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 الزلات يام اضعلاو وملاك دان لرظم
 رافال غيرت كارب رو يمالاو هرم اوس ال

 زول /بت راك و بنزل

 ذل عوني اكرا رس و درعات ربو مما واد ا( رو

 الدين نكو ىئارعاولارازرر شل ا صوحررظاو

 قررذملا ل ةوتعلا الو ؟ارضلا بل لعلا ةرطلاوقنلا
 ةريشبحل راو فقلا ل يل سلا ةتولا الو بغلاو

 نسل وطلاب ف اهضالا عيب صلا 210

 ههرنت/عيضتلاو ةروطسلا» وا تسكا» شالت هود



 رفارونلا م كو كلا وارد يلاطملا ةول
 زل ا نص: لال ضم وسبب حوراني
 ) ارق از بوس ولا ابو ل لاو ق وأوكأو وشما

 لمكو نك وغلا ريفي اللا موا مد فرس رك

 لاول جوك زرضنلا مربع بمب
 / باوزير
 رولا نرو درع نام ةوركور رسول | وج بن مالو
 مس دا تيد هدو لورا 00

 عرس لي مكان قامو فشلا
 لور طش يس الو نإ توبا ذع
 لئلا نفرق ينس عوار يس فون
 17 نار 2 ؟ مرر ةضلاف بان الف الرعأ و

111 
 وصور البرز نطو ةرلا | وفيت
 نا اهنا عادعال/ذ وز 200 وت
 ديوب النفل نضال كيرلس عروش
 لاك سمع ةيسورلسلا كولا 2 حر طدلل ع عبر لاو

 0 نضع واد نكن رن ارلاضت لير طلارع للحب

 "ابيض ذب ع نور ريماغلا العا
 لاعياد ودور ن يركن و هضم هاا ادت ناار
 عج ءذلأد فهلا بأ عرار رز



 ٠ و يور مملا/ررررضؤع لولا زوما م طارق لوو

 - تنل كاطعلاررط دوريا مرر صخب اون وأ
 3 0 اولا رالا# ولما ل نمضلا رع

 رخل كيرلا جابز و عزوز ]سة ازبطا
 لاو جارت ةربكأو ردصلا عم وصلا
 عراطلا مولا نافل فعلا تراي ةرريشسا مذ لا عرت
 ول اذ ربكوو اعود كو تيل ذل
 كلبا رك اسم ياش الات ريك يع
 العلا كاني حور ذيك راو اهدنا: م يي
 مرولو هيلا لإ تيبس مو ىو ماو وايصال
 طة دا عسا فطتردل رغد

 02 رامبلسو بلا تيس ؤو نو هروب
 نير دروب الدرامي نيدكلا 1

 /للمال بط ئيو نتا ءاسلاو عتيل لع طبل
 , لم ور و لزرو او ضاع ادار ريع يف و

 رن منع فل كك ادا م لزع الو مسي اذع

 تكل تا: .لرط/ لا و رمل وول
 لئالرم ملام لاو وطو رب زو 17 (لر بلاماو

 ار ةروص ا درهم ةقر فما ةرر ا موا
 كر عر اغيب ولاا 2 70 ضارب مليم ماماسب بط وزلاو يسوع لزم



 يافة عب ردك يلام ٠
 ولطلب اا ىطسلا يخول ارلاو ىلق برا

 رس توجب
 دارا روك فوم الراقي يي

21211011111 
 كا و مالا“ فروع يكب عر نعل الج اوعي سيال ٠

 . اوف يدم ميت تفو) نفل ارم حويل
 مقل ضرع زا "مرت ا او نتور' ارب ضو ذو

 ال بو انك مرجلاو ترسو ابريل 8 اصوو لاهم

 ' تولد اديس و اور , و وتو والا 8م

 ميال ئالررجلا لرجزرمالزصولارتر ريلز صاج

 50 تال: فلس
 نيض/يل اور بتالاو "لاذ امد لن تفرد

 : ب اذاكر بدت تل نان رع يطع
 0و اركب عرلو هداسو ليلو رص

 تيكعيوصريفلورباذب لاف دوج كيرلا
 هفاهصوتتو ضايع ئنشربع زمول نيام
 بيرت رارزعمم ةن فأل قير ع زروال

 ا ورز تجزتحالو عريعر لكم ع هنا
 : علا فرم موج فورس ضال الذ
 و ةرحاقلا علا ري ظل ايار نع سجلا# تع بشلل

 4ك



 لامب مامك لاول ف ظإريب نينار
 مران بيغلا مسرب عنيا: يع بغل
 البو دبا ع بل غرو لابنه ربع عز أدب
 ب لاروع اكل جان دب تاتو نول
 لاول عزم لل ىر نموبر ماكر لا

 ناو ركن تيرا هني عحت
 لورهتتي ”يلوصلا مك '"نيلاول باو نوم ولسا أزل

 روس منماد نع باو موتا
 7 ملكي طلبا رفد اج لرماب

 ةرورضلال تر صلب اعر 2000

 صال باص اولا | ثيل صارلا 7و 11و از

 صان ددسملو لوول و نير ياللا
 6 تدعو زوري رج ملا علا تدلع او ةعببطلا
 0 4 اقرب وال م الإ مولا عر للم لال

 لو عزل ناك زيا ناكمدن نسبا
 .عيزبتو بك بلطللا او عراد لآ: يلا بطلا
 دعم .م:نئارع كر لفلم خال الع هروررظل او
 ارا و* لات زيا و اريد و ارو ططسو'/و اسيا

 0 ا نالكو لامر «اهسععال عمم و لفن و

 نايم يلا لو بلور لا زمو ركاب (و
 اكرعلا م, ةراوئ كوكا مو الهو عاطل 24



 4 المو قرا عرش مو اررعطو عد[
 سو شرور :مارلاو بينو ان ىو
 قبل اذاتسك علا مو اهرو يدل مورس

 فل :ذضلاغو سل بالك لذ مد :ةيتيلاو يم
 هرقل وو فكر ل ار ع حراء اوي
 ْ ةنثكث ماو هيو ال ابرتوو داخالاوريب شل ذب
 < هلآ ت ع 5-9

 3لرادؤ علف :وكر علا لال عب لالا وس
 ثيزراو يرلا أ ةنعز ناونبل لالا ةيعانلا
 ءانيولاعرا لا رارطو ا زل ريع سل لا
 تيوضالا 1007 و تنز لغسل 7
 رولا والاوفا فتمالاسب ا لرلاو

 بطير ورا ةيطغلا زي وس اتس ل
 اريل بلقلا نع". ثرطمب اف بسلا وكلا

0 
“ 

 0 ل ام
 لأ حررع اذار صا ةحو راو املا ريل وصل

 ذيب ذل قو افي مادو للا

 0 ب 7 2010 0 : رص ؛ ريض ل طرفك ف موعالفنما 21

 (لصت سئل اكرر لكل كل لا 46 براز

 (ماطكزنع الاسم ربما 7

 ةيلععا



 وا امورك موا اعدنع وش لولا
 زن ييضالامسب طلال سلط بور ةالامضلا 1

 ماتا لارج ءريتون لعوب لوما

 هيزلا ىرقو :ررعفلا : يضو ُهلرْضلا  هضؤو ذب جس

 "يالا هز م ]وس ب ولاا ولا اع( اياو ةوريعسما

 ريكو تعول اه ضو ب نصور تتغلب
 ياو ؟سأو شكو شبلول ويارا
 از 01م ككتترعل ذب ززقزلاباو اوس
 بوماواو ةيسيقلا عريسا ةيمعلاالرلا :

 وطن را ات اولو نلؤ نعلاو ل كب ديلا
 نود و اوضاع رع ]ف نلا ئلااوعظو و نوتسلا

 ودئرورالرسالاو ]ونس رسلرلا عزم علا رب وبان ل اع

 / ان زتس وعلو طع اظل لاء مف لا/عبز أ ظ

 ريكو زكا امش زونصل ةيئوصلاو ايي بلا زن
 يك و ل سرتاطغ ل داس نص ذيع ل ايش
 وتلا الارإو هيو مرسلا مولا ءاوا بحرا ظ يللا
 نا ع حرر يعوتنالع اوصال ماكل ب ناوين
 لازيضتل رمي 200 جزل ميكا وسا

 لكس د يدو اي عاوز او انش او ايلا را رع زاؤلا

 : نارام حاسد لحعا مالا فاع كاريرا رفا
 نو ررظىلوآلا الا ثيازم ني ماس عروس



 عطا شل لن ”ياررلو مولا وبس خرلبل كلب

 تو عع اوسلو طبل ءىسلال نو !ةيادر ل و
 لاول اب اكد او لطم ديكو دم نول

 5210 اهوخو تابوا ابو مرسل ركوع
 الا زابالو بلي الد لوعار انا اذوب
 اواو جالا لو كبل نإ هرتيبي ذم ريم
 مك ةددلع عزت اعآلاو تصر ارسال فما
 < ةانب و ماقو رت لمراد رس رس عورتا مدع"

 اولا تحبو الافرع 9
 لعل زيشلاو ولا ارسال ايران اقلاع
 لوو و ءزللاو و معزا غب للشرع بو

 موك ةولاؤد اع جو ووجد دم هل ؤففال طاقو و

 وعرف ناو يع الشاب لع فوق و
 وكلا ظدبو ع جم لدعاو زن هيلا عتورما»

