وقانون دادس يرون م
 لترا لف تاوو بطلا يللا راسي لنزع افيو
 اال الدسك” دولا ولا عأعم يجرد اودي افولاو لاو رع ير 0100 2/ 11007 ا دارا افطار يراقس ف نونا كرك يور م ئلؤ كيدي انفال
11 
 مولا نياق نعت اخ ولولا د از رطل عنواين اضملا
 اعطال فول لدتا دج بيا وسد بواد ايلا واوان
 00و

 0 يازين ادلع نزلو
 اا را كلانا ناو لفافات

07 
 اوقات يالا راو "ولا ولن للقفز كر فام

١ 

 ا 11111
 ل دام العز لربات لالا ههه ا كوكباد
 ةيامازاعرل زل اد مز اهو سراب هيرسؤو باف توبا انضيارلا

 رار بالم ل ٠ ”ىل“* موؤأ ىذا 1 010 ١



ٌُ 170 504 / 

 رار اعطانا ل
 نهود ورغم كو خالدا در مهاد ياذا

 ] يووم ااا اس و زنا ادا . هواوي الو راع لهوية دادي زلال 1 ناروتو نوما رباب دابر طز: نزار قسط روس ديف رات
 راو دس رويل ائاؤ لنوادر ويا لا
 | لوا 7 سار نوع دز لسا موس و»ازبون لالالا

 ظ 00
 ا
 / را عاني للدوام ندا دو ]سا عؤن جاو

 . ار ياذا سن يوان اباوع ون در قرف فاير هاد
 وفرط زعأف باقل داما لما ايرصرعؤنازمدإل ةلفسو عونا ا

 فل ون ادور عملا ةنيددود اعل بر اوفا ب هاا ايم شفاؤك
 يري اطال اوبر داعيا عوق طلو الأ
 "افا اًناقوتا منجا زار أن را فواز يدق طاع نر ذلاع
0 
 ظ اوف راج ارو عاب اذ رمان بطولي لو زعربانو ناار ظ امد رم اما إو تضارب ا . ونمط الرتب اقوا كرا ْ ا ردها ادي زر لك كقول ايادي زكاة فون عزك بلغ
 ا د اطر طدكا وتلا زوفلالاقواع نايا فاك و

 ١ نول قربان
 كلما ارساباصوو لوازم وعر سيلا ورز زيد ريتال

1 00 
 كيلا لارا واوا عاف الولع ينس لعئ سلا قول ع اير در لل امنا
 4 1 0 1 5 ٠ " هوا هذا 8 7 و 9 1 ا ءاولأ< ١ ا

 وداليا

 ذ

/ 



 هه -ذ

 وقل امال انانارشألا ونام ودان ديما ظ
 و سا

0 

4 
 ١  / 0 1 : 1و : «ث

 اذ لولاورا نا زرع فاو نر ظ 02

 النا نان فغير الا نا يرو اقدار
 المع اذأع اكدوا فذ ذا ا
 نال اراب وفر لوطا فم رو دووم اوامر رسول طم ارقي

 رفاوهناافلارل لملك وابرز يون طق كئراإ ورا وو طك رو 1
 الرو لو يتوافر يروون رطوبه

 لانسر ناضل للم أت نوار اا 0 ليوا اسري دك مزمار زاو مالا بولا دابسا,لزعةاوعإل قارا راضيا
 011 فلافل فو ناك وا يار ركعة زلارم للاكل راطم

 باسو فز ةلاطط قصار ريالا عتاب لم
 قانا الار دابا عدوا مها ونذالة ايلا ادا
 لصف هالو امابزرعفا يؤم زل وراق مق رصل ضعوا رموز ساني
 ازا بافؤد ولو ياعلي واهو الون رعاة زون قزلاؤل نتظر رود لاروع امنا را زلازل توا ازيرا تاكو رنا لازم يجعل اناو مر اتاكو سال ول ووسام

3-4 0 
 كوز ليرياذلز سكر امزدار وطور ريو زويطا وفور د قع زال
 أرسال يبالون اخ طوزتم لول اعراودانزع مر لل يروا ف رت

 توا 1 ' ش
 رمادا لعؤوتادالرراداف او عوار ازيا ل ل عأوس اوبل
 اولا زمارزماف لاراب فارما راك ضار

 0 11 ا ١

 العلاوي امل ريتال للعيد قلا ناتو م يول امل ور

011 

]| | 1 

 5 9 1 9 ١

 و تح 2 - - هع 2 ---

 مس تل هسه سس 900 سس

 .ببمسشهس بتحمل - م سو

 2 و م

 دج



6 

9 : 

 ظ وااو اونا اطار ل إنو ماعم ا ضارب
 ١ طاف قا اوعرل زارا كازو ديارعا الامان نوب 1 وول زمولو لوا فوارق را ايتو[ نيون
 0 نارا زل الل ا

 زيكو دالاس يل يسدد ازيرا اروع اياد

 | كلم الب[ الاوان دل ضراذاب ضرع طفوا انوا مانو فوازير

 .. لعلي اب وااو اهدا يوزع باق ول
 | "فاعلا زوالا زبين او ماو: /لاع اعون افا وعدب هيو عزل لوم ١' كافور زبيب يان اا زوما /ذار عرفا ناتج نيوز لو

 راو نزال راطرفال ري والف. مؤجل تلو ني ولام
' / 

 اس

 اعوناط طوع داع اواؤمالا مدا هلق نر ااا زال 70
 الور" رع نامل ارو اون 9 ١ ٠ ١ /,- 0 ١ ,/ ل 1 ٠ هذاا ١

3 



 هع كج يلا نب ل ا ت7 يحك:

 0-0 .- حدس

 لاح يح حا ا ير جلا ل جحر وبجا نيييشحع ا يحلل ١ وح توكهح

 «حاحع 2ع

 7 ا

 _كع

 ع دوويع طعم

 ارم الروض زائدا ورنا
 1 10 هما الل وتسلق لل اولا مال

 ا اكر انالاو خيول و بويول نوما اول ٠
 01 1 اة 7 1 1

 و امرنا للا ارك ا 210 اما 1/1 ا اوس اج

 لل اسال 20 00 7 0 ظ
 ا راما ربا زوران النول يال ابرك ول ايو
 0 4 ركل مال رولا راما 01 فاول
 00 2001111111 ا ااوازا»
 رولر اننا ول هانا زروال كلر لارا
 ا ل الاواني لس نانا الل 7

 نا 1 وا الزلال
 7 الافاق أولد مول 340
 اشعل بلاغ فاك اراب انهيار رم ا زرازصناظع اوردر
 0 تلال ناشبات
 0 انوا برجوا
 7 اما 2 لال وول
 مة 0
 املا ا ا اما 0
 1 2ك دعب اا مالطا 110
 كرا رار سن ااا ناو نال 1 71
 را لروما و
 000 4 رشا لارا اقننال قاذالقع نتاع نزوق
 ل اما 0 الا
 اا 20 نارام ىايؤ



 اديس

221 7 

1 

 نيب

 سو

 / ل

 اضن درا 1:

 5 كر
/ 7 

7 
 2اؤا

ُ 2 

00 , / 7 5 

 00 0 انزلت انا
 ظ 0 و 1 نوروز مالا لإ 3 59 يارب راؤنع 2

 لاو هلا رم نلعب 'ل راقب 3
 ظ 5 ل 1 را وابل الا
 ١ رونار عال ةماعلا ا ناوين
 ظ رايها اانا ما
 . ًالازالولا/ هين وبا 0 الوالي
 2 و 0/1/1 لاو وف هونعل#
 اا 0 8 ا 0 ببث خور سسقؤ لد ايزو اك ترا طسوبلا
 لوو 1كظ11000100002 هدا
 ليوم ارا هسة راو ابنك ارو رم فول اورو

 واول رانا نونو اانا
 هازال ا لوول ا و علا 1 10
 07 دال لفاالانا 1 راو 1
 فربما هيام فد رأت ا 1 عر رم

 ا
 1 رار اإل زادك ينل ا 500
 انااا بر لخريف نبا وهتك رمال 101 ايت
 ابونا 71 اونا لاطفال ويا '

 ظ ل اول اجلب مذوب اغا رس ربل 2
 95 ا 0 ا انام لاا ا
 | ا ار لاا هال ورلا فقل وير راو لش وزان /نلا

 ظ ب 0 روم
 وطلام 000 2

00 3 
 رانا



 / 00/0 ارز يو ثوم عرق كرد ماغا,للول نايل لما 2

 0 ا
 مادارا ولالا هاوار زل واوا رزئاؤز لانا روزا 0 _ 0006

 اطال

 لان رورو فا زمزم أ ارم نات
مغ الا نلاوزرلا د١ و لانا و بئرا نري 1 و 4

 (ا9راو 

 ننزل قت
٠ 27 

 كا اورسالاعاذاارنادال دعا هيب رؤس اطار ناب ظ ابو لوزناو وزن ر اق ةدلروصازاتا سل اوكا
 ' 007 0 ٠

 ا )0 3 هل 0
 1 امام زوال بكر زكرال زال تن ناصا عا افا ابي ريفا / 0 .ءالا 1 4 مياس توتو

 درباوي طال ولاني ااا باقل الانا ٠١
 ل درنورازتازل هله زوض اور ايل يهز مالا ٠١

 كار نواف ماع بدبرزاد انشئت اداف عاد اب نذلياول زنا نزين
 راوي داظارم اانا ل د اان 11 ٠

0 
' 

 ١  1210000ا ملأ . رل 0000

 ل 0000



 نان ابطال لود ولاة سةر سامر ودان روم

 اواو اوف ليما

/ 
 |. مراللاقزتو عز البرص لو سار يف ور بزي اقاربه ال / 0 / و

 2 ااا اما نويل ف« فيض



 هريس سلا ودع وس - رك

 د <ج- 2

 حميع .  ييتححا_ تع مهما

 هويت تيس روج ة نيت الا خل ىلا

 د ل..2ل اد يضجحم دوا < ٠

 - حا ل جججبحج هوم _ معيح

 .ايطا م 0 ُ ارب ا أي ف اعاد الل عار 00 2 1

 أري 0 5 ل ل 0 ل 5 ءضا

 ا شرا اتت الل روزا ازال انيك

 الاانا نانو يوت رس ارم عادا
 7 داو قر اكاساكا دارو

 10 ل ماو 2000000 0/0 هاف و ا 1-7

 ار نواغازئالا يراك اعدل معا زلزل فاروق لع انك يقم
 ”.”اا|ض'كر 0 4 ا 0 4 3 هيدر

 لامار الامل طيرانزاوط يطلقان فلا
 011م

 ١١١ ١١ ٠ اتت ه ... لهاا أل

 بن نمور ضرر سلوا مر وزد اوما
 وواسع سافاش ينط 11001117

 أذل طبعا رضوان ترانا سقت نزلا رواها دامو اقلاع
 نوال الاعور موطلابا فال انولس زاافاعاوزمويو نظير ار
 لادا رادع كارل كلاما, رولا

 "والبابا راو ابر اطوال ادن ئاز وزال ل 1/2 لفططوتم مرا زل فوؤمادد يم راما ٠ أذن نين ئازكقوؤيلا رس رعد دوال وسو زمالك ولنا ١
 امال 20 ساو لس نوال عطار ماذا ةرهسلا
 نو لساوو انج لسا ساي وكر لسايعووج او لاغير ناقوس
 0 7 ارا هود ل 7 2 نا 0 لو

 انا ادا نب روس در را ئبارشؤط لسؤال يلا
 0 لالا القمل اية ار زر, ةزم ارا ظ
00 
 هارد رسل وعاوز لانس الة فزع فقال ل رعوؤلولا را طلال ليوان رنزبزوا ني لا رشق ثلا قولا ل لكي «زارا 01/000 مولا( الاثم 000
 111 الالبان لامار بوح ضن زك اذف د ازال ورع رتل رو را قفيفوارنرززمولابوا سوبا فاطانانراكا إل قرا سلاما دب زول اوريو ًاماذازط إس



1 ( 

 ءانااؤالٍر الانا طف تاز لاو هساز دال لي لزب ظ

 ا ةي/ربزنلرطالتلازاو تلوين لازال وكريم مازال وال ايان افران
  لرواوونو ناو زرما رم طال يلا انا ر
 ١ هدرز روس ظ واروع ارو رورة اا
00 ْ 
 اللوز نؤولاو متوفرا ةرم مازن لط ءازمؤ ادة ماس ال
 رانا وب عرق او دوق اير ظله مل رولا ركل اتا دلوربباعرووالا رضلا داكار رامات

20 
011 
 1 راف تالا زون شالوا لباب اد رانا سارا

 ١ الر غلاب ررعالو كازا كلم فايا اعراس ان الي
 ١ ليوا لا رتازوبلو ساو غارالع اسلوب نرتب
 كلارا النام اواطزاراقاز اي لاقوووسا اشم زمر يسارا

 | لك للروؤكرارقلف لاس ذر نسوان مداوي را 1 هوو ربا أل زوما ينال
 ١ 7 02 / لاسر يامال تشل وزال اهوا

 ١ تا اما هاا يسمون هنأ اناارعما لو لد سابا ل نس

 | بوعلام وبنك عري رهن ني شطارع ا نزداظ رقاب
 / رااائع جلس از روي
 . انياساران بر ادانالل سلفا لرمي لاد افرر رز سرفر هس وفان اهدار
 ا وسارع ذيل ضال رد زمالك, ن روب اوم لإ ا
 | مباع ابرام ةلازا اقدر كلبك وزوال ايار املأ

10 00 
0 1 

١ 



 دلل دعك

 بيتك

 - يي عا ديض»

 مج < ككل ا حسم
5-55 

 حب

 مر يي حلل ب

 ةماعلا فدا تاويل وللا
 بكلام لفرنسا نر يو يدم تب زرع ولط
 ل راسن رفكو ل 1 ارذازيوض اا دماإ كاف ن2 هداف براون أر يرانا
 رانا اع الط لول تما والزنا رروو دز 7 ا
 رامبو رادار للفورد نمار ووو عكاز
 "لامار للألم نر زر اسي الو قيال
 راب تبادلات دمار رطل ووو نو تاب
 ايلا رضاع دينالي عار أ ل رس رو انو
 كولو راياففاط اسف هزم وزدنا ول ادع عاما الفلم
 ]اعراس اا اراض فزاد
 وفا ارم ولان لل انو اوفر ازمير بالرمال عسا رف سي الفطام والألف رادار الاطلال

111111 
 رك ولانظ والد را اول عواد |ماف 1 / 0 2و دار هاروت ضاق

 111111 رار
0 

9 
 ا را ناين ناار مرمر رار لولا 1
 لا زلوم اه زا ظ 01 ٌز ماك انيس ةطالوم ارم لزوار اك مبرر

 اللول اه اب تاز نوم نر هو 00 سس و /
 000 الانبا زار ادلذاواراوطاو رتب ايعز او ادهم امال انااا با عام زاوأداوطالا ركل لوا اداب اسيل

 م 0 ا 0 1 0 !



 01 111 يل فزاع لا ضار ولسمو اللاوو عر رسب رص نلبس لة لنزار تنسو ورمل زاك اق نضل ار
 . ةايتلوفعارالو افون روني زو سر وسو غر هدو را لا رطعب

00 2 

 ارم طل لاباس
0 
 وئام دد اللد منا يتهم نال زمام
 ا
111 
 ار ووزع ننال ذأ تعادلا فو فرجت نافل افتر تريل تقلل
 ظ "والاب طرب ل ويفر رود بر يي كري سنا سف الز 1
 ظ لسا/يا سارا رابغ غفران زعيتر أور

 تاس و لاف قول رورو
 رمال سافر يابا اناا ذوب مق قفل
 ف نبارك ناسا ال األ

 ران زل جويا كال رزه لوا تان وعؤمالوج
 للا رمان بووك يال تمارين ول ع رو ا عتاد اظن

0 
 و ان ار راسا سا
 1 0 انوا تال“
 تاور از ناطر ور وص ريفا الد فك يغلط سولي لا زول امارات نكن هادف بل وتطل اتا
 1 اب ل

 ا



ْ 

 ٠ تفالسمارت لاوس 00
 ١ اياك لو لارماشس بازار عاشت طع ورب شاتيلا كو رافسرلا
 ١ رانا اتافرلنواايعاش ير الشال نونو
 رانك باالاطغنمءادأ الل رطل زق و طار رقما
 رو طوس يعواظو أس ليزابغ هن هقول دان اعر علوم
 ٠١ اطر ارطاك مادارا مركز رعبا سلع تام لاو ارتي ووعي اب
 اساسا انفراد كبف زاك تر تاي طوي رز بنا

 ويلان ا : 3 222200 1 2 000 0

 ١ ا ااظاوانرمابنزعا دما سا للاسر نضال وك
 ٠١ وا طهور قود ها /سابرضطالا ورام ينط غلط نينا
 ١ لايزال ازالاباورتب يمرر وضلؤ لا ضالد اراب اهانة يراكم اياز رفا مررإ
 / اميل زنود هاب ندا يبي عا لسا لين ظ

 ١ "بانرات عزنا مالو باري زيمر اطول
 ل

 يا ا ع

 ”و ا ”نير امال نب اهراس يدل تو اؤيم ول تو اول اف ساما 0

 ار زب ا انيمرز ايمو رفا
 سارعو داع وان ينالوا اند فا زضد لزم عاري زيةلوما ١
 ربل مانام ورعصوا بسائل وزتزلا لاموني ميز اما ةزا بام عإ٠
 موز ونو ماع ا روبل اما راو مزايا ١
 .نيلارزواط زال تيوياد اع اكس ماء طابا زارا نامل
 اريام غلا رضاع سمر هتاف ضان وذ دوام فار |
 "0و ن/الب اد هل ابين وم الوان سيدارال عالق ا
 كإ اب 0 00و 7

 010 نال اضن افا لاي اطاظاللقاا ٠٠
0 

 0 م اس ا



 . قع د -

 اوم كر ازرع رداد ألد ذايب زان رقة 0||0|0110|111| | 0 ]| 0 0

 ظ 6 ةللرإ ب 01 ا عد رالي

 ْ 0 "0 00 0 از نار عامة زل يضفي 0 اناا يئاوا لوب رقي تطاتو الامل 1 ننظر يؤول نزلا تلا أل

 ا 0 0 1 7 0 0 فوزا قذاام/و ياو ممر 0 ضيا عيا ذنب نه نشا المزار رقؤلا وامس وهاد هسامامذ انك قولا ونام( 0 لل زباب با هازال موال زوال ناين الأ

 5111 طولا يزاول سلا الاد لوول ذ ارو رسل واهس ندع 000
 0010 روز علا لبي لب رام(وز وراحوا سان والك وا راوي امل 0 20 انامل ةقام) 10و 0 قام بن ا ا ا 000 16 مالا ها 0/7 "2000 ا و راسم ل 7 را و
 ركنا دمر زواضاك ا نيام اونا رام لكل وماكو الانا نلاكط 01710 ا 0 7 ال دز لوزا يس زا 000 1 را اا الاورام فلنا 1و ا طع 0 8 077 ا ْ لابو امام مارت نامأ نيا 3 دولاب رعد شافوا ا : موال زك

 لوول لولا 00 ااا را اال لالالا رع / 0 «ل وأ 0 ا م
 نأ



 2000 ا
 يونا السروال ارانب ١
 و راواما ماا عر وباشر ادار ران ل طاوت ١.
 ا

 11 ذا 2
 الطوارئ تراك ناار رعت

 ةارر شال ااألعب الاطلال طق اماسي 7
 لو (/قاطا الاجدر تكا ادار يدا وريم ما اب لؤي عال ".٠١
 لامر نافرازل ليل اطال را: لاب والكرب مرو
00 

 ةروومانلب_رمانونأ ارماني او ب ناو ف اورو ١
/, 

 ب لول
7 

 اطار وانو رماولنام ناو ضال جدال اؤيي ربا ٠١ و, للزوار رز ب دوور اور زال للنار روسإ ل اندر وباقل ١ : , مولا 1 7 | |
7 

 زاد يلوا ها يراود وو لاس يود كوبان ذيبان

 راو وفل خلع

 انوناولالبل لووك نوال طر انزنوكبب رو طا رم كيئاشبا ١
 واط ماطر نزرع لاا زاندل وكي ظند/ نيل لا ا

,/ 

 ل لمراسل ووسام كر تذوب راك 1 ارامل مالا» ٠١ ما هنن وارو لزينب راتب فتراه[ 1 اا
 ' 2 , 00000700 0107 راو كباقي اوال وسط فازوا ارد 1 مرا

 لانا رووب دوور الوان طار ونالت با, ٠
 ا

 ٠ مر اورد ارتد دنع وساوفب زل رجا واع الئاوإف 10017
 زرع ماهر زنا ا نيالا ااا

 نورا خر سفوان راو ادا كنار لل لم الطول"
 ا 1 1000 100 ا 0 0

 يس اف بارا زيادلوزاو//ي ماقال
 ناب ايطاليا زر لل لفقر رأس لانا 1 010 0 21000 4 قا ا
َ. 

 ا

1 

: 

 وللا

 1 1 0 ا ا 0 1 رام ررزاغ ءيشرلا يث فاقول روق“ رى ماب .ىاوالا شو ىلا يي ٍِ ا 00



 1/ 9 ا ا كالا يل

 لاباس رب نر رسال
 ل: 0 هر” اس اإف هلام /ىشرأ ماسك دا ةزيرسار ال كن قدي / دارا ا

 ظ اة اا 0 01
 1 لا ارا زلات فرس الين نار ظ لوبن لما
 تك انو باقر مورو وار دروب 00
 1 كيو الماوس زويا انور بودر
 5 هلل ا 000 2 لس ارم ها مارا ةأر ان للدمام

 لالا ايفابا لاو ردع فبل تيوس ا

 ايوان ضار زم 000
 1 لن لموت لتلارسالالو تبول طخ عنز ابار ادار ١ قلو ةلرلو لولوظل تل ناب سمو اسلي وعلو طولا سطو ينل يار األ لما ل ردم

 ا

 ١

- 

 : ”اتالوعزانلاو بايخ مارواو قل : از مالنا مواز ايو رداع مزجل يو را ,
/ 

 ظ 00 ا : 1 را طب در كنا م

 111100071 ظ
 زارا كارو رو وبس رمل الاقل

 .ةقانووب زكا ازا فر يذل ل تدار رأيي كوب فلز ظ

 يب زيلع يشار طن ذا يشار قل
 اع ابو انو ورانا فار قارا ة شيز

 01و ظ
 دل لاب كودو طز يارا ودق نو ظزز طعشو اف سان زل كر فرغ نق ظ

 الزبد وصف ماك هاوار تع مسمر الطور يلف
 كَ اس ال ارز راف مانو ا يروا

 ْ ماطلع اوس بلسم نوط اطباقي يدب اغلا ول

 اق راد طم يتمركز تمن زفور وسما يوما لاف
 0اشهر

 ا

 ١ / 7 1 ا مل ألا ميلا: 000 1 1

 ا 3 7 ف دل 2 ني 4



 لااا ارلتزاطب 0 5 يآ 2
0 

0 

 ع ا امال ازبر او لالا لدليل أوزيل ١ /
 دارا يوغا نول لت اصو دا فاام طا زر ايامالا ١ 1 ل | 4 55 24 و كراك ىو تف

 فر ربوذذلا يم ةربان نقال يور وضم طئاأر هلع ١

00 
 ارد ورع رخو دنانير او لان نفواؤع تاك نانو يا ١
 اناا در نلازلعا لالا و0 ١ لالي زاب /
 0 نا اد تلعب اهوار عزز, ىفإ ل 1
١ 7 1 "| 

 يمر  راناعرو دوا 2 20 0 ل نو ك/ل ا
 اساور لارين فا و داعي دا نيام ١
٠١ 

 8*٠ ااا اب و نيج اونو للزراعة فيفا

 ظ

 00 داع ول | لاك
 ا ا ٍس 0 1 ظ 0 ير زال ١ ارش وي ملل اور ىلا". نرنأ وكالة



 0 انا اطيق نان با» اسال
 1 ار روت اا هولا الايزو كيا
 طلال زل 0 رار تاور مرا او
 البا 00 لاذ 0 مو
 ااا 0 اعراب زمفاف اللا
 0 رواق 1 1 ار 31
 0 زر رسال وأما لا انوع 11 :

 ١ يزل زن ضار ورا زمور اطقم روزا اا :
 ادد لانعرف[ 007 1 1 1

 ََ ااا

 ا 2 00 اور 01
 0 0 1 كرا

ا لااعلم ار 4 لا
 0 روز اسم

 ظ ظ 0 00 زرار 1 0

 1 الاب عسر اانا ليان ملا ابر
 70 مافيها بولا يل يع رااوأوا ظ ُ 0

 0 راي الأ دارة 70 اروع ريامإلا

 راف ارو وشاف رار ولازال تام

 ار والاب لفوز رو نافارا

 ا فما ارت ذر ااا زجر ردوا الفوم اطل زل
 ظ ظ الولايات أ "للعام بار اتا ذر 00 0

 باساب اوم سي فروت اوو و رارشكمو يشر نا زويل اوفا زو ارت او

100 0
 

 ا را نشل رس دالاس ضار سات

 2 0 و 1 اي 0 ركاوافلا

 ا لوفر مسا كرا زرت 0 1 11

 ا 0 201 نا 0 0 رم 3 0
0 

1 

1 

 ل 5 يوجب



 ( 111 امرأ الاون وو الاليفة ير نام

 الازرار ووع رز انعام وف انوبوراس

 زمنا ملقم اوريو اطار ترا زلنا يلزاو: قرشا

 نو اال ارا ووو اال و
 اسف ضو انلاقرطاططور رت نادرو روف
 األ( وافل وضد ازا
 اروزنمار ردا اة فل ضنا لاذ اعوام انزع نافارا للا

 000 67/2 ر دا اولا
 و امارس وف ار
 د[ اعنا بؤر بةرم اطوال يالا لرتالا: ا
 زنا اولا صا: بمر ا رنلاع
 لرواد إبل نع رك برطلي,
 ارم رز نارا لوني تأ زا
 رامبو اس رنين سوس ردم فورا
 ا الوال رمال فا اعز
 النو ل ورس/ يزعل ولا انما اق زمول يوورار اور ا ول
 0 و 10 نعاني دل ار ل رتا الاظر

 كرا /اففاعد زوار عوار اطوال"
 ) اداوم لرد ارا رتل الا ف زيا سار

1 
 ا ازال ترا ضف الاول زوما لاو نار ولولا ايزراناقتم ب
 اعذار: أ ارجع س7
 ام اولا لا 0 ا 000 ا 3 2 ظ 1101111 انوا ١ ادار رتو وب ةواررفر عدن رادار هاون نانرتاوأما



 .ةئارلاازل مآ هما ازا بالو اورو شرس 1 راكم
 ا لازوا راو لؤي رمان شامان اا

 1 نازل رالف يف اماما نمارس يارعرلا
 0/1 اان اال إو رافال راع شأإ "رز ناسؤلنلا

0 
 1 انا ار 20 رو 7 7

0 

: . 

 كرف نافيا ويلا از 7 0 0
0 | 

0 2 0 7 

 وعول سلو / 0 0 0 00 اع 7

 4“ 1 م ا

 4 تا رابتر ربو 00000 ا
 الل رار اليا راما اطيزصا رول الكا نما نامل

 4 اس يسم 0 ارتاضوز»و
 ا 0 1 00 2
 ظ 21 دبر لت لدار رنحصاوبا اهو داب[ ليذهب اع لع نفيا ا

]| ْ 

 فوم 00 11111011
 200 سوا وئام قل 01 0 0

 0 ا 210 2 10707 ا 1

 نال



 هوو م سسسسسو سس 7 07

 7 0 مرا رتل ااا اهالي ما 4

 00 0 ا اهص الاد
 ضل را ةبنرو روع 2 نو 5 همك( رابل اسالي 00
 | ا بافنتوران لت اناا لالا هالو اور ازابلا

 10 0 نزلا اورام
 ا 17 ««اث زروال نمودج از لا 0
 ذاع الرظو اطار را ارم نبا اضاوغأ تنازل فرأ ونار
 لوالي اوما مرر اقملم ا

 "ايبا ياا لو تاع اال قبا
 000 اول دام نير الو لا زاك
 ديم 0 0ع
 0م 1000 ع رانيا ل انتساب رابزكلل

 ا ياا 1
 لل راو زال بكن 47
 م امال 0 م

 اهل رفا ونار ااا وز ابد رإ

 انة اا ورالا اولا يا دع تسلا ارا اهساقأاملا 0
 7 رن ابزاز افلا ضال اك

 ّ 000 0 بتول تما ا 0 لزارلاو 11 واولاد 0 101101 ' كو / 111 اكول ا وز زراف دا ظ
 انكر 1000 2 1 واو ياللا فغس
 00 00 ءدادباضم لوس 00 0 اياز رذاذ
 رش 00 00 ا
 3 524 47 ل رولا ا 07 1 1 210

20 



 اقرب زري اا
” 

ارام رمل 2 4 0 نينا امال لم يوللاوا
 101 ن

 الاليات لري "كولا هما س1 لارا
 رطل الل رجا الددو

1211 رانا اس ولالا ْ
 ري ارواب رورو رمل 7 ا 01000

ا لازاو والنسب كو و / و8 للا ازرار ا
 ل

01 210
 0 7 ارا 0

 وا 0

11 7 0 

 ١ كلما طوال از رف ايوا الالبان يأ, تنال نالت

 . طاوس للاقظ وافد و الريال بورتال 2 راكب ل اشعا
7 0 11

0 70 7 ُ 7 2 

0 راو او ساو
 : 0 دل 

 1ءلزرع سهو و“ اريبؤمو 2 0 0 0 م را

 ه4 الولاة وزب طلاع الوو
0 

ان نيمار اميل مو وبطب واش او» ونسب
 7 تول لم

 ا 1 الزلال دابا تال زفر
 0 ٍّر مرمر 3 42 : - يبول 3 27 5 70

 ١

500 '؛
 از 

 ا

ع ايو اذاسارأرلاؤاف تروم
 98 اس دار 0 5017/0 انز

01 را ار ى لاو
يطلا| نوط ايدك 26 

 مولا ئا

ا 0 «ر نار فلس واعز
 اا

انساك ينخر لب الا فسر كولا ت د لد رووا اسمو
 ظ 

 "بلر ةزجا هوست ءالااثز اف فاطم وزيد كدا سا عرار 0

 1 ير از دااوسا اعز قف لطوم 10

111
 

الفاينل ااراازالاو زرت
 ! 7 ار ا اورو 

 1 1 انا
مانعا 2 2 6

وربا ونابولي 
 | 5 اا ا

 19 ةستنو وبس ءلأدو 7 1
 ا اا تن 02070000 100

 ازباب زلت اعرف سا وكوب 0 اانا
1 0

01
1 1 دما 

 اون 00 
 .٠

 مرا رعاك اوض الشو وزر رمال 0 لقبا

 ءاشناوروا زعالووبامافرب
 | ١ اسباب بونطمإاا

اا للوف مكر ا ماقل اال
 0 ل

 ظ

 110000 او رسول ا
 يب وو م سس

1 0 
 ا

 نسل( ريغ ار 000 1
 لاوس يمارس

واد 01
 ظ ر

 اي 2 7

1 

 1 0 بزل ام عل فلا اكرر انااا بنا ألا 0 04 » ١ 00 7

0010000 : ] , / . 5 , 2" 0 1 1 )70 | 

 ا
) 



 ١ 1 2000 1007 7 انام 001 ظ
 0 00 : نيمو الروتر عارم لطالب ٠7 ١ ارنا ا 21111111011117 7 0 ١ 0 0 ا رانا نو ْ ا 17 لة زاراروشا 0 1 1 ١

 9 11 نال ا ارضا ل اب 0 ٍ ٠ ها ارا اي 00 ةناعلا
 11 ماعلا لو مالو ا
 10 0 / / 0 ١
 ا ا ا ا ١
 !ز اا 00 ناار 01 !ء 0 ونازل ردنا وزة لوضأاوا 07
 0 امال روز ناز زروال 07+ اا اقر رانا صاب 7 0 مف |

 1 ا نر اال للا 0 ا 2 ارا تا !رماإملا رنات لس ارواب اوبر 1 |
 0 01 اا النعم داق نو ال ا ما 3ك
 0 10 را 2 فر 1 هلال / 00 ا 0 000 18 أ 0 1/1 0 11 زروال اذا 3 األ 7 0 2 نزار اسر 7و را ا 1 ا 11 در 1



١0 

 و
 0 10001011101 7 20 لرد ئايفعاياذا

 "ا نار زعل مذ 4 1010 ا

 ظ اولا ض الع راين
> 

4 6 
 ا
 0 8 : ا 5-5 مدعم ع ع

 كر لل را

 4 “للم 520009

 ظ لئرراوهاربو سوا امااوهاؤ اعلا وعإ,رأ أوصل

 # يس 8 ١ رب * اكو( < رن مطر فاول

 امان ار زرنا او ل الر

 از للادارة يارد رم
 را ايما رسل اربع لعزل يوما ورم
1 وللا ول اف ءاقفا ا تنال نزلا

 | تلرقإ» ١ ل 0 يا 700

 لرامز سما لم تا 0 4

 ظ ٍ امو تلا طي ا ادا نيو المسا رطزمط /

 ٠ لازلت واال امان از الزاولا زو ب لمار امتاز للة اوزبا

 2 انااا ارم زياد واو وص وسلس

 . .(20/اةيشاما/ادلبكفلاماافو وروي وول لانانل ارشر»
 أ نر ةردراسو لعوب ززش وظايف عزوف

 1 رفا وارد سلطان سر بوكس
000 

 0 ُ 111 0 0 النوار نواف

 000001 ١" عر ا ١ ا 02 «رثلأب

00 ني را ا نإ 14 ارا م
 ١ 1 / 0

 ْ ْ ١
 1 ١

 ا
/ 



 -3 ر ٠١ ارادوا ذوبان يجرون شا لبر شرلا أل ره 7
 ا 3 جاد ١ وايلر زم رالف اير اذاوسا فطام لرو انتوا ظ '
 ٠ 8 نوال زك اي نيف نزع »اأن هلا نيكو اكل سا غلا دارا كولا وأ

 ١ 4 2 517 1 م مدار 7 7 / 211 2 را أ / اي جك - 7 ا

 ا < تح ةيراناوفع وفعل 0س ءاماودانا فاعلا مقاس وز ضل از را 0/7
 "ا + © لفرداتاعذوقلالو اشو دراما تاهل قسلظ با طاطا برزت اسأل ٠ ا ١ 0 .ةءاكاصأ عندا بمال مادام راند اسنل اس ينزف سوانا قاواضيردنألا ٠

 ١" < اوفا فاقوو لذا اديان رسما ىلا دول: اولا فذ يلا ماقتل اضسوافلا | 0 ٠ ناعم 004 5 7 7 08 3 05 رع 8

 ٠ باق ررمار سان تاور التوازن تالا .
 ٠ "تروا زبانررغانوص اويل ةامارضا وولاة
 ظ 00 0 07

 ) يلا روبار جار وافل ابدااع طراد الاجر اللابوزعؤ يرام" ١ 0 بلمس ابو وقار تو ناار مارسوا روف
 الابادة وسو رواد رئاوعسل وما نار لورا |

 اه طعرل فووما 2 ا ظ درعا واسال روشان سا اهي لقصاللا |
 ظ اتوب برافو زازا نار فاطر رسل ٠٠

 ا

 "لي 1

7“ 

 أ

 || ظ م ارك ملال الايلاينر وزال و لمار 7 1 || ١ روض مازبس و واشل بكزلض روب فمان نيالا 00 ببر
 ١ ا واف طاع ملا اع نواز لارا اوريو

 ا 0 ْ ا ارو اواو را

 حسو كك

 /ةوارروةرترلاو 1

 رص و ً ! اليت وبلا ال ' رار اانا .

-- 

5-3 

 ظ

 ١ اوال اجلا نوال رعود( ارب انذاك
 ظ ا 0 0 0 | م 1 1 ١ / نزل ركل مق 200000 ىو لم ميل و

 ظ ظ / ظ 0



1 11 7 11 
 رلز) ماهو مورا يؤ طولا يلوا سو

 7 الدارس للذ ضاعن اابسزوو وطال فاق راسنا

. 

 ل اقم اوضا ارضا تال ايم

 لا الا ناعمة

 رمان اهمال ذر ا الاخ
 لامن بانر يطرد درع اع
 ., +.« , 84 رتل و

 هدام الاول
 0 17 'ُ را 7 7 هلأ ,
 7 خي 1 14 7

 راو وبلال , ٠ 8 0 . ' ا 3 1 18 | 0 5 0



 ١ 9 ظ

 ١ أو زائد ونال لنا وهنا م
 / ١ 0 0 1 ١

 ١ للا هلام لالا ريانا مازولا مز انامل
 1000 ردوا وصلا رنا امو رار هل |

 ٠ لزاما ١ راما ا نرسم 0

 د اانا 0 0 فو رم 000 1

" 
 ا واط نافارا نامل 000 ان ركل

 والا ااا الرا قاوم» 0
 ظ ودرس ارمادا دع سلو عوازل
0 

  1ظ مقا باعل را فاروس يمال وذل والاول ١

١ 
  7ا نعل اا ب تلاد امازيغ انفال لا مرسلا

"0 
 امانينا اياز هوانا او اا

 السا 5 را وألا رم 2 0

 لإ ساير ل اوما 0 2010 رول زيوس قوق
  0وزارات اه زا 0

 اوفا ورا ااا 1| ودار
 نارا وارد د 0 زارع
 رخال طز راقد لذ اهالى ذليل تا نايس"( زال ضامن الز إل

  1نايلي مزيجا انا رسام اال ار راع ها دارك اري ”

 ااا 0 10 َ

َ 
 0 ١ ظ ا 1 0و  100 0 0ا روزا ط7 دا سال ملا نوار زرت صان
 | 7 0 0 ا 4 ا



 ا

 سوال لهطول هول بعت زم زو زاب
0 0 | 

 40 طوس فا الم رقد ان
 اة نارا قر اان ل ل
 الوسم اقل ايقاف يل ارش الكر رف لول
 ظ 0 0/1
 00 ل اهوا نس مساس ا ا
 1 2 زن زلت 0 وب اعلا

 الا ترسل 0 اا 11 ا 7
 ظ ا و 0 0 دال موس م 1 00

 ها ا 99 ا ومو اذاذ لل ما

 ظ 1 0 0
 ظ 1 ا 00 اب لا اقل ارك لا 0

 1 0 لد مام رخال لانا
 اننا وطلاب ب اا ار ياس
 ووالي اناا 00
 يا رز مكاو ار ار ل لوا

 ظ لا رار فدلر مينا ني اكووكل لال را عزم

 لوو ا ارو ال انما ا
 ا( 1 47 00 ساب رولا را 0/0010 ابدا

 2 00 الداون زووم قالا يوك
 ظ ا اور مورا ة فاق ف اوتو ف اطار
 0 ل افلا وضاوتنا
 2 ا 106 1 100 1
 ْ 4 7 1 3 0 طا 0 010 1/0 نا

 ] ب



 أ
| 

| 

 اراب

 ١  9 0 7ل ٠ : : /

 ناروف امانا ال سالو ران اسم انور الرام يورو وا الواو و واطتسم ل ماوس
 والطوابع الزوق لقا لزاما انساب رانج لدواعي را "اير ايراربا ادار وزلابول يأمرون فز رادار ارا
 0 اكاد ل قرارا يو ساذج ردع ليسوا فام ايزل
 اخد باو ا لال ازرار واق را ولم واوراق وكرار ينسرفامرعدإلا)
 لاما ازين يرن او رقإلا يرو نعرف الا ررغ لوما
 ااا 01 لا
 ٍْ را الزفة دوو هلي زورق الزب رتب ئاولا

 اناا اكوا اولا ول[ ركام 00
 واااو ناعوت وار طن الانامل راو اولا ا ازا ااا 110الف زالة و ا راو
 لااا نوما اقوال نول را لل رز عا ل

 ورا وانا زر ناو لام ربا امال ارز نواك رم ااا
 ل مرورا الا رماد: لوو اوت او
 اا زامل ذل ياولد موق اوال كرا

 ارنولد ملال افا وؤم رول هتان اوم تنازل دان روسو وبران طائر طياز تأت رانا ولا
 ظ / 11011110111



 مرا نا زعلا امرا دما وكلاب رعت لولا ا 1

 أ 1
0 00 0 

 رمل 7 ومان اطر ااا ران ارو اكرم
 17 انور لول 11011000000 ل
 اا نيل طابو 1700 ا اع ا 0 7

 وو راب بوو ولاطوووساب ريكو ل
 1/0 0 ا اا 0 7 2 و 7/0 را

 ل 20 0م للا 007 07

0 100 1 7 
 0 لتس رااوما 0 ١

 ال زازا نور نال
 ظ 0 ل او تو اير ام
 ظ 7 3 1 لياقنانرو اإل نك انام اطار ؤإ
 ظ 1 1/0 لمان ار ار اوس 4 هلك

 | ا و
 ايلول ذاع امرا عادلا ارباب

 ظ . يو ينال ويس ولم ا اوما
 ظ ا | مايكل الاذان ووت
 ٍ تار ل 0000 00 0 رسال اهلين ال

 0م كبروا اسف اب اما اان 00 ارسل
 وس اأو

 وا 1/1 ب نازؤلا ارا ا اا 0
00 00 0 0000 
 ظ كلا ا 5 1 يلا أ 70 97

 ا



ْ ْ 
/ 

1 

3 

 يبل 2 ش
 ملال اطتاز اواو لارا ينزل قالا راتب 2 ها 8-5 8 3 4 م 1 3 “ب «م/ 1 . 1

 الدلة )أميال الواد لعام رار ضني رب ئشلاقد ذك رضوا راق مضلع راه وا | تل 9 1 0ك ملال ود فير الفساد طبيبا زيي ا
 مسا اوف طماع ايظا الاول ابا ازيوا
 لاب رابعا رع ال راو
 ال لاعاد نطو للا ولارا الالة
 ااا انوار ا نسما
 7 الامام زعانف نم اياز ماو ازعلا

 1س نيود أعطال اإل
 ا

 هوما رول الاهل هاما اتا وااو مالا ك1 | ]100
 لوران فن لعصر مناور لازما مؤامرة ض طلال
 ورمل وسلا بوصلا نب زب ند ارجع انح زل لو لراماةرال
0 
 هون اسأ ازيا واع نا ااا اا ا 0

 ا اونو الالام دالة بقا وامان الاطوال ون لاير اوس 1
 1 0 ٠ 0 ' اهلاوي انتو شياو نام او اما وزوايا واما لانمي اول النار ونور لك وزد ل :

 7 ْ اوبر زندا/ اا زرع داود يزد
 77 ا رباب

 . رو الراكب 111011
 ل ادا كرم



 | اا هل نيك هيف ل
 0 دل ني نيم
 ٠ رنا ووري كلر لي عاري وار وذا كار الروم اوما
 0 واراد لارا( فا هدول لب زراف يلح ومان
 ٠ الون الاك رن ول ادا نشرنا زن رالف نسا لاروع ساق اا
 ١ فتواه ةفلرلل انشا لرمس مة ضال واول
 210الف ننال لس طع را لعرض لوف نار
 د 0000-0000--02,ام-_اححماب 17د ول نادر لم يزور نو ازهر

 سوم رطل وزن قنا لاا سكر نسال
 | رانا بويا زبس لاا هبط سوري ايداع
 ملا رانا كيابل طال منازل
 انوا ول اانا وكوب لانس يان و ام
 .. عراف اولا لس يابو ور عج سكر اقول طل
 .. يارا مازالت يل كب ادري ذك قول لاس دليم
 / ابيناكا واااو لنقاط اول مارب
 ١+ 16و اوان راوي د راب
 ا
 | ١ لزج الافربا لس لطول زالوا لاعاد
 1 10 لل ااردورلا ملاكا اذان ييلا مااا املي 'ظ

 | 0 انابللةودعوطوواورانك ار عال والان
|0 

 ل ااا اوردر لتوفر زم ريوق اخ
 7 | 0007 ا

 | ااا 2 بلة ميتا

 نع هح | <<

 2 يج

 بيحس - يحي دج

 ري كد

 ١ ْ ًّ / الانا و رنو) 1 01 "زان ناضل ةنرطو شو دارا واما قوام: ربط وطاولات

 0و
 ل



 4 راسا 00110 , 1 1 ولام ا فوط ١
 0 37 2 ترا ا ْ ْ

 4 ا مزاد عر االول ا
 8 210 6 م ام 0 1 |

0 1 ' 
14 7 0 -- ٍ 

 1 0 1 0 0 0 ظ 0 10 11 00 سر / وزر ا 1 9 0

/ 5 10 0 7 
 رم للاعامن ار نورا 0 ااا اللا زازا مر 01
 ا ار رضا 0/0 0 راو هاتلا# |
 ١ ا اؤيظنااعلال تاما وارو اانا
 | اا 4 ا اوعي رب العاري 7

 ظ /رطلاع ناقل ابياع/ صو اميل راو ال 1
 ا ا 1 م 00 ولالا 11110101111 1 ]



 "ويسر نا تاوط فاما رؤس ما ةي ضر 3 , 1١7
 1سم لاير ينال ارم زوالا ندد فال مر /ردشم اهم اال

00 
 رو اعوام هرم لو

 لزفاف 1
 ْ ل وطرز اولا بلازا مار نلبي 71 111111 00 0 زو / ااا ارباع دا ناهس اال ةزيؤا 1 لا

 فورم ردوا دمي واما فرساي رش رز اركمدوررأ
 1و ارئاواايو رااظو راؤول سؤ رار /رراقتساو
 ريل زل راسا يطفو ياسو يبك لدي رم انتم يأ
 1 را اإل 11

 أ ولا راسل دا مال هدرا زورا 1
 أ لارا ةنعلاو:ارباساب اك رعود اولية ادعوك نال نال
 را تيارا يزن اذار نوع رسل
1111 | 
 ل ارا علان 0ا كامرا كرار ريك ما ا امد فمر لا

0 
 أ رادار اا طرفا ارانب
 أ 0 نلانلامابم والان ”لطاوااو ولدا زولا ويف امارس كدر لبا رعاس ذر
 1 وطوال امو نسا كاف تل عراب مام رز لهما
 01ريال بازضاط)
 لارا زوا زلط عاشوا يبارك اازابو طاش غرار تل زا
12110111111 
 ا

 اا



0 

/ 
١ 

 كد _.-ي

 ..سسوج --22555-7992

 رو بحس

 - 0 يصل

 تح

0 

/ 
( 
١ 

1 

| 

 م ا ا ٠ رمال ضرر اوان كيفما طا 0

 7 رز ا 00

7 0 0 
 م 7 ا ذم 0
 2 ا 7 اوبال
 ا ايزي اردو امنا رنا ااا
 ام ا
 0 [ةراباثلا اناا ا الزج
 رب هومر طررب رشاعز لف واو أعمألا لو راقنادب ا ايضا
 ترابرط الق مول ل لا
 110177 0 17 0و1 ا
 ا 1101 ارا هز اور عابر اوال

 0 ازال اوما ير 0 اول
 2 1 لماذ / 4 01 نار زيو اطياب ماو لأ ريا 1 0

 مارب 0011 0
 000 00 الا از هاذ ازال
 "انزال رس ل ار ابوس ناد اور تلا هلال 0 م ل للنسرم ازال ا 0

 ا ااا نام او رطل ظ
 ا را 0 0 0 1

 4 7 00 211011000 وللا
 0 0 ا

- 

1 

 10 را 01 0 0 ارا 1 '

 "75342 بمب 2

 روض سل ا

 - يصح

 2 يبوس س2 م ييووتاك + سي يمس



 -. هيه - هميصبسسسمسمسس سه ب ببلسللستهمايبيدسسسسسسو 5

4 

 . رووا اوبل ارو نيرا اياز دب
 000 رار ا انااا نارا را

 ايأبررا ا 1
 8 71 1 اليت اورام
 1 000 117 بانل رولا 700 الدنا ارث

 ظ 01 ايلا راما وااو
 1 واراسرطا رت او ماع ماتم نال
 000 نزلا ا ورضا الاء لاب اا رك
 ظ | 01 اناا طار 11و

 و 0 ا ا طولا اد اا اوسلو 1
 0 29 را 0

 1 0 دارس مز نازازفواوو قاطو اكره ا 0000ا ا

 1/1 ر راطلاو 0
 االول 201010 انوا كرما 1/1
 را 0 قيوضا ابد يلو

 00 ا و ا
 0 / ل 0 م01
 1 1 , اننا ماعلا زري زنا ورا ربأل 110 ما

 ١ مف ههنا اسال ازال الا
 06 از اف وطب 11
 ظ ل أ الاب نااطرل ا ل ان و يزال
 ١ ردو 1 117
 ١ 1 ضارب ريال وق لجل ارب م زرقلا

 ا 01 ا الاطااز ا اال لا وفا

 2 "1 0 0 0 را 0 | ها اا

 يلا



 - عوجح2 >>

7# -2 

 - حا

 حج _ < هدو
 < يتب

 0 آ كح مح --ح-

 0 لا
 ا(

31 

52 << - 

 ا

 ا

 يي وبل

 مك

 حج
5-- 

 لأب

70
10

 400
0 

8« 
ووا

| ر
 

 سدو

15 
 اا

دباب
 // 0

20000
 

1 
1 

ار
نم

 ا
 أ

4
4
 

ا
 

7 

0
 

5 

2
 

انب
 م

س 1
يب

 1
 

لا
 س

/ 17
ن 

نا
 م

 ١ 9

0/1 0
 

ااا
 0 

ا ا
 1

 0000
اما 

 ر

0 0
 17 0

 7 

0
 

0 

7 
4 
7
0
0
0
 

 ا
رار

/كا
 / 

 و
7 

, 
ل
 

يإو
ارا

 

24
 

0
 

ا :
 

ل بم
 فول 

 لا
1 

0 
010 
0
ا 

 ل

ل اب
 اا

ااا
 اا ل

 رار
 ل

 لا
242

 0 
وربا

 ا
راما

ا 1 
ا 

 

انااا
ا 

 21 
 اوبس

ارا
 

 ا
نور اون

ا ال ا
 ب

ا ليل
1 ها

ا 7
 

0 نارا
اميز 

 010
/1 لانا 

1 

1
 

وما 3
 ا

مابا
انمار 

ا 
لا

 
00 

0
 

0 
0 

, 

/ 

”7 

/ 
1 07

 
 "ع

 هلوزا

0

 

8 05
 ارب 

ا 17 :
 ر

0010
 1

110
 لإ 

١ 
 11

7 
 وال

ويب ىلا
ملا 

 واوا * 
11 

ا م
 

200
10 

 م

أاو /
ؤزز

ر لا
1 م

ك 
ا
 

01
م 

ر
ا
 

ر /
ال

 
1 

لا
اي

 
11 

ورش
 , 7

00
ر 

وصا
 // 

ا 1
ا ماا

 مل
ادار /

الكير مل
ا 

 

110
ل ميل 

ن ناب
 ربا

0 ”االاوبر
 

د ظ
ه
 

ا/الا
ر 02 

لاس
 

0700
 

/ 0011
 

نواب
 ل

: 00
0 

: 0
0 

7 

2010 1و
0 

زببا
رررا

اباد
اناز

 

اس
0 

0 

روقان
 
رمال

 : 20000 
قاب

1 ن
6 

نا
اا

 
0 

, // 
: 

اخ
 

1 

7 

1 

لالكعور
الا 

 ل
رف 7

 ال
1 00 

0 
 م

/ 0 

ااا
 

 أ
 و /

2 

اوا
 0 42 و

 انا
/ 

00 ١
 
ل
ا
س
ا
 2 ل 

1 

ا
 

 يا
00 
ااا

 فا 

00 100 

1 ا 0
مر 

 0
 

00 ش
 ا ا 

ا 4
 ا

11(
 

4 



 ظ ىلإ

 اهمال 0 رايز رمال ار
 0 وم لارا زل او اك ا اواو
 را 0 0 0 ااا 1

 001 لسا 00010 قدا ضلال مريع ظ 1 زيتا( لول 11 ظ هامور زنود راش اللا 00
 1 و 7 00 1

 / 0 5 ع

 0 و

0 

0 

0 
 ظ 0

2 07 2 7 0 

2 
 3 0 - ا

01 

 ظ 2 0 ا 1

 ظ 07 0 ُش 0 1 7 171

 ظ دن 0 0 لولا 1 01 هل

0 



0170 
 دال ريق اوس
 لااا ازرار رش ريل لراعي
 الاانا او انا وذاص دلال ادا مارا
 لبيان هيفووال ف زير هر / زلزل كر

 منوف ذالتو كطيو ا اوس / العاطل نوب ماا
 رانيا اا اوم اطرزإ لل زر وايام ابيل
 لروما اب مالا نيا اسار اورام رنا رطام للا زرزر اق درع
 اد داو رز رحارا أ يزلبالارلا والزلازل اقلها هو مااا كنزا
 ]اولا نا نارام واول 1 الاد
 الإ ضلال انااا جار كقول رار ما
 ماا لسم لبر انس عسل ارو موا ضال اللا
 ا 5 انزال يلم ظنا أر
 ىو ! مااا وزو رزناطولاما يضر روز راما

11111 
 ظ ادا

 "النمو د زمهعازررردر اا يال وزع يطمن: فو
 نادال الا وطرب لتر ارز اور مارال
 جزاع نري زرازواب زرار ةرااا مز نراه لات رس اال

 واو لراعي ؤضاد اود البق جز افران هير ل ا تل , ء مما | 4 و ل لااا راو اعدام رودرسمبادتول دال را اادا ترام اهيدوذأا رول اذ اؤمشلط ٠
 ياماما ادلب الن ررون ار واورب ازرار اوس لعر ٠١

 دلل
200 
 راما سافانا دان را ل لت |

 :اورعرا روما ارلماوبن ارق نزال نا ,
 ا 1

 21111011110 را ىلا مرار رز هلا كد ليو", اع يزال رار هدام «زلاذ



 نيام

 د 0
 سوست اال هع يتسن

 يطل اماه و رد رررط ادار لاا دو اطر هيض للاكل الرا | زل لالالالا رضا, اقارب افلاام ١ ورا فل اا واذا هلا غلام رو طالب مال ف ْ وا ومسرات ورم ايش يفي( 1ظظظذعًئ 1
 ْ 1 كل ردو نوفا تاو اسافر زرابلرا رشد لدم و نار أ مافل راب الاسطل رز ابا /وتاظاط ازعل ارو نالوا, رد هالو ان دنا اير ارا ]همز

 1 1و الراو كلاعضاؤل امتار ارم اورس اس وبين أل كلوا ربا فطوم سا يارد زمور ايان لو
 كيرالا و ضالالارعط ولسوف مؤ از ارد
 ١ راو طز نفوس وانواع اوان الأب
 . كرار لرد اللف لما( اباه زر ازعل اسناد ونازل
 . لوو افاز ا اذازم اما رئانجا ايتو وف نار اتت سا ا
 . ارامل بون لازال رادار فار |صوأورفا
 ظ ار ا طاع هير
 . لاراب ماهل فاران اطير بالطرق لاو
 قالا ةارزغا طابو الور شل ةرانيزخ اوس لطم دوار
 ٠ ةالاوزاف راسنا انطباعا لارا وسارع لم راسأم
00 
 ياو داو ل هنا ماسالا ةما فو ور لدا امل ريما فت امال
 طار الا ايات نمل اول فال لازما نسل ارز
 1| الرا فوراوزر لقطر فعالا ابشر ادا كسل فاس يغادر
 راسا هوا 1 وااو

 ( ما



 ا

 يي روس
 يل را نيو عج بيور ل يحج

 حم يح

 تيا »|  ةمهبع اا 10-2

 7 م الا 001 0700

 4 زازا بارا اورام ادار
 وا راملالا ل ايفا لا رغد رسب ب ل قرئ

0 
0 
 الالات دارو

 ا لامراض او ناس او لانو راو ايار 7
 رووا اوان لولو يارا زيرو ا سا صاع املا
 وطلال دافعا يزن ؤ/ ا لو ريغ
 رانا عابس انااا واااو زبد مأ وادلب ليال نافل وبل قياسات روم اقل ٠ الاوامر بابا بالا ار ااا كارب اعمر

0 
 الاوادم ارال تاس روت /رفا ااا
 ادام باول اولا اعز رطل اولا ورا هني نال ل 010 ال ل ا اا لاس روع زر رانا نب

 راب ابا ا ااا 325ئ 0000 و, هل ىو هرم ,ر 1 «٠
 راو ول اساور ب ثامنا
 ازا زا ئام وا ارز نال مال ل أ او ا / م مز ع ور عراوس رسولا 0111 0/6 1 1 نة

 مورا الا مارا نزلا زل داو وايانزنب يآ
0 
1 
 ظ
 ١
 م

| / 

 ا
 ا

 »أ
 171000 12 1 عدو 1 مر «ناكر ا | راينا ْ

 اا اعاب رو ةالمالا روب لأم ريال لازما انا
 ااا ا

 لبا نالارش الاساور اور كور نطل وطال اندر ث اوسع ا/ للا الز ادا وينو 10/ ا ررصا زوما عربا لاما اؤلال
 ااا اعنا ارت يذاع مة تورو ارز لاك ٠

| ! 1 
 ف



 ْ 01 ا 10 1000 01 10 110001 رطل 1 ا ا 7 وو ١ 55 مار فلاب او ازاودوا عر ير ايم او اراد
 ْ 3 او 110 1700 ك1 ريالا مرسل
 ظ 0 0 نا الاردن 2 01/1

 ظ م / دم 34 01 لاوفاللا ماوس الا 7 7 را 17 اا وكرراوإلا 0 0 0 لورا تنل اكرم 1 1 دل : 0 1 1
 1 1 7 4 7 ض 7 7 0 ًاروانولا /

 00 ظ

 ا

2 0 0 
 ظ ظ 5 0 را 4 مولانا 0 اراد 1/

 ظ 1 111111 0 ابار و

 1 0 الالب نامربلا را ا

 4 ل راب
 و



 اال

 - اح وع. بحجج

 تح

00 

 22 حج تح ب

 ت37

 هيلا يي

 - وج يكمن م ا لسطقلل

4 
 ا |

 ل

 ا ا
/ 1 

1 
1 

 ا
1 

 ا

1 
"1 

 رب اطوسل واوا كاع امس 00 000 مما ِ ؛ |”. ” أ 170007 1
 سور راما ويانا درس نارا رب

 ماوه ويولد اطلاق
 اوفا دا رسولا[ يتسلل وررر فهرلاففااو
 راما وزار لباسا زهرا ير
 ةفزلا|لاعإمرالن الفم اوفار/راؤ زرنا مارم ارت لازانيا رن

0 _ 
 رومان لو اها ارجل زازا راوتر ول
 الاقرار ننس ارق اهبلازرلرراطررأأور تل يارا
 لامانع ويراد رفع زالوا أر رار بارا
 ا يوسوس ارا امانا
 // ربا وعلامارانانما روتانا تسل نرسم زغأاغ
 يار كيرطداوم وزال اال سلب /رلاططب ا وردا لور ضال
 زاروا ع اندر طرف انؤعناؤناإ رسوما رب فاير
 للولاد زل شور انقر رانا لم نالوا و ارامل انو اال
 لا ااوصلا ولاول عنب ارنا يد رولان لا
 وااايد اوتو امانا اال لسيارات ورمل رزه ارا راورلزااتل قفا اماما
 م و« 0 "ارواب درا يره ودار ال هاا نا لدار دعب اهواي 7

 هادم وعول طعنا وام را
 رايلي وابراز كفوو رولر رضا زمول ل
 اوردر فهر دلع رأوا رغ رناماا
 اال

 كلا ببال با 222222 يي با ل ل مح

 بوو هوس ووسوس سس سسوس سمس مس تس سسظ تح ل ل. ع

 2 يجر ير 062 77 2002ز 727712 2 م مو سم ل سم سس لس لسا

772 



 وهل 0 رس ورور طابو اور
 110 ل نس وتامر راسا
 1 1 0 ااا يارس ارا زر رورو
 ا 9 رار زمان ولا 00
 ١ 2 0 ا

 نول ا اطالب 0
 وار بيبا بارزا 01 0
 1 از رب الراب 100 71 ا 2 رار لل ا

 رو وول 1 الا 1 1717 رز

 0000 الروله بل ارز لطم
 ظ 11 ,/ 41 7 00/01

 دز 9 1 ابرار انا ةماعلا 0 01

 ا 1 121110110110117 نزوات بوو
 00 ا 0 17 رز
 2 0 انا 0
 ناطور 00 0

ْ 7 7 
 0 نس 0
 1 'اضإوانن
 0 1 00 را

 هاري 00 11
 ل 7 ازرار

 رون زتومةطلالإلا 2 4 1
0 
 0 نال
 0 رار 0



 يروج 2 يي

 ب

 مديح يي هرم حا

 و« جل ا

 دي يي 2 دك

 -ح جهنم كح - 22

 260 ا 2 ا م اى ---ج-

 اسس : حتت
 كك _ ما قيس حي < ىلا ك-

 ىج__ حد >

2 

0 

225100 

 00 وزال انهار 4 نسر لير هسلارا
 اناا ب 2 اللازم اوع انطاار:والورعشاارول ةمال

 هاربا 00 1001 0/1
 1 ا را 110 ارامل اجا 0 را امانا /

 / نخل اولا وااو واااو زازا 47 414

 0 البلا اشور طاطا ناز ا
 رالي لازما ولا مالا 7
 مازال اووف ال ارت 1
 0 "بباقي نارام
 1100 لااا رنا
 لارا رافال اي لا
 11111111 ذا ا
 0001 12 اا 711
 0 0 اللا انراوزبا موزع 0 را
 000 هع ا 1

 اللاوو لانا را ملول راو ىلا وللا وي
 0 0 10 نمار زنا يصار معا
 ا 01 1/1 ازال دوا و ماما
 1 ا 110 لالالا درا
 ل وها هراء اق لرامز نال 1
 0 0 0 ل ررلافومرسوولافو أنوال نامل رادو 080
 اا 211 رانا زلال يان ار اا 1
 1 نوارة بالاول ن 20 20007 00 0

 0 0 ل1 4 1 را

1/1 
 جتك

01/0 1 

 أ 0100

 )و

(5 2 



 1710 ؛ د 5 ا 1

 الاول دو ازا نونا وطرد ان اهات لرا قييعاو ول زبع
 . كيلر لنا روت زو ارملة ارم واوان يال تار نك انكي ا . او زلات لل الوبائي
 ظ راما فهرية ازاوإ زر لباسا ووو فلور شالا لا
 0 اازاولإل زال ارق دو زم مسلط: )لااا نوال

7 

 اذكار اسال اال لالا زول وطقو ةاوأ)»
 نانا مافاماد نغمات الع ارا ازال نإ اونا را وزس
 . للاب ارو ماؤفاطإبلا فز مزور ب ا الاطرك را ؤافاف زينو
 اناس ارو ادا, الدوا ا وا الرز ايلا
 ] ا طب دلال
 ...اةاووانيو يؤلف داموا اورو لقوا لنزار اهزرمازا
 نالوا قابس رز رونا نا

 ل والوسواس
 1| فوزان لا هالرموز ثا اوبل وزاري وزل الدولار امرك سارا
 | زان وطلال لوول نإ وشو
 وأقر ودار اوف نارا فمولب أنا واعز

 . را اردلا برات درا ولاا الل ظ
 .١ طاطا ازا ولاف كول مورا نارا ), شاذان لطلب اوساط ا
 ْ لا روكا رع اج

 هاا قابلا اذ عراد لس اور ونيل
 ونافع ريد وللي السلاوي أروع لأ والرب الا
 و اه ا سل تل دلينض ا الا طو
 ظ ا اال
 أ راب يولد هلالرنبرلربراخ أم ل بلون اع ثول, يقو الر
 ا رو قال للطرد
 هلال

, 



 يللا للسعال عج

 تاع مهج<كب جبل جيح

 سس 1 دي

- 

 موشح جس

 يوي بج

 ععكح تاويل 1 ميبعملجح - -- -

 هوي. تصحح

 هي --5--

 جحا

 2 د كل 7 0 ما ا 5 0

 م0

 ريع دوور ٍ ااا لالا
 اورو نزل ورك اولا ارا ان 0
 كبار لولو اردورح يرام ماما وزان رز عايسر»
 110 ارامل نازل قولا 1
 1 110 رباب مارا 0 راسا ١
 لأ نارام 1 ك0 1 7 اذار 00
 اروبا اناا لاء للان راد وز لعبا نااار 0 رماح

 رلأ را لل الريال 0 لاند ابلالرالفناارشَول ”نرب سابع
 نو الاولاد 00 7
 11 ناقلات 1 0 0 1
 لاراب ورا وبما را 1
 نسروبو نو هذيحبالس بولوك لجأ, الاء يالا 200101 بإب

 صا ما':اعاددجسولو هيبال-نالاهرااو ديرشاذ امد ف الضي ريظم اذرهؤب فالغلاو ىلإ ر ابنا, قي لاقو فسوبوب | عجروماللا
 المل مرورا جارد شراك شرا هللا لاب قي اق ا تلا رد تلاها ناز «ذهدادبل
 كلاذظريطراردل فرهد ادا ذاؤاذبر صنم فداضدلب للا ذال لليوم اولا ير اذياش م زععبو يمال تنام

 يامال وبقي هؤهنمو ون نفذ لارج اذ ابو ةداوشس شرد هدول
 راوي هاهشمار بيا لاهو داهشلهذه بال ينمي زلومر عاش دل تضر ندي نانو
 و "نافع ادد لو ريغ هدر ادالانراو ىدلا رع نوح لرندقو دات امويدمارحو لشن رار» ناد درشاواوأرصبا "دكا
 مودك الت نايا قارا رادع و ونا اوزاككف لاف را نملك دم 60لانعب نال درر

 110 ذر لان وافل رم نضال نع انزال
 انا رو مءابااب ٍ اك ل 00 هورس ابان | امال ولي ْ/_
 0 تام( /دلازع وع ةهاغا 38 ما ص 0 ىبن انوش ار موو يدل وبلال مىهيزارإل حب دهان الاول راوي ناو امرا ازا 00 رس نم ارا 00 7

 ل

 ا



 لك
 هاي 0

 و ١ // 9

 07 نها مريت أ 01 :
 ظ

 00 5 اما
تم 01

ال مرار ا
 لمان ين

1 ل 2
 1 

01 
فاف سلا مَ 6

رون لز
 2 ما

 افلم /
 ا

ي لب هر رو عا زنأسا نقاو ورا
 ا 0 0 ن

 0 ا
10 

 1 /ٍ ان ْ
لام 3

 الاف
3 

0 
0 

4 

0 
/ 

00 
' 

0 هللا“
ا ٠١ 

 
1 

 ا 0
سنون 0 4

2 اننامدرفلزأو ال
 0 1 

ام بس ان
 ان

ْ 

بال اداب سا واولاق 70
ال يطل رز اااثؤم ه

 17 1و لاربال

لاورو االايزةللي
 1 0 ون 

 را 2 ا
 ١

 ما نرلننل اسم ةللي درر
راو اولا البق وهب ضار ) رولا القوه ضال يس انوا اهو هل 0

 0 مانا 

 ْ 211 رو

راس سلام
 و دع روع او

 تمرر للا
 ا ,

 ود 2
 10 راما !ٍ

 ا

01
 ' 

را ور ورلاو 0 0
 1 

, 
2 و و :

 

0 
0 

10 وزوال ماع
00 

00 اي
 1 ريالا اراب الرق 0

 از
اذا ولين را و

ررف كلارا ي
0 وكلا :اك

 
/ 

دارات 4
 اويل وش سلال امي زار راووعو ا

, 

!لنر) ماكو 1 يال ل
ف ثلا « بز 

عى ااو / مور و
 وا زرا

/ 

 ل ال اا
2 

اوم
 ملا 7 

رو مأكول 9
 رو

01 رار
 ,”ثامس 7 

' 

0
 

 ظ

/ 6 
21 و س مل :

 انأزا| 0
: : 

ال ل ا ,
 ١ 

نزافورإ اس
وا ما

كاسو نأ 1 5 + ورد 
4 اراب ر

 ناثكلؤلل ٠ ريرطا 01
 ١

 ل
هاب اوريزجلو ولالا

2م وار
 1000 

00
0 رمال نى درامإع 

 ظ 

1 
 7و نوأرواب

70 
| 

: 10
011

 ونار ”/ مول 1 / 
اس

 2و 
! 

