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 عددنا ول لس يعتس بسر نطاق 1
 را نوار مرمر اسك رعد ظ ا وع ركؤ كوين ادم نايبلاد ف علل ةوالع* نيشان :

 نم اولق شوط اوم نين أمور نيللي ظ
 تا سريع تضر وم 7 رو شاور هو اقر 7 كام :

 كوع وفشل زف ب تر وهن هارب
 اوعب انور ينع راك رلا وبكر وف هع «نارجب ضي

 ا دال اد عقم 7 ا ارم بمتت ُّ

 ف وو ايمو
 نورس 6 كلذ متت وب هز مة
 قرقاو نمل انكم كوز رم 000 7

 موسما ل عراصألو هاوس اللا“ هرم مدل اناا

 0 1 راع صو 1 الواو 04 رارإلو

 هرغ 0001 انكاو ديإو 01 لوا و م 0 م 171
 جك / كل ارسل اشمو ملا اقسم ماسلا رلضلاو

 هدوتلاو درج ان عيساولا مولا ابوبكر



 مور 700 "ا نوماس رم كلو ولو ذر 27 :

 ناكر ا 0و
 ك0 مق

 7 ل عا امس عصور يس
 اوم او ناصع اره مر وس موس و 2-3

 ايو /ندلا 0 سلا ىلا وعدم مسا 0070 كمل مد :

 را 1 مطالب ناو

 3 ا نال ووَسع دوو
 1 : لس قو دل ياك 37
 نايس صخت دوولنل؛ لوم ار ريتا
 د سنس وول لاهيا انتم يدي
 نكد 201011 را ما تاو

 ئايفاو يصور يكف اوينخال ئه لورا ا

 ام تدرس الئ يلاو 101

 هضم وضم ضي هس هيمي معا
 ص ىوانيطط قاس انور هني

 ق للانطلاق عل ليرد تلو ز
 طابا ثساراو بصالح توسع با تسر

 ارسل 9 كونو اكن ماسبب نباح 0

 ا اهو ينل ممم م الاتي 2 را 3

 لس نوف وو أت انوي سيلا كلام نخل
 1 هقوو|رطلادع ديو لوجه اوس
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 نكران 2 7000 ل

 00 ارملل 170 ١ 80 "رار بلر و 4 '

 ؛ زلوم اب ترقوو كدا رم بم هَ
 1 ا '؟ن الدري رز الدراما سيسهم

 لايت ساروا باسرع طاف
 رول كنا 7 - ام نق
 7 نا را و مماعنال منن 2 دو ةزونالال تعضخو
 . نلللاتاز لا ماقج ل اتض اة تيسروف رز
 قدمت بعت ركل ماقام 002
 مكر هزلي باوك كو مشرفا ولا ل
 ظ باشر[ سك لقينا ريع 2
 ."اذلو يلا سيرو و 77 يللا «اهآلاو سلا

 ودوم لود 1 1 عن نانو يعل 74

 نازل ئ رد رس 8 بلوك نانا ري 2

 نر ل 0 م ل اولا اوويفعمو ع

 هِي 00 721
 امامي امال سيل اوت طفو علا 20
 د هنو ريل ط اس بيو رفا ودارت عويس بألا
 7 3 هشام ماو ْرنب عا قيتا أو 58

 واب هس 0 7 7 "ريب

 ا مم امة م قلاو نصا" 1 ملا تؤ

 ارم



 فو الس ا اسيا ”م الا مسالا اهلا بسال اذ
 يارد ذد طعاما دموع

 . سعي اوقع ماابي قيل ةاضفو هيلا ودل !

 لوس هزيل ندا وب نا ملل
 47 0 نوف لان تال تنامي ضن قرا زووب سال كومو عدو

 الو ف ل هملول رونو
 رت 7 - رضيعا انوه ناو لف

 روع السلا , ةالضرلعر انو نمَتماو يلع كرف يرو
 و 1 اب تطعاو باركر تاك دم سنا

 1 سالو /الالإ نور * ماما اذج ف« ميلا“ ةمح وي أَو

 000000 اطل 3 ع ا

 ا م اهنف نسبا لو ا و وسوم

 ب وك ارفف الا نسي 54 ل مار افصوكما 7 رافعا واو

 1 200 0 اونا 27
 نببتالبط كتم ياارب يك د دوايسسد لذ دم

 لبنت 0 ارامل تنل ةراصنال لبيت

 1و 02 اهلا لع“ تاو تست اوس افا رمال

 4 دينو لاما لاو اصيل م ء اصلا

 نامت أرَ 7 رمال نر 2

 رد تو ا الرو عمو ررشلاو قولا
 لما ماوتد اومن موعد اء دش وفشل وذي



 ا 00 2 كيسا

 2 وم "تا ريل الالاف بيك والاكل نوبل
 7 71 دال راسي اح اولا هر ىلعلا دعو مالو ب بارت 8
 مو ١ كسار وأمض روس او لوو ثلإفأ
 2 لَ رس نان ريس 2ررل
 ياولد نس عا ل بطل سم
 دلو جمالا رو لوول سوك رسام
 نذر ولجأ ان 2221 ليال هاا
 تسليم ب لاب محو وهلا حك كبس ةةيجا
 ل وربما واس وشما ألبا
 م 00 مس و يسال لع رع
 سس ا زير ا ىلا لص ال طا دل عضو
 ءاضيوخل وت وتطل ليفي شر راسك لن ”مرشسا نلا سمر للا

 يطا افلا يعلو اوسلو راو ىلا ب ننس تل
 رانك را ام هسا رو ذل بألا بدال دلو
 نع ص و هاا هام درا
 زلوم 7 قبلا 2 ان علا م «ادق نا
 001 بيلا تار لاب انيصاو 000

 مي“ لطصضا ماو 2 نال وروما لكس 1

 «ت ناو :لزلا ب سماد تن نافل الرو
 فشك و ,وليرم لاو مويرفم ا زاك ميسم تاكا ميّرولا ميلا
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 رمال لدا ل انو قدرزعلاج ل 1 انقامهسو

 لرمي انزيم الازرار سو
 001110 دوت 00 ل هيلاري و

 مسيو عع سيرف مَ رد وو

 و كوس القال قو م فاو كلَ ماس
 ل لَ 7100 سف سرق كر نوفا

 ةود دو دو تايب تتنك وب

 وللا عاردشع 2 22
 00 اان مطول ١ ركل 00 و

 7 ضال رعب 26 8 يل متسع ىم اك م 27

 هولا مولات ل نيزك كلمت سب

 2 هر ليس دعاوي سس

 وَ ل 3 ا و راَسرنكلَج لاي زال و وذا

 ال اراد لركن«
7 1 

2 > 
 سس لهو "الون دور ىلا ير *

 1 رس رس دود
 لا ا ل

 كك اوفلاانف اوشا لثو *د تيرا لَم شب سنع

 كرت 1و

 بصي ارتد 22 مساع ناو 7
 الاستايل طسن رم نهم 2 سعر “بالا كلذ

 هه
 7ك « ' هب

 سولو رف ناس يقسم هولا وق لاعبا للتو



 7 2 رنا اقرب عضد ل
 8 8-2 تشن اف نيك تشم مف اللقا دعنا تعب

 الطب لاوس, نبي رمال اهم
 و هيفا هس 2 06 هر
 7 اوجاع ف للا 0200 فم وو ا نست الانف هامور

 برر راش رسل تستنو زا
 هيلو سر رش نبل وس كوسا هي
 10 ماض ايف سنوف وهاهو ماقد ري يس
 اندلاع واسال زو انلرس ولاول( مودا 4

 يسوم ماو انتو وأ للنادي //  (مههَّمَس ءازولا»

 دس اها "نعمل لبر 220 2 ثم وسل نسم

 بلور حشس ويل هولاند ف ارم هوم ل ظجب سلم وس َنَسلا
 2 هس وك كبك و يسم ار اضم ضو ايلاف

 بال هن اعلا( دع 00 راف رس م
 هلا روصو تمون ؤفوتيعو ام هم را
 «ماضو رالي واي الر دعب نا قح هْؤاضوالا هم ان لك تمد

 هللا ضف رعي لساففتف مدننا ينال
 1111110 00 يرن ل والافلام السار

 20 قاوملابطُم ب يزن 10 0 رو يوم نه, باو 2

53 



 بس ورعاشلار نك بآلازكوم | سس بولا ولق ماظل
 مذ

 بف ند دفع مَن اا ض قلو جورب لاسفل رع

 00 الملا سل اكاو حش 0 سمج

 وعلا خبو بانك لاول ولامن سس

بنا اسلم سوم هس اهاقاد بوري بول نوب
 بسكال 

 دمر تا

 27 1 000 دع وكب فاصل بم تيم

 يئاوصو بصل يذبل ايفو تيك
 7 شل انو نسر اوه بورك او ىم رس رشو نسا وبا اضل :

 ْ واس سز ودب رؤس قع سؤ عَنماو باشا
 زل عن طفلا وممن مولع اطول
 سالو مروه نم سرس 22 باص يدل مؤ وعد