 نيب ارصالا مدعو عنربلا ماكاو لاهيالا جا
 صوخو تولاوغلا ومعمل نفر ضالازع
 سلتا ليك د الو قات لوب
 رامسالا احبابك شلال للك كك
 ليلاس يكره فرن هراهتيخزومالا ولو
 برب مالالوبل عيلرج اياز ارم اردن الريإ

110111 

 3و
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 الاه بجي اك و بيحب » لولا ضالازبو
 والا و مورا, طرعان اعربصت
 قامو :شدلارع ا بره اننا كورقلاو

 ردعابح ل الن ذل ال عل
 .الواؤاثرل األ عريف رعل ناؤملا ما
 هكر بم غرو :رثع ديسك للاوعتو صالون
 راو صالاصا فاش ةلا هما رعايا
 فعلا ةدؤلم كلا ءل لباب د “و510 ةئرنم طماع

 قئارلاو” وسلا ثم عل فال ”فرعصرعبلو ةدزتللوم ال
 ب ولاد شغب ل وطدلا دع بو ارزع سا
 اك رار تيذور لب أر ىّسا ابنا الو

 ريض يعرفنا اكاد يول ارث يونس
 طنلا ةطقلاو بزل اليم لنسبة ؤللاطعار الع
 يكل باو بولا عادا شا زعوونلاو كر ع
 و ةووزلا هيت لع يسمال السك رز وال سرلو
 0 ساطع يبس ئه لعن د تلا

 ورد يصوتل العود يصونل العال يلد الاد اول
 عراك بالا وبلا ربوشن حا ل لزلاما/اوضرا

 110 ةوبا كارصالاوع ري اذوب اا عم وت

 زويا زعلان للا عوف ادع ب تسلاع 4



 ةوونللع رع اوال ختي كاد يع
 وبلا نوزع سعال ذب لاو
 / رو مد ةردصلاو ةرايطنلا م توبا اكرارج
 *ماربا وزو 211 الاودي

1211101110 
 هي لو نيو عادم بعل
 كيرالا بويا جيب صرضلاو نوبل شؤل
 ضب لاو عقرلاو وعلاو نوزرطلاو 04 زو ىلا
 تاع وول و يعن ع فل اما ولما نوحاولو

 ظ واع انلوم "عسل كنس و روم ماعدت
 بموش ا عو ضال ورورضنوك لانو يلا

 ,اررشلاء دوا رس طر ةاو ولا اند
 1 طم وج تاو لاو سوما ا لا

 ارناف اس دعا نك معلول ابو
 فتي طلاب هرعلا خت كرطلا او شعم ”دومزلاو ابرد

 عشب وصلو لور بن عب ضع كمون
 ياما الئلقاوه» لو لا خيش بنام ثا
 يزال اينو زسا
 ضال القا الاه ريواغصا إكتمال

 لوطا ولا اكعد مع يرغب ورح
 لطم [رد وانو لاو بضلو قسوم رعد زل

, 

 وْ

٠. 



 هرقل كو "بلا رسلا دك نط ذب
 ع تنؤلاراعلا ف علال وسيما لطي
 م توزر ءادبو ةدعافلا هديب ع طلعو ود

 إو للربط رايق ع باشا ذر ثيل:
 7 طل عم.

 ل

 1 ى

 1 للا ىلا اجو َنيببلعلا

 او تيس اوحاز م :ورسلا» هلأ فرعا طرا
 لحال لا زب مرآونسو يلى طإلاو يعل
 يك يالا »سرنا عضو يجر
 تطارع الاغنيات اسكن الردا بأ
 موشي ياعم » ةيودالارلعلاو نابب الاعب

 روك لد نرامرعو يتودعلاو اثالالعيو هز و

 اسما اع رو يلا نون صرعرلمنتو نشأ
 لظلم يعلاربو :ثلشلا :شرمإ و نك وجا

 كم ازعل 570 بلا الي م وترعرع

 بور ضن ءِرمو هساثل داو الان عسب اذا

 ورم لو ”ميرعلا مدع ظظسل مدع لوجو بام
 لاوح فزنا عم رع ىكروسلاو ءذر نيا رضعلاو
 ثيويرلاو ثاهبنل ادع نمو عبط يشل هكر
 لاوتاو سطو وحاول تكلم اوجاو
 طرا زوو هرلا ثكاغمو ةلتقيلاو مهنا



 ضاع اوريصافن وعامل اب وتعبير تاو ١
 لك ضن او حارب نع شال حزبنا |

 4 كلررع شمل يو دا دورت حمل لا ع او ظ
 يصل لبا لاروع اتا
 - ورب نيدرطو اضاغ يافع اوق قاطو
 هيولاو وتس تنوير و عررطعل ورم
 و ؛نؤلإ زيطلاكو ترث لاو يبشلاوركسلاو حووشلاو
 عرب لات حولت مرو يلا ةوام الاد يالول
 ورعلا هب ترو تكف و تضوالاو ب اوزلا
 ظ رشم يكس« لس نا رصاوخ ب نك سلا
 و اينو دعو اهءاصواو مرعلارب آلا :لاسرل ودب ل
 14 زري رلادارا موز بلا اي عاتمح
 ظ ؟لبرؤننا لاو عرقلاارن للبس ارسل | هدر
 نتاتن الع او ميغان نصار دفا ايبو معلا
 ظ ير علان لعول للونعلا» زب ئاكنلا
 عن صلو عريب طلو عرفنا اسرع
 جا فليصل رخل رطدتبت انزع جب
 9 آم بلاد اهصا يغلط صحيا تالا

 باطن سارا علو علال يطل هللا
 ١ 14 ُ رقع نراك رو



 بو جرا نزال رخل ربعأ

100 0 00 

 ا اون و 0 حاب

 را

 17 نو بشور "و ندب ب

 ل : عرسال

 ايريس فتسو للا ىلإ ع

 3 3 ارز ف ةديالا ا 00

 0 9 وسل مور : 4 عوعضلابكدناو ذبل 100 4

 1 ير م طع ةيئدسلا ولا

 77 لج طع لاول بلع اذاو ل رب ا

 0 ا ما

 . م ياض أهالا ء سرت اوعلا 9

 31 0 ا

0 9 
 / 5 تلا 49
 0 فعلا مابشأعنلا جسم اب 9 امس 4



 ظ ندا لع فنانا رظساوعلا
 0 4 ام قرنا ا

 ظ اح مشرفنا ىلا م زخم لالوو ريب
 لاقت تماطل
 ”ناررت "ارضنلا لال بونفاو

 ود انس ؛كو ل
 و ومالا »نحن مان اثلاواع لانا

 توبا مو فا نعيم حتي ا
 نمسا عاتب ءرعلادعاوت تسري علا واع

 ترون لطب عنا عجبت 3-0

 زوي : عتسلان رب 07
 صو را تاس مع ب لاررئدال #]رطعلا

 ل اس وااو

 ْ بزل 18

 7 ندا اسال كل الا الازكو

 ووعلاره كك يوفلا لا علو دعو علا

000 

 باب ىلا زب انما

 بل نول اذار ؛ يزجسيلاو

 عضوي اما

 هازل ا جرب ريب عفيف د ١



 لابو ءرمسوو ةلطساو لرب جكس مجيارص ال

 نياطلاو بنا ولمجرط ةووز رغم علال
 لول فازوا سو للرد غلا لاو ول تلا

 00 اهرعيإاوو ناو تلكلاذا سنن لازاوولو

 اهي تت ولا قدال ار لورا ورمكرشلو

 ينل غلا االا جينسس واو لررلا تورس ع

411220001 
 02 تاق رولر شو يو ان ترزنكاو

 فار غت تلال بيا ضاكلع يقم تيم
 اكسل "هدو اعرب م خجو تر

 زعل لري مردع عيني شف
0000 
 شور دع مر وصلا عيب برب طراق

 ل الع »متين اكرم اب ىطرصم»

 اودع عك اعةبن شرطا ايالاوعن ١

 0 174 ادماو موآ ضن رص 3 ربل 2

 ُئ اوسع وضح بر حجرا ولص راحوا مسا

 انرتكرل م ءاو تارك اوراس نت دعما يل
 8 و تعم الو وغلا نال ىلاع زب الدو

 1 01000 ١

 ظ بالا رداع ابنا ياخ اأو



|| 
 0 ل 3 جي سبل ما لا
 ١ ماوزيص د صرنا اذوب اس ل 2 ال ٠١ هيرو د ل ساكن أهل تيار

 ظ لافت وعاالانلوعال يسال ندرس 007 ا 4 09 ءرهج هوس تسلل اطل ش ١
 تيرفزع مدام راق مدراس مهن مدا 7

00 
 بيسر الات ل عونطوم درعا

١ 

 ١
 ظ | برع ْ رعد لوول زارع
 ظ 100 سلا ص "ايبمالاث نر كو لعد اصو
 داو لاو وعصر د جوجو نب جس إو اغا
 ' ا (ٍ ]ونس اعغس نايت جباو بولو عفو سلع
 كيرا ةزفوذ تالارعلا طن رن« 00 : لعلب صت درا لوو »تما ركل و 0 2 /ناموعلا ند بدا را