0 ان ارو
 0 

 ظ

ك زارلا
0 ل

وانإراو ١ 
 2 ام

0 رس 7 1
 

20 
 ذأ

0 

1-1
 

 م اد ف 0 7

ل وافدا وا زلا
0700 اا

100 

دس فاو 0 0
 ا نشروا ك0 ازا ا ة

 ند ؛ط
 ا ا



 ا 5

 ظ

 ا 1 م / يآ / //ا 7 8 3 مم

 1 47 ا وطلال اردابا دقو ماعلا
 ا ١ ١ م1 '/ " را راع ا

 ايا ابوهم راو دلو الر موال لماب زالت ظ
 ظ الراوند بازائاظو بت يل طا لو رافد اهروتل ا ١

 ا

 أ ظ 221 او لمده اطيل الدق رايت نامل

 ١

 روما نر نانانزلبا لل اارترماو دوام وبااعإق ٠ 31 ل توتر وللا روزا لو قالا لاراب قرانها /وفوواز اهمال زارع

 ملا ظ 00 لا
 الطبخ وار مر وتو زر زيزو اوال بيني
 بالواو وويل بادب مافي دوس برر ايار الطلب امالوا ا
 01 ا لاول وناف يعلو 07 رولان رو امال /قاط دوال ظ ا

 اا!
 | ) , 7 ١ لل وول / ارل / ! 3 نا ىلا

 ١ 3 20 ا



000 
 11 27 اسالك غل اير لايران للباترول
 0 الرو وول مب اروبدومازوا
 1 و لوب ا 00 ا
 ظ والا را يرد 0 وسال لازم
 ١ ا ساروا ل4 20 0 ال
 ا ودارلا هزي وفدو 0 1 ا بو اطقر

 ! 1 1 لفؤولباعت و رض اوزيل قيراط زب
 | : اا اإل اهرإ زم لري ارامل
 1 0 ل 1 0 1

 . ياا اووقلا 0
 1 ل الا ا قير هديا الرز لون
 / 1 1 زامل الواب بل اول لا 7

 / ظ 1 اطراف اعبر

 ظ 0 000 ءلطابدو 0 ازور ولالا الطررا

 1 (ناركاسلاو مالنا رطل مون ارا فتقول وك وإلا
00 0 0 / 
 ] 5-0 ار ازال وسان العلو رنا لال طال 2 2
 / . ارا انو وضاع ثم لا 1 1
 1 ا ما لوزاز انمزلاروادرول وعلا وكولا را ارو 0

 2 لوالوإ 0101 ناب أطول 7/1 0مم ةياإ
 | ١ نار ثار 1 / 1 0 لومة مودا
 01 01/1// ما 0 ل 7
 01 20 0 مانام لو 00

 1 اللاب 00 ا
2 1: 0 

 عري حسوب

 0 31 1 1 )2 0 1 أ ا 1

 غل



 ١ ٠ْ نال نمار فاس ن6 017 2 + 1
 سامو أزف 210 اا مرو
0 4 ْ 0 

 ' لالالا الاطوار 000 ظ 0 0

 ا يلا 00 ويارا نري 0 101 7 97 71
 0 500 ويارا او 7 ظ

 . 1 4 0 10 ا 0 1و 1
 26 0 ا دارئام إنك 1 0 را 0 ظ

 0 0 07 12 را 0 و و ار 7 3 الرام اع ول اضراب 70 واس ارو نال 31 ا را دارو 00 0 8 دوار اولا ارا ملت 5 1 1 11 0 1
 الا 00 / 000 / 5 4 4 0 1 ل اونو 100 ا 0100 ا
 ا 0 // 4 يا 2 ارامل ١ 0 0 م 1 ا
 اا ا ا زيزاناانتا] 1 ا را 1 را 0 ُض 10 7 0 1 1 ا اولا 0 ظ 00 اطار 1 00 ١

 ا

 7 12 اوبك 1 2 ايلا 0 0 14 8ث ١ 00 0

 1 1 ا م“ |

 امال سوو ابر ل



 ل دك ' نإ

591 1 

 1 اكتر ايرون ال نو الور
 اللا 00 10 1 ] 0 110
 اناا ايما ام اراقب واط ايس 077
2 77 0 0 00 010 7 ْ 
 1 ا اا لارا ارو زو ا 1 1 1 0 1 0 ا 0 0

 00 ا 1 1 0

"1 0 

 / 0 1 7 0 | 1 اول ل ملا وسا ولو اقول ذزلاو مترا تفل له لب ولاا سووو

0 0 / 
1 0 

00 



 ١١ 1 1 ا اا اوكا 11017
 ' ا 0 / 00 4

 ا 1 0 /
 ا 111 0 يا 10010 را
 ١ لرعاب راالا/وم اان يالا طل 2
 ١ ظ 0 ابنافلا اذا 111100 للبول ا
 ا ظ 00 الرأببامااالل اللا اللب مااا لا ارا 1
 1111 را االول" 1
 00 ا عا ما 1و 0 1

 ظ ذا 14 ١ ظ ل0 لاا ان اا 1 دما 2 7 1 ١ 0 00 رار ناسا وما ١
 ا 2ريال 1 انامل ريتال 0 ظ
 ا ا ربو الا 2
 ا ا 0 رنا ونمو ابا مابا ا

ْ 

 ١  77ازال اا افرال اة اانا امانوبالو اوال 0 1 ١

 ظ و طا الراو
١ 

(١ 1000 1 
 ارسال را ايما: اداه الا 1/1 111 ا

 ١ را 0 انو 0
 اال 2 17 ار زلال 0 ار كَ 10

 روم الأن انما لان اازلر رس دعوت يور ا
1 

 ا علال

  11ا 0

0 

 حجححجح ب

 ا





, 02 

 ا طيران ارك مااا و سامبا را !ارانرالرإما
 17 : وسو 0000 ظ :
 0 امانا الكل قنادر ا 0 نار 00 ركل ل نول ايناس ره ا كك "3
 1 اناس نا واد اارنمتار كل 5 00 0

 ا روس عزام نا اذ و نقرا كلوا ناو لرا عس
 ا الوإلا ل لاياقرو ال عار اع ا عرمان 000000

0 0 
 7 لوز ا ل / 1 : 0 و

 ٍِ 01 كول نا افصل ا وا 00 0
 م 0000 م ١
 00 00 ا
 1/1 00 11001 12101 ا

 4 2 اا مر زارا زباليرلا لامر نو , رامبل بلاغ ١
 0 لدراسات 0
 1 2 577 نيرا مولا اال ارو را 0 روف 1
ْ 1 111 000 
 والا ناو عا 11 وزار اوتو امانا اال ْ ْ

 مارا اوسع ١
 اناا م 1 ك1 بلا ل ا للا لو 17 تارإؤلا لات سانا ااا زنا 0
 00 000 رمال 0100 0 17 رنا 7 0 11 2 ل '
 0 0 211 1 1 101 ا اسال 1
 2 1 0 « 0 مز ا "7



 ظ
 اا 01 0 درر نارام امام ”اليولإ
 4110 را نانا لوالؤللا 00 راو ماشاف زال نها
 ١ 1 1 رولا ا 7 10 0 7
 اس 0

 ١

 ظ 1 1 0 7 4 0
 ع 0 1 ا 11 14 2

 ظ 7 رباط وونسطعن اريرلاا ار برم 70
 م 0 7

1 9 0/1 0 40 0 
 1 07 ل 10 0 5
 4 0 / ا 7 و 7 07 2 7
 0 1 "املا 1 00 1000 رافي دوال نادي
 0 44 14 ا را 1

11101010 
 | انزل



ْ 

  3 1اخغح  -

 "لوزاز سوما 0 الزل زسإب
 | اا 00 ناطر اغا 00 را ارم رم 3 0077 ا 5 1
 || 7 افزع وال علا مرا راسو لا 0 ولدان 07 ١

 ١ راق نفم 0 44 قا ميار 0
 ١ ْ 1 0-00 1 ريا زالاطموا او كاوا 17 9 ._ ظ

 ١" 0 ]لازال 0 اوكار 2 ا ١ 0 ولا طرز ؤواسئا وماقصرت ادن

 3 2 ١ 1 ا هو 1 ظ

 ١) ورسول نال مرو ارنا مرآ نر ار سن 0
 ظ ا 00 1 0 7 0اس 24
 ْ لا و ا ازعنواافاظنلر زا
 ظ 0 نارا انااا ارا اوبال 0

 م
 < تت _ <22
 هم حو ح 1-5

 رار 7 راسا الاانا ازمات
 7 0 0 لاا 1
 ظ 0 0
 00200 م 0 /للرنالا//ناز قلم اسال
 ا 0 0 اللوان ب فلوو الا 1

ٌْ 
1 
 ظ

 جم بج 22 ل دس 1 ا يح

 خاب كك
 ل اال لاةاوؤساا ل اايللو ركاز 8 0 | 7

 4 2 0 00 0 ظ
 1 0 0 1 ا

 ١ قا اررامزفاو شامان القال ل 0 0
 راب رايك اداراو اوال

00 

0-0 

27-4 

3-2-3 
 ا

200 
 نمسح ١ تل

 || 0 0 00 2 0 ماب

 ظ 1 14 للراس ال 00



/ 4
 | 

ور
ال

 171 م 
ََ 

 ملا
1 

ولا
 ر

 مل ار 0

00 ١
زا 

 ا
 د

 ا

 لارا
1101

 ساطي ول 1
 زال

 و

/10 
ا زرادا

اراب ل
ا قولو لطا / 

ل | مال
لعز

 قررا 

 الا ازبار قاما نال
3 47 1

00 

00
 71 

ارا
دار لسا 0 

707 ا
1 ُ 0

00
 + 0

 
 21 ظ

0 1
00

 
اع السالرل

لا ر
 

اادلل
6 ]ل 

ر 0 
1 السا

/1 070
 0 7

1010
و 11

س وس 
 انا

: 10
 0 

ودا
 م

 راو
117 

 بشلل(
تيل اطال

 2 رجالا 
 1 ا

000
 

0 0
0 

 ظ

هارت
ا رك رافارلت 7 

 ل

 راف لزب
و 0

 1 

71 
ل 1 8

 نض
نامل ١

 2 ا
00 

 ظ

ا و انا
 لمنور ن

00 
0 

0 
000 0

 

00 
 نا

 ل

اوعلس /
انوزب

ما مر 
ً لا

/ 0
 

لولا
 ف

ل _
ناز

و 
2 

59 

 لازما
 و

ربنا
انا 

12 1 ا
00 

07 

ايلا :
 010

اوابعلارب 97 
لاو 

اهرب 
 0 

1 

0 
يه رالمؤلا راوزسلا

 هد
اذا

 اناا 
1 

1 0
رب دوام دلو 

 1 8 ما

9 
7 

0 ا
100

 را 1
7 ٍ

 ١ 

ا 7
 ظ 

 اولا

ربا
 00 

 بالون
1 

1
 

 اومن انو
 ارامل

 لانا 1
 يا

7 
10 اراسزب / 1

 

 رف
0 اال

 

00 
اا 0

 
1 

1 
0 

0 
0 

 لولا

0 

١ 

1 
, 

1 
 ل

 د
0 

|| رم“
 الإإ] 

 ا
 مرات

 ل“

ا )
 ا

 ظء

0 



 ايوا مداقن الإ را را ا امام ازلن ال ل

 لابي ةلعر اطابو 1 ظ

 0 نوازل 0 7 1 ريوبار طنا
 و

 ١ رانا 0 اور زلل 1 1 4
 ْ  0وا رولا سرس 1

 ها ا

 طا اسوار زن بوز يلوم
 7 111 دانا راييرسون طرف
 او وااو 1 الزامل
 ا 1و اأو واقل اعل نا 0

 او او الرسطاالفلاا/ر رول الاذن 1 6 ظ
 ا 1100 00 7

 0 ارا اا اونا 711111 0 ل أو

001 41 

 ل "4 70 لاا يما ا ا
 و1 1 نوال والرب ارقام وز الا لينال تالا
 0 اولا اطوال زلم
 7 را 1 10 0 0
 4 100 0 رونار لو 0

 ماش كرما 0001 10
 0 00 لو انور وال ل ا

0 
 رع اهدا نو اياد را ا
1 ١ 

 1/1 2 00 ل00 0017 17
 0 ور ودام ا ٍ ظ

 ا ا لاَ رو 100 رانا 4

 نوران افنوم 110000 لولا 1

 وول 1 00 مالو 2 0 املأ
 00 ا 1 ا 1 0 ماا م11



 رص ارا زينل /ر وجان لاو رك اان

 3 ا اا سلا 1 ردوا
 م ؛ اال 0 ازا انو 42 ل
 | 0 2 ل 10 الاما
 ظ 07 السيو كاب 1
 1 لراس اانا انو
 00 ل ل 7 اضإولاا رابعا لام نارام

 0 0 بنار ساس لالا 0111 ا ل
 ا لالا رانا لسنا لانو 0
 00 10 00 ينافي /

 00 0 لل لزم رونا 7 نر اقم انف
 ظ ا زل ايم 0 اناس انجازات ف

 | اورد ني زف 1 1 سعال 0
 ١ | قوات اورومازبال ليزاوملا 0 10
 | 0 مطب لماكر
 ظ 000 7 11 ارا 0 0

 9 0/ازلا ا واسر ل ارامل
 ايوا ا 10 4 0

 مر 107 / / ما م) ولا 1 بولا 0و 1 مر ا 0

 د را نإ ا
 0 7 0 0000 الق يؤسس هلام 01 ملل

 نا ١ ١ 11 1706 0 يارا ارو رهف

 / 0 ل ا لى 0 4





 ل ارا
 ١ 7 ١

 ظ , 0و
00 

 / 1 و
 0 ل | أوك ره 0

 م

 روابط وو اوال

 11010 ذا
7[ 1 1000| 
2م اؤلا فا عنابل فساولا/ روب 0 لغو 100 وول

 اول ١ ام 0 7 7

 0م فل ا اولاد اري

 1 30 / اتا ماع ولا زشلا 001 هربا ماو ا

اير 11011101100
 | الو

 ظ 9 0
 و الناب وتلا لما ل/إ

 | اانا دامني ربنا نااار و .رلارقأ
+ 

ا وازماع بإن زرزب اياه 0
 ا ل وت رض

 ١ اوال لرابط رض لا 0
ز اوال موا 1

 ْ 7 2 1 7 1 17 اطالع بايت ا

 ااا ورا

 ||طآ111| ||
0 1007 4 3

دايت ز اغار انور 4 
 0 ارا 

/ 

0 1 
7 1 7 04 

 1 وبلا 7 011 هوا“ ب

 الاوريو اذار لع 0000
| 

 0 رو و أ ةروزلرفول ودرج يوااولو نال وول | يرعاك لازالوا

و نورك ضال و 7 ما ا
كارد ليك نان

 ظ 7 

 |( ' د م و دولار اول اكرر يل 00 1

1101111111
1 

 كل ,”ُ يللا دااوأأمر
 ا

 2 هكر

0 24 7 
 ظ 0

1 0 0 
 كا

 ا /
01" 

 ,/ / ل ا ىلإ : . و 1 2

 .٠.0 "هم .
0 : 9 0 

 / 0 2 ا 0 0/0

 18 ' ا 10“ كلطف

 كفر ١ ' .٠
0 
4 



 هني ةااسجج دمي _ر اموح 22 غ0

 دمج ا م« هلم

 11 الس نو ول وطويل والام اوال 1 ١ نر اعود دورس ياابن بنا لبا نرد لور 0 1/0 اردنا دوا م 4 00 ]|1111 مك الملاطا ويسرا ةاما رندا 00 77001 / | 01 لرد لا نلؤرو لاند اسماك عر زر شرواك نرد ١ 10 ان ةوورلماإ 21
 ام موا 20010 الأ و ” نر ,الرلا ان مرا ا 0 اا رووا | 111 لمادا قطو انقل والا امال يعود[ وعام راع اعنا ابا ولات زارع ري اوفو وال ظ يق كو هاف للك لامر را" مر را تنل م اا 1 2 9 ا ازرار ننال طعنا روان اطارات 0 10000 نابل ىلا او والقوي 17110 رار تل يلا زل سلا فاز رئابايدورانز رايز قدا اي نااطؤلأ/رالا ار فردا بلال منار ادوات زارا 0 دوما ورورد مانل مترا تاو لل ١ و طا ارز اعلا اال ام الار ١ 0 ل رانا مط اليز دوقزم ير ظ رزان ايام لانو لا رو داداه سارا را األ رار رارامالا ارم اللودر لال روما 0 هلأ ارا 1 7 0 ٠ 07 / 7 7 0 كر 07 00000 ا



 0 ١ الان اان اولا ماقلتي ايس نارا ْ | وطاب رونا راؤول | قلقا رخال اننا او م ومان لما انا راند زخرف ااا نارا وأمر ها ماير لسا رد عازر هول ماما , 5 4 ٍ 0 ,
 ْ 121111111 | دوار ا لنوم وول ركاز ارتب الود زرنا | 1/1اازعتا الإ ولهان ومارس ررعؤب بملانرلا 00 لاو ا اقوا ولو زم | ارا للراس باو ضو رازاو 000 | وارد زما رادار رو انا
 ا ا ا النا تمول 1| ازور لالالالا هارد زر لارا
 ظ يااا اطار فاران يااا ا | الزان لالالالا انني الموب
 ! 00 اك 101 ١ ا "مآ, د ! لايت زاثكلا/ رلى 4 / ١ لا / 00ذذذذذذذذزذز ذا 2 , | كالو بااقزوبلاةوازباطما وزب رع ده" عنصري والاول | روف مارا غرر لالتلونا راسم وز لمعلا ااا راسل ا طالما | ايرون را رانا يات دوت بارما ارا



 1 ا ار را لل ل
0 0000 

 ارامل مرار رعب علا وعلا اباد 4 نام زرلرتادو ذر

7 0 2 
 ريالا بألا ماع 1 000 0 7 ظ

 0 الاورام
 لا لامار ابلالا 1
 1 000 100 نور
 0 ا

 م ا امل اس 0 ا 2 ل ظ ظ
 006 ا 1 لونالاهسا 7
 0 ا ايزل ابواب 0 2

 42 00 اب 110 71 ا لا زاير
 7110 را ل رح 1 /
 ل 1
 كام و يولماذبإ 10 رولا 1 "ا ركوب / ٌ 0 7 0 رمال اقول ا لك رزلا نا لباسا وإلا اولا !
 4 0 راما وابا ا :”مراروابو رات ربات ٠ 1 0و امي ا 1

١ 
 اولاو أ اشور درا برب د واسم واوا اواني الو را نارلاب ظ

 ل اا اا ظ 17 7
 انا اقبالا هاد لات ابونا 2
 ا "يلزم زارت ألا 4 011 ظ 44 1

 لوا نا 1 ا 1/1 1 4 0 0 / 04 8



0 

 0و بال

1 

 1 ل ا 77 رار فرقا

 | نادت ارقارفلو اطال ناو طكرل رهو ازعرععاظ لامع را 10 00
 ٠

1 
 ازرع مافاد معربا يامر ارسل كر فاس تام لارا اوال لو جم وارسال نال
 ظ اا اا ورانا الوز لاما | هر الا مقال »زنا اطول
 ١ ا تل روب هملول امامك مانا ياا يؤ نقل
 راك للتفاعل رفا الأن اولا ا رطل زر اوبن لا ابطال نا يول وخايف اها ونانو أ ١ ووزع ا ريل ارو قمر ياو طا ١ ل ابطل نانا لامعمم يزن مخل فا تالا
 اطمأن الاد عال روزا اعلا
 ' | اق الافراط واول ارادوا وز زول ناو | 1000001 رجالا عز فووق ا ا
 24 مباع الاقل كباس اقرار امو اوراق لركن /
11 
 |( دال زمااان مات اموت دالة وئاط سولار ازال رواندا وأ اان يزص اخس ورعطسل يدنا ار
 4 لكل لاا ورا رض زال نات
 امان يافع وول الاقلام وكلا تالا
 وا دااونافاعز اور وا وئام ابزاز كو
 ُّ ظ لاول تلو يرق اا رمان ال الب

 ظ اا "1

 ا



 نال اناني يلازم

 الانرئورمانا نواف
 0 اباوع لااا 00 و 1

 وز رامز نارا لال ا 0 رو
 00 7 1 0 7 10 7 4 4 ١
011 117 00 110 0 0 0 
 00 0 اال 1 00

 007 22 اتاماذ هر ارد ا
 31 ا ا 7 0
 اولا ا 0 0 را 1 هولا رو 007 ا

 كالا ام نول اا 00 00 ا
 ازور ةةوونرل الناعم را دا ويورلا افا
0 5 10 7 1 
 ا 0 0 رونو افا 2427 ا 1 4 الا
 00 ا ل 1 7
 01000 ا رار 2 0 17

 7 مزال زلت و 0

 7 7 رف تالا ا نالوا ]رولا
 للا امور اوال ال نا 7 4 ظ

 1000و زارنا ب اوتو يزل ظ واوا بذا ئهتسا لام اوامر ال ازا للزب 71
 ا 07 17 لاما ياو ف 000 ُ ىلإ 0 0 10 باسل سرر رس اا مرارا مرتان ا ا 1/7 07 0000 عج يروا ايا

 5" /ملابابا 30 0 1 0 11 0 . 7 0م 0
 /2 نا ا

 م

 0 0 0 1 0 ا



 ر لآ :

 1 1 0 000 00 ا ل راقب ريانا ا ننال لل نارا ظ 100001 2 0 وترا 1 ارز يرون ولاز 177
 0 لإ ا ا 1 0 00 10 زال امال ظ 0 0 رطل راي نول 1ْ 0 21 انااا لونارإمو 0 70 000

 17 و رايك ولورا وشولا مودا علوا 2 راكداصا م
 1 0 ير افا رولز 7 ايم 1/0 1/1 7 11
 07 0 ا 0 0 لا ل 7 60 /// 70 00
 07 را ا 10و 101 ارا 0
 17 1 رالي 7 از 1 1
 يل هاما ابني ازيا ل ا
 ظ 100 00 0
 1 ا 7 ل 01 رباب ار وش 2” 10 اطول 1
 1 رانا ردت رف الاوز اطفال اناا بار ييطالب 00 ها 7010 40 06 ل /تا ا اال ,
 "ا 00 مليا 0 هزل انااا نااار

 نان لا 1 ٍ ا
 00 10 1 ا رز ايمو قالا امانا

 1 01 0 78 اا 244
 / 3 0 الإ ا 0 7 يلا 0 ا



 م

2 
 -_ حل <<

 م < جي ديد تحك

2-2-7 

 وس وسور ل سيوع- توو

 د نصوم "ب هوجو حا

 ىلبحح حححا

 غطت ا د كيس»#

 1 الأمانات / 7 م و 5/7 لالالا ارا مليم

 ل افاوزلاما ور ل أمنوا ووسام ان شل بلا اعلا ون

 قو دار رنا نارا رع اقوا
 اوان عاما الز واسلأو هاا اس نب لا اظل لمار اع
 ع ارسال أل ا 0 راسو اطل ان/سكلا 0 خذ ٍ
 0 امتيرابإم ملم رابعا لونا ار
 01 ارش او وراس رك أراب زلالرلا

 و 1 برب ا اريام ابار
 1 ل امو ادام ياسو
 4 0 /ر اع ا يب اساس 10 20
 1 لال نعال لالالا لارا يتم شل ةامازنم وانا ظ
 اا و نارماع د قارون لالالالا لدا
 را هلا ةباقننام امو طا لولاك
 السالف رانا ل ليندا
 ا امال رغب ارا اراها
101000 1000 
 ولأجل 0 مااا لاطاو
 74 ندبااعدا ماقال يقاوم 40 1101 100 ٍ

 يااا اريام ا ا را 00 لل انا و زنا ْ
 الور ا ليما زوالا ع
 راما نووي( اراض اير بوب ْ
 ور اع رام ظ
 1110 فاز هلال 221 ظ

 را نإ و 400 زرت ا 76 ا



 اواي زنا اطال 4 الاد طس اا 12121101111 ااا زماان ١ لة ساو ونوال رارثاثل رمال دزتاارالمأ
 ا رو راعازلاو ايما اوزاراغا اس7 7 1/0
 4 0 يرو قانا 10 را ل فال كار ليلاس اولا ثرراوبألا ظ ما الاوزان يت نأ )1 ا وإلا ل زاير اونا ولأ ظ ا 0 // ا ب يمول لا زر لاو رضوا ظ والبر او ا ا او
 0 4 4 11 1 را 0 ا 00 0 01 / ا 1 00 ارنا 10 2 0 1 1 رانباف مال نسم 0 00 ا 000000007 م4 2 0 1 سلا زو لهاا قالا 7 ْ ارد ا ااا ااا وزر ار 4 لااا واوان ان افق لال 1 000 و ولام ولالا يكاتؤلا لا 0: ار 0 1 0 0 نا را لا شط 00 ا 10 كابل اؤمااريطرلا لا را مايد م 0 ل اوال بنطال بالكاف نا ادا ارا 1 اواي عااادي نرصد ابل: الر



١ 

/ 
/ 

١ 

 | م

/ 
/ 
 ا

1 
1 
0 

| 
0 

11 
/ 

 وح

1 

 <. عجك ج ا :٠ يطا امسح _دجعحممب

 نه"حكحع

 ا
 رم رووا رد فور او راع رسال ىو لاعارس 1 اعارس "اريام لل لل“ ران سمرا واعاوا دز عسل وورلد اع كارل براس ا ليسا
 ارب دبا ربان 7 1 واوا ازهار ٍ

 اد ارباسر بارود ابطا زم انا ركلات
111 

 لطلاب ةراففل مرا راو اواررانو ركام ١
 افالم ابتلاع وان ابابا ب اذا و ا ا
 هواري زاب مزار ةا ل ظ 1/افاو اقلط الانام اوما بالرب راس افا ياا تار انا اهدا زو ان نانا زب ا اسوم

 00 ! ا و 0 : أ

 ل

 لاا ا ا انا بلا زماان 110000
 1 رادار موو ا باررلا الاكرم 01/ 00 ءازاعوالا مام رول وق 12

 بام وفايز قاسيا ارز ياارب نان لير دلل
 اهراس زا لطلال# للاسنان تؤلم اان[ دياتك كر سافل ؤما'
 ا وويل زلة وربما
 011 200 رام ايوالا ل سس اوال ير طاب م 4 006 3 1 ا 1 9 9 0 : 0 إو لا للا 7 0 رولا 7 زكا ديت /رنالالاانار سووا وا داريا ييبم مرار بلل لال ربل نالوا اال وعر وألا 1 مواااداعإط نس بازار علال للكتب الكناري زلازل زيا ازعل زلم" لا هاواي رعاك نس مار رو ادا
 111 او طوبار يتولد اوفو رزقا

 اللوان انفعال ليالي الإ

11011 
 اان
 او با

 ما را راو اوالإلا للا

 يلازالاناوا وتنزع ٠
 7 74 ساروا

/ 



1 / [ 

 را | ١

 وراسل اوابراصاواذابرا/ إب وبالف ذي لأ ان لالا
 ظ 1 اسدساةظوام هاو
 1 ار الدار اور وعداد بزمان راؤر لعاب اواو نال ييداس البا
 0000 0 مرر 1111111 ١ انو زوارنا ا 0
 / 0 7 1 زلال نو اا 4

 ' دا 00 ا
 / 0 1 ]الرمز والاهل صاع وا مارا را ري لانو ايراد فا بو

 1 قلما نبال الا نارام لا ظ 0 ا نانو تور م وزوال ايون
 " ار نرسل ارع 100 وا لاننا ًررفاو بالا قرارا

 ولولا نانا دنا وماما ارا 110 0 ارميا زر
 1 "ايداع ا |مالابا يعول ايفا 1 2
 2" مام ارارراطأب ادا فرل الإ 7 زريباعط وأرنا رم

 ا 1 0 ار الردع وار اي كل ولأ
 0 1 00 ادام 2 انضاكوسأ يانا 000 وأ 1
 "3 نزاعات لاا الاسدي الا را 1 7 ا

 1 را واسال ةرم وأ زم[ دزع يروا ذل وم"
 ّْ 7 النطاق ' انوا( واراف لوو باولو زايعاو مارك 7 0 ل وبات املاك ايا ور
 ظ / ا 1 ارسل زو نار00 اهلا سئس
 ' ارا رعرو هاا 7 ررالال 70 7 اب 00
 لارا و املا انباع وو 000 0
 0 ا را وا

 0 اراك
 را

'/ 

8 



 ماع 0

1 
ا تار

 سد
 هذ

7 
 ل ا 17

ام 7
"بع

 
 / ١

0 

ر زرع نان
ما يانو

 252 د

7 1
رو 

 . 
:ُ 

29 
 | ٠

 لمح

 قاوم
0 

ْ 
ا د6 1

 
1 

1 
 ا
1 

5 

 اسر / /
 لاما

1 

 ا
70 

لا
 

اك ١ /
 ر

 را
 ا

اا 1
 ٍ م

0 
ول واما

 ارو وف

 ل
0 

 لاكش ا ع
 لس

ا ١
ا 
ر
ا
 

0 
1
 

0 
رك /

ا, امو
 لاد

0 
ا :

 1 
00

 97 
5 1

 

0 7
 1 

/ أب
 7 

هنا
6 ا

 

ب 1
وز

" 

 زم
 روسو

1 
00

 
/ 

 "ا
 ا

1 
سالبا/

اباقزو
 ا ا

 م
0 

10
7 

8 

1 أ
خ0

فلاب 1 
ياا //ا

 7 2#
 0

 

 نيرا |
1
اا 

 

 وع |
الفاو

 0
 000 

0 
0
 

110
 

0 0
 تالا 

لولا ل
 

: 1 
1101010

و 110
2 

 ْ ١
00 

ع يا
 وا

/ 00 
15 

72
 

سا 1
ا را

0 ب
0 

ااا
 

0 0
0 0

 : 00
 

ا لراس ١
 واط 

 ل

1 أ
 

/ 0
0 

1 0
 

! 0 
0
 

1 

1 / 
لب /

 لارا 
7 

وت
 م

اا
 ا

0 / ١
 

:2 
ٍ 

8 
 ل

1007
0 

ْ 1
 

0 
1 

0 

2 
- 0

 
 ا

ا 1
 00 اساور رو لاوس 0 

ن 6
اا

 

اور
 1م 

ع 2
 ارب

را
 

ْ 
1 

 هب
 7و

1 

 / ١ ىزريلاع
11 

2 

1 
اا

هو 
را

كلا 
 5 07 

0 ا
7 

ولا
 ول

1 

دولا 0:
 

 ا
 اواو

' 700
 7 1/1

 

0 
44

ل 
 

 ١
10

 

00 0
 

ما 5
را ١ لل 1 

 

ا ا
 

1 

1 
 ا راو

ا 0 ١
 ن

1 ؤ
 0/1 

 ظ
ا ١

 اي 
"2 َ/ 

4 
 ١



 أ افطر او رود رغما طال رسال
 واما ايار ماد يزل طيش رار اسال هترلتما فارس موو ع
 0 لالا واطلاع لووول المل ناسا بب تشاور
 1 لاله رادار ولا يا لس ورا
 ١ كايا اراها رنا 0 يل رار ل ورم ادا ملول
 || ١ ارواب اسس زروو درا درال الود نأ اولا ملا غانارفل
 او طلال ارق
 راسا مار وزما دارت ومازن مسار غرس باف
 . الاانا امش لامي بخ طالدد لري لع قالب
 الدال لوا ارانلس ضرر تم عزرا يرام
 . امارات دابا تنل نالبدبؤلا وقار زا افلا طرا نر ار زبن را اقم
 . كدا يزلزل زوما رس ع زا ارا لور وتس
 .. ياو وبلال لعالم زقرت ير
 ١ ل اقل |اناطم اب زيسوطورلااأ نال عاراررل فل ةرؤتاأب
 ةلاد لونا ادا رق نس ربا شانلا يتولون غرق
111111 
 ”اببولسا شوو رفا بوو زلال وسال / اقر
 يا سوفا يق تلاه اولا زلفة سان رشا علو
 | "ازال يل اعالي رينو ير شاطر! موف دانا اور

 كل لازال الاوساط اال ابان
 ١ لؤي طناف اولا سايس ملي[

 و ارا دروب ل
 ل

/ 

 ا
 أ

1 

 ربل



( 0111 3 
 0 ا واااو اكو انوار
 | 11101 ل 10 واعر

 ظ 0 7 000 1
 |  ةرر 0 اووف امرا دست ١ || : اال را ك4 3 0 4+ هس” 7 010 مو 9 ا

 0 ريوق
 ا هةراول 9 4 000 7 لور ) ٠ كر ترا لا ا

 ١ زل 00 لاو نا أاما ا

 ن5 2 - 6 3 .- 00 11/0 ةزاقتر انوا فورا زارنا ا نيالا ٠ نازل اناا عا اال ايل وصال ١
 9 حا

ّ 
 ف
 2 جس عا 8

2 

2 
 ع 2 2 ع 2

 00 ا ا 51-025 ا 2 يات يا عسا ل نصل

 8 2 58 جل 5 2 9 5 9

 6 ل

 تت أ 17 5 5 2 3 ع

 ب
 ارسال الرس اداترمدد ل يزاب ال سدر اود امئلفإ للا ار سافل امك لا للارض اصؤف ااا اباه الع تك 8
 ١ 7 ما ا ايثار ”لأ نمار 000 ظ لاو و اولا مارا

 ل
 د تح حج

 دس نا

 --حخ -

2-22 



 بروش يلتزم زباله يزول 2 24 راع" 5-06 50 000
 ظ 15 1070 اورق فاما شوارد لذ يض مااا

 ١ ١ لا 1 1 اكول لولا 1101110000 ارمادا

 لأ ١ ريل نباطرااب نااايس زل يعول ساروا | 00 ا و 0 مومن اوس اوال دا بابن 1 اني اذيطلا لا
 | 1اس بورجو رول لل للرد نا رسول لع

 ,٠  , 2 7و ماأل# 530 7 1

  11طلال فاطر رتل ورا ١ ا
 ا ازرار نعد وزمان يرقد تاو رع
 ١ اواو لكبار اهلاوي مانا دور يزل |فلسم مل رهام اك رم يد ا والاول امون يفد رت ولا رضا
 101 لواء زباكرا مارا برود الداون اوضه
 ا او لالالا اشا 4
 || يارا انام المزيون ابا امان رم ا رولر إل
 أ ديول هنو نقال مالاسسرا يرانا اهو سدر الاونروا ارب يوتا زول
 راوايسرسا ضايع لم باط اف لطزورع رؤوس امرا وام

 ط0 ]| 0 0
 | وزابلطا ساروا اربي ارو لان اطار رفا راو ارد يشرك
0 
 ١ را (اياهل ور زكعدلإ لالا ورث وعر انفو لجو ع لأقول ]نواب افلا
 : | ويوزع رو الاطهار طول: وادا
 ' ١ تالت راطارلا سالو زاروا يلا رمان زووم

١ 7 

 1 ١ لا 0 وادا ااوس سيول يع اررتول اموال

 7 اطول فارما بزمام هطول تفل روج[ رف
 أما مولانا اد الرسم 211101111101010 2110 3 ,7 7 / / لا وللا سلا لارا ازعل عادلا يام دباب بعرض ألئا د
 000 ال نو نك 7 ا / "0 720001
 ني را 0 1 را ' 10 ا" 0 ا از ريال 0 0١ نإ

 م



 ا ماأأ

1 

 ظ
8 

 لاو النفاذ وبطل
 / لوول ١

 القبل هوو روبط و لوف وكي دبا قلل بشن اف
 06 ااا لام د 0 20 ١

 00 ل ال 00 ١
 111 مجانا 00 وتابلت
 ا 14 727/0 31 000 10 يا //

 7 ل اا نكس انياب ا 177

 1 00 مالا 0
 ا نااار يراه ورا
 47 ا واضرب هاا لإ ا
 “0 00 انزل ارت
 000 اءاهن 4 1 داراداو اا عاق اهدبرإغ راع قا ابا

0 
 0 نا نر ةرعاي ناار ا
 /! 0 خذ
 ]ام باعوا واللا فد دابا زرت الجز, مز
 1 ا ا اوال ات مان رار /
 انمار نمار طازه ان ظ
 رافال راو افا ف رؤرلا انا مقل
 ا لزرع هالايام 0/7

 ران بزبطعاع زلال باهرا 1100
 هاا نواف اواو راو مدام ارتترغلا /
 كارلو 00 7 ا ًارشزْؤلا 0

 1 ا ”ابان ااا وا تابوا ١

 0 0 ال مل 0 اا |

/ 

 ردي «هووص 3 ىو“ و

 م

 م
/ 

1 

 لن تتم حسو





 / اهم روق وولف ارث 0
 ازرار الانبا لان ايوب ا 0 0

 00 اسبانيول ارو امس ا

 4 افلا لنزار الولاية ويرفلاو قا 0
 ال ارا اا اور ادوار دان ١ ١

 ١ زراف 1
1 0 01 ْ 

 دارت ولسا ايفل المو اوفو اتوب لادا انلا ١١
 0 1 ا '

 وعل سعوا براك مو الراب" ١
 لا طول زكا نارا تابوا 1
 - اوت نااار ايو فالا يسم ير

 را الابرار باسقاط 0 000 /
 ا لزرانيت وتم عارم اللا ابرز لل ١
 او رم رانيا اطال ريا

 0 0 ظ
 كا 4 / 0 ْ
 1 0 717 ا

 هنري بيو غيرو دا

 مي

 0 ا
 "ف  در#



 هال نراعي الإ درا مبا
111111 5 
 ١ ابل وا لا مالنا طن لويز ارز / ولت ظ 4 موو 120 لا ماتوا
 | ليرد فأر نتي ارطرإر ا اقثوراد ريالا ايو اكرر

 يا فانا الرا, او ارنا
 1 اهم انهما اساور زن اما زيا اسوا
 1 راه بز ريلي يراذالطإ لافي تابعا
 01 الزنا ذعار لا اور زبد راتب ث لع
 0 دراستي عنا
 111 16 الاطوال

 ظ | 0177 1 زا زلال الإ رلاز راسل ار
 ظ 0 0 اهل زارا
 18 مواز فويس اواو 000
 17 أ 4 ادلآو لمس لال ماشفت رز 1 را
 00 0 ل 1 بج صلوا 0 ور أرنا

 ظ 1 ا 0 ا ري
 ظ 10 اوراس اولإل ا ال | لعر اان ايران الر ان
 ٠ 1100 رطل ورا ور الل اما ا
 ظ ا م را ولالا 0 هرب وياسر هناا
 الماطور اوس زو لجلي ااا لذا ا 0
 | انزال ضالة 20101 0 و
 ظ را زمارؤمل لانمي لا اننا وااززز 00
 ظ 0 0 ناك راق 11 110110

 ظ كك 1ك 1 0 4 0 نا 0 0 نا م َّك
 ع



 ظ
ْ 
0 

 © يك رك 222 جل د

 ه-نجحعا
 حل

 ماد 7-2 يل

 همسي. تزيل كج 3

 ول

 "01 لوطا طاوس ام طاع لان ره طفل
 اه ا قاعط ال باسعار اا ال ناونم اكان رافوراؤاإعا 710 ا 00 1 ل 0 ُ
 لياسة لارج رو نارام لال طر از ارز
 ارو راو افا اق سال غبور اا
 سوبرا راه رقاقات فد دارت
 زير سلاله ينماساال راوي

0 
 ا رام ران ور رفات /

 رار يول قارا ااا اهنا الار عابس الامي ارا
 كال وانا يودازيم ورع نافارا اب
0 

 اال اف يالا اللا يايورا را زال
 لااا كن دافعا زا ط راك رانا زيا ال «كبالم نازل
 انااا 00
 افلم زا ضراعم ادام الأزل نزلت
 10 يراود افلا كرما مدار اوصال
 1 8 ايضا يا ءابعر خادما رولا

 رالزلاامارتسزاماادواذإ اال رموز نان اوما وبول ارز نا روان اروع ورع د رانيا لقا
 لالا الع ولي عل اإل لاغاني عط لامر ار / ايران ئاطا دارا الل لاموني دولاب ا
0 4 
 ا رجلا وطلال 10الف اي



 52 كم

 7 هته

3 

 نو رلاو
 وأ

111
 

21 0
 00 

 أننا كرو زم واذا ك)

ا 1
 

لا
ا 7 

 
7 2

 00
0 

رسال
ل ا

 ْ 

غسل 1
 اطل ن

 رول
اودول فاذا ا

 . لاا ا

0 ازاوبللا
0 

لال ربا
 كلامو ادا 

1 
نزار

 1011
 

ااه
20010 ا

 

ا اواو
اا

 ل
1 

 واللاب
0 شوا

 0 
| 

ا قاطو
ارمادا قو 1 ٌ مول

 وال ا 
2 0

 
0 1 

4 

7 
 مق

 لك
 ء|"لاد

8 

 0171 ؛
ْ 

وال وتو ادبوا
7 ا

 
ايما

 78 0
 ظ 

0 
0 

 :والوارالا
فلل ناهرزسلامب

 ظ را 

0 
0
 

 ظ

7/00 
0 

 را | يل لاوس
0 اعرب

1 
 م ”انلا7 01

1 
 ما

لولب .
 

0 
' 

ركاب
 ا

0 
5 

 راقب
 0 مل

يب 000
 . دا ذا

0 4
 رفا 

ارم 5
عاب دار 1 : افالم 

 َ تراب ات

رس ا
 تك

0001
0 

بتوزا//رارم ١
زو لورنالا

 ارا 
 ص100

0 

111111111 0
 

اعتم صار ابنا انسزلررلا
يرات اما ءاار

 ل

 1 قرارا ال اان تاةطباغل
العاب اك

 و

71 ورازا
 تا 

اس ازا
 1/0 : ردا ر

اك .
 ر

/ 2 



 ل باكرا رووا فوزا دواز زيا راطا يسوع 771 .نا 07 4 20 7 0 7

 اهالفل وعلا

 الوعر

 كارا 0 مم 1 00 1 / را

 واااو اي ردم نار اقاراراشل زارت اما نر»
 11 را اوس رسال اعاد ونوس 1

 قوارلا ذا البدراني ين باسر ا قزم وابل نزال

 ليلا دلاليا ذا د كاهل قوانين
 كرو كلوا اطعام ارا عضم ائاود وأو رلطا دار أنو الابط اواو

 1 ا دودو ليل اااع الزلال وفول هاو 2, ير

 لاول ط ولالا يواع و ناره تادرس مادونا يا زل رار اناناس
 رووا بولا ولما شاذان هدر رع زهق ودع لإ سرأ
 انااا اطعام ذانكل رد( ال يودذ وأو
 رار نب اياد ايا انا 4 ها اا رمال راس دا اقم

 اراد اوال ليف ع اركي رايك
 رومان وب وااذ ل رس مانا: مالا ترابا
 دارس فو وداعة زم رفا زل وال
 باعوا نانا ملل ازا زالوا ينم إفراز

 . لازالوا وعد زبأاًاضقل اوال املس[ طل مارال الوعد لاسم 4 ٍ زاتاومد زل ابر وامير رع زلات اوتار ٠

 راااناونما زكر تيغاانارن وز عالاؤع نرتب وتر وانا بلا
 000 111 ١ , , َ أ“ ال م 70
 1 لوا و ال

 لافضل راوورع'ة لاول رع والدا
 لاااطم ابابا انابيب انو المارد رتل: افلا ورأوا 5 : هال اش / هش |.” “ير؛ / 7 . 4
 0 لل ”ا 7 1 0 , 1 12000 ى/ ىلا

1 

 قرارك دلو وداع
0 
 انكر ندور الارقام"

 | رن زب ريال ولالا عر ا/بعا'

2 

|[ | 

 الآل
 حت 0

 | ١

0 
| 

 , أ



 ا

 يلق اولررضرر رطل باشا لوو لدار
 راب ناو رب الانترا يار ابا ارب لازال
 مو نار ور اولا ب لوبا راسا 1 الب
 ظ ا 0 4
 ظ لف طلو هابط دال
 مارمل لق را لااا رواد بلاطاوباابأ
 007 ار قيام يا را جر انابلرمدار ياماما ايوا

 ظ ا او راما هام سو انتم
 0 0 ا سو
 00117 000 لا ل1 الرع ا لولا ةلاباسلا

 77 0 1100 ا لاوولابزوالإعزأ 70 يما
 000 الواوا 1 ضار ربو
 : لو ولاا ك6 ارش لرعلا الا برع 7 ول فلا داس 0 7

 و ولع الر دسار نسال وأبا لعاب لتالإزبا
 1 ابار ل 0 1000 ٍ 0 0

 1 ماا راندا الامر
 11 را ارسال 7 ربا هلا

 ا 2 ا زارنا رزان رامبل اهنا
 8 بلا اوال ملل 0 ليلا ولاول 4 زلط روي ا

 اا نار كاب 0
0 0 4 1 
 أ 1 ا راسنارما ماا سياف اموال 0
 110 بالالم ا 7
 0 4 0 ارم نيل ا را اا

 ىو ”



 ارنا ربل
 را
 ا ظ

 2 7 هَ /

 نقار تسلا اساسا ام رابط فا
 : ا ل

 فؤاد يؤ راوي اديس نغم
 ران ارز ازال كالا اولا وسل هيك أر اان ربغ

 البرلمان رطل ار الام دراذ هر والاسباب رسم نادر ارسال لاذقوا ٠
, 

 نأ ولدوا يع و ا 2
0 

 اناا للهفلا يل اودع وللا نازال ساو ابي نكت

 زلزال ايلا ينو وادور طلوع ري لهما ولالا بام
 92 ارواب در ير امال ام, لاب طن ربة ووقع طير ريياقلاإ ٠ 7 000

0 
0 

 را رطل انزل راد لاعب اقواس رست ألا اا 3
 هوا الانا ارا رين ماما رس نقال روي 2

 ا ا رباط رهقاا رات طاف زالوا وومداذل كر واط باي ماطر يااا لارا دلال سطام رف
 00 2 نوما ياس لف اناا للا هاليومين ال راو

 هزار ناار اقزام زيه لان وني اياز رمال عر ادار رف
 ا نر 1 . نورا الازرار اللا منا داق فلول ناحل سراب طا عرش ٠ هر« باامم إو 0 را ا 4 يع | 20

0 



 ارب باساب يازمان لمطار زم 2700 اها ووقدل يزف نسل
 26 نع و و !"لويرنالاطس سل وبلا األ ازال( يم تش سأل

 ١ هر 7 را 77 لورا وفول

0 57 00 
 1 0 امال رباب فا از عراب اقلك
 ب را انور ا 17 ا 4 ل 0
 0 1 والامور اولا زال اال 00 41
 7/1 / لبر زعبي يفا سلا طلإلا اا وش 0 7
 1 ظ الزلم لوز ار لانو 000 رازا
 لدول مانا وسال بازل 011
 4 وراسل زال نال
 . نار درسي نبراس الاب زو رز ان راك رار
 . ارانب نار درر الا رجالا ودول
 4 0 11 ااوبا
 لاباس اا ديالو ]من يبل ايطالي اا
 . ا اطباربونال/ كا ا بازل 00 را 200
 ظ ااا لورا الزم دروسا وللا
 ربا مزاد دلاله انزناليدب الرا الوب مارا /
 | 21 تاكو امانا زارا كار لماع
 , | قاس ابعت ازال ارتطام ارق هول وع
 و ما 1ر1 ارو ارا

 ظ 11100 زلال نمار وابوي
 0 00 00 0 اا ريال
 رار م 00 " «”ننك 0 0 00 را ل را 7

0 
 مو



 ته ححسم لل

 حج حح ا

 ب «©ح - جلل جا - عييت ل

 تججع 5
<< 

 كج د - 2

 ده

 ع
20 

 ”-يهح يعل

 بيها لل يي ا نيلبلباتس ا © ه7 0 2-5 هه. يبل لاح -

 4 ةماعلا نراك بح حجج ..- م جووسسم »و

 ا مسع 00 د

 000 - © جيلا 4 ذددا6

2 

1 1 1 5 / 3 / 

 ها لتازم بارا تال فل ارم 1 ادبزاظةزلا للزب يع أ ب نارا ضلال رووا رار ترفرف نر رن باك ران تا

 كالا جاء زكريا غولن زم زق مارال قو ديال
 سر نابل دارا وألوان اولا سك انسان فولؤف» ]
 للامور لش ولا زيكا ومس( بط عر تار زي
 راو الب لدا ازد داتسون الكورزنغ هاه
 ورا هما رشا فورا ايو لارا /ودافلا وقتا نع نزار ادري
 مالا سرا[ سال يتلا شيلي ودول, سرس ازا نوازل
 0 _ اف هاوار 71 20 اواو لس 11 بكرا لرأس وولاذاث ولا ارو رو 714
 ممطر طور رسالة سال سدي نسما ايش
 ناش اقا رف نضال واسر الالياف رمال
 انابرؤل قاولار اسر اربجؤ اوال للارقام( اعزاز يلا الساقين رام اع الاو
 وااو نضال يفك توران ريو طلو
 لانمي عفوك نيف وداليا فألم
 لول زهرا عض يورط طوخ ميلاف
 001 دل اتوا مر نب ةزرلال راد ألك
 ةلاو اهلل[ كطيو داس رفا نو امي راد وزو و عدس قف وكب .٠
 يرام كوالا ارارق اال رطل يضر تي رشطلا»
 سواكن يطيع ااا وا اذ ربا

 07 0 ا لا مب ْ
000 

 االول زمااان ها ؤههذ يلا وز طرازات
 لا ا زل 2 للا 1 ٠ / 0 ا رس / ا 1: 27 0/ 0 ١



5 
 يلا ١

 ظ لوس 1 ل
0 

 لالالالا قي رطل اكر وانو نلف داعي اوال ايطاليا ارنا از او اوان دعوا 7 :
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 ءقزملا 11 ' ا

1000 
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 انعإ
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 | لاب اواو ويفر ا راد ازعر ”طقاسألا واول
 "ا 20 م را زمااان ملل مل" ليلا
 طا 10 ارث اوف 0 ا اوما نبا اتوا رلاونفايلافد تل الس 0

 7 / 100 00 يلا ماقال 11 00 مار
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 0 بسال مازال 0 ١
 لااا فاو طيبا ا رسولا /
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١ 
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 : 1 م 0 2100 ١ لاعبوا اطول يدنا فيز

 ظ 0 الزوق لة زورا | "يرمي لوا لة لل ل زتاعاوو
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 ا 1 لا ونسي طنا رار اليرزلل اذاوةيليملنإو اا ىلا امانا
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 ال للزال اهلرزلار ادا يئب زر يئس مق اهو أما ارو
 النور اطال شا از لرد ونوؤ طاعون عاش باعك ١
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 لا نا لنكولن يي واكو
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 بسال سر اها ري امرا نار إو اوامنادا يراني
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 الاوز مادياس مام 17 ار ازثاقلا» ماسلا 1

 0 6 اهوار ازاي هاطع اف زيمر ل ١
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 ا ا 17 00 / 1 '
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 م الاي لعد عار أولو ال يي رخل دمر
 غ0 7و 00 _ 10 يرانا
 0 10 ارز 000 ا
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 قارا واذا رمد يطري يضرم لال تاز ا
 00 94 اهرسالدلال يللا والامراض ار اريل
 | ل الار 0 نإ ا 7
 7 00 اال 1 000 27 اوهام سوال
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 1000 والعار ثلا ع
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 اوامر نا وافق وفا "/لاوثاردفاعودرلا»
 ابا يبات وار نجاه وااو لرباقا بيوتنا لاول
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 نانو روشان زمااان مام ايا زوالا 0 ا تناول 0 دار, هو 5 5 1 <١
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 وعلا اجاا بول الاعلر لاب اهزماضا ولات لبا 0
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 عامل ولأ
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ل أطار ار ره مر دات سارا /
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 لاعاد اوما 10 1 ا

 رست لمادا كرف ما راوي مراعي
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 الوبر شافوا اق لسدرمالا فكي ؤي سالف عر ارا طاط زوو

/ 
/ 

 ورث وا نافارا فري وو مرسال اقف اي ايقاع
 رولا الولاة مالو لب كاف ام اطار لان
 نا السلا العال ناسيا ل ئس اورك نيا نكد ل لن رس رغبلا

 1 لالا , ىلا لل ا ارا للا وبلال ىلا دل و را ولا ,

 ج33 ل يللا

 حل م حا يع هبا
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 هنيصح ل |(

 دوي تح

 يي
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 1 و ا ال ٍ ورب الاب اا تام: رل روي سئل ياابو ١ رعد يول دالاس رب يطل ورك لالالالا يطرب الروس ورا را ارواب | 6 : ل 1 1
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 رضوا نإفؤلاب ارا را رانيورع اب زله يا ,
 2 0ريال لرد ال نامي وسوبر اوبل اسوا

 كالا شالا اا زيان نيل ربا زيرتع كير اطيل وار وا
 7 اا طاوروولاييربأ رس جانو يشدد عيدا ئاومللأربكلاوا ربت

 ار عكا نيس قزد هنادي رفا الا
 ١ | ترافق ملا ماطور فرامل اطيل رداع
 ِ ا واطلالات اسئل معك :اداز أل باني
 | طوقا ابطا ووتر داود راكبا ال م
0 
 تولوا اعماق وار رمال زعم غش امرا ياا
 نبا” ربا ومارل داو افا تايلور ارز داق
 للولاد موس مالالإ رطل بهما نيرشافؤ ماو قضوا قفل وز
 نلا رس راوطا لارسال زكي ا ىلرج طار تاما رت رات
 يردد رباب كا سار كر ص اري ناو ازب دالي مشل رونا
 7 ظ 000
 رثالويب ارفلوللو كلااصو لني ا زلط دبع ريما ارا رتل وشال
 افلم اونط جنرال طا رانا ولينا نابع لادا ا
 مرورا بد سار ةلس لوهان كرزساو راو مالم 01و نخل كسار ار ازا
 4 ”اراداراوراموتارلاز يادار فالق أ أر
0000 
 0 مرانإلا 1 7 1 ا م 0 0 0 0 ُ / ا ا ا راك وأ فول ىلا يل ير فال ورق وال لال هول ااوث ل لورا ا لمرلا / يرض

ٍ 
 رايس مودات ىلا لس



 ا مورو دما ودا ا نإ ارو ظ

 ربما كالا ط نفاد الريم اوصال ران ولا ١
 اسرار فماطا ول باو نرسم ٠
 وارزق دباس "ااا 7 10
 مابا ةيع ازا ةموإ شال نورتيني يداز زنا رراب 1

 الطول رفة شاداطن/ ليعود ربا ساتر ١
 111 عابد عب دارت اوال لبأ ريوس مادر طارد"
 كامرا وبنايات راو يرد ارب يدرس امام ١

