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 3 0 هج عم هيصاحملادب لش لع عرب اصملاديدن يود 1

 | 0 1 0 د «تاجلاهوجساليريزولا صجرمراماندعبرتد دن

- 
| 

 رب تك

 ا
| 

 ل ذاف :لاوراح اهمال كرس ا مت سكاددوع كانإس لير ع اراها هال ع

 #30 اىراس» .اعيغنالدزقاوعامزةنكم احيرخو رمز هر صحم االوحذ وردم يسي عذاب .الاباه عال ةروصنملاركايعلار ادن

 رات لوم و ةرذزوناةةدذا عمو رمد ا اوفلب الخ اثيغمدأ ٌذقنم هرمزمم بلصل اكيد وكيس الذ دا اوبسخت م

 هيعباحو تتار وز رماقتسال اق تاصر ال !بويشو مالالا جاوب اهون نم لنعمل الإ لب نم !ورطنع يخول عا امى مان 0

 3 قع ىو ًاىظف توملاسوشلا هل اح سوبرف تومتاملد أدلت هل اصر تعطس رم ورسو .اعبررمو بصولل الو ٠ ءاعترهو دوزيل

 2 3 .ناجرا عوض ءابحال كيم شنب نص اذهر اهوع بصالح هن ديرصعب هنم (رثد مز دو ةنفيجد هتاوس ىرإؤ لو كح

 . - طال اتي ناعم اومصوم ٠ فلاملارملا بصول او قيوم سلا «تايولملاعلاو جوملا ال اكدلاامعم اًيرواشن ضم ائذاا سوم. 7

 ا كذا نزعو ٠ تاظسُما ين كان انه ايموكاوباطتسا ا اكو ءاون صمغ شر شاهيرالاو بعضا لمتد اؤلات-

 ا . .كلاعاكيقنوب سقبهنلا الب سرر ةلفأيلذاند وهلال اهل ادع باكو نايلدتسل اراب تل
 -و «همارءىمعملال مدقردو ةرضهر اناعطاد جف | مذ اعماط هوجو هه اطل كارما ىلا اواصود لوعذل الا ةوبج مدانو ثل ذزم وانام

 تار اول مصرع هدو !هلاعلتاماقملاؤس بادخربووام ِلعاَوَصَت "رص اثكو ماو الشتم باور اجاشيهلاند يشلطاس

 ٍطاشتما ا :ادواقوريذولاعومع اداري و, لعد التبرع طاحإويبجلب باير طبر رمو رلعيج ام هوصتنو ”تاويعلارعهنغرج#:ر
- 1 

 ال اعئرال ازقعملا اصول تبرد رجالا تول ا ساو سلا قرصأك هيد كلا ذ لرد يودىقك لس هاسد ا 27

 00 00 هت اع هجضو هيلع اصملا ودام داغال ايلول لا تونملا ناار امو افسو دانفل اطزطدي د

 0 يدك طجس ءرزدا دهو لبادال اورحاوال اطلت وديلقتسنل لقاعملاو هلل ليلاس ؤجناطلن اك نياطل زر.

 5 ليا اسال دم بيشة لج موك عااد د رش ليامال و تاوصل رع عمت

 2 نارها: عوشو هناودع مدل عتاد عرماعايغا الذ ءلص د هنعزجرعا و هتاكيئأند . درك نطل لول هنأت لكم ل وندم هاو كيل د

 :٠ لاهي امى ا طلعت عسرادا نااوعتاوا تنطر ررولا وم هاملاوهجور ىدئؤيملاوثعرم هل ياو ذ اعتسإو نيدو“

 ْزْخاو 271 -ْس طولة تاكام ب رجم دو !هودجل1 آوعهر ناكرال !ميلاعلاء.ريزول ل اماقملا اولاش اد ثيخولونلارت

 ... اها ميل لعاب هاوعناو انام علمنابر هيظيوءناودح ناو .انلعامو عود بلصزم نع دم د .ابايصالرق رط» نجار قطري ضقدتف <:
 د -_- قولاعو مهانداو ممن اد وعل ذيب !ذيد اتسا# انمروانلدامعدل اهثاحءذوقدد كح هب امى ةعوحر هعرصنو:ف انس ارونال لما بح

 7-5055 . طنوس اعمملجوعو اريَررطدم ةجاطتنال اد عربي سوهو انتنحلاامموكس نعلن رمصتربريرهنم اور اةيرلاراح

 5 ' قصتلاورثودرو عرماهلادبام باجرلا داكلا عداوملا تعدت هتودط هنللا,تقلاتو هتدش تلاشى ةل غيل ا

 9 ْ ,ملاطلا | جاقلت سور هلل عفادملارعاومسن مهب امككدو تاع فذ معس اتيص مق اساللا هيام يار هلا مسالا“ راوسد

 ,  دلعدلا ٌثاصخإ و بضو ةكالخإا توحيلعا داو امل لياواطم ايشامر_ غلا رفق ضن ونكت: :اهنل افووانهيقجت وملامح تايب دع 1

 0 0 0 د ل فذ مياس وعف :راثلاو هلال اس هّمالملاد -تدطتمداو بال اورج ايدو ا ص عزصة ردوا د جنح

 ت داعت٠ مالطل وقد رام رست هيا !هدلاو هيريرول ا هرضكملا مالا زراطاس دوما رس كليراس ماه ادحا بارما ٠ كل ابملاو طحت ١

 0 اذ اهتودنب ويوم رك اسحل م اهيريطف اهل ريرقبو ٠ ناطلاسا الون ريزرم هلل رصنقو ٠ نال ال وعلا لذب هيوزول اراد

 0 ع اطنخ )اوبايدرقم“ :نايالااو عوجو لابن جرجرمع علجو هحلاغلا رعت هدزؤابا والام قع كل اوبال اعف نان

 دودو .قطلاو ومنل يامن اطل !ةملإ و اندر
 203 كي اعواعلتاهذاؤسم سهلتد ها

 ه0

 : 0 "يضلاتاطو م امملختنعاضنو صر ذزهإ[21] آد دارومال  فافدر طازة ضو ذصلا صامد

 اذهناف اد اثاررسواومز
 1 امومواوغز اعل عمات راصخفي هيطكد نانا ٠ "نأ لعمل هيقفل ومو «سدياةتابتو شلت انو

2 

 0 هدب ات ةداسنا ني
 3 2م

 2م 0
 1 0 . ضه 000 ل هسا 4

 5 00 اهل نيممعد ارسل د نوهتلامتاولا دذز اًٌهضحرما ا

0 1 : 



 مس ملطيو كل جرفلاو اونا ادع يا 5 ءاقؤدازام ار الماور
 نقي هير ل هنو عتكناب يقال معلا ! اولا و رزو اهرهدحخل ا اف

 « دز السد ابتادهر تارا !اهداثرو ازئاقّتسا»ء ناكاليم ر ,ذرا'ءرنبج هك 1 ملازما ام

 رو اصناف د هنانسو هماسخ هدارعقاد نكرطو ا هناتماو لوطب لاجل قانعأ َقوَطَو 0 :
 . دكر ععافشلاب هاذ ذاب ذل سعد كلا ُتانولطنا ١ ثايباو حاضيال + قباب ناكو نمسح عشاو ناكام ند فطلئيذلا

 ا ءةرزو اموفكلافلا هتاف نمتهنر دابن#ليايلس ف هياغد جائر اًدعْسن امد [ًانهنمو اعمقدسل اخد هل العلم 22
 رت ةناطلا كا تلازاجو بابا يمط ':هياعلا عرارا قو دقار اةلضفر اناتاواذرحد الوظر ابرك هياهشلا لوبتدنمعسا عفان إنا ا

 اماو :ىهسف ايمن كوكي اوه وف -_ اكناوراعصلاا اهعصن م هرعتد أمال اف نصرشم ةشموحي_راغخت درع راو اهبو جرا هنافغ 6 "يجر رركرلماوم :راصف ئاوصطزرمرمةرماويرخيدل هلخر ل قي التس يل امهبلع نون مذ لاك دو افي سميع دول رام فاد ال الن راد كوك مقدصن دل لسى دج كاملا - اهدا مهعثديو م ماسلا لمارال او اورلا اذعصرمر سرمد جحد ماس طعنا كب 1
 و 'عضح راكع اش ذي نيل سس دمك هد ناك كرصعملا نلاتكاو دان ابخارم ةملاس تلاه دو تفلباد ناطلنا انه مدعاط 1000 نقيرعتعتل تاممناهرو نانحال اوربلاى هتاف يسو ريزول : هوصنح كوب / تانيح د نوكسو ضدخد ش

 ندلاعو هيعادن ادي ؤريغ مزمز بول مزالحاذ اة صالكام ل نوني ادلإاكم نم الم م داعس دول ءادد لابد انرلاو نايك هلياتقت» ٠
 قيل عنموناما هقحلامو كي ا امرنرول (١ عم هد ملاكم هن داعسم 0 ل وتو زتدم هلاعزل وتمتد رد من حسنا 00 ماحو اح ةيورعوجو دوبل هداع ةتدونز رن تع كام متعلم 220
 م اضدتلاخ؟ .ةسواد الهكاكلا.ىدتراورذاتد 50 .اناقلخ كلت م . تح هيف هر ارعكوع 3 م ايصقاابجء لإ ىجولو : [ك فص ائانغ'ءابب د ا كئامتمنولا بقع يس وبور رهو رج 9-2-2-2 أ كاع جاتو يطع تا |حار انئلإاوس .ىرح 5 ايحللال 2 تدع اهزيزتعلا انرعحول تاقسض" 0

 م اييغ ةنمالضان عجؤل م اطارات سدخ اماعراولا لطىل داوحم فاس .دؤجو
 2 ايقننل دانعل ام هانأل و الوماب ارونالجر هدادوبركد 2 > امهابدش !درومو مددنإ اختتمت ا اسما د 95
 - ماطفالكوطتناجرشنيس . ماعد طف مك دايوبخلان داك دز د." هدفا تعطا ذا وافُحل ٌدةدريخ# هذلرمال عيطم ثيرعإلا نا 0 يعل ا م ا 10 5 ماج تباربستحو تذومل كوالا 22و 2 دنا داف مسح او ل 10
 "لدليل ءاصخ عر امل طمردول (ودحملا وحشد دابدإل ايان ايل نءهراكللم ملت تاخد راكناتافال مر تقدر راتلاهراول . تكورشا را ولسه اند نا اوطإلماو ايلا نمريرنب مهتساسد ار راصخأل.ا دش ص هعمرو ءباصا اء مس كل هن نطل كفل 10 ١ ةوطجويام لاؤ علل عضو ندل امديولبآ ومص شلاك هلعا عوحو ره عاجبسدطل صح حان هعيو 2 : , تالا ورشا ال ا خل سمول |س م شلال ادررهطمشأمل اشر اوخو ًىءرل ار حار ناقل دسسسلا: وزو هوما نالصب د 0

 هوو امم نطلب كارا ' يغلي ور جرصعف ؛لوحرلا 4 مؤ ذاتسا_ريبض مي وتالو لدن دن هلوجال ١ ش عدصاع نبتطلا اشو نايلديل ىئقإلا فات هيام مدابسهتفشر و نكاد وعض هنا د 3 9 لاجنالو .هرجاوملا هنت تانانقلملال .الماتافرخ ايناص فراطمزانيلع تعلدد هيازاحايدن اهمداكمرسأ تعصر ١ دارلا ل داعع مراد ْش هع نإ ىلمجارطحاو .هيفيفىذاث دفن 1 ان الاهم اكد مططسكرا وافل اهلل زعنا طه نم ع هاقن آهن ددل او ارم درت حوض رود : راكدغلارامكلقيصرم هد افطاص العمال بس افاد وزقنو قيتخ ءازكد مرهه وف ]مداه خباج مدنَوا ةوتصوراحام هدادزر . ا يو يصيصصا» زل ال لارم قيس موتك ه داعب ازد 4 ةيلوبا - ده ةنانامو» هداراو هرادصا ٍةابتعاظ + امتد نونو هداقدنا اهرمارال ف ظو هب هناظلالا !ءرعاقلا لا اهر هداك دالماو 0 عع جايين ةظو<را رام رعبب طاحاام وير درصجيت راد رافغتسالل هجوملا مالج م ءانجامو هه ثفطل ثني 0



 هيا اف ضيعالو زجر غيل اهركوم يزسال اها داو اا اول ءاناطاماهش ذوات وقص 0 3

 ل | انرعانم اينو عل داركم 0 ارح انتو مداللاعزدب دودو : تاداقال او علا ىذب ديو مرر ولا عوصجر ا نا. تاغالاك.

 3 50 ىاققور اع اريخع فاوحإر سد. د سابا سم تناو روما ناقل هلا ذأ تاكد لالاضلاو قل رصده دو هلطاس ره :

 0 - وطرف اهونصناد اهتعاطاو دنداباخاو ع هويتك هياط ارا وفل احادل نبرطلاعتامرخقلابفرصو يوملا بلش

 20 - نامت يلقبرم اوشا + هلسسول او هجيرزإ | مدعو هليذب اطقم تهاون ايتاوعل اما ل كاعد هلد داوم! سارت

 0 د اولاد نالد لع اد رشأب دراتلاب دل الاوع اونشسا اف ناهدعلاو يفلان امهرمو هي فطار سل اى عم يخوف اهل نأ

 ١ ]ماهر زكىلابا الغور لع هذان ةسرررول ١ دخا الف داوسالاب جارال امر روبسملاورودلامدهتو .راصخلوسو بال جرم عرس

 هك 201: عواد 0 ا ناداه كلاب تاومصال ا عقرب اك "نامال ليلطب مزاوصا اوعدد .ر .راوعكعو ماخاب:

 0 * نامت ناصعلاودرقلاد عشان اوعجد نإ ىدجل او قلاع اودافدمالوهراكاذ الان :نانل مطخلاوز راؤتج معن

 03000 ياقناطل اطاساوطيو ءىلقلارعاح اد هيد. لما هعجيلا عتمارلع نوحاللذاو هسؤنلا لويتدورييعالوسرورل انعنو :ناسحال ادن
  يسررو ا ةوغجإ ريس هعمو ءلهربو هن اطل كدطلر ودا اوم جاداو» هغدد يده رول ا عمتك بوت ىلا تحل دلارع 0 را

 6 ناو. اهب رحام رياهسوو عم ىددا هنسوتا روكا ةسن ام :_ 0 دعا
 ْ .َ 0 ايم اجاوعدكراو مناوغاو هاىدإو منابع ارم هعم “ راحرسو هاساو و هاطعاو هاكر لن علذو 5 و يحال 3

 د . افلاام ىلاتراصا هيلدا كب تىصاو -ىطق اداه فل] اه ترو قدام ناو ءىلطارود العاناكم وق اتينالت

 ف دات ةابخمكد كس نسله شم هناب طر ودل اري هعمو ريو دلر صاح كى لاو رولا وععوتجم 0 يعسوداب

 22 تاطاجرتروباو .همادارمج وغدا اميهع ميكب لقد نإ ناورتهطو دام جس صو ى سو عضو بباش 5 هلل

 هوت زول انزل اكو .هماطب ددتتو ماك ادع ثاككت اد م
 : هماراعا دوا 0ك هماوتد

 0-0 0 اد - امرت د دول اهروبتملادوالل حدو ناسابوللتاذ ءئناطلاسلاا عامل لا ىلا هيصمبنفع" نارهشو نع مملبسس و -

 الجد انور عدو وكم يردد الجلال لوم لع ان
 ب 6 احفاد 00

 00 لضفاودو اطعمتسالدتكىلال ىنملاب ًاعص هنسدميل ا جوجرلا عيبا --  دل :يرتنسر تس ول

 2 وحل[ ملاسراض انوا دوحو هد اصالصم نإ هقرصجْخ و٠ 0 ل اقاوانعا ام ءلض اوفىملانادند اع

 هيل اك هنا طر ودل ارسال اكد د لازو ب ضور عطش وبل ى اهههدوسا و :لاطنا ناجل هيدىتنو :رويغه لكن ودل صا

 0 ل 0 1 ا تدم. لاقطاو دعسلام معلنا سررول ا وصعوفو تساودلا نازك رمح

 جاي كر هر دهر حرقان دن لنجم هل اننطلكملا اناء اكتساب نعد |١ ٠ دودعماءوسكدابعال اهلجزمناكموب ذي ادور شم الوحد هدر مل

 ةنسههانطل دل ا رع دنا: اعنص هن دمر صقدوز ول موصحزةرسا ال د٠ ع ول اهودعر ب اماىل امان |اتعد اعق ها

 . كةواشر للعب دهننملا ىف اوبملاوا لساكنة ءهساهأل دول لل مجو .لباد د وجاك ضيف رجا احدا رعت اب هراراملا
 . افاد !لاوماو اشار ًاطعاو . مزيدع ملح هيلع علخرادحن زكا دسالا ل اط داك كجم اوت هذول صحو أم هماقاطإ ةريسلاراتخات

 .هاقلا ناك رو صحي لصر امو: ماها مان هرعت ىو رززكا ىرع ذي موشن ناعال اد ىاكال ادإ اوارال اوما و هال اجتماع لرم هلت

 احلا الهر ينولا «وصخي اعنا ادن هيزمنبشمو نيل اسمعوا هع سمن, ناسحال اودي !ءراضم ودي م هيلو هناوخاد هله
 2 حدو مختل : هل امها تاسيرعديف جو «وغفو هلاونو هدوجرم يلعبون اهو زول اءونحت اًفصاو لاجل ناقد ناطابرقب !لقبورودصلا حرستا داحد

 ت 0 دب, تلم ءتايذل اريكك» هيزعف تازلا علا درو نمو لصا ءانال ينم وكمل انك ! اد اوكف .

 1 ا : 8 لئيطةلواطئرطح هل: اي” مراحملالكزتحملا ليج كارم يارد اهلامحارإةنلاناحانبكم
 5 - ق4واف جريان تلاوه. وتساب اع هن عل انديريد ديف ى . لقا نيغ اال ايدلا وع"

 0 ل ٠ قعاوخ دادار معا اول اساذا ك ونحت هحاضودزغافا ٠ . ودي ماس ان ذيع اكد
 2١ 1 : تلوكداكر ملا دالعل الهال : 1 يملا علايرد هيوفميرطم ا ٠ ٠ عرزوك تحران تليدأ ناو ناو.



 ملساام نرفطاط هرم بيج ان ايي ناك امالعاو تايمر فطن اع خر دري همن ياك فارسة د» 0
 نا اهتلساو برافاصمْز احا ةيولاءهماكامن دامو همابلا هلهرددمناكد دائعلاو ملاوولاإها هب لاذخو 2م غر ا

 وكلا "ب نو درعل ايصاف 'نععالملا هدرط مب سور مم ذل ويظل انحاق ئداعلا ب ئدلاعم اهدي طاح اج نيل اد دصل اهراس ب ثان عطل:
 امتنان افللاو ارعس ا رفاسو وو اقفش نال عش بوما د لزسو اطعم ةيايلاعاون ايراد ةاحد نيم بره ديكر دل أهطان
 يم هرؤسرلاةىدل مويا[ ف ضو ايات د دهاشملا دانا ا اهركذ_ طمعا ارزول اوضح راكم اشار نفاع
 لاتفم عطاره (ئاريشملا لاهل اذهنصاوب عاش الون اشك ةرودض و هدد رو داعم اننمهنرف د. هرووتشازلا

 0 لتعبلكأللاماطين مفاد ا .ادإل تيوهراد امل لق اد جدر ياك صلاه هسرهطاو اهو ' هاف عدو
 ” جدصا] جال ماالتمالؤم .اصيارا د إيتهاوحرم لح د> درر ولوس ال ارال ١ هرووسرزوأ ! انا ويمن
 وق دّيزادمب كتان طع يضل زكا ينيرنايقنا ؟يصهادلدب يروا نمر .اكلامادؤ قو هتعاطل
 جركوملا دادو ادد ضْفد هاصيوررو لوهاوداما دعناواباصيرم فل ارقد ابءناهزبوإ اطغلا_يألا 5-31
 : قدوم]كرتنا نط ندروملع ٠ هيانمب طالاعلااهياال دوك حوعلكرع هد الع ادور ا

 هج ليكم راكم ومو لئيم من زد داملادكاذامرض اذا. وقس ةانؤعا لخبسا ْمَقَو
 عرظلفهداعسلار ادوفو تيت, اشلاو جرم سال وحل تناف ةععروبصم ةاج تضر اةونمواوانةرجالعلا »ند

 لاييلإو ماير ريل عضاول لقافنإا عيديزملا اهاش ناد“ ل اخيصتنل !اهناقرطتبال> الج بصويو مياطاشا 0 ملياري داولعامد . لالي و ماس ءيلاعل امهات ناسد ادب إ|صحمناد ؟اتاارر إىل ضو وو ولا اوم اكمل ل 6 إذ هاذا هياطلابل انزلت لاقملا بذاكرسمهغلب تح ل لاوتال ؟[طابرا!بذاد لافلعد“ هداج ىلا تدا 0 010 هذا وطتلاو نايعل اك دابا سل و 0 ع عا يي ولو ضكمو ودلالها ويحي ان" م 0 يافا لعماول 7 مود هعلدإ صاح .ملادرأ امد مناعل ] انةروبدمملا نوح - محاطا وق ل عرسك 0 5 خام وح :ة حس
 . تعاوقاوؤممب تاضاو - قادو قار امال ادري ا هى بأ ثاحال ماطعيورادا حا دفيزع هرداصل|تاوومتلاد ناوحا» تعم كوريغو راحتسإلو بيلا )او برشل ا اًضحن ايطح دقت "عال !الؤل امه دوصام د رانإعالم املا اراهطاو يو ل 2 هتان اعنص هيدا امرع ورصيد ارماه راف ردات يتلا حايفتاو. لازلاهءاصحاب م داضمو ءتطلا لاا ادت ان ماقلاب لاضفملاطعال ارد وا ءوصحردص جزتسا منمحيرع 2 2

 نجمه هامش ءزانمعي رتل ع يمحز حد. .اىلقزخالا ونقسو مهمات تاما داس عت ' -__ لقاواكوو صخب قلاو دن وولماام بقنا د .وطننترادمالد محال عالم مراعتداكد روظلاو هدركلم“ ,طاحاد ريدا ةيطغش 1 رطناو هنياعملابهتقبقحلوتقيتو سرمد هادا اوه عام د٠ همز بانل عوق اولاين وعمق ا زب ماوحو موس فرش قذر ةصانو .ءلعلتا ءامهقداطوفدم» . هيفا هينمهل احاول ارمشلا در رخل قعد 0-0 تيم ب هل اقايدإإد لش و طاخالاو فال كك ساوداخاس ريوس او اول انو :طامسلا د نم ارجو , اوصف قح هعمل بجي اخف ١11 هواك هارد .ويتسي و ناكدمو داع نيوهس أ ريل اردي اكربرولاةرصحو إم عراد فسد موصانموفائحا فالحاو ا طلال وعي ملاك ايدخاد ٠ ءاحاّساو ارورس هردض حاشماب و ثرونص تلد الف اهتم ءيلطت دكا سصللراهكدلر ذولا ةودهؤ تس ' [1ش5 9 الابوخسن وخد ماطامن احام هتف طيرم وكر داوي الو زبصاخ ا 5 ذداكد اليسري اقام ةيلطل دارمرمو د كسحم حازال اوراملا تزد الب ذوفل ميرال اون دررحو ا تاواطبو ٠ ايذ هب اكرر ورك» دالل ل قرش اذ ا 8 : تال ا الل و . اع جاتو برا هتاسم هج/دونعقدو . صد هجطعل !هب دام اد رادتإل الاذن هب ذل 0 املا هدرحد ل لسا رد لاشل اهماعن رم .ركىلاو دم ضو مزسد داصحرتك خف ارو !هرذح جدزناكد ايد اتركك 3 قريب عمت : هنيدم معاك اك طال انهزم اح مي د ل ا لم هعا 3-5 قادحال ه2 حست :

 تتسيسلاخ



 ' عا »ب 5 ا

2 - 
 2 تاذانؤا 0-5-1 :قاأ عاق سل اذامد ازوهشم باج هلطامو يطال سو - ادزجشد مايا نوعا بنا جرد !اًوود 1

 -+_.طس ورمل اقول نوع .رعرمتىلقل احلا ؟تعملالا اطرد يداغرتذولا عوضح جربامد قارا دارا تادايرتلاو خادما جفال نا
 .ةلياملاو 3 بحال تءاناملنلال ناكدا رمضخلودلا هي هن حاس ترا لك و ىطل اهرصنلا هيطعن نا هن' وعدي كايد كروب

 .رتغزاددغ اندل لن يمد اهلالسمل ادم ناكد ابا دهام ارض اندل ان يضمد :ايابق طع هلام اييدشا لع :ال اوحا دسوق هنا سو -
 2 2 هوك عدا مه بج مرصان تراذند مغاونالخا لع 0 داخال ا | كلاريامرم هرعو ىدههلا حاطين 2م

 0 : ما/ امو مان, مهفرعاد مز اتلماعراو مرانمو مرسلا هاشعاو مخاوحالا | دقفن هنا دابعدشا ناكدا .نانبلا فا طاوس انامل بدم

 ...وتبقونهداداو دادي انها 000 ا ا ءررصنر مءايابؤتد ٠ هتريرسأذصم مولع

 ١ - هلال زمن[ و كش موق دع ا نسخ داقضال لضءولبح -. نمل ىؤننيثه اوح لسمو ٠ هراصتناو ةَوَضر

 ل هللا دعا دعاشل صالحا ةفاضتار ”ررصأ وح هصالوركرمملا هجايعناو ممرصاستتحا هربادول اف اطعناو 0 هللا

 دا ةتسلفا داش ةتأنادمالا علي حام مشلاتام مو .هعنصا ذامرطناو صالخال الها بتارمةيجسدإ هىدرلا ل كو صاخب .
 0 صل

 ا 00 تالمابلادكأل الاد فعلا امد تاوب 00 0

 0 0 .اككذصر رأوه دار اوحا اعنض ني دما 1 دفاطاش عدسات نا 5

 0000 يلم تهدا+ىلل) اطر تاناد اون رسم اصل د يفرم ا : نملااعصي ءٍقلاهده 27 مرطبما د.

 توما مل يمل م . ع عتتحت امل تنوارللا . يلاراطل ال الر ارغره تدلل نافاس راسخ ا
 ١ : هدوء مود) اعتب ٠ نا ضررا ثون نوال لنطت د ازال اذحاوا + اهفئبلل مانجا ذ .. 0

 28 :نجو رص رشم او دهاش اهخراتهتت ساهل: قسلاوصياؤلاراطتنا ةي 0 ٠
 2 ت1 مينسلإماضنلال اعم احارم اجا تامنق هتوحام ظحالملا ميريرول !عريسلاهحئل اول اطملا اهنارلعا مث.

 ىذو] ةوظعدارا يعلاو ماقل احادي هنملا مالطمادد رمهتساو سابا ىةدشل اىدم دتماو ريدر وامان هيكلا علا رح

 2 - داظلولموياعد بالبال بس وكام تاجا داو نكاسلاو اوف هلامم .ىالاو قلعاءل ىضاا]ىتو ٠ سيكتس او اتعئدلااىدعلا مر نازك

 6 وكامل طعإرن نسخ وب ىيسيمال ١ غلاو د اردص هب هنا حرشكدل اهنا د نانجإ عج ىلافرصلا ةيمدوتحىدهامد مالسال ذاع
 3 كم ناخد! مالسال ناطناتاءالومناحال او هيجل ول :باير طم بيرنملا اند اء هنسلال !قلطب اناشنو تانالا سوم هدي 2

 ع ..... تطل ا موعدي يناثلا اطال اءالو عيبجملا همالاء كولا ثحبت كلام ا! الل ا ءةيبسدد اياد. ءاكياهو ا هطينبلا لمحو هكاتادطو داخل 3

 تر وكالو .ىمك قله اعنصء دم ىلا عبسخار يداند بمملكة مسا هب عهسو يدار ةيادكة يخي نتن هيجل ماشلاءتبدامد"ةخ ٠>

 1 هلك قمم ابوك ادن كاد آوزةقلارتككو 0 موكا هاو لهنا تاراذ ٠ عا بولا عوحو نم اصقسأل هد...

 1 : * قليوطا دود هعيرصم 0 عا دوو اةطاخأم و برسم !رفةعاددو ىدداعتحاو ةدما نل اكرام نيت

 ' . ار وفول همة عصب علطاو :اءاوارالاب نويعاللادوب |. هاج ريعس ودا هنسيرخال ادار ورسع هللا هللا اذاوح ناذإ

 د دهم يلي شكد دؤملا طاح ال نوعدي مان اعصاو برغ عيدبواو بكرا دو نمو. انبافبراو |دوعصضقسابسو اناعش

 1 زخشعبلا جوال لك سنا دقس او .باطسس ]جار ضاق شو هيدو الساسعل اقاليم تنعو ٠ .باهلا علا ياس رادو بايكلهع خر

 0 2 انطيجرابا عمم *طاهشلا روما ماما ٠ . هداه ة منوال هريعصا يع خوالد دحا ارم علم ملد امطنةطندتو اوف ا اهو واج و اععطو اخيرو انو

 اكل 7 هيلع سلا [ىعاننال او سكنا زط لعره] محو ىانالاوحل ةيرطلا انرزوا | مودجو وتس طاخناو حاول م هد

 1 ةفر تطور لل قلع : ال اطدعماة اءرلو دمو قو هنوااوكاسو همام! فإع :هذولا تام دصّتألاد 7 0 ٠

 . واع ضحل اهاعاراف عزملكع صا: الار داقسيل الم مرسم: همازكادعاد مالكا ابل او نكس اا ايام وما
 00 لطريق ذا فنا وانك اكثداو هسوبحو هدونو .اماو كمر يمال احا اهل زاد «لرسأل لاو: 0
 0 | ' 7 "- مطييلاو عئاواوطمو . اما الوم تاحلاضلا اياد انهنعاسر .انامرد انزل يرعماو كم ٠ اذن اون ابيل ريدح يبو: اناقنأت

١ 5 - 



 ٍليروفدامال اهبها» كف مالطإرسداحاغي اعبالب تاضااك . ءاشلاءرابد اراطازح تاوكلارركو موو سو
 ٠ أو ايدو اعط اهلج هاذا عسو او ٠ ايم اهلاطبا طاق. نحر .اهكارسار اهتابج تصبو اهكأش نون: تدم اد عمامة ١ د وع
 الات 0 انطا يفر شوال ادن اقرء لظس عن خم خعنلا !دزم هبستتك 1: 59 تطل حد + بد "د ةراشحل ا

 بلش وعم عطا كرمالا ابذدخن لم إثم عمام ا د أهرري عنبر هياغ يافا د اه يادي لو 1: امو بح د رسب 3 غ1 7

 , ٠ يعم راو :اماضر كمتغا ةاّوح  ؛ لوهجإكلاهتمزيوس : هتف وكن اسرع
 حي, طاب هيلعامو . مدن سقم هللا هلماع . 84 ليتبئ ولا همر , تءيودو بأ روكةباط#

 ”حارمرإقرسو ركزو ٠ اعبرس رخل ةقحاس حطب هين اغا باصرال اد ماقسال ومال طم ااخاد بزول'ضاتاز هعمرمو ملن اس و مترءرس
 سزارمةرم هيدرو» وقمر تر/ا»ب نعااق نط - هءاسحو الد ناكامو أعيش هد هاذ ما وجل نم هيرب ميِقَر إو اير كام عج شاندكم
 رمق مال طاحتفاو . هباوحا ةيماقسال دتعوتتو ٠ هدافطساد ل هدير مة خرم نارسنع هاند 93 0 - نحبرموفر و

 - دناود احكام دو اهفدارسومط احزن تاقال اي عرمو هع كلف ذرسا غرد دح١و عرمرم تندم 0

 ركام خول ال د ءوككبادو قمم بمول ابيك هنأكد هذ تقول درشساو ماوطرو از يح زخ 0 تع سرب :مودقن

 'فيلاواسابا ناعونزمت حلة لهارس . « وضكاو هرل ام اياب ةريخ همللاس عمي دان درصح ع فل ؛شرءر صرع مدعسمإ» مم عل ها هون

 ا :هوطسدان انتوهت نب مناغضو موغغز زوجان ارقيتد نطل لا هرح سوي مجو مل اهراكن تفكو ىونتام ع حج دونم اع :
 1 طش صن ٠ ناطلال اانال ومهعاطامل وضرلاو'نامال لطب 7 0 هزاذيال يدان نانا هوا 0-0 ذقن تاسثيم طوعا ام امو ”تاطنفل د راك]ارممضتؤ الد لم نإوغزموراصنال نم ع معمل هةر تري محال 0 تاء هدا شد 3 5 يه:

 1 ماوسوريضو كرما هس : : هيدا المر. لاذ زق ل درب مناف نانسومطلا عجب هرج وونساد ناودعل د هب ةناونهتواربول 0 ا اهليريش طعم ءريزول انو رم ءوضحملا يداطنل ا ابعرمل الب فم او ريذو اتمام د 1226 -

 :رازغو نو ةجلؤ ساد نايصحل او جرار 'داددعلادوتداوسدب طوف مؤ عمال او درا ارم هازنغا امد ناماف نصر نفل ' ىدن طل د نمافللا هيرزو مضل افلا 0 يم .رومال |ماضيفيام هتو مهل ااضمضل مرزولات حالف امم 2
 ح ا ا اعجحراو - ناطلشا انالوت وس ءعالاة وجو دشازع نا" ن جمال اركر يداوم دا نديوقو نارعر زر درصحو لدم نامالساؤ : * اسوم لقناة رزو :هوذجوتو ايف ناش يتسلل ننام ناتشو ناتسرزوا عيريدل رس "رهن ثا اومادأكاك ذولا نقوم زج : مران كيلر اد اكد "نازل لوطون هعاطل ابافوتعمرعرمةر صح سم ناطلسا دال وما واما جسر وكم هر ا 'ءل ددل 'عممرل يس

 "داع ل 'مطال ا وقل ليم ايعرامم امهجاصم ا دوعل رول "و ةووطا داسأو نانطو انهض ارذلا سكران اقام عهد وزال هرصخلو ١ ااعرا عرب ناعإك ول اجاكءاراعاو اب, قحاوجرمل ءحلتلا عدو نال اهمالسلا|فيلفا نايصعلا تاغتترم هاخئاو سال -هعاشناو هلهازإعد ملزما ناحا لكل عودوا ءودخر عم: ةيادب يزالّصمام لزاما عر افضل« ناد هيافرمريذول هوب الك ارو سلل اد 0 ايزكيمنلارمرل مجدل امهياؤلاذ : ءرذاعلل مطاعل اماوطيرم اء, احا امدريذو '* هدوم هن نطل همارأ م ءظعاصا تذل م نرهبج ا اغلداإف» ناك كل زمولأماع) نذام سرل (سهر د مشا ىلا كلر يروإ :هوصخلت داتسإو ناشل انا رصو نكد مبعد وو هنغ ل صبح ال
 > بال اذلرل !هليانور يرو ! هوطجر احالررك_ هت انطلشاللال': امبساو مج ييجح م 2ك اطلع ملعر تاهل 96

 /نداد

 7 < هحما فلو“ "باطل ضنو كذل+ دوإَصفرمةسوالن ب باوصل ادب توتا داح قمرا »حاشد يسر هةودحو ةزم» ارح عع وح

 : هةدجف نسا نافل هديقحل مزمل 10 م فدل محالف ردا اررازتخ لمرل »ا دحر باسال يما فلم وعن ارم

 "يارا اينما ااا او عمشالو عطنال أ يحاو ه دوج عكر اللعاب دارس و موطسايدت ورذولا عوذجرتد مطعد هتشهدو هود د

 5 عضيدلا اال نوعا درو مرسل رسل تسبب 00 راسل

 يش قراهم ىلا ووفعلا» ٠ متسول كور اووخرأ ور دعالوئالذ ك كس دا د ريماو خدمات 0 ٠ دو عتسم هدانا جومم ٠ هب تدع مج ضال ©: ةدح امر اف عفن غمس لاول ا

 ناوقاقنل وع ل د! نيرمووقبسونن كوتا | ادامو ىلخو دار رثال ! ءورع جرم ينتو ذم و [ددوم 1



 / 2ّ 0 1 هك 14

 . هئاؤلاضجا مولا كيو . اذان هوعجاكاطعةناك ف قادري عرلككتدد بانر ضناكمدلا قسم دلمون زفلاوعسص د ئح
 -  هئاطم|ةعيذو نمديذ». تافم حددكدنع ال ف ف شاطعرمدنبملا اهزماعم“ ١ اسم راهفاىراوحداكم .. : :٠

 ّه شاهي ارث ءباباسد. اضعب| كود ضع عنب عر خلع نا خيضل اهداق ٠ هيقزسلا) فل قامو.

 تل قتساد«هدلمهرذالكب ف ضيسلا عد - قرح دم/[تفصحف هددم برام وس ء ٠ دريم هيئاطلاهذياطلا طع ربولا كالا د
 ربرمد ىف ءماكريئواو ٠ هوطسو ما دق تاددوسافوجاردم ىلقدت عهود جول يي هنما اهقزها به ذو . ه زيعد دونم اهقع هرويصملا هدومع
 ملح ش.ءلطملا اهطاش ككو ..مييللللي فكما د «لدأل ادارطل اكعرذ وعند ٠ اوعملا هيرتز اوت داع د ةركأد اهمال وهب بكس ع

 هج راكو . قهر ل طا ا ءلالاضطل سفن تسقيتسأو ٠ محب هل اضطل كلا مدد مولد ٠ هططحكت ةمتزق فو هالشي دز يزل الكرم ؤتل اذ كح --
 راسم ل اهنفو سلغلارم هياطل لادا نكت « قزدلا عنشتد نوال ل ورم ناودعلا عجرم هب تاحو. ؤرحلانهتسعس تن داو« خلعربو بوكا رم هاف هرصتنمر
 ”اههذو د دعم اذال ظرم اكامو ٠ هموككا ياهلا تاحلسلاو بردو !هوصخلا ولا هج للا دهب ننسي مال (نضو « ل انهلاو برطا» ور ول الو صح ابزهداكؤل اركامذ

 الواجلال جرممل ف« ورم ادروعو | لع مكصاه١ ف هدا هل تايسالا لل فحد ٠لوبم عكمرحملا ءياطلال ادونليإ لق امكو 8 همزهلم(ىدم ةتاو ١

 ىف ابانجد اا لاب طا ابار لونا طتطباذا و غاضاونءالساوتل واق وف» .اهتي لملاطلا ترطب اود لح طصحش

 5 اكأ كارلا تعلطاب لدوحد اهبراهناوكءاكعفو اباشطم قدا ئاخيرم اهداوسني دلال ههاتومأ ٠-2-2
 ات اداضداانعاطداالطسقد | ٠ اله_جال انتاءامذلعنا ق اباكلاجلا اوف تيكتو ..اركسامادلاهعمتركسضدم» ..
 - 8 اقائايوك نعد اكدر هتبارتنلا ثحسددب اك ادتاهعتتصراىدلا ل شم. ارض احاب تس ايدل |! ده»-

 _ ٠ الان صر صصلاا! راو ء عرعوملا هقرمملا ن داشلاو ماهرسل ايكيا ساو دحاو م ددقنال اد ماحال اب ل انلاىلا اوبجون ٠ عربوملارك اسهل لمحو ل اهإف دومحتاران د

 تعراوم ل انلاوروزصدل وس ءاهوخل اهم اطلاع مولا هنمل ١ امركرعغاكالو ءاغول ادوسا تلابايف ابل اوعو اهفويسيرماهوحخو ميجاطلابل ادم هعف ادم
 فاصملا صفو «ثونرلاب طل تدسا ى ءاهلابد د احلا كنب مربط تمدمد و ءاحلافم احر ارط مرتك «ل اعدنسال او باههلال كاد قداس نسم قربا و ب

 لا هقةناطلا د اووسل انتو .رثؤ+رصعملا وكلا طسلاو ديد لسابارم اذوحاو او « ىيثحل ال يدان اه مقل !]ثاوع هونملا تريل امال اىطديس د

 _ - "هل ارطاولاصايكدامدحس هينعابلسام قل اههنعلاو ٠ ههطعل | يللا رهت اكو ٠ لاي دره كسك اجو دز دلهابةيضنل اقاهو ٠ البلد طبك يزرع
 مررول ! ندحسنتو ادب د .نايإلل نو وودصلا مرا هيد ناذا خلو اهنع عوسسو هما ير اصحطوبصنا اهل اهداكد مياس
 1 رت 5مالاس|ءاناطلاس  داعس خي دص كلذ نام ع وم ناش ع طعل |١ طل اوم | صمبو يمد درعا ل صشاوم هن جقاح |ذراح هباحا ٠ نانسو مالا «ضءامولع
 ددملاه. جسام هتبإعلا تاق رلارم هدارو رأت إااو ناوعال لرسول مرسم داك د: ىادصال ارداربال اذ عيدا هال اهمه ءاكسو :ناع ليرعا

 لشأو «ىدعلاو لاصال ذي عيصن لع عولرتنوكيز ا د . ثعل اووىنل ! له! عكا هعباتبو ءودعل لان طعر اول امال زظاجر « داصب السا هلئمتت دد
 4 هيراسإ وحتكلو اكد مملكة ىدراؤاندعتدالو ةدكرومتااكملابؤضلا داذا ٠ امباطفادجل ارهال لكرام - َ

 ظتاضمادالح تناكول دؤل رع . نتا ] ذ !طا ماصمدلا عطساف نان موحاونل اكو نوع ضمد امرعو امزح ئعلا تام :٠
 هطحلمو ءرزو اانالومع ودجر اح ءوططلدآ ل وذ الف هالك دمنا امآكرام ادماكب الل تافلا شل ماقاسو» 2 : ٠

 _ اكس اعبيطماو ما ديد ساسادو ايضام امرع ضد اذلإ مدل انإو « دسإتز صيضع اذن هللا هداد ءرمك ما داو ديد مجرب اييودعلالع ماادمالا 5“

 . نجلها بع ةياودحاو . رك مازنال ام طلإل طاياددجو ١ ديشس مزاين وخط اناثو زف هنا دارت نايف )ساو رودصفلاو لك هامل
 و ءاحال ارياجرع مهعطق و٠ هواس نويسورلا تالماركرادم و *ل وبها مهادملاه مرصرو .رماد رئداوعام مارلخك درالس اكءرادإ ' ءررد

 . ”ىنللو بعلاهقئلاس رع هرصح هوان, ٠ ل اصعد او عاطعبإخن الهصنا -لاؤلاو بطل دبا دش تا دا. 'ءابحال امعسيع ةنوملاةلكلا

 طاهل ناوعر ناره ععلد ل :راصخإقيصس ودول ارماوال درود ٠ لاصال ايركسلاسقدانبلاو تاءاررصلاد عدارملاؤعاوص ءتنروتع او ١ل غلا

 أقورراعماوطاحاف ٠ ناطلاسلا اان /نمركاس رم |ةوبساو ٠ نابعالمومالا اجر هرويصتشإ كاسعل ارا درس اعتصام عم .ناطتمشلل ا باوحارس اعبدرم
 الأ ”ناسا لاك ادام هراهل رسام مديقسجلقح مليظل ]بجرم عئارمل ٠ نايئاصامميلعامكيمو اس اذ ةدونأ هو .ناسولاو هاشم صو درر دع

 ' نم 5مل طل د٠ نارلول اوصاون يظل اقد سر الاموال دن انامد ٠ ناوييغلاو فورلاو نول وكس رين وكر ري نعلدلا
 ركاذو ناناررضلاد قداس لصد ررع أم عم ءاروصقو الل داع هنم هل ديو هلطل ]مجرم لا اعقري تمول !مف ارك نو عاوجرم ءادوث هاد ادور رمد

 ب ١



 اوال مسا 1 عيل ةرا ماد ؟نمرعاو«دوغمل مو صك ناتام نحن مهن د .ريمتقلز ويل ن غار. فو : . يالاةيرافلا رو ميلفعل ل هلضفرع هزاع عنسأاكوكو ءضيرصملاى اه ادكى شن ]كلر مارال اا دّضل لمعت قس . ماعطلا

 انو الطلي دلاصل ١ نطل شالا زعارعد اك« اقطمم فل اهرصملا ورم امو دب «لالاا بك ىديلا ل اكل ولحق .لاطاسس المو ماشل نمالا ل
 كا (. ايبا كن ادمالاد دم: قا طاملصق فوم جوال < : : ايداشكأيلمتملكيا ادصانتتل اه ضل ارالو اياكوانوتومحت افكت اكد :ايعارولهل تساوت ال ع٠ ل 0 «ةرار نحاتسم اهنامدشنادم مارب بس ع,مميختبام مؤكد داعبال او درطل اهرب تجي وع عدي نا د « مالطصال اد دال ار'ماغنألا ؛ىداوعن

 2 1 : 7 ذ ٠ بمرعداعملاىاناترو احاونلا يضبرو حوف . لهيك فوات + ا ا ل م

 اياد صفاتها و. ربت تروي ]حن ؛ اتارللر وقم تغلط و ٠ ثررما يجف اوصصا دنف *
 ل داعملاءل ودل اترل ادونجرم فرك نسر رول  امالوم عوصعددصابع دواول !ءتمحرن عافالتو ندد ططابجرم انعضل الوهن هب ذقت سا ثجح نمل اخى لودل اماو دم ثاملا رك نلعل ارسل  ةيىىلل هن اطلاس الو لاعلان اهلتتم نم ج ذيم تو ملاو دول | ءوصحل مح مهلا نارمرجال

 8 هضخيو .ركلاد]باصال اذيإ اهقزهإ وت اهتراداو بطل راعس| لع ىرمدل ه اكايعل ارادرس شكر زول | هومح حياسو ٠مل دلضاوعلاعاذ ..

 0 ااا اداب يدمر اقل ودان جفوكز سلبا | عمرو بو ماظتسيو ل نعل ذي د 0001 1 00 ا
 رعغأو . اهلا ديمو ماتمل !ميضيرال لمع تقبطظن او ٠ اهثدل !هبخادل لساموهد ةسر] !قارا المع ءابإ انس ىاهفيس ]و .انب اش طع كو .هناطيسلا» دريل هراصناو
 - جديطاملا براوصيرورصتر نؤللا ايمترد مالت اكنوط اعمنبيفلاو امال يسيل كانامد ءامظلا هنسال اورو عمدتشاو ءالصلاةاوعقامالا
 بلاطو .مالايطحا لي ١ لدعامو ركع ؤمراجل مكي ا اطبالا ذي عدنهملا ابنمد هنسال  ابش نوكعو مهإرثك ءيللزعاح دودو ٠اهصراقألا

 اها فصتداون ومسلا تيطخر لاطنإ امل اطنال'تتداعبدمو ٠ مالططم دي دش طستماس افي دام امج عئتمو :ماّسلاءلطو عقمتا]بل ٠ أو يامل اهو ٠ نويعلاهراصنال !تعاذو عماسملا تمص حق دانبلاو تاب ,وخلار عارم قعاوصت ةوتساو» نونملاو ال المل اماهاحر تراهم« نز» را - 7
 .ةمالس ف ناكد .؟يراو نعاضد ىذل الط تنام عادد :م هرمون اين قيؤل الط ٠ ىلا دوما, لمح ع موفل بهدم امدل !قاورمداكم
 ْ امتاز » جاد كادي ءاشن إإ ب إةجدم قسد ا مالطالمل 5 فنكما اذوتحم موب يما هل يمي داةل لع افيد ءراطل نم جادة رك
 هزاَصُن تدتشا امد ٠ نوعلرمؤحومعزصو :ثوحر دسم مامي قئول الكرم نما تيرتحام هن اى دوحال ا خنراصمرس نومعلامزتبل ام
 ,دونالا اضع عرعن حول ءوكاذ ابتسام امثال ل ادو: بلر ادوس هج ٠ لالطلا دولا + او دامت. ل اطبال لتي امل اب تدعت لاهتزها
 رةاكموهطلاتجول تراذد . مو( ] خرز اذهب تدعح اذ هرعت عم ما دما قدص هوكلا» داع |! ع كأحل اهف اكزوحو - العال د دف
 امذويسابشب هداعسلا مخ نفد. لج املاباسكافلا .وهد فاتساو مدي دررلج قد وكل اونعو ٠ دع هليطل اودعتسا»

 .هددرتم اغالطو ابني تلطّول امقرفل د٠ درّممل انس هبْنيل انهن ل هتك راح اصئاد ضع ع ةوعو :دزطل سمج ذ نحر 20 ٠ماضاو اوجد ٠ ماعلا خدد تالا انو -مذابللاو هنيرشملا تابرا هين ي:مداضل ]يطكرا اف هل افاوطاد 206

 0111-0 .باامملاجاونامموقلالا تاءابرضلا تهمد ٠ بع . اداقعاوص تلسراد .يس/بطخبوال الامد - : 6-34 | دكبشاف ١ ىءاسلإ يلعن باس دم ٠ ينط نيكأ جرم موش الف. ل اضمتاو بضل اهنعطلل اوربت «فانلاو بي اهل غشا ا ه
 لا تقتل تاذ يطل ادوار اجا ٠لاجر اجا تمرر حار از عطر وصلا وع جم :طمدال أهي امدكرو ٠ تافال اهيل سا ارح.
 3 الاتصوزاع يظعيدنت د ٠ ماه زعشو نم عيلالك لبرج الضوماعال نوه دنس ٠ ام ؤفزع عراصم اول زء حت عسا

 هالالاغارإزايحاذوتإس | تيوب يدا ؟هرلرصعس هال هنن هايس اوى سد . انيمى هناي اسم 3 ةالتجامزااررصسن ام .اكديوجل طرعطلاادومب ا ذ اود كب عد ٠ ابدل يسن نام ار دس,“ ظ
 راموس نزع هات وبويل "حالك تكلل دله: : تارا صو هيله دنع« تاذن انارطاول لف عوق تحلم تاركا ادن ودرل بطب ر طاووق وتو ١تاوكيادقوملا ادهزهترركدول ب٠ لل اجدال مد 1 | مدغم رمز امم, زان اهتزلعب ذم
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 طلوطل اددع فول طا ب اكيبأل نير تل ءانقلارعوعد ه ناخنل الشمل ويخ جاعم ٠ بت ابئاح انعم يحسم
 هن اوتويخن مل ماوس امهتددل زدلوط مزتغستع ه نايصعأ ىدت تاكو ه٠ تنقال تلح لن هون 2

 8 ناديملاهساو شحاقاص. «بذركاسلا دئالع مج نا ضيذ ذيج اذزكل + .اعيشساو داعو محفوساوفش و: . ٠
 ف نايلانىريالوجلة يوهو , رافطب ويح طاحاو ه نارملاراس و اهارثو + اه |يح عيار هاطلادالم و. ْ
 -8نال ادحو + فيسابش . د افطذيكؤاطادعو ىف نافل شريد سال. ناكدت هيف ينل د ءاوحوم
 هن ذل ارا يلا قل له , ءيوعامد هلاح نع هلسؤو نوح ابؤنلاثبالاعضاح» ماجما دقومانزا كادكح
 مناصنقملاذييدرملا ساو دخت . فير لابعاو دضاعنمل لد ناكءطماهعاقيمن اك ٠ تتتبامداف عياخونماهلايل-

 © نازع ناحل ثرع . ال نامل! مكينك ناك ناتلاادمثم,ةىم-لم. ار طلبإقلاوسانل اه

 م ناييلا.هباسح جشيبلملت . املةلاقورلا باول قدص م ناينبلا ع اهاين باف. كلنا بت نيعتبا ياه ورم ١

 6 ناطلتلاةاطؤيقلخال . انت رقفعو هقلقعو 8 نابسكلذ يتوكل او جيم حوف عببح#م
 . ه "ناقل ديس م وقلا مدي . ضضاصحا اراك وهلماعتاو م نأ تيرفلاو ه ايكلا عيمحو ٠ نام عر شجاعة اميم»

 ٠  ه ناعلاهوفغرع ورغم. «بناكرمل امول ااهقاداف طنلبقدل اكهازد يف اوشعسعو . شيكل هب طاح دق :

 5 ناتىلملاههرما اوار ٠.١ املاسام اول ىاوعاطاة ل 7

 ه ناقاهلعبوحؤيتراصم . تناطا دال كونو دعب كف ةامال ادعب هن ايل املد دعس: هين ناكر ان أول ه هدع د* 6

 ه9! ةتاعضاخسارل | اطاط . !ريرعناكو ةسد دن الثو ف .ناريدلا عماهلاماقمام . ادد انامو ف كلم كفن .
 9 نالوجرمداوزانكو تنتج ةياكمقل مكب ه دافطلاق تملا دمكجلا ٠ لاذ حممد يمزق : ٠
 6 نام ماوه .تدف ٠ + بوعاموفدالخ رم 6فاهرصخوراصاللواعس. ناكاكقبيراصح وبس:

 ١ اهذذاكرو مكرضخوإ © ناوحما ادهدعسن وبنك .ىشل ؟هسبمور اءواضع 00
 نافل يبمكاهد دن. اهونر دق مزكاهوجامو ذيج اد ااقيطوتر جد . اوطراداساب كود: 5

 5 ناجل اور قيرحو ٠ هوبحيجاغلاس مدع و5 ناب ذرمهنر ل معصاف.. لاهقسئاعمقلا انعام".

 د نه ةيءانحلا اناعد ٠ !نهدبب رج مظعو ناد ماا مرسم_ تبفغص .٠ اول :ذ ى.اولقلاجلاكانيا: - 1
 قكنلرماهالعو ٠ هرسمواجلّمسا ثيلم -هلاضفاو هل داعبرم اهتاحاس> هرشمسام جراد. هل ابق: عيعس دول صل انقل شف اه اذا ىام عنصر

 يدان فروملابارما «سقدتسملا عدد اعذصصمجزفسساو ساو عوج جس كدإ يطل وفل ا رعلاو ءوكا للا !!اهلإءلوخ ب ظدر .عضند هع لك

 هالفطل كالا ٌحر . يبا ءلياصألا !ذي (رشل مولع تدتشا و ءرمرملفإءاصكل اص ام د ْ
 رطب موا هه دو مولا اًصارمو لافطال اوانل سار وصح" هىمراكرم جخاف «برضلاوهو انهيلعأ ديان حرباليذل اه ويد و « ربدال !هيار ىلا

 مدع ]مدل :لعمف اطل ل حاس 0ك رلادجرت حيك نعضو هكر ذي ٠نلال !1هذودير عوكتسس ءلخرهو .ركداو انرلا محا درطءدلقلا جرام لارهدر اد 0

 هلاكئاىرل اومال ا وخل ذيم درج رعرسحول ٠١ بفاوعل ابإي طله ذاوح وريخاتاو مدنا ةييرطنلا يدرو «سيدتلاوسو ٠ال اهد يريد اكرم هفرعملا مدعو ..ىلاعتهافوح

 دوع جراج © ابر درس هه اضطل ذل اذرما ام د ٠ ماعطإل يرضع هياكل هئوتيالا تل محن |هيادوسرمذ ١ ماعطلام هيد امدافب مث ,بجلو !]منلاع

 انداسبوح .ركلهرم خلاد .مةبجر لعلها كاكا سلا رادو. طنا د. هحاعتس رحاها ذطاماو لاو افعل قواد  هضللا

 دادل اوم طمانان سا لالخ ديد ءاوككسر اومهذ با )بلاوي لخم ٠١ اوكي ماهعلتلاملا وعجل عد دزو الاهل دم نيود * مرتين ةرزو اعودح

 طل اوجسراومملاراشحال ا يري وادال لاجالف . ساترالاو لاننا مم ىضق كار« باومصل ىف و نمنمف باولو د ةيل ل اراد اوكا .ناشل أ
 توابل عر اصا ال نموت عنو دددنال دعو هسيؤل الاديان بايبال ام مامل الف ءس دولا اهنص هنيدي از ادرسلا اوبال امهشعبف . مرو | عسوجي اهنا هبا

 هكر مزناعرب هيرو ارمادال اءتما نفد. هلافل كاطع ناشميريمال مار ا ٠ بخددإلاو ماك اهواظال د مولع شم دل ع وح شع صل امعامو والد

 ٠ بالجبال عوج ول اد دارو اهنص هني دماولهدو ٠ ب انزكأبشو دل ار افط |رتعرصلخو ٠ بال لكك د نو درب مههحزصساو ٠باكر ال عمهلج:هل ايلا

 (ملاد. د يوصل ميعتج ناراس حلو ار ذيل ودعمها دعس صقل لباد اواصو اله ءبلضاو جاو الودل|مهيندريديس الاد
/ 

_ / 
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 ١ ارب مرقرلاوماضتلال . هباحئدهاوحاعالااده قف اوبسيرطتكةيمثيدم , ,توخل جالمامذوأل اذه رجحت ع
 لسمو عيوصملاهدوحي ناطلشلا ارا هدددون تدادز او ىف اراك دق ادنلاذي جالا لسا . ءجلحأيدال ل انامىرل اذه. 1

 هدانإزم داعب ارسأ اد *احالصو لإتاد انين وما ناكوم هب اكمدحوب ميرال ااولبقساو * حان الج وس هياغو املس هاوخط ومدن

 6 : ي منم]كلا»نادقأطناو ءاحلبصو دام .ج ارم شدد اماوعا ميقنم + هله اب زغل نيكولا ثا١_ر_ عش ٠ احاضماوانام مم كله: 0-0

 لابتالاافيمداعهنلا هاظل (ابحارما مث مقلضاوبكاولا لباقتا ٠ ماك داذل ل وسر .ؤنازؤتمءنلهجيم يدا جرم دوحول هدم ىول نا

 ةعور مهذ تماداو د رمذ )هلباب ا تفلشم هغلخ عريمدتباهيسلا مه اهنادو ]يصاةبالعطاحاو * اهحاؤند اهاجرازمان « موضن هوذههضور

 ركعبرمهرويمنملا كاسل اه تجول اداكلا خايملا]ةسيوناو هاش ثويلو هيناطلا زكاسل ارم رسال اًمماج ةإكتعم اهتورذ ةيسررتو «هعودعاو

 فل انهاعباختادتذا» هر وجد مذا دو صن درر ذنمهب امور موعد نصر اين اهنموجومل» هروكرلل لطلاىلا ارمودل ارصاخل علل ادحزلا خيم راصح

 كلانمزتلسر اوه اباعو اهعضوميف تّقتتسا ايف هلا عورذ ىلا هريس ءابرجتيوم عفادملاتعفرف «لالمل اوسو دخل ادي هعلذلاثج ما ليا
 هجقالمفار هرااو لابول اب اباه! هنككولاهعلقل اها تاناريضن )بخل ساههنا تددس د «رازرععاوصن مدخاذر برب لهاىلا_راجال !ارتعاوص

 ٠ > تع نو » ناخدل اءاثمرجرمهقافا هللطلا اهنيىمتلطاوم ناينلا ماش بارا ىاادنو «راكاو راغصل اءاررضلاد عفادللا ير لرادنب هعنتلا لهل 1
 ا لاسهعلتلا|هاإع و حصو «داصكمو ا ركهلا ار مارا ماجن عادا انه سيرإدا و ءايماطن د اصلا يزول ! عوظه عيحاو ءايراماو ايفلجسراملا

0 

 كوالا خل اجاو لعام تنننع ءاضما نلعد نهتوعله وح هارما ترب هلظلا]بجتمد « دال ادد ابطصال نع ضرع لازم جرحت اد
 راصنلاىثزا اروطو رمرمذ بالا هر اها مقدم م رام عذارمللا تراص ن٠ اضع حر اعنر اه/ىم ؛ىلايدب تلون «اضن هراكلا مح ملاضنو :

 هقالاهبردو اراطن ا دشموإع هلطل || حك ةمىمساو دوماسا تمام د دلال اسال هد اكلبرسرل نانزكداعلارمااهر تكد رم ررشلا تقوم 0

00 

 لش ذاك روز لوسجوعسمو ٠ باوصل سلم عيت اكو *دداصملاد دراوما حاصناو سدا د عكأرمل|بصنوو + .ركاسلاودوفلات ورم ءيتاكللا
 ني دى لبا رمال اوهو» لءادص ادادايا لاو »م ارضوفو 'اناد وس مليطل اب هدزؤ ملغ ) ىج» باول تاملغنؤمو :زطلا

 مانجه]ازع*ناورولاوبل الهال امل عرسوفم 24-4 ناب !عباسمل الانوار عسداو «ن امحال ار ماعن طاضيافو اطعل الماشب*ناطلتلا
 كاتملاهرسنايرماه ءرمافه هاني امو ع هليطل | بتتحرما يدار ادب هررمذإر صاح ا كهل اهجو م ٠ ناسح تلبجلك هدو و ددعلا' هزجانم بيع
 دحؤييلو.ابضمرتبو اهحصاومونتو ار*اهيصحرت هني اط|كل نييتو ٠ هعملا مدعو نروبمح ا !+قييضللاو فسم دم دشلبق توون .ىلدلاوخلا

 كمارو قمر داع ل د ١ ساو عاودت هلكت !ققهد اس ]كود غلبه ىلع ٠ همظنو هررقس ءتم اع عنرمالو:ههررعؤ اتوا مدهس دا :
 0001 77-7-0110 ءارئدم اك ءىنهونقتاو هربارقسالا

 «رأداو 'ناوعلا_ر لع سوما دود ضحللل دعو «راطن ال قاهد هيقاسا يارا ملص وعند "راصس اا طلاومهيفسامملا 314 :

 ٠ ازيلامموجو لاتقل مطعمناكد٠ دقوا او ببإلل !تاذاامتول ارانراعساو ٠ ديدمل لالاو هوقل اديس داقرسدخا لى اكد“ ناواو تولكف اهاحر

 تيمور كينانسو سال ٠١ لاير ليوبصحلا شيل 'ناطلادومحرا دوس مهر ياب اقم ركل( غ] مجر «لاهق هال *ل اطالع منا هلرتعمو
 هبرمل تل لاههدل يق اومن الانا اهرامداممل امو ءاهلاكس كد“ تملاجر عطل اوطاومسروبمو+:باح ديوك يصر غم زم ام» اجلا سموم ا
 هلوفق وش قاملادوحانملاروغو ١ صاملا فشل فسملا هوز رونب هوجو « قادا-ار هربدامريزولاءوفعوتساودحو « لالضلا هبل بازمابم
 «هروثسايلدو مهيوفرم مالءايرفطللياك هيدي بب ترمو» هينسلاء يمال هاوملاو ءييبو اميانعلا هني ارزف هداوجإلكوتسار * يف اه ص هنيدمفلا
 ل اوقال مناي عنتداد كاقتيدفان دّرغو لاهل نال اهش ا ٠اوعاوقحاه داعم لكمع ءطدجر ٠اددصوانيع عرزنامت هيرو ادف د ءرعال ل صنل ادبي
 42 ئمااهنبطكارمإل *يصنداولاو وتنام داو 6 ناكر هكرالعد . نامه اللعرسماديء حمس

 » ةيامزمالكمانلجل ادإو - نما ىو مل دي طفلا الم 6 فاملا دمي! لعلا دابار ٠ ارطرطملا وح هوءدس نم
 ذ ناماقنبادإت الور ٠ ه اطغومذريسى ادام 5 نأ ترمز ص اصتخام + ءينزْس اكدوا ان.

 8م ةيسانملا واق حتءاخد .ه كلاطد مز هلادإع ة ناك كب وس لو حسم لهيلذلل دييرضر لسا رند

 > نأ فللؤام دوجؤياف ٠ تاصبامر اكرم مكه نامل ثا تقولون ج٠ افيولالاب اسما عشمم ظ 51فادبوعاو) كل ثيفر ٠ دام داعم رولا بحاض 0 ل اعنا وت ماقل انصب .-
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 منيان طوماانهرقتسأت «مماهلاو رولا ماؤعلاومراوصلا تلم + مادغإو ءوقد اهنا ملادوسال لبو ب« ماعلا عفيراو عقم اراثد « ل مكر
 اىجصافزك هلا هلظلا بجي ذجن لتر امي الوم هوبلاذي ءبطحتر اميطع مري اكاد ناش نوكالوككو*س طخ مطل طفطمرماو « ير احل ١

 '. هازخلادأيجوبملادخافاضكر ٠ابرعد امنت بلع دوساو ٠ ابشلا ءيضام نيس هيناق حلابناقملاو* هياطل ا باكا م هل. عمضو زال انو هال
 ط!ءاراج داعتاى ابدع عقنل ١| ندم ناول الا تاماح ف ال اهب ال او ديدلل] 4“ ام ضالاقراوخمستساو»

 زا حب ناصحالر ائادم ٠م لاريالدحرصملد ف ]لس نضال ٠ ود نصوح ٠ايياوفلاداهرودص ةشقلاحم
 طل كذمم موضفاول د تابلاو هرباصلل.م اوزناطمد «لالضل اديفبلاو ينل اورهاظنو“ ل )هزل اد عنرل !مدخو تاي اذ اودعاعت دف» ل الا موف مبص م 7

 ترذبّحم ارطاسناد بنعم اباجو اهدمع 2 ُهذحا «ايطارثاو اهطبرفد ذي هبسأد نونرلا بطل كارامو «ل ايما !«نييملا] لال اومصتم امم ناكدلاو دان
 هش نز *ماقسال او دخال تايداعم)داد ماما تاوصا مز عملو * ماوزال !تافصاغمتعصعف هاهطاطخل تهاني بطلا لهاىوت

 عضال "قار ارث وذو ما اد قاعال |ممصهون رد ٠ ملا توما قول * مال قوس مز وقوص « ماه صو سعل كم افد سيرهم
 . قراطماّمهإسلو ريطوع . لاصماسيلد_ال !اوناكف 6 دطبج قارا مداح د ٠ ىدا زارنا مهن وميسي رم عقارا دم

 قر طا ثولياد نو راتصد» !انلخوامادّي تومان در م رائمتلارغ لص حامراب» وانت حاموا اون افاذا٠ 3
 ا نا ا ا وطمالا 2

 6 رابزلاوهيرشملااض ٠ مرعب اذ مالطلا زجناو مرا ب غلاو ليل نالد ىعد ه موعونمل اءاهلا ترص اذا
 ٠ هه داحمفتلقارقاو ٠ ضرااوراحالكشيحر“ د اضيدا حانوائاغدء ءاكبزد ميهتلخيل . ِ

 ٠ الصاو اءرف ءلطلا ]هلع ناطلاسل ا كءزررو لوتس« الررسواعبو مهفدقم هيبملاو ءالسغ ماني يسلاو :.هراكمإو مهمازهل او م مسدابد | او دحر

 هقداوطلاوطنداب ضار ٠ هوضحذ و دعب للا تداح و ٠ هرمنو ها هديا مالسؤءاداطل ب وكتع مة عاج ؤسسساو < عكس اجدع لطلدح مز د د
 :ركالودام رفال اريشل اني ضيحت» ددكلاو مباكلاروغلا وم العد ٠ لطشنو جابران ذُو راضي طاحاد ٠ رم ة ل تصتا لميس ؤح «هوطنهتسا |

 ٠ هيل ظلاهملمارماهداكرمماوراو ٠ هلطلا] بجيل ءالتسال اوم هعمل رهرما هنوعو عوار. فعال اريذول !عوطحملام كينانسومال او ادهبالارادرملا <

 ٠ همطخمرانو ءيداغاذي ماقلاو لهاد طابا وب ىكراكدل اديداس لل بوح ب هنارمحامو «:لطصملا كاملا نوييسلاورتشماث فبكت
 3 ا اودي كر اعالد هلع و . مه رانوحورهنسل |لهءاد» إ

 مام هرئد راد علقم اوس ن ارزجأؤلا عدل عبزكل٠ معوصم انف انك داما
 مار ارسل لا د

 ماطل ل اهدل اذه هباطحو هش دح ى وخد ٠ هباكاشا ؛سنخ اد فادوجدهلل,امطنايق ١و رؤصدت « امولالضل تم اوكر امل اطق»
 مرادرملاهبرععاملء رو |سضن شو اذ د «نيدجلا حفلا برم طلا هت داعسرمو » نينموملا الترم مخك ريددتس دوصنلا ردو موصخكم«ئيبسلا
 املا الهراهطابرماو» مسرال رهطال | داوع مالرثال ناطلا ءدعسنا لعد و 01 م تامإعهادج هراناوشهلاو عراشلا واسلم

 نيمهلانو ايدال ولذلك( جابتنال او عر التو ١لااي حبس نيل !ميداو» دارقلاو هدبلا يعرب عاشو هلنيإ انملاتيرف داطتال اراسوديملايفءرانا
 ثا ممءلاع ديت راشس هنو دسم مدهو ءلعوضْللا رود راصمجركما اهب كما و» لاهم اسوؤطل اده طودي هرم در اصر اكل ن» لاناعل ذبل

 / قرواطجلا طلقت مهما رطل ]بز بع طن اقارهد اطعاو هعاءارااممراصخمنو ا ةرطسل :رعودإر صاح كس عم اوكف اراس وذو اوضح

 كاهل ازلبر- ءباعسوريعشوىدعاهنس لوا 2 سع ع,ءال باساب درا أي طلاب رمل هدي زحامجون اك داكد «٠ لضلر

 ٠ .  ةيوور اولا تاضادل د٠ نامل اورعلإو ه داعم طحاصر زول ا عطرة رابتل ارث «رويمملل عملا »نأ ست ون كا هر ءروكز ليو ضال مبسم

 كادر" هتييلعوحول انهئرا اذاطلالا يس قطنتم» هور صررعو ه داوجهط | هوت وهو يافلان ألا ءقاووعتن هتك ماد تقوغاد
 . ةابالص تااكنادارفلا ٠ 11 حيرلاءادنمحربح“. اباضخابهدسمسيجادا . اباقرلاو جاحاوعاواس ٠ «هلفسوحتد ثمر سلا >

 - ه اب ابشلا اة داس ىيحي ارزو ال ترصد. اراوصاهاضم|ناطلاسلا عم« الق وبرسمل مداصللسسلا»

 م ايأيتس امان ويعصملاتبوع ٠١» اىجيكلمل اي ايدو نار اب ابشن هل تلك ولام ا.٠ وع مل لطا عقل اامادا»

 ٠ سررت واذ بووبو نم كوبل ٠ نومهدتنامريلو ايبا صصاد» ٠ اروغو ا ذهن دالبل امثدانو ٠ اروم 1111 | ترام ديمون د
 ٠ ن يلين | )3 هل هاعمو هنربسومروكسامد نافل هوس وابن تراسد ٠ نوبل اىللا بجو كلااعلاهل ان هيححلال امال ايلا تراغارذل اوهد :١

| 1 

-_ 
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 و مدح , ديان لال »سس عامدو لول هنويسو دم وك ةرصاهدعب عام لق غال ذا نفود 7

 ايادي ماعلا ل عرصووثملاةوقوبدادول ىرمجرصحكماهت لجرم انكر: نا طعلاوزرلا نضع را٠نايناس يب ساقي "٠ :٠
نجن مهنجرف لمزاانسرأل مجالا 1 زادي ارادو يلع ]مجد زو عاق سيئا ادهش و وتشاس

 "خاج مهرمهدا

 . مونيا سدي ليف ما حاود فطلب صنلاءايون رونو مةوطس رم حرةصرأل ا ٠ لذي د] ذوغ دابا طي اج مهاجر أس و
 »مال ثيكأم ماالعنال خ٠ ذك اطم ةلواطتشمح ى غن وأءاحا وسن بشل او ععاصناناأ دضإت عقتلار» نتسعس

 : مكدلا هئاناىلع اهتسوو ناك يرعشلا حا رو ى أ هئذت ءلهنم لهوفمرادم ملم يدبابنس طعيفمافا«

 + وجطعإ عسرظعتو ا اهدهع "يؤم طحيزجصبر هي دنع 8التمت مويل اذه امج بق تدبمعّولادانامهن 7

 ريس الو اهيش قلع الامد ٠ اهب: ددحلادكول ادايطلرم نأ رئااهبا موعد هدر دكر + اهنطباباكر اهسراوف مه:

 ” لق هل اذانالكباولا تح . صد ءل لخمس رتام ق معنا هراملا تا فجل ٠ - مرامخ اًارع جوملا ]هن

 «كالزذ اطيلاوزو)عرماكس موعسارئاباتياؤشإةىر ى مثحلو ب شرمااتاهسالو ٠ دبل هعردوس ل ارو هالو
 درمرا ابلهارابو ]ب اكرم. م دوقم هاد لل محارلاولتامو هساول .جاكريول !نع ٠ ممم مج تير نطاون

 ' ع رانا ءاوطعإكعبل انهارركسعد رياجستو .,يعسوىدحا هةسزصوب جره ورشحلاو كي اذ ديريز اه] كال رد

 هاوملاز دامو شعل برم مولاة يكح اكد ساوراسو امة مادعنملجولاد عدرلاس مهرس أذ هد ماداو ءاهيخجواويعس دن عملا 3

 5 نو ام .ناثرععال قط طل بزاثو نارعمنيدياظب اول وح ىغايفو وكأ* 0:
 طك دود لوجو ب وس هيه

 ديالالاو شنو . يضم مثدو ريالا انعم ماقمراهاو وبحر !غاقب اول نو - ىفطلاو جفناو امذال !مرف ج نكسحملا كارم اول ساو ٠ مرأكاو هديا

 1 طاوانو رتعو .ركسلإومال اهناكرم ا اوبط او مرم ةرصك طرح 0 دويصنملا محلا ادهزماو راسم ٠ هبصنو

 ا هبابتا صك رهداءو ركأو بولا ب فلؤ ماه خيل انرهاطنو ءمطلا و ذاطم هطسح ا طادح ا تزاظتر :رهطو مولرشلا نابتساو نييوصغن الع :

 « فاد. هكتارا هزماوم صاح اجو ديل ذاكو نرادوس نانا ل كودو هع باني ريدا .هب اند عفطماطو
 ممملنملما اىقدصبأو هال اءاًصْعل نمبر زكاة ينجح :رلطلا بج سل فن اتينا عزو ٠ كلل انها اوال لس هوظدوداا ةال الل )
 نانموبالالع هرزكرملا لعل طرلوال !جممرس جس ذي ادن و! .اكاذح - عراواد مون ديبسد -مرانافطم نال .ميلا ءراقل ٍكراوقوحد

 هتلطا ادزجم دو سمو ءب ناكو » هيوعل هقول ميزي هلطل )جز ءقداصل نأجأرم» هيضملا قانا هراطن املا امو .هبردولاواال اهنا ٠
 لك بانو هياطل ل ادونلررحأي ماق قصت ا ونالادج هيل اديان و. تنجو ءوطس بلص عود البكم ةلوهدايار ء[ستيرافعو

 اديب عم نيكل و ءبيو رخل طيس د. دوخلاو العا نيو ت الادوملا بج ايفو ٠ دز ناطنا داك هلا ادوات : هيب ذا
 همباذلا تامل كر عزجوملاةتفاسملا قامو ٠ ماعهرسكة مماذلا نقم *سبداد عيضلاهضييب عفدو ١س اوحاذا بخس فدل عوسملاف“

 , مه يطاطا» نحو + تيان تايم ارديادلس ييراسامالعالا بوصنمو تارا عفر صماساد بقيد زول تالا هدو ناطباناعجج
 كوي راعرا هل مككورد«دددشللمابلاءضدسد جومدل٠ مارططاو ل اعتشا تادررإت هباعرجيكوبلاجضاعد .مافطلاابدالاهنسناز جهات فا 020

 ٠ ناصول مداه مداحلا عم در يريح نايصعلاو دولار وكدل ا تيب دبع الض اة هنميراد [لطل همذاحجو همراوصانسال لطشض هلطا دقد دي دعيج
 تايئاءوزبباوزم او. نانباصوصكمتعفاادمةياونوكك حلا عل عافاق :نالعإل ا دره طل بطلا مقفىداه»نانسلادفيسايذ انا خصما دبقم © را

اهدبنع مين رمد ىتسا ناوطمد ب ضم )كا قلل اددعتس م تامل اتاظاعك ب امم لناودم و تا
 هالغم اك انو نانع انو 

١ 
. 
- 

 -ي

 3نوخرم تلاها صن بوتر ى يراود : نة علك م تدوم كك دبر ر ذو مر ' ع

  ناوحال اره هتك ةمدل غش .ربانعمنطفش خيول اداد ذ نموها داعرصر فلام ٠ مره دل رداد اواماى دل اطبع, 5 0 3 >نانسو تذثمو دنس ٠ الصفمرض مو ا طم مان 5 نانرم»تنج ]كس ووطن ٠ ' در داو هع دوم ان اك

 كانمموؤ حامل او» ناكمكرمراقسإهتاراعوتملع تنشر .! دم رد هراكملا اقرب هباحس مطهر ٠١ دراهرافوطب زحل كلذ جوم مرشفف

 تا لاول اطباطل سنو عسبطل ات جابغ مدمر اغلاتدنماد نما ورارم تع اوبعد تاءاررصلاد قداننا مرمر «ناعخ رودس خي
..| 

/ 
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 عسي اوهام تاريطم مدعو ذ منو مولع ل وال طعاما ريزولا وضح حوسؤيمل ملا مالساماماطلاس هعاطم وهلا مال اورد
 : يمي اح. هتاصال نمو ذطفحي4تندت عم اهيلاعاو اهفاحاهتبام ءابحاون طمح طل كاك هامطل كرم دج طخ هذناط دا( زكر
 ناينبلائيزمهستلاذيللهمداطلا ندر اميز رغد ٠ نما ةسراَصليضَمدسممف نيكاسومو ذل اهدمو م نيكامدل ومادام فا هيرو وم هللا
 بازل ايما هجودبد هود تاجر همو ٠ مهطاو منرامؤقل اهراهلل سمن ام طع مكحاخ هع مجلة نيرشسسأ ال بحول لج ادهر

 دلوع زغيب لذ لاند «دددقشد وطار لذ تيلمد نيد مهعبز مجم ركوب لا ددنل ا هطح اصيرحوم طل داك دم ءركمال معا
 "طن اكن اداراذ .ناكوضزكرمو ناواكا ةطفاجإءلادكرادم و ءناوعلا بلم هل ا محرز ايرذولامودحرما لخدميتاو هةمااوصلابرر»

 تقاس نمال ا تتم الو نوصم مييناهربضسلا هانعب برسل ٠اقدوم ا بعص هلك نا عم ءويطصم فويسو ههقسم دوسا ء هليل | بطل ب
 ْ ولا ورصنب دبا هاف ءاقلنملام احا طعال اررون اياب بكمل اومدقعيرلاءيوصمل رك اعلاناك «قياهريجوعام ف طماوم انسان صبا هلي دءداعسل .
 تنافر دان امرمو ٠ دوسال اقم ميار ارعّبذل اول امل ذيع طف اها دله اجزم هئيدم كياسامزارغطلا مو الاد ءاتشلاءن الد مزعن:
 اه قتلو هع حارص كا ركا «راكم ع لع لاو و« ءلطلالهاو هولا تءاءؤح دونط عنكم ويدل ه يجب ماقسام خلد ا[ رظعر دان هدباصملا
 * ضار مال اكلت تامن ام ناكو» كيامقوفرناب اوم هدر فطر كاصلا جود دوطاراعاو مزحاتسلا !وا هيف تحيحاوظتوم هنسلا «دهرمل اوسرب-

 ريبياذ كسا يدل يدصمررطاماداو لك منا اه  اهتول وهال !ابرلغ داو ةنعقاوملا س هاوسل اناء ّرالو ءافصد اللازم مدقد مل هنصدّؤلا
 برللودراداءأشدواف ,ىحراصنالاو فولقلا هب تغازو لا تايسار هدوكرلراذ د ءايرغو اوس هقعاوص قو رءتاًضا فدو اليها. و « حال لضماح

 ٠ علاصوملا هقخرملا اونالا عام عمم خو ٠ زخهتن اكىاو قامعالا ءىطامو ومس« هقيل طلو اس سراج اكورف مادعتمر «هتسط/رإةل اعل |هلاعر دسوادو
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 2و اوامهموجو ههاضن» هىافاكل ةريوملإكاعلاو» هيئاطلسادونطلرم ٠ عزفوتم هعامجو . ُمدككتسم هلج «لامللا ري صمم عما ننصو اه عاف صو نيل لاح

 هجم يهجاوراتذبت وكل اهظن اد مقل العار. هيا ناهد زطعارم جاك مط اك قم عوج «ناج) امال داب
 _ ره دافدتس ادعب قيفلك اذ دمل «٠ طحلومناشس هير اهزمن قولا اذه هد ] ذض ءريسلاباذعرم لنعسال كل ددلا ةستيتتلاو *ىيصملا سد
 اوس كاب جاني ة هنو حربمو هب ومطع هيلا هنياعمرع هقلنطل كيلا لعد. هنفحم بارد ل ازؤبضعدغا دقو ه هماوتمو هلجثملا "يح
 دلل ىصعم» قرفالا وو. هرعدوبلاص وخلل بلطأبورما غو ٠ قفيلفط إنه و ءو هش هابعذورعن ع يمرحو ٠ نحال الامن
 , تاصصاسلا تادذدلا العا ديدشلامسامىرل ىواشن قح ءايتاعنمرعمتناشا نوار اباد ؤرعمزو د «لاطمال ل اعجتل|ىم طاح تدمدة ل اهطلرعت اياع
 ءانكامد رشح ديعبلاءناودع ب هل لمطل كئالضا امد ديزم م هيلعربإ ماقم يبل نبل زمن اكاد ءاينااو عرج اذ يداعب مالمالف' ديل |انصفصد

 ىن تاجا يلع تيقو ٠ رددصلا هدددولاذب داعسلا باول ترصد دود تقر او هدومالا تاحضاد هيلع تسنبلاو :هيفصدءاوص ل نيش يضنرتفع |
 مول ىملاعي ناكل زال !4بلعامو - قياس هداقسلاو !هداعسلا قياس نا مرحال ٠ دودصلا غيل ولت ,الركو راصبإل هنت لهنا ه داق صم هانيع تساكداد هتربسع
 هو نعم ابانهل دم تارشملاو تالطملا بح م أكنرلويحكدتهاربىدتهاو ٠ تانيلا حوضو دنع ليرم] طكدل ٠ قراؤمالو نذاكرش اقداطم
 مج نمور طلربز.كم هطلئارذ دلل هذلجرمال و دمر س)طابلاتاالئدل الوفد اشاد ء اب اك وس الكل ءاضخلا عانس دواو اهيل سمح
 ٍِر اباه هلطلااحولد هاو د .رمودزهازع تال لاذامو ءاب/نووعسالنيا د انوع تادارفد اولا الولد

 ايصورعتو كرحأا دس : مرمى حاس شعل انا .وكلاو مادمال اود دعت مر طاومو دذب الوؤبال ماصرحتو هللا هوحر نط طاونسو هركس

 منح تنذاد اطخال اذ مسابادتب ككددعب مث دقو رغض ةصزتدذجو ٠ د زيا رص دايز يعم دماسملا ناك يرانا ادحل هتقباسل اناا اكد هد
 هرغ#ناإعا * طاؤال او طبول ام تاهالاو تاقالتادراو مرلاتلاوتو ٠ طاشنلا مدعو ]كان هاوقو ل الخ هدوتعلا
 قوجوحصسو ردا باو جرم هل ان ءطاحال او هرويصنم اك اًسعل ارسل بير ارم ءلها برطب ]سر او ٠ ىيطشيوصاملا ةيرحن يمرم ذر اصمم اهجوفام مدا
 ملاطو كر كس ٠ رع عسوملاكاعل اسرى ح .هناشو حوش وأو هناس قيبسام ولما نوبل فويسلا تاد وحالملاو لوبا طاوملام
 (ن اكرمكم دا ءرمادوثداو بول اًيامدغ ا لاحم كسلا ديرم ل وحرك د درو رمد راصحدةعيئوقدرا دارا ٠ عرش د (ون مادمال امطعن
 بيمساو ٠ داسزنلاو ءاشملامنم تنام . ناصوحو فويس ءكملادب ماسح د لا طبال اكدم و .ناوعلاب_رلل كان نز أطال ادومجرمرم رت در صح اطمك

 '«ئالالصوؤلرلاو هداهم اهفادن اوبحوتس او. اي باذن نوما لاو ماع هللا باك ون هذي د انجرعش د ديل +« ناي او دددص مز



 .تيسلاقلاوطتناو .رنرم ]هال غداصخلاقانخ دا :طاحملاو تاركتمم انه لج ركيعت اياثاد .العا يفرم مداوطاعأا#
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 عملا اسمين اذادا سان اوه رمتمجاد ءصقد لوط تف اهنم تاًصان راع طنضاننالا اريل احاتولا تدبر ..رقس ادرك مادو ىربس و هل أن
 هترالباودد ٠ هيضام فويس وفم عاذاو ا اهماهس تفشر او . مرلاضراعو ماتفلابحرس ان الها عاومس اهلها ؤتتقرباو تاكرما م
 :لطاول اجال ااطحبذ تصتقد ٠ لاطبالا املواصم هن تلاطمون هند < لاوحال ظمالورم نم ء اهوا عل» زمسوئدلا هل اهتطط ب الومق ُ : كيما اعلا طب انحدىقنر اناد ٠ بوملاو نعطلا تاكهم تدإكمو « بط قحر ريدا مول ءالااعتسلو ابنا ايمطعاو هال اه م 0 . لاهل هوكي رع نيو ضايح هدداو ٠ هيداع هضاب ]سال لكنا عجاءاقثد ٠ ءيسامد غكاس لوبماوكاباعاجر تراداد ٠ هيطاجريفل ابنو
 رادو مجرتناكد ٠لاتغرللضو هينجارب عيل ا ماذنإلا ام/ مدقه حن اطلاسل ا دوحرم ٠ ل اهلها هرفي سلا بعدو « لاما ؛تاعطا» ةارعن
 ددرر اواطتساد»٠ كادل ممهطيافحتدقونف. ناطلاسل دك عرمش ا هزم رنولا(وصخ عم موحرملاوعمال لكك يشمسا مقوم رع ءنمال او 34 علزادر ديل جم ندع ءدجملاا«لقتساو ٠ ديعسااينل اريصمىلا هب تضفا ةحارع ذِي دبه طصم «لرئدال ادجرال ٠١ دير ناوسال ارطوملا
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 ل اتعلاد دس مواعركل اهدعتساو ٠ ل اهرلع بير اوف احساف كفا اهنيسلاهدرشسسارم هاوسيرمو «ريمال دك/د ناشي ذخاي ٠ كلا املاو م اجلزعاح
 ما |كرزفنو همالعاو دونيرصمل اريح ةسول تعشبراو هم اوكل الرمال !تايارعتيرشتناو لالضل اراّصن رمل اهقمرم لك مادمال لعسم بوثول ا ىلع ف |عحار َ

 زكر دوز ل رطل انأدخاد .٠ ماعط شيب كو تاونعال او اونال اراعرم اها دعو ءإل امر جالاصاعال زوءو درب مال اك ماقمو ريك :ربزكاو هحبرم
 الاثريبد هني ولجالو ٠ عدان هن دربال ما دهام رمد اعسور يعش هنسل اوسع عباس موي اذ ثوندلاساكا تحابوا ل اهقدزتلع

 يضخ ]كدي مذهل اهزماددل !تقرشاو .مراوصلا جلس و« قع اويصو دوعرت تاداروصلاو مئارملافلطاد . قدانبلا تغصدم م «من امال لياح

 0000 ”مذحد ممرعوف ادطادت باه «لمطل مس هتعئرو هور ٠ هتعمل اهفبناكرشو ٠ مداص

 هتج :داحقلطاادءابنالعاج ردت !امل وعبر طاوجر ترداد« ابد اجالوحدومسال اد ص اطمألا كاف مرساب ةؤكلاودعاو# مندعاودعتسا 5
 لاق اثيف هيباطل لكك ضل اًسويل تحد او ءاروخيو دخان امساب هسه دو ءادوب زال ا ترامو ٠ادباومزنجرم 0 ءامذلا - , ومك 0 : *ز : د 1 3 لد وت ماسال ل داخد ءايماق دعاصد اغول لريثحاذيمو نادال !تجدو ءايماكحا تاتلطمل اجرلاذب مذاههللاو همرا يميل توحاو اهمايس حايض اياك

 _يدوسلا هوجعإ ازهازع .كزصوعصالا حاصا(لهام 8ديجوملاد ملمس تكا حا

 ياني يللا اكد ٠ للدرس د ارتد دهر لسا هسإ سس م اد قال ىلتناسءلحرع عقم ل مشكلاو ايمارح دراومرع ةَدواَص هم اها
 عمو ذاب. هشام داعك يزال ميسره ايار عسا حشنا عدو نوح الاد لا اسك واكد هع كامل دال دؤاو تاح فاد تسل الح ةسو ايريعمو اقرشمأب اهيا ةمنيملاعزجوط هن اوعاو هى كن دحرسهراكتبم ءلج عمدا نقسم تابوراداو ارياصل ياه ع سرارطد الص نا ءاطعين تمد تساي تس

 م

 زلال و ؤلس لبو اراءد امر يوم طسالا ١ك ردا ةيمل دل ادئاعمو ءر/ريمهطق اضاف اودسريح' للا ان امل ودإلداقنال و هعاطللا ٠
 نى ِِ ل ا

 نادل



 3 - هبت

 ةكزاؤ اللصا ذا ؤدصو ٠ يلاعف تقرءاذا يمنا ق زن ارعال م عر ةلعم .باكتىطشساوايدلا ةيباهلارم -
 'ء جلال ءبصادل تاهفيلش سام تراص 5 / دالاس روز غال ؛ركعمملا ءاهداشاد اود تاونو ءاهدز دم فد اباد هروصشز كاما نإ م
 جان ناوعلا رفد تراذو ٠ هيخاود وهن لولاوطب انما تعساوت ٠ ةيدإفو هكار هدذال اء ل اجيال !تلطف هءيماح الان ب .للرم اهيباولطضاو _ ١ «يداقلاهلكدرم هيدا لكوهجاددادديثم مطحل | هجمزةضمكو . هالك هول كاسصلاعماح ٠ مو هفرشمل الو داي د ءهبصتس
 ناعدال ]ملا اقداثساف * ال دب هعاطل اي اوصرف «هررب ماركودبا.عرهطمطوبس هوكاومو يهدحام تكا ربح * نول اريدماعملا نومس تلكيح هيما
 تشم زعتر اه يزول هصتاب كيا تدهدقف ٠ .ؤطلادايح كنز دوصتلاامادانو ؟ ١ هيوم يلم ارث هع جمردول ا عودحم رطب وطسا نيح الاد
 : 0 ام ا9زلما او عم يك اا و قفشل اكدايقتلاو اكرلع ه دبطاوال لفكر حصرا ددقلا هل دعاسدتن

 7 دا ارادت تذيسساو ه توم بادراضبو اب اك يخلاؤ حرس راور اهنل اطسد ه ابركو ةي كوكل الا اغاك 2 ف

 الوعل بشد داوصكه فيم. فيننع ١ نم هنرطءاعو منت قف قنعلاو لارض كلم سيلم ه اشهد لحام ضمولإهلصنم ١ ٠١
 هذاك ةنطعلا ل داعم مليثساو» ناش ملطعل ارزولا هودجملاندمرساملا مقرف .نامزأمدخ ص مب!ذلعرجوعذا بوتلاررهطمكملا طسوتن هنامالا اوبر
 نع ئلطل دابا هذال« نلودعلاو يقبلارم هيلع ازا عاج فف هد لفطل كا هع نم محيط لرجوع لاو . ناسحإل اوؤ فلا بجوتد +
 00 1 «موفذ] فام ءلعزمو ياء وفصل يزول وطعم ليؤْطعْنف ءاليمعلا ناس نعاون
 مدصجرام حبوا لي | هبريرول !رئاوالا تاجو ٠ همطعو هل الم قداللا تافصل ارم أيبل ام عمءهبركو هدوجو هن احا تافمكزمهنصو .همشن ل جرس

 مكاطل اهههحاوملرو ومال !و عدول اربرهطمملا لا داهم .هيصاعلا هبال ااه طاق ءصصحد , هيصاقلاوءيارلارثذألب هر وصمم دوت ض د ءاواحضوةسلاقلاو بد اعم داو وانا يبد رس لكررح امتنساو ماطتانسعور ريحا وو تال 2 هلا رورفزرم طال عأو مز دالي اضن بددو واوا ! ةناحالج كد انساك وحل دال الا ةامركدملا د اكو ءالابشلإ ب جيفول لج صلاكو «ذل ثلا
 تكا جوسلاو ىاسل لاشي اورشمل ٠ عموتل اررهطمد رددب رمال !مىدرزولاهوقحملا ٠ داما دودص م,اضاو مههوحورعداص .دايقال 7
 هينسلاهيقاس كد امدريزول اةوضجؤلضاو رمش داداع مهلا هرادزطنخ ٠ هيلعل قابطلاءانينمارجكانعاداب «ايريزول | املس ىلا اولصو امد ملا

 -5 3 مازالروفملا اهنع تودع لع 8 همك امدءاس سن توحو قواعناروماال اهرثنو و نمف ٠ مراكال اهقر اماماعم تدر هوك
 متحساح هاه. ىصري امتناع . قاد ابر لصملا را لاين و ف مداوقل لوبا وظعلا ةلوخلفم . ىييافارطتاد اسلالءتلس د«
 000 انالد . عيتحلنعدل اهل !ذلاناف ف مظالشا وحار ضلال. نموا مانالا كا«

 هءاطعلا تاثداهللانماام ادا . اىلمر نكر و وخداد تنا وه متاوهكدل اد ارطخبل !اولدا . هاف يؤهنها ماسح ناو ٠
 ةرلا طاق( احرا عيوب و .اياضب اق شلا ضر !فطصام ىذ ماهل اكله جحوماوملارصيس | مشتاحيزز تاق اون ترش ٠ 6 ارب رالطلاو دانا اررخت . اى انيطوايصمرتبقعام قاوماسرل مراهجس مك . مذ د ىيفومؤ سابعا 5 يصاع مد صن ام مههجريل ى, ميزا فطل ؤعمرا هل اوضق كر مراحل اذ احاول كته دم للملا خيدرم قدام اكال الولف م
 8جاءاموردوحاد الد ٠ بودانباءيز ماهل شيك ف مكاؤمسا ل يفلان م ناكتوى ايو الذب و“
 ظرمدةزنلاووبكملاو هه ارم ١ )ها رخال ل مكشسملا .غاغ هل الاعل ادرال دست هنا بخ شانه صقو لسع » الل فويل وزب ززجدف و يذل اعدل صمم وهل اكرم ف مداوي كلاد اشلاوسس موب ان ايدو دوسألا تم اوبثو اد
 5” ديو ملصاو الرد ثوب ش وضد د ظمزاعتل عد موو كل محد ٠ ماد هلا نمرريخنإل كلدالم, . ٠

 قيما اوال ارم لغاون كاب عروض فاو ٠ هورطمو دلك رسملانسوومل اداعا امن ءلهروطعداهرماوسناو٠ دوعمل ا دعس ةيمسريزولا عرصخلالاجدس فراخ '
 هللا بطل إل ديوتناسساو ٠ هلي وج تبا يحو نم | 9س عاطل رس خيم ارصصا ٠ هلبج فير شعو هتس هن لوطل دالاس يوهم لجو .لماكذلا اناكيرو مندالب هلل ضلدالب ص فنا امو اراك و .لداج ربه جلد فارتنإل ]بس ييوبش ام دعاضل امد اب وفساد ليال راس ريرهو فك اهزلا عرس د
 ٠ هوو رسم تلال ليسا ناك. مالا[ ا سيوشب ل ريزولا وصخ هوو و( ههحاوبساكو : هايم هممتسر اداء. لهم رمو ل اهريددسومسخمر اشف عراطن )ناو, هليحال د هل عرفالدا
 ٠ هرويرملاءل واسم اذوبسل (رمال هرم عيربو ه هوصاعلخ ارهز ار" ةروما مإ هال -اكول ا هروصملاد ,ويطلام ار دولا ةوصعوتدسا
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 فيولا. مالاونمو منعني: لاقدازطاون بن طولك ذ ٠ ديوملاادوصنملا وكسلاركاتمحافدرم«هدلا دوج ودطج ميزو [ةرضحت يل
 نك نهاهفاراب نوهضم ءاجمل فن وبي درب «لاّصل اهنفل ذل نيدغ ريق سهف ثذ مو «ل اطبال ! نارام عياو قلخ لالا في كاذب وروما

 ٠ ] د وأ لزعميضمل امعاطل لع ماض امد ضنا اميل اذ الام ا نم م,ىف اول و ئدهل رع الضل اذ نولغوم ءاضكر فما يفلاةيمدونعكاب“ .اجرالاواذنال نم

 مث .دوقحلاه قيال لسور [مضقنو نامل ثككب هزت او «دوهمل اب ع افطل ككل نيثذ مز مئاءار كوس «ىدملا ودار اهيا دسو كسر
 اهضلامثملال اعرامد ءاعضوو ًائاْغَص دش او. دنع انتم (هئياطل باكاسلازبإنمناب مجهر ولع امد :اعنشد نومسكم با نوبسح

 ٠ ءلكيف ملسدح مامتىلاو فش ضسو . مياعشو نيعس ءدس نمناضمر وس ىلا بجّرر سم ءاععدإ اطاوم ؤ|ةنلار :

 .ربرمذ هج ؤذ مار اك باعشلادومال ا هزل تلد ٠ بادزأل هنراهٍمَضخؤلا ءداعسلاومهيتداامو ٠ باوتعلارم هبردول ١ادالا ذاومؤزعان اها رلعا
 صك هريس عنمال الّمعملا اننهطاحادتل د٠ دوضلاو ىملامل نو هاعسس قفل ماجا اذه ءاوح مارول « ءاطلاو هينغلاامظفارملا اذ كاد انيلاو ريحا

 فام ضل للكل وحٌريعكو ٠ دولا عرثكو در ضيافو ٠ دسال طقادايانارم ٠ ددملا قادصاب هيضاعتزمدل وحمدي جربامم كى لاونج
 قحؤ وبن ىولاواساب ا!هر ورا هاد ٠ سورطل ل وبل موا دمع ٠ هعرثنملا امرلاو هييصاطا هداوصل لبارا هيا اف ليوم كاملادوساو ءئاطلاسلا

 نيف دنس مالسال اه داعس ثاف ءا/ورصو اهمراغلعو» اهئدد دويس معلن الد . قهر لطاباورهطإ وبكل او معو الغل اغ مناد قحمف ادعو نا اولعتأ

 نورلابالو اوداداو ٠ تاكي] كرمك اكرانف «ضيضعقلاو ثكلانم/ عي وددَو- ضيرعلا رج عنبو «مإأل اول لطلىدهناعامدللاهزنام"“ ٠

 ؛ركمعمااملبرم احممل هنسا جرش ؤطصمومال نام. هبا عضو _ءىضر دس نا عشر مرض داس ]موبإلا ةييامسالو ءداوعل) دولا

 ءناطل دز كاسل م ىل درمانددحأبو ىف اتلاران عمجوملال/هرتندوعس نول ارال .لاطب داعشي اجر يبرم مدس عش عصوموهو ٠ لاهثو كم ا .

 هيلنمالنلاو  مونع حصول لكل ذحا ومارد ل اّسعو دنس محد روكرم وطصريم طر كى عرس مجمل هدوتش فاصل لنهج هيلاشعاد عدم
 دارا ثالد اساثدان اكد *ل البلد يناكدب هدوصم نكاح ملرع تنو امد ٠ ل اس سسميركمادداد وكلا طلع «لاهق لهل هوطسو عود

 تولع اهلرعر طولا( ة مشكل ٠لاجال اعرع عطمو هل ايللراما ام« لل انقلابي ادش نم مويل كد وجم شن اهماو ضاعملا ماحتقالع ءازلةالوع

 طولك تقولو «اقلل اهدا املا قوثس هل د .هيامحدراومو هلا عر داص هماقملا قربك رو تور ثيداحاو نامولاكدم نيت راحاد
 رب تعش . هل اًقمدرغبو بطلا هال وتد شس هل احر اسلو «ىفسام همارجرم اكررسوهد سى دلل انعذوملا للا دملا بنحو ءانشقا

 .وتؤتةردز بهن ندا ةريؤك سام اهيخيوشادصتاماو». ووتر انبووم»
 ءانومطلا لق شيول !دالج مب لت مصامد تماديو ى !سعلاورصاوعلا هءدرن ٠ ثذح ةياهنويطلالضن ٠
 ؟ ابيلخا مهتوحخ إس : امرت تاكادومخن اكو ايوعكلم ماظحأي انطاخ كح المر عطلاو متفاندا

 غاب ورطلهد بور قد ٠ اهاوشتضخدم د ابمدقي © اسيزملاد حاوجلاهستو دن ٠ م لع هرعادريغتم“

 هدام ادنسل رهو اضور عويس عسا مويا ليسو ف |بييصا دونا ذا باص١٠ ىاسينلال اون كيلدم دس» .
 تيهو» ماعملاورفطل ام جرو هاجم زمر مد هنن لمطل دالازم مقلع ٠ مراسجر سي هشبل هراتارويتمملار كسل اريمعداطب «٠ يرن جشلعاقال اراغا

 ههيربو ريوريردال ارءام عداولا بز جبح وصح عير ثا ذ اننا سو ءاًبصابص مياصملا مولع تبصو .ابعر ىداعملا اوله عزا اال:
 ناسزبوركزجر كايرو ٠ اتناك ل داطتد :دررسملا ثيدطلف مكب باسا هرؤجلاو ه روما لي ابلاسس مولان ههور لياب ىو .دوعخارم :

 تار :باكذاو اهزمسلا اش درا ءيارركو .شاعم ايو لارمو مياه طعام مدس درر يمال ىلا :رخارطييفد موف ضرو .ركانعلاء بيعت ام
 انف اتناورينجانو املاوحلدوسا .تادو اهراكرممل !ءلبقم: أدالس !اعص ةليدهرم هعساول اداربغلشمو ٠ باقملا وز باسلا العا يلا :

 هدصاكء ار زو امرطجرمز وسبقم هذا ءىلالطاب مارال يرأس ز كوالا نأ « قاس ناباراوعم سو دابر او

 هنسورما عدردسسزاونادصو هاج: نيم رصوب مزمل لاا ولطأ / دان كوناو مؤصو سسإل تذلطا طق اسرع حام .لامد
 كراوجال اس طوطخل ق ها: رالا بعإ طخالا كم ز ا وبول عزعريلا ور ٠ زارط سرين قدومك, 0 . امالون

 ةذاصزهوتسم يمل اونم ٠ قي اابضاكدم قيد و ها ىذاهلا هناك جرم ط٠ اسس عنس هنول تيرا ٠
 ةزار حلالا هح روق. حس رهدل ازباج كلح ق ىزاوحابمل ولاد تبرش . ار دق بءاوطلط اما ددد»

 هراول اقسم وز مون . قعود الطل الما ىلا هيطنس جالا + هيدر ١ انزال دناح
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 ٠ ناخنلا بجو بال ,اقاملوحد ايزم عفتراو نآيغم اهبامةمل حفادملا قع[ رضاه السداد ناوعاارورضلا بطلا قد ثربداو ناكر
 . ارتد ولام وافه ومواد اغلا رع ىتسام ٠ مانق تدفخقح ناو بطلبك تارك هيلطلا فاك لا اهيلع بول او
 لل ارض ملا عوقلا رم يلع فوه بهدد ملاح تسال » هدحياوبمودل مافن كد قف او و ٠ مهجلرط تلفجاو منع همالّسلا بابل تعطقنا د
 ًابمرّوسو» ركل اهبانجو مدطلا ادي ىل /رعاه ف تي ظ ءىلهاولإسو منال ادي دشلارزال نمو اضلاد عر رمح «مطعلا يزول سيو عل ااوسماو مرت

 هطاحال ارم ناوسولد ءوصاكك ىلا هياطلاسل كامل امس . هدزفومهعماح لح نتلاسس اهلا قيبتف ٠ هروصمملا وتطل ”نوطف اه ءدطلاسلا؛اهلعسم
 انطصاريطف عملا اوههجر د٠ هيضام ويس اهذخال اسد ٠ هيجي م هيحان اكرم طخ د اههىيتاوداداد . ههيجج )كساب اق دحام ٠ ناك لكس
 ”اعالاور افضل رامز . ةنأكةسإمو هَءارْضلا اهنكاسو هى تلح قح تاب سالو رسال عذا ده اهجوربد اناس مم هيض
 نقيم اصاامو* نا مىل ةلضاو سمنه ٠ ناش هيا رعارب ولا هوصخخملا عنوشلارررهطمو رد دتريمال |صرتح هوز حسم فا هجوم ناسال هنامال ! اد داند

 موصح كغم رؤلاو ملاذ ينط ىلإ ها,لط(/» ناممو ءاينلا اوبلطوناو - ناجل فويس نوخرم اسابلاوسوبلار[جهحلحو ٠نإوعلا

 «نارلو اد اشم بصيد مد هه لنطن كسع نم هعللاوظف اهب جيحو - ناسحال او لدعاء هيض قت كلف هلاو فضل ويريزيف اوال لاجل «ناطلاس ادد
 اه: يمامودرمناكامديحاوم ناجوذ عر لكوم هيا دهلساكهنجخنا هلآ بيسم6 هنا ىلإ لك ال بتر اهيوتسساو مياطلاسلا كل المال املاةعلطل لتس د
 هرركرملا نادإلاق جالمل اصهتذام عمتجو» ناطلسلا امالوم عالتءلجيف ديمون كانر يكدملا ناتعلعلا تيطتننا و٠ نانا يلهد اكامريحملا اهراوس د

 انام ٍنامع» مولا دزيطلاب تل ارامو ردا جونيه رن مما دل بجيت .هروعتملا يول و اعلام رسل انس
 يلااقمإل او ملط خدخال ا عاون زم ٠ انايصعو اناودع ايبصانرم يوصل زن ٠ ضوملا اهباواًيخد كامبل ةس هبا د ٠ عوبشملا هيماسلا جالفل اوداللا
 انام جدال أب زم ءانإباحاضيا ةومكو الصفن دركدشساك ءاناما و هاذ همالسيل ان ءاناعذاو ادايقنلو اعيطاعانالرمو ءاناول اواساح

 نيتغدماوداتماو -اجأيف !هعاطل اههجاومل املا هيمان قافاكضو الإ ىلع نوتبيالما اولعو - مدالم يف هياطلاسل ادونطمل ان احاملاياص نان
 هللا عرهرم باال لتتخاو علوان ةامل اهتمام اك ٠ باز اهيناطلافزك اعل ارم القل ماولماهو ءاجاوز اداداث!اهلا

 - كام دواس ارم ]ضتآمو نول لامر بعد ةكانه و يطاش لع مدام ١ ضيرعل رطل نطل اويل عجن نمو « ضير ل اءادبه رم دك عوز
 هطدرم ل ومف» ءككمال صويكرم ماضوك انا يتامو . هنموملا ]لعل قشمااملا كلذ. ل اسال او . هر وحل ا رطخدي دشاهو انوي عرم عبنب“ >داذب هنن يد ٠

 ايل هن تسمو اطب هيراطل ب فا لاهل جرم اوراص ٍتاهخل عرج هلر عم ىضحملا علا هيوذال اواي ب مودم طاعنم هنمدحد نادم

 برنس . نمسو عرسي دالد لهارس ولو عرم اهي اسك هنطلاتل دي. مونيا اذن اسو ٠ هدنقنملا كلا تربل مدهو ونال اي تقلامنامإف تن د
 اطوال ,ءوعشر ره. بعير لك لباب ءل حر بطل لاهلها - عانتاو هعذر تاذىكاسو ٠ةايضو هزيكعرق هلق بجد لبجوعم نوهرج يس
 هجر ةاعم ابو١ هقركمداكو هم حد دز تاذ» هميعدالبىفد فصال طوال رسل دالما.: د نهرو هجا ىد اتساو نعذاو عاطيبب ميهلجت_ك

 هنطال بناحدايقدالاو هعاظب اىل|مريعس دل الرحل طه الار راتخا -حورفلاو لوصال !هقرتتمليابقو بوعش ص اباهاو ٠ هعبنم هليح عاش د
 ٠ قرانا وشد ءذورعملا مشل ادالاب رزمو ءلداص تللكملومجو ديل لعكس مهضدانجيص :لياتلام موك زياهراولس د ته

 هدول اديس هليوم الك عل ارهد الث ىف نجح ريحت ةيباطلا اع املائال امال اخ ةيسامال رمتناخامم جر شمل امدح اعيسسل اماطدغن امل

 مايل ل يوحل ءناطلاتاي املج او طماد «ل بج حل العنان عن <تفنقو ء بيصم ماو همال دام حر واهاوزام و« بيتا« موي اقلط أل
 كلر طجرم عوفبلا دهب رهطم كبف -ه دوبججا دذ اجرح ع ههامطل كل الم حات فسار م هازك داموا هرويصخملركاسعلا تن“ د
 *دلا ادع اريسملاوي ل نذام٠ ساينس ءازركد ام بباوال. هساسلو لسا رقتسم .هسلر طقسا ول نوب الب يسم هانا ٠١ عمرلاواعللباهاتد

 نسا اذاهو .داطعال لرمئكاغامو هبهرمو م دال تفل دال لارج عبرم دار بال ازآح و . كل لبو توم لاةئاقو مهدات هدد
 موا. دانا ا داصعإل مل لد ادا تالا نييح جينيا اقع مل هحلل ثلا دال عرلا كارل عيش
 ل عامنا اخ طارق 5 هاوطاو لابخهفونمممدالبد .دار لاو دادصال ؛2 هدرهاظر هول ادم صن لف تاّسلاو هم اندم ءدامورصاهلكاعدم تح

 ني مل« هزبوملا هروصنن رك اسعل ارهوذح تلقا و ٠ رنج ادومطل مالم عاف اسمحي ال د ناكل ايزطاش. .نادلاءبل اغير د اهئو ٠ دايخ كارم امطسام

 درقلا عرب ءناطلا زكا مار الف وفسلاملتخاو نبا اوف 'اومانو ١ ىورضلا باول ٠٠ دد عت ايابقل نس مهاوحم وك معا *
 "ناهد ولطسم اهرب علل مايا 92 لال ازطاوستركمو . ناوعلا بولا تشر اهد ٠ نابض لل هبا زل تشاو نومسل |هدصال ت لس .نايصعل د

 , | ١
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 يو« قالفنال | اهنموتنس همادل ايع دالموكملا اسحل لراس ٠ قال اطدشلا :

١ 

 ارو دقداف دم وفل رهط ملغ محو. سكر جرم باها ههاكو رم مذ دالب يمل. رزولا وضح شعدىرل كسلا كونا معا

 دالابوثو ناس دالممل اهيريدول اىادال صتشم لع الراو سم ناك ءوبيجو طفل وبس امدالإ دى انوا امهبسح «ريوريرمال ٠١ لان ابل عم

 ل قل نياعدق ٠ نيدشل اى ايل اورطم لها مرق وم سدشس ايو عوقاول دا ناعطو بلصد برجل اهي ايلا د٠ ناوقللاءلصسم كاع د» ناشاهيطغ
 طقس . هيامعلاكاعلادونب دال. فاكا ةمحقفجم * هئاطلال ادوكلورمتداط + ضيولانادو ةيمضدانلا عزي اكرهلا "شتيضتسملا

 'ءلوم,ذوخ بوطعب اكنراو راصد هل دبادفل 1م ل وصوم تاداًعسل اب تاييحفي اقتبلا نوزنوتو .لرمو نا نوبجركما *ميدانورد ىداند :ميدلا
 تاو د اك تلد وتعل اال! «دارشنال |مكتمدناناد + مالاددصلا رينو ادا اول تلح مالرال !ناطلاس هام لوجرو هنإيطاوزوم

 "ابسيئد.ا مزويس ب فرعو اضن اهتصانهرمنوقلتسم « راخب ]كأي اهلابق ىلا حما ليو يس طل ةخاو هسا فالك اعلا هبصانمم هراذلا ك اردا ذي

 دو وول ابر هطم ههحاومولا اوفبتساو. بامادهبقاهلاو ا ااهجامو ٠ باول يدانمهباحالا ُيراَسض ٠ مقحلاو ألا ذيمنووشحتد
 ضل جولد اهىل (نياهرل ا اولسو٠ مقالطنال وسخ عاطل اىلا اوداقن اد ءههجاوملا لونسحاوم قابسلاارامضم ذم ئاتعلا ىادملا قابتساريوربب

 مالو فوح ناببذ دالبوخبتع مريول كا ملا سنجيمث» يو مولا ا ووجع ع
 للقمح ناءدالاه تا عال !ةلوكيس ١ ناطلا ل امعاطنق كلا وعد اوبل اعد وبكم ري االبقم نجل الكذ اود يح .هددعتما اهازقد جرا
 ناهلإم محبو  قاوزاسال اديب ضع داضذد 0 بلاد بلس لجمحلاوما تنيصو ٠ قتلها نع جامد كم تنقخ نأسد لال

 هفعبرسو دالي ثو « او اجو هداطل ا رعمل خو ىعمبرم حا 2
 ايم عير هارم + ناتلاسنا ااه تناك اكل . ناص الاف توعم ارم كس ناد د الب لها بس اباهاليبسمو ٠ رااعال او اصرالإ عرعاشم» ناكالا

 ”ةيعربلاد» عير اعلا طزح يدل وللا داتا مولع و. هفيوض هئركب اضاو ٠ هفبنم كاسح لهارم «نايعال ادءوجولا لككب بوعشو ضيرعلا
 هنااا اوعقدو اجادذاو ادارفا عريومركأسعلاداهىل'اداجو . جف هن اطاداعاطلا!ةيمل وخل إيف ايراس لا ذل «عييرعلاهلاعلا بتال او بلا 5

 م

 . انهو [هنادعل اص دالم دي ان ى .هفول امانا مدوهع مع اودزقد . هذ هرعملا عدها وعر اوملاد ءاجادهنفاصدمجو ساو مزهر
 ' عه عناصراددو ٠ هريرع دالب ءطق اسال ول دن رع [ايكير موحد الب شو ءطن كا دالب ريكا هروصنملا دول تبقا انور املعىاطلا ةساواح دو

 هل ار وكدا دابمال سو دل عده اموطدبسم» دالعرربص هكا دونه داعامزك داجا ل اجرابرس همسو هيور تانجو .هككوايصر :
 فيو :ماقافلاو هبهادل | نمراع دال او ملت لاك د اوختو ٠ عرهاتل اءلىدلا دي : اهراوت اس٠ داقال اذ اكو هيهحاوملا ىلا عرداخا نسكلأ
 دل هلجرسذالد ا نهد ٠ هن ةرشمو ابر غمدخا د «ايقلغم تفل يلع يس دالب دونا كنت م دّشملاو قدوم ]بهل اهدهر . ديزعطنالأ دال

 ش :نيوصخل ص امرادو خاصمر ٠ نووعو لوس تاذ هلبوطصيرعا هد . هليل دالب «ليال خوال دج ادهن درت عيفد لك
 !يفاص نارمو فويس ابر ازموملا فرو. ناطل كادنجنزم مانا مادا زوج: المالوو ماس هيوثمال تاشو م لاسر معاش ها اياهاو
 نافلللطو هعاطلا اًدرل نيرش ان« ناوعال او داصن الاد هلودل انابعالا اثار« نامزلا نطل ميه ومجاءاو ص٠ نابصحلاهسالمرعممضنا
 هتاطلدإ |ملإ ]هاد جم اوراصو ٠ دوم_حلال اذل لعى اه دشاو ,قاسساو . هماضتتسال او ماضتهال نوماولبسو ٠ همالملا لول انه 1

 متو «تاعنملار لفاعملاو ىوملارم اهنامد ٠ . لا ءال,يذيلا“تاهجاكب : هئاطلسلا دوبل تذخرو * دردول اف دىدصلا هس

 دلو تاعتأرل امايبايإ د محلا هدمجو ٠ تالؤلارسح مروبشم مدالبو ءاضبقد اطسرومالا هتانامغو ءاضي| لك دالرس اللا !
 غاداشمل داب عا فض هديل اعلا تضافد ه باسسنال داب ادهم يحس سس يامي كالا ومس و« بادتزال او ذلشلا اينيوتع ساكن ّ .٠ - ا. ارد سم ٠ بانطمل شداد باقل تعال اد هعاطلاءىبنلعم ٠ بايال برب ديول كاصلارس هبال تاما اونا

 رععيرصق باحر مجو دس : 0 ا اونب رك بو انانحد رايب ١غ الاتسم نانداداعد ٠ نارلج داتا عر نس مهاد ٠ ناوو هباوخ
 زجر وجع اوفو .ماوس نصر أب اونمرر .ليصال ا 0 ليا صاصو مالاشال لذ اطلس هعاطل مهرس اءاو داقن ا :ل بجو !افل دنع اولا
 هلالمطل بايبال .اشاذحادل داعملاساعاو ٠٠ هيلعلا عاهل ناظلسل اديباومايكردا د «يريذول|ل داعم اواموتو لودبالد لي وكري
 امداد ال داعبرمزلاداو هياط املا ذيل وحد هل مهكرة ٠اس ادهن ا دايل خرقا تبضدل امايا تل ود ممل هتسزتماوا د ءاشار
 «فطلالب امين اتعلم امد. ةياييل اسال ١ نعد مط يلد دولا اوهحرم.ةياطلال ١ امرعبرمو» عيوتملابرهطمو رد دريمالا ناد

 .يلنإكربزيظبددا ال از هروصملا وطن ت رود »هيا »د ص ةكز ما وطن اه ف ارض / م هناجام/د «ةيالا نعيد كرا تيا



 1 دوما دام ءلهارخ عطاعلا» دلل ا ددعلإِب إقعملا ذى اوندلا» 8 د قيصملابراصحل عراب وها دهو ه هب ظ ظ
 لّمْقَ ٠ قعر وطاب لع هلو ابورطب ىذا د ٠ قرر نساعملا لع م. قييضمل ادهركدلا «قق اراصخن دعاوق دير كد ناكو ضال داج : دبر مررثنعلاو ىدادم مويا ايفذ ٠ هلبملازحاول هلا لوخدماوهنم جوز اهعمكم/هطاحا هب طبحاو - هلوح مايل ذأ تعدل عراد.
 "قارو قروراعس )رم نإ و باَضامب اهم دٌكناوم قاف (ادهرم هيردبلاهترعبت اضا انبي اعلاعباكررفشسا الف ٠ قايتتشاو حور هبرجول ا عرضحا | تال نط دعو د 1 3 !ةلماهجو و 9 حوؤشم بقداعنص هنيدملل ا نكد إكمزولا صح

 ]لون املاهرورس طرغلا ٠ ةيياعملا كجلتتن ا تداكد 9 الالتت سم اقلاطك بج . لكن و كيااق وشك. ل 5ااذخخلل,روصتلا تجرد ٠ العتب اكل وعتلا توثأو 4 طمازا سيجد عب كلوضاو . لدز ادق دبا جلل كموادقت رحم
 ال امك ا ددقول كيراويس . اقوشد اهنفيتلا نابع د يال الم لالا كملطان . مالليؤ “ل دعب ىاناشاكد» :

 م ال ايتخل غلا عنف اعد اكد . دهون اكدلص مذاو هال اطوامىبح يلا تعج . تير هز اموجلا ءتنهذ» ع
 ه داع فاكناو ٠٠ دوعسم هراو باهل ران تحصاو ء اعممسو صن هب ةكرد لوع هرث راهسالا ان[ اه حرف ءانصب وذولا موحد حوا سادرهطد 8 الال لاقت ذول اكن ون ٠١ ىكسسملا نادهلاشنول دًلاضلازاخرم ءانسب ىده ءددب ينو ميال اة ٠

 جست مالالال نم هوس مادا ليويبع بزقنام٠ ع او هينز ماك حا صيد و ديعند . موصنو ءخس هنائلايوعملادمو 1 لها ماا رهزرع 4 ضد نوار لان ب نول «هدومادو اهم عا ضعاف ««ديخوا فلتر
 قلم ٠ هروو هاليرب هدول !لاوحا ةيرطس و . هركن مشو روطيرعوزلاد فدو ارعال اكد ٠ موساو تلكررملا ماك !ءاوذل ناي مشد و ع

 طاوس امو يدر مظل راد «دونال كاي بوب دعصمو * هركف حام هاضاو هتنطف دقو دنع هجاطلن وسلا هان
 ”ةلصلاو ديرو ءتطخال د هيناطلاسلااهداعسلانا م وحال ءروبالاو خارال» باوبعلا دجلغا هبا ايس بصمو * بويبلاد ماوعالا الاد هنا

 كمل دتساد ه هلقعاو هلإملارثعلخو دنب هسا خت ِي يشك نبه ادع هامل كا 1 نايل امد اكجرعميانكدباللل اناطلاسل اانالوم معاطم لطتسملا- ابك 7 نضع دالي اددنب ام .دام ثيل ارم هدا دبع مارب فاح حشا | خح هود ٠ اعلم كل د لالخ د

 هاخااضبإ)ةنعاو ٠ لضفل ريل الها ]يسعون اركي رعوزلاو فورملابوال السبر عل دعلب ٠ ل دعل وضد وع مكمل اىلانقدول ا عرو ٠ لذخو هيلس
 هفناخ ردن عحالا ديرحا الذ ٠ رومال اس سوريامؤثرمام هل عيل دعب و ىفناعج هنعإعصبقل ادارإو هيوكرملا هتادمعرو فجور ف تملا يف انم ماو: هياهسوىبن تو تس هنسنؤي تامراملا ٠ ناسح طول دعلا قرط ةبوجسإأو « نايل نم هدم ككل اهل قيسوعسأو «يا 19عام فوم دهس رمت

 لازم جرح او . لتقف ىريثكاهصمإ مقر علا دبع ىزنس هلع بنو . هني لع هلوو تقبو» هتربوبسو هتيوطت . ميو. هتويس تاس هادبعن واحلا زو زع يملا مافاد. نزين سحا هاه - ىيصنالد ل د فرمان هحوس حيال دا هوت راع
 هذص|4و نيل لاطلاسعاطذي مات ناو ٠ ًاالو هسانزل الهامه شو هتباق عاج الإ ثدعب م.تراهد هلل اع زيعحاكال نق بحور حاب خس هارت كل نسر يزول !موصحملا صر د ٠ ءياهشو وب نو عرحا ههس نصبح رس ساليالا دناكد ٠ هلدجد هضوع كلا ماو دديئءرغ
 هتحودع امنيا ادب د رديرر عج يخامل [ريسكتنا د .هباّبما ساب فول ارمشب لفل او لداعحلا طإهع هماقتسال اوما باك عنطمر تدم ب الو ءهلامام لو« عراصق هضلبو ءسنلامايمماربوطقو .هلاوسملا ردوا عوهحهدحسام ءوصخلاو ودبل الها ةيدل دال سل اد يايؤامم وهيا شسوي رو وعنها :اؤا بمد إلا دابر عحء»ا / هوو ءريذول | ءرذحمل لصون لملم د ٠ هلاصالب اناددجلا لها طع هجحاول !هماقسسنالا او هعاطل سن تيس هيلع ناكاكم هلاك:

 ٠ هماكأو هملطعا يح ةيودو دا ذل ل بجام عاضب الو هءامذو دهس ذك لاو ير ذو جوس !يماصتعام قد: ياحلو هيطس ,لعزسر. ا :

 كبها تعلم هبت ه هماوعاو رهدل اكرم نعل دزدال هئاطلاسل امعاضلا ايلي هاند ٠ هماججار هناا اي باوبملا هارار كيان( ميعلاعوادايإ دشماد
 ليطامل انيردل عر طعال رمز اها دكه و٠'ءاوبب امو هدررإم اهاده جاشاب هكرداد* هاوس لسلام هك كمل اف ىككرظو ,داعسلا]س امل لاي ءاهو اد كل محي . للا هحاصموو با دهم اهل مرن . شكلي بطل م اقم ملا هماهاو هناش عالضةس تاق «يذيل انادام ركرلا
 1 م لقول و« سال اس د ل اهنال !ةسميتوا اه عطر ٠ هساقسال ملف طضالا ريس ادا امسنالو : ديزمود |( ذنبه داعسل اسوي ,سرا
 ٠ لازفمو انسيم هياعىل ل اي اقب او الاسم تاسيا) ىدعا١ ناك هماعرل اد رمد ااملمحولو و فم مثلوا

 دو نيعشوى لوا هنسب



 0 هلكاو او ةحامر ىدعلال اقام عا. ليم حطم دوناو مالح تاير« هي
 نمو 000 لا ا ل ركسعو دزح ءىمرم“ ءرخا ناك « رطجومالا

 باماو نم .ريلاهرب حالصاغملا ٠ ٠ مدابشلادع اا. مطعلاواس (لهناو . مركبا ٠ علكو هكيحرركتم دناملال ناك

 ا رو عسب عكوسلاولامنم هل دادد «همايخ هيف بصد عئجوم“ هركو مازال ذو هعاهجتلا
 0 «نياعملاو دماولاعماج عظاذ اربم لس اغلإ رك د ه ماكظتاياد هحلشل لع * هنمند ريط مرغرجوضخم لحاف

 هجاشافوزم 0 ىازكتناد «نايلبا عاشمو بعلاءوجدد ٠ . نايعاو تاوغلزم الوهم ٠ رداخثيال كب مواعيد ءركاسعلا

 ةئلارم ءنمو رز ذى صج ءقييطسا امياع» هروكمملا احلا وبل صل .هباصقاو هما جوفرم ديف ك عدت اًهصومو « هباحداد
 عرش لم داخل كر مرمذ لوحاوحسا « مانقلاو رحل يطع بلاك غو ماهي شيج هعلتلا عار, مطاحالل عقجلو . هروحرملا هيغادا
 هىلغلا) اان اشم اذ ل اك عئابملاقعاوعتل انامود ٠ داب اوزساأب اهذحام غلاد دابمؤل تذخاو ٠ داعتسال فاتلالا تاذ بؤلل

 نم 1! |موجز بخ الدو . رظحك ادتم اهعتُو زفبال .نباوبلا همجق# همجقعاوّصل اباد. قدانبلاو تانايرضلادعرد . داجالات الوم
 1 قطن وم موقاطادونسأ !مادنإ م . اود ةططاقاو دوش هيفي وت ةركع مك « هطقم ب تطاحا
 سمويصاعل ايحاون ل عوج عضو دط نو اجتعنركم مادها مادالاو :ةافوهس جدأ نمحدل ناكد ٠ افصلاقلفدو راك سدت عوقيرابلا يار
 011 ا داب ديمو ياسا صج اهطك'باحسو ٠ افرصالو اعدد ل نوحيطنسال 5 مياقلنس

 كك ركد . اج هراكل رم احا ركاعلاشيويلرم مبر] نمماطتنا وقع تنس و , ىلا ام فد اختل وم دوا دوال اركسعم اقليم

 د 5دس.نايععال و 0 . ضدضغلا كيلا | ملاسن حالصااغال مغاسل .رو ذأ له قياوجا قداولءاوص تحال

 اود طاح لنمو, طاحا امذ ند ودصحاد اكد  تراحدتل و ءنانمسو يس الرش. ناوعلا تل مايس هحاقلا]ها ىلا اهتم
 تلابيطع ىلا !هريدّس دباب مهتشواتاد ٠ باح كرم عتارملا قعص م لك داسيزتس او« تارصملا ىددإ نسم وتعاود نان لاو مأكل لزم
 دراوعلوقو دحاد طنلاول امد هلتاسل اودرضعل اك اهاظن اهدضاخن سيما اكو . دحلو لحاو نأ ؛اهدرهتو اعردصي امناكءرسالاو

 .ككتاهع, عنتهف يكل الط ذيالبلاد انحا لوسمعرا نص انخحس عربددب مح ناقنان طاحملا هده دوس رزق . ريدقما ادم عمار
 ةالما اداراب دامو تناك واقر دالباوحاودلالل ادغ. الابل بدلا ءددوس هاب اهوا ىرإ اهل اذ ح-عس .ل اقملادع و
 3 اليخم جاتكرعل معرس هن لو جوجل زملا ضحلا نايل ق ادرومهنرعلا ابابنشالةييضز ٠ ١مل هتريي دال لف تمتسول ة]د راذ اهات اوم: 1 دراجرككح بدكككدرم قالح عت يعو ادرس( م كدو ء) هنا سب ةيتخلل !لحم,
 للعم مضنا تنقيتسا ء قداصنال اناس عالما ام. وشو اىلن م )لقوفلاو اهرابغدل ايسل اولحي ٠ جلد مبكرا“

 ٠ ضحب و جومل يمون مهجن جدام ٠ لجل نخبو ]سو داغا باقرلا يال فويس وت كمشيولا. اغا هرب فرسالح اتا د» ياواد امل :
 . تاور عسب وطخل بوطحسس وغلا جونا خود : ناوحاا بطل لابونو ثنذ عم بهو صّقو 1 ل 2
 :الاداا+ضوم ا>ىورضلاب لل عراكمملا ىغنب اقلإد « دارج ف وبس روبل لرم هن درمىل ادوظاو + دالخلو عياصملاو رك هعباسو
 2 تانجو لقاحدريغدم (٠ رسضداهرا + اوكرمول راجل اءيشماهلابطح“ 0 ا وج انس اور صارك و بسعحلا /

 وها ا هناسكو مناسكتو ه دوسامّ وكي ٠ * مسدد يي يو ىو ؟ ىفادرعام]كك طل عشس كاف مود منسم موف لكحل »» 2 1

 داشاد ءلثإل اهذذال !ةبجالاسم مهذّرعو . قابتغاو حابطص وعلا امد ةسمجل عع تارش و. قاشساو قالطن ا لاجال اهضولا مم راومعل لاجرب. ميومورمر مد ىل اميمارعمابرس قوق و , ع ا .طاخم هشابو امسانعل اكسس لكس هدو تاكا سلا اف تن . طا تيوبدي مديرا ثومحإس اند تكد ف , كس إغ نين ب الهب ا عضو راب ىو دنصع عير يادؤ فل را ءرماسكمراصل دج ىلعل ادي اكن مز تحال اىلا» و ا ع
 هاداجتانذو . وهال احن غيوطنملا ءهيممحلا اعنص هنيدموعت .علقع هطساوف هناطاس تحنو « دعس جر ىف داع داو ددولا اي لمن هدزيو ةايالكف عرهعيل ,قارثنإل ص ادد هرانآل اوهاطل اهيابرموسب « قادئبجيضنو مودال مدصر يذل !لرهكاو اوال سركملا

 تجر م ترم داس ا موب ئتن هد ٠ هيب راجل اء هيل موبايل هد , . هفول !هلماكذ اعراجلاب هيلاابرغ ار كو ايش داصح دم او زطم افيتسالسهينكل هاا :
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 رك زمر .ركاد ابل امداًحلاوس نمو طاحا م: ركام حرف ابر همر شكك هرمرس دلو كسعمااهتك اسر 1
 . راواتيراف  هيعابل انكم ارد او عيوش ار هطم داجاىلا هدفنا ف ٠ هيضاقءبضان ضيويسو ٠ هيضام عارخساءدا طاطبا اماه ال اجر اطل ل.
 1 حىساعناكاف ٠ هنإير هندل حامدد» هناوص فويس ىرعلادءاىلا نوتبتس :ىلبر نال ١9 هضّقنم بخ مءاكءىجرل اوفعحلا هيداخ طا مراح هت

 لع ايرب ميلان هقاطؤماول ام « ار اصح عدو لباب هطيرحلا هل ططل دونح م ترصد اف « داخبال و دايو لجج ارم ماتو «داخالل عيل ال |ههغتوب سم
 #0 !و ٠ همغل اك مدوشم اير هطمدل ا رعاومثتكو ءامرخمو اقرشماو ددب و ءاهسىديا اوقرفنو :ادافد انره اواو
 انيلخول اولاد ل وسلام هروعذم ٠ هموؤم ل هقازطل دونح تاذكناو ٠ ماها بلا طعأل !عربزو و  مالملال اداطلال وتد, لى ههلدملا

 هت | اهناال ٠٠ لسوف ما يؤيشم انيديا ياغي هباصداوامدنم نيرو ءالواغماويسا هب هل امناو ٠ هيلارمو هان دحال هيد ْنسو عنويل امر هطمنم
 ههتيزكاانيهذ و ءاددب هشام اقفتف ءاصنلا عساو ةءزك,ضغ عمجو ءاضفل رسب طماط وسد هنباتل اميانعلان ريومركاسعو , هياطلاس دوح ٠
 . (نغالراطاامل اقف ل اجدالاد عاقال ارمافاعضا لاند اكرداام قف بطنطارم ؛لردادقف هل اطل هةيقحنع افداهسن لاساد «| ديلاو هل الملا رم نرذ

 .اياشو ىو اذ تحذوعل ٠ اما عهرهاش ام هلانيع تدهاشول ثلا ابا هه ارل اقف ٠ لازلاهرئاصمد تاس درعال او طقسا بطعم اي «ل امل اكرم

 ال هياطلنكأعلاذي ناشلاف «ةلازنال ادوقع الس مبملارس انرتابا عقول بحلاور اول لما خارتولف ٠ك الاغا رموبملاسال ذنح لا داع ارت وج نإ د
 6 * يصلاو عملا ءظنعرس ءشعنو : هدول ا هرم هه! هصلحلا عيوتلا سيرهطم يلا نام ١ فصو ايفوصنمل غل ام ناو وسان فاول آو ل

 لانه اداد «نم رادار ىلا ىلا ليد هيلطل#ا دونمطلرم ديخجيرم عم كسل طر ءلف ع اج هجومه دداس هم داججاىلا رول اعوذ جنم
 22ج دنس خال ا داحرم جال ىلا ان دالؤلول اقل او. دازتال اذ با تاكانو يجو اهبضق تشاو هاو عدلا هراغاابلت

 : طيبضل- ءىطاق هيطام فويسو. هعساود ونحب“ جريل الب ذيمو ناكو يلباعل هباء انور ذرمال !لوصوتو ا ريزول اهون اماما وسد

 لوح دراكر»اىنص هنيدمملا داريل كل ارم حبو كلتا ءريرول !ىاو ظادت اجاهه ذيبان بات 9سشه د ناس مدقد امىلع هيجرملارم اهيرجو كل إما ثان

 د مجرم عير كه كسعم] هكبنابريزولاهوذح زاد » هداكمملا سلا نمر حاس داوح مرر لسعلاو مادا وناع هلله سيول اهني
 دز صحم وماح اث اك ملا ىلا ركامدل ارم هعمرم عي دوف وال اومن وذو اواوال |تزرب م٠ هنعهف اوضر ةوزق زيه و سول اء هروصنم

 | 0 لعاوقريرقيوربزتذب هطيحل والا دقفملاعنمجوم حوزإلل دارا ريزولا ءودهنامث ٠ يعاد دنلبل هب ىوقو نور وينال | خولسر اهلل وبطمد
 ا ةيسررؤلا ءردح حد 8ناكد ٠ برع مارب لكرم هنّفملا عاطملاوجرسانجاو ٠ بيع جول لكل عماح خف عساو ل اه طاسد العايد ٠ رتل:

 1 ءهداعإر مرا ادار از امر : طايل كرد نم هانؤكذ ام هل دعادتو هدكدلاهنعلا وزوج 1 رن دعاس الا م

 ذرتعاو لفاحلاودهاشملا تير مرج نامرل ازهادهدص مل اجيب «نايعال اددودصلالو اوال مدلج وتحد فو ما وركأعل !هل هرعد تحارب د
 ةادرعلاذامو ٠ ناسعال امس ترثىدلا ههحجيرشمل اهلل . ناك كره داعسل موجب وبصل مل اكريزولا وضح رفد تادو ممول صابر ك

 نمت واطلا صول ومقدم د - از لج يعير اوهودل اطاملا كدهدؤيزيخن ملكو . يروم ءوناطو جوفددب جوف»ناشلاوطعلاطامس
 . هلاوتعسم ملص فذ ركراتعل نابعاو عوجول ا اريذول | عوصمج فلل ٠١ ميلاد من اوافول ادعب هدياوم تؤماه تعش زو رق ازتام ثور خطايا
 البلا وره اعل هيلع علخرسمزمو .هدادزلاةييارمذي فاق س مذم» باتل او تداطلاارسانونفو ٠ بهاوملا نس اعاون ٠ ١ىئاضلا عمال
 _ ومالا لا دل الاخ ةسياو . | دح داب ودعلا وضم اخجل هيل اعفدسمزمم ٠ دهر احئاسا د اوجه متنيا تو عزو «ا قن ءاطعارس يسهم
 علا عفا« جزر وصعرم تاعنم باو ى يد ثكام غفل دوم وكن مركسعو هلزع داك ىلا يدرب ىنال ايهزرعو جوسل دهر رهلم

 3 هيريذول او اول ثحشكه لعام ذي ال وهنا ىّنِإل ن امداسإو هكاطل ليف ماقسس!زمبذ ل داعلا عويسلاداصواو« هيناطلاسا

 الطيعاهروصنل كحل !تيشبو ٠ سسرمذداّضج ماكحا ىلا .ؤظملاديوملا «رييدتو هن هزنال !هنارب تت اضل ا مث * هينامول امبلعل معن سطوح
 و طاحلاو هب هطيغا جاكى مادخل جوردلاو ل اور لكك( لق ناكذ ٠ هيل! اخاد لوخدالو ةلمدما وحان ارح ينل انمل ايلا مطاحاء
 دليلك حرام اولخارم ا باوبادمو نقيض ميكر صاحل مهب ص قاهراو. قييضنلاو راصتؤدم دنسل ارزإلا عود داراف. هل

 7 .يجاحو ىبات٠ جو مكرم هيك. عند هطن حم نبال. عاكع دؤند سبر, لكم ءاوال سوما و) مون 'نيو مكع

 اكرم اول نال حيغتب مرعبو ءسلوحودمل لع هن اكىمالخدم زيي لكأ عمو اد يتحدملاهدالاد يداعملا بتمام ابي عطيقب ضعي ]صم هنمع
 قطصمودال أم“ ماذطلا ءاغطل ايوا دنعيم حورفطم روصخ ا الوصول أ هر عني بعدلا :ماكح اميطشماهزعزم اهل اذ ذيتلصاوم
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 ات2اتكتت10ا

1 
 0 ا ا و

 .رؤرصحر امجربصدي ارزول )عضه ادهزعال عيف .يخّيتلاورقوملا تاد بلل اندزيل زيمر ذصن ان هءاطل د مدد ناكثك/ال
 دل

 هرواشميرم شبل اديس يوئااعتادقا 'رهظ و رطع اه معيصو اف و ىإم ده يهرواشو هرطنلات اثو يار !بابراو ىوإكاو ازال محد

 رف هدواشمل الها ديبوت ناكد وفخاو ودي اومن قدمو | همحاو كل اذ دا هرو اًّمملاهوال او هرواشيو هل ايق هيغل 0 .رغلام هاماعب اما

 تاثاب"ىلداراّمحل نقيبلنال دوال اهو ٠ !هعلملاهره عوصاطن وكرت 5 !لاكدعبو . راذالبلا جاف ساد 01 زم نال

 : 26: اهنفتملا عد زل ]رم امه لاول دا نهال او« هعلدل امثل جرف كملف ءالوت عئرادال اجرح الباف هوما ع

 رفلاذا ملم اهذخا و٠ اًهموعارل ابزع هود ,ىع“ اهدمرس رك لسرعو يضم هامل ل. اراهيذ تنلحل اعردولا عوطحا اما اهريدش

 هوو ءاهلاق دي دسو نيدءاعملاب زجل مودل ءاهلاقشاو اهبوخملا ]سال ءاهافيرغ لول هرصاهلا ءكطللاد ويدل محد ءاعسممو السر

 هِتذدنسإ ردك ادهؤع و. وساوالاق ىطعيو نل اخرم عسوبو ٠ داليا نفد ءاوع دعو انا اشيحو + ىو هفياط عا فطلاللاب مهل

 راصعت فوالدالب ذو وهو ءاوعودالبس عددصتد مدرود ءاقاوايبب وابدي عيوشلا بدن ره طموبال ا *ادوغيدادخشلا اما

 ل هاون ارشح مو هباوتتإوم تق نير صويمل هيعدسم هبرمدد دامي انعم ءارطو هتدذارمدالب امر هطام عفاف ذا وفه هثعن دم
 مطادال ينل ياعلاو اوزهاو ضنا حيو «ابزف هميوع مذاهيب ثاولفلاوندافملايرفدو .ايط دش ا ىروط هوجن ومب لجسم يقام ءطدالب اش

 زيحما ل سهلا د هاذ رول راو تدل هيو هدا عل عيوشل لر نايرس هن اذ غلف جرم الا اهم غيوح نادر يصاقدا
 تب رثارمءلماسل ارم -لاححو عمجرمم هرل سل |تفلاوديزا و جاهو «لهرو لقربو ٠ لعق مادو« هنوبع عما دم اسال او نا رعد :

 طاجن ماسي اعلسام*متراحاد ل اقىلاهدوج حرر ٠ هترصاح ىلاودؤلا عود هعرن لب ريح دوتساو عد فآدمناكد ا دعتساو

 ءاثوانمداشل ايرصر ال اى اوعس رابرفرم و٠ امان افلخ ماإل 'ءتعاراقلظاو ٠ امالعاو ء.ول١ل اقدلمرلةدمعو هال اطبا اذ اه عزمدعتساو

 قداح ماكحإم كلذ اسوم ٠٠ قدانبابيجول ا دونسح منياط مذ + ف اصملا ةمعراصملاوخ اوداو دق فايس ألا البو كدسو او اكو

 اهم ناهز كميل ماسبحو» دال ويصح عارمالاب ٠ لاولاو تهل 5 دودم ممل مو + لالا ل اعنا هد ٠ ننامل اانا او :
 - ”قاقالاق تف راح د اومدب طام ءنعلارم هىادلاعره ج عمجو » قاس ةسحح مو كيشسم ةنساو لق قالرال ازاشتسو تاتاو

 رطحلاراطلاس هداعس اليل“ هنو هل اهاده] ةعم ذمار فيذك ف اصوال !ذلإس اير فمجرمزلس ايد هيلا انرثسا امو هىلدلا ره ناصح عمولكأ دهو
 ددلو :دوبقتالو هند اسنمالد .رمرمذ خذركمأ ١ تاكو ءاك ايلا دساد اة رععدل ريد و٠ هنامر هل هاعمر وس قرا ىذل اءذالذل بحاص د

 رون وو٠ داحال اد حركتل رم هيد م داخال او راوع لمارءاس إل الاسسال اد ءدالب يه >- عرطلاهيلملتسا هد نطل دهن اك

 كثب .هيعُخلا تامص هين ناكرمل ىرتلو «لز وصل اءاصيم ارم ؤص ءناجه صاد اكد لك سس هيدا امدفنتس الف« هزوضناع

 داقع .هتاطد و عطغسمو . هكوو شعر صنختعبو ٠ هصح ذي هداطاعس ام هحو !ءامو“ هيصقلا اهم ارم كهنة هيفلطو ةيئافال اكديادب .

 رم | له اه دال ىوطو ا. عيوش يس هطمى ملم اخ نا مم. هليعوتبو هلثدر افحؤيعقبو» هلا عحاد ؛ نطل .هتاوب بشد هلاطا لاء ودل

 هلاقوج) ام الت فحرلا راو قدنعنلا مف ءابارحا كسع نحمل اقداحرا لاء لح قبال ابو طول اال ارعع رذص
 ] باف يسملاؤنعلادبع متياطلا ره ع) جو ٠ ارزئخاو ذل اهتحورذ هنطل انسكد اكدا١٠دال اكليل هارموداغ امويقيزم عم ءار اب والد
 هتسكفوعو :مالول اميل اؤل امل يقر هطب نييك سوبا ةنان> د٠ منح (راصل اهذاتا ع هضكو مازال ا! هس جم ءادا ةوسو
 * سرافو ٠؟ورامامىعم روس هنا ادد دا» هيلحر باطصأو :هيدياغتسا» ”تنشلوذو ٠ هيلع رارو زارطاداهطوبح'ماما ءطاتيدعاتم
 قتلا ؤندو ”[قرداقد ل وصل سنن رك هبوطيو «رشس لجو او٠ هيعدلارادسل للا هود خدام ري رو ءداعس ليوم .حام ل طن
 لج كما بل يكد خاءايحارم «لاغبو برضو نعطد ساو .ل العن ال اهرعسدب سو قالو ظمأ طين ان كو ادهؤبق تف

 كفر تاو العاتحالاب ةىجرلا مؤ دال طلسم ب رد معركم ان مه دن)اكراو ٍطااكنم 2 ١

 جوبر شم أذ سقنولل موبلا طل دان اكو .ه دونو همالا ادخار لافحر و. د دونك حيوملا نرسم اقر ىلدرا .يإلالمانس
 فانبو ءانمو ل امارس اياملا كل اهو . نحل اهاها اذول ! تمحو ٠ هى ملا ىلع همدقملا تضقنا او ٠ موسما وعملا تركوح.دوفو تاذ نور ب زد

 حبا ذاجاو  ماوكامباهتلرم ءءاجد جوشل ا/رهطم هها لو ٠راسحر بان يفملادونح زلم ضاسو .ماوبالاد وبشر هطمشالا واسم
 رد !عصعي معها عرهربخ ثران د ءرمامثأو فلحود امو ىمرمدندمطل مونح ءعش الب نم, طلجاد ٠مم دا رخ عب اوزقدوجيلا تاعنم +
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 نول ادوساس هذا .هرووثملا حطم نحال اتاد .هروكذماطاحنا ذعر غو نال او ناعما ام !لقشبنؤ ابي
 ه سطح, عاج يمارس ٠ نزردجم دل درس وينك ة يو < نولذاغ ديد ناش نعساذاد هاياومادا- : ماهر اومصب ىحنو هاف ايو اماه

 الرد |نيح «طايملاو تإكسعللا رهو ارم ءانصو و هانحرثسامب -طاتحئامبريدولا هوظحاط اذحا اما - نوب حي )ىاداتكأ كاد و :
 ولواء دامتو ٠ طال طمملا عوضاعلا ةايّمو * طاسبؤمبو ضببقلا اذنك هغ وارثو «طالخال او طبل اس هيلعوعام معو هلا فطل كل 5

 هوس اناوبسب هل واح اهرمو هب لاح” هروكملاطاجلاتلاذاضف * طاتخاد ىفسا هركمول اهل افوبس تام فحل هل دع اذ طاف طاع طيز
 عسير ابا ة هن طنش اهب عدنام» دارا ممل هي سي يفضي هع دالي بس دال د  داضالما نمدبر امىلا ندم نا قيطنال - وربما
 هلام ظل ءرامدؤم ةياطلل ال اهؤماداو ا ناحو .و ه.مدرصحراصتملا هجّويلا نأ[ امد 0 دانجااوركاصل ا طرحت حدمرص حر اصحو ىخ

 الا لا دولا عوض: حوت ٠ ىاميطلاو دوغعل ا ثككنن هحومسملا ه اندتساد * ناودعل اوفا رممسفدملا هاعهتسا امم :رهظمد

 اعماباهسو ام تأيهاوط غرس هلع ,وكا حكام تلكسسإ وح تاناررضلاد مذارملا  تاءاص أم اهتر او ٠ تال اد ددعل ات:
 ' لانه افحرو مياعستو ىف شو كزاحا هس لو لاى دار سمت نصرشنت عداسلا مولا ساب/ويسملاداكد رمرمو هوهاك ىلا

 كاكا ءوخوو راّصناطلو ناوعال اديد انس مابمج|مسادمت«راهلاهجول اعنقم بماي ؤطو +ر اوغالا اال اء يابعد هضم اف هدايا 5
 هيعل اعانن اومج وح هراصساو هط مالدزع ةيامراس» راوساال اوس ؤطلاو دساد لوم اوعدو ادق و ىرعاواشراو هداكلااهنايعاو هلودلا
 ماد! انس ر,ديابد اوه خدالانهو ٠ اضيا هبل دالية يديد لاوبدولا هناوا خرا + هرغمو هق.شم ناكل هظيده تراس حصعم اهاوادحو

 عصا هب تذمو «بابقلامب توفرو «٠ همقمهمك هياطان ]كامن الظ كانه. مقا بب سه ىلا رككمعملا ادهرعاولةساو قطن ولسا.
 ءايوصنم] كصمدونطارم با ]كل ريذول اموصجيعرو و ٠ بابسلال يدنا عملاء عقم ومو دل وحال اهرمطاحن لرد *بانطاال اودرمذ
 نذا اكد ارمرمزب هطاح) ا كءاو ٠ هنانس عرش او ديس اصح ٌؤسو ٠ هئاكمدياقلكدحام ءادوشسمالإول ى اطعلساد اهرصننل هب هلل خذ
 7“ لو دعيرصمك هارسلد «هباونارضراعصلاد نوحلاد افشل طيظ د + هب اقنعملا عل هجأع سديإم هلاد * ىو ار داس هل لفطل ثيل ناباد - ضن
 ناطلاسو .موعععهزيلضرياطز ف لهو ٠ هيو هنا و دع ببسايبكداخ و٠ هيحن يح صاءنم احلل دك و هب اتا د هكش تاعنت ىرصأ ال
 لبإلإف اهاعر نائودلد « قاع هىاق بحل لوول ءطاوام كب كالذي و .توو هبرجأ اًموؤم* ئا ةيالوزهن حربال * عزه دو هنامرل هاو مذ 5

 ديوفام انا ةيباهيسلالو « اولا مدل اء باكساو -قاوااو داعراهل اهريشع باح ح-قاقشناو تاذاجحامسو .قاتاءلاصتاراب د
 نال ١ اساس ةرباد عسداو ءال انواماهسذفناو لماحرما ءراصن لماو بولمل ا اهب خربىدلاسورضلا براد دل لضطل دزح لكنا

 دازراضحلا9 ءطاحال !هقلج كف عدنا دادا ألك ءال اصن د اي اوعىطماو  لطماعقاو ال ارث قدصا ٠ لساطب !اناعجتم هال ار هتاطلاسلإّو اصلن

 مىلاعباند «اراعتتساو اطيخن هاو دادزا تبخاطم داى ان  اهدوند « !رانمهطباهجرم قرّعلاممهجاه ان لاو والرا دنيانا
 0-2 ٠ طاكاباناواو» ارافصم الدو سا خلا هلام[ كانفلاو ما دف طه لاجوم .للعرحام هّونيو ٠اناكشس ا حطت وبان اقشنم حربا...

 ثان ىهص|يدنعا ةرلقم . مميلع :فكات يل اك 26 انيرعت جنان عع طن مهري تلدازلا تقف ٠ جسم >
 - ماديفعاذا حاهلاهنعطنو .انعرمادا ىجازنامنعاطن هاني سه دانق اسئش ف هانم ل بالك وها ل١ ا

 5 تيل بقل اريلخد ٠ اقسم وهلاسوراب نش ه ان حب طيسو | لبا هذ .٠ ىن لإ طش: مرمشل»

 ىف انيلطر اناوحرايبضخ. محهنمد اثم انبات ناك ف |ديمترنرعاس لما قوس و . مرسل اطنال محبا جل أقم
 ف انوقتادام ثدددنالد . زد ريغ ميسو د ذه 8 انوكيرا ءبشملا لوحلانس , يح ناسالميي_رعاما دام 7

 8 اديتبالا اكد هظفاح . دعت اد هوه ,لشانبصن © انيبعال تسديا ومر ام هح بوو اني اف ومس ناك
 6 انينرع مب ةئراقم ؟ اي لكس ان ااندحه أنمربورطل از بينو ٠ السلا : درر نائب.

 5 اجور نايسا د ٠ ةجامل !بلبل او ضي !انيلع © انوطد ءتحال ادع لما ىلا ٠ اهالكك سا د يككدوق 6

 © انوجم فل ادولح اهل تار , ابوثذ اطب طارق عضو اذا جاب ضعامل دازجلا تكىرب , صاكء وباسل كحانيلل

 امنا هاد ٠ ةيلطيشل لصانلل نيرعملا مهنا مس/ديناد اما هداعسلا نمو ءاجاطللاىدا وادم اد ا ممالاس ابايزادنلا 52

 *هوداخل قيما تسبل ٌمطاحا» عرعاذل ا عريوملا هياطلا ادونطلءطاماو ٠ موصارحلا ادسا ةساهكذ انضموا و ءاهرن ا جوتن ولا بطل دهس ن

 به - 1



 1و 1 ْ ْ 0 1 ١

 هرتعرمسو ةاهعد هجياوزأ اممم اننا رلجرم يجب هنْضحباّصتعا نا بحر . هفنوع ثكيدانثكارهنا لاب وسهل |

 . هدصعو هد باعال لا دامو ءاوبسكرل ثيم مام هات عام ميوصعرلاوطيذلا ضد د, ناطاس ون ةفاواجال 1

 هاو ,ؤويس هيئاطلشل امل وذل اءهبص ابل هفباطاطلم ءاعاو عوهرب لحم اود , اوبجتا ال باعال اهّنام ب اولمتو ده دونجرمءىهومو

 ىءاحليارلعيم كج شلل امرا هت هلجزم اكو ههل ال هموفلاهف ادي ل اضم هلق تع صن ل ىاهو هلاك لماتلا دافإو اهلسر ثنو

 اهو اول طاكدقل و ه رم هياغو عرتاهبقاع ةلباياؤغميلع تداعؤلاهننغل لريافد عراشسأو بل لا مه كجرعا نالوح دال. ىلا ٠ زم نرد

 ”فاعص هنبدور وس هب او« تابادهرمنوكيسهراصتناناكزيد ف نا دال امة سو قرطلا عدل« دمع اهسالد دال ذي

 هينأماةيمعسوت عمده دي ومو دزنيصحافن عم افرح 121كيلو باس لاو داوملا اهمه
 درع خلي و. مدرك هوك هود نم همر امو

 0 دال د ه عيصعمو ءمارم ]لاو « م درو ءبغتس بصاملاودعلا غلب هدد طضو «ريباةرسدلا هّضخاعريزولا

 امكن ملط فر ظل ادم مداد ٠ ةنعبو هاجلام وجر عود رطب نذ ا ىرل | ناو دعل لرم ءي)ازاجمامو ٠ زهر مةبرم هه دضطل كيلا :١

 11 سس واج اوسع نب عاصف راش ارماهنلا امو نالرحدالبرم هلعلال ابيئنفم

 ْ هاه هيدا[ 3ص خف ٠ فاخاو بمر | امثاله ساكدب ود فاجر ساب سان |رجاسو ٠ ٠ ترامو فالهل جاوماءاهذاكا ترطضاوءتجاهو ٠ ٠-2

 2 د ف صا ور ولا و٠ عزنان هعطاق افومسبو عروصس ا دوم »مران اهنقلا
 َ "ماتو صاف دد نمو ةفانشل ب عدعد اماوصقسو*ناسحإم ل اهاس لو امارم ا,ماولمتسسبلل اواي سبل هناطا ل ار لوطا رمل طوجاتك ام -

 ا ء داليف اذاعد انامل اوغوناو افسس هل فطلب حلاوضتناو* اناوعاناطلاسل | كسع عماو راسو .ناسرؤل. اطل اعاطلافااوداقناد

 ْ أول اناموم ةاوق ميمو هع ثكس ذيل تصوقدو « اعنا <داعمو ةحاطلاسل باقل بصانم ب تكد عاتامفلارعبب هيزضتن اع
 ْ نما وحلمت اوراعاو اهيخاذ حلالا هويت كاسل لملء.« رافصو بل يف هعبرو نإ وظن يعدارطن ادع ب نفطن البي ملغ سأي ١

 ْ او“ هان تيك عضد ادنبا د» هداقعة م طويهو هراتحاو هياروسءل سدتوءمب اقنع برقع هل لفطل ترب لا داىربو «راوال او داخل 5

 - قالو حلاق تراغا اله هدنجرمثت احمل إيف كلل لفطل طال ارزق اكرذ و. هلعاب زم عملا رك منمحنالو ارق ؤغمرهطوءهلصاىلا-
 ْ ؟رادو لع اوراداوم تولرلا ساده مقل ملغ اوماداو « هدوحرملاءيعاب مضياطلا ل 2[ ابداووصحو هدوكدلا هل ب اوطاماناطلا اكلمه - كسل

 ' - كلن لولد اقداعاهعمو ضامي شل م,راسو »كنان اهم د اجر مبملاباوحوضو» كدا لذه ناس هاوس وح :نونملا برواولا

 ظ لاو ريكا شلاو اطعطعل دزه ع ا وس .ر [صفلل ة دسمو رزولا مندا ممرباكا د اوههحاو

 ظ لما طبقت او « موق انم# هر ميهجفدو ٠ موبصاتس إل عررقو ٠ مربهادم باول هعاطل الا يداذاخ امون وسحاو مهنا الفح
 - مااجرجت» مينا مجطاوخ عدو ماطعاو 0 .رهطمر هن اهطن دنجيرم هىقنارع/قحونلا
 اهاوعلا بول باب ينام وبا [ةرمو ٠ ناكث يحمل وعلا بحلرممزمو اهبن ابحارم ناطو طل ادوجل و١ ناطلسلادالم اق ذل
 تيك, اهراد واهلا تيرهط او « اهراخرزضاو اهدالحد اهبحادكدت اب ع تيونو اهدا غيت د ناطل لكس د ههامطل يب ام

 مِللاابهرم تقوفو ءاهذج ادا اندناو « اهرامخا ىامابناهيربل اي تمار حب ولعلا تعرفاو ٠ ٠ اهرارساو ازوكماباسان تجلماوءاهر
 , أه ابل شنو ءاهدورول اهرل اسشريو ءابجاقمو اهلبانق هصمملا|صشغاج اوما فدهو ءايبب 0

 اهئانلا اجو !ناس نم ميدو اهل جرم كد سامى !توكو ءاهذحادو اهبانب تضع * اهدخامت سطل تزخاد*

 *ب اوصل اكرم ةييدو !هردحئاد ةومىلا« عل مر اصح بده رمت مل سام + انوش نرسم اناملع |
 ل تا ءواولخدر مكارم عراق هيظلااهصو ةرضقبل اروع وال صاصحالا «للتيسص

 هر عااو و هاموارلا تاوتنكر اع : اكر وم لملم هد صب ٠ - ثامحاللول امام ءمدحا ام و ٠ باه الو زءاسس م هبوم اب راع تا
 ,بوتل مطبخ امععساول اطاو لرم هررفو ٠ ءزوزعل لح هر كارما هدضطا هِق ان اهراطن أى دهاو ٠ هزي دسل اميز. 21
 دوسابزداه ناشن مطعكعمازس اعنصهنددهرمسو يماهد٠ ديك لالصنا جادلبركأ دومحس بنس ءاجانو ةديرصح عودا الياس.
 ' أبو اعسعاس عراف زي اييعصسلا جور هولا اهماحتس اق ١ ننس تعببسل لاك اد اه خا جوس ما ف مرغدرنال ناطلاسل ادي وجم 9 ءاوك انا ارسم «ىءاوطخم امو ٠ ٠ نع هز اىصر اهل !هورن دهس رح هدف ٠ ناسرثو اهرب هام نان تا

 اللص
:/ 

 ل 1



 3 00 و راحتنإل او امال امياسلا هتود د ىلاد* راعطسإللو اند لسد ؤمد

 1 سن يمي هلاءارنصحيفر ٠ ؟ رك لاو امال و: تم اد جرملا ل ايه درفدو 0
 اقم اه هس دن دع اق ىلع هناك فتم عمر ءاتسضم وحد ىم هبال يانا تاي يف تردهطد تفي كلل دي تير جس جواك

 مواسنس هيف هيما عساي“ ءاقيداو م دوحصملا]يسالا مدحاذ اج هقيرط ا دتباف د هابتسمد ولع هياعولا يالله ءالعا فا

 "باسبوع سس عيذ عفا عمطد امال ولما هذولا عرطبو لو ٠ تاقحالاد د وتاعهوكاب ار كك د« لوز ةرخحاد بابن >ليجكبال د
 .افكإ ل مدهرعصن لا د الإ ءىلدلا عرو تلادام و٠ باقعإل انعصرماثلاى رطب ذل ولم سمج مع مالساسومذ ا 5ك

 و للاملا» مايهوقاتشاد» ماع و ا دالرهرإ ١ى ءافصلادراومىلا طتإ:

 م اناا لراطلا فلام ءلبعول انو خدولا قوثلا اهكوير« ءاوؤب اهدويبويح شنب هاه اد هلا
 ه>_ٌويلط ادخاي ءىمد د . ىره اا ىرل اها قس لوو مهين ٠ هبلقق لفل قشيىرل ! اناا بس

 : هرع__زطوىدلاةوخ 0 اركلذطمقراميدل انا :

 2 /”قدني ءارصانوهو ا ددكم هّرمااموببلاؤسال هي قوغملا هبل اس بوذي٠ هعول هاشحوثجورل اانا '

 ف _:ع هكلثشل كلواملا نم كلا مرام اداطلاس طننم قرط لها عويبحلملا 5 هنا ذاصو ا!صعاذج د 5

 مل قؤلادت تدناو اولا د٠ «تبحراخة بت خلا انا لل_اوبتع عديم ةيسيبل د٠ كاامبباترلثوموسع»ه 20 ر
 _ خو ا هلل ركنو ٠ ٠ ماكال ولم اراصقت هدد راح كرو 1* حلا قرل اىام ارش امد اناطلاس 2 ٠

 عمي ءاجنال اهمال هحلقلا عزه يعن نم تل اطال. «تاقرتكل حضس ءنيسومو نان كس ارم» 0

 هلم اقءلماشلا هل داعب وم نمااكل امر ذولا عوضح يالوبم تيل )مال! طبسريو٠ بولطملا بابسا هلا اًضذأ ءاجرولمال وطال

 ةطساو هدمزخ,ماقو ٠ هناظلاسدا اون تفاعابيىل ام ءيطعلا هلل ا دإل ملا نوشلاو ء هع موكا افصل لومي صيخاس وم نمل اعيد ل اولا وح مف صا
 (وملاءاطقا دة اخل ثالن عسو و ءال اماوالونس بلاطلل ةد اوال انمدعبلاب آف «٠ هتايزو ءوصج | هارم هاوس هب محول اءاعع هاكر ادعم
 ثاكو»الل اخاطاح ماش سطو نيف ابنا مور هل ازاذي غلادو» طاوفاو اوال اذا اعممدت دي قدا سرشنلا او ملا هحون ىءال انو ارادم

 ىلاعت هل ااًهرَبُمَيل ات احتفل نم هيلع تائامو رمرمة نمهحح يف ال الجاه ضر ادض دوت اهيعاسم ميطخ

 * ثعبرحورو ا ءوصعرا ذو ناباجزم انهو كف ديعتلنو سيطللاى ها نطل ل تدهعلادحإ تحوم مد امد ايكو دمانا مغ

 - مطفناضاو. كس ؛ر علاحر ميل از ملاهو !فطل ُثيلا نمسح ا «رمرمذ نجس أ ىلا اهريسم ةحىلعو هداف طرجشىل ا هناطلال !دوسملا
 هفزعسيلارزو اوه راذ رجساو تشو دافطراصجو اجل وس ومس اذا ءرك علا صر افطرمدل هج نمو اعنص نيد امىبرطل

 فروت[ 5 هنعلء الذ ياو ىتداوهام بالهخسإو ماها عق اومرلعم اذدوال لم ذيب دوو عردخ ة علابو . ”تورشلا ثلة صبح امناذكما

 قس ؤيالميف دعتو مادو. رشسل اب ابد ىلاردابف رافطراصحإت هراصمجلا العتب نا ى ءزئبال | مراصن اب هنباطلاسل ركاسعل !ما ده امم
 نجود هءريدول اوما كال لن اخحال مداد . ريتط كة سس هني ةنو ل اميين رمضتتب هيريز ول وظلال لزصوعد ثعبو ء هو هنم ا دهام
 مولا عود ىس . ادعت للدخل الو «ءليلقد عريكه قث ال و٠ هليلعد هميقسل هدالو عة دالي دل( دلل نع كك حجو هيياطلاتل اهماطلا
 : كاس! امرافطراصحمل اطحينم عسذونطييرم ةذياط هلبتر متع وم جواعملا هع 6مل ذد» دوو او اد اتم صل افنيزتمل ١

 >ة©2خلبن اى ' هن 4/611 طع يتاف تطلع هنوصحو دافط م وداع هدمذ اجل دكر ذلعاول ان اناموه>ومحملا كلاب نبولاهياطلاسلا

 ل ل ولا ل دافط الس طارح ن اوكي اراطلاسلا
 ”وعو .نيسمحلار ريحا ثمل اك-ناطشلا المارم هصصانملاو هير اهلا ىاءىل امو نانسي فيس دج ىوو عروصنل د كاسعل اوبيام نوح

 هاوطامو_كياومو ه افخل اممهطام ىلع عوصاشم يي زوكذملا عافت هن لعل ىارأن + تاودعلا تاعي اذ ارم ماوتبد ميلر تحل ا دبع (ونصد

 شئاكوم سس نم ملدا ءبوه مرا هئراسم هم وعادي باول لا سل نوكياذاغمط ايوان دق موو اي ه درك هياثح ٠

 طوي و. ىرتسل لكبر طاومل صعب ميل ااوراصم« اليم هيل اولد ويعمل الل يصملاباجرم اي اطل بركس اى ارما و٠ الهجر ان
 ارو دهشذب و ىاوملاو دوهعل لءاهر هاو ده عشر« هسلول با ءيلموهامنالعرهظا هوقو هزم انكانا مث لفضل نأ مغ
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 نه جس

 هنيدي ةساباعدو يلم ديس مضرب هيلع درب ام لإ انهرطتنو .هيلاعلاهتدس و ىاناذالر مناللءشمما < 5
 خل 8-5 بدعاباضرع.صنخجو مددو ضقنو هطيسلا ةيمار ١ لكتطم دي دو لعبا اوال لزاما ددماهت لااا تليأناو , هلم ثلا تاداعسا عوبم « هيناذافل عدلا ءياطلاسلا تابعنا ابونا ,هيصمادقرشملا تاجوتدلاومع
 ا 0 00 رضول ادهم طخ
 رعب "ص : يطع ماو .هضالابل او هداعم اابوصضم عرفو رعاك هياطللاب اوي اهادج وسد, نإ الازايعاو

 اس ارعاهيداولا ةنطل راح م ىعبص وبه حلاها ]ضنارم هياشاةي هل انرشا امو باهت هت ثدجوم ,لد )تش ا امد ٠ باكل نور ليوان باغ عل 3 يفطر بانل ,ابنطمارشلا دب قلعسامو.هتدرذ خرمشت موس ٠ تعلم نصر و ٠هراحاو 9037 2 ِثيِرِخَف هزاصج جنهورم وجر تخول واتا ثانلا 1
 "+ مإ را اهنهو غل اهدافنا ناكر اي* بابسال اعبتج هسءتعواطو اهمامزب هئعاطل تداقنا و٠ باعصلارومال / ل كللد نك« باها د
 هي انعل ل سنأو ٠ هيحلال ارداعملا تدبّسدم د ٠ باهول !كاذملا ىبل دو درملا و كوقملا |عبو ٠ بايرال برر صاصتحإر هطم ثدي ده .بايال يد عن
 الو. (ناسوطعزكس ل ىرل ٠١ تال طسدل ا عطادو نيهارنل امذاول ٠١ تانال !هرهرميلايزذا امو ٠ هياطلالا يالا هومر اشولرع هيايرلا

 ْ 2غ ظفرم هب تطل طع بو ٠ تاوادعلاو هبصادما باضنا ماو عرسال .تاداطلا بحد دا (قوعوم انتي اعد :
 !اواواو هوفاوإ داموف هيا هلعششدمو امسال و ٠ ارطمانال لع هناضحلاو محارب ابرهشلا ءاردلاغاشور» 0 نونو ارواهعافا حبب د -اهنومسوصي اصلا ثيت هرم ٠ طيبسالو فصول ارم صم ثصاوال ٠ طيكر صاح ٠تاوهلا» 0”

 -ىبلم ءازوكو اره هكا يلإ زعم اكس عنتداو ٠ اذوطلموجخد لو ٠ عابنل مزارع الزجل لاءدا هن زجيدلا ٠ عاننمالا عفر هباصتنا . عم ٠ درا مرعو تاغ ماودو ٠ درقو ددشب هطانشاو هتاصحلاو درع ديعدلا توصلاوره ل انراون ب ل خا ءنيراطخس يرش لاب
 كتماملاوحانالخخ لع .'ضرال فام ناري ككل , يرقد اًدعب دالاب اذ ]ف عم ءسنملاو ولعل اسي ديالو ٠ امزعو اوت صرال 'ةيرصحء مام
 انا جوفيشن اكطالنءامل اياه ىبرارملا صبا ةيتدهد لات خح ندعىاهاكمنم عرطق تاي ملطاو نيلاضعرا لا !جلرم عليم ضعت ىمحايذصومل ار اشانقو هفيالاءقدارا امتافصو هلاوحال تاطمفصو هنحف 7 ٠ هعل اسهريعكفصود طلعنى !الاوامب ريدك وكو اة طا ططمعجولاةلذصاو وكلا فرغ نا بكي ال و.اجوتو اب نس قوتي علا قترمالد ٠ عطفك زمال صبي اسال رجل جس #حس تس 6مل ل شمزم .ك احول اغلب عمدت افص عيادب تنفاو - ل ابطل تاخم اسيل فأ عملا دباس هتفاماو هود هولعأب دهشيينح 3 اتا ماباب هفصو ةينوفصاول اوكاذتل د٠ هيشدلاوهعل املا دنع ميم. يشل اوريطتل اعدم ر مرة نصح هيتس هاف ١ ضحاطعاهةععب
 صلال ءياراشملاءهدرنذل اهباشلارمرءزه سعخللاما ٠ ناثنادرط ا طق عم طادارحُيل هت و , ناتس د هندمو نمو و ءانرد
 ةماعلا احول اه راشإلا اهبو - مطل ا ئكأل دع ضفن اهب هعبرإرم ميقا اذه هذاوطنب ءاوحامد «ماكطلاده هاا اند اوطنا 3 لضم, نيكرج]تلاءوامرل لفتح ة.راج مامدلا كلعس دوعس لرش سيب: 1١ د ء اهيا و اّيض (رتعل ا -اجرال اهوضاناوعتف ب اًحسمب اماه ب و هتدارلامىدرل لباهرملاو . مةهاشل اميماسب ادويتتلاو ةتيافل ال داحلا تاد اعنصف ,:.. در م . هوطلاو براغل اوسدنيلفلا
 قورفارلا و٠ ل اعل اً هلو اعمال ارارطصاعخو هيفاء يرمو . هيما هلاحرم تيججنالا دا ءاطو اوس مكىمحاي هن نوبل هسامو ءادلااره

 لاكو . اشي عيا قم ابن مدقد .راصم طلرم ءاوجاهف نت ل ضير ةياهاذل اىل يسال !معيرال نم .راساامم كه ارا .راغلا توفل اظيغ : ندر .راغلا عذر . ايدل مكف سى د . راطوال اوذق اياهدكس وعملا يركن .راصبال اوجامسألل معرض ةذل نينو“ ديم ١
 7 1 تايلحو ريتال مال انصر اممدوغال» ريوم5 لب ضخو ٠ مذالا عاشلاى اد ل تعملاو » عناماريّص فير ّصخاومو .جفاس للاب“ ا

 تشو صو امد هةصكيرمرمذل د نال انصرف مدل نان بترفو قرطمم عم مارع لب هع اوس ٠ بول اراعسا ةيسافوصوم درتل اولبال 'ناكاذ نزح عنتراو قعمراكإم ب الع يدل ايم ام لعوم ا . مر ةرصنت هلا هدا | اود . نام لكك هن ودب ميول مايقال ىدل يل لل امام ْ نإ رادو ءىهر ىداك هوب اذيسبجومدحن ٠ نا حملاولغد ل زاوسد ٠ ناثناولةكدلا ةيمرقو لونج هويعابولطملادارلاموقسال »'ءاقكخ : عك اكو :روبثملا لوا ديا حاسما وكرم رعسل اسمسب هدانا لحام نغم كذير اس ةيبشم و انتو شهلا مول تتنوع همشلا انخل امصوتل ارعت : اهدروو اهددصو اهدمر اهرز>و اهدجو اهل نه ابصنتد - أه نك ع نادبال ا هحارربس ادا هبل لضم امرأ هان لمحو اعيسو القعاباضفاو اعنب اباكأو اشيل !نادءلجا ود" .اعنص هتيدم لاح تزيح موقد الول ٠ لاوحال | ل هرؤارملا د *لاعؤسا “ب ةواعتل 1
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 0 : يك 9

 ءاللومواذالس املا وحل ناك هل داكمرس هل يَصو ءالخدم ميلاروإل الويل م ٠ فيل اذخ اا دبه نآطلا# ال وعز نمور امل واس : : ١ ١

 ]دله بجلول !تاعاطلاكرانممهفرعر ٠ هلض |ىثو هل اوثب هياطل !ملف لع ممدرقو « هل داعم هب ىماطتادلا ع ا هفاوط زككج]نيتع

 1 هه ادومجلاو هر طر اعلارم هودي هىناملا هتالفو رافط صح وراس ها درلا بها ذمويفبلالل امرعع هت اكربب هر ص د

 الب ةينزسالا د ٠ ءعطاس هصضاو دارنا جالفلاد دالبا ءأوخد دااز ع ركلذ#ب
 5 تءاتلةيصعلا لبد ٠ هعلاط جوعس أبد «ياحن و امال

 لاولفصتيرزو اهوصجإهحد - راغذ اللد ىجرلا ابنا عزل اجو .داوخأل اواو حلت ناو لقاك واب اكذب ل اطنسات
 2 را ةنيع ان عع ىننملار جالس هياقيبسو - راهننالو مدين اليل امتراقد همياعل اىادال انمدِدُصُيو مف دوج «داطن رم باث نصللاذه

 ”ةكذتم هل اعدل امم) رت هيرملا صضاوحندّضل| نخسر مكللع هنم هن فسم كل انهق دصم و ءمىنرتم هياذ تاسيس

 تجبماو هداددم عمانريخل كب ابطئ احمل ناحال او اهل رحتلاهق ايس اهتداعب هوئاوا ديفسىم هدافط ؟جالقر اسم هثذ ائيط ةعنص اك نك د

 + .دايقنال او ناعذال نع ءىتمتس دايقلاءّس إف رسساكو ٠ تاعاطل ا باوك ةسمالسال اداطلتل اهميوضحح تاوددل هضم اس هريددس عالقلا حد
 لع هلالجب تف -رزواءردح اع موحد اهلا قيحم داوطال نم اننابث دشا اىاون اكل اجر تاب :داوشلاو روللا ذي مفل 8

 2 : تبان ناقدال

 م بؤوأو ءارل | عيشول ام. ءهصخ تاك رقركدركد عملاق هرغصق روز نحل كننمنوص روك حن

 قب نختص بانا . مكمدوجاتلطنيثلا عم 5 بلل اكسل يوم ساينكي ,هعطموثوسلاهدهيلا غصاب
 طاحاو» ال املاو عالاقل كلب هذايطرم ارطووخق د 8  بولارر كغلا باقد عي ف ا ا دما عج - تس ْ

 عزبرم اهعازت.ا حزمناس يحس أم ٠ نايصحل او درتلاهملاثطل ثا امرمتن اويل نابادا سرجثام هفايطملا هجين لإ انهاء اوحاقسع اخ

 ام ى٠ هراوحء هساو_ ياسعو» هراخر دونخأهّس او هداغإ تادو داوغا تادرم٠ دال ارمذلإ ديل ]امو . ناس ددالكو ديضل ادالك» ناسك + :

 ءرارقلاو ىبد اص ا,اهاو كاملا كب املاريصيسو «داطحأو ندابلا  ههطعلا هل داغمرشمو هراوال اكدر دئاريسن اهباجرا رسل -

 بملف او ءالوطو ابصرن املا كله هتهاطم ائح نال ديلا حومل ل غلارم دش دونص غيار ةناكوم عولجو « ناسحالاوماعاوف املي ريف ند

 ليس آكء روم ل احاوسا مس !فطل لا مد ديمو هد اكد ا يره هجل فلو جاجا ءرروصنملا ع سعملا ىلا ءتههتحو ةسئهنو «الوزسو ان دز“
 اليو ةناارب كانهم هل وصو د - هذوبجيردولا ةوططح خولب ناكو ٠ دومال و لاوحال + راصامو ناكام ضال تدم لصد ةيمشس دخؤ اس
 كيانات اهئاطلال ادونكلمب هناديإ م : هعفازلا مئءاشلامب اكراو مياسدع اوق هم كرازتو ٠ هعئاول اممرمذ ]هاو هد مقوم هدول:

 * نايعزمو ذو دصل اعرق هداعّسل لط نمل ابقتسا ٠ نايحؤمبو مال اهل بقتسا و ٠ دزمؤ و دنلاو نطل ام هيومن كاع اهب تعم د
 . كلي عةلولما سلم ىوقن ال .ىطشل طال اندرعس نا طارس او .عطو عدو خداع ثوعدحو :م انيوع أي «ركسملا كدب تسااد

 - . متي دمىلاراس *:جلا] |م ارب هاموكدام عاقفدو هفاوطبىفاوتسا ى . ك2( نم ممارت صمد ا امى . هلبق نمو عدعب م طاوس طومسم هفلبم غئسال
 تحبس اد ١ اهو روبحو ادووم بولقلا ا ابيل هولي اوناب تاضاو .اركالخدم اخد د. همن ء طه هلع ماو . هيطعه انه اعسن

 مالئادادر روهيرسه تل » قحنابغرسل ةهاتو“. ى ابك ءاهردنابسد . مان يا لاك اعل دعما «تايزاقرم

 قرماوفاذل ادربدول امو دقد ٠ ووتش م اورارطا تنغتو + م ككل نس اهرهذ ادب و ٠ ال اخت ابونقشت ايف تتتو ٠
 ص «م اسجل يل اعملاو ديلا د خذألا ف شلاود مطفلار رول م امو لحام ل و دا اقفل »

 ةيتام هدرا شيف د احنا كلهاطسدايدلا مم | دصلا ها لمت مساب مرور شملا تءاداروكادا ىكل» :

 قه ماناللينادالاعل اسك غلا ومراككلاءل و د رص مارش ايو ةؤخن تابجو ٠ الد هريولا كلود ءىطبس»
 5 مافطلا جايتحاي متفلاو ل اًنال و هداعسلا ءلى د هده“ ماله ارططو اثلاوشن و هدم كإو- نيالا وو ءزهد< < ِ

 5 مالع لوف اخ هم | دارم رولاو بالقلم ل د 1 نم "م ايللا شيف ماركا عفد د هولا لص]تل هل ناد ل نم“

 قارهاهتو لمدي ديلخل تم ارخسس هكحلم هنا دلع” الط ايابابفرمانحح و ضرار شاف ارسم تعلط»
 *ىطعدوعب اهضيلادبعأ |ديعس تاما انيومو حانال اهوحو هوا الع مهىلمكا ذيع و | دوبمشم |طعمامون اعنص هئي دم ءلوحد مون ناكد

 اهتراوهر برت انئانملا فرع هرمحلا نراطم_ىدر اررفطع رطل ارم مث الي دح ايت ه داعسل لوم اهسال | ميدو اهشا حور اهلامدولا

 نوسة دعيردو اهرمهجر ا معاد رومال !ديلاقم ءيهالارداملاصن د هديىلاد ب دوصعم ءداعمل ادر دب ميلع اهوممي رة سس د

 اتكص تب ىل اعل اهنابول اها وصوب ناشوح عاند هربىطل ءداطلا سل اكاسعل ارادوسمأ .للاب اهامد نم طسارارة نسا د كب اماسءبا اءيلد



 ل
ِ 

- 

 5 أي ام ايسيو ء احل اد ءّل طل هع اياد ٠م اكدا وددت هسايسل اناقنأو هسبرلا داوم "مارك اوال نم اوبما ال انه مافاد ءاراصن اداناوعىيظعاكو-

 حومام هتاتتساد هلو طيفد هناسح ا ل احن كهل ىوحاو ءراص طا اذإ نيرش براك فلارباسو  نايعال او لزم لساوم : رك

 هيلغزاكامد هكطسمملادالدا لاوحا ذ يضطنمااةيسزخا م ٠ دكان او اسو تاقول ليس دب مهام عرسملاوهلشد «َاصبلارقاو دددصلا
 لل انهروءارزفو ٠ ءىل صم ا ءيضتسدامو باوصل | فسم تيطل ا سخي فل يف « هوب تسملاد هدسحت ل لاوحال الاخ اوم اباه
 ٠ نيعمج ا مان نم هئاطل ًالذيو مله حاومل رع دحا زعاسول و ىلا ىنامتودعلا# ٠ نينشدم عاطل انشا ايات ءهجتاوولا تقود هيالعلاهسلا *. ءاضتقمد باوصلا نع جورج ريس ٠ ءياؤعل دكه اوبباوقل (ؤفاوبوو ١ ههاطلاك ا لهاعم ا قباب مولع

 -راكلا مئالملا اجار مزج فال |ةنالموج يعد دق د ٠الوم اناس باول ! حلب نيكو « ناوعلا بعاو ْراَصحل مايا مفادلاهتكم هود ناسف اهإ3 تتارم بازل ديدج هه «هيماد امذ اشد لقاعم ام افمضرس يل اعلان رذ حى ادامى اوف ءهيخيان ]ب هس طااد ؟ديزصح عم فاطهنا ا ٠
 بوسو جي نمكل هام هراغو »دوم رع هذ ام هداع ابرذول امرضحرماذ . السيول ىيباىلل ديب هماطن دل اه وةمْلكراَصَوحءالوصوم كرا ناد

 ناطللا ارث امان ريما ءصلتل اعليواقا د٠ انبلاعريشم هراهلاعب موقب ام دادتإ د ءاّلإو هراهل ناوعامم/قلعتب نمد ءانراهمل كومو

 رقم ابويا او» ناقنالاو تاثداؤعدي !وطل اررقو ٠ ناكم ]زن مه عمد اه/راهرصابئاو» ناينبلاو م داعل ارا ةيرطنللءانّسل او ِمُضّرل الها
لا نيبال !توبسنم ايل امو« مرام لمار ا داشنايارما و : قالل | سيرد ءهناد عرسال اوال او « ددحوبال ارسل تاد ائاسا 1 ١

 نامل امر ظف اح

 ااددهشررقو . ءىناملاومان | الملا يدا لعتسلبجب اكد ٠ عب[ ثتل !عاوث لمدد ج.اخاح مط اغلا ١ هع اىداهطعارسمبلا جات امو

 ةدسو»(اجطنم م يقدنم ءناظلال اد ونطإرم معد د عرطااغل دااعملاب نيعاعرأب موس ءذ اك ةساطام هواجادلا مزعاغف اد "فاجتو لدعلا نك نخر يبسل ان ام ٠فاّصن إل ام لعلام شك بامان اهوضاحو اي دابرفع كمل عدسند ءاهرياشعو اهاياعر يل لاو اضاوماس عاقل لقد

 4 ريل ال علاطنح اي ئاطلس تيل !الف اق .ويسملاو لاقر لا نانع و .ريشكلارماهل ا عساوإ امه .وكدريفصرمهف نمو لعا و :زييقلاق اذ :رلو تيل رسحا يمل احل ام درراو ءرييدللل ديان رعاوقدماد .ريزعدتمحاو ل اًيرسح لن ؟دهرب وو هداطل سار امرنا عوصخت الد هسلع 0 ردي ادومعم نط ذيمماكما ديس تاك هزعاضم فاعطان تاءاج طلو بوب لل جاوف ان هئراك عارتاو . هلا رتل انف اسن زيزي اهوصحورماو «هرشنو طة ااديعسَا 1
 :كائزل ا صنلات ادار روع اصوممك ٠ لنجد ءتسج سطل امالعا عابر ا امواعم٠ عدجسوت'غمرم لال !ميلع ٠ ني ووسام

 اهرتثنو باث اعرطُس اهي ٠ هءرافطلا عالعلارم هل ها هضث اع طك رعاظل ادالبىفع* هينأبرل ا هيانعل ام ديما مر لعد ٠ دنع رم الوع : :
 توونسا :ىسيرم اع كدسل ابق او هداعسل!تايابرشنو همالعا عثدو .سيلك يصد همز بح ابعد ١ بياّصلا هادو ديوملا وبدت

 صفاء مدسكلا ات اشو اهنوعنرم ]ةلملا ٠ د اذل تافصل عماجلا نال انامل شهد جيس شوه نم الماك ادم علو : نفاول اه داوحعوتت#

 - د اىلبل اذ جزض) رمد اج اصو ]إو اعتسا ءءاكرا ٠ داعاو هنو يا دباكدلاءداوعذصو :نيفلا "ل ١لآد وهف. دادختلا ند دنع -
 ةلونلاءافصل كلنا مدخم) اهرعردلا لرب كيكة يل هطحرص» دوب كب“ اهيرد]بقمؤفم وكس :

 ماتا صلال آوب اهكوابو ٠ تاورصرعف طم الفل اذ د لجو ىت ممم ل اجاذ ١ ٠ همازا هل اكطساحلبذل ا ىلع ٠
 2 دق رونو داجواجاد ٠ هماعناذاسو مط الطنا هل 3 [وم طخ مكعب اس « ادد افوردكيدد»
 2 در زن و واصن» «دودس ترد سا اذا عماص لكرملا هناك ا توا ءانو ا

 ل "يك عب فلعيل ايو ورم مق هداعسل كانادد لسانا تاياد ءماتقلاو عقنل ]بل طوب هير ديلا توغو هماسجال امرس «رالا جوز اهناك وراهلا زايد لقبوهو يرو !ةوطحر انة ل لجوتبسيثم منج هراصع . هوت امداغ ا اهد 2 .