 طلاوفالابور و لوتس قردو لولا مدس ١
١ 
 يرش ميم مامرلالاو ماير الاوبو ل كلايتولا ظ ظ

 هدرف لوو نسر ل اسال لل
 حيت اف صولا ميلا هورس
 لولا رصاك علاو هطيلام رالاو ييثرمالا
 عرس الا عرش لاو وين عرس
 هكرصت طفساو ال زلارو ركل علو ايدل

4 

: 

1 6 1 
 هيب 5 1 ١ ١

1 0 : 
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 هيام ارنضلاكوبن نان لذ بلاعب عرضنا
 ورجوم مدح اعاد » عرف تيل ناي ع

 فز فصاحا#ب مرو نذل الار لاريرج

 اوح دبس ططعلا للة بشاب بو لح يللا

 ؟ نون وراك علا ل يبن طو مهل
 فللاو َرعاو لا كرب الا بيا

 ناك/ا فعلا ةيفاضا 'مو تنافر يا اسما

1010001110110 

 لا يم بلوالا لبر ميزلالاو 'ب بالا يلع مولا

 راسو بلا اولا/ معلا ورضا

 ةذ اطناب لوفد لولا يسب فرعوني زتولا

 تارة يول 'ايغااعرصلا ل
ب 1 راو للسمك ناك يري عفن وسرد

 رج

 2 عسا معو ناي سما هرم

 نوبات سدس ربت يب كيبل نو ةهلاب
 لاسلاوواإار معلب وج ع تتكوفعا تايدعلا
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 لا 7 نيرا ا سف نوم
 لو و فشل نكن كلذ تادف نجس ربزعوبا

 ةيو ايسلا سا ضعل ادعم غل ان نايجلا



 نطير امد تيشرت
 يدل ذ و معلاةنؤإل لادم لاا ئي

 هع نلو ذي لن العر اوزبو

 نزال ل ان نصو الانا هير ل

 2 نارا لاك اةدهل فز

 قل ةراؤرم آلاورضسلاو ماكر مكن رولا

 3اس اولا جرن لاكبر ننو

 الف لترا ارث لير يلو هيام
 زااعوب ان ثان حوصح ل طر سيسل جرالي عسا م
 7 بلادنا سل | يطل سا اعرشلا
 الل ووياررس لو "لاو 12 يمس ان روصلا

 ف يل م وصيت لا

 211 اراك ورك للا ناطق اور
 ١ داكن يار "وكمال نيم كال

 لابو ةدوتإل" 3 ل نوت س نب تاس 7

 ول ان مريع طا جاني الو ارت وعم 7

 رم ةلاع رض لرب اضل ميرال تونس
 09 اهيرصصاةروصلابإ اوزع ن فقلاوربلات اف
 4 الرمس فالرخلا ان الركب ماد
 1 6 :بملزررقس( رو نضل ضم 7

 3 ياذا 0” زود عريصم ؛ صا رسم اذ 1

 ا : 530

 ا 2 1
 أ 5

 ا 1 ١



 2 واو نوف

 اردد رشع ال عتشلل ةباتازر نسوا وي

 تير زب مزوتلو عوفر رص اق
 «انمالو ابل ارْصترلا معن )ز انس نوصل م

 لاو يكنس كر وات اغراب 14 رع مزار

 لوطا نكأ نر نا هيلا وصل رن تلوم

 هالو نسلق لضزو 12 هل و

 120011010111 .لل

 دا 7 ثري

 0 عع ني 0 7

 تانك ا ىلا اة وبلاد مما لوا

 تبولاو تنفعلاوو ثلاكه و اعا بع بم تأ

 1م صل روما سيحل

 32-3 يس 8 2 مولا 2

 ش ال نشل ياو تنور ولا عاق لطم

 4 تلا انما هربت 'طلد] ]ا جلو لن

 د ار الو لا سس( اعل تين يندلا

 مل م ل ةزمالا لذ ديو ؛ را ةلازابد ةالاذ

 0ك اارعلال و ةيفلاز اا حولكم كل زخم

 وتوم -5 9 ذه رنا روتوم نو كور اول اروح مدر

 متي كلل هدر نع ف منا الارث د ا



 - هه -

 وزضاضياع رولا ان لوس وول
 :ةلؤنفأل ع طا يوغا ني يووولا
 بريف نزعت باد:

 ا

 0 1 يرحل ا ع 20

 17 0 نرمث ل كلل ف نيزك ارإ عوازم كلا

 اول لهلازبا عاطل نسر عا قر يركز فاريرج
 رمان و هورللدسونلاب نطل د نى لول عوف

 ناارزعا وانما يلف باد ليلا « رو
 بي وبلا مسار لظل) ةرشطلاو ةيريرلا طوي سو
 دوران زول ةرلوم عطا رالي ذب نعوم
 بيل ةرارم يمول بدعلا ] ثريكى ذر ولو ؛ علا

 ثيم نا نب ءردصلاو تركي لادا ولن
 ذيل حو تل ذ كلو وانو توات تنسو

 لوطا يهب نيل نوار دلو بزالا يك

 20 لذل ادب ترو هدكز | مرتو زثر بيغ

 ميو زلط ونلازنابكو هدوسو برسيم اظل ةربش
 رس لأ درديطممو عورتا نو رع طم

 : كر 'د تدمصت لا ةررسعو "رار نترات

 دوسلزضاو مه اق دارسلا لاب نوار سر
 تابسو سيئر عمال اغا ناوظبتو



 لاا را بقيت وسي لافدل
 تؤلم مهن واذ صوم ظاينق مزؤل
 فلا جولولي لال اوصتو مطب

 ا 20 صوم ملا عطبوم مرن

 طار لوساذ عوسبطلا تن طالبا و
 هرزلو نطل ةدورملا تدر الجوري ليلا
 لهل مغ لكو فضلا يالو تدقن ان لو عنو

 سنو لوو
 هاو زسا يعكس نإ نيا
 نما نائف ديب نعبانيغ رزقا
 57 رول عطب نك الاديوسو اجل زف

 رمت ديراوز لنمو تابعو ترسو

 نارا مددعسد وفكر او نلازراك ضال
 ةقرم 2س زل مب درو اؤا لك رام

 غب ابوس روب وزر م1
 لا فعرسصتت» ا نكسر ضعي اكسال
 يملا اماكن ماو د نعم زف سك
 كلذ عزمي دعانا مودك مورا ةردعإ

 تزل زب ضع الا اذصض'م منتو كلاي
 نائل هيك ابنه وع ملول ينس زيي
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 قرش امجد ليو خ عادي ل زوو طلاو عورشسااو

 مق وا ودعا نم يو تيا نت
 ميلف ع وو زلتيالو لوس علذلاو ظدشس وهع

 طار ناو ومسك زل لان مي ةومثسلا نحت
 مل دم ل كوس نما و ةرمنيلب ةزللاو ٌئوِهْملا

 "لفي ارث ناو ارا تروا كن ايو للا لا زو

 زلال واع ووو 7 7 اناا

 ورا دوا وه لوي
 ل يتلو ايم ل زك لو قزق اوف مبدع
 را تن ولو برقع جافا سم !ناآلا

 تتم وتوصل للا زاذتلا'/ال محو "ل يكب د

 ازا عراق مانووجو ثيت' مارسيل ابك ارعابطللا
 دع ومو عطني دلو ةذلالو عوبطل ! سرج
 رضا ازد رد جبت موف زا ال عر
 "وبطل يسم 35 كر رص مرا الار ىلا

 لاي نف يكاق هلا نيم اء مالا ةزطلاز
 .. اسري سال للمال ب تسد اروع ميم
 وقل يرجرلا وعلا راع 21 7

 ةرصلا زينت تل تفعل د قولا أم وشارع

 مالا ايبرل ١ "مالا ير ل عرلو 2 7 م ورا

 هيلا ة وضل رص وطااع رطل ثبتومال



 000 كي كؤ ردع بكيت

 اا يطرب زعل
 0! لول 5 مهل هلي تكلرفول ا اث رجول

 الا ض طلع را نس رولا ناو

 وق لفل طيس زعل اضاع رطل نورا
 رار عاب اوي عنا ام

 !إلاعؤرت زوال وة نول 2

 رغب الزروالي

 او درعا لب نزع راصيم و ةرعؤ دبا 2210

 ثان تاو ا نوماس با

 طولا عظام ودي تلزم لع نإ
 1 ووتر تل 41 يراك علا مو سد

 "وا عتب ع الامارت رمت الكو فكما

 ا عب 2 علو 1

 ووو مورجل متو تو ع [ووتو عاف جس 0 100

 ا نرغب

 م 0!( 6 وبعض ىلا فص ري

 ذاك 61و بطلا ب نييالد نيط جبت

 عال يكتم رتعتو 0
 هارب ليتات رزة زلو 2

 لزم نر اور بيعلا ع يتراكم ةزللال وكرت مر
08 



 اقرا وسو زك وز نمر لاري

 مرا تلاعب مال يقل نكرر يل طؤم
 ؛لخل رحاب عضو ةرمألاو نعني وزلا م ةتسيكريفدلا
 عاجل رولا ]عر ريب ريما زال دزيري نب نيام