 00 ظ

 "بطاطا دلة وجواب تالا ار عاب ايبا ربا اعلا وام لاق زارت
 2 ل ال ظ ا

 هج يعل
--- 

 كد ديك
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 او ةادالا عد زولصرعا هاربا اا رعد زكر زيا إلا المل رالزرلؤ لعد ترانا وزرع داي را المااب قازلام زؤر تطال م اور مرسال اطوال الو لعق اباوع اني نورد نيش الفار .٠ نانا الساللا باركولي ادا زيها 31 ل
 ا زلال اال اظل كوع لااا يلع واوان اراب

 هيا اردد ود الا الط بايد ذااما يشوع لال زلاف هدوم كا زب كرما
 براق يفترس يرسم عال عبط مورا و كيرلا

ٍْ 0 
 مالا لاسر ظ



 ا 507 داس فال ارارولررأل رو ارئاسس رب امبواواهزؤ نهارراب

 0 1 لاو ماسلا ةوتس و ارا) ان الار فو ارضا 0

 ريئافواالضيفابب فالامر يزاد انا قراونس لوا ولم
 7 لاا دوريا ابرة لذ [رلع لبا يضارئنعر
 زارا دلو طووول يارس أبل زر رجقي
 اعل اوردر رااطماليعر يلا داود وير ادن يسم ايلا
 ظ طال را ازور لب از الور ل ذالاذل رأت دا بل اظإ
 اها وفاعل وافق ااا اندلاع زيان
 رورو زب سد عزا ودك نك وعر رار
 ضاق العضد كيكو مؤ يلناو ديالا كر كي يلو زل واف
 . كللازوواهزعراسو لزب ئلردا واراد لبر يسلااواور عال وجاد رار
 از وفينا يلا ف انهن داو كانو
 رقاب زري رعد دعس[ اول
 0م ارسل رام ما را رع وال اود لولو خل
 " | ليا اللازم نادل ازمة لمار ور امام
 | را ا مر
 ناراوستر زلازل اداه بكس ريكي اوم بر اولكر

- 

1 
 0 انك زر

 اسوا ارا ينو لطول االور شل ننسي فام ا
 ْ لارسال[ امرأ روزا لتسرب ايلا ل
  ةيدرلا ثار قرركاف لوما لام رو لاو إال اليراع وسط وربع
 , كليا لاعمال تلد راد يور رسما در لوب 0

00 | 
 لوب اسال السب يرو اهو دوج اولا وا ارو
 ل ااا رادو سه لاساعولا ىلإ زفات نال زاروا ها رالللب 59

 7 ا 0 : 0 1 فيلا

 ريل



 كلا اداااسزراذلاو» بطول طيور ليليا ١
 ادوازلا ياتوؤاولر لارا رولا فهر وا قطارلا تونا ١١

 , 2 ٍ 0772 ل 7 3 / : 7

 أ / ول أ لا 7 1 59 ُ 7 3 . 4 . ا لادم روع كطالب مرضانا ٠١

]10 
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 راما بالا ةماعلا ذا اف |
 وافر جالو لك اندر ا فز دافي ار داو ٠.١

 لملاك افرام اجيب ارناف لهل ثان زر يلزمه لانس نإرإل

 فلا 4 را

 هال امك الواير ام عددها يا
 اعز ا راع دارس قيال اد اؤاب
 اورج فلق زكضور اقدار اقا اور
 اطرد للم ادعو ماورد رتل ولاية واؤالل ٠١
 ةيناك بارو رالف فاو رورة راطو راوطوم لافضل روف بئرا ١

 هلا الوقار اور او رار ضار هادا ١ / لال طهطا سميك يطب يرعاك وت وو بقوا
 درا وماما دياطؤن اون دال ولاول العر دول اراد اؤجل عع وإسلام كل ال

, 

 اراد ءاواوراشيراف طرز اوعلوتررا رمال هاوي ١ ١
 للوالد اونو اطل اا الرمان رجلا ماددرتا ودول ١
 ولورا برغارضاشم اول تزول و 1

7 ٠8 7 

 اانا انتل زن لمادا فاعف انزل تاع ول
 لوالي لامار ولنارعا” اهنا ذاق ابليس لن عام اة فورا
 انارة لاقن ول ليال يس را طمأن زال ياو سوا

 لاما رسال نراقب ناي رجلان زيا ارضا[ راق
 سول“ رار 7 1 ارا 10 0 0
0 0 1 0 07 5 4 



 ش اوفا ردن افظل ركل ل نان أوال ١ ينال يربو ادد الواو نإ لادارة وا ير بما 0 وطوال ادار اهل ار اهي مال اولا
 11111 ]| ]| ] ]ز]ز]ز]زذ]زذزذزذ
 ١ تلازم ومالا كيم ان رايز ار زبلر ندريزلررش
 اطار ايار لنا و ا الداوود دير طيار عويس شعم 10الف وقالو ربل يسال كر اطر تر مرار مآ زل زد اركي تر ناب رول ماتا اعمال, يعلو 0 ا

 8 : كل 95

 اا لسور ا ارم اورام رات

 1 4 لاثاعنبلابواف يزغاذل 4 انراؤداط اروع ا 'ٍ اعزياول دعامات 1 ل لبا رانا هولا ١" 1ص بلاواب روم الا مقررا

 ١ ااا اكان ف اندر عاريا ارظاا ع رسب
 1 ل اانا إب اإل ليلا لااا ام راق انا زفير أبا

 ' | رتازورع بورا اولا سال ااا لإ ارطللروسل لس ادار اداة بق ١ اسرار نالوا مان فاق زر مام
 ! ١| اراد ايار اليا لاا وعوامل ارنا ام
 .٠ لانها زمغ ارادوا ادت دازوتب داس الوردي دائما ؛نشب 3 للاب اظفامو مورو, وف طاع اراك اذ ٠ نال باول وش اير لاما روب در لل
 قلبا ة رش او ايام[ ناد ارك ال ولام آلاءاضر ياماما لوب لوركا زمنا "مامر دلة روزي ريكا نق دايفاب نبي للا

 لولب رارلالا ا 2 نازك لا ايدل رض راق “ا دلال | ىلا ال نإ للا ملا 1 للمزاد “ملال رد ا بارا اممم
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 اؤمن أيس صرع مزعل يشيد درعا لو مص ازا ظاو ٠٠١
 انجاز رار زل هل راسو ةزئا طلال فزنا بألا ل لةمزيم دوعن النعب لول وار ٠
 اسلام ورا وقر رعبا وتس 1

 لفولولا دب ثيل ذولي لنآ قروي وابيك اريد رقه انيس راد عن عرعر
 ون دناؤرجل باسر اليواطسارع بولا: توافر صادف عمايل ند م» ١

 همدان فردا ةيئيعل الدم ا[يالاور رو ساذ ابل لبعد كرك ٠١
 وصابون ءوالصاةرااق هةرعول دراكولا اكل رع طوب ١

 نما روسو اش رب اونو فوم مدار دال هولا ١
 االول طعون للسودان هبي يكلم وازع د رطب ال منوي ٠
 ايل ةرانيرابلام راس فاول نوط واسد زس اهي دفا رند ريع انتيعر لا ١

 داو ناو لزونلانو داس لوزة مزيد وس الفويل وايد يشل امل
 اع دوو دنا شالكو ولع رشا ذايب اذوب يطور لا بام ْ

 برافو العالول دى هايس مائي دافازعفؤل اواي رشم ٠١
 اطمن اق لاول مز نعل يؤ واااو الرب لبر الا اال /

00 
 رانا ابطو مقدار ةلماكول ولاعة: را يرفع وفهد الا كليا ا 00م

 اوما يلو: فاو تلاد يتم رمال نرش ايما يلا ١
 قرارا كر تاما لا ةريكول زك عونةروعأ ويوم نوازل |١ ٠
 لب يف فازوا مذ ساو لاى ادوهام نارا يحاولان اعنا وتسافز عا يعاب ياداوملا» : ١
 ظ را ومالا ءاسام زوو شلا ابونا بوغاتي ول مراقوم الاخ 1

 نري ةدالعددولاع لفلم انا ف ل محو يتلا يفا أ, وافعل مرش فروا.
 ااا ياا هاا ابد أ ١

 جل” عال ابن ءلي اطال تماواذ ياو كولا لماما ذب 13 لير موت نال و الاكل
 ل! دوو واول ١ ا تا لا يلا را هلا مر يرق ىذا ىلا دا 1 1



 مزق ذيك الاطار زان وذ امرؤ زي ناري ام : 90 4 ل ا م نك ع ف
 داو رشف مولان ويسر واسال هما فواد وا, مري الاول

 ١ ؟رراط عا اقوا يانج نا وم عيبها طا ضلارم أدل ارو اها تركو قا
 ا لاروزا الايتام تسر ال عل يوه اع ااا
 ا نزاع قمر ورضإا ااا نودع ؤ از
 ١ مر زوافافر ضف دكا ردا تال وطال يلوي اوما رج العلل
 لافال زاراوداو ديف لدا مر ندا لرد يسطر سكر يل يوما
 لانواع ازا ف الرس اوس زلال زر لوف رمال
 زاب بدال ولا إل نسال نهرا الع هواش لآ
 مار راإل ةنوالاع اا الاونلاين ترو ايداع عازل راد الرازي اثرت
 2 رد شو نيرو دل اورو ال دهر افانزا اع
 رباب وادب ديوب الفد ع طرشمم ,ءاصرطإ لوا ذارصألا زرع ريو امرشا وأ

 /ما لفرع نوفل اشم هدرا كميعل يق روكولاطعد مالي علاوة دانا
 اع ورفوا مرو الق رايز رنات ره انزل عر
 '؟ ١ أورو ارباع رطل عا ذو ارو يدور طيز لالش لاو و
 1 الم ور رولا
 " ١ كر برام ساير رتو لعرزلوزبد اذلا"نايازن بازل لن فل طنش ابق
 ١ ١" ناو واول طا وزس ااا لنا رطا بط رس داليراولد ايا رابغ / اتفارا
 ماا عرض فطلب تا زداداف اغا ايو زال

 ظ لارا 0 راسل يمال

 ا. رولا فاز لا دلو ذق بالو" الج اوال رت دال اعل يذق زورا
 ملون لل مااا وم نبا مدر يعاب اىذعا هورس ال افلا
 الاماف لس اهوار رانا مار ان كر زل امرأ نب نظر زل
 00 انواطو رفا لال زيدل ازا اي وانا
 ايا تابوا دولي ل بر زارافا تمم الللي فمر وابراز
 1 ارا ااا اة

 وا



 2-2322 0م هي التل ل حجج

 1 4 قو مو خر دار د لإ |
 ومار ارو ادام لالي اوم نواز رم ْ

 با راطشلاو را رةلاشلا ريل نااار مائل ماف يولع

 رادار وىنزسا الرضا ثريا واراد عا ارك زوق الوتس
 اال رزقا ازرار ا تاز اوشا ظ

 / هاب للرب دلما شرقا رافال
 كارلو لافضل لعاب طع دطيشسمادئر شاول فش

 00 ا لاو رلا ”و)رربإلا ير ملا ررازطار» 1 م10 ليا 1

 اللا
 ا را

 اواو نال ا مارال ور
 )ع

 ونا منن يايا

 ياسا ووسط ريع طولي مول رمارص اور اودع ناكل

 طش نار هنت فروت
 دافور راف وعسل رماة رز شالوا
 لووول اراك راس[ عضعو زعبل
 ل فلير مناور فنرش ور اا ؤوير ع
 انا اداطربااطما قاب دال فلل اور ئ ارانب يغضب اراها
0 
00 
 /نااالازدواعوعدا عزاب قسري علل رراو ربي ضال لسا ار طايل ميرال
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 ارامل مالإ/ فدل زول: ليل دان الالات أ داع اوما
 اطلب زلد ردو من اطال ودا ورنإورياظم طرفا ري |

 رطل او كلل يندر سا لاما ياو اسال ةزمل ذاع ومئراطاة دم اياا ظ

 اونو[ طد زل مراقد ةماعلا
 با
 راطووزعب والنور والام تزال طرقا طاوس تنتاطاارش
 ممداوةمالزفلا ا طسووبا اذ اور دنا رمال تسزلاوا زال نس الوفا قاظسو الراب

 و



 ؛ ل ا
 0 انزال ئطن ويسرا اال
 | ولالا ولالا رة طق كار نال
 بولا وشلانواذ اونو اول لو لرواد بعامل"
 100 م ابازم انفو وإني بج
 هافانا, ارامل ارباب ان سايل ها

 ظ نال لاباس اعزاز لس أو رس افا نرسل, ماا اراقالش ع مااا ال ركابها راسو يلوا رايك
110 
 00 لرامز لاا نال وت انا ا لازما واقرب ردا نايا بالرش ااا
 رار را ذا راب عاف ار وز نا اس هطول اوم روابط ل شنت“
 _ نوازل داود جبل ياللا فا لل افسول/ ع ”ارنرال وبا وم
 ٠ ليتويرا مااا ارو لام ابل اكمراورأا عزت سبت عت كورال دفا ذ ربو 1 ١ يتويراوماو رون زا يزال سرك ماراح ولاا

 مل

 ا | 07, 2 0 ' 2 7 1

 : ظ ااا دوار مزن :نالط اوان رترار ا الطائر دارين اهل لود الا
 1 ل هدهستداشو فانوس دا ا 7 رمال لاكا قلل عابد
 1 ا رامات نزرم اب كري داون لبا فا لا / | لا ا 7 ١/1 ا "رول ارز لو
 1 ظ كارا( رشااا عا وجاطفاة لان عابإلم ارباب ارااطس رو وبالزم نسر
 .٠ فاير الانا رولر درع ادبيات ازبار از لور ل
 ظ اب ومادام وداليا ا
 رسولا ونا اعراس ام مار لازز
 .لملقا» واذا وبال امرارعتو ف مركب ورشا الارامل زعل ثور شلال

 0 و هي كولا ن# لاو ا ا ل

 00 0 1 271000 راو ملال زال ل راي كولا مررت نا رولر الاول ا
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 10 .ش ا 0 /اه يو, ب ا 3 ْ ,
 يطال ودام سافانا بس عايل يفوت وروما بلو يراك سوزلا# ١

 ااا المايك تؤ اوما دل لا تارا را
 لزاما دراما يزين لدا راما يف ايأ

 ' طدروانرابابربا ريو مال لاما يزلذ و رولا لبن تدارس مورد
0 
 لاراب ابانويسارز يوت اندل نيرو كيلر وووالو, طا ذولا سوير و هل

 اورد ريق انا ارز زن ةفوولال عيار فا اززراام ١
 كافور نامي سطر اع دنا دارا ول اي ايناس يار /

 با بدار ل لادا اداري ياراكب لاش لاو لاو و 70 55 /ٍ ا
 م7

 ليليان طل لانوس كيل ار يكونو انو
 ل
 بفرد ورورد ريع دلال واول وا رانا راع

 ررملا 1 / اس | 71 وا 0 إ 178 /

 الاانا داع قاب ين ووفر لا
 تر واروع 10

 طولون دلال امزبا فساد دا رسايل 8 اوبال ظ

 او اموال ل يطول ران رجل ننال اواي اسر فاق ظ
 ابواب الارز اهنلارعز سيتا ول دا اي الالا 0

 ا 0
 11 اوزان رالي باس ور

 لامة اها صوص بلا معرب كلو زيبا الاد قريتي داع ظ

 ماا اب نال / لاا هر ااا اعل وللا ولورا يول لا 10

١ 
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 الاوز للطلاب زور أم ادرار
 رووا ليال رفا ماد ار ايديا
00 7 
 | ل بوافر السفاري عاطل يلب قلم الاطا هزت
 "7 لم لاري هنو لع :زيابامعأا إل نزاع لم واللهو 1 : 00 ! 0 // | "وار رسلان اروع لاهلك كراع اولاد ايسر لولا
 / راؤول انو عسانا اطال لماع مزعل ير ناار طنا

 را عيار اداريا نمد عازب وطال 0
 ل يسارا طر لب طع طلال اولا ةلاسإلا إل[ عت اشر فسوسإ بل
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 را ايا ورابع الو اا
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0 
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 الاالله ايو مداد زم رسب بولا بام ايفا ورم 10 ' 2 ا دررأ 5 ا ا

 لاناعبةفالادن تدبر ارت ديالا ع ايوا ومساعدات ار خفاإب
 "ان افاست الضنارض ل ارم غار
 هادا" ماسو ناعيا اورام الترتر وال ربا
 ض0 1 0

 يكسد» ل ب رص رودس ور رو جدت يل صول وحل دو

 يللا يل ا ا كما ا

 را رو وسلا اور مرير افا

 1 1 0010 1 1/0 نسل لااا" اوراس لاو ار



 0 يرانا زازا راس ريال نا اناا
0 
 407 اور روافشةالاثا/داكع لاظاد رس طرا رمد ليل رسم
 بلا لت نواعرلا لاير يكون ةرر لام انامل زانرؤزو
 / | الزاد /اساد اطال اطر ورعد اس م اظونس ردو يضرم
 رطل زلازل انو اا طفرة اعر زر ام
 / راع ونال طوال نال الا
 ا ناو رار داموا مدني لب مانا 00 0
 / الو مال يعول فار 7

 ا مطول لج اريد دام يااارب زنا رز
 1اس الر اا رمانس روان مدرع زمر اشال اا ريطال مازولا
 1 افا ورام ماسالا موا واكب
 ا ورز اةوادؤرما مدل هبات( ا/ ]يقال
 1 رالاوبا ينور مؤ وا ازال هنزل
 ]ملم اييرجا واطول دضب/ار اان نايم افرع اوف رم

 ا ' 10 ارباب لامار 4 0س اهون ل 71 : 1" او ا

 1 درا ايلف
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 | انزال اكل لؤذاةالأل ياارب ا رمان
 ظ رن ١ دارو اف ناعم لاو رسول ارناف
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 ل سا ايسر ايوب ايفر اعيان ئأمدا» نات زعيتع ير سالني بق طيب واباذاقاكلا ١ رن ولاول زفر اطال روبرا زوم داما ١
 لؤي قطوياا زارا نانو فورا لقال |
 ليلو زل زو رباط لمرض ااا نإ لالا طاب نو فرابلام ١
 انفال الان اق( ينط ربل يزمم يايا ذأ!
 ىلا اؤاف واراد زق ام ويؤيدركرط نسوا ارظف زامل
 البوق ا لالا/داوافااعل اؤموب و هام سارا
 0 ريو الا ضو ع عابر زاكوتفلعو واو نو ايلول زر مارق وفتالاماحأ
 ا ل ااا

 1 رفا ير



 ريعان رباه هاو سف ظزلار الزان لي زرنا ياو دل رف اطر 207 قلقا عءازرلما / 7 / ب ا
 النوار ولا امررطس لااا عزف
 1 1ايام لقا البلك يارا ورا
 ١ مز را رز رفا ل نر يرزقون لقا رار لأ
 ' ١ لانقلاب الاف ذاع اعالي ولامن لط يورو
 ْ "2 8-5 10 7 داو أ .

 1 كيلو رار اد يزاد يزعم وأ: واي اهلا
 ١١ ١ اور رول انااف يا زملف زل اورو رمل ةررل نالت اكللطئريملااريمررا
 هذال نعال را يا يراسل لع يكي افون ايا انيس
 0 مرو اعرف وبان فسر ماهو واد روس را

 ومد اواو يرام قوز انو
 . يراني فيو واسال اك لطم اق اذوطإ
 اطوال را دب يا ضالطا) اوان سان ا الساق
 لركوب, دد ابوس لس تانضالر اان ه

 / اير ارفف رنا
 ا ظ 4 "دل هر ارا اور رطل ابلاغ 7 ناقش لروما ماا معلا

 زل اس واوروبا ال لاني رونا
 ار اعزب ريال راو اب يع اراقب امزعزفا يسارا هام
 ا 0 اناس افا يالا هدف راذالودلاناوغاعر وير ايوا وكبر وز ايل 474 ازا فلز

 :لبؤرااحزي ليسأل زورا ايوتادلاب سامع زول يركوولا رو لو واول طيري دال
 السافانا دراي وانغاو عيلرق عرب اساسا للفرس زفواوك و لي لس اماقزب لوث
 للوازم كولر كالعاده, رار ماوي الغ ا
 ! رسام ابدا اناا يافا افا دا دلع ال يدا
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 0 مدافاوإولا وزياد كاهل يئرولاو كاطع فاو فاس لادا دل ا مالم ٠١ -يدتو
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 اد ةضادم دارو لظنإ سامو الاد اراض ضا رشا ٠١
 الالف افو كا ةداقا زمول رعد هزار يي اندر رتل رو ١
 ءلالاا رومان تطورا ذاشو هوس اطول قير يطال

 ران المال الر يدا اب افا ل ل نبامل
 0 راكد راكان بر بالبايو يارا
 ولاا كوول وكس زوم موا دواسر يوظف ١
 غظ1100100| 1 ارت طا ايوا او ١

 لا ابسةمالا ريو زا اطعمة يللا نسل ايسر آرب راب لع
 ليو الواو يدعون كلا رطب وافر هير ودنا
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 وداود نط سوا از اا راوي نضال يظر ١
 يرانا عر عرج افاي رولا فف اما, رووا اور حالي ٠١
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 راما اد هول كازو لا او اق ورب
 ظ راو جداا رقي ازيلال دز الا دعوا مهسلو: قاما هل
 الزاوية زور فيرا دولي كيش نراعي سولو
 0 12كالازلنعاجوضاب واذا و ال يليها لول ةنئلغا
 + | لربنا ال انا الريب يايا اون افرام اول
 الواو رأااةواط ومان كش يناجي وألا فلنا ومب نوير رج
 اانوؤزنج ةزادونابتلال زرار اسم ارول راب فطير اسوا اسير اقدار نا شعير ناز
 از زول ل دا يردن لاف وفوز ورام ام
 | اال ارا نسور سر ول الو ادزشماو بالما . اوال باز ردوا لأ بيير عودا اضاف نؤو
 فاو الراو رغلأ نفل" بارصو دون ينوي رعد ذلك سالو اطل بلا
 ايزو نال زان سا ركنا
 كرس او لعام اور نيرا و اواو رابع يدا دوو وعول
 7 اب غلا رق ودام يق رمال واين
 + راي بلا وأرد اولا اويل ريك الاجرامي قا
 لربات ولا اصير اروع نوار ليلي فبا ملا
 ' موطالماع راتني ذا كاراذ يلا ة سولار راسا فارق تداول ايلا
 را[ ارب نود نعل اسر باوك رغ ولعدم 2 شٍ »اولا اناا عيب

 | مواز اك يو اأن ايد عوام ضم لس اورو
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 0 ا 210
 را نا نابلسي ام رقما و يراك داش
 اللة اطول داما
 | فاعل واذا اع هدلولو لوم عادوا يل رئ طلأ ويوفر اراصا ضال ولاول اول

 ا ا ار وشال رارل ولا ا 00 / 270 ا 0
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 1 /اقوسيئابثال
 رونا انا نزول لمان 0 5
 "ايزي ايوا وما ذلوتنف لق مدنا مزيل ويد مادارا ج فير تس طل ٠١
 ريفؤاوب يبدوا كيرا او اكد ابو لاداوزا تلد ابني شما كادر ا

 ويا فلا افوو يورو عراق فه اواونلابمك وكإ ءا لارا 7
 لاهنتوا ريالا فرو لوا, امن اذ وزع ريق عيناي وط اواو
0 
 ادام لور تاير رطب بارما ا وإرادة

 كل اواو رمردثو رادار هدول يكاد مارب فلز ةداب نع ١
 اواو عدوة وتفوز عاري سيرف يزيل ذا يلا راتب ١
 سفرا مال طاع ارداف ليي را مراسلنا ١
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 دوروك راد تلات جالا فاو تزن طارلاو قاما ٠١
 مب ةقطصا ووو اذا نص رعاك واخر و دعو ببنك طاطا مل 1

 هوا لولا ومواد اق اذل وذوي داب راواتنا يزال لل ا ظ0101*0100ة]| 1 | | ]| 17 ظ اقر اواو رول ندي اولا ذاد يسار ؤافسا النااس زير راسااإتلا
 اور زاد نادرو رقاد ابنا كو سا دسطامبا ا الهنا«

 لاعب أميرها ونزول اور أتي ارا
 ا راقد ءاورطورراذعرد اذ وانا امازو مما نيافة انا /
 زخم ودرب 0 ل: يضسواو الانا ا الرس يبل 1

 الروب دارو انا والررعاةيعاد و وطلع اوراكل راع لا سور ول ردو دونات لل طيار الا راشملا ١
 وارض ارز ار واقل ١ ناقد اسما عل لرد فاما ا ةيئوربع فيلادلفيا يد رلابودلا وول 01 داليا دعو لمد عدا فل خرا زن
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 لا اولا مالا ااا لم وردا نال هاندا
 0 ان لال
 ١ 7 ركود ص اولا ربع 2007 راو اين
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 0 املا رف رمل الار زري لهما ولاول اص
 10اا زا
 7 الزبر لزب ة قيس اوت بوش الرا
 0 71 2مم مااا دارا زيلع:
 1 0 امال كلور الار تالا
 ريالا اب زود !كإراللط ولو 11111
 10 يشل ا ان يسلاساولازلو تال وطوردال السلا
 1 مابا 0 شالو الارز عالوم لم
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 ا لا رع ار 21
11010 0100 
 راعي مارينا سانورباعتو را
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 0 ع 70 ا ل ارسل
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 للوالي يط سرر تيس أ مزوا ١
 ”الراتلكاارتاوار سلا ليلا رد لالالالا هل زعس/ طييزوررس ١
 ملام اسكر اعلا عز اور سور زرار هللا 1

 للزلاالا لرل ارطبا وب فور نينا للرد ريع طرأ شاور ١١
 الك يدا د كيلي را الازاروع ع بلا رن اا تعمم .

 راقد ان نيلسون كازا سار الا

 هائل بالزمن ركنا نراضفت لاير لراقوقاططماط تارا عنز" ١

0 
 لاا يافا اوضالاةلاسي رسال زا وبسإع ١
 وعفا 01 أ

 ولما لالا براق زول يو يار عا الل
 رار ورا روت دورا رسالات ١
 ماريد ناوتت روزا ايدو سرد راها ولهان وبار مز ابا ٠١
 ارقد راسو ابا فامب ةيرلل اورد ركع دوو ايان لا ١١

 ا مدا بلمالراوؤ طيف سومر واللام اا
 لب ا ا 14 ١ 5 دولا وار اثرانال | ترإلا

 رولا نالوا دينمو للاب ل
 / ل دل نا ودالإعلاو لود ياكل يط رافع 3 لال نيالا 07

 . صائد ولل لرفالط جعل سووا انا, ةوتا سسك
 ارا درس البكم نزل با ايركادو ريدي عرس ولا اميل

 او لع يافع دوامات وضع ٠١ ٠
 ارسل لف ماك ساؤولا نجلا ضف در رعرم اعوان ٠
 قولا سموا نا داس ار الاوت از رفا ٠.١

 راكم ا قول تي رام يكد زل رول ااطد نايل
 دوا لارا

 0/7 0 01 م يا لي 1 لا ل 7 0 ا ا نط را



 7 1 اودع زورو موو وأو
 51 ا دعو ناي يلا لرب ا لما رار لالالا 0 و ارا 1 1 0 100 لازؤس' درسا اما
 1/1 لا هلاعالام ألان را اا الار 7 زبر
 0 ااا انوار 2 11
 3 1 ا 00 لاما را الو الو ا 00 ل ا ا 1 نإ اا نصار ك لاما ا 001
 » 10 00 رانيا اا رو ل يامون 5 1
 ظ 10 اال 0 ءنقاجادا نزال رار
 ظ 0 007 0 ردات ك0 11
 ظ 1 ل 1 فاا 7 را 0

 1 0 و ديرما 10000 نود واكيمبالل ا
 او نر اما منطلق تاطاق ال هنا
 0 لاا از ناب نارام ور
 : 4 2 ا 1 روتانا ا لات 3 اان ا
 1! 00 ها وار ال الفل يرام ا 00
 ١ 1 000 الاب 0 0
 ١ تازيييرالملا 0 اال ا | وليا دفاع ابو اوبال زاروا نافل را
 | 00 20 ا وا رمل لاو شام
 ' 5” ارو انمار اطوال ' ا
 00 04 1000 كلا ارناف اا 1

 وال ولابلاولرالرااال
 و
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 زيف رم و ةوهاطو شلال تس فرقار لاو تلا كاوولفا ٠

 اوما يمال داوي

 , ارامل ااا ا راو ربل
 ل رلاوساف لوب يلهو لكى رشل عمل واليورو وبلا ١

 مولا

1 0 0 1 

 مد 1

 2 ةزادراو فا هكلام هيث كار ا// او 5000 7

 ازمات ل ارز لوس نيكو كانا ويذوب
 بزاف بنرلا/ لاا واول ادراك فن تناوب دوره

 21000 0 00 ّ 9 ال 0 7 ب ا

 رفات ووو قرج لمن واؤ سل ارا طز دروسا
 ا : 0 0 0 07 2 4

 را والوسائط وبرر ياقلب اول رار
 لل سماوات رولا ةظالبواذاذ رفعنا ذل را ٠

 2 اروالادرار او/ووررتانرال
 دا افاب ادار باتمان از ونور

 11 ل ل 111 1 4000

 كم اا ااو الزبدة كبل ادعو اؤمن وئام
 7 الا راس لوغو لرواية رولر وام
 انا اليورانيوم امو اؤف اياك تسلا

 يلا ا ل 111 7 7 01 7 5 ١

 وال الل ايار اسيوط اد نراها ركز نر اناا نانيانؤرشلا ٠١
 و

 ورايا ارب زم ول ريل رويرؤيمل مالا ارق ٠ 4
 نو رتاظوالأب القرا يافع ازيرا راما يو انزال
 /, ل ا ابار رع نا وعدلا ار قسما تيار ذولا او ولا قروبات لاعكاقاثر العوم رفما رايب ارب راو دعاكم الو يراقب

 ورا يطل نيراقورولل لوي ولدلافا الابار دب تيل تارلا غاز لئتعال
 لاق اوتو درتي ضاع طلال نون غادر نورتوا داررقو ا نأربلا ٠٠

 117 كفوو عالاورشار لو فاير ازباب عال اسوا
 1 . راودض إب زيا 0 11
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 أ 0
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 رولا / 3 ا باو 2 7 1 00

 4 الابرز يو اااوا وون اسابيع ورود لاو سدد 11
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 0 1 اكل 0 001 دارا ار ااا
 ااا اري لاري ارم اناا 700 بام
 ٠ 3 و را 001 انوار انااا

 ١ كور راي راش اواو الروك كفا ايا نانو ْ
 ظ را مالا رولر لال افلا ور لإ فا سرا دبة
 ل و راو عناب 1 داب همنا
 0 ننام 0 لارا رويت لارا
 م درزلابابدارأ ازاء بل وان أس اوال ريالا طاب 0
 06 / ا ال لدلك 14 ارباب ريا 1
 1 يلسوراو و نااار يا أذاالا لولا ابيل يدان
 ْ يلوا موف اا ردو ارا ورسول مان نإ يضل /
 2 ازال لملم ايرلندا ابطا ير
 1 وال اقرا اوال نيو 7 راو الفول
 1 رز اف مرباط رالي نين ل هزار را اناا
 "1 يلا داليا اا يزال 7 7 0
 ورعاة ااا د روبوت ادا يلع مالمو الزلال ابل
 ْ دفة اسلال الراضي ار املا راما اد يطور ورام اواو
 | ف بانل اا اا أن كفا و

 0 0 توا ورك طب يل 000 ام ما يع ل اوال نواب
 | عيال اةرزلاطلا 0 اما يرو بلد
 رطل 00 ظ 00 22111 ْ ا ينازل ادار يل
 ا ا 001 1 لالا رار 0

 يا



/ 000 10 
 ا زعبل مران كيسا ناد ناو رز نانا )0

 لون يو الا رومان اضرب يوانعإب بم ذل الن ان 1
 0 انين ةماعلا 0 لملابس اس اننزم زم “و 1
 الا لابو رانش رينو وينزفإل الرو را طوباقزتلال ا
 10 اارلاقط سو لا هلال زلازا/ / ريالا اء 4 ْ ا

 7 100001 ريكو مسا اي 1 اا 1 ارو ف ول 7 ْ

 " نارا : ارنا ا قالب ا وا

' | 

 1 00 0 ظ

 ٠١ راع لااا الإ الاعب ناك عودا قلل 1

 ليزا عروب يقرا رزعو بال ايلا زوالا يلا شاقاولا
 رثالاو واوا ا ماماب ولك لمار دورت باو مز

 ٠ مسا ورا كر 9

 0 مودا زكاريزي العوامر بويا
 ا 17 0 0 7 4 1

 ريال طا 0 رم ا و م 1 1 0 زلال 0 انف 0 أ
 75 ار ب

0 

 0 07 ا 1 0 1 را



 اكدوا وورمأ لوا ا 00
اولد وازو دمار والأرا

 7777 
 8 / ان للذزااف ياذا ولاولب

 ا
7 

 1 و
0 , 

 8 0 . اردو 1

تأ
 3

ا 
 ك

907 
 ا

51 
 ١

1 

0
 

 ودم
+ 

را ءرارل
ال / / سا

از
 1

4 
 للا لا

 ؛

 ورح
 كيلا

 ص ١
ءرلابىل

 ى

1و
0 

ب اود
ل ول زو اا أ

مازا
 

0
 

7 

10
 

2 
4 

720
 

لإلاو
» 

7 
«لا ىلا

 5 
7 

00 1
000 

 وا
 نر لولاضل يك 0

 را 1

ا امور
ال ةر

ب ض
 

 ار
101

1 
0 

70 
| 

 وو
ازا

ر 
 مر

 ا
نواز

 اذ ام 
را

 ا
4100 

02
 ١ 

ا 0
 رو باطل 

0 

أف
اس 

 
مو

 

د دو
ار

 

0 

ال
 م

رمال
 

١ 
 ١

0 
لا اوبو

م لف وما
0 

 وسو امو
 0 را

 الصار
 لول

 اريناطسد لبس
زم سلا

 امال 
|| 

0 31 ا
 0

 7
 3

 ظ 

وز 0
 

 بس
 0 / و

ماو
1 دال 

00 
 اباموأ سس 0

0 
0 

1/0 
 مي

0 
00 

0 0
0
 

4 60
 4 

8 : ا
0
ا 

 ار

 ا
2000 

 اإل
الفيتا

 
 لارا [كاافولاا

ارامي
 0 

10
بالام الار 

 

00 
 اا

 اما ينو 1
ا ازا راهو طرا اولا

 امل

اؤال
 ئر

000 
0 

01100
 

 لك
 يل

 م
7 

2 
0 

1 

 "أ
 رة

, 
وو

 057 
00

 / 0 
0 

 و
هاا«

 

ع غ
زوار ا

 
 آ

نو 7
 ناش

لو ا
 مز

3 
كاو د

 ك
 ١

 هدر ل
را قاب

ام ازي
 هم

 ا
 را

10
 9

 
 لب

7 
1 1

4 
00 

7 

2
 

0 
0 

57 
كراو

2 ا
 

4 
اواو

 ار
111 

/ 
0 

17 

 ار لولو
الالا زلنا ادرك

0 ل
0 

 ا
 طور

للبول
يا 

 ا

 الار ايا"
 ازال 0

 زا

رو لاو إلبثو
م زابزع د

 زل
 در 1

 اذ
رمال

 هذي 

لا وعر
0 لي

0
 

 ظ 7

ر2 الب 0
9 

, 
 بام

اذ مر ', 8 1
 و

ٍ 
 م/م

| 

علابالط ماا
 0 1

4 0
ا ل عار , 

لولا لوبن ذ
ك 71 

ج ابر
 ظ ه

ورلاهث باو 1
0 رولا دالك 

 
 ايضا

|[ 

0( 
 ر

7 
0 

9 
 ٠

1 4 
 ب

2 
1 

, 
 ا

00 
0 

 ش

 ١ ”0 الر ال
 لا 0
 راقد را رش وا

0 رو
 ” ا ,/ 0 1

: 0 

/ 

 ييحتضيي اورج

 * كاومح دو:
 تك

<> 

2 . 

 يح +



 كرب بورما بارسال لافت رفا ._ ل , 0 , كا كتاف كر 0 1
 را امارس ارا ون( ورانا يذل نارتو روم.

 بارا ار سورا يا وم مرعبل ١
 كيلا اع زامل رانا ع ساء اس وسرور ' ١

 يارس اب "دو رو هدرا اورام نو, دلما جارمن ١
 دونا يو ربطت فاول وذو هجر زيبا ٠
 او

 البا طز رك ور تن لررو ةربالط الو رو سايل ١ 1
 / 01 1 ١ ل دردل م ع 0 ا

 اذ 1

 هب اة دل رولا داق اذار تاما ويل ما زينا ولا لاتنسي
 000 اا الالام ال را '؛
 1 2 وامور نااار لا 6 0 /

 اوس اراد اراه راب 1 |
 لااا ازا ا داع را يشار ل امرل]

 يارا دوم دا اانا 0121 0
 7 وركز ار ازلرلال ا 1 0

 اوزان رولي راط ل الاخت
 الوارد ابونا نادرو انااناالاو بلا ارز ١
 نراك رنا ايزل زراف عاصر اعز سقف ا ابل يصار ١
 ورب ل مارد ولا ال ووايد وراشد« نكرر ٠7
 0 را سَ الم اولا ظ ؛ 01 : راو لوول موال »نى لاضاق قرا





1 

 ويلا اورو ولاا ذرة يفط لا 1
 ردنا هرب راما اقل[ ةطماوسارلا وب رت انس كرار عا رس ٠.١١
 زمور بذا يرق اخي ما رولا وليتك دو نفيا ْ

 لبان اه اباد اصلا السطو طلال زف ان نمار يطال ٠
 الملهم لطلابنا وب اطارات نراها رز اللين رارولا
 لا يلة طوال هدي امو اا املا رعي ااا

 ل ادد

 عير . م

 0 0 ظ

 2 يرأفلا نا بور رد كو قل ادرك دريت زب كار اهنا دانتيل
 110110101 ظ

 لاقزيلاداواتانس يالا ضار دي سك رول لذ يؤلا
 100 وسلا قرطإو عر

4/ 

1 

 الا اج يحج يتحمل

 كظطل - يح

 د
 م ةحتحإيب

 احا قمح

 اردو ضي زيان[ زلال ا
 ري منافع و ورا عرل 10111011010 ظ روينا ذا را رباطدرطص ريس ةراسز يرن ب كرو

 و ا رونا مزيان ااؤو زكا طال ١

 ل
 - < -ج-

 "21 1 ا لطالما لال لبو نيرا زل وطوعل او

 رز يللا رتل زر
 0 2 1 ط 0 هلو ب ِ 4 /

 كارز المافيا رو دالعو دافي ننس رت رأع لاا ا ريع ااولف وبعيد لذا !/ / ظ فيو اوازمد اللاوو يبلدلز يار ادولباةايهازما لأ:
0 

 هارأ 7 0 ١ / ,ى را 0 9 يزل ,اا ١ تع لو الاولاد اولا يعامل يكل مرتو سار دراجون وردا ءاوروددا فايا ذ عازم اعتلال

 ا"



 نا رهاب لطيران رز وانو ردا هما ا هر/ | 1 0 نر ما 710 , طال 1
 , | ةللببلراو إو يدلنا رافال ران ارنا بولا
 / ون لا لالززالزصز مر ”رلزكابر اميركا ا عالبال /
00 
0111111121 
 |١ دلعونا وواصل رند يؤم هام زر مطعون ردا
|[ |[ | | | |0 7 
 / 111 / 00 رودرا ردا رو زال و عير ل راع
 زعرور فأل اتسد ارداف ارت وف
 ١ الع زلاركزوا تبا او ادا اعدل( و رار عازار ية لؤي لل
 ١ كرا للا اتالم تدلع دودو اباماعالنرثو اطول الزلازل
 00 | ١ 2رالرزلارولمل عالمنا ووملازلا لشرف راسا /لاعررأ ريل رف ريل 011010 ١ را ازوا دالاس ومافي تاع نا
 ل ذولا ديفوار وطلعنا رفاق زغاو نرب غاغ اضف اصب
 ورورد كل ردرجد قاموا رئراتساقاذاو وع لوبا اذا يل رايك زبلو
 ' زمانك زخ ترو داو ميل رع لاو زيا الفلل يرام يامل
 107 //فري داون اكيبررطز علقوا ضم يطال لكضلاف فديو ان راو
 يارا اذبلوقذ كالا الكا رباع زم ادري تهمنا قدرنا نيز
 ' لاؤولو انزلو ادار ارجو رلافؤ ودا درب مال عا رع دعي داو لووول ليو شم
 1 راو رولا 7 ل  يإ نارا هرم نفر لول 7 0 "ل ماما 0" ١ 0 واللا هما جاوز ني مارؤلا لوقو ةللعلا ١" 16و فرضا فاو دمار الابر ةدهسانزائزإر مأرب

 ب



 ا
 كال ف ل طل اا ا ع

 الو زف تي فا ران زرار دا اا ١١
 ا ارو اا او ا د زعارلرالب ا

1 

1 

 ا

/ 

1 

 )ا 0

0/ ٠ 

 رؤاماط ابواب ع ااا فوادي ياقوت نم اير اكو ريكو لد رلب لال
 أر ئداردا دال مرن تمور كلل وفزكوداو احا نما, يري ول ضوعد ذا ليفو زجاج
 ملل را دالكز سمنان روع ادا فورا فر دزه ايوا زل
 يول ابل كولد او ااا ارز تسد كفو رائعا يف ووعد درو ول نورت
 بانل تسإرل مطر مالوم وت لاير ركاز افلا هن/انرجي اركز

 ننال نادر ملكي ادن عرعر اوصال
 يزرع بارو قياس رو وماني اب رانانوزانالا الا
 را لوول سأعرض أراب الارا 1 ش١ ؟ ع ل ارا ءنطالو وانا دايتووأزابدال ينال ةزابا زل لمان لك باعك لل نر ابامرا افا دوام والاب هارب تالا

 0 ا َ اراها /

 لبد ديلوا ابنا ال: عل او اب زمرد زب دراما دان |
 رة ا

 م راز/ #0 ص سال 0 اراب زوار راع نوازل فوزان ياو ١
 1 : زمر وا نوال واطفوبو ؟امع ازال الرس لسمو بل ظ

 1 10 راو لاكد ولاول ارو أدل دل لاس لاربع لنتالا ظ ا اللقا

 نارا ناك اف يل الا دئيرتو ا ١ را ا ظ
 0 انا كالا ورا رار هوازن الو رفضا 10 اوتار مار

 0 , مو 2 ار 7 7, ا : 5 1 مالا ولب

 والطار كأم ولوواب ع يؤ ريو عساني لل يطرب لا ١ 00
 امثل 7 1 0 ول 100 0 وا انااا ا ملا را 1
 1 ا رمل ل للا مل ف ال0 را لالا رتل زول" ا مل

5 



 1 0 00 للسوبر او رواإلا 0 7 2 417“ / إم اش بلا 1110 ار 110100
 ١" رمابأوالابرو زلم تاظرا زك أراب اول لوا اما ]ورانا :
 1 0 11010 ا و
 . اارراربامار اسم امرك 0 اراب مارب طابا 0
 00 اا اننافزابا اقماع 2010 0
 الا الر وطال اول ا وو را 1 0 طا

 0 ا ان رم
 1 717 رانا ةللارس
 00 ان اسطب سارعو الناي ازا 070 انا
 االول وورق از لطأدو اا وا
 ولالا نمار اوه ره يبا 7 ا رز
 ظ . طاووس ها ران لولا 07 1 1 ها |
 فال عيب زا وفوز ا مر 2 7
 املا لايران ناز امس نيل يكمالاماظ يطا يات ا
 ظ اول اربزبا زول يزن 07 اب والر ام زبالرغا لا و ا /
 را 0اس وا رانا طرا

 ارواب ور هايل الار طراز را
 1ك تا للا وراسل هاون يارب 7/0 117 17 /
 | ا 1 وينام 001 007 1 اا

 ا ايم مم ا 00
 0 1 ال را
 / ا 0 14 ايلا اا 9 اساور قرشا اا 7
 1/1 ا م 2 0 00

00 
 00 2و4

 2 م

 يما

4 

// 



 ههسستا####' 3

 د

 ----5 مج دع

 - - 2 ت22

 ١ 1 / / 1/2 9 هلانإلإ 7 و

001 اا رسولا ل نموا
 

 يت انما را 1/6 وزب راكان اا اللا
 007 7 ارم رعبا رولي رود اما 1

ام بالربا 0710ا را 4 راك فا 07
 بر

 رالي تانناتمزا ابرام مزالارئاغ لارا
 لاو راو اا
 كما ع 711000 111

 لازال جابوا ابا وم 7 لاما

1 اوبال هرازضا راع راسل / 7 وسأل |
 

 ا ردا 717 0 0

 0 1 ءلرا اور سس 0 , اعلا مرسل // 7 86

000 
 رأسا للعروض وسوريا ورب ورا نيل

 ااا لارا وعبش لالا[ وراق
 لول عدلكورا» راو ر عروش و 1 ا

00 

 1110111111010 1ك
0 00 

 0 4 2 0 7 5 / 1 1 4 1 و 8 2 0 //

 نال رار وزوايا 11 "|
00 

| /ربودأ/وز ابر ل ابر نر مي 0
2200 7 

 ارا رام بلل رو اففازم»أ ارةعابارل ةماعلا ١١

 ارا افاعولارعتلك بعالم 8 كا : 7 ”, 7
 1 1 4 تل 791 19 2

 1 يدع ها مسا رار
0 1100 7 011

 هلل ا 17 0 01

2 اركب سلوا ادإ م/م اكمألا ١
 زير غوار طوال 

 موو ل ااولاو قزم دماطبا ٠١»
 اداب درسا ولورا وسلا 4و ١

 1هيديسلا ماكو
 را ويارا راسو ويلا داما 3 2 1 11 2007 2

 مل

 0 هل يت دل ا
 1,7 "و 7 0 :/ 3 / 2 1 7 ا

ر ”ااناوبادر واعمال ما يري 0 1
 اس

211 1 1 0 07 

0/1 ازداد ١
 

 ل : للورد البل ليلا رؤس 7

 0/0 ذآ : ل را / لل
ادن ارامل مر اول ةروريرزد ١ ا وراح ماا الرو االاةررمل#

 اح 
 طلال لاا مر اراؤللا 100أ|011|00101 10



 طك اقر كلسادل اع فأل ارز ياا مز "ب 4
 ! | .قرازمما رولا اهني ثق ياو لويارعا هازال نعال ١ 1 0 ُّط 6 هوبا أر 1 0: هواماوز اوووف( تي 4

 "| زمور و نضاب ضانو ايان وزب ناز افلا يام
 | رووا تالا فقول بوتس لؤي وزود لانس
 ا بسس امرا لابو رغب رك ؤ فار
 | ماسر اقدام: ازيلف رار قرم ءاقيب ينل يال ول
 / فا اولا لبو يال ايول رالف رادو رنة بل رس رتؤملاردعر الاد

 | راب نسال زرار ل بالسر زم رو نما اياز
00 
 | واول داموا لاير فو ضال اما
 ا لال اطال او هن كعامل الرع نفل
 ا( لالا: فزنا اددعوعاتيزاؤلو ليا رانيا تان

0 
 لالا م اوك لو بالمال رع نظن يارعد لأ رع

 | 1 سبيل ادن ان اف للروم يركز وو ازتاباارلم

 / اا زال
 اا رابعا د مواساة انا زلات
 | كربلا ورام رب دبل الطفن موتو لفن ولو مامن
 "| هاوار يا لطول اوك تا نقول را وز
 انو للبلاد ااا فارع يلا املأ, عونا يب 0 يطب قولا طابو قولان مادام نلوم زر ازيا يطعن وزال راب

 | هلا طرالو رس اطار تليف غال نازلة زادني ول الإ
 ,/ 0و لزم ربط طوق اعررطقنارال ولاء ادام كورك لامن وعلاغو رايلي

 "| لفلم وار اودع ريع اعف علوا يطور
 ١ 00 لإ 0

1 



 ان : ؤ

 زونايبرطز رز ردا وزرأ المر سا ومد . لانسر زا نسايم هما رز نؤإ
 أ نارالطرل| ياما ف نياشا ل ضورارم اا غو نير ماطور اب ياللا
 الاطلس ماتور عما زادوا نيا الاي نو زب

 يار داركم دلو دمروا بانرات
 اواو ااا ع مال هزل ير داير اراررأ راد
 اطالع راو سدر رز يااا ازا صارسل تس طا يؤس
 رالي رول ع ااا يلا از يا أ يما
 يدرب يازلا الر لذا دربال روي لكبار يك ورمل
 ارروولا يدر زن اوفو ار زوون رووا لادا عي /راعاإلا
 نزال لارا طاطا ازرار رسول او اوال
 يقلل اطرداصورلك زاروا فاطر ايار امو للسطو رومان روما اال
 يلا ساونا او ”يامااردا ل سارا اوراس ابرار دار وم اما

 لموسم رتس ورم روجر رايدر وزر طارش
0 
 رمالزاو 3 7 اطءبل و يوراورا 010 5771 واو 1 رول مشروعا مو راش

 هدول ابعت مل يمال لاف اميري رو ياللا 2

 ا

000 
-- 

 هج <

 دلهجضص ل

 مححا خححا
 تت

 ةحح

 م

 م >>

 2ع حي

 ٠ع عاد ةجح حصخلا

 ت2

 ل

 الاوان الاطوار | وألا دج لاو رار تزشا ١ 0. م 34 5 57 ّ , ل و 000 0 1 0 7 : ا
 0117 10111011011010 لالا دمار تام داوم 0

 ىلا زا باربار وللا لن ريو رانا وال
 هكتار ضان يسال مغ رمال لرواد ومنو داليدا الامال
 "للغد اوفا مرو اهاد الداب يد نر وو رايهم رئاطو تلد ودك هال امورنا زكا

 اكاديمي و وفور ٠
 ادا عسل : را

 ا يصل
 تحج 2

/ 

 04 آلا و لاول ا 8 0 07 الار وطلال اع و

 "برام رار الربو للا يرلانلل



 /“ 78 1 , 07 راد ادور رع رار رمأ رس نالوا ردورفسادؤس وول لاسر

 طووول قواتنا مرطب نا دوز | اقار اوزار
 0 / 7 5 01 رول ب ل او , 7 هو رم و
 . لارا س مازلنا هيك ليعاتزند هنزل زاد درا وري 9
 هزاذازثونا سأل ذازواعزعم هنزل 2س ف ع يور از ديلي او راو
 را اموالك وأ لازم أرز وفاعاان زيا يزدزسا وال ريدا عر اماما او ويلا انين انا رزلا
 1707 0 انوا وان بلازا طي نال لاا عال اعوان رهن ب ال
 | :/ 1 1 مرش ل // 4 , ل ميال اانا ااا زا فاما

 . دك يفاراع هلو فالرجل ا وادذاز اودع عر غيل الزرار يواصل
 ليلو اااماازغرلدلاغاةراط انااظاارموزيفانادول
 1 رزان ربان وطياز اا رغيف يسافر للا زل

 اذن[ ابريل وزال دا ياويل ان را ثول الإ

 ظ ارباب اقوم ةضام فرات 101 سانايا الاقوال اناا يال

 | فلول ف م ا عرس 4 7 تي ول ف زي تس نما هير ا فير

 لمسه اسك كايا كيسان ايدام ارياف اهب شا التم خي
 مولا يازمن اوبل زاف ماكين لااا فرط ماو رت رعورالوأ
 ْ لأقل ابدأ .رارل نطو اودمللطوا بلا ذا زعل كقلاف اغا امافاطلا اونو ومو

 يوب الاوتار زمام اط رمال اور طلالاافان مل ” فلا ةيوادما
 الانتر زلاتان زب ككاو قدا اهيا واطلب لالالالا

 ا طا يافا نزال وذيل جال اناره / 9 00000 9 5 2 )/ ٠

 ١ وللعلم نايرضو مواويل يضازاءاسو ضافي
 ٠ هروب اوما نكت ساهي اد ئزااطلا مع ابلاغ
 ماريا طبل لازما اب ولا

 4/7 , ا الا ريال | نال يراك نإ 00 0/ 204 ١

 "21 0 الالام“

3 



 وزال لاق رادكذق سؤال زكي ذع اقدر زلم اسيرمابودزوداالمدرلكو ةلطا/لاقبا ارو ماصدوداي نجا لرامادال ننال تالف فانانجو ارمادا الاف وزل رواش بعزم وترا ا ورز ٠

 لير الاطر داك ارو نط أمير مون ف ليفان رف زينا 4 00 2 700 7
 ل بيطار ارا نيالا لارا 1

 لااا املا ةزبو دوال راف عار اووا اس م اطول يرن والا اناني زعموا
 لإ نوادي والمطارات بأرمااهنل
 /عويأبريولا د اقداد ريغ اال ريسمائا واطلق ي علاوات انما أرماني را
 راكان يدوم لانا لوادر راف الفول رولر نوعي

 نموارانر كردون لكسر ادد اف تسارع لبلاد دك يشار رقيق اذ
 كو ناقض زر دناياعو لاف و تسر/داف اور ا طير شدا" ٠.٠١
 لاراب ركلاع اف دافي الرب فالويب اكوام ا
 نبكي اق الذ 0 0 الليالي ا رفوتراطرس افا ابيزا قاما ااا لاو ياو ماعز كيلا. طز زيا اغا يالا ٠٠١

 ارز انور زف واوا !افزئااب مؤدي رسا ضار طنا اا ظ لكن لاننا الفاتر نارلازع تزضالفؤ فواد ناكر الزل: هيل رالي يت 000
 اكرر رادار رراراصر دو ف نسا يروه ضو للقمر ا ارجو لالا ملفا لام اي را اواخر دار لقال را ندوب فز تان باشر لاا يورد ازا ١ » 2

 تال وعرل غل اوس وع اعل قرعتلا السد عيسل ير الاغنك وداد بلا عيل ارب ١
 : هوب كايدو رهو مترو فلا ارق لي ل دن نين ءرإ) يحرر /م ثتراونؤو

 اهني ليئلالاذ مر امهر حلا اهي طعم طرى لوعيساطر اتسع تقلق"
 ملاذ ريضنبل نفد تل قريع م ل] ئن لا اتت الرا ةرعبم لان. ث نر
 مديعلا عرت هر. عيسي لا الصررم وسم اقرلدو قريب يرغل او اصل ميلا



 انواع تريل م ذا فزملا لو «دب ىف قزلاةرسو تت يلا اهي لج دياب جو
 ظ 10 اتوا اضل الب لجر ارك اذا بيرلو كف الامم اريك
 ' ل لق اةوعح اك ذاق نايف وبلاد أد اذهل دالة زقزل عز قعر تسي رس
 ظ 10 0000 رالف نعد قار راو با اابو
 سولار وسو تطال ةرانترطع البرت ياساتر لؤرو
 ظ والاطلاع للا والرياض داو فعالا
 ظ ٍ 4 /1 ذل مدا عار دنع ياا ةورشدانا لب زلم يافا

 افرض زد األ ليزا ابا تتار اقر اينما
 ناو وغابت لم داؤوشرلا كلام. ؤر توروس 0 لي اس ارم
 ! ارواج اةدا ةرس 0110 0000 | اسلوب "ليو فم بت عى اي دلوع اعوام وطاف ضال 6كم 210110111010117 ينال نع, يدلل نيبال ومار اشتي وة ازما ضو ضلت كو زاروا نواة لود ايو اعمار يؤرق يمل ارو المزيد اونا ازداد دركسون
 نو لباس زل افرح اف لم والاول امارولا) لبي ْ ارم يلام ولا
 1 م ل ضو راما عار نارا زل راو اريتريا ايوا | ركاوادادا ريكا ع او لول لذا زج قااريدأما اول بد يشل ذر تاس يب للام ايويدلزا اطال رو الكلور ل ازا زمام اذ اهيا اقول الالي لا

0 

١ 

١ 
/ 

 5 0 0 اال ١ 2000000 - 2 0 ا نامابإ 4 1١ ار ان رسل و رس لاح يرافطعي» سل رع اك اقبال
 مارا
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 ظ
 وزر هيو اة وتعال وموارد وسم كا يدلل مل 8 ا
10 

 كزامونبا اتوا ورا لابي ارم لادا اقوال ابر ٠١
 01 قل اوباما لا يلع نر علنا ويارا ألا تاور اج كرا دمار اوال '

 كال ردو أل بو لتلك انزل رندا» ماتطلع و لورا 1

 "لبلاد تنيزئاوؤ اعلموا طالبت الق اقرب علا, قالت وقصي البال
 او 00 21110 او وزار
 / لنواب ضان دس باندا البال بر ارو 1 ل 07 ا 0 والا
 اناا يل ني يلالاغانالقاومالاف,نرلاع اع يروا مازال كاس بامان
 يمورالا بودل ذا عمار كولو داتا لاسر اذ يلعر اناابرب#»

 زال ازكي ظلموا طيش ارامي ووش ا رزأ
 فاطيما ينتأليقنا 4 بط ادارات انبي 1

 "لسؤال دراما ناساف يال كا الكارت وطلاء فأطلا# | /

 اما وطار ناي وطلب مانو نمد دنت نادرا زن لهدف ب اي
 ةراطلا ابرك مت مليا وااو مشار لازانيا الباطل يؤ رانا

 أ قو لا نور شار نا رام نيو طم اوووي اطر  تابألا ظ
 اسراري عطفا هاعدال هاذا دك لول والو ف اليدان ول ير كئاف |
 ل داليا نازي سان الاول فر اداوم ردك اعمل َ

 ا الا دان واب وولاة ولا رؤي
 ياا وضل اونا يريد هع يارا هر /

 ل روتاباةلع هو لاا الرلا رش تالوت ل ور لي يعزل ترا ديرك فاما
 0 لن امرا ور ياقوت ااه مزار فاواولا ظ

 ربعنا ولا قناه الفولو ازا واياكم اا ونعيش اف اسد
 الالف واول مدا او ئود اوهعر نزين نوي بلك.
 00 م

 كى . ايدكس يال" لل بالا نارا“ يل لوطا «دولال يل الل ٠

 - يي جلا يكل حر وس تح توك وح

- 

 حج

 حن يحج

 هيا جييريسسمم ا نمنع

 هيي حلا جا دج

 نط #2 ١

 هم عين د »ع ديد

١ 



 ,//ا /

 /نطرلا

 ما
 نري درفرئاطل انسب و مز ل

 ' لوالي ناار را بدا اطال يا نود افلا احا و اعراس ريت للارتزو نادل لعن" 2 وا ضال ل واوراااةرتو اج اوعدك ورواد وعد انياب لنيل را رو ازعو اس عاب ازباب دايلي اه سيل يما
 ظ لا دباس اولا زعاع الامر لاو يرق فن ابرار شاذ كرر ولا

 لاو نورا رلواويريؤ لرواد مانا سر سورا نا عام 44 2 لئلا ايقاف و قراواصال اند ل ناو, ليو اسدزاع تطول 06
 | انس يدار طو فزع نابل انو دداتؤن نافيا لونا . قطرلادب يبطور ارسال نار رو شل الكرار رطل دا رام
 رانا زافؤ الا فو واج, اناوباونماللطإ/ كل ويسازب اراقب
 ظ را اروع انوي ان زيكا تناإر اقامتي اذان لقاذ سوال ارد
 دل 000 01
 لاول لالالا زم اتي فالس رباع رسال ريفر انئافافتم
 لاي ذوو وعاد اعصول الاناناس طوول
 | الافران يل الرا ش/ واوا ل ولاني ضررا
 رافال وعد وير زل ال لزرع طال اطوال
 لانالاولازاو والاب رعماؤ لا اما قر لادن الدافي الاءلزلاز ايل ير فر يسعي اكو يرعب
 : / , ١ 1 ل 0 7 شام ا 9 9 . دعا لاعبوا دج ام عاجبالو ها ننزاكةراجألدج عطساز ب طاع ضبالأل هذاج ن0 يبالي نوع نا حل وفعال ذك باقم . ناز يادار اذا امو وأ لزينب نام فكو يذاع يعاني ولم | داس اف ك يلع ؛الغلا يا قزح نوبدم لا”جزحب )بل لإ الع كح ةزاج الاعب ذا ول» لونا امزلاع زعبل رولز رم ارا فال دانا امال رطل است تا رز براس مين

 ظ 2 0 0 0 00 / ل ثمالاطلا ”انموازوبلجلا وبكل ولا هالوك كلان نعش موب عيل ناك اسو ”اجألا



 ١ ارد اطمالا عدا نعل سبت اللا لتمر اد رونا '
 ١ ليد جلالك زياد نافذ تدار ولإر مف افلا لس زول مات بكل يراسل
 رانا رمال ينزل از إل والاب ا
 00 هرافي زرنا لالا 7

 !نايرارالات لفتع اضف وف فارع نإ |رخدإ اقوا رجال روعدا كرف رادو يااوعأبلا
 لال ردالاوعاوب لوالي امور امالو اعزاز ايي يمال ٠ أرنب طرا ذا دير اقاريو ردم ايفالنا ل ياشوق ٠

 اناا
 ابرابو ضلالات ٠

 راس و عال لول ووم ءاس وود يعل الخرق اع يد يفك ليلو ارقام ا ١
 4 اهدا وؤااف سدو نسا زويل زرار ١
 دو ارادوالابع اوبس لماذا ماديا وط أ انام فار اووط لاو 1
 لا مالو ف ةزمال كايا يشل زها نسل كدا اودص أيل ارا
 طلاء داود ول امانينا لم اططوس يوما
 ا 27و طازه امس المال هلو اجامل ا رخأ/ت7ا لود نيتيساساكلا ١
ْ 