 5 يم اونا سالو 08 باس 2

 نم 24 00 لطلا| وب تن عش ا هباسصار عب او

 رورو رم رس هالو اوت ومع 1-1 عج بيلا

 ملح لوول زمالك خلود اسر رفلإئزالاو رق

 توسل 00 20 لعب سم نعل م نماو + 0

 مس 2 رك 20 الث آو املا انتر م

 01 يرد سلا ا ٍ او ِفلسْرم رسوم ونا تيرم

 9 آس علك هناك سدي 067 رمش

 الدو نيو ارو دم زك قطا لان اوردهتلاص
 الاقل 2 ومد هى ص

 207 هما صك نار اصح صحب مل اسوس مشن لف



 ] لالا ماوس 'تزب و ىاطبم وو نلوعأو ننال ونلا ليلة نب اعفس فيم يزل زا 7 فزنا زتارتو ل ملوي 270 1
 فوفو ني يم الفخ ى ارب مللاروا رسب راوتر لمنع توصل هلع دان ى انتوا نالف فشو و نلارزعلا (قنبوعدت وافعل عدا كو تدان يال ميالرب, تناناو فيان حلا راو
 وبك ُي 14 مهم نر نزع هرداب وسو رورتسمللو عسا لور رن لاني
 اباوع علا و ذوو ةيرد ارت اع اها
 لاسم و طا رب نابع ل صالر لموسم دع ىننللو لاف
 ان وكانو نوجا لباد بابلو ىرعفو نويل
 تور وم تولد وكر هد اذان تسلا مفيدا و نا مدلول بلال نالوعت
 ب اوبن تاب جحد 2
 رس تعلاو تلذ عش اا دا هاد انا اوان

 رع تؤ ورضا لامي مسا
 و رو 7 ب واط 0002 0 انوه لسان يك

 وسبل مد صف , ورم فلك اطعم ب قطا لوو نو نوبت
 م 7 يالا كاف اا دوق مس 6 مع 7
 21 ابا 0 كو ُُ لول ّلقلا
 دلال كانك 77 20007 دمام مرطلأ ماس
 1 الا

 دي



 نسل مفرغ دكار فو اضم مم انقلاب قراها
 له ايلا ههه فرت كس سموا 00

 اداريا قيس ريب نم
 11 ا
 عفر قواعلاوبو بلح ب.بلالا باس عب ظفعزملذادالع
 ريتشي بالرسم تلاطوب لاف بكَوَع

 تبرر عرب تتطيوناراىوزرب_ تار ذل
 هاليوم ناد ضتلازاسم رك هوتَوسوَعبو[ عج
 ا اوتو اذمد لوط اوس سبوع
 اا وحماس ومي اعاد ضايج بالو
 7 اهب نو انو ارعاز يسار علا عب دلطوس
 از اسولف عضوا اعانى اىوفبلاو ينل
 ع دس اور سانا ليه وساق وسر اى س بللي كعَ
 7 »لير بنل مرر يرع فويس فقس انكي
 0 ىلا را "ىو شمو نونا يسر و 0200

 ماروك والامر ملص ناقص ولالا
 "راين نوولانم ملام للم شناو ا روح

 « الو علام الروض عرار
 بل باع اب ملا امر اسرش لين دال ما

 ملوف هنو 220 ل اونلاو وق ا اضنال لاباس لفي نم
 لرش فاما ناك ع ورم نم لاوس



 مضض هال افان نيل اذا هوقو اع طاب
 و ",ةناذلو زو اف رانا مااا

 اس نم ا 00-2 و م ٌمفاسبسدو 1/0 روم 2 22 وردم
 للتو وهن كل 2
 و يدخلو ذم 0 2 52 ل 4
 5 5 ل مقا كورس 0 222

 يورو نر لة وسل نيرو فال
 ردي 2 ع عزم او حلاو وسبل إلا را
 2 6دانال سبل لود شم ال نلت مي
 ليزر وو هوايا زجل رز علاوي
 2 ةرتساوربا تسزغ ل ريفا ارو 11

 اضن مج انهم هزئااطباو دن رمال نشم أ
 ا ا يلازم 0 نعول 2200 ش

 بالظلواناض ومرور 701 20 ٠ مما
 ابنا را ملول ا 7 رنا بطرد
 سدو زم رم 2007 ول رار
 او 0 قيقا درزي المايا 274
 ل هيلو عال اسوا رولا سن تلاع م 01

 نول تسد مي فاوساعأ لو السر بسم
 اسر وخير فو ذر عروضات رع 2 رم

 0000 بايلالإإ فاض رشم ان ةوئاورساللا ٠

 بارعالارس
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 ا عضصووص سنس معا لل

 0-8 لعن بيرشل ما ار نيو با عَدو بغا م

 ر روف اها اضم ولو مو ميلا ,اضلرطلا»مو نشكل

 ىو رادو دوب نسم ومس ورعب نااوعتا 22
 4 و اووف نوفر سلا ماوس ور يع

 اب نومو وتب لم فلوس هك انكم

 0 "رم نا او تلو دقوا حس ا وعسو
 | ء لوكس نالوا سوه مت اي

 ما

 لاروع فن وو هاند تل وعطملاو م لوف و لطم
 روسو كلذ ضي هنودالاواطن لان ووك 77 _
 ريس وكن فجور نبدا 7 اا

 ما غسلاو نس باهسس وا للولد سب لاا

 ناوين افالون ةسسسدوكل يعاد ستوب

 ايظا ولن رق هنا لاول واسسووُم

 لا ناوهل نال ينو ايساوظ نس زوالا اهنال الاس كلذ علو

 اكالصا ن/حنمل واالخسألاوا وجار فاغ شل نر
 لمان 700 لإ /اوعغملا ارو رش هولا هدم قدوم
 لم ديالا تشل ا ئدعنم كرز العا اولا دوعن رسن هو ءاهيلاو
 دلل انما ضم عاف ناوي زغس اصر ملال انك '
 217 0 لإ ىو رع

 نيموتم ا لعتم ات فحول ان الابفزعم از تن اهنا



 )1 انو رمل 1 2 بلر نا واوا يطل , 7 7

 را ابن طعن ولبن اذا ماركو فلازم طع داب د يسم
 ب رشم وز اساول نك لعاوأ زيزو

 تاو ةيعا و ملول كر رطل زولاو ودعت لل قوس
 ا ا ماع العاو مولا صاناو مايا رغمَمآر

 لوا لوصف نظاف ب ووصف "تم باعلان
 رانا ا لوك ليو بعل م لارلزكب باي لص

 و وع اولا نسم ريفا علو بالاول الب هوم احن
 مواز مللاو لوخ لدار اا وانو ا يرد دوش

 او باورعش وآتس ظنا زل دو 10

 لب رس وسعاد 2070 مالك يوأن
 ىلا ل يمانع إف بلك نق ناك بدك نحلإ

 ةوتاللا نووي رافسو ياو ندفع
 7 اسر رس للاسر افيدامإ انرقعلا,قلن بعلم هاب
 ظ عل امد لفات كيوت جالو كيوم الح 17

 نزع مر لصاو الاف خوقولا م عننا علا اب ذل هلا وو اكس
 سوم اكذب وطاف بفو تالة نشا وفل رعلا هن
 ميلانو كو يو هي ناننالات انسي ولاخلا
 ف امورنا انما ىلارومالا و هطسوا نسر را َك

 نات ايمو وبو ادار متر ظنلاو رو ول ردلا ص ويولإ وس 000ا
 قوارسأل ومد وا روب ارم نال ''نب لاس المطر

 يلقلا
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 0 راف فور فان سلوان ىلا وا
 لطب لنتوب او ار او 4 /نانرشسا عايفانواكيْب

 ا رونو را و روم السئ اف فو

 لف ناوي آمان لاوس نيم دروسا نؤيد هل نإ
 ينك هردوت فعلم بلازا لاعلان رسام

 سس 0 دف اص »هرب

 قنطاو م تيؤنسملاافإب هلكت مادام قعر
 لاني ملافون تالف نمل داو اسما

 000077 2070 0 يسلك فب

 م 10و صج دووم ٠ البان

 بادو رو ليرلغع يشل لكن ريلاكس واوا اعلا ب ة
 تنال تاق قرنا ورفع ارك برادا 5
 2 نيكد فدبتاف كفو فو دفيباند سدد < ايد

 ميامي لمع وعيو نباشلا "سوك ما جوعا انو نمو

 7 الاد بولا دعارونحا قمل عطار فعاد
 ْئ 7 اا اظديو رهسسو سرج هو هالبتباو مرا رع نعل و

 نأ ايلدافسال 2 20 10, عئالمم اتكلم الجاظفل
 0 رم مكشوف كرس فولو روم دكة ردك اوال الا
 وضيق نارا اوتو ولالا ضخ وتم أول
 ّ ٌولاوب اذرروايفوصورلع اربع فؤااو مالا 2 اهئابث غر فخ ال
 طر نعم رد هضو ناعما هيو :فصلا والان



 راضيه ناناد تلا النون عرس
 امو علما لذ نرصراينعاب تاذلالللت عش واظن عت دس
 ا قلما < الاربع الؤ هع رافق تاذاذ ميو عض

 ا . نيا واع سْو نورد وول ؤوطعسم ويملأ

 ٠ مالا دز نود 2110111

 ظ خم امومة "اذ عواد تؤ لو فوات
 ًّ ريتا وزنا نس كن اذ اذا عاسلن ونام 7

 انا نادكبدلالا نايف اب اف راوللمو فصلا 00
 لقوا نوير م 0 موت نط دوج ود
 موقوو كافر اسفل مارب [|موزع مقا فئات ريق

 - مرجان وفااا60 اوم عن ماع

 3 انما ارتب 4 ذو صل فقل مفل 7 السا اوثالا هزم ىف

 : لاف طلاس انيارلاثبباكن قومدتا سمول رسل كنوقو ناو

 ترم فاول ناكر اس عضد اناس ظ
 م انمار عيولل ارو زحل حلات افضل اوةسامل اؤ سوبا

 يا فدضم دووم قلاؤعبا تفضيل تآولا قرد

 |3١ كبائن اوهام كك زمنا
 121200 او نفد تفل لوس لولا ا ساس عم
 ملزوم[ نزاكناو بوني هربا و

