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 0 نر اجدد نلدلا وطوملا ماَسق١ ع قش حارا ورمدلصملا قف ؟يبترصنل او «مرتقب دسياتلا زر ا لف ارمني : 4 بالو دامو ا بكف كاكموورتلا لا نه ءاع دالبدرتسانم هعلقد.اف البولو مىلقو ءام بو دمادد هلق 000 : 2 زف دل ةداهدالبووديخد دلتا هدو ورا دملةاعدطوم يكمل ةدنعةزناكل# اة يزد
 , اشعل هلورلاتناك4 زوو كلددسإد هدد هواي نخل يئانطسلا ةددلا هد هز را ضع 07

 ا 7 كل ايما را 1 منكلادعب دوهبوجانتفنملا جيلا اللب م بسور ودك 07222----- 3 داعم لوزا طخو ؛.بسملا نانيل خب هيطاتموإ سلو" ضرس وزفكدمف ىينيإ رسما هاعدا ةانعاوسل 1 ا :
 مجرما زا الف لانمهل ضب ول ريف اوه ينيج وانك تملا للظلم .اروهض الك ١

 _ ١  دياغقتضا هينا وشرلإ رافال حسدجاله دعا زويعي (ههناصح كاشلو مدّمتو كامرا زحان جما صدّمالك عمو
 رذاورزجو هررصضاثكإ ادفع رعب انا طولس لال يمر داب | يري + ةةعرخاع قو جس رحب تضازع ا عريججل :راوعصلا ده را يمول وقح كج 21

 تااوراو ارنرلا داعب! عاهل ضف 6ج ديمو اهرييضا ينسحب وزن ايلا تاذصللازهدتنوحاسو مصب اهوطو اه: لءاهدالب
 »دارو زك ار عستخ قا ضرما لوول يمل نال دياليتسا لوو ءاهضرا كلا علق توقد نش مدمن لا".

 :نابصا كبه ايد نك لا هجلاو تارلاصل ا مما ال ماتم ه'نابغااهب يلا نتبع دعب نإرعلا الدال اضن

 بزل اجا زن ريدجاكراصتلالحدز صارلي خيرج دوري منو لاو ضدؤ ضار با هالمد ةدعب هيرصل ! نر عبو تلاز لا هناا بجوانلا )ينباع ناكو ديزاد( هدلكسحر اهدا تامر علبتين وراد - . 2 رااريصسرم صهر يزود دوسان دن ومكترحم يني“ ثم 6 ومضت نيك1 م ا :وامرإل فز تضحب رولا: زن مور ل ةعاذد هنم كل دينخ جودب ئابلاو نخل[ اال دمتم | نلتصاو نانو هديطويرائاطرادو#)و كالا إناس لع لو نال“ ولالا ةنهشاد كا قاعد
 اجازرمال 0 نو ءانيقو حار) ىمزلا كابثال داما عوايل عيت ىردتناو ءاهرو يظر ءاولزن !ساوؤاوا ذافلابنالغ

 ازين تامسلإ عناب مرادف ماد ءو سوريا وذوخضد وردا :را نانطاةفرةطدكزلا انالا صاع ضالق مايل : : ماو اان < -
 بنو همايا تضقناو نينو نينس شع ركرلا و ستانحلا هي و هراء رواش نالضت عكر كيس : لانش اجا هناغان افصل اهراعشل انرونتو مااا يطع هدا رص نامت نان ىو رؤخ تاني ارم صر ىلا هئيطل فاد افاجدام نوهوج مؤسس“
 : نك 2 كافل درمان كنب لرامز لا فك زبر جيرو صندل هيضامدلاولامو هوكنشف ولع وزنجو مشو دن

 ٠ مااحب دتورلا 2: رلدب ضترل يرانا هلو ةككسلاو هانم خنسنماو نكمل كش نرجحاو لدا رجاف عجن فر مناوانأق ٠ راو ل طرجساد و مالو سبوتسلا نسجماطل ارب كابعشفؤ شالو كلي شعر "نير مج ان + تامو ميظغامتو قمار نسإ ارتب غنم سجود رغم وعلاخ ناوعاومكو د نابعا هيلعلتمنا]ب امرا ظنت خو ىلا رئالثو نيت يي
 ياو دباعبكنيعبسو جبس هون ورب الامشناو ممل د» كولر دعب + ياتعتو ١ عر لت كالا ذقن لا
 مزمارببوت ل وزوونراكتلا نود بيمودولد ابعسذشنال الكر اج محلا نكلا هوخا هماقميرتا ورمز تاو ونسال ريب وو ناوزنر ثا ميداو كيب واكتب دلو ل عشم كنا ونصت دكا هن هداف: وت او نيتيتشتد لا
 2و ا . 0 اياضفلاؤ ل دعواياعاااسو ارومارلف وانلككطبقل و ءووؤرب فكبال ءماقم فاو منال ل نعمل وش هتسو هنس نكمل قست 5 اكباشلا

 قالا فضلا نلكأ مما ذل مبيضعالا جل اورد داكذدوم وول شزم عومي ول اورظظنبلا ١ نكت لخدو منابدردلاناكالا باكو ركل دجرر طرت هناكم بيع مايا بع يضلذ ميلا بولا دليل # دابعاوةطودن/دزمحنو شرف ضتنم روض
 ةلودرحا مكونه توغل مسكت دلاسن اور يلحتككك باح ذضمنكتنالاذاحوؤفرب رع اظناككلا ماقم يف ١ غل كلل نا نك و. نكي جدولا نعدضخ فخ دار جنك لاقرب هذ. «ركومتدا ءنتس رد ماقمالزطو تلا



<- 

 - ه1 بسنه هلت كك تكبكب اجب كب ردد دمج مل دم البكم
 ١ ول ني الداعي وع انام زو ,لكرل زم دكربزرصتس ا

 1 زر مازكم الز لك و نلوم تضخ نزال دكا ل0 هن دك رح رشن خطانا هج طف راطالاب نايل
 اكعد ورضا رسوله دال انزال و دجرجو ديم ماكل هلة ضر اكأف ضال كرمال زمازكوخاو كال ازعوات

 ٠ فرن زنك دنو اه ذ عووؤرب اظل كلوا لود تزن ىداصناو بوياقد كرام حرريدقم مكمادشاو 7
 لوني دهائتلا يطا عضورؤللا البلا خد د ترقساع رولاطنأ ضضو) ذ/كناينةاَيساهل كاعد اجا اهتلاماخو

 م اشلا طعون كلا/إكم كوتس مدد ربضاو كالا ل ددتنالت كف« هج لعنوان دوبل -
 - كرام ما جاخ انزل جر د اةطفل سر مان 'راما عئمتاجا راج كروس حج نبال زال تتسبب او سو

 . انقاسانمذ/]لاف برضو, تضر فو هجن هنارعنةديرؤلا كا نجارع جلال الجل «>ةزمؤ هدرا زمنا
 1 كاد دب دالاس دخن مدت دسخ لكان ليجدوا ناحل فائرملا مل“

 واقد احط نورنا ناي عس ىلا معضم فلا هزبعا شاور لاور ىلا كك! حسيتقو سوال امو هان كى يت كرد نس -

 "لدعم: هرماجاكلا اياد لاند تجانككاذدزدم جاك مادم> ربا حستو رؤت سمه سود
 اند درسا لج ف ذم جرم خف انا يدجاجدتغانوما لاق ومردتطم2 ةيلفإل ةفرعالا
 للا دفن عبورنجو مالا هدد انم اىالإو هع تزن رج, ]تول غور غالب ككل هدم يراد! تحج جدااا

 0 1 ةياوسكلةبس ملا دوبضروف لكك عفر عمخي شبام فالرجل جرم هونيوإرة دل لكلا 00

 0 ٠ "اللا ضر انلا هيد هسددتكوورا هدب 34 2 هر هلا زان سيو ىجسنسم 0. )نرد تاااعد 1 : وم طخو

 0000 ا ا ا 000
 نيدوبلا ]ايرث مدأرا ذاذ يدع بيل ل رلرحوامرازره هد ددطبب وريم اوضم تنل ايرباويرتينلا هما مدعي قل حبا
 .ىراتتنما نق هد <ج با و>د5 تال اس جا تلإ) 2:32 اكن رلاط هب جرم اهلاول سفش هر زلنملا لوح ركملو جوتتشف

 00 ل ل
 . ير هك لقا جوج دلتا دول تردوقب مدراغت م رلرل فه دز لإدلاناداودرطنيإف عودرام ددع
 7 7 نمايلاوككاطد يحرق جيت يما جد ذنبي عيوعيرسع مو جبور تحطم دوم زنغحاجقو

 .... وت >007] ةتاطككأ هدا الو مالدي كن يابت! ينتقناو كولا اناود زال لا بوم ينعانلط ردت ٠
 * لتر ءالصربل ماكر فاجإ لإ تبغ ممالك شاني راع هربرت ماما ةيجيرلا مدت ارتسالا سمايل داك نكوجي اهنا

 يدع كاتو مابا ءيطاغالا فداك تدلل دالة ةدز ب هناا ججدم منك مق دال يكل :دالاى دف :ى در // 1: مان ل ل اتجحتا هدر نر, لرد مازن جر ودرتضما
 * تاهغاؤرهلار لما دلضو ءداوإو ومو مجال جر كف دل لا ينتسب عماد نمو معان عزل حبسا

 ..هلود مانا تيرم عدلا راق لانكا اقدر ىيججإم ا.نمانكذ فن تتدارج جد دابا هجر الة جنكذلانضااك

ن داتتالو ىو زم 9 هادذإ قئلجرم ناد و مالق سايت نيعا جراد ىانقملو
 د .تاو بانو نين هلو جوعا وفنا

 نا عتمه خزموركذ مانذومءإ ع نيوت برج ل ىراج عكف اص ميرج ل رلكف لجرا جار دلك رينج رين هرعشو مدانبا
 : هعزلاوصنلا !دويدامرو مد بيتنايتديا يجرد 1131 تى ابدنيكب حدي وضيوف
 . ثلا هيا هايم اقل اق قيرمإلاؤ يال هيب وت لاطصا قل نخيل 'د يرش ' كورلا: متبالاوتا تلاد
 . نيل جاكك انامل - انكم هذ وعلل منررجبب هنفخو عال هدع م تمم دعا: ابإ) د دماللا كز) نام ضفالا

 هبي



 هبت تع

_ 0 
 ...٠ 0ايااودسلا) ةلبضا تاز لخلل ناك وتس مل! شوزن >ونلب ودورهز ين راصحزل ترف لل بج 20 مرداجخد وكس اد دن اورضاداد لوما بلا رخ خزان و تاز لضضاكأ كارت ازيا

 ' .نماخد0!رسد خريسحل ودك ترفدو كنال ا كلاما و مهاق يرإاومايطتنلو نارئال باب نمإلاكو وعملا
 .٠ عزة واكو داس دال حج دما بازملا بس ناكر نايشيرلاو رياتنااودبزا كلا هانا دو ابان اهيتساب ههاجت

 اهياننإاو ضوحاددعتو ب ديزل اذ” عنو نززننلا لش عانتك ت33 حصزمإ يجر روج دا سكوب هك س مز 2 2 مجباطدت
 0 نيبو لوبد لإ ١ 3: د ترش! م رمزا ذر ىمرعو لابس نوبل تاه ربانلا تناهكيا ١دتانفاضاتاكز مج 5

 1 .- هيا ر دلال ل'3:د يك حسو لا ةجتومو ضنك ايزل ما ماوس 2
 ك0: وصلا رتزلل ايجي ددسلا ةق اما دديرلانزتانووسف كال جدرعاطلا[ئو ها عووضفة الكا
 -  ئلالا نيركسو نامل ادرجرجة ل" عب «ةليروضنااكالا دوب زل ياا يستر لاا عرمان 0 ١
 كلب د نعجز شو لاو انعم اعلا عت يك نكد ط عند جونسلا نرخ هدبإ عصر دوي تلاد
 قرن عدباجب هالاد” واع هرحاب جر ههوح توغو ةوزن ؤدانو جوحادزاتجولاو اضطرت نما زكو ل ضل ويس كل شا.
 . كل داع نا دنا, يدتسا ذكإدد نط سبشل كج صعبح هنو وصد ف بكوتسونلط ممم ٠
 نري. ةؤإنلا ناكفرمجخ اود ورنصال جن ازين زتددإ دال ناكو هطيظفنوطو نيلابالمم ضي يار: هانا هرعسيتلص» -
 مدخلا ظوتبلا انوع م جنت تلو هباعبيكر يعجس انش ضرب ز اور لاف لنهاكك زعانف سلا نيل فنزويلا.”

 ارجضازز طبع 0ك فيش هذ يوعف اجب( يرد زل اكل عجالس راد هايطااور نيالا ف رصف الات زجشم
 قضيزرلاور صقور دنع جييتدبد ولا )بانا مبا عبكرب بكرم نشل دنسإل/ ريكا ند هيراج اياد نبدي“

 نضال اي) م نرةدبز عضال ارضنا ؟ذعالا قطز ل دل زناقددبيز نر وداجاوددا اذان اةرساوطتقو دي ٠
 دوك الخلف كلف ضازنالا هازل نهر ترقد بزوج اكرم عبدو ترم وضفال لكك دج نر صنم جب ءاجف .٠

 دج وذل مو ننال ورح يزد ءامرنابف ديزددلإ بوست! ل كارب جاتطدق لير جمالا كفل ائرطلا نان موكب.
 ا 1/2 يجادل ةلص مااا دا 9:5 يسيل تصر: لع يو زل ما يفافو را خاوعجمد اييكرزماوقو

 رمزا يكموانيع و ووين جوخ سف لكلا دار سا ءيلاق نادل علب جرشل وصاق امريدوىدانباواهيلئصخت
 دودي هنيرم ٍبادإلا خطبا سجال اانا هم زكوند هروكدللا ءزسلا نضوج كك مررنا ىهييجللا لوبد لوقلا ميلعرم ابي ازيك كاطل سل )2 مد ملل باهر ردجلا لا غلدو ىلدال مدل فر حترصق دارا اط ونا ذود ةنينط مدا وب وحط وما تنادي تسد وعشسبو اا قاوإل ناري جارك نيب فاعل

 عريس وايش لننإ هاج رجرم (مجإردا وثم ديزل وضياع الاكل نيم اظؤ نرد ونلا ةراذملازوصرش مايا الف د92
 انتر زف سس 2 نو ىيرإل مورا جيا ليكن ترك ذا ا واماني اكلا نحب يبد هنيدمدصتم ماما زك واد: 40

 دا را نوف زعل لتنال ادا جوخ! عروش ناكل اياح#
 2110 هي والواو وتدين هيلع لمت راقاو تملا خو حاط نإ نيمو لح 0

 . ولاده باكارزمو دنا ابككازمخاندصم هزورظو ديالا الهلا داء ائزمازعؤضنالاكلل انتل يعم ناتالا ٠
 ما ةمشمانكو هميارهاو نمر نوف ورمل! ناطصإةكومحل ينل ]بانا مينسلااداطعللباذكو دولا هنياوطلا: علان
 قلو ماو هنا ابدت باز ستعمل رعلبانا وصار ةيضاو مسؤل اكد: دصاكرصتخا

 هنيزو قم با داور تام لااا زابا مكامن يطعباف و" 5
 دال نور دس ةاؤ واود: ميلادك تمهل و نيمار وما دلت ط و صو ءاخا نجل

 ير ملول. لاو لردلا عريب جو جم هاب اسناكو نايدبصلا ملل هكركملا اعلامي مكب هثمورعم ا ةسمردما كلها اباد ش
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 7 ا

 3 ... نيد در داق هيويقت# زم د لل ممل ضي يدا يورط 3 2 550 3 ١

 4 8 7 3 ١ فه مكمن ١ هي ليي يا نحس و 201 تسل 6 ا 7
 - رس 4 ها االول 0 28 يجرح كل ه1 00 00 27

 ديد 1 5 0 2 اي و

 : دوق هعمل ع انا 5 ميكاب دكو هدأ ربل 3 ا ا هلا

 1 نبني ل1 ونا 0 ا - ِ >2 فيء». . 0 5 1
 تح ا م اما 27 - ا علا 3ك 7 دب تركو عبس روجيق ةباجخما ماسلا تا منازل رم

 وم درو يت 2اس د ؟ م2 0 يتب بجيب د ا يت 6 2غ 7

 ينمو

 0 ٠ لاف مامن جرجا دن شب جا لل: ةدخ ا 10 هيي

: 
 ل 52

 و
 : ا 1 نا تي دراما 0 يا كر 3 257 ص 0 700 ص + ره

2 8- 
 هلله بسم زو الجل نر نبا صحت هينسا ونسوا 1 ط5 5 : 4 ١ ا 2

 0 0 ا نيكي وردك ا راج نسب ارو لبا هي دلال
 ٍّ 0 1 0 0 7 2 0 جد ومترا وعلل

 00 12 يصس اع جلصاما خر 000 0 باير ماا تددكا دج 0
 0-5 ما تعا 3 نارا 0 داق! دع نا: ورسام جنا جم

 اه 50 د ا بيرم 3 9 ”ةريجاازبالنووج 6 سلا 02 باندا رعم عضم

 20 حل 2 ممم 370 ١م 0 53 م 7 ردا 1 آان >.يج 19 000 0
 2 اال لمد د 6-0 ده تمام 0 ةافنم رس ىلا 25 هي كك +

 ادا اذن دي املا تبا هايعأبا ودا كا 00
 2 0 درس حيي -0-- كانك وتاب قا سو نك

 ري هى 11 مى“ مي عل
 . 3 م م ') رج جلو 3 3 جر 5 تن

 8 . تالا ب 0 20 وعم 2 5م رهط بلاج تم 0 ا

 0 0 ولا شدا بورماو اذل - "نع 1 ذولا ير 0 20 3 بشكل
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 ملح ونت نموولا ددو لئكاو هتسلا قاع جف ارطا ىوبذاح!ىلض دال !داراهفدالب 5من نص من بزصتوبا طيخدا

 ومد ل 20 بزوال هتف كلل جيد "يولع هشرا ميم

 راك هحب مزور اي لل 0ماينيلانلاةلاإم "وي 5 ضد“

 . اتيعن »وخل هزرجرجج زم و دواريمالإئ لع هندو ةئلاذ د هواندو محاق د هزوزتح,ىلقةنناكهذعم لا نقو ُْ 0

 ادا 1 ول ل ىو 1 [ىبلانيلزانف ةمالس ا يراه دونجو اطل
 20 دلو .اييادبا ضنا لل ملازت ترا انجا لما دان بيع تدك طنلاكطتفادل مباصعلا
 اهراعرافاوصيصاف”ت تنزل ز دنا هنم نككللا سر حسا ج لس لازويس يراصاتساك تتناؤ يهم اجرا

 ا حام وانشالارج جت ىابلع اح دؤلدوابزدمو القا ره ترلقننأو ل ص6 جوزدإ متسع
 - 0 عماوجبلاب ترقد 0 1 ا ا :هيناطلتلا

 شرفه ويمجروكدط اون ددا يملا مالسالا ناظاسانارم جو هدم كلا هز اة 0 ماف ىايداجرإ نيعابلا اعد مياحإ ظ مووضتو "بصل واسهل ؤ مالسإل ءاطولاس يرينا ل هيلا يدا عفو جال ازرار رج ايزل او رع عيار“

 ذيادللا ليلاىنلابأ اضغجسم ورجل باهيلار طم هنااا كل اذ اهمظن د ىراصنا كرب نبا يرئذا د اعداد اديدحمد يطال
 كيلو ككابابرادما ينمو اهلوموتساو ريناد ةونعأ نزيتف ٠ .امأؤزاتوم لإ فلام اهلها عراد اميل عرضا خلصت رومالف
 لحب بلاد ادم ماليا هغ يداك تنكأو لنجل يهزياض كا دك هع نود هس ءايبزج زمانه دوب ضان
 سرارملا ىربانملاوربنللا اهب تيفو *دجالإو عماوجلا اهب تيررب نيو اهذاطاو اهناج- ا مالسالار اون ماظاهنانكاؤ شككت بط
 ىلا سهرةنؤشاءقا تلا با جس ١ ناظم اهات يحتم اجا سؤاءرلاو ره دانا غايرزملاهدازب دو ءاره اظاهينو حافلا ميص عصا :نصاتملاو
 !اعّرلامباجا ف !جاص قف داص لاهنتبا و دحام كالب' حيشلا عوبملا كيلا قعر ظتنم د "منسم اهباهبو# هداك م لإ ناطلاس انا
 دقعلا هرماؤيل لا اهجاهرضن تنقيتسانميجهبناطاشلا كاك اكسو ناديا دالب تخش مح اوتكلا“ هال 2 كاوا
 فشل نوصاى ٠ "كنك عرب اذانتخائم التف ليملذا و 'هالبعو هدالبرما يومنا جوملا دلت ما ديلا ةمزلااناب كجم و



 ا ّ 3

 8 ال نهؤاو اطار هر باف نقيم كا رجاص حصان اكضلا تابجوم عتيل هياهنؤ يناملتلا نك واظنف ٠ 7 مهي اندللاو' مم /ووصلا تاذ :نتلا دورين تمام .هتاسيينوربطدلباككتَصم ْ م امارس نا ماو ايطنان ةيبدضلل ءاض جاي بويه وب يار 3
 دتريرو ا(يجلَصاح هيما عت حضا لب ويناطولسلا كمل الأ مرسم نان هراص دالي تن اومداك دوبل مناكو هرجيو ,كاجوالتو ' ور مازلا مضل كبل خف ناخورا جو فسخل نجران ديدااهجلكراصإا تروا للا اعلم املس هذالؤراوارهظ ٠
 "يحب هنااا المان ينضم نائمه هريس لاوزدصت ل ثيجرالسالا املس هوطسرمضؤمااديبؤاشتطحاصي ظ نيطلاهنعا تت ميكس كلمه هينإيرلا تايب بوله هادي ينال سلا تادلاعم ناوي ملا تاجدنضلا يترنح هنلقد ا ناكلا هللا وهفد هلال هرمي سف نرسل نطاسلالجتايا ٠

 ْ 000 جبت دربال اهلاو بصاع بادعب هباًصاذ ان باب اةةعتجال "حرجا دهرصا عسب وس ورحناعدجوفا هركع :
 بنك مد :نإ :نالامو دل ءوو طة ذل ةرمابتم ناكل ةرزم اجرالامىساو ناثنلا يضع البرو نام دال وز وول هال طلت تلا يللا وتساو ى امرء دالبلا ل هجرت مالو ايم تسي ملا اجت عورات شل . نو بسال لا عجن الل اليس عد هلو .(يصعموذاائمدرازلال + هيئاشتالةرطبلا ىلا هيععوقت رنا وسلا تادرغلا روحاص نتن دك دويل يوجب اوتنم جاسالااطلس عزليطنخ لارضلاب هديّدمو لع داش .زيرااا لكك قاهر عم -جلساطاساناكودلل وح تسيس ا لت رزاعلا دالريا دوقعف تقضتاو ”نال سلا ةرسلضناو اب وك انةدرجاةط واو يكتب تناكو' هيلين ايككمد قئساوع نيل نبل اال ابل ساونهدالب ضد ءانياب هايل ازمد كيلا كواف 'نحتقملا :ثيرعل ابان عمو ليزي دمر 1

 ماي صل سمو ابضَتسيل هنرشلا وضد امون »جوت "دامي لص ذاب نيك ١" كام اهمال مالسالا اطلس (ناموم دارا "ناس هيدر ةنانصلا هماعئالو' قبال يطع ناسا اهماتإضج هرارربلا راسو ا ياذا سرمد مياه, صوتو » انو بايراايلهاو نادبا مارنعاو : ةدتبشو 'ىناروز لك راعس صخر عيان ووك 'هيراحراس اف اوامعفان 0 ىؤو ,ىماجربادبإ ل فش اضدالا ةريطنو| ديد عا ت صال سل اولوطلا هعساو اليو (رطعدا سا( اطل سانلاوماليتساف الذ دالب حف داكب جوعا شلل : 45 ثور ومتراطاسلالا هولي درك رسبازم ارضك ةيابصو رماة بقغ افك رنم وملاك هيركت ضل اص كيد هاا ناسا ملأ 0 بوح معك لع دب تجامع 1 اطل هلاعلا غض 3 فوثلما ىسوزحاتإ 3 ملانا ءىلو قو هربزووولا كن جالسا لاطل سانام ب رعو ةكرشلا سبوع منشأ !| زله وف ىبعيلل ءبضالاو هدابعزماسزماوقروب دوب دل ضدالاز لومي ديطعهراشالا تنيعترظعلا لضفلا وذهلاو اشيوكت ودلال خ فكر يزفل اور يعجادلانقرعيت اكاد بكد مالسالا ناطل كل هداعس اميظع ل ت00 بريول لهل عارض اكو اييلعلا يؤجل الا هيما اهاسابج _ىضتاواشرل طلع راونا ت ناديا سملاذاطف سرب ترب اهيا | صان: ابعت نامراظ (ربضف تزاسو ',عكنعاه سلا كلج نون و ناضل اهازغعا نلعب انش العا ون دو ترف 5م دان اسوا ظق سلا تقطن انبوب طايل هريددتنكلا تل ازيحاعردص (يشنادءاهوادضايلا داعم هناا !هتاالا 9 .ذااهئبع زوو "مانو دل ودب نزل يدل ارانممالا خر ناطاس رجوع نىضباو»ج ل مانا اةارعنشكالا (ايالاوباوعاب: سا وع ترغساو مالس الن ا اسنالا تارإرمب ماوع و لوي سالما دارج تااناعق' تيارات ماقإو“تانصلام ١و نائل طابا سد عمر 00 نا 6.قادتلاباببناونطا نك دالاس وكدا: يا, ل الالى اطلس ةل ودل اينشلاو ىبنحستا“ فكل ينضم يف تندد نيالا لا ىلا بانا نايطاخ كوك اوال البلا د: ههالو ميضاملا كورلاذلاس 5 ا يراحاساانعدر كج ل دايما نانرت) تخت ممومبوملا المال اور يلة كلك ام ديف ءنيدم مدع رجم نكامالد عضاوملاف



 0 زاءذالو لى ىلطل الزاحف ناب هتاطاكنا الحال” ىجلا كرم حوصنملا وشوي نم دري دارططلاو كلاما

 لعارناكو متعاط وبسعر جاو ناكمو عضاوتل ازعاج دال لات وولى لاذ ىنلاوهوث كك يجويما ل نأتي 0
 . تانبؤلا مداطل اك لوب ضيرشلا ينال جوجو دابجالاراون مدا معدوا امي مالسإلا ناطملس داوم رك نادل انام يف زيزعل هدالب

 : كاف هيلع جا. ولع عرفو" دهر ما لأ مهطع ادت هنج كرولا نم ديا ملة كرباواتساد جارح ملا رضو هرم
 - 01و عزل هياكولا ددجتو اهانارل نسجبرتم ' مال سال نطل سأنءالوم ميدا/ولل هرانخا نم كامانب زمول دي انزيم «رازلكف انتسنالملاك

 نضالعلاب نضاو همانتنا مىساذ”نلاطل م يقلل هصزتر انزم ظاوشس ملل سرا اطلع ل نيحو اننا يضحطالا تنم لع لاو يمد جازم
 / 'هةنلترافنساو خازم عيسأب ناك" مالسنالا ناطملس اناهومجىاطرغ بكور 'عوتال دز اهدا ضحي نم” ىودق و شطب ا ديرو

 7 .راتا انه هضاصضدئذلانامزلا ادهرلا نامل: ةزبالاك مذ حرا مازوت كنلاوراؤللا يقبازن املاك .

 ١ ةضمونابتعالايوزاءربعراصور مسا دوجرلا عرج زمسر]فراو عمهم ديان عريظاروملارلطلاددرع كوسم نبا اهربلا ضار - ١
 قرع :دا1ذا هن ازمرانوالا ضامو اضةلاؤب يؤبشال ديذو راننالا عي صلارعصم فو همالطصا ودماىفنتنا ةعرسو ارباَس

 ايفسازرما وية كون كاازدراا ذو ثاعار يهني رمرنلاداوذخاف داس رزمال فا ونططرم| دملإ) ب بحل زقزرلا داومزئاوتبب #دماو

 0 عطس ىلفد جوكلت ضنك: :7و ب تناهيد قدسي فينا ئانرتوذ طوقلاو دعوا هبف اوقف
 دصماولا دالبلاو كدملانماهبإلا امو ِكلَلا ةضوارم امل مللسنال اناطلاس ناك كانابلاو ككل نما! هدانا ذم عت قت معقد
 طش يلا بحوث اوبال غم ربا ال نقلك يم ابرك فد قالفاملإ هنلخج دكت كبابلاهيود ايل ابرج اتسم ئالفلا دلي زئصا عرق عم
 أرعمالو ئرصنا/دالو ملا دو دانه اهدنا نهار انكأ ا.نكاز اهو خاو نيب ضف هن تذا وصنع دونجيت نيك ورجضوجاملا

 ةداهنو هنا سيمبل هلتازميلع كلج سالم ناطاس دال اجلا ناو بال زماهلامد جل ءالككر ماو
 لل ضلال هويوسنملا لها عايتضلاو تالاقعلا دحمان وللا كدملارباس دنيياذلا لاوحال لزج ندم ا ماما
 تاههللا نه مالسالا مق ترقتتسا يو ؤظعال يورو هلباحلا صامل مادا لاه يرضون عهاقلا هنلول ارك عرانخلوننو-

 ل ضهر ابا سؤتبملا مولعلاراقلتعلاو ايقاف ازا مالا خلع ؤرشنا يلسللاو مالسالا اطل: نيريسب ءىضقتتسملا
 . ناكر دب ناو“ هنايضلطو زنكلا نار شتنما نع توطناو'رناون شدا كوقحب عىل. هود بؤ وبلا الاناء حنياو
 ناضج مو "مانو يظعو رمل يلا يوذ نم يو األ ام ”ااعلا ماعلا انموشنب هدذانجو مالسبالازابر وكلا تح
 ٠ 0 لا فالعلم دنع لج باحر لداتت من لتسلا لذ ماظنلا»طساكدادجضارلا عضلاميناتلسلا

 وو زعلا لاجنف مالسال اطلس ا06مككذذا ناك ذككد ناب موتفناومالسا'كانطسا, يعدها داودالبع كالت ةدفل فيج...
 :.قاعو بدسم انثي ارضنا ند جرقملازمدحج نب نحاو لج ذاط دال ليم وتساوتر وكمل انيدلالع سيزار اذ'دادكلا داهجذ
 18 مامسملا الملايو ناطلسلا دالب رضع اصتقف ميغ ذاك دابنفنلو هييداعتدم نم عربه لا نالتلاسدالملا دو تب نكدب
 مالسنالا ناطلس اناوبراذ وا“ 4 'ى هسبجو عسا لفت جحإ ءأليل ديل خد قاطوروقب يخليك امارس نسوياهشو
 هنريرملاداعو ءديارماود وج نال ضب مودبرمور حلالا تم كو «دابصابلر بليس زا عد« نا نيس ةدعلل مجاوماكذذاوه5ا
 دعو هيديؤ طقس ميكبضتو ديدنلا سبب هدانا طلسم هجر غد بحد نيدلالع دكا غرض درا ميل سدد
 رياك 5 نو نسجيياو *بطعلا ديال ناسا يمت يو ثبضخ لن نير هلعإ مقسا/ناطل م زاطععتسالا عزو ءاذالم
 ل 4دقلادب هزنحلاءاقاأبيرزطت تالساردو هبت اياده حاس: دداطلمإلار الة فلير دعم لاو هيلازسحلو نئاطم وم
 مجرد اول مهزعب هانا لي مراعاة | قلم !شحبؤلاهتيدع] يبو ٠ هراضنعاملا السلالا ناطلس اناوم-_:ننإدإذ هيلعلا بوقلا

 غرير ردا ىلإ هنسىبجللانقو ئمإسملا ناطلسانلا نيدلاالعنإلا نيني ون اح قإب اللا ناكو +ئجااد قدره ابابعُباض اهاهرإش
 بهذو مب وانعارضيرم اذ مالسالدانلسيلا هدا از هسازمد "يبس + هدو زمحب د وابرساد هد وعسر“ هدومجتس زغرب
 نكرم زبلالءرب وحجم ههاطل ديلا تدلاحتساو ايصان ايد مالسالا ناهاس هولطس مل نرلادبك دعم و ها ا> يضي) يبس نريالعكلا
 قله اجل اكوكمو نيابسل نيطالس ىلا مرايخلزتلا "لافت لانيطالس لاجله و نانا شو باقحلاوش هال او بكداجر' داش



 ناسي لس 17 ظ52ظ0ا11 ناودتدؤيذ مع ا
 تطوع صل

 هن 1

0 

 م عا دلو اًمصاو هداعزلا كدمانش هيضانا ويد اجرصخل ١
 : 0 0 ةعلقو كانو ةهدو هيتاماهّملةجفناكمبإ ايدو سلسل ض دو ف * ءدضو مؤمنين: نو

 __ مللت ليلا عسل ودل والنمل ةبقلع هرم هيلا” امن جوتن فكي ءالانلا يبس علق هدصتوم نو صلاة ل
 جراد /لاددإ تلا عنيرعراماهجو تالا شايل حالت ءايلوالا لها ناطرف: ه3 مابا لايللم ناميإلاراياوم دوما ءاهج
 عبرا كاعرب ىناقلاوهو" عورتلليلونلاو دوك دلبلا ذهل ها اهحاتغتس كح و ألق لاجل نوراعمرم جوصتم ناذربلا عي

 هيفي رس جوت يل للانانل سكك: 000 11 6

 اكدوا عب هنعيرؤا اتش الابد اهو جلا ةحهاتفتتسالا :اصقسالو ندلاب,كتباو ئه هيج نبل تقلع

 اهماظلاب انما تاج حاز اجا اخ انسحاهنسجل اتدا ناو ”ننماراضاوفرا و ونو ضف اهلها ضافاو ءلدع مالعأ

 داوبلاف تاور حل دود ديلا هر شاالا لوا طركق ذأ.« يالا ءسورل دوبل لجل لوط هيناها دانك كرم
 قاتح' ةمالثإو 5 ةهلعا شان ىرصنلا دلي 2 كيوت برجل معذ هالو زعدمتف ل

 عا ازنجاأ "لن ورضأو اهي اعو مالسالا ناهس كم سلب بالعون "نري امون كوهو ىقويطم د

 اونم ازئرلاو هددانوعد خد ارث جرماع ىلد علاج يسب داويازكلاوقا ههجيتا هؤئحما ناطلس يخ نجرب 0:
 دي مدبك لاجله نلف الدويم زي وما مجل دك مالسالا ناظلس مين عل "تباع نروشبامو ضال وداخل
 والا تدع رثك كله ناكو هاب لابو رمرككل بق اجدت 5« ضو بيلا 3 ةوبنم جا هكردا داو“ تامل

 ا ركل يك هكموزرطعخ ناحل وراك مالمالاناطاس افون نوار نب
 00 انوا ورع .ةدالوس هرجع لوتساو نع وغم سل انااهلس ايئتفا دوه شلع هيا ىلادوسال ءلىجت
 وت نس ناكل 0 الاكحوقْجاوع دقو نيولطست ةولقو قروب الب تاكا لال كام
 قاوثاعف نوبيلكو دكبالس بج نجوا لاسم :زالازمعويلاط كهل ) مدح ريس ل دز 2 هو
 0 نيرذكلا موق ودل بضغو :رب الع رع يتلا وفني لسانا هولا عونا د وبذور جس
 رج يلا اومن اجلاواد كر رداد ناسا همت لوا نانو 1

 هاو ان القي مز 00 م, طاجاو 4 دب ىضم هدنازم موب يخن نام ١ :وظوافإبا ىنصتبد دكار ملل اوعزذدق ودق

 1 --. ةتلدماامو هوب موبعتلا ةوةتبحر اي ضال عدقاضو لاورلاقعاوضو ال طرطو ذاتك وتلا ةربادمبلع --
 هكتعروبازنا !وكصاو "تقر ازعلا ةاكمهيلعد اهركماعتاوسد اجو "تقبااو نامل ملا زنوصجفوبس# |لعرلوتساو
 اواو نينسلا عل زان سلخ * نينه للبناوجنإلتما تب شام ر.ررار رب النو 2 كالا ”ىزعو
 ديئاطا تال( اككسف نيل او دالي زءاامو امنه ور حلقلا اه <. د" :ىيملاظلا عوف ادعي ذو نيميجزعانلال ةرج

 اا 1 110312
 الق اكوا نسحو نبنموملا اصل ناوضر ردن مكون ىسوملادجاسملاو الصاو قكب مالمالاراونااهنمتنؤ شالا عمار.

 ءاعدلا ةدالتإع اهيدإيو اهيرضاح منسم عفتجاو اج دال رطعاهراجا روس م هولوعل اوياصم مينا د امارللو

 ذلاىل انكهو البقمواتبسم هبل عرموت كاوعيلا ءباجا ءكيلم كازام ؛اعد اليوان ماسالعالا نلت انادتجانف
 موتو اليتم لالا اعراب تجلس ابل 0 ملدا نع نويشموبما

 بسد دالبلانمابلا اهوايديدمور نم جلف خطا 201 "- -:' .اليتقراح داهجلذ صم ضغط ددنشو ع
 فارالا ةرما بتل ذاك هعساولا البلا اهو لاصلاح زل ندم نايزبلا هريكك ناكرال عبنم,بججولق
 راوروعلا ترص غو وايراش سمك لا مالها رادار ماسلا ٠ طغس اداوم نكميعملكزك
 !وءالبقمنفاف ذلك قءاتيزوورس هونعد حلقات جم ززكت ظرخنو ناكل نيرركملب جلاوؤ لال ةتضاجأ



 ااا ررك ير داوم هدا ردح ياك ردا باعت وت
 ليضالاو طرفك ماهل دل ةلاضاطاىودل درست! يمي جوازا فنانا او عضو
 مزاوكسما مرت ةرخل بالو 'لامالو وذل لل ضن يعلو” مالم ا هماطلا نيرتسادككل نشل ةلهوو بوما

 0 و و ل
000 

 راش ناو ايام معضومةكذرحب هثيدجز مور هنكحمج لك 3 ا 0 5
 قلا لاق الوضملا تابإ سمئاراخا 0 مولاهغتلككد عوكل دا اك 0

 يشوه الا زطحت اك لاف نفح نيب وس راصنلإ ناسموا ذللك ذملاجو المال نقل
 ياام دك ونا ت٠: اناس جل والاب هيدر ةلاولس نعيم دشنت أ
 عرس و دج لكنك وح عر صت ساو هدبانكذ جره ةيلاريشملاب ممل يلط ماجد 2م ىراصتلاشب اج ضلماب
 : ا يع و الضان 2مم يعش هايم وبك
 يلطف اد بوشر لرسم هيجل نرركلا كافة دكباعرم هامل "هوازن بيزات وب هي

 ةيضودبجتل ارك جند ناو ملال شيلا 7و كيد لو
 اوما ديرب هلاظا فكر زلزال بيعت هايبر صايع

 فيزداد غلاك اياد فال ومس سس
 يشر, لع تبو كل زرصا نا زكي خاب ماب اقل 2000

 تون اقل مابك ياست اما هدي زككيضتم ايان

 0 ااا ا
 مام ها سوم ناو ع م «رزهو ديمو ذك

 عمامة دبياوتنت يرانا 0بالاوظطت ننال وقتال رجل كارو اوي هروضصنلا «داوننجر بعت روس رانك وا وجاع هيي باه
 ماجلان 0 تي

 5 .اتنار دانا م 111111111111 ةدوانث و نويل
 2 0 2701 2م اراعتمو ت0

 0 ارو دص رشد هرلابتب ىزكلارولظرم هرافساو ةردنييالؤل اعو: هيارشاىعجراوبط يخل وز وطال
 0 دو ا 0 سدا ميلا ماو دقن مزيان يرلأدباو تكلا تاليخ"

 اوادرطاج ةكانيهو بدي نمنلا رك عدلتسال ب انوك ولا وردا صاد تاهل يظن لإ تالا ةزصضلاددعا نام

 و همت دا ااسل  دودم
 مج ومظبجادجوعاصنمالا اظل ساإر نكد نابع رف نمر سفرذس هادبوم
 اعمشكر ل عل دا اع يع د ئيلملا نومارب رن باوصلا

 يل هالعالم يشل صنم املا ةدعافوراطخالا عينان ضن ةيئوطنطستلا هييوم ايلات تالا حاولا
 سارا ا روس الاانا دلال « بسال نبأ ركنا. :

 اقلابابسلال زم رززغ دا مطرح ع صاحب ويلا زوو كراضلا هديازم (,لتساو مجش علف غاداكاضنا هنسلل 0. جاو 0و
 هبا يع دسن ارسلت زوما اغسليه

 و.



 0 نكاسما 0 نمد علال
 00000 0 اذ اكياس نرسطتل اماني ميانماف يام |

0 

0 
 ا هكدا جالنت نافاس لانا اج لع اوان ذارطلمان لسا فاما وما كلا

 ةطسنف لاي ةها خيار لانا درج هسا ف سلاف مون 5
 روتي هموم قوز نر اخئلد تفل 3 تارانش اثري للا انجب موماهبا سل زم قلخاور رود اسال عن 0

 هيلءامكزلاراضّصلاو شاكرا باطل زاب ١

 نضال او رجاسمل انمي ا هداهزعىر سيل ل رمظاذ ميدل ءظعتلاوءيلايفلا 0 :٠

| ! 

 !/دررا ينو ناطق ياا وصتلا ٠

 .__ قاف عمي ا معسل م واربع مارادوعنالاونااوبسحةةالاكاعت

 تالق تااوا] وورش 00 ذولا 0 سرا نك الا
 دك ذزاكوب اص نائوورش 2 .رث ىطيتامب هنب د عمزماللإ وبل يا

 الق 00 قرود 5 نذدتد علقو ذل ماك نازلي اذ مو بلل
 . "تر ارا وفا نقدكذ جيلا طش دزجسلا ١ افاد البلاط كاان ماكو" ناكرئازهغياطا يلام

 تالتل او نيايخاو خلنل) !دنالدس ابابسا/ نطيل سالا نه مالسالا ناطلا سف راورحلا اجر عرراذوهو نارك

 ؟يلزل دلو ءارا صن ا راياجلاف انااا نيج اناس ودل ةيوصت مامي وكلا رننب يضف 5 روكمللا يهاكيلاوغ ٠

 لااا ما مزا6 لا طاره عزك دن رد اي ودرس دونا
 220كم برا ضاع الاتاذع7ل رض هزملا ةراجلا ترمس قفا ءتيدحرالتسا اماملاككسو اهلا كاعو

 0 هوذا ننتلا جاومند هزي داطيج.:نفلاراد دلت و قانعالا اهوجتنمو نإنالا
 اك او يزن وال ضال زوم ترانا نست لنج مارملم كوسا ايرلندا مذلة ةءلانوردلاولما نشاتسل

 ناكل كتم علنا يخل ىكأل كسي ضاد لاهلي .د زل لالا 0
 ناعما ورب نانلاساهاوانلاهرسلا دعانا رزين لص او فاصل رب هياكل ءدباطلاك

 تن نكاد ذلبلناو لإ باهو ابني دم هواك نا كد وفلا/

 هيل او ايا مودغ طور يلدا جاما ذل ابل وضيد ساونا ر تق لا هذاكلا
 .._.اهيصاصم مارب كذلك زن وجلال :الا نما يمل دصرمزانصا!هيفودرثك الكفل هعماجاكأ
 هيلا هنيرملاو مفوصوملادحلقلا نازل ندرك عماخخو اناوص كلذ كريو ًاليضوفاتربلا ل اوم )لأيام وشغ مل اظالع ناك درع اضطييملا
 متل ءضتلان يدع أ يل هابعا !ؤاهضن نوني ش ايكو را يعن الضال رع ولا كلا و دالبلا و

 لارض ركاز مر دممزردكو هاج ماض «ةلمجمهانجو ادلب هه ررعا فا لسرعافل لالخ هدإ اوذوعنال العلا

 هايلزعاموج وروص ورب قر كحيل موتو تولين طخ ماو داب دارجلا ذاصملاججقرإبللواطل يرطا زوشتم و كدمات ْ
 : رضا دعاني صو كلاي نزمديرل اميل حل: ركوز عيل سن جو دنم مالسا لدا ناك نإ امم قمن ذو

 اوعي طيرك تجسس سيل ا 44

 ليث. ىيطكللا ىاطلسلا الحف دبقرسل عضو انعؤلوفلا انهو ضرالاطتر,لضنملا كك هس ضوؤلا
 جالا حلفا اوما هلا ردا لارج كالا العر يمونيبدج
 ارضد دا بول اها مكو رعت ايضقنمزان تاكا ريزلانوهينم هللا رد زضتم نكح
 ماس نانا لأجذيججاسافشا هلا اء. زم يكبح ال لذ انك الو كاوهاو اصل رضاذخاد ل زعلا فهو اهنع
 5 01 ياللا كرب طاجن ينك تي بل نيامو اروح انجب ددا رمل حاصر بر اطمن هج انهم امام

 التاني كنتسا بج داضادم جاهم بام اف ىو قم») .ةراضاسو زل .

/ 



 ةسن دلل

 0 - هذيلا كل
0-02 
 . ةالخأو فراطلر هل اياد هداليلاوا تو يشبع 2 والربع الط ز ساعت م هدول ذدباكذنو نياخسوزمب

 0 مدزحغاب كالا ةركد تل فط ماتا (نيابسا تابت هنا 1 8 5

 : هيت نمو ةهدعلا يانا كلا مالاناطا كوخ: اهنا د 5
 ريدم نونلا نإ طإ لا يور ءجوب مىلع تاقلاول رديت نا لل زلاطا :ناولخلا جوملا (يوزرجونرع دل حن هدو اجمل

 5 مدل ةعاو وبحب ودلا ماكنيلا عضقروج ىلا دالاس يكب ىلا دل ازمه جسلصو ممل! وأو تارلرام
 اب اودعبب انتل اكل! لاول, وهام لا يبل نيعتمناك ماب لالة وماي أل نوزلاوثرلا

 ظ ماكين سهلالا تقدكي اه رجساؤ اونا ماتم نب داوم بديلا 0. رعاك رجا وصب
 9 00 يا ةليص وعضو تيوس 2110010 ناراونكرحاكب درهم اواو ظحاتنامنيا 1

 6 0ع يالاورعتشم وجل من01 كف ا يرجع وز هالك : هولي يبس وب اكول
 0 ا باق كاخ مروي 250000 اة وخص
 " كر فود ضفن دج ييكزإ :ةكزبلا هالك هالداوهة راش جشلاعض جينص قرب الاكل تنهب اويبجانمل
 اوك هانلناو نال رينا جلف ديبنلا نادر داطلسل ناو و] شورخا فلك ليزا بسحب ١4 كزبسباج سحمان اورم نم
 . هزي ضتسالفديروجو مان وز بشان هكا و هزم الو صأو كلا يقرب رعاطل كلان مزاد

 اكل هاو م.ءا نمور تاثر تجرد سر جد عس ماجلان ضمة ءروكيماباخو تالسإ علا.

 42و جزع تخش نايس لهده و ءزسحم هوي زان نورس زل جج عروب جرح تاراغلا هيل ضانلا
 جبرا ةدرس هياهاثةدوإلا زك ثم هردلا زيلع ن6 ةنؤلذملا هتلددذاوؤ ذ ينقل نإ تسارتإت ود

 : هني لكل جو نان زل ؤلج هيجل 3قطع السقا دنا قوي ااناكا هاا ماو هدخ#

 ١ه ماهيوييصااكا نزل قاسمف رحل : وتلف صم اموزرمرم ناك دا افلزصانلا كككارثج سم ءفو لان يظعو لالا
 اني يضم رجالا عزا جونان رض قااتكلا هنا دعزار وارسو وا سادات لله ازمة ميل بد بلخ خاف

 بارما ضعي جدام جوخ سان ىاذدا مهم لتقيم دابلح ا كاومانبو ايض داصدصق كت [ص جرش بعزم! بؤمنامابزطخفقاذيس
 رثطالا سوط وج عزف اهرمغا في قنسد هدير بج صف عل كلامج المات مرجالوشمإميعض لص ماوس
 0 -. ةزكرطنو ءهعماتن لضخ اللف ده هب ازن ار ذو هترغخر يي شنيع و قو قشمجرغاظدؤهو ءعلدف ةبواجيودبك

 . كارلا 5 ببؤرعشيدح مام ةلايسو صالو عيذلا ف ثو عي لن طهيرلاو بجي ا ماقالو ناجي دة (لنمقخ ماشمإب قمل
 . لااعرف جوتن بنت عودنا غكامنايعا د مد ناكر هجن تلتخاد مكان قبونلا فة وفرزب كد ىأ

 ىمؤاعبز لا هنيئا ةرسد نعال مايقل )رعت خو انموبنبىبنس كلم ماقاو موال يفرغ ئ حلا نبع ديخأ

 1( دكسال ينزل م كال تعا تكلا عقب انتخادكد نبا نر مانا شالا
 جاو نجا ويا رجم ماك أ تلصخلا هاب يدل طفلا قدروا كا ثيدج ماه ةيليسو سقما
 0 ملص املا صف هباعبو بع تشاو ,ةاونممم « ناطيبزإ بنوا جلسالناطاساناومددودءد وبا

 فلكح ار كسك /ارب كنك هاوندن كفو برك هيلع خغذاد يضف معدن مضر "3 ىلا اوبديسررفن ماد هولنا ذو رزه لع زج كالحب
 تيس هبل عضال فهرب ؤل ب ماد دجإم مامالادج تكلا كت تروظلاءقلارتساايد نك ةدعال بوشالا

 ايبازوذص زن اكد « انو ذوخم م غلا سد دبل لصا نشا زك )ند ؤنللاونيطاؤماجؤتليخ
 دلت اك الإ لسكان لل ىلإ ميو دج طس داش الب قلص ماهل ف نسل هوس : ا .

 نووي عنيد ا هب وأ واوا ديزبج يا علام او نادبونب



- - 2 
. 0 

 0 ا 5
 :انم0 ا حالودحب دعانا مان انمدنم هي و بيلا ا
 3 0 ا ---

 اينما "تمكنا نوضح اعاد محبو بكر نرعاظلا الجل بدت كتمت وىهدااح اكتم ٠٠
 تا لغبلاب يب هيلع يسجد قاما وكلا مامال ضد هلع الا ائرذرياطلا هك نمنع ختان جيرمؤ د ْ

 نخل ردها خم رسادل كيلا ننجح لح وغانمضراللع ماما تلازاو هرعدضرا:ف هنن ترادزاوايعف

 ندين هواش :اضرجمارينكو هدنة نسلم نو اباهورقع وجلس الذ تمي داموعماقأللا >2
 اا ش هزس عون يذلا خو تامر ضروف اينمكا يزد ايا «ماقاودافظ _
 ل ركل عدلا ترق ةتايساطادد نحو هوما هذ وصومات عقال ١
 تفلت داما ضاعن لاو وما ماك عنج وم ماج مق ثوتاملاو مسالا
 .. - :راضتن انس زمزاكو مضضومف دن ابب قزم( ملص ماعالو رنتك ئرجإج ماخالا ضعف رايدر ىزيبامف
 ميعاد لانا نا اهالاتيوق نول كك دكو 2007 هّينجاههو فز لاك لاس ماهل ”ةدربهطصربلع م اينذلا

 ل نمو يعجز ل جانا سزاملا عت :يالعس حمم ونسال رب ل اجماع
 يدار ادا ف عوم ب عار 0 غرم درسا هبقاع نادم جاك
 ئداند امي انجن ملا هناك اها شلك ماوه نول كس اي ”و ىعسو ون ران

 راج افريل يدب مول كو ترم ع عل بمو رلارايقمل ل0 ةيدع وشال ةككا لاكدحا لل لوو ناك تاب رجلا
 رازلانؤ نحلم للا بع كينج مالازارعتاللفمبجو ىلا نوما كاران مصجمتفانل» 2 ٠

 ه9 تاتا بواب مالا دشمد قف تأ خلا ربنحم مشل ع قر مدخل هما زم رع عرش ناولسلاو جادهسنالا :

 تش [طلازدج هر هتان لكلا زالت« ثلاخريل بد هيلا 5 عسب متلو عض ل
 د خلطعلاوثول ني رحلاو 4وبدنسليالءفصقرب عودلاف م بتما دانا يطع ركل داول ل يهطنب | اف
 8 تاوصال ضإد نوصل ذوق + رمان ادعو دإتاذ ربطلاو جه تانباك عزب قل ننس حست نا تعم ضورلاوو

 .  .ه تتاذالزعسرولو ناد و : كمر يلا دعايه تاقوال راندا يؤ كازا دو عيب كاد»
 1 0 . ايشأو 2تاهلوجف

 تا رج لربزتلاو ظصلا اال نم كل نع معنصامو هكدا
 فيوم مجسم

 ل ب
 0 0 د 33 دعواوز م ملا ساكذ نءاسالو ؟هزفلاريصخل
 0 ظع تبحثي هنأ دجووؤيلل و رخل ضعي لزءذ هز مس ليجرنعاع صو اه
 دعتسةرلءاصنمالعمززإلا 3 اودجؤف م: سد باك ماجا ويا ل يالا
 لبجحاو موبد مومل لكك لف تامهناكو عارذ ضرع ًءارذ نوثلث د سم اهذوط هماع مس |, ىلغو |بونربعير انهو هقيو ناقل

 نجر عاطل صخوهو عرص ل «ىزنالا هددو هد تفس سمبالا ف كاس و ءا لا ل بقتسمو يان دناكو ِوَمسم ههناوز صم مهد

 نيارموه هيلجن عاصانم عيصالك لوو قصند عاب ذ هذ اس لوطو ريد يونج رس يت لكل وطو جارذهرعا لير طوتمب
 انتر وزفب قاما اجد دا !درك كد دنع كاونهيلاجوإ !نيراعما هيجان زا عماد عا ولندن و اضعب ناجارج هبو

 ”لؤلا قمفرم عربسم اكو اهويبإ جدام جرا عيرااهل 0 / و لعامناو عصبمينا درزفر
 راعني تو يورع هدا 1 حرر مور نمر طاخطرطتتالو ند لعل اقفل نلف

351 
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 دك - 1 -_-ص

 38 1 ...٠ "ضال ص واعتزاز عرانلا لرمي يجاوب فهن تل الازاذمو عةضلاو عتاد
 مرام 110010111701

 00 نيجيلصقم فئدالكلا ماي 7 قم ازكتلل حش

 نفد ]بوو نال رش داو نعل هكككز كم اك إ هدب بإب نصا بخ نكي لهدا الظبي اهوننا

 3 نرجو كت دب هةر لرد راو طابا ب هايتس يصا اس ظ
 لدوا ميما عزرا جنم و فاطالاكمد ما: ههنيلا جن تحلل ةداج ذل هبه ىضحو ضو هبزعشوتس افروهلا

 اهشاخاو الو وعصو !منضالخام هس ابي رمللا ل جرم هربا دثؤشالا ناكل نه حار د دايك رئت ا هونت لالالا ءْيباَضَع
 7 0 مكفدككركك لقناة ديبد هيبارجب كاكموين لع هلاسود هن داوم كج هالو رصاغالككأ ببن ناك! جرب جاور للمال تناك
 ل طركو 2طن امش. ين ىلا نيلإما دكه قجو زهاب هتنودصسو نه ظ ركل ناجي سصانلا كا اجرب.
 0 ناذديزياب ب ماضتصالوعدا+

 اوصل انا كك حرب خب هل مذوب دل[ رفوأ اير كو ملا دايعلالضف العاق ايمو تهل هلا هس
 ماظل روما ره نلادنع مانالانوبن لع نيرزنلا رطل 2 طجوبل لدم )ف لشمال اينالاوغ اال اءالحسانل الش ا هانعمام ....

 همأظحبمصتن الي وطتملا [تاو دا زي ليدي اونل)زجو دياوعلاليمجست طع واكمل تدم يبطزغت دن داجلاونركتسم الييك--

 راطخإزضقيو هزاغلاياصلانوعتي ديمو نحن اكون لو التبا/ لبق اجئالع جاقبادائرنبجلانم هداوتعاهي هو اتيت مل ظح

 باطضاانوكسو همالسو هلاجؤ انمادجو اذا شيعلا ضزمجومعرل او همالسل لباب ايوداددانوحتياكلاعت هلال بس هلام لا

 .هراكط اهدي احدا هاقالم امو هدداينعالتبالا مقلو كيل ىل مسا هيلاباتو مسني ناطا ٌقيبان مينازنو مىيلاجدعبإصا !افؤلقو
 . الوديضاملا بوتتلازموزوالخامد اهتداعجرنداعو كتل نحركجناو اب فيخفريرفنلا عرج ركمالسلاو اّبفيق جل ةجالارم

 .. تبا عي صاومو: جزل مداّيغاو له از ليلسو لاركطسم وطنا نول ثارت حاوسة ياغامالاناثما
 كرار ملايين هدابع وماله ا/دمزكلاذارالاّ جس لا تبقا زمدك كاعشما خا ذل انف كاكت بجيل جيلاووالع

 ا ل
 مزه ) ينسيك :زئرنا ةفداّضلا لاوجان) ه١ ع يلائم لعل ضات اييلتم راش |واالا هرانببلا نهاد كرييرباصلا
 2 5 كمل 2 لا 6-3 بالا راضتباعخولب ةيوعتلا ضر ارح او عب عمل كقول

 ,لسملا لاوحا داضا ماونخكدوموانرمشبخا هلال *اوره ذر وناد ىرملالحماتلاب فا صلاو ىلسلا هائلا "ولا اي يلم ا لاوحا د
 ةبازتلاجوملا (امنتسالاو يزتلا ضاوهاظو لانا ادلة مألا تتم هك يطالب نها درو لعب



١ 
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 ناب يجد ركايل ايما ارضمؤ ل ]جاع كابالادذ نر جاذااتلاتل نسج باو“ ناوطاعرانيصلامر
 ١ ايِملاك3 والروم نطلب عظج دات مزمللب قلما اطلس مز ما هالحال تح «نوعجرب بلانك ٠

 لوزنلاو حائترالاو لوالد لايران كل طوقسد لوي جتابايغ نم داود اجؤجلاو ىايضاتلا هوجو كاصتتلاد
 2عقرةيلازامو عدم حزكترملط ل عوتبد ملازم داذافدإ همنفخلوااطتب ور ةرزالعرووظو هرعاودا بم ةضاكناق

 يالا تبجها سعت دنع جرو ظورهنلا ل كاطئككمرزمحبرنع ماهل ةبترم هلي هج وغضيو عما يظو ف وتضيع اللا ١
 . ديول ائماجم هكا اظفاحرركتا طر ومتى اراض كوم ظومرعب مدل دوت بتعاككدركيإلاو هز شوه لع... +

  وزماواكز وف دال «ظاجرالو خذوا روض هان اكككو كاما د وتيوؤمجد و ميرصكلابميا
 2لالازبزوا صحب لاذ 710 زر اخ وكب إل العيا نائئزاكدما ودنا اهب مركزا فا نارك ونابوشبشلا

 زلنا وتدل ةسيئتصنذ اد سئل نيكس وراؤلا ريدر طتلاكد راحل دانون تسرالازحد ماسلا 2٠
 - دليلا ؤاوغوإلا هز قرح جئنا يكن جنا نول ضع ذا مضابدايكتن رمال دمنا لهرلا ناكمترتالا 020٠

 5 ,ضارلادبرتلاوزغلاو نسل ريال نيازي مانفع ادلة يدع جات داكو جدن افانليسفاكثل» 271001: ب كأم! صا: والل هدلضد طوني ون ريل نمو بآل
 رح دهن وصلا ا نع: عوداع هما حل نم مالسال زجل ازيديخلاف جنم هورعاط هادو الذ ديوب ط اجري ميصاحلا
 1 مس يم ايراد ابسأ 2

 يل بلت ديب كوطول] داسضي فس زجل اءرنرببو يسند "تاق ضرع اتاك ةيضببو ضال ئافملامزمروتلا ير نكد رراصا 22
 امدامبلا ايضو نينا 0 ما رضي كادت عد بثها دودتا 58

 . ت70: دبر دابا عد دديادم ولاعاد زضراهدعكو ف ؤحم نتج ملا يعكس ولا
 ناو العز انموةنولا ميل جل للاك عزا جو متيتجماف عد رمال لال نا لاو عدد ضياذرلاو' مددت صنت
 ْ او اور ابحرتز اح خرا« اك ناضيزإاب (رلا)د ناطلاسل ل يبؤسملاو السالا ناطلس
 ذاب اقا ةكذرك قيساملع !لاءابؤاس راي ةلعجد !هلاامدتؤرهاو ريمان هنديرظحم تفاوض رشد دعتس 2

 ثأورضر ا ىيطا بنس هملاعداناملا توا هدرا هركفأ, بو بوصيق زل( 5فدبإر عسب لاجل هوم نورث ذل دق“
 ىلأعلل مالس يزاول ظن ب اهب اتيوعزم (ةوفرم هداىسملا ان نعانددجدم نيو درع ناكيبثزمجالل عض جويا ريطا يشل
 زل ليوسام داكيزاز كاكا نايم كرب لضم ماما هباص للطيب رم ناطر مسا نازغس ا نص قبب دح .:الفرل اق
 ” ادتحم ما غتتخاذ ميلك موناكو رماللاوب ند وكلاف >رفدنو,دلي اجر عم نمو يصحو دتروصكنو بيل اي طحجد زحؤ لاح هنا
 0 بل ,يلالادوهتككاللا
 : عادي وعتساواوزسلا3 سنع يبيت ب وكالاذصالا الاتحاد ماسالا ا ىلا يضاعف
 واد 0امجاذ انركذ [مائيفاخ ناك تاذ ناخد ذ الص ل )ماطور وفلان حرجا هيلع رعبا نصصتساام
 يلا مقر لع مالسالا ناطلس اهب و ريق بويس هعلّمب ناكةناذ ديزباب مزنوكسر ايدسسا,ىغمو ويلا لبزإلا رومكللا
 هّميو زظلاب اجب السنا ناطل بيرجلا هيعدتسرومتذولا السر لبا مل سرا هناذ انادتسمادالوطو اناحاوألضن
 .بإق يااككاو مالسا» اطلب تل اموررما روبط مرق لع انل !ضرعبالاولا5 داك هانم تدور وكذا لال ام
 . ميسزنو ان دونجرب مظحم انا دانجاتو جان ةددل امو داهركلب نومباق سولف عوططدينعملا دونجا نال هيك تيرصن
 نءاولام كانت الدقن ناكاإرملا نابانواسال فو نالانل رتل قو الا دوابام مد اني دايلد انانسحا
 نسر فيز جاوضالا لكك دلل لماما راشازم نجلا هدول ع نبا مالم ايزراطلس
 ينالعدرستلاو عض تم رانا عساي هذ ساخر ما ادض ولا ةزكاناد مشد لان
 مقرا ذامالسالى اططاسل ثار نب اغض)صا اهناكمنا بوقاع اوراشااماوراشا نزلا واذ وده > ه هرمإب



 كلاما ايلزلا نيمتككذ ىليطاها حوا ثمالا هذا داورعلا زف عكس الردم رنا ورلد او غرف د هرب رع

 ... كل عمسأ وجبال زال ارثالا_يارخجبساز األ دلل او هلله علا تلاه او حالما ازعوالالةزاطلاس مع هيل سام
 مسالا س اجاومدالبلا ةجقن#لوبنلإ» يرق اهيلق مالت كلوا لاروزلا هذيلا ل تلازم جاهل اامرومت
 - تم نكرتلاول غلب طبى دالبلاو حافلا قاد بتاع استر وسبل اعداضالهنرلاو اورتن زكدالا بيق جوخ
 :اوزككد الس ل!/نااولاس دالي ف هدونجنرومبن غش دل ةملك عقر + جلت دد'جيزبال وشل انرانريفس اماقتلا

 دادزاو هض ويجند ه دوج مسروب هنيدي جالسا نات( مذ نكح“ « دابا بالملل نعاولضارتةاسقناهيف ْ
 ١ اولا هبترو يجلد نبض راه ذيج بئيتجاف روجرس مامنو داوسلاررتتستل هدالبزماحتسباةوجويلا . ٠
 دوخي! البكا ج وباين طمعلا لززتسي ووماوناإ ب ةلانقاواشقاد يدك نريلالاومسوينجوزومتلةلاضطم» ٠7
 قاد واصلا دعتزلا هد تؤم سن اهزم دونجو ل بسلا ونجم هنوارؤ اطل تالنجونب مل مجرات مالسالاناطاسؤيبجتم 3

 رون« مدحم زم احلا 3 زد ون ناطلسل نضل مالنا طا سل وسجل شذا اهله طعوخو مالساودطل سن و قارا ٠
 15900 ليت ومالا ناطلس بمر ل هاير جوجل خرط بيشالاوهد عيسنالا ناطق نأ تموز دذدلا
 . ككل وذرٌصوتبزوا صم ازا بج اذ. ندمديد اكد يحتلا وخد خلات جلسالا اطلس دكان قل 2نو ديلا وج اييزنم

 . مد ةليقو هيسلما دبا اضبا دعمت تيمور ووت دعما يضالاهليغد لسانا زيف تعارف فدعا ٠
 زادوا دعبداكدق كنيرشلا دباب مدت تهشم, كل انجن دولز نبال لاحلى د هيبازم
 از لبق لازما وكب دولارا تزن ذك ودوهد تزال مزاد نحارب جريج مالسالا بالعمل هام ميال

 زرت طب كن يمدد عدنا دا ها هك هتف
 البا بطي ظعد لاي 9 ئتونا يهد دا)0لانف ,ىلسلا نعت نؤبهذت نيلال د ناكذ لت مزاح ماسالا ناطلسوع --- ١

 2 هه ودوني ديرطزع مج طوروم اطل جلل خد ديول هجر جت نإ) تجد دلع عرلتسو مسالا لطلش 7
 ْ ىنداهق هئيبطرع ملاوجزعتلوو.ب هولاّمالالا ديجي ىدانف روق هدد عرلا عزكم و تدار اف رومجتناططا كا تقل 5
 نايل يرجو دذاذ ضرالالاهنقلاو نابي كن ءيازئمتسدج ضجر انكم جدع ولا دجفوهدروهتنم . . +:
 نزلا ةرس ازعديش موَرَو ماكملا لن ملبن هروا ع امزجد, تنوي هيزإ هسلجاد اههكجيلانلدزاع عد دوج مامرومت 0

 رئاضوالتيال هل تحانتفف تامر افميدل هرجركت هنا دارا و. تءامى اهنجضرمدعضاو ورمل الابد جو ماياماقاه - 1

 مال الإ فلكم لطت (مايازم موي 3مالفلا عاوعااهرساب تناك هنيعدتس ونفخ رمل لد خم هن يسب كا الو غو ماين ناكر + هل. وس حان ميعنلا نجي زلال عيحل ريق, اء جابك, نوط ددرهشسميرىلاوصمو:نانسحلا داهجلفلا
 ما ررمداوز .:وختع ملا هجد) شي ل دوره اسد ماا دنغ وماهو نيل نانجا نملك ضهر مازن دانا
 ملاقءالمومناملداادصوداعملل دا فكيت نإ ىلا تاياغلالاهبذالهتلاز) ع دتنو لت الر و يبا
 رينو 'داملكذ عزايرل هتاجوتذ اكراتخك نايل نإرفلانبا لعل هاو زا نسر لله قمتي تمدقلازمذل
 ف سامو اطال مشد« را تيو بصحن رانا بدنلانضال عسا اغتيال بهارات دنا نما ثلا ب كا توها هدم نجلاركم خلال
 الونسو زوبر ام هب نايإلابكملازمؤناد واع واوبسيو هه انم اقلط: داعوبناذمسروب يدم هنت نيا
 5 ةيولالسالا را را و سم دار همها

 هيك انديانب او اديك لبو دالد نارك بايثون 90و ناطر اهرب زشمتي هونج متت وتعحمد ا يك هوعدا ىلا ابا
 11 اكو دل اولسوي نرايردسا هدا هلال
 ناوبارخرث ناد ذا ني وررصز تف هم مرفاس هاه ادركد ديم ايلا ياض نانا تن اكدجاو اهلا دانت اذ اك

 دج انت اج الن وب زيزي. .ءري هيريص هاوس لوب 0614 4#
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 ايسيب 2

 .. اهياتاالراندلالهارم ماتسالو نزلا كذا يكأ زدت نها وضرا روم نالت طلراتخااغإو ماكوالا 2-2 . اط يتطدصاوراشحوت ىذر عيل نوجا لج جيس تال ةااحدشلس ا عل "50202070 | دعنعرع دال نعبر لال ساه هج لضد د م هالسالعوعجر رمح نوازل ا ,تككككزلاوهو نيدلا كالجواارلتلا قعدنا « 5 2 052 00 يي نهزووايدرؤب اير ناب ىلا ارقتسم هرانخاو اهربطع ل وس اقرا ناغسول 3
 0 اضااًرض م مالسإلا هربا دز ىبجراخلا د ىزكد دوبل كت 3 الس الر تحقق فيرس مالطضالا و عيتفلا 1
 ْغ 0 2 ا 00 3 01 ا

 بولا كيال ونساد مورا انيق مذردللا مداخن دردخد بيزا روهتدء ات يطياستلا ىاتاشطاخلا 30 ممل ا 4 لن نياكي صدا
 - فلان ردخل شور رج كد كل كلا موفردا نيد نبمؤيوصو هربةرمإ تكلا ١ مال خلد الد ابككتم لّفَسْسماو 7 03 يساوي دز لددص ع قو يز ويلا تضفادوطودتنتنك رباعي ناقل ااا 7 : 0 انتل | نيش اول طانا ضداف نانيلل انملاو !ونمجو شوج عمجد لكك ابدا تس الدار اهنيك... 0 1 ظ 0 1 عير ال او حو» عا الا ةاو ارسنال داك تاولوعممخادبع ىضتالاكالع 0 ٠
  متيروب علما مولا لاتجاه قالفا قدك | وسوم يحرم ١ غاب اش ى ونردا هنيدموتحو هنو ضمد هرلع < موجب هلا وعقتجاع مهل داليل دا ءتافهناثهنو كلر اف هنئقتسادوحع تا دلبحاص 0 لخادم ولا لاس ينال زيا كوم يفلت بومسس كة عيغس افك نايرضسادكتيزضضويلل 20202020202030 تيما جزم يضلل عضال اك ارادرضسادرتف عوتسمب كك روس ءادلو ننعؤب راك زير طسارصقوتنككلا > 477 ...فارفرصقد مسرى روع تود رايد: لإ نال ينل وصد يةرتيتسااددسوبز صل : 82:0 1 ١
 يل قطان وج را نماللذ نمد دا هنياداامب” حران مل ياض« نمدددالا ,باتاوديخافياولاعد مدرلا لع هرم 1000 او انتحر كالا وسوم هوداابهلا هلصتووم امادإابفدككمد ضردإللا دب نعل رببعت ترداملا -

 2200 اورتن شنو وطمس الهزال وتس افرول ماد اسبا دريان عاقل 0 كلل مم ور سالا ةاكك ءا عاطل صاحت مافاد ميجاذلك ميركل ارفع عساهييرولسة حلف 00 0 5 + 7 و ديطمو علق واه دالب د يداورب كلف خفف و غلا ادصا مباهامد ٠ )0 اا ةدواهبس نب سرا لب يقض ١كسحاضق ىلدو ذم ءاشدك دز زوتساو اهماهب ماقد ايا دوشع ل هتسؤ مدا ءنيدهلاو كاكاو رخالنج ديد اي تمد امج ذاك
 ناكروف ككسراغا اوواصبل نفبتش لو" ناشط دج اذان اهروهشو ماوعالا اًرماعامرعاوف تعتد دصرورظو ٠ لحل تايادعل طيؤبفوتل)رونقعأع يضرم لوما ماكاو اؤ نال لات واطراف ظ ' قلقا دهرا اطمالا نراهم دما يبي طا اك ذابشااو لما عاتب يلبس عفت هابّيشالا 0 كا ميسا د بوم علاطمف اهنودصري دعم

 قسوم يلا ريز ووهوريزولا مار وكن ابننساو هككذ هاطلس نالهزر وم نمساف ناؤرعلز نودي زمول ناك
 1 3 دوصقلل نانزنس وأي يرولطملا رنئبوم الك اهرل جند متطور اسوس رع ضو لا مل >7 ل تناباو موف ذا ضرما ذأ
 قروبك جير هزلصا جف داماس يرق دا بيا اجزووياس اكل ْ (هرلاو هنيدمرثد هيا ماد نيف نان تراطاسل داك يضرب هيد لتنال زدات" ورم انصار ميديطشلا ئومونيوضاف ”لاوحال ازور ضن ريب دجلا منغ زفاس غمس .لاماشدسنحلا لمان ام ءايناك الص مب كردبإع

 ١



 00 0ااا اا ]| 000
 *”.د>لا اهألواهواوريصيبدلا لها ىماتلي اسد يجف د دن اكهوادعة بيو ككيكزلاا 56 عرس | 2ولام حقداراوقب 7 البلا

 قو ؟داضلا هوز اثح لا ز امو 'للالجربإذ و هداشم ىرهرع 4 يضوو تناوب لاما ةلتالا معا قوزرضنإف نظيظج
 تالا ايانجال كك سؤتاؤح متاصا ممم ل وتسمكك جوف دتدانربوق دل سم دبا ضال سو" ندايززللا كئانم هوي ب

 شل درب هككاكما طلي كنف د ديول درا نيالا هتياولا 5اميونبولا داك الا هبارايزن د, ديزل
 :١ . ةللؤ

 هلم نالوول عقارب الور مبلا دوبعد نذل عيا متت راهؤانعالودؤيلاطم ىيستنتلافهدتديلا ندد زو ٠
 اكوعس) سس !نازطاالاو الاون هزعاوزاخباف 'يضاتالاو بازضالا ١ يؤ وسبوماوزبتش ئيالطالا ل غدقعلاو لكلا لعإرونذ
 6 مسالا دول ضوؤلاذااف ىو اطوال الاد دامك مك تدار هاته ةلع ذا

 مداجاف مهلا ذلكم ءانكذاهؤ ]نو 0002 اللذؤوملإ دبومصتساؤ هندداملا نط 9
 هديم عة نعساد يولطمللا

 هر لوكا راطروكريذولا نيطنطستللجاص مل انزكربو نال 'داطاجيلازيبام فال ايه مارب رينا نكد 7
1000004 0 

 ملا رسلان مره خيش ناحل ازهر راسل وكل غسل! تدعم أن ااكذ فج تيما لالا 5
 نيدلا دونجلا ةذاكد نابجالكف ناكرالادارزولا هانتلاو عيرسإب مولالها مل) كلامنا هنردإ يناوطمو 8 ردا 050-
 ,يازمو اة حهعد تءاصإلا ترم صا احا سن 7 ىدطردا هيي

 باد هر ىؤسرافسونرواريبكلاريالا هتوخا سم مادع سد هد رنطا للنيل ماطاكإأا روا مسا ور مالو لال ةسام نال:
 درا دانصلا تضطر. امص |! لاو ورتاتوددس ءانتراعتككي دق ازا مدل لباس
 رول ملاودب)(8ا نك ل دركي لدا زملع مير صيت سيل نال كامملا انافلا ىوسا ذاعم الوئام ننيحو بوم كان ياهلا عزا
 منضدد ضنا يجعد كلا هجكلا و ثعب هندرام ناذرجن اطل سل متسا |! ةرض الا محال هيانعلا اب ءارسالت عفن كماقم افخم

 ]اى ق)ةمياخلا ل درعوإ يلف كمل ستون سودا ماقتساو .عزانه اخ تراطاسلاَ ب درذيجو مدارج -قورطبتن
 أنونكم ناو «دوهل جل لاو يردها انمل نم ولا قوه السا داطلس يوإم نأ ىرأا لرأي 0 ف5

 .٠ ق7 جا التف ءا:يرصيا وأ لف تقؤ الا عرتنا و هو تلادهافتزاا دكت نع طق سو دلو ئلاندصأ
 . ماخدوإلا مزراب دالك ننعم ا يدر

 . كك .اسايِل هداعسلا نمريداقملا ءتسسبلا ورايد انما هنالثماب ماقاله ضينجما هتمالاو سريا لل ازمعربطسملا 000 ب
 لبس لس ءايلمو اربددج هبالول لن: ةصنخا هجووحأ هانا اهي ناكد .ايلع اناكبكلا ف يطال بانعلابب مئخفرو اينسايرس

 مدارس اهفاوبكرا لاقو هلْ طخلا ىعضاخ يا صتراو تاج ةسفنلا لدبرانخاوألاضن اه صتاا نريسللا
 وخلا تايدايتلتم هاجيبمم بود مرعل باندا جاب ةربؤ وه (وليمدا يلا دنت عراف ءمالسو عصنب ئه رمداهراجم
 ذو رج للف زاظلاو دعسل اة مدخعم :ناكئبج و توجبو عمر ياكل هجوتيفزجغ نويتد يدلايزسأل قت سماع يم
 يكسو اكلات ا,ئتفا اهيوترباد تدادزإو' ماضل رضتهيالف تاجملالعاملا عقتد اه مالسال ايباكج زومبا ركز داير
 4 . لناو هاماطن لكلا كس 3 هرهاوج سيقما ىءاماقم مينطوتسمل عاق تنه د ءاعانتمإو !"نع تا داحاةوطنع

 ءةظيزطابلا موس +_ظتاق امرنا لا مرعوامو دتواكق داصيرفكلا هيف توزن او ماديا رت اطوق دشب فكل أكل
 يؤ هعرشملا لسا هنسنلاتطو انبكحتتمد نيبات بوبلاف اكتلعو ٠ ةدادإمو هه عذب نب كرجل عراسي وطأإو هنابا

 ثايرنب و نىصنملا ةيايكذويس نوفيصرلع اًيؤيكم ءازيرجاعناما ذالم مالسالل عيصاد .ادزيما مؤ تفاناوللا انك

 هه. هريرف يعد عير د صب لادا هيلا ىبفا ى"هريرتسأو يوحنا لصين طلال ضنا وت سينا امانا نم هديت نسخ لاديلءانشاءاميتتسماط| + عكيدهيو ءاوق هنبتس امقموألجلر ىاكاك اوف وتلا ميداريشمو ريس! دل عمل



 سيلان« ا 7 ا : قلو اسوس 2
 تويت. هدد

 ١ داعم ص دبسب يش د هدو ميم 00

 . الار ريهلد ءانجلالزفاوس رمال موب لجات ان "تميس لهالاننع اكو كاهصارهاظو

 وماهو كاش عمو نتج جا جيرطط مرج 3 كالا اعددصكإ ةبضيف هال وااهتمرصيبءاوشبتتلا“ ٠

 رنيم كلا تماما اد اهيكذيشإ رضا ا اص ويدا ىدالتو- مالت مالقإ اهككرنع عاض ل شا تنتلاذاد 0

 ّك 00 قارنا تاطحو رك اق -

 أل ةداباو هتع محو دمانقإ متعاجتر هاوبو اجد هئا تايافندسزع عيالط تيار: ىلا هويتنا هؤكشعو ماهل -
 1 يللا دفصلو لا ندا داق لقد نخل اعؤجلزلاذ ناكهناكنا )اجب ْ 0 ١

 -- هايزقحجدذكمىإ الاب: نقرا مارعلا ةيضانمككت ملا ىادوعبترةعلطا ايفل ماء >ىتجماهتيرسا كغ »

 ٠ الا نيبتداتداكلزتجاست مر يلاكولت ومش الوقع مار كي تم هضو الاانا نككمأ :

 0 تعم اهضكوب هللا متر دال طابال اب اهتدّساك م يا 220١ بعص بام اطال !تضوند# ٠

 . © ادور و اراوغضاز ل اهدودم ءاضنلاو لا تضاف م احوساج هديل / سبيل هناك جالا اهريطن نعش

/ 

 تنسو

 ١ مزعلادنض نود ير جونف ريوس داوعقساظعلا جن 0 0

 . © جوجو مازال ضيفي كدذو 0 ل كادثلخ دو رتل نوم
 7 1 لقد 0 مام سلام زر لكؤا هناك سمتهضا حياقدد 6 انيرخل اون يكتالكبت بف قوته نش! |

 ه1ذناجامرلاوبجإةسمظن نوناكم كافل ذاكيعس تزن ه اليرّشصلا اهرب |يناكت اذطاعمذ إل ضي 2 ْ
 8  ١/>وجروائقراوب نورعلال م !شاميريئفانلل فاهمسد ه أ|دوعق عوم وضنلا لف نك دالخ را ةزساب تباربسد ١

 و 8 1 نادك سارع -ِ
 8 |ديزتاهنصوب علف ىخجغد نامل كئانمإلتو21واهثد ايراخمو اقراشم اتاك كيج اندم

 كيلارت عمر مزال رمت وسار دهسا ةاطاسديلاواهنازتتؤلاهيزطاسنك تهل مداح تسلاناكادابناف
 هجأعي ناد متيراحخشىهت نك |ةرولافرهلابدتوزباجهاومؤتدد وتب اهبماقاو د يبازقسنار دالبوثو هبسامالا

0 0 : 1 

 . لأكل ورطضاف ندياضراب كاد ذارومت اطل ش لاو او دولا ث رجم شل[ صفشتاذ لالخ

 اليرسلاانوقكك مف ف لاددولا هب 0 كالا 5 0 6
 سعود دون جت نزجو دشوبج ب لذلاودوإلا ةرشل هكا ةرماتجأل< - 1 0 ماع م ٠

 3 ناو يتلا رهبإع ماقام انهسو كتر هعسادالتاونم هند لكن ومو اون ومجال ماع وتدل م4
 لضاامذككذ نو عنا: ل نح هدوساع وب رمت ديدن وا جراند مال لع
 تنفتساع حامي مهلا رطتواضد ا نكماولذدءاراضص ىهرلا دويل انملخا دامداعاو نجا ْفاد عاجرفو' نسم
 ا ماض نسم هانا ااطتسا نكبف ده نيوتواك«اكاطارسف
 ويل ان اان كيمو زيضماو هدشلاوه هبا كه وسد معصمابذ دالعذل موا زجءليدم تف ئصقإلا ف دككذل دبادالاب خلا ربئومد هداووسااامادرتسإو هدإطتاسا ام. :خسارتخإلام ناخرجت ما الأسالا ن اطل
 ايجوزبو سب هلردعيل دج لنقومدرشأ للجن 3 هجؤانتالاو ةالكوملاو هن دايهلاو ملال اوس اينلاو عضارتو, نزول
 جالا داسللا تاتا زمن ون كح ماشلا لاب نحب زيؤتاسا عما هلا ةلبومالتوتساوا دالبلاءبلفطيو هاي اجا | سام ١ ةلاوالملا |
 مدظسأ سا ميرإ نك ذ اوهو اخرا عمنا مالسإ اول سانال مزه« 52 :1١ فول ةديكد وتلا



 د تك ياسو نسال ٌْ

 رزازللاو هعارب_,حاص "نانو نيب هرسر وج قررنا اناقع ل ازبطالتسلا نحال اك زمهوه و اهنكرملا ش
 اكتم اه

 0 اك كوول كلو توام «دقشوت لد هؤطتتسم ١

 2 الجهد فار وصلا دو لكم 0
 - لاف ااؤعوولاةقاذإ + بكل أ انجيل فذ ىمقنيكاذاف منها هو جربنا داو ةلاقدالا ةرداتلإكرإلا اولها.

 امك كك! نف ١ لا و اونمديعيجامج يتلا اقلر هكا ه

ونلا طهيرست وهتك غل ذ يل ةيتالف دكا تاذاضأو : قتسملاءمئالاتا
 ش كاز كونا يع هاجد درر

يب ثمل سال نال نال درهاك وب 204 دابا 9
  مازاذو روهت دكر مقوف فاو احو, « 

 ولا نضااب دش كابا لس فروه دب هعو اهب دياب نك نان تاز كا نقن

 فال نك ها اك هع يللا الخ ويأمر تن هام اوان الاخ
 ” وراشا 0

 سلا تا نا اير تالة دككتقمل كم يا

 الشمل كاينلاهوهسلا ببي اوم باكو درل كير روملا يضول تحف بلا هدو رشانلا تيه بكا
 باكا يوعب هتنل 0 0 عشا نككدبد ملام

 (ىلاوراشإلما ”زخببصل ا رهدجلاو ”الاربومشلازم الناطاسلا اذه جواامجلا ميا 0 ١ هو رليجنا 0

 يللا لهان زرنا قيانلال م ل 0 ظ
 الزاجل عفددزرطاخلا دراقنباب سمك دالا نير خزعل س ا«اكورند عمور ثمل هئبنعفلا نحمل دق د: 5: عداقتد

ايبزاظلاو نإ هذال هيلا ك اغلا لاؤبسلاب لسا ناطلساناكطواعن
 هكح قناة وهو ايلاف تايال ره

 هيلغول جلت انار طا راونال لاقل اوه نيمود عطا نا تل 0 !لياودإلا

سال وبعمل لال نامل للا سل 0
 1 نسال ةددضأ ت

 ' مافن 1 00 دانلا تاماخؤ رغب ع

 ١ قيقرتهافراناد جوسا! يبا مذ تر ار جفاك ضانجئرانشلارضهرب يجرب اع وشن ناشف ءراب الوب:

 مهبالزام خد حيحطؤببرفرإصبلا نرد مداصلإ تنور ليوا هشوبجاا هسا نمتككلل#

 ناضاذ. ك6 ا نسعرطلا كاوا نه هرداخلادسلالا ةك(ذ ةوطسز بتل خل مغ

 اخد يي 0 جدت دب وبه 3 كل ل بانا هادو هتف رجالا ءساول اذن كام ىمرج ومن لملا

 ليقول نبال انادانعلاب هريوللا هبا لذوي سلازعمالشإب ةناتناطااماق هبئازالاه)ءائوخىكلعب

 ملوصزماساقاذامد ايناكام زل ليا مع ١ نايل فامو' مولا دالب نبموجوزطيكشوبسافد ”

 نادال اطلس صقف ف بيلي. ىينغلا نهتيضمم مك حنا نان تذوط ءاهفايساابشو هدونجومالسالا

ولاد نعد عوج, د ككاح دامنطل 5 | كل
 ةاومالسالا اناس اناني ذصو'هّيم 

 تاتو ايخؤابلا :لضف انا مثيلا العلا اكناللا هتيلاوتك تشو ترن مبزعتسلا

 دو زملسلالاوزطاوملاةبرايضالام ري 0 0 اكدر حسملاباهعننلاضنأ

امو تاعنا م 0 لب ساخرا يما زماظ ا فءاضاااهلاج
 0-0 ا 

 ْ انك ينور هنا يج ابن يلع عماجصصنا ديلا مالا مسيوهلل مدنا
 ىلا بلاطمو. تاجاحلاا»وذدصنب هيئات تاوعلار يش هجوسل تاكد كلمتي اهلضنإاروب تم

الل تاجملا عيال“ ها ضفاودادا اب ديد هوقدُب» ”تازلضنملا
 فلكس: تاباجإ ساددحورئوألا هجوسر روب فن



١ 

 5-0 ا كلا ت ا ا : 1

 ٠ عمارات فدل انا >امحبا اهسيرأ «+ تيدا يضاط طافرنع هكزنموعو هيياعن عزل ١
 كباعلا نينا اف مكي ايركسملاب هيضيإماهبدجنت نطلافزعإل نع يزدلا كوابل ارساياهنيصوإت ار للتدمجاق - .٠

 رلما حينا شاب دذوعملا هدد ل هكا أك هلا ودا دوف ولا شكو جرتمؤمزلال وطلع ميعاد
 عيمجؤ يلا رونا وبقو تلا طل/رلع ابق هبايرا ىبلعتمو تاننص مام "اعط علّمشت“تاحيبلا عاظتانصلا ٠

 سأبرإاع نق حو كانييلا تايألو ىبلسملا ىءلاكردوهظو نالكشملا )يلف دلعاضا لماء جهنم تنوكدت اقدلا
 اومن يعطازشلام عينج لال از حصو'ناىنرسل اكرم ايران كت موقب ام ىالخنسملارباسو تاياّمجلاو عايضلا--

 يان عماج ا هنمؤكى اما نائعماج م: نب لبر هو +: را 22 (ق تانايضلا رد دو نهاشملاو زجاسملاو
 هلى ةهاظ اب ضاع هالو ينرلا خلا هعد انمو 'هرماعادم وبلال زج تل خام و ل بطفلة ىااهيلعو هانعمو .

 00000 ل ف تلا ا مناي
 عيمجانم اموما جل ايلزامؤلاهرلا موجبلانوزانلا معلا نيلاركبمهبأق رددقاولالتاربكادضيافمذايضيرا د ايم ٠

 نمل ماوه زاهرعرجل العنان 2 انانومو ل سالو ءرلا كوبتب لاك لاتو هباجالا يمالعؤ دام العصي
 كلها ودوروليل عدتناد دس لكؤ هناا تلالذلق داره رئنل رهن "كل مضلل ربني شلاريمجلا فلا واش ...١

 تاوهنلا تحاونانروكر سما هاطلس اناكوم عننا رص يزيجدبلإ مقامي ىؤيرتلا بوجبا ضلال اعلان. ٠7
 0# ١ يي ل اج 3

 مرقم! ترند! داما اهرب هللا مالا ل وصوره ساد فوذنلا ماقملا كر ذؤدل نيعاللااءدوباجإف .١
 20 لأ ندر نسا صخو ملل جزل 0

 مالا نا كاذجلسناطواتملا[ن)لوم ذل ت> اتركم مركرل ا ضفالا مركبا اظعان نال تلارضون اناا يت مانع...
 يال طو ماعلا ه ها لا نام ماّةلاوأذول م قاما اد قارنقاد عن عاضوثهراصنإ :٠٠

 --وروتل اطاولا ويتمم ١ تادجوتنز | نرخ أ مام لد دنس ها هناكره )جرم! هاز سكك أع
 اال ضف ئه سد توخازع هر دال هعزانلاوهزورل ابر طضادعب ديكر هد هميسجلا ويلا.

 لكل عب هللا ثداوحلا مالسال ازع مذدو 20 همالا نكرادت هللا كالول لال ضنا ورحل نونا د: ادا 2

 راك, كره وع خانم د اذ مهد ميجا دلل لكمتل و د قت اباضاو لوجو ديراب هيا دلك كيظعا هان تل اذه
 . +هالواو ماوخا قدم اتلا هت داعسو هومر اجر دول«رعاجبا اهب كا جؤمذل رمصخم . رلجو هان ادعب هدقعرظنو
 ا د اا وروصتلا تمير هقب 1 شات ادن ٠*4
 : 5 نماب مازن اف هدِسرُو 12 ىصددساهاوطن متوخا معزرانمربحو زنط يضاف هلع اوتيل ٠

 00 لالخ ك ا ٠
 ريكو ش د هسم,ىب هنبرمإع ةسراغاو نكككا كام جزير هم وزد إب مالسال كم رودج )ام مان ضتساو رازككا داهجمل
 الا عروصنملا هونج نثضياطب حرم د تيويجيم |علزنح د ككارم لسا, ,ىخن كف اههف هتبعو هل فاداهلعأنب
 ةكر داوجبلط جف ويدع مالسالاناطل ل مجوت ,ضل د وبججا هع عذ نق مدجو هروب هنيدملا لبا كاكا اهيل
 .”مشلإ ووبجو مالسالاد اطلس هللا نشد .ايرندأل امون قاف ءككتح راى اًمسلاذر يلا »سوؤطل منوف اضفب ءىطع ورجل
 اقلخيرماول قون حض ونجل عريب عؤويسلا مذخانوصرف ايل ميناطلد ل ىسحلا تفاسو للملا دا هيزردرنوم مره د
 كالا اوضح رباب علساةطسلا يربس اه جد داخل زف ساو كاك احر
 . قطعت اكباتصلا همازلاو يلا لن طحلا دنا ديزاد اكو اهلا مح | كواذفراغضو هناككتساو عضو «يضخخ

 بجياامملا اوعي الدال ءاهدماعف ه باتعياجلاب قل اناذ ٠مل وللا اهيافطخ ه ليماكن اوف ؤصاادونعلا» ٠
 طشباهدالب هوو | مهيطتيل نش دادمالاى اسباب هلاببع د.« دارا امزع هر صاعف اصراوبو ايضرا صل ايباد ناكو ايلات



 ياو ؤل ل اذيبجال تمل وزب يرض وجلاىل يرضخ عاولظن مما

 ٠.١ طا كضيف هش انو علينا ابطا رتل لجني: ىجسدب حلق باقم تالف فرمان
 ساخرا طبيا اهم للملا بنتا هوم بلال اجرا وأرسلا هطابجق الغلا صيد عككارإ :د

 0 م ا
 00 رج و

 ١ منزلا اهو غلسا/ تان.«

 ” ١ «كلضقد ىع ماليالا اطل توين كف ثىجتللا دجساولا نابل اف كل ام يهل نيا هدوبزتملا وكما اهب ادمن مدرك
 يطل اهؤبلاباطوا يلفت نابحالاو لري لكان حلاسنورضفاو فاقع جيم اضداجرا تارك” رطسلاو نقلل

 : ثنا قالا لع مالس ابن مب و كاطلتنلا انكم ماهدب كابالا اهب هاوعدو ٠ نايخ اضن نانيعميلاةرظنرم ميدلام

 فاؤتالاو بناوهلامهقيش و داينبل عابس هعلاط ملسال دالاس اناسرت امال ىح عيمننا ماس رس
 . 9. ةقففناكمزذ ل انه رس كي وعيا هب ىلا نايلبلا 0 زماهسلإ نواعم اًرذيدمو نإ بوس مىلف هتف ا

 كم ناوْد جينات هوضرل دة دل طحس جر ناش تاعساولا كمال يدعو كما :

 بو رانتن لد ددبتلادع دشن !يعرضر إب اهياجي اواي يلج يدم ءاسنتاو اهيلبس ل النخل لو ىجيفنتسملا عالقلا
 3 5 7 فو 0 2 35 8 4 0 . 2 3 8

 يكل «لطوخخم داهنلا يزيل حلالي اخ! هنت رايت لاح سنا كيالج قرن ير ازخلاو.دانجالا هم جيئاطإبتلا



 .. هقرمابر ماقاف هلل طانازموبنزلللَنقَو بهذ اقرنتنلاعيالطزا جارتي مسا لداطل سها ط ويصنمودماقملل
 يمل | دكر مالا اهل عكوتبل(6 رضا رز زم جداجام عئوز لابنك انثناه زوما وتضي تدلا يؤ هايصلا

 مك

 .ناكو تر يتلا موصل نايضطلا قغانرإ#ةيجاإتر)سيزمد أنا
 ...ةنركرما نواب كردلاردب وش غلب ترف ت آل 1 ٠ن

 ارثيزيم' دن زدرع اذ "ماسالا معان او ناو روكمملا هديزمل لجبال يتس اني لماذا ظبيسإ سلا دكت كرما ت6
 5 3 7 لكمال انيع .عمافوس : 1 ءنرا 0 2

 1 8 ايكل مره, يذوغصو د ناطمش : نأ ءانثتا)و نيرل للم زاص »ما كالت هونج - خل زينب نها وبل اكو ذ قراصندلل زل غمروربيسونيدم : . .قاوهو *ماما زل نما ظل اى زربنلاب تان اذا هضون جل صتلا ميول

 نب ديره '



00 5200110 
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 3 3 ا سلا وسعت
 نيل نه زونضايإا زباب لازم عريات اتعل نالنل اانا ء

 مالا هس داع دايلي اال هرم بانك دعيج ل لا حتما لايقالةيمد لا .

 0 كلذ 5 5 تياخلاى لبا(! ريجإْن سف كهلان لئلا هادي فيس والت تلال لوظإ و ,.تايالظعا نم

 نعؤر يحول هلازبدزت لغاية هيلا عدلا يشار جتاو نزعلاطلال نر ممجاازم ةيرصوطاعبا
 اسنيزممر كبديل عفن اكو ماع رسسو عدا هز وتدل ] تقرب أك عيؤزل ايار كش ماغلا#م

 واد طنال دكان ىطعلا تاعنلا همعبالا جوليا زيلع ةزيكو ساسة رت اطر ولف جنايات ٠
 الوهاب ار الدال يظنون جددت بايه اوم سني طخمم لا
 م نت هوي هدايشلاب) اراد هناجن د الا :ءاد حامل اكمال 2 |مالاب ىدغل مالطا داك لدتا
 اع فهلا يركب ذر لكل ضن" لاقل دامو لالا نابل هاش مالا يك .دايبإا ع ضفؤ هدب تبحر اب دانا
 نان يطع ثامن كيا .جوضانلإو باتل عت دل نال اا ملتح تايقر انهدويشرلاوهئينجنلا

 -- وزيد لج مزج كتف واف اف دتزيوسزيطبج بنا امو رضا مدان رصإ تر يهاا6 هاك ان هناتشتزالا اصر:
 /.ه يلالطالاو كوول ملل اىالو هراضااكوس اذ ماديإ«كو وست اد بخيت امي لولو بايك ير
 5-5 نبق عطس د ذب يصنف عاملا د ناطنلل لي دا خاند عز علال ذم د
 .لدرعسي نسا ةيامب ا ماد_لالرزلاهاكاوزبباجل كارد و 1 ا داما (ةنوف ويم هذيسمد

 قول دا ذددللاب د لناطلسوؤبف نسم هزدابطلا ثءدإ هام دبو مو خ حامامأى ويديعت
 مهضفالا م ١ م كاوا ركموربا نعد بحال زال اس اهدي جدال كامب هاند 5

 ترد تار ا + ورضاكم ناخديزبإم رمالج خل سال الس
 2 و ول جيو اب

 ةرايمسإلا ل ىذوس هيوضفا ع دا ىزراؤعإ له اهنم ل ظتو -دانجالوليإ ىلا هدوجر شاى دبطو ل دعلا ع
 0 2 ياك ى ورشي يم ةولانقف جون جرلعرش دانا تناقل وكلا

 بنا وزصمل ذل وماحلا هدا موتا رس احلا هاب وي عتتسملا ضياع ناد دناكر نمد جعل ايليا لماع
 : سم : مافف ةيطو هنوديربامملا معيد ذل نال نيلخ موب :انعاو* ينل نلوك وادفع ل1ما

 1 0 زيدا حرر تالا دبل زج!« انرماكتع اه تنااب'هقالغأ
 زمول مزمل ع ذكي اوهرفوت هيض لاذ اديبتلاو" :.نزيكسللاف رجة ضرانال) هز دابق عرودص

 انرماف انس ديد قيال هشمارهظاقا دخان قدك ماقد ديال! لا مروعف يروا ايمن يضايؤواكلا :
 0 هبا ' اجاهنمث_قمانسلا انباديهاتبلامعؤرفلارباعلاو”ءقيانل باثالامل ثناكد كن عوقولا وع هيلا ناصد
 هاك ربزس ها كا ما أو 0 ا ناينبلا# قيفونلاب ا ردم
 بوزايمدز ودرب صاطلا نيكه لجرمنكك زب تناكو ل 1121: نب. ويم. كل ذل مى ا راع ما
 رزماضلالاا رك زيدعناكوروبضميا نك م اقاذ د تاداعتسلا هادم ا ضطظملا كلا كاملا 0 ررعاللاف

 داعم 5 ا هنسينولا كف تاضورب الك ماقد دبا نة علخدجرزدشلا نك قمل ف مق ِ

 هلقع هدو هنسيزعصل نكمل امام مايقل دع نحسن ماتا كك هرالد نيكة لو نعل اهل يلطع اكتم
 عابس دلاممافد لب لانا ثدي 22 حوا( لش داش دعضرمف هاندكا



 لوزا تنرضا لك نرصااكا فنيه رد سال سايت قلاذحسلا دك ميانتا هاند
 "م صولا هاك حسن وز قر كنا الط قبال السنا وتريس ا تصطرطملقتدقو نربلا كلم . زو

 . هيدي كاناج يدهماص عاشو نينو لش هديوموهلاه لضوء اهبجا كتل ناناجهتيدهصللا “٠
 نيكول ةطسزنانادم هلي جو ذعار د اوبل يعل تساد احر زقسابت رمز مالا
 لكل اناج هند عجل مزيل ترث رامايبلا هن ماقاق ىانككلا ةيواخاجناللاناعرجو نازاجوتيدصصانلا دكا علدال#

 . يلوم الجرب ارماني زم »خب >بانتبر ملا هد ساو ميل ضفداف ءانارث هت صانلا نىك نمؤ صااوؤمهلا ----
 ضال دباط جدن عرجاص هيل كوالا نككا جل ذبزض اهجلصر عر ضل رجال جوا رص هاك هتجوتأ/ قو سألا

 ىفعت ل هتدددإبا هيل ال وتو هزتعلا جفاف هيلا عضت هربا طعيك صال كلك ب ىيبالجل نمو فقيد ايادي .----
 . لما هننادء نوم وابا هجمو نكذ مفاد [دا يدهش زوز فو تساك3جبابلا دوتيداع هرزبلا «وجلادهرماف نع ١

 نارك يملا مف ريما اوهام[ افا ناناجمتد مهل صان نا ده موب 5 0.

 دارا تاوتساولب ضرير ب مصناكت تيزؤصوالصلاوداناعباض ميلا عمت سان حيبزةنيدم ٠
 إبلا ”ةرصو اليسا كراج خزن ننرخعداطغاد ملء عبرأو دف لؤمو ديلعولخو يعافترصانلا كك ليقف 7 ٠

 يل ايدل نر نحس تبجلككمويزلاو هس ارز ضال زككالالصم )ايو عزها ندم داي جلانلمم 71+
 متوفي شلا طق ماَشو وهن نشأ جوكر جولاباهرعددنيماكاف حلفزعت هند ءاهجاوورفاكلا .:- ١

 تلال قولا ريضف ل ضم رابخاو عوز زهفرنط زعؤرطو عون ينال ماجؤب وللا دجوهو يداك --- ٠
 م مدا كأم ها طب ا ا ياو 0

 . دينك و نويزمكش و هدوتجفز كلا ماضالا مزهفاو بو ةرإزملا مالت ضمؤ ات لاءيهو مشويجد هدؤندب موا
 زاداعامتاواهيراد ةرجرما داكذقد صاطؤبرل بع لا خازللالا دكت نابي داى لبد الازصاها كلا منصب اسف :

 دذيرام الل م هلع هنياموز ديني انبجلا نيرتسجلوصوردع هن ىكلا زلزل لن انبي ازعبا ديا طناف ميعنلا
 دالي بلاى ادربز هنبدمب متماقإ) الن قاب, اقف درجة نيورولا شرا اهوا فررومار تاو انواطف سنن د --

 . هضاب انعز هنالووحوتذات انصح ويعراونبا/و 70 عقاو ب صان هجوخضنااهايباطضاع نصا ١
 "ل حجو هديدعه ناش ام ود و* يشم لصق هيهرك نيل هون جيت فارش ني داب هونعميإكىوتسا#

 . هيغل عنج ناش ى نينشعو ينشأ هنن أد لمان وظ نزل ريالا هموت عمد :ل ونص ازمايرافسخلا 23
 نيرا تلال هجرجمل اند اظل دكا ب متقن ول د اهبرادلتو دي منيو ؤعلوتسا هنوانالا كك يازيشنجللا .١"
 مرحتهبدالا ريد معدولو ريف ءزمزموروكدل زمور وكرملا هيل! عضبق طز سلاب زف هونعديبزءنيدمضدو ضنمنبدم 2

 اضرب ىلا نص تدجالد ديكر ازا هاخازاوبلل :ب]صتت ا هويدي زا. هدسز هيدهز مسد ثانوي كت
00 0 

8 17 | 

 5 1 0 ٍُط ِّي

0 :70 
 هياقاهلو رمز" / : 1

 لأ يتفلا يشلاميقبم سلا فاحذر الا دداشا اف دوعن يبول قالو يدش اطير دابا ثدج
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 يل! اطال بج ماعلا مادطاورانا وبل جم : : 6 ا
 تسع هال يذامثد ءتيارمؤ ددزتلاو لاوجإلا ديلاارشا امام رجملاب سم رصانل ويك مانو ١ ل21 هتاهرسفن ع ل نالت
 .٠ تاع! بع روبط إكليل: نانا تبظع ا( «اعنسما مال لل ننال كل رن اير
 : ب "اللاب رلالتتسا هما نرسم هنييجزاومبنارب | ىك د >1 2ى ميانباتو سرشكإو عبرا نسق د هروكمملا هنشلا فعز
 : عارم جوك حدر ضاذا ىنتلزنهو هملاتهو لف ىانحلا زان هدا عركاو هتقر هلل ىلقن سيننا عرشطو تنسي

 .... رض مرحب موجلا' عض غر اينيرياواذ ف د درتنبو 'جاوؤتل غيذ اداه ضدال || يشب ام جنز ذؤن عسا ىو *نيطعو عوزفتو هناونقنزخ ١
 هبنامزمو ضماتوالطل هن تامورلازهملا نراك عمجو سرر )مانو تس ةزحإ و اناطاس ير سدا هيبة 0
 سيل! انالل ري: مناك مدان نوايا تريلة دل هياهتالملا داهجلازجا هفعاضمو هدانبتلا هل هلاراتخاكك ل ءالبجتشتا#
 انمار احا كرا ناو روئلاو ناهربل ها ظ ىزم هسدو) متبرع دوبقو. يهم دوررشللا هيتس تدل بلح

 " جوزملا دارازيجو يعتلي انسوب دايت دوه ذاسملا د 2اكوأإو انناب ييحارا» «اشادددزيابد هايد ع+
 - يمحي ارؤطصم "نالوا سل اسال توما قناه هانم! ىهف نجا كالياري زن سامبؤع علسنالل اناطل ولكل هيو
 2لاش نأ ءعضومو ناب دككذ عرس غاي مللت نال بحلاص مجلس ال:ناطل كسا لع جيخامل جالس ل «راطلاس عوخا هل تف ىرلاوع:

 دز يلعطعلاةكلاب هاش ايلات وهدا نحره انا ططل سل أ عسا ناطل سنهم كارم ا.د
 ._ كلك عنج نار خالل هربا مدالتمل نادل *ناهتعلانيدربارل ١ منطل ه/رساكؤلا هينا نضر هاف يسج ناش:
 " ايرريؤضو مالا و ضف ييلذ ميال هتك هرككاناانغا:ىاربدلا لطف ايدج بدتعاوثراواحارلتخاا محل“ ٠

 000 ضو اصرسد امزح هرحاوجد تلا عن سدطع ىلا )ضلال همس كرب مدالبان/ كلج
 ه0 4 00 ا زداطأ ما ناو ا راوي وفغ م كححز نع باه و داوج ع ركح هن ةباوصلا لا يطول هرلابد لون رو ضهو منهم لال > 37

 0 طر د فل 2
 - هعيش /هيانعل قاف ظزم اعلا ميلول امم تشاو هدويملا ريا قم تقلاوميلا مالا تضف ليف لاو مالسالاب

 هجوتلا مسج هدلا لعركوت لاؤنم ل دانون داهجل انيس مياف سيل يهب لخ ٠١ هيدل تلال 3 مجارلا تاداحسل ايباككتخاناو هيلع
 ذولير حزما يطع تابثلاد معلا ؟ذكاشس اكن مصار - مرجيلو نعل ةودهج تدعو د مرعلا لايم دم داّسالاو هبا
 نلاؤإو ثداوحلا ىري |طلانبالو «راضّصلاو ل نلارتق رثاوجد ىو الذ جاننمالو رمل اهنع :نوبسملا ميه بلا»تانا

 ٌفالكنإوب دانجا و كل اله ابباكروركو حمم دا ىطال انمتادسعلل || تاير”داهجا ظاوم 1 و هراهرانو ليضالاو ل 1

 ”ابساابطونملا نشل اكون ممرعونحامب !طصاو رانك ازمه هدب انذ ا < هداؤنال اوب سمحت اغضوبس
 اتشلاوا جلا هددرا مولع علخو ابل ارسب المري اطلإلسو هانم ازمل نسال لالا نيكشملا عاورا همالقطورب تيل كامبل ٠

 أهةءايطحو امض أل رعسل ملعج ءابط بيللاورقزاالك د . كلا اهلا بطاعملا جراومملا مزذاسو نرى ملادبف مداباد

 . اهوكره موك » هلاهمو فل اتم انارم م دمدادكو الامم مولسو كمن ايفياراسا هي اوطتقس :ائاصتنا هيلا داج
 مكو :انانسو افيسمهبإمدمكورإ و اناتعوعتراعاملا لالا وإن اطامكو ءانابكروألاجم عجرتيوكو .اذاماع
 ناطل عذويسرموتدجواذام مزبب كولاستي ١١د فاو ؟جادزا ماهلا ةءاومملا مقاس 1دانر نسال ضوهتربفإو ىلا
 يلعب شن لع انما نيلسم تمل دع ةجو د لظدتماو انكر مالسال وب لاطكرلا لذ دا غال [تاماه ل عج نيج السا
 هنالك هصخ  ديابربب و منلخرهغلا طالع هفجح جيلازيبملا هكف نحمل ؤاسو إيل نرزمبأ ندلا دب عفتراو ا ددص
 هيهبرتطببو باوجباو لاوتسلاف همحصجلا كاكيل د وطند اكتب اوتدإ ب ىررصمب د * تاو درإنلا مدتبتالاونمجوف كالا
 يتلا نارا قاتم نر راو سو مسا 00 ا ا
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 اكمال ف تينزاعلا دكوللإ ضفتسا ام عيت ديه رئاطرصجلا ناكدإو ينس او هّيضولاملا ماكجال . 5 1

 ل موب شورم اظولاماهنمف 'لانيطما امن مذصوو هركذب تانرلامملا9انيكجو ءانعضواطهبننالو اهنمركماامبانمتا
 | ةمداهنيدمزيشلا ظعاظر رح عم مانيراك ةعلاطلا هضمانلا ىذانمراقاوممعطاتملا هرافنام بايع 277

 عمرال جولس اس تورو يب سلوضم# جاغدللا كج ىعيسز السلا هيانحب ناكها ا ذهجرساسا نافيا 2075
 . تفالنف دعجوميداناضاش اماه وكلما عمال مؤرؤنا؟لطر ودا ننس فلل وضاعت صا ةمدطاتلاتضفاالف

 نلعناهو عماجلاكذ:غاتماقيرماف اخد لم جا لا/لاح نائما لال ضف زج فككيستباط ةرتمزكدادإاهارلنن دربك 0٠"
 . ملدا جلاجل نادعب م يلع تمرض ئيجزانلادلاو ىلا بانل كيوب وعلا اة قس رصف سبك فؤدانفلا عدم...

 : 10 او مل امجد وسلا تتبتساهنيبلاّضلادوهف هيلايلاقبوؤراشملا كيرا فل ضفلا 2“
 كارل يخص نقولا كك هنو تناك غلاةورزن عجرم يللا تفذككدب عنتناذ عائل هيافكوو ىىنإر اموت محبات >> :

 . راش هيلو كرو نلاوهوزل عياجلتضي! هارد يرمي دلاظاو عال اباونوييفات اغار السلا
 ال يركحل ةيزالاودوا تاق وضتم هيدر وشنم باجل ةلن عواجيز ةونضنازهيوساؤ بنية لإما . .

 مر وج تافال نال ةرانملكى كاعلادبلذف نارام ينج هنردا هنيدمب هاجم! مصورا وار يسمرؤملا 07
 . هنت كر هيل نبض وعزل الكا زمان عيال اذهذ تاو ناقد عيه نونذوم الث هراناك ٠

 ارد ايوب مايادندو"عورعم اذ صلو !يكلاب :ائلاس متمزل و: ئعمسرانلل هداولف هجااعدانم هنسبلاووصضوم .
 رم سل هرماعل ةراكتإلهليصال ف ءيعدال ايزو فرب هانلا يلع ناونالا هاف الترعباظفلب نادك عووبحجب هنو .- ٠

 لبا ضفلا عماج:سووللا هجر هتيسوب هنبدمب هذاككد هلالي امركلاوةفاب حصا لكل ىنال الانا غض 2
 00 مياجاو ةلافاجف د« مكارويبلا بام نيو فار هزل دحومي ماج
 ” 6رةوعيطةنبو' سلا تسال ذاب مايضر ا دافي هل و ٠ جامو هيمل ابنالكرولت ههزابدحايو شا خلقوذلك

 وروما يبدو مهانل اسيرتلا مقالا جالا هباجلا زجل اعوثرم اهوماعلا لا ةوالنلاّرال يؤ 5+ عماطلل اهب ةزادلل ١

 ا ىلا نيفلإب اهنا دهشم مينبالا لخماد.هيندالا,ىسب هفوضرمراللا ةهس يابو مزةدقبك لاكرمألا سرايا...
 ةعماشلا خي ظعنيتم للم و ب مدت عي - 55 ءاضقو رح اع ايمفو نيج افلا ماق ل نق اولا هن طور .

 أوال نم مالا ديك اندرويد ؤوزلالحإ يهتف عددا ينم عىببلسدل تن ندرس
 ,. قضم انالو ني وسارت اعلم هيف «مارلا ةكاسد اوك خامل وباوعلا ةنعا ع طفوخدج و صبا ن اور رط هنيللا
 فلس لارثكو فقع يتكميإنمالز ]كي شب مو فصاو اصوب باو” رسب دال يدل د'مدكرا طق
 5 مياقميف توصل الازنال هني مزن إد «لتال ياهل هلافناب لبا وو انا اهجعربع هوريجبي_

 ةيوذ ايضرادورببك ماجا نيد طنا كلوب اجلجا لإ مؤ لج دنيدم لا عزم غن هجم يومن وجال هاج
 يلو يللا هده يركساو هرررشم ينيك ت راع هديدعرو دات مشت معساو دينؤزخمل بالا عماعب لا هين
 سكول وعقد هتان جد ىشتبام حلضنل ىزككسم ه عسا اءاييض وطنقلا فهل قواول!ئعساوانلض بة روكدملا
 ليبس) ريستو بتل لازنال وع تزل جام ا.ملوجامجو عوكرملا عطنلا دع وبىيزاكد .اهتراضن ديدتجملانعيشد
 يلج نيف سي صنالو هوشماو .تلكب ولا يبالي ايلا ولازم قاشم دنا موظفو :ريرب! سلا فرطو بن ركل
 اعياد كب هرمرنلا ةاع وظلت هيا ياورهباهذ ةسبس ادا لارا.“ نيكللا لااله ئيعلاو الضال هك
 عرووتد ىع هولا دك5 ل ضد شماطج درب بس ) رهو ع سحاب هتازاهع قع! نولاسو مالسنالا ناطلش ديول

 !ولافودأل از املا تاكامهرمر عسسل هاقبااامب يلفشإلا سلا ةرلازباوبؤ لاجل انكعو جروكب وره صاو عراب جهل
 ما ام'. ب حفص وصحت ةلضخبالام هركدنولامو هزرام نم هان رك نورت مويا كايندللا نؤ ؟رجاريظعد
 ,نودا اور لانها رجا سملاو عماوجلا نمل احا هتربلا نيب امر وديشملال اهلا ةعاظلا زن امل ازم ىانضو او يلا ارشاد



 و
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 قتاافالتخالع اهتمرن موتي رم اركب موقد لسن معفان داوقايحلصب مايملاليبسملا يزاوروماد هليلجساو كالطتسموهلنج ْ

 تعادلا كوع ملا لنج! مدلك نه ضفيو كيلاسنالاو وانتر غمد جستي اسعام الصلب وث عىلانحبالا توافتو
 .- لطم مك سلب مدان مف الازلابل تكاد ادخار دانا يدلل انفال وممدلا هتضخب لا تفالخل مروا كيضي ليو
 د "اللة دع ”نايص عم تاةدّضلا كذب الايلاواطخاب ع راثيلاو سو ءيلعيوإ لص هدا لو ومشي ب )هاو زلم الع 5 هَمالصَو

 ٠ ةطخوعييزطي» لانرتلاودملاا0تمزيحيد لاول و] افا ضلا مودبع شفي و لالقالورتقالايزرمهنعد سامه ردعتب#
 تلو نبدملاد باه زجإلم ازد نإحلاو تاةدا عج مكر نيس واط نش كجم لضناحا شان.

 ا... سالف اهلاوي ز هز ملك يزرع نيغزم نيثملا وإلا تاق دصلا هديجملإ ولولا + ىينوشلاب مل نيرا
 جمدويزكالا زونلا 2 تهزم +...» .ىناتء ل لدهل درالاوسحو ديانككأ يب هيلارانيزمالا نكن مزروع
 جناناشلا عطف اهنا هيلا :ناطخاإماقيفاو”نيزدككا مونل |لمتاكم ا ١دابدل هوزغو هولا وولف هللا يبس

 ناب جزع دا نجي هنا ييزكةصاول | مصتيير مان” تايب زماو اهني هللا دعا زلال تاولذل نوجا يوجو نا ظلاىدانج “٠

 نكران 'نيلإببلا مدن جاكلا هلزغ مل زل و هرابعلا كاش دياضل 'دبشو ناب حى انا دوزج# ذيجادبع مءالب واود

 8 لال هنسلابهتطان تالكماكذ'ناذالمدنع ملا ةمزذاومو'هنكو هنلزلانمرطاوعد”ةلابطدو او ظعو»دتاوزتطم»
 هالو لسلك بلر ضن بسد ؟لبعالب301 دهان نصو ىلا برم جلال طبل سابا مال افلا نفاصمدم
 ذل شال وزع هد سو ءي صل سب ونهج نمل جلاء خذو نيالا نالت هول سوي حسشل ا ذبل ئحلا ل هراعسل

 اين, ماضي يضبقواوادسب نايمو !ءيضعب عشنا نونو 'يزو لانتقال نك راكد" ثدوكذكارطاوملا دش عجل ارادوا ”٠
 منتبه اغاذ ميانهجن هيلا اشم لات! مزز عبط هكلاملا موبرلا لاي انو صب هدقنو :لامدلا نبك لارسال د ايلهز ضن خو
 امها! كلل رش اطرجا ماو انبشما لال يبسلال ذا مرا اعنصو انيتس 3 بذكر يصنتلا هجد لةلد هل ابل لبس
 م مكرم مالا هيصخنالا» دالمادندملا ىلظاعل اق 7 مولا ىنم'مالسالا دريت هدد يف صخا ةراززإل ام 7

 ةبدو|ت كا وتنلاوركا ناكل ننعتم هبنئاتنالاذرضعبلاند د ضعبل لا نك زم رعبا ماو" ماداازيبزه رون«
 ةليداناووء.جذ ان دزرتك كرو ل5 كج وك وطمت كتم >> تح لوم 7

 يااا لاناووساع لسا هسا موب ر وم وكلا ةكرجا3 دونما "نحارب اب مرو هظع أ تال تل رو هدا
 له اوال قمل يطعرق ءامزرالا هيلا مج اذ ككل سف ني: ثلا مدلل ال حلا كة روبظل د اداكو”طصم هوتنلا
 00 ._عش ىلا بلاد ؤكعيوجذبريجبسملا نطل سس كبإ مدا دنساجإلاهمورل نموب جام: صب هد مهنه انظم ال النع 6

 هدامازمت وجيك بردا .هبرم وفم جود كالس عجتفاو يؤول ولو ه قفا فيز الل هظيرمل*
 0 0 ايخفبرب داما هل - رمل من تلاورانغلا هيلع اوتساو ىلا
 مل هس نامل عمو ازرمرل ىلهملا نانعف (ظيرتر باو رنيرمهنيده مآيهالسألم علني خفي نام اشابرب زي اب هيلا
 ناولانم نيكد هكا لال ى* برا خيو هةرانما صر طق وشف ا ه' بلف مولا دب لع :نلائج ايسوزو ديرب اذ
 دليل وطنا ملل جراكل نك ناره يكول وجل ضنتو ونحب معيد كنعان تاهل ٍقوطان شر ةزعلاسدق ىلخد ماسالا
 «تتذالا هتجفن نيحعب :ابتييغتلاو لوف كتي مست 5 نكمل اذ لبان مذلك كلحو نيم ىلاهملادسب مهلا
 كصانمّقحناذ 0 جرا« هويتع علب ف دكه طل عطقو دادول و هدايا رهتناف حيطان شما
 دما ملط دنماوهدوعس كى د ل بقالة كطبربإللا هدازئةبوتتابطلاو هدهروو هرو دصؤوهبؤشيزم  هدونجو هنارغأ
 يمنا هنيولا لع هيناضلا عورتف لاح :معمد ٠ 2و! وحلا هدوعا ماعد يالا بورد ظل ةزعمبس امض او هوان نم اكرم وهظف او
 وا! اكو هنصو عماسلا> حبس ايلد مرعلا عادي: جلا حلك وجب ايط دالبجاكوحو دلال لكوتة سرع اذا

 .اوالظتوز لا وسي طابا يزل عئجسونيرار شال يلقءائانتل يلا ورلنل اين متنون ليلا يوججلئءاذاعم دعمزمو نمل ٠
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 لمعة تو هيج عاد دو هبازحل نمرجر اجو ءلا#تنب حران ابو وذل كتاوكسو ئرردل ولو ةليلطت
 لابقالاوةيربزبو حالما: كاطل نزيل اانا ءامو ريلا هيلع مالسا#ناطلسوب هيدا هذان يري تس نسجت ماد ىبدإكألا ”

 سردلاهدعاو هالو دعسلا هاه :آ دن ميا اهيداسا منسم نم ظعاللاطل كا رضحلاف يزعل هرب اايعس هاو -

 م ةزيحد كرب ول مدلاف قاطعا هداطلاس مما 221 هن جهنم هولا وككايذتةيدعوضاملا
 اور طلاب بالم دو" قا ةدضاوعهضدنا/اسال تاس ناو هولا ديان: ومو ينل جام ءاعسم ءبيزطت هون لاك

 .ج لج يابن نظب د هاهعا ىلإ خل نيرحض 2*0 نلقاك رمصاف ةروبلا وزميل نير يعل فلا لالا
 ءرجا ول سلا هسا نان سملا ايهسا هج هتكوداف رضوا دونجزسهنبإط هيدا طب مولا ديم فلا هجن
 هاج ب د نزملادو نومك دب جول عطدد ننس وورلل قدرطدلا توا لاخلا باه درع >و'هةدزدا طسدل لج
 ايه جرار هج يوليو نع يرج يملا عيل دوا ط عزو لارا ناقس د حميم
 , مد اكتس ىلقند "مزمور اذان د وراها زد عدن شخ نك اضياول لك همرعانلو ظبط اؤزؤ رشق د يلا بن
 00000« كل سد نادال نرزخد نازل طنا !٠ بتهلا» لاف ىلاصنلا حاسب فاه ءملخ ملا روصنملا هني سي ربكشملا
 هلل ونا و اريل ضد ميل 5ك مهند, و زاشلا نسل هدوججو مدنوبج باسم كالو .انريوجإ ام برب ماصتخال انما
 22( اوامر وذا“ 2 انا اوعي وون ىبحم وزاجهزضلاو هرزؤزنج دزوأو ءانرعمامزمؤوتلانيع نمر را ادِس

 ٠م مارباو ءضتنب مجد ةذابلا لولا ةجاتدإ هياط خد :ييوع رجالا تطال نهتشمب ماذا دحام زدكلا ال إلا جيتازم
 .ةدايقو ءمامزرصلانمادخاٌم اشرب اباد يداححا مرلاتمط طيظ ود نرد ذا يحرج ل هينا
 ٠ 0 كرا: جحمب اقره جو قش وقلانعاف
 غال دادزبب هزاع د هشولطابلا عابر علاط موزيلا كو نع طيزتالف 8 هديط ور ظحالارددصو ةهج د دةيجاوكم

 0 ا
 انا ممخنبا نكذب مانعا *مىلنشملاب مالق !يارامضم رادو عاطل ازع ذكور وللا نيطصم ناايز_ ةلسما' كلاس وخا عخ

 اراؤنؤلامرعساو نوزواناتمءاينمد هانع هد 'فيكتملا روما هايااىدخ ما درواوف اللا 14 دنا :
 وطن راع

 دصتش لي وطاذ زجر وتب ةوزبج نقلب ج هنخد )رحم هب عمال زجل اك هموجلكد 14ه لإ ناذ يشسلا .
 لّرجوءاوضو انعط هلا جسدا ابههن اهجا بسس اوت باى |بعاللا ىلاوججا هاج لاجوث تلا لوخداهلخد و هسروب هتيدم
 "2 طأ وال ىتلوفزعزود او تت ل عنيا هد ايداقتم ساو كبناو كلامج نذل ابيوتلا عبدب ىماجو ءايزاب فرت و ؟ىرشابغ

 . يبل انباجصردلاطنزروننلاهلضايد ةضيورشلا ماهم لوقعل ىىيضابف, تسرح ايفا دحر 8 هلا
 0 عبو عاذ ميلا ب صروكف  يضوؤحلارقدرع مااعتم د تول تاجا تان نعنيضرعم طعايد تيزجاد

 تطوي« واو هلا هاطع زم ارثلاد يلا قمري انس ظوروكا حاملا دم مالنا زال س زج حلاها
 هروكرمويصزم نعام عتاذ يدلل ل تلاكوسمونيرخام يد اضراورب ضال بلكات انعوجتشلاا ف وستاو تعم اهب اعاضتل اذا وما عُس قبس هيضتلاهن | ًالك ا نضدفعو ء قوتي لكم نم) سك و' هاضو زيف هلا ءاول
 «رقاىولو مقل كامو ءدلاماذلا نفكر قنذ اوتةناقج هبخب بااعلنجوم ضل يرض وك ضم اح
0 7 

 . دا سلارب ضف سماع ل هلا نإ وث ص وبما «دايجلا هبل وتم الس !(داطل انلاكمو كيد كل+ 2. » لاس اال
 ذا .: فره هنن قنماجلا هزل ميلبربخ لاى هاد دالبلل زم عه ظارموأ موف ملضيلخ هدونحبو هزي ١ دو :

 ليل اىميدبوبب نومارتب سارعو بول ب هربا نراو "اد داطجلعا هدومجن م ل هرب دز يسجل يئيلابول عفان
 ريس اولاز هاذملا عظفد ٌرعساشلا لجا اكوطو *يفاضلا داء | يطاقادسا ه دارا نوقبتسيو مالا
 00 تو شراب ودواجو هازل اذ او يعمله ءاضبالا انيلاوع والام جيذالا الصاومّرىباننم ,يلاوتم مارة
 ظ ركب جنم تق د دانو هيبوسب البلا لجو يدا مزسجمزنأاف «نيبطبلا منوقيطي اا ميلع وردم“
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 نإ ناك ديون اسال سل مف لنا شذ ءادبكوطص3 وام لاوس ضوبتمإل هيلي
 ١ يل هنيرمعاونف دو !ولتتؤرهدرماذث هاريطت سه وون ناك موب نيليسملا لادا عاو نع اوهناملا و دان
 اور (ةواحم”م كلان املا ىياسملا ىاطلا سدا عد "داما لدعل|للظؤر إسلام وة ناهد هاذ دك 5 لعب اخو
 يول دتذباب جلسضالاناطل م اذايسملا ىراصن لازال ١ دا ككمؤ ارا اير ق نسضتسو خطت ف ءمويقلاجلا لبست
 الاؤعو ىناتم:لعد هلاجت نامه« ج0 م الواصل سرا ًالَضوَم ريو هزير ايالهو دمظعأ لوما بنيات جرابلا كحاب

 اللا تمرسقلاو 'هدإتزلا هذا تشان تاخد هدد شما لابوإللزانم زم ينللا د تعبد دض!بتتو هاا ناشي يظر > م

 وسلب تراص امل ىووبمشسدفوصوملا بقل ةمككللا هان فكك *دهم ةدار مل نبو"مىطلا هل هيلع ءحلم
 . امهر تاج دن نوراذ ةنيلسملا كال عونا اذه صاواوب جدزت هونلساذ اسال وناو مصنف خيتن!ةيلطلتنا
 يل هيي يي ب ه
 ١ (ضجا)حنكلل رإور رفسا جدد + ملساللاطل هلل زجل بإ بايب نا رعشخ و ناثي ن 2:32 هر فورعبما هنعاكل »
 انااا +درجالاضمهنضه تمالس الاهل نعي ما رسل لع هابل ى:يناطل تملا دك ملا هرسزككعواهبذ هيد يوطانا د
 عا اطبإا خم تنل و ”روكولاكل ادد فسلم الت رمدب كاطلتلا كايعا ل حيضناوو'جاعال مونت مزن وبدل:
 _رداوؤرلا ميغيلت عمها ظو هرضلا عو نيك وج طولا ةككفإ تل ككل ارادديذس ارتسا ككدقو قطان انازميوددش ٠
 .نوج ضاره سلب مساقريمال ا هرا هونحلا ككل اراهر فس اردج هباض ىف كامو ءانببرسألا قولت اه يفن مج

 ءارررزانرنحازلاخ اهبرط دالبلائصق اونو ضن باص اون هركم »ب قحط ليا از ايلا. دكا راددض سالت
 .. ما يوحنشي نيمو كف صو نيلبسملا راد رجعلا جد مو اداوم هرذ هزي لمد عرذا راضخل زمويفذلاد جلع ةطوجلاباثابح
 قاطيامو ملسال ناطلاس الاون فائصاا انواع هدماعي ه.هدالهع هرقي ناو مسنات زمّْازعَؤ صل ماعلا دال ملقا جلسنالا نط وا
 ١ ايس زب وظ نب امر وطر وجل هياعر اهراس نيلإر خم السال ارازلانودةفاطلإو هدارك هذاباوةذاعس الا هاطانايخج دامك ت2

 هس مودتسلا بريس هتف هابسحد كرزعا امو لضو' ىرتعاو يرتد ىنب الفا دالب نوم خطب ذ نت اىث 3 اهناياريوزسيلل العار ونس
 ملا جبان زر صتساق لاا داق ومكر لخبل اهي سككتهانصتناذ هرشس هللا هدوطعب ورمل | دل /ريعد هيلا زهتناو انس لد ٠

 ١ متانسن اًصوصخم شرج برجل اتعب قامشلو ذك الفا دال [مورنم مالسالا هاطل سيلا رهنن تائه لا ريب و عادلا رميه ةياجت
 رم /ياوقخ د ديددؤ طيؤس هجرل و دوج كلما ةوزل هب وحر هو نور رلعم مدع روالذا دالرو(مإكدججو .اصوصجرمأ ينير هاظتنادنع

 "ا مالسالناطلاسملا هاللتدعمو 5 دبيودمو عدت يتسلا جو ميلع رعاك اا منعا ويضع الا وم هج مجال حاسالىا طلت 1

 اقيلاث بك مزتعال كافالاو ةفهكرع ٍوصلاو ةونعع نالوا لن ماب اس الن تععمأل سجن لاقى لا هحوس ل لخم ونورزنلا ميايبل>

 هنالبم بالف هريرقت مو دالا ناطلاهعلسو م هيأت ام بف ياسملانانل بلع دما امي ذولا ياما سل ضال يك ميدل فوضوو هلائيتفتسمل“
 قاخاو دالجمانوجيالعونمشرىلقوثد نارإبلاو ككل ازماهيلااموريمزا هعلف خفناور سلا ف يت نبذ هيادجو مالسالل (كلاصان"

 يما م لعو دادس[ نيالا تجمل ال نال جل تغنت فسوف الصاراسنلا وز انا لادا ل هسا دكا
 ٠ ناطل سل لئيج هروكتملا ءىلقلاب طا النه « ل ااو دما عتاب ّوجال«داكريمانم هدكسان وريني إفالا ارجذمالا اح لك ميمانم

 نيبنيفل ان غككه دب وتلاب موتلا ءانالم هنود تهدر تو ديلادعب مديل ئييط[طاوم تركت ,داكهاك عبيملاجر هلال عاهدادا
 اهدا باسل دختجي صلات مستو نيبلارتنلااجو نيقنلل مرتقا علا ناكك .يمالا د ينج طاملادجا دهنتسا|ّرم ناكد ينكتح

 دمج زاكو : ىيذاعلابر ههريماو اىلإربذلا عوملادباد ءطقو عربنملاو تانبلا ميماوبسنو نيزنكلا هلإلا مالت يكمل ضماعذ :

 تايلدعلا انس ”هّيمالسا/تاجوبفلا لجان مَِْسولا هبال ضإلا تاذ دالبلاو يظعل انكم ازماهمشا_نيامو انبيدمو هعلقلا
 مالس النا ث انام نكمل رضنا هياميامو نيرثعو ناد دا : ”مشاطلسلا ب داوملا تايسباتلاميناجال ملح ازئ هينإتلا

 اجلا ذككركو' البو نيادسو علق زم وبل تونحبا امو ناذدراص البكر *ناللبلاو نيادهاو للتل نعييووَيش اه ديد
 'روهرالا نص كركمومانلس اهيداذ ظلئانا كن د نيادملاو جلشملاو كاك اعدك انمي عتوطن ا اب مشت نضر اوتيل تالا <
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 نكي رينو زكا دخل امااخدبزياب مريام ميس /مداطل منال جا موف نو ودا فاد عملي مر دضاغد هدول ب
 5 ىبتلناها ىلا اىماقافاوف' لانا ن مضر! ءادككزمدحادإكرف ريك ئمر ومين 'مازم ناكل يدلل خاوبإ ءاهرالقا م

 ,قاطاطو ليل ماذوخرتئلاطزلا واخد (نمجب م ومالك( يرمورظن مدرب زمان ءادنلاويضيورهنلادد ديد كنج ١>
 -....هاطلس فوم ارتالخلا ضف ايجار اورىلطلا مقلع مانًالضفاد دوج مثالا نطل الع قير

 2 يع ؟امرعاللا داملا تلازم ءولخلا وعامل ول هتسا ور | يضطلاو وجعل ادم مزعا وهن امللاو دان نادم مالسالا
 .ةدرالاوماق اه كازا نيمولماوبه ذو مضل وحلا يل التو وكرألا مكلامؤتلاد اطل تلا انا مزسج ب سمج ا
 --. عطرا هبادو ناو هال هدااض اللا داع جيسملا ناطلس اناومدؤ وعنا هاوإكنوطنااطو هرمي عرضت رم قلص

 "دابا نمِزووما مؤ دالس الاطلس قيلزعرسما نا كاوا ابل نجد ذيل دكولملا ةكيت قامو [ريزكلا داهجو نكذلاوغ 3

 البز, ئسلا ثلا هلا مل ناهز نوال ادذاذ حد ليا وكك لباسم: وساق جيلب ا جيف هيل تما سالضحال اديس هتوف :٠
 بتل دايمن هتكون نر حاملا كولا تاطيش عبتاو ثيومشنل اكل همام داقناذ ةعداوملاو هملاملادعب بوب ضونالالا وشلل

 معو تقر ويري وكذلا كاز ميلا تلا ,والسا ومايا تافضزمرل ”مىزا/مذص لانّنالا ومالا راطضو ,لعدزوقب# : 9

 هشيم فنا يوم بسلا هل ا ملا ديرداجلال اه وعر تسوبختلئ غنج لاا ييل اونا اناودع ويب ملل ناطاسدالم دقت 4 ١
 ناطلس اهبحاص شرد ناي ىدلانلاو يطا مونعل اطو لامتلاك اهله !ارخاو اهرب ا ضو عاب3 اوس 5 ع

 4 00 ل نذل ةديداواناككجدوشالا - ٠
 مروا زف جدو نما لاجل كارعقوبا تدصا قنهحبس ذلك الاد ضرلا واهب هزرسم ةردلابم ىو نمعدرمرج مشا ذانلقلا ا 0

 مما طل 5 معلا 1: 0 دج . يحلو كولا نضل اضوسد برع 13١ ميصاو محلا هحور تبعالو مجيولاك

 ,تماقو دوبعملا جاي ايي مز هظو ,دورملا زلال ر يعم هذ شون دونما نكت ماظن +ياثوحلا هرج طلخا يوك الج دا خدالع
 (ئيجرممال«و نيرا الع وبالاو ميهربا ريالا مدا ةنالث وز حماغاكوزلاوككا نامؤنلا ا رجم »>7 وهن الدعاو داس ةبملانلا

 . اونسمتلاو فر ومافرش +دكيعاند !هزاحلاس ماري عدودح برو مالسلعاطل سند تعرصتاإا ءجونلا درعا كامدتسافل
 اعوفعلاه دوجنماولاس د اربي هلدائلا هانا هيا يارب سرب اك نبا يش ؟دربوما مش اى ارجو انس هوجّرجاا2 غّضلا وتم ؛

 قو همراكمو هدوجن مؤع غصو جحا ناطلتللا- ورع, .” 2: ىيحلارزو ةرزاو الف اجا مباماد نونا هدعمهلفا
 اكجيصلا داهم زووم داه درع مىندر وراورتسم يبا/وألا هنوصو اهوماديلا قم هيللَولا و .اهرساب ديد١ دكت ضارب بها تربك

 . لالالا و ؤي نوططسو م, مومو ررمتلا هنبزخوموطعكولاو هبا ؤهلااطبتساو .اروبجازوبجصرعلاو سضااق احلا.
 اسوناكزينب محوف ل فوب جك ب رح اتهم اش ىف. *: عل دج ميسي نر ةفاا
 2ايام زل ناكد هجر ىف ناخناخدوا مالسالا ناطلهنمرف ىراصنلا داي مولاذا عجرم عبرت عمم ذة دحخضطداب
 راوغال اونطتخو دالبلاواىاعو مدا شسجخو انبوب اكو مروخزمر اون طوتساو دعبنم درب البال مناومو معبد هجدد

 لاضاو مدد زك عم ماسجالا وصح شح ال ا هول اك السلا داليا يصعاف عم 34 وبل اق داطتسساو مرتادتسشاو داجالاد 2
 كاتقلا سارجسسانلالعا مد لطيالا جما نالمدنع لاثماللر ضن ماجي غماعد مي تاخ معاج د زها حسو غددم

 أ رم وهظ: ل | نام ل...“ >ةمهدحا ليث ناخ داوم لس ال داطلس انكي ع داسؤبلاغ واكو -لازلا لضاب دعو
 هوم ثداجل ورن مدربا, مظئ ضباط شيجمديبلع ل سراف !ًيطفو ير !دودل ا جاريل اينرلا ميلا د مالسالا ناطلس لغا
 مواسلر مبا رك مصاطلا مفباطلا دزه فب هرهاو اننا ار 5 مول ضان مهستر عب أر نطل بالسلب لسا دنعأ دوبإلو

 مدبحو ناطاسلا دوج رمى هرم روكزملااشابلا مولع نوف هي داعإا هبراضلا سس دايز مال سالا جرس نصادو ماذا نئانل
 اور ركل ادور مزخاب ىانلا ليكتب طوب شيومالا نبل نر بججاولصوتساو هنضامإكه جؤف لزذو بزعههدوبسشز تاو روصخح
 مباوذو يو ظرؤ عنس اسف دؤ دال ؤوسح ظرج و ل لاو ا هركيوذ ماكو نول

 قبسؤبا عانيو ىيالروب دنا من2 "5 هدابعل ههلانبزخ ل كراتلآ 3 نانياموهظرقول ارك زاكو عر وهذ نم ذاطر



 هه دلل

 هدلههل 5-3

 ناايوحوالضن هيب دالب هدألو هدقيوحلا هدي عال نادلس دمك يمانلاو هلك ناز جونيه ىباويمالا داسف

 1 ناؤمو هنيف اضع حلّوسو'ىيخإ|زيجبإ هاا نول علإي ل رمس ل داوملا زل بظيلا هرج مني يلا ذاهجنو ئاسملان اطلس .-
 وكسر طوع فج نسله لها ءاراىلا ليلا كفل ليسا املا ئئسساو ةربراسنل ؟اتداليلاخجل/و نعش هنواصز رهام
 فان اور ست ترضاه يطاحاداعرصاذيوربش دكوديشالاو دبا و" ناصدد دلاتمالي هك لع” ةاددعرياطسدنووز السا يكم
 ١ 87 هلميانيزامرأ غاكو ءانيصنا يلو ناكمنيد نابل ك ودرب صبايمخ هدابعب هلا نإ ]عابغذ ب هيْعس مطر انوم يلع تاق اهبراغمد
 _ - نم اوشا قايد دادزأ اهتم غلانميندككماف اهيللوتسااملو ءانجاترواباباهنميل ينفر دلتا ات ختم ا يهت نأ اجارمدتسا
 .-.. اقموعد نمار عزطزلاو ءابسناناكماهحلاصزعالا جالا وسو دينا بزعايسر كن اوماناو ءايرهظَو كل وراح ينرتاهينوافلص م

 ديل زوز دعا ايش هرماراص ذا هيلا دامب رع تن ار وره جئت يلم اهدجددكتللا نودع ,جتسللا عاااي)س طم
 :عضراه وجل عرطياو أوز انوما يلازم ءابامذ كو هبة اقم مّنِللاوذالملا عضرنم ؟نعلا هوان هج ةنيكو هيدا هن.
 لاو” اءاشو اندم عمتديب يصقتز وز حا هلادوعل نيكايلاو سركأملا ةدروإ خب بدع اج لويس دق قيد اراده اما جباقسنا»

 0 خلالؤو هموم ماشملاكا نامؤنباانوتمادوجدم موزه جو مامات سو نت سسم تاسانز فز عنلترتنب ةدزاملا محاد.
 1م نأ قاملع قرح اي اسمو احابضولس هامادش اس مينجل اضبالا ديدان جاوا الموافق فرط مو اما

 فازه ةايالاد ادام تلاووكول بيمتراماليتساوأ نايقور ه3 جلاعجل نا“ ظ
 . ةتيطاجاو "نامالاو هدلاحسلا محو ناههفرا جل اهيسامل تدك رهو هت دملج وطب ادارورج زو خل مو هوي عي رمابن
 مالسالاناطلاس تاغ «نيابهال رهن عدا وطعا مب ميلر ينئاصللاو امبحل !يل سؤ ناطاسملا نا عيفع م وجل خلالالا عرف نانزم ام
 , ضواتلاف كاكاذعفصل انصر ول يل جلس داطلا# دا هادم هفر نيس رن علا نيستا ماو اوربت انس” نب اككرع -
 يي ككل ةوابإاببنما لا عومووابيانالت باد هدلبرم ايجي ناقل د دهو همزجا نئيفايئوجشن انزكمال د
 ظ اكتبوا و الرقب يلا ىدكاكم دكا ادضما ىراضنلا ريغ اط طك اليود جاع هرج م
 ف 'لاو عدلا الاخ ملا هيلع ١ لينشكلا ىلا منوع نرش يلافانرك دم رانا :”ةلسالاناول كجونرشلة الل السنا
 جاف دوج عمار دنورج نياكي جوف ن رعب كيلي ربتفم ةوطسو ديمرجنم | جلع ىميل مجد دي ضمني وكوفل ض١
 ايو يوجنلك يزيح كس 'نموطراطووريعو مولا سواك راسو يدينا ولاة زبج وا م

 : ئكرتاو باج

 ١ فرز اطلس دس منجد تاب زؤ هلبدككمدغيرما بلا ينالدطبر هزم جدابكا حلف ردا جل
 _ اغلا "الام !2ىصنم قلي هباقليلازّجحو» ايورشصانءاا جسم كنتو. غدي ماظل ةسهوكك ارواب ىراضنلا مي طندل“
 ايرغمميلا لارا كوطوه!رسةيفكلاداهجل انف انبات مولا ا وماوه وب يرتس, يزل فلل جو عفيلاو داعب“:

 اطل نا دددمتنا سسقاسو حر ونونماوثوف مباينوتعادند ءز كرف ادح يا ينل نوت الكل ةوييصقاا ودبل
 نضال إبر !دوجن ده جئل فورس تلص اينو ئصالسما ىلاضد ]مك جزر تجفاس سلاما لضرب
 همصيعومافلإ م اندمملا كا ضال نفط قبلاو:!ركذ وأ هيدا غرخة فال روحا بطلاب زا( ناعم يس غو هى هنتسال
 السلا ٠٠17 .*يراولتق إلا مرداةزهل ف اكد ريق الاف ماب دنولز منربعو ءازعذدافدخ منال

 ف ٠

 د

 هضلا ةاهراشم نا تلى ءارزغلا مزجلا غاض يخي ناد اجند برد دخل !النط طردت ا سدر اسم يا ويدطل ان! ىف اسال

 لابو الم لاا« سينما 3ك ادق احب حق ديه يت لالا لايك
 "كرر اى اهكسإف و 4 ركمو ةزعاابج دنرها داوم هدويل نال نورا جاو ياك مضجو

 م هناليلسو عهلسإ!لياقمزم هبهل هقاطالا بايرمملا عن :]زةوالع هيلعق ا ضرو عنج هايف ينثويوهو اراغصن
 مناشولعو جارمالا ناطلسوغعب ديال, هزايخطتز هتونبه سما نعم جناب ازا لزب عدإلا ل نشل لزم و ايات تن نمجد
 أ ناعرم السلا بلا عم ندم يلا خ1 إذ اكد معدل قلسلال سنجل ني را ضف زوو طض ازلعم



 افراشولا» ا ا نااار 1 يع 5 5

 ا رافد دل الكم هناجر ا» ل هدوكتملنبلا جدو رم 6

 انيك تبويب اغلا ىو سوركتا دالدويزغيلا 0
 دبل (ذ ٌةرعو نيقا 1 0121 70

 دااذلا وذاع

 لكلا كور دب لعب ايولا يدب موي ىدالثوحل 2 دالجؤ لوو زيوركمأ دالي طضال كتي ءجو هنوطوت ٠

طن عمل )زل لاجل باصا ىلام” لاول فعمل نيل ابزند*نادطالو ناسي ا -
 ,قام

 زيه حش بن مام د 0اس نقر يضؤلا لااا فلات ككم عماد لاب
ل سلال عادا مانا ليؤمما مالسالن اطلس ارهاق نيوما ١ ذا اقنإ ءثا 2

 ”اتنيفف 1لتر إبملا اناطا يزن اط

لزلد وجدل فاعف دونجا العراب :وركنأ دال دوحل هيو 4 /ربعو نذو هنيدعزهأضفلااضموضعو قا
 ال هدد هو, 

 - هايج اك م و ازاضص نوم مَزداْغو رش اذال ازين منام مامر :هياوسو ل و -_-

 0 0 رفا 10 1

 يراه نيخو ناجل ني اهم دن شبك ابطا قتوانت دالبلا (يافميمتؤمشوبجتمو يزد

 اساسا ا لا كسا دءلجىضهيكسمو مزيانم ودان وك ةقصعك وقل قجادوآاهس خمار 3
 مالا سان اجو: نابكتاغمو عيردل فو: نافككانمراوطلر بس اذ امويريعبد اور ويك ولع

 :اباةلاورهائلل

 ةنيبا)هرفد,ىلالاوذ عتهاازهكء ابمامذالءعيف ستاك
 ين وسلا 3 هن

دد ىاقوششالب ماتا فوسمديايبب ىراسالااوقاسو د ىفرو انساب -- 9
 عطس نانلس نام ا

 21213 ردم وهدضا بضل اجعر كلا ارنذاةطبض دغلب اوت” صنم هدوتجو و ىنجوملا ههسويبع 2

 قالت( امنيا ظنا لوس “ماتا ة9نالالاعتانللاورابدنا خال ادنكدام ال ارت «ناينبلا 2

ذ جذب وللا ةزجب امكانف بودل رود ككاككمزمإ لَم دبجا كك اركا يلازم
 قدامي همصلا ,جرنبباع اوبا

 اهاطل سم مهل غياف ىداصنإاني اول هج مسرب دولا ةكيوم لا اكمام ملم نالوا وذ م

كتيوع دررملا مراوح هيف وعنا احم يل دعاه نيايشازضد هيمو مالَنالا
 يار انومفوخوزجنؤلل 4 لابو ةولظنملا ك

داهم ولالا ليج انس مالا ناطاشبإ هادم بمد طرخل ارمالو عتاد مايشلاأ
 د 

 لجون ليف نعن او هنباقلانعورصووخو“ ”هرىق امعضل
 نأ اللا كاسح هن اكاضر اضاف زيبسملا ناطل سب

 0 0 نقلا هركمروتسمرع شكو مار لازم وبكمز رباو زال هءقبتجل عقم اعخاانينإل

 0 مواز ايا هرب دام' مضمار الا مان“ ' يوتشلابا مادازع لاما اطخصاقنتو مولعملا موبلا كو
| 

 الم[ دو نيك2 كك سم طز وقد قو رؤس ناعلسيكرإ ذلكم لذ“ موه لع هاوي نوحام ,لدس بالتجإ

 ياكل انا يلمل وبا وال مج يا نينسلا

لال نظل نال خدع شانك ميرلامو عرانفو رككمزجاوهنمو هيلع .
 نلف ف وشنيد مزمور أل مافن ميل مال 

 ا ند ءال جرش اني خرسو ركد وجر نجابراص وضم ١ ذيرط عدن

 الممل !ادرولا اونا د اهيلعراداو ناجلو نصخ اهل رم لرمحانحم عررزم# هنيدمإع مشيويدبن طاحاو اللا دالبولا نال لا زن

 "كازا نمارلتقو 5 انيلعاولوناساو ]يو هولخدو ناوسم/كرمرالملسلا دونجا رونو ماقشنالاو كنا ينس اهاصرو

 بو لنيل ةورس غاؤلو تنبح مدان لا نال رعيرضقلا نه كلج ناضل البلح م ئانغاوجتغا و نيضطلاو

 نم ب احجه ناز مكيجتالاب ينال اخي ساوتسلا هلا انساب وعام اوفا 0 ظ
0 

 ل ::ءاأكاتكو رذ ت او

 009 جراف راذربكلا تيبااج بنعم ماع مانالا ناهي شن نماسب عونضتاهواطاو بيلي هنا نر ازماروذ هو السلال



 طبإ 0م 00 ١ قي دعاس انصالا تومب تلدبتو اعلا مويرلا الا عابصوهالولا 3

 ع 8-5 ا 2 0-2002 ظ
 511 أن نرتلا ميلاد ان: ذا نوال 0 ماو :لالايل يخالف هلاوحجالازوشناو يتم لت مالسال(يبارجل ثراص
 . ياع,لاسللا تا ريل ناراللا ع جاه داليو ناحل ضف! ىلباتتل ارشاد, نايلولاوروجلاو ليشملا مووإلاّت اذ ءنانمإل انصب بلا

 ننايلاهؤوطقربناد در اهلااهعب ناش الز واوكرولتل انجؤنتو راندا مدص عشت هدب, يم قإلحتادرغايدو .ناّتسبو نومعتاذ .