 ظ
 ١

 ا

 2و : /

 لكبار الإ نر يمال يطارد ورشا اما
 ساو فاران ين لشق يل ارا د 1 زر 0

 0010 نارا واول "الزمان اوال امال ريك ايظا ل تاير اوس افا ا "2
 لالا نرد ناطتيررل زب كانا زعير بل را روفر رشد أل ١
 1 ْ ا "1

 | هوالت هدانا ا سراب دلير بولت زا /
 )للون رباراس رافد كلاما 0 باش ولا اشف عصر ”ذاوالا

 لل 1 ااعا/ويب للا الاسير شيور/ ذكيا | ذيرراإ
 لعروس ا :

 رك

 بني ئبتاشل نبش وزوال

0 

 لورا العام افرام كفا عزسأأ رول شاف اعف الع يالا
 ةرازفزو ال ناوي نا وذ تما هبوعيل تطول

 ”يرطمداولا ماا مايو راد لازم عدو ابنا دابوض الاانا ورع فارإت
 اانا ال

 , وع ياسو فما
4 

 ل ل ل ل ١ اري, كر ملا اون زا ضربا 0/82 رم بأ رب 0 :



١ 
/ 

100 
 4 7

 ارا ماطور مانا واد اونا اطو بنوم وطلال اد نيتك لأن ل نا عدجاف نارا. زلت الداون أملا هذ بتنا ولو زلزل يباع دايت ات امل از رلج/ فاقع
 1 يما ول لوا رال املا انع ولو ساو داطع يل ركاز 4, للزب د فلس, لالالا ول اجي ثلا
 را ذو لوجو زول النافذ اعوذ اهات (رزابلفرزباو مال نولاماواواازمب لايدعم لاهل لفوذل داو وص ضر ول ا«. لومي ولسا رع تانيا مزال الامل وماي ااا يلا الس اواي اوكا بل ل اقم
 زا اسوار لئن داع الاودعاو توام فأر
 راد ةرؤسوو اورام فاض رف لانا نري اباعأا انا
 يادار راسل لمد فعولن داون وسو زعأ طم لقييرعاو ماعاد الم دااهزالراهدلا زائرا يبدا ينم ارخرع هما يي وللا
 لوا ذاررسال نال, اسؤم وير يق اذ اهات ذاب ادع زرق اذار مامر كراس اوبال رسالة اضرب أرادوا الا رااائع قاب برافو لال يؤلف
 ١ كالو حز وح “بغزو ايا نال زوالا اغلا
 0 هطتسك ل ناد يافا رد ازاف دورت اءاهسكلاةلؤإ فيما

 لااا زب استي ورضي لولا[ ل
 م وهدا قرير اما لو إ ءائملا رز زايلعبلا موو شلوللو ضاع ار اقدرمب ي ع

 رولا ةااووبد نا عدس يفارق 0 ١
 دا مااريد راق مارا يازلارو كرار ]سكر دؤ لسا ول بيرس
 111 رزق دا ازكابواانواووهم وإشراف وعل ادعوا
 00 1 1 نال اوبك 110 س 000

 0 1 ل 1 02010

 يا

 / ياسر اناف رنا ورعالف
1 

 هكا

: 



 ىلا 7 ا ا 27 , 7

لولا ديو داير سرا ياا نولز ا
 لطول و

 دال طاقات اداء ذزجال باطلا ردو ركاب

 1 لا را هازل تاسعا ااا طاوس ووشس ا[ كسور ردا

 الع زلة دزعاماعو أيوا اطلاطكعزلا رك كنرك وا وطرز جروب
 لالالا هني ذلززفواصر رايلي ع وايد .٠

 70 ١ 'ِ ' ا الوعل كيرلا للطبال عؤلاواوا نوم كلد اكوا يبان ةفويل عكر ىلا |رفدااواهزن أعرض قل اعوام

 ل مؤلف يول خلو كار دابا كاذب اهلا ونصب« يايا لق
 لا نزوات للوزن ني لكل نال نسيم تاتا واو وذ
 رص ميؤيا قي تاعي مس دلاب طاافاجي ولاا اذ يول نيفضاءاراو ل اكولارجو بالوصل
 امن اللا ذلح اذان ة ديب ذلعا] ةداو اقل صيال تحال لاك مالا لاو اووهد لبكوا
 وول لب تنم لاو نت انو بريس وأ علو بام وب طافاز زويل ةأبتينو
 داوم ودد يول تلى اعللانوو اى اع زل فعال نت اس كولا رام ارب ام أكلدد يلا فرق واريد جري ضن ول زلم
 ةلمااوإ و نل دك ريل كلود رع رع هذ درك نص يروا
 ادار نارين كولا ارالافوو رول ذع فروا نيزك زازا لكلا يع اوال ورع

 مزار راو ومر امكان تلد نارذكو لاح اصلن يؤياضياكلط وربك عال ال نكد
 فلهزاف كف ظن با لكولاضاكز الأ رجب ل كولدار نافل أت ين ضان او

 لاروع اهي الع مؤرخ اا طعدزو كوين امرك هزل ننال
 570 را د لا زجر نلف راو اع لاءاطنا لالا / تألا لو ولا
 صخااموابزلا اطيل ريولسو ءلالواجو طلال محا زلكو لاا ايوا داطما ليلو قرصا رنألا مل

 و4
 يآ

 واس اللاند رجاوي اغرب اوراس ازد نركز
 0 اطوركووع وللا وطاف اوبر رراجول يلو هت يول اوم لو منا ولاع ٠
 4! يتلو غاب زلال افلون را داادا ضال مولات رعسل ال طا رغم نأررلا 9

 ل ااا ب امبانوا الرعاة افرض زمني تالا
 لوا اطال نزال
 لالالا , ١ هي 2 وو ا اقاوم, طر ون «دارمول اتاري ولم

 لالا

22 22_ 



 مك الفارس تانرط فو الوم درو دو رام 0 5 ه مر“ ل . 7 520
1 

 نب نيالا 70 وير ارو هإبا ولا ا 1 0 ا 0 : ا 1 نالوا رولا ترا راع | ابل لي مالا ةوظاط ا | 0 | |( و ولام انبي نافارا ليلو س زورا: ا ظ 0 زعل د وع لطمانمانإوو راو اطارساذا وذ راكي لفش : ركاز غو ظ 0 اراب نكاد
 00 را 0 0 اي بالا رللا 4
 ١ كلوا ازعل لع كيرا رووا رابعا / غسول
 1 7 1 0 را رولر ادور طلب طا اولًاووع 0

 0 دودو انو ورمل 00 7 0

 1 رطل لة الاول 20000 0 ا 0 افلا مدروس ور درو 5 0 ا 0 0
 انا مابا رإ) ل سب فل اما انوا زيزو ماض 1011 لارا را 0 ولان رف رع ال 0 7 لرجل سرور هربا - يالا رار ل اعل ينل يناضل : 7 1 لاا بالاطلاع يك ويد 1 الدروع ارث نط 7 وول مح أذ هاو رهان اك عون '

 نام

2 



 "راو اواام 2 و انرصألاةرب ترش دانا مرام ايفل لا ااؤازماو

 رطبا اينيزر مالنا اطلع نا يصلا ١
 نافارا زضار اياب فر نورا زر ويراد كن

 عار نالمطارعور مراسل اسلاك وعزا وإنجاز رطل ال ءاضإل رار" ".١ ارا ان ضارزغإلا :نارايل سا ضل فدار رك ولا غاب كلل لوا زيرو ضال راء ١"
 لكاتب: بالانبار يريد نير ١١
00 
 اع اا اجا واد غم ال نوفاك ظ ٠ ظ

 رامز وبال الل ل عبط اواخسفاراث كلارالو ااززجلا
 كيوم لود ياغي زعداودع زمرد وبارد انام درر زا طارد ٠٠
 1ريال يا طالما دوا دلما ارامل ايزل 1

 نان اغسل اداة يشفر دابا لاعلان نرش ١
 ربل اونو للا طف اا
 ال رتل اور اطال
 ورق ريو تلال لاول او وطال ال را ااا يارا مارون يااراط ولا ٠١ لارا رانا زلنا زرت مور راعار اهلاوي
00 
 0 إزار هدد العياد وادور ولا هع
 ناد فرامل قريد الفن و اديها عازار يلوم
 طيران ركاومدلاازسو لل نير ئر ل ضع يسري

 لتر نتاج ماليا وما قرالفدا افا دفش راس يدرون نااار ٠١
 ارادوا داو زورا لبا اال مبا ام أطل /] لترك ردا ظ ظ

 زالوا وساوس يب برو 6و قلة يعزل ضال
 ا
 ن0 هل م ازا |

 ةككتتتل1#-تكلاللل70000اا ال 3

 س11 هت اسست اسم سل سد

 نس« « ىلا



 ظ ِ )1 رضوا ضد ضيا اطلس
 ] 00 0 ا رافال الل لفاذولا 0 ظ وال اا يراسل اتلعبت ارنا
 نسا يافا ابابا اا راسا زبد اهلا نلرقاف انور الا
 لوي م وطال نسا يز/ اس تنام لولا عانت اب
 ظ ا 0 !مةراملز فعال ا نس ل يزعل ورا
 ا ا 1 م ابل ازا زينا يدابوراناسلا/ملرلا رب ل ماوس اف زر ل نسر يبون
 . 5 ل 10 اريك
 را لااا 0 0111 : الزمان 4

 | ا واع الدوله ةرا لاب رماذ لإ رن كب
 طل ثور الدامر نسا ولكنا او عنا يب هلو ةمغا 1 ْ 42 1 ل الز 0 لمعاني العزم لكوا ا
 م الاول الل يدا اكد اوكرانيا طياز ريف الاطوار طاطا وك انياب مزز الو ولا
 0 24 اليو لعوامل قاذو ا أمروا اا 000 2
 ظ 5 ”اهلزنرلو لا زؤر رو ان الاطار
 00 هرقل ماي ان المار كرازون ابا ارت يعل الكتير 2 1
 ظ زماني يس لاب ركل ل يزال 20

 لوا نجاد با اأو ما انيق الزب 0

 | 0 0 وراي 0 11
 و باقل اماما ال كد 0 ا /
 ا ا ع

 10001 اشوريا 000
 0 1 ياللا

 ظ ,



 ٠١ ابابا سعرك طوماب 1110
 رار اطول هت واسباب وقوانص العار

 اوساط اطعام لراس ارا ١
 االول رار نا نموه اغا فلق اووي زد ثا الب ١

 97 3 ا 7

 ل مباع اطباق لاول يلد يشااك ور ارو ير انادي اولا بط انياب ام طيؤفاا لل]وليس رت كيور نمو اندرو لسا
 لما ياتو داوم صارف ونال نورعا هدد درو ز وب لا يتضرر ٠١ 11100
 ربة ا امافدوولا انس ااقعد را اانا ثمافيل فرقا الا
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 اعمل ابزاز عوفر رمان رار اباد لواط ٠١
 ًايزولةلااإلب ناار, لركن ارامل زر ولا ظ 20

 2اس يطارد واع ال مق | !راو 7 | سوااع زال زل «هلقرض ورا ناطور ةراشض و اريااااناجت واوا“ ٠١
 وماما رطرسا زر الابداع زل تال ودنان يزورني ل هدا يكزقا ١

 ا نراقب مار توزر ايما 1
 هابل باع دا زر ضلع ار مفعم ادراك يا زي عاممد

 بزب فاما ز ريان يعابادلن الل يلوس اواو يا هاش ١
 اوبل اانا ايدام أدري لرامز يلو اربيل حلالا.

 قطاع موو ركل روبل ماسالا ل رطب امر سال أت
 كلوا دوور ونال رازطربلل رن اماظأ افا
 ل ليوم انك اهوار يمطر د ارد يوتا 7 ا

 ». هللا هيب اوساط ارا دايز هاا يلا ل
, 7 

 را اوقات نانو دار زبور ْ
 0 100 رعي ْ

 نكمل إل اما ك6 "قل ملل هذا ءاقو“ تان تالا | :
 ا نزولا ايا : / اا ٌْ ا



 ١ | دارومرل رافال انزال سا طيب بال ازيلال | | رتب فرار دل زد يزول ارو زراواماواظ لير مر/األا ١ | اوووي انواع طاطا زر زطماسس لال ' , 2 /م و 07 0 يا 9700 ل امارس
 ' لا رات نوب لأ تار برو

 ل نامي اد داعيا ذاع زر را لطاباا دلل
 اذيب اوال اا ان الزوال ىو وح
 ١ لهنا اوروبي نو وعزم مال نيك ضار باس يطل
 ' ٠١ روم وزال ارول نيران زا زوال ارراو تدار مرسم ا رتالس ”ارلا
 ال زوار رقت تساعدنا هدم دوف للا را الر ودل د تان زياد ديل تاتا
 ١ امال وتس ةسلو انتسب ناقل يسيل ارا زغا الانس 0 اوربا ويظدشورثاسلا واود الواط انااا باف ادازلارساقز بازل
 ١ رز اطلعت سار اقل رس زر رانا وتل هونغ
 1 انبوب فس ورازدايلف إم / رود لكولو ملا ووالي [زل ا ضسولا

 [8 بعلاقة اكن ةعدارلا للاواني مانا للزب اهوررشا لزج امل اااو
 الزنا نااكولو لس رية نرزاةلذامو كيتا وم انعام لزب رس بانل لاعب
 ١ يتسع الو زل در ارداف عازم اسال[ لوادر اواو لكل راسن وازع
 اعرف اولا روان سلبا لف وو داموا ساد ريل ابيع 1700 تل ؛ وا ' و كري. وول ١ ]7 | موبار لاو رأي 0
 بلازا ورلد ورا هدو زيايورزاناادعارلازذ اص سك والطار ار"
 0لا 3 0 4 را كول ؛ثامارإلا اراك يمت وورود رضا بل ام رقمه زم لادن
 نارا لول لا ربل ليما عزرا لمان وفدا تايم نيبو الاون

 ل وز لا واو و نو والرطب ايطار ل ارضا ا
 ياللا مال انام رولا و صااسإر ول لعادل كو: اص ضر وا ار
 10 اما ملول 00 رداع 010 ل اوعدك وو يدا عودا دوو لاق عر كلا رواق يلا امكان براند

 ارسال لاقوالل ويدل ارب نوازل ةزاع يارا 00
 ١ 1 هلل مق // فران لا حلا ١ مدر | ىلا / ١

 ظ : ٠ ظ 1 لل لن ملل ااارل نا يقال لالا 0/1

 هد عيب 7



 بدول اطرنسال رالي اعز تكلم ارسنال[ نيك يزيد

000111 
 ب لنمط الأن دوي بلا لوول ياما طم بوري ٠.١١
 بوز ف داس دا واد كيسي دبر ازع طن انبي اريد 11

 رابغ رز سالب اهيمانسرابالاودزرالبدةل تلراقاءلوناو بدو تاي ةزؤرا» . لا

 "ابان الاداع الا زوادااماعااف رام الكيد واعدة زمر لبن اسال
 ابكر للا هر اذان[ اطل مااا قرط زل
 الزعابي تر اي رمز اريك رسل اد
07 
 تلفن نول كاب رالي طاولات رس وا رار را
 اواو دام ورا اال ع ازا راد

 ذرب ارولايانطباذا أيفون لفوز اذار وطاب
 0 . 0 اواو 1 فل

 دب اوزيل اان نطو واو ار 06
 مولع راو لورا طباع إمامنا: رمال اللد
 ساونا دان زاويرد انطاليا روكا فاران والا )موا جر اداب ةرلا روق وس ارز نظرا
 1111ز ز ز زز]زذ ز  زز ز ز ذا
 را دارا رباسلا كريو ارمي را تاتا وأم ةالزبادرازربالابل
 اراد اول ا كراسي اف ادزا لل اساذ ب كسا ؛اقاكبل لل اولبادارب
 لاس زال لولا لارا زال كوستال برغل هاون طا اد يال

7707 20 

2 َ 



 1 يول 1 0007 اع ا 0 4

 1 طوبا زي أ ولام راد وعمان سل
 ' 1| ردا يزني كيرالا نأ اوان راو انما"
 ! أ وااو بيلعب تر لطالب اوتار ذر الكور اذهب يب ناو
 1 اا راو اونو الدانوب سرا زيدي دار ويارا
 ا يار راراقو بلا مان نادرا راب ضو نايل راوتر
 | ا كيا ا 0 10000  كافروو كفيلا الزي باز لرض طا نما تيرؤا از ليا

 ا فوغدازي كم يزول ذل رب نس رمش سبات اطار اطوال وول ار نات و فؤل
 والاف رمال[ ع رس
 , هاا ارا ذط الظل نسم مزال هل أمير يسرع لع نبك
 0 رعايا اال ذرعا زجل نوما /
 0 7ك زفاذرلا

 ! 0000 نير راع
 7 11 0 افراق يوت

 1 انرملأإر ا ل
 طا الركوع نسا زو اراد ا
 5 تايوان لطائر اذه تناول رطب انئ انمار الواوا
 ماو عدا ولاا لاروزا ربل زكا وزي اطار زروأو بطل نر
 وللا رواها زال زل عار راو داوم ذبل راس
 تيارا اان طف ولازال عال وتنعم شادو وز فوات
 ا الإ باتا از ان فال
1 10101000 44 
 ْ 0 را 0 ا رانا 0 9و "ب 1 رار 4 3 ولا اويل لف ررلألا هللا وار رولا اواو قفط زلوم دما اول زارت طق اناموا داما وللا ثوبا

 ل



 < هي

 ر كس جل ل .-- -

 مكمل تك لل 225

 اع اندم الاسم مااجمل فا اداري راد و# ٠

 دلل لا
 وما اراك الراكراؤف

 هير لا اديس لااله نيكي نبت لاعبا داماس إلا
 0 طوال
 1 0 ابل وبابا راسل

 كاوا نسم لاراب ل رويلازوو نكون ارد الوز عيش اف / 0
11 

 كارا يلوذ ول ارجو الا لكون اكبر ايزل را لك لري تنصف ٠
 كروان كول رسل لإ الا ولاول افا از 200

 لورا نانو زاراف دال رمزا فوم ولا ريدر ولو از لكنا رز
 1 وانا الاودين يار نال
 | اور لف طلاق يروا إو والو رش زوري رعد ون
 1 نبدا رعاياك نالاج وذل ازا ال ارامافاطعؤألا
 مخول وعادة مدلل هلل فورت وفاز ايزل”
 0 الموبايل
 رار ازور الاب الباز لل الأ رمارؤن و امرعا رار
 اول وول اف يول لسلوك ماد يسد اكراللطلادازران راب رك" 11111101100097
 االول ومنير ذي ب رفةنامودد لو ددزلاعتاك د االمالؤج
 لطلاب ايوا لعالم ايادي رمال رم: «زام الزيارات
 يلتزم دل ا دولاب اافاطاماذا رموز راج هلسالابيررصاع ادا وتافدعا ل
 ل فورس واول وولف زلااعهضافطاباالؤيعاا قواك ار

 21 .ونالافلسار اوتو اميره اواو ازا وعرازلو رالغيعم وااو رمال /

 لا اسيل ل نيف ار وماسراوو عال دز اذا يوي 2001
111111111111 



 ذوب يراك ف ذوب تواتر هالارلزال را"

 ظ ساقاناارعلارا يؤلم 10 غ7 ظ اعنا اوم سأل افانزا ا أ يال ناعو ف سريال دازأع دية را طاطا ظ 1 4 , 1000 ١ ل 9 1
 ' ااا طوبارم ارب رزان ارا لالالا يال درت

 ظ لانا ل بواسد الا يانا ارا كولو مل زمام 11 ورب وطلبوا زبر طا ورش ا لفرنسا
 ليام زان ماو بري كو را كيس يرمالا
 ظ طرز وكلك اال دان اا مدلل اواي اما مالامدازوسو يراد
 زازا دلااطاوزعت لوط مالها صداري 11
 اورام الزب يومان نوال ريفواءاطعاأ كلو نايا 00
 للاخ و اان ايا كارا يزن الو اقوال لارا والنار
 ٠ وقادر اعاد يو عا وع بال زلا
 ارو انا يزن امرا
 1 1111010101 ااا عام
 لالالالا يكافئ ونار ضروس نا
 الا ا عونا الو الار زلال از ل ونور راد
 رانا او واروع موكا ماك
 06 ابرة ارويطم وعامة يال طارياسد الا
 ١ يا افا زر لولو أ اورو
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 نثر ذة ننؤدا سدا اولا اس لاف رعت اسوا طن نزلا رتل سانام . لائق
00 

 ٠ العامل لركوا
 اوال واول البول اللا 0 1 | لاف اور تاور اور لل يكول كرري رؤولاو شل اع راو ل ألعا اود ولا

 يي
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 هسووبسو و بوروررسكسح كك - يبا

 نيس - رديسع حيوا <

 م كالا

 ظ

 0 1/رباشرسراعخار فلا زي رو ]
 نا هو امرا لس 70 ناار 4 رنا طلال رار 7 ظ

 السر مام اها 27 ظ ا

 0 هاو اي ليرد "رااوشلا اال لا |

 نار بازمول 10 اننا للناس ورا

 0 رات شوفوا نفواش/1 الل
 117 ازا 7 لونا اوي ا

 اداوم ضامن ا ااا اورام را

 بطلا 0 1 را
 111 اا ضأن قنابل ةلالكان عاما 214
 راب اللا الددو الذل وابل ا 6 4
 د لورا و ليل روزانا 7 لا
 كافل اما أولا ارقرلا عاقل ارم مضل نول

 لم وررئاط بزوال فورم خوال 0
 ازا نر كاف رع يابن زم 07
 فايز انا فزد هنا عدو تل ايفو: لشن يسارا راب
 “17 مارا 2 200110 1 انتولار مارد رك عد»

 يشل ل فارغ ومات ازه مل غاري ملافأ واعيا
 1 ا 17 1 7 ا 71 7 يزراقر اما ا 1 00 ْ ا

 للكل يورو للدو اناعا ارم اسوي ااا انزل لال
 1 2متر قو"واشي دولا( اا رار وئافازاشالا

 1 نارك اللا ةرارلب مازارلل باطلا فوز

 فمان زد طلو تؤلف م از وك, ريتا

 ْ 2 1 زل" دارين 0 نر ملال



 1 اولا ازبار مامون انتا درا | ارنا ووالي دلو لينا نبع
 ل "اعلا 5 ننال الر ااا نا
 زا انامل ارا البلا ايترند يرتوي 7 هالو رثل 44 07 او زوو 7
 ل 00 ادانة دانزم عادا امرا فلاوالث اني باب را را
 را الفال لعلام لا 1 0
 نك 1/0 ابا 00 ليال مقرب ياؤملا را رو 6
 0 /ال رافؤلا ربل لوس 11000 ليما اب كلا
 أر 106 نزلا اما هولا اذان اولا نو الالب
 زول رنا زف داناللم ةلاراؤلالا امال هءارراؤر للا ناذاررد
 00الف اورزالم نبدا افون, الماس طاير
 1 الابل هويدا زو واعيفم سليط 00 9 رن افولو سطل
 لالا و: اضيؤنال راو راو

 كو الاعارة راك اص ذا لنادي يس ام
 1 أ 7 41 00 رادار اانبابلاد ارز باليل 0
 / ْ ار ئناطولاز ا 1 ماا ذاوال يابا ./9) برم قوبل ئه 7

 0 لاروع قاس 0
 0 لباريس 10 سوادا ازيزخأ
 )1 0 0 الر اونا لايت صارت 01 رم اوازك

 نسا للنائب واو 72 1 واع 00 1 اقوال ئه رع يرام
 أ وعر رئافورشالااسبوعالاج لال اردو 1 را
 ل ا و 0 ورشا لاو 1 5 7 0

 00 لال امور قائنااوأ بالا يلا كاسم اول مين دعا
 | لارا ررلع ورم 06-0 5 ا 0

 00 را ا 5 3 ما ا 0 را 101

 _جي2

 ها ته

 و



 نب يا

 0 سلا
 يهل ا الط يطير وعل طوكر شل سلو اللا كيما ١
 نيكس 11 بالا اساب ذل لاد رار زرع 10100 1

 رباك 77100 ل انا )0

 ركاز هدر ظ
 انكسار فاك فيرا وبال داير وسل ل ظلال دار رمل

 لمالك زملررفو رئت عرار ولما نما ناعم طا وانتا ١
 اعالي زا وعض

 رووا لشروط رو السلبوبس طسيرقم ١
 : ران تازة ذا املا نالوا ذر زرق ود ٍي الكلاب ضضد ار ١

 قرارا رمد لارا هاير ترف رظؤر أ اار م ٠١
 لير زطارول ونافايطاط وباع سا دارا طر طاو اؤ ةزمس كلو بور رضا ابا ١
 او املا رادع و تاا ١

 ضيم لج 3-3

 2 كا

 ه
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 والو دال أوفا عزو مارا راواو واعيان وطور نول يدطورلزلا ١١

 اوان واب دال ردنا دا لوا وطول الرب ادور رز عولا ١
 ايسر فظ ابالوا نفف وطلاب اطل ال ظواؤإ فلة( هل نك رتل.
 ارامل دإ القروي يأ رد نارام ايظا داو.
 اا تيارا قد ورنا ا رطوبه وعون لاس "ماطر اسر زوال ١.

 هرسالملافرو الساونا نام وقير ينالوا سارا اعلاني
 لافتا ز مررت بؤس ريادي اميل داو راف نال نيك ماد لايف لزم ١

 لير زوله ليلك دز واكو يرو راب رعود درعا رز لكن
 معافور سناره يساند اعز نسامر نع سيدا رع |

 كلو ةدافرلا نورا دل راسو سا فوكو نان اعد ازد ايكون
 رز

ٍ 
 1 ظ

 ا مص لا را 091/1 ول ما رك ل رع اطال“ ' 30 , / ٠

 / 4 ا ًْ 0 1 1 ا ار



 ١ ! ١ ارد درزن رشا زارا دوم

 ناري ْ

 ْ وا ارا يلة 07 اا رشد ادلب و راع رار ااا 4 0 8 أ  0مالا

 4 11/1 زلز اورد داما عا دوو امرا ل | 7 : تا < ذأ 1 1 1 1212ه 4
 ا كارلو الاطلال المور لااا
 | زوم روارل لزوار املواد دب مارس طماع
 نايل دال هوازن ناب اد دنا اي ال
 وفروا زلازل الاوان دال و عزل واهل فالامر
 را لؤلؤ أضاف ازا اه الإ يل بألا
 . يتانزود» لاو لوز مرام يرطب
 ل تر هن ١1 0 هر ىلا رو
 ١ ورام للطالب رفا تيدا قوص دفا اوراس نا تبر
 فار انكر روبط ااورألاران ور ؤم اللاوو تراني لا وا لالا
 0 اب لوواناة ف نوال زبون يؤ ريال
 | رم زورا اواو وزمان يزل زال ورم راند را سرعان بكام
 + (| 5! اد ايسر تبادر د تاون ل طا ادا زغلاروبااعلال
 |١١ را الفرا وول ينور الا ؤطوازع زكي ضالو كوفر اف لالا
| 
 / | .طانرال كمادات ق نر ناو الطب مااقول انوي اب . 0 2ظ)1أأأأذذآ11]ذ#|>|> | ]1 || | | > | | | 7# >7 7 #7 | |#]|]#|1 01 ب
 | | اطفال دللي الرمق ايل ودار واااو
 | لكننا يال فارع لما: ءوعنايااد اوال فيلما ئاهدل ارب
 لاو ليسو باو تزل ورلزأ رااوؤم/0 زواج وأزمات

 لابن ارا ظللاوأ لإ كوتمانوم عرفا راهم ةلافدمرلذز تزل

 . |” يبل اولس للعدل 1 با / 1 0
 | اكو رررا الاقزام ا مارا بلا

 لا
2 4 

 انك ُ( 0

 و

 ... نيس اى 1١ . نط يب ببال لل



 ب صن تصمد

 ديل جا-2ح تح
- 

 ىن<- ع

 دا همجريتنا نع حو

 تب

 هك تحسس ايس ةيب حي... 4 2-:

 نال مفداءاقاؤايفرلايلر نزيل ياو ءانك زك زعلان ولاداوإو ىلل_رارتواوماو عار والا
 0 الرا لاذع الافاضل اور ديخ 0 1 ا

 قام العا الاكواب هماداأم م لطرف ظ
 رطل رب ومو انفو افاد دال
 لي زال ايلا كا 010 101100 رول |

 00 الام ل ل ا
 لانو برانل : الاسس اشلافاربل باكا يك ينافي ورع ٠

 داريا لي ماد هل ا 2 2 /

 لول يافطة ارسل امك راو
 0 3 ليلا لف دار مارس هما نر روتر البلالز ادار اركو لاروزا يشداو زا هناك ذو ادداعرلا 2و 2001 ١ 35 : 1 آ
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 *ةوار ع 00
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 ' الو ا "تبرد زم وهارصانكر ما صل يول ني
 و سا / 0 11

1 

 مالم درو

 نام
 و4 الافعال 12 5
 9 .ن 1« 1 لا“



 ا است داهانسارازمط ودروس اتا ؛
 0 اطلالة ادور ورطوو سةر

اوبا ال فم راف سن و عرار ا /
 نال ينم بالا ا الا ءلر

 ابوح 0 روتاعرسلا “7 انسالولوماهلايص زر اداولاو اذ 1

 كسول زو 00 رطل | ّْ
 يو ادولدللوا فرس ام القبي لاةزوذانوزعو امو معكم 1

 ىلوو دلوني داو بورك علان ايو قا لحرب 6ع يل اقاقر هش واقلبا | '

 الماش مويا غل ارجو نيو إ الضرس سل اواو وعلا |

| 

 اا 1

 تم جيوحكو

 0ع كما 2

 د

 كج >7 5 يب

 100 كولا فاما وو موو خطت روصو ولعل 0 ع
 شب ص111 لفات

 لل 21 اأن اوؤ ىلإ 1 رول نواب نقوأب

 4 نار دارس رت ,ضافوااغ
 واوا 97 5 0100 01 الغرر واو ١

 البلاط نار هاتوا رشوان رتل |
 ار بما ااا 2 ”اقالاطاو م واول نلادم» |( )0
 0 5 01 ناتاطامو دة ظرا ردنا |

 مدر ع عطا 0
 لولاك صاف 1 ةارارملا وزال فارق

 0 1710 نارك لولاةةولزوناعازإل ]
 000 الا تان لتنال سودا تاق

 0 براإعم 100 1 )
 ؟النباستسواللذادلا ضار اع 0 ل ار انوا 0 ال

 100 ”ناةاَبأ ا ارلاماناماكل او 0
 كلل ا 071 ا





 2 اللا

 !يوازاذاناباقع يابه ارسال زا ظ
 نان اا راض ىلارؤ نعال رالي ء/لقلا ضار وكرار ناو نار تا طز

 والا ولالا نايل نواب ويا لو
 111111111 ا
 اقوول راد وإلا ولازار انضنا يؤتي
 سرور لارا لوب راضسوأ فوم للوطن
 للا لال لتجد نار ارض ور لو الرواسب الون وأ ايما" ١
 الس ةلاعوقإلا رزمة فول وعم كيك رواسب كال ةيافم را طرب ابتيولرشلا ١١

 ارا

 لزاما ررازناؤس ياطير نويل قواريمد ال
 رو ةراظف سنو /لطركم لنور اذار ووصل علا يم ازال قي اتا
 هداف: اطعام كيععلطولرز ضال نياودع ماا فً عدبةتالولو زمر

 راو فصال ورانا ووك وير اك سل لم رإأ ءبكر لظلم
 ا
 دانا اواورتن فلاب 1 نعال ذازم يوغا نامززودوضو وكلا وعم زيلع

0 2070 
 هيلايلا فرمان ديت اوه تن ور تلكم
 اريل موا لبددب هذيك ناو هل اة يؤ ماواو ساتان بتيؤتلا وو ليوم
 يدا ذاضيا عونا ذدبرمتبام موا ةدالولاولاق لكم اوبال اول ليوعدقعا
 | اداب .نوإ ل دريد توصف نوم »اسال راصؤماوأقن 70
 واوان ال جنش ضو ونس الفرم رشا اء اضم وعش

 انييؤا منو ااداهعوا اراد ك العد .دااذاور رجلا ولطلا وهلا وجاك رددوا عل اوطاولا ٍْ

 لش ربل نص رو اذا داو ' قوقل زوال ءاوماا عامان ازاو كمل لاما ْش

 لل ورللا لوم تلدر وطن نسا داوي وؤ اسوي لاونو ماقلت.
 يجن لال سا عيان ولأ لوب و لوالا فور( روم

 لا 4 م و 3 ١

 يوي« 2



 1 2 000 ا را اقوال فانا 0 لو 17 ا نادال 1 را ال اوم لو زوون الط زلا لامر رالي را
 ورا ارا وار نسلم انلار ارا مرزسادزمافا ليو سؤرفس

 1 / 11 00 دابر فاننا واوان
 7 يلا بانل مان بدها 1201000
 0 را ارسال ران جويا واسرع اسمع زان اوم او يلزم ب راق مم زلوم اسوم رشا و إسا ميول ار نط ناو انو
 واما | زل لع يف 0 لول ذا ناطو يونا نسا نقع نر ساو نوجا : الربيان
 اللا ونازراطونال يتنازل اذا بل ارنا
 20 نورمان ابدا زؤر زور ثوار راو زن رج
 7 جاوا نب راسا ازا ومولد او اب ايست
 الاخ فرم ثواوازاعاذ زماان ايف عاصر أن ادم كلببوم برباسايأسف
 اننا ماسر ماتا اواو اننا« انساب
 ل ل ا وانما 7 اذا لاب ركل ةريداؤاوو طبل بصر الإلا
 كب الئ ونمادإ رادار ريل و باسرع از ا الملا عافانا قال
 2 الإ رلا نار ايل ارامي را نلا |رلاوزي ب عمال را
 «لمرخ درا )اا منزلا( 610 سل امامي رادو زيدا ام ولائي 1 يزل ا 00 راقب ةيضارعول 7

 كلل دارا ءاالاووع اواجض:ار دارو الرضا ا اس ناجل
 1 0 ا 4 نا ا /

 1 لا 1 رار ا ا 7
3 9 

0 
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 0 0 ادا ةنرؤصالاا وزي اب رو نانا
07 2 00 000 0 

 3 نر 0/2 وراس لازما وساد رلافلا بمالك فلل اف مالا

 ا 57 ا اؤمن
10 0 
 ااا ئوولفؤسأ ور روع هضورادالا يعل افاوكل زوما رضيورادالا
 : 1 وامير ابو ماهلااولو مانا داؤعر افضل اور ايرغأ

 "ليز فاف ري اكان زااطاذل هاوي لايزال ظ
 واوا ا منيلامقاوربل/رلاطلار/ وذا ةأما فا نا ملو و ءما
 ها الارلا بويول اذى ا ةرا ومرح اس ور ذا وأو

 ولولا لار اوك 0 اذا لاس يرام
 1 ل ومد اقزمواول / ما دوز لو زيوم ءابسإوت امال انا
 و الاء كلوديا ازا ام 121011111
 امتى دز ملقرنا هاو هب نر لوما ينم هر ماو جول | ونار 2 يعد لادا يزور هوا ايتام يلون يش أروا
 لألأ لاعاوأ انامراد نونا 0
 ناكر همر ماو اناملاد ران مان /امارل ا ماء زهرا امور اد لا
 كلو 200 1م اواو ارو رز اناموأب ناب با ىوعا/ق
 معا ريل فال و واما لق نمد لونويك راب الا ايوا

 "اهوا هدا انوا اناا اس0 را امان انس ون اسمو" |“
 لاو اذا اسد ز و فلو مويا الو اطوال رزسا 1

 كلف :ثيؤقا ناو رج | /نط الكر اد اال دؤيرما«ررلا جرم ماقال جنط 2
 تلال نارا رافض اريل تروا واع بواد مر 000

 0 و 2 الا نارام ارو ا
 را 7 ني 0 نال 20 1

 0ع



 اا 10007 انا لا اهي اد كا
| 

 11 نراها لافالانتينا امال

 ا اور لا 4و راسو للسما داود قو نونا افا هنا ءادد ونزل اقدا

 ا 00
 / / / : , 17 ا

 ا اولا نواوف وزي
 /راثاراو !امنولل و آذآ 0 /رانواقث راو زرفأل' ودنا ماو

 0 ارامل لرد ئدنلو ب نايس رز تع ار اناا */وغ ممباصاو

 ْ الور 0
 | اوشا ا هولا سا رزق رج
 | 11 ا جراسززلاف ارامل ديل بارا ةريف
 اول لا زنوإو عدا ةزاداد فرنك نيمار داود اظهر عا

 ا"

 ظ ع ياو لعام ووو
 1| هناا فاسو نوع طلعو 0

 || يتلا سام هير طع نيا موف ملينا عائق
 لائم انوار جروب هت مغ رمال لنزع
 راسا ىلإ اوف 100
 ظ و ءراز“ وطه زوال دو اك در الامازوا زل كد اشو /ر يلا لالا ارو علال الازهر ع

 لل اودلنل لدالإارو كي قت لامايلوا ول كد الشرع 70

 . | ةلطالارال ايسيزوا يلو طوس ساهرا نفود
 ' | اراقافلا مننا اهلنا رفا وسيد زس نول عز كولا
 ' | رقد ةلاب/ رشاد ليو نطير ذا د ملل رؤوف نه أزل فعي ند ب مف ولا
 ْ َ 09 1 1 101 0 0 #١ 4١ 5 / ارا 0 /و ادرولو

 1 ا ا
 / لاب ايارلاوو ارلأء اناا ريغداولو لل" سيرا : اك نياق فل ا 7

 , | فمنهم ضاوي بيار اع اسن لااحد
 امر يلو ال كيرلا وب 1 . 1 ١ | كتاف او نلف مزاجي اوك يلام طا و
 | ى 0س اا ذا زل 3 مار 50 ايل .

 ا ل ا
 0 ١ 7 وا

 ظ ْئ



 9ع

 ٠ تيدر تايب ريال اق الجدية ناد ضال وداع بتل نيل لاو مافا ورب صار يتلااؤا |
 «رلدراف ىلا يلا زالاو نازح ملا ايطلاذاو عزاز ع الإقالة ورم هو ظ ||
 هام ةلوص نبال ان داع لعوب بأ عا باو نراداد مبلول عاهبا قروب :ء |

 ا «اضرانرافربلا صايرماب/ع لا ناوي امه ثعاوإل العر عد لعيومب راد هطعاو ترب رام ا يان ناهز ماذا

 7من غلافسجل يفض غا كانا نشنلازامزاو لزب ناهض هيا لفاغتو للولاد
 اقزام هاك لو ابانداوز نقولا ورضا واهم ابوس وافكر اشو 1

 !ش لااا لافزب اهم فاران اانا نقر نار كيو
 ىداوزجدءايرا درر زجل ةزئاصو عاوز الدامر اا ئااذاا منن ومؤا نولا فزنا يولد اكرم غنا

 1 و اانا انور ناخب زلت الفرا لإ / اواو عمم از ليناب شارلي
 ظ ىنك زبداولو فولوا فألا غون لواههدعا ناو اج "نق اعل رنا تمار واغاني نيارل يطفي

 1 ظ ةناراو دباب سيول ذولا ينور عار كومااأجر هر اديب ؤزجد امور رفاق
 2 ظ با يقرلابتاس غو ارنيبولا غادر افالداسنا راو نيل خا ناو ياخ سناتزكونذ ٠ ظ
 ظ ايار زادلاسناواو كلر لونان الان اهنمادلاءراو شاذ /

 ظ
 ا

 - نوي كحل ل ا د

 ا مج ا

 + دج 2ك

 ا

9 

 ]ا "ينال ةديلابعاسلالا نا ليو: ىلا وابو زيدل اري ار انك اوان اوك اخ تي زال ١
 ا ارم زوعي مرارا سلور لابو وفقر الا فظن لاورو كج يل زاب كيولذلو بعام ١

 | يانازارنا توتال هس اد ارامل اقرا مديح يور اريام يتسن لالا ؤ

 ظ ًرعالاذ ا نفاكلا نيرا نيولاوتساوزبعلا لص نواد عارفا ظبي فنا ادلاكليلع
 | ٠ ا اما ٍ .ذرل ماقول اينو اذام ولطلب ل

 ظ نوم ورنا اذا للون ىزهل ادا نتا مليرئ للقإو مورشت وترا يلع |
 قلبا اززلا تقولل زل الا شقا لايجاد هر سؤ نوما ظاثا نادال ايغالل ,| .١

 ا يزف وعل دا بقا اباقاعتوراوطدوبت واو ورايما بس يؤوازولل .٠.١
 1 بابا اعدا اقل اللاذع برن اطر نر لو تضل ونزل ناعوت

 ا هدرز زوز ةزرلا تاكو ل ويقلب مايعاصف لباب رن الاتناازتلا تور رداورعأ نال .٠
 ١ زؤ 1 ذك 1001

 ا
5 

 ا ظ 0 ا لا | ظ 0 2 نكاد هلل ٠١ ؟اطءرو م/م“
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 دي نا ديل

1 

 ةكلا
5-5 

5 
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 اعز[ لعلنا لاي نلاداووهرا ةالا ارا
 را تركوا همم سطل

 م الاول نلود ملا اهعدصا ف راو َيلاَسل الكولا تما ول هكون نحاؤل ا تضول بصري زارا
 نيد نول وموزو كفاعله ذوى الاسماك اونا بك ساو
 يي دوعمل نا |نضاراواعز لافرقعل يضمن وزو« زيعاارلاف يلين دل ايو سل راو
 0 قبح: رافي نكاظ صاد مسؤل لنا يصادا امري ناواك 520 ناد عع اراطوعد زف ط بم اذا ارئ ل رجبا زيدل يئع يلا نضال فضا
 انوزلفرماو ميلي ذاع ىو ون بمن ليمان دال تجارا
 ربا احا ووعد ؛زسفلا انييرؤلا ودلال دلع يعؤل النود [عدحا لباوا اويل لعاب اواراوا
 ماع ازيرانواضناو اضنونلو ةدحاو يبصر لابعد انل يرجو طعفاو اهررق ميرا
 ظ "ارب وطقن نس رح ل اًوأعرأراو هير الاي زا نود يرصا لا از يلو

 لويز «لملا يعد اذلايفاناك لروما عبار ل كفي ونا درج جنو ل ايت ناوي
 ١ كلانا مدع زاد يمض زا وول بانان رز قا ألا رع ةزمفلا لزم نأ
 الا رس اوك وم ادت يبلانا نزلو رأوا هكا حاسة
 الرزكاوا لؤي را قتع اره ضوولو ب قئزمص دال ظلي رس سن كلذ
 "لرد تسببت زراف طرز نارك ار از تويز
 ١ ناو ناؤتلابؤرل إو ّسس

 دمها 2

1 

14 

 قاعد كاوا دابر اعف ديس اوسلو قاع ابدل
 بكرلو ارباب اهرب دلال اىوعد نعل مآ وعر ايئضقب مر نارا
 زنون عولارياصص ما شان إطعدوتد السار, اليود تراب لاق ((ثعدداون وو اهتعإلا

 1 لا نار ا ا
 يضلل ودروس وسلس را مالغل لل اقو,د ا زال ابكدس لفل نامل نقولا
 دس ماعلا و كا ديل اصوؤتسيدللا ترو دنع نا |ةو نا طل رصاص ولا نير

 . 2و يل اس ئلالابمرعل زول اول انف علو ملغ بصبيا زوال اسوي تعلا
 0 ل زخاا باردل اولا اك نائزرلد نبوسلو ضيواباوربعن ا علال اول مرهلاز ضأن لا أما برعا

 اال مال ردا نور رع ردا ادلب
00 8 ٍ) 

3 



 ا مي 61 ٠ 72 5 0 4 2 ا 7
 ارمادا اس ورلا انزع لكم لج اكوعم 23 زا ينال الا سب 1 1 !

 ئيواسئدا 9 ماامزع ادع دالك كاما اوراستينم اطول او 14 وفل ك لل ونلااا 3

 هايبزاهنافزرل روقان زل مزدع كا طال دعب يحاصر ردا دراهم 1 7
 كبرارعرا مانت هيبة نييطع اب زوالا / انما ونامل اسد لل ١ رانا يللا سيال لاول يسدد وا وعز زيف 7٠

 فلا مالو .افصم يطرد وبما طلت ءرطل باي و صام اياطوس زنك لاو نااذاو إلا |١
 "لتعز وبب ديلا غرسلبر سك اما ذياب اذا يراد دأب وذي وعباد كاز ادا بلور اسال وراس اش اياز ازيذر طلب از ياعلي ١

 نيل ئه رولا مرنم رع سان ارم كم از از اهيوعد نار اياب اجيزخ طف تراطبر لوا اتا رباط دو رار عوارض يلا بل ىو نايؤ اكو أبا
 لكس يراد زي نار وب او زعل دل ةوولز ثانوي ماراتطا لاحق
 كدا اوفس اريل اذاز بل كوه لا ةركذامت ل زصاعوانعازتالو قباب دعا
 يسعاامو ماء انبوعو عباس نا عع ميشلاب اور شيلاو | ئاٍ ليم ايف !زرانيوسواباسريلا

 ةافومبقالر هد علابد لارا وطال عار ةاكا ذل ناوب هدوم ل نك اكان ةونلا بج
 ةبكسصاعوو اما نعد اب . مياس مر هبتو ارا اريلاود ناكل
 قرار اانال أيل زينا ةزيشلا عاب هسا وسارع دامني
 مثول يل نطلد اسنيم العب الأ ذاماف نعاو ياو الك د تعا رول زمانك شيفلا لا نإ اعمل زل ابتعاو اذ اذدب اوزيل وفيللس طي اسيا سدد. منهل
 رسل بوم بنللاو انام كيسا م!( وأ ةركذ امرك تارا ذرعا لشسوبلو الا او لوطا ازيلال نوط زل هزم الم
 مود رزعل ب اريام الا درت ادببسو زمَصلاو ولا رسل سم غل افضل كسر كب لانج ودطعفر صام اعدا ينعي نصا ورك يدا نارا سلا ساني ناكاااق
 أوم ازعل نفعل وزملرعا نان اد دامني ساتان شناص زك متي تلا ١ ١
 انوا 1 ا رات 100

8 



 يزماارب يو داك زب ياو اننا يول وواقع غدا
 شي 00 وز ملاباو ساو سرارلاب عاصر اير اماجؤت لال( وتو رروعل يفت
 كرولا يركب نفاذ فال ركل وقوع هوني زال وفاط رولا, نال اع ل الإ
 0 لير اءاوو مدنها زب, لم ناز راهنجارجد قرشا ألزم
 ا هاني درج ماقالوبب ااا نف از: رسل اينو 9 2ونص هذولا ءرئمافاب ميلا

 .. الزيد نيباتا فواد الالف ر مق فوم طا عيلازنا ب قادانزيلو افاد ايباو»
 لالي ابزاز اا» وانغ اعاتم نك توا نضال فايا ذا نا تلا ةااعس اا
 را روفر رعد طضوم»
 ا
 رت ودارالا نقد اع تيرس رات ابقاومزب ماريو وسان
 ذمار لطإا[يل تلا مونت لاير لول ارسنال اور ار روعي
 رباك او لاذ فارما ين رافال لبكي رن فلا اناس
 انو زكي ليل اان زاب الن لاذامز/بمرد كانا منا 20

 . يالا سواو رهو! بنجع نبع ستاك او ااوتء ماستر يرق

 مولع البوك ابنها ترك اواو را غض روك علت زيه ارنا

 ولو ناو بقول بت دن بتاكل ديب ولا مبارك يت اها طب
 يلع باحلانقارل ةلبا عدو يانا ماو تال ع ةالل نير زق يظر نرش تل نرش
 يبلانا زي اقر اداوار ل يوي تال زار رف تنل

 دوال بال هيل تعيس راتني كف كيتو كي ل
 لاول لابو بوف ارو ريهاو قولا, هم اغتال ار تيتو

 زيرو هيلا اوال را ونام ع نياك وزن
 فالك, لازال ديئعل ذاك داو اوالا رن الذكي زعم لقال نأ عنيف اف احب

 أسال ةفعال لسلسلة عيشي ب:
 ارواب لور رول 0 0 ١ ١ »ل راو ؟نكيأ را ٠ / ا

 1 ١

 را



 اب حلا _ محرم يوجح ا 2-27 ١

 5-5- ةس اع يا

 ا بهيسو تحج حارتنط >> تحي سل نع ميكا 0 ١ جحا

 ا

 رش هزي نود إلا زلال هسا اطار هزي اعراوزما ريس اسي بتال ه7 را ,ثر مرا 6 ا كلا
 دارو ةاراكر بم اد بال برادا ينل زو ة هاتان بر اللاوو ساعزلاطرلا عمت دفاعا اميل انوا ماقالإ رضيع اوم اله عااد ها, لاعاد زيدون

 البارز زرةنو والاسر وزنمالزلمثورسلاو بي ايتو زل ب ى مزن عاا دفن بيا ملول رعت رو وفاطد :وتنل يود انلطاب بتلاوة
 لرلمزالاررلافر ايند"داهزيلاعذمداهوع ان هراداهنا ديبالصد ماقإ/عزو درا دورا انشد ار

 0 / 0 ص رب بح شل مرإ ,ر هاو 0 0 5 .٠

 ليزا يؤ جا ذامد عسكر سايبر "ينقل تلو نجياسسلا هو نانو
 ةاب واب اهلابزوارب ولان د ويلجو "كل لافرق ل وعلاج لس ذمار يشك را وفوعد ليطاضالل عوني كرلط /ب وو هربا ورقم يلين قادة املا
 نائاوزانماد ادعو انا دنالوا الفائت زاب مطير افاد ازرق اوعي
 اطالع هناك ماقالبعكل» لعب يبايع اها وذ
 باهاوداعوركرءاضف تلاذلاو نوعا دينا طوي زعل ولا اور لطسوللا" لزوار
 :واتاةد لئلا ورفحال اقر زيبا يفرز ندا رلتغاو» يفض يجر ديد عل نت عقلا ١

 كبة وزار ركود لاق ررفعب هزي للملا نمت وطلاب ةياورؤعدابز ربكم يتيم ةبا»د
٠ 

 قدا عزك الضلوع عونواظزنخلا با زا اف علوا كامل
 هنأمزثع ةزكدااذتلاب بوث فلو ياني وساطوعم نما تلاع طخ هصاصاكلا
 رالف رووا سون اول زوةاوبد دكا ومر اشتم رع نعل انااا
 ردا ةءادب اول وزيرا زل, وع مرام مزن زول فض 6
11111111111011 
 اعلا اع ذاالو فضناعنبا/ وق اركي نط يوفتل وي وب الوقت هلكت درزرج راه كاهوويماب عا مرر نو فارغ رماد اورعرع, لرد ادؤاكل وزوال ٠ 0 ال ابابزاامو رمي لوي و طلاس ةيهن
 اه /(/اترنيلاو عين فلاءاهدار كاوا عاضلاووتعرالا ل لا تحاول اب ٠ ك1 هر 9 0 171 : 0 مل ةاوأ ' اص

 3 وف .“ن ل ١ 1 ٠ : اسإ . 2 27 5 ١ 9 2 .٠ ِ . 5-3 ١

 ا ' نور 7 نرى رانا 0 ا ما

 را ىاوؤثا هز

0 



 ١ /ال/اواء ل ذزؤ امرؤ وريف ها لول دانا ورنا باومزع ومنا اسندر ١ يفرفوركلاولامداف وار هساطؤجايي يتدرج نأ فسار رام
 | نار ايطار ام كالمنلزنإلمؤنو اوملللا قلتو ؤما فش زهازخايلتسم
 "1 كالي اينما ناكر لن اقم '"تلر يرو دور ةفلا سيساؤزذامازعدرطجابز اليل مام اوإك
 ١ زل تيزي زمر :نلا نظرا يواسي ١ ناطر ةزييزل تع لا ط لل وفض وزيرا تيا ولتعا لؤي دا اير اي شيلا | كلو ئالفض اوبر طويلا زعاوزففزلال وذيل هرمؤنم راووند ةنلاة زلازل زك
 ٠ از يطع بايب روك زل زهرا يا خال/ أ, والعم اع جس نط دي
 ظ 1 ابركرعو ءاسإ/ءااوفرول 'ليكرعلبزأ اها نارعرمو وعر سرس عورلاو
 راو نيل جايز [ورولا وفر بلاس ويائزلا كاهل نما اف ونار زيي وريخلاط

 لاول الاطلال فضح فام نجل |رلزعلآارفلاف ااا ظ
 لئورلاءاوخاناءاماين سدو مو ودنازربولا فام نا قؤعاناك قفل يزض يااانغا لأي أ
 , | ولوام لوجان امااولا نإ باوك رفا انور عرايس توفض زول 1 | ١ ازيوافاوخاراف رقفضلو زاد نزاع سم مقاول شاذ العا الك بالا زمنا 21

 ١ فإننا دال نال د اوربا انغا وفضي« «رلو ناو ونتي هال قعااج
 .. ةوادزوم/ جلع ني سل ابدي لزهر تأ زارنا اوفانسب

 ذل مبباوو اكناكنؤيولاو ونام زهنللة دان اور سورعاو ورام اوزيل ضر لاو ماؤم

 ايئبودل را ةل فضلا زيوت المل سأل يق تروم زلت نوال
 م للدار اون دلك لئن عضد ادا ذااماو يق لأ *”الالصإ عتابا
 كورولا واليمن ايجا داوم إي | ريلاالوصا عيونو كلاي ماا اؤرم وطاب ادن

 ا طرا ىسا
 اة رجاب رب سدا راب 2 1 2101100
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 د مافاد برس فاصل اع نيبال مواو) امتص نماريوزت الفن اكلات م ياويل 01 7 8 0 وو | كفل رايوب لولا مااا ذؤوالفوعاب/ سانا ربل اجل اواجدرس شاد ةيؤل طا شير

 يات لملابس اذا خبر بابفب اي زيا فعلا طم ل يايا

 انام بلاني رو لهل اود نلذاوع راو ارا زمول اكرام[ ١
 انفو لاف يزاد“ همام جراء ماار 3 ى.هاز اما ردن مز ١
 1و قولا تب عصترلويجااذا؟ىل وا ارلاوتراد ايما ذاق ل واش اكو قلاو ا وجا )

 اقوال زارع لسير ناك لان سيلا واعلانات
 ماو عروق نبال ةييزتالاو اسيد نعياعنعؤ داوم ايزل وزو والا فعلا اواو بلا

 هلو ءنازجولو سايفؤب يلوا يرانا و يول ليلا رزيوا رك لا والا
 قالب لادا ماعد ايداد/ينعناوزنوطط | الاي ؤيرانواقراو اور اذا و نار وفض ١

 ار ببطلان عدنا بلاعن اظعا هسوذاهراف ليا ماقاو وش قمؤبا

 ببال اراب لاين الان اق نضوزيو تؤتي يك ضف الياهو
 نبا الاطوار اسوا الفتاوي رض ريوس لل
 تاور عضل" الط راقذاهبل ان هنلارماوزك نعل زف ل رمادا ةيبسليئاط
 لانوماضر همام نيت داس يارد اق الجاد نزيل ترا

 الامال يفضل ذلوازعلا تيرا نطو وعد ةةقارناي الارز مقاروت» ١

: 

1 

| 

 17 ل

7 

 0 ديب مقاوأفو جايا وداد تاون وكول الاةابتور السان دماوذال

 لولا ااا نايات ول زر وز رق يانا فان ظل ام
 رام ازاب ناعوت ام ارقد ؤالا» ايباد اوضاناتك تلال انزال

 اى

7 

7 
 اهي

 الورود لاعاد اهو راف نزال للا وج سازجلو اولا الا
 زيبا زبتاو زلال هنصاداوا قدسيا جادا اقوا طا لولا الولف او ونال 'نقلاد رارزل اعقل ا وايلر” وهند ترلاو دبليو هلا ادا ولعل: ءازاو قب ابين ىدعازاهف اهتم ذاك الاول دلال هنو لابس نم ال فال قا تيايجا نارا
 زو رياص دو او دوعن بعاير تعلم يلامئ يل نافأ ذا لاف زج أمورا زاواا وطول

 ط

 نال“ ل“

1 

 18 ء اا“ ما اننا 3 م 1 111111 ا )لو واعلام نتن عمران نراك ون مز نطل اجزعد زازشاب مولتن لف والاف

6 

 4 ألا



 0 7 يني زعراناطزسنلا ذهب حيو ايون دج ةويؤألا ب مغنازعااصر لالعاب لربك زا
 يزل اواو يتلف اواو رن داوم 3 يلا بماي رمال ومر دررتسأ ازال دئلواق الولدان همام لاما زازا نال اهسائجسسا»ز
 وادلب اال ورانا ذابت اال لود زل اا
20 
 | كوب وا الاديا لونح طاير ذا يانا نيك ةزعتساوا طابعا / ظ 0 1 رمل /لنانعلئقاذفا ار اطر زل افاعي يلوا دال يعل يرمز ام اقص فاما لل
 اليروونرانوفويولط بورا فناء اوزان بسكال ب . ريو زقؤ بدا يرو فاول ز بوب الواهية زيبا

 +( طراد رداد رولا ايزل انس يش ونايف اورشل يتطور ملا

 . ريرولالااييوتارم» يلب نادرا نيرا ونادين منور

 . يطول راد انج زلنا هم ناز فخ يفد يق منال هايل ناو ١ لير ود هن اون قطرات نر مزناكاطلةنع منوا ل نوت
 0 تنمو ةرذإو لولا باعد ماعز هلو داوود: ورقتتالابالجاودب
 . !ةلرفاوزو قو وداذاف ديكور ريال اما لكوبررقطانا يل ل جنماوا زبي يبشر
 ولا قالا نقبل ركوب وداضل عون اذان ما قلك قال ريف زيا رعب م زكدا»
 هابل واااو اير رواوود يعمم ريما: الوتر
 . ونال بفيل طاروق اواو يف اع واما عينك اقسم
 لس زر رعت قوس راد ان وو نأ ةرسمولا عين راو كلا نجرب ضائلئ باعلي اذ يعلو
 ظ 9 الك ةناقولالنيعلاةاارت ومو يهتف هاو نيب تب 5
 ً از وتولل اوه :ربعلاو يبس هزمت واعز ايل الو قر ريشا

 ١
 كرا ير نيون تاق تراول قار نوعا داي سراء ئجلرطبا

 0و 200 0 را يل نا ولا ةاواا
' 03 



 أ
1 
0 
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 حلل عج

 عى ار حج ىيعرطجا دعا

_-5- 

2-3115 

 ا

 "هج

 بسح

 د لل +. نيك

00900 
 تح ٠١
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 ١ وح

 آ لو لعماقاوربز ضئارلادلبع ادن ذاكر جيئوعؤز لا

 لسور رار نارا انياب نيفقاذاد الايض ذاكرا رافد ناك ايا

 ايس :
 2 م روق 4 7 2 0

 رم بارع لاند هلو كول اونا اوشا فعول لاول ويضل اال |
 دل فسلم او ع4 لوفاة زلولا ناك عل قول اندر واروع لية مالاتلاقدريك لرلافرلولا

 ماقد بلاماقارالا اال تلاف ساي اسال اذان لوول عير با داير اوق نصا تلا 1

وم ورث كن ايدو اسنورلامرومو هرم لرب نعال ناو اسك لاا
 1و وبار ا داف د

 والزلازل انام مقموا سوالب لزاما وعنا 1
 اعالج ور الو قل عريب عطور وتاو واود |
 كوالا ماب ءاددايسارنروزضالا عر علو اماما عملي بعاد ور اما ١

 1نلونالعو لا تاسست لا وزسالاعمو لاو هقيقر الاول صا ولعت لوالي, تسرد

 يس ا# ونا ول او العم و نيا بقزاا تيل غازببنناو تيل الو مااهئاتعذالو[جؤو عرامألا

00 
 ويرفع رسايل ماقزلافؤوةي

 توالي لا عرتن تير واوناقلا ناو ابل زف( ناعلاذع مل نط بينما
 "مرا /ناريلا وزاد لاو نزلا وو جار راسي واوا راع تور ار ناو:
 . نع ذوتباوت اا اللا نارا نااار لا مارا رطن تكل او عايد نا نسب
 0 زاير هزضن لاف امافؤ سيلا وذل كادي ارار ب اف كاقلرلك ونازفن تاو
 ايو وادعا تبي واقل زعل تبيراد دي مل ونسب تينا ليالاكاقلا اف راؤالتف ترو

 زابايباابجدام نياك ان وملعب ارلاو زوج شيلا وتس غلا جالا ورش ربل
 رق اميطعن افاد نزع اند اما نيج ذا ذنب نصور ولو اكمراغاف وصخ يدل وع

 ظ31/ ١
 اربلقدت تقال غيزعاذاابلا تؤيد زر نبؤاواو بلا لعايض اوي فرو فمان رول 4 ١

 اراقب رب نال نيس لذا يما يديها الاد ناكأذ ماقالو اون نم

 كفة لاعبان تلاقوأ نلف له: ودون زخأ تدر ديلكو ناب لاذع يا
 ١ 8 ٠ 0 9 , ٠  0 8 001م 57

 نعال ومو ذل ةبريلاو ذر ةرالا ناو يتلا داف نفرح هادو رللام نقلل بالا

 نال طوخ ة مال وبكم واس لو نس ران تزغالا نوف لتي نار و سد يام اقف
4 
0 

 لا ا 20 للا 1 0 ١و ل يا الأ رق مول 3و ناار الى. اوس



 11 راو راسا بو قوت ورسائل ارا ارك راع ويا دال
 1 او وركلاد ولدان: يفوت اب اة | اا رسال ةياعرعاورسلاع اجيب لااا كيل داس

 | هروب دافرساراك فانا اورال يلماز الانا لازي لك ناراو ١ لازم عر اتم وبندر نم دام اور اولا ورعاظ خي شْ
 ل رب دوا در طفؤبوولاف لا ضوا بيتا لوا رخام بالزيت قاد
 "| كر الكناري دنلوب نار لمنال فارس بالا زنا / ب اىاوق يدلنا راجل ديزل م اؤمن فاخد بوقووتوزهو عرب النا لامن عال زتاؤم / هبا وزطوور دا ناك ون نا وئاولو بولمان ليزا ماا

 ولنا او تلو ديم هد بانيو رس اذوراوداق انوع وزر 0
 ارناف يواناونال دابا رمال يزاول يعنون اما طيور ال 2
 | مخلل راها طبول باولاع داو تاير رع اطال ناد يت ل ذاف باق رع
 / اطار ادرج تاور رة يلواعا
 كا دل قرارلاب اميزاف ايسكو سبل ورأ ةرئأ ام لعنا ةددوولا سلوا: يشار اال

 / نال لال بعل: ةبادب راك سلا بسس, سكاس ب لاس ران اكبر اد لولا ا بباطرعرتو رافت بيلا ول دلل لفيراف رسل ورا
 ' | داود سولو هيناتا اقوال عرس رار تلسورو لرسم
 ١ خت نافو زل يلا طعوجردإل لد يحن يلوذ, وتس نانيفخت نول ا
 / | «يتواعوابالامتمواعملاذولارلالكيولابىرعليعب | ءوقوسم فطوري انتمي دافور كليم
 ' | اوكا جييطعتر ال عاب يبل ايار اسرعلاو يزن مدلل ذكور بليغ
 / || توا سمبل كبطل ورمل صام رس قبلا ائتيءايعاسو اطال وب
 | ساوند امو سارا زل نى ركل رب يالا اازقعلا يسمن
 "| راوتر ابوي بلدو قلوبا ادي تيرس زو ويارا ا سوا
 // ٠١ قا نياوراغنم وال امتنا بامر ) ناو رؤي ل نول اولاب ونمت اتم

 0 ا /
5 
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 ابوس فدو اسوا زكام انو ًايساقا لوول ابعت د نأ رقاق باول اقاقنإ انراردشب 1 ٠

 رهانات هانت هلا انو داي ولا زل
 -- ري

 كشلنووالو راش واوربعالطشني راو ضن مولان الا تشر اال وضن يابا
 الام ل لل قو ألا نسر اقول انا لجو لأ يراوز ايو نك | ل رمادا بالا زك زرارلا ف شنو روان ءسكياور ارلأو هم ]اضل الا زر زو ولا ١

 ١
: 7 

 يوافش عل زاواوت اشعال اول اموال فشلا شلاش اذان ارلاو ناكر

 ىلا الملائم اداوم اف ناسف كايدو شل نع وردا واكوت بارا جوال« ابا طز عملا ربل كل يضو اراب فنلذ هلال وساوس لاااور شل يادوب ةقرس» بيدا رش سنا وك وزس ١
 رمان رشل يزول ازيرا ناو دربال شأر ل ودان

 ردوداطب باور لاقت اور اكمداز وس مفاد يوتا راف ابزاز مورس ارض هاا دون وابزمدابت وسويت لمن نيرا ١
 لاول لزثلوقلاف دعس وت بعام للا ناريلا كرم اودواشرطاوبواص شم يعاب اباعراو ما ناساف ألا 25دك عيزلافاد وامس انو منبرا توا هناا صقل اضفت دايو اب وعدا نيب تماقاوروسا لسا روب شاي جوز را رلا 2 تطرف دلاةدخ ارم راسو سوال رتل لاف ودإع بوتر افاق داوعدد لاكمي ابهر سادات.
 كم ادا خل وطن ناتي تب مل فسح أزل مئذ امعيدابساس اع
 اقبل ىريؤ ار بعو دال ارم ازا ذايابعيمة بنيات وقامت يئن ظ

 و يملالالارارؤاليادي اسر سن ملازم لونا دلإ ولا كفاووعن ضال ويت
0 
| 

 كافوياببا اجو ةد ملا ميل سل لاق زب نابلآو الز ينكربت ولف وؤنالالاقورملا
 0 اان ل بالازم لا اهاذوو مازولا لوا ءاسملا ببن روك ايز عا االوسالبايدزسول ل رل ازط
 ااا اطال يل الادلا

' 
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 2220 تت ذآ 2

| 
 | يزف ارب د مري عيا ا احا
 | الفرا وباع يللطط وعر اورشليم عرش بل سا 00
 | ةينااوو تااوو نضل ايلى زسوجريالو لولا يسد, الهلال تقام دسم
 1 رطوماالاوتسل كيم امني مل ردو يسال نفر مابر را: سا ساوصالا
 | تاكواو ءبلولإ ار ذيدأم لبةنلوونرلا (ذتساويابسز لاما هلاك ايل 0 | 0 اكن ينو, ملا وز مب اول ايري مراكمرإ هر غل ارب وأ ل ب رمل علل
 | ادوبويتو رو ررسوا رسال اقوا يوناو سلاما لفنلا عيوب وبالغ
 ١ بلوم ايتن سالو يروزاطدجد هنيدي او هولمز

 ٠ اوسماطور ل زاقاورلو تاكا سوار ايكو اسوم اا ليرد
 | كتله وبسل وسلا ولعن لاعلان لا هت كودو
 | | حولا اغلا ضحافادر سا وللاونتد لاب فوزا تاكو يطال وقونأل
 ١ | 1و ازهار سرنا الجراد ل غار ويراد هوس زر انغلاق نيل ةداعال عاتب"

 | 7و اب رام ئود لاا موت الجربا يرل تيل عباد
 "ىلا توت مل وذا ىازراوداولؤس 1 ردو هننسنلال/ للنور انوه يلا

 " || مضي ينال ءانلر اقف وو وذل علا كلو 5لاما عفاف واس ين عبنماقاولإب ينمو رس
000 

 ا | انلووو:راورلا حاط ضجر الوز ةراهارعوباسالقعاضت اب عوبو شلل اكوا ا

1100 / 
 0 قوات ولا وروعو تاس يزال ذا لاي يباع

 | | يمس وارتسال سببا ةلبلا عفومزادلا دار شللاق يسئ شل دا ذل ااؤونلا
 / ور الو تين لبر هللا رسل اقاوم وبال ادد ادووناود قنصل بولا 1

 / | ةدافإب نانيشلاررظوفادا ملص نيل بيساو لازلنا 0
 / قبو الكر عتوصودا وريال لوزا ازيد نعرف ال يات

 ا ١ زلزلت اوبل اازولاداو انابيب قمار كب ا ضع
 / الوتر اما اؤمن ا

0 

: 0 



 ا 221 21 ادن كا مسبار جياع نويل نحسب واملا 1

 ا 10 ل اا ماسالا 1

 ١ نط ناو زبسلب نا ارفف سلا هااوولارخ ملا خوي لااا 1 ا كرداسة ناس يوصل اوت لير
 / «كرزبالكول رواها انس 111 ا

 زلال زادي ارجل دل ناز طوي ابلالاصووب الكور سلوعاذا»
 1 ا 3 ابل سم فلس 14 وعلا بوركتم نسر ناعيا |!