 ريشا هوم ا نيطل ل| تلاد ل عرب رشم ولون كر عزف دم
 راب بونص ففى اذار ةزع طاولات كودي

 لادم



 تلال ريغان ترهل ارد 500 '
 بيقنلا ىلا دنا نيفحاديب ىف او ان ئصا انه نضر
 مفيدا اواو اسكن دو روك اك نيلسون
 7 3 رؤس را قط فش مما ب سوارنا فالالاع فو

 رأيا زل إم يطق
 00 الورش فالوب راك لات ام 04 لامس
 مث النو الان ذل ديب دلدول نويل 7 ارياف ار ماو تالا ؤمزلا

 مقاوم همس ئش بن ناهد مطو نإلكوو ظل ناو
 رضيع ف قم هنو رقابة يعد قاس
 0 ازا :د بشت ذل عر اقفتا ردا مقر
 ل نلطوفلا الامثل ةضاسلا موشن اللعن مائل اف

 اق فاطر ثل فم يسارعاردقا رس موسي وخر قرض مرا نتف
 ابارك نود 2000 تما كر ا
 200 ةراطتلا م انس فال اون نوفل

 ا رهقن م1 ود اعبر افيشلو مونيا كى ا وصاوا
 80 رنا رسب نوال تم قلو رم

 دوت ى رلى ايس بس نعد غ نقال روان لاو و
 ورب ا 0 امام تنحل لا رض ث وحلا وا

 صنوف رفا 9 ب ثرحبام ضخ لإ ايلا بال
 لماع سمي هين دعاس عيت دز دوت ألا ةالضلا
 و اي ا برو سما 0قاؤُم



 و رضا با اكسل 707 م ابلو تبا سوو نع

 40 واخ هولا ٍن اص كو موتا لس لور
 رنيم اعرف نيرببلغل سلا دنا سعب اذ ب ا ارتال ود

 ظ /مرقساوو زيابولارسد علما نلف هوو دز 1 وز لا

 رولا دعيه عيال
 1 االسم و نمبر ذي ابعت مئه يد توكل كلا اوعى

 يوزر عازر ماكر ضارعا سراح كلير قب اروي قناع

 7 الالم عاو رار بوس لبر ينير ثني
 رالي فازوا جبال ى طلال اقلاريرملاو

 نعيد وكف يروق ا ةراذاشلاد ماب ناوحانو

 اجا ؤرتس فواخر اتيت: تاتولمس ا مسا اموبرفو

 عرب ع رو لا رم هوجن فو رووا اوراس ل
 دست ار اداهئالاو زان ع تروا تلا وضيوف ظ

 الا زيوجرلارومالا نس فا اكو سلع داو عر تلاو رسما

 لئافو يروق نادفنو نوبل منسلاوزيتل الا تنال وطول
 رميا طوكر بضع اشهار لاي

 مال م نروح عساس 0 ما مز
17 [12111111011101[1[1[1[1[1[1 

 7 0 7 3 0 طوس

 10000 7 لسلوك وهات

 ضل وطلاق, لعنما وكلام اكو قيضح ل نوما
 سرلا



 44 1سم السلاوي وتب ل الاس الالي ةندلا سرر

 ًُُس ىرولاَنس مقوم راع تل لانو سد ندنَسَسْر ضف نعلين

 نا لانا بماي و رض ضر او كو لاوس

 اوبل اناصوال ضرر سي ضو ضعوا 200

 ميار فاتك ل نو سلا حلاو ناحل حا
 تاه ل ينل عزل 2اس 4 كوكل بيد وسد

 ولو نضر عضول وع هه غن دقو دن تزول
 وق كر االسم عدس و اناربلا ماو ب امال عزكال
 رس را 000 20 وقنا مالسإل / وسور نزل

 ل و و ل رؤوس
 و نو اومن اعلرقلان إلف اول ناهس

 هيك أ
.2 

 ] ا ا[ صلع ضع الا وت فر قتال بعلم هالو هام

 د و 72 00 ىلع 7-2 دعمت ع

 ا 9 تما قع يح انو ةُئِ قارَجود ايسوْيَع

 مكرر اسمو راقت اطر اس تفوتك ام العضو علا

 يس 0 طا م سَلَضْوم اب/ىدتسل وشل (سدئادج 5-6

 ما و وم و 20 اب نذشلو دلل /رع لق ماعلا لاو

 / / اديرعَدَنس اف يؤم او 4 هزم حت عا نوم

 اطمن علمي 7 ابعاد اود رون بوروعولاث دن

 لسا زمول ولطف م لاو ةالضه دع بلت اوراكل منال
 تا
 ف رنا فس وق اقرار كاومو وى يشعلاو ىف الادلة يجامم دش و



 رو َعَسعس رم الوم تاويل ويخوض 00
 د( ضرالا هر اطاسلا م لَساو هالصور اندر
 ربها وسما تضأ موتا دوصاسبر ند موب
 ةرارف سرح و اسرع مالكه فول باع عاب هير ادد
 يل يتسم او مول عشاو تالا 2 طم

 قادس اللوتس ص سس ولالا ضو تجد ا
 يفد هو ندع و مقارب مدة 0
 تس ملسلاو الضرع مدس وسر ماع وو نهاد ويحتل
 سوك لنوم لسع اصور س ازال اسر اوسع زيرو

 توام عدوي نط زف تقلا يف
 او وإلا اقم ودوم ٍسس سوم 'نرَس

 هبا هدب كنس اولا ريالا هورس اأن
 دل 3

 دم ود سين قلاب نلاودو كل ييسَرما كسر دكا

 ُُل وسي“ مرو نالوا 'تددو نم و

 لابن و نفس
 كلوت تاور 2 ا نزلو 00 سن 1

 اذا فيس ادوق سوادا سؤ كارا د بخ
 - اوردر

 2 07 وو هواجس ووسام

 زول نمد وس كاطع
 رق ن ويفضل عر ع وع 200 27 رج ةلرفلا

 هلك د هور

 ا 2 000 لفل هر بالا يلب تعاون زر

 ملو



 ب "نحب ب رطل انش رقد 'ًمشايل 7 صفو

 ومال والك“ هركؤم دش ثلا ال ًاالاصنالا 711 سنريندك سا

 وطقوس نو فهن 200 0 0

 أ مبارط الويك زل لون يس لا 'دجأا اب انقدر افرح قرضا

 1 ادت للدليل كروي 7 مدلول و

 لمس كولطمة ركعة ينال عوالم عال
 هلو ناد نواف لتحلق مْ لاب هدر فو 4 ضال

 الادب نانوامإ ازور 6/7 را ابان او موسي وم

 لوي ولعلي وبعد رن كن انس هداج كلو

 ب نكلاسذوب فيروز اول انك بلدو اس اقينم
 ءازالزرم قلاب نكد اذ او تلعب وذل نظيفه ايف ا
 سلوا فت دوق نا اع رشل لل رصف قو وُ وكامل رغد
 زوبع قنازاربف تاكو والاول مولر ضالارال

 لاسر اور ضل ى رع اصول عييت 'يرنةاللبقت بلا
 مهمة امال للانيقات 9فنوش 1

 ل ملم و تلو نما ب بلال تش ونانال تالالاولوا

 كرو ينل[ لسور
 لقا داكعف سيزر هيضْوف بيه 4 اباوع

 بلا ويم مني نيس نكرر وعلا رم ت قمللا
 نيف نهبلابو لا تلوم لفرص ناو دسْعَم نعي لع الو

 ء ىؤسؤمىلاو اضن ال كوع اطقم ابار سلسل منين



 قب مار هيالاك 17 كسلا انو وانسجام
 رووا ظالخلاو ناو ارضنا وربط ز سا ار نم لوطا ب اسلا مالا نيس رع
 مد ثادوك بادو شر لعن ومو مرو يمهل تسمو ينل
 يروم ناس خوك سل لوزان امور وكرم
 نم مع رمل سا 0 تفضيلا الادلذ عفو مقل ما
 ال لوف ذكوزم فنيا ينم رز اع عفن ناكيرقاو فت سينا
 ئسبإلاسحلا لبا 2006 ةراعتسا ضل وكلا يا | )
 يزاول نمل سا او دب نكلااسوع يلا, نمل ىقلاومو وضل
 نزال مهن روك اال داي سرع الوجد
 نو ذو م اهسالا تف يرقى بسم ما سوس
 سو 6 رانيا 21و ريما دبلوم نيدوشل كر
 و لو و 2 مقالا صو وزياد 2 و / ئلطار اروع

 بالقلب شسيزنا نس ورفنلا ئ اناعزر رس ولا نب مك ان اشإا
 ليله سمان ال ملوق د بلاس بينه الا زاااطالا شن
 ام علا هزمو سس يوك سوا اع ى ذل والزمان ررعلا ث اساوجو
 رواها نبال اواي رآراو نزف ينل الة نبا

 اير اولازس نجار سوأواسسبو عا لالا بالا روت
 كور زر اورو قضاه نع نإ ساس نورس واو

 ترا [نك ل هرع اسال ذيج الن ثيدع نو ناكا رنا

 ع 2 سدس ناو ها صخ رم اأو نم *ار لع

 «ليلولا



 «لل وسلس دال روبط ةوساند تل غزل نو ربك

 77 زال ةو دلل ب اناوسدن 9 إل اوم حس

 لوف ماضا 0000 هنو سن 2 راهو )أ

 بف سكم اللا فر تاوهشلا ل ايو كليم موري
 ادب" روع قيد مالَسالار ٌسدُ هبا ضدالاو 27
 يطول نوما ةردرضساينق رس تس واكس اا تسلا
 نوم موك طع وفهد مشتل يب كنك
 طاع احح 2 بنو اكل رصد ازفو انبهافوعع نقلا