 يلو اهبذتتيطد اهدجرسح اهب ةنانالكنطغت اة انماكو براق ماهحجت ل هلرمل هقامذال لوناول الاى سانحالاو عاش هن

 هذوصماهتجدز يي جو نويل نب وول أو دولا دومجو مسهل اظل !زمئرينملا ثمل ساكاهبرسانلا عزان ؟بريصخإضفو اهنسع
 يي داناهااوولجرا تضج دوت ذ١ اهينعاع رب مارق واهداكو نيورشنلاو هراكملا هنووررصلا نع ننغ
 هر ميرسى * :هلرزعرا هفاكووتيرللا ؛ نم 0اتنتساناكو" :داشمكا غسيل ناسا طل هلارضرا يف كدي ف نايبورن نم

 ' 0 واع زل اولا هدونجول 8 ىصخملاوشورجش مي ميمالسا وكلام سؤ ميفم غلسالا داس نمل
 - لزاو) ا /دانارا حول عرب »بو 'لاومالاو مادراره: غل اهدراخمو نول طراتسف عر رلفاو مز اطوال وهبطع هراخلاو .4::>
 مومإلا:رفحبل اىدهيناكو'نلول او بدخل ازهدام هبالزف رمل زيها كساد كلاين ديور لاممد مركبا اقربال
 ىهزع نك نم هادا امد هود دكلملا يوعز اوال هي ال نا آلا لاق يلب داطلس مردانإب

 تنين موز رمب درياروظو اغا يهزم >0 هدر دلل دعا : هدوصتاو هع هيمداع

 مالطا هي, اصا يد ثاعت مانا كم هنايذطو هيب جشو جاودعدي هو اجد, يارتهظعوئ رس

 00 كانط يكد ءهنلاو 7 ”اتعواروب نك سالذو هنعافعشيحللا يا يكرم مكغو

 كامن د لاجل 00: ناو نونو عيال نابل كاعد نا ىجلل هش سابا اال وقنا نول رزع
 ايلاف مب ىو دو هررططوزلا انتسلا» هنكزشباصالبب رب هامرد ةرشجنس نيا يك! اطمل كلا +
 نس انمو كانمو قناهرو تدار طلال ناديا تس ,زناطدال برام شات يلا هدر ا 0

 :٠ بدي رسمت «ريعض ف ميه ًلظ دسؤرل هاا عجدذا و لضنإن دج ااا اقناوم هئلقو ىبادمد ٠ عيطد ددد د4

 المان ىلا س طاخناطوعت ساهيل مضلل بالّتجا نب هلع ناكامإلا عجن أ هليحلاب بس اش وصناو ديفا ج < ل
 نيد ودازا ار هريزودد *ناا2ناطا لمني 0-0 "ماسر دز ع مدل د بام دبلا

 هسفنللا هافرتساو مقلب مهاربا ريالا « فلو رظعا'ياطاسلا يب 5 90 هريددو إب ىف عال لد
 امون مد وتنم اعز هش هوكي شذا“ هيدي مجرتجاا ةوفعلاو“ هيلعتطعل ايلا ءلب ضي لبسملا را |

 لزاو دال اص ةلفزلا» ديب يتلق ههجعتو هدأؤ جزيلا ملسال امل نتا 'هدالب هز ةريرتة كما“
 ها ة راسو ها! كرم :كانإبلاو(جلانماهيلا مو بذيدمو مدرب ,ىلكوف ناك سما ماهو دال

  اديدش كر نيكلابا نجيم اييلعاليتسل؟عدهد ءايئدب ما ءىلذلا نه خرم ذرتساذككدب ٠ قلع كككبازيد دما
 . تمزرعتد' هني جلا ناب حب ةفوصوملا ندم ايلادثر حفلا وون صحلا ايف ياظنلاو»,ىلق لاح ىلشلا كيك
 الفي ىياعلا طن اهبو" هظجلاهذ انمؤ تش ايصنلاو ضنا دامو اهلخاكتروب كك لاو يال ةعساولا كما هالبلاب

 رباماعاهبرضغلا انك فارم وازن لالا كاؤضمأهبضو "دوج هزكوب اضجاكزلا لسعلااهيوانسحو هزلكدالبل و
 مدس لسا البلاوي تن ةيدانل انك, افهم اظن اوالخااجرصتنل ادب. ين اة لايهطو دورا نكس
 ش تبرعات مالسال كه ف!« اهلا دا عاش انيخايلج دو اعرب تيد يايقمراتيباباطو ايايفز داي سابع
 ملا ةزالم هدر سو كرر سسو لضفلا مداج جماجم ابل كن مايقلا ةونملا سب لن: كاان زرار ىش سما هدبش

 اهتوما> هوم ىلذلا ةاصلرانككاؤنشار لو ٠ *جالزلاو ديحونلا يدانم مايصعلاو ملال الك واني هرانمو لئنو مضي)
 غ اا اال ناجل لهاوأويل راسل اليبتس نم ايزو انيوخمياف تيت اون ناطلسلا د

0 



 بر هلاشنالو درجلا ضيا نادس إنا حاملا مدشعف يظنو نانا نط يبل جتا مراكشبحتلارادو ..- ---

 دوب يي

7 
9 

 - 0 5 امظجلر إبلا هز 1 »ب ناقالاتإذ مال اقارا دزازحل ارا دلماف هلل ءريؤ ا هلش 5: :ه 1 م ا ل م ْ راربإلا بغلانيتن درانو ان صاع 7 0 3 ءناأك 5-3 : 3 1 . 0

٠ 

 هاتف“ ةدوج طونملا علال بيدرو لجورتدلابدحتب ةلاوج ةدلق ةلبفياك راي يدبراو هيا كم ١ ها اا تلي + 5 . 5 1 7/
 ١ 20 3 8 ب يح 000 اما 5 0 يملا /

 ماج دوا ولاووتب ىوتطادكازم ييؤوتسا, داب ان ات هافانا نم اسمي
 مح م)الزر عل يىكمرضت ملسا/2الجولا ةزينإم نككلا ىقديبس اهأرو اعطال الب ممل رممرتلاب ةعلق قلاع ءرؤنالا

 5 م : 7-0 5 ريدا ا ا

 ملا ىراطنلل دايز اكللاد هروب و نتسي دزه وخر هيض نكي ز بحل جد شاب نيرلاباهش ماكاو نوعا كاع امك

 ميلا عنو وكل دديصتتئلق نكنع انننكو زي ىلا ودشلا ناب هذلطبو هان! ث رن هيبط خدع ريع اعده
 ا 6 0 1 : 6

1 00-2 7 0 2 5 3 

 امنلاجلقساو هنروح اهئ مل الله ودور بيوك موتو زوس نا ندرس هاو هلاوج تقفل حقين -
 .-- كف اصلظيج أب هلهيرارصنلا ين لاو نانا ورولعتسم دفا الد" يطا روك نير آاباصا داوم هلق مال,

 ةلاشلإ اهو هلع م كيبل اهنونت و ملال ٍيرشت هك اراب ريفسا وب اي ريهالا ل هاضم ةلسال هاعلسرانخا هش يه
 . ماقلاو انزال 0 ا 1 1

 *كبومرحب جارنا لال كانوا اباه دال ريزتغا) رق ب كنامو:العاو الجون يزد بت لخ دات: ال ءالوؤإلا
 5اس

 كلا لإ يظظعلة غذا ينمركو هده علف حضن اك ناي قى 0 ثنو و012 ايوافمو هاوبسندق تناك

 اوزالت طل انس زجل كب مشاعر ىلا ماكو هسرزطلا ٌةعانص داع تس اور كلر ءازف لك تيعضو' نوط ماس نانا
 مازلاوملاوف يسن نا "زا صرع ابا عولقلا عيرال نملة كل هس رن هب, ىلائل الك حلت ديوان حو طوعا .
 اي. كورازفتاسالاو تال نمركت اذ جنز ني ىلق غو لوا ل داجفل ذ ؟أ يلق ىلقلا نه جوي تماوركحلا ينهش مزتو اذا '

 ملط اورتسمال ام ظل دجز7 بر صمم هيءلئشنام» بدأ
 وعل اخبر نجشا امو اليرلا مويعا نه دسو' عطا اضع نم ١

 : الفلارباب:ئلقلكجصتسافداككلا طك يال اىولانلارياود عاجل زم دتاكؤعم هاد: 2-0
 ااهذ لاىلا نال لانو ”مييقشام لدول لنصر مكب طاحاد :لاوجا رماه رمبم

 اما عامنا ادت لق معاة م ه وافد نوعاورم| سي اداضعب يضعن مياه
 0 رول لكك ههظكو هم ع صب مالسا/ناطلس اهرجانضاوج هيون نامل ء جدر هذاك م ا يحذنع ا حا سانبلغ و
 .٠ ةنااومراهناواهماكحاتشالتو هنلباقم نعوسرزطارعإ و نحضر رس لاخهللاولا هجوم مونب ننام! هربا دنصرظأو : وروما تاو

 1 ايت ْ مح ار
 ئااكم ور مركب طو ضب ناس رم وب خم ؟ره 1

 0 ول مقاول ابا نحل اكونت سدودع امني كتملاو نيزوكل ةرسعاامو - عيام نازض تاب
 جيا نمو سها خوك ورا ذاكو 'عماسلالف ربهم ردك ازاي جرم ؤيإلف مالسال ازوويس هش يذق علاعملاو بلاط اخ لظو
 ىو اعنم نسا لاس رطل جا نمط لال اهب اسال, ىلتلاتداعأ زناداةراعرب فدبالجب سال الإ همزك نوفا
 دالب امو," ؛ قريت ال *مانإلاو مارجال اجر: درانككلا امرا كدا نيرا لاذ ويسب هافانا ريم بجد ماخ

 لسكر زواق يملا >البز فاض مل هات اشاد هبضبد هي ىداذغو روي مشيس اثبإاط نياصاو مار فا
 ضعباقوس نه :مقلح > ليسا عك يلف د لاناهرعلاد منشان انف انضاضو هدوم لاخؤ رن“ درب انبج ميرال اطلس -
 1 .: 5 ل 0

 قو صمامل عوقب نراضم اهون يدهم ز النا دلع بحاصإلاف صالكذ مونم + وعضن حي هيمادكوم د هنحت
 اوذاو رك! خصر( لل 'ليساس.. ١ حا وألا ف الإ لما نشوعاام اىتحلبل ذايراهمدد و

21*10 
 ”ريظا م ردد باوجلجرقل ها ه١ هج 5-00

 ' 0 ١نع_ؤراصإكو منوندرلا م ال٠3١" ماعلا >2 : ٍ 100

 210011111 ا
 "مس < نيم الك كال واذ ١ ءاطائزل ا ؤبانيكألاو غباعا» ل سخ



 6 دا صم درج ورك تعنى هير جالرزملا تفصو ذهدور ولاد دددصلاذ هيبز جرام |نرلبا# تلفشاو "جوتي لامر

 0 ذل( لف مشب ميشلان نارا غاده هلولارهاظ :ةوبج "اطباق اندلا ةهلاا نيو هدداكرم الالف كمالس!«ناطلمس
 يزل هلا هاوس دوجلا هربا دؤديلخإ"ءالالا - هوبا اضن ا داخنهنانل سانا نرجرلا هيانحب صوسصنخلا اؤاتلا كل
 5 سلصوالا اهجوبإ هل متذوميكاملا ندالذل هدولا هلذتعن“ قيوم شنو دماوعا نامل تقشاو عيونظ هارد كارحو «هفانالو
 ات نضل غانم روعسلاماركا دنهلشلاناكاد ادزولا نلظع عددا لكان بكت د! خان ل نيمودوه د تلاغملاو هاوممزغ
 نناخدإم جلس نال سانا تسد ءبلتعتو همانفؤ هرلول نيعار هب ميما اييبعا و اذناصف لني جاطككو هدجابل تكلا ناس
 اهئاول عتمو اينرل ازمير ذيل هلق «ىضمو "تايعالدويعر,ل_#لإ اهب تنوي هماحلا هلال ازال شنلاطلسسلا هراول ؟جاهيبقع

 قزف راحل هككط داوزرءىنس اربد بلقب دست را !ناامو رق تسمم نيلاصلاهللادابعل لون ئل اضعمدتتدملا ٠
 اتحاد ىباضضلا] نزلو ىطماذ ةركذت نإ اكككا كايد رردد كر مهرب] مهلا + كك مربين اني ذيزم دوجتلا ٠

 ,نويا داوطا# تانغ اهنمدارلزنوتلا ةداوضحد هديك فسو ةنالر كتبومرعذ واع او وفعل نإ مثناماعراضوا ل سؤيولام
 (نح زميلي وركد كوم نيج عيقد املا اعرتسال«هجو هيلا هتجص من داكد "نيزك د مالسال اكوام دجتاكمولاةئيفدلا اللا
 نزلا ورمل ماع كفوؤحلاو ىبسلاو لنقل وءرايدا/بيزفسد ةكككلباسو )جل ارسل ىرجا مو ءانحرشن ام ىبسملا ىاطل ب عيالاجي“
 عرارلأدادرايخابلبنا كلا نجدي ؤسما ناهس نايرلعاد راوبلاو كل لم [ىب هريكد سة حدا وركن ل ايه ريا نأذ

 روحا هلل ل ضوف» ءدزس صول هرم ىلارها هرإ كروقو هيججالاو دماقم هدر شيلاملع لانا ىلا هوب! عملابف  نانصوم:
 مصفف رمال لولا ىو ىلع هسضقانللا هوس 2مم مازاد مالو مما روصو ماو كم محضفاج وز دوزاكنا

 رجلا وتلاسو ونلاطلس هرعا ون كاذا نمو رتناذ نمت جنها نهم دلو لالا هيلع دوزرهرلا هويام تذل
 اج امم نك يتاكد ركل قضلازم عك عنن هزدظل نم عجل وإذا هور ظنت ةكانحد مددالنبس
 1 ل ماو هاو ما 1 وم مودامد
 , نذل ماج جاوا وام طاو نمت منش عقونو نيوز وع از هوس اه لطاركره مانالا !ظورا صم لري حز حتما و السلا
 6 0 0 0 نأ 0 0 يو اا ملفا

 مال اجود :, طادوزلاناطيشللا هربا هو صنل» ماتم رنظلاب عردوو ءايوزو ايفا مييلاّوساو مرهربإ نالها“ ظ
 طرز ءاضعوضجب ف ستسا والبلد لالا :ىعلا ههدذو هركبرىل ماناو.ورؤلاو ءذؤترلاه قيما: يسم البس
 طارح ندد هرم اية دا نايالهلاهد ٠ اضرأ ضر رككا تطال. موسما نان يضخ لع ركل اها دلك منفلوط
 01 ضمير وبار مقوس ينمو 2 عدلان عدم ابرلا و داوم هوجو عن هيكل ام وبجز) سد الضد[ منوع
 رك إ يفاسو مالسالا دالبا مخاد >الاض همر هناو اللات ك6او الا رشارا دال زوو يضطلا و زعبل اولا دراد/لا

 نئالكلاصو 'مايز دم ناكل كك هز صل ملا و ٠اس اطل ءرزسويجككتضردإ انف :سيورطل هندددا هتيدمالإ غن هنراواوغظنالأ
 9 مجلد حيض قنلا | بشتنو هتساالوادد نمماحلّوعاذ عنو . ناسيزفلا يوما طا جاهد نانا يسال 5 ”كلالاع
 تمل منيان او غض وف تلا هيضاملا جاؤصل اين غا صن فزوويسلا ول مااللسب هاجر اش ترهانتو - اتا دلو تلا نيالا

 ١و .و كو يقيزلان مجتهد سان رزكلرمككذلا "وراتيوهذ نب 2 ١ عاورارافاتطنو نوايا حا تن 1

 كوخ هالو هتاذا يلا تر دراج دلل ,جطون وكاللك«روغسو ىاصملا نه٠ .“٠ يعش رضوى يزوج 00 نبع 5 0 نارا او فاد
 حلاو ه نوني ماس هركو هوتودولم ةزكب مهتئهوخو نمد ىبامال ينم اركمو ادخل هاذمو ,ناطيلس هدعوام .رظنني «ملالض

 إل نرعض ؛رداصو > داليا !يرو خانات نعي حت نوال نا غمر رس يامل امل بميلاد يصوم دبس ١
 سابو وذا ذناكو "لب للا رويس نسر اور باليوم مم نس وركنال««زيطزناقرل تهل ,لعجد «لا عذالاو لونان لا فيفرخ
 ااطعبا» لاف هكنافد لاورزلاب ىذوملا ويلي خ ريغ ياسمل ان جلالك او ىب شما جيد طدخد نايّحاوركمد «لازنلا نما
 2211 مالاودع عفوف هسيزورهظرع ل لنفي دلملا نككملا هنية ررس ميجا كر الاول ىذا اذ هباصالاو تايلاب لجلاكك ذ ههدأنإا»
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 راكب تما 9
 -دسشسسل

 ٠٠ تالااز ولا نوصول ناكل كلر ان حالوطبو نوفل نيون دبوطمد هسا مدة لجلك ذ هن وم جذل عاشو .
 - الب 2 0-00 اصرل اهداوج مره روصرا هطورعللا مولا سور لل كاظم عال حس نول اولا زارع شال  00همكولا ديد مسه 6 يرن هنورلا لح خم / بواد نضورعللا نول

 ٠“ ملانب نور تمي الترب طسلا كفؤ يوجد ويس ميجتلت نت وربط لوما علتهزم كالا ف ردونلدبا يجون ئوعرازكب
 ٠ ناتالي كويز اغلا اضاع ةكبرا هال زر دا عذب لسا وصية ودعيتو راها تاز
 يي هنالملا حاسوب ةوجرم جيرمان دبور هما دان وووتكا

 اه كام لكهدلاجملا ءاوفادنا هاد يكل نملانامن ميت حس كج كر مصابا يلازم ليوظنم ضيفه يطال وباتعلا ١
 :٠ ارنا نافل لعيطعد ارد ديلا نجوم قافتو نر ازم وتظرماوفدقد مديد قانا هياط ديلوعلا ثنو دانعيام امرت ولا سدت وعدي كا هياط غو جلسالاوناركص رص وظو يجعل

 ا 0
 م/اواطف هدا ريال دل رطر هيلين زل اود كيصربرصد ناطلاسإلا هدوحب وذ هنن” جارك مالسنال د آلام
 ل اريزولا نتن كم عامل لسلك دال سنبل امءل ولم نفوس الز ال اولا ناو ”دزسر نص سال جل اورو ديس اقم

---: 

 ٠ ١ ناشي لزانطإ لضم نرتب امرت مل ضفبلا نانو ىلا عبو مانا نباوطددولاف .ذيإطلا ةلازتسمتاوويباوعفاتسساو السلا
 ٠ اشيل دلال 65 7ماقمالاهدوجن لعدد عدتنإم ومالا هعوجدو ءائعتاللجإلا عرضتلاهرؤيض ا ناطشللضعلا
 د حس 5 داَنوككابوهو داراملو راهمشإو يظل دز امد اكسبي رونا ذاق ةزاجنرم# هوداهرب دول هدلدق

 ريزقولد ءىظحلا ل يطجلا تايون نم. يضاف ناكأس رولا هريزت دارضقبل اوبجو 1 ) وسق ديلغسج وو .اوب طاع, يؤ ف خذ
 - - هين ترحل >7 .دنسنيزم مط عجور يطسك كرب سلو يسيل مردرسالا الا خد»ل يلا مسجلا وجاد :ليجاراودازم مج
 : ري بوتس الو نينا دور نكن دزم هردوركنإ رولا طاعته زخراكؤلا يتلا جو مجبور ديراو عسي

 : ءانحملل ناذرهتداطل سلا نوم لوز سراد «لازو ؟ورلإَزت اد والاسم ذو ها جدالاو ّنلاءرصوواوجااتاطوككم
 و. هرب: لس وت .” :رافصالاو هماقالو نوكشاو هول ى اش كرانة يرجح ارسال العا: رادصالو داي: اي كوع .ةئزبإل ال طم جا تضا وراك هزل اطل هدونج شيول دن جلا تاظرموب هدا بعد سلا رلاورودروفظايدادزيإ
 يلا . رلخن نعلق و نايلبل اهككايل نم امولاهويرتذيل هو هردادوللاب حلق :راصحرخلا/ئل اراك ميانامو بست
 اهمانتغازثدوإسملا هلانا هع سطو (ضنوأتض هئعل امرضخب ةردبو الين ككل ادجام متر اي دايف ريكا دكا لوا نتزعاومساو "ولع
 . هاواي حلا درب مك كك ظننا اننا رإلا يمضي سا ءاهطس نواز تجليد بص الهمس !مردزختلا

 ايزي ريش اما هاوسلع زخم, ميدانيا هتلر < ميدل لانا تجي ظع اب دادحو جيدا لبس هدا يجاغا نسناس. ”
 مرسّتسيإلا !هزملاسمو نار2 لبياض فل ءماجا «عماوج مدظاةكربزا فالموت مبشلا مجبل مارتقلا هميانلأ هال عازلامر "ددسن عازم ”

 هللا سيمبا !ةراشعال عما سم لكون نيلسمللا نال سا صرماع ةداحسملا ناع رب مطفاوإلالو هعواب ىرتت وضد دهان مكوقتإع
 أضر | دودد ازهراؤوحاحوهد حلت سف اك... اذ لوي ةنزجأ هاجس وو ' د واللي يوب ىضحإل م ويلا هدداب تصارع
 نرجع رضرلابلاورمل خنق مد ئابلاوةرججلاب نور وبلا عاه دايز عا ريكو هظنحبب ابر اهناجد رض لد
 ةايالزاطبوتفا تلو نراسا نزانمرهل انف «ىوتبالوزما خلوه انف رعلتالدالجامذاصملا موي عملا ماوه .دارجلاب دودجلا
 معلما طب فرمان حدي زم نسل لا ىنلاوع صندارسانل اع" ريح رسمت تباع ذو ديرزملا لامار حب هروكرملا هعلقلا
 اي يتلو ةجرزعولا كل دهن غضبا هل مو وو عدهظو رولا كيرفلب دكد سان سدخو دي وندلو ابل و اوفلا 2١و اله د
 تريلم و درا زم اه نعانذ *مانناد اطلس رب السالك علال طناف يكرر اود هعبرمدنؤ الوسع اعد
 ناار اعشنو مالسالمالع زم اهنارإ برب اسو اهرذبدعدابذرتذم امهم ديف ي نك
 :-- سرا او تارنالا اهبولتم ادجاسملاو تافرالعبمجف تاولصلا مم اذا نايل با اهب همياذل ريم ئجازمم اال معانات ميدل

  6 0ةتمالسالالك انانكاؤ لوه:د اخد ايف اناطاسل الوب
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 ايران لوت سيفك هابل نموذج طويلا رص ابابا دعاها ضعبو بوولا يخدم !هضعب دف لور نا
 ربو' لازال تاذا رالف هيمو مزعل عجاطموردلا تسيب نجد ردنا هنمدو يذلا نوصحي تامه راث'اتلل مراَضلا د لاوماو 7

 وب: ةصتسال يما اكد كراميل لطول بحل دطولامل مؤلف زان 23713517 كاهل وجدوص» كافل اكافارييلع ٠
 "1 1 عامر موق دلعي لورا اجلا دفاطج زا رع ةاحقانتادطعب
 اولردبا تسلا و ]يري ظواىتس ام دن لا ةدلالتملاقاد نرد انني عرش ركدئورس امعظتمق ١ كا خدام جلسلالاناطلسانلاومماودا كو

 هما ةزاداث ذا وجال لطب هنلا د دل داك مرغجنعكللا كين جيس ربا ولعالم ناني عيال”
 _هرئذاننلسا املك ىبعالملا هرابجل هدير دنصو نيالا هبت اهن وعد زاك ةزطو يان وز رايز هرسدركللم ْ

 اسجل لكانت إلا ذا ىهال ناو د١ لاوتساواوتئر رطبا نججتماثو 'كرامصنلا مال لمذايشا هرها نيضحواو منايبإلانرتناد

 01 اطمف هانالرجلع دج دنيانا ءاااو وجون عيرجوتبطوإ يي ولين اورعس اذ تلجرام ىف يقسو موعد! --
 .- يسون ة نكي مرنم نان صوان وعل درزي رضا هو مجازا سي لنهر يرجرل مجوعت اذ
 لحرس هترإ كلم داوم هذانخالادعا اعاكتداو ضعصا عتيل ءيبسنل بقا ذوصوملاو عا عئاوه ذا كن عزدالذ
 تماطو داهولاو إيلا وحلو جال وستملارككلا ثرويجو لوزا عيت اوراسو غركمو ماظل طابباركس شوا دوش

 0 انوتويرل لإ راحل شل زمرد إس ثم لارا عل سلول ربما ناخد اوم زيا سملاناطلسانلاكم عيماف البلا عمم
 ب ددزو 0 ههويدرب ل جار اكوطي) عج دونر اصر عيوب ذك ذا ناكو هوالتال تيت مالا ةنب وعل
 اب ميف مئلاو كلا اش واني وواظر لا ىلاسسؤ هش د ضام انف لاو ماوماف ماس يس انش دابا زاب
 نيران اند. ملال د البلا لغوتو زول ورمل زميلي عرانكلازب ا ولجزاو هن" هزضالاو نزلا يحلو تباثلا خول اباونمما نذل هلا
 يمنا رعإانن كلا دتباد - مان اضن مالي ساذ نكدكعملا كروب ا وجرضناو نكاد نصل ا اكو اوت طابلازخل
 قلل ند هدؤحو هتويجاتبع ملساء ست اكنذو ,ماصو ك1 بز, يؤ ش اف ندد ملغلا د نيرسطافكدانو ماورالا
 هوانا باه د هنماذإل) غانقر والذ دور كر تلار اصب ضن عرسي ول)و تربو .نصشستب زلال اكو هدو:

 يورد همام مكب اكد ىدعا هيل اياب سو رمزا نواس لنا اضمبس يمد ميلاب اني تناظسلا هوانا...
 مالو از سلا ورىنهانع اينرااتلظ ادا ايلها ار مادقإلادبس رول ىنر ترادو#مالعالاو إلا داوطالات اب مازوالاوتا

 _,  ولاول زداوجاهناله . يهل ناحل سؤ ريورلا ران اودالأكلا يول ةلابراعمؤ اهنوطبدزف داعّصلا ىهظو اهطوبهو ووين
 ' اريزان قلق الانفس طبإلا ماورال ةنطاخت اوصال, ماوماب ,ىجلاهائمابا ناصملا ةاعرماف د - اجرالا مدا ىنجولاككذ هنوز عيت
 ةاكمردب هواة كف هيل واسنا ةرئطد 1 داش !8وراصبالاهبولقلاسغازاكمانتاكتانلا كيمو راجل
 ةزانالاكمو ةجنكمو هل كيك لالا كة زبدعانما كانك هيب ثلوج لووول يملا بؤ نإ ةرزغجك#
 مبلل هدعيو .١روزوأنانهبروزلا نكد هو اضل عرب صناهيذوءاكوطعكرجلا رضا كو مز ءم يعودون ولكل ند
 مظبإنجتراثد ص: ليسا نذل ث توا شاوهذاتن علل قائلا تفاهزاوتفاهتف ءاروزنال ناطيشد مدعي امو لمسالا»

 اكو" نائبا ططص اخاوماد نسا هلا نيداولا ف لالبلو نركب قدمنا امان اصلا راذاومال ضال نانا رصنلااباُع را ا و ول ا ع
 ٠ بول ماوما ءطالتورىللاتاذوال ثلا تاذ بويا رعسم_رزلا »* رجلا ير وركب ف كنك ضلاولطا بانل الهرمل"
 م ذك وللا نمو ناك ”ناطلاو بلا لابي نع ةيرانع داو
 دوف اصلا ركذز ل تفر وصج موف ل واجلنلو يدقندد طرشلاا«سيزدكل زهد” يدك جريب سل زمر يرتساو هنادي د جيتك -

 يل ظفعؤرولا طقاست داسحال انه ممم تظناسنرمصج داعلا سمان اف ءاصقتساالاو جلال اورثع ٠١و اصلا اليس
 بعذ م ملعلاضرا صحقدو .داوملا ليايفؤارواو هوبجبإ تارثرع ع دوجو تاو كانو « داينمال اهراوضنال ا ثاذ نممالفا

 مالا ودا ناجل بقا قاضي وهلا ظاوذ' نمار وش ا كلف ةرنلاو لاوزلا توحرمانانركو « الاثثا#



 اد

 ملا لول كس ضرابمافاد 2

 د

 انس ءارااهر 7 : د 7 3- 0 0

 91 رك موت حلما نسما مرالامرطتسنلاو مجالا ىمامالاف +

 00 ظ2ظ11100
 امك او ”راونالاَص اظراقالمسطجْي لعل ,مونرجريز مارون مايا (ككوذو قريه رحمان عافية ينم ٠ 1 تايبساوهجاهو ءاوراد كال ماه ءطوتساو عومللااوهاضؤ جالسة لولو هورلل القدر هاني[ . دز نزال ونوع ضاوم زدنا مةؤييسد حل لالا دوج ميل صتاساو دولا تنزتدمدوفص الف أفاكال اش

 وجو الالتو بكف يكفاورنلازاي زن نامل لا ةيرضارد اناا شال ادشس هيركلا ءاماقملاو راهطب راو ظلا اغلا ورعزر ةودلإ) لاضانئىمرقرطإلا ذكر امال داطس نرخ رادو عنظو ير صا كأي مالميابطكم
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 2 رباع 0 "تي حينا يببسالا .ررطانإ دكت نا هدر نمت دج عندي تايصنلاكنالعو ..- ىوباوونل ارو

 ريما هدرا وتد رتل وردسإا ايل درع يل, مت“: ...١) يول يعرج
 نورا 50 مح ,دال فلاو ونبرعلا تلازم ا 5 .٠ وتس اما ؤزتس ولعل عماش 0م باني

 نا زقولا المدي ثيز مرير مب لحد لانكلأ زكااكومرق أن رم مع نع هلال عجم م ذودكلاو نوفا رعوذااج < -
 هنا نييناكروكل كازا ؤم هكون ريالا رمش وقرا ماترؤ مزه ل كه ذو ائيمااولنفرون اف ركاز انهضحو

 هوتعب »فن ءان هاش هناوشاو ماذا لاوعاواوب انمورصاشا ل اًكيزم مناخ اريام نامت سخر هال بببس ٠
 جاجا هعرباب ههربشا مو" دلال كت لحلو ماس أل ٠ ندم ما سود ونيل

 كف ممودزممسماماولا در هموفز وبرك يحذ مناد ليج )كس ايباوط
 :!حركاب انزادعوج إعتلال رويط هذال بولا هيي نعي

 ردم ١

 6-5 مو دو
 ابكت برضا 00 هنن رجول

 زءاوائج علت اناك هاذ ؟ أ از ردلا داب لإ« ضوه. يضاف تتسازقوم ذك ل مرراثلا عبت و همام ؟وطو هدا نجلا دوور و اهمال عوكتسإواوذرصدرهفالسل لا باز وفدا إل ةوزويملا ع رعراد«رترلا لبرطلاؤلا كانبمف ميلاجد وموديل, نيش نطير ا رجرتول 07 ومد فعل ..اادغرتاوزضرنلاب نيل نامل نا ٠١ طتضالاو راجل بسب رهترا صن اكل حهتالعو'ماطنال از مرمالاو وها باب كتابي فركدي لال نوصرلا لعزل ةدكمرعا موق كلذ ابك 0 نلا رحل دارصتساع ولاا ننتسألا اغلب ”لالضالاواشااوناغ ٠ [رصلو ةععدمل 0 د ا هاكراو هناوعازش لنا
 يع لا

 زج اوفو نوما داو هرع املا نر ستاند 04 االا ركل اهدنا نالج نيل 0 :نيلاعالر هللاجري و ةيرادا كافساثكوو كرد ل تحج زيظتاعمب :ةراطصإ لل _طيطتناره اوال القلم ا يلاولاشقؤ لو لكمسسدن 0 0 .راومل اياهراو زانلال هاو ر نكي وز مورا مرغاضيد لما ةورج عسا زنوج: حلا فاول و> درست منال اوك اوال" نعصتخلالافولا رع تأ ط نظل
 0 ا 0 0 نورملاولولالما نوبعلا» | اال مزكاشيجر هيا قلل رهن اسما للا يطرأ ع 0

 قيم نهاظلا هيلاحلا ناوعاف عهاقلا هل 574
 قؤجخروصهضملال عساك مرتو ضئاكالا اع دوس وصنلا زل اسم ار ادا تانج مويعدتع مالا يو ابلاو هرؤبلاب نوصي تحال كيرلا

 كارما هجن ذاقتو ايطاران ترعتسا)ذ اه هسا
 ىةوزاحاماهزافرقو ماعاللفدىج ١ نونوسر وجون هند ردد )ل هن مهناطلسلا ٠ _ . م دان و كابو اروقبنينعلا ةرارم هدي'دب و كاما بضن 2 ةرتسحلا هلا هي هيرب“ "لف بهذ نيحد نس ورتلل سلا 0000 اقوال هز ثعبان اكد صوب طيشلاو "بح هررصخلاهزك مزح ل اويلفف كريما نذافإ ساب وجزاه ناكؤيش دوك نك قكوررع دار كيم عجول ضمه .اهلوهو اهزن تاعي انوطب يصقشت رص زك داكلا لاهازعا

 : لوط فاصل هبتناكو دكانه نأ ْن
 تام رجاؤن ىلا تدباف -اهذخاموببسلا ترخاوأ نياق
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 0 .-_ جرامع لزج را ء لاو ب اهلا عيب صحا ملغ تلاوحدللا فو*حاستالا اطلس اعدجزل» اعتادوا طسغم ايبا اخ

 .زلغةروصتملا هدونجت سو 'ماكجل لاريددت كحاب جالس سماتي ماعدا ا|تهصلا ذا هداعسلا لان انلاو لال انوش لضم -
 ن0 مم يما ةياط يظعد هلل مضاوتلاو هذا سلب هواها دال ة اس اعلموا ايل ازغجا كو نودكلا دايو ىيككوزد
 (قاعلا دفا عشنإ هموم تنجب ش6ف' نال غد اوم لسا «كاطا كك مدعو جر خا راصمال رعت ثداو أ +
 11و :كاك ده دندن ان طاطكئإسلاوسنلا ضف يلا شارت كؤلاراتهاطلاك كا غالضفاككا ناو ٠

 2 نة ناك 2 دف عزعضوزز رغصل ركل ثنو ريدطاسربد مّ قرا اواسرء فالك( رعل اهلنا 6ذاْ تصح ازا
 ع زر ايذع دما ة مع زنالاكلا هه قلد كذا دع دال ل ستان ددل نامل ةلكحتوفتاهباخام ى ري سعد و 0

 ٠ . ولاهو كال لو نسل جاحلاد دينارا عنك ,يولا ورمل زسحاعةيزلا لدتا همت و نما
 مادو 'ديزتسا» ف ركادح ماقد ىراصتلا اب زانيربوبق هرئ ينل عالمعد مراددملا عرصفوزدظلاب ةزباو مملئصنلا لاعتمدا ميغ“

 نسال هنودوب جا رحال جل اهيمجل لوتس وحرف هرنزج وى رت يرن اف وثدايذا تحل ةباعنمد
 ازا ءرسي حا ىدنوف نام وْ لا دهني دع هس مقالا ثلا رعلازب) يدسسو وتس: لاحلفزب و نزلا صوتو كبت
 نورا لب مر اريزؤصو بويه فنون فكك زبده سوير اك ةراو هتمدهرعد اف هماقمماقو ها اذ فيج 0
 0لونساو تبكى انلاب ولك تل نزيرعتفص يحس: سح كم د نذوؤربر و اضل اوال »رمان ظروف انااا ع لوطس 2
 رعاجتد نإ ررعلاو نبل باهرا عدد ناسحالاو ارحل ضب مام ماقاقزيرعل انك( ازعاول نعو اهئ مط هوضتنراو عياد مكث
 الي اننا لصنه الهزل ل ةاَس و نانا ل هبوب[ داعلا عتب ) ّمضهث نان ملا رعين اراء نسل امل )يدا نايضطل اوزفك م
 1 1 الس انكوم نمو رع اجر تداول ضعب مزج اهو ف نمو نايبرسحاب متوم:طراثو هتديكت لصفلا

 5 2 لوبا ااه ريرشتو رج: رم عنه «دسؤشو دتبلكد به هطجا آرت هدا اوبن دار ع مال ال اوزببسن

 ااعاجريرافؤنام عهدا مهره دول م يعدهم ذاع امج حم نش انوع داك اب نفناذ رزان صف ع لن 2
 27 عبي رن 3/5 وشر وفى ماو 0س ناسجلل ازمايهرطع رجم الرباجد نيركما هرابملا داع يرملا تالازميلا تخل يري ؤلام
 لود جدر فرم 5 لفالاكدل جرو شيز معرس كلادمخلا مويونلا ف نورنا نك زبد جارصلنلا ككل هاف ىدناكم إن اج شدي سس
 بتوو كرا رضلاهزفنسيئالو كولا ةدءابإ ةذهالايشا هيلارتيدتف :مالتانلا | لاول موكا ماذوصوم كاكو هنسيرزتسو عنخ
 لاو عرعب لن: : تثث فوذسالاكا هللا مس رون ف دو زعت هند. تحرير زمر عدل صيف عرب ادرهش تادد سمت
 جنو انيس جارها هنشسلا لها مانتسدراثاه |مظيتركنملا سهل انه كب: سم ىجتيدو نيتم نيد ذا ىيش ا دعااكو جانب ناديعيىصحا
 ةيمإق كالا كلا ءابعابب اضهان داهتسيلاورجلا مدللي إو هنيدعجزب يزاظملا عماجلاب و دسيزيركا تال ب ميلا كلم ليان“ هاو« قففلا انيدنم وكأن داوجر سضإ كمل هساسلبابدتوئار اذ ناكو مككمرا هلاروضحلاا فل انمييوطاابانر
 هادج هسرردؤاهب نه دورت هنيدمإلل تدريب هنبرمزموركلاراهلاو هاا و ني اهن هسا ميررينيرم رنج رصاخا اعبدالا مب
 صاتلا يككمم ايارنعبا اضيا نكد تربوال عزت مهلا يزل تئانس دود ماي ؤداكو صنعها , تنم هدد نيشال كل
 هدقصر ا« زمنا خدت يربللا مامالاو هللة بحا صل ربحي دبوملا نلت ئيدامللا مامالا اضي ا هنمنؤف نكد اهتص هنيد عا ص نيعججو مد
 ليئاو عامجركاريدتتىلنف نسل يطعص كذا كود اربح يعم انوا وخلا را... ير" نيسقو (المزبإع مامال بخ
 وحل ادزورحللا نعن هنيدميزموكأاراوبأ خوان خب ريدا و ضن ريل كج انه جضينف مدارلاؤفتووهنإكتفلتخاو هلا

 ىلا تيموياهمدتمز دقو ماهسداهزما,ركلا دنيدم تير ماياؤ د هيفامودايللبهنور اغا و ىببالثو كدجا هنشن 77
 رضاع! ا نارا ٌةئداما الع مججالملك دن علا وزير وشو ةدسدجازبإ يعمسا- >>. طر دج . د كك درا ماكل ٠

 لارا هاب هوهتعجب تندد هوصرلاهد هنسلا يعزم عضل كداب هنا حرب بل ازا نوعي ناكو لي جشتبكك:+
 يوزر هع هاطلا كلا رن تام دل كك عبد هور نسجل زا جما ل اؤسا و عرونل نحن

-_-_ 



 .ر مقا ذاع لاكتارعلا ديني الر لانج دلن ميار صم نررج زر يطعم يهز دوحدداكد هدكتلان هزم تفاوت ول -

 ناةورينالة عريش تاء # مي دابولا هإريظاو هقلارثنب يفعلون هتعزضاو يولخلا دهازرعزب )حمس | يضاتلاو خزي زو واصل

 روسي مباغاورئنالدهلالث مز. سو د اهنم قرا بنلاببؤ ءالمارا دودو بصدد هنيدعيردررر ةيرعاخآ كاف :٠
 "هور لزورف>. يزاد هكتسم كت دابزو دينجدراوجد فرز وراد بح لجمع اظناكللل ذاع اص سم ةيدع :للطووزسلا انو ” توك ازا ةدعو خرّصلاوزتنعلاباقد كعدز كود عملوا هلل وشري زواره رب انوفا
 ٍ ١ مب هىكلا هرا.ضالتش اكوا ةاع ورشا تس 2 د ديرنئداولالخيرعلار اد ةراوجيملا نر د هوا 5 ا 0 ١ ماحلازيزع جا خيل يخف عوف ةمدنق كاكورع اجؤيزكوملادج ريدا ز2/ نخرخم ورع اع ينحل هيلع ةذف

 أمينلارإكازب هعاجيعموماطيشلا نبا هطيزنؤ ناين ملل ركد ىربم دريت هدلل مون ينل هدقدو هضوعم ره طي شارع
 ل عاضرماذلذ نجاد نيرا ري داك ئسو انا اب نيل زكو عيذع تومديدز ندم ثدححب ءاقو ندالنر يسكت ند جعل
 دا سمس ولا طر ٠ العازمي ىصلاوتفل معو ره موقد حر هدي
 يدوخ نسل لة دكت تاسوب رم اصلا توملا مد اموري تس نانو البلد يداوبلبسلإفزجما دو بإؤلازا هنجدجوال اتيساع#

 زنا عزم اهله لع اظازمنبكح واع ناد محلا ترهل كامب... د ييزكاؤ وح اوسم هانم
 امال ا رثرانم عراه اهتز ميا وربنال وتو تصدر صنت يرحل وييدإ لاو اهذرا عارتب زاك وحق مبرد تيرهاطلا هندي هيلا
 .. هحنارخو لل لعجو انلاقىدقمو ىئامل امفزحلاوةرشلار نا اهنم رد. سدا دادز هيودازرو ىدوتم هاج مرجذ مهالسوب يسكر مب هانبور اوعو هداني هلت هربا مدس دينزب هول شالك يم قرداطلا ف وقرر يمال هر اننا حدو >3 2هلاع 00000 تدل د يسودسسس مارا ورعان و راسل خبال ةىنجوهاطلا ىلا هجين رب لجل تلابايرزع درع هنيدبج رنا دو اىنصبا رتل الا/طريلاب طه ديتجدب
 نينالذو عمت: سسك ىر معلا وروظلا ة لص صج داتا كارقب كنا قبل لل عجو ريظن دروزالا عبعزلاباهشقنو . !طبض ماكحاو اهطخ فزد ليلج د طفن يل يصتق وفن ماظل نقل انوي عرك همر يلو جو وبن. عروكوضا يملا بوز ءانمهلإ عاب ناونال ا برغو نا شوقنلا اخ امى فقلا عالج رغنو ثوزااللا ثعرلاو تاناهرللاب,تووسيرو معتم ظفحل
 غصظ1011011111 توسل |راغلا ءماب' رخل و ريزكتلخ لاول ادايعان: م بجسم تاعدلا رجلا هرنشا و متين بوقوع ا هند جيانا و
 ازؤا كلش ونيطإ يكب ناكودجيا هبابارمال/ةؤد بسر ليجوجتاشعرملا 3: '”ةالاكبل لخلل ىضحورسايلا عفو هسارفلإب لكراعم هدغريتشاو هج جوان تورإيظو سايس بدت عريسا وسي بأ 3 هنئإع نمو دالبل اور العنا > هبات هاج ديال نيكو ونا ننس اه رعت هنيدمب يعايد دا انمي شمدترا رج مراسو رعت هندملا ههاد ىاظلا نكي يح نانا انس ءر رج نو ايفي رشق . هيسزكىرحا هتلوذ ةلم- : د هروكرلإوينلاز مرر حلا وراك اق تمر مزمل عتق دادعب د بند هنيدك هيكل دنس از
 هروكرملا'-::.: ري قوي بتل انهتو بيز ماظب 9م يرق

 مولاي هيام انو نيعبراو ثالث هز سوو فوم
 غاباو نب شوا , : ١ موباهتمفز ذو دكر رعلا 1 : 1 _

 : قدسي 93 (ميموقانعا بير ضفر يقادناروضنوماذاممالكذزم اذكباور دقي هدرا ضنا ريهاثزم تجوب دد لب ٠ نب نوفل انجب اطاونإ عزو شل هيك اككذ وادا يملا عقد اهم عمر سبل ل ردينم غي د هدونجا هربا اكو نيش عويد هش وتاكل دل تسل عمجدركسسرم ةينجإتت براغملا نيدو هنيبإام عادلا معدد اهنمو سبني رددوا تما 1 يؤ لا باند وَ نق دع ادمن ]ضي زهاردرا هدضفأ
 101011011111111 ا
 4 يمان لاقمال نابل ىرروظو لالا لباكد تججاكد طال نكلا نو هروؤ د اطوب وسمو سيشارك



 . قوه سوس دبل 0 ل

 و سم
 ةومر حو ممل ذو ل وسال نما هذاككنكو

صال ضنالاكإكا لود ماتت نيبو
 سلال جالب منناسخل ريل انع 

 تامه سكتسو:دايدزاةنرمتم الارامد
 اثم ءدافلا سل اذزلا

فسهوطملا كل همعوا ثلث جلا لع نرم ادب وس دمع هدالللز لاقلادضااي
 . هك 

 هتنال دقن نوكامرساملا ككدقو مئيلخمتماق طم ل
 ”هفاكن اوملذع دوك

 همم دنع جيفارا 1
 قشنسل اوس ور موشع اياد ا

 اجرا ااهنمكرم مركلارادبوعنشاو ماب وم ة يول اومزتشمج جمالا ء نيل موك مجاب ةدخ زل تسد 5000

لاالله نينا و راو ةرعس
 هعاطللرع معي ابريذإ ؛ذءالو دز ا

 .  قلكيالانم هنعٌضلزو

 و "دن هش دم

 هيلا بيرق مرماناطظن سئ لشمال انوي عقلا ىدهم ىبيإ اذسا

 م فرغم ليد طفلان بول الفا مف انا مو ميامئامتو ىعنرإ و
 عداه ادانسإ و مركوس تب قحجالنلاو لذ

 نطل ننارهسرلغا اواو وبلا هيشمأ هلهالعدسر'
 ليثجولاهبراحملا قرطسإم اوأتهاد هيزاعلاو ومش

 رهط لا ااا ةوشيلا عبط ديد قى
 ةفننور كاسل ره وسمروما ترجو نإ هع يابسال دالك

 هعنول او اصلا !باهشلاو نمت اون يطل ]جرس وذ اه خلود
 تاون ماع زماطجم ل عتلاف نامت

 ؛ءنودل ل ففعل بخ يئن اواذدالف كسول ضعما مو لوصو
 ناجم اخاممونا اك(ذانو لالا عن يرشعسر مادا

_ َ. 

 عنطملا تكلا اء كتابات لم ةلطو رفاه تانثلا فال ة ذل كا نرشس ا :
 ” هنو ف هروكرملا .اورتلا عمابر سبك مو أ

 ”نعد هاف نصب خرم ةئاجح م انزكد داكرمطملا لم الجزع حويزفناكد ساكس ل تو كو املا متتسل !رساَع 00

 كن معخاسا «ئزلووب هو . ل بالابرة اسس ا يس

 هنو سوسن مزون: :ليبز لها نامابؤطملان ملئ وثس ىو صال
 دالة ازمذع احمرله ابعت نبووترا

 مؤ انهسبرسكى رفا و رب حلوم سان لنا مشلا ديمونا نفل رايس او ةدغسنرو ير

 . . فقاإلا عج ماه د برز و ءلضلا لشديعلا كرو: :مب اوحوحانف ثك( لن / و طملا ىلا تك نك خو مكماوحل علا لالا اجإتم تيبس دح

: بعظم ااا نأ كد عإل يطا 1 هرف ككاو فيلو هتيدم لو حواا ١
 هتييفم ىلا كنعلا نم هعارحجيحو هفعصل هذ الل م اميه

ل لذدم ءطاناوا ووو ا اتا نع ى فاسو طا اىرصانلا ديحا اوتجوع ل ولملا نم اه/موكلا يحبو نبح
 د فش

 وو اهوبممك فيبر هسدم ىاكدتعلا كنتو نسي د: اذ نئددوؤنو اناا امال الا مزح واح هيشيشا مون

 ناد هشدابش ساس مون كو سنابل 210 هكا ناب هان ازك
 كاودإل قاما الم ثوملنال ماا اونطو هئيدملا باعها اوقل بزي كول ز ىيراوهرم دعا نتف ديو دباب لجيلا ءرشنأ

توُساؤراختساىمسوببل ١ اهبولتو ىبداهاولو يف ماض
 "قالا دبع بضانملا 

 كوصاو قاب معالج ف زبكد وي خصومدجو نعلن ركوب زمان ب تملا عراصنحم اطلت هنذ و اعيش بهئمنيدلا

سافل دكا ادم قلادإو نش رذظ اها نم فنون سؤ غن ناك د صح
 ياو عش هس ل لالا عسر رسب غنم ل «د

 . نك فول رساهلاونأ ليرلاحالص ْ ا أد سيل خرم كد هدالوا د وع ,تيططلالا امام عوج جاو يابعد“

 رشا! لإ ةيهنس مون تالا اذ د عرعو ضأن
 ا سيربر ايار نيكي او حسب حمبس هلسبل ىال اوسبر سس رلسع يان

 إل سيواعمإ لب ه) او دا ب هوك ذملا ءسلا نيرا طل هدعفلا 3 دوب شف ضن نسكأ ع وب ثدو هس دز لحد د

 هارلي حنا ودول ومراد 9 تتخجرم وايام شم ادا هشمال !بلطرسا بش امورسن اميرطما

 لضيحا ذك رن سس فاض وفل اها كيا طفم عفو ناتو امد ارث ة اكد ص لاكف

 سماحادالام وثدينز هسدم اح 33
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 5 ظ1ظ01110101101 لغو :ديرط معاجم أه الرو ديسز هنيدهإ ضحيت: .٠ .- فرز .! هذا هدو ضو وبلا ونس ضبف عن رصجو دوعمل لك زيبا ونطظالكك لخو دعا دوعسلا ركسشمم هيفاتق 7 - 5و وزدنا اببامالفؤ صحو يلا زد اك ادرهاماودنرث هد عملا ابوميامؤل غو يسفتدرعشا رز قااحن» « را جالاسرخزمجوجيؤلاو ورا رمرا|دوحب دعم هزت «نيدمزم دعوارادب وعملك زينو رات ايضار هرايلا زال را هزيل ضل يارا ايضا إرم وسلا لما اناني يوت: وعسر ىناطشا رار ةاه وعمال د عاشور نيرا يش !.يل لزواج هرج ساهيل طتلاد دش ادري بمحض كر صاعيو:وت جهاد مياه يور فمر سؤ 9 نوطعلل لخداع. طرت دمار مباني تسلا غارعوتوا
 ! جر وول ندداص ((عئدنسملا ريكا اولا مفزظاا ولأ ودا هراص دالك اونتر مت هاندا تسد خال لا لسسا اهو هد ديزل لالا ةاقرثيزفك ريالا نوبة جك رشوالا لئلا نونا د م دالجلالا6 ضعي ماذا راسا هزضف ”يلواو نا سججاد 11 خباك خيل سن كد! دوتةنوج كك زمزلازمد مرن مؤ جسما مل ود عجاولالاوخلا هيغل مرتلو ملا ولها تاهو نجلا,6لع البل دادي( نب رورلادصرت كمر طاونسو ا عدادصاوأ# دادإ . ذو رئاولا عاظاعتلو ديننا تاما« دا يكل ناب ناوين الباور اظؤ ديب داما عاكا هربا 7

 ل ةرررط راو جاب ودعم! /لاهزيو الذ عاؤلاوو ظالخلا ع تدعو صنلاميلاو طظالتخال دونم اال مور اصغالا
, 

 اي ورومرو واول يور هنود ناكل رهو الاي رانإكوأ دانيل اكمل ينم ةاضتراو منان ملصو نيدهاطتج لص
- ٠. 

1 
 قصرنا ئاذهنج زا زجل رسال وزب كو, زم ناي اياب كوب جيو رمز ةدحاعب سب وواشنام نولوانتيو ءاجاؤرتو

١ 
 كه راغعو رمز سلا ع اذادكمل دلت شباورعضاظءاووانيتخمل وسب ةيلاحتامت ندا ل داتلاو توانملاو هناتداثحرم

: 

< 
 .دالبلاو نادل نما زمدلا لاف هيدرلانم مالا وكذا ايفدراصتلاورياصب برادا ثلئ تا باك ل ااةزفإبص

"٠ 
 الاب راكوملا.يتاضد هص مدالب رورو داككوجج هدب هند: دطمدل ارمادا مالا ا بردتقد اكو م هاوانو هديرإكمجيؤصتب يل وحوم هككالإ يشن ' اطتزندد الكاب لال تسالا عياض طقتوميمسؤ د جد -هجَويؤ دعا

... 
 الاطار جز هلل روج وذاك ميديإلا ة يؤ رسمت نوما هذ لود هلل اياد لاماز مزمل ايشانقم نا طاح ذ افاد

١ 
 : م لرااراوجيذم التلادا دمر !ركلادا املا :مالسنالاو نيإبملا ناطايب هم لانناملا دارا "لادا لادم لانبنالاو باطضقالازملاوعدلا :
 . ع يفوض نجوا مالو مدل عدلا لاو يضل وعيد س لك يم دس و نيبخؤ ردو ماذوتا
 ثا يبلع موعفرا زكا عراعلارمادراصامتادو دهر ئسمل عش «ديرل هاا هارب ةرردص جرو هدو هق ضو مالسالا دوي فا هب مج ر يعرف وز ىلاطل ا هقرلا شما اجالاراوذادرىعسلاوي ىلا تاذمدرارؤل كر ريض لون ماعيسبلااطقا "العلا هداهجنمطيإل : ميرنا جالشالالرعسداكهنامج نانكاو هنانخ جيا ديف عسدد هيوم هؤدغب با ؤزعجد .سزلوكر ها حز نافه رت ىضقا لقا وين الن هةوم كود كسول هيله سدوم هيد د نزلو هدحا نفخ ها زص ن .. <. عشر اوه سنع
 ٠ . ” طوال رم ول ارا ويتناول نا مرا مالا تدب ايزو مالا هت ودا
 ٠ ن1 و نب اطل ضفالاروتسرللاو لجالادصاو,ر .٠ ومد و اشاب مروا ريشل]روتسدلاوربكلاررصلاواخ'ي مجوراصض + |! ىفارونسرلاو ليلا ررصلا وزن جر ومس دلو داير مم ! ل اروتسرلاو موككابوصلاوافعا برمي هوبا مركالاروتسدلاو
 يكل نير تلا رهن ز ماد روك ااشاب مياربا هساتومرعب ملسالاراطل كزوتسااشإب ماليزفا ا |ينةيزخلاربصا 7 اوتسرلاو .٠ ...١.ذن عركاروتسرل اوزيذفلا ددصلاو >ارم تاعلس جلال ًاشلب رولا ررصلاؤزضفادوتسيلادا طز ' باين وعلارومسرلاو رجالا ريصلاونثي ندا اراك رصواومالإريهاو' شن يح ادحدالار وتمسرلاور حلا ررصفإو شاب روم
 الا نصوم ناار دفا نالاوؤ لل زل الج هر ودا نررسلاد جانا اطلس هلا هيانهلادام ناحل ٠ هزاز ةيل ايوا ةهاللرب عدوقسمو املا انك اح داو ضلااضو مندا ف +الممأو هلال ض يا نيبو يل ناياَسلاو زر املا د ريما !الفرالملاو ءدحا نافلسلا م, . كج: مايو م نوع وا. *



 : ١ ثا ا 1و سف ينو بد تعنت يصمل م رمضتلا: يضل تسوون : هاا بينا 7 3 : 00 0 د ا : 000 0

 - ”لارذإ ول اراستن ابرق ابيه اهلا هداّمنم هناجو هاهرتسزا هيلا هفالؤل تلال كاذ دام ا) تلم فعال عج فه احم
 2 وهو نايا جرش 2 قرضلا ناليولتبد تاؤنلا عفرالا هلالجّو برو رانا لاو ظا انس عيدبزعب هني نين يخلو راؤخالا
 1 هثواعس جيان ضد تالخا اس دانحح هتاقالخراونإب تبه ذو تاقوالاوب ثباط تاجر د نضعبو وف ؟ضحب مخدو ضرال نهال 0

 هللا مم( ملوتسلاو كادا ما ازلاف خلا مكجرّ رفا ضفناسق نا تاراشنلا هامل هلااب ىدان و تاقلغملا نارا باوبانلاغم
 : *يس ناراببسلا مينا يسم تاذرنذللا عسل اال هتسحلا هت ريس راسو تامازلبا زردناو تالاولل ضفتي سملاو مالسالإ بوما :

 مي هداف ىذ الكوارع تال اهراوناب بوصلة يشقاو تيريخ كرينا ليسا هاكدتماف كالا عبتشاقابع.
 . 9مل رطااراضمو كسلا دوجلا داوجإت لواؤبباس ع .ؤلاك دم هيا غطا ويس نإنملاعضووايعفرمسلاو ثاضالإلاع عفا مزعالماث راس هيلع هزم عضدد ىاكموجالعالا لالا اوربا كالظف ابار يلا مؤجر طعنا
 اظرادوند مابا يحل# هيزسلا هدول ماج كويرتو للا لفل هّيوبلاو غدا> اناا (ةنمرعر حلا مس هيشناظ ىو ظاهري دنا ئلا لد حلل كن: نعد بكس هددت الك ارم خل لاكن
 - صم مناد وى انو هرب المنزل زج هنعام قلق كر نبال ”كايحرلا نوال ضان ورصو هما

 مدت لب

 لإ سازانقم ماهل ذانؤ حلا دإرهاظ يعل ابصانه سلا ذو حيمملا هنعمل ه بوب ياك إايد زي ىلا نوعمطجا د هلع 4 ا لا ا و ل يلا هش زوم وصا ئيفخؤ ورغد ايعيفاما ع سابط لس ىالابال وبما : كي 5 تلال سلالم[ ادا َّء مو رويل ردا ولاا ساد داوم وحل ادوحو بوجواع +الطالابنإ نمت منيو دانا عداضيقا اج بانلا اجريت
 1 انا ابليس نا: نارصم» جد لوصول« تعم اساس ١
 ٠ ”مرلا غلب ناعتلا رنيدجي ناجل ورؤضنل اردو كائنالزرخخو نازل ماها عذنالا أس مولع عروب عودا محلا ضال هب ء؟ لحل هدالطا عير نسل ناله تس نامولم كاك لل و نيب سور ساجلناوخا نانا كانجف د عربنملزلا تاهت
 "يو كثروا لكنا حلا نوتايد اجا يدا ذب هلا هن : ' هييرارتلالاتاماقم جر رغيوميلا بيتش اباوع ماعوبوء انماوموألابم ترعب داو ب لطم سب دمام لصاللفوف)ا ,طماررلب نونو مناف هيلع دل فعادة عوزدورلوماؤدل مانلاو”كغنخلاو هلا داوم يلع بسساواونولالاوتم جين :

 . مالس
 ' ازا نارا ةامو جرا كاكا خريج ناسف سلانلاوصراأل ميلا وبري يرربلاامداودرططسانلاباازتاكين افلام 0

 عز موتكد فز مق بيزا هسا ثا دالالا هيناسننالا ضعالةىباتم هّرهلا تاد)ما/معباتمو بوبا كالا هكلرت١لرهظملا هنااعا لادا
 ميرَود قاف تدح دو ددوردوعوصخشد هيحلاززعلا ]ضف دددم» نسديلعموصتليكو ىلع رك اقماذ ةيرب ا لشد نا ظعلا
 نامل ريمان |رسروولظب ينموملا ىويعتلو' يبه رلاظال.لااذهبرنادلا | عيلذ يطعم الاهل جسد اهريصويلالاهاقبامي
 .  ةريرجاونادلا ثعبب مويطاككذ همويرمسدلانبطاساد السا ئافالميزيزسلل اخ ترانا ءاضنإلاةره ادن مؤضنارضنالا بنز ند



 ”وبا نادرا همس 0 1111 با ناسا زوار تلا ىوططصلاناجالانمر بعدا عنز:ناكبل ذى دتبلاربسيل يذلا هذ اهنؤ نميز يهزم لي نوكت
 صدا ةاككهرماهروب ريتا ةكودلا عظنما يل جلرمإ ضلك نفؤلدرونب د درتسيو كيلا هي وتئخلا هيف هزل
 اهراونا نع تشع داود يضمفو رؤس الك3 عورتا »درعا يزل ور ويري )رونا مثلصا,كينيدرل انداعلا طصاعاهماقاو'هيوبنلا

4 : 
:. 

5 4 
 ازد ترن رتلاروم موه نقدا هيا وصخالا» ديري ةمالل مماعل خانم ازم هحشاو هيرب 5 ْ : را اللازم هابل اماما نينا هىلضلاريره الا وجلب دابا امناء عيضرملاضيراوعل انتا لذ دشن تخاراصيإالا هيما من 0 نس 1 1 5

 ٠ يرجو ىلا غلا كا> ير طضتئبل الاه اانا طايل هاظ راب ساو ايس

 '  اليبسالد اهلا ؛ايضملا روكا تدضمعكرهت .اهشال/ ملعب اى اهب, تدند دولا تامنعم هب تريبشساو”داخجالاو رايقالاوب < + تو جدلاهب تالتماو

 (1_٠ داو: ييواطتلا ندم رطب ىروكرذا هائل صل دال بس طاهسكك كمال ئاهيصحا ..
 درا فعابرلانتراو ابنا مكامن نبل ناعم: ينابيع ذو وصاي يمص ةاصنلا هسينكإ

. 

 لي للتقرب دكا وبما نؤج ينسف ديا ةذيطلو ويسر نه ءمنصب هضعبل ضجر داعم هببسأ نمو هضؤتو ءولاؤ هتعسد

١ 
 هالكلا نعالج“ نك ذ ا!عدْوَبْل و هاك ]مينا ولا هيجل نو باجة بول خش 'دانعااو ىيسيستلا ىزام زل يخل ان بحتمد ار نضل كي اطبحو نال اتنفس فنك ولا كب رواش مودي "ناش واجي مصحف هرماعاو تي ةداشنإلا

 نزار وربوخد قانا بسناب و ابا يف يدب عض شاب: ٠١
 نيرو لان ىيردإ ادب صرب وما ناطل سر كد زيا لالا دهر كاف وةيوغلا هيب دما د ْ

 كراج نا اتا نبخو نردإ ازور زعتسلا مدبب كالو هداج نيتسل نتن رباه! ملاكا ماقعلاطا إف يحاصلا اد عرب درا جركا نظن ءزصلخ نبل تناهيد ْ
 قجبروضن دكا جد نوال كابر بسس

 يوه ورلإذ تاذ مالم وبرلا من يدل هل ' 2 مث مع . 0< 0 1 ياوطنا مر لا ال دبل نيطنطستلا هند لسا ةدو تتسلل مديل
 ١ عرروكد: يلد ايل اكشل: حوال د_يك نمل عدرا يطعإلا اطر دل3ا6«انلت 0

 زدالؤالا

 داوكشو برو نر امال لالا راق ناو هك برش دجاسم عكا :

 ْ يو قا ضدهم هدايا دا ايلا يوما هربطض نان الدر وكاد فوض ركو اوان ريكا تايطاما,ةتالحدلطابلا نقاب ' ظ
 اوىرلاوان ولع ناوي سنركسا داك ني نطلادن هلادانموت كيبل ٠٠ حول زي زم املعمل اذماحو ناسحألاو :لالاع 1

 ناجل الرا شيا يسلل كاطلس درس ئونلا هيلا مالا طز ناوبلا --.... ا دلاداد ورم بحشو يزل اضل هنأ ربا هدب .نحا مااا نؤ هه ضف هجد وعندك زاير : راو دوتسمو قسم زط صحم نزلا ذب ١ ا
:. 

 !زطامودجا ديلا حس كذلا ماكجال ع رسفل

 نانجنمىلادتمإ كرا دو بهل زوجاوجاهيرمولا هال هدو فم

' ' ' 
 راوي اءتلاه ورب د كلون فالله الالت وسلا هربا د ارولالتي عماجدكرل او ضفلا اال دنم ٍِظ اهرماجادب 0 نام ب ا مباهيو ناطالمبل لع ناجل اعهاوجؤرل ده دوكبا مركوربغو نكتب نانالاواداذالل مياجرا] تاراملا ةراعر_فراعل ارو! ننفاوملا والا يده داما دارا لدي ايكو نحاصلوملكرصنو ميزاب لاب صنت درج همر نيالا » تيار لا ير ثمل رصاو ىاضو هل صل عاد

 تنشر نخلط وزنا ديلا نا هاو خريص نحاول مددعد ام

 اجلا زاب ةريرخلا لاو نع ايو سدر نموا جلاليب يلب لئلا كيش كلا كاجو ريل الملا غل ازع ءوبج) )) اب ولقلا ممزاب نيرزحل 1 نول ايراو نرفلا ةدالئللاو ايضصالر ارجل يخمد ايلذالا كدا غيط ومو ,نجاوج التم اريل لا خد هدع

5 

 ا 5
 دج دولا تارجوم نم ضئيل مش ااطتدبلاء منجد اص

 د از واو كالعا هوجو +/هدنشم افموا عيل 5 .هد؟ةلزنخت ل و مركلواد مولاضلا اف وراك موبب او هلا نمانس دال جاسم ياني: هاوالالولا مال سال اطل هلا ربما كابل ومن اهم ينا>ايذوظف ديلا
 نسم ىذا لاه ماج نسن ١ دزر أ رمال ابابلج اابع طاماو ينل ملال لارا زم علخد مال لالا لياضفلا ابابا نوع هطينر شما متدانع مرد كم ازطصاؤهنيد 7 اء تحلا ميلعلا متصتتخا متو 'مانتباو مالسالازن ام نرد ّيشسامب 0

 ظ

| 

 ظ
 ظ

 الاكيد هللا سابا عشب هيو صان

 َآ

 ظ
ْ 

 زامسسمحشسسلل



 ا ب بليل

 هز دربلا هذاكألا ناداعسلاو نازل هاوس هنمىدابت ضع لاح ياو ثلا هنيدمب عك حاجته 3 باغلاق اكلي راف ها ناداضب ومال ىلاكمذيم مصل انصاللا زاب روك قوز الان ب رحمساذ مولا دقوند ىليب ا يدذ نعنصاولا 5 . قاهذامزالءذلبلاجق هراثمإو م افانع هشه .ّاامد ماكل ريكس هفصوبد اجلا ذا اع نعلافءيعولا هديا براونيز الا زصولا زينا اذ زعإن صقز ويل ربل نو تاالانخاجايالزيييذنا ديالك [راواظحيلاو موال اوتارك دعحاسإز عضدو علاطلا هب تو ورد ؤوجلعاني ينم هيف ماقاو عساولارضاوضدو هللاكوقن دكعبلم عطر قتد عطا تملا لضتل ااا ديا ورزق عض مهاجرا لشكر بلا ولا دارج زاب نصر ولا هير ,اانااطلسديأ عب نبعاتلا .٠ برافلاوؤراتما جت اينع اجاب اطماجء لة ور ف زرق اى مدوتصر,جوم]كفلاو بمال انشا هتياتو هديت ف ادجخل داون داون عمال ك5 ميلغ موقبإاثرابضال او رايح ريظع مالا عت يؤ معن صلا زم اك خياصأكو دانت يسلب ينم لعل ايوذد 29ج زهمراضحاو ,ءانصلإ زنم قرا جبل محلانصبز) هعاربل رجب زنملا مانتالا ةرماعت وم ءاكحإلبل ها عمتجرماف ىاقناالاو ماك ميذوصايأ عماج وراها يعاضم وكم ىنلعالا شل اف ىبالادنباتلاب هدوم هشيانع هلابناو اتا متاع وتي ونهو زبكتإع
 هدرا هون روبعر هربوا مال ضار مف كجاس 0 را وربع عانمد امال عاعد نايجلاباوبأهلا اي ديلباوبإ دعيه سوال رانا 4 1 دان راو وعلا رايملا اطلس نائم  زن رن ميرؤل هيون
 . يوِطنط قلاده دبجنلا هدر تع نيلظنناوكرانالا نر دءاملانئلاذ نيا تسول دككم.طباددراصز هويت تفت أبل
 انكر! اطز غل وداد عاصر تيالس الاحمال منجم نلف ولنا هزع زينا يلا عضم تن كاف ْ 0 8 "ناجل رون نم كج ىاكد خيرللا حياج هانراابامل د
 ٠ لصزتتا+ دولخخلاراددنجن صا ورازانلا راد هرتبيشو دوج, لننب تول كسوف كربلا كيور مود يي قرا ودوبلعلشنا هينيططستلا هدو يشل 1 إما ينم أللي مز باتل بحجر مايكمو ا وانسواندب هيلا ةلوواةيكردانطصاو وارغ ا بجللاول اولا ةخالظ نانجو تن عرضنا: يأ هداهجل ىوضاملالا ضاعألاعفاركللا كان ل“ يي زر ةلالجلو نطحا كا تول بركلات هلل مضا وتامر امه ندم هال جيدا ضف يلق بتل اواني . يلوي دارك كالاتي نال كاوا را هيدا راإبتعر ضو يشار دؤردلا ءيدال هلال دعا: قيناةلالرلكىانحنل ىيهمال املا رإرتغالاو رانغلا ماي تادا هند ةدانجرم عيحطتا< نيوصاول اا جتا نوغختسأل دال هلا لا وفدا ”دابد اليخ درر للى ملورسولا ونلادكوتنلا اهنا ةنس

 ف كرذاولل مدلانكياناو دعرلا عسا تدديمو نيازأتلل نيدالن لنور ضنا له هن ٌماهنكَدِعاَف ديس ها رادو واود علل

 -هوامو نيزناكلاد كيلفملا لامي صيدا تطيب كن اضراوعز هارت وزهور لم نبض بح
 لوا نكس مراح ميعنل ازماقاو داساكتلرواطتباهبدم عوبدالو مقيريمملا قمل كسا وزالخو تحازعئطجإلا ىرييفل
 او ميدفلاو ثلا نامل ؤ اهل حرت رارلا لهو منيا لضنلا ورندالاداهدهمد اينائلاغللا ةوالَم ابي >لازبالاهنع

 ا دكر دوا يلا هدو نزال داس جادا انف رامير كالا مك يؤاصدشيعم) هيذاومهن لكم نك ابليس انهيار اجو هرؤاككا هال ادمرشلونجملازماعبوم همن وكوتم يذلا 2 ريادوِلاهدمانرلاباةوغجتنممكا ءزهطللكدبا الور تملا تسلا ةراكاهد مدجرملاو مذارظلا و نطل دباسقارعا مطور تلو ديودال اعلا نواف عساولاوهلاصور يتسم قى يعتسوتل هت شا ضرنوقشرلا/هتنشدو جول أ لكحل اياز وبجو اننا تيلمو دعسلام تس هكر ب تديمو يفلان سا« بتنصلق انمي بطال لال مخي دانس يالا لوغلا جرت يتسل غشت كزانم تاذ ميلالا مالا ةعمجرت دنت هبال كاب عداد انشللوعدت يضل ةميسدانلا . ٠.١ ةينسازداهمافاو متسلكلانشالانيوشد لق شلارادديزيرراط تلا جنيد ملا ضياذلَو يهتاو صيصخب نص هرب نازماكذؤ يضم الو ميظعل ناطل سلا انام ارماع تامزكيككذ تدع قيحربلف اد هنيدم ]تق هذايضلارود نما ع ادع هنال دج لا ني صخا فاصدأعةن/ :
 نكد 5 م ملا اور وةابات ساو ةيراتم > هللا هجاحلاوغان ام دوج ماتو لاوجإلس كنس سطع نإ ةشا ام نصا هئئ ىذا م مالو راين باسل هيد 'هروانسج أل



 هتعتم

 تدخلا انك ىلا كاوصا عاريا مظاعلاجؤ رانا نادارتطر هنو طاثاداكراوفيداةادعساو ,ايثا/ ةامبلا نصول درت لالا سار عنج هنو نكد اكد فايضرا دو هسردمو طم: جارب جب فول نةفس! ةدلعمااق ةريعتو مه ردلا] ف! ضحي لحل دذ' نافذ اصتوثهامرلا لوطل» يسرنا هاثن كدفو عنج مهيضنو ومي ةداصم دوي : ! , ان عراضنال ابوي ديياوبف اها اليو من طنطا منبر عروس كبل سبح دك وهذ فاس سل ظ 0 او مو ينك كره من ىو اهب عاد اقشلاو,ةشلادا مط يوت جط طاسة
 ا دوال ودخل ميدل التان لعام اهيا انتجت تدان / ضل لنا هوالعنو هديل دا 0 0 هنا

 أنمنهلا طلو: يمشلا اذصضو ماولاو شا !الضفس نان غس ننال با ىس] ا رسانن تبدع ملا ونلاراهاكرجاراضنالادصألع ظ هزل ةنعرداعتب لزب وراربالا هديرتدام]جانؤج ذاريلسملاو مالس/ةناطلس اهرماعلاعيرل افراز ينمارجب ىلسف مهام -
 مو انو ين ملك دناوذو مجاب ساو مدل دهن يوضولا قولوا قمل ]دا داسلو هبت عش: افصوو هنالملا خو اكوا .٠ لججالا افصل لولا مشا ,ةلع سماح سمنيط دو مقالك شنإب ,سوولا رسال هتيدمو اما د اال ذيبكلاكذ هيعمل .٠

 متو مقابسوادرط اهناجاس ف هدول ماكسمال كزالاوصصا/داذالا ا اولا هيفا دامب مثدداخف مهلا ةيرانلا تراك اين : مزاب»ف ىو اود جاين لادا هذسب اونا عقد لصاووم مندل ماوصب حرم صل جال ذد هيت م نعيد جنوح مهملة اج هى ظل وز خوذجيإ دّربوريح مالا من وطجرع درت ؟بشومالو ميعبلات - ١ ا ها و مرذلا يلع قاذاكوتإو نينجا ربعسوس زج مرطادكو بيع منعا سفره وشد مذاءداب ذا طلاووكألملا ... 0 ةيوصتم اضل لاو كابل زقسلا6 رردلاهرازلادنالف نان عرج 4 لازال نانو اهطاافيسسهنضدافلابدوفسي افا داك يشن سامو مؤوملالئانل ىلا امام توا: عودبتل اان هاوالكدمزضلاداسايادسو زابجنول كيفف لنا اغا اوت نانا هارت وأد تهتك هوت 8 زلوم اكبر غ مصر بجد يدك ردود وائغا٠للا+ بعت انلا اكرق دن وويفائي بتم از مظخاف نيل مو ايديال بيل كلا عاجل مك ندب يدم يك بودل ف نيمإلا تاذوإلا تلا تذيب ىدملا ات ناناغو 5 لاعب اسس خاب ا ماد ىهقتسإلو هطاحالاو .اًصحال نىتلراثتعالا نيبو -- ركن مد ا بسجتسملا توني. د»_دالارادؤ لالا زناطاز مك ؤرضدو . ذولا ورام اجياد يمدح وتحب ةعباق رادو أماحو .
 ا خاتم | ط و لورعلايو داع متري الم نأ ص داخل ارد اظتو ناوعالملاون هتينملالياوعوم ميول لوزن كيوخيط د «دافلا ردا مرلاو نيلا رهلشانؤؤرمدادجم املك دابا تارسؤإ تماقا؟جادجوانجب مطارات كاةييضتاخخ ماكل | لو يار دوزيمالقفوتع بع ذد كرا زعاراضوتح تافازحلاو تايب مزماسيحر عي شيو تادالا ياو مدتجت# ٠ لاك ومانتنال ايام نمأ يصمم ل سري هلابولا داؤحب دما حتيهلباضر لع وصنل نيوملا هشيجو لماع دباس شع شب كل.

 م ةءسب تداضو *ناوجلإ ول ةصصب هير طز يجن انتل بجن دانو عزرا مالاهامالكناعذال نأ ئاكر جلا مؤوخيرم تدان“ كاع 8-0 مدعم دوج زروال يخول ويجيد ناضل اكدم هنتي نحاد ديتلونجاو باص "م كوطاورإغضلاواكونهئيصانم د تناول هج داتيما عع موقد ديان لقا داعازجداكمل نر فرم يلا دنر ىتشسجاوايصعلاو دراناط دعا 7
 ”لصلاَوارو ننصرل ركب نتا وكر عر ابنا هزكرمد 4 فاورطزفلامزتيفدقوث رون لوا انما مجاوعم عتيل وغم ٠ يريد رحاب لكلا رز عال اطلس »ماعلا رىوئسلاو ميلاد مد ؤاههزذو تما نارلصا عيصاذ بوله هداج قبل ؤمداهبن اجا رشف 0 ماكجالمنيرل 2 هوبس وما ميىنطما و” مالسالكمب هظاريأ من در علو صل ةرونرمده سب 17 لاو فوزؤلا ماىحا هتداعس تبا ع عض و نوما اىوهناظف داوم ل داسوباطدو مول اوضامانعبإطوضجاملا هماركرب نت ءرعو هزيظلاورضتلا ارجو هع جاتاعومخو ابشن سالو لالا تادإ اديلاقم هتدار انك داقسد «لامال هوجو حمو مئاطلثس لاب الونعت ءلابقالا ْش .مولرتلا فنانه زان ليحل وذم ءلاط مرق ١تدب نيج فلا ريبد مترف اودي, تاعبهو راطضلا هل غرلعو بوصل هاظا ريد يف ارابيا ًيدارهيلت تلظاو جاب تسالو زل امش دير للاب تلاع يجب عاطخحتيصقو ثبتي امينا طي“



 ةنشايلاو 0 5506 هيضالاوق ةداصلا هته ةيئافلانتسب تل تاحوتمقلا اًمأ ٠

 لو كوي طخ يمنا جنكككماوءدوساووهنانمو هيلا ءدتهاش منعاشن هوصحم ءدّرماس ل ةزمرالإجاوو
 8 هرب شكد ملا بودي وطنك ةرمتان كل و العلا ورهججلا ناكملا هزوخلاكنايبلا عماج دودو“ هع
 . اك دا 0 اا : ورم

 هيي فلا رد تخف اجر إ لاو جالس |/ناطاس انو مدلك وْ يني طنطستلا هنيدم يشل مو رخل لصاسإعادرولما
 محلا واوملاهرونملا هعوز لا 210101011111111
 . ايل رجم! عزام فلا دن زول واظرىتب انك“ هريضؤ هيارضاقإشاو 'هربادلاتب نبع دقبو مىلقانب" هييرغأ
 م ونهو عريس سحمان“ عامدرجا جاك طنط سقل انمأه يكل ارباوتيو مئانللرا جازمابلإ نلِسإكابطعر تس

 0و م لوز) واسر طا جنيف لارا طع شكت دكلقلانبيركما] ارحل كوذ كود دىرصخو جلال د اطلس هتوافلاجللا 1

 ءممخلا يزل لا نطخ يسكب ان نكت اهدييشتدايصضل لهادي تتاكو“ااّيلاو مايا ماع .
 ديوباف نم اه وانيت بشد, ىلا 160 ةراهتق شو 'مالرياسرم هاوس هردنرلاه” دشتي زلات رمل فاو نر هرايملاناطامكضنسز وخد
 ْ 000 0 ا ل يو بز اهداساواهنيداجا
 00 تلا لونا ساورا كلا لن ايؤوب متر كرل امم نم غانو ةانتائدب|مرتبامل اسم ماكعلاب: 0:

 هنيطنطستلاادنيدك نادل نشل ٠ وجد فساد اددمو زق دو دلو [ظل يلم لوكا غانا دول نس ح وريد ف ماكنا
 . مالتا/ ناش ةداشسذلا داب هباوض اوديزكا انياوطاإبرفظلا امض اطدنلا مامزب“ يعل ةيلجو تارك :ىنازرالل# مح

 هضم هصبلاريصلاكددلابانانمإل,قااوأ جن يشعر ةركو حج خذلك فارقة انو يلا ريهام بصاحتإ
 / ٌنيواطَتلا هية ؤرم يمول ونسو ةرلجدحاو ةاراشا هيوم 10د ييلطل ل اكذاريشتو دين د اوملاو جف حتت
 ًارددحلان هزار أ نال سلا نينلا هجبدسلا )مرني لاو ضدتلاهلا داداه ةميضو ةيفاكجيضاص تاداشجب

 /  ةضل كاره وبعد هيما عليكك طعما :ملالزلا هتيزربلامديركولا ويحك ذاياورظنا وكلا دباونللا رنج قنا ورا

 م ناعلايس نوؤيبل علا اهلا ةبغلاأ لوحزوطي ملمالانطلسد كر الخ 5 ءرانلإيزكلا بو داصلا داهوودراوإاضيضبل

 اانلاب هؤيرعت تافرعسغقدد مدرل كر ماهبوسو نيطنط تلا هنيدم صاح مويتل يلا ليجسق جالا مجدنا ل عجة ذارط
 ! هلا اهبديد نزوة يضعو هرككذ لان هل دعاب مااجمل يدلل هنهرضا فاد ميد هاو ازم ع اضادم يللا
 مراىمدلا لولو هنديازيج زيهم ادرالسو بهل امدتوق اان ر زوال هر زطجبو ةيناطيشلا ني زر هت تي طقو ريا كلاب عفااع

 2 خمهبابسا عطتفو عركم 1 لتيهصفو ريان مالسالتا دوعن اباهذ اود نازل سو ناثلاغحفام نشو يرش ضاوتل )و هيدنهلا

 برلادب هايفخأ هت سئدان ى,هداهطل كد جوش دابشلاب بيحلا ملاخىف اهحجونلا بر اوح ةيماهد « هراهتسال (قصمو لل د داب

 ام يوناو هايدت ليس موقلاىعهنرصن اد ءايوساظ] صديناو رمصنل رم ايدها و ءايضر باوصلاهحي إذ اطسراف :ءايفج دي تكدكلأ

 يانا زا متمحلةلاقيزش لسا ءايمرم كي اهب نكاد وجب داهفلذ قهحور ء الجامد انس ادد وغانا سواح
 هل اكظطماهشبإللا تاءايغ بهدد اهو هل وحال او وسل ااهرس موتو هلاعإلا لص ابييذلا هيلا الصزم# نا

 قارثف ه انييتمتجاءاعل نيبو اطل ارصنل اىلاها دعو اب ١ ءل اىثالادل اهدزما ةيوشوم دوك اهلسس»

 . ها تاع كل دوعُي لي اقدر وم ىلا هتمجرو هضم هبغاد : انيعمدارصان كب »ذي هل ناكو هسيطدططسلا | هن. دم يف ىلا همر
 اكيد تمت خو امونة وشم درت اشتي نمور ناسا هنطلا ار ٠«مودءابرثاصوعحم رحال اه لس ١

 ك/لاردالبلا اه (رتذو هرغاصال ادور اكزم عم ميراذبل ل اطملا هزئافدل !تامزص يأن يودنب عطقش هركاضل رع هعئاول ادوشلابهراكمارموك

 العم روبل رعب عر ءدداصملاد ذر اهملا ذي ءاَنف ىلا جرتلاقداطم بوش مال" تملا هرحانملاهمراكملا اهبرثناك

 1 اقام ههحرت ل احأب هروصنمزبوم ددص مالسال اطال ابوهم دمهرع هرددضد اكد ا هروم طا ثحتال د )ببي جرس هحبرسل اذ اصلا

 غاريزءاشتم هدد نهيان انؤانا نا ناك هروأ لة رول لضل ازا اد اهبللنوم مكرم بديلا



 دي

 - داشيزللبسهيرنمدل عفتاد . هاتي بتد نمل ل حالي يخالف ومتنجلا نعاطوعال لادم زناتسا لع اتسسم «لطإلا# >
 20 اك تو دفو>راوملاو ذداصملا ينم داضمداامرير كن موماو> عا ولا كنج هتكحلالءألمإ ءءاراي مافات الا

 الضباع اون كي لما لَا لع حس َطحو لاقل ال ةريسوملارضيركيلا مالمال اءاطل قبو و - ساد اهكحةنطلا قي --
 ٠" اس زدص شدت ى انها نادل 6:4 اطبالا مجم هءاهشلا سم هنرافلا هلال العد ءلاجلا ديس حرج! كجتعسل اتم 7
 هلت او ءالاونيتسولل د ءل اهريصو ءللا هال اعدتال اهاراعا ل اصيتساو ء منو دلا هنيدموف نال اويل امال ؛ اماضو اجلا .-- د

 : دارو سيلذا ءاناكدمو الوب اهعفر او طاحاباجا تاخوتفل رم فس ءاناطلا# .اعجشح .لالدد اير وتاوذل ده جس هلع ا د
 هاتي دلجو اروعدا نغ دكا اجار اساهدغاو , ازا دال اهمورل ادعاق لجا يدا ءان اشرمطخا د إلا لما نومي ةينيطنطقنقلا :ه

 ىيؤويف ءلنل اع نوممون مناد « دالي هيلعلا جدلا لدا د م اصنو احق نإ نموت ويس هه ناي راصنةوو هونحرشمو
 اقل اقولا فرثىمارإ طعنه نول انيسو ه دابرشال اموقب مون: زوفلاو 0 ميعنبل ىسومل لجوال لاو حاحا صل سم داعلا.
 دعه واصملاو تاجئابوهاصداو م داشودياومنيد ناخب هنادكر ةاوخذا اندينمرإءىلضنال اىبلا دسد+ دارلاو ماىلاق وف

 . «ةهواتملاو ءشاوملاءموجحلا ميديأدل د ايقدال !نسحو » هرهاطملاو ءرئاطملا مارغا د ه هز اذ اءكرتملا فلا وكلا هكصرادع 00

 ٠- 0ماو ااد مثلعالا ب ىدصنم اودقدوأء هوصايطل همادلم اذنعوركا هيا ممتعم املا اوزيل ء مواوملاو عرواشملاىبل هياورس ا اًماودوشالذاو 1

 لا مف ورصم ىما امج لك مش ارفاط عربوم دونر وكن كمر وفقد اهسل اهههرخنولاهسسنلا 0
 أم خا ائمو ازعو نول ؟الهدع تاوقلتو ءاؤ موز حالو عرامليوذع نودهت سم داق اوين سكت اذا داهم

 . | اهودلااعصوحلت دانا ءلاثملا ريصن» ىرذ عازب تيتا اهرصنل نم ٍوبصو ه لاجوالاو ارت الاءان المدعم ممادقأ 2 تين مولا هدووا جفدام ال اننا ع ضيرغل اذ اطلس دمت نيطا_ا رك. هناححرا ىتولشمالمؤساناطاسل انو ءامن '
 .. نأ يكول هدرص تينا و .ابنلعادصساو اهرودب ت1 ت اونا نسرورل تقوشساو ءاهتمد اهتم هداحملا و, اجد ءاهتس زا >. ب

 كلاين ابسلشهد امدعاص ابيعماس ند ءانئادذم روصعلاافزهملاءاتمكحتواهدالاوق'مرعرعنيؤلشل
 ٠ ؟م ممل كرع ىوموملا اهرسوهتعنو ه مرج اكره ىلع مالسالا اهب عفدر د ءانيد ىايداويإخةلردق بواقل اضانر ص تايفلا 5

 م هثسايي ذو او: هناس قدصا ام مالسال !ناظلاسانال ومهند . منايزؤطو هيخارتكلا ل اليست ىبولالو . تا ددع ال رتل رغاسالا
 قحيماوبيو همورب لكن احوتفل !ءارعمو ضل ازم السو او . ها وس هإ ول اع صح هن |_هوحال . هن اسس لا قنحماول و هم ىكم او
 «قاقتل اوناودعلا بابسا عطقي وهف قانا !نعزاطل امرول ايد لذ ايم !رنقو ء قارشال اعماطاس ايدل يرحصا
 5 هيو اهي ءؤكرو تيدطارم يل ةرشا امرؤ صشاد ءاحشسال ال هترطئادمقانالاد سدالا كاجو هتييطعضح اوما ناطسد
 ريجضتل لك اتعل يؤو وم ايس اهلا طال رمد دهر مدبرعحاه عاد ا ين اه كخو يأ كاسم راك اطال اده

 عه ير / /

 رجلا زق نك وْ مةءاطارغلال» ربا جرركذت ىلا هنو نكولملا اقناع رباط حلم نك ميذطل _ودياوءمدا رم ىداعتسلا
 مَ نزولا تمديد نيف وع اطازمةدصسم كملت ملا مارا خس مدا مونيتور ده ةعس + 1 1 2 7 .. -4 هى« 28ه ردا د نان "
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 816 الارنميلع ماعلا هراننلا فله َْسَخاذأي نزلا زم دقوا هروصتت هل اكداصقنلإخ ف يشد هر رباب
 ' نال انالومداانلع و كبتاكورصا لكما جيلا د هيصخت نإ * ا حورص ا! كلل يب سالف مادا ضن زم هركدرمل امو “بت لاولع و دييرزلا ظ

 ر هدية زلال لاقإ!لخةسفاط اراغال عراك وشن مسعد نيطوإلا ضف عما حسلاةباهنو كابالا ةياد ةدالقلا نومهم كالت
 7 دوني و داكككل اذ ددعاو اهو دل نيروال ضيفو ش هدكاوزنلا هيدي انكم يظزعلاهذما لالا يخف بصي وذ

 ءاياعسلا انما هرعسب نولانبو ادتضاواءاَتتا هراث اومن اَنْ امك را طلاب كل طكوملا تيدلغ ادهرس متت
 قو ءتاوروفخلك دكيوطروعاو .هررق عومي ءتيقد ١ د ىعفلاوتلا لإ صفد دنه كلا هنيقلا مدظانلا اهي سس

 ٠ اًلءوداهتلاتاجوتادقززاعتس عع ةركدب ديالو شاف هكا حربا ةباجالزلا هلربسو كيد يديد, ل صبا هيك 0 ٠
 ك2 ا ديالا هيما زواسلا هياهد هباجاب مالسا/ اليس رتسسجأ |كلماو ديانا لم اكورننام بارك درهما مص دب عنو بعدم 2

 ضعاف, نوط هنيدماصحلا رهو هيلقب هجرت 'همزعؤ ازعل برش ازىد اننا وصنل الوزن هتييصررتب ١"
 يراك نجربانعه طنا ول هلال يخبل بان لو" دو هنية يزرصوبأل#“ هد ع مرنم هلاملازنريظزؤصو ه مديل نوبج 2 ٠

 ٠ باجماولتموزبلا ةءهسا ملا وصال مجدا علا يفدرمزظعادغجدجوو ةدورتبلتما وسفن بلو اهنا هألا» .
 ةللفددبدعلا حا ,ينبط اوس جوقأول ينل ة هوس ودل بلت ذظلاوصنلا يول ناسا نة ديغس ياعجراو هب اول .0

 ت1 قايكوسؤ اني هييسرنطلا هءانصلا نة ماع مكاو لم حصحلا ىؤنافإغ كونا هنيفسي ريوس وج دككنه نمروبعلا لماذ نا
 "م نيفسلهوةصاوِ ا1(ذف اموقلاربلا اهب اوعطقا فني طنطستل(ؤرنيؤ هنبدمو ودان هنيدمول اوبل ف ضسلا كت تيجان خاف
 4 212/3, قوفصلااهنيئسلادكت هبدوكلام جالا باتسخالرما يل عاوطسبو ماكحالاو وقل امرا ضمعرملا اهضخب اوطبدو كرخانجلا
 - نير اناطاس هيلع اج انجري بس نكي وهن يو لا طيرلاو قبولا دشلإبدنجا يخل اكون يطنطسقل ناجل طل هند
 ,نلاوصلا ةنيدموخجللاممدّوتو د الجلاو نعطلا كاد نمءاّدساو هداهرلل ثويلزم هرانخارج يرام يلعناحو تبول فالي بستكاب ٠
 مال إلا نانا يرماو ضد زب نب طنطستل | رطاجإلتنقنبنرجو ة جلد لككت)دةوم مرا اوجييطاذ )هاب

 مم ازخلالا اإل ..نببتساو”ناخيلاراثو يهاب همقلانم اف «نايضطلاو نري نلاوهال اق عاوصل اسير او داك اكرم لع بلاك
 ملاخإ مصاد ئعطم نور هكرارتما صولات معيرتمايانلارسووكاوعزانتو ناتيفلاتسبنو كير مصو« كامل ]لوا سارق

 0 ناطل وام اوهرجيتنان)ببصلاب نوصاوتدو!اوهدق او اوركاتادولاطمبءدعطاةديضامم مهفورسم هعطاس يدب هل لوجلاتقا ١
 يومه سطو انيخمابنعرتظانختاكربر بع سرر ضينيودئلبرتناو دسيا اه صنلاولضفلا داو ثدعذ_داؤ جولان مالها
 ءامل جاوا القاب رياكهزؤ حو انييعم نصا جواز هيلي راسمل ادري ومره لان عبسو ايما ف نكت اناذل تدان فعولن

 كرا زويزاكميعاطؤلا ورانا[ نيدجوتم هداف هجوما لا ابو «ريئس ءاوهججيؤناذا دن داراب مام راناباو اضمن رانا موا قلخت ٠
 , حا هاذ دوضاررهاكدلو جت دون مل مقال فظلا تاما مو هل وفتصخلا خويس ميديأب كونا زوجا هرمادب جار يضم اوقبتسا»
 ازيا هلا لي قمل ىلسبلموفارلتب سام انوشاو وصال تثإفاعوذ خلسة وعمجلقةتياذ كحل قدا صب عتىنيالتاصم
 هك يلتزم دابدال ليل ىيعرشبلاك» كارلا رهع رباك هرلإ ضمور دال طعاوموواظمادش ف دو افك عيش انما لون
 .. نوط سال مومو خرخلا دواس ا فنيو' هتك ههال لنوم وعش دوخة راو وعدت ةءلكب ونال يدي مهيأ جن
 محريزتتو كرصنلا كلنا زجتيل رج كانا تايداجرهسبتو عفمرب) جم يرو ل اغدي ايلسالا هن لحل او دكا لا ليبسللا
 تصو مادضالاهريمدتل اضاع ضاع ممرطميو لابن فوسملا لاوهالا كرب هفوو :لاكتلا وسو مايل اريجددردللا الخلا تاجار

 رش اهتينو ةانلاملا نسف اسضاهت مالا لا نوتمف اهو تفل يبو مهما نوضمي ماسلا عملو دنسنالا انقر اوج بي اصاي يصرهبلع
 "ا ةركصت يخل هيدا لاو دارا سوت هلال آر تنل ىبجتد اول اضيخجلا هوبلل رخو دك لمجد
 ليبرحبإلاو الار ةرضعما لن اصب نايل دوعص ضايع الاول احم
 أرب ةرعست غلو دخلو نبضلابر عال القا ةدودتةورلا هرب زن وكروت زبومصامب كلم هالس بايكرز
 20! جو اين دهلاءشلاءل صادم يقدم جا وتنازل زاد ؟ورلاننارةنه ونال ناو ماير اوتم اوهام

1 



 7 ااا ال ا ع

0 
92 

 : 0 تتلف

 0 : فرط ونزل ل تلال, نملووم هدرا مثيل زضافو هلا وام دوبلاكرجد لطم وزاد شا وج يئاطإلا ِ ٠
 0 نمي وروبوابز مابا ماريا هربا صملاوديدشلا داهللككذ أت هادف 'ةوحشمم زعم ٠ __ 7 0 0 دولاب ميدل مانكتانقاوعو نول هذول [شزلاد "فيولا نيا جاب يارلاوماوذواع دق... 1 4 00 2 [تيداؤورلا ا ظجتول از دوني ابننا مال نياق هناك
 : ١ م عربى دوي ؟را كن ردصل | يألف دو موب دوضتحكدجا تيبوب ا مايل وضع م "زاخر رلاىبهاذاخلا عصا يازتطاراولا اسلاك يمص اساس دبا ةدجد سوادا ةنالط فواز هكرظطلاث .٠ وريد مدوجو هللا ضال ايل اكمدا ادا, بصانرييظا ريال قفا سور انكم جفلا ايار معي دياي و نياضلا اة رهين سددل لال نكي أنا ويلك نت دين فاه م ل راو نور رلبا وواصل اكن ورسخم* نون دوما هيلاعند يد *دورعل لبا شتساو ريا يشا رددت رشف نين موع
 يئانتد نرجس [كاماد تروج كيضدي »ا !امهلاوبض رهدكت هماتموناةا فتق لب عنا «يتوزت نطو دنا اهرانةمنع ًُُ داصّر لوبا تب ةجوتم *هيرئاف ةزيججانس مناك ناي روشسملا رعودوملا هس رولاواوعا يم وها ذر يكراؤسنف

 ند هاا واس رز اح ادار كازلا وتساب ادرار نيد هاذ تالا فدا ويضر 0 يابني يلة «تاناضالرد ولادي ارم اي وتصو يوما كاسر ابتدا. نسب ندل]هربائافام دال هالبسذد "ىرضتنوفاذر ولد” ةظحدتوبد صن هما... ل ا دايد نكات فوبيا ئمتنالاروالا و دتعهحالطاواَتلالذتم
 ينططستل ارنب زمصاو هيقبر ملا ة مدع“ جو رابض اسم ازم ثيل موضع ها اوّضلاو هنس الحيه وات نين ل نا

 سريال نيا ديو رحبد ناعيا كالو عوقد بدك بفن فلا لهم جريلا نفك الفخ كريو زاب. توم ودم ايا واسد هوك لود موزي رداظد وتامر د3  ةةكيردوززي صل مرايع اونا دداكالا تملا نط ندد ؟ تيدي وينام ووصاو مدر لمعلا دطعواكملا * علا كونو كاتا نعذوابمالةوةراياد ملبس« نطل ساهد دو” كجاذ ملمع روحو“ تلكم نجصلاب و" ردا ذاب تل ابرق راي ماراح باو يدل نام اق ديرشتبدونهرغ طعنا هجرت فعدم تنزع عهت © ك7 ميمو دوبحلا ميرنا هناضللا نور عزيز تتوج هلل نانا دودبتس ينوه خيونكولانعسالو ٠
 وا نال تاء طلال اعاد فن قس دوعإو قاس الستايلات للطقم ضف !ن اش :ملظعلإإ ضفلاوؤمداواننب 3 هيتونمالإ كد لة طيار وع ةمكرهلا رد دي زرقا ١

6. 

 ردا لجو *وضرو ترش ديالو هؤفلادبد نانا اب 606 تحضو ماكل لجمال هدي دم. اوائل دق ل ل مزج ىاهنمو ب تو لرووألا رسالات ورغد زيارتك عب اتزحب ضال اعوام كك( ؤرسبدل هعونرلا عرض كدا ١ ان ركب تناكد اتيصادر عبادات اومن اال اكد اذ_يضتوالا جمالا ارا انبادميظع اي ذا ٌةييشع ركل لا ضاع يازسند مسام ذيول ا(كمزسطينسلا راطحلاكوذ الما نوبتلازنال * مط مس ورعأ هنيرملا م كوكل و مئاكمو هرطحو 1010111110 :١ 9 غ2ذ2ذأ*516 0101111- ربلاولاوا يذلا رججم ريكس و هايل د - 0 او تأ زيرحلا هسفن دنيز ا لج - 'ءاططو هنيزكو رص نعول هك ص جلل م1 فانلا مِنَسلا مبكولارباةبلاو كالالاو



 لوو يبل رز زل نبدمكب تدان هدجوتةوتخل يكد دحام كتماس)ي هب هتجاني نما هيعتبال رق نك
 تدل ولأ بطرح ناندال عدي صل اعاث تالت ب فانتا شادتة ببنت اوقف قناهرماواناشستلا هلم

 جيزفوذ داظملككين طراط نأ هنيبل ماكو الجل ايندلا داس ًلاكدانسجتتنانق عيدبالو مبان! ٠
 رجل يم جلانبدقت هرسرزملا هعنصل اوبل ةدب ترد فول يوعلاذ خل علا ووإل اف تنخادق ربل اف دجلوورملاؤ ناننانينالن
 ايلا نول دع رك رعد وص وبوخلا«6 عناملو اصح نمارإللا عنمتةؤمدإن هلا هنهكزجش دن سميه كب عر اهنيك
 أي اونساوالالتخلا رضفن جبر حبال يكمندردلا عنب دوج جن هلاشداتفاهكودف هوصتمانضلا اجا كيفركما رع عونم
 00 يباع طر يت ءءانضلا مد هنت اربدصنا يف ىو اهضورعو اهلاوطا ترقد عن اباد دواورنا عوضه عبسااوأ تنال

 : !ورلاو*نا نبلاء نان روت انمنيدملا تالت را وسلل لا هب تطاحاام ميمو عنم ارسل لاهي عفن خر اوساايزم 1
 نكاح موابلا جاك وسلك ارجاونعت ةمؤ تف مرا جلا مل زيك( كريو 'كابرلاو نب. سي,سنفلا تارصتنمو جيتا رمد دكا وداد
 مثمنا نالئخ|طتدتلو د ناكراو ناوعرببامف ناي ذلك اكتاصمنلا هر اتناول! فزابرابتعاالاو نائل اكككدي تنوجف 'راتقملا
 و صحا بو نازل ريس نيكل دكومإ دق اكد ناكل ويا واب نا, شارب اظ هادعرمئيض كاف ناندإلاو ماوإفتدا
 . اني يقدر كة نهانم جلاد درل هكا بط روإ لا قام عدد نتمكن ابر خرا دما
 درا ةيرجا/بلمولاهالفاىمهشوراخمرعب اناض بنر اجا ورانا ران ككسال جيان ح نكن تيا طا وكلها 'ايدروبأ ابد
 كعب ملسالاو |بسلاناايلسدرب مني طنطستلا هنا نوجا ىلا د البراز عرا شال دعب اههبسدؤتو ءضلازيعوت زفايبمراركلاد
 لانا هز عيه ذه يدار ساو بدحالتاينعلاب بيلا ديلكس تأ لاو ليتلا مويملا عورلادافكمياككز عي يسلازنا
 هلال موجلا يبل جركل مورا بون. ةوالابد" نيك رلصلابو نضل منصب وما ئاض الان نع ايرهطو افك
 اطوال كوني كارلا ةفالتيو دريت نابت و ”“تديلأد كاملة داود رانو*.ظعف مالس ليا كتم اك نيحتو تناكتسجج
 _ ةسيودرنا وللكدتواذخالا تغمر هرانمو تلو ددجملاركيؤم تطرب ديل سل جملا جيرمان يرنشتا عولحلا يحاور كدل0
 كرز نا ههدنلاو الالات سوزشدبزلاةرلنلل هكت تخ6 : نولي هبزيسومدا سا ميوركدي لازباكويهوت ناين ساوزادوناهتكرفظ
 . لاق مل لارا د متل اوركوب اد ميل ادا: سانمملت نلف اهب ف صن است اذ كالايه نايل اهزعثو واسال رغب هديا

 ٠ لع يرزفاوتحج ا درس ناله رس كولا نما رينلاو دهسا شميس ليو رخام ار مول لونا حسو ضال نا ل دانس تاب لوفطع ادع درج. اإل اجب ضنا دجال ملع نمد اديان
 و بق ذرلاةقتملأ اهلا مال الواد حولا نكت هب صخا 5 ماقد .دنطسو] ىغ لور بلا هتوجا ماع وضفو نعبد ايفا 55

 السلمان ناد ٠غ مرن زل ارقمونيباّصلا مدلج اوبتجؤشدواو «ىنلاشال ايا ضف انوا بجو رجل انع
 افلا ةيانحإ يووم م نفاع وعضي دا رنا هولا يعاو دو دج قتسمو نسا يانمل ناكر ةدوكينا يالا
 ٠ :ميضتتقبا ملت ذك كاكاو ادزو)ارلاجماوبرزفو «لن طفولتي لكجرنلا كجم لدعلا اها نماهزدتنر ديضقاكو فل هحماج .٠ ٠ دعساو ةيوبلاف لررخاراداهعر مافي. ريد طمذأ او دوعلا )شم + دق شاف دبا هائج سل زل طيبنو دعس بكام اع

 داعم زب هكيلوا نملك ل عندو تادون عمو دراونل ادسيتتو تداول طمضل نككاد مال اللب ارا هاتي وهل غلو ماجاك هاش
 : جدعتسما داو بجا جات متلكلا «قيغم اهباع ك5 عمد مومو طوع لشد نواعم ماقم مزمل مار خلاو ىاوعال ف هانكلاد -.

 _: يعض: يوقلا اهدكو اش ترغملا لدعلاب رغم اهباوباو :نيغنسملل هاطوم اهذايكا ل ني عضروطضمو نييظ مظل هنماللد >>
 دعنا كانه كيبل وصال دعلا هريردق«ديدشم يور ذألبلذا ع ضاخ: دير اظع دنع ابجي هيك تير شلاو دل
 01 ا مام نيود يبعل خزبو) ضفللنقومركدس كدب
 - هلصفو تقرر قا لاماهج ل وانتبه ل دحل اذؤطققمل تندو مول بالج هنعطيماو ميجا ملل رع لس جوجل نعزماطشإلاف
 ملا ظلا لاحان كو !ييرسل املا ماظل اروع هن نيف ينحل لضنل ادزونلاوموعنل! تسي عر ١ مان اكد ركدف
 ةررقرددكادهز وا غيلالو' هر ذلة شم دا اطيل عودصتل بول مضفل نامي دو هروكتلا لدصلارادؤ انصر اك عيببا/ظللد



- 

 ةدح

 . | نيالا دالخ وم جوشو زج وضل دقوا يطع عوهوا ل نازيللال بس ضيفو جدا! كسا رظا ياي
 اا اجالك لو مابعد ءافرملا ايدل اسالي ركلاط زم يلا ظجددبمم ٠
 مايا طوع اكتبمديفا ابا وزصتسلاو جلو ما داكيل عماري هيل : ٠٠

 ولاقت عمان دعم اج ؤسا هلخلا لسا اعازججلف”عمولاةاعلارمد'ءضصنالال اوتار "كوالا ل شمالترل طال هت
 . هتمالا تورم ساه ل رعلا انهروظاكد نجلا ةدابمانلبالك5ؤاوماة داداه ملادوحبافولا اذلوللوتو 'ناحال رمل اع

 هينيطئاطضلاذ رف ولا ركام كد تفت دقوا شاوز) لالا نضع . نرجو ةررلاو رتل ورا تيرستر ولالا عالم .٠
 نِطكك مظعا هداب هناتدالاب سناعاو يلع تاو ملقم منت ؤرتعاو ود دادو :لسز موج ينرل اكوام دافمتساو ١

 0 نخيو هناطل سلف نعضخو الالجاو لاريزترطعلا دمتم! ىتاهسوررع عضوا مادا نط يدب سشمو - .٠
 واس نا 827 3" عوهاو ررهزر حرإلاو بولا ؟اطاو'عرزججو رس هتعاطإ)صلخاو'عركتو هرهس دف وذ ههشنو رمال مما ءاش 5

 مال ا!لاتامركدبابحماجشيجواشموا ل يبا ترلل هرم يا فاباوصلافايييق ةيتيظاتوثةيفيكلملل عاق - ورا دج طو تلا هنيرم غلا ذو دءارك3و !ماقردلاىللاقاولاعباو ءارتك دارس لطي كا "مانالل هدام اباد غانو مالم
 32و

 نع ؟دل يبارك يق رزل# لكلاو هرا بحل اباعبانمتيعبلاب عاج فاعل هدا
 نول وقوم مزعل دككملا دان امرع تمجلاو السلال نالطسالا ولالا ادإلقوهادهلب هبانالوذببرلا يجلب 1 6-0 لير يلذ يحس لوحدك ضفو هرج بدت مو مانالا :َقرضإبافصتسن ءاودكيض تدصةوم لف ملال ٠

 تلون لازما امو رانا رداونل طحين هنيرالا نه خور, دصتتخلاامد مارعالو تلاع مايالوإهؤساهدعدادجف ٠
 0 وارإ) ملل صلخ إو زكتل )ل عاوزظنل نسما ذا هناف مالظل اريجا يدق هيداحلا اهمويغ مرمالسا راما سل هنب زملاماسجللا
 يما ادا درر لو و تمكنه عرص بوم ف ما دلادحو'علاورضضلا للا هرددمث خا اةارؤ لم مايفا عا

 ياو ا عاما هن ودوم دارا ال ايدف ايش ررولاو اضل ساهل ءاننإ ارضاملا همايهاه جف ؟اضلاو ؟رازملا 2 2 0 يس سني( ص2 ا ع عد انع 0 .٠ ام حلا: ساي ١ مجدل
 ةزوافمو اكبذيدمو هدردؤ, ءلذو نيد كتر لهوا لا مدا نيدم يروي ىلق تفاءل طولا هنيدمدختبتتعا عدل

 امو ةضادلكو دابا فراصحلعر شحرور كسحلاو دون ازمايملاوجو اهفزتككوافواوه اهابب اش نتيحرتد أ يع بادؤر كا حقت يل الا رييعلا كاك ناجلاو يدك ان اشسوؤئادلا طرهاظارما ىلريزاوركازبابلامددزوبلاةدموذ رولا
 مراصركو” زاك رماهذودرم نك تكول ادد صل فال هارعس لهالرعساد رة لاذةزمالوجا عشا وزر ورلازماهطعرادا .٠

 اف امواله زباب ابل ةطدانإب هانم عرج هت شدراس محرم اشك وف, نس

 داعووراطتساوشاو !هاثراطو نايزلا نامت لاوملالاحممو ما دال |يئكف مالئالر نع 0ك لاتقلا لطاقبرطا 54 راك كو . 0اطإلداصوجكتوركو”لاججةرم دونما واهل وججسمرزخ اركو' لوما نها هبزصا حاجب وفن ركود دانييل ين ذهد نا

 لايتم ودع جاكت عراك انكر فما ديانلالفلو ملال نهار انصب ونالت برمز صيامي كرد بويول مريم اهذاهوزاصصبال تغارو جانبا رولتلاسغلبو”ماتنلا مايه المرايا
 ههلافا مروع جلا مزيدللاو تانهلازم هد وغلملا ورا حابس نيطاطلا,للا ارعا ةدروا دروسا ا 2 : ماهاوس
 . اللا «ناتعفرانابا هم ورعد اهلا يممفاو جالو عياوؤلاهب ىيبؤ مافي كاجاوهلام الس لور ىشمرم اهب ماق موجب دره الل ,يضحدبأ لب هدوخغبسإ عرابسلوتو "هولا يمس المنالا نب خالتي حو هبال رعساولا لانا ووقولان خازتناطا
 عَس خيتراو الس الدون دكت عشصنتف ٌءانصا دين الضاد تالا ذالك اقوا ءلصتمرا وصلا اهبرمماقوزءاوشلا تنبال#
 ماو ,حلزلا نايف اهي اجر انمتتبهو ءايون مالساليزكأرازمالظل دننو 'عاطو هداعسل او ءاضاو مسد هالّص' ص
 دقت واد ديل ادبو بةيدورغلاؤعضومو بيرلو رانطألا اع هراؤلا» رقت دك ريذع مالسالاناطل سب. ءاوشمب
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 ١ يزف يوم در كم هوز سيف هالو تدور وو تب سلا ْ
 رضع زوم داب محلا نإ /رباسملا كاطلساكؤمدجون نام هفف + هثد نيت هنسس كود3 هدوكدملا دعلقلا عامنا ١

 لاعب انوا بقتسا مروكرملا ىلشلازباف داو ان عو ءاضإ هيوارسلا موجلاو لم ظ عال هلا حل تت صددم ؛اطمن !نأعدرع
 بويل اقرا ورجل آف دؤ عرفان مينملاو يختل فويزف اف ةريلب موعدي ءعزانو ادع باو هزكو ددعإ ةرلاك كد ازمد وج
 / 0 جان تقي فلا) عفترافل اطباء طال و صو" ناسرزألا تنعاطتوم ناتو تعادنو ناكل اضاضنو 'داهبزعلا تلا طه ناطيشبلا
 هتكارا ناك هاككك لاجل تيارو'هدعاصو ةطباه فويسلا مخ جلا كذا تمازندم ياذا ليال اكراهنلاداعوإ مهلا طابت انالاَظا

 ترعوب ناضل قوز اذ [ هللة! ةيدوتتتسا كيض ل ظخعذ اجد لايذا ذل ملا هرخا مزفس اهناككشلاامداع,ايتهال شوق دجاَ

 7 يلا دانس دوجللةلا زنا نال راطتسا ذاصرت هاهم كارلا هديدش ةريإصنةسككذ ل اقيزلا لانا ةرفنتسملا تيمعوكرملا د زوال
 هى رار ود ركاكك عزا دزملا ةداالخف ةهرانلا زكا قحاياولصا مهران اوميعرملا ل وعزفو هر ابارك لوف ةراشيكصنلانايازم
 ولاذولن وحلم [ذاكمج جلا ضخ تام ئلظنازم ع ولطن او ضدي ثم ضب هبازجاز هي هنا عم مزهناو هجالفو هداني, تلضا
“1 1 1 1 0 
 . ايادتدابهترظلاو هانم لسا دان ىضمذ نحيا ضي اك وير ذا وكتراد ةبابعل لل! امم درضرالا كلاس "ب اعشلاو هيدوالكدوطعبرغ
 ”٠ لقيويلاد وسلا ناد ”هديدملا دونا كتب ةهلكتدغلب لج ااجلاثطبهاط ملك كاملا يوساف دامس تعامل اكديدنزبب مدعم

 يللا وكملا 3 ىل تملا ضب والا ةيلاوتم مايل عا قولا كبلاصملا كادت ”خقادملنؤعاوصب اهسمنو اهلها اعيمينتلاع اهيرصاجلءاوماقاوث هروفومأ

 مج غلب معاق فانا ذم لانا اسال اطال يجد... ديلا وزب هؤصو د ايفان غياب لك اأو تيل ها دا >
 .٠ نطهاناكاتلاد لاكملا عالصاو هاجبلا ساريا درر دف للصاو رزان انجلو ناد عماثاكملل دهان | فص هراصجنةيبضاذ
 هل | ديول كورال سال اطلسأٌوإز ىمالا جز كوم عم اضل ارت ام تناك درب سنألنمااوجضاف اع 'اصحلؤادوجيلازع مذاب اذطوألت
 جيجي بازل ديهئالطاو انام نيدمو روضروكم عل عفراكمرجيأت قربت فويشنأ هنسو و ركع خف (قولا و اجلامفنالاجشا

 نككنما وباب ذون دليلا نيكول اورضلاب هديدلا هدهتجتمةنيلا طلاسم خيل سانا ”ذاطا تل طالق جتنا هنا كون كت ١
 النقود يفض دينك تايب ارمادا يل نطل ييزحلا لومألباوزدظور ل للرد اغلا ىكتصزم اونتغاو انهن يدمو ابلة لعال سا
 - اييكعبازنا اهوكزنوي يي مقا هور داق ياخ لذ ساهرا ءارل كش منيدملاو للا لا اوشنارشلاقنو تفل وزفككا تاجلا بوزن اف اهنا نميسلاب

 كلام يديزسوكلازهبورتملا مم ل ان و لولطلاو مومملاىهتوجام تازنقمل ازودلاودادو هولا لال سبؤ لو” وكان بنعمد
 مهلك الفوم هربوما ويحث روصنمأ زج إبملا كانط لمه هجد كل انج نونمبا هوك ةيلاملتلا هلدلا زيه فا نلكح لاك

 هرارزل ال عرفنالا حم زانم لا هدجو اي هول ان ودل نقد وعاطسلا اذ هولا يلع جو: ويلا جل اين اخإبد وجيت غال تسلا د مظعالا زنا :

 : (ىصجو هللا دكر وتد سو طيطرهلامزم تالا مىدطو :(يظنككح .كوكرع علافنوإ تام رتتغا داس هالببلا زمانمقد هرابدالافد» >>
 منكما عيجلوشنا ضيا هنسلا نت و يطير داو اه دس, تخت وإوطبضب موتيام دولا ساهي بترو لهسدشواهلص !لاوجإ فو لحلف -..

 اهببرم ءاوغيبضه ارا صحلهباوطاجاف هؤحلارب دحل يخل يبات ]ملابديوملا «اطانل ا مالو ضن قبو وطتلادسو ثوغالا جما قتسادعب
 . اهبايلصللا تارارعزم موفاذاو ل راوداب ورمل زهبطعاور اداو"كلاكسب ناو ئرا حسي نؤملازما ناجم ور داغومازا صان“

 .ارجأل اقسام غماوبش او .ارساوألق عوعسواو و ام
 . ضخ جال ) ونسب او اون اياب جك انساهيعطيماد ء!ندباهراو دق +التلا الجارح اسال تل كس معلا دكت حيظتناد
 .. هناطلساربزابملا نامل سل سراة لكس كوكو ىرجاك اه البو ابذيدمد عمت ىلف نيل ازمكرحم) مذا و ياسو نر اهذس د

 حبلا دكاكرروطو عيابمل ةدجتنعهجاناو نيم ضيا درا فزسائبانبصاو ايانسؤاديصاقانيسو دابصاخلا تيجو -افانابابط هنان عينا
 عاق ددلقا درا عفا ذاتك روف ءلذار مالس لانو نداء وزال وزب وهسسم زكا هذو مماقساب تسدقن زيجي ]0 ونإمد كلج
 0 ءادي جلا دونجا لوا ثيوبجر إلا ناطلس اوت رجم ادجير مدبلج ل وطاء ارضا اهينيدمو ىرصاما علت غانا منسم

 ةالعق مونذاةنيسلا» هنيدملا روج رلء ايضا[ هدم مالت هداعسلا نع يوظف درلا نيزككادب نضاذ اراصجأ هورصاخن
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 : دادي فاكت تنك لا ايناس اد زنا اولد دل عا فيا نيا عترشتب .

 ...روواباقرازنال وال أس اع] كل الودي نغانماهؤيلنامدرجدا عع: تمصانو ناظب | متلهك ق٠
 ١ ,ثكقلاعم عافمالا اديب وتود! وانطس مهجتي إكس نم للتسالاو هدوم لب يذ رام د ةدعؤ 0

 | اا ا
 ميامخ ستورم ركل راضون دلاكمرة لهدم للا ةرلا,خب مز هوذدل لا ذويس ترام الاد كرضإ يبون حم ماغي قإل :

 -  !ملرعت ؟ن0ن ميل صا ملال عماجلاباببادم نيت هلسالكصلاينا مورا 'لفطلا دنطلا وبلا ملا دبيتضاوةمايقلا ههنلا ٠

 ارا يسلك ضحتسملاو بارا ناوعداهب نددجاو "ربل عاويلا انا لانو هدالشلاهب تشاو ماركا يعملو جيمالاهلاب 00
 كوربطلقو ونس ه علقو ىف يعط علق نام علا محل ميلاولا مول ةملخ دو ّناطلاسل كيل الا ظنا هوة ع نيس رين د 2

 ىو نباوسذج ل ريم هيل روكما:ياناف تن 0“ كوبا لا كادر مرد كارينا ررطمم علا فهنا

 ميسم ةركبا هانا هولي ثنا فاش رضي انش رانا اكلها اد نسنر وج هقتزككد مريخ مثير و جم
 :ةدواججد يق هرازل اكورتكولإلاد ىةيضاككبشوا لا ودم يقوم هن فنون ةينلح هلأ نسم جبال داماس
 ” انقاض نسيج يراني |:دارسو ةروككملا هعلؤ َْض ونس جوروا دسوبوم و"ناجغردادكملعدفو نازلا هند جان مدلل و !ز

 _ قيطداهجحماقانا عدص بادو اهنئعشس لو دوعن يد اهبصب وموت هظفحُ اهنوطن مجراه ترردادسأواهيوج هذا ريدا ركام

 نفقو 1 هدماح ال سنال«داطلس مراكب رماعب طا نفعت دات أ هنع عنب داكداسفلاق انو اون كك 26 ني تامر تحاهعبت .

 00 اا اذ 1 اا
 كيل اكوا هدوعب اسال اطلس بعت ماس اعف ف مودع رلاظ وه اهديك ا ضب نولالا ةياوسير يلع كتبا مديل دالبزهتلفملا هعايشاو -

 اةدخلاض تاكل مق ايبا هاتلتن تدم ه'ءابضطلاو غل انيدرب ايقاف ازمستلاتواورعلا شاين عراظتسا دالبوثواناتسحيركد اقم

 ىبدياو ماليا همدان كتب تدلل ؤ,ايبارض مراوتعهاهجإ مر هيل انهشارم مواطنا وررتلبلة رز "ظيجر ايد 0قمقدي
 نيرو لنا لطلاضاةهاصرعب ترانوإلا نفل داوم ىويزلاودامؤ كتر ركز رك تيارسكو كافل كاش وبج وارض عيا
 جا ىما فكر ةيوتنو وهلا الوفا خغم توحاكر نم دال اكان. يحتلاصاوركوبل سالت :ذ رواء دراو تدهلا غلا

 ىوضخور قنوع ازنقزم تعبه وؤ ونمكك تخون كبو تنال لإ يوقد خل عزم تحال ها نضل او ايف خجل

 ديل|اوقلاجعى اطوال ل هال ىقرا قمار تلا مدعو باطلا حرر هيشخ د داكن مضؤملاعلتعاوزنهتدخ لذا داموداهمف
 رد ا

 عاطعاف نامالاورازلل ايلط هَ داراسةسلوخدلاوةناطلالا كاما دلما اويلفناف الون سالو ءىضخز يسدد لاراب
 |نم_زونرتسا وهل اهتنفلا نيعتمانو هندارا ءيطر/ذؤ هاك يدرب نكس وفن وؤ هل عيرضاج) يصقسؤ هب دوبازبام كمال .