 / 1 زر و روع ياا ذللك مارش ا /
 ' درسا وسواع عيلة شل اوس سالم بوعولاعا معراج لولو

ْ 
 34 0 00/00 وعم هن 7

 0 ل1 اا هيك ز/ننودام ١١
 | اوزبتزوالاوك اب و زنا البوب باطروم يساري "سلول كلر ار ويعم ا 2 0 ناضل د راو بقنا عؤف زف ضاري اايغاضول ٠٠
 افلاام و كيب انابيلا ياو 0/0 1

 ظ نا روب ارولايزعوب يال الهر اميعابناهفاسو ١
 ظ ميناج بوبا وال عراوبلللا اسلي نموت انلمالو وتسلق 1

 ظ 0 راو مذرلا 0 ول لفها يزيل بالجواز اريزاعووم رب
 ظ 3 0 الوعل الو امرفا تاهت الادزوب لدا زيسم ول نلمس نات ومسك 0
 | ادت لا واي زول ةإ العون روع جز ذر داون 1
 1 مل ادرس رف زرعا ديننا هلم اناو ناوي يد رش ريما :لادووإ 1

 ا "يال ورز تضر ع اللا ايادي 4 رنات مدرشإ ٠
 | ْ الذ مليار ورا زف دامو سلال م / /قنالابالاعغمةوزيإ لاذ :ىلإ ا هفدنم ساو

 ْ افرول يبق وس 2 1
 ظ يسال را مزغاج زوما لاقي ملا هبال 6 ورياذو

 | ا 4 0 لا اا ا



 0000 و ايي اا 1 ا 0 هةساكاب 101007

 ٠ْ 1100101111 دنا والاورساب لاوس فك 0 0 1

 1| لال ور وطلال سلع نيتي امو اورسل اروع دابا
 ا( ١ تروو| عر سلو تراجاركو هديل ةداعإ] ايما نا غور ناي رشلانزما»
 "0| ١ فالالورلالرب ارز اوسلو ير دلو الوعر ما لولا رسل كور تس 1 الراو سليط وعر ناو اطعام نورتي
 ١" سول دارا طنز والا نم ويلان هداذل ا وعاد يكف ير نان كبل | 20قسم ارتب هاش فطورك ائكو
 ١ 00 لا

 0 2700 ١
 ا

 ١١ ديلا برادا يعافي لو ا فإن قول طوي نيرو طوي لتاؤي شلال
 / | لوران زيخوضل لوفاق هز ذاع طاع ماقام
 "| ١ ياو مفاودرد سلاطين اولا نفوذ زن تيما زي
 | 1 را وكل التماس داتا ةنيدتسات عابس اب

 ا( ارو دراسيا نزعل اظل ابا يزف
 0 طوال يراوس يول الب يلم قولا موانئ يقص ماقول و ربا
 / ابل وادب لأي يريد سلاما والعليا
 ١ هيئولازرقو بيرت اقاوؤ لاول لعن إرلوسساو اونا الق او كلفنا اور لال نسم
 ! | ١ يلا زوو ررولارف طموح ايار اراك وس لطم للاداار
 نيرون رف دونه لهجات واع عاب لاركيو ئعلناطولو وسئل لا نهي ماازك

0 
 ' | رسال ةلابو زاك رللرنغاقل هقو ريشا يوب ركع رطب ابؤت
 ' | وا نازلاو سلال ااورلايزاد رسل ذوبان بالعلوم ولا
 ١ انور تللافوافا نازك حاد الليل رسات يال ولازبوث ىرس كبت ياما اذا
 ١ اسوار رك يسوسا ولاا لاب وصلا رم بلا لم ايام تيكا

 ل واقدم لاو ارسال سام وسن
 1١ ك7 يسواؤملوب ايار امو ولافي دلت للاب ا يلام نمارس قولو ابا
 / ووفر 1000
 2 الربا اا

1 1 

 4 1 د تعا 5



٠ 

 مك / - تال 5 |

 3 ,اب فليكن 'ىايبطكر ثا وراو ريل عزل ذا! علالاسال م إ و يما دابئع باشا 0 0000 0-0

 ابا[ ويبدا وسلا رسالة راما تقام راي تمر ٠٠
 "”عابلار يم ناو لل ةرباللاف ىمؤسو يافلان يفو طلك يلام لوك اكن م تير لابلا ١
 ابلالع سرس اما ناومتيتلف را ةرابئ بال عيب ناو رشلالاهفؤ كلام
 هالتيو كبل را زرون عائم ندب تسمم كين يابل لعزل تراقب ١
 ثيابه لباس مادي ان اور رافع زل ينال ران ةوبوتعلا ويلا ؤلاماو :١

 هانلسافا كلبا ل زلازل ا ارورمزمف
 يبدو كل بتدا بويل ةةرئق صور لدا يبعطو كيل ل غشنا والإمام منيل
 لاير مدالالج دسار يطع ير ا نتج رصاص: ل دارج وفالك زيا فور اج ١
 قاوتسالا لعاب فرامل ءراهالاق ويس ابالي تلي وصرنا يدل فارم يعاد ازخ اعل
 تن رلبومدجاماماي ارباع زبد جسططت يار ةالا »كذاب ١

 كرار وو لزلل حار العمل عرب اعايض ئيرصنلامو تي فاي عايشفمر اولد راب يلف
 لير داب نااوفورلمو كلك ةراجاينارعةني افا ءانشاب روت دياي ١

 ١ اما مل 7 لع نسل لااعاول اهو رسما انس | خفيفا راجئ اريحا درا يللا يول راف مارب
 ا لعاب زل صر درو تالت نب فلاب وع لسا تلد صاغ
 ذل ءنلا مابا تماداف تعبك درعا فيرعا' بز هداج سي وأو رلمؤ تل يابا ا”ثي ماقال

 امتنان اةلطبعاع هليل ةداج تما فاو لزب 00 ْ
 ارداف لرب وناواوطو إد لرتساو ا بدو قطا سلم لمربي تكول اذان 5 0 لفارس ادتسا(اتليوج ياس اوال يصار ارا لعضو.
 اوال يراد ذاعإع اس اكن امال الع لاري قر يس يعاب | اورو لرؤساء داعب زل وجدل ف دادي دعب يوي دال ترمه 551
 .ذاولسروا ناو عزب لعمل وهن مقنع باتل اب تلال الا اقف حرب الع مار 3
 "7 ئ داس زو ااجواجد هلا عانب لذة فرس لوزوند تسر ايد تنامي لاب رتسلا 31

/ 

 1 ٠ ٍر ا 0 ١ ” : هر[ ٠

 ب راو فكروا لرد 58 ١
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 يورو رملي طهر بع مرد إو يول وثااو يدي مفزرصو دلاربع م مرا تيت م رضا #لارزبا لوألا اونا و*# 3ارضو للاررعإب دراج ترس لا

 1| كرا رقسلاول نهتم لس ازتفالاالابعنلتساو در لولاة وجر الليل
 / ظ طة ارواب

 دال تورس ذا انزل ةخألا و اهرب ةعرلا وراس شي ماقاور غدر وم اكيوربسما

 ) | مرا علطول فنا املا ]عرزيلا هلال ماهاو املا واق
 : الدنا هبا ماقال اف يلف يسيل ين

 الاب رسملا طلال فقد تجب يقسو رسل

 لاو ١ 1 هيو 1

 1 ىلا اره إنش ( ضيفو رسل ايما

 ' (1/لالووونض نواب رسابلإ تناوب افعل رسل جنبات ز انس
 ' | ١ افلاطون عباد ازمبق ناك ز سيبدو مورا هيا بلانإ/رف طير ل ضل طلاق
 ْ ا زاب ئفقو نلقي تس أنس بامر قعل' يضعنا وز روع نيم

 /' ٠١ «ةريراوزابلا نيل ركزوا سوماعلا هلي رسل لاول, البوس زي ع[ فوب ل
 ٠١ مالا اولد الغ اطاورسل مزيي عار اياد اننا سل لا يالا ان دز
 ' ١ ملا لو اك رايلطغاو اناقه لع سولادبا0ن امر سرئعلا يسن الالام ار 11
 ١ راو ظرمابو اذ سلام : / ملاقاوتسأ ذم ةيفوالالوق طول الئ دظنو للا
 قولو لزوم يم طونلانل اس درا طيس ظنوا حاليا سملا
 0 ا رمد ورسم ول نس ذئاب يلا ايكو وو شماغ ركب 0-5 14 د ةزواببعزلا درسا بورا واير ارك فأراد يؤ اوال ضنك فوم

 ذباب



 ١ يا 0 مناوملبوا 0
 ١ ارو صص ا دواو سلا د ارازرا» ينال زمم اذا درامي فكل طلو طفل نأمل و يااذبب نوال مال يللا
 || ا را ةَ

 ١ ١ ماا مور سملالك يوما علب واب مرار لد كاع عفو نك كول علا
 رف هواي الط وصوب ل ماع ذا دالوإ يول تراك ضكعمراو عيب
 ١ تاون لثوااهظازمبض هولا ةرائسوطكمومز وتساب دلو اناواةعاف بالا ازيا ينوبلا
 كسه او ررازلوزعبتلزو تايولا دال ذ اف ياك بوي الط ينو ؤرلد نيو ا
 لابد ماوذلاوب يرسل فورس موس يدوب اباس زار ننهي رما
ْ 7 1 1 01 |0000| 
 لولو اراب طاف توجب زج ذو زيس كازا ١

 رار عر لافي واو سل ماطر مر ع نط هيا داوي زيوت ١
 يانور اصئورسلطاب لالا ناد لاق ويس زول تنال راك ظن ايي اولا ١ ١
 لازم باغزاوولن كد افون] مارس رسل اعوبي عري دانا و نقاب غلط
 ورز شب نان واد ويلا واسال قير طرفا مار طلاب ١
 امد يلا يسمو الة الامس طسدطد الاطلس اما فروع نافاس أيس ١ رانا ار توسان رود سالو نسا انور راين ادلالوينلا ١
 ليم لاب طرب ازرار يعرب زيف قو ابا 1

 يرن ورسم وار واسال اضل اير عك يابلادي :١
 وي ف زارت ملازخ دام نو ابدع او سد ناد كك رضوي از اغمرا' |١

 كيل ولدي ابمو كاع لوي بطرون ل لسور كو يو فأل ١ يف
 دوار تام ملاين فكنا ابدل وك اراببزٍ نال بنمو ما عير ١

 ياض بمآ موسما ةلب طرا ردا لاعاد لطاب كوع كلا زعوزلا رع وبدا طش اري 2 مم / زاوارط/) ولا 2 سما مرا كلا ورام 1 ش 00 دام طيور ودل طوعا لااا دوس ريوس ٠١
 34 9 ارا ةركرلاطغ 7 انزل االول لابي واقالطارت اري 12 7

1 00 5 108 1 1 1 0 7 

 اال اا اودوولا مر ملاولارم رطل |

 ظ
[ 

 أ



 كرا كإراقو» ايو كابل لععاونلا اراب ورش رو تكور ملالع

 أ دهام راباعوتشس اليل زو مربن لعرب نافدايجبو سل لطوتترنا نلف يت
 ىو رابب لير امس كاف _ ارعمرامش ا 20 انك نتلافوولا بسور لربرم

 ١ و ازبسوب بطر فك لب لمراد رب داك أي عوف - مرراامدجاو زر فلا ناكول عن يعوي باي تابوا بعل يمل لو مرت جوال وجور
 جميح

 افرك لدار لعزم ليف لويد رمل رف لوو يعلم اردو سعب رع ال عررمالمد
 راؤلارعدرلارمع ارا وتعمير ان ومائاتدليرم قبب عمادد رن كت هاطع نا
 عي! ورزفررر أل بدرع اور سلب كولو مها زكفدوم لل ءاطعا امرك اولا رم يعرب ا طاب
 ١ قوز يومد طوعا موه هةغيلاو مورسامر مل طعم ومازن واق نيكي
 4 هراؤدااج الاول عريول اباوع أهل با فوتيل رع لرد اال 0 ادا زمامانورسم انسب ريو ويابلا ابا نيدوم اناكرولانسا
 "نضال داكار نزعاددو طعم اال تزرع م كل راينا قر 0من اب رضا او ومو بدلا ولهما ول مرا
 ا سلال جاو: اس سادات اهزيةراجل ولما
 4 مدس نر مي : 7 ام . ١١ الوعر وأو الاب ملام ألا زحوعرمم ندالتف كاد معاج ا زضوعررارلا ة رمال

 | | كرس ابا( وملاعب ورسالة اوال * أ عمال كنا دوش هودي اذ نال ع , | مضاالاوزما 1 1 !
 ١ وسل يل لوس( فول تيبس نيالا لل ابر راو لاذ
 »| ١ ويوخيوارلافويؤمسنافالا لليبيا رسام قلاوسم ولو كب
 ٍ ريال بسلا انها : اتم ذاوضئلارا داب وعول باب لهو سا عرو
 م هيابا نم مال غبى رسم داكار زل ذ سويت ب 0و ١ قاوثرماداانافرلاططكرلا:_افو, سمير حملا و سناك سيمو هلادلا رداع وسلا سقوف

 .٠ "تسع د ميرا ع

 و

 0077 را د لح

 00 ككل

 ٠ د 2 ٠و | 5 5

 ' يوصي مزليالولالاوإرا ناكونايلل ل اع 10 (ماق اف ثتويابل اموت كلارابلا ع ُ 0 100 1 2 مع م ١ 3 م 7

 ووو بفول الاوريو



 همهم < يت

 ميس نييك يسب ينجب جحا
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 د نوارحسا»

 لى  ه<«جج_ 0 علا .ع هب | .1_اللسسكحلا حمه ا

-- 

 ١ هيههلل 3: .->- 0-7

(| 
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 مانراص اب /واسراالاانبث عنك جاع هديل اعل ٍ#لام/لالع نيب الرا ضر زف ]ا

 .٠ قل 1 0 ىلا 5و را نغ وزنك 5 ص ا

 بال عوفولا ومقر وأ الهوس لف, لا عنتنو رسام اب ننواراد زجر ١

 وسر تيدا ظ يااارب فو ناز ناقوز لل قا داو اميز
 ام»

 وياما دار لاب العاطل نوف لال دايو ورمل للكون عال زق يابابا ٠
 لاس راما و كلل ةءمزطلا وياسر الو إل عاما زتماو د يطا ويس دارا وفرنا وف

 ناد ايارعاسر زباب داوعقو لقامؤع لولا ان يضل يقواداطع ناي با نيلرك
 ع

 ببال علاوي دوز لولو قرش رق رايت لمع بالصين زق
 ا 41 0 ”لادراولو اا 7 1و ارلاذْول روكي 1 7

 اعنا وج اريك ل الع ةومرلا داراول انباع ذوملا / ملوك مويا زسكاواامزب لب

 ورابط ويلا هلا ذر سلالم فنا وهدبا قود شبان كيرلا لاتقل 00 74 76 2 1 غ ناديا اول طور طعاما يول ايقنت ع ونال
 مم اولاد اطل اقاراد لذا اعومي ادلب: كلون نو ةساوإ بلا
 نادرا كتف .. درسا قارسل ابا اما عوعرمولا ىلا راولو ناك ادواشازطولازلو

 رئة ز عوفي ملا رع نايل ول الزل" لس اباع
 كامونسيللا علب اعتمر ابا و يضاف وب لعلا عاب زها لومات رولا باوزلاو
 ينساني لعيصوو وابل بو توني افلا لا نايلاط ورشا اماوزيسملال
 ماقال دي ننتس سارع ماجا وعاراياقنو النو ساجد ةيللا

 : لا انو نسف داب وسار: تن وابالعيعرويرظ مارس و زق ليو يقو يرش ظ
 ٠9 ٠ زما راو اهبعوايو تسلل ويابالتو رس سرا بايام ”ضكلو ب لزفاف با

 يظفر لي تشاور شلل رايدر وزأم اذاني اولا فوم
 هد ومار لالا رش وانا ضار ذاورشملو انف زز تيب انرماع وير تلا لع . صر اناني ئونافلا ءتتؤرابلا ل ارعبل تاو ونيس نرسل ارب امدقو قولا لورق اوتار لنواب تادرس راس زمول ل ّفبايا ىذا افاقلا

 ناسا نإ واد
 انوا و :



 "يل

 ' |١ "9م زيطلة وردا ابالطعالافطسقو سب اضوعب فذ هنلا عير ادد ويلاه لازم قا أ دا 000
 ٠ اسبر داطخاولو هاطعا مك يلعو كلي عرو سيل ةونسما ةداو/ وم 3س داسبأ ف رشطا
1101011111111 
 سلات يسا لاا بل اذان امرك وكل نيرة اذا
 ظ «ناؤالع يللا ُ ازهار لموطشت اي سأ 7س يعامل لكن ادارااذالع

 ظ اصرار زل التمار دل نامل ايريلك اسس ووواطرلاو انزل اسرعضل يزل بالف فاش ذر زال نسل وليف ديا يفق دمار هيل أ كنزا ابا فورزا مود عاب ويد لضم بسلوك او ةزععطت رنا وارسأ
 39 اكو يل كذاك لإن يزهاب/ مراد رالإزا نا ثوإلا ماو رونا رص
 طولا ورز ى تالا ةورلاو كلزولا ناز اللا نع ولدا وك ازال يفئانبولا
 + زكارورم ناودإبا دو لم ضو نيل نلعب قرضا: ماقربك دي اوس يو نابل لام
 اال نعل انتشارا اوعدرتيول نيث زلال هانا عا نع ”تضرشو أ زع مقرشلْ السل

 | اداوم فلا ندور لاف مرتمل حلا تيوب ويب نافل لوحدات سا
 "| نو لل فديو ذو نورنا ازج باو وكب بهن اال نإ
 رتاطوعهدنسماواطنل طا طسولبب رك وف ودر ابك ريدي زم مابه سيوف,
 لاقل راء تفوز اع داب وأررزاييلعورلاماقاود طل كئاولل والا عيب ؤارغ دابا
 ١ لزب هون داون رؤيا او وتنام تيرا تلات ني توالت ينج تنس ىصاقرس لاف :لطابقد يي افمزلا نوت زيعاظيدالوم كار ربنا نؤكد اسمو عل غنا ايدإاوم لكل
 ٠ مل زد ةامويروناه تدلل يضم ناوأنجيراكمابا ا ةنضياكي جم اقاوم ناو

 لالا نيبال اذار فار نبا جاباناللالاق وألا سياف ودب ابنا
 | ل نا يونسابب قنا سوم (قاو ةلداخ ا موو طا راوال ناو هدر ويفنم تل ااماب
 ظ 00 ازيرا زبر 4و ًةازيب سؤ ايار زم
 راسنا دلال للا سا ياهلا رولا ىلا للاب يول يا رمل يب
 اباوع لذا ا سى ا 0 0 0

0 



 ا انرفاررتلا عرفا نافل الاب برادو اماني تزس او تانج تاويل 1
 ١ ضقت دال دافي بتاع ا.قالة داتا فاو رفع الف وابا ٠

 ا زن يفانددالو ارسنال ذراعا وفد نقود نفقا ورز دالاذلا ظ

 ا سلوا ول قاندبمل ودا رهن افنوهلسم "باف يهتم لالا ني /اقاا رنا
 1 ظ لاء الوافل لاما ير يزل غال نصف اف نة با نادم كلؤةزامإ لإ وناول قل ذؤإ ويؤارمبا

 ا لوو علاوولذ لاني ماقار تدعيلي سلع نا ذك قراني
 ظ .هطضإا وا ةيباقاوابلاسيز لا يزل نونه وة اطعم لا: نبلإ تم الانزي نع
 0 ا

 "اقع تسشايزل الل هين لابنتي /ماقاومزاهطشؤا قنا يقعان نفرد اموال ٍإ
 ولو كرا ءالاس وما ىف موز ”نى تاس نالوا وع ؤ كولا دار واللا ناطر او ١
 اكمال يسالرولوإوضلاهرارسؤارجدرتس نيو اتاقاو اشد ودفن راع لا ١
 لفسواباعزعلا دازنؤو للا يمر تير وترنللرون وأ ذإؤن عوض اك ةزبازع |

 قرا وادا ة تؤم فالس اطل اليوبدس عائل ازب صولا ةمؤيالالرئالصرماقريعرس يد .٠
 ”وؤهلابةوزلو عل اضم دعا واف سافانا ل ذادرزو مة ريويد د.

 نبق ناوي ابلاطارس اسنين راد ناتيتيطع ارسل عدلا نامو ايوا يئنشمزم | ١
 مرسي وفش نيازي مس نادل او نال زاهر كلل عورفشلدازطا ب رولات عل واخ ..[)
 نازل تبل مناف ميانتا زوايا زجر مقاورويزوم د تيار لق.(

 "ام اماوال لى |ررا راس يا فر دؤلا مالا الث نريولاازيؤارنايبادبل باسم اقاو ٠
 لمراد واود بصاس نيت فالمطلوب ودلع ضو اولا دلما عسسبلا ٠
 هر ظزو تلو مناورات اس ززلمإ 12د عب المال هاربا 0

 اهل فاول يفض بالدار وعجم ما زشمالا ٠١
 لامانع ماوه رس نط ا هات رس ليوا لا 1
 ا, ييرابع اصزل لا شم لام اين ناو واباباما ماي تاون !

 0 . لا 11 ا“ ا ْ
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 اهبحاوروعزتبلاو )ومرنة ئزلا عا عع فجر ماما دريغ هنا” سن مافارع سس اجد مىرسملا
 0 0 و

 01 لوز رزاامالانوك وتد يتسلل سس: يولد عالة نا
 ©. رازالا لدن دافنا نسل واو اطر رولات د يذوق ى رسلان يلاقي او
 ١ ١ .ةزلقزفاود نزل رام هتاف توافر نيالا
 / || زعلان دافوذلامرعةيترمالالم افاد ديك العسال ازس ارتطمت ور

 | نلبس يمن رورو مامي نضال رار فضل وعقول ويعود
 | الا ابو مل قزوزناماس اوفر نا اقرب
 | ةيورع دفوف هاما الاوقاف كوسا
 ' زا دافو اعنا ريما لا ديطو اب لجراحة لارا 2
 | .نيؤالادةيبداديطاامم ويلا لطلادابطلارعاس يخوف يمام
 | ١ يزل فمنو و دنا ونور ولا فضا لالبطلاب هيو فاش لاف لغلاف وفئات
 أ كار نللزةوإ داوود هكدا زاجل ذيول اغار و وفا فسن عم
 |. لاا قساورل نع ولالا نيا اين ا/كداراصام دع ارج افاؤسلا ايتو ام
 ١ والوتر للى دب راد مزمل اضم هوما لري خاب وطم ل نئارسفلا هول

 | الاول ووصاع ع وااو ار كوم
 ' | .ازلا ناب ترمز دال زوارات طرا يراها انولو تاداهسالب انك نامي
 / | قلممرل تماؤداو ىوتدليف داماك ريلا بع اضوسزالا قلل ميوخ” تعط فاعف وعطر
 | ١ ءايرلاطمةعاوالد نيا بقا الناب ابيع وتم زنط يا هيج رانا
 ولورا مولع ماوس رس ع يسيئئاعدل عضل لاذع ةقزان وع زب ادا هاه
0 0 1 
 ١ يكنع يكرر لكيلا تنرلف عرينياو ا ضؤت وذو اودع و دو مروج الانا
 / أ "راف الاكليل اليو تلا الاسئلاطر الإ جي دلت رلامانا ا ؟ ضف ئدبلبل
 / ةبامااداو داكن ليت ةوص رت طرا اهندس كو وصال ناسا

 0 ا ل
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 د
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 أ اتابع / را ؤشنار اوال, ارو رار ربا يمداقر هدول 1 أ ناز نه اوال اريل ناز تتر فلك كوسا عال ام ال لافضل" 1
 ”يزسال اكمال 0 ظ 0 ١ أ "رو امام ناعوت ماما ا /
 لول اهسلا اواو زل كنس لع اعل وطعابارعإ سانت تلايجاماتإلا ١ كغ زي ازا ةاوؤو 01ريال فسادا لاباس زسلا 1

 17 انور اسزابو الايس ينل يدوي ول ءادرا لع لفس ابان فتكا
 يالا ءلاؤشلا سالو 1 ليا 11 لساني طاوس هل م اه طاوستزاو | ١

 لواإلو جازم فلام مسرع لام ب يرو لوو ملاغاذاعمدا فاس يعد ازال ذم امر 0

 00 ا لارا نبض للزب 0 10 ل 1
 كدومم رباط وامك اص ا ولت ةرشلا ب برراافاراو سل 0 5107 0
 100 تساعد اوراعد ( فسر 0

 ١ زمام شال ”ةعاولع سارا ئافال يل اك 0
 58 7 ا ضمانا لو 1 روع بانل 8 و 0
 ل رلار 1 نضال | ساس 10 210 1و /
 روع وحال نزار 7 : وألذ سالك اا ان ايناوجب ل سر 0 ا
 1 [اسلا ل وسلالانمإع "يامداؤل ا ا
 اهواؤرال رصاول دكر السلا 0
 ا 1111 ظ !
 ؤ بيرو هللا ميجام نادر زشن ايار الل وطصاوداو اكل 0
 ]1 0 21 ار ا راي | ظ 00 بايو شل ايبا 0 00 كاان شملا |



 مس 17272 و ع

 دادي اها دع لاسناداجنافابس سارا دم رارلا لد: عل دوي

 ا

 نعاس مصنف ويتلع ةيئرزتاقا نافورات انو يارلا فعن زماو زف ضن وربما _ كافصاونياافياماقاو فصار واوو مضنؤتالبويناد مطولا قون نازل نانو
 ١ تاور اواو كل قفو زرقا افضلية ف تناك ض سل جي الاغا
 1 فام ماهي رابع اود و اور سر دولا وعبق تردون ١ روش لهنا ماس نعول كا تلا جرجا ايان و تاوماص
 رار راوسموتلزميطو نش ايف منا اولد دوف دوك رسوب زل متر اص 1 يك مزت لل اما غلاف بخ الل زيكا را ذلا متل فر شنو مري ىزلافرشنلا ع ابان لك ا

 م
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 ياوماوا رفض داطسلب ةادؤاللالؤ نص دوغان كارلا مصر اواي ومايكل
 ' ماو يو دلو فهنا رلابوياعابا عز نللا ع رشلعويدا رات هر نفل عانس
 / رادع زلزل مساع اباد بولت الع نوعاذ 2
 هربا فدارضاو اال فسم ةزرلو ف يدنا ل اندم لئلا يعتق مب فت ماو
 را امو طاوس اع ركاز اش, ف يعض دولا ونوع لولوه نتف صم رالي اولا
 | الريل لانواع عبو ط»أ ينجو نيالا الواكس لل
 ١ .الاروفو مضافا عراة رباط للوعي بنوت ل
 '" | ١ تاير نطاموعالارفسنو/ تماصو يار فضي بار ملكارلافا عروس يا زال نالوا
 11| ةعزاذلا قرون تون لاوماق العالول نبي ملكت يناو كرم اهل دانيال
 "أ نراهم يبو سبور فال فنار مومن اتعاوك سطع عبئا كد عدد وبا
 /_ 520 ملبن الفضا ءعرلاو ثغر يأ ام لعرب رماكلا وصار املك, م ننام كلا, وعو
 ل درا نونلال مادو نازل لاهلي راهن زم كون هضشد زو احدنا قلو فشلا
 / . كرلارزادوعم ازمير عني دعاه سلا نانئاوعافصتلازغ يطفي
 ' اممم لاعر نادل بؤدقوو ولو ئرثلاو ث/ئرشلا لواء جر هنلاو يعني م الاقل اوبو

 00 ١ | ارسم ل استيل سافع تراها را لير ضبا ووصول
 ل

 ل

١ 
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 كوت نانو مندل بسك الب مدل ةزعاو طك اصير يرسس امن انسة وتس علل سيت او
17 211010111010111 4 
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 ]ا

 رمال اعوولا اوعي ما ناراف#ا |
 رنا زمنا لا وول هلا نيف ذا وضل دع الضر "نزلا | |
 هناا او, هوبا وزإ دبا ورنا ويرماكأفياؤام ودام طك وعدن ثا

 ارب فضاو بؤ رغد درا نضيف الفلا كاك دوو يي ليزا ظ '
 لا, الاب ادسسر اقم اطل عني رو كل لامر رظ ثوم لاما زن عر دز طوب عرج ل

 ,طس مانزل اضع رك ما|نععؤنراهضداورالا نم اعف ناروتو ١
 لالا هالو كورس عادل تلين ارتست رار نامل اضع الور كرر ناله |!

 مطير نئل لاؤضر مالا امو زمالك ور اوت ماك #ف وير ارو تطلق ظ تاب زامس كير |

 اسره تم ارجو واط يزرع و ول ايس عصاير سف هرج
 انف طعنا واس مال راو هذه هيل نزطاط سنا ارسل وس اأ|
 كارلا يزانو لاسر ئر سال يلعب ملازما سار لناس منار داب ا
 رطل نوجا نقلا واد نع تسل نو دنا عا نرض فضائي زوم ملاعب ,

 مرانه نونسال نبل رسام طعام لازما ب نا سل جل 00 ١
 لكي وار زعانم رسل اكد اور طنا باساو رنا ملماكل اافيل لمار فر افيو

 مام اهنريفلار زامل صحو ر اللوم كوتور سيئر اب مف الو بنكي ع الو ْ

7 

 5 اضن لاو نبا ىلا لوم هلاطيال وعاوز ازعل ا : ل 01 م4 7 51 0 0 1 . 0
 انو ننال, ذاهب وللا رى مالا 1
 يوزر امان دنلإلا مزيج نابل باميلا ارد كر سا” اي او 0
 كلتا ناسيونال رم سوربي موي اولا عزانسا خالل لادالأ ١

/ 

 لاف واباوعردازالل ناكل واي تف رز م لمان يعلو اناا نلت الل
 اب رول لالا لطيفا وزلل لبالوث راق فشلت يول وا رعي اع" نا دا ا

 1 ١ : ا ١0 ١ 1 1 1 0 1 ١ إلا يأ ٍ ف / ١

 ظ

1 

 لا
 توما



 يمنا لاقل سراولو نهارا عواساف بل اكرام تل
 1 «م زاب اهفضنسع شاق لاق لاو لطب شور لبف: نسبا اراك طفش نال
 ١ |١ ىلا ةفيفنلاءايذاإع يت دعم الافران سراللا دس ءاونتطو هولا زل هيمو ولع اقلام
 اراك وعفو لو همزد امع تيب اوفس ايل العر رار صناعات يلع
 1 10 داامؤع هيله لاول اولا علوا فستي نعت كرولا
 | رئاترا قوس الإ نتنلارلدافورعرعاطفبورلاقدا
 ١ اضداؤنو وباجر زمالاد غابموبءااورالااتر تنير نا ايت الاف مانا فشل نا
 | زج هلا طز, بادب ساق تن تالا رلدنوي تلج دمار ار ايان
 | يادوب لفراق عكوطل ابعت تنكر رار الل تر راي لاقسام
 ا اا يعل بر اراد البوت وك علاه لانعدام يئس زا
 1 م اها دما وزر تينا اركاب | االله يسافر لناس ولاا ركل ارا
 ' ( ركز ابصاسو دقو فل را هؤطاو تس وباوةيئل مق زري اد ناش "7 روز ابماهعر نوماس ردي عا مدلك اف انمي | لمولبالاوبا زمور ابا انوا ميو ام يرد
 ١ اور رلأببارم تا اك وسأل لازال «) يبل ايارو لمار عو تامدل اا يافا
 * الرا ورب او لااا تاما اطع يال اوافق لليل نب زرار
 | وامن اللا البوب زق نميز ران قامطجاأ ايكواعمبا
 / ااا طرا ارا الا للاانضفان وب
 " ايبا اوال "تر الاون وناعم الفد جنرا أدار ادا اورتيجا تق قاوم
 ١ 2/0 كلارا يدم ناس سلات تندرا | ا داو يول عضم تلاع رع هبي او واعز ران اصلا فاو
 رمق 1 اءامراود بس الائذلا اعرب ارضع [نعملالع ار عض ادري زب مايو و يلا

 هجح باجعح تتحيع ةيسررت
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 نيرو عالاقل نش صال بد ال ليال قا فاذا امن ارراو نعل ةنل رولا ظ
 يحلل عحح ورع يللا رو خامل او ل لارا اصامز ادا اذيب مارد دارا البال

 رودرا هذا الولد رج لير ابدا زم اول الا ونم زب ارسل ع
 لوربلاةيافؤرسدلأبورزلأ سكاي جلاعمارعزت لاا يهشور دارت :١٠

 1 ىوروت الربا قير روما لاول لاس ربا وما فاهم دار ارل لاؤإلبااح يوي امأ»

 0 نإ بيج هلو يسم اب انام ملا ا
 "ةماعلا دل يمل اف دارو ليلو يلام تيما انا الإ اداه مال قاعي ابل ١
 لل اماقا عارم لير لالا اصوولاافئتداوعنلكر ل ل راي يما رار اولا

 هناي موالي يعرقل ااا مرينا يي ندوب ١ ها 1 36 ا ا 0 6 زا"
 ١ 0 ١ ١ 3 ا 5 ان 31 00 71 1 ماكاو ديلا قرص لواط سلام يللا كالفوربعما يلاقي ف مورس ١

 0 را اود تلا ْ
 هلم زري يزاد ره راف كرو لود ير ؤواع طق ولورا ١

 دلما داق للسيسي انوا قا ام م ٠١
 امو رس قد دل لازال دانض روسي دولار قت را( غيت دام ١
 رك علاق امان هاو لثمن ارواايتنائاولادا“ ١

 ارق لماريغقؤلطو» هولا دي لاي الامي بطاط وكام ٠١

 ردنا بلاس معا ومالها ئةم ١
 مام 7 هذ م ل سس 4 و. ١ ناطقا ارباسماواااطعاوزكنافو لاق وبل ريم زارا راباروو سدو الا نال |

 لوالاباسلاعبقم احول ربا موا ؤال ب /مرارلبطواول عد درر اميئكرف اعوام م”
 او يرافيراانارباوذإع بسك ماقد ذل كر اوال ولفي ا/رووراوابا, زجر ماقاف دراداثإ ب 5 ادام زروال هي يل ابردوي زر داع داخل لوا وتيار :٠
 و از اريل رب هورادر الروج كو ئئررلا رد عطل كراون ذعار مالنا 1
 رس ربا دروب لااا رب ارامل 1

 00 ١ 4 1 0 امكاو 3 3 0 ١ ملال ايري /وفؤ خامل لق نمل 1000 ا و

 و لطفا رورو” يلا



 هرو#م زا م / ب اوي ا

 ١ ازروتشماعرطعوةعرانل يطع و ادطأماارزس رطب نادر لءانواهش وا
 ا |, .ةاكلاوو لبن راثال ناكولال لش لبلاث عيش نزل كوبلر نور ازد الا وبل رع ا هولا نيالا قافولالع نسون طز والتطوير لارا
 | /ةلل اغار ايلا بما رسولا را يعب اطمن اننا رومان يحاسب, لك زو
 كوض وني ويوزبأ اظيباصز فلور ارئرلاوطاسونرلاو للا ماعم عزب ئلا لاو وار اوراق
 00 هرواث
 "1| ناطوبوعراو نار لم ريالا وتس نفوز تيل لع ئعلا اب 1

 | ام يبول طر ددزر هتان يضرم
 ل يلا اطباق اج وس اول تس رار
 ”افربا وبوس لو تامدرلإل نااار ند ارئرلا ع زيلاووملاكول ونبأ رايب تت
 كلا اقاوررلذوخاصع مون الاقل عمق ديب ماير ووراد ارز لع, لا جالا م6 بيادوطال
 1 11ه خ 1
 ظ كاذاكماواط ياما دو كاد اذار مدر اجا يرؤعالؤمال/ ريع ىو كارل اتالاذاو تقليب

 ار كاني نارها نمار /وزاوناهص ورلد يدبر الاي قلوب
 يارا اعرارلا رب عريوريلا وذ ال ارلاغصم ضو عاف وكرار تاكوزل ولطالما
 01مل دعائنا و تاس. يبت وان
 انماط هرغارافيرا/ لاجيت كامن نايم باطني إب لا للي وسر را ول
 ١ طابا ازبار رقع هملول, لا واول ئارؤلا ألوف اريل وادا
 ا كلاروظلل ملئاذاو ومزين انام ورطسا ذولا راويغالاللاو لافندر
 وزال فاس دارا املا فله نع شكر الو النفر او. ألو انوا
 لوا لعا لعل ا 0 مافاد هور
 مو را طوع الاف كالا باددؤو رورو قل لتس او رزان ايوا
 يرن سن يتناول لاجل راكي اند لادا بوست نا
21111111 0 

 0 اانا نا 00 1  ]ز]
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 اديس بسس سلا
 | نر وة ثرارارخداو اور ارينا والا ملا قالا دام الكف _ و

 ا رنات اتغاررباوزعاأب 000 اشيا اوان لعاماعاوزيو جرو | ١

 8 "عب ثراولاو ءابم وجل رع افرلٍ فرط عاع ولا نادم يتفاعل ||
 2 اا الم اشو دعو ار باسر عاو ماقارلو زج الاوت هند يفضله اتسم 0

 8 ا الر 10 ظ

 0 كرئورلاو لالا زب ناكل قرع د لب يدل اسال ليجد كلل زارابولا
 3 ا 7 ارلا هز اصور ار ارض اووو االول فؤاده وون

 3 / للوادي اا ىلا اولسوي ظ
 51 انو نارا اك هيي اود درا إلا داني الاه ريم أ

 ظ ”لراوطببز كارالقرن اراب رميا دوعمارعااف يملا كالا دل ١
 ١ 0 !انيإ دابا منام تلو لالا تناول امل.

 ١ لو اولا لاا, نادال نإ تيلي طل هل 70

 0 الاديب ادشلا اس را انزل و الاربش |
 ظ
 ؤ
 ا
 ١

| 

 0 ا ع 1. 2-
_-- 

 هي د <يىتح جيجل -

 م ال ا

 انس ينتشل و

 اند زلازل لونا لا رسو كلر اناوذاوزبب م فرع مر اروي |
 تلا اارو زفاو تاير عنابة ارقد ىلاوؤ كم زفابخ و رن“ ١
 هو اعقب الوساوس زالة ل دبل ا اول ضو ويكرر او ونازاما ١

 رب الابل نكاد اق ويلا وهز مزز اكان ١
 ا ارلا يرعب انما عوايل لضرب الانا ادار ا ابو ا

 لو ناورلابرل م زير شل يكد الا نايا زيملا ناجل 1
 ا نرش اووف اشم هوانا لاند زئاسا لامار ين 7

 ظ ظ يورد ميسم #1 اناؤموئلدابج
 لالة فاض يلا وكلن اللون زل ناب يس 0 لب او مضاس بولا ]1
 أه ا 0 7 ا ا 0١ "ل 0 000000 اك اد / دلل 1
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 ا
١ 
 / ا

 | ةرورال نبرة درر لام زم ويدور زار د الد ناار |
 8 وانا ينالج, عامل عم وباع باع زا ضي بالا 24 ١ | الرين عيل ريرموا فاندام هموم فارق طلع تالا.

 1 االول نضال مارق و هاوسلا دلو ةييواوا

 ' كليب رررضلا ونيل وف اهنا الدبس انو كليا ريو عنا ١(' ريشي ودار بولا تبال» رك ةاوناقاو لويد لال, زور اوعي أ وبول نرسم النو هاوتا)
 / ا راو اواز الدراز نياق لبس فول رع راولؤ ع سلرماتوبابن لسا
 "| كون ايجار اساللو وهشام زجل العجيل اسناني ةزماسا فال ورفااو للرب
 ١ نمار دخلو يرجون ونامل كرز يم د اعز يضر اوامل
 ايباد |ءرس قاب اطيعراد د نطجاووانفلا ام ولا يد رعاع راسا عري للطي
 ' | ىطلار ارامل اسال وظف ماو وعام وملا لادا يو نعجه باركر تام

 / الد اهفسول رع دازلو كلل سوبرا لءامجنادإراو لقال هيلع رلاواعزع :
 | "ولان ابرانامم ابان رع لود تالا ياض مةاراز ]

 ١ قررا للاواني قدوس ءوس نا امتو تاع تناول هذاا ناكل مقا كبب يب
 0 7 قالو داب سفن زلازل ةئتسؤفأر قالا ولا يير قا لئن
 ' | /ةارئمزارلزطعا اذاكر الل عر نضال لت وز فضلا لوو مال موال لل
 / | ىلاؤفلا)افينولا مزقاواز لا عاء وداعا فنا زا وزب زك جار
 ' ١ اتيايتروب راع ورز امالا فلو اوف وازن اللعن ضل تزل ج2
 7 1١ قلوتلرمال درب غرك درلدع لفن ري دللست بعض راهن
 | ١١ مر مصاص وزع: نل يالا متر ليم ركن ل راضالزا ديول ابد
 / 111017 اناررعب وفلل عاني
 / وراس ارو واف مام ادا او اوت
 | اليارالاكرمارلاو موز نلاقورا تاره رن وزد تددعل تأ ام دن هلامانا لزيز
 ا ا 1 ار و 1

 ا

0 



 | ل 270000 ابله دام ند افرع 2 اهلا ٌةاراترلاو يور ا ةامازغوولصل ارامل ظ '

 ا تفرضالففرم يلا نمل انا وزو اري اة ير مر هكا ٠
 ناطر والو ىررلا لوك وفسو هالرقرعد بلع يال رتل اصور يفرغ رش تاير موو 1١

 1 لاقدر تام والام نزولا عطر مدرؤع كذاقرم دولة زمانا بول 1

 ./ ا ناولاسداب تلرلوزلا للطعن بيطرة اذا و رس يذاكر اكلنا شاي وا |
 : ١ اطينر واراد ناوي روؤطم اقاوم وزنا ةدارعو صامد رافال وعم# ...رعاشا»
 “كك ”ليرلاداط نباتشاتماقاد وزد اةادارعس لم ماقارلل وبالف يريبانارج رنا

 4ك الاجل وعرف ضو انهو ةارلا دين قد ولو نفد كانتيبلا لولا ذاووسر لبنا سبامارو 1
 9 دارنا ماك عة وذا اوزان طن لومار يل جز اوال اال
 0 .زرااعرم تاواويوروارجوزن نادل رج رعامزعةنماال ودا وتشاد دو زيادات 7
 0 كافي |ورر ملا لرعوراسو:لام يه و عما .
 ! الوطن افكاري و ناكل الع دماع ارك ابلوضتلاب از الكوؤلالا روان 9 - 4 2 ا 6 ل _” 5 7, 3 1 ١ ظ ا هاؤاط ديلان او[ رار ابان سانتا أ

ْ 
 ا
 ا

 ته < نيج 2-5-5

 --مع- حيرج -ك---# 7

 ؛ | فرن وربي فؤاد ارثرل ارا اءزعاصاد لكن لولو بس سيل لب ل ار
1 : : 

 أ تور وف لما اك ورعورز تدان انارة ارلاوبررعارل يم إلا ٠ .” 0( 0

 أ ىو عرج ارز تدنن لاهفاصؤم لبر م ءافنلا يعاين اسوان ةلماعت غزا |
 | ظ زعاو قرصصاوالوزلال كلو ناك ذو /مز يب امرة رعا ورك تماقال لك انما عا اروع
 ا مارتن كولا نربي فهي اعوان و يب قرف نك ا فل اع زول والئردا هيت رمار لاقل ْ واو وزنا وزن اذ داو لخير رار راع سا وكؤفأل ايت ترم ان رانا
 را زو بانني عرذياغضالاو (ابتا هنا عوز ارينا هاوافن اواي وإلا ظ كورلا فول تود نبانداقاولع ريل ضاوي ظ ووو ناسا ناو اوت لاقذايواق
 ظ "اواو مب ةارع طل بقتيب غلامضال انتو زنا نو ولظ ياعالم.

 هتك ع ل هج كح خت

 د تو ىيدجبلا بتجي ا
- - 

., 

 الا ظ
 رؤيا بازالة اذا لايعني

 يتحرر "حو مم ل
 لااعرف



 )1 1 يتفاوت نعل اها از عورتا دنت تماولل كلبك ربا( ْ 1| لا روز تاواولو سكن زالع مورا يدض بفاراد يلا زي يب قو ارم اهي نت ظ ظ يتعاقد امزح زب تهافاو افلا غم ناؤر الا نفولالاهد لإ لوعة سري اعنا ظ 00 5 9001
 ١ لاو ئقز 4 او لوزلا ةسرتلافا زن عاللورلد اور ا م 2
 1 انو ارنوإو تبل زمنا نبل /نلوضدل وااو ولا سي زرلافدالاالر فلاتر اهنا

 ١ تاو دينك لدعم اواو كمة كادرادلا ارت ذارادؤ ةادال زعل ن عز اييتنأس وللا /

 لي يبل ا هماو اهيرا ذراع العوز يالا قيس كوع تءاكاو [ريك راو اهيرادرابلارا

 ١ فيوااوب دوووم يلاهاةعا نارا اجا يرتكز
 كاةرادرارلا ا ”شيزعرماقاواع كرقرلان او اهنر ادرار والات ماقاراد يسن ءاماو رعد
 "| لرسول نموا رادلا هذان اف/لاطع سولو ابرلا روقدد عم افلا عابر وتهز

 ' | للوطن قالا تناك انجيلا ثلا يضل ماقال هس كلو مايو
 ومو زلال عم ل لورا ا تاما عجبت زلافة ارلاو ازتسقأللاو

 / /01/لوقى كرفان بو اا, 7ة/لرارلاب يني انعصؤرادرارلاع ا: يباو نعام اقاراد أيا ل

 1١ 2 ةالالافزتنا تير عرق عافامصو ل داو ريل اقو وزال تكبر ظ
 0 062 يكرر داون إذ اونو دوا
 ظ 0 200 راو الرد انش ام[ اق ربززعلل
 ١ قطاريصارر تالا ومال دلو ورابع عا وتعني الب امو ارعل
 |( اانا متروس ة ار رعور ذإفبب
 ” | تامينات اوداولو عا و انغام الزلال ساكتين ترق لير
 ١ راو واشار سلاف ار قلل رع رار روسي
 ١ | الرس نامد تير للملا ةارلا وانا زا توبوا نيمو اتردد كوك ف
 ١١ نبل راب/ وللا وقعا روز يعتسةالاع روزا ريال واب امعد انتاج وزع
 4 زبقو 7 م4 مورا, يتب ماعاد للاهل الرسام القي جوز 2

 ا رويال ا ولت تل اتالم وفل زم
 0 م 0 را اا 1 ردا ظ 0 ملا ما اول ارم رولا دولا ىلا نإ دل اعل ارم ا



 أ 00 0 0 ٍ
 ا كا انفلونزا, ريع اكتب الطاز فلي أو لكئلإ بالا كءاررك ا تان ل ١
 ا ا اطر /

 ظ لولا ترو اغلا اب رواف ليد زتناو كد حتضناو نفل بال: ناو أوما ٠١
 0 طز ازا ة طع يزعم واو ذامد تفاصيل ياتي.
 " ةزلا ةمااب:نيلاد ناو مآل مرتو ديا افاد ذم زكا د رمد مصر و نا قطار 1

 5 اكد الي تذول#انهو غلا بلونتريعلا هيام يذاع فاذا للا 11
 9 فلور او ة زم ىلطقنا لءاذافئتملاةلءادزبمدارعبا منا عوازل رزيوي تقرت ١١
 7” ولظدفن ائضلاد فج نك و يذل يا رفا ونمط كله او تولتقلا زلط ناك تالا عوألا ١
 ملرعاور ا ةراتاتفراووارماخلع ولع دافاو رم باغ[ طف معاوية ل

 ذا او ناكل ليل ةماقارضلز لو زورا ة صل ريف تار 1
/ 
 ؛

7 

 ِ | اصاروع ع وااذا صال 1
 ْ ظ ا النواعم اوصال وتراني ن مزال دافقسايرو أما لرجال 1
| 

 ١ ريدا دان يزال لوز لا وزي فا يوو لسا 1

  | 1ظ هلو مقاداو ماه يب داقارفاوطعال فدا ير مقسالانقد ناف نيبال

  1ظ لا ركل رااح ليلا م69 يولي مادا عا ام لجو ةراو نع
 0 2/1 ارت اف تيبائانمو ا لئطا ةاماو بدء افسول كيا ورق يسلب واغالا 1 ظ )زورا: بتنام عزل كسا ةررل نااار ب اساور كتف" ١
 ا قولا نانتدةن اع ارت مال اللئام انستا ماو ,دبكزجرلناوابرعاسم ا

 ا / لولا نمو نما, نعرض ردات هم سهاد تلاوة ربع |
 أ ُك دامو ةزراببو انتا ءاس دلل ذو كلذ اذانمارلو رع امم مطل اؤيولوالا 1 ْ /
 أ ادا ونلا وذل ديفا وود باغ امتعايوزياتل الأ اليك عانوا ول 1 | ءانسو امال ام اطؤشعاو كرس واب نيو رجا وتعل د راكتبا ميز ءنكىزيا صور طسملااذب# 7 ١
 ١ نام: دوك / ىلا يرعف نفل وصد ناار ولت اذ اهنا ليام عال دايخ ظ 5

 ظ رنا ولامن قو ىو وق تووامؤس نال زقال اسوم اقام از زج لوالا توم لاذع ,مزلتشو 0

 ارو ون نول ن١



 | راكب ديت تان كم رورو دارس اعرض نر وزع
 ظ لسة راماو لذلك عد هلا زعل قرت دارا قران اعرالا وس يالا راشلاو ظ

 ١ هنيبلا لبق لالعاب مار طئالع 201011001000 1
 | الواتس اين اف دا بزة نيبا مطعما إدا زاكئايعذا نعد باول 1

 + | لوضع ريالا ضنا نلف ادي نانا دن ودلع طين ماو
 | || ليقارتوزتدا نيبال مءاولوغدلاباهند صدور تو اص تيس ؤةالاتناكن اف عياسلاع رولا
 / | ١١ ءنيباهلما )كانو ذرب إس ركام اذ هيب اوعدك روجر
 ١١١ ناو وابلابكرؤؤادواوندعازنان اويل عدي اباؤمماتيب نتن افأو ساخر واغأو
 !| نفيا عبد نيب لرعوراد ل هااونما ب تلعدافذورل قال اهزكاسل د اوباساف ب عمارات

 / | /تزتارصائرفاقوأ لا مملاسه دعاس ؤج دريل وبل وس بلامافا علال لئلا ينل لاك زعل
 | | 1”اهظداا ولعل اقاق لوضرل او لالي را داواول زكا ل ةاع) زل رددابيوزنا واوا الق

 1 | "لم الخ اووف الملل نرد يسئ ملا رضا مهنعاو ع ناك زق ناو ار ظ
 . لل زياش ودل اوس نمار ليمتد از اند كير كوش بام ريك امل ا

 لإ برا لوداع نعال ؤكوماعز نب ناتي لول كا افرع او 006 امهر كريو عازف ناذزروا ظ
 روز للدار داو تباساناو شاول ةرمان تلاوه اداوم
 الفارس امال دون هنو اؤشد ىوقتلا نال دو مق سكر راد نافع 5
 , | ةقااوزاواو (ىوتتلا زيوس غلا درع و كالا ترو لغلق ردع لا سدا أد مالم
 / | م و 14 و انوع هلاؤ ب سارعلإلو كتاع ريل هاا اهذع التفاف ةامازالل
 »| كانا هتف لبق فلانا زر كاف اريااماو بما قش وطرد
 0: تلافملاو اهل روطلا ل مروع يحد »نل كولا نس درب اللا قف لكي زج يلسابنا وزنا ذاق
 1 14/1بالوغ اموزؤؤم م عوزللوقلوغلادلاطتدكسر بالو وتلا عك دوف امورنا رع
 , ١ عاملا يال لوز هزل تخل دقؤلا ال فروا, مالي راف
 ٍْ 11 ل لذات“ نأ م١ ١ 1 0 /ا 0 0 ١ || رب ناو زلم زبن اوال لاقورللاو ف نكو غو لك لاو [ًكصاضرمالااهيراربت بال ولما ل رفاعي 10



 ْ يراسل مورا عركة كردم اهاارلبقو تلاه اكلوزجتعدا/ كنومانا كلو وألا /

 ا امورك او عاعبر معا توربص نأ اعلان مالعأ, كل اوم رواندا لدم تسن لوف 7
 ا قدافاباالطممدعلا زو نكسر نارتو لست داما امتار تارا / ١
 اها يدل سكياولاراقاذارللوزىذابائيماعوتقلا ابن ال اذلاعبر مراكرهل رلوزكتال رولا ١
 1 ًيلواد فز بكل رام ومواب لمرور مدارس نافلاو هون لاف داعي ساو مر اسرزلو ْ /

 1 0 رامات دبل ماواب لاك مابإ كرات ميد ارلوذ اهلل ذإط دان ماقا ولك اوزام ) ١
 0 يان لعلاامارسلا فما طعاذا روسل ع فارزازب و تبيلوةساطقسل سر يكونا ٠ 1 ةلازباؤطع اما« و قزعاب ىرعسلإموضاقل لاقل مل نيل ماقارعزبد اللزوم ْ 7
 - ا لوطا لولا قط طا دزطما لب دلالي قس ناي امن تاذاطرانغعلالا نا ا 0

 2 لاول ب يضف اد زل انجاح وق لوما فلو نك ومان وزب تخت ١ ٠.١
 3 هش ران زضلاب الما ذوب تاحراو كل از نا ليتل قفط جو: تالف راك لا قررا ٍ
 1 بألا اندوةرعوعبلولا دي ايزبالة هل قو وفم تلو لطاراو ىلز ماما عزل قع نايأاراقف "7

 لا تووقرقلاا نموا زب هذيتاقو مابا روع اف وقفل لزب زال كا دابا )
 ظ الواوا ولدا لولو لاو ةدالإ نفت رمال تفاهات لا ا ا لولاك ما امل لاقل ازكورلولإ لواحد لااا وقال وعلا تنامدق سووا زبا ميا ١
 ظ ل و ريف ريهام نافاو م لاه امرا تنادذارامألا نفسو لاقدر لوقا ف لولا 1
 ١ داق اهمال ارجل دان اهني دلتا اوكا لراس. ا ويل دعنا رتل, ايعزم فا ماكاو لقول الو ل | ١ ظ هام الاوزان علا وما ياللا فارع يارا ماتا ١ 4 قلل زلال قوم ةظاووتع رجال تا قفرلو نعرض تتعود لكي زلم 7 ا "تفاوض ال نفل راكمرامولاذللوا رين يلا مانادادمنيكتم | ١ ظ قوافل اويل ضرع يداكو الوجد ارا ااا يتلا الق."
 ١ تاما ورسم بنو دنا يس كنا انسمواذا ميار | عوازل ودب: ل . || ا امو دجاج بدم د0 1