 تاد زول عائت الاو مار الئ اولا اال برر سس را

 3 'انلا ا ديرشلا ماوس او الصنع ماو ةلإوع ماد من

 > 57 يوه لاو ضلبلا ده تبالي وؤ بر ناقالا بألا ١ط

 مس عمو بعلب اناب باول يبوس بايع

 قرم ضغلاوي سس الار هرج سو »ب 21 لوو
 ِ 11 تلاع 0س بالطالب ماو لاس نوم بالطلا

 رجا 0سو با اوس ديو هاب كمل
 بكس دو ول ّسو ب ابلالإ كر ّبمزع «ب نكاد وب وبطلا
 لازلو 7 بف برقر راذكئ ضد ور وصوم صوم
 3 ابس (نعلا د لص صدم هلم مد هبال لد اض ينو © امرم ا

 ضباط هي 4 باَساد اف تحلو يع 4
 و27 00م

 ترد وعالب لكسب قيل با
 4 ” ادق دُسسسلاو انوع م اول يعدم نص



 ما و )ا ناضل داود اقلام عارفا
 م 17 ساو لاتنام رار فول ا لالا ةايحواحاو

 نع بابو دراج اقل هملاوشلا هر
 حم دلل مت عل لوو اوأ زيبا دامس داضراز

 لاو هروا نر ولغا ودا زهد واط از وا يس ثمل اطر تن عرر طرا

 ظ موصل رفلا سيئون ماو باسل زوم ودلااذا بنك
 شوا اكن اؤريف مون دلار زل ع وتر كلاود عض
 /وبرعلا مضيع كرد قسمنا مقنال مولا ةلضرررم لوف (وقكر
 شوكت هد محم نر عمده تاو ءلشلضسو ءعضاوم
 علو ف رعلد اضل 2 يملا موو و اوضومو شو د نم ئن

 و اطالب وساكن صو ىائشلا كيل زل
 لو وصعب و قول لإ يرن طلو يطل لو ررتساك 1
 تضنوإ الارق هول ماطر وو 'ٌئطاسلا راسا

 بطل 4 مسلس فطوم ميدل يجف

 نور كرس سكر لقلت اطو يبطد رو باطن يشل

 ىئاوو «َناطْبث طَسرُفْلا لوفد بظل ف اكد وملون
 بيطلاو يفوت ار اعبرفر طا فدم اء اهدي نو
 يق واعر ىرردسل يع ذانشلا نك ب طادئما اغلا وقو

 5 اناس بط ال العرطرلا وفا اوك اعز ووو قررا نم

 نص ادرس ا طالب ببالقلا ا مالصللع دول بزنس عبو
 ١ 200 م سدس ضاهنلا ظ

 اضل



 الاص ناك ال لاوس نسال بلاد ل اكتسز يغلي صل
 ىوص سات / رع ذو طي ال رغأت اناظر بطللو

 4 ةهلمالاولسوشلا رعبا زم: وسواس ضلوع

 لاقي داما سو 1200001 أوس داس او
 0 راوي سيطل و يوق سو ولا اسرع فلا ساو اسما

 اع اسا وسم الاو ىلا ل لال ل لاو وسو لك رو ظن لهناسس

 لخ لوفل كرا اوسع اولس لون ل ولاد اعمر را

 شلاح زير ألا عر رم ُُ تاز 2م وبقت نك دوش

 هيو طفل روش مقل الإ اني 2 لال

 اه تامدازإ وقل ىرص/ل ا ناسلاو راسا وقالو

 ىلا ادريس ىاكلاو د حمو ةويدوا ايادي و اج ة وسو

 0 بف نوير ىء نوما نر نادت يدتاكر ايو
 قو نايل "و دفا من دف لاو اورخزؤ دي طاؤإطلم

 2 ولطصاو مهن ت روف نامغو بولازوقلءوضفو و روع ع

 رو ودول دهن وقح ذل اسوبل"عش
 7 د اوم ال م اع و م قل اسورالا يضولاى /ئبباسبْ قس الايلاو

 نمو مولع رطلاو اونا يولع نبيل يول وا

 نرخ  افروضلاسولعلاو هلا رطل يطلب 0 ريرلا والو
 رشد وقفل دش رفوف تاس كا اذن

 8 اوصل اسما دس امي راو ضل ادسنس ل سو رورشلا

 انسان ديمو نطل صام شما



 5520 ل بباصاريشر الش سراج طوجو

 راو نعم لوول رفا رولال ذليل عل ذم افبد
 لدم سدو رمز غسان واخ يان"
 < ناب بسكب طاب هو صلر شرم وحب 4

 ل ” الرطب صلو ةيلرالا ب الاطوال ابل 34 سس
 رز ذابطلا جس وس اريوملاتا يم او لالا ث إبالاو مش 2

 رعاه بساط لعلك اون بيهتوف
 معلب ووساو «لاف زلال اذا يبسلا فالح جار الاون

 راما نط رت ارعلا و ةؤيوتسم قت امال
 نلف 6 لطخ الإ اق با اههتسارَصِاشنباصالا وعبر عن

 اققادصقلاو 4و الد هبي لاه «ىنع مروا رصدت
 هدفا عِازلااههف تنك اوبر كدر وذل لوقا
 ل 047 اك رص
 متن ىإ والاد سووا اش :شل جاو كنب اه عيب اولد الاذجف

 يولع وضنمل ريغ مال مر نبى ياو ينو اردو
 ٠ .يعاف مارق ولاو اوشا ماكو دست ازا 22

 ظ نب لي ةؤغب واذكر يانب غاكاوربل تاع
 وهاد اب موب عتاج ءاحيمطخ داق بانزرم كير سو كج

 يقل ةاطع امج اصر اضواو يف يلا ذو وا هون هوجو

 انس كيلا ث[سوش ولا مضي (ىذلإو باخ« نرش ليولا

 لاقريم نازك اطاطإ و ! هرمز الاقل زلاوم ع ملا الرسم



 17 لعاب نانشه ا اههلا م مع انس ما يصانو م بيلتلاولا

 كدا مالاو هش + نومسلاو هع كلان اك اكتم روع
 متع واوان وعتاب و يشل سدس ينو ,ةلومأدلاعب

 كوسم طوخ رق د * ملون 0 ناغافلا و سمطو عش مق ئمو ب كس

 لاداد كلام وتاب واد للعسل نسب
 راس عضوات بر رسال
 مون اوما الو اروي 210100 سرع الار ىّبل 1اس

 عيراومل اف سوئ فش قاطو دخان سيتا قل يورنم
 ل 3 نمل او ةيساسو ضيعبنلا سو بالا انسة

 ظ هع واع خم لاشسالام“ 2 تفس ارو

 0 عل دوف طع ول امور تيد بنقل اذوب امم

 قيلاازهلر.ئول طر سال سلما 2 101 بيتسلاطبانلب
 2 ر طاعاطم دوج لي فعتاو بيز وكل بَ
 سدر م و ردت بيرم ناكل زد

 ماو و ردو شفط علال هلام ينيك سم
 ره اف سي اورج انيس لوب لتس قبلان غيبي لا
 ماللا او ل طارة فسرت رلاو ب نكبر
 ىلهسد قار اهلا ضرع ماو نيطلو ب لغو كر ديلخ

 قلضطعة وطنا او سل ف اضمإإ اسمو اصول امس و

 رصف و اعلاو اضم اولا ةاطالوىاتادر طهطا انما
 كو '/ كرت ديسكو: 20 ايتام وايوم بلا ورك لا اضم



 داصتفالا د ضم يف لع بوسطن اوفس له ن طامي
 ىرع 4 ءارإإ ف ضم ضار ا بوس شالا ب لوم طر يزصاو

 ص رو ناو ىرش اورج نبك فورررجا وس راو صفط فلا

 نال تاوزنسس لع نورا هن لع ىلا عطم )و لاو ناو ضر شلأل ال
 ملاعق مدس نوي ظنود يؤ تروج برص لام بك دغس

 ملوح ب رف املا ارت هرم لوعشنرل ظلي دونم

 دن زامل سعيا نجس تيفاني ةرمزع نر يغفم
 نسم. باها دف لاف فضلا نيكو اضاع طع وعز ونسب
 تلاسن فرقا نسب ىلط زو رب لو زسم عشب مص ورق ىلا نودع نم

 بوسع كي افطر قنال بسمو سطت ع تور يعد نوصي روس
 نيا ونتابع بسناب د فوم سل
 رثعا ب ورانا وع يلم بو ضمان 2 د ا فاضم
 هل عسا عار او م حس اسوم ذوق (لو الا وص فظلا

 [رءاوظ اتا والاحد بزي ى داك ااه مؤ حم
 0 اهباسبلا ولا مرصع القنا اوشا لاو: م الاد ل اهزظاونو

 ذمة دز جاوبت ير يزن ءامأي الو انس صور رص

 ماقلامتمرلقملا مز وهلا م ازنصن اق 31 رس

 فطام انونسو قرم ان مرمر
 عاسلوب اب انريولا علا نمل جاوا نسل ميلاو شد اًذارلد

 علامات لوك لدلعقت دا و مل تروس ع يرو صيدا
 ” بلو فوم اوعي اكام سرع اف نر ووو قيفوتسا دور