 ديرو روعة رثدر 20 20

 لتناول 00 و ولعل نذل القرس لل

 / )زلال ادا دصال ذب شل ا نعجلو هطعالإر ال

 2 نيل ىارعاوزيجبلف ووزلا نبل 4

 عالا منال! لركوب ل عيش ةرشعلا تالا
 , نك عفو فخ ايغطظار تعميرؤا الو كلذ

 قيام ركب ااا يردوا كرب كيف
 ل را ؤروصل عرضنا ل رول فواد

 لل ىل وصب ب هلو قو صلاه حولك وأ
 ةينطعلا ثيل زرصل اطلب ملول يلا
 0 ”هنيكص امش 21 04 2

 ظ تدللو يطعلا ناكل بطل اطل زا
 م اقرب اجب لمى الا ع'ت شيلا موولو روسو ئررصلاو

 ظ لاو اإل ةوسل ا طسو نعال

 سوار واسرة الاد هر 27

 روم الذل نري الو يوما مالا ونيطرومالمؤلا
 78 | هوس تع
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 نيكل رن در لانو ملل ىلا مال يشل
 لو يدعو اعاد كرطرؤل تار عن اسيا ايي
 طافي لهن فذاك لسا
 ل دولا طعون للطلاب ترض
 نو وقالو الد مربالو أر يرعبل اج ضرع
 -_ الد لوا الو عربص الو نبال فس لور بيقالو

 يا از رعؤلاور ناك لال و نكد رول و ئالو
 . ولاا 22000 ادب دلو

 لاوس سالاربو اس مالا اذيلو تلو رسال
 ١ بزر ظالم ظلاطرو ع7 الب الويل بلال
 مرو الابر و جورب زوالا ثور تو ويب لإ تهل الإ
 واالدزو ارث لابلا وروتوربوري طلاب وروجو

 هدو والا هذي لزيت ب زو رظ الرب لكالو

 لو شب ال ”تلزكأ اع رسام انكم 4 لاه

 الر يلبز ةصلاهزيب ولن نإ ةيئاعركرلو ضادال  وُس
 ١ بالو ري للا يل الو را الو ميول الو مرعلاب زاو علا

 ظ ورالارع الو الإ ال دوب وأ الل رول الو عولل ىلا

 رقع اكررالو وزرماهزبال/ وا نقلل غش

 زيتا موتو زيس هور يدعم جا
 2 لو راك والو رسم رتالزرب اال غل



 عاود كو ءلاسوويلوي ووو 3

 ان /ردبتافالو هرعت بالو طيس و راو

 روتر الو ورع ال وووتو نب كو رجالا عساس

 مَ بمضي اوس )نازبأ وسال ازد مو تن لود ول

 ُآ 21000 امو ترف تان يوم

 ةايورتنا ناسا 07 11 0

 00 راع تنوي او تن لولي اورال

 ل لا ا

 مكاو ريت ]وب ااه[ نورا علان 27 لانكا

 6 2و ال تنالورو وت تاورصولالو تب لو ع لو

 ناولا و 1 الك ال اويل | تدعي اذلب لووتو تنعم

 قو طا او ثلا نذووولا الاف موف نا

 320 الو درترلا« نإ جانا فلنا

 (نعارال؛ ننال روتو ناز ررجو ال ثول

 نو لك الو و وتو لب كسا ' تطرعو وتولت اذن

 لاوروتولا 'ن نراك لا ةفوم زفاف الاول تئرع

210011111011100 

 و للا بع عناب ْ الأ

 4 اك رف ووك ا 9 1 د 200

 موو نك وكب دوس ز وكاله 0و انني

 زوترمالو افرغالا عل ذالو شالكي 1 ل



 ملال ممسك ييسر انااا

 دو مساق ملا علا دالا مالاللز اال وشل 27

 ريالا از الاووتوالب مصلاوج و + لاووجو د]الاروت
 لا ءابود كيال و 0

 لاو توب ال "نأ هو رت اي نادإ دير ية ال

 لاكلاو بد اذا وشل ياك را م

 هاو ل راض ذل اكو

 شلل 0 ةيسولرلاب لا نخل ذو دز وا

 00 7م و ةسويرلا كما عيوب

 الوارد وب و ا ملا 4

 ارو م!الرضلا لوم ع اربي طانثاعوا

 ونا رضا وو سو اي انريصلا لب اكو اوس اوونوم

 كيازو الو «نذلاب لفلا وسن ب نفل ير يعلو نأ

 7 لو ءاضر عال ل غرور شل وبا)» مدن

 520100 ا يوم هاا ديس طلال

 0 *الابو يسوم م“ */كر ار ازغ ةلاتروم

 تالف قياسا شارات«
 ؛هس فنا يوزر وو موا 0

 2007 لانس و قر هالاو يزل

 لس بألب نعدإ ل يضل ذرات وسي ف

 هيناتا رصد نو زتيكس الام



 اكل نان بامم ؟يدق ىب ملكي ماتما
 ارنا, بنك قازذ ماوس نو رجو ب فن لس

 سني عطر با جاو عرباللو فيكي اح ابن
 نااجسيالاووجو مرن جو عر نيا زهاب و
 ضو ىشانو بانو نبل
 ووو بلاك الوم ثيزلا ال تيان
 ف هان كئرغنالا هان تضاد ف نإ ريكو د

 ترلعو ماوس تامر زغيب
 كرطلناو' كلام لد رورصعستنا
 وا ايو كزراوا الو روم اس ازئالو

110001111011111 
 الداز كاؤر نان رز طير كغ لا

 الا ئلربغ اكو رويس البوب
 9 وملووجو الو ربالاروتومال مك [ولفرلاورب فاو
 تي «لثروالاؤغ ال عادت ع لويز
 رازيتتل نب مدجد درب دود لا ويس
 ك1 9-5 كاعاز توبا طمدو# بلر لو ارو تو لوو
 تناول لجا هر« تعال نم وظن رب
 يور رع ولا هيلع يطع هدرا راق اكو رن ىجاؤا

 ةلرعو اج ارم رذدطو ضير وف طازودأ
 18 ارتل”ةيطكورصاولا ذب ب اذار

ٍ 
 ١

 ا

 ا



 نصا نافص ليو اإل الارض 0 7 ع ل ظ
 امى ذطساول ىل لصور اؤالو هر نص وكاط اثم ذ ٌءاؤو للا

 . الاول 7”: ذا ابوس نابلس اذ زر هذ الوايتشم

 از ىلاوو رو ازادرجوال غش الرفاع لنا
 را رلاعإ لا عاف ريل مب سر شو +

 3 اءورا كرش اءاكاتيكيث لاووجوري رار هوا

 لري نم ايا 01 راع جرو

 تلزم 'كئاسو مكر تو طرغنرف تدع

 قشدوج الا اد مدرج ور نلاروجو اال

 رك ازاج ووو يسر كو جوو هدر توجو يل ذو
 21007 0104 مورت 7

 فلاي يصرخ ألا مةرؤتسر رؤس دوو
 2 تو اب كل كوالا سأل لن رلاو نرلباو

 كتاب الك جدو اهي حسو ركع اب انس ارك

 10011 يسر هنا الو برءالو

 ل اوي نال ضيا و مورو رابظا م عر سو

 704 بملعب لفلاو يالا

 وو صاوراو ةساوبو اراد |ًواوإ واول

 فاو روووب' والاب مورو ميل والابو

 بكد ماسيبد هاربر نلبلاثزو در جو وو
 ريما نارا ا ونأرس ةمرع بكرت

 ا

 ايار ا هةر ن 0300000000 »و 0 00ال



 هدو لوريل ريع لوب هطول ريغ وكنا ورشا
 م 6 واضو (ل ةئصل وزي فقل اء ردو ناي 7

 عيريرخ عطا وصب “0م حلا لثابل يانا و دهر
 حطم نعم وكب تانغ دوماو ةدوحاطاضوا
 عيب ءاطم اكل موو ةزمكو هومز ضو / هيك

 ”نانصدن نس مو تاراتم اذ مغ ينال

 ارنا اولونما الابط نا نزلو
 م 710 0 !
 رفاقلا لاس شيبعإا ا زان
 راو موا اد يو صلو ىمسل تنك ااوام جارح

 راي الو هدزجو هووجو عيا يلف عمور
 ارتقوب لماذا دعو ل م الم ان ضلوا
 توطار الشع تنوع وجو افرع اها

 عمل نسل جدل كب ف برزع زلم انو كلتا

 ها ايبود روك ظنا فوم الو نطل
 كو: ضخ رخل اضاف موو وس
 1/زو تنك سَ تاو ورعمالو روجومرسبل

 درجومالو هرب الذ اس لازال نعل طن وطت

 بن دطخ) فراك اخد أي لازازلو ءاوسوربع رو رفل

 3520 ليم اال ةوبررطع لبر
 الربو اصور صوب لت ير عكار ذكالو



 وبر جتعالالو نوجا عانبلل خور وي رمال
 لذ اكيكزنالاور و ذ اشو يبا رضوم ترك ولع

 ضمان ينام ينس وو ةسكرب تياغأو
 !/ لفن طابو ثلا رو لفيلم ننس عرطل او مري ل

 ياك فص رطل ودعا عي هز الامل
 ١ لروتوزلو '/الاوبو اوس عم نش 4و اع وب

 واخ ريم ورك شا نزال 1 نك مارس
 ايام شؤمب موالد
 الا, ثاساردع وتكرر مادو وهلال لال
 :رعةيشاعو ترف عرفي لاو 200 طئاط
 اكدت هذ اضاط م ءنصامزب لش زعموا
 هوك اول نزلا ب اضع 7 522 :