 .٠ 5 8 ٠ لح ءامانا < - هتيم 1-0 ماوج ل ىشملام ماطن نفل موس ءاوحامدس قتلا اد طمس « مايالا اء داعسبرم هنيلخامو هيرهرءامهلا وشم :مالع د دوب 0
 ا 0 7

 ول ماقد . جافبرال اورعل اش هبال ايم ليف هتافاوم ادار ٠ باقي د هعظعل يتعلق اذا وح مازؤإل اد مك بابرا هفومسرع
 اجمل اشهار اميتاب دات -هراطن ارو هركد لاجزرح مار ىدشملخ ابان | ئ اعل اراجرسل ريع 2 6
 .اوقفكمهذاوطتسؤف او ىغا ج0 اد اط دالال لممثل فابوكا لع ةئاف :كاسعلاتارجانو دونطجا مس :ضهاطلا كب اهرسمتاطاذداط كه رعبراسر .هلاضف لم اكو مإض اوف لما د هل ان ضي ئطداعامنو لماع نميوخض اما ى«مدرولرا شو بلي 0
 ههجرلم مس اكرجداؤال اقبا :فرلاكللس اذد نس مزع عصد د : هندنر ءلك م م دمزت عضو شد ا ءانناطرما»

 مسيل د للا الس« * - دسك م 7 95

 لس ياا. ااا. تا .٠٠-٠ اا... .٠-٠ ااا ٠-٠ قع



 إؤطل

 © ىماو]كبتفم بضنالب . ريس عدن كلو جل اوى املا كولو . يصاوخ ال ذانمانديح حس

 ىف يصاك/ طلاك] جاو اكد ٠ ميعاد م, لكدل اءاص مق يتاعملاو ميعؤظلا لاه ٠ .ايماعرل كيري روان هلصام ١

 طرصاعساوط وبه غي لضص و ٠ دوك ودل دوعس تنل اراللد قف صارخل لجحمالش ل لاكب . اب ١ > ل ادال الع رسحاه
 لقوتو كاقالاو هداعسابانونك عدهوصحرخ ريش عاواصتحاو تابهرمل دازد . ل ىنب]كجرجسملا كفلبم»

 تيتو .اوكواوهز عرج اهاعاليلل ل ايذارجو ءادذل !تاضاشو لابلل تايس لمى تمار اولع خدم لإ دم دا درا . ل اغا لكل يل احل هن. ىدد
 بيزو اءوصحوارال د . ل اصال اوركاومل او ناولمل اق اعدد ء ل ايللاو مايال ارمذع عزو عرعما ودب لا نذاو هل اقؤساو ه داعسل ادودب هب اجران

 هل اناطلاس هداعسو .لالجا دابوكل او دهنر [صفرم ا ذحل اف .لل اشي ب وضد اهات امناصح ولاقحملا لل د ءعن ميمى ازام

 ٠ لاتساؤطس-و لوح هلرسلىدل ارا اتاشو ٠ ل ادزالو عاطقما الب ثلا دولحو اقبلاءاودم هل وعدن[ ىحو هل الجاساوع هماطنطفاهب

 8 اعلبانملاهل ايدامواعلاوح» نسرياشسلءاراشا قر جالو قف اعفتوتروملا امميف ادغ نمل ءاعلطااعلا حربفل هداعسل امك رح كاخاراسلل اهليددصو

 ةاوجا بادو دعس اراطد . تمتناول اوس توغو هاوع يتلا لس قحشنؤلاب . تعا اداهنل رع تاشسا م :

 ايطماعرال اجا دودوح.اعهاقإالاةرونقرغاد 8 أكمل ثيغزرجر صماء . يفاضل يضع عاف
 حاتثنر دوهرطثمنكم سدة مصحتق ىفكاس ولا انا اهلل م سامول اا جات. تسلرتو تداندلزترالاتدانوم

 ق احنص الكويت ل دانقنلماو . هتعاطب ةياصو اويل هداتخا ف احبج الة صد جر تكؤم ٠ يفكك اناءلاو الكعتكما»
 كا لانعم حاوشلاوبك» هتوسجوج ا ارسا و اعضو الكتل نسج لاعق و أدفف احلق شنا همسم.

 الف صصلا صلع ولد , اهب هيفسامممل اجوطسو ذ عادنطصمو انا جل انا يشناو . هاذ عمم اتالخاول اوكا.
 كاعتسمانالوث يطعم ىطعامدح اًموطتسا ءل طه اعدم هلت دا نسج تعب رم . هتغ د ضرال و ضاضتماراعأ

 ظاعسسواداكدد امدعدالثهخ د. نقف لع موال اعط امه قاوشلمول لكس نأ نمل قر الت سامد ف اهركت ضد ١
 ذخم ا رصجاكم وول نعإاناودهجامورزو دحام ق أعنتماهزعدق امدحب هل ذالم بشك نعمت ادالط ناكم
 ىو اع ااشآم هزوحديزاحو , [ريزمتوملاتا[سققاذا ى اعطقةنإ كو كلقلا عطقم ءادفف أعط ام اذانسيلا سدا.

 قالو تعود احكرم . اهعهدع صو قءاوصركو ى ا صامماموول د واوسإع . ممهعنراو كى ديطاح'. ٠-٠ .نب هللا تت
 قاض يضلا لونا .حبلج فلاموبكؤ تفل واع قاط ذيع هل اذوس تفرع ءالكيإءاوطحنم مونلاججطاوم
 875+ عوواتينكدقورذن . اذ تذحو قولك موه اوناك جا ءزلاولاجوالاوضوفلؤ اوحب , تنما هكالماو ترص نال اه»
 ةاعثودا عاقممل امص ام ارعقاوراساندارطال ارهاظ د يق اعز ذافركيتاءانطم هرافطا ١ تؤ طعوطو مدعددم,.

 قاعطتافل اجرؤمابراقثراقو . هنضداو نوبلاتارعتّرعو هج اعز ح هذ وخذي زءله ٠١ .دارثتانيجا نابع تميعو.
 - .هاعيشطبا اذوجزاعبش حاصو . رهنعم نمل موه داوعل دو ف عوج رحام نالك ب ومع . تلكدق و رافعدنلفعد»
 هاعدواعرإ اطوسمرسركو . حمري طم رفد ]كد 8اهتتاول اطستجمو ناسا ذو . هت عاط تخجل كف دما »

 0ادحامدارطودعل اهاوحتبام واج نائم ءكننم ه اهلختفوس بو اهويصعلا ىو دةيطادمملاقن اما. '
 ع | رن ال ماعبرم ءلس هيوحصااعطاحا طامسب دج دقو هعطسنو هنوعل ارو القكدل امون كك(د همجدهرصح عودذبر قدس ودول اءوفعدا +

 ناش ةوم ىلا هطساب وجو عستذأو ه دراوملاو دداصملا هلع ثول مم اوك هماملاءدي اوملاسسالواملا هطسب املك ةقافو ءعتد ٠
 اطمحاحام قداّصلا هل اراب هيفام عيزي يوت اده تيفو عاطملا نما الكس لمابال زو برام ةرمي اطل هل اون طيش و . دماجلك

 (/ررك1ء كالا و دوندبرصتؤبب دل تحمتؤبالل !بشطلاع زنود مدل وانتو . قراشملا و براغملا ل هادودصو هل ىرل ازايعا لس .نباطل
 وكلم اهلل عجلان : دام د . لبا اوىصاقملا ديلا صعلاو « ةيلطلاف طع طاش لد دول نساهم عساول مما ل مرءاس د

 مااس) ناطلاسل . ءنلعم ةدوكم هيعداالاب « ماسلا تقلطنا ءرضحم او ديل لإ صاشتساو ككل امطعو شكلك هضعب عققاكدلا
 مدنمج/ خه تم ءاه هاعساد ىزادللا اكلم ثكرف و ءاهداعو ءل دزإا عطع عردد وضح ٠ ىيكعت د رصني هدولخ و مكلم ماودب ,وابسملا -

 ليعإو هداطوال دلل نرزوائصعسل م . ل مادؤل مودي اعد «راصمإؤ و نايملاعت داعسي روم راطقالال اعلا



 > مالطعابككل مزيل كح . ماجه طيدلا ضبع منجز اصئاولنءاد كس د. انيلع دودي علطتاكيب
 ف مامذابذل اقل اناكيتل كك دييشتىدلاو ث ماهلا_يكارس انهن نم. اب اندنعولاةشحول !لزا

 ىف ماروحنامزل ا ىلع» اًداف . ناكم هعاس جاداد جر اليإل اوراهملا ةالس. حم باكل ابوضيعذل اد» ا

 ةرزلا هلاكدنهاام ارك. ان لد !واتيتزها لكك ماد. ب اص طميرلاى: اد ديسدالئاعح ىدل اد.
 0 ولا جاصدلسر كم همانل مر ادلخا راو . يداعإتةنعمكلاافكوم

 . مانو خرفشو .هلاوا جعرهاوحو «ءل اوف نس ميرمل |!( ضيطدو لذانملاو كا املارطعبو ءلضاوفلاب ماكل شمس لاما يول لز لو”
 ٠ ناعاماورتورودصلا اجشبل . نايعإساورر.اكزس نمم ايفئلررسدل اه ٠ نارع هنيدم نس لسدوح هل الحت ايان دودص جرش م هلايج
 مئاطرم»داعس اردب لالهتساىاهظو .٠ |هيهتسادوبح بلد كمبو“ او ء اجراوارشن همك هفالح ل سطرم ءاجراسسكي المىرلا همدقم
 باعووهراطب | اومسل,ءسؤأملا» .روبجملا اهتاحاسب ماخارصو « هسيورهلاميبرملاشبشنم عيي> ٠ هتكا/ سوو ءتعلطال رابجر متل او . مت رغد

 «لوتلانصول لم مطعلكم عمر عصو .ل ون حلار نهب ام هت افصل نم اهدهغف ءريدملاههجر دب هبلقرم ,٠ اضاىدل اء سدولا عوصجر يحرك
 تاسملا_عورك اعل اعركو مرسملال امحانمديو ادديغد ه اهطعارما هدوجوكو هت ال الجرس انلا كل رداد هام كالخ دم نا. جهنيدملخ د د

 ٠ ل اقلام صدم ]قام ل انقل او د داعسل اورّجفلام اينسبم ءلوخد دنعتل اطغ نان دش 1 ى ءامدت و اغدح هلسدبسعل ام تاعصلا ل اك ىو“

 يوك ماوركعب هابساهلا كليلع دلع 5 دوج دوككمريخ تاغ . دوللوداحل يذل اح. 2 اما
 3اهوزقتو مج ةيذلل هدايطا . مشتل مونجل امن اك قدوتريفيصايصل يفهم, بس. هده نرلاواس لورا اظعأم --

 ذديي اكركإلعينم جذرمودو . ءدلاطيهل لثمن دعسراو ١8 دوتمل اقامهرم اول لشد اًمعقورشلا شم ناجانجالم
 قدوم ااماو و هنيعدنل اكو انتهى ايحال اد ئمدائشب ف دوم هني دعلارهاظو ٠ ه] يان. يهدف كدلادولا نا
 ا لاب حو زع ةيراص نال 7 ري اطسو ةهداوضدو اوعع قرم

 هداف ةوطل |لثمراص هدوجو ٠ «هكرابه اياعسد هدارا ج روصبو بويع“ مام ءاقلةرم هادا عوبمونلا فؤنال» ٍْ

 دروب تر هءاصغاو اجي زارع ءايعضو د ١ 5 ديرب اقل دعس. |دبا براغ سحمناغ 2
 ”د.ة ماكين دجو اد زا . دإب ةحبا ام ثيعل امن اك © دوا دون املس ثالموامد . اهبرعشعالسألا ديش هفعو ذ» :

 نييطسو .هذدت هلظوزيلل سها نشاكلا هدوفل اكو هتلعمل راسو. هفّؤس يسد دبلاراوقسسا . دحر ظعو هوم اقماو + دعس جير قتسلو
 هب تاطا وم دوضمملاهطايس طيس تحو دزاو ناتطم ربو ىهنال اميبتش امى عرقشا دق» دوطجو حايش اهرباكلا دس طوس« دودج طاح دم.

 موطتو دل ل الجو .اهنايمدعاوقو اهفاوساو بعلاج اشمن ميه هطسارمو .اهزاكراد اي اوغاو اهداوئاو ءاهناعاد هل هدل اطاكأالدا .٠
 زفلطلو ءؤنيرمك دس و . بونجول اهمرم جابت طمو رومي رم اببلاةيدنو . بولتل اعلاطم ذي هدساردن يس .ان اقعد اهر ددقع هطساووهر ذولا

 دوبوجاهذد اطتاجثم نجف برومرم هركاي للك الجز وساد عفرمد .ضوبقملكوبركلاءساطسحو. بوي كس هداف اشغساس هلم
 دومامال د نيكس مغص قيال ح٠ ماهرددرحنر انم فالاحاو ”اقيط تس اذ لس اهدعبس م. طوني هياعرل اسي بع اهمدقنرم عار

 5 دوم اهيروهاوس منكرا دما مكبانفتسادله بره دم موك م ذي معلا اهله صل يال

 ةماهلعواشل اذيساناراضو . فل اولا و ةيسانملاهحدمو*قغتادم نل جاد شل اخ 'ءنصو ىلع عمجا . دوعن افل اسنإ ا لش كعسول د
 'مايطارمدرامول لوط عشا ادولحو اقبل |لوطن . مالس ا لداطلا سل ان )ايخس واسس د اس طض اع

 مقر تاقولاد مريع لخم "معد هعونبساداملامن احلا م . ناس لياضنل او تامكمل اهمرال كل املاء ناسحإماونزم 0 5 ا
 دعس نادعب هجونو . مشن نارا مر اوم ميؤليل ! ماودياعدل 'ثد 86 قبول و . مينما]كىراصمو ل وسب]كهياغ.هيال اتاهونتنم انا لوتساوخ

 ير عاملا عوصاد !هدخاداساكد | .رضانل !هقددحلاك عصا و ءابزن دو اهبص الحا نعمان اذوججت هضافااع ءاب داود نبرئس دلت
 نق من يرسم هيلا مس ول ادخلو , هيطعل اههيبال كلت مداسو .عفبراو عالاقل اور اسوؤ اهسازاع ياس ل كرد هقول ديول جدمرصح

 خخ رم ةسدالاو هناك احا كعمم دارا ىرل اهل داعمب ء جيا اذ هريس سد رام دم نإيدإ كاملا الج هلالج ليخ اه أكاد

 نأسو هحاصتمتتو او. تاس متن ادشني ع احراسو .داطاسلا دوحربزك لاداكرممب يلوا ورا.
/ 
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 مم ” ايدول كنا يانور . عردملا بوظاا ربو خجالع ءجلصم ول ! امو . دش هىلم ل كرس ه ساق ب هلتا ى «. لعص هئيدميل دولا ى

درقوو ل اعسا تاذرانؤيهنركرم هداف ص اهدورسملا هي دح هوبا عبسالع ءاهتويصخادبو تاواطالا
 هناف هرهظ/رك داح ارب دك سداكامد هب 

 أل رج داب نفاد جحر ادع اف دسنو د « نحلاتنوا مدس نادال و هد ىوطت د الام ل حامرطنم «دومر صح يك داوم عنو اح
 «ناكبلكو هلق سم ل تفل اوس: .ناودعل الهام ءبصانسدف اعمل الخا ليدم عاطل كلياطجإ هنارهطو  هجونوراسأثأ فلا طل اوه

 طرقا اميطم كار . هعاطتما نمو ضغطا ايقدو . هيلا هن اح صيفي زول !موطختملا ل برر دوسي باطل لوك سل اد زعل بس شب ذ داكد
 كالا هنو دنجرنع |« باوصل اهل حا الكلب ههعاذنز ال اجو هطاطعح ال اع ةيمريجدل اجور فنتسا مى . هتاضيباد هبهرقتب عريف دباب

 هر صقل عل ايمن اف «ىما هب مذ هعيداطو نددأ ل سمت ندم هتير ليف ىلا يي عطنا دراومرعداعسلا نرصد مدنا ع اسيول د بارالا د

 هدبطامب لجني ممن و« قطا غلاي رحل حاص ملل نطل عامل دادال اعاد وكل طعام يزول عون داعب هاب ذح
 هلو مول و هس هيلعاخا د. صحن تدل اسمع دكا دجو م ددصو هنم عقواميف بؤ حتساوم هبصانا دنا ادع جيل اكدب:>
داعأم د . هلع دبؤمال هعنملا ملك ل ةعموجو هيل اهلسو ركب صحتي ده]ب اقم أ هل ل ذبو, هند

 البعممامملاو هبظاحل الك موش خللا 

 باهزاوث ونجل اسمر ةنامركرول ناك ءارورغو هل اهح هيه بلقداو .ىكلصل ا ءرك اذا كت دل ارمخردجتنمد هنمداكاميف هقتس
 ريدولا عوذجملا ههرضرعامدىدلا سمئردس ل رسحا دل د ٠ السيامم هش مومو انس هتددقجاكد .الوخْفَمذاكاو !ههايزعقمل ءاروكذ ران

 مرول الصف ءناطلا ل |عيطم هلج يمل ادا أمد بوند وغلا هجرس نصل راد »أبله جاضمال اوموخ كاما 7

 ءهدروو عرُئصف هماقتس له ىلع هقاذيم مادباو , لهجرمبقس هصاوح رضيع هل الل راو : هعاطلا لاجرم هلم هطامىلبيلعو .هعانشتلا ثان

 . ةةماقتو هل اخرا ذي انططع دبا هد ثحتو , همايجج او همادد الرعب د ديو م, ماهو ا ديل وخيدهعل كال دولت ماهاه ه عهنعرس ءشاطلاس علخ ذود
 م ه هتربرسو مدطاداذصو  هتريصت رونب دهاشملا اهب العا ٠ هناكحا نمت ه دارا امى رد اعمل

 ' ه وصخنا , هتجنديزمو هناتحايف نيحمهعمملا0 ١ اونو ه هت د ءهاوم ىلع هل ىركأشلا عصاومو ه هشسيرب نس هلا الفار

 0000-2 دهاا مولع اذجاب رخو . هركشملاهقكلف وا ٠ ءتيضئارابو ءدشسدىبس الع عدو رصحويث هفلب رح ردو ١

 ىئلالجيرعمللامهنب د اعنص يدم يدل لل دب عوسملار اهطابوث او . هردق ى ءلعب خفر اماعم هل عضاوملاماقمأ ماو عرسملاو جاهنالا

 طالها ةيقامفع جالطال تحارب دول! عوصعا# ها حرسم هسيو رجلا هثيدملا نما مايا تاون د ءاعفش وامتد تاجوتملا اهعكر دما هلهلاهون
 ا اع هداللباو عالتللرس مزين ام هتذ الطب موقمو هعاوسموخوعزند ش اكاد ن اجوتيل» عددع ص صنلاو دياد البس ءارسياثا» هدو

 جل امواطلاا دن نومجملاهحيرحداكد . قالها كيان مس رولان ارت هسدمولا قاظم اذع جوخ لا هقاطو ميلفتبسا د هداخال او راوغالل

ب كار نهر مس وج هيعسو منسلا ةرجرمزز صر هشيم ماسلا هيل !ذي«راصنال ارقاورودصل اامنا
 1 لا و يوج

 همدقتم ءل .هرابعو همآق و هلطسقد وهب عفلو .هراوفاانسصرال الابرسج , بس و هورعوفو اب غلاودهلارم ب فسر دص]كد.بولاد

 بلقو ه هزئاط «ديوم دومحو هعوفرم مالع لاذ عرسيمو .هراس اطل اهرصمل ان هثجسو ء هضم اد هرثاو دوعح هوا لم عوجومو «هطفاجيونخ

 هأويلا ناكل مم وخ ل جمدت هاد |لءاصمل او هرخاطل اهداحٌملا بحاصرر ولا عوتح عربرمشم حشا عك ىعتلعو عواد اهراو اءايندلا فر

 « هيل لعل اادريتريشمو . مي لد نيب دشن ل اطاراس د. هركا ذ ىلاخن هل الا و دي اندئاسل ى« هربا ىلا 90 الئال اوسع رسل( دناداسو , عرضار مبرد

 يقم ااا نار ديل هاو . !ىيلارافولالهات الحاد ىراثاتاقشلالها تلاذاو . اهول !لها تززعا داك. حا -

 5 م اصنإريغلاسملا نيدو . اولا ىيبالعدطل شن 5 ماودلا ى هل اقبلا ل يبس. : ظطسسس كاري,

 املاوواملا هل داعم وس قررشم  نزإد مويس د امنو لو ماعلا طقول امىلا برو « لاب فل ضةدز اونا دج م

 مهطاخوشاهراشد .سواملاهدوجو فّوااملاهزيقاونس قافشاو . ننزمعوسو هقرافم اهاهاو اعنص هئيدمل كاملا ئادملا معك

 ٠ هل اكشتناالد حارب لب هتبرالد هداعمل اهنيزجزلاءمانم هنيدج دحسد ٠ ال البال اىتيلاعلاءباهرقرافبالداةرثىاماطحم ل !ةدا

 قم ايإلا كيرف هساعو تليف هل ثامزل از اصرمرع رمان لساو فلا تبرك .ماهلااذاهاميزانباءررم___حس

 قماح كزاذااناد «ليتكتللا كنار ااذا ان لكك ظر ار حالو ماسلا ادهد ٠ ماعد اقوا )#س ٠

 ةماحإل هدإو ةي تيعت , ار اكريوفلاتاكاذاو كم اقم ين دولا وعسمو ٠ ديرخل احا د مونلك»
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 ريد ل دعب هبيجيالوهو «نيلملا مالس)اناطلد هنا عغرل مولي ل عج نيل البلا نم بدرا كدا . ىف( دل ندا

 ادك» فلس ق لا»دصل اذى ع رهطمر لا دل وصون هيك د اكو كرا !وقدلا ثحرماعيم اوراسو بال ةمملاد فيتضال اوؤن ميشو
 قارا سنامالب_لطلةي وخل هعيساد يدل سمى دج بام ةضواذملا تاصخ رفد جولي مد انساه اطل كاداألا ارهدز اش عرمرم

 ٠ رجم داعسو هلعد (:ععب الاله اديزمو صالخو .هرئعرمار دونم الاد ررولا هوصمجوم زمالس سال 1 ءيظداجرم خدبرصحت :١

 يادي القليل الاد عفدلو ربل ا ادديجاو م ىلوا هبوهرمم ارباص عدم رصخا هنا اعدت ده رهوطامو ىدرل ارميملاسالتيلا ,

 لداومارموخةطاملا الا موق حو ,هبر ذولا عوضا ند مشى دهن شاملا داذم ضرعف ءرغاطارعلاو رنهطال اوما ادهملاو «ؤطل ادهن“
 سونام رذولاءوصحعرهواإل « رنه ساركو مرو ئمالضف نام فو ءياطلكادبلاىلا مفتت ةراحرم خرب ناكوم راب هبا نمو يلا ملساشلا

 نيزربنم/ وخيم خلل اىل اهههترتستو , عدم ها ن اماحوماو . هين عبطو هل ند ىرل افلا ف اعسال زوم مي دل وهامو ءلهاموهابت باها يلادب
 ناصاعطمر هيانعب مربوملا عرهاقلاهلو دل اى لكيم ء تانافم لج تسل ارب ايوم تانأل نم بام نود همه جووحال نرسبلد  جرفل او فؤللا بجوم
 امل بم ناصح لاول دّمل ا. ءلعجو هله اوهاع نطل اعئا سرر ول !هضجرمخ رو هانا لعد ا دي د اجرف ىخر# ىريزول اوال اها فش, تاويبلا و

 فلا ةياطل لكك ئس مضيباط مومد ,ةياهخسل ادرج دهن ملا يان ليرد نب اديعوبالا عدم طبقلر زولا عضه جو ىءادم
 روف اناوماداصشملا ىطوجر بصر وخل دزجرم ببنماونل افممتعبوملا دددشل اجه عل ال ىهدىلاوزل تلد م قلما باوب ممل ف جنم
 هتاد تاجرمثلعان ملثم ]فيول ام ء] ود اا يدرو هنم هرم للحل نصمت ءرم اهلا ثكال وفل مياصعا :ئؤشتمم ماقلرثدقلقتم ءايحألا

 ”لللصاء نيل ءاطنعتو بضع زباامم,بل زا هلا ناب هل اهل دمع وهدي س لعد ءوح درا نم هطعومد ءربعاول غوع او راص ءاومال او هدام
 3*5 اخاه دحورم هج .يصرتدس 5 ضرمو . برغإ ديف« ثلاهملاد بطاعمل اهتزت او نأ ةلق مرم تاموسو ء هلاجسال هلا

 .انانكةيساعصانو ءاناسحا د الضو ميال اهل هدأ ايل د هلاداد ءانايعر رهاشبوبعملا اهفدحت مو ها مراعج ءاناس ادورشعو بخ تملا

 لاربع مويسو.قلايلل دنت باودل ارورط عاود ىو اكادداقل ادمميلومل اذ امرا انام امالعاو ارس ايرعداجرم عداد ش

 أذ «ققاشما داعم امهم ام ل اجذياونعموم دزم اعمل اومانما لول امه اخ دخن اددق قت غيم دئاعم متدعاشع نطالب قر شما براقملا
 لعد امينا اهل لاحت هه امش د د [جقمنمتسكمد عدمرم هينا ل امل ددل اتلوتسا و .ئفاحنداهبلدو فاد عمد اذ مكزء ام. جهولا م

 نمحتيبصا د. ئييطف ذيل ل اجيرل اوم هي امك هيف ترو ء ىطماح هبرؤو . دكا مرك الع طيحاوحشلا انه تال لماو مال او نبل اهيققزم هب دجوا
 ةفالاس كالمإم اطنييف راصد | شال املا و جالشل اهباسوعرافل ارهاطر او طراس للا اسملاو اجرال !قرشم ء كياخا همالطا دعب خدم

 ٠ هتمار هظحالل هج اكرم ءل ءيهللال اهيانعل !نيكتصذ اوه هقدا د ده لم هلجوسك وتب هيلع كوتسا اله ءماطس م >ت(دم داصنال آل حو
 دال لمءل وحامد انم ءمظعال اما مالاسال !ناطلاس عالق ءلج ذِي (يّصمو همملعل دعب هداجاوإع هن اذماح ملاح ناسن حرتام دنحو

 وحج ديزاد نص مو دؤضوح هب ء تا + د اصر لكأليمللا ىو اوم هند دنب اهدتحم .نحلاوسوالبلاعقاو و.نتذلاقراطوم ٠
 دالبو ناتصونو , نيسحرل | ى.دىسسل ادالاب ف لطفك هداخاو عرظت راوغابرم هدطلاسا ادي فيلهدو . هدالب حيك ضن ىو مداعسصو

 "نازل ادالب و. ييلعل ند "و ٠ دزنال لجو .سابعلا كن دالي حرياشلا نيس دالبو . قاقذنال لهاونراقدالبو . راقعدالمو .فرطلا

 5 املاح .اكشلا] اسملاو دالادا نس كس طخ امى. كلا ملا تبتدي امد - ادالسو .'بنخلز فو .فز يصحو يرفو . نالع تجد

 لكاممركاه اهل هل ودل اديب تيوطنا وو نئيعوسس هنطلا ١ الاعميدا يدان اولبقاد» نينسا هعاطلا باب اوله دد» نيعلاضاق !
 « فرم درطو ىداحل اريزجت ثم/ل اص هاه ..ناطل دك عسررولا وصح ةدما ركاز دس 3 م
 تاكاىف اموو/مددوجلامدججاسدجن ديسل الإ انعافاو د هبا اروسيلا امووم انكي عونك فوءدافع يانا - 0 درع

 نكذ رة دل سد« باري خاب كب عا وداناد جالك لارسداتن امد” ناسا دك عر ضر ظسباؤ تاو
 هه رهو ورحل ادهكدملاديسل امو اف.بانطم عساو دك همونىل ا - م ب
 ؛ اونا! ءردصقصل ىوتدال . داوم احاول (ثوك وم هجوف . دافعا هَجؤ و دوسي كرف .اءزهن !موزمو دارج لانا
 متع هدو .ىلافإ اطل اهقراعم هقراف, هثعدم هلهذم موي جو. هشحوم ولا هاذا هودند هتامال اي هلااوم ءانارتاحا

 نكد جاكي حمد م هدول يدعم حيل ضد .«دددعادي بطب دوس هالو فجل امدح
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 . <" فال بت ل1 صين اكو نصخيسرذو |باىلا ههعناكد . عضواوةل ا [لجاود فجواد . جرساو كالدهلامدأم .هتتسؤسا ديانا.

 دهم لرارا تاوغال ١5 . راكلا ىنالاهيقمنايرزولائىضحوب اذ هناعسدو يهوى حا هند اطل مارس نمور فحل ا:
 1 دكا ميلاد ةلغدو . ناطلل اان موررك عرس , ىلثل مطحل ازيد !بابإيىمو . ناكرال اه ىلا نايعإساو دددصلاو ,راهفلا,
 سانيالانلبوق ءماهطاددبل اريزول !ءوصحجرل ل ثمود . مالا مز اصلاس ناوندهلا خلال ٠> روبشم دوب ثم يكومو هليلج هب ابأعنص هني دم
 هذكاغنانباهيماس رة ىلاريصو هم اعنال اهيسب هيرب ا ةياهن مسو.و هراثال ! سايبر :ىلخ هيلع علحوم زكام هياعإلاو , ماوتحالاد

 ن اه هىروكادودّصلاو اوال !ىلاراَغادء مكاو دوال دهام هطيفهل ءيماقد . عدل ]جا 53 محلا ضيم يلعزعفا ذاكرال او نول
 و هداقتفإو هسولازو .هرات ا خوحءاطحل ال اول [ضيفب زم ؛رما إكهلصويءاطعاام مزمكءاطعاف لا ىنل اه دفرلا» عولصي دم كانإبةئرب

 لادن لوم اوطسف تارااعنال لوم هب ]صو اعسان اي هل ىششناو .اخارشنا كدب دا هزاف. فيثم ماس ةيلطلا سال هل لتعو : ندرس وكس لعوب ىلاو
 ءانغلاو هوُريلامراشمل و . ناشولعوزحت ل جذف ميال !اول و. ناب حي كرجل ء هينا يس ةوخاو ه ينو هلهامملا داع د ءاجاف اعونمنم
 ءاعنضملا ناكر كبر هطموهنا ددعم نيربحممز انصر ممارحا عوسو «ماتاقبط نالتخا «ىانلا عيجرع ناكدق د هانّتلاءرهلا لالس لعد

 .٠ هزجملا نونطل ككت بهذ .هروّيملا ليلا مل بكا د اهناو ءهروكزما.نصلازع حراط هاعطق هيلع ضبقبس ناب فاصرا رزؤاءوذحللهح رم

 ضل اذل ولم ازمرزو املس. هجاومل ىا اذه هطموم هنا دعن اكو «يطخإ بطافو ايقناثد ءريزولاعوطحن اا عود هرجوتملا ل نحال 1

 مبا دو ىرصاعل بالهتسال اياد ٠ موتا ال اهيا كلذ كه زم املك هياغ هل انه ءياملرم عليو ء ل وسورخإك ناطر ل عود رمز انامد 7

 "ذو مطتلا ]صل ل صولا « ضال اداطقلاو ٠ بورظلاو نوكلا دور اد دونم نم هازكذ ام الخفي د ' د

 قادوستلاع هيك 5 يا عوفلا عابس . هثناع ءف نم هداكملاهدياد . عفدمو نارص)كل وب هاون هيو حتئ صحم اصحاب د 5
 «بطناحناقح هر وسالو تيرم نصكا ذل ذب قسول و ءروم سال اه ناكالكجئادملا تكددن. هدفي ان ونْملام ميل١ ايبعافاد مررت هرباد ناوعلاب حا

 بنتا اثم هشام !ناهادلاو . والات انال نسمي نام ةعمو . دوفل ان أكس ,واجزمرال ةقنن ذو| ,_وفحداةربع هلاَن در اناتكاد دخن

 0 «متروفمو جنوتعل هيولايرابنم زج - مثدودصملامةنسلا تعل دا و ليام اهيحضاوم عوف عم تراصو . هلياس هدودخيإع ومن
 ,درتملا لل الهرم ان اهربشا] 53 ١ "درعألا هلم متحفا (وصحزا اونطاذااوبمتتك) ثيحرم هانا . نا 10 عموب راكم ا

 0عصاونو ,وفشلزلاءذالا د ويشتلاآل امزم قب ملوح , الصاو ارفف سلا هشتتجا و ٠ القزم كاهرم عم.اناطلاسو ةفالخ هل لا مادا مالسا

 .(ىاصلل برش اتوا حائضم بقل سر كادت وا . توه ذللو توصلارو هراثنال او امب طال وفلان - توك او تصل ل اطالع يقبلا

 قح.ريكد م غو موا هفيقكناطل دك عامد كالا بط اعمل مزطوفوث معمم هب إىل تخدش ذ - اوحربامم . توثلاو

 ى اصاع) ناطلاللا اا امأف  هيديد هيلورىلليكلا وتساو م هيف هقادحل تل اسو.«لولاو رول نم طاح ام هيطاها دب: لي الهر معلقلام جت
 ُل ودم دوب اول انف -لاسل ايرون اوبجزتقلاو ضم اوصفرت مياد» ناو الاكل سو راصاامو ٠ لاطلوس م ؟ديزها مفلع

 نك ىوواتساو د عرفلاو بوكا سدجود علي طقس عدم ل هال اهرس عرماهلوا»ناكامىخييعل قتجل] ف نأمل د ءقاحااوسيل ع مصمو ؟ليزها

 دجو افاد اؤلاساحأ عدن وسو هتشهدئهبر ضن وى اب لربح هناوجرم قد | اوي موكل قد همادن و هريححو عزتي بكا وبزطو ى اطل اس لها ءاكد

 ٠ ىولاتاقِتو عرتاوم خا ارتدت ءامممو  دهنعل انيرعسهدو باوصل امنعرسد ا.ه اشيلع بقا الكت , اىلمالو هاهد املا ذالبؤلا اله ءاجخ 0

 ةيمب توعو ه | ذعد ]ضدمم دك ن اكزمنارموحال رو اراطلسوف ءناجئأنو هتعاطرع علطاو. ىلا هش مالا كاظلاس بص نزعل اًماذهد

 ءاوعإما عاسا انبنحو بواتل ال تخل_حوم اع نرصا ارب ء ىوفال و ءلج لج قيطم اضم بانطلل دافني ]محو ء |ومنال او هراكمملا نر قيحتد اكس
 مدمو هصوهجمرشاؤ هعلتلا هل لب و. .ركا علب ادوسكج ل نول زم | ءايطدمال لئيم رهداعاك وطمس عدم هدنزيوم 57 اك نا ىخإ ع رخد

 'يددام وسوم سبشل ى دل شر دج كلا هجر ءاداومذ ' .ناغر وع ' حمد رانل جرم هيشنع ام هاهيل و . د | صصالا 1 هسؤل اف -سصامال دايحد سا:
 ام قاطو ئااوفضبرمو * وحد ساب هبطعرةحيوم يل اشعبو , يوما هببطفلاءىفريامدلاح حرخسديل فرعو هاوكّيو ناولوم لا سد

 نول مشب سدا أم اأسو 6 داعساو ء«تعذاومو اوحو خء داردو هماومل امن عساف هايلبو هيفاو ئيحمدئم !ياليرلم ااثيم ثدعال هاوهبو هيدر

 عاق ةيالثءنبدم تابنع )ساي هو ءيلوسل اةمابف حس ثمام عرب اذيمل هب عافاحال ارم اوطاوت يذل !ناحلاى رهاب قطسمر هرهدد

 » هموديو زيرام تفل ساسا ري هنربدس هموت لكك او” ناوحامو بروك هنزنره ب فجل اذدحد . نامل الإ ذي وع حلا اله. ناسخ
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 مسالا ك املا ذءاول انيلءدشرلاو مالا ببسي !ىيقستسمهءاطلاىلامتغراسم و دخل كو دعب هجوما اليابتناب اقنع “

 .رازك وعلم و همرع صامو رزول ا موضح هيه ولع و ه تاوقلا بحاصو مالسال داظلاسءداعس نام مركب يجن النا كيف لكتس الو .نانعو مامر كمزنسروكدمل اربيمالا ديىل!ىمراص *ناعتخإلاو دايقدال ام هنلطلال ا هعاطل |ضوح اي دراأولاام«نادملارياسو دادل الها مهاوسو. جوس ال هاج هضارز دال وسع زعدارع البز هاشم «ددم اه نمال يمهل ابيصن

 اندر د.ناسح اللول دعلاميضتمنامىلع ارحنوصس ندرل ا سهتىد# كارما ا.تنارزلاو عالقل للم ميال ندم ابا ”رذراارمال ا ءافاو
 __هتالاوم دس ءولجرمو هد اطلت !دا/عراسضت هل جرم هنؤكأ تالا عج 2 7 (قعمغ اوي ناقناورماكحام ءداطلسل اوين

 20م رصحلها عوصاع'و روصنملاءميكملا عجبدم هيوزول ارماوال ىطتقمرادرلارسإلإىذف نابتسا» صن هيناتعل اهللهدلل
 ىرلإ غطل او وعسل نمل [قلمرايضم ل ىوحو, ناكل اوحال ازهر كأم دمالبدسالد البوتع احل نوخسبالف هعاطل ]9غ مدثر ءاليقصا فيس 5 همز يلع و صتناو ءالاقسو اتبيماهيذندل اسس دهم ءيالول دوالي يدالبا بعصر, هبوغعل امضياطلارم هب ثم موجانمو
 ليغ كرمهولازسوووحلاداد نادال نطيل فورت هما نير قيد .ناطلاسلا «داعس اثرها هلي بو« ندل لسنا نك بلم فوج هام طاري نسا كلاما ءتلذغ مانمرسطق سا .نادد هبربل ار عص 6 لكنا وبل الد رونو دتهإو ناسك وف هناشرهطام هياماغلا
 ةيلنءبلوعام نع عربا عما اهيدارملاهداعسلا بام ماتفم كلا نزف !هوضملاهيئاطلانل مع اطل لل الابقا ناش عفرب ىدلارمشث ندهن كملا هيخخارا ىلا تكك<نابخلاد ناكدال ااه هجوم ةعاقل !انعذم هنالؤل لج لبق !«ورطايرقاو هددص جوشو .هرياط كادعسارسد «تامرلاكدميفشل لس هتعنط 2

 نيماضايرايلم ءل نابا و م بيرشسم بلعا اذَضل اداوعرسدحاءا دم بلط مىاريذولا عض فعساف ٠ ءيلاوم السالك دىم هاهئااس د ريدولاه وشحن ذم
 فهوطتوبل ادو هعوترم عل ]مدر سول عل .؛بجدالكباهشايرزم اقل اهل دايسو ناو بلطمول ىلكورتسد عال اءرفرم . بؤلاد روس
 لسا هراهلاورهملاجوريمععلا ف زيلا وحلا عاد ةراضنال اوايواءاباَبنبم جربال ذرؤم اهبانخلا هعوتشالو هعوطقمرط هيناد ناسحألا
 متم ارفع هتماداد منسعرثأو نصح 7 هرزؤفو . اراصب ازفاد ادودم حرشام هنادتما ل احس يلع ضافإو ها ارد اشم هناسحاومميلا
 ىألاو» عريس ءللصل اوحاو هيصاد هيي ذي هيد كاد لغد . ريرشلا دوقعلا هشعس د قعأي توب دانك [وشاوملا هم ضط ءافضلال د » ؤموملا يول !ءيلعاودتعي و ءافول ادقعىلت«ددهاعيلو هانسو هعفرو هاد مواجه ءانمأ الإ اناتن هدياوعلا ]مجرم ضامولع مديني بعاوعلا كرؤدررو ! عطل اشعبد اقذغ هم ككاو هياعرلا نمو «قترمؤعا ىلا همالسل لشد د٠ ثاكبلا هز اوساو فل ياحب صل كم لد يجب 1 يضف وِف د نمد نطل كابالا بس نك اناا تبخير فرم وعملا هس اناتوم ٠ ردوا هوهححملا ىرل رمش ود للدم ضو , نيلي اناطل سوف حبنينيالل ١ ثكَسؤي طا ومال اد , نيرل لسن دج شهبا سوت « ناطلسلا انابومر زو عىضجرم . نامال بل طو اذا » ءرطصا ووصل المر غرم |! كل ث داوم مالا ل او نمزماو . توحي كرسعمالالا ب ء هزت اوما هكرا ملا ل اوم احتل اوم ميزحاملاعينسلالاوحالا نماييلاومراصاذامىلاو .موحؤم بارو ايدل وعسل وز هطحزك هب طاحا د .عزفافلاو هيهارل ارم ]مج|م هبراحو . مرهامل امل ودل !٠ بصان سمح 3 لزئامىادو اهرشو الرع تاويعلل عوددم هذل ان هل عتود ءاعرد نيرلاشوعشاملارم مناط امد « دو ارم بنا طال او ةدبوصح ياهي دن امج ميسا ل يجد وهام هافكد ام تاكد ه مهاسلا مايقىل اراصنال ملا حرمّدُعد» هعاطل ادقع حالم ىلامفاضا د
 ليسفا كبرمد . مشب طع خدك اف كك مو دوم حلل هكا ربع اذول ايعزهاعملا ىف !فلدذاو ههتاو تامر دكر ٍ مهحرأو راو د انا سوم وياع تاكل ناطلس باجي اءاص دي دم هتدبانزعفكي عاشر هل اه هلى الحسا لا

 امج ذالرل هياطلاسل اه داعسا!ءعمسيف ناد مور ار ماسالا مس رررول ا وصلح اجاف . د وصوم هاوس ررادل يخون احالصلا لقيا جولد . ءوبتملاءتاقدصل ايقلتس يي امزسا0بنول وس اول يردول ال داعم رس ايحار «ةي اطلاسن !بانخل ديال هاجوناد ٠ مبوملا هيو ذي معزا لميت بوم احءاضتقا اممم مترزو رصد هه ءتشمعدر هتترجرم ءكرادت د مدح و نم ءسا ىرل اشر رجل إما لا انا د دعد كن > اقنو تدع دابجرب وو هوما نصلح ام هنا د لشد همالا' 3 زمر صرل هيدا دساو نام مسودلا نوط دهتويالا حتما باجر وترد طبحاو لع ب طا حر عرادا د ٠ هدم صح ودا مادا ايم هحاوصل يضحي مايزال اماغيروم يلع هماقكس الا عفر ذم هعاطلا 1
 . ؟دذبو كادي ضم اهدصق نمد .دزاوسب عنمباومرما ءرصقلارعلاخاهمأ نحف هم اعمر وتمر عطوه هبراهي هشامارزسو ناطممزوفل نم ِ

 لياكلا اهروس سن ان هيرو انو انو اور يطمع هادشي ا نيل مى دج ذا ىاريذول موق باع لسا د٠ عماوخو نرزل بع وتتسا : ْ

 - زن
 ١

 - د يس
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 م اوديع هادصاعدق . هتحببو عاهعرضبت لبر تعمولحرهتل ود ناعم يلا شعبو . مل وسد همارث قرف كد م لعد. لاب ينول ا وصخ لد
 7- ماس هينا حل ال ىدل هال اوموم هعب املا ماو دعاره اسمعي اطل زي دمو .هعي يملا ىلا عراف ٠ ,ىهدله هر ةسو هتماق | ةسهعاطلا [إن باقتمالا

 بابل طا تاذذ بان نيرللاثي وع ميخا ىلع جفل ايريذول الاد هر ت اطلس ا هعاط هيلو جيل اءاراف هراصنال ادقعذيزاددا صام هعذزل

 دصيإمراغارعيبرحةيعلهج رياح ذسد . داو كو ماودم اع هتيالد فاريصتو ىلا هلعابصلعاو انك مالع عادم داو« راعتسالا د
 لع اولا الع عالم هتاش ندونو ناطلال !ءال اومن هءدل عوضني وضل ءيلعرشن ا م تم

 كك 0 دفاعا نع اا شلو هديب و, هيلع هيماس م |ينتعاطل حجو اًيلعم مرو اواوال لوثكلا ادع كم لثسام اياب يدا و

 ٠ هّحوقو اهدالسدماىلانحرو نيلا شوو ىخإةكلاموق -الان لدم هج طعاو هي اواطام عاطل لمني ص هجرسكف امك م/ل دحر
 هلل لباني امككويو تبراك هلع! اد هوو الوحام ينرغ | .؟هدضحر للام هخابا ١ قران سيطر وكلا كك دعا :

 همهطن دار دج هيحار القرم ءرجمل ار هجو ء ءتاغو ءسو) ف شكا ه اعدّتسا اومتياكشم مرهجشساو ملا وع هاضاعنت حط ساو مهتصاند

 ىما وت انجي 0 د وماي ءروسمرصجر )شل ايدينو اذاكد هيولاعو سك دجادج د يس د
 . لما كاملا داس هن ناودول اويل! ء امه .هلساو هف ويس اهذماو لف سرني دلا ثوع ايلا اهزرعو ءرمجل ادبغ يملا كادد

: 00 

 , هرعرب ولا عللعو ه/ر جاب سونغ ديوك .:ستوتلا بطاح تراكد ءاجرال اواجلال ملط تشجع وحاول اوعراتو ءاجهن اتردد

 ليزهةبوروتو عل ار تالا لها عوج دونجا تّطقداد ءنمحلادبع كلا فوغص تعا ذعر همودملاد.عرسمل عدنه اس
 8 هياطل دكار هنهاطمياه د وك يسم ا ممطعوبحو نهج ادع داجالاتفملاف بدول اهوضهماهغئا او اءرهرجورتباو هن اكبدوت دا

 2و دهر يالاو مرشد هثعبداكد . نكي وب دومس ته جيلا وهيل لكم 1ع هراغال يردد او هيلا هيأتعلا زمول دوما ميلرصت

 هدانا ارث ود دامل ىلا هءريدول ارادال لتجد .نيكئلاووطلابرتداد هلي يود «ىيلل ل ةيهصوللا اذابس ا دحاو تقو ةطسسدل لسن

 للكعرراسو هدارنال م م نازرفد توقاي بيقمل اورد اروصصادمح ءنيجر يهجم دا دبإل كبلظو ثاغتس لولا ئيعسد اجلال اذا
 مقدرا » ,وّتْشاو كانه عد اهطو 2 كسول اه دوس رص اعارتحير مم دش الم ىلا لد. دامب ساو داوعال ام تا

 عراعزلمار ,كرملا قل امدقسونايؤلا توفاءبدل) دادس عج امال اهعوتاو رككسع ود يدلا سنت المر هطم هيخار مودل ارد بلا
 ليان ياورماهلاهه جيو مز ىدص عمرو .همال -اهحرمحتد اءىهركت فاعف دانجزت نا ارإ_ماس اهبل !امو هنعالو روس دال«

 0 2 زذايذ اقل ادجارد# هجوما الاونبولاردجحايدجسد يداحلاو دهس وجو ىيخف راي عارم هج دالب سم ذك ةربخ لبا ل دم عاطل دان
 هحلام معالج ا دبل مديعاربرجت ملبامل و هيداوع بْزش تامراو كاع سم هاجر جل ادبعملا د امؤجئداهل ا مرجوقسو هربوا دن طم هةداطم

 ه همهم ا دومجرمءعمرسو ابا عنم تعم هل ىواو . مؤ دل ةركأ اسعل نيم فينتج اخاه. هعاطلل نير هظمل لباسم نمر كرمل اشملاهحادد اكرم
 01 دع فاو نعل سا اراضع يو ةءاوودجو «ل اهلل و لورسل لس لبابقلا مارجإع ترههاطدو.لامثدراسعنل# طحد

 ثعاد انناوفو ركل رمل هوك هولا تهجر و صالخمل 5 يبان نا «يئادم نا عشا راس رمال ادحدال لسقمل ميل د< مطعم

 بقال سافيزب اجلا قون. ضمه وا اجا عن علم « همراص فويس دوكذملا تزايد اجلال الكسعم عدا صئزركلاوهدانسيوبا 1
 هل ىلاسملا هيلاطنال لووسل اىدنان بلش او بيز اووسؤموزتملا مف ةزصخو يم ددش هتششنم هناطا لا كاسل ليوغرماوبهذو لد ةروومتوتا

 نان سمؤلو هر/عرمملا اطل داك اعل اواو . هليل ١ عوجاحل ماب صل شي و هوى علبفةلدوعل ! هجرمر ابعش كل راهيقدل لبق اد مهد
 قاالالهلدجراسو .مدإ كو رىعسق مدس ناضمرر مش ان م, اوزياقلا قرد اك ابا فاد هلطفلاز اجا ىلا هتفسسدت
 الراعنلا هدو. , اعل مال ادوسرصع مرصع دلك هعباج اياز ايدول قعلج معو ادلب كو , . هف اطوو مهجنك ماقا اهيد + .هقانع تعراتون+

 لكيت نداطم نانسوال ! دوك 2 1 0 هر . دالجال ارم ءبعبزك اهو انوط ءاطااءاطل اره اهداو دالبا حافساؤناصم

 ئوشربربوم اس اسوء دوعال 0000 ا حل يلا مك حرم, ناطلاسل
 هسابو همام ايزملدتعاو عرجلاءعاطلااب تداقناو هلوابقل هتباه روم صنمل رككسعل ادوار برك دقالع تبة انسي نال زقسسا ال هد ىغنل نم

 «يلعل او ويسل !ناراسءناطلا ةيئراعمدرفف سيتا السم يجلد هيي نميإ الكا سلة د علا ءحلهوطف ان هيل الزم لديالكد جنن

 3 يي .: ع



 ينازل الودع هلدامد .هساطناعنوغل اسم تنحل . ناعم لوا سالفيس م ._ ار. افا تف هذ:
 ن نلاطلبدح هدف خ مزمو . هل وسالانيزاهديعس مهم .طؤعاوصو كرولا ثدويع هنو . اتم مامقناذاسأك ترسو“.

 لاك رطلاهيضسملا ورم صركتم هراسنال او ناوعزاسملّق سو .رادرتلاويمؤملم نش ءنع باجا .يردول هود صولا اذه هذان د

 عطل ئسراضنإمل انل ءاهدالحو ادعال ارب ام ءاهد ارم هلانرو مرو زاوحال مخ ابلة روكاو . مول ءدابرب و هرماو , ءاصسالا ١

 ”نيولفويلاءاكحا اوضمو ءاهماشعا نهرا هصول مانعا اوعبضنالد ٠ اهداّبجا غلسهلا راش نارومال اجي اي ءانو ا لل

 «نطمللأامل اللب قدلو «٠ ل رطت يارب تالردو 3 » ..اهمادتا باول (ؤعوطمل دخ رؤيا سدناب ٠ ايءاكما

 ٠ نفك غؤزكاد بالاخ . مدق ددورم وقدوم م ل ىجش مل ىسا قف مانام ٠ ملف ؤوم وطقم ااومان ء

 و 5000 .- : :

 هاب قاوملامدل بم . هذقادالد هدحاسين هرباد جفاك, هف داوم كلكد ىلع ثول اوم لارأمو . هيردصا بوند اباد اعو , هيبقع

 الخاو بازطاد رواد ادياهتل انو ,الثتدمىرف تاطعبّوح مذراص ل اهرال !هنعال اهتموجولا لاوهال ايدياو 511 اهنصرم نونل انوي, دوك

 اكس الاقادودب تند الكءاهفإطاد اتريجايمم اد ءاهقالطا ؛يمليقم .اهقانم امل ءاواغموبغاب ايدياو الرا داخا ناطلسلا بو عمات ديو وا

 فادمصانميف نإ لسى دج كل لله شد عمو ءاهق ازثذ | ةءاهعانتحابهدت د. اهقاتتجا لو حم وحدك( د لعتككشنا اهوءاهتقاقشو ابيفتؤيتطقشا ل. 7
 ادد .وطعنو همازمحا (صانملل ساو ءرذول ا (وصهئدل الدب حو قحالاعملا جدل امال دير ماهم مزوغل او .ىلوطل اديان 52 2

 *قلامو .داتعإلاءزرصصل علاطملااهيالعا ( « هبسقمابالا ربو كه _جنم هءاطلاطعاومادامءهيقعاللاو ٠

 غد هبرحارج و خيإغكا اراصنانا . رارطصال !ىعةلاطعل امزع نك هتسكلاجو . رايجال !قاسمؤ عون قام فوكو ءدادنال !مالثاب الهدم :

 صال يحاه)طصا ءراتلاو ةلالاهلا ىلع نفسو هوطف اهنا و ء راصغل طع خدترك علا تطاحا امل «امدطساور ابن ال اذ احد عوصاخلابهالوت نم
 : اعيجوهكم فر. و .راصخلال ادعب ةونع دج و ءدادتتطماد عوقلاديبجرهرصجإ ع لاسنال اكاذا طاحسمبا اولد دابال !ذيهييشيرالا * 320

 يسرح حاصر حولا دبعو . دافعيرصح_حاصورلا ثوغسألا ه اكاد اباكا دهركاو ,اباطصا مدخاداكد ءاعبرس عرعر مدح اس قادس د :
 314 ىاشالل اعيحاو «راوبلاه ذل المل انارو نرونملا بس مهكرادد .داصشل معتم عدهرصخسمداخوع اًعبز اف + ب اّصمال قمابلا امو هء_كو

 0 اذعم تم ايد دج يدو . فار افهيرصح ةليوقو ا اماكاه مام مطسو تمول اي. تؤكارم وبث امد داهم .رطنلاو . ميطعلا طحت

 ايصاوبو .بوكارم "و تابينلارم انام عف دع احاول نان وكمت لع اهزذسامقانملا البلا ةيلسوباب يعشن بذا ميم ارس كانه اما بض

 وصامل هطاحا هاذه رعسه رد عدمر صج عءئاطلا ادوملل ف لكس وح. عرشاطملا ف يصاعملاو هنواعملا عانق اهتو م عرباصملاو تاثلام

 ادخلت ىدج كما ل5 سير ادبع كك اح يهخسك» تسال ذيبو . واو هيبز دوهدو هناطلاسو هزيزكد ٠ (زمف  اهزمك فو
 :هل ابطحامىدباد +قلدالو عدجلام بلطب لطم , شدو امرعبزضيل «ىقثول امدرعلارم هرب علخداو . فص مهلاوئاولا اعيد د . فيعتا
 ضل اد عملا رانعجعزنع الف هل الاصو هيغل ؤرع هزدملا ندل سمى دج كول | طاحمل هدر و « لاسر ار عرطاك رييسام مو اناطا لأن داو
 اصل ازرهس .ءكنعرعمل اًرحار . هل اقمرم ها دبا امواع ل اضم اق ءتباجا 2 عرس. ءل الاجل زن انمرع طاطخإل مرمي اءاع دامو . هل ايخ تال ابحأي

 اعل املورللا هتعد ان رح الو . تاغامل لزم طولا ناطلاسل امكاطرلا همنق تاذثرم ءلهجلبب هللعا ت٠ هيفنرطعر لاهل يو امم ذي ّ

 رسال لب قح هعاطل !ىلع حرب ال هنا دالك« طال وسو عويمر كلشل ا. طايح ساو م وما عسار اهلاذاعم د, تانصالوتعننامؤلا -

 ٠ طاطخإو طومبفا نم )تلرهياطل ا. طل ا بجو مه عاطيلاؤهض . طارفإل او طمؤنمل اهبناجبد ه اضل ليسا دل عدا اناوم طايلا , 02032300

 تدل لتسعد شامل اميل ا« لعد مهول نم طقبتساو ءركحاسدد ميغبرم جر هديك 'عتنرم دل سمج دا 5 3 ِ َ

 اعمال الخدسر زو اعرصحلل] هل ]عجن ا هنهرتمل اد ٠ متبلاضاو همااكللاو همالس اء ءانرا د حم" باوضلاة صو سوا لزت 0

 هبوا ىدإ اش ىزيح رولا شس ال د . هدارعت هماو هيلءرذولا وتحط عب ل انين. هدابق مالسال اداطلاس هعاط اعل ذي دو مناد هذي د 7

 انكر .رككا يطل ذ طبر مه اجو هم ارث اءفعساف ديزولا ءزدهماذلإ دم ضرع الضال ت اص سدو هيو ع عالق د اطخلرع هينا
 راه ءايط ارشناهرما هد ار هم[ اسم يف مري تكدس اكول اهم ارم ىلع عوحا يل ءيصصعا رول ا هاحلح لن غمره ١م هلع
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 7 4 را
 كنعيق ىدجإ لك اه ام لسا ت ل ازام بول دا م0 . حنشا بح كوو اهلوختلصوتسا و شان انك
 يراك اول! ىو لضق اوم منيو هنسايف تددحدو ل اقلانطاوم كراديو . ىلاعت هه عصب ناطلال ا انال مدوحرم لكتب ركع

 اناّصعل ارابر رملة سو قط عل اهلع حف عرضاظمو .ل اخنملاو كلاس دودعنملادنول اها درا نطوم لكيم دوثح عبد اواو نجر
 ى ىاطت اه . ىامخال راب لجال !بقمل امهر دوس. نارك ابش هنيوروم . ناوعلا ولا ىلاوهويس ى, لالضلا ناوسحلاو بالا
 , لّقومْول كاملا اوندل ئابطم هنيدم بؤ ىلا هرادؤذدفطصممريمال اوهو لحتى كال ادا درس ل اهساد نول اموصجو:ا.ناثل ااده لد
 مرعقع.اجراس .للزتاول ىدج!ةسبملا بوح .ن اكمل اك: د2 علحإ د !ًدياون وكن .راكدمل يطعال !ناطلاسل ادوحمملا نيد سمت ىدجكل
 ٠. كهاداذيارعوعو عدمربر لبي حاميسال د ها ساو فويل زهرا جمتال !ارغاو عيب رصح وضاح لام طجزو هياطلا فز كابمل
 مم ابشن هنيدم لحام امكن سر وبهنل ا كى ل ال اقل راك كلا نلت اعطو اذوح ل انفل أ ضاوم دا كدو ناطلال ا دونحرس هيك رمد اقف اللا
 ةياضوصخو ءاعقنو اناحد_ككاذركت وشن نيرا اً دش دنجرممهعمرمو ناطلاه ا دومججومو ىلإ ةىبام رطل ثحوبامو .اعداو اطل اذ د١

 كل نإ ابع ,ملماطصاو مببؤاس اراعتسلا دنس طر رطومةرابازطحبؤ | صح هن اف رياهش وى ص هشس نا صم درج فعمل هنا
 دونحلاقلا بحرو ,هماحنمرم]سو ةئر هيف عاو هسيفنو هسصحل ذو هما | عوهرمو هتاماد دوشنكم دونحو خلكم نطل
 .. لعورع هفاركاسمو .ه دونم تاماد و عرفو مالعاو ه عدوببشم هبجن يدك , نايعاو دوحوومربدل ترد كال تورد سوثاطالا
 . مدايضما دقمو لسا ثل كد اللا دو همداوّصلاهلانعتلَسو 4 ملأ ناقيزلا او, هروفوم هلفاحر شوجو ,عزوصنم نم

 . كايبوب انرل 'اديبأ ل اجأل |صانقف ال ارش او, هدوصكض سل اور مش افارطاو . هل بسم حوف ال عجاج اراتساو , هلسوحيق دانبلاوعاوصنلط د
 (ةيس ل اجال اكرعرمفل تركع. رداصو هدراونتوتل طاجن ان 'حرسو مرا دسورصلا ثطف اجرو .هدوصنمو مطوسم (اباحو

 ثعنكل عر داطغالا ةيرخراعاريافس . عهاطتم ل ضاعتم ماز طاوركلا ةسمع غو هءراص هتلامدال دوج ىيقنؤل ا دولحو «انابهحغات
 ' لكاراكنتل د« عهاسلاد همطحلا زو  هوضان نحامفو «زاو هيف ددنولارهضدوحو *عار جيف نموا ذي هكاهاقللا جاوماو . ا
 ” كاثي اجل ارامناظنتأب راعال ناطتحا ىلا نومللوثتالاى وا ءاصمىٌتملارم لكل داكرول و, هواص يفكر حاج !اررؤرسصو سلام
 3. !ةوااشم كياسلا تخيزم عقرلاادنا ءاعاوويسلا اذيايانلا لظت حاس ٌثايال اره ل صاع هنوصومديو انو رع

 )و ارح ءاًهشلاة يفسر ىصاف .هوبيصودل رال از ناك جا غد كورلا بوح ندع م راوتعماحل ا حاصخعزت نات
 ز2// تحمل ال اخ( ةنم يلا ارش امؤء ,فرحلاهعدذر هبل لة ل اطو ارا ملقللا )حم تدسالاد .احاطنح يرام تكل كن
 *عفم ند كج مد .اهراحتسار ابان !ليللاموجصرغاد ,ارازوا بلع فصوب , داهملان ليلا يحاثال 7 ب ] اكسو ىراهرل اادر قعد اذ

 ان ل مرسو عودا ء راصامو ناكام جرس ضم ساصنن ال !و ناوعال ادياو در اعلا عزهرادوبوهىدلل اذا كتف دنا . كو مازن كس سال

 ٠ مهيظفل ل ياوزلا تاغراش ىلا مرتعق دو , هينملا تامل بود دونح تننل الل .ءيضقلا كت صو ضول اد صحو «م اك اطلس
 لاهل طل ميحوس ل هذاشطالدأ قبو , عقوو ءيلع شوذلا! هلالماشنهغلاد ه عدم راصحيرولاا اهب بلس يح معمار اوعصلا تايط امد
 ءاطادانليركا هرمز كم , ناشيوح عاقب ولا ٌكفم اه,ثلإ الا و مطاعم اىدساىلا هشسعنباّقل اه دال ذ هلع ور صاح رج اعمل ايقا ذي د

 مك اعلم انأ. هلا فطل !يَوقد بيزنس ملازيىلاهذحر و . هلت نوعا لكذ دا بسجيو ه هب يحد عشحموإ اذوعاندقم .هب رانا ضم
 هقارإاد داماس ع ساعد اقدعوو . هب امج ين اًكالد عطاخرطخام اي 'ئم اطح, هب ارح و هن اوعاف بهل دوج اطلس

 بعذو, عك هلج ه دوحس الذ كهف , هل ابناد مح هتهجاوم هدابداهقيمحال ردل د ههلاجو ضراع هيئاما نود زمزمعا »هناجر اد
 . ثورطنس كلرارال لو نومك هطول أس , هرثستسم هروب ا ىدنع_ىصا هعاج هروبعمملا ودطرسد ْشَسسا و: هربد د عزااوم هع امانا

 هب مصحات ه الواو . يل بانك تر مللاو ضيلاد اهو ا م هحئؤلخاد . لفعل فل او من اءناطلل ًاراصر لوم قا اويضاملا دج امد
 ّ , ئف او دوحشايرضد تادادو ٠ ق دارس درا دواس. م بتحس .معلابعل

 -/قرادملا هل اصمم ابئاذحلم .. انوه حبت عع مذكو ويس ,
 .لقماونلالاوطلا يشل اهلل دن . + لاهل اكصحا فو,
 ' يح وئام الدار مهرب مل ىذا .٠ باين موضلا تورو كاد . ٠



 ١ لا '«اكل اع نايف ءناّمجشلا اطبإل (كاسعلانم تاب ناطلسلاادونحراهوس راسو ,هدوكلملا ةنتفاىع
 اهطنحيل مرلكدتع ادقءىيهيإم كهل لتس نوطع اح بترابو ف الع تاد خيم دال خلت نعيثو هن اصل نارع ا

 د اى« دونجيت» . اهلع عمال ايل بقا اهو تلقار ءايلا هيناطبا د اركآسلا تندام# ءايحاماو رباشعل وإن نيب نماكدل مراتخاد
 ّْ ٠ نا جا وو اوفر يابن ءاسيامك كاملا لال وقد ءاهات دامبال نايم
 داشللماوعكط/انثلا عفو سويراونل اق غشا اذا ى رجب قانعامللا ابسن منغ . اكودوعام ابش اداكمد هينا نكي اقلاناكف عيوداعامولق هسجعو انمي ىح قارا تافصفيي وقل ا ذّدص . .لت+ ل ثيل ابذكعم اهادام

 ةقيل ىتوملانماينودن كعب ء.زول نا هسم هعر د لع اخو. قاملاة م اهماهخدو بك, ايضا م
 لوبن اددجل داره و علاقلزع اوان م نامل ار اصحاب مطاحال نم ض ولا معارنع] ىلعذل !مريشع ..عناصملا نزع هّصلفبس هونل لش طن ل 9:قاًحسللاهياّب هسول . رهاوساماعذااماذالاقمو ,ق«قاقزارافشلا 9-ان طوهف . منم تاون شخ موك ٠

 اهل ادام عا ةالهتتراضال عطا اعريفو ل اتطاو م داعسلا وجيه ساو ذادملا » ذاهلا نماز فص ترأضد :حزادم انبعتظت» رادو اهلفدو ءابظل امفهرعنيوخ هيل انام ,ابرضعو ًبرشم ةٌلقلا ثاكيُم اوقف .ابعذ اوف يغ هيلطلا لكأس ارباودمغ اهو اب
 .د اهوهيل اجرح ع ءئاطلاشل اجالعل ا كلس ةسممطساو هلو بآمرعحول انصح كد جرو ه لاجرلا تاجيزرمىطم هايم تر هلالفلوولا تاه

 هبلعوبداكاوبخ خرومدقنستل مال اريزو ا (وضهمل الا ذمزمرعد هودضلا رشي نويعلازدام او اظاماع « بوصنم ا محل اراهزشلا» :
 . ١ المل قامثاتكسو ةدوذو امو هداٌعس تاكا نرطاذلل تنصت! بام . ح اهيل اوزُملا تايضسق وم حالفلاتاباوموب را اهعناكو «خورظلا د : ليينلاءئيناول اراظلا/جاتمدلا شرما .قيفومل هن ورغملا بريول ارتاوال لحي ,تاحسجل ارمس اقمو لاطبال عيل نارع هعلةؤخللا "

 + جس ناثلإيطهلا رينو وي تاطللا هداعس» نلعيعلدتحشو ه هعزف هلجو هت اس اهناكزمراطتسا م هحلقلا كلم ليكمل ةس ام 1 ٠

 ُِك | دىنسو امدح اهداخمو انراشس عاقمل اميفاتسف انتو اج ]لا يبت انين ىيب ةذنرعلا ءاا تادبند هالباتك ءاظندقط» 2
 0 ف فرمذ ازال امرل اادغ و: أه طمئكوللادوصنمرم اها و قل ليها صو مام ل ندد 2 "قب د وعر نامرلاهخادم لاو ٠

 :هعيسر بكلام لعهذ رشم معطر هنيصخهئاس + هعش ُهعلد اهاتدحو و , نوطفاكحل امر اتوب ذ ةيرقو .دوطفاحاه كرو
 ,دلدلا عل جرم يم كل نا مظقعل !عريذو و تاطلاس ادعس اش اهرزصو اصس ا دن نال اد هكا اسل اةزي اسفل هعدام« ثا م الت هكا
 هيرو لاوال اا حردص ,ءض انه كلصر اهززههوح هن عتضقد ٠ نيعر اسم هعاطل اىلاوّرساماود اقباد ٠ نيهحارمل باقل لم
 اسر اصعلع هضحو كل دادمملا لونا كش !كرذ لم كش ءدادوجابال اهي ضوع الع رذوك ١ هوضض سد و 4 .٠ هعئا اهيماسلا
 ١ رطل مل انيإ هانبل لله ىلع عرد ا دعا ىف عقرسو ءانم مذ رعد امىفع لإ دة: تعدو هاما د !راهجاوم لح هل مدا زوم عسو م هيلقدو هفر صمام 2 رلاصاوش رطب املا سدد خلو معزا لهو ..هب نمت قييضتلا اذ خلاب عضال د هيوم هرصا ل ع ءواصم او تاّلاذيإخهجال قي المناو
 ءاذ د نم اكس ادام ودق رمزكمع اطل ال ايدابتو ءانمو اال عساول اه دوحرموف ا عريرب ف ء انسسا ل اني كن اطلب ام داعسو هنا نوعن
 ملا اهدهزشم ةزداعل اههد ٠ انتقل او تيبس انه ضلآ سلما هللاه ؛كراصغ ربحي سل اود غلسو ءانملاو لولا ردي مناف
 ةسباب ا جوف وملف ةيلععم رطل موس ايد خباد طاوس بالام زج امد + رطملاو هوا هي اكن صمد هك ١ هروحسعم ورم اوس |  هروصمملا بوم كاسل ق هوان: 4. ١ ارماو .::هلئالعو هدارتاؤمقاداعا هناسل دهلفعالا وللا 2 ن , .ساداخدي اذو امد ارو ءيلعزااوم ل صوم عرموكو تاكو بت هتكب تش . هويصيو ذ هر مار بول نمو بسس

 سات رطوتف. يصاحب ارارقو تالا تاما تلعو ءقاحو فحىدزكت هعساول !تالبلعصال او .طاخاو فؤلاو صاقطادنيواودل 'انإاه : تاعحتو ب راهل ارويصتمل كى او هنورول ا ىاوال مريب قنراف . ؤمال ه رصانمأل و ء درك ل ياجرعضالوماو هايل انيمي اصحاب. 7
 ْش نون ءزئادا عطاقن لذ يسن مغ الف لوصعورسعن !تهرسس او « ىصانل او لجن رغم واعر عطتقن ا دج و اريرببصا ل ارس مطاع افوجرم

 م. اراد )د نيس :ميزكد :ع اوكي ذولا ءانال عضم عاطل ل
 ,ولطابو يدم نوير ابحر او دال الصاوم « حورا نين حس رع باونل ! بول اورادم در دل د, لال 9 !دم لرول و , عثدم اكو ناررص ش
 ارضا علام فاسو اجا اسئله زها ردح طا رد ظالم
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 0 نيت ملط و . نامي افادجا جوجل زول ام . ناو لزلاوداطلا'نم تبل زو . ناججد هل اهذ فام أكلم نا لاند ءناشتسال
 6 024 - هارثناتوشدو . عيدو وصب نم كين هذ .عدمرضكه طادالا ماا ]بج سار نم مف جذو , عفزاما تعال !ناط ا ل كس

 .اتلكو ١ كيمعنزم انا تشام نوف :كيشياعيجاذو اديلاقمد ,ثكياد كرما ام «هلاخو اثم اوف لم : ةمباقم ايظا « خد
 يسال نر جنمازعيبدرك ندب ذيهنوكمكتلا اعديزضحكإلا .'ناكرال ادشم,نإنإ يندم اذؤا ام نها و سل انف: كد راكملاوا
 - . ٌةدانتلاو مراشل اب روكاو تانايضلاد عدا م ايعاوكصل اضم هتو رذولع تيد مداطلا ل كس ءل يجر هطنك موفد ح تحير ام« ناسا

 الج عاجم اعنف ٠ ماج كد مزمل نيب خيف عشا ابل او فطاعملا باكتتر ام هيل |مهاع داموا هتباجاعاغيج وج +2( اوةمعابن
 راو اسابل اعل مستعار ل ايللاومابال ! تاثداجرم هةرطنب ام هيد مدعتسم لب ل اج]كل هذ اه ىرنال ناك دع مادقا د معاش بايرأ
 5 وصلب يوي زاد - ناوعال اوئاشاب نيزك ع حن ينلا٠٠ نشل كنا مونت . ل دالاع عازالام ل

 .اهكاال اطيز يادردوم موك دم راذوت مولع لمجد « ناوقال وشير سيطر ملقحم الأ در ططحو هوا اكو داع اكرال اف عقد
 .ناقناماماومال اهياغ قديبل غو هلو. د الا ةيدحواهتباضعمكو : ناقعؤم [قشل ا اذا هرب اضاف تان روم شع اح وب ا حالابجر خانفم مس

 _ ابوببلا جاز ازموكتس الكوم نجل اهياسو , ءعمافل تاناعخلرس مودل ه . جوري و حزن اًركاير نيه رطم نيح (زلاصملانو تا | اوضأ قفد هجيفرم إد هون أب زين زمور مل دم لاقل و بل لاىفيهحوس نايل خيع اع قة شسلا د نار ايفل سامؤي يفد افل تمرس ةيييناكيم اهم
 هيفزوالكهلّضلا عسانا هذ تعد, هدفداو مدام و يصح هطُم بما ثاهأ ذه حيو : هبات هيلا وتم تلون تونك امم ءسعم 8

 1 اهيا مين هياغؤي هن اصخلو ىنملاؤيراصوح لعمل لبوطل ازامو لم نيج ب[ 4 .نظانزبصو م دقنالو هنجقارلا اهراجإ ئفنالوا اد اك عادل.

 د ةنلسدال انمي صخامد نومه طر اس متفاناو -:هفاوشإ نيونو نضفلل دو عم لعل ىدإ ١ فريد هطم هادى هجايزو «.دمإلا لولي:
 . . يئاطلل ادونلمب دا ٠ لوعملاميلغكدل ادبتعملا د ٠ لالا مدقدل ىف ءهضذ انا اجؤتنلاب هطونم هسادلارتو رد ءهفقاشنإ لقا عل لعام ناد

 لاك ٠ ةدعرصح ىوصاخنلا . ضايق اخ ابل اصلا اناكلفايك ضاضحا) حنان هك مر عضجيم رون ىلإ عدا كيج اه. ء.جو صنم
 دنس هرونال اىداحرسبشرم عنا ممل ذي ءعرهاق فيو لهو ثواب هياخبا ف تكسو - صامل هلوحسجج و م خدبامايلكن ل سام ذا
 كار .عذارملاو تامابرضلا عسل تبصنو .بناقملاف باكئاررن ودل لح تشاحز + بل اجرك ةعملا لامة طامالا كخط بنا امام .٠
 اقادوسإ -تااحو . قعاوصلاو دوعرلا تاد مذ رملاو ًاناربوذل ا تاحبرمو قدانلا تابصاحميلا_ لاو بنماوتلا فويس اودي نردد منود

 قدا ارماصر ني داون ينيج و . تاحو ءيحان كرم داوم دهر توب هلو بطإمي دالاس ورع اك محلل ( نحت د م جطاق اسجل كس
 داشند اكو . ضنضع!ءاريرهو دداخدس اور صاع تل بر اه غدر رؤعو هرعلا ابن امل !ق اميل للأم ىطخو هضاحبيص
 .. ةقك ل سورحل لال تيسحاد . مانسلا ف وفدلجرقرعالدم .م اهلل نيحاو تاكا غر اقمو - دال اوضاما ماسح اب عرون ل هرخو ولا اهحلكت دق
 دومقدادلاب يذل اب اهعايش تاضاو . فاول ناخد اهلدنم تاحد عومصتو بلجلاو فونسل نسم قانا وقريرع جلرجشب نيت ءباطخ
 باتا هضاملاضيسلاو . هراطق رمل كل ارامي - لمجال عال طلت اير لفرت مم لاّتعل اداطحان ملفار هراطحلا مس دولا تطحو , عطاس
 ةيسيو .فاضد ال ا.ساعمةي تمل اخر .فاصملا جو عر اهي هبانم هناي و كلزعالا هيوضخحم هعرماكة امعال اهي تسوء هعراش نام
 * ابتابثو ميئاطلا فزكاسلاعباصم مطعاام و دي دشلا باذصلا4 خوزنل! فر القمو هديب س اجازه دوش اال تؤاوتم هفصحل
 نقبو . دج! دلجرم هيطف اهتا ع. عيؤرلا ياسا ]ةعملا كد ةسايئاقزراو /”حينملادؤرسل اشي د دوس مايو هيما ا دشا د

 ايوافيوشنالا . هيناكتسعل اهون عويس مادادول .هيلاحالد يو اجمع ل ابسل لوس دي او . يلا ءرث تكد بولقم ءايعمد او انعطر اضع“
 .ابشمل ل ذب لكما تشو تبزو انا اساؤذ!دشا هد وساو تما ناطاسل ادومح مار اناا. هيلاطلاس وعده ميل امو غا اموان
 ى دعلا .٠ يبصاو أذ ورعم موا عمرانصف هبوللا ناسل ط/د ياسا و اذول !فاّصملا فول اكل ديدي ءابنو ءاسحْكد اوبال اهاضمد
 ٠ باطل اصفر بانا همدعم تاكمّيو : باهل بهل اراك ؛لابد ,عفدم الد دوكل ال ناديي كين جيمز اصح مع سيو ءافؤل امازوبنم

 ادذم اهلا خيش سا اخف .هعدال طال ابؤطا.إ/, ءىيارلامل ىهملا عفادملا قدسي قاما !هستاضا اهو, هم يمل او مهر انمار عقول“

 تاءاء عمال وادا بحب درا ءاحجتدق نايل او جابت ارم سل اهل توبسر ءاطدان انهضرالا تير دق ع ف ىلا تعقورمب يانج اهتلاحل“ ٠
 ضمير روم عيبا مل |مومل او ام هبونبسبم وصمت نار رص له |هطومسر . ءنوضمرم 77 رسم عديل اديس اهساي ]يارس , مووصسممبلا
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 يواذاطالاوتملاروسلا»

 جفن ارم دات لعد نا لل اد كا ملا مخ دو دعب ا اخاعم جرد نمتحلا طعنا
 لمثل دو .كلقتو عريان ىميصامةرم هب بلعيو . بلطملا

 املا ءتصشو .هنؤإلل !هرداقل اهياطلل اديل اهتيحاذام . ٠
 لصلا

 امصا و هل الف اي كار عر صخب او. م داليا هلي دع د 0
 اكل ادودمىلا اود قياو . مغنيو ثري هافلا -

 ,بالا كب اهم

 ل
3 

 ”لاررلفمايف هيكجوطتق ميغ ييملاباوصل )يسيل ا داش او ءابويلل ريضمملا رذو اوضح ايجإم .يطفلاد در 200

 + وج اهزياتمل امتضحاومملا تآخل نيشمل |هطغال اريذول اهوطه ل امه !!عسال ا لساعو :ريددل لوس نم انبام مزع زف ىلع انبد

 طال !متاطب سجال افليف امساناعاضناو . ين طارد دل د ىنجلة كم ؤكا توطن او ٠ اجا البس هعاضل راو قسال اد دايقنال زم
 دوال ادا درسا كك ل ارامو ٠هوف اا يبل اسوي فدو هت داعس باعملا اوبس متتحاو فاحاع بانجو عزم كيعان ,طعإلا
 قت دوح هنيموزن و ضانضحإ بج هرعار مخ دنم ل اقم دول اور هل هيضتقملا ريزول اما دال اب ةيمئاماًرطلن 0

 "يي يضو يعش هدس ل واساداحر سه سرر شعل اد دانزموس اب «ضاف امضايفل اهب اهو ناطلااوثمح حوكبزب ميل صاف ا

 راونا عناطملعل اطملاو ٠ هينسلال وحال امىبتعملا اهببا عا م .لاضنال اهمياد تاذاعسو .لاقاوزمهو ومب ةن

 ه«يايرتاقفونو . ءكح بن اجرخلو ا ىلا ابابد !باسنإو ء هيلوال !1تةامولا اهوحاو| دوم هبفيكو , همريزول نوط خبارع عر داصلا انالا
 ىلا ض عاام بجنارلاد مينا ىلا ثا ماو .هيساونيل ادالبل |رماييل أمد وص ندر رت سردولا(ودحداراام حرشلنم انا 0

 هاذكمام هماوتذو دروع! وح ءلصقلا كإ ذنعر زول اعضحل دع . هياطيش تال ايخو هداصعهس هواقشم.هينمال ل هيخبلاةدهانو د

 !دخاو .ناورعويث ]يبل غصن مابسا طخ ى الص . ناوعل ارم هيلع تناكامب_ حملا اهتداع اوم ىإمتيش دم نرامتملا .دصو عنو ...
 . حاعرالاهقدقلاونياد امتفلمو «دانأ امىلعدراول ل او دفالا بطلا صحم فارع جا ناشرالاهقفؤَتلاو ران امهفف]مو ٠ دازأ اه لعمراهل |تنقامل ه ٠ نينال ايصوال (نجطلا سكسو وطار عد كرم وف د محا وفّولل ام
 تتم ل امل لم هئاطلا نت ل كأسعل دو ءس انئكرعو .هيعدو هناو لع هس لخالد .هيغرع علت ى شيك نكد مد .داعملا يسد هيادلاؤي
 الد هضارفنال اوعاطتمإنل ارعوئاراصو ىخجإركأسع ماو رم ناكام ناك .ضاضعاد هذاضملا ىلا ايل اواو م نادر ميسم عطو ءءاش
 . لاف يوطمءيدئي اوم .بقاداا هياررونملماتبريدو اعودج ىح ءرومتنملا ديول كتحل اب نه ميخو .راكدملا ]يأ ساديف هعبوكراورشلااتسا
 هياجو اديان انوش راد وه داضاو ىلل ىف هضاكر اهدي يد داوم عطقيو , بصا د با ذود عونوب اهتم هيمريو , باحر ههحىارمو ىخىل“

 ماهذا ميامرلاعردؤل اد هيمغال اهي انعلاب مف ىل اهيبانعل ل صو , هيجان كرم دب مطاجال اد حدب وصح اوتادعسل
 هقرابوحنصكل انهو ان ,نأس م طعل ابيذول ١ عوده اكدم د ءاجوثل نان | اع كلو معن لي «ىوعتطاو اسس يما نا معتح
 داصن لمى لتمكول دير امص لنهر عتب ] محو . ناصل اكساوطلو هو ا غلي املا غال ساد عدو , ناضل لم ايد ام ىل اكدحبو هنبدما# .راعلسب تاوقكملا
 دلو بلي زذاو دنس ]لامىلا مواهد و : ناكل كيزم هب دطاحاساد وصاح ايزتعملا ادهدمورع اًادن انسريدول د اشم هرمدر اك ناطلاسل امال ىم
 اناممططحا بحر مريذول !عومحل امم عمل اهل ات .ناشطع لع تمام دحل ززمل ال او حافكتل اذوطم ايل ان حب اعطل او بارعل |رطاوم

 اكراصحل اعل اىفهوعبز اننءناميل او اسةيتعلا تاون ساب
 خخ غو راغو عفط دعس ل فاو . فطام هتاف ه للعام مش ىلا او. بس قمابرصمل انو .

 ةزبورصتلاو طسلا محاجر طاو نيارط لس اوبس ىلا هثمو ه دسك حو د هب امه دالب ورق. بصل اكل راديو بوخللاو اوس هغلسإلامّإل ءاحو
 «جينلا عتداد ةارملا زعل صنل م هتاف قدرت ,ىضفبو . جّوتملابككمو نودصخلاد يت اعال !اريريوهم .نرتسملا جورطمو ل وحرل اف هيلع ,دشنلاد

 000 0 د مدرازو ا هيل حل اهيخلاو هنابرلا ش
 ولأ اما عياشمو نجلا ديععونصم ىدل ا ث وع ءيخاكء دوبل ايران ببحو ال امعاطل ؛رعزلخل او دريل اء ءفل اى بو هيل يحم»

 اذا ماصتعاملر بس عسب هنيو دال لظنالاو - مضت هم ذول» كوامدخال ه هد
 تلال / امو رد عزم عك هيلي اص عقد و , هل المالساو ايري عرامامو كاملا بسيد 3

 تالزمَكرم عتصاخلاولا حاخام رظءلكملق هج نيكا وعل | نوحن مش ىل اهي[ !ورص بحو | ام. يمجل طموح يرججد م ىحاذملاب هرثا صوت حو 2 هجر 1 نيب . باولو مده ادي ل االرساسا تب ل دع اول اريرقدو ءباعصل اللاند :
 ُ 4 . 4 هي ات اودرعلا ر
 اوال ص ءاجامر اور لف هزئاد انيس ا هد عربرصحر هئاطا د كاسل سلة ر عن حلالا .رككاصل ايفو جون يلد  دسيو ا ذي دب ث عدو :رصاخ اليو بانا اهب مالو 3
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 ادخذحاو عراصناو هناوغا عد . ىذحاو هلحو منار «لاقصو بوو, دعدو قو دفق مهد يل به ذد وطه طشركد ١ ٠ةله يصح صحم مجرد .دارعاض خر ا! دهربح وت خش ملا هزاع '

 ف ٠
3 

٠. 

 هناا |ةحروهما را ج1" تت

 هسعأو لمرع ع

2 

 1 ا ا ر.لبانملاد ب اكنإ اد. نيكو لف اهل جنا ايهو« دونا و العال ' د جد :دل امومد هاخدهرؤت مب رثأ امىلار انف هعاطل ان هرم )5 " :١ 3



 بارامكتر هلا وهل وجر ةنالصو هى د دعب هيكل اوصنم رم هب هايف امومه قسم انصرع مربح او يسال دان منو طنكوكصلانم
 . حس لافلن الب لاقو ء سيصنل اونو سهطلميعنف مريس موفد نحل م/م هطا ىذا | رين اهماول |لصنل

 ١ ىطتنت 510 3 اكلظم كايد كعس باطدد حو صو ددب اللا اعوط هاقنا د ٠ شطلاول اذار صحتشن ىرشد
 1 سنحت س اهتملاو ءلبرأللا دسا 51 ”لم اهنا لد اججوجترُت د 8م درتلاابكسوضماد دب 2 امع .تصعتازولةضاوايرمس حك

 م. ىضشن طم اذلاواىشلا دسا ,تيطساو ناد اعلا اماذاقحح ل لى ت+وهو ايانملاضامحآ سا . ب قانم دوببشم بلع !لكرس
 .*. | نكنإو] دعال ا مرهن افا دع طلاس سعلا دال اوص تلصو مْ دإ تال د قس لس مال. نم . ءفعاص نوهتذا ) دغس تدرح

 9 ١ ىذبكماو اولثذا لفاحانت> .حهتو هد »اء نم نإ اوبل ثايوتاوال اجا :ءارقفف ٠ هيحالكاي مهلمخ 2

 3 ] وزطاممو اوما يدل !اول 3 . هفس نم لاطب سامري ولباقد 4 دويصلا و تنال موس اح رع ى ٠ هفناعز د. داع موقب او د

 اطل اةومخل مادهاو ضاصحإ 2. ناصمل ا فصي لكفدمب ؤهحو 0 و وعماموس ورا داعو اش . دهر كجم ها نوعن رو راب

 ١ بقاثد عيزو هوولعنو ءامالاعان|هتاءاد تلع مالسال لد اطلس داعسو ءابما دا هيرذو اا وال اىهتهمت» ميعاطل اهيصاعل اهقزؤولا ف مهيعاناهب ٠

 "9/]ةقدامدال اؤحشيو ,هدذس عاق جزار ىبوخ#ا هونج صضا ليدل ءاهماطتسا د عالفلاو حالصل البس نمل حال !قاشا ناك ريش يكد ب! د
 اارملاوقدانباو هلباوذل اد لئطيرم مهعماتطيحا و هاذه هياطلسلا دودي اشد اوطا تّدُهَد هاد ءرطو ارسا والاف او لجا دو م هدص ىمران مب

 رافملاداوملع خجاشر ل بح وذ نم هسفد قامد رشد ههجوأ و اهريبام مر دافد ه«لطاسل الط تع ءناطلاسن [كاسعل امهتشوانلو ةلصاخلاهفنم 5

 7 4ئالارامب اص قدوم» هرم هفظزيمال هب لأ و حى اب فلا و ؤلل هد جدت هسنش عن ضرال اذيي بهذ د م ءيخقموسو توما:
 ا بالو ءادااهدو نوعتجال ءاقزو هفيخاجرال ذا وددبتد ءاقزف جؤل كباهحاسارتف ايعسنيغابللاب «الضاول همهم نعم جنح --

 اع اودوغنمءقاموسمل لويد ما د انيدي ذي حرتقول ايل اويصبسسم ها دولا نعل الضلااو عريطل الغاب مهككم خا دق ه | دهب اقواس قرف' او جولات
 هدعبربزولا وطه برما امو ءهمطتسق. تم هتوق د هل وجو هللا هناعابرصنلاو دييأنا كس د ممم ط اضع جول ٠ هياطل سل اسفا ترس دن ١

 هد اخ اهراشو اال اراسمرم هرسزولا مهلا ء ناو سلا هب ضرعام نب اذ ى ه داشلا قطو هداعسل إ] سس ىلا ىدتهال اهب ىو داهتعالا لعن

 مانللراطلشل اعدل كر بقع . دايخال !ءيعدد لاو .راحلا ل يرملا هيي هزاشناو هراصتنال اووطلا امو يذل اي ى هلا دع ميفا باك هنعداد

 تاقولانوفلزاو «راتخاودول !!ءراصتسالا مامتو االنسال !لاوب مدعو و ه_راصنال او ناوعال ازمءافزمو هراؤسلارزول | ءيهىكؤتاو .راطقالدك امد

 . عضوه اعلا, م طا اغرا هىرقلا تاقتمو ندملاهفاكذيمىرشمل !هدييداعساللساربزول لا ه داصب طل متودودصلا اهب حرتسقلا هبياطلدا
 قافال ا هليجرمر اكو هرورسلاد جانتنال البرج هنطلسل ١ ادوالمشد هدودصلاو نايعال ا هكدب ت د قف ه ناوعال ان ايوان وسمو .نانملا كولا بما

 ومابرح ركل هداننطال اهينملا هذ تبدا دقن أو ّقدعلامنو ابن ؤناو «راينل البلل ! سا حال اورمإلا هل اعتسإرم هرادرسلاىلاءبب راشأ ام ميررول

 امره فوم همة دصم كلازيحما ذهإل الع مرضح اباد وس انياطخو نواسحال ا لدس هئاطلل )كا سعلل ايعاز م سامو مزح هدشبسارال او دذهل الع
 ””لعطعملا عوج اهم شوو باّتعلا فوخ عرس ارب شال ان يتلا و هيو ماكسلك ىسااوقرافنالداو .هيلعلا يانا باملالننم

 3 0 هلل ماطالابلاكمهتلا» : ان افزللد انوفدناد وحس .باوصلا يبد
 هيك مات ارمبسطلاهادادم . ضدرم بتاكذ ]جى اذى. :

 كم اهلل انطبضد سيل حومجج . بعص كءساسلا« لد دم :
 ,تايادربحب تئالقسو تنالوحاهيو دس ايالل وم تباذنع ءاهادرهرال اذ مروجو «رسو مرهاطو ءدطاب جالصا ى. عز ياله هن غسدزعأ
 ةملابل نهدعن اة ساند يلاذ اامالرم تالفغلاكودل ]قف رس ل #7

 جي لاو نب تنا هلم هطصقي عذ .  فهسلهرع تدك م ناد

 59 مقبل افثوععطامدإل امو اه احد ه انس ام انس شاندالا عمطم الع,
 اودعاعاو هاوكشس ع اطل لرهز# عارمو ج همإلكاو هاما غلاف 4 اقمو دحا حومرع ءسئث ىزبو هبر ماقم فاضو . همام هعاطلاىلا داقن رم“

 اما سو هسفنلف اخلص رم ءابلا عداو هعاطل اجدانر ميوصملابزتف هلجكانوو اضل ار اساد اوس ىلؤل نال ١ ءاربإل د عيسببال صام يعاد

 "ملا ددرولاؤمل دبس ام زارع ابوح هدوعال ةرعرسحبي ؤ امو هماعل اد هصاخ لاوخال اها قم ءرويصمملا محلا كلمؤسسأ ثح قاد ءاهصل
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 لطشلا بلوم اتعل ولأ وذ اذه عمو « قداصهتاد قداص مدقلا ويده يآ س )نال و . فاخسط تايازأسل ىيت 0-00

 06 00000 ب ع .ناطال :ناهنبيطح لاق نعت ايهيشولا تلح ئالوابرمد اوبل قرات
 | [٠ معلبو ضاضحا] جلها اصب |تعابوح مو لغم دوخل ابو ير واهللا تاياظو ل هتماهدتعل لة يفويسلاىدنا ٠

 5 طاء راكم 000 ٠ برطخوحر مالع ترا» و ءضافم رجال مزلايف اصاخماودازاف واد شو انيمرافلاو تالنداللاوتفلتو ءضابقنا دب

 ىو 0١ حلال قب ودشااف «قسورشب اعاليانيسملاٍناطلاككسع دان م سهطاو هللا ءادبا هذ اًدلعم «طل او وصنناطح ٠ يلام اذا ده جعلوا ءاهافشباجيل نظم نطرح بسحبس ٠ بنعلاوقرشلاعساو مهقاضو بلاد

 دعتناب#رمهمدقم |هتيارب هدوصنملارك اعل 'تاحو ء.ل اجو! عارفا ديرعو ناصتم ةيلهصصاس تايارو ل اال لومدر .1ب هناا ادونشن الع اس دام
 دح لكل ضف بنفس! اكدينملا ترواسو ,هيبتمر يكاد كو هخلصلام وكم وللا د ىخضام , هدجرم هقوعن تاناورصو قدانو هيصان وسو
 نالاشناو .هيبتشسو هيرب ثبحهودن نم همراصو هلمان ماو . هيف هي دبر انف عزم !را ]كذم١ و هتعدط د وحراذم نزار هيف راش موك عزم 5

 ةاصتناو  متب احزملاذ ناكف «ضايش يجرم دار طيح فو اوشازم اراك توبشل 0000 و قحدل اب الام َتْرِدصُيْنمدراؤم ءيدد يف دتملاو ىسهتدرو اور د ٠ كيو ملقنو ء هيشحو رشيد اذداص مل لكل اه
 عم ؤصّتساو .ىاناذ اواسالثب ميصا و م نامرلاذي هاشم ن كحول ام ديب اهلا ثداوحزمر اصب ناك وهلا بطذرم ناكؤتح ايمو ممالغا

 00 يل تيد ىلطلا عااد عاوفال احا ساب اون جل وقلارس باق هاكر لص نم ارعشلا ىف قتساو ء سابااواسإب امدطع ١
 _ ”كاززها عروصو ايحل اولصر اناطل لكاس هيف اوبصان اموف وله الم .سايعل اف الجرم هز اذ ور يعس هاضط اوس #هئاو م رنا ريعس بينانزاع

 داوابتبرعكل جودي لع اواواطمر هلو: عدضاط دج مالح طور ال دوه. ىلريراؤالم قدها اومعم بخ ١ عشا 7
 هبلوبمل عيرتو ,نابلل تاصاس اهركدل فركاك هدوضنملادونإل تحرم د ا جال ل شال مهحاندا . ابضلام انانملاىدا تب دامس
 ثئاطملو ا انراطق * ل او بوح سرايدال امرؤ تتهو لاصرال اددعلا زم تعظم حمل انفلاو سل: لمح اساداىدل امال اراصنأ ١

 هيلاهاكمراوصل امض تلكو . راتنا فيسلا هنت صاصحا]-جليقب هاطلك ادوندبل مرلع ىلطو ه داغلا ف بما ريك اهىموزهماول وتو

 _ فت سرا )ل هإمونوبو ءراصنإل دال عوبع ميانشاوإ هداني ذ فاطخا يسكت داغد داكيؤءاوليصال اكدم هنربل اذي هثيدح موديالع
 ف مالك يرب_د لاق ظبكمد. تءاوصو#و ايشاضؤطندم د قام تي لواء مغكلد . هله" درطن موفل انام لخطر © ز انمو ةطيقي هنس ناسف « ىطفنا امور انما اثدحاوصص اه, هؤم ه١ دسم وام توكاياقب ٠ حسي نيد  ىنوكسعسل 6:

 ىدخئرردوإ !؛نيشثلا .هدرام هباصعيو هل اضمك[ بيا وهدي اةوعرم , ري اعمر كاسل اراد رس صاد طوعو رالبسو !روفو ارو ضرال لوم“ ههجرلكفاماوباو .اوساوالق ىف غلاما ددج ماطن د... كح ماكو نيقسدق انو دّناب . لو بح هيف شمل باصحك»
 داكو يتاكد اننا. ؟ عرقناو عريرسي اسلام اخسر اسر ءايدر ةاحب انتقال منيملاعلاةيءسبلاو ء ايما اولعم ,رطورعزل اى طحف

 لك . طليتحل نو ذريقوف هب [ظدول ما ىح .ال اوق | وال اعدا ءىقاول ا دج هب تاسو عبصوجو جرس اننلذيموت زطظو :طسالض [ل جول ومحور سخ نا
 :الذاو جالا ءاساقم صوار ىييح . عاجلا يقل او اوطو .لابطح وفيا ةودشم هباهزد . اهبل نو ةريوزتؤطساصما شع عقر عمبرا

 تور اهم هيل دلو رت هلا شيب كلا وتر ا هرسرستمسمل ا ةعبف .ماح ا يدي وا هضيجم اناعم مر قلبنا داكو ماعلا توملاهن ىدامهجالشك سم
 ” زم كيل مدح يل من اكاعم ٠ المو كك هنص تاو هل اهاوس ا عوحو الب هندمبملا ديمون مس هدو . ماعنالرثبطو مان إال زانميوا هيج -

 تقجو قسم البوب رالسال ان اطلاستئ العلا هدزوالا الكداددال هبيحش ذم ار لوقنوهو . ركل الوعر ةراوم ذو .بوسمؤبحولا نبا
 ص 'يزطاضحا ]جا ذي هش اطل فز كاعلا!مالع اتلعد | طلاب صل ا*ق كيوم دبا ام لطابلا نهرو .فدرغش هيؤادزك اصل 3

 تال لاو يلح ال ار ءوتم رم هوك امن اول و خسس اد . مصعد دال ددعو . زد واج رععاد رم .ويداال او اننارب ل اثلهدوو . يسم مخ < 7
 لبان سادؤ نانا اوجد «وطزودتما خاض معن اًصملا دالي يمن اطلتلرركا ع ترش اوم لصقشو نال همح طع همي هلام ددصلا د
 أم عت هةسةش و هنطل عرمو معاند صصنل داهم يبس نك داو ل فس او هقول تويبحلإ صن اهجف عضودقد» قاتساو
 قات ٠ «ةلعتم هعساد تانائبحو مايحو ٠ رسمي صرخ ويسو هموقم هفقثم حامدو. هموهصإبخوم ودعا اموغادا جى يرض
 هفياطورعمور رو !ردج_ مز اش هر مجيحام "عدو ءحفاهمداعحند ماانف« كد رضاطب ومر يسأمو . هدمت ني ايش يفلاطهارعو دنس

 ا ١ : : ا

 ٍآ
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 يا طلاوىدنل اول امال !نمءدهعا ّنمامو . ابل اوبنملا اوصل ادءيمهلال !تاوصوتل لرع هد داصلا .ىادال الب ونعتتمرإو الث ءنيدع نم
 دوحه سقاهراد . ا: دنبم نيس كندالم هنيدم تاصعالع اىلاءيناطلال !فومسلا اعافتراو ءسطان اق اور دصلا جيس
 ش انبي هاوخو ءتدئال ىف اياد .ءاوجرفياّنباخ هلعوسم عريدم ةماربدم , هلمارم رشنامايداطوخيإتلوصو ساداك قم. ىذا باقعلا تابقعال
 ههرا رماون د دو مافاد نيحم.هّاول ا هوداحلاد ,وسال ارو ءبّضافل امرهامل !هئاطلاسلا دوم جرم هاشام ليقس اه هدلص و هدرو ةءامورج د هربطرم

 . ههؤخو مالملانهتا دعاس ابوطو ء ءبرجد هتوص كد عنريو «هسنحد هنو ء هند مول لق هه راتسا نشكو هنوص لضعاف رش: د

 داعبإع وظف م هلا هيلعوففل . همالظم هدوصمملادونطيغرمو ءنسامل اه]يللا نايل د . بوركم ندرمت هوان عرفل اوم ه وايد د بولضمل ا لتاعم دحد
 ةيسوخجإخكلملا ىما ى. عرهام هد دام ٍدِسْدكلانه تاس و . عرف ا ابيك ىلا هدوصنمل اف ويش اتعبجو . هيالطصاو ه دخا رط عرشأقل الد -'

 0000 0 هدورغوتسو هذلتوت ناقد اغ . هدوصتقلافراع . هزلاوتمركرادتم بر ىو . (وءاخ نص

 8 والفن ني ابل فعالا تسال نم هنبخ ضي !ساول ادو ء اس ورفاطل ا ] يلملا اجارسعم هبريرول !ءار طا ولن هماقسس لا اودخادم ءازكب موده وع دورت د

 ةلالكراوب اهيل .هيرانلخزآع امزاك الثني دم لوح نطلاسل !نويس ثودئاعملا ارقد و هيلاوتلا تاحوتذل والتسال اهم هاركام وك وك د
 0 هبتتاو هبهاذيباماهجايفاو .هيناج ملء يزف يوسشلاو نابقعلل حاضا اوكضا,- - اعز! باعيلاو 2 داهلا حاس ىزف اوسماد

 لا تيضلاوس اوعلارسولم - مهم حلل وفنشل اسدقد هل !ديوايملا عدفول طلب اوديو .. اتي اضكأت كبانسل اونو
 يانفار هونلكم وق ذ ٠ حا ف د نومعابرموق د 1: از دي لكل هس موف - هاد لك ياو دّوطدرن د
 اناو 00 أك ىلع ع ىل دكا ل ةلاررتسا هعارب . نمو هاد باوك اينع باحا ةوشسلا.ميلاءلصاول !ضورعلا كا ىلعر.رول ا عومحضتو ان د

 طا تاقيلاب هعفشو .وينملا]ارضاو ىلا عر كرّم ايات د هلا ف ه نس داو ثنا ىلع هلا اصو هردحؤم انناءوبد وفل اهرصنلا اني سر
 ١ وعمل دكر ادوسوماو , نانلا صوع (رهاطملا هموزوكد مز ابيع الام , ناطلل !راصب |هصركعأيدؤا د٠ مالعلا كلاس درصانوم مالسال 5

 دونلا] ل وكي ىم ناثسلاو فيس ارغدخاو ىلع دوحجرم هيف نمو كاد ضاضخا ]بجلال ب. ناوعال و داصنال لوس نبو كمناس
 رولا ةمسعابو ءرادقاوموقب همعقاسنعومس دا ةرشلا ومال ىلا م وال 12 تال دهرا د «ؤاىلا ساونا ]قرم هعرسلا د

 محال جوع. ماذدإ و ٍتابش ذي ااه شيك فجنو مالعاطاتاد تاياول اكيد لعترتتند «دابطصال ! ما دو تاما مرضترحو , داكنحلامطعان ١ - برا الع هتاطلا لكامل |رصحو . رازق ساو مددت سحاب مرسيمو منهو ؟3”ومو همددمرم هع ارث هدرفو, دانا

 ٠ ماك دراوبخ بال .مادقم ودا ا لكديب هماثح مراطلابعرلع مضيف ى . ماهل يطل أذ ثحر ادد داعم ى اراد د, ماخطل اييبصانل ام ءيفنت -
 هداوسإلاوىراتملا اواي . راّقلاو تابلا عع !هدعمساد . داكنال او ماورالا ؤحيف نول ذانو . راوبلا ىلا ندرياص مالا ولع ماير ثلاكل نركض

 طدماطتواوداظتد , نيدو بؤح اهجرماؤنل اندم . هديدش وثونءابزها ءعساراجوبحو . ليدعافول اذ اةذااوناكو  داغلامدعو ناصملالءاوصا

 مم اطند الش ضرقد تعيطو تعمر هبا من الاذداوهو توملااهاباىدارتءتفلاب برعو قرشي رس اك م2 نيك 14 عرهاطم

 ٠ عصاذو ءلاوبرشحو . عوداوحو داون دثحر كاع مح غئخياةشهملا ادا و .. ماذ جالا عقشلاوس امل ٠ ريوحء ذرى ّملا ناكم وس

 داكي طدشمحو. فدا مجرد .ظاكل ءمكت الهاي دقن ءطفحه ددصو .ضاطحا ليس شروح مر اشو هلم او صدع ز دم حاصسس اد
 * صانم سره اوس نمو هتوخاوم لس ام عم هرلاو ني إو غم هايس ام هلايج مرتلج يعدشنا د لل انو هفداط عمج عملا دهلخوغناد ىصخحال ودع
 8 يبات ا اكمدخال لضاف د , ضاضح لها ىلع ذياطاس !قيغا ضحي م ياواد هيعاود هوفعالسرم ملال قا دق راب دل نايطعام و ,ةدضاعم د

 هيي جوقعمدارماولوممرمو لاس ارا وسلا قاسم د>وغلاو قعاوصلا تاد قدانبلاو تاماررضلاو عئاردملا تاومسلرلعو , دوسال الع دوسال لل اص د

 .قيوعا طمر همه ام وفن يعو ٠ بيراشمامدلا الممل ىبلف ىف مم هفرش يح نود توما كر للسلا حرر ا لكجسهملادان د
 ”ة/ادقم ل داداحاسنا فزمو هل ى ان اًعاود| فطن ثا ملا فتتدل هداططا دب هل : فداعم جالدا كاش هسا ىدك

 ب موضم تنكر دان جزاموض هموجر أسمها دومح همدل يلب دف ئالمع ل اطبإلا ا عجرال د . لصلاصير يع حامرال !ىلسالم»

 ا لا !المد .اهران املا توضا ليف مون , يذم مرا ىص قوربنس اديعالب و .. تجبر قع اوس م اصح الم“
 يع يق دانجلاد خادملاق اوم هراا ى. هدحطو ِهبرضم هل لوضع او, هنوف ىلا ثياكم دنت د ,اهراب هجر نود ماتمل اب ايجلسيراو ءاعداد

 كدمزااواو و ىملطضل لبا ترمأماو كور اشملاو براغملان اما اءاق داناهد تالتءإو , قهاوشلا ل اهنا دل ل رو ,قرافملاو ناصال اهسمل ولسملا
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 .ككصلاو .برصملاهرول دز فاس لكسفي ةياطغ راف زم عمر فسمحاس مع ماتا ١ فيك ص مول لعدن يفسد فد و

 قصشل اميل اطسا و د هناو دع نمو لع عنماملاضد اه شلك ىوكك» (رورقملا هدوخاملا دونفللس اب نلت سومو الأي دم بوحجلا «دوفوملا هراول

 قكدايهداهق رطل رم ىلاداشر طله انأ اهل كدهتعاو' ثا[ ىلا تا نادل اس ديلا ىزذهف ارا ادم خلبايف هناكمد هتسطلابلكو هسدمفل

 دمتم عام ناش كل راب,هشاقمو هبانقدياقو وحر ادوسو ٠ هباكو ءايارسيوم|مرلعو كرار اعطعاشسيو .اياجل كلم ءلبقزمبو

 ؛ ماش هنيدمولكتم ههجرم ناشي ف حز ءاهبد ياست ورعييو اهقرش م ايوؤناي هئاطاد لكامل لربإ تعستىدلاو.اببومحتمالم هنيبدم

 7 عال اقموهاما نمل ايف اطل ادولل تدحاو هروكمملاهنيدملاءوخل ءاهدارم مرام اد ماهل هتهجماللهنيدم نيشييطبر مكر او
 اخييرا اوداكد دال | ايفر شاد ءاناعحر وطيف رضرال ؛تعجرز ٠ ماطبضاو بيان امل بحد هندملا برقا ادم وح مادفإ يطعو ىه

 * مراوصلاو مفاهللتايطامبهيلعاونا ام ممطبجو ى عاطعلاىس ميديا ىينامؤل هياط لكاسلا؛مادما اهل غيح اذاسيأو هنعا بيحان.
 م يسوبلنملداملاو بوغااهاىلا نونملا ماهسديدصو . لماقملاو بص انه ]تحوم لباتملاو هجاوملا مالطصا ىملبانعلاو تاقملا عدصد
 ٠ لن كاهن لكوضاو , هيبه لاتيغاهب الا هندعر شدا تقسو. هيجاناولالا سؤ ذيموو.هياولا واهني طخالا م هيض
 مازطدقن هيحاتنال د هدودصحا ع مايصمو . هيهاد مابا ديمو تلض و ه هيحأمريع ع ايشال ندد امل نودهاس» هيحاد م هجلكؤ إل اه
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 العوهوا نيمو صلو د هطلدراهع امرتاهوار ؛اهداوتسملماو مدنا بعزل ال رلوَه ردع . هيفاعل اود ازيا وعول طاو .ميها لا هديا

 سي

 3 1 2 ا 1 تا

 -_ . - ايون هرانيو اف رج اعنمؤي#ا طا راصعإ تعمم . وساد مطعا توملارموهامذي دبزتننل ٠بيصموماو راسو فرت لو

 يتلو امانيدصو هس ل اذ ماوملا كل ايداو قطل ادراوعول !ءهيفكا هيطعل ا فاطل > .هيريدول ا ؛انال اهكرب اناس قل د ءبحال د محاال فيد ٠" هل . م ا :ةاسرول د ءارسال د رساال عافيرال او ولع اذ :
: 

 هالتاذ (ىطط ذل افخر لجو .هددر معقد. هل لبق طمني تريح اقف ىدجردها دبعر يدل اذ «يقفل طبلق علصتس داكد * (دضإ بسالك ق فلا عوس دل اناو
 هداغجوخيإملقاناىلاءهدنجرمأل اوصنلااامو هبعدوصمملا هفامجريوملا ونيل وجوم اللي دمال ذانئيوبلاهراإلال ادامو ء (دنجحو هتسدم إل باتل

 باهجونم هينعل ار موهدو . اياوتبو لأ هباوص بلقناو لباوص هبسصحراكا ل طض ءاروتس لمدن هرم دام مامىلا غاب دال بف هننيدموةسحرل )خم هاد اوشا وعدم
 هلم دعاقتنناقشناو ههتجنو هنا لتاعمل الخاو ه هت لورتو هل اد ذل واخد بحوقدام همتييدملوح هيئاطلاك ا دون بشرف فيم مد ءابأمداعجر

 كابل وو فعطارم هبل زارطعو مل دل ايعاف ءه دوق عيب رش و الل ارمهضدمل همرااملخ هدو: ه ذوبك ءتاطلل ادوط روي د خاف < هت 2 ٍ
 «فلؤلاعلانرق ذدو ,للملا موتاكم ندا ص «يطخر اشو مطعابب وا ذيمل نطومكد ه ناكو ءركولدتدؤلا <لاهو هلجعذيوناغولا

 نابقعن لع تتطع مد. عرساخ ٍءقعصْؤ د ىدعإ للا بقماو ءابيالءا جوقسمد اهتايادؤؤشلاورصنلا عر منام اهماجاملاهدوصنملا دوسالا داع ٠
 هعل اطر نذاد . زو ملص طوقسب مطعل امن اش شالو, 3 اطم[نقب هنيوبب حاحر مجد, هانا هينا تكلا حل

 ”ه2 و نعش هد ىلدال اك داحس ست ع أ شنان موي. ق فوسجومل انقطع الإ ذ ناك ى ٠ عليو زجل ا هدد 0
 ولا فور ات نوقمل علنجنر مخ مول اضاضامد «كامال او عصاوملا سو دكة يو درشم إل وقم يمدورم هلعا 0 ميل اوهو
 كك نر يعالج و طصمر ا دود ههجيمو» ناّئيويإسا هيناطلل ادونطلرا جوس دنا ءوطحملا رباشبلا تكتكرادن موب اذهذيد : هدد د
 مرلاإف هاخرمهطال أف نيمو اوان وغف :رطمل اميل اهلا هيريدولارادال فدفع ادراقل عا بررحملا تهججوتهدوصنملادومشل داو ةرهط ام 0 ا اوزيل ىضحمهولعو وكاس لضفو ناطل د االوم هداعس ءؤطلاوفلا ...: مهالكاو هرغالاصملا باونا مالسال |ثاطاسد ونيل اقع املا املا انشاو دج ويد نانس شمالا اكد . ىؤلفطاو دمالا حلص نيدل رسمت دم“
 كال لزطولا نشكو , صح )هاو ودينا هارم لشي وكول انش نكس دوس واقل ع نراةل اوم نودداعلا سمر تساو ءانسس بأ
 - داون اتمل امهاندواعف  بواطملال اكنعراينب باش مماصتعاو ثوردلا ةيمهعاتمال نماعمل لع اليتسال تيضصل هال
 غمصرملا هتاغاجي ادايراي هيف ,ن] عاف مهرايدذي تاه عري و ىددخت م عدوميسسكا عرمملا مفارملاجهتاعنم باؤتإلا ادق و م رماو ىدا ىمامت رحال
 ف مزتسنبنو فويسلاوملاطبز تنذادق ل الد نينال لال هدعب راق دال تضاو « دذت ول دادحا ميمقب لف ء كدر دقادركأسل هت دزعد

 سال دان. ناي ١ الغلا نائل وسد انم

 . هيلع اءناعمور صنم مالو تعذر هيلع هرازق بم هع لوول ارطاوملاةيسراصنلا ادم تمتد . ميسا ت ا 10 :
 لكك وياك شرا ورس باك زو! ءوضتجد لبو ٠ هركف ءيفلدونال امل عنو هيد اس هور '؟وعش وان وحاول 0

 بكج اسياطنل ا دوش محزن د كام ويده ريندسير مك االكو حندل سمر دج كا بتي رحتس أكو .ن اخ عمو كه تصاسرم هد دالم هئيدملب



 2 تحسم : ا

 -".ُ 3 . 5 ب 5

 اتصل ياعم الادني حام. بيصانم حانة دبا صما*«دهوُ ادم ياس وك:
 ' هطيتملاهاشل هيمان اداوطال او ٠ هيسارلالافهن غاريتمولمزكتمم + هيضاقؤاطلا قر صنم اما رعو - هيطام هعطأق فوييسن هموم
 ةقدلصمو ءشللكدسو اوملزمرا اتي .قعاوصلال ايراعم املا لهاورتدن اعملا ىجدمملا « «قدالاد تاءابرضلا تلسرام ءيلاعلإ

 هلياساملل جونسمل نهال تان قاوبلاد م اول وطرز زءال دلاوهال !مزعو رال «قباض بط كموجرفن نار هنسبال |تعرشلا د
 0 ثا اهسسامل يصاو رراشملا» براخمل يما اطساد درعا اضاع كا نكد مقره

 اهماجيو امج ءلباضلااع :ىل ادوسا 0 طم . هلضافإلاو هىطاداهراددا يلإةطرسل ٠ ه|صاوتماكرأ ادم ندولإوب ام « هل راملا +

 ءداوعل رطل مايا ت داعم د : بواقل ادا اما ارطم اهجع باهجتلان ا امد .بورطلانسب هادا 6-5 امو تسوخممةاطاقد مام حايشلا»

 فرعلا عم اال العرطك ان «باضال اءنارعال يمهل ةسو «دادرسل ومال !ىل اهدداو رذول اوامال !لوتول . ناديملا [ذ احح اجاتعاز ولزعنخ :
 "عر 0 لم الع مادمال مجرد« داوبا هابل ىلا نفاد يلب نأ د ضف جديلامايا ,اداطت مهعودربالد «دابطصال او تالا مايد

 بل لول نميطي؟ د ء ماه شيز حيز د ء دولا ءوصحاقلةنمو اوال طن هب تاجا هيلا ومالا !ركاسحل ارادو شاد « راك هذ دما. عّاعنم مده
 الليل عتسم «مادوالا ثنا نيدوببشملا اهيل احر موشح اتاعشاوغلا نراثدالم اوغل ا « ماخطل !ىدناعملارس.جهعمومو ناقلها بوتلا «ماورال ادوع +

 داالولا فول احدشو ه قاسولء بطل تاقد « هدزمجلاهمراصلا فويبسلاعذخال تضشنا د٠ دووم اركاصلا تلاصف م هقعاص هلوبمقدانو همقّسا ماس بخ

 ا تنوع رطول انكم داكو ٠ قالثل )+ سوفنل ان ونملاتداند .قاقّشناوراطننا تاد اجلا امحتدع د ه قارإل اد داعرال اذيقدانلا تهدو هماطنلا ؟<

 وحلا جول ارشنم هب ىوطناو . فونصل اند دل للاداوسل احنا ىلا «لاحامو كل دلع ذيموب بيل داخل اذامو « ل ايخلعسل وردنا تداكام« لاومالا
 جوننملاو رامول اذ( ىشن بهماطنو القع كاؤل ايزي ددو هما لا ارسحو «سالع اوصل املا ٠ هدطعو هضانملامزملككداد همس انو إكبه نب
 0 0 3 1 سي د ه مداد ب لح عفوا هحيئتناد + هروحرملا هيغانا ّيفل انصمبل اسو ن نراو مال كو مادقؤاهدواعم تاز «يوصنلا

 :ى داع ومس نان نشاعأ ان تان امىبإ اة 1 ندي يصح . مهلاقىلاوسملا كد ناكد « مانام عموم هنو:

 ةروس ئدناعملا »نام هل اجوال او عازل امن اعصام لذال نطوملايف ناكامدغا « لاقل اص نرل اقد ذيموب ناك رمعايح أ ىىح املس للاف د

 يسرا يديإبت وطناو لالا ث(ذ ةءبطخلل هل ىج مهظعو م لاطبال اتاك تدتساد» لاما ادوط هيلا وعش باعشرم مول بصوءلاس

 ٠ 0 و ناطتسا 8عّْغمادد مودك ددوسداطتتساو «لايسد ب“ يم ةوسلاو جلل نورك, ل اجال

 3 «- كءورلا داصجموبؤ اسد حاطبل ال اسد . سووا تاع تم يسوم تال نم اطبال اسرحو ءسورضلا ب طل اهوعس تمرصا و سونغ

 «عب) ناايتملادهركناد ءاانقلا» هدسالاقرز تقوشدمو إب هبتعوو ولاد ىزعلا سدد ه افطاوجمي اريطلا تتوحد .

 هلم هباشحا مرماهلا ةئاطفيي د ء هني درضن السهل ىانداهح و ءاضقامول دوس شاد مكد * ةلخيراذحلاطحد ا ممكعن
 0 رن تا 6 مدل بياصملا بياكر هباصإتاء تقاس .و ٠ مريع اهنمد بف خاوملا ميو ده مدايدملا» ٠ خادما قعاوصتبلسأ

 ام/فداعلا بعرلاو/ولم ةسفدقد د مايملا هقررام مرداعا دوخي اقلام م اديال ارك ميمو ء مازال اءدوصنلاكاصلا تسب« ماهل تبلل

 يروا سلا دكنس 2 تائرافهزرا ؤلاو هكا نار قلو كثرلساادعب_ىدحو هرايدال !نراقزها هدو ىىحر ماونال ارداكألا 1

  هلتكفاشهدم.هنماحلبز ,ؤوزمق تنسو ه دساوغدصع بد عي امعتوم 5 1 مم وعده ناعطم بإ املك هنسنال كاياظمذ

 : مال عنو هدو لبق مدل رم ممرات مياهذل هداوبل' اوسو هروعل اذشكو ءراتس الكم رمدي 0 ممرات سو .هح باهذو هيد الْهاذ . هملطد.

 مهة عنان اونطو .اوبلسو اوهرْشو اووساد اواصف , ازبسح اه اوطنحاو محلاما تباخ دشيجو .هصساشناهيصاقلا هالدارملاملاتاغوبنيملاتا>
 هر ر اذ. تعد . را ورشا وهاطبا ت1 فاما دول تعاد اوت ل ثحرم هل ارهأناد هللا سو/ى صح

 يفعل ىينحؤ طم داصت لهموم داعو ء نعد از نراه صاد . مرا وشم فيسلاب تل ازو , مهران تليخد

 ٠ روما !عرعل وحكدللاةاطلاسل اديوملا يخل او هروصنملازكعملا تايبئأر « دوي اذ لبول اباه الية شدي دلا دذا ناكر .رومأل ا هزه ى خلكم ا

 تانارروبّم . هلال ازهار دود فمإل اعر هدومجسر اجا ن ههصخغ غيصنو | لعل ىفس ءلعل ءءصؤل اماعا, حيفل از ك ريو للا ديل ار داع

 أرح ههوهدراسو , كو شدحاس ووكر وكيلة لا دبع ءلقفل اد: :مهطموعسعو هاا الا هسدب باننا . حام ل وردا د خاب ما قام هل احركأ
 نادلعب 0 دعم لم هتهابنو هلجرغس دال د١ «ىزولا عوصحملا هموم همي رججومداد ٠ عبط موثنم «راخحاو ءاقسارك» مويس
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 :طقابمو هيريدولارادالا بحرا .نايإبلا نىرقلا سمنه ََم تاهجيوحح ناريه دمزم ,ناطاشلا : :راورش نانسومالاا

 صخب ى اعبي ريتش ملالام وبل | ناكملاككد اوغلو ٠ بونجو. امد اهتبههانشسراطتسيا زم تح تمقاو تبر طعالا ,كلحيف عك . غد اف ضمرال ال< وحب ضيشموءادوعذ يللا هر دو عباس لاو عسا دونجر . هينفع هنت اد

 جاوا لعوىل اه هدالعلاهطساوك ل وىإ اراصنا ةيوجرسو ءداطلاد]كاساذاد رسمي ١! هداقتم تاهطل يلام تاحد مءاعمنو رحت

 تل م 21 0-1 5 م ) تونادذعاوقل ارمررقدو دومالا هتس هماياعرشع وكما ادهةنرماباو» ايلادل ايل ايإءنءاهرل او هنت ثبو ميسر رغبت ماعنالا

 لجو ديولاركسلالكذسهلبقزع رد ال د» اج ارشش جاوا ةيد توم( ن5 « ماولا ولج نوكي سوال اهل عالم بلع
 ديالا قبط تيم . دالب ا ذكي فرمى اذ عوشم او ليال د رص: ريفي م يفرك ءو هتاطر ككنهبضع ليطق ةيجافاد ثادلا هروصنملا

0 1 

 ذك ملرد اطنحرىبخيإ هيخالا ذاخلإ لبطق خل عارقإ امهح ههطمز ىدل اثينا دحرم هفداط؟ تعمل دهرم تٍولاْؤلانمداخؤتت3 -- ”
 ديقلإع# .عاضالا دالاب اود ذم تهذيو ؟ اقبيارم الوحامد اهكذ ىشمبجو , عاوقلا عنتمغس مند اطل لكنا بسحو «ليملاد نالطز/ معيب

 مزه خديرهعبو .ى8/ لل دوس اوي انل ايل اعبر مف اطرد وبطل ا دوس هفداطلا 6 دخاحل اخو لب . داشروعومال الكذ نمعد امى جال د+ هامل اه -

 كانو غدير مام نمؤعاولاءاد :«ليشملاعيللا حافلا ىىلذناريوما دونطجاسطاحاد شما مالا نابنلاوس عفت امنه . ديالا دوق .
 ماد خاو نلوم ما ذؤان معنملا رهو هيبه احلا وبسل طل ونساو مزاد منوكس فدو مال عفدملا ومر د هددعّتم هر دركشم تاوكي هرازغاك

 اطكساماطو !ترتش اد سو و هرسحيو او نامإلا يع رسخنيرلا ثوغلو ه وجب او عع هيارلا حال | ردم او داصو لرسوم قال طا بادعب منع
 .اوافقار دعاطلا]ْمُمدالب اذه ان كسملا انهملاو «نيترام اوجد ذي سرح ارد اضم باطل اذكاس َتِدْسُ ندا ىلع همقلا تساعد نيدن اعمل اولع 8

 اطض دود ىضهجاومل ذن ايعارم# ران 'نياهر تفشل انهنمو . عال اماقىلا تاثل او داكن طا هعوس وع يض انس ناشيمأل اههحخ وكب وعورم 1 : داو 1 00 / 9 . 7 1 /

 شرم لو جيفري عطل إب نكمل (رمء بقر هنمد اس د ومعنا ويحل اذه هما يملا وتس ال د هداعدل او نال اهم يزعل دع و 3
 لباسه محو .زوثال 1 عمل يحايذ مركسعن ل نيو ءروكاملا:ءاول ارم ذذيإ ! وير .«وباسلا م بلان «رورسورجكوذاَمآو دعس ؤ مكون

 ك0 م تاّادعيانلا اهربه» 8 : عم ف هجر قاس هنمو .نوكشم وسب واما ءجو ناكملا الهال بّتساد رون علارولادساتكتمُو :
 ىصجرءامل عل معطاق صام قوسسو .ءىساو دوبخير اس + هدونب تاقلف اخو همالع | عقد م دونحدشحولا عباسو . عدصناو حيل هلم داوب :

 هل مومدال ادالم نيام طاجز بجو هو ,اوكتعم ننطماضحا ]بج سي سار راذخا د . نا كح كرم ب ءطاحإل لع جهعنمو ٠ ناطلا» وجرسو عدم

0 

 و

 . لاخالاو ل أكنل اىل امل حو ههرسد اس ادقف «لبتنلا ادم ةايعياهجرسءئاطا كالا عدة كاهن معد ىلا خامل 0
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 جوك تاشداو هءاهلاو يءىل امر ومس لكم دونجزم اههذ تبن «ل انو نيس قنل !هجيحلاوىراثلاهراهلباو .لاؤال سياف ليولاعلالا
 مهلا ايضا ”هكو وباسل ا نيو اريد حار يسل اوهو :صاوملل نابعال ام !رادوس مال ل عجو .صاصؤلاوهوذاب !سءلانوجاحام مداد: لاّملا
 ل امد للا اورو .لاقلاديدشل رئاملاودشد دضاف عساو شيح نص اضحا] تب ساديف اوماماو : مورصو مدنخج وهو حالصوودجرن ماودي
 لئجرزاه هنانايدهمو اولع امو 04 الخلا طك موبي ضاقسا ال اًداهعن ١٠ل اع فتش لكرعطو دالبجل عراصملا ٍيعاورّوناو ءناطبال !ءاعلا

 هدم وكي ثوهدإبذ | نراقعهجرم اًماناكو شي #زافاضيا د «لانقال 00 ءتدرلع »وح اطيسو هلا ود لالضلاوىفبلا . ١
 : هل لو مزاسامعيللواسو دا طفح مك يسم مشداطب نة انعم هد لترا نياك الما ذا عافل علموا ذل يت لانو
 قومي اءزازا نامل يسجن فلو تاركزمس إل ادعالف نايهنيدمو ناطلسلاو ب مإم مطسومم ناز هاد دافاضماد+ فرم ا د

0. 

 بيلا +. مه عرانم زم اهلامدشا رع افماق كاسة الر افامد ل و ' قاج كركر هلا بل طاياعاو عفوي ماسلا سعر صتربتخو هنو ملا مادخ ضشاباو .نييبالبا دهحدونحو (قاد'مناذ «ونسلونامو نام هنا أيا صامد اولا طؤس مامال | عمر اك هعاطملا هرعاقن مل ودل اراصناو مناط ادن اباذر ل اخو ةنيشاملع 0 دمال ملال لطعالد يكب متع تل معاطف هنياطل دز كاسل | اولباد ادنا اماو ليو او هيسلاو 00 هامل .راوهرعن : ب ب يملا ك0
 0 ا وع بحق م روكا اضحا] دو اكو مرهتبفحن . هنامز هانا «دوصشإ كان اد

 قا ةذاطلال ادونح عاط |ئوحوءيخنود إب وطن اهل نرافز جاد , نا هلبلا نسف ز وجا عطقو هتشملاطعو هقشلادع ل ]طدغسوو
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 عوت لبو ف ظل لحجر عنم هيلا !مهلداع ميرو ايمادال !هتابّرح ناكسال زصال طر مقيم ىدىل اهلي نم م .وح ايمي ةيه امل تاشنلاب

 نقولا ناد ه ىمنملامضاول تقلا نوع .ىلل ترهط ذوو هراصمال امنادملا اههتنينىءداؤل او ددبلاتلصما عرس مولا ندب ناكد

 هناهتلاهنطلسلل |يرخفنو م هيل انام اىوطم ل جرىلاوبشملا عريبسمل باح سرير امناينمبل الهامف اكل ء دهس ذولا عوصحمل يكمل ؛ هيل انمؤلا
 ٠ هئاطبشلاتاهززلا تاعبتنم وليس عزاب. ههياطلا امع اطل ا نير دوم اريل خملا لع ناكل دك ده هيئايلاع انعلاءدم وم اىدول اةصحوهاعا -

 |دوععهاناكو تانسح من ّيس هما ل دب كر هام اخلص الج عما و بانتمال ا« الطعام ار زوال و هسوناخيولاالبسال و هادي هىظهم اودع ا
 ثللكدي.؛مذاخلاو.(راوصلا «مذاهلل او هنسالا لاعاد اااه نطاوملا نس هايكدا معاد اوكا دم هما او هساركلا تانج مظديو ءامح
 رو ق9 با عسو قست سم وال !عم درس ذي تناك ءمداٌضل اى اسرلامادقا هل ماهو ساب
 » اهكذ متقدؤلا «هروتكاهمواعملا حالملاد . عيدا نطاوملا لعن يضم ال ادا اعقاومو ميسا منو هاوحرم تسمم امو مسررول:
 لولا سعال !ىنمو دل ا فرش للرم كوالا لع بطل مطبعو نحل ى 1م دعلا ساهم ى دم ستغل ىاو تعط امملا تغملام ءاهرظفو ابفصو ثلا.

 50 ةقرط بح .ىدجإ خللا اوخرصاو ٠ دوغ مج كاما عمل تبرطضام . طبوعضرالام/ تدامد» اندرتتح مرصن ةياوحوب مل ىدل نانال د
 قل ازام هاف ٠ عاهص هني دم ىلع بلغملا نيس ريدح | كلم اباوكاتفامادنجدم ارارجل ع هداغال ثحن مرنم سالكد ءايط للا اه توطو
 -. طال الهادي ل داتا درا امفد ل عاطس الو ءاهدام هانغ ف دكذ عمو « دش مقدانضح/كدنع ترصن ياما دعك ادم

 : صاع خملا «سهطمرب ها نطل كال د ,هلاو ز بابرس هلوحدهنصر ء ل انفو هنوجرخو . هلاككدد عدخأ ثلج كاسه ههاهتنمو هتياعملا هعولبو ىح :
 جوس درونسُيولاهذصلا|!* دما ام ىنجإعءاخاذم وحد دوشد ىسوول | هتلدم رعد هدئب و عوبص اطن خوه دقق ا و طخ( ماهو ور
 ركل هداذلا ىل اد دامو ء دال اوترتصل ا سمول“ هيخا هلق داداو . راقد ماهءناه «راذررصحح فلصر هطممىدلا ثوغ كلا ص او ٠ ددون ماهيب
 - يوي كاف تال بوح, دال و راوغال لها هذ اكرماهلادكرا دن يخحإ ملام عماد هول الم هنيدمملا هدراو ءداؤإل اركاسع ةمل ارامد هداج
 اذه نب امل د هداّهول و عاف ايتيك تناضد هدلالبلا نماهلا اير ةلخ_ ناي 32 7310 هيحابزكرم اهساكد اونو ىتفدارد
 .. ,ككابعلا عامتجل نم عرس ن اك هداداضالا لوا دعال عما قس مح هحمت «دانجال اوركاصل اذ طولا ميري زول !عوصخمللا « دانعلاو هيصانلل دكا عم
 * ىباكأل نايعال اواوال لم دعاجميلاو .ىهاطر طصم هيملارايدل |طان ارادرس ميلعدقعو ءاعبسو هعاط بريدي اىاذالل متباجاي ءاعنصن هئاطلسلا
 دك اكءاوفبرم نون خام واطعا و. اونا ازقنو دؤدصلا'رتس سيف اول هل اؤؤنمددول !عمضح ملل ضان « ضافملا ىدماهلا بامرا تاوغنال اد
 نيحريذو اعضحلب/نميتم داع تاك ذا .لاد هيلع اوصال وسد باص داوملا ا يسمرب عورفدعسريسؤل اء ابرك دنا يا ى م سضا خل دقنل ا“
 رك را دما اِد و ,هدد دعم ام ابار كتم كلة ذي دادوتفد ءاقاه,لابقالاو ٍخفل او اظل انوككناكملا اذهؤ بك سببالمذ اهل ا هيلخملا وكاله
 ءلهالاو ماوصلابح لهو رع هما ىو م عمد ءلك انع ةيغكأ اًنهاوتخي الل عييدم دال سوهو ل كنم ىلا كسعملا كلذ نعاول قو » دورس

 ةلاريساكءهرباو «اررم ه دقعام ومو , [هلارمال اومرز ولا عضخحمربدام تل اهك يفلاواوللا تاد هيياطلاشسل | داونطلا ول ئبعالا جوع اهدصبل
 تاويلىلا هدرز إي متت لزوم وال اعم دو خف نزدرهيسرم بزل اميذل (وكسعملا كد هاو هروصنملاليتحلا كتل اقسا ناكو ههق ١ اسنأ ناس

 . فالاو فارملا هب تقاضووخل“ كلا اهلوزل تبن كانه ءداط اد كاسلا تتسم د هب ءريزول ارماوالا |وطسمو مكعب .كاهاوا جل كعنم لا 6

 _ ذيب قيبلمولن ركع موك نعلضت هل ادم ءررذولا معطل اه لوم دوطاو « نداو كاسقلا كلادامد ءلاهملاو بطاعملا ىماهوحاشتشم نطام صاد
 اصلان كصداو «تالشملد دانعلال هاذ ديداهب عرف اهدا دحلا ودا رمل برخاوكيسعم جييرعر م ناصمدوسا ابيع شوبل الشم نال
 * لير اهزسو هدي ] يحو هديرعلا صامل لاما تباخ كانبح عدونا تايإول اى هعوفوملا مالعال لاير اومدب صو كعلم وا اعنص هني دمر مرر ويتمم
 7 قعر تسو دعب الالضلا» ناقشل الهال ديتتع ير اما دع ءدارممعلا مل اريذول ١ هوطتجتن اهل لاق شم جوفرم مول ص من امر وسو مديرا

 هدئاعلا مالا ركاصل اره هشد . دءاوفل | تم! اعرمال ابره امه - ديرما هناطيش ىلازيحو هيناطلابل اهعاطلا
 كرالسدنولا مودا دلع رسءتاءا طل ثوبل اههروصنملركاسمل ملت نر روجوهو لبن انسكجزال ل يمإسا ىلا ءدجاملا زصاقل اريل !عوصجلسرا
 ا هربوملا دون جيس هلق راش حول د « ابر ناو ل هنطلا سلا ءبصامما جريس هلق نزمو ؟ودخل دم بحملا هنصم ,واو ابمنوعل اورصنإلاب ايو
 هكمارغ 0 ا يا ادالب كلامو ىش/ عي املوعا ,عورال سابك ذانلاو + ١ تاباكاهر تتمرد تاهح
 هجين. عما شملا د باص ا ثوغو , جرحت حاصو نال كر صنم حاصك هراطجو سب هتدط اعئ متنوع هراصاد
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 ديلا تي » باطل درهرنتطخل ب هامامو ٠ بالول انس ءتحاس خا ذاماعتو تم عابلاو قاوحا ةيالئنيدمملا صيرعو حيوا بهن

 , هرداتلاءيل اهل اديل ا ول الا عيوصنم . عزفاط اهوكسعمي اهنا لوكات ؟تداعو ى ذباب مانزل عوبعرذلل ادضا صارم دخان ار عرضاملا
 الاوت ايد نورد « عوخاملا بئانملا تاعو دزم (وسيوعامنونكيو .٠ (راصملاد تال رم عوير سا ام فالس نوطاعتت م عزفاول (ويبكا راسل مضد

 ترهابا تابال او هرهارلاهداعسلاكد عربذولا و .هرهاقلا ةلدد ديل مالسال اناطلل اعلا . عال اًىايندلا ليسو ىلانوعوضشيو . هاظلا# :

 هبا مامزينكيءرموشم «رذو ضورع هس مالكا هتعاوغرا « مالطمابابراوا سوما عروصنمل دون طلرا دوس ن لم ,عجاطجل مشو هعرك ماكاو

 بلجاهدل اددعلامزهاهس .مثا يفو زعاصنر اى خلكان ضد اضل !: ن اكتم ءاوزمب عئراىلارهارممفلاباءتعد رزولا ضخ انا د ناطاسلاهداعملب ههدجا عدمت لاطا و .ناثلا كد قيقعت اهرابنا تلوم ناد إو بلع ضو علال ذي مارال توب هينسلا تاديلل اع
 كبر راصبات نطخلهقء انس داكن همرتم ل د داضتال اوؤال ابانفجت هومر هنت هسيحو هزم ررغإماو داخل اطر راااعلاو نمر أيمان هيئاطلال لرتوم للملا تفجرت هراخول اول امرثبح ع «داوجز بكل قاوم هلسف اضِفلاذعو ذي شبح :هافو ه هوو لك
 هابل دلت «دابوزيمرس هاو خلو موقنامد اداسوددمو ءراوسالا باكر طع ياكل بلقد راج كض لكل (ادالا ءدقم
 .. لطاقلا عاشو م اتعل ليشع ف طم لكل خْساو ءطصانلا د مدسال | هلخ ةيننحال و . يؤول اقطا ءلعم هئالع !تعنتراو ٠ هنلعم «روشنملا
 8 لواصملا دئاعملارابداندلاَقا إد ب

 .ة.المابعبا هل اهريصل اضم . ىتري لبلاد ا دبرس تدير. لساؤللاهتيابم هبضكحتو .٠ هل اش هيلي ذي دلو 0-- -
 يا ةمراوضرماهاقس ٠ لى صر إما ا(َلاَتعَساذا٠ رد

 هالات د الق ءإببكلط ٠ قحبكل | يصلان ضقب اورؤي لقص مرع وح راصف ء مز عايض تافهوملا»اف ٠
 ماغاف موجة نط وم بوحي نامت ذم داوصل 7-1 كفيك بواقلاق افا ءه سلس رش كلسر ا« ناقيؤلا فاشنو.ناعحاقما اذف

 هيومن مءاصا اهل كانه 12 | 9 يمل اماهسو هذوتحاد انذار بحس هذاصمل اتناكو بكم مدع اهوكنم اغول اطل ا عولط ١
 لج رملاوائال د دل انه تلغو ٠ تيزاواوعل ابا جد ترا د ج لها كل انهلو هرم كأي ان ٠ ها بياوراذيناشيك ءاصتد
 لإ[ كيه قا يعي اولا هل اد ٠ كرول ايوا فحل اذام-ملطصمل نا هها بوس اطبا ٍ هبااك و ىرمملا سي هيا لغ د«

 جرش رمتاشسرلاو ءرميزحا ظلال يت نورد لج لكإفوب مم هتش . هل وز دنع توملا نوبل
 , قل فكر غربا حتت زوفيزه شرف عج زاعد ف قدنملاناحد نتييطا 3 كذا . . اجرامتم[تمفان طغت ناغذد:
 لك »قنقفنإو «كيارإاو درسا تانحناوضر ه اهليعزنمو ثآلام ىلا حوفدم هزم كبانلا تغ عصر . كا اهزّي سه تكد
 ابو عدول . نك عبو مهو ساو, (قمولا إكداعو  هناكماو هلش نوكر ذخن ى .هناش م طعريعنزل اربريصنمم وبلا

 . 9 4 7 0 - - ء
 ٠ تال كل لدن عملا طعن مو ابو هناطلال اجون سس ذو هلم هن هلحو ه ناكام اهجط ا مط رمرحال نطوملا خ ناك. ناكمو هيحا لكما عوام ببيرصاو ن ناوعلاب رخل اب عريات ما دوال اةينافيمنابجدالج إل حوا ا الت ع 2 معو .

 الرين موموصوعرصاندوداو ه ناصقملاوسبو ساكتنالا ديزم نايفظلاو تبل اركغوم ناي اوناش وعسل اديرم ةناحل نا ]كةيزخل دوحالو لد
 ا م وح وو يمول عمو وكول نا اناا تامل ارم

 لكترجاو ,هيصاعلاسوول امهم تخل هيو اخإ ف دابجعاما ادخلت احاس فيو ميضاملا فويسل مار دامو ه هيلعاباميصاعلا دون هب ية هتاعلا ا[
 تعم م : 93

 ا متجها ردا مف و عرج اد ابواس هاك اهلجادإلاث هنيدمبلا ءعمرمد بخ للا يفو . هيقاب هاطلا ا دوشلو ملت تدب ااه وضاوحاو عع 1 3 1
 هل الك انعزقلازجل مصر ٠ هيشع | حبب ؤنلا كح سو .خصالعلا فوييلا زحام د ٠ مهل دوشلاةياغرص موهلاكدح . لا __عشض هءسماو همو هب هموقب لز امل ههسحب هلة عز طلوخم هه برت شد هديصل اليطم ءسمرو هترإ حيءانندم .هسبلو
 ينال !جراشرم هاردولاعوضطللا دادرسلاءيضرعام غلب د .ث مي انغهل انهامد مضاوعاو ب ١ هبجلبم تافورلا حهامد
 ]لو هزالو لوحالل هراصتناساور فظل سير !اموغمف اذ هددص باوك ءر املا ت افد ارو عملا باك ال دع احا ٠ ناجحال راسو

 09 ءباطخدح لح هرايال امو تايحإلا ءل لوى احن اس ءواصلام م. راروملاه دوجرصيفو مطعلا | صقرسشكد اعاز هرادها .
 ةرماعور او ناوهالا او زال نسله ربو ءد ارسل يمال ! هواكس كبذ تعد« ماضعمال اد طوق سل ارا, احب خزف ار هيفسكلوملا.! ماظل طاح اهلك اوندب رم رك او ل الجل ىدم ال امال او « مانع اف ص امل ىلع ضال يف مضيططاو - مالا طلاطلا اعدل اصب ارحب رسام
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 ذو مره مرفنب كش .لىتساو ايكو ءدعروقررو .نيحو لاسد : قعقو ماو ,هتوكت ترق وو. هطيفح تراث لاخي
 ا معمل .مزدو'اي(نه ه اول عفر مومو ههدقمتسناو فرسيو هنممهشيحاتع .هرزلاهريعشلاو وبار اوفو هوكسو نحعمجخ

 © هوما ةرعطضو لي والزعضاو لشلاو دوو ولاء وافر اف وسافا وهل مالا هلك ا بلانك تلف كتب. ٠
 ٠ قلاتاءاررضلاو دان 3 ,رطاوم دوعوب .٠ عادا ايطباوال او ءرسا م لاننماملاثقملا» ه ,.خاورلا ونال اضيف اهب اكوكاصل ىاركاسل 1ك

 قرِدْنعِ» ,زناونملا كرادتملاركلا تكد هرداصملاد دراوملا يل اطبال اتلاحد لاول انوسلا اه داغاوثسلّسو « ريدر ب افا
 ' هلسالاقورلطستلا مالا جْؤ يحله . راهلاوةطوئعلا] يل ذيل قو. راطتساو فسلم كحال !طسوشننأو , راجل عطله هبلا
 - اوامر كمل اجمل اع دعم, حالك الإبل حيفا ل اطبال | تدوتعاوم حاضسل ادنملا عهؤتمو حاملا نسا ٠ امم افلخو طيش انْ حاودال فاطتخا ىلا لاطبالتقبتساو ٠ اخو اَدض مداوشلاو مذابللا توّوونو ه امجرضرال علاسو هداتبلامراصلاو
 هابل تلانامو ءرعسافيتورفو هك يور كج جن يداه نيطزؤل ا زذيو به» د . حابيتل اواسملا كدم (ركذ قاض قوم الك أياد
 00 اكو اتايادىوطو ء دوما ل |(ةاعايذ اق تذاع هدول تاناو ,لبلل امرا ىلا » نالطاو طيبقدلاطبال اذينمو يكل تاع
 اقل غلو م قمل انيتفياطل زم كف صن او ٠ هبابلجد وسن هياط اك سل زعاو دارت + «باكرخسسأو هىخلةسلا جرح هينا دضل امتياخ
 المول ناك م . (رعو دك نم عد ماي المال نمو ده ياوماما و م (كسمو هجن ايطار مد عموختوتةدؤل نكون اد« 7 هللجت
  تاماؤلاو مالعإلا يفر شنو هر اولبا هسبيحا ف . ناوملاءسعا دمو نق وسلا هعراتملارارقتساو , ناوعلاب حلم دواعمملا هياط كا كاسللا تهح

 ٠ ه دال هفراط حميدو .ه داعرا و هاى اذي يومه دانجا عيبحو عكاسع ىشحح دو ى هدا لعتساو هتبعاذيئلضا خطتك د ةااذ هاذ 29مل اتشلاو ناودعلاو,ؤلا و ذنمهيخرصو هيفاملعاايتسال او .ناوثام فلمن العب نحز و _ نات الاورفطل كنه طونما ٠

 . لطشلاا رهو , مراوصلا تافهرمو هيفريملا حافص و. مذاهللا بيش تلض ى. هلطو هلباوب ماقلا باح داجو , لشد اشيك اجزم
 ماكل اركسل ل امو «لساملبازعا هنسلالاقطاو غي 6 ٠ لملك ريشول الايد لزعا بدو جاد هر جورسلا جي يسير :

 >. ..هس ءالقُمَد ادودصولاوم قيد كلطايويد الجايوطيو اون رشم ءالكوم ءيصاخ مطلع دمو طلاسم «ةييليرلإ صنم امدموملا سال
 8 )طن تسز هاولاءؤضتجا. امهجير اهفاطعا ىزن.ثءال الطلا نقداس ن إومدللس , ثيس ىنمتباس ملا د١ - 5 ال اب نا اههلن'تتلادتن . ف ةلخبم احنا عماش حال حنا د انوصر ادا نع . يمني لاذم اوجد اكعت ه السالناهتبإ#ر ىلا زج , ل سويغزم هذويس داكي إال الا مهولمذ يو كحمت ء م اد ريغ سوسن داحعن

 .ة-ال اهلاو رذاذ كجنتن د ٠ انودوتيلاءاصعلا يس قذيءال ادا تجي اف اهمءاكش , طب دقه راب تبا ذدقم»
 كال اسسا نمو ل ىلان سقاس , تءاوساح بع اوكا نر د اخي .بالا فرلا و بناقليا نيصرتو ٠ ال جإإ لاجال هئيسئامف:

 اببعو ريالو _ لل !يهالسا اهمخشال . لاضملل ماج هلاتلا 8 هتان يخلع دوجن اه ه ني سمه سل عىل يدل !ماذإلا» نبراشل عاب تايد

 «فعنملاببلم «روكدملا خامل هيرق ند ممزما ثمود مره عنمد مزن عون .تاشوو ,يبط ك الغلاىلاميب مل ناك ناد .تاّثل ادم مواءاد«لاطبل ذك

 نيالا ناطلاس م داعسن االا«ل انا كاسم المد ءل 9 فل, ء دوسم موبرع شخ خدنحرس مادقنو فلو ل اد واكس هلو حو «دورتم (واعم
 0 مباهتلاة يذيب لاتاجيأذ مكي ادام واع تلارار  محجحرصيو مههرامراصبا تعاذاد »رش عروس تهد اءنيصرلا | كد هرررو همهوان د
 هتموجؤروفدلاءمينملابل اسر .هرسا م ءافعو . هلبزم هعر اكامرإ اذ همراومصو . هز عم هطماوعو » .رمهةعاوصر هبا ابحي مم وطال إد هماق ده: اماعلسسا»
 ميعاد ادريشرمالا ولاا طقنب ل «ل اتاك ةيالشل ماسح. لايطلو ل وهمس تلاجتو + حوف سملاشلوغسملا مدل ا'حوفاسلا تل اسءعلاط هشاس
 دىلجر مب هيا لزب ناءلأ وعسل اذيباقيرزثو ءدل ةياقيرت قط هريذر و قسس ماهل ظيعل ارمتءلص و لاهشلا تاذو نينمنلا تاذؤيب هشوتم ل ايدال 'مرمشس ايهدل ا

 ناطا لكاس عرواسقس هثمويحوج ترف. ارابدإ اهرابدا حلل وح تلون , هضنحو هعفرو هضقنو هما يعمل »د نبن
 -الناءزبذ وسفر اصاب افا : يت .يمرابد اذ ا تبلقناو_ ان... ءاراوغالا اها ماطسإلابوب ار ددش اياز
 عوز خا «لسمال البث اذا طيح دي موبشضو «لبحل علم هداطاا لا ركاسصلا يم < يبدا ماليا تشيز م هيعضاو ا سمرا ميد
 | .طمكاتف تانج د «ءاالابلبل اميجال د «لاتلا د مضمار «قلاك عوفد امون اكسل منه ١ى-ليرذا هلباقل تال عيس فارش طماغام دبس
 اقبال سم صاعلا جيا نلكأو ءاحالس دال اهلددا اوملسو ء لطب الكيل دهاجوخلاكلا دنحرس لقوم لصف هدا راسك اين «رمصعال

١ 

 اسسماو: هضراؤي هدنفرله



 انيكك !عهروبادو فاين اوتو ائْشلزع نودُسح داي ادعو باؤغال ادع هنطو لل واْنمل اما اغول؛
 نيبال هامه امانشم ديت ميج ع دوبل . داشبتساو قالطناب جايط افاتنم نوتابد :

 ءرامتال وبار هارت مد داومل اورو اذ جايخا جاوما ضوَخو , داشدالطستل اي: سيمكلبلف ذ ةيزفسوتلا ف ءراشازؤؤمولا 2

 3 نإ لك ياس حد عسا دعي ارض نازالا نونوضي ُ سل وجدا الد ادب احاول,
 را حا وو ساد 0 :كلاامد ره ناكحالا ناهي هف حسسحمو قوت اول. مرغاولج و ,

 . كللاف مادقم تاثر , كاس فيس .ك[اسملا بعص ) ميناودعا فرن ؛ ا[ ه[ياكو ادق ٍِبداَض هنعاط ناّمجج ثويل د ء بلاغ دوس عل مهعمج :

 2 5 ع نإلر نيو زم لاند اهوصلعم «نجلا معن ءتدسضس». نانسي خراشم مراسل كلوا سم ناطلاا هزحميبلت تفجنف ا

 طر يو ناكل نهرب وفننلا حجج نتلاط تدخلي همام بح ايانلا د د حاملا نوصغف لا تبوملاب ٠ تر ادق انيتاللاط»
 اقرب ةروضنملا هن اطلس دونه هل امو وظل املا عوم لاب طا هرصنلاب ثنا اذ حالا#ملاب ىلتبس بص تاكء امني تارضمو.
 نم كس ل جذسو ىحيإت هح مضيت اما هلاّصْنلاتافهرسوركاس !لماوع مف تلبعت» نابولى لاكتلاءددعل نيرفدخا د ,لالازبلم يمك 1

 انين عمار ىبغ دربال طيجؤي ددانال اهيفللب ابر انوغابلا ا دقل د .لأمو بامريخملا اوبهذ هعاحم ينال فاك اصل ارم رستس ا دء ناطبال 'نآعهتلا - ٠٠
 8 ومار كل هماقتسا» « ءداشرم ايكو هيداحاريزولا عوضه ارداف داغر يلة يدينانان.ظفاولا يوت ناطيلسد اتسم.

 ركل هاطادشلروب ضعل ردن ناك جد. او أو ناو يمص دازدعطا قفل ذاو ءرغؤارب علل صنما هايل د ا موذلا هذيان ٠ ور 0 تائاذ-
 ردكذ جلو . تينا يصل ىيداعملا امك قظلابولا راسب قاراو . يفور ضدو هاد ٠ متر اموع هاذه هنع باحإ

 هدابنو ماوملاعي آنماوا امؤحِمراشا هيلاد هوت يصاب اناوء راصنال !نابعاو هلد تي
 .دزمانإ ا هؤيلخعوصانم ع ماورإ اور ارح ياو ءناملااتماقمؤامتماون اكناو . نابطصال يا عحح اوءباطدالا .

 ا | وقبراساثلل ديل او اكد اماونال لسؤلغن اال ماَنعمُم * ءراطرال ا اضقدا)بنيشاوغم .راؤلاو اًبشلاوفام نصب مالا

 وج قرالواهادا جيا ٠ .لكس طحاكهدتعزكد ٠ قام بايك في فيسلا 0. بعسل
 ٍييإ قوم عمان هب تيصتعا اواو هنحلم | دْنئرا نيسام ف لببرلا حامرلاو ميقرشملا اهضتخنلا نيل ا

 ال [فعداسل وسلا العاج شا خالو تدعإا او ليسن هتاللزدز ٠ ادعلا1لشعبراشك بر ل عتيل دب
 0 :ااراض إلا .هيلاطا كاسل ادعو قرير دما ديلا انآ د ع لطتق..اانرلا كاعد , عاسجوبإ هط ك ضرار دعقا دم ,

 هل |باكرم مو ىلتو | وسل )بس ةىضاملا ءا دريشسل 6 ول !ك(ذَواَجب هفولا هياكل هظماشلا فهاومل او ءينسلاتاقرلا.٠ مشار اميانعلا»

 يي ددنو صو ايهم ٠ ءلضيرمم مانا اعرستتوفدر ميردنع اجابت امان[ هدول ئذل اوبسحال و . هلق ىمول ىنا ام
 .ناشإلإل اند ام بزدو ىو امويسيت م السال !داطلاسم داعس فذ . ناجم الإ حاعبوتد نإ اهرب نبان و لاهو براحو بعام ىع هب د
 ناكألةصوادؤرنلو ٠ ماراموسحو ماطفس ساوبوتدد» . مر صر ماو ثحس) وحب تناودعل !: ناعما ووبلازها 1ع. ناوعلا بل اركرادينا*

 هاب نراغاد قا عوزؤص ان كة رطاوم ا زمح هياكل .قءارغ هايم موداثكتتف كام. عودودعلانمتيؤطادا دم بخس
 ا افلانادرسملا مدر . :: 05 اهم اصو الف ءإلدضادهفوافل يغسل غم اطر يمس الصحاب
 ع4 ولمانتدم جول تملا نباما اوجد مح هرم اهتم ومعمل ثا مدس ول دك نك يف هبوط شدو . دون جل ورك ةماسع عاب نر جو باو
 هراكبال او ثونقلا غزت وح غر اقمو م ايلا امانه داز ٠ ءراقشلا ابر وفنل ا رماخام هغاطل ىف! حار الش الئ الس مولا عرارسئسارع

 متمددإلا اد صل اك يكب إل فاصم فض د كاسح اودون طل هيجتىلا. رادقاو داوم ءاس مم/مجوت دا دوس ادحام اوبمإل كا
 الا ذكر وم دمرها دخلع

 اتاي ناش هيا كنس مزفع كت هو ٠ اماما غيولعد فضلا ا انبوب سنلا مالعا هتوسي عهدا . ل بتل ساج يل ااماد هتسصي اي ترن لوح
 هعاىشسلاو هل ابل امم مهام اون وكيد و١ لاو نل او غدرل امدعو تالا لازما اغلا ثوياح نانا اعد داو وح لابنليرم
 ىلا جراند .لالجلد وك اعقو و نعي و

1 
 دز اهنسوو ماش عيشربتد . لوم قاف ءيبعد البس راكم ءردانزباخودع نم منحته طاعال او قاد



 اقبلاع اهناعالال يلام ءديباناو ,رفتل ]ماودي , 20 ادعلاو. تحل كل اكد, نا لاطلا_اءالولاعدوجل ميهلا عحارلا

 وجو, ءتلصا د ديخبلاكالصن اس هضاتسام ٠ ديدشلا ملال ادحال لصناطلال اودع لزئاان درطل ايمو !هبرفءاشا د ء ديسبال اد دفسيال يزل

 للعت م لب ءئايصعو هلاو دعو هيفبرعو وعون او ديعوال هرجو هيفيرع حبإل دينعراجو ديوداطبشرك ديشملا خال اطعال ١ !كيرملا امح
 .قامنيمكس ل اءاض د. ٠ هبلفبْ تيك توملاوها دم شب اهد درب هند ثتكسو زعل امرا كيف ندع 1
 ؟امردغغبوعرادلاقتنع ءاهدو نا لق نم داحعس جا اهديوم اقللا قحؤزجب - أف باقل (قوشسعل مف ىبس

 خاهيرربحاهدوحتاءدا. مذ ابيهتعجاهئ اك إب اهد داتافرلا ةط]صس ٠ املا د ابصلا كد
 ٠ ىيئانإ نحال رانم هكر دم د يغاطلاموقذا كي دا برعم حت بام مبروك رادرسلاومال !«ضوامع_زروا :ةوتتب ا حت

 .نكاوبزج ىدعلا هلي اتنمايل ..نيحجلك لل فاح ءطخالرض)نغال د نيلدار ايربل دانا عمم ٠ نبل والاد نحال ولن وح

 هليبسو باوصلا عيبم اولا , ىّقبو ةدّ لع عما سنوكل ءمقيافلا قل !؛ارال طابرا د ءهقداصل النازل الها ءرو اسمزعل دعبال ٠

 م هعنام ءدصح#عرإبو فرك اكنأ د ء ابلع هيماس هكرعو ام(. ىيخإءدوحسدحاملا هبوقنوطبعمادوإل اهوا و ء نيس

 هللا صب و ءانوبران بع لاتابطيف و ءنووولمد نوذ خيل دخاملا نيم هتيوقو ٠ هللا كوك ببرق نعو .نونوأعمل الدال اراطلس» 2 2

 ايفو, ىيإملا ناطلس دونج هيت ذي هناش نكد , تو اكل مهركا نكد ا ف هتاطلامافنم نول ذانو وحلا دع ةشوعت 3و قا دونج

 .«ندالتالائرل ذي ران لكى صتملق,تاطلسا ادالوم عضطجرمدو ىاوا لع نانس ممل نت اند « ىمال لكوقلا ناس بام اب
 يميلاكدصأ وم باوصا لقد ن نافل ايو م ءب اكن الكم ة سيئا صيؤاام ه ددص جوشو , نايبلاوم هب عباس دوست هنطاب دانتسا +

 قار نيبغاطلاءن اوعاد . نيعابلا عدونجرمءىمربو ىخلع برحو ارصسمو ءبامرال !بدهامايكدل] اوبزول 'ءوذحإضنيرمل اجر
 دحيم ,ناعطو بارض دوهام هبابع علدب وبر بكف جت و ءناَس واو دياب,ناطلسلاد 0 جاءكم هيل اىداسد

 مالاعااوهفرو ص انما تاياد اوصمدو هيمننمل اوطايلا باوحإ م هيلا سد ىنجاء دونجملا ء ناري ]ون تررع قد انجب ه دوع

 "اف اجر ترادو م سبطول ارجو برا رانتعتساو عر ارد قله, هنشو مونت ل ازئلاوقولل او دعس او و ءنذشلاامرلس ذب نيج هسحس
 ءاتوصداعستل ات رإ اجو ءايقعاوصو قدانب دوعر تزئاوبو ءاهظد اردو فوبسل ا هعشاتحالا و « ءاجتتو لطا ل يلم ال اصاب الدنا د

 قوي ءامرلا تضاخو حا دال |تعد ذيمويف اهذاوو ابسسبحرس يعدل ا ننلطاو .اهق اسوثةييرطل ساق ء يذول اب نونملا ب اكتمل اند
 يشاذ عدونحو يخي أملا ىلع موي اك ناكنذلو ءويعسلا يود هنا يف امزمبهدو .يكرشح ىةنؤل اك لهو .عاطبل اد
 | نا داك بحح ناكل كرد فوك ع الوات اشو .ناوعؤماو راصنالا ا فوسلاما دقاى.ناطلاسل ادونججرلب ديدش نم (اربشا :لمطشسم

 هدعصد جرم ءعمزمم هدم ميزان مديولاوبطلورجا كاماربدج لااا . اد هب تملا ةيعاداعإ يحرر طولا ل دافوخيؤتسملا مزين
 2وخناززا تاشدادزاو ءاعانسدقوبد ايؤدانب دوعر تشد تكاعاش حاد برطل ساب دتشاو ديلا حدد هقشنإو كالغارينم عزو نتساد

 « لبادذلاو مراوصل الماوعد نيج ثلعاد ه هنلايصعلا عوج كإنساهاباقرمتهواف . ةئاَقاشل وتسلط افحح تدهن. هيلاطلتلا ---
 ٠ لا جوملا تاعساد ىو مي كنان بطيب ترامم -لياس مدير كرعملا تصاهو .لياصربر هك حاسش الكوس حاهد

 و هب اش دياؤب ويلا : و 3 نادل اك ٌةدرو نعطلام هرم, تراصأ و غيثو ضر طما !ذاد ل 0

 ساروا إاوماجهنوا | يت داعد .اوكسملا اطل دو انك ءراهزجإع هبابش شار نابل ا ههرايلا ء+ اناد
 تسمأف هدب ذو نيدناعلل د٠ هدب مرقم صنلادونب هلسيلا نان تضاف م[ كتتسم لج ئداعملايرننم تريم لا 03

 «ىكار مفوطلاوذ انرونال دو ع عهرقمهتش د اطل لاداصما عمو ةااومكادب ى مرعستم مرةوتمعصاملاءرذا د عرشسإ انفلامران

 تنصةلمراد صيمخ هل ائكسإلا ذئثلا هن ةأدو. صنوبر كم بلقي - قبب عادل سما ءديجووخيزسملا 0
 -د دس هس سرح ايارموولاو لول اموهدن و - !رارطصا تطل ل ةلمدو ,اناتح اننجا بكلب « موق عدرا جاو هيخلان ليل طوس اف ضخ

 ٠ يادآل ارت ا ل ءماضلار لص ردو اعصخشلا هياطل ل زكأسلا

 م لسان لطب ل# , ناسي امنا حد .ناطلا 9 ادونح رم ملف نمي منال دزاو ه لامال سدعبو طش امل مدملا <لابقال او جذل اهرصنل يعول دا

 طلو. هر اشكال ل ابهرهشا بلي مدفس ء لاجلك ل اع ثرككم ريف « اجا اهل مخا ناصم نير ء ل وهال ادخن, لو اصصر داع مراد



 , د ني 95

يعرججسمدصءارذول اهوفعراشاد , ٌهُيَدمْمةءاخالإ ذم ناتسس طم ميلا
 ااتّموهدر تنزل موفجاعكرلا ركتسعسدنزل ا

ا اهبرزول ارمادال !ىضتفنعض ودل الا « نادسربمال !ركاسعل اد ادرس عراف . يحال نس لعل مشس امد تاهببلك طبضلا
 لب

 الذل اشبال مراصاو و ٠ ناهرل امض يوازملا دعإومل فيسلا تابئانمرفنو : نايصعلا ىغبزل ام هننئملا دوني كك نم ذيرءلابع

سإ اعلا تهخستف , ناطلا ل اارالوم هداعس سب اهدوند اذسسملا ه داعسلا ىاص_ذول عوضه وهدا و
 كد ميل هياطلا

جالا دوسآو ل اقلا فويل ابعم انينحده اش نيح لجول اى حرفلانم هل هن اطآلا ام ذينيحدن اهملا ماو, لسكن
 هذتبصنرل لازلاو 

 وسام اتلواصند ركاسلاو دونجا لب اقياو ل اتى نرمو اددو مام نمد مالع ! هياهر ال تعجرو لافالاويفلاوومنلا تاءار

 تنطو ءامنن !ةارب قلد ترادو .فاحو هيجانلكش نودرلا بامل ل توتساو , باكلا ب اكن تداصب د زبد مراصركب

 ٠ ىوفدلا تخط . سوك به احترس اكم ّسورلا طم افك هروب وسو ىولكرملاجال اسدو سيطول جرحا اطمإل]

 اهحناتنشاد ءاهماكس ونتلا تجترو .اًيباطن 6 عن اصملا يترثتااد ,اهمأتجارتسزوةةتندطو وبعد حو دز اخ ىح

 النا مرا ختم اقمال |ىغتسي .بوطنل عسا دوي د . بوكس م ديف داعم ارض د ,بواذلاذيداظتخاكرطحو ءاهماكتحلو راه
 همراجإ!ءدهجاج بضع اياك راغلا لخ منحرف :ةزرماكحال فنون عد تراج ه مس هدسالات ئ امم

 ةماتيال !وبا اهبحاّصف تلا ه هيكل ديالك عاددد فم اتق تيس ييص سر هوجو . مدرعضرا فوف تمارت لج,

 - ماجا. رع هب ىبصمل امر ابيض قدآتب قوي عَرطم و ءمانفل محرم قربا دعر او. ماا د دعت ام, : ىلا تاهبرتنسم ويلا كي دي ناكو .