 مضاد ريدني لج وو كاد دادلبل اب اهلا اموراصسو اوه رلق مخناك ضيا :لسلأ © نإ" هترياثيظعو كافدعلالان تن ملبف

 نقاوة جادو ماهل تاريادب هنالك ماجا رباصم مظعو ملل هدش د ودب هضفوادتنرل' لف انهويكةؤاسا بواجب...
 اطل ل 1[يلا وقته اجج رلجوبم ناو ف وبس نس هريطحالاوماب هنع وزنا نسا عاكاهنم وختغ فرط هماوآ لبس ههلملالالاو غدد لاق هل, 0 ا يي

 هلا درصل ل ,نبط نطل !يوجلب يولد علق عاكس :+٠ ثوري - تنس دنس. هنا جلاد دال ا راش هجرت
 | ونحو ديضامافورس ,ىلذا ىجاوما هيماطارا يش وبجزم اهتز صا ىف لمح امه مالسالناطلسانلاوم دارا كلو كارول اص اناا »
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 اعرواوبو ناوهاوراذصلا عفادم ىهنوهريد ىوحاط تر لانفلا هيحراازما«ملوجدوربديو وجار بركادامهن هداعيا وجرب ا هيضاق .
 نايات املخناو اوضه ا اموارذهو اويزعواورضساو اودع او اوبسو ابرل : زوون ءاميطع ا ضوتسا قدك انتا ثا ١ دش اال قه وا 'لعواو ضنا انت غاواوبسو رم النام مداوكعسو هونعاىبلعاولوتساقحادوازل! يلى:
 كريب ريل اراض راضوازع تانبط نيدملارساذدازع تا اط ساو لبد «لير او يس السا كمدقع لجل دالدرب انوا نانفيدمو
 هسيربل يورو ج اككبشد تيما اليه دوور اف هدول فل ملص, ايضلج ونا رعود نلسملا جلو ةربكبو اربكمه رماها جرار



 / 0 .: 1 ١ 43 يلا )7 01

 (لا تس الكعب وا تاون هن ايضطوغكدب اذنك جع ىونلإ دك[ش لال "جدومكلاطلا داوم لاهيا هكككتاكوتلا طعاللا
 حدة انباع هدزولا مهم هدزواؤ اما اقبل عوضتن او املا اشيج مدخلا ةعمرتماو املا هناكتازم حاسال دانس مج امارس

 ءاررزو رجم اوعي مهزبد بقع عد ذيج سفن قالا يحال ق يحتم قوإزةتسم تان اهنا منمهجلا ماننو اماعن اماهلزجابجملا
 اول إمدودابلع مسام! هناجاو اهلا حار هظو يد ضم مببإتيزعق الفا داللد تعص امو هارورم 'ناطينش هسفنملا هبلتجلا هيف كاكاو
 جك .يبضالباذلاشالا6الع قالا داليا ئيورصمومأ مويس هلت يخل ماقمروكنلادرطلا(5 الذ !ارحاص اخ راسملا كاطلس التمن

 مالها ز ما ليش ااه كبعض تطال ريتك سول اهاًبطو ضضاو اقل هعاطلال ثيرما يشاع تاب وكو عجمان -
 ظ "زان نذايبلا هزنانل ارا اذّمعس اولا كانإبلاو دقيتولا ئئابملاو هنغاخمل اروقلا تاذّمنفمن ال ميظظحلا كرم أو ةيلاعلا دحزاملا نوصملاوهيماتنا

 ٠ ر ةيحلارااى ا ىاضورلاو ةةيضفلاو تبعا كالا اهّيضملا مه شملارامزالا تاذ'ءيويلاؤبارملاوثيسدتتللضإبرلاوهّيهبلا جقملا» _ 
 ش 1 ٍْ يكد يدون كريفنلالا تدهاو يرسل انيّضلا قاما و ديلا تلا دولا قوش ابنيلإه سينا عد سردين أوال تاذ

 الكت مم شل كربلا قتلا رظنملا ,نيهدو”ةيرحمسلا علل تاقوطملا لاهل ّيبونلا يتلا لعمقح نم لكؤوتساق يرن اكول اهنسلاع
 زا ىلا ةعس ماكاو“ ننال جلا طددجتد*”يبيداناولا وسب اّيضعو ةركلك اند ذي ةبكأ ذلك هل كقوزلاو'ةيكم
 و زطلا0اق. ده دأب وزع هيوذو اان روصقلا. ندور تلو تسجورلطنلا ة جياد هر ضل و مينملبلا موج قالا دشن
 باك دونولا بابلو هيدزولا ةبرنلا دودنحلاو ِهييرهمسلا دوذتلاو هيضورلا ليال لالاب ريع سومو دوبل افا هولب | يصادق ظحلا اليلوهتج

 ”ةينماعنلاف وبلغت يتلا مراكلاوثديدربلاهرجولاو'هيبارضلا مدل جتلاو يالا روغنلاو هيل عالنفانملاياويرتلق اهلاجراو "يسجل
 >  هنع هوفؤنبالف ةيشحولاهداوملااهغرهعد صيالو م يزن ةورصلا اهنانجرعمعوربال هيض عومركإكت احارلا حار عنف نوفشتج»
 ٠ تطلاو دبل دوزيم لهذا لالضل او زككاريدايمزؤ دكت عم غو لارج صاغ: جه و نالا) ان اواو هيزكلا تاعّتلا ريغ
 مالامعدواارخن هيلع اه نياسلل ناطلس انامل عدنقو لاهو نيدبلإف ايندلا ةويجل هنيز نمموتوا اي نيجدتسم لالملانضارإلا و

 ٠ هجورملق املا عالقزم كذفاهيهاضب امنا وؤرتسلاب هفورعي ل ةجو 'نارلبل اوك انماغل ا نياموابتنيدمو جن دةعلق تتناك ٠
 ءزملاب ماكاو زؤلاب لاخلا ةطاججا هتعاتل انكتب لاجله زتاب هيضام نوي انش ويجي غرلاف ادي هدونجنم اهرضفملا مالسالا ناطلس
 مران هيديعملكرباصل اك داوجزمم لعاوبصو' ءزشحنلا بلل عاوصيب ل عاولسر اوةنجوم'ءعضوم هينملابياكر | هاوخا فاسد

 هبدوصلاامئاضملازمايذاوغلاو هقودغو اسمه نرسل اجا ءلهإؤ اوضلطارت عونع اصر الل يل اننم دكراعتملارلو ؟ريواوتم مابا فت ْ

 ةسيوجرال ا مساهل انو ىلا نه دصضو ريكا باول فكي وزان و ازكي بسا نما وضاسو وراني ذ نيدهل انكي دانت
 هنسوبربا خذاك امؤاند سنك ع بمن سيؤعع دنيا مح » ماوعالوورو لا يمل نانا لانا كم زكام لج نم هدودحم ماكل ادالالجلاوذدميإنا
 هغايلا الار انلاو مبادل بويعلاوُ_عساولا تاريخلو ل يوطلا دضيرعلا البلا لإ 2ل1[جلاو ؟ينملا مميفعلا هدملاوثميلحلا هاتلاز يطع توتجاامن
 انقذو او دريل اراب مف نوعي دينو عك سبعا قتال ريش الاول عسا ههنا دالح نببتاكومارهل قاد
 نرجو اهرماو رزان تن ملا غبر ضلال ندا كربخد هرهلاشهزع تفصو اهب كسره زمر ايو صود يلف هاو ذاميلاعلا ةنجأ ناقازما#
 فاني نيبو هريخل ل شبل هو د اهب دادلاوةرسطط خد عيأ/هريسلاو ةرزختيمس) ندا, زب اعين هرينكت او كسره طالعت
 امرشكو اجدرعو اهضإبدو اضايغاهرظناو ءاجرررباهرعاو مارلكقو اناهزكاومالئار ضر عيسو يزف "ياتو ىولاكلاواباحازساحن داب: بحبل ذ - تيضوتو تدرعتو البلك اضف نيداربت ماو“ نيئتو نينصاولا هدا راعصرهظو"تذبزاو هدرز تدناد ثا لالة هاشم باق
 هيي للا ليا لاو يفس يل رس حازب عربتواظنحالانبعجالتج اضل ١ اهراس وب الاجير اصر او "حس واكؤام اهسنجاو” عما جنم
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 ١ ١  0هدد : ١

  7زج ابراناذعو يدل كاب روي عري لا كتان ادب لاا حومااش ذيل ءهسافلا».
 ٠ لكلا اكككميلسو يفصل يزاول تانصلا لاكورهناتس يزكللا يذاكر مترل سانا ةينداكوعانتشلال»
 السنا ناعلسهتجوتبككلاو بارو عاهياياوا لا ءرصحر 010 دزعزنر ا ندوه هللادارا الا ةمبارمؤ قس و'يلا»

: 

 : : ق0 دج نعرف اضن دو غرد معارج 3 كشبورابؤم ا ايبا ذا" ّلانم «اطنسا اما يجز عاذا ىروع .ووايلومس اعاليّتسالا اه روخن حفلا /

 ر_ ثيل ضر ولبأ يما سحو ىلانسطكن سام ئلانو ا يهرماونوت ماك ا شجون: اطو تاير قبوشنم المال نش وبجايلإ تناسد كك
 ٠- 2قصصا مق لءاهدت تو 'مادزلا نول طءاهددلا تدق دال موج هداج !الاجاموف كتم موداص تيداتو كذا بيرقنو حابضيا

  3ةرازاخللاو رواية وانتإل (رمكأب هبنحا تدم ملطصا هن خاللاطوماشلاد ناموا كظاو "اطلقوا ترو 'مالسال دونجا او اضم

 درت اوما ارك ها وصخو ختيار اأو هاير كر جبل لبس 6و نلبي هكا ا
  5مضللا هتشاشلا هلل انما مو 'ةنيدهرالتأل نانا هر ابادعدايجزععبل١مهيظا ضرك( [ضرالاكت هرعت درا يكمل رضسماف

- 
 اهلا مدحا اهني لا ٌةينإبرلا تاديبانلابمنايحلا ءاورلا ءاهرصاصتخاوأ مسجو دجرلمدظع نات لبن لولا ةربخ وبن 6, طاخ اعرضيدالا ةادتؤو ضحايا ثمل مالا لا لصاولا«ةيلاحرلا هدا ةابرلا دانا ولات منو متبع يع اقلك روصو سرب نابض لامتال عانت عورو ليه عيطخ وليل رمازعأل مشق اللا نه سيرا تضافر مكشلاورلظرنحلاب داوملاو ءئيرعلاو ره اظمل اب نتفومحوملا اهله ازماهت حو ءدديصحلا ا

 اد ىابجه لرماب عانس ةيبزسلا هنن راوسالا نا 3 ةريدحلا هردانمابيلاه عن :اتنال تس لاو ابتحن ماع التلك جفزاكدرياتلا فكها لضنلا هلو ميني دال ضف كيلوا حضن فقس رع لزم كك يضل سايطت سما شمل ولو
3 

 - ,نارر ايدل نياهتلاك مق رسل ”ديبواو ىاؤلادايق دءاكردو راكد ؤدا دينهم راهاكإعوتالف ةديدصة املك
  0 2راؤلاهيباجير انه حلطو «انسنو ة جرا دال م اهيدلام نع اضتو (:سجابهسجاعض دال كبت ندا دنا"هاتيبد هاضضواو اشاعه نسوبضداف

 يزف ىوعزا تب مايلاَرمبإ ةهضاد زف نيعت اد كول ابا ”هلسالازطاب حز مريع اكددوجمب)ناوضا زأاوخا اهانجرن زا وصصاف نانا ميبوتلا نعاوف ل رهمانقلا توام اه ايولقايارعتلبقو ايفا يفاو الا تاجرسومائياسمؤ تدتماوايضلأ مهشم عاملا
: 

 ياه ضخرادنمب ريل «لرو ور يوب تيطعلتر يعن اياب اكاد ناو مهل ذوطب.انضلاورإتلا دزاوف نو هراويبو .اذوفالسا مزجت ْ
 لدا رولا ىلا ثكبب يطبق ضلالا ةصلدلا تاو انوكتسم[ دعس الاكو آزجإك امان ن٠" ]مووطانرنئوهبر ع فسو دضفذش ,واَسأ!ولجو
  5رتلاونكسلاو تاكل مول جانو ؟اكججال دونالد رن را ادشنإ كذا ايلول اللببالانفاللالع ءدادؤ لاك جنسللا هب»
 اي ضابت بود مات اورسزارللو دجاسملاو مماوجل زمر ينارابورهند عدل مرن 0 اا ناتتازم هباودرتن اهيد اذرلادءاودرع .او"مايتهاد
 مك دالادل ياس هنيدم أيش ااهكلم ةر اهلا ضالا نم عروب مسا هنيرملا اسأل دما بر اور كسك ياليل ةدالتو
 اع قل ايعمجادرجيزيو ارا دا عراد .اجنا ادم عسوا م ا راما هظاونانمإللا اهي السالم نوي وكلا

> 

 هيا (سموجا ذا عؤناو هند اهبسلااريزو ا هس سوري زلال ضق ككاو ةككللاو عنايتي كمت ا ضو لكمانثلا اى جدراذ احدا طنا هانم ئحلا ىل بلاء رذ نيلصملاىنتكب معساولا هاج انوبضنةاكد يما ةطاساةربانم تاور ةزماظعلوما ىؤن جيانا عمان زم لإ راصا,يف كتل لا اوجه انروابزتمزالانرمزم »ندب ايام ةرصو تحال“
 وحنا هك, اكتم لص عتسنيتاف اطالع يمل ببر نصل نا يا دبابو" جال الا نك هز كريس و ضف نا شناذ'هروكدما هنيدملا نهب "ل وضدو هلا نكون نانيرسساو اود داناقنلا ياما هنا شتزناد

 دراج ذلاويك قالو هراعلا تنسخ عر صقار لقال زياو سورا ونال اول ز مدن تنفذ باعك با دوبي وى إس هنيدملا
 ١خ
 هازارد جي لنا تفسا/ ناس نوم لضخ و نككتهو لاا خج لاس رسب هنهدكتيحو هريس ضف ا كبه اكد "يشن ضنا زهد تكردا امري ضف بشرع نمدفملا عما جبل اذه تكريس ندكأذ طرب هيلا وتلا هاو مكس بنو لج طع درب الاوفر ارب اماه ة)ةح تدجو مو نمير ديار ولا طاصاخاي وبس دب نينموئنعامزنكارازن از خي نيدخةداهافعاو سانا هبده عدول
 نزال ةداوجداو ءومخ بع )جو زئهدلادزع هنا وفخر مج و,١ربزحو نجح, درسو عرظن هاقل او.ايكاوذي ياسر دالسلالازع
 «مالرسبلا 10 اندم نوط الاء كرز اماهبلابولا هيلا دال لرسم ةدجسد تذبل

: 



 0 يهييسشسشسشسششلللخح بحب

 روبل دوما لباب 'راّبرل نم اهاوس مال ضال غلاه هازشمإكو 'لاصمنالاتاَو فتم ور اطقألا دمرباسف مأتم ايلاينر فاصل
 جول ادع ل رعم از كدا نيالا جانعكدصاخلا ماتم ,تماذلا نعالضف مرماعذلا كيهنلاو تايندعملاف يايا كرما ناشي لاني عل دالتلا
 ؟نرانول زا )عاو ةيبضاوضلتخا ام هبنلاجتو ىوش اجبت هيَ طاول صادم ااعادقساب افرع عيت“ تصل لاك ذل 2 . رم ديا لضفي مهمل لرمي اطنصت عاده سيد اكلي نونا لاكاطا نول
 قب ا هيلرطرع يارا س مودوفتو لاوضرلاهىوقتلا» بعالم هوجو ءيحيؤنو ةامبافو حلسالب هجري مؤبر شم اضيبلاديلا لدا
 10 ريمان اع, انج الم 9: .«:م ذل ىف ”نيوالطلاذل ع رابتعل بهذ م ايشربخلانانبقتتل تاقوانلكة يوزع مو ني ل خلال عدنا الديزل كور ذزماعتال نريلاد داهجلاا مذ يبل نمد يبا دلو“ يفي عج نمل وعر ككل داوج طاخ يختم - ١ ودها نهاد موج ما مناذاق) عرضا اهزعمةدصاع ذل َينالعق يممهسلاو انابيلا مساع لواهابحاماتزل هتيم

 اقرب جلع منزلا اس اقف ةزذا هرهنددزمعخا دسم (جزنا ننس لبد اوعرضتتفظعال ايل ابل هارد تلاوه . ....- 8901016 وسلا وال لطف موب مامات وضربه هرخا هزل ويه ارز ق عن /يمالوهو همام داو بكا اقولك امر مشات
 و مزميتلل وزي ريجو يعج دونا انحتسم'مونلاف نكسر البول الا هوخاهراس هشام اننا (دونجي عم تجود:
 00 ااا 010121219 ا ةريهالا شاب ووالد م نانلنللا» تاولذلا عطقو اع ذوو خمار اطو هبرحو قعازبمال مزهللا اهيا اقري رىزؤيبهتتاذ ناوعلاب 0

 ,هاداةكر توما جلو ميز لع دوضر | دابا كاهدعر رشات ونراضر ب: ناتبلا ةحلاقانب كاكتباا ماع مريس مدسؤإو هتتداناقف نيرلاه المال داطلش ةداعنمؤلبذلهتهطإيإقو ميالهدلاعواتلاديلا تقاتل اهيفتساوركك”لئيقرب رديت يمال رغالوتسا كلتا: ٠
 دوا مابكو ئيصدكك هزم ولكل ساكو جسد ابهن دالبل ثرهسي اهل اطيز قر فنانا ماعد تريكو دلايبسوألو مزماولانف ىلا الب
 هوا ههيويضخيلاإجرنلاف معامل وورش اذ فوزا جا مز وجالزما خلرهنن تفنن مابا ماقوالا ؤهنملاردرب نضيئنانلاؤ هتنالا
 لونا ماينالا رمل ااعد ةديداصل زلال مديف الالب املا مانيلا /هينملا تاساكىهدووتوبال د 'معاس لانها رطل د وزتفبال هرياس شيلا تمالقا”نمظزهيشييعبلالادجال ابي للدبانب لاو هان داجلول كرت, ةرا عت 1# مهي نعل ىباغضلا تما دانا م3: فرو عشان ين زيلع ؤدبامرومالازغوعاربالك يضتشلا ناوزن دلال ا نوع هئيضسيو لايجالإ وبا علا غلاف نولعنيالو
 نشقدو بالكون 'هصغ كلل كفلاكدم هيام نلت ارش جرحت ؤاودادزاؤهرذلا عفولاكلب "داما ناجي وعلب داطانإ نويديالكافلا كاعونتم ليا بقوة وعش عيش رجلا ءايجإزماوكروم عد 'ميدابو قهاظ جاهلا ؟ناتلإب :نراادة يداجلاجالا
 دوي: رند درلاخ تقل تعابتككة رف" ورك لا تقاؤعم طجضد دورا ينك هعلذلا ةايزمدوصتملاذا'مالا لت اهيوفتسا ...٠ داصا مالو والاجابتد ل لام وادي زن: ل و ءإرضطو ونامت غعاحة فد

 دو ديلكو دلإلاوع نه موق |ذاوهيطخ مرو برنم عذص يدها توبلرهتر واس و «هيشعوة 2 داهجلفيص ذنافريرغا
 امن ورم كلا شو يرو بلل : اسعاد 'يبيغلاو هيروضلا مضراانبجؤلولظونو *ديصقلاو دانلا جدال فاكأ
 ُُش يات هنع مرخلا يام نعوولامعواودولاو يدا خزن بصوتي افعاضتإو تاراؤلافدارتو ةةاومالا دراوتب سيلابويغ مي ررغلا ابطل

 حاولا مولع مالسإلنال -دونج# لاغا نمد .ءطاشو نازغلاو ل ىلا .يلعالو زايد نولوبال عصاها دوسا او+هرداخأ 0 مواد هيواطرونن اعخ جسدا ىاحعتفصو ربا جدولا ل يقال بوب" هنا لان كولن اور علاج ىو داعتبو«ماهب ديالا

 امج او نيتيول اهمالسلاامدب مضدا عمار حضتخاويحاهفالطا واهطساو و اهفانكاو 5 دالب هدواعمو ناكل
 هيامز او ويعم ةكدحا ه:سيؤردلاق ىلا ملشسال .ذاطل ل جوت ساكورهتربا تدم ورث روس تايزظناو تبكباط تنال ينل ازمؤب ل6"
 نعيم هس د متيكض يعالفاف "أجدد مبدع وجل تا ؟هرومثثللا مؤ ورحل ا نئاوملاو ةيريكل ا طاوفاكك تناكدنسلا نهلجتم
 ٠ الل زمزاشبجمالس ل دالاس اهتودا ل نر :نيدمو دال تاذ ميربصج دنا ة رفد ثونراراود نمر اصح وكت ةزاكميا نإ

| 
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 «ا/عيفرلعلا اعاول وتس اذ ةطسو درداغلا اموت ميف كلاصو “تلت ىلا اكزف تنوي ئئا وسو ماوص اعل ندب يلايلو 2 2ظ07172131 ]1 ] ] ] ] ب“ 2
 3 1١ج ف رجل ءكحمدا هع كاك جوار كملي ارق اذ دون الاه ان جناب اكد ”/لةنيلعلا ةماهشلا نلترم ىلإ اموىلفلا هم سس ارمنو فركب هدوجو م37 صقار صج يزد دجال ما غم اهنماَيَبغاْلا"ساوالفاوبامباطاجلو
 0 مع انئروكدلادع يداوي عفو ' مدى االضا نك زمك لد“ جوعملا الجاعر يسال لارههش لإ بلا 2 اعدل دراعننتواهغلا عر ارب ةيئاحلملا زلال بدل رجب لضلاو”قدب هكا ادي جوبر لرهلانعقنب, نا هر خي 0

 اناورو محبا سرورحو'ديدهنامزؤ د يدش صخخف رش راصح و ةعلق خلاك م: مد بي ثا ةنس د نيا قم ةردصا حرا 1 اهب ووقوثنيطوك دلير عظاافابيد ايمرنالهوبدلا اداذ احدت عابر حالنا عكر بيضاوي 22 : يذوتلازمزا ورش انار دالعإ ارياف هاو لاك رتقم اهنا فلن ماكو وركامقخف تل لسانا ماقول نادم ازمه! مق «وكرلا ل نبولخاوددجاو وحل يوما مكة نادل ا زيمولال وير ناو عامان ءانلاوإسؤ تبا وكي نمر هيبدتب تالا وج لاير موي امزرعو د سدا نعد افرعل زمر مالا ئدجف ءابنملوشل نمو "ءاضفاريض نم لان "واق :راامّومت ع ملال كيل زغنو ”واطعاو هرما ماهز هيلاؤل او*ونتتقاو هزات هاله بتاتمد ”ماوعدهلان> دقن : الوم عوتمو 'ءاوسنطو السالاريلذ مانو 2943 يبس ازا صماطبارما زمانها ماييرضفا دائجؤ مد“ ماجاطوم األ ٠ تومان كو مالا زك اج ميس ةريبكمنت السااور بلاوي دي مداها وفل ينس الواد أ رمل ىلا ملا( اد انجز لا هنلا )يصار خر رك د اللانرئيمر جكس 000 نمو وجل انما رصا ال فان التالت هال 111001111010 : امدروتتو كش كالا ندد الذي موز احل ايضا لاق ديم كن يلاهعلا«ديفجفخم انف تاكل درا امو .يعتتق را سيم حيل عدا هلضالهرهغإكل الزل نازيؤرزن ماهل داس ماو يللا 1 لا تاجر هذين نخالةجيصنتااذزكلاٍ ولا موسنأل اناس ن6هكأ ::9(ادررخانم ايهاب دايوتيامو هازل تظا» <> ٠ اوالوعن تهم سلو( ءضقنصا) 54 مهجسو ةنابلا قل وتلا تاذ نانا مدي نماهب_لتخاذ تن عضو مول 3 هيام ْسام اتا دخال نسيتني ميجا ضد ايضا هيك دز هاو 5 -- واو جوت !زياطبفدووزلا هنا هدم الا ثوجراوطس جرد راينا نودذ خانت وبول يالي شلال 212101010011110 .انتتنم كلان دولا عار |يؤئم ماجه فزد سي يع درج مالا علا وضلهف اصايل ما ذانعر ايش ةجازاف ميدل” . انه ويخما م طكمردب نمسا لكلا عمو لس الادب زن مزال عزم ؤكتس وزيرا هتس ا يفض. 2 المال ناف سولت يكد كا لكلا ثداوحو تت درعتو رع عشاو لاوجلالكو هنم ترغبون اهلا: سدخ ل قتلا يخل (يياوقسضفب .٠ ايؤرتما نوما ديزغلكلا كان درااذاو «لت ودون عماوضو انضنواونكى فلا اا ونكت اانا ني اعاولاقو نضال هلدجريتاع 9 مال فندم تدل تامر قطتم فلسنا كننولاد ناد! دوا هيا رمد كا نغم 59 1 حلو انابو :ذيدمو وفا هل كك ل ىد ب نيدعد ار فك نايس مروا | 1 سسك 0 داؤضناك هامور ضد رغما هلصا زك دا هياط البسوس الا ريا 0000 جاجا زاك طجد الكبة سانو رجويز ان 0
 ملال وزن سلا رم اعارجوم عم لاح كالو مائل داجاليس ([لح هج رع قرا جالسا راونإب ابجاالب منه شمامل اهو هعلقلا اه تراصو كد نحنا ملا كال شضاو زر كتل ميلزمهقفا سو هالصاواززوهيعب تضج و التاهل تاغ 1 ارو او ورسبا لبي فيدال لود إ زياسملا ع اهر هنبا هاكر يبويلباذعر مل نسال ؤسيؤلاو ببال متم ٠ 11100110
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 مزز اطلاله .مراوجال لايفطاف) يمال ولا بزاوعتمنا د" ناجل انك تزد ”ريرم اك هيااطملا ؟يبتسم نأ
 . مه: ملاكي فوصل ديرما وا جذل اصول هرياالنداككي مؤ ىرب حبكم نتف اناناشلا كونرل)ماوا سافل

 .. «رليوزلاوانراض اكل نليوس حراج يلملا كاجخ د ذايحاص اكو اللا تايداوادتلاناشجمملا كال دانيسب ةرغتتد ٠
 .ناود جيلا واكد اتاك لدول رصد طيو مذوب اقلاو سبل مؤذ كميل هاوتم انحلال ال هابي ندب جد
 وزى غيجا اص تنل ااوطسنف اجالر وكن ايطعر ظفاري داقلل هلا واو دل اجلكل لا جداهز لكل و مل جالسا هاكات اكلك وتب نا ضهرها ضان امسح زد واك

 منام تانماك ضكرباوت نام طير تلاناف غاطهال يبا ميلة سف صنت نا برادا وتل دقن ارجل لاب هرنمو هورع يت لاقل
 لوران لادمو# دا يقال انهال انك هتدافد "كرته و لاما هر عبس لض وهب هيف داعادمإر غول افريل ناطيغنؤا»
 "يع جالا هدرا رتو يزني ؤ ماجد لا اربكعمو لاف درابدامارب توالى اوبر هانا مل نك هاني هلي
 :؛ مجيب اراسوهماظيبترو دتسجاتعو ”هلءإتفو ةنابارشدو ةروغولا هرؤجل جف 6وصنملا هن وب ملاك و هدرا هيون ض8

 هوذا جت ةلبحاض تلدقد دروب هض امانا دنا أمامَ دفظسانلادرتنلاو رزوظلا وتل وم اكجا هّيطالديانعلاوضو ككم
 هلاك غال حلطض اي ضويبسلا ذم ارا جرا تمول راوالاو ناخنلا ءحفتسانلا مموضمهكادح ًضلااكش نا ابارم لاوس ان تاذلا مخير:
 ١ زكاريزعد نسلاراصلإ تض)ف ماقال فويس دولا راهي تيرطضاو اندإلا طرب ٌيلب اوما تطالتراصبالا تطال ايانئا ورب يتم بلت
 تاب)الوشنمؤر منا ربكم ا عزإلاعزب نجران لس لاطلشل نيام هلعرإل من مالا بفويسلا تلصو'مابتلاب تافالةءلطاو ماقال مان
 ليلكون دم اهناذوبس طر وت او ماَقَم سان هللافتزييربإ ماو مالسال«ناتلسل اقوم)زنالل اهرابدا ناؤر ةليحاصرتبويج حلوق "العال يفد

 -  ؟ليؤلروعوارخالا هداددد# هسفنالا خر ذلكم اذبو ءلنري سلال خال اليفة زبن ذ صوب لف انس طش كب نونا ديا موف
 4 هنابؤ ظني هراتورعصتو نسالعرم ةداضر عنو دوب روغاكوفوا لا هعوزتو "د يلكبل وملاك م بذا د ؤر ذر يل ملكا ىوا دكر آسيا

 ' - ةيلامدربرب طبل |ملاس عج ايعاف هدونجنم دبل اذ ةداوعا نمككبز يزكي انوطو ةنانؤزددو ةري قذف ؟داهلا عدختر ارغالا دب لإ ذم
 0 او هدماورلجإ متناول موو تضوتياهو ودع ه دربال لس امو مدلول ت نمد نبدا ذامو وينام بساثلا طل ووصنض اعنا
 0 رجيوصرل لا 8 لسملامظلا ستبتوا اهيناثلامدقلا ولفت ازم ب ”ويمن | املا نطولا اله ةرسبعنل انمي سملا داطلسانالو هر

 ناك وجرب مزه يالا يذل ذلاًدو ىبط لاق زؤروسككلا عز زملائي كك هيقب نيرا جيتي لو" ثلا هدونحجز جد ذابحاص
 _ هيامقاطو ني جس عمت هذس لارظاذردد هوململزرلببدزلا مارشي ايذاطظ بودنج ف همر كن مهباترازعد بالو ين ادع
 " قا هث) وصوره دباب ختم دياب ناكا را ٠مد كاتصاقلا نا كو ناب هذيدمعرعرارىلق زكا مد ذيدمو ركتل د.ك سفن
 نجل هيرب جاناطلسلا عرخ انماإ سل ا بورضب لإعل خلاراهظاؤ دوره اظسو ”قرشل او يزعل ا !دا ند بوسي قلت انحب كاع
 زانلللاونو لبا لاول اعل اكول" اعضومو رتدظلاور عملا باكوب نجوم مدصغ و يا يرشهيلا اف ماب دحام ابنا اظعم اروتسيلا كك اربزولا رع يكسب
 جاو نيمالكوقلارطاحا نينعلقل ادطاحأو نيكدعب نيكل باف هدبدت :رارسا نمزيرباو غرير زنملا حابصاض متبحا تبان حافلا اوركسعلا دوقبو لجاملا»

 صن اهزدد عيوص كم تحهدسإ و زجبؤتولاراناهرلوح بشن يد دق دالبذ اكمال اوم بانو ةاعبا دعاك لارا بز نما هيلع
 .ةةلينسير ارسال ميلر نا ضعاف ةروهر اكو هام وظوزاه هجن لاا جنز ةدصا وود )يقسو تيب اره العلام يزمسبع إن
 دان فنالو ور ميمو ف كتع ذل عملك صؤنساو لاب ذو ديمو يل كبد دبل راهو زهد عن اك زاول لابو هلاوتسا»
 هنن يلا عن ايدسدملو انزل نارا دوطقد ني عقبات[ احلا كمال لكون رماني اكدت.
 تناك تاه لإ كلامو هنيدم هلال نر هوي: بطنطسقلا وه ش رز نبال سعف د منكم لق ف داكء اداب“ ىو جا م> -
 امراقمرمئدلتد لامك ذاغيطلل قد نابل مر دنغو تلح داداه [وبطيد لور ولا اناهباجنل مهرة وتين ال هيض انفال كلا كدا
 جلال ةيددل جازم دف تفر سك امد قربا حسو اهصارع ب هطنك هلل اضابانمل اباوباد ماب سملا ناطلس داان'راس البلا ُ

 اهتزت هرعدصلاعد»دذد ل افادو اهواز تل ناونتت ناد وذم اا ىلا ديا نيف ثاب“ أ
 ظ يلاةد زوز ذاصد ديلا نقاش تيلو ضنك كك فذ حاس لاب جم الب لله د اهرودصو ابي [نكهوبعب هردص جاد مالسالا
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 .+٠ قيودا زواولضم الة نانا لكلا بان ع ازز ل ءاوضاسرث هنتر اهب وصد انو دكر يريح اا كادنا هاد -

 "قس امراغصلاو درللا لسا وز عسفسو قش

 ليما ور تو الكت ع دوتملا و داص ”رؤو نونساااوم قالا < 1 7 2 تميربفلاجلكأع .و نار كش راها مور بع ىوطوسنالو «لاوهاله ضني كا و نكن ول 58 يهزم مزيظلاو نساتلاد 7 ماكو ونضئومللا ل
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 : ١ 0 . مآ اي 3 [درصيزتو ضن عون الوجود دتبملا ام دما ةوزظلاو لازم دوعاج مهني مدعو مزال لوا محلل نحل دا ضياط 3 أ ' 0-0 5 - 03 2 5 5 : 3 1 3 اقوال ذاو "دز مره نعد '232230110111101101111510550---- تي / 0 ّ ه1 0 ! د 8 قاوشاهزووخف نزاكلا هيفلاو هداصم يالا تلازم قابس افرعونلا ماضينا قاس ىويسلاب اجلا راوانا لصد نان: :
5 

 هالسال/داطلس نيا نجرصتو هكر هالو جواز مهنتي ملاك 5
 أللي ام لطصاو دل: تاع اوبسد) هم يوناو نيا كعلوضماللا هر انشا لذتسمعتل 0

 لاق نو ةرزعب نيالا ]ع دبدمأ لبا ءئانض اص د ديجو "دعس لطاو

 ن((لر رع ظننا وج اهدتو وشر هضرلاوانسلا لاب ؤارجند عض عوضت ىاهإلا ناوين يلع هونت سال رافد نبردسح  (يئازبامو ملقا هككم
 ضف ماع مؤ ديره لولاك يرلادوتعل اك هيلع للديب هيمي تاسوتفلا يطلق هردب ناو لانس نايدرعونيفالمالا ..:

 اا ةبوعم 0ققمراذصلا لرش سوكر دكاجنس نا د 'راواعم ءيقس ايكفابا بسب د دو ةهزيذكايدباب ناكر عسا يلااهتالات اة : هزل[ هيك هود عرس هنيدهو درعا لا نطبدحل اكلك ءادجوالر وتسلا0'روكلر يزال ةر است اًهذيدموروكصةعلق.- * -
 01 عراب اها ددرموا عدوا عندو حولا ندا كودي دود ناضمل نحو درت دلال نازحي انتا . بيضرب او رق. ةيبوكا ديانا هيام ناكر اورللخصلادشوبجرم يضل توين فاس جرطانع حفر يل هداطتلاببلا ' |

 او ولا نانا از لل اشارك ناضل هع رت ةياجفل يجكب هوكلا صلالكساةونينسل ””زلل اعمال ماعبسو هيلع مااتقب نللف ديس موف تسيب شد يون تف "بقسم ل لزفاف قيام ترسل لا ويب: واس كد يقمن توهازم مراوصب راد ثويلو ثديها يلا دوسإب لطب وو نيعداركص سوال ليمتسا»
 . "تدافسإيبازا) نا طكمو وز ضلاكدرازما.ه بال يتسالاوادادضبه رفا لكل هزشنا نوح ةيبشم و 9 كك

 ' :رزلا وئان قيال تيد ابروتد نا درا ا هّيمآس هس ابرا ناو دراجي هنا شب وا ذجالاوراونلالاو فاكالو اجيال معساو هاب هنسحداليلو"زا يضطو موت ؛اشنمو ناووعل امو دارت شالا ند دانة كتالونيا راجع هدو
 م ني 5" كلضيامو ١ ضزدالاو نوعس ابوي غدللاو دال ضراوة وضكرب لاو اراجداف بوكعملا زي ساه فو ىماج ننالعو
 دا مانك الد طيري لان زسحلا سرا ةالسا/ اطلس ثمنا رانابهدلا لا دال وصحبل ! هتفاببف مضحي لتجار علا«فدب مضاف

 لك

 لطفل اس مكنه اوكو برطضانج ايلا جي مالوكو قالطاور يفمزهديعدب د : .ايركو ةؤاراو ف يسلا ءطككص مد نؤكد و ساو قش عانوا -.. يطارد اسلي زب علا تماقو هملاجو توملارهذاىلاجا ةساكل ل نيسماسه وابل ةماكجاو نييسلا يؤتي صو - مد رفض لظودماجايلةفلاماو”دراوضص روج كملاونناةكاو عا تادصارم ١

 ,لاؤكلاىفهرباصم زلم ؤنوا ام اتملا ف هتدس دونا 3 هيوعما+ 25 دو حل دقو

1 
 موب نأ يهز

 هنتر الكابل صولا ران البؤع ولا راؤنالا ةماظلا هداصملاو راسل ولاَ ىباسلل نانفس انااا لو وم افاد بشد م امههضرال انم ءلطإ/لو ايلاكو ارمادا مرماذن ىلباكمنأ نق ناو هلازنلاو 1 20111 ا 0111 ل هنودوي اج موامد ّنمتحاو كو !«ضرإل ده ها كاوجا ترف و جازخ الك هنطاسوب مس ضو دا ووهينيئضلاو فضال ناني عج د ايدراو ناعذالو دين الل سالب موفاسنو .اجاوفا ناوهلاو هازل أف فولخداو جازت مه مرمزعاوبرتد .راريوانابت عوتصراعانانص موننسد كل نقرا وعسوا هب رصنربدل هللا غمد قتلة رصضلا ون ازعبرجاذاصمو نيتسلا نطو ىصخخ تحريض اررمة كاد ل“
 « ماع الب ان نيلا.ذ جاومبأ مدرك. رل زوصكم تبول د انما هشيجرمب ل00 ل ل ايفل نعسل يضرب هدير طرا وخير يز هيرفي يلج هيلبو مسالك مصيزملااهنعلتد ميردكما 6-0-5 1 0 5 7 همارددك
 ىلا لوريال بيو لؤك,كطدسبا هانم وتس افي انا ههنا هيزتساد اد 0 ناطل_ بزر يجبل انه ك63 ريظدتس الإ يضددوغنا رخو صفباو يل عورإا وتلا هيل قوس متعمد ام نا ا



 0 238 ته ع )| 9 3 > 1 - 3 3 م

 ١ 2 5 5 + .٠
 عتحلا : *

 2 وردا ا تداخ دونا وشنويملااهداجاداقن اقتلاسو هدو درازراب زن ايد” جارلا دل طرا اهون لانها ملوزفبرتتو

 , . "ورانا ا اتوا رباك اصلا ككرعتسيرو دوو رى ةودزل تجتاح حالانقلا تلائناو د وساد جايذ رضا كا باقم
 -.” هك مونالبشلاب ضراوة اك(, هبط كلاب عير صو كك نمل مق كدي حازت عئاونب لان 3طبئال متلو" الام قاذاليرطاولاوعألا

 .. ... 0و كلاس دينججتطل جانا ورش عزل زم ةدشنؤإئلايل هلع توا ةديدم اني نك البد ضحمولاوسو اترجامد هطيسبلا
لو زار! دياشلاو ةىيزلا ريضعلا طاوماو :جانلا لاومالإ تم هجعنمف سلال دخلا ضر ال هاارجلافاوتعلةوديربكمالا .

 . ق

 عرفوا انك زارا هربت دارو رطحلا زل 2 قا هدم شيف ةمئا هفاخا:بتعقويلامذهاقل ارد
 "نطو ةزداللإذو' سدو شرايط بلإزنادإ يمل ئبلا هلو ومكر, طركسال هكر ازا داو نراهن زيك انقل نسكلد

 هيل ضارلاوة ىلا علة دالك كنك دركككو مانا هدا رذ مزعل تس اد عومالوا لانو خالل اظل ظل داق: عكا

 .. لال مالوبحر الدرع ل5 نكن دود منال عيضنا تقاتشاو اذان ودابلب اودع يتوج كاناسفاصتدقو طولا.
 ايا نقاد داطخإ ازمة طامي نضلاف جالا زبن ادلازعدينناو اطصالا دحام قير
 نصداهؤاعت الخليل ضفو البلا البو اباد دعارميلا تنيزاواّناندب دينلو لوزجو ثرارحب باف صارلا والو" ناربب نصور )يب ارم

 ْ لانس رايق و ةزفو باح وريبدماذيدمو مىلقلا قارات دوت زلسإلا ماطاش زي ليعور انناوراعتساوهببشو نطل وبهساناد

 . لولا ميل طتد ل الا هبط ه ديا هراعتساو طربال 'زنطنالو اهر نزال ف اسال واج ركمرادميلا خلبجالام ماهل وريوتتو ماسح

 . 0 _.؟ل هع ارسلان نازملاو الطي عوز نلضترعونتم (يجاخورم توما عيد باهمو رنات أنا صرع ويطورالا نول اكدر الضتو”عبصلا واللا

 ا يهل 5يثك05 عنضثمداذجومالا لل ابا ال جا زبجم أ يشل فورس شقتها قياس ةلخمئيهاف |يززدصتيدباب نيبال مصقد
 0 مت تاز ناطمالادكزلاكوذرءشودما6 من جراب كلل ةباتسألصح تلد! املا ل نس نيجي نجر طوس كيب هاد

 2 ٠ ١ ةويجسمتو هرولاسلاالق اش ركم ويل ةزلؤكلا راوظتسسإظفاردرلانهلويريظنس ا ارا رس نصاجلاززملادماناف) اة لاوزطادف ...--

 ماا مزال ًاليديسو د حل رجالذ ابراغملاو قراشملا هنه درا ىواتد ماو يارس مهيب هنه يه يائس ادب تاع ددعم عشان جيملا

 .... . "لاق هيضا؟ هاتف مويئنمتنإ و80 0نارم ؟ىرلا ازا دميطعيددب و راكبا وال سص دبر دزكسالال 1 زانت داطلسلا دونجتجرباهو 'بلطلاز خف وعي

 علا راب نفاهرفلالا ولج نيه لقا صم ةدهزه نم جي دمك ظحو للجوال موق تما دو نكس أير فالادتسنا ليو اااطصاو
 "وراد نسبا ءلاناو" لعق ومثل ة هلا هدوعود ذا ميبككا وذاظلا قلاذلاطيلاروخب ب سيلا لل نمد تحامنزس يكل المال نطل نا

 لالا اسال اول وودعساف دانا ووك مايد علقو ةيرعكسال وسد ةاال ا يرتتسسلا +30 ماباوبانيل نادلاثاو فارم ٠

 تيما جادالا اطلس ضننريلا ساوضمو"ماقلا ماتو دخلا انتو تلا لاذجلاةءلوانجلاو'رانتمالؤماشعروضفانم_
 3 العلا قاف "ريما اهباجيزازبم دلما انا تاضاف هلال تارت :َينايرلا اهرب ه ابا جل مداهعلقو در دنكسالا هنيدلوكإم كين طاشمل نرجانفأ ار

 هالك ككل الدخن ةللبتاو"نادرالزناو دلالات اهب نئايئالاا «شرررقتو يهل لل دسار لع اسال نانلشةه اهتراع وجنت

 ”اسم الامه اعلا زال كتف ضبان اش يف عصا“ ياه افا راسم ا.د قرنين هيلا وعن عياد
 وب: ماكابتارم رندا هل هماقمو' الم ةوأو ش ئحلابهبداصتنخاو رهو ازد اشرل طا رص كسار جت زبهرل عالق د هخاتلاو سعنتملا
 '..ايكدبا ناار اهنا هنو وبلا دف قمم دلة ذنمل أ ةجعلا ده ةماعلا دية ةغلأ

 '. الار تاروماك تاداعتنلزاذاف تيل لهل تو يعد ذ ويدل اعلا دعاها ئفتو هنو نع ذاك شنو "ا عال -
 10127 يططو تلالضلاكافط وعد يأ يقيل نطيل ناب, يعججيرالا يخلو عسا غال مرقم
 "يافا سق ىتاعضلارومالإ لذا عسا كانو اوبال جلا غنم هير وعملا ادرب خفي بايت لوكا نال ةناكوب روني تكيو بشمال ظنا دنعرهسولا تدلك

 ' عملا للا بويعلا جو ةيوبنلا هتالخا جاد تاساكرهاطلا إجمل | دانت , عاب تهو يمس ا هادم تباشلا انتال شنو عبيد وروبحف لضف اني ميال

 3 . هّيسالس ملط هالة يحاوملاهلاف ذيع! ارم ليل ماولاقاوذذاو نفراعلا مابا ثيل ة:راسملا نافرف نقر وابل هاقالال خلف ينم صلولانبج

 لاب بنل «ركاباج حضنها رزه عدح اكن رع بشعو وكف بلا يسولا لا ل ينضب هال لست
 ”يركبومد تيا كطمتهزاضم و لاو الإ الاسم دزياسماو هادم راززع اب ئذا قل! اهل ةناكه ربل ندد تاكو ثوبا
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 هيلو” درر مياه فرت زر »سؤ د لهن طعاقن 0 ةرصعو لا . راهم زاذاوهل 0 و اس درب ب ل" 2 ءووابله اولا اعرب لاك ....لماناقعلا دولز ااا نيبال تسال ردم ودب خاوز اذ حب تدار الاك كانا هابل مناكير فع جوزك ٠ ش لبق درك ديل هيا اكل يداك دو دل" فوده وكسضلا ذو وصنل .ودل كارايل كاقس هللا جان داهم - نيني ةنولراسدعم درم)[هلالّمساو كك يدل اذ هيباكل لت نادر ل هيخابط خرم حيال احل بإن يعتسح نوكذملانتلاالعريمالاا اًجذإكككا 9 ٠ ناو دازمد رار ينعكس وللا د ماوجيمالظوىامد جرا «سؤه دوس فورووعتودوايظوؤ يزورون يبون الطاره تسادةلضغداصارهزل ف ديفا تن... هوي رباب ارو دلعي اراد راو ماظل ا زعملة وهلم لل ورس مدل ودوصنمة رواش زج وكل هر زال عافاناخس ة مر «؟دالاز دراجي وغلا ةفلاوالضاطاحآواولا ٠٠ 3 : 71 - 01

: 0 : 0 2 1 
 2 6 5 اوكا كا رك

 ورا يامل نرنعمي هدر يدياو كاملا انما امرك نيش نارؤطوناودعاووذابإلاو تاقواظراس يصل ظع تريلا - ١

 3 را ميامؤا كو ىبرخت رخو نسادكدو نيد نافلس نوم ةناللدتباف ناك ا 2 مينارونلا طارعبدت مننا نط هع (.ججوزخن هداعسلا دوُيع ---- ايزو "باعلي كاف خنادق هرعت يدا اكان بيق شرت سحزس ةاويووسرإ مميت -- ري نا جريحتملا نطل انا :ورطنس غو 00 باق السا انفسو هلوسوملل ةعاطب# . :* داهجبانياف سلا نامل بايدلا يدم جلازمعماعداض هاما لانضو هربا ./وغبا الإ اشاد يسصريزلا للسن مداملا لاو دانعلاو دامشلاو قلالعا ديول . إلا الاول اردد دحوم ون فرصا: قداصو يصد رصيد ساده اتسمت اسانا ' عهتاعد ييلرماب يف مدل نانل_انار ماكان اهتدش توتو" اهتدم حداد اماياكةؤع ارادة ديدشلا هد ش ملل عللي زلاب رودي كتم تاكد اا تلالكد نانا زال رين هزة جنا وزد فاف وا ماهل ذاريافلالتلانخا ا
 يسن داننمالاز وطاب انض قيملاظل كوت رصوع ري ٠:5 دود اكل اف اندر هاف وي (وفاوببسلا"يسالا مة لو بنلام مزق ا هإبرجواربدج هوز دود هدا يكل نو ئابارلازامر اوت الازد ائوئلل معيب صك ام : ظل ا امواج عك دمار لمملورلا كايعاكإاد مجاز دوالوسيرهشف ءزر دو و نجع سرب ريد مْ ختان" د ابعناموا هس زاضالا درا ضن ايد سايسلا سر اد نسم نسل نك ابن سوح اا ارو كا ادب ماو اطعم 0 ماظل تمر يي هل ايار يوزهجاف ةمايرلالها 311111111 يبل هدل ىلا ه0 إي فعدمو ميمو و دس 7 سس لاننا سدعاربوفك» هدادإل كاطاما زف السما داس هنااا باضفرر اند اف دصزلا لبا ,ةروزاف د" هنااا هتيك ل“ 1ك جارة ا قرص نوت ودرع نوتات د لايك ١ 0 0 نا بإيمان ساو طرت هرردب لوما تيا هو اك يوصل د هنّسلا الرمز صرب ردو جاو تعاند اك لاو يلو يي و عيصتس مولر تنفر صال نوال 6-0 يعني الايك دولاب الضال لا ونيل ودع ذيج تاز سلا ع --- مالصو" زل ازسنتز يع ناكادو دلو كك ضرضلا ل صفلااذخئباس الصفا 7س دورت دال طلاكلا نينيزلاجسزيف راج دااشلا»
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 .. فود نرره يرانا ماكس: لرجمبل اال سنلاطا اانا يف” هاكات نازي اانا
 1 0 رزلاو الوحل, ايضا شد ةداوشاز ضولؤ تت وراروررأسو ةلمتناو ةئافو ةراقو لاول طصو مَّءليسسد

 © متم ريما ناطلس هدالخورل مؤ ءاف نانو وتل مج دطبا ف كا خيا جر بطئ الس الا ناطاس انام ماس ضر:
 227 غيرنا نطو كلل ضنن ف ميلاد معبد وباادوعت ل6 اوزاخل لني اعزاتم كيت افك درا عان ايامي و ىوتجش
 5 - دارغاط بكور طبول ونا ورل,دلاإل6 ىوردل ثينازكككلاجا ةئساناكمزيوحا هماتطاو رسل انرثال نزرع طونيو كد االخ
 | ٠ ١ داق معانا كرداور ضنا رعاطونب هدجواد ماوي يئئزي كيك ءشننلل هباضالاطخو انفمب داون اكل3زتورفااستتب يظولبلا

 مدلصمو عدرا باوصل نوعا مران تسلا نفك عراب ن عيال عندو دامس لاذورعما ورب اباننكأو ناسا دال ْ
 هر ئالطباو ةببّألاسراهداعملا ريشا ميلا تاق ئارتناولابقاب هوجولا مؤ تسنتنلاو ثويحلا ورورصل كرا وجو نورجلاز ولبن وج

 275 راو نييسلا ل اجرب فاصملاو ناوعلإررللااههدبإم عقوو دوعسملاكاكلا لانة لاراوحرسع قرا لوزبا «جوت وبا هون و يتسم
 ص لاييز هند يكسو جلاوما كزول لوس خت هلو دزغاللا هزنملا عاهل هرلبإلا ومره ازب. لن 10[ ىاسااش نيب زغكع
 2 د وراككاطماطد وش ظلك ريسحيد وه .كك ارييزبارفوو اييصخمنيزسلكأو نخاو ارد عذ اماولحف دره يلوا دود رون رلقتسا وج

 هولا نجناف عتانشكو نايصعلاب ماد. الا وركادارعاو هءجرمساذ ديدهانكك, داداه طف تمابايخدإ هدب يدمر ةقكدب .٠
 باكو بابن عورتا هرجاوتناراكو كل أ/ذاوار اصورها نسخ دماسو الاي هيلا ق فنا رنا ضيبم هنيبررلا كازامو كركمنيدمإلاو ع

 ١ هربا ءيبنرمببلا هيلازاست د #كمأذؤ ورا وازداد يشلابازفرا ساو وتتضإلا ٍجلبواضرتم ناخبا اناددعمندمزم عجومف ولد
 : ١ ٠ طير عيرمزمدعم عود افرورلا دنت يهدج يشمل لسنا من ناطداوالاىل فوضتفنلاو رق أر عتيل اموره سفاجا ديلا موعود سانا
 ديزاد للرد دود رك ديزل كركر رب ازين: نترعم عنا جدر بسلا دل هدتع ليلا هلو ضف خت ةيياؤنعت فلان
 . نديم رووا ذا سانع عضد مليا وب مانا نتعامل نتجنب سول نر ورمل نانرادب يذلا ةض دوما“
 اهيطت ساونا اك الا اللضلا حداق اطبخ فق زتو ضن انا نلنع درعا جوز تع ورحل ككاو مانضلككاندبوناإلا 22
 ١ ةيرفوسيلاو عك ه ريوس. ناط مبرليتو عر تناول لصور وهاد اكاوسدد: دجال ناخد

 > .ضمض للحج الفوم الا هريعبلا ىهل,ه دو ءلطؤردن لاو دراولاؤ جابابسأ ل سبة ماهوب 5
 رابداو الد دال فداصملا يزيد موجنف هدير انتر يول هةر وحنا ردا باو درا عاصي ظلال هنأت ودادي

 " هك > بلال هروسرو.تنمبهؤلاظ دريدا هنتي رهرددسلا هلال حش ةلبمل ا رار ذاكر بزمؤيرسد لورود“
 . ككل نسحلو اهظفختجوقيرماينافبما أتوا هذو صحا دامي يوسع كس زمفب نعى هجن ص ناز ازيرا هوخالخ»
 نكي ضن دوعسلاكا علذا فرك رغد جل دلاول دلو هنا نط بطلا هنمإيرتشاو دب موقباممشنل زق ابزتكو ياابسحاو هايقزب كعيج هديا
 77 ةيريز غفل درع عطور مايز سول ءعاطلا ا: دب نيبموندنع منبرجوخو ولع لعدم جا كككادردزبإ السا انجن اهئديبجلا لاول ثا
 312 دبور واكو هعاطلاب هل ىيرجا دوما هيلأاج تلاد هدوم ع ئبطيلاوصمد ل دن دلي نختم زسالىنفربيلا

 0 ا ا
 ١ ةوكلاوتلاوعويشلا ميدل بنز هنيدعرينادجلتدنا  ا[كازخد و !صذمدابسكك از مر تسالا ىبخصلا صاد توبا“
 مضل اوزفملا هدز اعمل ماج دباعدملا جاوككلا نسم. طإ هدير ري نحل اورس اهلل هدام ى يتسم منسف © نارا وزؤورودص عشنا ىانمط او داما

 ذلة شم ف لصنماردرمصديوز ندا ل عدوملب مور يكسدمر تحاول خب مدا, ادض نط يضو يؤ بموبالاف خا“
 هعمواجو ندع هنبدموننمإ ثنلا اجربزاةريدعس نبل وناجدوباهجسينسلا ةدضحرم) ني جاد ىن د لشوزرول ىظع دارجاشدلافرسسلا
 الر وخاص نكت دبكه ب لكان ركوج تك ككل اكككب صاد اليربس يضف ل لا دخ لف | يحلكب هدعذ خدر يك عش
 0 قوم ضارباد هساذرلاباب نموركسحب رهط وف زاظلاكككأ د ينجو كرما هو لا «دبتو هبوح ين بكل قفناذ واجر باخ التل

 ف ةيادوزت يدل لمازهطسب) هد ىوتس ديد هنسق 2م عيلان جدابابكلاو ندعوا سارمهبطدو مرني اخ“
 دراسات عاعنصل ماما اعوالتصافرذ طظماككا هاون ركن جير ياعم در موب ر وكلما مامالادا كورا ح جدك انصاف نص
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 يقلب ايم هوالدبا ظعو نر حدف هناك ةزجمر#لا نعد . 2 0 د 9 2 ديك ءاهلووف اي نيني د 5

 ءارذو ارا 5” و هزار اقياو هنماضرب ف اطريرخاتزاظلادكإكلا ناد 0

 در سس ومس هه
 | -حنواهز : اطوبل وا حوعصر اداب ءاظعو ِلبز جيت ع اوما هب تببعذف ٌفرابش 0

 ٠ لتقاوباو يصلاوخارم اندر بدلا هرمون نوع رجا نمماص هد اب تيعشا راش كراع
 34 تع رتلا للف اظلاكا هج هياماك قو يتسو تنس نسي ف وراغتسال جلا تخرج مم 0 0 اذ هال وقضت كلل موا نان !وغشاذ هفصات 0 2 زبيد داذوغ عام 7 34 ضعت ممل لمت درامذ هنيرمؤاخللكلا رضا يت بسعر 5-6

 ْء د! يزصلا نيرا ان. ةنيدل#يتفاد ههنا ار اف حد. ينطوركسع ذي ء 0 تاذيرش قرب نيليملا اه رانلا يمي ههاافطا
 , 3 : 0 ةوقع ياصوب ندا ع 2 0

 هلا تنير امل وتس احتج إيل اجدد خداف نزلا ةججرشرعلاالئاقزق ةيقعتواورذايهناههتوددا ريمكس ودك هدب .٠ . لورا جلوب وو دلل رفشلاف مل 3” ورنا انياجرسا لاكمال . د ف ل 9
 - ا ةظعباهلخدم اعنصدتيدماتفاظلاددهال امكككل لوتس اهنهل رن نراهحم ماما هوليسو هدرساد بوقت يملا: ٠ 000 ا 0 ل 1 رح صخب 00 هو وح :لةنارث اهي مادماقإو ىلا امش ل يعم بدا 3
 ا 1 مى ىترسأ اوه اونو 2 الجرب دز (ةتنتتب ولا ددبجزيرماعنيدلا المعالم 0

 ملل البر اتفاع عناب يرو بدخل كلا يكرس دوا دبا لا .نيرتعندلا لما فو نس لعام ب

 ل اا مرفو نب ذل مكمل ميكر ع اسدل عم دوا دب هول ازرج يشل "'وما دره وتو هيج 0
 3 0 5 رهام اذانكذو اهندرم 2 او اوزص هدععت اة دارنا اوما ١ 0 و ةيرجعتير انيق والخ 7

1 
 0 0970 2 5 ميع ام لل وس 0 1 5

1 7 ًّ 0 : 

 ب 0 هبل
 0 ا

 00 هاذا عج هيلا هيدرب لامع ماد بد مف نيم داض 0 0 2 و دماج رباع
 انوع او ليعلن ولي وطراصحي باكو ,هنلا و زلال ب اعنصارتسبوو تدان ري ةدظينح تراث زداطل كا الكل

 0 امو وليوطر 2 ذو ,ىنالاو يملا ؤهشلا هب بر ضي نصيعش نادح جلد : 6 م

 هرووؤلا و 2مهش حلو اناس نإبوا داعرغت 0 نال: بو صحي جالك عنف :#! هيف : :٠

 7-5 الا داعرغتاهعيويرو اإ3[حمرغاو يعرب يززقعف اعنصردلا لكل ززس وكول هذان جري ين 6 -
 برب - ى ؟ نكراكذ 1

 7 ثا - :

 0 حيك ياويل زنا اعنصانصلف زوذالا خش هنجرفاظاطسا ب 1 ارض
 قكدح| هرسوب براغ ملتفد ئجياككتمرهنا ةاضناككأ تاون جيف اظلادرولاىفل اورد عمل هدا ةهزم:
 001 0 زذاظناك بدكم هنعط هنعنو برانى يبتدئ يشل ا هيا قناوهتما6 معضيهتع
 هنا: راذرمقيوحر يب هناك ظدج أ ضيار غلا اذ هو اههرساب هسهالاارقزملبق 52 ازيزازلربز هنيدي شلح يامؤاو 77 لبو منا لااا حله حض و يذل ولانها نييشطوا ينجس

 ظ ل0 هو هطول سيدك سدا هك 00 بارما اذه شو اههرساب هسمالا ارز شلبي زقزتحا هنسملا هده نمد 3 لدا هو درهظلا ةولص
: 0 

 د يصل او صرملا ناز هلام للف 6 ا ا
 0 بالا لذ ابايرمؤانل اقرابشل !بايإبق ملا مل ابان شرم وال م نسل نهج 0 عاب ما ثسلا 1 0 اسال انلطم وحب عترباوديالا اطرينلها نيمويرماهويطازنادادالا
 0 و ب د هملالا ذوق تالامزإ بس 8ك

 8 0 020 : 8 تاو اه نا ملمس سب 9 /

 1 نال صرغذ د ونجح ارياسو بعلا لدا .ملك اوما كقتد دوا درجب ا هول ادب هيخازب | زلضصساف 1100 ل 0 0 0 : ورعب منسم همكم هودجوا جرم انداربل اكلك لبو بكم :لمتكانه 0 1 5
 ري ذجللا وك يعانق هيراموزنرعلادبهز برر بمالإ ضف 1 0 اطددؤش امظعرج مرماه جاكم ثدح
 0 0 اكد ومو ا,كترالاوواواهدحاروضالز يزعل ا دبع زرع قالا ريقس ,رماو عت هير تبول 1 0 نركرلا 0 ديعزبر كريم ةاعرضبفو ةيورلا ومر رفوهتخبدييزدوا :دبباولادبع عنق انو لجأ هيفاعلاب

 20111119 ايزباخردا اكل زهجبامؤلاثو روبكداث هنس د 5000 0 ش

 3 9 ىسورام هزس عرس وف 1

 4.١ كى 0
 ل ةرسنر مندل م لاوجا سباطو .هدل «ريزن ابك[ تسجيلا انداوإ هال رنفرددمصلا يراسل واسال ١ هاا و ا .

 افالم درمان ححاك ور سارتر ب هك ث يعد ماطر ط مدر هندي يقع هي فو ردددصفاو دمروا اسعاد اه
 3 ١ ميم 2 مط مدبر رادو عدو. هب انف وره .: سلو هريرملاو وح هلو يتتت 11



 . يييوبلافضدزنونم وجبال بزل ابلبطعقسو ياخد ادع عمقورث ار وغدن قنا تيل زان خيتو دربك وب عمباو
 ... تسلل هوندا هج دز مارد دتحلا تدوم كدصو زاد مما وكهفاجهالغتيندصقوو انزين تشاو يرمز
 71 ل زجن رز ارياوغلا وهل زدردلا هانا اصف تاك ربا نزله اموزل جلا حضي هىوشلل قولا تناك ميامو انك ناتو بن:
 ٠ 20062099اناويداص ربو ,دييؤسلاتددزت كاناجكدادلالضو ألد ير سو دتادنو هدرادذو هدآفا هع ناك لنح عكف ككومتلكدزبر نيل هج و
 ١ يكاد فلازعبللا رع ذره جك ان الاد لاني انجيل عماد" رولا نشكل دال ةكتتافيدع جرا عرمابل كانط
 هدسبألو (سوتاكربواخدإل روصو اه روسورإبلا هراماراد تعرصوث و ذالساو دوباادعتتاذ ىلاكي ءاوسو جل ملا يفاسمر كتم سيفنلا .

 تعليقا زفات اضيرم نايل ماقاو هرل لوقو ناو نول نغامايا ف ضقووايرع دنع رمد ا جاك ييحمبا نيت ىذاطو نين:
 4 اول زاد تارا ]سفرتي كككموهو هنانجت اذزنكسلو هناصو مذا ةيطعم انطون .ناوضرب رادحرا عيرفدو عوكل هنسن ازمات هش

 هت يردماهنم من_حييذي دز اه هن ودنومالك مافن غر رزكلا عرض لف تابحهدغ لاا ميزمج وزر اجديبز عبد ىعاتملاو)مارالاو ىااتشنساكو
 دلك انحلاورالايربا قلاهلل ملا دعةنابا يافهد ةلدص مراكزمو هويئهش هازل اا فصو مزبكه زهتو ىتجونندجيكزلو وت دق د هلح
 . منو موزيلا هنمرر مج رالاجزب دوا ةزيدإه لارج هيخلنلو كب ؤثهم(همم اق وديل زدنا قاذو هينادبا زرنا نزل او ةيلسديزناذلاكوقنملا غ
 طايل ءياكهدردزب ةلكد ذر زبر زبن سوي نجشلا هز كاكو نوع دنبد لا ونصر ون صنالا كي ثلو هيك وكلا الدر
 ٠ قوتساو [عفنالوإف عالومونأ ءاجاورلل هتعبابمقبانجلل دلاَعسالواحو مفعل ميلالسر اولكر وجال ةررزخلو دارحإ عريف ةدسدد
 - >0 !غيلتخرلاد هدرصخي !داكمطل عل اهدي اد غوتو مدرج تنصر: ءافص عار مود ورحم يكتتو ارو ايفان
 . ١ رؤنلاز عقبها زك لفل ينزل هككد كرم نازل هدجولا م معيمرمنتساو فاما علب زل دوز هيض نروفت وعن كانا" موا
 لني وزصإهديإو بوصل فد يتر نا وو 6رناو ل بذسول تسل همز دا ديزل ة موت هنالك ككل نط عضل ضف
 1 مو دناكم فو دتجر لاو ناتو هدعزؤضف دمروا دايتناو حا نروصنطاكل اضل لص اراب إو بالقنالاوباعنلا

 : 1 ا لال يا را

 . ككاو إلس انوبضموتبلال) جولة وتهدروصنلا لك اتناك ماقب ضرب مد ميركرافهدتماو ميَِب ظرضلا] ختشاو رت شارما نافرهاتسفسو اغا
 ٠ ىلاهرفو ةيروصنملاب هفورعملادسمدل ل9 يربز هنيددميهتسيردم فراودزوصنم ا كارما ذل ءحو دوم ءكمل ئيها ذاهن ب ندب
 ١ نكرر امقلاو دير شلا الغلا ناكمي امجاد: راه عبرا ميس 9 قرابشل اباباتال لاا >رصحل جازي ددريز يرمز هل فدخل

 - "غيل زتامو دوال وك تجاهل خبل هدد علينرو خور قمورشلاوو ىصوا عنصؤ ل يلا ادلعو يضتوديمز جوري تنس وج ماد
 ..- ةليمعو لو سانا يعلو ةنسلتد ندا عنو ماسي هيدووتد ا جرن وت ونس دك
 .٠ نفوس وسو هاون مادونا يردد ناسا قنلةاناس 26+ د د ماياظالاهنال بستن“
 لاخر حاكما ةايناب هياط يونان لاوبا ركلات ةلاو عال ناطلسلا بدلا ويمر يزل لهل صا ككيلاورصنن ابونا خافد يدع

 وارى مخ يؤشلدو هيدإؤلزلاو بئلاب همك هتمار كرا هف هراجلا هاندا عاقل مضوي« او دما كانها اوه ايرلباةودالا*ج
 هنوركت يوما رلإ دي يكمل ١ هيضركتيلاهبعقكنلا عماجإ يق هينيطنطسقلا يدع رد دوس د لاعديامزانةجنيزأكو تسد“
 ماج اماكن اب ةلذد در نتلشو تلو دوه هول تقعد ادااززناؤ تاماركلا )5200 57
 ساو ةيلعمنونلو بولا جوبر لبا و'هيرل زتمها كاهن يال ذ كدحا هديعسلا ةنفلضمايلاهنمنهيزس قد ةرجلؤبا عاف و ميو ابكم دبي لباةد
 نصا الا تلم نر اع قلامتاكمورعياسملايفاكاعداءادثيرل اناقه. ل4 نب دديدو ميلف كما هبحس
 لمان ملا رككم ءاكناف مالعإ(ةوارزو اص او يطع سدحولا يرن اعم و نيكل لاجا اهلضفب تيولع و يو [ شن مالسالا اهببباطق ايحاو

 «[عا نزولا عه ووهتلا وزب ا اعانوعلا واكو اونو هراطب راسل «ذوجرعرهي بذد ايلا هوبا عكرتلا لا لذو مالا ميول داهجلرطاوم هل
  ”دعلاءلصاومل دمالقادب تيليتماو راني ءانم هنتي وظف ةيباناكم دجال زيزو ناك اشابمرهرب ريزولا باشا يذخهكالروتسدلا»

 مصياٍشلاردزولا هن هن انككا) هلو ننضرملطا ام الا 9.( طاحتملا هعل ف: دبعجالسالاناناركاوةماجدا فاد ههنا
 كيتا متلو اا اال هاايزيش لوتس زوارنا شا يزنوعين طنعلاروت سلافة ركل رمل زول غناشاب هجدر اصر



 ١ فصلا ورانزلإ] خيار ورنا مرم لجل وت اترك جانا ناب 2 د عض باسل داريا تا ىرطاادبلا 7 رسولا
 دوو! مف منسق ناو هيشيول ازنالاو: لص او طفلا وذ لابدوا د' عطل اروتسرلااقظعنإ رول تاشابابةمورب هش اتاك زل ناسك يصيبنا دف وفد: زان وطصل طل دصلازدزكادوتسفا رول فن ضي كد يككس كدا كلن ايد هشتسملاد اعل شابدجو وذل دوتسدلاردصلا زور خ انايزبداطواتاجاوطر كساد روخالر يزف ٠ :ان| و حازنتلاواهددعؤلحامتدتلا ران كوب تأ اشابدجا دك يريح ككل ىتسفلا نضيف زون دوه يمحي. ٠ :رزلا جركل علاو”زرخلا لاجل نكد دين ةيهيبلاتذايضلارووو حلا عانت ين سلابواحدلو' نيا ال امنعقال !

 ناريه وااروتسيول ملول تيدااباشادددانسنزعهاروتسسل نحره صل ينوون شام دانس إلك .٠
 ّْ ةةييانلاو >دلاعلاطتمد لايق لك اف[ ةحلاطلا هع هديب هفالخشراوزفعالة اطال كل ههعنادجرالدالان اناس دلو ماياؤ تدلك هابق > يجلي انما صال نتن ادعب مين ورضا هوبإ هازل ودوزطصمناطا سل [ذاتل دانس عركاوضو ىضو ب هوما لام ةواتنو حيال تلامس اقل يوميا ولاا نجال هدرا هك جهله فدنعمبا يرسل يضيف لانج نوال تعنرككونتتلاو راج مالسال اناتل م دهدوكل ىف ورام انابدارجهاحو' نط تايرطك يطا شاب وتر ءاشلب يوب

 منالثل فا 0نبدل ديت هنارملادالمالوءاسياوو حرا حز احتاج دبل اان هيض نأ ايزاممامطأ ءبلعلا > ايل أ 23 اان اطاس انكم منالخؤ ص داداه فزد هن زيساوسن نيا تجمج .#س 0000 و د هود اهلا ةوكبججلارماوايرباقلار تاني رعيعس - >
 .اوهز بتعز نسال مالو هيض !ذاطلالاويئاي ىلا تالرباتلاو ذيل !ديانع اديب هنانعو اهداف مركمتو اهناكمواردئزعد اينتوسمالا

 اوال ناو ىلسحال يايات عت تبول صل ضن لهق ةراجزمعوضتو دلال رشم اهرداصءرام حاتسقباطو هدأعسلا 2 وخل دولا اعيان سلا اهل بايب ول عاام رحل ناك يشف امصتلا الالياف كنور احا عدعاخ تديتو 1
 دابا لالا ىلع هو نامتالطتاجر هزم ايركح خلاب اوغبو ياو اوكالضالرعا وراد عوويبدومصتعاع ديادحلا ىفاهدولعناج نع

 دعو يلطق قو ملا يك يضتدب نتا تول ريف راؤلاكنحمد و ثلارراوهعتماف ار فشسلاو رادججو مالا نيف تريل ودل هلا 7
 تمل اوتو ضرالو تنال خنين تايالاقدصإم ىاجالازانيإ هناكهتوطنإو اقوا جيف ينيج اد لضم عتاد نايك عمنا
 ديياتلاع زتفلاورمنلا كيؤم كلانا ناجل وزة زسفيزوفلا عضو ننلا عاضو هاونتضرج نزف ناصف وش هعاعقورب معاون ميشو

 هللرمايقدو تافال/هبربأ ازعجفرتدتب اورببو"تاكولا كونت هب تاءاطلا لنا عتخ تامل عضال اتا دايعا 1 وه اظلا ,يشلا هلو 'تازعرلا هباشسبالا +
 ٠ يلق را دارالو تا نقاء ركسلاو ناكل هل نلوم تكمل ا6170وبتب البت ميلا لزب انااا حهنادنع دتماركرعونمي تاكل لفسالاداج ارم لست ألان. عيال اكل انمي يطل مله ]هارت دل هل اينو لالضملاٍلاعم مهن اياد ار اوني هو دحونغلارمج

 ذاسحاو هل دعربب نيدلاواشرلا ريد ووو 'ننوتكمهدوصم اناء يطا ةدصتو راوضاورلا اردد هنرصم تداعب اقوي اة . افضل يعمزجاقسام اعمل زموتسللف اقيمت اوصل درتهمر باه ذل يفصالو اورق طروطضو ههدَسدلطفااإ صو هيرشي 07
 ريوس كونا د دلة دانت سل وبوجود اال ويا |امو لإ تود ل اخ تا ُ 2. ا,يالارشحلا و يلوا ينحل لعاو ىاصلابةاصتم الينا امطقنم هزلي يجلب ماكديلاوهراهلا .٠ دل نلإووظ مونكمالو هروتسون ورع اظرلارّابراجتدنلا عمالاوحاو ةمولعم وب شم هديوملا هلو صعل الص | ةداعسو مموضنس هوس
 ورم اشجان اهرب ولق ولما راضالازم» ضب سروجج يطل لاب نيدورصم لعام نوقف ةيسفنلا تالا اورو تاكشمم
 و .اجلوزاو ا درئمعرس اتم نودح + يمامابإ مالا لبي ايلظعنو ازيركت هوجولا ملون يظن هن موحد جو هرفعو . امبركماؤم رف دماقمو ا معتسماطإ : ش هصرغالاو يبس اهوف تن دوزحا 20010111111 يي
 توا ٌيِزياب داطالا اصرمإإ ور رمجالولا اون الس مْ كري اقدص تسلل انج دوغ ل دكلو "اديجماندبم هولوت اهب عالوتو بدم الية ماكلاب دولوتبو نرمائيضاو نرتقي نوتفيتسس وبقي هيرهيبر نوفل 42 غي
 2525- هلرعراؤابو اوكا انبيوهتسنم هيلا ءرتنو تاريخيا ل نصنب اهعسوا اهو" ءحرواضد هتيالوباحروشاامو ما نمدب ب +
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 1 محتل

 هله يد تاكل و هبل عفانمدولا تدع برباط تتمرد ساارلاعم السقا ذيب ترهعاو كول سل ربَسلكما شل نموت تضو !
 _ نزل ني دابر عما جاك يللا ما قمل وس هنولولةليادلاهنص مالا ارا هاب امد ءايلطلا هصيذرلا تبتر هدحلاشب هئيذدرلا درا

 0 اقيقهغتراوتاياغلاللا ريوصتد هريزبوتبناوثتاءانصلا لاكاونا عينت ناقلالاو لاك لليل ءل فش امو اوضرذ هل ةزياكوقتأ هناكمل ىضروم نبى
 00 - هذاييع يتلو ديالا راصمالرإ هزم عكا محوساكمينلاو هدضفالاوهلانغلإرضت هرسلا هتافصلاكو هد تابع اوما عفاوجلازادتة مال يو

 ا اا
 » لايبلهباطقالا هنكتعيد لامانو ةدضلارابنو دي سْييو ركل !هيكديه لاجل الضفدونوجشماحاس عيال ؟لعشنلاةماظروخلا ةحياصعأ
 ىلا هير داود اس عيدإنيذف تكلا عيب كن كادح الكرب ضعت سما وانباك دز ناربإل/ ىيطصلا:ةارسر بارض ء لسا هتل جنوب

 ٠ بولا يوما دل عرمان زلات رانلا داي افرصحلا تون يل ةزكاكىيضوتللا هادكوم علني اك جوناي متو هادتملا كو هعنلا -٠ ١
 : لامن رطدكو اطوال كو ها ةم زميل حراز عاظعنز جوس مالا, طحت رك رأيك لضعف حتلاوجم هل اذهب كو هراردلا هويخذ

 "7 ميجا ةومربلا ةهلتدنتر هباطتسملا لاما ةرطتا ل لت سوا إبتل اناضعمزكا كج متدين ارتكب هلاشنناو عئضتمكج اذ
 - 0 + .اواملا هيض سانلااماِيَو هللابلعجت ميلازقوو'مبإناواءوشختيله لق ب قب ةبانلاريظع ورجال اكر دا ني ماطرسنتملا هحوسملا دوفولاعبمحوزإ نم

 يا جو وابّصلاو اسما تاكرملا جلا دياحرا نكن ءوضت”مالصلاو هبارملا جابصم اهلها وام تاضاو”هدقلا راو 27 رام عساولااهراطقاو هطيسنا 1

 يني االله عيفاددوبحد هبي هيلو تبايذ ماؤها بدق اوما جاما رس ورب تلاع” دنا"
 - تانصلازهددّنام محماج هاوضاز هلابك مسستسوم ريا رز_بلا تانصلاب ةفوصمم هيلع هيماسه ريدم قييم مده عداد هلابلا: ٠ ١

 . راظوما هاب نما هوهاع نا مب هودا دو ماهذا هؤنو او نا ونسإو مددت كتم هوبا مالا هيفاايشلل ييطبءانسحلا
 1 واللوبقزمر وراه واعس)/نيلاهنلا مي طز نوغطس و” دانس وانا لا نوقفويو "داش ل !باوبارعت انماهب نيديؤتسلل شنيو انك! 6وانتخالا

 مي ضير اهاز دكان د ارواب ةينكسزعي از نال دعيني ديانا كاز داورذاش رج مئات استسالل
 35 ونازل ظفحملا ناشا هي دشير كك اءاسحإل هيلذو سل ياه ؤ تك دازفلا ةدالت انايبصلا ملغل غلعلاذ ير ملاو عما ان ماضيإرفل: ١

 اولروإ نارا نببلاطلا لاول, حدزاقكتهام هيت ضاق درس آشلي ج توتو ما حمل كا لبن هاك اضفط الكود قبرا +
 . كلوريد وووشلاو مالاكردميلكدعي دهببإ د نرحل ةئل عوار ةوهاعل عادلا نبل ور تكمانسا كوطولك غنا هنن هاباكداويزع

 لا ايواطم وهف مالو انتو سلال هفصويت صناع باتسمالسا بجو نونو زعلان يلا ينبت. د ود انا هعساشنا رايد“ 00 !زم هيلزانل ىاكألا اوما نسلاورونلا ةحطاس نفل ةعسباو دوب تشان ندمان دام الا هذايضرا ١
 ل هوه ذل كة ريغب نايسدكك5 هل ضيا عادلا قعاطو ضار وسالم ديزل ديوعشت يوم ابل رانا رعنسالاكو ركوب انهم لات.

 دمر جّضل:راثال زم و مبا عيال بجاد ددازعمرصقملالو زبادي مااكدما ماهل هيب دانه هيكتتكهر وشم انيحد
 ةطواو2 را ضنال بويا هيل ماكر ومما دما راوجك يني: والا ميد وصاظبل كرا يل جسملا ناعواو”يراتباوملاكذ عزا خلي تلا تراهن“
 . ةاليضتور جلا ورسلل لاكن زو ةيبحلاصلا لاجل ظضافل كه ميقيو هد اصلا اردنا بالتراب ءاككأجو *نيعخا هدا لوسيل حارب نتن
 هنسضير أ اينرل اعاد هثردا هنيه تلا نهر ضف ةينهاايثب ورش معاج هنردا هنبدع سول! نأ ندب زينلاو دياب: اينبلا وانتراو

 ا 1 ز 11111
 وافراد جومنزع عة يو نسال كو ااه م نومك وطنا اغاقرخق ومضاد
 نياعتملاو نيرشيرلل مل نم ةازملائجلر جنت عما هنيطأ ايم ادني شدسرمدم هنردا هنيدووجعا هروككملا هنيبر) قريب مث ع واو شتنمد

 | عوضا باد ديلى ةوولخ هزماعاصرماعتاكيرؤريرا دارارنهع نامي غأتاهنصوو هجن اوتادمااعابايبضعتو (يضفرعرديدشيرتسل
 روح بت سلا هر اقسل لتوريد لايأن.ادغن هازل اكو هادا رم ايشلإداداضرابهدلو اومكك يطعم اهم اةيد امين
 نلكألا ةانتوم املا ديم 'ملكاو هدايضرا داضإا بال كبل ولسا نا درماع هكر ةلاؤ او * مخ ملا هدو داب اهلظالاج شام د بق نص

 ثا ديوس ارث زمودم اهدفع دل ماظنلا هكا تين ةةوسقوجنيووص عمل اوان دهسا هوث هل صورنا نسا اهب" منا انماو درر
 ٠ مؤتةسوينمل هلاطااو ئيظ لاعب ماك حزاؤنالدحلا دارا اةو) ود عن نزلا هلا ةعماوجو سنبل لامار تنناو يزد: ايش داطلل



 0" ةلمافتسا مندل هةيدعب وبا ملا ماهل لماما عننلاو اكل وتلا نركض ةرعلا طعاما ناهرلاكجىقصلا تاق نانا يللا “٠ جا كل غال دش عكس دالاس نكات نهب راد يي ا اكازإللو اعرف داطداهتم قط وفا 0 تيم ا
 يكف لتس ايفذ عادا اءاذمدل ضال طمجيواع منوال تقتنع عجبت يتسم قاكأ ضيوضفإ تيل --٠ .٠ 0 را دما يسم ميجا هيرتعاةزانا ]يوفق منوة زيرملا -.  هربوا ميسا هنيدي عداجر ضل هناجر دولتي ادلالاعلاو نزل اراها ماضي لف راتلاوككدب زنحب6'بالا 1ع نوف مدة دع لزرع

 00 ٍ 96م ةيارملا مهداري تسمو اباكدمدئتسمو ماليش و الغل ال انباهب يناير نصمم از 1-0 تايالازمداوجامو اانا هناك تاتواجيهفديإلنو تاوعرإ طككتهىيعادلاباتياكناولصلاماقت ١

 ةيبأض هلو كالتيمومود اهراصمالر باسل اة «ضيفو نودثنومال نم سنين ةرزككلاو مانا نا ذهدايضلا داب هدعاامو اهرماعز ضيم نك موفياع 2
 ”مائللا لوطب دراو اهنعنوزدالو ' عوعط ععررنمرم موربا «وثلا ة)ز ان طضنإلل اومن غاوانبطاو ير اشم دكدلالضفا ابيل ذانال اه ددعا هذايضراد

 هيونرر

 شور نك اوه وهرنلائماك نارها زصبفزم ميلا ةفاسم يباله آنساع عداد اطيب دصزع عري ضرتجكلتص ٠
 ظلما الضان :ة[بعل يرد يئاع هيرذالو سرا اةماق ايف نا زن عضتر را نوكيا ةزكبزوهشم هلا 2

 ةضلخ فعالوناتاضاكالللضفاورمهايهني سماك م دالوصدلاهجدؤريضاون زيدا مزاككد ارمضاذةبياويطل» ٠٠7
 دراجون ةلاقولكو اهمراصغالاف و تعول هضداو درايه يبتسم دادس مجورونبو اك ؤضفل رهن ميلا كلا يدمل

 أمرض ذايب عريصو م نكس دارو الاهل راج و« نسح سايل ناتلس هداعسي د سسبلا ند انمز هيون لاول ضخ .
 ماي وجرملا سير صرلرها اعداجاو انوش ناتج لدحلا حس هدويسانمس وا ضورف ضن كان هنو مادا دم دكازم
 ددقوديجاو عا نفك هئاذطتسننتو طي نالوا ناد تبيرو“” نبا رطلاور الاظا يررته١ هانت اعل
 » .2نلا ىرتفلا تاقوا هب تلاوتاو ”يورل ايما كركم تازغت يط ذاك داس يل ضخو فيلل و ف! مرلارب اسف لأ
 ةاقوو”عرسو اهدي راؤول عوسد 'ووتداودغت هدل تلا زباودؤ نارا تارا لاو ”ينتو جيا نطل ل لاب كلازاعد
 ربك يل ضخب ل اوجر ةيكريكزلار اطل يصار داؤرب نجد ذوو يمال راها يبس ويقل نر زن اهيذا عدلا جا تافو وج أ
 ان ذالؤصاو اطول نإ هنمراص اول ]هند نامل "ينام تاكوبلازرهدضاغو ومحد ىرتمل نعام دال نقابذ ازمزكمما



 : " يملا لوليد بنمو ةيولرلاتاحتغلا بانا و نكرر عقر اوهخال هدعاوقلعد نبال بال نضغاهينبوث تاز تاهل او

 تيفو تداوم يدب ام ككض 'ديضعو ه.كبكقددعتلا مي بوجه ديالا لالا هام مايناوثهيضملاهرودب وخيول
 5 نرمالولرحلابرضلا تالة نزين أ خلا :يارط ككصو ناي غطا وبلا فويس تدق اةداورعلالان ترو ثياعل ثيم نامزلافدرصوبوبل اع

 ” وكندا ورواد ملا ماكر وهلا ناتلاكفذلشم يب ضادرهاذ ني ككوتلا دجال ةماعلا وإما سسس ذآ
 1 90هو» ل يجاوز تكا ماج زمانوببكلو' نار ضطلاوزكانايخم مدن ابعراوساطسس ةقالاوماو الور ر لسكس عا ضيا اج هال ةسيغم

 1 تقاير قرد صير يظر يؤم «ل مول لصلدلا دسم عاعهزللام'كاهشلوبالما ماندتبو ناكل كيا لالا
 2 ١ مشان هياءاضكاملا ههعوبجف فاد ”مطبلار ها مو مج لاساو 'مينالا جدام م تضر تلا ديل لاوس ميدل داغاز بص لالا

 كك «ند هلكت عمدا هتس غن هل نجلا 5و» لل الاتإخ ّلذاد ءب لا م مل عزكم اي ةرارو انذاك اإل داج رايدؤكرو ةميقاب ةوبكم

 ١ د هانايقوهالص ليل عططو املا بص هراهنكوطدتو "هزات اع تاعاطلاب بس[ ةلقافارتاما كرت هدرا مداعبة "رلصاو

 . درسا ياغي دل ن ذاو هنيزثلا اىيدخ جعل تن دوغ كانسملا تابريطزشل سرر ايرفت داهجلا نشل ص الك تاعاطلا ىونف عر ءااجدزوت تاداحلاوع اا
 نزلا هداراطبح, ىبتيصنلا هنبأ# يبل زج زظلاو دبات! لاونو هيج َحفلاو «رصنل اكرانيزموءاوؤنو هيبرباعالاكاًالا ةلالومللا ؟اطظنالا هدانا

 9 هاد ماع ماق هرب هاذ «رورصلاو دورولا قل هلازيعو ودهن لم الماج هديكزعزاظلاو *روما ل يستل هامزباتاو هءارلا نيتي اعوط همدتن

 10 اراها راس نمسانصو» اجلا مانإلاؤ يطعم ذره عود ناكو لمنال معنا ع هدرا عمد ربدامو »ميلاد اليس لع راج مل ءاضماد

 اليها ونواب ريس اكدوا اعنا اكرام هكدا كسير نسالكم علا نومي زغ
 1 1 كءاهنمركدناناال وول >ةر خر وصفا حعفنال هرعا هل هّيحنإ عرصحل وما يبارسارطو هزئانا/ نانا رم وبدخت: بالو رع هله وصجما
 , 1-0 ----_# يارل ازمن كلاب هفرغلا» ليل تين زم طفل بلد تس ككديوانلا ل دئسمل الو هراشبال )يبس هك
 ؟والا هيربلاف عيري د اناكت انسي ملال ريب" لاورهنلازمرطمجفامايضف مدفنبالاعانغبام طا ةاتصوب طيخلاو م اانفيخ

 مال عاطلس وهلا تضف هدالللا ناككذ و .انليضط والظو ءاناعنع و اًيخبلعملا ككادر هيالاجو' جناطلما ووخذا هيلع جر جويجثد ناشي

 كلا ف لاوعسوو )لن دلو ل وستقب هورفتسا فة يشن وزنا ةدرهروكللا هيشجلامتجا هيما ةيانعلا و ءدزالا باسل وضتفم

 درو ءصانملا وبلا تايلبصنف «تيوخلا ومنا داصرعشزناو انيدو.تلاليذاكلا لاف كا طا ورككاديب يلمالا كبش دلو ادن «وا ل
 . :راننودقوي:هيذاط هركمزنوبجو . هيغلب دهب ةضفانحلو مضاراهت عل جىقوواراسوهدضجل د مدقبرل هداطالا مع مدهاو “دير لاو ٠

 هيرو, رطل هلسدوب هنيدم علبادالا هورحتامو مرضناا/ بوعد طلعو اونهاولاودلا نوع داختزدوننبو يك لابحب دووطبو "نورجتيدولا

 قياسا ناطلس نام هروكلا منين لن لع ةزاخإ لكلب اد < حار داَصلا تاوناولابإ كل ازءجهب نفد او «تارداصملا ارهنشاياهيصارداص
 تشنبج هاومدنوب ذئاووهبراسو' هروفوللا رهظعلا هدونجو :هروصنملا هديرملا هشعيتمج عيل كلير دو مير هنيلخو' يتم ماماو عيه اغلب وسعد

 000 101130313131312 د
 تفاوميواخ ليز ابغا ماا علاتمداخضف اليا, مازن هل هرب قلن هنرطماو هلا والرب ابكت لاذ «لاوصالا هيا | هج بو هلام
 ٌرفو'ءلايضخلاعساول )قو « حز نلشل وت مازؤالعباغتمزنناو : وسي ةربس عوبااكن اة نكواخنباببصذو هين نزلا لاصنال
 نابل هيرهذ عنادا جلا كو هيل موك ق ين أف ثعس دنس ,ىقولا هدعدناك فات ف و عاماكك ىرموي ول رنا هيل لن
 ف ظحلا يمال عيلان ذاءلا ارك طن حطب جدال م ببأدو ناكو مزن ميدل ناو' لايت رزق“ ظ

 ةةراذ اظعلارءاشحاككتب ماطلع ماي سائيبما 3 داراخ» طعم رئالبلا ةسا طع عزم مر كمامايإ دنيا مانا ماؤاههذد نيانايلصإتا

 اطيجرماو انخرباوسلك لا ىلا د ريز مك هبا جقجلاف لو طانارصرالاداعو انو دزخؤدلاال كلم ذوال دا صم
 هاقتلاف هيامز اعد رينو عبوس 15و ءزلاهنإوروهلإب لج مو يبلاب هندنا عمو سيتم ماماو نيالا اطلس هيخ رجة دواعم ٠

 هيك بنزل نقد ةيبسجل بالا ءازانحاو ريفعلا ئاصالا تناكأهبو ىسروضراملا نيم اول نطلب وب ةزياسملا كاطلس انام
 ياو ابكمو از درضاو تف عم رذاذ: جةءااشلا نة ثلا خاف هلام وطتسلانرإت رار زمده ونام ىدتغككتهراغتد
 كلبك ورلاب هاصتتس اج جناطاثلا ها هدااامد*لسلا دان تان نكد إذ در كك مزعص مزيلات جلا

 0 بس ا



 الل هذيك مفوافتلا هك ورخألبا تاكرلالدسالا هاةلاغجيإبا هب هاهم امنة ك بح اهلل عيش »لزاو

 كفك دعس يفك ااا بتنا كم اا بن. ديزل
 ائئامابإ مادام ابيل غلبه نيكي ير ارك جراج لاب 11 هربز 0 4 ب دفراريكلا | طعام .صالس نا عازم موه دءاشإ ب فطصم .ةلقاكججو 1 ش

 _ راج حاب دا هةتؤكار هيدي لنمو هيلالورتءانصب حياؤ اع لضدزرلا 0050-2

 اكاد لاحد امومسر زمن, جند دلو رؤ اانا تيظدنعيرهذو نفاع مومصوسوم لذعاناكتفو لتلطج .

 --ء

 ا .حهادضب معنواخشمللاهجراينن قررت ى 3 3 ةسدحونيرعلا امجد كد لا لك ا نمنف دو ملدالرا داازح زككارأرب وم

 اهسف نماء دوى تعلقلا نانا ايكوم اًبديدمع وسلك وذ يك مو جزيرنو نايام تلق عف مؤ غون يوارى 3
 5 6+ تايضا_جبقا نضل اللأيبهجر بل كاسل يفلان لكم راو وراق انامل و عدازمل ف هيدام :

 رس اذ, ز توها هوي دون وسلا اباد مطرود دشاناصجم مك[ نم ورنب انو سرك للري حللا تالا ضتلاوضام
 ادرج لج تبات ا مقوأ مالت مناهل :مالاديلاا.بذرمد اهبنامو ىتعلغلاككبلعلوتساو راب ناكماسابلو 3

  ةدس مزه ث ةوعس (ولعبذ ورمز هزم كتعا««وج هدايا زم ديكر طيز راف اهتم كل :١ يوكم و «رادع ند

 يلع عوابابخامو : 10ج تطسو ”داوعلل ري اجله! لعتراداو نا ا دونإل دخؤنر اضفنا ككمو اينيدمو هتقملا َرولَعِءنَ :

 هنوجد بم ومانسا انبوب كلم كة رقمي بظنؤ ابل دا ست جال تملا ضنا لبلاك ا كماكم كولا عت
 ىوهظدولابلا وشب نوصنقث رئيس لاهو وهو البار او زعلك ملدابجر اجرا ناكر سعظل اكوام ام وي: ف م

 كلها نفع عل دودو جدل لحالة هد !شب انإاذ دوا نيكد( ايش الا 5

 هياكل ودع ةليكمر لاباس روم سفالشلاع هدير تلاوة مانو دج زوم -
 الا ياو شاروج ويل ,شيؤزم لك راضن ب اداطكاجر مضلل وجاد عدداومد مرد ميت قنا --
 . لاختي لازال بادعسلا رف دوركم كولون نابيد مدمس مهاللاطع ساو اما يطا هيل <.

 ايمو هديصح ل ناذ فال |ولا ةرولا بتم كام عسايدلب ذل حالات 0م مرعيراكمز ع: ةلعنش و ركمدوجت

اساؤؤ داص هزعدتتا داع تل از ظلاوصنل !ًياهنب ٌتايلذاو تايلببلا ة دوت إرالا ةروصنمو وميك اناه اهلا ءاف
 : قالا عتملاو :

 را كون او عملوا كم دز ها ناس: عال هلو ملدا همز هريدتباعجتفدصقو هيرب هتاقلا دل.
 ' ١ قفاز زورا شؤا يظن نر اظل ربل تاكربلاةر بلا هيلا وتم يأ تمض منوع وضل فهر ا هن سعل اهككماث للا يبل ينيدمو لرضو) ما درو ىذاكاع,ىنمما هيعلقور ديد دا ناطوالةيجارل اواو نول تاز عنا ل كرملاو "انما نكاثنا جتدارعدعرجشلامق“

 0 2 12 2 2ز2 7 2 2 2ز 200 -ج--ب-7 1
 " ةنرتادعنام نوصحد هرج بصح لكد'نيرش عوفوساداإلااهلهاو عا افصل مهلا انشا, لع ]مش امل ع يظعلا هعماولا نيضالا نع

 ا ته انم ومجد دبس نيكل يل طهفدس زال يوحد ل الزاطولم م "زب حط عروزعو جولط ارا افا ماوضلإ شو زرتلاو 18-5 هيد ضادلا دور ءر الا لوصلا دنس بشد ةحطا لافوبسل بش ةعمالا ملا ورب اهماغو اهريشمر نمو امام رولا يكل هزني ادار موو لادن روف طاومدككت عنك ةروذا كمل نكن وز يلا[ ه "يرون «شوبجي ورايسملا ءاتلمل فل عيمجتف

 نالوا ازماب سمعو نبصعل عضال دحر وطوئ هن نيسل دوه وْ نمار وقرب هاف باعة ازمير نجهل
 ْ 'هنجا ل بادملاو ء:لسحلا الفلا نيك حسااعد دنس اهنذاصوا تدور ا اسجل ا دز لد موايصخالار برونو |. هليل لجلماو هيزوا غمزاجو الإ داهبامداههزمو ايليف زيساق جدة إنو اك وبالف ءيصاف دال زهاب هنواو هناك

 | متساقط ىلع نزلا اب هبعان زلال دولا قاب خلا راظراطلنما نكي دقت ,:لضسملا عساولا رضا داككم د تدم
 ظ حا اد در لعلو تبل ةروصنم أل مل ماضل دل هزم لا داب وغدا له لل ياا بال ورب حس



 دج وولد ناوملا تاره ونؤلا ذاوةوفيتلكالا عسا عالصا'اللجومد دولاب ونحب عاازع جدخ وضائف رهيعروزفل
 نبل رجا مايل الرب مدع رتل ىو سن عدد نالها اجرغ طع ضو يبو طراطمجلا الغي جداد غربا صدملاطلا عكئر قيوم ذو
 > - مادا وى مث كدجأ دنس ط9 ضلاو هناكتسال(0ة1اومادتساوز اطل لاجل ءاوماحو”هولما اه بحطاقلاديناقلتلاطلا
 : ناجل ةرعابتم”نانكال هع ساو موضاو ةئانعام عب افلا قداو فَدشو دان اونو اهله اذاهحلاهواتيذيدم هو اسراوو يود حلق عفتك

 7 ا 6 و .ةيكو تلا لجا«!هليقدإاب ءراوصو هتسلاب ميش مدانم جابزباوثوزالمربحو ادب ضحو انتا دب انس مرام اوه قس هر يانا و طالاو
 ... قام ضلعه ةياؤحلا هيلا وخلا ءناكرم ياما وج ننال ا تالا تلا دام و:مهلم داك اذ
 علو وبر بدنضلاكب)م امم ظفا ذيع هجن اهدا دمنا يغتسم ةروكدابزضرال كبد يطل [5 لزق لع طيِؤراظج نظام
 ماجا مزدهر ابكر وضاح رحل قد طاح :ادرولا مزال لا نجر هذ د روان ونملا كاوماب اخ

 ؟رجبللاو السلا ناضل نيبجلا غذا لابتااهز يظل شاو 'ءعنماسن دو :ىل لا ضف لاجل اوتو كاوا نم مودا طقس»*لازن هاير ة وش دعف سانا موالح جاد همني ةملتلا المرا سلا واذاكطنالاجدناككمتلاكشم عمد هزم مرت ا حل» 07و ل بيز اج يسكت اص دورا! افلا ضجرتدرا دخلا ودا يعدي
 يرش ناكل هل 5 قاب ضراو انرنيدمو مندا هله تف رحل لجل ) نيا علاور هلابد يوري كم هكا .نإ امو مل لاو
 ضان عسا ناكل اناذ ميل ضال ذلة رضرلل ا اها عما جاو تسلل ةعماجتبافص تاذ هعساو هنيدما هلو داينب

 هد

 .١ اظوملضم و دكياب ناو طلبا ناطكودل عسلارويطتنتندائثموأ د لذ ناو كلاوتؤ الكدر يلازم وجتمبيلا هن ذ
 ضف عراة ولة وليد دب ؤ زلال لهدم ازاصحلا يلق ور بزل هذال ادوجد يضل نسيج يس اناطا سانا هنعبوزضمبح د
 : ٠و قابلا اهل عسداو ار مضيفه 'جاهراورموةنرم اهنه ةبح ذركد ما بضلاوا ملال يمال تلادشس اذ قيدوش وينر ور اند

 ثا, مللي ورمل .كم هلا يدان ليالاو كلا ةديع(بل لل هعيذر ةينانا لاكمال وغرب دوك االول ! ملل ذكتعص
 نوددل دهني ملو كالا [ددموألا جم يمتحن مرفسةرانكزمنب هلم لاكميعزنعل اطال نيام رص انضي ايذن ِ

 ودل وهيّيش مدون ن1 مساف ذبانزجاو زل دودي هنا هلا زنا يا افك بعير هاما جاو تاع انوجنك
 قداورر نبل ادوجا بة زعم دص) اة قي موك صدد طار ورصا عه محي ملال هديعاءترقرل زج ةمنضب يبس:
 تر وهاريه) !ذ هددارط الاوت قيمنا انه ناقل ثلا كس علة زعاونع ضو: : مرباط لا رضبويبلل ماتا حا زبجو اضم
 ءانماطمجاكا لا يضام ع سو ءانمادشمانا وتر وكل ال انهذاكو «>0لنال اناطفس جوجو زداطب ةكسيرع بانا زجإ نكفاوةو ايوطا
 هبئايك اال ت اعمر ةرضلا اجهل يل سيار ابد وجل الل جد ايران طع, لا قاوكسقا نه اتا
 --. هلو اننلودرطو سر هاو لوو دنهل دويل جولعت دش ابسا هنخاو لارو ص شيجيدا بخ سطا جاكت االخؤ هين
 كاطلذسلاةبجل وربك هوزغلاننامياهزلا هروب ىع تو ندا هس و عبالتنإل ريم نرسل ةيككنها بلا وبايإل نضل انماوض)
 مال الرضر اف اوعسانلا رجال ككل زا هن سوهرطو لو مفاب نال زب جاز انك لخلاب بوتدحي اطلس سيجا( ل'ناكو هنسواضدال
 ناكر تعالوا مهحسد للاى نيج غل نال ناطلسرمخكباوعد ادا لع دج لالالا ز مع اوراغاسا اس
 هم ولالا ملع تبصناافاداطرحولجانمو“ ناوين اطل شل زيد بي جل هدونجو بتنا ةداهز دوت" نايضطجوز كلذ نابل خس عوجزغسرلا
 ,ةقاما ولكل اراوضمل يلا ] انهي كلا تدصن اللا رطاوم ترتاوتزث لانا علا ماياتلاند” عماد ةردافييب هربا متحد
 ال سؤ خل اجر طم لاهو بونجنم ايا عد كتبهو :لاثيد نوم ستبطعل ادراج جالا نراه بول ناضل
 ءروسلكوصولا نايازشلت و لبق دينو داو صغم اهدصوو لوطا در وككمزطاو مون هروهشم مايك + ناكوم ماجلان تخل امو

 هز كو ولجدمؤ دابذالا جابر ك سو سو جراف مل لا جكدباو: يظل د جو نس مانإم ندا تكد عونه ضل ابان ورا اطمن :٠
 طول انقذاو جاو اتش اوت خا اند انبحاةكيلإ لد. ير جانو مريس رذةذيوجتلا ابدل
 مم كل هزيموبساو نوهر "و هلارمإ رياض نمل اجو "هور لب فن توما يلا مذبنو"دونااكدبابلسا'لماوع مئلوانتو اناوما در
 ل تخد نيج هانم ومتكامل دير ج0 نيسان ساما ةاكورك نوم ازا ناب

 ..اؤلا ل دوخجإلو'هدوصتملا يداوي دياي او اهوراخّضلا] داس وذ اواوكساو نانا رمادا زان“
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 ااا كلاب نر جالا لتس لسف جما ان ةعزرزف ودنا, وتعال هنا ديطل هدوتسموماا كتم
 ”مووجدددرلا وضاقت زغ[ؤحاطو اليجناولاو عصخ ماها ناهي منيلخكاتنلا ]طب ؤيروسا مكلودايخعو وكلا سروينريضامهجاقد ٠.٠

 ليا اننيدموؤ نمو زلاصحفزعفروولءتاذر لذوي مرايفيدمو لد د مصقول بعضو مجيسفلل .٠
 كاووتافف هروكمللونلاعا جملا نلاتط بلسم عمال دعت ةفانلاتا ذر ااكل اطياب ةييدناتافصلا ٠“

 لاري ازهضضو ناروتو نو عمل جالا هله طعما دثادلاذاهبوجيلاهنزيواهوزنالف 'هناوجؤابطاحاواولوجر عزاز :٠
 قوم 200- تخل ورا عار انها فون طربا يادي ازجمع ”لاومالتتا جراد وضايجللا دات نال انياحك 9

 د يقلل فقول 6 ملك ووو قرص ةوراش اة ويوم ةوهابانعل! (ةمؤتسالا وا نانجلاعدرالٌةونلا'

 | اهدوتعو هيلاهاتل اوكا ططومنلجةاهكلمئا نيدو ىلا فاو زنا لالا عار ضلا وا دريم فاومازراوادق اهيا لع
 نجل! رز إل وبيها كاذ السالم الن كمل ضنا وجان نين عزو م ظدرزبالدا ميس هسا طيس عفوا
 ياطلاع ةككنها فيلكا عيضننم ينحل لا داو "وزن ذبل كباةزتادرول هذئذة تس سالم وتقوي لدا و اعش
 وجان ذاب وخلل هذيلا الجو !ردقرانعلا هوس دونرارني ربل كالا ناموا داك ه ذاع ةوبعشو عييتسيؤعا هش اره
 حايقلادسلال سوارا ديالا موثولا درب زمر مالت لبا ناو غلا رينتر ولزوم دوران هنت ل طابو نارضضنا هيلين ٠
 يل ناعوت ساق وباذضل درب دعو نا نك كل لعازهتشلا مراوصانمناو ؛رايلاكدم مران” الفول انب عمون تدون ناطيشلايل ٠> ١
 ْ تيسللر د يكد كرجل كدزحمل ب تناك دلال اهييهوضمن ذولا« ةدووعم دج عن نورس تف د ولاكهدعج ٠ ١

 كاد ميال انجل ملا: عحرشبإل جاو لرد قي طنتمو نيب ف هللا اص برطل تناكاتلاو تيفو نول ككعمد قير: 8

 _ ةوقو طنب لاهور دا اهناو اعل ضل ازثورمتمرانلا ةدصانطازع نزلا ذامعف" لس ٠اناطل كتي ط عطوني ام لاطورعسلا_٠-
 هيون هلفالا قوفرمو انو ةدايل شو رشروججو هركسعو 0# عيططجاظحو سلا والاومالرباسؤاهداضا سئ طضالاديهتادذ
 تدار ايكرب امري داتملاوال روب هماماو هنلخزمواعسلالانقالوزظلاداهمالع سدا ماب ايشناز مويا 'ماكجاليضامال خردل رطعج مرعب

 ميال دونراضاو صدت دجوتو اهبعصالذيو اهريعبرومالم خر تاكو جيزاس ةرياتس لوما مكر دابر باكا رمد و وبرج

 سلخ فار وناطلسم هورجبايل كزندالا السد اهزتو عيمج نت شطيزدوخو ىلا ناظثسإلانق افهم ذعجنو هانا ابجازلزت
  كلفاج نجلا ةءاياه ته ضاصملاهناكو هاربا يروصنملا هيَ هذ ماقاذ < زا بلارهعومجد ربع اطلا موياوطلايرانمد وير كرت غياب

 ” تجانس سمارت ف رب نخب الاطبالا قات 3 عال اتم فاجال قدا تيابم ةمباسد تار اهالاهدرؤ ايلا جرسد دعاة ريب كولو.
 -  ماطاا عاق هك امرا لاواطنعوننث نب ككسم اجت بقرفل زمول اوه فاّضملا ةضجاب تراطر مسبملاو هدمها دونا ايس:
 ا لانمزماّهرضنالا ىلاسو ناكل ليل لع اسلفلالظرم اراه مبصاوث اك يخاوصو متادملا دوور :عفنز إو ا عطاورطاوم ا كانو انواضو اب

 ل1: داق م رلعتو ا ايل تفاخو لالا كنراصف ضب اع اههضعتلتهلا كتر لاسو امهارعا لا اهنعيضافرث ل يهل توتر نالاِيلا ءاسجبا
 رورو لارلعنب! لع دام انيك وذو «ل لاهوت هاوعا يدانيد هي لاو يعلاب ماهرالوضبت فاتح لذة رعيخف ام :لابجأا لوز
 اه يج درعبس الدور عسب هزعكلوإو ثيل نه وط شيبس ىذا داء وتو هيف ىزندلا نان هواها ووزن سملا ريو هناا طا ع
 ٠و كيك دولا دوق مويلار كنار '”ديعرإبيلكوم كانه كوري سد هرج دعوا انو "دونا خوه يشاهد
 هربتو "و طتنمدجيانم ماجن هيدنإف اطل سلا اناككم هيعداو «عصتنمىيزككاع مالسالا ناطلس دونجو ةوحتمومراللنألس ياخ ملط
 | جان زجر ادتعلرظان' لس لئتاجلطئار ممتازا مون تضامني كارلا مامزلدباو ىلا ل
 ظ ال زعل اد مادال زبد هللا ريف ارصل عشب ىيذوتل هزي هذ عرضبنفم ماعم عقد اوفرصنلا تانجز بده اطار عوار مده يح
 وغم دوؤيرا هفياطز نيرطلل وبج تيزهناو ضساو الفاظ جواد رفظلا رهن ابهللا الا دال مايل سال كسب وهنا ا ررإ هج ماسخح »
 | وزو فلا س) ويش ما تالا قاله ادضج يجلد نونم ا وسيما رهفوسب هل بجو ماضي فا ضر كل طازميئوطنو ها ضعب ضو تتم
 |  ؟ةعالةورقتاحن يزل يلا نال مالو مننضالفرنالغ اضم ررماوفنغ اوؤصختأل اذلخوهنم مالسال ناهس دوج و وبس هام اتج
 هان ف هنو ضنا وكل و عبط هنو نبط دوهنغعرل كلف ذو هت راش تفطف وزيت دوس تانفناو ميكي يو عابضو عراق زنك
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 5-5 ءادرريضالل(60 ئامالانوالص امالي رولا دويراضادبماخو ةاليلج ماقم هماركلا تانج هل بدول عشر املا رثمل انتم اذ

 كك هش تجلذ مدلول لرغرلاىلضعلاتيويجو ةروصنملاه درب غلب 'دوتحل ارض ؛دوهعل واج نان هركازجرل يملا همز
 هب جامل عاما نيددكك دكة مسج لن للا د يحل اذان اناكت م رطل تاًمماجل كك ويضت» ب لا هرصتفاةرها وست

00 5 
 . ياك دارس ةرؤرهزدويس داهططد ودب لانال نزع نوكرلاءاله حيك. د "بدك هاربر فرو فرسبء ضده د « فاول مظلل اع متل نع

 يح مير طخو عروطتع نونا[, ة مط اءرجلاهلوه دعا و دش !مديضم ناف قالا املاك نوب لالهز جمد مون دجوب موالد اد ١
 ميزا لإ جلال نددثدولاغحلا درجت وكلا عطش لت وين بل ناعم مقا ريظحد دربال فا توب ديد يارس هن
 "قاف ءدنصرلا ملظعو م نيجول انمدنودجبل لا وصلا والمناو تونلا#ت ولا بقوه زوضنملا زل مظفحو يلا لويؤزم مارال ضبا نوت س
 5 .ةراصعوداتج هرَق مراصإ لاإله حيتم :رورصتناذ نوربإا ليل امان «للانه او لازغلا نجلا اموال
 -  ٌمظالإ وانلسعم دوت ناز ندد يل صنلا جرام انمايلف اهلل رك حرا هلاك راذاوكك هاوس اع ضل ارهذ اساعد !؟مانعطلا هانا
 ' .  مهلابسو نيمو وتلا هبل متوصح مدعو زوي زمالك ها طرا م يحذلذ دحر متم تق درس و ككل م الاطبازنذ وحج ائم هن دولا
 رو ان صاطبو نزلي السالل مصرع عاد ىركلا ير هظاوملا زال اب ثيل ررقر كمال جلس ةلاطلط داك ننعم دما خت ماوس
 . نرد نومة دنإلا طرا دوعسيككو الق ادددب نجلاطلاءدوجو دوب جاد زيدل نطل وبس وأخ و ىو عستو شمس:
 - يف راع ئاصلل هيترملا هدونجي رو نملادىوفرلا مالا هروتنال ةدابارب و هدزجلار اك ينور دياوريعا ات. جوزملاو زكاة يدحلخو
 لكونه ىوبرل رول تاب صتناو مهضراب فاصملا نا يزل هلافراوبلاهكامل زم هدوم عر هدون هند يقدنملضرال لكممانلاو خلا بث
 هطلذ وتحل لضو ضار منضاخ اهتجقولرسبل دعقاو اهيذ لاوهالتماقو  دعيان نورع امدل زم دكككته ترد مهجاذ بوني لكك غنج
 أماوا نوبزل إبلا و لازتلا نطاوم تدرعت هزرعساو ماك شرينجوح ه هصطاة لاجال اًقانعالى ونا ف وبسو ه مكن اد خورالل اهئوف صوب

 » نآنسو بذلك هام 2و2و6 ريلشت ناطلسلا هونج هرعيرقاسوو نيربدماولونو هرزنكلا يف نوزهنا وارعباتم
 تتشورهماظن ديباكو, هذيوعرضيزنا#او ما ولي زجوداخم تايسللا ختغ او”ناكرإل تاليشمو نايزبلا تاوماع ماده وره جلع

 ْ فو هيا مها وستجد رات علال نحول ماي « كك سكو قدح فو هزووز هوا ردع
 برا اهنيزملع تريدار نامتاو ةوقب هماخلااهب لكحاو“ هاكملكرم هزغظملا ه دوبج معلقا نهب تطاحاو هابهلا هشيوبجرشحو ]هيلع هدونج

 اوريو نايا ورح ٠ ناينك بارع عقارلب وعات <ررل[ مف دوم ناحل ام دحورع عب (عاونا مرلا لاوضالا "ل يرجىرونتوم ناواومعاسلك

 0 اا
 كلا مص | ض !هناف ميم وربابد ةوفطوا ٌلاجرا داكن او همعوامش دق ولاو «طدنق ل نلا نااولع و« رقعالا عدنلا عليك ض ونجا قرغ اهيماجو
 تينفيج لاوزلاو باعنلالا ةصاخهاو ءلالخال اخ ةدخا مدلج دوفعلزتول د غاوسالاو هراكلارهبول ب تملا وه ىؤندإلام يوطخلا/ةهنم ]3
 همورااوسنجاو هالتف مدداياف ةناكملكرماهلمإلغشيسلاب او خد هناطلسلا دونجرماتلاراوساتروسف ٠ # >سادرهلتق تايا تدب 0 عوبص داوم

 افرإ.جؤ اهلوحدج اهتفاف اص جالسال ردي علطو ءاويطخائعساو (ينخماومفغو هارينكايببس اهنعاوفاسوداصاو اعرف عدانعنونفد مدان
 همسنمل يول هّسورؤل هروهإ.امضرافوهيقدنبل)ضرازماهكلامد اًبنبدم وى هنبأ ءاعليت رشا و ءارينمالنم ه.,ليسملا ناطلس

 دجاشملا اهب, تنيبشسو عما ىجلا اهناجاسؤإ توتو ديغينكلأ هللا ناكر اهم عفّتراو  مينيدلا مالسالارياعساهش تريظالف باطل ل1! رنعف
 ان اهياجرا سم جر اثو:نينسللاو ماوعنالا نيله اهيفرككو "حلك ههاسإد كتاب اهبتلتد”عكا زود سلف مافاوس عماومعلاو
 موسر اهنعرط نمو *ةزحالو اينردلا تاربذخع اهنخحانهل نيعارلا تاوصاتلغوم هرطاملا محلا رم اهيايسنم اهلمابو لفرع تلهناو*هرطاعل انامبإلا
 ونساو' ةكد الاد نان هرلارربدو ٠ نزكللا نزجاهردصرغن هاو ه عهاطد صن دسكوبب تضاف ضككارا ضو نعاوروطو ه عججافلا هرفاكلا هنب 00 00000 ا 1115
 هيامؤام ىف نيدست هرعست هر سس ىو ولاه ب هناو ادرشك لاك وتلا دكان عطفو «دبابنتسملا دارو ديالك اخ
 ديالي دياولإب ماظل اهيا هيلع تل ءاملل السا تاطلس باجل اىنل !"را جحد دابحاص اء رس حدر ل بشف و مديحا املا سل ججذناك



 0 ”لضفروبنابموخ اذ "ناك عضْفحاو هجر دوس 3 !ذذ اسم هاتقلاو هينا هاو إلا هماسل ا
 نشكاتانا6 كبخازلا ملونه ولزناو رية لاه ىانلاب هصتخلو *وناكمؤعاو رزق عذرو « هناعالا يله نعطاماو هاروبحوالذخ ١

 "كب عاف ارا نصا يرق ككص لد عانق دلرطاناضرإلحاس غلبناملا مورارخ اجلا نم ويس فوم 2 ا ظ 5 ْ ا :وقع و هيلا هوعداجضب زذودهورلااعم أمد" هيلع اياد هوعدنساو دبانححل اودهقاملاب هولسإف هيخانعاةضوعددكتلا ظنرعي ورزقت : ىلا ونجم ةباصااة درعا مدلل ا مل جيخد ؟باتجاورعوتتساو هيذلا يان دبا كم اكل تفل خا ك5 لالخؤ و ءررتلا جلا مبرك
 | ٍٍداغمتعاطلاو داقناو هيالولاسا هل اهدفعو تما قاف عدل ددلا نال عنتجاو* نول ريوبت هنيددمملا عليين 5 0

 كمل ادريطنما ددضلل كا رماو هيلع هرارجا د وخجو مانعا توبجيرؤبسنلو لسالا اطلس انانؤ مزج د ا دلخ 2 و ْ يبل اف كومراسدتكا هللس ايلا رهظد الا ءائينساّيلاو مرذ لزي لو دارملاو هداعسلا هياهن مهملع هتيالوب اوغلبو هدابنالا 3

 لاف خام حورلاو نونملامظعزمايراولزناو كلو اضداف اولغئتونجئيرعو لا تيريفظل كيم هلوحو < سبل خفلاوزظلاو زيكا ورصفلاب ٠ 0001 0 را 0 تافعلا و داسقل باير هل ضرالع يك قلاه ب 2
 ”ابصانعواصرن أعلن ايؤفبتاكطخ او ناشلا ةهظعاش و بج ورضناو نغل مالسلا ناطلسانالومرهجإ 22 0 8 9 اذتومَكن قو وسبافعا بكف فون لكك ىوسو ابالغ جالا ٠ م,معقولا ةدص ىوخكراكتافذا ىتالايتجتك5لن مف 'ةرهاشلا هيض انيازخالا هتبدان قع اوصاتو *غالالكدريهيطع هيت طاونبتو زيهمزلاماركد تو اومزتلاوزهنوفهرع وفعلا تافتدالا د مهين لوبقملا نيرغاص مفعل ازا نام هعاطبلاز“ عوزخلظ# هونلسا اج جىللاوسمملا رف ىداط !رضال جزع اوعجف «ملوال او هزحالاةبازجلا اوس ,قصتس ركب 1 ٍْ نوت ةلولادلنلا وزم ٍ خبال مادإرىبإماإ 'مالطضال افلئاو ماتشالو دحهلف ويس كماشو نمي 7 .ضراؤاولا+و هنهنامإ: .ارمداوعرإف عساوغا اوزان اومدهو للإله لائجخلا مزماولقد اكل تار هردعاور داو“ هديت جاتو ديه ضاوعق عوبجأ“ - ٠

 . بومو ,موصنر ال !!مالسالاو نيإسملا هاطلس اناىمتخ مانجا مراضلا فيسلا ْماَمإ كل ١ ريبكل ادردسضلا ير و ءرثامس راك انيَع
 9 سوموهروبقوش كت عبو كاودعلاو غر ازرع ور ضرار ا هيلشدداام ورورشلما لوأسملا هنلاضيبسب بي ىلا راثإل هجتلاو وكمل زماان
 ”مهلاوم ارفونواقم فللذالل .تالئئعأ اكل والثلناقم امل اد ئابم نال يقدنلاقحج ايهاب الا لا لمارباس مدح ددع زك عدد قدك يغطاوغسراطاو انش ناوي كاومعل يورو رضلا زاب عراصاو ياه داب هزيل وها اد

 اك ٌظالؤا وطيب هدايعلفزرلا هلاطسيولو ةرسكر اني داسفلا تالاف منقكت د ولالا ةييمخبل اهبسنككو اكن ناعم رك وداد مخ 7
 ' هئاطللا عماملازع 1 دس عوتعو مراح تفرط وضحا عدرعو زيكو جوجامو بووداف »ورتيخنزاكرزل و
 كأي خفلاىم عرش و هرونطزدظلا نمدونبوهنخد .رورتلاو «اهننالووهفخت نياسملا ناطلس تاكرب وروصتملاوي 1 م 000 ريغالا كة رزضرا قادس" نزيل اوميليظعا ىداملا طخل وي اليكدن از ا مزهم) د*ريناطرشلامزتف 1 لموت

 ايزي لل او مايل اروع معشم ىنناؤادع يلا زب ممادوخحلا ىوشمو *هبياصرعظل انمائاي هن ءاروجز كوست 3
 ظ 1 كئيروكو سهاد تبسو تقزاد تاو تو ثيورضدال الكيك خف هلاطباو هناعجخ تنف و اهل احر تداباز م تسع 0 ٠١ سور اعلسلا هونج تضاف دانزاكتم ما ممددد ىولالطبان ل صوتا منو صحو باحدادلا علا :ءزكوصحلال يونس ١ اعتموج مانقال ض يسير هاذلا ةمرسجلا هعيارلا لاوصالا تاذ همن اضاصما تاكا هندوتلدجاف نيدو ةلعاقم كعتصن حو دنع د جابت يكك تبزسد ةلزلزتو اهلها لاوها تيرطضاو لمداوحا ةريهم مق »جرم ترُخؤ او دانوارهتاطو هردبزم زله رع در صر
 ! لمي اولا ذبل نم دوغ امزع ولعل اًمنالو قاومإل نم ؟نيتغا امو هّداولا هصتخالام هصرائلاربولاو لاخبلاو دايجلا موسما لين نمد ' .. تاي حدألاكك نوجد بلاد كنار ينو تداول لذاد بيرل ماهل هيلو ذا عسن» ما .اريبككلموأءاوض غول كاي دبسا و فاسو :ريس خل دلا خيضحُ لاو ههرعأ تفس دردن م

, 

 لاكنل نممفاذاو هرسور ضرار مارس ور سن دارتل ف هوزخلا ةدمع_ناكو*لالجلا ولاهج اب بالقتال لامسالاو دخلا 2 ةيكاهنبحهرثل



 ب 3

 0 دوج

 تت ةزماك وهران تقزمو هوقو مهتاشاكدياسخراو *مغطب رايطا ضو «رسوبلاو هوركلل.ةرارم داوبلاو راغصلاو لابدلا
 5 2 اما بؤتسملا نطل هس! هزع لفخل ادي ماوضقيبتس | امل ناتداج لمان فر سالسالسؤ عرسإب مقر تلذاو طركمو مث

 .. *ةاويل/ ا رعاإ ناديا ا ةويسب هتوطس جلس امو [ييقيلا يلا عنو هئاشرعبشدو ءهرما طعن اولعو ةرينموملا ةيقعالنياخلاو
 (ضرإرمسورزم لصأ دلل زي شمول صا فلا مهبضاوف هزناوبلا ممدضدؤتن باو "ييكرشملا وخذ مهيلاوعل ماو تذيكو يلا يؤبلا
 قفافؤراشوةلزانو علاطو :لجا مهب كل كرم هي دن اعمو ره داحعيص مرياللاوالت امو بصانب كرم ليبستزكسزمو سور

 نومرخاولازاعكزلا نكككا[دن مه ذاجص ايضا بو ضم هموم نم ةلاجد ذسوكعم هئيهو :سوكدم ةدوصياؤ د ءعضاوو فاد :
 ماعباتنوقتريو٠.جيراذو ال3 هدلتبردبو:دعب.ش مؤفاو نس كرمال ع ة درسه ذفان ىلا هرهاذلاو”هعيطم راو هعس
 ٠ ههةلايراآلا اهيا ءاؤ عاقل ادرس 6 ناض صا نكابلا:ب اكل ةعينلا ءنئاشلازعلا ذل هتعاجرجب دولقوتبو ةسيورلاميلاعلا دمإكلا

 ”  هدنزفانصيشب ناجرللها هويغتقو :هفبحناورعو يلا هب مأكدلا ديس ياقب هيد مياقل داي ءاصنؤ ةعاجشلاو مزعل واد ١
 [نكاونارعتوطو نقلا تاكرزتكادعباهنوكسز سدد ضداتماقاو ان قمدبابجرع ل هو رام: دودبو وشد لطالبي
 تاتخاياشحلاو كوبل اكدم عرطارخ هيا عب ىوعاربو ايادهل اضياطلب كاثعو) زم افلا فوداهياولانامو تلاب!متاولا لدي
 .بقانهمرعيا م دك, َسو هتنذلا مذاط مراضصر هرصزعت عزو نرمي ؤباجملاو هده لادضاولا ةئايا كركذ وك يضعه شاك
 يللا دا غازم نانا ةمزأ دنا ايزل فما واما ياعصترحتايا مقروط ةاشعلا الذ
 نييبتحم ارب اصيراصبا حوبناّح هيباوهتوفديب نامل لذي صجؤلع هنايا تكف هعسرا ونا محاط ت جاو نيعرافلا تعلذ
 هس هىزخلا ةنؤدص الب هولهس |ام قع رع مّرنسل | هيت نيببمبا مضاولا هعسكريا هتمقرامدوطسل هلماتم

 وكل انفو الا يعلن اكل غيملا نت يعلا/ ربل ابرحينرجملا نيلرسملاو مالسال اطلس انكم هجن داك يام عسنن و تس.
 2 اهعونتو اهرزكاعوهن اينط ناو مؤ و دلا وحلب يزنو عي[ عللضباوططرعاقرزونملا ككل اجا تيجي زفو ممم املس عراد

 . 2 ةنافيداوهناو'دورفو نوتمضالمانمداتعو درت لذعاو وكرتكو انايغطر شرا هزنانكسو م: اهزحرم جتنا ةبطيهلومحون
 ١  ذوغيل علما لاتلاو خلالا الخال اديب مرعا لاصيّتس الرضف كةيلع هللا هبجوا اه هسقن ل عيجوأف ثوزفل زم قبورضمزهف ركل
 ا وسم ل ايضا

 . يقلل فةمز كك تاماقمل ءانم هلا, غلب ”كاصاش هداطدعملا هيل كك عيصبوت دم اشمولعلارافلاب دسرالب تنومه وزجامو ىىماوج بد

 ىلا فه طجب دليم اخي اعد هباجازم اهنا شذ دا صب وترتسيو هانمطعًالضفو أش هاونيمكر هرب. دتتب ل اذن هاجر كارماذم
 يوتسو *نيزكلا ةاهجملا مانرتو <نينتوللا جاز! درارع حنذتل له ذنو اهنا فن علاتمو دصركد عوضتمب هشيئزناو ناهتالا
 ًاتاطلنلا اناا اياوؤح فطن ا هنافرعف اص مكرح نإ تل دوعدتو هبال انج نل ل صو ملا اتش و هريبداعلا ف دوع
 ل ليايبضاومو هروككملا هيعاسمت كابعال هوي جاد نيل د ودصل ادئدصالم ذاةداسن اراشمب منول اممايف هللا هلل هللا ماقلا
 .قلواقياط اولا هتعيرش د انمركمره اظلا هّدلمو د ايفنو تابلت امغلابلا هنجحو ءايلحل هللا لكس. صصايحثمروبمثملا هد ل يبس

 ًاتملالتسالسب ةدوقميزكب اقر تصضاو .اممأ ناهغلا لبسي مالنا احلل هيد هاو ءامكح لباد ائيححضم ا هين اقرا هلا باو
 -اهلما ةدب انف هوايات تابكتسالوونئلانكب هيرو لما لينملا ًاليبس ورجال داصبإالا ةعشاخنيلبسملا مانا حم سورو

 ب قعاح ”يقرابربط اسال قاذازموونخشسب )ف ةرازادنع هيلا بريس ادا ظفر ريو نس

 هايج نيس ءايجلابايزعاوجخال | هوا ابايزولخديالو هلوككمنصعكيترذن يحتار عجب ةياحرم مقر طمبالو نيرو ال
 هلويتلاو نورفل الي شيخ "لص الا تبتاو عورفلا (مساولع مالسنالا عائق يرق نيلسملا ناطلس انني لذعا اف ءاول ملا
 نيافسباجرحجي» جوكد هدالجلاةعارضومداهملا ثويلاهرو ص نمر ازت ءادرمو اريناكوحت دهان ]وملك لصاببززبج»
 لاو رصنل ايي دياب نويسو : هروصنم ,ىوفرم مالعا و*هر ولننم تابارب, هداذبال ادراونعال اقاينمل مونيا نو روضنوم اجلا ناسف

 اهبل للا هطاح الهسطنو اهرسح عيان ءاهبسلسو هالنخ قبب تنجداف هيلو م هيج زاظلا ديب باتكو هءدق مدي ادلاب)ساوعو م هروهنشم
 ليان كرشنع ان رو هدالطو لل ناهإلاب هل ءاروبحو نيدو دصلاو هادغ قانا الم هجوب امرظن ناسناو هاهداويستؤادجل طاب
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 هدازرصورلب ا ذو "ههالءاو هتايإملهتزظلاو ديزعمد هوجن قرشمو لتنمو هداه ذو ”مدررإب صنلاوهلجاوهلاو يمينا و ءزجن 2 ضب 0 هانا ل دون يفعد فاح دعس ياو ثيل يطع زبد م الكمال جارادلاننص جدول نر تشو#اك
 انرماوائس هتعاطما موعدي د ودا حضي و ارورص عزم هرتس دهلذاسحا ىانلا مب هناسحإب نبدا 5 رينو انج هماتلا هتدا عبر ذذيو ءاشن مالو ...٠ مالدي عتيد هردقو اننا ب عقيد ها يتحب نول »هاو فق الفون ههحقاو مرو يعدي ورك
 قلاب وو تت تاور طدو ءاماحو اشور امازمؤلبدقل هدالعة تح شنو ءاماك ه ؤاّونا جلا و قالا ا ريداوللا هارضغحتسد ءامالسو مخ هداعس زم ءاص ارذو اهداعدد )مارب مدون ضرالا تقفطو ءانانع هداحخسلاو همالسلا ناييمؤمءاّبلاد وعي 5

 شا هنويس ريض ءايركازم ناك ثيحملانو,امّرمو الحاروم نضاحيد ا غاشمورادجاس وامك اد دما درا دو ارداف ا دعاقباءأقملا: نرخ 2 دجزمكيانف' ل | ايوا هدوم م 1 يبل كا ياو الاهل ناملالتد »دال ب ل حلا هداهطنوطتداد ءائيدعو اني د تلهب تومان ٠.٠
 ْ لصتو ايدل ولزأنملا هل دعنرعتو هٌللاورحاوجلا دوقعماظنا تامككا هروب فش «لايللاو مايال تدرون جنيبوالضتالا هدوجا 3م .رككأ هماقت - :

 د تخمعراض مايال ايولعجوسع ى”ناهزلاريغ دب طنا لرالز ؟قق د رنعلاوجال تاديام ملبخ كش ناجل جرب سمان يفض ميضفر خلع قر د | 2 رايؤطاوئبلا لها دومعدفاعمو”ن او دعلا بابسا كرع ةذّجو هاتر يظعو هجرجت ماهعسو «راطق#ورلاوألا تادعاّبمو ءاصمالا تاق -
 تالؤنرال«اكنؤاسوا توشن١هماهسدسنناو"تباناو عض ماليا هرجزاعم تام ادمان ةكحرفشْملع تقوم
 م ايالثداوج_اىتقاعوزئميإ تلاد هياهئابا لم ”ماقاانا هسإرللع موقتو هراسول اانا هداطلا مادؤااعراكذإلتابضاق هدب نايوشت و”تب وَقاو
 هراّيبلا ظل انريسب لتنبيه نإلاو يزل تاورصؤتدعتيد «رنللروظياتسك دع مانا نعمك هزل يلوا قرمباطيل مانقالرءادنم ل مدعو

 هنلاوشن نات لكرع[بعلياضفلا جلست بوبا ن ويدل نود نعاطلاعاجزعىوقتإا وزني وتيو هر وت «دد ياه اوهم-لغتعيد 5
 نيلاوانمهلبع دتو ا البجا ووطن ف )اماه وجع ءل كرجل جلبقلارجست وقس عانس ه راش اك وصد جلع زكألا 0

 ليسن 9 6 هداعسلا اراوناباهنفا دجا ارت نتمنا "عاملا نككولا لضف قرب هلاغالا ثيغبل 3 رياضي اراصبا ايش لاحلكؤ ب .رطتحلار ةرحتم رونا هلا ضيفالو ملا دم ءاربالارب تارة رضا فلا هت ايرجن لحد «لا صال ه داعم اديب هياولا هيولالصا هاير ؤكدتعبو  لاوحالا الصب

 نوطتو ثمارقاو مىوغزع عسب :اجلا ثداحلابوتبو <دماياب ناعلعرع امال شدو *الفلا لايزال ةبجاس نهال رمالع ميعازومضتد بالا فن ص اهلاما هوجم مينو د مياعرلا سيك ظحالمب هرزؤ ست ىديارحلا ييعب صبح ضتوه دايرلاوتنمو دوما نجل زقمالسلا د سضالاب
 ىورصز نامرل اببرنمؤتل ماش وتورم ةورمو ُديافصافصب نوطملع لنجل «ءلاضفاو مدورعم تاذرعب فقتو لا نر بعكلوجلامالا
 يجي ؤيو'دارص)و دياي ابابرا ءاضف تاماقمو هرعشاتسكرإ هبوَتلا ديو ديالقل او يرحطاقوسو هراسعالاو ِْوطاثراطو ءرادال ا ضراعو «ناذ دخل
 تلمع مراحل, نمالعجاض مدعرهنوكسيرونج نواس ه تبحر اب رلعتنقاضو ءاهلبمسو نزح عيم يدطضا و اهلع ادب ت دام: مراؤناووهينادرعراشمد ١ ير ل ل
 اورعاو مانو رحانملا مول تغلبد ؟ممانقاتزو كذاك اءاصياتنعابو توربو بورك تيامرلع تدعراو" وفخ#عرلا 5 اهحاف
 يفد ردوبو مدر نيلدستمم(دوفن ب ذاب مرصجرل فاح دبجو زولطع مومن السالا ناعلم را كت تلا ككل يبيع نانالعاب تيه ذوماك/نسلاوزؤاوح ا عفو نم نارفلا تاذ تداخوم نول د ل ورمل |ازلزتو نوتملابنورملاطلَمخاو ماطيحلس م/ااوقبارح هدر دال
 / 0 ةيورروو نرمالانوفاسراناكامايق دانا اوا» *ىوهلاو راغصل صحب نوادي موقاض ءاتزنوالصارهترجبت ثانثجا و .اهطتطكالطاباومعباا |

 ظ عطرا يهز. واح سيلا مفرتو هراهكجاذ نعيش ل ؤوستد "ارا رح اهتسوخ: عىنسملا مدل ضيفي ءارايالوألاق'ابف لا ١ ؟رازنواوهزعو ناخد اونا او بظتو ها دادا عماسملا الث و,اراز] عتشس يبل اناص ءبصتاو ٠ هورفد نوتمزمازلع اًطاجرةريدم هوزئاطاتمافك,
 . هنه ديو. رهو ريم نط ضيفب هصقابقب 11-2 ناح -اريسلاوصالالابجرهيبر يسند .ار وهرب انلادروكت هريإم هوعم هدن اص مج
 يشن اف علا بزعلا ريدان: سلو فباجواظلا» يذلا و ريدحل صن ةئسل كرو ريض يمل ئايطاعر نون دا لاكن هر اره زيبا عرعظلاو لا ايان لاري شيدو ريذتسملارؤبسرصنل ويطل مدرب م ريدر رل  هاوجاو هش ادن و م ةزخومو هميم
 تزيل زين ونملا ىلا تؤاطنو' لاطبا لع لاطبإال كذاظن < كاعد يإؤب وش اهمظع مدنا انزل طاب [ضيفاعر نضااكد اركي عر زل احر
 هر ازا عا سيوروزب الس ةداسالا داهجلافاصم د مدج ل تستلا د لضم تلا كزاوطرلا نك هدافامصض'و ٠اس يرعاك



 و 1

 -. سداقم امد نكوبر إيل ةدصبر صنع امد دول بعا جركل هدماتب تنثد اعزب مسالا يمزم هداه جاد يأ كلا زج

 9جاسبلا هساظلا جدمو هرب رض هدا يقم موانع نعمل د اًصفش مينا هددنجخوسدنياعلا داومد هامل يعي ١
 ا. ينالوا هويات اعصار قولد دينيز مسالا وا تن هولا هانا س6
 ٍْ ”اطماهنوفلاربالم ميت رشه لالالا كاهل ناد رداظل ماين تنك لعدن ماقمو هيملزريزم عرودص هب مجددا

 3 لان ونكت فقدان رظانلا هبا تال ضان مزتطواو هو رمل خلسا#ناطحلس د مايا ضفل كم نقانس همز يعن ايدل هزاج هرخانلا

 25 ىلا ناطلسّ أف هداعؤس انجنم نيملاصلادادبثلا د ىتقيدصل لس ٍطراص هرخال فد ءاكولعأندل اذ اركب ئيضيصاف”هرييغملا همظعلا هز داعم

 | 26 و نصا يطازبشلا لبس هاناعامجم رت هاهجرد عفراوألانم عسواو هوزاجام هذعاضءفاحضاجةلاسُرا مذوف بجعل دقاسامعلات رردازمازلاب

 اطارات واوا درعد نانا ربما موج تنئساو اديئرعلا ((ضاذّلا دبع اوهيلع بيزجاام هل ارضا والاحفاو ؟نيبدتت «غانملاومطبملاو

 «نعوصوللا لا ككدلع هرركت مه ئفاصملات لانا هامدبو انش دانا ربؤؤى حلا اهعلطاو هإرددو ند تم رباط جنح تعد ءاسج
 - ربان عم مضر لالضو مدرع هلق غدلم دافنل نونملا ماما ناّضملا نوه نم, نولذو نوتمرانكد لزج مج فوط طذفب (ًنطاوم ةددعتم

 2 >ونج تضاف *ييذل اتوا صا صتخاو”جورلاو كيال هديانو" نوفصاولا هدصتو' نونلاب امرها اين إبسملا ناطاس انما

 ,عيرادذ نيدبمو ديبزعإلاوما حونتغاد ء امله يمحو اهنرحل قد اهلم الإجبلتقهزناكرادهو مزاينب مدهاّضيف ضدالاككك نطل
 -_ اهلها نونعللو تارثطار اصعد ضاننازع اكتم عذاكلا هنا تفعضو نوتمو ناو زف لمني او دورا نمجكتبس :

 ىلا دونما وج رد *هئابلا هبضاقل ريدا جافورسوىماقلا مالسالادزبرنككاج زم امعائتداد دوت ءو دوت علقراصحلاجلتالا

 ومات ا0ِه! كازو رصاص خادما موه ؤت د تريدَعتو ماكاو ”ريودتليواو *رساوهو بورجانبا ثراه ةدشدب مرا ورضاه [دومساوس هدداخا د
 ترب دامها لع ادا اميل جز !تس اى ييمعل قلاب ناطلتل | دوتج تطاحا اف ”ناطيملا درشم مى تبل كدرو نازل اةاشلا ناكرالا دهن
 ةيدش رب بوؤدام رعب نوايا ةروا | متع ىلاصوتناينبلابر مفارل ا وعاوص مج تتلطااوهناكملكوم دومالا الوحل سبات كةحلاو وتس

 ...٠ زاماكعد « نكد فل )تعد ديبايتظزم نرحب يوكو هدكملاد بج لا يتهادش اند هاكتم قلازكف ننس اسجل
 .٠ ليك: عرما لاو هديدضلاابلاو وتلا جيرااهجاوه اول كدد «ديزتو ناك فتنتديياتلا د تفوتلإب هرضاملا مهمياوعم هبيزمؤ نيدهامل

 ...ثوتوقش ياسا ملا ناكل عناصم جلا عئاومللرهعفرتىرمظعلا دوما يدب عذاب هرضاشلو هال نهبباي صاقم اهل
 ىتلصمبا اوبلاراهضمف نيقبتسمو رانلا تاكر دو نيزفائتم عازن ؟ملابانعلاو 0 عرصوخعنجو ميمصفاب

 .. كاجالا اضتنالامدومت لايللاب مونت ف «ل'/5)و ىوهلااياطمر وبذل علال تايجاتس كال طازج ناكر هنالضلاىلا موردمخ ويس

 ءيضاك وبس ماسلا زع ممور تفطتخاو لسع ِنتمو يضنعب هدصاجللا ميلصاتساف ةلامال ودرب تعطقتو مداءاته ضاق

 -_ هيياتو هكا صنبهيناطلشلاديلاسلوتساد «؟نالوب خذا نع عروب تموج غاغملاتاكز*لشلاةوبس ربا د و حصا
 قيعلامبزفتو هرودّصلا هب شمام هلازيد باش ماهيب مالسلالا ناطل .سهظاذ ”دوصحلاو نادل رم مشا ”ىوتمو نوه ضر هع تضج
 هلضقنو دورولا حقا ههرشبو .دوجوملكدجو هتبقى هند هدول مرام كزلا حاس كزب هيه اذ طفح ذرنف نوال د عصاد
 تملخنذ و يريكرانلا تدعا هلاوابو شبل تاجءلاعابو دابعلا هللالسر تعد عوتاليبسملاو داير عبود دو دجبلاو ظوطجلاعلع
 ماكحلاّراجاس ىعتيج هددللا عمدا موسرابعتلبزاو «ىونككاولولل هه اوبل ماظتن علسال«داطلش انا دلكمدقيبؤ دوهتعخ:ثذ

 وكدا يضفي ارودصرع هللا هالو .اهرنقو هزائم هياكوب تعفو هرعددا بلمس مالساللذويسب تروظو ةداظ منك
 داش ةبولغملا ههدعيو- عائل هدالير جهبصاو «ب زجل اهؤورشل اكرم اهب افل ميعدالاثما دو ءوبزطلا كر دا هروهطللا ل يننزمن نما انماوضلب»
 "ناني قمكاب هوهلا "ال /فعانركو ناكو اعلا لكأو هلاطنع تاجيل عقدإبريإ ىلا ىاطلش تادابهلا كداب يبل علام
 هينكز زؤدالوا ضعيرسن ااييبم نطمي مسي رهظمع_:-) أ! ة)نح له نريد او نامرككاغ ساو” ت انسي طل زر شاب ةنافاكمهداطوت
 ايلف اء ؤرضراب هرنرالة يدم ان صاق مرراسو هروح عرنزادب اكداو ةيماوقال 0 هوداجاف ىشرو لبق نا خرج ز جهز حاكم

 الشارد اهضانكأف كاع اليشم وجم ابنعبماو محو نمل اهو هامنتساو يحاك هربدكأ لولب ذو ؛نانلهيلص [رملسقو "ناهد علانمبسب
 فاضل اكو .اهبب ءل لاك ومججم انبصاو نبانع هالّضاو .نانابإ منكما وهدي ح سلا جاتسلا ها طلسكك5 هرما لبا ءاًديدش



 | .٠ ايلو» عتطعو هفصاجلا ماهل اهتم تبمتد هتطاخل اهفووب تلاته وثم, ىوتهلاريعسرستو نويل وكت هتماق هتوف,

 ْ نيكة رهتلانيس دوب زم او.كملق ىبارسملا ناطلجباجلو ىبيَسللئاعلا نناكو انرحو المس ديموب.امدلا تقرهاو طااجللا وخاف :

 ار 0 انهم تانج ىونملا رجل اهتافاج ِهيقمصزؤومسب سروال دادي ة عاف تذتتساو هوعابلا لكي دا مزمناف

 .ةانض ل بولاو لاكتلاراوسيزم ارم زن اميعضاد هرباشلا هلا لص موسرم-_طناو ارطولبس خلا دائبلافتضضو اقرشو

 | ١ هالالطيانلاهداستلخاز ميل سلا ناطلسالا يراكل هسباتو. عهانلا ناله ديا ةويسب وصولا هزصنب هرياتنالانمالزع ١
 | ةرباللا هطابجا طيعرب اصختاييكل امم هذاكد اهنيدمو ناوانا هعلق خفن اكان مرسلا لج و هرخال د ايندل !ريخيععبامدل هعماجلا .

 | ناطلمم عار متنا داقلا تاداسو تاذاسان اداذ مزلعو هراطخلباوذو هراّبؤويسم/وياب هر رك كاعد هرازحدونجن طيسولازكلإن , : 3

 | بولا تجنن نئكازم اه) هاف ءدويبدب هعئطاو ناصف تاذ تلال لوجامابااونرلف هداهمشاو نات داهجلب هدلالعا امه مالسالا».-- 1

 0 ىضم تقم اهيلعواهلوحو اهي دوهراك غو ىكريظوملا مج فحيوملاو ماكس هبعرلارهب ولة ف دوه ميو هوبزلا ناوعلا

 اطل سانلاهو:هذيعتاف تره تانيسحمد .انجضملاو زل نوجا انحف د هداكسسند اياد هيلا لبزف ديب ريو ضقناو بعذر د .٠
 ' اثواب طولتيهالساماةنائشباو نينسملا هروزتلاو ماياطد انكدلايصالع هدراج انج تان مالها جيتا نيتك درب ماركورب ايزي سما و

 ا ببلاد ضفو نيمار نذل مدلل ذل نمل يحد تقل مدور ص تاتسغلاؤقتخامافلن زوز ىيعو نيران
 ات دندو ماهاف نيكلللا 20118 مالسالا ناطلس دونجاهروستف يدها معفانمم وف تطفض نيذكلا!اهلهايدياف .٠

 لا مورغامد لاا ءانضا مويا درعا د نرد ينابسم ميلاد ناس انفي لااا بتنطم ميا عاما < ٠
 ةنوصنبد عرصنبو هن وركدبو ايزتكرككيو هذوبختو هللاوربخن موب مررت ساو هيلذوزتم بز عاهلز انمو هيداخاهلهانعصفاو 1

 هزل هظاد عي يجوجوي ورشا ااعماورب ثأر لاب دبيج رج مابس سنوفلاو ءاريبؤلا ماقملاو الغلا تاجرا طاتجموسموملا ماككما

 ٠ لطانخاو جول راناب داب سؤ يرانا نايا ضفلاهؤ ضال ووعو هنورعب ضد يناله دعا ضحايدرص عدو دعت جتناو
 لاؤط تناتساو كاتي مالملال ار اون | تلع بسس لبالرلاو نيعاوبل ارا اب اس ضواملا مديل فو نيلسملا ناطلاس دوج صانللا ول ماوعلاو

 رياعش تعقتناو كرالللا زناوتملا وصضدو هلاطسباتب هرهاتلا هلورلا مد اهب تْمتساو كما ير ظو زكا صايع تاج اكدارهاو.

 رانا هب تاو ايرزداهوش لدي هولا ؟حصبو اهموملا عطسي انس داوبو ازدادمو اهجثونو اهباجناو اهذرطاواهطجا سواداوذاكا مالسأالا 8
 0 م ىو «فجئ الار اغصلا اداه »و نعومسو اؤتتراونونةرمال تن الكداطلشس كك عدتع رهاوجخإ ةسوظنم عايضلاو

 دعتف معا انف هلا ةكم ذل انا ناقد كلما همد مهب علقد اهحنا ودرع هد دعا عفن
 نتصل اهب تف طاف دلحابالئبتسلزككل و بجخالو لركمداغدخا لاول تساف نفك نمد فياط لايجاد يل ادصامد لادا ورككا دل ضم
 تلكم يماقام م ةليبسملجعاطب امتد ميد علان انلسمإب يالا هلا« سطاحاو يلا نفس دج نهض
 طرت الذ نافل مزار فوج نادم كا تدري دا بع اهلا نئاباهله يدا ادت ىراح

 لاًعضبا ذو ماس حبضعأإكب همالنلادراو نع وهعفدتو لاجوال اوعاوصرهيبلاريذدن د الوهنالا ذا مييؤاسم مدهتو ناصالدودغلا_ ,٠
 ةرازعاًوعظتناو راب هريهلنعيانبإ ميلضاو راطصفانيافل  روترداغتحمانقإاهروتولاو اميل يمبهتمكرادج مال ضابجلارهتوتو

 هالات ؤوتساكرلا ]ذك مانم ع راوبو مرطخب مولع داعب جار ان سؤوزؤوتسااموم 4 اجاؤرماجل الج دا ,مراضال البس نوفليأل د 0

 هلكرهبو# عوقلا هنيديبويللةرشو ابزع جوت اوي 'مالشالا ناطلسد وجد اتوءامحاضق هبزعرصنب هاونضو عراصباب نبع ذل وجم ءاضاالل

 للا فرد ملا مرسل دز و كظوتد فل هل من ماهي عضنلاو دال نمل مادو دلربس اهل الا هروب مضوتو ممدنسسملا طا صلال
 7 هول ديوطم «راجاب دمدؤب ابان مؤبزي ماىبحر ادا لداننو نيكل كيكو اراعا يوطن هراحفلقربا

 عرببلا يلا ىزخلا نموبسناكو ءنينسلاو لاومالو عاررارنلسو ىيلاظلا مومن العبد وهنا م'قرسوهناماه ولها خاذ "ند هاغا 2 ب
 ورا قرف هني ياغتوتسااو قاننن اهريوكتةعاضنراو هولعأ# كرطلال ا ىياورطقن ديزنعال لاكن امال اراونإب مالسمال مدبب« ا 0 مس ناتيحلقلا ثداعو هريدلا العا كانص تبعفنراد ٠

 ”(شللاو هيدنالا ةرورشمم نابحالو ةرعل ادبب !مرال وهام فز شال م ىضاو مالستالارونج زون هال( ىضا و قالطإل لل داعلا هين معلا
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 مله هس و عسس
 0 ا



- 
 ها

 رياجال كبرالصكدإأب اخرين اطلسلا انابوم ايلاف عدلا نيا كحد ناوخا هيرش لملم لت قاهلعاو نادجبلاهناناجا تاكل لغز
 هرادعملابرب هنري ننغسج عزك رولا واضطلا علا زيزفلاز/هفياط شوز م١ دزه ركبوا ناوضرب هرهط معوض“ 1

 هيلزسالو اهخئاس هوخلرب لام اولداجف هيناطلسلا دونجا زميايسمل از :(ساورصاحو ,ييجاولارم عاقب اوطاجاف هِباص ميراض بسد
 : ماعلا

 راك تره لل :ركالسراناقلسلا ثوم دان يلديواهحفريد اللا نيسان املس ةدارعلسو ثدي لياذ ويسو هادو ايلع
 : ننكر دولا عا ف نجاه اىراسو هرب انفسهم ريو مالذال تاشوسابلا ةديدش مالخلا» 0 روصنم شوج م ولا هداقلاكرع

 همرنوف اهراوساروشو اهدخأن يعم طاهرادل نيرعسعر هاري ندا اهلوحعراصتلااىقلاف رارمتىلق و وجال وترناج

 دىناو هللازعتنل ايل امماو مقداص ما غسق وبكنا/دايجو وبدوره بر صا نه اك[ قلل راصن اهبل اهبزحو مالسنل [دونح

 - ليني نبموبوهل رضاو انبرعائصن نيرعا اعمل لزتاو اه دوقولرحسهلكب اهريحس تافلتو ام دوساب:دبموب ايلا جاين

 : ىلا لطابلا أذ كامو روبوت طولسملا ههاسنالا نب سرابا قمر نول بف هرياصمل ازيكم طرود: عضد رددصلااو عمات ا اعرك ْ
 مطل صعق رزلا» وكس بدوا هات بلش يس خلا دلقناو رم داورسوبب نغسل اعادإط دابدالا كوم لاو يل

 اعلاو هلل لزغط دفا د ينل ارطصاف ودع يكن وادم دعلفلهازع هيلانش5 و ريكا زضمل ريدص جيون ام ميصاوريثكعمتضننلاب ٠
 هكسواهيإج راد مذا مالسالن اطلس ةداعسو وصوم ملؤلا ماغي هاماد لغز بزع درا اكدناو هوهسرهع تاندا ا هويعنينطاف

 .ملهلاو ذا لفانج الكنب هدرعب!لو لذ عضنزعب ؛السالا مرجيديص) هوركملاو بكرم اهرب نمد راجل بالف اهرتلقو نايل ءاعنم
 ل2 عماد: ال جد لجسد ماد يشما هن عفا و فنساو حلسا) عفن ميلعو هظو دمادج ريشا عن
 راوزاكناكوريو ةيوصلاردرحنب.ىااننبارومسملا ننابدا:ةالضلا ساد ضادوا ايلف .ديحاك ماهسو يكس ىئعا ايام.“ 1
 كيدبسو ياسزم مودانزعل دعلاو لود ضؤل زميل اراطامليفام صدي و انيو ملهزئريعططروكدملا هيبارم هيدلمتجما داو اذ
 لا هال نادم )وج لقنلا يزن. معانشلاو لام اللا داقنمرفنلاكوه ؟اتبا كلو :سسم هءالخلا سمو اقلاسألجر ناك درحمابانا كن

 مووبزحلا هزه قانا كوكو ككردأو كك دش هجو لا جكر دا ىلا د ذكور ماظولاهرظن هني رض رياك راما بعذ اشد
 نم يلا ندد ااصتنالا نكاح هب رزفتو هذ دؤ هلاتبع جدااا طوحت بايك داك مسبا تلاناف ماهلاملا اه. تعز ؤشعو مازغو نعش
 اهو هو كلا رول ورا اك روهظ اهتوخا اجي تض هدحاكت موب هلال ناك نسحشملا ككل ًانباهكنوخادزعوب نوزع) ل نم نلف مبربحنم

 ًايئاودناكلا 0! ننلاومسو هداج اليا لع تهظو هدنسر طب نال 16د وجة قر تف روكتلا] يحس | هاش تعضود اول راقي ثيل جوزف دوكدملادديحل 2

 نيد ذاكميزجلا راس ءنلا طابباع باكتراو هعاطلا علضلار مال, ميوضفاو قلقون انل ازيد راو مما [كساو ايلاوامماقاذسراف دالبزجامل اخما/عث
 موال [ةارعد مورا دالددجو رسزلا ادوامو دنملا دالبدجل ارسراف دالدكامسرباسو نا غير ذإ طل وئساو ةكاكا ري دعطاة ؤوبيسو هعساوشعب+خ

 _ ميلاز ملء نيلاطيسلسد ءاناتهب نة سلايل امش كرتعاد عشانا قراطعساو ةرمارظعي مازداو منعت قو هاكات لمح
 هون يسأل ير ورضجللا هبض ديرونو هاوعدربرغتلا معوضفااذوخا زبى للا ىوبشنلل هذاخؤحر تنال اندم ام ناحيبلاو جي

 از ناكل هناطترمتد ةكادملائاتمل عل زمزوطتسبام جا ضراعكدب معن ةاكلا بعل ماضناو مينذلا طتناب مدنعف دنع“
 كح ارد اعالشيحرعتابالب هوفنو عركم هيلز اج هدمنلا عطقنمللا هبضاوعفر ذا هواه نال ص رعد يفنوم صن صام لع

 كسار لكس قاف ل هورككلاو غلادد انلذمنعككس اذ ابا ذه مرّشلإ] ها لخدو عيضنل ابل اواغلاو عرش نصرا
 ؟ لاو لالضل ليان سح طخ (ةؤهماس مرسل ازبم اثورضو ىاوره نزماعازن اره رهظإو قش ١امولضا اهئ نعبد نايضطلاو كائدععلا
 ازنىلاو تبملا نيبام مزمييقتادوقضيإروللازموفلا فوفرعبإال موف عبتدتساو ىانجللرس اذا طاننالا طالخاورسانلإزس ابو ةز/هيلاكذ او
 اجايف عمازيرلا اوعذ دو اناوعإو هس يِشم هوعبتفوثت هباضإلاوماوسللو مداني وص هيعاراّماخاو دا 0
 مهج ٍكوبو هداتسو وؤرس د جيفكوربو !ومزْزش مناعي هدالبدورح! عيا رهبراض اشاناههص» 0 ب انانعو

 .افو هانجشيو ملاحاننصوو هانرككزفعباتمّوداّصل هلمحو ,,ىطالازنيجالف مهد هيانسال ام هاننالاف هناهدع هقدديو هركم دان

 اوقاتشاور ضن |لتنفملا .٠ بجو بدسم هنعا ىعنمو اريج يمر فار اددإ يفر وري هتقل اف إهفايتشااو عا الا عا
 كار ور وعلب ضيريوهنسو نكسب هنطنرببر شم نمو ميما كرازيؤلا قلب زممزعو ديلا ءهدرذزم فني مري نزلا وقال

-_ 



2 

 ًملعاف باع الا امدفياطلا غمف )ظنا بانا بير ملت ىلا: دعاضمو بوفنا لينه دوتعم ربطت فكك عمد يب .٠
 فدانا ةيبدلف مهيعسانةنذلا هكا امان دا ميل مخ تب _جام. املس منعنا زلنومظدعبلا ف تغلايدت بانيو دكا
 عطرلاضلا ماسلا ىكيز هم بز يعم ةءدتق كلان هؤو اهفوألصا هللا دابا اًصنصنوسخت : ًابومسحل شو هزحالا 3

 . ”يلاورحسفيواعخماماىلل ناننلا ةمظتا اضم اككنص تناك 0 ربا اروام كم مباصالددابتلا
 رتاج كض بارلللا يواهايؤوفصايعادتو باول !هضه مغ! ىظباعواجمرودت بإطضاو منو انطهابرخإرلاهبابعلو َ

 كككتراز اميو ذاصول باو ذو الج مراوصاهدي إب دايج موس ناسزفو داخل لاجرب لاجال مارتخللاقيتستو ذا_بهللنع وا والا
 ..اوردداول يعم! ءاثزنيج مرن هلالطف هريبلاو نابنانيإ نيش متم مدر والدها برو سديعل اا كو نوبل

 ما ناخسع امبا امو كتاف طيس ابوه افتاوردل |يمازنغاو اطر اغوردلاطبانمزتقو اوفو داكن حانمؤ يبصاذا ولد.
 جمجاهفانلاو جودا ىيمزمز لان ضتيه اكد اذ هدالجتت مجد برملا عضومزم مودال ةهدال هفرطب) بحل غلبداملا هسفنب]يعمسا
 0 هسفن ب)ط داك دنع ركسو هن دراش ميلا عومي ام هءاط«مومظنم لج هددت تا

 ةتاسورحا !!عركك ا وراسو نحباط ةوباجاذ م[ئطخؤرضوخ ملعو ميوكسو مزعل نبحج مهلعةيذولاو هشوبحداككأ مدد ع ناغشال

 اولتقو مضضاذلا معلا تالا منجشاكو هض لا ذويس مانوبجو تانغ رلهمو جزرتد هافغربجملتكمدوا فكككاركعماوفاذؤج---
 ايزو : نو دراطتساو واف ال تاقرتفمو مزج ورم قرهتد ئعقتسالو اماطع لامنالو ناومالان عير دياباهلعاولوتساو : ىصخال انضم :

 كةروو ثعذ.لكلا تحلا + عزف ةراعمة سكاي ريل اداه دنادفوهدالبل اكةف عم دونجو) رحمن هاشداعربخ ءاالتشال وتلا
 . هيام دلو ناني مر ى هللا اشر واعضومو هرككرمدبأل امهرلا راو ون وكس هلدلاو هلا جز صوزمةيايسو يبرشمو درو: اكمخو نايضطلا

 - لا ملتح ندوهنلاتتزقاو جيزما هلوهب بارما تقش موتي بولقلا لاول اكرولؤع زامل متسول ينيب تدح
 )ضن ف ف اباوانملا هدو خرم دربلا لوجو هلزيزل الك كش ثككبملاهبطاعملا عذرل ديبااويضت كة نشك وجمل دابعلا عضو

 اططينريجونمماعدجا موف هفيسناف ةافطالو نايدبصلا ميسا ف ىنلت هانم دم زضر عم زك دوعاط هروكدملا هلرلاكيشعتدجنّملا م

 ولة رهظرب ا هسا و رح + هس مل 35 داء اربجلا وف ةالصلا هياعدو دابعلانطلااورتككة ؤالهتدبلا ةككترحو لاَضَو ٠
 طلاب اطيتديهضنخو مثمو ضقبالدلكؤ ضاالاككف ماقد لطلاو ضفرلا) هانا و يعمسا دانس عقم ةقلاو جبل

 يبدوا طا داهزدانكا فردين كاجو داو ىلوطانا|ضرازؤ هب ثاعف ديدغن اياذعلا هاوامدسفمو دينعراّبجو ديرع ناطيضلكروكدملا ىلا ' مهجاو .ظفيلقي نيلاه),بلا ىلع تعنقاو ضفرلا ءىلانشب تهظنسالف ضعن ل كرخلا 30و ظج كيديصن كامالؤاون كيل ضيفلا»و

 ةنابتملا ناطلس انالومردابو ميجلاو ماثٌكلاجاّتساو ناولاوكصو رنبمور ظل ازمزهل لك دشا/ةىيالل ابل طماعدّدرتو
 قالا طل بانج ل اذا هيطاطلا كككلانقلادانض ابا بلع منمالر عاب. ط ملص مؤرالريزولا يلع ار جيطعلطخجد داركم يهل

 . يصمد هيشبونانساكميلاعلا رحاب كعبرغن رقت هدجرشلا «رعلاديبجزووطب يشدو مداصو جيمدسإ كب هيضابلاةدرللا_
 ا ايكالطيريذوفصؤ لا اهدار شم/هزمواقسو يهمس ايدنم ملجاد ايليوهتاقف لطانايرابيحودداناك

 نيوز اعومطادد سدو انام يضع رلضفان هداه ضلابمل هلااتنخاو اشاباعيظعالاريزوؤ هفتسااهلالضؤو اشخجاهتمجالج ليلا "0
 اق داهتتسماريمع ىومكوودإلا فانيلا أو اوعاوو هنا لضاف موقد ديباتل ازم] بسك د هالع ناطل كا غبويجتماقتساد
 اماه اشجالف ماوشاو ماسح امزطغاضماد امان لسانلاَسننا نكاذذا اهاكو امانقاو د دحلالع ماج ادا ناز كفالوتالا
 موف ذاف مومزشو ا(. اوال ريغ يشولاب موماونشسو امارثنيرسلا+ هقراما هقياطن كت زنلانو اماماعافلخ اجهل اعاوضاخ
 ثلانو مذاملا كت ثرهذو هربانل ك6 تاو افرشتوابيزعترهماظن دسدتتو اًقيزمت ىيغاطلا وج قزقو اماجدهزهلاب
 لّشارر إل. مذ ةوشاط عة كش ف مزمرح رار ءةيجورظعالناطاشل اناكوبب, ميار طا و نمال( يف كاز شناو هيايغلا
 ناريلللا هلو هافاوف هيلو هنالكرم سابهسورحلا هين بطنطسف هنبدمل يمل هزيردا هنييرمزم لل غنمللا هجر ديزي ابهضن من اطلزسلا
 ابنه مل بطخح راثاو يجب حدبسعتو مظع سجل تزارد صد جوخ اناكو ريو ةفكد لكلا هلو ىضس هخومالبفموإس
 ياو لا ناسمل انس راموركسحم بي طضاغبصانملا لزانمل العال ابان برا ةدولال نق اعيشناولالابق |بيشالف مال ناهلس ها



 ' 2 © !ادةمزع و ضنلالانا ىبإمل اد مالسالاناطلس مدير !لاقف هدونب عقد هتايؤموم ممل ع شنو مدونتي واذ أملا هيلالسداو ماد

 ”١ هبيدازناانيرككسوتفاد نزكلاداججفلدذاتد مدرس ىؤوريطعتواد» يسب برب هدامداتم هدو صإك ريحا ة مؤ
 البف ملس ناطلسلا جنم هنولطمو مدارج عنو هبوب يملا نايس مدساف هيرغمودو موياء داهجلاف جلب

 ايضا لاهل يضار دداو

 :- كايد دككقناف مينيططستلا هس داوخد رجا نانلسلا هناعنهانتس الع اعوان ناطلسبإم باتل تيمي نسا لاخلا نزعلاف

دا نيران طتجرضل هكرداف هيرعل هدلا هتلخ ةدوئجداع ايكو اظيهالتماو ءارضغ : !ء
 2 نا يللا هينيطنطسقو ةئد

 هلو هيلا نر السا ناسخ ندرك ونمو وهلا ملس ناشلشلا دونه هردال ناكني زمام يجب طلو ظلال

 ٠ هيلو ريا كافاد ناقل برق ملزكك وضمت يربك من اظد «قلادوبرحازقنال فويل عجم ردي باملاول ا هتفش ةككدلذ؟هككلشلا ..
 _ كارا جالا ع ماككنلا جيب جد نا[ هاش ا هعضومؤة ايام نينا هرككد را منيدجرمابنسو اهب ماتاذ ارجل كتنسلا
 ْ لئيم نزمك؟5 مل كك لا ديخا ده د بكب عفو مهيضحلا تايشؤلاب هلاثياهدجلاناحكسلا هنو 'سملان الجزم كلف انما
 هرم ا ناطلسلا هيلع ناك الا يو ةعس هنفريرنكرل ارمالبف ول هدننف "4 نما ينزل لزم ةككدد ايل اني هرخإ ند دروسا ناطل ل انفالز مسالا

 54 سدا ةدراوهرع

 : هلو ماقكيلت مدا االانجئتو ديننا )يا ةئلاط بدير لعل اكذأماهيضد هامل < عولصم نككما هيا ملا خنت ناضل دياهنو ىلا
 كدا ةيدنانمب غلب امك سضانلا مهبانكاهنقو ةصسا فاقوا كالطتسن لدعم جلا ننرعلا +درطع الابار وسزم قاطو عتسم طم
 هانا هقبطو الصلا عنب هكداسد هقيفوتوءاضفب د هت اكصقلال هد ءىلاضر انا قيل نول أو يللا ىئذدصتملا نيياصلاو نينسمل

 هنن يِدس دالث ءد هد تمادو كري ياش لكلا سره تاداعنلا وبا ناد كاف ماقاكريحلإتلا نم لد ناد رداف اختلاس وصبي
 /+ةوينس اكس ماقاف جبل هحضناق صنلا وانتهاك ى دايق ع ده, غيص هنعيرضاو ا خالك امنع ىولحو ف انوي درو

 . لئارماتلُم ماك أو يابن اموط_ىئلاوبا3 داخل الكا مماّم ماك # امهبزنععسإلاف م اقئكرجلا داكوب د ضتسالكلكلإل كزلازت 2
 هب

 "اك 0م وفول تتبن ل وصومد يظفم# لوز ضر ىصنم# ف ةزعمدال سقم بدا كالو رم ون رمل حان هول در ظلاد وبا ملل دمنا --
 0 0 1 1 ١

 هبايعساف كتلس هس دنا" عضطصطوسو اداب سلفر صم مزنمو'عضوال الخ رلار همد' رولا غلام ةفلت ومالو اف رضننم تافصو منتي دياب
 كاجإلب ماقإو ديو هألببس لدعلا ف راسو دش اسادككا رعاه سنت ءيساصووفالا ىيدوركرإلا ب :روع ىصنق مىامالع ميرتملا زثوكدلا ناكيلمعننحا

 فاو رولا هيلضا يعزم كهدعل ادروولا به ذدمارولاملا هن ريسؤ وهن هام 4 هولكرمللا وما ياضعائما نك مك نيختايعركاماقموسانلالا ٠

 ىانلا ةنخو يجهم ناددعو ر وجو دسم قر عمرسانلا صارم ءيعسو داضلافركركبن جوا ديخبف نفل اة عيبضفلا كيضب ىو اطنوم عينشلا هذ

 2 ووضتولا
 ا

 ص الاوت ملل لو دن نال ضافلا داعل اورد اديب هريإلاديز انك نم ل و
 _ املأ . 2١ 2 7 0 3 7 0 1 0 ل 7 8 ا 0 2012ج ل373 5001من نود ىرضوصتق لو لير خت ابسد لسانا يملا:

 0 كقرراب الملا ناطلش انام ةلوداتشإاف ءاقلككااكك ب ا دهم خا ناحل سالو كل نس ىلاج نزح

 00 هجم ناذلمناطلشلا لصورخا و هيكدو اكل هاطزبدوا دياب بامهولا دب عيوصنللا كالا هيامؤامأ و ساس تنم هنسيؤل 0

 : لاول باددو ريئكوا زلال يزيل ذهدكمد هقيوسمالا هدكوناو ايلاف .ء| تهز مهدات يظعؤ رجح سبز مند > وسجن جاو

 تقرجاو اهو هدبوبنانردلا ضل إل ةىنلا احا نفزجاذ ويتم[ صا لومي هيددم ناكرطعب تع هيعاص تيدح ليللا دلو



 ذو قرابشلاب ابابرهرقلاب جضانووعهيشلا طا مهل رتل ابابن#
 . نضال تدل ري عككوشنا ا يرد زكدعزازب دلما نمو مالطنا انا يل بدضق ونا انوخلاد

 -- 3 م

 ب ام جل 2

 ١ يا سالو هيما فيرادا عاجلا

 ١ ذويخؤل با و؟ ناطمال كفوو ىوتسل اتهلهتو مران اتهمت زج فزام موج شداج ةاعتتإاو ءاقزتيل

 دك يد

2 

 يضاولانم كير قرا انها كك تحتم جالصاو زيزي زوانتد تينا وهزم ريالا زاصازمانيما هلق زمإإ
 7 ل صم ناجإلع تداعو محا وردجلو هول دعما اع جف لكنه 08

 اللا ضاجرم هدالتنبا دييز هنيدهشا مق اضيا هنسلا عم ؟ ث هعيطرضاوو بوصلا «*ولا هتبادعو مدون هدصاش ىلا

 ش هنيدعرهقو يشو 9 خيم هبفؤ تحيا م وزنكابتعلا فرج نها رع هتيرملا غلو ايظعاذوي مويدلككذ ناكو يفوق روما هوجن

 رئجاف هحل ل لاوهاو معردموعاوصو :دهذصاعمديدش درو هؤصاق دوعرو هزط الذل عهرإتم ؟وفور كه دهج ايا هاوفاكر ”طمدِسز

 هل يطوف نواتج ف نع عواصم نشك فاصل ايد ا ىاشرعشتت او -

 مبا شلاو بغلاف دخت مظع كورن اي اجا تسم تبل ايا مذاكو ىندظوراع 2 0 هنن ذو هببصم ]كيف دد

 هل قرتجل مياجذ انك قريبا ورعش 1ك 3 * عيار [نفلكبولقلا كتالمو ”مناكليا لكس دظعو ضجر هدرا .نظنايؤ صحو ةزانم عيل ملف

 عيزفلادوتةخزاكم ماعرلاو لكونها وا دلل شاع نبط كتي هذ

 ش اعخو أف وخ نا ءلحا وخد اناكداو نويبلاتعرزنو هناتسظعم الضر شلاديز هنيدع هزل نيكي يول مويداهن صف عقل ٠

 ش 1 يس يصب اهدنا عليعذو
 راح االول ينحدر نزلا رهط داع تال زون هول ادبخو خطك تفا اضمرهتو هلا قل مود ماقنالا .