 اً رطصا



 متبصعلا لود مع اطتلانم عل نو ع هلا رلصو عقب عت وطصا

 ماو اريعلا لا ء نو هوم ا قريع نمل را لوما طمولع وير صغمل ارب ىا

 ب ننس وا يطل يفوز طال عفوا هللا اسئيصعل اع

 . موفر كتر !ىدنم اذ ايعنسو د ىلا د ماو ىف عملا نم

 ور لو تاك اوت ورف نب نها فاعلم وبك يوكو ضيع

 مس لتر انام حويل يطل للعلا يكب عضو, نير نس

 5 ونا صواب لو لقلادو لمفت اضالإب ير لا اوم فشلا 0

 /ا و نروفوراصبال عارض هبل كارز 'نعوجو راو رطملا

 الاروع نع رس و | نمالاو رولا م سرك اهنلور فال عر ضف

 نبال خلاف صوو دانس اذب نم نوجا فلان اف لاو ناوأ

 مولا ابو لع ب ئم اورفاطالو سود ىف رابط طرب الطلوع
 رلزب ىقلإإ وف نصر دو غال اودي نمو عل

 صف عرش نطل رشي او نربلافنروم ا6 نار وضن
 لبد لولات تاداقلعالنعرخو مو زرلار اوم الا نرش بلخو ىلا

 رو يتعلا ةرفح الاون ددطابو 4 طف رسسو يالا نعل

 نحو اع قبافجيؤفغاو انني لا هما اف منين

 ءاوأو وحافظ ريغ كرس الكحل قف الا كيايفصا قرم
 هالو ارجل لازكو لا حمةياشنا لفل مادونا دوق هاج

 مف ءاحبملوفالا عمو لفن غيب سدو قولا تعدرق ولأ

 دونم باش لفل رخو وح لظفل ريغ روككن وفن

 نطو اىنكب لتس لوق ف ادهاو اور زعم ب تن لفرط نوع



 تس 1| بسر لو كلاوةوررسفمل ينو مفي اتم
 را العنملاووو مرسم منا ولزس أمل
 وشنو ااو نري لوباذ 71 ف طل ار دظسوو
 نلف, ب سلا ْ اذه وردقنو سابفلا ور تنفر لو 6
 واًسروف ل والا كسل مورد يطالب ناار يي لب
 "1 لاو رزان فبل لاو جد اموهطدط سم نا
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 عليا مو داب اقباسو ف قلك "وبا دولاوقا هز
 نمر وعم مي مايا /_ مقال اورق اس | موعوْسكوفْلا و َخ
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 سالو ورع نوع خم ف تاو ررعف رص هاو
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 كب نباوو نبا يذم موال نم ووك يو وسو اذا و
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 حب ةرونومل ا: دج وعملا مزع افلا اعطلا نس نم لقوات
 ى ايو اهلين يب سورس رس نعد د صم وكن
 لاكي رح طر در ذ د اه سك لف قر رس نو

 سروال ئه وعش ةرزخر وسو لمع 0
 اسي اي اص اوَمض فمر ك دلاش ايضا

 لبث اك طوس عجلان و نا فشلا د شن نيو ونحن ولع

 ى ضن الأرم روج كي دغر ص ول نوم ال نووزعلاو و للا
 قار 2000100111 04

 يشم ًادعبو يو مسلخ هس لس وقتا
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 راو ضلوع دبل وعض دقن رضي
 تاب لوو هوالطنيفلف عذاري | قنلا
 00 .ننل هرفويوض وسي كبرت للامم
 72 قبو لازورد هتك ا
 4 7 20 اغلا رس كنس 207
 2 ىلا بلعب انفو نانا اخرا عنان
 03 اوتو اغا ص 0

 قار فلا طلة باسلا تخل اور اوتو
 م باكرا و باش داني 7 7
 متوازن اونا [تلاو بضل توف بولا نفى يقتل
 درواؤ فاضي فرحون ضواوسر يك يزيدك بلا كربلا
 كان ونووو تطيل "”ؤيو الاضلاع افلا يو
 كدزؤوؤادبز وقد بطل قناة للان وشريل

 بلل اذان رف لو اووي نارروفغلاوجازجو بلا
 الق اوفو قيودا مون "ويرسل موتك
 لمرور 2 1 اعلر و خو صو ملاعب
 فلو كروان نحل شك ارا الانوار 1 هللا
 ىايراقك تنكس يتبادل الساكورا / 7 221
 تارت انيحلإ النادر ردن سرق يي دليل
 |مكريدخر قلو اوس ليدع دل نازي ىلا سيو صو تاس
 تاس وع ا هات مل وز لاق ضن كو



 هل لولو اخنرقنا تر عيل اجر مل اني رولا نيدو عي

 يالعت 0 وفعلا نقى د بوب ت ننود با

 هنججر د اوكا يتسرؤين فخلال نارا يل رملاوب

 ذلة يطوروف شدو "فلة بغرب لانس مط لو

 قرف تشاو مرسضافم بتل هز 1 زهر يابت 4

 لكاس ريس نيو غو وطمو م كو نبع فس ارك ريشا ماما

 روم تلوم لوقو لابس يوم ئدطم عرش زفتي
 عمو فش رفع ازا در 20

 ظ فالي لي وسو وحسب شن: رز نيفع دن

 ًارضافالنضا هيت انءدوقى !ةئل نار صف وز [ضيالإز كت
 مرو لف مف ابن عزل هرم و وف اذا ءاننباو

 باع ل الووصملا) يللي عيلعو نش كن نواواغ

 ملون دزطنلا ةاع اف يبت نس نولي اتصلو الطي
 سنار يق كن يفوز ظلم ف طال انسي و هول الفرقا

 كنز نشمي 2 /نذيكرشما علل خساوج

 منو عطا سلا عاقل سوط رو اكو لا يس
 ماعال اج لف ٌنشبارم بضل يطب ايزل توب ضو

 هك مادالا تا ثماني دي راد ود دولا

 مالك ل اقم يتبل +... ٠ "مدير خا. مالسلا ياو هووصل و ضْردم
 ني ةررقد نبك ىلا يضو بطلان ناو نا

 ضماومفاوعب نس ف هلع ئذ ايلا



 شيلا ب بستم واق اشاو بسلا تيل اق 1

 كمر داعش بزوال ارز ممل ريدتطنما دان ا اعاد
 هيل ةلالبو'ريقسلا رسولا اوف اي“ 0و يوناو
 م "ضيفو نم : هسا تاقونم اؤرهساو

 سس وسوف ىسبو تر ل باريت تي موج ا |
 امس ريا اج ةيراففد فد دوب ثص هيف
 لوفاراصلت صفا ناو لم وطلاب نيب
 اءاضضاو نفانستج نمازتس نو بح
 .دعب ميلاد هرم وم امج اصف اش قاومت
 يوب تقوم دبا هم دوف مؤ داس اوما“
 ريدم موضوع انور نيفل الوقت نذل والاف هال اسلم اهيا
 2000 بوقول بوو ل وعر مهجر وتو دوج لم هبا
 موق )ريالا ةفاشالاب وينال نيف و اسوم ولا رام دب

 يل ل ندا دنم أل عاملها لو وشرف ام يغتشم
 ؛ الرماؤ انو يدل عفلاور 1 ابةلرختسل لافاعلا نا هل اسا

 تع 1 قريع تو سوناتا !ىدارفم برم اركب

 طماع نوم رد فيو موخ كر اذا زفافها اهناركر نر جنا
 ظ م السا سنس المل نو غانو عا لبشسا ايزل اور ابن اسهل

 واقي لامويلاورتامأي 4 نس ماليا قطر بنجل ل ممكن
 نا [ نيمار اعلا رن ند ىر ئيلاف كت يرمبا زعيم

 ىلا هاهم زو سيال زكالون سيل قلمك وصخ الاد رظق شل

 عع



 زو ومد تفصل ابرز اوت ريذع و توسيع وكب و صنت
 رخال اطل ترسل اسفل ندا يع روز
 8 ءلالاطو ئه ملا هيلا وهاد

 لقا عنوانا وس يعبي سنان هز
 دَمو سالا نو لاو /عواوردخلاذ خل هزت سل ؟اهل م

 لقطار تباري رمز زدنا مل سئ لوب ايما

 بدران كاز خانات هلؤيرفم نس اللعين نسوا
 زد جلا لاذ نقانق مس ار اذن ف فوم
 َتِبَسسن إنو صولا عر نو سير شرا ناؤدناف ن فإلت

 اذار عع انا تك ث الث ف ابطال اسير يل او الخلا لنص
 مو وفسبم تنذر ع اع فون وتس

 ايفالازللاو : لقط نم َس او ظمأ ن اورمزدم نم تمأوب اهضا

 توابع اف, وشن ى دكر دو مال تل اا
 ريدقتإو ووزير نول اا ةم شبل وضل عْصو مازاد
 ”اوضلاو: انوع الا لوَسِفْس ال ماركا مالعالا» ول ]سر فعل وا

 * نما مو
 'امينكا 1و رتل 7 وسو ةواقلا رم ل اوك سا ام ء مهلا ربضالد

 72 و 0 لا حل ا هه إو

 اهب نرجو #انزعاٍلول لم اهو رورو نيه بيساو
 لك ن0 ء رو 1 تل ا ا "ا

 مل ولان اول مكاو و * نهرا خس كلا نكد «ذدعلاو حاد

 ماو دل يعردن م/م طءالااطجزسإل/ل ع صقل سير نعود



 (ناسلءززش ارواوم اة يمك ع ضفلام اعإ نس ثق زل | يرن رهقلا
 هاررعل ابرام ذرب وما نسلم نيعوئصْفلا