 «داعسلاوافانسوصشلا «رّتها ممل وتلاعراصقولمال اى فطلا سو هغيلبتو هيناطلل ادونطل هتب ةكار ذ [ «لونمملا ن اشلا ُثيَو لالخذي

 ةياوراطتسا مريد يواطلا دونب نشكو مرسي نإ ضقناو ٠ هئاطيسلا ءنداطل رمق افشل امج رار يفبلا فياوطتسؤيب وم هيلطلالا

 302 مور مى ار اذاهكإ/راهر/تجرعرال قاض و_ عش رافال اذالمالاو ٠ اراطنتسم الو اؤسرصملا فويس م اوذهب لو. اراؤدانوهاُنألا- . - ٠

 هشباع ههعحر ونس / لهل اذبُد : عزف ان هيضام م)ابخد ماهر ذي و نط مابرسو ٠ نخارهردم وهل بقميفناطلالا فويس دل انام
 هساطلا كال |تؤغاو يلا مل اوجه د وسام مهع مج مر سنو .ريكؤلخ فيسلاهمزم يهؤح. شاع انو ملاجا أ هبنملالئارو

 هبم تاس او .ديرل ايعابجسايصععلا تايلمتبه دو . ب راجحلا هلب اقملاو هلئاقملا و « هبصانملاو ءلرانلل هودعا امد مك ساو رهوبخ
 يد ريث دا هجر اكد ٠ ادوعو ادخصرال ىف ةركد عاش هان وص | ركحسعم هب اواوجو - ديشسم عودرمزعو رررصن ةيمياؤعلا دودج
 احلابتاراتاجإ هب لعد باطلا اكسل اليل اهي يع نبل ابيض انس فت او + اموحدم نومذم بل [رمد وقتما وطلال دال هلا
 تمن طب اخو . داصمال ال هارم سدو و صق سو داددل كم هال صنل اءاراعشا ق دانسلا د تاماررضل او :داكلا عذادملا « ترص هادو وسو

 لالاتساهعاربو كمال (مرمراعم الجل دامو اك يفد اكد .لاقاذاسلم فصو القا عوكازم يلع دان ل اخبلطنال ىلع نجا بسحج
 ومالا مصبقا ل الضال دن اطسش ع هل داعم عزبعستم و .تاطلاسلا اءالىم هعاطل هل خام جنا اا بتهليإبقل كاعم «لالأخالا

 قلالهاكمل جرو درب ل ايعإ بج هاس ملداقد و ء لاوزالد غار هيزتعنال مرذ ىلع هعاطلا يره زقدو + لاجرلا طبصلنباهولا بناس
 هيفودن درر ايل بحرما ديدنصل ومر !يسالل .:-:.أ ١ ١ .لابخلاو ل ورمسل الضاري اسس مل سد لسحب امو يسجل او
 قمت خضع ل اشمال او ءباجال امههبرام مالدال اداطلاس هعاطذ تيوس م لانفال «ليابقلاةوحو تو مل اونملا للا دوعىوتابرصنلاوع

 هبتاطلالكت عم بطامفصو عزناطلا همياغل ادونخاس ل . 0

 2 عوحالرب اقداصول اهر#حدم ب . بنا ىعاوفد اصول اومدم | دف ٠ ...> .. -> ٠ هظطاخلا هقوهلا ميز قو ركاب امد
 لاحاه اضم اومخال مراوصوخ اصر  عطعل اواسو لاتعرلبا د كم دوخملا اوعوش ا لافكا»د راغاربغ لاعرمي نال اغرإ داما
 رافع ترابحهلجرأل ٠ ءفاضغالايباشتم اوضَس --2----.-.- . :> .. لاطبال ا امدوع اهفدر تاعمال عمال
 .هراسنلاو هير شما اض ١ ١ مزعب اج امالطل اءجن اد © د الاولي نالهيلرعد ٠ حهنموضل ارابزلا فرصاذأ»
 ةئارطض | نوما نيد انحتد ٠ انلخ داء ارق تيل دري يي راننل نشطعلا سس حلم داب 5 سل ل

 0اس كش معلا ءلضعلا هنادج ,باطتسما تدهو وعلا م دهون ههنأمد- بقلك را "وه ان

 0000000000 اا اا ا ا و ا ا ا ا 2 20203111



١ .٠ 

 - سيالاهقزلاو هيم هيمالسال اهمال لعقباو و. ا ل هيلاؤعل امناللدلل داعمرعانصانال

 . هداف مظنوءاجااماقم ههالاملل تارم ةيسدل هللا عفر زم . كو اعرشد] داع ة سجد اهبل نماكحا ى . امطحل | ههالاؤل يد هل ه دءهيئامأل اهينشلا

 اش ةئاوخ تافعس مضافا امدعساد دبطاغمأنال (عم داون هعوكل متالوو ضاماد ءاّمطن مدالملل كّتعايناصال او لدىلارهاوج نا مد

 نك اصملا نرد متدين هلم“ ٠ هفكوإو ١ هتاكر نازمانم مواقف عبصو . هذراو اهل داعهضابر ذيول اىعرو ا

 كون اع ل*اضل انعءىداعلا هذل 21 هدرا دانا ,؛كداع ةلطسقل امهميافلا ةمالخرإب مداد .هؤل ال اءاصو ا

 موثىلا ءالدادم كحد اطلس نعمت ثيعملا . ةلداشراو لعبا دهدذاعم ميذلئاعلا لوا يرشسبتسم قلبلل حربم 8 و

 لدي وننزل 1 سىحاطملاعماب اعداد اداتلا را وعتدو كي 0-0 هدايا ين

 56 بيق اهورصقص صا بحوار و ؟لفرصختت و ام اصيح وما ن
 ا 7 امو ه جوتفلا ملا هىلاطمو افوكسملاابإ اع ع لوصن هضد 07 سس

 000 1 صال هودتاتو يوسوس اد ورلد هكيلم اباشي ندم ديوب فيكو .<جوعسملاو اامرلات د

 ف د تع مدقملادصتلاو لدال نجل اناكو : مِئأطشلا هت انو هيسلدال !هتاوزبو ,هينايصعلا ءلاعا نكأ نكو صام دج للملا لش:

 هلع ةياليد .هنيشلاكا املاىلاانيداعاو هيذهلار نعمت را 26 ادي نماهداقسساو .. هياوضئانلا املانساييلاا امو. هيدعصل اد الل رندا اوتسا

 هقلا]) عرض سابالتس اطعم .دّرو قطرمداو دع ابيك ضوف مرهاقلاهل ىلا الصا تاكذاه دسال اي اول اهديوملاوضاملام لان هع ملاةرد د

 اكسضان سداد يلا و د.وللموسكمدجا بون ركد قمس دف ى,دحأ هللا حا ناسا نوع كلا ادهارتكد

 د هش وهج خلرملا لعامل  درمو د س)عؤ رم ناكام كاد يناكو اهملعاب وتساّوحسحمملا هياعلا دلك يطمشمجا هناعاد نعص هني دم

 نامل ارموضمادءلع تناك مهشاطاتلاك ا و ىلا ممظعال ا ارذول اءودههدار

 هل لسا عونا هدقلاومداشلإطعل يزيل! عوضحبإاد معا انارعلا للم ولاقا لتيتو م رككت ا هرصاغ كه تس يد

 ملح ىهليجو درتل الها سنالالل عمل اجو هن اوعا كك 1 جيصتساو .هليخو ءاجرئم ءحمو نعام باليل او إب سشدصل هنا -

 لاس و: باغملا ىيسكاسدحا كا 0 ا ل ءءطوطتو ةرئاعملا ل اجب عيسونو فاّصملاو بع

 1 ٠ هدالحو لاضنو عدرا ىبهتاهتلا لان وبوشمل اجدد .ه دانحاو زكام رم هذياطاهرعمو .دهحا قبال كود هيدإ هيلا ثعش عاوص هنيدي:

 * همسأو ا دوز طلبرضوب يدل ديمون اكو . تانتل ,ماو ل اهتشنال اتاذهتملا وبطل لعمالاعال ادركد كوس ثاحارم ىدجإ 6141 باحا ب

 ركاجلا ضامي نمو «٠ سهو ىعم هل وهرمو هضم مال وجرم انك ومما ٠ ىويفغ عساو عميد ٠ سيكزلخ ءىطاقن هيام انويسلاب

 ثعبومعلمممزفلا دبر يل امدبحا كيلا نم هي هلصاول ادونخلل هجو وه تزاتو هنفلا بياصع هتنال اومىلا تلاشنا هه تب اكبو ئه ط غلا دنع

 مهد ادم 1 عسويو. هتفلا بولا هدشحو ره بهيأو تن مو دبر لايع)بحملا علوم هفياط

 تراعمل يك | عنسمرم يدل كا ادذان اكو هنونسملاه ذ يتلا هز وسل سو صن اهناو ىه متنفَلا هعاوتاو داصلا بوعش نالؤل باعشس

 ١ ,هناعطو بلض ثويلو جاهدوساءنداخسال اوراتحال ا دنعاو اوه, داخشيإ)5مروامو اول !نذاومو اجه ا طاومو راهتسالا

 +٠ كاودادعلمال ئدل اناد عمجا يحو خيل خلكم ىدل مان يكب سحدتل هابي فاي عم سل ا ملدانمرعصقمو ,ناقالا

 لبان اعود علا لاقا نارغهثيدع هماطا لا كامل ارادرسى انا ٠ نوبوكى حرهعف د ىلعق اطيال د. نوبلعنال د نول زانيال ماب

 0 داتا اوم هذاكلا ل اما! ىلالملاو و هشاوملاو عرواسملا ا مممصمل اوءءيصاملا تاباد بْصَنَو ا

 ىمارمإلا هم يزول !عرضحباوحديلا حف, املا جنو الا هيديب امي باوملم داعزر شل اشكد ىتمحمومكإ١ تك هبزاعل اارآل

 درع وره وتكو اللحن اصم ناعضاو .ر هبوحد مصاص عه اطللادوخلما ذرا و. هيرحملإ كاسعل ا هيحونب وأ ملكا

 ميخناخو داو مكتسا ووو 52010 هرايا» بارحو هكالم|يطو هرابتو هداو ىلاو !م#رسدو هتادهمىلا ءضيرم دوعيلم ءرجلن د

 ٠ ىباتيو نامل املس اوف لببقام مري ليف موي قتحو «ددص اد «ارس ددو امد احشاص داسلاد ادام جالصلاا ادب هرؤماو

 دوباس انكم كال ارعسسؤل ل داشر ومال !طيقلاعرو ءادانن حالصلا ىزااموقدا :
 . دابا داوملاف

 (ىراامناكد ه هتسنم هرومم هدريرولا هراهكلاورل وب صم ١ع وحامل نا ازيد
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 بارد هل جرادق ب اوصلاباعناد .ثفدأتهنابعثو نام يول اًؤِصانيبا تشدد قف . ثحاويىمام موب ثعسلالاب و عدقلا بدم البف“ 91

 ةسدايولو «لدخ بطش اذ هقراط نم سون و ءليلعل ايوادمو «ليلسل شم اموال ارسل لف .يلاهيها ددب غاتاذن هشهدل اد عيدك ١

 عزل اهض ؤبوساناف ٠ موشنل اول امول ادي هسارلع هتوعداو دوفعملام ن ونهم ا -رإ هاو نمناكس, ءيلشمياو ةراشا
 رهاعملاهزء تسيل هد جملا هل ىاسل امد هتينمآ قل او , ىبلبا هلا سوسد دق ناكذ ا. ناباو ل ذجلد جابتبال اهب ىرطاورمالا ناوع يدم راع

 01 ىعياشمو باويصل ا 16 عيش سلو - نيكل عوهد نع حراح م ادع تكد هعربذ اهيل اويل ذلاب هبوشملاهت ىعدناشواع «ىبشلاعيفرلا

 لها لع توخدب ا لايتسالا عقود  هدنعلا هنذهلا شت شاف « قو عروز بولا كسب ازمو قمح ا وعر لكداقسعا اده د ء فنا جنسو
 نعد كدتد كاملا ىلا مدغتي .فوحلاو للاب ن وانت و . فوفضل اب نولباقي و ه فوبسلاب نورل ايس ةلولمل اذا بصح ىه هئسلا_

 حلو زطالاةعومو »جفن الومصحابقترم .جيفال اك(ذ لاناهف هاوسإساو مراكملانم هين مسني هتاسد ,اوفص نايس. كاما ذ بوقملا -_

 ميال فالاطان ب « لابو لبدو هباذعضي اًعلرطتسمو « هل اوزل رطتسم هنامراعامو .ناوابلاودإ امله اهدنفلال وجسد . نول ابل لداطتس
 هرامداطعمل افا هيداوما وعدل انلاجرم هوعد وبقدر فلا دايعلوضرؤسلادذ » ناشد هلاجرب ريل كل عم اعد ٠ هل اكسل ايرشطلااةسايإ

 _ ماو« هعاتأو هعاييشا ككسفي ماطتسطساو ءهاجاب لكلا ايوغم هباياومياعذ ةحاضننآنسال الوم جون باقيساو كيوم داطنسا عمو
 * نكتة لين الت ءهتواطمو هتنهاظم لع مه ضجومهترصانم ىلا موهديد + بذاك ءليطابلا هذ راخرب رشحت مدعي د :هيلاكامل اها 11
 تصح كايدوفل امهاتاءاول ا ءاءاماد دكل اياداوبجا ءامامجافعرم هبناثعلااهفالكل دغس مباني اس تنل مي هامل هنطلاسلا 8

 ايلا ههددرملادراكملال نق لسا .ه وجل ايداندل انك ذ نخدم وق اكد نب ناكاليس عيرو طافااو طبزفذلاعوذيو ءاماةقمئزقتسم_ ٠
 «هنايإإ اوما -عمطل ناد . هق دّصمالد لسع تاراشاد . هقفلمل اوق اىامنام ء لسرم تيسر اعدضمعنالا لتس تاكافل ديت
 رسام املا اورو ه نارإب اود ما ىءايرعشتز -. لافنإا مئاعملا اوهتفبو . ل اوماما اوزوحب امي كت 'همادالاد هفالزطل وع » ةيابةلطا د

 تلاقرطب ا اط بودمتاال د » مايال تايد اجرم اثداحت يع ذيآلو ٠ مالس إس دؤعث م | ند دسيالف و عمر ه ناوعال اوراّصنؤساو
 1 و كفن متاعشم . يامل نادل ءاعاو همامالا يي اماد . مانصالاد ناثواساك دعو نيشملاس«مارفلا < - ١

 ٠ اجا انما مرتساما ذسد ام , ضع ىال صعتفبو . نمر اا ا ماده متم» +
 رديغراطتال وكس مزعل ل قهانجماو ةيطْنتَبل الفا جد متتعد . حافسل ال اذسلاهسلا فسرفد ىهت داو. لاماممرعاتناإلا 0202

 (4: ل هاد ارهاقلا مذ اطلاس_سوعو ه نامر لك ةسهيمالسال اد ,وغلا مذ الاخبومحسد ٠ ناين مهاهيار ب ناقعلا ءياقلخ عمم ا ناثوهاك

 وطووطو ءدادمال اميظعو هياناطبف ملال ص وو .دائرل ا بسل ماد دماداد , ناطيشلاناطشساب ءلوصومل اكل دين ع سيئؤشلا
 ةطإمبقلا امه د داع ادم | دبا امذ ءذ الحلا طم رسل هغل احلا ماعم ةسيعزمدحا دوش امد - دابعلاري اقمرس هرداقل مرد نكمد دالببا ام مترو دي
 هلئالحلا هتف ةلخاو - هماقسس ماو فول طاضت مرا ا تباد + فاصنالا او لد عل ماقم يف انم فاو ٠ تالحالب مالح ايوا
 ممطعل اهذالطلو هىوإلا همامااب ف هب نا دراعة ا عرماب هال واد د هضر | ةيسمونس ههلا ءدالاخجؤيحا هارت اد نم « هماسال !فرشو
 ىدب اا مراقم بمامدمد وطول يبس موفاحلانددشرلاهدايداد نقلا خه الص مزاالكءارهحد ارسءعاطلا دعا بكا
 لكماو هيناطيش وكل عرانمةيدحاد .سطملا بو ئهحم ااقشل !لالاضلا << بهذ دقف م/ىدنم هفالطل ادّر ل ىاشىلا ل داطنو هربا
 مجال واه  هاوعد بذاكبملاعن هنا ] بر كولم اذ الص اوه وعدل مالسال اموب ل جدارا و . هناوعانيعالمو متسلاء! لع اعن هلا دعد نم

 ش قا ميو ايف ء قاشيمالت ده عوحول ا جيبلد .ءاشبم لَا دلل كد ننعصا ايف ساساويعتولماعلا و - هابتملاو كت عدولاضلا ٠

----- 
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 هيمددام بتح ددحاو ,لقامىحا اون اكو ٠ فافشمال او ضاضتد إلا ىل مهنا جوساو .قاسءمهوا مال ذل -والطال ا(
 ليرى دلك !كيؤ شام رابتح هفيرش ا اهل هراتحا ليال هنمل(بصنو . رانا! اهلءتلوت تايارسملا الرادقف. هياسال رلارعلاهنهأ ههتاه علا هيماسل اهذالثلاو .هئاطلاس عاطل امل لعشمماو . راهم اس سا روبرو دشاوعام باوصل ابهر اص رس ولمالداوقا كلب + ضرر نإ لف هلت نالخو امحيتل ارذد ءد دان اوك عيردو . ىلظعالو صرت عرس زف اول طبماهوعدنكحارعال ا - يفصل 0 6 05 ركلدواو .قكلخال اهنا ل ٠.._: .قاضقن.ن ا كوخ عوا لمد كو توخو دوهعلاوضقن ٠٠ - 2 ليون سل وقلااذه
 | هي صه براحلاءاؤباب مول ا هعاطل ثلا تبل بيدا ٠! نازتعال او اوهرتله ادا اوءداوبلاو كلغ رع حد .داتجالا
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 ا 7

او ءاهعيمل يشمل هلؤلملا نمل نم داتعا لعن ذيام هيعجلا بريك موس اد . هيلزااراثال /نم اهو هآلعال !مانملا
 دياب! د1 ةكباجال ام

 دال تماويشرا ناي دف دمطعلا باجل امابد داو حاس. هييبمصلا هبصبلاج ىدافصلا بتونس. هواه .اهفرواهناد
 تن اكمل د« كل /ملاو كا( ملام ابيل اًملع اكاحذ اره ئجاص نا قح رسل اهتتضاطا د الدال ىلا خدم ءلجملا عزو كيد توف اوبر

 ريمزب وما فءاهديكاوةراهلا تعاد ازين عفدم ءاهديشتدابنصحو لبا ذه هراجب زولا«ىصحملا انحراف هيلا وءاحوشس ابان
 ءاراكباا داليصاو . ارابوالي كلذ ةيمياعل امنه عاو ٠ اّباصحو (يتعنمداكرا عهد هاييداعملا كنان دية عليج كاددصلا ادمنالا
 ' اهظواوءهيماس اهعشولادددلاو ء ءيلاعلا جا دال ساي قيليام ديش د تنافر! طاىومملا اولعو اًؤمحتفلبو ه تفاناو اهراوسا لع

 انكسر زم اهم او ه ناولملا فالحا ىلع ه اوس ىلادوجلالاو ٠ نامل س ريم اظفاحو اباعام موقيب اس ه هياكلا هفايل لوغازم

 ) لهزماهوجرم]تاد .تاكالا «ريشم بالا دوب ماع هعلقلا كلن تداعد هناطلل ا ؟عسئداط هعمو رادزد اهنعلد ضل دخو

 انئاق ل ككاراصو نوبلاىرقرباسو ناوعنسدم كاكام هداعب اهككامهراع تلصتاى ١ فالذلد قاقشلا ىباورهرعتسا مزاطو |ه داعيلادالبلا

 كدفلايادماما هيف دي « م كىضاف عماجو , مطعديجسم هذ درملا هسولعملا هعمل تحلو م ةذيصوملا يك محل ةيرعامت تاكو م فاصنااو ل دهلا
 هعاجبو ءهطفاذله ترلان مابي هيلاع هعفإرل زانم ى ءهيماس كاس نسابزدرام عم لالا و اموبلا يدملا لتتم اك ارحم عشجتت م ل اصرار

 19 طءابإع ميريل للابن تاو ءتال او ددعل او هيسكال او هئتنال ارياسو بوبكلو ءتاناوجبمل راج صدي جاحابوءةطفاىلامحلا

 دز اهييمهجموانس.د .اهوزاو راض لاك داهم آطعنلان والا ه داعش دعي هموطنم . ماكل هاوجشلك هسة وسنس مافن
 يضخ يلع ميماس هلّيضع كرا حاد ءايند دانبد هداعسامذوفلاو .ايذعلا وفل اءاهوئ الدرن ءابقسالاقاقشل الها جودت ءايدالا

 كام اور ؤلدإ ادعب وفخم د٠ نارع هيقن هداكرس ويزول ءوصحالما امم تلاع لبو هداشراو هدادماد همتلعاو هنا هيانعب تاكا

 هداعسي ناحإباو ل دعلاب ديوملا ل اهلا جتتارم ريزول اوضه تاعرد واعب» ناهوب اههضاو رج تماقوءنايعال ارقاو دولصل !جرشامملا

 ماكحال ادعاوق عي انا ياغو ايا وتتاو .نادملبلاو ىو ياس م هدوكملاءئيوملا إن لوحام كك كو هنا !ءذيلخدرصعلاناطلس

 نم !وطقيتساو ٠ نارحال اونو بوكاءاودخا د. ناكمو ههيح/كرم م,طبحا دق مهلا اولعو : ناودعلاو يف اطل عاكدماةسطقش .ناقنال اد
 اد اعبتسا دشا ناك ءاهرهطمر خف عما هصاحو ناكأم فوكس هلا نومسكتال ذك هاقاوداكو ء ناسرال د / مهدخال لسا دقد ملنغ

 ليس ء ناوإبلاوماهلإ امو هنيدملا كال نارهل ومو ايركداممل اتا لف نامل تاونس من لال ال !نوكمؤسا يداي صد فس شمماد ءنأثلاادغ
 ريد امملاهل تدرءاو ه نيمو امم راكملاءتحواسن ود مدن 3 هوجفيل رداس يطأ ى مجودوال ان هزمم الفم تيم ادا جوساو عدم ب 2

 هاجافد ءاهوسام هر املا هتعرانمو هت دهانم ىلا تهحئتو ءاهرهط ؟رو ىلا هبال ادي هيون و .ناحل كس بونلا هتباثناو ءنيركر وتس ]كاب عدا س

 شجم الد لاول + عخال و نوكسالو هلشم ناماميذل نال! !دهوم هلذغ ذيك مل و ٍ ترم غيل زيد النافذ تارا هام ف اضل هوخ

 _.. ةاطامتصقتسا ذنل ه, نوعلاوداحعبال لاذ رفيرص حاترم هينلمّقلتر. نوبرلا بول هادعسال يفكك واذ قس د.نوبطلا تاحلدب
 1 د فمان و هائلا نياو الإ ذكو ال اناكاذا و زاد هيلع طبر ادم نصنصلا عاقل اوم هنو داما اليو ء.مرعذ عورددن ا

 باوصل ارسل او . تكتسإو عنكيدم هبزول او  تمرشسادف هيضفلل ان ب اوبل ارالاو و اجافد جد لا سقط ام امل إيضف ا هاجانا ذياصكشو عد

 ءاوج هماق) اكد ىرا امد ءاززوظد اهاهد سامر [ومتركنو ءارتومدعب نار تءني دم تقاهرعح ه تيكدو يأرلا ىلهارباصبراصنب اد تيتو تسرد

 اهامروعو اهدهجصتساو ه نارج باخ ةس دخل بلا دشا* ناك دمانوإ خلاد د ٠ !يغموصالهل اليس كد عبري ىل ه ءاوشمو هتنيمحرلءانعد

 ةللئغا ام هشيدملا شع مير نموجافرادال ا روصو ءناطلات اانالومر دول حي ناشن اهيلفعاٌعلس اهئ آم يفعتو اهجر جرم ضو ناحل د سال

 نوما هتوصجرم عارال اكز د دعب انعاربكرا امد مم جرن وخ عرف جي اؤيو طاادهسموبلا انااهد ناتمصال !براقعونحال اتاح

 ياما هلطسرم ا دبقمو .داوكد (روص باص وويسح اربد اكمل .+ +... ءنونطلا تاج مو ةيلمال !تاوداحض ورصلا ى دبا هدايه ترند
 اتإانافككءافصاو بده اوهام هت ايفون نم ان وتيبو ءانطل انبد اول هها نا ءل وت نمنكدوبزاوحال اشبو هاجانملاةيمعام ايوا عرالعاساورسسلا

 لي كدو «ناصبإلل هال (وبعل «داصامملاعيصم ةيارافء يل اعلا هماسلا لهل هياسلا علل اد ءركاعل ودون: طاحاص عصام ريدك ا

 قل لبو دعب اكو .ناكمال اديجرع مي هاكاطلبر_هطم ُباوحابب عليدمو هنامرلا سم مريس دم أليم نارع هنيدم هداه: فاو ززغو ءد اك ااماد

 « لوكا اور واحب مالمالً دالاس بص نين هرء او ذوق هالته »ا ام عوي للراس ابماق رم جاغ نا !«ناماةيتناك ماي داداد ادام
 ا
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 ادىناهزان تلعو 5

 نيفيا جاخحامق نإ «غة ساو ا تالال اس, يلعزمشم امو معماط د انيك يك. دمل ارم مطعلكاهعدوتسأو هه دع رياغد و
 : نيمار اناكوا هناضقتلاءطساو نمار اني دم ةتوص|وح ءابرطر اندالاذ لاس الكرم تلوتح اهل !قيسال لوو دما

 اسس ةراّسما اود اميجزماه جوسي ؛ ليرد « رى ادْش ايبود ىلاد راطتال ارا ل 1 + د مي 1

 ناكمنمذاكه ركل امشأذاهدع ايف عيفرمد هاهي اهنابن اف ل[ عدد ينزل ذل سةر ىئعألا ءاهن ثمرات ذيول هن هنم
 هله ماو » بجوعرماذه ناكد ىبق اير امحسر >ى زي ذم قالمال اوراق )دعب اوعص ا ةحم ناز كمال !قوثريلماعل ا افياو هاش طلدعلا موقع

 مهلاتالو هركمالو وسد بتيعالا ىقادال او ماطس ل ماكد *داعسا ادقعذباهنكا ماطلساو هتاقكالاو ؟عادمال نماهتاحسم هراعلا

 در داصل !ٌمطحل ال ذيل طبت نانا «قاطنيال د هياصخلإ هددتنالاه باح عوصخمال ام هت اننا نمهب تام غلسن طفل «قاهراالد موس ولادي

 وضل قود مل ضر إيف دعاوقلا تناك ثيح «ململا فعذل عقاذنم اهدع وفل اً م هينامل ار اطدال ؛ةيم يداوم ددل نعاس عفرل ميه اريحا

 ٠ أه طاوق ناو صنل اجب لك زفم ءاهدياح البام هماقتسسال اىلاداءاد هاهدبام عيددت كمان «ءرلحل ايكولموسءبرامطاو هئر نبيرم اهيرمؤن ار
 ذل جراف همياثزلبوجو ىجالا طع كلة ؤياناانج ناو ءهباضال اد ماكحال ا عقوم طحن امف ههنيصكلةورذ درعلابراغولااهعقرو ههنيدملا نهم راجب

 لقا قلع ابضيدام رد مرة اا عاضماي امجاد واع ياو هما ةدش ضال ًيابعسصسراها يل هدو
مل وري ال هن ضو و ءا وشم مف لان الهاف لد ذي «عرم ذعمل ىرم تاناءرحاف ا يباجعمب ديدن سا ةءالزيدثوب 7

 ءإ دس غمز ن

 ,بياصلل تاوجلم تعانابلاٌقل هنن لقذعو#قل !يياقرا براذجاداهف ةرشةر ابدا -انب تحوطولاوهدل اهبكفايا هرسستاه ل

 ١ هدو مد ويسوي 7
 هايم جاد« انهو هطبغ مهجر تسل انالب ة يدل ضفلاو هنكسمل ا اول هزل لفات م ارلارسدولان اوديو عماوحصاو_. :

 يدمفاكي لكم ناكل اجلا درايش ر نايل دذ اي لفي هنيللل تخرب امو هانلاو ةىفرلأ يف ءريدو ءوضحو نيم كيناطلالاعدلابهبطر متنسلاو
 ةيرمالا حاماحارةكاتحام م قالطالا “لد زنا ل راد !تيطتصو  قادد جاد امك حياضبلاهرجاة يوم اهقاوساما قاس. هاانال راموس غشا
 لاو! ملغ مكانه هزاع لضم ,.لاهال ضؤاانثاطهعبصو بيرغد اهانيغاوق ارا عش هباكر اهب خاناربإكم و قافشال او فوم باهدد اهتاحاس
 .دلرإن ةفحْ مف, عود ل ازحاذملاو همجركلمراكهىد منول ا موطعيب اعد مهراقل ال ددو عرضا اهت داعم دب متهصااموم عرهاط مإلاملال نأطاس همّظَع ف ددش و

 9 اجنبي للك رعب هداك ذا اهيسدال د هل هدتمزن اون اين ناعوت اعل اعل !ةوالنلا اطلعرطمضيو - ثا لاز بهادمل اك ةم_ججل امد تهد. و _ كات ئمدل
 هراضيلاىزؤفورملاو انش اءاهلا ايو و هراهلا«نسانغصر اك هلكد دح اهكرداع ماب رس عمالاو ءيل اذيلرافقل لع ترم اهيلع حولي داك رماها راهي »
 ءبجيافعرابعا اهنعرصعمخ ساهل ةروحامو اباد صو هو ءمهراغإ]ك مج ز صو زكتاهرعدود اهنلاف ههراشه او هراث ناقنال اوماكحنن اهو
 ادا نويعل, ءشووملادارعءنكمرساخ اولا. » اد: يكاوزها ايشاب مها انرل اعجب مفاد او زكا عيبا حوف قاوبنسال اف ءظحو هلا

 ىرولاو مالوم مراهبربزولاءوشنجو | هد اكدال ا ايصال ارم اه اه زد اس «ناصنالل عرهاط ياسا ثخو -هسو اجلا ءلهألا اهعور ديس ناهس

 « هيدي ازادال اليفسؤ يوعاملاهمرعن انسيريدال اذ اجلم هاهملا هلبول يؤم اوجواصد امو ءاهدوحامو ت انامل دالك ن اش ىو لكي اهناسخيامد ءناللبلا»
 لطب أن تحن ازحي هيشعيو كلك هيلا نو دادو هين نونكسام هوقو ءهيذو الماك امال اءاراعاو ابداد هبت دصا دههوت طعام

 ش نيإاولاخ هر اعلاني ككاثه هذ تن هد هيضانلاهراملاو  ههدعساولاعايضلا وم اهزنعي ام مذ |ى ىلرولا ةيعرحاط با غد د 2 :
 ل ليال ساعرزوم ءهيريزول الدال ابني ع ضر تم نت اد ٠ عرصار للك تاذ ضو رو «اوعان هدي لهب دولا عصا وح .هفنلشلاو

 لد أعم هتعنضصام انءايفهصعاوا !الءوزجؤكل تاغ ناو اىاوطتاب هريس ةع اول ه نا ل ومدون ضر )اوكي ديك ا هجر زا ىاوطم اذ ءهيلع :

 مو.طلومتراصّوحح جة ىزفرم هيلع كمتسامو هليوبلا كك ال انهم ءاذق يق اذذد مرىل اءلطةبؤ محا امراهطار :ةسولا ايحبرم ءرزول امومه
 هي هفلبام غلبولو هيما اماه رك« نيطدود نشك لشرح ب كحو م تنآ هنا همادا زعل نم ساو وفر ادهن كو ء تاصامذ
 1 وفرض هىفو ناجلكيموجعمل امدح احس ناس ادي اومال دجمجريع ههجزن طعبركعبدل ملازما زر هطاراومالكذا ءاوبسد وحس

 دار كزيزدمو ا موجال . اني ضصفبتنبمي جرو دم قدي واه رريام ناتنه , نخر رو اهومحالا احر عدلا وضوقام |

 هنبص#رابظو نوبلاوب اهل ابسنيامو سالت منيل اغا مإيح. .٠ . هيئاؤ علا نهاذلا لو دلاة فهن اكراة يضع ديو .هيواولا ...
 نادل هل زماان رج :نهرع هيب ومب ا5البد حسا اكان ططبضُإل احق يؤ ادا الئ, صحدالس نيام ملق سوسو ء هتسيفج رهطعار ناله »
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 , . وهم اك هيلع فيرا اموعه هنيدم لكم سس ءاهزم خر امر ه هنيصحل جالت ر اونا كاش وهانإغ هه طدختم وكب فد و هديشم جور
 هيلصخي دكر خا و . ناب ]كج هنصو فضا ولات امايق هدوكدملا نيرا دوسي.« هنيصرل كلا هسدنفا اول ل" داجال امددنه

 لاربع امو م دومل ادع تافصرم هامحرخ املا عمو هادو اد كبسماب بلادي جرف ص ناإلا همسك هل ٠هعصم ادءدح تسلل اد هناك رات هيسيشنكلا جا ىلال م امزذد بكر د . ناتنال اهماكسالا بحوم برغل او ةيرساعدجمل نآنابردبوملا لفل عش ه نانو
 : « هعطو يت هصرتو هتبان ادياوتل !إء عررتدو هءمعىئرو هتاقا ة كهل ءاءارو تايفارياسد هدوعدلاد راصعال لوم لع تبأدا ماكل اهناعو ناتثإلا
 7 املاك هلاءاج ءاعباحاطمك هعسأو هليدم لعرب د شنب و هاعن امان صحار وس موفيوح ه عدي دع عيدك تاوثبس ىلاهقو ..اريدم عل ىقدسملا
 "ذا هم هريولاهضخدل ا عرسي امىل ارظناذ ه ادعس نايثل اذيتورمشماو ه] دع توصخجنت امو يجن هيما حلاوعا ةظياوعمو هماقا تادا رهط و
 "هاحرشاءيعر 8-5 اك « دير وعر مربل قل وا باق ل اكل ديالك ذؤينل عضل عدد ملال بذيل اصول هائداو هريصلاو ا
 يف اوهروم هنيب أياد هايضد لكحل عناج عماح ]كل هسزالل ادومال م ءب قاهثيامو هندملا ذب عماح انام يذول عوضنحرلا« هانيم ءانعتد'د
 نسج عملا كذب «امكاساقم رام 4 عفا اق د» ةدنسطلص هيمو هيلع مم/هعذر لع ةكبن انش دم ريل ليفأوه هيسدول نادال وعش نر
 «امبوق اميرتي بصثو هامطع افيرثس عدد اكد م + ماعلا يباسلاهبئاطلل ءوظحا سدي اهنانطياعلا هيرذولاعوطياسداغشمل كانا
 لااا !ءنم عفرمو تكول ارسنال نسر لياكههارسا هيفركدم يول نك وش انبخ كانه جاوي هاعساو املا بذهة سموم اعراب تضاد
 موه هبوب كاتس ومال تفس ادو هيثسلا نام وذرو هرامالا صم هيا هورولواوال أت هدوم“ ِءاوكالْمْف» مارس عموما .ونو تارغرلا

 هنسلاواوملاب محو ه ديألا تباذا لجل اذ ماو أ ىج دشملاصتلاا ل ةراهل داّمحلإ عي هركعو مير جل اذ هيل ااا !ذافناملا ههحرت 4
 مناي هجولر اوعذرو ء ناكر ااو دان الا * ديزمنمءيلعام ماؤتحاو» دي دخن ,ءاسمزاجل !ةينييبا >اولازب حل وه غدا هيويز ولا منعبساولا .اياطحن و

 هراقول كنس دش درعا هينابم تعنيراو ه ددكألا لنا لغوصقلا كة تمام ده !نهككحلم تائاعلا2ا هاهبيوق د.دعاوقلا تبارا
 هننتتيفاتاد و عبط رو د كلاع َتَلَمُد ب د شك اىاداد موق ال ىإ ناطلاسل | ع عنرم هنيرملا عدهوطف اج ةوحول ه دعنا ضقلالا 0نئنؤلاددت

 هد احسلا ديب تايب هاهنا سك باف رانا ف ءاهنياداو اييصاقلرصاحملا عمج ُُظ ثنرتاشو تسانسدق ءاركاص عا هءاق ههعبسد

 تغوثوبخو ءابيوانو ا اهمهاضب ءيحال او اس ةياجتريطنال و ءابرجرتو اهعضو نسحُو اكد ار بكو ل احد ب ءبتمآ جب ودل عصا د واب راس داماك
 1 انموخجب اهمال س ذيب تحال و ادوجحو احرف اهر دصاه دنمنب هاو هادو وبس ندمان اهب مستناوم اهلاجو ابا سح بلا ه١ تغرثا د ءاطاك ( ليكن حك دبالا

 فولو هقول ٠اباهامئكاس هراهندزولا وضح | عرهاملاررضمو قيم دو باح ع ئه ايزا يرجو حاف من اياهججوربب تحردو *هرماب
 رطاويوهفّومم عم اهحاون ه هنيدم ار اس دودو :اهلابم اسمعو رجح رس نري دجاعملاس اكد يفل امتع حو « انيراترسو البا رحو ةيباؤل مدرس
 الل قد وسحب ولطم و مدرع كو . هياهك/انه م دومال اهيسحو ت|يثطلل اهب زترول موه داعسو ٠ همزالام اهيش ه راجل اذي تلاراذ هايد اوفو داطنال
 ى اجافلحو تاراعلا جاو امس اهل .٠ تاناخو قاوس كانه تمت او هان هيض ار هع ذيل نيالا تنتناوحص د جارالاو هجران يعاب ابسا
 هبل شمملا دداولا » ءعساولاضاخل اهتاحابس يت رع مث اجاجل ا لساهدنضت ةياوالامو ءاجاوف | اهلاام در اق ناو اهيغىلا نو طصنأل# تاعاضبلا
 «ثيدف ةضوتساد ء.يو اهاشع موقع ام ةيافكل لعشر و كو هيرو له امتي ام« هعبان انويسلاتا 2دايالا ارم اهيل اح وحاو هما !هباطتسملا

22101111100 
 كاعيلالافاو .. نا ةلصف اد فرشا زلال همرا هنيدوكض رال ينعم اوه ملاوي ديلا جاتو نعل ا ]لكا هيلع تعئرو ه ( دعلاهل »باري يرسخ

 ح١ 2 عس هسببم هيفاكم راغام او مرابم عضوا لياد .هنيصخل هيماسلا حلال اتاذباوسال غاب ياعم هئيدملا دع هاس يم مدول 0
 جا معنلاو حافل اوّرعلاو 22000 ميما شيلاء نمال اقمليو م. الفلا( ىرحادمهلا ئمالصن د ا, دهسا دهتسم ابن

 هجيلمرا عراتس لمدن !سهظا رم مسا دك ادع داء انك اك ماو ٍدهزل ا فلي باس اهنم ى تون دي تانطلو نإ نيل :
 ءاهيسا لاثبات مهل ؛«لاطبا عبط رح انطوب سيما يهل هلا دونجا هياط دكا م فيكس ْ
 اًينارجارساب مالا بيل ال وني « هيلعل اهب امل اهحجارب ده ميسم اه اجلس يباوفرنم هاهو ل موعد هن داعسلا«يطنطل امر اومص 1“
 ميصادمل ل انرار وجبل ام قييم مهيدملا | اجر لعادهك عقرب امء تياماررطل اد حلا هملايا« جرو انو اويل كل اص يملا باعلان ذانا
 قوراوع ذلك نمليرخل وماهي بسر ههعؤرو ومس ارغ اننملا بايت تقام ب همجي مي اج جكي تدر نا تاو امل لها
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 اي: هع ناف هتك ناحل ممول ضاعف د هلضفو عوف ماد عاش برسح زول اال م « مال هايس يف ىو بال ا« مصلاو ول ابوسصس
 ىلاءداشرو ه دالاس ب ماع امثل » شزيرس اس وو نمقلا» ءاسال انمطونم ءارع عادو . قيفولاءديو مم رود .ا(,ىمخاهؤفو اه اوسوحن
 8 م ىكبوحا تاثاد ايام ىلاعت هنا نا معا رده ان كس دهاو الاب هاو . صل اوس

 هالع ادزمل ضر ان هعنرنل نايس مديزاامدينسو ههلكو ملوح طاب افنو ه لهاو نطو فشسمو ءدطعيلا هعاطل الاقمرع يارس زخان احراو

 تاذ جتودو» هيياقاهل ءلددإناكرا هلقم ناشما .ريليذإل | لها زل او يلا مطعلا ناساكد هيريلاو رولا »وضح باكر "سا « هاجر ٠

 ءاسفئاددمل وقسم ادم هنا علط كدليل ااعنص هنيده ءاشرعو اًسسركت ابرك سهل هه عفر اشراب يصح «يداجلا مناط هنالفلا اتا ٍ

 اديس ءلتحو ءاَسْطنادلعلاو دوال الط هل داعلاهماكحارونيرطو اسناو ازوبج هلئاضف شد نم اهيرشنو الدال !هيدنا هلماشلا هل ماعم راد

 لطابلادوبتزماولطا وو سمان مز اونا نيرهلاواما ذي ىوساو ءىرحا ى ىلا وهامد ه الاطبسلامدشدا ءاددزنوكاسلاىدهامإلا
 ٠ ةدالصاو هداربإ ةيباويصل هأكاش هءباصا م دوم راق درع ةدارساد اواو ههراطنابقامصداك د هارت ل لغل لالعاو لالفل ةكرشلا

 نينيرعام كك »نادل ا فل اسايميلع تناكام لا باجل ارد ىداهذاءا و ه ناش طعاذيم راهل وهني عال اهرابظاو ه قاوغمنيدم داع لاهتاذسلا .”
 ه بوشر او لك عنتما امل انمى اذسو ه براطملام اطل !جولمملا باب ايوكد م نايصعلاو دانعلا بايراباهررنض دو «ناطلاكاامتال اهعشد طم .
 ا اهتراعو افون 0 هاش ام هنيدملاورهرتا صدت ضيروس دما نيه هدا يد هصرغاب هءاصال ا طخالمو» هادال ميس ايزي ءساسرف د 0

 رل اهضومو مازث اهانل ا اهمها عي اعط الم ى دك تلاماوعال !ىف ه اع تدم اهعصوبو اهعتاوب نيام مط ءلفاع دونجيم مي كلاهسعسر هه هدراؤو.

 » ندراملاديصم رم ا ةادم نيهلا تاو ول امل اتاذىم بنس طل اذا اش حجرطب نا ىلاوهرد اهلا جالون نم اهطوحام] ساند ها وصصلاو تريلا اسوم .-

 شخحرؤ اوو مس هداو ميصن عابنم عفا طاش طاحاو و منيدملا حن ان قدك وحا دم# اهنص هنيدمملا هموو مدا ئداعم اوربا ل هر صتنفم و

 هناي سرألم اروهطلا قسوتسأ ل ىنمن دايلال اي داو غزل هاوم ىداردلورايجلاكهراهلامرال نموثولا تاءانصلا لها عمجد هدالبا عيحرم هانبلاور ايلا

 الامد هدافطمىلق م, فنيل اناطلا فك لارادومو نانن اجمل دجنءاددملا'دحرال اوبال اي!« ناش ادم قل قسامؤ تشاو
 ذ او نايثبلاهاخاب/ مفلواتراعرم .ماعل,زككملو نإ رعي دم عضومل وعمل انهن ركل اقسال ادهراطقال اكلبو هن .رماطلا كارب اسر اكد تباس ا عالبنلرم

 حمم رطصنامل هروكرملاهنيدملا نهر اقنونتزال حو هن اسزثو ة اشم هىماج هر اوحد ونحو ه ناكرال اهماش عالق هيما كب عضوم ع ااعتسمهطمدى خلال اناك

 لك داطلال اإل ومد ونحرمج ىمرس هاكر هبذارعال او اسو تا يخؤمم مال لوسط تقسو لأ نه ملا ناش تسر دنال ا غلس الغ نامل لو خحاحلاءككامم برج اهتداغهدياع

 تايادصل اطهارمبتلاعتيزمو ماني اعد غم و ه لاح ارسلك (لع ادق ع اعنص هنيدمز سووا دحر! ناكيلكرس كاملا هعقبلا اطيح كسلا.”
 اوعلبوججر ال 3 هزيلاو اسال !ذيرعسلا ةيماوحرء امد ه عزف د عوهد س اسال ابحي ١ هذحاعم هواكا طع نلخركسملا ذي مزم عيججل مه ناقنال اهذلاردإلاو

 ددقنال اداحا اردت دهطحل اروصملا لم اول داو م قاعال كة رساسالا ا عضوي امدتنا مو اهدا اننا ءلع عدرا نب تما دوكل ءادداكو األ
 اكاد وسلا ءراوتاتج رزة ناكو لالالا الع وصند نو هداعس كو .تاشبلاونتسد انبلا ساسا عطول د اح و سو قاطيال د لش بصخكيل

 موعو تفل كى هايمالكرعمو اهددعبر شت ت اإكيف هخرابرطسا توييملاماعلا الهو رياهستو بع مدس زو رص يال !مويل ا ىف ..

 انجب نانسيريم]هول اهراولا كى ا ضون ردو اموصحرا ملي حعنملا عد انس هابماطنل عمافل مظفلا ذهاميشد و اهمامتو همعلا

 اساله ارز ءاصمت عزو ءىساولا ل اومال اهدرملا هيلاىوكو صو و .نايعلاو هدغاشملاءاقمموقب هثع ابان نم ناثن اهيل املا راوال اس, ناينباماوصانباطماط
 واعي مالشإ اطلس هاعبسإلول ف ىتاكنال ادعم الط جرام لال لكك نو دوهايد نيل زر |ذي ءراهلاوا هبوعص عملك ذهو ه ناقنال طابا د

 : كك 5 2 ب

 المو رحل ادق دصتزتسي اذ وم دامزا صاصو وهاي الوسل ينك شادمهراجاطس نال اهل دمنا يئن هدد د
 لوا اا ديو اس نانس عمال ؛ ناك دل د - اضمن هن داحتملا دسحت و ىوقلاد ه «رحاول ادي اك لك دل س اذ رج“ !قحرابمل لموعد مطخوءايدإ'
 ٠ بارتلاو اما سهر اهلا هرادإمو ه بامخال او راهخال عقد مرثلابم ىلا قلططس هاّبوم ل داظنو ينبع زعال ! دحا قسم كل عنبر انا هاد ال

 ا موك عفبرب هد ه مدسملادج قل تيل (زهؤ ايراج ومني لملا دع دوس ديشم ايوا ل ارامد ىباوتلابذوغلا بحومر اهفا ىلا راحال ارهاب اك
 : انهن ايانسدامحا عفد ةيداعماوعاك ذل اد ذا هتراغزكحنمل م ى نّرلاد (ونل ع عجام ه نرطان انويعل هدب 552 اتايا هيف

 يبول د امد يكبرلكل ا سبت ل كرم عصد دن م ماطن الغ ىدنغا دو اذل اب «دلقم مب حاجا كديام “وجم هدا رام تاكل ميلا
 هل مالوم اايصاو ركل ودم رمادا دنا ديلا ادن لادمال د هال بس لا علت «رقيق لا ربالد وخالد تاونسلا نول يؤ ممم

 0 لاه 0-١ أس اعل  سمسلا اهلا ارا للبابا ا ساو

/ : 

 ا امس ل رووا - عمو ا موسع اصول د اع اس ماس

 ا سمسا امس ل3 لجمالها ل. محلا دعا دعما دمع مما خرا اعلا
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 عير العا ئحو هناطلاسل ديال ا ءايمعملال حلاو م دامجال او راوغإل اونكاس عوكل دخلا ٠ دالداطهاةناوح هديل يابج لوح 1
 انوار ونلسد عينا اذه يدش ايذاهكدقبسدت . هيل سل وبمتال راثمو ه ههطغس وح ءناطلا لى هلازبيو منسيام كوحو ه داذعإلا لاجل وم ءبنم
 واهلا هكلصملا لا اخ. ناوععروزمهطم لنجل ئيام ضال الآد» انعم جلول راضضم ةهنشلانداوسل ديو ترا امد هاه انس و اهفيس لل اعاد هاب اش بصفر ؛
 هلتيام « تما الالي اشا اوتيل دك مد هيدي را دياقم فدو هيل نجيم مت ند درهطعملا كدب فعول هدام تداولا,
 ذك هرنل ياويو الاتنسال رماد ع سهطعد دوبي العد جاتسالا دحا طك نهتخلاو « ؤطلامهشف تنقيتسا  هئاقمو هلاقاهازاس» ٠ © بلاط ارعبشنأ لن هركدملا ثويلو ءياطلا ف ادونطاوما نكن مل تيلضام « ىلخسملا ىلا نق ندم تق اال دادزم ل ضيا جلطة سخي ضيا هال هراطال امتي ا عركمدفرد ٠ [ًأ از اال ال مسلم وكم ارم وتل ادا نهال عازسع
 35 كا داسامادسم ايكيعدغتي ها ىاهكلع |تتسامو امد انكحدت انها دالُصا ملا اهيضعنتدو الك طازج ةاكص دكر مه

 زساوق اهيدهربنيملاعلاىدبار و .كانساذوبس امد اغاربزسو مادقا قب نهدكا اشار ةيابجدمكا يه نمو ,ىثسو نفل طم ام دال امل
 ق6 اجساد امر و هيراغمونمبا اًقراشم هيخدو هنا دع دس كوطرم ءطاق نامل اكمل ىلونس !ىلارثال اب غليوحم هكا ةزرحرم
 ل ب ]تل ازعرا ةيملكم مدقنا ٠ وحب امو عوعي انس طو د ةوعبان ببجوح هدو رسملا هدو ثيداحازم افا اميرعاساه'ىتد د دددملا
 دان عهاذه لوصت د رت ناطلتل ادونج هي الدامون .هادد رك قو هل” دليم همار' عاري لاسم هتبافايطاداه» ل دزنالا
 أوبثوو تاءاطل !هقبر اوعلخ هبام مربلع عل ابايربلنال ءايصعومع اوعرفو ه اباوص نكئيرم هلطاب ا وقد اذ هن يقلك وان ال الش ان 3 مس 206 .اوكعسع نرغاالع امود تاكد وجل اذ يمون#ك نم لشن باج حل! ىدل |ناسل د «لريطتس مون ناك م وهلا دم هلؤبمن د ل صانمو لجاو ذر نوبسد

 يلا, مواوهاو همشياع دانحئاءدي و هءغلاض هرانطلل ااه هاءارتكوتلارفاكنال وقيد ءادي تمذوام كنز ارطس مود اذيمو اىشو هاباهذؤلا
 .ه هاكر هماط ذيج كمل اج تا دو دم توطناد هنلفران مل هاما تدوحم ويموا نيش نم ضنصاع ثبؤكمال+ قيما ءرادفم هبا ةحال
 هأبص هينا عل امزالادمل انس[ تتم اللا تو هابصن هيول ا ةمجرب كم تاباررم ءبصد ا هابلس هلماقازبءوهاسشم | ام بلاسس هئاراد الع طاايرسلا ةساتلم امم هل ججالسو هناطلل ا ذوحت اقامه هلمإ باسا ثاثترراو نجل ا ذي هنن ود ظ/رطم اء تن با ىو لهل هتاف اوم طاوسا د احد
 1 الع قذا ءابركسو اهي صطو ءاهمده د نار هنيدم بنوت ىلاردام ءايزمو اش هد وتحذفال |قعاؤص هيلعلا هذ فارس يلع ليرد
 رييترمؤطصاو هازاهادماهز انتمقاذدقو هاهفولا اهكرارعوج محي هءانهفويس متيشغاذ اهياطللا د ونططرعاهطمخ كرم

 هاهراباداهاوط ن فدو ه اهراهنامدرو ه ايف اشو اهني فيش مده ءاباهذداطادذ ةسدخاو هابباوخفي ةلابثكدل نطور ايرشابكع
 لحل مو ان» >امو ىلذ صو ذاجزكو ه داخال اوراوغال الهاءئيرملا ونه بزضا موصتساو ءاهراثل 1 >و ٠ دوروملا اباهانم باعد
 (توبثببو هراهآل ا تايراجو املا يراجم باي وت).و ه داكلادوضملاا نووب اولعخسو و نوعتصد اون كابرس باطازم هب مؤ ١ اهاولعده نول

 ه اه/ةزافماهانا دامو اهرداغد زنا ءعماطقسملاب اوعهنينملا هابي خا هند 000 او هتينحناجال اهم ان قحراغهاب امرا :
 * هرئادرإ|ترادو دومال !تماقتساو هدداص ددد و درإو ددٌص انا 2( دعن اهمال ناكوتدم ايسزال هالل طار داعن مل د اهلازاو |بانجبهداد

 نادنيدم ماو تلا ساعد دل قناه سهطعم كلا كلام اتم ادي لمنيغاطلاهاخبب اداوم عطق ف ٠ نيفادا تافاش ل اصبتسال ه«نال ادلى هيئاطلاسل نيج درو ناش امنانسيريدولناف ه دام ياو فوكس امد وو عرثالاطحل اهيا كيد

 داجإف مابوُسا هيل اامىلا باطل وسيم هراقل ا دعب تدم, هانض صو م تراصوحم >اذبلال او داوغأل اوهدالباوىرقل نم اهبل امو هوك با
 1 م ا ل و يؤ هوك طا حزن هم ددانس خابر (هناشلاكدل
 مبا سو ه جراج صلاس هلع عزنا ام نو. غلف املا انعلامطعرم غلف قنكه تباعا )قاعد دي ده اذاىمةسولا ايحدلاسإل يصشل هال ٠! باب ٍقاّمدزرهلادرامىكرلو ه باس ىهارعْذولو ان فاوصل رص (_خسال ءايزواهنإع هنيرملا كريو داعا 16 هدايتعا | ىحول وه عب اع

 لاما اًباحام ذي عطوه بايذلا هيداعاطلا عيّن باور ائوعم ب ابل اى اطل زل اب سواعمو.باهرإ او اورلا دين هسومطم ه بيحب ةمؤنكم نارك
 1 م تالطانونابس اهتم ارو داراذاملا هناعل ام هاقتو تاونسملافوف نسيم مام« نافوطل اب ازجإكك بازل ا يابا

 «أ اهحالصربكو» هتيوملامسوجلا اهدوق -مديو مقامها اعلا س اهنا حسم اهوى اه دضعول الابنسال او ءاصوكيو اهرب مشد هام رع

 70 ا ايمو سس ٠ كاب ارباب هنو اردول اه اهححارتو اهب اهد ؟باهروم لم اعص تطامو هاهححالزو اهيكدنان»

 هه

. 
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 - يي
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 سارع اىفهثول ا ا ل اكامراتعادو ه هرومعمرمغ 010 م دورسملا همظظعلا

 هيضحاز العلم لجرم ٠ دوصك الد هبومعكررغ (وثككلانهاهعضاوم و .ه روشنماهراخل د ابنم تش كاما ذياهمالعا و .هدوتض
 تالجرم هب تلجامو . عفر عاشدوسو ءدكا فاد ناين نم هيلع تلعشا مز ءد شما اهرهند نوبلا ٌتارعْس دم .همركلا هج هعلا تاماقملا و

 م ,باقحالا رهن لسامف تن تناكوحومعماحرما ءيربلا ص اهبلاىر ادت, هءىنابلا فوطقلا هيا د رام و محب ان ثومعو از انا تاؤوعمعمساو

 ٠ هعطاقلا زباب امهفويس ىطسابنعو ه مفارلا هبال عرخافم باكر اه طم م هبانا كولملا اينطوسم ,باطو نل اهب ةعماع

 انو مالسدال ارمز ةبرملا هل ول اماقس تلارامه ءبكملا لغة تسمو. هيكل ماو دونم تاكممعطاد !(وينلا اداعس موفهظن اهنسو.»
 ؛هنيطلامو و ملرال اذياغملم هشام هيما ادام هاوس ششي يلا و م هيبضقو هل داجإكا اهل ارطصا نيل لهم ساكو ه هيلهاعل

 ناك كماكح جربامو ه *ي لهلاو ميروخل رمل بدربرم اهنا ْملميضنقملار ارسنال لرمايتر عسا نارتتس انا ]بقدم هه هل هلدال !هكدمل'تاياال لوم '

 اباكامدعاقل .اصو هابيراعبرمل اهر اعتاب طا صرح نقلا تادكمو روصتقلا باوخاب عر داصلام نتفل ادو رورعاب/ىطوحبو «نلعل ادرسلاةن اهنوعاوي

 ابباش حومول» عكا اضل بض نمل بلاغلاوهو هز 310 ارع ال اوصنلاراطلاءل ناكمرخأل !ثود؛لولملاس ابكلملقتس ا سنا هاهم ايصد ابنا

 ةرم1 8 2)خا ' هئاقعلا ديلامت ىحام كال ةيابم اظساوو هناطلل الملا ةياطوحدي ءادسو اديىو ازعابسلاو لقوة داعي اهدار نال

 معمل قدره يطفو هوابتسوماد ةيداخ كاغننضعو رده ثلزكذ اطللادومجرم ابل ارامفومملاهلا فإما اراوبما ثارمدُزا :

 كشر ناهد هابط د د ناموا كأوب ري ىلع عزناوتمو دمل |1ع انس هرغطل ات اراغو م ملساو همراوص عوطسنمءئجاونيدناعملا دفاد» قسمت
 هفوياععريطو اه ايهذاطل اهون همألانسدمجنابتس انو هقنعملإهدي تغدو هلم و هلو بينه ءىساو عصا ماعم قفخلو نيالا وشمر
 ا/دناعمإةدتساو تعاقد ونقل اهم تدتما ءاعيإلاعم ناجي علعص ىلاألل د ارو ام ديلهعالفد ىهاطل دال ا ةتاسلك ا

 جلكريا هيطخالا 1| الغ هع قس لد اهعانواك اهنزقزنو هابعإدتا و اهيغ تهد و هيضابلا ميفلاتحتحمو ءاهغعارقو اهدالج -
 تمض ابصايضز انعالد تاعث اس فانه نم ابهل تلا د, مابه يصاق اوما ا ةقابوم !هتمفطملاميناطلاسف اديزااهنم دنس او هابيجا ئةم

 لاا تان امد م ماشلاو لاو بؤل اوقرشل كام و مالس طا اطلاس دوحيرم « هباغلا وص اعمل ثيويلاو م هال ادوسالم يد
 دلةهمو ءقراشلا هرنللوبكبلا دوعشو ديناث اراوال اعلطم تحرب اموو ءقس أب نوفر فنطلااوىصندةوم ابي لع عرفسم ةقرالا

 هما هت م هقرابع خالل كدياس اهب حام ماثيو هقداصلاهيضاملا تامول ايوا ماول ان اًناشو ء هتفاخلل راسو راصسالا"
 اهاتكزناامود باطو ديار] كب فطلا عجم د ه برانج )كلو ددلا فيس عاقوثهثيرملا ل نا ورحالم متن لك جرف اهدا
 , اهنانؤمرد اهر اوس امدهملا ارث نه تلي فرش امال م رهطم كلا اهحوس بوحالوا ىلا كلر املا راومملا ابزُمقثامد« اكد ل
 د بكق “*. هعدوتمو منو ءاك ىف هيلا د و + ءعصومو كه كلنس اك نيل رسب و هسؤ بوس

 اد نإمر ام اهسابب اقلب سّولبو , نادل !همرعرتمعمر صف رالب اهراوسإص هدواسد ه نار دع رهظطمألملا دواعم 2
 اهيمرب داقملادي هتهرو و باكل تاقملاد تاراذلا ا اجر ارم هيرحملا تنس تنس ىو فهادملا و كلاما هنود تلسو « نانيعلا عمار مسد

 ف ّوبملالمال اىونيريصم هدر قسول هو ترجع انلدالعم 3 يضلل هيصاعل!باصعل وو هزياطلا دو.طلرم هيدل ضضز نوش|وحو بناص» ْ

 اوالي الزاد“

 راكد راصناو اوفا. لي|قاانخ مى لكم كهل ةيميرد ءامدع طررب نات داكد م تحيا ةااد فرحا داعرارم
 هالد لزم با حامت عوطتا وى مصمم همن املاوها هاونا ماحد ٠ مبدزقلقرع هندملا ناعم اوف الريحه هانالحو هبابحلو ء ئاضصاو هصاوحر

 ملغ قنال اء مز املع وفيطمال مراد كرلبلاد ام دي|ادسلا ت اذ فلا نسوترم اكب طامي ىم او سال ادد امو مريفطملا دي هن د»
 ىارالف د يشكبو او درينع ءايبرم ا هدهرم هانيساق ام ود توم اا از اناف وى هيلمو ههبركي ١ انلكمدص اوم ءيطع ]كو ١ انيزمم/!ءل ول انزع ىاويس الد دحا
 رض ارب ناال اوهيتعمر شو عرب دش هله دوك رمل ا ىفء د ودام اللد ]ف ناكداو هعور امطغو حرشخم مباص اهب هولا ارم ءرادامل راع
 هاهز ساو بتمر شوه ى رلا يارد سدثلا ليكح لت اد ورهدر تادهطيطران ترداغ نال هلك »ان معربا هيلع خ ثوطناان

 ويل سول ا يع يبدا تش دم مارطصال ا تبا د هنملا اراب كرو اد عزو ءلتخ تاكو هركمدند حرق :
 8 211 ارااسمال دايقنال زعو نيلااهاروادزرحد وأد : ءيدإ امو ةهرزعاع + لطفك راودعرادد هيلا سول اقساودص مانال رسوما هبكد

 نادك طم لعرم هيي علااعربوملا دونفي سهل هرم 0 ا ديو هو هينالا

 كا ا
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 بمص امس

 اسما ل هنن ااطاحتمسا هسااةدسسس تكة قات بسلة بيتس الالع .- سمع سس --.مموومم- هلا ل5 نعل اسس معلا مسجلا



 قصر - لمي د دسمال اتفقت ا و ههيقلاد هَ رجلان( مالها نيا, نماكه نم ءاج ررصقلا ادام هيما ب

 2 همام يلهو ررسصانرم 551 ازا و ٠؟افيلاذيسد داهولا ةيريكاشلا اراهاو كا ارم ابيل امديج التل ارم هانمامد . اكد لا احا

 نئاعملا ذي هاج ى رم نويع تاكد ءرماضشنال او لالخال اى هتدناعمو هلاك باابسا تداعى ممله ال اود اكتمال عما حرر
 مخ  اًنبالف و جراح و هت ديانم قع ن وكما ذامىلاو  هتبصانمورمامئ ده لاط قار ءهدل اهلاو براجلاو هذبانمملا نموا امره اد
 | دما هطبض بجي ام طبض د ه دالر اروما ماكحلوم هئاطلاكا ديلا هعنص ام ار دهاش مه ىدرلا ىسد لاول ىلا لأو ه | ديامعرت نم

 اراجلونلبا و داقئمن اناعل امم ءل اع الاسإو ا هعاضال !مدعو ناتدإ اء اهروم !مارباو داش و حالصل ادعا رثاء رب ثول اروهدو و داحلا

 كاملا دلوههرم ى جب طامنوجلتسو جداشل اويفل (ضعب ل ايكون عضعب ل عجو ه داعلا د هقاعلا طرف ذاخميإذا اولث ده داشرال نعم الضأب

 الس وإلا 1 1 ب هلالضلاذبةفياطلا عنه ناش بجتا يوم دالزلدوس| هدواسو هيئاطاسا
 هن ءاطتساريجريقيلارو غرد ه. لاوحأل فود ل نعيهذم , لالضال اويفلا اوجه ذو م ل انمولابا بتنا طل ١ !رشمدشاوعسسداص ن٠

 هلا يضقيل لام اهدابتلا هواشع مراصب العد مهعس لعد ملة رع يخدم هانا حال ىل أجلا عساولادورطلإق افلا افَبحكطاكو اممتاراتعان

 نموا مومو هلزطلد ديوملا ىنيسحلار جاو ىخبي هه داسل اافرشل رهو زن اعلام د يكد منا رلغا مه اجا ادانابهنجل و عنم 3 3
 جالولامهلا نود نم صنعا يزل ا وصام دك“ لاحم هزثملا بزرع مراصب !تييعمه دايقو هنانغ هنمىذرلل# هناطللا دو طتت لوم ه داع ل

 قيال دالباهزعلإاوحا ترو فككد ه لخأبو هعوس ايسكو خف قلل «ءلكىرطاطلا دالمومةياظلاسلادزلاهنخض امد هيلع دلهي
 ويصلافوبلاو ,ريبكا نويل اك هالك اهراطف ا دعاتو هاَريَفَس 45و لخص موب زصفنبال مم مكاو ]نسا د ةدوهاو ل

 دلل نع ينن هوبو عرس ينل هالبومر ين البو .هبهز دالبو . دسا خيسو يلع نيس دالنو هباوثسو :داره يملا ذالب م «سبججةتيسذ الب هو ديظلا »اند
 أمم امناو ءالرشل !معداو دالب دمة رخل ادع داو دالبو وجا ييلا دالب رسنايع دالمو ناويخدالب ىعرصوي دالبو يسال ا دالءؤموخ داليو>ر ضو جامد

 هلة وزعت علقو مجاننملا ءٌيلقوءلضقلامحلقرث ىهاقلا هعلق ووجب ا ىلقو هدافط هحلموثبيطعلا علق دمع اقيم لاهنغلة و جالملا كلل ان
 انما د٠ © يي ىيلكلا و .ىل وتاني وعلق دينار كمهلقدد ع صع ءبضق حلق هرج معلق هدسا يب هلو غريب مىظتم نايع
 اكعرم مزاكسد ماك وق الو« مز اخريسيلابسيل هرهاظلا دالي هارمليانقلا عوحو و هرئاشعلاو ايايرل ارم: ليش امو. عدم عطلقن ارم:
 اصول وزم عماو كذب داتعؤمل ايف يصاؤنلالءابتل ادوهدو , يصاصلاىرتننمصتتحل و: وكاصلابل يوني بطب هزاطال اد يطري جرف اد
 الوفا ء نينموملا ل # هضر |ذي هللا هيل خو و نيمو مالنال لاطلاسم داعس نال !هرادقللعةرز م دامبناووسهبادمال اا نإ ندلا

 _ ريتعالاو عذيب ءيدارلاهقال الما ةمض نيملاعلابرمعاط ذم وحدل انعاد يكسب او اوصع انف تقشاوو ,سيصرال اي هتضيلخو هلوسرو ملا اوعاطأ
 مهيعاطب مانالل اذن كي لنا ككل ولو اندل هله :ءااو هئالساىلادحف اسوي |مترال اليينام تاهضارم»
 3 فاد وبر يلدا هل انعاطب كم قدوملاو دام ءادرلا دلاله هيعإ دفق اهتم نع وما با دعا هييانم يح ما لما :تنيئو مإ دش كتعاطلا»“

 ىةيِمو ث دا ضب واكتبام ى داش جانبا حجزت نارْع وسلم راو بيرك دو للامام *
 ءاتاكولإل انم هسرلامدؤو باتحال امل اة تلارامنهلاض رانا ءداذحل و تشل ءبابال 5-507--7 :

 ههيضاما فويس حت تااكابنمو ءهعاول ا هيظعلا موجوع ض يف ناكابنسو م .علاطلاهوهارلا مهكوام مول اقف اى مدحت هيمان ران عد
 | اه نمئلس هذ ابوثنادد م هعماجل ملدا جراوملا تكة يرطسم وعام مراجخارمناكدذإ د مبعسالاه هينادملاملامال اماسي ءىطاقلا

 . باهل م هةريصب نع (وبجاهثكمو . بالا ىلامءولاطلميطقي امم أنا بيحد مويا انعملا وه مجرابخارنه ملا رانا

 اوهعقي مر انا ادكقو 2-1 هلايلاراطق طل هشسحلا خلينا ىلا ناولملا فالخاو: تامولاوثرإع .هظدو ىفكحيو  رتتند مدع ”يءام حو م

 لج انمتس مو. هيله هصداول | اهنس احح تزيسس إو ه هيبيللا اهتدك/ بف مخلم ه ءينسسل !اهفراعن اور حنو : ةيلعل !اهملاعماوسأتو ..يلكل اهرامالا كب

 1 ءأسأل اددءاوقلا باهذ نموب اهنوو سامطمال اهياع ةاسمدو تراصؤمم هيقملا ثا س طي عاجل يرلادن كلك عموم هيلذويد اخ( وسرد لوللع

 معا اند ايف ابدجو ٠ هيل اضوب ى احارافت د وهرل ا اهدا لض ىو ءبهاشملا ءياضلا ىلا بحال هذا رم و اقو 9 ءلقبلا وره ترطد | ةالياف هلكأ ذهن

 ِن اكامعشادبمممطعلا ناشل ا. كبح مزمراثال اراثا لسا د « ديرم ميلعام 2 ثابرلو م ديدشى اباإ اد الدااباعاراتيصقر ه قاب خا

 ياماو» عروكوملا ثلا عز و مجدنا امل اغدعب ايرطناه هايل دم اناث دوس ءمدعلا نيل اليف امغل دنس اراها احن اد وو مدع رسله
0 
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 لاخي نر طعما + دورشملا )سان لطبلا كد صان بدجب ,.اقو هتلوج ادا راعو .هلاسلاة د اح فرغ دنس مرفوع

 ؛ :.صئيسب ديو ااهلوبمل بيثم بدوجرعانح تجر ءىدملارمو نامل ل طرإع ”ءقلغمايياوب |تمارل ذ ءاديااهذضت
 لارا ةوهيللركرمرع اول ان .تاشال اجرر .همشاو عصاه ثويل و ىلا دونر يذئؤلا الكوي بهذ دي دش ثومجو مدفع بطحلك

 احلا جوفسلاوحوفسم تعد .٠ باعشل اب داس مدرب قرهارك د تالا هرراوملا انشد بانى ود «ت او
 حس أيزغو اهتسوالعلا» اهلك. اكن لكو دوبدلاد ىاعنلاو ءابصل او امثل بايه سودان اند راسو ءايزلاهجومالع د

 ب اضحلمرلا دوس بيا ضف ءعرخيرادعلاطخدو
 ارق رشاد أو هانا هنسالاةرر قرش دمو

 طه

 يصف > هاثنو دوز رصاث نيد تابسا ت عطنا, نإ و هي دبا تحل ىركاملاهئاطي د «الغاؤرزابناطلا#هوصنل
 ْ هد>دوام هناعال لص دوما نجح دجال اقل سدر وو هكر اعىدجإع كلا عرما دم ناك او 3 هانمعو هماراع افول نع هونل اص

 هذ ه هيلعوهرو دة يايضد و ثداصو ه باذول صوتت ل ز اهنثكاوتبيطمول د ء بابساارصوب هواصو ام يلفت لف
 «لئام ماخلق اوم اندم كاد اال «مرع ب« انا ى اهفقباوند ٠ مهلا ذنم تمدص فالاحا تامدعم حان ههيدل تناكه سوح

 هكااملاورل لا فوخنئا غلو امعزناشا مش اع ملص امناَد كد لع تفك وليردلو للعلا اباوملو طنا كك انهام ا وديأ ه ١

 3 نراوللاقفقزدو ه نبل اولا ناشياصت ناطال !انالوم تاكرب وسو ٠ ءزرهاطمو هن دصاعم نعاولككو ههتوصانمنءاوجخخا ح

 عاجل مادقا تو ء دودو صنل وسجل كك دبي رول موصطويدلو ء تلااملاو ثكبماوُسو هراكجملا فيرانتو فو اهلا اديس
 , وه عاش ءاصخا اهافصو ا قد هاني اخذ عوصش اهض*و ءانيكم الن اه ذم نم لزكمدزل و ه ديد و تيشب ]كم هذ هرم ارطاوملا هم

 تدهسعاو م بوطخيلم عدو اًيلاتواو ء_هنابرو لهب بابرايديا ابل هادو ههساسكلولم |اورد تمتد ه ؟عافيرال اوولعلاو
 مم اس

 هدير كم موس ارماهر اجا ُدحدُدَف ءانسلاو [ينصلإذ مالدال نم ذو ءلعافلصر م ءانلاوىلدالاهيدم ه'سؤت جحاناكسا عويس - ٌْ

 ٠ اهر اوس امدهرو ءشاطلال اهذإوإ !نافا ده عمو م هيلعت !هيعدول القاعملا ااو هيل اهل نون او هنلل الا فياوطلا ة.انباش مظح انام : |

 ةليلارهطاو ءاهراود اذإ الو لما تراد امانإ امل دزال ةراعدياطلال اديلااه » مس هاهراصخت د اراو مفادملا هك مزول اهجو ئيح--

 أل ياه ام زامحا يوطم شكو هادبال نموت حاسريذو امرمحترمال تك د ٠اهراونا هينا امل ورلا داعم سميا

 ٠ اًسوُمَ ابحتساد از وحارس احوجإرل ا هلبجوع بون الد م ايوعو اقرش تاهطار ىاحاد اوحا نضامك طاحا دي رذو اناكنا دءابناو ل 1

 ةيسم/ فال او دارورم عم هسادرل ]هاد اشنا دعوه ىل اوف ال خلد ب ميلاوا أما كامو  لاهنا تارم تك فإن اذهل يشر كك ذم
 ورا: عئادم هلاثاب ءهاةالريدتلا امدامضم الوانها لعو م لاقمو هل اعذ ةيورحب ه للاوح الكلك ناسيا اكس لاوحالا نوع
 لير جل هعاو اد هساحامدوخدم رم تاءايح للم لع تاتش اان توطي مدير اك لع الطال اه هعالفاسو دافط هعطدتقنل
 كدوئال انابزسممدعىزيان مدهو ه ةباوخاي حالصل اداكاس باؤحوم نقلا ءيمابلاهنبابزم مديزا امد يشر ء حت اهدراخ اماه
 أ فض م كلراعملاتدنمو اسلي وط لل لها ماجا | وون اسما وتو | يبا وهتلالرم جلاس لجو ذا ٠ كلذ ا زال هيل ضو ةناكلكك د
 » داوحال اد جاربال سان هدنباو مدرب ١ ام رانرهاوو تان رصنحملا غ*بو و هن انه صوبقم هيريزولاواوال ا هعاط وخر اوو مناشف ناش

 لكن , نيطداح ابر زو ه تانانحبح او بوبيفلزم !شعاضم اذ اًمضا اههلادانو و تارنإلا وتلا سد عل ذلكم داك مزمرع د
 متانطلل ل اماد هّررهاظلا تاهل أناد» نينشلارمو هموم خب امان احا عالقلا كير وما كعاد نمنح ةكريارادزد مملق

 اير طيلادانع مد ءاطاجكد الدار اسؤ ربل هءرهاطل ل كج ا نضر هاغالع م فعر هياطنش !هتئاظنأ لا نيداقتم اهلها هير ده الاجر هفاك
 هيو صلو فو م الضجر و اذاكر ةعاطل باب ثينضولغطو م طمس ران انسئمإلاىلابؤن اءاوحرب اف واهلا اري اس عيب ب وضمد عرين اءب ولام

 ٠ الجوار زدعن ا نحس م مزمالكي قعد - نإفضنأ بارا داذصل الها ويامرمر , ناهز اجه هوجو نضبفدد ءال اغالا»
 » هرزو د مريشم د دمر اوان ورش مالررال | ناظلاش هداّقس د هه زهد هزم ذي ءيلع وعامو و مسدس ءدافطلا ساما تدصّتح 0

 00 ا ا
 /7 لامفا رسما اني د ضاط ءنيسملا بادولاد ل اكللان ارثوطو ل اونلاو اظشل عالساعم د . نيد اهلا 1 يب راسو

 هرب دواء وهجر ىلا تاه دل كب ها ئافرررص هزاخاوك ثعدد و قوعر ا و ؟اطا دف اضنال ال يبس هيرعتم بكسال اون



 كد

 6 هدب اةدعاتب هتدخاومملاعراس سيف ٠ هن انما ىهلوطم هل اونونم يلع اضيفم هناا ص اءز هي لابعاد لرءرل هناذ 0

 ' اهاماباك يجن زلع هنرينول هودعملطاناملا ٠ هيطدو هع دج تم ههيط ايسر داس لاذ عسؤمو .ه هئاسل و لب سد دصامرإع ءئجد

 1 ةكفام اهيداغمو دالد اقر اشم ؤيمخ ناعم د عماتل امل دلااده املا كلا كيكو ماب اقعالد ةزحاوم سالو اب اس ف اخال علحإ د ءلدرو

 يهني روك هداطلس كاسل لاق دع مرصوكو هاشخو كم هناغصا جباتنو هلاق'نم مزل فلو ءانجحو الاول اروثح » اعد كل ه
 غل إلا ل اوثل اد يلاوتملا ناسححالا عما ده « نيم مخ عتدص تف دم عطدطحو « ملغ يدرغ هرداصلاتاضب رغم( هوك هان

 ٠ عفعل دكر( اكد .+اك ةياوطح لخامو هبأمو هداعبايم هب اصح ءاتليام هيد هيلا عملا فزع سابو لج اسر وهجوم ز
 دولا اهبوا خو رزنلو قيد مسا سر ايري و لندن تكلا عتح تاكد هيك هل |16 ناددحلاةي مطار اما بج لء سات ها
 ةاطمجو هلغوتو هحاضتنا عرشل عدد» هلل لجلف ى هيوتنم دوجا دو هل وسزمتسمإ اهط ثقف الف هدو قوز وفيس هادي تدذاموطليل رست.
 .ةازيدج هلام ل ناهتساو ءريزولا عضال اوين ام د هزسد ٌمكحان هيؤوم ثدى لذ ههانا دخت الة ند ىف اذ هناوتس دج وه هلخ د

 حجل اعوضعلاو هير خام أنام لذلاذ عون مظفح تبطي بطعم ا يةوو عكس امإ يصاب هريطلا جو هلماعم ب. :

 هسا اهدا اذ ملح ءهاربكعبلا ال هج ينهي ريكا زجر دوم هوك اج يمححل دب جيحس .ههرجو كرك زن د
 «. ل الجالاو باور ارنالم هنه تطبماد ه كالغالاد دئيفلا ب تطين اقوال تاتا ع رع وتوكل هاكر لاى |يسو هصبنل ف

 ٍليخب ار هبوب خو هداضاضرهظام دو هيرفذ بجرم ل عمبقل ناك هو. لامال ا باول, ه.ذاكل امي امتد د تتلغاوم احول امالاعد هطنكن بد
 37 .جودول وه نملاعلا بر ف تو !وليطربنلاموقلاوباد عطا هدانعلاويفلايراظو داسفل ايراس هب م انكو م نيؤسملا!ءرذول ا عوضحلس هيا هبسح

 منن اعملو ني ىو دخا هكسن نمد حش من ايي« مول اناذد اشيل ارجل ةننادم هينمال !تناخو مينللا هتفاو باد ١ ءاضموب قارا
 وعلو ازم بصح طم دودصلا تاهسصامل جوف دوناوبدنادؤكب نة نم هيض ل ه٠ دؤدمل احا ىدوعدانال ذيول ودعا اذن
 صانودج هذكرهوذل !مويلا سو زامل دلل معلا عسارل لل لايقبل ول !ويبسل مول اسال اناكامل ويلك لحم ارجع شطحتالا لجن د

 ها اننا ءصضوم هيكل » نايا س ابنابز برؤطمو هعلتطل سلا هبراظكتاد هرم هر صحم ودام يح د وصنملا تحمل لءانياط مينو !موذعناك

 : ىو هتذاجإ« ميكى اذا هعيش نار. ناجرسحل ]ويقيم ذ ل |ميصحو) ه تبان او اهداو داب متروتعاو . ءتباصا جسوم ا ءافد هضانا

 : نساك وحوءرم انال ؛ةيهقدّل ]جسم ا دع نمو عرايا. مزال الع هلا تاق دضِ اضاف اود كاصال اوركجب ذب هضانع هلا جذ

 قد هلا هحو اًْنبا ل اضفملارزؤلا ه وعجم رص! (ةزكم مايا ادم ل اضن اهزججال !ماودساباءامل ءضاقلا» مال ا كتملاوآالاعت
 ' ,جئاسملا هلا طسنا هال هل . د أكل طماثطما باكر نم دلي هخزواقيامدو.ساندال لومدذ قامو اندم هوندل ليف كالا اوربا

 ] ةامد» هددت هياندنع هب فوقول اد هفحبزجي رك قِنام هليل وهبدرز وا عوطعرردص وسو ارظساذءدانغلابعلاوزتعفعنات
 كاعإو هتوح ءلانسح ا دول غ هاو الكوع ضفلا بينكم ضحي ةيطسكد ين ا وصابر ده رإل هيضاختو مصر ءلحدا عل

 انو و ءئاوعاو هيل اوم ؛كطامف ءماثمو هللاانرشاو همانركد اكهس داهم ةةلماعن رمال !ناكا دزه هتاّسس تاقيومو هب ون د لاكبو كو ه هناب
 هلا قلع فراو ءل ايلا تام هنولادييبسإو لاوحال ام نوملا حالتي اكد ء لاي اغا وزي انكدال مزامء هناا هل افاد ددصرممماناد ٠

 لهل داعم يسم مالاعتال ثاطنا ب دالومل دم مدا دسسسبمب لل هل يلا طه زعايال رعت سمج ا يمل مالاخي طاطا اعرإ اوال اًصُفل اهدا عار
 بجي اهزعل اوم مل تاقضمو هرزو د لطي ريزحاو «ل امال ! ايو هدادإلا | سايل د رانبير داوك هدماو هل ضل او بونطلر بؤلا,قرشلازهال
 كلارنس ًِ :ه ىلاول اناطعل اد الالي: ركل ف4 و بهو امن ابججان هلا نسح ادم قالا فيل او ضاقسال لع

 كامل سسك رس اء موضح تملا ٠ هناي زذسامإع «ريرغب ما وذ اجر ل اهنص مدي دم :ىرول ! وهدم هنول بقع صامد دج
 قم ةعالفورانط صح ه وصال اله ايددصام وه ل اجلس اب اقحجبب لابي معمم كر نانس ..ىتمل  يططل دول ا دحاملا# 6 ومالا

 مب اهالسحل اسرع ام « ىل اذو جان مو ميت تايد هانا ذ جانا غلو هك الا رماد انا نسوا هزنيزع هد ىلاؤلاي ل اهلا
 >2 بلاغ نهانا !هبارحب جاستا سير انطلا ! عالئلاذ اوجا هل ناطينام هاكد ممل ارث إل: قد اصب ا 2 نو اتيكير نكد لاوسل اع
 ٠ هياناهلم روصمللادوطلو , هلاك ىلارعك اصل! هادي اهي إميل سل)» د اعمل ار ههينابرلاهيانعل اوم ميمغال اهدي لطول د هيد اعل
 يال ارهشاراة باق حابافش يل «ميعلا هاشم تاويل اشك يابت مذهول )دبس اهيل وصل تموج وجم هبوب !9ءاهفوعس ماكمإ تذضاد
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 0 وحال عار الحر الد جوج س حلو , كردا ام كْيَد نمر مولا موعد ]وا 0

 روطنم هيريزولا تاحلسل اى اهدخن جمد م هل د هماقتىلع هيل اراج , ءااحشع ايفر ماعنال سلع ىوجا امو م كيمو طفل اعنصومقي ناكم

 «نادملا ارادنم هكاقسا بجو ا امنا هل ]بف د هوس هت بقحإع ؟الطال امتدح راع زول ضجرضاع ىههلايقأو هرايدإوثمياعرل انيس

 اكاطاف هرارضال ا ةرشن مول اذامهد افط مودا ماياق هب مان دقذ | هراتلا نسل. هي اطلتناكاسعل ازمعب ما دز لرم كر نواثآلا

 راصإلإفهتاعر بهجام جاريرل دهدافلا بهاذم خاباهذ داراف هرباتسلاو دن ديونكم ع هتاجادر نا بسح د هودانر ذك الار كاف
 "واب عيشل امل لع صموهو هريذولا ءض عتاويدياءفالط عوكعم ٠ >انجل اويفبلا تابحوميف هل احيرتساو يففل قاوم هنم ترركمام ده داربالا او 0

 طخ امراشاو «ذلتحال اء اهم رف عريزول !راجاف م كلوب الة رش نم زاتحإل ! هيلئريشاو ء هلك ة ةسإق ام رينو اهوَدِطلْتْتَم ريدك

 ليج اغم ايدل آكذ+كتوسم نيا خلكونايخد توج لكم هيلع ركل آياول امر لبان وو عبدو يجر هد لع تلكم نه اهلين اكو وشنع 0
 هاتضادمياترا ابهذمريغيف بعزال دمافول اطاوعرع خازنالااناوه هليغ ]كوس ىراوثال ارش اهب عفلتسم هليوم ىساو هايلرمانإط ار كو

 ع لقوا رسذولا« وصلها كسل و تسمو فركوم «سبلعقاوم يد بلان قالا هلابال وسلا قيكال ةهضد رن كلم هشكتعو -
 هيطرتودو هلقن ]عل وهبرسو متاقر زعهجرعاصلن ق5 مناخ يطع ةسدقل اخي ع كولا ناشرمو م ناكمرع ٠س هاى لكون ةيءناخنايدلاثكمل :

 0 ديزل ماهو كل ريال ادونطل ب اسورودّصل او نابعال اوارنال م عانع عتاد هدير ىلا نمت صا لاهيحمذي غطان عدول ا ضر« تاءامرلا 1

01 1 00 
 ' ههطاؤاو هطيضتومرزءىولخم ءبانهإ جرم سدو اوضحت بونتانا نموبالف هياغلاهعد اطيؤنلا ذي هنعلس ناك صوم هباصداءيطاجرممب يرام
 . عم ية «غخلو ب واعبارم ملم م نر ل لكوملا عم بهراال وه نحلم هبا وتخلا امها ور دول موه حامدم هطاطتشاو يقلا ذبح هات دذحن د

 و ريقتتساطاو جلت ةئيد ا انزنص اند اوهام ءبادرمام عبد نيس ا: لكتذيا« عيطنو ضعب امك رم حادكو « ماعلا عيجلا يام لكون كد
 ةلايووك اهحيويرم» نون دنم حوحو ى تاناعول لباد كاسححال ام عش قئاوم تايالول مخ يلع حظرم مطقشلو ماا لاا لعلاكدلتتتاع

 تكلا مالا تايثملاطبال ىصرقما ناّوجتنلا دهس يلع ىارن« لاهل(: لعوهزريزولا عومحم ل ارطص هنا يزفد ءتاّموم عزهاو مداح ءعمو ١

 4437 را هدك زف, ناهز الهاإا هطراذي ها هنيه ناطلاسا الوم هال ول عصا ؟وسبل علطاو  نأسنالا دهر اولاد -.-.-.---
 . «ئاماوميئاداطكيف هباكر قت سار . هئاطلسو هتنال دل حن ص حتما د علباطط « هزه ىطام ديال د هئاطلا ماضي النمإب تمام هعفداد ١

 هاتين ويزول اهوطخحاع د باح تكذب ترهطن ور هات الد هلريطز م اف تامو هما دولا توملاىساك عؤكو م ماجا ءاجاف ع مايا المكوس شيلد 0
 كيلا ةوعجم اكمل ءلهرمئلكر يشاو ب شد نا دكا يداز ذك اننياكد رد «اعيجاوطءافاكم هاكءرصحل اك دش هاؤكم 1

 تماثل يف امحخو خدر هامش دا ريم انمواناكدم صاف دير دؤسم ادا درك مايه أو عدونصدوعن نساني
 : اد امد دب رمد اماكو مرعل هليرم ادة سول | هرطحمحو امل ده عبود قعملكمع اهتلا تامنراميلعد ه حسبو بحرلا لنا 0

 «ةوما,ايكماجلرم هدو هيلع و عام ةيفحتملع ا هيرلادد هتيكماحهتمكرمهلاس دويل معدل دنس هيلث دحلا نونزكأ عناد
 لعيبزمف ءشاد اطحجلايف دار : ارح ريدول ا هوصعجرس جلاش دافشسا دقو ميلا كد وصمد دقن لافي ءاطعا دابا علك بتم

 اسسوررقرلاو برام ارم هب اهوصخامو نيلول عم محي رع زو !عودجإ بسد ها دها ام هماعنرسشدسلا ىدهاو ل دال امينا :
 اذار |رطاوحر  هيلتاطا نك هاو اهحلاحء تسحر هطُبس هبامهعحان ناد« مر عم نايل حلارخنابارومكح بطاقم 20

 يولع هدوتسمل امل اهضشكرا هفادار امس املا عبوجسعملا امرداعرام هيياطا د ركاسعلا ترقبو هءس ورا عد ريزولا ودل اذف هاشم
 ةتقرحن ا هدسا بيو عم.فالالاد اننا عه اسوق نع ناطييشلا امم اميذدم ن الملا بون انوي اعقجلف هدوعال نم ايفححاد ماوس ام

 0 رمل ,رولاعودحل ز قد هظو .اهزراحا ثيجز مانا نى ءامن اد دعريشفانطد اهب ابهدم هاما امو ٍقحملتمذر رولا ءصحل ساهل اق 3
 دارا كايرا اهروبرصعو ءادعسلا الا محلا ن امتلك مسار اراوسال لوس هع ىإ د. هيناعالا عهرمر دولا عود ذعر امرظناو اعز اشد

 اوى امي ارلاس !ىصب ىريواغاكرومالا باقه يوعصم رح حش هل ايوكيام مولا 9مسرافلا ق دصم ديش قحمإ داو
 ٠ عداشر . لو ىدوتو طرب وع مريدجسأملا عم م ءيلقد هناسلم هيلا علا هضدود .ءيرال ولكن د ردوا صعبان ماذكعمم

 .لادلا/موبرزجرهام هلعوجرممال هد دال ا ب كن فاق اذان «ىوغدىتدكدحلاو دال الس ضا م كوش دام اح إ 3
 8 1 : ا .
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 و

ْ 0000 : ِ 1 2 

 دونوحر عملا ذيل اجو. ةياماقإ ف طملا ديوملا دنؤلد ه ةياطلا توكل اند « بانج وليد لش نمو «باجاد هيا

 هلة دج «وزولا عوضعراو العدول وبال فقد ال هجرك اها هيضتض ام مظعال ايزو ا عوضرم هريوكحملارادوسلا اهلا
 . لطأ لم رياسوا لل اوزبكاو ,نايعال ا دارنال امم ل وحرم اءاشاو م تاناص كابس بتل اوه تال الل باجل هنر الع عيطخهرافلخ

 اهنحوشيدم ىلا «يصانن دجال عمو هرم اصلا ز ياطيب راسو هناحال او دوبل عينم هحوسو ريزول |عودحز دوعب وح مهام نزال ١

 >3: فلياس د وكلا داوال !محكوا ءاعنص هني داس مؤ دربخ يزول موصتجمل فري ويحد هضحذملا ددم اج تاذ هيريولا باطل اايحت

 ٠ اونو ةحاوغال او !مال او دودج < درو اهذص هني دم نىىنل )مهطف .ناصالاو دددّضل !نم امرا مو صان ىدجتد نانسومؤلا ايقللو اح

 "هر وقرنس نج هرضيعر نوف هتادال !عيعرمد اب همي دوحلا هندملا ىلا ودان ئدجشكملا مود ناكو هتاقدال ااايبث رك هسا

 لدعرشاو ادا جماع .باوصلابحت هقباطمو باططل هدام حام مول هيضتنب امزعم باويصلاءاهنخير [نطن ةلسهذهو مباجتر

 السد ءدتاعتال اكد دال ه عوضاغلو «.داداها ةكادب د ييشم عفاطسضفطل لع تال ال دوه عرعاط وعملا تاما ذيبون حلو خدةيناكو يد“

 عال وما هيناهثحل اهو دل لالجهداسبإا هحشاحيدجلمال ! ماو زهل اكول هوم اعنص هسدم خد ثكهم ذ ها ادهن اكو هدد ناطيشألا عركمب

 ء11/ نوتعملارعزملاد اتخن ةطحاول ان ء ديباسو عشاجاك حماعولعل ادعس هعاطل !براهف اوم ناد ه دل اهل مقملا اعرعل ولع ناجت اوعصتت د

 | وزف اىنلاو | ض اوفلاوكو هلذاحلاددب عادص ذي د ى.ةيسامال لتنمو نيلمال ال اما باكر طمد ه طياطلاسلا ناوفدل املا ذيموف. وغلب ام ىو دحلحا

 فيوم رعو ه هخال مالرال اطلس ءداعس راونا هيلع دوت دقوف وار فظو ل هثد نيجنم ه داعش اخون خد تحال ملام

 يديم دول كالا دّلُكُماِط ه مناد هتلغملارومال ال انفالك(ربرُلا ءيارا ناعم وو دحبإم هجراش هلاعذ اى اوف ارسم هياهأن فلم هدا

 7 يمتاد هاباطخ الرش !ناطلس هعاط بأي بط امىلع مالملاؤسيلاقلاو ه اباتع نحلل عداص سدرول اعذحيلالا» هيداامد جلاس عسا

 . اًتساو حدافل !بىطنطارم ه اع درتس. | ابرلع هيرو و ءيحاول اذ وحال ىلع ه داهتعا دو مصطاسلا ءيطلغ كتايارع هضارع | د و هعداطل ل امال امعراوتغ !نن

 همانال ناطلاس هعدركو هقاعلإ] جو مانال امد: حتا يندم ىديلا)ها هد رضلا عّوح هحداقل اداري جافا ناهد نم
 مكررا شخ ايناوفض ددعو .. ارب ترزغاهىلادا ا كراعاسو إم ددتلاءب ةياياموسزطيول و تنبح ذام الب وت نسح ا«

 عنلساعمب اعملو سك ءانولتامو وفلد اةاقرولاى موصل كدا وئاعلاباساقل لم كلي دل ايقن مؤ ساو. كلا انمسامالو»

 6 ىحقشنن ا هترارمت داك م ىتدام بؤس او بنت امطع نم 6_0 . عواإد .اكهجماكت تالطأي تعج واو , كى نوضقمكت لم.

 ريش ملاو هزطخالاررول | (ينإف 6و ءاعطق سحرا توملامسسد تئديتتسا و هاعشنالو لو سم الاد د1 0م ولى هلجال توعام هيام

 هنا اف, باح هيصخيال لحأي م تحل نمد اكدا د تايملاوخاول اذكو وهعوت لم اهب وحمنألو باتو م وب دب كيا تبق كارا هرغطامكد 0

 لايذلف اما ءاطنكلاب فارقت طاري ءالس عاطل ت اعميومد اجامل دجإ تسل ه ءايثذم مأنال ا همر حصا امم اكتمال اء اج انديشكمدب

 هال اءلودإ لمت هالخ لع تيتو ماو هنمتنتاو ماما يضاو طلاهجدملا و « اطلت اصدر اوددل ل اج يئس نينا امزحيل اواجج
 8 اياه ضرال اءعس مم عرطت ددتكأل امطحل ا اني ايا بحة مل دوال و ءايسال اامولغ محدد ىلهجريلو ءاطساذا هلابدوال ضيسديولا

 هعمبا خربارماهزصكريؤمتا ههقر اًثرملاو يلا وءامر_جحسحأ مهاطدلقم هروب زول اذإ يندل لسمو هالطل اردب ل انياذ امد

 هنآ هو امال د ُك عزك ب كانبتبا وو ما: حيرع انوفعدق ل لاهو ءلامإل هيلع مو هذ او هدا دعالت» ملافمرزولا ودعم سال 7

 ديف ءلع علخ# ء هايصعلاو هزيل لعل اال انزع ارك نعي ابدال اد هنا هدحل مرا ذوو ةلاالاتساو كاطع تقام همآنا هيلا ماودان
 اكرم ده همسو ميس ءايهو هده هدب ىف ءب يسم مهلوس نفوو هما ىقوت نا حال لوم جاف اب تحد ى ما ىزيل تذم ادق رادىلا فوشداو مناطاسلا

 ههخلضتف اجد هعاطل اهقبرل حلحول 2جاوس مق بسام ىدل الهاوسوماقمال نسائم هيله و مبوب يلا كك دلت هّصحخشراسبالا ١
 ناداولع ,ه دانعو هتصانم ةرضاوبملو نأ تماساو وق علاوسءال دامو ءريوككاطضفلااب هيل لءاحال م عويد حيول امئييزول ام وضعلا حرس اد اديشن:

 0 هذحوتسملا بولقلاهب فل لضاال لوم ايام ثلا دم يش دع يرهل د هه داسج رم هاوس ءصتحيول اعىزولا وح صحي مولانا

 هلم ادمعنلازه عبو و ىبطيال د يضيالو ىلا و كك اص وحال ءمال ل فرم ضو رايلي ان ءاجعمل ذيل ةتموصام ئ دمك لال زى وم ه داعتبا د
 0 0 5 ل ١ يسوع اهنملاد |

 ررعنو ميس هوا دهلاروبظو هاجد اسس يلعوهامد رزولاعوععملا وبس فر قع زعيئبر ككة وقيل ارانووم» ايفنم ناد ؤلاطلاعرقح براقع
/ / 



 هدارتلاب او دب فكان اغل دوك ءباحالا اهسااهالبتكمول ليا !لياغلا فطلب اًهِشا د ه داعالا# 300
 110 عوغلبد «ناوعال اوراصنال لوم (ويغو هناهناس دالب فلص دج ودب ذل اك ناعال !تافئس اح مو هرافط:ّىليل لهدم

 ىمءفنتهذو ها وجو ااه مطتْساد ا صاع لجنسبلا ددسجإ اف نيل الهلل اطل هىرجإع موهلطا ىو يرش

 ل يح ل سس هوا واس 0 ملا

 هلباقوه دونالا عي ءاوبو همر ري اي نانسمال ١اناوُو ٠ بو صنملاب_ تدل ىلادابط خلاد داب وه تن تسمم

 1 ايلا راداستنز هارلي نيدو نزوات هرودصلا جوتي نويعلا رقي شم
 : ا وعالساد ةنالاعال ذي اًعيطم اهجاومر ىصنملاوكعملاىلارصاخزربدهت كما ل وصو هر انط هلق خخخ ناكاع للملا ديماتنا زاده هربرولا
 ا انالممد اًكبناك لام هداضتإلوا امر ريف انباسزتمإ اه اهعالو و ارامي رهان تاحرتنلا تعاند

 هد اذ دس نايشاب 0 :.تنم ايصاعاشوزامقلن د 1 داللبل| سدي زءام انوعدو دار#لا نم غن ام انغلب»

 مجاب وداد دع يسمع ,” يدان ]هاب يصدنع كان ٠ امه تسع ل وص انصدم 8
 اءداعصلاو بضاوتلانخا انطانو قوم وقلاذوسا تلضدقتد د الملام هربطت نا تداكد 5 أحباب بافلادشاكناثد»

 !داسنلا بعزم هل بوك هانؤتلاادالئ اوعسم ! ىعط ث.داوغلا بت ىرعثا اذ قثن .٠ اةمارعجنرا مرقم | كحد« :

 .٠ فاول نط مل ىحرم 2 فثداجم ءادهام هذ الدموع : : ٠
 ؛. تنقوتم ءياذ دنع لال « ٠ نكلفر ازال اهب د ام اغ دو فلات هل دع ميسا « ( ا ا

 ذم سا جا نطو هعذ رد رف بنوملنم هت ادع غو هدع ٠ رحنا ام جىتم باب نويح» ش

 هد اسد مح كي هات مرتمو هياكل نأ: ا 1 ١ ظ

 6.دالاتل امه نيرظل ايهخ بلع ه » ان ل حش اناصتعا اهانخا م م يدأ تسال بحال مقالب هازال جحهندصرو د توضأ «

 ' لي ددسن رم أنا اهو اطشمطما د ا همي او .ءباك هد ضرعام هلجؤس) افاد:
 لويصو هطول ولن د اض هريس اراشل اكد خيم رمد ذ رو هرطخلومال ل كاد هبصرعام رروؤاو هوضلجو اعطال وذ هب مياوصوئإلا

 « نول اج خاسر اعدد رهاب اهلك ةريزول ا انالوس هاهم انرالدالبىم وز جتاهورزندال وهو دجاهيوامودجتسألاى حا
 رطل ادبنيؤيلرا ىصز يحوم ن اكو هن اننمال اووبلا ل اجستميلعضيف او  ناصحال اوننال انزبوفد مت ؤطجرصزو نمال سر ةيسكانه عاف,
 ةمعر طلااجإال از اضتساو ه هدر اؤب امو هبريرولا باونإل اىلا مامر هدا دو هيلي لكوشد هراكدلا ميه هت اح ضايجرعدصمو ه هيثم ا . تاقراو هشغدو دب | هل بوكر | داراف هعفرلت الو دزنال عرضام دي.البنسال اى ذخال اد ةطامال اهويخرم بريل امدوصاحن دج هيخاذ اهل هدقإ

 النقا, ان ياعم درك رو حا ماتت ىلدلرمث عوأ در داذ ء هيشعو ةركب د

 اكن اءرنلل كيجدا ه 3 اوحتتوش 0 اكنورهى لانا تعسألا .٠ اكسو ديكو داما اا

 اهموجل جوبر غو قرش نم اهؤكو اعوط مهتحاطما داق هبؤلاد مهلا ثلا نب كتتلاىرع ؤماوممياطط كادي ابنكمام هل عكسو«بلطلاهيابزولوسلا اد ؤطلاو قفلادرصتل ام «بهواعل“هادج هز ري شلارادرسلا هدضرعاملبع ريو انال تنال
 ةدن ايتل ارا طم اع ذي نجس اذكرو , نايلي اهالبإل اهماق اع او , نداطارمان ةياطلاس انتم هز كا( دي داهرملاغننيلن انمحدق د ماطعلا تطأ تيواجلا .اوعقوي اهتذين وو بوَثل افوركو هر اكمل اىديا هنطخم عزل خسر , بدال اوم جلابزاف هيلا ىد لرمضان

 ه:ةرانمصع](ر داى تاق علا سدذحد 3 عّساسو مدوإ سن اهلك وسل اهم اوعاب «مل اطملاو ب براغملا مب تدون إو ن] !ناسلا# ملهمة داطا سار ان سكنت دم نل انف نم ءيدإ مرقم« ىل اها ال ةدوع انا ش
 كج بي طخ-عسو !دادح ةطرور الود ادار لاك ياو > داش لرعرب ام احدو دساح عبو مدجاجقشو ,دئامم إب د
 نات طخت وه اكلم هلع » قاكبزكبو جلاد اهعيل 7 !ينايكتىاونك حدك ام ه وعد انع ناباومعت ىوالل لق ه

 ؛فرت ارم وياهم ء مر هوي نياخل ذالما ده :فكصس هيد س يلم ود باع ه *«تايفطإب انا قثطم ٠٠

 "فكم اال !اتصلاأعا : . هالو لا امهافولا يح

 ةنكفصول قدام, دى

 ا
 يلا مرذو

 هب اننع ممطو هزحإو تع ظ فلم فمح هاو ان نع و ٠ فصسمل دف هال او نلبس »

 ب



 «نامابإلطتدابن واير حرج وتم روض 1 يي 1 تلفت راه متوفدس و م
 ' دج اثم نام اهلذلل دج م يلع ديت سان ننازب ماصتعاسارم طامذ ه مددإ اة مىلطيل «نانسس ]اني اد غاعلا دبع هيما جد لجرفلار
 ' هذولا بره كدا ع تحنصايرهطا د ه بونكملا ىسكدبا ه ركاسلاراووس عديت و , عمان نيد داقل !بغ ذرب لفه ثانملاءباطميف

 رياغدم مرادي ديلاعم اقلإمل ا اوداع ىو مولعملا وهج ريس سسالدا» واهجان مهراصب از مراصبل نعت ود م قلطل يلا تاثر كد دعن ماد :
 !3أانخار مال اهيبخس اغلب نذل زيدل اهسحم يلب باوصد هبربلا ل ماو ء سخللاد مدقما هده هذولا ذعر لاموعه جد مو

 ً أد ناصع جات نم هيض مديطحم د لعأو ءاهطب ,ايللا قدص <: لعاب يو رمضان سدا اهيلاتكد» ه قتلا ءاباالىباامإ :
 كرز تبز اذا هونضحلا اقل ميار اكاد م هغانشلا هىفلا باكر |ىلاء حوت واظن هايج تيرصيب | اممم اط محون يزول وصح لبا قمم يعاد

 0-0- هيسسلالزملاوهيلعلا تازم الها اش ن ماكو دم ههطخبد هم يذل جوع رهغصو هوفع ايلول د «زعينبيل اهل اوملاو ثاعاط
 سئل همزا غرف جلا رسل !!ولامهؤح مُماَقلتا هجدإ» ه وأصله هد ايل يحال هيون مضام مسا عيطي واكرم ك٠
 0 5 رف 101 وعلا توات 0 َّ 00 ثاملا -مكعلا

 000 2 0 ل دعو هررزلنلوم زعبي بع

 6 ىيحتسملنب طل وتو ص نور دلةلادبع سس زييننال 1+ صرعلام كلاوعق دو ةريترلإماتمو اطلب يك ركاشل اىد نعوم دعاحو ةيئلجونربج هعم
 لح لحس ملاعق +. مص ع اقم نادل هيويزول 1 عوف اليو غاده ناكني اهيا بد
 هقدر للم هيؤشلل دانقلا لوط ه ذى ربل نان نبع اوخان امؤس داهغن جنح + ذي ال هو كهاحت « أهمدخ توق يف ازادل العب الات»

 مهمل محو | ولا ؤع ترماببتام «سشنال اناس حارا علطماوهررج دكمهموخرم ءامزاد اه انتنن ٠ اولا-ذلفى اررل ااوضاح ارش ثوب
 ف دحاجؤحال اما ب يط اوم ان معا طن ول 1 بابي افداح هبا صامد داب دان د01 ئلماْلَع ىو مرايا دف احضر انط خادم

 تاجج/ نييعن هيلزرطمو ه هنا مر اكمرو لول 4 ةوطجيي ا 1 ءاؤن د د 41 تياءاقملا مولان يكد ل يخح) ىو 1 متبع ففعي نام»

 قت سماتنح ى دان هئدر نكسده منا ا وطعم هفوجهم ىهنانتعا ه ىل وطب اس وه هنانسحا د ايسر ظ انو مدعم بورك للاجزا

 لكس و شعرملاو ىعاتوملا هعوَر هلازإد و سبح وتسمى انرازمو هن اني وهاه لماذ وأد هنيطمو ههن هلع بكو منيع ا ف عردصجونالا اب

 - عروصنمل ركل ارادوس ه دهدال اوبال ع ٌباجاو هيبه تانيلش_و ماه رعؤظعاو . هب د دنا .وج فيغو و لا ناحل الكزيسحا

 ءدرولا عوطقجر ايمى بو. هباذو هعار ام مدعف اكسبو« راو هبال اد هعاطل اىل 'ودان يدهش هيجل ويقريطص لا و انه قيؤيما دوج لماع د

 نس جد تاأل اهددقلارم هام كم داذلم هلة زم تدي ماروكو ةيابص هدم مهرب هه ركبنا نجم عزيحل امم همب احيا وسب عدم

 مالا ام همالاسن اهئ اد هبل هيلا لنططاوعل ا بي اكر تقيس يلم ميررث اجار احب دقو شاذ ايطار انما 2اؤبد ناار كمعلالا
 كوقديم وعل اهلاقا ٠ هيشايل اكافصلامعبإلاا هين هيئاقسامينانادلخا اع ه هياطاسإ مراكملا تالا نيمذام هايل 37 هلا

 أدوفعذياناكم ت انس تايس ه1 د عام ماءاهاصال عل غدزما د باقزمال اههاعت د لوتنالع ءاهكال زن هدا ليدبتن» ةوبعحلاو حرس ميوأ

 ووو دلاوتنم نكلذا خدت امىؤئطو ء مانمساو كب امال (:كيتنافهروبتما] واملار اًصخنيمس مدرس نعرغا اذه هركدملا نزع للة امح#

 /(ومدراؤل فارتدإرس يلم ناكاملا داع ءماؤكاعدل عيصم ال يذل !| عا | بحإ و ةلضا د٠ ماما دق تئقومْيش ناو«. ما 7 اوه إنو ةييانال ال

 ل 10 ءماقملا انه بؤ لماهزسحب امو ءرماقنباو خرم دما ديمه ف هداجربو هني الكاع اشكر
 ةثردملاو داوحيلال الش هنو لابءيخر ركعتان 0 ءثوحو كبلع ماا قارو

 ءالولا عوقب مزجت وخاعم اخو ء دافط هصلتب طبيخ اددوهطابادؤب «ئدشيل)مليغب مالا ل وزيلا طع ا رغم ا اند
 ىلإ

 ١

| 



 ناار اةباردمط ايس مد ل هوا يا مزاين نسمدهزااس هراعو ءنيطف اذيوس عرق سدوم - 5
 معسئيجلكو جرالادنوفلىم .زتاحنياخكمهلّجنسو _وصام ندجن م امل ياسو. نينسلاوىلع معضد مودي مكون عشا

 راكد نزاع . اج اطال قر ايوطو زل ضنساناةرخيتونوم . اي ؤدح مهعتز«أ
 جك مينغ درسا » توجاالدازخ تضكردقل جركل اهلهايف اطوال خو ٠ ابركد.و مزاطراعتبم
 ءرانلاواطلسو كسر هياثاذاتل اهم امهابدنلا عيزدد ٠ مالاسال او هللا هلاطلنل اعدلامذ مالعلا ثا ديحدسس بدع يملا
 ءوتانردججشملا هجلص بول امحوتل طا قسم هدايونيئرماماد فلهرس ءناوحن هاطلا لو اغأ امطاهاو ه رافطرلا هلاوذ 7
 ر وعلا ذيب هنع عاشو » راخّصل اطب ايه ل بولا يداهم هس عفو ديروط يطا ٠ نارشال !هاغيلا سءعم نمو اكان قمذل

 ,نانيتكاصؤزمر زو موضح لى دقو أزف « راذان اكناو عهد يصم ا ني ىاراصو ه راوبلاو ال الغاوىؤبلاءاببلاو
 .قلالماط/ ناك ملكريداامو ه ناوخعلاكت احوتفلا]تسمل هنا ءلعحمرلا حاننملا ءلفقلا حلاة يتفدورشسإلومدضضامذ ٠ ٠

 + كداد ض امزع ادخل: القد اوساادزجاد هامان اولصوتس اون هناوعلا بر حرر ا دمر كالهلاتاربادزم «ناودغلاو
 زعم لضف هته وكيف ,هتاراش هياطل ف امل هدإل كرادمو ه متاحف ص اوس ناغن ما نامل ا د ىلدال اد موضح !ةيااد اذيح 4

 هلا بها الوتر تح اولتبو «ةتاهاتاحوفلا وجل داطتبام مدقع بق ا هرعوجكلا دزتطلا؟اف اهتاسد لجو
 هيف ذل اف هراخ فكك اينملقم اذا اشلالو رمال واسم غلب اهنا« هداشمسال يرده مدر عجة يدتتقو نلماخلا 0300-6

 هلامؤا د رداد ناهز لا هكل اب غل, سسسو . ل ًالاخال اب غنرلاسءاججم اههطاص وت هما قنتسال اوم ل الضلال صنام | هرواثملا.>
 *ساريو ءمهتاول ادغ ةميلع عقتتساهب ارو ههىناوم ناطلالا ثيسرلم مويلا دعا نيح ءمعب اد رصاخ دل زئام تكد امد ل اد اووي جم افقىرو و هدهجد هيو هارم/ولا قم نيب |ر ىلع فضال بت امور ييثشساو هل ريفعارذلا اب ترق

 هلزاؤ الزج هوط دوعصمارو همىل اطم ردد نموهام اكلم واجب ههعساول اهصتاول ا اهككاسؤ ممالسل اهيل ادن ل ء مهي لامصحاملا 0
 الل ورطل ع[ ص ىسد ءالماح ثيبلاماد ىرلل ل د ءمسعحس . هجئارو هعهايف ل باهدأل د ءىناصم #ياخو هتتودذال

 : :جالطظإزماع نايس اوربا ء العلا عددالفل طخ حرامك هاو هيف تمل و ككلع ما ٠ ءرتشباليللاكلملاد تنام
 قاتم تم هنم ميرءابكم هج اكز لتعرح دام رداعاد 1 الاولا صان فسل ادخلو « اضفلاد_ىرل بك ململ .

 تنل سلا عرباد عراداو ه نكاوباولياصؤايف هييلعركاركرا دمو رض الر اصح هيلع قييم ديزماو ء وصاخنز دج ب تلا فجل جاى
 هدونذل بنر محق هد دال ثلا دجاماريمالا اهرياقو » زكاسلارادومىلا مدريز ول ماخال لزم و هرصانالقف و نددرم هوتيل 1
 عكس وءاسءلبقركم ياعم داكم عزم *ي اكن ءديرشمينساب يدرج د ٠ فيعويمالكمماق | و ه دونداو مالاعال !تاذ تايإو اركخ + 0

 ثوةلإ اطصامر ا فكن وياك ه مالا د ارم (ىْيم م دونرشملا للملا فييسلل عطس اذ هعازا اولعر هتاتبلاقيلطتن وكس اء دحلاعرباصملا »ا: !وغلطو ىتاّثاو هرباًصملا ىلع مب نمدحتشا دق د ء همالشاو ذاهتلا نس من ومد ربا يبد عزم ]بجو « ههتفلاعرلع تيحاد قاتلا كرادلا وكا/ناكيلاو تهل تافو مط اغولارا تيوحساو . صباشم دئاعمو د دان مصخلكس اهب نمد دافط علم ىو تاناريوضلاد عفادملا كرد
 اهرهدراهب عمانمال اة مئاطلاب اد ون هلم مالا قمخنب اش ناال اء .عصاملام مشعايملا ف هدأ اهلاو ء.خايملاددرلايف ادهجاخبا اذ

 هققاعتم هراودال امِلّصاوَتم ءداذط ومصصحملع ناوعلا بول تحوبامد ه١ | رميد ميال هلما و ىدعلا نم مث امزع ل وححو + هاج 'داقيلا م ذب ماعم رطبالد هماعب اد تلك جم كنتو ةرافوط كيفان تاويض ءىبوصتن ناش «(اهانالطلا بؤ مفي :
 ملام هعياولا اهبيطخز سل ةانهف .نانعلا ءتلظيمت وبلابطغل عوتسم.ناثاها ءمرجزكد هداك لمد يصال اوسراهاا هل يظاقاعس 222
 راو اترطناذاد ءابقف اد مكجوملاي اهدتر توصل عماسملا تكس د -امهقرب عمال سق امال |تراننسسا د هايم اهليو طعبدؤبلا 0 سي اح مقوكء هيعمد اهتوبعب تانازوؤلاو عفإبملا ف ءاهعتب قدانب اد للا تجيبامد ناداه كي رسال ا

 عافك وبل ترامد ءام ]كومود اغا هذيلا اهب ثسد د هانوص رامال وعم لاجل بوطخ تاراغتنشو هامل الست ]7 0 ٠ كروللكإت هيددايإ اس د٠ ,اهحز ءالكؤ بد نانا ملي عزوطم ٠ مالطلا هيدرا س ءراحتسا ام ايلا ل ارا همايال اذان عقنلا ١
 لوك ه هياتم هيلاونم اياك له اذل جرب ل دو ابد يها درك لتس المن ترعحو هاهنا هع اثنا ءعنتنالم لفشل ءخاممد
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 - .١ انطون وتحرم دافطا رمح اطاحاوماطاه لازم ايفا وقح, لاا بوكلا م ويسمتن وبي مل الط اد تاؤاعل ريهطافد الد هزعذي
 هحيركنادسويمال ١ غولهرصان بلدا دهاشالل و هاصحدش الثقل اعلدلعال مراحب طعا يذوب اف اكو هد اكنكلرطعل اناطلسلا

 . «جئالا لذا ابطنملا .( لاه . راصبال او لوق علل هت راك ياهل اى هناطلا دارك صل زم ب طاحا امنا »بسحب د اكد هدا كغم
 ٠ درع دل انل اق ءاظب توص درر هدا امل اهلا هنن دم هلع ىس و هتايسو امل و . هلجاوف دم نقياو ه عناد سس مجول سبل انج عتشا»

 1 هج الون د هنم باغلا دوسا توجو لرأس صال د نئس ا! جاماو عال سس فويسسلا نمضاماو هذ الويحي ذاب ا

 هس طسوخد قيطبال هذل عرتلا» ة كتيزلااقبرطلا قل )عدل اثم اليل كفو امكابرق ٠ ”تييناعس انلارمستجا تو

 دكا ام مضل اهنع تردانتفة اهلا يابوج امس تعاط يءاليسم دوكرلا اببدمتب اخو 4 افرام ف وبملا اهبف ترسم

 _ فلوكام هولش ب جوجو و لكأس هضينجرصيرالامههال ول ماض ذ لهب يدتاع االول كطتعديملا مذ تكد«
 لال ىقام ب مراقعم د اعاف 9 انقل ظذاطش الذ داوغلا اوبلط ظالا تدل تملا عمم اهلل عدي  همطحلد اد ابادا تمطحم
 الايسر اؤالل كززيريل نس ه مغ دعبو دوال كا فلا نبامإب الينحجا هماعن داع سابلاذ_ واضعة اواهتجكانلا اوفر,

 « ناطلاسلا دونجزم هياول حاير ناتي م كساآِ ىلع اليل ذ هلو دارس ولاكن غم ساي جل اول ثحاعا ذا نسح,

 نيرو امال اذ اعلا ىلاراي ءداّمظ هعلقلإ مام. نايبلا يضاوبشيببل لوز فصوملا انوثساو ننلمعزلاو هاشملا ىض ءانوكدر م

 .هدارفلاو ةاجلا لبس م ملعام شيل سر اخاذيسممق دة ىهراونال اص علامه نماككلا و لغقلا ئلقلل« دله لامهتدتو م ناصمال و

 ةيس شيكو دوثنلا موجز ههقلإم ريع مأفاو ه دوجلازطيف هعمصيخد ق)يفم هيحا كرم م لعله دوعملا قامت ا قام مخملا مدن
 بي ىدرلا عق اومىلا ءداكلا عفادملا مهتصفدو ه هيناطيشلامانال او هينابصعلاملطل ىو جعددبال وسطيلاو ميئاظنابلا فويسلا ةههجت

 ”ةهنال او[الطصال اذا 3 ه ناخنلا جاجل اماهيل امرت تلطا و« لاما اوناش برطلي فد مرر ثراثو«لابلاو قد انباموتقتيرو هرازلا

 : '”ةالالمزو اق هعلقلا ثان مريع ترونقو و ناطلسا دوح ميسور فاطشآل تاو .داكمكرقاول !ممحلص و ه ناخد جزاكم طاحالا

 هئاطلسلا هرهاقل اد تك وتساو ه ناددحلاو خلوف ا واوا انه ناكزم عبير ل الهرعال .٠ نانا مهب ردقر مل و ه دا دلل مراوصلابمتلسعد

 الس( موعد . كالملارم] هقلا ءىلت له امل امدهاشم هنومصحربإسد دانطن اوجاع د اكسو نانسي ضرس ]شلال ٠

 | مش ىاولطف. كل اكذالد ما صبح الو غال الز امموتحل ب لزاسنا اوليعف ك(بشلالدابح ىىئل اوبال صلال لع نيس
 مداوداو ه قاقشلاو نايضعل | 4ع مرميمدم ايي اوهد هيهأ دىدارمو ه هك افس مراصو عرشم نانن فيحرم الع يهادو اند

 اهذه قاثرل او دكاسمإل ا لغد اد ابانحولماو انايدغارعز [فتلازماكالعئم هودهاشام عع_ه_ؤافول ! مدغم فالل ل اعامخ

 الك ء.!ذادال آو داصمال !لهارياس الض مايل !تبسن نا مرسي نيم اهلا ةبلهو ه قافنلاتامالعو اقشلا تاءاسةنداطلا بى راد

 تف نامي فقل امعلراءالا_ الر ان و «تالطال اهعم الا ادن سزهمداو هيادهلا ]بس نعباضاو ئالطإو الجر شل مأ

 ة«لمراعاكوطبل حانفملاء لقول“ ءلجياب نانسي !تفملا ه داباوملاذاو مئاد دع «ينايثعلامراوصلاب بهذا و ه دانحلاواقسل الها سوح

 ابي اجرايف نايعاجلاو امال مرقد ء اهتارحت هيناطلاسل ا دونهل بترف . :حاذاد ىاناو اينرل ارعمربهذ اد ل فقل الها َناغاىوط 6 «حاذملمراصل ١

 ناهد يجا درو يناذ اهل ل و لا بصانطءركام هذونملا دونر او م اهات ايران قدانبلاو تاناعرصلاىغفا لاند سسدو اهب افجد

 ههجلكو كهخونو . ضاقلا تسلا مييقع تل م. هبيصاولا بدلا هيحايكرم حاتتملاء ياله لع تخجاون م بناه لكرسركاصل ادوسأ
 » ماغولرو عهناغم لحاو ه مرعوج_:ستجا هكا ىيلاو مل اوفل تاناغ مولع تتش و «افداسلاو عفاملا مزمرو ب تاقملا د باكا هذحال

 اًذااوصماو ه ىذا مش هك اوصعاو م دزتول نعزي قبله ء ل ويملا ههظخل ادونال ذي هيطام ماوعو ه ل وسم فويس مونع دعنفنإ فد

 دي دش ءافدل ادب دش مهدوازب كاحاكل هددعا امو هلاسلاو هعاجلا مراخت ملو , ىج در او طعن ل رمل'هط عرس او راصو ءوشمياو طبول نء دعب

 الو خا رمل ذشل امىلم يقسم يبان مويلا ل ميا ناكر ٠ لها هاباو لطابلا ىهراو ء ءلفق يت اك «حانشملا هنلا غدد هل اكني باديعلا '

 ادولف رابلاول اكنل اذان مم الباو هال اواي 9س. د ككل اذن عل الهاوم بانطبملت ا هعم صو صاءردجك ل اهيصا و ههلبم

 دلاع ناّنِشي .ءمأل ذاع - جامل هرمسحك هدملا راذلر# مفسإناو م حاننملاو اننلا لها قام ىلارإصملا مسن ا ةيتس او ,حافكلا

 انايفطل ايهاب نار. اعم امام مومؤتفو م ناطلان ؟ف سم حايل ذل اييةح دنع ناثبلاطهل اير موصل ارمرع هياط زكاسلا
 / 1 : 1 ١
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 / ذةياعدتلو «راروضال اد هعيطتلارم هعالقومر افطل _رصاخلل تسلا لا اعمر م كن نزمإد هرصام هيد : ةفاطاهجرموخيع كالا ميليامملا «اراّصناو اءاوعاهحونو هاناوحار(معزهجنا ,ربنملا تالا هيارج دعب ءرعنولا ضع جر

 !دراسو.امامتوال كر ومال محل تذسوتس | وح ءامارا و كعسعملا كك د ياوماد ١ .ةل<ن الاسر ارعغال | ءصق دي كم نإ هعمل ا ءاجرما١ ملل عجو .هنعدب اور م دزريهسل وح ء هروفوملا سول دونلو , هدويصنخ اكأعل اريوبتيو اف ,وهاظم واخوها حالملإوم كد

 ٠ ىيلع ثمل دالمدنا داع حرس ايعااولز نارا ءاماقمو ةلحر مهقفاريديالاو هامامأواذلخ ماعوبوصنلاووكع عمل اك[ زم:

 ذياماجثذ عماددج مل د ءاضواخ داضأل او نلعدخل رع م/ديا هب تلغو هابط نيبدناعملا ل اما تيوط هب اكس انهار ركع و

 0*2 تروفنو ه كاملا هب تما ءافطافافيسو اعناماروس كانه ترقتتسا ىه دانحب اوؤغل ادام نم هواه اليبسال دهداسعلا

 - دواؤرفجمكمل + ٠ . ه[ذ عم ين اواليتسال ادب تاكتد ه كلما دتعمو ..6ا غاب ل كج عام هب تباخد ٠ كيلا برط ا
 ىلاو ىضم اهذلكدرك» مدد اهبسح هاه دساذ هدو اًاهراوغ نك و ءاهدع اوفدربع يكل !همير دال دون وهو لس نانسس راس لا منصأ اويمال اى:

 >اوسدجام بدال داذل ولما دالب جذي هجتويل ءدانحال او كاسل رم معبرك ةن نوم داوملا ومالا قنديلع هي دي ىلع اهحالص دم ذطمابب نى صوبنلاب

 نإعؤلاهأكد ءن امجيل ادودصس مرِف دم ءروفوملا هعساول ادونطا م لبق موه روكدملا تاهل ننس روك ملا ومال ا افي نال اددادصتال لرسم
 ًايالةسسصل اطال اتلال اجرسمهيدإ ىرالف ,هامج دي دع ,ل كوع زبك يقلل و ركاتغلا باتا هناا ركل ينال اماقملا طم ناعطم صا 0

 ب ةأا تكرس موا بوحلل ى افا هريفشارغل صياح 1 هع « ناعطم با مهم نانا تبى هسا

 يامل نقونفؤ رت لمن ٠ هدراوفص لع ودب دنبمو ع التتوتمرم داق يس 9 هدارنط ناكر هد ممهطمم

 مكن عضل اكل يغ بول هس . ءيمازب رإغلا اضم ذاوك 8) ددالاهدورسابيول . سرافةكشماىزاهقشمو
 4 اتت غهلصم ىطس ه وسالدحاةميثىرشلا يل < ؟اجتبومضلا وست عقنلاو ٠ ٠ هت رف دانا زاب
 اك دم ذزملا هيلا ساو هداؤال اهنم تقوثاد هبريذول عوض ايص ا«رانتس ا.ه ويحل ا سري اشيلل ا «روكذملا يملا انهن اري جال
 هواوحو قّتوملا هلع اهتراهعفرو هاقمل اهيدب ام د اعس ايبسكاي ذل ا هقدافل !اباطف هتسما ىلاراصمال ىو هقبارا اي انصيرإ#د هداخرلا
 ًاتزوداكو عدس ضر دارهشة زرعت اى دعى رتغاو ةساس موس ادي ٠ هيلعلاءيماسل اهرزولاتاحاداولاهلوصو و . ءيجلا اعض 2 *ءتيلم ىلاءئولهناكو ه !ديانامول اًرنوع لكم رّلخد ٠ |ديرس ل دعلط هامادا ء مانال !!علداعملاب خبااعنالبظو « مالدال طلاس

 كتل“ قال يل هيصتسملا.ه داعلا م, ترجاب اع هنعهف وضد هد ؤ رمز مبؤلاب | يركسعيذ , همىئالاو اوه هوساولاد نة ؤبرماو دالك هيصت د وزو يمنمب ةلابا و ؟ضنناب همعفاذ هز طل كاضل اود هعساول اد ونبفلك جرا

 هناوممظعلاءن] كن انسربمال الباع 5 حالّصلاو دائرااءلقىاورههجو د . حالزلاههجماىررول امال [مدفنبوح» هداعما اعد :
 سر حات ءلاويشسو ه بو للغروت فول اهل اوثا أثسس ميدو ه دودصلا هحراشلاهبارا 4 رومال باو هل يفد ل عجو ه مركاطاثا
 هةهراشال اهدكبسورم د 1 مث/ اقبطو مرت ارم جوتسو مشد انف الحاد , ىو افص توافتى سان ا هيلماعب امو ء رود صلادددرولا

 سى عس مرام تماس وهقفلاهاعفووصملا .هدالد ديدطم عطل" بول !مفلادوساعريفو ..ه رابعلا يرصن جماعذلا اشرس مزمو ّ
 لت اوحإلا عال يضىععلا اع . ىدحل انو ريب اناههاوس و زل. يلا علا وا دل اءاعرب ءاوسو ه هر ومو هراشا ٌبيلنإكعي ٠
 دس لماعملادع ارق ءيعؤسام و. يداعملاهلماححم ابنا تاكو ٠١ لاتمحلا ليجواثَّيلاد . هبم اننوحيرما ماسح
 جالا مر نيطماقلا ه هريددتناولا بغدم و .ج حفلا ملا( دّيلاب . ١س ايبترهداهلظف رحس طل وردك بدا لهل ينام« رح باب تضم قصد « هبلسم اال لورانس هيلع لال سولأءفكو م كانا ماا
 طر. تان نال ملا نوصو ه هيض و هن داك دنع اهلا عحربد عر ااه ديته اباصو هعدو او هيصر ءهيضر ىاز رماه وعد هاراوأ
 اههويو اءيل|ضوف و. تامارل اوممالءال ل.اءراو هياطلسا دوضي ولع مرادوسلال بدت . ت هدال اعبج سالما عاونإو لاما يس هنعيتيعسسال :
 ىهنالا اولاد امن راميدل امومه اكر ,ناددعل اء ] ه١ اند رافط نوصل جاهلا وقس ناضل اال هو كذاب ةرمد
 بعل رك فاك هراليال ا تاما هروصنملا شومكل كوت نيرو ىطمف هدسلا انجري نإ ل روتلاك دريتن راح ومدي دولا

 تامدال اهمانق بهايغ ٠ تتولساو ٠ رازلارمدحو اهريع عقل د٠ راوغال او داخإسا اهلفاحححت لو ه راخرول ااا طبق اضل إيف تصاقم هرماعرض 0
 ليل ارامزو اير نضل .ىدامب اعراب قدرب تس انيريحا د اعماراصبا تيد » لابطلش ايتساد تلرار رهراتالنصو 3 1 :

 سص
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 ا هزدصركاوباهرلعماذدال اوركلا تلاوو ءالايشد اًديمت هعلشلا يلع ايما دوس تلأتم و . هينامبديف نمي ءاليتسالا لكتتحو هيظئاقرل
 هيلاناوئاضا قدانبابمئملاماهس عتق شر القول قاعمل ارم هدرز س امج اب جف ادم تسرد ال اهضسإ) عتسم اراد ولا تاهناو مهتلصا
 داعاله وصب مزاوص هددلال تلسو هاب مدوكيرنسما دهال اطماوع ممل تعرشسأد ءال احلال اح تاءاروصل اكن لابو مرةراصم ودع تأخد
 ممل تداعالو اجريداعلارمدشداال أيتشسلا شنو اير موللرم ايداص ىوربو ءابرحرونملا باعت ايوتمر انا يتوكد ءايطاهءوطت د
 ء جالا هلياس مب صصست مولارسالبا و ككراعملا تافاخرطنتو «ايعس لولا دل اسلاوحل تقال دوسا يدياءاهانس حول ه ايفا ايش
 أمس ذي ط ومو دوعص هنماال اهناصملد ه اجلا هوهص اس عرقوسر ادا تحد هفيسافةنم هكحاع اهدن زو يفشل ا هاوح رشم د
 باص هيل و . رامثادونملاهذيمون ريشو ادوبععلو وخل هن واو عفبرب لموطق. دوال وعن غدقو:و ه جاي او اغَول ل طستق دم جاين
 زصلا نونمدجل يجمد اهواي ايدل و رؤر جال اروصععىإطا توما “تير دقو انيتالمال . رعس رات دن كتم دامك
 امله طعشيرونو دودي عت فلمؤعتطيؤصاو ميتال أشلا ةردنملل دو هه حاطبلاوطختم يوك ماك أبل دحر يب سوفن تاس
 -  تاللاتاقاو ءءووشم م تناج)كد اهيلكرمتاناعلاوتاابانو عباونل 'تاراغاب هزم اطب | !+يلاوقو م روكبلاو كيصالا اوكا تايباناريطغاحر
 »سيال طم لكمّيطانم نم :كالهو ه لفاعملا ةوقاسلا]ةعملا مذ ها تهو ناىلا ء بصاحل بول سل هونق دانبلات |فراخو تاناريررضلا تايضامد
 لسكسساو عون فيسلاب هللا كاوا خدف « ماهل دكت راو اهنا رعشكانهنمةقاوق ذاو م مامثأو بلخرم ينط زكاسعل مولتن
 دود قونا ديمودو , مياهستو نينامو عست مدسوعا دلل اره دخل د دوق اىدرحاو ايف يخف ن اكو «رهاعمال اوسو دؤال اوس ايءرم
 ' مل قىبقخب دقو وددت وسد لو صاخب كمل «جاشملادئاعملا 12 بركب ها تجدد وقرصحيتسل الو شنا و «ىلاو غد
 عرادزد دجاهرسر مرطعو هدار عطن الرمس اه/يدرقو ء باوامسنال اباه هعلقلا كت هئاطلاسادرلا توامساو «صامالو ل دنع هويدا
 امون اطغالاريزو !موصحملاركاعلار ادرس تع و .ه داوعال او .جوربلا نم مديرا اماهفرمت تاناصبحملو بوبس ملا جامئاع نحن د
 ه ناغالاهدرماماقما ىو قعاطلا هاله وَللراصب ار كمو هنركال اربولاوصنلا نم هساطلسل اد ولا ءىتمو ىرغال ايبا ملاوسعب هها يم

 «ناجلكعمارنؤرقدماد امر هعرام ليل هطلكاراصم ا هفاكد أذ .٠ نكفلاو هداعلا حلهعرو موهحركوو م وليس ناطلس دعس
 كفا فطتب تعم ىكانيسال ا ه هماهول تقدام كانهف *. فقثم هاغبلاجرعم مي تتش لكظاوثمادعلا ىر_ حس

 هينةلكباوكشر اذح جملا بانعسو ا ديالاهرصملاور يمل هب غفيدلا خلا يدخن هنضت ابو ٠ باتكلاك(د مرو اءومحملا غراند
 00 مث .باعصلاادومالا تروس ةراطئغد عرج و ه داعسلا بحاصوهيذل / مالاسال اطلس اعرإ اب ةرججرزع د .باحومسو رزمة وو
 ٍ اهبت راش لا لاق مما دئأ تاو مما دفا ىلع ناصبالاد اناوعال سم ةرمو هدا درسا كد هيفاركع م باكل مارل هئادحاس

 سس جلل اريصخسا مزال 212111111111119 بجيل ل لع كلاس قل امسوفم اين اص و« هعاطلا ىلا نودن اهلك دا عرول وه دايرلا كساء: ضد م ناك! يصصاق حم رانلا مراصلا متنا

 قاما لئِف ناك يول دما نك ل اجلا اوجطاع مابها. ول ل دونال اوت عاوله ل د جبس حس سالو راع كرانكف
 . اعلم هب نم او ريدي به راصح هطاحا هياجراباوطيعف هر انط ]نق مىلقىلاثحرلاء مداح : هلق نو هلرادرسم الكهرمان

 هاج انو وعامل حا داو ,رازفلاىببد منح ارعت ءىلت لها سونطمرع اوت بن .ناكبال اءابمال اؤيوكأو بللوحر ىرازشال (ينلا
 هراشلاو نارتو هداودلاو ككل نم وايضا و ٍبالَتلاب ءويطسوافلا ء راكيدلل رطعلا ناطلاسلا ا انالىم هعاطولاهيعا دبا ضو

 هوؤفلاو هينل اذاّيسو ايفو. | ذا اقوم ناؤم ادم جزحرلاو هيمامنلا عفداف . حاصنانابش نم مرحي كنور سمت
 كابزلاوؤّيل او ]نقلا هعلق ىلع نوبرل ابل ىعر راد «٠ !لل كسل كاك دياقاو .هشاطلا ل ادونخلار ا دوس ىلا ةريدول ارئادال اذه تا:
 هل ى اجي اواصا ف د راتلا هراصلا اهيطف اجرت اوتملاوكان اوس يء راوسال و نايل اس اهيلعام بوما د هدابكلا عثارملابابمسراكمادد

 ادرامأ و ءمل زاملا د عزجانملا باو مراحل اددنغا يلاصيتسال ا ىعوشاو ءدل ءاضملا تاراغ مولع وشو هد اكبال 1 يشعل ذي ولع مهلخا
 اقزمملاربدولاعوضج )فس هئاطاس كاسل وا اندلاو داصملل ني ئظلارص حر إب جملا ال ث(ة عايل ازاء هططا تف اغولانبشع مر
 تاييرم يلع كلهتشنا امو . ميري ول ويسلا اعدم علاطملا اهنارلعا ل 0 - لايقل اص عاكس ذ اطار علما. لاصت اهات
 .. كلل ام جر ايوماميل ا تكرم ءيلول اهشرملا عالمل سمكا هامو ىهاطلاا الم مل تهحوال هيياطلس اكمل انام هك اهب امل تايددلا

35 



 : 2 ا هيلي رموعل ميلا اوغلباإف «لاعال ليمخيلا ارضحجا هذاعسا] اربرسع 55 | طم يفاويعسو اقفاجوحر حازم نلل بعولاعبلا يباب هلام اييلهار , لاكد لعيد المرسلة رعرا دو )رهط ١ 0-0 ء«باووا اءاوغلسل ل اقم قدضو هَ طلاق لعام يتحلل ادادالسذغ ف 1 5

 "ةهملاكآحا لكك ىلادرملاه كد عمو ءراصخإالو دي اهني ع يلا ِ داضمم 2-5 6” بياكرم لوز ءحصخ هقاطؤ ام هياعل فإكاسل اوم و حاوارؤا هل لمن اصل ضيباتط جئثادمو ه هل وأشم هيضام ف وبس و وهل وصوم ب اكد بياكرس رد د اح . : 0 1 2
 - : . اهخالب 10 ”طوقسملاو هديظمعلا بوططلفجوتول سم افوخو عافبر ؛او ىلعلا تاد لف اعملا بر اوغ د , 7 ٠ هس ن ولا بوطنلو هموم اشكل 0 3 نيه دلملأب هيمسولا ذل افلم وص وسد هروفوملا هعساول اود 3ك ةاقيملاو همجطسل الهاهديا إي طقش نا عبدرريحف هددكلا عْركمددْسلا عاو 03 را ,ءاق كو ' يو ناهد تادتاناربوو ه يال و هرارجامرسرن هرايدلا مدت داك

 ١ ةارم طفح بتر اعتبر فد هناطلاسا عالق لعرب راضلدلا تراصد ه مراضافو مموضنم ل احد يضسن ايمو ه مدانهمدخرل ملم جلخر ا 1 وو ب وال وير 222 ضعليلااوعدأم هءاحارع اوزعانن مأ و هدحتاطل اد يلدتل |ملا اهيراسو هب هيلع همالسلاءنونمئهباحانيتعلدل ولت ١ اعنا
 هك لا ة فرم ا زشع يات موي اذي عاق او ههدطحل اةسحلد و امناطلا ا هترل ا لوحدداكو , قايفانارمزاةزد ميو .-

 واو هيلا هرفي زيت بلاد يطع يل كاد صاحربدجم كلا نقيتام م ه عانيلاسدايمللاعقذ همام ٠ عاطنال اةرإطلانيحانمل ماقم نافط محلل ناموقي 'عاتماممئاّصحي , عافت او ون احنا علقلا ناناهو «باهسادإ ننياعم عت نسوكيتنا 7

 عمي لج نينروكمماريتحس اهبترس مهحلورمثعب هلا هرسلا نامه كلاماو هيعاس تءاخده مل اهنشاو هشراا ديو لاول اكل
 ع داقنالاو نامرب ممر» نيتحلسلا ف ركد لع هش ضرع حمو ناطلاسل اريذو امالإ /وم مودججملا وبس يبن انال ا
 رجم هداطلبل رمل وقن م دالطاررعطل ال ورمرص عر دامو هئاطل م زركاسلا موطس بيمنم . دايتدال او هعاطلااذسل هعراتملا ده اتمنا

 ةأفييصلاووهع داك ٠ از اوم دنمل ويس ترحو م. انجياوؤاسلا هذ صحم مرن : هوطخؤل اين ييسلا مادا ىتسح» ني دن ا
 فسكرامدولدجو متداك , سم رالد لوطلا نابولي * انو تاوعازل م زصل ادع 8. مفهعالخل داود اقدد » 0

 ١ انّوكاعدر ات وجا كلذ « ةوطساوفاخالم و ثلا اوه د اقهنمهنطغتياو انياوككح ٠ !تضارتشاكاو يد نجع 5
 فلان اهيلعاشا ىو. عليحو هناك داصننالاو يطلاو جف وسام معمر دانردا 200 لسدقر هلال س١ .

 مالا ماوبطم مهجة رستت جالا اَنْ سهيعسو ا و.لوتكر جوع لذل | لطف احن م هحوسبملا ةليرجملا اًدساو د ددوعو عن ارمدل ئخامف
 هلاوسد مندا انني عزرصكىدمإ همداصخو بوك اء ب مطاالل *رامط هعل 3 وفك !هدوصنملا < لمرم لبق عض حيل اع هج اهب
 0 عت هعرماتت ا عتبوملامل ة كل اهحاطب رم تاج هيفا ىلإ ضان دج وعيد ىمزافد هيعا دك اكناويلابوف جوه هيمو

 و الوب مدنلاناهلبسى , قضنام هراكعملا مند اشغين ]هدا وعامل جمد » ىشحر زك دنولعل ه عرصاللا -2---
 5 يدر ثم ام علا دريع دج ريحت الر حملا جوجل و « ىدجالا فإن يغرباب ندر نيحن امانا د د لو ظوم فصلا حانحمأ بو د

 «كشم اكك لك لودر نم عفدنبو ءدصديوبقلاباىلقند هانا نعد هينا قعد ]بق خيجلاب هلع ءانملب اوال عنا ههنا كف
 ًِ .>اعرموظ دوم رولهداد ه ىنيكامع نة متفا بر يدنراشوهدلباةاذا ه اكد ع يرحل ل قف بحس

 . حا نيل حاف شطب زميسد م طيساىعل امهم ارملاو ف, يداعإنط تايماب إلا ء بفرص حام اياه :٠0
 ةداخالوخ وس عاداطدوط ه قل كد شحم دحام :دالؤلل تهم امس الح ماع توملا دريل اطما وه" .- قيد د 5

 ايفل ارجل لماذ ميريزول ارماعالا لعل قران ثواب َو م داّشلا ]بسلا ايداهو ., انيعمال ءلالا لا انامهه 3 ١
 اوصل اعزن)ب ءديعول او دعوا اميقاع وطن الو ديزل غاب اكد ىرغنا ا ءاهتاغاه شن ادورط بى امرهظاوءامت ايسيراعوامال ا كدنما :

 باكر نضاىلا قيس . باذهلا هلكت تدحدمو. و .:قيبس ؛سرسملاو لالفل !رامصم الي[ ضو «قيطرع اق هرا دولا علاحبكرو نبا د
 اظل كاسل امجؤنو «تانال رين لالخيف د٠ دونبلا تاقفاحو ثامارل اهل اهل تي رشد . دونططو كانعلا تنئهو ه باحد اج تيري فاعلا

 لحن ءارررغا اطل م دغي امد بز مدون ناطسلا» ةيام#اب هنعدام يفاوبهر ارز واب ذكمنونميد هثد دووم دسم دز نطمح 1 لكففتساو «دؤجو مز حاوصتساو مو يله تاو بطعام, هينغالا ليل ودلاككلادهد تاه دال يجرم لعؤلافا ٠
 ةاياراضوح عا يا مدعإإل هدد هبكرو بك اصحملا دوتظز ارتد رانظ ممل مطامال الوبمرم .ليجليم داجارمروبت سام هزت ورع



 : 1 ىلا وس هلق ميس هه هطلص ميج ممل اما لالا ه هطلصملاو رند امل ىاوغجم همي عدذلا كلج شعدو «مبلق حيا فوفللاس عزا هان

 .. هدا وسو هير ئئضقف !هتباحان هيلع و هل وسما هذ اعسايرمدول ارضنتن ةرطخ طخاوثال عزمممالساو الوبق هنجرصلب هررول !(وصعلا 5

 كمال عاطف اذ هماقتس 41 ءادهاج و ءمنامأو هدوهع هماضبفمل قيووداهربسحا غال اى يعادل اد يدنا دبع يمال املا لاء هةلاما

 2 :هنماللاحب قع اهلمحو هةثوعلذ ىلغ ماطعاه ه هنايلبيشيو هلالضلا بكت هعاللاا ذع عطخو 5 هنايصلاو هياعرلا ليس يشكو,

 - ديدولا هوضهز واجد ىنلاثدلاخاطلل اوال اضيع هلق نسئاعا ه ةيططل مل يكعسعملا ىلا ارح باهل سل سر اع «.اقيومد هفلاغابد
 .تمحرو  هيلفاثيخو هبل دافىلع اهبل دنساو نول اهل عفطاولا «ءدكو مدل ارك ليأبقلا دام طمس هاذ لسام و« هبتعد هلذع بحيمزد

 . عمل هنسيوعاعر روكذل | هدسل ارمناضم دره ىمزعتع عنا يل ادب .لجيموكا فو. لمص غر صن فيم مم اهيكعمرم هئلاططسل اك اضن:

 . ””انيهتدصإللا هروصنملا ومحل تفلبأبف ء ريا اهلطضم بول نعم هرطانر دج دوهناج ثلكدا ةرهاضلا دالنالعاب نياك لبحوك ناهس ساند.

 وبيلا بدق متمدلم ترا مويا ةيواقلل اوزمشم ىف ىلال او ىساملاب اد دعتساو د توهّضلاوعمحدذ و «رلجيلا ,هدنال هئاطل الد: :٠

 مكي تةفجا ءابطقولماوع ءيلاطل دز كاسعلامهيف تلجاو «ليرهمهموغصص تضقد دودو كل نيج هعيلطوراوق منو «ذياطلدا
 هرادتتحالاو ساحاول قّذلاو تؤلل ايو م ران طير بتعمل طور هكدارممنف هم اح مالم مط نعد ذقن ع اعلا اح
 1 و ادهش ايلول زو موق امرا متناو ىراندالاو متاشام ل لاثف هرهاطلا دانس هوكي و ىهديىانن بالأمل ركبه دعس

 انبي قايل هم ان« دافطرصحملا كنب ثلا اهي الاه را لكيعرورشملا هلاسب ا مكوو داصبال ام :مولقلا تعا
 ع رفاقموت والخ ها امككال او هعرطاووسا,قلباقمديعاليس دج . و ئم اماّسو هن [جلاييا مائل اترءاصمو انباء لع دمام عم اهي

 ركاسعلا تطتساو » ساصدحل هءاضملاو ناوعلاب بول مغص عر اككت سنا اذ وتحل العوصمؤهو «ساذ طجوبصبجملا هايجرمهجيرو درفاهأب
 .. نيدجماورا و هرعاظلاوعابلا ناثل دهب ءهاظلا دالبزه لرعامنم . بغاطلاهزاو سيكإت دم نيد ادم هدب بلك ]بك هئاطلتا

 ._ -_ اول لركاسلار دوب هبهعساومملا اول يربساو .وال اسوا مالاسال اطل هعاطتنملا اق |: هركاسجلاو دويل افلم اةوخرر اف طر صح د ل
هئ ضنق و هىعبإمد الريزولا عوضخلاور شيت عم ه منعا طل وبف لعل ف «ال اسزتسا هعاطلا»

 1 لري اباوبال !ىلمهبشعب و ءسل داع دينمز اهرل ا

 يك اعل اذويلو هيباطلال اقوي لم عرباضا اذامدو ملفانمل ناكل شاب يعبر زب ولا ضل ايمن اطل لا دونج هلا يما معضرعد و هلضائل اءياعلا

 ةراصخميوس ولات ايان سانطرصت ل ءامرد كلذ ىراغو عوصعو ىداتكاو لذا ىهلباقملا د هبضادما دعب اوصصصاوح .علداصلاءباغن
 . جاويجت نازك اف خاوالغإ د مهد فلا توعرعفيسلابتوملا ذه. تدتاردخت جم ادا. ا6 ءخنهححل ص مؤاهرص مؤفلا عبصاو, تف وتحدد عع

 0 اا 1 1 1 1 1 1١
 دين مسمن! ”لهججمرزلاعوطو ٠ + تجالعن اكول دنيزم 4: ..ندلا ةرالد كه رم مول »د امنهتمهطموننل ذل اب ذاع ء ١
 هجثلامو .راهرسلا قع هءرصرلم لعد رول اوضح اند كن هاما هذي ضعلاب عادا , مدن ىعضكا ومصير اضيويلاف , 0

 راح ]غن ايجلال اوهداونبإلاو يزمنمرصا خده هستراضاخدم رامدإل اول وف بئرل ئيذابل. بوله ديس دق ىم ناسصتال ادرفطل انما يا نضامؤندخم
 اعصمجو ناجل اب طمكعؤا ور هوعلو ّدعلا توفدا دب سصنلا ص ءالوا امو هادبح ءنمإفلاينهجلطملا مدقلع !وتبثيل ناهل ارمرهاطن لما قرمومببق امد

 ل ايدهقدديل «راقطرصحةيرصان نديمك يطا حزم ىلا «راضنال ورك اص إرم هلق ركزو اندر مث وير اعل ارمكاسه داصم نم نسجل يرد

 ح عسراعش المواد ذب هانعم ام هيلا بكم هناّصكلي هطاحال او لاتعل الط هضرحو مر ايذاه د يكس ركع غم ئتككو «دانلا وقمن الجند يا

 ؛. امرا دهعلاليكا نوصقنيد ه منه دوهعأوف اخاذان ودك ظل :٠ لويس روف مشلول ذيام » بركن نإ ماونا ترجل صمتا»
 53 اوك طن اهضانعوريشب كويل 0 م تهل ناوهإلا « ا ةرمدع: 4. .ا وبكل ضر ةءولج ركنا 5 لفكورع اًرغل ا هنسل نإ ف ادن 1

 :.بسد عرالحإلم هيف عج ذد ء مجسم مدا موفلل تلوحامرجا ة. نيزلاملقرادا جيعنولا و .٠ جحستسم خب لولا هاولباهد»
 هكعللياقو قيجباككه دادس ىقيجربأل الا كرذول اي[ ادناه د. ىطنلا كلاناط بول يل وى: :_ طش طوي دس لو لح
 لااا رعىبر عك د٠ نان دن عمر مسيطلطتو مب ءطاضإلا «رانلمرضع اذ ساق هعمل :ضبافلا اطار نك مدحة رع لك لن حعمحت
 نح حلدل ىجإلا هر ويصل كاملا تفلبان د٠ دالإلا ينجو رولا عرضحر اكسل ارممشداط يسم لوك لدين ومد اسكلارل ل اذد هير لبك عصحال

 ..«؟الاقالونو نايمهل ص |خرطفال اونو ن عاطللارالا لرحيل ان امزنيتملتل اعز اومبري ردو اب اول هجاويداب همنا
ِ 



 هج

 ناطلسمءاطإم هقفلملا هاهعاون افالحا د اهنّوكلم ه نيوملا هروصمملا شومفلاو عين لا دونه هده تقل . عاب دفاع
 دج هلي مرر | سد دجال اهبل ]سر | ديمون ىذ هع اىذر هدر زيهم ل وجر ريكو ارجسعملا غنم اهعاتروششو يللا

 داك زعرزو امرذحرجطب الف همايلا دل ايلا ىلع هيذاو هيسعنأو هرمالعاو تاءاريزرول | عوصهداعملا اوواحل هم اقبتسا امد اهجّوِع ةاودع شكو ءمامالاد د وهلا دبر هته ع علحد ٠ مالال ااطل ران ذل خرم جرح محاقسا فق ءامف راو إ كك و ءايتسا

 ايطعلا نممولعرطامام هل امنا لارال !ب عصاخملاب مايق ههسح (دزحرم ب ثحباع لعووم امدحلا ملا “كد نال م راكم اذناو رك :
 يب اديركنيمواعم بتال الغ اؤهتظحالب اوصص |قح ءلافيرطاد هسامأل !ةيماوتحال لحن هاع دو ه لاونلا و
 رىلاؤانوكلاب جواد ء هلاّسبلاو دع ان ارم يبل اماهءضعاضت و ه هل الجم ةلابن هدريذولا ايلا كس اول انف ه بناقملا و بيككل اشاد
 رىلو'هئاطلسلادونشإ 1غ هماعن ارث 1 ءرزول ام وطجحإت انا 9 سو لعوب صن ا وسر بحاص عوف دج ييؤلاد م طشالا 3 ١
 ٠ دانحلاب ابس ل ددعل اىرعمصنل [ًذادع |. هن احل اهعماجبل تانارع كبس . هيئاطلاسل | تالالمركق فو «لماونلا تزثد دم دصلا مزءابتحرشسا هرب اك اناعالل تايقرترزفو , هل اونو هناسحا مدع اًضياف . ملاح هيضتعياع هقحمزم ؛رمالكايفوم  هيناقافلنوملا
 يلا لوم دوطغلا يمعاقناو ءرامدل | تارادب هتاصاو هركاملا جداقل اة لس يطا نحر وراشتتال اه هركا لاو دون سميصناقم راقد لكي دارما «هتبارهان و ناهريراهطانآو ىهتاخذاركملا كد. دصتلاى نارحد دارو مارال ىايلاتدوبطيمق»

 طا 3 ءلباتقلاو بباىملا يمال( انعام ذهرويصنملا مالع اغا تعقرو ءلفاجتد ودل« هتادارلا ترشنف هزل ارموبلامادع ىاندل اىرع 3
 : رانا ساد جاحتسو لهاص ثل | ىزغملا ءلم اكل جمل ادويماوملا تمر هلفاغل اطاقن طل ويطلال توصو م لباقلاركاعلارتجطيفلا

 فحو ناكو.ه هروادم د ويفئئاسمو هر ورسم بولد , ل اعلا بلل نقاومو لازنل !نطاوسملا فالدزال او ه لاقنال  فيفخحو ءلاو#ألا- .: ->
 دياركم ايزو امرضحؤل اذتو رداوعستو دربنا و عمم هددن ص نابخش رش سى رس 5 عباسلا مويا سه دوكدملإ 0 ا
 دراوبطترا وطنا كايا هل فكه هربوسل ا حالص د عوكسلال دعب ىضفد ام ,مريبشبل ا تحذلو ,هريشمل اوفاب ناقل !!ة ضد زر ايم «ناوعال أو دودصلاو
 مد دهاع اذا اد يعان أ وث داو ههيصتلا اها ادترو شموع رومال م الككشا امم اجت اوه ٍبوبلا هلال ال اوحاا لما ىيمرلاعا ب نخاوملاو ه «ولالط

 وهلا هنلكو مؤجل از كج حلاو ععإر وسجل كل راس .لضتحلاتلا ذي مرتفلارم هز اضل ار ضلاناوتعااو ءادزتمر كاسر دماولمتاو ٠ «نالالموامول ايرعوفملا ايزو ناصحالاب بولعل ا او ةساو هرب ىرصلا سد دو أ اريدساولتندالد 5 يعج اوزهيخالم , راحل ا سؤ اف او 2
 ه هماطنو ههاشاتفلاو هداعس اطلس يو ٠ هماقمو لاخر ادساناءو لاقؤمو صنلا هحرره همالتاو ءلاوع هلاقداو هتاسؤ هناوس ء ص3 افلا م

 5 ثول | لرمموران ه ذود : الاوز 47 دريم الواد ةجام! ١ يس 0 ابايخيداوه كاس اقد» فها كيس عارف وسو لو « بيكديد دب عي رمرشلاد هب ماس جارما نلهفاوعخ .بيسؤتم عالما هتلاك# < 7
 .اعملاث احم تم تلؤنو .نداعملاه يق ا هيصغووا هلل هماوتاد ءادوسال ماجاك ماج ان - .ولامب تدي ١د ه دون د مَ زير داع كو 2 جام هفاقيم مف وييسلا . ىلع ديطعلاههمطحلا ىبل مون عاررحال او حاصالامباشس ه قتلاماهفويسءامتلسم 0207 ا اهتونهنسلاز/زرهورست هع . مال متلاسنا ٠
 ٍلظوم ازاي كوندال د ض مون امابر بوكاعال معد ميغ عارمالس و قوص ماد دافع 5 نبدراملا ءازعل هيلا ببن معا هرم تضقنا» 2
 نم ىتاناونعاسشكا انهروصممل اره كم اوماقاد م ثاببه دال مقرف اولي ناف !.نوهشج د يالا ا 2

 رهالاال اطلس دو جرم ءرإ اءر زير وسلا ال هلق طال ان «ضصعدلا مصعب وجو او ه نيغاطلا بولق ةسسغل اهيرمشعساو « ىنتاد مارع تفل >لحا
 قو هةر انمي داطت ل كاصل | تزود . دافطا» باحيرح امديخاررصايودجتضادنف يخش لاول راذط إف داندمل مم ضال يس فسأحلاو ش

 2« ممدخل اال اد ءمممذتب , مصّنل او , هيوسلا مايسة اوم اقسساوم هضرطارجة هحو ةساوهحو دو هقشنم مزن |هذ و معلا» هلجنم يرناعلا ىرغصصصا 7
 ام دندموانيص عا اكرداد هقضإمو درومإ حار رصد .ىدحاالو ءيماك االوعنو افوازع هاو اوارنناملا- هيلو كبد والك :

 هما تيزابزماال اهعاوص ةزامسإلاو م رطيرم اوصص | ودم املا هل امال اي نيدوغاب المراد ءافصفصاءاوصصاو :الاجتك دودو افساد
 فوحو يح اولطو اوساو .تابلامدعن هزه از انمت/ تلا زيد هرم ايسل الإ اوقاّسالم ىخيطع دحر ديري اصبحت ندب ا 2 كيا صنالا ءن طايل حازم اق ورب زمان ويح ماقنتسا مد ميز اهرصل اىرهوصافزدهت د انعشطحد ٠ اتسطالدر بال دبل حل
 ايش عرس هدي اع ول لكهناطلا سالك حلل بسمع ددقلا باو م هك دا ؤعاطعنادرهبسمف هي طعم ديس نادي اك
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 منع حرفو نينموملانعّصلا فك ا 0 ىيتسلارم لع مو ديا(: زشم الضفد انرش هافك ٠ نيبلامضاولا ل بل ل[5 نع هقياعلا باردا :
 » روصخملا دول ثعس افوثدو . هعقبلا كك نمت. اسو هيلعوم الصوف ا لوسر بلصو داوم يسار هز دجم) حركحسحم ' توق رابوما ء ويبإلاحساولا عد َ رزولا وصخ اند . يئاطد دتعم]جحإط تاليط مولد نع هدا يعاد كلهم طوسملا برك
 .-. مارا لين ذي ايسر مطعا_رعولاةليتسول ات هيادحلا بلطذيس هد العال ابقاد هىدرروم يذزك كيعلا ناكملا نم موهخر
 .٠ ابكي اهناغرهطءقاو اًصالد اهدوسو ةايرهطثو ىوفصلام اكحاو هليل طفل هيجدلا تناك انه نمو 5 هللجوعبردم كا د
 نكاسعلاو ه هعسأول ادوندلكا طغاعجو ه ابمحتو همال | برعم الل اهب تيوضوهابرسا ناولملا نتالتتغا طك مهنو هاههسر نام ل ارم اخ عدو
 سياكل هذي هدم + كمه دج لذا ديطملا ى دجبال ارسال !هاهصيس دعم ىلا وأطم و ,ابكح .نهطدو هايربطم عك اذا دوس و هعماجلا هذارفل

 - يافهد ال ه ناعطمو باوطمو ه ريت ]لبى كو « عدرا يرسؤك . ناعطلاو باوصلا ثوبلو اهي ادوسا وون اطللا انا

 م7 تاءؤخال اد. اوله” اصمو ىداهياملاعمازم زب ؤكنوحدا ذا تاثدافل م دهف سو رديه وحدد موارا.ح- حس نإ طمادماو نايولارك حر
 واس هداعس ندإ ص هاانولاذ اكواد ٠م كمال و إ جي عوهاطرماددال !ة.م اح هلاقنل موق 8 «مولعبماقم ةسابراةيمزم ماكل هال ابيه اوط الغ بش ناكل ارسم, د ابل اعسدذلابذ ككل. يدف يلا دل وقر اوف لح سمدادضال ادياكمد اناهلل ابار مناي ل وزيد . دانعلالذاعيزخحهيم[عنو ى ضعحيلا عفرصو عثر ا رصد حمروعال ال حير احا و م ضال دوق د ذا

 و حش جيلا تاداإ ىطؤسار. ففلاو هم اشن لوما لاف حذانارعلا حا ههساد اولا ادذول ادم عيبرم عواحو ماللالا
 «ديئطلام [ملاء له ااا اوسبتمو ىئداحلا دال اك) جامو راه ىءام ه ,ركاصل لوم هياول ةخركو ه ره اطر مؤطضم ةذمل اراعدل ارطان'و .ريبنإ طك هويكاويلا مزم حار اعاملاوق راهو سوفدلا اول ذب هابل وعاء د يرصلاا اذا ىرقيلراق اه هيجوحو تلخو همس متمار جال ا ومسخت) | ذام ج
 مهصلترر اه ةمو دا عااد سو ةءارإء وو عر اىاسل ماها شبح د مدي يف هلدو عدوشلا سرك ره طم د الاىارلا» مالسال !ناطلس هياط ايدنرملا

 - بتيياوظحو هى ييياعلاراعش ناطلاسلا ه داعسماوسل | دق'و دوشك عساو عمجو ه دوساو ٌثبؤمل هدونشارمءملاو ه >انخلاو مبضاملاخ ورم صانمز

 همر ىلاتاسو ملتنلااطلاسامذفل يف ل ىم ءعلاووولل ماسلا .هكأل اويل منسم مادمألتابثو (رااصملاءاوق خوه دم اف مل اول مرتد ذم لد .هفف وم عساد عومجد هه روصص دومجرم ءلاوموو قاد تيدا دلل |جناوبما« دشرال ادجماهدتعلا والا مزنتك بقل هلاو ومنا
 دكمجناطلل ا كعرسمومو ميرو الع ه هبال ادجاملا ءيطتخلد سوال و .ريكارسز م مصزتو م منع دو ء محيط هلك هيارعنو مزهرمال
 دوج مل ةومو و سار لربه ادعم سلنألوق ذهن هيل ارا شال سوم سيفمل ادّىملاو سر ارسال اوهحستت5 ه يثنامو ىبراهىج ام تيان ولو ميغ اوعا

 .٠ كَ !ثيللا. دزتعلادبال ا دجال ومالا . دامذا تامهلاطبا ذاعتر راض ناطلفا 5: : مو تيلي زل رخام طك اعوللارس؛ ه عدي الطبل ارامل ام جي دال اومالا م « عحاشيلطمو مادقم ل سايد ه عداددوساس نين امه فمما ليابقلاو تاكد

 مهتم ء داياورضاخلدع عرباضملاو تاّانمذ ورعم . دالؤل مون هيطام فوبس تانز |. ملبوملا عيوصنملإرك اعلا و ه مرنجلادومطلرم هتلحلا د - د واد ريالا. ديدثلا اند د- دي دنضصلاومال الن , عراطختل اوعو , هرات فويس , اوجركاس غرم هيل ومو ه وضنجتئالَ ةدطل ل اوولل او
 حبزمو . داهيلل ويس د جاما ثومل داضحال اع هبت نمو و دارتومال !ذياطلسل ايس اوس هداخأل ادودصل اد دصد ه داك ال !دوشوتع

 عاناجبو م عوصاهيلا ثوبلل او ٠ عوايل دونطارم هل لرمو ه ىفطصمومال اه هيضاملا هعوقلاو .٠ هيل اعلا هٌرمحلاو ذ ل.زوحال !مددال انجلو عال ومال ١

 ثق اىهلارمل هدوسال كاغ هما فال وك بلقلجوح جونطاوس سكاى إل كل (ب ال عسا دق م قحلذملا د بقنا ةءلوطلا ديلا مزمل ربك تانغ « هيمو (ققو ساب بابرا هباصعو ه هوس هن هعموو م طيسومال )ه عسب دج «وبيكل ومال اوتو . ءئوطاعلا هينعاملا فويسل اوو صنادل -
 قافشل !.انراو دانعلالها عقار لذع هىق اول الوش نم ءآوتعا ام تمملا مدل الصلع هنيسلبل ملف لكم قافشلالد عيخ جديا وما هاشم .. تكد رف قرشموخيرم هقدر جولعال 6. قانغال او تداوغل انهن ؤدال مراصم مزمل كوإةددم . قابنتساو لاؤنل ادرومىلا دراونو + قالا اقلا'

 نعال ترد نم هاجم همام دفا د: : .طبباكل عار للة رعب فويس اوف عوهبيالو لحس
 مشل . دير. دهبال 'مشلاك ءمالسإل ااطلاس ءعاط9 مولا وطامم ماصمص علسسو ه مايهعو را لهرمم ماق م! ناطلسلا دوج« ..-

 نمله رعر . قاهرل اهشلاو . كلمرلا هاد ملا همزج صا شي داما« دبس مون نازل اهضانو يداصد شطانمن اهم ى اس الحال
 ه رباصمد تايد ,حاذصو لاوقو و حامرو فويس و .دونبو مالو ماير اود ونطالب هؤباط زم ةيئالكملاه» : ب ١ : انانراف ب لءاداص

 ا
٠. 
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 ١ 9 ا 6 رز : . 100

 ثكد فوحن نم مح متع امو راه بذاكت اهل افمت ادخال او ءوصاءنءدهش ألا دياكم ذب جوف ول ارم ه مرفدوكبو مرده ب
 .ركام

 . ءلتبرم هر داكد اكامو ءهرئاورهطم كما عمول اح هذ هو ء هركمو هع دعم: تكد هرهاط مواعمو هاب كا( م داجرم فرع دم دا

 هل ودل اهذل ان هي هتوصامرغاووعرا يف دهيفاثهفاو هظعومو هذ اكهوِغكد ف داك دمد . لفت منأو دع ديذشو ه دانع س هفانع و

 . نايصجلاو ءاسسام اه اسحب باننا و. هلماكلاهاسض لس ءيدف ان هناك. لماشلا اهمعنل امج ربطع عم. هيما ايتامسلا عرشالا

 ناطالاالوم هعاط كلوا اموزلب مكيف زان. نان كم هضرفمل هنن ادهم ند نال ويخ بس نع دري زضو
 وحل : 71 ماندل اطب اهموع اوعنبرتو سؤندلاو ىاولل تاعبتوع اونماتو ءناودعلا ههجو نعاوعزنل ءنامر كدب هراصناز ةدوتجةرانحَو

 كاكذب كاصتإم+بابسإمةعطقو .روثنماهلضفاول تن ةلضدو مالس ام ناطلس ىصانم هوز واو« ردم د 5 رومسن حجات --
 مييتلاو هلل عمالب دوال اد م لالضل |عاتتاال رتيانأ ىم رومال امرعرموهودل اشلار در و ادوجيحلا :ْجتل وعم .روذايوقلا

 . هلا قاذل ديار هام قبري افيس كهوحو لس سب هام دي قا يحن 7 جمانا  هرفمالو ايزع اينمال تافان ئاطل كاد ونال كتل اره ىلا فروملا تاعيوخس مماحاس تلزمو رماد ىداوهامو اراوصال نم دام اهتسا اذا هرمال اهقاع نولبعتسم دال ضرال !ةمعسلاو هدانعل ع

 ا وضقيتسام ءاثدولقاطنالز ول ابيفل ام هياك ةياعابولوطاو ءا دجاببصانمو اهببادعا هبصانم اضماوءا دهج نان الل ودلاعرهاطم 9س

 راالاقهزغرعيل ءودام دج فلل ر دول | هوذح هلحاوم نا اولعا 1 ادم محدجلاجتد اهنوشدعب مدن بلت نال 3 و اع عتتفرم
 :لمخلا يرعتيي/ لعل هلا كانعدل ضر ل وكاملا عدافلا لوقو هل عف رسم دعاش ام هوا تسا الو «جباددل تارا دو هوكتاصملا هيجرت بحرا ىالا

 ” تعدؤل اونا د هملبقد دعيرم هاون : لد عسال امها هجو لها هيل قو رادنال لمديلا ىنام ه هلصا دولا عيت هلبحديلا جمد :
 ةنيرو.بصاخل هلاع تانبرشس اهنمفّسدو ى ه هم ادهاو ميغس ءنا طل ءعاطلا نم هعالاخا ه هباهنس تايطام ططاس هل تشارد « هاتئازا
 لاجيف اناكاملا اًمححلانامماعرا» دينمو بلوكال اخ هبببخاامووش مل دكومو ا ثبام هيلع كدا بلكت ل شكد لف ء بارما فال اهبل ا دوجؤيب
 وفنون تحل خور هد ال و هن هياطا دل ا [قلس لريول ءاد ء باذححال او دوي لارم م هيغ هلم لوطا د م بابد هههج كرس ياقننا ةاوع زكامد» باؤلا]زجاو تانكيلصْفإما ينك نال لع هل او زو هباهذ ةلهو ه باقدلا سكن كو جرمدل عدكم .ثخلووشا بلا
 دعارفرم اه ركع م راكتملا, دبه انخ تافرغنم قرشا يدلا ه هئاطلابل اهل اعلاذع اوقلاذ سر هلعيرىق ه باملاوشو ءقاعلاوسملا ءلعافل دءاقلا ددفل لع
 ه هيلاطاداطساف هيوفد بحول اكداسرة وسام ازإ د ه هيواهاو همطخملا عزك ءهينالع دارس ألان لاٍماذعلال اسأل اسرإىعم هسليثع

 اخس ءةياكميانكم اصنلا كلا تيضشا اميددم هيغاد اقفل مو لالضل لبس اوبنتحا وم هيداحلاهعاطل ا طلضرلع اوجقتسا»_.