 ١ / 7 0 10 ١



 0 مايلزم نإ اقل ها عمل دورك نوبه لكيلا 2 1/بللا+ ىدانث وك ِ و

 ' | لوز رسز مابا بعص د ارركمطجديؤا ذود: ككلاليزعو داو توتا فض
 0 قيل رشلالبو لؤي زعيما عاف وتر اذا ايدل زبد "لال ذم تريلا باس
 /( ١ كاللوزو ذهبا امهدعال لتسير اد ؤولان عانت راو رالا يرسل مؤ رف كس ينسي
 || اهزئواوو تائب سيلا بنافعو اهدا فاول فويل مرا ورارلا بص عج اعدعإ انا عوك
 ل ١( هحراطواىا سول اال داي الطاووس ديلان اًيعؤسس م
 | إما نفاع / سياف افعل وسار با ئسلكر لكل اعني اهقاق عقر
 // ١ رويت نزاو لباب نئاعدصا تهاقوناو لج ماقلت عاما ب
 "| ا الا هيد ايدول كربة صولا لع اوكئلكب نعال او تبارك ناوأيعمؤنآلا»

 | ”قيطت طر اال افلا طوي راسا وع رع رع زك[ ناع دلال بكا صرب لاما مززعا زك
 ل | ٠ وااو رف عراك بو لإ لامع قزاز واسيا عيا ذا
 | كي قاذاولا دعب الوعي طوع ع لك الور المع زالل مادي ذيول لاف ورا
 "” |١ .انال لالعاب عزببال سلالات داوم لام طور اوضح و يقلون ار ارا وب نارا ونمو
 لو لااا ؤعاعمل از وود ازين م
 ' ١ كا رالع رلبلاماقلاذاونم ولف ةركنلرام ارتب زل فشار نتا ييؤلال و بايو
 / لاو ١ ولو ةيفذلا رد اعرعالالو داو ادايسرزلالاللع عر روعيسنو زي ف ل يعالراازوا

 ' ١١ را ويلا درر دلعونا اهدا واااو يشل ما
 ١ | ناياؤزاس عكر وود ططرعو تراب ايراصزتاراو ةورغاتخترن زيمر اور اعلن
 ا 200 ٠ هنن اردج ديم مدنوبم
 ! ٠١ "لانا عزانتاد ازاله وليا النار وال عنو باس
 لل اهنلالو كانا اتيت نالاقاوجاذا ملح . رلااماقاو دع[ راوابأ ا تي امص لور اد
 مؤمنا نم ءلؤوماغوزنا وعد اهضت ويب هكدا تم اواو رطل باور نر
 "” ٠١ هزل /اقاور ادطجبل دارج ملال كلاعب تقاعد ماليا

 1 ا 0 الاداب رمالاسركمز رم طلة اود ري ناورل مواقع ديننا يل كتمان
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 رافع باقل ربا مود اراوربا فانه علال لعوب عا زر اغ وزر اهب ع ايوا
 0 ,ننلاالاتنن رم ع الرس ا اناا زائرا تان

 ينهقم رع لاس لاا نافلا ارسل طم ابل 00 0 ادبسرا ليلا

 7 اروبا و ان وبدر داء قرار رشق ا دك بز نري
 ماسمهناه لوز يسف كيما اس مادا رلادل يابوي در كك رع ةرلىناقلا "يردوا يدار ةيايرتتوف جرم ١

 0 نيم هلافولو قل .ءالزما ارو
 طر اددنع ناك انتل لع نما بسال الرؤي افسوا 00 7 ازد لزم الرس ادري 0 ه1 44 1

 8 قدمو 0 مام 0 210 هل
 0111111 ل ارسلوا را ذي راهنت |

 واانيبطإ 0 ا
 (قاراسارصغا ١
 اذار ربما اوبر نام ترام ف

 زم والف تام باقل عندقردالفة بتنام زال رديت ومنا» هيلا | ظ
 ا لبا داي ننغإ رار ملل ويزرع 1

1 
| 

 ١6
1 
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 اي لامر اراو امرك ادام 4 اسوا ارعو 0 ابرد كوري اورلا نمور ادإبا

 ]كمي قدما ماو هسا نعل راكئوعرل يقواداث ةرأم ام و رم وكر 2 يلام 2 200

 اود امهر يللوزرلا نرلارا وعدم كينيا ]ابويا ا والا
 0 يقام دوام نس كو الارنب رزاق ارم ركب زار ىرللارلا
 را للكيدما داك اتعالج بطلها ونامل باز دا اني ويلوريز الادبي اقلب عدلي اع
 رالف ايزي رلاس و يدلاباو 2 ريالا زربا نار زورلار ارا

 و هنا نمار لؤبزف دارو اة واكد أ,
 هوانا ام وخيال ماسلا 0 اهتز ائافارك/رفاماع/ر اعل ليؤرلاب
 ليان 1 ريا اسوافادا زبك 0
 01 اا نبال

 1 و /وب امان الترا ا ايون



-| 
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 1 1رألافورب زي تدك ازد طرب زال هت اذار رعد ةزرغلاة أ زب و شاطل

 ١ قيال ااا طولا يعدل تيان م مال نياق فارما
 0 هدب وئام
 | لاقل قريع عاصر نولق ل لفعل اوكار قير راقت
 ا ار بازار ناار يثولانناكاذ الور اذام
 إ اور وضلال نا لبق كودك ا بس اوس او
 فورس دررانراقو م الفل لاف كلارا تلافى رنا لأبو جرا
 ظ كلوا هتؤمألالدناةنيول واو نب ذا ةنرلاوز اوااخم اوكا اانا وا ذل
 ظ اا ويلف واهس
 | يا مو تعادل نير عقول اكل لل ويا ذاف كال للعام زغب له

 "كو طالما قذاو تايرس ائ لز رلاط و وترش وريشا
 | وفرك امساعاضم لاو ظنا دايو ذاك را اهم لروما زت ارن ير
 | نواب يزاول قاذاو اهدع او يلا زعان عفتك” القاع
 / 101 او رج عير داون زو انوش بن

 0 ' م وسر 10 او
 مووبام يت رثو وا افايؤتلا اس نادم ار ءنواومو: 3 7 200 زارع

 '' ١١ مةانباوطما افاق ؤاهنا ربع ثم اورو نررصمل اني ف الاب زلكليليورإل
 " ١ نالوا اةلافصوامبؤ رسل, قلل هانا قاهزة يجيبون طور عز واو
 !! ١ لال انك تيارعروب امهر  ةزنؤتلاباورداد لاغاني يضف راق اغار انس
 "أ ارك داؤاهلاوث بولا اوب كا زرع لك جامو عا ا, لفشلا لير لوتس الل نأ

 ل وسع يلزولاع هلال »والامل كلفة فضلوا أمنع نار عر دري دعس
 "| قتاللطورا رز وسور وساع داو تيا رزلا تيارا: مات يامل زعير
 / كاز ادعس وداع فضا ز تطلب
 / رورو ياا ل ار

08 



 مح حح يحلل يحي <
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 ليل باوباباماتسلاو ردم يردي رل ال[ ى نقاب ار بالا ةوتباهدص اقول فيزا أ براس عيال يزل بالا امه سلا نبل ةلول رافض نيالا ارا" فياجرا 1 ا / ٠ 2, . ا

 الأوز ةل لاو يرعاها ند اتزان تركو ذاوساعذارمالضأ آلم الار [نيدغ/ىرمادلا

 اطياز صاةالو ءقلفسؤ الجرس ايدرعطاسبؤداجابلاق ل, راصاض زخم لعمل"
 اصلا قرط غال سرس افض ازيرا رفا تي نقى دتلا ل طاب لئلا زن نجلا
 770مل ينمو لكم والا دوك ناعل شم 2011

 ل فايل نوما لرتت داؤنرت نااار ج رتل سرد سؤرلا ٠
 للوعلات ب لازانيا انايخباايغيرارأ رانا زعل لق لاك كسلا زعلك ناد 1

 ظ /
 هدا زويا ون جؤر للبرد بو اسككؤصاءاهرؤ عر تنسى داك رلا نطل كلف ,٠١
 كوديك الوهن ابونا لدا: ربان وابيك اخي اب ىروررلار كاع عإ» ون النافع ل

 2/وذاو اكو افلتما ةازراد ويد ةدايلع لا يبا ركل و فزفآلوةداول نار رش باذبعلا ٠١

١ 
/ 
/ 
١ 
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 انيمي مئادلا ف سدالورالاتراوت وهلا هرزولال اراد مير امازبمرادلاتر ل امم ل ادور او ل“ ممل : 6 3 7 للمرنم ردا ةلاملوقر لاف ناهز زوق فزاع ةرايك ريل راك داداغ كرير ةرالا

 رق ذا ف واوا نانا فويلداي وو يدالد اتينا تفر اعورغرف تزل كاين اهدا:
 اكول رز ابل امنعدا زك رطدا هي قفا عو اسس دانا للا ياكل
 نطو نضرعو ترا, ةوضولاطوعول ملا يضوادام دبع مد ينقل ذلك يا تيبس

 دالي. فاس. لطرد لا واقا اال لفا 1 0 0 ا "7 ُُ 0 ]

 2 رام الب سكر برا ضجر اوشا نيكس ألهم ألو دل ايها معاضد 0
 يللا وز اوشا سالو بأ وبدعم اذ اوس اميل . الا ادا ادع يدلل ورث لا

 نيل وز دب صوفا كمال للفت نيو ط طاطا الانا وتلقلا الع ”١
 نادر رتساوم اانا للا ولو ةنيرل كرولا يطل رت لذا هشام ١ ١.١

 هامة سوط زور ونازيبةوزلاد واط دايو ماطعورع اياز سأ كلزعويعيو للام هيو“ ١

لك وسب ءالل سؤ اعاني ذل بالو ا6ءانسوناع جراد عرفو فرع راد البماص
 ل "ا

 ركاب قسد انما ف العال نالوا ةلفس ونال كرام اياك عا رعؤلبايافام



 ١ يارب اروو لل نطو اب اواءاضابإليارا ناسا رسداناخاسدزإل

 1 رمال هور لص تن د لاج | ًنواد 1 لم 34 95 نازي ارا 00

 1 افراد اراك زت ور الازهر م اناكوار سال فريال 'ناياكر 3
 ١" اطراف وزال ب ارافاطاب سلال قو مرادلا تلقا ابل اقرب مدزغ راني ادور
 1 2م مزعل 1 / روم زاوالباولا ' لئدبارنا ركل جب اردو ع مل مارال

 0 ااا ابانل انما وابا بانو لا
 ظ 71 اسال ابر هتف لعبكار زن عسوارعو بل يبدا والعم عني 2

 /! ١ هع زلال الواو عاملين اوماق دل يبل و رارلانزعا/لل دارو اسيزل ابنا 1 ا نو الاثما/للوماءئياسو امير زل
 | هال رامسو الا لبآ ا 3 1 ا نالوا وبا وان | رررسوالا رول يزال روضاطسالازوليرغاليط عزرا و ناطر الار سر الر يل ا

 / طا امو متاخر لوزلا» ضاع طس اناس ارك ا

 1 الا او اسوا اكول وزو بلال البال لافصلاطسوالا "وال يقع ْ

 0 ا اواو قاس ل ررامسل / 04 000 0 رالي وراسل ال دا
 / ْ 00 ؟لاقوإرصو ةاس مل عاولبج رع 0 الإ

 الا ف لرد ايممأل يسمو لود سو عرعرة لأ علاقلا 1 | 0 درك عوازم يلا عسل ارقد
 أ اوبل, ضال بلطف زل ةزيلافةزلا ميدل اذا
 | نالوا هتمونز اذهل برو ارا دا ئاذث كنايو اب لتااهلا
 0 00 واو نب بامور راع لوقو زب ورز اووازدوز الابل ساص وعول ظامرع ا:
 + | كار نعي اه طع بذكر ير يفر ةدرصامران سامر ان نمب بالاول لوف 000

 --- مذ

 ١ كو افا ماسالا سارل واو افران وعيال
 0 / ظ :
 ١ لونااءزلع اشكر ةيتسيلا باسم نادال د نهانا تينت طي لي
 لا اضموابنبلرلا باستاد يوان وول عننا منال
 / هولاكو زارا اماه نورمان يتطاير جاتا
 / 000 ااا نيرو م0 ةىإ م مارب »أ جول أ 0 ١ / ١ امال نق داوقوو سيار اثامام نع ظمانرزرلودؤا دانيل مو أل" كاؤ ترتر ةزرارق

0 

١ 



 كو از توطايرعن نورس فسار ووو 0 اوربا اولا تحاول 0
 لافتة ثلا علال ارلانه رس ولاا زم شيد اواو /انارول اجلي لا بلل
 زاب رفاطج لور قول ولالا عال رسولا يع رالقا ٠٠١

 اوبل كسب تجلنل اا يتلا انالولا فد و دبجو لااا هكا لسا رع رة زر ١
 قل ول فو لاما ازكرمو واذ او خلال ض دعو وقر رولاف الش رولا اأو 1

 وقرر فإن لاول لاا سالو مول لعين و صولا نلت ابماقا تنبت مولا ْ ١
, 

 رافد يتسلل اع ةردا مال لازاقف لولاة بو لاذع مهول شف ريو صو لعل ١
 .اياولزفة ولا روس دالة يطرد تيا اهقاداف الل مؤ االول ١١

 "انو يصولعراودوا زير اقف يمول ةلاعا رحال اع رفضوا احلال اموز وا وطشلاءزبل' ١ ١
 ال ولالوكروملاكرعلا يئن ولا اقوول سماوات لامس كافرضرن الراو يول يرغاط ١ ١
 00100 71 ,لاهن لاا, سو للعمال بلا ادق انو ناو ان كارت و ايريس لسع ١

 ,تايناانلاقف هناا, تيلي يدديبالسا قود ادا اور لوقا ترآ |
 عاف الكب ادوزعو فك يعلو وزاذ نفي بقل وقاف للركب الاو تالا الا |

 الاغاني زلازل وكون افا فقتي لو نيا اننااقف
 امالي اوف لوف لاو زول بارع هازنس لايعلم ايلاتاارلا6

 . اذ بدع نانا طبي داطجرمرل ترو ككوزيدنيبانماقو اف: اطال اما تيبل'

 يآ
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 - هع و هاعوإ رم امتار لسا ايبرسوو يراني 1 0 كفر لش اناضوارق

اى + رضاع مسا ماقا اذا مهاد زري لمنزوبافع /يلعوملا] هم 2 0
 700 ءاب

 ارفازما يزد ويعلو يرد وت ووزن لايام فاو يري :١
 الابن ميلر ذاؤراو ات ارت م يلا يعض ااغد دز" ١
 لباد ينمو يبدل عشت انآ نين ل مازلنا لايافتملا 1:

/ 

 ا

ْ 
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 ناس ؤاعزان يعلو يؤ هز نور عي دبكة ود ماورد وب ودنا نيش نع |
 اذا ءنباعاعامالرلو انساك ضال اجساد مانا نيا افا زد راك ايتام

 مي

 الات را هثأ

 ةنسراماق نوال وفر وولاف يجد, صنع لالا سمر والاذن ذه امير الابد
 00 ا



ْ 
| 

 ا
 شا

 ١ || نيئة طنفلاباوذ ارخلا رز زماف نب كمال انيق نب تورو نهم
 || واخ لثة لانس لازمرألا بام ئداو لذا مير زلابتاهوعدااب/ل صنم ةانسل نط زمرلرملاو
 4 بكل( لام صولا دبس ول رلعاوعدعا عيزو  ,رلح ا عضدعإ سرع زاك ب اههاص رن تسلا تناكن ا اما
 1 ١ 2!انعووبو سول لكبر بكمل ازال وتلصول ادبي وفاوتاعاب ف اي اونو ن اما بذي ويلا
 أ | الاموي الاوزان قاناممزمع باكل رإ لاني رألا اعلا, وضت
 || نمر ءاباسد اعراس عاني ثملزباراق سابان/ عر وعوزمااباسل ةزلب متت
 | والا زسدار لاك ىو صاد وسب امادطعو, تسال وبال واطةرلاذأرماذاد لاه
 ١١١ تاور ايل هي رأى لابعد أم نال روك ير اساسا رع راكم
 الأ آلا(نازابئاسرم ان _نل وبادر ناسا سين واول لسلك رار يعزم
 | دافيفز لوما ارباموردام انزل اوطصارشن »انفو رز هاا ضال ةزسا
 / اع اباياع عننا ملاوي رنوؤ بريل جازم ازاعأ انسب اهاوملاب هريز يرى د
 | ىتتالااظإ رز ل اوان رملية اكابر قلع ادم كولون ينج
 الناب راو لدخول الوابل راوي عر ني ايزل لا بأسا
 أ انوا رام اللب رفعي دج جارت امر علاق مرتع يق ارت او ضن

 1 ,"قرنعا قروور لاب لا الئ يع لسبب لع 7 اف ونامل وكل زلط بطال واوا نتج عاف ينيك تل وكرر

 ا اسمر وعيار فدا مري انمي زا باسل ولا ةانلااغةانسمب كو السل يول
 ]| رول للاخ نمار هولاء ساو ور ئاغا# ةانمل هو يفأنل ربا مئلاناذ
 ارو الا باردا بس اروع زئررسالإ يل أن نفل ايكرعا ارح سول
 ] نان عوز انعزلز لإ عليو ولم ابكسيز او اذار ل! باه ار دف ميول
 ١١ ١» دعاارافر ايوب اتسةانم اس ةيانعاو لاهو هولا ريف يلاذا كاوا
 ١ ١ اسال عطل ويعم نانطا دال متلاوفالا وانسي استيل لسؤال
 !) | هكا ليزا وب ةانسؤو ال9 تدانتاربالز مزيت ايفا اسالا بنام ارتي اير
 ١ | فيوم يلابؤالاز ابك سل انقر للا هاتان! (/ بكير وتسير الورع طرا ال نامي
 او اللاوو رمل رت | نال شيال دوار يرسلون لاول لك 0 سوسو



 ا
 ١

 أ كوله ايلا نسم راك والاد اساوفت اهزاواو ماو اي اناركذ وا أر اوؤاظزوللاذ اربي ايف 0 ا ياا يلو ل اوفا سا وماما |
 | 9 ٠ 0 ه1 مد د لا هزل ءرثو 5و /

 ا ل لامع الارسال ردنا رالي وات اياد نإ ون زال فارسا 7
 .امزيمدااةسطهك سا قرانا وزب سال دولار كر اضطريلا باسم مؤ: ارا رسما "0
 ١ الغر لرسول ذا ىلا "باربرا ببي ا تفلت )ا

 1 عوار نالت ذم عماني ازال, نالوا ًانساةفاما
 8 اننا ورمل هبساكو ع مالا تاكل اف انقو الا نيل تقود ليلااماقاو 4 تلا فل زا

 1 ا دا اميفرزلو طرا زك ائل اهي ءرهطم نالوا يلو و سفوح هيل نال اماردلالب ١
 1 او سورا ولا يار لاس
 ء لورا رسمها ز انكوااءنتاولم اقاالو اعانتوو ياناس كقول وعملا ' |١

 مع ٌ باز اذع غيم توحائواهؤلرلوامإ/, قير نم قفاطولاذإ راوي لاقو يانور اورو 06
 ! غادراك راسم اتت لل افاف كطفماإ شاكر لكيلا ميلك يناماغدد دي تير كمل ١ 5100 1 7 ءاعإ ير م /انم نى تل ص

 ٠ ينال لاقدر الاول عاام اس لناماوال اا يلع يتلا اهاد وايل لذ ارتي لا ١1
 اكلم لانداف ك رنا صج اهيراسرتفو كذا المايا ار لؤنلمار رولات |*

 ا . العال( عال رونو زروال وذكروا نر اراد تير افلم
 االول بضل ا نسما ام يبلانا سلو موال يرتد

 ظ

' 
 م مكاو زل ادخلو م اىنقو لزل فدو زلال دربك 1101 رايك الل وب ظ :

 عم ناتج سرا لارا رضوان غل عسا صوم نارا ١ او ايلول, اف اهلاوا ننال منار زازا عذار اما زيد ينل م١١ ل مادبا زلم اة وانا ع زنا زال واطراف ىو مل ل رورل ام اؤمن يؤ ذا لاستمرار اهتم او نقولا "١
 ووقوع ؤوا بنوا باو يتناك تن نضر زاؤ داما تلال | م 0 5 . 0 17 00 قالا سارا نر, دوال بانل رطوعص يرانا اطر لة طر 01

 ارو الابار 01 ا 0 ١ هاا ا فلل سا |
 ا

 ل 7 ال 00

 : راما تلوم ازا بف تال رة نانا الثرب 9

0 
ْ 
1 



 7 11 اراطلرللا ف دادا عامنا

 اس لن مال نيووهلاةعلازلف وى وأ ير "مأرب الما
 ١١ هو وزعاو لقناة ضريلاو واو اونل هراونساو ايلا وددت انسكىافوا ثيل رفا لرموز
 0 ٠١ 1 ناو وقبول نر زير أوو هراؤا هني تناك روت يلا موا الو
 / الرف نارا ناو بانو رار طنب
000 

 هوو ناو زل كو لأ زيكو طلا © بابكر نبا لال /( 11100010000007 ١ رانيا وازع قاس ألا ا رف اذز دي اسيل وك نيف لع و فرت يولا» 1
 ل | اانا نيم قاو جادة فاش ايارصالاؤ و لصرلا كل: والفرع لفن /ربا وتانيبل
 / | للاسباب وفوس ل اهنا رخ تسيطر ريا الالة تلم
 / ا ل ادا خلال زل اموتاقلا ودم قصرنا ل يفعل يزل ناو «ز(ل٠ لوفر 01
 / اج اال اا يا رك نام
 / ل مرا ديلا فوييلع م اتالم ودام ودة يل 0 0 اال وتبا

 ل مانا وزفز دقو نوب عافت لهاا للزي ديا نان فل
 . اهل زيان زور مازلا ربع ا ىلا بلل ايزع د آلتي عيان افاطم لا نبع وا
 ' | «ءاطعلجرعار لل وتنوثافلا دافوس ةرلءارعألا لي ناد قا طووكو مس ايما انوا 6 ا ةليدولؤلداعا/ ىزؤطاجلا ىناول صو ملي داع رائد أت
 ' | قالولي درر طا افؤسالايوقمارو دال طم افا يز ملا لو ربع
 ١ كب ارواب لات ولزوم عتب قف قرع مزعل ايي ذعر لع هزل ينام افا

 / (٠١ رفا عميل هارد زج يسر رك ذرب ياالرق نايويف زر
 / فشل وداكطاداعا نافاس ادني لفل عرل نال ىلا للا
 ' ١ الو ربانزل ديلطو اوزان اهلل ل يلو الايلاج اعالي 0 *نللد ءااو ل 'رول , 2 7 5

 م

 لاو

 " ,٠ نسبا هرلمازلا لولا نينو نازل والا لك طا زاير اعل زلال رس
7-9 

 الزلال لاطلاق
0 



 ْ لاضاق ووو رع تنازل زنون ورا.
 ارو سلع ليلا وذ ماا 1لازناد جرم ادار هدأ زيدل طق اولا( دوال اباه اهاول 0

 رفاعة زوما ةرلاز تام رمل ذلا يضم ودمتم رالي سورا و ١ ١"
 رس نادال تاما ديوان دبل ونا اردت يونا ١١
 ْ دو ماو مابي سان زعاور رس ةدارن ايدل نيلاب ونص نراه واق نعل رونار ١ ١

 ' دارببسملا لاما طولا ذدريو وفقا ولذا كو انا ول ابو عليا وذا قرضا عريلاوذ:

 بالواو دموع قمم |
 ض امبالا العا رس أس يلب نغني ماقال ارتداد اعز زبر 1
 17 كيلو دروااموا فان طحاضس بادو ذك نتا يولع انو نتج |:

 . رس رواد هس س هش ابار تقنع كعامل ١
 ونار ض الطين فا راسا يرعا رعد الاساس نوفل "١
 ودعاة ءاقمو ا يملا اقلك دال لونا برن اهو ليا ل4 1

 مق ازةلوفاقنا هنيلوالماقاداط لو امطابصرعف عامل ةيؤكام اواو نقلا سلوا ظ /

 يللا شعرس هزه اسنابمايذ نزعل اقرا دهس, رسب ٠
 كر ماقال دن سترلمابئ ينام اورو باد والعب عوااذا ان يعد را 2

 انقل دلاتفرلالافاده د الو: اكس نار باد سيئول ع مرتو اكرارراو مزيؤمد اوبل

 ريانا اال ردد رخال كلف وادا.
 للي, تسوزالكادرع ال موز ءارلا بكسل بر يرام واقرا هاربا باسو بالا 1

 )براني نون حنيعزياد مريوم فايتر نزع ادا زنا دادي ونش
 ٠ اؤمن لدغ نا كرار رعب سداسي يش طلا :١

 مل

 لسفلاانب ع( لماع ريل قولان القد مان عد برك لأ نيا ثلا علا اسم 1
 اذان اولا نب رواد ايتام واد ةزلؤو بال ل لسا سايب ونور د ٠.١
 مالي طررب باد اهمال بحار د ع زرفولا ارسم عون مزون ونظرا لصا| وامتد نسا الع.

 مروا زك نعام لولا زير منلامامزمرصاو كل نم اتوب ل نا تربامإع ني قيال ليسا دابل انزع
 2 1 2 وت نا ا تافدخا



 كش يارلا وزال دول ف اىنلعا زر الاوان د ا ررياز الكرتون ماعزع ناني نابل
 1 لا/يريلامكدووررلابهصد ا هو ذمار بدابزا إد :باد ءاومضإلاو اما تاك باز الا
 1 ١ تعا رداطولمز ترلوركما نشا ذر اطياز زكا نرخ اللا بالابتعاد
 لو زك الاغا فواز ويلعن الابادة ل ارا ىلا اا د م راو : وله ىو ما ناره ورملاو 0 لا يانور قليلا دانك بلا مارس لم ذر طومان اة افا: ذم اذ
 قل ءايدلا لك ربا رلامذاولو يلا وذل مدل وسمر م مى كلما 12011111 ظ ا ارنا 1١ لا ا ف ول ايزرطنر ربك هلا ووردت ب مق ربع رم رولا بكم اقاوم | قلاوزت اشو فوشلا نيب[ ايا فوص لؤونرلاوقواذاة را ذيهعةاشسل» ولعل ةفلض الل"
 1 روز لل قرعلاو الابن زيدا لاو اذا ينم عل او اذاط مسا يلى
 ' د1 0مل 7 ا 0 | بور وفقو رعبا لوو لاجل ولع لة بت كفؤ قلو هزيم اد هع »لب / "ا نزع رويدا ,عمتافأنلازيباب فتي معلا اذار تسون هذي ارك غنم يش و اذ
 ا 0 07 0 / وما سر اورلاي/ اريل و 3 لب لولو ةيبانعلى دان "و اهيل و

 / ؟اءاسلاةزبادلور لهما اورلم لد هافانا لق رك يلا ةاه كاما انوا / 0 5 1 ١ ا 77 مرا / / ل مرر لاذ اعاد فد نئاتاسادلو بانو ناسا زك المو اد زيؤما ملل
 11 سطل ةادابا يبلانا كما ةامس ا نعال الاعور لابدصاو زا تتر
 / نقار زق در يلا ةارابامززع و ركل طن رص ل ناك ءراثاك اف هدب لئلائامس إو ترلا
 ا 0
 | | ١ اعيززرارلف ديو قناع اونا زان وعدوبجاب انباع ادله ارلاطلا ' | تل نلف واب نولم وزو ناو للفارس دربنا[ نسرعل ماقالساازبعتيا كابلز دك
 ظ هيون ماطع هززيلاوذ مقاول وررلالٍببراؤ أياما نافل ينسخ لايم زل ٠١ يالي ماقول بدا تاغ دال وز دابا وفيس نيل واوا ارا ربان جايب

1 
 ديوس ىلا !,عزيف راطماهلسسمالافايعقاا/زال ىلع متوافر كرئولازب تلوم ا
 كر رواذوساسسب ايدين نت م وزلسا نيام اسس نول ناو راب
 "| «ءاوزهاو مت اف ثول زب حالم ترو ؤلم ويكي لا ذولا نيل ماواف يب ام
 0 كو ايلا مالا 26 0 ِ 1 0020 ٠ , ولاول يبس ةؤنلا مافية اعز جدو وسأل اطال ينس ازا

/ 

 نأ هج



 ياكلاذاةلفسوبارعودويرسة داوم ديفا رم روسو هولا مزعتلاك مدنا وألم
 ايبا ماقارل/ نايس شف ادا اذ ايوب( ة سل اعزطاو ركون ووري والا رم
 يلو وسار ادراة وسال مقاول بز تدلل نار جاسر يؤنا وسو وكعؤ تلو 7 9 5

 لب اعدالبابازبع ريؤاعاعززعاري مج اقام ى سيينا وسوى كس ذل نرناو لمإل
 ليوا داطيروعاوواتفريلوزل ونجا ىزتاكالفزمافلورق ناو لعد افا سكون زك |
 ”اناهئعدالوىديبالقناوئالاوا لذا عامإ لس بل ارلوةماو ةمزاولو طي قيام اع افرلؤل كاف . يوب اهرفش زي نقف ابلاكلع لو نار ىتاومت د داو غيار دعا ورم ناكل واضعا |"

 01 ايما يع اذوصكؤالاد يباع سي انا رار 0

 رار , باله ضيا ةز نارا سي ياوؤنواورمو نيو يلوا وسأل ذي :

 كال يبقا ما تنرواس يباب ايفو نش اركز دواز زو كلتا حل 8

 كفو طل اوعم بريق لن عوا يفعس اانا هادي زم شن غلا ع نيج |
 . / لا نو نر «* ورث/و رد ./ هور * مة نث# هاو <

 لتعديل جسم او :ينيلذوعتعاق تلغرام طعما اسال ١

1 
0 

 ب0 مان وز وزعدز عن زم رغم اا كلو ريل اها ومتو“ |'
 ا مودال ل زا بابها دوت |
 ؛ يلا هامل, ونمت شع ةنسرلاباع داو سلع اها تن ذلسو وينال وول ظ 'ء

 كيان ثلا بكرم يووم دم دلاملعاؤؤل واو اعمال ة فلام لورلم "|١
 مك ةنبا معاة كما امتع يي زغلا# كريزي اناناس ا قنا ساو رع كلا ٍ 1

 رد ولورا يلا دال ل وفاووعد روي وس يو عاوقواذاد نون |
 / اداوم لوول رئرئاف م زلاوؤلا م رىاو ضار وم بازل ياني فلانا ١١

١ 

 وزب يبل بارع ماب ن اقعد ارئاؤاسو طاهر اانا تيزل ياا رييشالا ١
 لوم اناس لاذ بدال أل هيدا تارا بويز دا راو فاذاف
 0 هيوم 0 !

 نر يرام 00

 افا ربط طعما نسر تعر اهب لانلل: بمقابل الرابع إل نيالا |

 وقرا اولا عار



 . || بجروتارطامو هاجد رم وطضل لعرب ريس أبر ودااذاو أنبا د رادل/ نعت كرمال ١ بلابل ماو يي اقاورل امرا ذ باف وبناو »اديب ورم ااا راكي امرؤ

 لا نينا زل م اق طق هجن ايت وزس بلاس صاقو د انف
 ديور فرن اماه الكر يشباف و رغض رن نوع ردرلا را اذاودةءانع وداعا ضن الاف زن

 (١ زايسن ازعل يبان اسك رابؤل دال لا
 || يرجعون ناو دابر اوما«
 أيوا لطلاب اسكس او يس اكان ا لج نب[ داو زلزل
 ناب سلاسة داو نيالا يال سا رهط ادب و هادي انينبل تو املا
 ١ ١ لا شلازل ناضل بدافناغساامالم ناف ون عنز رنه
 رب كالو كلا 2ظ101010101101011018 ا ١ قولو عاكس يل اراب نفطي ماورد
 / از عرولالا بالو فقال نتج اسف زعم طور اركب يرث ماو ىيضلزم ولاقى را زارع زازا رظاباع داما وز هاتوا ال نو نوع رار ا ١ للاسبوع زار نجاد دانا لسوتصر باجل يفلح
 0! ارسطو سك زول دلو ذو أو لن
 / ا 00 لإ وا انامل لل 0 رول أ 1 ل 0 اريد نانا » الا رسلا

 ما



 سال ا

 مذ |
 ا بلا عادوا مدلل يكذب تموز ودلإ فنانا ليما دكم قارا لابكارعلد 7 /

 ظ ارطو' هس فسم تن 76
 كلاب دز زلاوبلااهزيرسة شلي زعلك مارا تهل تربيون وقل ١"
 ظ فاطر شوزلام ازا ؤا مسار( لج وارسو طعيع دب كيرلس است أور وال: فعال 1 1

 1 الويل اااه لاكمقراط اسد لم زن زك نت رئي وقل اورو نإ
 3 الريد اوزاولاوطتجلاطمارسابو اعلم وعسل بينا رلس زودت نين ريق 7
 30 ريشلاقروو فيلاو يالا زل لاقريلاوزل موطقولم لسانا للم و طولا ناو ظ /

 1 ةاكسفوص لوالد انوا وصال لزب ل لالة عزل تلا ركل
 2 هع يبل باسم زا بدلك ولقب 2 رولا راو 7
 ولن لاقاو زستب درابزين وورولاو فلا رول نب فاينل |
 زق ابنزماوبب زيدا لابرلاو مرو دن زل عروب عناد واو ملاوي لإ هس نا لعنوب ا /

 ' اال دلو لالالا ودبل هال دلو نب قولت لاف تعالو"

 أ ازواج تيلي باف نبات وف ااا ل ؤيفإا يس تمر ةمالا
 أ نم رق ول ويالم رو بولو عاف رسواو ورب تيس لاو الما ازيا” |

 ظ زلط افدادو مسالا لطم اناا يانا
 ظ أ نامارارودلامرص ايام »بلدو يا اول اموم يلا وقل |
 كالا لاول لوضلاف لذا داو ضَقوْس ان يملا 1 باغ ركبر نافو ْ 1
 7 ياويل باسيؤعقيا دف ةةدع وزين دما رشا فود اف ظ :
 6 00000 ا 9 هوا لاا

 راع نتبال) يسر ضو شالا ارز داما 0 ظ /
 كاىرمألاونجلىرل اب مزغإو ب 74 ٍ اوبس ادرك 9 7 اوس 157

 ايراني لاق نتا فم اءاوراع مدل انزال اوضقي/ ايس اوربا اولاين لنس وك
 | الساونا ناداغا بما يعظ رنا ندخل اوال |
 ١ ليتولو كاي زلاو لنكن الالف ايذال ركن عييالارزو الف ندا دكر زكا 5
 ا 0و بإلاةق لا فلا راب ةاذامو عدلا اشف نعول راض ماعم 1
 || و9 0 .ينر راب را ل ىى . 0 54 14 يفز 1 0 '

 ناب ا وول واد نول وست لانا[

 هيب - ١



 دولي رانك نبا
 و اا

.١ ازال الاقؤ زاب اال انا قد أوباما عة كر نئزنير 0
 4 

 | سوارا غل نلت زيزو قل ٍ
 مزارع ايس ن تركو مررا: جوكر 00
 دال ندمت يعاوانرل املا فراس ةرد اها شاو وهن ضار عمم نس

 70 ٠

 اراب ارد طز عا لدار الايداع ار

1 0 



 و اه ع ١
 انزع 'انبالصنزاكاذاك الزل كلك ةقزالسول انا المراد ميلو وطلال وار هش بكسلو 0 أ افضالعا ديالو سسك عونالزرإلا عمير زلابعرملد هان / عزي فاو انافا يول دال شلاذا |١ ١ والان دل رعاةباسا وولي زير ارباع ناي فوز للاب فرضا فيغو :1 ١
 اكورانبوز كلل داعيا و ولو امضالا فمر عاصي فوز لا فرط اضاع تي دارمي ألو ْ 1

 فواد زا لاذع ابو زيادة اه يصل هوز تلطيف با دلزاطأكع اطارات وطئ حساوي فزت فوز ىلا ويكي اراقف كاف كار علما فاضي اخ ٠١
 زيا يفوز نلاطارللوا يزد اضاء اضل عياغاد زج ؤام يفوز نايا + الركام وا باصات داوععز يال اد يصمم إزاي المد ٠ ل هئاواز سالف سريا اضدا ايزنالصس ااوااماد ةيندلاوؤريعرضلزل طئاوينف وزان ئوارعلتلا
 وفوز نا اعاد اقر اود سوات لولا فا لااطافاب» ١ نوال بكرا عرداسالا يب زرماد فم ؤاسالانالوا سل نلف دز فروزن ا
 ”قالوا قنا اهمال لاب ضال وام زو ذيرعؤادلل واف ودا مروعانالا ١

١ / 
/ - 

 تت حا

 رايبال رغوة رز كو رماد اوفا ليووال لف ويلادت ل تتابع ١ يطل ووصول باكا اكاد طوير ورم اور واف بانج ١
 زو كورا لوادر زوو زورا داعيا

 كائن ورابع ما رولا رعاصت لنك و 2 7 ا )/ ماك ١ مانا“ نا ىو منلا سلال رورو سلا وداي عزو سلا( |

 ل يما زوزو نة ودام باعلي نع و ناو نع لذ اع دزيولا# 1
 0م

 لوط ماووزو ونوع الل انام دندن ومزت دو ثلا بك عا فبدل '
 رواجا يؤلم ماع دع يااا 1
 انلرلرذل 4 مايل ندا مال ركبت ا 000 0 ا ١ 071 4 ١ م أ 4 ١) 0 2 ٠ ١ ربط انكر اوما نسور اوتو لان واضعا هزس مانا(: / ا

 ص

 خم كد

 .٠ كرف زلاولا سا ىف ءاف تذمر داو نر عرعانااو وانو عاشت وزر ..



 . | اورد اطلبوا قالو ياما رار ما يمس ا
 ١ "لماذ بكسور اولا ب لن ةدرضلا ة زا خ ةرعار ا يثغ للة زا ووكر ةالاذع ١

 1 نو اما وافضلاوزيوبو ىضرع لوس كيروالدانالا» ىرك نر ل
 ل و روزا قري باردا جانو نسا اوما العا ابالوبر وا 5 نبدا

 نمازي ولج عزز 000 را ل
 جوع وزطوئلوم كاس اطير راب مل طاف ورز ةنكيلع اون الماما ذا كل نجا
 اكعا دأدا ذوقك مذزع كاف اذايعاب اورو مؤ( زيزو ةئشا زن أتانا
 رسولا قرع اناس اد باول نارا تقني لل زرت ا : ل ل ا ل

 ”العزيمأع/ تو اد ىشاوبس ضو الاعور ورعان افضل رجا امرسم
 . كالوعريزادف عوز لد الدف عابلالعيمر وادا وزرع رتافو يلو طر كلوزر يو سنام
 لتبني اهم كل اال رأسا فشل جوابا ئبو عرار

 ا الو لصنضركل او دول رزلاب مر ذا اناا صسمؤامورام مكبس راو رالف عير لانس أ

 ظ باهل بتاع عا يب لعن راد ووبظوا اكرر را طنا كهسنو إن الايرا

 هباصووزهلل كول سوم طر الفل اهزعانوزجمافدافد عاب اس نايوزم
 ا 7 نزلاوعابرلغس الازد اسرق ادا ةازميطىداكأذا ابد دؤتاؤتالاق

 ا 2 0 الا هالو ارق الفَسابعسوالاو او ةيدنعي ل كركر فشالدب/تازفسلا

 ( ةداظولعابم اعياد ذا الو رهف سو وبار ندوه بكس زر باتو
 ْ 11 امواعاب كيلو دعلاب كسول ازور كةر ايلا ذو زمغلدارل / ل زم
 ل نعانكرنيرلداع تاون فيلا ادا او ذعيملور اما اردنا لوك يكرر

 | 0 , معنم را يتلا يادار[ ضرالا ب سيش هيؤمرا نمر اراد قران ارمخن) اق علق: اءلايصصوزم هرالازوز اواي اونا نوال ره دو يدر ٠٠.١

 ١ هلفسول داك او لسا قزيب ناار بصردلير الزنا طماع بال الاطيثاع يؤول ثكاراب
 للان دنبولا حوعان زال طاوس ملا ورادلا ثابت ينور از مزألا باي ياريس اراطثاع
 ب ه/انافواودلر و فزتيلك هياط البام طاطا ديوان
 ١ ل رام 011 2 ا غل | مولع وعزا راهي ويجب ريارص راه 2 نئاافش طرا اوزيل وعسير
 رنا امرا كامرا وا زلا 110000

 لا



 لغم طم رعم افلا زول الناطور ريف زلزال
 لطحن فلس خئاوزع اير افاعي فوزا ابطا هايل وع تان وعلا
 اسلام ليلقي اناا سامير بنس ساما فمان وب ساب ائب ١

 لاو سلو سعال ياو انزع نونا قي عورتا عووركل باع الا نا امام

 الو ماضنولادراووعررالالاء كلوت لافرلقو وفرنا كوول لع لوقوع ك وطول

 21 دلال اء اواو وكسب 14 اميعء امر انمرف اطار 1
 رلكزعاااهدوب اه تناسب اب كو وسال طربا دعونا نيوتن هيلو ٠ باعد دن انعم هموزيلكياوادلاراوفناه نينو تر والواو
 دتيابادودراورورر سانام تولع زر متنا ار عازار سي ناعم كغ ونمو
 مرة" نرمي دباب طم يلا رايي ف تيماظرث ول
 زي الو لاننا اذا لونك ليريا رشلاز ا عاود
 ه7 ىف ِ 1 و ط ا ! 7 7 / 9 الفكر لع مرسلا ة داغر لجل فس اممم مونوا» اخ اماما زوكلرلازكا ظ رالف عير نانا قربا. يلع رئعب زامل انس اسلي نعاورولاموعلا» نطيل ساودما تاما مننا نس استر اطر طولي و فس اوالا يطال ديؤاواعا دابا راف دام',ليئداف ا طواعل مابعد اعمل رطل لع وواصل يو نم نفسو ودور افسلأ يدان لنضااو'

 ةراضرو اول دتووبتا وسلا باسعواراولو نمو |هسلا بدون وى بلر اعلابصوال اذ
 0 و . ٠ 4 ' 9 0 “يم + 1 : 4 /

 راوبادم جولس فل ارز اداوبد يطيل مر بو تيه سنن ان اعابك لع نال نك
 7 املاراق |رلا ة كس اع[ ماالبئ دارا اس وو رعلائ زول راولخ الصاع رات ,رأو (بكرشإواوب# :

 صابون زادة فؤ مناف ظنا نيو امنما* انتزعت لدور كتارا ك1
 فس ل ردا عاقل يال ردا ل دل رفس با ووقعم دراج صا



 6 وللا

 1 انيس نصار عوق وازسا زارا موس
 ١ قئوالز لعام رباع نخاع نلاقي سووا لاول الع ير ار ١
 ١ نطو اراقاوزعاطودعلاو واذ ويطلع تو لطم ب زاتئانواوانسائاطلا,.الافااوأناج#" ظ

 .٠ ذنبا زيوت هاون اناا يرانا ودع رجا زعل
 / ١ | انياراياذإ رطل لاما نا ةنووعفن او رفل»: نزلو ريا بالجد نينغافسوإل ا زعثام

 1ك لوزا سلا بينو ابر نضال ار اه بسيزعاوطد ال لع ارا الط غال ناقل! ضلال )

 "| لسير اقداستاهبو ا طعنا ايلين وابنتي دال ريدا ولف بايرن
 | يوتا دابا اصاؤبايطعلةن ون اتركيرؤي افا فنزل
 ١ (يولوكيدتونلالط ليل لير اطيق تاك اق دسم ارب ضلوا نسوا فر
 "| كاعاباو لاو ييط نانا ًلراقو لن لن /ايقغلا عوار اكو غطا لف درع تلف ع اكناد
 را /ادخرلا ودعا ز مالوش رانلااالاراذورعلاو تاكيرضر وتزيل

 فيينا اوعادالال بتمام سي سارع اوم راذاو قلت ل يلدا ظ
 "|| اياز دولا بلاء: عزه وزني كوول زيدا بال
 1111 ارك ل يلام ورصد عا فادعوه لصارب

 ريض لطذطااوب اوبل اودغادا ذو امناوزرااباد او ص رونو دج راك عز ف 1 | ٠

 ليلو لولابولام/ئئك انو عع سر ند خ اماه بذا اا:
 هلال زهباغا بدال طازج رز طر وض عديل ذا يافا

 ١" سيرا ننشد اظن ويب اركيثاز دوا: ابار راو لو أذا ا
 ٠ رن سوالف موطتبالو تكدر دوب امانا سكم شع لك ايل تفل رح ضرع طنا ون تا اماو ١١"

 ١" لاقانساوربومطسرراجوياوناعزم انس زركى كدر( صنت ئدراعت كابل اهساال لاك رض ا
 / | قطز لدادوياع يضم اوؤك برهن ملدا ملام زن يسه اللازآل لاق فاطناكا وكلما ظ

 | ناب قلادات داون الانا بنا داماراانب ات
 | يطول انناواذ طع اقو دالاس ذم كبس سل ولازع هير هيو تنال رلنب
 | ٠١ متي لوط اع اضم نؤعلودر ودراسات نب": لاياغا

 ' يقر ار
 عوووبحسسم

 1 ل ظ
 ارو راك نال واول" ظ

 ظ



 كد ><

 تكجح همجي

 ظ

 1, لاا ارامل باسر سا وورعسول نارا نيالا
 لشرب سائلا اوقع فر الالة روعي طز هلا ف طر طم

 اطمن ارانب باسرع مرر[ ركنا طب اوفا هلع ةاذا شل رسوب الرسل
 ميزان, رفجا اف ٍنابج !نكيلزارلا وو كلا اتغلال اذا ففإلا بنل ذا هواك ورا !

 زماان اننا اهنا ؤ راب طلال ركل ناكر نسايزيإع شيل الا
 طوعا بلاط دلل موضي يسارع نادال الاء ز عونك نإ يي لطعااف مدبر عسب
 اعل طو يزعيطعاررلمراكم دا اهدا بروطناو عفر للالعاب لو ف لاننا مولا
 ءازاو نلقى زلاطنلاعي يوب رمولاناكمراو اوي وعاز ير ءالاط ا ص ريق اذا ف اص يش
 ليت طوال العا اعد تنكر سلي انفي زج زال اأن ورعادالا
 "ارق نار دجاباسر ذارغاصدع فبات انئتفاومو رف يفوت افلا
 زيرافو ومانشوما روسو هدواؤل ناسا را 120010 انا اكو 977 ٍْ ٠ 1111

 مرايا هيلدا اسفل ابو بانك دلكاع مدبر قيما سس ياش وزي دار
 ٍُض مول ً 000 «ىنوفا ذاق بويع اسمك لايفؤمألا يرام طب الإا 20 2 انرالعوي ة رداع لإ ل وش بوادي 7 نراك دع ووالي لفارس اوي عوب ونام فر مدام قضم

 لوما ايرأ مولاه نازل دولطلا دعا لع يزال ظ
 راو مرايا معاها عراك لاو ار واهديالاطل ويوزع

 ؟ تول راد,علعرطيام مالا ووعد نانو لت نيم فاليري فوف رولامال ٠١
 زرع وار راو لاباوطد يسم اس دافني امو زم رك ٠ هان زي لاميلل» مهنا ظ

 زاب تللطو دول مالو ةلولا ذب ملا رجول دافع تس الباوا زل ايست
 باولو نارك اعل داو وويل لع رس مايو زمر عسل
 01 . رونا لع طيزتطلاو موعد اناث ناو عرس ررعلاو لك يلعمل كالأدا راك رغما موو قضت ذورل لابطال ب اذار ومارس ايران طارلا
 ارا



 0 ًاناداةدابعاب املؤكول اميل ومرات سيفا نم نغني مر للاب نسأل زواسلاا
 ْ "انا مايا ارا ةيزجلو ابنا داك ضير اسأل يال دايك ب نأ

 ١١ تلا نوط اوبس مالنا ضال د وصراذابوعباذا ليها سال يتتوبورضغلا درا
 0 رو دياز لارانلرسا لسلأساذتزف اهلنسل اباصاع ومر ردع فس تاع ئسم

 || كيكو نسال ونن از نسا ت زغلول لنا عفصن وير لارا لفرط
 ,! || نإ ليكن كلل ازا هالاذئابوبامالاوتقلا ذو نلاقي ومال ىفدواولاق اناس نمير
 / | ١ اكو لت رلعامزللعراربت سكول ثسك ل ذوقه هرم ادد ادد ؤ نارتو سيروا
 /! | لسور الطور العلا ساني افارم هل اذ ينو يجري ادالافبام ذل نزف أنما
 ! | . ةكوقلالر أملاك الامر تاغ انو ضعاف ياو اوكي طع يضع لعيد عبرطا
 م6 اوتاناباصالنكد الفاجر با ايا صوم زعم عت نزنول ار ريالا

 | | ادناماف ياك اذاؤعنر فا قنلا يتيم لوك ريلف نركز لباب كلا لورا
 : || ”ةطتملوناقا اذان نافع لابعد ذل هساوعلا لزوار كف فا
 / |( شيلة هم لعالابك زجر عواد رنوزعاطال فا راياطسا و رعاة لعل يراد ير كوب اال
 | تيارا رس لورد ان لوز ضار عام عبر
 ١ | ١ رقفالا# ليكون الرو لني للة يدفن اويل رسوب قواطع
 رف ارم يزال صاأبناز ام اناوصاملا كنزا جير ار افلا بعير كي لطي ازال
 نوير ف ول وتناسب طعاوب بكرا شساعااراتماول رار يك ناعما
 ' ار وزال طضلالافمانطيك افلام وتسرع وسائل الزل رم
 ثار واما رولا ازؤسأ يبايع شل وو تزعلي عر سس الذ شير
 / يا رام لك الو اوس انا ايكون
 ظ لأ[ دعا ارماوانبواتنارارلابماصرمأل مناي ععث رولا رطكي ساو رريلع
 / يروا لواط ار ضرار مقا انش ويلف يقال
 (١ ااا اد اطل طارئ ريتش
 | 1س كالو ويت فج البار ارا مس نرغب اغاقمال دب اير ام زلال ول اير ارسم

 ا 01 تال 4 دلال
 0 : ظ / ١ 1 5 ا نال ا

 / لس اونب/لاذخأب ا



 ظ و6 1 ا

 ؤ ةني ما : 1 1

 اك امؤعار كرا وراس رو ويوم يرن ظاماوفاو سفرا تي ام 7 0
 | ريال : /

 ٍ تايئررازاول يضيق ار ؤيذ_::ناومأل ولف زواتياكنام قام عانو بدلا ستمر | 03
 0 1 ١ مايل 00 91
 أ



 ' ١١ كرايادا ضر وم فلوريد ىلا لزم »في اصؤنسو لوالاطلاكد الو لازما

 قولنا اك لرط عيواساتم اسااس نارط زانزيشك اطل
 1 قير ةا يخزن دا ةزفسا قرت نسايماضالا زلت غلو
 1 وردا رهام قزاز طبات زبشوك اا
 0 قب والفساد اذاما لما واكو نري اوعلا باد ذل اسم
 نار زجي فلاب نورا د لكلا يثار ازعل سكر نراعي كافر نسل
 !١" تير نيرا ايدو عاما سوي وجل لوعل واي اور ل يادار كر سل واع ارسال
 ١ لل نا ولالا نسل فوقي ملاذ: وستة: از نسل فق طا زفسل
 ا ير سك مرلفامد ماو او نسل سارع طا زنم زر بائوعل رتل هاب
 | ميغ ةلاسارمرباناساس انك انفوقزنل ناز بسمو ىف ول رس ' أ ' 20000 د ع َّ 5
 " | اريل لاب ءابباسس رسول مر ذاق سينما سار رعاكم
 / ليو ةراوومرلوعلا نامل كراس ارباب البلف ريد (هيرفسا
 ١ ١ نيزروزارملاب اولد بوز فمي اسد) اور ؤاذاوز راسة فلور اف رم انش
 | اير كح دست نغسل العلا بكسل اف /واحلابكم ب ههنودؤ قمل
 ”دما اودع( يار ابيك تأ طرفا سوما او الزنا

 ١ لمان الوافونا وجا ورجال ةفانيرالعر ريالا يوت طرأ باص والو سل اكوا بدار
 ١ تالا باناونساط مرور عدور اموال الاقدم ابرد ظل رضا وال اكون يو مرا
 . ١ هاجت انور فلااهونوم عيله راغبي تلامرك م لاصغاطلوانلوبنلع_ رع زعموا
 ١" ىيادااناو لفل لم ار جات كر ري د هاهو

 0 هد

 ! ا لير تالامويابلا زراف اما زينون يداعب لا اداب زرئةزف رام اماه

 '' ١( تيل ضب ناو انؤمراد ابل ؤتولتفاظ لائق اوبر اد لاس ادا قفا
 "| قلد لولو ش الز ق مررا لنص سل لترا هاذ امور كاز مالم
 "| 10سطاااق لزرع ونال وردا تسارع
 | ويراد ى الا هع ناخب انطباكل م يبيطغ يعزل وزع طعاوعإ عار
 ا ورانا ارم علاوات زان انولل

 زي



 ظ وازع اهفز ليفي ريدا وزرع طور وا هع فر انص سرقوا اوفي ١
 ! اهديارلء امسي ئ اللا د اطياعامأ سمر رمت او لكنا تاتا :ونيلرما» قطاف طا

 0 اذقاءايتفاالافبماهثيوهرانارما/رولقجدالباجدلي را ادريس ونية ١١
 ظ لبا لال ءوزيارل وطار اا اسامه ةرمازوربرسموع طار اراد نط سئ لعل ظ واطيأت ١ ظ /
 درسا لقلنا ولم الطاء اما لورا يئس ند نكراو لتجارب ا 1

 | صون ءلزلو تون ادارافورادو راد ايلطجنز راف اكواشااىرا اريام وترا 1
 -6 ةيتسارب اجو ان يسار ازلاعدر اليصاسرف وافر وروما باباابمرموداو مداد رع شالا |١
 6 زي دلال كلر يضفو اذا رسريت داع نعود بدونك اقلام ١١
 4 لادم زناريدا وامل لاقررس نيل لل هسا لاء اني رو مادارا دددعال نول َ
 -6 ران هزعإعةلبطمةدار سلالم ضال راع ديرشولا مر رداد ناب ايلا والخ 0 :

 2 دقو فز ولا ليا سواق وو اازق طلاع ويولا نساء وموال ملا
 تفرع لاعب اللد ع 0000011010101 ظ ١

 رااائع ايفر لو اطع نسل وتلا كلن يلا ياتي درا »زم وتشيل الو يوعم :|٠
 ؛ نبل يبس مل لان عيا ممن لفلان ريل نونيك ادا دافزهيرادؤلوب لير وياذاو

 لوب الاسر فلودافكلذؤ اهدا يس ورعان يشب ن1, كلر لطاو لال |١
 ناز اناينرل لازانيا بدالااوةريوزانوأاملانا ذا ر نسل و دات“ 7
 ظ لإ للقمر بلم الاكل ارسنال يك "نال /ليش اجاوب 0

 0 ل
 ظ 1 للسلع الان اهيا ةيرال زلزال بارع نت نازل ضال ناو شل /
 6 ه١ 0 عم د“ قرا يل

 ظ ان يعل رقولارلؤو بازار قلاراق سمن ين( واظهار دلال لل ياسو ها وجاسم ٠ ١
 ْ 0 ظ امد قيرزاام ابني ؤ فيقال انعام |:

 ُِر

| 

 ا ل ال 00000000 ١ مررافإ اللوان زهولا ءاررلال ذااوسسولام بازمالب امزح لورا هدمولاق لب لارج 1 . ا رار ل / "رووا ل فارع 1|
 ْ ظ



سك طلاساراعرو اذ اذا حتا راتدزرقالا لا راع وباب ياام
 | قنابل 

 ١ ويرافق ئانيرادل باصرة بوز ةلاوبلانألل وشل مرام يس ميريل 1 نب عسا ورم ١ اع 0 : تلا الا د لل 7 اوان
 ولا 6 7 هزإو / رالازاع دا اً ملا وب اقوا فالا و ئولا

 0 راو توتا زرمول ويسعدنا بس وزال ضب فل 0
 ا 00 0 رس 01179 اوس ناوي ولكل كاسم

 ةمالارك نطور لالفسأ ئزلإ قوارب اناوباولاثإ ب و

 | ريب وبداابرد رودس ضاووساو مدل
 أ ماا وعاادازعاو ونس اذو عاطل رويس اظن اناا

 2 1 أذ هن ينحر . 56 سا ونا يقم نون تب ادا

 / 101 اوربت ماشية د نك يرك سقت اطفالي ننس نإ“

 / . بوف اب طاب ؤل فاذا انارونلارب بو 7
 '" , 5 ' ٍ 0 "4 ٠

 أ اواو نافيا نظرا نيزص ب
 و اذا "للون ول م ؤاعنا

 زلاويلا قا/ءلزرباظب 0 6 "1
 ظ

 قولوا الاوز وا يدا ف ا ننس رموز ديوان
 | قم فل ل ري ليل مارد كيرا كرم /طصاب/ ع ويطل مصاب ا اقل

 0 ماما ) ردك 7 1 اراك ضلال را يع لس ردو

 || «للوؤ نئالا» ملا طف يرد دئونزسلاو طلي ئرحاوزلارارلانااذا صال كلا رم
 ' | "لا ةاد بس سافل عيال سيلا اف رمال 000

1 0 100 7 

 ' | يس ورطاوقواذااد بوم تادرس قاد بقيد ولا تر قبش ا
 1 غيابيا السلا ننام

 4 ا ا ولد هلام رصد 4 1 .