 هاه رع زا[ مل اضرا شرح صولا هيامزاو نع قو وع رمت ياو زي ياخ طرابو عفو لبر
 : كاقاسو امام ادرهسان هربنا اهني اكرعاع اني تلد افا ترف اهياعمر كمان ه ناو وا بئاوق

 ةالشلخا م جزل وماهلعاك :زنعاو خان سمسا نه ماازسج وب دبز هنيدمتلزلزدتلو داعش ااههشو ابعرصاملجول اكسس مول
 1 ا 001 دددذ ب امئعبو
 نيزك نك ا كينز هدم .لخوجز مه هيدايلا الها عمجاد“ اظيبضانكي دمَقْباَش نم مرهؤ و اليرش !ىماللصاب تىبلاترامو' عجفاولا

 اهنابعيتمويخاؤ امد قامو نيعسشة م مَن 7 د ىنوملاو دايعاي هدابعمب هئاؤوهكة لان هللا تايؤزكدب كوكو كدا وذ انتم --97
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 - ا وا رلحنشمزان هالعاؤو نيَبملال ها هاربش جن وز اج هيجل: عبط د لل خرز طريب ظعراصعا خف عفو

 قرتجارع انإوههوب و اهلاصوا توطقتلقراّصعالا العا مهم ةإب كح ذوو اسفن ىرثعو هجرازموخافاكورهدراطو لها رجا
 اكاوباوو) صلة طم قود ١ هيحانؤراصغال الذ : نخاوش ثا ىيعاهل بط هراضجل اتراطف َتويِلااَمإَو مدع يرجو ق
 ميانتا تاجن ارفع ههككناكو اهلاصنا اواهئاغجاؤزمو يو ارالوابظلاكرتحي نزع عفو عقدامورجا ف

 هوذكو هس اهيوطرب علال الا ةباد يبا لحا مشا ؤقلا ددسن 000 ” دادورضاجاكهيرننيو دابعلا هناا ورجلا

 منامه تب امر الاقم اهنعريضوم .[سذاهتس اببهبجرنعو 'دهظعلا ههيفسلاكانبنحتسناكو ءاعارد نويل توالت يق وءاءاذ
 ةنورجا افتر هدرز غ وجو :ظعطم كرعنيرعتاكىئزملا م ماوعلا لهو اشنالو بالا لع دمام ايي ولان ناصبض
 كالا زامو هلإجلاواتسنم ازم ؛مزمو كلوحالانمابذاموككعاو ةدج نفيسة راو اهع يطضا نونو نفت نوصع تاع هتبعر
 م1١: مر وأ كممتسل ةرعلاطإ ا هتلخؤ مدر اجلاك مكجا نازل ادن راب ول نخنعلا مؤ ذا هذيلا

 اوزان ندكيدنبؤ سوك ئهملمعل نزاوعاو "هس وطخول ا أه د يم < :أه امد 1 حك

 يعض جا و تشك ابوراوالومالكه او اهنويبرم اريدك يدل د دبنرمنيدمزم ينحل مواجتكر مج 2 د ف 4 نطور امدبؤ ت هل

 ظمادالاضنما واكد 1 اس :الانكككأ طيش ماو هد
 عيب دمزم هندزع عهاج الد زواهبر تاو رييماللانو دربز هسلهع هدروضيملا مسدملا نيل بأ .امك ةلءارهؤشاوردانيتخ

 -.اهتاسريز بانك كولا لبيتك : ةداغملاب ههه لو ريظنرمل اف هلرسس ا رموهو هروكرللا هد يرااؤميضتقرلا مبنقح ل +



 كح

 يلا نوما نزلا هز كككا هاو مكمل نابع زل ار! اجاب هحيزم كاب ماو باعنيدو يسمددنا يندب رهط مدعو ١
 رلوت ميؤ لا البل اولا زيهادبع زيدالاذ مطقاو هتيلاوللاٌمبغر و اعوطاو داتناو هتعبسرمانإ/ئضنراذ هوبا ديالزم#دديغناككذو ىهاطزردواذزلإ

1 
 ممهراتح جد جضايمانم دون اهدتجو ويل اومرذكساو يبضن لا وعدورترهمداوخاكذاع مماظو خانطلادديمل ضتنوالدقالانإلبا
٠ 

 دال َ:وبداوعدصو اهضحب اويخاو لتمر ضب هير وصنمل اكمل اهعولارارلا لمت او .اباصحاودخاو اهنوبتنبناف نيجئويبزهلئامؤع ىو د
 : داوم الجدل يخضع ل ءجيزت هرارك ونجم هرارجزن ردن دلا لهدا ظلاكككا يدي حلل لاس ىاطرتعاواولضو اودفاواًوناعد
 _. لقو امدهييض» مسخ ربع راصملا مادد يظعقاخ عيا ولا كتف ىيتينلازمكهد اسمو احابصوتتلا تاربادعملعا داع طيدشناًصحيتحرصحي

 هنارغقا وشدد هر صجنف ل ىجازهقيوسو اظلم لاوتاو 'خايرا يو ارغب يرمؤمجلا ىجوص يعير مرن هناا تلا ا.
 كتداطلالا1نعمداهؤانَيو ىو تس هن - 3 3 راصلطوهنع عزز يعشلاوربزججووميعطفه كبارا نيد ن لإن بعدرا ميعاكذ هيعالا خت"
 ! يضاظ!ككلز ناهلااوبلطو اؤلاصتسا د اودحمتئتح لا ومالي ع نات لاتقل يبل افرام ارحب درجاو اهلمإ صاحور امذولا هنإرتملا تا

 و مزاظلا كلا اهدوجفد غب ةررشر وسداد اوبزخا ذل ايدج مالو مابا هروهضز هور بيز اهلصارصاد رام هته يفاو نامل عاطعان
 .لواوسرتاطة دلل اد ينحت ارتجا مكن ميتا سرع ورمز ككل ةزتج أ نسل ا نصوم فاظ هرلددلاًضجل لتفقد هاوعاو هدينحت" 8
 _هتسيرججف هات ملال يد ولوم هّيهاللا دالبز/ئدروصنللا هول هازم قاوعا ثدلو ميامي عسنو عستن نسف ىنهماهش ذرتسمج 517“

 «ملا توقف راند اكل وونل بلا نكت” ضي هلع مايل مريوم رتلخفمدل تاي مكككد ءراهازم'دءاسالي عي حد يدل لج حسم
 نيالا ناد لانبنب هدادبا يظعويوحيمز هنيدعؤ فك ددام عستدن ساق يصف علا وعالهلالا دن يضل انمكيصقلا“# '
 ٠ انييلو ات دام عض كرجل ةزسؤ ف ىصخلال تويدلاكعاببلاو لاومال نمبر انيمرلتو روكا الع كرمنلا عيالك فتح هديدثس عير تب“

 عاتضاؤ ماشا كيل جلامهتاب 50 1 و م ل اجمل ذايولصيل دينكداد#
 . ضلوا جوف ريبلاككت ىماعنوح جاف انرسو انصصس حم دمع كيرا ربتةطيق يدل ةوزبلا إل جرب كنه اسهنانكمب 3
 ا 1

 انام ككتناكمب يستعد نضر 3 الا قم عدد دعب تسلا« ديزيزمانم غسالات ةعدجخف هعاطت كنت # 1“
 دكقارناو عؤنملا دنومارتبا دي دهب ودوجينز هنبدع قو رك تع ,ىنصللإ ضاورامذل هاديلا لامر اب يري وهاهي 3

 اًستافد ميسجلباهو ظءط عباضا هيحانب ثلج مياعست كالث هنسؤو ةربكتويبودان جلو ماقول ةيديزلتو رد مجيب ثيضلافل عشنا
 هياتلا ف اككشت ىضلاكاكو اطيح تعذ دد تويب تمز هنا كدب ينكتلخغككهد تمزج ع عر ذة عستل دنم هرحاولا رصطتلا لوط عظعد رب عدت د

 طككعلاعو الو ماككةبزلتو هدجإو لج د ونا ضاج وتحل هب و ديبجؤنجدببز هفيدمؤ جل رفا اخرجي يجو ريح صاص ساعت ٠

 1 دس قدركم جد دادص صحفنع نادعبلا تلغي مال عاخولا )دبر جمامالاراغا ياست عبرا هس: د فلا
 عاشوا كسعماعإ عداه عيتوبر طم ةمزلاا بج نادعبلا عجل زد اضف لكك هزرمراسو بؤ يي دونما لك دهني ضف اظلم
 هتنفنإلا جلو ةتالول هولا يكرم تزخلو نعت ددتدعزداظلاذككلبابالاهميجو ممسور تي مج يزل خمر. بن مزعف داتا مرنة دب

 اميبداكك ةديدعتوبو مرثكالاوما د لت كظنلل طباحملا فاّحارٍهرجولا تينزم هدالتبامظع دحر نر منير ع تتوج يستر هز 3 7

 تالي ثرشناو مال ىلا هدبسو بوبا ماني يل شلك با« ذوذ/ و دوف هج ك3 رن لاو لع
 *ترباصاكنلا مضل دبابو رملة اقسم ماظع ةاضا يم ازهبا الا نامل اينما ف /ءاضإو جالا قئحلب مظعبكمك دكا
 هيت ول طلو يضف رايات انو بطال اظ كولر ا .:!رعسنأ ب... د هوو دا ركل يطا هلم
 ديييزدنيهكطرج' .٠ ...٠ "د١ ل دبا ةيالككو نا ضمد هاقرج ذيج اءانغلادبعويسنير طل عسر وكده تاصاو بلت

 مرار اظالككارهسنّسملأ ةدمهزم طن داجرخ اة ىصخالملاوملاو تويبلاز ههنا ل وذرا بطل لبا يل نوكوناو هداوسلاةورماستياذانج
 0 ا ع رس سوم نم اس يسخم
 رضاظااللا ثول عنصر هلل !رعسشو كانت ماس م لا جنا ةململا ةدججزمرا يتيما صحا كككارتباو اهرصا ف نص وجل شدي ”»

 ٠ ةبداوركلاف جلو هزل دانك ناصف هوسات مءذعو عيت ايديكم ديو تن را قذ هز نمو ككل نكد مفاد اهيل:



 معلا ةة-للعف سل

 : 2»- عيريما تادتسا غاساكدهكارديب خلبو اعنصإم ابرام انتشال هنافكذو امنصل صامل
 4 الذ صحررضؤ باشي بع ربر نمل ل لدبوز ولو هع عاصم سبايس در تر ؤتساو دا عريرعاتل هلثكو هركذ مل ةمندتدد و اكئاف -

 كراك طمس رم ةوجد مدع يور متحقجلف ديرلا ذاكتيرصتساو اهنمجإما ىصنولاليؤ ذيج صب جير ييف -
 مو إد عبلا اع هربإللا تنأكو اهظعألاتق هول اقف نوباليعشملا انتل فرفع دونر ارىبلارجرب!عيهالإرهجتيدذ ارد ظلا ككل مف

 هل ودون نصر طول طلع يخل ريضام سم
 نكته ذاظلا لل طجو ارورمإ زق هدام ازاكد ار وصخر كيل دعو دديبرل بونجاح كورمطا جاد قس منصر بيزا
 هندلارخ غلبو ؟ىفلاو يطحلاع« مدزشلا بسك خابابسازمطتمطق ةبطعلاو كك امون انيدتا الاصح نيوبجو هدو
 -_ نزنزوالمإلاو وة ناطر ما مايا هرنعوتلسرا طل لكك ذ ما دو رعاك ؤصوبا كرما ماعظلاالغ امك دج .)طهلانيد ؟[ ءاللزمم

 0 ار م/ىضمد ىنضمو راد هرح اجو مكرمو اغاني مو عوج بج عمج عو هج 5

 يبات ناتسلا ممابتاقاوغلب ا رهياعادزبتسالب مي هنذوهيتزم لدن مدعلَوصب ساو ىاباسا عكر هتط صوص مار انو د
 1 11 ,و دعا اوكرتو ضاضلا نكاد جوا زنؤو سل! زعدوقابلاةدتراو معاج زماولسشف -.

 اطيح: اجت ات دك انافرنر لا جانحمو اوبال ءاضء اهدار كارت مضار لل نمؤا نمسح :
 - قبض ونت و فلا ربزفلليللاصنو مفرط ذ قبو اهظعهدبع نفرح تل | هديمدو وحال رمل جلع مونتبالال نعل هيلع ثرابدالا :
 - ولاا ل ض.هزاونملزالز 1 جا و و يجيك 2-0 ع

 ى دع وراحت خد ملا ركمللا يصل كك ريما لصو منشسلا ده مرتي ذل هرفاف هيحادؤ اهلوهر ميال اماو“هرياممنرطضم ٠
 مهناذ ةقيرناو هوضإو .كبدس ردا تلو دنبو ود نماوطج رح نءاقضاي للا هيت متت ا
 ىادباةنوتالاكا نايلتلا هتيدصزفتساو رك خد اخد . لاو نزل جوم معي ذاو.. ماتا مييعملخخ هوغماد هياؤناطاو هزجاو 7

 تاددلالا ا ملالاوراذّصلا نوطتمي» .دلدد تف مد اذ و هدر ةمو موانعا لسنالّسل ل عجو مديفو اضف
 اتفيمو امتي جز وص | نحل مودرن: يظن كود سنو هريس نسف مريصمو علقم دم رماهيقايلعاهللا >فيسمأ 7

 «فاككدربجزمراخؤ مالم يلالسياو عمك اتيدب ةزمطتسا هد ريذلاو از ما رو عا جدع د دربه حيتنم هس اعد ال اا

 ل ل[م هنعورب)دإ ,حلّضصلا رذجنةررغلا ميلعبلا لاو تاهبوتعو مهزوم حل وتمرخلو تاماكمل صون كقيبلي اف ناشؤل انللفلتخاو بغسل يللع 0 د نيويرماحل ادريصلاوتعاطاو رسيطالظولد عتمه هيل ارصونلاد هرساج در هتيم علة
 ل لكرماش صاب هيلع متلك 06 ليد اني هيلازحاولرلو وسدد هل:ميؤواج نشل ةزيالاب هاتام تال

 لاهسإ كرف تامزككازبوهاغناف دوغرجيرد د يارد ايدو :نايادازمتمارب اجمرلارقا مدالتملابانلاجنأزلا
 نيباهزؤوانارصاذي ناكونسلا وعز د صايره وروكذلا هيف تخين! لا 8: ميصاحل زصاونلا هتنعاطلا تداقناو اهيساقلابولتلا 0

 نة دايخ ةرمؤرلا عزاز انتموظدوخ كولا دوساوهو ولا ابان ادب وايل الجر جار روصو عي اح
 وسلا ةدهيزم خال ع مدر مهن و * مشار ادودانزلاد عيثرببام) غل ويرطب دصوت امني
 نطور عدا نزع اجزم ج رخو -و ناخب رربغالا محم متتجات لنوزنح ني يس اوهيطعدينز منيدموا لبجاتم
 يورو قضينا قو لال اراوبل انوي ركدتما ىنناو اورج ]بألا نمرصكو طلاب ص نمالانبو مبادل يمهادصمات اقف يطال
 مقدج لعا هللا مشل فاك ع ناربا صج كان اكاد وج ذوب يطال رخال ذاك بجوال زم جدعون
 0 خان الا جا ضير !رض هذا غدر. : ع ءلي غنم نزلا معمر ناغيربم لذ م35

 هعيجت شن رعوزو هجبر هن هككب نرموب كاكور ااككد ةوحصالا تق عاطم ]9 قلاد هاتي خا وزتل رجياوز ا هاوس اولا
 لساورك ندا دارعتسالاو انميات نص هنيدمرتزذاظااا دب اكس« م 2 0 32 20

 كي ازلزبر يف دلع را 0

- 
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 بيتتتسللا 3 6 -

 هلذع هزه هديخرنعءرصحمد ريظع ادإظش هنماظشتو لاغلا ةئيتملاب وى 2و ظعإو ذف .حقئاو يسلب "رمادكفا نوخورىدرلا هانا زياد هزلزدازعر داّلا مدهلازمأا فوادي الها عيد اع توبا يخجل هنيدمكتك ير

 فمما يلفعلا دونجا راق كلر ؤمولا رهن اعتص هنيرم طاجلاو اذار وأل !تاذلا نوعب كلا ميإم نيمو هنجؤولس هاكورب' ةركذ
 دي اكك5 قاع الصيب نكسر ىسدادجسب عزومد درع هدير رب اهيعنلانمزكبجو نار هتسرحا ف و رول هشلان» م ,ويرخأ

 نب احا ناكر تمور لاو رمان نالثلا مون منسم ره د الهنود دكر «رساسإ كدع د نددج نكي!( دجو ناكرقد
 'يزكيد ١ احنص هير مزمل مهفث ذاسم ايقاف ل لادب حضو ليدل طع امال لا بملعب سلا زب شمالا باهول دبع نيم عضاظا يك زيان
 مطضا» اهرانر بش رحشاكتعو لنا اعتسعيحا تلو اير داجلك اناا ادت م(هثرب لق ثييخر اصح ة ريا >زم اعنص هنيدهز هاتر
 ريال جشول ضشاو للزنلا تدي ناجل ربوفنو كاطبا سدر اعإهرادهانولا حر ترادام اهراضتساو اهرئؤنن ييطانجاهو اهيإنتل'
 005 ولت سيؤملا فاد لابلازيسحلابد يهل نون! نام ىائيتلا تيبصو ايلا سيو كاسعؤيا ذاك ًةيطفلاب اشورعماوط الضو مس
 01و از دال داط ككاو نان ارذ ايل إبر اما جاو لاطلاتا ذوزيملا تاذ توت هيدر لاو ضتعانتو لانغ“-

 لف نا يتلو هلم ماعلا هنلددع صال ازباو برا تيري وسي كبير هع جشم عي ونماملا ريل لن دج نامالا نايا! رعاضتنص يدع مكان
 .مالوس الشد تجدنا ين ءار ورم يبن ايو صنم يكل دجال رتساو هام جر حلو يعظم اك زاعن عنا

 - متكبر وهمي دوز ىداولا هدد حشو رك بكدج ايي ادورسم ترها لمناو هتان تف اه رضونكعنالا3 71
 رياكتيعادو . ماغلا» جدرزو تويدبلامسو - هريككرشبانايضطاثطو'هرينكاعرااك ملا عقتراو هيو ؤؤا < د دام عال حا
 ش لاول ًاققنمزامذزماىنص هنيدعلا ف اظلالكلل هجوتريإ يمس ور هع حير !ةنكسنؤإ/د مانالا هرم هتداح رحتشاكو ماهل اوان انم

 وة وصخ براةزيشر هن جالبلادازم نا نرادإن يتالماحو ."ماإا«.ماقاو ظعال طخ »+ موز مينجؤ اهلخددا«دييحال هدو اهينجرانلا
 هتينئايفسلا هسمرملا رظعمؤزاو هدعدينز هني عوقد زا رص ررسورلاوصحو ىيّصنلا زصتوتفاو ركتيذا قج لد وطانام ظ

 هنرعذز ين (هارتجلا بري ترتحااهبذر يكمل تويدلاولاومالاو ماعنالاو باهنناووناننازمصتكتيككهو هدومي اجل:
 سس الك تفلةورملايطراب طنا رغد عسال/ تل ابر حاصل ولا يندانم !لصايوذاند”مإ هرالاو لاوم ل« تفلتو نرسل نول اح
 أضن! بيك ف الصا هويستكولاه ازالة هتباض نيم اوساقومالبي ادهن شالك مونانلا قلو جانا إعيطخلادتشاو ماه الو باودلا تكلعد

 هتف ة رنه فول يخلو ىلا ذاهرم دز كوبل يقاوم د يقفل ةلارباز عضد د يصنع يجبإ نيكه جاييايازنازلا ارا ملال.
 ..اولنطواوسو اهرب ورازمم نوت زهد" عل عي انتا هوانا براون ناك فلا هالتك لاف هوعبانمو هوفلدجؤمث >>
 لضخديز هزيدمتازلز نا عسى د 2: سم نسل ل قول و:نانتالوبانل يضل نززهلا زرت ملا مور رالا اهو بيرل تايصا جادا ٠ تصوت اوربا حا عزفا با ط ضي فلا عاوما |: تيطعضا هدوم زيد هدنيندي مدح مذ هةر و دعا يراوح ازم عقم اس داعو" نازل دربنا“

 اطبرقعحلا عطر مؤهلا رإظا بف د دههرويوا زمالزحا و ءاده حيذينؤب رخو 'ردنحوم ناكر ونطلع جم كدي دب يازطم يلم ٠
 م وفيؤطلا زرار ةاض كرمإطع ان ايلا هروخب تالا هللا دهرا يظن كرك تن اد ااا هريديرسا يشد كدليل عسسل 111111111100000

 ايبرثلا#/زازنربو هنيه ازؤن ءاسلا ةنهقد رلئطمبا هه خووظا هش ازهتناخرحرم انتم امها هروؤلا اسجل” ةر كما ميبافاكف
 ءزلو ادلب طاحاد ؟ديدشس ةككذيبانلا وذا مودونح تزل زن اجيال اك هرم تنزل زر «لاوظر بونت لا انالنلا موي
 انياب زمعيكوكلرطرلا ايانم شلال موبلؤرطعةبك يما اباحي طخ تشاو نجل طال هءاتلااهوبسحر عزله قانشال لمد
 ازباب عر صتو' بكل زلزو ىرغص هزل: جان انهو دّردت دانا للا حلاك الا نرجس 'روكوملالاولنن ارم عويرخا الك .عتمالانالايجاغو 5 نوم مني دلال ذولا لاك وو هنرسس مهبل اب ثلجي ادويرغو دو لازما ةيعانلا
 كيضرإ!ا لق ذشا كذا كك زعرب اننا عيصاوزرابالاسننتانبو عبرا 6و ضنا ئشقو ا جاخسككزودا وت هلا نجيب اسعت »د

- 



 ا

 نمو تيؤمدواوعترلور مكي 39-2752 0انرمهطع لوم ازمديرشرماف عم يطخ اكذس زياش تاكو ويملاف عقرلادشناوعورلا 0
 . .كلطبفائبضوزكلا طي ديونوهدو اولا هلزخ لا هاك ؤ دا ىيضا يكعا واكو سكب وبخ نمط زكا ٠٠٠ . رياك ينعون از ضداروضا هادا غباط اكدوا ماع نذزؤالا هويولاةيتبمدكلاةعزم ٠

 اكلك دوب لمه ىاضالولا ب3 ل ماكاناالد نار نوري زب جليا ضعزم محب زمر هيفي برم مهنا كمنعليفوعدرذاقلا
 ماض نوط عوام هدد ديل يناديك يلا زف معتاد داكدد هولا تايه مهر.
 انك ران لرخلاإ دج دج و منع و #جرادن نبذل ث دول و سظادلاذ يتمبساف كامزختلرصنعرض زمرالو ونكت ن ويف يق ا زب باعد انصاف ةالجم نصا خذ اًذصل لع باف ننبج لي اككذ داك يبل الب اكرم هراجانلاكىيدإصرلا ٌدلاغتسالاب 0
 تلو اتلاف ذل خارزي زحل مهرمدلاداوجوم هولدن كاكورييز مزيرهزتكا_فرتا هياهضو ةدجؤلا رز و! ءووخ عضو 2

 انولاطبعيدازمافاظال زم زي” يم اعالي هدريلاو "هزل انرداؤ ضروف داب سججيبؤكد مدل نبت نكح ز ئنانلازعكعو هامه هيف
 الكا هيدي كداط نا ناك كونا ندم إنت ضني ايجلاسال اطلس علخن فل ض غفل نلاعر آلت ئلاضاو | عنصؤياع - سس

 نال وار نوئوصانولا جاو الذ نيو بسووامز كاتم ماقاف رتكإلام 7 هيل ناطلنلا وكوب رمز اكد اميل ماتش كاؤربو :
 نين شلل هاله ناطلس هيل امك دتيلاو نس هديا ما نيعوي ناكك رجا ااه نهالختسالل جلسنا اطلس خجل ضفلاو يلا : رو الوب لاول لليهود ا نانفشل دما منع ارمالاب دادبتسال سمبل كر خا ياللا دج ناعما هنلو مانا نيم

 يلا لزج اكتفازعديطضا ىؤهعاط دمها تل ردالختس اناا يلانرذ علل نافسذاويدلا ينالوا عتجااهعيؤيل حبات
 | تناقددرواو ورصلإؤ دوه نينو دونجا داتسشاىلا يان! جاصوناف ميلس ناتاشا نال فني دريالا و دوفدماهريلاةهصطاو هيلا هدالخاتضفا
 ْ اقؤ>ا يأ لوجا ناطلسلاهو دانس نانا لانه مس لالي هدوجدفاكنمجزمالاناظ معن هيلع اه دؤروبط نكعميلا هيا رح اارولقل

 وحو هانساهجي اب جدصتو هس رو و دوج عمت اي لماز يقيل( اضخم داع هتياكو دال اذ صن ودا ناطا شام ا
 ديضو هدونجو ءاشماهيجائابل ثلا هيادلاناكو هيرو مد ل صحو كالا مالسالا لا يباب لعبا نبوقنك ذا,
 *6أل_لا دونجا تعجل نيإسملا ناطاشس والاصل لع همادف نم هظو ريل ديشوؤف منير. دلا ناطل سلال وتساو توج ارك اشناهج

 ا تايد( نامل ثمل قوت ربا ناصع ةنمالدامو د6 اناناس اديخإ مضل مس ناطلسلل لاسر عالسلالا ناطل سو م: ظلس نم زو لينال هلا و
 هينيطت تامل |علس نانا: خلبإافدح ا ناطتلسل امرخأ كودك[. متسائلا كن هيلع لا يني ونطضلالل لوصولإب ارق ثلا طال دوبل
 . يل يعابدش )دا ذا ملكك سل |نهلئتس ايانعرلا منم دوس !رزولا مالسالا ناطلس هرضحللا اولسوي هتيلاولع هينا اكاتفاستجا

 هركنال يبس وزطلا بويكازعوردتفا .ماكوصسا نيالا نانلس كر يفنلاولا ساده واهرسالو ءاماسجوانيزلهساءارعاليفداودمايق
 )يالا لا هريو داق ازعمجعدنم مالسال نطلب, ارم مورت دهب اجديمالسال ل وضل ل دجكاذذا ىيردككاطباوطد .اماوعاو انوتْس
 اوراسجنق منام !'ناظأسلااوققحو نهال دونجلا هليل ذيول وبدا اماماوافلخوءاماشيو انين زيكل زل. اماهاو ةنيلخ
 املا ةلدبج]يطازع المال ناطلسراةماقنتس او هدن اما نال خازم ايام متم ا دهنوحدحاناطلسل الت ادجاو ناكل: هدجلو ايدك اع
 امفلاذم نيل لاخوالصو روما مودل لمن دتمر كك رهن عتب جدد هديإعاكق ندالزّكس و ملل هديا الام ئضفملادبعا
 ضنوفماباضلاو اقام اطاشلا و ها لال انف اغا نيشاراراعلا كبر ولا لود كتب اجا دب اهاهصملاو“ ديدسلا : ظ !ةاياض ةبوزاب نمط مك ال1 ناطلس هزل د رقانالاووّرسلا ضار هقول اه ءذالخلاهوجا دال نابتساف روزا وسلا ماديا

 0 اًميطماعضاح متعاطب ابو ءزهزك[خدو اهرمجهوعدابف ملسن 3 معيابمملا هاودلا ىإوعاو نككا نأوناو دونجا دامارلشو

 راخأف داراودصاصتخا زممككو دايفلا هل هنبم هراتخل اهييدل هعلطلاف دارا ناكمئياهر]قنسالر اخ نا هبال مل كاهل ل سرا تنبح /
 ةةوتسا دإ ا رصتساو بيبضل اول جونو رادؤتف> نرمويوهواءإبمساقو اشءابزشوي ارزولازمو هيلا هنرداهنب رم

 نلت د هربداام يرولسللا خلدإاف دككذ لبق هضنالع هعمل اويجرناكتتو ميل ةدددا تيد الضامن يدنطستقلا هيدمرث عيدا يزعم
 هلا جلزف ادع ة رقد هداهجزم هدعا ام دكلانص ايلتس ون عسي هزيل وسجن رفتسمو هتم)كرا دو هنيااوجإلالنّسنا منرإلا هنيدمو

 )يب

 قع



 ميس -

 ام فكك و تركض دوجوم اعتاد بج همالكد يذم نعمد 0! ودعمأبوح يحتل دوضنم فل نياول ىلإ هتافو: جرا خلان » ناوضرو هنو ربو د هذي قامت وقم يي زيا دؤذخلا ونعم زب جاه ه هدالب ه هبا دبع
 5 ةٌيادا يمل هارها اريسم ية كلارأ هاد لزج و هصان هفيلظخ, ينحل هلق اصاب نانا ١ هذال "هلّممزف هرل هرازفنتس الولد 0 يق لعاعما جدلا هويتي ينجز حادا رؤدصررد لجين ةوم تدب هيك هيلعاياضقلا تسماد*تضاينياخ ا. 111111111

 ,ل حلا لصتيدم ناري طتنرو كولا ينتسو امزلاةنداهيثدياد عبدي كاقع ب اك [مانب علت تحري تدب ف - 00 طضد» امال جامو رب كاد انتل وحاتم هداك كلاود لا توصفادياهلا كويل دوتساد

 2 رج ديرو سولتلا هبا كل كازجالا تلاذو تسبوا

 ّ 920002 زدوز جيلي نياوطب نيطناعستل مدد مزمرداب "و خريؤ سيفعل ثلا هل وب ناطلسلا تومىجخب | ضنا | سيو ناسحالا»

 : 1 الفا مراكمزمرك كر عبإا مد هان اوانانهب كد هع «نلك اه” داق لس ناقل ل ودارتز نمايزكما لعورتف ارا وهدنس و نالث وريدا رهوالخم» ا العم ننس نينا ناوهد َتلَعَو عبادترلاو كير رب ناض عكا هده تسحايرضنلا ناوزاو ؛راوخسمسدتملا عرتدرزءاعدلا يقاهرشع د ةركبالةروزم لكنه بد هن طنطسنفلاب معماجيابقب ىف دو تريل الا الضف مذاكدتزا نجل لصقل هين طنطستل طنط قالا هنيده وف مدالعت ٠ ١ ناو لير وبذ هباكربتم هنسحن تقيزخد»" عفباوط بيبرس ع هيلا يفالاب 2011111110

 اوم ملا طسدانذ نعل دجوالزيعم | ررّصلاوءانبايررنكسارينفلا ماقلاو عكا قماك ازور يب اثنا ييعرسإ بئارقعلا ليك رينو اوانيادلع داحاعترمد مام الا اهننلاوباتياريزول او مناب دما لهقعلادت ادجوالاررن دا اواتابدّمجحدجالا عوراظدجاط ارب دا ارسم يقي نم د م . ْ 1” مت ايزجادجتالو (م.زوناكأشابوواد هن الروال اياك هذ عقرالار ذولا اشإب لا .كالروملاريزونأ و اهاجدج را ميغ راكد واد كرر لااا منحا ,.: لأ هاشإبرساباريطحلا دكسملا يشمل انوا واشإبؤطصم رطل دجاملا رجهشمار مزولا اوت ايوح مضلل ا نبدا عوقب وبول زيغلاد.داعلا ميرال دهشي ءينيدرات ليحصل .داضا ادا ماا لو دايما لراايلار#ل ٠«مابالاو رض قالت لرمجد«ماظاط كب هدير تلا رهيب « ضل ظع لود ناكراو دوروك هأيخ 0121211110 عئاناكد هايبزمورجمل نمد نعاض مالجالاكك بل اراتخاو هامدش | هي- ل بعبد: مستو عتموا هنسؤ تناك لافوو هيا يستو نامت دس هز توجد تبل ناكذا ةنيتسرر تعز موف ناجل دازوإلا ليما كالا هن يعبد نامزننمربت منا رضا ةياصارق'اوضر د ةداخو ماكربو هنإزخو روع ملا ة حد ناخليوب اد مالسال د اطلس ناكومفصوإي 5 ,ناكمو هربت ٠ راق دانس سانا ةنلط راد هيدي ىبب هني ذهاب هايل فرج يجد كك عيتسد ]جرن اصرولتندجاجدو ناخيؤساوالشلانا ٠
 دلو ةقاوتمالا رياود عكاماديلا ن: ؟ندد رك هداف هك اكقاَم 0- مهددا زنون وهاقلا دمطود ناو اكو هناك وردا دقايالا اشايؤطصم معلا ماتسلا يي كلاما واش و هنو ول د صلا من ليداهتلاو اتناب بوتهدعب نيرجللا عئشالا ذالملاو نعال ابانجلاو ءاتجاب ةكسرق

0 

 اما مد بيل كهفورلادبسرىالا نما كان اساور ريض وم ذينبل كطاشلاو أش ماع رجاثممصلا دحرا اطالب ثا هجمت

١ 

 ةقيرطءمادورسا ىلا يفوح دال ميِقانهبلاهرانالا و'ربتحال اظعال إضف طل جشم ا مهرس موز الامو و نينو دالالج عفتتراحنألاجريإملل هدوهنتب دع - انيكما يلع انكم هداعسل ارت هعفرو نبع هلل هيفا مانا اهلل دتروخاوباسيؤئباضفاف مالسالل هب هاكر لاوهزد نأ خر. جس مالسالاداطلس د م مابنالاعضتنلا ةيلاطم 7 > لايدالاو تاداعسلا باكر هلا هقوسملةلالجلا و !يركلاك صن يدوم لانا مج موش صوص يلا هاوس سدو داهبراشمملاو يطع نالخلاداونا هدا كا ربو يعل عد نول ع راصتم هد د٠ نرسل كاطفس ناهمداو ب دام ناض مِلس السلا ناطلس انو صلف ارواج ولا اعالي يسو جو وه :وم دل نطو درس كل نع اوزان تدق خلل يلا ةنوعرعب بندا ؤظول هيلا ده لوضع عدت ة ع علال م هدب حف لات هنادبجر يلا هدو انما ولنا

 ١يننزياهل ''مالعال و ميولالاروصنما

 اصر إسلاب درعلا نزيه تع ضوو .اهراركاكدصو تاو نر مىلجدباعر اونا نأ ةزش جسما تعلح .و.ايماكلا ينوب عزبه ةيص» 02 نب اهلل ثدب اديان نين اهماظنو هريب دات قود غمامز هيلا ةدالخا م تلا اكو. عرغوز ملا مها هنري سملا و مالسالا صا ناد والنمر اداطل تست رع حنا ١ لاما كه اتضح



 . ةيلظتتم رعايا طايل مان خب ةيحاذ را ا اهدادداباا/ك يشر
 رئامالشالا اس قد 9

 املا مو تسماو . اطسوهّقبطم هوقاو ناحإلاو لدعلا ايس اًكولسو اطل نعي مصلا» يسافيصت 20د هامل ربالطلجلا

لا نع وناوي نيكل ااه اهماتم تكودوينرامب ش
 ءذيم هرريشع هيلاعاهناكرا تماقو ةاطلان ١ هينينكا للملا :هدراو . .اهمالظ) لو تالضل

 م داحسل امني اهقافا يشوش او هدتجلاو هيادحلا طاصاعاهمرو تو ٌريعنلا اهبل ١ اهماكحا يزكي . ولا ةيكحح إب اهنا ىرحو# هتاتسو

 ”فيغيرثملا نارما تلهناو ءقتومو ديم كهزخال و اندلا تاييخرم هتداعسب تتلطاح قلخملكلا ندع جفاك! تدمع“ مال نو

 كب اهفيالح ئوضتو. جنم جدك الا تادلاصرعتناف“ تاداعسلا ضايرو ؛رفالا جورهإت اكرم
 ةضوور ”ةراك5 لامن كرد سر

 حراودلا كرو بوبط اكاردانلا ثيولقلاآ تف اتشاف ”مالؤل ارايطا اهئاجس نونؤلع تدبصو“ هالصتيض اهياجر ارم سو * جو اد هوونتق سيجا رثن

 دهظنعلا تحولا عيافم ءداطقالا رىذالتنح تعدو * هداعسلإيّمنمأف طعاف هدرا ركجيلا هب ت تضمو بوك ارول اهربازم كن هروضما لوا ٍِ

مرا غاذملا ىج يلوا امككددد 'دماخعل اول قنكلا !نييملا ناطلس اند دانو لافقالاهب امم اهنطع' و دايفإتي عما هد . يكل
 هذاا ضصفٌء 

 2 ملتسو , ينداثيخ :الصضإبر نميز كمال هريبدتداهن إرفع“ 3 هضتفن د اج هفيرلخو الضر هللا نيها يصارع دا هو اة

 مالتمالار ذب ظن كفو ب بانا هرعت عنو كلاي تبي دعت ذل ماجد هتالعاككهنيس فابزفوهفت >
 . ضال هتلوزب تر قا هللازبدف ةصوتالو اظوهبصيالف“ رضا كرم نازل[ ها ميذولبو'هالتلل غنج تسد و م" لسة ادعت !

 "عد ا ضرحب هتاسحا شن ماو احر سعومنخنو جو هناك الدعبسن او تبرو ترها ءزطحب اك ضع كم و مى لوخيلاوركفاو -

 ” تماىلاصلاَتاَيقابازم هرورعملا يلام: "مجال رم ناومقلاولا هزانص تموت مانع للا هبقاض تدمعتو

 ٠ةتلاصلا خضلع عيفرل اوضاع سكوعتاعوسسول وملارىسملاو“ ناينبلا *ماشلا"ناشلايظعلا جمع ياك هجردو مرسم فد 3

 ةراعلا ةهتناكو ملل هسورطل قشمددنددمب ني هس ذماهإ ةمركألايضملا تونغ

 .ةيدكر) هماقعنو شبك(ذ نذوب »ماعلاهرصاخلارزعزو مجورعم متاع 1 (لاوشيلا تنبنا هراخناو «مللالا كاطلش انائوم هرم روكرملا يشل هيلع

 000 ا اتا ماو ايذاعتو نامرلا ناسلب هولتمإ اسال تاياماباكت عما مو و ع هتمالكو

 ًاراجاتر نامل ايهاب ءاذاحلو دعما نر للامام ايدل نكن ءيل عمو نكمل انين ىىضا وة شنم» 2-3

إضئلاراؤدا مودال ناوضرو هد انمووقتإع ةيراسإكو تاءاقلا » لعاو تبتو هراضامولال هنؤوستفوت
 كاسم نامل اكرم ةناجا برم 'هءاص

 1 دم نانجازماذومل كي يدم اولا ةدلتورذانكصلب رك عجّل «نايبئالا اهمزفتو بولقلا ىدصول ماتم

 دكلضؤ مطوع جيو كاع ارائسارلاو يلذلا لا عم هكر وري ظل رونم ركاص هربرسو,قرمبه ةريصباذ يصف اهبوتكو بدل د خ هجوع

 ا اود تاعانضنا > تاياته بف عدؤتسا املكاتو تراجي جيإسلا نت اطلس ان الوم راوض) ١9 5و :وقلازغلع هقدر ا" ناداه" عما انك

 ا اك توعفرو .تايوبل !ييرادجرب نيب عش اخنوفصلا هيؤراظناو+ تاولصلا هم هماقإل تاءاجبا هيلا د تَرَ اونا ذا«تايارهلا جادا ىم ركن( وعز

 مشو عرضتتو هاني زجر س الزم نكد كررنل تايارهلا ايادجب ةاباجا ركل بولقل اع تلزغتوم ت تابؤتلالبافو تلبعلا حارو . تمس بقمو

 / يملزقعباجئادرعب ادجريصتو اببصنو أ ط حاولا لزانمو صاصتنخالا توران مزز زوو ءاريشقا درب ىاهالا نيئسلتو انيعسًاقفوم نامرحد

 طال هدويندلاا هداعسلا مضل تاع هاوس ىلا يرمتبدلاوحرجنلا رضاك هدي ام م1 فدنسا ! ذا وابوها ايركك عدو رقنلا صك اخف

 : لما روامملا راش وعجل *براهلاراع ما ىلل زربعب كيزنو اجلك ماساف ذكاء امرمو دم وتنظر 5 مو هن ةكالا و

 ىراضنو بزغلا تايزغم ارا مضم اكد ؤيود عنو و ,مورتو ٠ راضالل غم ا اس ساأج ءراصنالا اولواوب 0 .وفرم اًرانم لكيصنتو «راوقالازم -

 ةظيدستسا | ناقل ابنرعاو هزانلكل تليذلل تاكو رب اهمدازنتا مما تي د
 يجد كيما طل ضفلا لن نم مل عرب او ار ا يسم ا نلزانولنو
 ةديدج .هيانكلازم اهسبالملازن الفن اولالبق اعتو'ىام دل كدت ةكرادنملا هّراوتملا نيل وغتسملاو داوم اخ سماهب موب امك بمارنلا نه
 نإ ملا اجا كم نب احاسو لزم” ورم اهي 7 الا كم“ هديعس هخرابماهتاقواو إلا والاب هلم اهل مد

 ناكو ديرتي جارمؤ هيلا هنا يطل منوف هنبدع هارجا هم 2 هلال د .«ناوضدو ب حروب صرج' نازيعناو لونؤلا
 0ك مج وس يداّضلا ىرادعتن سم اب رراشملا اهناذاجو اهناجاشسملا مو 'مب راحل ىلا نهاهبكرجا ]ف ”هريدشسملا ران نمو ُدْسْو لذ ز اوله

| 



 عمم دل حسرل تاما ةممحصهمسم م
_- 

 : ميول ولابريبشملا يدرلا ىيدلا كالج هن املا كاكا هيط اخ ف ارضا رخغصو " فيراعملا منج ناوضر"ف اعلا :جشنلا هنبدمر يوي اباينيصمومًدراوم
 --  هرظاناهقيادحو»هفيرغارضابر توعبحا هيراجريو اهيف هيلاعة نجهل ايل هنعلاسلاماينالاو# هيضاملا ماوعالا يل ادعم هيوقهنيده مصاف '

 «للع وو جاو تمد حازرع

 5 ؤ ضر مقل فاد زضةابولم

 للان نمزاجؤ اهنوككي تانسحلا سمرولسملا ناطلسزافو رامنم هزياجاهبخر|طعلّضل | ردد اهتاحد د قلو دارو را ضن (هنيحمب اهتاحاسمت هقبنا
 نيالا حلا هين لوالي مز ىا) قرر .«زيعم يهلك تجامع اسجل ات اهنرجةصبمو اهوقؤسمل .

 الف « دهاو ايه ححخالامت م دادزو سجل لأن سمييخ هناب' هداهشملا ]ل دعابمل هدهاشللا'ةيطعلا مسرفرلا اجلا هيت يامعراصق هد زستفنم
 - 27 6 2 -_ تاطجوم هاو هيلا هناا دينار سحاو 'هبرل ئافاكم هال ون دعوا هز هضر اكناإلاو «دراو ابا يلدا عفداو "دجال اهنرتحتوتنم

 . تالظاوضاخو ضرا/قاوخب موتمل هتابراحدءةناكت نمو هٌوناَركو هئازاغإو : 5 -
 اضمن ولو لضو آكاهمؤ اوطبخو ,اولضو دال اذ اؤناي_يرخاو نضمن هقافيمو هلادهعاونمضنو

 اونو ”ناسجإلاو لكلا جدن ماورطقهدانعلاو غلا كر اودمو «دايعل | اول هذياطوماولحوا اولحي ايتيا د١ ف ضال افاعواولحيلد اجلا

00 _ 
 كلو مذال» /ر مدل ود زم وخذ كاودعل انس اولسو دوطط م وفانها روك د ول ميردرما تبول اود ون سسمأ, يضئ وعملا الاد 5كم اذورملا نكاد رو. شملاو زل اهلا ىلا عيل ونالضل ايو ذل لضم بساب لازي,و هون ركل ضاوضاحآلا «رنع زنا مإقمطةكوع اكتوغي عبط خا ههجوت شب لول تا وجلاكرب ا دوق: لنا لوصومدبب ناب مبا يعوتدلواس عوضا طورسب ءلوصو تاركو'لو«نااغزم يو هانا خا عدي اقع وطعنملا هرجالخاو بريا هل ظل اريام مالنا(! مل غتم 1و ةيعربلا هضفارلا نيا وطلاو ةيوضلا جما نذع

 هلا دازتن الإ ريظلا ىوليميالو «هيلع :

 نيائلال مدد 'ئركلا مماطلا ميلع ماها ريل انا وملف زهلا فاو عراب دادنع هدوجشنب (ىهلاجاكرطو-مرانؤنطا او”مرات لع 52 غرايد
 . ]لوغو اخ هطيسبل طدككمو ءاربو لن هرلط ا تضانل هاتوا هارضلا و اسأبلا ممر ايلاب لن او اوف ماورالاو لا ومال م ملسو هسا لالغالو الف
 . نقلا ,انمرن اور حرا خال ٌببإصنو مصنف نقلا تاي ميصنو ةرباؤعالل مالسلال ام هلق زهق اهل ان[ ذ ناطلس اذالومرضلبا.م ناملسد الكم غأج . - 0ر ءاوما وفم داعالاد لاء انبتعج مج ذاحلالاو لاءانم ىانلا /رضفرلاو فدو ضرثللاةواعؤ هعرتبملاو ةهدبإ نسل | نوزاو «عوو الم

 مك اىجاورلا مدقتمظن دردو ءراوبلاو غاضلا كنموذج مؤذ +1 عال مراوع عزيزا فوضتسناو *لاكتل وهلا ممراي دلابهل 0 ليل وا ندراف الالضلا لص الابد عصند هزعب اولكر ديضتد تسليح ابنا انة مزشحلاو ههنا صصلا»
 مكنولت اب! تاعنملاو بدملاملا اكلالما تابصانهاو تامل تاقالداو نال ورعاو جرو اسك عيضخمب مزيد لجوال نانشأ
 ممأرم ا 2.تاردج ارو نموا مصعتفؤذيألا

 يرجو + ةابورضاإكؤرهظو -ذاهنالا نك هيؤعدم و نكاو )وطن ْ
 ليضر الد ييرس ا ذإ«هكدنولام هدانا اظهؤ فاذا هيلعريقبانبذون ٌمداصمو ارا غاد ددوزجرمرك نط و «داذو دهن هربا
 قط دوؤذدرخا يرمز , "سا ) تحل + نجلا كادرحلا باول هتاك ديو مدا نلالص ب هئامتاد كل ىنعتلا
 ميت, نيت نوكيل را هنطنط تل ال لس اطل سا ناو هدب اعدت سا. هلو « درج راكلال اااةلضاو ؛يد هي“
 يلا نول رعيس هيرر كالا داو ةذالؤلاف اطنيطط تلال توا جسزم باق حوف ناطلسلا راسة ىضتماهيو كك ذولا انرشا
 هادا مقوفب ذاك ءعم مايقلا لع مدع و ددالخلانممرزطسب امدهبل تضاف اف ميلا ناضمكاعل_لا ذولي يبق ملا هنو ناكو هيلعرحال او دوفوعيد

 فالئخالا الب ككرجلالف ىدالخلاف هريرفتل ”ناخيلس ناطل سل مها ة دسم قبسا مولع اذ>تايقزنل بتل زم هنوني هياغودتن س
 طكوخامدلاولافف د ونجلاو ركسعلا نايعازمه.كمل هيخاز هفاخو هلاجرطضا .دوقرف ناطلسل ةوقفالذ :
 قو ,مامزلاب هفالخلا ل تداقناو.ناذميلس ناطلسلل ادور ئسوتسا ف ككيفرتو اكيعارهو ولداسو-دكشخايلا انتعاغشب كوهؤم اناف هزي
 ماقانالوهاف هنحبوجنسملا دوؤف ناغا ماو ضمو -ماهلاولاملالعد نعم تال هريرفيزميساكيال منهل هنن ام دوف ف هينا
 "قام هنمادبإ *ناذزيإس ناطلسل ا ءيخا ةماجرع ىوزحا]تماسوسوب 1 اة نلاضا مداغب ةدرمو نيلضل ا رضال ايبطابش هانا ذا هاهباليلق
 اي دوؤزو ناطا ىلاؤوطب قر سمساو رهو نسفمإ ذو 'لياّضصلا دوسالا هدوجو 'ءليإهلا هشوحج بلغ مالسال ناطلس جون
 نك و يضل لشاو نالاحلا وعلا لعمافاو' تاراغلإ ضعسفتخإو رص عزفلا يزتساو . ناذييل يراسل 'لباقلع ووؤو ىاطلشلا

 . يفد سرع ما رراصا اهل
 نو دج طي ظع كونان هراهنشإلى يطع إروغتلاد

 نب 0
 ىلإ

1 

 جم جلا رج يسكر

/ 

 انج“ مول ا

 بكار



 . تكل وضل تالا دشنت الا باضو هِاَبرلا تاديباتلا» همياقلا تايالولاو”هيشلالا تاماتحابابرا ناشر

 ةافش داهم همالكلا لوادر لادن خل لارا يجوع اينما هترعدهلالضلا هيلعؤوتسانق :ءاهنع ل مرلاو اهنم <وزللاهلا هراطفاك

 اواو تنتاك كالا هويت ضب تفرد ازمعب يعل دف هيدي فوقولا ؟) م :

 جاك دوما قتال دوم ا ن]هظريد مما قمو هءانأل ماش رضي هذ نارام تحرم رضا عك
 نول. اعنا .ك2ذو ١ 5 ونسل هيوقلت نرحب , عب ”اعتسالا هولا تاؤ رضا ران ىموتضمد را إل نلغتملا 2 ٍ

 دويل لاثيو هيلعرجوي بورزعج رض 2226 كاف :يبءالو ولع منتو مالسالا نامل يا يعامؤةباوصلا جه ءانجش أ مظرَرف

 .> حو جين اعباكل ةداّصنا راقنت نمش | بنو نين درهزفنبنزلا داو جدلا نانا لياو تفل نع تمان كك
 ديلانم اسيد اعنمئاسض خلات هيلا هاوزماع درغو ءالاعا هينملا ةتيزككو الان هلت أم دانا هآلاكدجلا نانا ل ةاعيات ١ عض 1 -

 نام اك ؤااعر دل مدا“ 5 وق هوذا هيضاموبعلا نشد ئفالاو هنالخلا اع » ركل اوررؤل هزت

 11000000 يفتي هماهزا ساو اهيعوجو رايد تلالو .هناينيوضتناودجا نظاما ذوفص تعادت”قاناج
 . قالها لخادم قالغاو لنا خدام يحيل درم "اذ "اسال ن اطلس هيجل" را ناتلشلا ديموهرساو ءءنرو هتجرابدالإ - .٠

 . هيما قد «قاتلاو معاش بابراورواة شاد ذولا« منمابامل كدي للالشإبؤطصمربزولالحقيرما كك ءداضالاف
 كلا هوس ىنخلاو ةمظعلا هروزلا تناك صو رب وطعو + أ هدا رو دضرحالا رلاول ءدتواصال هانز هيلا مهر اهب هيلع

 سو هناوالاو تلاع كبد ءناورعن فسر داخل هنلكذو“ اجل واو قضرالص اريح مالكا يونملا*زئالازفظلا 9. -

 مقام لعلب هلضعغو» «مالسا نامل س إتش افلا هانووبلل دن مرسو»ناطيشه ليهم ءهرهرتلءاق ْن نإرملاور اغصان ماورض

 . اكو مرزف كيم اوبل مجدل فعال ناطا لهم ”اليسدلل هذ اكو ةمضفالا هيغاط | ينساها يتلا هضفالاكسيلع ١
 هد ايون ضايق وربإ كولا دجنرتجاوعماهنبو هماجاو ةلصالظمرد "همالقإ عمتي "ددزجد يلع تاراغلا شو هود هني

 ةدالطصاو هعاطقو ”دماسناو هنخا لك رزع اسا»ناطثم تتلى .اومدوزلاق ابنا هتودوتعالراننالثكك هداناف فاسادميغيق
 م دوءذضاي ا مرشضوم ةوفولا ملظعلا فاح عمجو و ىصنملا هشيورج يف ةرايهيباخو ملانقلا هتجلادهدامق لإ عا قالطاو
 دي ركتلاب ناوضالا فت راوزبك وذلاو ده ىلانعادو ”يرمالاور وماما عج اممةوم هين 5يقتل/رلعاو *هتاايإيظاو همالعا
 هعفإل امتفاول|ممذ قوبل ةضالادامجلا ىياسلاناطل < يو يطب زسلا يبل فكدب تبل وضاو يدل ءانسلاب بول ةاطد

 " للوجود مراوّصنا ىلا مباع جونثو:هيواذلا حاولا رانا جر هيزكك ضقت 0 مزيت
 3 كور 2 3! 6 "مولع الاعرفضلاو هداعصا لثبكرو بستاني ف د ا مدخ اهيديابْه بقاع ضب ركلذارودتو» هدالجلاو ؟رازجلا لاجدو.دايد ”عررطضتو' مؤلهشلاو - ٠

 ا 2 مدعو وراس يرتا اةظننو هزعب مالا فاطاس لع ناضالاوا يصنو وعرب سبر فار يبضيو :دوؤتورضلاوهم مس :
 ؟رر +, , ه>اهدهباقرلاقهناد ه امدريضاجنااهليعل واعرب هرم اهاذا دولا لتصالإ كتب ل اهروصتو مدوغ
 0 ايو ادة ثبصو ورضا هيتس هيلا واهم اديه« علا ايتطاج ه1

 ازيا يموهدن اعمل وطن نضال ذولاراهاوستةهيضو افون هضاس#
 شويجنواطيشلا تاور ضفرلابزجاهبهاقملا٠ ٠ ىميلاجضراهلا ماعلا هراجلا هركسعوثوخازلا وووختربإشملا ناطلُس نما
 تطاشتساو. اهرايعي هتاف دونا الر عمو قاصمل ان ناكتكانهو ةددنزلإرويالطب اصرورصرنيت د نو لوم "الع

 م لانضلاممايسن ١ دللا لاجال امد ةداسو .اهراهنوابايل ىضانلاةردوء اهران ماع تلت ءاعراعتس ب و
 هيك[ نر نرموب ءبرباسملا ناطلو راب داودابفاوطوريشب نك هاتيول ساعي ادد توملاني تؤرص و :راغال <

 للا اوم ةدسببو رانا نظلا ايميل ش و الفاو كن وصلا هشيدتبدي الو ةداعس بلدا
 ازد الفين اىضاحلإ زلئلاليشسره) ءككربو 520 ديبالا ليزك زتجور هرصالا جونو راطوالاكراضو مارملاو دال د

 ميل وعمال منو عرافل اببإسملاب 'هربابف اه.ضفارلا ١ ةدوافاق مكب“ ماقال هعإث دري ناب مرني رطل ماقال هضم

 ع



١ 0 1 

 ١ يسال هزلط تضل زالت ناين ظل رانا ناخد هيما كلض نمت رست ة راكم ناك وتم كنح"ة باسل هنت لانتاج نىناو'رماظلا و محاد تلا موجب هببشاد'موقلا كاكا لاهدشلاوشاو مويلاك(3 لوطلاف *دزهاباطسم اينرل اييخ
 توروو مكلظلا) فويس ترون ورارماالاو بالالم تاوضاللخاع دو ملل و شناووعرال كازا ذ و «امرلاب يلا حجه دخن رداغلا معا رود
 1 يام هايل اننزقوم ماة ٠'طخد مراصلكوباب ىمرجاجاب تال غلب «راصنإلا تفلذو عيتالاتضو هالكلاو ٌىولقلا هيماطلا هسنالا
 اف لا ذزووت امل لادن وم قكل هضلارصنلا أ .اهظزخو اهطس كس ادلا تماسو ءاهفبجبرجسذ ,وخسا يجو هى رويالؤلخ هيلا م كه « ضب هرمالقلا ىاصد *نزببوزابجو لولو جدال جريهوب: علا كومو لضالالت ئيوفنلاتلاسو صل النقد مل

 دول هزه تول نبا ايندغم نو دم نوط اكرر داق سور همه فو يا ذرلكل نمنح سيل د هوي و اش نغ 507# كلا وراغصلا قراره عوقب دكت رنتي يملا داطل صب و *صانم ىلا راقت اهماش امهم مل لع انكأر اللد نائل الب اطهراوبلال١ عيا قو ضفارل كعضو هرابدإلا وسو ىالذلخملا ةلكربلعو مولع صحو هرايدال يلوم هعومجت ديو هدازل اه هييزع : هثمويجسنوفتو بايو وضن ميختضومتو هسبازجاه عمم هاش مناف "ناددعلاو ينبلا نمور امهضف مايؤاجد*داترشلا جارح ١
 دنمضإ)لا روهصاو ثا و هيض «ولبا ةو مزيس أي تق ديزي يخي هدومجنملا هدوبجو نيزسملا ناطل ساهر خرط زريربت هنيدهملا اونونا + نيت تابت محلل عقومتو "فرت لاكي امهات[ وره حم رخ ادن ىيمزبهل ادعبك ناهي سف الس نم

 اير ملا العد *ردصلا عهرتص حلا داكو١ اجي نياق دلقولعو نفظو درياتوؤضبو يؤ يلين ربت هنيدكب مال انام الوم مخ ١ اور ىلابيالق نم رهف ؛راضضإإ! بالج متبل اذاعي هذ يضلا نمل لب مسا هان بنحو ملم لاذ بطخو ؟ميهجراجدلل تاس |
 كد دمؤبإس نم رخو يمل هذد داوث نيطتطسقلا هنيدع ميطوا* نان ا فال ميثكىنإحاهساعججا ىالّمخإ لع تاع انصلا بارا مقاس ووزن هنيالهرع نزعل هك نتسمالا جرو هدوعسم هنوويم تاعاسو"”هدورم مايا اب ن فدو الام اكوم توجو ةلباقال اوال الج دويح
 قل مدي ضباط تعبد يل شاد يدك كرما ننقل يلد فال ساي هسو ملا زن يطلطسقل قلو يوم وزع اكو هيلعلا هنود

 0ءعنيرجو امال /: كا قتساو هتبركرم ل يتساو لاناهكك3 نعلاذاطو "متين كينه رون ]كه طع ترو يزعزط افاو*ّبود انو ملا ون نيرجم سضيعكر» طمس معاق عال نلاطل هلا هيما ناسخ [منقس دس ح داداه اننرمم انت دبل هعاطن اباؤجاوما سيئا ناعيا بأ جشم - الأ يوفر يدظكوف دارا فول ديكور انهزهكبا وليام ب ىغذمم» ديدي قرح نو كالا كراصنلا دال لع مراغالاو امك:
 كوخدإلاطلا نحت د براشلا رك الم ثيل كوالا عميل عيمامو لالا عن ىزكشنلا اذ هلاختهناطتطسقل | هزيرملا جوزح
 -”لضوناورعلا ناس اروادغو معان طاماو ايل علخ كءعاطااوع رمق :باطلتلاوهانلا ديلا كانم يعن( رشوش ذليل ناكئاركدو* حلسالا نامل ونجا نق نا دداالعكاكا مزهخ ا ينل | عج هاجت يطعم وزجك ماك الام لاني داعبو«لاوجلا
 كيان و يهموسبو ٠ هك لعلام يتيوطيد لال لظلوصي «مبملا و ةدملا لوا لمالطو فلا كيذا ياس «ناطيشل بعالم 2*
 اظعالزاشلاوه كدعلاف هاش علا اقم نادم امو سلع اقاكوزع دا اطلس ءانجرضام غصن ادرس هع أل الض دكدب فلما بج وككج كد“ ةليربام نو دديربإ مك نتيد ءديدإ ملعب ةاوالطال ططداوه إرسال هرفي دانجصساد هجرية بريل اوما كخايدتباتملا مروج ”ردااد) عر

 ا

 جروبهيعلاب مافواد ءام دق لا تبن عت طك اهيشدايبجصدبل تبطو م ام.كوأل نيف هدرا اولبج مايل يالا هتيم 1 82 00 0 8 ىليسالا
 20 انمدديكذ نمير يوطاذ كاي عبود هالازبلا عوف «ااكرالار ينم هربا دععب ناميإلا عربالق ؟اضيالبجم م اهبددئكم لانالف ثول ضو يطعم دول دموعك يرض لكدنادف ومار اووضقنا خمابجاد مواد يمرشلا ماكل اداثاهخنلا -- كيلازيا يي وكمدعا قاس هيعمل دد ناكل صا هديب و ماصو فص ههيؤجمل الا ودها جديع ا ومادام هع ىنونيدياطامذوالا,
 هلك هددارلاو نر رالماط دال منمايفالو "ديالا وجي عويد انتل عدرا ماو مالو نومدإلو هش اهدا“ ا
 .. 00كم الكم هابل هتفود ما لونها تسل لاك عصا بضم مهلا ايلا حدا 3 اره لا لاجيت« ناينطلا ولا نا ةزونينع لوم ناودنتلاو ذكرا او هداببتمب خه مماورال اى دبمي فوه طامد جحا د7 . مسيو لبصلاو؟اسا ىنم اومنلا هايم طب موقيذ ءدينلا و وداع نيمو هردلل نضج ودبتف دايم قلت 2

 هازل ه رف ورحل ءبد ثمر هوك اج تاريدمازدوجارلا غيب ماعلا له داعسلا هده زن مزن انضر وقتو'ماوعاىمال لانا



 ا ديلا قاطتو ءانو تشان ادمالسلا مبطي ؟اف!و لانا ةداسملا هبت جد هعوكمد'هدوعقد ف 1 هنوت يعاب نحلاوهلوطو هفكوم دوجلا عينم 5 لجو هرقعؤريلارعال عجرهد هزضنب مناع ةهماموةيواط تر
 مهاب تراس« لضفلا كديالدعلا دقاعم همالعالع تدفع ءاروفوم وكس ع نو صنملثيجملاًصيتساو ولاقت دال ل هياراصاج عال ناطكو هد هدصلا جشم د نويعلإزفياعنب نجا كذ نم ئقليف وبل الص ه دج عيفرو هع ينهذ اقوايو

 ه داشرلا ليس ارطضلا «اعد عوتيي د ,دايجلا كان يبرم اري فود يملك ملاناو رظلاتشك نوبل 00 دويل داؤخلاب دنت '
 يطب ةدتيسانعلا نا اند نيدسفللا يملا يوذ نم عفاظو ةريدنعلا نمت ويب م ورلا الشرح مابا 0 قدضنا؟ يضلبإإف ع 3

 ترا دوال لاجل ىلا ا م بنو" ةككتع فاصل انما ة اجتهد وزتفل الاف ءاؤناكامو هيلا عا تاس دوهب طبخ 3”نو ركب قناكي وو )ا : دييقرشت يابت علالا نوقوسيد ميجلا كمل نعدهريس هوم و نورعبام نوفي زنومزمسرسئاباجاو وهضيود ضيم ٠ ٠
 هلا ١اطضبط تم زهناد لايم قبس ”لا بعيب ابعذلصانملاهيؤدلا لش لبادنلايشاد اهيزد اهترطخادانيصذ ويضبط“

 *01نقئساو دالصا واع ديمو طابا َركتحنَمجاو السن بوتس ايميل ضف «ءلوبملا لوا لفعالناولشلا ديتجاويدعتداص# ٠
 م تو ناضل ازيلال ون عبه ذاع ناحل هول كاوا درع ملتنكد الضد نماددجكل كك ءّيناطلسلا هنداعلا 0

 1 هت وربتا هس 0 لا هه ناحل ل لععلاب مللارطر ا يالا" اطلّسلا'نالرم ةداعسب ”ناورعلا و رلا هنعامتتع هاني دوكسو' ىو مهجن نيد ما وا ةزلوسا تيجان رك يهوه اسجل داعية يود ههمؤ بقع... -
 ؟ريساو ناوعل ايرلل د )رعتسال انف لخادم ارو هيضي لاجيذ كدد ءادباو هين داعاتكذ جنم دعت ربت منيدم مالسال اطلس انالم د 5و ناكأم دتمب نر هازم د اكأم هنا كك ذك قرحا هٌرمدضف) لن بقزمو) يعم هاب ,رجللا ين طنطستفلا | هئيدمزم مالسال اطلس هوزحناك
 كدي ٌئع ولاد هركاسعو هدارحلا ه دنجو هرلدإ هلا ليج دبر زهرج مالسلالا ”ناحلس انالومإل هيلع وهلا عبخمنا ايف« تاودعلاو , سلا
 7 لتقويسا ساو هنايفمإ كادت“ مضفإ) !نسيج عزنإاو هتسارخو ناخو شوه و: مولع مرملاو) يعمسا كاد ديج دِصوب اتم دم 20 - وياك ىدزألةكص ساس تايد 0ك دا بما مالا ثداخ قتيل كة لعو”مالس المد اطل سيلك ىمركبد اي هللا - هب اثيجيا يسيا داش بع كان خر هدرا وزو قذودباتورضدو دبزاسو عىنننمزظلاب كدي رو وصنلا

 الي كورا داو ممن ديروع جربنا 6 كرام يمال ل دع مولا هاب صم حوضرللا و مريايسملا كاطلساناكومرعاط هك ةبنهعلامو عزم .رثكولخ 6
 مانت نكد ظاتعاو ْ موعد » ىاريحإكحدحدوصاص معو اوس دابكعو د ءاواطا كح 5 هولاب رك و هريهبح يك ي# نرا ورك و رول ناك د ٠ك وكرم قران نك كسي كح جريد «دركوصح محا يجد ؟درنإ كحال دانا ومس هيد لاك بف اذا

 دك زارا نينا الج زيوت مالسال نانلس ابق 2 كققوفو* تاخوؤسك وركدايد جذل هايعقلا ردنيج ده نرش عم 1 دش ايفل يعسا :
 له ذجبساو جالا هل عودوم لوف الدل رن كدو عى صنقرصعبحاضرإ اوال لاق دي جام اجو هركك تتلف ولاو كل لا هوخقومتو 2.

 انلعزرملالاصوصاطتماو ىاتتع ل وظانيابكمدق ميل كالا لك ءصاقتم هريس هنو هوطخو صبره ام مسن مهواو ةاَقاَو
 دياشلاف انماصتنعاو ب اني ارادلملا اهب مومزجياموس كلاش ور درايف وروا يح دك( لعل حام و ءاطسو هما: مرج دطُسو
 متاكد براي يضننالو خلد طع ديبؤاامج و ايلع ةرارس ى* فان ةبصادب مزمكمباصاو"هرهاظتما ىاوعالب يري فتؤ نضاف «راقل ةكماتجت
 دييامنعلب مالسال«داطلسملا اباكبتكداىلا ةيضختو هيرربإ موس مكلا نضتسال هيتلا ولا هاو دزا"روكدملا د خالد لين ذا : ري عوصنؤ صمم: عبس هاذ باذكن ونعم داك” يفلاد اعلا انحف ليلا رع مولا ونا نرإ اكول ومنح ؟ريونوبسخلالف ”ةلاضاوفاوملا مرهل وضقي يلا ذا وعهداذ عفت, نزح ؤ وعر ايل تسال ءتفلانبسو عل م تجوموتنحقرغ ان رضا كاوعلا بوب نادل نادصاق ىو ادلع ساطي يالا هيدجلاكالبسناف مندل اصلا منهن كيو "داس نيفيز يمرلل نا لوما ثا صم ناو' كك موي بكر نادب ل 9*مدطتو مينيطنط تلازم: ديعنل اد" هدقادتل هيما
 اييفامدعلا ماقمونخلاو نق لاهنت هيسونملا نان ملاركسع لباد اطتنطلا عطس ئبلجملا هستره ادع عم هاش هلا

 "1 هيرمرعدفلامو» لكاوزالبلوذ هرذز ان بيكم وايه بم مايل هضفامد مط هنااا اسجطمز ديما ماضل ج9 ٠ هل/رعذ ناكها نار نخضيم الر لك ماه اذيس هزم )تسيل نءاد جربو راسو اكوام اهفعازم  هيؤيلخو هلال عرس لا روع ساو الي :



. 5 1 5 َ 

0 

 .. مهقنو ؟راتيعومد هر هتي دن 02 يعمسإ مطرح ىنتباف -اسلاو مييعدلا دلك دعبزمذلتطلاو هلوسدد هيا نكاف يشل ةزعاهنام
 . راثياو”هاوجي و مجال دايتالا د ءانسقاو هعابتاآلتيبإ هاو هه كبس نوعبتاذاونماروتلاو مل قسدع هلا نبت دكمالق ههدتام هيدون ومديغ وع
 لكيح ضواو نيل قيطدعي كتبو هاوانو هنبانو مالمالإ صان نير قيل طيس مبا اق انيديابه .هانتشيحييلاكلا سيرك ماو إلممياطم قحلالع لطابلا

 _ قم يآ مالعاو ذا دلل هرهظاو هءانسٌوروادصل اذ وهى هظاو ”داوساو د ضيع هرج منيل ولن رصتبو "نانيعو نحل هرم اسا نكت
 ويبدو ادور طوسبمياسلا ان يلو م( دوس هاذااحلاطالعجد ءادررهاملاقمابنزاند اصب ىلا دلافانخد اهم ٠

 ربا انما ءانيلا براس اظل ورصنلا داومو .اندناصماع. قصت انش وجو .ًنيداعصؤلنع ا هيضام انفورسو .(دوضنم اًموظنم مالسالادقع*
 ' اق ضمك لع ايدو تئدادتقالاانب د انيديابريلا اولد ءانتاي از مريبجلا تفل هرصنلاوم انتاكشم نيب مالسالاراوناو ءانيلع ل هتم كابهالا
 - ةيككرماطالا لع ماكدالإادييذلاهحيضت ىلا نكسضن راف هدوطتجلا دججتو" هومجا قاس مديملا ةيوقجللا موقيسمدتسملا هطاصلعف "يقباسلا
 3يضلا رتب اىيجاكيديإ) طمس د + ديطبلاكو مرنلا دكب طيخند للفحم رشو داوبلاب ربا خ دوف هديه ىئسو داؤغالٍغ كف ذا هعيعذت د
 |موزداعم اهيليوقو اًوافازم لماذا فويسناف «رارتغال درك اهسجاو اال جيبو راثجل البق ءدانعال(ةكانطسدو اراتنإل كانيدب ارت
 تاق هاف“ةكككس نصر شكلا م ثيالتو * كركر ج/ مل مويلاكلاف عمع م: خبجنالو بوت دره ليال شن مه) ليل اهداضا ايش
 كلا )عي نون يرحل تيب ناد ةكيكايراللاو ليله سيرتجاو «كيؤع دكا ظدداع 5 و دوتنملاوضتقملا كاف تعرف دوب

 : هلالعده هلك و هرث وبكل اذه كال ذو طعس اه وعو سيكوربقيِير وهلا هوضناق هتك اطلس 52مل نوبل قنمك لمس ل قنما
 افصو قلطملاسو ديما نسمي ءداسنلاب ضرالا وعسل وهدابمعل الع ناهرحل نمو ذا هزل ددسنملا منكرا ةلو >لاوز وم هد:
 ايجار هر! زنىتسم عدي /6ديبم كجم هند دعرإذ ماطضاو هيد شمل ليس لعد عع طخلا نافيك وعم وصقل 2و نع اسال 20

 مالسالاذ لس امور ماكجا ريكو ءريزلام ةشلا ماكحازمزيخو *رككسو دخن او دانا نكتماكو ؟مكككسو دارا[ ارم دالك و ةجرطا"
 0000 نولكف لاطتسالا كارلا مولات عرفد ءاوسالاو هامل ةلددب ديرب انتو * :اوصاللكدي اب هودسفملا مزاج كوابل ايامها 4 ظع كرت
 ... 1ك ةتالطادعب يروطلا دوضاد ثٍي ميجا جر ضان هع عفديو جلل وجل للعزع د4 ن/ميالوب* َطدملا اهنالظضو معلا خصم عشك
 هب ضل ى رابغ اذإخ هزداعللا )ع يمقن يق انتو .ايضيواناهدعط اشتسا *نيبملا ذوق! ديلا ورانا مدضلباو :ريلسملا ناطلاتجرىجخ
 اغالوراددلا باو ”مازنطلا ناددعو «ماّيللا داسذ مز5 ىو هريملا عظفف نال الو درعلل )سو دمةزملتق د * مالسالا ءاظاس يركع نم بشلل 0-7

 'ش ترث هجد دير خلا هجوتلا ظلوا برج عيت هاكر" ناضل رغعاهاطلسلا ذك وت اطط االول رككسمو نيس اكاسما
 اةاسررلا كارلا كم> ددروملا ٌةشطعتم نيدصاهلل خويسو .اعزوًالصالظلا ع تانجو اول انهشكو . املا ةباجاب نيذيغتسملرت وعول ىونعفظلا تايه رصنلا ينسب *هالسالا نجلا ناطلسالا جدي كايف ةيلعدككلللا لاسم كاسيزال ءاذاختخفل داو هربا هشيجج راو ءالعاو داهجلا

 كسك قفادل لخادإ مل اك بهو باد جوملا ضعالا اطلالات ءاعرط ماك وذ اطيشملا اوحنت اوي يقيس اعديب زي ا وركن
 1 'ميغاجدقو . ماقرط كيه و - ماع ذعيضو“ مادقمرفنضغنيرسب رمال رانيا عن طتخ مال لضخ لك لسإب 0

 1 2 لفات وصنع دسإ اورفظلاب همالعاو- عىشنوصنلاب كنس هئايارو ”مدق تلئالعدبلف و هرخومو م ةرقمو دبر سيمو هننهم ماقد
 اناهم عسي تلهخ اهسيسجو بووكلران كموضاق اهسيمجحتماق ١ دق مسكاجلا تناكوم |روهظو لين ننال مدبإلاو هإروراهملار فتبين :دييعج
 ٠ عمتةباهزبوبعلابرملإ :لكد يسبدو مهنانط لق دامو هل ءيرطضاو ةهسيفح لق هازل (:لطدسيطق ؟ايتلا ,سكاربل قسيملع السا اطلس
 ناب الكتلطا و اطفي زر دايشولا رشا ىءاخيرم انصوم (ودلابإ اوبازم ناككم فنا اىيفانجاه 5 يوبلاو اسابلا اهرجو ناوهعص

 '”داعلاجاللماناخإلا ىونملاكاًنمو ”معرانشبر يضلل اهنامورحا فل اف ”عراعأ مدل م ايّضاوم تلضو "ماهل او باقرل ل يرضل فويسلا تشو“ ماها
 دل اه بهات يكاو درجة القلم للفعل ناطا تلا رككس فر صنلا تاياو“”ديداج ب وعظم! كاطبالاب هيدا ”ديداب عرهاظ كايموب يلم
 محلا ارعيؤيف وبرز اككالع بانعلا هلكت فجرت ضطظلاب دوءانسا ل صنللا تاي سما بتل كلاما عدا اكو ممل هترإرججم نيدو
 كونك لا نيموي يروهلا هوصنفر دن اطلت يدبد. جفاك ابملا اطلس دونج اىهخمو'نيمزمم وجو كارب ل وتو ”نيملاظلا

 بلا دضول رطل شورجرا جند هركسعالاجباهكزوخل اهو جمد ”نيعمتا هبنسد هيف اهب يروضلاركسع مالت لضعال ناطلسلا
 حتريدبلها ككيشعر بابل ناطلسيلاجو هبا عدسنو نرسغف نينا هنسس :ة[5 ناكو ريل كلاجد هدرجلاواولظظإلل موقلارب دوف



| - 

 ميعديلز كمت انهاوشيغبيطاوءانساو لاجرسحافك دعب يكل مو قنمدةلجلم اعاوم انتة لعيون دعنا ليست نزل لازم هيررظع م كيا زرخد نهاد نتا رفص و هناتسحاو مقطر جلاد اكاد هعاطإم ها اقنتف ناخد ينمي ةياهنو : _ لاما ول زخاظ جل ءالو هيولال|,وصنم دكة رببوض نادال كبطجطح زم لدا داط <كوي لصون صمز مر زمايري فرقد  ةوطعاو اسجل نلوم عاطعاو دولا ويلعن دحر دك هوضهايذيا ريالا
 مت والض هنوعد باجل امل يذوخيز مديد دنيا داهدمد ويا للسان اهنا دعديب جنت فدو زلال ا 8

 سلا املس ناكمندنأو مول !اكتا تع اطب لايق ركل سدا كاب ب مط عي كي 00 اب يتم ليز هنم]جد كلاس ويبس تناكدق و“ يروغلا ىوصتذ دوج ور هنهوم هيل اكو زمن فنإ عم 2
 ه لاطبالا ماع ايهما وحد تدادع "تالا هدا عين نيو يفتتدرؤاموعرلا ماقد :يسجلا وسلا عضاومد يعل اذاّضملا تاه 7 : 0 وعاقلزاددلالا تكل فج: عمد ياب اينو اكل سر زو طعالابذل يعدل بلمس علقوا ايس

 ةفصونوهو راب داو لذ يوزهنم. كورلا دوج دكلاو هلابرلا مرابضلا ظعالرينولا ضحاكذ ليدرتساد هلاوع ]الج تاجيرلا 8

 راب ذاع نال ياي يررعو ناصتنالا ف فالمد مروايعاو ءرائكا اعلا رزه دناكداو «ردنتل نا عجن دين كه دقو مدان راو .٠> ٠
 دب كاكذلا ميلا يضل ضلبف فاصل لكنه اندم نه انيع طرتعالا نا كلا دج هلالظف هل دمي روكلا زول دابطستس اتاك مي الئابايقو دونا نو جؤيظعو اهم ةذطو ]راب نسزرخلاريزولاو »تكلا جريب هذاضحاككورب سلا هاشم غلب داكقو «راؤاواتخالا لابني... ...٠

 مازال يضوغص عادت كد وحجايذل غطلا رك باكل ىل يكرم اج” لا«داطلسنا محرم نلا يد ونون نسرين لاه جرإبلاةليإف
 يللا ماعلا اه وعضو هراخّصلاوراىكا خفادطلره نكته اماوعججو مر ىكلا وسو مازهناورابداو سون رصما لدول ليزهيدرام اود

 واج اطبالزع تادل اكك نم هورعاامعببمج وبجد ا جالب هتباص| نمل خارلالسم طرانلاب اهرا جا انلطا ذا تحتم وجم دذسو صر كا بغا >
 ... ةككاوطا مويا يتبص وقل ميلا احد: هلل طنط هلا تلطيف الاجور يد مذاهاركت مماكجامج كلبا كك(ذ ارضين د١١ وعمناو كايرو باخاكريكهفيظحرس مذا د5 ةرها اكسب دلا 'ةةرعا ايريزويرصمل بابل لكون مددونجوت مانسال اطلس وخ دالكب

 ل عطاول ترب نيرلإ رحم هت ايدذر مك لع قيح لا: شم ماعبإ حالا دال همانعأف مالسالا ناقل سانالومؤأر ةاخل بااكت إو
 مهلا ول وا عاام هقَدحلِل كابا هلك ةلاراشاو بابان هرمارغ لدتا دادككيا لل ةهبوغو ورعاظلا روخاولا هاكر, نمداعأو " هرخالا هاينيلاف 1

 هنالك انشا ضازلا هديجتطعالةداطلسلا عدقت جوبلاككد ميصا يف جل هند درا اك عييكرعاناطلسل ارا ةيالتخالاو ّْ ٠
 ًلماشلا نااولعدكهبلاعا تايسب رد د ياق طقس علا يغ!ننطقست و ١تيايطرعر دعدق + كر! دانالف باباكوزملوخ 5 ادصقوزص#

 يال علجزم دوو ق نإ اكل 3 منماكو نانو حا ايدل يمان هسض:كإ ماقال زيي هلع دينا كاتهلا مولا فا
 يصوم امو نلابج )ناكني اجزم «مالعالعوضرمو ىوشنملا تايارناو ”ماهلالازيجلاب الى درب معن ددم الشال ةروتملا : اقاخدو «مالاد إلى وم مون فم ايظا ناطل لا قرط: ترص عريعر زتخا ور وبلا رىتوملا يابا نااصوكتلا 1

 5 لكل وب دوب نتا نجم دم لاداموط يخيل اكاه ما يننع ركسعم خياط تع رمال الف طا 6-0 هب دنياي ساوبع كرو :مواق عاقلا كمل اكوتساو“ شعاب دبازم عيد ىيذصف هيميالاو شو مي يعشن ذى تال من لتس عايل مل مهن. متهالكذايوربؤ هنماوخدلا وع

 صم نيم :لخو اتبرو قت وؤلا ةرعبقو ”دضي ء ممضد ا ف دوحب فن كك او انما نعن خان كك نصت هع لر ع صمديح 0 كلب «٠ هيالو ههترصتإ ها
 اطلس[ عموجالا هريسم قفاوو ليث اوزاسو ررلطلا نا نديح مالس الاطلس نع متاهم نر ضتناو « هند عند يح اهل حالو وز هج . / 5 5 1 7 0 30 5 ككككتالزيرل والاسر هعاتناو دوحبو .ةلانص د هنماانبف"هاهاو هل ضني زحل اطلسلا دونجز موريس هني اطاعيريضدقو ”دالبلا_راسإلاهنم رخو" داضاب

 الرب مازيسا هبيوجفرضنتو مدطيحاو يطمن ةاذ هربب سد جف عد ملط د مدنلا نيجلكك + طداصف نايك رم وممن طخ ىابسلا
 ٠ هم ارمي وت امو« لذ الع هلباعو تعور ورثت ءتابجط 9ب تت ٠ مع ور سكَحسف' مالم يرببيسملا نطل كدبهرب إل أدي يتصم او دصم

 ظ 0 هع نكد لع ماقاو'فاماو هتيهاذرذؤ“داوعالوائكلا نمو نمءدظفخ ]كو د« كاكمإل ةنرصد* الحلا مهما هد
 عم دانعلاووفبل زو اموزنو "د اسفلاا :ةيعا دال السم ملاكي نوزع الو نالت نالع الو ٠وتنو دوض ملا يدجلاو “تي راهضا رصايو هس 9
 : ةيداط طعون ركل انكر موللاو مندا نايف اهل و“ مودلكم داير اهلا د د يرل تحرب ا هش همزال تافص دوا وشو هع دلوعات



 هع

 ٠ مويلكسك هرم عرسي ظعوةركميلب انهم يسملا ةجارافةيضاطلاا لعب ابسط كرع نحو ءديهادلا اع هدام مطقاككذذإ مالسالاناطلسٍرل و" -.

 - ياجميل وبلا مر يا دوجوت زنا زنمو سك إلها كك5 اكو يلو / باجؤ دهن غجولاذ «ننييضاملا عناطم هجارداو ةريكلاىلاب ١
 اوت كلا ذأ ود م 'اكذ مانا اًرقاكلعْلرعلااب دوريلا ههالظو  مالسال اطلس دل هدب ةريبملا تفلا اههعنلاو هججرلايدإْإسل 5

 طاش يك با جتافد» 0 د دمك جيلا كول لزج * نسيالث ورمي 200
 جيياوشو تعمل نمل واايد رهن شع ىداجلا مويلاف هتسكاجلا نكولم يأ وكلاب اب كام وط اكله ديدات اكو ةبلاطملاو بنام اكدزل هيغبد ١ 0

 يات نسر ؟راسإ نال ناك ليصا انادي ”نادحلادةلاببدا هكا نما نهدالعاليتس حواجب نوعا لا ةماقلاداصجلا لزب م.
 تيوتا مزذا هم كرز اوجت غلاما ذالمزفعاا اطل دارنا يارس "عجاف طخ]كو تافا امهم ةطيحم ”عذانملاو نال كاكلاس مزه ةديقم' نادل

 تاخدول ديالا دونما مف تطسو نطل دونجا ملع خلان ودول كيل عقاوم لا هلسؤنس او ضويسلا !وبتتساو 'هتيرطو دج دلكؤم اناا
 ديار زفت 'ملمالا ناطن عكا ؤرصم ةنيدمو هرهاقلل يظن و « ونه رمت جارج كرر ىلا وتد اننا مونل! هقعاشلا هرداقلاديلإب قهاتلا
 سالئاطملا مالا" مك 1 اردن 5و دارمب نايم الا ىلا دامدءالالجلاادوتنلا لا م[كمد وقعد » الورلاىلا كري ارما ضاو*ميقلا مودل يؤ ةنامْيعا

 ش تراطض يسرع جبيكدد يملا كسشحاكذذ مسد نم نيج جت فيحيم كول فيكي طش يكل يلج دب ديف انعدم الا ليان
 هر دج هربا هستره ماد دولا هر اباطجيلماو السا انعام هرقل برككا نايايغر هكا تح ازعهالنشكو هابل ءنندطا لاخ

 < اهذدموطارم) ىلق د (هكلا عد يدعو ديب الا ةصلتق يل انسومداصب اهجاوما خان« نشا :يظع بويول سال السحب هسا قمع
 يده تراس امانا دلو درا ظمداّنؤ سرك هلا 63-تكلا ةطاةكك اد جلا ياس تضو . اكاد اَضيدم و ومصنملا ةحلق كو وحلا مد

  3ليليا «ازنللادساكلازن جسما رج وصو ارنا فالس الزلزن ةلاطد اهل هكىهشسمرلولمزاظل ايد! ؤورسو .وروصنم دعوطرم خف العاو وتنمو
 5911 3م 000101017-ب1

 م مح د ايويماقاعم زلزتو دنلا مديد, ىو يقيو ةوبلاو لابولاروذع هيمو هدوسلاوب فحتوتو :روجدالاككن م روبل صا سوم اعقوم:
 رن ايهاووبَسل دري اي واللا تاوطسو هر داخثوبل مانؤإم :ةررزعم عاماهل ذب مباصال نع يحن و مق داب يعفدنإل ءيلزلنرفاورابجاد مباع

 دريك ود ةهنمزجا هلو دعبالا+ د 2000 عاوراص ل دا صزعر هدانع جصن المزح ظتمإلا ومال اياكرااغ اجر ماعد -

 العلي راج ربدت داق ةاَي برلا تاباتعلا ممانق اسجد هميناطلسلا تاداعسإ! ظديانف ؟رامقرلا عيجنب :هرخم اهب دونر صيدها يقيل ضارح هلولسم

 وفتاوي والف ميعصونو «ار مابا برا شما وتحت نائية دعبالا مف اي ينو مادزاو كوالا هراث علال هدي يعي: ءادملا
  1رنظشكلا ودوم تاجف»تايضاملاز جلاب ده ىبزدعللاآم د حبهذوم تاعزلاو دوصخلا وم امرؤ عولم مالا عاقب ةلو ءتاوثولا 'تيلطاو«تاقلقلا

 نكلازعال اصتلاو يالا فلا سعد ناكد ةدمب صايع وباو دانس مالا نجف داو هزوسزمدعسو قنبرموش نكنهو لءاطلإ يد ذ دج انمأ 1

 كليا طص مافتساو دهتررونب اينالاكككت ِقرئناو ءاهووواهلبس جعيمجمعمضراو اهيساي ماشا ضر اف ”مالاريخف ضيإلخلا ريخد ولاد بولا نيطانس ناطاسل

 ننساطنمافتساو هال لاكن مالك ل يبا س هّسوبلا تايلند ءاهيوو بناحرلا لداعملا فاه ومد هنن هلو دلاىلاسوفنل نط و ءاهيزعد اهنيشب

 لطسلا هدا عمو هما زلاو هس إبلا يوذلارمإلإضثو عاطل اراصباب .دمامالاو هينا يعل هذال ا .اغالا ثيغنفورب ماو ماهتسامنتباوص"

 ًاقاوناجا ههرسؤ اكن هذطعب نعستو رهناودع دبلن اهدا ا هاجر صاوم شااوزظنامل وا كابا وجو .شازيخط ضل بما وظو» همزلكاإ اجد
 يكل هيرمان تنم هاتو لضاوف د دز و.ناسحادهدابعلا نانا فعن تيد ورحل ياحب صرصنفل مالسالا هاطلس ل ودب
 هان ءضلاخحسدونفشتبو ادالطأ هلدع زا لتجاملا هيعمل منعا نوفلطيو ءاقابتسا املا وتتسم كءاجاوذ او دف !وتعاطو ىوضديو «مالضالا

 هيرو تطول هداعاو هتمو ثوطب ههيكو هنري يطع دالبد له نايعاو يال لسور مدار وحلابهعداصلا ونوم رباجإو ىارعيطم هانازماكد -اوافشا
 هيل هنطلّسلا هجوتي ام هربذلا لعجش يحيي: هانا هنطاوعوتن او منبسللا ناطل برع لجا كادأو هركمور هدام نشأ دّصلا عورتسوبعل يبرق
 قيلاف تالا دكا عيبتتو# يدا بالما مفاكرمطمد سال يدانبايدانميماوهل داع ذياغحلا كنا هيض معو *, كارلا هل هدف بلعملالغ

 نيكد. موككلا هيلو لعالا نال سلاوماب يدا خطاك دان ءيصقنت سيال ددصبال ةدع و نوححال اذاخأ ميج اورضح انه نناالاهرتيرل اله ازسكأللا
 يلو "ديلا دلال مايل اّشدلا علئ افلإاو ',ررمجا ل درا ,ىع اىككمر نخل انإ 'دراوتم فل دحاهن اب اولإ اذ ارب نافل ادبجال عريش رم#
 هايف رداضيال .ةليترلاليزنحل اب يوما لاه اقيم ثلا هؤناقلا ناباولعامدسحل اوكا اىلا ذوب ساو ' دادس از جهنجد اول

/ 
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 ”مه الريس روؤليديل هتماقاةيبزشلا ررصضاولا ييظارع نرجو «ةرعلد ماكحاولالضف» 2 3و 15 نوناموم 2 اواطو يشن -

 اينو“ جالا نو هالك ار صم الها لاماطو كرك جيتك ببدء وساد دويقمز كوم والاتتعلا
 يف مناف زوم ادائها طال .«داوقر ل دم .عراعاقرم لداوما فاق مداخل ظنقماع اعاورست ةيينالا والا 5

 ياا ةبادرصاحلا عماجلا يطل خلا ناجل كد زطمرباكأاو نايعالل كارما درك اوديو .قلعتيامورةضالتخاو ايعوتب - اعنا( ةرنعو
 نوار مجالفلاو هداحسلا دربلا ليبس دمىالصل ونس مل ع صمضراو «هاىجل لي منو 2 ْ هدازو ءؤعاض املي متحد[ صتشم

 مزمور. نامالو هدلدسلا حايذا غفرت ءناسحالو ذلعلا ضتيشدت + :مالهالكو بانل نع اكرام عوذرم نا يزدإاو دعاوتل هيلا بيوم بَل انكدبر متع 1

 دلو *مانالاثنوغذ مالدبكيو اطل سان لاوهراس ةناجاةرضلا ماهر درا "اج وجر وجلاو عَ |نماهبرسوفنلا لزاعنو هناتخاض ناتي يولالع

 زيها هشيدعو هيبلعلا هيماسلاا ينحل وعدو زكسال و ؤارطل ماّتسالا3ديياتلا مالعا# مها نطو اوال دانا نم عهاطد سؤ ”مهلاو :

 4+ رعما>ءعساوا اي دو هدعتام (ءوصحف /نانجو قيالحت ءاراهناو' ناجم هتزواو . همركو اضنفد هصخحوت مهتنزحدللا ءايخابؤ رظيلاوبتحم
 - درهما سواص مايا هدايطااكتف ماقام" هعيادبو هموسدو ني موج راثإّطو معيش هنو ملسالاراؤناراهظاو اهف دعا «نماَقاْلال ما دامو ها

 0ك طنلماث دومه داعسو نوف داع ناجل نارعا نم اضتترا نه هددرتكسال معلق رمق ف جاطجلا هدو زوال رهحالوقلا
 5 تامل يبىجام ثيدحانمدت اناجعاو آب و هنيدم ]كت زغو نمو اهني ضافو' دعس ايئعلاط رانتساو - ميلر صم هنيدعلا هدانا

 ةرماانجثنوءانهلق امك يغة ذيملاد مراثلاف يضعالوادللار يشم درصعلا هسكربلا مازهن اوهظعلا جالماهاشملازئوضلا هوصنق كب"
 رام نورك رددصلا دب هلا هيلا نوجا اذه هريسم هدفا ذاامرضعب نال اركدزل ونار اكرم سا هب هيلعو جال مالو هذا هانجيضداو
 |ني دم دلجالاو باول ةعبنم اا هب هبلاعءإرزلا هيماس هىلق وه اهتنيدمو ايعلقورم اعيرطرا نمي جزى هايس ازيا ناكم شل ةلاةئعبل ا ات !لاململااذم ءبديارصخا رحلات ذعيادلايعيصم ضيا ماتلاوابؤ دمك هسدقملا دارلبلا#: ”ريلظحملزعبادملا
 نامل هلام ا داو. راش ا هللاقيأ ميناثعل اكرام اضعبل هفايضرا داهإ اهحتيرخرق يراد زهؤ د *.يشرلا نباريالا نا هديبزف مناضاناد

 * يملا اهتسذيرسو ميِكش ارضنا هدا اهشه هربا وكوتاو لا جيسجا/عاهب هوه «نزامرعبازمولاثلا اهيلامتي اضاف زال 0
 ,لزظعلا هعتسل اهدار وسلا ودجانتم الو زا ضحلا يابو هوبا متنه يخترع علفلا :ةلهاع ممروك هلا ديطظعلا اهتم
 يضع عما اره تعم "دوالذالو عازنالب' عيصسوأ نسج فتملا"فاصدالزحامهعمامبا اهينيدم و ميلاعلا هني لبالاو هييماَسلا دايجلاب مطرف

 ناك هةبجبضد اب لاقل جسار طاوهعرلاطا ناو صاولا هب طيخنأل املا, يقل روصتلا ولج طا رعدادللاو هديا كرا دجاساو
 ٠ دوسالورملا خالك جاهلا هل 78 >ىاهنلا اهنيرمهاظع وتو“ مينا داو دوظق راج او *ناطتسم ءدزعنسم هيراجراهناف ”ءيريصخ هجر :

 داوود ادرس ز در و ىلع نكات نب شان عقنا خطبا تناقل زل" تق
 !ٍ اهلاوي راهنلاوز يللا اوتسإ اطنع عيمرلا مايا جاك زوغ حمر ظنماهل ونراهّينالاوزاهنالا" هراكرطر ابو واهتداع تقولاة عنف صقور سس :

 م ىف مدرئلا يكلا د تاوتسلاو : يرسل اراهنرال تااهجورمو نرطلا يس ووجد لهم ءعوب اهزداكاؤ نوه رتل ما
 انبات هز يندم وت اول ارسجتيان هنيصج منال قر بايام وزص#ديدمإلةانع <: 0

 هموم ينال علق اهلل !ط خفق نال كلا راق تناكو يلب اطورصمح بدى به ١> 1ر١ اوزم ءالضا ذالوؤبإ يللا عم“ ٍ
 مالمال و ءجاشنلا انادبري.هلاهساوض اف ةسداسلا اآلن دواي داب جزل اسلي 5 5 هتاصخ
 خسو يا كيذا هتسؤ كيملاه رع اهتني دهورملدا لح دودر | اهمهو صحت هنيدورصرلحرم فلام أب الا 3 قناعو دالاس ا مينم

 0-2 حالما راس سر كدا مقزم هزه زون ركلابصق مح ةبو' قرع نجح كضأ دو هناا تورو مهد سرك
 رطدلووي *هراولاب يرسم هراعلا هيلدا ىاروحةيالوةرعاق 9و: 2 د 2 "9 هلباكعلا ترمه فل نيل كرللاب هللا 'هسبزحأ سمان ”ن رولا

 ار نع هر راس رون هيماس هعلقاهل 9 نرل الما معبدبلاهعنّصلا و هج زم ةعجيفر جنم يسم اك سرب ئه هب نادل كح اشم نخ 0 !ةجالو نينه بازل هبت جاك علا دم حيا هرا يار اذان هضوتسد نسما 0 اللكزس ارتي املا ككذ م
 يلا 0 ا ا ردع :٠ * يلد ءولق ل
 هلق هراهرأدا اهبوماريزيؤ ءا جرس رم كلا ماقال نيدهو نب درا. عر اهي .اهلضفاوا العا وى شمد هطوعاطدجلا' نادل عيرثالا قاشرلا
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 صمم نيرمأ يسمو اه ونزاب مهدياز” هايس اهدهنتسات ةكهبراو ىناقد مب ءنس بصك يفلا تنخا اكد ق”خغان ياسو” ديداج كونو
 .هددالبلا زارا دج دايك امرك 1 هلو ةيلوا نيد هاجد نين ماهو تيفو برا نمر اهئ هاتوا دارو هزت اشلا ةلبهصأ دج :صجيرزدال انهو سم وصال عنزم هيرو قير كظان ابر دنا راسب ت اذ“ ماةلادعارف دج ىمميِطواهنيدمث د
 زك قيوم العر داك يزل اها ةقول هنتر لاجمل خو يقدم يوب لا هتيلشلا
 كوم كال ركب مناور عساك انضعب اأن ماشا اليك دلو حنان الهرج لال متل حل هيلا دج ١ ليلو نع راسم هيطلوزيدواهنسور مو نيتادسملا يضيدعع 7 .ئاصح انا انا هياسل يد ىككةلق هدهد هرود سيكا ادا ظدبا نو
 فوعب داداطو *لاثطلا قرشلاربلاو تالفلا هاج طي صفترمهنيصجر ملف يلا ينمو وتكو تما دوس دودو زلال هيا مرش
 3 رريطج جول ار موو مهرلا هلق ينمو تازلا عوض املا هوجوؤ مالسالا غتر مهو عزجإع :ىلقلا نع دهرايشاو هدراج هويت هن ىوييزلا داو

 ٠ يوكو فذ قدما ندعو منا( ديصفلا يصيد جما هيجاذ سوت نادررعرب رجب ردو كايد تاذىتاسايينيدم د اناقلا
 يلولخالتؤلادل نايعاب لتأهيل ذاه د 'لرل زد لطم هاربا من١ اهيوز يطع هنيصحتعلق نا هيك منيرم يق اججسدرم اهم" هج ونور ؟بجلا برت: تبل رط رجا رغص هنيدم يد ا نكو منعرادابكاذ دكا 5 لج رهان اعبجإ يقاس مر كف دصقم يال هيما هزيك وتتم نسحدني دموجو كني همجي مدلل مرمي تاؤلاق مىلقلا نه تبل
 كلاي عنز ليد بات «راجلانماهله يرش ةرارلااعداؤناراون اب دواي ةطانلا ىبراتبلاةرتكمرماتاشلاةهلج . 2 ينجو را ءاييل وه مياغلا اق باطو هير هيلا غلبنمٌهداعلا مورصلاو هيمادلا تيرجلاو”ةديشملا ىلا اهبوئ انجلو

 اليحر ضنا) ىلبالريدو يسيبز تعدل ءانيول الجال هلق تاذةاج هرب اهنسهر كورا ذصدعياةىورعقاهناول هيتاثاةتناتت اهتملقداهعنيدمو سومر اكسس » ممنسو هضدرط ىو دوم: جانو دوج رز_#قسم الخلا هلع نسح نيدم لايم ٠١ ةطشوفلاسص ءاجديدعوووديعز_ يظن يدم اهنمو نمل صالالخااهلمعاو هررهشو هرعملا نيد,تبطلا معيو لئاهل ديال ورز ة رماة كيد 5
 العرصيب هنو - .اهيسويللا هلا يضاف خالتسلا ىلع جيدوبفاوجو هاف هحلذ تويعو هنا ضادرورا لاو لهنا تاذتاربنلل وينك 2 اهسنيدمو وللا ةراقلأر انا عزب الا ركحتراوسلا طع عنملاو خال هاف دماقاهبث عمال دنت لبن ه ثكيكحباهنمو هرعت
 ١ كيه درربدإ نع ؟سيسدلب كن صملا اذه و مر) خو منبر ختنلا كير د ازا نون نو نال قدا يظتعانم كاكوخ 5 لبطمتي

 دحتبو د باقرزلإعفورعلاج فلاير نكد ءليباسالابتكك يظعكذ اه اسال بق تدر يرتد 0 2 ع يلوا وكيلا هككوضلاادياسو يتلا و موكل دما راسل نمانهفو "هاببجيب ىجادرايطلة عجب إبلا ةاهبوتماشد ا لفاعمنت اثم
 قنتاس نم زحل اكو [رارمابلع عرفلافوتسادقو مازولا ذيزعلا مرج دنع مالسنالإ بوجي فم تنلكو هيوطر يخجل نرشم ف و" ىطتلف مام تنس رنيز '.نم هدو سو درويش نماولا نيتهم فاهدعب نوم نزعل اهرصتجعتقامنمذلان ولآ تصح ------ ةعماع ناو درب منا يلاايؤلجإا لاب د وصخ ا وصجلوم ينيدمو رو بوتر ا هنمو علسلا هيلع جيف اهتراكبمل نملواو هير انم

 03007 يلع ع انترنت نحرالا لاق هنيملا ةدعشن اكو كاما هس: مالسلا --- 5553 مول مر عكا لوطا خر خه عروب نما (يخيدمو يري خرا ونه وانركدلر انقل نوبه و اماهلعجو نح ظياككا هيجديازج 1
 جنو ببوامأهدييقن 20
 طن مانع هنيرج و ع دن: ما عزم هململاطبإلاناذوبلا كوكعرحا ويربط ا.مزاهور انك نيدلا لصد اول سلا اهدهنتساف يقل
 الوز ة يحبس ترونتسارت لبس اهباليتتسا نمت و مس داسلا هاذا جيؤلا اهيبعظداللا مسقالسالا نغنل انما“ ماذنملا
 : هييصخ مورد باس د اذ هيد ويروي علقو تانغ ردو دنا م 'هلاع عل ةيرغل انما ةوخا::ئلق)ىيؤ بول رسملا اه داععتسا

 لق ابسا عشعهعمراس |« ىدزب ههسلو لب[ س ازد ظعد> اهلركذ و” مره عر ظن | ردد عطر ميلا هيماس عنه مد صحامجلفد
 زوشوبو:هورهوموم اريل علي اوين كصتناكو دمع يعرب نؤ يل فنون هنيدللاث ير حسو مودل ههطد»ادوماال
 لاله اندكدلا كب اكلنا مرن هيلع دريت السلا مولد زج ىكب م رضف ونيل يكز هكا سيدرا عار انادص»
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 لسا ورنا وروسبفاف قلبن حلف و ىزبلارينع كون هاجد مد ذيع ةكياكؤ هيا رو خرم عطس ليون: طم نجاد إمي عنه خيل يرينا رسما هتيم اوبل كمارعل فرنسا فيس اوم هنصوسا طنين بجاد
 قيل لاب هذرطللا ومكر ضف و يذلا ىف ربش هيدرملا نإ يل يفالو ةاروتاهزويزلا هيلعشاز ل نيوهلرمتلا عل ٍء

 - .اًيراشماهب  عاوثعيكر شيعم دانهاف يروم ابيطاو اين ديإ|صخا نوب هالعاو كلك هللا مسارهبو ها اطر كيواكأفلا اقري. السل عايل اعبي ذاب وذ اطد با ينال رقمو ىنغنا هك تضن هنم وت ازال دز تيبمب هفارخام حدر عترلا ماقملا اهماتنم تؤ كفوف اذ ناف كير بالو لبو درت جناكترلا يالارجاو ليضالاوطلاومظ ع الضفلا <
 طك دافتت 3 ملسلا,يلعدواد رين حل دايلن جف نباماس نافل وب نتن حلسلا هيلدا مجمل هاد واو ةيفص -

 نيرهشؤ مماق١ وااو( «دجاسيا هته وكذلا همولعملا غيم عاما مالا د ورمل هر دكة رعب نيتمح لك عقد
 غظ20101101011 ا

 يفطر فزلإ وين اهيللكع يدق دب داك ناب يتسم يامال مياوبانمجو هضفو انيعذ لورد قل اد ؤلالذو هيامأ رف 3
 طف عدلا ءان يعزل ابل وعباس اوفر ساد ايباد معضل زعؤك وجدا توات هأ 1, ادوط ذر هيلا بوتان اقاو دهواعمد وسوم ودل زي اكد فاه وج مانا تمد هموم يناير عل مز الكب ليقلا تاكو رنيانلاو ةزفلاباددارنالا ورد ؛اكجديدجاوونا لاذ زعلت مايل كيرلا ةيئانبو ككتهزالابقا دكة بتككا تيم... ىف 20د ذرواجا هنيتةكتجرمانل كود هم فو يهب لخد ذل يسم فرض قذ جلا نادل اوما لخيهنطنا نقلا و نالاومصاقلا 3

 اييعدواودجربزلاو نوقايلاو بجزلاو مضفلاب دكرفرلا وترا ةرصوقد لييبا كة ررزلاو لبو ايانلا واسد ليكضا د لابد إصا
 اواجليابلا راسورّصضِن نرخ همر بار امانص نفذ ؤلطاو ددج راةربزلاكو دعب عطرا ابار بج جادو ميلالمباعا ِ سوبا ,زبرو ىو وتعين مت عمو وول هادو غضاكك د ردا نك كال ونوح ةكو نات

 د لبا نيا نطق هسرائ ف داش ىكراصنلا راحخ مب كن او معفرو هترائذا داعت هباخرب مملا 1 مرج ج,نيهتتولقف 1 لسطبط 1 مو لامروطع دا الف يب باكل اجا دبش ركو ولف امو هول منن نيبذاكل لاني سياف اياكذ وبخ ْ اولتقواوريغتو اليدبت هيطااكاملا؟وداعو اريرغنس انا دكا وضاو جدرمد مومابر ناو ج درع نعاضفوا :ركو مي اوماق اف ىدقملاتيدهلأ
 كبارا يركرإ دوبّمم»م رابعلا هرب رس لكزخاهرلا دا مرتالفنييشنلا ناك( ناض# مكروب : كى دو ظنوا متيطان ارسال رودي ولاطمو بوبزلا اوربا هروموشيتفلا دولا امل اهدورو دنس وضل إشاور لل انهزم جاره ويرلارا طف اهسرديوزاويدام ةكذ ام .: تزابو 21000010101111 000 عامر طااورن> ووجب اطير مز كم نانلعوسكدفد مرا.“ دوز ماونإب كغ 4493 عرهاضلا جىضاولا تاز اد عم لا رعاون كتل ظدعف هيرب زيبا هيب ؟وزدرمر وي هراضط اك خ د هراغمب كده قر وجت د ملال د رضا! جعبمج اع نزار غضون سونو ب وقحيو ع دمعات اد دددجج هلطوعرتلا ع سدقلا تيب شق مالسلا يدع زيوت مهترضداو فا نجمل كده ىلا ناطل_/انالوم عربشملا هراهنا نم نسا لجون ,٠ طن ,ىفراعر دوج روز وهينم جال يك درا يلعب جزيت رق نمجر عزض بت 2 2 ةريدقلا يب علق ةوكدزم دانزمإس درسا داطل 0 رنرمااميب سالم ر ادولف عتو ىاقزلا لورنس ام وذتةجيات ةندكألاةيو ئيضن# جاكي راه 7 ٠ قادم /و متت 06م هلاو ننس ابزدصودنالع اعيش الو يلا تشر هَ /عزمجلا لت رد غاي برضمنت كا ووش دبر ديو نهي م راعيها وهن جناب ع كول دهر وطو نك زنا عضو شهد ناد بح ويا. لوركا يك عمانبدكرمل عضد هواسا مرهف لالي ازرب دل اعنا نت تعنت لل العون ريا ىلافف اهملع منول ددوهن اد , مزجت رعكاضلالاض ةنعموا وج باطل برك رمزا اهتاطاب سو ابلع هود مدرك 0-5 - اءايراوتحو جراب كابن انجن اهيرعولا نعال زخختيرعا يا نفذ مب نحل نو ظعب دوفيرلا مهاله تيا هب ملي غانا كاضلاعردكزإا مماؤلا هسيكدت ءريعام كين واكد 7 دئل اس عيبا درا رسال ا اما 1 الرمال و هنيهنطضصلا هني دم ذباب

- 
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 هولا ره دارا وم اوذيدد د اللا ةاهبرموصخ الهو ةوئو مام قلو هركإل ارو كولا ديؤ وذ معطل رهرالا ةذهغ عنصامد *وجع
 يندب ورعد دسدفلل كنا (/ةرادزل هضاوخ درع دولا يدا هج ايفر عمال دهب جالا اذا ضر صمال تاذينعلا
 نكي وجودنا هرم يافا منتملبيلاىبنب توغدلاهباجاو ريال نينا برم عل انتم دكت اعرف د مهاب
 راو لذ ندعو دراما نيد. و هينس ههنا يايراو ىنانلا هوايه اهباوججصا م ةيذولا ديتحلاتانملاو هيفاكلا تاقدشمل مهنيا
 هنيماهر داكو نوسرا ص راب مد عماظا  ناضنف اياجراب لما هرماع نير موي ةريسه رز ملا تيبرجبو اهدا ساكس نملس

 كمل بزملل دوئبخل ربط ارز ضرالفإدا موقب نلاهكلامد اهتضلاهبارخ دالاف ههايمر تعز لترا نيدو اهدي ةرل اعلا اجاتطراعقد
 قلاب يدو اهنجدو ماضحلا باطلا تهم ىمناكو يطع فالى يسرا سبه ديدرماه نمو دانا ةراوغال نكسر .يادكو :محت البلا
 ص انا نبك ذي .يدمانمو ولا دراي انا ةوراضبق دديردل ناو ييتاذص دير ذكأل نوسرا طالها هوب تما يكلا مزهاو اليم
00110000 0 
 !از وتو ججد ماك اما شذا ىريؤجا موو دئيالسإل با تلار وعلا طجر تنانين مورجل ابنا جلع دهدقراثااهفوامسح
 كاكا خد رطضلاورظعلا يام داطسوتم هند وفد زنك مولحرإبازماهيع ابيزنو يرحل اينما وبدل ىتسم مي تلا هلة هللا
 نانا بها كي نضال يركب هنو هند ىضرنلا اد دنيز الاملوابزوو قانمد حيرت اهرب منيت بصخٍ يخدع
 - - هرودّصلا دلل عشية وم اك(ذ عفو جهلا ناس ذا مج مآل دانس ععب غال قيخصر ملقا طو ذا يل ؤهال قر طقس
 "1 وليا صج ايف أ ضعب دو درطعإلا هراتماوو وعملا هن ديرب ل حلا نام ماقرترح لا زيبا عرش لنتجاودويعلإرفا»
 زوايا ةدسج يضع« :ةياكراب مننا تلال يدوي اوال يغتسملا هيما
 00000 مانا دالمخشؤ ري ردا موجع ضع نملة تام ندر حكت
 يلو زل يارا مرعلا3 خامل ربل ارامل ةموقو وهف قزم داك هنجرزلا رزه ب هيلادؤص بام مل اريل سلع تناك ندم
 رينو لحل مش هبصق اهنا بارخص وكلا مق يدعو نديسوطوغو دبي بوم ب جاتيقزالر وعلا زف دوهربل زم دفناط حبق
 ' ٠ ما مزلاردع دوعارب ددداكيال امو ننحرم هطوجوم لو نطخ ماندو حلا د ةظييغ بط و ةملفع اجا اولا باع لها نلت دال

 كيو ةراظ سمرا وسما. قرد نلاص مه ددع موب نم لفي وضمادطصناكو اهلا عالو مم هم انزع «لتمف فاضنالا عئادوم ودنا“
 انودىللا تداصو لع تناكأ# تفعضوتج يزل هنتف بهذ نيك هر ش[5 نم هبل عساف اعل وتساو ةريك يوعز يجلد دو
 هلال ةنبراصو ءاببلع رتل مرر ماج كارلا ةلود نمزيؤ كسلا هنوظس وتب اككنناكوثهتمالسالل اوزيل انه دودعت جف هول انهي نصوم
 7 مارون علا اولا كاك: هوجللا نم دجوب يطل الما هلانبا6 هدايا دوتلا اهلاجو تكل تلو ريل عنا مًالاجرسحا هيناخعا
 طالخاب هلا وبهم تاو هيرالسال دونم زفمزصتم ىف تناكو راها يصخم راثناو ناس تاذ هعماج هريبكهنيدهفو لا كجم أ:
 فنجد :رمز: يم هردلصدراو هيناهكتل5رسصلا جيننال اذعو هيلو هيناظعلا هنطلسلا: هاو اول داعاهيرسانحياو عافاعرسانلازم
 رثعرم موضع د جلؤر انااهبو كحل هنيدم قرد اهبرخرصا بز ورغا يضف. نع اناش دالب ادرس ظعاسن اور زل درب ميدل طم

 اونعرم د بيصخضلااهضراو'ماوغالبفا تن هفنويسبعزدالز' مابا عرض طاطبصلا كاواج دونر يك نهرب ريو هدم يظل
 000 لستات هيسك د اجنيس دوش رت أ هنمو برقا جرم برو صمدنيدم كيو اهنيبو'رهيسو ناسح هوجو و*ريظعماسجلا وذ
 رب ا جرالءبيصخ هرماعضداف و هير كسالي نيو هيؤف ل جرم هب نزكوسالا نو اهنيدو يسمعه ناكمئ ىلا هبصمنيؤنزعلا

 ١ يماضيانسولابوضموهواإبلا يمر ايل ويسر كو حلما عي ضل انسوبلا بوسنماهتنيدمو ميلا زنا هرم ثفاد
 .ةوفوا نيد !:.ةجو عملك كد عساو كف هو هررطن كير تمد هريثكن يداه ذؤإ)و :ينناجرم جيت هي غنسوران هك

 رهاب الا اشارت وحعملا ل06 دينارا عي لابو كليه دوه مدار صمالا طف جدو اببو ميلا الث ماوصم 3

 ةريكدا هج ابو ذل او تضل صوصخما(قلارسر الهلا دمك لاو عضوطلو سرادالا+مدعداج ولج جوري سهلا رك عنيد الع

 هتايضااكيذهو مايماكانناو ماع ددم انس بسلا إد نيككسملاو لماذ مالسالاو ةيلعاجلا همذف ههنقو هيدج هيعمل انو



 ارقام وصوع عضوموفو هنيوملا ٠

 نركرمدي دن ءانعف/ةلّجوانلاةةددزوهلوم 7

- 

 000 ااا 11-6
 1 أنو ةايطو يازمد نيددوبصختاانبلاهنق هند ةيذومدلالابهؤ فال انمي ط غال يأ هر ااةبهاتسدال

 |! اهم "يك يللا دامولعوكلا ومجد جلس /اناظلس دونجيريامديدضالاهقرطاوم و برحزقاومتناكاهره طر مّتلتجنو دوتزذ رع :

 م ذا هرم زم يزعراتنا هب مهقويزهارولاد هتيم نماقوطسوالدرعصلا هديدم كي بشرط
 - مد.كوليف درا اور اهناتاد هنبدم عويس, محرما دنهواطايمد سمبل بزيب كربه دازالا القطب توها نضارة ر ماع للعا ل جاوع
 مها زمن هحالذلا 3 مدقدو ٍةوف لب واب لت هياغلو هبيجراتاو نبل ككذزم هيقباهبد لوا طرقا انيزم هيدقلا هدم ز علل ةيازمو
 "دعو رند ”داسضوو هنسضارل ا هلعاو هته خللا هربنكوتنقد دلير مرخل ناهنلا ةعئوبنألع الز عضل خردل منو
 هزل علك دعب ل ترسو مهجه زون نرجوا مانو هفانصنوأ لاحد اننواهفلاخالع مدوص عضدال مد هيو جبل . ردوا لاداكسوعتيصتااماافامو هبيزراجل اهتراختذ دو مهلاخخاتضاعر ور كسلا انوا يشر هزيم

 40٠0 وبا فس يت تنال مذورعملا ههولعملا ذا اهرلعو زهومحوملا 9 اناناس هذ زير مح

 را ضزع دبر دمر ل هوختماذا؛ؤرضف تسلا نزعل رم اهفدقتورنلا ب يتاجر ةعتجو زم كت هيض هوة
 | هدتغلاةاساتيوكسانلا ملنتساا وكمل هرانحا لع ةأ مهلا نبه دبعنصا لنه ديلا تاراخغلا

 باوك اد ضب ولا زندالخفل ىراصنلا لع تجاف ويصل يبرملا نم ةزالاتو برةربايسرااهلوعو ىلا لخاد قرانا ماعاهموحم -

 كيووت اهف هزيزجا هل عزل اهيلاكدتهب النابض اكمال ةهدفناو هيك هياكحللا ندع ديرولا ئاظل صف انرغلادقو

 دئيصحأ اقوى مولا فيااعدجابلاوإ ةجدا اللد عن دوكيالكل مزح اهضراو عرهاز وه نراه ادوبعب «ظان ودجر طايجو
 _ ظطبكم دال صاب هاب وا _نييرلا ا هنمو ةنس ]كفرا مذا بزب جرو يملا ]بجدنع مديدهف و ]ويس | اونم هاكشلا بد

 يلم دكت عكرجلا و يولا بال ييف يداه هت اكد دا هايتس دنا هنو يه اإل نازك نك ذاكث عفاف
 -- هيد وردد ايي لالالا يظعادصم ددم مد سجن لوز مصل وويبكه يدعم درخ .٠ ١ تالسجالاو قات
 دول ءررح سا ملكي صقل ارجو زق وذل ليندا د دبل بان عيش نس دعباةييظب ضن ز ابر تي ديعصلا
 ااا وداهبو شين مولا ةجر زو جطورقةنجرو سطو شلازبس د جددا ام هرصوق هنيدمم
 ' مناع جدتع ماظنو كرما اضنمررقلاو لمزملا ةمظعركرلا ةريبش هنيده ل. مزمر ما شم دارقن الو هماّوّسسالا دعق ا
 طر مل اذ اجرا هال ب نادل كر ملح اشلا هللا هناكد .اهراسساطحد ناري اراك متو أنما يسد كولش
 00007 1 ا
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 يا ودان هودلااهبيةّمشإاع'» ايكو لعزج ال وادمريامعا هول عب يطفي يزختلاق اهركذوةريمانولعمدّيبلا_

 أقرتها كتم كخريل سطع داتا انام اهجيدافدب تنال وزما مهسنلياف ناد عسا عضد اسال يزاد 0 م م 5 : : 5 3 ١ 0 3 6 ٠
 ات ءانو دعاطملا ىراىطلا هرماوامعراض عضاخ هعاطلا «الفاجوعسن ارا واط نجد نيبو رعس هيفالسإلم للا ةرياتخدانو يو
 متمعاطأل ذاب هؤضملا ىككرما ناكربد تست وو ادّئيسلاةياط هانم داكو : : ,عاضتاو ديم ةرساقرجلاو برعلا هوجو هيلاعلامتدسإلا
 هشاماننيرلزناو مركتلابزبانط منار فاكل هلماشلا تداحسم ميل كعب مارتن اؤمن لورماريناتنالذإم مل
 يفاول يبس والو يذل هداصسل لاهل ناسا ايان اين هيب دصالنما + بد رسعك نراها, طاع نوب وأزيد عج هيرئازب مهارة ذب اوال ماو هينا خونخو نآياوم يار ولازم ين اظن هطبكو نراها ءنتشلا زحل ماب مماثلا ياجعل  هاورلاباينب ايف زاججادد كم هاون انزع ارب ةحازم هجوم هيما ذو كا
 انالول اميل ايو ىيتعاا اكيبلا 0 وح منباقاذملا هيماسلا هبلاعلا ميسارلاو هيناطلشلا هفب لا تاؤيزتنلا [ترفاطو اجد تارغخ ف

 210010111111 لا تق املا لاب او هبت مافاو هيلا وعاظدنين عاب ميكلو مزاج 0ك ة راع ابرساو مدنا
1 
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 لانو "وسجل نار زطوم هوجرإم قون انف "داما سلب قس اق هبال تابت اوصال ةيشلا لاني دلاوس
 '. نمل طاع مافتساو 'مالّصلا بانا تين اتجنل لاو وصلا ىفسو االسم احلال هلاعاو نيم هنيدي مالسالا
 دكاتة ممل وجا دارزمت ثوزغلا وفور اكدم همالسلاب تقح ؟يوطخما تاهداصؤ عجبا ىككب تزتصتكوم جالفلااو هداعتسل و
 صم رمد وف مطل ين طناطتلا يبرم هيفينحلا هله 1كم هدعاقو مينسلا هدا سلملي نزنم مظعلا طدرحل هناطإ ششي د 5
 بيزلاو ككل ديرتي مليجؤ باوصلا هبراص ١ نمو بترلا عدا كاكلا هوه ذا ير! طكربخ معاسلا مايد ل مق اطتداو هتجر داع ذليل دعاطلاراهضمز ىبسلا نابصتقزباجو ارمله هيكل بعل مذيل سنع كا غيل هلاعاد وحلا عربا
 لولا ةءاطل هرايَرخاو لضانل سبام قيلابن اجلا ليازلا لطابلإنامنعيلُم للاخت اعدلاوق اؤَسيففنك تانيبهاهضواوولاكدهاوش عازم +
 ةيعلريةركذ رحب ميكا لاعل» ىف داخل اديب ميحارا شللو يركن لودلا داكتاننداكشناذ عنقته رحاب لع تعاطراثياو خال
 2, الا زعلا نع افلا دزلاديل دارشالف ناوعاد عاّسابر دابا ءيبضعل!ماطخلا جانمف هيركسمرل و بوس اهترطلا ق ةكول يلا زع
 ملساء هوب او هئيزماو لمريم هبا لانو حوب وو دريم يطاو هينلصاب اهدوناحمبّصاءو ندانو هير ةمالا نهب
 5 ضم امن م _ ةرطاف مئات لكنا انبي جاتا ام درثعلاو تلال زم هيل داو دروكشملا نانا هتوطرم تنازع مالعام عدمها ٍ موضساسعب
 ١ لومار تدوم محاولا هءاطل لرب ذابت هال ادجامال !بيرعلا ايحا نابعاو؟ليابشلاو وجون جمقلالم ا قاتم دور صمزبب ان هيفا 1 +٠9 هباويوررتخو قال هنسنايحر بي نرتعلاو جالي مىل قرين طتطسنلا هنيدمطارصم هنيده نم مالا اذاطجلجورجرقو ناكو

 مقا ذاو[ضلاواابلا اههلهاب مقدا هلشنو ىلا هلي ىيح و انفو فاعساو *لاما اجو هبذاو رينؤاوضأو هلئال رافال ايهرإفع 3
 تا دونجومركنلخ عراب مدل كذا مانا ناةيوهومدوحيتجاو ماج دمدونطس اائازوتو [س عربا اابدن+

 ناطلسل وخد نكد مك ككنبو هلل اعكوارجسي لس الو ءىتتسالاو شابرلاو نانا نمو ودل 2ايز اطط نيتبدما ل4 نم اعسلا إلا لاو رضرم»ا 3
 يافع ةدادس )ماكو لضم ناكو مهراطإ م نعألفاق هر 0 دس ناضل ٠ ىو ى 2 :ةج. مثندمملا ٍ

 - راش كلا ممر اب خاف هولا قسم زم تو هلل لاو مراكملا دبه ركل نيوزدو ذوو وداد لولاك دول كاي نارين بسك ريالا (مافاو”تانسحلاب اسك فرناندو "نبق دصل البدو زيزلادبدوننوب جلا لاح ملص مخوبو هال دي مايل ماقام
 -  كام عما هاش واتلسلالنفرعلسر ذكانم هاذا ف ثيل جدني د عرقإلاو دداللا هداتالاوزفظلا ةدايزو هداعسلا فراش هبا مان :

 لاوجارمب طصاو نزع هورس هنيكشددكوطو مالا نعاولأ يذلا 1 ريكا دلاهشيطعمد مسه ازا هد ملل مدل! ري 55 ناجدذا

 ام ينرل اكلم هملول ضفن حلسال/ناغا سل ضفب نازنعالاب رت نموت هيمو سنه هيوبنلا لادتعومهيظنو دغر سلا
 هيام جمالا هلورل لاذتلاو ونال طانم خامل يعمسا ها ةلودننم نا ذآ فكلمكس ناميلاكذ مودتي رلاورا ل ليببس دينك

 ' 03 و وزنا هن شلة ريغ هيوؤل ,ن طنطنسفلا هنبرم ءاو>> ناك راؤكلاو راودلارورماعاهلدعو وثم مندا راصعااكدغا هيرب هللاثظ

 يق نالذ ع وريزنو نا ةدالكادعا دبات الاد رجول دينه: اليتالولاو :عاشلاعلاو عك جاو يضع ناب نوزم
 "سراب هلا هو دافني جاور اءادإفا هثاط اهلا ّيناو اجاوفا هللا جؤساثلا لوخدو اًماياوافلخو اًماشوانمع دثربإ د ميسوتو ىلا عتداو

 اروريغبل راض نعباوطمدادعاداهجؤما وعاد دابا هثربجو هدونجدبإهجد نورموبا عدوا نيو عترما اهئ هقانوصعلل ٠ نوريسياىتمواوماةا ماقاانالايقالاهرصنلا كيم ديدي ينمو مدر نإ يببسل هل يرن تابت كودداعتبو معراسلا نبا مؤ ملسرم
 دعا يق د هر مهيمانعاضيو هلل يفي لبق مدد حلسالا ناطلسو هاراك واليا قاتلا مهنو داو مهذوجو اري هاا هنواليل مع
 دج ا يبه جيل عالسال دو نرحاظ هللاورع .لع نودازيإلف دريل ضاولا ءايسسو .الصلا يمد رس الكوفلا اشي ,رلاو 5 د ونار

 نامل د دانتباف ىلا ايل اكوانجلر دف مدا هاوي اذ مطمكلسال«راتلس اناومهددةرمو نمار ندم نم رماه
 هن انجف هتقتدو من قو هبل هللا ناوضر ديزباب ناطل لا اناكومز صنت هلاج مرش فلسا زذانغوب دوا هوبا هول اورج نوه ظل

 ٠ 2و نزال حصامنلا عزيرصجو لو بهولارج سوما 4ذانناوإإ نابكركر صج شاك ١ ماس د نايات منسمل وانا جم ميس.
 ظضشلا نرمي عطا او ركسعب اهون ادع يما عزه نيسان ددبملا عزل ارعبكارم دج سلضوأ ف عنتلو عنك مين مزض ملا



 | ميسي |

 دوءليبكترما أر مابصلا ناكل ليللاف هرجميزبواءافنيعلا و اوصو اكو هزل هبطخاف نرذما تاون ولع تونا برمإو معنا
 مل د 0 5))!)ععرم ايي زيزعلا نخكريببرعلاو مزيلاب دنهالاو ايل لد وهز باب ضخا رلاطتشالو منجزف لان هرع يقفل

 اهادوش دعب ترو نمايلمدنبلاب كتاب ث شل اوقف هيدلاريل هداكمن ونحو رباوزننقافاكقلا ناكتلنع لاا سد انبكعجي ماك قد داكار هنا يدا جدقسجكعتب < 1 سيسي صول
 ونزل ريدضتسم دونجا م ويارمد جم اكان ةدهرر جا ونعترل ورماو هىتبلافا أب اورمو اال *ابدنم ايلا
 اولتقداعب هاوونسلا فا هرم زد صل ادا اكول خرذ كرمك ةريزجأل اوراس نداوعاطتسا ا هلوخداث كاجو ديما لااوراسمت نق 8

 .....مكيماببولطض دلعي دنجلا ومو ع خلال اوعجدداو نا ةركشل نصحت اهودجز هدر فداوداوخن يقالزم
 ندع, دنبإلا هبا ملا ١ ىدشحشم ن2 زها رلندب هودجو اماورجلاذ علينا مكس ضعب هتيوتو ملم! اهنفاهوجطتلا نكملاو 6

 عضل يجي ل ها ةربخيو هنيدطا مناضل اطل عاوعشب لذ علان وهب عال وصج]بف ندع اهكيرجل ا يف اوناكتقو نقيا 80
 ا ةدعتسا عارم اتت صواطه انور ضيا هذان تيؤلوسالا دعا اولا قو نويل صبا وتد صفر يارا اورضف بولا وروتتسا عين ومال صواطم ايبوبرضب اوناكؤلا عفان لكتئاوسالا 0000 0 0
 - لواط مدم لائعل رتل ها تعتسارقوراء نمونلا ف ئيبان سلا ياليل لج لالا زجاتسلا الكل نم عروأجاماوفرحاو
 سوس بمس 2222-7
 اه بو عجل يك ممدقملن قد لا دكولانييييملال تن هنو دههطط كد يعدي تا نزل اكرم وهو ندع نيدو نم لزم عئاشا

 . دكار فاظلاكلا هيل مشو نرشع هن د ابعت, هسا هرندلا ةيجنللاولددضنيمدرمهدوفاللرهذو والا ذيؤلازهتاجدعياتقد -.1 2
 توها هاا ياايهريتصقا نا رس وتفاو اتوب
 «وس حصرا !ريلزبرلاو مطب طلال جل. ليف اعمل ارمرل جل هيلا ف رجلا نيبرش ئدرطلا شاق مول بثوف هرعت هنبومهفياط
 هك ىضباف نونا |, والتلس نمدصاق هيلع لفيديو درج سبو ,يندازكوذوحارتتنب هعمؤلا ابو
 تك ذيذ سمح اظلا رك ١ئَسفاا هند لوسملكدياهن لاما نعملاذاو لوبتلا هجويزه ظلال داباقف ,ميزنايادهب باجل كرولا
 ككمتو كامو كاذلجدعو مهنه يهنيرلو اىنصب نلاهد هالو! 57و رحص هنيرم غفل رطل ذب طرعبز سرد قاهبلابل و بيزمدوا درافظ ٠ ٠

 هئالجرم عزجؤ اضل[ نلبب ىو نازك نتف ايدل ذا مدفن مسن رن تكد هن... * ناجاطو هيدي اهب جليس 12:
 رجلا احل !دريسل ا: عرف سمار ع يعزل نك راو دهيفمج ل اهيباوندو نارك يمادنجل افارو عادر مرمر رامذ هنينملاهنص
 تكونوا اطزدلاول لوتبالو هوداظلاكا لن هيج  رهاضملا وسداد يصاب عزلاكدبدشافاهنادجددالك

 مذ الحاباهوهدو هريدي ل منب نعسزفول ا شسلا 3 مذاب دوورمملالسلاف نضسلاوكييؤالطل )يسكت دادوهيباجاؤررناانيرجألا» ٠٠
 درا ىلا بلع فمني طم تيجوت بوطلل هير رزبزم انهي لاطو نوالاق ورسام تضل اباوبالؤ فلا طتباكذ ناكو اهوا

 يول يدلمبلةلا ناك سمإابهدوهيحانبموم راكد ندانماب و هزطيااف زيا للاجندعمرعرومريما عاش رومإلاايزهظو
 كوعيابو نكسب سحرهو نزكب يمل شيلا يماملا ىبييزل اندعاجمنئتش ذ كمل ازمه ىاكنما اوم نضور ومرميما ١ اولدعد ى دانيت

 تييزنز ناحل تلا انف طاغلاكلل دفجد عمود ونا هيق الصواف كميه رييعم عج نجت يزباطب درملا ءنماوعرتساو 2
 كرا 5 لب دوب د عماددبزز يد مالاككا دج مشل ل ونسخ اك نم ابك ذا لافاكا كاكو مدار ”دهج اكل طبخ هرصلا ريل ميلا ءيشلا هاخالسد هك اضل كك نبا لرد تقرجلو ىرخادوضلا رد دموي تبمتو هعامجرهنملتقدرف لاك دونج
 ريما دكيوبستبم»ل عال هليل دالدلاب نجن) ايل اهنع عن مايلاهيملهاو مبا مسني شن نبذ مز اوال ع يناير شعلاو
 هنياطلو ككل يزيسحن بخل اى! )سد! فدا ىصا مزككموراطه' نالسورمالابا حازم قمار هديبزل لا يزمكة زج زن بونعلا
 ضن ؤككك اربع زيشلا ٍبيمويالائشلا إثر ابو نبرشنألاند كاكا ربع شما ولئافف هيج لكن بعزم هدرز سوه صم ا لجن ية عزم
 دامو !ووهشنم موي موبلالكذ داكو اف دجا زيؤزعلو نايل صووُبكق لخويا رم مسارمو ميلا سب هساب ههشزكن باو
 اك لةاهدرززكداوإ خال قد مكر ول ديجلار تيك ةكيربيسحمبزب ضف اراسو ءيزن وجيه عهددبز هيدمم اكابع زل



 2 افا لفل لانو دب هرم ميمجاو مدت صدي كسك مال هاله ياكل ناسي الرول ازموتاي همظسنب '
 5الكادبع يضل نافلوريككرالالا هير ال ضلخداد هقدن لدول رس عتلل دعا دقو اور نان امر خي جو دانى دهججرل الا موكناقف راطاككادجزببب هولادبجهرخلزنال اهولادصر كا دبع جتنا لاءقل عرف يعل ج جاضا ضنا زم عم نييمانتلاو هيراشملاو نائما
 نا يرض اجتاز جامد برماو قرابشلالبإبإلا هبراضو هددج ريدم جو اجرت رخل يلام خا وريككر الاف ارككاوبع تلا يطموديز هنبسلا

 ...مافصواملعديبز هنيرهز ماكل رج جتا قدمي قس درج ل ينص يس ةليقربديج يدا ىف دهدريزب هنباصاٌولا هللا دي افرماةزيبعولارب ولا برو عت همز كس دؤوب هج هداقإو شجن ها ده يل وسبا

 0 طحت تلاع عاورياظعل ا اولعفو رلاوكمسو مرايا اوكهتناو اًئيظع اًبيذ اهون اذ, كارل دونجيو نيس حيبومالا كسعاهلخ د
 لقيه كور كوب نلانم يجربخلاكس جملا ليما لعقد يشم ةككش جول ميو كال يذل ت مزكيولاهذكتنلاو ذكطازمدينر نيدم
 كيج لي درعا هاوسو هبه ازهبب هدلادبجزب ماعم دانس ديا دياكجلل نعنع هرككتس انباع يال نملال ا دجوتل ادب دايك
 نبي! ها وصللا قيجلارشعزمو ى#جيمالا نا ءانلا هللا كن هذ)إ دبس دار مل ووك ٍئيروغ د وصناةنثدل لكل نيدو دتيبام ها دلهخ اع
 ةاقذو لاهل الادمن ك53 ىوكيز يزل خباجلاضلجللر(5 هلاقتسن او :ريعتملا يتلا ذل لف ماع ماه ةرلاطت هداعكلكناكموبلطامل مهبل كاب ميطعراشناو ناد حبال زيلع هريزوألا ىوددلايجا ناعغتسإإا مْ باجال هكر صياد ناجنالا# ىينمولكوانو جاسالالدخدم# كف ماض احلم هربطإ يحنمور هنتر ضرع هزل ىتسللذوزبكو هونيعتسي رنة رعبا ولاه بجزيل حاك ده
 0 2 جور جومركذ نعرق ذاانهكوتسو هزل انرلا لكني ا دعا اعد وعيا نيليسللا 1 .راوصكمو لاومالا

 رابدلا لاقيزلارهللامي هللإرهنحل جدل زمني ط ذوخد يملا ءيسجلا عداؤزلاو مهظحل ثدارحلازرثبملاءيقلا د اوان مفاد هللا .٠
 ' فسار عجول دكسدنااريضجزؤلا ل جنط هد و كابتلاو وجل 5دتب سؤ ةز تضوبكيت زم هنياط تاكد زج
 مان كربا كم ناضل جز كابا كول مجراجدجلا ىرضم باجل كلان ضير ضو ع وؤ بو قرض كانو صرع ليلا لك 522
 يرام نو يؤ دلالة دداكوز زل ريدك ه حاصدجاعب دج هلا يره لهاذن هوا لج يدف دذإ علا ةح دج رسلا هو صوتيلولازاف دنغ تبا منعم الا دل لادا مرت اد كالا كب دوك عو ماك لحاورقس ودعا مدرلاو كت مزياعس هوت

 5 اديضالف جوملا 2ةالذاو دوعن عل اذ اوغوؤ ناكلك5 سهل جاتلا اونا اةرعح ركل اجنلرصبلا انعؤبطرؤرعم نع مرتان

 2 صورك لاس ف عشر كما عدجو اولا دورضتوريرزجلاناككيضب توك ونبدو دندن وزنك ير ورينا زم سير اصانا:

 جمة شاف رملي طاوعطقو لتر ازم مداوعملا ند كت اوقتاس او نمره اهدا رد ًموككيتومسب ةصلاف كولا قب ومال ناالا ل شن
 00 ا _
 كلب مولاي عرب ةناطاسلا "5 قدلانجاو خانم ين وفرن بست ورسملا نم كولو ناكل فادللاو تاما ورا ءنمهيطيو نان“

 2012و هجن عضو عاذا هدشسد هر داني ور نيالا اع ج ضي زك زوز ابرجلع جؤتسي يروضلا هوضاق ننال
 داض 1 م

 ٍاكتاتاهزفوضدماؤتالإهيضادمو اوني بزل د ظع هلاردم يهدر را قاميشس عب كر دولا وم زكك حاط حيال فاضاد
 عبس هس ادرج الوش ا(لحانب هدا املواو مسلا يتسم ادددشس اميوشغاموظاطكا دل خيا امادشمن لرب مالا )اكو نجت ٠

 نسون عزارا كاكذا نإ رجل زيا خادم دنإلا هباةورل عجل تملا اذهانبل ملظعاوماب جوع الهر داصو هياعسد
 سرج اهوا سنا كنيس نور الق عف دزه برش دوكم مماولاو تاك طش نككترل و مهجر لع يحتل فذ هند ىبتواذنت»
 "و لا قاري كد ارم نع هلل صحو هاش ف ظمناطلسلاد منت جاو وبدلا لخد هر نطل هتيزاب ءكجونروتسلانككذ تبرم ريسج»
 ٍ ةضياطو تالإالو ددعلا عمو ىبازمكل | اكيورملا اىلاداجنلع :ريغب رندا هماقالاك كرب الز قساام ئكذلا منت ا

 يلا هيلا ةنيطيك اهطاوم سداد اهرومام عبو بوي هدرحعا ذل بأكل الر داكو سمدرلا ناب يقال سوؤعو دي وفلان انك
 *:زيفلا ف داعاه اننا ءانركا ملحن ادحبلا عدو ميراشلا هال لما هتس ناكف ريما بلطلباهولادبج نبرماعجلا نيس جيم لل سراف عادلا
 .. يف ءوباوكلا# | ةضايورملاضر طع اوفطعني د هيدر رم عمزمو نيس الل قحط ءانص عا دووج ضع انباوجدتا



 ل ا ا 07
 ١ قيمز كوبا بنل اوم ا سفارلامهجوت لكس جمالا ع رمكد بير رب دجتزب نارام هددبزلا تقيل نك روضومق لذ ناس:

 هنميباُم ترجو ليل دوما (نقتو ني ومالا هيلع علخو تانوعماههريملا موايطجم ريرللا رب رمفلا ذيك 7-2 هييلارساص
 كور يماتنلاو درا غلاه رنوللا هضياطاديبز هندده نب دال لضدو رعت لا ككل اببع مهن نجدد عت قسمي يظيد كك صمد
 - ذو: كه اكلقو قرف اد عبانه راني عوفالا ةشمزمزتكابدينز هديدمإهل هرداصمو دخابينزب ع بسجيهاإرغتسا اكو كوبا
 لزم )و علطغن رولا اهيلخيبدولو از اهب اهباىطاجاو اهوظد | امان !انانب حريعنر 'مزمرح اوكا عايز ددبرم خفوئمزن ا دوهجنعو

 مضوي اهلا قليل ءىتببلاملا جدك مزمرهزدلاؤلاجافنكذ ف لت ل رس تبوس دابا ةيكمأ طيب اطمعهدعولا ناي ركسعل بلا
 يياببسوبدخرعي اكو مريبز ههجه دن يضاطتسا ناذرقو ايد مزمرملخةركراؤ ولطو ناطسريمالا اهبهجاهو ديز سعتبإا ا عؤشدعو 3

 رككسعلا عم مايل ةسجككنع ماقاوأنولا عوتشفرايشل باج عداخد ماي صن ماو ركسحل ارم اطوبضن نازاعيحاصيبب لاني شاب هوزغو

 الإ عموعراسو اعزك عج داغبعنو ءةسمؤ لوب الد غن تداكامو ريك راؤضلا ةئادلا جب هحتساهرسحنيرمؤاو هير ٠ ٠
 كر يخل مانا د فلم ووحدن اف اهولابتديرما عاد نذل 2ث كا ضو تؤم ا دز سما جدولا «اقاو ل خيف نوم
 دينز هنبدموزييولا هّجونح نابجشبنانثاملا اهب ماق ابجي (لخرذ أ هنبردمألا امر اس هنالفملا دك( 9ذلذاكو هرلو كومو يبز نع
 هناركوثا اصل ارييازؤت هز هنييدملاراسرث ناضم, رب ماذا او ىزبوفلا )المسنات اماياداردجغتماقاو عن هنندمإو >درع غو

 يلا هركسصبراسوالوعضم واكرم هديضتقي اكل تبا ججاباذنصلاب مدببو مزجبزوخنزميل !ولسراو هنن دايما عادا هضفديبن
 بة ءلجاويجارتط طا وظفعد ف عيهريبو مددبام ناك لاوتير تم عسانا ىيدالا مهن يرحم رسل انا جحا مر كد ضوو هبيرلا

 هاعفوروانل اي ومبو مريب زج لا وتترشناعودو نيا موي ثلاَتَملااوولعو اورمانت و ردي ناهباوت ابفريسز هنيرمالاوداعويمملارزجبا 4#

 نك ورجمززاف ييصلاد ل ؤالن برع بصل مول تدتشاو اعمهوبل اق هن بح ولاددع نرماعالاةفلارنابو دالك شنا
 عانيجرم,عم غب عر ماع ناطولسلا عجدو هد اهل سلارياخنإاو ناومال نمي نوام عيمج عارف تساف و .ركسعم إل ويزصمبا ذاظلا- -.