 نورت نا زف و فت ضان ني
 نان مهرس أكل اكل و زج يييعر وص نان
 زو الضو 11 7 اورو رضسلاى روم

 نيل و وءاؤو ا كانط السكون ا تنال

 رمز و هررومالوووجو كك دخل ورق و رظاإ لووول

 (لوورتو ارب هرج تارع كو و7 مم روم ا مو وتوم

 كلوتو هوو نريع قالو هؤرج ةكرع ةاكوربتو ننال

 داو ربا عما هس ةيورالب ابتلا تيما ازام كيرعو

 ءيلا زير نفل يظن تر كفن طورت لانا



 ٠ 20 الر ل الب سرا ةفومو

 مقالا تضافر داموا يسسانبلا تاسعا هيو مو

 .زيذك نكن بركه شن "مر صلالرعؤلا تو ءاوس

 ني رمال ابكولا الد الرعإو اوي الورش الورضوال

 زلال رتيزصرلا" فرص وسو نفرعاوآلا 1 /

 ا ( اماباوإ ارسم علو ها

 1 رع اصول هر 207 أ ا هرم اكون ةضا

 البرص ولد عبار يطور عبلاو بولاطو بؤلاو

 يرض اورمولنمؤربا ادع اطارعلو بياع وو

 بولا أو اؤ كازو بك رعب اريرعبل كرو ع بولا

 تضر اعمل لنك اكساب اعبا»

 2 : اء د سرنا تنررربو بك نوعا 1

 57 تنك |. راع'/و ولات 700 كن

 4 راع !ةءاللرصاز ا داره ينط

 ف افودال ك 250 ان هلضبال د سات

 ظل رو اورو ا انور هسو اوومت

 ل اهروزفورغ 4 /احارعنو رجس علا

 لررا ير "فو كوت اا عس ساو

 و ثاطادبل نوه كولا نال كسل ع «نولاب الا ارب

 رض طالب اريك واوس او خو تَ مو ا

 - لون واليوم 1700



 كازو الدوح انوش ع طرعشر حظر رك

 نا ب نايك درج
 7 اقالاورع 1 رمضوكو رص اورصاو تونز اعلا

 ةاؤررصوملو :ةصرصاولاو* ريو مو ص رولا
 مدر رض لنوم /ايبارو رولا ةفصلاو

 7 اعلا رعد كاوا الة ايعل ثا مث

 رولا ادد ارسل رز صولا وبرك ووي للراو وي

 لآ: عوهن د رغل فر يطمع 0و
 لاا ال يذلا ذولا كالا: رج
 هر ثق كولا مم ملص مر انوش ١

 ْ "مالو «مئلاا نو ( لالا ع الاوضولا

 ار ثان ايما نيدع لوب وك

 طلال ولطو رجل ارررطو ورتولاو لذ ارووتولا فنا

 دارس نما نجح افجي سا هو
 وواسعة ام ليغ نفرح زمور علو
 ميد اسر كلان بلطف رس هين

 ظ 01 للا تناك عونا نش اس ارسل

 نان لئلا رمت رثل . يشم عم ركزو تنك
 اهرؤ اف تنشإل ( عو عري ا نو تأ كناثلا

 الت دق لاف تجد عالد ك لع نو ضر يروج سب اب .٠ 0 7 م1: .متاري
/. 5 , ْ 
 را 1, كسر 28 ماو تيل بلا



 رك 2500 مو تصاب بيت كانو

 رئاب ومنا وللا هسا عم ناكل لف نصزرع ا توني وشل

 دودي دفن /فرع قرارات نأ نكي ا تن

 ”لادسافبا لوريل فيلر اطول زعا ىلاو دل
 1 الو هوب يربو مانا مترا

 1 ووحو مووت قر طريضاإب مس اوربت دورت رع مورو

 الع وحو ”قلالو ثوررعو و9 الو ناروتو زو 77

1001017 
 ترسو انوا نون تقل الانف نا ف ؛ نول

 كئازبو 5 ةررؤل الدب ضل افلا

 الا افرعوو فم تاولا راع '/اور هيت صو
 ملص اوس ارب لاول ةاالاوب الرسم كد

 رو الفيل ذكى و 201 7 لرشو رم وجو ضن

 اكس كو عكر اووجو هدوجو عمر وجو مول يلاو

 وون لع و وو كراع لعد و كراع

 مدوتو كرو اييؤقفل (رثو هنموعرلا عسانا

 رمز هدف هيلو اع كت لت ل ا
 هل امس رص م ئنع لا هاف الو لو بوبر ولا 7

 ان مالم ف هاهعد عايل قياس و

 لانالاف وقتي هرورعو يلو هزي كت هز و الئللوا

 .٠ / 5 ه٠ . -

 تصون ع اوني والعار 2770 منع عمك 4



 لانو اريل تما ياوصو إل تو نان ياصو نإ
 20704 هدو الار جو جرعو الريس

 ا تل سلا كو نسر و مالو ةيرشس و تسال ا هدم

 7 نركرعت وصل) | عرب ىلا مععزاث قرت

 عصرا از دال كاوا تلا ضخما
 ) مس اف ئاول ل نيوللاك م ذو دف نيرا موسما

 ووتوكو رأوا رو ىأز قر س ان ريد لاو

 وافرت 57 عار فاو رم ولو رووأو بول اب ىلاو

 نورت كريو هداج هدر اضع رورو وقول
 اروالاؤو صو مووجواربو شد يل لارا وي /
 فيلو يو كلا هدوجو ناك فوكو يلو
 اا يطلب فن فومو ينيب فكما
 رشم اي اراذاف تركو 1# يل الظن عقم

 .مابنال لادا اكن ارينا رطتت ةفيجوا نر
 لبا تارلاو فج لري الار رانك تكا
 افضل وذا قرص سيمر
 بارو اعالبرق العلو 7 امبنأز رصوراو

 ميلاف رسول !ناف كالا بالو هربت | 277

 مشلإ و عةبططدإو مر ك2 ليو 2 ا

 البو تسع رطلا و رسل 2 ليلو ب يوما

 راسل اسال الرقم ضاع تال رصولا



 فيطملط وزهر بر اور صبا الرا تم

 ؛ ديمون اع « زحف فور وعن ن اور

 ورق ال سلو ار اهالي نال كلون عنوب و تف

 ازا ويطعوقولاو نإ :اهرلق د كسدحا عمرا
 د اجر اضل 12 ال لوع' اعل اشف رطل

 لطالب هي كوسا زعا وسمر
 راصإا لو طراسصما كررت لئريع ال ازا ضو نفوب

ثيىكو ُءدح اال صلال طر نال ناني روت آلا
 

 الإ غاضب رع يلا يطال نال ثا

 ةيقيلاط لو الاوتو ال هددت إم ربؤرب الار ىلاالو

 طاف بيكال و ففاو  ترلا ٍترلا نعوُسؤع لو

 برم ضف هز نايصالو بالاك ا از
 بيرررصو تدصو بونمالو جزمالب فلة فوفو

 آو نما نت ' لفت تغو بيق لور عل

 رباع مإ هع ا الرا مالؤ ضل تينقإلو

 يس تا تسؤن تنل نضر ل سوا تي ع
 لى الغمد بانل نسال اذ نا
 الواسعم تيطيلت#ا لوس أبيك دو ين لوس

 دبع الريال ا واع عد ايطربغ ليال ا بج

 رفو هناي عبس الو # لريال ثول دو
 ءليملننمسلذ طلاع رطا اوربت وليش 07 أ د



 1 1 قر

 ورضا مر (هال /ىأللا الك الو مرن الو

 رلا رض اوبك مز ايو 0

 0س يعن راع الزعم غال ضيم

 5 2 00 00 لا

 راحل هدام

 97 نفنوو كا شلااهدرقسالا ربل

 ليال عاور 57 لاول لو قرد ب
 لا رفالز اوثو ريرج 2011

 و الا نيكون زجر سكس نص يطع علا
0 

 يب ايلايكرسك تلا هركى لابد نوطلاينذ
 ءدز نافذ ماو ل لالا هذي و اا لع

 هد :

 0-2 : طنا عرب وف /

 0 مر ل 0”
 29 لإ ازا ع وب , والي تان جت
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1[ 77111 

 ا 11110117
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 تر الك راو سولار سوم

1 2 

 رح 2
 عرب جه رك م

 2 76/2 محب مسح
 ا 3 مو
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 روتو رضعلصاوريتؤملا "كلام تمس يي

 و ٍِظ اولا وارْتسا اهمأدالو امر هال مروري ةرأرلا

 ود وتولا فر يس نوبرطو الاد اتا و او
 رار اهني رون رب د رجول وفلان

 فاض الع ووو الر لايالدرجيالا نوب
 ررصأو الريب بيتر االو فا مووجو لا

 كاللاوصولا تو نال دلو الرصرمو لا ثنرزاو
 وترك ودعت او 7:07 ا

 الاسد ابدل ريس مؤتل
 ندصلا ناو عبطندصلا ابن اهو ثا اوي و زعم
 طنب ام اش «ايتنلارفر لس رول هانا
 الو نعل و ادنب ٠؛ ينال ةوتعت عود لالا

 نعل اف ونمعلو عووشس ب و نشك ووش
 5 0 ادوصعم ةوارا و وئسلاو دروع جو
 كارمزثاف عوتنعلاو و (رشن او عووتسلا علا اءارتب اتا

 ارم لاو اةارشالا غربا رع / مم كيمو .ينخا

 ىنسلو نونصأووجو مانو ان عيال وغلا
 و يعل رورفعمو معلا نحو عونعلا روصو

 موسعلا( وعلا ةراغو اع اوؤنام ميكو هال

 ثاكمحاو مزوتتو ونس مناف ساو ىلا /ل رحم

 د طنوس دق الو بجسم هروجتو ىلا

 ظ



 (قزوسابتاص» نع رنا ىو هنو
 طوس نازرولو سعورس ب تش الار ا رصو .