 9يلاو زمنانلاب 20000 سلا للا

 ميلاوو# لفرع لم ءاطف او نيغلا روض هروب وال قع
 و اسوا اااه وجا رجب نمو رام

 ماو هواها تاويل عزم هشاواب شن ة عاصف نم

 ' نذل و زازا لم ترطإلمقب هو نيش مفلس ادهن
 ظرف تورم و 89 و ضي زن ايس
 نانا مس ناعم وا لع نع ايدو تلد ارويَص زر 72

 ونا, او هزار انزف»زيزتمؤني لرش انبلا
 ؟ارتت) انف” كد ظغاوبنظتل /ةرلطعلا تلازم يح
 و 5 لا ارو وو ارا دسك 20007 هع ايس

 00 7 000 نيرا ا و ارا

 ظ علا ا عبو ارض لاو شان موكب ئيضاو ملا
 كنابخ من وتاج ندقو ايظا لات و وتشلا مف
 نك قرش تسع اد دك ف طار 5 نر فبإب زكر شم

 +1 مت نست لل 0
 ماو سمس: 1000 ديكو انزقسلاب رب
 لاقل ضيقا فلا فر .دلاؤهلا وزرع يدك
 كدت اوقع اوفا في تكوون
 اصر شسو رم 0 نود اقلواتباوم ل قاكربفا سالب ىذا

 لئالز



 لع سبملاب لاوم واو اهرشس رنات نس ظل سسوس انوا ككاو ظ

 ميتا حلتخر وس اوفلاب لال ضغل (قلعلا لسوداب بخ

 يالا بال ضنماب يشم شمال و الصاد" "راسا

 ضن سنلا وذل اعلا ومرح او اوبل الميدش وت ديغلا اسوعع
 و انوفا رعشم اعوام لاو سس او ابل يبطل اورقئادتم

 اعملا نيب ربك ون وصوم وعلا زاو انتشار نتن ويس اد

 ىعل وصون انة نو نوفل 4
 كلامه مو ى فلان رو /د/ مار ارم 04 امال سو

 بل 18د قايم مالا نو كس ير نيالا الار ؤم

 15 58 مم السدر اقورقنا بسور سو شلا فما / فول /

 ىبئم الصلابي عرقا وضورلوود نلإرع هبدن ودخل

 راتب ض يكس نومونس وصيد ونت, تيوس
 مالا ءادد نما ماسبيرو بوضوح اهل [السيلعرلوتا

 5 هر سااددإل مود ونوع دو يوضع اس قرنا قد
 يونا يف مع يلو ص وتساو الا
 سك طش ب لانا ةوريل وص بتساناهب: راضلاو ا

 سيف بولس مل اقنناللاوإئؤب كى ند
 / ةيرزح ا نان ذل عضل ويم اىلاوٌرفاضالان عضو م اولا

 (/طْاوإو ضدنغاو م ههتاشمو اولا ماو قمم عدلان تاكا

 و نابض برم درر تالاومو تلم ار صا اهوؤوار ادربقت

 نر نود اطخ نب يرو وو بمب ابنا ةدع اس سويف
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 /رجفوبوريطتو اروي نا تسريدعردتل وبل اذار خالو باو
 دعب اوم حو اق ازبو ىم نمر ناك بجسر عام

 تف اذان نا ون وبل مو ل دريل« دول سل فار لع ن1“ + . مولا © يلا ا , م 0 ذيب وسما 6
 2 *. 7 رابح . هر 4 م 2 2

 ضر لفن ال مزدبتواب نعم نهر( دوو م مب ريع نا
 طار اوزيدقملا مومو دوو افلاارو اهي لوف هي لاو و داما ااه ا ع 4مل كى

 ذب ما رمل فيم قم افاو ب وفا
 ئيدالإل وزى لا 0 ,رزتلامولسلاو ناوُصراو يدعم ا الا

 « م اقر اباوجالو هل قدالوث سنس «ي والا خال د هلا فالا
 هبال نضل وعامل يدعو د نضال مسبح ف ىلا يلم وعلا بج

 لاسيوطو هب ىنسرلس قلاب نفوق قش علامات
 لاصو علو انما الور ف ناو ل اسم اول نقإلا عل اسولا نو دي
 نادرو كامو كر مالو 8 لسا ناد اسير يسلم

 0 انك و م14 لاونلا 2و ىلارلا يم "إم لانا ضدك م عاام فالفنو طاطا ثم نس عم نال اورج انس

 لابعد: ديان فانوس لوب نالوا ولا لسو مانؤه تساوي تاع
 تيما نعل لأ اف يح هءراضا ديك 000 هليل
 ىو مدل هاوس لاس ل عدسرو وهي قرش اند ا ىوُس
 قد ش اضشلا نار ُتكرمو 4 مّنلا قاللا او باسل ممل

 2اس و مرستو ةلبالزشض كومار لع لصافالاو

 لا



 هال 'راوجبا وجد بو اب ام رحلات كالا
 رمال ان "تدون وم اشناومو و

 نقلا ث رد تضم ا ضيا و تريك شلون اكئارضافلا
 رش هانم اهنا يفاوو نك ضخ الو ى ان اى

 ملال اهسور ردي اراض نإ 1 ولا م «٠ رحم داش

 200 تاقلاوالاهإ )ا طدسلاماعال ولاول
 احتل ماوس 7 معسل ظاوم لنا درو زرع اهياس

 ا يع انا ماك نعم بس الا "دلل ووو مولو

 مومو ملون اسشارغاتى لاف ئلاومضْواأ وفك رك كي

 اللا نضر افللسام اوغلو ور وش خ اوو 0

 عت اَسرلو كَما رع ثللوينمو هلالي
 ناك ب درياضاوؤ ب

 وى بما اهلا( باإ مل ني اكسر 00 ١ شل ا نم
 نداكشلال

 اهثؤل باول تل ضواد صارو اضاع ىف مك

 2 اويكو ب يس ااعاب يو ردنا را 2س

 9مل ةماعلا اب ىاوياو بوضو
 اضع الواو فت و دسم اال ليفت سادسا يفهم

 موس نم 22-0

ان ياا شلا تراكم لوا نوب
 سأل اعتمد نيس

 مة قنشئبيطو دل فلا لسور مالا رمان لنوم رضع

 سشنلاو* هدث الاكشن اولا سعاشلإ عرضت هئالواوفلا



 . ةفافورطع مولان «ىكرولا ب واوان 2: 1
 ماو اراض ركوة يرالا رس لوغو قر اههجال اوم رج ارسل
 خالو هلو عض دتعل ا اجا فور اوشا
 كد يرقي نفق النون 2
 ضو اراد لص اياو كون سلس

 8 اشك النارإ اواو ب نكح وديه تفوت
 السل يامر نيف ووو نك دواعي

 وسو الفلان قاوم نسمعها بخ هدب فيان
 نيس موف 0 سور خويا 72 الار 27 72 '
 ومو اضفنا انقر ملوث كيج رس 7

 كريشفاو ام ات الطفل اال سو ورك الا
 رديفو هموت لهل واكس

 مفر النني صابر نط ظ

 ةانولوق مالالو يلدا ماض مار اوضنا ع موو رائد
 م ءلو وسلم عاف وضنلا بود نا
 0 درصتسوعن نورا الاب هيرو مولع
 زو رطل امقمو هو 'نسنننلايلام و 1 2 و رم

 قو دوغ كه( نايا اول بقا
 2 وفم لرد ام شقرا
 انعرورفبكصشف «ار نو ارتط ىلا هلال
 27 فو بتمر كو *نافلالا روصقملاب عيون

 لاد



 عيض او نال بسسس 0 ا يس 7
 ويولد رجل اةئومل عير ابإرَسو رز الاوت ةلومولات نول
 14 الورلابنتلاوف تناذا «لوتلو نأ د فاضالاب فعن و
 ا اذار بف عسا ونو عت
 7 تا 4 1” اوك دم 70 ”لدص انف درع

 0 قاتلة زوم نامل ومو ة رم و مانام

 - ناشي اد م للسلاو دلل اعدل رد ضولايرط وول
 بلاست كولو اساوزم لتوععُلوُل بهل دوش لا ام

 2 11111001 ان شوب ار دعل,قلادنش
 كرا هررغعبلو لو هالو اوم موو
 اسس بك« ناو ورانا سولانو »هل ناد اولا بيا

 ون راب هت نازغلالاندار مس ءابلنا وون هومانا

 ٠ ل 1 تسمم هوغو" سلا او 8 سلا

 ينل ىا بضم دوو * نس مف[ ير صا او طاح

 زمالاا نيصتلا ياو رسلان كة فش ة ريل م
 سل لعلب عطب سلو ب بيس لسا ولمن

 وفوقه عيبا 27 هو ورم ناو سلو

 00 اضواو يا اوم وس /لسلاو ةاوصي طر

 7 لايتاصرا قرلا 1 رو وك لأ اد كلور ضو نع اًهُسوِرَب 272 وسما

 0 فعلا انشا وع اكن 27
 سرخالاو سلو الام ولعمقلاه نو درر ده وو دس ف



 ينوون فس ودينا رع

 كنار لسا واو نو ظب سر ةاو ويظن ارو املا سيمو ار

 راما عبو ضف وس لالخ اضفاوابو اكو فما
 رياسيومتاو تاعد دل ذاوب نال لماء قيفتو تافصلاو

 لسا الو بللالنرغألاو يللا ازال مالا الان ذو تاووشوملا
 لادابراب .قزنفلاو مك افلا زاب وفم ياو بنك
 - كالا رض دعت 4 و 1 موو دوو