ل ى هل يبس ارعال الاصو اهنال م داناممهناواةيلكاةياشانيقو م عصان وا
 هقا ير ء[لمالا+ ورم امو نمارسمأل ا لولا اذه ىلا يكو

 3 ع عراشفاوملاقفوبو ىفل اف ايدرر اك هيناطلال !هءاطلل نيدلاخغ الضد عوف املا ددعبو مههدصنئقداصلا
 . ىعحلل

 هناطيشماو هاما زيدل حارتحا نع عذلإلا مدع ى مل رطل ناو وع هماعال و هوككلا بنرإ العر اوصال نم.لعو هامور صايل يدهب زائرو !عوصح |
 .ددّكلاتاددع كأن كو هديل سل ايارل ان هيئرمو .ول امها ا دم كايعل الص كك لع ركنا انعنرلع طير اسال !]عنيبالءئار هديدد )تنال درملا

 م 4 5 . مح ةيئاطلا ادونكلمرحو مهل دن هترخاومملا تفل اههدملادافل امزضرال !ةب وسلا ص اهرع هتحاز ابدع راجإ كل ءةورطملادانعلا ب اونا ذسو 0
03 ّْ 1 

 باحر تاه كاسل اناء هس هاوش مصرو ةاطلل اضغل ان هتاواوو هيلسو «زماىلاهجوتلاوه مورو ديانم نذاو .مرغوريلاقرسرم

 هيضاملاماولاتدذعناو . قاللطن او هعوسؤي باور الريطفومرب اكلت اوأل جارت تاجو م قالطل النسك الاسر د زاوال هب «قاغالا
 .تاناخد رزلاومتءؤمال نم ايدل امو تارا تورس ه راتخدناعب]كوجرل تاءاروكلا تاو ه راوسال اق وجو راد رلاباوتتملا هراكلا مئاداتبّعو هم ,ىمملاودعل !ءرصنل ام عزيوملا د لوب تدّحو هد وصمملاوهيدحو دو لاس عجحلو تائيلاد دهعلا ثكاد اكيدو ازغلع
 ود دم صاصتخحال او . ديالا درصنلا نبع ا طال موه وسو + دير::م راسو موثىل دادا دعس"
 ول !نم ايذام دفاع و «دويطلسب عبام عم هاد ناجم ١ توف عاد
 م ادبي ءاضا ا بسو هال !نعادورطم أ دب ارسافرس

 *سلإلاء مككم دربش او . ديول )صس دمحم ايقلاك

 همن اهنانكذ و 0 1 دلاؤم: لواطنا

 ملازم نيل يمل ام اطل سمعا طلاي داو ء«ردسال اكديم امنا كدب فذ شساو «ندرؤملا باساىرتطانم عطنمو ء ندع هيربوسطنو لا ماطن نكون جد ثيحمب لاني زعتطال هيو الا
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 ١ بسسس روي لاا - -

 حلول ههصاخلا اهتوطس ديب دخاد ههفادا بسد ثنا د هدوسد 3
 ّْ البشمالب - وعسل 6 ِ المات ادادعتسال او .رطعلا 0 ديرثسسا» ءادرااو روش



 ءحب

 هك ةرداحبو ءاشحيلا ء قنفلامل انو تاراغلازتاوارتاخا ديالو , ىؤماللو ناخ الكا سوما ىرتسحل ايدج ا كلا ىلا وصان ىدجب ناخا م
 ديولا عوذحدوصقمن ا تلئد ى ٠ هاَتلسا كامو دنم عصا هند عرسك يلف اهم ناطلاسلا >ؤمح عبو كم اهذلماحانا ذا «ءاقوتو
 هرم منفوفج 1ع تمزعو م ةدالاو لل تب دنا ذوانااهو ه علال د دعب هفالع/وكلآل باد ةككد ناوساا معز دو ف « لعص هنيدم يوهان

 عين تهضاوحو كد ىوس بؤل باءت بجدا ياي سلو ه ايقلطمهوصاحل اقر ناد ا هابقلفمهتفهرا عاعص هئيدمل هباع د ه هنالطا د
 طك سلا ءادخوا تقلا وت . كاملارطحا ةايمان ير كسك عوصاخلاهقاعراناككسا» كار طاع فاعلا هال اذ ل
 ضفدو كور ْؤقرمه دار | امو هشلعنبارمهب تينمام تلعدم ذيسا هل لامر © هركب با منال د هقرب بلح هيلا باها و «عزتخت هلثخ جو ىح

 ىلا سرا انذمأا و هعينصل و ضافن هذكيبس جادملاهلاحا دنع سر يس هكبيروطو ك(طنديدبت د هئلهصر درب

 كلامشر رم ع ىازغكصنال ه عيطملا عماسلا قب دطدكتتو هياطلسلا هن اطلامتيريؤنعرعملخ د ه خيطسنملادهخذكل اوهملا تهجون و *عئدبلا

 طغلغاو هبؤلاد قرشل الها محو شوبخلو دونه هيعيملع التم« بهل ناش انام كدجاذ كلطا ثيزكحف هعيفرلا عاج ذياهرم انيشامزعتسو

 ترويدنوجل ا نخر دق ناطل لزكاسع ناد ء لنج هءاطتتسال رمكمدل امل ذم و ها دجى انو هرافال 'عقحارنلاو ةكأماو ه بحر تطلع ةسزعان
 اهجوبو م فلان انيق ءديصانملا و هلباقملا تاب صلشبصن وى ةبزاجملا باول م ضن اماسن.نا كامن ملسو يحال اهيطاجزي لدانشل اوفا نلا

 ههحوو» قل ان اءناس ه موثيملا دل نالضل ائادو «مونهال اماماولا هجرت هناد تنك و م كل ردقولعو كزع ماودطعاضوحو ه كو صخو كوز لا :

 هوا! عالبتمرزوا عومه تيارا هياطلاصل ضيدكأبنم طي ضيفي لاونو «يهاسماقتماد ءيناثعلاءل ودل احيمكأسا «ءأتعمام يل اكو هنناملا .

 رطالادهع تذينو ٠ ككابلاو بعاعملا كيصامل تلا هلكدب تبسحاوخ كلم جو ؛لرشحم اق و هيج نع حارريغ * كرهفو ةكاحال اج دتم

 ماتئرمازالف دال قاد جيس تدضراو كباب و ةكعوس الروب | البا جيدد د محا تو هازل حي تلغاك دس ناقد ا د* انيط
 لظفادهاد ء لوا مراص فسد . لووم ثول ابق ا«يئعناشلاا ده قعتخ ذو «وعكد لعام ىدول هود متم كاد كاد مادا
 الاسكدا دما تفنلاد» يدصقر وكمل امامال ااهب ارطناد © اهراوفاموجج اروطلداشدو هاهراطم ةياقنعلا ب دصدريسدنو معلا هصسصبضيخن سيح عدل

 أمه هثللاتافنعد تاونلل عضح و نزاسوم هيك زول ءوصحو ا نيسك ال و «ىراعل نك اويانااهى“ رجا ءلبرمك دب تااف «"يدنح د نسج

 هاوسيل قلع رطخكل تاما هنيبإ نمتسورط هاهذر ككاهس وسل داعم مالعاا عئرمو «اعنص تدم ىلاَق اذم هنا اعملو ه1 لفاراشلاوههن اش انا و « ل ببل اكاد نموه

 ن ايعال سرهآلرب تانول ادن هانركد نمملا جل ارم صان ىذا ههيجوام ١ 1 . هاوتحا و ل ايديرم يلي]خشا ام عوددس ماكحاس ادب ا اعل ونجل د

 لانسيبحو ه هانمد هاج يهل اهب مهترصد بال لكك هع جاع آى انهام فالخأ هتسكلا_وهر ه ثكد. مهرخومل هاند اورطمل اىعض اسليابلا حد 0

 هنامذ ءانأ ثجرحا دازنال و كاملا اهذ اال هككذب ههجو افا اف ءاتم هبلاطمو هيجاوواهب تمتد ه انش ؤلماهلايثعاو هلاّتحا علسو « هانتاَم ثا

 الف طاش ب 0 ناكلاها1؟ ]بل اناخا و ٠ لماو رايدلاّنم ,ماعزكت اونا و ه لهانملا مدر سدا و *ه دانعو هيغبرشنت هةر دمو «هدافاؤلاط

 كفل ءامحلم ناكو ديزل اين جرم اد ؤ مودل عقجتحلو هءركوهعدح هعدصام راثا دهلصو * عز |قيسوتسااد حاس ب «نيكلالا عاشو نانأل
 هدؤاولا تايلر ان ناهس ف دنقل صل ةموباد امافاهم اق تسا و ءديعبلالالطلاو بحشارم ولم ب اراك عمد هديل عداد ركل دقعماربا

 هلعلع او 6 تويرلا بول بيحاّص ى» دون اد تاءارلاهيئرس نييبلكل البحملا ه دوفول ارم عرووتسارموركاصملاوم هج جوت د جار يرصاب ى دج كلا تل دا

 1 فلس سامع ىدجلع و ىصام نيله اس مال ذاق !ءٌكلب الف ءنرشل ادالب ناس ون دالك .رهطمو هياذطل هاذ ذا ناكو هنونملاوم احل امالف

 للكورد موقد او هال اركرداوغامن ا هتص حيو هنميام هلباحتا_اهطل ةسيئاطأ لكان لصيفبويتح "قوت ونار نارموت ةرصحمل ا هقيرط عاطتناف اخ

لصا اهدو و هب كلاةرازصاور هادائداليوبسلاتالوب لمار هاراّدي فشل لنالكوصربراسو همذاد هفبخو « هبفاض هيلخ ذي همزع طيرداب
 .أ داحبارا

 هذوجزاكذا ٠ نكيلكالهلا لياجفي عوف اناا عقوتو ه نبال اه صنل ادعبرم ٠ مصعلا غلف «نلاملاو ثطأعملاو ًلحاملاو لزاما عطيقبَو تنائئاكوع

 * هيلاعل اهطمجل العا ٌديعب نير ارلا لس[ يف ىطنم هبوطل | ثخطعوهو «ءىآطلاسلااهرهاذل اءل د دل !ديذي همام هرؤلاو هعم نرطار بسمو «دغال

 ةلاهر» منها هشانملا ىلا ثونلل ٍتْهَأَم حدي بطلدعاو «ركتساداتع هموذل اعلباد ب «نيلال و لم خان طمجام السماب بئواكسا#

 كيلا عمامد ءباوجيف هاه د ذاردإبو هءباعشألمل اس وهةباوثل علخام» مىنال ايبارس بعيب مباوس د ورو لا هام دوه هدا كن ص امري دك لا سس د اثا إس

 طعم ماظملاو هادسلاو باوصلل ,ءؤلاهناإ هنلاملاد» دْشّلاو هياديلا ]عل الغل اويئا ادداعجرم ك وامل ا( دارج ةحاام ىدإ ارمترد# دحنالا

 باوابساو مولسحاو ممم ا نيم «داعم | موس مل وصولا داعسلا قنرل كرم هد ابعل |لغ ياءذلحو نامل ار اطلاس معياطرم ج يرطب ه دانعلاب نابل



 ندد جراد. هباصم ملفعوم هباومجوتع .ساكنو مالرال ةداطلاس بطاح هقييقشلاة يمنا اردالو . بحاول األ اهم هتل ذه هلا اي

 ٠ ,لتلكستت[آهاعام ءل روال لمناناد ٠ 5 االوىورااف م اصملانعربنب كيلا ىدهاو , مصوا ام غيلسا تاءاوسوزولا ما دي“ 1-2 3532 لواجالك بحانكح د وحس بارا هن با عام «دابح . هب. «دادإل بي هتهجم

 لذاك هيففوموق ار هيف هدول اكلم فوم احيبصتنا ادا تش ىلا. اّئسأللح- راش الدرن. دل فخام ل اوحال كتاف غامر تعم - ش
 . نابل صعب اونلطي و ءاناش ظعا_ الجاه زول وجم ئخابد .انايعا ذهاشم تيت مد اوفشكي ءاناع السر هلقزمعنول موضحا اسما و
 هريشنو أوكل رع فو هراكتساو ئاناو و معو هيجاول انو همركاد مدد همس مامن ف نان «انابغرادنال او دول ارامي هيد اوخريو

 وت فش ٠ رقساوديعبا0 الضل اد هاوغلإ 1: مادو موفتسا امو وص (رل د عملا باقعلاب هوككآل امادعلاقلايس هربدادمل نو
 قرانبإل ءاصصاهحدل انلهتبتحرمال اواجو ءاصخ#ل وقل نم هيلا ا مضاخاال د .كلبيزجوضاقلاؤي موغىاو «تندي نها الي لتس“ سَ

 .ءلاتح ا ىتلو نمطتفاسمي ةذابمو هل ابو هع دعي هيلخوحامو « هل امويقتررولا عودعملا نداء تدعي كراى الد« هع ضوه“ - > فو ياعم
 |” زامو . هتبوتد هعوجرو ه هتبذأل“ اصيرحد اكو هبت او هراددا ةلطابلا ذي همهصند ٠ لاجئ يفبلاؤ هعّسوت رزولا ىصعإ نيف 3

 لاطرما سل انمن كد ٠١ ل كتل اوذحال لم ءل اح ءيص شم اه هتلماعمو !عراسمرع .ل اونلاو هاوملافداوع هيلا ادم .ىل اهئاو اذول ! ىلع هللايلاسنمل
 ناهلاوريشول [لظنى دوام اها ورا امرت هعوربالد . ل اجو طءاد فواه لا يمس دنع اغول ارش م هند طرمثو ىل افلا و لازل 'ناسيرفىروببكو
 ايف. لاول اود داعسل ارابرا هيئافحلاءل دل اداصنا كاسم ذي كاسل هنيمفو « لاذتاد اذلال نع نومعل مريد تافصلا عرب اهوصرخداكرق

 اهلالاتهرااوقدتل د هدايسلاولهجل اها ل احلال اك هراذع علخلم .٠ هداعلاتافول ام اتشلإ] بص هتفرصال وم هداعسلاءت دعاس ٍ

 . كيعراجو ديوداطشاابانملدفو امم.ديعلال اللضلاةنجوقول ليرازمالا تايداهرم هبانجملا يدهأو « ديذسك امك دلوع
 فلن م وصار  ءاعل ي ايل اوّسك هدما و . قيتولايصنل ا ]بح هيلا لي داوم حرمو ه هيخدو هناودع بهاذيؤ هباهذ سوكتاو , هير اد

 قرضلاءلنابتساالو . يصالوق هيرفي ال حييسولا بول باباهدوقعبدصرا ند هئذاسذيموناناكداو وتل اودهيرهطمم يلا ...١
 - ”بسانبو .هلماعملازمدل و يس . عىاءيلجإع فوتو ادحرد ول |عوذحل ماعلا . حرصلا ناو لطابب اري
 / ١ كاي اممللا. . ض لا اياوخاوعمرا ىزانمواءتاهرموبا بولي خيل خس عمال اقم الث يدم ارافط راسم ٠ رابماوال اكد دتكيم هان ام ءداططنصحلاوتلئرذ كمال 7 7 ظ الر هشعبذ ليوملا نيس ردبح ا ككل اخنال امان دا ذيب ناكر هاما لغوت نال ااذه هب ؛لغوتو. يضاحل قد دعاشملا يدراوس ْ للبت لهو جاى يطا اعيان د اضا نام م سولاف دبعز ديب ديا ماما ذيسل ا. اهات الصم ةلولساةياوجسال هدو ا نولي قمل .تازدإم ساوث اسناداكد داصولا د كمر ناد .صاشلل ىةفلا اود رانا ىلع ! ودفع + ءانقاوبل تاراتب 2 , داسشلا 9م اوصارتو ىهيعاسا براس اوما هر اكمل عفد لع م,مناعتسال بان عرقدو .هيجافملا بو دلع ١ ةلامدالبد ظ ءاذاحمو اذالمما هرّتءاوشو ءال احرق اباكر ةدابزملالا يحا ىد ان اص , ةالضر ذرب ممدجتوف اددحد أعد هللا نمو تس ءلعل ءالالد ! امال هعيقب هباوس عمال مزن مل اوال او رابدال | هتال اوعي انجوم اهرضو رهط ونيت د دول ايو اود جادسل اك الا كناو 0 بائس يم يكد اقشلال تقرسر .ل مم هتدضاحمم تومان الاف. اقعد تدشن داعذاودملم ادع ا ٍ لابو ثيو(رولاو مقل ال اذيهدسافم تاعداعو اد ني هيكارجدز يطل ةقساد يكمل لع صاد دفا : 1 : نماكر م تراثد الجبل ى وبلا هيشرال !باطصا برطصا ..ل الد ل لا تاذ هيردولالاوخال طا! روحال متل اد هدكن رع د َ ٠ دام امراصل ماقسال افي هت دحاوملع هل افاد مىضاعنا.نماعمرعرر ولا هوصج ارح ارصاىلجتىلاى ا !ٍ ديدسلا ءلاولا ا رانا .«امنا قاصر هتاضا هذي هن اوحر قو مل ال ؛توافن دىنف هاد ار قعاوم له سعد ء[وثو تكا انئلار امنميف ههوكد همرما مفاعل ابو مقددب و ه(وام تاس مربإ هعاط اذهان ارثااى دو هل ىسرو هل لشبه داو ماهر دالب الدر هلود د 5 -_ ' مكس عمو تمالولانضسلا عضوم أيا دشلا وو مب !درمتميللا تي اناداو "كاتو ترك تنادا مس تعس للان يسرا. هلال سدا ةحاطسلا إل ء ىيزرم . لوف اماككد حوا ثحاطخل ار سيو . هيل لاسحال نانعرطمقو  هلصاوملا ىو هلس اوما عطخملامب هلماملا هياط
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 اليد وسعود ومغحاؤ طل لتوام تراه بلص مم الاعددمساصخاد راحل لصامنار هنراماوم هواش اهبحاوعمرإب



 خل اور اءااؤو سوشبلا برطان حرغوبرحاو هوزفكيرسوبع جابه هج وو هرهسم ود رإ ارم رددها دح صر اكس لاقل اولا
 انارمذوللهزفدسنام ناشو انس ز جدل [هدوحصو دبا رطنس.ناكوكرصكيلا» داوهو نييإ اسد ميطعإم الود سوعلاو اساناتأ اراد
 اومزهر شبر سكر ضب ٠٠ دونبؤنخم همالعا او درس ه ه دوبكم ملا غلباماذائح ءاعدوسمهتساغا ىلا هدوء سعنب صمود هاعيمج م طاح

 رك اكرغيرشو .انرقدل يسم ءاسو ناطشلامرصنرعفلك و ٠ ادبيوااث امال دنجرمهعمرمق فدو « لبيع نونز بوك هلياسلاج
 ناكسوللا بطي م نم انشرو افوحدخ اناكدئاذ ولا رهطم لا هما «ملحعلا باي الشماغبهدو سل ارشد جنش كس

 انعلاو ديتل ]قيل جو ل دل ءىجلصم 1ل_دوعلاو  ىطعلا؛اللاو ىدال اوم يؤ ناكامّلا خوحرلا فافس مج اعانلدكد سا ىيرصلخل ان دهعلا رت
 ْ ليلارمش و دس هثعابلا .مالسال اطلس هكوب. . جر خلا خو رملولاب تضر مذ ثبغاو , جفلايوكل كرا دئانا الو ٠ مالا
 59 مرات عطقد ماقاعم مدهد مثرايد برخو مري رشدو م/ائنم غلبو ٠ مافطلا ءاخبلا كي دال يقم نباوسيراهإلا عت ح ا
 ءبطاحايذل )ةجرصكير هطمو هتادبع كلا هيخل تيلهارمنيدوصحم ا دافبا ىا احم را ارش دنيا جيم« ماواساو هللا عقنو دولا
 » نيعُمحساو عهان دنجيرماف « نبى اناطلاسانال و يزكسعرم هفياط اشي دارعمنرصسمل عوداحبوع مرف تكول متاعالد ساو «رمامال ا دنح | اصح
 ٠مل اكد لاوحا ل ثول م ههيتقم عوق ماتا ديل بوووعإملا نحن هئع تو>و ٠ سجل ادالب و دوسلا تاهجملا ناو

 همجاق هتوعد لءاون لد د اسفل اد اس و ه هبعشنت مقرفنم موكنملا هيعاسم هصاغكاو هساعل اروماو« هبباتن مرقوتم هءإ ضد ام قضفل/ريغسو ه يزعم
 ايي حررولا الوم مردح ءىيبلاتفلاهرصنل اديوما هريز ون, « نيملسملاو مالرال ااطلاس عوطحوف ارم ه نيملاعلل درملا حاب هه اعل طايح« هن ريم
 ( الاس الاد اطلاسهعاطأي تعال و , نداوبلاو فاو دل! كب علحسب تيهد ى ه نداضملا 6( تجؤداف  نينسلا لع د ازال 1 قرشم هماناتءاد

 فاكر اعمرجقسولد « مناط ضائوريشل متو . يئلاو برك خو نجس تل ىلاذد . .عورصنلااهلاهابليفاو , قراشملاد بدافحلالها هماكحاو عمدت
 هماؤ/لرطاوم ُتكدعت و هبياصملاو هر اكللاكدا هتروتعاو بباوثل اهتسانن حن انرجارتوصا فردها اسماو ءمكىمالو ماما ضال

 قيامالو ء | ذالمؤسو ايصتعم عزام سري مل د  بياككلاو تاقملاموهيخل ص او خدني دم نمد اججالى دل ارد ديفا ابرعاضلا دال ىسرف م باعك
 * تالا هيلا ابق عمل ارطضم هنو هباقمو هيل قلاحؤي بصنلاى ءاثؤمرو ه.همام ع هاوكش ةيسدخا ءاذاعمالا اتزوالد ٠ ظ

 * عالتلارتسيياامو رافط رص طف اجا ابك هاو هماو هقيقحل علطاو ها وكلم همام انعقو الذ ه تاقالاهلفآ اذا هبه مصتحاو
 «ادونا نام اولعثف «رياثأبطخلكرعايرصسعو  هطل اطح اهو له اء اهلا وايل ءودامن رجس ىلا اه رجس نام م عاقيملا د هيطخ ك

 اهلساف حالما ذيل ذب و م تان ىللو بوب ليوم هيلع ددف امنا عالتل ات هيعتملا لق او هاووصتا بد عووصانو دوكؤملا ىلا عالتلاا اولسد
 فلسايف ايش اذم اك ءرياشعلاوزبابتل لزم اهل بسم ابو اهكامو مدعص هنيدم ىلع ابلغتمذ سون دجاررصام ناك ١ «ركاسعل اد وساو هيئاطللا ئنججلا شارع دز | عاوص هنيدمو اء ابا دصفن يح رصاننب اص ءوخا هم ده يذل !نكلررصخحرافط ذو صجرم اضيارطد م تاياهلا هب اييو علهج
 ىل . راككلا ثداوطكدل هلءاصحلا+] كتناو راف ر صحيت دبع صايرهتزا مم باطشم ثدح اة ىنرطملا. بادكحلا اذه
 ا 01 كلكد بهذا عام 8 «داصعإ سار موجع هلو رذرمو داش نعومتد بوطط عدن

 ذاسأل لسوكءفارو داطتساو ءناودع : ولاةرهظو هتاوجتمطع ءد اطوال اوز امال | غلبو هب ىالاءلقسوتتساو هرافظب مرارت شتا د
 يما تون ام ميما داود قربو ككدموج لع دعراف «تالض الاد دارإ اةمساطل سايل ودل عاج لسنا قرض او» داكن عداخرمابلا هناش مولا
 ارااعمهئانمؤيهاوجاذ ى._زاالاطال او ديما يدل بقملاهنابيفلطماما فار نمي رخل واو 1# _اخناو دقت حاس يول سوع هضافأ ول اومال لل
 انىبو ه حامرلاوةلولم ا لك (ذ- خلخ و - قالخال د ءزال اةبسل طظعنال سؤ اذدباهسهجوريفومل اوماسام دانيت دو ه قاذسام د لربطو هددد
 0 شيد ديري اك كءاوطلرممز خس ام هيلا اولازام . فام ارسل ونفي اشاد اري (ةدتسشاو ٠ عار تافل اذ نم»اربأامرعزناك

 ١ «بيماحطيخلاساران ب داطمرمءيلت تون هياوثم اماياهلافل ل ان اطى ولو . كو ار اكس درهنام يلا هجودرا هذاخم هدوغاملال دما دافرصتطم ف د
 ًاطللاباونال اما انام د ارب ىطمل ه نميإل ادونال !هدعس جولطو يزف !عونطعبال شرما اصر اهدبالد موخدلف وح .هيكب ذيع كا ليل تحربامد
 د ءرمال ادرقمو ءاعطنخ يذلا تالصاوتمكذب هل عطخ د ءاعص ءئيدمؤسر بز ل !مودحرمرتسا انو ه قاذل اكاوغا والبلياجر هصلكرل هن رك
 ف هروطسملا باك اذه يسكدركد قيبسام , بصادو ذب اند وصقرسدناو اطاضدعو و. بتاحام وبل اكوام باكو ٠ هاند هانعتدااد « هانح
 ترو الاوفر تاءداصءيل اتزان در المل جول عاطل رو يلا لول كي دا دحام دوكرملاوصاحنا#

 لإ

 1 تح



 + -«# مح

 هسبجلا اياد همامالا اعدم ىدوملا يري نسحلا طينالل ا« دياهوفوكبراغ يلقون, هداطخا جي الخوي رموتع ُ دير ةكاوو 3

 . هليابحو هركمشلا ارحادمو هملياسرو هلسر ثبو . مياه نين اوس فخ نش نمناضمر رسهش يسن م مساتيزل او هسايرلابلطلا
 انزل ا اجو 2 بصل اررئملاواملاكءتاجاىل ااومصناو , بولاءعدجملات اف هليابقو هبوعش هبليملا اعاد . يلاراطت اساكؤل

 ليج متارغاو هسفد حدمذهواغو ههقارباو هداع ءرابرملاةكولم ناين عادت هبودارالوس ارمءباصتسالل اًضفواو .ب مرغو قوش

 هلملاو . بصموغ او هل لبانم ناو ءهنضقلنمال و هاخ يع هموم عرما دوفلعو ههضؤفم هتعاطنا هيديرلا هني اطابسنالو بوعزل

 اقازلو ,هبراغمو_رطقل !دهوقر اشم علب اكم ترار ىو ءبطاف نمل [رضر ذيب هتف ُلكد) يطع , بجدو نتي امدلع مالشم متبصانم ع

 ' ءاتبو هبلكرموب اجا امو هتباحارغيضواو ء هيلاخ اذ دئاف نيدإ |سمتنربل شا الخلم , هب ذا كحلا ءيطاعلل هتوغ د تاحاوفالا لهآ نم
 أو ءاجاخنابس ءناطلال كاسل ا (رُخاو مل اقىلا جلو ءاجاوفاح ازاغلاملعوشو « هيصانئو هلياقو هدئاعى او هيراعو كنا ةزبابق

 دارعمل ناكذ « ادول او هءاعرلام عيضاعو هريصتلا مرهاظم عرهاظو هاجاف و مهدئزإ امو رعزد وسل ارم هازتعا ام اعاءداربسلق ما.

 هشارل يلب عوساو »نمل اكوام سرإكد لا ماما عوعرل يجب ل ةلناكو ىتلاو حااعزال رم عطاخ جام هلاداو هرب رفد ةيىلوطلآ دلااخام
 ءحاشال اراوتاووسل اانزؤرمعبرم اهلا ماهو هعادر هني دمزمَهب اكل اهوعدل اب اجا ء دج يوصان نيدجحلليللا م يفلاو هراكملا
 'وولانويلاراخأو ه جاقبلاودالب رم اهلا امو عدعص هئيدم هيالوب ه دع و دق ثيح عاطل طم رمل هشيم للاب هبعاومنم اك سقسم

 قضراام د بتباجارع ايلف تعد امى ءاعد دق .دخار 41 اهرةازتجوا حلصو نارتو دعّص كلان ديو يهد ء لب ولامع و دجا كلما ىلع

 ك5 طعب ذي كب فعب ب رض هدوعود ل ىبس غار احامو هرومال اعيمح هيمن اش ناكد هروكدملا هيلع طلاف .هتساماب ذاك امتوعد
 الاه سنا اشاكدارل ايطارات - مل! ةعادر هليدمنموصان ندا راح م«نمفماد مارإل اك ذب هلو ضالاؤيمداه-ب

 ني بساربزجااا انزع ديظو |يفف زوو هب ََحَيد ٠ !دح هنمرّحَيو فوليلىلا غلو ه عادطإ )ب ابجير اهطال ككدن | قي هتطنتعم كس الك 7
 ضانررجب ّمتساو ءابتن ار حشلن ول راطمال كت ةيوغدملا د هوعد ظاونث و هانقرتم اذد اخ عاعص نالوخدال,ضعبللا 2 داو ها درط

 قطاسوهنطلاد اناجرع جارام هناد عويب و بزعل هنيدهب و هو اًكايذ وهز ساري ذ عيوهو هادزمو اقرشم هاو دعرانوكذم عرعص هني دم دس :

 رس

 هي

 7 7 اكون سلب هقدصل اكتاءتم عطقشال و ههدسل كأي هئياطلاسا كماوفل زم هل رزام نوفر ذلك ء ىقلالو ىرغا بك دلع الو
 ناجي اودؤف اهل معلب .ىهحُماهحومو . قي دبلة لكي كاد :همامدديلاقمو ه دايت ءيلؤلم« هماما هتتاكم لعرصم وهن اللد

 هاا ميلا لايف سرا ا,زكيلا ايقلم مونهزل)ى ءتهحاومىلا اًرطضم هل اناس وسخ ماما !هال ينال 3
 هلع لوادي عاهحو هرانال لاذ فالح د اطلس مطمو هناك م دج نس يلا دل|_سمخت حملا جنا ءسهتولا دس

 رمت اوس نسف ءدبح ا ككملا !ول سامو ه ماكح إو لقع انك ناشد ةيوواكن ءرمارإال او ضققسلاو ماج الساد مادقال ع
 هماضنها و د اهطضا لاح يم شعالا؟ :

 نمو هد اله لماوم اكن
 كح دالبوجوضمو ,هكحاكدو هصلكذييدودؤملادعاسو دكان نم مصلح البز اذجال د هعلد ال

 هل مع اجارم راهاومءءاحا هدالا انك اراصاطن, ناودحل اوى عا داع نفال طهر ادم ذي ,ل وجب تاهفبل «لما رب كمارم ايزاكزم عمج >

 لا داو ه«مويسل ا عادل كيد لاك راشلاهموثلا و

 ةرومم لا عبر ل كف جير د هدانحال رع 1
 ةلاوما م اوممىفقادم اعر كرملارجوفن ه. هدرطو علخاور ضار دب زحا صاد ه 5

 ربل ]ارسم ىف دمع د ورملابج س درطن اف وه لاو ه وفل! ءابرا

 لجو افكر اًضكاد فوك وك عدرط ذي هحونو هل اوعو حافصم باضو ٍناعطو «لازدإ اف دعب هنيدملا»# ؛
 2 ةيدخلاو - ردم هس دل ويسكب اردج ]لكيلا ىلوتتساومف ذوو

 ْ: همايحو هسطع !ةثارشال او ه هماوث او الطن اير صام وده“
 لباعب]6)5 مترصامو ءتتدصاعمر »صاد رجحت ءودانم رم هب هاذإلا امي وبا 00 24 : 0 0 اج يوب يا سوم بسه دو. هيو هل اس اسف .هع 1 4 . اناةممراعتكرابد وايل رهط اهراد سو هىسارا دوجرددل ارضتعدجتكم ار رافافع 5 08 3 0 دعاك انوحرخل او'ملل ردا لرش ردد ملا هان اه وح اعدها يرو هدفي يتسلل 00 0 0 بم ,هلإ اهلا للا هيدوملا قاشملاس اناا هلع او شكا نهم 2

 ميج نوم ماي ينور دس دوس داو اسد ذو ا 0000 همت رعاوب جلب هلل اهللا دل هس مووجرو هاشد اماهإ اوعدد» ن ,
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 0 الَدلا لهو طغاضي مو ح نارعد نامهق علمكم ضخالا القل ازمءلا امو سرس عيل يالا حوت ىةرصح هه مطل ثمل هدإ دا

 رهط الا عوماعنص كا مىلا داسفلا ايري ناكايمو |ىنص هني دم لت طدوض ملا داوم اعبيجج جالعلا هله تاكد «نادابلاو م

 كليف هدل دل [ىجو هاعينشارما هراضمر مياطلالا كارما وحامملا اهرارعف ذقنو ءاعيونتذاسالا كانهم و
 * ثادابلاهعماولا كما د ليابقلاوم جالعلان ابو , ناسوف نالكد هد د فشلا دالس مودمر صحو م ناعبشو دافعوسح

 موس داس

 ...١ كافل هوم هجين ولم تناك جلالك ن ذاق هدد ميا بولوك عياربحم يا زك هصوتح أكان.
 0 طك الفظ لوم اهيإمو هجيااموع نادللاو رياشعلا رملة ىلا امد هناد ددرصحو ءبجنا بك وكو يب دحرماجرجللا دعك

 . ”# اكليرم اعيد لبسنيامو ه كاملا اهيلااعو بنعا ذنيس:جاعو ندا حام ن الكرد جوال اذوثرنبنك اككلا دونصا اذاك د « نابن»

 باكو «داذال اوراوغال امد تحل_ةيطرختاو ه دالب ارمي افاضب ام د خو صحك الا ضرع اوه كلا هاخا دف «ثككلا
 هازل هيد وال ' عاّضل رع [ذ نيدباسو هارزلا هاشلا عالاقل ارم ل لو اصن امو ةارعو دالي نادلبلا دوتتاسرإ اممانهبل امو ةزاعمح

 هعالثصعنو فوج ام يحب رقدتساو ٠ ديولبام ويسود ا دع وال لجأ ساكلل ا طال اوم يلع ]شمام ناؤكوتقاولا ناوبخدجرم

 ىلانهمل داع ايو ءاهعالت ص اصعدو فوكل داس اسَحن ميو و . عنوشلل دكر طكسم لم ارغال /هخددال لكك «وهاطلا كلام صحن

 داًصامابش عن اهتم هيامفاضملا البلا ةبامقم .ءكواسو نوك ةيهطم كلل سزأي 21 اذاس و ٠ دجاريرصامربدجم ديال ما
 05 ملح م >6 55 م و 0 ًَ 2 :

 0-لا هتافو تاكو م ىنسلا نا ةبثوت هتوحتقو اهل ناكؤتلا هننهل[ت أ دهو ه نيدحملا ءلحا ةسونسإو «نيدإ لذ ري مهطم ثلا تام اه .ءبذإ

 .اصعو هتومزع هيلا ابد هع ابا نا عزو ه دالبلاو عالقن اوم هيكل هن اكلع طوتتس نإ هلم, ىخجإلع كلا دارا ىبهياهستو نين مث هدسس بجرى و

 هدانعلا هروثو عوا دعلامت كد بيس ناكو .دار اف داتلال 5 مزملكدش اذ هداج طكولملا هتوخار ماركه ومنو دابا
 ىلا ناب تاو

 كبت معشبعو هدب أكملاهر اكمو رككا ف ةدطل تور صورو تف هرصناو ه ديادبشلا طع 578 مهعزان مسالا انا ه حاطؤساو ناوعال اونا اوعرانتو

 دفع ءالواطم هوعنص اىنيلسملا حجو مسيل تم ميتنياهذهئلفلا فيس لل وى دبادالا بوطخلل ىرب ار هطمكلا تومسيقع هيصاماماوعالا

 بطال هانا و هالوعفم ناكاوا هفايضقبل اهدما لاطاما اوعاوالا ةسامصلا هسفلا كلب ثماهاد هالو امص عوججإ اع اصنال او ل دعلا ماكحا

 ءاشايرا منهما قادملاو «ماظخلاوخافملا وذ ءماركحلا ارئال اوبماى ء عروتوملا هلولطملا تءاحاملاو هجيتئملا تايسلا د ههدوبملا

 لمان ةقداطلا ةنجرتالتاس و . بوصمو دغضي حرعبمل  داصمال نمءرزع تلهتشا امو يما اطقفاوز اس ديإل ويلا ىهد ام هنيدعرهاطن متم

 متايإءاذانن دغاو . لاقل اهالي عرسإ كلم اكد !ىطشو ر,بجياموطلاىلابثو هزل هيو هشلا شو ىخقتنو . بل اوت

 أطحو م فالقنالا يرسم يلع وهاد «ديحاررصانربده دهجال اكل اهو  هلاذل رخل صين مدني لذ ههل الذيلو مزود هماهلالهاوءبركنل د

 لك عاطإ مما خر او ء مل اهتسال |تابسا هيل اهحوف ه باسسنال !هيؤالل | عل املا: لئامتتو ءيلعا هات امتافول مودل اص اريل ثحأ ١
 بداقعو هرابلاد]بلا امش ءبلقد عامطال اىربا و ءدام حهاطم شاد امي وسلام« ملابجلو ةكرشلا عّميطلاطاببوطع هل طتسو : هلاح

 ءاشي و .تعاعمطعماو يركت نم ةماطلا اذاوندل اةيلبوف ءاشانم ارهشم اهمىلا ليف هر اكم عداح هّيوطام هني هّبوطُم ككاو عاد

 : ام ى أهتسدمو  علدر دالب ءيال وف ميلع عناو ءاذيم ايم است اول هيلع دقنعو ءافدوث انك اطعاو ه ءيااحئيال د هالداو ةاشاطلس هعلخيرلع علمد

 هلال املا تاذ عادر هدم عاصر او . 21+ دباب ءامجو .؟اؤلاد فالخاربج ةكولم اب اهنسازك ذ ىهس لا هرم مةلطا ى م« او دال لاا

 اشارما/فز صم اال طاح دنا - لانعلاو لاؤلل انس .لاهلا اذه حيو ايف  ناككمال اذوحو عمدير ينبح هثعسيو هنا لك دل هن دس ىح

 نمو ه هناطلاسل اتاونال اىلا هع اخئايزه يزن داب اشان دارت ءاازخلو الر اطلاسل اراصن !لجاو هاوثال اوال ميال يف اربوقدو «للجرمللا هيالاد

 هلو هويدتن ووملاءل تتتساالو « هلم ايمارطو ضف ل. و « دب اهو ىننامبو ميرا ءنسس ليوا 9 هيف اهل هساسلا تاملاوحيرعسلل ادم
 قياننساو .اشابداىدومل سمسا ال د ٠ دربإلو عفملال اضف لوا ىاغن هن طعم مذ لوما دنع عزت امى وطن اوي دوحاررصادرمدج أم

 «ءاكدا لجو و ءامولنغ الس هاذلا هبذاهلراتحا مو اوشحاو صار دج كلا لاح متسع حيل ملطا «ينو فائلاه ثمار ضر ا يال ٠

 صارعإلا ادئس ماد ءلاثسو عا هايعاو ءاجرلا باجنو د هلم د طب اجملا ل اف ءاموشيم ازث اخ همامذو مدئهعؤي ءار و اهوا طابا

 دب الك شاشسال عرذامسد -انيككشد اييزغدو هل ةارادمو ءانيسحبو انيبأت اشابر همه ءدلد عمرف ىدلا ل اهل لع ءافنا واجب بناه

 ءاديم دامب ستر ائاطت سر اعن لهون مس قدس د ءاديكد ساينس ددطب رم تذلت هدم مز !!ذجإ ةماداو ءاننمكارنتم هود
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 قال دءاطل ابوحون هشضيإ ةديش اد ,ىدعجإل !هن و دنهصتقدام دهدصل او عوجول اومذيم هعيابت انو شمما عجو ءاياطعاةلخ نايال نس مال م
 هاف ضاَتا اهرازا تقلامف .ادخيد ادوغو ءاذعبي انيق نيملاعلاذيءعيل ان عربش تنائو طحالب رفح داكلال اهجردن راسم.”

 اهراوماع رار اودن املا تبصقو كد واماقم مبرملا 9 اهرص ركن ملاكي ْثَمفَرو رطمواجراعرطعلااهقنأف تةوذقم

 هعطملالالغاو عريملا الطي تالال (نوبد كملالص, «ارهجت ادلع اه بول كعم ءأولابنيىلاعلا ةيتدان و «اهط
 تاي انام يديرجو هيدل وتد هارط ايصفاكت اذ يرزو اوضح هم دال يد اني هبانم بوني ذيللار سرج ديلا عيذو هلق مهعت .. يلام ءازكحشو ان نع نوعفر هيرزولا ضال نيل مدا ماقمنس هعبللادقع دع شراي دا حيو ءارج يضلل املاهمابمو لاجالالجاوهد ذبول اردانم ب قالا دش اطفال د « كرستاو رشد مالاذسل هئاطاسلا ٠7 .٠ ى والا هعباشمو هعاطل يطع دوملا فاطلال امين يسمو هارطعرماثملا ة.جوصمير يطل نو ءالرمقافال ارك خفلأو دسادلا باح د ثلمو هازل اهل وان اهدوه_ع مكى دريملاو نيزئاعملاروما تلازام و ء ازغب مراوتم ل انفال !اشؤل هداعسلا تابا ابا« قواك ها م اناماؤل ديمون تاكو ءاوهذ عرين وعبإل هيادهلاغا تعضتاو هارد ءتلعلا هيلا د هياطلسلا هعاطلا ىدل جلا تاذد ارسل لبس
 *,/ مم طعتنذوت م هوس ءىلح هيل ا اشملادجمليسل لإ علحو ه هباصال او حالصل قدمه مل *لءاوغلا ترفتسا و عوزفلاو ل كضالاكذ تل - هءباطخ هيفاو هرابع فدعان غلا رسح او همب اندسال اةسروكرملا ديلا داحام هؤشناو د دبتيذل ارملالهاولا حالبولا كس عويد - 1 يرعب يتحمل وسو مالسال اددص هفا حرسمدلا ردو م .يلاورصلاناطلاسو عصحلاءتيلكاعدلا :

 ا اموملا ديم | اثني < ملا ا مهما

 ملأ هال أحب هنا ! ذومياهلنمشحد ذا: نامإلاهقيلخو الشال اداطاصل امدلاءنملال معتاد « مولا سموك عفزتوم همك عون
 ماودو هنامال اوه السقا مهاقد هانا دفلك ابمةسنل احنا جوقول اضمن اص و نايصعلا بيو نع هع هعاطل هلك من هعمجو :

 ةديداوملا] داعملاب دب هل ايبرشل اجو ون درصلاوسو يقل اد اومييع داو ملص سحاب ءللصل ارومال اة مهذعو م ناشام كح هل د اهم .

 تملا هميداعل ادهم تاثداحلل عرش تروطد و « هيدنال اعاني او دهام ىظمبشن لك ناطلاكا عوض تاكو اف نم مولع شو 1
 داطتال لها هتاءرتحصاو و هي داحلاءكضاول اداشرا امل اهم هنشل الهال مدلزجرطنخكت وذ اد « هيدابلاد هيفافمل حدب طاكرا عرسب-

 ان كي هنلساهذالوهكناك ذياطلسل !بانجإل تح كل .«٠ هيهادرغ موف دبد هناطلالا ةاطلاا ذب ٍلحا ىدقع ىلع. هيدابلا م عوضا
 ؛ | ىقسم عدد مح داعاةراطلا ضو حك و ههيماسلا هيلاعلاميريزولا اول ذيل «ابورط لطنتسا اهمضووعبو رهطنن امقح
 ماكر اند ترثساو ه لداعملا يه هن اطلس ه داعم وع كر نص نم كرم لاخر حسهلل ١ هدعاسلامايق ىلا اتباذ ف ازتع ال و اسال اذا

 ابر صع ىو ادزا ككاو هال م «ليابقل اد بوخشل هتفالحراو ل باوصلا ىلا تدشراو « لياضنلااو دمام جيا «لفاطاد هي دنا دج
 هلا تنجو امو هولا بولاوطال اطلس . )كل كام زكلاذاطلداو:طعاو هي انود داي ااطلسد

 0 ء 0 2 35 5 امل أ | : 1 -- ٠

 لطفل اول داعلاهتلو هديا و... راح >أ رم ٠ مضتسيال ماضبإلف ملل اانا ملخو دانم لكل كايد
 - 7 ٠ و ناو ه مب عاف هفدهن ندا هن

 مج ف 0 ا 0 - 0 0 - 3 اكد عمار نيم ااو اعلا بعدا مباع ايدل عرعرة انوز طال ية ىلا

 / 2 د: حدو كف لضل نوح ل فن سا صلال ماسح 2 إ 1
 372 سل 00 4 . اهكلب انام و ,ءيرعاطللل [ليرماببلاام

 ةذاكجا مرد |يدان طا رقانا راح | لوصف ميدو تداول مك[ دسنلعت امد خرصان نكد إميل لطم 1
 ١

 05929992922-22 0-لا ااا ا ا للا -

 لل هم ا ا عل

 علؤفلو «ىيئسل ازعمل امذي هياصتسا و, غتر ادوهشملا «ىهلا ندر سهلتم ل تومدحب مناد وصاةلككدفءبطعرطغر .ناسلا ادهدتشإو .نذزكإلا فالخالا ةبمهعوتو هصوصخ ام ميم الكل القساو «نيفلاو اننا منع ددص امو ,نملاصراف 7
 ظ لامر .عاتاادوس وعام تان آواسو قدانبلاو تاءاررصلاو راهن اعئادملاك هياكل 14 اريام جيد. اجا ايش وعد ورم ظ مب تطيل !عالملا عده و هعابنساو عايشال سرا اند نايعال اوءصولاد دنخل ميظعتوا 3 راع : : 9 م 5 1 0 طيش وصال محا هلله تاجا يحير هوس م ءيصدر املي م . قالطؤس لال كلو ةسرمالا مزمدحاد كال د د + داخال او داوغالا هعساو كاد ع 0 هدالد 0 دانحن اكو  تاحال اوركأسل مركب مم عالقلا هبزرح امراسو دا لوم هير امرثونو محتل اكوامل دوم دالاب 10 0

 - ه2 سي يام

 اتت
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 . .. اويطف]موينامبههازا اماوعطس ناو كاياذ « تال ايدلا« جلال وصوم اهانندحد همكححي معزيع ابابانخدلاب
 هل نابتشاوء جاصنلا كك تو سمن ىهاح مامون حاصتلاومهنوحتمو ه انعمابكدام مولا لياسة بأ إذ حرم م كه نع

 ماو هيا ءدالا فايس دؤلارع فناجتو  هبجلولاهعاطلالا داما «.حاتلاكدل اهفرع قشس او مالا عناب
 هل هوبقغلاط اصوعهماقتساسارع مدن و ء قبيح ناكحم باها هبوآهلا اوهال او ههيزاعل اارال ام وهني ءىمسو ءبلغمع

 هر طلال الصرع هتاتاب دومعمح ءزرلحو ماما ؟/ناكنا اول امه ه دن. نيم زن ةحالىدلا هيسنلدان ديلا الضلا ار

 3 ه مطرح اءىيباول ١ هر اطقا ع٠ دي ليو ,هطيسبلاككجش هنا هل اكد ادم ء قيفوتلاو هيادحلا ]هل ضقول متحاط لع فقوسم اما انه

 1 !ونكوه اّبف هنوكهاصل هنع ءانوداعد هن دتال ك(ذي ناو هنيقرشملاونملا ومالا دالابو ل نينؤاعل اور صم هيال و انم لل اجر ْن دند

 ٠ باتكلا؛ (ةىدهل عمو عاطل عايل ها ناكد ةموبلُتني بلقسو !!ولطمدل اماعسه»نواؤاغل ايام بحعياما الن
 » هبي اكنوس ى جوقل نال دخ ص هحاطل ام ذياعو ه هتياهن هتبادب هي هيناطلاسل صم ان ليال ههنا ده روس وصسم و هتباجاملا جوسد

 فكيطعوم هي دلاماؤاطو ءٍهَحَو تروس مالنالا ناطلال ةنعاطب دونو ههرذص دزو ا عود اكن حسون اناف نذل اسثردجت دهنال انما

 لك٠وب اهي هيلع توطنا ان ثحبنادنبحو ه هههفقسمما هياعولاو هيناطلل ا والل هىباملا يذ هيام هثوروملا و هرقل !ىهثيدفل هعاطلا
 ؟لوبخو رك بتيط امر ذول ا ودلع باجل د ه همي خلا هينولا هلفخلا حجاض مع هيفاججو م هعوتلا مجاملا 9 كوالا هبحبو ىهعوكامإلادلا .٠

 3 أعيمحهءالث جتافم مثدو 9 يكل الداعم د هنطلسلا مي كتحدي ىلا ئئا مامدؤلا و ههىسدلا هيدرلا تافصلاو اسد عوفلاو لوط أس

 هنيارموطاوه امه [مىتسماتاثءقسملا افولاطاومرع عجم و هايل اما هدول هال ا الف هاعيطم اعماسد لقد اكد يذاو رزول اعوصعبن'

 عاجتاو , دلذحلال اوركاصل ارم هىبرمب اهل اطفاح ءهلسح ىو دالماو ؟القن لس نيب امىلع م اقبام هيباعرالالهاهار ه طدورطو احوضدلكأو ه ادد
 ًأميسدارال وق هي حدس و هدانعلاو عزبانملالهارراملا م درقوملاق اناباهّش للصداو .٠ >ارىلا ههضاملا هيناطلاسل مويس ام اف

 كة لذيد  دايشنالل بو دل هنايثخل هلو ىل عودا يسم ابق نسج هطو و داوملا بن هعاطل | ع باب وقسساو دانا مرو اهب بعد
 ماقأوهدانو ىداجلكجم عر بشم هدوكلم عاسد عوشنم هيو ! امل حداالافل نطاومومرطرمو تؤم لكاس هدومج ل ارامو ه. ذابتجام دجلالاد جذل

 ؟لكيف مطل لل رصنلا هجو نما دبا امىلاويشسو ه دال |. هفِنتل ءاطلاسو هل وسو هل هعاط هجرت اموحون هنا ءافونؤ مح تانامدعلاةهر

 دهم »يك و ريس »و ءيشع كقول موعد هباجلىلا دوغ لي و عصنلا يظد هيد نم كول كار طحن اكدم لانانو ه هلصا د هتف بيطع كى د

 اصنلا جاوا تكدسد ه ناميل اءذيلح ناطلاسلا نال وم ءؤل ايس وفول نتيهفوكد ه متلاو هعانشل لسميل !ازقعإ ام د مونعال الجيل :سمل +

 ن اطلسواوا هايم هتفينولا يرن اوك ستسو « ءتدرطلا لع رمق تصل نا م«رجزلا هههحوس دعو: وه ناول ال ساعد ميو اهبلاودهو

 ك9 اوصلا كس « ادار هسافسال !طسارمال وعدو ةقاطلل | هعاطقم كك هن مث هفييق شل لس ينموملاريما وه هت ملك هفملحلار مالسال

 تورس اونهوتاسا و , هتيطخوملزب اومظعتسا ءلامر هناش مرنم اف هطو ه هل اس ورلا ىرنناال د ه هاون و هظعاوم عداصم هلال هتوغدأب
 تارمرم ىالكر لب هعروستس ترف عوشتسم وجوب اك ه عرر كتم ا دكرادنملا هعاصم هادياامو عربا امش امل هدملاكم عاوز و ههتيوطد

 تالطرع صلحت «شيلارم انش هعئاد هناشاعبثم .عنلا ايقلقم عرش روني وصب اوه (دب ىلع هعاطلا بس ىلا يدهن سيزنو م عرشنم اص سد

 (مل محق » كل[ ذ تيدموم ةيليام ل عصف اممم قس امد ةيبايسد و كلاما و هانملا تافلذخ ذيل الطل لهموساو و كافل هليل د دانعلا
 ثيلطبملا باز ا ه باق ال عربوملا دوسفل موصانملا و ههيناطلاسل ايناذالإ هىد املآ ل اجرم هانعص و ام ىلع نيدإ ١سم نيد لال اهلا داس ناكأل د

 كول ملاهلسد داشرلا جاهنم حاصداو , ككوكتلار باسرال [طرزو اعصعداداف ه هيشافكل مزيعا قحبريف ىثعاو ههيءاطيشل اهيا لاس

 هيرل ارش نسدهج ل جال ككل ىلا ءاناسا هنوجودعل هي دل جومالان م هاذايعأ هلت سؤ راف هباترالا وكلا عاق مكرل و فاوصلا هي ماعد هنمولاب

 قيام ءنعاطيف بار ارم شو هعيابجلاب_هطئاوك ه نام لد اطلا_انال ومل موعي الم ناطلا كا انال م عالق ءلجرم دونىملا» ناكوكرشحلا

 ءد اشر اوزوغلالهاويعيطملال |ىحاد ه داخلال |رامصم البئؤبسلا تابضق_روكو + دابشمال سور ىلغدكدم هماقسسال ا دهاس ءل موقد و ه ناش لكأبملع

 ايبا اهسلاب هناجر فسح نايعأل نيدو ه حيوتنلاربدر رهلمل ال اكمل ةيطخلا ل فلو طال تس ه رولا صح, يراك داك

 ًاكرلس هيريرول اون اوال لص ءباو و اجامتدا هزاو «اجاهبا معن نيوإ نيمشسب د الل ماتمملا نودؤكدملا غلب ربحو ه نالوحدالم جاسم رمش اتا

 ءعبابرق رو ساو ءاهطعاماعم مطغل رع مهعثرو ءا مدع يخ هاا هجم متوخم ءابرك يم هيدل مثمنا هاحايزناو باوصلال
 ش : ا
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 :> ادشامدتاو ه نيتتفال يبا غول هبط مهلك طخ ءاًمخل و ب ءرقحدال ؟ءا مجول اقساط مدعو
 الاد داوطاح ايل اواك ءاماملاشيجهيناطل اوال ا ٌعدبماوغلبو ه اماصتنعا ىاعانلما بالا !ونكشول ى  ىقوشملا» نييرغملا

 ا اوجا اكو موعدي و ءاراجلون اكاد مريفدو ,إلياوساؤناكن او مهكدنييد ايلا اونيكسول و ملف رن علا

 ءدبلتى ادن 0 يكرس دي دشلا ءثطب يدينع مده د

 نيؤاداقلاؤسد «لايعو لاحد دعو الا >_اةدض لع . ديف خ فل امد اطاودملا يدمر دينعثلاو بك لع هيخودعملا عفو
 أياد هباتعرم وصد نوف هديؤد اطيشس كبس شو ء دقو ادانبماصّنعال اىل اكداوهد علال الضلا ىف حسو ه دلقنا#

 غلي يتوحليابر مهعدداو ءاماوالاسر دق شعم هديل الطب كرامدابهلعفاتارمو ضدها ا هلع تيك دير سءيلخ وبل
 اوناقجا طل ماعوو ه اماقمو الاد جتا العر مولا ف اواو ديوملا لاو ندإ افرشلا كلملاس)كملا ءاناحجاغيللا
 هناوا املا اوحبد هامامزو ادانع جهر وم ام تؤ الومكىلا اوعق د, ناو هاناماو ةقملحانوصعإل همالل لم هعاط ى هل وسرو هلا هعاطؤم

 رحهرماو هاا ذو اناودع مالسال صك برعدهدذح و هال اقم هن ارم قدص ا رسو رمال واو ل ىسرل ا اوعبطاو هللا اوحيطاو ه ىلاغتلاو ثيح
 هاللاهورجا اول (طعاوم قسمو هاسابذ اواناذ رأ ها دارت مب اجا ةيسوسللاووهداو هال انو افخ نآمرل طءاطلاس هعاطيا اورسفسنام
 مرهاظل ]بل امصوال اًدصقو قول اعابتاهعا تاع !وعمحاو هاجااوراو ادازفاسانل الحداكه اجلوها هتعب اتي اولحدي و هال اعذا ىال اوقا

 ىلرعلا)غسكللاو داضل اوىفلا هاعد سماهبال امتزعانو ه داشرل ايل اءاوس عادا كعمعدباحاعاوجوبوءاجاقالبس ري اصبادالا 20

 ثابواماكو مر بملان اطلس الاكس« دايطدال او ناع ذاب نكح وعد باج ام مولع د دافاامو هاوعاد ةيرسحترمو م دانملاويئبلانيرشانلا
 هدايو رضاحإكهبيدحل انم قدشاب اليات هم داّضل !متوعدل اع ناحلو . دارلال او دانصال اذ هبامالاءتخاوهك د 1مناظلا ل ااانرمأ

 هدرا مقيرط عئاو ههيدم.تدتح ل هاا طل جف اي ركل حال انا .ينافةسوجرف توب ك خدود حس
 ضو بارمو هالغا شد ماقمكموحال او اندل ايف لانس ناهل نحو ءالعملاذيافلاه داخّشلانم زافو - ىلدالاو رحال ةيزوغلالانهديصو عصا 22 -

 ٠ عزل بازعو انزل اوز حلاعماج ءعرهاسلا يمتص انسدخون ى ه ىلدال او محا ل اكن ه ىلؤلام هدر ءيلومسع ءرإعساوككشسا ده ىلوقد
 .:رثل الهاف هعاطل لصرفموهرمو .صعلا ورلد هعاطي هكا عاوحإول ايئارلا «يضاول زب ىصل دش ادابلاد تم : 8

 وق نوي_حلص عيدر دال امر شلا] ىد مكمل ارنموملا تافصرم عالخالاو قيؤولابلسل بجرم هرفكلاو هلرشلا البلا نعنتولاو 7
 دك د هاف +ناعال ابوس مهلياقو نينموملا لابسمو «نامزل امذيلح .ى*مالاسال لذ اطلاس نع هشاخ يوناو !نان و م ىسلنال يل هيلع وتسا ام
 1| صس ان «نايزلا كلملاطكل ا نراق ال عراصتنالا حهاّداو - نايصحلاو دّزنلا هفوفلا طبابمو فكك ق وسيلا ةياطشل مكمل

 رزرصيوت هاوجز هجر مالسال اريد ماظدا و ٠ ءتككم خو هتنطلسرادىلا ذولا ولاد يلم لا لاجل هترهاطمللامهالجاد بدق

 لال جملا لماسلادعسو مالسال لاطلاس زكربالول ف ٠ سوما كاذب عوينسو نيم ىلا ]قد «بزملا ا لعرافكحلا! اليت سام ناكامناكتح ...- -
 لكد جوبز وبط اك * داوشنال نموها اد نمد كر شما ثيلاوط دابا د -رافكلا ناودهن م هذقنتساو ءراددل طكبزما ةكددسا ٠ يغملاو قوما ٠

 شو ودك دركرم ادع ملالكام هليضعلا لال د + ملا ها رلا ريجاتا «مالسلاو ءولصلا ءلمولا ثدمد هرقل ةلييرغ داصمال راه ىاغتو «رامدلا فمدعن يرجو الما ذي هرأكلا ثداوفل طع كول شدا نا نخل اطل نال وبطضع م تاسم
 فماص فنعم عراشيرسدكو لو هلها ارع) امو « ,تلقمن انا هلا تبر ىعل اكولادال اخو مداكدل ٠ هتلج ملص دلا تباع عم
 هلا اراصنل ل ملا مني اط لازال د «نالحالد 2 ارالب ههامرحولا هسضل بانيو عوالخل نمر ملاضراذي قوام وهمدسف مر تلال ١

 م صولا اوبل راشد تسال اباه ملاك و مع جرا مه خل ام تورشسسمو هرايرلا ءدجزما ل اوحارع نابخال بري تمس
 نايزيعا اذاريو ءرما رطل هنا تمل ارهد اسف رابكرسو اكدوا نيدو هاما عرب طاولات 0
 / نضا عال !ءنيضرال ا ذي هلامفيلخو م نيس ناطلاس هجون ناك كلا دل درت .رووشتااهناش ايلا ورق ا وطاح كي

 سل ويراد رهرمو دادي +. د داش بساوجتاو «مالؤع دلع باثتكعزلالخفل نهر اوضقينس نا حالا اكساب معجم مدايقنا عد مكولم جرار هصيفشسملا كلا اماذاوم عتاد « دعما لدا ا
 رهام نيد ذر و «مددلاو عوسحتل يعي واحم مزال له يل اوي «٠ مديل ساناو# همرقال طز صل وله امر او بولا طمخ



 ومالا تاب هبحب ىلع الو بع ٠ فيتم اى انامطعلا هنا. و ههفيشلا ءىبطناكاح دردولا صحا لعا 5
 ”تناطلسلا يول ارمناش ناين عنبر نا همسي اهعركلاهلياشو ٠ هجطعلاهدالحا ثباو ٠ فيرضلاد لسملامدعد هماقتسإل 1

 ياو يادااهرصقؤيسد اعنص هنيدهتىاتتسالا ةللرجراهو ء فيلَصلا ددنب ةسفتساو اعلا هب اكد حطدنم حرب امو «فيعص ساو
 هعرت هت بقحرغضخنشو «.لحا قيامحو ةيايلارطتلا ادهن ل اوححا نع ثو

 : ءءاكيهراقسسا ينك هدوم امو ا كرّماتو ه هلصاد

 ٠ اشنمو هداسفلا بحوم هل ناساف بابلا يف يلو ْفلاده دوقم ملم هبال لع ىوشنا داك نح نملا كلام باصتتد ةسم دابرلأ بخوم 0

 منك العتساو * دالبلا ةيوعراشاو نيبلخملا هْؤكوسدَنَصاْخا «دادبال اد داوطال ا يكمل دعاوقل لوما تطخمو هد انلاو نا
 بطاؤلا لهو امرذكلو ناودعلا>ونحيزععب لع مرضع هراعاوه حالا ىدفاّشلاب مهس اموال بذاَج و ى_حاوملامةيحاس

 تأرإز اهراس قبو ءلأل / حمال اًماهجو ل اًرلل الك تراصو ابنك نعداطو ال | اولجاوهل اوما او نيون ١اوالهاد هناطشلار

 . يكل يالو تال هد دلاويغب طربا ده لارا او همام اسم اذبذم لالذاو هثحو ى ٍفوطريباَم كالانف مصا هع
 دابرلاهفيلخءعاطب ٠ لابو دوب نمرعال !ءل نمو ارمال اديل اقم اقلاو «لَصْلا لوتلاو طأصل الهلا يوباق ماقلاو «لضملاوعربسلا

 ىال اديركو هلماياو عاطب نابل هاوهرمو وصع' و
 عزم ايف ؟لضاو ل ضرس اعُسو غرناعملا سال نع ءل

 8 لقعلا.هناشرهطوا ىو

 ىاّكدادجو م «لجدريطملا سرع و كيرشل زرع دحال ادحاول اذ اع اندسفل هناال امى اهيبفن اكول ىلاعتءلوههبديرشبو م)تن اد

 تمولا عرذعلا عرهلحيع مردما تلم كل[ مج سمه عامجا حيد ههيو اهل اهيعابلا يعفارم ميصانمو هدئاعمو ه هيجان يزل ور اسنإمعىداسو ل ضاعم ناد هباقعا بو هيف كلا ىوعدوه هيجان نا كوام سالم كح القس هعرانملا ل احريشد لغم رىرع
 ظالم «ميناطللا تالي اطهر مدح علذكو هكا بطاحماىاوعدب مو مال لك مبهم ثم او+ ار إى

مد بدي نيبإم اعفد عاطتسا امو ء اسءقلح ةيداذق هنيعد جرام نال ااده نام همشامل راب نلا مانا ١
 قكعدجو ا كافطا و هو سوؤلخ ا

دنم ثا[ يفد هقئردلمو ايذ اهل هسوداعساد اهدا مدعو هاجر اك راصمولمال اكرادم نعروصفلل ءاجاتمادقوتم عع
 (قاللع هحم 

 رم سعال لسفر ذ د« باول اغنمتفل ابان ناد « نيو اومدس كه ريدا جب هنتوا «فيحلاو
 م خاب نان ممطعال يزول اهو حام اي اذا * بويا قوام مدل ناطاسب صنل هاو تراس و « باعصلا
 بلكت نري بلم كوم عدرا عطل مطحلا حتا ٠ ب اكل الهرم ءاصف ةعئكد مرّدام « تاقحخال اوماوعال نهماس
 تضاخد ندؤاو لوورسل | (عيفن تلم ه بابعلاوحا لارعل اكءريط عز وحرم « ءيمللا هيناطلاا مرضك انت سدب زجامو هباسال اس

 .. اع ه.باوا لاك دن ظصؤلا + بالا ىو هلوهاموم باح اهوصح الولا تازائتملر تالال اول اومالا عمه باصحخ ودنا
 روب دلل ينل انه داس هدو + اراه احوعرنال ادادرا اهرع» ماقتتسا الد هيا يقال د الو. مرا ل وجا لان
 ل * لب اب اكاعوس هي عام نكي سكول كك داعم ى«+ادمالاد تان بيش( و «ماطملالياكو ناسا
 ةاكزما قاع مهعدص و ل ايلا تازاقياع دهر لع توك حلاو هومصح'+ل غدا ذو كام ذيل انكاو هضفلاو فيز اهنا
 ليتورذولا ئدجورل ٠ناثلاادهانرفتتسا ا -لامال !ذس دوصقلاانع هرداصل تنصل امك اد رمخولا «ل اوحالا فوشو لواضفلا

 جاك ول وعن ل هزم هيل! حاتلس الم ٠ءب اقعصاق او ه باب دس داضوب:ل ارع ةدعثد مل و ع فوصن مل ءاناه سنو هلياعملا

 : ليحتو هدونلاو مدول ال لس ثو دفع و « جو: كوم رمل اكوام هعمحام هد لوو يسع دن اعال و ٠ اوعال !ليتشسمل هر اختاو قالب اتكارم

 ب. ديو يوي بدل يم دوج تضا كر اه ةيوطعالاق لا يع هؤلاء هنا اوصل +
 طسرارمال !بوكم نك ى ءاروصو اتابث !كولملارطعا ثايملا 9 هتاسو عءاطصا سو هاوثلا ثوبل هرخم ف لزم مار ءاندد اع

 مئه * تابثو هللاو تا نوبرلابولا محل .تاج اكوامابذ د « هال | ءييان لقافملا» .ميناما عالعلاا عره نم هاسص دام

 ٠ فلن اطيق معلقين هيملا داو ماجا ايدام ىلا هسطذحح اس توما درع * تالا ماالاهو المال



 عل هنط ايش سكانه ءافل نمل اًصييتساو تس «.هدلتملا نايل هيكرل للم دع ارقد رند« هريوملا دونم كأس او م عدلا دونجا 2

 اوراؤدصل او داللا كن اعارم مولارصو + ! وجون اهخاشم ا بقتسا

 ايدول لها مانا« نوما مذيل اطل دايز عوضح صدا اهضد ذل ونوهت.« ٠عماجلاهن سب
 يه يضسد امك احنصونم هتوذجملا خر افوسو بوح بسوي 50 :

 م يضخ لوجود ادورسو اف هددصيأبو ٠ عنودلا سر هطم 1 لوفلا انببرهتباف ء نمل مدق نم هينامثعلا هل ىدإل

 كلواجلللامقفوو ادايريفيلم بلع تشرف هل كارلو ه جابتنال او جعل اين ذخ(نكو ه عيفولا اعلام اعنلا ذو مدريدولأ
 ووييلاةبملا يال اليو هريسكاوبجباهزسر هريدكا عادل كل باب اَهاَدلا هريدولا وضحا خابان ه جابنملاهصصاول) داع ]سبني .
 !مّلع اناشن ل ارامو «فراول افاول اوبل هعم اهل باضملاو لضاوفل جاين لوم م فصاول )ب طيغعألا ام مريول |تاماقثلا ل ةسدجو م

 انلابزمؤامجو هيبششلاو ل ثمل ناش ممر هانادو دعت نم ثسبو ,فزاعل ا دهاشملان اني هبرذولا هوذكلل الجرم 00

 كرا ةوفخجريتام و ه انسملاو ءىدرلاو هماوكلاثرخ هت فورت دزل نع ناخد « خسيملا هيءزمءل تقسم هنريصنام هاحا ىلا لامن ٠
 (قؤئءتاكرلل فسخ همدافل ب عزجو د م تايب ل اجر اماقتمو ييدنلاط لص هماقشسال او« تال اوم عنوتتلا ىرسهطم هيلع ام
 ءانادءاتكسمالوو ءاياطلس اول هيلع لقعف . تانسل هذال الوصو ه تاجر رلاوفرالهاءار ,تافصلال اك كة فيس
 ىميبرلا]بإكاب لع ناددعلا و هناطلاسل ال اومالا امل ترع دا لرسم هيلال اذ اس القا عملاو هيعماول ل لا تاذ ميما يال هارما ردو اهوذجل اعفر هانركدام اناذ د بمُ# ذيله صد داعس اسر ٌءلكء ب هاوملا تاياطل والحارس لاو هةياملاءعهر عزعاةىلع مي انملانمهمدَق تشو ه غيسامال اهيا ل املرم غلبو ه ىلاقد دماج كفا منداو ه يلاعملا وعلا ةيمدحد مفراىلاهتعرطوضمإتاف ه طبلة إال اروع هتمك ى فرشة لجةسددولو م اعلا ب نحر بتنا هفاصاد

 لتحمل هماهخادحوال اريمال ! ءارونصهاتتا دقم ذيل هرا دول صجد ءازوصنماشدج تاي كبد اهرمد فام جالضالر ه شحم هبوللا
 هك جلنرزو ا هروطذج دو ,د/,نانسب ةياق انطلياس رال !اولل او هذساطلال لفسملائ زل ةيلاربسا هرمارإل اوزكلا
 3 للددسو ههشاطلال اءلاعلا تاوال كأم ناهس ووو هيلع هيررول اد يول هسادهغ ا ليطنط اول اء دم نم

 اناس هاقو. هينم ادم اوٌلكم داعم نس غلبل هياطلاسل !عىامشملا هل هليسو دولا مرطجاعجو : هيلضعال اهقدألا تافضلاو هقيافلا لالخ هبسانمل لس امومح امل همسرمدول اعرض كلما بزوج لككدله هينسلا ءملحعل ادرالارم ء انوكدام هيلعوهام ه مينشعلكد عب لكاس هطعالم هل دول وذي اعر تل ارامو ههيضملا هَبقاما ارال اهلفككد عمد هت اد ول اّسبل اىل د ارارطرمل و ال ارطسل ا + دودعملا
 «ديدارملا ل ال !تاعونتم لمح رم ءكد ناكو : هيمبل اهيال وأ اهىرولا عطب يال ول |دقع بقع م هباطلال ميشو واهل هرم ثان انه يزول
 لااقاررخعملاراوطا ب مهلمدو .تامرككادوج ههداعسل اهتبكرو ء تايانعلاهل تقسى ماا .ىهف م هينسلا هيلعلا هيريذولا ضخ لع
 لاغلب اسيل ا هج قبل اك رابم . تاككسل او تاك طل ن وهم م تايابزلاف تاياادبلا ةيسدل هتازرو رذولاعوطحهكحو» ييصاوحم ت اماقملا فوك

 دس ىفهيقرو شرا ؤلرطو جالفل [ بس اهيدرمو ه ددملاب ءارعلصي ريثوأ !ىضحل اال دا< تاّسارماو لاما اوي . تاهجلو :
 يب وح

 سل ئرماهلا امد هيدعصل ااه عش تعاد ركد ةياسأك ٠ تاداق كمال سقم لا بجو ف ينم او جسلا مآل ونا ىلا ءتال اهل

 ياو هال هكدوكهلاومطادقلادمو + هنن ميلاعل تاساسلا تاخاسلاو :هنؤشلا هئلاطلا ا باودال لمدررولا عضل جو وح اكد
 كال اصلاناعارو هتدارنسوثيعدتلطا انا همرع ءي أكل اهرس لمحو » هالوث ام مايل رمح اور اهمللا اذه هالو مل لضوفو ١ ها وحكو عرس
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 /قصلو_راؤو عسل نسم يشر شح ذي اسن ا هول ا هكر دال يشل شاب ناس ماوف يما ادراج ع
 © ب اىتر 7 -

 تاهطلكبو ازطمام د ههدوعصو ءطوهؤب نم رزو ا ردعيكرد ه8 دىنيومت اما عمد اينال اهرفطلااد هد وحل محديالاهراف

 40 و ١ مءااكؤ_ تطل اظظلاخالا بو
 انعراهءسمضنقو . ياو هب ىداهكك ةيماطل ف 7 0 3
 0 ل ب وياي ردع اك دالب اثم هير ساو ه كود در املاعفد هنم الإ دست باوصل 0
 ايهرزوهداندن زد دكانهؤن ا اهراحأد ه هنجواو فاصعلاو درقلا ب اكزراس م هيناد نجله نوكو م ءنجا ديا دشن ايالبلا تاعوشيرم ' ةاللطمو كك جومامو هل اديطوسعصبت الكم مطقدو « هال ل هماعتس او هعاطلإ بص اونكملج الدم هيب لارا امي رصبلاو هاهدناعمو اهان هنانسسو هعيسن دو ءاه اف رطنل لومح نئس ل اق راصد ءاه ديام د اه طنم هماكحا ديب تسمو .اهدع اا

1 
 و

٠ 



 ا يد اولعد ء موقالا داش ا] بسمه نابتسا ب انوبظ» مهلا ذيهمراكم تاياترهظو ه يطعال ايذولا لد ميذ
 ' هاجاخالبس عرالداتنال او هتعاطب زوغلا دصقملا اوى هاجلوت اهيلااول انا ٠ همرطملاوبرقملا هيحا ذمىرجو ل ايئاراهضمؤسهقبسس
 1 همكوبخو ههلضف ثيدحءيلا غلبرلكو ءاناّشاهناطلاش ةئاطذيا د يقتساو هانا انيزع هل دتل الطاويشدو هاجاوذاذاذافاهوتاو
 : هجران هرايدو ءهيضاقءعساغ هرادتنأكناوةهانررطاعو هلضافف جد ازااشنتاو هايج هيوردلا اقوسؤعها ٠ هل دن لماخو

 --- . هعّيطم خانافةانبلا غطا قاف ه هيلاعلا هيماكسل مبا عن لا اًمواتواُجالُد:ىرشلازصاوو هءيئادلاو هيصاقلا تافانملا عطق هيا:

 بعلاوزإل دعب صن و ه نادإبلا عممج ةيمىياذل ابثال اى دابخال اماكحا هنباعملا ؟حتحجردنا د ٠ نان كتو اناش دماسءاب
 «هشاطلالا هعاطلا ةبتاثلا ف تتضحو ٠ هبرزوا ءداكملا متعدر مناك د «نانجّتاضودد لإ هلله مين ذيب صنل اءايعال ب
 ههضجرملا ل اوحال الع هتماقتسسا فنصوو مكد قداسلا عدول ليج ىهط لحال لما ءهيطملاهحراشلا اهراؤا هراوسؤي تحدتنا د

 نارا هداقنابةدلعم هيرذيفاعوضفللا هيكل يثد « هينا تاماطلا هي اؤذقا ندل عدهم مطعلاكا ليسن كاد
 كلما ٠ هيدبال ااهتثداعس ىبط نغم بادخال او هدولوللا هتملخ دوقع كلوا سلس طاوخلال ان فغسلااو ه هيلعلاءل نإ فازاعالاطو هعاطلا
 هلام يحبّسمد هديعامحنم هدب ع هبوذد هتارقرمه لح هعموه يطل ا هحوس و ملل دانةشونملاافرغتتم» ردو اءرصح
 نامعجر اص« نيصرإا| علا ىد "اكمل ريمالاو « جراخرهضيبح ؟ق انملا و دمامملا بلصو ءبتال ايار ايذءماقملادجاملاءماخ'

 ممل ضافاوم كباهم نسحا» هدريذولا عوض دل نماولب وقف ءاكواماا 3 2 ارش ثيل دجام ا! كجرم ءادغل اوال لوم اه 1
 فكهذاو ء هدرا لون مثردم عددي“ ءيناهاخل تافيرشمل ارمالاتح مريع خبْسا هش اطلا-املح مرلغو هيلع علحو ءهلماشلا عواؤلا ميال نم أس

 0 كاد لا ذولا انالومماقمىلا وكمل ةوليناكو . هءيهلاهيافكلا ميلا جاو هيكل كنأملا مؤ اوه هينس هلام م احرد

 «بتاوملا ما او ء بص انملاططحم عبوش ملئ ميخلا دود مان اوه حنوتس لي رهط مكمل لا لاعاو «نءيعدووم او عيفهنس بحى, +
 7 -  هلعراكاملء»موصس ابار هطملا, وح دع مجال ان الضاعممن يدم خ ناكو تب اككلاو دوندكلداد و ءلقاادملاد دماجلا يامن
 . - _ لاح يضتميامىع هل اذضاعم افولآل يس عُماحِلاَس ناكتادك سطمملا تومدحم هنالا ىس مدون لح انملا ءيخ
 دع ىوكق ةيراصتساو» جاك حم خفي هدوندل مداخل نسحب اهل اناجىلاوركدملاوخ لكلا غجد اىلا«افصلاو دادول!
 هماتلطجواعم مز اير ؤؤح» هنداشال !ةايقناد نيد لشد دعب ام ه ءتفل انيلع كولملا لاحد و «ىعاسملا راكان ا ؤض اش داضا اج[ ان ارركرم يعادل كب اس ؤيرسل سمس در دك ال لآل اناا + يان لاذ هاناوم رع وخل عدل وش اد و > يصتسم
 [ةيمديقلالب تبا كمي الا بس رهط وخد تحلل دالر سهل زرقو « ماتم الك ذذ والا رهطم ميلا اكو

 هتفلاعاذاىدل اموشيملايعادلا عباتماو ه«دنصاو ددوا اف مس ل,ىلعن وك إو كجل عك عرضاعملا ىةنواعملا هلعو كام الكرمل ناإع ءرطسم

 أم و نحاهوسيو امام عباس نكرم عم عانقل انفك سنحت اكذ ذي دءاوفلا هيلع تدؤد امم حوتيلاررهطم دك ا يرخ ءرشدب
 "قاس ولا ل واب ونهال لج ةسز الاد ى_عاملاو بل اطملا باو, ءهصجو ذي تيل او هل اماتباخو ه قادل | ذك داطخ# رصقوح وصق

 وا ةرزفناكاغ جد ها يطهدالم نم هيلخكوط اس جوحر مل ىمام غلب بويل كلا عش ص ساري ف فلو دالبلاوم يلع كب ناكدمامو كم
 فال اوجرماماقو ءاضغو اطيغ مدوثبلاررهطم 2( دل طاشتساه هايس واناو ذعر هاطل ادالم ىع عزبص ىءايختساالد هاما ريغرس حلات
 )طكافصنمد جال ها اموركم حوش سوط نا هع بهدذ ءالفتو العد اهزافز لسعد 5 ل ءعحار .ذ «اصنو ابعت ناضدإلا مدعو افول دج

 رو اهصقدو هاذول | مدعو ٍفلَضا اسم وخلع مهب اصا امل جونو «افباتم ءاناو نيدل نمد دحل جال هكا دصت د ها دشو:الو انومال ما دمي
 ضيف التخالااذه : او هندل هيشراجحدللا جونمايورطمل انا طانغا ءافُّشَعو اشرح دياوفلاربزفد 9م والاخاو ٠ هتوهكدوقئلاب

 اون ككل ان نييجملا ثمل اديدُنت ه ةذس قرم وضل اخو هاراو - ىنموملات افصل( نوكيا هلا ذاعمر اد «نيملاىدهعلا
 *. تلو له ء نيدسل اسرع هراول احب ذيالل ال اني ؤ يذل !ناطلسل اب انج: يكتمل فباكا فوبلملاذالمد . نيالا هطا لع حفا

 وف اوصلا | بس هب تحصر ينذلا طال لسا اا «روكمملا ميوثملار ملام هراضتهإلب ميطلاوع 5 ةكاصتعا ئلو ماصتسملا 1 :٠

 هانى بكحممال انبزعال بادجلكذ دال هلال ذإل اد مءاهال لزعرتمتعن م نال ٌثدشداد» "0 املا تقص و« لالّطل ارمتيدهدقل ء حلامملا
 الثا اهكررهظُمُو» هي دارما تانالهطم ةكيرعمل فازف» ناشلمطعلا يابا (ؤيشدرب يبو ه نابي ماشل ا ب اماه ىلا ثوحنل امام“



 ول

 دع

 دللاكاديرعوح ,انىصم ان ىتشُم مراولاه.ضارعال نم كتبو ءانونم عدوج ومدي هتيال د هرم ازام, ده ص دركي ماش رخو طاص

 او  داخال او راوعال ! ةيررو ا هودجل دعر وكدملانس

2 20 1 

 وى

 هذارقابل 1 1 كو هروح و فاذا هن اودع ديمو 1 ب . ىومنالاو هناك وسسكو تباع رو

 ٠ أهكامو احنص هيدي قملاوهو ءاثابوضحإر كنان سومألا | «هحالف و هحالص بهدف وشلل اهداؤي هادي تلقو ء هحا جلو تاي
 ريغ هني الها ةيسل ناكدقل و كيد كيرمرم هذه رك قبسدمو ءاباكاسد بكام اميل اوال ادرك او اهنه ل اردو اودع حورم وفد

 ١| .و7 >

 «٠ قون ااخلاو ميعاد داص د ءانبم لكم ر يشم جدهو ايي دوشنم ىوطو ءانالطاب دم د دوضلااو هوركلا هنمئان اوكالانو «ىضكلو
 بتضغل اديب وعام هدحاايد هروكلم امر ذولا عوصحمل اووكسل اراصلاعقرو هللا د هقاعلا | ديلا ىلاءوعدمأم را درب ىساورطو

 طلي ذولا هلم اهاوككم يعل تلعاو ءاهقازرارصتن هيهنم هككيركا كل .لهاو «رومال !هجفا عطنا د هال اسر دوو
 لوم نارإ ول اداضال متحابت ساد وكرلمارم . ناسحال ان ل دعلا دوتسالامياجنلا,ءناصلامّبا ضو .ابثالما ناعزؤف

 تاداكسلا كم ىدولا وده عد الا ء تايلر الو ب اللة عدجرع []كيامدسافملا اون اصلك دوبغو ,٠ نايك هيكل مزيل قب
 لذ يفءيحسزعدوعبالو هاغ بال ىو ياوعر الم هنا د ٠ قثساو مق داسفلا و "أو انإو دع سانادشا نمومال لله نأ لع يىتوام

 اراجوماديرم اناطيش ءانلاف « رونال اهم ملا بش الجو قدايشمل اكد 6 هيض و يفكولا«ءزو اءوغع نثلاف .ىجسملا

 هادف لنودىم هلى بل هيخب عصا د ايقن هيباطل سل ال داعم مرن .زلخاي ديازم ايوب لاومالل اناس« نجود امدلل اكافسم |دينع ٠
 (نالببسملاور جتا اعمهلطو هذبكن حي |.و م هطحومسو هماكلت اسس نم هتنال مايا ل هجرتجا امد .هموحر اكرنولا عوذهعرل ناد

 هاربا نعد سوزسمبل اطملا يلع امرو هلهتو ابصع هيدل صم ايشماينامئارسوف فدل م ءاوثا كدي اممزاراخرعصبقن نآكذلا '
 هاعذادارثهنيدملا] هارايبعر سلوم زق اذكو هلتجاو كذا اهدعارة ءافحو وم اطميصانل اد ءاوو ٌهيفحبْؤنكلج] شلال انغاف ' - 

 دوف ال ىاعوجر هحمن وحرب زلدع اطمداوزع عطقناو ءاهارع وخيم دواليف اذنك( ض حب ةيماقلا ٠٠ داو هماوثىلا هبكيل يم داض افا
 ه تاربكل | كلر جوسره هل تاكو هدالر العا هانا الجمر ا هسورتل للاكل رم مف و خرمدع ووبروعلا ماوتخل ىلع هما اما سم وتهداعم

 يكاد حبو هاعدذ . ءدصاو هعز عوج ثاتجاو هلق دودم هيداؤل اهرفلا كت يدل لحل اكو نال عوم هيلا رفلا كي ويصم و يؤ داداف
 دا دا امراء ءقنخو ءلك ةعوساوهمقلحف هتقرايالججّولا٠ةرواشبل اندوم هباصد| ضع وادق عرراسيلءان دتساو ءهيدانملا

 هقشو عاددغ هتسم هيلا عطمو ٠ عرين دالبرم عزرص هنا ال ٠١ هيد موال درياكملا أ دل #دالد« هيدي وبطرق

 لادا سروجراليولا عطلان مالا لاعضال ايه ا لارماذهوخو ء هتنم طعال اهتبنم ارم صحامق ءليعن هىساش

 هيايمل ورضا شطع م افلا طل رطعسو ,نابصعلا دة وشل بجو علها قحط عل ط ابابا «ناددعل ناعم لبلد
 هريبكم وزمان .رامإلا بابا ا هقرصلل اًوله وكامل اى داس زم شوب ه ماتو عطر كدا هعلسو .همادإؤسضامدجملاذاوح
 نقلا !ءديانوحدساراو زج اب البد ص جرجرمو حا بانرتجهحا عاد, باونال لرصعن خرج جار دونادحاو ما اضدايزماه
 كلطبارحال ايوتناو داعم مويل اود هناطا كا زياصدلا عدن اكد دابورضاجاك سوط غلب هباحدم مرسملا تحل»و .داز]حرع قالووحءلتفد عاذاو ءدابعل ايا طجرمونلاجادام بي اهيسو_يداعو عض هدمس جال اداهخ بج ,م هش رسما «قضامرسبك اقوي عددهن َث ءاعس ماءارستتك يشل و ءاعسو صن دح ذي ءسبحم هءصبفو و -تدوحمالاو عاديه اها ضمقم هنا (اكحا ب اةوهحرؤبادسحو .بسل د اماطتعم مرصاصتلا كاد د١ بحو .نلولا اهتسع يجر كرم هدّسيلا رادع عت اقر بيكو رن خيلكرم موعد انايببصؤ ناك اد طابو او :. د لاو ثا ابر سملادوال ال نشكو اعص هئيزم عطب اىلا ءاضيزت اشيا ك(د مذرهدا اهوطعان «تيلصلار در ءلوخددنعرزولا مودعملا فيبحلا يوجوم - : 0 ل دياب لوس راسب او تل ادودص هلاعد امد نوح قاشسو .بساسفل و وهشام

 ْ . ١ ىر 5 ر نم مين ضاؤح اوال مدادصاح اب داود ساو ااا 00 00 ا ا : امهذاو .هراؤا ق سو ءل دع رشا دءا اتريوفمل ا تسن
 7 دونالد الع سس تن .ميرغدرعلا قود اطعا هل تادو. هبحيدودصل ند فزع لج
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 هنيئاوص .عبلس ءدافكلا هنياطلرصلا م هنوجملا . راكم ارفسلا نمد هفامجرفط اىدل ةناكو 0 :ليلكلا هعساولا تاحوتملاو

 لاقرب وعل اووصنلا تاذ هيماللال نرفسل الكذب تحض و . لاومال او جاللاو تؤمال لوم اهنفاس|ونمَغو ناطلاسل كس اهعبط احا
 منيوصلزكسلا بو . لاعتخال او حقول تاذرانلاءاهقاوححل ىلا اهدى اغنال اوك امحال مرمر افسل لك هننوحام اولكسس ام.

 ١ لاقتولازجرالو هب ههامه خت اماوبهد و لاعتلل بكرم عافمازجبالاءنراف م لالدلد ابوبكلا يد ديلت نيفادا
 اضكلهشاول تنال هل نار «لاملاو حيرلا ف اهيحاو جل اول تلو . ل اضل اري سوبل إد رصل يف عوعنضامو ن اطاس اركاس مالها
 : , لاهثو بونح نم هذصاعلا بعرلا مير اهجاوفو اهباجرا ل تبهو , لاحم ال او عارفإلا نابقع اهقاما ؤيتر اطمسا ل ابحا

 مل لاوس م ثعيرتداسلا موبلا + اخت اددن ىلا الواد ىراغل ارسل ادع علو سى اط د مالمال او كحد هدوخلا لوم عفنرا د
 «لاورلجرم ءىهرك ريس ويعمل هلال( ددادرسو هد اعاود علا ةيهريزول اوادال !تاحومح ول الو مايا عزع كاس اوم اما.
 . هوا طخلارجعملا وينال ا مراد سارا ارك املا شعبادت نول ا موطجت كذ ٠هءناطلاسل اهزيوملا دونجا ربل انجملاذ ادمإ هيجادالبد ا

 ٠ "ىاطلارعاهلها يدرتس هيناطلال ا لاومال نصيق» اهلا ءابابشب ن وخيم تضل امزالغا د ءابللامون الغنام قفل يردد 1

 » هعالاشملاو دوت هباعكم اضل || يس ةكول لع مهرارقتسا وه هعاطملاءلداعلا هيناطل ام اكحال | تحلوخدلاو ناعذالاىلاروتد اعاد

 يخت ازم ل حذاو هياطل اسر علخد يطعم «رادو زاد فالخو 3 الض ةا لها اذلا هتنايدلا ثم ىلا وكلا ةعبرك ود يبا المان
 كيل نيتلا >ءارجإو ه مزياهرنم اطتسا اهزطبقو ه اعنيربركما ام هو «مزنداح يل هدافقو دب ديجلاداشال ٠
 ايبا «ديركدا.ىلا لمد ءانسو زعةدبولاوكشل امهم اس اكد اك ادإل اميلا تلبامل اغا ىديع ناره عراّبشو طو هك وم ذم

 مهلا ليسيملا ادعت للا هاول ادامو ه هيصخل ليا قلارم يبرم دالن كيف هشاطلوسا دون هاطد د زي درك يغال ا ىلا هد
 1 : هباييأ كد كاس ةناسأل اعنص هئيدمىلا لوصول اب دولا عوممجرمو اوال امن اجّوح ءهدوسل !اهحمام نعبتس

 دوثذ عراطقا و لفمل تبل هىخانو ا مدقي مم نيل ارنا يل نسزك ا دش لاو لدول لها هسيشىلا علطتملا ءدشز مابا اهدارلع

 ءابسارفاواهناو دعب وطعم مطل عابس كسل دءابيساحاو اهعاون انوشنن هلم ملاظملا تاعدتبم جون ىل هرججلاو يول اناصاو منال انا

 اردو | عود الو ةيايل ولعل !لها ولا هكرادبو حل اوؤلا و بال لع وسن ا داكو ه لآ املا فعضل لم هالامو ىهل اوما لوح

 توودصو باوتل |بياون نم امم دق عواد ام عاضاو ه لاجو ال | تافينك هتيال هربت مزع مفدو هل اهل «ريسّملاءل داعم ماعاف اطبملا

 كوالا امو هثيدحرم عماسلا بجي م لاتحإل اوسُك ىطنلااذهذي رضا عاذ اوم ناكدتلف «لاجلاو هاله ارموعمزعض ون
 وبي رهام ل امررف . م اثلساو بونذلاتاقدومو 260 دولا جاو لوم هرمانال ١ كم مورؤفامو مراء وصوم هليحمراو ولاجا

 مالكة نم ياما انيق هداشرالاو ناح اول دعل ازهاقبرطل نيابلا فلعل اديب ل اما[ ذل مريطاقند هدالب لي اجر نم اهبنسد

 ىلع ول وو جوبؤلا ىلا ءنوعفري و هم ايل املا ذهن ويس بولاو ه ثالداو ؛كالما ا يماقملا ب ىضفا نم ذك امو ه فارججالا نم

 ديمو ء صفل اادهز بة لككدلا امرشا /تكسلل هاذ )اوعي اغاودبعر هه بتعمل !يداجر طال ارام و ه هما دخونجلا
 هلا نوعا د ىماقتوضناو 5 اهئسااءىسملاود هب ترجام 6 فنحبربجا لا صعب يضاقس ءاعنصمصقدا دز د مانجرمع

 لل هريس طل وبلا اذه اوه ءيججدب دش د مر لاو هب اذ علف هراجو هنومر هب فاوثإلاوهومالإل د هنرط
 ءهيصقلا نهمطعتساو «ىيكتن امئاروجلا دوك م ءريقثلاو تاداص السا ءيلعام فّرعو هذولا اذالومهوفحتلا
 ةح قيصبرعرم اهنا هيصعمو مزحو ب داذ ناكرمف اعيجا لذ داب وب ديل ها داقعاهّيأوو هولا طعرم هنانذ اعتساد

 » هيج بهذاو هسا اندل اسال اناد هدم ىو هما اذ امطقساو هاعبو بسحر ولطا (كد ا حام ءاعيطمابام دوغ

 هستره ترو . ناشل اادهرماطب طام مهني لككت اشم ومجل ها حارتسااه نا دلبل او هكأملا عما هاما نه خر عماد

 همجارسيربلارهاذ قاس ثيح, ناطلاسل | اءالسومل اعل اب بطر نسل ال كتحرب امو ٠ ناصح هي داما و ىزيل !موصجل داعم_درغ ٍظ
 ابعنذشكو  بولقلاكارم لن ةنزيرولا ل داعملاعقاوم ثا: تمس ام .. نانشنال او هجلادهدايلاقاود هل داعهرممراع وثب مهمل
 اسك جيف. نيمل علال( سأل لرمرطامم ل ضنلا باج اهنعنكو و «ىبلاطلا ثكأ اهم كلكم« بول ل لكو مظلاتابط هوبلاب

 تافراقدل داعم مزع ميمو ى وكلا غيم هفصنبل ءناسح لما دعلاءديطملامساقمور زول عونمتلا ه ناو دعلا سرهارعامىوكسلا خب

- 

. 

 ب



. 2 0 

 معمل اثينا كذك# ٠ ميوطلا ثبخو عادقلاو كبطهرم ميربلا بزيجعمير.. هيفخكلو مرهاطلا ةئئاطلاداؤفابمق د
 اه ]با قاك د *ءهيوسل اهقبرطلا 9 همافنسال اد هعاطلمل احاسبل لرسح نيد كوكا هلككش لع ناكمنان جوناي ةيتطلاد

 ف اليفة مط اومجاطل اهداعدال !هباكزينجو كد كد قبساك , كدا دارعتكا تراوحت هنيدمملا . ةبررول وصفا

 ا اس كاسم هسا خش
 ع 09 ا'ليوقو ,وتمشدميلا هينا باكد مغولي مود عاوشل م هطم نب دعمرإ ى لح علحو .هباطخباطتسإ»ثرو:

 5 :احنصيول اودي اعوصعج هدم هشهللا لس ليشملا عيوش بو هطمو نيدإ لمتد اك علب تحد - لاو ديلا لوب ٠
 0 ءاعقني اًدُص ىور اليل شامي ريذولا موضح يلي امملغحا . اون نابخام هياكدذ هصلاخلا هال اوملا خام رح

 ددىحو ١ اهثنيلاعلاكدل امرعهر م زغل [فاىفا امرموبش ةناطلاس عع افدرشم اهدانوءاعنداميطدوعاو الصف كاوهامباعينلا ٠
 هماقسال ام هيلاهب انرعام لع هىذولا هال ماهدجو ء تنل مر كد ا امن وكمال هينسلا حملا ز عم :نيوشلا باز

 هرككل امعاطل | !غترخسا و ءاممج دم تحنما .ويب خشم كيل ال و «رهاقلا مل دآدل اىدل يامن سح ايهاب آو عاطل اطاوصو ”
 اكولسو معطل ]بس ايعسادا هزه .ق اقسملانيدو نى يق خرم هتيىغياال ءلاوعخال اضوملا دق انك نهنا ابد امهدوما
 اراصد هل اججرال اى هماقال ! ذي ىتانملا] بس بوح ارم ل اثنمال او هباججال اما دقاب ايعس طر دابناو «لايللا د مايال الع

 لالا ضورعس ءانئذاماثاذي» ع سس 9 ٠ لاحتلاد هباءودوبزكا دوا ةءؤدلا فشل اومايببس ---
 مفرش ,ىرنجطل اولا ءىحام ذي كارم وبطء ىلع ءهينسل !تاافيرشيل او . هيلعلا )كال لكماجا اع ملغ هتناحاو هب ..رواودق قت

 يوفر همت دىلاررو ا ودجلج اف . ىدعتل اوؤبل ايدياب هينالمال كول اسءددجداماوؤطخل هاملذج عزل ارعذياوطم 7
 ملام قا هاطونمل إل ادوصشلل موف دقنعو «.اروصنم اديوم) < هال. سم شحم هموضدد مدان نع مدلل الا هيفصت و
 اعصنرمرمعربهج راكد ءاتاودع . ماكس واتم معو مدذضد 6. مئاشددي و موا عك ارادرسلل) ىجر ه اروثش اول

 نافاا واس (هراسو .نادوبف هك ترا لفشل 1 ماقاو هس نم نان ! عسب سنع تبطي بل ِ
 !ذادزأو هملسإ هه ]بس ؤيننيدهاجمال اهءشيلمو ٠1 دادعا ممل تع ادد نفاس ثلا دس] وبكر ى « ناودول اهو رنككازها حجيرف ك١
 طل ابزرو ليرد دومنلامالعا و . مزح ملام انتل البن م/كجزو كرا أ 50.2 2. نجارحب)جاسيرم منكم داكد

 0 عاد هيو دحلاد هل لك امونربرشعو ىدحاوح اوهوند هدوضقملا هيلا ىلا عدعاساب ل لس,جطولا وخلي وح. هرهاط عدوتسم ميال
 ٠ تهدرع صدي إب داكبنالا نكمل اذ حل !ليومكذ ا «بطخلارمدف اهافيو محال اوال !ذيميغال !هيانحلابندوعدال د ىلا جود
 فتطللاىد هلا دي هريسملا :بومشعاتقلطاو ,نوودلاو بونل ارش رم هنور ذ اخام منعف وو ه فوط لا كا دنم ىاعن خل مصل خامل

 نبيا ءىجزند كلا اهي هذوش هيامز اميانعلاو - قةدجخلر ٍبابع ةطسل !م/ىتلطنم . ىلإ | .هطلع رهو ةيلوجو امد :ودذملا غد
 انزل رار وغسل ذي وشف نييضةككاه (الدال شيج عداد « نال كلم اكاد معد. ةدولاهلاعرمككصرالحاسالاوعط . - - -
 قارس تخدرباورصئارعرفكلا لع عمود ٠ هطفيو حيغ هوم ناكد + دايدلاكتنم حل عبرا ب فاز خد هد ه دافكحلا ظ

 .يظعيرماهلانموفي طب اغاكدبع مربر للف لخادل اكد هددكذملا بجرم نمي رشحل او ثلاث ؛ ون ووزلاةيفطعد م لدم.
 لهرمون )ها! يمالس ساد ونطاراجوس تو نؤكد رغم لع اوبثو ءافاؤعدادودقلا ىضسل يسئ اطل كزتكاصلارق د * موك 1

 كاوادناهدل وبرك ب طل مرزحد رو تر وو هدا امراصلاو عراش انساب | وامل الها !ع قوت رار لكدشو هدارشال لم ١

 ماقام ءوكاسا يو حإ ]صنم و هدعال 3 .ء اكن فل شا ناطلاسل نال و مركسع ههازيمو هراهيلاهن١ العلو «ناغلللا ةيف عايل طاع

 ه( نهو) ءلقا اوضلاه فريف منسف د ىنارسدسوب عيفالا ارموساو ؤادإ ةيراو لك امل اوم
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 0 ١
 2 كاي معو اوولمحو

 ىلونساو ءل دنع ران 5 0 ءناتلاتارياد اهيلع اور ادا هارطاموصحاس ادد ةمرانكلا هعلل» راعال 1 ىلا كددع هئاطل بركس !تقنلاو ارق عصاومو مولر اسمو مزاين نما اماوورخاو مرفلاوفساقرعاد .مرامد ةيدولذا ثاعاو
 نالها +ىلقل ال حام فيز تهل اجو« هجرشم حامدد هلولسم فويسعرسعب طاحا ام ضونجرم اطذاحلحطن اكو هن زار ة لدا الكوع نوما ١

 لشورعملا اوزاغوم ليل اعمل هئاطاسلا دويل ساو نام اربع من (قس اهازحا تحدد ان رج لما امد ةزوكرملا ىلششنراياو اد
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 يح

: 0 
 أ < 2 1 1 ١ تت 7 : 1

 ا .. 5 1 0-5 ا
 . كارلعل و و هيجنلا رع هاف خل طاق تاس ءلماعمموعو . هلل تضاف م هناش دي هاوضق الاء باق اهناررط

 عوم دود مجان و ٠ هقوطررد نم ابوليل موحت سم | ةعم ءرببشال !عفرال | عئملا نانا هربرت هرصخخ بحاصوفو هنهطمر -
 ٠ هك اش فنا ] د .دايفلا هناك حر وهو .ةيئاريصو او هفصو قبسو م عد فلسام دالباوكاارسإلاو ههقوُد غافلا و
 ابمتنجربامو ءداخملارصلا ائدامدلام يلا هد سل لل ين تسلاا هفثأو
 لها لاطم ةيبابسمن غونب ديم هراونالا تاذ ررول | هيصحهعلط هل نابتسا امل و هراطم ] حاسب هبهادلا ذي امال اهني سان

 أس او ءعرعوو هل ةاكوبخم هوا هاوار ظو .رابزلا رم دورط رح زسف انج ومع ترعأو هل اأن يعتمع هنايهلا و
 للا ىحال لواقحلع هعالطا ناف ههيماسلاهحاشلا فلا « هيلاعلا ءودذلايذ نامعيرصحح بحاص مهب تس دل !اثوعدذ ,

 ىقسسو قكلراكماب هبلقؤع حو ماع هفا ءإط/رمتريصاو ٠ هيدرلا عاناعملاو عزبانملاباوب امد وخرل الحال الا هل اعاد ناكه هيرمدولا

 ترتد اذا و ٠ جاحوعاور اروذا يدل كو ارلهمامز دافني و هجايلاو لاونلل لىتس ف و جا يمال صوح ءئيَحْؤسل ازاو ه هيضعلا
 نسجت هعاطب يبرهن هتدحو .ىد فلسإ ف ءيلاراثملا ءكصرا كلامو ييمههلق حاصر ىف البحث

 ثارملا ام او «وا/و وطعام هيرزولا تانصلارم كر واو بح ٍناطلاسلا هعاطاسبدَهل و هرمدالحليد عرانقاو قزح اذحو ىدلارسح
 فهادبو بهذ يزول ا هوصحن ا !عسقوال هتاف هراوغالاو داخل |١تاد كلا صايبلاامو هدافط هعلبحاص لهجه ات -

 بالا رطو هداطحتإلا باش مىماعباس م هطم ىو فحم كل ءالاوعىار يتحد ه دإموردال او جوعل ا يدخاو هعاطل ]يس زل
 لوحا سل ام أ. ءراخال البقتمؤي مئدنسامىلاهياغلاة غلف .ناه نرحل شلع عربا ةسدهتعا ف هداطتساو هلابه دهام

 قاراذ اك ناف « ناؤكو نالوحدالبو حرار )بح دالك ,نا دإجارم هلا امو عادص هني دموالي ما نصح باص دي ويم ودل قتيل #س-:
 !دلارجد هععرطف * لطعال اودولا ومجرب خ سلب ثيح مجال نقدا اذ هديك فدل هيادأي عاش هناال ! هين رقتم بوثد «م جا
 قلت بيشه هو ضححلمف ءل هلة ىنال نمدوضحو سجل وسال !هنم ناكل ة سبل د مدقلا د لذال ا نال حتا اكأو ا هفاوصعم مومن
 هعئاملا هالقلارمعايامو دونت ,ىسرسخمراكءاراوغا دوكدملا وكيل كلا نال دعو ءقللا مداولاباوصلا يأ رع طالاظن ٌكطَو هب ا

 باجل اعلا هشي دجرمل نايس و . جوجو !بحاو هدارا امىلا هن اشل 1و عونا خرق هدونللاو ,بول ال سلع فا خلم و هماشلا قوصحلاد ش

 نسي بن امد : نيدلا جادكال يرصح بحاَص ا خش ا : اوبال نب ]يقدم وشامذ -- “

 م م 3 1 : ١ طكسهماقتنمال اذه كلل كو. ىرلاربشو جار افازح 3 يداي اياارلضنل نلكم اف ءومدذ اس وحل( /
 2 الاول وسل ارم ءيغتس امل انف ه هبرزول ارضك الج ةعومه هناطلاث الوداد اوهذاعبلا اعمل قو دهب داملاهع/اطلا

 ام1ومعوصحل اكددب ه هّكلعلا ترلابابزإ كولملا الو ه نم انو ىمع اكلم . هبقبناكلعروم (!2هعمنتد ام هثيدحوم يجسو

 « هيكل سدوملارملا اعنص جر غسا دقو اويس قم. ؟لخال ع يمت) ى و ميدل او هءوسدل ادومال ١ؤب هتاحر دولعو دق
 هبصقو !هيناد ههح]كي اداجخال اهنع تخل» و ء هيبضوملا ءلذأ01ويس د ه هنمدبلا هتئلطو هعلاع رعد اطل اوساوع تؤاساو

 لنحت هيلا ءىداول ادومال الع ثول زئاونكو ههردو !هرعكاودل تنال ام نم مود ن !ه اسعايذ مرعاط) تعطتما دشيخ

 هدم ىلا همدعم هينئل ابريدو !موعجملا مهثكشل اوه ه هيلا اداؤال نعل اوسل ارعىملادونل دهاشملا نختتسا ام سجل
 تورط. عراوم يو طم ايي ءككرو مر امص ةم هيبهحلا ىلع هلل هب اكان ذي رزملكت ماو  هموبإ اج رابوكسو كاد لع دادالعاو اعنص

 ًالارم دلما ام ئالحلمم هناي كل رهو هينادوملاهناماقباقحوم شامل ! ةراولاد تالا غي غصاب حودولا ودك يانا + 1

 مهيضمسو د عيوعم لغد وعيساملع نولامسو« هيناّيصعلاتاذيانملاو ٠ ءلاَتْفلا تادادعتسال !ةنودحا هاما ء هئاطلاسلا

 عوضعنقوال . هينملا هعنلا تراطمو ل اماه ددامياسد ,.هيفكل مراوسا تشكبأمب فدزخستو ب هروتوهظاونت قيحلا»
 ترصأم عرطاغل ارهاط لنمو اجر د ٠ ميلج بدن اضعامرس ل ادب أ[مىضغا هن ال شلوم ارهاق هيقاميل امك ةساعم تامل ردو ١
 مل مل موقمل م هذف انا ءل لهل ثامدرشممل او ه هين اطلاسلا اعلا طيرم هب قيلن امم عرس دحا و لكرأل ماو ميسف خحبلجاب مداع
 ١ ننال اريل كرم دريزو امرضخلملا ماكانام و ٠ راخلكماو دع سمرلاناضحال/دعس مادو .. نادال  ماعمد مرد موعد

 ٌةيمالاح ددولارصت الط مري طبل كولا بآس سول دهردكرش عوبجم ه هيلككب بباشزكرم هصل اهوغف ى ميلا هير شاكالم
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 - 6 !طغند «لفاطدليابوغهداعسلاهري درغوعوالا اجيوبث جريد اهنصومق ماطمرم روس عطم
 معلا مثلا اوار ريح ريدا ةيطقشو «لطاما هروزلا.دانعلا لها دعارق لإ نم هتابل تل رد ٠ ليبصال ادكاول اكدم
 م,كميك» ٠ دابا طوول ابابرا لاجوال ل جلوهو عوذامل اديب هي تعاند « دانعل يربطمي ملا هل ولم هذا ا تعراد « لياطلا ابا لب

 داّصعو ٠ داش اكد هير اثار هدونشكيهوس عزاو داعم بو امام مرش تعسساو هدافطادداوغال ةيراكتالا
 و ب ا بو بيراااو يطال 2 "نوب هددتاعمراصف معلش هاصطإ وشو ىقللزمو قكترام

 : ' : مو همطونم باوصل !بابسا. هيهاونو موادا اوحا ىرتو همطوسمول داعمدب تلاذامو
 دوقؤ/ موك تلحدف  هطيخ سوو هتاعرب مدل ا )هاروما توداى ء مكطيسبل الهام مب ,ولاهىجو تنعل غافملا فرساي هتاهردعشم
 نادينا اولعو هبوب ىلا )شد ل امزساذل اردا دود ممواصبل تلو م بوركلا تايابغ ,دفانعتلجد مطوغناو ءاوجالكهدرالاوركلا
 طاوجازاحو «نرتلاد اطفالخد امل نزول موقع اء بيلا طال ا اهنب العا يحج 9 ٠ بواعي واو بول عموؤلادس
 ضارعءم)ةمىربرم تراطتساد هنيه ءىهرو ةلزسواءداحاو هما اسأل ءتمريد لوخرل الل دل قصد .وكاراو دحس اسايلام

 "راو نواعم صن ار ترمتد اف هرعال نين ضود ءال اهطعل يل ايداس ل وا ىلاهع :وانثاكو , موهل !ةكيربلادالب تليسو ه (ددلا

 امك !لاوحال نول وعام و ٠ هررةولعر_دولا ودجر اش قيددجولا وساد علا كو امرين تعلظن ى ني داعملاوريصاعلا دفا
 ينعإب تكلا ىشحبو م ءلحارعيانوبعلاع وخل شنتسال !وكذاف  مركو عبد هرعور هلابسد . عروغوزيلا خا يلعد عامنالااو بولعلا
 هيلدا د ناقصا |دصرصدصقمل عزم جوف اجلكم هتاماعمو هتوصح, ارم عجلا اوفوتسم هتاهج لحد هراضميلاض اونو « مل نانمو مطاح

 درطحل ويتم ديظعلا ا اول الحا قلم ورسم درطو اددس.د ههئرك تادصل مل دصرأ دق ٠ قابطلا عسل“ هماسلا موش ب هش 1
 1 و طعرصو ارم يطع نام ادانوإبلا و م ارانو اباهش هريزولا تاحالقافؤع افا اوذاءأ ارازجس الها ذ ءلسرىلا بشداو ءقارتحتلاو -

 نك لؤل دق رونا دفاعمد ٠ ماكدال نستلطحتدق ماما نا اولعد ء مورياقمو مرافجا ب مانا اماونب اطو - مرسيماو حم ديار
 ناطاسراصن | 4.50 نكلرانم وفر ودل اوه هدي ملا للم شر سحابولا حدي ىعاطخمل هكعادو يلبي مج! >5 «مماوإلاهدقعلا _ .

 ْغس مالاو ند لالصل اديبم اند تيكا رعن اجنم مول نمو نعل اسود هداك هل الاضقعان باجاو ءدقداو بيل دانرعساو (السال
 دحو ءدئراو هول لتقرير ء د صتاد مرزغ مسح مركم مظسن مناي ذل 'يادل اذه عّماومدجخاو ناحل عمافلاء ىدلانأيصع

 همسلاب ا نريوم هيلعريت عبرسد هسيساوجزتعب هيلا 4 1 . هراكداو تال ايح بذاك هداهعإ : هرايداو هبطت حرم. ىلملايقام مال ع مومو ل ارد هرم افيد ٠ ءلافم فزعر مازمال كباثلاداو ءدشححار عرورد هلطاءرم نسل زها هتف جس
 4 .يداكلامتوع د يسلبا هلاخال اورتفلاتايصشمو هداعسملا دهاوتيس هي دلامو .ناضدملاررولاءوذحتش اهمهرم عىل ام.

 ٠ دا تساو يحلي هلفل ارم ٠ اكد | امري جنم صدد + ناحتسملا |درل اذكيذ باسيس هنا و « بيزاعلامتسافد هباهلن هيام اطخ
 عاتسصو هتاده ذك( اس هيلع حاط او هي ةمطقلف هرهظال اهضاو وطار مو دولا وصحوب اجاهء امال اه «1اربومطملال ايللمنمل دول دك ناكداو كيلا سالال باق كلا رس ميد اشمو هينا حب د «لاحغادديازم ربل ذوي امد 7 0 هاي متسول ىلا واهب كد د اردت طه رب جرد هلاك يك او« دال اد همافال خل هقاطالد هاو اميحضرسنأو :

 دو .سلالباو ساي ذي متمالاس سم_يداو. ىايلا محاس لرد « * ددمو موكب اونا
 هخنال الط اواطو ايلااو دافنسسام ءال اجر داير الا يدم/ كاحم

 صو .دوسو يق خب مشو اظوط عرس يلد وعامل ميو دولا عودا« ءاجفاد نم نامل سل يلا متوش مدمر , كاطو هيعايمتفاهتو م هعاهتاد هتايشاد رونو . همالاد هيىصع لسا د" لجو هليخددت كو .كاح تصبو اسلامي جس تعوم اك حاواو 0 اد بو اجل ماش( ءلهيلمو اح شماوارو مىلطلا عه ادرا لاا اورام د هيريروفا موكل هلم هلاط هالعسلا وف دهشسد مل اهل هجم نام ءاماءافت ياي علال واما وحةمساقم عصا و دات دا دح هناطلا لا اعلا هي ددال ين :
 ' , دي كد ءدلاو هيك مجتبه دو . ءىذدو موموم اموال :

 اهوجو ؛.تدصداد٠
 «دذجل ونال !دسسلاو .ليجال اكمل اوه رزإ لرصد 1 رح عس ىذا صولا سو كلأ» :

 ته احلصر ناس ءينافاك هي داع هل دلل ا بانر أ

 در ضل ارق موو . فز ول كه هاري جل عحد



 ١ ل 3 :

 محاط عنابمايشابلاةاعو  يدالدو جايتالا وم اهياهند وص تصقرف ..حلشنالاو دورسلاو حؤلااهامدزآ»« هدايزو
 7مل ثوار عل اع مت دحت ردئعاونامزاهلللبتعاو  حاصولا اف بى ابنساك ذو تببا د ء حابطلاو ماسلا ؟لوطل بشملاد

 لوو مصل ناو قبلا التاي دل اماراجوايأ ومعي طلو تاتييوجاكامن حس « جوجل
 ابيلاهيولات دراوتف هاهحججار ا( جاوسو ريملا امى مكب خال !ولح هاهجلجن د اهابسو ءطيسب لها ه اهجانتس ناسا تداند
 ءارتاحلسد اهنصن || تيلمو .ب اهجاتو ابايلكأ عدجد ئيازول افوشو دازغلا تر عرش البتتساىلا اعاوس تيردابتو ءاهجاوناب
 امو ربزولا عوضحرهاشم باونإإع وحدد اوصداو هز اهحريإس ملا نم اهلا بسنهامو نادزداد قرفلالوسم اينانمو ابانب نا
 | مهراطتاد ,تافوبر انا فوقوكء اهبرعد هرج هككؤمو همدشملاراطسامهفوق ود ءايي بولا عاهتجا ثكذل ناكض + انت اياوم جول
 ةنوكل انا /نذاد . اهحقاوم سلو يملا موججتمحالد ءاهلاطمرس» داعسلا حارب! تحل طامل و ه تانول ييراب ست اكول ل زا

 هعرحسيمو هنمهاذ هبئخابهو ىه دونسو هن اب شو ه دوحاعرقو ه تاويكمل جور نمدذ اسوم ا ل ولحو «تافوطظلضنا

 قنيورهطاد هل اكن ووارلا امر هايهو كب 3 ةرييعؤو . لازلاثفال 1ءكانعرسلاو ه لقد ناثلاكك ةبيز كحد :

 .. لهاوايوؤط/بولفوسو . قاقشلاهقافم اىود علف بعراو ىرافال اود اّصبزماو ؟اممال !ةالم وه قادذ عآرام هل الجد هلاج
 هشهرملاه بسحب م/وعلوب هرارول امبحلا تلا نيلي اعملااد امد تلجأو د|وطال !تاخغ اغسل هضحكا دد» قافول ادافصلا

 : تاداقلا مباراو ٠ ماورال اهوجونم « ماهرصو سر تل حم رسيافل ادا ل كعلاو .ماهللاش ادم راسو ءداوفوبل يدلك :

 وع نوما ملا دلاو اوماسجحإما بولاق حور اك, ك2 بلتدوهو هرماحدال و لص دوساو همماسانا بعل صدودص و« مارألا

 . سسعس مالعؤلو ماطإماو هيماطل اراحل اكد ىنحل ميدي نإ تشاو همالعالاو دونبلا تا د تالا هي دل تشد « مالطلا ذي هيا ديلا

 ةرمليموث نست الن و هي عاد هن توطم ناد« ادب ساهم اذان لرصرال او مال ببلد هءا داطتصراوف كاك سح
 تالانعلاو ه همرّتكو عربون قطار داعم و ء هملدن ل افاماريشاتو ه ءىكأد 1 هلك هيفذقد د 0 هكالو قاس وو هجر

 اهو رعماشب بوت هلى صحل !هئملحو مالس ا ناطل متن اكرو هابئىنفو اهعاول اب هه تامادجلا اياذهو هاب/ىبعد مظنحالب يلإسا
 عل رججو هعمل ,ريمل ارسل او >اقاوشا قاد 9 ارسل عرشاطل !هتنا داون او ءابيووحو احلوزس ص اسام عطقو هطببسلل !ةراساما هريوند

 ها ايعسو ذارثو ءاسق ةئدلس مج هال اى داوم م بوس راع و عباس كلم ول مماىدص ءسيزخد و ءاقاشا

 ٠ هازعو هرب عيفدو هتداعسل الخ نولمتس هند ادوندك ماكو هاهدمد را ءاهو صخال ما مييكاطدم كيبس ليم ون ى

 عنو اادربإمارص جركل هنوتحلامو . فودصلا ليم نصل“ ومال عجد ءتعجرو هناشولءرعوعو قارشاورشسلاب لل هههحل د
 م لال !وؤل لب اير زمن, | ةرعفضو يف , لاف سل وفد نيون عردجلام و مانغدل كرا .ونمملامّيكا امرا اراشاد ه مالداموكلتادال 1

 : ظتسكو ميعاعشلاو بنمّوضلا وف دن و :اماست نار ىبترشلاذكادك مي جاذبراو.صانح ا كان اشعه ارمجت لعد اهصاوتت فد م2
 لكأ ءىمامل ]كار شب ) كحل عماد و دم ط امس كلا نه دئارد د ه ناداضيدو مز كلاو هداعسلا تخيل بل زيو ه نمل اهنص ءتدموعس

 لاضيفد تاكولاوزنإ . تايبفلجمادد عمل الضاره ىقتححلو  تايطلاوم ماا لو ضال اهيمتش ملل قسادم هيفا
 تويت اجرمزلاو بارما“ هّياطلاكؤركاعلارس مدوب نم مى تابيثو تاكلجو ت ايفو مايف ه تاوغال لدابعاو اال د ودصرم ب طاحاد
 هعداهل جوجل كير سقسول و . تالا ناككسو ودبل | هارءاسو اهاهارس هنيدملاءنمرل# ءاضفضاهو « تااقسبطل ا فالح فك يرانا راس سئل
 مل اعرل نال هودراو نلغاو ه تانسحتإض فاو نسامملاثارطال عماهلا ةساطلاسل اطاممل !ك(د دود دروزرم هرتعم تاملادد وال

 لح _عس تاولاتاسلا تال الد او سهاردل امدوأب زيوذحلع رزين او ليلا ل داتماف نس هتادابرلا مومعو هداعملا لويس هرردز وهو

 ءابجير نجوا جايدام . هازال طمارراحد وط ؛ ارك انعبهذا ءدعس .:ىي)عتلادبجريملاراح ٠ يرقى! اان نمصدحا . هلانامىدل ارلاءلس

 ..ارضصام زاير . كوخ هدإرتسح : اجرت ها شمددص يك.( ىو ضالدددصلا !عساو ١ ابحتاذإ | طاح م :.ارغبطعاهىارلا باص
 :.ابفلججةيداعال اطق . لباس هانااميْعا د ايوتلاب اببوىجل اضف عرج راح ةح /.ابستاودل اهدا اببساب . هممسليعاسو هايل

 مراهم هنكوماطعلاو نيو الإرث تداجا ذاو 4. ابهد اياوللع لذ ءةراازطعن متل اداوم ةءاكس كو زرحرطس . اتضاد ءادن دين
 لزاما عملو ل اكردءرو نوثا للص 8 ؛اطعاواد هاد نامدنع عرس رسم ب 'لجارسرم اموره مل اكهساب . الباك اكهدوح

| 

 سلاسل



 ايلجلا

.- 

 ىييسسس“ سوه

 مدل ك3 بسانام هيريزولا ىضخلب دذدل هيلا ام اهبل ءاعنض ندا علا اوضح يطفي

 ١ حامل ايش اه موس اف هداررملاعشاوا يخل رامات ءرامادب هماقال ارم ارطو ضف امل و 0 ايفو الصإ» داعّسا عمال

 86 ا ا يو عيتع يو ودا حال تار طم! يعداد
 ٌوفاسمو د همايإتو انو لثزنو انين نجالضرا كأم ماتو 5 هماعزل او همامرل اتاي ءاونص دءتدمازرماق - همالاو هنئالثإ كاذبا

 همك اصح 8ع ادقحاو *ىدأل لمعلا انساه تطل ءيدل ع هانا دوال لولا حاصلا جدوتسموضملا
 « لديشو انيك يلام اعش بطن لافال او « هتدايرو ماتو هلاك حلمى, هتداعُمل ذانمةي ددبلايسكأس ريتك لداد دنحا اييعمقدإ

 *نزهعاطإت ماقسا اكرتعاطج لع وغدل هما قتساو هيلا بولفت | د اعزتهن لععو + اسالجمال اح هداه اكرم اسال !هءاقمزعرصيفدو
 مايل ميلان « كيرملاو داللاهت داعسد د ىسو ء ك((تملاو ]بسلا مب ع ءالإد رسإع لاب امدب ءال اكد الضف ءضمو هما لاب ؤح هما <

 دال هييربل زوحح هدجلولا تباثاس فلل ل قسساو ا عم 1و ءةعل طنوعسو * ملزوم ه داعسلا ثيلش اهبناك

 دولا ابر اي علاو* تو.علاوروذصلا! اعرف اءدوُس اتا فاد « هقاىررعلا ما ءماقمدمو  هلاطو ككاه بصح د .ناهس :

 م ايعتلاو ءورو مرخب إل اكوسر دال د ضال مسد ٠ تاماضال اكمبلاوجرم مّسو هم ريل مدع كلو هرع مف تما قبطل او امر ريع د

 ك[ذ نمهنم نزف دام وس هيف ب ىلتو٠ بلصلاءلم نب احاهنورطمس * ثامالعر تار اءاماو « تاساأ ةعدعاثيدذ البوت يخ ٠ ءودلاعطاماهؤلاخ ١

 « هجيس الغش ووارامله . ,قرط ب ارغو ا رتانصللالد و هئلُغو هئلُخا نوبسوم, ءتحللا جدجلاوالا

 (ى تو ءاقوساباهاو او هنالبل مقيد «اهتو دج هلا يلا مخئرل اوهو هايسإ و اتاذ ١ ايقنماندعو ىرل !ادهاول . هجر ف وسو هت داعسل زاسةاعلاط 0

 أديو ه هقالحا عمر ادم ه اقوملم اهبوطنما دع للاؤو هن اسح لس عزلعدو ٠ ٠ اوصو اوهس اه ديرو هلله أمي فاسو هحاصفلابايراراغا تاعو»

 ”صدو دل اكلاسل ١ ١ ادو ء هتااتان(لمر وشنمو هلانحْ ىف الجود جراشو ءءتاحوف روهز تدم ٠ هقاوشسا ملل. عوصممل ومحل

 , هئادجو هضاير تيس د ننام . مفماول | فز عيسرل ىف او ا ا ء هتنامالع ينمو هلا ناما حيوطو ىو .

 '. هداصعار منيف اءاخوتم ه هنتادي !نمو ضحك اسوتم خخ هءترائر ادنلال ضخ لايغا م نهر فراطم ؛ة روك وسو

 ”. هدم اكن اوزنمو 5 ءانداح واشلا هات عبط دوب هةدماد الق هنعمبنيرغ سس شل

 * هثتاعيرل امن بابشلا دان ام اكف هب اشنلا تلاتخا د مّ هدنام الطيإد اننكس ٠ هسا درل ضن ءيلعمعنلادم+

 ”.هتادرانيراداعاكم ه هد ىج عاطل اسم تجراثد رج هنا ساق ء افقد اهفاّص داء ترصولوقعلا نسا ترهب
 :ةتامز مطع بطب سالم م اهظ است ناموا عزيهم اسد هم ايعراقمابب عاملها« اماكن ْهْفُصَد ةطيسبلا#,
 اياضارموحم مراصنو مراصناعرهاسل عرسال اعف سكت أوج ةءاطلاهنيمزارشنال اد وثم ٠ ىصضل ا داطلاسس قارا اهناكد»

 دؤنو : عاب اءاءراصنال ارسم مل نانمامساو لضفلا بتتارمؤع !ىلا هه لضم عفرو . هلياضه نم هءصخام م/ربد ٠ .هرامص مسارف هته انافنصاد

 «عروصيفو هلامحاد ايم خافملا >راوشصنقاو + عوثب سوا قلاوناو « رن كد و هزل مك خضم هيدنإلا رطعو ٠ ةدعسرو قاوابو اصنلا
 اعصييدباهريزمنو :لاينارياس ذيمرهارلا هايل كايف .لاجالاو -لاقنالامدهتس "ار + عومفيطلوم ؟دوا ام ديمو هيولادودص دا د

 اهتهيانقلاد«دالل حيف علا ةيمديرس ءاماو ةيصملا اذ هعماظا لوما رورطلا عبو سدا اءاطملا تضض مل -لازام عروبسملا
 يقياؤمتاو مازن هذ 4 هلال خاطئا - قاوحال هرسحا ع اعنص هني دمو تعم + لاجل لهاورلا تقلا ح .لابالاورما
 تاور هيل مالطل اميدرا حاصل اكوطو ءايصلاوك ذي عرهاو ارت تنطناو و * هم لنه اولي اوإبدا نومعلا تدبشو ٠ هماسح مالطل اهغرم

 عم اهماهرطاد ام ايبدلا تيعتناو  قافال العر اهلي تنطر ءتلاهتد اجيال اذيايطلتايار تعدجراو :لاونورالاب اطار وح مالط
 هتلر دب نمو _قالطال ات هلا منملخو مالسال ن اظلاس داعس قابطل زم اهالعامو هطيسبإ ا94باافل اه زينكحو قاودال اذلل» مح

 موو تجار طمموقاد ليس ىرصالع هيا دعاك امذي ميول تكلس و « جاينال نم دوحولا» داه امو . الفل كيلا دارك ل داعملا تماقتسسا
 تاو هيدرجر ترخاو د كادال اداصم اراقب ىجول اهحيوست زول وطعم ارقتساا ىلا « قايشال فام تبدو ترها دم اعنض هشدنزنا»

 رفاه ىلازجفلاو ٠ مانلارهللع اهدعاشم دانا تحاند « هداعتلاول قلع تعا . تهذو عجم اؤع اهولعل ايذا ترخد
 خصما لي ورمراستسا هال شيوشستسأب دال ومو هثاصلاو عال ةنب + عاب اشو سقما: ع مدار



 راك تكا اء رونا فداوناس توا هداك ىلع مه ىجشبلاو دنيبل كد“ الم » ىدؤلاو داذمال !ةلابحاو قت | امو هباكى تندم
 يرام اعيإ | ىلع داضتال سرعان ةئاهثحلالضاوفلاو ىهيداولل هناطلالال داعملا ايذ اك ضافاد «هيرعما عرج اداطن الاد و هيمابللا ٠
 !ئراس هجن ..هيلجل خا فملاب هيما طاضفلا: هتوسلارعشلا بز عرذول دو هيضوملا هل داعلا هؤ الذل حلص د مالاسنال ناطلاانالو مل هولا
 يعمد مناعو حشر دس ندا ند جم مم ماو أ 2س « هيزلاو ةقرشلا شكلا مارس هيلع تل قش! امو هيدمو اراطنال اد « لبي داللاللا
 - مي درك حم ]كأي دحلامجنصي 5 راكداحب اهحاومابرطص: شوج .٠ داخراو اكدوحمل داعللارشند و لهاا ووط إى

 لاخلا هثويل ىو عرهاولامموخجح اهون لوما اددداوءسم هتاهاسمو هلحارت سييصو ه مدظد ورخام امزن هتاووحة ديب اداد عقلعملا هطحالر
 ةيَصل اديداضلاادوخيروعتو م ليرولا دراوولاهيماظ مدس .يشول ا |.ناباغ دوسناو هدي لجرملابحابر اك هناطل فكل  ءلوحدوت عوصاخلا
 . ؟زوودا هقول اددعرلل خرفادمفكر د نافع نم >!ةاذجاف اكاوهدوج مخاد ه هكعيلماوناك !ول وس اذا موق حس.
 هلاطود انه هيك ضف هر وجو اوع ه داع لس رجال اريطلا ىلا غل قح, هلعز ملاطسم داققا حامبايفد - هلقس لذانم ةسئدول اعوصوفامد
 ندهنووت هال اجروانأكد هشاطل ا.ه وخاولقاد هال ارامل لادا اجه ةقاطالاد اص قال فويسل اعماحإ عه سعم هيف بصنو

 ليس مرلغ طاف اد ءالاها 5 ُةداعسو لعد اخذ خكرشمو يب هن! لبامف ءال ام دال اجو اهاوثا دديلا تراع ايل !هنوع مسد نوهيتسو :

 صحم خ دو . هي دهس ف راطم هبامعنو هال لوم - او ه هيتس اعلخ د اول |رسان !نايعا ىلع علحو مال اك باطتملا لاو

 ءانويتمب ناكر قلطاو , رؤددع اوقلا كيو ؛انعداوحأل انتفتا  ”زههتاو ادنإ!تايلاعرإغ هب الَئازع همدق عل حملا( 3 دا داف علا
 ' ١ .قفلاوهداعندابابومعم ,ىجال ادضلا عموم. انوي اكباذناحارموملا ادناوا وبا يحصد ظهاحت هفاكؤ اند
 تاو هنو عفتراو م هقأظو بصتنا كرانهد باءهئيدمرهاطملا له ئتحم عردوملا عدوصنملا ةكأب .. عراوملا ةريحيراسو .قطلاورصم 1

 شحم عوسولاو ناسبصلبإ قد اق ده دارو هعوتد اجو هال ضو ماقمىعئرل اهماقم نم ه داعم اىامأ اذ و هحوشكو وهال ان اذ اثاد

 عاطل اعاد ىانارباكأ ل عؤن اذ ,ربك ع جزم د وصصملا كك م جاناد «يكؤلح مزن يدل عقحجاو و نوتو تاب هؤناد موفد ةيلوغلاد
 قى هرجا طلع واسحب اسد با هني دهر فاطم... بدين « ئإفلا مام لحجاج فالاد ه داحتل رمل اونب مجهم ساو «ا وعاد
 ناك اكلها اف عر و او ءأنس داصنال 1 مكسعم ناكل اه ه مرام لبق سل زىحاراسل ًازامودهداوغ او ةداخا عطقم الفل امدا

 قيبسا» .هراثينلخو ؛اددلكد بجاد رسل ايقِراعمنماكرابلا همدقم ماكو. هراش د ركد هداعسيف ىهداضحو ودي نم لو حرم
 اًوعكءاجاخالبس د امثال تاه اطيل ا ايجناو ءاحاوف تلكم عزنا و ء«قاونول ادائشل يد 2 سا لنفس وفل اداقاف طتكزما
 ب انا مرت ولخاع حو ازكو مز ابعازؤغ او اجاجو ارو مب اًوْضْق ام اولا عرب مل انام اجانب تا ادهمومدقمإم“

 00 0 علما هملكملا تدر 1 00 م مس

 ال 2 مىفان تاقزم >ودلوموثك ماو. دونالا متم هراطو/وضقاعب م. : ذم ا 9وم ند ةرعراسو ه هيراغمو بيلا قداشم كاس
 (وطتجحئرل ىطمو  هريىإاَهَّدِلاقم تاَديؤننلا تقلا دق و هم يع دعا د تاؤراء و  همزالم ب ٌداَعْس نقد و ىءعساو هلفاكملماس
 علاطمتانر ااا ٍتاَضاف ..دجولعو دعسو .ديىمزعذي هالعا افاد دو ديكو دوف جب زد اك روصو« مالمو هنو يسال اح

 : تاوكأل تراسو ه هلاجراواب 3 دافبام خلاه اعَسلا تلبق اى: هل اهامانيلا تم ُ آى هرافسإب كاملاو كلاملا تحساو و ناو

 قيد هئيدمهاظولا جلبحلا. ههرطاو ل وبرد بانج نومبملاةريس غي لاداس و « هب انت تعفتزاو همحفكمافا يح تماما وه هباكر هتان
 دولا تلو ككاه تاذاد .رحكال ار كنلاو 0 ةاعسل ا! ىح,مطلاوريان/رسلادي 8 او ءرائغلاىدهملا اد قاطو اذه ماهاد

 يس هيد ليإق دود متنا ء نانخلّضد ناديع نانو ااِهِل اةساني م ءلاسرجو . ناكل ادربم هب اكد فتنس! ام د طول الشودياولا

 مدمر هسايرل !بابدأو نايعال اهرب ام عك عم هاو نانملا عساوا !مىككنئم هيلا ذاجله هرم عنقي « ناويصرعو ن اوسع
 فاشن او اهفبغل فلس ,نامدرو هطيافو عادر دالبو بصختو نيرو دوس نعزي ك ايل امو دامد لهارم_ ن انزبلاو كك ل الهارس
 هج ءامم هائج ئو هينماو هيطي]كمال اءامعرح ا ذمرمو مله ضفأو + ذولا مر اكل صاير ساو عترف ه نايعلارباهرمابلا

ار يالا لبوفف ناسك ليدي رمابب ويل 0س اثاءاعلا ام ديمو نائلارطعل اجوسل اد هوم
 «ءاقمد عرب ايف ياهل ربل د هرازخجل
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 مىلقناف كد الج فد نجل هادمد ققفلاباوبامب قلعنم د ء نمرإ !لها هب يديساءاهدراوم د رومال ار داصم عونا هيآرا

 قل اواي. ناحل كلا باادصاو هدام. ههشاب نارا اما نم + انج ورارت
 م فاوهاو هذول نجح نم مزمل ءاهتخر قو اهتاّصح عينم اوسبحو ايتو دن اونحح ال اجر ككانه ءا اه تاكد و ف اكتر باوبصقن

 كد

 هدحجتبجومن أكرم مرنم , ويسيو همس ذيله تتسم ناكذا ٠ عوبَع بد اطسبجوممزنسو , هذإ صناو هبالفناذيهتماقنتسا مدع 3 --

 نلطاف هناوبادنإرخابنذولا خل ب «دابتش ومال ايدوملا ء دار ككا را !هال ىلا لذكر هسمرو موق ؤي ديل نو , هسبحو
 طيموم مطل ضد يخلو نيملاطل نع همالسلاب هتوبح[ بجريصو . هعسو ناماةيسحتوسو م امولظم هافلانج تلا )هارمونول امومه

 قانخ ف مملاتتاقلامر قاس و , هيلنقيطعيغ هسجح يم اقبام نلسو نامول رمق يساهذ هيانجو . نياق كاف عدحو نمو
 ووو كرم ووصل ٠ قالطأل ا اعيجلا جالت ميج ذي ءناش ثكد ناكم . هلا ئاسام وسلا

 رد هيل محاطم عئر م نعلاددج اوف ننماعلاط ل دال اخ هيهاونو موا نماونياهريح ,رعت هيدبلها عف ل انبملاو عقابؤآو

يد لهاوش هيلع اوضرعو . بدل هؤسول او باونلا بازنم ىوكشلا تاعزاض :
 هللا اهماكحإ تزعض مولد مالهم تاكتشو ما/ديام ه

 ناحل دعب مم عفدو + ف انالىممزنعنشكم < ىوصقلاهباخلاما علا ى دهشبرم اهلبوحت اوغلو . اوهال بجرم

 - يصرف ف نوب ردولا ودك مزع هع ظيهداو هكاضلالاوحال لع مدرقد ٠ مهباصاو ثككد نم ححارتع ا ام هاك

 هاربا هل ادز ا د تمشين هم نيل اخو« «هلهاو هيوذنموهامهفاكسساو هماعنا ل اجت سمرلتضاداو ءهلضحممضو

 ناشاو هددلل ادقع ءطساو .رغال ل اك ناسك يبس موف عمم اقسسل او هل ءءاطلاهربزلعم ماسر هتودحملا تلصاوتو « نجلا

 نللجام ناياباو كلا ارم اهلا امو , ناخد دوره نيم كعك ٠ هدرا فوط هزي طين رباسيو كيل لومي دك هرطشبار عع

 نيمظحملا هدوجم ارم داوجال او .. وعل نرحل اكءرهارلا و نيمو قارب ذل لمد رب اكال اذرلبلا كلامو ء يدبوملا نيدل اير نبيسحلا

 ناو ٠ تائاتحلال حال 'توافتو ٠ تافصل ل مهل مهام اهاوخن ممل هط و بدل اهنباعم ترقد , هيلاالوعبكت اجامل د ..اربكلا
 |تمءلنابتساو هلاضفملادبوللاءزول !ىقعيتيقكإءومناعمذوحا دقف ٠ لاوحال سم هيلع رهامنالخاوإطتو لاق اوت

 01 زدل امتد ذلك باك مظُم ناتو ,لاحرلا كيو ال وقع غل ءينامال امدسارطدونبب فرعيو لأم اود اطل هتسح ممالف هتمآر

 هل ىدل بانحول!خالشآلاو « دايقنرلاف اكو مصنل اضولخ . عيبا بانجو دال ايارل اعف عيوش لربي طك ءاطل لصولخ ا يمعب ان
 ولم حاصر ج ]يصاحب ديك .داهسال اهدوجل ا افشلا كركم نيرخخال | ةكولملابك هلع تلهتشاآمو . داعملا# ادثإإل !ذي هيناطلاسلا

 عنصو _ حالا جويل و عمال اد خاو.هنكك اكاد .هنيصحلالتلابلسي يلدز وهي ككل د«دارإلاهدادصالاي
 (3 راي غلغبو «ضخلو هدب اف ءزعو هعادتما ناشررهطو « ىزتشاو عوف رع يدلا ءىر مذ هعل بح لص :ريطم دف ظضطل كمل

 بألا ثوتشاكل عون صك داللدل ديدخ.د عدل امويتاشلاو علا باير قرشس الها عيل اوجد نالوخو مز هبهرم دالك الاباومد وعام

 «ذايجد ولا بقاد نشل كم وسجاد« دالك بدو هو ههقكامد «العبشد اذ رص عمل ووطع
 نمله نشا امد ء شرعا كلام ص اهلا مد ٠ ناو ردد هاج نا كحد وب ىدح بحاص - رهط ونكمل دبع زم دحدال !كلا د

 و روص نبدمو ٠ نالوخدالبد حرا )جالو . نادباد ىلا داليرم «ونت بلص وعد اذن دويل وورد ان ٌمم نادل
 ضرب ى وت هربا فيوملا مااا لاو. مالعال او داوطال لهن شل جوجل كول ايدل اضوماال اى دل اوجراناع اوكا

 مكر ارابخاسهط رح سما عرب سلاو دوب اروع يلا هيونملا فكل انم يلو ندا تنال هش اال دل طوث

 مرقوسيو «سيهلابارعلاعقيذيام هعاطل ل غنل2 ابرانسمنوبكوبسون اد ٠ نيبلا الص د ماي داض وع ام ممالقارسا تاغ ئت»
 لإ ماو دالي وم دل اهف ديابد ديت ىابد موقزها كد م معد . ل خت 'جراعمر ه داع الزانمزم مهتريتد ,لايتنا تاكل ١

 برا هةئالم ايعادتذا* عنامهضاعذالم دوندلو ؟ؤلقلارم مودل امنا اوبسحو . عيال بسب لامال نما وخدخده» تدلي

 به نوبتشد امم دقعو ٍلصلاب عار ادمملا اخ حوحم نوه جرطت دنهل نصرا ىل بز ناطلا امال ومن اعاعنلجس .نوبزلا
 ثطعل مومن اصمم «دارام ماج مد ابزبلاق اهعمحما اهقاضداو ل اومال طيرهرعال ددعو . نوهحكماو د ونبلب عزم يبعد رتمو ادع
 مبهر اكرعباه اكوا كيا تكذ ماتم تافلاك يزل ردح مدا س٠ - بوحك يجول وععلا هنيلحد لل:

 . ١ 1 بب72171225 ئه
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 -_مظك هلهارع حا ناو هل داعم اننا ددنىكتدت فم ديبدهنس دموهاظبن دوصنملا ري حف لفت« هلضع افلا تافشنا ا هنالخ ان
 ” قرط يعاد اوسلاال !تعلطن او ه دنع راحو ديرمد صم لكدب لاوزع ءررق كلا هرتمول ظملا نويبع تسم ! ى ه ديملا فلم اروي

 [ميلعراكزل ا ناتحإل اهل دولا نم يبدو عوطحاد هتعنصام لرحؤيس ةذحرل ه دي دشل امصاعلا هنكروماع د مالا اداطلاس :٠

 افراطم رشق نم . كاكانه مرطو وق نإ دعب . ديب هر هاطم عكس ح4 , ديلالا و هداعسلاب انوصصم ءدون م هديزمنم

 0 سم هدام دال

 تضاف «مالعال و هيو ال ابوبصسموكسعو ه ماهل ش يجب زعلاو 'لا تاذ نعل هنيدمىلا ارإسو , ممهجولا ورح اش
 . اهضتياعلوسل اًباهتن ا هرورك كملاو كاملا تحد ه دعسلا ل اب هبوسوملالاقالا موك هعيالطب تعلط ى ه دك ءدمابن .

 هؤينحلاو كك ارشن اف قوفي ام هنامحارموثنبو يوغا مضاد لضخّزك ءوضكملو ددبلل ل داعم يدب كلو سي جدام
 جاتو .هيطملا عهارل اهتغير اون اباهداطق تاضاي ٠ مدرج دالب ىلا غلبوح هددكلا باش اهون رعب هدي ى داتا ارجو

 ”بنوعل اميلاراملا .نامرلاثوغو - هيناجلا تايلججتلل هعساولا بولت اا هماما د ء هذولا هيالولا.بابرا حومس يشمل
 نارا صعلكزها ةيرملا بطضموي بسلا. ناواعىدج (ندلاؤص. ناس الكىدل رهاب ناهربلا و « نال ايطعل ال ضعلااىد ء هيبطتلا د
 ضننقاى .ناعؤبارقدو دودصلا حوتمم هيحلال اراومال ارم حبوسلا كد ذي مل هؤب لاند « ناصخال الكر امز ةيرزولا عوهحنسحاد
 أمين ءارياح هداعمل اراهتم هيوسلاتاصصتلاو ءاوباف هنا دنع هب !ام و ناكملا كة لها ذم هتاددص صم ادو هتالج دددبب

 9 لحارلاىوطي .هلبانتو هساكو « ءلفاخو هدوتكر اس د ا اد هامور ابر علم
 ممل زف نحت هنيدم ض اطملا غلب وح لماكلال اهنو «لماشل مل دعس كما نقد ملياضعلا و مراكعملار نمريصونو « ل داعش رثس د
 موت هنمنيملاعللىدبإو ترشنال لضجوح محو ه هقاظو كانه صلف ءياوسو ل نامعو عمت هنن مازنم ممر امس

 اهمدقمم همإل+ ل اوحا كلض ى هك مي داغ هولا ةسمل داعمكاه تصد) و م دصصاول اذن داعس قاذال !تراتتسا ىو ُقاوْساو ءاضن
 دييادلغ وح هيون دل, مش عسو هاهدربو اهبحالم هانم ىلا وللا دشرسو « ابها و هل داعمراطم رانا دود زعجد همام ةكراب
 عك حوسدمتد ميولاججاوقاو م ىوت ء.حاب]كزمدؤول اهيلاد « اهدا ىو هطيسل ا ضاوح عرددت ب اوصبر جنو م اهيناداىدالذاوصاقاىل'
 آو عاونأو ء هدو دم هب لول هدا, زي لو + هيا س ىو ادت بكركسجتسملا ماي كلازتو . باب ماحإل الدش اوي ىوحإ واي هنداط

 ش ٌيلاراؤانميدب «هرونام نامزلاىدم نيملاعلا هحرببال اهرامحا داباو وه روشنم ملحن احال لسمو كيف هل دو هدو رسمركرادتم مريع

 مر يملاعلاذ عضو رك . نايننملدعلا كلا اهوفر مذ هيزاعالد هناجر عرهاط اروما هبويلل باومصل [صارغ اءتباصا عقاومو + قال
 ههتشملاودو مياهن جاوتب اذ ننمالماخرماقاو هه يعم عقد ولم اسلا اهل دع ديب هثاعاو و هترشعداهاد امؤاطمرصد كد اناس مقتسءاطس

 ىعلالسهطام.ب هرال |بر عم هو داصل اهل اوح ا نم ى بال لما ىل هارياّصب تكرداد ينو هلوصب ههذار دايعل ا! هيداعلا بوثلل ايانإفد
 عمضعراوساراو !ءلع فرش نمناكو > هل انآ هناّصقدر ادم ف هلاجوملقملع مزم كل ىدبو ه باترال اى ابلالا عرونبل از اد بايغلا

 هنيصحءعنام ءىلق بحلصو . عزيرع هع لين و ذوهو الس قبححال اكس مشلا هرب و طعلااهاشدريطنكناهوفا سكر د١امثكوداد « زا

 همن بباو الساد ملا نمذ هبرزولا عرضك اءدوكدلاوش ااده هلام و ه لجرس اهبرعدقعلرضورعالو ه لق غفمدياهانام ءةنرح
 5 هى .م عنصؤسا نمسا !هنصحرملشملا ءوبر هابام م ال ازعال | وسل اك(ذ الحزم ء ليعال اريذول اعىضحت آيا ترد مس نم عم

 نملقعملا كو الو عما دي” عمل عملا كا ذب هبووجرم هيلع ناك تانك لقصف الد ا هيلع ناكأك كلا اليس غكاذ فارع ملد  عفراال
 كهل اجيال تسهيلا داشما .كانهاهذ خا ىب نورا رص هو . اول اداه هناضحو حنس روُملاءارثلاهياسلاةك اهب ماعم
 هماقم كانه ايذ فدو هلعل هيرذول اهرنكل الكتف . ال مالا دوطلا اكد نع ديو ل ارزو ءرضهريىل لعمل كيد همزا عدد

 + نييطفاع ةعاج « نيصخل ةعملا لد ضبطل سرا .ىصك قطب هيلع بجاماجاذي ءتنالو هىضعلامءيل اراثمال كن ايا ذا لم هلك
 نإ عالهزم يزول اوضح ضف يشل د١ هعلدلا هده يف نكد و سنسلارعىلع هيفكبام هلا عإون ارمدل !ٌقييسد , ئيطناح ل لهادي
 يق ةلوحري ول امال ىمىل اءلصاول ا تائوتشلاب اسرم هب هلا خفيسام اهاتنمخفلا كود د نسحمبسو هجولمحا د لاوحال ارس ار“

 يؤ« نتمك ميدس دومال هدد هالو ادوم اهاصتنو ه نطشو بث مال اجرهشحنربرولا وصح جوبا و ى لاو ناسحالا
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 ئساهلهاب عج اوم ثا ازساهيلااميو عرلبلا كت ميك مهدومت شيد تؤاهاثو الاه زكا هقاطوو بصدد 5 2260
 هكدهر اكمنيملاعلايدس و ه ءلدلحب غي كانه ماقد 5 يرون الكوفاا عمابللال دعو عساول !هلضفد وزع نثكو 1 5

 . هي رس ووو نوتاءرالا د ه هيلي و ا ا قفا

 «دوارج لكم لال نحمد هلصفلاكو ٠ ملاح فول عود ءامايق سانا هها ءلعحكدلا تيا باك هاذي وكام حوس بوو

 بواهل انالاعإام عماجلاملججو حساول !هلضْر صرع ظتيفدو م) رم هلماهش نم |مكل ا دهتسم ء دي دح عدنم قالحال مر اكرم عمد ورطد
 «ليربز هنيرمادصاو و عالبال اكو دساناو لاقل اهنراقن ود داعسلا لز انما نال اردباءس ”نلشلا تجترمر كين الف ' 2 3
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 نيحف البز هنيديلهاهاقلف, مازوت ذى“ نم ٠ نبا هس اهرهاظب ُهّفاط و تصنو . ليش ا ولام هدوجحملا
 ةواصإ اوهدو كد سمول اهتعلطوالجا دولا عتزيإ البتسنال اوذريو ء ليرد ل ضهو وجل كمملاهمدقم تاكو. دم يلولا مانااع

 'اميئاكنم هب قت ماراد م اهيبسد انطنم هنمديموهاو دهاشن . عب اقبطو عيتارم طخ اراس ى نوحتلصلا ىلا واج ى ديعلا -
 . .هيل امو جنا مديح دنصج و سم مما هولي ب ممهعل الايام ديدش هولا نايتش الع ميلا هيو داكد ء اهجحاو 2 2

 ح عش هلي رعاسلا ل صول اطل ن انس او دشما انشلاى اهلا تادنهميسولاءتعلط او دش الغ + ديرو يلع رساكرلا قولا
 رباعي هير الهارب ومحال ٌددع عولصلاا كون عقحلو , غكلانه ئاضال دبع عولص وا صو « ندعسى ياهذ كاذ ذا هنربلآق قاف - * 0ديغكانجإ ان !ىرداف ٠ هناا راحو ركولاو ودل بوم هدو روب فور : هنادا ناحو لال طاو ءالل الجو السايح هن 4 تدموبهدملو الا جاذئةتربال انه :.: هزيل عصانتحلا ف 3 دابا اوكسم»
 لغإل ارامو م هتاياد هطاضف نيملاعلل ترصضت او لماشلا رب يمس دان الهاو هراضملا كّتساو .هتاقدص ديمون دابعلا تليسوو ككأملا
 مقوم يسيل ناسحال اول دعل نك بو .هلباضفو هلضاوف ر اونان اهسد انجواج م هل داع مرع اهعدرم مهمللاطم هيلا نوعثر دير
 :الوطاماينأهقم مدل تاكام ل اطملارسمزميبهذاو ءاليقدالحدوكلس مرع عفررمك و  نىسلاوضياوغلقفو ىلع هيياطلاك !راىال !ميدل

 ,لي كول امو هل اهارم جوضوم وهام[: ضل! ل ها1“ عوصوملاناكثيجر ديلا يلا لامارم يةهخيامد ديس زله نفل ء مع ىنموملاللطملاثيس
 ءالاصاد اه خل اند بهذول ى ءبَجلّصإتمو اميل تومزب الن ال ما جوجل خلا ناكإوسُو :لاج ع ماع ع4 يل عادل الامام

 مطل( هموم ا لوطد نانرل اراقع ١ ذو هثبربنمو هتيدذمزل ها >رلاد تملا هلاتغاو كولو ادب ضل ابحاص لعدرف امقس» :
 ٠ لّعو نامل لوط ابيل صمم قمل اذ ت كله ناو هيلع هذ تت ء رزؤفدام اهتدعردقت لامل اص ابل عرّؤندو و ٠ .زابلارس ةايش ثكس نعاس ا

 دذلاو مق شمل ارم ددسن ال اندمدسر قبل اوصل اله! وعن اهلرقس اد و 2 ثراول | زغلفا ناد ل لوس | يباع ر رق ام هلع ثراوتيو

 ' لعل مف قتل ارك نمثكتتلخو هساهت دالب كال توفق د« ديم الجلاء ممتد دايرل نم حور ملفا ءزكأل وصحن مهتاساسهديدتلا
 لال تنجب شكم اكدتعا امد هالو صويكاهو اذ يرطسل هرجوتدق , نيا ياذرن طخ نوم ءيصخقلا هده تاكل دم ديدتبلاو تنتسب 007

 داما عرازعم انشكامر جس اككذ عمو ناي هصدان رانا ذهرعنلسامداهكدزيسدم هز نعز دل ةينوجيا اكو بروك كد '
 ايوا عشا عدوس ان اناهونا ءهضملا عودسلااو ل دعا يل ارطنو ه هّيضتلا رعردول اوم جوف خال ف. ناكاممل ده اهدحب نال ١
 بل داعسر اوف انق ثا و ءاناضداعمحاهروجر عربا نغسهداد ه كاهام تا ززوسمداكم تباو لد ل دائم تركو اعشت
 مؤهل محام ب هن اطال مدي اضل [وموزغبع هداه عرين د د ماضل طاطلاسل اعلام ول اتلها ىداق اوشا رلهاد ذأاملا كغ
 يول لاهل اد هطول اسوا شد وجم ميلاني اض - ل داعمنيذي زا اهدنا هانا نأ ذ سا اس « ونكر هطعزاةحاخ
 حيولاموزولا صحم ظ عساف . .لهاد بالابر افاد ندصملاباودعد نالاطل طع هلضن.ىيخوضتسم . .لصاوتمو لطلاو اوت
 سيدا ءاخو مو دوجلزه ىلع ءيئييختسمل ايطم ءازحلاددنبوا هش لر امم تلا موال“ هداك 2 ادن 20 0
 لازاد هايلك[ اطملا فد اد, افا هليل لد ابط يك جز تلم ككاو از الذ و هصالخاو متم 0
 أوم هلداعلا ميسور برم خط اددن از د د هنالثإل اودؤاما دس عوجرنجل امى مرقاعو , فامتعال او روملا هال دل رعد . تركت ٠ ا انامججبجل ك5 نو . ناصخااو ل هاتتم عدمنا د ءاباج الالم تكلا



 ل 7 ل | #آ

 : ولا ادد اش ل 3 0 اهاقستمديبلاىوطت توبتن
 . ادعت أزل ناقعل زاك حارب اهيطي نعش ؛.ادوقعماهضكر هالفلانتس ء توردانل طابق اتدئار
 ءاديرشملا اهجوتف جا تخذد ٠ اهعقنباطنئاغذنم ثدي © !>ودمو افراوع ض نزصلاك ٠ اهدد دماضفلاول لع تضا»
 < | دوبل فيجا صكر هايج ٠اب راض تن الصنطويس ه | وقود ان اّباندالابلا اهم «تظنلا اعلا كومم 500
 :ءاديث دعو رع ىوقا كتاف ٠ اهديدعد اهدانعتساثكتال ؟ :ادوج نوي امد وا .تقيرام يبس

 تاجره لا ومنذ ةياقوختسم ء نّضانب هنم مالمال !امبوصن ؛ :ادودولا اهطخبذ] ادت البق « ات نيحازمل ابن
 ءاذد عاق اض هبولا سلم. لزبمل ل ظنم | اهذ تددم و : ّ |دولح هنمضرال ار عشمدام .٠ م
 ]حو ناحيبللا ثكلطرافا .تثككعلطذا كيش تعلط م |َديلو تامل هل باش نسال اد ه اهومحل بابشلا ناعبر تر. 5
 5 : ادي جزيلا ماست نا امرمشلا و . اهكالدا ةيس ملاكا دوم ؛ |>ودجو امراوصو اني لعو' .ةبهرطاو او ظاونلا الإ

 دوج مانال !؟ضيفدىدن و . امراكم دوجولاةيدْفترم اي غ دس الان نيل اءىدحلا ودم ٠ تزل اهدحاد د ايندلادح ا.
 *.| دوف عر زهلاديح ل عثمطد . اياكم نامزلاف كعس تشذد ؛. اديانتلا (بتيقس انتانكم ءافطاعمق وواصل كلم رع
 ذ|2تاداماضنلامكح ,«اركح ايبلارخفتسا اذ + |دوعق حوضفل] ذؤي ؛الزع) ردانيساب مايقم ردح.
 *.] دى و امجابنو اًيراغمو ءاق داشم دالبلا“ تيفاثنو 5 كبوت ايتوسد كمتعلل د تيب اور كي دال للا
 :ءادي'و تدراام نامت ا دغم 00 ١ | ييوفنبنصو ماهل قبو م تارغو ناعيا لال د

 نم ممم ةزوكاد دو داعم مهند م ؟اون اهيعرلاطسج »هقاوشاو عرف فيلصل/لنيؤحاد ءءاناظو؟ 3 :

 هتلعذ لم مزن ءاشمد نمو احيا دحوم ني ةىىجش اهم انو و «ؤ العوز ع
 ككل تيل م هيبشاريزلل عاطملاو « * هينسلا جاؤنال لكى هيدر يب انه هيضوخلا ليك اص مراكمو « هيصورلاةوصحم

 الد *ءندبلا زب نويعل عم بولا وطعناةك عمو ههيلعلاءكياسلا عوض م طحالمرع هدي هب فكوو © هيله اجري را يل عشرس مسد
 لهاا ادحو « هيناسنال لم همدإ امدحساسو مام قيلبام هلام ةقالح | فركوم هلاهتبو هب هام عزمو هيد نيد نمر و © مكررلا هظافل لم هيدر

 ذداخوصرم* هيوم وصون امو هعئرل امدلاخ هسفسكاب ءلان مرنس الكولا و < هيو اتلخ"نلدزبا اسم ايلا واعات ناضال سماهم رول ا نمد ميودع

 كامل ترالرمءاضقاامو لاهل هذ آنا ب + ٠ هيلعلا تاحاس الساير ةيترم مما الائاو ميول عال يدل نمد تلا كال حال :

 كرو م مهوال ب » يالاراطفال اميالو نعفورملا اشابدارعم ينذيلا موضحملا ؟لياسوو اياده مرتبكدو 5اياسو ]سر تلص ى *لالحو هعثررع

 بعام فرو «لرغ ا ا امههيلُعلاعّسلاو هئاطلتلاباوالاإلا هممررو اضورعاببئتط < هياطلل ا مرعغ

 مولطموم ءفلبو هويطشلل يل اشاثكد هس. ةومجإ منذ * هيضاملا عرفانا هعاطملاوث فال !بسحا حلولا هيالول املسج يقدح هياسلا

 كلئاكدأ ا: اذ وو - ذاشولاو جاججلاولا اغلسو باوبال اهي ةىدرذ هل نوكمام ةدافا ام هداعملاوسنل الج ضف هداداو *دارملاىراصم ككذ

 دل مدتلملكادم جابت او عوشلزمدل انام قيفكو ذي ايل ارطقلاىل امذول ا امال م مدمتهينلا هيدزولا عوطككلملا نيدل ارشد مال اومالا

 ةيجيامحلا عمادلاءاورإ اراّصن اوصال ت تابثاد ابل العد ارزممال او هياطلابلا تاماطل ع ميلعوعام ناد «اليامال اى راصنوو ل وسل اىزس

 لزو اةرذجلدتساف © العلاج ذابو يل لبابدا ى اذ ولاد باهل رهان اشو دالِضملَطاد ىهام مطل ناع دال زو ىزنمال لرمي « هنالعل امرا

 شنو باوصلامفوم هلافرمو * لة مرو روث و ندأ ارم ريل دحوال اوبال امملجع "باطتملا باطختلاد ىوحيرم هنيهداموةباكلاكد

 ىةئاوح ينو عوده طبامف» ايلعفاسلزسو هسفنلف احاص) ثيم اعت لوف ضيم عودابلا نص طين ام هسفمل هيوص ىو < ءلصا د هئرث

 هلادباطلل اؤنال ونس سو نكشلا ءاضضاكرل اديزماب عري و 'يرثللاو لضفلايذهتنا طيسرلععررقو :فزععاو هبرعدا ايرلع عوكتد

 عسسل ارم ل دعللاةقئاطم عرج اه ابككاسو اهغاس ةاياها اوحا هيلع ب دودامو' اهكلاعد فرت انين نمل( هيغل اهدان طكراشد

 زئاشو لدملا تادوث موش اطخم هِيَ تاوضل عالبار ءافلاامو ل 4 لصفلاب بوساىد

 ل دمت" بنتو الو ديلي لامه نجي يبي ادت لة! ان نس.' -ر  هلاكتو اقع ءطيانمش ناو تلا ذاون درح تأ
 0 1011111 "ملا

 0 41ي



 اكس فائنإل اوهراؤل دعب صاو «امدم دوهعملا هلال مادام م السال ىايثكاقيرط قفا دحا دجال الس ىننا .
 تايْس (اهنبغ تقطتماو : هئيددد هقينا اهنكاس قبادحو ٠ هقدر هقددع هصور 0 ٠ اهمعاعساو عاطتسالا

 كوسم , هذيونل اهجركلاهنؤصمجو مالاسال !ناطلا ثمل راهبة لعمر ارم للا يزال نص و . هزيل كبل اهَضلاو ثطعلا "٠

 هنعاو هلكأو «ىلاعف هلا دنع ويسللكد مهطعا اف « اعمل ككد ةيديعاساادقل او ىلوطلا ديل اهل ذا ٠ اهيرلا ةسعرول اانالومعوصخت
 نكداكم طمس غاعدلاد , لاو نيم اي كللانه اًضي نانا ىلادام و -لاصّن اد ان ؤ- , قاطب (ه وسو ءال احمسدل ءىدراو
 عاقنضها + حاصل اذنال !اده ن اكذا ماهصو ناسلل اهنعوصعد عونا اواينرلا ؛ءازف ه.ىكو ء اذوشيو امكدما دنع ليش فكم ل اصالاد
 ركهدعاسؤ ام ءافو اف د اطسق هداعسلاف ممسك لماع :و ,لونمو بمال ف مص طل و لوطلا هعساولا ملاثال اماقتفم عمد ه«ضرالا(
 دول ا ادالوب مردعرم هلا نم ا ذامىلارطتا» .اغصطايلول !عربزولو مانال اناطلال !طارسح ءلايو افك ميريل اعدل هطسس 1171 11

 قكابسد ءانمو تاذري] ها هذ اكرم اعز اكذب هل موديل ءان سال ١ عيؤرل ا هشبم عراب منملامتيالو رّدص ثح_ءافطل د الصم هن دل نم ءاناد .-
 هنأت مكرإل ىلا ىلوال او ونال !يشجرم زوو ىجطنعل ايس نزول هاوسل# ناطلاتلااادال ىم هاتحا ى: نضل ادغو وملارسساماّيحاس
 دل ئاطلاش كب مرجان هده لول مبا طع و >ىبتخلالو م أكد اميخ سبل ارهاط هتباوره هو ا بجدص خي ما(ذ ذي ىرمل هؤلولا

 جونيلا ُهياٍجْنحْصاَو «ديوءولماتنل لت ومولب - هيلعمرل اصدق ال وسر نمز دنم ء فلاكنو نامل ارموضم اهف ه هنمدال ادور

 لضهكو ,فؤنال ماو انسإلا ماقملا تانسحلا بباكم تاجر ديف لكن يسل هرجا احدبككوي هلق وعم ارطداو « قلخاو نإ اخ اتداو
 هلصح/ حالو . هذوتساد ملوججا بال لزم اًيووتسم م هؤملا كمل عارنذول اهومح<) اب د ٠ مطعلإ)صفل اود اوايرم هو هلا
 0/(وجو ه معدوم هيل م/ولقدسانل هع دود * عنج مفرو هناشهل!مادادهد نمل ا 'اباحارعسكرلل وسما اذه رجوي اًاس ءهفلداذ
 ف٠عرثاو هتاشواعو «هددق عافبراو هدلاص ءعسو هليثو ءلالجل كو هاضفوعرم ه رشد دى هلا هانأ اهاودرشدد و ه هعيّومموارم عساولا

 ايدو ازتالاركألا» نيمو هول اهدلحب حال انقاومذياوج إف ,متفررو هذطلوو م هقرطو هوجان ةيبباوصل ا فةمتماقتساو هقلُح
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 لاهور دالك رعود كيانه زا س عم اذ قوزع نام وسد اياك 7

 ١ يملا عمار هداحسإ صل اخف[ عواس ةي مهمل ملا انها ذ عرج جاسم موس هننفس كراإف 8 ىبطساب هجؤب اهدا ءتاعرو هلم باحال 5

 / قبيح با ب 0 م ه2 ةعج 0 6 1 اقوازع هررطل كوطا هتؤحتئأاضأم .بامتنو ند نت مكس جكس د1 اذ فوم عرش اميل ناوكم ول زي قح و امتك .. .-- ملحم نةالخا باز ويواكد - ياكم يلكدداطها هدو ركدعمب و ء لوط نذقرجبال ارا علاكلد هوي عفددو ل يريلازمؤجل جد

 |لعر] حال وط ماسناو اه,ءامر سي اجسلا مرلع تتضدت نيمو نيذْشماون اكو ء اقدص هلا عماههجون هل اوارنيحمرللا همّوُومَ اهلها تستساو - -
 كياصا» نإ راس . ناهوبلاهاط ضن عرر فب لها دنعج تل الادب هلناكم ٠ هتييالتو هتبوط حالصو هتننرصحومهتل دذ هداعسو مرلاءمدقم كوم هتوئدركرد صرالا فد تبان ىحلد هطاطم داع هناي ريما لحا_لؤاسو « اداددم مرلع/اهلا تلسراف ني عضم ايار >ل مب نوكي لباس رعن موج لباقة ددو لماث ثيفد هتضح, م مب نرا هير اعدف .. عربا عاهل اهمزال اكرم ِ مق يالورشلاهرثل اهم ايريزولا عزمجوصاراث ٠ طاودكو اف بطعلاو فل نرطاوم ىلع مهماعناو بدإلو/درشاو ءافود
 مطعو هئاذصر اوما بولقل ا اكرهاو ههلباش مسج علاق افاوخش انه تهو ه هدوبثملاهمولدعملا همراكج رم م تقيو.ةرورم هروكاور» زم ضال للك ذاد .عروكزملاءنسل لزم وكدملا ةدعذل ية نصرتع هينا موبل!+ هفلبذ فيلصلا
 اداب بلا تصخو .ثكانه م وكامقاطو وعنف » « ارثلاه دي هتالحا مراكمنم ولج ول اًنناو مايهس رارهلالها ء انف - هياضف
 همك اذصةةوحامو حبلا عز ظنمملا عرمود اوعفلو . سك هجم لالهتسال اورتتبتس ا . نيالاط اذا تف عليجتاهرامحا تن 59 ع اطبع رعد ارك خم رعاوبح و جد عيوش رخل اكلنا لب تنك سا يلائم اذاجخا هدع تور دوز 3 ا اجدال اله هي مي ايليف امم اوكرداو 22 واف ءادع بو عودجرلام دولا ةنوصح ا قماوفل اف و ثككاسملا ف جانا ب تلو هيلا نيرا لا
 5 : .ارافساشيا يرن اةدوحد ارامشاو لح ا نيملا اهلل نجم و. ليي نيرلا هن اواو هراصتب ارم مى فحجرسو ... ار اعس او اعاح !هقالعا ماك الد قطاكدار الاغا اس دشن ءااجما 3 دصو ةساليؤقحراذ ص هانم هادا ألا يات ييؤك همراكمدءاباعرا ابقدانحدادوبديو انضحئالحا ٠٠:٠ ' هل كلغمانيقداال.هياقيإق داجالامظحتضو : 3 نيزك نم
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 نجزم لكذ يناذ + ئيال هدلدد مال هناتح ل وححلا هنييحملا ءاملارصدضادا اهد اميسالو م ناميال طدونب اهيل بسلا يديملاو
 ذر قويزبلف م دراول ا هثاكجي هحناوملا هدا 'ه مقمد جاب لكأ كانه دش املا هحاحئاداد جيا مايايف اصوصحواماذادجاال ٠ لش مئرم «دتلاو ثيدكارمزلا ذي هكملها هيلع ناكام مدت ثيح «ملعلاحيمشال اتي طيحال امم عطحلا لوبا ؤلاو هما
 هقالبلل ترام وح. ماوأل ارلمر زل الحر متبرلمو « ماحبزلا العكد ل اشءواربغ املا ل احرم هكحمم جالسا او هيلهاجل نسر
 ىقسيرل امرطم - نيا هلصند جملا طوب ناخن اهلس هنيقملاك داهو عونموملا ماماو هنيمليسملاناطلاسانال بن '
 امَو . نحمل! بزحل واما دان نم دساملا هقشملارم هنيمالادإ الماقححل اهملا .ىعم ساد نم موصبم اهب ص بخيل اقيفولاا
 اكمدعب لرمول ى «نيمال املا دالا 11 _ نيعملا بدول 'عساول ااملا بالا ذي ه مقمولجاد لككدل هعاطملاةئافادقنا ٠ عال شفار مهلا او ءميطعلاازونلاز كحل عكاق ذا و ء.نينسل ربوع عادل ا نيبال او دمها عك ذي وسان
 قلب اج فش امو ٠ عديدشلا هقشملامظحل هغواب سان [ليخس ام ههديجبلاهحران ا تائب ثم ايزع عصاوم وعش او ادي د ملحان
 هاراخلال اجر ه مباوتساو هيناجصو ب أوناو هلخادم هراهد مايقل او ه هياللحا ف هحالص الكىل دو هه دينعلاهعساولا ل اومالاومدكمدا
 ه/رإلو اوالزانم هب ولام عفر تانالون دوق عم دول تك ذ ىلع متزاحا عج هابادصاو اداري !هناطلال اساوؤلالع اناثا هادابا المح
 تيل امفاسم دب وص غي اتائارفاحاق “ام طووجاو ه.مالاسال ناطلاس تار هريس الع نصي امدذ ارو « مايق قايم فلكم ارمانذ

 رجلبمولا هل اوم دم د .لاغالم طبعا شكد ىلا اولضوفو 5 ماطال انانضاشو العال !تاقهاش هب دام د هنراجلاوق وو »حرش 7
 ماي|اور نيل اونينسملارم عع ضد او ن مهرب ئضطمملا هاّصال اى كباوم لع قافنال اول هلللكد ماود عمم ل اجا ل بصفشناهل

 د اعو ىنامالا ااهارعكاد دا|هد مل الرول !تدع با رععملا اي احاّس ةيحاس و ..ل امد نرغ ماري ام لع كبل ملا غلب الهى ل لل اد :

 ليبو ءام نك امى ذل او ضجر ن طامل(د نمداكو ىناسحتال ادلصعلا اءدّدق دق! 1ع ن اكلك ةاملاكرحو هداكساد ابنصجاحنا
 اعسرو ه افيوجو اتضركم يلا الكذ حافل ال اذامد .نالكأد عاضيا مم ١ىلع هلّضف ةيدحاطم او هت ايلا جام ام كد رض ارك لذ د
 اال والحر مدىلا تاق! لفلاراوأو مادال زعيم مزعمل!بهذاو دودرمل او دودول الكم كن هارهطقنس و هانيصمد
 الالم ئانحو مههيتاس ياما كاد رفنألس ئسحليس وم اواو و عما فرط جوسو .ةنانطل تاص ود اي محو دهف لمدق « ناعردس
 مالا ناطل_انال و م ننالح نمدملا هنسرل ارم عم اياز ىنتاسل اؤيسقزفس راملا ناصتنو ا لوي و وينر سح او صفاوع اعافن اة د اندلاحالص
 اًدكداصتلا نمد داصف نانال اد مالسؤددعإو ةلد د ماودب هت ادم او ناخدارع بلا مالو بحل اقر له[! هيا هفيلخ مرختوللا س١ ١
 : ل ذب ك/ذزعمّدُص ناطلتن اانالوم عوذجلا وال اكد هقيتحا ون نا صم هال رو اكت كد «قتخاالد ماكهليعرس عزا عن 5

 9 نااار وم جامد افلا ناشل كذ ؤىابنال ! )صحو ثكا 0 ولا رامرم ا.ال اكيذو ا ل اومال اوم م وبصر 3
 '  موادتق جلع جالطال اد هكم روكدملا امارتا داق ابوثأ هكا رسم هيل دلت امهرملا ديال ىىل اىذولاعؤصح جودال» .ثكانهات

 نايلو ,دبرعرومال ! حالصل _انجملا ناكذ !هددم ماد حالص ان هدإباىلا عطيفد ا امذاصياو دسضاس حالاصب حايمملاد .مرسو هناطرهاطد ٠
 ًاصئانعدجوف» ىيجمايدادب ا الكذ غصت , نييال ادلبلا كرد ريزول موج دآْبف م نيلسملا عاصم ماس اداقفا او املا مالص قصاشل اكاد
 ه٠ىيماووقىدموب ٌتاَقام دكار دشساىلا د اف ءنينسحجارجا مننا اهلا تايد عاطتفنال ىلا ايدو ناصف ءزينسلا فلاماي هيلع ناكاع
 * موتا هس ع املاككم قاف نملُمأو نمقوىدح هدوهام ايزم هّصخو مدس ثان ذي ءكراثليًوطع هيلا قاسدق هللا نال يح
 ٌيصملا هيلع اص ام هقسيق حر عني او ه كك د داقص ا سعب ليسملات اطلاس ءب عربا ام. عطل اروغل ل رغفراصلا ايدل عام باف ىلاهفوتد

 , ةك/اهارساحلا وبزف نل خال اذن او تن اونو لئاسو _ سك( و يداج اذ ميل رابجو هامل ه درريبع مل عضو امن معطل يسال ءاد
 ثراواعد» ةلشرو [لتال ام ءمراىلد و هل وسرو هه هتعاط مدق ىلع هنا نم اولبعو عويمر عود ملام سدو ارحم مث نابتسا الث
 ن١ اونقسو هعيدبا ذي دسو طقس و » مولد ىاللاميطع نال اعد لدعلا(ىوساهرل“ دهتعنالو مال اقم قطن موفد ال د دال ام كلج
 فأهلا ادال نس هب رام !ولإغو «سقسم هتاطلااءاو د داش ه تاهدإ اد ل اويل اىلا عرب اص ميسي مالا لمَ «مرلا لابولل هبعاد تاكول ال ماج
 0 طيخاكابودرو دامحلا هنجرساملا كام دقن نار هطبؤ لامك ذو مسد دصام سموا ءودجماوسملاو ٠ نما اطلسردد
 فكي وامل هرعااهسهرم هئطمو اما ككد اح المزي عام دس هنا ه اللووأ و هدع اوبءاهملا دوعل لم مافعتساو «الحاتسمالدا



 عحصصسسسمل

 ٌقالانسوب ,ؤاٌولاهنيافشب يس تافاكمافطأ ٠ يحاور ا ىئال ادونم ابكا م هناماد دنا نكذ _رجلارهلج لع هل زربخم/ترخ

 اد . حافلا بتل مغ[ لكدميسولا ءتعلطب متو ٠ جاهلارعلا ةكركلامترخن عنو ٠ جارحم مدرإبملا هيلعلا, اهي جوالو

 ا هداشرل او هادا طع مدمس رسل خا و هدا لىتتسال لرم مدر ام ديكو ه داوزالاه دابر (زنمليتسا سوؤلد هروح سواح
 لاو 6 ام“ . ءثلهدل ذاكو 7 :
 دل حولا بح طس شم ةءربطم هنيدم احح ن اكو  هنيولا لاهم جبل ااهرايد طاونسملا هم ىزناو م هسووملا وتم ملا عطنا

 ام . : 8 5 3 ٠ اناس «

 اهيلاو انمل نبا هقشتو ء احل, عطاد قلحا نقوتس . هليلح همطع هاو , ءامج هاه < ءا عضو ىناغو يفك هنسوعا
 (يآرو رمي مرراسو هانا ئكاصو |يكو العلاديمو هيلا تاجو ءاجابتب او هحا هددت ةنيدم تالماو نجي جل

١ 0 
 . 1 0

- 

 « ءامارو هل ين هترع ةبإ جلا مر امل اددب نواككيو  هماوكأد هلاصفا با. ىلع نوحدوو ..ياوماوتلاؤة نوضاننن ءاجاوف)

 ظمضافاو ءايذارهاباواو اهنجلذاش تاذّصل ال مى ل اكلنا تانصرمعوحنق .اهطعاطحلماماو .اهكاكنماكانهاوفل ا
 يلكرلا هرقاطد ةسريرولاعودهلو ءارجرق ى اثيدح هورب ملام هل اكت ارهاب نم ءيظاخئراد ءام هالي هذ رحم صول اولاط
 0م ,ةباقما ملت >داو انج اكان ١٠و هب ذفطتو اهلتودال اردناتهاض ىه ايؤن اهلا قاف |تقافقحوصمقافأ  هقارشاو 00
 ىاذاللا ءاداؤاواحاوزا هيحلن كرم امزدم هيلا مدوفد و «] دايع'ميرلل ككانه امري ا تاك ره دم « همالتساد هذك[ بقدر
 ' اهلهاركاو ءوسدي دحو . دج داعس از مر اسث ءاَرغ صول اهذالبمخو ءانصلوتد جنم ايقد او ءارطو وصمت مانال رم
 انقمرإ علا لام هروح ل عاثو هلاهددقمد , نومه شكأو . رومحملاردوتل اردنم ل ز قح, هضاذمو هكلاسأل خام كين داعس شن انما ىو . هيج ج ل اهوطب لطم ءهطونم هقلاعتم ءجرشال ا موقد. مطوحس لاب
 وم عرش درن ىلا اهحوتم. مطعلال ويف عوسمو 'ولع بوكر تيا رفس هس ميكر داك حاس ددنج اكد د
 هن راجال اهتعا خراف اخر هت داعسرب هيو لاء ةر ضم ء ميل او © داوسلوج ةييوبراح مبدل امو هعيرمو هب تراسص