 ولاا اخِززب دمي مهدراسو هدنج نمتنزمبلا جازت كالا كن عنق هويسكللا ديلا ذك وجو خذا لهو انماجقلا ةهجلالا
 كيفما عدو ىرشمو تالث نس مور يلوا دبز هنيدمي نبذل إوحح انجب ملانقإل عاملا هبمافاو داوشي هكر رسداسلا ١

 اوضيفو ايب اهذاعو اهنوبربذ نعت هنيدم يضم ار ل خدو بإ م: يده فج وتو برلالولاةقريزم نيزم زم اظلاكل و نامفإ
 هنيدكياهتسايئايسربريمالازازن (ًمايابامنيدمب هاطل سا نق هودرز هيرعاولءامظعااهباولغور !قيلا اهب اور داصو نِئن نصح
 هآسن دخاورلرق اهلخرف هقبسو يلهنيدهرتداطلسلا عنخ هنافملا تاهجل ا نبل وج مرج هجيوتواهروماهرلق هاف اريمالرعت

 دايو او باماو دخاو اهوبنبن اف هنتر ممل كسل خد نك ماذ اد هتلخاتاهجيلا هجحوتو دلاوماو هرباخذ نمل جضيخاعد
 مهي ءاولو د[: /نز زد ىاباحا خب حصان يونكم جاهين ففراكلادلي...ةرين قنكتسم هلجتناو لومالورياةعازع ----

 تهزلا نم ناطلسلليظعل اماعمادف ناطلشل ا صائخرجا يفر يترك هرقل ابذظو اًماباونازعملاب مافافريكسالا 0 ذاقب مهصالعر

 اهيفانف 5) ةهجنمعقورف اظل اء ار كس ردبو هنيد, كاكو اء صا هجم محن شن قربا نخوركسعلاؤ هّيشفو هاف
 البف اصنصرنيدملا يرحل نيلاءانتا جو ملا ءننقسارماع داطاتساكميإعاطفر يدك واخر اناجذز شاق هتومجووكتاللزب
 ' معك موب باهولاربجربوما عزواظلا لاك ؛مفدييتتسادمظكتصفو هدديو زبي نذاكف لا جال ضو دات هورصفملوصوبا ولع
 اواو "كي امجد كارم هو لييبا موي دهشتساو شنو سوو نان نكت يبو ضر عل هلأ
 ملم اظن هنياذز ا وره اجب كول ع لود ترن ميال نهط اوبال انبت دلك دبع برماع هينةداووركوبذ ضرك ور زللكذ
 ”ثلاسق فود قنم هماياف هداععسلا ما بتال اظل اون لاهملاوروكألا روكا كل ذبل ادبع ريما ظلك
 قبدقو ارجوا بس ضمد دهتتسا هاا دكة صل اذ امو دانحل بايراو دافي فياوطاذاو دابسفلاداسحال برو دالبلارك د
 نيا ط و صرجم نا اوف اهو مثاهدراجداوذداصت الار مفازج اهربؤد هد نبدهؤبؤ رمز ضلاله اه ةرمب صا ؤيزم
 واحلا رطصبرل >ردرا ىبازلا ةيهطوقسو مهلاوجا متكرل مزياوا ميلر اكأواكونمادرحب و زسيجمو هيعرذ البي افتنسال د
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 تلف اوميلق هنود ٠ " حل ءاجروكتلا اج هاواي دومادان لقسم ٠ ومال دارا

 * م هللا معيض روكد كيازلخ من اكتشيإ ذ تام نيتامو ه اًثسيعيراو مم رماعو :

 ه :مدعن الي هترم هي ه ه رارخ دايز لج هكا © تبثوثاذ تام نيتامو ه تّضمْرِن او مشردعيو

 0035 0 0 د 5 هنسرينام هحلممادو 0: قال ميعبا هبج وه قعااةوخإ زي جاوباش

 ايديلابسليقو ه مفارب اليف د]ليفام ه دحاالهد مسا داين ]نط ه وزوجي عت دعنزب

 2-ه ما انلاكد طر سيب ه 00 ه ديدشا)طمبلاءيبالص ه ديشر هوما قوت م

 هيي اشبك ارباو ٠ ”ةئتينجل ك9ناك ه نيمالؤخوملا همالسنب ه نيكو شر دبع هوما
 ه هباوويعهللاةجف ه يبس ه مضقوانامز كاكا طبضو ه ىنت نيا لادفشناو 2

 ٠ ايلا ىيسحلادع ران 6 ل االلطلاو هداثيكزر ازيد صالتط هو دايزؤب و ماوماقاش

 0 « تضم جرار ارثذ عيبس إس د عناوين نطاالمّف هاف هيفن د نوم ناجرم

 ه٠ نسيم وزسرمدب دود ه دال عض ئئضلاب هترم ئ >الخلا نورك 6 دايزؤبداذللا هد 8

 ٠ 0 اخ هرهنن امفانترش يحتل إذ جا ماينولا ذاب
 » د /نطادعب نيالا عيدأو ى مرتع عز ماو ض هزراجو هكر حاج ١دخاو ه الدقم 2 لنمفن -

 * طوىجالبلابه شيع ه ٠ لعيب لصلا ةرصنراثو ه يبكى ئاملا نم عيلاو هم ريدا لاعب متافدلا

 * هاباصوبة لوجالاريعس ه اال تق جلاب كامو ه نيضع نيالا نم عيداو © نيالتجو دارج معاكم" 1

 00 . يللا لكما يؤعا ه طءلنس ا انيقيرلملا ٠ يود اثماءدالبلاك 1

 : : نينا وكرحاهدس ىو لخوجايحلام زيف هذ درع عبرا نبال انبمتضم ه لقوزيعسكعب عش هس ع

 0 لجان, بفومىجام عددا ه لة وريعضر عددا مان ه جولعاذ تام ابج و عوختا وزب ةنعيرهسارت ب

 6 هتف د ناك اكلاق# عنبر وصنم و تالث مان أتمافد هياهسسف”دعب نم ه نائم زنج ةككفلا نبات 5

 « ل تداروصننبدكنلا ٠١ كدر ككاف هيخازباف م تضتن تضقن 0 3

راككدحا ههيفو نبل هيضقنإ د ه هيا محت س سمو ثالث 5 هزسو هريبع اسف
 ه ءالادجر عيبعي

 هذبو كااطو عيرامنس ءاطكددمغرباككلا 3 م اقف ه“ د رنوم د / كمل اص

 5 نيني جير جاك! نادغب م ىبتز ارنا ما تل ٠ ىدراره كما ؤ هدلو ل تاما

 زنط تاؤعس نمشضفن الق هّربإمستحل ني 4 ع قلعاف ٌبامو نعيم و هوخإو لاربع و

 . «: طيران عرونإ د وكول رجلا كالا تما « ركام كرملا نيد اهفكال د شرس ةلبملا 3 مهشلم ,

 هت غلوواام تيرهاظذحاف هيضلالبع لشق رعب نك ذو هربإسلا يد تاراون هراذل هممنا ازيك دلبظد ٠

 . هيفنيعستلو ثالثلو هدي سؤملأو نيسؤملاو عشا 6 ناملاوذ نيكتعط هوان ممالك هاش ناروتيل لن ه

 هتنثاكا 3و نيعمت كا هلزس إي ئالثق تاروث يس ن > كلكم هروب نحملا هنبا ىلو ىدقو نام ميا وسم“رعب سم

 © دسو نعبدوعسما!اًهرلو هدفدنام متت كرحا هنس ائميضم ديا سرعبو ه ائييصطسوب بويا هوغأ © و



 دس

 9 ير ل هاكدلتؤعلاوا 0 لو ترس ا 3 . قايم تاولط 8

 ٠ ليو وتخنكل ة جين , لوسيا اهيوصنمل و رتو 4و سير ابدإ .ثداواّيَع
 ١ *ائاف نيحيدالا الن ٠ اتاموثرهرلا تانسجرم د هنس نيناكاتساف .٠ ٠

 . هلو اه ماقالفو تام ه هًيأتسلاهنيعستلا جامل 0 صايل ىوقلا د تلممادو :٠ . «فظملا هرلو)وزف و ل

 ٠ درت هياعبسكعيد ٠ ديولاذاللا وخالد ه اتافاملو نيعش تسل - اهيبع
 . ىلخايةيحتلاب تامد ٠ لوسرلالماجلاءايإس ه ائينس هدعب اًهيِذودتو : انزدجلاع كدا هنس تام '6
 ٠ بما يعبسز عارم« تناقلت اما ضفالاهدلو ١ هينالءهماتم ماقو ء وراوعيسلا نيتسل اويرال ه
 ٠ ةمهلاىلاعر ضصانلاوزيإمت ٠ ةبدامو امو تالثماع د نكايببانقيفتلابتامو ٠ قاسغلالضفالا هفشالا م

 ءود قاكجو ريال ماع , اتاموتحروصنملا هنبات م تاخقلا هيلا ناهلالعب ٠» ثضم نرهعلو حبضتام ه

 . مدن انوخروملا هتنفح ه ايكيا ثوكرجا هنس هال نعلاد كلم ناكد « ها ظلاوتإيعماهوخا م...
 ٠ كد تاكا مْؤش ال لياس ٠ ذا مج ومع ٠ غرب حبراو نيشتهدس ه ينارلارما طارئ فتتاهو

 " دع كاد ودعا لم يطلا هحايوفن : ٠ اًسينسهيامؤاقتدج 0 تحيا ر ضمان تاهو 0 ٍ

 « ديحسلازعظملا غاطزع ه د سيز نكن جز أ ءانيتسااذناكزخإؤم ه ناكها شال دكهتازبا»
 ءائكدب وكلي جا غ و اًسيعببا تن ماع وأ « ناسخ ضفال كككلا نب 1 نا عبر اوكنس هدا

 + طودانالعنكيإف ٠ اعمل ولاد هاىلازبا هاؤ راف هئادبعل يلم ء امموينبصاطلا لدمج 0 ٠

 5-5 ههماشتساك سالب ء هما ا قف دهن: تبهدو . ريانا ككيكملاب هوبتفلو 7 هكر يداوج ءوصلمو 2

 مث هكر صانلا كيلطلزبا هرئااإ د جوحسملا اوكلسو هاتناؤفوبىزرلا بكس ه ٠ هو السيب هوعلخو «
 8 هتيم هم ودع او ي هنا نؤنالذكراتياذ ه اعده تو يس عشل ٠ . ماظوج عراخا دكذ دم 8 د

 عه ارتيوهاطيإ بش ماقأ ه ارولا ةمجر هللادزلس ًذاو ذ ب م زل هاطجم مات نا باَماف

 ع + هك رط دالي اك ٠ اَماَجويلعشااليلو « ايا يلعن ازحاو ٠ امماَسكف هريس هع
 ٠ بها ط نسم اجلال م ماعنالسابالان ادكف ٠ ما عبد دنع دخارجي نع ٠ اذرو نيس ماعد ء-

 احلا احد [قذ ء ادابجحااو دالبلا اَحِلُمَُو ه رفاظري ضرماع ةونصُو م »_صضاطبنب دماملاججع ٠

 هىضُمم نينامُد كالث ماع .ىضلطو اعاد ع يزتاعو ٠ راع فوت نيعيسماءوء رئاَمِب جاصاب ره كد ٠
 - .,رخاقو نيكه نم ةتيظعا .نسماطإلسال4ذ ةواد  تاقالملججلا ههخا نبا بادولا:دبتررىصنلا يف مث .

 - نيرإلا ملص ءثماط وون ء نيعسلاو جيمالل تاَمو ى هدبرع ربهش ريتك وز متا 20
 ! تي «لزنول راي نمرايخيوهنف  فلكلا نيهقلاو باج ء فكك جيا ظلازملع ٠
 * ٠/خجسم اينرلا ل دسو ه اقفل )زيد لبرج طع ه ىنيكشاونيعضلاهجحدد ه نيرإاو ءادعلاب كولمان م
 ءارورسفرلا ثوطإ عظم . |نوصنمادبوم هوغو ه هللا ريع اسم لاذال ٠ هللا تويببوبحا هيل ه
 , جالا, بحصوهلاو 0. فاس لجروجلع د يتينهباوصرعبو املا طراد -
 م سا او رجو باصولادبعوب ا ار ظلم + نور ند دهسا اعواد

 اوزاجو نرمّزس وجي اه ١ ماتا مايزجماوماب اهرائخاور ٌداّصو ايليا نم اولتقسماولتقو اياطاو وتس هضةيموتم
 ىخح نص اك ونقد ا.لإو ءاكذا لعبا وفشخ ديبز نيم هج اوعمذاو هز ١ ام لاوماا نم

 نيبو سنا كروكل | بتشالرسالا ب جسؤبو هجرمؤدو قاوشلا هزني جو جيلا الضنك مقيم اجد ديزل وراسو بال
 جس كبار يذلا اور زماورؤئتساو مهلاوما وبنت ناوردل اب ايملا ونجل رم ايذاولنق دظعد عن ديا لانكا
 و لا يعزلاو مسن /رجالاو سيدا لا نالجنال هنا ساو تناك رغد اًعنضو مارفملاوررت نم ةويههنأم عيا

 عم



 دايو ا هزإل 0 م
 اقر“ دجال ايار موجب اجو واومالكاةنخال | مسكس هيما سنت ديبز معيدك دوي الإرتسايلاطبلاو اشلا ومد

 يوكو ندضعام السلا امون لاند ةنيلخم ةابنملاو عادل اهلج اذ الضلال زا طاير را ميلعدمو الات -

 هابي لا هسا هسا هطلاراوطاي زم وركن ٠ ؟وؤلا ذيول اين نما ارك منك يمال ايجي دوشنمو ىلخ م
 راحلون عوتسنلا ههاع ىسادلا عملا مالنا هير ره دا لتشييع مشب لذاشا كارما مشددا قلنا
 ايان! !8مبنعملاب ابطل ارماو ةىرنلاه ثحبلا مويدلا مالصلاو الخلا مربع يبربلا لاوحامم اًهتساو كوالا لاجوؤاصب انالع او دو دصلاو بولقلل اسانياد
 لون هلا بتساوةزاطلسلا لعمل كان نمسا مديد دانلود ؤدمت بتيط كر ناحل ناهد
 الا ارانَسقا ولع زن. ياطل ملا علا املا زي و التالى قا زسايةرضإرمن مطول ونال نتا ىلا هدانا و ثمينا
 ا اللا است ورا وعل وي لا
 .هاوريربإم ندادلا ضهنلا لانا هادا مزسج نوتسملاو ؟ركليبشماو ظمالا بذل اهاعم يل اهيناذشلا جرف اثلاكيلا توما: ند هألسررنبا

 ”.اطحلاو هربرت خا و ”ناطرشلااب جحد روملا عقرب هينا يصل هلو دلال داعملا.جرعيسن دك": تطول هيلا هم نيزلاللظ تمس وحوار! ميئاطح سل لاو:
 لتجد ديبز ءيدملا ضد يت سارعباهنص يدعم اكرهادنجل هع ام نالع أ 9 ياهلا دهتلالتف هدب ميلادي
 تاه و يو دوش علا مسن هداللب بضل *دنق بيلا فرش مالكة انااا ياوساقانلج_ مذ مؤماعنصوا وبا جو رولا لن
 701800 اضاف هبا بيم دره اطل هدد ئاكذرةوألصا دال ندل ايام متوهدلاجلارهت لذا مصرلاإيقرتم مافادا منصب“

 عي قورطا نجا ةرصقر نأ اي اميذرقتس ا هالثرصجل يسد هيلا رضاطبانما ضعت ب ككو ال رص رسقو هولا مادم تضيفناو دم:
 - ليعسال نم هوداراامالانإ ويطلق لنكن اياهضاط:د الثور نعزلا يصل متي سما عنصب نهدرسقو ماد هورماددالا صول ير > ؛

 : دق عمتي نيالثرم بيدلا فرش ماها وترتساااعنص يده انا طاكذ اجداقج مد اَنبق دن ادار اذاعت اهنص نيد لا وعجل ةملقلا ٠6
 ٍِ احين ءنبدمطع روكا ماما اذوتس اورنيعمابت بدلا اوجرخ هل ل نبق كامله نماوبل طر مايإ نص هايد صنج راما كب صايد اسج

 ومنافع نمل هتزا كاين ملاذ قبو هيلامرقواليعلاذاو 5 بج ميسر ادلاؤراسو نم! ايضد|11وتساو نرمإلا طتاؤ ناكل دم !لغتس ٠
 ثبالمقلا ديلا ل انثنلو اهلغن اكديناطا تملا عماتلاذيلا ناقد ِؤْشل )مكمن كلل دمايزن دالي مخاكك ديدن هتبر”رم ناكامو انام اطر طساه وب

 مهتد مثال يعزب ايزو انجن اكفعامد السل اذ انامل انو مع هي جديدز هنيدهن:كسسر يا لاذ أَمَ هطونم ناز لباسا و هداعسل اك د
 ايلين احلاها اناء ةناطلدملا لد اعل اناملك هيلع دم مزح اهنا داود هواة مسكرا ةلد عبدو نال عنخ

 2 هردرن هنس لاو ردي اف ناتج يايا وتل سال د اانخ شن نناوه عمزترا دوا هدا[ يناملا يوصل رش --

 هني دكر فدو شيما مد تاجير د وحرضد يل غلبإ فأن زن لير هند هتيدعملاٌرينيطنطسقل اهتيددم نه جو خرز علا هباصا لكلا 2<

 د توورطظا اكاهرمزسصو الف هسنعم هنبدع اخ كامل كالا ناطندلا هدلو هاعيرم هاهو ناكذا مايا ورشع وتوم خكدادحب ةينيظطستتل

 هتحإو ميلا هو نازنغو هتاكوبو نايف ناجضىميطعدرلا ة«جررووش معستو نيس يلع سذالخ فما نم هنهئبسج دعرافإإ كل ©
 ماقلا طلبا عدو هناكراو تلو صانع اكك مجيب إي مق تاوغس ةنعإر ابل ةناخوبتي ات بؤ طن تيجهرظخم' اكن
 : . ضجر غل هن ويلي ناوهو اننا, قطصمري وفلل ارض لش كاريزول 2 عيهرع غوث دفل اول هن الصاو لكلودصَعل باير هنا

 بل ذاصمك ىملارن ل مساكزلا وهو كسره ىو اذنا, دحان يعل اد صل جوالادززولا و نمر ١هجو مالسام لهفة يليال اب داطلسل اهم ظ

 ءاشالنيز لج ضار كلااو دصم يدهن يقلب مسكابجائاضمؤيعوهت سلا شابؤطصم عركا/ فه[ ظعالا 2 ”ندامتا
 يلد (لب] يعمس ا هاشم هنسف دنع ميسان م لمة ب]ف الكداطلسن ارماكزل وهو” نيكهقو 3 ماضل ربرملا مالا ثيل ل يهشلا ريطنحلا»" نو

 ماضي مالسا داطبس ستيم ز كرار اطإ : اينما لحالك ادلب ذولا مهنسل مار وز اهلياقممبإ همنا ازفاركاسعلا ع

 ,ةماؤرص يطب ؟ًايزرل ارفاق متاضيوهو ماشناب اسج مرككدجام ع ظصلا/ربذول او دون ضع واسفاب هريقراليل يعم هاش يروا يزاد
 بدض هاطاشل ا ماكدلأشاب عسي شلاررصامطخلاداثولاو هجدوخيربارروهدل اشاد ادجوالا نركالاربنول او اطيب اركسعلا داسف'

 لوقو ضاملا عضو يسيل راجرب هسار عميبزعج لسلة د اطل كلوودوت يضخ كاطلسلا طا دن ساف دب ز بل ا رلقن مالك نايل هننع



/ - 

 هاونموميل لف اهل ناضل النثر ىؤوهو | نبا برس م دحوا رويس عم اررضلاردزولا و ابشن هدرلل ب ىولوفب مانا نبال اذ

 00 ل ربخارسركدل,يناوخهنلاكعد اجدد عل قرانا ”انواركاعرؤ اطل ياحلو عت هيه جدادزونالم :

 .موتطروؤ اكعد نءاركلا قتلا ارزولا]بق ران ركذ جحد كا راقخ ماًهموانراوسدو دونجدب نأ اال رتل ودوزدق اكسو

 غالب ام ا 0-1 0 كان ماك | 21 1 202 7 2 1

 يايا وو ل ا ل ع
 ةسواؤتساو هاا ديف غعالاناطلسل يما زتس ممتد اك هناف تايزعتوع ٌريهالو سك وضل هتموت وف كقموريدر سل !رمجو ىالاوؤضقلاب 5

 هللاعودرإا موضي جرد ةوئخار مولعلاؤ مكقا لا خيزل نعوم ررزلاٍيعلازيؤب وامر تريد بر ونوكءتريصنرؤم و جفأءاو

 يعانون ان ىاع[سل ١ اذا م «داعلابل وهن و”داضالا قل دالادحاد ثذاهزلا كوس 335 مرو واش

 د مجد ميسؤولا هايج مالل هداحسل ! ندا يهمس عتشم اهلا عملا وعى ارفرشم امسح
 - لمتناو ل

 دماظعلا هنَبْلا مجوبءيفينجل للا (لبباقف هُماومو ءٍلطُم ةبضاق ةمامأو هنظح, رش امثال دالولو سول نفاصمو ذاهجلارطومو هتبنم
 89, 0 4 9 1. 2 - 5 . 7 1 ١

 . يتكو ذركلكو كاجالا جهرا نياوكوداو يلا بنل اهرددو كذب ارماوجر ميرا طءارقنو ل اؤرشسو تاكرلابويدانؤاننتعاوييزلا --> .

 رت داتا عز هلال لتماركلا بريدي ئتبملا اوم العامرة ردع ذكي ةرب) يادار هذه لغاز عصيد
 أنار ةتيار'عرنلاعبحر سمءاستحلام»' ودعم رهاظلا اهو جركل امر 0 :'امو م ولعلاب هلام يبد لام تيارا ذاق

 هلجازيرد اماطاف ةماخن يو مصيددؤزتحملارلاو ههالكاعو هريسقناقرإرلا زحل ف لضو موجب رعي ميوبديسو'لضفو ههقفب عنج
 فيت ةوذو لل هن انش وكدؤ هرب وأ انعم درييفي كا ها شا اقم عضداو) ع ايلع ١ ىارل درج وربح الرسم جمازلا؟مانفإلا»



 . لو ماهناك هلام هيام موا هنا ع وا اهلل ينوه دهحامل تس 2
 اير حا اليل هنسلاوةةرانوقل الع رافد" هديدج هبسف ٠ بتاعتو ىلا اطلت ةينسلا اهلل: "اليشغو هكا

 ضدنا دان اتاثز الطرف اومد قابلا هاف نأ نالوا ماذا ذهول
 رهستدسو غيورخالا تار ذل كانمملا نويل الصوسإولا هنمالسالاداليلا قف هين اه لص داعيا ام اهوراطتتلا تاذ بصخلا ةاكامم قيّيحلا هيب سَ ا

 طاع( اموز هزكرجاتزرداجدجاهن داب اهطيضنتز ريل جبنا يظر هاذ ئيكداجبا يابا! سدتبد ماعلا تالفلوصتزلككسلا»
 راذلا ةراغنؤلايركرتالدل 3 .5نر هلو طاولزيع نيك نا سلكي اههصه ربي ف صامل صقيامتاكئلل اايوابلا نام هان اقع نام لك قياس
 هيي راثالاز ماس |عزطج فيان تر اراب صحو دعايه طيخاالو ”تاعتنبل رماح عتحدا مجاهد انإل انونيو احلا هيزاجهقلا يس
 جاهلا هئيضل ير غصزعول اهناذك توبات اها عنل وةنانصالف ليصختلط نكن لاجلاب ءانتصونمال هزات فكل ١ احلاصلا تقابل انمي ذ

 ًاضارعو ماكنلو هوقلاررب نازل زةبِلعإّةتاآمو هلعجعفدو ناوضروداناكوتنال نيا هرغإبوحبما ديزي طنطسقلاهنبدج عماج ا عفن
 ضال زصملا كدا راكد وبعلا تاق عساول انييشبلا و عباجلاانه هاوحنُو والا هرارلا ءاكجا اخ نماشلا »نوب لوك داقناللس# ٠

 . كك ئايال اكد ررجتايال رحاب جماجب يلج تارلصاا راد نامل يجعوبف سبا ل هب يصلها ز
 كلاواب تووطلق ثان عا حاشا ذع باو احا دانيا اه نا هماكلا اخ هال دبيلام هرصبلا ويحب ْ
 - ابا سو يعانبثتام اكل اضفاوموأ تاعاطلا دداعمملا امص تلا ةوسبو "تاهل كسا نذل لذخم يي اسال

 هن اوزام اهلا 5 ذيب معيوفرم جقالل يلع نهزةم ملسلارا ذو هاا ”ماقمافس اع هزل ف هلت ىرتح كور زب قنص ناسبلل مالساال ! ناضل, .:
 2 عفا زار ةدوسةدالث دكتع لا نارربمشب اشي ثاثمزلو روحي دعيت سم ويح؟ عبانسمرعمش ذا عال تالا "هضم هن .-“

 . هاتوا لاجاس ماضي والد لي وصلها داير وتنال طم سددد كويز يرد امر رطل منيدملا هول وبارد
 خو طوؤطوسب بباددك مانيلا هلإونلا لوهان ديدكلا مولاه« نتبادل اقوا عداد عا :
 3 قلاع تاذ هعركلإ لزب لزانم عري شمديظع كاني 5 >5“ داري ءليم اهلابلج و ليعشي تارىلل اهتراعب مؤ هزموتسرياجلل !باس-: هه

 وراسل يلج سايلاهسرادم ببدل ّلانمد“ بيلا تملا كلا لانا د كوبل ارطضلإم رؤي دوعن اهلالن هك 2
 اية ذاق عا ذو نانو ز جار اماولغنالف ناس مضاف ب ثيباعل عاود جا طعم :انكيريا قله همام بانل اواهمالخ مرن صشنلاو نر إنضول ابار او

 ندانعيمك دس ةمإفلا ين دانا واجمل ارنا يك لاو اتارسح“ اهللرس وشن ويلطام
 كهادشلا تايلور كل و تالتملاب صوال ىعاهرايطاب ؤشتسمو «”تاهجبا حيمججرناو انما اه دصتغي اديلا ةعيفدوانبلا ١ :زئساور دوو عافشلا ع

 يونان جك صفد )طلو زن يضخ :نار وج يلكتو.وايضاكا هيكل تاياطكو عرفابا
 3 بوف طاككدب هّصاكلا < تاقدالاو هيودا ءاونار هيلا ةياب مداح سلك وليم كجم! اع كزانم اكلت ضارؤع مز ,زنخفرابلا ل اوزجيرلا و ايعةنعم

 س زءازل انمميلا اتفلم عمات ّت وكول جلي قلعت طك انتحل م وطن ذأ الع دوأت وسو أ بوبجوا حققنا

 رادو ليدجطخلا يدوب لذا كاره نيكني رطب لجعل هبكذاتي هركخة اود! الزنطاملا هيب نإ نير عر (ةباجؤ وئاثالا و
 توازن ناوعالاو مازحعل صرابلا نب, ل عتبز# هذال فالكل بككرمو ذصو ميو دوك سومر وملك وب ءامرطل ةزانحا نمكنعام عي
 لص تاكد عيل سا طل هتفورادلككل عاف نير تير با دتيلهرولاهععروجانجل 0
 ماجاب تسكن ها نوكاضؤ ازجل اريج اسم ازع اسيرملا عاما هللا ازرثجت شيتا ةنذو عزو لياعلااهتسمار رادووقنن
 مالسا/ عاطل س] ضف مكرجاهفر بؤ عملا جيتا لاو .اعلاماكجاورطملا وبان ف ئتكموهز زي نعلا هللا ير ك1

 :ايديإلك تاكو فاطلتلاانااهطر لضج و راوي ناكل ريكماهرمال عدلا“ هيذاو هزناوتم نأنصو ةيفاكيبانكلهر ياكم ادلع

 يك هزه وقر بسوا هنسىلاهو انين او ٌميايحسنو نسف هس هنس ف 'هروربملا ,ىلصلاارامالاو' ةروككلل هيزدإل | هزيم ةداع
 نيناطنتلا هنيريره ارث يعملا (كملا ثاذراهرال انمدارجاامميقم تانيزحلابر هيدا نول ابحلنر باسط ارب جل م يظحلا هدوكشسملا هني اسم“
 . دروع لضف امداد. او كءاسمملا !مضندكربتف نضايحما بيبان از عبصن هديدعؤ اوس هن و ايروكا وش ميرلالا هببعب هذ اسي

 فلكم انا لان اكتذ را جاس عيمجأ ضافو هنبدملا) اه زكؤ حان :ريهطتوروبطو هىضرو هولعتسااهو؟ .امغلالل
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 ,زلططخ ام وصأ اندر امداوصا تضيف انضصو ام ءرازالاتنرجا (ميُمبحاكسايلاميهتجل ا فنه ةوكك كح ضيفملا ةجاحضحن .١
 هدا ورز انس يناجي ؤسؤلاننوةنحل شذ اهياجلا كيران اهراعزاو !رقيادجو امير غباو هضاب اهرابنا 3و دل !ةيسنصت :

 تانعاضبل ل جوازر ريال و مالسإ) اطلس اعد عآم هول _يزلاكذ سهر دت كجاثكوتيولاو ىانار تي احال هدف

 .لصاو س8 1ةكيددؤانضإل ث ىزحلاراداادايندلا دز هيللونسجاو هل ماو اوجد هللا هدانا نت نيل رمؤت اناعلالنستجلا
 نارا دايو هلا 2طن يع ماجا الرصد ثدجإ يصدان يكن“ ةلادبدرت ليل هسويإل ٠"

 جر جنت كاييصال دبع هتج جن ادو هذانبطع وروطتما حل نال /ماب هنويعدحإذ ناورذاش كابا ةبرجرم عجف ف ناكيلاصلع زو كاتو دل انب لتس مادو هز ادراة عاصي
 هنضاو لما شت مان: يجئ كنللاو يلح اذه هب نمت اياك ةداشن هرياغل .عبهظوم موبايل دب نول ختملاوة دا حبلا ةررهاظ هتان ”نعلا ةدالتو :

 00 ااا 00131321211

 6-3 دادي قاض ادامضن) تهد هداعسلاريادب زوقلاو ةداينو و سكايابس ازمةكته ام دانس ظعا ك5 بن لجلإف

 *واناو ارجل دمزاومرككرق ل ينعشمر هنموةيفمد وهوا عبرككير جا داتصإاب هسرفم ءؤ نم , يظعوسم دم ءل وريرجلا عم هللا

 هيرو مالا املا هرلاو دلال حران ىلا "كالو ؛2 جام اوبا اهو مفسإإناطلس تاكو ناجل هتنِإَم جرا عصابزهمل

 : الادب: عكا وزجباوفذ ميظعربا هيرب اك(تلع داون كو دورولا ةكرا نم ناني ط ره دما هقلبعة خلان ناجتلاو مورلابةلضاو
 ًاهيحوربفن ]ك3 عود جف ىلا لضنلاب | فرشاه اتسمالعاوريزمو]يضف) كقوف لضفومردلااهران اج ىلا هرااويدل لاري َب اود .

 :دشسبؤ اهل كوكا عستو سردمو عبدك ؤرماع عسا ىزاوضنو دلازووغنلا ليسن ىلا يعزم انرككامانتيازاكو ديره شوؤيباس
 عطفا وتنولا اذن متمرد غلبادا يطل فاململا هلو هيت ئينيطنطسللا هنبدمق رار ايو ميو نيالنح سال ٠
 هجوما ةواوإاموءا بلاد بينا, سماد لاكو مرج قضيب ديشسو هكدا وهج وكم نياجز جنك رب كمح انيكك

 ظراهطو دوماع ل ضفد لقانا تاوعرلا هباجل تارامازج ه جلنملا هركذلا ودع ككذه ك/هياهو تاب يرعب هبت لا زياولمو/اولصلا تاقوا

 هس ل رتضلاةهطوفرسي ير سكنحو نبلا مولا بانر ارق ساوئيداصلاؤ دهدنع هتتامهعضرو هرب ريربونتو وماظوهنطاب ١
 ءاعزان نيلص شينلع ازاي عفدو اهناكراتفيشدهايضرا>رانح ا ضيا هلو مالي علارباكو .بزتسد رع |ىباط الجماز
 ما قو طاو تابطلابديغشيعب هوس ىبزانلا هيضعم اة نجلا اوبانض تاما ملفا اهراسا كريطف اهراهناتضتدا»
 ةهلكردارذ مسن ةانعلا كلا احنة بركس دحام هلو بزه وتل انكفااجرالا 8و ممدد زن لا ماهرهعؤبضف نماهبلا

 باو ةيرااف اوراس دككروهلانبا لهنا ءازلازب عنو متم جيعنيبزمو ينل عريعمو هب تتلاوضا يعتصر
 لا صلاززابلا نه ةزاع تناكم هديزللل نرشو تيما بناواؤم عربي دضال تلا و نبال مججيومقمو ديجبلا هدب غل نمؤ دده ليلا

 قرم اخ انانسج هذعاضعإ وصوم هيلا مدل عطتنمدا إن هدالعجب ينتبه نس ةيتاول الي ضفل بورما زا راثالاك . -
 مادا يتلا هيئاعلا كاكرالا تيذ“هريك/وراعل ازم دان اهي ولا منور ذل ا رئامو ئطعل ران زو يدصلاهروجتلاو مايا .

 . "ويلز ياو هوا بلايز ادباو دان اهب هادهب انو ادشمرمد مال طاولاجيزملاو هلا ةددق وكلامه رجا فعالا ”
 خريحلاصل اهتوغد يفوض مقظانلا هفراعمب مهمل ورمي مب عصالادم وسب انط) طسايو باش عقارب هباودا نضهو م مامزب داسرالا

 ةسنرصولاو هببسالوهب تحت ةبادلل | ربع دمرغاوبدو باج, سم سزعاول اهو ةرابلالااوبذسدق و موف ةمناجا رع َماَصتو

 طن اطلس اناكوم هاف هنسدللافطر :نينجديلا نيرا انتهزقو اناوم هذيلا مينحملابتاراو هذيلا تاماقخا رجا :باوبل د
 اريدك رف لد ملط دلة حر ميلس كاطولسلا قي مطلع ناتلسلا نيمالاؤتعضناز هلا هعيلخد ايده انو نمو مايماق
 ٠ ةلناؤضمحواب ادت الز سون ردا هيكل لج بزالاذككك رم عضتوسضا نسون عد ماعلا ,اغلاككذ ينصر ازوضان عتفا
 بارا اب دعم ونهو هدينحلإ مالا يضل ءاديجعساومعم اج غناه ملت ةاعنوما رئت كرا دهنماودو زالوا ين نامخ
 ملا, اخ نعل غوري هنا دودو سئكنما امرحدوكيل ةعفترلا ةيلعل اوس و دروس ملت نهيب هدصبلت اومااخب



 .بإ اع ١ ابوي ةهقينعونم ناناوهنافا
 : علانانككذ هلْعوناَكُم "ماهل عساول | رصفلا# اطار وسل إزم ءانفصو امبؤ خامل هذال او ؤ وشير هيلا وابل ازع عد و ”تءانكلاو لطاببا

 ايل ةماوجا رس! عيتذ ةيزحلا هه رجاولا نس أهلاو الينا تانصاانيرشميطع لمتنا الملا تيركتيرفتا 0 طيرضل الذعر ”عماملا

 مانع عسل تكتف جرضدتو ل ا

 يتطلب ةدطل لفاعؤلاذ ركل اك عماجل ذك تاج ابو تبيضتد هلينجتمبس و زككغ نصل عمده ةمقو الرابح هب او م _
 0 هقلخاكو هيديزيزملظجبلا هياكل 0 كا ةىالتاهاو -ظاوكأ

 3 ايو ,يلنتع نلكهال بوما ةاحاتم . دوغلاو مداعسلددتمءاجر أتم اتا هياجل رسغنو" هعماجرارثالا يبل هسدملا هن َتاَحاَس ةيطاس + ٍغ

 ٠ ياا انياخو ماعنالاب :نولمفاضوالا لما نه مئاَيِضِراَد .ةر اعيد اجيل سمحتو رضااطم اكمل م هللا 1 ناك يسوم فلاب جا 2

 ... ايتو ئيرلا مويا اهرماعلو عددي ا اهقاد يل كيرغاولا ناجل طي ماكي هروحملزاجب هناجلس حدو تاكرب ايتلاوصومنايرخحلاب ةفدتن
 ذيول نوار يريد بقرة د حتا عابد يبلانا ازرار ق توعد شريك لا ةاسادن هينجعن ايألاس تميم اعلن:
 هيكل عوقد علنا نسل كك نه هرهزاامةماقأو# رونرصاع »وهم اراذال از/دايلج اف اجتو ةرابتلإ روج م لصني ناك خديد «ايالإإ دعا دمع
 ديبالا دتنجلا لايم نرحل. :يجشلا تاكربو"تاخاعر دب دو ضو زل يضمن هيوهاسجؤر نبا عيضولا رجلا دوز يشب لا ماكبز سن

 8“ نيزاومزافموأ هنساجم ادباو 'ثنادو هراهنمرغد هلام ماقا مالسال اطلس نجومنا ف“: ياارب تل

 ك0 + ز] 1“ ةروهشل ايل دخلا يعنوايندا
 قالا كسلا هيلا ذاتطان هعماجلا منس ىهطعانثلا نامل حولا عم تجاه كوبا فوهلا ماعدا بوم مشاق* .اجيثا زف هكرلارون عاج
 وسو وبلا بانيت اكل بدنك كا كل تنك ةرلص اجل "جدل
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 اهبيزختسملا نع مه دريل غل هياف ف وقولادد*وربؤمد قرم ةياجاسإل هدا هايلة د "هر شبم و يي يي

 000 هاد ةريرماصالباد هيلا علم إبراو*هريصبلا] ها 5 داهشب ندلادالج هل )لس شن هين هيف ءونس ةريخصو هيكلابالا»

 طا سالطاطل ل وتبعد هلادزو توب لايق! هرابداو -نالهإورايياو "اكان فزنا ل تتح درو ملاممد 0 هي

 0١ سلا هواي اان هوس درسا دكا عماجلا اعف دعيت يلا بد يمي دولل كنا يو دنع اعف! دما هوده امد
 5 + ذن خيا لبق همدكر داو رسال جاكم الك يضل ذلراره طع ايبككتيؤخ_ط جرجا سال يد عااقم تواضتوعا مال
 ظمعولا عياطر فت ناكؤاعو يهل نيزوههتساو اها ةالاس ا يزيص اوى ملولا ذككذ يه الأ ًاتفاحاتانجالو اظعاو اناس دجا٠و ظعول ئلجالا

 - نابتسادق : نا اقطع و «يورذلا مألعرا يباب تولع اتساعا يللا ذيلامو نلشإإةلعزبنلاءىعماسلاوىضنو تكرداو* ناباكيذا للقيم

 تاكوي نكد ؤ كلش دالاهالا اثيوبي و ةرارسإلاف 2 عت الالج يشل ارؤ مسا صاللككامد عوازم وفاة زحام اد هايل هدخايل
 بابل دككةلع ناك اضاف بولتلا عاصم اهعتاضاخ تاكو سذدإ تفاعلا ناولادكسدب رام ردا هته دمتي ةي”ملسالا ةاقلم
 عزمنا نينه )ع ماسانيرن حماجميرجل هطحميب موي هلو نطو مجارم تبعه يلع حو“ دناونعرب هرماعا) واي يستوي خو حبس ةدسدؤوقلا

 نصل لرسجإاب هنساحص تن ؛هعاوجلا تارماع اعالضفو أف رضالإلا راجل زهر اوناب اللف تلاع ككل دزاوملو يعن يكتم تاكد سيك
 جاقاب هموت رثؤبا كله م هرم الميع دالا تحرببامو .تاراجال اراون ارت نمي واقل قاف ىتَقلانو؟ تاهل باو روم هولصدب ت راهن تايانصل ماك

 تتنوع عماجاوينرا هدو هل 3 ءياهبتو نيرسمخد عيكس فون راغ هيادبو" "تاوكدلا ب اجا ةديإب معيوف ومب هاذ افاطلال

 نحب امواوسؤ بيت هنسحلا تألم ماج مافو يلع الرس جاي ابجي يل ماطاسلااناومدهاقلذي فتح ثضمامف عمايإل الص امض ويك سس

 5 (وييسجو عسا نسرطد هئاياب هيف ]ضنا و”ةتاحلس ىه عوض ركود اا ككل هد هند

 دعما جالس انجازم عنة يمضل بصل ارعهإااددجرسبلاو نب: ملا عاؤباون اص! اره ىلا دخلا حارسا انج: هيك عزو متونرلا

 يربك فدحا هنسؤ م لا ا رار ا يجر ساريوبباو اللا منيرلالا#أ



 كلع ١ «

 ١ مجول ةره از جره! ضفرمالهو' ملا يزل ئنهب روض انا هنسجلا6ع ديم ١6 لولا دنصتة راكب قلض د هندمب عيل راب مأ

 مياحالاق ا وماعدلا اصير ياحر زمر خل ةذورص غانو ظنالذتدردتلا عضو ركل ولاول راتختنسئضب هءمزلا دنا
 . اك ذامنا قصر لكنه حاوجلاراسزمداوساولد هذ دوو ا جعفر صدق دصرط يقرع ورصد اوزجلف لاو شار ؤؤخغام
 تاوبرإلاو تافّصلا فرسد ءمولعم هايس ةوايضراد دكت ءل ورضاك ايلتس ديول مما أر زم امتع ردصإاججايع 0

 طاب هربا كلا حاولا سمي يعل اكسل طحن اهزف - من ندور اهماعط لاني :عساشلاو يبل هزني ب عس ةزانمون عبو اه ْ
 ياا ءملصو كم مادو هرج دباوت ءذع اضمت جبل "يما دوتبشق اول ضفاكو مد ههسالو اطلس طر عل تول لازتالو ةيبصن

 0 ا هايم رش ءل 5 ارا ايوه دداةعاؤد ديف نكاك رخو نام دوترلا تحانقف .٠
 يلو هايلإ الزلازل ارباع دلمال ليان ب هرما حل كدلا نب كرد انريضو مالكا اهب تعدت رياك نايا وس حاج.

 نعضوو راكان اريل انه رند هذيان هلو واهل ناريو يوتا هنمابوضفلا دخون اقبالا ويب وةموظنم
 ضرما نفرياوككارضوحنكتشبإلك دوطولا١!هجوثسب حواف 'داجوز يكتسي علا هرم هيمتفاو الات اذميانكل ارباومأ هل انع
 ؟اتسالابابدا لازبجلف,أيقسل زعبي حفاجوتسلأ لهاا ةريغسكلاهل ناكلب عاش را ضيا دككم دل د دوروملا
 ىرفلاإكج هبحاربو , كريما دز ضروب ايبقنلضيرما تفل يوب هيث نهاد هيضار ةشديخف هلزم لادتعلاو فلو + اعد وردصي
 هيضخلم عكا وتلاوزاتعدارجل دعك عت قالك هيذعتلاو فال يي جدن تن ععنودف هرب د ١ هشنإذ نوطوي و هيب عت كو اق

 وكلكم لعد ناعما نهرب ضي ل و ناظم صاح ملا ةل(و اما هتجهت عقال رظعالداطلسل ناجي قبة رنهاوروصلا ميما ا

 موقنإ نما ءاعطلاصوؤليضلاادد بايو ىبدشولا العلا هم ا«لنزمو عراتملا انك مهاوجر مي يعدل ةنتكسرردم هرؤوبلا هير -
 نيالا فرات فكل نايا ندري نا ذاك ع وعباد يه ارقدف صا نربي واد ا ندوه قما+ نزيل هاك.
 ا 1 0111 ظ

 سن ازا لفل بجلب اوم غتر طا مواز بطسو الاانا هردلادقانا هاوي هتاهكدركع انجل هب ٠٠
 انبذد نيعالا نالثد خر« ميزيشتاماناضركوا/ط »ضال بجد اضيإ هذا يضعوا هروكلا ملكك ف لهنا العضل نيد هكراوانوهللا
 رولي راكد زود تا ء. كو مباكك )رص هاد ذاول اعنعيلاو ٍيوخلالو كيصن اهلنازرت باى دال نافوط لا تافضلاليبقيم
 10111111 1 1 1 1111212121-د 0 يا
 0 يل عب نكمل نارا هك جلا اند ارق مكن ل تعبير صجرع ساو هز هداك
 وها ءولاجبلا اكل طف سري جزم: _.حبزاعضاب هرماغتانجس ديكو اكماط كرهت ضف دب دوس لبو ماهر كض شوق

 رات علان« او دؤوب ىلا ةرماهؤاركإ لب ايلابدف اول عماش يلا رعلالص امرشا كوام داك لدن مذايسنو 5: اج
 م ا م عكر لل ري اا ياا نيا ند حاف
 . هيد دينا كلا باوشلاو ةطيرجرجال ارم انف يملا علا بسس يزيل كنلش اهنراولا ةدويع هزدوتينعسنو نصا امونظمو دوخدم
 عيل كالا ة لجأ در راسعو بالو دراكمرت صين لَم دوم ينل زول هزهو اندر يخاد بانو خفلا دا د ايفا

 . ىيععو لدا عنف 7 يسر( بابحل اين اهمال جاد دبع نعزكماق تفويج هيرو يول ندد ةنندعالا ديس فاصيخبج ٠
 مراوح كا هيعس كر كك بالزب وقوم باوند هدم الإ كة رذب مهدها هتعبرتضطو لةوهط يا هاك
 و حانبججع ناكل نر هر: طب را يف ركارجلاو مو باعد ناك يطع تل طا «داك *ضض يوزاو ان حاعاكف
 اق شكو ةارجنوظف ديو جلد يذرف 6 وراهازع جفنذو اخطر ادوبي جدال لصاوتب دس معجب دان ق5

 1111010110 ا
 110100101011010 ا
 صظ2100111011111101010
 . يلع راجيا جوس وهنا فلاو نمل جورب هعنزلة عوفر يف هدرا ااا ندزاس ب دولصلل اناا تامل ام نكته



 ه0حح

 ' الا ماا انك لاجمل لا خازن هلا [5ط ايو اهمرتوبرسا ١ ةلضغلائجط كت هيدي تلق ب ['ستسالالضغب نزلا
 عملا 2 هرجاو ككذ نم أ يرسل هناذا يجز معد اجو هانا عككت دما وجر ز د ايل از طاوله اج لل تنور كك عزو زو هد دالا مضواو نايعلا

 0 ا ا
 1 اوصل دخل وسب كام فرج لضرب زذل'"افوواهرشنالهعداشنلاو هيف "عدي وهل درزوالصايلاضاالكسا تنويع كببوصلا

 , 1 كك . 2 0070 يما 50 نا 5 ١

 5 .نوداصب كلذ هدا غلالصخبال ديوب رميت هجن ونظف ل هطزوسخعخل هجسج مد ضالمايل يفز محل ضيفنا

 0 04 ليج رو دو كما سريه رف و نعدقدل هعيدذئادأيل عزفت يي ىراذ :ائنالا ناجد 3و هيد يامال "راع داعبد هايندل هيج كر فاّععب هد

 ١ نجاد هيلا ايندلاوعاد دج دررنلل تالا اوضلخوم ربا مزه يوما نيمو كك ركج مذاق كسيفلا هاعرافظاسيشنا هينضااذا د5
 فلها يصدؤكددلا انبسؤْش يول لاوجال زم ةيصماوكج زلال هيد اناكوةيصق دياعابنف عرعر سبلم ير ازو افلام
 كير اوما ودام نكس داب امو بالا رقابلا هل اعاتتاكفصوممف ارض د روكا عماجلا انه دزعاضياملُو جيلبلاومتال
 121212000 0 0 00103131312121212ب1بب

 ال قطاقو 'رابرلا!هزكو الب هئجد ادلا هدحغنلا زامل يعادي هجيت قداصب' ير داعءابنعويانكك اذيإطل دافنتساثاهنم تاريخ ةيطم ومس ذاف ...٠
 تاذ 'يوطو هريرسدؤناوة ضر شاع ناله دانا توقردق هسيردح كأنه هلو باير عر رم ى لاب هبا تمل يسهنمالازا مزج
 اذ قف ؤطيد ةبطاعملا نيود كيف يتلو عزل. ذل ولادتي ضنب ئيرم ثيرر شل لملاربلاطإ ٌي ايس هر عضاوم هدبدتلزانم
 مقتل ترجو ةيحانلكؤ لا هياضم شاك مايل اكدم هتابدو هتداعمو هبا شاه دماعطب متيم مالسالا6نلناسحلر عطر ضر فيو ةبلطمو هدرا
 االول زل فل يملا ير هلال اطل تكبر داباذ ةيوطاّضلاو نوصبسملا يوب هبل هدلا لعد ”دةراعلاىبتيايجهيؤاصايلع

 : ةلاتسخاريخة اطل ىلا اناكوم لضاوخ رمي دل نمو مولع ضيفاد# ل ربحا هنع الم وياك اميتاب كما داكن نمل'هرتلا ولا هراون ين: .

 محاشي دالانجلإ اوس كك هام دك[ زهد نك 5 زيي جوس لا دعا ايا ذاف هنالك رورّصلا مي شمات ناننالا تاجر دالعإلا مخل“
 .٠ ةطاولضف يلا لاددةلاحا هناطدت برطلي اانا ةلبريلارجا قع اككو اوك لعو اوجوت نشوب ةياركو جعل ذك يلون قر عاوق خالط
 --- له رمامو لا شالت سلخ يرض د علال جت وعلا عضوللب ينم ع ويزن عماج عل ةينلاكك عم نيطنطسقلا هتيم كلّصلا باطن

 قاروةيضلا ل ضنل اداونا هيا كل 'هيَم سما بز )فان ةيزاوم تدي ابصذترو ناجي متاع عتضاعتوةلايبلاو مايالإفو -
 ساي راباو باكا دورا هداعسلا نادلو ”عركلا هحوسبب يزصملالتذ اطوثييشعو ةركتإك بودتلا اذا هنعسةبعو ةبككلا ركريلا تاوفن هناك

 ةيركلا هع يطعن دال: ذل و كازعلاو عصلاو ناونولاوونحل ا ةضحل إبلا كة رو هنرصرق ةيانل للجو ىيتفتتم هنعازؤضال .ميعن
 4 ف 7 - - 3 . . ٍّ (/ غر / - 5 ُ |

 اطاولابجل وا نإ ضم روغاكق ماش حو باهل ننس زع هد صا اكالا ةحساوف از وانما هبزاجوف فضلا ةدعلبتملا تاوانغأا
 - مديل و كياماع دازوض ارجل هنه تالتماف هؤرثمملا دك اونا جتا ص0 ولاور ىغلا كويل

 * ضاوالو لياوال آف ف ورععزوثامّرهاظروب سموم امر فرش ..زنطحا ازمكه اال نإ ٌةكلقو ١ ةرازن كليلع تناك بيتك كوع
 هم نازل واوا لنا اوال اّدد نينسم راع ارا مه ضيطبا/بداج علا( هويع !يضزاوسو ”ديقاس نويهتاذ
 10111 د12 ب

 داوم وص ؤصاُماَساو ناياذلاىزنمهزلا مال! دكه اهماقم غرم ميدو ناهيرمرنم تام مبرر تالا ودل دايعاربباف منان ظ !هناوعلورهتزكاع تاغدال انهتوو د!]جلازهددنتقبال/ كفا اع ردم ناوييح تاي انم ناون سماك ورز نيس للا
 اير ميغ ياها ةديلع ؛لجبل نكباهو ةيازنالزرعل اىنع الا الاعيان اف بايكءيلع ل يشيالو ملف هيصتالد ب اسج أور صج هبىجتالا ف
 ملال كأم عاومالا) هنو ان اككمد لا نادجو هنفشملا لدا الحلا لس ادلا جم ةيلاوتتم امماوع | اهنؤلعنف ييسملا نو ددصخ هيون .هئل تلركمالارماعوتمل هنا كم ةداكرن سيري ايضا لعداعاو دج كيس عال اطل انوه لجنييرلا كا ايه صك تئلن» 1 مازطعب لوبن د تاوئملاو ىينهمال زلات ايلا عزت زنكي ؛برام ارسال او ثيل طم [ضقو هيل سيدتي منا عجل جدل هلل“
 1111 ل كول هييرو ئالاو هيصاشلا هوججل نزبج جدك انئاواد ازرصعهنيلخف انناعزو انل هك دك( تس ئرسوكرل ضيا لا
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 "وأ و طنب وأ معين اظلازلال عب مطزالداكوجئررسرلو نوال بيونيا زعتضضاون اكل بأ جلد دمتي رعنيرشلا لبس
 رضوا نعول الخارب موي )ن0 يناكرج ل انغخأ !/لطذ يضرم اذ يرض هزه ىلا ىلا داق
 رمد عدلا فلان اهوتسجتل ركل اروتسمل او كلا وخل لضعالانولا اناومكوش يبصر كاعد هعي* قيتد ندا جمب ويزوويباو هلينم
 ١ هجين مى ب مداد يو سمين ينام خاارملا دا ماكل ريضنع ملا ةيان نا هيما فتواه 51 تاؤزع من ددباتمو

 سرق جالك دكة رعاانمر ينبح نين اديؤراو رداع وشمل عت داىابرماذ اءلوجامملا.نعاوورمم 34 .

 لوكيل عتب موق)و ءلامافوالعمل كوكس نوتيلا ماكجال نمو ذك موفق حلال رم ةكتملا عدو الار زول (نايمذالخا 2 ركزوا اكس )نسل 6و سلا زا باب لاما كل دك ذ وهام اف تويم هز ومان وا
 مادا" ضانل يضرم والحلا كذ ماما طلسدملاعت هللاإلا هزحالوينريار بخيل نابم هدير ذو هربت اهرضتر عمو ةرينحاه دانه ماك كراكو قو هريخضحاووررلا ]هال جر.ما ”معأم مدصاف باؤنل ارم دك كك د بريزول نافذ هند" ناولم اال لو نامل رمؤعاعدقع
 ناملاسلااناكومزن ام نايل صاب نابل ذاد« نيل عالم سيرهلاوزيمزم ةرماو ناش نينجا ينك صا دا عضو هرسيات هما

 1 مودال يبس ةداوز ثنا يكول ذزكيتبااو ناسف 0م يلدا اهل اندجالا ذا نكما اناا ناكربو هبظعمللا ةجحر"ناخ ناس فعالا 5
 اي ”راب ولغة جي زبن هر نعل ارسم ول اير كك زوغل لا «ضلبمل ابر الا يملا هيزفم يقل رس اضنو هياونلارباخن نم ذومهاسقا
 كّوصو هِدلصوُكد 'بزمد لطبخ[ مطدطخ وهما فس يتلا اع لع ا داف ىشسو نوما علا بي بسس هن جس اع

 ننالع مال دف تبن ايلات ديلا هلة نالوجاياف .راعل6 ياسين دك قربك ةدبد من [ددعتاد م ةاركد نا
 أبنا تأضأو عبور إو كاجلكذ خيانلا هزعب متناول بالك طابا داو زرنا همسي يرتعيظ نيإ|مقاسأ <٠

 هوطصءوكلا عض ف دتوقو نبأ حادا نال ديما: عمو حسداظ وي غيضرا تكنو رف و «رهدن ال ركد تالف ئانفلكمم ال ٠ ٠ | يح نع 1 ا0نيراو بز اق دياصبللرمدالا يلا هجن رف نالغالاو مابصإلا ف ديوغلل ركاز : اعمل ا نادال 45 : هللاروشب 2 1 5
 مداجرابل ا صنت اميكفال اف غالسإل لس مستو ةريلتجو لب صغتب طاب ونش )و هت رطف عطا يب وحلا ىارس ساو“ هتعلطل ارجو نامل دجو نعال مضر

 وألا اضل نعال هيهاؤد تفداك هر اتالم يما داس" :

 اككدجو ابل غلباهككرع انا عاطقنا -

 اينجتد ةدالحإر انلا مضترإو ماك يري اف رو همالعاو هئايار مالسال عفا دون صانماكو نيل زعز رحنا روْؤلاَوَمَجَد الخ تلكه . د هركتشتو ديار ةولدو'ه داذإلاو ةراوغا 3 مبيزتد هقبرظنو

 ”ةلداة كو زازا انين رولا هاجت” فأن او هوساعهوزغ بوتان وعل ىةةوخا كنه نونموملاهصاون الخ هتابُش ٠
 ب ريولا او مكان امال ماشاع مال ةكك نضع لد الل "ذهإ ضقزفادلل نبل اهلا بصم ينو أورينت عضوخض ارا“
 0 ا
 ءاهنونفرككتج املا هراثال كير عدشو ل هدومع ايجؤنفل الكم كل دسم ءاهإ م تالا كوع رضا ريس تاجيكف انئم هلم
 هوس زب زل اضم ف قبسلا ناصت نييك هيتس نحط عاطل وكي نسانحو اهعاذا عانجو اسوي لادعاو اند
 يوت اييويذلاو 8يلدصلا ىدابملا نم خو سوركلارفكد اهلا جوبر انباذع ىيزككا احأبزسداو ايوبانا ميناس مدان تأ ! اج رنه اهيقداب بولس انباسول تلال انج اشم وليس هد اطرح ادم انج انيوهتسيافن ىيارعلانلتجمد
 ؟ناودعزتككو ادانعيدتاوهومز سوم كوم ازور و حلاو غيل نا تاعبتر ميل هادشي اد هاند ابان ناوين هيف شير تا هالك د
 دف يوبجأَيوث ني الدو هي داوبد جوه خطف كج يضا مكلفا ذو 'د ميجا عد ل رع يورك هنباطربملا دف
 لإن وبدك, ربا هسووفلا ةنيطئطستل ١ سحيرخ امو رماسحو همراصد از ىضناو ةرمالعاو تان شنو *ةذوساو ثوم رقاو' مروحد

 .ه راكتول هولحف هيزيطتطستل اره اظب نيمو هاف لزن مث اكو ١ عش 2 و 0: رولا ودا جرموسيدال ميلاف هروذوما مكضد

 اهييرعشاد مل ج وو حط ايجاد اهج بضخ الاد ءايجلوماضجزفع ملل ذاك نف هلة موا ارو لها دج لور عب كس عضله د
 هام ئولم اسم هدددزبب لذا دجو هدونج دج ؤنانا هجْوو رف الارككسملا نروجراسرتءارجسالا بل هريس وهاي ومرطرالا اهب جون أي

 مونم جوا انك ت يمد" (اتضاعولع ناذ' لف ندع لبدتساو بوغبا دال جام جبان صمد انوغل رضا وعن م ود...
 ومس كلة ونو سوبا رضلفو نا هعلقو ء'كسوب ةلَطو مرشدا هل 'ىرو قو دال ع ملفك 1 قياذاط عم ٠
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 أيس زنالا يضر اوما كاهالان عرج اينجاخ تمد و انتا ويسب ركملاو تلا منطاد «ةد: لد ادل ئ
 - «ديئرشبلاو مامي ظ فت إبلا قط وجة يعدو كأكف باتا بيصب ةنهنم هيد مواسم دوم يونا هيرشلا ضال معلا

 يبدل دلال ءسدد هت لونبنراازدجوم زجل ينيب 04/0 ةزلادزدالا ًايببوَلاَض ٠
 ربيت نكمل مسلم غازجاهبام دورا منو كدر ابلاب د ونع هروكقالا حالاتها ةناطلشل رم
 ايا اهناطمو هلق تشاو “جينيس هلا لها هيلا شاب ين دباو*درتكلا مومرلا هش صذازج مالادب حل نكت يعاو هديا
 دره زينقملع متم نيد وكلام ةراغالل نيقإ مت يك زماضب طراطسألا ىالمل ا عبو زل يتلا اخذ دهييالش كج:
 . ىلعاول سال خيبل ماو *ءونتقألا اهله ارججا مبا تا 'هروثنمزظو جفن ايارو'هروصن عض ويس دالبلا كت ارلَغوتوذياطل

 جرلا غرودص تعدوا اور دربوركلا )ب لها ولد يعل رش كدي لف ىييسلل كاطللس اناومال يحال ائائبسو غاطكزت, ن٠ 00 مانضلابوبلاولش ازمروركأ لب ١ نل ما.زئاوخلبو تاورخر حراير دالب اجار واجم انك: ٠
 نيك اديب داس” هاوهب ملل ةددلا ضل نيل وجالس! هال حالتكم عام دز معتادة كوع فلل
 *لرّسامانم وطب اهيزنصا طل خابر ةوسلإ صني هيدوملا هدوم جتراس نيرحا ايلا عل عطوان ال ىبردلا جازم الفلا هلت "2:

 ىاوزملا بدو ركنا نمسا ناطر ياطذو انبسنمؤ انين( دورلا كت ةريهش ماذا ةدارملاو مارا هما
 افياور جاو جاحن 3و مانو )اكتلا اهله ادد للاي هتديط زلت ممضراذاووجا ماسالا نال وش يداي نغوسادمجم كلل:

 فويل يبل ابلعر هاو موكسعو دجفانماهبتطا“اوأبو مالو صنم داب عل لوجث ددع تنلولا مدون رياسملا نالت لد
 مم اساسافانا نب يوقلا عزام مدع دينو اونا لاوها) هيلع ناكل صارم هذولي ؟يطاباسلا كارب دو ىلا نجح
 ترو يد ومال عاطلا هاكات اووملا كلومبتسم هديك ةديلاعندد نارا كابل هداتنلادو"نايسالامتبختنن 111101111111111 11111111120

 ه8 نيايللا ت0 يد متنواعو "هد هنزل ثلا 3 ركيالللا هتعلخو “م داراامو همارم نشل دانا و" داتا هثدعأ

 ٠ تيا هزار موس, لضفالا السل ناكهم ”ناهربلاو اكلة ونا جلل وؤتخا لمص "دنا سنا ءالوعزطماعنييخ ويحس ضن اخ
 10 اىبسجمو ”هيرلا لعل هين ارم دوعن دو ”هدهدحلا ياخ دلاررث دورنا امعلانغاامو'دايرلا جلضخع مراصب لسع او" دزلب لص من١

 ياانالك لارا عراجو رص ناو ”دازب دز ور يبل ادتسم زك باعلاةلكستجم *ىؤلض نال
 راو م غد دكر م ميتال كنه اونخاو هرج بانعلا ميول تلنزناو يبي - ١ 1لياعنل تالا *دبرنملا مننا نوتمزنميضيإ غلا زلنلا تن“

 تعلق نع او ءيافعان اش ىفلاورجالنماوزرجاوملر كرم بز ككاورورؤزم بس ذل رجل متمانملالا هنيويسل ايش وزال اجا غم
 0 اهي هئانوصوعةرتو الارجاع شدت ومالا لا ريت هدداطدسلا تان اوك راظتنءمّيدل سالما هنولخدب دزغلب
 اهتيبعتل انتل يللا اهندر لو لم علق تيتو" ياكملاهعلتلا فد ناطلتم) مان سوتس اكو هييصض نادي جدمالز تظتعلاد
 عيان ماسالا اهيا سدر ذو لما و برا حلما تاب ران ماعاهنانمعا و ماكجاد5 بيلا
 / اهاتلاويجاماءدر الار ونب اهنراو دار سنرشافئنملا ميل اعلان ونيل ردانملاو يترك لادا ماو ءيظحعا عماججل
 مو رجلاو .نيربلاف نانهاورككلزا نإ ىلعت دا او هذال هنييعلا جل الايجار دروو زنا هيلا جرا كب تبا هللا ةل
 دا[ م 6 ةيلعد زر عفداو قدا ربخوززرالالا نالامال دان اعين تملا هروربلا نكمل ميلا يكرب بضل ناش
 كمان زج 0 بدصب دع ةلاماتةتو زوما جرس جدو ميل ئعضو نر ذل جمب ترض رمل هضعلاووانلا عوايل سدر
 لم لابن ال شل هيدا لنحو رمخ إب كلا هريس 1ك ٠ال9 و عيل يول نر امداط فلا دنبدم نام لع جدوي سمان طلس فتنس

 !لا ناري نمد امعاو ويطللنجو دباوت هل :علاضو هرجا ماذوذ يطل هب لاو هلإنز لذ ددارم ناطلثملاد جريد اطلشملا هجين اينما
 « يدوطلوصنماهبذ ماقال طصزمههتلايوز مخ حاس خترذ اق دز يل نطج تنل ١ هني بدا ها طز او يصف الان

6. 
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 هداعشت هر خاج هيا نياطص | جبأو نينموللا وينو هلا داو دايعرو يمنا «ادعازدرصًلمنق يووم لي ةينكلا هترزرونب

 لقازامو هاي : : 0 2 5

 موال يدا شوز صني اضرأ جاوم ادور جل اتيجتهللا امهجرتسااذّألا ككذامو*دالبلاو دابعات هدللإت مدر ءداجللو كلا تع 0 ا ا دانا ديره وتود قرروخكا لالا سو كعل ارمال نمي از ودم ةريزجملهأ 0 سس صصسيمس ص 27 راسنا تملا اتالم ضبا 20 00000 تندش هاب فيتو عادا هيت رذاعاشاوليؤم
 . اجت كوبل هذؤدمويجور هوندا طنو مدذلاهل ومع الامال زف ١ و مدخائ م هنرحإلٌصِبسا وهب ماريا ماظل. 2 . "+ تك دز دويل وذو زسلا] ندا مشزوالاممجعكذ زجل ننط ىوتتاد بط ئدتسددم دوزوو دادوؤو فكك ف هننويعوراهباة فذ. .-
 ا ست نا 'موبلا يبان هين زمنا ةذإ هجر ةداكد هئاطزرتفناو هوما ماكاو ئةهالعاو تيل شنو رطب 0

 'ياقدا ثايزدم اشم نب انٌسٌوك ابا دولساب نذانت مج ىمانلانّلا ةيجلوناكزليجلاعراسزسخ اركس امل حلاو: يسترتتو
 للبس نكرر لجل ل بلاوي نزلوا هد ىو تلا فنعم يراد -
 رار اراسو ىرلاو»لكن مزتماو عييل ا تاب مادا ن ع الزب ايف ل ياش هال ترك ل لذ نم عويس اوضاوبط تو هلال يبس نيددلاهيلزتس ناكر رحب 'ديدل يل نطل كنب مول يما كال ىيئوملا ناطلسلا انو يعم زجل اككذ اطل للرب قالا
 افلا دزوذل الدو ونحن ءارضاع جعل لك لالي ىغست هب تلازم رد مارال !هئاوبكد لوي اهاروو ةردهزعس !نؤزظلارااسو ميما ئعف كلا: ضف اذ ضنلاكداندب يجول هت جومانا تباع لوم انهفسيبذسلالءددتوسامو دافي طوبا
 د10 اكل ونوع هند نيكلاسل [خخب شارل با ملا نكككدجو عدلا ءنيلخد جو روبو هزه جوبلادينحد دانا نهزازجانره و طمتوخافلاو

 . دولا قيل حس يلتجلو ءاننإ تاو اذالع وبان اك ازوألبصاو دايز اليلر وخد بل وطب (يغيربتو العز هسادفوخرمرب ,زككا عرفا قلبك كت .ىووكرب نداعسلاو لاق اك لبق هيل |ةميصاهجو مل دولا ةءاطر هدد ئكرل طوره ورانا رب وارن | بسدش صيد 0
 را ريالا هايم كداب ارلضي عضتدانكلا بح ركلا ةيعالالع ننال رهبإلوقتبو "زارا ق يمانع دهدجل طبعك ----- دار! > يوفر ارارسد راو داائنالتارارر هبله راو اع انيعسكهابانعجهيطيف ار لضصاو !داريارا نضل طوس مولاي »
 هبياكو هافاجدهلن روب بل يضلاو مالسا/«ناطاسلرن ىحريزغتو هعاضي او هبوانو مللداصنل انهالب ور يجمل دكذ ا ىتساف
 "رك نينتكك اذعاهلابجترشرايمالس ١ فيبس اهؤاف نر حتشاف ناطل ادنبج رول كك .نضاضف سكر هريرظابانقو هام
 هلاقمزع عوج اله لئلا حر اؤصردتاما طف تلتف" صو ىلا باتا انجنرلازءاكدبا ودا دنع هاذ ذمار وغس لبلاك م متنا
 الحا باو” مار اصضاو .دررتل ايا وطنم اهبموندودر معلق ةصاحجملا م دوعسلابفاد عصري رعد ه دون نلبملا» مون دزاو انس يلو برغل

 . طايل دانجب تب زعو زيكو ني خصام هلوجرا داو, نيكد رع مطل ندع لوج نيهذصلق دصخا داّرعف بلبل دعس انا هّيصتهلا هامل هب ءياملار ايل لبزحلانماص «اغدلا قيم و, بباصم عفت (/مفاطم اهيراج اختم ماقول ازعل .اهدراضم بن طوس يراها اعرانابضاتييطا» ايزو يلدا ورى اعسشلو ننر نت ىفاذع هدسب# ناضج جنت ايا واه صاح التباك د اكو امام انعام افلخ,يناطنملا كسلا 07
 _ ”الوفررل ءاناجما اد يحوسلايرقنأ مجلاو نشل موعتنالفأ رار هل بقبة تا ةنزغهب اشو يضرهم اع ذيع جا ذا اعا ميصاغ,اهبلو اه مهد اولا اهل وطال ادن خالو لاول دجدماعلا تناك اهو انتل جر نري داو اراصخلاو ان تك طاخلاف
 نهزثفؤويسلا اددج اهكرج نعاوفل دز ناو ومش بهي فلا مرفشر يد هر آى اربصخخو دانبلا ربصتوارايدواراوسا ونه ق/يزفعل
 لادا ليو: رمالكؤسينو ات !"ورفاهيرضيفنبى معلا خضلا عّرماو نياطاش صنلا ميارف دعا عشان" يب دصرم لج ترغتدت اهدج
 0 ميرصتبال» ةوبمذوغ 7 ررتعيالف ناتعل لّسلاب يضحلازإءلسلات ال[اناوخاؤ ننال اريرس لع و.اناوعاربباءلا هب ىلا يعد

 ةماخلا دنارملكذ اش انضزإءضحلاوورلبلا )كاز هبداعم)لعصنلا متضيالف يللا اديب اجزم هدا عسا سعرش' ل وماما قراصقارع مانوإلا
 دارنلب ة علنا ام يرضاه هسعبدرصي همز خف دمجو نظمت د يريصزم سلاله نم الخاب:لورلا لها مكس نكس ةيزنساو ناطللسلا

 ثالازبوبع مهلاكيلضتردلبفا هوجو رركتو نموا انابلا تاه داصاعزجاونب مقْعوروفا كايا » ملاتدا دد سوك البول ١
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 ”مدددا لقوا كروكاتسا ماك يف علاجك ماها طعرابسلاافبتساو انرعا امارس ودرجفل ادعت اغني

كسيوف مب ةدعص اهزصداوعضراءاول سويلم تلساد اعتق و ميلع 3 نإ ِ
اب شطيديب هدهاه منج تك . د'عدا د ضعملا هناطلسلادونهلا عه

 - نق

 ىف نككتعد'ةاكاحنصحكوهعجالا ىلا و ناد بط نعاتسا د :ذاسو زهرساحام ةيضاوقلاتجابتسا واع خا نكت يبسلاب مواضن :

لااعم نجاذو لرب داك نيخرمداصمالاو إس تطفتو ةهانو مالمالطإ هلك سوب عد عماحدرعالجوبتلاتقاّسأو "ركل ايوا 8
 

 د منع زي امد عازم عدها راعيها املس اهون زاجل الل ماا دنهل فانك اهنا راشملا مالا تاجات
 ارك يسسؤ كك نجلا هايد" حاسالارزمغ ايسر يافا ميلا 2. اكتدا وجان كانها اناينب زمزم عفنذ
 مماوجلاب الس لكم دال عطاس هكدا جايزمرودو ملط المال ةزتيبصأاهرع دو لهسوراه افصل ا جام دوس

 كلا ةنععذا ذاورضلا اضل مهسااحلش حير كت: كرف طفل امارات ائمز ديدي هنت كلو ماب كتبا
 نيالا جمطعد يلا دج خب هناا اهداوحإ سيكو يذحلا (امدوزرهمب جاجا دا سرهطو”ىوقتلاورملادرب مك با جاهم جازع طاماج اوس:

 لها يلبجعدككلا كتوم ياواد مالسا ا سزافد منال هللا زعم و *جلسالريز عاى منو دد ةريزج تضاهي جن:
 "ربل ادم فد ةاكإل نمش ١ هوا نام رانم كوب داش  ماهظالو وعل دكا ماقال جرت إل» هرخالو اينرلنف نقلا صم“ من:
 نايل لو ةمقرو الغ اال ة ملا هلاصجل هذ هما د ميل يس سنو شون وص هننكم واذا ميل ز9ق ذي هع ا
 : _ مة نيب ال حازم ديصجيكك ذا هرزلاذ ياك سب هيلا لولا اليسا اكرم جرم لهجات هيرب 5 *مل الزلال زلال اع

 قات ملادحر ناخزا وإتمام انائبعوس يك اعلمي لاكي وصقل الا هاهو يطع التساهل هيرام دونجا ايا ةيقبل اؤمن.”

انع ةدئشب لإ نه ووضم اذان ىادجر ناخيبجر إبلا ناطاس اناوم قو اجدو ناك اواني:
 ,اهيضفزيومنيرلا حو دومم دف الداب هديب ناك ةم

 ا: !هليوا مات تلب ميسا هتس و ينط تلالةنصؤض نزلا نزلا يدتتك كويتي! لال تس يعل

 | سس ناك دبا ضتقادما نحكم ضال جلس هدو دوه 6طن تلات جلاد با صم هلسالا ناتلس رد ناار

 محلول يجلب تفصع هالك ديه هضم: |كدل خضاب سا لأي دج نا لوسط

 هيا مجال تلال يتلا تقلا هلا وخطبالئط نادرو نول هياصلا ميل ساف تخلو وول ساب “دوبل واكمل غداقو'اكأ!ل

 ادعي دولا[ لو غد نالاكولا هيرب ةدعيج نير كلان نيكو درجو دجحرو هفازمأل أ
 عاام ذك مت دقو: :

 كيخاةو

 .....ةيتالتلا هيلا وراد زيان لا وما نلابإا هب اهعن عا ىو ناضرو اهو جناصحك التل وذم ا بوس هلق رعي
اغني مد دديرا ىعاودض ولام رتسل فق تلت ساهرا ا اقماب كننو ةرمانملاو هن داعملا قمرة يال دب ع“

 وكاد حه هو ةلالض 

 قتلي يلا وكلا عد اخس لسلق يرقتس أو هل ته ضب ةونع لذلك تاو اًصيتسار نصا ةساف نيرا فا دوس
اوتو مناك ىبيم ناطلس اناماه.يافرككب ذل ناسلزلطناو'ايينالؤزسجا هياتلاسلا كل:

 جال نكويز تشو الاكل لوتجلو لالا ز

 ملال ورسدالل او دا ملاو عيارجل هكامد هته تاو ”دامعال دلك هابعازماّبإ جو اهظنتختمويرمز خال نانلدلا او ىهنتملا تاهنلإوهروكلا

نا له عرفي لملاو مالسنالا وذ نايدذزلاهلقاب تتلو باج ارب اهلا يسماجخ تييضنو هتمالملا امراه ةهخدرجت
 نسوا من

 ألاء ههنعدع مخو قاصنال ذاع زادها يدا ران زاره ماوه نناكذ ض1 «يوتط يوظف طب يب

 : 1 100 1 يعلو ريض

 تلال. هاو دما زف دحين جلا وعي ككل كساب نازي ايش ناو ءايريظ وزب
 ىلا نا تاطط تطأ و ندم عمياكتلا علال الفاس مانا تاقيومو مج ابدي ومد اهلا تان هتموت اج وتخلل تعب

 لعد العا بدل عفمو ثابامرصنلا ديب صن ماهل اهي ارش موب مصاو'هسدجومنظْ اطخأو هتجوراقعؤ طلو خر | هسفنب هسقن [لخ

 01 ]جما ظهور نفل وساده هر كسل اهرككتعلا غبر ءاشناب نانا ولسلا كلا نايا وذيل ورا ابعازييل كت

لو امها مجم و الو كعمو فانحلا تناكذلكهوم مابا وترا ضرإملا اونزنا حاط دالبلايوطتو "اين
 مالو لاضنل رق شسم ه.د امال د

 ؟اهلاملتاو ماوّصلا بشل ءاهيديلسا ”ءاهللا نر اطل قون نع اديب نخاو هقربو اهدعيت/سراو ابق ارجلا تلخاذ 4 از صطلا عدوتسمد

 ٠ قدا فويس عزطملا ىلإ كردافايلايط ميزا مزافر هما كيكداوفصتماد لكن د* عاب علو هدر ويلا سعيه ذ»
3 



 ولأ وسيع

 ' تحال ناله لاا روطخب هداذنو عةلاعنناكميسو'هداضاةكقولا دكا دا[ و ذراوسيفتنإل امالي ءافممفاو انكر - ...٠ رونو تسع ا كا نود ها ومالا ثم تةمح ومد ١ 111101101131393 0 00-
 كذب ولالا حل ىلا دهالكأ هد بتول مالو دامسإلو ىلع م كهاو دانصلا دازو'وقال اهي فوضع زيتعملل يطا طل ٠٠

 3 و وال ايعربلذ يبست هيل ديروملا ينرتاطتقلا,ديرم رناكأ يول عامل كرما ناهروؤم :حوتساد ءااومكلم نمل ادام 06ه نال, تحاكم كدلك زك نرثاهسوندد نادال تاجيل لت ٠

 : زاخر عمانتل زدسو وجلال هانت 'دايقن املس راي محكم رعصد داقنو'دلسسا بوف هعلا تاس
 ثيدعل ازرع قخ نزالاركتملا 20111111111010 مهدارلاج
 يقودك ةكك[م ف لا 017 11001111111111 2

 ار زطصم و يديوع و زصمبا الو ادعت نما ءارسحإ ىنش اك«: نيكي لاين ذل غاجومس اه دعبل اهدجا وا تعالوؤباذ . ةضلابطؤ ككاو ضلال بهل مضل يجوع للعود باتل راونمل نميلاومساول ايزل اهماشم اهنيتدحاويراخمدإنلا ٠ اقراشمما عاجلا هكر دعا دصخا وقنا كءاضفد هرتلاويسالرثهدازلاولعاوشوتداسمالتمقرتااددبلا يزناهباتف ٠ لا محل خلي خا غل هند ذل نيد هاوحال 5و يما اوم تؤ احط ةبنع . ١
 لإ 111111111011000 '
 لا ارا تكلا ومن قيماما عتاد نزلات اوس سالو اناس اذويبسد قيل لهو مة داب

 اورام داعم ديفا نامل هياطاسلاركاتضل اوبل ةيسكجل يرش ببضع ديواني اللا مدار داعراق . ًامضراعب كنج ؤاسإب نول مهييسماقف ناحل مناوإسلا دوبل دين اطل ناار ازيد سيبانقلل عرش مالا اال عراب اوريمايمزجو صمدصقال هيروتاو راسا زبزو الذ اما ج دسم نيكل اهنا هرمارعججاو' ينل كريو هزت سم ون مولا هاهو هاكر رج مهم مهلوجوزنجاف ةرئاو بصنع يسلل اديس او ءنينيغاطلا كيب ذولا اوترعاف' نامالتوؤؤام الرس متباجا 0 0 ناهذاتنلاور زل نامل اعد يمحي اولكر ديب ؤنسمعزخا“نايضاكاس + 0ع سيد هِشاحو واهداف يك ع ----
 ا ءورو دون ناياو ءارمإل سرد زال بكف عارن اطل تلال لب انف غد قل 8 مز ورش 5 . نجبوؤ وتم نخويو مدن مالا او مداغل انبوب نضر مااحد. هضاب وضد اا نك هانزتاءلم ياكم جرا طضلا نو هنك]يزت هيو دج طوهرزماكمؤ معدونسو "نطلب قوضجنكذ هبراهدماثابدجار يزول اددصو بضل ورتب هبظت ثطخل آ درت اف 0امرب وعول امضيإبت ملا كفعالا نامل ثلا اثاوم ظالم اضامو دارا اع اش ميهرب ات راف. شابرمت يزول فد ش 00 ولا حاوجاإل اًموكيزن افعال نعبد دنمف حشا ومان و ربا ظعالريزولا اهييعراسب تناكؤنلا ينس يفانل د وحد ميللنارملا ند انف ضان د دج ةانداو ضيضم ل فسالا هبراصو“ هاه دىزل نلف ز عب و -ءاوح ةزاو ملينا هنت ردا القتال دتتموم ار ايزل دو الل خاب دخجلازعنكصرسد اكماوعودزمويناوث جيو ح فؤسوتساورصالا وكدطريز لا ٍلمو ان شاب ؤطصم انو نعال نغد, هل مورصم نيمو شايرجح يزول السم« كنان يضفي اك زيتجم 7 ارجل وهدانيجننامرب+ ميلا رينو نيام ذاطل يلماز ذ لد اه ىريوتزلاو وبدا دمك هلانجرويريزيمويل ازور وبطلاو تمل ةمض يراود وااو ازيبصاو رماد ندر مانا ذو طنب وخذ وة عوورسُ هيو مي فطخسد ةينم متت

 0 داراووتوهو مرام اوبنزدلصاو دن طف فلسنا دونجا تعلم ف هونظعف وشو نعت هرمادتشا ]1001111010 ا طمس سيزون دكا نفل فاكر هذ غفر ايجي تاز لج همن نول ضال اك ْ مدمن عسهقدقحو ما ليخد هير نواف نظن هلو راك ماحس ريس ادد زير وكرم لوسيا مود ,ضل هرج ابدا يل لسا: ند :نفادص )هاو تدوم نا صخر ئابرجاريزولال ما“ اند دي ادا اهدار مالذ وسلا باين اشايرمجإ زروال هب اهضحح



- 

 ايون ايرزضجبالا هداوجاولضككر ضو اببوصدحت اذ ليخيضحبملا خبز نجخ ىلاملا رمزي جن ماك 55 مرضا ميديا 5
 ماا وزجو هنسهوذخا فجل اك وسم وكدداةااددعلا لان ننجلا هلع منوي رجلا ها جيد ةاككا لكك وجع تحكم نرخ ]ترق
 راؤضلا ب قرنا زا ابو: ىويغم دقن صب خرفل هايداينم ةاطلدل از هفالخجاىربإ لحج تراس موتر امو دل سخلإو لالضل زيا نيج هبصا 0

 ١اناىعإار وكرطارينولا5خربذاالو تاما وتاكول باع نشا :زحال !يانعل 7 نوم! و
 ٠ 7 : >ريزولا معلا هجرها حرز 1

 يؤ مؤفتسا» اوراق ودق اهنا ذل ىغلادسو ويجب لا يزلصاهزومالاطبضرم لب يئن يق اهروماو اهلاوجا ماكجا اهروعت طبضل
 رزفتو ٠ >2” بط ضالدارئعا اههصمرم ارم دعاد "ويل هدو هتيادب تسد هدؤجةناعرمتاو ساو ؤرسحاو ةيادنإل تهز دعل اباه ز م ,اهناوس:

 ةمكؤم ماؤو نضف)ل مظلم عما هاش واط هلام بو مبا حسو الن درس تل[ يك هدرججورخددس راها اهيل الكره نا
 وكل ووايجإل مرنم يظو رد ان نكبر زان عسكوطناو دايك انين عضو رعد اها ذاك ةهدد مايل ردود تلال مزج هلو
 «نيزكلا دامجويل الفعال رمال وتهال علك داداه زيلع هين قالا وجخلا فعزبجرلانزاامولال خفايا يعتاد:
 روت قاحت هللا هالاف ةبايراكت دوجرلا هضاخدي بايكازمو'داهجلاباوب الخادم رمل لربرتملا عطاخ ة بيجو ولا ,كدربدب ظررل يكاد
 )ا ؟راسم أنما كإءباوتعلا دل مناع لكمال النكد ل غالايتشا ل3 هتوعد أيد ءرانلا ليف ارسارو * انك اهنياطوش ذاةمدرك :
 نافلا هائتربودتب ٠ هدغحيتر تو شوج يجن لا دصو «دا رمل انيطموربذلل لبشممل يعده وه داب عا ذنالزلزب مرحب“ دوبل نم دلل نتخ *
 ' الك ةلاهسر ين طنطا هنيدمثناشوعد هجزججفهناطلك يرحم خررعلا مدل اي عال كسل الكب هيا كو هدوعستاع -
 زويد لصالة دايزوم اذنك هدرولا ءكسعمطعجفراوسول هعلخ زنوج شو ربةالثو ياو: صرت ةرشوتس يجب نقلا يل:
 ءاطنخو تفر ضرالماهينكم ويشد ,اننلاة لق دودج ادم يرث نبل ةدايزوث هتزاع لصايواعتبامدامَّسفاو 'يزاحلا ةراوونيطنطستلاب
 ةاقرذؤؤلإ مظلاورصنلات ايا ةيردمزجلا اهناريغيضباف مولع امينا عشان مالسالا نامل هناكربد ايدل اهدنتلا تحت تيجاصاناهحشت <

 مفر تداكو اذجر بكم زياللطضجج ندين )عد بولد ةرزكاطلا عدا ديالا هدؤجش يداي ةيبالاعاوناكت انضم -
 رمال يصومون امو"ناطلالا توج مسلخدات نم عامسا مدار : :راصلا ,راناو'مجارااوده اشاد 56 هعلقلباكياق طقسو مح

 زل اددلإ اهيلعتهوتساو "دام الرولط مانا رعاوبع ذو نامل اتعال ةاطلسلا طعما ناموا نامل معضل ءناكصسالا نامي اوما

 كللددإ الاد داو نريخر لسا لا معد ةنجعد اهيرهظخاو"نلعالراوناب تاطاؤث ادا ندوخي بزم ايراد ناوي دلما هلكت هله 3
 لف شوو د يدار +: ردا قتال تقل مد هدهانوباةّراهزأجل سب ماقاو ادا سو عكام لك ناطاو دع شما
 اوجد لكوم ابر ديلا مقاما د درجاتها اكسل تطاير صفرو لاي رطعاومز نمو ناصح اع شان ضلك
 علل اكدءازف تو ثلا هراكلا ماممسميمرو بنا هلك رح رجد ال حلت ريداد «ئجاوتصلاو راب نان ض دابا لش“
 2 ةرراغجلا قا مهع تاق ياضا ]ل خا ضيضجلا تنال موضح كتابا تافالا ميلعم بيا اهلا حئاقم تبديصاو بص 0 -

 طتشأل الع ضييكاهنماوبدصاف للوالاقعاوصرول تلسي اهلا ىصنلاو رنا درب سالاجنلابولا تاراغير ريت سفشو هلاًضاوركبلارهبر جفت 0

 هه عد هتاف تور ئادوجسبها دل لاول هجاورانلساد“ شباط افلا دونجا طوي معدل قبة ف قس معضم خطط
 لكبر اخ اخراطمر هاون '» هالو اشيل مإنخب ودم هيا اذو”نيدح اخ اصح زكا موفلاهنياط ميصإ ايليت حوتساو ةونع وبيلا عقلا كك

 ناكل ذات مضاوي سمو غابأجاكبد دما هذقتر اب ظعلا لا هزم ةريطم هداداس تضاو يك نيت مارتن خا
 ١ 000 اهناجاب تميَقاو دجاسملاو عماوجبا اهب تديشو ل وناسملا طاضاإ امينا ًينيدمو اهب مالسالا مدقر رونو "ينل اهدوعو هموظنم
 ملخؤرلا ماَسالماملنل ئارفعلا عيمتت3 ديعدا/ترئاوتو تايلاك ةوالن لع نيكلاصلا ايش ايزكعو تاىلاحلاو هعمل تماق# تارانملا هيلا عناد
 ناخب رساث دام يضخظن اكو ءارإرق دال اضل امرهم ارا درنمل اهزهازاو لياذع ءوسد داجلالنوع مالسإلبابس قو هليابجو كولايصغلا'

 بدع زملت و7 وندأ ىءو"راصح خا غم لكلادب باقلازمناف مال مظكحلارجالا ىردارورعم لق جبد حاط ميل يعش ف وي نالاتو نيا هناسس
 يقم فاما توتا إنو ابعنم لوح ويحب وخر هاف هاجر وجل تطاعاذ وزنا يشل داملا نعل اهتور دو *ووبمعيطخلكأ لا
 "غاب صوور لل عتنل انصر مليل اهرانزا عيبطمرلا دوب غانا ١.ب صال كور ابريل تلاد اهتناوبد صدت مبدا صمبتيصب 0

 مالطتاندو بسلا زهؤب رك وطقم دا زف هك مالح ناد الداعداوساتكك جلول بيحا يزال اند 6" ١



 جالو نم ل اهق انكأ عييمتتواهراوجا ينو 1 575 اهناف هللأ 0

 نييلاب اواو ؛ديذاك وجلب هدماجلا لص تسارم مدون تنجم ذهن ا: سنا دب ندب ل ناوصي باوك هين اركشا

 عدت هدو الا لاناطنساناوم نان يكاد هي اخ.

4 1 
 ل

 222120 و ثريا فلا زفاظلإب عسا ةرككلصنل مزمورم او” وت ]نويل نم ددفا هديااهروكتملا حلل يرب) ا ةالملوتساف ير ٌةندخأ
 اضعف ارجل لزازت لا عفاملا تاكؤمو“لاطبال مد امش ازا ضلال ذولابثلاوهال تري د ىجاهلع راداف فكس وا ةعلذ قدام عوكامفؤتنانعاشوث 5 عن ىكرم ا هنسل نها ورتب س نايجتقراكو ملا طر هير واول ربما ملا ربا دعطقو”ىينسلاو ءايازماغ هينالسال 01 طمس |

 نكت مول ةتض غب الور سقلا هدوجو يملا اطل باب دنهل دمار ع انغاف «مأورا دسو رايي قرد نك :اضبقلاقدانلا
 .قلطلاو تالا د ربانل لو لاومايز هلككانه ام تدفخسو ميو را مولع اتساع ءالض فريم ملض وتدل ةعل اهي ]فا جمةضجتج ات هيناملسلا
#17100 01 
 .ةادزل !كديغالس اهل وجاف هرم ارص يلا ميو -ىضاووارطوارجم الله ايزجد انما ارحم لو الهلا عفر ولما ناصل يطق الد هنو

 ربت ظسيزهد مالى مريلا هلال ءىظعم غال يؤو نلاكدم حلسالرباسشب اييزمبروو نامأ وياجدا ف دوا ؟وضتي قرا يطرطشولا
 هم هجوج جوت عوجم الع هداعسلاو رخل اهّهاذا سيدو ةيوجحد نا !
6 1 00 000 
 يك يفت وبلا هيلع كم) كج ديلدب نو كلاب سحور ظعالا نادلسلا انا مرماغ للا اه الا نالاو بل

 تيرا ىلا ىوشلا قي بذاهناتسرظعل ينج )مالا :نتو ورصل و ويعاد اسال قل محبوب عرومالائاد ذارجالا لة نسجل
 ىاجثلامو هجوس) ازا لرب دحتساو ثباوَصلا ينعاد لجولا هشح داو ةباَضلا م قرني يمظع دى دركلا ناططسباصاوم نكته نوفل تقطيعه كلا زار قباج كه وتلا ف م نا ميكا خذا جاب لزن زفالبلا نا يعالعو هلا تساهد دذج تيطنلف
 ملاطد باتل لزاوداوعق وتبوث حا اغا زوايا يذاكر اشاوت اليدان دراصمال هذاك ماده امغلا كود دكزنغشمب نك

 ضراب لد رمؤلاةديدبتد هشيجتوزتذطربوركلإ يزف طر وق هيمان هلارصن
 كك اذ مينو امد ناطلسلا نلوم لاجارولٌ وكمان امبزم مماطاهاينؤ مبا اياد يحن ماألا انتماو مناصجو 'اعتراوولع اود نديأ
 0 تنادال تاجره اتم ناملتلا

 هترلاووهشسلاو مسنملاو هناصخلا سيلا نرشنا ماع مالقلا ةاهكو رادراو دصلقو 'راوملو هعلقو/كربوصرولقو - ىاوب هققو 5

 *.-اهوعو

 ١ اداكتلاوز كك ذو ىرا صل ندإ وطب ميصتتساذ ملا ج6 دوؤمجو ميس زعو ملاهو هعارو سوك ضف ريشا اهنرمو الملاذ ع

 اهللإ رز غرق جالسا لو يرسل ناطلسم' مظناككديزيذ' م«رجتمفص

 [يصالبصأ الرع سرعساو اجهل امم هموغدألبلان ولا ابطيزصا د د ءاج/ نيب لل اهلعرا دا مايتنرسلا ماج .رلا ذيل تعدو 5 ِ 2 2 34 5 4 5 1 5 ١ 50 د .وه | مشبجو مرارا هدوغتج وعل الص اشو اهل مالس الد اطلسبابق جيرضامل يوبوسنم هاسلاورل يشل افو ىنودودعتب لما راصمل ام (قفاهي
 يه نا ارو

 ش٠ 0

 هزت ابرضاف نرش 'هرواخ توي ارجو ؟ماوزل اول رشد اد تبى دادجب زعم, رحطا فضول اوضاع يفديالك خادما :
 ايي حما تلا ,ىبلاهار ديم اهايلم ىنفيوُلاعلا ءالئاالئاهب غفيرا ناطلس لربرل اهرافصرفعت موحد .اهنافافنت ىلاكر

 "نا نعدبه ذولا مالسالا اهنانكأذ عوضين اجانروجم ناممنالإمنيصصاقي ران ااهككا امو انبداطمؤ م هظارف ارانه مالساللاكله عدو ل رايدر ص
 لول هللا نرهاعتناطهسلا لوتس كن نازل وعلا شنوا هسيادمن نال, اهنبامو نزلا هيشملا سمات ”قملا ماد نار هعماجت ناضل إرم ةالسالم اك اطحمف ناميإلل ارم نال انيضاحق 34 نينكلزيدلا جوعس اهفاذ' ١ تولطو ص ايغورفكلا '

 8 56 - / م 0 - . 1 2 3
 ١

 ةرلدإ:ئق و هبناقصو مركسعرماو ”لضاهجو هوبا ع لا دمح/نايخجم راع سلا دال: :١ ضررحل امظعل | ضزاعلا داضيفتسياصلاك زا 1 : 0 0 0 ا واكف ضصبألا موضعي  زجلو راحو ربصت درا بابا د ونجد لع ديا اكوموهنم هيل لجو 6 وصقلالم ا هخاصتساو هتباجالد نتجت
 يطق نون صالزو كل طتيكوو نتاع ملمع ذدتن دولا لوس ادروم يضل عادلا علا ذر انو اناا بي رظعلا نوع

 نموا يلا هلنق موس و هن[ صنلا جر سب نصا شض'م

 ايهيصرّمنامو“ تربو كلل هب عه :نرموك ناكل هردينسول“ فرس هوي الرمل انتلاو هيهوب فاضل واق عل ديه ١ايل ناك جاكم 6| موال قووصنم هعوفرم همالءاو'يوشنم هبوصنم اباد لفاحلا عماري بهل نكبر اس طصولا «طيخاام دم“
١ ٠0 

 ١

 ١ لاو ديالا نا "تاق والو عجن كرد دم سا قبال هجاوجا ضف تاحناسلا
 يلو ءضاقرتد علقو ب هلع ازعل د هحاردعلق هر فو هلال يباب ايل غمّمتف او وتوم اههصاج لا جالعلا لهو اول ىضنقي هاشنو

1 

- 

0 



 هو «نكلا ربات ماو نكمل لالضو «غكلاف نمل هب عقدد كب :تلارؤلا ذيل ا/ءهككيبس وأ اتركم رووا ظ
 هيلع طا .تنرا نلجأ ثدجام لاهوت ترمب مارال ثيدوه) رحل ارم اعل *هاهتض هت غرعذلاو مر زم املا ات هريدي مامل: هاش يشوع

 فاصمملا دامامل«داوزب دادشل مويالككل هايل ريما عئيط فصوبد ثعب ِ ونزع مسكن يللا 5 كرم وأي تيدنج :
 نى الزفاف تج و نع دلي ل د" نوتكباندكو زل عاضاط* 7 وزو دزيسلاو هأتو ةدنوخبلا هلع ةقرافد” نول ارا ورب) 5 عتاد يراؤلاونسحالا غدار يدب عيد اين ومضل اكرام نكن هسا ول هدانا ذي ضلوم لرب كاورضدتض :٠6 دال
 : هرب 7 وعز وفل هجؤلو "لخالد عزل مسدد" هدالعبعإلا ةماسل ءاسونجو دول ا لخانو ير ماربجا عضو للف تننيود
 افاونحلاو برضا واًصُمت اطيل هو "نال رحب منا جاك دمو لحل ايان "دانك اسري رحلا اياطم دم ترا ناكوب هيتولو“مانال
 مسالا مدال هزم عظفنولو الافات حارلالا هرك ىف داعاطا "لانو توثيلارع ةزدل لانامكر داوثق' دانا بذل كيم“ ناك ينو

 قو لا. جاو لورسلاو "لالا باضحلاذف اف دججد اكيهذدو ءااوصال يضخ ملال  ديرتعاو ازمات هشنإل لزب عسر هتف ابا جا __.__ نوط وراتب نارحلاشابولانبؤضو ب ذو نجل ىضالو تباعا يظل عيه لل «بايس) هل كلا اقدام: ات '
 ولوا١ حلم معو العو» جو نىهتبع ذو عصب لف” مرد نورا هيلاووتاوثوأ ةباعاكت ىبجتوتس وو تبانطإو فاهم 1مل قال ضر مم +
 تاسناكوبه دزا هللاراص و وا ءولومومزوس و هريوكس ل اهل حولا نو ّس وضم ظحف يل از وهصاو هردؤ داناكلا ان افيضال ءقيذواكك هذ 5

 هسيظياج عانتفال ديب رتكو ارزطو يره لول اادو راد هل قويت يصون يمكظوث وجت وطي زينل ديت

 تبا جيلا جيم مطضاو لصانمل هب سمو ل ماوعلا هيو تعش ابوها ورب مين جهد وسي ذا تاتوال - ديو عبطلا هبساسد
 ةروداهشت ل ماهر الجار جم مناد خيل هنجبا اسفل اوكار غل ةزرنو نذل تصلا ترب لئيبجو أواني يجد انيس طاف اباَع
 هيو نيت نراها واجدد بدين داو ال هج لو نب ايطتسم عنو ازيرا نيزك ند دجوبذناكو "ريل هيما

 0 ل اا ااا 1 1 ز
 .._ 2 اولا سحب ةيطاكك يجده وبوابات كه قدا دلاو منادالا  حاعج ضبا ج اكون عذرا نايا ز ويت لد
00100101 210111110110111 
 ةفنعلاب اهلعا كخاتنولاوالا عاون!ءاهجاوما ف نافتو لاول كيال هترطام عقدتو ,٠ نمط وسبل اكوطت .اييعوشار اماني لطصالاف
 انحف امل 15 3 كس جر صج هييشالا اة مزم ته! سيلف :يبعقرتو رات 00 ةزنوروطررضفخ سالايتالو ادا

 اهلل الم ةنأفرط نوال ووطإ يضر فرضعيولا شويا كم دات ءلذاحلا تانالا عافناو 'ددزأتلا اوه لرب جنزير يوي رجالا دوت

 قولو هنايظعو هبطخ يلجأ اردو !'ن اربط صو 'مانكو هرب ًاليلر ل اديعبو سلخ قاف وبطيو هناتعو هدو ادفع اذغ
 اقر بصوهير .اهلب دونمولاو اتجدورم يل هنأ دال انبصومالا هسا هبه بنيلخو وك ديور هن احل يكيدز+ ويلا ناك دعمها غال“
 الصلع: ضاطب اطال ل اكاضعب هدم اجار ذعل فنا كل نقصت ورهنوا ترفع مرهاظتو راك لن غدتساديفل



 ةطمهم ال 0

 نر وجوتم م دجدافلت بالما أباقتسصالعنلارمدجف 2 مسخ دفعات 0000 0
 1 ناموا ناكل نمل اوفس لف داس دالاول ومار ال افون عادت نم مدرانكلا ةيماع يريم” نير! ةنعيم تدشد

 كلب دمعي اك ونعم دوز لكك عادذكم انتو اكن د دشالكذ جلخ جرار امهمد نر ضالاٌ <<

 نر فكن نول وثقت هديعارن هدرا جل ةكرداذ ؟اًحوضنم اوتو اجورجاهدز#> هداج ضمد هلا مموسد المل اهطس يطع ثءميسل
 2 يجمداعواد خفيفا 0 ناطاس دخحو "هسايخختن ونجا نسوقورتا

 16 ء ضاع هيل ش لارا لل دارج ديالا هايج يكاتمونهبساسلاحاوطالاو هدو ةباضشاو !يرلاروهظو* تاعشسلاوهيدوالا نوط مالتمي الم -

 رم يمر هيدي هوا ياو مؤ متينداعولا عوفي بمول + 'هيد اخ لضياتنلاو يال
 ا 0 21 خَ 6 - 15 ”,يتعلا

 "93ه نب ىرو | هاطل اسوم عساه ب١ دج وللا بس رنه ار 1 هز و يم

 : ضم نو اف هداضرق ةمؤمظعالىنخشلال ضدد الما )عالح يحفل نودي ةعلق مشاري دولا ,تيوجو'عىصتملا ..-
 00000 اويهدذز.فارع اشو تبت زها نوعوتتو ياهل وكذا :

 ةيلارإ توممالاطاجو ىرركركأ نسا دوم زاثلا مويناف ”ماخ ور اصيريبإ تلت سلذ ناكل يتتفاذ
 بيطلع 'ةبل لاري ملا ونيل احا ا راوسلالا اهمفدل (ءلطلا دجررل او كوصتلا ةياذلاف علا ناضحللو ءعنلل تميع تلمس امو
 منور ]جا ماي! جا ع5 نإ .سلعنب اطال دكه اهرصاولابو عضد جدا ربلابوضقبامن اهداناو اهزاداذاهظادسواهجاذععبتتف
 ناو حو جمع ف نود ينازل داعب عيرتخ ةكل عاقل هيدلشطهدلب سيشمل فل ةهجسالو
 11 ا اسم يرام يو اهرساد هرهرذاف تشب معلا عاقل ازممزواجاع

 جوا ادرصل و 'ءسق دحلقوت دككريب دعلقو اشناد ءىلقو انديسولة وس رعطقو اة د علقو لبيس
 يجو لماع دب ك2 1 1 ز 1

 دوتسا مق 00 هرتادذ ويس هونعأ مف وااو ل/(نااو روععقلا عمره را جالاناعتاوب عقادلل مّتمرو (

 ِ اان ناداه صاد يدمة دافع نات هامل اوت تاو 0
 ينل ليزك ماخع دج عوكل تقدب نضر قواك ونجف درعلا وسال اوربا خرا ازا طوسون أهو اهبااولإ ري ضت رم اهريعو اضانرك اع
_ 0 

 * هلتبااملئ سا كعفدي ةيزإب ذاع لطهلاوة ةافوربخ افاد كد هدبوجو لالخ فو دش ةديجزم يطيل دك ءيورإلا ةيزطح تم م مافن :

 منت هن اننا موبل اه نيطنطسلا هسيلُهْلْخد و ءاتنهو سانلا ها نعيو: داطعاو هلّوخوةدالولا باعه
 ٠ ةرضلل وم علب ”داوطإلو هاله نانا متقاعت دلباةدددق' ماضلاو ربل اىقمهلاهبرغل اذ اكلم اضتياكمااشم "منال ةج ايقاف
 ةيرلاهل انباع هير قدرا ل توهاووزبمنلاوذ:اَنمتلا كفرض اب عاب ماع اشو هدارلا ٌدياَعو لونلا هياهنرفظلاو
 اجبر الا كزيبكوة الضياع لاغلا هش لاجد الد ذرات غنا اب عيف لرجال تطياو
 امال الش ةدمزتك بادن بوش ب ثانحاملا هّجوفا داجلاوار اوغا الملا ف هينعد انضاو. داس طرا مهب اعف لال تالا ةلفنلا رات

 0 هيجان لكم رمما رولا دوقب 0 نيزلابلا لاقل انااسف اشارة عب مربع [ىفوماتبوما نكض و ؟نىصتس ابجي لاو

 دبا مابقعط ياهل ناكر يسجريطخملانيو منعوا :سككدعذ اكك يزل موتلا اعز سلاْسُو ”ىيراباوعبألاذاوو هيماجانانولا"قل >
 .الق داب زينل ساو: ءناميشلا هيزابلاءرجاكتنن اطال دولت وزهف نوهراك#و ددازمإ ينو اجق" نونظلاو هامالا نعني أخو

 نزنو هبوب جاشلاك 25ج فاو ل صوتس او مالطا دخلوا ماقسنالاديب]يناع [.ةرمشر رشلاو ذم اهطتقرسالصاو ئيذرهنأاستلصوتسا»

 2 ماب (نفضار لاعاد ديزاطلالا ديور ضعيف اياب دكيئجاجرب هاشيدزلف ىجسي د: ١ ويوم
 لانا كيش بدا زك ودعي د نعد اكل تن ايا 201
 رى انكاو '*او مدس دالبلا ناهض ذكعالاعضلعلا/بإبجلره عت ا و "كارلا هزالاب مداقوثلامأتالضمدباىعلا تاب مهلعسداعو

 يووم دولاب والا ناطر ايفا ة شاف هانجلا دوب ابيت قامنل اكيالإلا و ”هدروتمدخق ورام
 همس

 اة م فم 3

 يلا همس



 5 هده.

 ارجل هر كللطألإ مرش ذو جج وطن دابر جم فصال يطب يضام نينا هيك نراك زسجم «اناد

 . الرمش زن دصبملا ينل دصتنملا ئلاج وعون يطال عدت اول خل زير كد قطا
 .. ينزل يمدد مشا و ديالا هب مطتلو الإ لير ا وجاك تريداذ هاد اهاب فانها تلوؤ يرحل تفرد الاجور

 _ةيلاحتلا كلل ويس هلت دو جمالا ف ىكملا هدوتسقنتومل اواو دوزملالا طراطككؤ عرجع ةتيرزودرمامضاخاكو نطوط | ٠ ١

 والكبر هاجد دامقدم باجيو يل: ضت لإ كا مطعينداوتالبلول ابان طوب ؤباتيؤرابدلا رضاعامض | |
 ةونيؤلاو ةسانق تول رف نزخلا لاو حبلا الضلال شير رئف ةيادلا قا يوتسملا رحل كم ىلا ل له نام

 ةدبؤمو ناهد زوجتي فام يجي بوكيل كك هدساقو دبا صر قلو ةااد كرولا ظ
 . فول فاندل كدلك ةبؤمسا ميج وحالازتروان اص هبت عزو هاك يا افان مينا ةليلفا>

 :ةيمكمارااياطؤسسا نأ نانككد اهيابحاذصضافد ودرب زال هعوجتلانض ويا ما ؤ ضنا ططدتيف اهنتت اوفو يجتدضوتكن نظرددبن |

| 
 ١

 ظ

 2 .ءالجردلاةاايرل بسأ3 نيردلا ادد خرارسلا ف ئالسالا اطل ثلا هّيضتللا نهر بنتا كدا وليارإ دوجتممدق ايزج نبب ل لانكم
 هجن زيزمزرلا لالزعبنضد دل درو يال هذؤج# كرولا مه ويجرزج ىزك (قفل طخفرض سنا قو: ئلج لالا ودصن
 هس ريدالنشؤلل مخ رلوب همظط ملا دم ساتر مؤ مونلاخ نيوز اكس :ضضركسعمل للتو ايام هز >

 ”وبلابن ايريس قا خا دج ضكإك بنعمر ضع فان ءانس موب ا! لولا رضع دسد ةيضنما وب /ييتغإ كسك
 ايوا دانيل طضتو باضملاو يتلا عتلتوعراسشلاو ديدوالل م وبحل برا وترا” يداي انقذ اد ايؤدأ رشها ههلنع ٠٠
 ضف 'ةبؤ نمور تلك ملاحالاب هدوغج ماسالا ناطلسيواف هلا زها زد انبلالهازو ثول! زعبت روث طاق امة عايزوتس اك: .ازيدتسمإل نم هيلع طا جاو ابيك( كسور حجرة كه د دحل ادجوف "در وديرتمال نكته هبداسؤ هنسملا ةدجوم ارحبي نعفل كك: . 01213 خلال اج تلاه قنارالجذ رج يطلع كلا ىو يمال دارو هلاحل الكر يا زيطمد ضال ري ارتست

 * يوت ملعتدشو دال دول اًياعبا هنف صف جم هقول اانعلاب تملا دك يزل هرماوت عارم خاليا يكتلازاذ نمو وهلا الا
 ءاورا وزو وبلاب يهوي ىاضنلاضياوط لعمل ماقد“ نادزلااوهلا مروي تنسو ”تارخلا تلا نارا هدا راف تطاول هدر

 نرد خان ويسولتت ؛اهش ادع اورع ذود ديباوختزجاق جلا دكار انجرح تباذتاهججاد انياب غرد اشدرمل ناك
 . ٠" .- يلطتسون اطكربا نضر كلاد هنا ةنهتقر مطيع ذو رار جيو طعم اهه ترم رم زغد نمو خرم ستفولا ف تولصانتساو .اعيد>““
 )لوطي نيوطل بانعلا.ةرد موتر ها وزكلزماهفوموا هبا ادب جولد ةرصا خو نبك ذطلاو زوز منلا كو بقتدجد عا هيلو طلة رسوب .0٠ الا جاز برمي هه لغد ابو لابو معلا الكر هاو الق تاجا
 ةباضلاقيغالار نادي عاجلاو اولا تاردتمم عزذكو خس مله صراوهزعاوصلا تاذ ئادطاراجإن ماعد دانبل بياض بلص تبصر ناع
 : > اني انبثجأ وس مدجلا لا هِتاطلسلا دوت ويسهم امنوءائيرذالبق عذ عداودب هلق ةاجلولتقف عرش هر دابص ديلا منتجو علق هيي نكد دعدصا يلا هيك دد مول هدا هايس ملعقن وزد ف طش ىو [داشر داو هييزد , هموم قلت “د
 هن باج يق» هاك ىوب هيي رؤي ج ردصو لما كم ولقد هدون ل هنأ حلما نادل اليم ل تست جمال شلت هن مح ا لاين: هتاد لعن هيا داوك يقم هم ساق ضاوي نانواوغتاداهتووزغ
 ديزاد كلت تبطل ء وعم اجزجنسلكف من ععيضتهوردزو لع نبال ىجولا هّسذدقغ كيوي ولذلك ري رككا را ل زخيرمابدل ميتؤزصت سايل لكلا هدؤجق نشب عملا لدب نافيا مكرعم عال اعلا انامل نضادج نمورموبش الع: :. ككموهو مل سوا معلم
 اك التام السم هدهاملا كت ننكتيخظحال ناحاشلا نا عصضسب مندل نة هانم نسال لة هالسم انعم لان
 المابعتلادأ ( عرس ار همك اًنسعوألاغ هنناطلسلا دونجلاتط اجي يف نام هبات ناصحلاو هعمل اف اهرعاوفو ,ان كرفان
 .٠ هلزهم 8قرلا وهند داغو ءارطخاشا هيطازم مروجي تكرس دأب س داحدلا سوديرلع تالسنو.اناوجوال يصار ةنوأليل ببن
 ديما اللودر هيلعتراثو وداصمد ميطخرمبد تشاور هياوبإ ىلإ: نفد ذو زميل ةهالسلا هع كطا ومالا غافو ائاككس
 هيفا كك دم نور ليلا رفغو دياب مي عتب ”هيباد ةذخا مردخاذ'ه يبا هلا اق عالع ةككاهط ابن ويبسو ةيضام مرعب هيناصلسلا دولا
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 التداطابك اذ نالضف وماهنماكسو . .. .-

 دهمؤنادفر(؟نرذؤ دج خحادو ميايكذؤ هدايزلل فون

 اين هنو هزار ةدحاو ما المال بدق س الا ركب ايضن ايش مضيالطوزذكلا مت جلادج.تسنلا عي) بصق ىضانلمهرعب هج 0

 انيعاانم نيرص احل انوويسرمهارتعا ام يإملاو مالسالا نطل عي 3 دئامزعرق ةبصا

 نراهم د الس اهيرزذ ونيل ءدبترؤ هيناعاسلا كل دكت بوعي ة درت زائر يزكي كرام هكر
2 7 
4 

 يره ماوبا هحويارهو ريل فاد" مدا اناث وانام از ني ةاذك نعزي وسو ل 5 5و 124510 د تك امم ع د1 7 0
 يوان )

 ثرعالكر/ ايام صو كرا وزو دل از وبزكلا دلو ضوخو عيدا دف لغوتل افشخاتم٠ أع: ناهي مول ة نقب هتيادولققا يف الل الضب هيف

 .. ررارا ناو ع يدم
 عرج

 ا الغد نع مينوحادوتذالع و يدولاهلتبلو هدد نلعاهاياو عنه دركلا, دال لق ظعإ صل و روق :وملا هرككسهو ؛ووضنملادش خس
 اعاطرإس و لائمال اير اهنا سيتي «اسايلاش الا ؟انسماي هراالا بلا ٌئسوركادالبب رانا تاذ' عر يدنا خاحمد انكءروظف رو 3 3 8

 ل اانا نول كدر رضا لتازاد سي وسي تنوين فعالا ل تا .(ميالر جالا وتلا وهلا قزاز ةباضاو دمارته اهنتضاسلا'لزرددديدوهد سدرك كلت اونا وعلا كابس تقدذ رعد...
 لى حاد لاحول دوو جاده دأ ( اينما فونجر ىركلا دالبوكضاملا لاؤرإلاو لاف خلإدو ل اجنالاو باهذيل ,ىندخا رعت

 ايتاراخم نادك تارافديط!سذشو ارب دونما هتنطتخ اليوم كم نيوبلاواسابلاديمدضتسلاتتزو ئيوعلاههتد ٠ 7 ةهر ا رهازم اهلل تركو اهفياضمو ينم لاهل واؤللبسم ولع تزخاىءاوضياعبب لاجدالاو لاود ملتحي و ايعا جست دانبلاو < ٠ -- ١ الل يضدو كال هالضاإول نشر سد ايا اصجتي يؤول اهل يجب هدانا لمسك عطايا ل زاب رجالا هي اولا دونجا تضاب وسلا ٍرعي رنا ةباسد عنهم لا نق ما هتان لعد "لاكن فاك.
 انور راو ىامالو اوزاكسب نيد. دوف وجت داير الكدوريخيف بو اراد اهل شويجحمسب مالس :

 اع هرماكراصق كاك بلزانمورهةزرابه سينام اقانمبصتنا يل تطال [نلا ديون هوب وتلاومالا دوغ تخيل زاد كوستي
 الياف راكان زر نصوم يرزلإ | بسادرا اكن 'مافضاو ضتكال' يما رت وكم رباع 5

 م راوي نم هراكلا ملتح يحك لاو الزل دل هباكصدث كا هبطاعم قيل يلا نمل هشو نكات نال
 أ زاطيجتد قو >اننالق ينج عداو روق فر مذوترلا مهي نوبا وجا عداصماببصم لجو هزار ينشو اليراع م يع ختم ِ

 .(ننلازفردوددزق كم اهمها برع ملال ول تالة يخل ناز ديال ابدانالاوصا ل بكفو خذا نا الطب + اةنلاؤدهل لف ممل اما ادذل# ناطايافورس مادخار ازال نددت ايكوم حادة زج ااا كذاب
 د در ماطعلا تدلل ف جوج جورب ابل سوسو فز فون يؤو ا اء[ صا انوع نيل ميلع عام ميسا ضال

 ]نادال اوله ١اعاليتسا رهف فبسلادرصلقلا نص جفاك بيلا نانلسات '
 06م >وندج ريل قاضيا فه كا عبر دعما كسحم زك: فاذا سجد بز دحين نك درع الو 'راطمالو موقد زم قلم ا
 توباسو عير قلاده نشا 9وئتم ان ال دالبلاياس كتل نكد ف وكت رطل اذ انطوان مداضر زكا عال اطلشلا
 وال هذ, وذ6ز تلو معاطل باعد انأ ميكومو نلتاليابجف اوعقريجورمسلا ناطلش مطوززدتاجاس لذا مظعوتيكلامد اهنايلب

 لقال ضيقبضتةرلادعس ليو زامل رلالتوم نال لست اطقم رم هول ساهلة نايل ضًاو وكانا ناطلتلا :
 يكلم (ضجلاف اختر ورطلا ىضون امين الا ديول عماله لا هبصانمو ياللا ميرال ضوه ذكادصب هؤعُطتسياظ ابل تايانعلاكتيملالا ىءرقل ضيدان مضوي فايخرصفو هالي فان هادراذّصف 0 ضيضحف مرعضو وأ اةمبتككو اهل اوما هنأك 1 اي يطرد كك هل حار مسلكتعر اهلها هفاكو د علق ؤح اكو كبد بودي ضراىلا هلساؤعو هعداوصودظ ابو هشنويشج رسما ناطلس انىمداعت عرار ضراو ناوتصلا قا. اطل هل نس الاون ريرال سال دبلارل(نع وجلالي رده |يازجاوبرصت شيرت
 انيابوصاو هسرجو هتوص ةناو سفن ىلاضت حرا رماو *ن. جاي طقمازم لزن امر هونوديزعب لزن قل وه ئاجنلا هنيشملاي ضيتعيو تافاص
 نسب وررلاوراطضصللباب سيرا صملا يان ثن اعلا راكملا هنهلينتو « اتقان ديل اراشبو يلا هثلامجاتتلونمالْبَص اسضماليلذ

 لرازناطلس :اويرعر حمو ايسا>داعف ندم ١
 اواو ةرزالار ربل انف يوضا ام ةيككلاد تليطزمدتج هت« ادخل ورمنلا بويع لا تدوادع اخ ءاهفسرغلا انا ورعاة ذا رنه ترجل ناقد اكو نق زا رم سرع اردنا كنا هدابح ما ذبعدب ص ضال /رمهسمل» هل سالكانليباونيكك يؤ ىلقلا غد يذلا هغونز لو ئي عسل ابانميطاي شل امدح اصزعاوتل نيك صخاورطلا نام هيي

 ظ
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 الكراك عرم وغسل هلم ال هال فونا انذاك إو وفول نانع كما
 . ينج ولازهذا نان اممم اانا ب اج تاو نجر الكم اظفاسلا انابوم*يرهاظلا مزه إلا هتك ورشا هللا داو ”مالط
 واسر ادد كنان بيزو ا«يذا دوليات زل سو دم خشيج حشو ف باد ير كلج
 قلن عالصاو يل دارم طولك لاهوت لادعنلا صربس اوبن رهن مة مز ناو حلاك اواعقو هفيلخ# اننامث ةالسانابف رز يلع
 هراضنالاوناضلا نادل همالاو ةنابار بذر شنو ان لا نع رضي الا هرككع يجادل يل طئاضيإذاطعلا ىؤدو جاك ضاذاكلام لارا خنف
 . لانك اطال |تباد ىرزكو لريلا مبديا بط ديطظعب زركلا) نكمل زقشكييزمج حو داناب هائلا هدصع فهل هز هيلع
 وك عارب افعال ةبصانم اذان يزد كلل نككمزادقن جب لاهم هيضخيل .1©رلل للرفع بانعلا ديدش خال يابا مدلاخ كافيا

 '  زدارغ لس 0اعلس ضعي لإ تلا دبكاراركت هلا سلاف هضاف دبل مانو لزم نضل جوت اير ديعبدنكك سعوا وتم اح
 .. يك نه رفع الاهل ةماعلا هاذه دعوت ميرفت لاجل ةروعم اياب نمرة ماكجا تيدا فونساو مانع
 ولو دل دارت حج تالا كتاكيت( لانتاطزلاذ لهب خضتو لاجل دب واجر تمد" ليو عتز فت 6: .
 يلا 36من تقلا راسة تتت كرا نو لوصخاج ارفض يرام كلا راثم لا ختساه طاق ارادت كلم رصخت
 كل يامر بان ارتظاو عنا أد "عن كج نضارطغت ست ملك نكد ب ارجيلة ناك لاتما هضنرح

 هازل منت ف زيف م دائما زامل نتي ربل يول ىصننا كسلا ”ذافزلا شبل ككاو + مل أوكا زر هضالق ينك ايا
 يناجرنكع نككتضدتنإن كوي يضاكميرل هلا ”قيإجو *ريزاس ميلاد ميضوتاونالو لإعل ايذ عضل ضن ايس ديو راضين مت فاراساخ.-:
 .نيتوجيرل هر جاز طتدت فيزة اند نيت: تريلا ورهاملا ينل ننساها هن لا يلو زن نعل دن نعش
 رفشنتساو ينسج تلازم ملال حذالاهلداعمو اظحهزاكو يدلل هانلا رت ياضنب: هيبه .مذإ ةضان مالها: “ هل دش زل ادا علا عمران اوشا تا تزال لادبلا ككل هجر كدي ةريذع بسوي لاخن هوكدنو 5يرلدللإتيل ضو ينازل دوت ريانمعل اوني -
 لاير ادتساوثينعو ةركأل باتل هيد اللعن وكلا ممذل اياد غضحلا لاجل زر هل سنسد هاف تريلا هديك“
 -.....ةمركك نوما زون هيلا ف هاعمم :يككا نال جازعدما طيرك الضاد اهباضفمدرعمباورهل غتذار الداح*“
 معانا ورجظم انو سيرباام تارزكلا و .لامإ عراضفزم ها هلاناهاشلب سحب زولا انى مك انام انا اول ضفو ءاناسسحل ل ااكجر عل ضنا هيلع
 اطر طب وما نال خم باعصرب خضو:ئدا يس اف ةدق تال يناحتلا نلف ناصتتتا ردو هراصبالامفالناضأل

 اعلانك هلا ةنيظد يلد بولا اطلس ناو الا ماد قادذافعا نم اكد ناو عع هزجاوهامب ميناطاسلا عزمي وزج ابو «زلا ذا دد هان
 قار وعلق عرزؤلاب ركسعمراص كرك انياوطو”ىراّصنل اكل سبق سموم 20100 5
3 011 0 
 نان اةناطلشملا اوم عوج بخيل كنتم وهدا هائبحجا مدد بوهن اهيا ةذتناطلملا اناووم قدلقف هعالقو ه دال و 0

 :ليوكمرقمملا دانا ئمادإاروختد سيو هاصر وما كدسدودبب ماق افلا ملا يئاوب هابيبف ايجات 0 0 :
 ْ يف فاكر وراه رقنساف هاو يلو تس هناا رد اوواذ دودو يف ثا لكانت طستلا هل 0
 إأ10001111 1100 ميما تع

 "درر ةخانم لاه دبا علب اكو هيلإ يسرد ايامنا نكن اح يو انتر صالون كل الماركا بوق كر اق
 لآن هناطلن وهدا اد: كلل مو لاهل اةروكمدوفعاا نامسلااناكمدالف هان - ٠72

 » نيكأر ولا ب ة درب: ل6 عسل اانفسادوهبانجبهلكلا هايتي دالن و عبس دس ى «تلوكدل ابتدا بخ ال ءؤلطناو”تاربلالكأو تابهل عا ناق تيل وذ لعد 'تابانكل رنا ابا لجأ لطيف او وبلا وو ذنلاودورسل يب اسماك
 لاب ميري صيدم لإ يك( مما وكلما كانك ةنتانلا هل ديرعل هثكلا ةضفرلا ذل ل672 ييط هايم اونجصخا سوهو" شان همم
 هلو نا لب دوال باوتصلا عقاد غد هدو اليا ميلا زنسرع هجاص) بس ىار مندور "هيل قتسملا و عملا ل ابتسم
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 ْش كيم ياصلافيبسو واير طنوس اشد وها نجم ال نوعا اال دهام ةيضيربلافوتعو ٠
 تاتبدلالا اًوُسْماخ« ماما هناطلس هاراوب هاينز ؤبفوتلانب لضم اوتسال لع مال سيعمل

 ناكني ريبزنلا كامو تيل انطعيتتا هير مدلاة وه هالونو هباملا ىديطكنم »نامل لانكا شثيناجإل ءتلدإلاكسلا وكيت ٠
 كامجالء ناظر سيينا هيلا يواجه داود رن هاوتم مك” هئطو هللا ميا نمو اراوث ف دص ياها زانلذ هت و«دناةابه
 انام زحف عرب ليبسملا ليهو نيبلاو يلزعئ الخلا يلد يوتا شير يمال زعروظ كلو امالعإ ماغملكه ماركا لزادم ىو متو ةلألُو
 نائبا هنسلا كهوف و ةياهلاوهبابرلا فرس اكديلا نحل و'هباعلا ديالا ذيسسجاف دما هماقم ماقاو بيالول قع نانلسلا

 ديل 11031 ناكق ةومالا ومما ملصل علا نادوداق ولد« يذاع زهذككده امطبضؤرولاذككس طنا المال نلف .٠

 دلو بلا هزسوركادكورجتووةنظعال نامل كار مخبأ «ونو يشم منان داو لكجات م هس سدا جيا...
 رجل ناو داباتيولاه ,ركسعو لاخلا هشيجرتماف ةدونبو همالعاو ةنايإمننوه دؤجلّخف الغلا لها هغاطإل لةسوديو داق .-

 قبلا ٌعطقبم ناساو صن رهبراسو 0 : هنت ام ومس 2 جلا 0 هد 3 ةيزيطتطن ةلازممب

 ديموتف رار زف للا دف سكي هتلخرمو هدريزوب سمرتكيلمو ”ظحتل مول ةكلزبعو :تناذتلاوزوأقمل ابوهنو نيا ايزفنو*لابكلد
 عا ماق تدربت هع لك دل نم اوتو تلا علاج زو سباق سابا هاوي م تازنو دركارطدالع ب هشاهل عقد 0
 ةعلقو ليزوسر كو زاورزف علو كسب ردكذو توارد دعلقو ةجخررت هعلقو ءراولس هىلقومدجورناد دعاة نوف علل ةعظا 5 ١

 تهالطإلا ل دراي معاون دانبلاو اين ]ذولا فاما بت ددوت كاكمالكوميرجل اهلئشرا داو" طللا دونجا ةب/تطاحافءقادلوم -

 اطيز نسا رظنم تاز جونتو جالا سيمر شارت اجسام لادغنما تاسو ثور محتاووتساطب نم هدماد كتاف ءئةلاكيهتلا_
 يسرا ميلا لسا وماهي ديادشلا جررصإ صا تعطفرهلح هرب يوحنتنمهت ند هيف ال ريض ايو ةرنيلخالو هه نو دنع

 أوزجو رباك اغم اواو حامد نيزكل ديا طنم هور الإ جابتسا ويل ارم ابكت م ف وكيل ارنالاوصصلذاطابَس عطاقو نعال ٠ ١
 لج اهاقم اهيا اييتتيظتنإو هدب يتوزالو مسن نسق ياللا فهذه انروذام دس كه اهاخلو هالو زضينرابلا وع
 .__. اذ ةاقدجو زكا قرازعابر اي موقيرم ناوعاو هدخجي» مالسالاناتلس ا: ماقاو ينال هيالسال اهبل اهيل العدفينم ياام(
 هركاشعشو هدونجر سلا ناطلسإ ران كررت تاوتعا الب نمزج ا رزص قدام عمه ل عنك نات ناك رق ششوديرفطاحا
 كلا كسك ف داصاف "اهيل اربإ سوم اهريتف تاورحو ىو :هاالادالب فلك نمبكا اعتراغاق روكا القل كلكم ةرص اح لاح هوجو
 وعرب منمإالو "مذا دلكذ وشم عضديال ريتغلالاًالاهتدجوالو"ءّسذاو دتمرعألا ؟ناينب توألاو'نتذخلو هندادالا حرمت فاؤالو" لق

 سافل شوركتانركم لع وديف دن طحن انايداءاها سولو رانامككملا ىييدن كا يدوتسا يح غلام سي مبطبتتسالا» ٠
 . طا نهب جال ركاز ا داك هباجافمالسنل ا ميلا ناطلس اناكويرم ماوعا سالما وهلا فاي ولع هيلعينانمالاو 'هلبة رطل مالا
 هب انطتنلا هنيه عرؤلا هناثنلذرو ونال يزقرتسهو عينملا غزو هككمرفمملا اًسجار ككاو“ هاا باوصل لزم ا«( هارا ولا وني صيدرب خنت ازا
 اعل عياد نزلا هو هما اجو دابا, وردر توي اروصنم دراج فاظ نسما جربنا عيب الخط نيل سدر

 عا تما لع نايف لسن تاما ماب يرطوما يشار يدا نانوع يوان دابعلا ل فدقرهيئرسج
 يملا ضال كدا وع داهم زوز ل ضاز ينتاب افتماوجناو هدر
 يدار دبي رفكل/زياوط اهبداقملاه سوو ضراب لزن مخ اًمالعاو تاب ا رروصنشإ ميجا كراسو,اما ف يور هأر عم

 ١ لسنككنه ومازن وز هناذ رول | كدربارل اناك» ام اظنوازتعييزكلل نيمويقنل اديب ةدبوماماّقم مالسالاو نيزتسلل ا مهالعا لا
 ارلوتسا ام عصنو هللا ضفب او داعتساو  (”سروتافر هويه دعب عوداعا وماما مزه نيسلاباوككه اذهل ممامجنوبه اهل اند نويبسب مولع هنا

 ءايضمداراضنااثالواو نيرع الا ىوبعمدإإرفاو اينو اباذع مالصاو نيزدكلا هاما هلل ةيتيخوحاهركو هلل رمالضف دككلاو :قلعلا نم هيلع
 اوصل زها زدنا نعال يكزل لؤ شر يمال طور كدنج سس اهطءا شل بقوم يسرب! ع تعري عبرا هذس د خفو واو قمامطط رجا هل ٠
 ميال عشر ديلس دنجلاركدب دصفو ةفلسو ذكك عب بسك ما ؤماذنام هماموا هما و عومطم هياكو نعول معن بجو! عبجول سلا: -

 الملا دونجا ذورمههتر داغر منش مييرحاومزنماو ةضفإل دون جزمدع مزمن وشير يمالال هيف هريالل اسنان كك اولسقاوث شاب مالا



 ل3 كينان لا نلانلاءىمال اجيك د دوصتماو وسو ميلقنم ناكيتاالع داهم ريم 6-5 هركك ونبه وياي وبث
 , ال الادوات الاًراطتح ورد كا نج» ايان طبنعلاو طوس اتشل هديل كالا بقعوم اهتم

 ًاياليلاونملا لاصالا ف دانت“ ”رلعأت ىهومرلعربكالا البل ابالتجارحال ال5 ىععس ايهطدانس ,قفاميناكو* نوبل لقضايا اسيل "هيلا هراخصلإ ف مالسالا
 ناقه داك بوسسأو ماتال مال رتل ٠ .كاهلاه مقاولة صخ جل ا كدي انيس هل حو * هعداوملاو هندايملا منول رق ءِسوذا

 هرييسو لذ هرينومرلعد“ هلاطياو هاوس هنجو هيج 00 دب برجل زمجو "الضو ديخبو نا عجم, هماعنأولاوثا تاس

 زل ماو نوكتلا دن انما ىالا عب نزم غاذلا ميلا هن :اكاعإ شمل ةاهلل | عيجلا [كب هجعخ ناك شاب ميهربا عركاتبكألا

 كالا طولا ىلضدلازوربللو هن وصنمل خجلا باهي ماقاف دس ا الا ةماقالإظفالا
 : 0006 :طيشلا »صفاللا دالدر شلاش اطل لادا اج مراف اسف 'هدووو هرعت و دل اززعاب عيبرل الصم درؤو ٠ هدرب دو ىلا عنا ءانشلاص“

 معلو'طالخا علقو ”ندرل ىىلقكتن اهجينربت ملعب سمينا او“ عيضفال عيفر ايدك تل ضنا لو" عيطط اىوس كتم باقي مل د هرإ جلا ركل كتب *رادااك<

 يال هاا لوم نتف اب ريصرب يذدلادبلا ؟القلا فدع مك عنا معلق د «نكستوا معلق د «سبحر هلق د هراطسو معلق امخا علقو رولا«
 ةريزولا«ماهاذ رس او خا كشملاو لوطا اكل رهاب اهلاجن سل افطان عي: ارم ميناطل تملا نوكيا جوس خضاد

 يحاك, افلا هدسلا لاب ايما ببكي لادم تكد هرومثلاو مايلي !رظفح مهب سيث اليل سل دونجا نايعا نيد

 * شالو 0/9 رادضلا دهوؤذر لوثر اهتورعب كنت سالي ك او هنن ايككملا هو دلالئنسال زعمت ل ةيناقانل هيماشسا
 هاوشم مركوماذوموهالاكذ ف اصلا ركل تراسل ناطلسوقحلا إن راعبرم درمو 0 0 مامات راو افتر اكك نعد ذيوإرسس

 ٠ كوم دوساو ثويلب' دوكلاز/تعزادت ١ هنيقس هيام وخد هدالجملا مالسالا" 0 هجوم سصلاعو موق اًمايا ماقاو" هيلا يفد عادل

 'م اشم إعمل هذيلخو "جلس ا«ناطلس لب ةرمارمالوماءنصللع برللا دال اعايلا اهيخييل |خحبو طوول يي وات د البلا ككد وخت ظ حت
 ا ا وم «ريرلاريهريفالانكككباانغ
 ود زو هوا قيمزر صالة راضون دات عزمؤ قا نعي طانئاطلس ايضا اكواد ةيباججلاودالدلا حووتسم ولالا هل هدا د“
 دال لت ؤتتوكاملا ع الفل انكي وع 2 لا كل  درماع هريس دس ؤدإاةهعاط مزاكمانلعجأ امتسبإلا ةندعو هدو زج 00

 قاطاتسا امال ماهااهض وأ ناجوا قلل بالا يمس :يصيل ةقبو* عب 1 رقد ؛وصاعورناعباكؤتقيو نواصل تاعنملا 0

 اينعمو يضلل ىاناحوا الدان شناب مهرب اريزولا هماقا| التف ناكامونعيج دا ةمالزقلو ناكل لككذللا هروصنملا هدوتخ مالنالا دال 5

 نآخ ءايظم ايزضانو رايااكيلماب وماوبدمو ” ايمكاجو ناليكضرا يتيما لاب در نيلخطد ف همامزب (هلقنمو عييلبسملا نطل تل ىلطلاب انعالمو 0

 هالو ماسالا ناطل سمو ناثبمظتيسع ذا ناتدجاَو لطزع الم عنمأي د اكو اطل سلاما فدل اب نافف نابع ل رصاخو هدخج يافا ةنمخذ
 نطاق فيم سلالا ملفت ه> 1 59 ازعل اهدابعزم للا سخان !ءالبسوأجرعم هداعتسلاوبلالاهل حجصاو»اما ةايقلارةطؤهاصامامال

 0 زيمر ف ءانجوغ اموخبطاشاب ماماريذولا هفظكدي كب مدتدم وه *مسأرهط هاشدالب ابو ًيفيصصاو داحس و هاو رخو *ضاباز ف هقر

 هين هؤفظلاو دسيانلا هظنوب علا هير صنلا ديو شندت 'مدخو نلاكاس هدافجاف جوليو ونمثغ م يضرك ديذاوا جو :٠؟يزعالاب شل وئضخل
 ه هّيضولا هته زيد مسا ؛نهو ءارعا هلعّشنإكذ نم سر نعل او رعساملاف هينياتتلطسفلا هئيم هربرم نم ءجورزحناكو نظنملا

 ةناطل سل هيربلاهبصاع'هدأمنو هتف عب صلكرط خا ناتماع وطب نينجال)جيذ هاجلب ل دحام" مقلا دعساشلا دلل كلا هيشم
 ٍ 0 ركاز 0 "+ مح ال وزو هلال اطلس يرمي رئاماو نعلا ارد ؤىيعان 'هنانجو لعل ازجإب ف سجاد

 سام داش ديعوتاكو را ىمست : تاهل ةدجا هسه والا رعدنرر جس عر ,ةعلؤو نم اغلا هويل افناجو البر * د
 يافة بدسيواكل» ةرماو دا شل بتات سبا هعت لاهي .ريزنسافت نال يملا هتيم معرا زب هدي لذ نامالح

 شكا ردك بانا كت جيك ضنوؤيها ثا ذلاد قل هل ممل ليل د عتتاو كليب نبتسم ةديلف بس عتاد مى اناا هللا
 تنناوثو 8 ننال همم وريلذعلاههسيجم هنيدمل وزين هجوم 'هيناطفس هنيدى سامع هاش مودع مدس اخ رشا ناعاشإ 1 مل و نموا 9

 هيلاهمزافم)كو هب ,تراظؤل نيا .ينجابميذيدسدتراطي ولاول يعل عساو" نقلا «برطضللدن ضقت اال تمحدايذ ميىلاكهتطمج لب و

 مهرؤمومتو هاقفراطتسا ف اهبجاصؤ لاو رورجي ائبوُمليوصنم هروكككلا هنيدملالا مالسالةداطل_.لخدو * يناطلس نعله هبئاَموعادفا ميا 'ديواخالبن#



 «ناكل الوعل نمديلو ملام اليل سبوع ساد 70 ِ

 . لزيز هرتامو انما هاوضمو تيكا اياب بااربج سدد نلاعنلاتاداضميف ميسور تدل اولا طل وعن اني ددح از عصا هرم
 دب جي (اطالو لراعي ة زوي جانا انساه نخل, هيلع مالا اطل ل سسلوتعا ]عتب نإ اضو'كوسمرها هاولذ ذا مولر نو ىو نم

 ليجد اوهيداند ىيخ موللاوانيلامجوت مولا اغاو انام ووبسإل اف وجباجو تفلت ادرجلا عازر اطل >وزتالف 'ريالتساو هنخاو ”ديازنو

 - . ةدونلا يل نعكرهام ءاذصو نذل ابلتجاو نيهرلا هلع ددالغ قي طنالاناب حف »وحر وزغاو قاما/تابذاكهرشنلا تبدحواه هز هيما

 هسايسوسح توا ذال لج نكاد تماورط ءاشمل هد دافع ازهر دفا ذارخي يصرف نلطنسن ارض لص # 2 2 5

 5 01 ل 'ىدشال وحان اجلا ليم لانجو ءلضفو لب 007

 !يوهنميد ديلان راقلاو سالت فور ماركلا دج ناطر ةْئقتلاد لاما ةاطلا يام كيلا ماب نص

 م ا انامد سس ولالا ماكاو دلاواريبدتؤ زايخا دو طخد مرتع د يزف ٠
 رلر) نوت ان اطلسل ونعيمها دذ كور ندراذ اضرااهبوطيد امجد الوط تراه »انك« فانك ةراخزلاهضيافلارخويجو هز هدوجلو

 فجل لء)هبببددلع تيطئاجو ذادعب هديدموجلاهف ونه هيلو: وجدل ضدالك سدا ".انضالصق اخد هاج الا ئاما
 لأ تاع م حلالا عميره علا وذو ا موس 3١ هلع ندم فذ دس كد هنيدهإلا اهمطتق كسا قيزحلا ةزوته: للا يعض

 ةيزيدحو قال غدا لانرغنطشرلجاسف عاجج تو حضوم لان 7-9 لاس دكا ايوان ز وني دميضفإلا دارج يبرق.
 0 لا دالبلا دمر مظل ترامو ”تايسالا هنبض ءازازكو لل ضرالا» روتسنللا ةنايارو“هروصنللا همالعاو '”ةروفوملا هشو يبجي يؤسملا ناطملا هلا برعلا

 ني عوامل لما ءاراإئطاف دضاف "لما. ذولا هبطاحاو دار ملا هولا ديل تس ذّس ساع زدات بق وم عايل ناخرجغ ذادغن هنيدع نيموي ناكو تاينابلا#

 ذاضيلام زا وكبوت ةبررصإب يرضي اجو ساه ظوا ن رككمو هضاصر وك هج راح وشاب راغعلاوروافللا عطق د مراونيررسملاف ديرصاود ”ةزانللف

 «كيلا|ملاوريب ىيارخافلارمازرحاامو 'ميرلو مرحاض زن و ب]جاموثمالسالان ميه لاوجا سم مزج اهيل هياكتتلا اةعرام طاش دخاو ة يديرم ---- ا

 نول طارم امير يصور هيمادلا تاماتملاذ را هالاوه يي 2077 هرشسؤاوراف تيدجفرصصقلاالا
 ءاضوالعل ومساء ؛تلا ةراهطولضتل اله ةنتسمو مكاو لحل | ةمذ ارؤب هنيدهم انس نب 65 د12 ةيدويزقع كمي التح
 رجل دى اامذ 21111101111010

 ةرايياودلصاو «”مراهتودلمل نامزلاف باها ٌضيفر ان ظع نحو اعنع كم الزباله راي دو ركع تداوجلاويدرضن راج ماظياكواطلس) داوجاعتو

 'ماسالف هلرععراب هوانا كدت د نا قة مما قل شا ذالغلافا هس وتناو ؟ىكملادبع اومل اسمر رلع ض اذا 0ةيككالخا ماك ملباقف