 نتا ناضس زرت لاو ف اشم دووم اردو مزفمرف
 ساو تهتم فاض مفك يعن ف كبل ضاشلاذكو 7 سلا

 الاوز كافل اعيضن ف دعت نايل افاض نوع فل
 مل لذ ييفع كفل قلاوٌتلا ورفعوا نرسم ملغ اف ام فلا
 يانا زم . و دف ىلا فالق الا لش كليو تسلا 20 /

 ريفا طفال الجسم نابض جالا لي فاو/ نم 6
 الاف نيولاصفنا انتا وصمم وهضم يع فلق
 ممم تولوز صفو يرعب لفلات 12 رص
 رم ىصنو ل بلبي نر ازا رس ىل اوف فلات الم روصو رند
 >2 انو اعنا لوم رتطالوع لص اوووف 2

 لع رشم زرسكبا) وو رف ميلا اضم نمو قاما ضخاوئهضنإب يلعن

 أر اداك وضعاف سو راو فاضل
 طنا عاى اظ وزو“ يذعتم خم ايندو ميسو فب ضنا

 00و ورطلال ا



 مل هللا حم يقص مسمع البنرحبتواٍغ نك اسري تكلا

 تلائم ند» ماسر دونك قادرون لصغار
 ءاضم لوفد علفاع نوني اكن ىلا لب ىشلا اذ لعل
 ٠ نش دووم وبول مضر ام هو ات طحمٍ بهو ل

 /عؤ رلوفو ب دومُؤْلاَن رب يفيض 00070 1-0
 بيراك ناس ف 0م الضد ا 2 رولا لت دك

 هك ضن سم وهز لوف راسن لانك
 22 2 ”يمم ضن كار 2000 وس صلو 70 ول

 4 ٠ يظر اممم نسْو ا مك سان اره نتا

 مع ودول وفيلو مسرح ف ابهى نم اليس فرالاو
 . هيي و سدي اسكس
 كسك نعجن وصد *مّث صولا رِسْبسو ]لان ُسصضشِضووا

 لني ان ندب 12001011101 0 همس
 ه درامز دؤإد» يسم ينو 26-1

 ُ 2 وم اباكاووم عناموتزسبو بوم
 ران انضر تاع و ل ري نيد يل سانا نا

 كينان بس حافر ىسالارف منا ربع_ رحت

 يا اعلرل است نم نقلا وشل وع الهلا نسزتو 1و

 اهيا 0000 او بلس ا تروس هاهم دشرلاليفافنلو

 مط مافن اسضالاوياصلاد مالا وو و 00 انتو
 را 7

 ل اسكؤاو معن الل سم شن لاو َنلار طم يو "لصون



 لا طصلالا قرار ضال وضوحا دوب ل عت ضئالاو )
 رص لارا يول اخ هوو عهد الور نول الؤدعنلا

 تالاف ولت منن قراوضؤاد اقل اوما فو نويل نال

 يسن نعال روس سضراور بو
 دبس هودي او لاح و لحل افلا 1
 ويطول للف يس "عيت ني 4 ودوم عونا نم

 ماعلا العسر :رشصاعلا ديزل عا ادا عن قوش مو برم
 ماس لعالا كالي” اكمل ومال 2و الخال يعل رص
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 دياز لاف ب ىدالا )اوفا. اوس نيش ال لزم ل ثمن
 00 و سقط اداب زن ل واكو

 ارسل ب الا” نمفل ماما قر 'س اكل اا( اروع ا جلا
 لجن كلو بيض سبر 0( الو زينل يش وعلا

 اراب او زلات عض رع مابلاه رع ريتا
 ولالا يدفلخ ايدعلا نطدسلاء ادم مالا ينتقل دو ار تك
 00 سب 42 70 ربع كر ةاوضو هوع ارم هولا فك

 و رو (رغماو د لدؤلو مس قنسأو غر !

 ميلا بضع اننا جن نموم :جئرلوف ونس معساو دوال
 يس ارواو نس انناكاذا نوبت شلل دو ين هج نجت سو ابا نوعا

 ُ تادادغاسم كاد فاسو سب غن سس و عوظا
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 : ىو ابن "نين يبلا ارطصا فو فيطمافنب رعب اذإئماد

 طقسا ب زها دوفكو ذر نيس واوسو اصف مالك

 ندا راند اى رواعذتوك دوو نوجد اورينت بج
 فوقي وتساب شوو رت ابان عب بكل

 سيلا 'اناو دس تدل هين! ابق نا ارجل اضم رم عيل نعش لمسسا
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 و عفان يرالاو نانا مول سوسن
 اهلل اوفيس ضف يوكو ب اضل او ضدلاو توافسب سك ابو
 اوف ئب اسس وهال باس ومش ف نشا وس اذن
00 
 ندلاوى اىداضسلائ نوبل يلا لوشلاَسلا ٌنوداسلا يايا

 يف اوما اونو رفخمرر طموح دوم دعب ةض لقلاو نابل ىإاوبس
 نوي سل رانا اف ىوخل فو لا سنالاوا تال لا عري اضل رح
 ىف وقباسلام روس ررعسر فو ان طال نوتسانس م فلاو
 رفوف اسوركر نم :رطخمو وقل سيو اخبار ينسلا هالو بولا
 مس نللاورقفابرق فا تلكيف لور اسسيلو مر قمع اكن
 2000و
 نتا لضم داو ميثيل ايش موف هضم نور ملاوث موف
 ايزل غض نم نكن دو كد ىف وظل و ضْيس نارو ل غسسال لضم يا
 5 وال 'اهركتلا كلنا درعا فيممو عقلا ينير تإكس نال

 مدروس وس نلالاون لل ردم ال وتكلم لم عن كزلاو
 ليك ادعا مقاول ناوآلا ماسلا المشوار نىك رك انا وخوف اك

 ملت سرَزل 2 انااءوع سندان ورسحك دل او يلين م ارا مو

 رو لادرضُيُن لهشلاارف اٌمحنر لو آلان صؤم نيمام السك د نو

 ر اسال 00 هاكر م ولا ومحسن نادي

 زا ردم سدو اياو نطيل مابعد الدساس نم

 تالين ندا كحل دوبجسا اة كر سيل ركب
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 ماع ونش لا حليو سو سال لعن سيزر ع نع 7 و

 غمد اذعراوك اها كفر لم رولا سس
 7 قم دواصقتسإ سلا رخو لام اعلان يحر نيم و

 يسن بؤس ا"سيرابفاؤمو بنان ونضال ناش صقتسا
 ريفر زك ونبطو ثم تيم يم جالا الطاري مدور شبح

 يربط ارواكا يع ةبما دهسا ناو ندؤنو رادعضالا سوم رالي

 عجرتضا رن دو ما هياف هاف زعريزأو مم رو

 فيلا انه اور ارم قل 2 اعاذ/ سلام ىلا يزل عما

 رورو كيال قياس ير ىا عض ةوافالبصتلا لاو
 ري دعا: فصو و دحلاررشلا و نوسة فصلا
 البو فبل وم ضم عسر ط دعبل طع قاسم
 رطب اوفو عضل طسو فو لا اسد
 يو عسوزاومرج سور كور ةذؤم اجي دم

 نم ص ماد ابل جاد علت دلال دعس و درض

 واهي تصوره ميرو ا وفروا موسما ىلا ككرلو وو

 رولا يضف يلب نونا نقر امج رضع ب لوك نس نا فلم ىلا
 تلذو اف دزجت ادتسررفوا علا إو اسس ندم اال وار جورتخاب
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 قضزفيالالا خيب بلان ما لظنلا رافي دوف يزاب ثني
 20148 0 اهني دووم م ركن وأ“ زنوبرتم

 لخت ناد ل اريد اعصن اوي ع نمار ى سدو ل

 نمي دوو ارضنا عر زر نيد زنا نب نبال لون
 8 عبار جالب قد هس دوبل مل دل اراك
 مَصاسْملا رف ئيداواهرع ع طضنمال اسم ازيلال هابي زول
 لاول مب وعاقشم اه عنماو مه اومسبلف نرسم يلا
 نيو تف عو ف الاولة عابز /ويالدلا لاو ص ملون فيل نام

 ا ميرا اراو سك دعس ب ى تال | اوف الو مانم وألا نوب نا

 فدل دوف وارض او مشكل صر رئلنو ردع الام امال يجرم

 لاوول طر رو نوتضملا ناو اني رصلإ ف نس كلا اوال
 لحي اعج لس فاعلا ناكر قامو مضلع كرب زر يكزودعس ابر
 بلف هاف راع اوم كازوعنم وتس ا اوووخ سرع أو
 .ادسمرو "هروب لَو هب نس يطلب رم ن بئطعودب اهلون

 دش رت دفلللومذ وقلت حسب موق لادم
 مالا ناروتو يطع يضعن انه نمير هشعم
 207 والدعم هذحبو اينو ذك نب وقيم زرعه

 ىم كاؤتساب كو بيزفمادع فكما ار ع تضف ان
 نلوعشمو جد كوع وعلا نسمع ان ل وشو يو عت
 كر لوو نولكاد انفو وح انردوتو باد داو
 ريع مرن بناس ' "دن انحادانختستونلاو رسما



 راك رجول نلت تطس يكب ة داب, شفت
 ةلشليامز اون سليما تب او انكي 2ع هوك وب نخل

 مطلة ةدب فل او أوو د ييوع سلام و

 نوكنلا اتصلو ىاهتسب مشن ل اورج اوم فكل الامام

 /اكلااعاسو لوقو وخال كبح نوككن اوسمة ناعسألا
 لال اسالاوت ور سفدلا وري شب كلاي سكك راع
 ١ يحبو جريس وف
 وسو هرم و 0776 نورك نالمل تس تشم اد لم لا