 ةيائناذ سوكمما معن ادهم اورج م عباتسلا م ريو اذ «ملمةدركم لكم نإ عرج ]جاما بكرم سكب بتضلنايلا «مقلا
 هشبل علذلا كرم امإلل اقاتشم .مرجلاداس :. ممإو لل هنا بي اكاه نبوطمو « رووبو جابناو ليات ودعا هّْفْس هاجس

 5 مل شلل اهوالا طف و رك[ هلق ساهم هزجمد عوض )كمان «ئيانلل ماي هلا هطح حالا تلا دوح ذل اهسدعملا فقاوملا د :
 دعو امدخاد هيضرلا هيضملا هلي اثيراونان مرض او : هيطد لاءةالحأ راكم ماباف . محلا ءرطس هتالخامراكبنمزوفل او
 اهتم انو هربهارطل بيلا غطامل «  هيشعو عيد لكذس هماقمعل اقنال !لايذان او لو ٠ هيلا بولدلا اوجد احْزم +

 ىلع تلو در راكو ”موصخرساهل او ء نيلبسملاو مالامال للاطلاس هناطلاسل اعدل ا هبدادن و هيرضن مرقم اوثال او  هياعدزم مال ناك د
 قلاع ايروفلا ضو , فطلاو ودنلا هلا ءانا بل . مظل ا[ ضمد ييذزم ب دوبل بعاوملا تين اها تبين امل 1و ز 13 5 35 4 , 5 . ا . موكا ماقد ةيسدنل ارهاع ع . كو غرلها و دوحولل هلماثلا ٠ هرساب ملاعلل هرماعل اهل د اعماقي د « هرود عادؤ نامل اىدم

 بف 2 دعل ةوطول امن ابو ل وسلا هي انيك الكذب هاوضقو . روطلاو ناودعل ل هاي افي زم هنكحمو .رغال عمال '

 دهعلأ:1ى[ذ ةءاذول بسب رهاهو هال صو مم اوما قع لح ىء هيلا اضوال 1/5 لعدّق عد . هيطولال هاعملا طاوع 1 «نموغمو
 تيل اراهديد ءيعسو انا ذيسد ءالاونبو انو ءاضر ية نعلمو هتنانشح هنم هه يت ءالوبقم اًيعس «وُرملا افضل انيس ءالؤس اك -

 ل هيل ظن هراشإل اهللاو .هداددم مو هل اؤؤ ثيف هل ابجأي م لضارف اك دببو , هراؤ زو تل اىدصاو نمل وحرم“ تاقدصلا
 ١  ةتصقمم اوكا ىرلاادهو معااجتيصت هويات كة سكاس يزل انعبالنال ميكا« + هه... .ه داصعاوامو نامل لفل اسأي
 «ناخولداطاسل انالوسااملا جدل اءابماهس نعي اذا ناك ٠ نا حال اوال ال نم ميل نا اكس مسه تايوبل ا 5 3 اى . 1 : , وأ ايا لساعلحا عرسايونيلا اءا ع و لق ىلاغ ل كاهلعا را مصل د ماوعالل او دوس اىزم هتاطلاسل هيدا !(اودب ماكل او لال (ي ذ هاما ناهتنال امس مولط او ممالسإل اطلت امرا مزم بلهتس اى ءالتؤال د اردن رتدل اذول اومر دافي البوب زان أ قافيو عمت ىصتتقمل هيدل لزب و .البوجاريحمن اسح او هتاد دعم مول | أد مؤلححا مزنارم لع حالصلا بابراع الطفل اه - اجخناو. رواء ابسو هذرثملا »كلها تاقرطولاتفلاو هددصو هبله رس امام او علال عامنا

 مسمع



 د ئب ثلا مورق مرق ه داصعال ا ذي هّزثىلع ةاو , هلهاو هبابر|ن ويعم تقف ابو جاز دعب هيحمال اراىيالا امج,
 الاء مهبط اهكت نياصصت بكامل ١ كاملا عنه ناكا ةيءلح راحو ءاهدا متاحاسزم ءتلورىصعؤلاده راصعإلا د قبازحال ١

 يلا اضذإالارمهتوجامَدء اهطعا ناكام مايا هن هس خبو حيونم ريباهدوطس هقرشمادداسا مدمن و_ ربع ساهدا دصا د
 اي! اهلاحناتنوا قل اهداضرمد هليمفزك دل تل ابوبسلاو ماوعال اعوج ىؤ عزل رثد ٠ ءاضوءرعرإ!تادو اصحذْس امايالا [ىهد
 ضياؤنلا ماقال ابيل هب يلام عماو , نمبلاضر | ةيالو ديئاقم هيلا مال الكل داطن ب خل ١!له هانداو هاّصق ارطقل اذه لّضالعم داعم

 عروصُنراهطاد دذعلا بلاط نع غربذو . كر الدال | ناطلاسموجف هربداقم ىةنادنع فوقول او م عيؤاكمو الاي ذا « ننسلاو
 ثاناق 2 ك«انقنال و بهذه ,لكان لب فعال اوي ذلكسلم كاتم سباكانو امو ككل لقد « ثككاكملا كم اكتم نع
 ه ه دارياو هداذصاذيبّوعكللب ناًعتَساَو ههدادوتساو هتبها ذي ١3 هه« داو داو دونت 5 ”رباغلا نم هلا داوحشكراذ واو تحتل

 ,قيمدارد 3 3 ٍُؤ هل ةبأنن هارصان#رلل هان وعن اكاذ ا ورعش هداشراو هتيالهو ء دازماو هبوعطياطل ىلاغنهسديتسا و

 ٠ محلا خارمكلكدىرتهناو هولا ءتمدخاي باكل اردو ] عصحق ار غس ا. ظل تعال لداطلاكا اال ومناكام و 2
 . . قحملف تمايلع هضاطلتل مدخل مايد ءمال اناطل هتاوعد بال ساووس , مدتلاوه تلك لع برغوالو ه مابولطممل ىباد
 ل ةكرمو ايش هناجر ناطلاس يل ضاذاذ , لوح بلاعيخلعت كيد هيل اذا هامل باشكاناح ماهل لك م

 ه لاوتلاضيافو اطعلا عباس نوروكرملا هلضْوم و لامارج شم ل زب ]ك دادماب نو متلود بابراس لكملاراشا و ء لانبإك
 اطلس مك ركن عزاسي اوضه عرماد هد أكلا امطعلا كول دلارهيرهجيو . دافسإلل عع ٌدُوَتساو هلاّقبرال او ض سلا كدب ع: د
 اق الوم م هطح لس ناكر ٠ راطرال اوبراماكراصفولدامال ا خول لعل مسا شيد هدارسال اوس كي ذمو اننايم 0 5

 مالعملاز:كإع لاح هب موقدام و هال اول اومن هتاعزرم ههناهاكل هل ددل !ناكراملا هب ناسا امد ع هيئاطلسلانيإرطاوم يلع زماها ام هصاد نم

 السل هياعلا وختم ا العال نذاو . وسو عْوْفيل ءوهككلعاصاصنحا د اذرُس ميربمو , وهي عرزولا مصحوب رعخاوا ,جئالعلا
 محلا مل طخعال لاطلاسلاانال وم هطخحالم هلم جريناكو ه مقوم ه داعب علاطمرم ءيلعتىضادق هيحلال !هيانعلايسسناو ه هقفسلاو ىلا بلع

 ةنوعجرالواوو شنت و . هتمزه اومؤقمل , همس هيص ور قالحاد ءهقرركاياكس و . هلنساو هسحح فاصو او ه هلماك ه تاجشش نادرا © هلل اخر
 + هشايحا اروصنملادونكأبو ,. ءئاطل ل كال اسم وبرهحو .ًالعماد راقلاب_ لامار ىسواقل امهمرسو العا دلك سلو طل اديان

 ٠ ل اوهالاد راطحال اماهشا هنانمعينشالو , لاؤلا اجهل اة هماددا د هيام هي هنولنال ء غطمري وف ل ةغااو,ةةنعماطح

 « .يهلمسمول ا. هينيطنطستل !هنيدم نم هجو وو « ل اّدال او ىيسل ا ىف عذحا و كدابملاهمزع !دّدسا و ه لاجل اول امل (سمركد ام عويض نكد
 رسال | هدمثل ابالو الجتكبيتم ماسلا مل مداوستو نيئامو نامي دس 5 ال اكداتخ ممم ةساملا مونأ

 «اهمطع هبا ف سطام طلَل | نجيم هحيزوطءناكد هى دال !ىدامجرم عناولا مومل ايفا وأول هل دقنغو هيالول ان هيلع علخ هناف هدجاد
 خا كراس هروبرطل ىرو .٠ هداكو همامر نمل امال 0 هداوح نط اع بكر نيحمال الجوال ا احلجا اه طخ ءايلح

 ديزاكو .هداوس مطعتو هثييحو مرزح كو , هناكدو عددق ولعو , هنا مطعم عروصنملا دونحلاو عهافل اهل ىدلانايعاو هنطلاسا

 . عمان هاش مرتع سبفنو ىه دار وس نم اًريخ ءللع قلد كذب عواد ذا هذ: رو هضراذي هقا هذيلخو هدول |ناطلاسانالو هصرطنمو ى ارك
0 000 

 هفبردو ةدامز هاطلساقزيسرر يل اءالوم عوصحرب صخام اضياا انهو ماه ضر اراطق اهب رجب لو ,هدابع عيرخوب هللا كثيداو

 حل مال ايدل اكريفوهو ه هدانجاو عركاسع دوسا هب تنجو ةدا|قعامر1ا:حلص يه داعم هل ىمام ءضيلسو هدا دماد هتلعاد هداعساد

 « مثالا قادحا هل كيب ادو هل اجرب ادعو اقدح « طعالاارفل اذ هس ميل اوشا« موكاد دهم! ءلعقفخدم هرلطل (قساوعل ءنشأللا بوجبا
 هداعس اليمون ناوادا نويعل م طو . مدؤبو وفم نمز كبت هنمز اهزؤنحمب نيرام اميل اناذ .ملاو بول اكولم ليلحلا متيياب ترد

 عرس ء هرم قاطلا باد قلغنم جئائل ناو ه ءجوعو ه دواس هىوقنل هجوما ماذا ىلإ د نا ليالدل ارهاطب اد العد جزم
 امي رمال ف.ادويعلا اهلظنمر بوما تادامؤل الب تايه ىضو « هميهلاءلس الاه داعب | دور شم امون ناهف ,هميطع مانيلا علاعذسو
 يلوح ثمرفسل ترد ادد« يللكو هذاع زم هاج «سيطتط متل | هلي دم باجل لاس ىلا غلب ناىملا ء تونشملاورومهلاو مايل
 هدئاوعإو ل3د دناكراو ه ءاايعاو هصاوخكير افسل ذكي د وبطاطنماه هعدرعسلا تانازكمإلاو ٠ ةردرعل ا ءعساول ا ههظعل اتاالال اوه هدننعلارلا



 مايا ماودسسالخ ند حدر همر كحل نال رطعالا اناطاس هلم فراو تيل جاو - علام بلاك اكاد
 ةتيورس حدمو .هييسلعلاىغل [قفاو . ناولملانلخا ممن ديد قاعد ب هتكجمرسركو 7 هيام مالشال لسا ددجو فال هد

 زياد لوجو عدارموس ةيدئاباب ميدو نأد» ءتلكلوال !تاناوبتلا انهلآو ء هترذر ءةعاسو هِف هينسكأ هه كم امداد

 مساع يلاعل ل وال يسر كف رمل هارت زولاو طحنون كذ دالي
 بلاط دافطّفل نطل دز كاهل مه ءادساهف ا اهم نمل صر املوصوو , لاوحال 2000 اكان ومملا واسف هل ضرعامو

 ردوا امال وم موهعيالوأ همزّقللابحوملاو ءرهال اشعانانالع املصت 5 لوصف هين و ثداوكلل نمد قلعساعو ضان

 اتمكهاوام هموصنم عذالخال اقدر هادي هَمَلاَس لارال نفلكرس ميل اشهد اوبل عونت «ذل ادب دش قل !اده ناكاد يه 5

ضنال ول دعلا ل موسامد ملولونم م فاجيزال اذ هعزانملادذج ,يكأس ذي همّيطتم .نالدال ادهقفاوملا
 لطلاب ذاتمهتنالو نانعنا

 هل داشل اتابجوم هد تهاسو ءاوسالاو هداكملاىدياد اوهالا عابس هفلطال !«زعاشملا ةيحاوبو هداطقاذي شاعْوَححَف اتعإلا
 *ثامال اعده جولتي امر و هدانعل اديب !تاءاردودصلا اب ىس ترشناوه دافحال ابراقعيلع هلهاراض تيوطن ا ى . ىوصتل أم ياغلا

 ٠ ذ امرا اربع ةلو دو !مادا ىناخ دارت مالسال اناطلا امال وم. تاذينملابنسملا رطقلاادهؤ ناضل ناجم هانركذام ناننفاو
 نكعودلاتقولل اهقزتم .عوارس يلو دسم هعطاخ لذكر ناثن اذه لاذامو ه ناؤالاذكل هخاو مذ ناوضر د دجوتء يل نار نع
 هراطقا اديرثو ه قنل اماسارم لاه ىوحام طق عري ةىروكو هر داصم 3 هدراوم 2. لدعلل هنلاخلا نمل ضر ا ذيل ثداومل عرم عقد يف

 ولاديلا بنيوزل ارطقل اوعز ؛منفلا الا ءؤرش تاهوسزول اذاكدامّرْدَبل بجوملا نالّخال دو رو نع برج ناصمد هناا طضارع
 ملايات ننال هرمالسال اهي قدام طعلومق افثبلاو فالخلار اطر نم هراطق ا هيف همك هه تيما ىروبو نوما نييمالا _

 هباخجوه اكيكرافعصمرملال احنوكّن ا ههضينملا هيلاعل اميضاملاهق داصل اهنميرعو ه هذيلا ءتمهْتبأ» هيدي ىلا اهديل اقم رومالا تقلا

 هديل دلو حو تذل هر هرضجيد لا همويطعلا ماكمال اب عيدد فرصتو . ورك تيان هوم ازا منهم ناش الصم اقشال ازع
 مطل ياو ربكم تي ددت حالاطل ار امضاداهنعس ذي هتمدجر انعنؤلطا و« رمرهلا بااوثل ام هان فص باشلامد نيلاقد ارم
 0 7 !انعِراماياهز ا صخاراوا مخمل رحماعس ه هريس ساخاهدق رمح دس اهتباوأ تلضمو ايد اعار !تلميؤلا ههربإلا

 28 ارملجاك خصل اهتمهو .اهرا.كلورتنمالومممل حس. «ج خلا عريضو هل اهنصوىلاراشاو دعا ب هافرمرضعن ل اهإك و١ 1

 ' ٠ مطعللزعلا لهدم و بصانما ف تاوملاتابر او هتلو د ناكر لم لصن اذ نمو « قاتلا د جوربلا تاذ هثكلم اسؤؤسم بأ عرطن اجا

عقد ام هماق اد | مقسملاهياردد دج قلا ادعم جوه فيقشس و
 «متنايرعلااههياوذل ناحل اول دعلا ٠ اكحلرم مدح 4 ءاعيرص 

 ههنالكو تاطر اتوب زم هداتعزبخوعمو .هيايداد مراصنا دعس « هياحر فول « ميش لع !قيفوتسدبومل رايح عش

 انا« عصحح هماقمو هتجرو همارباو لهذي باول جنس ييضاملا  همالعجوفربو ميزي اد تحاول ٠ هماكما ذي هاد ارامل
 هلضف تايإ تهظارم هي اريصل اىدوكل درر ضي افل دلو ياجعل رخال ادياذاد يابزلاقهوداىد ,رشملا مطهلادوتسالا «رذولا

 يئامطلناياودّصاقملات ايان اعلم لساتهلا مادا لسانا 0 < ةياشال اناا اووس ان هولثمل هي دارملا تار اسال ليك ةس : 57 اي م 01 3 :
 - ههياعل اتاتحلا لير ايعالاو دابتحال ام هيلل ار املا همي داوملا هىللصلا| تار اّتخال اب دبوملا ء هيناطلسل اتاماقملا كك بتم وهدا
 شمر مام راع ديو ٠ ناسالماولل اع مالاَصل تت ادا ات امئدن و . نرحرل اديان عر داصل ارايتحالل اًمقىمو , ناثلا اديلالها أرق
 5 ءاهؤ دع كول امدالول اهآلو و هضم لا لبوطل نشل اذه يول اوم ضبوفملانانع مل افوصف . ناكرالا جاتلادجلا

 ناصتئابيتعال ل اهماهتدودب تولطد هاهرمتو اجاكباما هيسالسال (ل هامل اهححو رب نامرل ا ايححإو ء اهرم ىامال !تارج نم د ايفال ا
 كمين إما لها نم ريل ااهوصسم اق ءراصبالاو عازل اهب ترف هين ٠ ناصتسابر للم د اهه تلمس و اهل مدد دب تعلط ' 0 ناصغال كلاس كافرسل اقم عولطلا كد حا اف ر | ؤم ول يصال او ءدابزل اول يقارو ريو داودالا
 هشبل رمز مل وصوملا دانسال اناباياضف ثداحا سود ويوصنلا ويفلا ت ايا اية كبوت 2 تيو . داصنالاو نيرحاوملا مايم هماقم
 «ةللجميل هيواملاءيانحلابمامتعضو ءانايحال او تادال 'نيوطتب 1ك اواخر اك ذل سل اوه ..نامرال ضن اونو هرهرشو 2 لياجونل و ماطسا هداعمل الواط وحانسنا ام دانسلال ل يصوم ذرطة قفل اثيداحاىورن م. >س يصل نإيلاادعلا
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 0ىمتيلا مدعم . داصعال 0 ةاد 8 هلهاو هبابرانويعمب تقف ابو خازتدعب ءيحملال اداذال امتد
 الرا مهنا اهضف نياصصت بكامل كما ده ناكا بملح ر احد ءاهد ا متاحامثم ءتلجرىصعّؤلاده را علا ادلتحالا
 2 ايراضئاالارمهتوجاممَد ه اهمطعا ناكام ابمايا هن هه خبو نيوتن بناهروطس مه ةرشم ادي ملل رتماو_رعساهدادصاو
 نا هلاكناننول قتلا هءاضرمد ليهم دمتم ادوملاو ماوعالا| اموج نإل علا رلو ء ءاضربهرإ تاهو لست ذا امايال ويف

 ضي خيال هماعال ابنا لابعاد . نمل ضر |ةيالو دؤاقم هيلامال سل ءاطل بقل ااه ءاندآو هاّضق ارطقل اذه لّهالعم داعسا :

 عر وصقراهطام د دنعلابلط نع غئزو ٠ ككْؤَرع المال !ناطلس معرف« عربداقم ىهتادنع فوقولاو م عيذاغمءاقل ذي نَخا ء نغسلاو

 قاما ل منك/[نقنال بهذ هذ ,دكن يب عيوتضنماشلإ وب ذاك لم كي سباكنو امو كمل لان« ثكاشمل كم هك كواتلا نع
- 

 هم دارباو هرالصاذيّوكلب ناعتساو ههدادعتساوهتبها ةينخاو هءداو دار دز قوف ه نيربافلا نم هلا دارك راف دون ثبح ضم ا د

 مهما ذي كيف ل هع ءارضانورلل ها نوعناكاذ | _ورحأت هداشباف هتيالهو ه >ازماو هنوعطياطل ىلاغن هس ديتسا و ١

١ 

8] َ 

 8. منا ةارمشلىرمناد هربوللاءتمدخذي ككل اوبدول] وصحة ار غس ا.يع فعال لد اطلا ا اءال من اكمل و
 قحيمالف تلا هدالكلتل امها مايد . مال !ناطلسباوعد بالغ ساووس ه ملقااوه تسلك بوغوالو ه مابولطمال سند
 ليوم كم اءايشس هناوجرم هناطلاس هيلهرض قاف .لاوحال بلع يفاعق كر نيل نيل ذا املا باشكا كح نهال كك فعض

 ه .لاوتلاضيافو اطعلا عنا نوروكزملا هلضوم و لاملارم تس هل مس كد ادماب .وهتتطلاس ناكراد هتلود بايراس لكما, اشاد ه لانيإك

 اطل ر مكب كحد اسيل | يضمن عرما و ,د أكلا امطعلا و للار هج يجو  دافسؤما هلع دوتساو .لاخرال او سلا لكبح: و

 اكوا وم دم لمح ل نا ٠ راطرال او برام اكراصف د دامال ١ خول اعذار د سة بو .داوسال اوس كذمو الازم ءرطئمو ىاركو

 مالغس از: يإع لاح هم وقدام و ى<جالاسلاول اوما هتاعلرم م هيه اقل هل ددل !ناكر اولا هب داش امد ه هيئاطلسلا نا طلرم ءيلعماها ام هصادأ#

 : الملا ءيلاعلا مرْضكم امل العلك ثذاو . عوسو مو فيل ءوهككل عاصاصحا د اذن ومد , ءوعطع ذولا عوطحمم_رصخلاو ا هنا

 ميكا همل 2 لاطلسا ايال م هطخالم ءلجرشاكو .هق ,ىسم هداعسلا علاطمرم ءيلعت صادق هي هيطال !هيانعلا مح ناو . تقال

 رمح رالماوو شو ٠ هتمره اوه وفلل هرهسو هيصور قالحاو ههكركاياههس و ه هلدماو ءةسح فاصواوو هلم اك تاهت انرا ه هيكل احر

 ٠ شامخا امروصنملادونجلو .. هياطلا كك مل سعر هحو .العناد رافلابهلامابسىسواقل اههصرسو العا دلك سجل طلا ا ديلا 2

 ء ل اوهالاو راطخال اماهشا هنانمعيشالو ء ل اولاد اهلا. همادهأ ى هب انعم هب هيولنال _غطمري ىنمييف) ابو هؤثضعديُم ٌُفارخ

 ٠ طلسم ملا, هينيطنطستل اهنيدم نم جو خو « ل اّدال او ىيسلا ىف عزا و كدابملاهمزع ]21ه ه لاجل د لام |سنركد ام عومي داكد
 رس حال اهينملاهيالولازجتكبيتع عزؤاس خلات مل مداوصلو ' منام و ناميمشسس 65 جلال لك داحح ممع م ةساملا مومأ :

 ؟تلاهمطع هربا ف ملوح نطل | تنجم هحيز نكد ه دال اىداجرم عناولا مومل ايف أةيوأوأ هل دقنعم هيالول ان هيلع علخ هش اف هلجا د

 ند كرار هرورطل كرو ه ه دايخو همامر نمل اقال ا مكَمو , هد اوجه عبكر يحال الجوال اججدلجاو هال اح هلجا اف رطل هليلح
 0دراكو .هداوس مطعنو هثيح و لنحو اكو هه اكمو هددت ولعو , هنا يطع روصنملا دونملاو مرهافلاءل ودل! نايعاو هنطلاسا'

 عزو هاكد مرت سبفنو ىه دارس نم اًيخ ءِلع قلد هكر ذب موا دق ذا ءةجن جيرو هضراذي هنا هفيلخو هديل ا ناطلاسانال و عمرطنمو ىلا“

 هفيزتو ةدامز هئاطلساةليسررولا الوم موصخرب ضخاماضيبا ذه ا مضر اراطق أهبرجلو ,ه دابع عيوب هينا ثيود اع

 ل :ال اردبل اكمرفوهو ه هدانجاو او مكاع 0 كلا راؤتامرلع خلص اي ءداعرل ل سام هضيلسمد .هدادماو هتلعاو هداعساد

 1 مالا قادها هلاكيبادو هلاجّول دعم اقّدحو _ عال ال ان اوس ميلاوشاو او . موكلاد دل !وإ هلعخفخدم ه ءٍلطل(قساوعل مذشافلا هبوجت

 0 نتالا نويعلمطو . مدقبو وفم نمز ل كات همز اهزؤنح هب نيرام ف امولاناذإ ٠ « مينا بول اكولم ليلحما تسباب ترد

 قرح ليربسو ء ,ءرمو طل اباء قلغنم غانلإ اناو ه ءجوعو هدواص هىوممل جيرو ومال !ًمماقا هنا لهالرل ارهاطب ان العد مج

 اا مسالا و بويع ا اهرظنمر بورا تارامؤل اكلم تايه ىضمو 0 هيلا ماتا ه داعتلاب | دوبرشص امون ناكف ههاطعم !نيملاعل منسوب
 ران بوحثمرفس مل تريا دق . هيلبلكو هذاك كرما اها هسيطتطمتنل ا هليدم باهرا غلب ن ىلا ء نوخشلاو روبل اوءابالا
 ه.ئاوعاو هد دناكراو ه هئايعاوهصاوحتز اذسلاطككد وانما «عيعسلا تاناخلاو « يرى لاءعساولا ههظعلكالالاد «نترخلا
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 ةدرعماقم فران إهئاو فد او ه رربلا تايا هيقدل تلكئاا ماه ندب ملت ااه هلاك جد اه وثم ماقملا)دحوباجن ةيبلقسلا زر
 لوتس كب ولا باطتسنمهقاذاو هيشامد بكار لكنودنلل نبصخو تاي كن اح توف ىلا مالسال اطلس ها:
 ممزملا مالا رسحاف ءاننخلالد ماتكنا ععؤ بل انناده كدا لايسشبإلا انه رونو هتبتلاو صخاو مام اًميناطلاسلا ضخ رمم اندإو

 تازاهتاراولا دو هياواكل هسا اراومآ هناظلاملا عامك م قلو ه.ناسال يع ذيداشال اك هذ عصا ى م هداجال الكماقملا انهذ
 ' ل ا/الاوحا حئالص تاوث تاو غرست او ءايشثنالا تاوم هم هفلا ايحا يدلاا ه هيئامزلا هيانعل اوم نكدب هيلا ىلاهن هل اععجاوم هينامأعنا
 حججمن كو ه ملاقدو فلس اىذ ءينيطعطسقلا هنيدم ىلاوحأ ام يوحد داعلء مالا ةيطعال كاطلالااانال وم كك عمهالوف ءاينرإ و

 هناهنتوشت هرابلاوزهإكهيلعرو كتابن . تاونسل اوذام د دورولل رادم هيلعو ه٠تاكلصل اتاقالاتإبولازضف او تان

 ةاورلاط* تافاثا تانكي ]ضف ا ىلاغت د لس كلوب لاله ماوعال لل اس ناك هت داع ٠) مالسنال اداطلسانالوم داراف ه هينابم تعدت:

 قيساو ه هيلع تناكام قوفو تناك اك هنساح د وثد) ادعب تداعمريككلاءظقعلا ناطلاشل ! نال ومو ابو _ءنول ! انالوم عوضح هترارعول مانالن
 اجلال هلك ايق درو ء هيدا امل طاوس لا دنعاعر وفل زععا اند تانسحمل اكو هديل ارسانلا دري دوم ظخعاو اوشن ارسحا م ا

 .تهاابوصتام همزللل اكصكدسو ءبابلل لصل اهلا دلايوطم هرشسل هتنرملا كس ماق اف ههدولحتو هذ يحد نامرل اه قدك صرت اجي دوعن رس إ

 ه ادارم هنالول او هداعسلل ناك ماعموهذا ء هجيرسو هوب عرعلا قاس نم »باطلا قدوه هحيري ةكاينا جاب .لم وهو باجل

 ام ه]داعاد اعتريل اوهل اعيمجس اكامامل غد لعل ىء1 داو اى اجابسا هعيرشسل ادصاعملا ىف! ل وصولا ىه] دامحا فاما لج دصا فلا" ثاعسألا ؛
 هيب تاهحوؤ عت اجذ ءابيذؤضرالا د تاويل ات لخولا مايال ااهثدع ته اض هاياّضفو اعدحيلع تقول انقوالو هاباثعدحال نار !.:

 اوان سكولملا ةيربولا ةيلوملاو ء ايل اانّساولاتاوملان ا ه هفدرطو دومال | مل بسلكابتعملا ه هقمعكلل ةيطال ايتن أ و > اهون ايس
 . هماقتس طابابرا اهطاوج عاجل اانا ؤطوتعبو ءداوسألا ايافخلب.رهطمو هداتخال ا دنع ناوحال لك هيلو ه زاتعال اىزاوعط ايرلعت
 دحا غلي امش نزف م اوزكاوهامى اماقم لكل اهب مالا لئتناود يف ال اطارصل لع هناا مدقسوكو همديلا ه,تلر اكادهزيإجكم هداثعلادا
 ه تايابلا ل كا تامادلاى بولا لي كيّوحي تاو رنلا عفوا ى تاماةملاالعا ىلا ه هلضافلا هياكل ءذالللنايعاو هل داعل امل وول ناكر لم

 رمل عوعرعن وجلال اهو هديّسلا هقالطال اؤسرابتعال امو ميزي ملضف طخربلفىتاداتعالابلاوف هيجؤاو ناهتمالا/وطاوب يكس و

 ا ايرهلنمو ىبزتلا بس موف | طع نوميفلاو . باطتسم بذع سرك داعسل اضايجزمنو دراول آو .. بالكرم نيوهوملاو ., ديثفملا :+-
 هان ل لويس هير اح ح هينا علا هبرادتعال ليز اوملا ى.هيناطلالا تارابتعال اره تاكذ ا هاهجر اعمكلياضفل ا تامرد فعله مركولس

 عقس اداب: حن افال ٍ هي تورطو .انرطسص هطيسلاذيتسا و هابثدم تءادّوحمايطو اون اهاداغمالو لحس يام اهيايزلا

 تضفاو ءايندل ااه ترك مهرج هلم د داعم هّتمو و هويظع هل ليمدتن هدهد ٠ ماويع عقد مثدودص اوشا د« منوم حالصا ةءابهبوبسلا

 مثلو هنع تاكرهاشنم ناف ءاشال ارارال العلا بتر مكمل بولا اكيد ىوح قو اهيسالد هايلعل امبتوملاىل | هيادإ !هداعسل لوم اهيلارملماع 3

 وكلا ينم كد هكرساول اند .٠ بويول اد وماملاىلا مولصلا كارد سا وغلب حم هب ام سل وخدلاو ه هدا تكائإ !نيبلاطلا جوت ى ءايعلا يزن ذب

 نا هلجادو م نيا ةكامو ضرال اقافاءذاك أ هقداقح م.اصم تاضا دو نيملاعلا ب لهاجاوس يكمل لادن طعو ه بولطم مووترغلا

 ماورل بجوملا مظعل نال م عه الخل او هنأ اهيل ام مزال او ايند] لسخ عمح دسم هذسملا هيماسل ا هيلاعل| بيل اسال او و هميدل ادم]وقلا كم ناس

 . هيئانماهيعدبلا تاداقعال اثيولذ اص مز وبعو ه عهارلا هّتشلا ثالحا هناهلاءنالحلا اه ذولزم عاضنداو ه هّباونملا كرا ذملا همعنلا

 هوس  باومعل اول هجوريففبال ه ه بابسال لقامال صمم وحل وهسم علب , باكول او هنلد اسي رع اه اح مزمأ دجا دجخالفم عز اما

 ٠ ناكب لكى ماذا طار ههجو ا د . ناددل اكمال ىلا . نايل فهاد: نيل كولمو . اثم لم افلح لياسد لظعا ال ء بايرالا تدل
 نةسرادوهوجا و . نانبل ثاذرغ كدوحو ككضتن م اوو .ناونجإا و مجول اه ميعجاضم دون مهلا. ناسا كرت ماا دلا بحب كد
 دوجلا اذاءؤينحتكيد ديا و. تايعال او دو دصل ابرثد امريرا ىلا ذب مباًربص انيلع دعا ف ى ناسسحا تارك ]صم كيد نم نيويسملافاك

 انو اقري صرال الها طخ ضييفملا« نامل انلغس هزم نمد اضع عماجم ار هدو انامر ماهاد هز صعهفيلخ لود ماهدبو تاسل د

 داغصإطيطمتملا ها ادعالا_رصف احناوناكع عاملا هلا دال عئادلا- ناكرالا غشا ىاعن ف ليرل اعلا + ناوالا |تاومزنم ةتاكرب طغنرم
 *رممال طااسناطلاس . ناييغطل اهغبل اد قافمل ابر اقنع اقع فيسم مزاد 0 م _



 تامر يصفاب جوصنعلا نوف ةهرصازاذهد داشاد ىيطلاو 5 تانإجنيدر نباقش و 1 بانت ضررا »

 1 تانابارميسوحا و هرصناد . ةّكلم نيل دس برا "م تاقرال نم تفد ]تاس مثاغلنالغإب وهدي لكحل اد

 *. تمايال ين |ونكندكعتت ينم ال الاد ههجد هيمن تمالاهل غلو درلا نرص ء مف كحا و انيس طفل 57
 بسس وقام لغ لود انوكيس امهيرئرق كن هطفاو ذا تابياه يم لل رسيلاو : فيل
 3 تالممو مراكحس ى هروكدنمد ماثيو عرورشمنقاومو ؟. تاناو هجاحر و هع اجل + هشيم د هنلايمهو حالا

 د اعقزهيماصموإس نع ٠ هلازووب هنشغا هداعسو تابثو هاف و ميسايسو ه هفعاربر مبانادباصاوو ١

 ذيب عوضتو : اقدضوانال اةيمذالفل نالؤلطن ا ى ءاقحرامبالاورياصبلل ديؤيداشرلا هحرادسم ءاقوشو اهرغراطنالا دمار! تزد و
 هللل اها تعفرو ه ارعسا يني ل لع اهتان ارت علط او ه الجد ادوغصرال اذا يعومن ىعهضاف و ءادنو اينما مران ننال كلا
 سوء جرمو . طعال ااطللااادال ومصاوجرم هيلاعلا تاوملا تبن م هلجرمن اكو , بصانملام لو هلا بارا دياتد م تامل دقو ش نايعال اتيشيفدخاد هبهادملا ن حاد اهدي اوثربرفني ابهذ ءاهرهجداموس هيلا داقناو . اهو امل قسسوتسا او هادّجو اناش فيس
 كارنالل ايكاق واسأل هنيباطهدارهككسيف ىطنو م هّاتملا هفداط ةسرزف هناف ريزول !انالو م عرضح عمك !اهرةمو هال خلاد ىلا اشعهزم

 مفاد هدركك نم هياجما غو را دم عيلغو ه ءداووسلكقراط لع ينباحل هبات هرلآو هذالخل مح هطايحةيؤسارلامرذلا لد. هقنّتم ومع ادا

 انازعاو اكاوتبوحر راو .«تيلاؤن اكاوملوساذ اموف رعس ٌةفاطللامر كد ىإبا غنْس اورو ءمذاصو ال اكل |ساوعبحل اعد
 تاب دم وكانا جنالاريثملاوم طع ال اردو اناوديل اد درتن مومماطن دقعير 2 ةمطساولا ء مراقمردول ا انالول انا 07

 كالا روبثلا هرم عدمو نامز ذنم هماكحال !دلافمدافما مارال اوضنام اة ءطسااناهنمبامل ا عؤب و مالدال لاطلاس تانز م

 ٠ نافذ ] هاجرعماجالوق محل اريرول | كاك نع يسم ناطلسل اريذو ناوبدب هماملابوكحتاله ه هبقنمو هليصف ذوكتو ه هترمل ان
 ال تبإقاوم نحل امج وريفىلامجول ىعربنول !انالوم ودجر فد تنئافو نابتسا مهطاعايماعن ل ريما زام.مائالمالبزتد
 عاطقنإلا ليج تمادو ه ثايرل اعساول اىلاميبحر امد قولك ل كوع عطقم او و ناش لكرم هل واحبو هيتس امد ٌةعبرذ مئاطلاًس رع او هما سةيسهللا

 " طعال !ناطلتلاانالٌض همدان ههليسولاد ةئبرذلا كتم طساوب توعد تربح ا ه هالك امعيرلا هدهئتتسا لف « هليسو و هعيرد هنا ها مالمال اطلس ديا اهلكفي د» 0 ا هنانغسالا و ركدلا عإدر شعت مّيعاو «دوكو عوكو هاا اقاو ه جوعفو ماقاذ لذ ىيالب د عوضحو هءاناو ىذو هالصو .عوشحو اننان د ناوصإ او هداعما,لوضوملا

 «باوق لاو وجيلاباجرل اب ابعرقو هبا قمل ريغ رع حطتنال !هكوب مولع هيالول اد د باع تارا ع هليل اميماسلا هيتيوملاب
 فلوخو ه بابّسال امعضو لف نضولا._ منول وح طاقس نم اش امرهم عن امداعد هبايتراو ك شريف هيولا هيل مس شام دهن صاج ام عصاو
 هلو |ةعمؤتد ا امد اهل اهل و .بازطلو مدهطازم همادو رب دولا موضه اعمل ٌداحام ها عرول قح ءباوصل او ض] عفو ادتعال نم ُهُمار اهف

 تر 'كريتع- ار مدوحنامل اهلجانا بو زيضْف رْفْم هلا دانا اداد» رح تالااده: هذ جاصيرعامتصو+
 كأي ارالو د هعوكامذ الذل وح ع نوما هجاص الا « بائطال جسار بابقلاىلاع بصنسوحبو ء باوك يكوهودلا بصمملا ده
 باع دونو د مانال اذ مواعموهام مراكالا مر اكهمديعدوىدبب ههاقملا اذن جرت امو يطل امماسلا هشاطلا داهوصخارم عيس 35
 يشد |مىرنم هسابول !!بسذي كسي د .هوع + تابول اعاد ةيآساب و و ناسحال اهوحو نمزوكمامنسحا ىلع ءناكرال اهعوعل ا هموم
 : صييبإ كللرم رخو م مايؤا قت اعبو د ىّسل ارمىلع هشادولاهي انعلاد هشاطلاسل ايار لع اهذد هماوع امان عدم , هوسو ئامف
 اذه ةىفوتساال» ه تاوشلف امخلبملاداعسلا قرط ذووبتو ه تارك ار وج يمس و ه كسل او ىيطاملا هيدي و هددملا

 4 ا
 قبسامراشعابوهو ءبصنم هالو . ىيؤص روخاوما ناطل لا اءالوم ءلعح هىكأو لجاوهام ىلا هضوتد أخو ..رثو ال اظل مامملا :

 +ماقملاادهإ همر تو ع هادياو ءاانه باوصل ارم هداعا امد ىدصلا حيسم هادي نم طئ:بصنملا اذه غزو وكبضس

 هالكزفهداعسلاهتنفادو ىماشحو عرداخامماقب كي مدعمفد و ه هالؤب ايذد دىكبلكمياءافد ى ٠ ماكحال و ناقنال ان هيلاوشاد
 هلاوفاو هل اعاو ههباطنتسم هدراومتناكل ها اال هدكمال و يسد هلل مل د  ءاهزسمو بمنم ]كه يافا تارؤلط اوف عليو ,ءا واو
 لاجل مناو ول بجامع هدطص اد )داما اكدوا ون: ابوبغك بعاط حفل هداعملااداو ٠ 2 .-.... « مياصال او جالصل امياع ةس
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 0 ةسد اد بز يارا ياطلاشلا تاما ازمة سدو ملاذ يبون بيوهام بصانملا نموت «العاوم امال لا كد زر ب تح
 ' ةالورغ هيو وب افوثتم اهجلص حربنال هيتس ءيماح ول زنمو ء هيلع ةبتوت يشد بابا ك3 لها حم هحايرلا بابل ءضكبصس ايو
 ههيناشال !ملاوعل ل فع هضياافلا تاىنلو  هينابولادارسال اراهفا قارشا اهنع عوطعو اًماقم دكلذم موكاف « هيشعو عاكبركي مالدال ناطن

 كلمن ككاه د هاهربوسواشول هم داخ هكالمال اكرتو ءاهرراس ليم هداعسلا قورب حولت و ه هيناحرلا تاكرإ ]بسس !باضف باعسرمو

 ءامو كم اكلم نا اطعم لماما عوكل بجوس هيك رنال و ىاهل ارا ٠١ه خافح ءاناداخ ىاهو هي ل الجاهل الحي : | يصحو ايا

 هيداولا موال نم الاس كك ةؤيرةسمريذول !نالوم حرام ميو طتنم دقعارلع تاارام ,هتسدخ اوبل ةموكترل ف سسح
 هناشيواعيد ه ءيقلاو اليعبل يلدا ة.هلباضذوتن حوضضنتو ه هييش لح هداعسل ارم مو لكاس دل دديجد ه/لكانملا جالو لبس ارهن ع

 اباءولتو ههياغلوناىلامراكملاؤ هيهات لعل دت هءيلسءىت]وراوا هاثيولعو للمال دصدهاشملا 4 ةدهاشلل قادسو منول ا:

 هع هاهقإرشامظعو اهراين ادورط ةسد و هاه اهارم هبي داما هذال لبس غور الا ه هيا لكرعسهتداذلا هلاوحيرسل اوهذإ

 ه ارك هيطاقلا ياتي اريعد مري ارطنل و «نداججال او داوغال إؤكأس هذ اكهلع هويخيوطسر ضو ه دال |! هتئر هضاذا داراامل ىلاعت هلا نا مخ

 دارس انك عاو ءانيابعاب هال تحد ءاهلجداجزنم ةقحئ امرت رزدو ءاياعا2اهتامؤماددو ههداؤا ى هدآعساب مان اهللاعالا :

 ومد هاياعإو ا ,قحاوهرسو | ٠ اهز اش لعد اهزع نراطمو اهو هيدراذي ءلفاد تاجو * ايناراد اهتمران تداقناد ءاهنابئاد اهراس

 0 ءاعرخل لجو اهاضف بسخي لاو ء اهردتو اهاش عافمد |ناكمب د اهون داعم هل لزمو ه اهللصاو ءداعسلاخين تح

 ”.ناذاد عانصارعرلالّر اك - تدض ءنيطوكهن مفي .٠ ن امتاو نما مايا د ثوغ“ ى شم دج و ثييغع هصدأكم
 هتاونتو دّيانع نهوصعرم ٠  تنما مومعو نم نمل اوه*٠ ناناوضر زدزهانرهعدن هن همة سانا تافصتانس <

 '.نن ايحاد تاقواهنم تلخالمو ٠ انا ةكلاسوا مدون مل اال, نايصعوزتكاهي نوكيا نم « اهكلامداصاّصرإ لامه

 ٠ نيدل اد أيدل اوينعهطسالا هناا ديو « نينموملاودما نيملاعل لت مضر ادي هيلا هذيلخو ه نيلبسملاو مالمالا ناطلاسانالوم كد اه"
 ههءاكحار عاف تبا ىلع سك رإ ادعا وقد ومد . همالؤإ د ةلوصم كَئالهاو كا ٌق ؤ قزفمو ه هلالوا و هذومسم مالسال وحي اح

 ابوه مزيلاد للمؤمن داون ه مدقنو هيام اسنلمرم لضمل هعماك هديقطط ه مجلد بولا كول اكلم و« مال نعظالاس نطل
 لو زول ديس دسافيس ه لسا هنمازم]كب اهحر اذ هد «مريط | بتعلا هل ليل ايماح همماكلا و لضمل /هاط ءماعلاو يمل ابوصنمل اال

 طعس اب: شم هيلا تعملاو انياسلب هدالفا هتعدذ هما اضف و عارخلك ل هاو مالسال الع اضيفمه مدقو زا اين طوىتبد مطوعنع د

 رت طشانيع < انال اعشنملا اهنرحد .(ىجطعل اهذالذلل هدعاق ءاهرنا دايس تسمو هاجوس عدوتسسمو اهم ءابناس

 غيل ف و هاب ى امد نبال د | لحإملا ىوطم اهنسراس ىو اببجب اهبوع داّبلف ء هيضملا ءدالدل مش ابق فلم ءقرنملا انعم هنيدعو هو هيمحمل

ب» مرسلا هتاكرب ست ادال !! ضشوو» همجطعلا هت داعسر إو: ان لزانملا طق ل عجو ,لوعست ىو 4 اعورضاع:ت ناصمروملا 0
 ماضع

 اا مباّصعلاكْب هاجم اكو 0 اهردُم ني دفع ءطساركى زذوعو ءاهردب تنجم وعم اك ء تايعام هداض اتساع ٠ هنايتلصاوحرم

 اكن وهو ءردول ! انالوم موضح هباصال !و هيادحلاو قفوتلان هصوصحلا هصاحلا د
 2 دقنلا ةيدازتعال هيلع نمو ٠ سينملادعسلا عإرلا عال

 زتمبتو هوصئا طوول ابحاصو فرشملا و لطفل اد د ههالدل عدوتس مرفأ هرعوو ]بسك رال اذيم تكسو عزل | اياطم مم, تدخوت ه خلد اد

 ه همدخ و دسألاهب فخو ه هيد د موته داعملا ف هاوحر و ما هلموبإ هحذو !اورول للم مالنا اوي ينو راي بانر ل دو هاو اونع

 باكر زرككو ه هنالك هنيدم ل ظد نال ا ءابرلع هل دزد هاهش عدورمته ءيدوال!نوطدو داخال اروبطو جال او كلاما و ههيدنال او دهام رطحند

 ترافاو ءايقاها نمءنالنيلر م تقوشاف ه هينامثعل اميطلا ايكو دو ه هيفسح هلم ازيال خزف نسم ه هينيطنطمتل امنبدس . هنانال فوتو وغلا

 .٠ هه ل اقملاؤ نحل لاقل وقبر دئلوعو يلج, زال انال اددبلادافسا ءكانهؤسا د - ىلعلااهةنتبؤساالف . اهقاوئ ابد نم نوصرالا

 .اهارازضإ هلزلزا ء اهربغدحا اهه]مولف اهلنا ميلا و . هل الار _صتدكيلف ءابايذا تل العوم. هداتنم هفالخا هنا

 متااكوب ديمون هيىلا لهشو ه اجاجلالبس هتعباتمرطط تايلر ةساوكإس و ه اجا ىزا و 1١ ايف !ءتعاط ةياولهد ى ءاجاوف | هّتحبام ل لسان احد

 لاس عس ماجاني نيملا هلل هد ايعسل اىلا اه« اه مهلا يف ل اهذالعلا هديب عرسملا م نوكلا كّؤشأو ءاجابقاب ادوبحو انما باول ان

 'ةمالطنلا اواو يكس وطللو ١ سلدملبالي ةيرمترب حودلا د “ تمارإ يب و, يضح الو نع * ذيسد جرب درء حالان
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 90 ضمور شاي هناومايحأر نان ااثناب ملودد ءاهاحو صضرال !هراغبكلكيذ ماناكد ه مكب عرس نمدهخلا يل د هوبا

 فيصرو هقيئال اى انك انما ءربمل نمليمو هيدإ نول دو عشرا اسإول اتاد هيخاك هنيدمب ه مر عمي قنا داتسن عادبا و

 ضايرااشناب مرجاها لاحر مرتملاو ه بواطملا ككد يمل ىاخامرهالسال اطلس ورإ اوى اضرعف ه هتدرعلا عوضا ائاضد ر تاعو د

 اهالووولاو رداج ههئاطنى مل وسدقتع ناثلا ككذ ف وزعاو+ومتنو ه همأو مهاقم ايمونمل « بويل مورلاباطيامع اهناشناقدا و

 1 - 00 ا د اذ ”راال اجر متمداحن | ه هيلا _صاعبلاّ_ ا دولت إ و

 هيملااهاهزنتم جاو رال اتائانلو ههيلاقلاو هيبلقل !اوويلاابطاح هو دد ىلا تدراو ل اهئانصلا عزهذي كبه ٠ هيهرولا

 نرنا دف سلع هراتحا حاد هسمرل ا اعل كد ل اجاف هريس سل اهبابص هوروءميلغل متاح راشمال ناخ ناطخ بع

 ضاوي هد همم اطندقع مطساوو هتعاجراصتن عرد مزمار الكل كا انجرث عربه هعاج رع هماهسسزاو عتون» ىسشمل ناشد نيد بارا

 اميه لاداؤ, طلب قليل عهساما دو اًنيرا وكلا وعرسو ه ملال لالهو مالو عاج ةعمطس او و ه مرلعم راس !طسرءزول )ايالوم

 ىلاوغلبألف قشمال ى نكد دعب ضئالاو ملسلاو ةياولل ال (.بب ولام داعس روفدو « يدمه دابلا بتارم ةسدت داعب ةبّبوم قس

 هولا مال مهيب انيامد بواطملالكد ذه هيطملا هل شملا عرينلا مر اهدا او اجاو ه يكمل مداطن ا ناسرا !ويلطا هيل لاتانعلا
 ترطب ربح هبولوللا طومسلاو هيرييصل ادوةعل اكقنادج (هاومطنو ه تدلرئمح نرعأ تانحامب اك اضانر ن اطلس اهاد كيحاو انا
 (مخلصل نوحوري حيف ناقثال ايديا نيك ايتام [14ثب انهاول اذام.. ء هيسددسلا اهفراطمت هنو ةيخاك هدم فل اوساي/,تنِزوتّمْلا ,

 مالا اد اقليم هيضو ىل ات اجل ارم عادل امنية دأكع ميما هراكملابوج يومي هيمالاداونال اد ههيشمكم حاسم كيف تدعم
 هلدزا# اوم زغتموضضمو ه هيما كل اتاكرد مورف توت د م دمك اوكا جوف خي ه هما اها اونتس ارح هبدنل اهلكذل اراهز ال اد

 هفوصومالخاو هكلص لاوحاو ه هحورشمر دصن م هيناولساتاتعلاىلا كد دعب او داعرش ه عبرباةيمز اخ اك( دب شيز امو هيلعل اميماسلا

 اهنال ثابر اساقبس هاراجرم

 بانا ل اكاحاجر دول نرجويو ترم ينور« «دوعمملا طولا ما يا زد ه«درععم عتق ةيادؤسساو حدد
 قايم ,ريلل هنا اهاربول ال داعملاوم يسد ييصل داي اسس د ا

 ه داع سلك نم مت اكرم ادال اجلطعماداد وملك لملاو مالاسال لرغ ةل د دب نشكو ندمال انه عةناكر سوما داعا ن ةدارر كح

 ماا هيا اءانعل اهيل املاك هاوكلاميطعلا,تنالح رعات ول !كرخصل اهترامإماياة يملا بورا هم هم

 م ه ءلعاعز هضاو وح لعمل اين مرحاطلا اهرارس نم عدعامديرمل هفالهل داون ا ن(لجو هيام اقيوم قلتو «اّرو و اعفس هيملسلا#

 درملافامتو هماقم لكس نوم ايدل اجرل دامب ال ريربل وه هيدل د ه داعسل لس عرزعامىلا بولعلا هجوت ىو هينااهئادخعاو ىوغ د ا]بوتضا
 رانتس اوى ررلا ماطل كة ىلا رؤيا و «هماداو نمز )كغ هدوم اقوطمنامر ديحتم يجعل اناتمر امسح طوع وس

 سئرسام عميل اكسيل .هيداوملا عوصخل وح «ويسملاو اهقاشمو ل الاس يدل امركرحذ ا هردولاءالومعصح يردي يشمل دوس
 ييداولاو ميملسلاو ءياولسلاتاكربلا هاوح هت داعس دتعةبوسنو و هدوبئدلا د هسشيدلا هداعسلا وعملا هانا امل كلو هيححال اراوسالا

 ثياضامقا «مييابولاهسانعل امتشفل دقو ه هيداولا تابعلا مرح حالف همنا طلاسلاءيسلاداونال امال اكرم ء ميرا |يلا قام هل تيل ٠
 توببول اهتلءايراقوعبو« مه لكراعملا كد ةيمماكحا ناكدسل اناقه مينا تاضور انيياقلا كح ذلمطنو - دتاطقت اهدا

 ذيب هل تل لوو تارقال او لىطنملا لعىوتل !هناف داود اطل ااملومهنهرشا الف ههربناررل نموت وحل ل

 تقارب لشد |ميبطعهسانول ابهصمحا ىه ن اتسسل الاه ىت يال ول مام هيلاققل ٠و نايعااو دودي ادن د (ىء لوطن انيلارادالو#
 سب المىمالاءاجوبقلاضاب ,لاحتكاو هل خاو لضاو هل كددب قاوش ل هظو هالغمبابرل اك ةبرسحاو ىنايعلاو رهام اوءشخ
 ْ كيما بعلطن علطاو تاراؤ اد اراهزا تدادزطو نال وا هيلع تن كاي طاجرسحا اهاحدم ”تساددذ هنوساسص تراصد 6

 الخل ابر جرم يلهو هام فخ ىلا وتسوال وعفم لبا طعل ارعدرل ام كتم شم جرت امد «اراؤ او هله ل اهرايف'س حجم افا
 ب! ريو ام يالول اميبول !سيل دقعدو هاعزب ّيداوملا هءاعيلاه تن دعمو ءالوتنمو الزي. ىلداو .بنحاوهرافمزل هل !مثانافصد

 ةًلم هناطلاهىرل هناث عفيرعت اونسملا كىرمل اهل كك لد ثككمو - اماوغ هد النمر وللا عوكل اهده ثيل د ءالوصرم



 ' ف(ٌب او درفنإو سابو هوقل ايل وا ةكوام الع ملوصب « سانا ياس نع ادزيّمشم مح اص ملباو ذا دفإ ىموتاب دش نم ماوؤالا
 ' همهقاصد ايحالا نم هانا د نمنيدب نونيدي أف أكو ه ىاندال اد ءاندإ الها تافصنم بقلعتسد همزليام لال ذال ةرعولء بن ولا
 لها كوول جربامو هىلاعت هيا لس هفلانت يس سال !هيلهاذلا رق هيلع تناك اك ه مرحاص ى مدد اجزم عمولخلايف نوليمر
 راما اهتاباو ءهيمالسال اراونال اب هداف حلا ءلودملا تاج ناىف اه دوبعملا كلا نيد يس ءاذد دابعلا ةكوامرع عزع فيم نر اصر

 أ رياتملا + وتعسرل طعن « هيناطيشلا تال الضلانم مالل ٌعزتنم هءئان زسا مل اىعل اا هنل و ده امد راطقال | تخر د ىه هيناعال
 اخويا دنع بجد و همرالسا نحس ه دزؤرا ضر !نياوط طعم ه درحاد داطإلا ناف ىلرم مي هاكر ادم نم ناكد هءتاجلا دياقعنا
 خجل كمل او تاتمي اباذر نع ذد . ةكزبلالياججرممزهصلخنتدكو ه مجاقم نيدادل اذيعب ف اع ملال اباودادداو همها.
 كل رماهجو ه هطاوط وسيع هل اراد نسم اقو هدام و هدف لطادا سار مؤلطا دم ةنالطا نحلاب د يظن  ءهقاإ اًيْاو « هقاشاريل ل

 -- اقسا دعب ههبقع درا مزموحام معامو « قب او عاطا نم نبرطهيزالاب وع طفاجو ,قولاوولا هس دللقساوههطإفا و هطي +
 _  +ترمو لضفلالهاوم هيو د اخ روعار إلك ضفلا دوعو ه .لابلاو دجلة يقارن |ليدو م دلاصال طرشي رعسو د « بتريم مالدالا:-
 3 0 ٠ هيلغل اهقااس ملط ءاهياهش اهوفد اهسغيىكتلةخاو طابا طق هللا هدع امس تدرادامل د « هيون
 هيد نانا مجاورلا يذ عدلا درج ذِسةنسرب و« هيبولا عايعسلا هتددال و د ريذول ا مونتخ دوجول ه هييطملا اهسْمبو دوال !اهرفف ه هين:

 مكر ةمتاكَو «هيطق ]كيكو هلاج كم هنيزير هيلجنو هدضدبامب عتماو ٠ هنيئا عرص و ههه لباصملا هب هتسب ناديا رمح ٠
 .-  ههشعوعكي]كة يدل لاله ه داعم نان ذيموغبو هكا ةقالخ يوم حونصتيرل ارغنن ل اذا ه هيون موه ارم هءاهصو سحر و عمن هنس:.
 هلم اماو , هاما حلا هد اعلا لوبقل دارا ىتتسال /ل اك افوتتسا ناخن اء هلاعف او ل اون اه مف وتلا هقف اريد . مل اوحارم هباؤل اليات 0

 هللا بلله. ءالطمو امارم ءاضفنمر ارم اد داقلاهل دو هاب هدوحسدل هنامنوف. هياولضلا هيئاطلاسلا تاماقملاءدخذ
 رز غقاور ّدمو ءهدرغد د وحول | نوث ل ىلا الاد نيالا ىهيسالاال هللا زهكواس .هيامثحل اذان امن رطلا لطي رم دنا
 وشما تكسو ه ناموا مدن تنجم ترج .هبضع ةيسيقاب لل الخو وف مالا ةييطسقلام/دادوم هب ءوفو سو دحر كن
 ايعاطنيراكاو ٠ مالسال ايماهزاد!م ومحل ههفسملا همالامهاجعو ىهئيرشلا مااحات هن حلاو داكن اانا اولملار مع دس الاف عرفوا كاس:

 ههظعلاء ربهم اعلار خامملاقافا اود ىءاراهجر ازحراطحال !يمماعتضمو هاداتتعام اج ميئاضا تلكأل احر ه ماوالاوضفنل إف اضنن

 » لاجل! لاوحام ءقداص هس ارق تابرا اذاعا مق سنوثحبج هاراوداءداعسلا كذا ميم ه يب ترادو هاراكواو اتوسمهراكملا اوبظومس لو هاراطم
 ايم ؤا ونايف بولطمل رادع نومقلو ه دابر نوف ىطبو و لاخاملر اضن الو اييلغشنال مو الر اصمو هساطلال ا همدقل فوشي لع تين نم فرم

 . «مانلد مهعب عووص د. مهل عؤفاضا ء ناشلا كد ةيمصشتولالعا ءؤيطوم ناطلا همدخ عاونلرم جونل هتيحالا وع هل اد ةفصوبرل اوغل ارم
 يي اعال تافللحكىلت نوعزوش هعاحمنادلول اوداعل اكل و ارم عرعم عت جادو" ناطلاسلا بامىلا ند ةوخ |
 موضح اونسل طع ب تاداتحال اهم تاراتحال لرسح هرم عقو دو تاعاحارم افصو رضع حيزصو م نكن هكاوحالاب دومالا
 ءأتسلاةلدجرم عير جلا ل اهنال لس ءل نحف ه ناوعجرلا عسا ىو هيجل ام هلا عين ناخد املس هريبلا طحت لد اطلس اانال وم هل ودرايإ ذي دكه وم ديذولا

 يم اقف مذ لعاو هل وصا بيط اما ميسنوسننملا هةمالاخال هلكشما ضامرلا يو دخدد حو ديو ه ناحل اعرال او نامل !تادؤو ادد ثاسد
 انصر ئمدكذ ةيرجساو ىهناشو ك0 اكمىملا هن امص هداعسلا تارت للة نهر ال اددتلا ده هبارقاو ملام اكد

 لكو ةراؤنال ا عاونا ىلعلمشملاو هأيسامال او دصاملل عماطا ضيرال لضد لاو اشسبل طكهذا هال اوال الحقو رام هداعسل اديزعس مو لك ءلد

 ءلاجلا هيبزتكوسومتيشيا هناصعامتسم دّدانو متسال اءتحا/ايحاذمي عملا هيلع كذل شل ار ل دال ادصقل اان !هداهرال مبا
 افججريز بهدي يذلا ,.يط ]بس مرقس و . احصل اىذاومل هتداطملا ماكتلالا صنت مو . ق !يلاودهجلا ءايحفلال ولا توموم مؤضد

 . 2 الهج بهذي ديزل امان طع لع ميضعد هلاعر هب دصق ككدل همانالا اه عفتي هب نمهضر اذ ثكمو «مماقمال و لاجزهلا ذي هلربل ع:
 9” تكوّن هحو ر هد ارز هناض ملس مطعالا ناطلاسلا امال م نا لغا عطرالا ١ ثكيتس انا عدس اماما د

 * (المثالا جولد. مالم ادا هاا رب املا بون اىثف ه هيا دو هيصأف الكام هالو هيلا و , هيحاكك هلل دم ؛كاذ داناكم هنينملا هيلاعلا هتنح تافرغ
 هل هج حي هيلعلا هيماسل اذ العرس داصباال اد ناستسلل تدب و ه:ةيضملا عمهارل اه داعملاداون | هلم ترهطسح معين نطسعلا هنسدم
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 سل وصف هيف و نايقال اواثال لمهن ناعمامو اه هسمكو م ونوهال اهداهغ اصح اطلت زكا اوهفيكد نع عسالا بمايا
اهداتمال هال ءاهحمل اك,نانسر ب ملاويألل رولا موده حوف كه هت محل! بتسه نا

 دالبملادجوللاع اهلعاوقريرفنو اهعالذو 

 تي ثءلاوكذادل بابل اهلوصف هدوهلازلاو عارللاو لاقلاو بريل يورسو هن رش امد ىضاخملاربج)يابق بوجمل هتوحر مث اهاوحا دمنا اعص

 تيورشحل اهؤئادلرالا ل ىمقاسنامبن ىهبابخال نكولاءداملاماهايلظتعاهراطبتساد هما نصرالله فرك »دم
 ن ”ءةئاادل ا لارالا ل )وصدءهولاقل و جلاوهلاملاو ثداوفار دار دالمىوءامد نادحد اليسر رمز جو رلا ]بحت كل 2 --

 كفر ع ران ابوطلستاهجا ليت ىوحامد لقاعملاو ءالقن ارم كانه امو مفايدالبمفل هيا علاعتوئاكشلو هشاطلاد زكا 2اس

 لقشدتاام ثءنذحو (هيوعش نعنته كثتمو يم يل زاوتملامكرادملا

 لور ش حلاو عير ل !ر ابل تس وضف هيف دحد اخال اد راوعال كا وككسو دال لاي هاو اميل ١ل كامو وشم ا دال ىصق اىلا عاد دالهّتف
 ان ابطا قيلبو هاهركد بروما سوم يمر أشناو هتاماو نالصاو ٍدارعانم ه راطقال ل مكانهامرباسو مذ ايدالعفدوب تنموي ومأرك »اي

 ,رطعال اهنادم مك عرات دانت ىبحملا ب قلغنيو كدىلا فاضشامو ههينس هيباين د هلجاع ياو و تين. د عربامل ايناس نسكو هاهشنو
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 [مانوبم ءانلدجو «يغيز هيدا باًصبلالمالا هانولجو و بمزت نسحارلع مرام ادهاستر انا رأضأ 3« ننال ادجبرعشال تساي
 هثءاجاكرل انرتحإنمابنال اذان دابحال !توااقن الك ب اوبال عصري غنا ايساونىلع اة درك ءلعخمل وو برقملا ويرش !باودا تلع
 هيا دبل ابر ابتعال افي ب اوبال !نم بباب دوب امىلا اهرخا نو اج ن او هاهؤحا سا هث د اهلل و !سبادا كد 9 اهتدحاض تس اىم اهيل اءانسن باي ىمطع

 ًاهنخرانمدقب ىوخا ياك رطورعب جوطتملا ثيدهل نم عاجال يف بسن اوم هياد لا د ثدخل امتدم هياكل اكل ىفدا اذه نوكلم باول ارز ذي
 ية هب اندعد عكد هس نال جشنلو هباوصلاىلا بقاع مبابنالاو (ايفالل بتنا اذه ناكد ه باوبال ادياسؤي كيد جحد رطاد ةباباوج دوح
 هءادبلاجالاكداحلاووبس اجا تاكو و ب ابسال )بسم و هب اهصل ! ]برسم ىو بابرال | بر نوعد هاذي وطاس شن وه باوبال لومهسوؤفلا

 هامل بلا

 دكان هاك عرعوس ككاسايندل 9 يرسل

 ةيزجلا كلل ناملا >هيدارم اهب اناتاماعملا# ءميمل سل اتاجلد ام« هيناملسلا تاتعل اهل اصن اهيفيكو هلاجال !درعلاو ه داعسلا

 ءرزولا الو مموضجر | رابعا ءءيرهوجدوتعو هيبلئكعرودش تاذ و هبس هفدرشرابخإ ]خس « تولوا لوصف بالاابهايد

 هدييهار طوعا وال اذل وصنع ثوم هبترم هل دل ةي]ك ىلا بستم و ه هكر بط هموراد ا عزك تذل وطحن مطعال ادوتسدلا
 هم قثاد ه هللص ا تانم قلع ادهم ذيل يثعمو ه ليلح لب نموها 5 ءيفيزكل هيمالسال [هلملا 3 لاككىلا باشا |تاهرو هءئنريو

 هرارلاهيامجميناشس عملا وهملا شدا ىلا و  هرجطعلا ل زال لاذ تاشال اجر د و هليوط هضيرعةبساد هميلع هلك دنس ابا موساب
 ابوجدالو «راكلا ناجتلاييدز] نوعضخحلالاو هرابجال ى ل هاعل ىز/ اسر انولبس ال راغصلاو نوحلا بحوبرس هنندال او ب داعلا ءاماحد
 اول امرك فد «راإ ةيقاملاب تنل اء راصمال ![ مهزوم هو دن اع نابل سؤ ه دداشل اديلا محو ه«ناصعال اناس ةيون  تاودد عثراأ

 ور وراخرلا ل اكلاذدا موقلاد يحل هداطمال اياونالا!تنط و ى.ناطتال ابر تروس |! دااعسال هر اندملا

 كير ارانلا جزا راطاحمرم عومتتملا «ق ان اهصماول ١ هتالخال امرا عمم صح الو دجال مالك د فاد« قاذال اراداناول اهويطلا ٠
 لاهيئإة ام عاببويفم» السلا هيلع عراد ا عار صيعلات مدرلاىف !موارتعاو همز كنلموقنااالوه باش! ناكدا«قارغال 2و
 نافككك عبو ه هبال د هيقونال هبوتمر هكراس موج عزف اه اكذا ه هيميلا هيفول امض اوفو« هينسل اماياضف نما دسامد ٠ مانال ا ةسومر ب

 اندلاٍرظعلرعم رزو انالوم وصح
 1 كساب داغم مور دالنأإف |صرزمدانخاو ه هوبسمل ادحاول البلا يس: يلو بح اطبس وصد نكد اكو دولا روت ان وون مدر اد ىلا وبر ا دال دان . هيعيوبفي ىحجيمل و دج د ,اهيخد فس عرف ىزول ا اءالومؤل!ءلسقلا دع نانا ءربجلثم كن داكإ هك

 هذك انا طن ع وت اكروو هخحار هيساب مياس مالع او هه اشابح ثاد ضر يعد ءانطؤنسم والهت اهاجاو دؤندا دالب اهم اىند
 هاطروعرمال !اهرهتوتما كدا 3 ةلكابملاو فواح ىلع ماده د هر ساباونو | هىملاعره عمابلعاو و

 دابدالاو عاب هرماندو) و !لؤهتتل راعرب]كر ٠ ملاقم موحش ياهسن وم اهناكاراعواهراتعب مالدانمخو وللا

 : نع هيلظدلامقالخا )سو هرينماهقرشملا قيرعل نيب افن اهداف. كر و «يطخحل معمل |لصال ؛ذزضذ ع تال
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 لال اذنع هلت تابثو ء هلابترا و هتان يقل اعيف ناكجال اد علب همايق ىو هلاعفا و هكدرقايف قيف لد هلال فدصو ل و
 هددارباو هادصا ةيبءيضرب اهتم ايقلاو هه داو تقسمل اوحرب قكل ىلا هجرت قدص و «هلاجس عسا دو رومالاؤب هيلقن نسكت هلوبرإ

 ,قوثلاد ول الس عجدر بلدتي هطخم عزك ال علال اصيامم قلبا عاطسالاو هه دالية وتو لادم.
 ءاشإندلرصر دص» نامرلل و نادل ءسيلكوملادولجلو قزطل ع ههوبملا ه ناكملكزهال عراعلا قفرل اديب هتارل !هفيلخ كالو
 لإ ا ولدوإماوجيل سن ملاوفلا فقع ذي ناسك لياضنلا عمات ءنناا ديل امراكملا ذيءل نمو م تاننال امل اءؤسفلاو تالا هجدنينو
 © سشنقانالا تعّوضتو ه نامال الها ةيتاربئل عوجو هل داعلاءترجس تنسحىم ه ناس كب ف وصوملا ه نال كو دهتعملا انالوم

 سكي بل ضملاءالول ل غثو ىناتعال اءريزق هده هراذول ا تلامال شاي وسخ هناكرالاهجوقلا هتئال د بيطل هنامان
 هوزيو قرش هداعسلا حو هياجر اذي ىوس هاندا و هاّصق اذي هل داعم بيط حاف ى ه هآل اذن النيل ايلقا ناف ه ناطلاسلا ادالومل تع

 همر ون ا عطاّس بوللا قاف تامال اهيصرإتبو ه عراطتارع هذيلا قفشلا بابس|تعطقداو هادزثو اًذعن هلها طوعسلا سرعتو
 اكرراصو هماطلاو هبوئاعيلع ديا هيل! تلاودو ه فاكأ د هو اجرا تركتو ه هراددمو هدوجو ىيذطل ثخ هرم هداعسلا هيد تمار
 منطال ل ذل ال ]بسال ء هدضاحتن رهاطسم مالشال !ناطلاس هلودل اذاصاو اناوعاو هددحاو هما هيئاطمسلا هعاطلاا ذب هتربجر سسك

 « هعاطو ذاق | يزطوتشيالز ىونن اعملاو هبصانملايذل هتوملا هيآر |بمرشد براوهلا هو ءامسلب ة هرامهفياطكسنملارطق ا

 مَحمِلن نا اندر ه اهركالخ دم هراطقا ةيهتيال لهدم د ءامطعارم رمل ذي هتربيس ناخ ناكامل و و هعامجو مدس بحاصالا امنا,

 هلاعاهنع هارت. ناكن ا ف ءامتدقد اشدح نبل طق ذيش داو كذ نمن اموت هاما يوزسو امنا هحايسيؤملابتك تيس نياطن.
 ةليطنلامطنل اذهل طنك يؤول ل ارحارر د بكس ة لن هظدر ه ديقبنسحا لل هاعلا هتريس نير ووشم اان دين ىصق و باوجامه ديرما فو .-

 ةدقئاوملا ب تن مكذ و نسح !ءعو سحب اج دنس ه هتداد هذصلكت اراصل اكن عكد ناك و هتداف هلكت ادابعلا بار ىمء انس د
 لاقالو هداعسلالز انمو ى ايلا ارمذ ءاقسو ذ ول اامالوم ِتافصؤي ل دال بالا ضو .اَدماَهَبعِب مانو ه] حوسهياوب ا درمسس

 - قالا بمال ا لوصف هيفو نيلاٍضْن ل ناهلا هيدارملاتاحلنل او هديا تاَماَمملاو ىهيناملسلا تاتعلاءلاصتا عبوعت»

 صح قفل كاسعل اوهنخ أ دّاىلا ىاوحال لم عإتسؤيءل نضوءامو نمل دالبوكهناطلابلاباواال امج ووو نبلارضر ا نال هركد ؛
 قمحكؤمل هياطل د ركاسن اوهخيكذذي لالا بمال ا لوصف هيذو ثداوهبرعلذيزلعسامومهاطلا تاهججرم يل امو دان:
 أّمو دجاررصاهريدم !يلع لقمملاو ايككاموءاميلا لآ امو ءهاطلا دالك زمابلا امو اهختءيفكف صود هريغو رانط ضهاطلا بت:

 تاثدافبرمءن قاعسامو ك(د لت اها خبجومو بارت هادم هراقسبس كذف عل اولا تاب | لوصف هيف و تداوم كس

 ْ 3 رصح»وصاع كد هسا ب اذا رومال املك ىلا امو هترصاه بحومو هدهف و ةدم نصح راصح وة يءداسل لمان أ لوصف هدد

 هنبب دم يف ثيدح ذي هلالا مانا قوص هفو رامحاللاو انال لص غ[كدب ئلهتامو هتاصحو ءتعلنم ئصو و هذ ثدحو هراصحبسد

 قاعتيامو هد هيفيكو البن صح راصحنصو طيرمل! ف اد ! لوصف هيف.و دابحال م غا(ذم حرلعتيامو بم دركد ىماهتاهجو عروس

 «لوصفدهذو كد ل افاضسامو اهةتركذو هعالقو باتملاروصنصحراصح د ةيعساشلا اللا لوصف هدو ثداوحا كد

 *لومصف ءهد اجا زمككدم قلعتيامو ابرعا دوشناو اهخحنمفصو ابعيتادلا ثدحو مونهال بح حالو رامح كة اعلا بمال
 «لوصم هيف و راجل انارماكح ىلا امو مهطمرءدلاشوعاهكابرساو هقضفو لذه رض حرامحش دم و وسع جدا لسانا
 وصف ذو دابخالاوعكدف ااموابمل اول ملاقو اهاهلم الحرم هيياصأل :ككاماّفل هياطل د زكا حلارهطركد هير يانا تانلا
 .ل ىصف هنو ىالكو هماقشنالا مدعو طيلتلاو ددغلاو هنازابرمورظام زم هطيسدل اورطم دال و اصبر ك دو ىسخ لالا ماعلا

 ل وصقويفو راج دابا رجلك ولا امد مهكولم واو م زاهد م مازن اد نمار تختمف اج ضئاذوصوركد فن ميما بسام
 ىدصف هيف و ثبدهل سكدب قاءثلام و اهي هيفيكو هر دال يش ىلا هنياطلاك ارك ا سحل اوه ثيدح ىف نحرص ل تم انا
 هل وصف هيف و نامحال نيكو لاف اصئيامو هعاطل لع مرد هير دال ل هاك هيناطلاسلا هوه هحتدح ةيوسشرعداسلا بسانلا
 هل وقف هدو راخإ رع (دولاامو هياطلاسل !تاون طولا حالكو ل ماوعاس يفد وزعم دال دارس بدلضو مويه ماماهداجرال اركب علاسملابساملا
 «<لوصفهيفو اهاربكدؤلعنامد ماهل كساد عرطاقش ا لئالسسنال اد مول دال ربو جوملا هدوصنلا كاسل سهحم ديون خرماشسلا بباملا
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 . ري ل

 اروع بتاثذا ,هيضتتلا زهر ا اشابلاادع حاد كسل د , ساكنا وكل أو سل ااوكد طال مالا منع عنتلا اص ىابالا
 رد بوخلا انوغاو. هيعماطماو هباقملانم هب ءانفصوام حوصو ىلع ا دعا ءان كد امى كو . هيل اركوتك اف و ىلا باج
 مناهل هاش هراعوذل ار داخل ثيللا همام اربمال ادرشسسا ءءاعضو ئعغ اناوومسعس لا ب م 6 هبعراعئاب فد

 اهدزا امل مد : ادالميفرتكلوتمز مد م اضاف دباس امل عر مل انغا ءاجداوهد اهوطارعزم اذ ةايلاراكاذ داوهو عن 5 ب 7 57 ك . 9 930 2.0 2 0 - .٠

 ماو مدد داد_ح طلب اطر ههتياغ خوابو ده ار اوذم سسَقِباَسُم ماد ف ٠ هتيالد ذي اهو م)سارفاع ء باسل انوع املا انا

 ىئاوممل امو هكابخ تاقدومكلارصول طسو هءلاتغاىلا تفل اف ه هياغلا شل اللا سوه ار كرما وبال ادوجو عمن وكل دنا هلع عم

 نلكمسسو راسا( ورم ارثذا عرمو دم اطعا امالاماطعاو .بابتال نميركما امم لهتع ىلع رمد النقل عمرقُي ناميبايد الحلم العب
 اكلاوبق 0 طءاضعبرم ضد وركب هنبد4 دكذ ذملاربمال اناجب دعت, عداطل كاد الجر الك ه بعذم ءاطعل اعساو ود اونل البو مرغلدا ءاطغ

 ا ءانباكم دضرعركاملا عداشمل مد ارو ءانما يوم اردما بز احا اله هانونسم اندجو هيما سامر اصر ءانوخماقدنب دعا د

 هم تدخو هموم ومال لكيهو «سانانمدحا هب لجيل «نقفناو هنومكومر كاما لأ هزاو هر زناملا هيذ وبه رم جؤح , نونا درا اغ

 ان اكو «ز احلل كة امد «ل فا هرريدتتل صحو عامر بلملا سكى اطصوتسو عماد ثمل لادا ناشد خيال ه «ىافنالا
 لبد ز دامو ف هةنانيبو مكيراططمذي هنن انعق الطن |بجومو همناش نعمل اف ميدل ملاذ لوو ٠ هي دي هلع افلا طوباس نم حرساب

 ق1( اء حتر عب هناكام ل عاطل ار اقاوس انا األ د ٠ يرولت دعنذ هدر هيال ون شاكاناؤ ىحجهب ذيبوما امنا ى هيك اوع
 ايل رابتخال ادمرعو ونلاؤ فلا او نصلارسح جوا ى هازال اناس !قبسف هيل ذ نمنالامو ه هتلن رزق وو هصتوصحل الصم“
 ماريد لاو يود .٠ صالنخلو هاضلاىلا اليس كاهل ارم دجو امد «صاصتقلا ؟؟هناةماكلهو م راكدلا ةداذل ل( دلسدو هلق بحو اا
 راثيةلعر تانفذي ٠ اعزتدالصا هيدلامو ءعمرم ازعل اقسال اد «اعنص هنيدمنمل اخرال | اا دار عينا ماع وينام تس مدس
 راف هنسلا هوب خاما عييمرس تنم ةنجيرتس م بلا ذيع هنيدممل وحد ناكد م نييعلاو بلقلاو قرت منيا لان هصدم هيو
 يامر اشعلاو اياعرلا دان ارم وو جرا الكت (دباو هرمنا ]بود وملارسكيوامال ا موعد تناك در ؟ ب5 هدّسدو م داعم هس قاتساو هيل اهلمو «لاخ المات دوك امدسل ايمي اي اداجرم ننتج رمادلا ميلا ارم جيد ءاماو و اطو لانه وضقد هاماياو اورششاهب

1 
 اأو ,ييطحل هتف ارادنم يتم اند ءاكذاام دل امم اهلا انج

 اون ص ميؤرعام لذ نم هقدباسلا ل يصفل ا ذي هلال و تدجرم

 نينزدل يلب تساام فن اخريغو ه هطيحداصعطسارياسؤس هراطق اداب نوطخب .و , مطيص هلوطم ايم هدوتعا امابناو ه تامالطاو عياشلا

 ليي حل ءانرسحير دول نالوم عضحميل اهل اداطقطسال اهسّجوف ه هيئاماحل هلاعناباو قاوم اد وج خومتساو .هيلطلسلا هنزملادوطختلللا قدسي نر صرعام داو امايئاضع د يحل هاذ قرعمامولعم باكام مىدلاوزعكدرلا هدنجو معا عراغالاو هبداجل ارم اعيعر لن يطق اكله اطل كرك اعمار ميسى وجاد هافوح ال م حم امئذلا هبطخ صر اصامو ناكامو اذ وتتسم نلسابف علا جيب قببسم لذ اءابوشس اول هلايتحا و هلا عرطق يصاو ءانوتفم هب نمل اصخاو ه م وشم بايك النا هنود ند ف قدكمالو ف جريع
 نيلسدوو هنطو هب لا سا الو بوشم نشد ل كو كازرم وا لس ىو ه ف لكأ جذلارم ءداطقاب نول هلها حبال د زكام داوي هنعكرال و قل يد تالذخال !مظحب صوصح» نيب فان ارطانا يارا او . للاواذول الدوم طميزرس اهيا نعامد م اوحإ وم ارد ض وشم و هتالو و اناس ايس و ه هيادرلاميانجلاباذي ومر ذو اانال سم دع, نمئارامرإ اف الصو د « مينايلاوفلا حوفغموبرماصلعم. هناطللاباولال !2 ريل ضر لم اشام ار هجوت منسل امنه أيد .و عض وينام ٠ امم مدس“ . ايمو عدوص ها ذذاريزول !ادال سيؤول !تدقعد اضل امها ل طشرم

 ماكاو صوم ء تانصلا لهم امو ىبرطقل اان م داصؤح هلا لرادتو ديادشلاَر

 1غ ف د رارعلاهاكتكاذل دارطإسا مات تاكداو اهندع !وقل لوم عدمت يامد دالباو رابرل الجو ركل ارمذابعلا ايامو  هاشفلا
 أنين يزالؤ هراّصم غمد نيارملا ذي هبات تور مهتتسع ْمِكفْرها راطتزسهفاظأل# داع مبا جراف .بابباجتلباذقل اكهكا موال الطا داي زريصتد

 هر ابتسال ارهاطل امظعل الضم اي هراوقل | هاد د
 هدانواد طبقرطم ا ءتاكربسمرملا ضر انا ىتساد ناديا و راوستس

 ازين ذل ايمانا ذشاكم داعسل ال ران ةم هلالحو لام ددب هلو مل م دو قوما تدل ردنا « ءاصاد#ب
1 
| 

 اب هل زانم يول اىوحد هرازلا وليل اناس ام مطالخ مايا (!0 ىرباتمت لل داعملاب هداونال ا عمارلا هداعمل امض هداك طلي طعلان اطلسلا
 درعا ,لضو رضا حرم لها درداو
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 جقيم وسال هماودلا توملاهقلْؤ اد همم احئادددداو ءاحج هعتجابو هل اوما ع ىلوتساوم )لع شككو مال !فتضمنت
 ناكامز اكّوح .تاءلهأ >وفع شاد ما رهن ىلع و كشعل امه «رامال هدو ااربورلادحاباكذا ٠ عايل نمل سام هم هلبع

 اذهرّرَدتو مينايبلا ك[أملا هدالو نعاذو وصم هيئاطلالاباودال هذا أشابم ارم هجون امل و هتنافاصملاو موص املا كب س
 عوضا ايم هب ضرع دز ناكو هسوبحلاهحول اىذ عوُسضلا مولطلا مارق اب هس وفدلاملسخاو لاومال ادخا ىلا دوكوملاربسالا
 امله .روكزملاوسال ال تفد هن ا اهالعا هيناطلان ارماوالا تاخ و هياطيشلالاعذال نم لشكر يمال مى ح امه هياطللا
 م هرومالاكب نم هجرت حبلا: لع كتكر مال ا تعم هيناطلا اواو كك ضُس اخابدارثىل قدم هيل اعلا اوما الا ماوه ىز
 عادا ىضتام نحو ا لكروفل احح سس اهلمارع خازا» اشنا امل ءاعملارس اهبباشنا| اعنص هنيدم يقتسا ل امد امنا
 تاو هبيشقل !اهببابش إل اعنصل عدو هينا د ناصحال اول دحم ام اهفوطن ى هيل اع نسأل ومنح و ه هيضار هشيع ذي هتريس
 لاقل انمويكوفر ه هتييالعو هتن حالص لع ءل ادلاهترتبحو هل داعم اكو ٠ بيثملاو مرح ادعب اصلا فراطمذ ير ءنعت

 كاوا دشأو هطيحلاو دحمان الدع كام هى دتبايغاو هطيلال او نسلاوو بثيم اب شم فصل ردكم ناكام ىه د ءاهب جونطوا
 لاقلاءلمام دا ادا ه سلا حانح ىلع مثدح اكاذا اجسال و هابرخمو اقرشم تاهذلو اسسولصاولا « دزنلا تال اقل اهب ١-2

 هالضأ جوملا هتعف نع ءدلخو هعاطتمال بحوم لك» و ه هلا خيا تق و توفمال ! اهزم هبولاطم ل و انت كم ال هناو هور !ماح دز| هيلع جوال م

 ن اثام باهذ. هدملا تكفاو ه هتداحلا بايسال ا اهلاوي اذ نرعتملاز وهموسوملا مىسولا خب تسملجو ه هموسوملا ماككحالا كلب تطرأ ا
 ويد دزاير اذيفنل ,هرزنملادناهملاىعفنصمل اذ ذجو هت سملاكلصلا امو ه هنسكأام داءاومأ [د امو ههقداد هقدام اهقاوسإ
 كالا ميعاد بلجرمن اح ه مرت هفدح يا ىلا كك لبق تخلهدم اهن ام ه عركملا ء ددملارافسال ام شل او عيلالهارم اهنمد هنيدملا
 (قبساولال اوصارا الكم هابل او طقشل اان امل[ 2151 مشار ارق يطعم | جلا بوم نودخايف ىد اطل جوي ساكم هال 1
 اضياوُز مريد ٠ دامومهيلاوسحل اك نسفلهزهو قد اينو ديل ه ههابتسالاوساتتال !تاذ هيضقلا ناهز معه خدملاءلانا
 ن'جونب «رينم هل خا ف ههينس هّيبممىضاد هعساد م هّيلع هق هيلعو ه عفان 'ماشن اس ىد اعنص هي دمرصف اس عماح ليسم رام

 اكس هعوفو ىهذرثس هيلاع هدام باطل ليد ىلا د ههعسلاو هوعسسل اىذ عماهإل ادهردص ؤيمَق ا نو هعنصل لمح ةيريطن ار سبل «رمطا نخ
 . واصلا!“ اهرصقبماذاو هنيدملا لسد اقعا واه هفرش اول انمزع | بر باول مب ل انس ا هحواكو دوحم هتسجرسحلا و عرعاد تن“
 هّعارلاهداعسلا ص شكد اين ا اللا ه3لساو همدق امزماع لكل تح هنا تانسح رم قلت ءاعارتاذ او م هئلاومفول ال عساولا عماجل امو

 لكل مح طابنتسا لكأ دراشنا ممكحلب يزاخ ةيالثطاببتسا هطاّتحاو مىحنع هاثنملا هز اجررمو « هذرعنال د هذص هبطيخأل 7
 ايلا وداقشلإ رو ركرملاوصنلا حماج حاصمفعنقو م طامملاو لكاس اعيان مود 0 ملك بوش عاؤلاد / اص طيح اعسا فانت ام

 نامل لسميلعو امل ميل لرسطنم هال سد دنم ناكاهنص هنيدم ل اعاس هده [بغ جاوجسا مان ءرمو ٠ ومال اعيتج ل هني امكن موتي ام

 76ه "د عروتسمىظظاو ه هم د د, مويشمو ه ىذرل ا هزكو حجوحساو ه نيعملا هعوبنن انتسارنبإلا هرجخالد هنيحن حالا لءال تح موعد
 الل اًئيععنا د (ن[ 5 ه هجرد فرو رجالا 9 متو العاىلا هيانداو م هجوخسا نمئيش ون ىعالي داق وم هعبنو مبرجوتسلوحم هدن
 «اهدك بام ءايسام اهركد ناسا !اشاو هايج ىسطن امل اوم ناكرم ,هيلاعلاهيماسلةندر دراج اطق اسد فن بحؤسفيب هد“
 ”ىفاو يراجب | رسحا يم كانه مريشبو ىصققلاا عماجرم هاننبا امىلا اهاوجا د هاهنوبعو اهقادحا قف و هابي و جس تولطاد واهدعُن ادد
 0 همراكم تاننتو م داعم تام 0 درال اني بذعسملا بولسملاو ه دراول اليت عم ديمون وبف و ثآكاسملا

 نا ا نأ لكامل فدع يا هجخ بنل بها هراحمو اوشللاو شيج دالي اياعر هلا تعور نيج وب ابرال |برىضر اس هبراذل هيالول اهديلعسلا هدالق ةمطسا ى هيطنو هباوصلايلكأس
 : لا ندمعأهلا انو اهيل لس لف ٠ هرداملاو هعر اسما << اعنص هنبدميل !هتيال و كاسر سملاهمرلاو 58 هرداصملافلعإب روكا اننا

 5 اهم ل نعم امركم كد ايعرمال اهيلم هبنظم منيكم ءد دال هل داعلا ديلا شالا ذه كهذارطناف « عحاخ هتافصو ارش همن ام ميت بجو « زاد هعساو لوما اهلل هيلع مثلا ومتى عجم د هعر ظيالج ب فُف رطاخلا د جيشا ولكي
 نوع اكرم ه ياكل اب ابلإ و هاه دنع « هيعيولا طوقا مالكال د٠ ايدل اريطامزه هم ايلعل اديلا عهرساناارغا « ثكاتملا طوعو ماكحالا

- 
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 هوييامقتم مداحست هر امثو وبر مدس ىل د لس اكد جرم تشو داحل معسل ف ائرصراحم هدي دلال وتلا تيضللا 5

 ىدبإ هب انطا لدملا هنأ انه ثنتماو . مباكراهت درتتسا ايف سيج ءبوهنولا .هرطو دز اال البس ةيئجوتم
 لكي اعمنم اهي

 لجيئلادذاوعو ٠ برغل اهن او دع و اهاماع روجر اهأها هب ثااهتساو , بشق قينإلكفاصنال الاجر اهنذوشنو ,بيحجوما

 لها جيوتساو ٠ هاغد هتبارعرسح هنددم ءلوخدنيحو ه هم دقم موب متهنشسرماذ ه بيصنالد قالخر لل ةيمل ىيل كتعدجا

 يو ةراوتو دوبحلا بعير اسو . هرومحملاردحزم زر 1 . ددحاي موثنا ام كمم وش سم / لشد لتعز اروحرسو دإلا كين :
 1 5 ١ 5 سوو 8 6 . 0ك 3 . 5 . 2

 اددجم هداومال 0 نشلا د ربااتاؤرعل هنيفمرم بزل ادم دملج جيان 8 باول كمن ايمان .عروفوم

 ار وبنى قيل دبىعذُي ءلاطداىاعشلا كارنال ارملجر مويلا كو سس د ء لاقنالاو لاجنالا انو عضو و.لاجلا '
 طارد ممول ه قيسو اين دح فلس يدل اهذفلا كك هو اشادمارهبملع مدقا نمسوهو ه قرفلا موو عدّزلاموب ذي فانا
 رلد هيزرننإإ# بطخحما اذ نمزاكام ناكد دب لعد ى "وساد راونأل اكدناموّجيذل ا اهدقع ظانو اهرارع ثعابو اهرارغو مو

 . «(ةتبسالا مدقاعا اضقلاماذ هب ىرح امىلع ءلجا باًمكخلا غلبّوخءلجا يخاونل همونحل دي دشمو ظيخل وم ملعب لق ةيلم عماش باو ياطيب
 يلاد مب 7 الف هروصنملا < لارن 2 لنيح ءاكعشف اًشابد ارث ناوبدلا ءادودقملا هن ادنق هقاسم د ئكرملا اد اكد اكله هلا ةارااملا

 قادم يكن هنال نالطام ءلجا هنونيحو اغا ى» ىل اهل شكذ ذي وغلا هتدخا «قرج شير ناب هنم هياكشل اناوبدلاذ فاد جو هج
 لك ث ربو عما نجلا مدعو ل ادا رشخجوس ه لاول شكد ءب ءافاماخاب دار محل« لاعلان ا كلذ ذيسهتنق اوم حام قايل مل اقم
 اغابكاكدك اسد ه هبابحو هسجمرارنقجذاد منج سءتنشدو اف ه هماقسا د هرخاىلا ايامي ء هياجاد منو :ىيونملا وح هاب

 كلامو ه عر جركو هتداعس هءطرشنال (ىضوك باكر تخادانخم عوسس يسحر باعد ه دارقلاو وماذا امايخهنعموقو هدادذج نيل او
 ريظكسُلا ةييروزمل او نابعال ارم هعمح. هنيدامزم حر خم «نزجل سدود احلص كيؤ ع اشم هنيدملا كيا ديموياذاكو عتمنس رعاطن فووعم
 ماو لغو يح موفد تناطاو ىهحاجل ادهاوش هنم | ىدهاثف ه ءنيكك] بان امل زمماو ءيلعل امسابولاىداشانا لال تم, هنيز لاو

 كلان عاجلا ليميزضل انيلاوعو ه نانا ككذ ةسدرلع طيوملا سوىوكللانينلعم ناوررلا ىلاديم نص ]بحلها مدقت م هجالند -
 هطننال او توفلاو هل اناموسر تول !+فوشاو ه ؟اطتسالل مالا رم ب لرد لوم ال اهردوصو و عاذ د جاشام باةعلاوسصئوكتلا

 دائما قم اكسو , ماب ؤبرم هاجر .ركتملانع اًيهانو فورم لادا دومال !عالمب ئانامونرشعوورببعت 5 كرملا اناث د

 اردد مازجد هش ابار او ؟ءاطو هكا د دا اهههاؤل ادب رومعصْدم ويرون هنيدم كي دم تهؤعنف .باقلابطو باقم سم اهيوس ىلا

 هروناطا الخد نُع ةموتورشاو ذىلامنم مدقن مو ةيلرم ا غداد# داحملا بتارم احاول انوي ب ناو ء. ةيلعلان عنخ نجد عع تمار
 خس ا لعشو هن 3 هذ افناخ د اكرم ثكانهملا ءاناد ورك ساكن حد والحلا صان ب خان «قلد

 عونك وموال فرم اشامدارم موحولا جد اغاكدل وهو .سو فلساوف هنا حلال درل اف امرا ط ل منم تمطر ناد ةياوحبلا
 ه هتذحاومولا شال تنشف هيفوا عمجو هئاطلاسل لكا صل لوم هنداطج]سق عمم عارم د اانا ل[» ]ةسناكام تراغامناكم
 ل _ ص اضي ادن فه منيع دجا ىضاقن سو, ءتع,ضياف هيل بسا د ةلذنكىضاغتلا
 تي زوم ءل ناككي داس لكو وساق ندب قداد سيرا دى يلع بيتل اه نايعال | اسد ىلاوسُهَمْي!خ نمد نادحب] هاومو نضعولارمع
 2 همدان عقاد ه متاع عؤعم مبال ذزع عصدوربإ ايسوخذو اجي 0 مزالملا جرفلاو ميدل فول جو ا

 افاد ىتانإل اوشكلامل|سايبلاامد !هل هال اوحا اراب ٌبامني دمرهاطم باكر رةسساو ه ناش يجرم 2 :

 « تاطي لا مناة ارب وضقوح مايا معبر مطل ادبب ماهاه ءراوعال اوداذجال لم اهل امدم.دامد هنيدمىل تمت كشك دهب الاوجال 0
 قيجضئرراسو امو مخلف. بادرا بجو رد ايف ارم اموهو نورا فيرعملا عضوملاوا بحرين: تالال اوسدّ لا د٠ تحبك ه نم ارجو آو

 هويتوادا اهبو ه متم تبا, دعس مإ درعةيسرامذ هنسدمولاي + ميري لاهنسراسو . بابتقلا تاج اش بج داو تزال عرج و, بايعلا ياض
 ناكو . ناشطمو رغيف اعنص هنسدمىلاهغولد ناك ئمد ه نات دالب هيرمفا استر اوه دوب الص ب رظنمد هدونال ادقفس مايا
 ٠ هيوبلاذس| ةوبشم امور هلوخد موي ن هوه رياعشورءاعد مدر اهنسيؤعا مس اعزه محال ادا“ روحا وعنا 0 او ءلوحد

 اهمذلو ن عافؤساىلاببنسحل اهل داعم ماه/ مافاد اعسص هنده ماك, قسس 3 . هيلصلاهيباملا جلال ادوتضمو المال يشر امواعم



 ةةلييبسبس يام

 اشاد ُهعلِخام ضبقل ههلبق نم اناا ه ربك ث(ذ جواد دع اش اومارهد ثعبه هفيطللا يزل دازجملاءل اقت ارو فييملا دب
 -.نا هدلكما و ه منكم هليل شي نا ذيبوب هل نآو و منعام ككاذ ذا هضد تنامطاو ىةللحو هيلخو هكيلاعد هليخس موحر
ه يام ذة ليركسعلاما دق اس هد ةناكدتو ٠ ممن قسوم محم عروس

 !*جرغاوهام مراّصكانةرادلوح مرتطاحاو 

 تاشبتساو جاها داب كيد اقلل مدت دق ديبر هنيدي دسودوهو هدا دف درطال ا هيلع هذعلا يردد مر | عئوهو ه بالا س
 هءسافنلاهلخاو عة هناشو «هيطحي عاما ديزي هكددا» ه هنا دع د هيغل اقافو داوج ئاسمل ه هنأوعلس ب احلسراد

 تاعسإ فذ و 3 ه دانعؤؤلاب نمىلات فلان هدتعٌرلام ادهس او يذل اًبطاحل انف ه ديعيرئاعبوس اسم مارا/ىلاهسان ! ولحو

 حبتلعو ءادسن مامؤسرمل د ءادرا لع مهعرجو لول لمد مهقاذاو هه هدانجاد ناطلَتلا ايالوبركاسع نايعارم © دادضاوى هب دئاعم

 ضي | هيالو تهون ناىل ااهرماقا د« مالثال ا تويسلاوطام هماكدحلل اذذ انرعت هنيدمملا داع مها دس اعايض اوبه - يتيما

 «ءتاطلالا ءيلاعلا باونال لإ ىهينايل اداطهال لص هكاذ ذااشان مال تر اه ءداعسنتتو نميئامتو عنر] هس ماعيف اشاب داو امال اوشا نبيا

 محلشلا ناكو ه هلتمؤءاؤفاهئم اولفنو و وكس ذوماداطلا امال وم وحلا نعاوعفر دمال اهراكاه فذاصو هيداكحاباولل ابد
يلعودلعا هنا اوعرو 3 ناذو لاو ءرطل كاين م هججلا امدسر هئيدع هساروحكدلا هدا درقد براقا ه أمد افمان' او.ةازفت

 ءاناودع 

 لجالر دوصو ه عنذان هقراخاسال او فسألا ماهس هاشحْؤس تقلا «الخاوم هلاطلل اعوط ملا ةلءصوتااف هاغاتب,و ارتفاع بدم عذخ د

 وكس لاح دنع اكو ههدحجسو سجل يطاهرسبحو ى هقلاثملا دادشل لمد اسانآو هداكحل ارم ل اناريماحبا ل اصنن  داكو ه هزه ةدد اسس مد
 ه«تااطللا عرضك نارلغو م فوزتعاو نغدا اذاءنشع قد ها! ىل و هافلساو مده اميلكقون و ه فوفاو جوتحا اعقوعو هو هس و

 ٠ هنيطموفاو رعد 1201 ياا اع كب دن جرا ب ونشساوو يكزوطم إب ةرلاوعسنا مح زا

 هءيالول اديس هنغاشابد أمها اًمأك ههقييطمو هجوجفاو هنع بكفرمو ه هقلكل مؤفاطاومر:)
 صاف ينل داعملا ايضامه فلزا م نمل ضر املا فلدرز ا «هينامل ارامل ياو ه.ءياطلساماذال امتدفد ىم هياَعَلاول دل ىئاوم هب تطس د

 لعشم هيدانادانواديموو هباجستونيز شد حرام سل دال نر رعتلخ عرذع حرال ضيلضلاددب زب م فلظنمال ابد
 ء!رهللو بؤحدل !مرل سم اطر حل اذاد «تاودعلا و يفسل ايذ ماظل ارم م ىلإ ذخال او و ناسحال او لدولا هماق به يداوبلا هاو نيايملال هال -

 هجم شاو ءادلا ذك عاشارم ه نارسخنال و فاوسإر يفك بلع يسم هانال اهعدتبا امال طاسالل سيل ناد هنامرل ا ةسمئلاس؛

 قضمو موحد وق نم نوهد اهباولطاو ى. ديرو ضالءارمؤلاساهحم ىف كاح و ه ديعول مي ءتفادلسوفمل اتنكس انو اًودعق اهالإف

 . الع لوم يدل امل اان هي ديول اهيقفل | تحىلاهنمليداو امورشع مساء ىدومال ادعاوبل ادم ردملا اانا رطل اردن ماناد هديقملا

 اجيال الهال لعشم و فاصمالا ايد ثل[امج ار اسم اىحا طفيافوشنتسم امود سوئسع ماغا و طال انه ب اك, :رقشنساه و هس ىلا ١ جوقوعد ل داعملا
 .© كيعولاران ىضاحد فالاوبماوصل رع عادي لكو ى نائمككاو باونلاو هالو ائاط عيفاؤي لزاو هثاخو عرفت لكنم اب هن اكأل ا د

 “ ::اف هيعوكسلا هن عئارالأكه همولكمو هح يرعان اطعس او يدمولطمونمر ىلا كدب اههنايو ه طرت لكزل دز انو ديزل باذعد

 ه؟لرججملا هيئاغل ىلا ارسم هيل سو هلو عّئضل اميل اهميقمللا تىضيروكدملا اشاد اءاس وم يوتبالو هعتا دو ةددنبإلامهبوتسلا
 ًراوهناوعام ل زيؤح د هنمر اس امون مب ماقا» هليميرباهيقملا تحد زيؤتح «ل خد لجرب اهني اس ىف ع عدويتملا هف ووعملا ههدوصتملالل
 . ميرباه و هلضخو هل الح اينيرشساو ه هل دم اب عاش لق د « دين هنيد مل خد قحمراسةالعب هجون دو ديخسملا تقاول ! ةياينل قر !مم.هونبلا عب
 ونس هرم خال عمد نرش نان رظنسعلاو سداد تسلا مين ىف ديس هْيبدم هل وحد ناكو هاجوا نو !بلّشحل داححلا داون اتلض دو اهولها هل شدب

 لانني كتإ) بسس كد عي ناكل اس مذ ًا ضم لاطل غرب مولطنل افاصن املا اهجوتمو ل اهلاو هال ادومزإع اعلطم ىمل اوحالل ) د قفتم اهيىقتسا»
 نيخلذل ىلع ةهحىوحاو . ديدي وغاواا .ديبز هيدم ُيسابؤص عيبا ام . هسإنل ابر و ل دحلا هجر د نع هل نانلا ؛ هسايبسلا عدب موميرل اساط
 (سالفالا هطميق مهلا اهئ دوصرو ه عرس اكمضي اه ءقيقككل ةيشو ى عربا مو دحال الككيىسو ه نيحدعباو رمل وط اىلا عاربال لككد دمر اتمكن داداد
 اقيمماهجوال هم اهررتدا ميل الخدم دخملو م هيذولا سنشلا هيضنلا غايب: وهيب !!4ثيطع «سالا لي ءتوكسس وسل «ءساككل ١هلم ل طعبر

 ا داعم ايد اش دارت أ ه عرس لم هدملا هرم هاك ثعؤر الف ه عريسا هلشمال !ىاسر | عرف الاسد ادد عرباجب املي اهرب وسدد اهنميمسا
 لعن مافاش هدي موك يهوتدس اموهرعسلب هدير دبل ف ناي اهعيب نما ذب هل (ناسل ناذو هايط هينا ةياهروشسم ىوطو هااينم اهنا

 ام



 هلي همادألا 31 عماد هتاط الف مها ادع منع انين اء _راسأ لاو اررزنال ناهد 0 هانديش الك ىلا ع بما يجر ' نا يد نس اف ديس ه ديني امو ذاوش لب انناكصعا ناف ه رايولاذه ياك دان ماقمال و وس اس مس ا ع رج

 01 زيي احرسا كرنب عاقب هدا اعز كانا + 0 هتاهلابزتلا

 دارشلب هدالبىلا ابها ذ ه داو ضر وهمه اتشم نم دونخحر اان ممر طم و ء اولاقامل امزتباجا ى ءأوأ ام ثبح هموق
 اذاابلاو كا ماع هددرثد عويس طملعجو . دانداا عقاد عايل وشم ماذثال 'نم مولا بسن در امم هذاوغا د هناك اد وها نضعم
 اهلا زوم ه طاومزعف اوال او هنامرلا كلا طل ابمالاو ميغ هنادلول اد انل اول اجرل مسند ل ازمال لس د هرادذلا بك

 ند هاجلا عهاطمنع ائلسنم ىه راد ىاويسملارادات كم عامزا .د'درلاريزولا ذطبرويححي « نامؤلاىدملابو و انارخُ كي قكد
 هتساّقنإو فاستاعال اويل اهلا براغ بكلب .هلوق ىل!ت فدا اه. ه رافنو مدشححو نم هسانياىلاهت داع مار ى هراصنا و نحل نعافورعم
 هناا هنلساو  ماياسا ب تدو ادذف - مالمال اناطلاس دهع مقر ل جرم . هذناح لاو فاسعال لأم هدوذل ان اهضعروسر . ل ىحد

 تاعجرم همالداهف ال ان ماطبنال ميك الري | تارباد هيلع تراذو مارب ار دل 4

 امور هسبكزصاهرمزاما ٠

 مةراطلسل االول اوحاىلاوراشال زم نان امنا ذه: تمس و ه ناوضرلا بجومو هعاطل ]بس ىلا ادي اب ذال اوم نايصعلا

 دي عب ماد ٠ نامرل ارمولع هيقابلا هيمالاال ازئام ارم داشام د. ناوكك كف ىلع هياسلامبق انمو . ناسك هتانصرم اهغل و ناخد
 لالضإبطلا اباظر عمر : الو ٠ نادرىلارحا دام ايلف ناكرال هضئاشلا اهوبابق ىلا عادا د .٠ نايرللهأو نامب الفرياعلا بانطا نم

  ماقالع اهرصنلل تدار نيت | < ثعبو .اماهل اذيحزه جف. نايدلا كلا سس يب مخحالو بصناال د اطمربيصيالو ء نايؤطلا لها
 نعانانق هذييس موكلاهرم هتوطس المو ءاساكم اي رهو رام اء يرفكك/ق رفع هسابير داو ءاماشو انو نمو اقوش هلا ةيداههل اميخانَعد

 هللادن اروخولا اهراظمنانسو هداه فستق. يو بقل . نيقسملا» دابع هبيف اواهيؤيلم افاو و. نيقما هأنائتح ءانامراو ضرالا 5

 .هلضافلاعرخلذلاعوءافمو هلم اكن امعساول | هلياضف ىلا مب اذواو هل داعلا ترسم اًضفل !ذهؤي مبان امنا + او ه داخال !وراوغال ذي

 لج هةرييس هطاحط مانع امله وحل اهلا ام اضم طق هبل عسا ولا هعطعلا يريد م عمايل اناا هبنلا وم مان
 بسك هةريسزم هان وام ] ص احر ه الد متروس و اسنم هب طذح ملال هب انيحام ويس انمفا د هالي كانه ام ودهم ادب د ءاليصنتد
 دلو درم,هياطااراطقال اباسؤمقا ى وهام انس اشلا اذهذي را تكادوهتس وم لاجل يدا ءافارمهفيفخلنؤكد م ناكنالا
 . دودو . يبل هس نواز ذيم دال ويلا حيطاده بيتها يبابسو ميلاد هيون فلو هيغلاد قا !كمدهيالاكدابلا
 ده ذك امد مزه عوج اموو يلع هناطاسل الداعملاقازرّرإ ايلا مهاملاءل ىرلناعا

 وهلا
 مالع !هكيلا ترداتدا بلقنمو ءباهذؤ لاهل تسم دخل يداه ميلقو هباهذأ مهب فيلو دوب مدق ناع . هيناقاحل ل اعلاعيباسا هذ هم هيداولاءل وذل !ذط ٠ و 7 1: 06 97 أ : ع كل لوزا ربع طو «ىلال او عرانلا نمر طنا!

 هيدلرماءياثاهل هلوّدل !توتساو ههلظو هيغيىداقتو ه كح ذيداجلاد  ]جيئكاد ذا ايرلا ترام ه رص اف دمايرامزكدي عوف يمل داعملا
 هشايرلاوهريدملا قانا ودءاسزا موكاز دبر ملابثكاد دا ارنل اياد ءاهتيأرجمو اهراوسا تارهاب نيماهلل قافال ذي ترهطوم أبت الد شرعا
 فلما ميراقاف ءوثححو تاببال لم عقوتيا مافاد هيالول اذي هل طفسلخواشابنانس طع ول ا هيملارامبل ا دع مب تس ا ذنم ااا
 هيالوو ىهيلمل أر اطثال !هيال درع هؤوصب و هداطللاو ادالا تضشماو ..:ءو سس اهو يدم تس حاملا ءناخإ 0 ناطلسلا باباي » نالاوب
 زي قلتقبرا اهو , بضعو زج كتم الما وجلا هيضاقنملا بذو د ٠ بضن او كد. خاب ماب رما ثان اف. ف ب_نلمل ا اغاب وطصم ازال ارا
 هنخ ناموس ناحل اوهراطن اه نملاشلل م هذ اك ةمرب اني ادلبو دامذ يهم طع مح بطلي ناكو ى هداصح ةيبدذصا م مد راوي ضخ
 0 اف ه عراوطإو هتف اخانع اري طنيو هادجاو لجو هكماوجو مق اذرارس مزعج امه خد. دان ىه رانا نايعاو ن اطلسلا اراتعب

 الجو م هل اننمرعل هل دبىلاذك» بع ظيرام ءهسجو هدادؤيهراصحرعإوغ]د د هنعاوجرف او ههيزجرم هريتتتسا

 انابؤطصم سوو رولل هافاوو مدير درل هدم سب امىل اخلبو ٠ عوييبوكهلاهجا عمرا ٠ (ويص ماتش هدم ةيماا ه٠ اراد دامذل 2
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 هرالصلاءتشملا هطئيدكار ء ماطماد ميهمهجو ثيح ءب او داضو ء ماض دااعز اومال اسمن ل دم «ذاعيملا َ هاصوهو لوب
 لايام ؤسر نان كلهم نان 8 ب داو لبكب تطاحاو ه يأد تس لكت لُثقل ا امفل دب ريطد 7-5 ءيللا هوبلادبادش نع
 ثيل مرهم را ا ذاوح ٠ (رعنم همرع رت هروجأل موصس نيماعلا هناوعإئوبعو ه هدح ناعهحس

 دوحلهز وجاب نانجكو ه كالضلاوىلابابر ا اراصنلااو ريغم بوكت «للالتو م اا نسسام باعشو هلاجءءدوار ٠ لابد

 8 1 1 امنلاو نعمل ذي دكا انهانيكن يدها لا سموهرمثب هل اكاد بول ابن هرقل ةباياسد لدنيا
 ويدل «طتع/ باس اةلاد العتسالااو ه مال طقسا كيد عمو *فوييسلاو لب اودل اهات اعرعنمو هيدرال |نوطب نحت ءف :وبركلاو ايانجأ
 تطسوتذا هريدللاهتباسسو هوما لاعإةمانيف ”ظ امو لق موج ا ةسروصق ذي« م اراصتناو
 1 هدب ريو كوذل اترذد نمالف ان.إءمراحظتي ٌهرون ٠ نمايلاورسايلان مرام اكلم دونح مولع تراثف « نم اكببرس مم هك
 دو اهيف هتبرصرمضوبزلامادو ء هسفمرع مرا هلام ابان «ءاعجسو همالقلمذعتو * ءاعسم قافخإ لعد« هبلقمامرم جوا ذه
 ِهّينملا ىدي صن وعراش» جرس واد عبرا وأ اد مراوصل |) الغ تك ناقيؤلالطو ٠ لكتب هلا هلباقم ال ل يداقملا تافه هسمر

 ه ناّتَتِلاو مواّضلاعقولم ثاقذالللاطبال اع ءاقاقشسام وبلا كك ل وبل باول إو ششو هاقاضو اهم ءراكملاسنوعوجبو هاقاهداساك

 انلاابز حاورال !باهدمضتقدو نازل باند عجحل ل طصاراعتس هنماراعتسا د ابان تدادز و «نايملاوطو جهلا تدتشا» +. طعامرم هعاس تواطكو ٠ ناكل تاءاهو لاطبال سود اهتاحاسؤ شو ه ناعطلاو باضلاب مرنم ارك ملاو ارا ذي قلهملامدلا نوبن عد
 *عاّصملاو دالجلل اول اطاف ه مادزل اتيوملا كا تح نم دوننلاو ه ماج مر ولا ةءاغطل !ااصنلا مارق » ماو عوباصملا طويلا رس سل د
 نمملقسو هراناتتبم ماو هياء ذيمونناكد « جافدلاو سوفسارع بزل ذا دخاَو .حاتمالل ادطربصلا ى تاببلان باذعل اهراوث اوبدع ساو
 تكمسحو جالسا جرم عإإ يبس ذي ئراصلل دعأ امو اتئلاهعاسد عوباصملازضف نمد ولبخد ام «رابطصال او تاشلالا ميعادد هداطبكىلا

 صملاف مولع نان هب وب سقيم « تاكل عال ناطللا مالوم بجرم ميولق دب تبغا امو *.د اهقن ادحاولا مربطغ عرش هراثلا
 كولوتل اهياغىلال كل نم هب خاساص هناا تاحّفلاو © هداطلالا تااقرلا نةبحوملا اير مالملاني ه داهخالا تايّيط كد نس اهف خت

 إل اضل اخ هرازكأ انك و نداوط ىلع لما نا و «داوسال تايفحرم كك ذي هيرل مع ملتا و ٠ راهاتشم هنن انام 257 2
 ديالا حور, ةدماو !ريزع صن هيلع لونا + راطقال ا هداك س مالسال اروغت هيا ميلا ءتنيلخو هلوسرو هاةءطرسمراداع اًماقد هد انغتانرع +
 هاكر زكيدماهلانيعرطو ضو هرابدال بود باب ذيبمهكب بهذا © داوبلاوراّتلارم ابصاح ذيموناراصملا دوحر مل زنا امراض است
 ناك هنياجتتداس» همدطمااشام همط ديمو تناك ٠ هيو ان زا مناكه هيجان ]كفي ىرمادردوغذ * داطخن ٍدئرم] كح هيلو شرانب
 هيلارامامظعأو « هّمَّصلاَذ ل مولان ىكشملامعىرل !نطوملا اذه ةيساهيإ تدلع فسح و ه همككمو عزه كاد ابر أم انت ثيل ابين او ه همسه دهم
 دامئاللرم هذيوفاص هيلع تلوتسا و هذويس هتلصاتسا اماما و د راكلا هنفسملا تال او دددعلا ف لاومال اوم ه دوج هيف امو ه هع اامو قنا
 لئالدإف اوُديف ءافلا بوتس مز بأ د ٠ دايعال لسو دلعتلمحو ه داحإل لرععبسو د تن ا افل نادك ه همآلا عكا جاور او همموحلا لتسلا

 ضعي ا اهقيقكف ريد ه هملبل هز اكل اهل ذب ايما رطضاو باق نه دداصل ٠ هدراب امرين ازيبائيس رانك »د ءافصانضلالتطاد
 داو اركض اواي واح نورملا اداصتل اريد دنو ليك لح اراسال لرسم مئعم ذذماو هانصاشملا و هيناعملا كثب ردل يلع صتبو دادرتل ا دذدلا
 هلال تضادام ه هماركإو هداعسلا تحوم هامحو ةاطلاسلا ماعن ال ليمرا دول !هيلرطاق او ه همازت تو وتلا ءال متم ام دانه هناا

 ىرجف اماوجاو * هليذرلا هيثدا ابالم اهريهحيو « هليضملا هذه مسررسط ةياوغل اف ءادونو ابل هلال | إل صا ا دح دودصل ا

 ىافموِشع ءادشم ]كرمز بإ ا مزس يلا تدراؤق و ه قش تاهجرم اشاد ناس دادرل اى اعبكو نازل باسر تزاوض هليول اعساتلاءالا ٠
 (لم هنم مربذ ى >امو وجؤنح :د افلا هراث طادعب مالرال للام ىلن هداغ اب برعا هلال كين او ”داغمل كد ةييمعنصامو هانا تام للام
 -_ ذولا عضل اراثشلا نم مران د هراباشكلازيزئ محملا ههيطنحل !هنهرص اذاام بجود رف موعالو هرايرل | باخ ناومال لسيد لشفل اد عسا
 دينو هان علو ابن افصلرجألا دل ك وكر .د ان ١ كلكم نووي راهم هب فكس نوب دعب مادقال اهب تلذ يدل بطش أس هرادولا
 ناش رم عاشام هاو اضم علهتساو هيئاطللا كك اهلا ءايطدو ادا و دير_اءاد ثم دزح هببام اطر وزب هامل عج ادرس اذع'
 « ابابحلع فرو هيصملاهرهرمزكؤ سام هجاسسارم دز راه املا ملاطملادببددابل د ءائ دال الص كيربؤكو «ادردجرم لئمىدعتدتن ءايسالا
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 مدي الب

 دمك ذيبان ةبدارخلبملا غليدايلا«ءينالعو اوس مارا ةكارد او لامال 'غيلب وتسبب ٠ يات عل مذ الاخل هانم نع
 !هدرقلقو اهل ضر نمهل وص و دعب هباكر دارغلب ذياتساو ه هانا يلضْفن اميل هبل اور اح « ءاتشم ناكاببو» هنسلاهذهزع
 ههرثوس روم تارخو و هونك عن ةياهب وتشاضرامزم كبري عقم ددصملا بتاوملا باي كا موهتشملافويسلاومد ارخلبولاهباكر عم ليهم رطنداع الكرك د« فايساو قدابي ها« نال هتس وكلا هناجوممعمد ءاخاددهت عال اررولا ى اشاء نسحر زولا اطذاح

 نايشاماد وجو ايركسل ارد عمو ه هيرب لادس ولا جان ناتاشا فه هيلعلاءياسلا اونا عيمشم اطيل ءاعا فو
 00 ٠ هزهملا ايلول اذي نوقوحو يدوب بهاوما نوفل .هيجزداو هيكز ضدد"ه ينس هك دك

 اتوب نيساهدغادت مناد 1 نيم سد لاغؤيركاسلا هتدزتو دالية هرارةسساو ٠ نيإملا داطلادونجر ا دوس لجو «ىبيعألا
 هلز عار ايف ل ناكنمو ه هناقر ثلا اذهذيرداخرو م نيملاعلا بربه سون اروخثل الع هرانؤميف هيغاطلا لذ عطف  نكرك ل منملك
 *يطلاولًااضلا بر اع ةنرينكاعلاو ه ناطيشلا  اكداباجعلاو ه نازال دبع نمو مباصعي معاج 1ع «هباصإل وسخو ديعاو جةناكمو
 لو «نابججر انيسيستلاو منقاسال انس هنابلصلاو ماضال اه ابحت و نجلا ءدابع اذا اكرشبو هنايرل تكلا رع اهحرت
 عام هياط دش ايلات. يؤ دانا كح ٠ اوه دج تلخارموءسياهعناسرالاهس
 ٠ .ترملا ره علب مف «لايللاو مايال ابذ اوعب امسبخ «اوحال !بلقتس اميلع ..ناولملاريواعد نعال نصل اعل ادطم هناعل ادكايانخإءاولطم

 هقيبرلاهب و 000 و ا والا يلع  انغاعم هبلاد ءلنغل امون ضقت ادقف
 وصلا *هداشرا اراصنلا ضوعازف هايح موزمو هدنع مطعتلاول و ءاشنال رم كشاو دومال ارم رتسا امذ تاذسلال ميلا د

 1 ال تداولا بال
 :لكزب هويفلافوودو م دلابلقن ْفاَصُم ديس ةرتعم] ماكرو امو «وطحجرم انترالن كيد ان وضحدمل كلا ايبا بسن امو
 8 تظرت و اناث قتتغل ا خمال و مولع واطت رف ءاناسلوم تق دانإ اهو م هراوناو باوصلااهجو بادال ادا ست صومساو . *هراشت )ا تعقرتذا هيدلامد شل [زمُم دنعام يتوب كيلا حجوسملا داكسال اهقاس « هش اجرثحا و د ميرطخ دل باعدت

 ةتالدالاهلملالها كيذا «هّنساو اخويسمماصم | و ء هش ماعلا دشاد اونُمِدِي» هئابهز املخلاوم مياوصتل اهلملا عده هادا كارلا بما 7
 لزاتا ططبر اكو ناسرالا :متنكاملا اوؤصو» تاع سائل اب *ناحرلا ريد ربحا يسالو ه هناعالا ءعساولا بوت بانزاه-+-: :

 صاقالاكتت ادجو اذ ناثمطعلاممطخرصلصل اهحو ةيزمات ال بطا د «ناليم لك سداكفال !تل اجري و ء باكأمدعا اراص ل 537
 ةراعالرياذ هراعتسال او لاعتسالاا تاد بل دوبرثنع ميابان نوب .٠ دابا هداثال اطيس ثوددو >داكدأل ارهكأل اذادوإ اهرش د.“ * حلال زوحبوخجيو ءاتشمىلاوزبو ولكووامو هش تاهجف وؤزش ءاثشلا ل ولحدنعم اندجدانا لسا ءنامولاكدماليسميسإبىم ٠

 ةناللكمتقوف بعت يكمزم كلانيالد مبكام فإاطتا لدا كلا هبا تعمزز اناف * ناكم كاي قفل او اياشملا ذي تشمل لم * نال (ءلع ماع تلم ئ ايكو «لاتحال اموحورم اهنوعم عشدل اند ام لل او درطحلا ضوحرلعربصا ى * لاتقل او هدل اجل الع دلجا انمئف ذ ا لاهل طهر !وناكا ذا مر

 ةراغ ساو ءاشافنا بول طم وطا د ءانابثاهنم دش ارفز اه هابتشابربريغباو ارياو اذها لسا « هاب دعو هلغن اثوهرم انو درمراعءاناد هيهدام لطم وحيعه داتشميف عم جاده هبي ؤطاذاف هداك سعب هرب مزم دوما يكدو
 7 او هرك راعغ لكل د ءهصغ هردايللاو هرباٌصملاب!مغيصاو ه هصْزلا اوورساف هاوبملا لوطو همامأل اذا اليم مرق و ءاوعش
 وس" ءرن رعد ذلصو ايف ءعمنلاغلنووطل تخل عكورههيتلقاكْت لصف ذاع ءعتعبرد ناثلاادهؤي ناثوالاو ٠علسر نالملاو
 خويلس(ط ا ويصل اوماماب نؤيفو - تحتنتس ا محاصدان تقال لاق داقو هي بقفش [اركو هيل ماع: « اذاعي ]صنم اولاده . 3. لوبا
 هدماسمر «رابناو]با اذمزجإملا يلع مرضخد * داوحاجس رم هحمربو « نامان' كيمو ةرمر حلاو * داوم سور ف ايما مواد « مذ ِ د اب الا فير ب د يو[ نس : 2 ا
 باكر تنوامو « قاخيرلال للك »اجا ةيلوفاكا ذا * ثيفيريعلل اوت اطرال ىيعداط* تح اهوييسفي هكا دوما تلم «رابخال اداثال
 لشاو هراخانسالاكهتعام صراف ”ر وطال هلع وجدي دح ميدل داو «ناناان كلم ارفع بس : 3 اقرؤلا كرا دو لصزإ ارراون مر
 لضثرجورم لا ومارد ام يهعمجاو هدايزي اضعه اسكاذ امهر املا مضحد « داك نياوعير م اناراذ ةع مرعوحو هدول لاك لزم لهم



 تمت

 هزلر إبر نايعال 51 انه برره هنسلاةره سرد دو |سررشعلاو سداسل !مىبلايف ارو ل وحامملا علبو ةهنوطو واحد « توكل

 "  مامآو بلّعرم هراكلاعذادملا اهيل بصنو « راوثسال لوم اييومو هعلدلااب هطاحالل ماكبدال !همولعم تارمأب هد رطل كسعلا د ماهي يح اوس
 ذارملا اهثدعبو * دالإل عر اس اهراوسا دو اند ه داهليل دوسا ااهإ !عل وص هراخر اطيغل ارحل اك لد طاح" ناو ءعلد حداد * ناسي دبر
 لير الد .٠ داكال او الكتاب يتاح مب زج ٌعلقيإل هداوسو ءلط هماق د بيطار اخد نم يرشكو حم داوطال اتانواي قدالاو تانار كار

 الابشموم ركل ايدونو ه دال وال تابعا هراركسر ثلا كنانه دادوااب جاججلار برس يكب اباوجرسل ا ده 9 دارج مطر عطق هنسالا ورش

 كا 1 نودسف ينم نخا_2 ناو نيدهاهملا و هدل ا ىريعشيتسل ىه .دانملا موو هعاسا كاحو هندالاتفزا دذل ٠ داغال سلو اسملا مداوصل ات نادو |

 يورو احل ارهاسو ه نارا د «رئيمل هيلع راصد نار5 لوح وق هناطلل [كاسعلا نداوطتحربامو ه داعو دوُمم يف ءارائاد بم

 اهراوساتىذاًوح ناطيشلا باوحارم اهيدل هيداحلاةيواهرك“ د ه نايرل انا ]يبس يع انه قدر | مد 0 ه ناكبلكرم اببطش احلل م'درألا
 ماقاعم روس يك م واطملا هيب انع/مدنعن ,وؤل او هم وثملاوطعي و ىف ا رسك نيدو يلب درس ء هدويضنح لاطب الم مدي هب ومحل“ 5

 ثيل اهرجرانو هءمرطاءاصكل ءقلح تكتد ا امو ه ناونل ارم لذمال اكر ددل افاعي داعلا» ناودىل !ىؤئمل ان ه ميول فملا هبولساب!هروزغملا ال ارم

 اهابشي | فيالو هاهرئز داصي الو ءابر اباد اهل اعنتسا فمحالو هاييزذع ٌقددال هما طصال او باهنلال ا همطع*ماييإل !عربرش «.. نمل
 عصا هنطل ؤ خرم عملي ضافا د هاوبجب لا نيطارم هناطلاسل |ركأسحلل هن لو ضف: تح# باصنل هلم اك باسكل هيلو مايإ هع 0: د

 ءاوطعا ف هنوجريإم ناجل لب ]جااماعراد ءاولطم اركي اهلهادخا د برر علق مف ليجاتن  داعسلارس يلهو «اوهتاون: عا
 ء«درومنمل اك اسعلا غلو يم هامل د زبو ءطوقس تلا موكو هل ودحم دولا جوثد نه هلوخدو اش [)صنبرسفل عام دلد

 اسهر دوس جرح اد« كبماد فاعلملاد | ويصح هيببس نرخ امو ه كرد نمربل هاما لاذام 4 هعروجوملا مريوملا دونك هفاكي ذواو

 أ و . لال نم لوزن اهرضل ارم مرسمو هكادام قسما سوما وف « ديكأل عرباصملا و لانقل ال' ينجو اطجرجو ه ديدشل هعلا:. هي
 سك لاداوسلاو ء«مارطاطعال ايدول !اهبا أول اد «ملاخل ثكد طعس صل سميث ارهاع داود هنن دع اسممل االيسبسر اصناماد ناينا 5

 «دالدياقزامو لاتل اهموحىلا افاشثاو « داهطلملا افدايقب يش تاع دقو هرماكأ مود الدي ىد]بسوف «رءاصملالا امتوعددقل « مايبللا ٠

 نم قساعلاو انشد اك ىقاعال !ابيضورعطل قاشم لذاك دونكرم مدت مذ اًصملا ذيبان فنءالو همز: طح هع اتم
 ٠ ماعلا ولاردقب كد ٠ مطعلاهلا عقو وهرملعن ا> ىلا ئامل د قمل كرب سك دن جرعطلاو ه٠ قانعلا بيط و فش اددد هقرسعم

 «رادلب حلم ايربد هللا نام اليتذ ىال للرد ناكو ه هخثرو هلا ذا ذي هلاادد د دحال هتاظال د ٠ ءىد) شن ءليحال ام انو لع سو انما دح
 ىلوملا دار ارو ه دب ز املا ايبرط ل د عمري نبيكم ضمد او مدقلاؤ بطش اطكو لبو لوعان مدعو « يحلل فيطلالا انلا نطلبد

 هماوؤملال تيا ناو * ديزناك ان دي كيغدي وكلا دغ نم اعطام افيبس الش مثه ديد ادّربل مايا ةياوتشمل انلحر انه ديعلا در

 ” هلاطلل اددمل اهلادوثو ه لاول او ليككارم انعم م اونتشنل لكرت سان اف ٠ لاقسال اعدهرم هب ان هقاطال ام افملكت ترخحا نه قاهتيرال نن»
 "اينو حاره هعس و ءلعف انيلع بججام كانه جسا د ى + ل |يكلاو مايل لع اهلاحكر امانعنف ه قاقنال اذؤ اجحال اساس د تاناررطلاو عف ادا“
 الايونملاعمذا ه عازتالو فالاح الم اول اد اكىنال ناو ه عامحال اهلاقمر جل! عوف ٠ لالخال او هذل اهل ارم هحمبزم ان ام عكر جادو كيان

 كىبويؤب عسل ؟ل جال اد هداعسل ا ابرصصم ايل اغلب د ه لالاللو يركلاىش ءيمحملا در | ادد هل اجوسحا ىلع هبطام هلق حدا“
 هور وتسا ءىلق آي بتزقء سودصل اد دو رول | نستكو هروذخُنل ابقذلو « ومال ادن امال اهب مانت اف ىل لاا وب مالا هنسس لس
 هئلوطابا ارئاوما عبو « هبشعر عوولكرمملع اهظتخؤجطتسنا عمرلاو  هيقعلئينآنآ آجال هزم هيبوق هييدش تر ءهسمغأ
 * هد ويصل كاسر م ءىبوم اشناب دي نامإ قلو ا ويا هجو د* دارغله ل ومسا هحلد طف: دانحال ادركاسعل اوسع امد ٠ دافجؤم ازال نما

 موضي اوحت* ولاد ملام ميعاد « بلدا وبما دذدإو «راؤغال اد دال ابطداماهمصر هاو دس علت هطفاط عروس لد ٠ ٠
 "دارجيك رم ءويرعد اهيلاراسو ٠ راوثيساصرا ةياتشسم ناذي ل ركير ار اما كك ليعو هذكأا اكللاو ماد ءاضتيتم هللاه ونس

 هعمابرك حزن «راطوالااو براملا كذب هل تضتتو ءراصنال !و ناوعإما اهتاشمةيعششو «راوسللرومال لاه ل: س تس اان

 نكمل ِِ جاول»هسووع اهلت» دابعلا بر هما نيلي زر ارم «داوعال تال ورابع |ىعل ارياسر *داحإلاو اوال نسم

 ةرياوسم يل كيوطنا امد ءاجخلاس مدر هجزف انا اتنال اهل اراط,٠اخال هنهجو ادعسلا حاربابو 5 هاج مص ”سربرعا 0

 ه٠ -جرجغ
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 اخدبماكن م اونش| عقلنا 3 َّ . 5
ملا هفياطد اما هتان تسكراف « دارشنالاهوطس نع ايتو اروشف ناكد « دافكلا روت

 و هلرض نم اون اوم سكيش

 وه هيلع ريذولا ل رعب ةدانل إرم اخرمالع | عرهوجنا ٠ راثعال او داقنإل ادع هزياهحلمهطو ء راصبال السوال امن إالف

صو نيخو هك برم كة لع مشد «هيلعلا ومكارم !روطسم هيلا عدد ء هبرس ءعلغ هيلع علق » ءرل هعاكمو
 9 هيجظفت و هن

 دروبوء ود اهاهاومإيف دقن « قراشم لاو براوملانماهلا امو قنابل ءمكاطل دل اءل نا يه هعدتنو
 هيالولا هردصسومقدو -

 ءهيئاشإ ب ملاوعلا ةيسطسقل ان هماعلا اهسراوم هقبباطم ى هشاطلاسل ال هاعملا بحور لع « دورس و هطنيو هديقبو قلطيو "دهم د ةطق

 0 00 0 هيمو "سال ل ذا ٠ ٍق اوعلاةسرومال !س احلاص ؟قانادي دل ا ءاربءارو
 0 علو حالفل اهنا هلانلاننسريدحو « حابصملا دو باوصل امل (قيثوملاسميئاطلاسل امرها :- ككاو 3 قدزانو ةنن..وزك هن. شف : / 0: ب ,

 يادتشاو هسبوفنلا تل اساذا ببرحلا رح اطمرصل احلا عرهوح مؤيد ء ناو ديرشو هترباصم ىرل هعم تحبو « هساب ى هوببدتس قيل هرومنم اال اه ديوملا دنجلرم ه روك لاى ام ييضارش «اناجبو ةقيقح هفلابا كل دسم عنو يطعبو طسبو صبض لانها ناد الان ءلباعلماعزكن |اعيلو «اناتتماءاوسدع بنات اناربمو اساطس لدعلاسىطعنو ءاناككم ىهل وبل اعلا هل عفر
 :وبلا اقم فالس عبسيؤمه لكلا إي عده عع اف ٠ هيب ثويلب اجحلاتحاهو ٠ هيدنهلامراوصلا تلسو ٠ هطخما )ساوعلا #0 داما دملساد هالو هايف ىزلا ذي ميكي ارش هناطل كاملا عاون ا بزفا مو يا دؤلوث هفهاط لآ لعل مع *لذالزل اد ماطحل ادنع هراصب | غيّرتال و ل زانبطحسمو كرم نوعارال عاتآقم فالاءتس مزمدْزع 1/1 سوبا موي ايفعراصملا ضل دربال هلقىلع تالا« سوبباداسابا ىدل رباصملاا حركلا هذداطكوبل د « سور بوم اهل
 بولا او» اساسان ادشاهاكل وا ءءئلاكراعم ةقراذل اطال !د* جرا هئاجشل او« يلعلا ارم ماوس بصك هج هيرب كاع
 ٠ هسروب لإ ام لما وه ءثتن دالي ريما كد كد « |داليوماو ىرسفق هالبريما' ءانْامصول اييلا د انك ذ نبل كلانزعو ءاساربو موثاب

 يعتلي اود هوقو عريشم مالنااد اطلس داعس اهجوربد ٠ هعونمم هنوطقم اهل انيرعنكرشملا اما بتال اال كاذذا اًّباجاسو ه هسدرك ايرك رمت هىلملا تحداد ءاضاقياهعماناوعاىءاطاّدحارادزد اهبررقو ءلياصلاا دسال اكقق دنس ىف ادهريراف نيبام لتاقمنل ادن هس وهلا فاي علوش «قمد د ارحل كر كبد« دنجدنج دج اماغدتدنصد * ديصارس الك
 ٠ عرىلملاركرشم ا هق ذل يدي ساهذخا د ء عرزجلا نسل ااه ال ١ هدنة حلاهطلسلاو .يئاداكل هل ودلا تبان ءاًن كم انهك< ل | ذاضاوعل ضر اعل اهورعو ه انماو ا ذالم احدي ضل هراكملا حاتهاودل اًمالعحو ء اكد مئاراصتلا اعرق« لكمال !إ هال !ىل او جومتلاابميهذيو ه ليسا و نرشنل | 9ومش هعدام هحلج رد * كالهلاو طبل دياب اها لعضبتل او ناوق موصامىلاهجّولا ءكاذ ذا | اولاد ارسله همطعلاريزول لىار * حابصلااو راملاوثىلخ ميشاهاكل هل ودل ا مد ابيب تحمد + اجلا و مالا ل اكد قع ياهو طساو :نايناوضيت ىلمداهرم ناش زمن لو .هروو شم ءاوام مزكانالتمال اووتلاذويسو - هر يرشم همولعم انا حكدمانالعاو وطلاد

 اياوماه موحد باد يصإج اد ال اح عاقل اهل ىدل اراصن اهظعا ٠ همؤعو درع هروململاركاصلارادوس مدقق ءاهراوساو اهجو روعدو اهب راما ةوابلاو ءاهراصحميل هيئاطاسل كامل اروبعو منوطو؛ عطقومدبالد * عارشملا عمومحملا هناطلالا عالرلاهلمج ةياهريصم و
 ركملاو سولي زك ا ركل وح لذ ريغ د * يد د فاوبملاب ردم دابزلا تاقهوللاو ٠ هيلعتو عفر ميطالامياعلا و ٠عجلجرت# ءهالبر مالملال لن اطلاسه داعس ازيإف ٠ عويس ألي انجب اهوحبررام - ديك وفكاو دعلاراًصحصناوق هىط و حاهحوسم + ذوب فلل دبقلا مانعا س هور [ونامرم * دونبلاو مالعال او تابارلاد مد ول ال لس ميدل امو هدو: يبرم هلنقرك هرب هطعل رولا ىيكار درس ارشنب 0 ةماخجرسحو هلاكو « ماتت ن ذا ى يخل "لير بملك مل ميا هدر اوخي ذي. دي دشلا دبل اول كلذ ماقاد ءدعبر كم ديدسلاد هيايدملاو "فول امتفلد ديملايدملاهيانع هت دف ادد : لب لج بيف دج دعس ى* ديعس تقو عب ايد جب ايدج د ٠ هرورقملا لل زيا هيفلانم ببن مو نوف هله وصاح نلعسام ديه لحال هبوطو لك وسحب بصق م همن أم عيصبإ * هدويعنم دوتجرم هعلاورك فلالا دعب نمثرالب مدس ى عا عروكل ل اهنسل لم م جرد ل صنوبر لح ىأ- انامويلاةمز كدملا ادرج ساب كد هرانككاوداط مب ضو تاق عوصاجو ادوفلا ءيرسبقو .ءراكلا عذابملاو لاقثال ماهل امو هلع ةناطلس رواق ابوعل يول دهب ءاوح عنمملو هراصطلدءاوقديبمل هراوغال ودجاج الا المزة حت «داعر ب ءاشانناسسيربرول !نع اشاب د تدب ضر ا

1 



 هبلة يد هول انامؤم اوسقل اذ ,ناككملوب ىلا اهزمريبها د ناوعألاد مادخاسعقلعتيزم جاجا

 : تاي أمىلتلا لهال از ان فلال ادن نعتالث نسر طول مل اوبس عسانا ميلا عابصزع عؤسملا ليل انشأ يؤم

 ىو رثنعل اهىد

 :هعروبقملاهل وزيملا هيغابلا دونها لزب تهد
 بشد ول ترخيم انلاويالم كادذ م

 دود ه مر وبرشملا مف نروملا ين ايمعلد أ اكن اكهعالا كب هد «هر لا ا.هنسسل اوم ل
 تناكو  هروئكم مدروس وفن عوبحاخولااهنعاولضاو هيلو اولد
 . قلما ايفاكاد اهفادرال افدارت ه هر يص]حا د ءايه نيج حوت يوت هساطلاسلا عماقل ادي ا توقتنساو هءادوضنملا هديوملازاسلا
 اليك ناىعلا ل ىدإ ال الجم ايرلع ههادب تعذر د « اجابس ا دال الح ضر لسا "الع ميول | مالاسالل ابكام ؤ ب تقفخو «اجاوف اهبحأ 1
 اتتومهالهال يضكمدع ِتُْع د هاجاهو احاوس جالا ذي مالسال ابونب تصادق «اج انامك او مطعلاراساماجانو أ...
 مهد م نوعدي « نجل | ينل وحاكمالم ا كلط د ه مانصال اف نالصلا و ناثدال !هدبع نوب مفويسب تدع اك «مالدال انها مب د عربة اكدياهعوف ل ف طلاس,مالعاو « يقم هإ عمت سوي راد ٠ اسم مالس نينموم ارم بوم اها در زول ! عوضه م ءاج .:.د
 هذخا هديو هنابرإ اذنإإل ]لهل اوريبتلاًنلعم هنا ذ طاير يكد اباّتطان هىلتلا له ؛اجراة نكران جربامو ه ناآطلال ا انالوم لمد ع
 ن ايفطلاد لالاضل هنري وكم .ناطيشلا هنيزامقن يويبهاذ « تابلصلاد ءانصال اص ابودعنم كانه ون اموسكمة يبدوا 7

/ 

 __ ًااملزونموملا هبيدون ؛اديِلواوهو هضوزملاايالصل هحطرو ةييدو د ه ناجال اد مالسؤلادع اوقتبشو ه نايصعلاو هياوغل ملاعب: د
 سيسدتلل سبك« ناوذارم اهذ ناكؤذل اعمانجيف تمقان «ناشل اهميطعلا عولصلا اهم هن اكرال لم معبرا درسلاراسو هناك...
 ةمداعزونملا ءلالضل ادرفكلا تالطرصتحؤحاف هنائلاولعو مىدابجي هذوصوملا هناتنال او ءاكدال اب همواعمل ياكل الطعام هنأ. ضو

 ' الصتناع ابابوخننراو ناز لكألت ءلأملا نونو هقاعلارسح نم ّيح هلاصالاو ىدفلا ذي فرك اذلل اًعماج تمق او هلال: رألا
 لص اللب عونم ه ىيبملانايبا ونس ةظعوملا دربك يدبم «نيملاعلا ب يأ دم اح ناس علبباب «نينبوملابيطخا ف ذّيموبٍ بخ هلا

 هادا تو الضذ شكد «نيقحالل اوزيتداسارم هنود دصوملك نيك ادرضنلا باوند "نيا مالسال لاطلاس هانايتذل اهظح ها
 لها دي انادواظل ابعرعل لص هلا او راض اههكذو ءداجلا بيساو دوح ءلزغل مانو « د اهبل فاصم ب هعيثمملا همالعالا وهل « نيرللةعلاط من صل الك هميعلا عسا ةرضنلاو * مر حق ولكإب مالسال اداطلاامدل اخ يعماد طحن «ميلا عال اطغلاو همك لاو مييعلالضن ١
 هعوذ خا ىلا اذكهو «دادشلا عبشل ا مءكيلمل هل تما اعدل اونماف هدالبا د دابعل | هزل ماسلا عراط بومم ىو,أنال كاطلاس هداعس يغب هدانا لا اهركذرل احلا هيافلاهلهملا اوغلبامو ه دابد وضاح كرع اهخعة يول ا.دايدو مضر لم «دالال ذك اهماي نانا بطلا مرمو اامو « داطا اج ذك
 واو عال ايفر هع اذه ير مارب رهطن امم« مالعال هع هباعإل ا دهاوسو هءل اوس باوئيسنمو هياعو نم مييطبخ هال هياجامو هءلانتسأ د
 31 لونيب *بابسؤم ل ىصومالكذ اهموبؤي عجب تقو «ءالومد هقل اخ ةاجانس انيس نملكمافو ههالصلا باوملال!بطكماؤل هزم «ماجا

 هبيحرلا انباجاس د اهاحراؤيرطنلا دا دزند جملا له ٍناََيلاد دوت الم ٠ باي إلو كانه كك ال هباجال او اهذ هيضعم *با يا
 د اًصكلاثايفءناطلل اعثادملا اهمنيح ٠ هىنطممل ا هريزبل اهب اهمازمّدها ام هدا 1 * مدعنتوما هامل امهر اوساو اهنجاراوس مدا امرت 7: * ىلا وعبملاهت داس اوساو مالسؤماداطلاس تاكربب * هقرشم ا جهحامر و هينضاملا مف ويسر صن نم نييسملا لع مب رام هلا ٌدماح» هع

 وبا هياكول ف ممدقي * اانا داسخاو عرهادل اول ل اءاصئ ايمادوذص سيكل ادع ع عحم اب اب سول ءهصحت نابل الم لاه موهمل هاهساح * . اناهلا عإواناهداقش اد « ةيوهثلاوواعلا يد نايببلاديشم د *خيوخمملاو تاب ميل تكامل «راجال !تالوبركبببلاتافؤ اة اهتبصحد
 * نامل نمل ابلكد ءناوغاو نايعلرم ممل امو نامارف اواريماو اغاددبك طعؤاو دول انب اعاءرسخ « مولعمل اروبشملارهماوذ «مورضر أ

 تل, ناوع "ماصمدل امراصل انعييسل ا «رمافاوبمال ا« ئاسرا ارباسو راّصمال ل م ابيل ا امو هئفاي دالءىلع هيالول ابرصخحو ه ناطلاسلا كس ربروصه شيل د

 ءرماماو تلخرتوذملا خادم ٠ مال لسا دوحرم ءوبرمو اهبل اءتبريو * ماؤطل ا ءاؤطل | اراصنل ا دونح مب تطاحاو نوعروتسا هٌئلك ةيصوحو
 ناري ابويا امىلا كَ اهانوشاو هراصيط لانو نلساه انكد دم د * فالخالد أرثالب لشق فل هيام اهبسر جك نز « فاس نكمل نوياعبس لكادد لساكه * دب نمابرمطعفعسيلولا مفادملا داو ايظول!*دي دطل عطقنمنوقت ومسا ءلق هب ىدرابومحا دول د «ماوعال لئن اسايهلش دهام.

 هلام ادي باؤاهف «راكتطبمطعلا ناطلاسلانالوم دوبحزس يول نمط ناب كه ورسيىح هدا اد فجل مال نحت هرييحرخل ايساغ هصلخل الم لامريزكافزم عيرتل و «دايضملاكدو هبلكل ب قبلكم يوبو «داهلا لحي ءقربس يضتتم م «داطلكه الس عبسي رسكمالب مدرك
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 يعجل 3 درع بلاسدان» دم مارا هنو دو ه ديتمرغ لولام نعشناؤي زرسس
 . : . 0 ت 0 « راد اس ارحدملا برك ىنان عليل ها لعن طغت او هراصتر تع دكا. و بؤلارم

 دوسلاا تخنسريافدل عادي 'رلزملال تعا هغل ملا !يلوخاعتلا ايكرتو هعلشلاراوسا مدهمل داع س ءلعاو اكامرلا اني ظ

 عما تورطو هاد اهم املرزنم هر داغ ف دوسل رمد اح ل اهتساإل اكد هدو ءارامولمخاع يي 7 يك هدوم روما اهفتس انو انها اواعح د * دول راسامل باب ىحاملا تغرس في وأدق « ااه اوال اذشا كانه طحرطع او را
 و اراتدال امه هسا ني عكا هما ود نيلسنم تود عركا هرم نر ندا
 ذااهيتدد « | داي الي هئاطلال كال كرت اود عم ه|درالا د امف د ءل بوقيطس الو الش ممل ل ضد د «ادس هل اوعاطسا امو قفا
 نشارما سو اخابصل اود اةكرادب س مرحب لزنامو ه اس اد[ لارج سيم ازها لائامو اشاد ءاراكبايذاس ءئاطلانا عادم ابوس وم
 املاء اضد اهاهاواطخهراصم طسارم اههنبا دامو قناه حاوسب ولع هروح <دراغ ران اهم ناد اورج امو انوع ملقا دوس قاقسلل اس
 هرم رالن الس ايد اكد 0 داصختةرادنم فوخاهنعايطق اهدارطن اك عنا عالفن سوف د هزاهئاز اعملا مر نعا و ميار ابسو ةراثلا

 ىلا ءافولصورلاردهاخامحر وراكاراو ممل ده اقوم ارشد الب هم اولءاثاد ه اذوحو اءاطتنم 'ءىلشل الها هب دادراامه تااهزطم, ايرعزلملا عافاو ءاينالا دادرالاسورل ايلقجاد» تافاسملاو ]بسل لدي نما ىه.تاداملاد لال ابوصسو ءناطلا ل اك اعل ارم ام عطه ىرص اهل عفمل ال كم تاراغالا
 هرهقاعا ءتلصملذ ددق ماكتاكذ اد «رغا هيل ه مون نم ممهكمملا اويعتم هذول اتاكد او دل هيئالتر روملارم عدصنا امن اد دنسا شرها
 س حمم امال هاههع اخرضا مدازام ٠يخريسو نبدا 211 منول ذاب الذب دابا حاس خ الم < اول عافملا
 . اماو يا عونعل و هصحر هبلو مذ وحرم هلم مزغال وعش هد اذما 1 ممهخيم اع 3 مداخل نعام ولأ 1 اع كلام
 «دانلا محو هراؤنال !هفياطايو مضاول اعدل راس ام معانا قدصل ناسا دانو ه مززنزصا>اوفيزو ه علرع تير اوعطحو هامذ د اكن عوقسوا و

 كدرعؤمل ههألا .؛ ند «نامؤلاملا احا قيرطابكم و «٠ نانسد مراصن جكاخا ىلا تفثل اى. ناطلاسل ادونحر ا دوس عمال رطوع !ه فلا تاراغم ع هبسد بولا بانا مقل او هدزيلا ةشاناد ه<حارلرعطد حادصل !ءلاصبرع عي وصو .”حااد باهدل اهثعا ملقا رعرت قل ٠ ولمن اطلال ادوحر دو مكدعساد حا د دال اهمالس دعس ناد هال ابق اداوطربدا اد اريدملا لان ند هإل اق مالمال اطار كمل !وعطسرالا كرك اوغ دوو دلما دل الارحام ه وتشيل وجسو « فوبسل راصعا [رتنحالد» مكحدان تدجد ء رك راج اجده مك داو نآد
 مارا املا عول اسو هاغنجلاورم اولا. ىلاهليسو ءافارسح موكا ءاعا !ولوحر ٠ هاذملد هداعملا ملصو مسابولا هررمعهضلاو مال اراقلا

 مساهل عطا, اشي ماهو! ةيفوصتن هتوحامو ءونام امعلعل اهيود و هوثحمو نائاهرينمامزم امانا رن يمول اراسحال او هاشم نانسررول !موصهرم

 هدوند هل هع خاطناعهر هيو صنماوكسل ارادوم عومي عزم فطام عفد «دولا د كالغاس نامل لطم دل امزمديلا لاق هداف ارسح
 ركممولاهراكلا مطاساو ئاعا سول اجز لاسر اوشراسو «داوبلالاشيو ءلا ب اهئنم اصل ل هعاطل اء اه ولياثو © د اشنسالاو .جزلااف 5 .: م دم «ةلاقمردول اودع ال ءماجيد مكس ها ةدد ميؤلشاوسد ءرفاتغاوث ككدد نيود ناهز امضوبقيك دعاهم ٍ كرم يف اونوكيم ناعامزمملاجرباوتامنا «ناينلاه تلا هعلظن اكتم موق س فذبال ٠ نام لمار و ءداعسل امض يهكوت كاش سلو  ناطيشملا بحرب ٌئلذلاوع اوبعذي *نامال اهنعمهعلسدا ه روفغلا علام راخسا دعب ردو اهناحلف هروناكلا هدعل غرد سلسل و
 (نك جدا ام ملل ل هارت هذيل همعس و فر ةيىدهامارمال ايما ءهعزعلاهلحول !مياللانيال اداوم وزولانم* ىلتلازها تاكد ٠ مطوفث مطورم دورعلادوقع م/قْنملو ءدضونتملا ناهرل ا ع هددل اونوكل «د اكل ناطل ل اانالومريروو حا علارادوع
 ؟زابعال اديم نيم لا ن ايعارن ءىلعل اذ امدورمد هنينبوملا نم اهلخد مدق ل دان اكد ٠ نيئبلل مموقيداطمىلا« ند د رطماهنع مئابنال عشا : 0ع ا ل تم ارادرسلا ثعم ه هغدل او نمالاهبئضنايوزددب مالوم كح
 ص رمل مونام وله زهالر صرت حنالا ناد * عسا ركل اركسعملا 9 ءيداس | دان نمحم جل ميلا و نبا هلمرس عرسال ام رال طعالار هزاع فد ءعنود انواع نان ىلدلماٌّنِما بحد مود اموف ارد 3 ته هيضتر كسل دعلاوطسد و اداو ه هيلس هظدرس عل «ييذولا "هيلا هيماملا ومحو ميما ءادلاذل* ناخروت نامل !ناطاس امال ومتى سول اومو ناطلال اانال ومو دام مها + ناوعال ادار ودصل ازيع د
 ٠.١ طك« ةراكرالا ياس امعلعلا عرمرم اما ماولخذ ا ناصخليق نأ ع اولعو ه نانا ا حراس هيناطل دز ارازجسد يك ه عجم
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 .. الدي لداطلاس اهتساعر ماق اك يخي نمهدحا اهب ماقام هداك[ تيا اهدوتعيلمذلاعياعرو هدارحال يشمل ديصلااوو
ءارام ٠ [كديكحا همثل ب دهعد وريال عع هنبسو ان ناكدمل و هركأل ١

 هطتبزاباؤلايد١تلماالد ه اهلواح هاح فورّصلا ت

 اقر ادارهلا عاون ان هلسر زتاوقد اككمءلسارعكرادت ها ديش اروبتم هظداوملاو هلص اوملا دو ءادي دج حاصل وون داب حواس هاههلو ندر

 كبد هنامكرجد ه نايصعلاو درتلا دس ىزرىبا د وفعلا كل حل و اتناىلا ه #20 ا «.ايدمانامر جال

 7:!أهف ه هاتشاو ساّبلايف هتعيقح سس ناكامو ال اًةيلجرلم ل عدا و .ءانا اعايبذر نب اكلمىربو «ناكام رانا هنو ارارعا اخ +

 لل ءدّيحلاو هعاطلارعاؤنلالاو ه دولا صر ئارمزطومام عئرف * هاكمو هعدخينفو هناهصعاككلهتتو « عت ىزتا دنع نقول,

 هلكرذوجو دهعلاضقد بجودام ءاهدو نيزروارم ىلا اككلسنالع ادوبي وه هل اهم هيالإ |هحوسو ٠ هيلع دو الك مالنال ناطن_

اكلم اقل نم ونحب ثْعبو لب هلو مرخا ىلا هيعاسلا هنطلل فويس نيو نيام هيلين عي
 ”اهموفنغيول ٠ هاهجد عدوه درطل 

 دانو هرزاو دال د « ندلا مولا ثم ةاّرلا نحو ء نعلم الكد هدرمحا ىدلا دما هبوتاع انرلبإ هذ ه أك ة عضوي كاملا عنب ح

 ا رذول !اهيار غاده نيبملا باكناوي جونج
 م "طل اهتعقراع ورك ناطلس فب م ل دصزع انصايءاملا» رككأرا

 للجو همارسلال لساني دمام نمل العا كك ء هياطلل كارم انه ام هدام نيو , ينطم صخر ع تن اذ ةكاطال هذ

 هدابرالو كد اين اصتن يغرم هه داعلا هب توجامىع جال تابع د
 رانك خان يلع و ٠نزررا اهراثو هنثفلا عنه يثم بو دو

 كتل اطال ىدل !لوقلزرم حل وصنلا كك ل هدرفو ه ل بسلا( هياحام ا رسل اهتو اذف ةريغمو صاب ]كرم كيلي ,نيمكدد

ا لوضالاو عوؤلا كلود قدص نال باج اوو لوفملا كد هضنجا. لردك
 ترم ؟باطتسم ع باطكعل درا !اًابب ا تحدهل ف 

 أدع هليصو مي اوسيلاعرور تيدهو هرمقسم اطر غل اوع هياتل دع د » موف وعرب هني | ه باطالاو دانوال [يفاو ه باس

 «نينموملاو هل وسر و هلا نئسوك ه نيبسملاناطلاس نذامنا هنا ةاعم هلت ثم مرل طسالط ابوح اذ تمؤلا و « جرا كيِغاطر من ىذا

 هديتدو ه نيثدام تأكدر رع طالها هءاعر معلا وعد نبل اواي دل لبو هب ام طبع رم
 ءاعارمك سيف هموطنملا مالسال ارهاوحس

 ةلهحدقلو * يبت بلا ادنهالاد دال اه هذا هل اوذامو ء نيبو تقولك بسني دوقسعلا نزيد كينونملاولوقسلا

ااناطلاس هبصانم م وفبّوح عوامد اديتسأساو وهامو « نهم ا كهنس ذل اكس تنصو ثح داكاه ه نيزرر نبا ميضقر كس:
 كوعنو ه نبدال اكوقل 

اصن لس ل لنمو كياطل له «نيسل النمؤل ةلرا كمال مين
 تتيرو ه عرهاقل اهلل و د عاناو » نينسوملاهوسعبو مالال اطلس ارطئلابء نيعزحام ر

 طلمكدل الاطلس للم با ؤحزم ندري اوهزهو - دا دقملاادهيف نيذر نا غلب نيإف « هؤحا ن هيس مجد ٠١ عطام هيداغ نم عطتكال + عهابا تاو

 نذر ىاعرعاءاهكابش روزا |دؤيل تطسو ءاهكانا هل تدمامل كاطلاس ياما نامرجال «راطشال ام راّصمال اللام نازل اددقودل مل.

له ءادوا امعنشل نم عش هانى رو (ةحءارهح و ارح هدسوت !ىليما هيصاسم عرتاو هىرغ اب
 نار اند ناكبزكم لقت ضن زك اهلادح ا

 يامال كب باسات شرا * نامل رص هلام اجرا 9س مالسأل ناطلاس
 هكضقل اها هاثاكلا «وأدحس اهلوغ لاما تضقدو هان استرا هيوصمملا

 ن كن إف ٠ ىوإكلا هشطسلارمؤ موا *ىوغام ميزه ]يقسم ا تايبهو ءاجاداهنوجخد شذ ان إب لعل نيت اع هاجوحلاهتطحد ءاهرعن

 الؤالف الومو اراه د اوهنمملا ايوليسو ء ىعرسم هىلظلاارهدروجو ه ىعناط اننايه * ناضل تكرمص الل نوع طخ ودان معلب رف

 3 « اليو اراه ينسج لوط هطاعل اهو ا دايم وحج * الكت الكي تيت ناسا انو الس ابل

 مراصنا دوقو اراصنلا تياو طر انهرمكوامرسا بال «السؤم وانيت اهراطقا عيد خب ملا ارالاو اهنضفدنع هيما هل دل اراصن |مدثدس

 -هماللاوه ايلا مك وعظم كاد ه ىلداد ددحا بقهام ءل الدرعرم هيا اهواز قلديصابدإبؤا ءالذو انوجوعراضد العال هل سالدا سور اكراد

 ”مسشداو روع د دامي اد ول اهلك ممارس اهلا !امو مي معلدىنان هملد عمائيدبا ىلا اوْلَضه هييّقل ال وشو هماطل ادهصقاولا ٍيسفد/رعدوا رد

نفل اانا دس هشاطلال !هارطل عفر صامو"ى يس عج جارح
 30 هانم ام مسن هائلا كطحتل و ء هانمرامملا اًشاجان همالالاؤ د ناذ ٠ نيىمل انهىل ام

انوكدايقلا ٠ ماقمد ءودج]ءومال !ءتوضح ا انننوم مالسإساب اطلاسو اك عن
 < !هنن حث ماهل عر اصمرم ابوهو نارؤني الط هانمسر

جرب (اهرميب ةلعهضاماد « هن دومسأ| امو سا هرسلا نع اعرابجيئلتل اهل . .جسل م همي ابابا
 1 0 دافكلاد و

 « هئياسملاو «رال الم اولاد« اوزظو اطيب رومال ؛اويزيتو «لهجو ايس تطططإ0ةاذأتر اد * ايما تع اعمل لوله هعماونق تسب «لكدل موف

بط افيسداد» هذل اخناو هسكاعملاهداطلسل دون راد رسي] وارق ٠ هدداط كرما نهرشوي ايث و ءىليل (لهار ادرس باها و م زعاسملاو ءملاصملا ندد
 ام 



 م ءاحدزاو ءءلعلات ياو اضَك او © ابل اًرخاواهلاس ءورتوس هلاطان دخل

 يئاول اجو هَملَمل|له هيلع رع ثححم ادرل هلع اف لتس دانامت لب النص اناا حفل بامنيفشال ها ديار للاذم دي
 مكانه بهذ كم ديدن راسو٠ ديك م فلام ةلراذت لنا لاب كايا 4اسنلا بوو تراب ءاوبشو و . لالا ليو

 هتاوبلال بنده امل اءاصخ تن قدرمد ه 9 9 هبارراضلا اهو دق نار 0 دب رثودتنم هب ضط مك دق

 بارثلاه حا تسال اد عبد ءاكو هبال موب ىلإ د دنع مرسي ام هنا وا او عراصباو عئاطلا_نياصمة كَ
 هد اسال ءامدز اد ناكشلال اجيقبضم دنع و ٠داعملا هونك هذصا اول طاوملا هنهلالخأل هداعلاب هن ءاوصرو همجلا

 واكرم هعممعاجو خابزيلخ نام اول ريما هدادزتو راكسرلإ ااماود و ه دال ل ويمد وو

 دوي افساديزم» نانللتاضور اعيمج هن ارهاوب نا لوىمث خر هند ل نم ثوم ذي م مال '1 هناعالاو

 تنتاك ه اعنسابانجوأ نال لسح ونجا وم !رباج ءاعيهر الزم د اهي طزنصأْلر هي تا

 ةرير اطاو هئاوملا مكم رشد ه هبطاهداومازغ هعلذل لها عاطقناو ٠ مرد اطلكاعلا عركعم ه عدو اتملاو فئات مرسل

 « نوما وراق و. مقاتلون يشل (جانتم يانا دنارح# ناحافم اونو

 . ”قاريصفس ه عرزط اد احال سمو هبرإ نكدعذ امو ٠ هدلعنملا تاربرد | نم اون ام و هساملا لموتملا اهراناد و جر يهدم ماكحام
 مدصحلامو هراجلارصلا نافولعرغ هعلقل اهويباوهصتعا املب «بارتلا رعت اشو هراواو ظاوُش تاذ بر صراخ 'هرافكلا

 00 هداذمأل او عقلا نعينين اش هل دوس هئاتما 1 هراهنال !تانراحزم ءلىحامج عنماذا ا

 هلا يفوعادايسريصمو هراصا ات عاشقا. ماس رهدعو د «بزقلاو تالا ناطتيشلارغوز راها اصنلا ناجم اذلاوجت وج
 الس هراصنال اندم لاهل نمو اشاءنانسداذرسلا هجونم هللا هيك ذعد كا[ د هراكتالاو رابدال اوهركلسم]: هراهتلادحاولا +

 ماوق)ل(«ى داو وه ناعطب باوذم كب للادوات لع ماذنال اوه ناوعلا بالج عراد نم لسام شاب كا اذعا بح دواعم
 ايسر ومال اوودنال اومماو ه مايل او ل كل (لع هياط فزككا مل ارياسو نوعا دو اصنا بول ةسرال اك( ةلشم ها ققلاو هما دس ؤ افشل

 .نغلاارطاوقدو ٠ ماوذلاتوملا و مايملانلا ذه دوثنم مال اك يرمز نيل دونح ة سدا درسل اكدانو * ماربا هلؤجال داو دقمي إناث ادم

 - عقنرمدصاو يَكنوَتس .ناوست أو انارنص لاتقل اإاهسماوزربو ٠ ناس امم هتباحا رخل او ءمانصال او نابلصلا يدا دع مادعإلا»

 موداضام» يرسم اعل القثعم كر امضافضفل الي سستم هيدديصنل اميلم حالم كغ مهزحر و «ناوعلابؤلد لامن ع هضمرع
 ةانانصا عداد ءاضفل وود مهل همل اكلهتبوط و بذغوم حوفيو ءاضببلاهتحيرم حالفلا عا جولي « دوم مادإ هحك رح عا
 دال اى عربزو ه داعمال !لصندزاو نا ورغالو هأضولاىفورو ه داعسلاوطْنم هناش نع سو ةاضلعا اول ول ل افل !لءريسوملا هصيرك م

 عم علددو و «دانجال اوركاسل ازاوندتمرلكد بعاد ء دا دولا لهاذاضم ديا دش هسبالمو هدا هال ان ءاتن اا نصمأك جد
 ىرباذاو همنس يامو ثالموكدرمود هوعاتو ءابشش سال عشا و هيسهجعلاوظو دقي ١ بر ولا حنان لاف .ءابيمد فا هج
 نال ءداعس هلكت دف ناش ! ناز . خس هه/و هنسح مرور منيب ام قيشس ام نيضو ءذ' دتملا عقر. دارعال ال صح
 دة اع هنامال فوطتهدلعتسم ون د. د ,.لاعالا 'تاومتدم كرت نييعم . تاكولا لس و , تارا سن هن دحين عت ٠ ءةلضع ما مالسالا
 طراهطننساو هبوب .و ميلع هن اص با لوسر لع منول ال اي مالعال كك مدعد ءدوشنم اول و عوف راح «دوثملا لا دع برحولامدقب هنا

 54 وفر« تواكب نياط هابط مزناضو هابل ؤللبة لق انه هيت يا ذي ءرتكاي دموع هصمت 7
 هدارشل يذل مارت لاط و ء نونمع الو عونمر ب صئذلا هياطعو هاضملا اجر ءءاؤطلا ازاصنلا مب اضع ةءاظالا يني دعانا دع
 دوال ا هبتعنقتو , جاهل ملظب ولج لاو ءرشعلاو مانفلاب تاناررن او عقايملا ناخد طلأخاو « الإ ماسح عفو نمي اطال نوت -
 كيمو كرش اراد ءاهطارخ اب حاجدت هع الن ايظُد هارطاطخلو اهعافبر ا ا فويسلا ترخا و ه ابطا اههرلا تدضاد .جمن

 يعمأ : لشمل ايدانمم ذوداث مل الذاخل
 6-5 هرمعل ايدام كذا 00 لسزنومارع مد *ل امال ا جاب زوق هغلس تي زحر نوصل «هاحور مج يحرزاد رس نودع عيدك

 ِت
 لل اكردب هراق لع وتساو . هقاطم و ىلاىلناد هي داعملا بص باح دوس علا فيسد غمد اف «يداب ارح نحن ها
 *داررال !هلوعاصو ةرادرسلا مادبا 1 : ىمدلا“ 1 ولم ئدب نا اد هيل لوخرلاب هىلتلالماز رسراب دامت ههق » مارشال هروح ايل د
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 ص 1

 نيبيتلاباوذال لانه د هاجت مدعو دول ادلبول اهاوعدد هاجد د ههحلكس دب لنعساي اديم/(تلصت او هاجر
 دم اكاد تان حد دو مريع ىدغت راكم لا ةيذاغ تحربامو هاجوحو ؛(دءاقضم ههارهدانؤ اجخلاو ا دنوئاع د ناهز اد

 تاينادو *لصربلكرنوتشر ىونملاءاهسو ه حدئلا نعاضتنمرلع ندهاملاركروكمو ٠ حوبضلاد قوببلاةيابساكو عدا
 دامك ار نمتاذفو ٠ فورم تاك خناذ ءتورطل تاذ م دانرم نواصي امو ه مؤيضللا اذه عمو« ديك هفوطقم ماجا

 هسراملا ها عادلا فوج اومثو امذاطل و ٠ هؤوصوم ثلا هبراجلا هع ديخ و همي ع
 سال هيلا ظةيتملانم ملط محلا

 نولاب هاداوعاو اباشخا عفادملا فاوجا ةينوتليف هصزل انو زهشو ءاسانا ندهاجلانمنوجرو ٠اس النا نولّتدنمن ىاتن

 نودي . عنان ويلا الس اودج مل عقامملاس عد دس اعاومرنا نودهاهملا دارا اذاف «1 دادنا كذب ايمراجدنل « | داود

 _ هنمل تاقوال !باقنر ا نول ارنالو ءاههد دو اهم رخال نوكرسملا يون ىو داك 1

 فجفث (( نم عولوف اماوعنت امو هاهو زوحا ى ذي امال !ممهبجر ول ان ود مهد وحلا امداع و ءاه نينا ه صولا تكمااذاّوح تانننإ !

 ل ةطاهرازلا هعبان !نيدهاجلاةروال جدل الفلا هراوبلا د عمطلا ديباول دات ل «يتجاطلاو سير انما له ىلع ميج مرش داركم »يار الا

 : هداّصبالاو عامل ماع اوزيل نجي هراس ى هرادقملا هيطعةلج داشال اوز اه يداك" ص هراتسلال او هيفخاب ههلتن نم
 نم راس سراسو مضلاتقو ناحو هراون طاب راهلااجّتح كا ناكر اوسال [صحبوبب امو ندهاجملا احم امانيبك 3

 نلكالم داصراب هرامكلاتغا هداعل الإ ناباولَع امو هراطدال اوضق هم هداعلا هب توجام اع هرادرسإكىمىلاىراملإطت 5

 ليال ارسل[ انهاودررشتساف ه نيم سو ىراملا لها نم مرا نمل اوهجتو 0 اودقحللط هراثا

 فظاؤاسو كاذ ذا نكمل عبطد هعاطتسال اى ةددتلا مدعل ةِلاخعسراماركر د دادورلاركسصملاىوجخاّرفو هع»ا

 هئاطا ا كاسعل امرلع تك مث ءاكالفلا همه او ىاهاندا | دعب هعلعل لنعاددعتباو ١ كنس مادقم مادقابذياطل كا كمللاو وسو

 اوضرو ه لاوزلاو مدعلا يجمل فيسل ب مهوبهذ او لال ةره وافق ه ناوعلا برطل ل داجا و ناعججلا ار مهلحال تضتناو ه ناكملكوم

 كفك رواش نما امم نينصوم موثدو دص كيد هللاؤشم همت ماؤل ارا دياكث وسا دب ما دوال !تةاوكماو ءاّضر عضاوملا مهالش

 هعللا عوداع#يف هلم اع ه ناطلاسلا ااذال ىمدونج وبول م ءايسلاو ضرال ! بر دا ههذ يتتبع عودا

 نيدهاجلا ىلعُلْعبو ه باوسال !تاطيحكممّئلقلا جو ىثكهنل 0 هر اهنا عذ ارم اءاهر اوسا ىعورلع ةفكاعهنايذطل ال هاوث هيطاملا ل ماوعلا“

 هعلقلا عرهروس ذا هر اكمال اهلبصال!هلد اطثم هدم ينملال !روسلا اهزع ل انالىرثولال اهنا !ولعو « ناحل اهمال عناب اسال 5

 "فاصوال 'نم هل امرشا ام قوفب اذ وصوم نوكأل نيكو « هذا او جوملا ىمسلا ةيمم اشيل * هعنماوطعو هراهلاديحا ةيهانضال

 أن اونس فينسال ععم هيغلابلا علبلا ذه حف ادملا دراج ا قرنح انف « فالحال اق صخلع اد دنئداع هنوع خلبدم ده فازخإساوليملاد قزهلا لباقربذ

 لاروع ركمل «نايجال او باول ار وسل !قدحوثمحملا اعف دملاب هقرحو دوسلا |! ده مدهنع مطحلارا دس اح دل« ثالال او نيمملاع

 هول امال مئاف « داصخمل موا دلابا دوهاك هراكبؤما ليصال انركرادتو ركار خفلا ايرتو « افكت ارممىلسل ايرمؤع هلجادنع هررزل

 « هروس مهؤنل ءاثفنت» ٠ ةروعراملكا كص ضدتو واعمز رككااشا يس ف شكلا « لحجب نإ اوعل بزل ]صنن يوي صو هدلجانملجلا نوف در ١

 ”الجاوث ثدده اهلا دخاف * ]سطماو لماوعلا ل اعإ هجيهطنو ءلمال اىراصقملا ياطلارم غلسو .لنقللاب فس روث كاذذا مولع ني

 هولم ابوكو دا((ذ ذي نولبملا دج هلامرلانابكو ديلا تاون ىلعال ريو «لالثاو ماكألا يفاصم ةيراككراصّو خت دانطل ذي هيمرو ه لاهملاربطلا

 * - ان كرمة ديو ا ءوبصو* بازتلارمعول اه لكك هل الخاال هريصتن هنم مؤلوعمال فل !راهنر !ءيرشابم دري لبو © ل اقفال او هسولاب

 بولطملا ذك[ ح عال امل + «بابصت زم مطعم لابن اذوب هنمااه غالي وه باذ وألا يبه ذ عب كحل م هانغصو امن داكذ و

 ى اف ءاضفد راظ هب غلب بدت ىلا تفشل اوه اهفص هانركد اع هروبصنماكاسحلاارادرس برضا * بابرال ارم مهدد نودع جلاب اذ د هاش
 امنوالعو .دوجم عوقرم رول !هيلعامملا اهاصق | غلب ٠ عرهاطرمع هساغشيرال ! كح ماوس قافن اذأخخاو «عرباغ تاراغم .زكيدهاحلا

 اوأعتش هريس مص ياخوجو ع لارا يحد ذيول نكد هنعدودم ايتن هروصح باشح هتركر يل د هراب ماشي «بوف كدا نيا
 ابارطلاب وسل اس هيه دا ام دالك « هلااحبو هعافتر ا دنعدوسل انعبتاط هد ى.ل امتار هباَيلاب دورالا ذخاو هل كلاش

 ههردب ايرهطعغديقو ٠١ مرا .رتارمبحد» ؟روطلا بن اجرممىطقوهائئاذ ؟دوجعملااهعافبرادعا وق جوسرو اصرع هدا داو همطم

 | < الع 2



 يهمل نش هضياافلا هبل نيب توقف ه هقشاو شط اد مكمل ذخاو ٠ هقند هام الطعم ىهقناسلا هنلاسلا لغم« 0

 لاك مدم نامل هزإإلد * دا خجنانم اهلك ةياهعزانيال هداّصمال او يادما د ىوقلام اذ امىلع هياطلاكا عاليا
 ايو مامأوفلخ رم صال و م خيل بابسام/تّمطتعتد هراصخال اوسسنكر ملا اهاهامطناءاو قنايةّصلقر اصح خذ لو
 دادوعو همظعال ايزولاتفنلاو ٠ اصشماو يف ديرميق هناّاعلاءل ورث اد ول ارثبم» داع لاربنبرلع ديالا ثِطخ ماهو 0

 قفلاو تايلر ان اصحتلابمعلقبةطاحالالا « مم خسرمنبلكعجبلا بص هئدج هاقس اشابتلنس هد ولك
 . اجدالا ملتح باغلامنلإءداصخمال اكزع مئاوملا عفر ناكسزللصح ذا * تاكل از اونو باقملا ف ماوع اهلهارل

 لماع باوللرب ابو ه دحاو بن اجنمال اهٌعلقل اعنط هر اص حن اكابر كأعلا نم هع موتر ادرس !ناف هاجزؤص الملل اهنم نوحرب اوف اكتب
 راض, دماج (للع اهدا دن اعمنطكد «ل يبس نماهبلاراص طلب إبل ٠ دئاعملا بصانملا ةدحلا غرر لع |هينضقنوما ميلا عيرطلو راننال '

 نينلهاجلاٌ او هلبلحجو اك جنلرمم اقاابف » ليطمالو ريك وبال دماول اباه لك نمتوناد مب, حو هليوط,انع م عمهاملا هلو دل !