 . درج ولما رج ايد دوي كمل نو نصور ظ ||
 ديت ربارود يمالد ئياعلاو قونصلو نعل ظ |

 وين 1 تارك يكباليد ون

 5 كد رابو تس رفا عت ومولد ممل ادع
 7 ور 07 "لصلاة ندلضو سل 44 3و كو

 .. نو قناعلا وصال رثولاوراصولاو رص فضا
 ثنو ورب يشأ مزب بي تو نسل عن الل وحلم
 1-5 اهب تون لفل م[ ورع بلم
 بايو يركلا دول, ع اكو انجسو واوسو رع

 ةرصو ويتوب وو انوع داوصلا اشك درو
 نابل رتعو بو لاو حاسس عظم اوسلو
 انسي نإ اهل اء ابو عربجب لاو عررري» ىلعلا

 مظع و حاطابالا ةوئالط راو الو
 يرسلا ساو حاولو
 ادري م ني ولا

 - ئلزز ارو

9 

 7 + نمهج لقاح هب م مهجن د

 5 ةيكييششةةي ويف اطببا



 سس و ب م م سمس

 تم م م

_- 

 سس ل ِ

 . قر 2م نانو واس( ورل ا لاينر

 هاوس يول

0 
 1 ليات عع رص يوم ىل يروح
 يئس لع رع نبل مع

 لاننا را نعل ارك لا رعلا مالت[ ا
 رس ديما اننا ياس كلا نا

 7 كد رج كغ الزان / طز حسا "و يعز 2و لا 7

 'وربر ع تشالدا برططْت شل سؤر واما اإلا
 يومن ”ولطل تنيل نسكب

 7 لا دو 200 لل هول رسل

 ويانا نك الرس تازوترل اج اكول ل

 اك دروب 2طن اعمل مريت ول عب

 لتسلم دا مَ مع اسالر باكا

 مقدام ا لاء رو ترق دوب
 ريد 'عأ بكرت ليم يدق / (/ لكلا دب

 سبر تبلل سداكاطاو )تأ علل
 1 ليد رتد وت 14 4 "روك او ووك

 رطل تنل ل اش لزرع اعرف لع موكا

 ظج ا زاد ناس ونس انرطنص

 و
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 ؟ قروبك ةطباؤعضال رجب ينبع يرن كل“ با
 هان دمد أم اوزيل: 1 الأ يطيع
 1 لع اتل قرط يتلو سؤ يزل
 )0 قالا 0 انام جر لكوبلل 36 59
 0 الين نلاء كوالا عال (/ ام ين لارح

 ١ ا اولا نا 200
 7 للنجاح اهررصا ور ليال دب“ ظ

 مربع ادا ل ءالاغبا ةريازو ماتم

 عل ايم ياقلافع مر ريب انشوع اب يفر قدت عالقعنالا
 ظ ؟(0 انفع رس فو لنوم هذ نا
 مع القرع الز يعادل رعس نع
 وحاب نزتولر ثعوبلاعابرلا يلا عالي للا لطب
 نال ازا نرع هكدا هدر اكبر

 هزاز ب نزلو رعاك يومنا
 ال/ دلع يل مكاو تنازل
 مرر ناجل لار نيخزعلارعاوصا قيال
 هلو بور 0( عت صولا علا هدو
 مسيل ك! مورو تركأ اننحا عار كازا احا
 ”وكعرمب ىانتخاو ارتست قاسسرلا امو

 دئألا ل يلع سر: ٌئولاو



 ليا دز بجزلان برع ططا ذاو / /- /
 ظ 04 200 درو وق 1

 عبر اولا اونرلاروس
 مير رانا

 ينمو بردو
 ما رويت زاهر يكرس اد كلاسك جس

 ىف ال؛ى م ا / را جك عار نمو عدرا كو عرم

 روس الالات 20 و

 اندلع نوما ءايليس ناك جرب تيدر ادا
 بز لو بولا طخ بع كيالاالد

 م لد ربجؤنل بر هر ءال» بدؤاضم اذ از

 سر مالا اسوم م ا ميرركلاب كونسول
 27000 تاز تولع نسل

 1007 لجسد عن يبت هل خا

 تلا رموز , اهئالا' با[ راف اكرام راكي مزيكا

 ثلا تنوع "نط انام
 ربو لال اور اكايرطاكا' عرب

 تبر اهرب اك ةرهاب ل موي ان م
 1 0ل؛عبعلالو ان الو ليدل نبأ والبس

 رك ملوولا نيك معنا برقا تن ارب اصلا

 اذ رمل تار / صال, عر دارضإ



 ست بيبش> 9 نا كم || انتة

 كوبلر وا فو يارون باجي لل اعرق
 1 نانو وتس اك
 للا نببي لاب ارب هال يبا

 . رافماو ا ءرهابلا نيم ءزفاو يعادي
 م اهيعو ؛ كورولا افا عوير ضر
 ا اينابك »:كراونإب انا“

 الرا الظلال انتو 8 / احرار (وضو ار اذ

 تاما كا
 تلو و ابكيعم نع اير رعالا تلو

 ناوي ذهريالاتن نر لا
 7 . والد الا درر اكر ومال ماهم نسا ظ

 ماا“ جا نما او اوسواةتلاوس ادع مبا

 -وهاإلاءاح 1

 رسال عنو /ث اهرصلاو تزل ل١ ت اؤص/يرع وا
 ظ م فاكرابجاس خش اوم الا
 0 / وللا لطرد نضال اعز

 ترقد نيل اضكاا لع شلع َ

 أوال نطعاو كنب ا
 (ى."ساكخ للا ع رع و ام كو عربا

 ثول اع كلارا لد نغني لا
 ناار راموس ناب بزل



 :رطل)سأ ساما ف, شو انون كاتي

 يف نيا ال ث بحة تضل ندب اكاعرامز ير ا
 "بسس نصى لا:ئب ساب اهلا تدرس د
 4 'بقلل قس اصول رراز تاز

 لببجسى وباب ربك رك نرى جدو يت
 لازالت كورس فلل ظالما" وؤف
 عريدسمو اسباني عيداب/ عبدا
 نوال عربلو ل مولع داع, زسمئال توك ص

 يرش عينت يزكو نيالا الاولاد
 هملاطةيوبالو تر الا تتر اوسيواءسب لا ةياعسلا
 ' يسرك وعند بجاضئبرب صاد« عابتاوزلا
 ' لاو اووال' تر اوامر صع زيكا ليلا زح

 ”ل ع هع ناري ات طك /

 ولاراررعبد وقوم ةًييرعل طع وكلا

 راب مالم اجمال ياا
 دكهم لي اكو تب لا وتب روهع
 مبل'ر اَساو عكالا هرج سس سووا ىفاودلا
 غلاه 200 طر تلو
 -اسدوتونرع اولاد اى العر وست واول

 بثيم (عوسلا(زيا ياللا: علب
 ةرفاإ الب اهو اننا يلاابجالا

 0 77ك_



 ' ادور ماهي ذي زجتنارض عال
 د مدا[ تركت مل ترم اد ءاهر تكا
 ىلا اخر ضم رت سل ل رهو كب لذ
 كدت عسسل روس عب آر وماء طخ يسلم و
 ليل لال علب فتطدغتد شالا طف بن
 .ابزيغعاغ رسل وزد اقل لعلام رع
 مافن وترتب . ياش م

 هل باوشلا درا رغم ريننالا شرا
 0 يلا ْ

 نكرم عيناه تبا ص
 سل عن نلا/ سوك ذ يعل يقتل عاننس
 نك واف ترف رين مد ووسو عاش لزم

 وت مناك رنا 00

 4/1 وينال رتل ا برص عيلان تيعسوم
 «ب نلالائوتلا اذ يف' نادم ت زهير
 ه0 ركبوا ارا

 فدو فل يوكو تير هش فءاعابرما

 رعي وزرؤعنلا ول ودعنبل كن عك بن نعل
 « تدر اصخا موز ةيكرظ د ءةفرل اندم
 /, يس «قيبطمل عر ايرب خام عرمان ت رك
 ياروح لاسر! ثرلا ينط 000