 لوبشلاو قيدتاوبب ارو لظْلاَوَعَو نتلاودع اّسسل نيؤيوق فد
 ميو رس نو (ياد ايلا ةرتشلا ذم يول يلام

 بعلو "هذ لابسعالا رف اون *:لوقك امتش الاس ص

 :لباشم ا ام لاو رست نيبو ىو 0 72 هتف ىف افالم

 أر ىو اوف بم اضغاولو "ع رس سباو نيل رمزا دوق

 و اف سالو ظالما نو 7 انما سب انور كسير

 تانريسا تؤ هزامعال اوس تالو الب نقلا هوت

 اذه ا/اجب اهتسا وب ابل ا دلا يومك َج -7 ناو م

 نان ةوقولاوعهنلث نايزلاو اضن روم اروالا تعملو “م امالا

 ئلطلاوززل اق "ءذ تى دصالا هيزفلا"نابدالاعووؤعوئالاك

  ةدلا رت عفر ص الار رصو ءام ىلا مس يوجب ازلا زول او رج ايلا

 ةقلطلاو زحل و لنهج وكاد ىلا لوم نيعد

 عي الاب واو عيسالا ب ىلا يطل ]ل نُسلاو/قلزعلا تارلاو



 7 اضل سس عطس يفعل اهبسنلاىبشاو هيكركلا رسل 0

 3 لا هذه خلو «بعلا رطب صخيس ةاضاوْشلاو متاكم ا بشو

 1 روش ا ردلاوا وشم ا: جاو مروع ا: ضورلا مينا داو
 اهوتمورب ننجة ردح ضالاو هر ّن كملانلا ازولغ نزولا

 "فم يطو ء رولات انو هو اورو 0
 معجمه ةقساي زم ان ضو هش اساور سسلا وسو سو

 اسما قف” ل ئفلاوزعلا بد داسلو راض بوسي وا
 4 الاد اضفيالا بطل رثسو '/ايخلاو نسم نام لا

 رس وبشلاب رج نومك جرماو هب روم ذرب ثيصرعم سدو

 قل زدب رولا بؤ زيد اوخ مدل الزلال نم نائبا

 روس ند دش ع تاو رك لوميا عجز نزلا
 ن0 ماسر فى اخاد دبابات عريسا لاه
 ريلخلا .نطدسارادب هت لك ص قلوس ذاع وسم

 ملام الك هب فزع ا دنس انو انس ضل انملوق مرر تع

 ضب الاضيطا اوفو فيلو عبط نس واج ع سخن سرس
 ٠ اا اًسالاو نمل عيال ح امال اف بترا هاو نإ راتالا»

 يا راسين / اوم هر عمر وق هازعم دلو قلد 1 صل /

 يضرم مل سي ومو تكمزلاو كليو حتواركلوو
 ف اد بدت اللا بمول ينال كو يومَ
 لول نعنا لب ” نكران نا كرش يرل نابي ازا رخال

 يسال ا (شالا انركلار وجورج لن الدق رم كرك ا



 ذب ىو بوجبا اداثساد ليلو ريل
 يدش وجو عيررظتال هيد للا ذهل جارتنا, دلك اصلا انإب مالكا
 ىو يك يلق وك يال دوو نطو اررظ ةوبسا, ارا
 ع نييفل عار هروب هذؤس/ ري رضلاو دول طناف اعيوؤحملاج
 مرو لواط مو عمط وسبا نعوم تدل روزا رح سلوم ورا
 نؤولاوائرعلاز ات بدلا يعجو ترو علرارع ع فتس ورجال ألا
 ريم ةررو نطور قو اعادوتب كلو تب عيا طبر ود بعل
 لذا ةينلاوفوخ عم وكن وعلا وارلاو نرش ةذر اقر عب
 ف اف تيا الامل ماوسلاو هالي ل ولي خال اوف ال
 قع ايزيظف غئومدكل م ندلاؤ ول ضل ب ىو ىوان زا
 انو زملا نودي ايوة اف اذار ليقف يرد عرعر تضم
 لعشلاب الاملاك طلو مم ابال لاب وطنا وجسد وعول
 "اعوان زقومر رباع نيس الاي باو ضعيف
 0[ زب دقات رس  رلوطازو نمد ضار ناو
 كولن تاز اما رعطل نس هرطالا لوفد * اليم لاول شاد
 دير كاطاو 0" يروا الك سام ر واسر سنن ارنضو ملال اد
 دهن ارشلال مام ا ضل اس الا اًفوسال م (ًرلاو ورسم سعال

 'لم ىف 'عطوموءرو امال: يلا هرمي شم شيل هولا م لاسلا)
 للركاا لْضْفلا ردو “* مسرعا 'دص اسم اسد و ديال اء عكو

 "عرسال لع ةيعلانس منسف و "ماع الامم اثم الل 0 ولا



 لوغو للا دز ارنا هذكصالا مفلس طن
 فس لا ؟بياؤسا ف عدباشج هز سلا /يقنلاو امم

 ا دوش و نفل اه نع سوسو نظاما

 لانا وجأم ناو اصلا تن متن و زر رسام
 3 لسور لوبا هادواف يخول ان املا وع

 نيقورينسما يلع ل اد اان نيالا ان سلا

 ءارضنم ارتؤم جواد هزم ضم عم نو تك ذنبلا نع

 كه ر اولعل واحلا '* نر غمس شيظو “ارسم دعس يجربالو

 سؤ رار فورم لسمو يوت حل 4 بصل 2 اهوعسلوبل د

 وح ام 'يارعلا| همس نااشلا سل "مسمي

 ناي اولاد عتاد ل طنمو هريس نال ؛ئولا, اهلا

 ولالا بع ناوطمالا وشل ندعضشل اجلا لوس اوزوم حلم
 نيمو فاح يم عرسان خدبلاو رماها ل اد:

 و ارفرن اوفو * وسو ال هتزرم وياومد مراء ليما

 قلاع اوهلارياوفلا) *ريا ظلال همر ءؤينانلا رك

 رك اؤاو'بولسالا مويس تسع اكو فن
 بلال اول إب ويعبت بواطتم ا 'ئ 9 منان بلا ناضف
 ىب ىيلاعتسؤلا ا لم او زري سامع ص بوو

 ا«ناثاوا ات لؤم | ادع رج خدعسلا و وسلاسل

 00 7 وضاق | مطعم! (علطمر مولا وحلا هلم ير 1و هانم

 ميدلاولو لحب مدن او تايئار اوعى ونص اء سوم



 4 هش ءاضنا مرق زيبماميلاو اننا تسكاو
 لعاب وكلا ت انامل هنو اونلاين نه هاو لسكس

 ماطاش فل ف. و. بع يسب )ا ةيعسززتلا للا وك لاطاو
 االسم شلاو نللاءلا ثلا عصا طا زنك لاررع
 . *اهياق لبادالا هل ا تمس اللا و ااهلاردشلا رمزا ولا لي اًضْصلا كد

 اوربا وح أن الطوب سال اروع ماو فر افلا تيار ماس

 لضفلا الغ اوقع لس هريس تزرسل اووف اوريو اوس سيور طلار
 ملال ءاوناو باد تب مرن ردن ماع ايد وع اوق هوو ب اوالاو

 زئوررف ابد مراطفالا اهناو ةبلاونو فر انعززس جاو فيل لس
 ةلاظنالٌن فص انك اسلو ؛ز وف لة قوس الب عزب و “2 طال
 ب 7 ارو كي يلا نر غل مساس اور اكبالا رولا هذه ع دبا شيخ

 دوا هرم ولا باطما زم ةراؤل يوكو عد
 ةطزلا يبول عارشسلا/ يبد رع مج + ناكص دل عوزطم
 ونا »برسوم راني + نيج دي اوذبلا هذ ماهل نا

 ميقعلا نشا اهنا اعط ابرج رونا رازقم
 مير َيرانو / دئك وار يدبلا نكتب هولاء طئظتسع
 ةمدباو ةراونلا يسارا اكل ساو زر ضف او فَركوو ىنم
 انحلال يسود ون فضلا سخن تهز سن
 را هسسلا اه كت ©لاوعل سنمار ايزل مي رم لا 6 اضع جا

 كوسرت تساير تو ناو *هودك م ياك سر نطل

 ؛ةكر 0 وتو سالب شلك

 مل مغ و



 9 ود ءااصل الضي د ضب تال لا وو عد ااؤل ال ًاررضمم انكاو

 ومس مخل رجلا رج اد ةيرطلا عزنا سل
 «ىعنلا هزه ىرسس ريسو ةزولا رك ضل رهتسلاو لم ند الرا
 هرج نماط اطل ئيولاو “رع ازلاوبلاةيو الإ وس اوم” لاس
 ؛ لاو ررضفا بكل لفل اوهلامناوب ب لاعرلاطخ اال واوُملا

 ثث ونقلب نوه منقل رو لوصالع شم ا 2

 كا قرت القا
 رنا اف دق (شلادب ىلا 00 0

 داع باو هال 1 'ندطنطش منميملا7
 وقس دوو رم 22001111

 3 ف اجلا هذ كاد سلا واع قو اذه يغتنا»
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 سا لك اللد يزف 9نف 21

0000 
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 ءاوانماا هرب ضلاو ةلولطش ضو نداولاك مت اسب الار نك
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 هه ايا رْيَعو نورس و كى كد 2 1مل ان
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