 ثحرلو اوبساك حرم و لوح عساو لكو اعم ارم ممل ائاسو ه لبوطتلاوزاكال ادح زواجول و ءدص رع نصاوإ !مصقب امؤطلاو يصناا

 هرب كك هظلاو ولا و هنلارم هدونحو ناطلداانال مناوعاب هلال وحامءريكرملدقولاانهغادق د « ليضفعلاو وكلاء ىنتاوبستححالا ٠>
 تلزم فقل بيقل اق اس ام د2 لنمو ه بيع هاطرس هيأ هلاممالخاو هيمالاسإسا هل ود اعدهليا دف ص اناوع عسيلان ل دتسام

 ةثيوحيرتل امو ٠ ديوءداطشب لكس ون اهدعيلقنولا اجو دنع داجكهيخ اطو جيعلق كم رهجامو بيوقدو قإس طع هنيطعلا
 لإيابرمهديدشلا اب اوهوغل نم هيلع ماممما عوف مب ثودا دزياف مهلا ذادماد 3 ديبالا ورصمل | اها هر ال دعما رمام١ كسعملا ةيمثوثبملا

 ايه كك نمل اهعاو اد ٠ لتحل اريلس ال اءانصاو ه هزاولا عريدملا عئامملاراسو ه عر اكملا تارثال او « هعد اك اهعاذج رطل د ه هعساولا

 لانو خنل مهقوم هاو »اإل يهوه هبا كاعيو ملزم ذك تاقدزا هليل محو ه نفسا جلاس هفصو :
 مم لذ تببازانمعلد عصاخل دوك ل ديرو كاسل امين يو ةيلعل هما نيلعم «داصنالا تدع اجلارم هعمرتو هرادولا اينبف» امعمد
 مهاظ هدرا ارعسلا كب ل تا اري ذا ههروطنم دق ومرم هداعسلا اهييسو ذآقال 'تامسمرلعو « روني فطلا تاما مردمام م هينصاو

 |مةنيواعنال موه عاقدناو ٍريَس عرش يونس لن م,ببهدتاو ف عاونال اد ]هل وسب « هديار هقياق تاهد هقفاخل اةداب هنوط هدو طإع
 لارالاو حاودال ازياء ٠ طردها ل !'الا# لم ه عاون ال ا سامحال نم دادمال افانصاب هونا نمو ه عابال اونو سيلا ونجوم هررايلا اه اض

 ”قاذاهوفل ا « هريدكأ اول اهمحلاقد طاعن ف ميءاحص الز انم ايرطن و ه هرب ,رللىلا اولرئالف «لاح تس[! عمالسال ناطلاسل هعياط اهوسام عر طا وبصمو

 520/3 عفول انمي اور اصامملا ثدودصسس ميناو * كالحلا نممزاوحا هيل اداصام باع كاذدا | همشادل اد هبصاقلا اهاعراعرتقم هلا

 نع تسلا ذوجمهجتداو م ابسو مفر هنوحشلرذسل الا اركز و ءانؤمواقرشم ككانه نم اددرطن او ءامرهو ادا مرضدام اون «كلاد ألا --- -
 ًلطمو ارا منودنمدزفل اواو كطملاك:سصمرض اياب ءايلسو ابببى بز سل صم شله نع عا موعد اهذاهزغسلا تف دافلالا

 ام قنامغماب وطمرم ووش « زر ىلا هموت اهفانصا اغلا ين ا نمهتوحام غسل دال ه هفداط مطعالايذولاقلدس تن داب. ٠
 *ةلاقدوبل اتاوذخفادملاد تاناروصلا د قداداومو اهلا ملا جان ام عممجو برطل 3 ارز يصبو فسلاهره تاكدمل د . هذصاول'نسلالاهتصد

 |! اراجاوصاصرل او دو دان ارث دف او ٠ اهجيطعاو [ددع كاد تاباررصل اه قدال امام ءاىفدم نرتيعو هس ايم هنيفس كو ناكل هذطاخا

 تررعو هقحالل اهرنعلاةلر/ د « ماهلاول يل امداو ملح ابعاون !سمل اطل اءيغسام و هيختمالا او ههلس ال اساكذويِغ د «ماس نايل

 ار صمافونملاهياد» بلانت '
 مم داو يعاباهإ ]نجا دق «ىت املا د كلاب كنه ماو نادل ىمادجلارصلا صيفك فاي صلع لوحا عسي <
 | ىبهدو اؤخم هناطا !كاملل ىامولاد اعملو ل اوماللص اهيقام اوكري د ه محال نيكس داح دارطما |ينساودرطنا م قراشملاو بداملاواب هدول

 هعلدلامامارم حاجلاوىراملا هراغىلا» بطنك ئارادوسو موكلاوزولا مدفم د* ةيفانم اهلكر نا. هعلس سمو عر اصخل هلكتقحد ء نياضؤملكلا
 7 216 : كك ةيورلازمد دونك تاداقد ركاسلاوبكجرزد 1 راكشل اكبصدحو هر صملا دو طلب 5 كرو « رابدزبكد اهقلخو

 ا ا 2 اوس ا دعب نيده اهلل راوسامعناملا اهراوسابطاحا و + راصملال ادْوطلا لوم اهراصيؤباب اجرا ندهاممأ مالع 0 1

 اذا هر اكل مف ارمااهسر الم دديسم هر |كنحل ناطلا لا ادال م دونحزم يأ هقراف ياض هروكرملاهعلعلاتلطد هرامل جم ازم امال
 11 طتنو «اجيإاءلط اهب اخدل را. لربل او ءاهرابرطرال تحن 0 راصنال ام به لي هةربانس د اكب احابباهدرمراثد هرامالا تال ومارس تود ا

0 



 ا ديعيريعو ه دنقلا هب طاحاو هكددارمل ءزمالو راؤللان ودير «لجّدد لاًماوسا لعكس م اهينوتلطنسو هيجل عالج لارمالا د
 لش ئءامو ركام نرحل ا وملك ق فشلا و هرككلد وال ؤسرطنانا هر كاد اهم الفوج ىبح ليل اهب يوكل ادا ةرشلا باك دام بخس.
 هثركداخ » هلبوطلاهضدولا ويظل اق دوكابكسد هرواسملا ىيبوغل عمو . هليلملا عمل لعكراصنل ار اكرم * دا طيطعو مربط ف هل

 كوع ]كو قلد وحدات ٠ قباوبلاو حاولب سن دهام ل امالس وعدل هنمالباس ءالاو هال بوهرجل ابن هن الج)تقاو ء قداس هين“
 ناف * باس ال !مظعا ىوصنلا تابحوم غل اوم وهو شجناكذ عليك » باحار مذ هل اوس هع) باحالب ه باج هب اه دام نو داك ف «قزاعت
 سيو لاخيرالا براغ باكتراملا انيئلاقوس كد مثهق ان « بانظيلا شيك حان اميلع :رعل ار كازو اعام ات ىلع فارشال اولد نكمل

 هراتلل ا دونح ناطلالاراصب نم تردابتهباهزلاو هنملاقبنال ا ةسهدإ و هاك حمرتوكرملا لاذجابن حلبا حش امد ءباجصرا_

 هالي ذ هنممولل ايومشو هالي هنعاوك ادق رفوفلاف «دارش )ل اراصنل عسمملااوبتنإو «راضع ابزكوزلا اهريعف هداكلاءاغملامتعل
 ءجيلاءانتصاول اومال نم عدكسم ةلخ مودل ]لكم « دلعلا هوك هدد مز كسملا ديف او دجو ىو ه اليخ و الجر باهرإل هباجرارم | وصفت! و

 هدا ككزهرريبملاوحاوتفملاو ءالكو!.حو الصاو ا غاخملابم مير اموعاوف وتسا و الغ فيسلا مول فضدل اجلا هيقمملا دبف
 -ءزعللاو ناطلا داع ة يسن و طبون ٠ قرلاو فتم اذا يف ثورثعس مجوغلاه ه داؤلا بها ذم ةسياقداو مهتفناء عادلا
 مه خو الاسس هدا لعح ثجو قاجبإلا تاعطأم ياعفو مازيال ا طحل دم العزف او دا دز | ه كاجو طل مرعى
 رداغو م لالذاو ماكال ا هايسرغد اثات اء ل ال ثالر مزعت اوت هنالبالا .عماصمال |مطعارطم ندهاجل اي دا

 مقاوم «باصريح هللا دعا هب بصا يدل اهبصو «باكدنلا هذ ناكو املائذاوان امأدلا اًبشغ اناكضال اس

 ضو اوطاملا فيل اككارد لمع !وق اذل هاله هه باع ١و فاوصنالا نغا(ذ مهقاعذ ٠ بارثل او نيطل الجو و وتلا لم هاك د
 دحاو ناكميف نوككملا عفا «راثعو طروت ءاوسا يمه ركرداو اراصشلا دونحرم هراثلا ناكجو نحاداصن اهن اكمان
 ا[ذهّقد اوماو مرعوفنرع يفلح نميز !ةيسلو ذخاو « داش ىلا قوس هلجملا ةزاليجن اونصحو «ر اوغلاو بعل عا هرج رح

 لولا عاب صل !بلحاو ءلبللا بايو لِجَوح هراطخال اديا دشو ل اوهالا نو دباكت هرارفو ٍتابثريخ اعاؤنابف لس امهكرواو هراهنلا
 راحو حامصل اصيب مريلع ما ذإل لع رب كيال ٠ حاو زال او ل ومال 'دخارف موكرات وسيل نيده لانا اداّصشا عوجريش و «ليخو

 | ناشل اهيياجل ةيطّت ل او ه كابل اذ[ دم نم جاودال اه ايئلانإو 6 اردالاو هباصال نيكل با فل اوي ناعما ا« ةكاذ ذا: امازف“ هك امرأ

 بطلا نهود ل سال نوخرمانكر مهعم>ماولوتو ٠ ابرهو ارافاونصامف * لافإلا لوحاو ماغمل تعمل هل اوال دود هطاحال | مرا درع باها د
 هلجتفلا ايام ليمون ابتدعو هابجوطنقن ايمو سلال نريفدو رئاخدل اد نزله اون اوم هنوخملا «ابه دد ةضف هامل لقلي سعاونا د
 ءاجزعمو اقسم وحراصن طاع ختدداجا مل دج هامومالو ايسر اب افرايلاّند دماورهب ملىدل !ىبصوت لا مل خاتلا قاس .و هابزلاو باضحل ا بند

 ام>فلوي هءيدرال اثوطدد باغلاو فوبإلاذيو * هدول ال اوايانحلا اعيصم#رداغو هابغل اتايضامو ماهل اتاياظ امد تدرذاد

 يكد اشكر هروهرل انل اسؤسا راع اهنكميملا ةضخا رحل مذرو تناكو هروب نإ كد مزم هنييثملا ىلا ايفدقم اك هدوغزلاو نير
 مب اي اا ق ساو ٠ دوج سيفجزكا ع تل د هموت الد ليف يخ وع + اهروبطد لقا امد غلا كمة يس هروصمشز كوب مهغمرسد دان
 كس هاج وطانما و حال الع انوصمو ادقن هضفلاو هرإ نم نزل عاد او تالال ادص نم ءدودصلا جرطنو نويعلارقم از فنن زم

 نيإضفام ماتعاملاتزياودو ءادعُبو انقر اّصمال لهل هدارارل ءواضف ا اع اوشاوءا دج مام أَ مهع اوت ديالو صنحامل ا وعاطسا»
 ءاحايزمواوبعع اهو هئاهاص هذ !ءاجاو او |دازف ارنا ىطاقد ا درمسل ا <سحمرماومبق او هاجاوثا اجاوف امين اطيل ركاعلار اناس يدنا

 لاكبرتجن ولاه ليكن  دوغا ثان ١ ءاجالادمعتعمانغبابشالاميتطقمو اجر ابابس فزع تعاتسا و هدب او دما طناف:
 لبق ءاذادا هيهانل ل تسمل اواهذ د ه لوبملاعلطملا فؤط موقع تشاطت , هل اوها بر. ىلا هبة س مرلع هياط كاس زطبف هنونبج دل
 لولس مداص]كد هلسأل ا,تاءداص او دررتساو - لويلعال و اًضاع- ١ هذصر) !هرصر ل واوا يلع نال اكل مان اميملع تديغو , لدزع

 ىقنام مانغا ىلا هياط كاملا تض انف م لوُصُم ماه ءنطلاسل ار اص صرع مياكذيب لحقن بيزا و بسلا هضمدمل انباع دل رمال ف اسد
 نايك هلبرعجلا امون نب ءافول اد انيايم ام اننا هموسملا لئلا داذ اد ءافوهص حيسل اسازف اسر لوطس اهفصو حرشك لاما
 تمار راؤل تبا الرمال امد اهب تي أف ٠ اناكس ا اهكرادهرعفام ارباراتكساد اناسح اوما مح هرب نون رمش نتح اد ه افدرحمالد انو ام
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بشو وفر اهل ندهاهلا فويس نمّرانلانوزككاامد ٠ بغاز 1
تهل كسا ضيك اهنعا هدجن د اهوعت ومب ااونطن «قي

 «ي

 - نطل حلا ول ذل ددجا و » نيرفو مضي اطلككدل نول اضن تن 51 اول اهثو * نيزطملو موهتلا تاذ سول عرش نم ميباص اال ميضد اى ومحو

اعت و هيك اًيرحزس اكدر ا او رزان صبلا بس عرساو* ددل ا نيونعما جاو موكا ةياوفوكمل نا هن ملاو
 « داما الع او دف 

 رزه مراؤصل ا«رافككاما هال نددماهل غانا ٠ يمل ءسووملاندب ]ربارما او مولع دو حمل « ءدونلا ناطلاسدونح تص|ع راج ٠
 ' هّيوسلا هقيرطل الع اوم اقسام هللا انيراول اقد هبزكك ل ىبللاهمدصلاأ ىلع اوت هيلهاطل هيح مزم تراثا اوم هبط ةريؤكاو ١

 ال قدانبو ه هبوعل !قزدلا فوعص قرود تاناربوصو , هيلعلا تايسارلا لرلر عفا دمو ٠ مبوب اود و ه هيف شس ف ويست اوزباصو
 توباك هيك بباغ توجع داععحل ارعو + هيورم هياكجلكق ؤلا لاق نثناكل بح د ٠ هيقدءوطجرم اهاصلب رذن 3

 ٍ امر !ىييونع

 ةيندلاعمإعل اهطلرخسا ى . هيشمعلا الكت بوطنطل«ناكام ناكد + مي دصال د «للكب تسيل يلام ة"ن ريكس هكا 2 د
 9 5 ل ليج همه . مه ل كة دعا - هليل | مه مج -بتضوسسم

 17 مملكزمتن ان توالت تسجل ناك ؤكاو<توفصن يهم دايزطا انآ ١ يبا لضم اك تصن يكمل [رتل روح
 مصل مكدع ومنا انطعن عرضعىدانو بيصم هباصملكمزس ديعولاب ىجانزبه هما داد النص هعضاملاد هعراقملانهنيثد و هنارم

 .ايزورمج هتملاد لوطن اهذ هر مب « هنييطس مرسوفد *هيمالاسال اهق فل ارم هناطلاك اديك ل عم هنلا دي د ناقيزلات ابى ع تٌشوصلاى بلا

 لادا هاطل !اهنمناف“ موصانو هنب دوعم ءلعحو هالىم هأبتجا ىدل امالاال اطلس همإكت هيضسعملا» عرب اوتنماركرادملا تال اللا« عرهانلا

 ةرابرام ران ا ءاقالملع ديراب ل اهتشا مدوك ياض ارونو راصبال اندهوش و زئاس بانج حي مله ءرجاتملا ووصاملا بف رت |ىدلا

 هساهدلع دو رابلا ؟هراص ده راوال اى لاعمال! اهنس بهذا ىو نايفل |نيكتملا دان هلا لجحاو نطل كلا قا ملهو باللي طاومسريكو .«دافكلا اةصننا

 ير هباصإ ماكس نايا هب قبسام أب يش «راكلاتاداعلا قراوجرم !ادهو بابلالاد نامتشاب !مدع سه راصامىابرشلاعفسو رمت ككل

 انزمو هراكأل ادجزواتملا رس كد *راشتسا ال د باصحإر يف س مه ,وعصن ئزواملارور عم «راكشل ناطلانا انال ومدن طوكرشملا

 هرارشال ا نوكرشملا اهريصمىرإ !ىعشدملا يفناكدتل ى هرايلاو]يللا» مرصار مياص از اوه ناهقل اذحاول ا هنن إو ندعاهللاىعر اطح مدع

 حاكم |لءاوعرجاراصنلاناه «رابتعال ا يددل هيا اشاب نانسي طعالا ارادرسلا هتماقادوايذل اىسكبل ةييسا دل كل هنو مهن اج
 هراطخم دن لك لاقل اطل سرك صل اد وبعد هتماهارم جلفل ادنع ه«داوطال اهل كندا سوملاث.امميظحل .ءللخزانهطا يلوعأو « هلع

 اوئدو هرايجالا لق دما كنع هباصال صتفملا تيد [!كجومصمو ءراتحام )امارات اطمراعش رم ىهعد ادم سرس ل اورامخاد 1

 ناسا داوجرءام و ءراكلادد اونلاب كام نميعرلا ةيباوذ اخ «رابغن اقبال ليف هل قيشب الو مها دملاب يعرلا د هتعانصل هياعال ساما جوال

 عاتطل|مو سلم هيورعرم عوكعي انام ب اومدصال ىاناسا اوناصا اف «راكنال اد ليصال اىدم هيمر نييعبسو نت خت (كلكف ىرلاةس-----:
 نانا مرج قيماطخا امض ىوحا مس مرىكالاسال | هس !عرزعو ء راككالا د مالال انام .واعب عريصو اها ظن ف سيسلنال اومعقرملا ىلا هراطلاتل رى رام ىو ال انى الهو دابدال عل بق يل ض مو اطل. لع باوصل !لضف هلا م/ىبل هناماحلا عفلرملا بود نم البا ا اه ماطر اولا وابرع توم اهبو هرماطخر ركام ف ه راطثل او داصتال او ناوعال لوم عدتعبو «راهلا د
 دتعّلم ه:اكربزم ءراددال ابرعل اليوم ا مالسال ١ناطلس تاما كنا جومذب نع تارداّشلا ءرارسال تاوهاطلا «رانملااياعلا ءر اونالا تاعطاسلا نيهاول ل اجىا هداصبالاو_ن است زل د نيم: د «نايعلاو فلن اهطبق ىف 'اعماراصف .امكل اى ”ديرم
 قع او دعدانملاىلا اول امو* ل الشال اوراؤلادعاوف ديسك ىل | ارصجوحم لا راك كرا دتمرك عاوجبا م هتان او » ءلوهملا بوطشيمم صامل لرعاومكو اوف مل ىاغم هل لك ثوسس» هل ولسملا هفويسن تراصو ء دابدل فال اّقال نع هتداعس نب ؤكلاد وما تلاحم .ناكلانيادشلا
 درحوبو » لرؤكو يسمو نوليسملا تاو «رابخاب لاوفانودال اذا اذوبسنم ءنوهكاماعمج نورتّن ءراوعال اس جانا اهيبإ امخا نول : : ل تسارع هفتاسال اعزيوعبو . عزاجب و قل فدم رع مدصمو رمكاوسملا. هزامهدنرملبا عدوتب 6 لياعلاو لك اميواصتلل رس عودقعامو ٠ هيوسيول الصلال !ميدمام نيسشلار ناصر عراطؤبم عيا تحيد « هق دوو هليو رموعخ امدغاقبلا ليمو هات جاودال مطب ع صنتساو ادد مد اذجال اد داؤلا لكلام اكد هلا يتحمر هلع مامنالم «ناؤا د كو اعع دعو !نمائم هظأو هل !وحال لس هنوخلسال 7 «ل ايلاف اصمم اصنسال ادنم اوثرباو اودعر او + لال اعمألب
 رانا وجب “د لرلاو هيطوددارم مز نمك در نهب ؟وصدواكتى تعاد « سم دسلاو يملا تالهس لاا وز كلت اباك» ديحود سيدقن ر.دحنو



 عوكل ملئ ماذا د هلجال !ماهس دوغنى هلهلاوس اوس ى*لبأأل!عا ديم هب نمار

 دوجرم ممامأ نم عرازن عم ماقسال ارشسو نيحال او مريع داع نادع ايفل مر هباوعاب انته مالا اد ناقدال اننيذ وروما -

 اطلاهوحل أسما هطاغ و » عركتوركلا ٠ ددامطهدا دعتساودخا ى» عيت ة1ا ذ ذاوجيف « اهلا مشي عوكل ارطنل اء مالدإ ١

 مطعال كلا نم هيناطلل ار كاسات بق ناك هبطحن مناك ذا مه ضبتتل او طسبلا ةييغره طق و م ضخم اهنيعن نيج ش

 ناعطمو باومملك مزم عاقبلا تّصغد ه ناوعال !و داضعال !مالسال اراصن لزم هلاق ىلع تمحا رت دقو هب نحف 8
 قلم ء

 هذا خوه هولا !دعب ملل به بطاذا تنإتس اوه 601 مج سا هنارئوجال ٠ نامإلا ذوب هاجد مالدلا ها هيلقتاو نخاي

 ممل الق ابو تدمر ا دونحم ب هرج ارم ب وهنمتاعنملا كت شتس اوه هئاطللا دوندلنم هللاق طلإق انم مجوجز صرع

 ليلا هرسال اه ميريصو + قيصالاداص نهضت قناي علق ىلا دنغ ٠ هيناقاطزكاصلاداه ومد لظعال مذ زكعم م

 لح وو قتو وهام

 أحس عاتنالادنع مومن« دالمال !!ه.اقليىممرت اندرو املاو وك ةفشدم احر د ندا عم عاج رسم لل

 0 ءياطلاق كاسل اب, تحاما قه دافنلا و صتقنلا هلي املنيال باخد ايم درباجى فب ه داو زال او هعمل تس

 نم دا هر ارم نوني امني و ٠ هيئلصنلا هيوعلملا ثياوطل اى ٠ هئاطشلاا دوندي سل جم هيام اتاديان اهرفطل ارافطا اه.

 37 ةللفشاو ضيضخلاف طوغسل او «ثكا [ذذا داصال رش نكرم شن حنيحس و + تياضملاوثكاضملا ذيول نيجي« زفه

 1 يقلل ثدادو وذكر طدتساإل اويارلل ضعدمل اممم ؛ جرو ه ةكاف سل افيسلاموطمل متاح كنتم ةككلملا كود نمااوجدب

 (!ينل عضاوملا كي نم ارط« همم 1 يصل

 / هيجفدخاو ةئاضناديذعتملاءاضا طاح ا دريد :هفاعلاع اد اوهثشدو ناصتال اهثاد ااومشجد داّصخلا هلءاغاونمال ل مناد

 بطش سد شنؤ عقو ام ذا ه دون طم عر شلل النووتو ٠ وتسلط رمهمرب| املا ذك امه ه داخجرل اهيماطلا شويه دوقع مارباو «هراطل كاع

 ناكرو اهل انما هرجد « ىرتخ الإ ل هياعألا يك ءميئاطلا ل نياوطل لسويسنلاو هي هيالسال ادو الار مؤ ل ملا ءار 0

 لاهيربن هسا « تانبلا د انلاعمجاككذل * اوان هب دل نمم عساول ا عكبام هاريقح هشبحرم مطعلا ءارا اك هاهثسلا و ثيرسنل عرس

 ' نياعجو هرطاخإاعو زئاب فيس نم اهعاو ا فالحاإع برجل همال س كد عبتبإامو هزاغملاو ههربال لصالدل اسم هتلر الاول آتنا

 0 اذ وهجوم عوفككام هفص نوكيكو ءاذوخ ال وره بطل هيدل ناك ج اليوم ءاذول 51 اولا تلخزهزرباو ءافوغصه ايلا نب

 هلو «عينشل ريالا اله ما اددقل ى - افيوختو البؤمت نب نك لاطبال ال اقع لاجل تاير ومنا ثيح ءافيعضافيفح همىاباذا

 هنا هصاننيح تنال ولقاذا ايش هدع نعبرل هبواطمملا اًصلحوهصاقتال !هقيعحوعاذايدزإ ه عيضملا شهرا لت
 هلوفص نجي

 هيل نم اوس احس« عيبام هرياس هزم اش لابحو ١ ءعرخار راه شامناكف افحذافحن مماحملاءشويحراسو هافصافص ن دهام اوك

 مين همئرو اواعوان الرعب اهدونن هئئاخ 2 ا هفصاعل | بطل حر بيم ةاوناماد

 عنكيص نال ا قؤلا فال وما اورام مثغمو ديلكس هطونصوملاما جربتو و م مخه حتبصحو /لداع

 اطخاا٠ رافكلا فص هيئاطاسلاا غقادم لا ضعبب «* ماب ردوا ى أع بيع وخد اومدذا اومرامو « مدقمو خان امذ هه يلا

 دق ةيصو ءراطم دعب اىلاهنل و درب اكأ سدثال خلان تراطف هرادرلامدقملاعرسيرو ه داهيلاة حارودلا كاف اخا هيل اعقرم

 2 "داع!لاقرامو داوألا تاذ مخ هحيصحو هيواخازعراوراّصو دال سيو داد اكيصبلا جس :رسا لسع /تبهذ و ء رادال امانا سحل

 هيللةفطرطسا الج( نوه تام نبا تاو لالا تذ ياهلا ترد يوك اتو حيوا اكلات دف

 اجهل اتدنشاو ءاملان ةي ناعحشلا ترخاو ءامل افث. لعبا وح ترادو» نرعو ٍتاّثسِإم لاطبال لاق اطبال تخير هيجل

 مخاد !يفنونمل نالت دراطتتو ٠ اهلناصتا عش هغلاصملا حافشلا دما ىءامل اهلاطبا لع امرلا توخساو ءاملاصرو اباصانم

 جوضلا بل لن اهلاهتد رك مللانيعسسق دانباو تانايررضلاو مذادملا تاوصاب اها ذو ايباهذل ريفدلا,ماحاكدجو ءاما

 ممتن هللا اذهإ ل مااماوعتلعد 0 عودن ررع هنم نيدهاجلا !ء هلا لذ !دنبح ق٠ عوهعملارابلال واس > اهل اوها ذي ةرحا عوسنل ل

 هتئاعولاراهلا ما حلاو + بورفل ارث اتبراةرمحو * عوحبو عرضي نم مل ل سكأ سد انهرإ لل اقح < عودنحو هياصحا ىلإ ]ساسة

 هس



١ 

 امل اهفارا نعد اايإل ومدح هنا ناض ىو ناطمّسلاناوعا 2 5-5 يل 0 : لجرعابفصو جنو بع هقارهملا امدلا نمذيروب توحر . ناك لك طسقل طا د٠ ناخدلا ماكي امالا ا 0 وو وع ادن ززم اجتغ"ترواو م نودرلا بملاب لاطب زال علاطنالا تركو «ثدديردا فيلا يامون 7 مل 3يبج عم لا د هل فاو ةربك ف تبلغ لطف نب مم كيني اهلابد لوثاذ دصا هيو رطب نوكي : | 7 نيينملاسي امدح نيرا هاد هان ذا اكل
 يول اريكرشملانوهنكس ل وال افصل 'ناف ء ناش لنا هذصوب موي طس امم ناعجلا 1 7 ج عوصب « ناش رطعا هلريددت هل النع نويمل اادهل ناكو ه ناوعلا بر ايسر افك ويص ان طومدن لع اراصنلا ص مرنم هركىمن اكدقلف ؟غ ايفادل يفت اذه 7 م جاع 28 . 2055 ناوعاو ظامحل اادعا امد ص نها امريضد ام حضرال !تل اسامب نإاكم

 دراورويطعاءوصز جز ريح ةلراعملاذ اذلا ١ 1 ل 3 , 1 ا صوب موفد - ناعحجلاو ل اطبال اسمر اور وكل فياطنمداطلالا
 اقدانب لكم مل اوقلطا هبا مادقم ]كل اذ ا هيوكد امص اد تنبع ايل نا لا . 0 ل عادم هذيلا قدانلا نسردياءامو , بابعلا خر امهشبج وعن باه لس اهدزا دق ء يلم هلياقملا نمر ا هاو ومحب !هاذدع هناا 3 ا وفاق فلال اجاملارثو و نإولال جوخ حيز ريح كلر اعملا ويل و لازلادومسا هدركبلالع مرما ده! ةسار اشملا هش ذ توفاقا ن ناولال !عوبت

 ريع 00 يدا نصراججإل اد داني ص امرل اً يمإر باسم اايص فير عوصتم ةرحاو لج عذ ملا د تانايرصلاو در اوملا تاذ ءفارملاو تاءاربضلا 8 . 0 ل ا 5 2 در ام هدوم ايام( بابلال اطل لا عسل !تاذ مقاما د تاناررضلا نم هب تزرعام
 : 5 00 ةيناوكاس بس بسيوزكاس تدجس انيضدع را تو ا 0 !فص ءتلطا ام عمو باج لظذكا: دآنيقيزلا يامل احد ه باصلا كوس هناك !:اخن وزنا حصن عاوسلاو

2-2 
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 _ و 5
 درع : م هطول 8 ميديا 'ثيعرمماباهاماوتر د ءى الامم ام قل ادع هوحو ىلا اوقلطاو م دطناقال هيي ريع: ظ - ب ب موايقسساد .بإلال هلو لصديام عقادملاد تاناررضلار اجد صاصرلا قداس 1

 كحامإرم مراقب م هنا» 1 اهيل ال دل اكان هلق رعد انا صح نصر . ءركلاوخملا تاداج لاو عفإولا هقداند ا هولطا ا
 ظ |ذا د و جوبصند هوعثرأب ىو هوبسحام نالخاراصنلا ته نايعلان كو مرماه باحنوجلرع باخحاو م ناخدلاعشدنا ايفو هيك
 نياماهازذ رافكلا ماسحا هاشاب نسح وحد ”ىللازباطح امو ءالشؤاد سورا ابامد حاطبلا ل اسود تل نمودج عتيد هكرعم ا

 صنل ا انددسا مف خس ا هع ليمديمو ديزستساو ى بيصنال د تالح ةباصالاذيبمل ىبل ناد + بييتملاال باصملا نا يكل لسولا لاةرثديدسالد ىرل او ,ديدتلاءت دحر نبش نع هىمحامن انو ديال و عماجل عبو ءاخرمل ديالا تاما راهطاس هنا هداراام ىطعلا ن اثلا ؛ز.ناكو «ىتكامد فاخام مهعيتتنخ خدد ناطبشلا بتي ىعناطللادومح ا اقوه اشحال هقراخ و ىدول ب ةرئاخ 3
 هيلو ماع لسا م لوم ءصمرمو اناء يسن نصرم ..هر يعن لا محل زم هفياط نا كككد دم ضطلا ىناذ هداه ل واسس او طال

 يواسي تسل يونا فا سلب ناي جيشسرا سدت
 : كو الطل اهذ دس ساو نطكرتم فاكال ا هماوز ابمكحأل د دق ددعلا نا لان أو عمم اكد ف ا طارساد طاسوالا كررو ناخنل "قاما '

 سوم داصبالم مرا لها ل وبرك تغ اراقر هاد هجاومأ شيحرادككارمدربشم دم وح عهاظملاو هدضاعملانيسح د٠ * راصملاو تاثلارم محملا . ٠ هيو ا ىذيرصرادزح و جيو ياط ها مايو علل ٠ هن اش يجيد هلاجسجهرعظلا مداد مال ماعد اوس. عيل در شرم و طخ قارا دوسل زكحعرم ردايتو مالعال|تانوثررصنلا تامالع نمير نا تساو و مالطل اولي ع باها د ٠ تا كب د ءاصغارلابمد هينملافكو وخنم اويصلاد هارت زس اخد ماقد ادري وعامل اميئافلا ايدل اىغرقس اد ءانبود لمس ف وث ىلا بهذي نم ”ةوواظل امنهود ءتسال ! ابشن هداهم مل داند « انرضو انعطر اًنكاي ديا مرو اعنف  ىضطقيلام مو سوفت ككل انه اطردفلا 6 ٌنيماض هرعو ليوطاه وص احو نكمل ف وغص ايلول ول حم قم اد ددتلاكنويشو و امو د اعملقبلانمدشا جاهلا اشح ل صنساب ْ
 يع ا

 هداروتسز زاد درشلا ل هب هدايه تاووصولم مو .ناصلضوحر ٠ دابال مق ماخذ ١ لع رجيؤقولا نود أ .رطو الر هال اذا لعفس# والد هب طاجرم مزمد ءزفطلا ليندا عرس نفسل اع ع وممزض ال احدد اناسرف عانعار نكؤنملا لافي رمزا ةعاص لد ٠002 1٠ داؤيزس ةيلول برس اخ, نواصل عم ناد هنن دان هولك هلو تلع هلل هيِؤ سا نازؤلا عم ياخ ءاوهقدص ىلع م نابامدياناصو ' ناذهرامن )و ناوعال نماثاد رمل جسد هيوكيازم ىلا شدحمدا نجل ( اقم تا اييظ ءيم رانك دوجل اقام ماء دزبح هدادرل اهباجارع اوما ذا هيعذلل اد ميضد ا اخساوعجررو هءراصتنال اوزوطلا اير داحس ساما عورداد « ءاطخال بعل يزل ب ولمن امج تفل /
 ياها اهز.نورود رددوا ونام .عزفاداتا بيعمل امه ذؤجباصا م راع باشا مايد وافل ارإدوبك انك



 ةياجناو هباوحإاوفصو عوجياو نيطلا هنيصختأي ثا هجاوا ذبل كم اك/ضانخاو هول محوكسعمو ستالهاس ياما ركن -
 اهويسيصطعا نموهةف انمدش ارم اول اق و هرمدوثيو ممالعا اوعفرو مةاياراورشضو«مهدوتع ُهللانهاو دّقعو «رباوىزنلاىلا هيسايلا عشابرلا ١

 ىو لها ناطلاسلا انالومدونجيرم ءلا ارش لرمر اصاله هاي ثيح هون مقا ى ملء لو هاشطدو هوثدشا ها ناباولع امو ههوطس و(نازإ

 - 7٠ نينماهكعسؤيسراذكاكي هايف «راذنال اى هللا يدر هرصس مل ذانم لان يذعم ءامكاز ؟مادنت هيلع موو هلا دداتا ومر
 7 - م نم تال هرضرال اهلا لماتراف هنييدلكذ ةيبم ليك وذ افلا سلو ذحام « ىنموملا فويسو «نيمبلا دؤحورلع 5--

 الا عوشئم انفو ء هيدنح لا ابشن نس ارارف ٠ ثوعر هي ءاضلاتلط ىلا ال وتد نوعخي الو ايضماوعاطتسا اه «ضولاد ءنلالهإ
 قم هاونو هروصس قلل دج هلا لوو ءاعبرذ الق دمو اوافف ٠ مادت اوعي هيل ا اماه ذال ٠١ ماجكاعع باهدلا مهداز اف ه هيل :

 ناطللادزب تسمو ءاعينم اديصح نكن ا ى هيذ نمو هفامأو ذخآ ى ءاعيمحترقكلا كيو و | ؟ىمىءاولوتسا ى ءاعيفرابل اناكيرملنا

 ممر ابرأو ٠ دددم عرلاراوسلا اهلل ص دادرالاف كه لالخقي ى هر صا دبوملا هياوآو ةركآ صخلا ]هن هزاز

 داكلاح اداتلا امال اوبما عديت هداصتنال اورفطل اهديوهنج ى هدا وجكسع جما كد هلججرم « دددولاو مْقكَصلا عواونم هنم

 . راذكلاى م اليس ؤساءاودبانيدلاهناطل كاكا لإ كمحمرم اي اقف هراصملساو ثدملانم اهيفام و ندب را هيالوب م اهلا اان نسح
 حافل نع ميرال نوكشملاءرع ١ اذاكم كانه دح و 5 * راونكل طعال اناطلاانالوم دونحرم ميلا سو ميرا هذياطس هع 5

 ةئاصج هدازو .اكانه ال مرتب ا ابوح سحاق اكد ذا دحل عزمه نان د * لاخلا عساو ميبقاضا داءب ماصتنعال اوه اتفناىنا

 داّصو ءابيزفايلا درب كدارم هلم ناكسزغطلاو ديبالا نو ءابحراعساو عوكشملا لاوس اجو ءاعاطتنا اودعلاهنم عطقفماو ءاعانإو

 "نع جوملا صنيدهاجلا اضياط ادت ان ءاسيماع ءرغم هداصماوداطشل اديك نم نيدحاجملا نحل عفد امم هن ارعدل نيب ؛كاه نان 1

 0 م اراصنلادونحرادوس باع وى .ىكلا هئياعمل بلل ىلل لطزم لا ل( فأل رع باح 1

شملا امظعيرم ء وك سرع هميرادرسللا تطش هيو ءلوفدو ل عس ايد عوحيملا طع 3
 ٌُ عطاشتسا ٠ مث راغب : ١اس د نك

 ٠ هتيمك رع مداكءناهءابذنكم/قلثك هتينما ذي ناطشلاؤل اامهيصا ىهنطدفابزكا و هاببإتو اعست طيشلاراس رص |ىتنماو

 0 ىغيطيالو هلع دو ددقبال ٠ هلم حل دومجومال اقم هيلا فجر نمو ٠ ربو كاسعلا نا ىرب « هقدب ص ثمجا ةسزمال اسدإكس»-
 عل اممم نيام بذ اكيد اومال لو هصالسال ناطق حمه دوباو هاصقالمال بذاك راصن ارم هإنق نمو هب غلددتل و كاد دلع للون وص دوام

 '/موتدول اون ه دوقغيو ءذوفصو ٠ هدونكر اض «ىال ىلااملا نبع هللا عمالنا «لاحلاريعنمل ىأربو ٠ لايط عد اخ ىعص هدقع: د

 5و لاقلاهرمادق هل مراد دمز فاح ةبكاذ ذاوهو ههضيإافملمو هشبج حومو ءهضراء] بش متصل . يناناك يوما دونجلو «هئاطلسا
 : نانا مافص فالحا نمق بسامد انقلطاو ءافنا انرشا مرسال جونتىلاو *لاجلا سمج سمو موا نم «. اولا ذباب فرعل تافلثك تا
 ارحم ٠ او ؟لك نمدع وا اء مدت صدعو ده صينجشلال اقمو هضييلان ادب هت وصو هما لقا فو يسم ٠ تلو د ناكر ا ىلاءدتن د

 تاناكيو . هيا اخلل يود + هّيطلل كد هل اهبل لنهارس ميلا نمو هد كل نيا لام - عرواثملا قدح فجز ترطنو“ مرهاجلا هس

 / .يفطلاربععسو ٠ ابك صارم عيوس مالساا ناطلاسه داعض ء يزن ف داوطلاس عيد! ام تون اذالو «ءيلعلا تامل اى 5

 ١ أةلاماراوقل تددهاحلا اي ٠ :ةعلا صلنااول نك عال هلودل اراصن اص عبو دونطمم ه.رإ نم ندير ١ !ماوماىدانو . اسس
 كياهلم دل انجرح تاق « نرئافلا نم تاشلاو هراصملا ايف رك م نكذملا قاعال حافصلاء اصب طلااوخاصو . نيملاء لاا

 تيوتا وح *ر داخلباص ثيلد هرصاهدسارم ءهراصم تبر انمانض ءافغص تاش ىلصل !جيرشمو «افويس يملا تل

 زكا ولا اؤصما انما ده! تحذ لمصانع اسر نيم ملاذ اطلس ادع ا روحة يسملغ اولا ملماوعو ئيكدملاقانعا امو ةهفلالا

 ةيباناطلهمطعل شوكلا دب اند » هاطل كاسل اداةوس هج ٠لؤنعل لهذي يزل ارائك جم حرو « لواط 3115

 .اضافرمءئاعاو دةعددادوم ارامل ركام نم موكينحننم داخإ انا مذيفسو 20111101101000

 ايل ام ىنياعو» هدونبر ةبابارب درولانجن ادد وييحم دول وكس بلع هامل « حا عزم ب اااه دور فبل ثان هل '

 لاف 10 ااعاكاذ ِ م قحاناداكام و * » دومحر تول اهوبلااد ةداطأل مدل اهنابإنز»ه دوعر تانصاقو مقو ر,تايطاعت
 نب ءامظع ءيامألا « هذاورعملا همولفملا مرهيشيو ٠ هذول انا اداه سك هالو - ماورلاد اقبلاةسبغرال و ٠ مال



 هدي

- 

 صكرذد .ادوجاككع ممم هنأ اذعن | ل اق ىلا هب لوني ى هيلع مالدال ادونذلوب عبو س/و ءاراتاك ن اكد اد هنوطو# نينو
 تشق اوضاع ممهعاجام دا دوبل كد ةياترالل مهعمجو ءارادخ ايزضن هننا اهدار عرهانلا هل وديا نابع | نص يدل نم هدواشم
 يدش ءلوق ذب باومصل هجر ما ديذ ٠ هدا ىدقباطم لع ايخا دقعن الم هم داشرا و هريس دتنع رب دا نم مورنس اه هارا 6

 هاهفالئشاو اهتدافتو اهعازلا عوكد ء اهفانص ا ددعتو اينو كتفاعم تدب هعلق يسارك غرتلا ء ىف تلا زْفممأَف ه دارا
 لاقازمعرسا ف ءاهنال ههعاصم دو.للتفحرو ايرططدوبعلا وكب اذصر هِتفاحرءام نصول هنوطو لخادم ضقع ىلا -

 لحل دل عج ٠ اهفإ صداداهل قا دنجرحلا ةييرخاوم جيلا اهين ىوك اك جلا بكوب ثدم وخ رم هريكوم نشسلا كس نلوعالا
 كوسم همرعل رمش ءاوحا و ادا لحوزع هل رماد يلانيل | طراصن ال صنانل | اذ هراخاو ءازسجرفسلا رص عبرم وع ابق اخأن

 لاش عيل اهضج دش. ءامطن أملا لتتمطنو اك انص اه تنصف نفسا يحد «هيطنو هذصرو هتاناد رسب تاق

 نسا قراصو م اجتؤنالد |ديدبت كمن اهعجكناخ الار يماسملا د ىو اال هتباا حاول الاد باشحالا ابل تدسو ءاقمو ا دش
 هتاقتاد جلع الخأيس د «دراول اور داصل اءيلئوك رحال اباه امس اتكدحا نمورملا ليد وربما دحاول ا ؛رلباك ءاكح إما أ ذيب

 ىملاوعطس «روثملاودعلإ م هراغالل راباب كم كسميرم هفياط عبس نا هر روصنملا وحل ارادو-كار ٠ ناش حالصاد متين يسود
 الو جامل امسافاب نوج_ ضقت هاتف هروصلام ٍراهنال اعطقو هحاببلاؤ الا عربارعذا «روبيسل واس فيس تاجلسلا دوبطرلء احس

 هلك هدا قرم داد سل اريسول اهنهدزعو هدالصإل اد دارألا فلو ايدي ارا درس هن :ىخإ صعب مهيلغ محد .رزكيإكد نابلاك ناطلع كتعيرمشعبو ةزادرسلاوال اشاىلاشاملا دابق «ىاتلا مولا كدب عما د !درسلائفل ام دوب شلانعابء طصا مهقوعن :

 ءعمداشلاوعشاو «مرداوص عطلحاسلا كا ذزؤافا تاضا اند دحام اكد ترسل هعراش امر خان !لحاسىلا هضاّونْم وح يد ومو ةلكت اهيل ايمن اداشمو هس السيول اودحا د٠ هسا رصنلا ويس مدع د و ضاوي معنا

 يزال زحاب ودام مزايادد ممالغ ا ا نس مدس عز ٠مهماقد موح هواحرا ثؤلظا د
 اتنلافزند ا ب دكامحر ٠ناعجل 00 هوعل مل اكنيدهام ا اهل دج اكلذب فجيز د * مطعلاثرجمرت ايزخا د٠ هاندا د
 ش يال فاو «ماوزلا توما سه صاع مرت اهحاوم] برطضتو ماجا جاومام اهرايت فذقن «نايطغد فوعسلاوس جا تاب .نارملا
 |نحلا بي سوملاهها |تبإ نسل اىرسبو - اوس ناكأم ايار رمت اد هن ! لبس مسد هاجل ا ىلع !راصنل ا دونحو هوت تفعاصم د ءاشحا انولاوهجلوخل اطبال اكو ٠ ؤرثم الضانمو هم اطخالباذال ا كاذ د ارطسال» حافصلا تخاصد ليلا توهساو .ايمدكه

 و »زح| هف امم دومل ادمحإل, ديو نينسوملا ساو .هوخام هدصس هب توبكرسو ا ءهزفاكن ا مضل ارم اذوح هسزهس خل سول ةقانمالا ماحلا رنجت .ايلع اناكمهداهشل اسمها مارب اننا يوحندعاهلاس فالس ديوب قد ءايصق ناك سيلا سدرفانلمو
 نم اهسألو ءاناوامأف هل !! يبس يدر اغاللمهيدنو ءاداشاال اجر هئاطلد اعلا نمر اتحاد ءاضم ارو تالا بج ومر 0 كلباء طاخف قاد ءايضو اهحو باوصل نمىل اهق ٠ ارا .,ىطاقلا هيضاملا فومسلاا دياق و هنناطلاس ادونلرادرسو ١| هىئاولا ارب ما جدال, «عراشل امل اعل !هل ودل اند ىاقن هناوضر نا و «عرهاسلا مرقم هقريقكنايوعو اضن هوبسحلم نزلا ودتساا#
 اوروعاطكانحملا عمق د .ّداو شداوغام ماض |للع ملحاطد و لانقلا لع ممهحد * يلامس! تافلىل ااه ثودغسو ويمل !امم_ ٠ ٠ ايعطتءانفس مهل ايهو لياصر د |خوضضعيد ءلساب ثيلؤل اوخ مراغالل مزمل مناد ءاتاطعاواساب دشأ مسنيدل !6ي !هفباط

 كن ايحلعبو هصاملا مالسال لذي سمعو هنا ادلع لع رح و كومىماسلا هوعاد ا ىيطلاو ء ضنا هيا اك زامحد .تالاث رطإ هعتماح ا دىاوحو تاءاروضو غثادمو هكرانسو فويس ا ذا ذنج عزم كعب رماوعدد ريهذك م رامكأ كت لد هك لسبب : اذامي )بقاع يفكر و عشاالد لحلساا لا ايذندؤح ٠ هئاطلاس دوم هبحاصملا ملال 0 هناي اهناخؤلاب دادمال او- هتيطال اميانعلاس لال كد ذع د. همالط هلثو مما ا هجو عمد د هلالخ ىلع عفل باجحد باش نم نيعوسم ينل ضع مو او عطف عدلا نيب كد اء صرعال «رباصسل امس ًاورفشلا «زعكارد لع نززكاران اهل لهوا صم تءاثمالق اد ىاقندماةيدعامت مون فحاول اهنفس 9س دادرسل بة هيناطلاساركأسلا ب تضض «نياعد حم رطعا ندع تبر سطل رس دوفنلا يدير نوكم" اساراصملا دج م ل [قيبس الك «ىتو عود ىببساك هلي ثا ىدلإ سطل دفنم

- 

, 
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 اهيكذدت اشد ٠ ىافصاول لوس !نييملابطحلاهفصول تسوحو ٠ نيف صمايال نيركأدلا تنا ههميلم هميسج نار

لإ تطختو فوبسلا تل هيف ىزأ ا مويا ذهملا اراد لق هب مويل بالو هلا د طنطا نم هب ناكامو هلموةيضن
 - 

 دالفل نطاوعمنلسام و هالو يار بول هيف جوه عملا فاصميامإدا نم هاوس هيهاضيال هالعاد ف مرمص] هذصون مون هناي

 حف عريبامل اح هناالول و الكب افصو كك ذي فكو هتافصرم ءمقلا مون تاكتح ءامها ساشا نمد !حافكلانقاومو

 «لاقلادثماو هاجد بللا ىذ هلال هذ ءاصخا هرهطةمارتفسلا صدا ذفلد ءامظع دش يدل كوكل ناكل هنري.
 اه ذر ءحافكلاهنم دادش اهككذ نذا و ٠ هوبصو هتلاثدسموقلاس ]حاس اكو .هركذي ني ؤلكت بشد ٠ كاطبالا عافدتشاو

 صامل اةيمتفاملا ءدوتلاو مالتالا لن ديام و ءدونطل راد سلة ذا عرفف ٠ حاتيلا تالساو هيفرشملاب اهداصح و حاد دالاو

 ولا خصم هيلا عرضس ل محد 00 ا

 ادت لو هيلع هه جونا هيل تخخ « بويل الحل هع ضل !ماعريلع عاخؤ حبو :بوططل عده دقعحذي هلال وة بوري( ١
 موالشإل فسم ىلا هىفلرل اهل ارول اكله اء اصح اذنكم اوككاى دبا نال وانما ءافل لف ناغراوتملا ٠ بوصنملا

 هذ انال !عدوتسسمو

 ةلكعساول ]سس ةيمب ىراعل هس مامأ امرهدرب مزمءؤملج كد اراه ءافلخد افلس نامرلكف هاافلحو نافعا ءافرشد او .

 اترلئداّون مال (قانتاذا اميسالو ءافلخو امامأٍؤطل هدم اف تاماد اواضفيرشسو عملا باو ايكون غشبو ءافطل و اناتغ

هطعا ءتادو ىونلا رعلا فحل سحلع دلل ناد وعلاوركاباىدم هعوقو عقاد «ىنض !بططلل وزنبخو
 كادرلاك» عرطن ذي «ىيئاب

 هرطشإراطلل الوم ٠ لعل او يال اذكب ةدعلد ء درملاو هللاعال ان مباحال | هجوم نم ٠ دحا عارجبال ام وكلا جعلارمرصملا هل اوسو كه

حملا عؤر منيح لا املكفدل اساعن انس مركدل !هربيوىلا ناخدارع
 را ١ هللا دك ' ان اصهت :ود

 امم هربجإكس هتك اع لل اء هبر ىل !اعراص حواس و «٠ سودان إرم ضحتسا و انصنا برلافو ء نيملاراد ,رسل اكل ذ اهاقلف «بزعو تان

 تلم مون تاد ناك دا ح ه«بججلا ىطفي امو باهدو هباحال ادربنمدجذ ٠ بم لكرماهعرعر تهد .تالغش توما

 كاهفومسلاكلسو ٠نارصلا طتلاو - لامولاددع يكشملا فوفصر مرلباقت + ل بلل ندي اًناعبا اراضتل بر ناطلاسلاداح عسا
. 

 قملاككدرصع تقول ١ - ناوعلاب لو نيدغأا] اعل امرمذشاو ٠ تاجا وسال م مهم كب اههطلا تساربو « نايزفلا تركو ءناولا

 موتا الا ىد هب اهو ء مهسييمام هءوطو,لحاس اهطع اءابوص نوكرشملا بصم دسحو « سورنولا بلا عي بطسملا«ىوبحلا

 الطعوم داجتعال انيق اجوب ]طخ ملرال اراصنا عامتسجا ضار سو ٠ كفل يسيل فلك ليل ةمولاضلا ىدنر لا صعب هدااغاب كارم

 اويفطتدانودبرب هيطنعلا داري ضلا ك2 يلا اوقلطاو ه ةكيانال نسح الع
 لأد ٠ وك تنص هدؤ قس هداد ّ تاد مدان هفارو

اطحضرالا ذةيهتطحر ءاطق هنطقوقح «هيماسلا هبوملاهيالادوعطسو *هيمارلا جالب تءاضاد *متناطبشو ملزاكإك
 اهي هترزغد ء

 | ىعاباسدم بضقسملاىوه اسبر ل عقو هب وم( و« اوعأو تم مقو هماقسنلوسحن اغار ذ وخعرال ب هيون هما
 ةيولذا ءاطتطل سابا عيرل ال هاركرشتملا ص دل نمد ءاطخل هن اريل كس هسار مطقد_يحد ءاطسربحنصاق ءتضقاذإ مالنالا

 و هلع هناؤ جونا كوب مهين دووم نم يالا تنم مجدنا لسد ىاطر عز نم ام ماقتسنال لك منع لموز او
 ىلاكيدب هه ارحداو ءافاش نيبملا دنع يونلإرسلل هن عفر انام /رينموملاهب نا داز وءكعمزتع ا ءتضتل اهنهى ككل هروضال وة وس

قينتساو ةريبكلا كام ذا نول لاهو و «ديادع لم انما مذوخدعنرم لدبلا هيايل دا 1
 حيدان و دس هل ب سلع ىمنلا عرضنا تن

 ميسو درك همارأم داعاو * ادبو |جاف هد ابجررم اهرئرطبوللا عفنو ءارد اء ضال ا ةيلهرو قرشا خلان ىووألا هبال ! رجيم ارطناف ىيصنالد

 00 هقالاشل هر دد كبرصص لوحلا يدياهتوطام مرا اراك ةرهاظنب رش و ءاومواوس مريط جوفرما هلاك

هال هذصو ىلا ءاهبران اش وابن اف سطع اا بوينملا اهءاقعا د اهفالساو هي داوملاءذ الخ
 د ارثاو هف دبا كي نا ءاهبابر اد هتالد ال

ا ميدل تا دنساو ءاهيباصن ل امنم جملا ع هرداصلا مالا وقلت نيدلا ءاياطقا
 07 كلعلادكنم اما عوشبملا م دوا لعلا تاد هبوببلا يال

 (نلؤ :(وقلاهباسا ره هه ا ادياىدلاموبلا كد نم | نيدو عون دم الد دو دوم سل ل اهمتيلا ان 'ىسا | مرهعملا |جوس ثيزح نم ناكد ءحيدد

 ' طكدادوهل ادرس ٠ نرصد يجوهنب نيو لا دينو ٠ عكبو مهر دي عياصم بسمه خوشو و رهن واعملالحاد نندكا مودل

 مهي الباطل ءاءاصلا فم اهلت مك عي نحر نا *دادشلا كلا ءيانع هعور ةيؤلاو ريدا اوصملا ..هيلامأفل هروصنمل كالا ديان



 هر زجل راسملا#كد مادوط ءردزهلا ن يحلاقراط نم ءعناملا ٠ رومال 3 معو ءادكأاو .ىنر جلاد تاارصلاب عفارملا

 لم ض اكل «راخرل اهم هاجس ل د هرؤلوم اك هنعٌصفنال هراخلاو د عب هوخضاندا «روصتقلا هم ارثنر د لاه رول هركسب 3 ل ل ص 22

 تي ءاناواد هروصمشرغ ءجزكااذضُ صال ٠ داطخللبجم و ٠ رورشملاهه يسم تاقلاوذ هلاذحر و٠٠ دقلضلاالعظف ع
 هروكتمر جوس ءدعزظل رول ككاو دجويلطب هراثادخاد ءلعالتنزاوخي |داولو ٠ روم بالقنا دع لفنأل رق داتيالاب»

 وين مح عيداانه موتنا لما« داقمال ا عقلا غس ايشاوعدب لو «رونجاركمملاادهر يصد مدهحم مزداطرافكدفنتساديف مجيد
 خلى وشد م تضانت و *ل اطبإمناىججلا هنملادراوعل ايباجر اي تنحدر او لاول اث ويل ءشاوحو هواثحا تيشحرت ةروصعالد

 «لاضلدمل ظعال هر تلا دوعسم ىلا عازف «ذاجدال اتاجاجم م اىطلالحدا مزاحاس ترن بوعللا لركس ءايزو 0 ا
 ثسيلشعؤما اقللا ةيئاقيز مطعلا ذا «لانملابهانفطود دارتسإ طع لايام «لالطم مارال ىدإ 0 نيدماهل املج سد :

 اراقاوأ عع طيسبل اوان !مادامالمال اناطلاس جونجاقنل دا لعتسال نفع مراربتساد اراصتإكعمواصءانكد ام اش اذب ى ه لاوحال ١
 ,يياجل لف ه .درحا. نم اهو هش ويحل ٌلونمر اب الكم و "تهجر مؤناد هىلجرضرال ادصا» «لراهن دالي هدونكار اس اشاء انس مطعال اررواذ رول

 قاد عم لكم هماكرم اراصنلاءاصلا تاشيووز اء ضر اىلغ ناطلاسلادوحسلطا اماذا ح.' هتاردوثسورصنل او فيوم لمافم فلا
 تالت ععبملا ورح عاف داو «نيومسل اهل الول نم هفجار عام لاجدال مبشسس و« هفجاو ذيمو نيش بوف ص

 يومان رمران هئاطلاتادونال تيئخحو ءلسلال و مراوصلاءافل ]بفرص عمسنا تقهزو «لجول اوس مرار تقسال «ندوعل هند
 مالو «ابوصقم شادو دبدب مطل و يكد ابا شام اكلانهءاذاود ءاروصنمادبومردهاحنارادوساهب زا تساد :لجورتساومس ._

 ناطاسراّصن ا |مظميرمءل جقمطام هياطلاسلا علاجلرم هيلع علخو *م اظعالاو لالجال !هياهنب هلباقد ءمزعكألاميافباشامدانس طعالاعدولا 2
 نذل بهزوكامد اونعو افيو «راذطلا مزال اراصملاسماراب نمد اف نان ماكل ناوعال ادودص و نايعال اه وحو ممن *مالمالا
 وانام ىله لوح ا« مطعلا.هحر هتاطلا ل كا حلارادود نحيف ءرىق انىلا موتع ةاودهدم ىا هعاطلا لاويفنو ملال تاي قمار ميل شللاىصحناىلا«قياضملاد ثكءاضملا ديا دش اهلها زاير إو ناب ءّىلذ وصاح“ مث اوعمام * مالحلا الل ايصخم

 ىرتل افوحميطعلا عفادملادضت نم *م“ بولس او بيغرت ااكت هعلاقلا هديب هطاحال ماك طف اد «ميدهد ثيدصراصحلك«ىنناراصحا# 0
 رص ادا نرصد انك ٠ هتعاص محاسب كاي وامهقحاشلا هاكر ادهترو ٠ هيمادامفينلااهجنربامديتد «هيلاعلااهداتحأ <

: 5 
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 هر او داس اكرا دتما,ملءركك ل زو ل د * هقدابا ءحلطل هبصانم تذتشساو انلطلا ادعو مقراثسا اسد داصبال اريام نباخدب تاجيل «هق راما هضامإاو رسل د هسا هبصاغل قدانبلاو* هقعاصلا' ناري صل ماهر زعام عم *هقهاشلا اهجاواد باسن ااهراوساك هل رز رام اهراجج اءيمرت ء لاسم بونحرم عفادملا تعفن .لاجدال و داطخالماقتت اءاهلذ ةءروفدل ات ضانلاو «لاتلا# اب اكد ممهتطرانو .لاشد نيمنماهلما لع نول بطل اكأ» ذا تيريواد .٠ المال ابهروصك ع :لهاوصو دوس 1و ؟|ماوغب مراوصن هدوصى :ماطعلاعئادملا اهوحمدتتم ءماهللا د اناوحاردتسم ءمالعال او تادارلا اهب مهتم: ن اهم عله كدا ٠ مالسال ناطل ره رم مع نود هراصخير مويلملا باليت ىلشلا 5 نئيوعلاراجسلا ب عئاام «*راهدحلم_سازرد ءرمادتم مدت ملك زاد .هوبؤخو ىدعلا عفر بمر يع صحم هال : طبض مهدكو د ل باعرسدد همطعدياةلكمرلاد ءايذاولا ؟هكلوضنةمإلع ٠ ءيحلنو ههحلكاس اذيصتد اذيفصن « هقاولا هسران كانا رو*
 ماقدا تهحبت «لل زوم هوصع عوطسب ناي ءىلةرمسيق ىلا« ءلولذلا لك اهو بس هءل دزه ادمنت تحل الد .راصتلز ها لع عمال ءاهد 0 : اطل ان ال يك مرسل ايم لة لوحرملا“ د ميكا ناب ريا لد هراوغال او داخل تان هيب واو راهب خوخ ل هددسال ع :اذكاه فج وس تانرالاايحيجت د ارشؤرابطف اهتكو «نايسإ ماد مادبا !نمراس موبلكااهر عبر

 امطعءليجر جزر رن معقد تاكديراد *

 قارا تو اهعقون د ٠
 اهلرطو هرانرال ازد رخال اهل حام ول اوفسمو

 كاك ام ]ع مدزغ ترش اح ءراغال مم رخو رصمشا ا دايدزار

 دال ءا] ساء سوعنب ليد كد . واسم نوبست مالسال ناطلس دوم
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 2 : 4 - 97 م

 م ب. ءرمعم وه سوح همم تدمع نو حم وعلا هس 0

 ةميصهب 0
 و

 قحح ٠ نابلصلاو مانصالاهطسإو ه ٠ناثرالنيدرقد نيطايشلاس ناوخاو ءدايو هب يلا ىناو ٠ هناطيشنةك مالا ءافونصد اناا
 ثودبربو افلا هباموخ مزف صو هايم فكل ماقاء مت م)اعحد ٠وذوملالل ينامح كلامي ول لا

 ةياءاركد ٠ نونرلا يلهو لا سرهيد ارادرس مولع محرر ”نبومصوصحن ولا ادب ماقال الإ, نم مهف "اليخ ىاساب داعلا ل مخ ا
 [وأراتتادم فلانا مثديو ٠ ىظلا هقينايض وبراد مهبسنح عويضملا عمك دول مرد ميسو ءتوعلمدب رداد
 هناوجال خص مولع عرفاد ٠ تامل تبافش اولا امناكك ىداولالا' ذي هينافناعرجلدولن مهرس مسئوافصاونصو مثديكسم هلا
 واصله صحر شر ناطمشللدابككدضر اى« ناوعلا برها طع ٠١ ناطيش مادقمو « نانسو فيس ىدرسام اقلايوت“ مع غلس
 وصال عاسرلا سيلاريح ركل اربونرفلا كيد اماكد ٠ هعيراشلا هلبلرإ ' حاول او ٠ هىطاقلافومشلابابر | مرسم بولا للخو *ىقافلا
 رانك ي>ورراصو .مؤخمد عيدب لماقم فلا دع .ركعملانم جلب طدبلا .ءرضمال اريعال اراضشلا نولوا فعلا حسم
 جادا كرز داقسنال اعرسع + قول اد عررلل اودع ادق تفقده قاد فشل هرم ملي شذاءاكثّدزالانولل ممهيلاع مشوا
 ادا هفوموذ الا يسارم باير او غادحد اهدزها هو ٠ هنصلا ريب عومي وويل -.يلتكداولا عابذامرعلا مس كوقبسلا

 2 اتم ةيورغص جالد ٠ ققيلا صمال اهءاولت_«بشو هطقثملا لباذإ !ناجرطلو :» هضم مديل ادر)د اهنم فال اهنام وح اكاد ذا

 "مدل تاورمل هؤخ ذيع اشس ٠ قدزل او هنسال او ٠ قددلا د هيفوثملا ٠ ىف مم لئاقم فال اهجمو قيقا اذارقلاك «قزلا»
 فل ادة راطلاو «يرابغ دول و ةياح د داوس بويشم «يرام نول جوبم ممسشو ؛قسيال تيافلا 'كاردا سمرة بسس رابغ 200

 'ناباكد عدراامو هباوؤرعمل *ىالاؤي اكذب مرصخو ةابللا فوغشمرسبلا رح هوو هييراف مزود عطاق ماسحت *يداضرصاع عْمس
 اثرا(! حج ٠ عيل نول مزم متلك زطحو ِ عيزولااذهءشيج حروامل د ناضل او اوال ايامرهام ناس فلا مدد ه> :

 مبلكهرددم مطانو ٠و دلت ءلإَقلاو . ءلوكوطاسو ءهتل ود ئيطاس لوم ارادرس « هذ اصملاهىساول ادونملاو ٠ ءذوصوملا

 نكد الايفلاوشوي_طلزم اهيدصام نام م,لوصل هنفاياّدلد م,بهحوتنا «سيلبإل لونعللاءصاطلاو *سرلاراوسلا ل[ د يماد «مجرساو
 ؟ئاشد كلا حاصبا لواحوا ههنا ءذصو مادانا فصاول اوجن محدش ىه مطغابب ءهدئاعمو هب راه داصر او ٠ عرداقل عيه مول

 قالا نوكي )نكد ٠ ىابلا مدن ههالبانامواعم» هماهقلاو هدالد ا اوصومىثسال «هناداد موصع نانو ) «هنامل سش ناكولد
 قكتوغد باحاو ٠ غاده راسو وتع سدرك ادشخلا و -يقئاطل ايف كلا كد عصام ةسعبتجا دقو ءام لمسح خلو ءامطن
 هئضاطلاككذ هلك هام عم ءاراشنن اد ةوكدارالو ٠ اراخن ادابعر جاءك ام دز ءطجرس بت مرنم كاراصنلا كولم نم اكلعرثزع عبس
 : هشاّجس نم ندد هنبوج درفناواى ٠ ناطيشلار ا رامرم بسب: الاهم ابوفدو ددعلاو ركاتعلاهزكرم «ناوعال لعوداؤنا ع

 ني ثا ملا هاه دز اديل د «بادطال او بابسط ادفصاول اهفصو نو دوم ٠بايهلا ل انك الخام ٠ نايؤطل دانا ادامنلا

 1 اشاء تترمو يولارهواب ايريقتلا ا - بالال اويخاماقا هلعحمدلا ٠ بانطم شح للف ذاغلا عم كد نمد افك دامدندا

 هتك زكرمابيابو - هبلص لك مرمارازك ةباسسحل ادهرلع نودب ابد |ىبعان وك "بالكل اهضق اسال آد نيس بقلاو ناهي اوم بءىحاد
 ذوةتا ل وماملاءشام ا طخ ددو و هبطاق تالا يوطنو ٠ ل وسو هل ىمام هبا كاملا ك(دخلبل ءاووحسدشح يلا

 ..اذبا كد وكي راهن دالك داحس نتا نوكمو | ٠ دانع يدل يف قدصيب اًناو ومب داكلا ةيبامال اثري نوكمرا هنا داعمد
 ايوا الفا )يبس مهلطااامد «داقسال سو داّيغال اوشررم ٠ احلال اورفيكك[ ود اوط ءللعا ذامْرظن اذ هداعملاموثالا
 اهكدداومل لك واعأدهليطل اكد ل يلاح#يتال اددبلا دورط هاضذ شم هطدو ٠ دابعلارسم.صخرمو ,المال افشل رن
 داق دكا داجرس ههاع انرعكتاسد ٠ >اديصال اند 0 داثهاناجناهل ا عصعضد الئ يقدو هداعمملاو داص كير صنم

 كلامارماردلاموابب وعل عذب اي معلق وحسب |ًلغم . داذبلل اذ راوغالا ايد اطروبملا هكر اسي هناذ .د اغلا رشم ام هيفاعليثهلابد
 هعلة رج سوف ىلا ءريدنالا سمو دلقلاوح هب راسو هريسملا بى ضف او ٠ دانترال ارسبو مال اربد .داولا بو زطملاادانزث.دالبا
 رصف الاه مداو ءوبشككارملاىد ءنوطوعط اشي ىلع يدك شيكي رم صهر كحد ٠طن الد هيبش اللا ياها ساونا

 . "يل دانه رعاه عل ثماو *ءابباقعيو مرتد اقناو ءاههو ماوهامىسالا ثدخو *ىوغلا د داجلاي دزكانصو راسوطوو ءريطع
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 نيئطفلاديعدجب مالراس ه هدوبرشم هل واسم فويسيو هعراش حامد ٠ ٠ هروثش تامارو هعرف ل مالعان ٠ ءدوصمملا هنا دونك

 قلحاات اذ ممعلعد هطاحال او ٠ مهككاعد مدخا عضاوميلا "اس مهقوسو يهكلا منعا فاد انككاوزغ ادصاق « هروكدملاهنسلا ٠

 قوص ناداعلشو « قدانب او عثارملاتاذب دب اناييلصل لكَ تيمحد هزني هعلقن عيبدل «دوررثملا _ءقهاذل اوهلاو ماشا:

 تحت ءاهلاط فاعسا اتنعنم تام* نجاد لد الكرم اه فلل احت ء نبا انامرل ذي ابهاء ركارركتو ءزاويباو ج اوجبماهيع
 .؟الالكو قرحل وا قرح نى صخلم انعم ناكب رع اذ محاوهد ٠ (نوداطايتيمست بجد !امإ هع 1

 اعلا للا سار دارا تاي داصح لوطن تق لاك ام اءنم نة ىحاوفذ اه قفاوم هقيقمخ

 هئلقل ام عيربريغو «٠ قداصل انوقناب ملم عانس ا نلاغلاهريككٌت مادام اه ضن الل يس الو 3

 انرجول اضملا حوق يس منا» هاطلابلا اراهرسا دن ممطعل اناءاجربح هااهنوالل بكاازم هبلقتملااموكءاصنلاءطغم
 ليابل دكدبىلاعفدد ٠ كالا ارشو رانا. هنا .ةكاذذا مان اراصح دايوجؤن ايهعلتبطيكو 00

 0 ب ا . ”كاهدالد هنعءإصلغتال بطخءيلع صو «ككابشلاو .٠

 ى ضعامإ هيلي ةئيرضعو [ضر طماع هجاتعضو د ٠هسانو عرحسنم هيركوؤنكم ابو «هبز امطزفلط اشسسا» *ي ٠ 1 اد

 يو او قولا ٠هدلم تادب مهللا حجوببو ٠ عا ةرهويشمسل ”شضفنموعزم عيب لد ةتاكراد تارزو د7

 ة9ةررثوعدا ب ظصااال اموث ب حملا هيارزو سم اريزو ثحبام « هوصن ررعن هن ا هديا مالسطاداطلاس ناد موس ةيسع ام ف 0

 1 وعلا ل
 0 ل رس او *ناتنااصضصضحلا ..- 1

 ىىث اول لوفد يهل انما اين ١٠ناطيشلل بؤماو هعاطلا بع اول او م ناو لسا مانص الا ا 'لزب ىديا بم اعرض نابهزلاو :

 ٠ هىساوادوزجشمعب اسذي ا يلا هد .عياجلساعو ٠ عطاق نيب ٠ عماس عيطماما انام *دي زم انزف ككراوال او «دمدخ ىلباول أو
 ءانيرانانوالاو انتساب ءانياوعد اذويسن هسورتل دبا. تماد اماه اف* مضايا اهعلف اوطفحل «هعباشسكرادشم اشويحو :

 عقد ءانيجافد انراطت انما انيلع تلخد ان داعمىلاانم تهدم .انيزاؤم هعام طالب سة اهاطضوو ءانماوت اهانعضا ناو

 نيغاتلا اداصملااكرامزم اويشلكجرصتسساو» هلباقد باقم عحدبطاف هك لا هاير اج حر شنب ملا هانم اك مالسال ناطخس

 عب هه قىمراقخا و ٠ نوظدون بصم ىلا اكام وبه 3 د ٠ نولسني بدك هبا ولت اذ» ٠ هطققنو [لاثع ذي ويسب الا :هضرال
 لاعجو هدا لوطد لول بمدوشم ريف ء ددعلاهفعاصم ممهقازراميلا عفد و «لذال لاو عزاعرل ا! ءروبص مينسك ءلئاقُم فلا

 اهبلالذناو "قداطركرس هبوط حل اهلاريصملاو . ١ امل ارا يسم هر اود ةيأيف تخحلوخلاو عاجل ميت انتل

 نيل اددجد ٠ ناصرلا ل الطا د٠ نابلصل رايت روعفداد ٠ ناطيشلا عاد مهعد و د ٠ ننافمطملكمنحشلاعارناد تالال ان ددعلارم
 هتغاط اوس ار بياصل اطنح إل اويهذا بل امد ٠ نويهاول صم ةيلنضدابايإو ٠ نويل اضل رخل انا ٠ عينشلاكبالضم اهقاول انو .منووتلا

 دانتلا وج * 01ظ1001010101110101

 تيب ا يه تن وح ساس قاد او يالا حطمت...

 * ف اصملارعاب هنعاعثاد هبسحام فاجبال ؛عاوف | مادبا * ككابملاو تطاعملا هريإ د طيماقاد * تأ داانه عسا الو ىقياضمل هثكاشل

 برا اع اهعانت إل ةىنناهو دازو هوصانطلاهطنحلل ادفع د* مو .ىلذلا كاد قوثم عادملابييرلاو بردا دانا امش تا
 ته . نوي اوم زبري زر :عامو/ بدنا اونطو هد ءاصنلساو ناوعال اور ١ باهتال !ماهدزا دف ءرارشلال !طاطس طوف ألا بالك ولم هروشلا تاما اءاهراوسامةوطم ٠ نعملاو بهيللاتاذب هنوححشم «ؤاكاوصمرجو راد ملويصقكاريصو

 > هي ان[كجمعوتمفلا ارحل ا ال تع زاك اععيسو نيت فاعل امد ر!قالاو د اخر مكتمل ام

 نفطر عمك «هيصاقاو نا امدانتف نم كاسم هتباج اليابتاو» او* هيغل مكمل هيدايو هنيدنملكنس هاك تلاوفد
 هدوهلي مركاىذ ميرا املم/بطج اد « دوردوملا هدول نيب !بعاتا هولا ناطييشل مو دفشدق هدؤنسلا دس دوفعركا لاس فتندد
 ا يع انوصممهعزونا "للاهل مهتضاط 00 2 يس يكس و



 . نت جيسا.داكاف ٠ دادي ل او مراوعدلام ودل دصق ىلائيوف ٠ داشإ ا ةجربعوسم لحاولا يلط ياو حببام ٠ داشرال او ديدتلاباذيوم مل نر
 1 قرتخال كوارث يجمع ادا موبيل اى فايزه عسم داكدا ندم ضر ارم ءسم موب سم علام يذوق «دالبانمئاضامو ناومح ضر ىلا مولا *

 ا روك ملاول نمر شع سماك م ,ىملا 9 ضرال اتي اوغلبو ءدادرال او هللاعال اي هسعراسم و « دايتتجا و دبي ثلال ادعت سرس أ هس

 عصر مفنا هرومصوملاحلدلا كال مرف حي ضافد ٠ هروبرشملا هلولى لا مهفويس تمم ء هروصنملا ممالعا تحال الث هرركت و

 ةبابيواهو ناطل دز كسعس م/ئملاامهعفادمو ههباحاد قحكادنجر سوهان اومدصتنل هروحوملا لوزا هكاسعو اراصملادوبحايلوح
 تِاّضم اهلا, ءوجين اجو . ناولا ترج او ٠ نامجتلا لاقط احتلا تسوء ناسيه هئعلتلانم داي نصت «ناومك نافل! غلو
 | درب اًعفدم وللا ظ" ءةعاص دوعر تاد تاناروكو قدا ل *مقرءام ماه ىف نذل ل اضن دتماو * ناعطلاو داللدتشاو ءنانزلا

 كيلا« كراوملا متعف دّؤْسَم * كياراود هس تاذ بنجملا خريس «اللا اهو عضو ام معاق فل اطبال او ٠ كاهل لد ةلطو ماعلا

 9 كاكقو مهل اه طيخو جانا ثولعلا تطلو داتصت طا تاز البا وجاب اهل نم تولامتبص م كلب اسامد كعمل ا ترجو ٠ بر

 كس فاول ا وجزم ئيده جلا ذوف هنسيفس تئتساو ٠ جباشم دعو اك فسأل دعبل يقو «زئاوملا هيصاملا مداوعصلاو *ياوثلا نا

 :انراخفيعضل اوك ونملاب لامع .ًاعطاةىتبرلا ةييجدرلا فيسو -اعيلمذيموب باملخل يمل و «ىاصملا هدف حتجبو ت ابا درج
 لااضفو ل طارش اب مهديعو موو نرهاكن شح *فدرلا مجرلاىدل متراخ جر و ادررشلا مسومىهيذل ا «نزحلامويلا كد خ ذيد
 7  ةككاهزماعررسو ٠ كرداام صل ارمناطلالا دور داود - راسيو نييكنم هل هذولا هداوم تااونو هراوالا اراصمل شبح او
 * هال اجدينحو ناكر الما لرل امي وعمجطقتنبو « نانباهصوصملا زف ص اكاذ دااعادب تداكف ٠ كإبمطعا ميادبس

 فو دش حابس » فون ل ويملك هذذامل 1 "توفصلا جا ىماضاخو شل اشلكمل ابل ا ناد ياش امدبك مطعال اردو وب اشاء نسح
 ةرجرال كك عموشو» قش حاوع حجو -لاحا هلم تاءحلام هسا نم ديمو اذبا و هلال ساءلكابزع رج هلواصمو هدرالو مثال

 اغولارضوحو هطحم مق انعبال وهو «دابجر اوفا دع هكر ف عبؤح هدالدإل همحْؤ وخا هورصدعما «داوب هل لام مو «قنمال درك
 لإ اب ناطلا د ادونجج ومو رنمن عدد وف هيغاوما دقا هر وبسم اوُتكْن وصارت هساب نماراهتملاهرغ و «ررشلاو بهللاتاذ

 .  نعهب اوّرع اًناكم ندهاجلام هعينتلشا ٠> ماش فيلم داهحو * جل تاش *ف ذا يصلا ب نمرمل لا رسكب) وجو ٠ فويس

 اعجز ىئّشساو ٠ ماهل شيلا اسو «مالسال فوبسرمى انام طعو :سيضكوعمرع لكانهاودعتباو :ىيلءادح
 رمال ابدا وه

 نيه ذدت د م ركل اد لالا يذل يبس ينحل النإل ادعب اهوغلاف ندب ضرا ملاخامنانس طع)ساومدول |نب اشابدج ماركا
 قلاع تامىلارسو وسلا عراصم هل مداقو «باعإل اماهدرادمد ٠ناوعلا با د هراداو ناوح ءىلت عودا ديدتملا تسال بح عمد ديول دال ذا هين عند .و يايا .دزف يدم نلفد هكا مهل

 ثباقتعلاود ملخاد مهكالمم نذدآ ام بابسال !عطقنملالطابلا) تفك لع مهكّؤم عوضومسم اوغذدي ءبانطال ادودب وتعو نايف
 -!هيرمطوبمو ناطيييشلا يف ل ىسامادبينس | هلطخل اش ارق ىلع اوم او ٠ ىالض ثلا هب هنوحاملا هت تحاول اهو ١ كالا اكد ةاواظان د
 "ف اارطال ادطأس وال لم ءبلا.مهعمجو ؟ناكال اواجرال اربانسءساطلالا دوطيباخحي امناطلال !كاسعلاارا درس جوت هل امؤسا

 ءانفزو ايفنلا الما باهذاد هاتنشلا فاهد نأ دق ذا ءاتممو الايس موق !وهامىلاهحؤمل ماع لشنساو ءاتشم ]كرم داه طل هممت
 5 ءاتلاس مالس ركام نستلم ريلاو دولا نم بئشملا لاتعل نحبزلانعتاقياعلاتلادو ءاتخحد دج داعصلاو هيف شملا مانو
 راصنإم ءتاحا ةساكرابتو ٠ هاد او ميصاعل تاهطلرم ءلارميفدو + ميسان كنم ءبامىلا ةيابركاعلا تلا داق ءاّمصو | درطروغتلار#

 لكمملاءئاطلا ادا لبق نمزفنا ى» ناعطمد وغم كرزم هيلا راس «ناكبلكرم هاطلال ا دوك اف ويس ءدعاطل حرج ٠«ناوعال اد

 - -  هرافكلااهجرم كم لباس اقل ءرطقرمعطحرتداب هداصنال او ناوعال اديمعو هل امل او «دضلايذ اخو )كيراغر ان ااطلسد مفضل ١

 «داعمل ريع اهفوطق هينا دإ ٠١ د اكل مطعلان اطال اادال وميدان عرج ت اوم وهدا ٠ .داجتكدعو نيكس ءتبجاء سوح ال
 هولا ثرازحو "معساو هدو "راخز_ بكم زؤر لرم ءسفسي هج ءباطلاسا نادال اهره تذل الف د زمرملالداوا !اهددم ثيعو مناقل

 اك فن اياصعد ناطل لاا اهالومدونحؤ مولا هجوشس ناب ميظعالا اربذول ارم هتاجول !ىاوال اوصتعمت خوفام هك لق اقلبراسو ٠هصما>
 هيا كناكالث مر تنل اك: +. ام « هيل قس ماكلاه قالا ثدعرم ة ليسو ٠ «ريكرملا هيلعلا بزداحرال مصاب ام"
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 5 ا ارث ىث هححود تيب - ٠ ناخ نامل مالنا ناطلس اهكفتحا امامي يشر. نابسح مو ص خال اماه ارغ

رب بطش مضلع م اذالموو نيملسلا ًالسماهديل و ءراطخو هذين ىذا ويا نم
 طعااجرإ لرم ابي دع او . ءراطحسا و هعو

 هيف د «هراماساو هضايرلالها سوى سا ملل عجو « هراق اذونجاطفطيوو . هملمءبان]كابي عئديام تالال او دول او

 رائالارا دوس مريع د ٠ لع ]كاب تور ىتتسم لاحد مالمال !ناطلاانالومدونجزماب هعرشو ةوفباراّصنلا اهزامحما نحر همي اًمدملا

 طفوا ماقيل اللب جراب فعلا لل اب موعود ونايال اعتب اع
 1 ىاداد لالا نييطف احل نم اهينمولع اويل «مامأو فرلحو لامشو نيميزم اهلج اوطاحاو « مازن طبول ' هعئملا عبس اراصتنا

 الج هللا 2ك ب اومرام دشاب عفادملاباهومرو ٠ نوح ىله عر كن مدا. ناخياو ناشا طر كا ذو ناكو « لاس د ب ؤمجو ل اشو ونوع
 ًابياحران تعد دولار ايلا عفاتملا اداجحاناف“ ناكو كلباتهراّصام تعا بطخياو « نانا نم اف الشم ناكام !ومدهو *ناكرال وما هياه ع سس تل

. 

 ةميل :
 دياي دبس لوف علا ىبطحو ءلوبموا اذه و رابخام هاو دئمانياىرتا امولع ارجوبالمو هياهدارجج فلاويعبسوح 'راذكلاجفا هميم

كرلاتائيلاو» هحجدإملا تادال اورع عمدوكوملا نام عريمالا ناك تل ى «تاعبدلا عشرا اييوسح النا سوم اكو تايلر عبصملا. لاه :
 ٠ :

 قمل اهيركا تاكاشكت داغر * عري وم بلم ارانمهيلصيب > لرفاكا د وججرم ل وحرس بع ند ماوملا نم هعايح 8س معلما باب نم جن لك اف

 ىالف بانطملاو سكت اراعاطا *مرلع اضن امو. ب اذحامو رايجال |مهعئادم ثاوجاة قلبو م هد هت ْس قولان مهفوغص

 لسيحلع دتساملا» نوبرا ل عيراص كليا مدعو » ثوعرومس ا ءىلثن نيدهاهلا ساب نم هن ى دحام ماو . بايو ءهجاكوم الباديحتتادب 3

 دعي م ميلا اوعلبب امه ضع مصرح «ناوعلا رطل نس نيكامدخاب ىتحاسلا ساهل مراصحي نادم.

 مقالا انزخط هّزضو انغل اوفا هعوُ يشن انمي مجمل مىلدلا وده دقعنا مد دل و - نوعلالا ثيدأل ماك برخا

 ٠ تال اددونياو ثبات ميلاثحدو "د وملانم اذ اكءبسحاهرهدما ى ءديرداطشلكب ءشبويجرم ميلا ثعد ءدح ناكيرم اذن اةكد علب «اننامخفلانمم لبو« هانمدع امنددجت مراعلف «بيللاظاوثلا تادصم هانيسانام مهل و هبصنلاع مست ئوخا

 اوذباو هموطس .ناديق اماذفارطغإو ٠ غوقانم دش سارا / مكس مدر ظعو ٠ مود محتمل .هز درو اني
 لماع الق لم

 وتدعم ا بول اهءاياس مون لك يوت هعبرا خالن ل اذاصخلو/ءىدامد لعد د اخ دح ءلشملرشس م اناث ن ورمل اتثو ءاوطعاو ا هحلقلا
 هو هرابفلادحاول )بس لهاتف ال !هحبرإ دق ء داصكل ميال الخمور ششساو . روصه بل ]كر ضكو راهال اذجب . روم لس فيس
 صابيلا امو الفلام هانركداموعالاتال لم *ناكام انس: م . م >:اكال د ٠ دار اوسلو هنعلل ل ذك د الئاقم فلاير شع وجر اهبل اصلا نع

 امذا٠ناطشلا 9

 ركاشعل اوس تفنل ال املا تاؤونيملات اد ةيضرصتن امهنؤل اها ديد «لابقال اجو انيع*نامز ازهار نيإاروعتو هدطلاسلا عال
 (طفاع دابا ءيضملاو دافنلا» ددقلاكمزعو «يغمتاثى 3 اماينانسس «هيئابرلا هيانعلاب ةريوملاهمرتلا | ضطارزو و « هاطللا
 لجو اههاهءلع ميتذد ٠ ناوعلا بوملاب امهتترواس نع اراصنلا كَم شومحدص ى *ر اصح لب ادش سن وعروس علت ءراوتح ىلق

 اووي نريضر اقل « دانجط دودو ءِئاطلالاركاعلا نايع رم ٠ دارخلب ضرا ةياتاش هيدإ ناكنكشعبف ٠ ناطيشلا دس هومر ام

 واكو: مطاعم ءعم كان ماب ندا ٠ نجلاء ساول ادخلو + هربوملار كاسل نم هلق سؤ اشلاب ب يال يما ل د عمشطاه نن
 انه ططعااريل اىاشاءىسح اهكاي ل ىتمو ندب ضرا ايامبما هرزعو + هضي فل اممطعل ادونجل تاد مدريزتر رك ىافلاورسع

 ك2

: 

 موررصرا يال ورع لعل وم مل ضرعامو' موق طلا انما سم هعيوحر و هنس و ضرا او اويما داخل ذا هوت, ثدح سن اكامو »عود وناسلا

 يع مرسو ءروكدملا انام لهن ازال اريم الا ءعلقلا ب طف أحرم اذل (ىسلدوحح اصي اذ ندب صرا هله يس ذيسون ناكد *دوعبلل حوملا
, 

 يكسو * ماهل دج ندب ضرابثك ا ذذا عنخ جلف *دودصلاو نويعلاو دنالرم ميو ص عوجو نم هوبا يلا ثعبربو هرويصنملا ديوملا كسلا 0
 ملهااصطخرم م.طاحا ام فتكو ناوح مل بزم داهجا ال: مطعلا فحل كر د نحر ناك ل اهنصو ” مالعاو تانار د اخ - 7 ١

 اااه داس هذاجل هريس رجح رح دع فيم سي كي ار: هذا لاجل“ هج وخسا معلةدرم حارصا ل يهيخلرصا عدم ناك د
 لول دكر و سنت دييلقل نّيفاير يحطن ادعس اب هل د ٠ عانشاماو هناصطلا نوعروسا هعلوزب

 داصخرمومملا يرش ءىلق نم داجبانسدشس ا « فشلك شيا ككذم مداها ماهل داك غليذل «نوبولا بطاط ىاصلا

 : > اعمال اونات ملحد ونس زصويتشمد داخل ادراوغ اعلالرب ةسانو اخ ةواول د ٠ داخال او داصعال العز اراه تحل

1 



4 

' 2 1 6 

 الهي هزمارماو قل رماجار دتسا ءامارباو اضمن ءانا ايف ودنا ٌباوصءدعاسو .اراراك» سن وحلم مسرادوس لانو ءناوعلإ

 ٠ «بلافلاديلاندول اننا اوبسحام ٠ هبطاقاراصنلا قرف ذي كيسدولا باهجإل 'ضاذ تس هالاصتاعسس تار ميال ُس

 ' ... ٌماودو هون ازعا مالسال ناطابيؤ نك هندالءا ى ٠ م ديبات نينموغ نيف دمها ناو + باطل موغط ثيح اوما ولع نر
 "الصماد اراصنلا قي ءالتالرسحو هداهثلارنندعاجلا ب غمد ءالبتسؤموزيزلاوسرامكلالا »ب حردتسا اماباتبهذو « هده

 ؟مااباضال اب ياوعسوتو ٠ مرايجانا ءلمثد مابه هلثع ثرحم د م املا ذا اوعاشاو * مرصاد موتعأي دادابو :

 نم لطابلاب مرسلا و ءاديوبانصوعنلا ذي كذب مرير واف ا ديمحا رطب اندم ىلا هاما ترطن قل اولاقو ”مايق قدص هب قاص امس
 ًاسيرتو بلاذل هعدجي ناطيشل ازيخد . هزاعا د هدج جوعملاوزلبوم تمافاو , مودانادب ددلل نابلضلات دو 0 لنيدجاسمق هاددءنرأ

 _ لاو دلتا رط غر هاّضل ٠١ بذاك ل قفل نس ذل نيكد هرادقم عئبر بو هرانم قل عيس ه سو ارهاظل امربهز رو * جوعملا مريد نام »اهل ٍ

 ةرواو هناطلالا فوبسل امرؤ ثطسا دنا امسال و «رادل 'عقكنل اكل العيسى« مز 2 هم وفك موبملاء باعه
 يوطلاءبهد ء رابط شلاهدياوو هس صنلادونخلك رادوعزامم «راهقلاىوقلا ل ىخاسهايو ن سو هداطا الاقل السا مر.

 ءايشعو ٌعكاه| لع هراغ ماو هيمالسال كلر رس برو دحب ام طعالتسنال الخصر طل ى دن! تسد اخو ةامدد اه ذم ىتدوكدملا نيتعللا و

 . «لشاناكاكاددا عطنا «انؤالوق يحقن صوسدو يوقع خاتنس مهعاساو نالها هلا ةدل اوحلصومح اياجلانال ف تعدد
 اطل مس ]مالا اراطعال ةيينطادلا «اراصنل صمؤاوحا س ميلا كد هيلا وقل لسوق دياب اك «دوحال اف وؤفدقصت نسب
 رارسنال ارا ددقلادص أ ةي ساو داصد مودل [قل ام قادصن ىلع تيوطن ا هثمكل جن ابوط ناد ءارادق او ازع اطلل هلا مادا مالا اناطال

 ٠ روغملاو كام ارخفل هش ويح يمت ٌةسهروكدملا اراصل ادنجر دوس دخاف 00 * موتيرطسملا هن اهل ءارادصاد ابا

 هبالدال اراطنال او «هيئاطلاسلا كيأملا نم ناومح ضر اوكىقنؤلاذحا هر د هر اد نومعلاا الي ناش مولاة سل تو ْز «لك يرام رمق

 هنلرا ناخناولسناطلاكا انؤموم مالسإل ناطلا تاهقفتسنم عرضوعلاو لوطلا همظع لد وشو «ضرال كب ىلة ملا وغط ى «هناجملا
 !هالمدءالقعبر سل اصلوتس تح هداكحل تارباداهرلعراداو «رافكلايدمارم امذداهيعرتنا ه تجر ميسف م ماذا داد ءلحاو ههتمح

 اًههرصاعدول د ٠ زم اولعو هناصح اإل هزغا هىل قست اداصملا الد سوا هعلذل عرع اثم «ىحل ذلة ءالساوافويسد
 الالتسالاو اهختل داجد ٠ | ديسامراصر ايام اماسح هودرت باقم ا,طئ اجل اقلوهسإو :| ديدُس اراصح ناحنامل ناطلسا' ال“

 اطلس فيس. نايفطلاو ؛كرثل هزم اب/ىصو اهذخا ىلا مد لوم اوحربو نال لوح عاعب امو ىضعاملا هنمز اياهخبلك» برشا هاي هماناعر

 «اراصتإوح هعلنتاوطاحا . ءاولشملا ءايلكلا مهذويسو ٠ ما ومما اراصنل ادونحن 1مم «نامرل الع هناطلاس ما مادا انوا ىد ءانوتم
 اهرب سرر ٠ مانقم سابو «ماعن موسمي كن اطل لا دؤحرمديمولاهبو ٠ادان اهطغنحيو تاز سم اهبنمل تورلا عرج اودنإ د
 عبس اموجراشل ككذل + مان اء اطل# هفطب .مايقلادهيعرم ةرلكاتطتحي ٠ مالعلا ثكلملا هلل زل رص ِظ مع |ع ونمو باواللزاهعدت <

 ب انيل طاتاذ بول ءرشب » مارال !ءىلذلا نهب ءرسنؤكرشملا مادو * مارعال لفلاعؤي هلم ملام اءاصملاش محور وس رى صاك لن

 كايراليوب هصاكل قدانبار + ءقعاصل !هنطاخل تانابرضلاو هةراخلوثا دما داججاب يبدو ٠ مالطصال اودخال يذركاد كو هما طص) د
 .. ماهل وومس تباذ ء هقهاشل وزع ال ااوسال لابو « هقباعل امعناملاداطحال اماكن اع مناع فاطنو ميلوبل رف اطت د٠ هّدرابل اهتاعمالد

 اعلاد» ابي ومسلاب عمار تود مدخاو' عرساخ هتفص ةيوساذه درو ٠ ءقبابو هخاج]كرم هاولحا امو ىكشملا فدا ٠١ هقداصلا نكت

 داتلناجد الاس انيكك اص م نيس و ١ الوب موددؤلا بام بطال اذاف ٠ هداص هكاد_ وعد ا تاشا ل اجير يدي اد هؤجالاهتراتن
 اههاسأو ريالا ىريوغنلا م هراثذخا اماك* لاذ ججاجملاراثمو ٠ هعودصم ءبعسم مالطصال ا يدداب ماححال !ةيباسو ه هئبوطنقم مازهؤلا ال:

 رض عدا هئرصل اهل ايذ ترى ديو + هبصاقن اوت لوط سدح ة يبدي يل ايل مركعنلل مت ضرم اهم ةمد ٠ عسيمو هنهج ]ل سؤسا فل
 ةيزلكونو ميخنادا دف ]حور جرع 'دايخال اردم اهل انيق رمتسرظت و «داداد سس )يد ءرازكل لية سماه م *هلاذ هسلتت دي جزد د

 هفاداز هئاطلاشل اك( رببرس نومرو مسا ءسلقوع نوعلملا مراد هرج ءارابتوال امو هبايرم نا مف اذا * اراضملا دلجرم خان م 1

 ةجيرز هناصحابلجاو اينرلاوالب اماه علل حامل هرهرامحد صه د *ظف ظل مادقا م, مدقا د ضال اباه كد ضاد ءابانتاو ةطشابكا

 دار ىيربر «نايلاسعرصتي ام هن افصرم ايمو اذ ثم صرال لقاعمو ءلشر ملام از ئاصحررمزباعو ءابغاهز ارسد اح مرطجيىودذنلا

0 
 مشمس سل



 رطل لاطلا رقم هيدإ نمو نامال اهيطسو» نيصأل |تسملا كو هيلا غي داع ٠ هروحدملا هل ولا كام دياهئمار اصنلا ونجح

 نمش كف هعلفرادرد متل امل اراصنلاادوسنقو ايف * سنمار وعنيف .هنسامولا هكذا ى ديل فطخيوت» يملا دغيجعذفن.و

 اًعيماونربو ٠ ىننلا جرس حوسايف هوبلطامىضقملاددابو ٠ ىننلملا كدب يعنسا ه ستنارلا نفل ءّقدو «نيظف ابر ع عم
0-7 

 نال ع لباوسم اطيب ايديا تطفي مى طمعا «راصن لزم اموق هعمل ماو" نآسال مول عّطو اموعستإع ءىلذلا عم

 قلو هلم وم د دعلاورب خدل امام: شو ايداع ديرجاو كك هعلقرل# هينا صنم كالا ار ادوس لوتس او « ناجل هفملجو مالمال اروع

 0كسجو رز ديال تس قيض نم اها اا ىهعل بم هدابزم ايد اعسملاعمو ه لطم اهو اهرا تصضاو ٠ دسإ نادك دهزكدحمايبشتو

 اهتاقناوو هاجم نامرلاوف همكافلنيسملاناطلا شد ايدام ضف نم اوجرنو مل لككمجتاو مالا 0 _
 ؟( هلا
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 هرامكلمل الهر افككادوحياطرا دونا .هليصقمد مورما كارد  ىترداقب مالسالل اهظفوذلاونلوا. ليلضتو شلازهام ... ع
 تون 6 ٠ 6 2 . ا 3

 غم تاغتسار<باخام هاذكو انابفط دسارعئلاهيال ل اهو ه اوكد اوهر ءبحت ل ايداحو ا هراصتنالاوةفلانسوماره ١

 اهييخند ء قولا حلف زيا ادنع نعت ف ولاناد ءراكش رجلك لعاهوعسو اف يفلان ءزرلا حلال ال ةحامااسختامدتف ءلسنو نوعبو .
 ننوش هيهإفو رمح جرم ورملا اول م ٠ الايس م دها ةسوعشاو ءالب داهضف ىاوبسإل 1 ورهف ءاولإ شبح

 انف ةروبص تبايريع انمدقزلف دونا اديلاقم أيا انت ءكادج نجلا اتشلاديادش ىلع تاّلاو ركا دهن اهبيرصتد لا هرباصملا
 ةيانعللا !ةلقاعملا امساو 'ءبمالسإسا عال لابلحا نمر فو 22 ءىلف مصاول ادلصاق» هصخل اهذاصال هرهيتسارلزهتملاوا٠ هصولإرهتنملا
 قع, رادابليو» ءلضانملا تناكائودو ٠ مالسلارادذي هنطعرراقنتهلا ها "ناخرا ول سداطلاا انالومانالرنال يونا قتلا

 جيش ايبا ؤايسيف ككدملا انشا دذاك» هيضاملامهوذملا ماوعال او ءيلافل منال لل اسف هلباذ جامدو هلصاقتن ويستر لا نب بول
 ٠داصح تايدايطشرك 7 هرافسإ دارك تعنصو دهر انككاثاكر ابوح خلنا ال ى هءشارلاو مصاقل ااهرابخار لاس امو ٠ مسا هلسلا
 ةكاهاكو هراوسارنتقوزعو حارجلا تددهف *رامجالابادلاهراوسا ثيرو «دايدزمد مامأو نزح رم قالضل /يحايط احا
 مرادومد هتاجررلا العال اداهجت تا هيف يمعفو « تاشو و تاروانم و ٠ تابثو هربا صم“ هروب بطاملا ف ويسلاو - هروصنملادبديلرم لقال خف اهسزاد ٠ ريشا دقوتملاريارشلاد «ءبعولادومال انه عمد نابطصال او تابلاعم مدعدو «راصبال !هلو يل عدرت ام تويرلا
 رممدازر.اذاكاطح هرءاصمازضف م ةيسواو - اذاو الصف تاّدلاس طع ١! ءللالع رس مرهاجلا ل هدبحاو *ءداطل لامي م م! صعس سرا

 قالو هدبز اد بطال جاد هب اخس وعديول عهومام كد ب دكا اهتسشا هدادإلو نان لم رضدرحو» داهطلخ ردها نارعح :
 اطارات ل ملا تاركا دارك صلعلا كب طفح هبدات سهل ودل هسوكمم ال اناضلا بامرا تامزعو *هلولاسملاؤدافوبسن ارامنل ادنح

 هما انيس يسب * جركل هعاج, ]تةرمأل اددا نس مونمامو «نكللاعلابر راوجولا نطاوملا ب2 ى»

 ْتوءادديريحلا 2 نلطو ٠ انذو جل قاض |١ د ترجو مح ططل بال قلخ. هع دادل ءزئاكلاهيفلاناودعو يفلاعيص وخاو « هعئادملا د

 هعبؤن مو ءراكأملا دجاومإم دانه »ا نبالو ميل تلا عاما منا كاد دا دادد ءادج عرشل مولع دش  اخلبسمىلقل لاب راسا

 ”ناطيشلا ب اجا رياق وسطا دونحر ادرسرداش ناطلال اللام نم زمام لل يملا ءىلدل موجوع  ثاححال يفطب ءروصتنملاوسعلا رم

 قس زطاطل الك نموح سسمم لو » نامل مح ظحوصرس ءىلق مار هظك *مههفالن نم هائجلاو مالا جئنا ١ ممههفاعساو مةباجلفا,
 نيموبوهي ءرهبال !ميطعال اردول اقل عويس خياره *ديحارببمال ! عراد وب ىصسو* تاطلادل الرع اللام صحب هل جوملا اوغلو *ناودعال د
 ىلاهيوطنملا هر انيكك موصاجرم هو اَعُمَذ «راصبل هلشم نم هد ينط امو» هيلع هثيدح درس يسزخاو ٠ يدم بلشاط *هللابؤعإ اكد خطف
 ربما ل د 3 ءادلككدو ثيدلل كرم عراسي ريحت يطعملعربدف اطاخسساو ءرارفلااءاصنلا يذيايل وحس هيلفواس

 نمتيقو ىداوهامجلا تدعو و ٠ لاذ صوغوها كمل ذل حام لامس :اف ابر شى ذكف سر ري اوت م!ْؤد تعادل :ظفاح
 ملال + ادماخ دك ياعت ل وقد ؤكو ارث عويجوه ذكلانع توملاف ٠ رواجحن وبسلا نالظ تح توم اك اظل *العملاو وفل رنلابه داعسلا
 هودي مرعذكاهت كاب الهو ٠ لك وتسو هتههكام رشم م تنا نيو" هلضفرمهلارهادا امر حروف در ممر ظنه احط توما هءازسس ايبولع الا
 حت الان *لشع وا نمازناءلإكد وغسل طف اعرم عويلاةددد* لعفرعفود اال +ازجَونْسر وكر نيشو «هلذو هراعصو اتثلاكد »+

 رااح لا انين يقيل ني مامباو حدف تاس اريسلا را ٠ هرماغلي هقاعلاوسزع ةيصاع مب نو ءلصع
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 ْ ميخمانفقد د لوعملا هيلعاملع مييدجر اءدهتعاو هلوأل ااخالس لس هانيقطام ٌحم "با يجلس ضد اىونامزلان وا انهؤصتو بريا

 04 ؟قدرم عفراو باجعاملا الم ناش هاشب عفو ءاقل فمك انس + نعد هللا اكلم هانخممد «لمؤملا جولد هياوحر اميل هزلملا

 طه وعالد اهدمرال هوصنريعر ه حاتفسالااو التلال اة سلياطدي ه حاملا ع اصنل ارا عشك هانلحامو ٠ حاصياماده دم كما اهب:
 ليجفاب اجلا لوط زم شلاكلد هدافتسا موعد نابتساو ميل ضم وعلاا النا د ه]يقاماَعوامل د . ئغ رمد صلدارسداقمال اوحوح
 ! اووي طادؤمو هل اهفل ب ايراسءبق ابادزشملا لأ د ىلع هقفاوو «لشمالو هباصال يف هش هل بلف بوصل اس اييش ر داشمال مصملاب «زبحدم
 قاف علا بطختو » قوملاطيغل ا رصوم دل فاكام هنعيوسد «قنمملا وعد كلاس سيحل "دصادملا نمدايملا هانا اوف قداصل مشلانا هاون أ

 صم لغسل ٠ 1| يجاناءىبجن قاد هلدجهح ويف هخداش رع ماهدجداو ه هل بكتو نائحال رئت لع هلع ىو «هليك حا صنلا تسل ماكو

 « يقم ناّصاخو ه هتككمد هتلود نيطاساو ه هتلملها نيطا يشب وبخو# ءتنذناكملا تنملا مه هليوم! يسال !رق هصاصتحا فام
 ؟يرخا 2 -

 6 1 : . ٠

 . اندتسال "يصاقلاو ءينادل لو هكلامملا مليا نمد ماسر اوثبو ه هيغاطلا يهيم هعاطؤب مزم]كقلطناف ه هيلاوتم مز اوتماجافا هيلا مهعمجو ه.-..د
 لا ءاتلزع مهتوعدالو «أل اجو اليخ هاشعن موباك و هال اسر اوهام باباييل رخاياوستحرباذ هريإغو دهيم ل كرب مهخجوصتتساو هلك حلا
 ركاجإ# حابتساهباباومادو » ميراغمو هقداشم منم دفدتساو ههبطاقءبدل اواصحاماذ وح هءىناملا هقيراعلا جوت ىازتو اتشل ا درب لش هىدالا

 ضرع )دوطل ادق زامو برا رطاوم ذيتالاو عىاصملا ماو دلع «ضبضحا لماع هيئاطيشلا مون لع او هضترتا !بيطغصيف ماوأةءبان :

 ةراصنارم عرمرملا ويحل شلع حجو هرلانجال او عاونال ا هذاكم,دل باها هيعادل داقتتنا هانم اوس! ناسنب «ضيسملاوبسكام كهرب
 داغاو هاعطماعماس طبوكسامزم فا /كرلاد ءاعيج هود ءيلاقلاو هنازقاو هيارظي وم هتسهرما دق ريبدم د * سابو جلاد هياط هنار حاد
 يوما اوغلت نادل ام دوبل ديادش اوم دو هاعبرس اهخخعمل : هينا لسا هيسالسال اروعملاو ه هيناطلاسلا ثا[ زرس تا ور وعل قوخج عوسل|ا ميلا

 فحروهاجانإامماجانذا مرسم هباحام ااوأ ساو هاجاوف ا هتعاج نا ديميف مزارا طولسراف ل عنج يقلع يدش امتعرحول و مانا اذ(.
 ارتد ءتسلادب قس «قادم ضار نانا يس مهضرب تالا بال كد« ؤيعلا ٠

 مقشملا طعم هذ نم ملانياع نول ابالو « قاديفلا» ديف اومملا باحتلا عطف اهناك هقادال !ذيب هىقاولا جلا عطخ قلو هقول ادي تل درت

 وية رقدالا نوحبس مهطخخ جوميفو ٠ نوبرهلم طوخ ؤباوحوب امو - ثا اهو ثندم زم حيرج رص م/دد اول سم نوبعنالو + كاملا تايد
 0 هيانعن هسروملا عروعبو ه مال_الماداطلاس كام سم كان هدلور ضر | ذيع زحف ١فيانتا بوجو «ءنإ_ج لا لاومال امهبتماؤتو « هنن

 دو ناخااملس مالدال اطلاسانالوم تارقفتسن ره هم ىنلل ههصحء لد فو ه ءىدملا حلا صراط كامبل هيون هىلقلا عوداكف اورد. د
 _ "كارمال اد رباغذلا ؟او اماينحتو هلاطبال اجرءاهرعو ه هتوطس مطغو هساباه خف وه هتوهداراصم ايدي صابر سال | نهى حضم هنزل اهنا

 هباطاحاؤتحي نايل اوم والذل بايران«نامز لك يايمحل رمد * ماضيالد هباحوطس(5 ةعنم ماوال الفزعبو ؟مالمالل اذالهزمرال كوساه خد
 هكا ]ترم ون 5 عطنطلو ىانال وبم مادا و .وصخال مك ذا دحمب اوقدط اوه ناخدار مالثال اداطلاس اءالومرمز ةافصر اك ب ووكر

 يو لهب لساب ماهو *دجد وب ] مدادوعو «ةدخل ايصال اىنىلع اهتيإينيماق .*دلولاهاجافهرص اهب اهراليبطف اح هزفو اعين اطلت ا هوحرس
 ض اهلادومط فادي اردوملا جو: كيرم هلق نمل ادامو» نايعال اهاوسو وباكال يورو *ناطلسلا اءال وم! وا ناعا نم عومال !ل كامي *لخ لساك

 .ةوالعت هنو قش تاهحجم مفادماراجتم هميم هال ااهراوساو هعلذلا كبت ثومربو ءضومرابل اقلروكر لع نورد ثح اهلا

 ا مولكيثو ٠ ماد فلخرس فو انت نوتنطل تااكنإو مرذ تنال «لزانلا مقاول بوطلحل ومش ه هلماسل مطاحال ؛ثن عيداطلاسلا دونح د
 *طييشت سلاسل اركان اوبو ه طيغ اصح ا ددملا مزم عطشناو هدا دعتسالا نس ميدل مدفن هد اف ىلع اوف رشاونح هرج علو لخلل شم
 هيل زعامب كيف علق نيطف اح كسلا دياق يلع بال مقينتسا ان و. ةلاذب اراًصّكلارادوس لسا: كالا هاوس نامال لوله لع دكا دا احح د
 ا عزتاوتملا هل اونمملا ناوعل ابرحلاب هو ركابب امو ميطاحاو ٠ عوصاححل اديادش, سم.رصا امل *نايفطل او ثشل !)هار دوعن «ناامال ابلطوب هبت

 مى اقد ٠ ءسمر هلبطظو راصكيوبطم نم ءفسايجنن ءىلعن ربل ئش و ؟ل شو اضل مزيومد واحد هاون ع/دد س هسعنل ماز *هر داطل مأكل
 لااله عوريصعد ارا اككام باكو *نإل ا »عبرتلخو ه ههسج هزم تآمو « هيام دوطخخم جرطاو قصاب فاو «جرحلا مزمري حبان
 دا در عار » عروصتملا جوش معبر صيرمو ٠ هروكرملا ءىلقل(نعر | هد نا يه هيوخد يف نخا ما وسي دجلالهو 0 عريصمدحا مءامو هىعالر
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 ايلارمول احا سلع زاضو ٠ بثت لكك ةّيدرلا تمطع هيلعانجتنو' هيل انوخاامهكلاه ص كوطق *يخسام همام ارعغسيو

 *«تفاي'عم٠ هناثواو همانصال بضغو» هناطيشواا حوفف* ءتيقكدحو وزال اهلترستلاو . 0 ١

 حلتمو* دائره هميفسام مولع يرعب هاب و هلادحا نو د ءلوهكد هحومش م اك« هنا 0-2-5 3 ءهلالصو '

 انيكرباوإاهنودرعشيطو باومصل اوزعب زوم ”اراصنل كولد هيلكءزعاف هالهو ٠ نالزا ل نمءباصا الصمم اك الاود ني

 ىلا اموهدرراماد هان بويل رسم يش داوطملا,ةنسو انس هل ذب ندعوا تاعاولب كك نيدصخ ميلة اراتساو
 كل جتا ادتسام ٠ جدعلد ككمىدان عفتحل ف جول اولعملا باوتلا تمض 1 3 ا
 د اينما - نالون حلاو يلا بقع صوص حدد هلابك هدول اقسال نيد عسا هدام يطلع هيه لاعبوا 2000 هبت م 0 رع -(وسسدو تاع بايرادباصالاةيياوتتالا ويعلو هئاطل لاك ىلا ماده انم « هبابو هتوو ناكملارم عقر“ انام مهبل ضرع : 6 2 مي

 ونكت نيطقاحراهر اهيسامحم ءدرزلان وشو ,ىلسال ارباسو تانازبوضلا و عف ادملانم ٍجدعلا عاون اياز شسو* هناصحلو مازال ---__

 عيا طلسم ةزدصل وحن اسد ايف: جدال عبانحض زعم تالة اذ ةةشاد عصام كاف هبت اع 38 :
 لح لذا .هيلئليرلا امو .هلاز انيكك ىلدال اوهاكاذ ناكر ار ه ءعراُملا و ءاضاملانو د "هيد ازمه اب مهغو ارم ٠١ نلوملاراغشاو

 الادلة كعمل او” لشملا اده ايكعنجريغ *بادررال !ثاللل عضتلا دس « بايخ لاوخا لارين افولت م انييح هديفسو * باوصلا لا

 ٠ يوتلب | .كعا ولم ادهرم انبلزامبجذي و «يوسبعلاانيدرعدودل «ىفتخاو بزعام داوصل ارمي اوهشكاو ءاذصالامصنلاوضكاد
 انهار يوظف هفلال اهنلال مقنلعا اهرب خل« هنوسانملامتد ١ ازيتملا* هتوهال ىم انرهط ابد ام ماعم عدربو وكول ! يال اوصسو
 امنونككح ابو «ىرصلقعاهب لخرود هشام هجيرملا ومال اهدهانع افننل ”هللالذابضغلا الملا اهنا اوبضغاف * . تال ىذل نسا
 انف *ناطل سؤ ؛عيإ وع عااس» هيعاونداابعن اهياير لم تيدانو ٠ هيهاو ذم ىهضوكاسالنقشما و ءئرسا غول حدا
 اى مهفويسب نود جاو لوح حاص .عاط روي ام*هيناصنلاهلا لايم هلل عاقل ورلافويص نوبعادلا
 سقو ٠ هِلصهديجألقلعو ٠ ميج قرافدد ٠عاقصاسو راطخال ايف محايسلا حوسكل وج «عامطال !ة.دهار هاز و «عاوُسو دو ٍءاضرم
 صا ليسو ٠ تعسف اب الأم س/و ٠ هابجو هتلبز هام اقلخاه ضد ٠ هلال شسوتم فقساو» هتحلاو همانصال٠ هتمدحّقاطن درع

 دال ىحجال عجمرلاو .دأشنإلاو بدات اد حال دال انلحادرل تسد لحاولاعطعبت ممل او« حارتعا ميلي !الوميذخا « هتيم هرم هيدمدع
 فهو ءىراخ.ل وحن موامد “قدره او٠ مبصاول اهل الغاو وسدال !) السير جو ام اوقييسو ه هبصاخلاومال دس | وملخا تييلسم +

 ناِسِوَةَحصْفو د 'ناض اهب احا ء هما طضاد طيخلاوم موي تنبم» مالك جاَتال ا تَعَو اف « هبصاد هيصاع مالسالل
 هام ؤةنامح ل روص ”باقعإ مل اقاو ابال !باهذو + باق حال ارمهدبغاو + همسول !هتدر نامرلا لوط قلخاو ٠ همؤقلا هت دعصرهرل انج ٠

 ري نكاح عفيو كلل كيف براطا] صو « باجي 'باجرم لمان امزلا بلقدانكو* باهلاعنورصل ايديا هتعنصامو» براق
 هلم نام3*هياهل طيز اراننم كا انام اناس + ءيعلو نا داماك انعمسدت «دعاوقلا بن [ءهككم بالا *اجلم اشاد! ءبراغلاو
 بيان ال الكاه هاجد ) دلك امحوط «نابلصل اممدخ ككماخداصقمو كأن ءدابع ديكو يصب رف ودم بوطعترس كا قع او
 ككاو ءمارغومابع دم اّقودوعفف نابهر ااه اجاسريرمرسو مايد دع ماق كرو اعاشسبول !عيبلاو* مانقلاو دوعقل ف هبقسماامذلا
 رجل تاذال فرم ابدب|هارجوضول "تان بقل 89 ااهاض دد الصوت" تاوبعلا كس قوي ثوغيثعتسم 'تاءاد الك اي لخ
 ءيلخى وقد ال٠ ناش طعا مناخ رمال (داخ دارث مالسال لن اطلاس دوج محرر ٠ هعداصل ابياونلارم»اجافو ٠ ءىتاول ابوطخرم هافاو امنا كم

 ١ 8 اتشيإاصن درا ٠١ لاخر طرامتال اة عمطمال ٠ نارل لإ وَ بم دكوعمؤب جا زفل زع ءذ ويس |ككسال و * ناطلشو هل وذ

 ! قادم :ل منو بونجو دل اهنو نيب وش ثم اشم ذيب هدونحم قؤفدو ٠ ءاتشم ف محد دوس بعمل اًصنل اعيد لس لامس مااجتم اهطع نك
 تح نب م اردص هراغالل ضال اذ ذ' اف ٠عركزم يدل لاعبا ياظهارم رم اع ضو ءاجراو راماو قس تاهجمن اجا نم انف 5

 جلاب دوك هقش د ودا اكونت ايدل لق اتشماواباكوطعنو :اليعبا يش بمدرب مذوجيو'ال يزعل اراصسا وعدك رايتس
 منحت ىلاطمب م انلغ ٠ ممالعاد هتاناد راصتساو . هماكطا دوفسو ٠ مماوكي ضل نيك .هبطو مهحد نضال اسد ءتيضمرمكألا 0

١ 
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 اناشافلالزفعار هول ناطلا_ككام كبضياريظمو ءآؤل اطبايمزعابزلا كالا لد اها ءا ثو |ٌدبح ههرلعد اهلاحن ان و »ان

 انونعاوح هفنملا هيماسلا اهجبو ريض وع او هحلعلا عاهر اوس لوم مدينا ام هراتملا هئاطلاشإرك اهلا ناطلاس هجؤن ذ يموت ى ءايدقم املا د

 «,ط وسم ؛اانهامند تسريذولا هجزملا '(ذب جالّضلادي تلازارف * عنان بع مزكأه كت عتم من سو ه عقاد با دعا اهتمر :ى ه عفادملاراجج
 0 دااهومتالعا او هاهواعامساىلا اهداناو هاهعدص ب اروابم عشر ح ةلجوثم اهاوب ناقنال او ماكدال طابسا و

 اماداساوحوي تاءاررطلافصرد «ابباورا ؛يهيناطلسلااعفادملا ٍفَصتم ناكرال اخوسرو «ناينلا ماش نم هلع شام دياد هناتنامكإ هزرعم

 دان جك هوام  مفانملا هنرجتم ابادح ثح» ءحضلاو د افصل اىف ! ايطقاح سدت هدعدخو ليكم ودعل اهنا اواو ههصنمو اًعاهداند

 اكو عرسر مولع و ه ددحلايرثكو طدامب اظاجر يدق ىو دعُم دتعلكزم هيلع تامساام ريل ا « دراما س عيطتنال ادنعابطخ اعطضن ال
 * دإبو هنيدي نم هديطحل اهصلقلااارهمل|بساميلا تهمل مث كسلا لونلا» مى راصنو « دوال او جوملا دنع مرفق هدام عمن جد

 ديل سي اكلاد يبل ارم ايباد يباو هنانثالاو ماضال !تلبر او ثابلصلا :

 ومو مالالل الهه ندم ندمرم اهندامو صر طا كيت حاد ءاوبك البام دالجركتو ءاوكشامساايف دم تاعال!بابراوهضسكلململازهإلا 07
 لع هريطنحل لظعال اهزولا هريبكادا دل اذكى وطاملو ٠ هتسي]كهيامولعم جاو هيلع نض ادطااراصنلاوم اهيؤقب مو « هنسومد نير ا
  القاملا هٌئلّدلاهذهو ه هيدإ و هلتقو ءثاطلسل ا دونكبرم ءىبوم اهترصاح” و ىؤح اا ديلا نالت ءحلة يطلق مب دي ىردلب هرزكدملا عادلا : ظ

 ساب يدر انكاداعجميس ابيفو هومسو ءىذريناوكرإع فين ى +ىلعلال ادذا عرملا اعمر «مروبملا هروكذملامدورتخلا ءاصنلا داعم
 *صتعاو الميم عجرنديل د ٠ مثال مالا ]قعده ضغمل . يناله منرلحو «مال اداطلالالجج « طعال اءرواك» مقاف «ىتنو

 دادلو . مضت ابك «ماوٍفلخرم اهءطاحاد هلظلاو يكل هعلتلاوكنجزت «م دل مخ ١!تكملا مولا ه مهو مالعال !عرجرع حيد 1

 رايجاهمر,تمرو هارايوالد ايطفاحرساعت ءلاطلل ا دونا نامت ترواف «مدلا لماون اباطش لبملا برا وعدو ٠ " ١تاواد ابطف احلع
 | ائاظأ عيهدو .نيبلاناخنب قامال اتقْغاو ءارانو بوش تاداهرصلاماوث مهلا تفد د هارابم مهديشم ترداغىح اداكباداليما عادم
 بعجو همطععرش و ى يرث اةسموداجلا اداب نم هعنتل هاد ازامو يبلع ةيسدهاهل نم ادبشلا حل دا تراصأك ٠يكيىلاوكشملا حاد نا
 ككارلادرومنع امو «ديدتلاودخال ام ئكصتنل اديو هديوبو جاتما ذر«ديلا]تءل نم مرح صحو «ديرشلا ادا سم/نؤامد ء د

 .ةياوعلال اعنا ةيسا هيف «عدع هزيكلا دعب فيسلا:ةيصحلا و  ماتدش لحام دب لل فق ساو ٠ متنوع ذلكول تهوف ٠ ديو الوصالخ
 نسبت نتراف . ّئ اغملا مظعوزول اراصما نيل اوذلا كم ناكو ٠ مداوصلاب عونعاوذماد 3 مايل دقوا تلا ل اع ة.لبازعل ضان «مذاهللاو ١

 اذأما بعذاو ءدعازفلا تمل جم ان اما هج | تعا قف همسات 'عرطحلامالساسا جر يجاونل اغا ةيرتسبهو هملاعملاوينانيدل سسطلا

 : لعوب اننا ذاك ا ءابتنالول صيد ءاتيإم موب هياطلاسلافويسلارن هديب اماطاريزول ١ بد دقو هدئاعب شمالك ماقمال انيس

 ءراصال !تايضامهنارمإهزم مادو رافال ممايقل مقبل ءراط لزوم حبو «راطقال سد انهايق نالوطلو هراوشال طع سس

 تا هدويهلا همزاولم اتسم ره ةنسلااهيننال ازهر ى هني لاف ةيصاخلا هن اودع خال هعيراسلا)سنال او «بداغلا هلا بو ضاع هندززملا ]
 اد جاجف هراذ!الطصال نخيل ب اكالاو «راكوال اهنرالعىيبضاقلا ذلك ىبسملاو «بلكتباكولس نعوشاعلا«لاه دونا هجنلا 0
 تبسوجن اطلسلا ملا سه دا زحزرصر ا اقلت هد انجال او نب ريال يع ل نادل ش(ذ ذيذلالوحزع .طعال اورولا «ناثلا ْ >

 "جاه رطذمسل ءاهرع اعمصرال اهرهراحاو ه هدرقركواتشلا١ ذأ نم اهفكسو هعلزجو ء[صب اه وتشمل «دا دضال امال 00

 طا فسؤمراركأ عضو و *دككانه هباكر حاذاال د خس دوم لبئاطملانماهئرسيببو ءاتشنو اذص هماهال بطن اهيل اذالزلج اتحاد
 زل هتياكنؤ انما دان مريملأساهجاوتشييل «هموكزمل | ضرال نم ةهججا جراف عم هدوصمملا دومطغرس فد اط لكل ع هاك املا كرب هرم
 م راكئارا بال نم اهدجج تلد هياهلاد ميافلايف لشق د هاذا غلسو مب كندا ناكه درءن اه هتسل!مرهرم انشلا دهس الد

 !الكال,د جالا دق ح ءاضع صحن العد شا كامدتساو «راصخآل ا ىلاسؤس هيام دوجر ميوله :راتوصلاهمطعوئانج
 « تاهو او يركاسلا هطعمو  هتساداو تل جيا ارك لارسدنم خيطيساالرمو ٠ هتناطبدو هتبشاح يم مطعال هدول ثبو غد
 ! هانافيؤفرخا ٠هانشم يف كاف « جاقبلاو دالدارم هنياطكأ هنيعو باطما هر ادرس ب موا ام تاو نعمل طاود بند
 فطوم وءوهو كسوف لاطللا ؟الومدوهني امو 1 هابل مكي سحل اينيحو ٠ ءاناو ولم مليان



 ( ٠

 ماه يبا لعمل هيرادوس اول دقحب هفيرشن ؛مالاسال طءاطحل اادال وم هوهمجرم |دنطم اشاد نانس *ريو لطم اّقهاو هتلحلا اك اود
 نماخلهجرا نم مضْر» ضقبو داهم يضف ز وحد :صاوقلادو دصو ناعال او ناكرال سلك ؛صاصمح يل صعد وعمل
 هداّصمالاو كلا هدوجحم امو درر نرم ٠ راوي كلل 15 ثحبر جاءرم راش هباعبهفٌّيقملا هر اذدالاتاّيس هنعرفكمو
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 نم  ناكأيخدد "كدب نكح هرابخؤاس هناييقببشسامولع «راذك رباب عفدل مدهتس ل يحا شابنسحد | دئاىلمهزيهجحم
 مييلع ره * ناعشسملاهفاف مداد هيناطلا فك احل لمه عدن اكزمو ٠ نابرلا ثلا ]بس ةاده اجب ءلبقصو اًنابرسح اىال اوما لف

 داهفل يامولاي اقم هيل [قللاو * مالعاال او هبول الملبامر لرمءيذ نمو شياكة ىلع هءراؤرسلا ها دقعو *موا او طق حن اطل كااهالح ٠
 ءاي اف هنا ]بسأل هلود ناكراو هياررو ص هاضتداو ءاضامافيس ءيفت بارق نمءاضّساو ءدانحالاوركامل اومن هلا رصو

 لكأد هالصل !لضف ١ احا إم هبونلإمرجلارمكلحاو فلا هدسس لاوثس دس رس ىوثعلاو ذيل مولاي هتبرا دوس حرام ن اكد

 _ ولم دليط هز » ههيطع بهار« هماطن ل قيتاو»همارمن الف «تاهدللساوبمل كالا وداد عنس ليك دخات»هيضلا

 اذهيهورلاانهرهرشع ةياشامويلا محلل دعت ليثيوم مد ولا مووبل !ةيمرعرت موبرم ٠ ةانجال او ركاسعل اقف اجا هدادعتسال 3
 ايوا مهطعل ا بارلل و« ل اقدم ول جال لسور امو «كسعيو هشيجنم هعمرمرممبو « ركع هزم موتا دأب. وشها غ « ماعلا
 "باجل اطلا شيكت ف[ اراس لانابف «لالالو ميبكلاي ]ببسي داههبل 1 اج وتم هداجاو يصف سير صخع ل خآم «لاقنلا عفاادملا#
 *هراسزطلاو يح او بسكر نوب عطقبو *تورملاو زو افملام/باح ؟باكولاو ]بن بزقيو فاخاو بيواقد جالدا سام

 نانجاصابريف ههحو هل ضن ناخد اوس مالسؤمل اطل سانال وما ضف يتلا هراهلا >ا غلب ضر ابإ كوننا ىف !هدوصابتتو هدضاعب هنادي ى ...-
 هنتلاهذهرم ارا هداك دوم يوم عباصلامويل اذ_هراخر يماطل زيكا هداكزطازعرال ايه رادرلا ديو باكرزفشس إو 1

 عنحر الخدم ههطالرات هاهو سو ابوح وكسو ءاراه ل اوحا با طان« هروجسحملا ء(املا و دوعدارم ةككاساملا ة فتم ««دركذملا
 همافال ارم ارطووضق الف هبلاغلا عضال ادوسال او ه هيضاعلاهيضاقلا فومسلاو ٠ راال علا افىلارهس هيحان ياسو «رافكلا
 باير ىمو خضم ى بابل ريد ن وكس اوموخ تاوبعلادجو هل ستو هء داصمال اربكانهامزها نيس مرطب رع يمد هرايدلا كوس
 ؤلاوشس مارا مارب عمال ا مويلا جاؤلب رهو «سس أكو ثاضْعلامراّصلاب اند مثادحا و رافكت لرادا ادصاقتايعلاىاطلا

 عويس ساد لغ ةشرامو - ه دونبو هندول ام دوق_عم ديباداو - ه دونج مام ل ابل او هم خد هعيطبٍر طل او« همذقيرصنلاو ئاتضاد
 جؤحملعل خذبز أو نمد ل ا دي داهطل ]بخ رغ لانه تجالو* نكرشملا ضر ها والكبانس تبطو نا ىف« عوبطيميو هتداعسافوعخت
 - هارد الجو اجو يكرم ونا تااؤوشسو * نيم دوفحلا هعراش هنسأن هفون يد نيؤتاو المل اذاطلت
 هعنملاءؤووموفؤلا مو نس معلق اقل٠ هروثنملاةئانارو ٠ هروصنملا هباكءفجز ىو ٠ بؤل او قرشل الها ءككاه هتراغا دودي

 كشاف دكت . هئلقر] ةعم ماش نماها دع ام ايلكأ سالو «٠ هىنمو هناصحاه اضن الو : ءمفرو اولع اماسال- هروبرشم هناصخ ابو -.-- --- :

 اظصوحو ءاراهنوالد بطب وحرابمطا دا و *اراوسااهر اصر اطلال زحل  اهلوحلمجو هد دوندو همالعان اهباجرابطاعا ى٠هدونحد
 هاضيسم اوضه اهزعاشر دان قح عقادملاقعاوصإ هر اىلا لس او ءاضيض خب كلا كرا دموع ميضحو . اضسوعنيدماهل اهلها ذا
 هءئعساول اءعماطل مالمال اد ونحط ناكيتل ده د اولا هتان اداوط لم ادي اوغل حضعضللا «رئاشل !ياورلل كرما كايا مالو 3

 -هتاو-هقرامابصاخلا قدانبلا و٠ هقرانفل تاءايوصلاو ٠ هتععاضلا عفادملا و ٠ هعراشلا حامل او ٠ هصطاملا فورسم ا. هونع اهدخافا لو ِ
 اقزيرتاطلربقوبننحال ا اراده امئناعول ها + هٌعادو ذد هخهدال - هلا ورمل ةنعامل وم درس و ام تا :

 دونولتلارامو ٠ بحر قف خداوفب امو ءاهعورؤتؤنال ٠ نكىدعم ن هر نطاوملا كس ذي اكول 0 هعالخو فح هلجل ال ٌ
 ,كلاط لال ع بسر امج ماارم توظنن وح روجمديشسكهيماسااباحرام سؤ .دوشسل مهي لوم هعلقلا ل لعرشن ها !
 طب مولع !وزخاف - تاشلارعممادقا ايباقعا ع تلذد ٠ لاموف الجاد و باصملا صنت: ”لاوعال ابك 0

 هاطايئمو ايذائو هىلتلا لم نولبسلاىلوتساو « اوس اوالق * تايضامل اف ويسل !ام:عسو او ٠ تابثو نرعر اصل ضيصخحلا
 كم لاي يان د ل ىلا تنحأو"اددص دان لا علاه او وري ينع لك دا 3

 هبماقاو» ماصهل ا فاكا هب تّصغو اضفلاالم ءاكسعم كانه د تحاو» ءتيحلاءس وول ا هينيطنطسق هنيدي هاظب « هن

 ب ن



!]| 

 ةييسايرطو مهددُئْظلاء عدلا هكاتساطتو ءاهبرك مايا كعرجل هائيرسءودخا. ملى كاماولاةوءاضحم اق وطءاضيوك هاشم 0
 يمل كاددا تراث" » قبح كس اوبن و يعل يطل ه ءلكو هنو دازس بهو ف هلو وفنااددوجهروغولادلويملا كريد
 ملكي لعد ازد مزمق م د رايخال اميهش لكم عمور مستسإو * راوخال لوومس ه داصننالاو ناوعال لوم هع قبرجو هتروتعاو رانك

 داو نكرم داصعال اراسؤيل حا ههلس ملا غل سداهشل ا عطنا دعب هناهلا مشا اك مسهربو هدايظإبملا دعس ]وه داطو هدارفن ع

 قار لل اس ديرىدل ىفلرل ادييشس ذهل ةنناك» هحلوحمن علب وحر كذملا نطوملا ده ذسحوحرم ن * ىلاعت هه[ يبس اق نرزكو *ال جوده لا

 هدسدرصمل هارب لنور لا تنسف نا لعن ءراوثال ! الوهاصم هين ل الل !ديإ دسم اس افامو هدا دوملا اذه ناش ةرككدص هدحاول ا ى

 م. ب هشاكلاافاموجيو + هذان وجي هشونزلعو هتدربحمزعو هشطم توككموم مل ماو » دينعرابجلكل ف « دما ماب المو ه داخاد
 امالءاونالا علاطمو مالس ]ب دعاوق يعل « هياكل ل دل ارع اجخلاو» هيلاهاعلا كاملا اجرزرع» نيدناعلافغنو هنيدراملا درطل ه هبراغتو هىلاط

 ذره داهجطيرطاوم ثرح درسؤرواذل نيت «ه هل وبلا ءىقاول ا عده صلص مادومل ال هيهاضملاهلواسلل هك ليوسيرس» هيدارمامدالاخل هعس سك

 هيئاامخرأم * ؤكذامونوزازم هراثلا جو هراجالا و تساف «مهقويو محبا تافلاند ه مرنصو تاخأل ه دالدو هئراقملا قاوم

 3 تكا دا تالاو ءرباصمل ايابد او“ نايعال اوراضنال نم »وبما ءولملا وبل ال[ دادي كس ةتساو هاكذملا نطوملا دش صتناكو ءانرخا

 اهياودذاول| سدد افيار اف لوم ةلاسلاؤيلط اير صن ناكمب ىم اشاب دبع | طعالا بر رول لربابر عش ازيطخل روكا رمسال !؟ نايم تكتشاو شيلا

 عز 211 ذو وه ةيلواخ دو «تاثا ل احر هلا لد قحم هحالملاو هحابصل ا ريصم هوا ةنوا . هحاجلاو تا لس هيلعداكام مو
 نناظ تاينوؤب

 فلفو اءاك ادورفم حاجربوهرعه نونم اوه موبو «ىورضلا+ولل مراصو كانقلا يحق صد آم ه سوفل طع طال ا ميس لود

 هاضنإم ميماولارس هاشغب د اكو ه هاوهرسل رم اي نانف عمو ناك ورد هلابش لاو وسال !يدربو هلاطبال ا مصنوممت» لاةلادموحأس
 *دذي الدبس دصل ادرلاهنراقو * دلو اذا اوه ه دعنتنمال هرو دصو *ل الل( د شمو ءللسو ليلو يْساو ٠ هجدشن الاء د

 دلل هن عدلا ٠ عك هدا ضحنرم توا وب عرطتجزمإطلحدوهاولأ» الد نبع سد( علا ةيمصلصل خالد
 مالم هنرااق تدتشاو ماكو تود ههناعاو هراصناو هلاوعاو < داموا وليل قالفل هاد وى هيازمث كاز تر توها ىلاف

 د ايام جاشو» تطسو اذاول و ايغازحل فم مفويس تلاجو *تطسبلا ىيفدلاب يدا تدّشنإو هدن ادع لاق ناطسلام/ىلطاد

 ييامراجإم تفل دو ىيادماطفوءد اضعإاماو ذو هداكألا فام «راةودهزد هوه ضاحو قايزكدي هل لجرم جادو «مهانلا طخ

 ٌدعجو «ادرا نزعل كبهذيو هذ وكلا عذدم اهل الجو «انهلاد داشر طاددصي اهنمأو ءارولاددم حومتولا هىركاءبلعلا علا '

 * ايو نات اهراءل نينو وزو اقرش ينل همطعل ترام ءابضع هد يدا بضغ هاربو لرجرمزال العار اطلس موصل هاوتو ثدحام
 ءطاخ دلو رعكو ذكوشاو* دقو رت امر ٍقتعو دحام دخول هلا طرا «دض الو ددعلونةحدال ىلابد هدبلال وللا د

 ًاطابابل يلم مز لكننا لال !بايرااع دسان ه ةبوجملا كم ل ءللام ةمفوقاو اذفراو ه هدوثوملادهطجل اوس وجو" عر وبسم ا عربؤملا -

 " 5ك5 مالعاد هدونبو تانارب_داطقال ١ قون مضارع منه مداخيل لزج دويفلوم جااومإو هه جاطلركضلاوم جاوف ام لاش مطصو عوعل انعدم

 ري طلاورصمان تلصت او ءايساكب ولن متلقا هبركسعلاو شيطرم هوغانيارطو هقفاوشلا تايساولااهبسأل ترامو «قراسملا اهّتمككتصُع

 بون مدقنو ء تلصم لولس فلفو رهذيسو *تسنلا عوز ماهلكا هد قهد» تناك اةلم فا بخ هاهنا اها
 ”(السؤماوزي ملا ناطلاس عدو ه مالا هنيدم ة يهد ددجنملاءىاضتملاف الو «هرزملاو طاره تسطر هىاوملاو كنا غار امضشضدالب

 *واطوارغو « هعراشل وحب "ىطاد هيضام فوبشتو ه ءهلاط موف راصماالااو ثدملاهاكة اونو هرانت فها سود «راصنالابوبةصاهفد

 رامون *ءعباتلاركر دما باككذاو ء ءىساول] ءلفاحيإانإرلاءاه هعزاشنلو هيا دلا د اظن الرس * عمال لكك دانا مارسا بم * هعرراف رواصرخب

 م انطبلسكورزلر كسلا هوموه بالو فويسلاهرذاو ٠١ بابعلا اطل ارملأك« هسوداملا عدوجملا ءاهال !ايؤاكاو *هسورملاهسيطنطسم هندم

 "مولا ٠ لاخلا ذه تل عروخرمللا هداطلا فا باطل تاوا تودو ءلاطه دوطاوم دوج هيدلارلباى داوؤلا امس مريلم تداحد *لا ندا ضيفأ مفد ١

 ىب”دفنيال امو« ددم اراخدو ءدرؤإاساهيرم «لاّتمامغصو ندد قبو داعلا ةودجرم رج امن يملا هنال ليلو ايركائذ مس ادي داهفيل بامدال

 اداوم «ه السب ا هاديلا, كك دم دودصل !تلبوخي شاؤلا ياطلاا هت داعسو هلاك ر قرم ؟ضاخا ام هرنحا) ارثومدل ديب إ/ضافلا# لالا

 م"! ةعمولفل دا *ىولارورطلاتقوناعو» :جوختا ارم قسوتسا ان د.« اديب ايس ماهسال م هد داه ضمد نبعد سوء اددش
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 ويلا داندلا ده نيتموملا ةيسد هن نايل امو « صاد ادم ازع مهدعبو هبوملا دوم | جرن عمرم اك الغ ةتساو «رعاوللدوملا

 ٠ ( 3 تاجرخاز ماعلا و بف هيل د عنا ناك سو
 اكن مهدد اهنالدد هر ادرلانم هفودر ه موخافل !بقانملا بحاص اب ريدول لو ساب رس عم «ؤزفاطل ا عزيومل اهيزطلان اد وت

 بارو لطاد الها عطر عضد ام ىخلد الد ب انانايل امبفئاامولع *كاو ميل اهروما اشايناسورول لراس دبب 9

 هدرلاهئاطلال ادونج/ يه هل طب ام فانيتسان ا اولبنو هطاسنال امدهر ضقلا لافعنم اوطغن ًاووطاثنل ياداف د ناطيشلا.

 00 ا اع
 ها : ردو اى المرج أرمآل اوس اد بجوفل ايف ليك“ هنود
 قليرهداككل» «روعمازرساهلاامد مودرقزا وزر  انايرسحت »دودصل يدان برع ةربلف درصتلا م عسدلاو هءاقتاقاتع

 عنموصمن بالا ره جلل اشاد اي ناد هرمي رم تكا هروب د مانل  طيموت لوطارم اراصسلا بسام ءرزؤكوملا تلايساالا
 الما اثار رصغل هجزل اراهتنا اهصو ىدل اريخان رطل هار اًصئناماذ «رودضو دورر نم ناكامناكمرملا كل طؤد اهق هونام

 هككادعئرإ لاطلاس اهومحيرامون هلاكذب سحب الف « هلهمبو ججاقريغر م هن كجم هزداملا فه لفعل احذيمبلا هداغالاو . طقزسو دست

 ددعل لم امل وجل هع روما ور شم لاو سال 1 آو كرشملاو وخل درو ضاملا مغ ماج نعسا
 اهل وابلارع هلانوص هيما مالس سك د

 ثيل مالو *هلولاسملا هنا فويس رماغيس د كذملارادوسلا تاكتفل د هر ايل الحول ادن اف اذاهح هراطحال !اءامارماو ٠ هيحطؤو ةربغو

 قؤؤلاو ؟ءئاوصنلا ف داوطلاا اهياجر لرعفدقن هيلث ةنامآسلاءل ودل اراصن اسس (يقاّنابايشبو همل ىبملا نقاوملا و هفوزمن ارطاوملا  مادهالا

 ٠ ىلالضلابابراب ثعلازها عمرلاق ثيزحنم ةيايسامثكمو دد لانا او هاشنالا يصعد, دعاجترعو ةلاشإم بوصن لاه «ءكطيشلا

 ٠ ةييراضوم ماحم مراصلكعفئزل !قلياشبج زم قناو ٠ ماهب دن لكميدب__غنهراعاا ىلا بدن هنآ« ل اهئ كار يمومل اطبالا حول مضوحو
 . ةضاور جمر ازاوجل مرمر فام عطقيو «تاولفلا م ئوطن ] عجو هيجراذا ط حالة ددمو ء يكربرادرمام ٠ ماء طلت قمزقاويحراددق
 ؟هدانكعن او تحن اوعاب حيباف *تافاكملا عطقم كلامو هرامد ةيغتسد و ىلقدص هكا مولا !هضذفس ةئلس* تاهيل يضر اهبامنزماعرشد

 لحرف "مماللس أو ,تامدن اعمو هل اودعرذ دوغ / هياحو انت إصوو * همالعاو هلايار علو ح هراكتاوءرصاو» هراهو ملل ذيارياس 1
 هاو اناطيشركرعملاىفاموزم 'يئالكضل در او +1 ف دش اكان ورعاك هرانككوز نا نمل ريب امن لعل د هرارشإل انا مل اوشه م

 لاط)كثئاعبو « وصلا نوفضلاٍطركر ءاهذ ان نونملا ايم راترال اذخال ا دانو اوعي إلادي تفلطاو «اهذخام بظل ذخا ف. --
 بولا توجو همراوبصلا موب« جاهل تريطسساو ٠ فوتفلو امد 2 - نوح ق العنود برطل تءاقو هفويسلاحافصغاصب 0

 ٠ هرياصمو تاثن اطلس ادونحبن موب لطم ٠ عافيل او داهولاة ضي افا مرلاةيانرس«عانقن ضال ا هجد عفشاو « مداهللالسأب انويع
 ماكان اًصيتساو » داخم بضع ورولاكالهرع «٠ جاصملاو هدل اهلا ديرو ٠ عاقل اهموج ل مدح! اخيط ال هروتمو اح

 فريم" انماث كالا جاو رالا نلطلمابسد + عزصا>س وفملل نوما دي« ميسلل جور اسمو « ميللا بط دلشكه عمو «باطخال ازيد ويا ..(“
 كى اكو مرتكيؤاو دعو ركلجرتدول انمضيسلاء هد غل لع هوبعملا ةئهرفو نامل هيد فد هريعنلا تافرغ ةيحوفرمو جك

 هرياصمدغاو تن هل ومنا ال ٠١ >دعل يَ اديموب ندم هت اذصو * نيبجلكو ذكرا دتم مولا ددملاف *ندماهل اضمك |راصتقا فص
 يا دك هل الهاني د اكد ٠ داهفللل اهر طعم شمسنا هل شارما و اجرالاا عزنعستم « فال مروح افلا تحرتامو مه دزئال اك عضاو -
 وكامل «هنامث لكامل اسي دعا دياق و * هياطلا#ادون لوا جرس ان العدا دخناا وسن هب ابطأل امس سم د « داصفم متلج وع
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 كل رك رلج نك ) ىف داطخللددلاو انا مر ال افلا يرشد فلا ءباموخ كلا ااصنمادزمجوم عنو داو ناقممل ادذد *”دز جل حصا هيدل ناكرم موك روب < رادرسلادإ د يصادق را * هترشم جامو ولم فويس مولع تب هعمل نع
 د٠ ماضل سن“ ع اد وريملا تاد عزوفصضؤخسد ٠ مضلل هسايدانر مهعت ماع ةيىروبو ه ماسعلو مذهللا

 0 مو « عرطسو هصمخ زجل زم سف« مكمل الد » مدع وسلام عوحبتاحو» هدضه ارا لكد هلإيرلا ماتا مزعل هند ع ا :
 ل ازاموم موسم ياغي هسابديدش بهدا مزسد ند هام مف ري حّورونو . ادم اسل وحب

 قاذف *يسارادبدشو هماددانس مد متم ناكامموعادد * هساهربم درس ام عنو اح“



١ 

 ١  1رام : : 3

 ْ رد ديم اب وشبىم هب اكل خام و :ناهثعلا ؛ليزو فص ذي هاندروا امم ءاقلطمارزول ا لاوحا جريس موود ام تلعدذ د ءامهين اج

 -صونوفلو -اقبساوماد نايزول١االوم هودحراب نقيل ذاع مءاذ اقتبس نيقداسللر فلا ءلح ةيبوحض وج «قيرر
 كوله ار زوم ماوس نممملا هبسنل امان اكمداد ءاقير طول و ءامنز اما عافبرم هفلبان نود اعبيحمهف «اقش هرافلاو داحنامواغ

 فصو نسل انعحلا اماجوس نير ُدَص نيك هينسل اطاضنلاباهرضحوضيفد «هيداولا هف الفظ دانا مطعق ا طنام ءاقفادالم عدا حامملا» ١
 لاطا ىزغالف ..هيرهملاءذاللذل >ومجرمدب اه نءا هيو اًولعو ارع اهداز ىلاعد هلل نا م هينسحلاهبراكمى مذا ككغامد وذل عنضحمل

 اديدش هلو ذو اديرحل داعملاب لعق ضداو ءا ديباواث يلا سررولا انال ىم ٠ د ديو ءاقحال ى اقباس هذال يرس يو مرراصدقد

 قوررطلا !سرعلالصو ه قيؤلتو بوم هادعامد «قبمَحل 1 داهنلاا دهم ءاقراشو اءباغ عهارلا اهموكل م ٠ تييرعركرو ذاو
 ىللاطتيحرىلف» ع لكقراطو نتفلا تا در او نع نيوملاراب درب اس عمق ! اها ءنسيوضر ا اواريما ثدحق ايسألم عاما.

 اند طنناو “تاور خجصر ا سااببلا امو هقشد ءىلق ىلع طسوبسا املا اب رسحاوال اوساداث « قاسملا كد هءثدل قوصو «قايسلاكد

 ثاوزيام ءبضلاو نعطلا نطاومو «برطمل ىابعم نم كانه ناكاس دعب «تادايل او ودولال ا بانزاد جب كمر اصد اس اهروغش اطف احناكس

 هلو نزلا +ونلبلدشح لا ثم ىللو ٠طخحو هناش طع و ٠ مرش اطيتساام «نيعللا يلا دونحرس كانه نموبو خيام ناطا.-
 ضراءساودرصقو ٠ نبجرصم هتلحأل ! وضاذف «ىكت |حاصتسا ٌراجربح هجر ارم نيكل ثياوطويهتخحو ه هلولعللا هوس سد

 ِ 0 9 ا

 نمر اشتسا رق «نوعلملا يلم نان. ٠ نييعججاقحلاراصد ارم هله ىمو اتاي نسحب د دا اعع ء سزععو تابث تاطلداانالوبركاض نا
 ماشوف هولا لي بر جاكرمنيرهم هزناو ٠ نونملا هدذج دب تدقون ام هن صنلاذيظي انهم اروا د «نومكى دكت
 اعدم ةناطلاسهاحام ادد ةركوف د «ماوطل!ءاغطل عزك نحر عذرل «خصنتساو ؛مالس ا نإلتلا نانالوم هوفححاسا ماش.

 «دايلابد هايف دماج بابن خن د قذ «دايلاو هل الها عجبانو «داهفلاد هجؤلاو ه داخل انايير © هنم انس هك
 -  ههفوشلاساوالا هياط نسذنا هيلاذرام ل مالسال ا كاطلس نفاق ٠ داللارم كانه اهن مالسالا رود و د تطلعي عازفلاد
 ملف متري سبل + مولعملا دوب ادوخلا يد اش ابده“ مطعال !ربدول 'نبب اشاد نسح ةكاذ داوعو هور ضر | ارماويماىلا هيما تاع
 عاما رانك. نحر نم هيلا نحر رم برحلت هترانمو اذن انوزسح هنس وبول !وايماهرهاطملا هراخإلاهساطلا ش وبحبلو ههدإطاركاسعاا

لمس لي ومرسك ءرركدملا اوال اىمارهجي 0 دالطا ثوبا د دانحال ان دادمإل ان" داخإماو هردابملا ا دهجاو انالو هراوشال اعجرس هيلع دش«
 ت

 دادمالكتسوب اعل هدددصلاو نومعلا اهلالحو اهلاخالت هِهّباذ «يولنع دوكتكت ديلان عمجو«روشساوأ د عوثوإ عب «مودضرانمدأسد

 هل نم 1علقشم اي اطلاس واوا تغلب قيرطلا اننا در اصالل ءآبباطم هعوسو اهعدذافد هلا مادا هيناطلسلاو اوال بخ ئاهيارادجا
 مف اشاد نانس ظعؤم ىدولا نب. شاب 9 !يال ايما ةملاّربال د هجونو «هيادلاو ميصاقلا اهكباموف اك هيال و نعهفرّصو موري هيالد نس

 لاطتساو اسر هولم تناكدت بخس هدو دص ناف هدكاوسالا 1 !فياوط حرتنم ناكام ه فون مدعي ناكو هكا ذ داريهخجل اذلد دهس

 ءاجانتنبا ميلا فحرل رع زحاش م/ولق تعزتا كلدلو ءابنال او نابل يعل مهلا هفحن عطحم تواودو «اوزنو اقسم وريصرا اليم ويس

 *ىثكيو فام هدا دنع هيااليل اد يلرعلا سم مالسؤلا فاطلاد جرب ةضاسام نانسي زول !باصا امو ءاجاوف اهذوهن دع حارفال !ماجا

 ليكم نيدبلاىبإلاب دعا وذعلا»اجاغم ناد عامو: مرا فاقملا مانال اناطلادنع بلاني هريخلا د دما قمسا بوكر ةضوحساف

 اراد اخادءّيضو تاو جر هيالاشساو اشاه وسحب ادد ص داكن ملء زطعدو هدنعلا اهلل بسد نيكو *دنوعاادريهحلاههسنعيخارلا
 27100 هيلكلوىلاقسدر ىغو ء هلأ هراصن احا ىلا اسال ىلعحلنإ ميدل راما نعا سىضرال اكبوو »ليسا |

 .عزئالو «بزطركسلاو ب انطلباشيجبب اهراصحئيدجؤلاسلا هراؤككم عله ثم نباوهذا هسايرل ذي هقلعلاو سإلاو تاثلاو هل سلا“ ١
 ١ ملسل الها دوبجرم ءلمرمو ءةسو:صرا اياوما ب حدلاهم جيمعل» كربلا هيلا و ةكارداو ماوحااشام مسابزاؤاهم رمل اس نا ككادذا :

 اعلا هين ةيدحاو *يلاامو تاورخطقنم كوم كام هيلع اواوشسا ام لهن سس هللا مراوصلا ميلامحراوهخهالدد

 قرا عرفع ةيمياطل دزكاسعل ارادرس بوحو ءهراصن او مالسال ادوحدصتل ' هلولفملا همولثملا طابا فويس سرك د ءال ورمل ْ

 ًابنجلاك ا ملطد اميل "ءيسالسال !ركاسعل ارم ع مرمو اسامح ريالا مؤسا دادم ٠ هيمحبامو صر اد ,وهححدحر انمهغلبال د ظ

 لقب عم ءاراوغاوا داخل اد البو تاورخجري رم نوفخ وبسم ةتراحام اكمل سال ماودي «اراصن اًديدس مجريلود !مهدوسءاراصلا ظ



1 ُ' : 
 ةلكبادنلاوظعد ديشملادكر عادضناو .هبايمايديان شاك باعذزكامد ٠ وحراج مدملانادبتساو «دددطنسذويطلام ٠ ثدي مرعصم دنع «صاقسال (ضيضحملا دايدرال ا ماقمزم مظوفس و :صا خل ذك وا عاصمّريكاو ٠ هصتخو هدوصقرهطم كم دم ميطحيرعول همدره ماعذ اج الد ٠ هماطن طغجو ءلكم ءراضنمل اهل هضسب امو .هماكماديفسو يا

 ْ هيويواهعلا هللا لوحامىلاتفتلااذاو .مجرلاهيفاطل!قطعلاو اوريزد هتعاطن غنم اويبحم ملفل كر تعمر نيس | انطوتاوثد» قع نس معاطل انعم والجان علخاو « ميطع كلبه مرار اك ءاردك وفص بالفناو «ادذول اوراكل بلغت دنع
 0 ادسل زل يدل صن اطمن مدام عمجددبو ٠ اروهمل ارباليئدلممهكتسدما د .٠ هيركد ه دوج مي اذوب ميصحد
 ا مل 0 تاكو عم ناطلاس مزمبه ذم «دهمرهطاو اناطلاس تثار ٠ ا دب مرنمدعسا دج مل دوببشم
 ا 'يذو اراتخا يم ه داقول اتا اهييملالاد» هداقما عيصبلاو) امئاو ٠ نايصعلا سود هلناعملا ثا هال اوملا بيطرم دعت اك:

 م لضقز» رقاب لخخن ديبك» هراخد هوابرهظاو ٠ هرانم هدربلا ذي ها الحمل ٠١ هداز ول! ص وصحت ميدل نوكألم ءارولازيصالهتساق 7
 ١ هورزوتسارمد يسم ٠ | دلي ىتكتال والخامر اكسو «ادبا لو زئالر باهت اشو ٠ ه دناعمو مراح سهل قب 1

 ةردا هضةشموا تافعإلا ءبشي امو خس اذاف ٠ ههببشال ريذ ول اذ كش تحال نلت علاءل ودل !ناؤما *راردالاد م اطلرمزطعامولا ْ ةبسنلاب ملت اكورف ءداككسال اونو رام نع هحودنن هجاصل نوكيو *راذتعاس ل قحيراطوم اذ ١ ذوبنك هدي تاذصلا نع ا داكرتيت وعاش هوز شلاو تسد احل جروعامو مالعإلا ءىفار هولا. مرشسان ماكحال !عرهاط هيكل ذ ذي نا .مايؤم بقاعتد هدم ا 20 و عب ٠ لاخي اقنلا ميلا قطن مل ءيبسك للجبل ادزوزمملا دهر سنمفد- هيبه
 5للدقاتشلابابسا عطخب ابووطمالاش اب اهجيلص ادويصد ٠ فايسال اءقانع )ار ضب مرر شلا كم وفد * فالرختال اولا ص هكا
 '"ناملارب لعمار ند(بفا خسارعصنسال اه عل اانلذل ع هراذو ازهاز احاركهد ”فاضوال نمقيط لمع دكاذ ذا مرازو !ماقم رند
 السل ناطلسانال ميز د مرنم ٍجخاوملاب كله[ .لاهم| ع سدخال ! هعرمو هدخاوم الاه ادا «لاحرس مصعد عبارطامب * ناكل لغو ههؤرلا 3 ْ قضاه دانو باث كرم وموع صل هدقن :«ناشلاككذل اًيضيرم مودل ناكأ ذاف هناهنم,ساد ءوبنإلمدو دىوخاب لحل اهماقس ل فرعا
 * مز ان اءيضاملا هوطسل امدخاد ٠ نخارملا ادذوا الصوتسانميكاو ٠ نانإيإ تاضو رأس محو د هنا سدو هس طنطسم هنءدم حام *نادلرمنحخي
 ١ تسلا وزحا 16 مدنا د ءاطس هزحاوملال ء«ناعال اوربلا ارزول اس هتاحالطسص هناف «ناميِدُع عماش اونيلاروه خام“ مالنال ثاطلاسانالوم
 ْ ةناملاهفيط ددإ دىمتاكو ءاطحلامو هكا د دا زص ام و*ماطلاس هب - منا ءاصمداام“ اطعاد دخا ام ل د تمرد يرجو : اطسد
 نصا ل عراك ىلع اًمانره ا نان امطعن اهريذك ل تكتم الام ناطن اا ناطلتا انالوم «نالس زهاب ريلسملاناطلاسد

 3 *ماتننال اودخال نم هفاررحد اثايداهزف نال اريشملاددصلا مطعاماردو (ا؛ءئىرحام ثا“ م ةزيلعلا رخككابتانملا "دينا ع
 زينا ذالامررب سماد مالسالل هرزخو *اريزعاوصم هناعوصن ناعلام_حر النال ناطلاكنيامز هفيلخ نييد *(الطصال مطل
 ٌقالاوجف رمال ياعد -طاطتشاو عاف ناودمنعال ءطاتحاو ط 1 رشا «مالعزسن اشم ا اذلحما م ايكد م ماله طا شلل دن اكامد

 ذم صوع دل اذا "بجو ا هاع لوم يل انرشسا امر حسو « نذانلا دام امام راني دست د دال اد
 ش

 ْ انارثلو . تاحد هيحابزكد شالا ص ةبؤط عمو عطنا عطميريصعدا ينم عصا رادتو بلاغلاوي هلا بضواردول اذ ا نوك هدب سدا نم ميهسوفد
 ظ

 يار ورن معو تدانوز عاجلا ردم ضب ني ضمالارو تعط وماع 6 نحس «نمو ادورمو مايال قاعد لع قلفننال *ننن نولطم اخف ييبلاعر  خافو *ااضي ف ءتنوملاليالاد سف - متر لماضقلاو دءاوذال ةوراذلا اي ريشنال صو و ءارطال !هبوثم امل افمت ءيقلاوف داو بعاولالرججانيم هاهنا هعش أ ا راكم كلا هتافصرس نورث امد «لَملان الد هتمدخ ذي نومتاءر خخ ره سال و . اجرواما و اقارم هنربلا 0 .َ يل ءاجّدرالا اوتساال اشك ةنعانيفلا» ءانيعد انا ذ اند ممدددصماندهسد ءانا,ىمراهتغلا ارزورس
 درولادو رم اناشو ءاهطعار ةللاهدصلا لاقمر دم هن اهل ءقط ام عتسنو * ءل وفا عقااومعستو ٠ هرابخا هاورل نموئنتسفو» هرللا رماّئِف -اهقبادو ارقي اذوم عذلطال ايزوتيرمليقدادح يو طبحيو + هلضافلا هذفانم تاهفص صني ٠ هلماك هرارو اقناصيا علاطي نا دار ارم ءاتبب رعدسااو ناش مرعي صاف الجندل ام كنس كلذ دد ا مهم مسرإ يتلا 5-6
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 دواغو امنع هجر دق ةكذ لق اهرصاحامل ههعجو م هلا سدت ناخن املس ناطلسل ناد هاهراصما ىاس و اهبل اليتسالل فحجلا

 ايلا هضيافلا» دوج هينيطنطمقلا هيدم ىلا عجتمو ه مودال نع ملفا ىح ريشا اند دولا وصح هلل داس دءاماه_ درع

 ال هونك يطنطسلاا سياسى ءاهرصعف احر ضركما الن م هيب ان اياها دخاو م عله راصتحددو اهميهقلعسيلا هلام ل

 كايفو هلال يبس + هتاورفوحا عذهو ءاهرشاب كلارا يذم اه هطاحالاو حمله دول هن ابرك ءاهومححم اهدع نإ
 مالسالاداطلاس ريم لالخ. ٠ هعراذلا هيل اعد هىطاّقلا هيضاماق حت فويس وعاش لها هلا هاون ىه هعساول اهلا هجروا

ا مدقملاو ه عدوكلملا هعلقلاراصحرشت صاب اشانده يطعالا هريرو . رهنلا ذه د دكولس نو دع اج هعلق دصنا
 ءتاقراضتجل 

 هلظاحال ورا ونكسمحلم وصاح «مدقملا عمم او ه ل. امد قملاناب مالسال ل

 خخ ءانكاااراصنلايديارم اهدحاو اهم اليس و 1 هرارط كحل امؤويعةعجتح هداصحم اء اباحي

 الس طلذاطلاس هدط ثحركمل تو هريصن وكاد ليسو لججل هنو هريدتلا حصص مءل الج وبزولا كد مخيم ىلا هنا لج تاطلسلا نال

 . خلا جهعلف 2[ نان لءامو هنضلاو هّيسلاماهوال هيلا قرطت الزهدنا و د يتعب معص ادار ضجرمابراخنهبتحو ءنخأ

 لو مدرو معقدم هل هد اطال ساي ةكذ ناك ارذا هديؤطقس «ماهيل اسيا هتعلوراصحملا كنس ناو همالسال لد اطلس ا

 ااسو !ل اف ه اومح ل عاطسال ونام غ(5 ىلع طوشو ب هعلةراص رع مالسال !ناطلس طبي «اؤباشام دهم يطعال اوزو ١

 تلطاو .«قأملاو هبقاعل اةطنل انعنيعل امه دقي هشهداو «لامائمرل طوتام ل!
 جاعوت ءاشا امبناطلال ىلع هراشال !ي نان

 8 انيتوخو هابقلعم خخ املا هامامأ ى افلخاب هطاحال طعبل اوءامايلاهراصحأ عراه هات حله هوصاعت ىلا هما كسي ب

 م ٠ هلاو]يلا تاذ ه راثنال اس ملع التسال اهصرفا تع رضار . هعلم يف هباهدم تاف اهب ف هلو يم هن تقرف بهدواهنقر عييدخلا

لب منتءيانك مورو ةدحؤر هتاستو ناح دامس ناظاشاانالومر أ
 وسبل اههرامال |سضملا وجملاءابتا اا ديم عتمدصبزل اةيطقلا ك

دد ها امه قبه ذ ديول ال هناك اش امذن يو دم دال [شطبل هير قلق نإ ارانو هيطخل»
 ااهلونيل اقش اب هدارلاتكم ه

 كااجنناخ ناد ناطنس ا افو دع الذل تضفا 5 هده داعناو هما ١ راد ةيهْيْلا ءويصمو هه دابلاو بحل لاغراوجملا

د ه ناوي اذ نيل نخل نا هلباخ هناي لسان اطل !انالؤم لهعيل و ف!« هفارل او مهحااد
 وسب همالعاو ةتامادو * هينا محبي نا ا

 فالاءاتام املا اده نع عدم يزاد ءهر اشتمل ذلكو غباش دب طعنال !هرردو اكينصرع و + خد ناةيزكاو كفو ٠ يمعلقصع

 .الهيإ م زمارسميليسو  هدلق كبي هنجام د وعبر مالمال.(ن اطلب هرباو نامتند 56 ١!فالحألاو قف هطناو مرامالا

 امال هحلقدصترخرعءاو «٠ هل اقيوادصبو « هتاور ه1 اخي هن اطلإب ايلاف ما|دبسالو كلقعاملعملا قرطالف هدهد

 مانا ميورا ةما ةننلحم ٠ ماسالا ناطلاس رل ف عاحبئس هذال تلم دعقد «هتلكراخ بس هداوجملا نامل قدضاىلا تام مط اهيل

ه هيك فد هام «ناثناذك 5 عاق ابردصام معنلا قإطرع اشم صرب ول ١فا ازعان فر اعاد ذاوهو هثاخد ارم ناطلاانال دم
 كل

شود هلومدي «ريرولا لذ كوه اف! هذا راو ريت اوصل رجا وم هب ثطبلاو همج ارب ابحومدئكملا ْ
 0 هتك 

 وب احلم, .اهيلقتو ءايحل املا تاملارمو تاملاىلا ايطارم اا هاءا هلا قساو ءايبزإ 'للجإ طن اف د قش لع مثيصاندوسو ةقيس“

غلا تكسو فورملاو نوما طاعم اننا سهيل لق ساو »د كا يمل اص هب بفئاعد
 هوبعلا كما هرطنلا تفاح اذا ديب هوي

 لياناهتباثو يم خاغناهحبوصنو جزم ب مقدسنا
 نادال ادارلاصمو وج طوى ضل ابد قم اقلطمو « جرم

 ءاضتماماو ابد

 "د دماهو «فاضئال الق نم ب نولماعتباموو م نال زساينرل الها عي ضرع الكا. د فغالد ا يصقانأكت مور عايجبطن تدحبا

 ءايلعاماةمايندلا عنهذي لان نمذ ءايجارمطمل رحاب انف ناكدقل د هتاصوال ىبوصحال انك(ذ ىخو «فازعال اد يملاجلاآهحبطللا“

 ءارعوعا ام خديف هئداعملاو هراشسسالارصلحاو يزول برص كام اكد ىو متافصكاندل ا لانمو هتنمعرمو متانكو كولم اك

اال /ههرازول ابصنيموقدال هلو إف ههعداصل !تاثدافلو هءىت اولا بوطخلرم
 ا : ل هلاحوال الولح اع ام دق متسلو ءلناجيادايف 

ل ]رطل يف مههقوعاو يداي اكبمهعاو هرطخو | ددق الإ مياجاو اماهرخاملا 9 مفوطاد
 راد *قاهاملا نك او هلخل امون مبوثيال يذ

رازو ابصنس بيشو د اجمد اهل تعور يسم ايصوص+لا هتانضلاءره
 ايزل قي وثءقدص د« هناططلتسل هصمانمامكد هس ايزسا عريب ع

دحر سامي يل: بنا قو نود «مما م .رادمس خش مراقمحاو ههناشلم رايد ناك ناماد
 بولو نطل 



1 

 ندم ممالادال ادرى اراطلاس الوم ان دماهي اجو علا: هديرس م بؤلو ق يما هما ركم جيم قرا ءدحيلهعلقلو
 ن اطلكادوح ا ءروقُش هارابئمشع هسجيك اه راصختا مافاد ءاراصملا كولمشنل منرالءذاوطممادا يف اهركةاوبس هءاخرم هاا

 ... كف لق شمل .مباي لد عوخاس ا «الاشإ اوفو بهازماهذم واي ضفزع قاف لثو اتلاف ةرحالا:31--
عر اطلس ثرو نا ه هباكرسو جئإضنبوجرو هءهبابو ١ كلا هناوصدو هر هقالباقن اخراملس ل اطللاانالوم

 ءانص

 هردركال  نأو امل غال ! ناطلاسلا « يسأل ربا عدل للا يف هلطسبلا دب نعرض ملا« لاو وبلا دولا ءازهد هفيطعنو
 عطقهلو داوي اه ذا ٍةحلعلا لهن هماسحو هن اس رصن دمممالءاو هد وحوفط دبا ناخزرم هزحرالا فارال اهفيلفلا

 ىسماوالا عاوناب و هيساسلاهفيملاددو اعمعكمللا ةيلاعلاءباونارمريطصاول السل اهثسل !عانعل من ادياهّذجو مك زداوطب اس

م هداربال للص اهلا دا,ع بولقرمناميالا لزانم هداصنال |بولق نمل زالا,هضاملا هعاطملا
 م /اتاطلل ا انالومز ا

 مان الما تاداهو همالسال ادوجرم اكن ننعو هع :هيلهرك هحويي ناجزهتءراصعال الماتحواد نامز ا هيلخ#د اجزمأ

 7-5000 ارتالوبا ل مذب د همالطل اجاب مه ويس انس ريشسو م مالءال ا تاهحار ميراب دوت

 هعلبأم هما امدو كاب اهرمدب دعو ىدل ل صنلا سدا درعا ااؤةنسماوهميلعالكوتم هل لب >رصنل هب طم عارساو مالدال اطلس
 هنيدل د امبارتزكوشسم عمد اهشتسا وم يشل هالقرمر كاع التسنل او نيل لالا ق طك مزنداوط طاظبو هزكدمارايغلطجرم
 +! هطلو هه اواوتسق حنبل لكرم هن اواو يحلل وسلب ريما رس يوم يفك ول امزيذاصسأي
 تال درا نام مجال سد ل اطلع اهادعامت نكت : يفذلإ د ]سن اكأ ذاوم ندحوملا نبا دمرمءني دم رشعو

 هلثم ءويصجر ككأ) عبطحو هميطعن اشن هكلسوزع هرم يهراوتو وطع ونحو مراخر وبك هذحردو د راصنا هفارعا ملا اطلس
 أعشاب نانسرذيل | هنو حلل, تطصاملءابلبا تطسو متطسامباراًضنل اذويس تطسامن اوم هاصاوهعفب كفا ذاوهعطاومالثالا 72037<

 هذ اف مونحا ذل يللا رم امالطادش لوف علاشم هل هتوا دع هدش راش .داهؤ طعال ارمدول لع لمجد ءاشناو عدبا امركو هي اًدداضو
 لواو همول بجوتساو هعرجب شر غرعطخ آد أ دزاو هل ادمهل كيو هَوْسقولوءأزجاو هب ءياعّسلار اضم يف عساو هارزو دغانلإ دن ناك
 لوا دهىلاهّسقو دراغصطكو هدا ماعم اغاسداهزللهوادحلاو دامب هذدقو همرازواباوذو وطن ك)نكووهدعس

 03 ميغ و هام طملانتعنا كلذ تداكو مدوعلاعنصاعتءاضّ وح هراصنأو 3 وعاربع مالسال !ناطلل هلا ءلعجني

 هج كلهدي ميذا هددوبملاطاصل ملتي هدوكملاد وف اعيعس هححرب و«. دوبدنمل دوملا الس إلناطلاس هرضحد داعساو
 هلياغلدزن .د هركاشوظعال لمصملاو وزال جدلان وك ا ]سوت دهاملاهفيسو هحوعلاو دوال !زنع) ام مالرلال اروم ارسم وقدو --.--

 أمي هته ماملا ىدناعمد اب اغاربو مل ىأسمد مالسنال ديمو ضاعض دال روف نمل الضلا مرج شنت و هل وتسرادعاو هلا دعا
 مكامملا مث رسايل من مهو زاجو م اغطلا اراّصنل يلع لوتسا ام دوعبو « هليجو هب رك عل يام د هلل امقنرم هذ د لرب
 / 5 لاو لاليليذ أبن ةدماحمم السال ارو اجرال امقرشم «مالطال ادعب [وإسْس ١ و م كلامو همز ١

 اجلا بابين نإ هرومال امالصْو اًنْسلاو اهات نت اكامولا عوجنلاباهفرشومرونل !تالطلارم اهجؤا د اهل

 هرمي ااعيوكازاطلس»موقلاهنيد اسَو هلل |رصنرم هروب جاوا حالصم مرسم ء دو رصلل محراشرابخل غوابس مركلا داوجلل

 اطلعي اهلهاب منال اب توجامومننمزلا ل اوحال ٍيصتتملاابباو__-_ظن اف ء ري دابوف هنأ دتاساكراد

 القحئلزلح موف روثسوم همومزملا هاجادملا وذل إوحا ىلا الو [له10 اجارم عضل رايب انو محلا تاببإن هب تعلو ا اموم نعمْع لع
 ردد لبد ايكذم ناكاز ا هف ؤعتيطسولىملاهرورثم ا عانمرعم ياعتو بل هيصلا عذ ومرت غلف سو همّرنكلا هنرفدمل
 هاو ئركللولا اها ادم ءالوصوم هطقيو اءوطقم هب لصي هتدالومامراص»دزق ه هياضتد ]سمو .ال ول ماذيس ءدلا نيد صام نإك
 « هالوم »لا كيلا هسوتواعيف ءلءتسقانمو يعد ا اشاب داهم رول اورضعدو ادعو اشاء اسردول ام الضخم يل انرشنا امم مك
 مثاكاو هازل ميئامابومهايحل يزل ا هسد نانسيدزول انقسو . هاا فار افارهشمبم اه د وح ها دال اهطحلاراطلال ازاوب هيعسر

 0 ا(  اممتو اصصخ ءبلاغو ناميلارث ىلع هسوام دل كيال و اميدذ ناكدم ثلا د لم ورظنا لها و
 3 عملو فرك راطلاسل اهناطلا يم رمددص م هناجر احن املس فكان ٍْ هذيلا زاطللااءال و مردو اخامدهم



 ٠ *كتارماشلاواضملاءاذ هنا علا ذويسلل اهخمابذامدابنماوكرومايزغمواق ثابنعاوترفتدءارهوانافهدكدملا هقسيرعاوللت ٠" كلاما م كيو مادلاىراصنا/ وحلها رم. ناقل بالايدز يع هل نو اشاب حدي علوم ناس
 الملز او اهججماعناال زم اويسغ آو. ءلهكو لوم ءلفطو ]نصر ناورك دن امذدال !هعدراوك زمعسلا ذل هومر اصل ادمان ملداقملا ةويراررإلبسو» ماعملاابنعمتضهءاهبلاهبوسنمل ناري اجا! مادلوحا مف هدو صل كا سحل مضاف ءا يلع هرهادلال وولده.
 ميل الزم. هروصنملا» دموملادو هلل الن مركزتو ههدورمل اعل دلو اراصملا ندا ام آو ص 0 ْ

 هدهإع .انسإل اولاماد ماظل دل تلوتسا انو هدرلا و صخد |اكنالوثم عفايملاو هدر رلاو عودبلاو تزهل اومددقلا»

 ٠ هدلحملا ديو اهضر نادل نيس ءابكحو م وديشملاذيللرماهيفاسو ارتعنملماتملاةروملادوممبلدادوسلبقاءانصواكمعلتلا - ٠
 هرب ماداومهناوعإ 1 57 هدا كوحنومالارولا,نيطحدي ع هدرا خطار مم ىنموملاءب مم هدير لل اعدها هدام جاساهدجوف ْ ْ

 ايم مز كو هع م ماجسام دوك ثمالة لطف تاعتسماءان ووو صا ادواد وزاد. هنالك نود جاتحرمل طقس مرعوتفرادينامزلاسانحابطما-هيانك موهدامم نانا هب]يخرم اننا عاضمومنافالاعونشد 3 -سانحإل ننم م اكهسيئسلاواخرل !زمابع دودو ناذوقارام ابذعنم يترإب هةرلخ ارسال لم ءىمررمو اشاء سحاهافلاومهناهشاو -- ||
 لكما اد. ثل اددط ىف رحل ارمثل الطاداجرعلنعلو ريال لرالم دة: مشل انه مرتب هدط اذكماورلإلاو عصا رايرامطاقي للاهل

 : م مي صاخبلاو لاطملاس ه رددس مرنع : اردم ايتو هرحو !ربوس ادي هىساشلاو هنادلا ىزنلاومهعساول ادالبل اس ابلام
 هاحرالا عروجم . هذناديراجر هز ام هقسابر |تادمهقمشس هعساو تاجرا درر ارغه هوش هد زن صول ضرال الهدار اءأد
 ه الماش اذ ساو ريخو ه الماكر ها ]سس يسد يبل سر ملاندواشامو مادام اهخضخنيانعلاديربرم ءاشإيرسح رتل و ءاجدو هيحلب ]كرمه دونم

 «فلالجة و ودغل سلم ل احج اد ه عرالداقمما ماتم عقرا اهثههتداداركملادومال اهمراراتلاوهرتحططإهءهماقسنالاو هلا دارس 0
 اهكسلام كلم هلا مادا هنسوملا شارح دال درشيلالاهنسلاودد .دريلاؤىمملاهنسوف هرورماهنض هعل يشر اكو ه6ةلطدرعد-