 ال اع رم عرار كو باوكب لاس 01

 لبطل 3 يسارا عبس وعلا

 تزثلاء رفع اسف ةراشس تورد ال اررعاشلا

 :ىرقع ترسو. ةلاسرإ 2 : ةالكزم تل
 ةئلزوام وت لكان سون عسب تركيا

 حئاننو نوني يفتك ثاكاور ازا
 دان يفيمو كا عربي ك ارضع يرام عربا

 رؤس ضلك الا تيلي

 ياخد 20 ءىداك ئزوكي ا

 كور اتم رعت نرفع ورتب تأ
 يونس 21 تاس ال لاةر ناوى ا

 رقاو 0 اكرالا/ قال بأ ١

 نس اريدك وتو ركل م لعل ب نك ب در 007

 ول علا نوب بولا نان يوت
 يا طا يسارك وبدي ءوكوكرمل دباس
 هلا اوكا رع مرمر عك نوط ولو نراكبد ا هارب

 «ةونوحاا ير ايريس و .هانف, ثركئرل ءورشو نطو اا

 علا لدين علوم بلو كك الس ءردم ىلا نيب
 ارا بضبلابن رمش ةرراز اجايازا عربا لرل ا

 لو نبا ردروغالا طلي يوكو زو
 للاعب عبطلا ضو سد كلز/نسب



 ابابا ردا ربميرتل رخال سوف 2200

 تاسرو يما نكرم دطد ان رع 0

 عزل بوعد هضم نو اهم ليلع دريس اكلت

 1 ام لاف ريفا لاسر حدو تو أ ا
 ساي لاو رسل: / لسد السم 200

 1 وم ةرعبلاو ول رباني
 كلم رؤملرا الدال والإ الع + يلوا | ءالررصفلا
 . الر دوجورإف اب ان يكب اكل نجا زكو بب تاه صارخ
 عائل عيسوتللوا لك وش الزل, كنب بؤ ع اكعد
 0 روق بانل رورو رشا ااماو غارب

 , 40 ة يافع َءدوضرع اكرم د ونوم ليك الع

 البل ارلا معينين رند وتر كرا ووعلاو عل

 الفوب تبحر ماو نمو تلا دل اطا ب هسا
 1 وس هلع موك !.عرضم مدنا دوبل ينشب

 سانا لم ول“ ولام واما ع ) اضن /ارينوحو ا

 يوهان لعئ وبال غاب 4 امرت لير كير الغ
 2و لإ ارز ال« لأ م يرعاها
 هكر عيا رع اري ورا عارضي يرلا نيت ا

 ةريث م نلمح ب ءلعلا نتصخاب زير اوفا لطب
 ة درب از طر صوب م /ةر طل يشل ينك
 رفا مر اكل عوكل تب ادد غلا

)»> 

١ 



 ننكر وك زفنا يع زانا كال رز
 7 ا كوت مولعرفم انك ون اهيل عوكل

 17 7 ا سر زوكاامو ة:دوقرك او انع لو ال

 اسال اينضااماو دارت اناع مرن كوكل

 ةءزلا التل عسب الط بي 'موكاماور ل صا

 ناك دن( خردل جازلا ع انصال اين انيو

1 70 110000110111111 

 قبس عكا بانك ةيلو امال كلا
 را(. اقيبا اهنا قاعازغ سال موتو باو
 تاع وار عز ميول كونا وجو تب
 عازل نوي ارك دول
 لل تلي هنا رع ازنع جر انمار هدا
 تبرهن انعا ءلعا رمزا
 مالو د اسالي وتوك يطال نت لكي هوك

 09 زبب ول زنا /ولعل نيب ىوغكا ا
 . انسخرع ل مرقن عاشور ب انلفلا
 2”وو/ انكم ا عماهج رحبوا ار ادت وربك

 مسربي زا طع نا لع
 0 اءابصاو اوم عر اها دوك او رف

 غر وسير وزب لع امدرط رز فوكو

 لا طلاب درر ملاذ دان مدور
 م
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 لآ ننلاونب لا زي ءانو طك / زفير
 باننا وشب اولا بن ال واب راتب
 201 رب !.1(ارلوزمانالظ ير اسيخربو راح ول

 قر مر ربزصُ روث رض دارا ءادعاوإا
1000111 
 مسك لاعبو لك زد يبن وعسرمت هراكلا
 كلذ داع لوإ فلا كرمك از ءاغاك للدالا
 لو اسلاك اوس دعا يبول اهنع لا
 ول ااارضارصلا قرر وكب يا ماع انو ركود

 دوزوشموف خا الكر 200
 هترارتاو رين بل, ضيوف
 لا 0 77 ا طب نبع وو

 قو 17 200 فار اد مت ازباب
 راو ميت مالا ناز عار
 هار وعاء نلرعلا] وانو و وصمم عجل رابغ
 اليس ءاكر رس يلادوم هروب امل م ها عكا
 [يام هن نفيس انزل ااا
 نفل او ا فداطك اي تناك سل انكم

 اوعي ]ما /اطرالا معن رول ضانبوب دويل
 ا او لع رمابراوزبلاال//ووعك د ذسبلال
 بالرفنساب ارجل انئاجو يزول



 "ب درك ثريا هي ايت درجت
 لعل اففالو روما فا ناد ساوك نت

20077 
 وق( نول غانو البكر ايلوتايلرل د ترتسم
 كاد افتس/ لو انرس/و انك مل !رزتسم راو روكا

 هادا( يد بوكا ع يرعار سدا
 انبوب اوكا قو صر فارع ليد
 كل غزع اع نوع غن نوال الد ريم
 كاد للا نس للدعم كل كل

 النني الاربع الدي باس زكلا يا
 با انعاف نجر صاب لاو ا سسك علا
 راك اولا ع ورقل علموا[ شلب انج ا بوي
 1 اين اب بوكو م كتك
 للا مال نملادارإل / وكون اطيب رو دلك

 هاف واع بالم روك كونك
 ولك رك مزءازخرردل ع امر نارتإك

 ليو رس 'ةروصو او دارت لو ا رمد

 0 عمد نو لاو د اسوي مز
 كرف نان زال وشاف الرا مناللردسن
 ملا نيش نولي اع ازكزلاب اواو كا
 مدر اعاد قوتك جيل اراب رطل



 | ميتا اوروزنا زماني زف نعود
 بانل رهط ئفلع يم وزر زم
 ظ لل رولا لم درو ننال عطول نار علا نعد بال

 عريب ى لام روكذلا نمو ور ورب يحال معمول
 رأوا عر ضو و تسلك ألا ل
 هومردس البا رزولا, ارك هرب عياش
 للرد يشاع ل اما عك امو فعلا/ح
 | 00 ةتقئواهضوزف للاعمال لدار فاعل رس
 0 ملوث ييلا» مالا علو لادا ل وحل وزر رخام
 | ١ ةةتاللررس: ا رغآاءانرب مننا بؤ زرت

 ْ مم يلا, ولاول مولد لرد وكأن وس وغسل 1 1

 000 ياك زاكءاو سوربي يفور واكرر لوشن |

 عرلل /اكلالإ عناصلا- ابنا بايرسي مدون 06
 عت زل ب كلك ابرق هل الاعددمان نك رفا 0

 لل موق اور مانا هريعتلا ظ
 اين دانت لع الولع هزني وعرف ْ
 بالبال دهر رطب ايف وحب ابحاو ]
 2 اكاساكا و الدر ارا يأ سلا ظ
 روما خ اذ النا هدوم يك ور يفناوو» ا
 ءلوض )انف دون عابر امر الاد اكرثوس فا 1

 لاا تنام دايو ايجار
 ا



 ءانن ننس دائلرولاإ ليوا اقنااز
 >2 هارب كز قياطيعو رسما وصد

 2 رت بكل اهلين

 الور عل 0 اوصتبال تصور وع اهكاط اب
 ةر ورع ,اويهنل عوار ارزانيالرل وضل
 ليام ل ندال هدد ووك يطب احيا

 ءاوسد اطبساو ابار اكراوسزععلام ياو ساو
 ٍ مر وج رم الل لال اورعكا اركز 70

 10 زئالوتوب# روزي
 و دك ءاعس نري طرز الا اراد
 ريت 2 اطمالو و نعل رولي كر الع رو
 بيرو( بوبا[ يلفت لادا مع ناو حبال
 م الدال( سيو رفلاو هادا الاي
 لامعا مرا هدو عاال نارك
 عرب ورثت اوبر اهنا مار ايعا هوز انوع
 2 راكاؤوومولا »رس الايك و اوزيح عسل اسك
 ا ع اوما موك
 هللا ال نينو ءرزعب + نددت
 اوراس موف ءزدغ وكي ل دعي

 --000ا



 رويل انباشدكل يطيل عر باع وك حاب
 طرتلا يتاح وتامر دفيع كلو اجا
 ملك بزب ثسال طر نبل» ب كرس نو اها يبخ ع
 الغ مر افاطرطلاو اراء ب قمن يشل وكاد
 204 الل نب امااإإ لق عاد ئر ورك

 2 ءاضالداب 1 + اوف واب لكر مسك لع

 لادن ب ابا وك اوك رولا راد وجو

 بؤ تاوو وك هر اوبل عا :اونعال

 7 21 3 رد نبل دا البس م

 تكونا لا ذب دز غلاي ل انصا
 0 يل 4 ( ركون اب ,ارتوبسا

 داك رب ءاشألاو زمان «لع د اكياس دز
 27غ ولعت سيلا ءرعل عيب ةريا فم و خبيوسب
 كبل«, نان ولد دود باتل