 .. ةرضرال اجي زوذنا جوس هتوليم صصاو ثزمؤلا تالا جوع كد كمال اضم مركب جداد اه هوبا يد عسب ماقد
 مامالانض 0 لاجل طلب ةزقمال اطسلا نوم داب كانقيرعلا ميا دنفالحلا عنق ات رقنتس او نضل اهواي شملادعب اي اعد
 ' نجا بكر. .كرهاو ةازالع ل ضف نايتلا ميس هك دماكجا ديال نهال وني رضا أ ااؤضنلاد اًهرف درظعالا
 ترهظرانعلالضنلاك ولاد” رككا مل دا نمد بايام سدت رق ةادك اسر حلسالا ناس بيضي قال

 ١ هطلت“ 'ويرماز ربل كض > نم تعلو نس انثأ موي !!ثدكذو: ةباطتسملا رثكوللا هانا تعوضتو مباجالا تامالع
 اعراغاطلعد اهاذا تاضافروكملا لد مر اقاف ذانؤب منير مخ د هنيدلاظعا/ داطاشلااناكومزت امو ,كك انعم مالك[ عيد عماجو يالا ٠

 دياارمازمازيبملا ماقاوك هاربخد املا نوط اعكمنيالو د تل وزيإلم ل دصلادعا توم اهب ماقريح ءاهريزقو اناشل عفا اهرمالا ان لريول, نو رسسامخ

 ,ةحلقولا زراعه! ا ماوه 2| ينل ةرلاب كك وضقو * نعل هع هلل انج 3 م : 0 نا ءىوضاؤ نر حالو لعل انماد نمي د حأ

 قاما هيلا ارضا اس زككبعضافاو نربازلاب موفياهيافكلا نسنفو "نينا مال 6ك اره اظاعماجاشناو [يينمولاويما «رطلوجونيبتح
 ماركة يلا وجاه وضنالركك عرس ذب لمعت مؤسدضلا مر ضل ازياز موزع هدالاوتجر ايكيرب ني! ارديشعلا .* مرتد يدل مديل رام

 ,.انسرمزبعملا زم نب ريل اكرجاو ثوط سم روزم :مصلازف هفصويظفعو عروهيلم وعام هلا ناكر مريم كو يهدد 0
 الج هيصة طاوله شام ٠ ءالمثو اضور هلئجناطلسلا ةكربسصصاةءارزن نكانع هادناكو هريدي

 اظاظؤو ذالغ يو زم رممذيشلا اوربكاصلاو املوالا نممانرك اد نمسربغو ودرع ز تسد وافاد نك ما هد



30 5 1 ْ . : 
 زا اج 3 ءاببورجن لكل ةرصرهلا داوم ني زيكمكه دبس مازتستداحدو مبهطككيرتر اذ هداف لا داش لازم هوجان
 ٠ قرين يوما هدونجوأةوفوملا توج طادجزم موهيرسمل ناب نرضنر فانني هندي مق لقا وطماَس هبال اطل سلا بكل اج
 هجرني لحفل ابتلاع با ءادغل فريز ظلاد باكر عنز صنلاوراسو ءاضمر رمي فاشل مويل | هد شفا تايلدو دع وف طاطا

 و ننقفسؤ عسا كمل نص ااثاطس و ةريزج احلا ايدو نا تسير وهفكم نايف ديو وكذنتس ام ناك *باعص نيكل ذي خلاه
 0 لا ع1 2 2 2 ز

 ناديا يف كعتسا وح هذوقوم ضودرم ذلك إم هنسلا| هاو" ةرزجيرولهبل ةولصوههدبلا هن ةظلادي ماككسا/ مه ةلصاهيضؤو ناك هبقم
 ناينلارمطت لاو معمل ةولع نفسا د! ركوب دجاسملاو عماوجب ا تدوضمو”داكملوصر سلا عباصم تاضاوترايإلا,زناهباجتا فريف ناسا
 ' كايماسلا تانتعلاو ناقل اباوباللازصد د(5 انش فو ناي داللكاكيهافلا وشاب ايدانم مالسالهذوم ماقو *داطيدنداومضف بطي هدا علقو

 جون افيا هعمو مالس الا الس اناني ذا تؤيد اكل اول ناب:س اويل هجو هلزتاطعتس امرط اهبل برم ناسيك يان اقل
 ىبلاتابصقزرحاو ناياكملان انف هضحعت باوضلابايإ د اوهدضْف رول طابلاضفرو*هماكاونسقمو هنيد3لخدو *رمامزب حل ابناجلا دانا

 دس جاني مذ امازمو دسغلف كملت لزسحاو مسن فالرججعنمجر قلد هالضحم الجم انو كمر زعم مظفعالا نطل دل ثاكمكرإ و خخاوتدامالر يضم:
 سيح اوطماشررم_ةيعز اكةعيسودضنزءإبوط دكه و ”دونم عالق خلا هراغن هضيافاشويجو هرج وصزبتيلا هزيسملالخؤ دّح و

 قا ءلياح عفادصو ”هيضام ماسو هلاًسعنشملباوذو ةهرووم هاولس فويس ع ومصنم | ديالا ونجل اهبل تلاصف ير وفنيم هس ورم هنوجم
 ذكرك مهتةفوها درملف و ”دنوراه د ىلقو'دابر اقوة عفاللاديلاعلا هيماّسلا عضوه اا بئاصحات جلا ايككرمتف او «هتعاصإكب هف ذاق

 اس عندش لكان عس قالب و طدضب كة لصنع" نكاد قف ياهلا ك4 هدام هولا دعما لها نبال جدعن
 لقتتس مواد ايزسلا هنئلارونباههحوزفساف 4نارلفلا هيقدبلإ هايزلا اهنع تجنن املسلا م الابل يط تل وتساافوابلا.هابلابباكم مايالل فوم
 ريمي الأ مما طل ها 3واهجإوراس ماسجللتماقامئاوحآبص ّصاظ لَ اقاغلط لازال اهجابصرونولل/ زويل مرق
 ماسالا ادطسو لكك بسوار زل ف عما عراك جم يح هال حانميتنزو هعداتعمنعترمهظو هذا خريس نيبال نوع نادت"

 ةلمال ناس بت مث هناطيشلا ؟انضت داو كالبتساو نايصعلائاهعوزججلا اطضرم للا بذ 9-5 2 هللاجزسونعم هو ناويرلإو هه ص
 منزلا مالا ربعه هو ناو هبه عراحلا هفياطللككت نخاملا هجوتلإب مالسالاناطلسهفياشاب دايو ارب لاو مرا حلا شيحة جن هر امطد اذا

 الوضأ 21*ذ111171101191919
 نامل زبه ريت هنيدي تنال ثيبجلباو ناو مدابإل | ابشح_امطمانن دنا انوا بانلا عين الايض هرككسع زجر يوطيمالس ل ناططمل نأ
 هيصاءدعن ل ختهةماو يغاط ةوضاككم بع .واخمالا هل بعضخو اذ اقرثبرضرالا ةودلق هانم نراصدم كن ميع مناخ لف «ليإ هل اوالا
 ل عراشنلا هنسالاو ةمطاقل اذوبمل نقاد الع داذما ياماما نحو هروزلاو لضابلالا ءلخلإ هذ !يور خللا هامهط هاشم فكك 'يقاد قب اذ هني دلخ
 تويت ملف الق مايا هي هل قالا بلع ريايسملا ناطلسلابقاب سامطماغرّحل اف ةضاولا قو اذا هبرل تومان 'رعفاددشإو هنجشيل 7

 رافقو هحزان رايدودبيو هديبإمو"ءعساش هذاسملتدتمظعال اطل لزوح“ اهلملاضاي هسللع هعداجلا هنآماعءاهليطاياب دترعيو هسنت ن اكتقو “يال مببإ
 ةئبر قنكدعئلخرقزلاد ٌةمالسل ابعزمزوع اول ٌةميعلا ةهرمايش م نءزغاال اهلمال لاقو ةدماعتلا)افجازيربزمإض جاو ماسح: هاتليماب هموت دانوتهانفش تصلقتالاعجهأٍؤف ولفوفخي ايزو م صيذ تضبث'هدونبو ةنيا الإ علطا وه دوج نادت تن دامو عطأق واخ

 لق فخ و هن مهند هبوط وكلا عشب لبوه مب ملف عب وجهل ل ادننو ةولاخلاو كالا رضوندتو"ضيانتل ليوج قرت ل عرار 'دماهرلاو هسا
 'ةوعمل زانه نكد هزاسو هادنس ل نال يتم و سجزكو ماش ناطل هلارساب نيرججا6 نكمل توين اال وهل ازعالا وطب سو: داضولالا غبن“
 رجس مش نت هلوخد ءاككبهينؤزفلاو خورلاهداطاد«نةبص د نامل سل اذ زج هنيده هدوكلا ءتبجو زن زف دزخاو ' هدو نم يو نم طلجتل
 بسادإايرومتد مدهبرتف رام هحدع د يموهرسلالل نلعاو هركورعيزيربت بله ازم احا عابااو هدا عسل و نيعييا ايزي هد مازخا
 ”اف/جاوناوتريعضاخ هيدرز باولغف ةوارعسب نايمودواواظعالا نالها اوو يهديك حَِمْءاير متلو >صاوخدععبوت هتلالجو هتعف فرؤمالسال , الس رجال ةنناوكسلاو هعوضخل سون هتعارضبد جوناي رمالد ايد نصنا ياو انبوعدج حن ىإعم دوو افا تحج اد «ةديدشلا ابل انيك ارخايماو شرافلاو ثاثالد الوم ل ازم ذا هبهذ رع سانل لئزاد هدردع+ كو هتاود ناكر انمدععرص خرمرو دو , غد يشملا هجر



 نةدتل

 ا
8 
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 نيل“ 0 لا موه اش فسا_ وها صتخا نا ف هعاطلابناعذالاو "وصول 52500 9 رمان

 هيفا ولا دتوحاف هدا« تميس هتان رعبا هتان 'هسع] بما افد طع خرم ءوصنملاكي هك 0

 ورم تلاع 000 نذرت درا ةنادلاو ٍلاوفاسو "ءؤطعو هناسحإ هل هلوحام السا دانل يكمل 0 مسد 7

 ديو و سن دعس نيمو نلوق ماا دج وذ و «دلاالو نطعل جومو دعاطلا وش عا هماقاو زير ةنيدم هل كبه لاقم ا

 ط1ك110110111010101112 ةلبهاللمم هت نططشلا يدم 2
 دنيز اخدد .«مقالو راطلج رلوعالللإ عيب, هاو دد يساري هلا يفيد ناكو دع ورع دبا فنيو عسي

 .دجاولا شب هلال ضفلاو داعم دولا عيالك نك ردنا منسلانصرجمييؤس عنا مويا ف نيطتتستلا < 7
 دل جفهادؤجو مظل نيو جف قوننملا هعوؤرط ادسمإ تلا تادارو”هروصنملا اانوإ/عمالع إىثهدايبسا و مرك رطل لزانمدعساق لل مدبلزن ثح

 مالا فرمو“لاضفاو ماضون هناسحا لاجل صدا كضاا "سوو ازد هزت طع كوتساون ياكم .ةنتس بيعت
 للم هذذلوماابميعربازطعازريزولا لسقيرما لص ماقمث )خو ؟هلزانلل جذراو هداعسلان انانزعؤ بمب هرم يخامزب لاولا ةريوب ح2

 امانه ماضون اضورونو مرد علا وؤاثلا هوبا و“ وثمار دولا! نكد «!اهلهتبقحاك زن ولاةنو لاو )امم فنخإب موأملا دا مانا -

 ىةفياط عدو : يوت لاحت هالنعيل يضف نك نوه اهنايدالل نام ال طنط قلاب ءماننم اصر ظع الر طلسلا اناومدزي مو نروكدلا
 دابا منو ىضالعائتفااد "هروصتمملا هديل هدونجو هروغوملا مورحبانف يلا عللرره اب رلل هنو دارنر ليام ندسفملا نإ ركلا عوملاو نيدتعللا يزل“ ٠

 2 دكة ريطايشلا ملال نيغاطلا هورتلادةيمالد يزل نككنمدهجملا هجوتم زر ءسو هر ري ,رططسنلا هند جو طال مروتسنملا :

 ”!اول ملا !نضبب' لا ضنا ك.كسس دز الهو صني بزكلا داهجلاراسانموم ةنهجوف ىف, عش م يعير ل لالش 1 _
 ش م ماوثوركةقلاسلا يرعب الملا اذنار يرللا رخو خال اريما. و ارا راي ”نرلا ضرار متم محل افا“ ماقالو داهولاد 2

 داليزم# وا يضفب ]فعالآناطلسما عرما ذ! يلوم هريزجلاونزن تج اىتجتم ديده فسرعلا ق م, تريلا ميظعلا | دونجا لذاك ويدل ةيهرولإاوعطقبنا ٠

 0 نانا ير ازال كيما ديالا تبج هدف أولا ان نانا ل 06ش هيف هك

 ةلضانملا ماكل مقرن ةظنشماو لماوعلا موف تلغي علا مرض الزي بىلا يصر شغم د يناحلدلا دونا رنا داؤلاهراوعاموالسنالا وابل 2
 داو عمو يدعو حسي عزان ددريتل ”طجاف كاجداد د عب|/لاولانزبررل لل ةروا فون اد ءلصانشا و هرؤشلا» ل

 ارجوا |سقو ٌرؤأو دخا ىلا اوعجر داو .ارساوالتف ملا مك أا ىبعذ نا" ذاعنسملا ولم او ذإ الا ائفاوهسر قسد عناق ئ خلك
 ةرعب نيداقنم اًجاوراو (دإؤا اف اولخداو تلاد ,عاطملا هنالبللاوفوالا خل وغرلاو دعاطلاللا موجلاوس.؟ذاعمالو ةاهلعالو !الم

 اور اداوم طذد هناا كا رماوا)لوب سم نوعيطتسنال ايم تنص ةدوجبال» جازم زمهرلع عضو يكد سال در امصالارءابل ىيعل خر ف ضضلادبا) 0
 هلذلا!ييلعو نيدجومر نتصل لبس مذ موتناتطقسفرهيدبا قطو ايبعاض#مكدااق اوصصاومازناكمو مهن تبع ذوى عضاخاكذ ل ٠

 نون ازروهعم ام هيون ةردززبا هابل ياش اديما] خولات ؤطلربولا لضم" وو نمل راو عبدا ع 2 نق م ا ا اب د ىيعضتع

 يطلع اورو والم نطخ »را هراكيز لعاوبصمي ناس احب دل ذيالا(لهاز جل تفتسنماوبرجل هين معلا موصنم ا رككضلاوريئافشلا
 دككيزعا ارثدابا قع ذا هيو وه او زيكل إن تانلسلا دونك وعفاف :ريلاغ نم اهيلذويسو رطوملكت ءاناودأ ايها مهلعاورا داعم امانا

 مياهنذ زمام ةربالزو عبدا ى'دنيدعو ذك نم هيلا زد كو 'رددبصحا القا وحد اد« هذول الالام ظوح تس اوم سا الش هيرخج 1
 ةصفوت اعيضوفاغعيؤرؤتباسراو كاد دره زمام نإ هاكر تيم لاكن باقم ضال اهلا 06ه انك ياا“ دضرلووقل 0

 ا لازم نطوتساالو دمر جت مل زاكددد . : ةزهقم هضادكاد ياحاعوأهنا لوب هرناجكيةدعيزعماف ايدو ىذطن ميل وما ماسشعغ 2 بوقت

 ىّقلا تضعأ ذا ١> دكبرزدأ كك دحد هدم وود باطلا نير مرواعل ايزل وو اصور جول ايم او م سردار الظاوأ مراد موسي تت ١

 ةنزايكعلا عرهاقلا هللا هداهم راسل الا ئركمزعيهو ةكيشو همسافاه نر ريرج كمت قل تندوف قديرشمِلا فخ د نامت

 0 ا دوهلا كك هنو ءاضاو ”هساقفاع اميدظعو عرتاجهي سما ريقلاب مفي ونو سول امر جهساب هس صافوخ العوازم ياعد هرعدد

 هساب دير ظ عال ناطلسملا قيس مد لاغ ةيناطيبشلا نافنزغلا سول زرنا كعلم ابنا جا خا هناطل ف دس م خرج د١ دوررم نو
 لوري نا: :التخاو دوجول !زعمو اهدا كوس اسفل نع دع درب /يبوع ناطي نك ا ث'سازنفاو هماإ لوهمو عر



 م

 ١ : ت0 0 ا 5-00 1

 و - د

 ٠ اظل باز ولا وراتساكته وداهرال ازد ةريرجوت جرالي هروصنملا هركسو هاذا هش ويفتراسو تاجيل شور دغلاو تزال اونا .
 مئباولاو همابملاف مولا هفوحلا ةدشزماورصقاو ”ندانتلاو زوامل هريزيا ككنعاولطجانك,ط شو هراكما ؛وسنو عرقول اون قيتساو *هككهب له
 ٠ لعالم هنا مدوز وكومنت تلوتس اوبل اا مذاساب تطاج اهنا داوا هيا ياطنسلا دوخجلاض افالم شبطاعنا
 نعومي نلاو لولا هيداجرايدلا هللا تحف اهات تتلاماعت اهفاساولاءل ميسا اهلقداةندمو اهمال ة يزن حل سالي ءاطلسم او ونوفر ة دج
 العد خدت زمنا شطياالالضناف "رون نرحب اًمكزيدم ار عنألا "دوغ فاكلكرغمهيلوم ةريزج ترحب ||[ 5 ىجولا ةريإ دع تدحااو * رايد ناكتلا

  1نكرهلاع + رجنيجو لفن ىرفلا ذخاذ كير دخا نكت ةككككل هلداعلا هرم قلابلابتءهباقلا ةيدلابزكلانكلوإل تانافكك 595 :

 دوبل عكسه د يملا هناطوأث غري غنوة وتل يتسن اود ازعل ها مظعلا ل ضفو مجمحلا هوو ىماو_قلاو*ليلف دشن صحاح جوا هوان هن عالج لس اكرفعا اعلا نحاول نت ذذاوذخأبةعاوص :ضيظخفيبو باجر مبي حلي
 جلا تسال انا البومب ناناسموختطعف [اخلاد لالا, :رال ضشناكحلا اش يميل يو 'هسدير
 هذ براملاو اناا رياتو عصنو هلا دوعب تضعن اى تياطملاو دصاقملا به م ايو ها عل اكو دي نع دنو دوي ماع اجاوخر لع عود

 ءالناطلسلا اناىىدزافو مسا صٍؤمهظيخب او درو 'هربابجلا نينا نيداعلاو نووغابل ابابسا الج ننمدضد نينا علاروفدلا نوعيتوخد
0 

 وري, نط نطستلا هنيدم'هدحرظعو هناشولعو ةناطلسوس 0 عدوتسم وو دور غمس لفت هزفا اولا هيفاولا هصحلاب داهجلازضفرم

 تالا اناوس ماتا الخفد هروقذال سا دهم جا عند نمر علو عجل اف :ضظلاو نيل فلا كلر نلاانبوماهغل:
 كم يْذاناطلسيوةوق رند اعلا | ب وداذامأ ياخ ركود ًألبسود سو ارب لرجل [ضيفيوهو”هيلبو دف انجلكدعها هاهي ينيطنطسقلاباللاا

 ٠ مرارا يوكساواناددح الضلوع اراطعأو انوع لع وضماو نالسلا انوا يخيل تب هلا هيلع تدق يمثل نكه زم:
 مباحة هير اهلل هس وجو صانمو نيام نامل ررجإلااراضنلا دكوكع نم ةدعءهجوعو هلالضو جيوش ريرج دنس او ءاراودو انا ميلععبصا افاد
 ةونمو مرصانلاب هورعدو "نازل خلالها ينل ريمو» نامل [مو سورا كامو ربو 111 دكمو: ل نكييخ الضوي يكد نم عاجلا ضال هلام

 هباتوتمولبق عمرة ناك نام مد اوراشاو راوبل ار كمال امو اصتنالا اما انسه ككّنيضتلا يدا ديور ونسَو يولطلل هل اور:
 ذا لاعب نسل لنك صرصاف :نيعلل )يلب |) يبس هب اوككس مهاب نيكسلا لعاموشالاحزو ناب ةوناعا اوبألا سرا هيلا اونا ل سداح لورغلطخ أ
 جاروهادإام مضلاخلارما نمائباف ةيصاول بان ىلا لاناتس لعب دان ادعولا هفنتساف نيم اعللير هدافاخانفاذكتميئرب ىنالاقزتكفرفكناناللل د
 لا عفر "وصنملا هيبوملا عرارجلا هركاستبو نروطوملا هتسوبج عبد نكلللا ثيلصلا ليابج لي ضد ماسالا ناطلمرسحأ ين اغيب ارابظا لام

 م "لوس هس نون ترج كنس ميلا 3 لكم فايضخف ديب [وفدملا ا[ لكك ةيجلا جوخوم هروشملا اياب ص
 7و لايت "دابا رازعال ازوج د تالا ]يللا هريس ل صدو املا مماوملا ارهطقيو' ديد شبرسابب'ديبإ ايوطي“ مالشالءاطل لذ اهحلا ذكي داس

 قال افراط ناعما صو «نايغطلا صا هزج ةدصاغ ايف دايخ ضرال غلب دما ديل نك دس ةيجب هيلو ديالا كيكو هيمن
 هيام هراطراطمىاذلالف'راغراغم ىافرعاذ هادجكم ديمديدوف» |درعوصغيال» نيداب]تقو هالهو داني علان ذه اثر دنس اوفو ا ددب

 تف انبجْتماعاعش تراطؤتلا هسفن هعجبانو ”ندوزملا ملت امال دافلا بز عرضا أضل طبل اكوا زافل غم يدار ذا هاجد
  3ةرعاقوككسرادلا اوتزناو جالت ولسا نيصاىل هطاضع موعس و :و داي ريسلاب ماسالا نخصا 000

 دونجلاوع ابله اسنغا الا ك عمد, اهناوجو اهباجر ا مهاصحو ءاهكنساعل مازنأل هعفب رووفس ةناصخأإ اورحنملاب هرورشملا ةىلقلا 20 هواج# | 1

 ركسعلا ثلث اهنغماببسُم ءامدوألامةجل دسار اهتاحاس كنطوتساو' اهراورذ:دعصو اهناعنم لع تاقونلب ايبانكم اهلها جرتاعت
 تحير خاوةلزانلا:الادكةرمدا بابها نوم ياءتلصا وزي قل كك دلعجال هلق ينام يككسو ناد اهككمو موا هدد همنا
 مة لو هزي وكم مبتكأع دبوالو هبوتنلاباوزهتو  مالسا/ناطلسمملا هدام طتسااوراجام هان ةللكهلا مجد لياغلا يارب معلم غدت كالا

 اواطتنساو 'مانالف رن خلصو م ىلساونةدق هب دبحو 'مان اموال رم لماذا رهكولم داو انجيل د اهلك 1 ندا دلتاا لال :
 , ياذانءهمزككو م داعشلللاة للان مدان عج .وتساو ٠همارض هسلا الشو مضع» ناطاسإىضئالو *ماقنالا او ددالا ذوخ جاسرععب 5 اهسال ١ ١ ويضع 5

 هلكبل قي هاذ اك ماع هينيطنطستلا هنيدهلخدو» لاضفاو هداعسو تو, لاسإويف ةناشرإعد هفرش عد ونمو ءناطلس غمد دعس

 ثداصر «2:!ز ؟: شن كيبكالوربلا يسار راهب نام ليمضاو *ذكراعتمل زن اوتملا صن السل روي ترو" كك ا إنما ب ىسموخب تاضاد
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 كاكسربع#

 . 0 5 ٠
 1 7 : ا ري 23

 | سوما هديا ءانيدعنألاق لإ ملف اتف ءاًددع صقل !دونجو ءادرتوألار هابعم هيؤلل هريكتتسولف ب .زهلربا زل تلم ءارزيلاوبخ

 هنرادوداقلا ياذسلا كينان ةرفوم هاد هلو عرتكتسمر جاما دمع كلام اوزمسضاو نيشان عوذخلا هيئاهلتلا دوعن ٠
 دالب [خلق وسهلا مهيراسبو ؟ايلا فلا نسافس زمر فداص علك ةرفمْؤ ل ىنفا دالاتومابر هبل ورجل فوم" ل ا

 نساهم عجاضيإو «ةرلك دال اكمل اهريعببس هناداب عاسو هزل ءايظتحت وقيزم', ديا زكا نايعازم عررقوايعتفاف*ءاددل اون .ونيخملا

 م دوج غلاف اهتسملا فاد سلق[ داعتت ساطع اطلس دحخجسم ههه بز ناب بدنك كل ضتا [لم“ انو هع عب وفيا وخلا :
 . عيزكازم يبدل ماو قوريقلابهوخت دلل تف صنلاب رم انباع نيزك بدلقوف هظذقو“ نانسونع واكد زغزا صو 0
 ةليفو يشري يزاد تلد همس دعما وفن ال يلع ل دال ناطلس دك ترقتساو ءاللا محلات داعو عدو اهلق

 5 لودي زهق باعستمريعيراو داق نس د هاريس ئيىمذ انيع نصوم اكو اعل ااع نَا دبهاومو ؛مالسلالا ناظلس تاقدص

 1 '. .ئيطلمدد» حلق غضاحلءوبراسو نارتو داخل د وكم عا صالغارطدن اكرماعدتجلفاشويجقالع دوت دركاكك

 قو" ماتم افنسا هداج لق تامادو م ربخ هدام يدوم اباوع المنام تلا 0مم قلزلا ل :رطككم واد ىدئابيجكذد م

 9 ناكمل م كوله علقب طاحاو"نركك؟كاضييسال 9عيطو تودبر علق عصا هلل ري علل ثوديف هج ءادرماكك ناكف ةماكحا ياهلا
 2111101111 1 1 ] ]0 01--ذذ-ذذذب

 : اند يصن حوخجن اشابدج .َ ةدريزو*نبدلإ] د ابل جسر حم ٌنيككا داهجإلا جوؤحكرب رد مله" م دونبو هفافو اياروفد مدوطت 00

 رةتكمهيزع مسن نطنسة داعسو د اجلالاوراونلل نوب دلما وجيل 1 اروتسيزلاو نافل يزول دلع, ةداسن "العال تايلارلا ةتوقرم

 هود لدن مداحتزع وعض رطل توليب نك تطاناو صو سكوير لارسال :هنكاو إذا يي هلزمود بعلب
 00 0 0 0 ب عتداو اوعّتجاَو نينداخل ءاوبهذم

 .. اهكالصولسالسو سدو ماولاب وضعبملا (ضعب نول صيرتتا ونجل نجلا هحاورب) جا روري ديو 'هعمجاوواشنام ههظعلا لا نماوحمج

  مرلاقرمإاجارلاو كانازيرضلاو غانم ءناخرم جرن اطر جار وعكك دوكو د اذ مضايا ذاع البلو تلده نها وخا هما وف ضيوف...
 هفصرم هانركدام عم "و هرباّصملاو برعأ هشيو“ عصا خطا مال روهلا بعد نركدارنالا ذاكأ ذو هخداهرننرموهدصخي ىلوؤ زد كفظرمو <

 زج اراض افاعي ازمو نورك وبا ولدرحللا مَا ئابر جينز ناذ + قلضلا دود النوم وكت هايحاو رويلعلا اذه
 و ِ دوج لال نيكل لا داو اًيبسجاليلح اما ؤءائظع انانن هرباصل ارم انباف ةناؤح !رقويجلاو السا منو 'مناطلشلا

 ونجم جاك !رولع مدفون وبط لال اككذعاوضر ها عئا د نيرو ل مازذ از زعمت عا عزو انغمرعني ورواد كف
 سر اطل كل ادونيحلا فاسو ءروبئما لوله انيس زمول شالو كالو عذارطازةوكت ارمزع روولبا/ نيربدماوثزقو ءر وصي >ريإكن طلسلا
 نيك زم) نفو نوبلسو هوبسمو نهرسادو نولَسقس ظهران تالا ههباوتبناوجروبطلاو ىنويس لإ دوطبوزوبقلا رغما وجد قع
 يرلاو عساتلا ميلاف هروككملا هن اا.ناكو زينل عوام نويسمل اه ايافمد ني عساو عضد زيك دعقاولا نهؤ نرشحد

 برجل شادرجربزولل هزي يشع م زطنطستقلا هنيرمرم دجون ظونالا ناطلتملا انام نفد نرخ و ,يوعبر او حام جن 2 ,.زرم زحل هالات .٠
 ريزوا دي دب اولا زال زفخلا و ب اعتمد "هذ حصلا ملاين هدزنجصنرنل ضل جارها جت ناجل با ئيدكللا:
 هلا ناسخالاو ةالالبمباه/سموق سو هبطعدب حا مزتحو وو نرسم ناطل سكة اشرد ارش انحض اد هانجشن اهو بده لهلق صو اشابرم

 لردع سو .ااها لاوجا سفن بنيرمو كولد ل ماقاوميعنو تارخو اًحانإناو' هيحر وانا اعل 'نودب ,ضراإلا 50 لد ضم»

 ركسحلا اهب تطال: ءانتراو اومسد .اءانساو هناصح مرام علف :نسدرككادالبؤ هوننا وادخل اهيثك د يجتش. :.٠+ بموعد
 همر .تعاوصن ارملا مولا تعزاقو راو ليلا يل امرنا تلاوته رادداب كازا. يضفجد اهب طري دا" هتمالسالا لإ جرجا د 2
 ملغتديو ذادراّبلا هول رانكلاملا هعلقا]190)ه1 هبا ذاكو ناصبلااوبولقلا يلوعسعياضتو راوسدل ثنو ”رايرإا لو لهل لا
 ماضل ينم وري الارتداد  هنيفلا ص ايمو فاشم تاضانس اوزئه فريد هونك عل لا ضفف هزي ابل اهيضاملا ضويبسملب محام تم“
 ياللا رعل لسمؤرنت طيناطلاسلا را نكمل ا تيمال سال لخاعما امج روكملا هعلقلا تيت اورهزل اونو ايندلاريزح شكد دن اجو. هال
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 انف وت نهيان لسانا جرود يسد ركام احل «د اًهنيدهوت مالسالا ةلكتلعو'هيرسلا هسيفنلامانعلا لغلاو هينسلا

 جدلا لهل قس هدنرفر حان نيج هددحلا زها هولي مايسب موزروم ندم ع ميال بانتسا دير كمه ةراوطلازمد | دوعب اماحتا
 21 ليو: مجلد ومرمار' مول عب] جالا ءنذلاد بر يخاتوئيدعا جنان ح نعو مالسالاناعل راب ةبليرج وهنا هاء تلا من -. . مهاوماراخني تضل اهم رازسز *نرحلاد صال طز ىلا ناطلملا قلتود كاملا هينا: زالاهنزلادس ديكس تركك هاه هرصنلا
 هللاعا رطل ةنيس بشد ةرزفناسمو"نوعس جربملا فعال ناطلتلا اناومداعو' خد ب .واطملاولش لا داناو يرق! اه ناطلشسلا هتمزخأ

111 1 01 
 1 ياللا ٍيروغلاو رجلا مضاوملاو همي يلشلااهبيإ يبذلاو هين
 هارت تكتباذتكزمو هيلعر ماء منكوةسيلو هرلعؤضكرو هيض لالضد ةيزسو ةئاددهمل رس دركلكع لاق ظو يرو داعب يعش تح
 انعثاو هتيراعاليوتم اهبزاسو جدوي شنو دهالةلبصنو يارا يذلا 'هدوضنملا هموظنملا هركسع بت هدوشمل ثول اود دوج ع+ وإهمال ضيا لكيت ةءدصلل نا حمزة سف بيتلا ذيل الات د”ديدشلا هداه ذل نيون سن ' 2 ديس مدكتيلا دليلا ناطيشتا مالسالا نطل مالا |جاونل انصب كاسر لن اناو "دتاطا_ماكفإ طال ديغبدب 3

 * ثكك5 ميرسغو لانا" عسادزدظلا ماميز ديل نمو *عدنبازف كلان دلاو ةيعلا/ريل بازحاو ةدلاٌءانعانم اس“ نزلا مقال وعر

 ش الوب وئلاور هبل لطم ردومسانس ايذانلإف تولوا ركتالضرا وعر راد هدوندبؤسسسا اننا رن ملل صنلانم عال دونجا "عش زيامثررب اهرفظل ١تاهلعو خفلاتاب نهّسإمو ياها هرصنلا هل رح ةيواغلا عفقملانزانسلاوةيلا ديا هعطقو «نكملاو جام اهتح::
 .. «ل غار زب هينا اط(سوبلاد رضا (ذ هندالمفعاو سو ركض لداحمزجازم نات هدم ناتعاقلا ناناهر عزيوالمو ىلقو دوبل و حلق قبعات
 أتسيفاندل قماوصتل سر موصل ييل رن تعس ود اليرفل تكداو دال ضم ثدبلو”دايجئكاكوت نزؤان هش مب ةدخ كنور مداوصو' داوم غدا الأ درونجما لزم ممن سل شويمل تاما ان لا طوال دعتبسنإبو ثالالاو دمع" ومازلنا س كيمو لطب يك كلاب امض سكوت ل زد كسلا و بنل كرجل عواض ز ودل اوازلاوندت لعل قاع
 ليان «لايلاو مادا تاءاسيمل اجامل نت ساوملا جالا ناسف ماتتناكر ضع ؤ ملتعضكر هوما سد ًمزعااه سماع اذا نفطاو ءاهصفألا ة ذو .. صاهتاحلاس تالت عقنو ناخد راو. ةر صم طعالاوعالا ضو ءهدحاو هكدا كده دنيا ءرث هر وصق تانعاشن وسوم“
 بى صعكميزاطلسلا دوج زههيلعيوو'لا كنا هز صانملاب هدهاجلام ملكت راتومااوزنا عراطملا امونمز أب موبدج .و لاصالو هركلاف هاا

 ”ًطلملا هني ةياكالاو ديال دل ىلإ رمتّرُج دحر ىتسلا لانج قالا ره اظْةلاو ندم زها اهو مون فاككملا نيد هند ناطق ميرعسن لسلك موظنمو دارك للا حا 3و انمئيل لان ال ةينهت مسالا نانلس مليا وصناع وغلا هيف كابقف لالَضاوزكاارم ائزشلا افبامزغبهذو*لاومالاد ءاورال نم مرخامد وبطل ؤوتسام اال وإلا يذ بوحب ةونعانضتفاو هلا
 ٌراوخك هو دهرا دخن انما ءناصح او ؟اللا لبن حمرا هلق لئفتسالاهركك لقتل لرب ئىلهلا خف يعظحال نال اذا“: وتلا د ماعلا فهذا وأم ريب عزو يعن د د اكو لاقماىاو تل ءاطإ خلاد يزل اهب ىزتراف الشو تيمنا
 ةرخازلادضيافن اىشجيهلا اهياجراب تطاحاو”ه ضال هنباطلسلا دنهل اهد تقرحا اليو "ذا ذالمو دي ل ضلادنع عوجيو د اّمعاو تون فينس .
 ماسإل خو ججرلضأف وتل رعس هك ادبي ترعساو «ذويلاب دعا ويا دوسا مري تسلاصن اهقياضمف تافالر,بثككساهتعاوصب يشل“
 م اواونلا مقل هومماام ماحتازعمزخبمل ذولا عقفولال[ىلسملاو مالسالا ناطلس ةداعسردفرصو خورعملا ييهنو همالتلاليبسأ#
 هرارسحوهراظنو ئدعبيطو'هراضغو هينيلبؤ اهلها ؛يمضتم عئتنم ضان هنوكدب يهيضو*ءوذدم نيا يرو دوغ بيف هديدج تال كدم رض للج حوت ا/هييصخ ٌةيخيرر ضر  هروككل ا كود مر او' ديسك ل العلن ميدو يدي اليدتخل لمارعأ «ميزككات اضل ازع ايفو, رصنو يحفر لع ا مضفحو اهدمكرعب مل هركش اجل ةدماحتديناطلسلادالبلا فا هماظتناوةيمالسالا كم اذ اهلخدب ضاع لفض وردكم ل ءا عسير ونت داو اؤ وضقاكدزكاةميخل ازمير زنط زاد نان اد ئساداهفو 0 درو و 11 هروكنم هعلقلا كتب تاحاسف رسم ترداضف 'هديوملادونجلا مراوعمب 3

 مىقيبسم هدنجو هود نايعازم اهم وانشاء ناطلسلاانالوم ينفى و”رانتساو ءاضا وتسمح مالسال اديب ثدادزا ظ



 ١ 3/وركارضدب قلقا تلعن غن ديلا هلا وجو مالمهلابياعتب تجوت جا رضقنو |همارب اذ اهيرىماكتدب ظنحو !هطبضب * 2

 ةروهروغلا هدا صا كالا فان ظما ودب يذم تاك يس ووسع كلا طولك هيت وتد داي: رويسل نهي ١>
 راو اهلذ اس اعلهف هلم هيديصل ا قد ادجلاو نوط فارملاباهضرو بوق تبت قماح اهيرصاحيوت يكد طا اهياوهنتطاحاو" هروصنفلا .--
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 ' ةصانهسلانهديعب هدعّرع ارم مالحة الض هحبات نهد يحل ويبي نؤض رملي غلبم ءاصخلاو اسال لولو السلا ناغلس ---
 ةدعلا ىهلراصو البق هتعذ االلبص انماهمل صن ام ءليوتج ضيرتنف تاويل صنل امداد اَجئاو هنوظق هدباق هلالهنملا دمام

ج ناد ؟دوصوم توعنمإ لاب ناغيد ةرررعمرلاطوه اذعو »اليهما نيك دول ال بج ضو فل سو انه :
 3 عمل دخو ل: سد. عب] ه

 اتوهدهايلل هلال ضغبلد "تدلل تافرغف ثاجدلا عفوت هذاهفيوثان هاتر تيسر ناطلسهوطس كييرعلا تلا يلالا«إةخيومشيتج ٠

 *انيميلن ل ةشا امد .كيناصجو ىوةروتسا ةعلذئلعثدانفصوامذا ثنو ئيينموضوبو ليبسيككد اكدجلامريرتسي در دىدعاقلا --- >
ادونجيرحهلش مولع تدئشاامل مزاف ولن اكو برحلا هلياغوب مقلاداهو مهتدعلاو ابباجل صاح ظفح تاي ة رش وم اهتراريظعو --

 تاثوئداطلسل

 تضاف" انمي هرب شم ام”لاوجالااراخوت الوات“ انممزروبع ترها "راكم كسر صيصلا حاصو نايا هيلا قدانبلاو خان -
 ءال دوره ايلا متغاد» ابلسوألنق اوهدخاوث ايرضوانعاط ل صانملا اد لباعذل اهتاصاتساو هاو اع ذ نوف املاوس هوءانيعرو فورا 2

 . - لورا هرفلا طلو نصل اطر قفل ف تعفرو أ .مكانم رج هاو ءاعنخك1 ل زم لقلاكك يزغا ان ابزنو اًهش جونملا وتضم ريا جاتمتخاد
 او تيوراعظعاو تيكجبام قوضدجايونوا يجود زمواة شي رضرالالا بلف هنكح اذ باتي زمدح(يشيوالقع همىالاديلااهناق' دناتعلا

 ههين اميالملل4 اباهرعنرتباو نا فلاكلا ندر د'رناطيشلازكلا نال صلخسو ةسالسالادالبلا دعو اطلس اللا نذرت هليل خد ٠
 ”0 ملا ؤاساعدماف :مصانءاهمواكمربجنت اهمولتمدسو امودر مم ةراوبوماو بانا, نوحربنال ةامحو يدها فن ظفح'مالسالا ناطلس ابن ماقا ٠7“

 يسجل هنافصو عش .دالبلاوراصمالايادعقوغنة عطا سد وشعر لانو ةعبل يزال هيما 'هاضو دج لكلا نزيه رت
 الا ع هيس دنع دعانصب اهلا >"باطنسط ل يزعتسما هنو وم ارنيدمو دعلقل اةاهوم واهلا تاذمرإ داق ااهلاوحا عاب

 ' هلفاحا ودغجو هر 0 ع شتي 78 ناو! عابوضقب اضيف باجل اهاحاس ف ضيفبف ثبالودلا»

 وامس جزل /ؤلبإل افصت ينرايومسو هناصجت اذ علل اهوا نا رعلوو ةراب ىلقركر اهراس دعلوسدإز فشورملق عذرا ةروفرلا
 هراسجر:دارجومالدلا هزم عر انغل عدونجيرع ااه ةراؤلا هدعاصا هز دوصحو دعنا ورك ذكوفاعمافعا نم دورعم ١ولعوهناصحشيكززال
 :دزناقعناميمالسال كاملا اهلوحتنقدحاو *دناطلسلشويهبااهب تطاحا الو نعننسلو عضال هيلااتحن ام ايكو ددلعلاو كويال زم ابدع دق

 وبا ولا ايلكتلارهو ار اودا نويل رجياوعم هار اهلا ةدرفرم اهب ملغ ترا دا حلا صل ازمرشاوخلامب هفوصوملا فقر ا عقادملا نكته تفصو

 اد اوعي طرا جاوب ايد تاهجب مضارب صلإ صم ميسا جرف ئسبط طا تفاوددج ترانا»ازاكباواليصاو
 اللبلاران نمابله اتلاصدءاهراهتشا ضر قيل شلل اب تنلعاو ءاهرانشككهلا تهظاؤ اهرابد تبغا اهراوسا كرقأنإلا دول ابطخ 1

 ' .اشيدديلالو (هرق هوريملام ياخمارماورهاشنولعرافظاو ايا لاوعال سيره ماعاد هرصاججلا يمتاز حاصراعت ساو اهببهلت تافالاد
 ولاد اكل رشنا ب :شيتساو هنو عبس افاكؤوفلاوه ل نماودهلاش ىيح اهروهدباوناكزل باج تلوضاو بونك كلم ثيدح هنا
 قيسلاب نياطلسلا دونجا مولسمغ و*زتعاو اهدانو ويح ماوس ناساف متو لب .يهضساو و ف تع در اول جو" نا 'ولاض مال

 ا دينار هزذلاهب نم نخاو رملاباهعيمج صفو“ براجامو مكس مط تكرتالو يقابسرط سبا اف 'مانداب ياها عائاب ماخاتفح
 ةلاريلا تربو هيفاص ينس اراضدازتر ذيك عمه اظرانكل رع يمال ايكاحلا هائل اك سضاو :يزنرفالا ليزلا ئاضملا ناطلسا

 هناطلس مانت ذ اه شع مج فن و هيئامبالا تامالاو 'هسمالسالا ربا عش اهب نلعاو *هينارلاو ديصانلا اهككأمو اهبإلملعو “هلام مياوتم ىلع

 مايبالف داتا ةيئاملاو ديصاقلاموبصايصلجأو ةيداعلا سوركلالالقاعيظعا سوت "داري ىبلوتسا حل عل نسم ءاطساا
 نشهد اهزل الايس هدلعاوفاخاسو'دباع هسيفن كرب اخنرل اساهب ىورحربو ”ديع دو هثداح لكم وجدنعاهرلا نوكرفبو 'ننالاو هيلا



 ظ

 لهب ابعضاقو .داصولاو مانيلا المرن ارب مئضمو هرييوملا هرولاههويكتو و ملا دوج مجاطو[ هن شلاطراطمه دقات

0 

 كيذا وتفدو رباب ايكو ماد نجاه وعدد ك(داوأّمحنمو اهنرعي هوناصمماهتدرذهوعدتا"ناشلليظعىفسيلكرمناثريلاو ى ىوصلا

 روم ابازعو هه اظككنعري ل تايلادديفن دوي دغاببؤ و ممسامرا لوحرانلاو' دال جملا هرداص كيج فداو مزن د هنوفد هك ع
 ماظن يكاريختم اها عمو اهناد اهازنو اهاوهلزبالف مرساسإو مدوتف نيرعضيأمو مباغن] هيياهإز :و علال تاو غربت [2>
 هيلا رنيديلل جا وزال يعيب توهربري تعبحل ا كرا غل اربوننم اًئيهعو د اعكلا جاورال طبه صبا مثيلا بولا تالا هذ

 نافركك عمو ثويزمروطح صن اف ٠ رركذ مورو شم مولعمولل مايا إش ةنملاوسو ةبلندعلا تاياثزم م رهظيتهشينبلا هيرلطلا ١
 هغلعو "مهاب: ةيا/وروصفلا تاديشنمو حورصلا نامدإو ثول لو ةداكرلاولعونارنبلا عوقد كميل قش هز نامزلا ىف دعيدملااهتداع
 مم انلا باند بح هرم جا رختس ليون د اليدبت مسلا تمره ادي داكأمو هاليببسا يمثل لصقل ارجل 'عهاظ هعمل اينرلا 3
 ضو انيدضا كر نك ىاكلانم اهنغخمديل داعساو هكْثو ةرسباثو'هدانماو هلا صنب هضف ورا هنرصا جريإسللاو مالا دارا جهال عيدب
 هزاطلسو هلالح ظعو ناش وعدل ضف لكك مقبف هظع ا ناطا#لااناكمداوج غلبم علا عيل النك الضاهملع ماللالايياليتساب وكلكم

 هٌتللاو دئاطيش هيناطم غاب دوف كري نلاورصنلابميؤاباو ينال دجحلا عوضا. عر دكر امل نا ثدلا هللا لاوحا ف ظانلا قير *انيهشو ألا
 يروا يشل عباطم يللا تاماقموضفالبتم رقع أ ايندلافط قلاب نعال هزاوم ههنا حاوره عضبف الطي سبل الكان ': افاست جردااككمماكازخدا داثيمكدهو ل دعلاهيب هنرايرماع / هدا هادمإبهل عجم لا وايسهناوكمددإ عرب اصجلبلا كرس مالح ا ماد:

 هاهي قءاص مفالموه لب داكزؤ دانيو هلفاجاشويحو "ماه 5 وساو ةرداذا وبل 000 وجي در دو ”دإرغلب بل وتسادعاقج طاحإ يجد اخو راومالا

 ”اربادوولةنرا دديؤي نزع بدرختوف عزلاو لحل انكم اوصصاو" ىيضم اف اهلها ساناءزخل برت ايلا ورينا بخ” لاجفالا شعت ابجا كن”
 مهنا حنالا ايم زش هه هيطعنبطد نفل تاكبوبع كيركوانةلل ليدل دبلامالا ةهإدمهنائامزظتيرادد اخد راجاابانرلاة رات ميعاد 'ةاكال رعاك اككتد”ترهؤ ناينبلا تبرخاف ناكملكد عذارملا قعاوصر ملي تلد اعيشروش ورينا هريعس ترعسا بدا
 تيا” دلزحالاو بوركأ سرج زن ال اشف درا صن 5اطل ا انكي م ميجا سجل جابو اقرصاوعاطتسا اهو كل ادد
 ناز دو وديك مولا زاك هلل همر هدددعأ باراجوإ بك حادي زب صيصان وم كمه ايبا هعلقلا ©: نيمو ضفو مراد الكوب طازمموينضو 'مراوّصلا هةر كواوايبحنمو عروتم ناطلملا ون توتو ةهتدع ةويلاق ضنا حش
 نازك دكت اكرع ىعدصتخا هن دل زون لاول يل اعل سزل ذو ثيل لاوزلاو ازا هديشم اءادتو*دي دك"
 دقن تامة لاهنعفينطَساودم م ةالارعرلا محو ضاع ةرغدم داود و.سغل املا ذاًملبص خفلل [5ميصاو -.ناينالاو حلالك ةصلالندصلخا:
 اةفيراوعما ل اومظعلكع دركللاكو بيم اهييمروبق ترثحبو نالطل ا ءتلازع  ةناحاس تهظو هلالضلا وزنك موسد هعلتا ا ككرةليذارطنلا
 أاداوعب دو همايقلا عدلا ليدنلاكو ءا ليوقبال ادا اهسغدحب تارننو *ماكجالا تابضا م هلازبدل رجا ونو اهيا نرجو همالسنالارعا قف اهنا:
 لود نابع نم ائماريما كهديرغد اظعالا ناطلتملا انامل هانا نمو ماظعل ارائكلا كركم ماظع تاه ع ملقلا ها
 هج اهلا هتان داك دكا داب هنخاتلرانكلا نايعاوث هولا لك خت تا/دودب داوم ينس خصل لدد امن هافطسااهنعل نت“
 دعاوق اهب تريباد لل طم تا دباو اهتاحاسملاتدراوتو“ ملص اسيل ههدب كك ذا مامن: اذ 'ل درك دمرت يال انوكتملا نافطس رق
 اطالع ولبس ديحم اعتسوريزلا هويدا عبس صصاو ٠ هنيدعوقو هدارونب دف شم_ىضاو عببصالارؤن داجيالل اهيإجراب عطو“غلسالا

١ 

 ؛ . ةرحارال عض ناعزلكاق كوركلاضد د عه قلقا علاوةساشلا القل لكك م انكد امل داعلا .ظعال نامل 0(: يش لو نيكو هدا
 '  لسوريرف عطنا لاعب سؤ ظيول واحلا وضح لواجدناو لياوغلاو تداوفل هيلا تالاهناف لزانلا بطل ليلا هنا هبت اذكأ داك لباذالا"
 تصوم ءالؤلازب هش اب طيحل ليال ابطقل صدم شام لاهو“ لزاانملافداد عضاوملاضفخ اليل دايس خضق و لطابلا مىع شمل
 كل سس لكك نال ناطلسلا انك لالي |3 خاف" حط ضنالاوهلاويلاب لاجنال قي او هس اال مذسا/1323 تس رجح منال اهردعل اتاذياعلا

 مدار ميلع مشاكل سلا نافاس ام هبا” هسفلاو برا باوبا د سيور لَ ادقس ايل يطع هلال رتل لفشنتساذ
 .و ورجع مدار اي مكصننس اه طز هانكس. 'ناحب سيتي لج بدخل لهو هنأ اسي امل جدام بايِلس تالاف اكن

 لانج لاتلما هلو د وربخيلنا اهل هريسمككالاخاو ذل هسورلا ةنيطط لا | هنيدم ءامةكاساقهنؤشاو' يك ذاعس علا **



.-_ ١ 2 

أ 0 جنوبي اجت صدزوصنم ايو نيانط تل اب ماقال يلج ابلاغ لكوإع يزا ضر ليزا هرج هور ضدك هل جاف 8
 مل

 ءارلا دباذعمدلا رادع عرضي اصبع ورّصلا مناسحاب عي و اصمالا نال داعور شنب العصار يبل ارجل بكل عنلاو هز مظلاع 0

 انفال ةالخبب اهالاربها جشم يت رول هال نشوف و ليقمد تيس داعسلا دزانمو دول يب دعيادعد مداهجملا عبس
 الملا دونحلار ملبن جراف علو خلاله اًهضفارلادونجوماهبد اكن عركنم هامل عمبلا دال لوبن اليو مالسلالل ناطل سرمايبرساههطواش دالب

 هات.

 لادن ريدوي ]هد هيكأوم منمسكه اذ ةدطتقلا ناطلسل اهلا لو هيا دزه ما هذاب ثور هن يا ينام اكاد ١
 هناهمارب اكلات كرقتساو هريضائيوم بوكو عضودلار باب اتساوربازجو اهلاعاو عبلا هنبدملعاولونساو بكار زازصيظضالا
 ياا مبباطل سالي اودال الالصو اعمار د! نس دار هوفالبوم زج حو هيناقاعلاهاململا هروكدملا دالبلا راصو عملافلا

 ازاطخا وذ ذم ضفاو:زيلضلا ركع للإله شح امط دانس هيذازم يراه عسا اتنزب انيريمرم انلا ةناقك هيلاعلا هيمانبلا
 ةكاازنا لنا دليم مرهزيالار خوك حنه لاف قيدحلابابصوبلاو عر عيصمو بخاري نمدباه ذرزعدقرطتناكو ليا و هاو هج
 هاياطعو هلماضلا هبعاومو ؟نيزسلا ءضاوتر/هيلاضاف لو «ةيلعبير عفرا | ناطل لا اناومكرل هل يصاو نيل سيلا يرن اطل هنيدهلا ون
 0 ا 111 ا

 ._ كاك زرصو تباع ناكل اوصحودتاكولا هشسؤتجو .؟رجنهضيلفلا هديب هلع دانس ةهججطا سلو حلساداحلسااناهمردهق يسن
 . ١ ؟عرل ل اكو ونجل ةوشنل نفل اهدي افزاظلا مالءاورصنلا تابابب ضعوا وز مش“ تت جنس ف صو يندم اذن! مو! ةدادكسا لول

 . روق كلدإقمو هتيراخد هتبصانم و" ةلباةملظد حا وطيرل زر عض وجيب كبدنيرهتهنبدمل خدها" اوعالو دائهلالاو هل لاول بس االقرككضو
 ل 6 4 ا 5 1 20 ةنااعل .- ءائوا

 يحال عا ب لاننا ىلانتك عع ذب داك نكس يدار ميت ساد ابدا لا لاعمال فج ند مزة ظنا امطداش
 هتزرباو" تالاقملا» نواف لغوتلاب كلا مائنف “تارا غملا ىوطبب تخلل هايلايت ضرار يعز لت لمكو ”رايدلا»

 يارا وطمس ل (ًمرزشس ارم اردلا صصب كيرا ائزرسم ذل اهلجعل انصيعذر عقرب هت درع خيال احلا تاير يكرم لاجب وال اد فوالا
 هالو داكوتا مريلا لابسااوثاعلاو داش: 1 راتيلاندبسلا ذو ترمز جريح نابزهامو '.يد هيداعمم) خيرا ارردضلا هّسايوظعال 5

 كيو نغم التلال تاكا[ هسضو الا ويلا .لزحيرمو اضم ”السالا اطلس ٌهضدضو ديوس مدل عيت فول
 او رقتتسا هتف او فطل وسمح ذة الا هداثيد علام هيلظ تبرد "هلي بوصل ينك مدعو لو نما صل "ايش انما علف عدلان
 جانو د ناكراو ناوعارساماطد ايد د يازينب سملا ناطل سفن كو رخل يدرك يدل "غتساو باناو علطا
 باتعلا ىنب هضفإلا عنتكدكو اهنادو انيصاقرو ارا عال قرع انبلاعو ابإفاش اهياصدض هوم هيماسلامزعاشلا مد روصقو 'ميلاعلا عدود

  لالخسإاحوّروَقلا مانأبّوس الفون داب هذاكؤلهر زوما ىلطعلا وج وصنملا هدونج شب بلل يدو عجل جأفلاو ةيافعلا مل

 " فافا/ راض رالا يلع تقاضو مهيدباف ثلاعرلا ديعارل نم تجاسي ]جام دعلفلاىكب هضفإارهاش ايف الوتين كه جج بطال

 مال لا رود نمراتخإ رول ااعاعل ب تساو ةداخيو نفعا طراشبملا داو ديلقريما مذ حالات فرك ا وطول لها ؤنااعرايد

 . كلما زف اهريصم وة بلا يلبسن دعب معلقل | غصة سا ههطماشن عدو اومارّعإو اوصل انعةانوءالباوداعا اه ببقف كلا هككايل !نامالاو

 ةأهج متوتر اطاسادبل !ليولاملو اونا همحنمو اهومم ونطونتسا و ءاهتورذاولقوتفةلففحئاجانُما ةضف]لا دوجرمألاورثيداقنلا
 كاكا ضيا ناتلسلا ناريس :: جنو هكوعفضن اكائمامداضقبل ةولسم ف يبس ةلكذ نم غابوا ركل هنوططسو هروصنالااهشيويج مانقاو
 . الوحي مييعر داود اكو هيجان ]كرم ىل الكب طاجا جبد ص عرين زي اكذ و داوم دا عنسلال عرس واط شيب هتلد

 ةوطسل موضع: د وروما درولار شب هكا دروا ثبخ انالشنو .كلوضفا اوناولا/ متقارب هوعدو.اعلا او الضاد ساحر اننيطعا ّ دو *.ارملا /

 ياا وبم الظ نا ىرينم ا نناطل سل اونععل اب نري اس مو رالولب ا سداو علق عريجر سوم تزعاد اهاق ممزق ناتلسلا نموهم يل هيصصعصا
 ؟ب ا الاسر هيج نسمات لها هملا جانحلامد "تنال الو ددعلاو لجلب اهيراك ضن انتساف ناطلسا لج نعل | ساه ريتسمنادنةعلم تداعو
 ةدضالداعط ل وخان فوم يك ند ياسا كال انكر ز جوز تس ا تاحخ ذ ثانفلا كة لبق هنعاضناعضإ
 هلا لالا ميو غل دا لعيلا انف ورضع تسفبل شوردلا دلت هيخالل هناغاغباب ل جنو انشا لصف نسرتهفل ذالطبؤ كماقإد



 ولان ووبو و هّيجلا َ داو ارا اخ نخب قيس هاطعادو [رصن و البيان هيلع مالو اومن هئالج هالعأ ةضقِنو هماربإذ نيل مابكقل هّضدا

 ١ رمال بلس عااد نوعا عسوبد رفو ]وفرك لوو« خالصا ذادخب ىشاراخللا_.ايطداش هر رشد انيمرساق النائم مارش

 اغا مق ران اف هدزخلا دداندت جرجد ةلكد داو: ضو تجول اوغد انج بال غلاف ٠ دلمون زو مج كك
 1 جعظعال اذ اطلس اكنْلاؤسولادراومزل نسل نمئراضم قاع كل دهان رجا هدأ هقلوول "الي مدبولي ئثطق هديكتاو ادب سميع
 "ديرما نبذ م ا يلجدتد ملل اضآسو اك دع _راوصلازةباصاف دعاقالا نيم دارااهف هيال موجوع قرير ةجرعابي دما زيمئضَق كالعب يرن هنيددم نم

 ْ غرم ناو'هدفو .كسم وره الا هضابر زم اف دهدرو رتب رج عزل لصف قاف ةدربو مهل شبع ةتج تشل صنم ةدبباهي ماقاو ةيلد فالكم
 داوم هو كرب لا 2متمجإانف ”وزغتلاو راظفالاراصمالا قم لجو 'رومقنلا هلنجو هنيج نرش يظعالا نائللا رهمجب ه درو دهر اطمؤ اال

 هدلاالعا داهتتر” نك( م نم مضف هدإ صيام جو ءلعنو ةياطلا نع درت نعي ىداغداي دولا جهرا 3 د خرا[ سوماقلاورظعإزعناك

 ثيينؤ رملاب سمور هلا ديذاًءدضو ءمنلاوزدظلاوديراهلاو داحتماب ايوععخ داو دوت( هربسغ تن راض بالاك
 مل مها لل !برهلاتنازف تنلاثو ثانعلا ل ورنا عقدت رمد جاك ها, تدوانو عالداو ثيرفبو فاجن تلا ربما ذ مهدد فال رعلا الزتس نمد

 ليزر مهن اك فويس وتم هوتو تجد تالي شل ا« ع ل يزن روجرنناطلسلا دونبل ةيالطزم افوختاعشلاوديدرالاوةياضحلا'
 صاد ءانيوادابم مدي داتا كوشك حبق هنن تراطتسالفذ م دارو اررطل لضاو”ءداونيفلمأ دعرف اذ ةيسامط امامك” 1 ٠

 __ ىلابؤوخنذ ككل كيقذا لجا ولاد هالو مبد دكما هداونل كدت عب ناك زا له رئت اك مو دياء ايدك اضمابهاذ دككل لا مشوتو ءزفلا كنت

 ذا غم زخن و يبرم ىب ؟نيلدمؤق نياك الكل شيرطتسم تبعا و دولا ف لخا نيسملا ناطلمن نا ةاوزملا وتنام مال ةدرفلا 35د
 اان ير نبموب دببسحاامد هداضه بقحال هنسفقوالو لا لكلا وتلا التلاوةدوزلا ولورا يعل هام جن
 _ حطب ركران دوما ظعالا ناطلشلا اناوم ماقالو ةاتفإتت دافلاحنت وإلا 3 دات فاعل كآحؤ هذا هدرزط اغلا نبل:
 © يوتضر للا هجولاب هرمادثنانئارينولاوهو اتنابهزجا امص صايضاٌم وذو يرمزما طيس و اناارضع ماريد د امادتم ايدل مل حجف ماع

 ١ والك نعيشل زياد ككدب ظفالا زول وطن 0س وكم اد عيق ف هعيش بإه رازتغاوتدا طال سم سامزطداش اجلا ممل نابع!« كغ ظ

 ١ . امج اذوبتك له جلا واعمل مطب ال اوركا ىد هنزل ذ عرضا بق اونا بججلاد برعلا د اطلس:نكا لول داخل هنيلشلر ماك

 0 يلا ناوملكرس غفل نتن مدون جدخ ناكانجإ هيفازت مانالا هيظو مالسالا ناطلس ةداعسر/ ل جارملاو دداحاوراب لجائطا عنب اس

 كيجاطو ندا هلهإب 6 تدامون يزداد يك يككم ىعيززلا ءادتونوذلا هدو لبخال تدهناف" نات .جروكوس راف ضاالا 2“
 اكتب ةرمؤو اطال زيجلاكو1با قو لانعالاو ءاصتتخال ائبلطاذا هدارمازمل صاعالو'افرلإ بلال اولعد”ادامزلا ةفيخرتداطلسل

 هراضعا اقالف,اي راضو انعاط نوب وءايراج رس هنا ةساخ/اد رساؤلا ننوتظو د يذاما هيامإب دينو تاتو براحو م ةصاأ

 .ه عربوملادونجيا نوبة نمو ناطلسل رينو كازو هزبوجولاو ؟ايسإلل مربط عججرمو هترداطف شويا لعل[ صوءازارت هلوندجو لان

 اهتررداغو بيا فويسلا الها تلعو ذل ضرالا هلقئ ا كت لع لوتس نت اصزجانو (ررصانؤ اهزكادو اهقاص نملكد م رم هقرفم

 كيرلا ىانضلاب مالمالا ناطلعبابىلا هروقولا رارجلادإلاوروصنمل اركسحا انيهعم ىمب اش ادوجحاريزولاداعو بابل ]فقل اكميناطا سن يوب
 هجوو راض اسم دامالو صلو وذعل ا هنهرسقلاو”داطل سلا نوما لبإسول! عبس مطماش مدقن 2 نو را يضخ دو ركل انما

 كاطلسل ' يحيط هادنختازمدرق نيحستب هوجو ظفر لع ةومكتدامال ناطاشلا امم ادعاذ”يانوحم ديلا كشؤعو*عشناخ
01011 11010 

 قفا توضيدل جوع مابنم >وجولاق اذا ءنالخ لطوب !ٌدورمم موسم هبربلالتدلدعلظو .| دو ماما ءنطنطسقا هنيدم اقام

 نير رب صتيو «ددنسو لطابن ابازحا هدبوملا هموم ريد "يبو هداه زم الها تضيو ؟نيؤيو ضرالل هلداعمب دوغي وان عصيو هيلعلارخاشملا
 رمل مما دباوهشيطلجداملا رايك ليز ةرعو شاك هدتبإ يبد دعب ل كج لطي ووشيو ,نمينحلا نايا حرصا مر ذهني
 5 داني اكو بضل فره ادناجلكهدهو زيد ركاسد باغوث نشل انما نم ارز عؤ عليكو «ناملال بار اد غدد الضال مقا“
 مال مناك سندا كل اذهكرجإو هالحال يزن الا صر درو بزار يززونتجل خيبت: تاسرلاد اياعباهل
 اسفن هبوب هلما#هببإطو اسجل عدناكجرالدالو لما رقاب نسما دطإ جإء دما سالب مزلاو «ايزيواق



 و <
 0-0 م

 ٠ 0 د ميك دو اعد! ا 5-6 5
 كيبل ير داوي ليس ١ ل ليس و هولا قكرسإ مهد ة(ةفرطادلا ا هات انفاس تاباكانبد كوكا يصار ءاسن وازع اعله ذا - .

 بزاوزصفلا قارا عتدل همايقجاى اا” نوكتهانملا ينم نا نإ والك واذا ةدقول زساقانشا ةناخدامطتاككنما مهلك
 مدياإل ليسو بئككض :لكا/اراصمالوإبذ هيضيزلازناللا نمداقبإ اهب جويس كانا راقنملا ه داهج ره نلت ئامب نعم انهو ةكيكرالاا
 نييطانصنالا- ترهاادف انك نباو دكرضت د يجعرزغل هكذا: :نعم هلا هوتي هي عيا ناقد طمويهذلسع

 هئشلا كا فم نك[ نو هنضاإ اج نكولكجو لا بالصالون هدا دك16دكوزنو ككككج جراما نك دككتيضج .-.:
 نموا اهعاذنتر امر اهتشمالا كاخا نعلق 'اوشطككم خلا نيكي اًمادحلا قال هيتمح عال هرذد ”مالسالل نيإسملا ناطلش
 اعتتنماهب تبا هسرنط كو عجلت هروديانداهلوجوهف سمره اهب احا دلة ع و دابا ضاعف راصعالانيلاسيف هافاكنعاهعاسام-
 ناقل عك عضل ن طع عمال دعساو هديدع د كيمو امم ريك القو *رزيوطدضيرت نانإبو لي جككم دعلقلا نط هو روتسملا خلا

 : دوو راشد خالل يعز دالباكتزما عايطو”دونبلاو تاب ايارلل غدت هيلعو دونجا هيدلو "ني(١اد كو هما سدد اقنيد كا كيربدي هعلق
 ررلعاك6"دايرل زوضم هواها عزام لا بوشممب انامل وزالخإلا, جو" ملعهفوقومهوجولا ةحابصو: ةوفلاو هلابتاوماجلا»

 و 'ضاطلسلا دونجلا تاب اكو مهشاد د عفط مهروس مناهطو غدا جة صخ عماد اطلاسوداكع نب رع وم دبيفادي :
 . امو تاق صومعبح 0 اب زنا اوعاطتسا مقرا عفن كاطاسل اركسع عييت كج عرفو كسلا مهرايدملاهتمالسالا_ ٠
 - نجما فرع اشإ سوكر 00 ايدين افتر ايو اب هد اددخاو لص ]ودخل م 2-6

 :اماِواي 00 _ 6-2010 7 1 وبل را ديد نكس واد هيت كارتر دعو دا
 ىلا ارنفاهتفموصقناو خدش سخيتسا) "ودع تانج ”ىيوجتلا ركاب مال لاضوحزع مذودتو "نونا ضم وت
 اولوتساع ل هقو يونعدعلقلا اوصف وأ ”دلادابثو زامل اديغبل مططسسئو هناا ويل عطدؤو زا الا عفاقتاكفا .٠

 لقاعل اوم هيمالسالا كلا ةهلققياوغلةءلق تا اول ررحاناش داهجل لضزماوزاحو الي زجا ف غمككته اوزتغاو ساو ةداهب ناكل
 نارام ملكك هدينملا هيلاعلا هينبالاو هعتملات اتاذرجالا نه هلقرب اس ماسفاملا" كبح شي روبل اداكك قناع دارس راما 2كميناطلتلا
 00 "؟انتماو ذو تاوذ اهلك لق ر خب راقب لفل انما جر غ و قدس كفو رداد دخلن ةعلق : ٠

 ءلاكماك وان لاوس وص *راضاترضولجو مارب طنجف يامل فام اصمرزجصتراضو 227
 قا ةءاطي دل اعت امر ردلا لوط عجديزاككخببسسلا هيما هالقلاو*ميب يحاك يع زالت كاكاو رس اننا باشكال ااه ادا[ وكيت بحجب شق خامل سورس ابلو يغزسفاموكاسازبإال نا للا هرصخمرضنأ كد وامو بر جاوب حض مور نلاو ذانذلا ىماهكوكمةمالس ىمءانركذام برها للرب هنو اولا ظفف ا ضومدي اذ ككراصع ار ارا اوه تاك كولا :ناكرقو عم اجرش ننلارب اخذ ورباختل وس انل وةئساوزاومالا ابكي الو
 0 ا صم ما ناكر ناولملا
 وتر اونالا ورم اهنشنالا عصاظلا لفات لم اهيف امو “راو ضر مف كت دبو : اهتايؤهابو هيناهقتعلاءاورلاصياصخرم اهناسنمدركبالا نع
 بحار السلا ناطلشس اهب "سل وبال جأوصَع ركام ١و ثراطو مالسنالاعورمتساو بابملا نانماش هللا نمل اهيادراد اهنا تعفي! بايد ثوم" وبلا ملط ارباعشد م سلل اددر اهلا ول يل لم اس او ”راوتإلا و يصالا قدمك ٌهِساَقحلا وهال اهل هللا داهجةس السالك

 ُ * وكبر >.- هن وزحواهلورسو اهنوصجو اهروغن وح ربت »لا نهطبضب موفم ةيرمربككا غال نارالاو دوخجما نيرو .زياربمأ
 لما نكت واف "نكات اندوهعلا دوفعلث هانا ج هبياخربةورشبإ هديت لاو داددحلا ؤ ضو يو لف ضاكيلالإ_اهحم تزربظ
 ظلوا هركاشع عجل هلفاحو هدوجر انف ةموراو معو عطقو ' درمود حباسشجا/هيلا هشبويجو هسفنب هزهقسو هب هلع ناطاشلا انالمم

 دامس مازب كسك نكس زل نابع كيوغلا هشؤالا مزعل مذاق نيططقلا هيد يزم ب عليا ا همظعلا هشوبجلتتت ١
 ا ييسر ٠ مسدس تعا د -
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 امسلوتلخيلاالانساماذولا مدعو هيلع راب هس مضل نص بناجيلا طير انجي هظاوبْو صاب اشئامتنطصم نائما هاون لو طانإزعا
 جيطصم نامل لا هدو افا الكا رهاظيركتلاركسعملا اذه فعالا نانفشلا نيد تالا رابعا ر وترهاومشت همي عرمشوةركسعلاو دولز
 ناهض »عملا بسلا تالا ,ياليتس شو" طيش ازمداب ةاصتسا نانا انام كك رصانساإبنف امل الخ نيجي ناجل ا دونا مدع م) ام م:
 . ٌفتحماصحلإ ايما عتشن ادارتها رتل ارنا لاا يرلجنكرامجرف ها سف تعا! رلو لج سمره هام نهال سا ضرونب ع

 . جلف ير .كزلذ مقراغمو ها تيولو نيباناف مالا لاعتهراجتس اوم يلقب يلهو عرف ىصخلو ديالا مناضل ينم اك
 هلا ومش ابرق لعن سا تع مضار مأو ديد دوا هاندا هيلا داع وتس افاد رزجو عيصبه يلة لع طبدد طك راوص ياخ لابن
 والذ هولطجل اوبل ائيم حاطب رض ف ىو ئ تيفو ب ناو هرم دال كورن زم وبنت هش اوعيبرلو هن

 ”انااكدناو فيتو علا هرياشا 166 تدخن ذالمو (ذاعم مالا ايديا 0 داو عمركم هو ميغان ع دود فلذا

 . قرصا فهن هرعفلا يد ئاذ 2 عاجلا غلبو هليِقُمُو معيوف بوصلا ]عز يظب وحار ءليدبسلاةيضع ناطاشملا انو وضم اهنا لملان
 نلوم مار ءجيليذ راويه علام وبلا ل يكاهجنهشملا هدا ض اهو تءانزوما مانالءفاوجأ سكاتص لصا وأ اهمال ضف ماهيب م

 - وبا! ةنلاق كيشفداّصلا عونا عّيصو *بواإيزع :و هرجا هاقوام هياركالو رول ضال انام مضل !دزضعال اطلسلا انكم لانه ٍ

 قيمكاهِباب هذاكومللا ةجراويزفدوة لبو هدالكرع هلااهاحنيطنطسقلا هنيدمللا رك توبات 20 لح هنبرمزمو*باسحييخب مجاوورباش
 نسمال دل نطل عضقن !ةراهدود ترك لب! توهراهذوءزبإ لرنعاو”هدوروو هريههازاب ميس هولا عربضت_ةباوردوندب عبرلا ل صت طا“

 اىرب عباق مريب زنط ف وخيول ىلا مان الضد ءا هريس ذالا نجت يي انعا ابيل عضو برا الي رجوي عالج هد
 ْ كور !هنسو ناوجحضد طابووتساو داعساو د ميار ريغ ع يرمراف دال عاب نإإ اجلال ورزوغالان بت دالبلإب موتو ديخو ول يهب دب :

 ٠ ذ رفا ازا و لرجل ئبخلك دفن زود يحاول راق خبل معو لإئلط ة حاد د يدالككك مروصنملا هدونج يودي
 هثصتمدي جاسالا ناطلس لبا ةمؤ هل ئرل ذا هزت هدهد جيمدم وكلا عادم جدد دلو يطسم اغنخإلنف كوس انتا انف بأ
 تقيم ربح نمو هزدم دكا بوجبة بلطف سراة رايد لالخ وتوج إيلا ناحل ل ركسع كون امو "در صنم هبا ذ/ل جر رازنلاو بف عشق اغا
 هدبازحاو ةناوعادإب د نوبرغدٌءيضباّموسوم هورداغوص هموزا نوعط قبره يبس قا عتم هودجو نمرانا نوكو"هبعذمو منسلع تفل:

 لق يطوانيعسالاككا انج ولصق مض)ل اولويات اوغلو .دابنرملطابلا لا لضدو هاوتدعنأ:
 ... لصفةماهر ماقالو ة ميسا ها هنيدي راسو نتراقلا اهدربو نسراف دال رعاتعال كاطل لا انائمرعجر لهو هد معه هزن ناو "هدر فنان...
 ١(2ساوهوتعو رجا جديدو 'ةركذلاسملا داعو“هراغو هيزدجطو جرم داضلإ نطو *مزإ ذيل و هنوك سمر و ط هافتيزربو/هتم اًمالالخفمر انشا
 كيوحشإطوه ران د يزم طق 'هران ما ظلت ذعالاداهلّسلا هيلع عب هناطل سلا البل زبن احا عر شامر ضف ل الها سدوعمرسئكدخ ١»
 - هلصادشلاوبوةراهطدريسملا ل هلل ل صاوب هريطومو فعال نطل ارعس ا ضهان ًَة ريسؤ الج زسمجلا ني راسا شايدجا م كلوب 3
 حدو ة فسم اذه هتما د عجلت يذلا عيرتملل لصلاة يملا دراما دلك ع بالحب ءاهرل صملاواسراتما لغد ءاهراي دعرمراذ دب هللا عاج دال ةاخأ':
 هه كك(اريإسن# ديد ةكملامبطاعلا ىابتإرقب لك مدهنااقورذ تاو )هس هامل اا ربخمل دوا نيدو هركم نعد
 ليلا بوصنمزعلا:عوفرم إلا ىلاعلسيلا عوير ان عانت ةياضل ملا هلا طف نخب والك 5 لد ايو نككاسيضقتونكياو مزعب غداثا فعن
 هربا اهباه ذا: ننلا لصفر اتا ؟افترا دنعو يبدل] بفك ونهنتايسرظمالا ناطلسلا نا حضي ييذح اذن نيا ين هدب مسيو هس اما
 يع اوغلب ف ناجل دوهعل ا ني اشي اهجيلع ؟صكبوتدامإاءل ضخ نمل بو سقلي كاطلسل انامل ةلاككأ دج جرم اولضفل يايا" ةابحلا تا
 وا منإلاو ةدعل ا ناسلب مبا ون اعلام مءاج الا جول هيام سرلا غيت وتطلات و ككأ هج واش مل عا ناطلخلا
 , عدا لح اال :ككارولس السبع كولن اان رك نطل انك لالكيو اداعوراييحانولسا هيف هماوكإ عازر اباد ايرالجنك 2
 هيل عزم تفن البق ننال رطاوعبرركلظ نجا جاو هناوج هب طاحاد ة ذكرك دي اج لج ع رذرماياث ماجر يو موال لفشنم
 غصبا منكي ب9, نسلم ذا هادي جاو نايازعيفصصل اعرب كوبا هجر هيأ شوالفعا جاسم 'ناطلس دايز عامر لصنا#
 ميئللكارز مداه لوفيوت نانو هيابجاوف ناخلاتدنجعبوفطو امم وجاب لصرف اجتهاد اداكت سلا لجلب ا هداعسلا هرجع # .هبالباو احلا ولندن الوصف نيل ل قش اواناحل هين اكس مت هان انوا ةياضب تو مموكو ةدوجملا تلاد“
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 و رفا بع عجل اطول عن .راهضمو دحاو باديمؤ هقمت لحي ماززجو ءراطتسا اجي فاوراطتساف »ديا هحتالهؤإ تناق

 انهن اة يوك يظن هقبون هيحصل هبيهوم ينس هالجؤ نيل تسلا همم حان خبل هند ل يره طخعلا دجال زخات امطءانمل
 . مسوس هز سم »ايبةنمدابعلل مودال يبسو لري ]روبحي جلسه زل ايكو فضال عوض .!التذاك لَ
 . هرلاوةرماهتطلجو غزل عتحإف ىقوا ام لضم رذومل كومار تيجانا هيخاد + اجار طع نانددلا با دينيا ةاطاشلتيلغ
 .زعالو درنجلازم مودي ب السلا عخا يلتف يلا سورا هينوتب مسن اطلسلا ذكدذا داو فاضل سوزي لابددلا داما,
 .٠ ةياكونر مهبل نب نوفا زب لاب امال م اهبرمو ذلك( درمان منوف قاطياهؤ حجو زكا مهيزكدتشاة كدب لسا نال _اعايئبرع ٠

 :نمطخلارم يخلو هديب يدل نطيل اعف ركل هلو داي سفن حلا ناسا انامل اشد كو ماكل
 لاف اجلا معماجلا ثريجيثرلياىلا هدونفج جل بتو ةدوكدلا ةنسلار: نحمد ع جرم انا - دب !ذر يلا سول مز طنطسقلا هنينمرس دخت

 7 هيام .وتم كار الجاسر تما ئشاخائياصدبلةريزسما اضل هلق ةرباس ملأ صاخم هيلا 'رزجركسعو ماهزسجُو اهرركسعو تراركسا----

 .٠ رلو"اطرإشيو ةمألا ةيزمباهرزتيرينمد  هران دكومدككش ةنسلاداتكالما/ م هلانسقل لعبا دئسي لا هدابع بانو لضضاوهداهنت "٠
 لوو هيو د ىاجا و :لابنق ارجحدخولا هن هل دكا <دتب جا تابجحامدك دكر مل زبدو منال جدتعاضب دامه هجن و'تماا هه حجج 3

 ديدين يخرج يس احلال لال نيرو هيدر دكا نيج يجر بف ىعشج دولي اسد هوس مركأت"لباسولفعازومذذا
 10000 0 0 10 ]| ]ز] ] 0

 - ةاننلا ءكابع ظيرعيرشعن فرسان مويل اف رفا اناا و هعتاولا عوفزعطوصوو ا ةفناذ ةعمرمداشابري رين وجال نام لكلام هد بإس هم

 قتيلا نا اهاضتق ]ل ماوعلا 2ع" ضائع ريالا فاهم )ال نطفي لإ ريل جسر دو اهيسجلن اانا نيوز ظويظع

 ”متلاورلل باميلا لاجمل جالك يل نرخ سان اماضفوارتفا حمدي طاسنا تربط اماظلو يحس ندا بر تماوث ام اضعو طاخام
 «ةاياو هال لكبار" ةناياب مضلل شنان نول هريخ ةافالمل انعتنسمث عزو بوش جا بصلاح اعسةركسحمؤ هلل اقوه رغمزلا يقيل اربد اد
 15216 ةوبتلاو يرن رع هش رابتو«ذوقالاخ زلنا او ما جو هعداص ومس ذهل يزن زب
 .ًطيفيلكو ذحبإ نمو يبزبابداطلنلا دونجلت ننيج هربا ثناكو 'ءسكتملا هيزننالظلا وعد يدخل ئقوملا سنضع ةسعؤيظعاو "وسم انادشا
 السلا ةوعدمباجاَت يظر افون صال افضوب ايسانمنيسل دفا ولا دموي مةيطتقوماما جدال رمدرو ا«امإزهنا اىزرخو :دينعرابجو' دبر
 د يهوب دكا مزح ثبوخورادةلدؤ اهب انراهروضمد هلا جلو عكست موه دامداد هسفنب ديزي ب لال ل و* ابو مه هلا ابد

 قم عماواثمو دتبصان مقشر ذل اهذاطل ارنا زق دق بر او دوس اقترح جلب جرو ءرظعو يشي سركميلاو اهنا ودفب اقم. 24

 .ييإ,ق "د ايروتوؤطابلابجق سوق م كابتساع هبت زب ا ناطاس اوس لا "يزجاعلو هتعمل مار اطار
 ءكاخا/ يباب كلا ةينك هلع هيلاجداو هالو هيلامحوجرب هغاوث هإ:ل' هدشيو روج اان هيب يلف مرضاوف هالتخاو دهرخ الاب
 ديد ببالايزبإبنانلا وجر هنن ثجساهطعو سدت دس دل هاد ام دصم يس هدير هع ارامل ةالتساو
 كلج عكا ب[متسيو نيزطب ناطلسل ال اسضف اذا هلورلا نا يعرب نظي امؤدكك وهو تيبس هيبرياعدكدب لاني وقاد عيا و ركملادعاوق

 ؟[ضاد ديبالا عرشيبزياب داضلسلا هيلحد اكول لانو ادهم قعو ذك عوبلج# نيزملددلا نوت كاك عسل تالا ناطفسلا ٠
 دونم زم دكان ف و“ نيطتطستلا هنبدمو ا رادكس زم فنلالا نال ل 3 اذ وظيعبلا) يتلا رماطو انما مراسل واديد لا هقلاع
 طوعا دنع زجل .ةلبذزإب دال نتعب عجو' هيدا يركب ةمي ديل لي سمت ورو يسار لخلايا
 تاو ادت مج زارونلا هتساضب رن | علياسولاو دصاقملا نكت رجم ليا لا أع ناطل لانة و يتلا تاق تقلا جاو
 لا عنب اف ودا سانا: اقداصرللارما ون يكد بعون ااتقدص لسا وياطيشاد صال س
 لل لمع داناوسال مليونا اهنا ل بز. دو :نافلد شفي عوم ضاداليو ناار نوكي
 ين مايل ذل ةيدشلا مجول صو دوع تاو ا ناو يدير يف هاربا هال اداد وبابا يستوي هجددنم الناب

 نوررح نول ذا تس نوم شيومد طيري كة رعب ماو الا تاذاك كل زلات أع د نبا لاب اهني مهمه ينط شذ ٠

 ضال لادن ح هدب صيد 1 يخل كب ذددمو هاا هند هاف هر ا نال نصت زم اناا عدلا ةير زب ا بطعنم
 يس
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 نتي بوبر ساو ميدان تفل سيلا مراسل يعير هش نيام حا هياط ميرو ه بم يوخي رم
 ءاينتضلا كت ةداه_سخلاق هيتس هي ف عكس دو عر ننال و فطعلاد مولاظنو مريد نكته ميوخفدو اوس هتيدهملا : ا و د ل يي يا مفرش دار ذالذأو هليل وقد كذا لاك «داداد ديزي ناطلسل سوس ادسورطخل ابلاغ جالو" كل ّيسجحيملو "ديب ماسالا ”ديرل دخلي هكا مطسد هيلع نانا
 ١ مياهماركواراسو 3100 دارا لئن ب ”ءيلع ةدرذ عذر العاككدب لضفلا ثوم نعلق »دب ىلا هددت طتلاب اقتناع 3! ان نصنطسفلا هلك مافاد ءوزحالو انرلا قاكمرإسملا ناطلس هر دامك ريالا ناكومعساخ هتفصُو نيرناعملا نام وطنا ةيهربانلا
 مابا ناخفاكللا ناتاشا لك ارز ةشكت نيمولظم لوا ديلا عفو ديلككأ شام لاظلابامحف ؤهانيومةيدلضالا 5-5
 ركوة ةسك زالة كاكوينسملا هله هرم كلا هيت هينادل دك ريع طا نكوس مينو 1 دحلا هنا اكاداو هيما هقشلا
 هج هيلع تاذ نامالو ل دعل ازمة نجوم ٌةيضوم هيض هشسج يكذب سانلا ناكفم ةيضيدلا لاا هيكدقتو هنوسنرلا لاعال ربا نمويفيطكهراناو
 تك لجون انو دؤشمو خيم تجعيكوت عن تألف ديلا طو مولا ه.يفنو هراغلان ومر ةقنعلا بلا ذو غمر رضا:
 زاب اقاف يدب صلاوار خلاد ةيدّضاإر عثدا ئيلع َق ةناوبلل نيماذلاب هيلعرربخ ايس كيم اوثرإسملا و مالسالا ناطلشل ضرارلاو امنلابهىلد م

 ٠ ميلود ايو لاو مدلل فمر غلاةدواعمداراوربإ ينو ,.؟عبك تلال هدسنلا ئيداعل !يمكرل هماوككك منج هانا لاجل ..

 رضا دارف ”مداقنلفدككب مدور ناكذا"هميل ضفاف ىلا يكل وره اظلادتهشو :ىلضعلا هينسلادتداعوع الع دوك مسننب ميلع اال ...٠
. 

 يس قيام" هي ليس داهبجلاب .عاطإ لالا هيلا نخو جيف انانجؤ سكك زم هيل اهلا همغرو يظعلا رجالا نسدلا دنعامل اعيطظاعتو هيل"
 #٠ يلا البوم مانا دام عامر مضبفو ةنبدسفمل مديد انو كما انسب اهبزموةعنلاو ناز م يعوب امور حتما نصوم ميئافنإ دقو دنا يلار دكار وكس ةعلق هسا يرو مبادل هيت هاك واذن دن ديزل او نبك بدورنا
 .اينخيرب نما ىلا مرمتف'مزلا كيج مانءامل هعدَستو ظعالا ناطلسلااناكومملا امشنالارجلا كدب ايدل هجوتلا دايت "نج]كق داضلاو تييعلا ءانب

 لا: مساق ى 'يجلادسولا هتيططنطسقنا هنيدهرةجييزحالو ةروثنملا ابالي صو ةروصنملا مالها عفربرماو هيرو امأبحف ركاسعلاو دوغتللل
 وقد زو تديوو الضد داوم راف عفن نبط ودصلاو دبع لمزيد عراقؤ كسر ال
 ةىنروطحا»رانلاو ةداطو لب زجر كهذع ينمو *مدالوز:سملا ميلا ويلا س نإوسوهباجالا هنجتقولا ذك 5 ن':ل عوج ثدي د شل دعا تدع تاوصاب يلب دوغ انو الجو هظخحتر دلت وال جديا الد لاو هنجلا يني نما كا يرونب وم هش /ذ هدد علطبان ممن ورحلا يملا رطنل وتس مسولا هتدفطب نهتم يونج دموي نكد لعند داش ءاوج ذاع اع ةفاكيزخ داما ضب متاكرب سقيا ةاد“دالبلا سديم امذ هيذوسص هنيدماع رمد *دشيلا لبس كركسو ل علبه اوصف لانا ةديدمرمامو ةدودصو دودو ز خامل رودصو هروب لوسيل هيسب ميراج وبعب هر اوراقها نيكو ابقالاو نمنا ةوودوندلا هلا نوجا باز مخي :روخب ريما رضيتللنياسملاو مالسالا ناطلسوبزاسوخ نانا اودعبلا هج ةنزكيرماشبو
18 

 هيلا كتم ةلاوع نويت غبإلو تظجالمو هبا م نش نولوختالو ذيقراذك ءيوس)6و ةترهاشم نس نوحربب ميزووصلها دامو '*دفزشال
 مِلع | وشا اه تطحام ران للا درايعلا ل37 ىعك هلل اودع مانجو هجم هتمدكردإو نطاوتس ونبذ ص لوو للا هديب دبياط انعو ثنينلا عوصخالاربهتلا هدب عضاوو و *موكاو ديد هور. دا نإ صحي اك هين ملل »اعف

 هَ واصو هوار >رمدلا غلب و .ةيفوجرهاظ نع مروصنملا هريوملا ه دونجا. عا اناوماتخ ل هلايلاو ميالكدم هرعاررقساد كانفان(د ل ءاوضاخنو "نومفبإالاّدبا دحام او عماوجلاف ةومملا مم غب صتلااتدلاو هدالثل العا ىماقارؤفلو* نيل ايندل اق كاخا جاص : م ام*نيحلك) هل اهرلاب مازهلاو“ نيابسملا ناطلشس نبط ذازم يغشمل م درب اس رج نمضنو ءديؤوص هنيرمزما ةربفا ثيموب
 ٠ مايا عوبم نذل ماكجلا يان يظزسجويط افقي معلا عاما و كاةنالووظاتربعتو مون هر غلو لك طيف رجل اه
 باشا اركؤلا تايازم 15 ونخو ثبوت )ف دات لكتب نمو لكلا وعن و هنلانبس مارش انام "مانا ميركل .داه طف ناو ماكل هيج فاكو ماسالا نإ يوم عم هدب سو كاملا الل نآبتتساو ذبيان رسل 5 نا كليو «التلا دف نلف فؤادك صان لهل ند هدب ونار نسم عباده ين بسيد يهل
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 هر 7 را ا 3 2-7
 دلال كولو تزل ناضل وممن هيه طيحانت نا اود رخو إز سدككالا مننا تقيتساو ادغد انقل
 ٠ راج دفتنال كىطلابرع هنافاصبالا يدابل إرم اظلاوهو نما زوس الخام دجال لصابانلا ةوضرماهعينجراوسا ةعبس اهودايسلا :

 ىوارق هيجاداك ةومد نضال لش حمرصحاو زا ءأس١ صدا دزاف ضرع دوطل يفعل قر راموس رع 3 و يزف مكنه هايم جبال هنن ءيظحل لوبا !اليصتس "دز فزع ىلتلا له لد و" عماطاي ميار عطاك خادما
 ٠ بلل خامو نراوسأل بازخ منظم مايل صنو ءراؤنكس ةعلقب هاطاجالا”هروذولل هيوم ه 02--0--- ادا هيلا و اقيلضي اليك اةرهاظتو ويه انو ؛اذرلل اود عتساو اوسخ لوج اعل واننراو ومس واهي اؤانلعد اانا ناصج مداني "هدوسا ناو ليلا ةرواسف هدد جسدي اخت ندا دعانا

 : : 2 2 - : 5 0 15 .٠

 ىدلاا/ 5 5 93

 هاجت نوما مولع اهرا داو "هطايتتشاو انيقات كم نياعاوكرا دو ”هطا جالا ةياغاب,اوطاجإف ”داكبالوويتعلاو اهلا وليا دالك بابكم م
 اوتو ورصم هنعرمتكزالبطعلاب هئيصاحلا قدانبلابمغمو جلا 8و شملل فويل ماظل دول دش نوشنالتنيسعبا علال “٠٠٠ . هتنتسإ يلو نونلا هنت ديلا يوهان هعاطترا مده لهنا نيف دربنا لولاه تاذ راكب ذاوطال ارا“ ع اميبانكاذ .قأ لاكوترلاو عورضلاو هوهفلاو جورب كب اهراوس هادف تان اضيئأو اق يظل زابلاماكحازمردودال يلعبان جإلا .--- ليلو كدب هراوسا لن نجت تزنيت بانل مااازخاوص اعراوساملا كرو” يدوم منال دانفيضانأق

 3 1 20 0 3 0 .٠ .ىولاةهيالخفو نبط عماد جور كم كس حار انعككدب كككهو ذيل نم مايا شع مداسيإامردجا سمسمه ةيئانلاو هيصاتلةاننالارباسف تراطتساو هما ةريشملا جوربلاو ميلائلارىصقلا نب دعئتل اوان ظع عيه دن” دورعمو يرسل كدر عسا 3 هدورابلا م ,دلام هاج نق اجلي جا ةدلالكذ ,رئزسا|» هاب عتمإرابجاب شطب ايدشاب هب دكه املا اإل يصو ثازلاب هعلقلا فهؤجأ سلا 5 لات يل دبات محلب لرج هورما ل تبا ضعيف يلارظنو الر يكس لد ناب يملا ناخ تاك جن دانعتسالاو دعا ا داو ٠ , ياو اسمن« ونكولطااولواحلار "دامت سذاأولا ؟ةعنمدايناصعت هاير هتلاقي او "عمايأ تما «ديم .٠ ير زكلو كاعد نم دويل وا كل لان لعد“ هنن وسناب دوي دانك ميتلاعم .هتوسارجد اكن.
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 أدق ةعررملا لياحلار انهلاب >ورابللبا نبل كمان لعاب ازتامذ وزن بجو صال بون ىلا منال هددخا هديم/ فاو دنا لوبا

 ةدخار/نذاةحة يحلنو رهك بتلك ممل تشب رمال نطاكل دان اوُمَفْشارلا مارس ان لس م ا كوب ةزاطل لا دونجلا يعد": عك زم عانتمال قادتنا اولانانالاوع ١ عطب هيرقن و اهلاصتش اانا هلام. باجل

 مدرج وسبا د رطو دوش ريعي] جيرلا هياج سيزر ترا ةؤضيذ سا اوي رلةالسيم اهيسا المال األ قنا وطال ]نفيا ارب مقل وتسلق مزموقدإ ا فاح ياواد أ

 بل !ةدنصعو ديبار

 ناطاما ماض طيرر كك
 انوش ادني نلل اك تنين

 نلوبعو ربكم اب هحيفر تدر لرصب  ونناوتهريطخيعساألاةنا ولان و“» ربكم خه نريموب دبس متغاو*ناعدعبأثاهارداعو:نيؤصنب يدنا دراما
 ور مولعمهروسومز ربحا نايل]ؤرتبود همولظفمر اإل ذلك ضع وو غننم اهياجراد مالسالامالع و« ثمل ادا راو علو وصاوم هريَق
 قلاوهشعب اهراصحلالخفو ءاععسو عبو برا هنسرف صوب منيو ><. تصون وحنا زلوم ىطوتساو اها علا

0001111 
 هينايرلاتاكريانح اب نامت طا او هن ' لدا رنا وفوج ان اهو وسل اوصل نتهال اب وخاف كك سصراوتكس معقب اجلا وخال نا ثم ولايك رفح هيلا تجاه رجو و نحل اكمل افلا دودو ل يرضر نحب ناحسوناو مزمن لعل يلو
 .ةك1قدانبارثوجوف_دصو"هيبلا كك( ضار ؤينوص هديددشلا اهنا هد يشم اهروسالل تس او يضرم اًماسجج ب طز يفي تيبس 5 تانيوسإ ور ايش مكالبإ ايي قسو هلصاو ة كب ولان وع كير كو طايجالا قى نم اباور نب صر عير داو لبو بانعل از لنجل
 اعل رار وعل مد ودبل ها نم كو ادله جوس طنا «انالاد اها اج ا صيتلا همك تع
 هئاسيلل زم طسن دو هعلتلا وكت عا ورومتو”تا نور جتني بدها ول ثوم م“ ترف "نابل ههالسلاو هويه اوضلطو "تاينإورصلا مهن
 يبس اكل طرماومتفال جلا وار امو ضو” عيفاو ماسلا اد سف نس اوونساو اب طوع عن وعن

 عر ٠



 داكار قل عنب اه داك كذب رظتسناو ال دالاروخباهوإو |سقزناو ىوطتس او ٌيفادبأ به ككد توقاو وول تولوا حا تزقاد
 : ريل زكراعضنا مك هقدشا مفنسلالع نافيا و ها بغا ؤطط : ودىبضُو كد دا طخأ ماكل هيج اطلل نك 2 مناهل اه

 مزال ناينطلا ترون ىتيمهاما ىبسجءداكقو"ديابانساخ يراه تا كيل اضامادل نشاهد اهنا
 الل يحيروضو نانا دو: ظح ع حضاف عيبص ل يوسي« جاوب مقا نةسعؤ يس معللا نود هنيدمل ومنهوس ل" ناطلسلا 1

 ارطزعاو نجت ,:ناوجالاو ماهل لوشلا ماعدعاّسبو ءدانجخنلا اور ضخبلاق نرجو يع مو ,ائفاوريطتسانفو *ىلقلاىلا ازهوقندك ءوأو :ناكمزكج -
 : "؟ك[د كطا عل مزع فد داكذ لإ دارنا نئعساف بكسل” وبعلا نجد هر عسل دتب نانالا انستا ةمصاملاو نال 8 وذورستلكت

 باف ناحل كه بعالا ولال فطام عم ونسال اطل اكس وكاد ايما غع تل سأل اوبعذو*ىيملاس هعلقلا هعاجخ ٠
 ...٠ كالا مر سيل هاكدع غولن هديونس يبالون غلاه هذال مركددلت' اجلك فد ضي وريزولاةروا و الو د
 نال ذكومدونج تارا غدا لتإازاهدءى 0 الخ قر مالسال ويس مهداصتؤ) عب عمون | يلغ وفض واح دراوم ةرجإو دك ود:
 انين منيو( فاكتور سنالانكوتو جداوتلاو نذل نو كادابلاو اللول خت !و انو غوش ركل دلع نس

 ريض ولام امه هوئدو | 5 بلش درفيإو د حماجر الطف او يعم و يالمو "ور يشح هديدش نامتاوذك هدبرع الذ | تف | نتج مدايض ريس لكم بح
 بولا ةدواعمو بايو اق 'لا -اطانصالاو يح دارجلل > لّيععتناكّولا اتت مانتمزظعازم مهن وكلا مايالا نو ءنتنملا عالقلا باس نود

 -  وهاستغانع يسلم ةرادآهب تعم وت يهل الا لقاعلاو يناطل ملاكا ف ةندمورلب نبمارإلإتنيايو ةنيصمبل واع كفاكم لنا“ <:
 ايل فاعا ايمي تحضخو بلا جوالة لابج زويل. دع ««رااف ملا ناعنس ةاههترتشاو ديزل اوزيل داوم
 ةئلس فم مالي ران ىانقوالااهلوخر زوو اىماناو لطو هبصادلالدووعاورضافأ لم عوقو اورج :مّرش تانفناو كو ناو نيااسع
 نولرل هدوجنزم مالسالا ناحل هنو » ىف ومنا نمدك رف رناكيبجيمو عقلا مداها عفو اصيتساماعيسكو علو ءلادالاو ناورعل اضع ميأع

 . هياعإاه ذو ننلا عوبولا عىل هنيد ماوفاهم هناجر تاياو» يناير تاياتعم يالا هئدالسلالا داخل لها «يناّمعلا هل نإ ضن طتبص ت*»
 2 ديعإ نا انا ومال مارش كلر افطار َعاَم أ 5 نيد فملاذانصاو اتحمل ذانصاو هبي
 : اب [تلاور دينه قم مادام الكوت لق دحر ناخ ملكي ل اذ ىبزصف نا انك لنجل رول هلا هاوب ى ام
 كارير مالو نت سمعة لاق تسال غيطسإتعلل نانفدلا«مخوت يئلامن لاف ناك منيا ربكسا ريفا اككو”يئُسظدعاو ارم مهام
 ذا هج ناخ مط كاتلشل ا ةافغببخاوصو فد مرا مضو بر دععتس هنسف رجل لال ضد ايفل الار اس اضنإ ةدجتةناو عم ىهورلا سحابه
 ع5(9 ىبسحييرغالاكا اند براغ و هلزادملا هجدكتب ود بصانللو هندانااهظاو يعل أربسحييملا اب عطا نك ضل انعس ة هناوضرو هيلع

 01 ا 1 ل عم رسما
 11 2 نارعسرلسنتو لوتس ف ناكل و ناتككجا لكل و هج رئي دامو 'باْا هنود اخرإو تالا اف تسلا زد ل مربدتوت جيلقع و نيص
 اقاوم لنا ماس نانا ماسطخ اهلاء دين طبضب ماقو لاوماو ديباج مرن ل ,ددكسر يمزق و ثكبل كى تس
 لي داداه نؤمن طل 66 كايدو اع دما ول ذل نسل تدني
 جل عتو ناهس نال انامل هيطخحل مقا نيالا يكسإ هبل ؤهالبجر مولع لو ءوكَصف ديب ! 2/1« عاونؤةيلاهيتسال ملا
101101101011 01 
 ممل مفي لهاا ىلا سيرا ودنوللا ضباط تاجا هد تلايخ هعاطلا ىلا هوغيبدرلا ناسيك ل سسرارو# رمال موال م ورلا تحال سر نال
 هل لانس هبي بحل انف نر يمديزب اجلا صتسم دان حجل صيفا خب ضو كو هؤئافذيز رنوللا يه واخت ١

 . اليركلا ركع اولشق او دين رماظب نايل قتلو ركسعل ازممضياطب هبيزغالا# تاشيزجلا طنحصلاب توليب اربمالقبتسا او نهم انكي نكس
 هعيرجدبيز هنيدي نايس طاحاف اهراوس !!ىظفجو اهياوبا اورصواو دز هنيدمدلا ىمنافرككسض لازما بجزمو ئايزنلإ نيكساريهالا كا نقاف هيل اتناك

 حوا هعذ ديانا هل رنة رضا دك اطعاف انا دنصاوستلاف نيب هوخعاهلوضهف دي بيوم سوو هج .دجاوسصلاو دونما
 دان عما صل اهبفو مور ةيلامقوضرإيسركسع ماب نطفة عقو امزيب اكو ناجل نرنل اد كاججببام يعل امة ننإو نامل نيكي فالالع
 ءلضفال دهرا شنونليخو هدوجحم او غنيجولا بس جفال يدتسساع يدش وجبل كإريعرؤ ذاوا هادا ضقاني زمام طوتسا»
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 شا لكريم جيدا ب زوران ةرداصمب هديت ايل ةدياناسوكعندتإف طاعون )مراغأ كحل ازم هلم اميل عب هياطربسجريدالا هلال سراف يمان اييهاللئ يوي نعت هنيدمنآكو دانحااهزعبل اله[ ترشو داسفلا نباد عطف مةدخو رم ارش واو بحذف لزانيو 0 | طار مررت تدتعاو وردا محط تتر ياهلا نعل ستي ثالث عرج نسم جو ةيكايرالبط هلو هيلا .٠ هوتي نتن مول نجر جز دبل اولا ب حيد وتساورالإزف هني ع داس نو ةواطدمنا يلا
 - مايل اجا كاننا دره هتباعرو هادعب |/وكتم هنو ةنساو دانا دروع هن 0 0 9

 : ”نخوم مضي حجداهطبضب عومجاومو نسيم ري ايلي نطل يطركم اهناو ملا لاوجاب هدبخامزم هلا يبلانا - نصملائجل سدس فام حالضإل نط لاعب اش!بميهربإلل وبذل ؟جص لاما شاد كاز طنا يبسحولا اكو: يئالشلا ةنيزلا
 ريل هماموطصورباةاهب جالسا: عال را كاس ياطويل نا اراها نسما هش بارا عقال انزع ةرصرجسم هنو نطل لا هنصن ناك ةجيوصص بلا نامل وتساك ريتش شعت | كوالا وول كو هدبتكصلااعورب ينجو ىبالذو نينا هذسس كره ةدجمم بايخ زل جلد سها 1 هالصتالانادوسهرجدرلا الس ماقأو هزت نيا ردا العجيل نيطسييردعؤ عوز ةعااهاكصل عت نجد 3 ا ناطكرمراه ران ير) طبر صنداةيعمو مدار درع بالادراقمصمول هد لتس أدل هناي ياها راريو دلدلا نمركق وز تع فرو ةناكعتدا ناد زك تيب ك5 ميللصو انزل ةئكوؤن عز مسااتاطلس هك يحيا اهلالسرا 7 ان .٠ 8ع اا جالا هوتيل زل ف لتس زيعت سيل لكس دق ساو لاسم هجر بسم ككك ى اك رمل يات هسضانم زمام
 ظسؤ سرا |اعلبعسشاو دولاب لا إس كتم تيرعمل روجككد ذا واو ؤطصم يااا /صهزمشياطب ةجرإ هكون مريزخلا دمك _ 3201011 ادي ضالاتفماناقفر كسا نهعجرع رار نبل صواهتت اهباليتساو : نا موصوف نوككل نورين انه اييلعايلوتسيل ديدن بمجوةماحمز فاما لود يقفل اع ريما غلب إل نراه هزهتريزوضمو للا خازهع نمور ظن ملا عالكتت بنجر ف وكدامف قط صمربمثال ابا عك) صدرت اهبورب ددز اور صورت ةيضعألاوما امونم 5 0 ير لتقو امها لخ دامو ةرنويريمال يمس نالها رم بجديد فسم نس نعت هنيدماراسوت هلينزجل اوما انا رداصتي 0 د يع يس ص سس 2-2
 مق دب لو دارك ةريوبا يخف عبد وظف 70 0 0 ةامسد كسلا هر. يفرح دماالاذوةؤطصاو داليا رتسالؤطص مال: لنقو ىدايخ قالا ةينلا تنافي ناطسل ان ليل ل يمال عت ير اف اكؤانغسلالعناكززذصا جات مسخ انس تاكا تما يب يوطمصرراا خلا هجم: لب مافاد وتفصل كا خد ديول قا دع 35 وه ملا دال زجرمرلا كاسم كيج نمل اضدا هيا اشعل املس اهلا طل لا نيضسلاب اليو نعله تتح «(يملا وه ذا ضل نباص دس زيدل ضيا طلا ف نعاكتطتد نيرا لابس كوش تيوف نيمعبوإ ده الوط صيفا كسل عقم نإ 11ج ناو زج ؤا عجيل عاش لق راما صن هاكذاطم ةرعا تسند ش: دوووم طاشوتش

 هين توبته اكدم دا مدا صاجوخموم هتك ازحتدنط اغا ماقاو مما حست زثو- - هنسؤ روك )و صاجاهخ 1 زئمور لازما وضمو' ناهكأب هيئارانسا قمم لمذا بورا ةديسلا هن اطلسلا الملا ياك بانتساو نايغطلاو مزكلا ابابا هلا زهرصقيلل
 بهل صزاكمزوخانلادب حلمي نال ناطلس دونجو ماهل نايعاربإبج هرزادد هزوصر روك برو م قوس نردتكس اريمالو هر وخلا 0 0000

 1120011100 ا|ىصبصاو“ تعدو لرعاودإطتتساو'*هنيالفورملا لها ةبحا "فص ديدس ادن جال ضعاو واع نمرهادلايراسو نم اضراب يلا روك ديكس ارتمالهف وتس اذ ليج هبي اص 'هلزرج هلل

 ربو ال ىذي فاو قاس مودال طل دعل
 عوكمامالؤ ناكمو* زد ولن مزج مو
 هزدع ريم ةاماداجتر امكماف وارث ءانصرل



 د
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 هي يبل دصلا هذ داصل ردا ان البلا قو”لكك معضد هسفج سمرا شم كوكبنا ذرانو ”هيفاد عار ةوذإملوط ةيغاذلا ساٌنصغ مل تدها هربقن

تزناوج' كزم 5 تيد نسحو نككس د'العلاوزيسلابهتدحاعتد لاك هلاثمزعرلوطو هءلالتعاف زن اليا اجت مغلا لن عاد هر ذأ
 ي

 70 يلااذانيديري وكف" لنام ةداعسل ازمل انف 'ذكميرب هددها نادصقو ”ذكرس | تدير غلاللكتاو ثاصنأالا هاتناعرعالاراصف انتم لنور!

 بمدد”) تاو ريظن نجف هازباولالءطارصخلا دككد بيتا ةلوجرشكبباو هل اقلاو بريل سجس اءا/مليسز دعي هالي جوارذ

 اهلها ض روراعزتمدتشلاب ايو هماقم نعني ؤ.ضااف' ديرب رباسلاهناعاوعو هيلا اطم نع اهجل ابالي اطر يكومإليزجأل ام رهن
 ماركا ابن ماركا لانو ربل اضاف" مريبد يبا ءْركََرَص واقعي هيون جرم (ةروماهت داع, ضخ ربانضح
 3 ةرانتعالاو دي ؟مانل ملا لاوخلاويس الا طخلاكد عم احلا وساركب زياذ هنعؤضاو ءائيهذ راني عزلا ديلا يفدو'هملاعتاو هرب يةيطعضاذاو

 ٠ ٠ يكس كد جوف بونعر ينوب منتط انه درحلا اج حدد نبني ةناود اكتم ايل اذهِنْسو نصاب يِنححبْوه راد اطعلا قرب ضنا:

 0000 ولاا ةزعلإدر ووزملا رمال اص يدم موكا تملا ظضالاريزول ا اناكوم مراوصنصو تين :

 ا نتلازمةكيدإ فص” تعمم دكا عبو تلع الك العاده ام هزالاو ايندلايبخ تلا هلانا هاو سس عن اوربلا نكات عامل هابميا:
 . ماشلا لابجل يق اذمل ناو راجل قانمزم هرذو سحدززلا انا الخا مراكب رطقوه اخاف فيو هرحيبارلا موكل! اره راكم

110111111111115 
 ” . قواطلا ناجل ريطانخبت هدوذو هللا ةليداوبوندمو ءيجلون داك اًمضوم هييكري لو همدراؤنملا نتفلاو نولتل اوت دعب

 ..ةتاوتولابرعلا عصا هيوم ةعاطلا ل5 يب: لابسججاداذو ئيعيطتم رمل فنا يصعل الها ةتداس يريدك زيصو "ناطلشل ام
 . هللا لاه تلؤداياو'هقفاو اردت هيه رهزم عتيج اوجف عسرضيفردأ إما ناطل دانا ايا دان اسبلت لح
 _ طا هناف نا نادل لائلاو ريما ناب يناطاسلا ماكجاايد انو حككذ طع ثوم مدنكس يمال زبد رو يزعلا هينوكا هلداعمو هتان
 ( أورو دوعجي او دلال هسا فتح نس نضنو وهنمستس هئيال هله تناكو 4 ىو مريخ ديرب [ريظه هتيالو اع ماقاو هع واس
 ياخ ديلا جار ولا و دهالداكممايايو وفن كرو يارب اف «ةذخانلادجلاقاضمائينص للة مان
 اعاده ولا اطل_لضنبأرتعمو'هدرهإلا هالناس نم اع شو: تر اعز اعنصهنبرمود خوه رص هنيدعكمد بببمإا لا بجلككمأع

 ليج نك ملكعبهذو ها يصحو رمل ىشعابخيلا ليج وصح ضلاككذ زمول عام هوني ناو "هيشعد كيكو عروا ىلإ هدونجلو ه

 هل قسم كدا مازالوا ثدي هند تسقيط روز نودع نم هزوب! اهرب ظفالا ناطلتسلا ةكمدون رجا هروب همانقإال
 يال ال ءاطل سد نجسديزب هعمزمؤ هذوخلان الجل هي (ةونصو هاد دينر هنيرمرهالجما غفل دزاو دولا دونجا مرج هدب
 ه هربدنمإسقل هلهجد#هريبدنؤنس لاني حك جمتدربكتج مزماسقو ةذواو بج زفعئرمرل وع ليزا م يتلف زايدشلاراباواوقلا

 - تكمل داهجل نحلل هرانولاب مداخل ناب املس جر الأ هينامإلا هياكل هين اا شلا يايول ابان هذول انلادجل اكن رقتسا

 .... ظنا الفنا شرد او ناطلسلا تركك« زسقل رماة اح ارم ككههلعدتشاو م قمرع امرا ةفجنم
 ' هيلا وما سنو «لا يدل وشن *داومزلاو نعل بدلا عيت خلا ميس اطول انكم عضحملاءاظعلا ءاشل اوربا خل

 . ريما شورجلا ةهاطل جد هييرطإ هسووطل سم نم مسج هزكسمل جنالو هدو ثيظؤع خذادمو 9. بلإ .جاوم هزتهجو "ما جرك زير
 هرمنا طعس ياهي رل اريق سكك عهذناكو ةرىنسنلا الا كدب انفع" هرانول ل بضم ارو" كوم اشنامز ايلس دك( د ذاوهو ثرصمب اال

 ه2 انرطكاكدلا١”ودكإلا باخ بدنك ئه عفا اقلاو عيظسعلا هزل نهال هعفري دو هاعدلا فلا لاما بشي دال
 هان نجلا هيلع غضبان ”نانالا باس قدابل او تان بضل و مضادملاب نحتاو* شيرت الو بإزب عبس اتبعف * دان ونعل !هيتيطتو هاون

 الو . مداخل اشاد دوا دارا يماوبم هما فيو قننس او ءلماكم فا هدعدافزال انيادعتتسس او ءلذائلركسضلاوث هبال ا دونحب دنمحت

 7و ئكمأ وثم نول جمان * هدجس حملا ب عج آترلادباتلاوم لل للاب ميل ال نزصس رج إو ريدوتل الا دوه كاش
 نيس ل وصد هضاب "صاغ كركم ةيقيروج حوا جوبر ماع سود هجاصوثهدعر صفو /لا هدج جير :يدموتكاو عما هشبل تجب

 :لألب مو لاب ملاهجاوم يلج لونغ رتيتو' يزن و وخل مهم داك ذا يزيد هلل فش مال صنم طحل ؛لوصصوب يزاد

 قسوم يظنه مشب مارش, روث هدع ندم فم وتسا داك وف ناوعاو ليعانهعناج وم بلصب مدل وكسب دىلو داغافأميكتلا حملا



 ماتا

 ”٠ هيوظاو نال ل اياجبالالاهلع قجبكمدانزيضلاو عقاشازم مجاهد اريماو باند انيكقججس جال يعتق ناهشلا 2 ١
 ٠ وبول كن عمو مرسوقتلا يون ,[نرخحارب هدعجإ صب عضل اناا نراطتساو .انكموا مخ هيفا همسك فو «ززهقف اتف) هنا 5

 ' ابا شاب نامطسمل ا ةملاوهركك قيال رنصا اولا هيمي اداب دالاقي عضوج زن يلق عونه كِل حبحب 0

 «يحأة هروزلاب هيلا اكل مدخو مرايا يللتو هوكذلا ابل اني ععانلارصعب هنوف يطب يزرتذاو اميل الوصل دابا هيلو اياحلا
 هقول زسخوفي حهاكو'نوعمد هتعدضؤ موت دود نكاد هلل يرادملا ناهلس كون عدوفولا دج تاهناجال وهيل اوتو ضاهر

 يق ناطل مدنيا ايها ذ هع وم عش دامب هرمإتولذ ازضررل و ؤاظعتل ارم عيججام ةفون لم ةثيهو اة روصو نإ تبناها خاف
 ٍ  1100ااا101011ة11 00

  2الأ نومي نم ماوي كيا مدنا وفعفلا ةنسلا كل ونؤغبانكيدطا تمجد ذا ونجل ساد مايد كهداحاو'ملانال ايبا
 نحبلع ق اذا ظاومسيربو طفش و نإ سلي هزم ابا نككاركة رنه فرخاؤ يقال رص د١ ئمزل مزااوعاشاو "يما ئضلا همزلاوهلاهاب
 طة يرضو اعطال الصوو ؟يىلالاداعو دنا ذس يكس درذصا اخليك ظلك ناشد مو يملا ولينا اقدجو رمل ابا كال هيل طرا
 لازال هرككو دعو درج كبد وفن انغ حاول يزول )و صبم ل عطتساو يس ملت هذوخا ناد جاوا )اك
 1ث دهيرب لحمد لال ضاهف'دادججزومرزكم بال باو من هعمداذ يجلب انتي ب ةجدترب' نافل انانن6 ع اتالوق

00 
 م | نابل وضح ام مسا ديك ملاو "يانا ىيتلا هنسوهنوجزا لجو 'دحاو بابل ساو نوحاولخداو' هقول امصقو اول امون هذولا ايلح ٠
1211 

 مه زومرزكساريهالاودهل هذوخانلا لاو عبير .. سارت اهلاوا هذاكور بزة اب يناطاس اج بكم ععسبانزطصم مالك ذا يدل
 ولابتكو باتوكو امالابصنؤزصمملا اجرج وت ولإلا ىلع 2 يدل امر دل هذخاو 0 ١ لير |وروملاقادصيرما ميما 7

 هدزأشئالملا ناب ُدّيهم تابانج 1 ! ماهالازمتاحو' 7-5 هرطا خير طيد' لنقوم زد انك هسدادي لاب جلاب تدالغشن مالا هناّباكمإضدداج
  06دبات ىهافيتو انرزلاطدق يهد هنااا تيرس دامو ناهس ركل زر مافانماهب ماقاو ماهنلك زير فاو ةزنم

007 
 11د ظ

 هون رظ وايلر صوف هيل مل ليل مجوف ديور هزالاو تالاف دل يازنقزق مسن دروب مإ وول مذ 2. هنن: يد
1 

 لصور يل يار ذو صم ديوب ميل كلا وإلا اه ايدوا +رصعب اونا مانت هنا سل وال خبرا داحو جوف م يالبع
  .< 2.1الصاع فدييزمنيدجراننل اشإوؤطصم ماةاف.باعمن ريجتاو جس -.ذ ديز هنبدملال دو نجلا ضاوفب هجفو ساب ناطاتلا اكجالايرف

  5دو .ايكوادمو فكرت ورجوةيظع دوج ,ناوعسن و سمو ثالث:

 : ه١ دوب .
 م هع

 مبرد 92-: كما

 3 اضايربولصددالالوغشلاور كاستل اطباضاوفلا 2
 هيا ملا مرن اى لا وزءافملاونق انما ق تي طري لوس مح ناخميلس ناطل لانكوم هكا نم ذاكووكدملا اًماِلاانهو :ءاصخلاهتنككرل 5

 اجلا يظظنوةينيد نب دللؤش مامالانماعزض اد بحكم خلا جفين هنيدهرّمسأ لَه نطل ميلاعلا عضال ءتحدو "نامي اراظتفالا
 جبارباو اهعالق صحو اهبجارخا بجو لاما ةدعتوجملاهلقننس او ال بجباكما وتس ىو فوت امالا ناكردت اطل داك رقت ميلي مشب ام
 هكزإل م هلولإب لعرصنواطخيدرلو هماهلا هعبرب دهب وزج و نعل اهروماربلام هريبندبإ فلا نيزدوملاريماب هيربزل ا راوطم يلع تليسد
 اًنيقعواام عشنا نكن مز وطعم نيازي زرطاريك هيض ويف نداهتجا باهت كيإ) ناو نيل لزنم هلزنو 'هدثاوا هذاك همر و' هماعزلاو
 و دعوت" دوربرب كن ايو ال بخط ككملا عقلك هنا ارو ال سايب جو هميششلد هرم داسفاو ميلاد عرج هعاقبياو“ هيما
 لبيو'دونإلو هيولالالتعو دونجا جو صدد الأ دب جانبا لا ندا رف هصرملل ازين (ش!برسوار داب هينواعمو ةبزضاعمو هّيضانمم.
 فا ايا نمروج بهو ناللاو كعب هئا اكسو عماد نحف ىريصنالاو مسيري وشما هال ج الج نيموب و ذاكو نعن هندملا
 كانلك ناصعلل ريان اهنعلة كلما راد عنالا لحل طا تم ىب الخرم :فلادصتس او و صحروسب تنص رق تناكرعت هني دمضاذ عمو
 ٠ ' ل اوت تسموب نال شم اما نكمل يرصما ينل ةككبطض نو هاذ "ليك افعلا كك ناكك ل ضفو ناطلسلااناكءدعسا لذ اشمريرعب لانا دونجبازمزعت مسيو ءبسامال دونجا مدل نع لالا اوهرسو' نال دا دونمل ازعتن دال" غتر القول غلا وول

0 
 الالاوودانبو تاثر



 مخ

 هدا : د|عجووررزلا!هاد,تط ناككم دارك سالاو لن ان تضتو ننوه مب نلف مول عدوه ابار نيدمج با هك
 ّ ”راجو دورانها اكول ودرإ تحل ١ ةس لبابا انورو هرككسحلا نايتسان,ة يلوم احيدحا لعيو هررهطل (ةيد (ذاول تب وه يعمخ وإلا زنوعو

 . ةزئاذا 5 عور كن كحخت ادد "بولاق هب نوب_ىض توصل هاطقناو نوفل ذل صيوق ولا زمعلع نخب ان اكل عمت ارقص قيل لا نمو
 6 هساولارناف دب 'ميضغإإعلاويقو بلغد عينا للا ديللوتسا م نكمل نام دز ماس ولد نك رضع منة صبا
 0 وروتح مايا نكته تدند 2 عْنوتاسم 'لمهلبازملالع ول الق قف شكملاب زلَغاو صنع لاب هوناوم هئانجل و هغاونا ناعتساو

 رو مال نعال اجل ائصع ديب رمز كك/رالم اه اينو سمبل لاق ةمالسلا جدااهدوشنعزتش اماعاّيرو اهنن وننتسااو ءاهادار
 هلام ء تركوه ازهدحا هودي د "همام هتضيلخ طا دصقب *ناّمأو هنلخذوملاو يبارإلافىضمد همايلقلاو لوّتمل نعواخ كاكم نم
 قع زعذؤملا تراوح اد "ير ىلا وي هذاا اقو ؟ئلاتمورككاه مكنه امؤزم و «ءنيرافلو در اطا دبه فياقللا غلجد/ لأ ءهصعنو هتلاطبنم
 ارتفا ماها هله ذه دا ىيوإألياقمدادد جدر ح طالع 2ئربطتلخدو *ننكسبو هنكسمو هنطو هوراو هسا هوضلب جاكم هتمالسرإع ا

 انيوالوهم زال زماخ ذيل «تيرضفامةدبهلز عميضقل "تيارا عككيعتاروف ى!ومادإل ان هز خا دلٍبضلاوذاناو داليدا لككوهكهدام كلان ءهاندا
 اهنيك .هنوشخناكو انساب نوفاخلا .زدوصعيا/رداب ذواج "ريل همي ورطل زخت هندعبا يؤ رطواو“ مور ايفا حرا ءاولسئمافيسو ان:
 . ملابلاك6 مل ما الانبولت عر لاق هلوحزمالا تملا ماهل عاإط ”مافس اللباب حت هتسنابخ صلتخلو ماخذ وخد كتل« مالا | رهإط م-
 .ماقد ل دياوبهذفؤكسحلا و قيجل اك درب اه ط هك اذه هام اوس ءل حل ”رهطملا هباوجع ذاو هوجوندي مايل داكن مت:
 , طق ءافوخ نط ده يداوم نا هل الطف "كدنجد ؟,كسع لج 7 مك اكدنعنق هللافف هديل عرج ام هلاحو هرمز يازجزو هيدخو جو طاع بدفإثالس م

 تلاد ريل هريلذ ناللاييعرلازم مزمل ىخخعم ماقاف 'عانبلا دانيل لباني مرج / ميزاب جي زماجزمم كل لاقف ءاذصياراعذحرلا
 ةزع او مودال منه تمر يامل هرارلا دونجلا دس يناطل شمل ارككسحلا اخ مالا دنت ماهي نلكزمف نعت هني مز رح | نم ن كو هرستنجال زو هد

 ا ىأأ مه صيعوا ء.ف 5 50 : 1 ها
 8 اهيا انزبلصا» ودق كضيف عكاشو حدوجزيبماكملا نط دانماو غاده اد مابسلا عذوبيسإب مع دلاصُ قياضملاو نات
 ىأف هنيدطإر وس نعاومزرهنا "ن هع هان عرزدطاطخلو بلاد هجاضّمفااونَعِبْنالف هدازعاوو داخل سلف ادق وسب“ هراطأن يبأنراعبع د

 ءزوررمراطاق هيريرلاركسعرا حساب ذروورغن هنبدمإع ٌةروفوملا كسعلاو”هروصنملا دونجلا تاوتساو منيصخلا هعلتل اككنملا ىو ززمرزم

 هيفا يلج مولع ناطلسلا دونجرم اهوخت ل ةلملامامالالنجج رم ءابجيخاو كبت اوعسواورنكافلخاص د ونجرس اولض
 تربو مفادملا بسر انما ير زعل ع ناضل لا دونا تر ادار اًمابا هعلتلإب ماها“ نابجالق بد ل/ر سيل امل طير زاكوم هادع رباع

 ير ناطل_هاركست وهل وجزم دعس اذ ةرولمزنل مالسالا نط ككل وجيل نع ةوكلا هيلا كلا دا هذاك اواعدعا تي لو ناي
 ةكئلقلا ةهرذزعاًع يجاهد هعمرمو نام طعاؤ ادخال الضرإلا ةهض ند ناكذاو ناهالار لاو غاطلسل) يجب هدر اجي عرافغتسالا نانا

 وجات (معنمو اًناصحؤندو اولد غفب نعت هنيدمإ ءالرتسال ات ولا ماسلا
 ” ١ ةيوشلا لها نمقدرعت برم عنراطلر يعتزل ينس ثرالن هذ وسم خلا دبع محب ثسلألوأبكل دع دفا اطلت كك ذنب
 وطي 1[ هريس لانامو”الابلاهكلادباس سمككهامو اهنمح افلا لانها دونر اشابلا هنن ثيل زن نم قف كد ذاكد
 1 هطيضط ذازموك علا باك يولق اص ناكددو "يايعست و بسمو عبرا هزس هزل عيد ضلوا أ نابخيداوف 2 ناملا "ناضاماو هءاطلاب ذم

 لا نيمو مرسم و ياام دونا ةاعجيتد هناطل دل ركالعلا هوجو عاج مطنش لال حالك مرت لكان هروجر عريعر داو اربجس

 كلا اكوتدبد بصب فلا جادو“ ديدن اهداذ ناكر كدا نهو: ناكأمو نوكيسا جيف هرم اطيل غمهو' نو ل كسعميرا عرج انتم
 ٠ * هيطاوتساو "بينو هيلعرسإلاعلل هدالوإو نيا شمال لعلم خخ اذزاكو هديب زن, بفزمو هدانا نحال ترعب اا, ناهلس هنرفعكنلا يزال
 نيس ناو 'مالذالو درماالها هينب سلتك نما ما ممل روطش نافع امو صا, نا كك اوراطخال ماا يدلفلا نكس كسخ كك

 تافه دونك او هناوع د هوخبو ماهل اهوا عنمحدندماارانن هيربو ميشا وس زمانك وضل ين تدعم عازف لزيطخ
 27111 'همارمو لوسي طالب ةمال ةزعا ييبيتنبا ىصالا دائوال امانا مدقف هداطدسوغل ارصتيرت يا ملوع مهنا“
 مت ولطمل انكيؤل دانت و؟مارملةولب علوم موه عالاو*ماحبإ ةاقالهدُم هدايلاتف ثمنا دكت ربحا ماس جاف تنبججا ايام
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 :مامماؤ يا مانكإل لدبلاو اطعلا سؤ صو ؟ازملكي سينها ساق ذا حطب ان ركاد؟امالاتا لف بوق ير ضن قلاده
 نارتو هدرج ماحنإل زم شوط امون اسحل ديزل زنة ؟قيرصلا مم امش يزف مساق يفضل ىلاولاونج ظكنياد
 قلقا ىلا نانا هن مرار زاجل :لعقل ليسنر كوؤسقلابميدصق دعت اماللف ئهطم هادا
 ”ضلارابالفدايبلل مممدجم يديلا هد بخيل ئعسلاهتوبججل نزل دم دورت كراع جالس ةاكولتق ديني حلك
 اطلق فرهطم ةزوعام] خيداكمىكرملا نافيا, نادر حيصإ قلو ءاّدم هيلغوم اهلع يدا وف هلا هريزب ناب هل توعدع اقل !رعوتنصف
 ل _مدرخأو هنت نكد ا ف دماقتامويداينبلازجلب يتم وه :تعشمؤةزيا بكا اباككب صار اهرازهريشورئايزب هضرامهدتو
 يصر تعملا هيلعاوبثنو ةياوضلاو خللا كتف عاجلا ككل د١ عنب يملا وف فسح كحح اوال مج ندا يزدوازتنف >.. يجن ماع

 .ييلادجا دهون! رتل اضف ابطضالكا ماجا يرطضاو .ايوالججبايل وق ذارثايخد ولت احافصو مراوصييع ولسا”
 252 نام هلا دحر ثايرمدزاةءاككلكا ةدركسسملا كد ذي اجل (يالجومزمدب ناكو يل يحلو مك فكوني >ءاجداسي باه

 ١ --. فكداذو تحيط نط اناكملن ا جانبك ئبضتفلا نغفل كار دننس كوس يل هاةوعناكا خا ارضنا ما لفل يدك 0>
 نساو'*ةناجداطرعلا وجمل يو ايزو” ن اتماتول اذه تضيف ماتخلي ةيناطلتلاهعاطلادبري ناك انا نياو امال...

 ٠ اليو ءذيرس عطول بقا يضر كسحلا هيلا لان اهل اكد عجول الض عاطل زعاضو يام وصعتف ةلاعتد انيه هةعبهذ
 مهل ويخع اوراطتسااو هاواض ازعل( داوتسل رعاة فؤاولض ذا موب ف طقس ؟رارداولاوةالضن كك لع عب نمو دول ةتصا
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 يجزم ماوواوسدم الجنان نير يزال وداد داعدلازاتعا عرؤاوحايغ
 انزل اف هفطو الث هنيرمملا يدلل مامالب يطمللا هبا هداجم داواهرد جرب, وزجتت ليلك يف ويس تشن ضلك يلكتجي ف
 . كانط عجارإلا ٌةؤنالاباذعو ايندلا عنخ 'هرماتسلاةف بام هابل "نال مل ارماداكرتعاو اخره جانو "نايت هولا مرلعتنتع

 | ايديال دون طم دزاومخساد كلاما مياس دالا الإ باصتب هزخالاو ينادي اوشا نطل ةراطجز اج
 دمت |ينبلا هداعسل ا هدرتمازنو ٌهيناقوفلا لعل هجم اللا مِنِإَبلادبانعلاب مويلاكك5 نم هول وتو مينارةعلا هينا داس
 اًبءاطي وب مايقلاو رام حلا نطل لل ,صانملا رخام لباب كج إو اهدشراو انما واف اهرعساو تاّدالا عساف 6 دازاما ةياَغو

 عمجتخوال مودال ايمن قزم راطا لت سو 'ةيناقحلا هلو راب حبك ياللا عضؤاننل هال روع ذا هيد دا راوعاالت 5

 ني اال طنطاوي اخاف اوانطعرمل فيلكا ارناف داكن عاد لاجل هيذرفس اوبال اشاب نابل كهدتجت
 أيل هليكيدت رسال ري طم كهذا اهبرث طن هنيدم خذا هردوملا دونجباب اشإيزيدوا تأ فادي انو اوكالا صين ادد كاما

 0 لابجرمزبج خس لاجر رو لع صنصند رمنع سو ملاوللا هيئاطاسل ا دون جلا ضوهني حا ليو راعف مب ولأ امو و هْنص ض

 راتب مخلوط نجي هنياطا نصب كو سلي اعني ديونشيل جيرف موتو هدونعيفتساو“ نيل هماطاؤ نص --
 نشوان ديل !ب) لابنك" اعنص هنيدم الا اطول سلا دونجسنمو اف درو مريبد هقدج مدلك جو ىرهزلجأج
 تم, منصب دونجا طاح وداعا ءرخجزب 4 ]عط عزم درها مطقطللكد يوك ٌةئيداباو وطم وب اهركسعملا وكنا رمد نر سجس او
 اياها تما دوركسكلا ككذ ماين رمد هنيزملا دل هبن انلاوئ طم: جاعدجلنيدرجنلا لاين اقاز اكواضنو !نينعب وك زماهبزملع

 هرزلمدولبكب تنال ةيددال دعم نب ءك ؤزط ويكلخ بسوي هنجنملضد ل ىن نهي رح هعمركب فاصل نزصجيؤرهطم م زهناو ادم
 مدربي موكل ١تطيلد مم هون انصب برم ف فالق ٌهنخلاو يلب هياتم هو ياذوثدصزملاو يركن

 قرم د درا وست نحر ١تللا وبذا هفوة ونا هنصدنيوملاة تاقحل جريل نايل دونفلطظ دوري هلزاداجالا
  ضدنتاطير لح ككل زإ مرفأ ف ثلا زم زممدصاجر الاول هذ عاش بسم اي نكت هنصؤم ام دمدشكهو وبعض
 الراو بف و هريذسعل ظنا بسالزهب طق دو هيلو موي هباوم قال ةديهلا بصل ]لة حهرمو ءسنن يبان ةنيدحإ صال نجم
 90 يلا قنا فركسعل از ةعم نب هم هن ادعم نفمالث ءنبده كد ذاوه وزي يكلم وجد ةيلعأه إليف لا ركستلا راسم نال

 هكدا لاف روس جوعا 06د بجرضل نو امنصدنودم قضايا جاف ئضخ اووزبملاراهلو يامواحنص هند هياطلسلا ,
 عنق ذا هوم طاف هريخنؤملا مدني طن يموب بذلك ةديبلا لكلا ال اجا نكات هيد ايلتس كك موزل سا



 "فولت اطبالا نائيذل لرمضان مرد زي نص دنبروو اجككهذاو همسي وم دز ط) د جميعا ب وتنال“ مركعو هكدض رم نونو
 ءاوقادد' ضاع رتوياس :روباوضف يولي ديدمذ تسال يوجع تجانس
 هيو يوقف صدر لع ازراقناو هيدشلا لانقلاب هعرمد رديحيم ال غن اىهدأو”ديرم ودا كد لع هنو اعملاب هييتنرخلا التفتت

 مانو[ كت هز سلاذ ئيوري الواو وعملا هردلا كك بمأ كاهن سبت ع عل اف واذ 7

 . كري عاب قف لارا او داؤهز جيجل نامل مط ءامردب جاكورتساو اهلعاليت سالف هدع هنيدغ تجف عن :( دانت

 تس وين وظن زل يودو اد زعصج ونا تسالي اكواد دايو طاحو ا الضال
 هل نيغانلا عراصمو ةريقاطلا هيف ركمد مهن امو روما هبداعئ رج مةيايسا وعند ميياغلف نيضياخرهو سف يرداعا
 دكر ةلرتسلا هبا اع ج وسو ردالصاوفو "لا جاو زو نش نعو خجل ذم هدومها ف, وليل زةكذ أ 0

 م ناوالمربرب /درعصانباور/ يخل د وببو مهلا رو دوج .(مرشلا هيهاللا اهلا ر)ءلم لدا انج طعويكأ منا راعتس ميم الس

 مره دالبلا ودوني منا علو ةرنعاعو لامالكرم هيرلاهدعب ايت هزاع امنصدنيدم مهدية ز موتي لاول مياه اك

 فارسا ق جزين كرك يكونوا ذاطا دات عمد و ناطاشلا انائدكسئرمؤياطبلانقملا هجوت ذاك عتيج واو ل
 يما اوه نكت ك3 جدا نباونهد رونار كارلا هزم قنا اوكسلا درس ةالااًمضفانعا
 كرد نال لادولاب”ةنإط الانفال وح اكره اطلالا هدن تيل زا اننا مو اًمنصعنيدم بة
 بولقو ضال رافعا ورفع دالك طغماك تدكذه هول هعتشاومد ع وس مرطاومال فلز يبو داع عق دف
 1 ٠ 'يلظو يدلارع اننهروجاوب عديل سخن بش عامر اضاف لاش هيرو دل ناامرهناو دال وتدين حان ريظاد هيلعهاضلإل اق

 ٠ ةامالظاا نارين رايتس اهككذ جي داد'هيب ركانوعد ايجار يوكنالد «يللانسما لاتبضرءذاف كج ,تلودرم اظلالهامداهيرعاولب زيت
 اورو ضاغط وبلازهب وفشل دلو, ضارب اظدازهانكك مس ايف أدل تح اسعتم اورق مذ نق امو دوعدنتسف كو طإبجحم
 00 هركاسع# 1 ا "هيئدمركب ومو هفلخ ممل ورا جملا هبل بوثولا

 نة ماككب ىضالت روح ماو تف يؤلف ,لعاولوتساد دبلوم اك نجار ظلال بميجلارااؤزلافاصت و نامجيازتتلا الف

 «1اه مب ادبدرنجالاوسك ل جولاو لشفلا مكر داوقوافلخ افظ صم كلا هرضعبو :_.ضنب ايجار تسيل نيل اهروبثلا ودولاب
 وانا ”كسلاوزبجلزةحيزج اصير وج اهصيبرجو تيتو هز اضاجوخا يزل مابا زكا اهليبسو هال باب ,نودومن
 ككربقنكد .ذاطقسق ارامل معه تولوا دال دددو افا عفت ياء ناجم طا جذ ذ ناليضا غشا كالا
 قا ظطيضجلا هوغ ثلج > نماطب أو هنيجيد هنو نم ويطرح هيلع ضبفف ةوننحيوردا اهو لحل وجافإشاطس قتباشاب ,ىمرال !اهجاوم و لا#

 . ل ريما ننوبفمسبدلارغككا محمل د ابن فطظاب اذ هنصمنيدمؤلا لذة داع يحقن هنديات ربع انادي مق الق هند

 لونا زمهؤساما .اببلا عقرب نأقاكأ تاّبعل املا اضورعمّحوو ؟نراطلشمل اباجاا لا شعب أشأب ره در نأ ناريهنس د وهشسمييملاول اى ءاوخد م!

 ناكاموث ناو ةهرصديإءاشإ م زد ؟ىمالاوبماؤجوم'قانامو نوما انععببت ام كآنتلاو ثدارم ل رهّرعأت *وار الو جمني ةعاط رعت
 توه ضيفو نسل زعلك هبخا اهل تسمالاو" ذو عططعكأ مازهناو اهنص هييدم خشب تدان ل «ىااهيقاع
 انادرمجنا نونا ايف ناطاشلا كاهل ار | جس نوكم ةينامال ىلا طبضيزعلا هرافشالا خنت اطلسل ا ىيضخلالاءىؤر تيفي ام نكد و وو

 يضل اوو نب د الجاكار كك كما ل علم اعاد نان ع ل كنس لبق زيزمو علال
 منعنا درب و ديزعس لا غلب هناملار نهال ابارمالل بها اشار تاع ريم ميما ارماعال اتنفن يباع إب داو ضورعل الكت تغلبد

 از هنيس هطازن !؟تورعط نرش ناناحايرجاوث اييظنو كدعلاب اهلها كار متو ياك طبضفررا يسن يسمو زج
 واكد لالخإو دا مااا ماصار ةءاعر دلوع يروطاوهونسوؤ نيف نايدعلاىلوا اًيضْرنانم
 ممن اال يحل لول! رع يطا صم رمال مهأ شابدوا دخل مين اطل ثلا كصل زب هطب طتاجدبيزنو اا شا, تان
 1 0 ا اع رص نايل جف اهو ةنانب ضلس يات ناودبل از/ هد شوك هصديساغ
 فجل يي وسلا مومبناداوأل ازور ساعتسا تلا انا كال اجلا
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 اهصسملا نكسطو , زر ذ او وكسحمومداسو كجم لكبر خرم نيا تدني و ”ىضضاول اليس اؤدع داوملاومندابط زم
 «رانضلا شاب ؤطصسلا نوكي كارانخلو نقرزبع والا ةنالثمرثرانفلازيبت لشاب دوادرعاف ىلا مشل ههاقلا ونوال وز مواشي مملع 0 ل زلال دريل[ هز مزمل 2زدنبار ها نءنهالا الن يوت صجارنالا يملا شاب ددادلل ماكجلآ واعيش هرمؤزبةعفسالا 0 وجل ةيكذاج اخبرنا زجر عمد | الج زل امتساشيمت ركسشن انجبت انشا رف ناب كوفر ْ نو ناجل ولدنا طن نعت دولا كسل زنط كلا هيف لت تيرا كيلو جدني هداضاراظنر وع“ الواجب نيرضتمإ اشعل  دنرلالبانهلاو جزا تسل اباوازل|رضوعباشادرم دزاير اكلنا او ركل ادت الضإباف -- اغا جو لصاو دننلاب هيداقتوت ةرارضافسكذ عير ولكمو »اعوذ فريقا و« ليزا جزاع تارا نضيع اوما: مقا
 و هاج داو 9ك د لام تبج ووصل: نضرب تكرس ضيا اناا و ديوب نضتك» 2 ورعلا دا هدا بسيف داهج زف ماقام وتاب اس اعانزلعسدا مادا حا ل | ماكل هنطلشملا اوان لقسو بل و زعل تاباب ان ءاعسب) جرة را ؤصت ملا يئصلا ةصالخو' ضم اراك اناطلملراصو اوقوائعب عساي طبت ايزواقرش هطيسنلاطاسب وو نتو ههلاطلب كى الش لرد ااقمد وزن ياو غي قجوغب هيعبال اح رورو زك لاو ادحب ونضال لاب "اولي بيل انل بنعم يالا وروماملا رضميفلا ضجة ككل |::(رمازببو ب مقد راصو فا ..ةمالا ربل هدام هداج وكم الملا اهظامف ذك دعب غل كاملا هعاطز مالا هند صن ادرضالالا ريو ىاطلاراهظايكرلاو تابتاكعك 5 دجيتجاعترئاضرم انتا ضالطالاو' الدني كال مضت اكمل او صوت مدعم هذيرززلا ايزالرعالا داعو'نيوهوملا همعساولا مر و موكل رو هل دج واو عب دب نم ايلول كشنتساف افلا نورا اواوعسو د ادور ض اهزك# روض لهل الماو هيلين داذ *ديبؤ طف مونرصتب نيمعل دنهل ان: هع لجو ىلاراشملا انربو يرش يإرهدقم وق هلام داك دورس اًهرضراصو ل سسماككك بدرس افلا هزككال هاا ططقو د اهبل هنسم ”وايجا "يول هلك هكا عانسف اجلال ل الضهلاةرهزو وصب فيرنا رمادا تضل لضاحبد هتسخذ ,نديضدد ..رصانمعد نر كك تضج :نانلس تاضرع هبلاقو لفن دمي انا نعاكصالخا لا نعما سبع لصين لازلنا هيل يصون للع فيو توب حدب صقل زر طم يلا يرسل نر دلالتلاؤ ف وعلا ءاصعلازاطد يكول يل نكون دسك ولل ىلا كا كريشلال 3الى داذإرمصلا هلا ندا لا ةلالاىل طين نباطخرت نانا انإ'تفافرشلا :١ انا تمانع الجو دنيروطل هارد اهو لادمو العا سلا مومعرجلا فروج اكو ُهييوفو بودل اوضاوهنزنو نيكد يصنف يدعم جبد هنو الاؤرايزل ءاددعن كد نينا كدي ككل ظعال ناحلسا وهبت ضف ورسال لجسم ولسا رعت 1200110111110 15 مصرا اضايؤادصم ميرال زذ اودع قبو امدبل هوا اكاد نا مايقال رادو نك وانو هراركتسال وون لارغراننحتسالاو اللا يل وطال ظحالناطلسلا اهو نماناىكديلا فهد ءاوتلا زب اوهصوط كاب ميلاد



 ايد عظحلا كاطلسلا اناكوممايا ماودبثاهسمتدريإبسملب قا هضغلا»

 يم

 ا

 شو انمرعديدسوملناطلس وف عننا عاجل بوي لا دبور اك جزخاو يملا البلا ا فوكو اوكا قيل وحلا كسلا
 ل16 ار كواومبجا ند ةعاف مومدرب نوي اطس ل هذ نر لا ّنلل ودل هوضاخ ومالا هول ل هاو نايل اكوذرم كولجا زكا ناف'انناكرا
 كيل د ازور زا ووخلال زم كلل «[اتان نجل تنطع و كو لسماحة زكل وتوتر دو ضمن ل حسا زكا
 لزواع كساد لاخلاراس اهلا ماتا بق نومالوقحب كورن نة سلا هينسلاانف مفلح دو لحل !انتنطل برسومانإعمزلف كررغلا
 ذو م! |هج وريد هريمكم ناكل حلانيع لا رف ضخرمف رج هذ درو +موصتعنلا لييلل كاوءالابلب فت هستسالاذ *لاجلاهيلا
 :ارمال ايما نيمعتب ؟ريناطلشملا مؤيرشملا ان .ماوا ديزريدقف ”ماهللاورشيبلا كالطالا كرار نماكهرفمل زب“ حالا هاو عازم مويلارصاعات
 ارنبارم زال نالت نيك »و'هرصنملا كسل العاشاب هيلاعتما> اهايؤظصم مدلك هيانع نيرا ما اقتحالك نجلا حاص# ا

 وصاااكتنب لص هاثاصحلا يرتو تالحلا طجل) جاتو ثرايدلاك[71ا عىصنللا انركاسعلوصوردعف * تبول لوطويملاد ينم لب ميلان د تابعت داكن عددنا اوكا اوهلار را هعمرعسبن ارب هدد رقبه لاق رنج زجل 2
 .. . مناد نيدماربكك نفل نفح كلبا نجدوهاولو ل لقب لباني <

 [جزلذ اهبككانلا«ون جيك اناا د دج تفند بك كلف "كده مذ عنانم 01[ ةؤ ضراعمروذ 2ك( يو ض ابا نفطاوخكي
 ٠ مدعلاملادوجيلادعن, ضو ”رينموللكدياو ميدي اج عتويدرهوبنزنع ناقل طدصأ هوةف تاخد هيون خالك دخلو هليل ةاكص7ن
 ااا
 اونو فرن رك ني ططنطسق السلا زادؤ دك جمله دنو بضم دا قدامة تنالعا هنزل انشا و ةباوصات دال نو هازناغ
 ءايطارجا دال غدا زن ةظهام جالا ؤ نيو طم خبر ككل نب اناكل |معَمالَد اعدت ىدخيو عيستس
 ,ازخزوداورعل الها و رابخلا عوجلاناوك/اهعفر داضسلا ملل ةرارتالعاو او نرنطازيدل ا يكوكلا ا/قءاهحبناو هبوبنلا هجرشل ل يعصر“

 يدا ثناراجلك خدم و عطور عطانا ين علارجاقلا رجا ظ
 "الفرع عطس بلا وكلا لال سو نون ابان او ومولاي تملا يل حلازيرعلاييد تن ينسملا طم لا هيهاونو هرماه !
 كيرتكافوب هاد زيكا يخف كادضفركحلا توبرمو صج فدل ريد دن ليمن زبالظ داس لالا نوعت رج جا زعبل
 هلاريمارمرختلا ا ذا ىضاولل جلاد ميوقلا هنيبدو النوفو هنن ميقلا ةضولؤمدالظ ديلا ليلا ملا اشد هلل رشد عيبلاءل ضف“
 يلو زل يكاد لاباس طه رعدلااهضوب عروش ءانما ضانيجف نوعيراكو ”ناهاضار يف دوعن | يمهفة ظن الا رن يلخو ةقلخإ
 هبيسهشلا نافانحلاو زيكا راكترحلا يلا يضاكتكذب لاس اد“ دار مولاو|ملَييلا ناكولو "دارت ةلافصومخلاكولا يوجلا لاف قبانلا
 ٍ 00 اا
 مطار هلا اطاكينلنة دس دو هناف) يرد :[ك ناو تاي ب ظنحأ كلل ميلا ص ب مز لا همرحد لا يانج
 .قراهنلا دعسلاختإدم لوادجنف ترك ةراهزاو دهب كرجل تاصرتف تكجلضتو ةرالاو هسيوبغست)سملاهتعلطو جافا ىطس مومو يابت
 21111111101171 بيقول لإ كب حو قوبلت تالي تادجلا قد شالا نموهبا ناري ؤش ا ءادجف "ةراهنو نامرلا ليل ورشات د ساد
 ه ]يلج ىكونم ذاز ه ليج ا كرحاجهماجه راش هرماوديب/ملجاوف رمان ئلخدو ةرككريستراصمالف
 ٠ ل يلح !اهنيبو انووهف و كدت اكتاحمممااذاو 4 ليسل سل سلس هانعمو هاوةختطومس اوف ذل هظفل ل

 "هنأ و هعالد هنعر:جلام نّه البل له اوين دتحسص لمانا هيل خ |ليقمو حرتصو اورو . و دغلؤغعلا هيف دم *
 هرجلاو برعل ابا كامو مال ناطل سو انناطلس هركذلا انزع اسك وانجاز حبلا اديبلو ماع ضاخ اطاطل ليزضالككا هاروف
 ,ذلا و دواس نزع انداذد ةنعاطل انف يذلا هدروحاو*لاعفاو ءلاوف ال .خ اننالوجو هلال اننعاطب هلحاجلل نمور لا يبل ياهخ مسا

 ردي عرسي مدا طماوؤلا هلا" عيرالادزماكل لينهي نزوججبنو'ىنسملاو نايا هالل ف دالريصتلا رسال ظياككباناناث_
 ضةضإر هينه ردد لك رصد ُدينماو كومامو لوسيلوتتو ٌةيلعلا يملا نإحدلا ءطدحضرم ثبراموءلاماكراصقناجوةبلاطونزافنوا
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 نات كيصعم أ كل لاك ةداط ىمتلظو تيك بطلبك برك نوط زج نول لة سو':ورعم يهد“

 ينلا لاق اوعطخلانيمتلنِطصلابراولمتّلالو نات اندلانذا وطال اوجد يي د رئرخد "قراشملاو اغلا
 .نماامدياعيذوا مذاو يشار اتحل اةدهك هدو رقل ا قدوم جاع سالف نيل هدغملا مككيارلا مزلا طعنا عملا.