 . اح ددئيرصحال مر اوطس ظن هو . نال داو راددال ارمك جاماراصنل لم ارطف ا> عمك وحد هناكام اه فن ناكأمل و ه عوصبر شا د 1
 ثئايكطراطفإبر امم لعىومحلاامو + فرم ذل ام لجارصوف كلم تا هرتجرمر اد« دوضدو ذا امد ؟الترس هدم شابا وست امعم
 طباف_ح ذر امال تاثو ءاداظيخلامللإذل دلص لق وهو ءارادص|و ادارءاه مال نو داقس يدلا و6 اداصنلا كرم !ترمخ دلاادع وش
 مهول زو عم اامعدد لكس هع هراصناو هنا وعامزنمشللم لك جو هزمحس مرضحن حرصت ءاراجعتساوا وتع هدي صنلاءلما زها
 لخد» 2 ايف اوعتيالو عزضتنلاوم اوال يف اورهاطتو هدضاعملاب اوراوتو «صرارفوف هفاهؤ ونيل اطلا أبرم
 ىو هال و ادونحل كرعتبهد ءاللهشو انيماوعإلا هن قزم داد.ه دضاعنم عرقاطسم كم اومد دحاو | يزن اههادولصوانويع ٠ زكا اوهوفانم دس لرم اولا ىهارورغر] وقلإرم انزع ضحبملا وصح جداد مهكوشدءاوق) ررو مند اعمراوتو ملم دفاعم
 همم اكهلل لاك 0 كرانالورلا«,مالمال !ناظلاس» وحال رادو ارماوؤدحالانحبس همك را درفع سد نق ىلا ويس ن الي ايريس ابراإلف اي عواطلادعن ص اوم ابها د امج هما هلل روف هن صنلاهلملاند
 دلصامو همالت الر ماش رادو ماداد دوق ايدل لطجبلرم» ماطإرب و ورمل اراذ تاور وطه الزام تعدل وه ماهو وشال

 ل ا كلم كلل امو..هناوعارمعبرعال ملط شرفات 1
 دصخم كام دطعيب ال طا هوطمرم هوهسو هاير ذي او مالا هجوما اعساو هب زدنتاضومو طلال اكد ْ ضاواذادوعنصتاذ اشر هبناقثمو ءلبافانص لذا تحث فحين اوم هبباكو هابارساوزعملا كل رادويشبانسلاراحداقو فوبسل ايضامانرح

 قاس حمل . ام ه نافع اضوروث هحب ده [سدق.ن اضداران طلال  انؤلومدومحرنو هام زد 1 ”ر اهروكي اللاب ليا ا دبا هل م . حرصتال او ءئاغشسال ا عاصو خصم[ اهنا ا. تاصمبا] ومو ,اعلل ادذعهساب هسا : رناسالا
 تفوايكارتوزمو هعمراصامو ناكاموءطاد ءتلمدل ولم هحإ سب, جذلزم لإ او هدال اههءراو كرير وتل برده يضاعل مداه يرن امد هدالافل ا

 عوسممملا,نامعلامطعو ءرتجرلا عساوب مرير امهالوتم ناخد د اطلاا رإ و مهالجد او ايفده ناخدارثداطلاسلا انالومرمريف و هساللا
 متاشلالقعملادهو ه هر اصج|نوطمو مطعلاءأقعيوث هب هطادال نوه داهدوللاذو جم هزات ددطع ادعس هشوحوم هكا هسنس ظ ظ
 ا

: ْ : 

 ا

 ا



 2 ذوثاهبن اكول اه بابس ]ما رصاببس يصاو ٠ بايرالا ابر« دابع نم بايظعون هال !هنانعلاب ةيوول ان انام ا
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 عار دابتو مائها «اهتياعرب ماّيلاو اهئاش حالاصال هبدن وهءايتبالا د امل مالنال باطلا انال وم ءاع دا ف . نيئبلانيعلاةيرصبملا
 ذاع ءانصم امرسداهطلسوق سقوف ذ اعرهاقلا هلددل ار اصن رم هارطن قاذو ءانضق ايضام انامُح هناطلاس ديالو ءاشرا امامه

 ارهظم“ ءتباح امو هريانايسوجو  هتيانعب هللا اهابح ءينط طفلا اهني دم ئمرهظ هتياغرنسح هالوتوهءتيالو ههجيلا ماسالا
 ديرب مرياس *لالهيل هسّباد احبوتم اكلم اهنس زر و * دبع ل ازيوملا هذيك هيربل ات اطلاس م داعسر اوسا هن اشم تحابو هديا يالا دب ةمحالا 3

 عا نسحإيف اهرورطؤ ارم ؤيمومبملارّصبلاكرو «لابقزساو خفلادرفطل باس اهنا عرسو لاقل اناس ارَفصو سرصقن هونح
 لما عدوصنملاركاصلاو ٠ عرزحللا دون بلكن نوكيا ول امال اميابنو لوس اهياع يراهلا 9 يسم اه ل رمز سول اكارداو «لا ابخم قا

 عاشلاو تسوس اوعَراتو»دوجح ائضولاوذ ارشح اهنا رويل مولسملابصنلا تاءارابف تفاح هتودملاو ةوزؤلاءلسنخ

 لجاوملا يونيو «ادؤيو اوةضرال ابوح « هعساو) اعرف اول امعومحو ٠ هعماىاءاداوب لزم و « دوعصو عافبر .٠ ىضام موب «دوعسم ا
 ثبومانسحال يبس هياعبرلارم اهلهابذككس و «انسحن ل داتاب/م اذه« هنملاو لوطل ايذل وح اهغلبو « هنسون ضر ان هساكر خان وح «ادعبو ابزف :

 لكي كاهرماراصمل اءايد ىلاوضدو «اقلارس ومر اوصلا ضيع داهفل ن ويصف هنا كدركبزمحو ءانمواماثرافكلاو غل هساكو ءامارع

 درو *نكلاسد د *نينموملا ناسا. فطتسمو « نيهملا باذعلا ناكنلانسمرندبو م نيكدشب دك وب لك هسادنم مولع جاو «نببح
 كلارا نيماهس غلصقدو هلالعال اودافصال ارب ممهتوسو «لاومال امهم يحبو *« بارا سوال للم مسدخانو ٠ باؤلوغر وحد
 . يلا اعاوصم مزم 3م الس طا مس صاع ضامن ف وحدو « هي !لكْالسال ان اطلاس ل الح تارهاب ميري *لييادلاو هباصال لسوق ى عون
 "ينم ادون ليي م لبق سو ءل هفوصم ووادي ى هامه تو اظخل ل اكل اول دول ارم مرلصم همارؤ او ءاهطعترافكلا ب وحوف هاش يك ادوس اادهل يل *
 لشحملاهنانعلامب تضع وح عدرشرملا هايف علتومل اممالعال هىذار غال اميانعلاو ه مرويتملا هل املا هيصاومو هعراشنا ف اوعل !رصان افبوصم

 |حئار هرافككا حالف عنما نميفو ءعسن هىلقب ايسا همولعمل | ه بورش ا هذ ورعملا ءىلهل ادصتتل دادعتسالاو * ونجم ادوندل معو نازل كاعلا ا

1 

 فسوتسا الد .رارفلالا لووملارمطاع يطب محاببلا نورفدو ه داكلا بوطشل مولع ترجاذ ا نويذدا هعاساف ادهدايدلا كك . داعب ضميدلام-

 :ارشو اهجرككادو التسال امضبّااهسدن ءارستحاه صا ءقنم هحلد وح :دوصنملادولا يارس هعمر ماض حر هر وكما رادرسلل هرومالا -
 ةوطسيم ع اذاوه ثودرلا بولا حر ميلر اد او هدرملاو مداعال !نعابيطئاح مطقد اهرصرع هاشنأل ى ٠ لحا اهن مطاخال لع هرصأ#

 نانامشلو ل انو بؤنحسو «ل (ونيمجرم ٠ هعزمملاهلممللا مفادملادامح ١ هعلعلا كلماحر اتشوانن د ءنوحلابادع هئاطللافويسلا ٠
 فلراو موّملاواجرط ف وإ !ذعاصدو اهلي ادتشاو «راقول لس اب روقول !لسو « داصنال غبر ءلاقد جاحنيمزلاالكىم ءناطنإلاهاكد . .٠

 نعد مالكم ٠ هجيرلا اهنوطحو ٠ هجهملابل نه عمو .ايقشلال اىكوتملا مالكه رد يح تنربو ء ايوا اديشلا جاودالاهنحلا
 تاواوُدي دس اماولو اموق المال تاطلاس دومحرس مإ اق افح ددقر ءهقدالو نعص اهطنحرع مقل ل وءمقس ءىلق نو دلاّضلا 2

 تتياماو هباهذو هدر م هظو ٠ مباح قوس *بانطملا شيكل ءحلكو اوهحوبو "بوما للغرم قربلارم/.ر اجو ءديدسك ادق ماريا

 ئمافوحو  مروكدملا متعلم اطمح اءاضرح *هّيابل اف ويبسل ابدخاسا ىف اومدتسو « هر داطلد منال ارح اوماقاو ٠هرباصملا ل دوكرشملا
 :قدىم اخ اومار دنحو *«فيلاملا كيلا فييسن اب هل بح باهرل اد «٠ نو ادخال !ٍلع فارشنال اىلا٠ تاهال اياوتمىلك هرباصملاو”تاّجلا دل ا 5 . 0-0 1 كد مها اذه دمراكمو هحوو اوبال دم همونعسم عندرال ءاضتضاركدل مإ انه + هد وعنا هديوملا كسعو ناطلا ا ةومحا وت نا

 ةشدارلل بادهرم هواطصا اموه اكل طخ س هلع محام عبد + 57 اممر اصل فويسل امزكما كاله يريح درطل ءامعناا اول ذل *هلئاهخا
 اولا عروبو هطفحإ ا هعؤرس ورق طو هطفطم/ر درب ٠ هتلشنم مرطفسم بطل ل وبرك س وفدلا ايس اببو دنصّونلا + هعص .ىلق لاح ناسلع
 «قاوثلا يرزررل | اهرإقم لقع سءقستملا «بكاتملا هيماسل امعس ام :ل الق داصرب حو ٠ ل اننا يرصن لوعد و ةتالطلاادفانب عنف -5
 كك نولخو . يبو اال اراصنل امور ككوح ديبؤلاطاب ل ذك دع نو« ضهاوقذ السا اون ابك نبطحاق ء تحرش دف هناطلتش وطب اجرب ىؤملاناطلسل احنا ايباجاف بط هاي نم الو ادعزمتا دعم ٍقانملا هرخاعملاىد مالمال اطل وفا لعا
 595 كا يكباىر وجا واسر لي دب ياض «باككاو تاتملا دءاهد ماددال ٍنصححلاس وكانو لجد .يحاسملا مناف هاج مدرع
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 هماهأد ءا دس أليم هرازول !ماقميف ها نعو هامطعال انم ه داعسلا نمل اذاو ه اهيكالؤم هبل ناطللاااءالوم ءازءاد ةيساداح عفدالا ٠
٠. 7 

2 
 5

 ككاهريساو هامرد اكيكو ايقامابارساهولعزوخ ا
اهدسلا همزؤ نريماقلا ٍظمطحل اميل اراشي ءاماعارزو

 اماقدادح ايعاط ةىعادل !هيلعل

2 

 ا
 ا

0 
 ا

/ 
١ 

0 

1 

1 

| 

بد , مطعالا ناطلسل الوم  مالالاو نيج اناطلسو املا هسطحكدل ماقد كا يمل اوحالا ثوم نالا وم,
 «الا هالك د

 باقر هنأ أولع هقارم تريز ده و, أ ديعس هلجو آدي دج هدعس حرنالو , ]لع هلو د هلا داخ, ناخزر

 ل تاه صن هلا ادا لع |اراطل ل انالومركد باداء لم ثاقشس ام ةندخاوه حامد اشامداهوربرو اولا ثوم ةيايسو هدم
 دونحرم ام هن داخل, هييلملاايوطع ثدحو ء هوست ايان |رماننا غلو  ء.:طتحل احالملاراخلرم انف اوسا اماسا دق و ءهل هك
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يد س هفوقو وم هتدولا اشابداهؤريرول !باهد دعب اطوصعو ل اكو هلضق يدي و ههلاًمفار لوف اتدح و هيلع
 هلومشا امو ا. هتانسحيإ اره م

د. ماسجنطاوملا ارهاب و. ماطعلا تامق ال اويهاشمرم «ماثال الها هصهأولا باز يام مال ذا
 . اد نخل كه ضءام نو

 ! ركلة رطاوملا كير صحم وصقسلال !ناف'هثيدحاند وسام اطعم طع او ءاناشلفاوعام ه مانال !هاهرىص هدا ضل و !انفلمامهراغا او

ْ 5 2 ---- : 

عاةنقووكو و عودصخلملا ]بسال ام,اهتدم ثوطو اباد و
بابرإو هحاممل!زهارم م ناع ارم ىلع هناغا فو هرع ا رط اهص

 ئ « نآبنا

 دم« تاكمؤم دنعكاذ دا نقف هرج ا ئمحاوماراموعع ةياويضناو م تذل ولما ماولم و« ياهلا ند ايرصقلو هال خا

 اقل ذ اهناوس ثار دم ل + كاثاميطمحاا طم ينل ومر غ ْ
 قلل علقولا كر ايخا هي تطعس باك

كل كيد دوجو (دعل ه عروبّمملا هذ عولب بخروملا«رعاه !ءاهحراز ب ترذو
 عرهانزخا امناد ٠ ماعلا رخل ىلا «راداززهل اذيلاد) احايس با

نراه اولا طافحجرعامانلقبو«ثاعل هاو نس هيومملارابخالا
م هانكام ٌناوف .نطاوملا كيرصعد دريم ناهلاد هيادرلاب ا

 . كس دع هن

انمادهو هءلضنو هنيدي هومبرو ه هلقن هم عم هنباعم ا دعاذما
 .. مقتاتنرع ءانكأم ابامو ه تاقلاءاوول ارم لقلاةمتاعرلل (لء

ف هق دصم هيادرو+ هتعك يدرب هاراماوف نطاوملانسدرشام دهس ممتنع
 كراج ءاسب امه داعزم ناك ن دانسإ بلع م

 ناد تاونسلاو روبشلاو مامؤلاب اهون طيض نود ه داؤجال اود اوفال !ةيلعركد مداشلاجحالملاو تاحوبفلاو ه دابدرضاج)كدعع هروبتملا

 تافو بهد دو كد دادعامو نوهل اذ مررقبو م تائب !مالوادب وك ملام تاقداد وز الع هطبجسسعب اه ل د
1 7 

نقاوملا كر اجا نم ه (دقملامهملاو يطع ادصقل انام ,تاثداعا
 0 يف هب احم . موطنا ءيطعلا ابي يطحابناو ه (ويهشلا 

 هاو [اجطاسياور رم هال الر صحفوار ٠ قارشاو انس تاد عرام غلط اانلاةطاماشيثاو ه فارو ءىجقاف ثيدح 4( هي هانقسو

 واخ وك ةريشوعد ال اساسا ذوغدو كلا مطصيسو قالفل كيمو اًمآام ى ه ةالطإسا ىلع مالسال لداطلاب علا هراشسأل نم انيد امد

رةملاىزبمءقارشنال اعطاس هيال ار حاط ه قانملا ثددل اننأ ٠ هبانيحال اايضارمرد اعد هو قادصمطعابل بد
 ناموا بي ا هلك

 صطحرتو ا مالسال اداطل ك2 لعجكد ا ىناعت هنن !دارآام ى ٠ دابعلا مفاءىرلجو مانال اطلب لداضن
 فلاس لانام هب هاصقر هلو . داهط

 عقاطاو هيابتحلاب نال ام . دابعلا فى اهب دوما هدابعل | ذجرم سلبو . داخل او كرثبلا لها عزه اهكد داعسلا جل هجرس ءدادجال ايرانإلا

امه ه داهثلا اع سميع دب اه هداج هآنا ام ضف دبش او ىه داعسلا ىلا ايدل فو م هياثو ا دفع ةيمطسا د
 عسكر .ةكلانه مزع | 

  قوشم فوصتلاو هدسبوب هيالو هسرااقلاءهبلق ( درو هعوُ هيو اف  هبددي هلم اكراصم ةكاددا ىلا ياابن سنو هدابدد

 ديامعإ؟16 هسا ابيل اراشبملا صلاها بؤ هيدا صومصحلاهنيدجلكو عك هدارم عاطو م نيكامنوعو يال عويصدملام هيد اجت

و هعبط ماله ُهءاراوو ماوملا كارد او نيطلااو هب امته سن 7
صاقملانمّدنو هبيراملا نم درس امم هسدحو هتساوف هباصإوف هصح

 كللطملاود

م هاو نم هلا هاون ىاشإب نمسح, ماربال او لل تايراوم ل ى دل ناكر لهعر م ماوكإردص
 ركام كب يالا و نس هب طاذام د ءاشبو بخا

ل او ظئاسإو نامحال او ل دولا باير لوم هنوكال هانا
تحتال اى مطاف ا الو طن رغد بغ سم رومال اذيطسؤنلا و ءط اح

 اهل راكعرجرسا 

 أد عارعككالا ب مارس عف دو ٠ روتكاكش ملكي ءاشلاو روخلا سكاانهام د و . ضال تاطملا كرا دم حو 7#

 فا الهإب ههنا. [ضاوغلا باير او ضمن الهام نمل, ل داعملاب عيرجملا نا كم ٠! دوتخ عداخ غاب ناضطو غاطوغبس هنا

 مطعلاداطلد ااءالوم ليرم لاو نمولخال هذ اككذ عمده دابدلاد_روختلا م ماش داعبلاط روش امييادم هنامكك صرال ءيحاس «لياذرلا د

ال اول دل |مقنر مالال ارايد نم كاك اس هياهحيف, ما دوال بيسر داكسحلا
 داعب هيطاقل ا هنسحلل عوبسل نيل ازماببنميىيسو , ناسح

رم اهاكامو هنسسوب الون نم هس «روكرملا اشاد ثاكدذل ى هنامال !ماو دو ,نايإلا
 ناشإلاكر اني انياعلإف هطساول اك مددصلا» نآيعال ا

١ 
 |

: 



 ءاهطمهمظعيدى راف كبيلع ه مال_سامائ اطلش فطعب هدراولل اهيراشحدصدق هن دهلاو هديا لن تيرقددز للضمان او هاب
 هيف تيرئدكدل ايراذ إيف راه دالبرم هدي تلم هلو هاعداوم انداهمّدو هاساهماقا اهم *هترطس مطغيرم هنيمامو م هتك متم:

 اههزبوعال هئاطلاس اكمل لبح ةيتبراصدقف هبئاعم بم انم اهرب مادا هس العلا عرشاهلا مدل كر, قا نمر اصاو ؟رعاوقلا --
 كو «رواكم لكم مالطتساو سراف برم رجرع هللا هجزيزانيريرو لا همن اكم اعل ارمادا اعده تكف هرئاطل اذ اطلس الكت عع 1

 ضراو ديدجلاب 1 كمي اتعلم ءءالو و *ماطلاسأ !هبول ال ابابر ارهريراد كب هالبل اهنلات ناكرمدص ذيباطل كرمال ابو
 ؟ءاعدللا نامل الأ دإ تسبب يخ هضخاو ادالهي طله انارس يوما مثزم (رمالكراد « ثارابلاو راصمال ماقد ا د
 موتى اشكال « عوضنرو زع نا مادا مالمنال لذاطلاس ةعاط يمل وجلاء «عرناكردا هنااكولف «ىلالباو آ 1 عوارم يضاو

 ايزل هنبايثحل امل ودل !هعاط إسراف كمر مساو هاهي زف رع سر اف دالي ىفعاو ه ءالومو هن اطلدتل هع اط بزلل فيس وا هءانكو اماشاءن انش رنول اذ 'ةيلطلا باو ال ا؛اجاّبَق ع نوثبملامنسل الها بفئيلس ماض بهل د« نيسوملا يدب هبنزفو الو ه نبدلا
 تضف اول ارجل مت دار لسوف نع هلؤد ا امو ”سراو دالل هن ثيدحن مفلس امو «ارادتعاو موس دار ل : سرع لالا ش لعل واق شل الهال ايف عافت اذي ناد «اراماو اناييعاصرال نع جوجو ه اراصنل اذ اهجيمل هلع مالسال كناطلاث انالوم ذو اجا

 ةتيبدتع داهطلرع ممندو ا «دتوف دي هب يآ, زالكدأ نك د0 سياة اسإيق و فصاول انفصو عراب كولملا د ددعلاهشومفل
 هنيإم بوطنلا ىوجو « لوب حلامظعم هناث حلاو احرل لم هييلاونملا ماوعال !ذيمرسر اذ هم نجانمؤي هددتل هلوتبرعلوقبوح
 امل عددحل اركض اعؤماو ه تاوتسل ارت هن دابملابه تاف امر بخيل اي دود د *لوّصال اوى ولاعضعضي ام ٍقرئلالهاسد

 عنا اسس نطلارم هس هناف ه تان امداوو ناهوبل ات اذ هقيقكل عم تالماقملا لهدود اامو تابيو تابضر ه تامال لرمي
 هتاّمق اول انهن بيقع مالسال !ناطلس صوب, هتال اهناتال انتم هيلعان يذلا هنط بدكمةيمل و ه تايا دل م تاياغل ا داقعاىلا <

 ولما دعو هاكم ماد ن اطلس انال و مناد ههلقنو هب دح قدصو ههإة عاكزنم اهذ يزنم اله تانال ليم هيا اراصنلا برج. ب يقف
 اهل اباالو ساري به نمرانكاد رخو اددإبو هلالطلاهضفرل !لها بوعدك ليقع هل لا هيحام همكم زبانمول ا تاافنالا
 انة ء نم افسس عطخاو «اددعؤكاو اسم دشارعو «لاهْو نييكرس هيصامل مذ ومس رتشوانتو هلال سل ورام لاوعال ارم اساسيا
 اقلط هدر هل ام دنسال ديتع هلل مضمر هبل تسيلكذ | «!نب اما دعام ل اقنع ميج رضوببللا اق و صرت ملف هادي هوا دولا ةملوطاو
 ىذلكع هناشومسو اطلس واعد امه نايفطل او وتعلازها اراصنلا في اوطوإع + ناوخلا بلل تام مقعش ثيزجو يكد سد ءأدبا

 لج سامزاطلال ا اذالو هرم ء اجو ذارش منير رقتسا أل هناذ"ءل اغجرنانسزيزولا ثبدحقايسول دعنا د ثاشيذلكو ناطلس هش
 نضاانت - دوو ارمحكضيبلاب ذا سعد هنيدم نم هّحوت ءزصتاو عيبولا|صخرمساو ءلصنناو اتئاطصم فذارف «هلاسهولا ينم ٠

 ءدي وملااناطلساضقو هيداوملا ل دل ال ٍاعُم مرض افا« ديشم عنمازعأب هدنجمادذؤيارم عموم اه علاه دعتس و وخدم ايس غنم هدراخلاو تالال لزمردتساو هوو تلوتجو ءاهروجا دقفتم «رئاعو تان دو جاهيإ اونا دالبرم ايتام ىعد !*لز واهم

 لك هزالبال ليلا نكمزعنكم متنيادكموقي امه قاذر سام مبل |ضافاو هر وصال كل اوم ابطدامىاوسحاو هروخل اون اه ام ددحو هدشرلاهريدل جانمدلا هادهو هدواو حيعيذلكأبلهازم يار ديرك ن قو هدي نعذكأما ل نو دقفم و« دلير صم وعام
 3009 املاروماتتسوتساو هرازأ تاع حالصال نم هدادا امر زد *داطدال اذنه ضف امو هراوض اير اصخمل مرسم هركاماوعا ار وضوح د نيلطاوغ / عنو * قاقملاد فالفلىدددعل !عاؤدل دعب امو ريطسال او ءعتمالا عاف اءاهالمو * قادو ناد الكن كاهل ١ عالعل درا

 الب صانحل بزرع عردزعل ساحل نمو ؟فاصوال !تاطب ايل اراشمل ا« هل ىهاملا هسؤاملا اهفاك او* هل قنانملاو ل ىفعملااضملات اد فادعندم ةلوصاو هعوزرقتسمو هتيال ىلا «ءاوغق نإنم اشابن انس ريذول 'ىنث هراكتطلوطعل اطلس ا ادزمول هعاطل اس ءاطن ب“ ةرامدلا
 هيلوو مالنا من اطلاسىدل + العلا هعيفول امدرمان ءلانيسساتددصل حدرتس العلا لانيوىل اورق اهفلبو .ايطاب لحام اوطم "فالو

 هاو |لاماوبحل كسول هيول لسا ماكع نم لانه دروبو ددصي د هايمُو ارش هيئاطلال ال داعملاسرشس اهءامبقملزن لد ءاينولا د ىرل اذ 2
 ةوهدلطلل الاء ءاباوغ الوب هل دم نسر صن اه ءرطع ل ضد ميلر خلك طق م 0 هاني هرركا سوسملا ناطلال امال وم ءاعدتسا» م قم اول انرطن هيا نرد ه قداٌصل امن نب ل اقسم هان دن . هدالت بان هناحارمؤ نعال اه دؤقس# و داعملا فس ةيمموطنم امايا



 الم »لداو كاب وح او هزم« انوا حتس الك هاو درو اوددو هرهاسلاجلاما هاو در عرفاذلذسا هبائطملا شينه بانا
 اعرف تدلك ن اع ذال البكا ددعل داو !وَذان ىحضا وه رجل بسالف هالضذد داداخ مطغاوهنم الج فلا سرعان هح ودم

 --- وجالس اءخغداو « ياش برطم ل اويهذان ه نأنس 59 ا لاوضاو كلن اوم ها

 ٠ "نا ءراجع) يود ىلا بابُئاذنع .ل املا نامل نمقدصا لاما رالف رادتعال الي عساحا ىلا حاحا تسلم ةياشو دساحرك

 هئيدمولا هديوملا ركل نم هعمزت جر «هل الجو رع هتادظ ناطا اربد وو هيناطلاسل ا دونشارادوس*لافحر اشاء ن اسسوبرول
 لول صح المو فصول اهب طي ايش هدا هدنجو هلع هن ادا (م هد دُهلاو تال ال ارم يطع كو ْماملاوم مومو هدج دعساة نا دبه
 . اهحوتم ماقاو هاقطماهبرفسناف ه عوصخحت“ الو وك بوبر ع فوفصو « وكت سم هنجساو هلمج هذوز إو اواراسأل نمو
 . يلا هناكرآل م هيث ١م مابه ناوعال ار الكرم و هديل عل امفينملا حاملا(, ليكدولا هيمان اتم, تفنلاو ءاددبمتاككثلجلجب :

 2 1 كه علف كه تاتو ءاجتايان ذل لاعالا تفلح ةرواس ةيزخال او دفاع ةكيزجلا ل مسكر هسا ء نايا سءماتل مك
 عشر اراوسال و٠ يرعل [ككملاو» ةديشملا هذك اشلاروصقل او جلا هقييالا ل داجملاو«هبيحرلا نر ائيلل نمط هابتيا بنما اتادمع

 دبة تاك« نافع هني دهن تماد « هيماسل اهحلعلا ره ناد ه هى اكمل أنو « هعينملاهفينملا دو ىلاد ه معيسول |اهيطعلا فوررإ او

 ٠ داعم هايمراكد اهذب امل دفر اصهاهرطقورشماءايتنيدم دصاقل عن ام ءاهوساب مناص طم غل هعم اج« ناكل امفيسملا اهتحلد

 اقلا جرشنامي اهذل ام ابحت * نين لربحد لكس اهب خذ و عئباولا بجرل صر صحو ٠ عئاملا عمامل قخملاةككذ د ارث ءاببداحسد

 ممراللا |يثسال ارم همبصامملاو هانيانملا نامر فه بداحناد عوداجل !تقو ذياهوطفاع“ هيلا خا امو نيعلاهرض وحل لم اهزس ارح المو «نييعل ارقبو
 اهتوقدانلاو» عرم دعلا تاناررصل او *"ساذجال او عاون ال ارباس نم عريتو >د رابل اك ةساياواساباىدل فدحلا ب مق دءامو « سلا تاوثا ىم هوب .راللا

 لااغملاو دؤملاو هنوولاهغباسا !عوددلاو هيقاول'ناجلاو هيضاملاوومسلاك: عرحظملاابعاون مرج سؤس عارف نم ريعسلا تانك هنيصم ام

 سهايتعمو اهتاصح دكأتتو هاززو ف د طفح اتحا ه هد ام هعماج عمخد نع دوتساو ههعساول اوشن! اهتنقسومسا الف ههنا دريل ارتملكو

 . ةفاانوباش الصب موقدو *لطمثوف اش «اماهادج امانياد”ى هاما دقم أشعر مريلع لعجو ه ماج ساب فال امرشع ىنح «مالنالا اطلس ركع أ

 -  لكداماب «نازيتهتيدم أ ىدان نابرما هريظنالو هبشم ل سل امعصداو هرددنلاو هعاجشلا بام مجمبوهو هدو هيدل ئم]جاد اكد انادي ْ

1 

(ْ 
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 ٍكدؤل ام عاشالم «نابطرال لرع بكل فاصم لوم زل ءاصق ارمو ه ناكمدوب ىلا اهنع در طن ازم عوجرو «نادلبل او كام ازهار نياخ
 للاب يقع 'نامال ل خذو هرب إوسح *نادججزصر ا ترجذ « هلهاو هنطو يف هنمام وه هلجرطكك ىف ١و هيورمو هدرشدزم دب كذا هب

 كداعم «والحا باه كباطتس او* ثامال !موتد اكسس تنماو «نارجلاداينارإب كاصماو « مالا لاجبملا برطل جوك اراحضال ادد اهواجد ل نكس كس

 ل دعلا عضو ر ب لطل اوبعسدوب !وصصاو ه نايؤطلااور ول تاد هضهارلا لد د تاعيتنعناثحلاءل ودل اناومهكمعإو هناطلاسل اانالوم
 داولا حرمال و« نامُولاىّدم هحبربرسد لشسال حالصبلايف ارانم ميدل خدر و -ناسحلل هوحول ا هتوتيرمن انيس زول مي ىدبادقل و « ناسحال او

 0 وا 2 1 ا
 للاملا ؛ وص (ئةح املاو ١ اهروغن دس و* ْإ نجإم دوما ميطم ةهرهحل ذب دق ءنارإب اهل اكىلع هنم هد راس هيلاطلاس ! ل داعملا

 موو عطاملاءنكاول ااهدوحبياع قرب ن ,ىمعل ااهبهشد و عرهاطلاءكضاوإ !ياثعلاهل ىدل اطماصم ةكر دياب“ عوصاباثيع هئاطللا

 امد *لالج ات ايثىلا مالسال اطلس ىدل هججادع فدو ,داضعا هداعسل ا!سءبلانئذلا هر وتسزلاطعالاب ,رولا انهم *دوكتلب عسل اهب
 كءإبو اصنالا : 0 1 3 : 0-0 : 1

 نادل يبوثاب و ءريسوىدهاذيم/ريسقغطخ هراضع قاس داوج و هراّخنرلب هراكل اياك( ذاهلا "دلل 100
 هيلي «هيمجل هني دلال اءلوحدل ناك هريبشريطخر اطل زف إيفن انو ءريكزعأي خادعب هنيدم اول. ن اولا هواسدو ميقدانا هيهاونو
 اهلوفر ءرالنال اطلس ءودجف اصورعت هلهرمالس رامدعباو ءابقسال ساروا ينوبعامل تدوزاد هال وال انوعاهب ترو* هيتس

 نم لإ ذوو ءءضعاول |عربئل امن داعسر صنم او عظم ه دومحجإعىلاعن هه مام و ٠ ميش | ل اوحال ىن افتكر ابخمو ه هجراشلا انبال !ىم
 هزل اهل اهنيوسىام !اهياقليس تررسه هيلاعلاهدل ىلا ضو والا ك7 تخل ا ٠ هيك هس دة ملا رطاوطلو « ميطحلا عمال ءعدر حاول ادوقلا
 دو قيراف ثمل اح ناس هياكاو او 9ك ناكد هدوم اودعلا كاق هرباصمر ه هروعمااقف 5س هيلع ةينطم روكا هْحَسل ادم اح هروكدملا

 !هليسوو ٠ هناش حالصو هير دو « هناعذإف نهر ابمزوكل هيناقاحل ءلاعلا تاوال املاءيخار ال اير اوه ءياطلال ا اطل يف
 ظ



 ايل -

 وحك راذكن م «ىنألو وماحد هسيافد لجاد كب لبق سراوجركم جو حو ىدان كر اقنننهشبح د ورطب ذكرا هماؤ اوتمل بلاد يوه اكسل

 5 هشراكهبانلكنرصل دودو ه هثداح هلكسكزحيف ءلعدق هم .ءناكراد ءككعنيطاساوه هئاوعا اوني ميلود 0 ا

 فلانا قاوملاو همها انام ف ورعملا هدورلاو كوس الا هزمد ار اكرل «رووثملا ويقل هروتحما سرد منار ناعطم - بوم كؤت«تاوحلا بل عومد لالا هموحإيرولاو مدان نجر امال ةيداتبآهيارلا متاتناواس وبدل مولعملا نجوا هنآك
 امطحا نع فل سامو ثاأكل اانهيف امني دج افلا اهجسح  هفساول اهتئحرب هنا هير احنا, نايثع ا درع لاو 2
 اذ هس باع فلقد اراوج اكسو ابانطماشح بو دوقد هبافيكرس]كممالعال او هيول ]ا بابراىم هظفارلالكتاموعم ثعدو م باول علل يعمل وطعلا
 هروبتللاف هويسلااداراكايس تافام ميلا عرب وس ابره منيدع انوبرنطن ممل ةروصنملا دودي رم هل قعد اعابنانس ررول الاقل مرحي باز و
  >وعصو طوفسر ماج ام هضفارا اكون نام مولخاو « مس اخ هتدص ذي ميلا ب الثنال لع مدذخو ه هراصلا هلماعملا دق ىلع تايلاوو عزاصملا !*ميضحو
 01 زا سلاما هال ابزونلا اما ءنرمال الاذن ء طوب رمد وف حم عرمآو ءط ويقام مالو دنا و ةطربهر

 -_ ل ناو « ىو ملعب بلاطمل كارد ارم ةفلدد هاف فممداعمل نمي عو نافوطلاو نو خيدقه + خسحلاب قلل ارجوم مدعيا نسالاهرعلا
 اييز تيا فرص كلا اهيا او اذ ءادذقلجاوافاش طعاوجرم كيس هزمناهدع كود اوحر الف» كون يله الاميل ميار لدار هانا

 ههناطللاد وف ارادوس اقىلازقاف» 8 د اهطر اذ. هبص اوصتساو م مذحو دازوانلن ونحو هاربواوك تين منيل افصادم اولاد 7

 فقداو هايم امووملا نئركأسص تضفد افههضيبافلا -

 راسا نمد سوا قيسو ىءاسطلاو ليبادلام هتااورملا امدومدرامىراصتلا ٠

 هبوهزي هاّيتقمب قلي او ءام اح امر اص عوصنل هدا هلعجدق ءاماهل اشبجدهوقب ءيبامولا انعل اديس هتوفوملا مالعال و ء هام كل ةيوصمللا اءارلا '
 دك(ذ نم انوع مدل ااه يكس« فارطال ا هاف انقل ارد صيرملاو هشوننملا هلاك عازل اهعراقن ه اشو دوندل نلط ى م هيهاو دب و ىهدذصو املاسقشن اوم هيطام .ىطان همراصق اسسابو هيجان كرم دوبسال ال اصو هاسر اشكر كوملا داولارمذ مما لال اجبر تسي «عهحملا نمرجو عنيد ارعمجرم عرعر عطا هرفعب ذيع ىلا نععب جيب( 900 راكد ويشام كنان ذاب رلل تماقو م نيل كلها اتم ناحشنلا موني تلسزتسنو «يذشلا قم ومالا اح هناتولال اهل كريما تربه ئدحج ادب امد روصو اسو نم ءل سنابس تفصل انناكم ددوا ىحرمإل اعمار و ءبلقبد عطوملاو ثايبرسيملاو هنمماكداببتركايعسس ءافوبسس بول اه داف,هتلسو هافونص عروصملإكاسحلا تنطص دوام ًالفن هل مراعكو مايا هضفايل ارم

 2 فراسلا حامرلاب .عرساطيضتارلا نيالا اهيراس ءاضحجو ل اند عاهد هو ءانضعت ىيمحب عوصاد امن اوعاو نطل رنحىدانو ه هدد دوسؤما هقراقم م عضخكد هوب اصملا ىلا كوت كك دو ءمادعال ل ةكياتسل اهسود همانتلاتالظ ف اعيصل طم « م4 مح ١ عنده 1 ماح اهم ضيا عما كم ءاهزرابواهراص ص اكوملايهاهديو سنا ءاعزكاو ةسصخال اتحلصر ه مذاهساوذل قع مذاهلامطارتساع مثلو ءاحافصو ال اصن و هاحامدو هنسااهغ امرطضبو هابل اومو اهفوسس ومات د» العاب وترك لا تنارامو هدالاب هقعاصلاقدانبلا ارب ب وثم ناش ا عرتعو اول !ماخؤ ى ناصملا ا ًُط : 3
 -وملاو ٠ مالغزلاو ل ويرسل !ذبم ماه ارالشمال اممترنَو . جالا عربصمب تيمدق ى جا نس ءاصاعددوغد .ئضاذ الل اكرابدال اميضشلاغ م نويسلا مإقؤيت كو ءاماشد اثم اري مفوف يلب 2 عوحارلامااكد محو ههضحار انوفصع ىميلاوغر ممداوص تدياو منطلل ادوح توفر هم/دبا كد جوف هضروملادودملا مراد سويس طخ الاد وجرجر لسح موحد هفولال ارصخال ام ءؤويسل امالذ نيهدزؤلا وطموح * هيدنهاستراقماومميرهجلا لاه ههعارللو ناوملاسنعاطملاتي رخساو ه ءيطكا دكبشاو , نعضو جاشادشوو 1 ركادتغاهنا ًُ . هلاعماجملا عبحا اد «دبواجلا لا عنمبهدرملاٌةف , ةيضاملا» صطاعل لويس أب هدب مزم قسما مق او. هيدانم ماك هع ا» ميضاع !مزمتند لون هانا

 0 : : 00 20 ايزامصاررا ؟هداد ه7مافس امراسلا عصملضادقل ا اند ءاجاو زاد اد از امددب نيب اواشد هاجاتر نبل امهم اذ ءاجايفا دابدال ادري اسروف كم ونجم نوموولاؤبقاد ءءيضملا هصلاطل ااهراؤاو ه هشسلاءنشل راين ابم بدول ميامادم مالطا بذو . هيلا ودل اشلفد ٠ د اصبالل ءصغاو هيياطللا هداعسا نايا ترب د هداطنالل ايف هناءرلا تاجيل راون 'تلعذيبداد ءائركاماقم فل اسساداوند ٠ اميسح طز طلارساىلاند هع ل اندال اد مالا س اوزاحو . اماكن المال ا صملان ناطلال ا جوعادد - قران انسال اراض زعقمللا ترم الد ةييكولا# , دافصال !بنينوتم ءداعل امريصخكال قلح م
 طير هراصنالامبانوج مولا «داصن الم يإف «جاودلا عطقم ضنا !نيركدمقاو , جرابلا عندد نمدسد ٠ هزل جارد ع7



#ذ وحب اكاهبغو دانا َ تقابب 0 اعراو 0 ١
لاب كاانردك وتكط تاتتووِف «وفضلإحامويح

 ا 5 اقلظو .فوبش

 هس ضلال لم وو ءاداد بيالاتاذت اناررصلاو قداجلاناخدد هاما مقنلاو دابخلاو 0 0-0 2

صعلا ةوواهيضام مراصو فقس ن دلل ع د وسال وص رمال او هي اتابع ب 32
 ١ 2 ةن5و

او ءصنلاو طلاس ناطلتلا كسع --
اف هلجارلكو زمرد اه ىراق كك, ش يجى 

هارارالق اطلس فويل مزتشو اشووسر 
 

لك همز و م ىو ل كيف واسد ثيرحو هاوس دلا اجر السب تالساد
 لقد ءداخيتددد هالو اين ثدضناو هارطو ماس و دل جل مويل ك

 وسجوساو هتائاز احر ناطاسا اهذبوم كسديو درُشسساو ناب يطيح الام ف د حريب رمو ه ناشو ليي ذلكم ايعاو مدع دمهرم

 لخدو هرارشال اهضن اا رثلسا دوبل مي راددا اموكَح حال و ٠ ه داعسل لها لانم هير ل اناو مه داهمسابهف !مرمركح تابثاو عوباصملا

اعم عزم تمعاو هز افضل اورسال اداقع ذي موق مزه بسسو هداتبلامراصلا كح مطعم ٠ ظ
 كلامو تايد او ددحلاو ههلسال اوف ومو ؤكاغ

ازاووتفجح «نفدقلافتفسل اف ةوزلطراطاوم درشبو دير عيب هقباطال امزم تلو و عوخد لكرم
 --- افووبانطملاثحدتاطل زكا كل

اما ارتحم باتلاور افزع هصقال رم م باوحال اهيقبرم اهمزمو دنو از هنيدم دصقل ه بابعلاواطلا
 ل يقرع هروكوما هدم ارم ذس د

 9 هاللون يكلاىد هنادي او عندو دنو أين هنيدمرع عدوصمل ادون ١ 3 000 : 2 ف . ل : و

 تابارلاعروشنم ه اهفايسا تازن ان ءلذابلا هيطقن ارؤاصم شوب تفدخاد هعق ١ دالو ف داصال و فراص هدونطبالو ه عن انى اعنوناد اومرلو ا

 أهدر يطتسم العو و حلالا دوسا عب هال اد انونججلحلا ير به ومالا انو ائيبنايؤلاتدراطتند «ماذفال ادرك !هبهاذم مالمو |

مومدددصو هدودونمام كانه تظ وه دوخلاوح داعصل لع شانه حاوتلا تاذ
 31 وشك )الصو .داقلب نو دصداغاف ويس ماه ا ةراف

عرمزم هور اءل اعل اابشسو مهبفرشملا بطب بعدى ءلوجر مشا ورهساددصم وم داكال ا تشتد نال بّرط ةييدالولا ههوحيفانقلا
 هكزحا ارنا ةي

رلابيرطلرم هذصو وسام قرف تاقزلاتانهرلل ى_اةانعالهتناعمو م لاؤلادهش هم. اقلا مطر طول ادهيفذ كدذل 1
 هينا يف نوا

 اذ هاهنا هءاجباو ككالاررت_هلإ ذا قاقتشلاو داخلها عرلل ومو هضفارئاراصم ديمو دقو ه تال لكك يفناك(دشأو ىلوالا ا

ونولا بهل مطعم لذ شاملا ميد ناكفم_دابطصالاو تائاباوصاّذ هرايجؤناولوو توما ْإ
 زتاوقو ,رم] الل هم راطتتساو ءدش هطول اذ

افل ضيم شب نه ويسلا بارا مهازلادو: طلاسم نوف كاسل ماو .كيان نكاو مول أ
 لعلام داهم اسهال اضخم م ن

ه اانا اظرصنلا تياتحالافف ءناكمالاهسيؤاونتغاو «عوساو ل طلامامركلاقلاو ءعوعن سالو ثيحهانأصاانك أ
 تام

 ركيبانال لءاّشح ممتن كاد د|ادازطخ نال اهل ايونام ء لاحم الو لحنا دراولابوثملاهرم ارم هيفدو هب ضال لري اكاق ل موقن اهبباصم /

 ا
1 

ضعم مرضه ل هد تايزسازها نانل منيا هداودامتوم نامخاويفل الها هضفارلا نوفمجإع
 مااغل عطقرلاو هعدبلا]ه | 1غ هدحلول كل له ء

لاباعيجر ومو م نؤلاو هنسلارهاوهاوصسنونموما جرخدو م ضدال اهحو
 اهقع هناطل دكا عل لبحر فاول( ذيد ندا نهم داعس

 ماهل طافاوخ الب هقداصلاعيبوملا هلكدل ار هقراملاهضفإل اون تءاطتسا ف انئاعملاهبصانملا فوغصلا ع . هدحاو هلم ضخ ومدخل

 د ئرفراءرس عمل تلسر او ء هقييامذ هجاجلكت هئاطلال اد ول لمرل ل اصو مىباسو هقحالنيرادال اذيمساكتظو هقباسلا دايلهّنعا

فاد ه نيزعاص اهنع اون شكماو هنيوبدم دواجن هئيديزعاوإ قوه هتعاص هبستم ]كم اذنسنال او
 دوجو م هرهاقلاب اغلي هئايغسل !ءلودل ادد وكن الا هكا 

لاك يف هلياطلدإ ؟ اعل اصادُم ءعزفاطلاا هردانل !منيلملاو مالمال ناطنس
 - (ئلاموومرصانلا» 'روصنملا هلو دل !اييلع تل 1 موزحاولا اوال اكهندم 

 5 ةانازماوطمو باوقم ”لول لفافل_طسلر ا درسو هناطللايزو مراماؤل أو هعيطاحو هيذاب لكم اوممعم اطاراصمال او . ساو اليالا م

يلمو ىلاءلودل ادق ؛كاهاهخوسر هلا تش ه بانل هعيش ناذهعهئيدي ءىلداسمباوصلا
 داطتإل يوه ناؤىل اهنالجزم اهنعاشس مودي و .تا

 «نأسباءلئجدبربىدل [ىاسال لنيثئرماو منام ارمولع ةعس مازنال همو ,رللا هعلشلامب نوكب ناك بشاىلادهف « باقعال اذ ٌهيراس ةئالؤل تما ام

بامر او , هقداعلا تاعانمل ازهال عمن الانهناكذيو و ناعانلازماو ناقل ادوس | كانه هعلتلا ناج سس اد
 يك هراهل اورد ىف لبا 

ل كاسل ارادوس نيعو . .لككاو رمل اهيبااقمو م ءلحا مس دنا وتتهم لع « هتدإلا
 اي ءلساناج ىيكونرو , ّيطحورسدو .ريماو دياذ لكأ هياطا 

' ) 
 اودي باج عراه يمس لك هدم ه نامالاو دودصل اد دوعطاس هلق روت ناكرأل اوم سمياهل حلم بتمام عممناسيلا هيلعموتدىرل ماسالا

١ 
ركاسو هاشاجب بورما ءىللا كي سر عب ءاباد موسلكل و لهم ناش الك حالصب هماتلا هسانملا نمد اماسداؤب ماس هس ناقنال اد

 نانبلا عنتر (ى
7 

 دادفارفلا» دال. “24 , ,نافلاراوسال التتنو .هياسلا جيوربل امنيا هاه لكس اوغل ناىلاءابنال قد امرا ده لاو ديال |سضيخ ناش



 ذارح تدي هاظف و هئاطلل ادونشإب ادوس ذ هروصهشي لماقؤل اوك« دوصمملا ثحل اكد خارويىلاغلبو « بوغللاو رانمم اليوم ش

 _ةيانطملا غلا مممبق نمدن د ابنى فع باهنل ايري ىلل اشعام باودال لم هيلاءل ثلا اياوسلا شاش ناك« هينا لاك عل رس يدل نمو
 (يامدالبوفعملا عطرا ىدانين اءرما « مايو هدايال اوفو لع ريسملا نوثب يدإ تقسوتساو«ماطن بتل ذهل اةيرال دوما ل تق الف

 ضافو هداهيلا ل بوطل كمر لل هجونو «دايطاتاورمج1غ راس فلا توتساو 'لاهطاروبزج1ءلاقداطانعفرو ٠«كاغلاتدشف هيلا و . :٠
 ريوتابطتمم 21 صنلاهىفطلامامرب« مظفعال ارا يرسل الكت مهداقو «حانزملا ثوممد ]بسس اكرام ست اومكبو . جيفل اشيل
 اًبادربيف معككناا» ٠ديسارتو :.كحداعصا علاوي ا اًبراخ .همزغزم نسل اًيطحس لبس ارعاو كاملا ربا ةيليضام هلكت

 ةجاعطعاشيح ناب نللهاداوو ءاهفايشا وذل دل !داصن ورك عل ارم عير ككل هكسعو ااه طعم ليخو ءاناعر ران داليمؤ طنايا
 ف(5لعزعجو هدوصنملاكسمو ناطلاسل اانال مسج ماهلا فجزرمل اقو هدول سيلا امو دنواهطغح شاش م هثعبدت هضفإلا 5

 اد اهىكدرو هاثو هراههناطللا# ناخرامروف منن . ءناكرأو هكمدعو ةل و >نبطاشاو «هناوعاو مراصن ليم داف فيك[ يحلل

 دييجو هدحلاةزكد دادعتسال اهيطعل ادوطلناصمو هدنوان صد لس بؤلاوويعجااقل راكد تودغدو هعراقمل ناصمأ سلع 0 «دددنزدااقمنل اما تدري «مزلددد مككنيطاساد *مرلوحزيطايخ نم عود ناخيئ د
 (ملانماهللا امو دنو ]صر نكيئفارلل هثعبومو سراق كيم دونحل اًكىلع « ةلراعملا وسارت عمر موشاطل ف اركأ حل ار ادرس زموح لاه

 تجموبز ارورصرال ا يوتتو هدونلاد دول طا ههقفخح هضيفصتلاو نيصؤتا اءركحركاوم اذ امدح لعجو «فركا يحاور زكر
 5 ٍتونِصلاتصاوتوءءامرالطض انوءهاهلا تر راسو ه لل اؤل اهعاقل املارائتلاعءادبو هلاقلاءالاجإا تردابتف هدو: فل دوسارم

 .طم |ككمنم ل هاورما هاف دك يفناكام كازا امه نه - هناعطمد باوصملكمادق دوبل «ناللارعشمأو ه تويت تطاق...
 ءانانلهواشح تىطصاو ءاهلاوعتاحلسو اهفونصرب ءاهيضاومدوسإا تاصو ءاهكرطعاهحاوماتطالعو ءاعش ابل اتطرقلد
 فيشلاءلطا مم 2 هدقذل باك فيمورخكم هبماقو اهط قلصت لييحما مال عسعو ٠ عطانلا فسم اهلا مدل قارس« علا ابقووممشف هان اهو اهني هل الخرم عملو ءااضدو اهنا عفتد او هابثبال اهرساحى ءابسد ادد اراجطفقرحاد اهضاعمنونملا+تسنسو

 انةءلطو فوعو عدل ا عدوتسنطومل ال[ نا لغو « هنسود همون نعل نجح ضقت «هنكد الب مطعو لاتفلا لوجرع مانكو «هننس ضاع -
 الا دونت طبافحاشاب نانتي ءريزو اراككسا ءاهابوو الط مادو اهطناطتساو ءاهيانط او اهدابو | بضل اءرعطلااب تر او ءايابساب تدع

 ' اراراعليلطتىل امنعال ! تتلطا و« تجلمو كا ذذ اناهرفلاتلاجحو * تجاهو ظيافحل مزم تراف « عرض وحو هضذإل زج ماضق اع مضوحو لح 0
 وكف ع هو ارباح" عصاولاب غااضاضسا >الاضقناو ءعلحاو لح ميلع عروصلملا دونك ىوعص تلد ٠ هضكاد مجول ناز تركو
 ياسو طع هباصعيو همعسا لج ءارش  لالغال ايل هس .لزشد انجب سد دو ءاوبكامتنداقزم . اكقفلدونج هضفا) شبح تاكوبج هك( نهفذخاد ءاظلتانانكاارنمهن فص تكذاو ءاضفخم اهفر هئاطللا فويل امه تليد. قرا ار اصح ]ب نع مولظاو
 ماطتنال او« هسايسملاوريدنملاو هعاشلاو « سلب لاوهعؤلاةسد طن ناخراق دول تاذإل وهلال هضفالا نيب هيلاراشملا «مانقملا مدا هسرنس

 ايشنتساو هناجلاو مراوضل اءاوكم مهلكن انا نأل اعوثعوضد هنزإم و[ بظا ةياقشلا هادم نم نونملاب تبعد و. هاهو نسل نكاو اوكا مزابعاو ضخارلا د ودص ساههرغ عم «لهوالباو ءارساو اصبق ن اميل انادهم ناهر اهم ناطلاسلا ءهعانلاكولملا ناكراشكس اس. --
 ةضطاوويسلا عاقل هردملا بلا هعاطيف اوربصامبازج هروب منجيلوفلزاو نيلعولامهجاد راتعفرزيكؤلخ نتاطلسلا انالوءدوتحرم
 لس كل هع لدا« ودعوا نبا يدا مالا
 أم ذنبك ماو « مكسمو !نيتيؤلارم لكن رصناف + بابل هكاح هلحؤب لال جاد ٠ باحج,ىمنلا تراؤقداملا ٠ هضادهضفاحاه:وطحو
 ليينؤمتنا اق - حاصلا جولطارقزامىلامدوجلطتناو . حافكلاهانيعت اوعرب . الثنال اهسورل ابءىنلم ىلفلابهزرتم كرما كب مؤيد ةرزخ
 ضاطلامالعاو « هدوثنملاوصنلا تمار همامإو ٠ عكسي و نيل اناطاس دون عوكسعمس ريو اذر.٠ همالع] حالو حصل فاو *هنالطأ به دد
 ركل نيللاهضئار نزيل رول امل دراو ٠ هرووشملا اوال ان ورسلا تاذ داهفي بتمر ٠«دوفرم ياك .هدوصلاهريولا
 تنأنافرراذ دوحاه كارم هلت اجو * نر ابي) سابو رداخ لكك امايجو «كزملا كك انه تيد ٠ فوعصلا فصال . كلاود نوهلا باذه
 تطال بادو ءاينابو يفوببس ال اهفيتيرتتساو «اهنارق ا باغل دوس تن و هسيطولطحو مراومل اننا عنساو عرسه



 7-5 نامل دام امام صس ١ نهم ع يرتم» مورو ب هنأ

 م

 اوحا عطتمو هداجنال او راوغال لطيف دخافن هدانجال اير كامل ئم .ىهزمت يي طلذ ادعدوفم جيف م هدا وصفا مورا غلب و رطو أطقم ظ
 © . هيلي ةوممات هلطادهت« قيبحتداكترم هيخئ البق اذبح عوعدرداهبب طل اضجب ملباذاىح «دايلل تاخاسو ببكي باجي تاولذلا
 هدرطاق مال دس جونا بقف سر هداوس )ها ىدل ١ هداك رع ءرصو !لانههلساي ناصوعو راثالل تعشإد

 اذواموت هبلاغلادذا ]ب كنعاودصيل باكلاو لبكتل اوف جداد هميراضملاو هعاطلل اهدي اوه هبراحلاوهل دانلإ اوواهدت

 الغلا مزنمويغب هل اومال !بلسو وفم ادحإ ٠ع فابتو «لاتل اب عبجلها هدعراش عزجاش حاّمرو «ةعطاق هلو سم فوُمَسَو هءساد عامنا

 هيذاوافدقب ءابانطم اشدجإون اكأذا فيكك* ما اخو مه كحواطبالد اق عاطتسيالف»زيفمو |تيبميف موف د اوسع

 رليقررم» نال عونع ماابي تناكدذ و « خي ام موانذا ل ورم عسوفنل شدو هىفكو فاح م يطخا موجال هاناوحو فويس
 5 تلوه.ّتابلورم باطل كزكاعلاةيطخم لات شا ةلاؤلل موتنا عال هلاّسلل مباسرف دامو هفايسالاءيضلالاجر

 ركرحملااجراد ةابييانب ءىجدراعولا ثويل ى هابز ارعوركامداوصب هازاديميفضكات ه عولا تلظ و ههيضاملا زال فوسنلاوريلع

 هلانمو *ل اجل اهعرافمو ههامرل اءلض انمى هه كل اعرل ايوه نائيشلا دو اسمو «ناؤ ال اعزرراسو هاهسافب حو بطل وس ظلت

 _ مهتلانرزدمجم عفط ح «ماماو نلخمم منلانب دوب عن وه ماعلا هس ريشسو «ماغل ادع اص طيار علا دعضم و« ماتفلاىُش هل اطبالا

 لل اومرّيدٍدح هىلبنال د هد سد دني الو ٠ لإتتو هل دحسددي ام ديمو مال غني ءلاس مر هطو هالثنال اوسورلا» امداسصلات او

 هاؤنو اذالم هندذتبو هيلا نوعجر ل فعم كاانجراو « صح عسد د زنق دعب ذي ءارد اع دطيبسبلا لا ةكلامد «لطمانال ناطلسات
 ليغ هدرج امانا ]ب «لخضو اناث ك عاطتسيالمادف اداو هياطل كاكا ا ل اباولدقو «لم ب ده ها وما >ون بلي يريح
 زلال اقعاو مراوصلارقن اودع اد «لصاوضلا تاوبصامداع ابن درم اوريخاو كاملا رغ وضعاف «ىرككا هيال نكد اجضشارم عدل

 ادق امدكرملا نطومل اله ثيدح عوطناو «لياوال اهرخلدال ا هنهرضتا ذل باضملاساوخلبو هل اكلاو شوهجبلا بج اون و
 ذة كد يمرض «سوبحلا موبلاكذ ةفرلاعمتو *سورضل !برللم:واثا مز «زوبقر دوج ءواصمو دام بحشو
 هريضنا/ يل دفا نود نم رد اهيمحاوحذو الر هدالو ارض عم غيياطلتل فساد يخاو *ىيصملاس بد مهجملا ايقْشس بهذيع ا

 لازاطلشلا فويس مافو هميم مإكم لكم اوني الم + عاكس دوساو مدوججت دقو *مرفضمسسو دو موق ءاونس ليسو كحد ا
 ٠ ماوزال او رابدال !ءصصمرف تلعر « مرفولا تضقاو «مةوعمص | دنو هل احل اكل د ةاطنلل تحض متم اقنناو *ل انف ميعسرظ :

 مازال ةيلبر ل فيسلاداكو هراطن طل اقلاب «دابدال حط مولوم مزولودو «راتلا فيسلابمولسغي «.مألسالان اطلت انالومكسع مفلغس» |
 هرافقلا ايواضوديلإط هي ارح ءراكال و ماوث/ طاوب بهدو «راطم دعب ذي عورلا عراط رسم هلام هرازول اخ مثراطتسسا عاسالول

 ”يبلانبح شاين اسرزول راسو » ماوزنال اطداكأل ل لام نطوملا كد دعب ميل او« مال د موي ولما هديب تكسو هراضك مايزك ْ 9

 ميلانو ٠مال برم عز ورمل الع زمور س يدبر سو ٠ مالعال لو هولا طيوصس ذادون هنيدموك هل برو وعمد ماعطلا م ء نلاكر ران مئقاول اقع :

 د اغصلاد اهصايفربرةمويسا فل اوحاراسال امو ه ناصح وموسم بكا سو ٠ ماهر جرسترلكك اد فال ا عرطع وحس مالالال اداطلاس يذب نم ىم

 تابابايلغدو ء مادغلا عددا دوبؤ إو و ه ءىساو عدكم دعو ٠ هعماح ءلهثإ هذصركأل هنفملا اهسانج او ه ,نل تلا اهعاون !اعريلحال ااماوه ناوهاو ْ

 .كعاو "عبدويللا اهروسو ذا دعب هنيدم جار كف وطق «سورلا ككرماو ه هبوط ءظبرع هعساد دونجو ه هليل ههتب يم مائل ا داطلا تايابو فلا !

 ٌداضكاوز دال اسربدن اعط ارمب مف «راصسال اومطن ازصاعو ل اذنال !هنه هعاننال تدعتر او «راصمال او نيادماءل تزد هراطقال اذي راشنل الدب

 ل اند ومال ل متاغن املابرطوامو اهضطعل ادايتهر ارراف دال اهب اهذرابخا هياطلاسلا عوضا !« كمل ايدول خر د رابحي ص لكأبم عقاد ظ ٍْ
 فياوربرف * ىاغلاووا برعم, مجول انل هزاف «مالعال او ميولال للم الينسال سس هوطلس ماماول داحو ٠ مام اكأرد سو هناطلال ا دومح ارم اماول احكولم 5 :

 ناءدزماو نابل امذيلحهعاطملا + هنايصعنم جبس مزم صْشساو *بصاو باذعب ماذ اهم تع او باههساد بوبخم هتنصن م زبو'ىدأءو 6 :

 نايل رمت شمكه رايد اردوغد هريداد نكره و يكتسب عو وصارعدلس اعمل موع *هنااييطو هيي دال /ال افامو * ءناعلس مدع
 نا ذو« هيئادلاو هعساشلا كامو دنو ان يفرلا جوعل لمانمتساب . ءئاعلا وضح لل مرع م ءناوحال مز اكل ةسسز ا عيطتسم الو ه لاتمل ضرس 1

 كار ناطلاسلا امال وم هرضحمل ا من٠ ولاد ب... : ن؟ و « ناكود سيفو ةريسام اهله الاسسال امل ]بسلا ستو م ناحر اه ضن دادي «نادإ لام ايل امد

 ميلاد دال غافلا دوك اددول م(سمبسل « ناعطم بزر شماراوم !ركسم « ناسلاوطععلا باهل اكرم اشابن "شيول الا ثعبا
١ 
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 0 ةباكرلاو مز م الوم .ركايفلازاف باولإلاتاقلغنماهزمّيفيل سراخضرالادصاة هنن ء باوضمو ناظم 7

 كال ماتو .هلس او هفويس كانه دقو بة مما بفاكارضعب ايلف ءلوبماودوعو ائاد . ل ومسد ضر باري نملا وعلا

 ال ءبلاطل اءيخناهدحوف و عياملاو غايضلاو ىرقلاو غن اًصلمزم ايام لوم عرماعتاابكامو لذكر

 لمو لهب طادور كلا ءاهثودذؤ هدربو هابتورصن : لذ ,براش د ةورزم م بكاوك/إ هقيلمل ا.كام ابادة كو !اهتاوُكوفج -

 ثعبم هغتدبام ات ايطرمل رعد . هيا لسد عشصمزم هءلبزك اح اجو ه دب نعضرال 0

 رس لتلهءبلاغلا عماقل اما ودل انف اهٌعلتل اما هنو رمابو ه هقاعلاوسب نم هن ىدزحو ٠ هبجاول اًةثاطلااهتوعديالسد ريزولاءلا

ءام د هداه ضير اكمل اخ منول عند ه فانمنال او دعلان اطلس هعءاطبو حو هنتالذلد نايصعلا
 ارز تاف هل داماس هتحا هل ز

 زمنا ءاليق هدل ف بهاذف « دانجال اوركاسلارسءلبقنميحجناد « جال ل اقلام اج ريح صا مالطا نيج م يصه ل هءداعرال اذ

 دولا هدين لكيم هاليفم تثعلده مل اهعاط عييح هن ان اهلل ورز !نطاوع الولو هالي ذاعراض هتوفه ؤيالمىلا داعم هاليخالحب ونعم وم

 هكا اال !عراوق ءعم”تفرفو ىةدماول | تايال !هدع ءىلع تلت ايف ءاليفالد اويفن ماقسال !لوبمو دال ١ عالم اير كيو ضيولف ءاليق

 يمول داتتالاوناعذال ماا ولفت عل ىعطراثاو مالكا ءاهتا] ريغ يطمملا جوعا اجمال اوم تاقتسال عزف الانا

 ”نسالاو جاربط م سم هيفاسلا ةسداد ىءؤلخرمو هيدي نيب نم اراصح ءإ عم طاحا نه هفحرر منال |ركأسلااد ادرس ل! نحيزف ه هماركلاوررعل

 ملتس مل د هرابطصلساو تابثلل هيدل مْ او هراملل هبوف نبت ارو كادداوهوم ران ايراججال اهنا د شمملاءىدارلا هراككنايبطعلا عفارملا

 ريلااورمقساو هداه ضرا مد وحيفزرب ا هرا اوبادكال ارم م[ لع اًصح هداخرلاومل 03 بابحا ضوتتي لد ناطلا لا انالوم دونحر اهل ىلا

اًدذحدشا هدونر هكلةبحاصالكاذ دان اكد هدايقنال او ناعدال انودنم ايش هئعاونش ملهدانجال لص عويس هيقدأل نحمل مم داع د:
 عواولاساموحو 

 اهل هوجم مربداو هاءاصعىلقن كرت طبحا املو هنوصخنو لئ امل لعَقياَقلا ٍمْْطِحْوفُنُع سمس امون 7 ىلاب راما ىيغداد 50 يف

 هازل ءاراياخب هلا م طعاوب مطعال ايس اهخ ضان جنو ءاراجاواترش خاذملا اهلا تفدو ءاداوداياطاضإككسلا . ٠
 نورا همعزانملاو هل داّصملاو هيمخارملاو ميرال الر د «هعراش عوجاش اهحامرو و ءىطاق هيضام اهفويسو.هىيارءلوبماهلوص دوسا همن 5 ؛ 2

 اناس اهقد يتاح حصا دعني لتداول افون« خا فمي د.عبد
 هال بوطخبزع عمو م راطتسملك سمرشلا اهرريطتسو ءدابنلا هل يلا ذيل انلادتنابىرو هليل وزنسو اضن مايارعتضقن اوح ءاطاق دام
 وئاطبانحكإدل تراثئؤوح ,تاشوورشو :1 3 ناب تحُرب امو هتان كوع مىللا طق اعماق تان هتيابدع املك عاب طاوماو

 ”(ي/لصاوبو هذ اسإ طاوس دكر دبع اهدوسا هروصنماركاسعلار ادرس ضوحو م سورّصلا برم اهجحلا لاو و كال وف اه داع تعباهد

 تلو داطخال :جومازعوحو هدايو نيم اهروعتو هداوسال اقفال ناطل فاركداف «ذاصخنإٍ فكك رادد' قاد د هازل
 مف [درالككي مضاء ضحدمماومال ادشا بل ران مارضا هيا( اس ريدول ادحدمل د هراجت ال اناا جيخان )كرم ئلشل اروح يع

 221101 ا ا
موزوامل ذو راءدال اراََص اب طفاجربوهدتاف ءعطاعلا فيسل بهو ءاكت حم هّملذلا ل خد ايوا تاو مغالا ادارصحل

 و وكراضلا 

 يارا والا مراوصلاب مجهجلوم | هل وحدو تض ادد هعدوصمم لككسا اياغثارعس امم دمهج/لكرغل انك طيف ذيذم جزل 7 لئاكو»

210010000110100 
 لئلارصحل مجد .ىصحت/ ولحم مذاسهللا تاذلساوعلا جوشو رمراوصلاتايضاع نيت يذلا ونمو «لسال او هيرشملادبس وفشلادآسو ءزلدإ

 امون يعن ا ل ىلا هسورضلا بنل ماقب“لبتم . : 3س

 ايل ذيو . يل اطل او بولطملا عر تهوو . بل اعلاو بولاصملاءتلشمل كلاش و. باك ال اورايؤمال ماو دوم بابصتال لرع مولا ىوييتاهي قرت م ----

 وضل حدد له لص اح همايإ تفاد ءراصكل هنهو اكل ال اطما دهم هدزطت عكست سر اقنع نمددعل موج يخد « دادعنس ال ةسذف
 لاذ عض الؤتلادمم ًنوريشإ هتيملاتعلتلا كييف دور كلا ةوداك نشوان طاملاماهحارر ول اكاذ دان هرابدال ._

 «داصسالاهزطل اهدنا ندانوجروكرملا كلل تعم عفر ضع رس اوهراص#ءايخضصوتف مداد ندماعتاءاكاهوجزباتسي هدادس هنيدم

 تابعو مهي رم بخاري كاملا مسا لاهل, 3 تاج ضر ان يعل يت

| 
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 - - نيه ةرمزجاٌدهرصحداكالا- نبقيزلا تلا ية كحعباعو «ادباهلثم ةيثثرلابعرطخملهشد هادم د اعد ونم
 ءادداصلا او ه هيصاملا عكا لو. ةاطلان اكل اع ضرحو هسيلباد ونس رم هعبرمو دا كيم نص وخيط لد

 0000 1 دم 1 هاهم هوس ه دنا ردو داح م قواسج تال د ناررلا كو ميضاعلا

 خيط ونح هديا ىرصنفاهلا لنا مح فيباخوبط هبعنو | ءفطاخ قرم عم سنقل وكلف +مئانع زلطمت مدحا ىلإط قاس هعدادمولا“
 : .مكبلمو مالدل لناطلاركعلمتاو هاماويزاو ابا صوتصوملامزايخ ضوقدو ه امازهن اداججس دونجتض 30 دنافهديدشلا سابا اأراو

 دايم واشنو هداصتلز اداة ص حمداه دي يحو قحلادرح مؤلحق اسد هامان او انت دول ايدي !متنطختو تانك د
 نجم هدماو هاذجرقمو ه هدصحا قلن مهكر فد ه٠ باضهارورطو هيدوال !اياخو ه باعلان وطد ماله تالر|قتح 0

 -. ةييخاناولاقو هول او تيزعتل انضعب !ءمضعب داعو» باوبأل !هكلقلا هك ىتبونن 9 ذوخاودص د اذه باعال م عدا
 .داطل عوني «رويكمؤضتانيو نوُصَمْرَسل هنويعلادءادر امان ناالك هموقلا الو ماده اكان انقإاندشامو موب اذاماتيعس
 الا توملاو ه ىوصوملا نطوملا كك ديف هاهرابعو اهجاحم تلْجيَو هاهرازوا تعصو ان ءىقاولا كرين ارث هنيكم ةيفر هاقم بحلصو ه نيم
 ةلزعل اصامملا كرما لل درش عجرم 0" و هديعملايدبلا هفيلَحو مالسال !ناطلاانالومدونجرم هديبْش نال !هسمحرع اللا «ف بلا
 1 كت خافوعو ىداتعال هيلع اكد هداججضر اكامو ا «زاولاو ةقلاويحادؤملا هتبزاخاو هزإ ل فيلا هه نم هل سد اكو
 تلد حاس سن اخلا و هتطس نيح تدل اوك فويسو» تطقنلا ام هينملا دب هذ «نيملاجعلا غرف هب ه كاوا د هئهتئادقعلا
 5 هناطللا انالومدونجت اًداقو هناوعال اوراصنال !سءهعبرم هياط ف )كاسل اءاد رّسرما ه ءتعنم هو دب مععورمو مصتعاو ا

 شيب اشاذ هادو وم امد لاند نيكرماهياحر أن هكرإلا ههظعلا هطاحال او «داجحضراةحلق عام هداهدل اكو هدالدلدوسامْؤيض أ
 ريف فارما تيئداو ٠ باجل كرم باقملا هب تطاحاو هبيإكلاءب تقرجاذ هةرّصحك هزجال :١ دب ةطاحإماولا هعرسإبدوملا 2 ٍ
 راج ان مفادملامتعمو «لولملا راصلابىسلا هربادولع تراد وه لويهاركلا تاك مله لعتل او وه هرومصق تافينمو لدا نحو ْ

 هلوتتمابا عرشعمئطاقل ل ويشلاو هقوملاراناءطاصمو ههعيال امدصلا دهان رفل ةيزجساو ه هتعاص)كو مالطص لمت براو «هقراخ
 اقابالافوغجرم هداك طو ءعنلس (اذنم و هنو دا] -!لكولاومىهبعد و ء عنمام رضاع ذو «عذرال اءراس'كدناوتح هعباتم ا
 انعؤربو همطرول !ةذهرم انصلك لعل «لياطل مانزل ناطلس ربو «لئزلا ادن موفاباد كاف هلبوعلاٌعف عصور ملل بوخرمزهو 0 1 فرب ال هف «هيل اليد ءنلعجو راو همالد الا اليشريزولا عمتي ل لوقيو ه هيدي لما دنوطعي «داهتراو شاعتراذيءدانرالا» ”!١

5 

: 
 دانوطلهؤقمرعوغعلاو هرانثال ادنعنصلا هديه ورعزكناشدا هديعس نامال امانبلع ُيظغامو ههّطكلو راؤصل م انّول امهر طصحنع

 درقل دعب هءاطلالوبقو ه نامالل اماما هريرلل املا |: ك/ةزم هرب ولالا كو سر اخاءنانس دول اوخح تاه هدا عزم د وقل عيولاو

 رتالل اإستسم هيلع السم هترضحا ل هطم «وطاختلاو وفعلا اس يلب باو هوغاملا فيسلل جنم نامال !ييئكلادادرسلا * د هاطعاف «نابصعلا»

 ماعااإف هيي )نرسل مرصم « .لمئلل :.ماطح ترص تمو . نسل امهم فيطلمظلاع مزع تا هءناكراو هلهم نويعو هناوع ا هيقد سم هيد

 اتسوكبرع هما لسا هسولا ل تنشكم هاكابشلاو لياطر مالو «اكل طاوس اجلادح ملاحي ؤتد «داذال ددجا افلا احنا عر رولا
 * ق ادو قاداعداكرا لع مناو داو تم قبس لكمناطلاا علف هيلع عظظد ه داو دال ناسحا هداج كيم انسحاي ههيئاطلاامعاطل ع

 فجاىلارظنو هايضقنمو اهروجملمابو هابطبقف ىئىلقل اولا ادت: سارت . قاكسال جاو لس صفبر يفسر وجسام مرم'ىمالكؤتعاد ٠

 عالمتتسا عماجس ال د «اياببسد اهب ىحيككس و ءابلهإريغل هبا ريغ اصراواهذجود هلياوغلاتاقراطزمابطف افخّقطئامو هلباملاو بوعشل ماهم
 ٠ هياقعلانالطاد *يدإملاءلودل اراض لوم هروخماط فخ( يف هطام او هروبرثلا ىلاوثو ماوعال اره هعاطلا ماودل هل قم هروكوملا ابكت

 تجرم عرهوجرملخيذلا لا كد ى ١ دايساو راوغال لماذ امو «داجح_ را ءنالد ديل اهماكا زال اف «ر وبشملا) لشااغسمامننممانلا 0 ه#
 ءد اعمو هنخان ىتجفلا#ت داقو ءدايقلااهسالسد هعاضلاذ ,تككس قل ببوطعمت داع اد ه دالخل عجرم بطلران ةلصا ام «داسفل ل شعو نايصعلا؛

 راف مسل اهلج هلصطام فيك الر انه د اقاو ءاعياطءلقعمل محي ام «هعاجتاو هتعاط هيرب فعلا حو نمل هدحاطل !ءادد لن نها 0 .

 *هلكو هفيس ءنامعلا هل ددإ | عصانم فير آسإو هدمزيت كلاس هعاطل او ني هءيانلاف ءمماتاراطتال اس هو رص نيماهل ا «مئاطلاسلا

 لال عبانطملا طار مؤ هرم تاطلال اانال وي كاس راد سصنب ؟.ر كم دنت اكمل ٠:6 باول البو ةسريرول اهلع هررلام عربا نال وح



 هده
 كاسب الاس دوخه اذامو * عوخارل حالات سايل ١ اقل ال! «هرداق هلاطنا دول تلد قسد هعتاوتام رت 0 2

 اكمل دنا ذ « هيضفالم تاعساد يعم ةساون_ذاصوحم لاو تلا يتاح نان تمنت مهيأ 4

 ا !ءلطاولف هعرباعل هضاخ اءدصر زم ايف اكسس عج يعادي لاو .هوصاح هج رخعالا» هه زاك تردي او ا دب رظرمللاع اهذشو عيرقتساو» هيدواد باعشن هندرخت د عمرسلا لع رصبب افلا ولا ا همبوف لاو مالعاو سلع اشاد ش
 5: ظانار لاو م هوان د ٠وملدحما او رز نم ى هرع تلا رد قلادبل ءكتصس هنن يف دع امر همر اه لع

 0000 ءهقشال ال اتاو قر اا 001 و م 17 مو

 سر ام هر كدا اخاه ويدين اوعا .ن دوصنم اويل شب ا نوبل ااه مرسدس قلع مدح + هرالاساع كلالض هزترع

 كابل يكيلكو وتساوم ديالك أ نعمحو هر يشن كتوم ذا زار درع مف يص

 > < ةدالباقزصمرز لم كاسب رذولا تجر »رو ههرأغو هرمز اهل قىمهر حرار راع كدرطافا و ددهر هحيدحر جني ةفاويسو

 كعب ١» داؤؤ سو راوغالل تايه هيا سجل اس م هدر الاد و 5 :اهروحولا 50
 -لا ه2

 بيوحومهم دلعتباماق ب تولإرم هروكدملا الا ف هدرؤفر تنم هدد نم عداه كضو هدا كر ةهيلزوح هداخال كالا

 9 'لءابقناو بوعتملا رس كاعا ملخمد هزياوقناثدارجرعاوعسرو ؟ اى ل را - هاو هزهؤنامدوروببتم , در وغمو ههنا

 كم ةدككو حرم هرعربا وسو زصا وتمدد تكد ' «هاظلارصخا ثلا او سدح مارق, هرهاعام هرخغوال ل فس هع ارغاودرعو

 رهاموطإلل كلذ م١ هاعنانسينو ادائا هرب رش جوس لهم لولا هب تنكر د « هادإل |ةعيروشسالف ه ماهر اص ا
 هالي ىماشامر كرااعنولا ءلئقتوم مانام كولا هنيزخرم مالسزم ناطلاسهغاطم وهنأ هي < امهاع لتس« هن نيد معن سس الع حبب

 اللا
 هباكو او صؤا » غي عيلارصنل تصوم هلعز درفرم غيت اوان لع ا قخرر كدندع هركسر حاس هعطد

 يكاد عن رادوم داع باقل دعانا اتسم لماق هاوس رخنسو ه ساك كل اكنؤس ةزغاو
 . تهز كوليورتيلانمزقرسماددهل 2, . هيابنوتعلاو درت وم با وجا واو , هتزز ضن ارمولعتو ,هتر ا خرو تن نادم كلاود ءاناصسم

 اه هل !«اهددصو و :توم منا ساون اكس زرع اعبوص ل الظ ار * المءو وكرم د لكك دع *للزد قمر مرح : ا ا هرم اوتاطإ ساه هدومها و *نيانمهر هتفصتت اء داوي * بل تاس وكانو هريد د 2
 هل قزتفج رك ع الم لاق فحضارلا *لاقن دهكوغيزعر مكه يرو بند . نزل[ كنوو فص تغزو هنوعس 0 00

 د7 | هتحسّرض روف ولا ىساولا نحوهم روصنا ناضل داك نص خ «ننا» هنصن امال» نعال 05 قامو بلل دو اءاوح يلا ِِي
 7 امءازر رغم مع أدق و هعئرب هفن اهغأ بوزغتكو ها نبس عمق هاك «نو وهات اءزوشررء مش ! أ هيومن ١ نوهحي 3

 ا هررع دون نجزو+هيالا اءعضنا دي صهئاطلالا

 5 *ى هس كناذ

 ١٠ هناصا هه تلا تلا زطسا

 3 َرامو ؛توفضن وما اهعنو ب تضاف هعساو فيك صخد وسم ب هصاحأل

 جساس ينجي ههباقر , محرج نم از راد دهب انعكس كرولا «هيزطاو هبوق ءاوسو مباح دار كلل فل دز و ٠«لطومو ةمرسو :هريسيمد و ولا ل طنوقسم هزسأو هذ وبيسو «هفج و ا و هنو در٠» نوم كلم
 تااراشابدخا ةدييرعب نيتي ل دواقؤال وبما ابا ءارتنال ١ ناسف تركو * ماعز مقا تام التن عمران وع -تروصض هرتز ذرافمو دوبل ةيزعيلاو ملا لد ٠ نان عمل سدا ييفاهزدع هن ناصصم» برحيل قوي مسخ نا وزب كواصند هنابتعلاومنرئاضاضقن هنا للون ناسؤلا ةضفناو ءاهداقباو اهرانب ,دكوللت تروضر ءاهداعا نم
 . كد ردح ءرتادتصو وكم طشسوتسزل ز'ةلررطخو ٠ اوُطخم او دم و بومتلاراع أواه ماي تاما ب

 فيزداد وش دس :عاوص أب ار 2

 دقي تعو ٠ نوع نوم : ع كل وصب شل
 همصاز .حاصم هزد هزيم اد ونفط ترواو هك توعسما /مراشلا كنا ةارتوهنو

 ئبصفعد هاًمانما

 2 ا 1 هنأ ترجغو ل صرع ره
 2 هده 1 .هرع هركسر د تين كد » هنزم مقام و * درر فصو ال يدرس 0530-6

 - قف تبايضراع] ملا همفر وحلا هل وهملا كارامملاو «فدرعملا هر ورشا _طاومللا شلش ام ال لاراستمعو لإ ءاصقيلف ها كان انهدسو : تئرهطامن اكو مهم ء زخم وتس راو ١تواكو هه رساو دي دس عر يجمد هز وهم ان رص وفسر 5 7 |
 كبي !تايءراسس ير وزن ارب يصح ر و ف حر

 هرش هم ومو زيمر ل وصرم_ ابحي سأ

 | بو هضخزلا بحجر هسا هوم ساو تاج نر مسناباط تعج



 . ةككاذل٠ ىوجاد ىف ا بوهراصاصتحال الضفرمهلانونلاملع ىركهيال هاه ذق وقد ابووحر انرّتضو ءاهوّتد اهاضعتسا عب
 عسورضلا ثول تلج امله هرالضاد هداريارسحو « هراطنايعارمو ء هلاقم ديدسسو « هلاعفاعذ اوم اس! .سانارطن

 بيانا مات

 عوض كل امان ركماو ءاهباطلاس و هنولاءفيلخل هاي اسراندايقنال اهّسؤانومإلا تداقناو ءامراَتب تدغاد هاًمراند لوضو وه سوبلا

بد ءاطغل راضين ننكام ههلاحو هللا داعل الجن م اوززف هاب اكمام
 نربزجتيلح اديك ءاطنارضهداذو باوصلادرومكمفد

 هيلث اعتهلاهلزتملسفالو ههباجبا طم نسل ااا اف « عوج يزن وكر ضل كح اعدل اءاوطلاد هيكتد نجع رجلا."
1 هباطنتسملاوبولا كت نجس ع الدو هباجال ال تعرحا ال

 هنأ دارموب ملا هزيل ثن[د نا مرحلال م هيانألا اد هن أعلساو مث اعال امّرما ال ٠

 نيالا د نمي هداعسلا عرياعلاءلصل اوه هفلسرل ريقه تلاد « ةتامدج شوال !هدامتو ههت ابحي هنال لقومه نم لكم اذينحب مننا

 *.نخعإفادازشك خيلطام + هيرو دجق يارد الدنيا هاد + يئس ذي دددو ماع ضاممهجفي الهال هند بقع.
رس دعمرميربتنعمس ل فق بقع »ناو راسنا ةتسادعب ءو رمناكمو ؟ ل اهرب اشاب نانسي ولاني دجلا نال بغل ظ

 انايركه 
ُ 

 سنو" قمن او قايم بلاي قاوم وعمو «زيبسو ثيرفط ل امم ركرابدب ا رجا شاب نان هطعالاوزوا هذ ه«ناطلالار

 «لارتاد اعف  تاعيادو .لاوحامافص ةسالءاانو هلا هاوج ادرينو ها دنو بع هراما بيط سرشسو ءا + رس دابخال ارملة دوب هل ضع ام
مال كيم لن امو هروكدملا لوغملالمبههسؤااما هدوجعملا اهعوبرب اشو ه هحيورحملا ناو ضر! هباكررتمألل هاف كل دفد انمي

 الع معزال !ةزهو هرو

ت ةيادذخاد «مإ اهم ةيدوشلاو الاجءاهسارو اهتدامح ملام هاهتالو
 « ءلاتعالباجطسوم ءاحاوحر رادامن لص يلا اومضامع هيناقو ما

 هيلا !ءراداف

 ميال «نيخاهدل منا ىمناام ناكو هنينلالكدنفقح هدر بكد لاو عنا هدداد « دلال نا
ضمحا ل «بونطلا هيلع تحايدل تل انه عذر او «بونطملاث ملل

 م ايفو «تادضر | يال درعيرع -مالخال لاطلانالومع
 قابابنت

 هءمطشابيالو اعاو «ناثل اميطعل كما زمايلاامو ذارش ميال دملا اهنغنرّضو «ناطلسلا انالوم
 دوغلا طعس وهذا هييحلجرومازيل انو

راسك ايبا و قش تاهجنمىدام كك هج اكلم و « بول نما ءدورقمل اهضئ ل ايندب سئ اطلاسل امل هدإ ادب همبواملا ١
 ملاح 

 هدايا لاح انكم «لكالبلا سواد يزول اجا ناكد ٠١ الو داع ار لداعلا ينال املج ديجال د «هلناطحح و باكر اهحو د خاناو ْ

هد 55 اوشن 3 نانا هاودلا عاماهاو ءاهملاظم بهذا و ءابملاعبرمع دو هناثعلا لد اعملادانمايبعفرأل زم ندا لام ئاطللا
 ا

 ياكل وزعم دام اوككم مك فس هز وعد عوار ث عااد اهو عيت د هعرفد هيدا هنمح» |
 لطاوقض جهر عشحد اوس ااهيواتحم اعيابحا الط علطتسام هاا زوق راف داب كان هي ا

 اه ريمان اكتسا# دخاو *

ْ 

 يرسم هين لل رشاد هناطلادلا مومن كد عهرم هكا ياهلا هس ا.د« معلا هراذولال كم اقدر طلاكب سب ]خدمه
 بي هذافدو |اصم هقرسو عوقن ىرافدالب م« ناد ونائب بابل ام خضكدم د دانيل «ايزعادلا جد «ددقلاو تاما او زم ار رباع ءدرملا بان

  هعاطملا ادا اهلج تزن + هباجال اول وبقول ون ناشلاو علا تاد موضكلاااهجراعم اكسزمورعل لكيت عفر اة نطل االول كد
يللاو « هرباطبل ىاعل اء هيل يسمملاب «راطقال اوروذدإ طقاحو هراصمال اهال د ىلا هب اهيل أ

 هلع ثا ضام « هترادرس واول تطل يخدلاو هاك هل اولا ثو

 | رمابسما « هلاملارم|وطماويلا تذل ىمن أكد باوثؤسا تاقلغم اهنمهنعيإس راف الملا *بابعلا راو اهشيِج و هبانطملا ءذججر عجول « هتيارد

ش صر اءارنال اوماو ءميصاقلاو ءئادلا اهر أصم !هيالو هل ارصو لصوملا ضر ان
 |رماوماكوطمند .«د دوغلاطنجو كاما رمش هام بالون ماما *بو زر ه

 مالاعال اد ءبول طليابراو «رشاعملا تاداقد «ركاصلادوساو نرزجلا دوندجلو هرباكإما ارمال !ب ءذالغاو مهرس ذي لقركابلا ]باو ءخارىب هليدمملا امنع
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 زاجانابههقيطلادل تنيبوم ءتيت هلل تنحّح ل اهواي ااهبلامو دند اهو نازرهلاهياطلا اهو. يظدمريطمو ا قسنالاو ثحلا :

 (هتدد زيتا تس اف «ذكاهنم هالدا كل وغدلاولومسد ضياؤكزم اكاد عن هناي 00 ع ظ :

رم هليل ىلا هبامد ننحرم ناطلا اانإل وم وبر مذكو «مدءاخ ل كد
 |١ طرا لاذ انف هن دم 1١ لسا وعل اريسل او هو. لبارهسسل !ب اير ا

 محامو اثيامو د ومارس هموريامو' ديب أظل دومل وتهييج ,ليشم اشاء نانسي رول ال هناطلا ل ارهاوؤلتزم امد «هرساول !هفاطعلا تالال اذ ددعلاو

 هير ادداطتال دك +مزعملا كاع لم همرل نمر ع« ةيلطملا هيرادرسل نم
امز اصف كة ماع فبوفملاو هكا تاداقلاهعبترسو هاون |ميمالكرم «

 در

 | ديور عنك سل رم هديا لبقاء قنسمل « هي بو هعماد هاب كاه مكى دز دحو *.يمحفلذادس هنيدي طاطا دعبكدرب «ارفوويا اع
ال! هاوال وصممت هدازم الا ثعس/رمث» هيصقواممرثمهيحلكرم مدام عميالذا ء بوبا

 بككلاو ه عش اكتاككىل ار« عوااوإ | دويطيلم ٠ ءيلعلا هب



 لورا يل لبنك كال وتد يطا وطرم كج « هسه اهذل اهل اعزه ارد ىو هيلدا اوهام 3 كج
 ادب ارياجب ءاهدوول ابو بوعطظلت مولا عزعبرذل امااعس هداصغوو اهدددصو سرافنايشازم هن ايح كد منرل 3

 ”0اقتل اهرالادلومعنماتح اٌةهرم ُتعفاملاولاهو , نيِيَراَض داشرتتسال دنكمفح ءاشرابانارعرتدم نيمضاخ وكس اا ًللطإثو هل هديكدإكأ هرهاد هن اطلاسو ل ددلخو م ناشي د1 ناشد. ناضل عحغااد طلال ؛انالوم م نايا فيلخ و
 ٠ هباهذو كيل تومدعب» اكواد تحال حرف كبهدو .اوهال ائدبا اهنايراتذاجو هقالطاو ديق سبام انرماؤ انهو

 لاوتناب وخيم رويس انالوبرمذ باوصل اهحوان ناتسا اذ. هداق تا انش ءل وزو ٠ ءءاقاطلع ءلولحو ى بايؤالمناو

 لمؤمروب يل اوحال (رعسب ترزفتو ءابعال اب تطيثو ءابؤساماق ايزل اوهرمالا_ ل اد اطلس ناكأ ذاو ى نيشال لس يايولاب ءيلاىلو بز
 امنيشكيف ناش مدل انجل ليدل *ورف , لاجوال او عارفالباوبا همراكك ترسو . لاجيلا تضر يحاركتيقاد لاو الواح ن فول
 وعدت مو. هيدا ضن كد واطكي و, بطنها نهال و هيي ايار اكتلارز تضف او راو انيلع ث[مرمتنوضإ نفد . ثا اماني هلفنيرل ول ان هيالولل اححاص م ادنسو هر جا فالاخنال ص ان. لح

 لتي طيدلرط وعضو يمول ليكتمل سو ل دعل وراتب الدال اطلس الالم ادام ننزفملاو تيتشملادبر هماطن ربو نييك ناكل ماقنال اءذخال رم هب توهءعاطل [نغ غانو م عابتالاهدايقنال اناناس راف دددصمارلاو . حاطملاوال براك نوضح ٠-2
 رازابعباتمو ه هعاجاوي وبل اهقمسقبذ :وزيرؤربخ مىذالا دش الها بصائو ملوسدُ هللا داحرمل راكم قيشوتلاو هي اره ذ هلا دارمدو نه
 طخ اطلا هحلطج ركل نم هما ىلوتيرلوم دام فرح عورف ءراتع للنمو » ناكرالا عاذتراد «ناننلاساابوكيد كد لعشمدعالا
 لكك عامحل 2 ل اجلك فعءاوراص وى اقشل او تالل منع عطتن/ سر افدالمىل اهياطلاسلا مرايا هله تخنب دن هرامدالااو نالد فر يع
 8 هعد و نوكس أ اضاف, تالولك لا هذيلخل ءاضتر مب اهيحاوضرو  قالطالا1ءمانال ناطلس ميل ءكمرملاوداقنادم قائتالزسحو .

 راو هفومسْلباد . هماكحل اهوسان هطيسبلاة ىطماوم همالعآو اناره ارصن ظخعال طاطلااانالودعسه هعسومق اذراو نوكسو صا --
 ناطل هس مل جرو هواجيرةومرم هتيتحا طنا هقيارلا اهرشيو . مولاتعسر اذ ل هاذ هتسل كتابا تلازامد ء هماناعيفاول اميف اهنا ميانعلاب ”
 . هداببسلاو ضلاملاع متاطملاهدخ راد ى هداعسلالا ايام اراقمو ارق سم تنسح هرانملاراد هلححاو ءامالاسد ٌةيحدجسد دهن غلب ناخداو مالرالا .

 ؟راطوم تداكر , «داخل درطقل اك( هراوعا اقبطم ضر اليد كرد د _ هديل طرشم غول اىل امر هافو , هد اسف اوعفرل'لالص منغنثكو
 ٠ هناوذعنشكاواتذ .هلالقتساو عمل حد , هل اًغدا خانمو , هلاحر طحت انعامملا, هداقمو مكاضو. باكو همس ويحْئرعنو . هياونو هذ درص

 ذ | ماعع جاف «مهرعاظتدر طابا ميلاد ءعزاظتر هضته را زق ص هلجو زون بولقلاو م هنانسد هذييم قحلا د ارم. فوط ناهض هلاداد 1
 ناخدارلاب اطل اانالونه جونان د مول نمافوح» مرما ةهيختد مك راقي عطب وم ماند مح ثاعبنالا اكو مما ا نك
 همداصملازقدو , لوبمربازما لضهرها هى انا لاهءرمظف م الاتسال او يرضرا هيف هايارس سباع , مثوساد مران مز < مساع خذخا اقل
 . نو هاياوسيف لإلا نايرسزس . هدارمد قريب امب» هل احدي دش د هضفالابطخ هلع طعوم .هل ماد ل وقنا ذب نواقلاعيم د ش !دهمىلوصوم مو بتل اور اهنر تومل ل اودوأ عتق , لورسلاو نويل مدونجالمتموفيردضل جزم اءاوم لوقعلا تاير إل هلي هنا طح
 لوضنملا لعل ,ىسرارقتو ءبلثرونب صوصخم ريش ءىلّكش رك اوس نمزرصو هدا ويمر اوسا ع ءىلطا دي هنا ناد
 ىم اًيبرمإ ضزبرصخيو , لالا هركلاو د هب دوفترم |. لرانما سم اشاوؤ اش نمنيملاعلا برليرتداو ء ل ضافلا هجر دنع هروصق

 قو ددزصلا دنع هد ةيربحو . روم لم باول تررش نمد, لاعفالا عفاوم رشا ةيصاصتحاداذهراثا ىلاعترهطادق د« لاجلا ٠
 هضالطرس ل د! از اطل ا ذي ددزعملا ,صاصح ,ا اضن ل اذ اشملاذرث» براملا د ذيامال اراوعانروفلاو .بلاطملا ار دان ئوخال وببح هيلع
 لاوحال قونكمو , هبلذل' تاوعلا تايد رم ءقمارل ان ويعل ابريل ام صالاحال اصل اخو دمحؤنلاب هرونالا يصشاوبعاك رم سس
 حش . سازلا ا ةيرايإل اد هنل نلاباقحال ا ذيلافنملونب نحال اورق بز علا ماحدال اد هلا ونطلا فتم
 هت ليصنتر كجاكرداد , هزاجر صامتحال اذه ينم نادال ! هج عقاو ىهاميايلا باوصم ىرب مام اك ر ومال 'باقعام_يض:
 رلاغكتل هدايرو >سسمبرمءل ام هدول اترارشاو . هدابشلاقدص اب فا اوعلاول كاب ثيج نا. خدارم (اللال ناطلس ال ص ريع
 «هزلضلاد وضم ماما دلال الاخ جوصشلا ٠ هعامماو هنسش |لهأل هايقدال او. هعاطل سس هضفااول اهل تراضامناف هداهشلاو بعل
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 دوك انام 011111 اهم نك اقدر 2 تكا هاو انك ازيد دسك لا

 تيتسدوحو همودضرازمايلتف اقاو هور فشلا وجم داعم ساهل يدرقيد «موجلاطاةزاطرم ذوع نصه موسم اك
 ره تماظلاو هقاولالعع ءهضيمد تماخ ءايالخب اناطلش لع هب داج ههماكلاو ةداعسلا تارفم ليسو ههماللا انعم هبَسَص ىم

 _ لاك ذاثات هتاتطكذ اد حال تابو لظ و هل يكاكلمو امعن ذي امال سءلضند كلو هليهطبضهولا صب
 اتميناخادراغ هيلاداعدق هروبللب جابتنال اءاببلا جات اًجوتم هروود اهلح هن ايامه فاعسإلساو داعسال نم مال_ال اطلس نم

 فوط «ثامال او هاججلل بحوملا هعاّشإ ]ببلا اًعاد ه ناي طك دم هتعاطب اي تاكل ايهدوملا ٌدءاح مالسال اطلس اءال م كت

 و اهر(/اربايزم همودصلاو نوبل وزميل القا هر دملا الكا !سرافدوفد تاج ذوو ىنامو ثكرم هذخا عاب هسابنع

 (ااس]ةراطل ثكابجذ ٠ رولا اوعامى دم ينل امتلاوب لام د« دددصلا عشموراشبال يا مطعلا كل اكسيل مشكل ود
 بانرخاا لاثف ه ءالضلا ثم مالا تاج اتانخ يك دو ءادرلا تادرا هنطاوعن كس هاذ هارشمو دوم هدوحٍتاذر مكاو ءابجام
 0 : 1 و هنايعاطإع آليا تفد امس امح تئكو دو

 لضساوناع تلو يال رت يتم وحساب لشي كرك يد اديشن زك
 هةاجاف «ادعملابإ اوق ل لما ناطللااغرلا ومالى هأدباهنلل )هاا عما 18 ءادت لجأ مدلول اءادقاوهىدحلاو دايز اعئاصمدب |سصلا

 لوضع زود .هياطهدا ات ل اد تنام هكككاجلاو تاجياللاتاةراطاونماو م كك ؟لءاومأئتساو ,قفاوعباوحو م قداص نال
 . هد عدوتسمو هفالطل اس و هأنسال اعئارال ابابا ولا ءودضر لراس هاثبوىم ا اس الع رومال اتزقتساو هنخشامملا] ]حالا لب املاغامداهرد

 هام راب اوطحو هابل اوغدب ل ههذاب ]كد ئمال ل رطلد ه هفالشلم بكرت ماو هن اخ اي وق ىدمدو هوتحاكلو هعمو « مسح اصج رق تسمو
 داو همراتعاعسود عطني وتو ه هدا علاطمىهداطلالا اهالوممرلع علطا ههيباساءبتعلا يلا يل اعلامنجل فتق د هابل ل امالاو

 شف عوصسو هنانب تاجوف * 0 يللا نطاوعلاوه هيكل |حاملارم «نااهنيلحم مالدال ناطلا سانالوم ضحليذاوويح «ناخيل وق هحاصع سل
 لنع هواك كتزيناام هنا يع ل ا حا :مإلل هت ماعجسد ه عكا هاي ءىلطمادهو هناخيلاو حدرلا

 تاز اجت هقيقحلاكا دم امد هيب هيهجلاوصيصخ اهرذحك كل من وقوم ءمطعلاعساولزضنلاو ه مخلل نلكاة دا اتعككت ا

 ٠ نأ كل رصفاو ل اقم قدص اء أمملاعنال ل او ه ناطلس ىدكيمطع اكاد دا تشالنو . ناشلاولغد ككل !تس م وسسر اهمدل تسع اف « ءيملقلاب

 م.نيلاوراثلاو بولا اهفداس ء هل ليلظ هل ادالبإكصق م. ناعلااوربلا ةبنرتجزلاهديحوت و. هايم امال لناطلش درفت عمحصحس

 ا نيفلاءتنضرم انطسامهراسخ . بج بلوغ مكرل حو نسراللالصلا يحس ل ظ دف ووو فيل طار ليت نمل.
 «مظعل اذوغ عذر |ايسهحادتنو كل ارب ا ذو هدداعمو حن اككمب اعداد ه دصاقماهياع هبال انام» يامال اهدوجرم اوملع صاد  «ظغعال !داطلا اال بنا

 هالعّسلابئساو هدرملاو عش الها هسالمرع عدتداو هولا نداجوم هينا جيربتد نكن هلهال الانام نطولانلام هر كلانا بافدزا اع اييند
 : انالو مطب هيلع ذوام ناخاس قعد كم ؟طدعساو ٍلعس هنراقم ب هلاداررسزمد عزم اديشن 1 «ودذ ةيولامو هطول اول وسل لي اًرياه

 . الرز نع باوصحل اها دال عتسا اسك هياط اهضح يرد اوف اوم هيلع در هالبات ءاييؤحمل اهئارمكدب هايج اًيذيم ءافلاف مالسال ناطلس

 ةتلكلعو هداص طه اوكا ااددول الكس جنو هدارشم عفراوهاماا ذياطالا بقل اةيلرمؤ سة سرو ه دار طاح دافمؤمم هل اعلا عوضخلاقل نوع

 قس سردصام هلجرسدزصو هاي دامطبزدارمهنمطزفداولا ءامكماقم يئاقاطلناشا ل اذامد ء اظعمل اه كم مهاد و دازنال اول ع كدب
 الاعب معلا: زهجلا هل اجل ريس ا هءاه "ىف واًماو ءطخاو هرارول ا اقريومءلجايفناد « طبهدونعيضح داىلا) اكتلاؤي هباوهوزلا بدلا

 0 ب اهو و يروه 11 هعئرو هيلا 0 هاندص جس »و هنعرطب ام هم لص

 هعضاخو م لااطللسران ءراح تلظو ىابلالاوذ ءاضل هانم تدن او 35 0 ادقاعم تدقفناو «ساسا

 هولصل ارضنا (بجامإع ه ٠ هبونلا مغاير ياس عبراو فلاهنس ل ؟راصرال ار ثار ارجل اي ميرا 0-2 توماغلبراملا ٠ قلطالاد حوش

 مارب ا داتخارب عز هدنح د هتبع ررمارب دب ميل هنوككا نم هدعبرمجرعب اهزهاناحام ءءهيضلازكا و
 0 "ناطلل ا اداسمس ا ا هرج

 انف «ماوزساو نونطلإبعراوعرانند «ماصخلاه راد تعضاو مبا هف دل لتس اد «ناثلااياعناص هادو نا هاج ردعيل ا يح

 تكتل اوفس ريدرنب الملل ابيرانإ /ناطلاسانمامأَو ه سله انس« بهايخل كح 2 حابصتنسالا و« ا
- 



 ةللل

 غ1 ]| ]ز ]| ]| ] ]|

 سانا ابعد باك ه نهم امذ # "ل ضح اهزف عبدو داعي ماه صنلا دوحو ٌّمعساشلا باهدزهعلا كك ذا حوم بهو و

 هضؤال ناش اه هيجل هتسحر نوكمن دو ذ غن صداصل اانا ىءاذول | ةيلنهرمرتجكمملا هيخارب ان ثدي هت اد هداجالاو هحلامملا

 :ةنيوظي ههيسلبا تايلتكلدوص غلط دازاز اوم هنربلاك يللا هزل معد هن زلزما مهكولم ىهعّيصعلاءلاضلا
 نطلب ا هند دع هام ضر هذه كل 22ج . 0000 ا ف
 موقحافا هنم - اوهام رو ةادوكمماردول اب اصف هنورعت امو مرسدا زمان وعواخلمو !ونماربزلا ى هك انوع داهم نوّفناع هل

 يل عيش !٠هعؤرماهسو «قافدل ل جاربل ل طابلادتابال جوسو عزالاخال لحس دقم هوذا هلكت هذادموولاو مالا
 قداصو عرنام اًهجوتس بتيال د هل ايقطمادي دعي يل وتلا رم هيل عفترمالا «قارتسال ايطايشمرع هيانعلا بشد اجيال اهس قزم
 ناصترا عودت الف وح ءلاصال اد هدفلارمرإع ناحل اول دعلا تاءااوس هل الولد ايركك ا يذر ان هعوفوملا اهتتوس ةسوكلمالو هلاقملا

 قاجإ ة هرم عمم خولبرمو ناكام هرج كرك ام! م: يلد ٠ قرشلاو مزلالهاوءهضيافلإلراضنلا عوبخيثذ ٠١ خاهلربل امدو زورع

 م دؤيازل ابشن اعود لعب رإ سوو ةعاوبلا زا« ةعاوبلاتابر اروكرم اردو ارما«ناظلد اود ودل كه اهراةدس إو مة دضرا ىلا
 ان عسانا نص ضان كاكا تاك م يضت امهزعفبرخاىلا عريزاف لكم امو بح مفر «هقل املا ابطخجب مدلاراشب نوم ةقيادلاهحاصعلا
 دج طبطعاوهنع الزمايقيلايومل اهطل صرت دراقنسال اوه هعاطلا,نانذال اب هراثا إلادلعم هن لرهرس عراسا تحاو علعاق ماع

 نع (ىذعو او ةضراخماءاباقتملا هاني زعمبامذ د ههضق انمل ايل اوق ازع هعوحر و ه هطخاذ طخ هتافتزاوهدلهناو هلال ها

 قالا ويل شكد اورو ءاصطفلا ملت ككل بوث «ميراغال د لف هذال سايلا#م نامزلايف عرهطاودلا قلد ارثو «هبطام نال ان اطلس ش
 ارفرطو موو منال اطلاله ىف امهنيعملا بزااثملا تاذ اهعياني اورو ٠ هدملااه دوقع اواصف ى هامجشرم اهتم هنالد امربغول ا رص لس
 كراو هتاءدا تلخ دو «عوباجلل ىحومناطلا ل تع وتحد مرساخ هّيساح ءدشل اهي سع رس اكله ضفاواراصماد مو «عهاط هلضن ]كيد سد
 يحيد انو همفلد اض ولا عئيطلائاو وم هيلع ناكاع هعالداو م مخولا هب مع ءباه ذب »مجرلا هناطيس هجو يف هضخ :لا ساير ضو ه هرداصول
 هكموس اجلا ثدنع قسوه مطسلا ق ثلا مداعسعا دق هلجحوف انا و هنسلاطها هب تنم يذلا لالالا تا« ميل قرخلابنم بابكر
 دمار هييظككسبكلا عدد هب" جرشسبو هنيع هب قد اروع هزي زفبزم » ميهلالماشلا هلضفنموري ليد 'ناطلا_ضدهلقلا امد ءيطعلاىرول اىف'

 :ذهؤناطلتلا الوم مضخم ال قل كيد عفت ع ركااهحوسو عرمان مل ددل اكدل اً بقمانهر هينارا ثعبو + ماسلا. امو ودل يخيف دا هللاضا 0

 عم جوجل الهمه امنيلخو مالشال ناطلاس ناو هذ. نيرول ايديز ءلوصو »مور ىضراولا هغولبو هرزطومق ظاهر ا] بسس ع هرج او ل صعتهناكانو «رضرزولا

 00 اا 1 10
 ذدز هنلفافلوب لماء نتيطيعم هر اه »قت وو عميئاطلاسلا نطاوعلا. نديال . ماير تسمو مروج مزايحاد «راك اعمالي دا غولبؤم

 ادا هراصنا عي امتد اناو هاب اراوليو يداوم. ودل او محول هام اين يصوند ..اهايموشق ب ال .مهكداهزوجود عمن بز عسم - ماك ديدتو
 عرفا وعدمظعلاهزك ا اغابداهز رول ااه ضرعولا جدورع سرنا الو ٠ نيبلايفلاو يولاوصنلرسدب تدم ام د :نياكك له ل د اعلام هدلا ده نول

 رادركم اكد هي ضرع اه هب متكلم سل او ء مق راش راق ا تاذماداب «داشرلا و ميادحل اددب ارقافلرم علطو  داشدإل رو اهلل داعم هلا ةضيرشل :
 قل تا مل خر «نيكلاسل ماجى اقيطادتع اطيل ًصجوم نيزموملا انب صعق ها دا مظعل ال ول ذادهؤ عج وخ هياتم اطزشن ازا ةاعميطخ

 ”هداعمابذو هاضع ادة لصل اها يف نكن محو ىارو «اوهال !تانلتحك دو هبل بجو *اوغإل اوزنلصم ا اهج:يكسال م «اوطال د ةعاطل ]يسع طضام

111110111 
 ٠ هلا انلضاوف م هاعيز ساو و هل ان طاوج رج سراف كيم همارام و «مباجحال او هثاعال رع ضيلحو < بانا وع عنإام هانبام عساورمططلا عقد
 .  ييلااساطلا ل ناءدالاو.. ميسسل ا ءدشل لها عممماطس او : .ه 9 8 هيقشلاهضفأل اعدم باتحاب . هيهال اهعاطلا أب هاوخدو مولا قيل ل هتاعلسا
 ههجدرعلوطالو . نالحاالو غار ريغرمم هىداو اهي داه ايوقتسملا انقيطو هكلّلا ارنا انتداو1ع تاثلاو . هبوقلاءردامنا عراامنا كادي وه

 ذي هتيثبو ههماو ىلع هر! يودم ءاهزفوالصا هتيفبرلذ ءاعزنو اعنسو هلماشلا اني داماس همازاسو هاعقا اًمرماعنال لس انيرإ لف « فاوعاال و باوصلا . :
 ةتلتلو هلع نان فو ل كرف « همز انا ادوررمادصعر ىس آلا ٠ همام دو ادن هءاطل ذيل هتدهاعمو « تاكا ديفس و كام
 انااا اهراون اسمو اواو هيلا انعماو شاب دارفردول ف اهانجرش/ءبناح ند 5 5 مد عملنا لانا : + هدر كناماذ ككرمد دهعل دويعمد



 "للزيوت ابق اهىغننشكت ءارجرول ق اويل اللد «اصملاناكد ء يك امرلا قل همن اولا بما ان افثن م اسبو ه تاوباجاوسو
 اوهمساطلت فويس ايعس عتدارر ابرج ضف را ذللك هاربو ايراطتال اككإمو مالسا اءاطلس دو: ج ضو فر كل اهو:

 | ا سم ارا تاواووعياطاد
 ةعتقتلمون از ل ظن «دنل/ قف حبر ماهل زهوبب ام بطب _يطحمونمو ةلبعل كبد ع حافلا غاصتو ذاع مراوصلابخدر اوبسد !
 00 هاه اوقانعال اذياليرن هنزرشملا تلدزيو ةماغل كمال يحتتقظحاو ماشلاب
 احو هتاكياب_مللتراوتن اذا عساي اور كال دشح_شطسلا عرش ي ءساوملا مول فعل اطو اق نإ دخال اديدشس خيل اانا اوك
 هيهضواوبو 4) لا بالطب .«بقمو ثيجلكوتساو « هبهوم يجب زك عدم «باططاوعو ف ويبا] اغاربد مهم كبر ةعؤلاوبابلنقلا
 ه اذا ءيحن رعذاو داعم بيخا 2 !هامارعت دايو « سواد هضت/ لل هدو ءامراعتساو الاعتشا هنا دخاو ءاهرانو لا عضد 5
 هوأسلا عانو سمية نوزاذامل اهو ء ناهولا عطاس اباوصل اوم ىدنو يار رم خب امو اهضومه نلوعال ادراصمال ل كمة ذو هيرطويخح *ناح
 كال مرعوجاكد ءاطعب مودع هصدار) مص الفرم كالو يامالب مددزطراوح ناوثنيد ودب أذ اهراوعشتةريعرم تحال نا
 ؟لموصنمى رخو هذو نهب ابساباذ اقرعورعوجرو ءهبوصتملا مهر هظارييرع لكم اءانح دم يغلاو وبدل امتد قف ءاضتتدبعصاوامارإدساطح
 ٠ باوصلااو مولر شو ل اما ءءاعول ومن اكراصق توفو لادا ذ عيومانالف ثككبو ثيرذسدا ااميءلو درضوتو ثيل انيق اد اق دو دوعيش د
 -- هل ايل او دا دشل سن احامو غمز اقمموفل ادا خس اذ كانح عنماو ذالعزاولا لسحر باكل اء حا ى اجل او ثاهدلادعلسال !يريسم ا دذابما
 سهتماو ءانيدب ئفطلا مارق ههلاغ هرداخ عوداه ثوملو «هبضاق ف وبسؤبلعؤلطناد ءاقدصو اباوص ٌتهفاهّتشد ءاقح ا ةدمل هل اناول امو

 - داو ا راصناهلوحو  ععلاو همزكللماحوحم عرجلل اراد احا يق دي ضن دحو هانلاوعونمراوص بد روح مددعلاو ءانصاوتندوقعم
 م0 قب ويسالورقساد» هسالا لا هدومحملا مدر را ىلاوربإس ءهسووم اراوشحماوبه خو ء امر هاجم اجدد «هاكن ايفو همزعا ماكناوغاد

 .. طينول علف ه«راصمالا اهرايناجقرشد مهر ير قافاوم هداعسلادودم ل تلقيو هرادل او اءنعل تحال تح“ دان راحل امة داعس غيبه اد« داير ايف انيس انتسل ههرمو ناخايوق حوامو «لجا وأ اءداخو ديلإ تالصمو هلام موبطرمد *لمانإسا اوةضعد ططيغلائم هند يلا !وفل خرم «وعهلالصم خيب
 اها ريكو «دددص د نايغاسديدل نوما «نلكم موهنو هغ خلجرم داس رفسأيلائجين سراذ ثيم هلا تاد« متت ومدوم افدب .اشلابداهرؤ ريكا مطعلا
 أعز قرعو ناضاسوق شو دلارمعو « ران كيوقنل هددعتلا ةٌعونملامراهفصالتخاو مزاقبط تو افنرإ * عيملا نوصنملازكسعل ارباسو هدؤب شيل لح

 كو حوم مالا د ودكم ههوجو داون ٠٠ه زج عوام« ماغنج لكم هتفاخه مالءاو تءاسد قد ريئزو* قوفي مت لابق ماو سراوفلاوقاشلارم
 هما ة سراذكمؤبا اف اوف ءدسموذ اكلك دضنلاو طئلازصّشمو «ريجعإزمل اخو نايتعا ايِإَصنمنم إم *اظنل امقير دوق ناطانل اانالومدومح
 كاملابا رعد « مارك" ارث ول اددلص تلعب ى* مالسال ىاطلاس ناولب لزننايلا# هنيزكادبإ ًمِد هوا ذيع هنيرملاوخيب وراسو د هعركازالعال اضولاقتتساو *همطعلا

 ممله كك احا دم هيك خوظقيلطلا» ائاورل ب يلم عاخرم عد حيو هنيئقار + هدف مخيف اسلداهزم مارالاورطتتملا مر يتلا هياطلصلا
 ات سسدشح اوفر * هنا لا هاولباسم مله ر طيف او « هياطل كاز ص اوفل ارم اوطع ٠١ مرصاه ثول و * موصامن وبهم ام) وصون لصورمدو اكو -هينس هيبرس

 هيلع "اا «وهر مرجسلاءا و ادبإد مادا لجو >اوشيربكاروفذعا ا! يا اويل ماهر صداو + كاهن تافوغؤ لا خاف مولع ارشس او 50

 نر ١ زينل اح ةيلنيإم ه ميعنلا عوذن ايس معبإلا ردا ده« اجواو اكل دشتاهلاو هنامال ف اوطامل جلا هكوصلا يافا خود رعسسزهأمو هاو :
هرم اذهنازئبادعام ههوئاحهمسو ارطنملاكا دود طاورعر جرس )ه ونمو «مهاادؤبلا] .ناجال اهينمتاو رلستكام داعشلكداهلاوشد

 رو 

 ريصم نيتي يووم هلا ناخطيمقايدرمد كما ل وصرخ نبا اداه ورود 5-5 ه همالرلاو ه داوم دول [ىيلاررف ٠ هماعنار ا دس
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 ' . سيب مسمع
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 الغار انعبشيح م عضورعو عزعلامادايبإ ار اطلاسهنع ان ةميررذ نوكيو قس هيك حا ددقيالرمام « او هيمن:بجاوف
 مول الار دارس ذدعسب اميانيلاءلب رم دوجبو هلوبتتلاو هداعشل اباظخذ وسعر ر ناخ اكديم نارزل : هفلزأو مبان ١ 5 5 6-0 تكلوخيلا.هافلزأ هوبآن- طييوتمءانسإو اناقميدل م اخاع هاكر مدشا يراضد ام عمشعبو ههيانجداصتعالاو ءاداعمنطاوع تف اخت
 واو مدقق هديا خملادءهيناطلاس طنطا ؤعالم اهكار الملا « لوسلأوزصولاذانمو هتاليلرتن الصيد هامدم دال انمانن اندومرتث مازال ١ / 0 1 ران .اهإاابو لب هراعتيدم

 والد فوك يثد هس عهقغو ه مدعو قم نم اناهراجاوبامه انلعجوم دال دال ادقع َةطِساَكٌومداكاسا و لنب هاهضذ عدت تس
 هابي فان هضفتسللكامامناطدن اي ءتزاجاك اضنالي او ةكياب كياهب اشو هول مدام عن .

 ٠ هِتعدبلادل الضلع اهناكد الحاء نومصتعم همس ل هلي انتزع هينشل متي اف نوكاجاذاد  كلصملالعاوهذا مو هن

 هداه نارام حب نوماذم هيل يطلورهادم و هالفلايزلنوأ عنه هيو هاشم د ههخولا اه دراوبو نديكعمم هيضف ئادبافعلل نوضفار
 هاو تبن الق افشياو م بالو ل اهعريجراخ بالا اذه ةيلوخرل ادعب هه نوعي كاذرأ و ههيضو ]كن هتضفاامو هنشلإ وس ىلع ٠ ١

 عماني 3قيربن ا !نانييب كغ كوادر دش ابيرط زعبل انس ادعفإ ليلا ناك سيط اكا حقل
 ال او. نايلاكع الالات عماقاديلانموبقس انه تاطلاسا بلين ركب «ناطلل الويل ميحار جيو زم

 هيلاو,عوجواو» مهله جوبا هضهمباوغرشريم هلبقرماودوحبوو هباكم عيل اوبهدم نارهواو ه ناقد عماش داعرفدنزولا ىلا باهلاؤ صهره --- :
 ولا انئاهاذا_.«ليوطن ارق حو ف مراصتحام ارق الخ «ليطكح دال اورو الداذط رم هليلخلاو الّصلا ىدردد «ليعلاؤش باوج ملقناو
 راهه هيذبانمو هين اعمل لأ اك "دريل هناطلاب ىدل هعاطلام هديمطملارعمااهنمامو «ليفككم المال ئاطلاس هداعسرممدومابةياف كيقاع
 لاك هذاعسل انزونلاوص بيىطلد اول الشو ه بولطملا كارداب ليطررلا كيلا اهي انف هدومؤبحت ل الامد اكم اهناطلا رع مدرطن» ديو لابد
 كك ب اكطغدقو انهت اخي وأكل مهن امل ٠ ءتيدطل الع هماقسال هزمهيلعتنا امدو هت دنكم ليدل اهوصتعم هدايزد سيجلب[ نومهدانال او دصقلا
 نضتشلل ملا اما نبوة لحامب ئوجوص ناكر اتسا نو دريد اهناشل رمل[ دا لع هذاطلا اردو ىلا مرجان ايما عونال انمضتم رابع

 هئلطلاسل عرضك ولو هيلطم لل ارداو هتنعب]س زيطل !ءتفبول ه هيلو هباذابشن هنم كج وه هيزفطل اتافانا ماو «نييعلاىرثكلذ هينا
 رول( ورج إي ىوتنسافعم وحي نلتخ هىئادملا دال فس هطعاوم ركض ندح دشا ناخايمف يدهم ناكككذل" وجيب كنحا
 رياسوواخرل اذياولل ابعو » هنانسيو هس هنرتختاوهرعو هنع عهرلل لوس و هنو لاو تاهل كد اوه هناوعاو عراصن اعمجو هريولايهادع او

 ياو وراسنإرج حبو هل اندعملا دجام | مطعال اهدواوخج ال فيرس عرج ككاو براس و« نايل زبد قنإل ادوزت اهعدوتساو هلال 32
 ذرب مط هز اةرار نايعاو هل اجو مسؤل جملا مهكوطيدل اق هل اصدلا تافهربريضاددلقس هلام يور مل تنعم هذا سبل عركاو
 لاعب نمو »ذي نعابكامد ترضي قس انف حجل دسم دملاد دانال تان كاهارطنن هدو اخجل ءل نوح هةر عش كلغ

201100111010101 
 كيتو حرأقهبظن هضورال د* ون متي ءتياحا باب يبحامونمالد««وطقمال نيكه كن هنجد هنعد دزكامثويخقاف فما *ب ا. -_

 هاج و نونو ايكاهجر وعم هاغيحاوبسدوملا ملابس يفي نصامر وب وهم رنا طتنم ناوعادراصن وم هدهرمد متاواودلخ 2

 ليلا روبي غيلان بوم قوما يي بواطن ديالا موك هلك ايف سماك مج نكح ا
 ليو كالاعال او مزال اعاباقو «راصناو تاومازم لباد ناخلسوق ىدرم وه ايتام انلدزان ءا دداقركاو اغابدش اكاذذاافاكف ءامدماارسس_
 4 ا ريشه بانحيؤعو رافد عرساب هيلع مضئاؤاوجرص ولاة قوتمذاكا هنعكؤسو هراطبال قد جاتال هدب اص

210011111111 
 ٠ هعراشم لاذ جاهرو « هىطاقنوبستاطنا لكاس لمد وحو ء:نامؤ فسد اجيطولابانحملامولامتع طا قلطم «ناددلاهدايدةراجأ
 ائادلخاو من: سارهوسيو اواي ؤسا اله ء وحاول اهيباطلركا هلاك ذم زر اذيرفسلا مز هرب اصهنبث اك د .٠ عددا ثوباد  هعسام هؤجد
 0 ةناكنات د رم مسر) نصو «ناطلا ب اكسس ء عمرك, «ن اخ نسون كدب/ميوختسمل !«ناوشك ري افاداط ؟ كاسه نورلجؤلو هدم اذ هاون لوجو ذل هرصتنس اد هدو ذلك دف د ابا شاو «دوخشلك هل درعح عزؤس )اند انانخفا

 ىيلؤنذ مط نخر اناعطو اود ءال اضن اجي هال اوهام ادو دراما هلو اقف :ر يفصح «داطسزءاتاد 0
- 



 هبيخاران يوان اكر»ل اذاعه جازم وسلا :دتال تضاو م تحلاط وحالي رك هوجن ةكيلفلا مدع ةبفيآلا«لاشو نم
 هز راه مل د لول اضمرل ال عارابعاو مهلود ناكر اوسراول عا ديدانسج رمح( ضرألا اب هنال د جاضو ل درا امنيدمؤ وكدا

 لكلا نبا هسة نسمي .روكدملاممدماقل و هراصمإساو كيابلارم هيدل امد نومعم همانعاط سين دوت“ 5 تك يك تحل ً

 هيدر رقت جس كدل نطل اى مدلر وال إب اشملا هيخمر )تدلي رم سابع كك را ءىنلبانئ وه هبي د هكون هنتوا سدا عزبخ
 ووك ككل بلا تاجاومدم هلظو هنايفطوم هعاام امرت هءناخفوعتسؤنشا

 ادع ابغنك ديل وها دودو ابياخ هفوص ذل لوم هبا دد ةجددع ع دصر ورز الك رع أخل قيد هه
 لوم ككأاب مهضوم نإولا حاف ا هبلح امارس هورص ةيسررصسو عنو 0 ل طةىدمعلا ةلجل

 :رفف هربرعمع مرصد رركرملاو ولا ٍلاصيتسا و٠ كانه لاو تباعا هيلع ابغا عراغ اعقوفو ه دّصلاو عنا ركن «درلاثوطنخ اخو
 ظرمل!ججاشل ادالملاب هماصتسعاو هقنول اهررعلارك(ليس اال |ةكا كازياسؤيعوت ونامل مصاعالن 6 د هانالطاصو اهاابلطماو ك1

 امور سه علدي وتم اشابإاعجرءزول ا« بانحزعاوماقم عفر |ىل اه باكديإ ةصالوجر شعب هاذ هرشو ع غيراطت وامللامو مالسال لاطلسباح

 اهياجا ةليجب انجز وت او ناكيرهارمهداعسلاهتعدالع]يدداضر  طيوتمداد ءفدرعبز صني «يرعإلصنلاو ني ايفل امص مال هبا طجل تم كل اهشاؤبلا
 ابين دالب ثم يوطي هدئل الهارب نوكمو «ماطبل ارد هنع اهل اصخند يلجخ سيراف كماله م ٌءطياو اب هز مالم لخط سديد اايذهخ
 بضع حرت حامم هباصحلار سلخ رتملاو  ءباصاسادماكحتل اهيلاربشاو ههباضلاراوناميلع تحزم هماهلابدشلا هزات نياك و ماتلاول ايات

 ل بدل رقسب البان هرماص سعال هداعسلالاو انام هدحالوو «داسر سوسو يي رن ذحاوم هخايتإ الفوم هججاب طعم اطال ابتسم :
 1من دوح يلب انويسصونحم هيل ادهويبو اني ام احمر هرمامال اير اماضتهازع | دم همن )سومو نيل راطلا باح ءماضن
 هلع ملتسمو هدد شلل علام احملا لعل ديد يزال داجحانوقلاب ه هيوقلا عزداعلا ىلا علاانوضمم اف مبروخلاو هيدضلاكامرةوغيلر عطب اهلا
 * تاطلسلااءالوم ملكؤم اد هم ادلع اخ فرم ديلا داو ةياكلااله ىو اشادزرع جرو انتو يف ه ديرعزاط سل كدكز يحن ديلملاد

 / ةءاتلاطلامت اهعبوجرنالىدلا قبس صحا لاو هفكوحنق « مانال !مف ل حرتمر او ه ناكرال للاسم داعم راطلاس دي اوقنمّدجو راع ذح

 مسمار رولا هدوغلاوراصما انام هشاطلالزكأىلارادرسيلا هيوم“ لكي اهراس مهب اكهنمصاسد هدرملا]-در احامرم هلل در واهيٍعنر واذ
 الذبول ل نقوله همقيضو بريل عصومي باننا «قيسامذملا انشا امل“ هدوصل اك ىلارمزإ و كد اهنس يسمو ضر اهئ/اذ ذاوهو اشاب داهرد

 «لياب كل هال امياطل ل نال ذس دال رج باو ]يدر حليق اهطيمعحررول رمضح ا نمنم هل اطل بوجود أ ا ضولاك ذكر
 * ناكمالإب اناملك هصؤلاراكما «ناتلاككدةزنسو ءاعرراهاليرو هبكواذ ةسكؤصملا دوم او اوتو «عراتبممراهذ وبسم مرا وسخ

 تل ارجو مال طازاطلا_ باعملاءليسو اكل مامي دل ميم سونى دبره نافل غب اهلا علت الخوفد «نايل هدام سون و رولز اهتساعم
 بخيل اديامو سر افاطنعرم شح ول لوس ةيدللاس عم «مارإل او ]طك ذ ءكاطلا لاك لارا دوسملا هرج لوبا وسملاعيرانم هلاو هما انجل اربرول ايسمل اول

 ايه وانو« هنيئا د اكمال تير انتو «كاللاةداوبلاءضاد قون د كاذذا هريفيطقشف ماشنتجا الو هل .ةرم ةباعررمخر مك طازج كما مم 84

 هفالايلا السلال طرف اعل لمدتس اةيوكفشيو «همادقأ د هفاوسا غو مطرفو ه هماء 9 قد امل هيكل ةبز حو « هنخد انبير هبلفالم ام « هبا بوطح ا

 عرار إب هجؤلاوم ناخايوف يدر هم ىدللا ف طابا هطمد ءباوب طعس هاذه عرطوبو امراض ءلخري و مبادعلاهلة رمد انزىرلا+تابلاطراال !هطق
 7 كعيسدام لالا نال رملة سدجوو « يزل ثلا ديرطد اف «عدارسلم هنالي ص هتداراده عدالصاو هدار زعل .ناطل كاره دكا
 ةكرمصل اساداعو,ءناقاذل عذار وو. هناطلداجونطلم اجو ضرع م رش انادكماد هايج تدناجلا ادت كرأل
 1 مموواو

 واذ

 هلا قساو»عوام|اقرم هلا دعو دن هملاخلكونتممىلهانعم دلال اهضاعرس باو هلال لك هدم ام ناكد ٠ هلالد هناسوين

 عماو هرطق ]كرف ثوثبلاهشسحبك خلسر وصلها هذيل خو جالساطاراطل ماتت حول عموهاك» عوف مولع هاو « مون عع سلا موكا
 دلما هتيرانم“ ععتيزب جاما دقوتم وير طادام نسا« عيون عطاسد مالساس مبوعتاؤح عزكو ركس نينزرابمان ا قش هلا ذي اهحصاك
 باداون ههزمد اانا بر ال محلول او ء مذ اشأل ديل هن عرضوا مو ءلرسبل ناودملابهبصانمو .منادزلمإ اول طاع هفادع هماقمزماجو ٠ عزانم هل اكاذ

 5 اونارعيتدر ؤبؤل انف ى ء ويتم انهو انيضن دو نيملاعل ليرد يل تلاع اشم اهيا لعلوم نينا سيم هفالحأ اكوام اطدو ه محاللا
 ان ءيلفول عباس ]عرلماو . قت ماماع مالس الاطلس هن داهم الفاو قب اهذن اسحإلا طيز نس زعزف ام كدت اداس قل !اهزضوتلا



 ظذا» مواعملا هاشم ىل ادوعلاو مدي ضر كال وعملا هريرشطم مول !عربذول نأو ه ال اخ لمنح تلا زي اتسمت درا لت

ء اقسم اد همسك اعل السار مدولوم ال كصنل زو رفطلا و ةداعكرعروحا
 لك اباط زيكا «دججلاو هداضنل ل اذارأكأن ابا

داود باطخن اسلارن جيل ال ود باكح اجيصخلل معماذلتالال و معس او طلو تانزرضلاد مفاد اومعبدلاءو<باكرو
 هحلّصن 

 .. تاقالاعيجفهةاءادوعلاجونب هيلع ق فخ هئلزحلب وجو تاولخلاكوطم ه تابزلاو مالع اللب ودع لد/ملم هبادنباددرجدع هعر ورزق
 اهةباشكطحم لوم اكول مينسك خراسل ولكنا قمصوم هينا مد دزعملل ال صواظف م تارككادوخت بيتس ئاوع بي زفدو ,

 «اوامب طن مصاو « هضغابتم هضق ادم هو ارا زيغاو ههضجزلاب اودع لقشن |«. وخلال ا هنعرم انك اعنا «لاحللل اقد'
 رد ا 7 يابانيه ديغلا : ايام اجمل ير هناطيش دس مناك كلك اد ءالول مال لكومادق ل ذيسند

 2 انيس اناوذخاى هالتإلاوسو اللا لوول «وملشابلو حس اليشم ال لخ هدنب د مياس لزع سال دا هيلع اوقشا امون لئبابق اد“ 0

 قووصقام مرت ولعن بلادنباد هدر هك «ولااذم شد ؟ديطكنم اخو هدم كاكنو د (رتتدو * دنادجروسا :

 هيام اة موبسحو هرتترل هى ااونزفم ٠ لاقعإاوزبحأا «لاجلارغ مزن اعو هز اهال !منوازولاعوذيلو هل اوقال شح مرصرو «لاقملاءءزاها د

 : ٍالهجم علا ناكو ن اًضام» نايل هي قس ام هناخداو عال ناضل الم دونح ءفاصمر ه ن اولا ب طيار طاوكرم هزي ا يصخس+ 220000 0

 - انفو هموفد عضم هيه من انهم لو هطيزيسءلع م يلا هتاطإماولام «ناكال ملة رمد اشاد اوفورو اديب

 رهو دونلت اعلن ههو « هتيدحو ضو ربا مناك تهيج ا لحل علشا لح ساسع هيخا هيالوب ثكبلا نعمفر صو هلاو نو هلاك اول انوءهلاتغا

 متلو يول وءاواصو د اوعظقو هاواخدو اوج وم اواعدو اولا تح همأشملا لامتدهو هنيملالها] برع ملص | هك لام ضوه

 :مرجإ رعب اونختشاو هاش ردد ناينير انسالباسالعاونم و هةتقنيلج طع مف رللو ني اراطلاس هياط ةاولحرإ ةءقيطلااومملاعدهو 22-<

 اطار هابط ساو هضفارل الو دن اكراىلارامو هب راهاكد ينيكو مراصسنم ام احتخر اف « بول تلال تلع موقفا وك "ىابعلا
 هرانؤ رداموسام موفاذاوم ماكإف عولتمد هع المد ككل اسسناكأمو مرعذإل هيسورصشحاموت اذاماو ال هلة اوم د« هدنادعر عرج زاتعألوسبومو ع

 وقلاو ءمللاوانيرلاهتعاإ هضمارل لشنماو * ماو موا كلا يومه ضوعدزفد « يجدر نعى « لل اصور فا « مال رام
 تيا د >ذاكا]ل ا عريطس « عامتقد هاوي زناط/علعل اهلل قس او«هنبإ جى اعل ككل سوتسا الف *مدقلاوريخدد اوم نير عد ريدا .٠

 ديوحونابمو هل الاف بعيصتتتر ناهيك هلاوال اظعاب هداّصملاو « اغعال وسبب علتارارككاهاو ءاطسد براد د مقاف
 اداوتبلاو هراصتلا الحل لست منق يو ه عويش عيطتجن قاومو «هبكرطاٌوم يبه مازمهن لو داددامل ذا ميدي لج مهله اد » مالدال اطلس

 لاقلائد عراداوف اًصملاعرل «ل اهلك .نعرنو و هاجت زحملاغلرمو «بفلاه تمم أباف اطاف بعل ملف فلو هرافصلاءنوفا_
 ليو هموت هذيعبرماوحلزسال التغافل نذارلف هبوقددؤىاسشام العامو ل اكتلاهذوا دمزمو امل احكدخسا لك لاوزلاو باهزلاءاودحتاك
 قاوم معانا ءاراًصعيقللج هبط ومار ائافاو مهددجين طم الع خرا دلبصوكو ءهزت تئاد ان دشا اكمال« هيوو هسا هراصا+
 تل راط خام اذرابزرابلادخان و دمهتنع قالو ءانابدارككرلا دز يل ويمومملاككلابن ويب ومل اجر «ارادق اواوع هداذو كلم هاناخ مالاألا
 لاقاو نسلالهالر ا ىوجرت طلاع ءاراكاولايصاد انابوللي خرلارتومصغترال_زماناطلاس هداعسر «ادالصاو اذار مهرصتئللبي ناكم:اداناجفلا
 تال ددكرعم ءناعإ ا: ديوعرم كعمل ثريا غطا ناتشعه «ارابدا تير داو مزج ف هضخارلا دا اك «اداصسإ هلفطاول اءوحيعر خل ههجيف هداعسلا
 ةيلوللهب اهيلوقدن عيل «ل وحان كين اصعق تارطكريراحشم سقي هلاوزاد دابداط امال هريعالو نانا ااا سيلو ,ناطيشلا
 ملاّملا

 باححلإ شرما خلال! اوكف وب كيلام تو سو يابو - دا قنال او هعاطم ارعم شحود ا ام هضف ا كيمرم مهب دامو افا اق

 بركان ام اكو د صح اكرم ترسو - لاحيفارم اههنصو نوملاد يزل بزل اهؤتتساو داعي نم هيلبام ون مزم ةوالكلخسو موطرجعم
 تحد كنا كيطقل هيضتتملا تداوجلذس حان هل انج بونجرم اهكاعو هضهد ال ادالبذيتخيو *لاذاءاهخفةمد اخس نع الكامزم هانا دام يذل
 ' هسلقؤانتو .هيوجرمراكر ٠ سونزلاءيدداي اظبخ هيابوع ءلجال تاو «سير بطن نامل بطلا لطف لالا

 ب هؤزمو هل نلاعد «ل اهسزسر هقرافدسؤسؤسمو :لاوحلادكرددص مداد + نيالا :لينطب فم عدلا ٠ سيفو

 . ٠داثلا بياض سل افهكدي مد هدام اف« رلصبنمت هلالغلا ينو ضحلم/تراطورحل كلم ولة خلاد مهراصم ل غادو هلا

 سا هم



 ظ

 اتناّدا !وبهذاف» نو برب عوماؤل ه تنصل كف كرو هن وهولامزبو كاجنت هنا اولعاو ءنوه اور اعّضلا لول حلاو دعسان «نوقرلإ بول
 اناع#ؤ معيالط مالغلحلطو هاه صخس ا ماول_دباطه ههئللاو جيم او ذهبا هناكزنج ه هضضراوخاودهزم هاقح وق دودج فود
 لاك لفه دونلاو مالغال كاد هدول الزشذو هجونطاراضحلم كاذداااب دارفربدول ارم م «اَيامنرياقن ناطسل ا اباضإو هااببانق مطعابلطا دن هايمالع او تاءاول عساب' هاهامحمل تاج دضفارل اجومحر ا هاا رخادو بابحلإ اطر ثبجيف عكس عمو هو هظعا اطل كارول يق هايد ابد

 م بوش جايب جرم هقحدو هبابعضافا خاوصلاءناك ةرضحالو ركل حيال كسعد ه درك طع شكر امض «وضخام هير ضحذت نوصل
 اإل اَءايف ء هضافملا يل ضنك اهعاعش جوان وجو ههضافضف ٍهيراس و ه هّئطافٍءمراضضاومو ههتيراشإ اوعبه بو ثوبلا,تاوبّصو
 اق «لياش قال د موب طعم ذو « هات هشاع مالكا هيحادمو ٠ هانم اق دانباءافاد ه هيفاطو مس نيائاعقل اهم ياللا د ايزاو ههيطاخرغ هباصر صلي اهم ايطام و «هباه هباص مرأ لصين اكماشل باسو هه هنخان نزف ركاككو « هياوقم كرادد وب اسم الدال كاعزاخ. و واعمال مراوهطلا تلظف هاه انك عفو ًةلاكالطسق يوم ادرعصاكل لعدرو ءاهنانياكس ثورلا بوي )راو هاندا هلسداوغل لعرشاو هان افجارمهيفر شمل لاس و جالا جمود تعليب ه جلوم كل هط الان نامل ا يرصلالصنناد
 : رك [علزا كم ديبداهرصنلازاطلا لكاس اثر اوم دسم ادد ه دينعكاهو ه ديعس دف تك يسلا هر صجوم مكه ن طول الاد ك د يغ

 ١ ا رابعا دَو . مههيفويسو ممالعاركرذاوغ هلل تضقداو همثوفصتعاذف هديل اودملا ضل ام/ىلةوف زو هدبملاهبالع هضفارلا
 2 ىدخإ يؤ اسم م/تدّم او هدنبملامراصلا ابضو يطل د ذت هديولاءثيحو ناطا لادحم قا « مهفوكم م»وكمو قاحد

 اجونجس,تءاحاو هالبادهجم,غلبدوي هلّدضل متلو هضهار اكلم «ليدرا ضراملا وغلب وح هيو لملمن لس طوش ميل اطد
صافمل الغل سال كانو داق افلإم الرمد وسما د ]بق في ايست زنم قل غلس راك هالقد اما

 - ًاقندضهاللاءامطيم تند جيمان

 5 اقلط نم اورباعايحتلطن او ءافزخوارع قْفلامهقفقرفدق و هقسال مكمل اًهتاداقس راف دوجرمقبسداغو ءافضعلاهزلامافصان#/عذصغو
 اياب داو ك6 موعتساذاس عوجرءع هواجر طططاو , قب ابوه اه كل لس دق هاد ءاقح م لزنداعصلاو اعف ناكمففارعاكو هاقلطف
 ءرمارملاو براملاىراّصق درشلاازاد مركعميلا» ماهل اوكا معبر كوملاككرع جراد اشاد داعي ءرماحننرز لازم اكامد ٠ هاكامو هطاعمئديإ السم
 أريحتيوآل اب حولاتداعس كس« ماددلا) اوطود لا امالئالا برك ناطلل ابعاده هايل ءرخانل لبق امل همم طر نال باح مالا او هنولال ار ومتسم

 و9 اماهرومايفارطام ه ميقنلا طخ اذ دال ريض ف تسل امل لاوحال ادذفتم هروكاد دوتسهلاو هطعلاررول كه لزيمل د «الرو انا ايقشال ا اههلخاو ءالمؤح

 هو سموارو ه ديزثنامك دطد جيلا عرقصم نادر ضباوماهلاامو ديدؤل تاممعله لاذ داكاف هرطشا هدقع ونمو حالصل البس قابيطسد هربقسلا
 هان اشرف ىجمل كان دانصلا هاسسلاكرسو ءارالاوما هضنقو هطس و ههضقنو هماواب كلبرمدلاايريدمو كلمن كل هناكيدل زكا دب « ديدن
 هروم!اةاعمرساب/شكحا ام ماوار «روغد اعلا نهامذ الها هروبي هريكراددإلا اال زدت ءاكماو داب كب هتالد نع تلطعتو هلكانه تمام اد
 اباهاببالو هيطاثو ٠ الطجرع.ال لكبير يفت مرلقو هارزولارودجضءاو .. يرلا هناداهلل هرل انايعاوكا !انابرسح:اردق مامحاو ارث ناكرال (لجا دارمال لما

 اكيضيافلادون ديره طبقرمو اضوفلا هيلو اكس هكامد ديدال ب بور امن إي كى طدوسارميعماو هياطل لا دونطهرتدداطد ءلسر او ءادؤغد اج
 لص اعدو . دومال اكانهرب دف . دي جب شق دعسد ء ديئمع ةر«زبزال شاب هعلق خطاماداّح ,ارجب عسوا ةمذ هال اودساذ ام يراد داعسل ل ههط المتمم

 احيا طللادياشةسساو راو ال تمنت اند ه حالذلاريزسو داشلا ]بس هبباصا ايقاب]طنو المل كاسامل اوحال اهب تتش لسددت دوب

 منح * عاتتإساو هناصحلم نال اهجالل ماهم دياو هراطتال ا عرهرم ضن ابراصو هداصما/لءاعساوو نادم لانا دس راد دالبس اهو يكرر
 اعزالبوططاكرإ دي داو م تايادو منول | وادا « تاما ذك لسن ويسعلاو دددصل طممرطنو ه تاشلاو هل اسبل ابر زكا لاو * تازغال ادد عل نسر اهبل ١

 ملال ها 00 1 ]1 0 اره تاهببر كاما طنحنموبرزماعماقدق مزملك

 اث ل هيلاوعلاامنالا اهب تعتاد - د رمهج هتدؤدلااليسدمالو ديل ائاعملالب ءىطقنالا امن ١ دياب يضف سما راطقإهلصماو ابوك
 هاضدار اول تاممو ٠ عهاطلا يعول او- ماعلا رم ارم كك »نيب امد صجربو وسسوحو دسو هضكل ارجل ارادرث يام « هزفاطنم موصادنم ايباد «عزداح

 رافعا نعاس وانا يدعو عرمان اههزسلاو اطال اراس» اح مهدحا لا توك هياوغلاو هل الطلادي اهزمابناًاوُمادو ««اماموساهدحايإ ١

 ةيوجملاءسيفاملا عالقدام اهندام ارطفاكو ه عرركمل ادوخنلا هزم مال دناكف ءعداقشس اطحم «مرماخمتنصصوت همقاللع داعو ه هماقسأد حا مرارم

 اراد سحب يؤصاو عاشساو ءل رام اطيق ونوه سفطلا هر هل ساينس د ««وصلا«رهز شين هياط ل كك مهام انام مرم خيم نمت
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 و0 'يل وتلا هنيشوضفرلا نرد« بولا يشمل اهدريركر عتيد قم ءنامثصلا عماقلاءلددل اذاّصن اد نسل الهال نم 0
 كميل هسا امو ءامومابرعر لسا رهركسراخبإبل اما ىرك بصفداو «ليصنداي د هنادودعتكانهؤف هزه د «ارهطن ضنا ارعاهواجرا

 كا يموفو عيال « عذاد رعوصوم عر را عصتماداو اهباشهن لعا اطلس !(رداقلادي وقس تحس ءاهرع 07 2 بياع

 ٠ خخ ام بس |قعم ءانل هرامخاو هعضاوملانماعضوم اشاءداهزثر دول اداترلمحاهبسال د٠ عياط هيلع تلوتسا اما عيظنالو ءعضادرايرلارم :

 متورماف مروج_حملاهّسؤب املا اهضرا ءرعادو *دورشملاههيكشدم» ءناين دشمو ٠ هناكرا عئراو ٠! وطاسلا باصلاهبإرو فانا عطن ها ٌءاه

 ركل انولاب ادا هيلاجانح الكرم ىلعلا عراب ماوفاهىللا اي زيوس «هيلعديزمال ام هك دن ار «ديعسل علاطلاواكراجلا تقول ف «ديكألا
 يع ه دال ارم اهاوسيل هييكرصر | طم دبر رمي ابونا ام هروب ياها تلا جالمل ماعرف مركاءىلملا(دهانب ىلا حرفا

 زم )تل لس به داصماو هدومكت عءامو * داههجلا فويس عابر يالتسارمس راف كام ظيط مونل  «دانعلاو فل مارا هضفاو لكلام و سراف ٠
 ءابمعلدلا انام! ءءانعل دف صب هداهرهررولاطاتحا كو بجو اذ « دانحال كولو ياطل داك اعل ماك نهد رمل عركد عكيسمونالف ءدارطنلا ف.

 يل ةتاقد ككاو «هذووصماهتداغ 'هتاعتل انام ءاييأ ال الاد انسالوول تادررت ىلع اناا تبثاوةدرذاحاد اناح عنا وكس - ١“
 يحال يصقملا نكد رع هتوطس د ايان ةعرهاطملا 1« نايعال او دونك خر «هف نوم همواعماه دعارقعثل .ةطحالم م .هنوقوماهلاعا ..- ..-

 لصتم زم 15وب «جاشلاواكلاورتسملااكعالاو قل ادب اكراد اهحورمومسد . جال ارسال ع دلائل مفروم ءدارااانتا ا
 واهو ماك اوطت قمع ايام تو ه ناقمأد برع اهلاعا توطناو هعوم بؤاؤ اب اير اكد تناقش ههلشد(وقب عراهلا صنم قف إكلماو
 هدوُصَقو ايوه هربا تو افبرم ايننابم ماكحا هلم امل اكراال و ه روطخماحلا ماحب عاد ارهب ال« ناطلال ا اءالومريزو ءاضمر اايسح نانا
 حامد *ءبهتل هنايلهض د رولا م ء هبجلامعساول ب احابضياطلاكريااو هدورلاو جف وا ناضاخو هروضقلاو حورصلاوعكانعامذ

 تسل طءاتدداو ههقيافلدئافَصل اح دزدداو هريكألو هُسّردح اني اوق سر يؤصرذافدال كرد ناهض هد «نز يما سلعذلتخاو ء كمل اهم ٠.١
 نيدلوس ام ءدقما ٍةْول اله ليكم اه باج صنلا دب يصنو هدول ايركقليبو هيقراخ عمد مرها.ةياصر املك تاقو ءهقداصل اقلاهحدم ٠

 ةتاوقال ايواختنامو بويبللو « تال او دوما اهبدعا اموصخل يوحنال و ءاح اكل اليس صعق دلادخال .هنونككا شيع رباخرلا» . هن صصا
 ”تالإكالإرم » ل ارزولا ايررقى ءاحلاصاو اهككقاعبو (ايال اوبؤع )ضخم كانه هدحوال امون تعا هطفاحل اسآلد ءاجباوحازاضو كوانبإع

 ل بصاو تالا اما وعدو دجاتكو - بضاوقلاو مزال اهفاكاف ومو - بضان در امراطس مانو طمح:ثمهشغ ]ان مادقمم ءعضوسمباك
 هرعؤو طاف يطل مدطعلاب ونال او ءوري شلال وحالاود 1شابد رظعال اوفا شار وسح اال عوكل ةعساول ادعو «نيكامزلجإل
 لذ ل ميل ناو «عرازول اسيلاءاتبهوصاو ةارذم مالعال اطل دوت هلدجو ه امي ظو اذ بوطتالودل إم دي رذب هيد دليولاهباح

 مضي هانيصحار وس هنيدملا لعروس اشاب داهؤفربذو انام ه نيحيارماول اكد وخاد تجو او ءن كلك > نود تلاحرومال ههراطواو ءيناما هيلا: +.
 هدوسا كدب هنيدمل |تحض اف ءادونجو طيش نيحر اهلك نيلخ اذإل ةىريوم ءايو رد ءياجر ذيل عج« انيصحح ردنا هز اشن اناكرالا» هدمشملا جدربلا»
 الرمان اككسنماهملا داعو ءادلا جوفرملاوزملا لغتان نام ىدانيءادمد ككاهرضعرمكدل هاري د ,ىمعلبلسون املا عارلاتاذ اهزنعلقو

 دامااذا اماه هيرعل اصنل كيري ها درطو ايكعر ومال ايزي صتريدت نيكمين احلاها ودل اننوعسل بجاد .ا رشم ا دددم اينموصاو اه ذولا
 ةرمبالاونوؤال امبوعد ايلف هلبيشاداد |بميص اهارمنيلعبملا هحالف] بحد ءابب دايو اهرضاحابت روسك عساو هايحا ولوؤررو ال داعم تدايذاهادباو

 السان لار مفر مالعادامالا تعذسد اوماعبرمو اكذو مرا عضر ال دكر تدادزاف هنوضقو نامم اداطمإع ؟بوصفوو بصدىلامأ اكاءاوسهولاو

 كضراونم ١ ايتداعتسيو عيطلا كتامد هلسصال» عهربراو كم عاطسا امد ءاعيوابطح بسر نما, هلق فذقد ددعلا اهر وجت د ءاحررو 3

 نازبذيطاوم» دونبو همالع اهثدو»» دوقدو هرانكداو هه دؤجسشحلب ه هج ائكأدم ا هدا هجدالس# هوصاولاهخداشلاعزفل اكءاموك مضافا عنج

 ماصراو - تودرلا بوو وضوتحو . سوماضو حلى رطحو مخلل انهدونحداوقو ءراصن !إطعداجو م هيا ب درب

 ةلشادند هلاتيعدادا هلاجيلاهلاعدم «ل وها «لتمزو دن ٠ ماَعشل مونل هموغل هنصيركرملاداهثلادر *مادمال تابت (رباصم و «(امإلا
 ةلطسبوفال اققرثِمَو «تاولذل اليف حرب «تافام عاعب اى طوف حري ههنوصو متاح وموريو ههنو دنولتاقتامو «لانلاوز ولالا ةلاعبأل'
 9 طيش هر داهراو شددت هنو دمع اذن داود صني اكبر اهل اد قو ءرطخحاو ناشد وطمو عزب عتريس لق نا 0

 : ك2 هركأل يملا تدل راونعد عرفظلاداقانباهعوجرو «او كبد نمط اندم م هت صراباه دانا



 ظ

 ماقيعاف موككاردو اك هاجر ضفب» باكل ساجوموم الس اطاناطلش ىدل ه بق هاذ يئدُئب اتنكأو ه جاوا ) ين طاريبغ اىلاهاهايعاو
 0 للباب ههدرو هملث احلاهذؤح ءاحت تاهحرتل اق 91يا هيل اهضفوم ه مدعو و . وراق حاتم اك ةحربام د هباجعفزاو

 0 علا عس داوم هادنو هلع «لجو هذي جوتيرا اشامداهزفردولا مار النو هسآ حراق ادال الكف ه:0>دروو مرهر اياز ه هدربؤباشيام ”
 ريملابهيهظحل ميما اهيلاعلا موضه ال نس هكا فاو لماء !يلاد «هلضافلامعساوأ اتاوطاماو !و ههلماشلاهداعسلاتاحاس هجن هولعؤ يلو مو

 مقل اهاجاءالتسالاو .هذكرلا دصوملاابكمماون:غضو هءضضارمر اجل ههياغعلاوعاقلا دل ددلاراصداو همياطل ل اكاصلاسالبقرم
 قللتف « هّقونملا افلا دوسال او هميرقملادابكلاوه هبطخملا ف ويكمل او منهما اوعنام هدنزملا همرجلأ هضذار ارم ثككان هرم هداغال ادد هيرملاو

 لومي اره شح هجرني اذن .علتسافن هل اشم ادهعاطل اد 5 الجال او مطخد ابعاد شرلار يالا تاداشنال او ه عاتوملاوماو طوير .يكاربز ل ١
 . كم طعاو ه هيلا ععارهادشاو هيدا مهعلقحا عسااض هاو ثاق بكيل بقد باككلاو هارئر هيتايركاسعاللارام هعخمو عروغم هج

 .انسبقزنو هل« كراع دو لااا هلي يطب فدك حر «مطتناو مورا متاوع يطعال ودول وال زسوتسا اهدي
 «"هلايا دودو هدلصم اج هادودّص شيل [ٌةرهضتدت هقالجال اقاطانرع موشعبراباارس بنو ف _قادالاءاطضد زطتاك هزطلإه ايش بيك

 اب هراّيمراضو هداطخإتازكافلو هداطخال !ماتذا هرافملا مون هيثنال هراركل ساب عور ازكو ٠ دانصال او دارنال باير او ه راصمال نايع ارم

 ..اطوومعدافل هطخلاواخدلاو هءئسباو اوازطادورطلا عوقو ء بساحب اح موصك الا دلع ه بيك هذلختراسو رس عورارمذو هيو
 أهنيام زن تاءاررضلاو ءابذاض داو ابتوعن تو اذتو هابفالخ الغ عدادملاهولتد هلامال ايرفسلا موا عت اموه كانا اججال ارباسو مايخطم لا

 ' واسملاو مظعلاوزول اذ حرامو روف ازهباهوس عقاوموطيسل اوتو ءادؤفرمرال اهو دوغ ه)دتد ثيموببام هل جلا يراج ءاهذاساو ١
 كول طاير باكر اكس اهوخ الصاوم « تبس سلو ادو اماه اعط اد ءكككررا !اهحوس باكو اجاقم ناطلا# شديحرم هيدر د

 ليف ذكوزا ن اكد ه دول ءراسو مايلاش بح الط (قافاؤيتتعلطو «دآصمال كيا (ذ خو ةرادل اك غلب وح هبيهالاسلا بو اراسرا اهضداللا ْ
 دوم ةعمو هراثمال او ددّبل اس بتكلم م اطنل انذاك هراوغالا او داؤال لوم اهيطامد هنمدمل ارا ادوسهريراذ كمر اضن اضعب هراذتنال كتم دعاقو هيضكصر | |

 عطاقز بس هروصمملا هشبجرمةمدقم دزول اهل اقل عج هضاصملاو كراعلل امد هناكأل او ابحرال اطفكم وقبرم هيوط قل او ويل اوهمعساولا ا

 تبلل حامضالو مراوصلا بش ناجل اعزلثخاو «ناعللولاومهذولاوهنباموم هذونسر كابعن هضفالادوتحرادسمنيدم اسدلانربو هدوبشم
 هيو سل اعساو«سونلاوادخاد « سوا رضل ءالجتل از ها هيِللكَمحَتَ هذ تلا هموحيلاهدابنال اهانسدنم اتلطناوهراالا

 ( دلإيفاقب «ضيباورجتالفاطا تيخو «هضافم ٌعضاو مدل قه ار كومهضاضتقناو لس ابل لمآ مهظعو «ٌمظاوشو فول مل دتساد ا
 ركاسلا ٌحامنلاطد ىيقحتل اب انح صحا يلخ ني ]كوع ديبي له د- ضمولا )وطلب طشلكد ميال هيف قرم
 مييرادو هسيبلاو خيول اله ازصفرل اباوحاو . سيلداجونحتهو و ه هيام هي انجلاب ممالعا تطين و ولا هن اريل وصوم ءمئاطللا

 نير عئاااع مدقد مهزم رمال د« صوصرملا منابر ضقداذ سيول رتذا ماوعلا ابطو هن له ائبشس عرضنا انفو سلا هرب: مولع
 نايا عرا درس «التساول جولد نجت شين لكم شوانتو الي دان خلفويبشل امتدح. ه هاك اوسدى درلا هوجو اوعقو د همكم عا وموال اد

 هش لق ىشهضهال اهماقم مراقدعب ههنيدملا!"ناطلا باكل وتس او هاليضالي ذايب هجوم ةبعذو «الزطنء كوكل املطاو هسفس

 ”لالودإ ادي تنتااو وب وم اورول لق هب عدصناو هدددصلا جرش.و نويعلاواام عما لطلو تزمأل او ددولاو ههعساول ام اغلا ساو احد

 ' ” وكسعلارادوسبا# » نيملاعل امر هه جاو !وللجودل |موقلاواد عطقو م نين لاروع مدشل ادع وفاهم تععت اوم هينهإ تلا اياصل ادضكرر ا عيل
 هفكضر يع اتناول هيادوكم هميباس عام علت اشنال !ءديلاعلاءتما/هّجون هينا عل ف ىييسل ارماردمو راصنال اهاوسدياهد*هئاطلسلا
 ْش !/8مهوين هبانو هيها :لكرم«ءبط اق سلا لها اهيمشحيل «ميضاماءفلاسلاكوادير أل ءاصمدو نإ لازاطلا ايش طم مهلا دهميق عاد
 4 درحاراهنبزلا هده خو « هبراغو هعلاطم يضلااهتود هنودنملظ +عاتماو هناصححوبعاضاو عافتر او ل جدل الجم هبق ال ا اهنكأ 1 جول كادوا

 فالتخ طلبو: نع فاصاهواجر !و  يريخل هزت ء دج انس تا ةرصر ا دعكرصر اذ | انسي ]كد للادع اوثوعمم عذر ءانسخدباكاشد اى
 (ل اعلام اههذامو .٠ ءلحل وباب هيحاز «هلزملاهعادل ادارمال اعوضام جد ردد ههاضحض اردد + هب فاحت هباطتسم ناب اذ ءهجرتل او
 ه«دحبوماهلهاشساعم «لاوحال او فاّص دال اءذباف هلاصتال !هتدار ابك ههوضاب ل ضانلاد هقدار اريد ادحلا اهدوق عل ضفملاه عضال هيدابل اكاد

 "ميلاطلل كا ماءاهرعصم انيح ءابنماو اهرنجإ انمار يجو ءابسح لع انسح تديزو ه هعونمملاءنفهلا |: دوت ءبلاو ههعدنبمل تاءاصلا م »
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 تكضو » هياكر يخاناوحم بيوألا جالدالا عوسم] ميدو . بؤ عاضباو"ال جاد عطش باطل شيكا ميدل هاهي ٠١ ٠ باكرا يحلب مجم جمبامو . داحلال افلاطها هنع كي عاصني عاصم هب عنصيو ءدانعلاو يفبل طاير غفرت عنرنه دبوذ
 نانا عزل امفعماع تناكم تاذصل اءقيار هني دناَبو . فاّصوال اهنّسح ,ناكأل اهعساو ضر فو دس ضراد» هاكر ةكع

 01 ربان اسر اهملاع !تضتناو ٠ نإمل اك ديااهنابم تضوقف. تاه طلو اجرال اربايزم تلك اع ابلاوك. تاقوال بوذقناو

 هبهاذلا مشير او همي اكل ولطل اوم هتساضلاماعملاو «هسيرازل ارانلئان اهنوطنيال م تاولهل دايو اح 'ه تاونسلااهدع اهترداغو
 اال لسد نيملال عاساعهيحح طالما ةيفوتل اميل !تعملاو ه هساّصلا ليال امتحان .هصاك م اكلك ومره داهرترزول !اهلارطن الف ء هيضاملا ا ١

 م +

 هةوص|عاو هاهرسحإ ع هروجل لرسم عدوكرملا ةنيرم ا صعبر اكمن اذه باقحال او ماوعالا ارم هنا عرق سول ى هبال هل ماه انائيوامدق

 طعام لدغ دياب ديك !ءنارستاذم دىجملارععدالكدب طيكر ون راشن ف ظوكدل ارذول لضنل فم مروع برد مدغذق نايل زاال-
 |تاطيكتم اذن امانوط كانه بصَساو هنامذد عم بف يف, ناب اناذ هنيدملابوجميترادتس لرد نافل او ماوحتل آب ناوعال اهعفر
 محو نسلا بواب ةنيدمودوجعملابطاحينتاو ه دددملل اًكراش ]كد هناك ادوتلااذه ام دءهعنامٍمياَس حوربذج هعساو بددذاذمائفاف
 لهامافوجرتبلوخدو ههنا اكان وكم هنيصح هداني ا«زيدتو كيئادد لس ع وطعوعب ةريطب رول لذا ةدونقاودجولا
 + د يس ا يس يجر 2 0
 ِ ةضحلارو و ه هغامل اوناذو ناب ماكحافىلوطل اديلاءل نمو ههعاضمل نارك دم ال اًنافهرشل ً ايلا مامدو ه ديبالاو تاّبلاءزرعملا

 تمت ءنابنلا عفت وحين اقداورماكحرا هراهلإف ندرئاعلارهتساو هابااوحلفالخاو اهسانحانتوافبلع كانه تدعأو هايل امد هراولاموفدإهيولا
 دي انككوقناممخياازاحو «نيدطافلا] نانمو «نيطق احترم هروصقللئاخباشو «دودل امدب تطاحلامو داومال داو «ناكمألاو جدرملا ١
 دددااعتع دو الق هتينلاءاعديح دقع| صفد و «نيبقزلا اه اكتم حازب  موببملاو براخل امكن امم؟ىدزل امماس هول ة لاه تااوك هزيل اع ىم
 ادقمرسإمىل هوما طانو ه مار طش ]كهياطلا !ركاسلاوم احا بتدد ه عركىكيوبفيرخذلك را تو «رطعلك
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 كبلارعردي مغ ب رراعت
 : رس ياو جول عمد نس صون انعدم عنان «وديدةوطعيإل فويس :

 انو تيدر كل /اوذا هام ىهتاسحاو ءلدعب هائدتساو و هناظيتساو هنوطتقرغنولل ب ابنو , ءءاطوا سن طئبرم ه ءبنؤلاد اديعدااهككامد 2 :
 نيت حرتراو مبا دع اراهام ناط دال اتوقتتساو ء بوصو هيحابزكرمناماطاذف د تاون و ه بو!]كرم اجاوف ا هل داعم اوس قآو و هناماع
 ةشملاو هلرال ايذ هه]ريددتب هيف كم الها منيلخو نيل ناطلاس هعاط 5س. هيرب لرازعزال للبس نمله دو هوي دواصل ا دعن رامإ اوس
 ههيصتلاب هايل دال دع موج( (ل(ملا له كصتت او ءاشاهداهرد ٠ هيعلاهياد اجمل او« هل لقال ىد طعلاو زول انيمي راه
 لادم تعض الاصتن + اكتم هعساول اد .ونليلو «عزلاول اهدعل لاذ + هنسكلمقم ول اا نشملا جورب لاو د مصحح 'عالفلاهروعشارسه دش د
 اليس لبو هماهطازجلم اءدول كل[ ديس «رماطن: حلاو يفلاهاوج_قرشا اد د ٠ مئاوطو مونمرع 1و م هنانسسو هفبس اش )فو هءئاو دن دب عك تكول 4 2 3 5 2 : 3 تق حو ين امةطاطو سراذشكلم جانحربراهّّص خوه ىنموم موفد ودص هبتحجابلا اك. نول اءضخ ار ادددص اهعساو تناض دم نيملا

 ناطا سس ىوطو هبازدال اهرعاد ماو خجريراف كم هياقلرع حت اد ءرماتلا عفبربرصو جرم تراغام نك« مالهال بابل وبه نص درصخال ناصح وت لق فرص وجر م صنو هماهلل اهمال ظيبح بطاح ارل ومع هثود ثيح ءوايقلا  امانإا ناطلاسولاد!ماقد ءراولاوبولطملاياغ
 ْ كرد ذايثحل املا حوسلاو ذيإطلاسل اى اها الاف !هبايال اولوفشل ١ اكاذذاى ارو ىوصنلا هياغل از ارومال 'حالصو رول ادرس غلب هكوطاعلل اهل امج
 ديانا مالع اخ هداّصتنال او فظل مىش اب احاَّس جولي «راّمراصو .راطخنرل لك داب تاوبكإع ءراغملا دوساو جاصلا ثوبا د هد اًصئاو ليورلاو نوبيعلاو رورصل نم .راقاد ياست جد و.٠ راّقَقِلاناوجاو ديلا بوجيو «رابدل اي طب فطف ةسيؤلاناةدومأل ابك هسورملا مو دضراوخب «بانظملا شيلبلرم ئبوكت وتو ء باقل انا است لل طوقف ٠ باومعللاقباطم قذ ودل قفاوم هباباو حوش 58

 ا لكاظم طعال ارو لماناد »كلا اسملاو عادا قزتلاةلنسكلالل هدخا» ريزشح مزمار الك ٍٍ » ذاك بايو داددل اكو مهيينس راش اميه رط ىذاو غكلاسح ءساكرتخاناغ هد بو طب زكا ادم اغلا موري غليدافلا هراؤلاوول ادونبو لاقؤلا تادارو - ,/ 2 .٠
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 ركل ول صو هاهناوغاو هك درإ اراصن رم «هبابساو هتورغرتيصغسالو ٠ هبات مريالد» هبادد هوس ميقبو «ب دوام
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 « داكمو يصمم ام اتعِلامصُم ءداحلال اوهعيلالماةضنار ادع اولا زم هد انعلازه زال نتلزء مل و هراهل اظاسادو قب ادفإ تا

 عطتفاو 0 .«مرنوللم >ونيو - هنطوريع درطناهيسايتساو «دانفلاوي باري اوثيرع» دالبلاو كا اس خيم تنصؤح
 لخدف عفتسمل !يطونمال لرلطولا «زفلاو حطل لوط عرطضاو +مهقلاءاججاد «سيائادرلا ديلا هراّصعاو هسراف مداها رع (واجر
 سرافزب ادرس تهجاومد ال اشاد هورؤاةور عولاكد ءاناد راما شالا هداقم إو هوكألاعسوالابابازممالس طهزاطلال هعاطلا +
 هيصلس ان طعوس كرقو هيناطل دالي م هارب ذيل وطوعاو ء«رضخكنو وديا زك كك عاىئاملورل كناعيملا عاصناو «رّصح الن اخ اهنانابد
 - عهدال جلوبال موتحلام هنّوفاي جازم هاب ٠ ,ركياول اصال اودب_حض تتسلل ا((ملا ةذجرم هيلا قاكنسل اومال ا >ربامو هيوم ل ساهش هداعلا
 اوارو «ىرطتعرايضعئذل ا فاصمالاو ٠ م اوذل الدول زم عوف ا ام 21[! ] هاب وفد تسن اتشاف .هروغ ودجر مد كانه هلماع ءنسحن الدعلا دي و
 فلا, هإ ناو 1مل هذ اكموطال اذاصن طاكاذم تيعاف حورتشساو هولا ذيب هدلق لع اذاش هكا اهومسو هيناطلاسلا وشارع نضراف و نم

 هبزملارهااهعذانم تنتو ماحن زك تفحاضتو هلق طعطملا كوع تالغلا تركو هرج ماب مبدل كد ٠ رثلا عن رم اكرويو هاش 4
 لكي واو « ءاقباد_فيشلا مراسل حادا كد القمذأئيِم افلا فباطف ثداوطلج ومع مز انو هالزنن تاكو متل ينل ومو * سشلاو
 ؟ًريجلاراميو هوز اضفط هيزيو ءانزمدمو لع ًهكالسربو « قاد قاف ماهنمديلغ عسونوه قانرالاه حس هيلع هن طمطحي هه انشأ الحامد د
 100 لا ع وحل و هعمل
 5 مما ضيفاو» دول اهشف اراارجر مرغهدرد عدوكم هدومججالس ال ؛ناطلسل مطاط ىو « عبوة لقد اة لكيايطلمنا للشا دال نمايزال امازنخسم | لم تعايد اج مزعضعاو مال اطوتسم لاه عرج نع ىوطف ةهبوتنلا عداعلا عهاقل لاب هنجبربعونم مالح“

 هال ابل (قيسو .يغبشا معو سوح ىلد ءراقش الد و دوف غش و دو عرونم هحرر شب ول هت تامحلانلددل داعم اصح . ملا - 0 !يلع مساك 2 6 0 يضاف نأ !لداعمإ 5

 اعراب كل قر اطورمريضاغ ءاحرال !هعبام هحلق داو هىقسدكدتعبرم كاع مدبر مرككعلاو دوكيلزم امي بيرو «ختشبو باطل ايليرس الك
 ددعلاو اضفلإو هدماٌم او هشيحزلخمطلاورصملاوه همالعاو هتاءاراوشان هنسيف كراس د ه هماهال ل مايخافوجرم اشابداهرف طعال دول لضوق
 اورالاضير) هلاوحال يضر مضر اوفو وصةضدإمث تح. همامزو باوص0ارانع لان ايقطو ههماككل هداعسلإنادذنمو ه همارعو هدارعن امدك
 لاو لفل اتادابق الحل اليف «سافنال /يط ابا, جضرنتو «لاصإاو ىدلا ايضا جروس اصلا ءطلعم جوتال هل انهن نفك اه
 ًاهاسح وعن اسلوب او اهفاصو لس, ابن قدص اءاهرطان هضَس «رإعملا اهضايد فر اطمف هذونملا اهجورم هدر ادوضاو ء هىس وسحاب تايد ا دمسو دق
 عجلان صول اكد عماهافلاو هميحرل اهنا اهجورمد هسيصت قبال اهضاير هثقادو ءهبيجلارضرالل كاما شاب اه ريدول طاطتتساو هجم
 تدب هليوكن اطيب ]كرمت دوغ امل نوكمو ديلعلا دع اهنيرنهعلةداهدل قيل ٌمزفتفم هديحلو هفل ال املطاع» بشعلا|ق/ارلا اهدررطنهرسحد
 فاو ءايطعاناكمءرورماهحلذلاعنجباًسالراخام «ديدشل هسا يان د *لييأذ اهرصنل !بحلص طعال ناطلا كا نالومئب هديدل اقدار اجعث
  نافنالازوبعارتظحإلو ءاشعو عىكرالتال اوركطاىدااهياحراعراع تداتف ءايضممزتل ارم مساعد هلعاهدعاوق ةثرو ككاهابناج هةسلات

 ةِلاءاهرو دو ه ههطعدطيك ٌةعناماهر اوساو ههميوق اهياكرا تاقتتساف هادو دنا جرىللل هنا هلعجىدل ناطل ل !انالومهداعس هقمارلا ٠

 فعرافال امنادو عيبا ك1 اهتورديلاء ف شدوم.تاطنل لواتبأل ادنإل !هماهاهتمابيطنم  همطن هقوسم داش اهجوربو هدمه ياس

 له! هايماهتو اهغارغتنامار تعذدر او هاههماكلراي ل ةستاو هت ادملال !هطاوملل هقدارلا /هباساحكتاك امل د« تواذنال او وا ىل اوم الخ قراطل ااهومحع صدد

 هريس ادل مودي «ماهر اوس مماطن طتحوو ركاصلاو جونش للا زتاحامبترو هزعاهو بامر سب ]كم لم بلا قاسؤ ةرباخيل او ددعل ساب“

 «وجل او داعملابعرلا ماو هللا ثويلوركاسعلادوسامادخاومافوحدرطناو «لقلاو كال الهارم اهل جرم دن م اءدشساملابقا ه ماكمإلاد ْ

 دال الصم او ه ندسلارب لع هئاطلا ل زل داعملاب مرضا اورهاتساو هنيملاسمراطواملا اوملقدام ءاهرول دمتو طصاو ف عونك مهنيا

 ةطيحل ا ايفاك ل انسسحتاو نيصداطلاس هنسل اما اههحلونو اياهرايف تلعو . نيش ااناباويملال اب هاو وبس لدول ادا ابذالدام وص ضر او سسوح
 هعطعس نينلاو لاملاهزيك,ن رمكأو ىللامإصتس *نيبكاو عزخل ايصصاو ذكى ه داعسل ا زيضاو «ناعم ءءء راح تاردك اد وع هدطيسو ا اهككامد

 اغاداعفرزولا خخ معو ه نينمول صو ءنسلازهال عاطل همومه ربعلل مهيب هدا ال تسزرعسالا هعوجوم هني ,قلاووطلا
 داتزل هدانحإل اوركاسعاارسرإةرمارراس « دال افابقس .اشبو فاطل مدر امهر جالذلاونمل وشو «حالصلا وهلم اهغد وادم د
 *ةيجلاطملاذازحايمور اراقف ا عسل ناعكي مكاين فد انناحمداوطال اهل ويرسل ناز لاك سإ هس اهجرطن.و هدام حالصال اس

 هسا
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 ٍقالاراطنإلاو ههتيافلا ؛ اناس هازباو هداع اوه هقدارلال اوحال زم اش ام>اهرث يزول اهررن ام.« متن كلهعجاول لول تن 2

 فاوطتل همممالراد هذوبنسو ههمالعاو هتانابو ٠ مركشو شيك هك سرا » هقداطل ل فال ابءانجيرط اميل « هقراشلا ىنملا :

 جاب هرامكريد «بر اجا لداقملا ءباوملاودحل لف صي هيحافو ازمو هدابعلا اّصمو «ذالبلاؤرطنل ار هاذا ملاو ككالبرم كككانه ام
 اًدبونيوتلم اع صنواللاعل اقنطاطخيوا «يربتدعل رغد عسل دوس وج يس عصرمو ا«اكلذ اريسيف علب لف «بصاو باذعر هبقاث
 امو زما وستعمل هدوبىلاورعشل دير نل | كاتم ومس :لق هرركرمل اد اكلاككد ؛يؤتن | بيلا ىي ديو م بصملا ابدل
 الهروكلك ب اوصت اد قلل عدرطن وح اطلب ككم يلع هبايترؤسلو ككَتلاهناطلال عاطل لع هدمبارماهنيويسن ايدتمو هباونزعإ

 ' ىيروكرلاىلدلا تعيب لونان «باطضلماروهازل اكد اهتو ماكي اددعل ل خدهوانو هبادراطبرب مسيو هل اب وتىلقر بناءا جلح هللا ظ
 ىبتحلسلا/ حاول كدز غم باق حشا اد ماوعاارمولع اهنم هون دبر صا حلادطا هلع ربت ملط هيب تنزع« بابقلا ههه اش ن اكرأل باس نآكملاا ذه

 انزيم دف حهاظتد ءداشر مو ياليل اكد هيل امذيلخو مالسإساداطلاس ه داحض هل وصوم هدابفلا بوجي ءروج مين يخل عاه دعاوق تشان هداحهلاضاحهيداوبد «داشرلاد حالصلاهيداب هدوعسد د اللب دعلاط قد يابا هادتان«بانيزفطو زان وال

 تومماو ءاهروددابحاربل ومد ءاكاسو اتوس تددعند هاهنزاكو اناحاستعّسوو «دادنلا طبخ للكل الع ةطيمل !اهراوس ل لنو هدالقاد وتب هناكردتمسد هدالت ماه اين يثءغل ابريكذلب تجد هدانجإوركاعلا اهتماقاب ماقد هداضعال او ناوعال ادعارقللكيو
 ةسموننملاو هياقاكل هييطحالنال ساو ه هيناطلا اددعل اوه هيئاول املماكلاهسيفسلاراخرل ا د٠ هيناكك جل ارماهل|نيس.د ءاهروصتقو اد اهب
 جوملا هئسيفا يبن هىلق هاش وانغ ضرما حال قاذولا ءاقولاهياساءئلتلا عزه تهاضو «ىقشاىدعلا عفدل انعملا ءاقشاهراوسا
 ا ا اراواذ اهادادوس , ماقاو ءابحإ < ايل محد هدنفملاعساولا تاوخونملا عاون اهي هنحش ارسال قييسام «ىبلاولخو

 هكلقوما(عوف حدميولاولطا هايل ااموماايناسدع اق عفدم هدلاشل امىلقل رهام الخ و «نالملو قاتله انه اددمد
 لاظيإ يزهو هداج رطوتس اوممٌراصم او : امن كسرموسراف كبل ة ريك ف4 نساد «ةزاكةعسأو دونجو هدد لجكاسعنوإ 17 د نا تيم وسما و ارجو + اللد قافم الها هضفال ل1 راف زمل ارأ «ناكألاادافلال انيمحح اوت
 و و كالت ) و ]يالا ايفا نازل هالي ى خل راسؤ مارد قاس و «ل اوما هذعاو هل اطبالااًعجتد «لاعلا
 مانيامو «ىلاحاوسول اكل امضفاا) اهلنا امسسدافرضرإف همالق او مسايوم باو داعاو « لاصنل طءابضامو هدنسل اذه امراومعن ت وح سياف الق
 نكره ىمرك هراخلاكرذ نم انف حجب :و هراطندال اوقاقشال !امونو هماضلالاوهاعراضت رشوها هناغإكةسراتسال و قماطملاؤيسأ ةتالاو هر انتل وزو انملا ةلغوملاو ه بلغلاو حلاءاجخو ]تلا سدر شد هذ ابطاد كورلا ,امد قاوربدل اسد هذاجرال !تاطيحرضرالا

 عيوممل كاشدت مزمك هدانا او ناوعال نمد اقر موز اكو 3 هراضنال اور علاهباش هراصتتؤميرغطلاهرنىلاررق ريت ءىلةوخ هراخز او اضلا

 وول ءلشعد م ءلعمنااذا امدوبجيرم را دشدال ؛ىولاكداذابداعرف عال اريزول اوفنجملا شعب ه راهنالو مديزبآل اشير طل اءدهما
 الضوء ذفاو )طع ضل لرم عضو هراكتكبراطلا# اانالو ركام هي نمو هل ىلاعت هن اجانا امد «رابخال اتاكراشؤطل اب اممم عفرد
 ؟ذاصو بوطملار>اكأ نحن كا موطسملم «راكلا ماطحلاال ذ لل لسد)اجت عقد امد «داوبلاو باتلاربمول امو «راصمال اه ذلال ما يابا
 داك حليو اشوذ صا دج اشاهد. اه ناك ة داش. دام ينال اش.