 لضم لو اعوطك ياك او وصل تر خدي ب
 تاغإ اق او وكري لاني فلا »اب امالد خد لوو

 تلم فول مالا بسلا مو م /وكة ربسلا
 | بوح اراب ّلسأ رع ال وتضع مارت

 روع بادو( ماباو ثا هولا ظ
 ملي /لاوابل اهئ !يل اوي ادننس
 اتم( الاقل دهس دم مك "هع
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 2 5 2 0 2 7 ومع تدعي

 0 00 7 200007 يمك لاو ر 1

 اة انباع اك وسما لطم لعل اوت تاكرلو

 تاعك عل عاف عاد ديرو ]م ناو

 عنبر "مجم لي
 لري با سامو وكلال لعبا الامي لور

 لولو اندك ام اعزه مزدنسح وم و

 كوكا ماو(, اور 0

 د دال اريك . ف لوو دأب اها لان

 7 وب كا // لونا نيرا لوس دو توم

 دب يهمل قشر ابد 10

 هوك انوي موك / عاكس ارك 2 لول ل هيلا

 ]ل ول اس كك الو وعلا
 , تي اهنعا رول اوم اليكس رضا رس

 16ص 18 هود اروع رك

 كسل لوك مك ال ت واننا ىلا لى للفلل رم

 9 ان لهادوتد

 "وديع لك ا نبا جرت اكو ب

 22 ري ىل رع هس ةيزعلا يعافي وخيال مولا 0

 لا لاو م لعل بم: هزار
7 



 دلال وس ووفو» لع العا نكرم ورم دركال ناو بكا / اكل عا
 الق دئاوب ع ىلا ءوام ادق وصلب سدا رعد
 كافيين كالو غادي بكير نر دعاره ارتد وعل عا مدفن ةياذلا لعل
 اعاعاو يوب ف اكذب !إ نيل ارب انا ينل
 ارإب اركي ابسل انيك كرر وركب بحل اذو
 "لو (مونم» مرع ذم مرعب الراي أي طي ءام
 نوع ئرث كلارا ةر رص اوبإم أ علو عيل
 ا سر اهلارعال امن فو ادب مدل
 ب لا لبكبسس ليد يركب لع موز
 وكي ابرق نرلع نونا يارب
 للا الودي معو يفادنجلاتفاعرف انجل تهوي اهو رك بالا
 بمال ماكاو كلف ندير لك لب وع
 لهل ٌةرن بص اكناو وامالإ رع لالا مودك يك ام هلو فة يزور بو
 هرم لويز /ل اهل 'ع.اينض رست سر ل“
 عبر فورع رش نإ جرجتك سيرت هلارمولا لاير ترب اراب كاياعلاو امتع
 الا :دورلإ سس وغض كر فاذا

١ 



 1 يا
 رجالا زككا ودوم ببي انتل وول برس 1
 ىلا للان ولاو ماد الفلل منع ن رق علم

 0 ا اقل 0000 ولا

 24 77 انهيار دبل متن
 امال لع اكول مر كالو الو يل 0

 وار ةلولل و ولاإ هاء لال
 ال عر ولدك[ ليلرل اريج 2 اخر ناس انتعا

 9 اه نرلض ل. كلل بو الو ارج كج ع

 2 /للكلد ابل تسمعي زي ارت
 ارا وكرت ادولف غو زدلل ا جزع لو روك
 هع ةرورطدربب, لب روكا داك امل علاز

 0 درو / بوت لال مدع نتعامل زيبو
 ايالؤارا 7 2701 لسكرما

 ير لير ا ار ءال'يلطلا م يسرا: 7
 تال دوتوكدارلا كل نتن د لؤطولورإ اههاد

 ضل ةءارةنعزفاقوقد ان زف اي لوي
 لاقت 'غاءدال ورز اويل فلا ارإ سيليتلع ا

 راع غرر, :يدك بتمر نيؤكو اتصام
 0/7 1 اهااينؤك رار اقسم 6 روع اء

 تبدل مر( د /ءارعر لاب



 00 رووندلا مزيل اعاتبك

 توترفلونةدلزل يراك فزد قر وم اضرئر رتل

 نطل نال وترا اولا تل ضو ريل فاما

 طم لفل تيونز اكد
/1 ول ا ء لك 00 ازاو هادي ار 1

0 

 . 4[ ةافنلا اونا اف اؤضالو د روك

 رة
 خلا[ ةر ورع دومولا عرف اخ رة ل ادرم#

 لو فوج الر رس در ب «ريوب ا

 مظلوم ام ار دس عون هسا
 ///قيدلطلاايريراوالا ارم وطن قسري لل

 صول! علو زوم زل امل ناري ةرخدعج
 000 الد لد و انيسرو مان هاري دوج يكل

 وكبر ةطرل ال دوار مايرام يب فل
 هال تالا تالاؤل» د زم كف واسوا

 ءانايفابثق نزلا وكاد لدعالوا بر
4 

 كوس وويل لك ممم فون خ رعب لإ
 كيلوا عب مؤ اشو درع زكر فو زصا
 قيل هلل يدلل اس 'يداهصلا مالا

 دك ئالورك ءرافطي لملك ال نباص
 لاالاناءزدام عاما هل ب شع سر اور

0 



 ةءابعلا كيلا ل.س باقي ا ني لانا
 اب لودر لوبق مدع نورد .:-/وخ

 فنانا فتم
 ضو: / عماد عنا "زل وفد لربك ارز

 2 كالطفل ءارعاشلا نب لاول اسمك

 لعن نق ا

 رام... ىب لال دع قطا لا كس
 تول لادن اراد تل نارا | رز
 هابي اف رؤوس وكر

 ' دربك ريب نال ص ب راب دا يام

 2 ءايكطر/ ممالك
 0 الار الا زب سلبا ار زولك ا لرق
 70227 ومالا الل اهنتوناماف لرد

 20 ارو ولاا 20100100000

 مسعر رعت املا احر از 5 ندرك اكل آلا

 نول 1 اوروبي ز فاما لاو

 منسم ذا بجو د وجو مم 0« لاضنح

 نا ,لو اذ كييلإب وب وب اها/ ردم ' لهنا ا ئل

 ملزناو /د ابدل نما باعالو زعان ضنا

 هب ارب نام ددل تتر دعت يوب ماعلا
 وشكر كو بال ذوتولا رشد يار ار



 رؤس هارالوم
 ردع اي نزع نال نيو جا"
 1000 001 ا
 9 /ولبانع رنات 2 20

 ساد طلعو دوج عزت تيوب ءاط يلام

 ا داو نونا استيل
 0 و 3 : و تع

 / تر وسو 2007 راسو

 ف انزعرر كراك دوووم اكو اكمال
 باب رديف انضوا ران يشل نانا
 رة لق ءانإ ىلا عر بانر اذتم اننيرانع

 ورورد ريو وشلوجبو عدل اهتكالار ومالا
 ٌرروش و قرلكيا زل االول وامر وتل اورد وكي

 مرد غس يتوج راب, يو بر ارل ريكاشلملا
 21 الار 0 هول ع هاو الدال

 6/2 موكا عنبر ناجي اع
 ينالوا دات ابنا تلو ب لال او
 "رام زال دور للاهل تن نعت
 0 9 ال ب (زع 7 البلك اتق

 ل زين تارت انعسدرلث طنا

 داء دوجووا يوك وعيال دن افصل امد بتول
 اغرب مع "درء رغرل /ةبكرسك
 10007 ءلدادتج سيل هر /ئل



 بدعي هع عوايل الد
 ريتك اضرعو ا هر عدلا ربا كررت

 كل وول تار وكرم تاشنغ لانو
 راكت هر 0 ا

 0 ا انس ل لسا

 هكعؤلاإ "انضالاو ميإارع

0 
 42 كم 14 اًرداو

 /يضرلاو

 فيول عروش عل
 برش ازرع اف يطلب 200 ظ

 9 7 مرلاولورلرلاوتب وعل
 34 نو هاذ 2و
 0 7 200 3 ضر

 ةرسكر م يفض إم
 .بفهعلاو انو



53 (2 
0 00 

 11 ن5 ية 1 1
7 
0 0 

 ا 0ك الروخ م
 / 7 دال اه اش ولألاو بشل دارا

 ا لل ل اعمل ا : ايفض لا و , سال الفرس د

 ونور وكاذ ريكا ١ " بنرالو ص ل لان ارت

 2ظ0000 لا ور نجل اور علا 52
 - :عاش ءر ثاراؤ اه اإ ًنعاو ر لاك

 .. لو قف رو اروع رج سبل انش الا

 7 ايلول ا مو | داغر ريب وص ١ ناعم

 سم طوع ا ف نسما |٠١ لوما

 كاسب , ص ال ال 2 2 اهل مورا ازيإق عسل

 السب 2و2 نعل لعب
 كاتانرعق نرل ء ا اسلم ون اح ب تن ١

 كبك ياو ا را
 مص اه ىو ول ال رع

 لخلل بين نك ل زل ةرسصفج و كرك
 ليد اينو 207 22000 دك ما
 انه تنال علا متل لابي

 هايس الا تع عو لا 'تقكل ك اهلنا
 كو بنك ةأرزم فوتو رو دست نوري
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