 أو ماس لذ" هون هرج عمو بتمر مو وكرم جرم ركن ام سوانبغ عاكاوبنلا كزتفبوق ب نا هبدنلا 3

 2 انازم ذك اهو ذر وزار كيل تلا اشعل تلة رباك زو هاشمي اب ىلصارل طا وعطقين هلا .
 -» اص خالف هدانا كنا مزيل ىمو صاله ئارلا هلم ادكمدقدومتدوب نفد موس لاسفل ضل فعال نطل ةعاطزع وتجي ٠>
 هع رخر م درك نيكد ىف زهاب وعن هول هل الح اككيواهئلاتسلا الدجالانخليغداةفلا عضد كاكودهاشاجت

 ل لسالوتفاع وع وخيول الضلال كرنش بكد وكركروازتاذخلات كو ئوضلاباهيلائبسلا ندي طرعانيانسنانوطناتعب
 يناس كلل لا ويد هاوعطا اأو لا عادداو تاوصنإن سانئاؤرعا وسلا او كولا ؤواخم - :٠

 . هقاطنو بط قايسوف هيلزونب سا ىنلاوأ اهرإ بق نعاشملا دييجالاهباتطا رنسارلا هدولابانماوفض "نيب تيجي فءانكدام قالخ .٠
 ىلاانعرضفإلب“نانتلا ل6 دعترهدجملاا نس داكوتا رو وريل ةوفولا سماد عناد وصلا ككل انها تلك...

 العاوقيضفاماوحا انضءنرنلاماواللاوعدو امام ذورزيوانسناكا لص ١يته و اهوزنيعازؤجي تيل داطفالاص 2
 أيزتلودباعييف هدلبجوارتم عولرسم اذا كولعباكق امانصا و اناثو) ىلفدبجبرربزل ل اهيزوعربال جتادمبانومرو اًماماوافنخ . ى دالاس:

 ىف طن س06 انزع خل ط2 انمدايتدعانيددد,؟افرا لي عكمااماندافاو انسخ نعانصف فذ هامانفوأ كري هرل نوتيلا تسد...
 رلرتملا ةبوالاىرىصنملا مكركاسع هاوثاو ”هيرس عال! ةدقعاو د رصتع از صرضانيا/يفلاريإبل انيعضلا هيداكوايداكموثيسيرجاهمق ١

 اططارصهداعسلا لتوؤريل يكس اهلنا ادا يكتب لبى نضل مولد كا يتالؤو#
 نوزااكوباوتوفد ثول يجوع انيرناولغاشت ماديا ييعنو يبدا لضزما كودو امج اانرانكلا ةيذااولطاو امقتسم .. ...
 "انفو عكا لا كيرلا موسي لصد ىوجو يوجواهض ريل سأل ديد تعسدبهد يونج طقس تانك داتا كيم...

 باف كانا دونر |ازم ف ثلا دراما طيكدبا تاكو رخل ناربغ ترجف اسؤنامررفال انما دب امصلسو اون هب انبط ميسولا

 طولباقو ئاطلا 51 ؟ماوااوننلا>ئاو ”هدورىلا ءاماشنلا ءيظحلا ءيينخلاو مدوتنمل هنري ىنيلا عررلاو ”مدوشنملا كاضلاو وقلب يضبلا كاك داصلاو داوم زم وت كذاب اوال جالان متم دصانشركالاورارهالإ رم نيلارجوملشسماةناف ١ ٠

 باول لسز نادخ اكد ليكؤلعنددلل انس كت نفض اد زول مع ويس فشلا 0
 الا ةودّضااوانصروت/رككم نوفا ويوم ينل عما سما مدريد نوضالا باع حكيلا ولا سر هيلا ,مي نفل باتا هيلا ٠
 م 31و ركوب سصوم اكان ل سلا ؤدعق د مالا صوا لصا يلا نم |يعظفو ازوعنموانندب١ ولاج”هروضنملا كدومج نم انوليرزل وهدا

 هييذنلا بكوب لا يرعب ناككلب دين اماعنم نامكولف نانلاو باهذلا عانموع#وعنمو 'باوبإلا ةيلائعلا كلاوبالل ل يببسل نع مثددصو

 ردهلو عيالها ىفدل دعطسب يجر مط ضورساف قلادإترلاو ةينمل تاهجل عملا اشابطصم كيكوزصو سجون ديرب باك

 قاطلا واس ضن سار و لول مدوبنلاادلاجوع عورجبوهو نبا نملك علطاو ةرطب مواهب جرهظامرءوماللصاو يفلان ٠
 هأعنبو للالإ نيد ببوجتتا هدصملا همورق هم هن ورع ىتسملاهرجاظلابابيمادصاقانب السر انفو"قراعللاو ثوصا ميكو

 ريخادو هن هلبانعد هذاصو ان ادد لإ نتتلاذدق يبدا ةسوذ يظعيلبجل هد رحل ءاعطق مك نزلا نول اخ صرب دهب عطقيو ١

 "يل نع نبا دعب مضرب ارورصء اي ولف يلا اب جزم و اروكلتص هيبحس ل كفل كن هللا ؤدو ةربغاطوشامكتعاطزبإ د“ دوج 0

 نعوطمينخت إم اعلير دنا كنب ب وط تيتا وباوعضو رب وسو كاع نسب لل تيب صاف ارينا هلك رجا ز بورش 17
 رلريضواو قاكدب عكا هبادكق فعل ناحطسملا هوماز ودنا يكتسا لبان. نايل شمل طاساطي ىززعوركتو ةعاطلا كريو ها وخلا

 لك ومنا( 5و لاف دطعولكذلا كان يصجلا ونبه ن ردي هدا هدو رنج سرا هطف "دكان زعم عاطلاب لاؤيلا لبجس
 انلاطبج لال ةدزادهاو عجلشماو مراحب كطباو موعدا وكمال لمت رددوا هبرفط وع نوارزهزمو ملا .نادنا
 رازدالازمبقاو وتو ميلا لتر قعالبةسعددتوما يفر وسمو الساد اتكجاو*دواطلاو ماما دان اهنسدالا .



 لن حلاةملاطلازونلا رول دك وز ض وة نانا اوه لو نة شم هديدض ماد ككتاب اتاي ع
 الا ذاثلهجل دانظيناكب وتلا مدعو وعلان ل يظن جدنا 265الف لاجدةيقحر وطم هت ززرعزالاش | نؤطصم <
 0 معمل جازم د اراد .مدزا ناكداتلاو ةبيعمالاجو برر مانجا لك كبك هرم ازعأل ضن هدخ جزع الل يعل ١

 ,ذكسوا لاق 5 ”ماضلا دريدا غن ٌصانل ديؤلايلعلا نطلب يلاوي شيد دروتسم وحكم شن طص نة بيججدع مندل
 يوي لاعم هبه رقع تافتصلا هبوزنادق ناس اكمل وزبكلا و.اخ*كا نيش لو اسف جد *دجاازان
 *اثادرمدزامصتأش إبوطصملبق اذ نسينا نالها ةمشو هيناسنالا الخال ىووعطكنلا اهسابلب جيبتو عربانلا ف اهزنهّتشاو هريس
 «ل اجت ىووكلزملباقمدكلا تقل ارينملات اهررسد امزطاب دما فارما مجانين تس اد الت نا ضنالا نمد يقَسا امن عفو
 / ره جفا يضم هوما هاكو هنلا هدارا عزفالخداراو 0و فايس ناضل لرمشاو لايككرل علاج” ان عظاح دبنو ممل كل !اباوضا

 نيل رجا كسل ادا عنصملا اوراس وهدا دام جاكزما مزيدا دو "نكس ا[منآنازاكذ ا أش !هرهجرن ,نوك؟رراهنجزم نيو ؤطع

 ٠ نه كقتساو اصلا نرخ رسل مل حلا يحل هقوانبلاو تانإزر وصل ورا بكا ضادملاب همن تزن ةرانجزلا عساولامظم

 زافورعمكبد ةيبريدعلاو عليم عضو شلااهناجمالث هيد وعظ وفول هنو بحيكسحعبنو ئيوبصتلا لاح
 مايل ””د ؟رغدو خدادللالاججازم ىلا مزم نكانهاوزتسإا هباوضقيو تي داخا ضال اؤاجزدجتما عر عزت هنجر مطب نورس

 - - اهيا و للرجال دق اهباب نرجع دنيدل الخادب ماقاو هول السنا هلك نا بكن نص هنيد هرم روما همخات
 ورصد ندلاز هزيم ازكي هافطااو اسنإل بخ نل ان مربجلو «لاركلا ربل اهداصاوا يككماذ تطيب سني جنونك
 جيلا ذا كج: ج هو هلل جل ذم هاجر خت افا كولا ةزيجيما و ىفرنب هيارسح كوس كلادقل اذرمباميو ظمالا نال ملا حونجعي
 نجلا نعضو ل انطالاو هال ازيم هّولم الث هنبدم نيمو تناكرقلوةلاّنمال ناب ذاكل ادكب ل ضحلا نا سر طم دال افٌائخادْس اني
 ,ةردوا د هومز دلال و هوت هليل ماندو ماج نانا رمرلعباش ا سم كامو «االإل و ازريكا هذ نركب طبخالام
 ” يبارك ابا يل ملطعنيسلا عك زاتساككتلنمكرب سكن جورجي جال يلادعبي|لابالدناد له زغ:يسفان رع عوصقو هن
 .نيتما لونا غاسز مانا ضار جيد ظظذاطخإلا ور اصإل افدعر بو الث ئيدمزهالتكجتيرجايفولا كرما هراضحلاو ساقط راد

 قدانبلاو انا ليبرد "لجوال ليج هراضلادءلا هل ةدبإ تحج طع يتلا هتمؤ ستاد ةييتلالعنل اكك5 نمن ستقس اها.
 ارد كرم اءن> لن هنيد م بقل نطل ل ادنجت ةياط تجقت لايت كيرا د هاا مابا سرب راموس مايا هينا ابل امافاند
 يمنا وج بقفل ا ةدرومضدو اطل لادن جزمه سال تقلا ردنو كنجنم تعا خي ضاظ ملا يطمح اذ هما: ويسب رجوهظ ءا ردا
 قكككاجخف يزوج جب ةسدلاسو ميلا ومال اهو 'دننوردلا تا تدم ردت د جونتامو نيس وخد عت منيدمزم يره يدعي
 _ ليوم اههلعز وتنمو « هيناطلتلا ونجل لياقال ترم اش محلة مهلوس الإ يهدد ناكل يل ةعوشسمل هيتفل كة نا كسر
 التمور هظاخ «را ورضا صلب ف ذاق از ؤدانبإ ازعاج عت ادن ظن رم كككدذل ناك نط عفد از طبق لفيف طوخ ايلا عدلا
 مورا سفالة الزخالل بناها هسا/تفرخلاف ايس ظيلخ هديعر وم هةدنب شسلافم هبل زووم نمد عملت ساو الط عجل
 افا توصل لطمناولتعل اباه ذو "تومان ةوصر ويرمي ةهشج وو ةعان شن ستيب اكره لب صحا دج مز ع صرلاو
 0 و *لاهماريغب هلق ادن صا ندا مطق ل رجب يرج هل نهد ”نانبع ل سا الفطن صا ولو نانا الا يمزج ةجاج

 او لاول ثلا دنج سيرف قل رلغو يطمن جزملبف ناك 10000 ]ا

 نو ةرضق كيصخالإ ناك نار ذادجم اككرماوجخد زل زم م اكو هدا جوع ضرر زجل و ديدان ركب سال"
 فيلا اجلاو ٌةعرافلاد هخاضلاو ماطلع اكو ؤلفاولا الث ديمي ويموي تعشادو *نوضكريمالدال ذولا هركلا ةنزلا يال نيد

 كا لتسعد كر انس هدب .كليسول إل داس
 ادع ضل لولا والا زرسفن باموال دع دد ني هلافوخد ضعنفون ولاد ضعب يندد, ير مكه جل ادع
 زي صك[ اضبا ماجر اهلك 2 طياز جالا بقشيزما نيدج ينم الاب تامر انتل اس ن اكرم نيمو اضل )باتو

 ااا ام



 ل ا 3 3 ا دوف ليسوم ةويجلالهكدلذيو ةروناوايرلاد ناد و غلا لوا إني ا دياز كومو باري نم وخرلا هيلعنكتم مل ن/ 5 2 لا... ا قد 0 3 0 1 1 0 5 6
 تصركم كاز ذإ سار د هنت ىنلالءانرخىؤرو لب جدط سوف ذم ل هود ؟ىلتلاثا نوغرل ال لسوف للكلاب 2

 نكربو اقع هسازمليت دتداق موب إلا ىاملاانيوتكم دسار تيربج رجال ذل ضد دآبو فويس ايدوسال ' دقو ول ولك مو

 "يان ْزج هكا ذوئيبك شرا خصل اد معضل مالنا تاز انف بد دوب ملجيذ بدن تينصو نات

 در طلو محلا ل فلا بلا هطسوتشبمب ةيزتعلاقتسا و ءىتل اناخرم مويلاك دك نر هطماصتسا كف --- : 0 نا جوته ها وظف اوين رمرلا هاصا تزل بقتل يضاعف حل
 5 راامنود لاه ترجو هتجومبرإ زف هز جرتعدو هنما اتسم ور علو ةوضل ارعص هدجو هنهذ مانهاو 0 رار يملا د اعو

 ”وؤظب تعانق طوخيلا تفجع لاو هيدطازمررالازج ومار يعتصر صاد بس انتة حتما نم ميلر افرام 5 00
 . يسحر ادجارضبلاطكجال مد دسم رب اتاني عزو رجب هاو مود ء ورا تزك هبا زك ؤهجقل» <

 واقوال ةعلقب وطاح كنا وراضهل امعمز |اهدعبو اد الثدلا هج شيم مابا تبرصاحلا ةطاجا ملل بطبخ لف رداع 20 صب م بن نال دوخجلاواماشبو ,نيعؤ ناكل ذكذزعاوبعذوضاظحرلامورتض ب بائوغت ةبطد ودجر ما هانا
 * ايار كلمد تيجي هلق رزبزا وسحر جنا واعيا داو زف .هساوزيوجف هكا كدجتهلاعيكاسعب علا ٠

 لو امرودو ا هلوساتكدو”لطوزترتابييعيطخلا ناذ مصانلا ا ضوصخم الاضلاع ليهلاةدديؤداناماتاناريرضلاو عذاطملا“ ٠

 دلو رايعالودن شح روج الها فاك ونهار مص . ينحل تكي نب طاجلاوم مك !طل) رجم رويل ةيئاهيهدورشملا <
 ”لطلابوجوارف ريالإإل وند هةريص هد رئوذ تماوهو”نان جاو ناش درموج ناطشملا دج ةضانمف سيدالؤةنزب يالي شاك

 ريت قو ىلاطلا دكت تبرر ونجل دب كلاب نغسل اة ءئيصانم: هئشنو هراوودلامل دبوةياهنلاو ميابلا ف ةيناطلُسلا > -
 نا رز هجول ضب ناك ادد 'لضو رد تلات راكا كلا بم هرشناو ”هطم ديخل ال جرا يطل عاذاكو للا مايل كلادككك

 هؤلخ نعل جوا بايتجيال

 ذي ولا اهب شنو هبلازبدعونفاوبكيو هناثبول ننس او اشنابومدزإ باكرا دو فخم جزع تشل دي وتو بوزاكتدعل
 نعل ارعاتو يا عال و ادوصحارضعبؤلانبو ربا ناه طرب اساطبضوركسعل ارماننر يلقاها نمضف اهجعبتروو بحل دان دخ ا
 تمفوطرملب 5 اكدر ليد دما قمن سقم امزالمر”رلمو لكم قنانالل اجاومناكف ياو .ابابراو ميلا ياش دانلا 5 ١١ ءأكيائل نم ماهل اضاا عموما هريسلاذالها عمك مل نعراؤ اشاد صنو ماوعامعبسر جس اود مرعب دمع مدفع د

 6 : . 90 لفاجؤي ايكلامد كعص هنيدمؤؤل اما يرمإلاب هند تاونسرخاداؤ 9و) يسال ع عنتيل يداجيدجيرم كم ديون هرارعلا
2 



 2 2016 رمخارهنعف> ا دا ماد فود فا كك تاكو و رع
 - قطصو يذل ناك الخ ديوي هكمد هرمنا ايلات وطظال ضربها نعمات رما ماظن
 : وم اللا نمزج لباب اول لن كوس نصمم هتيرط تاجد ناناتل اباباىلا هجوتلاب ددابج نجلاضر دون ومار اننلا اغا

 شالا نمد ” .ددخلا غدا ىلا مومو وه هرج مهدم هزيييعب كات ىماذ هزيخمإك ال انمزوغتد ارك ذك نما هشيطاخا 3
 ذك هدر مرتب يرشماع كلام نولبش تف هلدناحو ةردادللاو ناكل مه يسحلانعتالا تالت يغب نكسب ل صمزمراسو
 هرقل حمد عويض وخال ما ماداطعبانعاتنوت اهبرق دو هوراودب رياهعسكو نينو عمبس ماعؤذحشملا هلاليبسف اما دككنهراق اكرم

 اش ايؤطصمقلا هدلاليبسف ول ل طا اهلا ن6 02د ايضا حاير ةزخ جحا ذهن هداك

 7 ةِسلِز هنيرملخدو نمل اربد جوشو يقسو وس 200 ١.: مز سيذ موم كم للا لصدوك5 بة لطا مويعاغىهلارضرا ةيلاداشنا

 هريسكب ديبماياد ةزبيج موتو يستناكف نسجل ضبلاو عاهتجالاب هما لها رإ ب فّتس اذ مراح وزي هس ف خالث هنس رف هزم يوشع
 + ثدجا اهنم رمح احاصت اذن امو «ليلح اثانجل امل ىلا معفارلا لالخ“ ماكس هل اله طنعنبر وكضألا ريازالكت ارداوهد

 'ء 2 تن ىلا اراك كرس ورجل نماصتقلا هيناطا مللى زخلز لعن صب مفك فام هيبضاقد جويما اشاد يحال هلق رعبا
 هنن جاتحو رنة مااندازع مطقناوأ رجا ءاؤاوف نعتدنيد مل ادب هتيدم نمو ريس جلب د ةره هترمإ طتولُو دجاسموسرانماشبإ + 1

 وانيت تن اكد بد ومو ينو ىيعا اا ؤطصم ظرعسب يك( ذ ذل ناك ل لاوع ستر يناس او جيلا د هت ورحم تس دمؤاهبررف دو دس ١

 سد ذاطو هرب انج كح ماخ دود رولا لجل خر صمزمهئيبزع تاجو ملا َرصلمارما ديما راصد 00 اضن
 هّييرطدلا/ واف كلاس مالا مالو دوج رببمالا وخلل ذد ةيلايما6 سابا ام دعب اه رايعكزلا ما مارب هر د هعمد ىمللضراللا هحوتو هرج دك

 هنااا هين كت صويكرم ديخوبف /4! للا ونلا د اذا دصقلا عئالملا مهبايجصاكو اهلل ةرانادلاةاباككسإل رضا اليامي
 دز هش ىف همسؤر صمم د إل دتاياكو هللا دج صعب حاص ,داذلاهمدقو ارب كنان ملصد» يعتدون عسر هلل قد

 شراب دود ناكو ءزنعرج دانت ماشل بيان شابا + قيتعوشو اشابدوجنكك دعب نمد ضر )ون ورصمتناو فروككملا هان ايؤطصهرمم ماقد 3

 |( ءالضكراصد جشع ايوجسدجو مالم ويسعل غلب | صم ديكبولكملاوغابدا د دنيزخوهو ناطلشلا نمجخح

 0 ايما ءلعجدالا هينفرب كانامهرصمب نيظفاجلا سدعاتمطاارمالا ندماقاو يلا تملا ءاقررصمملا اشاباؤصو
 اغلارسابللاو هني تو بدؤيو بل ءاعرلل اًمكافس ناكو؟ الشلف ب حسو مدسو نام هز 8 هدولالصوفاشإيوطصم نيعاش

 في هجونو هادا موب ةضربد ىيهوب دى ماها د فاوطلا لجا/ء جملا رجم انس كرزطغل ١ وايزصلا بكة عزلا وهضقلا نالاو

 ليفلوةضق اهرعزا نم ةررككل تامدتتملا هل اومدنإو فاشككاو اند اهل او هرككسعو ملام عيمجهاتلاو" وكلا ماعلزنصرةصر هش انج
 ٍ اوما اجيضاكو ايز اظنلا رجلا مجيء يقفل دروب هج جزص جال بقفل اراداهبشرمتو اهب ماداع خت لارخ ديبذ لاراسو موسما
 درا قيد لا حتا |يغأباوصاشاب دوري يف" اقع يزقتو ناس ننس نادعدك م ديجتاو هيئات ه3" نانا
 ضايانهو دجوو شدو ةيجاذاكوم عئادملاب هامرؤة هجرك وطلاب مخ اجل سيك هب هنبرمإك نع دونجل مج

 مضااذابجلاو تكلا تا اراهعل ا ٌةبكوكرينمو عباتسما نككشلاولعبو كتم ازوجلا لزب ة عفوا ودءاما,ساو محم رمل لت فاعمل جا نم
 تت بيا ريددر عشا هب هيناَع هراصحلع اشاب دوه ماقاف ةديتعلاز نحل لير اصف 0 هيلع كاوندق : ريفا

 اندر مديني تاب ملا هزيل هلام ماكل ون ساودرتلا يلا مد ما ءةنارعجشراهنو هليل ف هاما
 كلا لسا“ هبوخدو هاضبو هنيو هدعب و هيعرتسم تجب جامجإلا هيطعا مسالا ماكيلا دحا ىيابيلا هسا دبع ديم
 للم هيلع نحت سمو هلا اوماب هيلاكوايل ارا املّفاعملا نمراتنفخو هلماشل ؤاولآ ماناجلا 0 لباكأ ١ انام هنو دبرما
 كانشالا عرضي قلاروهالا ىمزكد وب[ ةيضاكيلاعأ ول همام هباولل هيلعر تجدين اوس ءبيطعي د "”دالرالاد
 نيج ننل ناف ءيخللا +بصتلا لوو عرتلا وصح عمامجبسلالو .اههسبسب هرم خيفول او ارسضنل اوبصتال ءاهب
 اكل طي يزتللا هسفن تبص يراظنا الع هبقنلا كغ دال عارهاوعارساب هيلا ًقوشت كاد عادنخلالالا ًاليئدصا
 نيدو ههدماو هزعر ف تسصو'هذصجرم هج اومرهظو «دكبمثلا دو د: ضلنلا ليابحيف حوقولا دو تزد

 ا :
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 8ءراؤودإ 2 نيعماط ةدهحد يفت م عهدا ! يارس جوج هددج نابعا نمي دي 0
 بوتلا ماا مولع علخم'ماظعالاو هالجلا لهإرمأحي دلوو هيّمفلارلجا زوارككاب كاوبرلف .اهق'هريكرم عرتا اماولعاعو :

 تاكمو هماقم نمموقتن لبق ترند دضاكو املس قبرا فنا حلاو هماصت لن يرككش ةناوي دنم اذرصنإ١ملو'عاخنالاو
 هعلتلا فا هذ و مواموف اوك لمد هيلاادإم ذوماوهت اكرمال ارسل د «ىنّصملاو هاب نطاك5 ل عزم اف معلق كد أ هل 1 عرثنكلا لاوما/ازما.يرهظامو ىلا نه ثيدجزمم مل ورنا امهم يَيرضفلا دس شل اراصمال لها يكون ادايدل مزم هان ماكر ظف 0 صاج لو داب لك عامر خلف ردن كو كك ع رطو نما ول دابا اوزيل هالا عمال زممعلتلا ناهز دوو 'هحينش هضم... ةكعبوركتم لكك نناعيو تبهنو تبسو اهبرم دل قف طفلا كت هباطلسلا دوتجلا تررّوستو'هناهاو هدهعتج عيبول و ٠
 ارجوا يلام وحججاو اخد عرتاكككدذا ناكفموبوهشلا مك ءتدادباو عوكل ,ىقولا نعردص مرخإللا رجع هةر 0 دعا ويبإ نكرسهربإخنل ورمإننل د لاحلا عمت نكسب هرلو هتنوعر عب هماقم مودل *مللا ءؤببطإل دمج . ديل اكمل ع هدبزب و زخا ذئب ذ دا نزع ويس لكديرل مهنخو «رياخسنلاو سبي ننل تقيد دانا بلاد نكن هينا هنادي « رمال باى بخانامز ماقإولامتاو ممظظحل !هبا خو لاوماب هيل! لتفشنا هناذالوع هيلعد هدفعاو باهفادبتنيصأع للا رزوتمسقنل "لتنال فت ج هلم زوما ههظعل اره اوما اهبتنبوع وتس ييراظنل جبل مدعم تناكمهد 0

 هللا تول رولا هضيرعل ارجانملاو هللا قاوساللرحاصةدركللا كمل ريظااكوذلا اهرجان رمل ةداوخ كاف هقيبملاذ علل . .نوااوث هدرخب ماًمكو وقف دّنقسو ابتسيامل ضاوغلاو لافضل مره ر 6م دعبامافنالا م مزحالو مهر ْ يكد دالباالكك حاومإزم بسجل منك ولا هدانا عم 5 مورخذا ام هذاكزع هّيالينسا ول 2 .رجاو هيلا ملس حج |عبصمل ل
 :رنخجاض ١.8 قا ليدي داك لكلا اجلا سول «ئةسرؤتزحا هذاك وكي داكؤجتمل قف قزكردل شيز فرح جدا ملاورجاتمرلق انتراو :ارال كاع مباع يالطا جز هضعي ؟جدشل و.هروخرللا كارقلاكت ءانضتو 'ةروكزملا هعلفلا تهملا* هرم - - هناكرملا ضلا هوك ولان دانبلا عيمجت“ هتراةساغنو هرلاخزو ملاوما ميجا ةنصيجلاروكداوراظملا عمك اكايجدا -
 77 دايما اجردا ضر مرسيلو ناعم نعت هاون جبجولاجبىراظنل تاكو ناخ ناررظاو ناوي ف كد كا ماسجنب روكا ريالا نع مضر شام دوما رج صج اًصِحوأ 22 .اددا واناناناشاعمريدرزكك يعزل هبترصا زر دإ ةظخارس ْ ليضضو»اشفو ضافءرطحمل ذلك بهتث م مفعل 2ك 3 تفدكرت 2 اشامو دارا قوف,لامرسيت جلوي اشونازوزئاب دوهسلاتاعداخ كال رطنو اشابدرجديو حدبطت ورطالو «نيتال اخوانا ككل اف صج اجيد دحض را وصولا يراطنلا نامل هاعنبضا ظغذ11110000 ا

 او صنم لو نوكينا هراتنم هل حملا انألإ دله نول خذلم بلسم هاةسنا+ عىهمتادعبزم ءاياماقب ةرتريرسو السالب ةردص جاولساو «.يمااصي د ديد دج وش نال لا ناد ةئجالا لا اعدم تيان هر ازيلال فيش هادا وليم 11111 ب عرج تاو لفل همراصمو بذاك الا غم ؤيدصتبجمأ ضااج ركب نو عربوننملا باق خابدحل وون .تالككسعبجلااشاوجو جيل يمان وكل هلاثسم دل ض مد نايف دكت سومان اره اري
 200101111120 ول اله |! بوشوولاو ,ازحضنا قرشا اكمل ان دزاذ 'هربسس نق ههجندذ : همازتناللا 6و 'هلبج خازن دعتلف ا ءرخو "كمر يطمل ايتعاهوا يو نص هنيدم كاشناب ومع ؟وج بيوع *وروهنا هضدرعما ثدي نإ 1ظ01111001 0 نيمو م لرارلو لءوهقماوظملتق يح
 طوال و :# دما كول ضيتالاّ عي نا ٠ تحال صا كيم لسلق وا وا وسب مى ضد رن صج سقف نإ وظاو “تادرس هدرضز عريب اكؤ ١ اهسسملاو همىنلم زيوسس لطابب» نماهععما سمو ىلتنا السلا را ىلا يال ةطبسب دو ةيناطلاتسلا تابعين صيرذ كلك لجو 'يينفلا ناو داع كبذ عم هاجت اواراص يبصر يمجاباوصلا هجو وتر هادم مرج يصلا علا هيلهر رعت سو هب ةكرتس اا ليبس هانريس ناورول | يدبسر ارفض هنالك ارب ممل لصادو رص نوككيكةنا الع نر باصمو "هج ودنم كرش سو رب د .عصيرج
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 ملم

 اوف ءاّوعو يسر وجال اضعدالب مالو فعمل لا دعما“ نيرا

 كرا يمال وضل طع ملدا تتيلتو ةيلا جال باول الا هلت تضلب ايف "داما يلا هعيدخدل كاشلا ككل جو“ دارا ميال
 هجر ضي لئلا سوس ارذلد الكل هتارسامرعاوفراهتملعبترت و ,لانام هتيقفلا فهبجلانو؟ هدبويككد همارعنجا اوي دولطمملا

 ركلذ يك طف سلو لاوماد' عر دعكطع وز اذ ناكوث تاكا دنع يضل اديها لتقكك صا اهينبلاةمانجا ماعد
 ركل قالتخا كزصاوم نتجاهل ءنْذؤ هجد ئةم مدا ل3اناكو م صيرمانيلالن امل دينألاع
 هلل مجدا ئيكتاظبانماو هورااوعإوذشموهاذاو ةيهاكاسب ك5زكب) و يلا دعاجو هرخيضفلال“ ىاهنلا دلعو صفا بزو

 نينإقتبصمق واننا عرتسم مورلاف ومن ناجيتنو عدد ةؤتكرلا ها قاطاملبهزلا راييمللن اذ لاحد ونص يال مهبل 3 اكو

 ير ننكو جنووراصو* نام عمل ايراني اج هدير و جرباعو ناقة عديات الخرم ا دك 2 ذاراص ايناع

 احذوكسحلاراقتفالا ككذ اًداو "نإ عل !هرانيزل 7 لئاص املا ةدايداؤاصانتمت

 نال ارع ناويراانسذ خاب ىافعقالا ةدالتريتلاؤزخاد مىبلاف فاغعة يام هلكل اضن" ةلاقعميامملا مدناؤخعج يحتم :

 - اطال إو دّيعيزل ا تؤَسن جحا ضال ازع مك لفاضتداباولا ظنك ناكو هجاجماب قياككوو وفضح
 عينالاوداكاس ونا اكو ”دانشلاو ذويشلا )جب هلام ع 6-0-0 دونا هيذ عطياح لاول فاكألو
 - -ىتيجلا مرو لا 2 قاورحلا و دالجلا طر مىسرهطم ةككدي كانو” يخلو دازها ملا اجلا كلين و ”راجلاو رئيسا

 ىجامازءاطناب جابوا ؤرووق 0اسفاا نمله 1 يس ع

 . «”الاطا دبا مدلل رند ماعلاطبنل 0نلادإ خلاب داوسؤلا م ظعادلا ناوين زيي هي خر ع
 ا ورماوجلازم هدرا ئعو مل ها, لالا ديو لل إطورسجا و اضف اوهام ةلككملا هل تشسرن وويل 0 ٍ

 جرا ذزندوغوبرمإلا نم عوج لي للعلا بويل لا ةداّضق ءجدوندعرمل ادع نالرمتساورتبق ملا ةريظن لريال 1

 لاحت هنبدؤم طوبا عنو ىبعبسك بذل هت هند وزاد جدلا كلتا نيوبخةاناوفرالاما دنت“ "لاوس
 رك جوراشادإكا زمر هاهدو عمال هجون اعد ميلا هجرت ١ كمال "نب ناناجرملاسوث ناناجطرفنن بير هديا

 السالف لحال بها وضع اك يور يامل لا لأ ابل النص انم
 ايار اراسور صممه دو شاب > وجت اب تعاف الز خذ وا طاماطبابلا) يريم ديريزولا اكو زوال !بابثلا لا نزع نه جونو موةيرسوربول ام
 د دا قرد رداع كم جلول لعمرو و ةملاسحك ولاد د دل هما تايؤزذخاف (نجندشن افاصرثل
 1 امال لال صفو يخسر هان عرفاشإيؤطص هرباشابداو "ولج ناكر: عسل م بعقنالثا "3 2للغتهاالأ

 ملنب ا صم سو 111111 ممالا غغومسو اشاد بولا ضع ١ اماريما نمل لح ملا هجونب 0

 روصو >وعصلا هايل كابو رجا لس رعس هذاا ذلكم الخدم بلطكضاىذابج وذ وجل لصدد ىبازع ةزجلاي كمدرب هسا
 يل ذعناكو دوف نمو يجالاهذت د١ تع سادولاؤرضلا زها وخ دزجلازعر هرم ةدادر عنف ويبيض د نافرتا
 ناكر وتموك مزهدري فل ااه همايا فو هديا عضنو نب حبب ككالثدن_ىجنحإل عيبرمئا عنصللا غلدقرهجلا دارا هنخعَسعهتيزن كول هيناثلا

 0 عذر اها, كلل منسف ضل لاب, اوضة تسا ليوؤ لييبا فاد ناعم

 هر كراك نان لا ةوساب اكلة ورمل : كامن دام تلابانعالو' :ياغلابا ودلال زوعاش بدرعا
 نيمويوعو انا دارم لارملا خلك صخاول جلا هال كرجل هضيفيد الة زمر: انام هرماو اهنوش جلصات هد

 ركاز 00 ا و يل اما

 زول! معقبلاللا ةئولب ءاكو'هرودصو هدفا ار يضيت د عروماربتنف باشا وون يوك ذبل ف فواز جاطساب جومحج
 و ضاوتلخو هبضووخو هثحف ملعا هسانكوراموث مداّضلاوايارملا همها وجا دس رازلة ورا عسنل

 كلا اضابداربرغتساو لالا فكري ةيرحماناكوإبجورجخسل جرن ذياذلاد درهم ونت يرهيووقالاودجل
 لادا 04| وط ميم نيبال 11ش

 ١ سلا ندا نان رقم جول

 1 5 هانا رعبا هت هدا راديكا ايد ذل ناكو هان
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 درر ”حون ناذعميلسرظعإلا ناطل تلاثاوم ملح اذا ىيدٍديومو دللدا نازوشس ةافورجض لب دك >لل كو هكو هرب ضف ينوه ركدبتزؤذحا ذود اا فزلشنحلا كرا رعدو عض يق اذلاذنركمو د هنومعا مؤلف
 5 درا عزو حسو عدرا مسرد صرب متسول نحل ذاع ١و +ةرلاب ههلتو ناز 50 يدويا 4

 دودو يدبال وتدل عسيلا وش هير كاعموة هتاف ظاولا 3 عفو سنان تاونس ددعرصفلاو ونسوي حب كعزوا نلت را ويكالادصنر ولك عل بدوئادع از نحمر. ىلا طل ل ركسح اذ نكاد ؤاوهوجريموبد دومدراوتك
 ءاق رنهلعوت مدر ةوزمل) مصدوم هرج دك[ فلا ضوو هاب ك5 ذيمقلازبديةماقدللا
 ار زير لاك نذاومدلاتف عباهلانورعلا ل صنبر ونكس ةحل حجته جسم عدد هجداعد اج زررو هنو جزر اف
 ناضنيزم كنا ولون جبافال بسلا دب كاد اوبر ولادوكم كك د! هلا باعلان دوخلل لف هحااسلفقت
 ديك لإ لا لماع وضد اسرامداطعاو لاكمي هاذ ميدرطسبو اموال ا كة دج دبجبإندةيبجارلا جراب كج زاالكيبنؤ تدجدا ناب كإط :يمزجضن ريناد كلو مث ذانمج بم كب لجأ بل ل وع وتنمو
 علال موا شاعره اباورا ديلود ناو نضال( هان واعأو ناو ا ام بتعمل جاوز ماجاب. - رب طك كيرالا :ناجمو دبا ةايدكتضو لل يدر انجل كازو تايدماةوزمجاوث نيتاد < .٠
 ا و دبإ عضو يردك حض ونس اوعيهزلاد عرانازعفعالا اطلت لرعكنل اوه نادك نالاروتسلاو

 اورو قيرونو مواز دالا در تام كال الزل كولش نال تلا >6 مملاو نال سخع لهاظضشل جنان ..-
 ني ص :ءابنع وترتب جرزدا وج دالوو مل نع ة دهان جا مز متانطسلا دماقاو"كلاتجو سل وتس نا( 0

 31 »ىلا مدالله طنا محد هلرا درتفد ناز ناىلس فعالا ناطا م اانزئوم هراما ماياؤ نات اشياق هجوف رم وناؤد هنردأ
 ترجل لق 3 ددرداهرب ذة بق ذاكو شاب ريحا لحال زن ديجي كو ذايب تعتل لكرمتمب ل ومتل اضاجدج ارو

 لا نزجو زنايخر مم د بخ دونكمو ةناطقسلاوتمو ول وفعال طق ح حماه ماتا انركداكأ ادرس عاضوع_ ضف هرانولا 3
 ايفا اعدل دودي هند لناواختاب ىليؤرزويا لد دما رطل درر الخل /ىثسفنوو ثمرها ماقد كيك ْ رورو يناشأب ميرنا زعاضوعا شل زال احا رن جارت مزوتاوتدكذللازشادقو ُهءيوعشضو سحبراور بنا منسف بست رنعالا هانت
 لحل هازل ىف افاوانمانتجرعجت ١ ناتاشا هارقرث هتومرعباشايرسادازعاضوع ان ابطل ظعالور نول | رن وضل جس وعلا
 لاذ لاب ناوطس دعا طوع دودي دايو دمانو عانوفإ نزعل تطاتددؤنتك رونو فز وكدا اكاقم

 انايوسخ زون كاع زوطيورهلا تاجر دسك اطول لاك اب يارا شرم ناك اال عفن احيا هرانولاتسد ؛قك, اشو اجزم اي اناكس لا يحلل رتاوهسائبةقيبص ءيالنلا مدخلا ؤتنرت نير انابنلوطتت ا ةواشإب متيم
 ويزول ش ورز طنطسقلاب ناعداقلالعافتعرت ساء ازعل زن امابإ هرانولاف ماقاف اشاب مييغروارتر ونس يعير ع ةدصارينو ماقد
 ساو هذا ماتساذ ةؤننخ اطل لا راف هس رجواامدنادي ريح هنوف ماا هتوهداناب تسرع نضوع ابدع رضا
 اهنعإ وثوماوب ماقاف خانولانسدلا بجعل اوئزانملا ةررعتو فان اى متو ماسلا ناّسسملاو مدام كتدابتمنلف ١ قرتزوهو مداد انا ردرحرز ون. ذد دوت وربتيكوتككس ذكي عم مدل رن دككوججنملا مداذلاثهاج فل يط شريان

 دهاع و امو ننخ موا زاكوؤ لايتم اشابعفتس در ونون فن عرانعنو تومديلهدلوضق دا لكةلع بعلب ةيرافأ ٍ
 راو لجل هيب هنيلخو مالمالاناطلش ٠ ١ داع زر طلازح حلنلال اطل كومبو اطر وكس خ قع ألا ةماعلا زبد اوضمو د جوزؤ تدعوا جل 0 100111 ا ل ميلا ى نزلا و صلو فز ةجاذ دعوضتم ديزل لة يدعو شن مزاومو د يصن وهيا اكن كتل انا ايصال وهنا زرت .هيرم روم افصل هماطع حمو عارقس ا لصنااوبج تين وظ نعيش هزي هادو ذيل

- 

 جبان هوو هامل اطل لل الخلا ديا بسن اكيدرلا كد فدو دما اجد يطفو عت جاد مكودبقبام

 ظ

0 

 . ١ هياتم رمل ارباك رخال اريزولا لوزن قضنا هيدوثووسوتترإلا د ادوكرضرا نيم
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 كدر قا سد هدمت زطم هذال سماق ىفدذز كو ضف لبكي نيطط ت عطاني هورس ظيبالتراد» عفاف
 . 1/2 لايد رضا دوام تلو وطصمريزدلاون ابدا عثروا تدوير زول نعتز وهز ساكس ناضل ذالوع
 هيدا «ريدصلاق هييرمو اوما ماقملا 1مومكو انوا كا مي جف اد عكا جرش ناخن املس ظعالا ناطل تلا ا0اىمإريذ

 . "ريحا رانا نيرا ال زن طور عتساوتاو عنق سنا! هن اظلس مز ميتا داهجلا ميلة بشادق خف عككصلا ينو زم
 ويا .انطلاوبا لازلت اللا لبا نعن ول موا تلادص اتحاد ةرياشد بان لكوت ديلا خادج سلاف نبال هيا امنا
 جاك لاو برا !رزعالعررّمشملا ”ةنانورذإو كل ةدعلاتاذ ايضلادو دول ياصال د ركوب اكدمررمد تبل نايل مطلي انيس دادلبا د

 دِلَقو ليام بملا ٌتاؤتلا هل منبع ذكذ حم جا موي املاك هزيالو هيسر مدهنو نئافرللا تام ركدالعإعزنملات الجص نمرود

 ةرارجالضفاو شلال ما ضو داع طلهزفتمتل اف لاوس مزمور ورضلاو دورول ذيل ملاريخ لعل ابفاؤ ومال ل ناسغمن خو هن و

 ١ امزكل ىزايخا مالا هنو الإ دب ركسو راربالهدلا ا بزبه دهرإنسو هاه اضزمو يرحل اربع دب مافانقه زب رع6 مامن

 الان جرعببوجزخالاواككب ذك هك اان زوز عت دود مولع )ل وصتفم ملوي "دل كدا ديرو موجه وصهانيسش
 رد حشا 07 ربلاؤ دل تانصلاب هاوار راكب سؤ هناليهنسحلا تالا ارسل لحال

 انجز: عر ميسوم ثدازتإو لرد كة زخم ونت امو وير تلا ايوب لا ررضلاو نم يسمن جياد
 : مثدوزع كانجلخ رمادا يدور د نار لافرخانوا مده لول اطنضو تجوايلا هزتهاكت ناقكلا مالا مراهم

 َوحوناَع ف نوبل ووغعلاب هلا دق ناخ ناملس ل ظعالا ناطلتملا ير: ىتنبمازملككيتككر نيلي تل ف هنم سكودا ابتدا ىلا اع
 7 وزو مراقب اب كلم وم ث وكر كبح تاتا ذراعي جج دك نسف هفاطنع مناك نفض دوز جنح دلو ا نانخلباو

 : ماطتال اهتم رابخاو مدجررعنل ادم هزا يورغن نا عكيج جر ناد درت ورغاليئطايشنتإ ضازيزلا دنع اع خا 1

 الا تارة ورب يكل «مشلاف نوط ساد ةرينسلاو هالحلم طربضل ظالما لاه الهو ينل جر جور نا اوربا ةدتع

 سوهاج يدرب هوخا هع ةراالللا الا هتوخان لكلا: عنعصقفاعّضانح ار زماان رمو ةنبرلاواايثدلا ةداحسب ضال هع --

 هاب فلة دككعت املا فزهل ازمة يوه حاز مف ثيلأد ودلال ناررظ ينفذ مدان كنك جيب ضل لدي صخام
 مون نونا تسجد مدلل نجل كا تلا أبا مؤ بش نيالا نانطنكببإةعاطا ام: باكييشر ضل داتا
 ناكل هوا جي داكأم اهلا اهب نحناوهومل و نال نمرق جند وصفه ناكاردا هدلإ يضرب ثياحلازب زعل يداعب هبخارعل بتنا

 ميصارختو هوما طن! تمم 'هرلاول عوط وترا مايل هيلا هفوس علا ريكا ىجاومد مراعمزل ناوضر املس نه تلاناك“

 كجم عطس نال دارخنل ام سككس وال الخل هيع مذ ين كرع ومد ولا ىو تطوان ؟دراومو ردا
| رم هتناطمو هيبة! عمسز عيلة شاد كوتا ميرنا هداعسلانهالانكالةوتنلادوإلالها

 .٠ ةداوكؤش بش معدوم فال 

 يحن ملاذ والخ ا ماوكم هد ئسلاَمَمس ادة دارج يأ نم) لستم زسملا نايرسب الا يت ه'هدايؤ دما هزب الفالااتاع

 '. لوقانهزونلا ليلا نعرمصعو ةداسضفر نعم افورص هنضفرتسو ند073 قل منيو ذل نيس او هني هالاإا دهر ضف ييرألا

ا ددابعلا جحر دالك ايوان مدا /صتعاد عيصاف طداشني طر ماتا هاش
 ٠١ ولاد ودوتنف ضان اصف ىضونس مالك

 2 ٠ و 4 8 -ت

0 2 2 
 هدد اخ ناموا سلا سدا نا كلا ناكل ولضف 0

 ش 0 ا ا اا نيلسملارها هتيالود

 تحل ووش قبو هيرل اههضف تاياكرزياونو لاقو بوصلاد ءيكيج لا سلي فطن *تلاقو مله رمان تسهاو"ت لامواهينابعاب

 يه تلاناموديداثع . كا هجوسب تجرب امو تلأنناو نزكميدانطعو بو اكنم ناكوبا هبل اتاجو تلاعتو لضنيربجلا ىلا اهناجن>

 اهجاضاراصرون هفالتحلا دو حااطم سريرا تيدا اهقاطرب هزيل ديان كابل تدمواهقاظن دمرال ةداتعإ هداعسل اندم
 . تضقو ماكاو هبا ىبملا هلا تيطنو ا همالغا منال ىرةونل يمت عر لؤي مل ضفلا نبإ الخامه تالله ترجل
 2 هتداعسلال هىهظبر نينجا لج الع هل اهججاتو اليل اكا مالسثالا يمص ضوو اهملرمو هلو مدرك عيطرمؤ مباضناب
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 ا . ديلا طيابللا قجلالا نمسا هججارباودالولا است يقي طقا|ينإرل ا هيادصلا تراداف" اهبجاهتباو اهوبحنال واف
 ٍ كرو مفرو” يتحد الطيظ حبا ربموابوؤ جا دم نر نااوشب ىلا هيفا عري 0 فو ىلا امددككسو اوين دوزألا ”قاح اء دولجتو يصنف وما نموضخا 0 دايزورو نيد ندع مودة داحس دو أف ةشضالخويبربلا لن م وياهجاتر تاكوبلاو تايلازم 1 دلما نا طن اوأودوخج علا تبيهو نيش لطيور اوانعا مراصلا نيس دال رض نمطقو . يافا ودل ]انهت تانط اول ياواد يجن »جر ثلا ردنسوساكرب ناله زف تموت اهجباا هدفا فاعلا فؤضفلا .. فاو تع ؤحو جا جلو هيلا نهرب نل(لع ل ديجي لا لع تيرا وءأ عجل جوعاوأيل هال نمزامالق هتماوب تماق او ءايجا غدا اره ازموو حلالا لدبعب وضد ءاهجاجغ يؤم! ا زم نرمتدزناوأهجاو فاد اهديف
 ش) ”هغنز إال جدن عارعلإلا هدد ةردجور عسانا تاو هدهايسب منسلاهإ نك لا حصررطتقنو ةرنعب مامون هلا ماكماف --> . 0 ةيجر تب هديل هدانخل عروقي ل هلرعبف ىلا زر ب سؤ ليف مالي صنبو ياسا هلدع ماج طغخلو ”ريزموملا

 نور كوت تنفى” هدأ ودجسلإ ناقكلا مناكعتتهتاف ركب عطا دل سوره لقتل ضقم قرد اعز عبعا وثب, نبا حجز عس عل اصب لع جزاك اردد ينو
 لابو روصو علب وتناو هكجواؤرض مسولا دب . وال يردك لرانكانوتسفو انصواهبطيختا دار مف ول ب !انبتسان1اطيعذ نإ الذب هيودافاوفدصو كايلاك ...٠ 0 ايش ل ع اقراها نبال بناات ةيمالسال لااا تلة ضل هراثثا» * !يهادلا هزءاج نيكوري كدو ءلضف ا داقًألبزد مافاد ئيزحملا ةنضدص» كل هائينادقلو شنو ولابعع عض اذو نيلاوملاو نيداعملا ءزسلاةّصربسو هواّزع 000

 ةمانقوزبرو
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 - 2 ليل ضالبؤ داو "ماعز كايبانعكنذ هاحاو د زورعماء وعمر صفو
 لا اطزع يراوح ممتسالاو طحلاو اضحخالا هيلعشو ماو هربا ف هزنام نصدامبا اجرضعنللا هراثنالا اس وككته ؛ ٠ ...اهييبتل خرتلاو ةككعز ربل دملا عل دريل" ابيع ورز دوج فذدعو نادال نم بيتل ذو

 مولر فملا هطسا ولامن ار دعو يضاوة|ييضغل از شلل ندب عمال زبداوس رع ل ملل ةراطصب ةرتدوإب يك تيسر - 0 116 ةييشي وول هلو ارد منير يور لما راس ؤ »ب جونو نسج دانحن تكا نهامذ 1 ناعيا طار كك يما نه 'هناع د 2اىلصو ينيب كلوز اويل كة ومن ارهضاو أيون مولتن نيام نمر ذوغاريتحلاببلاو ليث زكا سو حضن اذ انا لهنولا انايعمانذ مو نيالا مزفبم الد صم» يان نبش * ناموا كمان نيون نزل ندتلاسو هناي نس امتالا نكد نيب تان جلده تدل ب هواجمنا 0 5
 ةدمال ملاح مرو زمابرتججلايتالاجريلخا ديول يكونان ويدل ماأ 211010010110110 ياولد كوبا اوبع مصدق دانك ىوتشن تيدا تان سلب هدو دوزوخة والان دال ديرب فور عمال لاعش نايل دبا هجينلا سكانه دورعستسي يو افوفص تولتعلا هكر باجر عىتمتو افلا دما دل : يذلا هجوما هنيصرىخاولاهلاىفاويإا نويحلل ننوه تيدمو داك معاج د دزإلذ ونين الك يدبب يما ليثمو هي دج

 للورد اقام ناخسلا اورو وعاضأ ىدطازسح رميا وراكم اننسا و انفاكنل) عال لها «لاانلعربثلاوكا للجو عماجلا نهرب  اههضيكن نم *تضانن هيرل نارا خا نو تدازوت اكل ؤعاضتفصخو يلوا هبعد ظذ0'1'أ'011101 1 11 ب يل فوت 9000 آلا هرم عر كلذ ناكامو نول قل تمض اكهبلا اوما هاوسدعا مؤكد رق 3ر22: مجالي واوعلتأ تّرططو ”هرعا نك/ذؤ .ؤناوم ناس ولع: نقيتو هريس تعدو ارا عبري نبع راللضوعرزولاو هوقلارس ماكل هيب تيارت تيدإءاذاو ونوم ارطع هبرل كردبو سو تيب ليل ضلا ىف عيان :: ع, .حاكتهو نالاو بربلاؤاوأللا ماوم وب عبو هجابصم هاكشمرم عرباصيريدتسيوالادباداباطقا داؤلا جن ولت ْ
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 ً ا : 0 0

 مالإجنيكجيلاد بنل لاكة جوس رونا كادجد كما يش امو" لالخ ورتب هتد عمادة هاك تاك كوعن لودر
 كيت اغلا هربا دارها خبري شناو ىذا دادس لانج اتنااًةئاضس مهر نبل م
 هائلا مجدل فحمل ناكذأ ةنملاو دوجلاو رغيف نلف امون تلاع دانك ةدعإ دراظعو ميلا هرم نفزرب و عتتذدا صوم
 : مضطدهزمد م مدر اوجواف اصب لع ةق لاو ذامتلا ىننرب|ملالع هالطالالها هنماك د دهشمو' نانا هرمال مل ويلا عوجلاو مباثلالا

 مواز لما كسرنا ناقل اناوملاحيَمحرم ممونن كفانا رثيم وزال هلا كوالا سدا ذوب سونا
 .دياسللاو عماوجلبريلالكك وعلا و'لزاذو علاطو ل مأةو هاف طك ضان اهضا ننس اال فنك نك يهذد دره اوضاناد

 اراض ينم ايهزفو اهد حجو اهدا وجد اًيضإرجرحلكثاهداعمو اهنييؤشف اه دابعتسإ نقب ونصر وفل راع دم اثيلاورب رانملاو :

 ثكيعب هذصو ضدتيزربإ مودك جل غل هلو و:سح دونك صفت يباع صو هل كرم او *رزعنلل عماذاذه نان ف دكابد 1
 رو منج (ونحلبال م اكجلدريدقتو مثراومسق 'عبرال تاهطل تجر” عبرا تار انه هن ايازمو*بضنتل اف تنيطارتف تبنطارل
 هدّسانزهظو ملاجماةرث با ماج لكل عمال مما اك ررتسجمل كبو ف نكبسدف 'ىب ملا مصولنكو ننبه
 زردعد ةكال ديحتتلا دوف اعدطع تسل لكك يوس ةدتعم عيردلا اياب عاشت للتاكد ةرشسلا اسجل ادت لانا
 كدب ري ىذا ثلا خاللا هجودب دارا ا فرراوو ع العا ءاصلا هوداب ءاتضا هر. + رجلا ةراذأو راسل قانز
 « )اب حا هفصوزكر تنير ول يلون اانا عقولنا": عياد جدر جنم" رق وضيرا راكم ع ديد وصلا نان“
 قفا هال اش رسناق اييحلا هر قمرنا ابار“ نملضندب يا ايسن لب ناك رلطتسهل يالي حصاد لجان دملاهب تريعا
 . .تازوتو ءيلتملا مايشالا ىلاجاك ل ضف اهيرفتساو *.ىبجلاو ولولا ةصيرف ا! وطم اهركذ در ناككق و سلب اهيلاروشاو ايدول
 1 زاروا و لال هابجع ردحوسوت عت اورااةولاو ربيع اها ثلا لباكو كابن نا ذككته تجنبا و رجلا كيلا
 - . هوت داما هجوسل هت ناوفيرد هزم إو ين سطو كمون نم يدم عك نينو ته يضيفال من
 : لإمام ثعالذ ةض مما وع نلذزت هج ضررا ضد ثبح اك مبارح ايكسر در ىّجسا اهيفو ةربدلا دعا رتل شما

 ةابصاو هجابتمد علا الدال اهبدزب هيضنملا "دج ارك |. ه)رسجنال'هيتع قالو "نخر اتاوفا اصاب ديم وماهيتلكرجلاد "هددت

 ميقا ا!ادبإ هدودجم هيرالآتال اني :ارحا هسررملا ةرهلاس ف فن ىلف 'عراذقا طبايمملا موندباو ةراضواو ل ولباب شلتها:
 نرد هولا ازال ولاا رت ساعي نجلا ىلا نطل دؤرعمد يول دونالد. وثمولصل سدد موك وجي جهن اقدام 'رتج
 ؟ي)انيردلاد هاوار: هزا اسمك قرين مولكلا مورا د دوبل انزم ةرعلاوموماملاو مامالنيدؤزلاو' مى وؤ صفا ا

 .راجلرباوقبروصوو" اناني عب ه:شيؤ صودا بحل راو هنا لص نوازل ان طدلا نما هولا ذل وميلان ال
 ”انسيجل وصوم نانطل تافرجزب ان ىناالك 5 ادم !بلاونزم وبل لكك ميلعي )جشم امو ”داعملا ميلان نوكأ ننال دب اعد
 «١املارادو ايندلارا ذؤ انبارسجم م لسل»«نالطس انيس ف غارب كو جداباو يك د بيرعذ و 'دارإ هد وجد ناح ناوهبخكذه .

 ' ١ مدور_مكههلاةللاف ةربدلا موبالا هه دم يدلل بحل اذماهم ماقإو ختم انم اهب لزن لم اعننالاوريدلل نسدسملا نهؤ هعاانل“
 هرب ناوي دكا هو نبل زانلل هبا هو "دذاطلاو ضار اهجيسب هزت اق رؤانبتصز | ةكك5رإلا هلو دور او ارجل لنج ولع ههالضفد
 اولا (,ل_9ناطلس مان اميطعديعو رمق يدار كا نعطي ارا حبدزعلا هطوتسيب مز دا ةّصجره وبدلا ةداهرصو/ مشد
 راو قاتلا رضبإ ابنه هيدا الكلم عر ضيفي و هتالظاورشب جوبا هملل> مانلتبد هان )شب جورج نب رض زنك د
 ةنلاعلقاقدااطو ايس عملا ايد هيج جاكم موق ثان: ا جانا كرولا نا ند ضبا ضو ابر همالخو عاجل
 هعبوجرماهرجا حل هديدلإلو"عظضان رن نجم >دللابانإب نكزط درو" عرماعدارإ مناهج نال هنا ع هاومد رانج 'ىببجندككاهنلا
 تاكو يرش هيفاو هان ةيانعب" هدرعب هداسم نم عروككملاهنيدلل نط هذ هاجا ميدل هسركلا ورث اه نمو هزهاد اينما فقل
 متياثحب بالنا ,لارلااىباب اطل اةاومرما نو يال شالا اهبل ةرازن نماهلع امسي ني هراولا لع دروملا هجيانكك بت
 0 ا
 . دلو نبا رجب حلك هوفر وفل اداه اخ زملائك يراد تارا فن زم هقدضلا فاه تامل



 آو
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 ١ ادانة ينلليباككازماب ناكو )ياليل لجميل اهيا هِلطوتس ا حسوربق دريزجف هيلا

 نم انككا كك دوتجملا”ناشملا يظل دوما نطل انالومكوتساف نايسحلا هججرع ارتيك دلع الصلاو مادصلا ةعدوللا لوألا
 58 تداصف لام الن عائفإل دولا سالنا6ارجا لاجل درحيتل اد طاذالا كالعاو رتل ةوالتو نرتجرلا ندب حل دجاسمو عداوج يترك .

 الاانا ىجدكتي مالسالاطلم 06 لانه نادل اضإدر جلبة توما عدجاسم نايفطلاو نارك رضا رياك
 رجا نر وتحدد نلالتخلو نائل نما عانت مكةباؤم اعوان! رقاظطت نذل لج مها اديع هلم
 . تاياماب سم هارب اموت لمالرو لوو تين ابان رمان ونزل ءيتحشللا هالاضلا متصلا رت ملا نم نوازل ا.

 سولف رنهاش ايرايق سدا قرف ةكحاضلارسابلاو نزل اكددانا مجوزف زدني تلا هزصولازعراهنشال ديلا اكجإلا
 كرم عضد ةينككحلاو نب ردإزلا اضف ة عر خلد هرجع مدويووخا نم هانا تمزاتع اكو تضم اهتاياو "منار هتباق انين. 07
 .٠ .نلا ا كلود ؟ئتعلاسلا تاكد ”دورسهربخد ”دودم يخل ازهلظف ديلا جلا ومم لا رصاهبعصاوئتكهلاوريفزاطلا 00

 .ةانللرت ]تكف تاع غمد ضل مويلاو ينل اتاري نؤلاىلا نجوتنم زل ماودبى فحل دارها لها بال وجفوطيزممزلتو
 راقي ريل ملف ولان ضاد ند سارع داس لا خيط وزال اوبل اككانم هداك قلو.

 3ريال ن1 ماجاب هلا نقتل هوت[ ناين انمذلككنص اموت مزؤلاد زال اذ مةومدنع ةفلصهرلءاءلا دامالا .٠

 . اا نال اكابر ارتريا قا يعلا تبا ولام ةداهش:اتالو ةونلا لوا( جمالا نامنالاب ةموتملادعل اخعيصتتاد ١
 للف معسل كير) قل لالا كدلص سير إط مذ وتب هداج الجكيلل وظدتف لباد زيرككا ذايويكككول ٠ ٠

 لييزفوزخلل درلكلاب نو تضحاو كرولا د[ ككاو ماتش هيله لا دؤتفلو كرولا حد هوب اًائدلاب
 ويلي دديضاعنو ورسم ل الو راف مابا محفز صول هلإ كاخوي حجابك دع مدعو دبل نعيم إدعم كلا ٠ هرقل لقاحملادامدلا دعحاشلا خللا اعبيدن وخلا قفور جودا يكاد ديوس .. ٠

 لعامل ادعو الع ايل اصدق اأن ئيِط اليد مهناطلس هعاطد ءاىنغمزويبسا كالظ تقبتوللا هدر بل تاب 0

 "كك1ك رثوعنب دراوحؤكا امن اكدب هابلوش ءاجزفاددعباد ل هينا انارم هب مهماوجرب رع جالاوضوفوماطرتسمنع 7
 للا يتلا ميلانو صن تفند داو طلابي الأ هرماب يدها بانر صتد كسلا د كح اذ ده ايار

 هحمارلااهقاغا هزعاطل تنا دو طيسبلاراظفا هَ ديل صو ةركب داهجإة زعمتوحب اوهع ل رعذأل عر منو لك هه هناراةىشيد 1 لبو يودي ايزاول هطيسنلا اجا 3 مواجبو رقد دال ماكردواينعهرئانجويد يزيدداهطلاف يصوت تاضاكك 220

 نبدا نصت واين رموفنب علسلل ىعتطاو هتمد داوفكب ميزي طالع لشد اةولاراديكيزيع) مسد ةطيفإلا

 هج
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 تذاو لايللاو مايالاكرملا كك از الح هال ةالجو لا هكاراوناب ناصح :!زع ملل مديرك يرعاك داعم ابا ود زرياب هدا دسم ينو ”جويعمإك
 للا دلاا ببسي هت ل وبقمرلا عا نوككي لو دانمالاو ىوعل يعم ببال ضيللاا نع موبي هنعزاندايعن ا هل دارك ظعلا ناش
 هسفنن يذم م ماقمنيرب امم هوما ماا نامل مكلسنالا ناطلسانااومو نر ميلي سديد شوط ليا ضال انسه بذانملا لياضف نم يادالانازثا هبا قاصدعبا هيرلالغو' انيصص/ ىفالازب عرسي ةدراس 0 ئافالاث منامك او”هراج دفا دارمي ناكسوهَس رح مل | وصوم
 هشيجعرماظوضي .. ”دمهضك عمو ”ديدجير حسو يحترف يل مر اظرعاةوصو نر ينوديتصودم هيلو سونا ف

 مللابأو جا إ/عاطاسبالاعت دبا صسخا اهب "ليج هما رك فاهرأ طشواا نكته ,زدراصمالاف خفي ايو ظق ديبرش ملا مزهترل اطيتتوم /
 ٌناصايودلا دارم دقد اطمزم نكس ا امم لع عروصقم ل يضفلا له دادنذاو هيلا اهب هرط الرمد اجرا شاول يتض اوءل ضف ميول قوما
 ةاراغو هناو طواف دككدل رسما تداوي و ه دونر, و صح نيون اه دادي لع هالسلالا هللا, كامركولا ريش سواء درإ عسمؤم
 ها ٍبرزلا ضباط ا [/داهجلاريسملا,نافي شارما عرهاهرغت لي نبك شيحة مالا ناطلسما اناوسزرتهتب دشوإ فاي دككه ايضاردو ده لاف "لي شيررضرا دانا اونا ني حد ةوفدرماب يلوا يورط ازم وجدل مزو نفس عيرابلينلإونطم ل عافاوشم نروكازموذياط ىاهدع هذبررججيإ يس عبس تنس هني اننا نيزس لاو ماوعالا صاع اير صج نعتللا نمشي وعباد

 بيتل اف * قولي ماجا دعوا لمص انج اريمالو هو هير كح لالي ادوبذ هدونجم دعب نمار عجو'رزكلا هيغاطلا هزفل



 2 صدت 9 ١ نفس نر يغسل كك ذذ١ ندردلا جا طوتساف ”مزم امج ديكرحلاو رازل الا اولامومبنن ا ا يالا راض لستناكو رنا هواصح ام ميرا هلم اكذؤ هويشملا لنشاط دول لعلب ترا "هينا ررلا زرنا بورنو د يذاط جوملا للا يطير اذ داو انمدير سلاما تابت تالا صاع نصا[ شيا تبثودلكشا .٠ .ةلجتاموجتلطدب اهامد جدوتتلاكاذاق .٠ ٠ هناطتلاىثداجلانعنإب اعيصنملا ىلا دم قايل مينا عتما» 00 ذر ذ ىلا طع ابطا نلضد”جاومالاف فيت ةثوةرارعتسمالا تاذ عشنا ررنعسل لم ارتو ”رانلاجاط اضمن لاتخا 6 مي ومأ تبرطض ١"دوضالا تلاصو لود ته د دوبل "تّنخو تالا ككاتش سوفت را ٠*د اباد دونما
 5 ل ا لا يا ا 5 نجدد و والسب سوربف ةريزجا اسس مىللد سما ارجل اه تاب دل ابان وخل! يصطقاو ث غل اذ هينا ثالثوجو عسل |زمبام
 - _ املارب زال جارتم) ا اعملو مذ ارك ذزبق درت ناكو اهل اهراخضلا وم ضن الد اوبلج 3 ف سمو" نانس:

 اللا ىلدوبنق اف نانو نيدكا ماوخار مدا كدازم نود تاتو اولا عزمي املا هام اني نمل نامزلا مان ١
 عطا عال نع بوكر قاصنالاه داجدبكسلاو ضل الااودإذ امال هربمو 2 ذدتغل ةكذ ناو نابصعلاو يزل نطل نم وبكر ع
 0 بابزفوئدوبذ برت ذلة روهالككنرم السالا ناطلا سلا ريزرإف هيد جلع ع نصا كرما ميدرزكسالا ١ 3 / الئ
 ناوم او تنال الو ريا اطال انازئاباعإا مهدد ومالاو ثويللاب شويدلا ةيبعت 2 ويليه اوت د وتلاوة:
1 1 0 000 

 لوو هريزج نبال وهبألا هما اب لاني وري طيلة العو هديدع نضل نكد اوس ا ىظعاشدجن ناو لشن يطصم عقريزولاٌوحشن“
 يلرلا دونجلا توزر اولا كرد ذا دهوبلا فلام قبو يطط دكت شا يفطص موز يشي! م نال سل ادنجرم حادي لان جدام
 ترو" >نخ]بدب ىويسل اجو موالى مراصو' منو لي ووصل اقرا انيخالا نلاطلسل ازبومجروبو مزدبامزواصمانكته ماك“ «عححده هال الامل والاكل ارداف روبلاو هوركلا تاس نويل اطل لهو ةيزخت
 لئونضاتطلمخ اولا رإ طيبا اهونختاجو اهيدانعتباجاف لاجل هونط تح اصرهرظاور ار كوول يكشاذ قالا مانغا

 '/ «نوإلا مويلائابالاطضفل ١ ا ميذست عظوفوطقلا ةنلاد ديموبإ:مئرب ماسلا تلضو فوتيل اينما يخارزيب اوه دراطت كذوفمح
 ' قاغولاجدؤ اهراركو اهداديؤ اجيطارطاومر اهراوجاذ برم مايارث انيرجاوصتتعم مال زم مادج انزانن نوعا ائكلال ذامد 'يعسلا يقود هنجلاف قرف هش ربة حوثي كهريغص ىلا ذونم هالذلاذ حيرج يقف ذوز هيج سكنهم كن
 عطا زافسلا دونجا سنقاسو'نيعلا وبلد ابازجا طنكاو ةنيمزيههرابدالا نوزكلال زف ٌياسملا عطنب هك ىذإةحاه راقت ءاهنحم
 ةرصاخت ملاك دج بويل او عرزطتو مخ ةيبرش كس دو جست ذو كرساو غط وريد زم )نقد, رزحاق ضوتحو يطا صنيوبسإ

 ضلال هلع ال تلاوو'ناكمؤكنم دون اهبتطاحاف 'هافّرالاوولعلا تاذخ اه !ءايس سو“ الَدلا تاعنتمت هع هسيوام ةعلذ
 ا ما ف ابد اريعس بلاس هماوسباوث امبطعألانق لت تل ه التاق بر انا ردد جامل مفذاقل !رابكا فادملاب ابتسدد
 اطار نيبو ادمن شال( صفوة عع ف. د ذويها عة رباح وسال علقل 7 كتيب وس زبر رصنب زلاطلسلا دوندل حولا صفت ل ول سملا طريسلا لكلا الإ بوضنفاو هل وك ة صدك صن اذ تاثبل نع ماديفا '  ةلاخ لوط انورونل از هترداغد عسايلاب همالمل|رعابّرلا طق ثيل رمانيعاهؤناجلا و نقلا نعمات نلطعو بازحلو مدل ةراجن 1 دي وس كيزتا]يثالب وعد ؟دالمربكرشلل نان م ددال سيمر انككأ نجلس ابل امداعا بز اضو مناط اطب اوه بشاع ثوب
 لصق تاكا هض ؤواةافذ درو مرن شلاوضف عك لالخؤ درر يعدو دج. جم: سة د ونيت كاصاد لسنا
 لك يجاوب سن ققملا لف د جاو لولا فل وراس عبحم انوي ودصروم انما يزول وبل فنانا
 هارذنف نظاف ضدرلا صلو هاتف هيب زا جريج اهديصد ارنا ئيطا جنية ثنا اذعسف رحاب وسكر زج شف وفن بادرع
 ”ءازبا[ستد 'هداكد ونجم شءوبج الهلال ناطاسؤ دا اهدي اصخؤ !هيابجس ملا تببصنول هدو ص برد زك كما مان ديد نزراو(طماىم همز ورملا تداثر اكلك مرسجنزلا هدا اذر ىبحن افلا نجت تبا و*ينادهلاو ضايلا نحاس انا شلا نزحت



 هداجاف ناوعالاو نايات بقرصو مالستإلا ---

 ياو مسوتنل دىلش لانوعلملا مجاظن لاو هلرسادالنق مولع ردا لا اليتم او” كرا هيعرطاىلا -٠...
 تتطط

 طمس

 0 د ا تناكتو هيناطلسلا دخلا <ىتجا انف
 0 3 ب ديظحل مويبو ماس ههنا نكرم لاتح ارتف نا تلاع ال سنال ديد ام ىو ليف" يبل عك [وضاوماو رمل افاصملا مزيون اه

  اهولجل مازنالف يي اكو اندع اهدجلع ثدتعكدبلا هلا حلاج قطن او ريا اهيا هذ تحدق نمقوا نط عو انهت

 الل وعام لسد سرباد برعتف تدهراو ةرجاف هنئاملتلا وخلا اهب تطامب تكا صّرمسو انحنم اهف ءاطتسلاك

 .ةايلاو مالا ناس هدرز داو اهيف هدرعت شاب اينعنهرعاوعفادو اعمل نكرم انما«مرعؤلاب ناهس قرحإو تبرخاؤالا ..
 0 ناجل بالكل الري اىبّتجت ل ثيحرسيد» انف هلا تم عاو ص معنام مز ا اونظوا د ١واورعا اهب ازمرهست ١اولواصو

 ناهس ربزوملا دام ١ اطلسكدلنف ةكاسضسال اهب اضنتالازع اخف دطقسو ةكسمالزع مدس الماش اطر لللاو 3

 نسؤالطا قدانبلاو خفارملاو تال !ازمّدلَملا دلع مشا امكن وشد هبولطمملا مو مال
 هقاازدجورح كاجو هاما ضيا ايف ْريوَغ عساوجو كولر بليسمل اكراساز ةيرا دكة ذاذاكو رع دوزم 2 اكراساسدبدل -.-

 ميِغاطو رتل يبل هايل“

 از ماعلا فدو عريس اكراسال نم دب زم ضاك كنق رمان الاقتبو لاّمنال انماهريغو لاومؤبانغس هزنادقو *نامتناو
 |كرطنم مّطاوةريزككاكيكوا ناكل نمدلا ليسا تال ار ضحي مطجد ملاك رهف نيد يان بق مد كدب انطبل ايزول الو يطا
 الل ارنوب ينور كحد مدومدو مهم اهرضو محترف نتا امالارهئينبكنيحلل ضال 6 ايانخ ضعيف

 | نيالسل | هاراسإ ل عده انّه او ؟هنابأ موبهو مدوهعدشكتو ابغطو يشب ونا ورحب ماناو
 ؛!!) جل لعتسا ديتفشو دفن هدبن ذا عطقيردزولارماأ يو دب كرت ام“ مابا وجباجافاضطو كنانه هددنع

 اواي [وداعملا وسب كاغرعل ازسدنلساامداعو هديدا ظبي وهو هراج ا سرمارش يصر
 هيلا إف ورنا ناطلشسل مذخ وضاوه اهلل ننكر ارا دن لككذبظنل او لاول |نيرغسل الملام اكو« يلع.

 را 2 5 وكرم رعلتلا نم مث ناكو هعاّساو هعايشاو وِرْديو نرلاطلا دكذ 2 نادذاكو 'ماللا يلع ءاوسر نيرللع

 عماري هوسوجل فاب هعلكو ةدركد حلف ةريهشملا ديالا ريصاحلالاعملاو”مربزجلا جز دعناملا كتل | صوتف امش اعنا جر عبس ١

 الاب وطصم عقربزولا مقاول وألف اهيومو الغر مل النسا هدو ةونعاييضفللا اهرمالام ةيبدشربظ ورحت نيك

 ”؟الدل ام تاراع عميق ئسبام علاه رصنلا تايازم هيمدنع هيزع عادلا ناطلسرعس يميزه قف لو هدا هلعجكنلا
 ايادلسِؤ نيو ءبفيبلا ا ا دوو 7
 ةقراتم مالستالارونب ىوصاف اهبوقوا يت الضال ىلاو لالظلا تاالؤرم انرجنيزركبو امن ةالسلال ادع انين فيو اه واهرهامج
 ٠ ىايلازع هررلا فله فيدو هيتس د كلك اهجحونو ورا جر اف انعم ئهلا ذا تل ةيضرمءيضار دال اذ شبا يكس سوفنو هّيضت
 دجرمرمابل يلا ساع دياره نك دلو بتم ال اه يضسل ؛طو لرد ولعلي هريزجو: ذاةئيلبد هضاب
 راوالزع هديابعذإ نجي عرتسو ديد ةعيطخو ةظظرمر ماو نشل كتل ككاو ذا ذكلا بها كوس مرو عج ولسا ناك رض و|هق

 هاركسم هلا 00 يمال وسرت ل يدب عجله هللا ناف ”ءاالسالا هنيلخد ”م اننال) اطلس هداعسب اجتمع نم هدوناعب و" اصرم نصدنومس اياوناككم

 ممارهرم وغلب لرمل جلو ملسنالائبالخ ل الإ مدّف ام يضف لجن دارك يب هبل عفدو اك زليض فب دصق اد
 ىذا السلا اناوورخلايذلط نوككوا اواو ناز اخ درسو 'رانالإ ضعي اجاكمن نما هبا فيزفب بل امزونلا متل اهكذف
 ل انيمي فراس ماا زل. ةيتزفسلا نعل لا دي زين طصلا لذ هك دواي املا

 اها .ارزؤ ولاه دالبلا و اهعندر او .ارطق اهعسوإبو دروبئملا ريض اكمل .ظءازمط كرما« ولج 777 ضال اد
 لّضملا لزانملا تاذردّتلاو ”يلاعلا ضيالا عوربلاو ٌديماًسلاروصقلا تناذ درملا اهبوق ايداوو ابدع انزحوألهسو اي دابد ينج
 قرقلاو عوماعلا ياسر ازماهفاككأإل 9 هيحانتم كاكا دانصل هلكرم برل و "هيصاز هييهاب هننر جرأب هنيبزم ار يدون نسحاب

 ف دج سيكل ريكو :ىولمب نوبابرجارخموفيا مرن اكمملا معساولا تاجازللو عفاف ارياشعلاو ورب اكسما هيلاوتملا ..
 عمو سطو تدل صدي هج زعزع عئركسصلاو دونجلا نضل ايو اهلمرهظتنبوةكوكسلا ليسا

 عرج



 التل هريزإل فاهرسلا« دف شكلا ٌهناوهصلاباوتسلاب هليوم ةيناقاخلانامزعل 3 هنطابلا ٌةيناطلسلا رمادا عصاظاءيئايلا

 . رّيطادلا هيضاملا فويسلارفوةانصو هعاربو انلضو تلح مهن اوةعاطو دكر اًدايقنرساادشا م ةءاىنتلا و ملاسبلا نم اهلها كلل ام

 ظ وةك ينل رولا ةعانصطو يزل عسانا كرم يظن رسال ىداعم فوشيا شل هددكلا كل هيسوزلاد
 .اهجورص ميهدإلف ةناسو ضم راوتملا ل ماشلا ماجلامخحلا هتدمو ننارلب لئلا انه نم تقتل ءنسنحل اضاصفالارص م نرككا ماوي لاجرم
 كبيس ارناو نيل لبوطلا مياه تاذاجم ةضيرالا !مطير تاحاس ل ته انمي صقل اعيو 'هيزم عيل امدنسب
 هيسمددتسما لالا ف ملف از يب ييسحلا هوصخلاتاماق قيد ن3 تاق اذا ئجٌر سغيمعيبلاق ف هفرفتر ينل اهو هيتط وبذل انين بهذ
 ... تافصاواطعضادرلا وكي ننخشااد ةيكرل راهن اق الم تعوضتو ”هددرو الو هضفو ديببه طراز ان رجوتم'ميدن دد دقن, هسبام
 ضف( هينا و هب رينعلا ميكا تاجونلل و ٌةدرنلا هي دولا ءلييسنالا دونخلاو ٌةيبابلا ةزحاسلا نويبعلاو هول ولا |وعتلا

 قرضتتي هراجرلا نم نكسللاو وجا صن حي عه توصف جر ضنالو زفاف شعت #وشدزح هضورب كزنرؤل وج دحشملاةنملرن

 ب ٠ طرسجيملا ميل انوف اهمال اولا مُهفامياَمَش تيرغس جسر سال ضورلا امر هنوجالا <ئرلااهربنفالا جلا مد

 : !الاربرخت وليا د اهميالجس ل اهيمرعت ى.اهل هالجفاهندال 00 3 8 نيرخسدوبع انما ذو ضْث يخاَذ اكن 5

 ...٠ 1907رج ان ططروصخلا نابت نادجالا ؟انانروبطلا حييل ءاصتل الا تعرضن بجو يذلا لياصاو مايا زكوب كم نكته
 ”لرحاتكلا تاظؤلة ولج هدركتملا دفوصوملا (زساح غرد خالئملدراتكلأ ابكت مايا هرب نا ده تناكرتلو هاو ايونج يلا عاد
 ”اهيزوتتسمو ةينزرحلا مزملا هراككلاب تفجلاق هجمت برا ايرامو بايزالاير سعبانرعلالوزنل هنعتسم' وي دكرلا مديلاتق ضاوغب اع
 هياتعلاو#رردلا# عيرتابٌةيمالسالن يلا ملع كؤنسا ف ٌةينمارساك ,استجاملا اضل ةدشب هاداولد ةرراشلا مئيصب ابان ببش دف

 1 تطوزنجف ؟يتسالاهّلَتل انعابلاجبدجو تاوشفل متل ا نككال يل لاند *ءايساالاوراصنزالا ةهج دزن عقلا اينجمف اهل هراك ا تبعد
 - رضا هجاندوا يلام نادل و ضؤملادعب تنماو بق انو افلام نردتو نيزتادلل كرفس هيبإعو هدر جزم مالسنال ادبي ذل كاسب 5 : عند ايان |,عساش ديضرعلاو هيتانلا كالا ازمايإل عجم اهيراخمو اهفراشسم مالسنالارونب تق ةراو اهدراشسم نيولشلا
 لولا اذهل هفاليتسسااو "ردكم انهي نة .امراق دامزلاوألتق هادعو ءا صائم نامل نهانا انام غبر عشب يك ربان ادب يللي دافعا تكد ديما مجناولا ربة انم مالسالا نفس ]ضم كذا عاشو ةندنك بشد همي اهلج اند . ةةنزاليرعرلاادرجنقع تنازل هديا ءطساولا تاحوتفل رقع ابق فضا هنغاشلا هيلع ةوينلا ناجع تاعرنةففوم هخداشلا غلاك 0 هذ تعاد كاد ملا عهدب هديشلا هذ نكجدر يكانمو اهعالارذ زعل لنيل تعنت -عفتراو.اببإكواهنإقمجإلا» باند
 | دقو ”ةرماّسلا هيناطاتم انابتعلاو 'هيلاعل اياوبالا ل يفطصمورقريزولا داعالو دوعن مويا اهنفرممي مال زلانامكرلونا "ل هلل ئصنملا نيج يتوكل بحب كلا دهب لال بسكون الاد ولا رظعاو الوجل انما قبس رو غلف

 < فلازتتت ةفاصتالو لدععلا يضفي هلع ملزما هل هالع مضوواغرورشي دوار رع مالّضلا نكس ة يات ثاينوش 7 5505500 ءارماريمااهبر جد ةبااد ظنحلاب موقيبزمدونولاو نايعالانماهعبترو"ميانكو هرتاكب امالقعوه ميإهنو هيل 'د جملا رسورق هرب سوم 6

 لما دايهلء اد 'اوغيطظمالا نانا ناوم موك نزال. سمرخب دوم مهام طيو ”نالنالب ورمل قام ةفاستعالا ورجل
 تبنود دابيلل دوسا اهلها + هاصاليرمربق زيرو مالسالا مدقرفاسأ ىبح . هانضاامقوف ارتحل مو طعاو *هامنرمو هلجصجترل

 ضعي ضعب :صتساو *نانا امم في افحرماذ فرب كل اوعانوهيدمّوعنو 'راوبلاواسابلا لولجكككروبري افنان رتتساو اواو نت انف راما هجا تين لوك بشي عار ل دهوساوتساذاو ختساف اب نال ااه وثدنوزكبشا جلاد
 نمل مس ارسل بن اعرتشراسو كسر لعام هرجاوء دبفس هيام عفوف ثم انف ساؤصو 'رابك عانلاو كالالو دروعاو كبطزفسلااونجيتد اال رج اذظر هني جف ا وضعي تعب عمق جاو” اطتسااو نكح هنا لاو نه ظملا لا دنلا عوترإو هراثلام فضال
 اكشف ددرولل هنول/ يبو رانا دوقو رف كيكو در :يفادشسلا طك محد شل فر ل الاطلس مد 25 حالخؤ هراصخإلا ودع دخل
 بزل مزعلانزاسبر ةربشو ' هدوبعمو هتلاخلثه بلش لاب اهب نحل اطل ّسنلاو'مدونبو همالعا عفدو تاب ليرصتو اددرنجو هشويج هجن
 هيظعؤ وجو هن جدوجيرهال ازميبرإ عتجاف# دوج اظو هن ليانمالب انو هللا زيدل رن اهملكمف دو*م دو دجف المال وعبرع
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 8 يزول ميما حجت 'ددار هذوعر وهن انباع نا هوب يرن جده درعتس عزك دس مباع هني 2

8 
 نشوب قييعنو لري دل اوصنلا عابر مهجن ”مزازل اراىل اك يوسع ددوتحجي عخام ىلا هيمالشال رفا تراسو* هنبدمالع
 رايت ازميلخا دامي ضليت جوركل ناو ةزاواخل ريظعلا هرارجلا دخجلاو ين اطلت صرب خوينا ةييرمرش
 نمعضوم 3 لضدلازامطملا مرمر دج ككدذا ىدإ ابكر تسر ادقو مالا رف المدير يلع انقالادع هرعتاو”يول اااه
 ٌصوخن نع خوعفرب و "رم اظدلاا م 8 يركب نير كلا مانقإ/راظمنا»قاوماقاذ لجاتل انعمزفلاب 0 ليعولا

 هاد زوضوخ موكا نرتفو نوزكلاو عدل ازنرولإ قالذناو )فل الصف موي اككذ ذو ”راظنا» بولا طاماي يرسخ ماسالا
 دوني ربزول صخيذ عربملا اهرخاتو هد ازعرا نيكل زف ما جا نوتات جازم فرو ريزولاو"نوضقي هي وز ازع ىولدعب

 امالاوماخو كالالاو دونجلازبكحساو ناجل كن ظالق ٌةنيِؤسمي| عيدا نم ون مالسالاا نياغس ةعّججاو *ددايقو رم |مامز هيلاولاُو

 مكمان: ميل تايلفدنطوولا دوحلا دال "هنا اضل |ز صنوضفن ل ابطل خلت نمو نفر بن ميرو اجت يلاراشاو“ عوج قَاهلسلا -

 ب 1

<2 

 هيام خرشس لاما ل نزع نيران منؤجدج ول جل نع نغسل كت تلطتعتر دونم بصزلاب هيلا تاجو 'دونجلاو نايات ءلاع ْ
 كم نفس اهراسو ادب سالاو جزل ملخا دو عورلا عضم دئافككاهلارن كورن الو هاا قتل راوتمال انك ماقتسس !اناظنإلاو ---:-

 اولثباو ءابطصاهريامبهدشب برايل نم نيسيلا يمنا كات هباقلل تبغ الاتغا دلع دج جيوجلذو باسل ىنسويلااهنْركا
 دهفنجس ملدا ك5 عيب عإل لبا دونججهبرتجملا ترزاوتوو يكل ياوط مولع د اكب يحيا ننسو اضوزو داي لام او ءاذسج البادي وب

 . هيكل طيزي اوماق هبذلا "قيما طاع قبولا ءناطلتلا دونإلارا دريت اذ ئيلسللانادوبفاشاباع ئيدباككف ٠
 ركدجد و افيس يلسُ لوما رووا موف هللا دنع نوفق از باولانام هاهجلا لئيّصلاو نابل ازمادربا مئافهاوماقنساوت هىادسراوناقو--

 0 1 1 را ل ةداغضاف تزال خاوسوطنملا مدرع لَها اهئ” ادكلاذ دازن عع وجربصين نخوض ةدا كسل يذهألفاكاهزنؤ ايضا
 سيت لخاو؟لالضنبادراو نب للهازم ميال خب مزمرمجولا عبصاخ الو تو دّتيالسال ةرعلا عنخ مشا ودا بور عاج موواقسالعلب :
 مولع وجت ةللابالعنمديضال هدام نحر عوج و يطا دو رو مدد 'دعاام دة _

 ديلو مور تّمترا امو يستحب طخ]كمدل ا باذعزم هيضاملا متراهزغو ١

 قكعيم لهل ا عوفر سلا هفيبسنرهجاورا ندب نيكل زج جدعزتكزحأل ا!” هجدنن نلازا يح نه ل تفل زا هداه اب سيقما عزم
 اوما وداكو دال علة لامك د يفت رسادتما هالبلاده لاطو . نو باتش ذك

 ,دلب غارات ادم لمد وارم١ناكو ات دلأ عمرو مثلول *ا/وحرم وهزم ديره رز اويل ابوسك درف عصي ف وفصل !ىزماءانتو
 وم ا هل سيسم ولن نيل لرب الد "ءلاو هن اير حز اربد اج كيكو ضعم

 1 م 35 1 5 9

 اى زوم يل اوم سال ا ك2 هيد
 ىئيزلا قنطم داكوث ا يوعو بولطعؤرشا عنخ دفوم اين نال اوايترلاريخز مدي غلدام'هرباصمل او النالاجرم جان زؤوم ان رسوم
 *.ىاطلسلا تايتحلا لا دج اولا ةطربخ غلباطو مزاعم يبس و نات هس ىخاؤ ةككذو
 انصلارماو رمو فلس اع اضوع خاوفغس

 درعا وتل دن اقانحلا هيماسلا خمعلا»

 ”زيككوا هنيفس ب اهااكرعآل اضفنا

 تود هعوءلف انشا لصف ككذ ذا ناكوزنككو :علب ودب ملغ اوعراسب, ن١ ني اغسل
 1121 طسناو دروو عبار لخد افزع ولج مالسالا ناطلسءزع انعزسو : '

 نيرا نيش اكرلو !مزجللا محبو «دوساواثويل داهل لاجء م اهعدواو ا دونجنيافسلاكنابع دتماو هطرسبل) هلل /ييرقببعلا
 غيل هظريب ادي نما يطع باب تالناباعج ننال دب عمسوضفرز اطاف'دابورظاحلكدنعضورعم دابر ها يومك لمذا درعا عركم اوعادصبإلا ايبا ارب م ص ذاجإ شم ةداعا نانوبسخم د وزفكلا ناكرف و ١ دهرصمللا نع نودصي .

 « ف دنياعطخكده دارعّر اكمل يوب اجلا لبجروطفو اكدذل زكا رع يا ةعارصف عوج" لس
 م ب3 اضل لج ماتنزل هطوملا قارس اوقا ذاجن لا قراون يجوز ليطلب يدرلااياطم معني و لاجل +
 باوك لها هضياخو نيلسملا نافل يم ةئسفل ابايزسو اصلي طف اوكرضتو مير يطارس'ةلالا وداع متل المال «داخزمويلااونارعا

 تنزل دوراطم امرك سمول 6 .دالط لحم شيوصي هاسعام جنح ازمابلاا ول دبو «دارا املاح ىسولاومزءلاوهنسلاو .



 2 2 اح

 لَقَون اثإهزسح مورلا رهام يعافيك ثيجوفعالا ناطلس انك ومز ضدي يعز و ىو ع سو عمن هناسإ لاشي ودينه
 باور رغرثدتراو يمل | ضل إتلاف مالنالا ناطلش اةاومجالقراجرب اتناككثد ويا دالبو ديرفلا ذل يبا ذاع ”عوكدوا ةعلقو راي
 تاه نإ كول ايغ تجد فنككتهاملع ةلولجلاهيديا تتم منول و تيمازم امرملا ضي نملعو امولع اولونساوةدونجلزماع

 انلزنملا ان ىمدعم ءرهجيرعثوكدللا مورلا ارميا هيناتا ديتاطل_هالك(لاو”يمالنلا كل ةرل/ل ا اهضداعأو | ئجفلاراسف لكان : .٠ 3 5 كا 0< © م كارول اذ! اهمداعأ 5 0 7
 ,مهنيبو منام تناك نجع اكسب تروكدمابتعلشلا ةصاخر يبو مدينا لاجو"دودراو ذيفلاهياوطراًقلتفد ىصتلاببولل رشيملل نهظنلا

 واوليؤلا نم انككزمه دارمربدو هنيب.لاجذإ د صم لا ؟ىلبلا هيلو نان علب نائل يرفيرل ظني انيف كج عبافولا ةراوحل طيخنزم
 اهتموا البط يبرتشاوُءةهخادموع اور: جف ءهنوصوراصيلا عاريا جاو داراو'اهمو داّضيا بدروكذللا هارطرعت ف دقراب دعانا

 5 ”دعيبدملا 00011 1111111 1 11 020201

 ا 1ط1111 1 1 ] ] ] ] ] 11 1 ز دونراناف ةكاتع
 اهرهزإءاولص او دي ابيو رحيلك ازنلاو الن از اهيلعاونجب او" قره ءىل ةبزوطاحلاوث ذلكم اهبطلعملا ماوي ادب لب يا تضاج نعاونشكاذ
 كلاعب مين ماطلاو هخاّضلا اجاسزااوتعبو 'لميقلارملع اوماقاو ةتلساالا اييضامو الظلاب زن اهل بابسا | صطقو *تالهلل تاقدات

 لل م .. . سءال# 6. .٠ د 5 . : 10 د 5

 .متركزتو ؟هِيواب مهو ميد ؟نوطسو اسي ميفاكؤ تدباو اهتئر هيراطلسلا دونملل ملت تناةوتو أهؤصو اهريخب مهفيفصقوأ نع
 ظ 01 1 11
 افاق دبا جانب ريزعتساهيلإ نيام ايكو ملد العجل تالادي تست و "هروب هرورسم مالسالا ناطلس 36م6« ذ

 1 >اذاهو عرار جكس عودالفاجشيجيظعالا ناطلتملا انثواشمعي ملا ناتج خو (وارطاو اهياجر زين السلا دونجلا سد ظنح» ْ

 0. ماا مورلا ؟رماريماعاظلالا ناطلسلا هثجتتنا ايش كد ذوند نكي ثيج ىوكروا ةعلق ناب رلق خنلاشابدجارب ذولا“

/ 

 كولا فوروصنملا دوندبل ىملبق نميري صنن دوكتللا م ةرلا ا رمازيمارسا وتد ويراو زف وليل هن ايهقبس الع نيتصختل نينا
 هللا مضن اوهيونجلا نيل مزمب اشابدجارء زول رض > وصند)عورون مع فريش نينعلفل اراطجلا ا.ضاجور وكرم اريزولالا ةروغول
 تويسوهيضاعمإ نحنامرعل حملا نجت زك عساوزنيجو بك[ ذ١ عمتجاف دوش ! مبا نحمر مورلااومإربا
 نتقاوملاودجإللا ,لىبجلانطاوملاو ف ميظعل فاصل ارنب |ميف تناك ونجل دونما تلبا قو” دخراو ذيرفل | عوج ممل اذ ؟يضاف هبضاق
 ثكذرحباو نافل صجارواءوهل قاطنال قلخئ داو الق يزل سعيه ذر هيرشملا هيلاونملاررلشلل يسجل وطارق ةيبدع:

 ,اههبومإةلاصو ثباذككاو دونجلاامهباجراب تقدجاو ثناجاكمعرنويملا ام, تطاجاق ثيالاو نسل ادعب ينحل تلاككترامحتا ٠
 تكلا يطعاوغبضر'دالهلو ءاصملا هذا ضود اها دوس 1يضاغقنّيسو عرصاو باذعب اغئول اهيلع كلاود عالاضها هلل طير طيش جن“
 أفلا مدن هدول هاوق تطقفس ناللا ماكو ملح ةوسلا ةربإ دمع وريد اماداككلداماقا ديلا تادراومهجوسنلا ومان 9
 ا ههباونخيطداكأ نصيضاوث ءوطسظعاىربابد شاب نر ولت محم ةاوثوونعنينحلفل املا هيئاطل تلا دونما مولع تلخدو عرونجيل دم
 هباغنلاو هاجرلاب هِي ةراع لغه ناطلسلا رماؤالا تيوتتساو نيزمو متفرع اقر صنب هدهد نماعملا_.نيإم طع هرضاتلا ديلا تدتتما ولع ١ نينكازمخلمو ظبلا صرب داوكرانماردد ع ظيغف نوزدكلابصاون باتو صنت زانق اىككمالملا تيريظز انعلقل اشداعو”هونعوأي بص

 ىدجأ هنس إو ميم ملادطإ صو موملا دسلا ديضقيا لعبا هلو يارا نم نكتب ولعتنيامد اميتذيدمو اهكلامدعا وفقت
 د ةريزجديبام مكرلإ دبل ذاعث ىلاعت هللا مه دابا خيزفلاىراضنلا هفباط نهكوج تعفو هدا عضم رين امد
 ”مالماللعا هضاب ن وابد مساق تايلها نوعسوبو لبضع مَيبرملكت هدخاياوراصو'هيبوجلا جاو تسل امتي حالا
 ءاراعكعنسا د اوت عزوالل اهدي كراضلل نم ينك بج سوعاملا ابزبابصا جاو مانالا امعنجلع نابلصلا نبع نايضلتتشاد
 الاي ماو كرما جم س دكا مبمالنالا كس عن ئذوت ننخأل اعرنساو عود ته جي صو صنجلا نسج تيبدجا ناطاسل امهعمرسل اين
 ' الة يرجحل ة ايو ناكعرسيبلف لافطالو آل ااوبسو ”رارح ريشا و لاطنإل ازماهبزماولتق ُ ناددحلاو هبلغل اياص ادخاف شون اكول منابخت#
 مهم 0 انيكتلا جاموس سانلل امو خيزعكلا سمككب عبصاو'مانال اكذْؤ ديضرنإلاههددالماعو "مسالا هقدر هقنع نع علا

 هل ابنا وت ددسجمملرابنخإلا اله حرصوالبنع يملا ابد غالكُرصن ممم هنا ذر تصنم ول هنبنزمو ني م لالضب ماليتو نيا تلال



 و و

 1-5 ع 3-5 ا

 ثداوجلاوماظعل ليباصملا ةاجر ماجاب انلع؟ةالللناطلس انكم طاجا نا قالا ديرماتسلا اجلا: ”ةيئاطل ا بانت ٌةشهدملا 1
 " افويسدكو سو اببتهدجو دل ماقيل ةوز علت دتظيفجس جاتؤابضغع هد طاعتتسا؟اةدكوتوبج وح اهلزطؤلا
 كليب عقد وم ذاقن او هذ انيس هلا ؛العادخاو جالسا لو كركي جالا دمه ود داكراد ماظملا امن ورماابضقد
 اليد اذطوم عري جيترلاواشناب نان بن خال وتسدلاو لطالب ذولا ككل بد افاد يضل واني اكن هلو ارينا سما مج

 . كلل هركشتف لان مهضوم ديل عةقيس م هبخمؤ اسوم ملاكا نعبهذ اه ةداعتسل نظف دونجا دورس مالم 3

 ٠ * - مهارللا لاءاو بوصل ٍكسصلاا طبت انوع ل دنكيل اشار يفارمالا يمال علاورخافملا ايل ضال هابابلا نادوباقهملاقاضتاو - يصنع دوم |شوبجو ةروذوم رجورج» درنيظولال ةلاطلسلا ند ىم زج ميك ياومإلا وعر اي هير دادزاوءالسالا اظن...

 ”. دوندلا«!تيبجو اسال ياسو كلالو هدعل ل4 ثب نقره مضل حالما دارماو ديانا ةبااضيب يبرم لجاكا»
 4 وهب ر ناكوامد كي هند نمالضف هبطلا غلاه ترج ا هجو لعد يزالرج## تراطو'بايزالا رو ياتي هروصتللا 0
 ولوم رع لرملبارطارماد يما دفن ةككذ لالخوف و را رش ط..باذس و ضنا ءذسس هلا رطبا رييومم ود: علاو ساشا هوبا 6

 0 .هرصؤ دونما نقراغ د اقيم جبرا اهتز ىصفحلل نص تربرجا اجرب ةضداصف الشال كك نميمتخاد عار مقامو * ا... افالم ويوجد غلب يجنن فل جامل مرقاة وصنلاهتويجو لسا نانطن دو سوابق ماشا ؤطصم ٠

 ' مه ل فركوماخهرضشمإ هاجم لع 2 انظم ري صع ]كوم ل بوس م ل دل نيج دعم نما شابؤطصم ماعد ناخزو ياو ةقالا_
 فاه زك قواعد ذ هدو سيزعالكفاضؤلا هزه. ءلنق ىدفحلا بحار. : عدة ومرح ةرم هلا دقو دم جد اذ رض

 لما زوساع عدت زماهبؤلانمؤتق [والهسؤد واب يسطر فونملا املسلا دج ظعاايزو» مدقولضاكمهجيلالظتق
 بكا نبرحل لاول زنلانككع رفع هج نول هوا نصفه ددحل طخ واهي اطبضدالبلا طبصؤا اصتامنلا نوت لادن منع 0

 ااا 0011 11 ا
 كانا باوط عيجزمم مل! لما دتبؤو دنقد عدد ع دينددج نمي يس زمدوجا: لعمر لذي ممدوح وخد شااقي - ٠
 . الوهن يىصقلااذهانبألاوكرناخاكف هكا ىاصمل طب وطلان يصر بعموم فلا مزنويجلازةمدعزخلا"جدرم هن عدابا_٠:

 لسع زو دون ماي امصتحمو ةليو مو خذو ' لص يل دا صا لل ءلظحل ابرج تال دوالي و'ماعاك# ةنوريشم اولائامو م ديضد
 .كاريزولا عدتتف وب ىزسملا ديلا هدرلا عنج جدونصاجو ايجي زبرضدخ وايام درهيتلوتحمورهفخ ٠ .٠

 كتم مايو مالسالل ها عوهت طم نكت ءاليلتاليلف معس اشلادالبل رم هيلا نوع ضال نوفلبالق هال يؤ سلال: . روك ادخلي ومي رى لطو اهو ءاوججاهموخ د ةعضفلا ةذه ملقو خير صدبل عينا وتصل لجبال انعريمدت

 1 طخ عر صن فوإو ظجفوا دان رلاودادتلا زم ضار جبن هكا و نيد صمد ىسجا زمانه ى'ماضفطلا هر _فلا كيكو لؤوخزماصريشد

 لجاوملاردباهّجوو مفاد او انسب صحبل طهر وب اك يصنو اهل تاس ليس. ورع لان بو *داولا اخ ءوىصنملا عشا .٠
 او صنل اركاسعإ :مزفاو“ ريل درصن) ءادقعمذالاب زك نشب لاوصاضودح ةريزوازربو من صال وراوسإلر يزول رعت لايابكك 30

 راب كعلل مهانملاباومارتو "حراج مهر شوا داك ظاغيكراصتل ا تبلواهدالج كاف واس داهعاقرصب ناطاسلا 7
 املا ضنا ؤمتو 2 ع تالاهرسوفنل انمشف داص منطق راوبلا هدوعرل لزم ؟امشنالاو راصبالا ؤطخاو نعاوصازعكوفاق لا ”:

 انضوختمالسالا دون خطلككذ عمدت اظعلا هاذ اب هدل درت هم ينال دذدو'م اظعلا نعل نكن وجاب نالاوروتصا انمدم اص
 .رثإب خو هريحو ل شنولابناكد ملا ةمداصم نسشروهاسنال ل ابج نات هدو د نصت ابشن لربنا ةزوقزع نومرفس لاوغن' نه

 اوف بابكم رخل ةسججن وت و ف ذا .اوفدافرنل اذن دسح و وزهرحا .جّرخلا هد ئ تاون هنو اذا مزمدجا هداه
 هماما نولسملاو ؟هديرغلا مزصخت ن وعم موسسلا ارفزمر انكلاو غول ارز شارون لعام كيد اعدل هداهشلا»جردؤ ءوسفاننم :

 موكله اطريسلل لابد و بظو مكادملا عفو سمو رطرالو «رول ضل هناننكب وزد الةررجلاب ةدالولا مطاجاوب نوظبت# .
 ٠ دب داول شا ذا زيرك صر مازمونولا لوبطو_هملا اهن اكمكرعملا ةصرنو رهو لزئزت هيلاعلا داوطا/ و هَنيبن فيا
 كلصفر بكا مؤادملاو قدانبلا تاوصصااه دوو مراوّلا عملاهفورب نارثلابرطنم ا باننعللرسور احبرطا مشل اشمرتعو



 مه ا-- دمع

 يؤ فلا دو عز هدول مطل طا ير يشل ا زببص دال يل اقرا م اوتب كمارو تب حل ايقاف تواهنن كداب الإ
 . تم عه زال طاسإلا اكس خلاتدو ضف انع ماتنفنال اداء هزل اور علا نويعتلامو ضنال ا لعناج) هادسون اركز
 مىنقلا جمد دقامرؤامالو عونا دمع ةجلوتسالاد د لطلب وغلا اهيصنم عاهبعذم ,ايرالاو سون يزخاو:جاش وو
 مله نان رود يداءالاكرخاب ةنفتدو هيلع ميزاب مانيب » ح .:ليفاكمن اكد ةفالجا بطن نا اكتالف نياؤريلان ةعمم

 11 ا ا
 اذ ,توساو ب رووزفتخربلابهرخ داهجللنةضولا اوقميتساو ممهابلاق فو همويعكبس ىف اطل تجانيجلا هاعف مدزهم
 طماع دجاج مذ داى ذلا اعاموب نيعبراف هدالْيْلا كاَضنبلاو مازكل او لانو هاضاءاو «ااننلاو دالديل قالاونملا انعرإع

 ال الك عتجونذ ناو مالا فور ص قاقتالإ زغنهاتعو هنا نصل هلاغلا :كاشل !]تفعملا تجر غننم نين لازم
 هللا ةدقام اهطمالو مر نآلا اولعو ماجد فرافمالو تومب دج ا ساشا انا طمس هدو كحيل مجولاصلا خاج
 هالات نيصخل ار صج كلذ جتذاو يسره ذخا فدخاو ريما زم اهبزماولتقو ليضاملا ذويسلاو وع هعلقل ا اولخلذ "هان:

 ديرتساو درك مفعل نولي هينجازل ربي صملاكشلل نيبملا غفل نجف لونا اهناكو يرضاظاو صيام ابسنا
 ممتد نيللي اب>لدخو ئنمولا هدإص تيمويفلباقدلا منهو انهلامشوب هله خضلتش ل تاقم ميانمالنع)"

 0 اكرام دمح صال[ ومدح ومال زاب نكن اماول لا ةطان انما وبس د ثيطوؤاا مندل ضشغاو ةبلا بج:
 لاك ىدوانج ضاع ارن شل دبا اهم رحلت هنمدو الط مبصاو ”ساساو هتدعاة ملا اومرن إي حث سار بالاولع اويل مسرالقاا

 -_ ديبتلا9 منعا نيس ريزولا انجل العن ؤن جف عري كلا غلا لع ىاكومزييعلاالاو ىف كيلا عرين | هجري غو هلا نمل:
 3 هدياز نكد "عاجل لإ زبكاام مالسالا لا للسهره ذا جا دوالاو هدروالاههسكر هو” داضعالاو كنمما هنم عطف حاولا وخ ا
 - ضان جاور وجت معلا دس نسوي ن رونموملا ادغو" ات :رل ا خم منهو زيرو عربكرشمل ١ ذ١ نير: دوساقبإا مهرس

 نوصي ولا جلا ناسا تهرتو دارك و كا وريم دع
 هئالخالتب اق تار اه نانيكلرب واهو ءاوبم مشد | هكونتد ةاوضرلا لبا وب هاقن هللا ب اخ مللس مرنغوجلزيمال ظعالةداعلس
 ”كقموهو لامك مالا نكمل ىمامزيبوامرإلا هو هرعصو احنسك لاجل هياكل شاب نونو نمل ناكاخب يؤسس ناطلسلا انا“
 كيينومأ شاب هارم ؟ىلط نا كو ملشامف هيلا انرشا امطعاشاب دارضالاّيمإلضرام مير ادقاكواو زخال انصنلا:ةيالدو رملة القنص
 ناو 2رىتشاب شوواج للا عل ابابلا سل صدكذ اشاد م. ينعسد +. رعب كه أ هارون نمش لا ىق نعت هنيللا
 قاقزتخرمورمور ازنز د ةروص جنا ساو ناوضإمدب هكمز جا هدا ول وس انجل جرم اهيل نس وري سارمت ا شا
 نم ]عرفا يق ]يف نسق تناكدالبلا ها ذك يدس وا عنص الغانم ةدعاقد او فافسل؟ذورؤب جن ١ لوطا تاهجتركسعا
 توج ذا ملا: عج 1ت20و دالي نحضتو وصح مهلا مشايلنؤب ورشة د هرصق قناطر كد ائاشاب دوج ع لطا و ع روصنا
 رف داهرمسروا وسرد عاش ١ يش اك عجف م اتبلا ةصحتإلا هربت لافسل اكذو إب جوس ] عجو هنناتسم دياب
 ره مريع عزل فدلا شاب دارم ل جرحا سورلارتفد هروصب اشامدارهملا اشاج ناوضر لسرا الب و :يلفاالا ناظلسما اناومرممم هيلع
 ناككم »عمر سيراو كببزهجل.حربشالعمركسعلا هيل )لسنا اككةرهظاواشناب دارم ة دج ميلف لظونالا نالت ااناكوم
 هإخضلاو دس اهلا روث امزدبريلا طن ليقلاو لاقل ابابا ميببإم ع او هَناسلاس باعشن س ادعي هنبزنملا تم هرهاقل اخ

 . هزاخو رتخ دك ش نمو هركم ل وبحا ب صن اهرب اياطخر طبت سار اههرما ل يخحر هط موف مشو لي وطل اضنرعلا
 كتفازمإرو طمناود انعم هذلانضدص هيلا هب ٌتمامب شاب نور نم انيكشم هذازجا هيل اشبك د١ دولار اهظاباشإب دلل ؤاقد
 ملف انتو فلم اهؤذاهلعن اثنا عقدد اش ابره زا اجرشرتنلا ماتا «هخشسنث الع هتعاطرمو ن اوظعالا ناطلسلا كيلا
 يسكب سلا داد حلل فريزيرطع انيخا مزمل افكدناو ةنبقشت | كك لجؤاشاب ناومضر عرش دقوناشاب دوي نانا لعزل
 اهلسرافانيلع انوخاككذ نموككش ةيمور سايكأ هيناهدافشاك هيجل سبت ةامِل] طل الل ذاوضرلصو اوناش فلا وسخ وعدد
 اباوجريلل هيلا انيستا فة دايزاكو ناصقيريخزم انيرل هرئرقتذ داحلا ىضتقم اعانيديابككذ دكرن هدع_ةطددوكلملا 'شابلاىلا

> 
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 5 كروز ةديضانبل كك بنوا ة لسداد هتلأ ذل هربنا: لتقف هفشاكو اولا رضع انقل ناوصالو اطخكدبا#
 نوال انا انوم نب دقدصو تموت ذر دانحن نسوان امزؤننو مصل تي نزونجوبرطئاو انيلعاينكماتفاه

 لس ارمازملاو يول نرماوذبقحد عن ادلع :.ضطت افلح نمخحو امج هك راو عسر اانا >> -
 اولا فاجر ناب دارملارهطم لوم( مد[ هاما لضنر دنس بلاعياباتغاج داك خاض رضعالا ناضل تلاانالم

 ةصفلل خوف" مرتتالل إال مدعو هضادحا سامبا داوه هقباطم عم ملكان تعرتغا لاتحاد يكف يوضع.
 دنا ارازعف ةرزجو تيار تع راتنن او الزعل ئببس نوسحبل اح عواد يا لاباونإلا اا شنائ ناونعر يصقن ضو هش + 00

 نادزاون ل دححو هدريطنخنبلا نراك( ادع ونه ٌئارجب معلا هيرسفنب) داو لجو ملاةيذا خررهطمةحاطن هزباطللا ٠ :٠
 'مزهلكبهذو؟دضويفو خللا هنمؤا ممر! ولكل وطول هج در زضل زم هرزعا م هد و هتواعملا نعاشلاب دارمرصتتشيرلت - ١ ٠ ١

 لبقاشابناحضر لوعلاببسككد ناككل شاد جم اومإ)ريما ةدعاسئ شاب دارو طب سو ضقنو خال همربا امزح
 .رمطمللا لب, اشابدارم ٍمِتمواقم نعدؤعضاو انثاب هاو عر هطمرمإ فتسا نضيجوه يه تابةعالاهضوتوللا 0020

 8انجحتشإ ىلاروعالاهابجنم ناك ضياو ءىعنم ناككوما هدا يضم دمام دخلا ليابجردل دمه يابوهم نما ورما نثدلا دباشسبج --

 هيلا دب اطل مادق 0و راواتحصت رو سام ةااومؤ هما لع متالا ليم بصانخإو همداتملاو جراف كل زعويل طم.“
 انضاكر ذاف عادل اس ردا !هيناف اجرت ا هك هادا قرالكوكب منعا ولاا دا ذك رهط ممدصال تما ف دا ننانا هلالضالاب (ناغ - 1

 ضصاقشالا ةجرديدعجلا سعب هدرل :انمؤإولسؤف داهدلازم مادهزم ساق نضتالخإ: )ها ءانم دنعم ماعد ئصاونل مهيد 5

 واكره اللا نواعملا ىللاوملا مضانل ا ,لماعم ملمع متاف ىينددا نب ان الاطل الث الا و لمالسلا# رق دالاكتلا مهب لت ىلإ 1 د . طم داذ ليا دس ازبلوجنندو زيد هفر اخر ءررالا بنيحم دونا كارلا ءندوكدللا هلام يك هيمن دهشيو ٠

 ظ ماما الخف ااشو انور سانل للا هتك يؤ هطمدخ ان نيج رصنب نيم قلو هدوبهعايل واوهافلغو نرصتاوذامكاو” مابها -* 7,7
 1 ضل ]يبس رس انللا فاكس و دالبل تيرطضا ومو انكلاو اجرا( عيبمجنمبولغم هنا اشاب ناوضر ادد ف الخلا ٌدَنْمَاداخُد 0

 مزرلاو هرا الرقم هلانقؤرهطمب زجل وكس ومش ويجن يه ف زاو دونجا ثنا كاوضر ز هديك ناكل وك تعالو
 .. رلياكميهأو ديوق هوقب| نص نير مزماورا بف "نايا ناكل سمو لت كبل هما قلب دون كككرماو”هراصحوملاقملا
 6 نيكل ار هلال عقومدححل دمج ياه هتك درر وام جلبت كركي ينس هذ يعويِ
 هيخاانلا رضاع نارإ جاكت لها همم هدضجيربترهطم مابا نامل دوما كمت مبيد شدا هدلوضتتيإ ءلصامال ناشي دامب
 داره ماو ضحي جلع لا دوج عرسال مولع يناطولسلا دون ىدضباطاشاب ىو. لس اف يككيبلَص رفد د ديره
 المو نيل نك هذ وطم صا نهوعدعمزمب هول قسجو يدل ترب اول خشب 4كم بلل هدا الخ بإب وركسعل
 بايدممل اد هذطاو هحللصمل لا يضر ننال اريجججديلوجامو شون كارب عزل[ ناطول هل ارنهحربرهط دجال

 اجا7/ نكد ع علا ءاو”هرنك نذل كئجن ملف نم نيس لزب جادّيسملا ل عطونساد دعص هيلع تبغ ذا ا يتتفلا١درسحو برخل (
 ”د,متافل ةرزعو ةلماكتنالاو رشوة وفطوا ناطلسل هنجرم دضياطب ءاشي عيدا اهبداكو هرئتساوداترتساليذوطابجاصر صان.

 وكبار هدكك يذاكر هدول دون جند حازب صا: جربه ريمالو يول زب نبدا نخيرب وبس لزبلججارئيسلا رعصونبذك
 ئدوربندداولاحو' ناماكرم محلا وبا مت غاودس .و؟ناوحإ رك رطا وم هرعصب ماع اولا وف ] بانل كمدانككا دالعاو ركبشلا بولا مولع

 طاجين صان ىل ل [م] هربا صم ناظل تلا دنج م دنيدل مبرزا .اعطقو ل اومدرينرصانم) بسائل ءءاعنص ام
 شابا زجروكاراصحلا اهب الخ ايفان يحئاركلا م نانو عيبجيرم ادا هبزعان درك ميالة الكتل
 ثويلو تاجا دومساو ناطل سلا اوه نزم ةرع هينهو افيثنكا سي ايعالاو دون لزم عزعص هنييدمب صدا جاهل | اعنص هنيدهز/راوضد
 منلب هبّرعاو ازينكعنجو دوج سرهطم هيث رداكرفو ليوط عفن م ماس بج بفن وهو عرج ضن معبر :داجو تاب
 ب انيهش الى ناكو نبرل ناب نيس حلا دّيسلا هيخازن طبترلا نكيكو لعل جو اراك دلع مبا صارم هد ص]بةرم نب هزم
 ميظعوناشلام نيمو نقلا سهو مؤيد كبك سكاس وف سال إبر ضن ضل هئاحللا ريو ةاجاضم

 ح



 -ب

 . : : تيب 4 ً 1 3

 . 9 ميزابلا دب صادرة ذازبنككه ملة رم قلو حلا غالوإوصنل ا عاطع تابت ناطاتلا هنتي مرار
 نلماركس عل ان علطد”لداص تيدا كم هجرس لاصو ٌلماوعلا 4 ةويسجلا 1س كابغروفوخاوالئدقو اًيرهاوقفنف,ةبريزل
 "قر ورازغل اف اوتورفتو "د البلا منك نه اميؤاوضافرث هايزنمو هتور ذاوفطوت العامل اى: لئيم اعنلاو مداوصلاب ةونغ]ضطاكُذ
 بانيالو اجلا ىوظف اجكلاطنإلاو ناش هليل همحرتنال (ًلانعلا لاحد تكل يمنا ارداف بو لاعمال ىمووغلا طين العاص

 لوك رتنلإ ار غلبه انيس دابو ادم عراسل ّقلا اهتبابلعاجتجرحاككك ناكم عاين ندبات ريس نموا ْ

 ءاقاططم وزال هعددع نوف د وزو) مج ءاطالا علاق نينو فتم مهددا صفر وصنملا|ةيلاطل سل ل ةربجلا عولطو رطمدنج م قتادعإلا
 عرسان 2 رو 8 و'ناهتجن معلا مد تل انكككرممزم اف "ل امال وز مظل دودج, انس امل نارتجلل لزمن 5 زو !ءغاجاف لانا

 . ةيكموز مهبول سمو نيس اه عنتاب نشا مؤم متم وثرياشلا مزهنالا هشاطلسلا دونجا نعيمها اظ دك رز ملكداعو

 - ,جالالونعلا يوذناسونلا قولا ةاهرععبمايإلام هنعررزؤوم ادا مويل اكو فود ككا عبلاب هبثوتو نيهوب رطل تسترد:
 تضف أ ةمظؤعد فاو مزجهسناكق ردكذملاز وج هرهريدالم لك كنا هيناطلسلا دوطزم وضح به نمل لاا تمق رعت ومالجالاو

 هدول دعب رىهتبوع ذدج هر ضرما الاد منشو ايف نايكركا صال ركسحماوكرت ديرما رزلاللا هرب زمد دوجويشيمال
 اشابناوضيرومارقاعم تلخلا ىتيضتلا تاهو ٌددكسلاو تالا ممالباةتحودعل ازع باوحنتما ُوييصحللنخ يزف
 هاقتبإعريمالا  ايخجاو هعصمديرمطعلك حزن صان وبر و ديواني د جاريا فينس  ذككد زهدي تظخد هربا ماع هداج و عبصخأخد
 هزئاؤاوضمو هولتعاف كالا روبلطو ايا هنالث نرىصحم!ماوماقاف هكلصل اه اضت ويىصدنيدفو هجنمإإو عوصنم اعز
 هولرخيةراصن جالؤلاىألا تو ايم هوما قل تفلت نجلاكمل ديال منهل ونسنالا ساككدباشاب نوت2 كدا اعنصولا اوين مالس
 يجمل ابا زف دام مصل اه ليقف ابكت اوان زق رك ككك5ذا ىهو«رح"ل ل صارو شباب حف نسيجمهلالضوايخ
 < هال قخزبجل(ذ نما اناب ناوضءروعإف'نارلبلاو نيل غازماههلا_لتندإمونارعدتبرم لست هال مسالا خيو ليلعتلا
 جا | عميظو اناره هيد رهطموتساف ناوعلا رطل صحللا ئايتص لنيجاشاب دارم هز صانمملا :ضتلدلو ناوعالاودامغلال
 - ”قاتسنابءرإ عش ىروعبسو جدا تبج رهترش سيق نمل اضرلط ابنا اجب لد اننا ىف ناكتسمل مداخاعنص هنيدمللل 0

 نطو اذلالخ نال بادب رحاب اه نكد ثلا ديس هاوي فرم يفلان ©
 نركساوةطيسلا دب تاضاهذيلخ كابرس ع ناحمإسملعلانيرعل اريدقتب ديوملا مظل ناطاسلااناوم هرا ورسول ز جرلاراوجو
 اكلات ١ لل ضفاف هرزعورلا ةحز ناخناملس ناطلسلاانالومتوم زول اكو ءطرقلا محساولا راضالؤ ما دفاكد داخل طيعايممايقتب

 هيدا كاانؤنغاوهلاههجبجو يصل تلو هعدليابجط بوتر وزل اه غلا رس عبالي معاركل و «روزعلا اديبوفرهطملماطاسبنا
 قيم درا وغالب هنيلاوزعانساب ناواتازعب سلال جرن تلا ةدهزملا ىدت موس زعل ا و وسل مزرمإو وقيس جاف
 ”ةيلذاو "ناصع نعاصاتلا هيافحا منيضنملا هيلا هطمن اكمال عا اباماؤل لسرااشاي دارم ناككذ رس وص, نيظفا يل ىجانتملا مصازم

 ناوضرس أ شيركم نال للا نوم عضعد مورا لع 3ننار عي رهطم لزب : و'ناودعلا حدا مهدءوطلا شاب نا ونيل هنسوفواما

 امر[5ىمارجو اباهشب لاوهالقافا سم ءادصراو اباب بلل هلع خفض دالتد ككل ايعاسو متباكت اعابضاومونهالخي انلاهداشإإب
 لصد لشاب ناو املا نكذعاهرصم رك ذاوهد "لإ قود ساحوهسب شاب دوبلاهه ديوث اعل ابابل اذ اضورعل انو اخ ن هاناكذ
 . ١ ريمالاجلا عوسرمب اش حا مؤ سر اف اشإمز جاهل ونم اين! ل صبيح دانحل لكبب انطق رع اهنص تاهج ظنه ارم شاب املا ذي اطلس موسرم
 ١ لياهف لة داشسإب سل الو اهر اصرف هياكل نعوتفف ناطل باهل مرعلاب هرم اياب اح ابك اعنصاخزجخ هرماي قاب زف
 ىذا جام تايابغةليكاشاب ناونجزل رف ةككدب ناكف شام نايل علبب تح دالبل نماشاب ناوضنس جاكم اظفخ مايقب أل ىع هسننلعبتك»
 بِك سمت سولا و تعلى اهنص هنيدمزم جرو اشناب داوم ذاب دالبلا نع يح زفخ تاوعالموا ضال لمرررش١الا جس هنن بكوايثنختاو
 مكدييبيزلا غلبو اج انّوريننل ازغ انهن كما ىقجا ذا ها ضديمو» اشاب دارمهعرعت هنيدم ل ةرمو ٠ دنسلا نجرب مرعخلا
 ه نامل اربإ ازميرخم هوز عقوتو هدشملا اهنعاؤلال رو برهة داما ركتللا ماعلا سلك ةلباوأ فر ستب نعمك

 ىلا ابراسو هنعمل ةدعر نسا جامايل ماقاو:ىيابتباق مسي مهب زن مياس و نيعب كف دنس مويا هزملدوثركملل هججون اهنسف
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 ه,تناطل لا ضخ ضغد دككنملب وهو هداتل ابل اهنمد,ةربلا جزياباهب ياخد بود داو رصمب يعي لق هابقعلا
 رهاب نذللاف لزحلا ماجا نمهدربإ مالا نعل طدرلو ,اهزراهملاو منتفلا ران بهو اير طضاركب اُخمدين اهيا يزرع جيا 3

 حو جرا هقبقح فاك ابد وربع جيرو مرتع ت5 تجمل طنا ل قوق طعما تدوم اع عدي نطل
 .. مرو ميرع اه دوج هدا عاد تمترو أ عججاركديلع تدان ةاماسلا هاقلا ا. ود ناكراو: يلا علازلاطلنلا ةءضغنو ل ريجو هنطإب
 يحعارسن ىادؤ ةطجم ماقاوءعفالاو تايجلاو برات يب داهونزل بدو اعنص هني دمإع رهط“ مدق الرحم ا 20 .ركسقالا نص هئبدم قب و:قالمهد"ب اقم يلو بلا ةرطرملا5ة اطلت اكسل امي م عد ىواوضيو كك مواشاب فاحت ا هرمز ها خ اكو وعن هعمل باو هال يهايؤاونه زيني هيعوتناو ملا د ذكتلاكر هتشايزاو ف نم خاف

 هنتي دحر صوجم 'وكدملا صجإبن ل فسأل كم نكد د ونيل برج ومالا“ اضم الب هرافي جي شن أ : ' . اهلنا ؤ مب لع ماذا جدو ناسيك[ جا ثا نماطصنبا يبل ذغ عصا لنج زل كو تفريد هيخل.نباو يداها هنباؤسما»
 ناد هدعو يطول نجا اطل لا ركسع م عوملت بطن ادتشادددؤمالاواسو يا .يهمعظفد وصحف صحية راضج
 رولات ما عيهذو ل اللا اق ديذال هجن دكساو*. سبأ نم رحت هنيدمزم جوع هنصب صب صوايلا ىلأ اشايدارم هجونلكذ لالخ د
 دودو لاب دلل هعم نجح داك مم كابنجالا رضي وعدل !زمرام ذولا اشناب دائم غوليز يجر وطم حم مقود وكتملا ماحل نم درعتفل ذاق داهذ ضلع غيلضاكف نل لاول اشم انمهنراذ ديا رحب سوير «نل كاجو ناعا ملاكات هس: عمو 'امذللا علب ادب تندق» مهلا فتي زلخاو مولا دفنا جورصتتل عد ةجاحوعاو ليسهل نابددجإ وسور يطمركم هل يظر سم يو الاممانثلا

 نويت دو: ازم اهنصو سم ليارعلا تلازامع'جباهدب دش فوخو عرمرم ف اطل د ادنجنرم اهنصوف قون كلذ عمو تزل او ديور طاملا
 ” 5 فلكم 31 اوبن هجر زاسز موق هيام قاجالخ وجل رقالاايإ تنماهقح تير ميار ا 1: ل 0 :ركا3 عوقولا د تفاهل لزعاوكسمهتسيل ريل هنسدوعد ون دوبجتو نإ منها. دال د تشم ماصالع مانقالاف اشاب دارم
 بنا وبيسحلا مولا هجن دارا دُسلا جزمك] يمبسلا عطف هدوجن ع وطم هر مرا زاكن م: ص دجؤم اع ذواعنصراب|ءزورعمؤيقن
 ناس فلا كامن ىمرمب عونطل ]للا قنابل طز جلو مالا مرّوتف 'ديزشلا ماقملا اول كك اىماقاو جيوشل زب اخفالاد نيم
 ُساوَسَمف إب والو دا تاللكيلو ا ليتنلاونا>ت باص ططتدشمو نادي نامه الرق رماد و دا :لتكرلاوعنو ميم نيك ريل صلال باس مانت ىف نيلرتم ليون "لفض خنجر يدعاصأإ من انككج رضعب لى ضطب يع" كاوحاإإ ل داييلالماد
 تايوارم اأو نكاد © انملا اهنصي ماع ..ةاضو كدب هطمرماوّرشاو ٠نايكع ناو ع يطا[ ءاولونساو”نائيؤلا ناين م وفلا
 هديطماع دارقاو عوار عش ماض ميعوااصفالخد جو تل برعلايإ شمدجل ثانيا هللا دبع قب هلي لاك م اتفصو اانا ف هناف
 ةثدوثبمرمادلالاوهطعبتكو نكد نلف و ثاعتستالاطةونلا تاذهنفلارانرعسا ب ةزمتموقيداثو ف تعال عد نارعلا ةذاجيكرو القل | د شنو ةطخحبد هيضغيفةطهرو هتريشعللا خلد يطاق نجم ننب اخفض شاك هلطفقب دابق يوسرلافعنقوفيتذ او معا
 لما ىفاوشل زمور سرج وضاملا رداد مرت حل ادمجا حا نفالا هول اذ )تعود فلا. تياحل ابككا كب اجل رص واكو هون اهب هنسضل اردتم

 ' موباجاف"اًماماوآنمالسربغابلا دككوا نماوستغلاو بورا اوبلط ع جانا هرعو بختام ارزع رات ىرارل 1 3| ورصوجو "ف ددلاو خيلالمارقاك متنقل كناو نهال قش عوير ملا ليابق ىمم لعوب جانب .مصتماهدوجزضعيؤ اما عناوم فدشي يربح رس اكاهنم ق* . اطل ادنج عسي هنيددجت نمل مانع كهل ال ها رض زسيجو فاول نوت“ نائبه شكو نيب عل ارث لصار هيلو ادد حلاف مالا

 000-0 انطيسبزبإبقلاميلعتور اتزادالكلت نس اوزرب يف ءااق امو ةوضرنشاااماولعفف مالتلا صوهبرل اماوكرتب ىااولجنسو اوتاساهفا <“
 6ع ولس اىنمدتنق اويلو شم عرج هو 6 انلهشو هيلا اوضءيلكالجم نوعبسودلاثيفانام :بموب هنلإ يمرر نمل تملا ةلوأهبربلا عنب تكل عوج عزتبذب مهيأ ةركوع عولتف ةيفولا هدوهع مدام ضقن خيجعداظنلا عماشنب دوهلضف هلا ورشي يدويا
 هبراث لا رمالىضفاو ل سي درلاو نسا اوذطتو ]بسلا اعطت و 'ءايصحل اهقالثلا هجواورب او”ناكمإلك نعالج ]يتلا أبا داغوا هلع لهاا هلان ام شم اًعملتاوزال ىلع من الها كرت هيدرلا هولا ده تصفاو م يضتلا هرص تناك ط و. دن دانبخ
 "دترذد هذوضرتشا ع "وبوعتنلاو هريبجلا تابجوم هيلعاورا داوود رطل | هنو داود سد العب ءشنغنم وا نعام هب ركسعمل# رو دول اماشاب دام
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 هل افافالك_رسالو كمال ىعت هنيدعملا عوج انميخُت كك طعولو اعنصلا مدقتل أ ءل] قو يملأ كة هيام داتا
 كيفن ااا عزداطتللا ععاظنلملا هناوعاو ع ذاولا هدخجنر هذ نسخت " دال سالو جدارب كالقنسال اهككمل نيدو دارااه

 | د لدتا كتتتناا يسر ديا عستدوبيعج سور هنس ابل فإما
 ا زطلاغجو هيمن اهونيستيرطت اجي
 دعاب ا دودسمماقلا هاذا دوس يمن او[ نحال هاه د راثلا عزم هككلالَحَن ديار يلازم عنره ضمد لذ
 00 داناو «قيرطل زعا(جز جنز كلاب هعمزمرم و“ دوعلاو عوجللا هيكصمااذ
 برغل اتعارت مكاو عرس بل تضاو مانعا اصل ضنا” هزاز جلاو هرزدحدا سا ىف كك ذاوهؤ هزايتو هتيبط لص ليا
 قود موكيت ملو وامن ترتد هعاس ضعي و ارانبل منموءاسضماف ةرائرعي هزاع هيدوجلاتلاوتو" ةراغالا تاومحار

 : رعموب ىعاشان داره صو انو اهباطبا هوجو دو: مالت اهلاكواهتلج لت مخمل !ىبرذلا لع تووتسا يابه ئابالالل تبن“ ةعاشلا -

 ريزطز مكجإلاع هتيداطترراصف هدف ريما دج نابخيكد اولا لوضدلا دارا ؤاو درع نكد و كاسيزفلاو ءاملازم "وكت ا
 و ناو ناكرالو نايعال ازبهىهزمداشابدارجرساو* كطتلاد ,وماعال ةضالا لا ابا بلوه 0 لاف ناككولاجد ان

 اكتسبكترا تلق هن هبامؤدل كرد: دلال تاب لو روطم جرمان ايما بيموي هاك" دعب اكسل“
 ١" ةددععما قيل التطواني دعم سموا دناي درست ا راننغالا هن وات ايإلميالانذ فاو ا

 .ىلم اياب هوموب داخخم اع شاد ارم مقاول سلا جال برع اهيريع تبرك ة يوحنا رمل تلاع هال يقوحللاو لجولا +

 اخي نيج اكد ”ماح زيج ذليل زيلع تاع ا.تلانيزيافم اب هلذدلارجانماوهوتساو "ملازم مزياكسظن الديزل دازب مهن
 ' كفلخو للة دع سوس ايدسنلل د درلل زيدي نفل ميا ؤلطاوها دليلامولع لسا اب امالي اثاب دارم عرج ازهفييسخن
 ذل رحم عز ماو بازجل اكوا ملل رين سلا وكما ع ولاول انمي اماوبل ض هدا هحدانناي دال اوين افا:

 هيِجاضنانباو هانم دوطم المل ردو ال سس دورتوبالئ د دلك ئاوهج تت بضا ميصا النهد هييومعي نأ ازجلاو هييغبان هل :

 اوما هنامدكاهدإر القال ع روستف طبضقلا ذكك5 عاقله هنازاخو دمت عاف «تايتنار هنتر“ هنارحهاشطع ا هنابع

 -داجاشاو نخاف ايظواعذ موما رشحت هذولا سنا ويس لعو هداج ةجيتاج لد 21000011016 3

 اوربا كج و رلإ صضالا لاتف ”حاراوردنلا دكت اكرحالا جاضبلا جاو“ دام دازم + واو اف تسيل ]بابجل يقول او ردا جويبطلاو ميتا
 لعاب امج دبل لا تنلان "دوه ابان عزمانب زنا ممظعا قا نلارمزلا شجي نوكت اوس ذا ول عملا هيلا نضاد'يزنكلا
 ومالا انهو *سسحييالا الهو“ الا الهو هلعديهلا نرانم و نمل راه فدان الهو  |هايدارماذاالاقو "ءللاج هميَقِجو موها

 يحلم يدياون يللا ةفراطلا مسحت انتداراو اننا يجاتنتالبلا نم ميكو اترانخلم ءرتير لق ناذ نيشريفالا لهو نانس

 7 راب رعي ص كدب جسام انيطا كابس وجابر كوتا ظ 0 ا
 يما ملصتلّيعملا هيلع ناكوزلا هرقعمف ليال لج ناو موطعيعرجمل ميلود رق هزت هاندا ٍلصاامودسف اهنضطيابعضانا
 انيذامط ا تو دعوي نيلتتب ايدج راه ايه سلا بنون دبع باص دوا هبط لا عجعبرماعباوصان ةياصبم عماش

 تاكربجل و .ايووزكثان و دعواوتغامال كيذا كو راوّصل نعد دعرتلذ ادي تاق هذ ا زج !روثو

 ابد وليش وهل اميماو نايات نقز مد ناب كرو يربك ءنل ضل ضل ضع حصان روس كذاك
 كلها“ نكرلاوخ فراق هوسومدا طير ناار رقخأ كار رف اهنا ضف هدإ جو رو رس اد ايتن موكا ارضا كيا قراطالا
 هيرإ هباصعو "ايطار اررعتسلاو زر طال ةككشل جا سنو ل تال نال تل ١طود ناكرإ هكر ماركإب كال اريوشلا ىلا هداه
 خيزتسو ؛صطجو دحبإلامابندلاذ ل نمل نيون ةابماييانكيورددال ايها نسا ميصلاك عام رت اك

 1 اذا ةخ يويدكك هنعكورب ألا ل وزيال يخل اقباوث اورب داو ة دائحسسلا 4 اننا ا نسل مدي نفل اوزعلا .