 و ا
 ١

 دول اواو باللي تير[ شاع توي لايف رعب 1
 "1 ولاول لولا لليل قل نيل قول زيا كة دعر الا كي فلات

 | قرات يسيرا افريل تزعم ؟ريزر لا علم بضل و

 1 - يالا نوقيقلا ضلال سدا لضؤعد الورك كوبل برك نر ويعبلالفكيسيضؤلا
 | تبان قا كاوا يسلانس زائل بس ئرطلا ع فستان فطار بسلا

 يس 1
 راو

يو 4 0
ب الزول 

6 ل ا اقار
 ظ ا 

 رم



 رو ريو ودور واي براعم فوت طسا .1
 ندلبزرل و لبث السر الابسونير جداد” بارا رالرلد اك راعلا عر ريل ليل لاس ٠١
 /اولورارلاب لوف اف داس ار ادةنئرطلاه فر ول رطب جدال لل باللي بلا ٠١

 روم ليو مدرع زم يفايارادا ينوب نيم ازيلال يقلل ٠٠١
 بارسال اول يقعاالاب اوعي تبالي عيد دورص, نال اطوال وفسر الاول إعمل
 كوديذنا ملل وم اررافددورصو فولط ونيس مل زيف امال اور ودوري كيرلس باور“ / ١

 انهيار داول دويل اطار يطع نسل مسك ءانعلاىد انها رغفلا زيا وبقي نولا» ألا
 3 1 ا 1 '

 الاب زو ولالا فري لا عرعر ادري ساما رول! نااار ذا يقم ْ ا / 8
 كرر السرقراونرلاوطلاءوني ويسار الاردن: يالا" :١

 ال وشعار كو يع الا طل وم لال رفارزي دا يقدروا اللا
 اور اهررصإم فدا لوز شرعا ضار وه وزر يأ واش ١
 هل قوو هيرو داطماد عقابا يع عوتا ع جلاطقملما لدا" وريم لايك" /
00 
 هتارواو ل اني و شوا وع سمرا تركيا واق باسر قانا انا رجول وأو ١
 للطعام اقزام ديكو ريف رام اواني را رم لشاعر داني 1
 0 27 0 مم 55 هذال 1 0 0 و / 1

 اساسا نر عمدلدا يل لد نيا تسلا ١ 100 ال لبيانات بدنيا الاساور ارسال ١
 راو يب ارسورافولالرالا باع /لكردو تامدإلا وزاد رطل وام تراباووأرطارسلل ا

 ا رت ح- ل

 واقل ردو ومابي ابسلالرع دايو باري بيشا عع اود ب زيل
 001 ا
 1 ظ 110 رفد جوزاورلا يادار
 ظ

 'نيتيسم

5 

 ج2 تبوح

6 - 

١ 
2 

 يد 3 2 0 لا

 بنا ابل دهيم اقوم يتعادل |١ 03 / ٠ ٠ - 0001 1 ظ /



 ش٠ الإ وبذا و / كورا وبساقم العنا مجن يللا واول زوم 77007 :
2 

 : 4 ١ . كابلات يزانا مذاب ويف لعازعاب دما يكونو كأم ردا وس وولاء اتم ري كذامو ئرألا
 ١/ هدايا ولاا والفارس ا اؤسزدادازوب الزوال فطر انوبلا
 | ١ ١ كلارازافا درب دهون را ادط لليل ايلا الطن زار نمو لوس لأ ايي
 1 اقازمررادزاءزيال الولاد ءتوزلاولا رم يلازب دلع كعاامشنإ عر راو مزار لإ
 بوافر ةانر ويا دراف زير كورلا سامان اللازم بو اتقن باسو اق
 | قاري والو نق بار داطكزرعلا دام اليواساو اذار لووك قارب ارالدإ أ دال ابطدبولةزماب اعالج هربوا سال
 اياب بولا بان اوامر طالبنا اف معو تل ربا املاقنن بو تلا
 ب( اذاهزبز سيل ناوين رلالكيريلادالداد اس اتاك امابك فرم ال
 ا لال يسابؤيس ادا واطفال اليوم لاو علو را '
 / رن لرب ا اواو للقول يسم اووكيأاباماوزيبٍوا ابداء لنا رادار قل
 أ واسر وطاب كانوا دعوانا اكواد كل كل ريس لادفرما
 | 4و( نوير واؤلؤطرارلا بنمط ماسكيرانو |ٍذ لل اطيز املا حاس يزن
 " || كال الباستا موبار رداتسب نانو وعادي عي ئتل دل ااه سدل
 + | 1ظئلترب كأول يراسل وباع داري وفسر ارا ساب كتبا
 دلو الار هزبوراؤر لبسط لبنى رس قاد لعلى دارل امور لولو نطيل ولاول عادديسولا
 .ر | كدلراوالعار سل سيل الام لو فسر ارتحل الا نقف واعد لإ حرت
 / اكرام رعايا ىلا اهب ارلع
 "دج, ابصاصين فل اهظئرج ادار الا دلق ةكيل ودع كف وابلاي عنادا الدراز ئراقاب

 نر فسادا ء يسد دز تظوع يللي ورا راب ا يعتني ورام
 4 الور هسا, دئمل بو يانا كملابلا يما طرز ونيف ويمر سرا
 . الابار ؤمر كيب ب واب اسلام الابماسر يبان لبوة سوولاسسإ و رود
 مارا ماس لو راسلنا امرئ يس كنا ذم اال ترعو
 افا "يارد 1 1

 2 يق مم



07 
 ناو سبام وعلا تنل ني ىلا بهلول كارل باسو عني ل طزعزال/فاولا ٠7 نلف هلع اعز لتي الداب نةفع اما ١
 سيدرك علادا نس ماقإرئدل لعن اميز امأ ارد | موزعااى اينو اع وبس للص ترا 1 يل نبا وناقد فوم امد ابان ائشم طير عا نائلة رجول زشال دز رمل ٠١
 صادم نو بارسؤمال لوألا يبد قتلو هدم ةنب تادكوال يبا باك وهلا ا '
 لا ةايندلااص الد اكف تين ولا هنق داعين[ تيل يل وسم 7

 رمااقلونودزاعد»ا للعنايه قاتنت رم تف ةيلاودص ماقول ٠
 لاو انبا سة لولوج دنا ياللا هر لل باملسا تت ١ تيل واد ببث ااادا/رولاتيعا اسف اوال ٠
 اري تالة نيه وقام للقلق ورم واغاني تيوتا بل الودوب يعلن :

 كير لقور داولؤ سبيلا ق مذاهب زرت نبعد ل فزيو ضال نباطلؤم ْ والليزر ماعاد ةأدسد لا دي هس ياس بنو سرت طلق
 يراد نوعارلادا تيا" بيانا يااا ماع نذل اري ريدم ضال
 ماللبعارنازمةلاباونلاتلاو ابدعت جارت ئسيو دافي رز يلوا |"

 لطم نر ”كرولادصار فاول زكلا رست ة يراك ونقل دقو يلعب ايا رواعا ول عوف ظ ا و بولفغ راع اود راق سورثالب ديان يساوي

 ل زلال بدل دلما وماني نيد سيخ يلام راسب 07 ال القا نة ا امن نواب فايا اس تتح سمحوا
 ل يل فون اكبرولازواا ذا لاونج رامون وامل لاقعلالاقامأ د اوك عل تلاع ! رنا بضنروط اياد ابار ضاع اك | .٠ 1 تيا ا هك 1 0 'ةلدابوم اي ليل العراك قاوم ل زرنا سيم إلا /

 لاا اما علا الو ال ذوال نونزنلح ديب اقالة د ضل ار معلولا لبو وردوا "نون يباب بدلك ووئالر ترددات سظو ةاعنشارغال اساس
 لا تملي نيل كيلا لوران نكي الا ا 7 7 مسن واللا ناس 9 هللا لك رولا 1 01

 ارو م رود فرار ينور وبار دا ا

0 

|| 

4 35 15 ٠2 

 -- صج < سو تهت: وتل د فكن

 1 0 2 ر2221219212:١ل2ُساشْْلوس م 0



 »لل نو مديةولاغملا عك نوعا نام هلال, ره يالراقوا هوايا ٠ ةوثنلا ./ 1 ا :

 ١ هزل ءيلدولةرنكو لا ومكر ةزولا رلا بر عزللو بلدو د ة ثا رعن صر أو تم
 قولو ناز اج شرا زول وب غزلا لسد دوما اس ناد يكب الاتسا عرد جاك ولا
 نوزرارسوا رن (زكربل ني اصلن الاقدار جانب الو زلاب »نوف ميوتيلا :ليلارعنذارعر

 صوار مالكم الف بفاج ئرسفنال بقلم عرسال ول جاره عع عار الرلاتبس اذا
 ظ 1 اج زاوية و وي رار دك وزع ليزر
 ايما رضع اقفال وطاب يؤ عدو اواو ايدو دارج ويا يكول
 للاولاد اولا يلم نرامادو. كلذ اءافش» ناطر الور رلا
 أ ونال كبل يل ليز نافرسا رو: ازوايزرف وطرب تين ذ
 لا | ىنعي سياف تونا فاراع وقال ازعا زوا وزنا رطل اكول فارس نرد رافع
 ل | سسردنلا لالعاب مقا رك أقر يلارعمدر كل كاواقمد سكوب واكرم الا

 ا ١

 ل | رار الل راما الار نص اساور ضر زيكو جاوا طك ئفارنكا
 ريل ابانابا أ رول تلاقف يدل قوس كرلاولمالبعاوع اص ناب لولا لع نيم اواذإ نر
 "' ١ كنار اجاذاندلاةفوتم كل احلوارلاسم يف ليا مواد قيصر يعزل
 وابل نافل لوارع اذكار نقل لرلاز تسك نعول تار. كو اولادنا
 ' | ىو ولا داق ساعد مابسو ولاقت ولو دو كال راني عمر تتسل كك ا

 / انوئايرولالعرب نعلم اطلاع نسال توبوا واذكار
 0 1 ةدازإ انجن لاق هلال سل وا نكي صع ورق وبر غ جمع طز ولا! ك اولا قارا
 "هله زل ننلاقيع عل يال اكو وانا لم ناوكر را عطري
 ' ”امزبقدض قدا, افاد الغاليه نعسعي> زلال ةطيربال يفانادكرتو تامزعدرلاق فيول

 / ' ره الاب تكور يدولارتل وكلف اول النير م ول 'نافض لالي در ذا نارجرإع ءءدارجر

 ل هاهنا زا ضلي رخام فارم ةغل د افرع
 |١ ”باقلوعا قالو ارماني ولاا عين لل نافل مؤ ورا
 ا ١ كورلا فوتبال ليزر لأ سما هيلع ينج ابن
 ا 007 نالوا تلا ياتو
 ا ل ل

 من 9



 رفد لذ نيتردلا بن ( طال اج ق رص ل نر ولا بل وسلا درو دعاقرسا
 عنو كورال لادزغ اما فواد اذل نضاعزنض دوم وع ةضل يل رهو وناقلاسدا بنتا طلاذب
 رقما وحار يللا اداه تر را ربو رفع ردالعتئربت ان يابو تناول يلؤيسسا تدل لللعارانرم افا يفر ولاعاد لا
 نادال ركوب ايزو لاسر عرعر عدس لابس رك افي هعتشرأرا
 مافافاصالامرل ل »الراو شسوي لو لاء تم اعجز دال كو ةيغزلاوز تورز ١

 وق ديلع لاب اب/ زن وهتس ب ماو ودانشلايابزةرك رد تير رااح |:
 دانا كرترق» كلل ذقت يسع ؤداماوك كوت رالف الإ سا ماك كنك

 ةللوا ةذلاسيم اع نجاطدداراو سومو ال "هضاب دع_رلمرر سلول كاملا
 زف وزيخالا ماو روغا اقدر قدس نسيم نمدورلازبك منايا زو وفوبلا نوع
 كو ايابرصاو لرعا ايديا ربل نيزرلامو وساوس تفل نود ولا نيسان ةرولاتس

 طلاق ونزول وداليا زل اليس مراح دانا |:
 يبدل اول دس هداف يصمد يااا ودع ليلي عاو زود نايم ظ 1

 رادو يكل كد« نيل غييو رع يئن يوفي ايهودقام |
 افق ذأ نيلعوماقلاءمأسيدبتاغوانابكدينلو هند ايسؤ نسر داداز وداود أم 0

 انف ودا يسطع افلا قال ذر لولو ياا ل دانيل سارا قد كد عب يرلااد ماني الا ىيدفل ١
 نا راز ايفر لجو لل نال ق لل (ىرت ناو رالا ءاتسلاو ةدارشل لطاوذد لارا ينام |

 ارا لأ رونا قلاموو م زال ورلفاذادا مالا مسلي زال زل ناب / ١

 راكع نمو مد( نبا كين ناو نضل ةذا ياي دططدو رانك كك دايت هلل
 لوعة وب انبات لشللاذلاد يهز لباد لاو دارا ١
 الاول هر كاف تين الكا وهن الر هالا بنك باول نبا دف قلل 8 7 00
 ا قانا الط قلووعن مادا 1
 دار لفرز ع اوريزيإ مرادرارلا لع كاي اسر رلطو دل قترالا ]بدأ 004 طؤلاراد 1

 0 ا تيل نوال بسن درع دز: يراد ادني ئئاناو ان نريد ٠١



 | 1 ل

 ظ اا طويل الوايرلس اوصال تاداهس اور قفا الادب هنغاو فانيلا لبا ظ ير ان ذاكبلارذدلا ساو عدلا لال لتساعد مانا
 | كلا رول ابابا يراني دلال ريل سرا اوماتا دار الكوري اعلا
 1| قلما نراعي, اللا انبجرلاب نرسم لبا ونوال كرا لنمراو الا زمو اماع ليا ردل هدا اومن نال ايلا ضار
 أ را رلا) وادب هج هس يا عما داما ريل رس طيز انين | لباةارغودلبفووولأدلاداققا نبيا بقال ىلودعل ير رع نزع اويل رلالا
 . ففوق كارالا/ الاب اسرهسس فن لباب داداه اناا عال

 0 تدرون ساطع دل ماقال اف وزع لأ ايفر الاعور رسكوذلا غم ١
 | الموعود انياب تالا عدلر نتورك رطل أنا | زبر فسار هاذا ا ركافرس جت يأ را ) كال ملاين دبس را 0 ناب م 8 اسطر در فاد رس رت هشام 00 اولاد زا ل ةيداوبل اينو بل زا رتل الم "| يقولو تاق اور ناسف زر اياب نع الاغم سل الاالله
 ظ ل لف س وبوظل وسام ابر هلق جرم ارب عاب
 ! ًالياةزللذم رع ولولا ابكى فاوالافلولا وويل يدنا يطع
 0 اا لقال
 والو اسقاط ذهل اوال يل ماها الر طل نا ارد
 | سار لاقل اشو راو زق ونتوب لال عدو ولفي
 ' | لطلاب وينك ادب اسلاماع الونش وانا رار رالي ال
 1 مرارا اا الاول قدا رولا مال 7701 5 ارا رانا ثلا
 ل ا 17و مالا الهمس ار طيات 1 /فاساولاوبا لاك لاق لدارلل اسمر عاملات الاوارر نقد از زهاب ارا

' 
1 

"2 
١ 

0 
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 ![نئارز دهام ف عزلاب هب الاق رز ونت فلاب ماورل نا داق نرال تيزي ١ عراقة ودلال رسال فولي مقا لاس ز عد زير ظل رس راسم
 ارا يام لاينر سي لمن ازئال ضرار زل لاطرمال تالا رجل رس واس 1

 نواعم اهاو يد لعوب شان ورل زها ما دل اشاع بخان ينيندالا قيالاماظو شلال
 لاسم ولات !يلعو العا وقيل قظوا دال وطئ انررعسلو ةليلبل اناس مطل زالوا وتبع عفو الا سالو فاتت علالو عل لق ١١
 ”نالردابرعوداوازعر وعلا ونداء ايام رمل تيس رت رزإع ٠١

 "تنال ةهنارلا/دافاذاد ريشا رفا ومري را باتفاق لبا ااا دي كما داريا زلط واول لس
 ”لاضالا اوم ماقال يفيد لك الغار ةدارل» نعل هاو ففعل | ١

 راو ب سيل”اناد اخر /ذ رخو اعرف 20 اف يفواذا ١ مالو اضن ديلا ماقال ارواب ةمرؤما اكو زاد اذ سعال رف عرس دلك رزاق ناي قو < ذواؤا | ١
 اساور أو زم سلاغو امامي راب لجنس را ةدارلل ١
 ازهر سار دلو ءريالط توغل زم ئينيئ نام ان اذادازع رسل
 لما اوفر لب اق زنا ني افارؤل وو راد( قار الازم رم 101 2 1

 ازيا وسأل ويدعو ليلا ليوا
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 لال لا نزولا بسن اورد ل مادو اريرك رولا غب مقاذال 1
 1 انزولابز تنال رع نوال مانا نزال |١
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 ال نتبارازفس لانا دايك مصفر مرلدد كيلو راو افيو وغلا
 الرادار الزمن كانا ؤدرو ا |0000 006 4 0

 . "نراك نللضرز اناا واركزااساا يلا لا ايل قولون ولاكإ
 الالم راو الارق سو( ًسايفرعال رص هاون عا
 ١ ضال ف زك اها 1
 كل ادواذاوزصلالا تونيك لع ماقاو كرالا دار وسو تايح يبا أوراق داوال
 «.كمووعدل اذ لسا راد لك عراق را [ًرلاكرر رباع ماري ساف كارلا دوجلان
 ليتات نال 'لالبرس اب تساوي ومعارف فإما هيئاساوت
 كلاب ضي نقش ارسلك يسار ا د انالهشا
 نب ضال وعدا ريا اب امير اا تسون تيلاذدا اأدزسب كرولا داك
 ا ولا ماس( زوم ينزف يال تدرب لاو انو دماغ ركاب ايسر مظزب#

 لاكراورالإ ذبهؤق نادرا تيلالس دقلة لق رفعت |
 ار ةوجفاغ ردا ولذا دادس كلل وعداد ريغان كاكا أتقو تيا هيك
 ١ يالا دال: واهاهوعدزاةلا لكي ين لكل رهام

 ش١ 0 مارل هرباسمر أطر عدا أيباد 0 دامالو ا برلا مهكر البارق قدا كاع 00
 | ١ للان يممرد ب هارد انعم 7 لعل را
 / ظ بايماشيب ا او راط طل ل نين دامو
 " ارك ْ 0 11011 00 ندا دعاها
 0 طارد تلاع نيران دراكولا اوفي ابر ناوي بتم إلا تنم
 الل رموما كلوز درعه | سلو وىدرالطموناول ىفتد و رعاه ى ام وال ايرك دب اوطو لب دعا
 ا 1 ليس اقل هاو ود ران وتيزوس رطل / ١ يسمو لالا وبال املا افإلاقعالم اداوع وحس كلبا عطل
 1 00 لو 70 3 00 يا

 يرربأب



 امور راضيا تطعن اير ا ١

 راسل لاو فو الواو انور 1

 ا وباب فرد اوستن اق < /
 لرواد عرس رداع الذوبان د ريل سوسو | ١
 ناكر ىاغلا فاورارلاولا ومن انلطس لبرج بعود امال تن ىربقم ا

 ازيرا : !لباوعد نا اذارنع قلل لكم عل رانيا زعب اغا ايلا اءدإرارداوعد :
 عزنا اوشا 22010 اء سلا دارلو وت لرلع ىزسلا ولالا: ب

 اربع فدع تذهل وا الم قاف ترئاقدس نأ ا 0 ان روض بلل لا ضطلا نيفكاا 0 1 ٍ

 0 1 ننام دبوس اسيا كزخ "نا اورج أشر ناكأذ ايفا 4
 «.اقطملموزار ا ار عوز تيت اكبر دام اواذامو وتلا,
 7 ل فعلوه لو الكولا كرس ولان /لواوتفلدنك تكلا لو مري" || 1
 وره 4 "م خم بامان فزعو ضار ف اذا تل انا لإ ميما
 11001010110110 ار زكام 2 ١ ينال 0 تو تل مب نال لادةفرملا كرا 000000 1

 ٠  0سروال لعبه اع لوبا هالو عدلا 0
 ١ تراقب سرطاني بلا ارئويلابب# :

 ا ماؤه ورتب رطل 9
 | راما يكر يلا يسارا يسب السدو حالو داظاالع#
 ١ لال نازدلوابلا وا ان مورسا زب ماري درعة رسال رنا غار سا ضضنو عد تن"

 :يلوضق ناكونإبإ' اى كلا داوا لد .رشلئرن جيلا دادتسادالاوويسلا اوي ال 0 1

 [راررلو_تتتووسل ! انو نخنوك م دا مزنمس تن نادااواوداو عدس فاد ادوسكو ربا |

 57 0 7 7 لق 0 0 رجا يل 20 لل يارجل ابل ازور دبس فرن وسلا دع لاا ذل ساوزلا اديب اد ا 1 1 همم اس»ا كارل
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 2 لا

 ىلا ا

 أ ل زمول امال ايلا“ واااو رمل نوذاللول اروع يديرون ذامأرب
 )ل 00 بايو منيا فاقت

 فلول اعل بنا هذال نواب طعاماط توا اا اب واو
 9-1 دلالات لوو ادام اانا ويرسل يلا ايرادلا لع لو ذل اور
 اناس نإ ادب هربا ير هولا و نبا مما” هذال ارك د ويابلا

 ! 0 امرلع زووم الكور يبس لناس لاعقولا بلف ركو ديل ءافارش زكتمام
 / 7 0 دلال ريموت ادق ئيداامزط عادا
 / 1 رار ابار ف لالا دع عاما فال ا سا ادام
 / 2 لا تالو العازل اورو راو رند رن عب لاق ب نازل
 1 كال ا ارا 00 الالة رسا الا ءاور لع ولاما ١" ناكإلاو

 أ 10 اؤاادرض اون ساعلا وو لسا
 /1 ٠ ل روس ل هد ام
 | ليس تلا 0 /ز] ةداسر لوألا ناعيا ويظل نإ او
 و اما د[ ليلا ثلظدو بوو ادعو اما ا ءامادرعدا 7 اكو اذا نقلا

 ١ 27 0 0 1 اع 0

 ظ ا 7 الاب 0 ا 6 نكون دارا ماو يلذاسا/ للف زنتلا طم اميل وس يس اداة
 " 1 و م ىاث هساعو كامواذا 0 اباه داود ءراواناو
 | 0 او طراد رن لو وانقر داوع يمر اون ج0

 ” : اس ل طال ينل اراتو اق جالا غر الم الإ بز زلال اه زلف رن
 42 امن ابل انوا كااقولع ند تن هسو ربع يرازم زى سا
 |اطييعو مادي تاوكوإ دول كرصلا 02 ا هاروت اعين ناز
 / ا 20 ماطور ارسمزإ ولا يطرب (يريودالو 00
 ١ عمار عراك لاووكشلا ب زي بلو ناوسب موتا ت القد 0 ا

 ار 0 020 نرش,“ 0 1 ن١

 اربع

 *- 03ج
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 ب ظ
 را "تريلا اال تروا بداد نا يعيداوزمالاي اعمل 1 |

 7 211111 فضلا لال كيولا يتب قافد عوكل ٠
 ليال ولا روسال ا نود عرفان انك ناي لاضس وطوال هبت 0
 رفا والواد رسنافرتسادإاوأ كت رقأل مول رتل اذاول املا امهارسرعلا,يعذاوو 0 7
 فرار ف اداة نس واربع انو وول | ْ:

 ينال اءراصار والو غلا وفقا راد فيم اول افي سو ل ارو زاللا قاوم
 ٍ واط الروس نيبر درع وتلا وضاؤن ايصال ء /اننكم
 ا لماازلاسؤاسد طوي نايتس يال ودام توغل ارتو تاعجل ا

 0 ادام اومليت لاس لادا ||
 ةضملاو افردي[ ام ندير امانفزج لعوامل رندا ناش وعتت 1
 اة يلازبؤلا اق اما زا ررذ امالغاكيؤرل ادار 7
 ورع درو لمار اقاذا وذ ازا ربل يد فواوع وسي الا دع 011 ل
 ظ 1 500 0 طر
 ا اهدا زف نااار عزس اا عيعدا /
 ربل هقفنالع داو دونااو ريب ودااذاو مس لل 478 ا 1
 يطوق واقل طولا اظرف 1 اني 1 1
 00 دا ابل ءاسلال او وولاء وعمو اول ووعد وصال رع دايلي 0 :

 هلي اها يسع ناوي اج لسور زلم نكد ندرك نضادو لاو |

 ولسا همها نضادج يسر ميما هولا ا
 اوان لاندوت لالا ةراكرلاء ايلات لوتس اللا اد 1من
 لل الولدان اواي اال هزاع ل 1 !
 ”لمم لازال ةنتار كني قلاووعد نكبر 21 زيا |
 ١ ال الراو صاير راطإب كرأ ءورطلا هنا كرولا لاف 2 ا
 قد 0 رع ودلاما دعم طعن دلال ملون(
 ا 0 ]ا



 1 0 7 3 ١

 / قصالرللا ” ناراهق ىلا رورو هنن ار بام امارسرق انك : ش 0 "طنطا اتيان درع هموم,

 / 0007 "ل اكلرراوبلا ياس" نفاس ل وز سلو إما ا وااها شو نس دابا
 ِ سمازالازهبتيخا سلو د ظنون ة طلاع نسم ورلارا تل 0

 1 فلا هد” ككل اتداورد مول اصكوم, هزل يدعو ماو ليس نب تل لاف ردو
 ' 0! .وئازرمو . ىلا قر لغعرلناولل ثا للا دريس رهفرما طق رادار مدني لع

 ٠١) ىاضوايلاز ااا وفنون اهوردالاؤرثم مضفور نضل غول اك ترسيلع
 ١١ ١ لع لاا لاو دعا يقرع مر تالا الم الاشلالالا دنا 7 1

 ' ١ كورال باز وتدكادا يبل اقاوم داوعد سوماسو اك هداطعادد رجلا( ؤدا
 راو اذا نيلايطعرتالاماقاول ءناينماماهلا وعلا فى نالضرك كيما غيتس نلت
 ١ |! (اوازعودلا تيموعج والاه ناعناو نقلا” لل مر فخرا ردنا زعل
 و ترعف علا ربو يعلمنا درر نيل لعبلا ماريو نا / نيل زو ارا | مايو داس دالك اطر لل ناجل واط يربو
 بط ولك رلا افلا رمدرب نالوا لرواد عل 12 اناكبراو تكامل
 الذارملا نفر فاوتدب لا سياق رفع ان اريحا د سحر ئواو عدل اضل نيك قرشش الاف كرما

 ا( كرارقا لكك رسبت هراو ا ىئافلرلعو الطيبولاءاوصالذا لبا ةلانلالعؤاقل' ناكناق | طال يرانا سلع قائلا رورة يم اموصلاووكد يول يئن وناوع

 1 الايام يؤ لل بداطم ناع صوف نوما 71
 ْ لاول تال نابل الاوان ولسان عرين
 || تضل الر عر اصاملع يل ماقالو لزب ولو رع سد ينير تاع يلا
 "0 كومان افرول الو: ازال طأو ديل اع وامل يم اواو
 " 4 از ارتلفرع ردا عال سا اك اطول لوالاو وحاز الانعام ناري ملال
 ' 1 كذآ ذا ورود اميارملا السار يا

 1 0 ا 0 لاا يالا ,ررال و 7 0 0 م ل | قيلورئاوضادرعازم زك لولد داضارهلوكرئان ريما فاو راسا

 0 ١
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 ناو لالا نيله لع زنا لا[ ابل فت لدا وتساهم ا دو اع

 رهن افرمال مزين افدكو ملا
 4 0 0 ل 4ك 2 1 ربل راند يول 1110 ل ادار بب كلل لاكيلا روش دورخ تمار طول ا فرضو مي لكو ءولدوكارتك فاشل ماذا ٠ موال ماو نيد ياك زبببلاطلا زعرور لاري سلا وشل قسوم نافاس
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 انرعتسصلاولترعاد رعد اب يدوؤا ور تسور ص لنا تاقيسلابتع اكوام
 ابا ةماعع ير كرش نو وراجدوب لا [راووع يزور نادل بلصق

 اة قالا ل عنتلا تاما قالط زر راك يوزن و كايتو عوراعو ١
 الجرد لتنال نيو زبر فل قطا امال لال بي فأر كيران

 لادا ونام اطواغاطعب دارا ريع الان ملول عورولا
 فارما سد ايعلج دار وجرسورا» ,لوفقلو يسابق لاهو يوك ضرس
 ا بلي الرع وعلا نايل دم اهاداام لكم اغا لف اللاوو نفود
 عايسلا جدلا مقا اقوول لاقل ذل والاول وانجب ياللا اولا
 ليعطي عدلا فاه ليسو ابعت اع رولا اةيبالب قرشا
 "زنط رام ألذ رود لقواور تي الاو اشملاسنسلاوب افالاكالع يعدل افا ين
 وا ءرككا كلل در عبدو سا م 'يداؤاو بلوق دلع يقر نام كبلوا يلوا وزوال يار ماو يدلامرويطسلا فب دال طي جرل امزجي لاق ىداطلا عر صن !هيعورررولرلوو ارم ضنا اضل لعوب قالا لع تنس رلاافا لمياء ل
 رئاناهرطواناجا ءاف كل ةر عنتر 9 هوندا فلل د يعش ولولا وقد ع 24
 قف دوراوئإرقسلالاداعاذ الا بلاطلا ضب اريرلف تلمس ع يفد ناك او قياوشن لكلا يفد ناك اكل مل ناكر طعو امد! كت ا ولاد اراو يلا يزول هير اذوب ناقرلو طلال دوق رصو أو زلملاد عقر | فرص ايد يللي هوس زركون اد 12117 ةيصرميرعلاو رع ارمني زغب داف ءلاعولا ' اداوم لاول
 امام يلا روك غلا زد ك لكل ريا رع يار كلو باطلا زيك حيد وحجب

 ل

 ءًاعلازره كيو ءول انكر ء ان اويل لعن عن



 يفرم تا فرغم لل فاقد هتلر داهم ثلا نار يوم لاغاراولا

 ىف كريوزس ل ادودالجسٌ وشل ووعد وم نورك ال فافدودطل ب هولا 35 51

 " نعام اعد ايران بسدلوإفو ناقل د اسافؤم سيل رابلام بيتا ليو دوس كرام ونال
 قتلو عد ودك رمي الاثر ووعد عفا نسلط رم يسال را قئاقلا نيو دئابلط مك ذو
 انف ىذاه,داج ناكر لعب سلاف د ابين مل نادلة: كلل ارلا داود ذا ةفسو نوع
 نياووطرلاب نك وسلا ووعم 2 صدقا ليلا اوس فسار ماوعد لتر ونا
 ةيلعول ماداف فوم ف سازسوو عم هلا ز كلو هال مز ان يرع دارج كن ع ةعاع
 "راسو نر »للامام دارا الفصول نرخ سلال ىاعسزبا ماو يلا اذكار دلل ازيا
 ظ الر لفامزه تو لوارعاو تنولاو زر هوتالا بسر كبسولات ضلال تاكد 7
 اموودد فلا رمد لول نب نلف غو ماو ةضلا لك قولا ؟دءالا

 ْ لري

 ل عوعاردرنم ودرع لعالم طارش ؤل وج للا ييااعل
 طعودزبان نع ارز لأس لاق فسول ل وخ اىلي كدر الا ريف, يل ل لامالو دوامي
 لعاب ايوب بقر وهلا مانزل: قيما زد لاو ظن الوئام
 فك خأووانعلا يسب ليم رعم تعنى ورد اما بط الاعالت ر سا
 اا روبالو تين ربض عراد ةرو لا از يللا ذا فر كفا ئذ ال كنب
 هزات هسايفاطوسي مانا ف قاما رفرف فان ير نام
 يق! نقيم ازدادت ماوس سم شرا ألا دمع دار تيا مثاغ اقل سس
 ١ كب لءاشت لدعدا بلوط دلائل رونا تاو ولسا
 | ارافذايلمع الالاف ذراعا يال ترد تلو اد مارد اهتم يخيل يذ
 ظ ا ما شلات لبق تلاها لاقد اعلا عاب ا

 ا لرجل اللوم اذا ملا قاطع دو ريد ذر كد دج قف اراظؤرل ناو
 أ ||” ليل نصار جرا نر زعورملاق راو زعل لطابةدارطلافويعإات

 1 ب ا
 ٠ نا لزوار جيرو اد ]ثري تيل بلاى أولا تان نا ذاع ريدا

 5 3 مى
2 

2 
 م 7 يدلو

 ايل

 7 امي كوم مف لعد نب

 ءارالاو وراي
 نبق

 اهواي يلدا بال“. لويد د



 دلي مافاد نهل' يمي راج تان ويف طا شل سار اف ضنعا نانا: فاو عبوس 1
 او سل لم فقول وما ارةدعم رح طع ناو رع نمطقو يالا داب ن الج اريد رب#

 يوما ةمافقو تقم 1مل ةيدرذاطصأب راش جاب
 تأ زون يتلا مادارد فافعل ]
 را اهوقال تاق ايسك ءادغ/ لمس ول نتولافوس لعمار قالك الا |

 لفت رببو هرعت لاعاد مير[ يسن دفوف ورحنا رنا ينا ١
 نيبال قاف او ذروة رغم هضم ايزم نجني لال هي ناصر فازت اد : ٠١
 الل يار ايار !
 مآ افرمس جافا فوصل لاك قريعؤبايراقر موس رايز وول رشف زيارات ٠

 لابعد نازباوبؤلا: داس ايلف ةنلازيلعو ذاك نيس يبل تفودةطلاع
 ةيفال برشا بهلابث و ريوذلا ضوابط راد افاو يرسل بلاتلافف هلي[ تشل
 ”ااوادانسار وجلد تيب تلت لا الذ نيب ماقول غراونس رجب فس رتب ا سل

 يايا ياسو ناقلا اسف بيداويب كي لاو ولصابن اجب رود" ةكولس ع ايؤصد د ىتسلا ١
 سيو 5 اوت بف سانت ارب تناكئذلااهف دو كيلعو ماتا ةوزيكتلا 1:

 كون شزاطع ماقام افلا ذاع يتم ناو سلك ويلبي يوضت» |١
 لقنابناو/رللاوزج بالفن ؤارل» تلا نب الرسايل هود يقال اوكا ل سم درس

 لإ ىف ةلول اننمعتضمو دا ةرعلرلام ميز عافانامنطبرمابوطم تفر لا حالع بلا رصد ١
 ا لازم اذ الانسب ؛ن زد تنل ذل رضع زتزبا تالاف ياو كيبل 11

 ا مذيل دوريسارصر اول : بريم تاوااريالئماذا اذ يوي نزلو وسا) ظ

 2/2 طعم انا اب لس امناو خصال لارا هب ب دلكقل كال اقوي تروق.

 'روص صا/رورلا ]يل نارك مرد نى لا عوداوع> تا ررقو لإ مث فاش ةوكي
 : راو داق دوا ربا مق

 .اداضاربلهدواعد ا, عد لوز يعلو داوم نضوعاوسم وعلا ل ينوه لد ونيع ||
 30 للا وعقب ات 000 21111111117 ظ



 ْ أ ا را جل“ راو را 0 2250 0/1 ىو 0

 ل ويف درب نلوم هى ء اور الع و وعل اوضه تقبلى وبك زيزو
 3 0 5-9 الزر زر زلال رولر
 كوالا اوكار ولا نار نول زل المكي ونون رمان
 | قيلادكمتل ينير ئوبرلا هبوب نبال رئاغلا 21000
 ١ ةلسؤرم الواوا يلب هر تلبس ونقل الولي انناو بورش يرما لموقعنا
 . تيايؤزلااهزخا بابن ارلاعر هلم او /نووم لوس افلوي هدو تان مرا

 / ارنا لس دياز ليوان الا الاندرربص لم زطاذاة لس ماق او وبول
 / 00 درعالاف ااا انو ولان نايف وومرإقااذاانمبلرس ابر
 1 نلززإ دافلافىلإ يلا الار هطرمر يفتن هير ل ارمارتو تام

 ' 000 امر سيرسل مكرر فرعا زكي ح دبوس
 ل موانع ضنا أشرت (َسبلا لوإعذاف الا يتبل تساقافورول
 ل نناقش وو ياخالد ارق اهم امس ل ارضنا
 / ساب صورا ناصوزلا انيزر ارم ربلوا يمر زاهي كلوا نولانع مد ار نم اولا

 ش ) المربع اانييز اضف كراراناو امو زوزتار الفوارس ريؤم اوووف مام ذر نة نكوزبتب

 '”ققافئللفنيلا ناد زنا "وم اناو لم وع الر وفوز رولا اه عاط ع رغ وزو يلمع

 | افنان تناول دايم اقر يف انج ع رب ءان مااا
 | نرش ترشد زا ربطذلا مدارك ءساماكا ميلاد لغاالا أولا ذهزلا
 "| ادب ترس 0 ايلا لالا باق /ىبابإع 2 بعصر ناداراو ياهل هر 'ركواار ر
 لارا اذا سودان ورنا اضم نيس ارامل عمران ى ل ازك

  ةررففمان 0 ل ؤولالب ملال لارا نر
 ظ راتني ايلل كلا اارعل باز غانا ةلياوقار الا تيبوتل ا: نانس رار اك
 ١ 0 داذأو ريم اباصو زي الع 1 ها رز نار ناشر

 !١ 8 ةلؤيرلادرلاد 2120 0 ارسل لام 2
 / 0 1 ل ”دافوتسارقوالاٍ ثا ريد

 نر (ُ



 ظ
 ممم

 تسطع دايم وتس مول او ااا ذاذ واكل مهول امانا اوان هوو اسد 0
 ظ ””ميصخ دا: هسا ربع لع بلا وامل افدسإ لوح الئ اف اواو ىؤصلا يف داوعد ين ترئانمال آإ

 هالو هاوعدريتا غال ابل ارداطع بيكم داو تس الزرلدزعررساوايفاع داش تكن تافدو ملؤها | / ا لانا دنا فلولا نعت وهل نياك نت تايلر اذار عب ضع عريب وسرت ل ١

 اولا يسكن ايتالن لرب يسلو سوك لعوعو ةابرلشلا و تاو هداني امل اضفنا 00
 6 "ورب اديع ودا تطفو نف ىلؤحال قاذام انف اسونةرعالاقص تال دارو اكو رعالاًمع تبني لمدرب وفن / نر ويو ذم وبيلا ذل ف داوم اجب فريم لويز با بع هاوعد يتم بية يتلوي
 اووى :رلال اها ذاكرا 1 ”رارلا هزم وعد نافل ب 9 :يلطالوثوبمنمال ور ادلاءزم /تصاللاق ] لري داساا اضع دالاس يبايع نبا ةمراؤارعوب نيس دا لاو ودون يتلا ٠ ا

 ا اذابالا نقال نايك دكا وسلا مرن دوس ىوفرلا قدرات كافه وو بة وعدا وويل ؟ىدلا | ١ 1 - 3 5 34 ا
 "يرانا لتونتل نم انا ولزوم ديبالا ل واول همسه ١
 ااا اكول داوضد سنان ونال اوريو ممل كافر والا مزع اونا ءيسوتصللا نام لنور ,اوئانو اجل يايا داون اك, ر شل داش نبا وصايا نوت ٠٠١ 4

 ل نبل هن قسما مما ىنتش در اداب يبلا زل منال بنا اؤؤصلا داوخ يس لداججالا»
 ضر عازم لا” رجرملا فا رول ياو مال ونت هلزاهبمر العم اقول يالا د ْ
 الاوز رز اب نهتم يا اروال كذا بج لج "لإ للاولاقرشيتيو ىنرما ووعد للزي طبيا ذ 1 زك زك لالي رسا ا ديبلافاو قوخرلا' زجر! ةارو رم ارم ايس نيام ماقال نارا دارج هلعذو لو خت قوتدطيائاتورسمعطانملل زرت ل انبات يلمؤنتسلا ١ نإ نوره انباومرارل ونال نال اجرب لونا اداب اودبسرال د وههضا/ لويس لطتم ١
 الع داطجرأ كى داع للك دع رملاو ولنا يداالاداونجوب منا ايلتس دبا دوما ىي رم الاقرك ْ راهن ليو اد عدا ةيناجاو و ديلا ناو تيطد امر زب تيس لوي اكلي ١ الدال هاوعد لتنال ل زوال اميرا مش إسلاقوا مضإيلام يزال قواك زيوالام ميزا مدوب فا يلاق كإب .ثيبلل ظ /
 هلّوأىق رما نام ويالا,د كالا نقط ماوعد لعل يب قدم ا ا او كل هر دعو ل لازماو ضدنا عز ٠ ا 5

 واو كا ربع ندا مو يئامجا”ث الملا لخ رك ل وتؤطس ور ىرافصلاام«الاوب لاق لد اهيل رمل

 لارض دويتو ووصلوا اما داع من: زرنا بوست |!



3 
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 | ١ توا داوداف ةقفن ادع ىقماو ةرء تنفذ عوز لق زينات ورضا يعرطتس
 | ١ يزول ردا نورا عاو دهيم زل اولد صف اه الذب نيل اقام وز ستيم ع
 واتس فصول اعز تس زلط تيب يما قل عد
 كسا وطال اذن استرسلازعرعي وو فصل الداني لؤصلا الاس 06 /
 ازا ةاهتسأل لمحو هذ تجيز عفن نك رهن األ بال هلي يعاين ايراد لب
 ار ةرجا ودا ازيد يجد اف سال هني ودالولد تسل
 ١ ظلال سدو دال او اكل بالا يؤطعا بلا يناريؤلس دقوا اقنع
 , | كلا يفور ع ورمل رادلاز خول ايلا طركلاق كلو اسس لو ىرم اما ييس لع دلل
 || ةيلكيزكاقا واف »الا فئرطؤلوليفكهنمزخإو عندما كرب تسل ىو نكي زخ الز ترو
 , | ةعومرد طلال انيطخ ازيرا كادياس ديت ا عررك ضحابادداؤل ويلك تف آنار ودا
 ' ْ ايزل ل ةد(سلاوطتبل اقلط طراد ثلا ماماوونذ رد فلا اها ملول رز 'لاقعر اند ايزل را

 ا راسو ةد يرسل تلطب متن لف اوعرص اما دوي شمل اقف عينا اوس بضع اور ازلو

 ظ 2 ونرش وزو ةرراجقد رس افضل رب بذلكو ايضا بزمداضكر انة اهالفإع ل لفلان

 ! || كوالا انس وعما رم الاقواذك مطرف عدلا كالفؤع الغل كا رشس نالعر_ظسوناإ نع
 ١|! الرشاد رادايل سس ظنادوو داع« هال وعويور لب لاق لل يمتمم لعج اف لال مول وضعف
 2 كلمن اربسماو جامد يعتاد ل اتفورع ار تلج سبععاس ماقاوور سؤ نم دن
 2 (سعوم اهلا زشاف ايليت ىلطت الدارس كاري الس ل ضطسول لا مدرس داون اد (يسرت

 + | لازكو لذ تبالي ةارلاو تي نكذكو ام رقلطوذلا لش مور ماا رع كدا“

 ! | ابرج اذان ةرذو ويلا فا اني كلزكو ان هزيل ناو نس نو ةاماولطن اهتم
 ١ | اكيشلاراكوا لن زمام أوس وسل انرماررخ داوم ل ال اقاذا ناوى ءانملا لاق هر شت ذر وخد
 ١ مكفرعاو نرخس اف ىوع دال بلد يام سفنالدايعذاث6داه ها ةذارب ولورا

 رادع ني اىودو "ىوعداوإل سبرطص داو مالت مرارا م ألا اشو بارم الهاو لنيركو

 / تل ئرك/ هازرعا/لاقو ءامازاساشسائ دال عد يسوق اجاو مااا / يرو ةراهرطولطلا

 ) "١ ارططصو اسراردا دعو طاولازاجاو ءارمابلا اور دي ملو تاره مما ةالارارقا اخاف ازكو تتلق
 ١١ انا ضفروم سلا عامنا ىطاقلا اينو تسب تسب حرف زور خال لاو "مسيره ابرج وزن لا ”ملسرعص اللا مقا

0 

 م



 ضي زلط #نلداعداو تبدي طوزلاو لمن طر د احدا نلف عيب لجل ردو نإ نيب زلت قالا لس 1 0 1 يي , م نلولا ا“ |
 كلذ مافاو ةميرنيو ف ذم تيأس( كبطل اقق لولش يلوم ونفو نزيد اذا نيم اذوب ام ْ

 تين دود رول كلل يقي متو رز اعدام ب تيان
 كالو اناس او هزم تلو ذولا

 ولت ةأدازعايروغؤ ف الااق كلو قيم ١

7 
 نوزع وم
 لك اراونو الص



 ا ”نياناهماداد يداي يراد وس ةد ارت طب ىناتلا نفك دلفي دوو اف
 . للا رصالادلاهيو وأ دما ديب تالبد ببال كمل ابر ددجنوا بالا توم عدل ارارطا ذخرا »اواو ميسا
 . اللف كارقاول يطال للا مديبتللب اكول يلابز كولر از إعلليلاوذ اق اذار الا فب
 اندلالووبمملال اقف نالفل زعم سونار املا نارععا دبش ورع لارا يس ماقال هزه كسب
 0 حبوكرلو الطلي اذا اضّملارجن ناك اف هدو ب زكازعدو ىلو هب يدل الطلرارلا هزيم تيب

 . رعد, /ملاؤعب تبلل ودل »هت :زضو باع ئرملا بقيام تدددو تيسلال تلمجو هرارقانإلا
 الا ووري د ثمل فج لادا نسله يلع وسما تيلي لونا رف سولو
 لوتس يلع لويد غلا قرود ”ناههشتعب تكس امر اقع نال ار الجوري بو ركع
 املا ديم زجرلو لون نيد ناهي متعل فاز باهرا ناكولو ”د يردك
 “علب از الا ار مرارا هزي عابئدم ادا ءنيسا يلع ىدملاماهاقرلاءنا لدرس نارا وون د اجر ةيساككا لاق
 [رنو بيانا اراط ساهي ئردملاوادرسلا, ريالا بيافا قرشا تبت الو ىجرما مي لموسم
 رول عاب هرب ادكدزمن لا ئيدا ل لرمعازرريلابص عالج ل قلى وطنا درلفا زلم
 لل اقيفربامزو لازما وع بورق هولا ماد اكوا ذه زلال داف كلذ ظفر
 الج للاي هد يوعز ب

 صمم وما انالئ تي باىمقوذلا لابي دجال ادا مل موناعن تسميات . خلو سإ و سارا عرسان ةققوزلا اللا زس لام زل ةرىنرلاق رتزرم انا مول توما تلا نقش مذ
 '..«هداصرعو قابلت طوعا اا وبامد نحر ابواب اهلا نهد قالا ةواك لوول
 ظ قاوم وماني فاو نم عزوف سيفا دوك بوب جدراعز كيا ارم نتيضدا ماودك د
 نام يرلعر لاوع نمو مهلماشب الاقرار نيب اومن ديزل اكول سيضاللررع تلا وطال,
 قا يدع قلاع عسر نزل لالالا ئ عيال, املاموعدمار اقبل درعا مانجر
 لاذ وردالا سف هيب لذ عم قلوس موا يل زورا د١ ليم وافكر علاق
 لارا ذا قوانماباج :تبيتا/و داوعتيوسال رو بعص دا مانام قولا ذل ى ءوهداو نر مك

 الزلو هلو موزرجننالفإلابرسكاورر بوحك زعيما لكي اشم

 ادا

 م41

 ١ م ملا - / - ا

 | انلقوإ طي لاةولو تبت كدامو عي االرافوا همورلعاا| ومع ز بأ دوري ليسا

 ظ "مله اد كتلة اع مانو م تفر مداخن امام دياصوا ..ياب حا
/ 
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 .٠ استر نتناول قاس ثالو اوعد يملا تام دراجو 0 1

 . سب در رند جدعان ان وانالف يدع |١
 200 : الاد درسا لا بز بواب كلا ريدر نسأل 0

 ردو لوبن محواسيلال لك زاك اف لاذ ضناما يرحل اف سنجو ماوع بن لاقل لإو: 7 يا را ة و هاوع» نش الاف هراإ وون بوعلاا دج ؤ
 ليرف اوي لك يس : ركل 701 8 لالا ادراج 07

 17و قربا از لوز زي ازال 0
 اسال راق اوال رس ووو بو دو سيدار يش ما

 ب ات نا نبل اقارب اق رنيم ير دا . ١

 هد تيثوتسارف ايوا كيال هتيم لعل زك الا نيزم تينتسار و اولا نسيج ا ل 8 ظ

 ا هدهد خه رونره ضايعة |
 ”ورلارع ماد ايزل الاقؤُس ارثيأ“ ناكألو ةددر الو بمن اميلخزر سس لاو سف ويلارذخأم 0 '

 2000 ام لمبر فول لاو بمتاولاو كو هالوم ناو هربهصعإب الهمر الزلو تلا زمن 7

 "«لاقواباربانو نكرة زل اوربا ناو ويزرع ضار زئاسببعو كاران | |
 للم ةأربالئ اكس يلا ذ ادام اباد هاك ارو / 2 ظ

 كراغار اكوا امل هرمو ارباع لامنا بااعل ناقد لا امرنا يمر سيب يبس 4 8 |
 اضن داراغ طم تراج كيد اع لس اباد رعو هني ابوس اف والاول

 اكون بل اوناهاماواوأر ون وطو ثمار لاس من ادوات از دع 1 لاق ابن ومل 0 ا

 هرادابر اطر صو طا الب اوت ضياع الاطر ات 1

 نينا ما داتا وانام اور لوا ماقام نبا دبوس ا 9 دان 5

 لاو شا اطمو نر رباك زي عد اناا ا '

 ياوطنا ذو مسا ين ا قاوم ضمن ناو ودل هاا تان يقال
 , برد انبلايلك لادم : 11 ار زالوا تبالي دلذإك اقف ١ لن رارعزرلاودا ابد حلاءوناتوظتوؤس بيير او شاول 2 ١
 انوع ولا زداول كلل اور وماذا س لاش 1 !



 لإ اول كم د دلال حرا ومو ل راورلا لو 2 لاول سيل اك دوي ساشم بازار ىئرف

 ١ ْ افا لدرس ] ليك ىؤصلامل؛يتلالو هلا ةيصولا عر ل اقو نلالاغو ثول فالا لذة 7 لو تتم ا

 دل مااا يصلور والاد انزلاةءاوراعد او ةادر لعدن بلاوي علااقم ا ارو دونم, الع نيت
 | ةاجلاعرانالوزيقنال لل ةرجا داو ئ صولا مال ابار أو رلاقافنالع مايتسألو رملاع

 2| اذان هاوعدرتم مصور ردع ز معو بولا كلذ ؤبم مل( وزو دااذا يملا وواتفلا كازلاو
 3 ةداجالارملاورمأ 517 وؤالناكة د( ادنعل اقوراكن اور اوع اناريم داع ا ماسلا ىلإ

 بأ ماعدا نزافئينويلارالا مضل هذؤلو اطلب يوت فسورالا خو رارلا طاف ةوك زينل
 ان لياطاعتوأف درس اتلطن والف عراد داع ويلاوذ لخوض بلا ولا كارل
 | صفري لوتغو كصلاطعيشولو القا كلما ايم لا ريا زطاول ادا ول
 | | وشل ظفار ع حطب طاولو هيام اذ! دهس فا لكيو يوحي كلتصلا عكر ذا ىوعيلا ل ناطظلاو
 1 ةعسع بلو ناكونابلا ناو نالخل هاندا كى رسساو امعواسولو ءاوعد وني ازبؤورغينعداناقلا
 »| .٠ ةررزفربكو ناديلاو رداد لويد كالثسالوبيدار ثلا لع نيم اقاواور#فنل و دا ئاكولاذلذ كوفلي
 نأ ا بالا ذخا ل انععلال بق بالا موو اردم ناكر زمبت ان اسود يحس ما ةشساوأو
 | ١ قرالا الش سولو نم افصت رسل اعجب تم ونت نوب انف هاروت يالا 0 ا ا يي تاكل يكد زا داع ليراو دلي ل
 ام يتامااباداوعد يتلى حاملوهداهسلاتهو از غال اواذاو يتسم ل يشابصوزت داكن زعل ريس
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 "| ةيلامو هنمألاروا نويامو فويل امو يلهيودملا' بوم دوك كو دا/رضلاقطلا [نل لسد
 |, اقوال مت ةاطا ىو ان وبك هاهم غرمان عدلا اقف ككمان لد دينمودا

 د وسلا زو تين صوور دارو تسكن منح اعدم الاقولالو يلم ىردااللاقوا ويست راع

 | نضطر بكب اوجيوسلا زو تسيل درك لوتس اقوا تسيظادريسؤسارحد ورجال شيما لات

 ل | كيلاذبف تسيم'فراد ىرعوتبارمريلئرم ا تاغ يدلا ووعد لولا وو اجازهنمرحو انفاس
 | داليا لامار اموماولو زها لوبو بجو ودعي زب
مازبو تسضالراو قريجومرالكوغوىرباس نكس ىدركىوعد كدندارمزاقو بازيلا

 0 كيو فالؤ

 " ا ةيزربال لكل ذم ناوازكم راما لعام ١ اوفو ماروم| نيباوماعا دا كلو لخوركو قمل

 نمرتسملاوركواورمالاووتسلا عدول كيوم زكر
 / ٍ دمشق و1 ن ميم اسيلع واذ الا

 دل سفن بطوط كورك ل وتس وتاب
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 2 اموا هيلا بسب لا وخد لف اذاو "ةج دولا رع ”ليب المل امرخالا مرساعازع ف تاكو ا

 كرلرف دل زصانر اكل اديلرو ور يفازكب باوك اب تسب هداه يبس امال يلاصراهه للف ١ ١
 راقي وعدو باوك لا زي تسيب خ ارم تسيعارج ويدل ا ىوخداعلافاذاو ةيئاا صالات ١

 قرلازبرب و ىكموبز اواذاد ريكي عورلا با بعورم اب قوتنا و ولمدو ماني اءاذا ١
 «كلذع دبل اولا داو بالود وص انعتمد باوك زب تسيئتس رزق كاوا باع | اناس كلمو ين ازبار داق ادب طازفساناللم هدر ياي ل يلع
 بحير ازبو تين كلم عع مارق صد ىدب الز طمؤ دا ا ذاوئ دس لاو اوس ع ضعصل

 نت يلة دارا هن ساي رم للم صرب الار اذ الركوب ووعد لزوم 1
 داوي ندع كذ نص تلاقوأو باو زو بان قصور هذ نئيلع رم الافق ة رم ناكؤ او ا(
 دا باوك لايف دفق لات رل ناو باوجئريلا ترانس اف هن تك دع كى و ترة تلاق 7

 دارو يلا لجئرلا ل اقاذا ل لزلو ؟اوكئيلازبإ سوح اخيرا رعؤ رم الاف لجن 42
 ع ىلجيريلاو ةرلهف ممريلاو ذا, م صخر و اهئالج وس ارادوتدأ وكوب ازي) تسي قضويرد ا

 تمن اق صو مام با ابو تسيسدريسوره ريد دامو وتر بس بت تدور واخ
 انبإ نقوامم لاه عرادارث يلع رمل اقف طري ؤأرا دؤوا لد كالي رنولار فاقع 2م انيك[

 اك ازبو ولا كج بانو فو رارلا هزي ارتالا لاق وا كلذلو يلع ىلا: هكبابقتءاتباوج ١
 ديلا لعورملا اقاولد رولا قاذلاونمك امرعلو تسرب #ف نما ديبلا ولا ماعولوأ ماع
 تسال 'ىرللا انيك ب لس ميدل اقملا لع رمل اهاذاو يدعو رى ايسر يفقولا /

 ىواتف يو ل اقعلاصسحي اديبوازابو هلال كل صلع ديلا فل سال اوس ا ذاو ةنييلإ هين
 حوا فرنت ضلع كاقالوار الع ذلك قون اى دينو و دم ادور ا كوكي دا يدع تدل لماذا |:

 رار ت زاجتحىرلا كرمال اد ار طم م أإ
 كويل اءاحجنةدواواراغاو |حآأو ا اقرهشد وا بشدو 1
 البونو رواج ور اوكا ناكل احا حد اعانبإ داركم لحلم نادال اف باو دلتا ١



 دوو اني باورلاىرلا ذا عاب ولا كسلا يلا واهسؤع 1ىولسيلو كراكلا اعترضت
 اكيد ازهر داب يشل ابل إبلا ذياداوذاو ادا يشسزعد مؤ رغند كك
 اللسذ يتزهاذ او سنس رش هاوغدإع لئيم ا/قاواو عناب ايل سقس ال ضب الك أذ, ابنا قرسو
 ١ "نبل تاورلإ ورث ل اذوا/ لو قنيد دع راهوامرزنمب سلات اكو باورلا ءاب كرام ادا إنت
 كار اوأضرلاو افشل ورزعلا لاه ةراجال غزيل طش ياورلا يعاني ولبسكباملااينج مدل
 اعيراعاو ادريغؤا مآ ى راها نكد او ةراصالا ةرمىضعَمس نا للا صارج انس ادار زعير يط عاب
 دل نو ارزولل_ذنب أر كلا هلير حاب اوس ةراجا وتسير( قركتسم اق رضمو ا
 ويشرب | تاورلاوزلا ناك اءلوبتعم هرب[ ساورلا ىزل الع ى ريس ا نيابي اخ فرات نأكعناو
 ايراكواو ار لع كا يبسك فر رق باورلا ءاب كر ايما اكو ازبر عل هيلعاقرصتسو الإ وبوموا

 اوعتس ب اوزلا ديون وزلا كاكدلاو راما وتسبل نارا ب يصار انس انام ق رمش ا بدوار ذريفل
 يصار زطمنؤ لا فاما يففا يمنع يسرب اسد اور وئام بعتبا
 دزه سانام اذبرع داون الج الا طبشو بادرت جد هند وصولا رو هصخ
 نول اه بصيت عدرا باو ىذا تسملاف يام اواد كلة يم كلل البال
 "لدا هعمزاسالا رمال ماما ”عيسلاو ىسسو العلا ىتارصارلا ماما لاميلاو اردت بست مرسلا

 هرو' ٠ ٠ هو 07 ري ا 0 9

 وااو لاذاناسووعنو هوازواوكف رمل السالا يملا وا متت لو ذم
 سو ايدضب صبى داب صغ مارضو اهرب اًنسأ اق نإ اسم العاهل ئرلتسلا
 اهني[ راج لاب ارربلاو د" داو نو مامر اسس! لاق وكاو اله ردع عزي أو لتس
 ّس تولطملا ليم اريدك اى دا اذاامردخجا وصلا بم اصي سمن عدل اىوعد يس زمانا
 . .ةساوؤسواولتلار ادهمازلا مامالازؤج ومن فاول بيا نيد ةراصال[عّداريلا بعاص دير
 اواو اوعد يسمو طصي رب انسل دافور و لا يد ووو زر سالف امال
 . ةراطط رطل يلا دا ذاك اياكودزو لال السالازث ماما لاو ى باو طلاع مامالا جلا
 امد اهترفب / وعددا نراجإلا لى زش المد كب وزر ة رحل اق ثداوعدرش ألا

 امزح , 5 مب يآ 6 9 6 .٠

 دلوالاى رش اوان اب انا ىرسل باغ انهباتور اقم ابز لأ اعاد هايل ذا عبو كلا
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 دولا زسكلاوول رداد لاا درسا باس لو واصخجبصت الو زوم فارع اسي بريش | 0 هذاوداو طر ءاجزم مرادي ويدي ةوقلا ناو ةرامالا سا يسير اى ابلغ /
 لأ, ىلا | رقم واراوءا طور نينا اص خصب دوما ف كلما فص نا" رمال ْ /
 *نابلاوج افالاو ىرسم وبرماكاف ل جالو اويل هالات اهئ ا ةيك 0
 00 و اوس د 0

 ع ملاناف بباهل ريمالد كار يم ابركرو تاسربال كر اولا ءنا,ليبلاماقا ناب كرا غوم ١ اا قولو نير انادلإ نمقي ةلبالوعو اب لاو باغ ككيرسلاورارل متع مافاد مودع يؤجل ١
 وحارب وبرلا دب درثميو والا اويرلا عقدي تحل يصل ضي ور املا ض صب فكل يدي ىزللا

 اطوعد:“ املا الا كرولا "ةيسوخب هدرا زج بياطل ا مص 2 اف بي الا يك حريلع !١١
 راك لل ذاع يسلم نأ وفل رعاال لج رينع دو (ئئرملا نا قمنا باجا !داويلا ا اء

 "ند ارق زمازك راي ادق موك لا ارلاهزهرلانسا ازعل ةدوم اوببىكدم ازوبكتلا
 "عبرت وعاربو باولا ا ةر امالانابئ امو صوب سم ا ادب بصل سس ااهصوبا سم 1
 لتس ؤب تهعطو مر خبيرا تاو رشمت در ادام ذي ترانس لافواومخر لك دانا أن

 قدم اهب يوصنتال داق ءعسس البقمي ويلانمو ب أها دا تلانئ دافني امل ١
 ةراماباب تيارو» تيما" فاوزمعا ذاب ابل ذك صر شلاونف ١١
 ماب وا عام ةرمادراعاو هرم ةرحاوإ/ سا و دلت اهنا ذاؤافلا ساورلا 5
 انساوروناكداد ةراجالا تنفس دخن عابام واب ناكد امي ردب الباور ىوكتسل عوف 9

 يروم او اهمها فج حام الكيس اس باور اصواذاامادو دروسا مزعرغإم
 رسل ااوفوضرسلا الإ ]لا ةداجالا ونسي ماب حار دماغ 7 عاما معلا :١
 2! (نلاو لوالاددارنير!لوتب سمان ىما نم اب, قصاجاسم تا وسي مناف ماب اوصاب عا 1
 نزلا لسمو, تلاد ترد تزول مس لولو نال اسلاك لارض 1

 ريكو فو, فلاب هدا هالعى رسل او جراذاب يللا زوكداوهامم يل الع نيل ةماقا لما
 لل رو ادن رك ملايع قسما مدلازعنسا اواو رمان اب ميلاد
 01و بادو لال | ١ هاا رلاوعرر ذااما ظزنيو ىرسملا مربي هنا لوس انع(ىااذاو. بطاط دربال 3



 ْ /قارلا

 1 كيش يو ورش زيدا اوني زلال اف ؤناط نبل قامو! عاقل نترك ماع
 | كو اهنايلوإل لا )انوا جيى رسل اي ”ليسلا ناسا ناولوهلفازب بيدا لابناء نبينا
 | بو ةذاقم تيل ذاطماوادابئا عدا طبى راد تادإنزلا رك زر ازياع ةدب ءاكدوفوب وألا
 طقم اربلاو ةووعد وعر ماايؤملاف بو هنعدو ميا مهسو ما زنمدامارعإ تام
 / ١ 1::ليرارأو :نيبلالتببالوماقلاف تيعذ مع يملا !اناريلاو ذل اقدناو امه رسب الف كلذ
 ل 37 اسي هرادرارلا ا: نيب ماواد قول ادل ماعلى نففامرعب بيار طير اه :ةرفارارلا وماما رشق

 / ل اعبي( رص لن مب اراد, قماعن اوفي متي صل امهسس يبي كاف لرارلا تداص صويا زم

 / رف وا بلا هزكرأو كل ذلع ترسب الوماول افريل نصا لاب ارلا نر اصلا ناوءرلطملا |

 أ كير وعر ا لزنروتر لابس افلاو ىلا اكل الع دنسلا موا اانا يزف تورو ىف كمت افلا
 || كيو ورل ةنسوفد نسب لب نر ماقاو رس ذطعريلا وفخر يظد ع نيل ماقاو قلتم كم
 / 7 انا وداوجرداسراد ب سوير هر وال كب نال لش وار ضصورلا اذا نكي عا

 |! دو |منرلا حولسور مس نشر ذم ابعنؤب ايلا بكرم اكو( يعلانصلو ازيكم يلا ىذا
1 
 دو

 | زك ازالزكو اوزي وضع ادفولل ذ ةقرص ناريلا بكر جو وع دروع از اسيوت قل اف باعت
 ا 27 داراد اضيازللذىاولارعبررككو زكي ادام وصط لف بصاصإل قارا نانو هيرو
 | طراد فاو او دلل وص فؤاد تسب لاف بيافلا# يلا لعبا ساق

 ' | عطلافر إنما كرنلا يهب ماقاو بي اطلس سسوس تنفرد ةروصلا هذي
 « (| ”ااضحساوزتنب ميكو ةروصلا هزي دل ةنيويصو ناقل كول را :لوفقبالو ديب وسل
 | اكاد يطاع الا /موصو ىلا نسب فد كتب تلين بسيط اقام ايس ماوأو
 ما اقرنمميوذلا لعكس رعا دياز ايدو ىف واوب د الاي داعا نافرضح زلال تك جحد الر صرف
 ركنات زهووع باقل الو يسدد أذ يابن بس اوه هاك داع
 ١ ا ب 'داوا/قرإ ةلوص وفرنا انا يطريلا بكب رسم دريدا صاهحإ و اهعسف 4