 اكو ةيياتعا سوو“ هبانعملا انرْك ُهْرِغا اتجه جل تن مديد ورشا ردا كو و كعسد# هيدي هيديزيب امدل) ظ لوي عفي يطعلان
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 نضال باب صحل ا ذراصيلل مهب اضنينلا ناطاادونجو ما 520 امنص هنيدي وا وهو اشاب دايعراد هسزصمو الصواف 0
 كلا نوما 0 هوما وعند ني اور جملا قعاول اس دونشلاو 0-0 دلل

 مهااقوهايدانمروبتملاو لدول! نلعا ايزتسهجاويلا ارناف جى موف نيمو داك“ هر عدنا جزار ضيف ايلالو 7 اد
 ا ناي إبراش ام عْريضو نطبومال ويرسل دعب د وع جا  نذاكةرظزج دبا فتش: هذ طاب اعنا بيع 0
 ةزاضأ مطموباولسإ ف نامالكوم املا ١ نمل جذع ءوكتاراشناال زبك خيذملا حييل :سماالجسبلا ليطاديرإ جر صمنمو .2000-- 2

 ميدل دوك "زم ءانخشلا م هره اظجطاندبا مجوبي ة يار بعب تا عنصر ما وجيز خ نانحلضوبقم ىولماامؤ طخراوموبلطاملا 2 دا
 نمو جنش حبس نيموي هدر زيرو لَمتموسو هرما هزفاعزع لدغ 3“ هب وهديراليتو لطم نهرو وع ودق 0 2
 وثم وب انن جرم اناكو * نام ونملاو دوك لاطبإ نمدياعداهذلا وج * نايعال اناوال زمر تدلع دحجدراو ناطل تيار امس توا

 ا هديل ذاو لين اًتجو ةككنجرس انالعدب و" دالُسلاو هباصا:ل خا بي ل تاو" دارا ماع رماكجا اهب ' وطعم اهنصإ ماقاو يستو اا ا سر و زلم طرح مون ع مسانلا ئالل موياؤاك اننا ّيطصم وردت خلاب رددقف مزه رهااو ابل زفلمضالا ف >2. 1
 عزم املي مونوعبملاك جاتا انلةبلو نة هسوبحتناكدقن ومال اباذعللاكنا نبل ضو امجد ناس دظو هدوم

 « وز ناك ابلا نال ءامو هابط ونص هنلبسحم اتوقع قعد بول توت طتساةةطابص مانا كك ينبت 22322 ٠271 نعال ضفاليعو بتال جون لكك ها دب ذاع ونج عك زنق اهنصبو اق ةزر هس دكمد سلا ال
 انسحم لذ سز مرام هسفلو م١٠ 0 يع : د 0 0 "و

 نلاخامئوت رو مانا قيلاخ وهو :نيلاوه كدة دا وس و ديلا لبتتاوةدارم:وزازموبطاقلافيناك اكو: يلو دات 3 ٠
 .دايجلا ف هلاوعاب عيشلاوهو كككذ نيكو" دانا مول هنيختلا نم هرن ريل «عب)بوتنالا هداوعمالو ذيدل لوبي عطفك نهماوه "2325372727 2

 نياك ناهرب# :ةماقإللا هفاتسلو* هفخئرلولج رس دبا يحااهدركتب هلاعاعيمجف هعيات ون رزسملا تارا نكن[ وجد -- -
 الاون اهيلو نبدا حلال ضرا قنا هزيل إىل او لسا ناطل ل هتسص نمد يظعا ةاتنؤر رو دنع هدإ دحام ميصحنو انكم : ا
 مو ءاحابصو ءاسم نائصحلا| ءاومُسي اهزرابرث باق ولاحد قزف انما م اكم» نانا مولاسج جلو هر داص هناك و زناوضرو : 5 هللا هت ام 0 ين را تايالو جيجا هالات ومالا دورا ذنيزكلاو رسل عاروغوادجو ] نيوز 3-0 متل

 أماساحو داهلازع نامعلا ميانةشمانولو ”اذنو يثور شمألاهعاؤباواهسانجلتف نخاع كلانا وطي نب اومكمالسنلا وت نع ْ 23 را علو اممىركد نعرض او اكواب نع هتالثملا "زج همانق عدت اسمر كش 0

 الخرب انبريحلا,ناكمدلعالا ههلاوايوزالسال بر تطال يعم دانا انك اوعي طيس ! نيزك اكوطل م انن نا
 » ني دا هيدل ناكممو أ ًايعو اقم زعضب هبل 0 مناف ”ايفوالطإ, نيو اقحبؤب مزم عاقب هنيد ل ةمافاو' اينرلا نمو ها

 ولو اء قلب نيج لاا اوزلاتا هما كك ةمماند اوف هداطرفل د زعل اباتوكاىب انم م ناضل اذه هلعم ذا مطلع عّصنإل هنا
 روصو ءدلا ٍببْخِكلا دبع مو هدوجة بع دوه يلع مالذاللا نداش نمر ايف عقفف 2 رولا عسا اندامملا جوزحلاب هنمانظ لا
 سعرا كونوا نب الو لاك اضل تصل نضل مداواة ٠ لعاصبو مص بئاطغ انيك ان ننس رك متل سو هيعمل صيبنلع ةدصااو فاشون يذاكر ىجلا ظل ل ا 7 .5 ْ

 ءهردعلا هيفي 5 امنرئودلإ طري اب علاه نجي مذ ولّصل انالجتملا ظنلب مزع للا وضر نافعز نامعو ناطر كد دبر صلاركبابا

 ةلصل اب مصاصتمخاد :زمؤاف هدلاو عرَوَت الرخاذ ةاضيإ ال اجارييعب ارق رراىمتلا هيب بع هال اجا ىيشولا ناهمانعيوتوب توصل طنب ب ماع مهن اييكن
 ىف ىلا ملا كيا باوصلل ىف انملا نوب ابلا عضوا انياخل ل هجرك امد موعدها ن وضع ,ياييخارباسافعؤرت ركوب اد يسر» ' ظ
 نيموب هيزكبو ادار اقل اذه دبس اسال مال انه ىو ماورب ملوعري و اعلا رئالط باتل اب رهط ككذ دج 7 ب با

 اضوعئيدلاق . و بخ بحر صج و "اعرب ىباكاهيفرهلذب هرارنجساو اعنسب هر نسل يفع ما هس امذواعج
 يالا ضيومارب يملا وبزنمنرد مو كد أكوا فم الرهلاو ياللا ساشر بمال تيمي اه اا ع هونشللا ا كا ةدخ دو ءري !ئيطل هناك تالعب 0 عرعج كمل ىصجمداحلا هرلو طمعا صير سرس ؤ نوع



 اوقدص نيزملاد :

11111111100 
 4 وو هدو يضواص دور طلة ؤدمربل«ئرتاد نال انفاس يوي تو لوس نا:

 ْش لو | ويطرد يسمن عصري ركتش انجدربز هنيدي ق يان دنع |: بزحمراصخ عير عغسسنيو معبود
 . لكريم اديب دز هنيرفلا قب لو اهيل وتس ادق ) هطمرجوف ابدا ؤ نع ضوعاهسب نو اهنم جرا كه فن ةنالوب ناهز
 - 003 ليوعتلاب هول بتم كماجيدالايل ىيدتوتمركسعل واوا هرمابؤمتسلاذ ا لبطعتسا' يت ددكلا كيك
 . هل منير م غدر داصو اًدراو عشبزمزيغتجاجلدذايج هامتاف 3جداهنيزرمالللد نمدجو كيل لاش جئرداف

 2 وسناب: ادت و يو نبل ثوب كش علال هرب ل واوا ٍ

 ريال طركيو "وزخلا عدو هو هداساو ونصنب مد نت جالازتاوتممدل فاسو هل ماض ادزضاو صمام نييك مرا نايزبمب عفت عيا
 دزوتجلو دبيز هنيدهظنحلا هل لاق امّبيدوادّتباا عرج عاف كيكه سريري ! رعت هنيدحب هدا خلاب هردابملا ىركك ند عرمرم هَرُماهْنفلاهَول

 ثل3 كك ناواكوم دلو ناد هير يطمدونخزمه عمود جوش هج اليتسسا ناك نعت دديدج افعل دعنا

 : هازل اهل سرلاوٌرضنل لطلسلاا23ةدجواموصتساف انعلقونعتبيفومي سنو نيدو وئستم هز تبزجام ا عب عبره

 يقل ة دلل ساةثرريهلا سلفا هرمالوشحد : توتا ذ كبت مزافءاطوما ميعذال يطمع
 | مارَمدَه ديورطلاو ا الها قريدالا تاعرنال اق ىبركتلا ريالا ريمان فورا عنصبنيدمللا نادال تنير وطمملا يوم

 1 ال وعيا اطر طم بخ نزيه دع قف لاككة دعب خجول زب وقو يي! عا هلو يس هضناس

 يل دونر داصفوكسداللاب هديل (ةمهوضف نحرك انادجاربلاققإخ با نيرو يسلاا
 : ان اراك سلو وسم تجردراعدا زملكاوي دبا ةناد جلي لل دينماالجاو نما

 مليزجمإاومالعاوثقتسااةزمانبلاوروطم الاهم : هانا هيدا نيا هاا
 00 ال تمرهشي أ ة يوه ىلإ الط : قاوم عماجاوما اركي ساو ديذشتلا هنادعوروملاو رضلاد ان ثوفاذاو" ديبزإه نم

 ْ للملا بم شاب ىسحرارقس ب :ئاقاخ ماكجلو”ةيناطلسن مسارب غاب جروكيب كاب ايابلا ىمصو نَا هذه نس
 : فم ونعمل كسطلا لمت اقارب جدلا نكمل ظنيت ؤقيو ميناطاتل كسلا طبي ومااش اب دارت عجول زعاضوعديبز هنبلم

 هديدبم ةحرمع ٍاورهطت سبام وحالءتدنلا عزو رظناو دز هيدا كبي عض لال اطابوططصم زعل يزول

 لا تارمف ياطلَسِلا هرهاتلا مادارل اىلعالا هيداهإدو "يجو عطقنيس مددموا انفو ديعيؤيجي ناكبم قزيف» توه دو وهلا د ذاد

 ةيصانماءدصشأخ هىجوب اهون اووجوتو هدعئذلل مون اود موري مييالل وساجلا هريعملا ةياهالااهرّمع)و "مي ناكل مالجالا وقاص“

 : اووف اقتناع عناب قطه نعضلامعانسدف ياباني دنا نندعبو اغا قطصمرا در د هدعب ذيمويذأكو

 03 جيوش ارب ماا ار كحمد ان اهدووب ولوج حسم هيرب اى [يبو نين داوم ا عنك حطتن لو اييايلواهمايأاي نقلا مط ج
 ذوحر رهن ودل ةناغالاب دييزلعاد اور تساوت نطو دانو لاونج تاتا هني موال طا ندر
 ديلا نع واجر واجر عطتناو ءرصنلازعاون ايزتسا | ادهإلاو "ناحل ازد ايناس اهلا يججا ىنخالاتخيشادجاعدو صوور
 تكييرع ابق ياو الع زامل ويط دي صب اهسيغلل) يهل زع :رطو يسب ككل ة وزي خ عمدب للام او 7

 < تدع منيره نكن ل جوش لخدف كالا عامتجإ 3 اوعئجإف تاهل ذاوفنتو ”عيضملا يش ربرع اوعلامضانقو هياجفاعب

 . ماكان هانى ككذاةعنؤحددمرمأ عيوضلاو كج لبو هوم اهل كالا: وطعم رسا عيسي هير د يكس 5
 قي عضاوم لدلل عضد انش ديب لقاعلا ةركا يوت داع لدن“ فاما ةظخ ةروصدرال نيكي بأ
 نيالا دن هزل نوب انج هلاك ددعب جدت اق اق نارا هّوطملا ليدل ى ايزو هبل هللا“
 عمل اولا هيتل ! هادا ةيتكيتب: يهنرديا هب داك دمفزجبابجلكنما يف يحضر داو ككاو هيما ما اًيتسارة رون هنيدمملا هاد
 لا تان هتنسانكم قس اكو تاعك سنار انوار انعيضطشل هش
 200 راو لادامؤ دينو ضيم :زمصا قت نينو حذو مف افالم
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 ضنا يدوحتفابطإيرمأ ثبت وجو هتوابضالاتساوةلفعكرو عبؤخلوانواش اسبانيا رولا ةوبنلا
 ٠.٠ رميها كدب اضيناداراو مارا بلاك هبانكيل جاب رضينا ديدن فادجلاودوبطلإباهراشا/ةرلعبو قاوئمالا _

3 
 حما 0 1 . 5

 ل 4 . 3011-2 -_ 0
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 هعاج د عموركسحل سار ف كيال يخي مملا باير سراف هنشاو عيوش كر ةلزما ورب ونش املا اولد عانجيف

 تي

 ...٠ اطوتساولكسو عزم ]كف ركسحلادضيقفزنتو لكك د لارخدا ل طا برحو ذو مزهنا لف هعم سمي ديمو تقاذ تاوعال اعمال ٠
 لطخادقو يرو دنزكك يلاقي سرا مل كاي عضوم هم اظؤ يمن ينهار مت لكك كدعبداسؤ انف ج ل مضل ٍ 0 تت وورجسقدازو طال اينالور بلا ييناك نق نامي دالا دمجعرب مو“ ىكس عوض فاو زككم بزل مزتقو ٠ ٠ ٠ رض ة جس فرس مدس وصله لك لوتس دجم بدع قوش هبا حشو روس ور شرت عطا يذرهش عبادف هزوماع يول ٠

 اشايوس لابو عيوش )ريا هتاف وأ ل1 ءناطأَتلا فالناس هومر دز ةربغ هين اطلسم ا دونجا مز مجد ربن
 دلو راج وامجف دال! ميلا وتس اولد ابدل توه صارصتق اق "تامل اهككاملا مراجيح اولد ”تاابن اع مريب زمان بروتولاو ........-: زوري او راف مهظبا د جنو اف كرش نكد ردنا تنت ويم ةنيفسكهظل عر طزمد هند ينجو نيولل دك ةبميلاويشر ٍْ

 نكات ث ناو د زناوغم هذ اظنالا هوس ددياتلاكيكمو عصا ل السنالا اهل تاكو نياكة دباب غ هديضئام ءكوكو ٠ ...٠
 ديموي هنيبزلا دخجزملسقو هداج الوراوضالم فايز حاول وتو دلوملاو داصول اذاموفنف "هدتجو جوفتلازب ادعجام تاكو ةرككا ٠

 ايلات لحاهديبذ روك يماككد ىياطلا ماندإ كعدنلان اص ريدملامدبلاكهينائعل ا هدالخسدجو ياك ديو زينت.
 اني ملاضرا هنتفلا علها جن ضر هاركك ف تمر غامد كوول نا كلب هباجازم انوار ساحدانو امنالاماقملا لإ

 ابإبإ ذ ضي اى ددبلا لعد بم ف (ذاجخالاوراوغالا ىف تقرغتو اهمامرس مانال | ف تضمو اهماكجلا ربل 3 تدتعاوةاهماياجلاط -
 باّعودتججاسب ب ازعل وان سرتساو”ناكمالا ةّصْفاككْذ ذا تغا د ةراورول ادراومايضراوعرضورت#رهطعباطتساو اهماسسج هس

 ةيلالا هر ةركب رويت وتهينادلسلا هلورل او ث ىساو رهظع ل ياو كايا وذ عساش هجرغانزا الا دن اهتم اياضقنل نإ دحوناديصعلا
 رام لفل امال ييوسمو هرعبا فاما هحيقب كالا: لدقعال ايلا اذه يدل متنا دحف اهم طاش موك يو :

 1 نايلادو منشلا قوم ماحرلا حم نمد صنداء ضل ىص: غو عل شنو ديالا شدو دونا دّسُجُو مزوتواخاتابلسطو
 6 هب هوضيال ف مزم) تف رجرو فلو ورث كاسعل انو مانزعيوثولاو وره اهلا, لدا هدا صعاب انعلاو يالا اجا 31 1٠

 ميلاَعلا اماتلاوذ خي اّقايوفطصم رب مويوهور را ضل اذا وو شمدب رض اولا عاشت الا ناورتفملا ؟لطملا اهرمازرب 3 09 -- 0 5 1 . ٠ ملاهي حل اباتع لاك ئرتاطلتسلا عضل ًاظمجلا هيه ادا ىتصل هنسنها فاح يحدث قدتزتووامرملرنم عاطل
 م رلاناو رمل ا كم باو مولْغن امم حملا ماونل او اولا يع صمد ونجيؤاكو"ماننلا دونم هراتخا )م هجوتل اويماَسلا
 مرضا ةيترع ماشل | دونحب ريب نبذ ضل رماوال اكن رانسف عزمقلاهيماكملاهرازولا اقم هلو نغفل اراثا نمنع 9
 .صصعبحلص مازل اوءاهرماو ا جام نص زداطل سلا عرضجلا هيلا رتل وصمم ارمله لزرب ا واضع اظيرتخصمللا علباظ ,
 تاذالو نراك لرمرم طلوع اريلرمانيموب ناكو'ت اراعل ا رياستو تاونمالا و دوب عبلاو تالال ازمهيلا جانبيه اهيارب/ يماؤ و
 قطصم نالككذ و” نارتو لاس نياضضالل انني طم ريدو هنيبؤ تايإغ لالا افم اراوضم هاسسلا اش اب نانس
 كرتون اددعال دبس ديزي بناطواسلاهوخا هريصت موي جيرلز اكد ايطسيل عل ناطلتلا اناكرحالا/ ناكر كةةلاذه اش
 هتمتنب اول اكترلادجميرباب اطل ار ظوهليكذ مهنا الئو*نايبذاو حاضيئال انس امزد هيوبسي دل طبرجل ازم اهزيب رجم



 1 اطل هيرب ناك

 ةيلأ عيدنو هاعداجرث سبط مافتساو “هبل

 نامل نم عمس او 'رونب لعاب خد ضنا نم كامري يرتد

 ”رودإىميكمل اي زهاءاف هللا عاتتتامب هئاعاله دس وروكلل اشاب نانس هوخحإرطعب ةيالوؤ يضم داص وسمو هّصاوخمةبنزم دواهدال 5 :
 [ اكظكيتن كد مواسم ؤ اورماطوركسعلا ونيل ياسو اش ابئطصم هاليدعم زالاق همخالعب فاس ناخملس ناطلسلااناكوم كن

 نطل نضع ررش اف ثوكلا البل ةياقرجاص سرب انجن ذافطككتعريزب اب نامل لا ر ور غيت اشاب نانسجلا ديل وشَىلا
 قاصمأبف لا هدلا هجمة فيون هئنشلا ردابلابراش الآل وطصم كك نؤجرومثلاو ككل ندع نوري إس
 . «موملالل دع تنجز الوهم طخ كد ل ل د صرب جيب اهل ولطم مد نع اشناب نائل عيصاو "هوي يني ةسبدوطو”شابألا
 لج وماله رعرحلا وم تغافع هر يا دو 'روتولا ةمبعطزا "نامل سيجلب نانس هجن تورت مقل هانجش اهلا اقام
 1 لهو ضو هيا ومسح يكد عمق عرج هجاسجلا هاثع نمو ةردعملا رهط م هرعبو"هرما ناخب درعاوللاباشإ طلعي

 لبق, . انهت هلي رانيا بادساوتلا تلو همهم دال يلع بابل هليا سل لاو دقو سب صن مف نحمل ماو
 نحيت لقا طن رع ان نعبب هلا لقال( +/ضيزاطل هلاك مل الث ةياملارطقل فرنسا اميل حلا وع ةياوغلا:
 - )دير عتمتلا مهناؤطصمرقل لالا هجره هدا رضا هناك يجب بدق عضم ارها سنبريما و طسلا ماما
 هزار مي نعوو لا فابيو هرامعلا كيل 4 ديم هئاب دهنمهناطلشلا اب اركورصهمرومادئاط د نافراؤرجو دشلأئواَجَدَ دولجل
 وبلا ءتيكقلاوجاو هروما عاود هل )دل رضتفد لوط عاملا ٠ حالا ىوتل انموككوخ والامان رماتلا هل ددلاوسيات لاك ال
 م درماعلا دورا ناكلا كة وخ سابو ماش ماو لاجزدسجلا اع تابؤهط صم ءدعإضعاج عاملل ,ىوبن نع 'ءابنبإُم هيداحا
 7 نانسرنز ولاا يعاوماز اخ ا/هراظنن ف لبتم نك ذلك داع الآي اش ايؤطصمو عض اطمن اوعا هعماوراصئجيل وفول ملام
 يع 0: جمرعا نال رومال مالصا فدع ولار ال انظتنم صمم اظيثوكدلل الل شاي طصمريزولا ةماقأ ال ني هلاَبها شا
 ... بالك عودا لست بكن ائيصحل ازعمبلع متل اهل ههدايإ ونال هكشب)راخبلامإل لنا زدت تا يد

 : هييراشلاعج | طم جو بانا هريذاع مشل رمت بانبضغلا سال لازم
 ' تقرحإ امجرهجو جورب مل هتءالسا در هينملا هتبذاجو جوس اهيديإ ل اوه ذل مام

 قاسزعيو نايصعلل هاش وزَمْساو هزاودعو هيضباع مص قرو طوكر ,اودبا منال ةبطخو هتيهادوردب 00

 «داجل لواجإ ورحل هصنلا ال ديو: خرب ظظعد ىاشلا انه عضد سرب طبة زم وياسر هبنقإا ةلناكست دبس ىلا اضن انك بجاكيبل جانو ركبوا هيل مهجر لص يش واجن عدلا ريلانإؤططصمربنولا قع رش مع
 ىؤلطلل هلعأ امو نِرملا احنا همداوان نم هيرلاعو ديدشلا ناطاف نو ايرزيونسو اولوَمو هذدع هوس راربؤالا راع عرس

 إف نع دعب ةريزولا هب هرمااعزؤيرتلا لفستماذ "د يبعبب ييئاطل نم امو لاوفال !تاذاو تانال«لاوصلا نم سوم درع لكذ

 ش 1 اا وكلا اًيْوُداج
 0 ٠> ةىففاب ك١ 8 ىص فر هوز وبقلا ف نم عسب تنام امج وصانلا .
 اتالورعاطل ا لاوعديا عدد «داشرلاو هدفا لكِربت مال اذه لعب اًم| وباسل بشلل مل غزي اجلا هلا مسج

 هيؤلنو*عركلا ءلبعل هددضرللا و ماندو ةلجلا ماتجضرهم مانال اف تفاتيل ضن اشو منال ارضجل الم عماتي هللا هطاج 0 ١ هيببلا لجل ادرتمالا ئيذكدلاد يذياطلا ةامجر عمم ةيملا لطول توليها لازم فم
 هقيلخم ةناهزلا هاتف هعالجزع جدزماف نابصعلا يسب ماسالا كليرالا قيل لنمو هر القال عونا نازي سجلا لجبل
 ةدطب لازال # هنلانحم اجسمالو نومك اظل ارامل حجخالق روزعمالا أب عرضي كن طين هاوبجاوناوبلل يو ناوالارصعلا
 ذاهتلا ليلا وم عملو :داصمللا الق ىنل لنويبجلاو دانا اضيانل لإ اوبل كسل !,جاص طير رافال نذر نرفع ايذالككاد

 درا ليال غمز ع وهنا سنجل فاعملاو هوصجلا لا اندكماهلغمل هىزتخل وقنا عمضت/ جملا ف عبقيلا نول ٠
 اش اريلا مباع. ماع اأن ختساو بانا معاطب اي دا دو اراسدناطشاتملاهيانصل اكيز ضيفو طماع لثألاهماناكؤ لا
 يج اوعيطاو مد ااوعبماو اكل ثيج اموةرينهومل | هىلاعترداماام ععيرذو ملت خرم اد اهشنإو معاطف ناي اطل سلايل اوقلا#

 ؟ةظييسلاب ةيوضاف عيل”وهو هما“ نجوما قي أدان نم «نزنلازجإب عحاس هرغاف |كميله فالس رايد ز هوت مما طداه لولا

 هلو فلا تمانل 'رعزعلاو | يلا ادر هنا ذ نع عضو

١ 



 .تاطيشلا# اىضتسازمهإوعلا|اغوعو ابق شال« تاوغ وع نضاغ 1" مداؤتلا ضاونفلاو'وإبقلا فاه نا رهاضت او” تلاموادبم فخم
 5 نكي ظفحوترصق داتا !)هلشديب هع اًلاشعل الؤلاو«دالبل ؟لالتخل مار ًامككاو نايضطلا خلا مذضتساو

 ' هاوعانطنر كمه ظنجم اطل لاق اوما ةسالحو اهبل هجوم اهيذ داسضلاههرحل اييري يمن اهندوصواهيرعليتسالاو
 نر دابعاوعرلاسونبورسهاورابذ يلا ا هملول رقي سم اطلس هديرشلا عزك زمدري املا نكذ يجن سكوتلولا ٠ ليطلب اهمانجا ع يللاو' ا يضلاو درت لع ظن م) نكس اها ظن" حلق اد كل الد هرعل اعين ارت وو”نالييشللا ء

 يطل اناره بدق و ءرانمالاو ككّضا١ ل روز:لبةمصولا اوهتغاو؟رايزخلا مركب ادع وبتقمزرعلاو ”رازسعالا ول ضتتلاملا
 :٠ يوما ككل غل اولطملارزول ليلا و ميلا ران هبياضلا لجل تايابج صان هلانيشلا ممل لأ ة ياذا كلو

 . كيثتبانبلك اشاد متل زو :لينبس و" نداخلككانما هم 06950 اشايؤطصم مرني الجول اجي طارت صف اتي زم - ----
 1 هلق رانج هذاا سمك طباباركسعوضاخ م دعم ضار داو روبل دوتجلاو دمحم ا ةورلارا حسو” هولا كسل سان كي 0

 هونج ذولا كالت فكن عبركسعف ناين لإ امن لجقركمدايدع دامه ريع معجوج دان اوطتابهلنقال
 لماع نذلاتلا زبد 'ىمؤولا مهبعصمد ا يلضرملاو :التع ذازوا هع نكن حوحج اننا اهمابرىاقعثوندلاو علمتلاناذضوبإ ._ ةظودونلل نعل جملا اءط بقنا درتو هاو تو[ هزيل ةدولا ملع صن تعسر عك اهانه صعد ىناصانضوو الا رتتتلا :+ .٠

 'رايايياسو"هرطانهيإلا نوجا فعالكف تان ومزلاو صاصصلاو دورا «تازاريرضلاو لجاكملاد تام هدا
 اةةنئجلادرجودقاىلا تلا داليوصقاربم قالا لصاوتي هيناطل لارككمضنالصاؤنق نو ة يتكون بانك ع وقيام ىوملا وه...

 رول عنب كروز ذا اهلها .يرعا اول عجم اهورسفا هيزق اناخد اد !تككلازا دوما باتك لوبا عتديلإو”ل اويل ورومالا فلخ وأ هيأ وزيرة لا ذا اردابعلانره انسضلاكالجو للاب اخنم نك! عبرت لع نضام ةناقعلاماوالا ةعطوتس بلم امايقوناطلسلا رك كمل ة!لم)"دانجالاو لاومالاو”درالاهرضنلاب هردا حاول تالا ويلا دعاس نتف رو مصم هدوم اءاضيازجخو هباصفشا لف
 يا اا تاهطلو التلال هرصص ميت طهددابف بفرع البنا ناشد نيل فاك الاقل اياداتهو دك وملو 0 . توي عص دو مكاوماو عشنا ينص سدلاعنسا# ذيول زال دفا ل ضلالهيالتدوينساوفلانه تكوتنف
 ١ ادوظ انيف لالملاو تاورنلاب اصتع الالب كيتا اطر دصعيو مدل خود نر تيدااو را اعالو هلام داما ش لغو ركام ؤإطا تياؤر دل ظمل و فول ظل ووزوذتف هوياقدلاطصرركرا تخلي طي رمادا ذخر صاةرياصتت يلا فه... 0 النسا يمنع فير شل اهيئاطل للراحل ةضينملا هيلا حل طبول انداصف لاسر الاد اينو <تانار ير ضلاو|جلكملاو

 ىلرغي تك ضيم اكان 066 ”نايعل كب نيل بلد "نعال قف تن هدمد فذ التف متن جر ةرَصلا تارا ركانزنإو : ىيفلاو هنشنأكلا ظ نقد نعي دج ور سيصصلا لماما انضم ١ نفل دقو يلم قام طخلاو يسجن شل ويظن دحوفالاو قاتلا فيتو 0
 :نطصاو مايتحيردازلاهياحاو لاوؤيطنملا يبتلع مؤرهلاو ةرصلادانعل اوم اانثددامذوصتو ايزل يار الت مدال ٠ الاثم زج ارنب اجا ةديدل ذر نشير يظل يضاولا خالبلا و اول ظايبلاب'يحاخللباكأ اذه علال تمل 5 هانت ازاشم اضم رمال اذهل

 أين دا مهم قب رتاخ د يردمو قرماددل اومحجياجو طريميكألا ةداتسلا .ةددز ثيطخم ا وظجيكككا دبات ده وتملك احلا -
 لاول مرلا ترجورا دفالعترجازكهو دانعلاو بل زمن انع رمي ل ون داسلا زوال اف عضول انكزمانا مولع طبشو زر وكمرهفد هنن [عو طن لا هرعر لاير كلك ملا ثم لوصو ديلا ايؤنو هددط حفيد سْحادجول ات هلع دز »يبس  نسيح فينا اناكيكرردلاو
 . قائايجماقمماقكلانإب ماكو لزطا عنو حاكلا طقس ومو ءوب هونبأل امناتضنلاىوقلال ب ةنيككل حلا ع باوجزقاولاخبإ ٠ رظاافرلوفملا فار يناللال اطنإب وطصريزولالا با ردجح ل .مإ كة رصب ثيديت سا علو .امنعدي عالة كد يقر اهدا.

 رمال ربومالاب امر ارزق | يرضرفو"مزلعم هسامعلادنفالالا كاشذلا نعش و ؤوتو د حتت ميت ديل ني هيث داقلا امهدراش | فدأ 3
 هكاودعر فبجوب نلبس وتمو كلل ف ةيضولادع نديرو ذك لا نري اضل از عسسن عويض« كم يفواو 0 ااا ا



 يس 1 2 - .

 ضم كوالا وطلبنا ن جن طيو) نوط قتلا ججربزحو تعي متم راكدباوجتاا
 نم يل عبضونا م يكل بط لية زعو مذا نمل درجت ناو لخعلاهاسفب يلع دلل ةرايطلاو هَميَمحلاب هذه قب

 عبؤططذولا منيل اول ماوهرعوهو نيرغلا هانهو"نستقشو كل كلو نين يع هل لعجون اف الرام كك ملدنا

 1[ بلادي دل هد صؤ ديرب وس دامو هنونجلب العناء تسر اهيل دعمت نالوا ملغ نضع اس ذل هياوحو' ٌررمعر وكما

 ا هبلاككلزع) دعو لوقعل اباوراوزي يف اكدد: لماع ل ماتو لوشح عطل فلوو نسوي شاة صبا

 لطرد سويب كنون دال ىللاو رك دريل هجق ع عجالا نهب :اياقصانيخن[ عِش حيا لوقب ع تدون جانبك
 هيلاناكناارمإا قفا ةاتشاو» اهلا ةدجإة جل ويقلل اشنإب نادر دج ربت مهكر مدا اذم ترسو ؟رهل اهلا نياادلّسلا دونم -

 صيتسا ارخبرو سب وجلال دم دممجهتذإ نوال بالازم اكن هاج هذه دجب لتجديد اصلك ة لع تحبو الا ورابلا
 اولا مدرلالابادراو رولا جاذسلا مازن م دحض اوكتف ءاوكشااولبدت ميمو ءركما نكس اناماجعإ "كسعو انماط بح

 هيي وغرباطد هججرالا تاكل لعررهلاو مل مالا رنج 0 نرلايخاعوا بدع رب ىكرللار ل يلا ف ىييوضنلا

 حجتبوخ هيمراىسج فس كالو اياز تكي جيم ىف لدجلا غلب ل! وروصغ شكو 5 رمل يرض اقعنلا نال هز مزشا

 ش رو رتتصاخومةلجف كالا هجن وببشم مبهاو لنع: يع وهلا نجد جدو تاق يلا نهي ل جرو طب"
 لزب نم هديدجلل» محتدنإلا لن نا ىلايلرإىلاهناب ل وم را كرس وت دايت: عبكلو هدمجللا لعن «*نواوطلا لجو ياموخج هناطنم :

 . رتاج يدرب ابب نعت وجل روص جي سمرغا هم شنلا مدي مثيره دو رسال ع املا توج الدر ظماف نم

 لامي حسو نيعستك هس هنستبج ه وافرن هنيرصوتفاؤ د ل يا ير داد وطب

 ندا ير صوص اوهو رانج نبل فلا جيمفيوهليع ودموع مروج هياط ولم يزرملا دلائل هديك“
 - ترنداو نخر ملفي رز موصحل اوما قاف ٌنايعالا يربزعلمريطمر عزم وهو يداظناا الجرد اذبإ هحمدأا ”نايبلا بوبس ماين اير د
 نككدب مهيعاره ادا ”راضنلا5 اويلصتو هياوس,(تايماسو اهرود نايلاعتملهذم ايلاعت ساهم راج عؤباملا يهتم دمر ناو اجبت

 احب صو اسم ماقال كرو وكب «ضاقاخلا هيبوملاركس خلا ةيباطلسلا دو ةيللزصراتفرإ بزب 0 21 «ملو ملل اريد خدت تت

 هنا ىجاوجاف ملم ضال اجلا ختدنيدع ماع هطم م ؤعبدش د ولتحاةلا ةيديزلاهطبإط بقاف ءائدورلوأ ينم ده نسب
 لود لهب وتو وكل اهمدواجرضتول خت عود لة يزم زق دربلع نعت هيناطلسلا دونجلاو ةوا نت تهاجم
 00 رك وصلا جلود« بناوتلاو فاما ةدشدلا سجدت اكل ازهر راواكواود ديد وها“
 ظ ةعلو هلاز ع جد اان ئعملاب تك كوم غب 0 دولا و ةئتافلا ميلا نظاؤوتملا احح وه مو ىلزرا هيدي لا حمجرييعداعاد

 تُمَتاابقَع نمل بِقع مصاول دحب ل ءوثعينشلا لالا هما قامهاف (ىعدهارهنا موي تيطغنا هتيمارم : ناآلانككذ ذامؤراسرلا

 اوهلساهكعباقعلا مايأ البم مي ديزلاراكنا لّواوه 0 ةرببر نس ابل ان مده سام ناطل#لا دوب ميه رهاش ذنب

 هب طاجلو لاخلا هتسعلفو جولتل نيل لنا :جسمونو نَا هيلا تابانعل ابةيناطلل لا دوني صل ىهشب) يتسم ةبجلا لامثل نم
 داع بعمق ضان ات وهسه ارب اجديبز باب هرعا يذلا لول رموضاوييوكسو يملا جدول ؛ىلاوك اكنلا هب لزن سداح
 . أو هرم فولد هر انل انف باليك للا ناغور 'مركاملا دعداحلا تيه ةزمئؤبة نب نور مبصا م رصاححلا ثوبا نو عهزموت اشاد
 6 هرئاعتاع امو هياوتشب و *مزتاىدم عومجو* عداو دون لع هيددزلا نايعازكيلارن ذاوءدهاقلا عدا ةرم اش انه ل

 هباعذؤثباصالفعو ديدسيارا زاك ديا عنةرددهئرمالاهيخازب العا ع حيرصب عض وقنا و «وجومنل دو متلازباروتف بر هطوحا الف
 نكورربزل 0 0 يداحلا هدلاخاضاوته زنا حن مككسعو ممظلظوبجع زو ةزواو دحسإو دون ةزهتجو اًنصوم

 سلب وك هنبدم 0بوقلاه) ب جحر كسحب ك) + نيا ءارو*دوقعللا اهنادلرجاصومدونيل 615 ١ ددسن اكو دبكاو دصالك

 ا | هطم سيلا ئطارُماَو ٠ ئمالوذاله كاىبجوب مهنحاو ركل :ليكنع ءناطاشلا ديل زباب م الكب

 4 1 ل 11901017 11 اب املا :اكمالا ب سجرصبمل كاع هنما
 الايوؤدا نبا تبا رصلإب عرسي و شلاو ساحب مادو عريلاجر هيديزلا عفط ءاور داذ ةوسالو وهز لع ضنا

0 6. 



 هتك عججذاودباو“ جرفلا مانق هتسضميسلاةاكفو مهعاونشنا مش را ااكألاو ًاسابانب# ودي اك راوبلاو غاجلاب ريعارتملل و
 ْ كيا ملف ووسلا نوعي فيهو هيلاوتلل اركحلا معارك وم اًملاب ل انؤل ياا دنخاو جاد .مااكمداوضاوؤمارسنا لاق, "

.. 
 ةفلائارإه ديدبزلاتاياد ديريزلا نوتليدي هدونججاش ب ناؤع موب اكعد قيومركك ب هصةتك مادا دعت اناتةيؤقلهنلا

٠. 
 كاز فرتابومديداجخلا هجدتيانوطوزما طعما ةاراعد ساب مقيذبو زيا ويجيب حت اعل تي هداف د دددمو عسل

٠ 
 اصنع, نرسل ازبا/طاوحا 1[ دوج تحت هرشلإل عيوب سنزعو نركز يزل هلت ازم د دب نسيج ده عزو هكومزعرهت ةوبد بزي هسابب 7

 0 فاقت هشفاو اي انام هينا نمل لاديد ناضل )قزم مااك(د هالحال صوت ئنح عر ذاججاهلوزت متوثانوؤطضتتاشلا "2 7 كك غلب د نم هنزل ض هايج تطبخ كايا هيتولاوا منيل لإ دز لاهل امرا نناف ناطلسل ايلا امس اريد ؤط صخب >لبلطد _ دا دارك عطاز عكر تكونا لاوجاو ؤ ضوه هز نادال هعااو عسافألا باليل اطلس ميرال جالا ماكل مولد وص رايب اضاب انسويزولا قضي اونا ا دمياط عاليا نمؤسرلا كيتو الشع لوصدذا دسار يكل اع كرد ورو كدب فون بس حيطخ و مافع ناش وبلد رل ناقصا وغلب بم طنا فان ادن هيما ناطاتالزنابزسوواجّيِماملا : داتا راهي اعد هدكتبو بالج وسع نجا اكتر رس تا ول انابيلا ين اظسخا هدا زاجل رمإاضاالازب ولاه جو دينو امو مداره يسرا لرريالقد ايتو يملا ع نينو يف اره عطس 0 2 عااد تسرد ولالا «هح يجو لاهل |. زلوم يالا كح تزن هل افلا انتباه مرض اع يرو ابوباعملا مازنازماهتمضادقد اإل ربل شاب نانسير يزول اههتبهتاازورعن الكا حاصوال هناي نانسيريزواوملال اان
 يارا ناطلتلاراشاذ درضاحيظعالايزهلاكتفلناكو .ررلاو ضل نزع ماكاو هدعولاباذولا كل ةوم «عوروهّس هيلا دال فوكو : و 'ردطلاو هدطاو جيل ضف هم هضطال ظل نلف سلا نا سذودو موع هركذا نامل هدو دهاشن ل راو" ناسحلص 92 ١. هفطاعلا جرم ذاك زنانتماو هرعوب ناطلساّركذ هىناتهد فس ولازم :وءرناصو عمرلار مم نانجان مز ساو هناصحيذاحبو انكر 'هضذوقو ديرو بزة موج يجانم] بقا دكص ناطل اوال درجربغ كاطلسلا زولب مضومرعن اك زف ”ةوتييضيلا يالا ناطلسلا جدزحموي اتحوعف 'داكوؤبماعك كل اهضو هلبعاف عطق نامل لا كوت نم برع امرها زم هيرلامملا عزف ةيديو طق جل رجل اهقزب دو ةيلع ا ولدت فاه ناكل دظفصلا موسي ندب مل عضوي هال تاز هانولإب هده بيور ناتو فيمدت 2 هلو خونو هاضيصيؤطو نخر مزس ملسالااطلش انمار” تدإط مف خلاب دكه ذا اشبه طصواف ٌةرخا هريانعلادبزباب ناطاتملا جوت 00101011010 5 : انك صمبدد و هر ميم راولاب هدد دمهتخاذث مبهر بكت نال عضم يطا لغاو ماهل رشم ةن يشف دب عاصف 0 هوم هجينة كبشلا ف ننولا «وصلقلا هيض هيك قيلعجو كاملا ةدال ناك طخ ايضا هنا َ وفن مات دل هيدا لبنا بنيد :ةرك نالت كيلا وبدر بو بض رسلان ةدجك» صو اجا البس يضتمانياطيا سالي وغسل هاكطتماؤ )جالا راناشاي ؤطصتكة غانم ا. دكتع لهل ا سوا

 اولا ثيج انا كولور د عنو دواطو لابحاردر عهد يلهب كد" ككا نسال عن نيس ذل 5 "كح قروب ناك هربس راع عباس فرتم هيرمرم اشبار ن كسيررب ولا "ير 5و منوعلاو هيانها لول ضب مياقكك" 0 نع صصننساو :داعنلا لاجإلاو تحارب اكابر جت لاغملإ» لاملاو ليلا ربلا بط مهر اضزلا هضيبافل ورجل عدركا دعساولا دون هربا راسما فراس يخصني ضو يمك ميكرون ززتوفال معيب راغسالااازونما كتلك موال اله عمرك ة بك اهنم جوزخاو رسل للا لين نع مباه زحل ه جورج وصنب وملك عيصاو لوا نال هعيش, 0 211001011011110 *- 1 2 ريؤيزاوو ايس دصصإف لريزو روكككل ماقاو هرانسالا دكني لرب زولا تما ”هدانو ل بصنماؤلاشنإب فطين اوما 2
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 ده ايلاس اة دمظحل نوي كاان اطلس دونا يرمون شيو مهلك خدي كم هناك عيخدهدج كريو قاطع صنائع
 اك ةماعلا هجنإسلا مورئرلاو ,ىلسالاو كالالاه درععلا ماهتويماّسلا نيرا كام عم”ءاظفاالا تاعساو مظعلا مضيف رعّئبضيو "يلا رشم
 كاف صوت يركع دونئلززم كم خيبر هلا يعجب انا جاو ّ/صاجاه صفع داكيالاف لاح يماع”ددعتم ذولا كذا همّرسحليفل
 هيج ٍةساو ذيل إيلا تعنلو ”ءاعولا مضايا ةريولا عون الز وجلاو”ورريلا دونجا ةلاج] دكر اعل ارهرلانلاسزع تنور غافل
 لعمال درمججر ماا لكك جنتل كرما رنح يا ويبخال رنه رجيم هوه نرمي" ل جاهلا !ىهالا نك ناكوثدجاميكوب دو د كاك اكل ذذ

 لبلد اموللا صراكو هييشسو ةاجللو نى نوكأ تاوعال قنروهزمور بجو دنا ميرال نص عيزت برجا وها نمو اضيإ دوهريمالاو”دركويلا 0

 هلو نال اكل نه لك قرب غسوزنعرم و ماو نا ةقيتطجو مانام لا ةريضلا م وكمال تيمون ل ضنا هركاسع عيب صمنناندنكت
 |١ ور برازر وربط للتكيف ضناها سنا ضدك حقجتم نيش نافاكك خا
 |.اتها رن دهد ,لامكدبجإطعرقحبطوميئاطلسل هني مدخلا دا ثمل زمام صواجتيزولا و دعجملا اقام كن ةجلا هَجَح
 ميلا شلا لوصول انظم ييزحللذ اكو ةدهدزب دك نان اعل ملمزو قضي راباياثل ا عظعر عضم ًاطاسمل نر هاومأوُريزولا ناش
 يطا اكورد هسا هنهنعب ىذرن ماو هددملا طال ىعرزول “نيمو ةدعاشه عدهرع هر تعاوذز ةموشا وعلما نسيان
 رم مزولا نر هيل انجلو هتيانل !!يادطلا نهال نبل اويجتنلاو ل ازهباع.ةككذ دعي زر طلإ) يراود دوعسمالو لوبقم

 5 قعوكسحلا ككل طباطد كمي ريزولا ماوي هيب ولزكيإ ' فدو جوملا هطامو عطر شل هدمامدعجرماننإ غصتتساو ةدديرب مف
 ) مرق دك هدجؤن و ةنجاع لاعبا هاو رحاب وي يعد
 .تسقو هناضا لا هلجاجلا نووطبو توما زاوجا نوصطغت اطل لعل كير رب ف اوضاخف *رخارل اونو و وزال حهطجاككون اضم
 . اهمؤويلبكمرشل اهلا حضن” امدبرعإلاداتياعغاو هل يف جو كان جرعذالا جد ماتباوضييعو هيو ماسلا فلا
 - . كك همي كبصنف ناضمر ونسخ اف نازاججابزولا نيكو + نكس مزماهبر ب" ة دواخا هكتار هطعب حازب نيش اطد
 : لشبمهخن اكد جاو احطالو برضا يدير حلوا 'دبعوج نازاجة لف حف ناكوتناطوالوز لالا سانلا داعف"نامالك بانل اطكدانقناكلا
 --.اشايسح عمزا اكن ؤزلا ناجم سزولا لوصو . ريب لالذ 3, هبي ووعتوخلانصا نخر او نازاجرمراسوث ناييصعلاو درم اليد اصنلاب
 يرش لناعرعلا مولع هناهدعودبيزلحا عما شاب نسمح اسف ادع اشو” سن هنيدمملا هغولب ىبحاشناب نافترهدومدلانابرصمياديميز نم معن

 للكلام عطايا و ىادلا اوم انمدعم ناكأم را نيس ييسر هديب اكل او ناعالاو تنحل ايبا خا َمَيَرواَصَمَم
 5 هاب اكسختم هاما كا ذاع اشاب ناس ربنول اذوصو ضل باه دكت صمللا هجوما داراذ هيمنف ط سو ماع 5 ذاكدماهابزسحتا ضيا

 "يعل جك دلاجرا ةريزولاوضمرت ”همزكلاب اكد د « هيه روغال هس كوقيوادنيامف ةنايسزع ةصومإ ونقل ابريذولا دلباتف اح الصاج

 لاو لتحعطقن اجل وعلا يرعب هيلع هرافالاوناطصلالادونجتمبهزمد ميلعررعلا جانتجل صواقالؤ ةلكملاو لش ١ ؟اطقن زموب اصلا اشد
 ني تنفس ةعنتد مهنوق عننا عدنه هديكلادجازمدىمزمب نايزانسريزولا فوصوريخ ملبن ريفلو ريشا يتلف ان 2

 7 يور اونا اال مززمبحجن حت *ايدمرعاظب مو" هدوعسراؤناو لايقالا هب عاطو ”ةدونهجاصو الم سالو نزل ودصزع ويلاه ذايؤ لإ
 يلامتالازوعا ماعد دىذاو "فاعمارجبو نلسخلاور اوبل اباونقياو »داو تاذل بجرم لززنو ميدب لاما يرطضا “داموا ضاو عافبلا عدل
 ويلا دقعر بغا ل بالرمال اطيل در لعب ون ولا طعس جيمز حاع مان الاريزول ا دارا اه و لالا وش كاياب رب وصتحم جراد
 5 فال انيتقيلل امد طتن سل /راعشنالاوثقياهلاا لاول نم هراتنتسنال اذكاج اموثرصالا 4 عدوان وآاعت مل وتنألو ةراتص وأكل ادعب
 2 ى ةرتكنلاءقجااو اذاهج كاتلالغإ قرات اوه غ رجا ضا ذل فوض وراه احا رثملا هاذ نال و هجإلا ىلا لوقعلا»
 دافعا هيلغو“ تامل الو لابقاإرلا نحت هيل نموت تاوعال وامل ىدانلا ذك مي هناال ةنهمننلا هدا غيض دادا لوف الو
 نغم لزم محلا عدت اككص هم طسيزول انوع وعمان ككسملا توا نابتسا ىجتلككد فاطيما اتراو تاما ىونالا

 ايار دوم عشا هزابلا لقمع يبا دال قيازماع ذل وكت ولا دوج ةوصمإةلطضالا زيدل سلا ىف الع
 ارا ةهؤمجوداومللانامداص ناي انم ممانقا يزاد "لاجله الدلاطباواكراذ يا ضن انا رضاع كاسونلا عين ل»
 قدك الاموال غرف زطاوم مف فلن درعتد "لن الج جلها عم بسد قو ارصمال ةزمدائجامو ىو يهوه اناس وهج



 حم
 ا دل دا 1 وو لا هاجس دنا الل اشاره ا 00

 . هطول ريانا ذك ايكجاكجلا در يريفاليريزل أ "سلا اوس هاك رجالا توما بؤس انوخال«داو دحلان المي زماودصم ٠ ٠ ٠
 البا قانالكلب نهقدسملجارعرمافبالاةسفلازب تسود كلو دواز عه عما عبس ورامي يعض هضم هي وضابط

 فرعا زيس واسد نان لياعنل هيهشمل ةدشو «ىلانبدعتسُ اف الو جل كراون جالت دل يمر ديلا ووصل
 د الا كيا دافدانملاب هابل 'داوميرسراف ممداخمل مدهتيالف“ ءافقو همام نوم هنود اسمن جا شبل ال حاز هءأجروربر نلكعمو *ر وسو ةفلا

 00 داما قناكأنهو#ءانرنو ميغ ماندلودتاغلا ددصاقزاكوانان .ياوصصا هاه تال حرت مرافن طك ريصمتسف

 هزناوهتسا انتل تلا يوب ونرجو عيا وم «بجلرع د نافل فرك تول تلك حلا لاطب قب دهنعر هت
 1 هوم اقابنسا نذل اوت ايمبّتساف افالطا نيدربزلا دومجخج اهلويضونعا اطل اثم كانه: نلظإ | همونكك :

 < _ !لارمرصقت ماهسلادويطو اه | وخد وسب حاف تيلرظيب نعت اهيولداهبجيغرضاوب عتنلا مالظرب :ريلج حاهتا وهزم ماتبي: ضعي

 1 00 قاورتاكدو زؤانلا قابل |!ترشدق ديدجلا ءاعراتوا ديخانلا هيل صرحت ةرانوالاو هاصراكوا

 - راج يللا لبساازف 'عابضل او ؛[سملا نيبامدعابتو ىذف مويلا كك لاطوث ماوزلإ لس اعلتملا يش اديب انتل خاصتؤ»ذاند دولج
 اوعر ةاوياصودوب داكتببم د تون و امره سيربزلا دوز جحززرس“ ههالظوهبهنَغد مو ماتإخراو ةبامعتافالاطضم
 اهاوطسؤنو هادا اهرسابللازما ىنَعامباوففتراو“ اوم انمار عفو لاا اكون خلاب ناهد اكسعا ضظوابصوو ايش ذوارم

 ٠ اصّرلاو دهرا هانم عوام اضفلا اهالمو زال تاور اسرار مصل ا وددعو اهلا ع يضو اههلار_عيرولع ميلاف 5 8
 : !ببجاةكفرو ”ماقملا كك هيناطل ها دون ةفاكم ةلاهديغالار يد“ ”جافضلاو بفلاو ”ماَماَوؤدانبلاو ضاللاتاغبأس ورضا غملا و

 . ريالا تسل عا الجد سحر اهبرنتو ءركاجل نا شطر تخل فرمتعلخاشاب ناتي علخو ءلانقو دمانق ! هيجوا امدُدلاجديضتي هلع ---
 .يتسلا مور ىيكازرعيامنلاو نانلاذعت و زماوا وزع تانتساو 9

 اف اتستكأ مج هوناتبددرستت دوج ؟ةاساقمزص تالا ]بج زمان نامت وره ةزها الاخ ياصست#
 ككك«ملاو بطاعملا نمراهال لو ايلا سس يك

 رز شكا ١ اناكو ”نيزيل/مازنحجال ةزعمل داعمو ءوئصبو ني نماربزولا يضحملا ب حنمرع اولزنو نا نجاوضاخرزم موقع 12 9 تامالاريزولا

 ل هلق اجد اهلس تالت طفوا سا مزتجلاو يرتجا مل اذحا دخاوبلو مزباكوع لصالح ا)> برين كاوا ةزعن هيا ينج
 .هلجوف صال التو سيناتور غصو جفعاهيرهناةسينناطخٌ ايمالا زم لاف ءاقراشم ككرموتنانجربؤتم يي سسلا دينا ثعلا 2 >
 كمون زب كاكقوف تارا لرسانجاو بوب اونا ضامزلاو دورا ١ نمو تالالارباسو همظعلا ددعلاو تاماز ازترصلاو ضادشزم 5

 هنو مهتفلا نه نمانركذ امداد ٠ دينا اكمال ىلا اهدوعب هرعان هناك فلك( اد داع |يبداوشو بقياوتيزع نرخ هنيه
 تيار خيرمالا لاما ؤبس كاكنن ذانرع قفا ناطبشتملا ناغإل لهل جكس عوماراخيز انيجريزولا هج تارارلا ءوفرموروظلا مالعا

 من فلا ل شل هالرمال وما يضف ناكذ؟ ههوعل ام هناوعانم اهضالس اف اهتيدي لاكدب زم م فلل نعزي سيدو وهانبنراجوجنقلا
 جتايلإو هاو درعا نماهير .ليبايسال عت اهناذ هللا كحل هيلع وتس نا مان وخّرن اورشما اهلا هجن ايزغرنالا نالت اميين :
 يوكل كدا كيل اهيل نا «ادرع نار نول تسلك طم خه عقم كك مرج تالي ضالجاكلاو

 نك(دبارد ابو هجيفن فدع خجلا كسل ازد مز عراق لسه ودل مجاهد كدب رهتشازدامهلا فككس انساتا ذا ووجع“ ٠
 نلارظش نا دوبنفل | سي جر فالا اهلجاب دج ا ىدعش اإل مدو اف وكلا مدل زم مارإل ةبوفل درب نعل إن عرالارثسعبا

 ءازكم و م موس هعمل ون نم دع دا

 ولع 40 لجو ارب تدع هنيدي هيئاطلاا دونجا: طاجا نين ممل نماصرا صحم يعن هناي
 ملال ورعلا سمدعبإ اصراوسابإ ذا وسنن ميل الَلاب هيلا ىددعصي نا هنااا دونجلاىككهراوسانان اكميٌوجوتب
 كملنا دوق درا ١ محملا اضكركبرعرل اير ماروتدي دش لابفاب ددع مف ايدزمو جون ضف هلزمصز كنا عظعاد اًدعبدشا
 الر لط )رار داقع | لجو هرمأريسبنتو دنيدللا فصله داير او ايل ةاناضعب هراشأب همالجاو هابدرت دامجو همانمؤ رظراذ 'نماراس

 هتهونماتةيتسإو ندهن ايكذاس قد عل ة رمل قلل عج كن ابّتساو كنف حلاو اياد هوضن يما هبابكيازتو

 يح
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 ٠ ر ١ ١ 0

 سلا بةالدراطضإلب عتالع هوه اوال حلا كاع« ةعاكد شمام عضل ننام وضف كرير هاظو ناله هاوس نماكك
 لامي خاتلا اخس هود ذؤادحص ف لحل! ماىكوم مل وبحر ربها )كاان الث هبضفدجنو ةرايكملا رف سم اكلك هال دعص
 ةنداوز جوج تاخد ةدطجرمد دونما ولابناجزمهط بف نبت يرلا يخل بورا لو يوما بل هونج ناب هال يخسر صفد
 اوك ملازم نر جا ازيلال زجل ينل اذهدابخلتاور ذل صن اديب يرانيرساد عيوش اب اور نجل ظن
 رراوحاو دان خاوقمت ل ذلاو دعزطالا رجح 0 م50 هيديتلا دق ضاإ يب دامت مل ماد
 هوبا طبر زسطوؤلامجرمربجل دل كلضيإلاب ةةقيدي نم منو هنحتور دع زل عفش 3 عوير يلا طل شب زم ضجر ب معبر جد
 أراه رروشاكز شد ازبرش ذاوهن جوالك د دادنفاةبوالاب نا هبلشوؤذينخعانو انهو ام وبخدنع إف حطم لبس اقدع بظر رحخ
 يارب كرعضاُ ابره مامد اوه اذا. . ىبصتع اهلا كعنو الاخت نموي هوناوادوسأ د وهران وذااصتضالاهطمدوتايلوجمبل»
 همزاالقةنوخزم يرجو 1ذاكراترص رف از شعنبد ءاحؤم زول عر مضوجيس ةداوإ هنصب هتماقا وبس واكو لنقنم ساو ابنت

 ريا ]يرسل دج خالذو نضوج مزز و روألب مالوش دونعو همالتلا هنددحب وثرن ل وجت موضى دو وجدا ةفخيو هيج زطإ فلا ٠
  2.2كرد ةبدرلا عنصي مال آكذاومدمال_لا]تهدزجلا موجستو اهقرافو هده نما كافججا هنصوم )نحو رلفو متنا هقرانم مام

 تيخداو 3-2 انه ىكرافاكيرصزإةءىابتساو كايصحلاف اننائرهظرتل وتب ناكل نوبل شير اكد ثدجككو هسا ويح : 1

 ٠ انجوتمزهضوهإ ال >5 تضولالاض داو م ذوغصلا رك مجرعت لهنا لتلقي وطلئ الا لظن ذل سيرة قاك انشا لا ْ

 - دكا فرك ديف ارضنا سنا لالعتسا متاطوبزيمو اني ؤرتسحلامو ريزولاونال دادالازعمتمتااشايزلةهزروظامنسع
 ميطختا دارا رماة ليهازج اهلا يزول  عاطعازملت متل زمظاوركسملاو قاطدلا فكتب عاوز كحل ضعب را امو سنجاب 2

 اكيوسوملا 00 ولا سها تايد دسؤبهضو هرب ظربطل ازمصيصاو هديب ,ربام ب 3 هنيبإ شمر ابا ان وويسابألا - - :

 هاو يال تاور ذلك ةدعير يرو أ هع دم كالا مكمل بعرس يزل خدو هتعا جرا نعد دالبلا خالو نعول نحيا نال
 ياللا #ح ماما هدق نعت ةنيد زهور هعوهو هلم نرد ضوه ذدعب داقاركسع لوا ناححذ اعني يسمو مي اقاخلا ةناح

 يوما ريضرق يوتا هسابرملابط واكد ضال ةكدت وف وز عل ضي ذك ه ضيافلا دونجلل ور وصنما كسعلازمدعت قدوم هجوتوث ملاك ١
 ١ لزنل امام رايك دال مد ثيافزلاو يلالادقع كر نككاو دونما نجد قد ٍةسراو'إ لاوس مضيف تالتماو'عضاشم

 قاحامل لاقي هاكم ضار فروت اذ زؤني مويكديطنل عزو صل كل آد عبو تيل كب مالا موببا طك مدع هان -
 ن0 دلجي اكسو لو عراه لوطاوراسو ناكاككوع تدان ذاجنالاو داب انمام دعوا خاطملا ل صعد ور ظن:
 ين ضو هبريغلا ةماتقإل يامون مزكركب اوةوتال ريحا هذا اةنأذ "نال خلو إال متم اكل عسا او هرلاداوهِإ يابو ض داو اومن
 ةادزم رول < ةنصنف ككذو ”ئلاقيودي دان !ولبجحو مل وج اول زف ,ءانلإ ئيساوغلب نتج قيرظلا ةداجاوككس و ؤدشملا مايا لوا!
 لاب لها برع ئطماوم يود ذا"ناي عا طم ضر لا نوظحالياوراصو ناك كب دون يرفتاسأ لهنا
 ول لا دونحباه صير «نابلغنلا عا يصاهعوربادوسنالا نا اولتلامو”ناطلهلا كش هب نوبه ماي اب ييزذاوصا نوعفربتنإرغلا
 .لزن ص مااكداول لكك ىطبملا زن: يلا سلا ناطي شل ارحب مضت مط راف انك مولع البتسالا ىماول اني هلا حيل بلؤني خلدا
 'ه,عتفطتخاف 'داغالاوزن ار زالاذككو انبات اول 'ىطبيراسجرمالا د الدبل مرام حسو هدايه هاف ءنناطل سل دونجا نايم ربرلطا

 نعوميور تنتقل الكم اعرض هور داغر لكاس نائزذ نب لعبت و نيح مدا جتنا 0
 هنفوورعم نامألب# ىلا عضا اولا ق نانعل !اخراو "هذ 00 نكمالا3 ظل هريس 5

1 

 اولجر ات كرخا هيما. محي اص« لا جوع جل الا لزنملاف لاجل ضعي وقم و* دنياك وزال هار نمر اتبو نس اشزم مدفسبف 1 _ : يضم ريزولا ةداعزمناكو نعت ان مج[ عننا
 اير ودورا ار هوه كوم لاجيف اذان هنعاواش اكدللا لزنملا فاريزولارظن ”هزتملا نهزمر/ جئايذ نمر برها لزنملا اذه م

 اال ' وس! ركسحل معراسر قولان اهلا: نكت ظنا وزااتدق اختم اركس زملجإ ؤئبامهسرا قام وجاب يلو ناخجزلاو

 هدايا نب مونيا ىويطع طبعا نك عانيبو ري دادرزالاركسحلا نجد دازكي منذ وخان ىمباقفر دعمزكق ورمز
 حت ابكلا خدارلازع لح مهل تناكت انازبرض هنالثملا اوعزغفكدانجال و ككل انمالزفملا نكي رة زماور صقر د اولا نكد نطب اوال
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 هراللةاووعب ا لانماعزاللللا 0 نتا ابصو* بمازل مزعباشا دراوثمالا كن 0 ؟داهبوترو نا

 ألا عييرباّضلا ععلاو لا هدا مدرك يضف ليحمل راو حتر هظو ادت وجيل زج ملغ” قدسنملا كيك لع
 نال طرت ف نسر قناع بجد كلا منجد اطعم ضخ يراود لل هيوصل كتل مينا :

 ركل ازبصيلال1ط نورتو ومع ضل دون ماكين هزم وبقلإبريزولا لبا ةف نايل انكومود تيه" اجو
 ربزولاد ضنا ركل لر صول ذا ٍطصَتي هرهاشش لابجلتدمّتاهم از ةنالن هاجد اكو قالا هنو ورطة للا عما صج
 وهاك شب عوج اوعي ذهبا الذ دالاصا اسبر كدال عاليا مومازالاةثاناك اسال نع عوسافالا

 5 مداسلا ميلا ركعتل ٠ .متجززش اكو ناطورد جا اليو اولا وده دوا نانو ضولطاو هؤيلطاماوطعاة نادل

 ” . هويخلاف الجل اك فامملب اهنَصُحم ميحد ارا در درنة فنيه ينعل فل كرا هزل غن جرم: ية طرح تلا
 فقد كتل رسر دا ةالب ةرعاذو* ,*يلان يربو حشو مراالجاهلي بوما >الاطيعو دالبالكك نشرب وعالوعبردا دالبضؤلا جاعو

 . م تسمح ىوياميخل سرا: يفرم ونور لوا هعاقل الزنا لرب نوال هنلايخلانلتملا ركسغ )نوط يددآ نقم ناك نإ 2050
 م يدل ضعب هوتعلذدزلخ مؤأليل ذلطل تل اركسحلا اوفداض اكس هدن عزم تجاور هطمزب هازطيإلا(يتا)اهنسافدارتتنزجعةعلق

 . اتائماتت ةركدناربن حذملا !دونجرولا)سر اذ اههل ساو اهجرتجل مدر جو ءاهنن تا يصؤم امس ل

 نيالا عوزتمان مدواخ ةدارظ كولو رناوعاو هعابسا هع: اورازهلاملا هنيجرمردا يَا .وداضل ايايرازماه

 ماما وممالاو هراكأل ا اجنكودجل لف هروكتلا دحلان فنه ناكألو عسا :ءررح 92 وعس لل طياعم دوما دو
 ضل ]مش احقودعر تجول ل ضال ادججد يضع ماكتب اباوخ ور يل ادن صاف, ايججتاززايمسدايموبرنزولا
 يللا رهطم جب هه افطل هلياقو كارل وعبد ادص فيلا هلع دش للكويت هنضخإل هيناحلشلا | دونما نا س.ئنياطإتاف رج جمملا
 كلنا جوك نعنمحضو هانم ىلا قلاع داق ا تمويامدب مطض هان ؛ ةبقلا عانلط مجمد *: نات ٠

 نإ البط ضاق اهناكرا“ دهو : اهرددواضروسب اخو يي هك
 هياَسوحتت زو دواهيلاع < اتاذ هرابغو ٍتاذضاملا هدب . خ7 هولا د ا 2 دولا 5 من وطاف كوم

 هو انفاكيداهل لا تم هدحوو هيل ارروصنلا دهن وضق زاهي ام هيام "720 ١
 7 "قاطالل وضحا تالاجدادجب ل بح يلعن يبد تضل وصنلا .ركسعللاومزلي ا ةيغاطلاءلاّضلامقفلاوٌةيغابلاهْئمضلا بده
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 رونو برمناعبتك ينعرابجاكاع ليتتسالاوتدساتلاورصنلا مانتال شكك مرتفإرف ”هاوسارزبازمالش

 يشل ماعد يطمانب كالا ودهانطلا هازل كرما كلا تيزلاو:سكعلا دعاك
 ليا عاملا موق !هدعصو'ق دانبل الصنم تا فم لإ! نيدمؤ اهدع اور م لئسال] مل الب! ريإسو هد دج زن ملا رضناو :
 معمتبزولادهاذ اليك نال 0 اارينلاب عسا اوتو :ةلاجيلاو نالوا مجبدسو نهال "حلا هلعب
 و زيبا ويلا سكوب ناب هذ اص اا ,انقىلا هسنعنجتل دا زمعضووم حشد ءرهتضروو

 رضا لانّقملا 00 دال ءسضنب لات ظفار ديجوف ةلطلاملاركسعل او, نيحو”مروكذملا هنسنزم
 لك ع *هرباتس دوسليللا خر الم“ هراملارانبلا لو ابطل رهتسساو ”نريريلمل ا مهفلازع

 قيتينملا تقلطاىماص أم لاتّملا ف تنجلل تنخاف د ماستباو هرازتفا عرونب ىضالزعترباوتهمالعا عابصل| تن دا ذوتجلاو
 0 و 2 يبالون مضت تس زئران تر جس لاه كما اسبزسرايالا
 ىلع م فانا هر

 مقل انما راوماو
 خل تاسضاا لة اًيدناو عبالقودعل نسل ع3 ن اهلسل ارو تاضفنو تايرضو'ن

 لكعبامنيدمزع عزهنأو داعلا غمر "داسف البام صمك!نقو *ناجرلاو حدرلاوا داهجامرفاس "ناريس ازيدعاججر رهن و
 هللا قرصنة لق ابعبإ جدوعصملا اك بجعريزولا هوت ناطلسلا رنج ا هنيدماوكرتو "ناجي ل بحملا اهل ريفاح

0 
 111111111010110 ديدش ردك ب مم

 انور رصيد او ُدِخاَو

 0 ل وات ذوخد معر د ىف يعم ! اها جوضفربمل اهلل كوصضا يدوس اني ةفاطعل

 ع



.- 
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 ,اعارسوماغايعلاض ل ملخرلاءاضنو ياي عزت وانا« حيويا نايضونم هاذ” بئرا هك يلج طاف هبذع
 «نانحلا هلوخراودتوب بع ةراصججةمالغ هاف يسوم صيوفويتفلا هربدزعن شكو هلدوحو توصخفروتيوإ[بولاع

 6-0 ا انمزاكو حي اغولا ميدل ادداامو” ىتقإاهرثيبرسوجفف ع را روكا هدنصض اك هخاشتفاو ءصتنإل

 سيما ب ١١ و هروكللا ءنسلازم مارح مرطإ هنري اذن يجيطولاو مراضل نهوملاب كالعب] بجاعمونهل ا اسبتسااونهل
 تريطخملا دجولا ديال جرس ح عمل ىط يع وس اخف فص سهط عر ىحا انج نجلا فادح ب ة كم عد ىماكلا ءينانلس

 ونيل ارماد اوه زبور دزحلاءدصلادجفالا الا اباصا هم اغلا اشيل لبنا يش مصمذلانشاكاوو يك دخ
 . تطيع ناكو هنا علا نوصنلرككس لاو ناطلسلا د3+ازهنياطامملاو ثري هضاوريبزنلاو مل شا ضورعملا جد
 يدبر طلازمد مونكي هلا نايك نب دبه ىلا يطعملا ولا عدو ياا غانا عبس نجل بيدا شن ماما ويد
 ....امزجوعنإلق هدياف رينكام وره هكدا نناكىتعلق مدهررماو مدخن ينل تاناخجر لاورمامرلاودورابلازمو هدارعتسان منن

 هب نعرامذ زيي. 1 2من لانجإلا دعب هشحولا ل لع دوا لااتميف هريااكو بص عفنل ازمهينارعبلا كم

 مآ نبك دلال ابو كوالا جر شبل عئالز نو هنشلا نه دريل خرونع عس اخر اصيل ب جوصيلعدونجبازجاموعمرجب كي:
 هيلا هنع اطر هامل تخط يخف ويزن شع اهي دال هنج) ظلرئر شعل موب الأكل امي ماقال يهسوذءل لاترعن:

 . عبق مرعب مايا دةسوخجاكلانع ماقاذئ ديدي دادف هكر حبل ز فوه دادصاومد)ربا اولذول طفح دراسة علقفزيزفو ذراع ل:
 - رامزإوالصوئجريىداوب هتماقاا خاف و راكعُو اهعوبر نرموب تح دوما اهني كد تاورو يش ةكئض علق ل :

 اورام ةرهاظملا هركسحعريزولا لن فن »ل وماني هيهرلإبياهغتو كويل )رسخت هبا تفل ستلاو هبا لزولا نضج:
 ريدبومانيبضرا كد او ندخل اجو ميلكردر مس[ سرا فلا ريذولا هخاملا خا دارافدزايتجاو عرف احنصهنيدم | هلت

 زان ب)بجوببدسردوهو ثيعص رع ثكل جادذ ل ذاب عضع؟كزنو ٌةيديوملا هروصنملا هتسوبجو'ه لزج هدوخيطن»
 - 2 مىيواوصهنبليم اظلا غلو ضياف يو بن عصنو ضراوعل ازمة مالاس ءنناطلسل ! دونحلا هدحطتفف نبدسفلا ىو امد ازثذ

 الو دالي صنم قالا دول نةفياطرنوللهعب ثأ.-:_ مزج و مياوستويبعسوبكسووزدص عنيورنكيد اكل اريننلا --
 ناطيشيرم]كرم درّلا و دل ام: داكأالا هعينم هل را جرش قوم ناورعل وجيل | ضر وطلل ايد اوصن اكن ارظقف مشب مات ل هانم.

 --- ىلتساو لاعواو دول اكن ابجلا 23 اولفوتو ناس ذكي وازم ام نولطف ايطار وعن ناطلاك همي يؤ رطل رن مول تغلب اذ
 هل حيو م درازتلاورباسالاىلا اهومدهق نانا كك اخ اوفطعو ةلاومالاوزياخنلاو اال ازهر دل | كنه طتدوصنما ركسع

 لالضل !«بظف اح ضاومانا دق نياندينل انهئياطدبف ذيل يداورع هداغإلل اها لعؤ اطلس اركسعل نرهضياط >
 . مككسبن !رعو راذصل اكارتناف دمرد عوف ل انطومدكلدي ارطتسمر هطصز/ دا انمطل د يصوب هيب كاكو نمر مذ وصح اع ازمؤصو نيبلا -

 دف امل عاول وتس ودوصنم ا, كدسعلا هيجاونو يارا ضافوتروكذلإ سلكداوولا دونحبازمد عم نمب اش ينسج غلبام
 ضم ظمريزولا ٌعضحللا دامو *لاو تاو رب ةبصخ دخاو اعقل شاب ى تالا مماتي لو هلاومآلاو ماعتالا وباوتلاو ءلادرلاو ءاشلا نصدش

 . ٠ عك ه مهتم هربت هل إم يلب هيرملا اهنصدنيد هزم ماقلت امثل ريزولا بقا ىبحنك| بف ىاكدقو + ورسم اناس
 5 تانلارباسو كل الهادف ىبحب_جيامب اتابذو "نيشيام زعم صيلناطلتلادوجع تو ءافوزصا انعيججا واكو داسجإو لدعم ْ

 1 تدنودكتيو ءرعاقلا هنطلتلابناحددإ يؤ جارح نا كل صلع الاوت ؤاللوبتفلا هجوب مهباق 0 مضاو افصل ززمدجوب ريزولا عبزج وكري بداوشا#

 - ٠ ٠ نراللا تسد” عارلا مال اخد ىذظااهصتلباطاسلا دونم (6لابالت الع ىطبتمدلاعلا تضحاودشناو«وقومبواب مقا”
 هي تنالاو'مابكذإ كركم بجيب ضنالا ئروننشالا هتيولا هعوفرملا همالءاو و وصنملا هدحنترينول اهو مرام نو وبحبك
 ضو واهلا مسو هما ةقدرت سا هز رانبو' هدمها للكون وتبدو هادو هير حول جو .ماطو محليون ماحب اذب زا
 صو عم لجنة باك ردرص د موشدق ةبزاوعو مدلاوط داهرلاو عليل لجو ككم دا زال يكتم دات لاؤنالا عال هديدجانس يطل
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 :اثكسلل اذهب مافافتيطو كنعد ئاطو بضو كقنملا عاقب زن نارا "هع انو ز يلا ئانمملا اهدايح هنعا هناهفتيؤصوت هبناقمو هلبانق
 لولوي عماتف وصلا زاك نب برأ علوصحماخولب اكو اهلو صور متو :ماقلاو ؛اذول العر يككا غادلل يلب كتسيل' اي ءالث :

 هنيوووايلاو بابقلا هلوججيررضو'ابش هنيرمرداظ هنيدصوعلظ فاطوبالزنو درماو كيم اذو وؤظو,خفؤ وضد اديإةراسوتد وكمل ٠
 نعاهروس ازصخلو ثداوزال هساّسشلا مابا وماهو جام اهعانتماجاجلكرم ايلا دوصيزركبال هذان هيماسداوطلوت هاش ابج ان ستختت

 ا 1 3 0 0 : :

 يسفم فيرنا اهبناجم”نإتظرصحونؤلا !.نإجفد ةضراخ ردح نونو .نباجفو هابل مس لإ عورصجللا وتلا (ناجف د ثبناقلاو اثكلا .
 ءادذ ير ضعوخيملا طيف عيا هنا وج منهزتو' وذ نال ةسضتؤفيل و طيد ليو اكيد يدضلا دوب لازم عافوس ل اتضفلايلا
 , زا ةمعد تلاد عازل ةباغو الحلا يان رصحاذح كرك صحف »د 1 وصحة( هاوجامو هنيدلل عزام ايكك صد
 0+ .ةرلعجلا# اكججالو ,ىنملاوف هيلع هنيبدملا هام عما بتنزل رجلا جحر يزور اها سيخ مابسش هيددطمظفاح كويس دج

 جوملا 2 ءاب عم تانانير ضلال فارم اورو كربه طكدتمذ دو نيوتسلا د( ودب تضف مالا نرد تال رض اكركتب --.
 لصادفاكب نبج مزهتاف هخابل رحله دنير ا موس نانا دونجسسياط شت نجريثكرةيولذ وبلا ف 'روخدن عومدهطكو يدبر

 هراصر خل لهللضرغ ماش لو دوج نا تاركا تضافو نازل كلب بجو تاكو كلا لمةبايسحلا ناقنكهحلقو ادوتسا 0

 .م دانا هذا رذرسألاب اودي اسماه كغ ءايصصلاو يزلالصاساددد ميل فكها اول تاقفانسم
 -  هيرربزلا دون جرلعتنطعن 'مالقاو قرف ضرك: ملفاوخدو' نايكي رصح/ شن راج يلختاوقوت 'مابشس يده ختلمل والو دوبفلا 22
 ماكل عل! )ول مهدقنر غوص مارال داو ةضيراعل از مونل يمت دكتص دهشتتس ف: ماطلع هيناطلسلا دونجا داوسيظعىويسداجبقو 2

 االول خي نإ ميفمدلكو ؟ا دش دنيدمب داك مالك ععزت نسال الءانط بايب كراكو بلا ة هدة م ناسحؤلزم ناسؤلا#» ٠-٠
 فول املا ابش يدعو احل لاركتضلازتغاف ذك اوضح نعام نبافاتبنو عابشملا خبر هاك يزولا ٠

 - هيناتا ونجلا دماقاب) مانا بظر هييرلاب نكيك[بجابتكاتف ابشر دب بصوكتصاايزولا هالو لج دهظعتا دال
 .تالبغلا او ءاهبانخل اوبطتجا باب ]ضف .رمصاؤ اهناطيجو اهذإدجيوكو.اهناينب ميهبرماذ اباخاكتباوضلااقامءاباوصاهب, 2222

 لول وتساو ماش هنيددهنخايريز ولا نار روكرالا ماعل ازمل داك عجم رهنئيوشنع ذيلتملا مويا مابتن هنهدم نويخداكو بمول رم ماهلاو

- : 

 0 مسلط د

 لارقلا هحفت هنوف رم
 كيب هل اب عي كات

 هككوزولادا دفا نرمدلقرثمو دابر اوت خر نا كهلكهاذ نكد عما بعز والجبس ذكي هنياططتلا > خلد ديفا يش هلباعملاتاّقطا | عيمجد م ءلّضلا عولط عئتماو بدبس نهز طفوا امرا هدعوجوضفاو
 تما هظ و زؤرشو هيب ِ نيس هزخا دعب مناك عشا عْلَضل لع اليت الاد عبألا ناب ككراسحدكت/ن زقرت ناضلاذفأ
 هه الرو يجي اريزولادنع جيف دادصاو هونج رتاوتو”دارعتساو ةوفللا جاتخبلاكو ا اهجاستهاو'ناضالاو اجنالا ةدعابتم ناكل ةعساو دارسي لوو مو طك وتاب المسن كلا كو: يجئ سرك لة موينش اهل يهب آلا. بوسام هل 20 أ نر كتصذإ يلا تفجر نابل فشلا بيو كاتساو هددكملل تاودلل نين هيلع التشإلا
 نياقوقر نمور اذووجايربدام دي يمحو افلا هروبصنملا ككسعلإرةنفناو دانجلا و ركاسعلاد يبرم عيت ا لبج ةيلنجإا اه ائيسلوكت د لب
 لئلا دادس عيمكل عيل راو زها نرد "؟و هال حاص خيي طال هعمو عمفند عرض وو معتز يس اذنإ وسح مولعد
 لبر ةصلق محبو بوسي اعلق ثلا بده رافظو علا هنانلام فشل دعنمح لذا دحل لا كد فاو هام



, 0 

 مارنرراللو ,كرج تسرد تبا ”:ه ديااطيشلابلرجملا ئملع طين اطل لاككانال الا هللا رت داق هما اطدخا ناطيتلا هب د اللوتس يصل ميناطلا افق ديلكس تساي لادا نك خلا هر
 , مو 0 500

 دنس عزناقمو عيناك نوجد ماداضمحشناكوء عبور ثإاجا]ب مالا عا اخرا 12 وكرار دهر ينعلا د جنإلا عجيلاؤ قالا ل هلا وإلا اسانمد عيل دعب نص .هردرطسر يطع وطخم - هريرمازوما "مذا خرطخإ حاف ةلبل اذا ا ملفو هدانا ظ10111110 ا ا : : 1
 الدوال مي حاتم ىددلب اهمال دا نيب بشد ةيونلازيطسد وللينبن دلل موعمد « مدون بال ناد ديراب ع تدر ناك لص بجيت طل مل ايبة ومركب (ويل البلو *ماطيد او دبي: خل ارجو نادم هلضا جل وطال بكد تزكمارت
 - كيه نبدا وإلي ءايةابرجورنولاوبمقياتل ا عطتناوماراهنوأليل هاه دكانه ا يطاخاامد ءارإو داراود مهيبإم تالف

 نطيماكؤ ده هّرؤ وروما اظعماربزولادكذ أل خفدو ٠ ةداوديرهظوال هلا طؤنانيظعو بيخلاديشاو هاشنو ٠
 ىبدب )لرسوم دباحتررركاو ءناعببصم هتماقاؤاشإبرججاياسالا طك يو + موبرششو هبيزغنو ملا زاونو هدتبزعتو هقول ست دخاب

 نكي" دورا زجبإا ا صررطوب نم ناسا و درعلا صخر د نالطلتملا 8 وهل ر للم ساره 7 اودناولإي 0 ص 6

 قرع انصر ملل نال ؛ااذل هد ميوع نانعال_ نونإ نا عيصيف قاوم الجاف كا دالؤ ضب داوم داطا اغيب ]ترم
 هه ادلزسو د اميل عد اهنالاد شجر اس ازم مزعد 3 انشا ننس :رخلزم دداوضقي ودان دا ورهلا طع متحالب لا ةباقنا خش ننال ارجل رعب عوجلا يخالف ومو وواشواودارا رجم ابالنالا اوواجشيحوم موحلاش "لايزيد لاقل

 تازلااوادايصلل اول ال هاه دسل يقال انه او “يلا ازال بر صافردعلا اتق نيبمتوتم 'لاورل بل جلا تانانيرخنا»
 قروي لاو كنا اعاوطاوتو هارت نا مدد اددعاعتو ءاونفنا ىاوقنتافيعكذ ماو اليو هيلا ورهضذيرشلا ساند
 ودرج نفل هزل رجهل ور يصوم سب باجل ةلا طلبو سبط وجاد هدباعاكو دبا نير ركلة ريا كيل دج
 هبدمنؤ لام نيم سوتناوغامُو» مججانهلا هنا /ارؤلاب موقشلو هزت اينعللاب هىلغؤ هم نمو رد جو ون جاو دبع لم“
 اقولاعتو «نادإلالكذلع اود عنو < مكونا جاوماو ممضن زمول انزرهت خا دذا "لوقو هيلار اش |نصؤف اول دو همس ابصزم!وفنكب
 اذا نحر اهراطو »قالولي جير دن ابكلا ادا وكوت وه ناكالو ىانبلاو نايملاباوق داصتنو * ناسللاو ىقنلب هيلع

 اوماقنساو ءازفملا هنجو دولشلرا >9ائعطامَّفلا دراومإلااوعراسو هايل قداص داو ]جر راج دعلا اعل جوه ناخبا هديعا 7
 5 9 طك ازه نتموهو رملا اهدصقو ه ىصوسصرم نايذب ماكل يبس ذب! وزفاظتو وره اظتوكرم ناو مرهلاؤ هودقعامرنشإع

 داق اوتحفو»ملهبومزل الب" قيلوصو عاب فول ررقالو »جهل عرن غلب اوْبْصا مش عي” كلو عا وتب --
 الز سلا جيم 'رب دابق ازمات ُندذوقسكءو مهب +زناف يوصنلا دويل فاسو ها اضل بؤ د هارت اوبن
 ةقاشاؤصنإا ىهظي يرو سم .هفافشإو فوك اع ينو اوتابو » هذاطوو عكسحملا دا نرب ابو تجد اع ةماكحاب رانالذد
 ولو“ هن لا دونك زم يبا شادج مج ون ٠ هراعشناب للا زبىوطو» هراوناب + بضل جاد ه هنا فد لطابل اباهذد
 فجل رايدالاق هدايرَي يقشر اصنقو + لوم ابانعلا ةلوصبهيلصيو "لفن طة ما ]فورس ةئيقب حبنا ديرفظملا_عيوصنلا
 *ل/ شي ناطلتلا كس تؤيطدنع د نيك دإ حو ابك نصل, نا اذح د سد راينا يعف ناكل سو دا
 هروككلا دايخ ينمو صنم ار كسل دجد وحن علّم ]بجاخال يتسلل دين اطلس دوز ول اك حائط دسزع ل ضخ
 دونما يلطنإ دو ئمومال ا متزعككذ ناك هتس رض هن يزلإ قي كرا اوه 55 خال بسلا هنعا ولدع ةوزعصلاو « رايب هودرسص

  اككألاو مازولا هديل بوني نيجي زينل فرمان لعد روب يلل خلاط هتورذإلا وقر ايذدنم هذيلا
 شو مييننلاريطملل جييشلازبا دو +: نايكوهرصحلا نولامتادهئيفال اواو ضان هرم وقماوُجلا متل وءاًييشوربا اوقفت

 . ييكاكصنلا انهيريذولا ةرضحللا ردد صو مو د وصال كيع عطب صاد دا رناكو هنو انعانؤقلخر مون ويلفو كافل
 اداب اهراوس ا تيبومو .٠ نيتي ةحل قب طاسلو *ديطتكذل ا هيناج نب عيضل )بج حولا انراسلمل باف بكرم هميلعادناو ةنلالج
 قلل ارك ضال هتحون نصل البت تضاذ الاهم كنزا وا ناي, تلي( و* كتاف نبش ةوختلخدل
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 ضلال ناطلتلادوندل اذ تسلمو يلم يروا عصنب هاف انها يتفاذ ملشد إيبولا عاتلاتخانذ
 .ربأ/ 5 - 1 3 50-50 0 5 8 1 ع

 دون اهله لك ئيضنل وول راصج د يهوه كمازد دا ناكدك: ةحاةرا تصل ريزولاتفتلاعّساو َنْعاَه مالسال اه ءداعصف داو.

 6 2 0 ناوراطبياونلا وقام ه «دهو ناطلشلا ىلا نا ألا روم هزار كيلا كاك اجد يمي دو لت نيكد ويزول عأت نايلي جارت تقم معلما «نهواطفلا

 لذ زلم ةنيائيقركمسو هذين دة ظدوكي دور اان أك در طق وو ويسر لس عاف اع ليجه ذا اذه عض بجيفسم

 عافرعيفب مافتد اش كردإ عضل )بج عاف وعرب ءاتتماو هنا صحاؤ لف لعو”نايندلا عاشو هتراعو هراوسأو اكو رسشلا ٠

 + أ ا حل

0-6 

 . دوماطو 'ناكيكروعيإبلا هيلع زوريخبف هيلا ءاضلالبج عاتنم نونبر سحق 1 (ةوعو وطاب او اوبال هم محضبوهانماٌلَضلا
 .هعلقلا ذاهب عصا ذولا يحن ناومكريلا وبل ار عنز سجل نكذ رم ناككلا ودلالة يمال جدت اذ "مها زبجلدياطلشلا دن
 ناك فدنخي لاب يلضحاكصخ# مانو "اسجلا قر حلاب مولع را قس اء سخبل جواس انويللا باو < نانفالا د 2018

 8 00-0 ا 0 وس هضسسسلب نايكركرداة ماقالو "نانازيرضلاو ماظعلا ضادملا هيلاقاسّو
00 1 

 دامك لبق اضيرم ناكل الإ نار اوبل راد تشن يكلف وم تاج اشيل انتداب دوررصبس عنو: وديا طش لالا
 هلل النعائق عكر ككفف ها عفباو.ضرب ل كاووتطحمو اكد ناطل سهل زخجاَنس ارشار روم امن ناب ةصلقؤمقالطإف يبان هيخا
 ' رتاو ن1 نبهاسورو اا طصع حازب جون هرج الرا دّربض 2 دو عجل نييسوموم ديرك كرم فن حس مز دع تادف عريب
 اتندللا هجر اننا لوم اطخركاقب اس ةناكة ريح يضل اوم داّءنذأ هر كير تجيها اخلاء رسحب وتاب يول هامل رق ديرما تلح ةلئداش
 حرتجلاع ملط نتعاومامكاداطعل بم. يذاوزرختس افك زم هللا التو دولا ع دكت زنجي نورجج زلال كيده بر جييمالاددابف

 -- مباوضف سوو تما الاد ربع ربص دس عداتلا بكد و: يك شن لكيلا عوذي ثلا ذاذ زي ولا نص متو هانم.”
 4 ةاليتسالهانتو ,لقلا مات ازيكم هنالك سو ,وخرا دمومزملاريطاةنعباطو هر اوهصنملا ناطلتلا دونجا هديدش هبراهست داك ااد
 ” "ارث يتب زنط ارك( صل رسب نا دارافد عفا اؤرصدب زان يرلوءرذاككورطدد فاضت لضتراووهس تاذ نكد وصح

 لضم *لايخانمو يحتال تابيههو*لاطبالالع هداخل ا“ انا عجول ايلا هتردقف نابت يضوب تاكا هنامرةدند ةهبلبادلو حيرلا 5
 هليمف ماظل اف كوتؤ انسو دج رهو هديزا ملال يافلا را فاه هياط ِلرزقو ؟ري ذاك تامانمل ةرحميللرتسجاخناو ةلاجاوردنل انا 1

 طافي ايصال سوممباضغ به ذاوهدب يلا رن لهون ماب مي اوضف "لماعم عراسم وضرر فار كس حسا - ارضكوب نا عرماو لجاممنلاو ئسراذ قامو نمزج + اال افجد ابوالو داغدانو" عايل ارموصللانمدبْدِزمإا دج 'دجاجوعاو
 هنباطلسلا جونجلا انإب مراسم نظ جارتها داقو هذال ىكسحل نينا اول جي خاور وذ بولا مدونه لا طذاغتم مان“ 8ك

 . 2 ___-_-_ حش ثادننمل ا الازم جرساو ةباقسيرم ظيقياو* باز رم رندجا مرا! ىلغامو هيرو نيكم مانمادخنابمزاو ةموخذاغ منع
 ذيك وبما كله يناعل ا دوخفلب ضان زم عسا اكأ يشع ثا ذداظنتيو نايا ىخابهقنبو هينلعم كدجاب مائي
 دلع اة عال ىبصكان عن لسخف مهسكراو فيول دلال كير حاذ هناطيتلا هدرا منيا طل اكل هناؤعلا عوصنملا هليل
 عل مابشد علق لهازمرص زملصو سلا ةلهزم دال! :اج سيرت نشل شن 'عوين شن يضجرال مي اطحبإلا د. .كدم'عياصمومإ تبتلع
 ماباقف ناطلسلاانالومرين ويا مصل اكملت و ناعالامنم بوسقليد «ذافملالضف ا هيرينولا عضخلدىهجاوملاب دوغ اج ةزاو د1
 الط تابماس مالقلم ام كعداقناربثملا انهت ة يو دماركاوه .اعتل زينو مالا الدب اوجد د* ناسجالاو دواز وز ول رح

 11111111110 يا
 هرب بكرا صيل كب ملارسجل ةريزولا قضحرم نامالا بقليل حلة لأ ل ىصو مفتر هبعتلا ةعلق و هدةرعمرىلقوم ناوجا
 تناك, معلق اهلوا ه محل ثم ا عالقن كاتو رومان ضو «ثال. ازين + عمل صاع غو نوكسلا ةلانك رهيب ٍموماو

 > ميرب هيجان نم اهالكو ناقربىصحاعبآرو ناصف نكح ايات "بالا هيجان ف ناز: ظرصحلناث - لح وحن ادعب لائم .:
 7 ُ امس ,ازيفلمللا هحر اشاد دارف داءئتسا) جرضملاءازم) نقل )صحاب رس داس * ناببصلاءانمءليفرصح انرسه اخو
 4 اضاباصاجاهو دباهرصحاه شاع .ءا حقرش تمددعلف اهعساتو ءعادر هيجان منا ةلارصحايزماآن راما
 بزر هم هراشعا دش صحي شلال ءضياباصا اون صرخ رصجر ككفاذلا ٠ اضي اباصا دالبرمدجلو صحا بن

 تت
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 وطن عصصلتل ل3 ناكو ماغي ذل بضذسازم سرا ذالجم ناكر مكتمل انه دكة و" موال لا خربفجرصلا ”موشملا دعا حيالتةر كد كمهنتلا ةهزم
 ا ازا فنانون جدل تل ولادي شلل وقل ءاهز) |هطعيس هناك نا ورل اصل هرج اهنا ا" ناططعلاو برة شب ةانجا

 هرثاذإ ذكر داذ “ضع تاتنيغن نانجلا3 ديحب سده اشملا هلكت اق ربزولا مؤ ماهضدب وح ناشوج اقف دعمرر هلك كوبل ازامو :٠
 هعيقل ندعوك الوصل ةقايصني لا يرمدولا ضجر اذ يالا للابطو وع كفاولا هنع تر ركل 'دررعؤ انمكارج ف اخ لادنج سيح
 را نباوعمت لوو نيل خازم اير اونىكيو هادا نبدا نج نوال اورغجتادإب' السل نئمركس عنبر جسيم ارا اكلها جراصم
 1 افهاكذ دوا لب وههلع ضو حائبضصلا يصح يم هوت دخإب بح هيعرخداانرتعمر كاك ةاكو حدا هم
 ا الا 10و ووو لهذه ُايقاْوِصِ دو هعدرباماكااه

 دا متدادتخالاض الع مم 85-5 هذ هو دوج ابنا ميحل اطخا اهي معاودو اهصاصر هيل! دإسرإو هان دانب هيف دانبلا هيلا تقلظأ ذا صاكملا

 اهو را يضاو عسب ابن ؤوطكذلا دساراو نخل ”هسررفملاةىيللاو ردا بلاككت هيلا نر وابت د م ءسفو حجر وانها زماننا اكمدلاذ
 .ةل وصف هدو راطيطللبذ نيموبروهونض دعزولاةرضحللا بلا مدالا ىنلبلا هجولاو يعل ءالاكا نو ىيععد وذ نزور

 امس ةيطاش عرصتاسا هايشلاو هعانتاو هدومجو ورياو "ماض هلقشبح ذو هناا ا دولا هامه نمت اط جن
 - ةيولاى اديشلا هيلااجخ”طخا لضرب اعرِهباَصاَو طوع هدف هاطسقءلقعْلفرمزطاذ اول ًسينجلا د انيتسا هترضنلا مرججتتسااد

 ايعضروفو ماضل بندا روم كوتلاب رح د » دلع يطال يطل رمق نبك عبوقو همولؤ نبدا دكرصل ني سيجد جارير يازيلجيمالع
 " ظيتسو موشن ابنرلا نع ليس ةكبكر اند جادة لاق فدو اناسحا ٌمويِفرو هضنل نسف مد هاء هلا وجاي داو فوه ديل هضم
 دكه كود تيالد» زيدا ش اعل لا ةعاطملا مةوجدو تحليلا رصانمد كي علالهن افافلاتاك ٠ اًملذو هنفاهل[ؤ هاقلتا ذاملإي و
 بروم كا جدق نان, ءانضاو نايصحلا جيوب ل عبكَسو *معاطل)ويزطؤ انيس اف وررتفلا يدذو تيب || هازمانيرتس ناكسمال طىمعبزمز نسذز
 م او لا خرجا« ويخد ماوس. رم اذن نوط سن هزبكت ناك كار اؤ داب :دالسلا دونجملبا قمع ويري ييفل عشا يبخل
 -  تياَضاو لاحد "باطلا >راوعتةو يجادل اهل عاد ّيقاوعلاف نوكيس اهي يتنو نكست د هكيبتص انرويجردا غو «لُسلباوذو ديضام
 هس داووطف ٠ ل انياب من باق م هدانا دل ايخاع جلاء اث نشل ابنجرفعاج باج ميت انكزنذنساق خل اقمئ دات
 لهو وشل ادراعضلا)ج مورتل مس امو مديزعدو ديالا عر” حو دياولا اديني معافا كينو 'بطيل و شنم
 ملل يطل وكما ناو جالو ىوزعلا يعفو نعممعتمدقذاابكلا خادما رئت ءدكانسلاتاذ دايم دينو تا فلكم لو عضوم

 خت الخوض د وةنتيو"ق رول. كنه .من.ة دست فدانبلاب ىبنماك وتلا كا هونداي نضل نلخ م دبو ٠مل لمص“
 بك ىلا زمر دبكرو ماك عنضالا هج حل قطع م تنكر ب هل دا اذهل وصو مضلب ىيجيربز ولا يضحك نؤفانل
 هددجو رطل وي هدقنو مدوساو هترواسَفّبْنرو :هدوجّجيو' هدونررشنو“للاوعلاو مداوتصلا مهبديإب دارج لجاص دج

 تماداايف"نإرملاولياقزلاب وُمعادملاو نويشلازم عاّضبملا نم كاطباله بفرك و *نامرفلا نالوجدزد ركع اك كئهإلا راك نجو موثيخ
 زيؤنبإ ءناربلاللا غاعدو ”فاوصل ينخلا ناوبصاحلا ىبيويو *فايسالو نارا ةاقالملاوزروبدإ ف الجال اكيواملا اررنولا ةرضح] سر ئاصملا

 افاد كيبجدد نافجتستلا هل عزصل انزخ زم اهازيج جزمدم هيض ائإ باجل كاف ومدرس خوه ءذاهل نعد
 ككتو وصنملا دوجلاز هابط يون زولا هرضحررنخساو  كاننعلاو نول ل رعمامجا نما كابقالكرضراب داو“ لاا ظ[لاوفاةرزفلا مءاوصتتاك
 0 ااا سويس هرنرايلل "ذا غدال هكا ذرب انظننهيكلا مظعا يبخل

 ل لالا يطاق دهيم مكن. ن: عحل نضر خرج, عبس عقلا جزع وأ هيد هما
 قرت ا نم ناطيشلالشُم نانيمالا ةوضرإ اف معشق اجاب ككل لا نم حارا ابار كالضناللا جل جف اجاوف هند
 : ٌاسرقملا نال ممانذاربزول ادهاثن ايلذ ناكر نم جأ 3 مداوتس د زكي ناسخ هحما صا ام نزُكو عمم زوجلال عاب
 لانتللا وفض لاجل تسب زال ننكما ايف إم ينون يضظلأب نوثملا ةولبل ابيسيك وكيت ىاونلاولهانعنلاضعب ماراف خهماج م
 «٠ ذاع مفيذيو . ًاركأبعهلاّضلاهترل ككل قوبل - ًرخلا رييركككمنباصعو :لرككا مدسيزكبصنولا مولان انس" هلواضتللا
 ' 8شيلبا يخلط لمخاو سيل سينجل يقاو بطول خو ىونملا تائراللاذول اطف جم ىف تيل انو* هوبزلا برجل تعترف
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 ااطشرمريطمركسعمب ناكاتلزنوءاهراواو ارسال اتيرعساو ءاهدانفابرهلش يتيمه راسم نهم مار يلا مون :٠

 . مالزاطجا مطعاىهدةاعم هوضف عج نما مناك موراص هلادوعراسدو نوار صل ادجللا هوقبتاسي *رناوعاؤ سيب دونجو «هتيطايبشن
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 ١ لول رليبس 3 داهستسالت دوج يال رع يريد لإ "ضلزمد عترم نزلا اب رم وبار د هلال ادصرالايئالق طمع لاو بيل ارياف
 مدس لمه امللا نذاك عصتلاوزدظلا ستجعل صععلا تذو نجاد هش نمل اغا ماك ةرصافيب وتدل عضخاو "مم امباط> يرمدي ةكحملا 5 نامؤج رع لتالد جامل دؤيزمد عم هيتنذ يه ذيك مدس ديدي رك ؤ م وف مدد نك وظل ايطتس ون وياكل
 .. خياورخساو هركلاد انش الح هانذوجلاو نسله نمد ورصانمو رطب ىصا مزمن اذ كاد ناهدعلاو بابا الع ”رهفلاوًاليتسالاب
 زوم ادقارهذو >رم حرا مالظلا مجبل اج هامل مثروظو ميس لمت حافلا :«درصملاهروهظوم نس ءاّملاو” عراك اورهتفرو خاف

 متاطو سزولا ةضحرفنساو "م ماسجو واسوا ا ا 3 ل كو «هتاير ليلا

 هير هزكاو ف عوتجمافج انطوت نيو ومنالا يلا و هذونبم خلايا رمال تسد * ينجي دنانو عز سخرج دانا داك يتلا تبذ
 عقيل ادرب هووطبو عياد كرو دايكركز ماكي عملا هكا هاوسولاكك جن هموت ردا عذدو مابتلاريصا اين روض

 بادو ضال هابل مش عبب#يرإكا مزالجد غئظريذولاغضح ماقال هسساو مالمإف ههدعلا ل ماجلاتدونعلو ءيياماؤحألا ١ ٠
 الخلاف َيَرَتل الحب رعِطلا ضان الل كوس انلا متو ضاخ هزيدب جز ضوم نامازيس ملا عدهيو"فاطا وو خلا طّصل هناّممو

 . رؤهسر ذولا ضحي لاتقلا خج نينو اص نردد ن نإ بغا وود صولا سدٌكانتل ل عش دوبل ->
 يضاهي رعب 'مكاومو هابادقو "دنا قمو هبياتكو »دنا يذورزجسب هناث يونس دع جاع نر انحنى ريس عنخ ملا عراه نانسأد
 !رامؤ هداضعاتلتورامماكو اهماجأف هنويل نعاوماةكام ىف ءلاطبابيَ هديباطليداص اندلا دهردلا مداعصا هل سالانعرجا وسو
 تدار ضئلإردب عولطو هدرباصملا اههنرعرمنلا لوزناورظن او لاب باخيووطالمل ذاخو مابا لانا «لعميايزصاظتومارنمايسق

 عير دهم موش ملك مويا اكد ات ري يتسمو» وضولاولباودلاهرعطلا اليف ءىلبتم ”عرلاظملا لاطمو وتتسم هتفاهلا اف انم
 20 مب رع اوه لم ليطعى نيام ككل العا. عش دياف حلل لشاب ديوب نسل العز تشب ومدماونلا تنبات هاند
 _ وهلا لما لالمو ٠ ليلا يَصل انمي ادد اج حرر تلا وبف زم دمرت رج هايكا م طنوس غامو 4
 نب دلعد مم نم اكنجو هارد ضاره نه رضرالا يديه د نب اقف داوراريزكا ذب مزماونفاف هيا وجلال حالت منعش

 10 ةلاوزسناو زا وا هن ضار سونا وطتس اير ضال ا
 دكا ىاعماواص ا دقو وصنملا هِّؤشلاربنولا عضحد اعف عردبا رخال نلت و كبل[ اعلا هولكانولرغصأ عضم ادرايزإ لمت
 ماين ناو لير طلانذدأع هنسلا ده صدك :را,> ور م "رام اخ 3 © ىيملاسن هللا فوعدودعلادياكت مو ”ريزاغ ههاررحو *روينلا 9

 نامل نحاصو اجي زفتلاو ناسي مداصتنف ء هية نو اهحفرب اج امجد كر تضنو ءاهبإذو اهزيظب م حفم ايطاشنب ل
 معشرا داو *وزلخو عما نم مم تطاحأو”هنسال مذا وتسأل مروع تؤراو "تسلا لها ملكت دروف «نإيرغلا و هدرقلا لص
 5 داد+إ ضيملابٌصْيُبلا اىقلفو ”دالهلاسأب تاكاران منع تعزو هدايا ايهف هبل وجو ريت راو*مؤنجو مادخا تاربأ>
 ويح / 1 5 0 5 4

 - ريصب)َناطل سل ادنج داع ءداعمل شو ناملا ءئسمب زيا صك ضاوي ظناو .داطصلا مذاطو رجال رولا ءامؤ مسا اهدرداف
 كا راو داعل ا هيض الفرض ميوهننال ام عزو سور انيمرعمد» ل نيدو داشزاولابفاوءداعساو

 سوطخلانلاوشو ومار دال هلل لل ياننب هنساانل مالؤإ ممىصصنملا نطل ارا غال ضفلاو ندظل نط ومو صن اضق 5<:
 1 4 0 هءو.ءو : مك كاع اس 1 1 ساو. طم
 !نؤدكذ دعب دعو ما راؤصلل ّصلا اذ ومس دقن افث اً _:نئعضوو هامماماواؤلخ ناّريسلا مي( تطاجاو مب ارجاو هم

 1 / هب رريالبل كم هزل 8
 00 , م . 3 4 0 03000 . 0 : -

 صاف هك هرج باجام ناحل ىو يي هندررخي إذا "هركمو هعدخملا ٍنضييح وفه دشسولد باوتع ف
 وهو ”دانصلاورككلو ءلطلب هيزعب و هداسفلاب هناطب كبل امورنا عيديربتس د عريب و ركل اوس صا ذه هل جداد نسب: 0+2 م
 ىبطايشلا ناو ا هتلاقي طخرطمو هما قد يك نهر ناك نما د ناموزلا تفر ت تيد راو 4
 ًاجورور) زمالك يساري لالضإلانؤطبصنو اوفا نب زعلان ءالاثمول نم هيلا اولا 2

 يحد
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 الاضإل حو رياوغلاراججسملا مادح وهرل ايا زوافمؤ سان ازميكؤ ضف ةااةساد هيل أخو بح هنيلبا هرثاشيحرمهداننإلا لخدرم
 , 2 هرم موني اد كاف 0 نككددرمري جوباد عشرا موس نطحبو *طزانمو هعاطلاؤ ]ا وعي يل ١لزازي لنيل
 كلاشلاو سلال اولامد نيظظعو هروز نيمو هاتلاامودو و معد رحل مرزخلاذةيإبا رع مامي زعو مرملخرمو مودا
 دحاق مقلع خايصحلاؤ اؤماذد هماحلاربؤمل انكذوررزماصحوهدالبباو ”لاضمال اونا . هلو خرم مولعه بلجا املا دز اخحاو
 ةطائادونملا ههزالم"نايصحل اب مانذا ل ب عج دهم نم جومرام ا وداصا مذ هر ديب ناورحل توف عاومرومما يشر شأ
 ريما و* نا دوبنفلا نإ بجي ملا ٠ نككذا ناكو ءركسعلا ىمج ربنا حلا سي لكلا عار نمو ركع ذل اله د نعت له فعاويثوو*نابكوكراصخ
 هليحلخ و نارويزمامولعراغاف كلل تاذ برحلاداندلالعنيرعس بح ىصحلع طل لاب ىيطيحناطلتسلا دونجرم بف سمنكعوحدج
 7: هاوار لكم هيناتا ةطخت اكتب وطاح اذ الطبل ىضلول رهو ىلا رقم خازمو هز ايصعلاع يابا بدازم اوس
 غيب نوير انف نادال ابذاكن ماهل عه رفنتساو' خامل دالدا خشب لسد بجيل ها نط سر وصتشاد نجلا اع هراذالإ ره »
 ب - هييدهزت هريللا مطق د'راو» داخل نال ضور ٌورلاو عيذلا ذاسلب جوشح ان جالب لم ةزمد ضميت ءانعلاذ نافرعاليراغإف نييعاق ءداضا
 : :اىنصونيدمزذل ةلواحللا مدا اىدئنو ٠ دايلاور اكل هداس عامك ة زيييظاريختالبلاو نك[ العزم يلو جومداضاو انس
 داّقيإف ربا كفا ةراثازف سهسباد جوعللا اوين ءال نامه حارملاو مانام جا عين هنيرلا سقف نينوي ١ قاكدعاجدطساوب
 - _ ”هييرسو"هيناطاسل ارك ازد ضباط عرركلا لكلا ملاداهزخاءلار: تحن هديولا ةوضحملا اهداسف رم ورناالز, ةنمو دعي بلدا
 وعر كرا: دكديموبو ٠ دولا هقزتلاكك كال هال اهراس جيرسدلكاتب زيان هرهاو روك ثريهالا عولعو ه وياج علا دونجا ناسف نم
 وص ملاريزولا يجرم ةيرملاكوب تيدا” دانعلاو خيدلاف نيضكاد "دانا, جلا نيبلا>* ندر زعبل طبشلا + جام امان
 هديل هب لالات مه دلاصف نام دالبؤ ةلفغربحاعوزعلاو) وجل ل هازمامحمزكر تحلو نازخضاوفاوو هروضملا ولفي
 ناكودائبكاقلخ هناطيسلا هفزللك” اوكف وعقنملخبزا ىعا م اكوعرص مةدداغو » رقمى نذخا مادخاف و ناوللو داوصلا
 - رزول ةزضحللا اينعانب)رسورصرتكد اوميسارب جو زيصموابام تاسو :ىجلل اًبهذو اههيبسار جو نيدسفمل اكيد نيَوشلالحرم
 تذل نطل املا نجم هلو حرس لانة جيرصحز ويلا وشم ليظؤف انتم قنادر د علاو عيباشتسل 25 طوس انلالكد رض

 نكد م |عاومزذاو نادرعلاو مال هولاووءنايدب] بج ]يانق هذاك دلاؤزببرباع عم عتجالو د“ نايبلاهب مدقناههعمل نيرجاحاو 3 5

 . ةقولصلا مانبس تراطوهاّسقلا لاطو“غءوكشم هربااصملاف اسمو مضار ) نحب هاغبلا كيلوا ليل اوترّيف ٠ هروصنملا دونجا

 لهجوم تحضر ه ناطل يلا نجا سن ارم ازممالا مويا لكك سب ئتساو هلاساذا ليبسنلا هناك هدالضل الحازمطتتل مدؤاك؛'
 كصتااوغ مع وترلوكسعل نهرب سان وكلا 2ريال لهاا ولج مالا ناشتاو هضؤيبمال زجا هنانطلتافزللا

 ولاه اثالاو مايو ءرككو للا مواطواؤؤبام نادح: ل عيهنو هييرزعملاقيزنلاككذ نقعاجمطددحاو ]يتق نادحب مدننا
 000 داجوصتلا ند افرك علإقنالا نه ظحماتن واتنازايرضلاو قالنبجارياسوتانادرزلاو رابكلا خالمل زم هوردجو امو“ عاتملاو
 دولارا ينيب ءربزولا قضحملا هولا نهرب خا و كل و ناؤا خخ انس نحاسب لب و "تاذال زم هب طرحنا واسعا طاهري
 مجبل هرمارو ”ناخطلبا ماتم فمر عرطعو « ناطل ساكس رمد في اطشعبو دال و ماوكلا م ديول اةكذ هبزهني م د
 ربل لع عجو هرّروملا دونم رمكرخاةوباطتيرك/*اودحلا] هزم عظنصإ نعمل رقي و بيز ةيكوي د اجامدببح ان امنا
 داما ذل زاخو د ةككمارم امو اهظظف رعت هنيد عل صمركت سعر ئوضمه ديمنزملا انحائ بط ضيا إب نا هتاف اش
 اكن هر اظفاح د دج عصرمال ا ةدممجح فرخ تيتو 'وتملا اهزمكراض زر وطم مادخل اهل مازن كلامو * ضو اظل كيواشضدق
 زبدة يهل ملح دوخحلازم ينس ا ضيا تحبو .اهلالنخاو اهداف لصأ و الانا داهطببنجر#جيلف نعت نيد ملال ايها ماع اسماك +
 ٌتامذ طفى وما ايئرب عمال عا دز دظف اج ىوماه اذج/ يه غاؤ مر يزول ةرضجنكملامدججل شان وسبدجا اهيا ؤاضاوم روك فربما
 ةزلازم هاهي رم ضل" 3:هدجاو ا سيجا ونكت" عانتالاو دونها ج ب قرمو زدووبر ماهل مضنب نا قصاللو دالبلا ايلا هد
 نتف هيرب, لوما وج اك اولا "ديرب لاول نه ذكده نصري زول ف. ضجر م هزجاو اذ ؤعتجا طك لع ىنح» هدئاعملا ملاضتا
 تجراشإو  داسالالا داس تن دو *ةروقوملا ةدبوملا هدونحلاو'هروصنلل ركل يلع: محال ابتازمهراهب|يتنزماهترهاظ



 ا باو ديجسز دال“ حانلاب مرا ف اّلادرعءاداَِيِْمَساَو ٠ بج حراز ”عومدلا ناني تجاتيو دلل عراوصي نطل

 0 ماك قد كقول ,ظيانج لان ىمظاوش ميلك ساو عتوشو د ادوافم يزد ءتقرفتو وحيل. مزمز اذ حايط ولاهنت

 / دابا داوساومر هيي لعد نويتلازم فوشيه غد هوي مانوزامفربشلا داو .انيذذاق ٠

 ربان حعظمن اى هرامذف عادب 0 يكرم اللا : مضل ايممهالتلا مو كدب نك هيام هباج

 3 ! نايك فلق ضف يدر 1 رولا ة,خج ١ ِ « اد هراتموفرورهنلا)مرهباهانب ههداطعاع ٠ راسو ريدر نمو ونبه د 7 ولا فدا

 كيو دولا ة جد جول عا خالل واكو وطور دالاس لا اج هكا
 تباشخالو ما وام وونب ريزولا ةئضحرماذ ادوهشسم ورعب لاظوفام نيفلاصفمو يصل و كالت رب !هلالعلا ناجم دك

 . ضو طوتع علل عال تسالزكمأ هاله ملا ونجل ر دعب حب ار جراهكتهّوتسإّءْف نابككرصوملا فديو بادو طقوم

 قراها رن اند ءاطشحدا مجدي جاب نيم اجل هاو الق هدظعلا جائلالق هالح رذهلابل باذخ الرماد 'ورضجاف

 دمتم الفن طاطخي بسلا ااوناكك زم ورق فوك ف ودي شال هبات جانت هوجاو ايدو يق ايدو
 / 5 اناعلل غسل ايف شلات عاج علو ا وعاد بطضاد ضو دوبرتجاؤللإ ايف خلاف ةمط ناسك "تل ,

 ةنع بولو ههرييخدو م داكفاللا ل ازيجؤلام لاكرورتكعلادلبر عرماذ قدا هتان تحال هيض دنغعم
 طوامِلع مدن دذاف ههّيوطلاو هنم هي و نصره ةريس للا هوب عمدا وز لب كح 'هديدقد دل نكد حمل 5

 ةلويلل ٌندوعيل ةملاطلا نع ١ انتر دهر وعرب مذ رعمرل وح زر وطمكذلا هيلي 01 خاطف اطالع ةءاطزموبف :

 ضاؤلاف كه تنو هرمز وما دبا لباب حو ايطااباب قبح عرش نان هن اذوب هلو ةصانسال يراالشانس نوعا
 رهن اوين هاله اورد فانت طصالخأُ هائلا كركم فو ماا نك اولا هبايجاَو نوعا تلو د نايا تضر د 7 3

 دا هم نما ناحل رولر انل صا« عا طبعا ةحاريلرنساندلا تفل « ناك خذا رع نافاو د
زب ٍ هدم اضيفو ريخخل كولين شلات قف واط ىضويإ ذا هريككاور نك كوم نا واكو ٠ دره

 .زا]ب/صقياغلا عقب ياو ل

 + تن لنزبو «نكجلا مهب هامرو دقاطوالنب هترصا عزف ببضاندلاو وةك كد وكي ديكو ه دحا الشغتاي) دباكا وم لونا نتيانو 5
 كذاك ال ماب للا هطانوو ينط بكيان هدا ةمنرضاكذ ثني هئاطللا هعاطلا ٌمظؤاممل امد هي دد ١ ا

 علب لمد ئيط) ناساف د هعيّريداايوحمريذوولابانككه تجود وانسي ديري شاك ينمددلا نكون ٠ هاشإبرمدزا ميه 3ك

 3 8 مزل ,صصخقيبركيضكذ مورا وره فلق "ناله صنم رم رم اب نيدلاو ىرحلا داعاب و 6 هلق اهضم راعشإلو 5-0

 5 هزلي مضر عمت مراد ان هزم علاج /تلينلا ريكس صالتي .
 3 ملاوقأ نم 1 ذحمانيأ لاا نأ عم نعل اهم: :+ » ىف !سابنما نت اطانمن و ءاتضر |ةىتنلاراثاوهّ> 2 م

 هلم ايش « وشم الِإُس انرلاووضمنف و هرونكما/قروت يفت روت صرامة يل أخو« مهاعورم ارح داداو هناق نسل تسوس.
 كمال فو نمد رز يذ ا[ صحا لعد طجرو عكمزيخو عيا اجأت زغتساف ل« و متنيخض نيف داراق هواتف والا
 اشايرشللوبإ «٠ اببررم هانجتباموخيلع ٠ ناوعام/ى بدا ارش سبديجرمهلا هامداكزا اهل ذهن ) د اوبن وروخن : ايصال قالو

 هنازولا هدرتعب مولا نزلا وافل ناو هو هارهحجامو نس هيلا هيهنب إل ٍيول لو ريزولا ٌةضح ضرع نا مزلك داداف ءاومالازمهسرل صو .

 نيفلإم هركذ جاَسلا اشاك نسج هيب ائزاخ هريظنالو هرجش هضولرسل ىرااْنَظ ازمه قرن ام حم هي هريخاتلاو يقم حوصتول ذا

م ب هذا  ميانجو السان طلسملا ليل دبوس ءىضوأ مو هباوعالندإ ا شنربدومكلا ل وقر
 كاد فرعم هنو كيل كاشلا ظهير يل 

 يفشل هذ عدزولا لا ءلاقهللرعذولا عر "هوب 01 هارب نم هل ناكدكنيوبزولا عا ذا" ناهز ةضاو يباع نابكوكبحاص

 دعوت بيلي رعملا رئلسو ٠ قوغشملا مصاخملب نكتصلعاباكملبقومبتكينا عقوملالاراشما -يرغلسنب او مجول خ هربا عقر أه :

 بساوئلا انه هُباَشامْو م عبدصماو محلب لزم ٌمَفِبابو ءريضف ٌةحلاج نم هيرو هعمرمو هدم عذانخام هيانثا ف ركدب و ؟فوبو هيف

 مكلاس !لكولاغ لوف روف سا هورعُمامم رول اوضة "نسبا لييمالف هماتنس ال هع رع جدير نيولوك ام

 ولا لف 2: دالخلا هن, ننام و واود باس اهل ةضؤ عا نور



8 2-2 
 د

 ” ينم 0 مّرلاو ديلا 0 1
 : تف اذاني ادخال مباع جاوب نيب كو راخ لا ميماطلاتويكلو» دراج وكنعلا 3 0 هدول صوفوم

 هاى ودراطضال ل وخد هراّتسالاه يناككهت مويا لكككذ هبامعكلا هدرطملا امض ةعرشاو زل اش الس هاب ال مطقتوحباوبالا
 شه ولجإتف انا لكعو 7 نجلا رمزي ليظعاهنا كارلا نابشلاهداربابيتج ارمي عمره دال ينال ةهزمكه رع يك

 امل انام ااةيوضجم هنداهملاو هيض إرم اهلإب هراهنبو عيصتبإ]بفزم كالا يسدجاهل ابا هيااتذ ءايلو هوز 1

 "5 موجموجل !عئزناذكسفنان وتاكد :رارنسالو راها كج هرفي مزوجتلا ع هداتخللا كانا نط كبش ماولسير اذ هرامذل

 هني وهانبكذ ذوجيذ» ميسكلملاو و هدول طش هرهج ذم نوككإ هيتس ماما يدلني جذاب لدباو »عك يع
 نيبال ولل وسر يزم :زوتسا بجو نايك بدصال و وطلا اذهج 2 مام لع ءديذز بر كتي طس امس او بغي  هربعت

 هراشا نهب ىلا شال هيصانر وجو ةورمجؤبرصزرم ه عاّصنلا 00

 مك ولاهو جب رج طلط يلا نانجا» د يبعزمالقلانالد د١ "دقن توفإيككمو امل ذكر رد ارش "هسا
 لزواج نذوتساف حا نري! للا اضل هانا يتضاككذد نايا رت تارافعد جرم
 قبلا نال جيل يك 5 نراك اقوم دا سياق وسناب مبا" هاوي >9اناصالْخ همنا م0 و
 _ طا عشا اجا مدلان وم ققلاو ل دريان ريت اعطي جاين عادتي نكالِج ه وما التي هننانسلاهنيشل اد ءابتكمي نادم

 9 "ادق شاك هيدر كغ ذا انو «تيبب هازال هاد اف دلل نه هل عرتو هن امال مل عسنل دكيكا هلسرانا الا تف * ناصع:

 هيض دنيج يبت اا نال صحو را ساو انيلعا  مدباجق موتلاجانتتو هاا زب ةيزطلا ربا مالك الارذ هيا ديلط هدر +
 لدور املا مفترق هاطنلا ِهِارثاَو قيل !عدزغا شل رسول ة لق مست مذ هذا غش او دا جلا عطتنيل هيام 0

 اوال وقوامه: يلا تضيف فادح دل ستيك دتغباح ميلا نايل تدازمدل اذ ست ل بجي ناك بحصر ضد

 ريجتط هيو ذانع عيد قالت: ةدالطحلاوهوارمو لاول هنداضلدلا هديل اننخدو طيش نقلا دبه يشم:
 (فلاسدتف نهال قا( هنامذ هاكاق دوله مكانو هيدا ا ولا يبو هنيباهيف هصجاللاد *ىللصملا فرغ

 دراومإا عغدوذأ موقلا ارونماناو كابو ماي انمهنوداف رهشر احل تضم ترم هلالهلاو انركا يذ هللا او ”كالكلاو نيل

 ِحْي مدار هانا دياليزعم مسافات بابل اف هلامحل ارمسالاو او مراَصل لضيب 87 اًطيمجاو نضال «لاككاود كالغ <
 كنب 2 هاهمورولا اهرب مولان زخم لاول نع تاننلطوبضلاب انترماامل» داري هزخرل ارنوب مان

 جس ]بانظعو ماساذ اص مالسالن اظلم ةعاطإ# لوخيل اهو ه لسا اننوسانكر داهبكزإا ججيدلاب انتماق هاند اريخوف اميل

 ءاهليساداصريثل سال تيتو ماي اج ذازتلل مج ذك ةككؤ با رطو كابس انملاو هذكتالخا ماكعزؤباللاو ًلّوخو انيلعمجن

 طاوملا ةرارهرماهب ذكيوقب دبي دددجا وو ةليمذكع نول رمد هذال لبرج دشو انهم جز جتخالو هناطل تدار ضنا بصي عرب ههلاؤجقنند
 هتطراودادم كبل ذخحسأل املا دكإع ميلاف *هدراو لانو هريازعيوطخ ماثدذامقوفو ماهقذاّم"هدراوت ادكرادتملا

 وخالف ذا "لج نبض دكمانملاطؤي ساو بويل حر كييعت را دد اليوقملا خجل داذككاذ هايبزعزرن ودل قرني كمال هنا
 لوقا الهوس هوان ولا كدت انكي نهادقف ذكر اظمدع ماجا ننالف م موبلا نامابلجللا نب درطا/ووتع» عوتل يبو د

 للابن هلاط هزع ريف هيب -عضلا لوف بف رول ضو يعجل ىفوم# هيمن جعلك نم
 ؟ناك عاف علنتمال انهعلق جو ةداوعاة راض ر يطع فا مهئل كذا ناكو هناطلشلا اركاتسع سوا برمج ناشروج عاق نيربزولا
 تراّصِول ادونجلل عمحرش عمىمب ؟ىلقلا ككتاما كانه لاعب ولا - لاف نار دالبرمرقنملا ىذيملا هريس يروي ول بل رىصاق

 هُيسرلاو" :هنؤأا ةوكاكو ووطن فني ِى "نوبل اوشه وت الو نا ذايب ول 7 35300 رك ازمابرلعاورا داف “ محتججل > مسا

 «ثامأل دام نداصءاص 'ديبلاضتجيا ناكملكزمرهب طادحاو ”هطرشل/سابلا ضظلاو لق سم لزن نيف" ةذف نلامباَصلا

 "ديلا ءاقلت سمر ايدونف ”نامووملاو فوبسل ازيا اككبلان جب ولكل نائل شرا موبوتلاإب هن
 ار و انيس اعباعدلا مابومو لة هلف هيناطلتملا كلا لج رم نركب دأمكتبانوم نادال
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 اعراس 20 ازا كتل تونك ب اوه 3 7ناطالاراصتم لا علق نه كتارا

يّرخو هروغو داوطنلا هبهلزلوت مزعكتنملا دوي مىصنملاقيوملاهشيمخريزولا هج وكلا .٠
 "كح دن يكن عنظوو هيجانلاكت ة

 نانسويزولا ان مايالا نهد نكمل انيعهماناو بالا رس داغاو هدنرحطا درا افريطملا ناد هريزولزيباذبالككاد !١ 0 يمس -

 لشؤنلا» داسضالا نص يطع كالا هإ ل اا داش عم هلاملا )نب وراصجلا لوطو نلسامف بوكا هضم نم هلانام-

 * لصاوم !هفعان انسب .زولاكرا رعص هنبدخ نانو اكو هدالاو تملاملع ماع( هداهم اك عمربزولا جاتجاذ دا الور اوعي ها ضاك

 ءااقل وقوف هداني سيو داو مهيثلالعيباج ريل عفر نتف هر اقم قطمتيلا اير الي ىاتننلا ةكءديلع نعت مناآلا
 ل نيالا ىلا همم ديره يمضنبد مالكا هحعبيملبتزم 3 زار غسل : ادب عيشي حضر يرهؤ دنطلك لإ ديزلاك الجز يالرغ نال اكسو ةعسوثز ولا ليقرمانإويعنكف دو

 000 توسل ءراذ هاا ىمالازم اهنم دّحوتب أمم هديئزعيل ولن ءاالذ هل ميكر هطن كم ضذ امو - لس :>

 اه ادود>«ذيوال بورد جاك وزئيطم كلا هدارا,ةروعن الضاد راب دمركنازمو ياا زمذاكئ سونا جا ةرضاللا
 لالي لبا اذيباهرومالإف ركب 2 هاهم منهاشضة كن | يطل اند بسج »رولا رن نموانركذ أدي ءاشناب نان سيدنا هدا -2--

 تاما ريدزش امل ةدهشاو ل ها عدوا ذكذطعرلوتلا تيرتعترخن حوامل لوقو اوهز بريال واظن ””ملبابلا ٠
 سيطمللا هابقنصرينرلا) تاكا نالئخلا مدعو دومعلاب ان ونالع ظعالاريز فارع ى فاجره جرب بلل هل ااوطوزبةنم اجو

 .رزولا ةضحمون نوضح امرا عيدك دهحل اب دهوعذ هواش ليضع ا يكربزولا مرا نياك هنعرهش ضف د نايعال امة اضترازم

 كو« هق اطوربنزول ا عض حضوت» عالصإل اهزعرشم نسأل اسما د اننا عفوو قاذولإ) صحف هئيشلا مه وملان 5
 نقيم هنو فام مكلصارةفانكاو بالخل اكاد اي لسا ديجيوتف عرشبو كعنص هنبددمللا هدوتيو همالعاو مدور اس تاور ٠

 نحل الما ئهوتدئسسلا فهرب يلوذ لبا وا الإ غب دز ميشساصرعاضوعر ب ركمزفعال ناله تلا ايلاف 3
 هرصمكس كرم دعما صو سرعت هنبددم ا دجوجف نيبهاشم عويد هسا شاب :عطص#رب اه هظحلا نابل: ماكحالاوراول هانا

 رمق عادا عضحللا مييلاببوب. نعن نساشإم : عطرها ولي واكو عتاك عمجاو
 ليو دارة عمرعرج انرجالفم هكا يد "مص ارعدددنم هناقدعلاو بلا ثايءا ليي ازع هدص)لاتلاؤن و هنايرعلاءيلعتراغا

 قيفجتك ول اسم خب ريل ملالضلا يلوا ناعدجي ل ربسناع هجرمضو ام زيط حت همضتم هلااسرمونولا قضي الشروع 2

 زم ليقنإلرقرلا اىضلداا ب يرزعيمالو نيت ريهالو - المسال رز ناقلتا ركض ود ضياطبت ل43 هالادربزولا رضح ةضحر البل اهلا

 ل ةرصاقنلا ا كب نب زبين ذولا ارث سيئا هد هوقو ةردج يهاظتم عجاف ١ هول يصعب ركنات اونلا

 00 نغمفبب اطباشاجرلا هج رهيازككد مو 8 موضوع ثدي هج صتساوؤه انادي ءاولا خذجلا |وروبيساف' هزجافلا همغاطلا

 علا طوق اقمو رسل ثوار شريم وصاتنس االصن ال 2ئوقكرتعملكدا دعو: ةنش
 ل ,الاكو ايافعئبتسلاب جيوفا داو ودالامنوانونجياطل ضب ما ووو الل خم نذابرومزف

 مدل 'هراتخم دحر ءاينفاكمم دج انهو دج شرد لكن منجا و لياعل اكعرض عر ]نفاه ظوحمياتو شو« مص ف شاب مال يع
 نايا في لغكا ذذاوهبو*و *دراّصحر تير صحأذ صاق دونم دل تجرم كذدعباشناب عروب هجوي و ةيراشنناو رش اكلم هئلا
 ذاب هك رسعو هزل ه دنا شاُم ماههب انف“ هرارئغاو هفؤيوخده لباذْلا لامك, حبت 3 دمدم هيغووقوضةرلسبو هيلعاف
 ابيل وعلا ء«رامؤ لا رص زمريزولا ةرضجل راو «دباهمإو هاو ابريل يعتري لصين بح صحت ج ميايف و *ءفاطوو ري ْرصَو

 هاو اؤوسلا تارياد ءرظف اجاعزناوم بحمل ماعاش ماه ماقاو ءاتخياتعمكوس علصا جدا هرصتد 237 سماها
 اوجد .نايغط لا كرت بنلا ؟اماردزمدل ص داحص داكيمعمتناكتلاهنباطلتلاربانخضز هيدعو تس :نيكايش دورابل نِص ىوكدطلرح محير لا وول رخأ داس الق ود انل نمار حرش اوهام هويدا او نوصي و د لاو راوبالجودب ,زح تدل و جبر
 ناو ةزيلزم نم مد معلقا( نيرروساماز م 7 ارحل مو د ارودقم ادق نارا ناو هيلاراص راَصاك ذاب ىعج ا ةبجانؤ هدفا يكن ضدعذراو هرجاو ءامجر عمد « انيرد ”ةتجعلل | ماوسبف كاعد



 رم

1 8 

 موس صصص سس ويويمسمم  مصسما

01111100 

 77676709725222 م

 تانج د 3 2

 الحب هم كرما دورايلالاجإلا هزفان ئازط اك 5 هقاطو اًمايّملاوه مدولام رع نزلا اطا طن هذ درعلا قدانلالبافزم 5200
 هجامو دوطنفردا از اموماراواوانق رندادز دارا ولان اهبذي : دورا هللانزل اون !زطلملا مالا راك تحض اككيدرطعب

 1 دعم. حا درتاهجج جوشلا زيك ذا ناكو ماو الالض داب اؤلغوتو ملام اطخدرصقو ماقنؤالادو نيبموب هلاوعأ تيس تام ومما وسيما و 10 ا ورسام اسس واما و
 ” قالو دره از اجرام هظا و "ككسربطما”سهكزتدق "ا ونال اذانواو سانجال(د ا واج هد رم نه أم حمم عب تنال

 ا انيرسو هينخ هيدي كورا انتم خلادنجم طيامراعجد اند غواهبوقو انتو 4 هس أليك لايف و
 © ةسفمراكملانم عاذاب اهيوطزيذو ةدتهل اضاشيالل ازضووزلاب مرسم لاجئ هطمو «داسفالب هرباد دوكسلا قابطاس قيم هدي

 .ز ينباع اعد ناب وسدجاو"خنابونمابكللا م دج لعد هريس مددابدناكرمكسعلا ثعيلزم باطن ذولا ةوضحا مولا دزج
 1 *ياورضياظو همّيفدو خاولتل نإ ةحلصحإا ىزن جددا لبرج ابد 'ديدش مرد إىضنل هن فيطخو مين عودلكلنع داقعالا ميني

 اوي نرسل دنيز. مزمل الخ موبظافجنزرسلاو عمرو مانا يبول وياشرزاوعضوو لكلا ياوست دافي
 قجال مب دامب اق عشانا وطمرك < مطجناوم ديواخ ديلا نيمتسق خالات داغو « ميتال اربد ةتبهذو تلج وم
 الكب ف ظني ر مو ,هسخضحب د اكك< د ٠س ذوبان مب هداككهااماسجد ملا دب دابا احدتعما هب هلال اما زم و عيقرلا هاقلد
 يع .الالجو هدام حقروارخهرع وو. عك قمل طحفهاتموريرباهب ردها وزني عل تن هل دكت داش اي مرات ة يشم -
 ٠ لاو ىرج» نكما ام هاذي الصالون هدانا" مالكلا يحسين غلو ”مدخؤغب ذلكلُمأل باخ نلف اوال ما 11 رايس نامنبيجي و وسما: ير حلق روش )اكو نانعلوفئلاهرلاؤ ١ىتلطاو هدحاوتل جاوز نامل اشاب ارا .٠ محا طع عوالم دمت نرد ل0 الا هر دابو . دموقد ونسوا للف طع م مهدرر عك ءاشنتو هذاك : مراككازمدب لن, هاج لان اند ءازجتإ ينل اهعددانف هاف صيلااهعفدو ىو جمايانللا انو هلجرغس همويسومل دعا دقو همددختل

 باوباللا لوعتلاف ذخإهدرؤو ملص لاعالل تالا صيزافو "هد جويا مزلسالاراطل كمدلا هعاطق لابو هنن موا يبنلاو يل تحج
 دارج سميا ةيالو هتمزا مهدد «اهيذ نيد بوه نوال ضف لانيو ءاهبوتب نري عيل ةيِماَسلا هنراطلسلا نحو هيلا اباد
 : بكولابرهل اف ذخاو «ءاشيرازولا عضح؟ رشد حداقملاو بنانكاو دون هكا اهل نمو دوختامو «براخملاو راش ركوب مو« هلك
 هيا ىلا هل هلباسيدو  ىردكتلا هن لامز اد )ارم ينس, لت. هلا جوملا عنسو دانا نبط "دعاتو ه معاذ او مزج
 2 باه اًبازرتعةنس ءعمر صور *لاوشرم كوم ادلا مويل! فبل اذلا هنيسل عزت ٌو- هئماركو ةداعس ةرئوبب ارك ديفسلا+ب تيل "هاو ضن يعده نع هناك لاا دين لين هالي بس مف دبكات لانس
 50 ةضاةلالءانراق راد انموعمكسملإ سو رح الا دسار ايا تارغالو ومالا عاج فم زم عش عجل
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 لير فينجف :

 اغار ل ضنلامسومو يا تفد هيض ةناوعدلابا سب فشلك لوج عضتنول نابزفل ٠ضييو “تاق دضلا طب مكب مقا
 ماركا ضراءا بابل ازمزتوواحّيبطلا ,انشاف هقفاوؤر صمد اسبوع هدجريإم هيانملارجاداكرمؤل ب وحجوجول الك د تبحيكد اذ

 0 ووضجدم جيت انا هلخر خف وكشلا لاك هيدا ميسم كزومذمد - هاف اخ ينس وزحلذ علخو م يناطلشس فرش
 سو'م يا عضو نبدا ماع يا ذاؤإ ديزموربخو كاسخلو بدع اهب ماقالو «دسبلات فت وزيحد ديلا زجلبو ةرصم ةللياب هيلع مخاد نغل

 ” هربا تيزجط ع رليوللبصنمؤماذاة وز مظل حم هلبد ارك يبرن اع غنيم رظعال نانا جيتلا و هضينملاوإلبابللا
 ةلباقمؤ وه حلا انصرف ياتو . داولانلو ةيئاطا حلا 100 مااهعاجزتس او ون جوج زم امركدوبسدت -

 س فوم انمالناطل شوك عصن 4 مال سال, دون جدسب ات هللا لوجرن بانك لسيتب ودلال الهارانككازم نالاو 0 لها

 هلو ريوف نع برعلا هتهرو «ىنافل اهياطو بوزملا نما ابطخو اًمِظعاَمأ مرسل ضو نسر دنولا قضح
 . هقلعلا دوورعل لرطاوملاو*مروم تملا فقاوملا امييين اكو > ءلجرو ملبن هيلع لجاو «رإناخو نركب ئه طم ] يه تساو « لكيلا ناجم

 يلايئافاخا عوصنمل ارككشتعل اوه هينناطلُشملا جونجلارمدعم ناكسمربزولا مارق لدن هنباَناالوُثو ءانطوم ب عسلتربزب مث هيركنلا



 و كا ضيا اها, سا يعل ازا 2

 يل

 ب اه
 4 . كح تح

 7 ا 5038 2 6-00 ,ينبمالونوتلام بو ةبهني (يطمّر يدد هريرضلا مونلا هنواحهلواعبانباريعجاتخلو «ىرطبملارياب ماظنلا هللا ذايعلا جال

 لوو هبط قنساو ه ريب اجيرجردل ضل هفاكد دوبل اييلبجو ىوبلاو نارهك*دعساو دال بلا دا دززاانياو شب هديشغو هروجاصزما متو .
 الوايت لت تيل مياسه انرضتوءدداوماقاوم درب عمن« درواويرر مذ هدوم لابوه ذا اهكيامت
 ا 0 7 1 د 8
 0 انزؤج دانجلل/ هواقن و ناطل تل ادنح نم كئدصمروصنعأو اكاد داناامأ/ اهم ست + و*رّوعناو لضادهع هنطاشلا

 رماه انك اجتيعذام اجيت ساكو يات" مجامله دور دوما وجل اكل تجب و «رملادق انه ديعلإضق مروجا 1
 يل تب عنو اريد لع زج ازبطبا نية ذداو برجال ةدم م :هيمجتسلو + كا عدا ديكو « ناك نيس هيلع منذو هدا اهنر--

 بجد نعال قلما رحال كتطذمو هر كسا وون ا زر صل هبا ند اهنا ادب ا ةدختساّقلاتاناريرضلانابكك قام زمدنزطادلا_*

 0و يطع او :ىسوساو هما قلنا و 0وبرظؤزلا الءتسإلو 5: قي 2 دا اراد واكد هيزولاةنالاو 00 4 . رس كدا انظار صولا نجراصمال نك زيلع خام عر يم باهي كيلو هلال ناو حال هد وجهد مدعي
 وضزإاو 0 اري نملاو» الريزولا انالوم مروح« مازال مزيلخ و*مالسال اطلس كام هنلاوشاعاب رولا ةوضاو زيظلا اومن كود 7 _ٍ .: 8 . . 1 درع 2 0 كو 2

 'عالط نهضت اان نهزموتيويسب اف كلاس اك ناف اشو ددربامريرارلاف دلل لا اتاري! كارلا - --

-__ 

 زعاظب ماقاهناذءاجولو انسي هبوهاز رشا هيلاو ءانجيش إمي اضرارسنوا هضحتهالديفلا أَ ماركا 1 4 1 7 واول 1 ّ ِ

 اجعل سس سيل اسافر لأ انهوج اص داك منيب ةنان داو كفوري ذ خاف اال 7 اتبامرهرعأ هلم مننا جدل تاو ايمؤجبجد ابك فلاب بأ تالذدقو لف ناو دكاته هذاطورضو هراهذ هيبدم
 ًاللاد كسلا لعاهمهاشقنو ه انزيم لا كب سو ه ماقملا ةككتهبلطتساو توببلا ىلزانمل ارقام اغ :ؤ بجو ضتساو «مانلاتب 3 ”نيزنلاو مايال لفدم رىهكإ هيؤؤصي عداجو تاماججو نيواو دو «رود ناذ هنبدمركسعملا.[ةرامهزنج رام ذر ظلك ع هماعمل طا -

 اضيانخا صو ءامائعإف انماع رعب دز ضحرب هالاظ آم اي دجرهجريفالا اًمنصوعبدمب ماقاو «ىضمو كرك هتماقا ميال ازمفلس ام

 لطاب بقعا الذ ضرما زياد «ل رخو ربك ههؤج 3 :بافحلا ومارضالابذوعنو داوي طخاذ انو هز ركام ذلك ساناف .كرجبزب
 مارب ماقاو عرب ماع انو ةرعشلا ما ها متو "ضيلد هزيل رهن داك هت هيرب | !غبلج- ٠ *نطنامواهنمرهظمايكدلا رباب ةماثال وعتبو + ى كرين اككسلاد ءللصاادقعإ#يزيزخا زحف يلا داء مح ةككذار هم يع يع
 هءواريرقنو ميا عم يا هع ىب ناكل «قمتتسم» ناسرالا هلام بألا او ربا جسةقزباو نيس هس تاياولاا
 ,زااكديبامموم هرمز اضم ا بما خكرالعمذا اًسلو «رعول الجدرعولا مدعي و ملطا ممر عجو + ميوطم بص يهز تنفذ » كوي كل ونوم يسن رعاوبث ود "ةكمكرجلان لج خادامي هيناطاس ار كت كدوط 2 !05 نطل اناكهمرعاد هنعاضوع اشاب يطل
 لانملا لاهل كرهب ىضفاو هررقاطملاف ريد ءاوتسض يجمل الع مل اجامل ممطيافاو مه اننا رخونموم ييسركسعللا مفدي و هيلا
 ع عئيدز |لع هربامكألا ارهالئرطعب هنديوو يب اسوم ٠ عاتسا هو همك لت سا دك ولنا هدرا دؤ هورصجد هديل
 ديسير دامو ه ىادلا جهرفنذ ةرضاحلا تنل ريف ستب | ينمو كك موضو هرباذلا يب لبطخلا ككدن اعف د هتبكؤص جرم ننتج
 نيا ويبرج تماما صم ىضهدريبكلل هنا كايا لم ايلا نخن هيهرب جرس هلا قدا نم حما عزف هنيدمملارعذ هنيدهزر/هجؤن د « لاير ألو
 هنديورب ملا ةيبر شارما هبىضف اكو «ريببا عطقوريلاؤ دهراسمل 3 دحاو رميا اسمو انمجرشو اذاطن رخو رد سعذ
 انهن ا صفو فن زرج أ.د علا سنك نيرون اؤط صوم نومرب صا ديزو عت
 0 او تامالاو درحلاو:رياخنللا د نب نخاع شيوفطصموفلخ مرض ول ير وشر مشع و عبو , أشام وردا لمورلا مجاز ملاو
 هنيبدغ هيلع زبهليوتوو هترصا يما سلم رك لاو لائيجإ ةزمكك ليو هدلاع مدا ةننإؤ نضل :رهاوجلا و أد كيلا
 لبجُ» هقفدنم رم م يلم عماله ىرذإ هلال ظرخلا ةدزجد بؤ ككل انلبطخفلك 5 ثيدج نيس دام

 : ىنطصم نوب ديالا كج هيلا ندا ايف ٠ منال كنز هؤرهرصرنرع اهب ٠ افا ع عبطخش ال هسا كم زو ءروا رم *ماسنالا نيو تاج ٠
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 يرد مت كاكذقو أش فامد' درعا !رماهزعاةضؤنلا ولما دان ننام مان ازم غلاولا تلازو ونجوم نضهرذاجنناك هذ هان ١ 7 2. 0 01 , 007 000 250 44 5 26 ا . . . 2

 ل: هماجرس اكوبلعزاداو ميرلاّولأ همز هرببدو هديب اج نا ىلإ دبيوهزمأ ٠

3 

 أ مولا نتا رثناو نده د جدد ذا/هديعل الظانللكذ لاخزد هديتيلءاذع هيج اذ اذو مارمء اشاد لاذ اييزدنبد ومسار جد ظادلا ذه هيو لاذ: داورعلازم ةوضارفلل هلكت ماشناَج مإرهيرإتضوم لوازم[ | نيو شبام ميرا نايزغامد هد يح ورمل اخراز عيب قلك هتاعلا هيالاباشايزطصم لوصول بتحس ”دربز هديدعد قو رأذ رم ب تل ممزأ لانه رظأت اله اللد هرادزتفدلظ ادد اوهافا عاكنيلا :رسلاب هيلكوث داعم ضيم هلع ركلات
6 

 تا 5 4 :١ 8 : 7 1 ص . 30 2

 اداريا ميلانو "وتد عطاء اباء رج جر أبّتسا و ؟خورضلا ناد داع يلا تر داب هدروجو اودعك راو ور وطقنعت

 ويتسع اضم ماوه هدبانملل يم ظانشمدبا ئل دنموهبلزن امل هناواشاب ماهي شبل اذ ام دل س انلططركر دل هنأت رو "ضاقا.«

 نوف ديدن ومال دلو نإ“ كب هلاولاتف *ىننخ ادار حاكوؤ زا خلال ليفو خ لنا كمستنل ادخن ءاشف و ظنا ناودععيصما له
 قوهمو نم هدصحل ا ىضمو ه'قلطمانعو هبال دعوإب عاملا لا اك نرد تدليس ميكللا ”نارفح + اننا هذ ذككلا زم انمي دير:
 اكان انيناكذ سرع و هيلاهتضفاا#: ءًايضخ عه ذو دكيخاربنزهط كلل رصف هارت انتم هرداع 0 : وو اكد 3 00 7-5 2 2 ه* م :ىمار اع ام 5 صوت

 هانخترا هذ لوخرل از مكر صام كدا داي هلالقو هرب جدر سك: اراد تبل صجو هيليلا اك هرنعيصاو ناركوكؤاراسورهطم ذيل هيأ دخل

 ثلاسزموتاعامو وغم الوحل فَي اقف "بكدعتلاو روجلا سيلا ارو بلل اسْع "يقبتو ديعنودعقنو موقنافاذ-
 / . : 0 . 0006 7 - ١

 اعلعتوو خيي هدضلا <لا كج نهكذ ىرجاط وتلا نجلا يلا يربسكذ عندج هذ اجاراىاكنلا اجا صرب هزّرحملا«دوهعل
 نة تؤ ازمأ كد ديسااو هجرذم هدلاانكراو كالو :نيدملايظعلار اصيل و جراب مازال تنعم و م جيتس ليد ؛ انس

 0 2 / 0 5 2 5 3 ع 1 تا
 رجلا ديغتلا فصرككف» حافتس نم مل عانس يصر مرت هاهو“ مارال لاومالابعزإ هك تلاكومو ناطق دل زنبج
 تريلا يتلو ىابالها دنع صلع الف« ترهل ياعرب هنياطلطسل ككل دسم المو هيد مرات نع تكلا وه «ديضكك

 نايك ان ئككوطالم هاي مهب سيل طاذ تحل هجره طر علل جرش أذا نأ بتوطعلكللا هلو ئنذ « سلا د طلاكذ لوح افرك
 انتباحإف ذكيلعا ذاخبجاتو دكمإ مرعي رجأو ةكسباجازعاهكتناذ مولع وتلا ةئمز ملم ةككوف لولا ناكب ولطملاهنيحسأ ناف ءرزفم

 ٠ عاهفالا عكف ىقتو دعاها كزجلق هنا عم ءهلحفنذ انها ذانف رحل! اككرا ضامي هداشنل زم ذك ذو هانيجباغلا
 اناناس, ملا اذهجلتمج ضع اًذاف هاني دل دوككذ عموري ذع كاف نادل هارد يامل انب.ئولطا امأ انيجدل تت للككيلا كاب

 ضلك فنا لحمة ئيع وحب اعشاب مارال يدرب دينككأ رف »انيق نس يدل واكو هن ةعل
 غي كلام ههيقحنم كيرلا قمزجكلا لاهاي ومن باج لد مزمل وخله -ررشلاو اخد اذ لإن وكما مع ةادانش
 ةاعاطل ازعل وبن رض ينو دخل روكلز ولا م ف( رقع راو هل يو هبوب اذهاشرتوطم كلا عطا نه هرهمتددهوا

 ششي هدفلاباب تتلو اينلانامو .هيختبيالباطبتو هتدارا عوط نكي لذا ةيحا سيافاصرا نعوطماللا يد «بييضتبا د

 نينا ههسنبجرترشلواو د ل
 0 ٠ هجلم دل هدالزا هدعب نبذاج وه نجار ن

 رببزئبرس صوص هنا عرض كذا هكلمز و هليبو هل هناعلتعمب مزه دره الكر قتتس و
 هادعرم ناو نازخالا هو د نك

 نالت رهطعلكانا نر بيبجو ٠ جبار ومالا امد ١ فعاد 4 كمرتماللا الشم مب ازعدسا نكذذا ناك هكلسو طزخنإل زم

 لئمتب جا هينبزم معاج نخب اذاف «ُغُد

 اغصالا تالوصوم ةناؤوب نعطقناو هنسفلا او دا هنومب تريسحلف ءيارعسنو

 زيا هدأ هيرب

- 
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 . . 8/ساناولائتساَو هركباو يالا يهل ديدش مهيب مرسابأل
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 ماكو اتا انكي بكس و قانا زوو وت داع سب جوملا ريش بي

 هنيدمؤ حوض "جر وبمشملا عمال ف نعي رفدو شو تسو فه ه1 ةماهتل# ميت كلتساندوتس

 نا و نيد يدب و هنمترعتاخا متنا ا 500-06 :
 0 ارز جاعجمنلا ماقام, يلضهلارنولا ةضجم اونا ابق ابيزا وضتتلا دا هزم اب عياارسجيددهزفلاب بياَبَس

 1 ا مطلبا هلك كد زالد زوين الب وتصلا نمو دتؤ دكت اوما ادنيدُي شان مهب زي رل هاذه ء جوعو دواجذاك

 ايدل اكذلا «يمجتلا ١ع ملاناللم اس نياكه اخبار بهي لوهملا دال

 0 'عواباامهَند عسر ديدجل مان امامرِلَعناوِضرومملا ة نان مشل تلو 7 اذ 0 ومظعالا ١

 ا لوف عهد اهو خانت ونس ةدع اكو هرياعضو وناتو ىطامنس عك م 5 لات تاكو

 . د هقولك اوضدو ناك ١ تان باكو لطعدلا جرئ ضير جهشار جذل 5 2 00 الكرمممل' شاحن 9

 دج ماما رمد« مال ةيطداما عقارا الاب اقموجلةرتتحالمأ عيبا ذو 0
 نم ةاتلاربدولاوهو اشاد منا اي 5 ولاد انتساب اقملاولا اههفؤ الام ءاوظعلا هرازول! جاصوهو شع 7 هتنج

 5 تا

 ايروتكوافالا احلا الهققدجفسارزسج رجع ناضالا ...

 زليقال اجا زغلاو ليج لغاطذ ا! راجح اريزولا رن ابلاودواولاعباث هماقم وهو ركل اضع رزؤادعب

 ماج همريرز ولان هسايِتلاوريبكشاماكحا ل , مهوظنملاهءياَلاو هما اف ززالا با !ءةريزولاش
 امو هرمدارز الا جوز هنبدجومركةخجيقفلا اا داكرتعنولا شد هالاكدارجو5 ةاج ونال هنالبووتلا
 ةيركا اههبسول ديظعل انالخال وز سجل ماكل اوذان أيوب 4-5 7-2 و تر ىلكلا وعلا اب امجمدغلا 2

 مند لامك في ميلاد ءههلخل ددعم فول :ماوكلا تا داسو »اقلك دلما وتس ف
 ديفا يشف ةروشنما ولو جوفرتلثد مولعم اقر نفل ف مزم وحال فكل - رودي هت يرقات ولاد 3

 ١ قو قتام عماجو هلاك املا ميفوم قو ةرونضلازرعلا ارجو دم همار كل ار ادؤ هحم اوراصو موب هب تائييقلا معيلا
 :ئبلتعأ ا ان كف ملالجلا ,ةييدبت هيرتعبالكنلا هادف عودوحميرظنو ةتفالالا هيد اظفحيتنلا*لالئالكاو تافّصلاا
 متفالؤ هوجملا» ناك ردا قدهنيلخم هيبادوعإلو ناكقاهمامز ةبباتاذأ هنهتلا هيلا اوه ثيرارم داو م جاما

 هبذإه ناهز جل هاو مالس الطعام افلا سس هافطصاو م ناسف
 اهننيعلعىوتساف اهتنعإ جاما هيلا كت دماَحْم رائماساماقمدفالخلاف ماقف هس اله ياتعل ا هتظحالو ءاًعيجلياضتلاتطيت

 'هاضفدجو داجتكيوبو هرماجو ةهراجم 7-2604 ام ام ء لصف ةسسسورسا تا «اعيمساريصب

 دا دنس اناا د انعزرُصّنإلا ملا ضاق هداكوا لف هرارقساو نما عشب دج ااكلو
 00 هنُتلاذا | هينهكسوفيابؤهدم تنام هيهتوهفاد

 مال اذه ناكني ظ لمد امذ هني والتؤ اويركسعولا معقب يمك دلاباعستف

 امادار عملا ضر لنعوصنا مشو تيا ارتبا ات ناونس رحل اًعماح
 ِ ا سس هناطلتسا ابا كباونال لاغلب

 ماظل سن زويد ءولغبكض رطل اكديا دك يح وق هتمزظتو
 اًميباشلائَمَصو ءارانذ اهدا ك ضخ ماو » ادرس 7 : 8

 بصر عقند نكرم زن ف خبل كاجاكو كاغنالا تاجا ليلا 0 نو 0 يملا :
 هللاب وعنف :اك م 2 :رنجلا لاعب : ميلعمت ا نطاوعالزل يراد عقد 0 :

 هُمافتسنالاو .زإرفالَم مءاكجت ل :

 ل رانا افاق يو تاهو

 . ؟بحو هلاواعو .راتخملا نوه توبافاف
 مايضر ١
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