 // | 7”ينعو تيس تلبك دل ركبقدل اكدر واع نيس ماكاو يسئ ده الب ندا ناب
 1 212 )الادا# لع داوذاب وسو بلا هعو مديل جتك سلناو اير نازك و سك ريتا
 0 لاقووتاك لان ذي دارصن باشا ةو«ةفشلا ونت ليلا اواوا يعيفشاناو نلف ارت
 11 علك ااو ةزالاو افون الهو نالذؤتل قع انف نإ دا نالفو ناططأي شسكىزادرألا

 واق ظ



 50 امد ارمادا رك رلاتيوبلا دفسواولالاف 1
 7 داود يس لالا ىزلايزيسمال ا اخ دا ذا اروبا دقو كسا, رس الف نانو نال مايا 00

 "اب طسول/|لوث ل يسد 1! لوف ها رغد سلا لبكو الفد دفنا رش اني اقرا 08
 اودع رم ابشر اهدا دا نورس رسولا اف كيس تبر لع رمل اناقد طب س ةلارادئد القل 00
 ميلك رىللإ الاى دلائارتف هرب وزو للمؤلابنااور الوم يرم الاف دارج للا اسوم اقل ادخل 1

 اكبر قمل اذا هل اس ضير دع رك العجو كل ةدلفد كما رة رصاال ألا وفد صر اقبال
 هين طقراو قسد كاوا و أتباثكد ولو و ماد ل ريس يلماز لو عرفان ١7

 نيم الوم ةمدازيسا بيطلانالع ناربعلئ دا نر ارقيريض سو هيف ياسا ف ئخاازكدزئف قصويطل
 مس يرد ذم دا لوو داوم وا ريس ا باهل انالف نإ ؟داولو ءاوقاصل ال ملانهو رولا 17

 الب زركربعلال قولو رخل دويصباو_ زمرد ردع علاء ال تنسب تلضريلا صا بضم 0
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ْ 1 
 وكن ةر جب زل بصدور ل ون 0 ْ
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 1 نيا لعل داري دوصضر فروا باضإا قاموا لووول قذص هاف .
 ئ رت فرشولاذاو سلا ةموصخوفزالو تنم وسال ناول اكيد اا مزعج عقل اريلاسما صد ااا
 ىذاقلافريلأب حار سئ دام دع يب /اواو باطن مع شيمر دلو اقلاوطفو ةلوصلا هزه 2 يفلملا
 1( فجرمراعوااماعةنس اقف باهل ططحيوحا عنو كلو عيفشلا نيس ى ناقل يووم يسال
 ' | "ليلا امور محول خفت زا قيدابورطو ضل يس فد وع وتبني تبلل
 / تنل( ادعاء را داعدا|يقاول فشلنا كرمال بانل نر او: عفش,«
 0 تا نوط نبل وتو بيائإ ا سى تعويؤشسلل واقل ى دقي و وصح اسواق
 | :ضإونإ اكو ضلسلبلوهاولاىنتقدصيكزلا لع ليسا يفشل اعاذافةيبابكف بقل
 .اطمزكك رو يوبسلا قانزخالا قرع يفشل يمبانياَ او ويلا رعاانياولا كدا اعيسلا قارا

 قا تاغ وكدا ربق تعفي دارو باطلا ضمد اان منسم عفش واقل ودود
 | ترحل عراف ع طوب نمل املا تفتليال لو الا كر كلااعلا م قلادع ميفشما
 أ وا قفردطنحام اق هنداوحداع ذرب الاطابهعدار اهب نمد درب دا نسم انثا ذضسب)
 ا[ تبل تايم يجرم اقف لالا دارين يدها كبر ولامن م /امنانلسم
 ”يءرازذأ افاق ينعدوا يلا رلس وهدف _ماهتمتو لاق اىناقلو لج ان امرمب نالت

 / ١( «اعدنيب /قاريلا بكد ديا كالو الوعل عرتو كارير دابباوظ داق. ظ
 ' | يسال ناقفافودامزع ثرردوذماهاو كلذ م نيراداءا وزع رصف كلن ىلاراتقا 000

 "| اعووناقارئتاماقنارعاوادجاس ماكاو ارلا ى دا ريجوئرلل فاقول كلذلورااز د ووعتيزفك فزمالو
 / يل نوب ناضل مدام عا من الع :ثسردلاو ذ مَا درخحارعاسمن رمل امو يب امر انامل
 | كاناورلا واعي راو دف واو كلك يوناو لعوا كلي ئرلازوا كاف, ل سو ثم ريو اقوا

 "| لل عفرطنلاورتين صال اقلاف ينماهع نسريلاوذ مقافةدكاذ يك ./لول وزي يوصف ظ
 ' "اعلانخ ماما هلا رادلا ىف ونادي رعف رب اس م راو وغدا يجول داكوقو منع |

 || علام اماامدمع زف اولا ان اريللاب عادم عدوى ميلاد عام رتتامؤ عرب وط اناس نكس
 / ا 0 ابئافؤنتاملالعو إزاي علارقاو باغو لما ود ولان الف فا مكرلا رس ,لءاهرمضووا

 وأ ريانا دسم قدك تو اصادا ماس قايل هكذا امض لكياود
 ا ل

 1 يي# ٠٠# حا



 7 را (: ار
 كا (يخ سفلا نت رلخؤرل ساو زعلان فس 1

 ةليسلا وو اعا نيابي الإ موك عاد ) لل زل زياع ببال نافل كا :ديبلام قاعد ل يدعوا

 هاا انيالو بياغلاورطط ل بيمن طفي رافسول ار ذو بياغلا نو در ضي صئْو ع رزق,
 لو نإ لوورلا فسوناب غور طر باسازوعرسركدذو عيظسوب!اوقث ذعر طضاذا نينا قاع" أ

 :ليبلاطجد قالو ديبلاءاقاو از كل جرلااذب غاب بياهلا ا اكو وج ىرسا نا ق داو فرئلانبم
 هوضقل يضل بللبد ديب ماواو بياغزمآل ناو كرو تامداووعد هضلإ زلات بال األ 11

 ريل و رطحا ذل ديبلاةداعا باطلا بالا تلكلالو لعق ينطق الا عزك باطلا نالا بيل ١
 نيل هذا يدرى داو لمهن اهكام فعالاو ىرنعة جي دووباقفالا مسيلة اوم اسفل |
 قرم اق رصوزمأن اافدزع صو لاةودايناةدولارقاوأم نول لمصخيويتودوملادالتنيب .||

 ”لورايزم هلع, رل الاقوماوسرمار ير دزلاب ىلا انياب طيرك ع العب ئررلاصطوب دوليا
 وذ هذ ل الجي ؤ اراد ىدارجت غلا بعلر لترمؤدو يله رح يموت عمل كئرم ناك |:
 يرض ف لك علال ذل لذ, دماقرض اف ند واما زادكم رتب ناو 00
 ”ياذلازمس مى رمان اخد امنع لهفة باوؤرل"ثتليتؤلافلا مرعي كدلاو |

 “سلس ندا وطماكلمزم ىيودااو تبن الئوداا مان لير ذناداذااوزف اهفرهل قد صولا اىداو
 ”نيأ مانو راصد لم اهل رزمصو داى د كافى ررلوماقل نتي ناتج باطلا نمح آو لو فقيل 1

 سرر اد دارا ةنيب وفد نسب لص نباماورو زد اوم امس قدا
 لع لامست عدوا برادا يدينا ة مافاد طين انو اذديفاو فز تشال ١
 ”نبلابعامص ذاع هذيلا / نافيا دال يلاوف ازا داطج يؤ نيب داواو ىدما صخب ل

 0 نباتا للموارد ىرلامعدواناك لسد درع هليل لتي وظق فدو إسةلادع توقف دلال وفراق ول نهم جويل ادريس داع ظنا ود ااطل يدل كريو ١
 راؤول ذا نلف امريؤأوساول داو زبون با شان تأ اب ايل ملأ:
 دو دويلو ضد وههسئدما مواد هرم ال و سارعو لاف يسيل ورسول ل ظتساربأخ /
 ماا اتوب يا عدا اان ديول قاما

 ا سم مذ اير اواو رع نتعب صفو دري لس ايا وسل امو ادعس يو ناله عا لالا ماقال



 ْ لاعت الغي ىدياراد معطر ع عدل رعد لل كفؤ ا ”ريقرسما الو هرب ذولا وفرص قولد
 .اوالبويزملاوا كيسا وسو دنمابيبوو الجد ختيلكيي لا ابغا دويل «دأيل بذغ
 | ديلابصا# ماواو كلدبى رلازؤاهربلابحاص نصاب هنوناقلا ناكئافونلاقللا مدت كريل
 : ا( ككيطررلا بحاص مقاريكك لذ تركب ناوربلا ىد وغير ونرف لليد ازاي
 » (|| :رطحوحددويرس ةذاهسرارلاءى رو مقيم عنماذلاكاولف رباك )م كرم ا موصخ فزنا ونصام
 + || | نيرلاور عام ئرم ا تكيآلو بياطلا ار الاون اقايفربلا بحاصقّريصو بياقلا

 / | لاو تلوح رماد ل هيالاطمدهنول كلزكو اياب رغلاب كتبثملا تيد
 | اكرام انا بان عياوفدو نمل هزل ضخ مدح اورج يابا لعرب رول نازك ةياالع
 ار عازيلاود ناو نازكو والا ةد(يرتلا ةداعانلكيالو لعل يضف رتشلالع زم دباس
 , | .كاليلارفسكن ااه ميزولا ادا :ليبلا هدب قذلا ماقاو رك ا ضح وحس وريغرارلا
 | | ا دبالامبطلاو وسلاح ءديسلا اا كاكأذ ا اينفارئاكرف بوت لوبا ذنبا تفنن
 ,.(| ةتتريشامى ادفاتع ىلا لم كرل دفنع ا يعلو ملالاقف صنعا نابل كم نان عر عورا
 »| لال بعلا] اهو ككيويشا نإ كمفتعا لاق ى وعاد الولد تبرز الة اتعالإ نق هني ماقاو
 ' | كيني عاق لغؤ الجد طرت :::::[+:نهلااوف وعلا فية سانتا
 ا ىناملاف هارعدائ شى رم ا ماها و ىح ”زبعلا اوم رم او هاوع لو عر ادحضو هر دولا ىف

 |١ قاومرسبما دل /ة دلل, مط ظحا افعل مزجبالا.يل م رلازير كر الايضقيالو هاوعد روسي
 لاقدمد بئدلاو زر اقوه بلاس, قافلا اعود وريعلاب ملوضاّعلا طقيف تعم اذب
 ا اطل |رمالارنلاقوتيدورفلارسلارل ناربملا سرا طقم متي بطن وطاقم نان (ّمث ضع
 اذ | يق اوداولاكاملا لل دئطم) قل جوبعل ار قا كلك دم الآن انكا شرد ا ةرسو لك وضاق
 | | وطوله داوع دا ةسوخدمل مقافداوعدريلك رم اكل اورد دولا ءيضبل نو وعاقخ
 »| رر ترجل وص علا ناك ذا ائزكو اك رطاح نو ذربلاوكو هنآو نو ربا مههش عبس يخيم
 | .باعلاماعرا مامدا اان رغم ازكجربدلا ةرامم ا كالو زال ترفل يالي وانا
 / ْ ا لربهلاو سب بى نعت نافييساي فلاو رمل ازيك ثار بولا ىويعأتف ةارقا لكئرملا ناواو لاق
 1 رنا ناقصا راب وباقل تتيدوباو داي ذا يزعاع دام لزذكاو ديلا رصن

 00 و وذوي فرفور رف
2 



 لوقا لل تفت اوناقلا فيلا الا يف وقح كرالإ لود قل اراد اوضاقلا يلطف نوؤرز زها ٠١34
 قفلإر اوم لذ شون وهو نيعاففريلعو دلل :ديبلا رامبل ريالا فيقع ريالا هولي الو" ٠١

 ”ىرالابل ىمعر رسونوبد ليعاقف ملكوت ملل اذبنا كو ذربلا عين ءىذلاماقا ناقرل كو دزنلا نايف ١ اب
 عزت اهلازك,رمعرلا تستعر عوصصارئادأل او بياخيرصاراويرعر هاج زيا بانل ايفر كن نانو 2
 لري بتور ىب قحاسعلجي برم ارباب دنا كلذ ةيليكاف هي ؤانصر وكاد كلف يتخذ |

 قبو نضاولا اعتني العوسي هز سرنا ماقلا دع ة يسير هرم يتيم ندا قيل...
 ايو زانخات ماس اورععارلا اع ةديملادا فاه سيضم ازبإ) بلا :صوصخيت عوفي و سر وكب 7
 لاو ئارجئرذالصاياخيرصارلا ناك ار ارلاةرضج طرت ازمه الو طيش تملا اق يضع |

 طة رطاو لزج ة:باويحا ينو وسو رعرلا باتل نبش ادم حرا مد اواهيرددل لئلا ١7
 دما رلا صحة ذا صولا بلو ويطاولا زععبانركذامو ب زجزلا اخ نيبلاعاوسم صمارلاة زفت“

 مقا[ ذاريلابحاصءلاف بر اضم او ةناجالاو:يندولا للسما رس زعجو بنايلا# لنخ . 0

 سنان تزن يسم فا ذر اجاوا بضقروا زامل ذالو تنم وزنخ ضي د فلا لب انين إ 1
 لاو با هز نبال كؤماياود نو نيل تع نيت ادرها ع نيا نيا سلا واننا ل
 مادا تويم ل يحل ةراظن ةان/ ب اتاصو هد عي دوام: ماما واى ضرما ة الخ | 0

 ”لالعءاضانب دوك زا وزاطغل زيك مودا ةنيبلاماقاف يضل نفور رلاعوو يتلا لن م ٠ .١ا
 ءريلاواو عن ماا رعاوأنر اوكررو وتر هفالا مل كلسو كسور ,داواياصم 1 راهي 0
 اولا وفد حاف ميصولا قلو ضن راولاطخبتنروعسونماعلاف لدى راولارج»رلو بالؤطوا تبلل نا 7

 للود طصاف كو ارا باطنف رام دل ل .مو) تينا اعني اواو للم يفرم لانا لإ
 لس هاف نانا رخال هب ام فض مذ دينا هرمإبوتزس يسلو عل وول وجون افا ظؤغلعلاإ ا
 تونا يمر قام زعل ثمزضإبداداراو ثزاولا نفذ طصاف مدعضوبدو اكسو هرن امك لقلب و7

 كراون ا مدري للون اولا مذاب نا اننا ويل داهظ كرولا بيا داع ناني ل نيتصو "1
 اوما لوما _فلاما,تفارأذازغاذاذدتهلب طش دنيا امين 1
 ذا طصاف بيؤلاوبذوالاملوتوملانزاكولو اوس لادم دلو زوال تفاهة يوضف تيا 1

 ءةيصو فانا دايداو لورا موا اضف ب اعاد فر ولالا الاقل
 ال ل 0



 ا( ١ فز لزب وزكافاقل نفاس رماف ناد تالا وهل معشر ولا فله الا وعول لؤم نلف نتا
 |١ | لاو كذزتؤشرك اذا اما يصادر ومد دل اكوا ةيسول جرن اماه يامل إب لوالا لوصول
 /(| ١ :فاارل ول يصض لوفي فانيسا اماصتزغا لولب وصد ٠ تيما والا نع تدور امانا وقيل
 |١ كوكدافاا مترو ىديعوضررلاو ذراقو والف ب عريش( ناطجن دب زاربكي] جل قدا ام لغم
 , | | اكدينرر ينل وردت برج م ىرذع مادو لالا ة داو انصح انك لاش يلع طعنا ىلا مخ
 | || ريملاة بولى دارا ثلا رللس يزين موضح الف دمبتيصتتل اق مترج يصوم املا
 1 نيرا ةمرفوم وفزتتدناف تنجم ثلا قدم اكن ىزلا بياذلا كاهل بصليو ميدو ةريررعلا نا
 / |. ةتيرازلاممضوت »دم تنفع اقوا لوصول اوي نوزع عىفعب الاف هرج ماكر ع ةيددووب
 ١ | تنلبو انزكوداامزع ديلا ماا ناو ةدوملا هزي مهر ئارنتا| هل اسلوب اقل اق الع
 0 . كاجو ف ذابا بذوا بياؤلا كل دررطؤل نال ةدازيدازيداو دو للعود تباهلاعزااف واش(

 1" ةيئيلا هر اها راو أنا وألا مالو نكسر كرك ولككولا بكيان مم نيف لع فرت
 "1 لاول رغم كراولا اغو رد ضل !يلايفدرف كر اولاطل ضال[ وقف عبوره درا يلعب حا

 ز || هرططاو اهلاوجلوالا را (نلصطونوكيال والام رلا نا وظل بلكي داو

 ' | ١ مزال دانا رولا عشر تراولازطاامكؤلظوو كراول ادع ضاعنا نفعا ذا لص راك يم اثر او قانا ظ
 ْ إليف وصون: لاناغزو را ضاماكول كلكم امم هاج تروا دات يم تامؤعز ثول 00
 | | امان امركم عاق عدا نيص دراجة لومواالا تيم اور هدب دك مض ذل ٍ
 تول ادرك ملو|ًاعوج ادرك, لومواشبملا نال سول الع نيا زلآ ماقل راو باغ ريل اا فدو ١

 ١ | اننا مناد اهدنا رواوراو دز مستعمل ذو نزار ١
 ١ مقلع بالم ماعاول لوزا ليف دار صعوا باكر اولا عض يم زوركو خفاش فص مور ا

 "أ عفوي مضمر اولا فل كنراولإ معو دوما باغ ولالا طاقناوذد كا فل دايك ١

 ا | وعجل ييجي اولا نهرخاو تلا ةيصو ىديؤل ادام لاء ندعو لوال نانا رصاخإمأل ظ ا
 ١ | | "فا الوصايا يرالاماخؤوصرلا رض ريلغيلا مفر ار الوادي وطوال هاكداذاّصخ ْ
 ' | انطج المربي وبنوك كن وقمزر ذابت اضحك زب م ئلارماختاء[مضرمجم لالا 0 ١

 | الاف نك دا ايتو عوم انو نعضو نا ذلع نيب لو نا دومنوداريلا بماصم
 "0 1 ير ارو زل ل هيا سيم ىلا ييلاولا نين نا

 / 5 . 01و دال“ رالي اول" نواب رئاقؤ)

 ا



 ذم لاو زا وص الخ هللا ناداعاداف دانا ضعاف ولاعاد دلو اروالا إن طولي ا
 9/تيرط لا لوالالع :ديبلاىفانلام انام لاوف دووم اكل اوضوا تمم انا ”يسنوالاماقاولو طنا |١

 مياس الزل هاإاوفريو لوالا علم ئي طاق اهل هللا كليو صو والا :ينمولا نغ ..)

 ”اطرد ناهس اسمو انا ناب صخب تساذاو يارحيم خب صك لك يرو الاو طوال ذنؤلع |
 دود يامل صولا ناقلاوضضاىاو ثول اولد الف امدالانيافايهؤهسطو مامي لولاقض 1

 وكلب ب لومولا فول نب ءاوثوع او رنرعن رع ل يصوم لولاك اكولو أل والا يصرلا نع ئوعلا 1

 كاالوموملاباغو اول ضو من كوبي فلافيلؤالادل ولا باغ كثراولإ فصولو إلا يصنع
 بص غايبو تاموومد هلا ثتينعت اكوام رصرد ثلا جاع لل عراب نلف كازئاذال/ 17

 او فول ل ملا رم نا نبل عر مافاذ نه ومابسؤ يعن م ا قوهو رعد دنلادعدوتستاول منو ١

 امزمو الا عجكر تيكرلوا الف تاما ىرد اال لويد ل مب زم علا زادت تف زل شلالابدل 7 ١
 بعاصو بولا ناد مواريشما نال عر رنج اشيع؛ يعداا ذا ةرظنو ابرمولاو ا اولا زك حوض 0

 .لالطع,زو ناياذانركد ىزلااليبأ عا زكب رولا رعحبصتنال نم ب طوا بالا ذو اهو. ذل
 اقإجساذاو يهل رةحابص يم تيلادام ممئدسجيلو كلاي لقال ةيزا ذاع افا رقم |:

 وقود دؤلا زن تيا زو ”ثسؤدم يقي الا لع دلايبؤلب كمر و نود انيؤاصا
 ىو ككذرجج تاور ععولف ولا نهال ديلي الا جف نة زيد ثول ا هاف يلالا .٠
 0 ارث ناو تيلي دي أعط ونيل داك اطول اناا تفتت النؤم 1

 هيرب لو تامأن لذ والخ شيبان! لؤموملا فاول فلس صامل نريد اع ذيول لخ ْ ظ
 ادق وزلاوأبناو ل غال دويل الاقو ب شنوا ةعيدو نالذؤتب ةالاطلالاب ومو او انا 1

 نمسا هالتوإولان اهاذا درج نضال ةرلةوك زيمر را لال ضقت ومالا فال نيل اللا“ ٠
 اقلافراصو تنامن) ديرب مالا | داجو نومدعتو ا د ويحإ اولا مولا ل يشوولصو ية منجا از 9

 اف لاذ انو لاا مض ويشرب فن عر ضعااذا وعد ينس اولا لعامداغاا يضل: ب
 .ةملازتجا اقف د تنآعبل ىرلريرعاامآو نيد تيلاطع للعدو ييل تيجو لؤسؤنول 1
 ارا باج اتم نبعد راسو نط تيار: |
 00 ياورب تملا وورمزل اذا ما صويمل ضنج كرولا ىكرل اهزرلومو تيل ]سيمبا امرك اا

 هاون يللا ل( 0 1 ل



 ابو ضركتحالل اما كيرف داعب ظ

 ١ ماا ضيورإلا نياق صو مضراللا هيبة قنلاف نسونابابوف ةاماوررد زميم يشل

 1 يل العدازاههينموادصحاذاو تاوارّيعيال ئمولاف كلما رتب تلصجم يصل نا ةااساورايمخ
 / اكشاي تناول زج ودل 6 كرم 4
 : ميار يداف بياغاوتدحا اننا امتامّرج ني ةقزتلا ار انه لئلاعةدزلءاوتومد ادامسمولملا
 / ١ هلالي 5 دل ايا كرما الالب افراغ دلما لبن يل مالو نيدووتد طلاب اظل

 || ١ اهنتلير١د عدي لأنا ضو ونجالالكئلالغمل نينتهالاو نيد بالك تييزيصا نال
 | | لوي امالي قدا ديب او دايس هتشل غضا وف كابا
 3 ”ةييزلا اواورلادب لنا ,رعلاد وربط وا ديوس فلل اق دسنزنم ارب ملكواذاطش نايس

 | | ليي وداي لعجاو تيوتا اب طك وئددل اني ايس نار ارانب حني بد
 | اي طرارللداقدزازبإهذببؤع دارا د يك لجد /اف سوبا اذول قرم اذه نه ءارشلا بيانا م زلال

 ١ | . (رطص حتر نمار للركب ىلع عدلا ةنيس اا هسا ادلا هدي يذلا يجد لجان للم باطلا الف
 | ١ لو ةقتوزدا سايكس ؟دالفو الذ: اقول جدا ددا]جد ازعل

 , | فييرا اقوا انفع اجيال اب رشا ذادااذا عب وبال كلما رس انف نائد»اذأ
 | دياب موضخالف بل دالطو ع لارشلاب كلكو كاين ىزدا الف لاعب تلف درا اقول
 ' | ا وافل ارملة فرو ير ايمو دات شكك عزت زا طق ما يهب تكره اقول درر كودو
 ؛ | 0 هه ككيع دان ييمازيؤاذ نهلة وزر الذال زجإع هريقسس كسب اجماوأد
 / كلتا زلابادنالع تشيز بق مطور قتال اهلل دوك ايل ئرلر ا كاف الزي ديا و نالغ

 1 قزلإلا هاون اقطاب ااوتك دو اءافسول اوفو

 / مف مال عاج !بكبا تايقولا عامر كد سيينا دالادوكينايلع
 ٠ |. رات امانقذلكط لو داطإ تاو منا واض هاف دالفا كير كدا دوج لعزل قو | كانغ ادنباو ريض انإوومدد نإ نالطلا نفور دالف تاوغايناع راد رلفوب دال تناكو

 0 مدان رمق يويابلاز عايل زعبشم اكناع زل يك مام ري يمض لق مادو سايتوعو

 ا هوما نانا يوان لع و ملازصاو نيل دإ نتا راق هلا رك دماح / | اهو باراك وةراهباج ىرسلع ارث ف دويتو ودع ىلع عنو لا :عيازغإم
 را / 8 لق الا يللا او داوك دعس هاف المي اواي ويل اردو طراد ة زيجات د تنم
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 هرئراو ري ؤالام دلو تامل ولما راكول كو 520 رك دك دلانراعلا طير رافركنال داك نينار 1 5

 يش رض ةأرلا هز ْ كيلا عانامط حر ود اغلي لل وار اهئ رو كو تامىواك از استيل انين 11 ؟(ينا عوتولو ىيرلاس(ص زا المتيم فول قح سيو معلو دنمتع نيدلإوك امض دوك ك اراد 1
 ناو ةدبعدا فيبالجد منال جدوي يصلان ز خوف مكس ؤلافريذو تيطلؤ عل هانا...
 يفراتو فشوبإال ون يقر( وس يسدسالا ورم اعرق زر وبا راق سيل ماا ةماعلا ظ 1 الامان ليؤلا:نيز اهو داع زاد مؤ روس لد الطي دا ايار |
 زيود قصور 'لوفوس وبي دابؤس ومع انااا | كاب اورام ازمهب نورتوا عأو سرك ةلاو ب طنعا مج ؤاو تسوي رأي ةرايو وربي ةررحللوق 1

 نقر كمراكولو لا يرلا للام ايلكىزلا منا حلولا فرص و لايف د ىزيا تكي املا هديك رلازلافومزفوا عصا 1 علوم دز يدوب لازال ل لاو ياقيوم ةردي اف بنشا وكر اتفا لا [٠

 00 د ١ ٠ رالي هيوشاثرا "هو ازال ناو فوم دريان ةرشعل وز تبول رداد ورك ع فاما ترلاظا تيل نان النل1 تمن روارحا» دلال قد اك نجي علوان ايدل اداة دعما" ١ كرعدوتن هج مولر لو طسنؤب كالثاو افاد ؤلاو هو بي افلا د الفاهتعا قرانا, زوارئلا ولد ل ”ةلايا قب از عصا درمؤبادزي. اوم هانا دبل نافل افون.( اذا ةرماوخ تاير نسل اطوال ضاعف ارسل ادار رسيفر

 هجوما هرم نوف ادا ضرار يعفو ةئلافزاندانب تاق نوال في
 هر هز بعلاذج ذاب لمواد عدا ضي لوز صح امزم زوجا كل زال ريفا غناد:ل “٠
 :وبوثس وفم افاكذ امام للولم اج ان بيلا نالف دودم نا كو لا اقدتنبلعا ويم نال 0
4 
 انا داوارب ودب ةأربك قدا اولد ل والإبل وشل اطربع اقوي دببة لاول 1

 0 ايلاوضدو ربك زنيزهالا هز يلع لولا زلال ايد صر ناك ناو وتد دن 2 ْ / طراد ديالا وضم يزيامجا يعسكر ماو تاما ع ١
 ب را درازلا اشر ارلا مدي, ىزلا ماه ايت بياغيويرلا برو علف هابااهراعافتتامرامت لف نك
 0 البس مانا رعي ز زم مسيرة لاق م رسنها اياه ؤصصل ىذا ىق رالف خرفا ةروف سايت 0

 ا ا خول دا دال كيرا لول 7



 ميج حج 8 >7 ع2 جوج دمج

 2 ةةحجي .ل هت

 + كح

 هي دع كح حاج حا

 تدم رك وحش

 >0 0 د

 للا | نونا لا هد نارا ورا ماد 4 0 2 -

 ١ ظ الفال ردوغو يع ار اناس وأكد ددوكو وقنادر ونيك يللي وست
 | امال نال للذي اسد وفعل زمأر لذ اىداو بيف ودعو رولا يسون ارك

 0 : حو َ هيج كيفان 0 78 7 هلال
 ا ١ ا ناو نفاطتتساو دبل هدانا مارش درس[ ثا يروم انا كيرلي 1

 0| عب
4 
١ 

0 
 ,كم اع ف .. سميا ازد 9 2 5 - 0 م / 0
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 ها 1
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 اويلي لن: لعين قو لانو يكول وداف ةدادناوتد اوزيل الايات.
 ناو يم امورك لطب ورز شواضوا م دوا سيك نبورشا ا افناقلا لجل ئواغاق ءانست 1
 ٌْ را يئس لن يامن رز خلاق يلع يلا ينم الوعل نوبل مدلاو:ةتيما رشا نامو نيب قرشا" 07

 فايرهعلارسجو حمال ربولادّْ ناار ارعادأن اندرقنو ير ال ضو عيد انوي: ١
 //ياربالا شنو داوٌئيربالا ناب باغاهدعب جر معاق مالا ف شبل اذاتساا متل تلمألا

 كيلاورو ضرننل/ىنفاقلانفعو فضنلالخ ذر يلا ماقال بن ندر مز معن نراك" '

 ١ تل يارا لا كونطوبام تساعد اببدلافشد يعيب ةروئيربألا مال ١
 ' اطر اينو اعرف صن ةاويط ةضانجطجت ناو يس الطب ناولو اراك داصوا ريتا

 لدبعلاقشن مل ا :ليبلاماهاو رون بابلاباعو دولا وركوب الى ازانبد ايفو ؛ |

 لا ؤشلاوياملاعدواو ين ئدبكةضاورساولو ا اكول ولاة أوس لا ليدل واوا زنا ١
 كواور فن كالفوو لسا اختسريلاووماواوتنيبا ماقاورضلا فلمن ع داؤاودااب بلا اقل.

 ربل فينا بر عدواوطدةئبصلاة ضو :ناداكول عضوي باد قوقل ق فضال
 اتتاكب نب محا اذان ةامصض دولي اوسع يلوا عزا أعنا و داكار لسلل» 7
 هو مرية ضروبادرش مدار و رتاذستمب طك ييوؤلل الوقت |
 اور ياا فضي رزعؤددو و جزايرس فانالواءر ميجا نافوادسافإالا وات جازان اسم.
 ييوالا سند اكول جدل ردع هز وودلا دل قمن ناطسنااميعو مال هقلطا م مشو رت ليبا ١
 و عود تخوم اان ةلهاىدااذاو ابابا زميكؤح موتا يكل رق عددا متيكاناكإ» ١
 وهدم مضر لازمجانج ذوئ بينز زف ولات شعار اد يطا ١

 . للؤو يهز داو أعط هربجرب لفن لب دخلا عد لجراقت هدير ا صخيخج لل مج
 0 وكر فاودلااقط ناني دابح أراب /لايدعاماو تس وذ قداد جتنا تك

 اراك اا رلمربوطغدك للدرك ةرطم: سافانا: |
 كا

 : 3 ا 0 06

 . صر لالراازب بضغو اجرا انيزس هددت ةنيولا اا الأ ل
 رد انه بعر املا وقدئرلا ناراملاوزنعىزلا زفاف عبو ازمرف محول ب زرعلل كاكاو رمل رب 6+ 0١
 0 : ا ٌ 2 8 4 41 “+ هه نرد امر در 0 ْ

 ٠ 1 خل : 2 -_ د ل 4 . يراود الان دقوا زا رع 91 |



 ميو

 كك ربكولا 1 ناك الاي 20 اكأ ذا لاذ 7 اف عر كلزيرصلا بن
 ئ قرنا دالك هل عطوا يسافاندوتسا عد وتساف هرو ناك
 للون بفوز
 و اطاةايفد اوعي بنل نيا ريما هلة اكد وهلا
 زئاؤطوا الفرع قولو "شرا هزعاربفد يري ملم هولمز وكب كاركلاو بياغلا مقرا كال
 ؟ئلازا اريل ارهاا ذآ لك ل زغب نا لريال اكدرعجالا كلو 7 "4رطاقديطو هالو (رضلرم

 . ليضمن اذلا ها ”فيساكدملاماةافال ذل دم بيافا كارد الزلل ال اماذا اماو ل”حلاربع

 اذوب رعلاذي يخي ملا فيسك مادارا افربولاز كم اهئ وعجا ةحدتيم
 ان ةداوسا لازم زاتأ بيئلا دلال عوم قدا. يس/لاقالما كرس سبازلا نا كدداالي لعدم
 "قرع 29 نوال زلف نوسلال بضاهلا وب ب ضعوا عدوا بياطلا ارو ارامل ناكو لاب
 ٠ 2101111 اولا او لربع مريب لال ب اموري رلأكملا لاهي يل ر ولو
 اتيان نامل مثيلا "لابو الا اضزغأبرا هيل كر دافي كلا وفرنا

 ؟ءاهناوب ايو يبسغاو عدو بغا و مبان احسن ا وسواولاق لب هيب اكمل اذ انين

 للطلاق ردلالبعروك كادت ب ذل دال لو لاعبفوب ِِت باندا ال ع. 70

 ظ يطال ةوأنتونو الزلال ساو سيضع رهام فلا غرم هزل وطب

 .| ةهيانملاةريفور اقف دو زيوأس رع راس وكدا اا يسيل قس ونابارتعو رشم
 1 ىلا ومع ءضقر هطاونتحالوأ انو نعدواوا ثستبعتع كلغ لا العللاق مدلل ى دب

 هناا دافور ير واول ل اوسلو 3 ارتي قلاب ناد

 7و ةقولمزاف زبه اراك لاموبوا دبع مديصغو ا كرب نع وو ا از اًمهادب

 يورو كاوا 0/119 نيمار انوا ئربع غاب ل ازهب كفك
 يا 3ايام ارك رك باقات غلو فهلا زي لزق يعرب
 ا 0 كاف طوالار لش اوما لا
 ( 0 دب ا 000

 يقتلوا ليهم رار علما: "ليلا ميطلوا بياهلا نمي حا هلارع ريسالف رع

 0 0 0 0 را ا
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 ل ل اوفو ندا نواف لل رول متي او الزرع لل ةرصوأم تال ادد افا 1
 ْ 7 ” 4 207 - 8 ١

 .وريل ماو ىرماهاعواامرر ولاكناد لذ ل ضن اليل رسل عزف هاد كورلا, | ١ ' ا 39
 خرا بكيفي علق فلاي رر صن اس ؟كلذلو تين ايفا ورنع املا بضع ديلا ٠٠1
 وبلا ربعا اغلا كياعاجةرا اوك قرصا بعصر اود كب اتدداف نيازي شارع 0

 نازي دوبم ارق بياض فحمد ذ افلا رزه فااخيرعلا فوط كو اوفا ظا قدا 0!
 ازجاذي سؤالا كا بدي [ناكوزلاروم زهق دنا بياولا دال اهدزاوزلالاملا لوماملا وهو لوف كلرعلا
 ا: نول عيونج زينب لاول قي سوت لل ذبل :ضعسوو لإ وقعا كة ْ ا

 بو نيس هزي نم نوم اقام نا .نيسا دل ماقال مانرلو عاوز الو ناله قريع نع دولا ١١
 ريقو معطر ولب ناراتاو بيافا ضح داق مع صتنااامذعنريلاو دوخي وألا مندا سا أ
 كرولا لازلنا سان ئذلاوبورولا لاق دار كل مالفاطاو لكون مز فلا ٍ 1

 فاعل يخشلا تلم لو وفدا زب كل د صان دفا تيس رملا م61, ديدي يال الق ١ لإ
 راو دسك رايات ديما ماعاد كل دال هيرتز اهيناودو داود زف رمان العر زيؤتراو 5
 ليف انمصر تن اكن كلازنب نالف للم تناك ة رم كلت ةراردا هزني نال لطاب ير نبا للطب هارون داوَعؤربلاَوُ | نإ
 كفا امرت ال رشم لو اداب سولف لطباو ىلا زن الع عنا أ
 بينو ادار ؤصوو اماوسو يعمر ذا زم عدي وخال ان لامع اهيحاس دازج دل كيب نيرا ل

 ىنسملامر اقدركلاف ضار ان لا رعي ةداو لني ردا ساخن وقفو درا. ةحاو جازطعا ةيلكيعاوفأ 1
 لذا هذيلا لخورملا ماقاذ عزل طداوعداع ديبالا م اواو نشل د تنمو اامو تبول زويلاونم _ 35

 انفو لاوتردلاهفداذهب دوك دبا يستولي ولا هنغد رطا ذيول هزه يتلا".
 لل |«. ءاوساولاةرطحالر ابا سا عيسي رعرب دا ناش ا طوجتبكةذاالا ١
 فاء رزهح طز كرار صوالين روؤسلا اع د١ هوذا زبعلا زكا تطان# ل
 مي زرركال يضل بع الو داوعد سالتها درا اواًبصو ل بنين اؤمن مزيل : لإ

 اولا ملا دعا صحم بيلا: لاعب قواك روما |,
 رادع تاذ دال اا

 0 يقرا ناب ارا يحال 0 |



 انام يلا ضباب ننوه دل ذل كالعاهلووؤط ووزع نيا ماو
 اكو نذل انو ذأيرعا ناكناف بياغولاو ةببرلا 2 ومالا زو اولاوار |ميرلا(مو مناور

 يل ةاديطموداوا دمكرش انا كدذأداس ونرش دارا طز جحا نك عرج
 ؛ "كا هيؤانؤد ناو نكون د هو اللد اوس صن هدو املا بعتني
 | د لباب فرتدا كالوس و روج ناديا لاق ناو "لمص بست (نزطم اهل دا دريل
 | ايوب تضاولا وفول ف دوالوتو نمت لايف ورانا د د امتنا ضو ىالوم

 | الهارد اولانذلحاا مترا وقاتل ودا ىلا د دات وع
 1 لاول ةكرس مت متيسصد وجدا هديل ا صااخ يملا م فاولو "تنير روج بلا
 ١ ريلي 1 بوفتولل عر اكمر تمن ك وحرب كأي دعا رادارافربلا باغوواإطط اذ (ضاساولو سا
 "0 كالو اف ىرنع راهب دو وللا يعض دوم اوي ةداكداوايصنطو لكل

 / لفها قداوؤسرار عرب ا عخ > طوملاه سيول ليع لل عدلا ماقافالم لاهو

 / ١ نايم يلا وضقا ذاق انها زك باهاوع زوو زك "ليز ذر ناو لظو عفا 10

 / مقوضلاف رش ةنويا فال بولا طع مع وادي ةوأر سؤ سدازو بع اولا (ْمبَصقن وداولل
 1 :ةدانزلات اطال عمرها [بنرلا ور عصرب نأ ناوال وساع /رايلذطإب دال كاكوذصاتدنوكتت

 ' (| فاعزي ارب كاف: راف تاكاف ةبولاف طومان بوبول كلم اينما كيضرلا
 ' | . قعد قدرلالع جاب واضافات بعون اش واو دول ارص اس لايف وبول
 : رفا لد ايلا بانة بمعاني عابس اوال ودا

 0 روكا ترلعيد كوالا هنآ يضل فسر الوعؤعا ضو جلف لعاب ها نترك كو
 1 د زيوت بجيب غوري مناوي نم -واىزلل

 4 ولا لس ول بغا ونيل بتاطلا كا تدلب عدوملا نيب لطو يمول تيل وماولإل كيرا رايحررعلا

 لا نوال دارا يدر نايف غزل اوتس فنه داك نص

 عوام” ماسي نلف [ئداولو لوقا يعلادنو ئلابا زيي هالو شم واسس( سائلا
 كوع فوقف امن ريفلا لال سس تل ضريلاص اص )مرفت رونو م ه4 يبلكوو
 'نرلا اوف . 3 لا: ؤع فعاد دالال دبع تنوعا قولو فن [ لو

 ١  20ين 0 7 را 1# 0



 « 5ل“'

 نان وزواابهالزاهزسارجؤاوا بع نص عد او ايةمال يت ادتم لص نيس مقار ئوشل ١
 رافال يو رلوطو لمد دبة رع دعنا ف | ىتحر يو نلذةرماختلا عزو بلل.

 كو نس ىئدملا ام باغو عامل العوز ثلاع دوا اضبامتو فلا جد ديلا بصاصد عاب ياقلإ 1" ٠
 رمل الو اقلاع اد ياليل: يسال ىرلارواادياذ يسابق 1 ٠

 مصاري ةاربك دارا كل ذرعدوا مدافئ لب ناديلابصابع سجال رملاة كتير ّط
 قرم: , داما اف لريعلا نارك رم اعلي رم اماما سا ةنغ لاولا طاب يلا اا
 ' ريل يو ودرع يل مانا ذبول جنك يؤول نيسان 0

 اليمن را زعوتاجلا الع دقلاغابصووا ىلا عاولف كر ثلا ومو قع

 0 هوس حك (يج اه دع دلاب اهايلا عقاد تفر بجو اواو قاوسألا عراب
 ل درجتر اج دف ابا هدد نقاد را ين ا ريعلاعلا لع: ديلاشلإ ٠

 يدب ىئرلاماهاولو مت يس نعالو اكرةاووخد يتنالرلعؤ عملا رتل ريفا وب هزيل
 ياو رلانصربك ياا د اعتني دل ءاقاهاو اطول, رخل ال١ 1
 مم ”جد دفا, د لف ةعابروداو هرتواكب لا دلع يسئل اا و يمضي و ةراصو بم | ١

 "لف زاب دفنا ا انك ذلاربل كفرا ارقالع” بيرم ماعاثاو بولا ةعريالو تْيساعنرإ طم يلالف»
 7و اهصخ هيدي عئىزلا ل مسيلو ديلا (نهَبياوماقلافةربج بهاد باتا جينؤيو تلفن ظ

 ِ ا ولا تزاوج ات اووعدلاٍ طا ةرطولا ْ
 ظ قالو رار الخلا نيبو اوعي دلل افاق يذلا 1
 ظ نقم 0 الاوت اصرمادم دحلان 0

 | ةع إو ولو لا مو مئلاول دو ممتع ذل تندرا يسد وتم ماالج قانا

 ينرنالامو ئدملا ىوعد ب وفرت ماين الوساوس
 يو يب ب ىلا دوك هيلا نوع دو ىلطمل للا ؤوخد زا نموتولا ءودالع شم فول انج
 لاح !2وكرلا واذا لوالاآس ًاماستإت رايز شا مورو ةراجاواس اعدم

 ك0

 دع

 200 لل 7
 يلا 21 ا يا نا ا و 2 7



 ٠ اون ازبابسالا لذ ضاقلابلقويقو ورز اورابم الاناوووم يلى رملا ناكاذا لاق

 لإ ناكوراو ديلا /ئااذا مرفو يفرزت ىلاضريلاوذ ناكداو لالا نو" ليلا هزي[ دلع جرش وفرت
 ٠ يالكىدولوعربلا نئببف) ا درب ني ارسوؤدب صقل اسالامزخِإر يس انام لالة

 ظ بو تسرطببف ثدوانلف الخ نسريداو ةرقيطك لم تي داداراو كلا الاجاذاح ريشة داب

 كرا ةنسال ذنبا نابذلل دوور قمار ظبي 1 يطاق تضنوم واو كلام رص
 ١ يور ربل بمرض وبن فعالا ”ناورلاوماظياوجؤ انركدؤرل الي وريدولاو اهتم الاب فرع ايلع
 |١ هيلاصو نظورملا موضع فرئالو ماهيب لونان افالصا نال جد معدوااولاواذ اما رصو و

اهئدعو ديوس هز رس الرو طافت لوي عم بسور ساب وغالو مرحوب دوم ا زول اولا ناو امرالإ
 / 

 ا 2 الفد دالفعدوا يهكسلالاقورفرعا الجد نعدوا دي ةنىرلالاقولو ةدا ماع

 | لاؤوييل رمادا قليلا يضدالع ها: دلزفاول هيلا عدد ةرمو ال هذيان ونال
 ا فك فرتالاو اقوال نرتضانو روك ار صوب غلو بوس

 1 يالاق واو ةيباتهلاىو شلال ةيضفالا رذاذ ديلا وو رفقا هفدنتم معا لوبا ودرع
 "| اتباريولو صلاته اأو للم داكىى شالو مصورا رلاق دآم داهك تال صون فرعا
 | ديرثوض ومصر قالا حدو هديل ىزال قول" نيمؤاتضنا م ورغؤنال سريا فون ىرملا
 : «ىسب جدولا ؤونرنلا بهرمووب(الاقولد ةدايساهزيِملالوضاَهن ف دانا | دوا اطرد هدوبس

 ١ 201 نإ هيمح ار 0 :
 ١ اروع لورلا ضد رفدلا اريلاب عانس يلا برر واو أبا تيرمكوفرنال هر رشنال كا بللد دعو

 ١' | امنت نلف داو ركانازفالعافر ول لكلوٌريلا د نع ويفك عتزناوب ول ىدالاولاقوا نلف كلم ين

 | قة وانماعاطونملد دالضا ايلاف لعرا دربال هد دعت تضل
 / "والدلع ناو اطربلا ودرب هس واولاد رع ترف ضعزلا ايرنعدوا الفل لو

 ١ | دل يعل
 3 كوم تاون و و

 ١ 00 لا
 ١ را لوو تيا فظل عندا طوال عاس

 | ننال ووك يل هرالإ يزود ران“ 0 522 ا ايش 71

 نا



 ا امل والا واعلام مودل ماادري ومرت باق فدو موا ناهي ل 017 بم وزر روشاب شاب سرد ويست داع فقرا أ
 لالا هداانام نب ولا لبس لك وقت درر عيزدطلاوب ملاقاة رعضربكول عجيل |
 راتب عموما نايل رت رسميا ءرررذددواولافابلل ضرعحانب نول ذفك/ يؤلاو / 7
 7 معمر ارلادل دا وجد افيحاو قدو مالاننا باففأرادو يشب كلئد لبو كمزجر د وضو 0
 بينو اكعضو تل اني د١ نوسفافدالطو دا كوادر اكسو تاماشيبلرالا تناك 7

 طوعا مرت ادا سف نام ذل الكب وديا 1 [ناكادلا هذه ى دلو مرسين هداداباغلميا
 قانا ره ادلإونفو تيس كنف هادرارلا ل ةليلا ملا ماقافافدارلا كو ايون لاعدولا ١
 ” ل تيرا ىل تس اكامد اكسب ردا ادم ادار يع ير يلع لا ماقافأاد ديزل أب
 : ”ةهسلادلا لا تيما اره عديل يهاو ماقاف نبل م اواو الا شر الاى ولا ادامندازيتالوليف ا

 اع او هراداطدي لااا نان, نلفوو انه يرر وماشي جوائكتالاو ناطر! دانا بلل 1 لذة او وادا لدتا برت اضم ووكيل ب:
 8( ضط الف يلع اذهب ديؤانن آلا لعبد سري ارلا نا اكس اما مونر نر لو مويلازارلا ميشو ذلا ١
 فيلا انهت بعز انافدناىقداربخ يؤ الجرو اول بولا رو اظنوهو باف ضكو مانا _|
 ادرس مر ابزعجو ماد ارسل عامل اهاذب اخاو درو نمل نب بعون الف كاوا 7

 ارش مولانهلع رو موب اذ بيمن ىذل انيانركس الشد اودي سولو انضعاذلمفلاو سيلا
 رالي ىلا ابا .كسك الط دام دمسأذ عزو ولذا ملل قايل 7 فلول اذب تو نانا بدوني اذ بؤ اه نكاساانيريؤالو كلاين
 راج روح اهع كم د (رسألا مولر اولا ةئيب دنا نيبلا ميدان يدي ةرارلا ثا ولاكس مو
 تشع ادا يد لا يا ىتض اكسال اننا كركي ونري ناقل اعوام "1

 كور هزل ديلا ذهب نينا دب[ سامر املا ا ليما ماو ضغضول ديلا يي, مر جابة دنس ار ينن'ةرابعز وتضع نيد يرانا فيلل
 بامان ترب درع اواو ةرحدز مصر | ةها ل (و لحر رعاولسس ل ىراجيب لعوب 1 171 / 0_7 5 ًَ 0 1 01 يطلرلا تارا را شلادزب زيدا يف سينا مهم ابعت لكل هرموتط بلا لا ١

 0 0 00 44 3 3 3 3 0 0 ّ ١
0 



 5 3 7 موق ورم فزت لفن ءيصقو ار خدو  بيذلا نفاذ

 هك كا دالفاح افاد تاب زدو انااا هادا ين باها

 دلما كابالو كلذ ةعالف ”ابربصو امدابدرب ف كلازرك م الاد ارا انوا كل هر ملدا ابرهعو

 ديلاكرلا رم ارعاباب الفنا 00 اوما فا هضتزعج ولاعاد انابغد وا

 اباذر كر ارزاق يلو كلك للا ثا ازكو ذل مضي ديالو ذلالعجو تن نبيا دواا مع
 "طاح رمل كر كسا ضنك ناو ةنهالرذع و انفو نددت اطر اب زوسو
 "يلا مااو يلح افاد ربو ةهول كن وداي داو طر :اعزمرل هن دو هرب نور ؟لابولا

 ”ايضبلولاد دكا يس (ناولازك واسس كلل اول مالم از ادق دوما ا ةيب فواد
 وتسعون واع روينا رلكعرللم اقاف نال جب هد( )ق داواو ةسبانعلاكونْملا
 دل دافباذلا رسم رافضا بلا (ذاو ياهلا زجيزصاكرلع دوام" لوما
 يل نيود رعي لاقل نبا داود عون باهل نال درج اقرلع هادو هلي اراوج ل قو نها

 1 فلك ا الارملكياذا تربينا راد كوول ارد ندا موا أو وعلا عخزنال

 1 لادم اصور غازي هانا | نكس الف ىا :دريلاو ف (قاورلاهن الجي ةارادوعر هازال و

 / ا زل الذي ةوسراسار واول رك تام «و ناكس | لعو راسو كالفواكسا

 لفن افرثع :وددووم ديئاو ف لافو بيب ىلا مدارسنا مق ااولو ةيالا كوالا

 1 اوديو ةهأو هيلو ال مو وذا كاوأ رضمالك

 ظ للفتاة اقأوزمبشورماو كلل طداذا ىتنو يس: ريسلا نومة دا
 3 اون ور فرت هريس دود اإل 501 ناو افريل زاك ئداولو كوشك عر اسبايراصو

 ظ سورا طي ىؤن اربعة داواد اك ايل وفر نفرين وم قواك زن نالا كا عتن

 هنازاركفوولا لامة وفرت اذواق باغلاذالل دوا ثيل المان

 1 دامها دياعةروفنلف فها اني اولو راو دو عرفنا فرس

 ظ يلا ىذ نع در شك وف عرس ميش دفا باقل انزلفوز اع مس رلجررملاماةاغربلاو كروكر زك

 اا رو يال 00 يسأل
 1 نب رينا شاب طعما ازاى ولع دانا اكما نين

 2-5 تبتبنيس

 هبت ط دل اال

 2 2 ذب تدب 1117م يب جا ا اهو
 الار ارلا رول راما ا --



 ظ
0" 

 ل كا ا 100 1
 مباع ريلاو ذر: زنا ,يلاوعشرل مدر مارطل ع امسيعو رلى داواو يلا و بق قنا 1
 ل رييلا الم روججس اد رارلا هزيبئ د١ لاكبياطلاانالفعلا :سيبارارلا مدن ءاكزلا م هاورمرابرعالاراو ا 1

 'ءافلز ديالو نرش دعه فرتالو يسإتشالاولاقاب وبس رللا مدرج ياهلا كل داو ضاقنايلا رسمي ١ ١
 ”ميرك تذل اديلاو ةلاقو لاهي لجدول اداعريلا ىذإ ءديبلاماها ىؤصلا هنو قرللازبضاثلا / ١
 لطدامعد ان 00 طرة ازوسول لب عناب داؤنانو مخ ديا لكزلاايسكلا ةزبإغ اوربا 1

 نيسان ماقلا بف دو دما, تح ور ارلاوزبيىد»١بيؤلاناطف هاش ادلاءديالالا قاف ١
 اكبر راق الصرع ولا ةنكوعرلا تناكا اكلاتي اذزبن دمرت د اف بينالئزل ماعو “٠

 هيو و ناكربعلا عزا بية ررعلا تامئارلا( داو دربعرما ”هنيب اها لعب ءاجمزجتو يبدل  ناكتاو |

 وقوم لاو طنو وا طظ فرن الاف بر اعو ا كال جهدي ع ةراجاب اكو فالف ةرموم نال ل
 اين دؤرلاثرصو باؤلا طع رت لك ئرما نو رمازغاو يل نفي مقل [عفقاذأ دلل ٠١

 ذل بياع يلا عيا عرب ادد اكتم ةداجاو هدو كافل قدا
 ةديربولا م ه١ ناالا معضريلاو فرقنا نالفربع اريل كذاخ يسرا اواو ةيباَنفلا ولا ١
 ' رس دريطوا لل والف هي عج ببريصم 0 ١
 0 .ديريلاوذ موا ذاالصاناّ يت ئوعد 2 لوف لولاه ف هربا ررعمز علا نك اواو ديما ١

 وو ىوهرناو ببادلاد رع ايتضوبراصو دااذربن نو صلو كيب يتقن دذ ىدواؤادؤئربخألا 7
 را هربعمااول وينو ناز ريدا لصو نإ ركن د يلاعدادو مكاتولو نقلا لا ْ 1

 والف دن ماموس سهصدو بلا زر رم الاقه طب ىدس ارزق دا قرضلورصألا كر سلا وعد
 مولا تاو نائب يلح ذو رئاربا عفر فدع هليل مندا ىتحان يؤدطحتو حاد بففا سوق لل اقف ٠١
 فتنس نرلاوهربعذ تنم دلا ماها ديلاضانص ردوا حاكهربعا ليلا ماو ليوا ل

 فواد تاب يلع باركر ابد زاره نبوة كيما
 تريلا ناو: يب أ ذاع ماداو هزبعن | داو عراه ى بالجن ى دب اهوا رهن ر يملا كوالا ١
 كالا نما ذا ئانالا لصف مل تول اضع اوبك اونو لئلا زل ىلا داف برم دواألع /
 ون سرلاو اجلا ةهددولا 225 ئابالا مر لادا زينب رولا ناكوذلا ادا ْ 5

 اا ندا درو را ريد "١ 6 0 ٠ .٠ حر قا 1 ١ وق لقا ور ا لا :وفرلا بعت ا ذاب داك ذلا كلل هيب اهم 0 1 ا

ْ 



 يسر انوار فورين نفي ورا
 1 ب را ريراج ادا ةروصو 'بيولار ثق حالا الدر لا نا 6
 7 تبا يري و رزنو مراح اهوذلا" (ناوركتم عرذلولاازهب ثرلوأيئ او يد احم داتا هريبلا طر ( افاق بناها

 ايلى صرلولاب معي الور يلا كذاك عرفا داق يمر ومقيوناقلاف هز تنلوف رلكمرا للقمانا اررعدو ١انزرف
 0م زيت بابا 71 الاب بي ولا ليبزم اك ياهلا !

 ْ رس

 ّ 0 ناو ميداجتناكئ باها مبلل ماا انما ةراوارصنا لوم ددنافًأرفلاوا هفرلابخلاكررسلا لوم
 قطعان زان يات نط دنع بنهر هربنا تنال

 ١ لييبا ثم واولاد تكوني تسوصخال ملا هع يال 6ك
 1( 0 0 ,رضاظايبرالاقداناهماقم اذكري فكل باذلانم
 1 .ايراطاطصريلاك ذا عيل مام ديلاذإع داك روق وماهلا مه اذآوو ف 'اربب ملت عارالا لع رميا

 لإ واول !ةناياد ولو ءداجب ضن يطا تالا يلا وعرب وربلاى ذر صلازغا ةصدولا فاد
 ل ينام لو اجب اليالي ةح تي ميك لاب نسل ورب ا هيفدواصب

 | فدع ملاكي واللا اضيلاام اوف نس عون ارو العن لطم دا ووعدك يدم اجيب دناؤضنلا
 7 00و وع ساد واقد قدي يل 0

 | 0/ياطوت ها وتالولاةدانزكواذك ينولوعو هل داو ةدق

ْ 

 ١ ١ ومي سلو الطوعي الاف مولاي ريلا ب صرع ير 00
 ذا اتاي وعد ارنا رص زللرارلإ .ومقنوم اقلاو ضفة وريلابصاص

 | هايلة نا باص لوطا ل !ةنوعرلا تمضواذااهنككركو اكل لوفن يو نزئكدرق
 انتا اخيب بمال رض داكن داما كالي قو طايل اب نانو نيالا

 لأ جويا ارم اقاودتارطاو ري ووواذلا نأ يسرا ]تكي ريع نهج زل ارلإب نفي
 لاو ايديا ايده بارم وكرت بلا ئتصن قالو دبا ند ا نزف

 نهاد و ةريرلا ولن وفتش 'هربطزنا ليم اقاو بياخلا,صصوا لابعد تماون امانا ذكرك

 نايا مورا »للا باكف /هرساوربعذا ناقد رباب

 5 0 ا هلت د الف” رع تمرزع عدو

 د ربا 01 ا 00

1 
 ا

/ 
1 

 راق ١



 00 نرسم قادربل اكمل لاو مل قو دم وشنو داو وات 7
71 0 

 قرا اولاق مل انكي اسسؤ/ ردد دبلاعخ وم مفتت: ص كارم ألا اماطزاوى دولا بن :

 طيز مفللبرفاو فن قامو مضيف طعرادو بكام بابل يسم از زب
 ض وك عولطؤمب اماعي رسل هيي ل اس ,
 5 ب تاب اني لزم ليم يناقش نرد »مانع كدل كذا

 » كايف اييارذ قدمو لولا طحربعلاب اراده واول متي نوف 6

 مايل ؟«ضراامال اعزب انو لئرط عل, نبا لارسل بولا سبر
 |وااع افااكرلاذالررول"ذ اند زي, ئوضلاداكو امو للبلاك اخينا دلال

 برسل ق دك يوني واقل اولثل اقرا ةلوضل عنب ةيرلع يملا ف يسجل الزجل
 : 1 لا هرشبا/ ااوربلا برصإم مع دواء اكد زبكرنملا نا ىئردلا ع ةديزمجكزيل م اقل

 3 : "رس لاكف دونك ة ربا ذ 1 الأ, دؤئتدم نب رطب اوال واب نينو تيا نلبق عابس الغ . 1

 8 0 نادت ةرهإ وعيد بستر فالكل درع هدير هاد يسند افا 1

 ”دبعالا ملا اع يافا اذا ملام نآف دل الي هلال ومقو نيرا رتب تضاف دعب ردي / ١

 هوا تنسوزمصو زال حتا طجنتامدمج تشل لاما ودم ديوعانمو تسكن اودينإ بهي
 7 ”رضتقزلا' 57 ا 7 هم وا ناك, ريكي وهلا نا يزور تنل رمل بلا ايتن اناا م "5 افرك فو نب انشاد ادت الطمع وال, 2

 : اب

: 
1 

 4 قتلوا ارماحيزن جو "زار !/ ادعس نلف ادرمل دا نينو تيس نلمتريلا 0:

 :كريلاو ةءافريلاكذو :رؤ اع ادورعاس مانا اس داكافلاةرهفش اكد منور فيل 1

 / الامد ١ وا يفريلا بعرض رصف ذرصعؤت ردع نيفيا يظ دوا يال | 0

 ا واولاد لاعبا لصواتباش انف |
 ناضو لول مع 0 ونوس امال لاعبا

 رز
/ 

 قاد بابل دارا دارنا ذويهم در ايقنت 9
 لة رهان يع شل درا 1 ا نار 0 0
 ا الراوي 15 لم 9



 : ١ ينور اكيد الاقليم ريدم
 1 ا. ةماط داوريعابو قرش زمايزعروا شاعر ادا تما ضو رلا صانع نارى !آ ب ابا ديلابما داش ا زوزلاو لوبا بتسوي لاق دارل ولف قدما ريل ل نيا هع
 اللا لذامعا ما اضل يلب مالا ياقلاوم ابر راؤسلا ٠ 1 املا زو المكلا كفرا ذ ان مانا دو هر دابا
 الوصايا سما" ةزامالاو نيرا لوك ربلا ودع
 زا 7 0س "لال 6و يف زر اع ملئ دااذاززملا 1 ل ريزساضاؤير الاب فارق د رف يش اج ارا رمزي بماس زر يرزنلا أح فاوهمزفل باجل ةاقدم
 07 0 بالا تسايبد زل ثلا ونتاقويلا هع رهن تال نياطلا اان
 داق لو هول زابلا بار اخلنب ترف ماهو كافر ث بصي طوابع
 ا 0 يزماب

 8 نأ اال اجب لسريرلا نكرم افا مزيرموصمافريعدو لل دالفريلا
 ذل افون يتشارك 100 ”رادل ا وزيب داود لاف جر 2 ”ةلاو وا
 .اةرعم الاد ومار ناز ءاوصؤ كبس ربل اووَو نأ 78 7 1 ارتعووا
 .ةافوزعإل ديدرا قدا ةيالاع يزن , 0 رينا
 1 اراد جو زازا روج
 ل قابل ةنسورملا انا تسلا وصو تأ د كلملاقوا تين لاس ربارصرم
 يناس با تلو هبا وعدم وكدا ص سررت انامل اقول قرم مز اههدر هررثأ
 م 7 ديال تسي
 / 0 ربل باس ماو يبل بترا الف علاو
 داما انقعا|اامازلا ليشازب 97 را ءاسوينو يوكو ربما اقام رزملا
 ا 0 ل 1 || نادكتلاو 7
 ا 0 اال 2 0 1 1
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