 احل خابلو هانسا اماقم مالسطءااطلاسدل هلرعتول ءانيدو اند كف لي دوتمو مالسؤماراطلاسعنرطاو «ئذمو ادا رج هدد(
 مقلم زعل دريل« هركاتحب عزكاد «عرطادحب وما هصخ ماكل مل هداغال معاش ماد اثايو محررول لام ءامازوب ولا

 لي ىلا تقل »يعرج نيام ناوعالابس رم هديدشلهسا عمو اطافءدي مدابرص توك تار ءاكراسو «ديدثلا
 لعنبو ناهتال اهذزد لا بقبناءيلعناكد ههنخلاهفطل سدددّصلا حتاماهشرداصل ' تعيس تنحل

 داو دايما تجتحو دكطعيو «ناّصحال او[ ضنلالس لك امزنم ؛ اكتم .نامجلإوشلاو قدانل لاير «ناسنفلاو ءاشملال ذب
 الك اول اميصتمد اهإ# هداطلال د ايقربل سر ملغ ض افاد ه فاكو !ةراددمو اطغلا جوجو لعد اجو ءقاعس طمابررمأء داعق ءناصتنلا
 هر /!:حص صمفدو ٠ ىرغانسب ءوسادش امولخ/وىب وغم ٠ هتراغاد هدرغيف عاش اسرإلسراد. هتباجاةيمزم اولطا ام
 عض انجيل | بسك 6 هرادرل نيتك هدو هراتذالالخابو «داوملل مدرب و لاجال ل زنكد لوما |يتحنو «ارساد الدو رعسوند ءابوغد لب



 ا

 هيتس -

 كي اهلباتن هداه هيف هرباصملاو تال باير اوه دالجا فويس هحمؤ اوك اشاد, ىحييز ول اكانع ءاقسلاو «ضلفم كرف هنعيصتم نين هرهارخف وان هعلةرجوقلابه حاولا بابحإ] شيب ماذم بلت ارموهركاسحل ساقي م اش ايد اهرفربزول 1
 ةسهلالب كباوثبزوفلاوم اولا لينب انهم ءليلال | هنلاوككاو ريت او ه رمتلاو رظظ خل ارمه حاولا جرو نيحالاةداعم دادي
 . هيلا رو قي ىاامورم عوساخلل هيغابلا هيفلا +يراكوم عرعاشملارع رتول مدق طع عودا يف تاثنإو هعرباّصه ا زثء يلع غرف اامو « اهيد
 مييخو اشدإايكذ ,وفلا بجو رم ه عزفاطلاعروُصنملا اهدونحو و ِهّراداءىطاقل !اهفومسو ه عهاقلا ةربوملاءادر] !راصن ارمههدباّصلا

 قكوهينس و قبنا ل لحو ى.هبوس ماو عودابلافويسلاو و (ودانلا نايعال لص هحمربلكْ وسو ه مؤخاف ينس ةعلخ هيلع علخت ه عوخإلا
 لاف. هيلككاد هيئولاهلاوحادقفنل هيجل ارو ءَدش حد مت ه هيفولاءعساولا تادالطبيدو هيلعلا ةيارلاسدق تحس ام مزمىالك

 ماو هزيلهال عراصم اهلو حو ههّلر زم هيواخ هعدتجلاهضذارلاجئاهمر اجام ههليشملا هعندرملااهدودو ه«غرمهاهحمربو هم ثاهراوسا ٠
 3 هعلللكبى رالف هةدايزو زسطلل انعههداهشلاو بيغلاماةىرل زوفلاو ههداعسلابلععاش هنيلررشتسملا اجمد دك )جس يطاق

 أاهِفويسو عهاقلا هل ددل طايعازم اهرثرم عوجانمو ىمحما خاسر اف دونحا هر اصحماياوث ف هعداصلااهقر اذ عذارملا نم اهحلاذامت اهتمت هيداخ ش
 اهلك ىءاهحنرو اهواعرم هل غن اكامملا ابان ز عه داس هداعاو ءاهحبر مرنم بشد ى هايهعلص بر داهزفريدولا وافد هصطاقل مكتبا

 هاهبابت تاضاشو اهنداجنو اهحووص لكنه ب ىقدامواهياشحلو اهجلول اراتحرتوبت نيد الإ ةنو هابللق جوفرعو اهجدر ذياب ماكحاو
 انام اةلعوصخال و هاناقداو اماكحانصوب ال امو همتنفملا أيسانج لتوافمو ايعاون لهالحا ولع كنس رمرملا حاول اوه هنقتملا همهنمملاراججال نم
 ؟راجوعاب دكر اعصمصاعاقو اعقل ازنق داتشل ادومال لكس اهنم] قم اهو هنيهمر داود ناين اءاكر اول اش عفيرتو جالفلاب موقماع

 هيلكن كا لكتا دايز عم اديدع مدكافروانايذأو ادددو «0ليشم ايام همل وهام امسؤاماارةحلدملهنيدم امد ءلوقسملا ايل اع فرو هقما
 قدح حي اه هروامملابئاومل اول ارّوشرعاوروسدوصو ه صاد كل كوع اا صو طابتحال !ىل اك وتسا نه عليم هاا ناءصلش الب
 الادراج زراسنف دنع هلاضملاهدعلارخل !ًدعاتداكبلكو هيئاجوماملع ات دقو ضير غل جوط فكاهي هتراذتساو و ض يضعف داىلا اهلوح

 _ الاثم دكا ايط هر اج الاصو رم هقظتاوحوطو ه ل الار كفاوحر ىلا )صامل الع عزاوججركبل ه لاوطل لباشحال اوراس انءتنكو
 هعلتل اس دارااذاو ه دوبعلاو هلعر لل هليبسوم و هدوكدملا قننحا (جلعاوسج ةضلقلل يدري بصنو هداهزنال هايلة ل +

 قكواومابتكا ناك وكم ابمدرنال د « دبا اهيل اذ حنا دحام نقدالم ه دومسللرتأب ثكا د اوبله بلا جول لركقدنكل ملجم عطقت اوال طمانت نفد
 -لياامهدوطتملاهقستملا هسدنممل العلو عهيرافل هكا عا ساييذد هوغو ةعدراماستالد ء«اوسمارالث دل قزم هعلقلا ره تاكديل وه ا ددع

 - امه هعباتم هيلاوتم ورش عدت ءدصع فاد باهل [ّوطادهمب راغمد هقراشم ابىبل اطر شحن تو وة يطاق جر اخ كي بوح هم
 تمسواديياناؤلع تديزدقو نيك» هالكسد خا الابد لش اوهام هالبتسطلم ل هابل ول و هاليرمايكد ختام د دول هاليقمو اتي رطحن ٠

 ناك لكرم ابنت و همطيبسبل كوامو ناصم طازه ا هاشم بج عن ئدل اةطيحل هت ادو قدنكل اري اهرع و هل د يش انان داهزفددول اهنا اعىرمنلا
 ةرداجلاب تي لكو هركاصلاو دو طي رمابكهسُيو ٠ اكس دلي طعاندبؤلا تادرعتبو عرياخرلتاعوننمس هرصادا زرعدد هودافلوج اهسا
 "نقف هابل معد ءتنلاف بوطخلم ٌدوعتضعو ءاسورومال بحر هالجلماناهارادرسو هالباداسرر ميل ]محو ؟رخارا صد اهلاصل اكأ شح

 فاي تلا اسابو مح ةرراضلادوصمملا كل نب و مراضل وضاح افيسلا « مزاح هطعلارزول !هذذلاءل اكد زم ادحو ال اهنونملازجملا ؛كادذا
 داصق هلو طم اونيناو ه عرج اهضف الاذوبس مفاليألا «عانجلادانجل اد هدا كاسل راسو هاري لال ودل نابعئرم ىمجو جرب مافدم ئاف
 تابييمّوض اءروملاو «ةريومل امتنا مدخلا ع عراه ارميبرل نسمّمملاوهه دشوملا ار ابل اوحال !ماطنل طئاخلون «هدزعتملاهماياو اونو

 داهم كرم ردو اميلخدت ناو اهدننفنملا هعون لا رتلعملاو ه هنسحواصوال اهب ترن وحد داوم اه هتداعسو هبشق هترباصم د المل اوال
 ةيكص ا اهفويسو 3 هرركدملامبوسشملا اهناوعاو ' هر وصنملا ل ددل لانعلرم جهبلس موحقانمو ,, هيلع ماس هيى دلك هيرادرسلا اول انا

 ةيضئا مس داهلكةؤثتسإلا هنعا لاش لاقالطا + ءصتل اي هنادل امل رم انامل هبؤسيل اهل زلط او ه عروب شم ءل واسم برش هل لس

 ««تيطكيإ-اطل !وليروعل يذل سارق ار صعدو هيف شم اطصادلا هز علبموعاو مذ امراصافيسس ه يم فل بدط احلل اةذوبدماداو
 نكي كو ددعل اورو منصوب حاج )صو د دما ضيلافن عد ل هاشم ب ذرب دبإ امري ادق د هوبورملاثم اطقثملا تاع و

 هلم ودام هاه هل اونو هلضاوق طم مالعال باطلا ساراعوم ه داع رمؤول امتوعل ءاصند ١ ال مه هل اند ءيرججتاخاك هضهارل الامر

 م

2" 



 و ا دي * قبس هانا ْ

 .تاَكنايفطلاو لالهان ادعو : يجري 9 جو يس .هنايش كاس دعيبل سياف ثامنا .هناشيراعم ب ا
 زد 7-2 لما : ٠ هيدارإ ا خافملاو ء دير اكي1لءاضانفلامر كلو »هياكل ا معلا امايسلاو . تاطلشلا و تملا اها هديل هيام 00 سيم :مادواشسمو « دور اما وأ ملل ويملاو ٠ عنرصنم اكمل ايف قلع

 ءاصعرمجرلل ناكر ساددربال هايءامامواهطغ اينو و هافوشم اناسحسي البس السال اطل حل ءابوانمواهصانملايماو
 لاذ داوهو ءاشايداهزف ٠ هيلاعلاهسيفم اميل طكقع هطساو و « هّماشلا عزانوللنايرا ]لك عدد «مركإجآمشملا و ء يلخ ل ارزول اوه

 . هيون اللا )جارك راخشإمراودغزشكو' . هل, حل اروتهىلق] هاداخال هبرنو ءهبانتإلكتنا لعتملاب» هطاقادزولاعروطان

 اتاشاهيناكيرشحك هميصنلااو هيندل نادم ٠ هب حماك[ اا عيادانفنأد «لوْر صاحا لك طيح دونللو هدنس )ينازل قماه
 يار اراف «فطلاايرصنلا هيلع جوت حل اميآوأ قبااحدمد هركأس ازا دوشملا الو عراككامعساولا دمحم ا دوغلو , هالك عالم 2"
 اد هابلاوتو اب فوحسل ص حال دونح هاببجاونو هنبرملا اح كالثباوح «ل عر دعئاليعز موجب اون دونا جاوفاو هلصاو ددغ]كو هيلاقيام 2“

 البتسؤاورطنل انعشنو ه دادس! ار مؤشو باك ٠ نياطلو ددعلا تدع او هروصنملا كسلاو ماهي شيكل مّيجاو .رضالتتملا
 البا يناطلا لا ءوضخرز دو» هناتاتلاهلىدأ اليه هداج طاراصنال سر وركأعل انباتو دونر ادرس هجوم هدانعلافقاتشل الهام 9-

 ةدانجال او ككل اورو طار اسد« داضعال اوناوعال اوراصن)يموبرادرسلا ول مربط هدايعلإ) هفيلكتو مانالا اطلس ا دزعام هداه

 ننكو رسايل طناغلامتيطاج رقاد مكه برحو ه سزاقدالبدزغل راسه هينسلا والفل تيزسمو هير د زيطدطلا اهي ديوس :٠
 تاياومالعال !تاهاطرغطل اووصنل ادهاوشوه هيلعل اهل ىدل اراّصناو هيناطل ل كاش حل ارم اه صوجوم داخلاو هب هم حلا روت هعلدل عوداهلاةدونح

 مادتاول فل اذاوجا معبود ه ل جيلملاورعطقملانامو ه ماهفالإلار ادد وفعلا ]ها هيلعز دام ضعف ىرتمال ع مانال نع تلصماو دو ديلا '

 اقوم ئايج ىذتراو همباكر علراولا هه سزهدو هفاجافن اونمالو هةبوان هجال داذيمجاوبريغ ه)ضاوتمزناوتم خوسرغيوسطرامدلا ممالك ذ وحد

 ةنوماو هلاوحاربدب هعروكومل اضرال لكي ماذاف مالسطاداطل#كمذب ولاء عر يمنمزكاصحامس عمرك صركح براك لكاهو «ةدوجللا( هريس 7 .٠
 عقاوامباجإ طلبي اكلاده هرياس ميلا ليال امرباخ هراّضمال !عساش و زايرإاوصقارم يلا هطومئ ارو « رايك لاسميا موس خاب زمسرتساو
 هال: لخا - هباص/ ار عيرومال ايطانا ك(ذ ذاوهو : هدراو و كسحمملا دوم راصمال هالو و“ مزذاو هحوسملاراصنالاداوسو + عزناوصركرا دنم

 هكا مضار امطعو سداذ دآسولا ههزناكسهيلاوتمابنال و «زياوسراحال انزل ركسن افي ءتاق! هلم سو « هباصعد هنياط ]كرما ٠
 ال اوهرما لوط عملاق هوكاانف وه هدشل او ده معلقلاعدبىرم ابرق و هموصاع ظعاونيربت وخلل هال ميراحادش او هدونجيكاد ذاوهو ٠ مرسافل
 هلايلار مايال اهيوصحبو غاهعضملا هل انقلاو بطالوطو عوداححلا عرمرم هانتو هد اوزل ل كالا يذوصوكمفرشملا هل وجال ءافوح ارم كد وبس

 ماكحوا ا درمسو مراوصل|صيس ء ]فلو ]يل اؤ ضيفي كسعب م واعبر وبث صل اوزطلاب ماش يكسعم م وررضراف اثلب داهؤريزول اهماقاب ا

 واع هاجد هذوخرحت ابو ه داكفال الضم يلزم عورب سراء ظف ه لطفل داطناغو و داو ول لبارا هضخارل ايصاع درت ءىلفموجرملخافا
 كلو هداه جاف! هتافاؤيسس اكل زان ىقوتااملل زي موه داوبلاهل اكلالورغو هتحاب هطول لواعهضدنقيتساو هدارقو تا

 نيو لقدم نلخزمو هيديربرم صنم اد ههذخبو ارباساهنع هجون * مدري ل وجال ال اكزمداومباب ة!ء* مهرضرامعوكشميف شاب داهزؤ سدو اروما 2

 جرلملا هضجرانعلا قلطم هر الم هزخر ل ماهر صاح م راخمؤ اًضكار هراقولاو تاب اراب كلاس اهيذيقن بو هراصنال لا: ىلقيرم ا زهنم

 لفزتإككبتوبرجإ هداج د يوم عفلس مادقمكوجو هحليميكو«دد اال قش عمون شسكر اسد رامات
 ناسلو هبناقم ادب هقلبيفهعفر ف ظناالع اوه#اكذإ«روثنمومنلا تايادو رات مراضالو هداطعلباد هداطضإ داخل مهل هد 4
 قاطند_ييرران كبد. مالعطاويط ا تلعالجحال د نيون لقسم و يح بم 7
 ظاوش هند هزاجال حر هدونجن هب تنطق راؤلاورابدإ يف ابها دهان كلو (طصال د دال وك شتا دوس هع
 لعادودم ترون و نمو اهل ملص جل للكيان اوي يان برص جد لج متنمي كسر دز هناثد دوخد هر
 اومتنراصحتاجالش هاّماقم اهيئىلعنلاهه داو هر ء نوبلا بيارم داخالاو موصعلارسمالرالاراطلا# هداعم مم لا كو يي

 مذا ممطا هو بلو هاهو ب ههنا ادوسجفشك د «دام ولام هضيطد داود هفط نيج ع ةدال ل0

 ا



 هبل

 ذي مومان ا هراهنلا وانا هراكلا ادم اير مّكلامعدَصناو هراوخال لرسول دي همه (اطال الا راونالا تاي 0
 - كابامو نات انيزك جربته هزابلاد ل الضما دا هضخالا عفبل وع مخااظ هدا دقاد تب هباجال دز شاخض
 و زجيزو ه ثلا تافمح نما دوا هك د عئوضفأ ل ادونحلو هراّعتسؤاو باهلال اد تادلبئذلاو عذارملا ى هر الاءهفذ اعلا قدانبلا ظ

 أر ءانالاف ! وكطمو ه هلاك ظفاحرم هلبعو عوصان لهن اليو ٌمونعا هن نمور » هيماطلاهضيافلا مآل اكئحيربه هياسلاهئىلذلا
 جت هلضاملأ ضاوق اودرم ام هيصاعلا لتلبي طف حظ اح تراث ماردال مز ةعلدل ابوس لوحتمح در ذو ه ماقسأل اودخالل ,بايفطو 1

 : هنويلاوجرول اك كه إلا او رداغن ه ماضاد مالئاب دوسابوت ل اجر » مايللا هضف)لا ذاطب اسما جرت اماه ه همراصلامصاملا
 ال هميكلا كاز |مرضناو اطيشلاحاورا تحذاكد همطحيولبو هج اه هللا ةللطل شفنا بهد و هون ا) ناسملا عيش عاطندم

 قاض ط دروب زيلع ه لاقل ايراددال تايلاوتمرطدل تارادد هل اون( اركتيركالاداسد هماجللو عملا كيلي دلو نيياعاقمو نيلع ٠
 0 انا صحي حرصاد قلنا( وز. هدوكوه هيما هعل لاول كاسل ديف بدكضيرال خؤش اهابءاذس اصاوختأو هاعسا ل يزحيال ٠ انزل لزدارير ثرركبا رجلا اهكداويح *لاّعال اوكا هضفارلا تايد «ىّصحالاو ولا وصحالد ٠ ىصقتس اخي نؤاونه د وح

 00 : هلبم الهيجا رسعرم مزلخرعضيسلاوهوشخدو ومان رجل ءناطلاكا دونحللءهنم ير هطيل ههنا هيانعلاب هس يوما ٠
 0 الا جرب اه هلي عركامظخئ ريع مدراء ميل دزم موقلاداشرعاومأبو نال نتن اكد مجيب هرخ عصو مرغاول تسل نود برطار ام

 جرح ال « قفشات احكام د ىلا هدوصملا دوج كلاعب انامل ةربوسلا هئساسمو هلل واصلا نغش اسما دالف __..عيالوفث لعل ما عين هعلدلاهأ نيكل (تاعيزلك هب ]دولا ك[ هند دوبخرم «باورسلاناقداو قالك ف نوقفاملا
 -- هجلتإزمر وجيرلا|يلل اف وجْؤرهطمر اكاذذا ىأف +وقح امجولادكمرملامكردا م1 اخايؤعحربزول اف اند دككد عفر «نؤشلاو تؤلف مزاعماو
 لاه تسام هبومال لم ايام هراعاماكتب ههاونتقيب هروتسملا ه لوغنلا كة لخدملل اعيش ءروصنملا كلم هركملاهندفاب سوما

 يلو ةهباطل ثريا عرماوم عر عجيب ذو رك «هباهنو كف ني طادل همالطبا دبا هبال هاوس بف هروُصُهر بانك شرما هوك كتي
 تلا مدخاو ءايرغداقرش هضفأ) كسب م,وإف هلج!هلولُخَو هيما فرخ ءلرارال اشو هلجَد هيشالموعسههيضاقلاهصاقلا
 دوسلءل ىص وه هيضاقلا فويسلاب بازل لفي اطرشك/عف طاع ىومتام ه هبباذ اكتم رج زغدونطان' كاد ذا حو هادوضو انعط مراوشلا دو سال ] ١
 خم وسيد مزمءؤباطوساو *لاومال ا حامذال الخاد -لاجااهذدعبألل |”ممالحنعاوبرتاو د ممم اوططيتسا ف هملافلادالا 0

 ' .اوفط عر ءمىفا اهيطعلا دراعلارم ءهعسا ازعل ال تال ارو ل اصنلاو مداوصلا! ابشن معددداصو مانويعد مرسور يربو دوحو هقالمال او
 نحلة لاهو هلاعاننال ارعللانه عوفل ا امرا ءاواوتساو «بالكاهضخل لاه كراعبو هذطاحم ؛موفلاساواقف ة«باد_لالخدموؤفنل اللد تابلع
 عاملا عدص/|ضيفك ام هبال ملا هحاعلااقلهرمديلااوضافاو با حال از لع هلك[ مدر هباداومد دو هما شحلال او حاول لاش مهلا
 هدوم عد اوس ضف ار ا! *تحجول اهليلل لكمال ةيهدارمال او داذجال كبابر ادرككا ثوبي ىه دالشو حامكلا دوس هعبرم اش غعتحيب دولا
 اكرعو هديب ابجم عوير يحطم «(.رخد بدل اذ ىدولكهس لابو حيو جيم« نك الإيراد « دارنا ووادي ؤاط هسيوملا تلا اوبلقناو
 مه فوحاجرلا م. رككناد اندم مقشبف موقشاامهدو «مقافسق افنان هضفار | كبزطمدسح ى + ساو هنوطل ون هيام لوول كم
 النادل ةدعل !ءرر ام عرش ى هديا دشل او ضمر هدياكلا موتو ندرتال * غرباصمو اشوف هياطلل !هملئل |لهاو «ءرصاحلا هدم تددماو «موافشإد
 انهما عمرتاقم هياهدتوخؤم اذن يشل زم قبب وح « دال ول ىاصحلا دوس. «داهلل اجر مطعم انف ى« دابشنمال سوا نامد قير كادوا
 راجب» مجد مك علذلاداوسادوسرع موب و «م«ةطيجلاءضفارلاجونح باوعت اداممطعل *دافنلاو خللا بيصاضي او دوال ابتدا
 اطل لكلام رب قفشاد «نايطل انصقارل وجو طا قدانل وعوض ل اسر !ماددد هب إكتطماو] صال او هر اهلاي] لل اوف تاءارير صل و عفادملا
 ءنلدة كعب اوقيف مرلقو -لاهغو نكرم هدررز اونو سراودكم دونجوو عم ل اقل اماو 5 رولا هققبلا ره اميتسا او ”كالضلالهاالتس لم

 هنا 1 2 داس ل ناطلاس هداه ' + لذ نسوا بده دملاو هلاعال معمر مر داجلهءيلهيهئرضم هباجالا ريض ةرالو ه هيرإ واج باخاه ا ا 1 ا ا

 701 ادعم | رينو ءافوربخ ةديطعلاءنيلول ياس هتوفعو هوك متوضحملا فران هناف « نام اىدم هءاتهارت لك لاراله نادم دشيرالا

 اس هيض اضوييشلاو هياطلا لا دوني ع يرم هيلا علان رببمىلس اشايو عحررول اقدو هرم اعلام اىلاهبايزا هريوبرم عرومعسم كا صلاوبسسو
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 نام سهضرربعشو  هسص ىرشيف افو تناكو ه كلاب اوثو بطاحملاويزم عوخلمو اي يق هب قبال

 انتو داكع ملا ءئاطل داك ضااويسو هاجر خان ئيرذول اءاذد ريفا « سيايلاط نان مةيفاطر هال ظهور
 ةعقرادانا» ةروبثم لاول وأمل اهناطلاس اهومسل لم هو نم اهل اطف امم هرزكرملاهنبرملاهحلَس مدافن ثار فجر رولااًقبوم ول هني دع

 ردبو عسل غ مهد ّصيل ء عراطق اءاصم|ر عروش وما هدونح عيلة راصنإو ةضنبم هينا علاءل ودإ ا ناكل ماهعموتزاءياطل كاركاسعلا
 و ويحي اير و ركب يوما يع و ج42

 ةبدوج نجار وكرملا اش اي عحيربزول ايل ولاج أل د٠ راسو خراف هدونجيو غبت ادءافناءازكد امال ىفددارهؤئاوياعساواشيح
 فق مميراذش راو «قاوختلاو عيا موكا جزع موت صم هب صل ممل عطقشم مابا شين ساهم هثحبرموييوم مالا نطل
 لال رافدللرعاهل ايراد ء هيناطلا ل كاش حالت الع ءصؤملاب اكما زخم« هدونبو ءادابو عراصناو هتوعاوو م دونحو همويخ زل

 ثوعبز اش ايؤعج(اذ ذاع ارو ماصحماو عججاشملاس تومدعن هيناطل دل ك(علايبوبزاءانعامو ه ءاهضادادرسل ا ءاخو نزرع ام عرم هيناهعلا

 داليللامهرغمانقلا قاطن شف «ماناطمان اطل رك ءالاتتس امام اؤن اعيد هديب لوحي مابها يحس هراخال نع عصيد ء مالا خولمرغسر اد كم 0:

 دال عجو ههبهاذلاهواّسلان اطل ادونجزيوعتو ل6 عج اودهبالك ه هباخ اخاه: داءاو هضفارلا لاما عطقل همزعراوعز كت هبطاء سان
 ديلارهزداو مدامدول هراغاسا اًدو هيصانملا اي اعمامضفارل ا انوع مضرحو» مزال همرال اياصونماص داوم هبطاخ نايف لامدو هيضاقل ا هعطاقلا

 سام ولاكن تسوء الا ادإرسجم الر نمد. خصأو اه ل اطيال اى ضدازم ع«كويس هلض وم لاذنال او غاغمارع دف بص اذ هباغلاهرهاقلا
 يجهز شارو ضد ؟ناطل__زغغر داصل اركز د, كالضل رطيدتبإو ل الابل يبككاءلنملنع نررارإ ليف نولعال امتاعم ل انأب لتلساو

 ” هوباتتو عرءاخ تنصف اهديكهضنارل !محربو ه داش لالاوسوقم اهلل اول هداج البوكس مويل امام ابكدشس د هداشر )يس كد دها

 وريف مل يبحر امو داطنال تاتو هياد اناطخال لام هئاطلالا ويسلم. راطخنقسيباذو . رات يش يفك ذل ةٌتذاوف
 ءاملام نطل لاونج ةراقإل بو مَسباَملاَحو راف للذل ثق حم بّوعواه سلا انعاف هراطخمل م لاو بو رانا و مراوصح عسوبد هابوغدارش

 قديجميناطل لالزحردا«لاف,داجم عفط ومد ايار فم دالبلاب هيف بعمل كد ايو بطل اينو ام لال ل اءراث «دانالطج نوت حل حلَص
 هب دالامم كانا لساكح كا ههاوسو فلانا عقول اذ مالو مثلوا مدردلا«رعول امد دايظكادلا.جرواسو ءدانعلاب!رادؤلالعا هضفالا
 ايد هداعس انوفلاو جوملا هاددركذلا ليم ءايلعلا كاد اضيبلادلا كاش ]بلا جذع ا« يفاج يوتةعظس كن هل كا هالو عة ئواشئفعخ
 ءداوتو قيس ةزكمكاكبل اراهضم ذيب تافودلااهءاحارم هربوت ٌئلّقدريز و اك ذ هغلب ام غل. م احلال او مراكهابامرام يدم. يلنسعن طا امو هند د
 "نويل ككحر ءدوبملاو خعاطوسراخ ك/مذحزل « دوخئلارعلا امو هضمفاو المج دوج ذ إب ماذفا مدقداو م روصعشيل هرب مو نا
 هدير وهرب كلهدو هدام لام ودل اءاصن /رثو فورصل ابر صوف نال او امزمال ورم فولد «ا ميسر اك مزز هياطل كا اقر دا
 : تمن وو نامل اههصنتت اهفلؤرطادل ايريخن. نئذلا تافيحت عند م نمر لكك موتي  هذاال فوت د والاب !اهلمزوو « هفالذل نأ
 الئ دو ناسا علبه ىس راف كين ٠اس و «نامرلاخاو اليلتو مك ماددل ٠ نانم اككلاومو لا اقتد ناثي ذل قراطرعم نال مطعلا

 يفاراصهوؤإ قام هماهس تاروادد همراوصو هتنس لة رم ىف ساهقشو هما ل نعدب دشلا هاب ُض وم ناكوداصام اذوب تءصلظظهاه
 هنيووملا ملا, وحام امههصحرو م هيصتقلاو هدا هلكام نم دوحا ذل نحو م لعلها مدنا هخئيد هبهطاحال وهيا موت صلع .ٍ

 نبني لك )عجحو ء عضاوملا امال اساور اجا عفدام,ايهتشيحم عفا اب جام ْثرقو و همالعاو «دونو خابر هرايخلاص خرد هيل اميانجلاب

 ٠ داصختو عبط عال خخ هضفإلادوحرمو اوس نايت عم اد ناطام» نا ويف جلد دال د هدابداودلاآإؤ اطوتالالح هدانا
 قنوت ددف مزم ياك - يسع ضع سس ساص الاس ل  ا
 ماج لكفعو ارا عفا ؤوص كنق . امر وتساواببإ بلاني ءاهراداإطاد نجلا بول مام جرس مسخ دك

 0 00 00 0 همك مادا عدا رسم ثح دوا مهاف ءاراهتشاو اطغكانه هنود لان

 ولإإ يل اراف ء ههراش عرماو هيرضنم » ءىطاق يضم طالب منوم ىو هيدا دم ميهعم هاليوم ببحر عيؤلنج تاتا 2 3

 اب هعداص قدائبلاو تاءرضلار عفادلاو , هلل اهالاس يف عرخا طاقم امدد ءاالط اراهدلقس عنا اداوم الاس لا ارزلال
 4-0 1 | 1 2 2. 0 تلد ْى - قابا

 ااه طع مفاعل لسد ااا كارا دالد ماد نبعد را. األ هاك ريس رسم دا لاح
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 لابحياترامو هارومالحابر كرم اتراف هدول يرفو قانعأل ليصب ء د وصمم دقملكمانداو ه حالا ءانُسراصبال كف طنع برت
 .» م الامان امل انتشناو , ناعطلاو باوضلا ثويل ماسجاوه نارطلاسو اهلافثد كت, ناوعلإإ اون ترادو هاريس خورلا] ورا
 ل اشو نيس ابقعاوص هاما تانابوضلاوق دانلادعرو  ماهسل لءايضامو انقلاوجشمو نويل ا) ظن دارطا اهل الج اوف تاضد ؤ

 _ طال وفر اد مال اطلس دونحو داتهضفال كويل تل ائامو م لال ويل و جاي اوس ايمو م لاجرلادهدص اهحئاوم ه.ماماو فلخ د
 هدر الخ انو د ءاهركو ادق لع ايف وي ى شفط هاهككم عقوميل (قحادونح ف وصنس طا ينللعو م تالا هلاسبل لزم تنياءام اها
 ًقلاهلهرم ماساو و همالل اضم داوهاميل ا اوعجرتو «ناوعلا بي زعاونكر ا م/نااما ناطل فاوونحاءلوعتو ءاهرسابوفياطل كير من انرمإع
 ٠ حاصل طتايضامو حاير ااعراشن نيم حاو رمى جان اويهدل .ل اومااو نازلد ىلاقنال اهددئلارم ععموهاراكؤمو همايقلا»
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 دابجرمةاريافو مول هيره طايل كذ نان يلع امو ه مركم تيم مكرؤط | وبا موفد ه ىضقام هرم وطقو هىضُمُو كيف مطحلا كرا رس ناف
 راّصططمو رب هملقذ بكب ركلزامةئادول د ه اولبتو رض ريل لاب كنك اودوعم ءاوبعتإ 2 ء(درلا
 باكاممّتاطل ل زكايحب ماج: ٠ دادقاد عزعيةكيدونح نودلاج كرم ا ذهيف ةيقاام دال كحلاو ماهللا شيكا زم اكلم ملء وتخبز
 لها انعاوزطابل ناكل اعطاق فيس نطلمنورتس «رادل اوس ءنعلل خدم هعديلاراصناو هدارسال اهضفارإ شام ا«باوضلاو هقيعك انلب
 معويلوحم نابتجلاو هاو لضاضتنا م يع اوضقناو ه دحاو عك هضهارلا دون جلاد ناذال اهعيضام !كويحلا هارب ام لذ يكل م ناتنبلا
 هنسال اماد هيطال اوعو هير ثملامهف لعد م بالنا اوس كلا عمل بلة دام  ءتثلا عضاوملارمةكانهامملالوخدلاو ىهقدغلا جرام! ماظناملا

 6 مرو و باّجخال اقذو هن لم جاهد لمص راولا لوبحالا ةياوعقأو و و بالمال او .حاور سا ءاولوتس ار ملا 3 هيناطلالا دون طل ملك ض اد دو بحخلاو ْ
 .٠ رول سو لالهاهضفازازم عماو اخ موب قو همكم افمكادذا در يمنم زكا شعل ادزتتغ اهو بالا راّثاه وصف يذل ام ابزرم ددثلا اووضقلإ 5

 ٠ . رضدالمقاحو م هبككاع له ظل اووطل يبه ذاورينمومادد دصم همس نورميرؤشو ههوكاكباكنداد قوتنل ايا مئايعاومهفداط عمرا,
 كليف مزمهنسلا مداومرم عتمارم ماكل ذيل, هيمانداربوتّحلةهداع الخاين كاسيإع اجدد ماا هذاوبلجإلا همام لال يال ايف وبكم

 كنبحو ىساقسملا علخال امر اوم قير امر افوبسد همئبحنملا عادل كش ء ف هرطبو عجرم يللا لفويبلا مزعتتسإ افي ثقوملاادهيف ها هبانأنطاوملا
 لجو قبرم حيو ءنيوعذل بهو عنإملا] اذدة رطل انج فناو ه هلعو فيس مداوصن مالرال اطلس دونجإبحئزصْنَس ىهرطخماو نجما فابهذا

 ةياد مولاة مز ةعلذملا خل ,هبإكدرصنوزعو .همالمو نما ةيدكد دحيه زنح تراس د «ننينحيؤ كير ل عالما « نيم اريشلالها هال
 ءافكا رورضل اويددت هثللنوصم د اذول ميكس .لجتلا+يشم دن ادكادبئجص .لججل /هضعإ رول مدل و .كربت هنيدبرك ع موصول اهيا مولر
 ٠ هتوص عاطتناو ككاه كار وزتت ءوتوفو بجرم كش ؤجو هس منتو ه هتوم ل عرس منك هابتشاو نالخأيلثايزارزول اة ميد ونىأن اراك

 سانا وضحينإب هبوصشاركمل اكد أي ادنل !يرماذ ء روتتملاو طمأن هيف فشكينا ىاد هدوم ناكملادعؤلا هياطلك زكا تحل انادم غلب.
 علام اء زايثع .عرهارلا عونا اوحال او + لفل لامإو .هميسحلا راكم ام هيبسججالملا بحاص هردوتسرل اوبشمل|يطعال 0 زول !عراجمولص

 فوك ىزمل كسرة لنيحو ء دوب لاو اذبرم عذضملابهل اوعدو هيلعاوتحتتد . >ونطلمذال واصل كي صم هناجيو حور هحوَرْؤسو
 00 :وهو ه ديال او صمون ايورقمَلْملا درطناو ه تالملاد قلة شل نصر اغرع هسدرهل اناهرل املا هيناطلا ل زركاسلا عوابل «تالعحال ا

 ديزهئلقدالس عكّعمرم .هلالجو ٍءزغيف هياط اكاشعلارم هعبوك مهلا فجر ٠ث ايءانسر زول هموت 0
 ٠ كياوز لولي عنخ ف احو دكو كك لاو مادق لعادل رطودحام «.ناطلاسلا اءلوبر كرم دار ارك انجوشملا « نا هنيدي
 يطا كترايحملا ءدا اىلاوزؤصلا. هرم هالوت اشاب ناعم ناطلاسلا ادد مطع موجولا مزانجيإ سد اهنمو ه تاهرضر ايد هداك, رقسااملا

 ا قندمو
 ل هاتو هل جلقتو هناشريطغناو « اع رمت مال طءاداطلاس هيل ا هان جر لعدخف ام ه عر لكيلا ع د قاف هضفال ابوح دوت سيئَس
 لبر ةةتريبحمبلا جيري انرل الوانمتءلاعدو مهطعال ناطلالا ! اسم لع وجت دقل ف ٠ ىلا دفاطخلرامجسك هنع ترماقيرم هلل ) هداحالا
 اانا وتلا. ىظعلايئاطلاس موف !هتاف هوز ضرعد .اثامراغعغمىجج ا عدل عجوت#ىلا؟دلنول !ءاكشح هاه .ءلابحاناانسيدولا

 ٠ لكامل ددوغملاءتيحضا داو ضر هن. دهر اهذذماو ءاسام نا عددي كابادشكم لنه اغلا اناجدجحا . اعد ارا عم ءامنالا عدرال !

 . ليعمل وبقول هأبيوناوح بلع المال ناطلاس جزتم , سيصملا عمال عقلا هريكا اا اىضشدلاج طاع همزو اكد جور ملدا



 هلا امصمل هى. حا“

 «لحارالزععايث هيلاهتدر هاو اذام هةرناَعُم مِداعُم منياطاكرلع ابوصْنَمو : هدزاد 02000

 هد ولاد وداع عتطير هذومليرطضتالك+لجاد مما اياد قا « لزادطحب عال ردياغظني
 ا( احدي وندداف ه هيابرلاهيانعلاب هس وحل اراصمؤمو ههياطلاسل لكل ضعيف «ركاتلاو دونجا ةوخسو هكا اكن ذ 0

 1 هاقب'هريخوهاع ءاقبل ارادملاديلهدرعب عل وتس ياو ه ٍن اكاساو اجرال اءيمحضلاهناطلا للام لكل قتسالو فكم اول ومع م خص عشنا ايل ام ةيلهدرع وتس منكر موتك دنيجضالاو اهم

 20 012030 دعلصملا حالو نويشل ارقيامج ءدودّصلاو نوعا[ و! ءاحاف ننس ملااطلا كطيفقانتزملا عفو 7

 | ىحلاناو . هيكازولض غربوقن هباوصرونب تلفاز ٠ هيعاو اداهنيوف ا ديدج كيني فاؤنل طن بابل اديه هبمالسال راطن- ما ع ودل مظحلا يزول )باقات دْصْدّمف  دومال نهيفباننيصو امري الواوا

 لهيك دام يان: لمقال اذقنال د دايقمالاد عال يطعد اا دول نعل هكوس هيانزعاان ديجي لف م تيل واو هب تعامد« تيل نعش ١ ٠ اهكاد تعملو انف تدعو ءاهيطعارا جرا نذ كفا د« هياكل ماده نرهمو هناا ملساء ةكجاهل
 اله مياحت مالمال اطل سانالوب ءداعم سان قو ايئاذؤايصاقو ءايدابد اوضاحو ءادراو د ارداص و» هاش ءاياغ هكوؤاتعاطن شف هدا 7:

 شام نانغيظعالاريذو نات همايقلامويلاهبقعو هيف هذالال مادام مارد (!«هناطلاهنالخ .ماضيد اوفس نازسهتعاطؤيرعلحا 7 نملجاامد . مانطماسم هّسدوبوإ !ىرتعا سرع | اهف هماضتحال اعقاوبرع انعيرت هناطلاس سرع و ه ماطتنالاو قاتال صدد انوارمق رفد
 هالو ذاطوال تصقناو ه لاوحال لتههعساور ومال ا تررغددو د .لاقندل اوويسلاهنافيالاو «لاغيال ا دوصنملا كهف وداني نإبرلا ٠١ .١

 ٠ ابيكا“ تاءارضل ارك ء تا نزعل اجلا ارم تو م تايث اهلها اب يرصارد اك عفارملا وجو ىلاقنالا عئدو مايلي وت الان انيعفو لانال او :

 ينكر اوال ف جار اشتنا هدازجال ابركاسعلا تونا ء داطلاوبصرإ زماان ثري شلاديالاوعوتلاط داود اهاجتذاجو ءربسملإف اهولشا
 ”ديعصرءصو ماعلا عفتراو *تاوصال لتلعوريفنلايف غلو ٠تاسوللا :يبضو ٠ مايه عود |لكلع هناقافل هول ال لن فحسو . مالعال دتعف زك

 1 ذاو. ىءانملاو اياسلاتلاوثو . باقملالبانقلا جاوعلمد اى, باكلاضاخو .تابشو نيرجرماإ !تراسو .تاريسالا

 «كارااصحاف اومخد « ىرابمادورطرغ ولف هلعرل لكما رثوتسانح ريش غلو جل اراحبمذ يملا ادامو «ى ديل ادمان ردك نسا
 قوعصحو هلقعرعالهاذ «هسفنبدوجاشاداثتيطعال اررولاو ٠. د قة مارعزدام اكداطو اويصنو ماهل باقاو يذزو 3 اتت اوطخجو
 هانا هلجرملاو «ىطصي بهذ مفوإ ل وذمو «وظرلاو رجول ادب هحرر هنارنست و ء هشلكللو هناطسللرع ماجا هش ضد ادق هيشافلا تارقل اطعم
 العر واعلاوراصمالل ل قيرمانْخَو هبوططايسم عرذاكب « اياد كه اقلكرع هتومشيدح ناكرال اس لبفرمو لرانسريدولا مك .ذياداذ اد

 لاررو له دامل و ه هجداقلاهبانلا ءدهراس عادال !قارتحلوه هجدافلا ««زرلا نيد اكتلاع هجاطلا ل كاع لاروفسل هياعرو ء هدانا هولا

 نشل هعرمج ]حاولا صعب رم, هتناطب هاو هيانماضاوخو ءهتاوخ مادجرمزامالعّرش ءاذسال اهمحر اماقممل !ايضام ءبخوقو ءانفصو كه بر
 ناطلسل نايعار دير توم ححاو ه هنافك[ف لدم هناد + سابلاد عوقل اىد ءيناطلا كل |ركاسعل ادادو- توميدارطع او سراف كم ايت سأل نم
 رِئاطل ل كاعلا اونكر ارهوناو م افيكاشحح هلبهرمشعبو ء سل اجلاو دهاشملا ذيل كد ثدو . سراد كم ناماللامب عرحلا حف مهناوعاق
 لمة لئوم . ثدح شلي و اصناف ءئاولاو حاوح ا نيل ار نسم ددصنو .٠ قباوعل !عارنامم) رع مووحس ىو افي الوبم ابوح

 انكار هركدت + عمارلاد [ايضل لاراب يبين احد هاند ارتي اي ياش عرؤفوملا هعساول انو لكاعلاد د عبومصنللا جويطلاثيف 2 ىضفراب عايطلاد عراولارثدلوحأمم مالدال ءاطلاسانالوركاعزاجت لا رابط اواني او , يح عيسي هضفارلا 1
 لذ «صذل اوتو . ل اًصنل ل موضو . كابير ميلك مطعب ريح عتعلا هل الضلاو دوم هاجافرممعفادمو ودملالاقرماونكل بمالللا قاس لاول مانثأ «تزالل ا اهني تصاغو ه كما عداطودعل لككد ابد جوف اءاجرطضاو ءركاسلا اهويلا اذاه هعساول املا
 رفعت ذا ءغللا انهاحضوم يلب اذاوح. كابلادكد دو امتاوهوعم ريد كي ادد لة رم هور دام هضفال اىبدذ « لاح مع

 عركاو ذوصس مول كال نول اجهل ازبااو عجرم دايم تنس ادم اتي مخي اق « هضيبالاهعساولا مدونحد ء هضهال ملغ
 أهيل غلو زنا دوبل املي ه.عاقبل اومن انه مذ امال ردو . عابضلاو الاكتر لاقل اذويمالسا نسا جايز لالالا
 ”عتلال وبالهنا يلاو .ابمذاحتتداماللبما ءاكين سو .ابذاحل هيناطلسلإ اعل ارجوح تع وشاف .باوبل اد جباوغنم اوَصَرَأ

- 



 قعجاوال ارساوهو هامابسُو ٌةنساو مداوص رمل ابوكيرل مدعي د هارامأد افلختال اهمزجناسام هاغربو ءائامباوألج ءاقننما ونهار ايدل
 عيب اعماق اد« دا عوصختاامو نصاول امنصو رعصع امه ددلاد تالالارئيلاعخدو ءامالقإورياججو اوسددائاردألاثروهتملا موالملاسا
 ميال طاو هاش برب هقيالل «٠ هسبفملا مّيض مام لاو © هليل طل لاو م هللا هحياول اياطعلاو * هلا حاومل ارم هدول دل رم هحميرم

 هيلا اولا ءابن بعير ئاخرلا هجوم ءابنوفو ءنشلا عاوفاص للا نهرا عدر!اداماد هبت لثيواعبو « بقلاوخسعسام «هسيببلا
 هيلع ولادا ءاناشو الج جاوهام كيد «انانئامدبزالو انهلوقنادلالا «ليصنم الاصح انل ايصتتلاانبدواو «ليجتلاءافنأ
 * جز تاون هتك >ولططلام وقدام ه دعوتنا بمسانحاد بودل عالم ههعرإ اوطلاو سطارمر يف اباها لا جاتا كرم ىلا هع طلاس
 فعصحاداررصل ل سؤ .جثدمرساهنر وح مذارملا ص ايضدم | هنا لع اناررصلاد مئارملاداجج اهيا تفل اورماصرلاو دورالل م نعم نع

 ارم راججاو صامل او ه راب مندا امد ام اوعزصاصرلاوراجالارعكاهدع ا« خيل ارقساولذ د عمو رثكأ يما« داداربد كد
 ةلذعامم هَذا ال ؟التلارعالضت فرم ايف جو داكنال امو بلاطل براطم نير هنا جيككدب تيل عوكمدن نمر نجإ كفو هام اككإو ةءاض هتداعلا

 يزد وراعال رب ]جاكم هساطلال كامل اسوإ خرم هربوترعل اكرال امذو ادار ال و هبماح تاح عومحال,ىلبلا اري خذ
 هديارلكروشنمو ءيدل ليلك عفوك داعسل ننجز ههباش تاهيل ديال اووصمل امتفاردو ههياغلاملا سراب عثرم غلدم ذا هربرعإكا

 وما اه هيا لكرجمو هيناتا ل ىرل غن هتطاد امض لكما ر تاتو ه هياوغلاو ءلاللضل باهر ادضفإل ناس رعا يف ئاطل ل ادبلا ترزنمو
 «ل ايللاو مايطما فوود سج جوجو فدالد ل اجر )اكو زنال ٠ مزاحتملكل اهل اما مر اكمل وخل إب الها كام ه مداذحلا دم حجلرمال
 يفلءايز تعفدو هكياميناطلال اهعلذلا هرهدمالو كعح «لأملاد هقاعلاةييرومال اعثاوم كر طنبت انزع جي الو «٠ لاتغمكام ةدعلكضال د
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 اذ لومةداعسب « يخل الق مدهاليتسلال مءانخلبام غلب مله هريس لغاك ايعركإم » داطخإد كراعمو دوسال !عراصم ابو بالغلا ظنت
 قع هزوّصِل عس ناحر ٠ ليهطرجحبل مر ضحند اكو درادا هةعوصتدالةس)ل ادهلانمو هإريط خرا شل اداكاذه "ينل اعلا هالو اامو ناطلس

 لاخر اارتتو هاوكاكلمدال اجاهرعرعكلناو هاج هياطلالا موضح كل مجد تذ هل ورإ ًارمومان طمح ودق ة لسيضب ائيمسانو انيمآ ةعآضالا
 هضكادؤلافازنع اكلاتقىلاتخراو «هضخا ل ف وبحكو نعلق هنو هرانال اهمذادمو اريد اناتوا ىلع هرابرإ ! نعم

 اياالنجالذ «

 تيتا نايف كلاش حمو - م.القناوس نوما ويفر سرا كم دوجرم ونار دالي نال و تر ادااغمل دعباالاو «مارسعنال كعاحالاث
 ا هر ركل اون اللد هناب هنا ف همام ٠ مالس ا ارا طل لامالومدكودوضام ا ءرجكزن نإو همز ا يفطريطغيو ركم خداح هلل
 ييولايااتئانفل ءقزككداوعال ا *راطعل اعال مهله سي اسياد ه حجر دو ال افف ه ماهم اوكا ضئسا نابل اف ةضاطرملاخو هعاجت
 مدالسل ازداد لاك ا هدعبناو«مارمال!تثو مالطل طشكمملعكوطن ها رمرؤشاتدس داو >ماوال اكدرعو ماقسل إف شمام ةماشاهطعألا ١
 عتق موه عينلاف كو اؤنقاو ء[هناكو ا عاام حلاو هيار ابوصنم * مَّملاتاءام نمامو : مارال اهرصقنل يف ريح دوكسبو ٠ مالملاد
 اهلا ل درل ايعول اهكرابلا هش نمزقوملا ءميلطلا حاصم هدر )ضي اناف « مرئل اول ذال اه داعسل ادظرولملا - ممؤاراطلاس تول اعياطساك
 م هّيداوسل ادار هيلهضرنذ ومن ابيت ندم هعلةف اثار غحجرنولا مدو ترانا ذي و . «ءاسل مالا اعرب ماسو اباص ما مادا

 ”يلصسوخشلاو «معملثلاو تيل اينايلبو ه هصساولا كام ارم هصلقن وا مذعنلا ماكحامب تطبن د ه هيادد ملهي دزكوهياطل اكليل ٠
 كوم اد هدا +ب جريد هرم هبد خا دو ه ءطالاهيضاملا ل ددل ا فوبسو عدومعنملاهونطبرم هحبرك وتم لاكداد ذل ناهتيطعال اهذول اوم
 هايعادوزصو اطل /راصناو هل ىرإ ناكر «مناوب ديلا عمسجج هتوص عاطتتناو الل ادا درمدل اقثنأو هت :وعن ذا اطوقسهتووتطعسو ههقسو

 ةياَقر افرانت مواقد ٠ عرس وشم عابو ه موا ءتيقحج ما صافاد « هل ابلااومُماهشلاو ه ف البلو هسايرل اهذ « هلاغجتا اسانراس دولا مدد
 هيي لمن اطلس اعطم +, قلرملا رص نم نامو - قسارمذزيقسبلال ماكإق ام ف دد « قياوريخو امم اذئاهد حقو نأو :اقيلاادملا كلم
 نامل ؛.ةوتو ” كما دهر بلر بف وسو -هئانجو هذطغير#هناورو هلم هن لفغيطعو ههاوهحبروهبداوحت _ ميال انراش هنييازها لاذ
 و كان ءركذا د اكاذدارهم «يدنعماراامذ اناث راو زا اجابف «يعبرتدا دع ءلاغجر انا انس ردو ناكو هلك ادعس او قطعا
 3 م رش اطق مولر صنا اذ هاو ذي اوتو« مبهدت د هاواشنس عراشلا عزاه ول سالو ٠ عاد مويعلاطل ! هز وس فاو و ه؟ءات)برسحو هكطلاب مولوتُم

 اول ٠ هاو هل اووكو  سيدش مومو دريشملا داق هياط عاوتع .ديإ دابر طل ا ليحنانالاد ' عدد [دعوردال اددباد ءرثوا ٠
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 ةعناذ اهسيفماراخنل اورفتو ٠ هعساولال مط تبنو هدانجال ابرك لاك ديا. ناطخلاو ا دال
 . ١ 5 1 5 56 3 2 بى و2

 ول تيب يبوس ساند شيل خفادضاعاكانهاددج وم شلال ايسكو

 ا تر
 : : 0 3 ا مو يدع :ذاوحه هباصكالهلار/مابس عدءاوروقرغ 7
 3 اهيابامالاو 0 ىلاقازل !مراوصاراه تصح دقو «ككافاضبتؤل مانا «كاذذا ال اءرولإ فو ه هيانمعقاوت ----

 *هعماولاهنيوإ اليل هاري ضيا فرب او « هىقفاول لكن يزك ؟راف»نايوهنى زامل مخ ابو» ناتلا دع اسد عيولا اقف "7
 ةايدام اداحو هحليجبامطع انريربتلها حاتبجاو ه حالا اد ونفي ا ةرغو ه حابصمملاو هاك لماع .حاودال لكالهدعب كو “٠

 لجو راح اءاياركورس يد الطالب ور يظ عمو ع رطغاساريزول رهف ه حابنمو بكس لكل التاو ٠ جيلا ركبت اني بسلا

 تو المقري مممقخر عقاتاهم القس قابلا ٠ ينولشوس ام عمجو ابنك نيف ءررتت هام ءلوبملاءىقاولالحتناكد « قاهرعسؤس قرم ( ْ 1
 الر اهكةرعبججاد * قانرال او شياو موصححإ مو كوكا تاهل او طال ورح فجر عريطد د وخد لكم اوما هع « قاب فديو

 7-5 كم بداينا الوقللزم اشايزامنعرمبول سن امو قانحال اراّصنإ ير صبلاطرم عساف ئاطل داكن عن ليمشل ملم جاهام“ تس 7
 |ذامووقاول لكسر يدل اما ٠ قارماعرإ د عسو | فام دريد هنيدم هس لاما «قالطامل اتحازعافيقمنوككم_ه :زانتشنال و عاطضنالا :

 أب قي ناك عرقاماما تاوعس هاش ترّصب اص نادال اءلثم عيضملاه + 8 * قافنل اير اوضفرل !اهارمءنوملا ثانرص عرارته انيع تار

 ىبلاهلذامهلامسابءامودورل او براسملاو تال او قاوساماو كيل لاا نهامنياطل لذاك ذو قانا ق نر! ع م: وه تل سول/رمغ ناكم

 يطنام «قامحح ان بال هدخاد هلضلابنويئارهو كر ومماطزاطل * قاما دل تار جوال شماهلذلا جوطسلاو ترجو نغلاد

 اهزالملاداهزئاعب سانيو ٠ قالا عبس ؟هتوفرما هدعارقديبابو سايثحلال هدلاودتل «قادلادهيفر كلل داماس هتالاليلكااياطللا 730-
 ترو هاهرود تدر و ؟للض ملك اّاو بهارمارضافلاكرمل اطر ملزع ملل «لزامدربتهنيدبزهابلزاكدل*قلضامو قوتل بائس ابيصانمدخأ»_

 رغما لولسملا فسل ابدضال اى هروب بالغ[ هعمو هدوم شنب نبل دال  اهاعراباضقلادانو ه دوه موف وزيدكتحضاو ءاهر روصقواهيفغ
 ” راك هزاين باهجترم م وكيف ن زر ؤطب » ءصختوم ا باسلا اباب ماكحاوغمىلقن الكب هراعةبنوبساد *روصنملابلاغلا اهدنجو عرخاقلاءل ردل اراصن ! حرب ام
 .هحلاجروصقو مازن هقوضرو »و ههدرم حورصو «(ليشم حووب هانز لا اهنا دمرمماوحال اينراقو ءانتنامواهرا علام ت نينا حم هزت ه عيد
 يخونك صخمالوباخرإ ارم عاولاناباحاس تنجو »ابن دؤلادفسان راجت دبا دق «ه دال لبو بويلارقباعدطيحر اوساو + مد دوتمذاغنال اوهانال
 ام عمماحلالوهابو ميلك حلاد ودل اعزب ل4 كمهو لمربو ءاهلاكن اداه فص نع جرني «ابزايضاهللإعاحسو هاهئاكرا تدير هرامالار اد كانه د
 بيجمد اهجوسىسرم اراه اعلا يحبو ءابماكحن نوب تصادر جلام ٠ نيطفآ اربط ذل اكسس نم اطوح دفعتو ه فا هلدايعارو دمام نج

 سا تافدول جدااا عا موطفاب محلك انو ءانسا ناب اماكجاو ؛ئساهعيراصتو «انسحايعاضناينولاو هعلخبسحاامو هاهماطن_. :

 ”اداغرال لكريم برموش ماتقناف اهيدابسة يداي تنس او ٠ نارطال هعمل انإايفايفللتدراطتازو ءافصونياولب اكاد ءنيدم حتوايفنولوجب# 7> ٠ :١
 كلو زد) لا ةيابلاماكحاو ٠ موقلاو تان ل كدع اون  عافتر او  عودرل اوم عماميسال و «ىاّصدال ايا و معسلارموفناشل لذ هناش [الفناوكناكامد

 ريما ادروتن هنيدي هاطلال ا فلذلا عاج د صو سمينا ا ه باككتتل ريطعلا ه دوك ماودب ه بالامر اهزع اق عنتحضم الو ٠ باقحال اذوط --
 . لا مؤ ءنو د نمبر يحوم ةسالاشبو همرهادلاهدداقل ادي ادم دياتو مالسؤعان اظفسر انتل » اظءىضاو ءلالدو ء عرهام هب لل اح تعضاولا ه بايجن'

 لاء عاطل رلصو د هنابولاو لاكلاتاءادمرف تعش ود «ل جنا مول قير« عال هينا ظفار كة يب هد انام تدع 8
 نإ هلاضفملا رولا هش يحاولعد « نالوا عفدد شدا ضن خرع انها هاصتما عياش «لاجالاوداسالا«لامتان يمت

 رمز جل حتق هاب ه نابل ثلا هفادملاف ووو« لاول ويل ىهل اعلا دوس نصاممذولاو تلاد ددصلاو < لاونال اهرب غلا رت نق دكا 2
 ةابانعت و - ن ,راون اوناكايزطابف كد دعب هوعشصاممد * مل رابدطس لكتحو عيوب افطقسد ندب منايا : 9 3

 عناطع ناكل ىده هني ايانلا هيدا مدالفل مادب لينال لمت ابباو زم تونطو . نال ودار الا هذه خضوع إال 2 0 :
 هناجر اع اصميياعلااهايزينا اشاينائعبنولاعوذهار» لال لاما نصر قردان هوم مل عنود هدرا ط خلوف 9
 بالا ناطل الو رركاهريراخام ل اصال اد هدل اكد اهراهراع موسي يكد ه نالضلا هدو هد عام اص 1
 نام يلد د ار ضمور بالو انه هاي دي نديل مار مره ط محو ءافص زك ادال هجري ديال لادم



 4 2س اًجزتو ه هل اكش اد مهابشاو م هل اثماو هبا طدحت نول ىلتحالدم : ! لارا انين ناوو عئاو هيزاول تخدب يئن اكل ن» عزطم الفاو اسال

 هر لارا ذ بش ولف ه راّشمالاو داطقإلا كال اوه داصنالا

 اا هونعن طل هاطل اج او ءىقو لاف الار ءلعو هامه“ انج ارم
 ا و7 كركم. خا درارال اكرم نحاول !عرطقل اًهبسنىر اس عجاقلاءلىرأ اداصخا هلاك كلا

 1 وو لا سبا بيك >4 باند .وبل انااا احا لا
 لروح تاو هلي فش تادارمد . دوا طازالار كارد معد «دوطعارغسداع كر نغير ديفناطا
 1111111001000 ةلّقمو هني مدان : 0 ههليلدو داشرلابباةرعمؤاصناف ه هليوت و لبوتجرع نابيالئ ىتاحو مالا نال لل

 «لعب وة ايصقاناكمهناوذ جاو « وتاب هن اوزيل كالضارم تاناررضلاو خت اهرعءاصا م ٠ م0 جا نع دعم طالع د
 . تاير سد ايدل ديل عزو طم «ناكون لاهل بئاذاو فينا هناوعالادزاضنال لم يل ىلع شاب ععال دو ادام ينجح
 ليل «يذب هفذاقلا ه اوهال ار اوالطارعتسنأ اذا ل اى «.ةدداشمو هدراووف ااوص هاو !لنقونلاوه عئامإإمماقتسا مدع د
 لئاو هكر هيلا اربتعاللترتضلالذف  رابحالاياينو هرإتعاامياغ ىوالاع نابتمالار عقو امه ناكو ه لونااو ناك
 "راو ءدوبحل مندسكلاراه ه وسال هيغ اس ا هيفلا ل اقد بورسرمككنامد» عهاق هبلاغ هنادياتاهئررق و ه عرداق هئاطلاسلاءاودل دينا

سد هفيسل عالم عوضنو ه هناطلس عمدت اذيو ه دوب يبول ذم هبوشال ذكى دعل اوم نوف غموغحم 1
 ميك هم َفاناوعا ادركم همئان

 قول يذلا فرخ الوو ماقتتسالو تاثلاو هراقول انسزلاو هل كلغالاهفلاو ء ل ججلاوصمل انيعاورت ومنا وعاو «داهنايف نوعلا

 كرام دانا خاةدخو هداكملا يكرم عولبست ام دار وزيف هد امكأل او مارت ل ايرهطاو ىدابدإ م اولو نلاهسال ى ىداونال اهضفالل ادونحرم
 اد غامد زنحرفدايف ليلا بيكاك صلب ةعاو لت رايلف يللا عيبا .داك عفا مدان هدانل العقلا

 كا انهت موزي ايضا ايناس حير ل ععاطم اهو هلق لك«عراج ماقب كي ددحت جونا هنامث « لس اراشّصل اورابدالاو راسك امهؤصو
 .٠ ىويجووم و وتنوإلا تيران ذلعْ كالخيفو ٠.عمسوعركبي د نيب ع اهالى وجيل «.ىداياو ضعت

 لتياطاش ارك اتغاود قهرال الطابلاو لاللالحا هقراغم طع وفايد «نيللطها الاتسائيوفملنو هديرعل اراك افلجو هنسئ ره 1

 طه ذعاو . باول يغيب وفخر ءئطاقضوبسوم ةمعساو اجر انك دعي هاو ياوثد «لكدداءدعثنحاو وس
 .٠ مارس ثءزافوالت عاطل رع عمان اب قلطمونحرمو مهكاشنأد ماياجيط اق دم مكابشؤعتونماراتماواكميدم قافإل هد دماو اقنألا
 ٠ هنينضا العا هدي ااهظإ نع ممنون هنومارمهضفإللا كيد وجو دل بوصرتم ملص زاجن الد هقيقحال «نالاثل دعو تاثلاو تارتغالابم
 هنضلاثعتت اهايلع مجوم اهلي »تبن ا هّيضق نهوهيماكا اوس وو نمإم اوغيكر ه نماكملا اودض

 هلجلاو ناحل اكشف ”طشلاخ م تا دو

 اد هماطلاد هخاصل ال ولجو مله مسالا هناها تدار وب هيناطل كاكاسعلا عروس مم ردى هماضننمال دما ضنتعال م مئاًيوم سال اسورلع ماب ل : باح هدزاحابعرو ناطلالا فيس عوط مر افوخ بهات عزةهةريحهربوتهن دمع ىلا انس ناتي زول اناحا ثيددهرمقبسابة ند كاد

 ليي ضالبص اوبال عوخشب امالو بلقملا بام ناوضرد هلا هجو هباعتاامو بضخلاظاوغد ضال روث هاقد وم بطعلا افرطرم .٠
 ليبيا جوس دانا . نسال ءارجر الا طخانو بضلاورتزطذ بهيرانه با حما وانو وبعد

 هب غامججتا اوطا انابن اعط عومرينول ىلا ثيددحأ دو الف ثودصلإ فخم نيو ]اعنا طي نان ء ددنملاداوسلنشلكملا «دوماالكو . نيهملا

 تلالو هنزيفااقتاف 'عراش_وفماو لعماقم اقم ماشذو كيدي هظاسع م هدي |: هؤشنامع هاشخير اخو هنبرملاامال اح

 مجالا ءاوالنع فول مدعو مابهاودواوهاللداتنال ادوابه او ددنجرسمل اب اجب دهقداوغلاو نوم لادن ىمقلاقكلذانكالنع ينعم موال
 ناوعظفال ايدول ناسي !ءىرحا لاَ ثداهل و دحو رررتهسدمزهادالالالو رثاء من دارا افوبحم + ماد ومد عيحبطحو : وطقش ابهازفو

 دلل هل ناكو ييقملا ثدذل ادهوشوا هلوقوهوم لذال اف اضتن اًولاس يعن راك .١ !مدناومشمل هلطمجو ل غو هلا ذد لطاب عال جرعدصالوق اسام

 ةزئادده عاتنال فز >فدحد الا هخيصب ه عار كسعدإ) وقل ادم عاشفو يوعبلهيزرسلا مهمة كواليتي رمل رهز هام «ر اعلا

 هئاطالزكاسعلا تضافف ءءتضروثدسدا خد اول ابا هنو عفو ومتيدص دابدؤو اريخاطسد هضفرل اهزنهرمروتوموجوم هباطل ل كال رم
 ل ايعالار ماغالاوب د ادمال اابزلو شل عر « داصطلجير منو صعو ناهنإهاذاب صاف سي ا مانذال لهي مر ذددم ايحاونو زرت م دماج ف



 ّقحم حافّصل طايط مدّ ام اوه حامرلإنةمعادملا عم تلاط وه الخد الحر هعمل العتساو مال اهلك آم عاصمة لكل“ “٠

 نا: نّصاد ابنصو طيح يامر نيحدن اكو + ىو ل مول اوما د ويبكي اج,س وفن -طاؤاطعاب تلاسو عال لو قنؤماو عهد :

 اخجلف ىيشلاظعم اه اّصم تلد «اهصمل اطنالل عسواو اًءصايزمدن يهد كخمو ءاعقرم اًبزجا ءىقاوٌئاو .ىصقتس اوه :

 ءاويحل ملا ماتمؤ يمل ,ندازتملاهج ومو صاارميفم «ضصاول ااهبنيفشمولو . هينانافلكاشعل بوصختإ لم اه كاع ءضضو
 ليوم اصور اونئاو هاشدارسم م رشح سو ء سراذ دونحرعكانه عنحا ام عمايل اخ هيبشنلا اهب ذل عبجرو

 ان اف هني فتفل عر هلووملادجاوما تيرطضادة دامس. نوعلا عرج اير كل نكت ددعلا ودحمالو نصا افصم ؟يقنإل

 ار .هتشر نفد .هراطخل اوعو * هراثب كيس شدي اخشاب يل ذاغمو ا دبايف حاس القز ومكان ضا
 ولا بداح « عج صامو هابي ضيا ماروام هضيفاراا شايف هلساع ه لنج طا و غو زحل ذوبسل 8و ه هقعاص باص قداجتوم هق دام .-.--:--» ١

 لق« دونللاقفاخو مالعال ل ابراو . د : شعرات عزل اعناميف اذ ذاوهو « كاوا اهلطملا لل انة ساق كى اويرملادعصوجفلا '
 ءاضهارا قهر ان اطلسل ا ةوحوادو ه نونذلا بطل هنم تندالف «٠ ك1ا,هاو بطاعملا باينارعضمموق ل ردنل ه كانه هفددصر ا

 د و الاقوو ماحملاو اقزل ايوذود وصل رعطل اوشا ءمايلل اضئارا ا شوحيفكدانو ه مالسالنراطل رك : ص عمبزحمان دوب اعق اوم |

 3 هوغصو !رانوس, سلاجلاد » لداج ا ودصو اول ادوسا متثأو ى سرام بالك نعورنال» ماعد ]سايل كرمملوجرملاش اهراس ماهم ادحاملا

 براق دومجم زل خربلع هيرإ نميركت هياطلال ادور ادوس] عجو و هيلكس رش اكاذدابللتراشاو ٠ مثول فاّصمو مييوخك الذبح ْش
 تااريصل ل صدوعيرو . هفطاح) دابا مقود هربت تروعومم في جرس خاو ءندخ ماههسللو باول عزدب مدل تويم جتا + تاضاو 0 ةثاعاللاسو 5 لال كاذورييلاناذ تووبسل !يضرم. فوقلاتراطو «لاعتشاو باتا بلل او .٠ لاتلايظعف» هد طرا مو

 لاتلالنعراصهئاطل لادونخطل انامو ٠ مقارب اج هقيخل ا رمتوفال اهجو نعاب بمسح حماللاهتم هلل راد نثكوحم هفصاق
 ذاالهاذويساينعه ءاكوح مل اهل لتاياّص ايفشرو . لاتبعو دن, مكن ارةرداسممل لفايتتو ه لاهو نعم ايلعذ دار زبراف دونجو
 قل ضلال زيكلدومككل امو ه ى انغملا عداذلا ةدعلا غبجزع اضع ار نم ل اذاايدكيزصف لا دود يلغوتم كد علا جرد اسردولاو

 هدتعوى ابن هاشغيذاو هددعلا واتس سول واهو م كاجرلاد ددعلاومهيفامو هبربو غار كمل ايها ل ادزل د انمل ل امىضغمن داك -
 ضصاخلا عة ضعي بل امطعتو ءضرم ارب تقوم ايات اردو, هشددد اصيل اهجوس يلد: عند موه ويك هامو 0

 نصاوز مالادبقوحو . بازل اسدزطابابازافوفمر ع ةوفدلاو .لالضملاو هعدب ا هلف دبر ءب احا اخذ اوغال ماقبل
 5 اءتيهادد ودحلامجوي ايزي وصلاو عشار ابيضنو اوم مطل جلفل هليل كةرك لاند عم ار ارارم» طعالا 5 دوا ْغ روي 0 م 8 .ج نمر مل حلاو الحا . جرح هائل اذاف . باقعإلا 1: درو رطعلا كمل ار موثدب رمل علادحب مونبإ و بانعلازحارلا ميج

 2 اريالل لحام ,ىوال اد ونخااؤن اطلس ادونحيلو هناا زتامدءالعتسط ويطل اادابمو ءالتسالاف اهءاطرك داوي

0 

 كل ىلا .ل منال اهم . اور اهم اهزإ نش رمل اهناداحل طلاس عراد يحامو » لافت سخكرإلم امو , ل اقس ادوتال ١ . صاغانل 11001111011111 الذل يككد هر الطايف هئداوولا جويس اد هنلاطا امل ذل فيس هيل كاف نز«هتاف علال ىدل راسل لك كذا هذا الوسولارلح خضم ماولاوم عوسابةيوادد هن دبس د الس اوبس اشامداك !ئةريماعزلظا باو ء هيناذلا بهاد ارارلا ءانجام هبسحو . هيتاطلا كروب ابو . هداهتناو بيغل مان نأ مبر اوهداعسلانعؤالزاو - هداهشل اكاد مإ هناراتعا هيما تح < 1 ثانمل جلف تاذ ارمطعو سرا للملا ا: حاله ه هعساو هيطع هعاحر معماحرلجءذصلا عرج ونال ارم عتحاد ها مصنال صل ملاىلاالببس , كل دلاله دوح ىف ق هؤحمليلج اطقناو نو رحال وزو كه دما وداد هنجؤ بحرا اكسبي كا صارو دوال اهل عج و انوصم .رالمملا اريسا عوق انف «ويي يلد اشابو سيطمغزاو ذوها ذاذ عومسوتو يعجل مؤشا عوعدزف ءابواه مؤجف اد دجد د .٠ يداقكاه عوفل اف ءاشاداو ارالزيبا+ب عقدعدإ/ ينل“ اوزعذا كاما ازعل هايد موصشو م لراعملا كيو مزاوفن ناني, هداوسلا ياو داراصن او ممياطللرركأ اعلارم» ا طاعبرص ابذهددجو و اجرحابب عوفلل مولع نوصل هال تعا اهست نعي مط عجع و م ليكاتلخ , طار ا هضداملادوحو ء.عزاكش موتور كه دم اهرادقرجاد اهلا عتساد متحف ءاهراجتام فاعمل



"3 

 4 0 لا داما

 هيف سجون لكابموبهرمءدلصاو ح سورضلابنللحر هيلع تراداو ءاببادواههراصب هنصدلا تاكو .|باكلكب امد ارم وحبك ذا هضفارا
 لترسم ىرعاد ٠ مولان باو مانقال ارم عاراو ءالوب ماعز انلب .هعراسل امنسال اه هيلااهك يدل كال و معطل اهفويسم هيلع ابل اتا

 علباددل امل امنالماقملا تعا و هلصان اوف ةرثاإاب باك امراتمد ال واهالداذيعص دعب مرن عملع اد 4 هيئاطلادإ وامل طومسرم

 اتلئاويج طلّصتو حاول افا اهمادداسد اهدا ذ احد ٠ جاوا عوح اول! ةرعس و ٠ جاحادردرلا تزد امدل ]نهاد « مدابط ثحل 6 اها تباهد
 رفازلغن لاهيا يحراقنولارعبه د د ه حادرال طءالحاسوننل لهل 'ءدايلل اصلا قزم ذاَعصن يَا تروتعاو ء حافلا
 ' كاؤاؤلاف» ديوجو دلاق داطاو ه هبزعومنلل ثمل ةركعم هزلونملا هددمد مهدت ءانمتو هلق مو اشامداؤ لت هصفإلركرتش اد ه راكم عمو

00 
 كويك بش د ضف إكهمانآ ارعصقب لسا مادداو ه شح دلل ابي لب ع( وجا مدت « بوصه مازن هركا نع هعوجإلا مالغابامر هزم يكد رماو اذا
 ا يل يس ب سس
 . هاكئاولاءافلصفقاو «فوبسللناَمراصو هنسالا.ج|وسان م نولال طهونص سرل جامي م هدرا ,ىلاطاذمال اءاماهذم ءصاقلاهيراوصتسماو
 مر لس 2و ءاهدناعوب الداعم مهرس اراب مدصا د ءاهدراوهزعيسلاورمشاتدرداو ه جاصملارادةكذاو يول دار تشحاو .جاوجلا اشحن يس

 وام عرجيو مرإ هقلهمذ عبس ديس قاقشي دوضف )ل ارب شو ١ لبشر عمرماباج رح حض عكء هعطاذل اهيضاملا افصل غاصتو ه هعرالا
 0 هنانحهاركصصوحيو « فونصلان فوهصفا رض ٠ دوش كاعلاهل دامو « دوس امل واصم ةدلسانرت اىال ساكس امد 2 اويكو هنم

 هيلاميملاتدم م « فويسلاو هنساملا بشد لح هضف الع ككهو قطف نجوم ميو نمط عمد شساوح فنك و كلا لاك هنانسو هطس
 . للي ءيرمل هدو ءالقل اون هضدإل اووسس ساعي جوخو هاببباصابماهس شيل لتددسو هابيل احتمب تبشناو هاهدرو اهعدد حاطسا ف هاهد
 سولو شم هركأملا هدلعت ناكل هو رلل دونحناد م ازال اكاؤ رماه ابواوهرم ١ ىذا ميجا عر اطل كادوحكاهداسو "اون قو
 وكول اف هدونح عراصمدعب ءابنبركرب]كباياد ءاهناقموابمباق تادادو ءابناكمالعارعللاهاهنصوز انبهذول هزر اسس «ىرهاص خيضإكا

 طار كربلا هع طموح هدحملا هطاقمو . ؟دحلو ها جكرب] كل ]ل زن داو عري اكمل ا اهدومحل اطماو ان ايف ءاكد  موساحلاهضه ارلادومحرم ىاذزع
 هللا بوبا وطرد ٠ ءلافحاسىرول ا كرمفلاهناطل سل كب اسيا وحازكهو هه درطنم يزعم بهذي نال الس هلماعم هدر اطملا»#تظعتبت

 نييع الرد ورك يار اهيساهادئامااىارؤاصو انءئالاز كر ملا دهانلعبت . لاا ادعو اختو مالك اطل .ءلاننسالب اذ د مرات مراوسدكك انهو ماو ----
 6-5 هروفوملا ديول اه اوم ميله وملا اروع . عروصنملا دونر رعبهذو انك دا ها. جر اثامرهم  سرام» او لييما تحظ” و ء هلال لاهو

 5-3 هويبلاكهروطميف ىوهو  سيذحأي عقد ذا , هبابلج حاف ليلل امج هباهدى اصك[,ىهانببم !شامدارت ل ككاراضال ارش ءاث ليما فد
 0اونخلد ٠ ويك هضيم/ ماطح نوما ربل الط ةثئ هلم مكون ل كلما مالطا ومثل ءلكنع هوت د. سيذعلا اود د هنن للا تحمم
 ينل كو ريزكلاذهف ريسا ان, راءل وقدو ءلجانرمد هيرئانسكا» ذاوهو ءاجاوم |ظع اووعل يفك اقلاع انهامالعو .اجارف ا ءىتومل وح درء عمسكلا
 (ةيوتلاو ممالدارعراي كاملا ءكزذ عمون اكيط مار صانبكم .مكاافزلاو ماعلا ريف !ىد مالا الاطلس كاطو هنسل |لهارع بزإ اير وقرب هلا

 0 . نكد وعجام ثيدط نإ ننس اوف عال امو هنبرجرمددونسبت . 30 :رومالعا ةيلكومملاو , كا عطتنملا كندا صر ا ةكيوس ليلاس |

 كان ثانهو .اشايرانسرزو !او هفروشنملا ايابل جر امركر ماطع لا اهزذاس قحل داما ديار هو ..ذيال امل لال اوم عروصتملاركأملا حطت بر اذ كم دوح

 دراو « ليديا اامرانسر دول وابعتساف « هبماشد يابا ]كرس لحنك نسمت موا ام ليل الطيز شكك هدطشملا هفهرل ا مراوصلاو هنتملا ل اسعلا 1 او ع يا هنوف ملا لاول اك ةطعداوس ٠.ياطل كارب ويا كسلا
 زد عربطولا دابة , سلع نو برجا هل بيز تو سين اف دله ادنج د« ديول هزل زمإككم ديدنص ديلكو امداوم اقل

 « لادابوحل الا عمتبعو ءالاسأ مه دراوهلا اتاك اذ ءاطا غو ايما ههوح اهلج ةنهاوفلا اس او سيعتو بيكا بهو ايل
 1 00 د درولو ىاعن ها اداهبح منع اهو نيدص هضفإل' جوبز حيإ هج ال اكر دل ابرصانا وجر انارانس دل اننججوطاو

 ير علة. اقدار لايغادر موس ماقادشا فوط لكم ؤوفص رك ءارتايطسل نمو نو . روز هابرعببل
 قنا ا(رددر راو تنطق اكو« مة شوكه كما هذ ء اربد دكار جر امالئنال درذ ارتب الف طاو «.ايلوش ا هطفلل اديس

 ٠ اذوادرادارباوطدش سرج كلل ءاذعلارودرمرمارجاهوجيررصمو ا دراد تول ذل دوجوماذ بسمه و مل ١. هوه تبول نغير هيام



 ٠ ناوعال اوٌداّصنالارم كلاو اماما اعتجلو , ناوبرإ إيف دعتف , داون الاد اوض طلال طمورغ هنونيحو , رارلارْخا
 «نااؤلو رابال لع امم ةىلاعت هتانينااولعا ءن :عاسارزول اش ل امف . ناشل !واعوريجلاورحلاود ءلاعجتر شاب نانسربدول مريد 1

 (ذيزراد, هيلع صحو ٠ هيلا دشراا.. قاحاو ةماددل ال ايفؤتكو - ننام لاحم نيود م ضاع د يذاطملاو بمال ام 1

 ليما, هذالطا و كايق بعل الونم اس ناوعالاهداًصن او اقلب هذاطو ىلكاعلارادوس ذك بيقعؤكماو ء مزن
 ىكاسعل 'تراف ءاشجلاو بغملا تقوررعإم ه 0 يوكل عمل رييرع هضكأر « هضار لن ويح عيالط تاجو.هل بذا محاد قافال]ءابحاس . هلابقا هلطب ':

 نقلزاو ماشا اوعراهّسلا هالثح ان همهطىدل طش (هدلعا عظم و ءاشدو يع ام عزان مزملكعبتاو امومعركسعميف هيناطلاا
 : ف بجرل اه ضؤملو لاتقل ماد تعمتاو  ناعطم باوطمانذإبل انقل اهموجيلاه |يذاتادمو , نائفلاهدراطمولاءناطلاس افويبسلا

 ا يمالكم ٠ هلاججانسيينول لفل هنو . بيتي عتشا ب هاضتسالل نانا عشار قا دمررعو م بقول ازتاند يل مالغلا
 ام اوديلو هايصت اناكت /حلاوددتاو ه هلالضلاور اخر ايراد انقل ىدعرسم .هلاسبلادهئاهشل ل هكا هل اسمي ايمو« هلال لاو د
 >ونإلرا ذكاذ ذاطغ]ررولإ ]قد . ذاصيؤم هن ورالجرماه ادد , دادارب واعشاب دول مؤفشمساو ءايووطاسنالاراود اما

 «البر دانا افطالورل كمعف  رزنلاو تايلاطئرا د ران لاعشاب مالطلا باججاومكد .. كلو هراغالا هنماوحوخو .ركسملا اوزواجزق يئاطلاسا
 اف. دمام هيسق مو لواط باح مضداوناوفشكو الحد ادار م«لم وجل وعلطو «الهجو لالض بدنها هاوأض فل لاه

 ٠ نعوذ ةوطب النيك حوص جسوم نويساذطعح م يصع برم وكم ةجوقن وصلوا دز مول تساد 0
 ضادمل م لاتاوزن اوف هقارباوق داسادانراد ه لغرس يحيفكرو « ناطبؤ اقرا ذميف مداوتل للص «هل اياد وساع علو دا عالم
 *كئادوطو « لئاتمملابراحلاودعلل داما اهيياوضاب اوزواع هلع اشم ىناطلل ركسملعس اام. ف الضلع بويل شا عذاومو ا هضفارا دونح

 هدراقلاو اضل /(,ليجر ل اصتاول اصنناو قيزو مجرم هددت د . لاجل ىعقمرمىلاعتمداءاضت دان. نيوعب[بموشد . قو بطصيف اهمها ذاد
 افي اباكءاناوواويحوبرضلاعبإغالاكدف اعاومدم رشاد بهلللا اذ دانا اعتشاباوبجت وح هرطنل ياو يار امد ؤوعد باوتفلاوبام
 ورك داو رصخ عي منا يصابلاذ و فنه دلصلاو] اان سحالب بلس هراجالاباق ضخلا هاون زاغناد ءاما عداد

 يزل ااغامداوت ءبكآلراعال الحواو ءارتال ا يساف داو و ةريرول لوا اخابريكر كسرايد او اوم ٠ دابا ارطرعس اهيمتيدزحلا اويل هماقتسنالايا يصامالد

 درشلالاد ذاءرسح يسارك هد داصو هن اوجنفوتو معرب حراناادهوبررم وسع كيملاوذ الاررول ااذوم عوذح خوايلتت هزي اذ

 لو «عانملاراكد اءراش لرقم دكدملا 1م! © مي73 ءهيطلسلاهداعسلايؤزمداذتسملاهدوعسر اءاهقافاقاوناوم هيالارالالا كاف.
 اواوسا طولا ميال ملالدب ,اهكموابتدخدل داحكد اهكأنسإيف ايل ذككو هضفارلادونح تنقل د .نئتابيتاال
 باعراك خبرك بادو ,تانيطم موباصم مك باصح» عيطة ونسلاو هياطل دكا عل رمل جسد . عيار داق
 !هذك ١ يلا افاوحابأو اهاد بيلو اصميفو ءابادل اضل طم ارامد.(راص هفداط هتعامخربلشسساوم عراد هله مني ىيذارلاو إل“
 بحر مداد: شحم ناجي ام اول تكرم عركوع امصنعم اتانداو اوزيوماهسيلا ارينا قرهوك م. الكشف رمز املا دامد , يدلك“



 ناطل د ا[سه وياما ماع راف كككمدنجناّممملاء بوصنملايبوماحئادنج غلبابف « وفك اليكم قارب كيئدلا
 تكساو هانعل با رضوس زل !قئلاهناهحاصوفرشللا تلسو ه قارن زلوم برات اقهروثملاهشيجطحد ع/عموبو

 ثلا مارب ناناجر طي ل محشو مال عانريب امي رعذ امر ظتعرنو هدالاؤلو عازل اظويل و هاجلادو دز عطل ءداَعصلاموُدصو هيطنت
 اكن حرمقاو . ماج جار لكطيتح تراثو . مادتاا وركب كلو مال راثو ل طستحلا عفتراو جاجلاداثد ه ماما بلد لاش ع ريكس
 ]و قو مار هز طماوسو عمسجاءاوو امو سب راج يحج لغو . ماهتبااسالعملا حد انك ذ ذا قحلدنجز او ه مايللاهضه ار اج ضح دان

 ”ةزلابانحو باع ةو ءهيضذ اليف قول نو تل ض اف وه اهاو باقرل امزم بضم ءدسل !ل حاف ويس مءاقعاف و نيردم

 انزال نيب ى.زبمجلاءنكيونراف لبا راثذا ه نيدبايضعلكو بوعلا ولك مدرطو . قي ابهضعال اهراس عبقبف كايف
 7 ادلل همر اصملاو تاشن ااوعاطسا امو د ناكي]كو هضد ارلاوبوزعلخاوق اميريزإاطلادا دونجا ءاولاصو ههتونرهلضاو هفياطث بخلع
 نإ اوس تطس كككذل ادوعو الح هضذاالارجوت:ع فلا تسع اوخز و مارط )ل درط و دعنتسادق ذا «عرساذكل هينل ل نكس رلع
 ” عصاناءلالاناطد درك عرج و ء الحيوي طاع هل طبوقد هغتسؤمابررب اطل يلحا ط د ى ها دنح هنيدو عملو متل ا شدخي ا رمد
 دارا حتر موهامد ثوبلو اكن ادرك ملام حايف ديمو ناكذ ا واشاد ناس رسول اول مرلجوفاحاو عزفاطلايلاغلا هدوساو قلن كرمو
 ابو ةراصملافدخافه دالللد عازل لاه دحبرمو هيلثمردداطس اومادو ه.دانعلا يندد ادضف ل نيج يل انجرفهدانجال ارباهرم جريد
 لوفد أم شار ]كودو هنسال لرعطب . نباسداوجرم حلوه اممد ه تاقماولبانقلا حاصمو باكا جارقولاهسفنب مذف اوه داهجلال اجد
 أ :كل/ مزح قرب اودعراكذل يرطوملا ادهف انسحأل, تاو, قوثسد رك لاو بوعو ه شو ودعلانص بق حو هتوهصالعاو قبس ٌءاوح
 ىومغلام وبل اح اذا عرباصملاو تال امل اراشملاوهو ههعاجشلال اكرتبو هساولاهدوجوم عم كرم نزول !ذهوو ىّيسلا اد ايطاوممالاب ,ليالرم
 ” خحلءاول صو نيكل رمدعمأو راجرذلا «نيعللاهضد ار مق || بقربو سراه دونجراعجج عدو اسم ذرى دانحال اوركاسعلاولاربهرعو هدالبل ويل هدرز دوجرمهبر) ناهرم و هعاسن امان دوني مويل هعراضملاو هان الب ةيروكرملاكدول !عمداجو ه هعانّتراو هلحو نائلىدبا وو هعاقو همأل

 "ذه قامو «هاةواحد,دس طبع غطب رم رداخ ل موطسكاذ ذاولناوهيمناهافلد نطلب اسإع عليهما اومارويهاطلسل لكاسعل ايون مم مئاد اول امدقدا «كواغمالو ماهكريغ هماصمص ممدسلاو معلب عر اولسمو « لوي مادا قحلا دونحوتاجذا مراصبا خيب مو نيل. اناطلام

 د ملا لاو ميلادك هذياطرمدحمرمو ى.هلاعبجربدانيريزول لساكركأما عدافلدعل اود وان دحام داذاو نم هاد هدا هيرطانوكس مل د
 ”اتعلارم ومو ننال !مونعو جيري وكوملاداكف مور شتتسا هناد نءاافملاع داخل هصئل اوس ىذوم وكم تت مده هلال لداوزل او يؤ شملااقل 1ع

 تلصاتساو ءديشم عون لوكا تلج عدوصنملا دافحال الماوعراغ مدر عس ضل اداصح ربك( د جهراطلا كل عيسامو ناعطابك ةرمركا هياطللا
 اوتاَّلا اذه عممانمو اذا: ملو» ليل رحاب اهذ + ول دوج هرم دلع عدل ةشليعكيعرم دلع فاو وح ذب داطسلكهضجإل ا دونحرم

 يلاط_مزناطلا«ربوملا دونطإ إعالا ال اورفطل !ؤسيعماطو عدواسملا عرشك لاتضالربمز الم ىدرراصل هتان ا دونطلر مما هرمو اساءناسرمدول اىئى وصوم ا
 اوك ودعلا صل غلاف وذم ناسريزو اناحال اليس كادوا ودي لضم عوافل اهييهادلاب عال اريذول ركسعهودبوف اسامن انس ريذول لعام هل وأحل
 قايل اهكاهذا هدعل امنع جدو ةيلطل لكلام غلبت هاويساّضبقريراف دونج هسبالععاضببة نم هالينداالغ لاو بميف اياد طعال كمال
 الكمال ساوعامذ مون يله لوكا ياب عفداو والدب ءنعاولطهو كمل ع ماززال ل هضدال شح جاك هدنباو مدنرالل بجمع (يقماوهتل اول اماه اية عضو خدمت ال اعبر المس دعلا عوككاذذ ساكو ىنا معرف كمي هب صنمل تعلو خاام ناطل ركع معزا ع هال خشناد
 البليت هل هدسل دييرل د الب تح هدا هنت دقو دل دولار عه تسل !لهقفشاو «اليقم د ادنيم ضل از و هنت الهاء دينو هصي/ 2 !لكد شا دمل د

 ادعم هالصاو عوكممكةاغل ابي رظعالاربذولا ناكامرورطشيجس لاك ما اذامو هالبيبس بكمارم ربل نام نكولا ودجر د دعاه الي رمرال لهاض د :
 مكإءاراصاغارافعردولاحر امو. هبابساراسو هركذ وبسساب هال ياجدتسعويصو هبا يذلا ملال كك ذزم هالي دد اناهرب ىدعلا هل الك هذ الخراهظاإع
 از ابوح. ىاوططكراد يداه ارصح ةيبذائرو ةيلطلاك داود اددصو اوضاح. سان وباع افكت, هباخح ظع هكيردد دالاس. بم
 هل|2رانسيريذول التفاح مقاطو ني ميطرَمل و « هيابلاو هيادبل ىف هيا ددونسمل افنكك ويل اهدزي مهمياُعلا رهو هلوسب ورم ياحعر ملالا لسجل مذا هريككلا ىلا جرم هدادمإل دنءاو . دول اهخيبص عوق لهو «ىلب اق راظتاراهطازم هيل« زاكامذاداعكار دال ا هيلاداءاذاؤحكك» قف
 طسيلاانرا/ تانايصلاو عثاالباوعاوصل اراب هضئارلادزحجافدن ناكد  هقارباو مةاعرابهضف والكرم اًضاهتم هن اطلا ف كا سعل ارم عمرك
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 قلنلا هلاختولئاذا قزلاهضاوطلام

 00 عرج بم عا كم جل بونجو لا دنيعكساضفألادونجو ملغ 1100 ا
 0 وو م مايو يطالب ضد وكانك كهف مع د. وو وةك فاذا يم يح 0س لاف د هدحجرم اموزداسابرانسيرول او صداو ه هيلث ىضاور راف دوح طول ؤستاس و « هطول !وعاصن اذ «لانعن جدا طاودعلا و حاكما اف دعي موزماسارا نست ل خا ا اسافر يدرك« او اجعلوا دما
 ديزولاواراوي عصتسا (وتئادل وبال هلاتحال او عدول ممل ودولال عربيا اوصصاد هلله اءزوشسسذطلايحموت اقذف سما اوقسل انتل اهدجزجؤعايماقسل ماه «عمككب جرم براق لاو « ممن وطالع مؤنعو مدد نيظد اباه ادن ء رطب هل انس )ايدام اوم اقسس ميال هه تأ يو اا كابل عوتقولاهيشافزتم هيل اهماوث ادعم اقحاو «وكصلازس يدل زم شاحن 4 0 عوج تام
 يلاةاماجوسب هدناواًمارخعبد لإ قش ذا «قسلا يطع مالادي دش ديموهناك ند م لا ضل ادل سب مام ميلع بلغم ءلاضنفش فعالا
 ناكدب ما هاجد «كام قامرل هه ابل ل داَسمَصلخو ءاقوو هنمددا ءافشع يش نادزلاملارمهاقسرسدلقس ثا[ لت وسنلك د ملاتغسناكو
00101011 0 
 هت اديتاكدب و هوككاردول اعيف جاوا ككدل تطقنسه هرشلا طعم طن ذ ملاهي داهنمٍلاام خدم هعاعلا هرهدالبلا عوق ملاكفتبلعاهيد + هثدا>
 فكو هقارولهوفهيتفانمو هم كوله لس اح ناف هلأ لغد ه تالثخال !ريشكت ايطوربم فاعدل لاء نسؤ ان افلا ءرثالكل اناعفام
 نال اهلوم علم نلخدق و « هبصانمو ههلس جوثس دوس ساق م هبلكد هبلق ويس أك يل |دمح دا . قايم امك الج

 دّتلد ع اخاموثرم هن دوعسرا عربا رموش وحمرا ه قٌوصملاوداصل ا هينجون اىلاعن هن اذ *
 هكد علطاف طم ومحو هل ادن ساد افءهيساو اذا فلااهدسح لاد طي قدصو حلم هاءانامزخو دوس لمع غلؤانم د
 هانداو ماطعملا اكرزبارمه الهرج طه ههيدقست مالدال ناطلشمصفْرُد هةكرادا ةريزاو مودال عفر ع اهؤ مد صيقد حق حىطعلا ناو انامزن+
 هىادارم ميزا حداوس مطتبا علب ربعك هالج .ولعو هتداعمل كذب هل اضيصخبو هرنه لاو ديرم» ني متاغعزمإلا عضود لكيلا
 يجبارابأت ردم اورو تساند هىاحاب عاذاد دركي عذ انص او دس ا كانع جدال يف عومجاز وم سامر لاوس ل: عناو طيضطا ره قو
 عاذاو» و هتيضوف بطون نال او ه علفو همي هيلطل ل كال ذاصم ديمول دلل ادكد ء لسحو هيغببمتيحب مدس مول

 همظعلا,ز ل ككورهطا «ةكاللايداوعرس ل اقيف جرم ادذافيحو هوتعو درغيف داو هبطخ ودول ل(د ئفرإ !انإ ايما لع ٍ
 دوحه, مهل لعقد «ميعتسلائدتما عيطلاكذ تابنو كفل صا جف زرعىالاو هميقعلا دل اهاساقتمرم ءلموعامنالخ «عاللروقولاراملاو
 هالصوب م اكاد. سلام يول كل كم داعياد ردد« هدابد (رادص يف ق.م هدأ فوشي ذو زاد.« دان هشويكراسو

 فا يبد م لمالكي وجو راج“ » هدادضاد هبدناعبطعب جارملاف خرم هلع هاع وسم اكن او ه ه داود هما أ
 واما عداه ناد حا نعام لعلام والغم تحاخ لجل ارينولا دايت وغلا نمو « لموملا
 هلاك وطعو ميم الاب يدل موعد لاا داغاماثيزم اههوتح هزي بكأي من ءلاذار اغسو طدكم» 0
 هيض كيوم .ى جاء هجيلاهوإ و رماو - غيص] سراب يلد ؤجرم هانارمل اهرحدبؤ نب هنو دوم ملعجو  ٍظعال |وكسحبماما هع ظ10101101 اا للسشلاو نالها اقهلا.هنانسر هفسيساًئْس نسب يرادوند هنايلزتحبوت يداك يجب دوعن كسئاوس دولا نأكل او. نل د ودهاو ناسيا نزيطلا] سودا هع هادو. دانعا)بدذلاو هرافي ايا إل صار سينجل . سيحاول هيلع و, دل النعل ويف رابراهضفارلا برم عويسم هورغ مورس يدل ويل اراب ددصيف ءهلائجمب ناتي د ياو
 ايبا مدار فالهو , نيل هويشمردم هاضنق ملء هكا هضفلا هونج خرقتساه «نب اروحو هزشل ادونجإلعمممدو#/ هعم نطل د وبكل هط ,لدنل ودل موطحنؤاسو بز «داصنادوأ ١ ذاوح ارواويعزع علف حيو ون نوديز اولا هياماس لت حدد
 ركاشمازاجم ع ل داقله فاز |مظعبور راف انا وضر ام «دوعخ ن اطل ادونحاككد حيد » ناي ابادعلاو دل“
 كيلر نادل ان رعو هدول هاجد لاس زدحو هنسل الها نحل «هيفو دلاله ا هين سنت او همونرل انو“

 ايوهد_اهلمبقدربو
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 اكسس .نايلارانبرح ناكل يلح ةدلاتبالا« ناويكت طن ع هذ زب شان اةطيزول غد اه: نال انام تيمح» مجيسبلا اهنيحو
 ماوح]هرابراانبباربساهعذو د هارد انيل ا وكنال يل لارسال لرماهلجال جراف داوط) اطالع ات 0
 ىو مراننجلهءادال 'عضو طنيهاطتو ى ٌضقسال د هلو عفبر"ام هساسارعل هرنالاغحح ؟ز طلاق املا هلق لارساسالصرال ف كداماو
 ىدم دقو كيف بىّكلا ساس )سكة عفتراام تالا اذا !؛باشسالف ه هرايخاطعساو قد ضفايفاننبزاماكد هتاطل دك الجلاه
 ابيل عنتر امزدكرمرال يفت رعداد إب «سلشالا عضورف حيف رهاطتم عراد لاناف ءوداوضاعنلة ال انعرم ربو ه نادت نامزل
 ديول زاف كلذ عمو م تتشمو ندر عسر هدل ادي هدم الك تيثبل طق اهتوف ديدجيع فاو. صقتسيؤوتس ياكءامتدي و هاصرثكانهتضو كلش ناينبا بيع عفر نوفي مديل سيساذل عار اجال هيلي دا انجاساس عضومتك دوم ثم سابك يهب ومحاي هلام
 الشهر احول يف ءلاعإ ا |لكو ٠ هيلعدد هعفريد . هيندب علقئارمامول عمال” يول كح لاه عبت سموه مكر يداعب دج دق« طعالا
 علل اديشدل هل امبس . دود هطباوميخن اذن اكف ه هن قدا ليصل إو ءاس لسا هيل صف هيلءاهؤرّصضقو اسلرمو ههن اح اس فعهباجا حازم

 . فول ىودعملا «بؤَتلاو جئربلاوسءبناحي هيبتببامو م >ودعقم ا مدرم اوال [!تمزنموئالكبناج عافمر ا ةيم دون فلمركاسعلا ايفان دال .
 بنل اف .هراهلافصنولا دابتجلمو رد (.اوغل, ةحر بعزم جديا لهيريإ صوم كلا ءراهل لكل يف اول انامو ه بونلا فدو فورصلا
 ه هراغ كتل ويخو ويملاذ اجل هالّتساو ههرايسل ملال رم ذلطل داك للا ارلقس راخئمونحماغ يو هرزط طك هلارادوعملاكاخ ذا
 امج طءاولو تبل هيك صلات هراعطد رهرناو همم بطن وفر ماو وحد امازق رضوا اروع ركاب دايم ثحهار ارسل انعم

 .هضقاولا وحرم عيكاد ومح هللا رماهبوحلبؤاوف داص هنّملا ءاوددايف ها رجا << افيكاشيحاهد صقل اوضمثو اه نلعلاو عيلارمابف ْ
 ناطلسلادوحو هارتوو اهعسةش هضنلإداقمتحربامو ها وراد امدش الاقل هاولتد او ىضال اذ ارق نفل زبك دخو ىو ايف هبكايلاءاوس
 أراطعت ميلاف ثيح هدرمل اثق هللا منال وايد ا عرداجخافص داكو «دتم ول ان اقو لاطو هلاتغناو اوما طع دسؤن ده اوبصو نابندشا
 نولياقوو «فوتكلل نونضوح ء فرحا اموجيراتج ا ودجكو , فونضلإف اولغؤخ . دايلل تاذاصلا تاوبمع]ءافلاوتمخيفم داك اراك وم مالاال نباطلاس

 ه زل دبخاو نياوطلاوثل يوكل“ هناطلا د ادوشلر نيجتتؤاطتو ه قمنا طادل هداالعف ىفايس ا لعفو_ نحلم لكدوروتلعفونولالا
 طيكرات اكؤلا خلو ضل اتاق هَِقاول كن موخجو « قرغلا جاوم | ماض عب يضع صلخو م قواد دولا هب درا امش وف هنا لوك ع فدماذ
 | واج ء وصحالو لمنال ق لحل مون هصق)لاومجر عد ذاكه ربك حجتجزمدمستسادق:ناكناو « ددنال دوس الفول ةيادوءركسلامداطبإع اب وزك
 دريك مز قتتسا د ى ءارطم غلبارماببامماتعاو عويمر نوماداموءعرخصلااهربتت هنيه الايتنال هوم نولي اعود مرج ليحطم طال ارو يل
 انغام ساو «ككالاوبطاعما تاقداطرجرمايثم اك انهاونابو «ىرثتال اراهسسلاو كال ازول) ؟ىهو هاو اوهاءابتب جي عهىحللا
 "روصع داك راعصنمابن انف عنو .دوثنمو جوفو رام اهتايادور ى:هيدملوحرراف ك(مدونح مالءابذلا هونت الطلإ|لجربئىوطت حاصلا

 !طيدونحل انلريضعتم هل اطار كرر دريم هد ويمن إياد نيل جيكح بوم بقلاشيحاناوذ شاف «دوثما وال مكرا لولا مهعجزتد ٠
 مغاو «مويفلا ع سام عويغلارس عزنا مالسؤلاب ركع مصبالف « رخل اضعرسالكلانهرزرام» نالوا ذدبوملا ناطللا
 نال و كم سل روج ه هضقاولا دوحوت م ةسدومل اق للاكل يف اهدخل لب ءرومال نم هاييامتطعال ادا رسما ولع فقلا مدس لااكد
 مهعاراب هاجم اداعارج كم ارمودملا وسا |عفولفاغ رهو ال اجدد ناز هيحاءلكرمنقامو هل امر طدوصنملا زكسمللاسميلابوجؤكد ه هضدافلا
 نا اسارانس دولا سيحمل ا م يطاوسو ددذل طير ذس لع بطل ذاصمملا ع رعنحير انا درعا طش 5 كالو لالالا اونضنما دق هزكك اراورسلا

 مده طمممقبو ه تيشلا ركل |)هغ عكمب امى !هدشر او ه هلال هذول طا هيرا دل املج ع علخو . هلا هلاذ انتم ددعل !) افرول هلاغج
 التشسافيكاشسج ه ناطلاتلا انالومدونحجرم هياولتخيدفناد ه.ناومالا هوجو هلودل اداضنارماظعاولاو نائعادبددصب عزم و تيبلاوديألا
 ثوكرملازا لاول كن 'و ةاعجخل اهراس مغ قدبمو هنا ةصلاولمل اف ماححلافناض ى .نابفلاءايفلرم)داهمنلا امو, ناكطمو باوضم 57
 ىاش ايران ال ابقا «هضخأل ركشغئارازف ينل اولالضل !ابراو فم ادومجزماقد .ر وصلك عما كلامك جر ومصنمل يوما ياو
 اددراهو «راكمراطن فلاب بول اهاوغلإبو . باول فل هدعااوخراو مال ماراطلاس اء الوم دونحودماوب ماونال !اهربفا هضيافلل ل يا ارمعم
 155ءعبرسكاورممادلاذياط دخل رعي عواط قون ه عدونا فزكامو + عمو م مه هوب دم ميلك حم هيرو
 ا 0 منام هيعال «هددلا عكرم ساشا ره ككدم هدا . هرؤد ل ماعطارم مت حامو ميل األ . هدوبملاءزمذإ كسعم اهراف نال دون

” 
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 اددا من افهم ابلة عياول لسراع دفتر ة اكو هلا «عداغاطا مند داما دنع مماا معو ءاذم كه وكبر امضي

 ل اير لانه داكم راد ويكاد عش وجلاجتسرادم همك كو تادهضفار اس: وزاداوم ههطع قيال
 0 انمهد» حا بايك ادد امك ف فج كامو الل شيا زو اذا امو دلال اومالا وسمت
 0 هر اى اهرملاوس ياهل رمهرسيل ءابلق نمد مطول اوتو ايص دعد اد ادق عفر !امعروءاتيبا كا جرب امل صو«دؤتعلا كلر اذغداة خريج درا ىلاددل م ياذل يس يوي يا رو
 اكو عمو .كاتلادبوجملا ل اطبؤساو هاا فل زاد. بيقحماد دفا بك ةيجبقبيد « بغولا دهام ع مهي نسا نر افلأم دونح
 عقعاو عل سراو هل ابوعمر اناريرضطل اه داداسص هاجد ٠ ى نإ اطمن و ءل اجرلا بولا :رعظلا امنع اذم لاجل اوضتذإو
 هدايعال 'ةللكواصب 1و هل اشد بور اقفال لاف «لاعنشالاو بهلاف اذ ناخد كوالا مجد طف لازلإكا ايا هفادملا

 د يل لم تو امد هطميسل لبوعو» ل اًصتل ا ٍةّنبال !اًنسو جفادمءازورب عبالباهحا بص تس االول
 برصالع عشا هوبي بشل اوربوكاوم داد هيمللاوم عريؤفنلاو حلي دإماإ«ترادايقل ام سورطلا برطاداوا رم هفر داموم سوبهلا مولا

 ٌثبابسإ لاو توطتبو ران دون: جل بطنطا طعو هماكؤ او لاللاو باضخ اللا كو ادغ د. ماهلزبج يس[ يةيزل ا, به ةومروسبلا
 ٠ «قانالراغمؤي شل اقجاما» وبلا (ذؤبل اولا تق دنع عقال انا سل اذامو «باّصل ارم ةرارثر غاوهام ديمو ساجلا راو ئساوف ذو

 < جبد: يللاد بمب يرغيرجد هاجد فه اوخيرراذ كام داوم عوميف توم اجنلا هيدراب قادال لش او. اجرال لع عراسي شا الف
 مالا ادام و اهيلاطعددايلا قر: هولا فومدن بوب هنيدماوك و موج اطتناوم مزلبا) وبه ءاتودا خم ززلاكدت عمل :

 2 زكاسحلاءوططميرم ون عنزبذيال ه علال ماقدباك رايي يذول ١عيريإ تس هريرعب هنيدمزها جيرخ, هما عيل اوحم ه مالم ]لونا .-
 لاوعاةنالس مولر تحاو م نيم اميسلادؤ طا طك خرب عرطع تمد « ىكتلا هتف ولع اج عادلا اصنع يدك هع مهاب

 ' يفاووسإو هالي عاوحلرماودباف مهداعل اوهضرا دكارم غرب ومس ف صو ه هداوم اعطق و ضف طمعذ مرعا ول زراممع هدام ايهدعو دعنئيئلاو تانبلاو
 !زافرر نغاعوراسو مرانمزمو ءاوكمضهارلاهومجرم ايذاوغلاو ءاليقمراتساهددل امرت هنيدميف عدوهم كأ ىلا ضاف وه اليدافالغ رشم

 محا فنا فلا رامرخجكادداودعو م قالطال اووفحلاد عرلع ضف هتائو اهلك نالع اف «لركال زيا ةو هربوم ا دو جنراجوسد ءزظعالايذولاذإل“ ”
 يزول ايبا. ناثةلارم عاطل اال رايداو عهاقلمل ودل اثم اديطعلا+ن رد ب 2"... ١ «نانجال ولدوا يبول غشأذ

 قلك ذل يرلسو ءاحلايذا مرج الع مينا ف ىلاك لال دو ءاهانا هناي ميداؤانضالة/سب, ناوعإموراضنال الجريد اشاد
 كب قك داوم مال الاداطلا اها ةيحر فعس الد دعس فره نم همادد , فل رع م ضفم ان داماطش ذل هالو المال اطل نلوم
 رلطرمراغامبعدا اناش نسل لهافاه دار اكد ,تلكالد ىخادامو هتعاطمفلا راسو ه فزتعاو هناطلا ل وع ذاع يلة هتببلف ءضوالا

 هنموميلا او هنو جرم» داعسل لدورثال هجون اطمحملا مد. المار اهب وم ايم امو اندافارم ءاهكالناب مولع ودم اقام وكب وبال .*د 6 داضهارل اتعاوق طعا هر وبشملاهنبرملا شذا ءفوعلا رز ناكرال اليشم عرعو هضإ ل طاطلاسرس هس مدهو . فول اوساغ ضال

 ىلااهدبنهب م لونا فعررصوهرا ماو اف نى مدل هام عمر مط يريق لاهي ودلاتلاوععدابداوبسح الم: نيم مص: ل
 ثحيمنيصح, ساس بنل ييستو ه منبر ابل اددنسم هعلهاشم |. امعل اهذالخل ثءادذول انيكد ٠ هناطلاد كاسل ارادوءىأرث# ثوبملا نيافل صعبا حيد ااباعا عير لو ب فوكهد قرالكرت خام هعلقف ادنتسال . نونصد نمار العكد تدخلا : ميلك ماهلع هر كذا هنيرملا تناكو - نونكمور ها طلكميداجلا هذال للالجرثتارعاب اهتاياب ولع و نوما ب انغاو . نوخادراغصلا ءبواه

 ىعقا هراسحلهراجيتلناومانطاونل اقدر .ناماد غاول لا دنيئاسد رادع طيكدوس نايا )كلا ننام يلع مق دودلا عيرلاناكد ةللاسزل__ايف رس اطلس انت امم كان ابحت دب وا ضفل هيوم عماجرجنؤلامناطلاس ا تدل عيبخ رام ,ىلت انو اطل اسما قاداطلامىضفاو ٠ د دوللوت اوالوامتؤما ماد ةءدلز اوالزامتؤم هادف محاد معامل اهفاشنت عصومرا تحلق اعيجاواتداو ..رطم اهريددد لهارم بولا ل ددلا طين اوكا انههيل محو كس و خا نعد دان مروتالءام «ىحا عضوم الرا مال انووومملا عضوملارم ركمملا]قنبااررايعر رو او .هىضاف ْ هعور ةىراذلإم دو حا ف قبولا 5 »راي | ىلا ار 8 5 1 9 .هرواشلل عاننجال ارو ياش غمد عرهاملا ول ىدإ ااصنا رالف فس 1 '



 - ه

 يفلح مج صحلوصصنقتساف ه قل روض غيقجتةرعو .كضماذي يضعمد فن ولاشي كذل صا ظن اغا مال
 7 لع نر لكتنل تداوم لابس جابعتي ى هلياقمنلااهيامذ يكاد دا اذ اكد هاليعالو اريقدم رمل سسر داش لال ا

 1 اوه لمالك ا نقم اان ارهدانو ه لزاما بتاوملاوضسق متت ايقرالابمههلمث وم لماشم اما حالا ملفا تفنلاد
 ا رم هطّقرم اخ اداه زهر اخاه ركيراندي وال اوما ءانا كانهم 8 هبارذاماجوضسا اذاودولايف نفانانابس مشادوو عمال

 اواللويغا ٠ ماشل ظلمرماييإاامد شمد هنيدب!؟ عج ْكَنُهَو . راثهرمعم[م اكاد فو مداص و هد طل كل اوم دعس لح رسو |
 نم م آك-أو «ىضق ام ءراطواركلانجوطق الق . مايلاول اكلاطءاهلاعا نإذو كل ارينا هالدد عئدؤالا تلد ماركلا

 مس عطقو ءاضنلا عساد عوج وماله شيجو «يضقم ارعوطماموهرب وت هني دموخم جوت هءاضين امري باو كو فاو ام دوما
 قمل اذججربايدومرشملا شا رادس دحوال اوبملاكاه هاذاووم> وسال ارزلا+ضرعي هقيرعرصحبؤ ميول غليوحماضر اذاصرا تاذاسملا
 ءاواوثالمو هيا هياطلتل اتايالول ا ارم عرفو ه طبعا ة مز شعم اجو« عنمل بل غادونحي لى« عوز )ان كرمطتم عسوا

 متلكزعم ٠ نالابلارإسو كمل الكم جوذحو . نادرضر اسم /ل قاذف هاون قمدامظع ونمو غول !+وساساليعيد دوف يمك.
 نقص اوم نليملاء فهو ط يحلو مالذالا عودخمالاخلبم غليو شيب داوس مظعف .اشامزاغعريكأل يول اىدل هلحعال شيحوم عقاحلا ام
 اسئافوجابنم موق اول بس ىدهافن اهوص الل صووحم جال دال اب بوأل اهلاًدابالصاوم "حفلا ول بلف شط اقم جاجا ادع رباس
 نك باخران خامو ه هذياطد هتف زك وحامد ورك وم اا[ ٍمٌعسككرذ ىلل ارايفوهمانعاو عم ءثبحهراخاوم همايخكلاص

 لبابا وحنا ايطمارما نياتكم اك ةناكا تدع وه هفل ا اعحال او هيضامل اداص عزمى اش عتجا امل دونا
 تالاتلل اوبريريذلا عراف (مدوجفاصميل اه هنناقمو هلباقو ه هباكو ءاباوس موكل هزظعال اودول ا مد كلان جرمو ءؤسل ا هولص
 هراتبلا مراوصئاب مط هّجٌو رمل و اراكو هسبالووساجرببام تاراخإ لداسر | ملل سرا وه سراوفل هايد كاجرل اشومليريرع هئئدم
 حاد ءاشملارامذارم ناهرهياشبح سل نهلافجراتفورحما ايراس هل ابلاد هعاصت ايس تلاوكؤمررول ٠٠ هلاسعل اذ اد

 وو طفارلا + ونحيم زيا هداك ريكا عراد ء ناعيا هاجم يدل نيئرادكوم اشار امعتردو ا .هدؤعرم عمم ناينذلا 2
 يبحاصا ابرج امال ارسامرلعو طبل لج اغلا هطع هرخب زبير اول اررو اهذ د راو ؟جةيريلحادلاهدومكياسوثهوعؤاهسرع يشع

 كاكاو يرعاكرا دم هوس اذ غم  هلاغجو الزي د ءزئال اعمل اهباناشاب نانسسربرول لوجو صمف هرضحاو ددإ ارم يلا اموكيراند الد.
 المع روصنم هعوئرمؤطلاوبمالعاو ء هدوثشم تاداءرصنلا وم اف وني ءادرب مساراطخخ همادق اسال شعم هاف شما اسح هسا سال زقس ٠

 شح «لاؤلاو بلل اًبهاتم ء لاقل اذعتسم سرة /مراكلانهدجوف «هرزج ولا ءوطعل دويطاوم همر جاو /ىض اكمل ايلا ب غلبما
 » نافضلافمو . ناعجب تالف هييلمدءعرعم]كدوسامادقا (ميبانق فو دزماا هدو همرطم دانجو ه هموس] يخو ه مالع او تايادد ٠ ماح

 هدومعلاتادولفن ما دقاج «روضإارعطوسورلابرضبر ناعيا لكي ىشما مدنا ىم ناميزلو مرا صل هذ ان لزقز املاء نايل هاكٌتشو
 مالع ان تاداغلابكر ادمريراذدكم دوج ارامو , روج اكزك( خو وبما راي اهل اذنت داك هر نامدشا به رترادو
 هضفئارلادومجرموذوسص لهو ٠ نال اموتعوخزمو شت سارق ءاه دراو او اهرح هيل اص ءاجر ايف هلهوتم اذ دا ناطلاسل ا دؤمح وم تايارد

 لاو د. تصلاوكار وب داوق كفن امو فاضملاؤ تفل عير ًاناماهعربمل ه سراذدئجركدتشاو هن اعصال اءزهصمىذ نود

 اطسناؤنالاو هلاذلك/ة لع هأنم ف ءاهياورداهمالعا هضفارلا لول لل رتد هاب ساي ركل زيدا هياط تكول صا مادخ تن داو تيل اددملا

 لزج غولب ن اكو هوصنلاو لاذاو + ومال يظموراب طادركاسعلارمع ترا دوساو تير مو وكلام دءالد بلصا شاهده اوال اوان ذا هل وزلاو باهدلا ٠ ١
 0 ااا اا 00
 كف وجب سر قنز كاع اراب لنغارد ٠ ماحدا علم عقم هدنملا تااكزطا داو جل اوداداد انذإلاو كا كاذدامددوسيلاط ى٠ هيلطيشلا
 «اشترمو راؤلا ولاول فساد. هساكتاخخورابدالحوكملااوحامو - هس د .كباقمر اهو. هبي ظهإع لما وغم ادو  ماهيباردح
 لتضلي عقاسع فعالا ةريديلامذومتد ٠ فانعالاو قوتل اماسس وهدي ايو انزجمزفلخقاسو « هابي نيش جرم اًبهاذ مزن ل :وزناو

 . (وهحجاطسال اهعممزم هيئاطلال ادونشليزاحو ءافل اريالبومسل اء ديون موس كره و هقاوا”مدب انويعا تدلانوجهحم قاواموسالاد

 ضاذرهوراشامرامع نيوم كامل ارا دوام لدزيغاددعل الر كتش ام وكبر اصنا هب ها غسامر كوبلازطوملا ليزي ١٠١ لدم : ءافصو



 ديل رهو هنحد وكاران ماياملو ءارساوالق ذخال اهضبتو ءوصعر ه] واو ااّنياولاباهذ

 0 باس ينو يدنا ارم !اهشمجرم ا ىذحا| اء هد جرس «ماهنلامم دعو

 ا مهللذ فو وزر ماسك تل همك تلخ دو اكتر ادعم, لرد« اعلن رغلاهب هرج توطاوم اوم سوبو مهلا و هيواهيف ّْ

 ناسي رمسمل نإ ايا ادودو هابط احو اببانبوضاقسوابلاوعود ودل رم النقر كفو سمسار« لة ورضعبارم
 لفرع هالسااراطل ان عز ذو هابملنخد هال الجرم اوبو سياح زمءابسار تلد اب« يرجؤطصمو ماابي خو سددملو«دوختلل 3
 80 سيرة رالي )رس هذا هرن نهديها بو ميسو اناا درؤشانواو رم املا ايما اهسهتدارل 4

 ريما طو ا ددهرااوماند اوم «ؤكرصللاو ساد نذكوب كا ضفو مال طر اطلس دهس بون التل للمال امومروس هيدي فاق. :
 ودرطت ا دع ياعسل م ء كيالاء ره رشبح» دع مل ى مشل ملال كوظنا نيكو ٠

 فحل زوعلاااهونع عذر أم د 20 ه هوكي ايل او مالس ل اراطلاس هعاطرم هاضرشح أ دج مهول جزل علا رم ديعبر ملزم و

 لن راوصتاءباصلرتةيلعوطاموم جيا لتعروددااعتسولاك لعد« يد ءدويمستيكيسأل ١
 ايلا هلواطاو اي بلا اك عرج هيختنب |مذ هل عافنمه همارد اهداف زاعسولات هيضاقر اال اهيلا ذفناح#
 همالؤاوناننايداهف ال اوم | لعداتعالاد هاو وعماقمو ءلكيإءو تيصملاوبار هيصتأ ضو وههماراد لجوال ا

 ِهلبكليوُجو فطخللجداذا ناكتذلرمزاتح ادم هءاكحو هتابثيفدجد الا ذول اوه داضاعم ارم املا ءارديف هليزس وم هماججاو

 يفدننواعمو اشايناةعورنول !عضاعل هيلا الاولي اطللارال اهيلا غلبو ىمماظعاو هل هلالجا و اضفت هدب او هقر همالظد

 اممم صوبهويسم اغابداعر عراف هروواعمر وشي انيارب هبوعينل اوين اجار هيلع عام هز« درعاظو ارك
 ويضم اذار اوِعر ولالا هناطاسل اراوال كئاجراف اليلقال ليدل د.* ,وصنو عرماطبل روصو !انيخمداذنق لانا دامو ملف

 ل نيف نيل ءافلزاقد ام نانلطأس دج هزات ندا, امفعوس تو ايمو هامل غدا. ' يحس اد ءاخعل ا عرازول ايف كبانم بوني عيطغرطعركذد هرزورم درا وخال هيلاعملاووئانملارومعملا انحوسو «ىلاعلالنلينأ
 انلس ل اكتقدوانيماناطلاس مولعمل انلعجو !دزوأ لسان. دإ رم !عءط انعفذ دو هانبكم ا, هن اكمانلدجو هرانولاجاتهيلءاندقعد
 نوفرها شيف 00 ابوها عام اهناترم افرعلت ذا انعمو كإ صان هك دنع هتساقلرمءانضلسا امان اربثللا

 اهانيوتف اتاري ع كن عال سمر اكناكد - .ًانتياهرنهصان كانمهلاصنس ادعنذلإ و هناكمو هتعفرديزبو هرازولابصنميف ٠
 خظعلارنو للا هشاطل سيار عاج ديد لعسو ,درعسلجو .ديشمزعيث اني ول سيكو اتاعواسإعمرم دماقماليدل مون

 مكي دكدداصةررنال نوبناش همونتل ناكم او إب لجلاب|طعلاو ارزيل اعيمااقلتو هسطنطستقلاهنيدهملا 0 « موكا اهحوسر لمادا «وقعم اءهدتحس انأبدامز :
 كَ د وكءي دماج عمد ب ضيلضافف هر هلا بهي فا لازر
 انايداههريرولا هتواامد ير دحر انت خامطرمو ٠ مال: يل تين باج حاول راولاد فير عيا
 ليلا صنمينه رول اخايداعرعيسي اماعدمل ده قولو هببات اطيغلاداع هد رمو هبخموتءلع ران ارح ومو اهجلارم

 ىكاسلارم لبق زم .دادونزجدارم ]خير !اهن انر اطعدول نإ «روكتسد دوب لك طور ايابسومددزملا جدو نويلاؤنانقم +
  الؤو هراصمزيبو ا عدتسنم اة رهو .دالعتس لكل .ردرمرارقسإ د يحاذخل ارراوغال ام, يرطب محم دانجالا»
 « كمون مال اونو امبالا زيبرككهانياوطدو ]قو هيجل إيرني اذا دوم لادا« هرامبوش ميك اددراظتالاودوغلا
 مل مؤشم ول يصنع ار صخالمارهادد يدرج هحفت ادولف ا مضولسوواتت
 0 الل احد يىاطل در عفن د يالياو هتانارائدار هدامأ سخر ضافف
 97و الاد مد جانا عصص كو, هبوكر .ءاعيمزك6 كول م رمل وممذولاو هنن د.هذوييسو ءللاوعد حوميزتسعرم هللق

 يبي مايزال فوط ادشلإ_ ياكم هنيوعش دب كل حم رطب مونيا اونلزعدد
 "لاي دارواو ٠ ءاريصل ! ىمصلا اهرالم وهيك مزمحيول اجتاللس هي ادرلجر كام ملال



 رس 1 تب

 هعرص هذكح هنيدي > ونطلب سام اسفل املا تالال او درول ارم هيلز مسا ابو هل اقدام هيذامل «ىطشمملا :يئاملا
 ماكقم هلاتلاوبافع دحاد هكياسعيسو كافر وعنيف مر ىلا هراغالاوف تردابت هك انهما تخلل د. لاقرأو ٍديخد ىف
 ريشا فزد هلاد دلل دجيرم اغا ناةيمدول اوعيل اعشاب عسدش بوف الاضاوجرامد هل اها ]كولد وصوب عاف رااجونشفاضعرام
 . . ضصجلرم هاو مولا ددكسرس اموم مماصلااونهد دقو ه لاجله مرسال ةزحرملا قد اناقة منإل محو ىافر أنا كرس دنجزقيتس ام لاخلا
 -..ةلاهلارع عسروفمتفعتص ابدا مف «لاضعمابهللهنيل زم مَ ناهز عه الا اينو نيجعيلط عع يجود
 لل ولملا همراصلا نومسلاو ه هروصنملا دونك مولا ق ةشينخاوهرموء ءاساعل الاول او هلصاقل اذ وبسملا ,اقلرعوماوق تطعسو

 قالا (راطا كادونجبم.داصتن طنرثكماو هدازلا:ءعرهاوخكا اورام اءنودصفلا دل تضقن ذم كودامو هتاش مطعو ههتوقديزمايس ,

 ةحممرايجدإ ]ميلا مف دقو هدا نجري رموهروتحازوثاو .دامدإلادراوأ لاق افدااشفر كس هراسألاو
 ىاونراداتدؤممرقزبراوم]غو «راككإلاب هدصوي جل بن اد فصاوا بصح ال هلك م زماعجت ن مسه ذ د دا اوراّصل طيش اداه
 . ةاطتلو دار هككمرمميلا عحرو ه داق تح !ءهللس دعاة ون ناحوإركمالسا كلام اة ّتساو هر اكل طعاما ناطلشا بيس
 هيل «راغليلرمدنع هيل ىمؤشاوءلهئارمووسا ايف العوم هتعناو هبل سامو هدانا دهن »ول ارفالسإلاراطل #ه العسر ام ارطماد
 امتالاوراعاض دمنا طي لرعبشدميف «نا غيل انل هدول راتعالارم] بكد الر تعطي« راها شر عصدا
 وو المواشي طاصو ه سير لا را ثحلر جوف دذعمم سورل شام هديجملامذميف هحقووءناطلسلا ُذزاغم هقيضموف حربلو تحج

 الن لإ هم كرت مارا خرعتساو )رهيب دانا رمال ءشح هجر ضملا لاطلا مد انخال اهرلغ كا فج موكيت دعدج 3
 ه ابارمتل ناكنل ده ىوكا هتشطمول عملا همانق ارم اذ د هاو نؤماداطل ديب ول كامل اطلع سيما نوح لام خصم ىدا تلاع
 ص وعم هذي ضقد ى_وضمو الاهاهنحا تامو ٠ قنا وم وال اةمىبقس هباس نادزهت انسان و «كركحذ ىنودبت اجوهسم

 لقط الا دباحأ ماتم تافنال !هدعرمدباصا املاثحوتسم هلركمابكمخا تومدمبوحإا دؤداو مادبوب هترسحبه ذد يضخ
 «ءلاكر اا عادعمل ايراد زم فسار ربو) ارهباسفد.هلاقعو هجر صلم م هلاتعاربتظرث هودعوداشروه]امادالانعمورملا
 ”أدور انهفترلال دك هدم نعل ا اريك وف برت سي معمل دز اكبضن لير هد. توعد هءلاقم قدصبر حب هقا<ر تر خلال د

 : كلما اسال واسل ءتلعدت د حءماغر او هسعتإءوداقملاءتسكتوم هما: بدو هنعل بج ميناعماتو هامل واجو !ولمادامم هناف وبتيهومل اول اخو هرزط م :

 و. نيااو صتلادع اعجرارف .ةليلحو هتمق دل جاكت ناطلتلادبا عدم التسامامامارامدونداععر كش الازاجت ناعبت .
 ظحول , لادم ءوقبانناورمالنال ناطلاس هداطبامياقه هيطاناكامضالجإعناخو ريرمالسا كاملا ناكألد «راحؤ يحن «لججد
 هيفونيول .هئاينسؤل مل إع) طرهملا لمص لا ناش يلعو هتعدرميف اهل ابممناطلس وف اطعم يصاو وم امر اهذيسامالل ل تداقنأو هماملا فاعساب

 . تش ءاداخواككداغه وخل هتومددبرمش اراب ماقو ه هتافطو هن جيل لبهذرام الل دولعل يلو هننال قييم الال نطل اعدئ رع
 7 «تاحالولدعل ابرق جرا عمك اي أ ناطلالادءاطرمقثول ا هوول داك يسم ناعذ طر فو. عال او هعاطل لوم هوا هلاك
 +... تاق عداذ لع زاهر الم ىلاوعو ه هت هراصناو هاو رمصعلا يطا فساد ءهعاطلا نقل ةداداام..ناثد فلا قراجرع مامانافوغك
 قراشمرهراضو نسم نيسلا )فو هبطاةرهزف طرا رعىاوفرادان شج_ز كنا ذى كلل ملام يلعب ةشا اموري فر نجالخدبلا
 وبمحهاذاو و ه هباكو هاداوسميديرب دقو اشاسناّثعردول ارحل اق اند مل دو هبصان هلماحدوجون هنحأو درطن دو ءدراغمورطتقلا كال ذ
 هلا ناهكلاذدا هالو ٠ !سارعلاوفويملا اصنتساملامجوتم هزفاجئار كا ىل اري عع رمد هرخاولارباس هلحاو ب ازطعد وف وعد مرام السلا
 وسو مرير البو هرابدال اءنالذإل امه الست هرابذألما اول ينو كل الملاو داوبلا تاجحوم طعارمشلل ذو بعرذ | ياوبر اناء بولو فلق
 مهد دطلا مظعبرسانبر هب سم امر« عريض اهنادهق «رايدرابرل اطر ينو زم قبول و :باطق طائلاب نط سئ ارمالج أو مد اكدلا

 يحي .رهالدال !ناطلس مز رة ناكذا .راضمانوإرعباوؤباؤلطنمن اكام ه راو عل نم هعبرم أ ريدا دوو
 منئرتعك تانللاءو هبوب اكرابز دان,تابلغتملاؤ ديو. تاقلعمل اريفمل تاعماح تاعساو نب ارو ه تال او دلع وومالعاو

 صو ارمطجل هناذاذل مضحي الح دانعم امر نمو «اضراولضه اوهاءىلاءجونل نس وب رونا د اسدشسم ءاضيرع هناطلاس هيض
 اهتابلرتعبرمو ريكو, ىونبلا هرعشيرمو هاربرم هز ل.اكرل دلل اهامييدرغلا, اًردداتن غيل ادصاول لمصر غلس امد كد عفداو اررثالعاد



 ا 0 يلا :

 ٍضدافاككاده ماد . عيا ةريمالر كعهازع بية يزلا كود . يعمل يول مرق يف ادام لاومالام عافت
 مضاوم اوركامال لهاط يري )ل ماسح اء نهرا اهسنمخو , الصا امدعرقو يلح نبا صاف ف, هدسإلاو مرا وتم املا ذر هننعلا 4

 ىلث جيربالو  ناصمل او“ ميال مالاسؤساراظلاسادالوب .امدوقدد بيف كد ل 06 4 3 0

 " لارزهزاطلاس هحوث هاكر اواد هجرس دخ ف ايرإع هجاق ءاهرامشراهزرم ةكضتن سرر وقت
 أ م 0 باري هداعسر اهارمل طاضتنم_لاىدملاطامل ى» فاوصءتالا تلا دايفل تاور ١

 و 0 ايناواونراءادوجرمر م جرص اىرفر مشب عزهلاوولا و دمناكءاريبدن حيديد هجوحم دذقب وو يس يمس وس 72
 دو همكحّبلظ ملحتسش وقر ودداكرإوم هيلي هنرا درسأوأ د قعح» انو عكا اجا «ىارلتساؤن مييعدمو
 نكبر بج ومو ممل بذنام هباحاركثلرتمو ا د وطعلا و اطاالجرع كا ام دبل الوتلاو ديبكا سال اطدا هاند
 امو جاسم افي ارانبالطصا او ىاونر أدان دومحوزجللا و كعلادوق دش بحامرا درس رصديلابدبامهنذاء اج لاهؤرختسار«عطعلاو
 انلول جامل ءركدو لبق عد رملكاع كمولانلا جلخ مدعم وو مدقدو :وضحاودللا هدم ترش وضد مل افداكذا عوكدراهفو
 هالكطمط او هنينعنزيسو لع سف ٠ هطنحاو كد هضفجا هركألاو الكوم هدازأ ا ةروكلا وظل رارا هيلو ببتحنطعإيئراطلا ٠
 انؤىموؤم اطذاش اشادر امام ماهح اخ الا رزول اه مالس )ار اطلاس طسيزل دزاف ىو هنمذ احا هطختدادإرم لصبو , انطب مئطسنا
 ام مالعالكللاذيلخو هير اطلس مكب كلا اهل دلحو بيرل هقيبزم اناوم مان, د اعلا مول اياه انا اقم  ماحججالاو بيع لكةرع
 تورو ءافيصن ماَخف مالاسال لاطلاس هداع فص ه ماتال ابرك وطمرس هيلع امتسولاو م ماوعالل فلاسؤيرانلاءذباطل اق تدوعتنق
 م ليجرعاركد وجر ؤصسمو . هاوبيد مدرملا يال اوم نيزك سيح هنداعصنك هفاءذيلع اقرا حولا ةيافافبحت افوخحت طلو جكمرسانع

 دوم السا ذاطلا ل4 ناصع وعاوجس اذ« نم يسكب عمم يسد عساس
 «ماف لك اعلاسدو جز رلكضاةدم د« ان نع نرخ 3 راسل لير رتيسسامت دعم مالم طااطخن ءدع ب ماعبو مرر هنو رمت فقو باف.

 طل دراول العنو ههداعسد هليضي]كلااهاكاه 0 جد ٠ ماقمال اوزخال اه عخاومل وع يرفع ماقبل نرحل و ءزطلو هفط مجرم اماو

 هذيظزم ل داعملاو مراكملاو دمالرلال اداطلآس لول اءا عساف «دارا ادد صقلارتزذليرع لطالما نضال: تيار »دالك
 ابائهم. بوما طعم هريدول ضمد بنذاو موجارم كرب طعو . بحدوزماخلارم ميرا ناك ادو.. بضخل را رع يبل 'لصاعل المال
 .ارعتفلراو :باونال اعسولم عابالا حيف تخدم باوصلاو دال القو . تاونات تدهرول ل اقع ٠ فلاومتد هعؤالزبو“ هاملاطعم

 هما اوت ديداهسل ماري غدد مزال دوك" عدقملا ١و هلو ع الضال اراطط ادي باهرحم نوبت
 ةقوميسروكرملاريضو هماغو ع مجالا ديل مجد ضصاوللر ا سإع اشو ادك هب انا اهطنو وكم دادذ ء صا تتحال لامار هاوس عنكم“ :
 لب عرس واب زخل :ارزو اىديسراسلا» مل رمال ا نكمل عريتملا هرافل دوو رظطل اكاودوكل . هنكمحاحلا هاما ل اراص اريام هدو . امالغار ةيول او . احل ادح مبرد رسخت و هروتشل هديا. بوكرمبذلثدوكأملا داو 0 ' كلاود ادماو راخيو كولد دال هدكه نمد موف مرام اهدماحن او ذاشائنام* ا اريدوفار ناسو م راوصللوتسو هنسنال قدرت ب *جالعو ماعاد وبلاد ماكإمو باضهل اهلل اسك ضافد رماه ال شوز طلاب قنا عرمذفاح (العأم علل روصع عوراإسابلك لا ماو هود كاش وسد[ رند دودبو موف« ردو يعاود وحو + ضعي وطل امرك لاي وعوس ننؤفنلا علخ هلغد هل هرم اهلل فاو شبح مالعاو تادار مالرلال ل اطلاس اءالوم هني دهر: ماه اعنول ا ادور هطمت ءاديغاموادسراد انيداعير انصار مؤسف . اند © داو دوني زصاوعب انلوخو انيدو اند هةحلط هد ابحوارطدلطو اغمناؤعرذؤلا ل اقف :ءانيدانيرمةباحاد تاململاهء قرافوم داؤل نناشد ءانيداءا ع غيرم ار جاس امض هاشم »ور ج.او موقمل هننال اوبصئلااثعدد ماغرإلا مز هنغل راد يلا يدك نع رو ومادام هلرككن اخو كال لكل اص كانه ح ودق . هر دان ادا هنعبر بيجي لاف عودا مالوال او هوصاول سلال امنا يؤ صعنام هلاك وراجرا مع ررعو عقال ءعسولااهدوحو -موتاداهئاوعاوم عهاقلاهل ددل رار ماض اوديو هداع دف كدب هددسلا ش ايت وعتما طنا نرغمالو قرننم هده حورع هالو .بقعم مارق فح البا ذع ٠ ؛ 1 |لشلاءيماسلا ملال هيذاوحو همادقا مداوق دررعم/و . اطير بج هاو ةيطملا هدم ]هاوكاكد هرذكوف ءطسويو اوثهر .ارزول از اهرمد در برعم دياطعلادواثملاق اهو“



ٍ ظ
 

0 

 اكو اكو خر ايي يهب يثخا عبدو يكتهوما رام عناق هاط و ٠ هع اص قار كه تاكد« نوعا هدانا
 كر داو -ارجدابهرابلا تار هرم نمر ترادلو م ىركشطدر مون اونراءامدونجتت شطبو هيب اراء اد كانه مرا ااكراهف تعا

 هني وجا اهغرلاهارارء اربغويع ى.اعيكا بعهد ىماوضولاهدعاو هداديف ةكراهفويدب لكم وحارغو مرظرع كلذ ناضل لدا :

 اه عمرو ءبلعاملوحاول اضم ل انو نيعوم راد هطاحال اح هر |كلبرساعاول اهبشدقل دم ل اذو كا ذدا هلق سه ذو دابدال !«روصال ينال ار اتساد

 نك ماس دراو هير بذلادم كر ىف دل ضاوهوم لامي ت الاوان لعل خد اذ اها اا م لالا هنكا مل عكس هرم
 داداواخد .نايورىسمزلجو ..اتاتزكت زناوتو ء هنافش ]جول لمتصلئتو « هتاشو هت دوف تمذوم افشل ملف وه افخاولبلانجارن

 .. او هتزالوع - تاه كتداذل اكرم يحد ١ لفمواثو مهمل لأن اجلال يسكاديحدش اراه ككل اكجلاد «ز يفد ةونع ذل
 «نكاكملاد طاقم ادار تسلخاو.اكنهدر تردد «هراصنادءاومارما وفل ماده دادوف كاران فو م ةل دهرا رجرقخنل ١
 اراد اهئرمطعاورادلو كار ادولف را هونج ايانشاوتلوسساولا هليل كيف ناخوزك,الس كأم واسر وهوم مالئ زب لعلإ اصور ه مان الضب ربزهر

 1 3 ع ل در را يي ناوهفاو ماجا

 انللحلباهابودمو هال يهل باسرإف وقوات ووو عود ولية نم فر الكلام ىسابهط امس يس هملا هني د موكيت ورا. ٠كوب مج ةظساو
 ذي راد زم ناام هناف نزخئزكبالس لين رم ن اكاد «زولادأكل ابي مذ اخوزكالس المل نار ازماببد امرا نوحبضومرمهقلاو ل ضلاد
 تو مالال لاطلاس كامو خاصا ذ . ةكتفو فيل ارجرمالاها ذم هتنضو هدو لدكتسم هتاحلالوع هلدول او دوبل نير ءايعاد هليل انو

 ثلاراه عزم اووم لابو هذكهئيدما دضاف هرلازقسدفاساب عطقنل «هيدم او يرحم عموري طعن فو هنعسلا اههكوق «ر ركهسدم غلبوو هنرع 8
 الملا انوع

 ]نجرب رفع ه هذ كد باج كوع ضاوكاه هضم ناطاد ء هيك كدر لبؤحم عوحاولا جاومال اك دول يم عزحامدنيعسل اب م

 نق يؤدي تيرس فيحاول يع كلا دعلاكدعا اطال الوم عوطح عذيب ايف ةنتسم دما جوشوم تيب يال

 2 ةياجلادامرل إيف انامل هانم أمت "ىومالاو هر اكلاو'د جوس حاع وشك خر عت يسوم ىوطإالاو ءىذد إل ددزنال اههناطل يضاعس

 لب حاقد ديعول صادر سدي ابتلاه يندر دبنعبل لتعجرمىانعويامدرموودجركمو هذيامو ذارطمف هثداوحربمرسؤياومو هفياطل»

 ( 0 ل ب

بؤ انه د وحب دوم ناسحال ادرمالارجؤف تاو هناسوموم.ناطل الوم تح طصا
 0ك اك ءن اكالءاو باج «ىذول 

 ترجو يالا كالا هتمدخر كفاكم ءاهغمنابعدل سبق طاع كاد اهضارجول انفو اهشطببؤل انتو ناش ده اشر عاب عدس 5

 هف.عرداه كبف كماطتمادنع لال اهنا لاين كون ناطل سد دكار هاش طعرمكسفم عواغد هلا طواله داو
 20 تنك» .هكتيدم رالي هيلة جتا ايد تساهم الباع ادا داعسا 5اس ظ

 .اللاربلا اهيشككخراص خاوصتنساو لك لاك بلال تاقراهرم جسم اهاوغرم كانهم, الدال اناطل ناي مؤ كمم هئلتمدنكك

 يك طامدقم ءايحال اول املا هبءالعن جريئ اورتر اناثة لم ىزيدو ابعاو كش اًملككردل اعزفممفآ هلى جرمل دتعن) ان ءاّيهرلا

 اضف اوعاو ىراصن )تف ليغخس(الو فوجي غير/مدقدو ءايط هناو دع ديباهاوطف ءاندل الهامل داعن ل طجوث ا مادامأنال ناطلاس مالوم اهيالدقلا

 الرا ساطام ايوا ءافيعضاويح داقن تحج. ى مانيلا ععت وطن اد ء اخ كلف هذخاف مقز داك ةوحا حابتسكرمايغيد

 : رووا موسي يعج كسا كن اهي اءاظلاس ءاج وطحن تان ءافييصم وتنزل ررصعلل تب

 - احاول سمأ يخت مد ملا دالثافال نس لاهم وعم فعن محورها قربها[ ئش ارز : 1

 كلاكذ خا صار لالا اطا _اااومجومح لام خلا ينل جودا قيفشمل ١> . ذاب, ءادرطلاعتاداغي كَ

ه ومس دلو ىاور انا برجمادوج_يو أه ماهعلا
لإف ايضاس ادور لعل كج م ماهل قانعاللوأ هصا

 أرالاوما «مارال اهرطقم

مالعالاو ميولالرامرا اوال, اذاصاد اتاددأ ىف م مالكا
 «ضاركاس مهزوجر ماملاب دازطإ «يلاكتب تراث دمر يعبال اجر ن 

 يب. دبع صو ام زلسل|ضيضعيم هعفرو ناار اغلا ذو هذشكو ,ناخح اك اا داخال لهل لاعياد ادهالا

 ياه دارس |بفنساو هن لص الام/مدن ظ 0
واب سام هني !يد اداب هه الام, مدد« دوساو نوما فه حاس داجو م دؤح يرث وبحو هدون الماس هللا

 ١ 

 ينهي لاو ةبرككو -لاطنلاو ب ضلاورعطلادوثعزساعياطتساو. لانا عندربعنؤةيارم امر انو .مول )يسكن كال ث همام ىاونر اما



 اندر همر طبل بوش بوم اجب همدق تباع هداوولاامايتلاو«مالاهجؤتل الد + صد« يدإبو نيم د« هيجان ةهحيم» هدازل >1

 ١ *لزرو هياصال و مزلعد مترك اضفال اوهمتلكراصبتسانإب اننا ميل 57 الشياب ناب انددعوميلب كراندجانير / : 1 عا

 هدير مصتلار هضم قباسواشو هديعب تيصب مع جدو ه هميقلاءّعش أول !لاذنإلا اوزلاو*هينغل مزسّو دلال اد ء هلذم ةيضمال اوحاو
 ه مذ اك اذجاءاتصسله ءاتحا بر اخصل مل زن ام باهذ اى اًبهاذ هات ضم انما ناكناف «دبزمه لعام )ل مراّصتقميف [داوراندع :
 لاو ئمباتاقلملااهنجوتم انزث يي رطشمو « هنانباحلانرعح الل تنالف هللاق ترغتودلا سخي وري اشجان ديد هناخرسناشرمج اخرج و
 نعال هلال اهو هتددو هلماحت ايا تهطو هتردونو كلا هييحد_ سن حايذ « ملام ]لهو ءلضد يجرم . هناحاوش إل 7 راكيفىرالد
 السلا هلك آه ددجا هب وه امر اغضب اررادرم ناخ مال كا إخ نري دالو هالدال !ماقملا اكددخ طر صل ايف |كماقبراعجالو هالو لبتارميف اك دق
 ياكل طا رار طا تالذقمو ذو هى ساول لبو. كلشحو ههعذ اذا دونطللشك واو هناآو لليد دصد هراصناو تنقع مهتلوعاو نإ ا

 ةراصالو هتناؤرن 17 اوم تدم بي امان 200

 تا اعلم اعخترم هدول اجعابككتهاب هادوعبرفاو عو-اختفصيف انومر ععشساو ها دود رخال عبو) موك اكبيننالومام تالم 6
 ن |[جلكدف يؤيد ٌهمسءترواسو تاداغلادواسوه ه ددعتم اراثو سول مويا ل ابل اذرابو«س ولي :رءيلع ترادرطكرايحاو
 هلانلل يبل اورعاو هل اذذل ذي دعل ادا هرم اراغممرعم ل احرال ادنع مهعذري وفد لاجلا/هناًعجتلائافهطاطخنال اههّضو .: ءافرلا اعبر ين نانالومو ءط ابنال غابوا عكاوي ولين اد هطالخال اوباشال لغ نعججاوهزنف انا اني هعاطن اذا موقاو ءانوصنل دش
 دلل هلو ايل .ليل نحو م هرانخل اهاقشملادونطادشحلا ا راسنا د نك هناعاو 3 03 ناوحا مهو هلانل تلازم و

 هتماخاوز مل ادوعيبتم ناكل حوا عراباد ف ,ىطلمرطتر اطوند ناكيؤلاة اكد ملال تدلع اوم نارملا تحس ادا ناني داوفالج ,وعرم
 حال اكقو جود هداك عو هرم ادونطلمزحزم عجاف هاربطتسم عوتناكم .ويزكأمماياسميلعر وكت ةو«يعساعجولضأم ناوغلا لذا

 ن اجزم ثلا دالو ا عودانممل اليه س ن اس او أك اذ ذا اناكوه هددلو هدنعنمحاو هنيع مرتو هداوث هر اهريرلل ٠ ميدل د مل عحوم هراخيلا
 موصل ثرللاءلامبو هٍبقاثل ايئارلاءل ارجو هوبرل اد ]بتم اوبب امرعيتيلاه دوجو هيريدذل نيسحترم اميل امم. كالحلادبوماهاردتسافانن عل اوطاو
 مااضاو ههعساد ههيطع تال اواذدعو ههعماج اخر صصاو نوح ا ,:لبط لق افتو ءض ويصلا اقئلادنعم تاكل اوركا لاو إ سدتومبلاغلا
 هروقدلز زجر اهمقاول تحضاو ل ايل هلو تراسنا كو طحب كج الو رومال طع هلزلزال٠ روعه باي نضعو «روقو ملج/كمئارزو نم
 باطعج لجو تملاهنارلبلاو ثرملاماينلااموممد قرد لحد هداه ك,ألاس لك ناف «ويم ل ميظعلااشلاو سيطنخلا طا اله نم« انكذامعمو

 ان | ناجو امال ّنطوه تيعر ل ءاونرانا ونحو يزاح ا ريدطو ليف. .ةركو ءحربوصنلاو دلارم عرعاساع عوير هتوببس يعئاو دملا )يتسم .هترإ غي ذاغمهتلفغؤ يله اذ «داوعلإ رولا هيلا عجارلادو.ؤلكيف ىنا فلاب ا فس هوخح هيجازلام نال رطعا ل ططلاده -
- 03 

 . اكو لرغللاراشرعراهيطقو حال داددال لال اجرثدل اههزهو ,عواسو هنمإيف ارداس جرد د٠ هلم يعن قارا ند نلفغاو « عدا لال دول هت ءماناد هنإسر ولاد مل اقر مىوطنا امرشبنالو ه نانعلاءرجملا والم هناي عاشو سابو ملاك ورانا 6
 هراتئا[مراخئز كمال عرتعابزجل ارح مو ارددعمو هراصتنال اهرفطلا ىلإ دل 6 يات ا و ٍ ” اهكلءافومهرووشملاهمواعملااهتيدمرصقو مفرغ اوت راس ههرونحملا هدوئنحملاهشوبحد م عدوكرملا تاج د انام درت 07

 هل عيطسال اهز ولاعاد نم نحاس ار ئارو اديكالخ ارم لا ددم د اظل تاعاواوحم ك/اذ قيس موتا سيث داعرموم كلاما امه راصنالاو البارع بج لاهامليؤاودح اوه قبطلاو عرل جرماياعاورعاو غلام اكمل بج و سكك دك دول كلن مزؤضرا اوفلب وح «رمطس تاو (ارمإل دتنزاو هد ايرمدم يوسيفاوحرإذ هداطخال مقاوم درافقلءاعبسة زهق بتسماك اناره وو داصمال رسله تان رمال 1 9
 : 7م

 0307 5 .٠
 231000110110101 ااهدو.ٍمس ٠ اون طسوسملاسذور علال هنيدمو - صر كلم مروة او غلق حل اذلادهزثو يل م«ونضأو هاكر ادوغمإ را 0 2 لا 0 ١مم ئقآ ب ا د

 ةنايغاو ءكيرماوحو ههناكراو كم صارم (رح يلا دهد « هدوصملا هن زكا الامر داكم هنو او طرا اند اول: هلال 8 .ء . ١ نمر نمقنو هو ار لمت وحامو م/م راما وطاعاو د ل سادالد اباهااوعسو ار + هد ةونع اهودخاو هي اوس ملال هشيجمل وتساو «ياولر الان يكل هدو هوك اودع مرداوصاسوحمالو «(ىلافاذ جيف ثصرععاب دورول ناو هنجر ع :



 ا . : :

 هتنايايرشنو «هدونجشجمو ه مادر اا والروم هانم ةذابدخالل «ورعق طن طس ي اوفر اناسكهمن ام « ماضيالد ممن العلا كلا قرم
 يطع دان لهارغو سورا للك ] هعاحتسو مالدال هارد ندد اط مهو لداقنعنل لب اوك مزمز مهبجح و ههدونبو همالعا فدو

 | لابو »ناخع كال لا ةيوحم - ارا اءاهدثلالو م .ورضر لكلامنما يل امو ىد دا هحلةلصقنب واو ه ههلملكوفدف تاماررطلامباشتتؤلا ظ

 هل اىحاعيتف طلخا عدو لقيت ههدنح ءشيحرسميخاانبمم+دصنل هول اخرا الأخ د» ناو بطن ناك كو
 ةقرشو هيفا اهلل امو ء بس عهرعزفر اء طلوع لقسأو « هيصتلا» هينابل دوعن ط فحم اهو هدؤح عبو « هدوق رع اةلازوتساو هعروماو
 نا طلال سكي روعطاد هوم ناوللاد رم سا طامد رق رد وكت اندم جرم ممههحموم وذا سخنة ذالدانإث بعو هطف احن اوفا
 رار مم وبزلاع مهخيماد عوصسس اولا دداكنل كك ككذ مزكمد ٠ يزاو دباس حاهو هدم ذارعلا هاك دونحاوداقذ طول اينو مولاكاردا د
 اكمل اوفلبوح «رمادلب.ملمد م لفؤشو . مماوريل هوكي راساولاراذ «كو طك امادداش بعامل هقوسب نعال بكد
 ثوداؤ نأكل درع لجون وهند اممد هرداحشل لسا عاجك عولم هركاشلا» هنت وخلاوعكلاهاماوعلاو «ناناومسهرعلا اد ىروا هعلةزع

 موبي ال هذ اطؤاول قد *ىوتال ابل زمن اوقدحب الود اخو «لبضصالو !ةوفباوصاطنتسا اف «نوزلا بول همالم هجوم ط صبر شبكي راوئ ا مريلعتلاس
 اليلوعاصنا ءاوساد الع افدخ) ر عمهاسلاو جوقول بق «رفادلإف دوعبر وشال و انا دال اوه دوق درحو فارس أذ عزعا امو «هدونحو ناهيك ك/الساب
 ةهوداحالف رابتر امضحلا كادر قال رف هلو ظكاد « بلاد امذتميف هقلطم نحل هوخح واو ه موثب عرب وجت لجو + مدو مزيج يمكام
 تلافارع تدق زور الم بسخ اكو « لاجل قم لج قيصجرمئ سند ل جح تطاد اكل! اول اد«ن جوال اد عارفا زعرعتطاحادو , لاهل
 . ةعطاو هضاماذوبسو« هىساو| هوبح :دالبو عروتالم لذ هاحدحوت هه عزم عسيف عحاو ءافعرحي هلع مرا !ءانينوو ءلاعادؤحازنف هيلا
 -كإدكالف «ماجال دامدإل وون انةرت للملا ادق ٍلاءان هطصاو ٠ حسا نمو مراوصلاانمناددَص هاو «عرشسم كا مج اناوعشاف

 تنعم هاو اه و ءاءايلا يحوم شح اما لوعت هادو اي صدر اخرج اد اللول حو ءاظيفو امضغطاشتسا«ماهحاط جلل
 ليلك ليبدأ طرت مهعاو هيلا هدوم معيرتدعتسا عليل كبعم ادع ءااجا.”تاكرم عت سول اهلا بضم ءاناججاواما دانا
 0 خوي رط شح استساللا هل. . منام هدويصقملالوماملا كار دايفاجيا بو هد وعملا ديار اخ 1ع« ةياهل دل كار

 اوبال للا وكيرزيطللةدطناو «لصغ مو لك اح رغاوعنالال اوددعلا ريو هل هدزعرد هذولا دك عكا ثور هحد « دوي ايطعلا ٠
 للا علنا دان 1 سل نعل ٠ ممول ؤيطمومط ٠ ثومللا ءزاعجنبو سورس مذداطتش وحيل احر ا جيمداكو ناخ
 تيداءىلتربذ دامل : 0 ب ا ا 5 .وحارتبكىرو ا ةعلقىلا نجعل كمالس كلإلا

 *دوساه اءرال لت هحو ٠ دوسالاولا دومنال فل دز اد "كارلا محق ةمرك اصلا صاهو نه ن املواد ءرعال ايشجق نافوزكالم كلا مقلع.”
 تقامضوم ىاباظمو سمكا داطو مرد قيل ادتغاو غلا عضداد «لامثو ب هولجرعرال م رمسهو» كاطب ات وزنو ءااقلا جاهد

 ىلكرالا اما دوح هما خد ءالفالاو سيرا تاخاو التل رزكو .ماكل ف وفضلاف ترادد - افاوم متع !(ول كو ىلغنالا
 : ظل ايرصوم اد سو !هنياطوب م واطارا دما اهيمحرامدإم اواو و٠ ضلك تبهد و ياو انات كم ءوحت سواك عزدطلاورصملاناخ 7

 نابل هزسلاااد اي مط ص خيو :دابلاهصتدام الام رماودماو ١ سوبعلازرطنلا موب اكو وف بول حد عطر ادد سيواصل بل
 لك مراوصابشاوكلهاو هرانل ادم ولع ضني وكله هرابطصالاو تاب اىزاهدنىءرابدالااولو مرر ارامدومحع لااا د

 الا (يف دبل إل العطا عزفطلاورضللاب ناخوإد مالم كك ازاذذيبوند » ' ءاطعال نير اجريفساوضاحر 0 ٠

 ”قدصدى اونراباكيمىلا ىؤالمدرملا لهم ل. ج ل: دنا خاباذو هرداو هفحرمل هد ءسكاو هشسح موز اويخو اود اءابكاب زهر زكذعد
 كلاي افف ادله دحاو «لصان نعصاو اواط,اثن الوهم يق ءارولاماوصنلا دراوهرع مرعزجرل هليول امويعم#ةردزادت | بغدوسو مجرح
 ]قله جرماجرحاو داعلاهبحانسلاو كلا درانبلسو راغضلا اذ اناموجر عا انمعتعاو كيدي لا اسر اانيفلاو . كيلانو !انضوفانإ
 يعج اجو ٠ هاما اح اذا «هنانديكرهنلا هب رليص عيال ناو هناش طعم ل لاير ل تاختو دان طالع بالعالم
 هلاسر ونام هماادد دررعنال» « لانملا ءسلكروب امل اننصن مادولا د ري هرئاعل ايلماهإر هاوسنالاو عراك ا هداو «ئوادا نك
 ضق و طلاهرصنشار عملو لس ادا ااايتاحاسو « شاه ٠ددملاء|بله «ددولاعمكاة ويح ناجع كمال لكك ال اجو ا انعمشعبزب « نات يعم
 لقلر ٠ عرمر خوعودعلاو ٠ ار صسسملا ]مف «نجاولاكدمللممصسمل ل ولبسو * عادا اعلا مر عندو ٠ قراطلا ل اغار غورم «ىؤ دن



 ءب امج نيس (مىلاذولهتحم لد دليلي /يفوشدب  .فراولا هند :زرفاولا عيد -.اهنا جدو ريما اعيجداباوعطو
 2 عل مسام ف «ضححلاهن سحاب هطيبسبلالهاءاض اوف ترغتو « ضل جزا هي ديا ترام هتك

 النام * ناطس ضر اوكم هدوم ارايلإو هجوفرم مالد ارم ل امو ههروعهنخاكاسل رماة رك يون « هاش لابس
 ٠ بوطنألما/كأك حا كل ؟اد ٠ناطني ثلاراصناو باوب طارابكوامنرم مل مو .سراذ كارم ارق ل ل ربل «نادلث نناادملانع

 هبأكءضانا نامل لحد يفرايل اذاوجا دو ءادرعيزصرالار لج ]كبانكو ءاليلا ووطن حرا ٠ بونت مبان كانه نعورسوو

 مها اشالهضخم «ل اعاليخملا ديكر . لاتلاعدامرالب .لاقط نجا -ةيرا زا هباتمر لاق طك

 يبلع الكباب طال ظطيضا «ل اد :رطضاو كلاما تا يساجت هلا باش نيمتاذ اع
 اك“ عفر م تايب اسل عضو.ىم * فام هنمد اراب اوريو ل ابو ٠ مخ دوارلاناهرممل نعامملاراهسلارداف « ل اكتلانارادايلبقرم .

 * عي كفار ليياداو ههماطن نحو هسخود همم اك فد ”رهساه ه هئفدرملا اهتاورذ تايماسو ههعلفل ل اكر لماع اش ءتاوثلا

 عيوطختوم هيذرلاووسلابزفلا ل ادذاميلعلاع جم هعلتنلكلا اه تأحوو همانتو هل كيلا ءعلقلاهرارجرم غلبوحم هماماد هفلح سوم هماقو

 |اخحمائيراهبدرقو ارهقسداولء هس تليزناح ه باطل فز كاشحل مربطف اهلل, تززعو هاك عمار تا عتديا مو املاك ادد عزل ايفا
 ىاطاس,ءاطيفاهراّصم [لهالخدو هارلذعمالقعم ناطبس ضر ايف هذوضوم اصل كك ماَكد هاو اذلحاشم ثيح هابلوسذفنيارزكم
 فيس هيرقيلاو تباع اككضاعبيتع هريككا ءطعللا طلعه خمرم ويتم اد ارد كن دانأو اجا البس موب مطام اجل مالطلا
 ممددقيؤنو «داّضحبيعي مانا هيام هذيل «اموبشم هفيزم ومو نيلفممعلذ وم بوعزجادل ياك(« هروح
 الااعبم نو عجم هراخليطعب لاعب هبنكتعلا ردع مرصع هدام ال ازعن عماد او هدام او بول لاول
 باو )كايزصر اعرف «دالشاو واعي يلعبإلال نايل ا ءراوغال او داخل اهلا ل تمعبوجيو «راذفلادوتعرلسسف راما عطقمو

 هلالاقاسو هازطو ا عرالسالل هناطلاض هلا ماداد اطلاسلادوجربل ع اجر المو ه لعذر افوحكرتع )ام هسانربمهكول ه.رعاو ل, وماهلهام

 هلة ثكاهدزقو ٠ لطباو طل اهله فول اعقحاول و هيلاودولا] يباع اهروخت دو ل صعد طائال امدوخ مكرم هل نهسزر ل اربلشم ”
 غي هلمحوم عزتاب اذومس مرلاملل ف اصاو ههعفان هرانخركاشع وه ءىساو دونك عززعو هولا هضاول اهل داعم لكل ا هروماردب ءاوتاوسا -

 عطقو عريانا ةرككعرعاهؤءاهلإامو . سلط محلةيو دودصلا حشو نويعلازفداناوحا .رومال نا هامدكم١ ٠ ٠ عهاق ع داقا ذي رادرإ الب
 «ابلإغلباهلو هموم ايضخلاو بل اطمل او اري اوا يل اراسو ٠ مهر از ام هاتسسمول :١ ءايضداوفد اهندمرم |يب, اهو اهح الصاد ءابٍاعُ اما ابدع
 ء”ترهاونوكد هس عزم هبرا «راخإو دادليح رز كوتشيل هنايرل لكيباجلا لسراصنال او دونالربم حذرت دبذ ءراكرقتساو
 انايماقلتسمنبرغوهاواب «نيمال وسر هانا "كلا كربيف اتش عراقتتساو هلك غاش ا, داجف هءاذ الخ رند ءاقوشو ان غانقدادعت دارااثا

 مراة سلا يرعب وفتو  ,نلعرو شل وصقدالل د وه هترضخورشو هناطاس باهل وويؤالاو - هنرادرسرع هفرسجوهتس *:نيإ لاو مالدال اطل ”١
 ةاطا داو اوااهتاجاك االول مال هاهم الح مالس لذ اطلاس بابوخحداهزفربدولاراكض ءاذهدعبايذوككنس بحوم اخادراهعطخال اردو ال

 ثزو اهداع |بحو يدل م امأو ءابتهاز العش ضاع كوز ك يتبرطي طنش ءابنالسو عز عو « هناا ذل يلاعل اما تفاوا لح :
 نم نناكأ هناتلاكم نافل كما داو ناد هرداصملاو دراوملا عيلة يوما كيوم اشادداهرت هب اقل قم ناكام ررل قبو وكاسلاوي أ دوسي اًشامرامع 0

 | حر لزمافوخنيجال ى اوبر ادام ؤخولا اومهد هرامخال عل ساهفتيطققولا انوش اك هراتلاو كككلاهل ال اك عيا هراكنالاو مزرفمال عراك ميا
 امو .اياكك بهو اهيار اص ذاَسد هراخّصلاونوخارممملز اه قزف هراصال ءلصاومو بفلاهاصرم نيبو موتنا هيلاوداو «داوبلإو
 ريض عطادام اهسالا و همواتحاو اا ام ثيدح هيدل اوركد « منهو مز: رميلا اوك مهن م« لاو هلال ع ماضمزتال اور اكمال ام هاوزعا
 ككرلا هربا اخا ماقم حئراف اكاهمرقرتر الكميف مداماغم - مالس لا ناطلاسانال رمماقاربح اراد نول طعم لذات ءاجالبط د اكل
 وات ؟ماهحااكام تفو# ماو طارههضانا«مزنعد د معد ىاونر انكم مانكير قاله م علال مرتناف .اهخذ مكامن تقو+ءاوإ اناععرم , ىاوبرانابكبم مرةعولر قيس البد ماهو رود ا ام ظعل ارعلكدن ممتن اف اجياكمالسا
 اي مد ٠ ايا امل كرصسإ لموسد « سموكم نها "نمروارثمفحزى ديو محار او وموت نهر نسلط ظل  لصنو «قداو عضنو ه هيو قرجيرجرلاناشه لحد مقدام عشوبمالاو « لام كدب الل اد «ماهرال لص رسام عميل امال اقدص هلأ
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 . فر لكيزام ٠ هدوكك اضم كِل نامؤهب يدان ناكاذ ذاوناد ٠ رككسلاوش ويجلب اهصانم اهنعوصقدو « ىصاقملاًناجد لع اهب
 . اقر اهم يف كدي داجال اتضاخو ءاهراضماةيلدل ولع اقف. ءنمامؤ باسو هدكسميف انما هنطوملا« هر وحمل كاسلا عوطسيىمافوعمزس
 هشاطللالداحملا اذ !تضاف د ه ضر طالب هراهلايبتدت او . قتساورطقو هنمايو نيا[ ير[ د «زدملكرماجاودامناطو أ طاواناق

 [ضاَخياو هايوغوازهاهّسحاد ءاطق اهدعساو ءارطدالدارتلنأل هوم ضيا عبو وضحا بع ذم داع ارماوحتاد عم ابها هذاك
 لكاشامد عكف اداد ٠ هلاقداظغو كلانجوكصف «راوغنال او داي ازماهلابو ساه ضراملا ه راقد ساسا تمالعدءاوقلارودد وبلا سل اكد
 السجود ءاهعانتماد اهتناضعيفل ةقياف معلق اهيلةيرمهراحلاوهاشاف ء هندرطاطخلرم اهويلبامو . هديصح ءعلد انتباهي ضد اهذجوف , هل ااو

 ةراطم لكان حتما اكمولهداهرد قود اهاش مطحن ءلق دع, انابس رمال اوهلقلا/ مكن _مىلاج مابا عفيماهتداع.. ...

 تل
 ديار ابل طعكموقب امو تالالاو درول اراسو - تاديرضلاو فارم ارسال عجو ه بوني راط ورع دؤيطاو دد ولاد يإخرإ او هراهلاءازرصحم
 الممل ناقل هلددل انيتاش هر وكلها )ءائ ٠ دددولاددودظلاذيم| اوال اظان هد ومال دارهم اطئلاطفاحاثير اهغررق و هتاقدالاط

 ادراهلةرمدام طم اوسمتلا « رياضرإ او تنال طاد ددعلاو هرككاسن رم هيلث امش امو ه لضولادلوطلادهطع هعلذلا هزهوتارم مو دهاء ضْولا مون
 .ك ذاو «.لوماد مرغلبو + كوسم اهاطعاف « مئاماد عرارقداوحتمبو , مزاطواحااو دوعيلي هدر هير مؤداولمرعوفعلاو ههدنوما هئاطلسإ كالا ٠
 اهونكسدم نيطو عنك مادي عرجادضاخد هيك ذيلكراهزناذ ءمداظناد مذوب مزماءلابدا» عدابمؤوينما «مدالمال جيجا
 ناسلب مال طاواطلا لربع او «تقزفملاوتيتشنلا مدعو ماطتسال اب دهدضل ايكرشس  قصو جرحا كرم جدرحلاءنويعلا يرد ه نيحتأ كيذا دي شلادعب

 ذياب ضفا انف بزرخ .نربلاليصال هكمواضاض له باهداعد . خجول ليدريخلافوص وة صد «قيئا»هبيمك داعمقنما عادا ذا هيض -"
 سرا لإ بح! ٠ روما ءفياوطو هكدا زهارما,اها هبراحد باونؤابابف  ه عجوبصنملا داطلالا دونحتناراغ كصتا كاملا غامجؤمو «قيذو
 هفضحاض رأوه هدوُصو ءادجإج اذ اهاثناو هعل شلل وه عروكتلاهريطلرءاةنالع اهلها لا وحارزقمو |يتئرم )طوع ناددب ه عكار نال ذه
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 -- ٠ د وجبر وكطمو داب باكر تضلناد» دوعص ناطق اهخلبف م عراطخمنقنملا)_اوعلاو ,هرانلامراوصلاد باغنلا دونإلاو ه دلل كاسلاومدعمرع
 نيو ةاناطلا هو انيجريملاعلاو الهلا ماد امينا علابل ىدياج رصاخلادي داك, ىو مانانس رقد ا ء لاعبو ه اذاكر يشل طعوبص هىلدانتنال اناكككيضدانز او

 لاوئو م عراتب فويس اجوح عوصن طعؤاراطاك اجونحل !رالو هيكل ءدومض اهض إل! دونمجو داو هر راةرصرا» كام ىساهيوحاميل اء هسوومل تدوخ
 نط مءلاع.ناسبلاءيا هراعاشم اباقبالع داترااو بلطلل اقفاوم ء داربلابساناعصومنلاج ةلافم هر اغثاف عراغربجإكي اهم اشعن . عاطح

 فاحت ريس داوعإاكدباد هلا« كلانهابف رمل اديالاناف  دياثاراعلا خاب هيلع عفت يخيل تي وودعاوفلا تا جراالاوروس واذ
 هلى دل نىكلعمل طل انظف اهلو دول كاسمو نيرا رماهجلاعتيامو اهروصقو اهرودو اهجاراد اهراوس كتماقو عهابمياىلا) ان ارعسماد
 ردوحالا كفوو تاذاررضللاو فام او موون ئوم«مزناوادإخدل لهانصاب لا حاؤنارمدعلقلاءدهذ | قيس ه عوصان رضاع مأ هلانيناو «ههاذلا

 عشا وما ما تا
 »ب ةياجاء شنب ونشيو هايط|جاملاكوطب «راذل و كحل اوم هحمرم ٠بزسياجراو مران ل كيد راس ءانساعدرازكملاد امثارعشلبو انفصوامإع

 ماكر ساد حرك صراف ١ علبؤحر ايدل نمو هلو اال لناطل لو رصيدرل العلا برادا ْترُح هبال ابعفريد ه ايدو فلو ب] شن قادال ١

 ان ةنيرككلاطافمد و نادمبلادنئادملانماهلااموم. نجد ذاك مل ةرخاتماضرا هارد هك اك زععب ءدودهنلإ كك هلاوم هعبئكل زوو كانه
 فيو ءولاإع ةياسم كانه علم انس رادل اوألكدل حقك هذاحياع ايباجءارع ع رهاقلاءل دل ادي هيمريو « يشن اممضف لاه رصودول شدى ناطاسلا
 هلاتشكيح .انير مو ولدنا اذ ءجالقلااهارم هل قبشاعكرمم ءاهاضد ينمو ءان اكاد ةيكرحوم كالا مف اهتمامب ين مذكملا

 أطيل ااتعم ه هذيل ادم اوفلاو هلاعل ناكرالطساه مهحئاشلا هعلذلا عدس عرفوا ءزمرب تصساوم اببالاو انه )نرسم اضص وو عافملامديلا

 : ىاجرلارم هيزاط ماو البصام موكل اق ؤنافض عاود هتحو'ادو هتدواعو القمر ايسر صنلاب مطل انطونساو .الزكمل سالني

 ٠ اليها اع جتا داب كا عزبوم  ةؤحلكانهدؤك ..الورماوطع مفادا رس احاس اسراو الكمداذد دوم منصور عنصول | صام مواد

 نم ناو م نارلباو ثوم لاك هنالاع اها دي تامالاو زج زها راو شلل عدو « عدقس اهريخلدلا عر اقورلخو م معتاد ميفدقمو
 اين هشسبب عزميف عبدو « شيكي رول ىو ءلعا اطفال اطتي او« راع درطناف « ناطا كلكم ول الشاعح جزا عوتسا
 ”!راطن دان ديزط دكانمك !غد» عزمي هدوم هنياذ' حم ٠ «رو إن كذ اعد + حديث نيسان .عتتسيف اطلس
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 ا ل امنا هس اكس رعاوق اان لال ازا ءاضيوبو اكعد رم امل كئالغس تسعي ءاثب تان

 3 و هجن احاسو ه هىينم دخل اش هيماس جارباو « هعش اوس ااذ ءمايذال اةيقدور ايف طسارتز م3 0 0 1
 عانطارادعنيطفادبكاسسسابذ هوما يكنس او لال ها . 8 سلا "سس اوث ءل قالب تاق دسبح د

 ّ 0 ك5 00 هام .اعتسال ليل جاحاإينراجرجختو ريالا خفايا هاواكي نايم لو ٠ تسال لص ءيلاوجانح كم بنر اس .ىنستو هرب اخيرا هاون ازم اهل * يا تاب ناو دفارلاو يبرز ر.س تففاهس جل لد إ «هليحيل يكسو لعدن نيا
 :يجسبو 00 1 هسداشماو هاون هيج سيد ورفدرم «رككسلاو دونفيماي درو هرصام وص .
 5 3 0و 2 سمسم دنيا: حومفا مديرو ه باؤصلال هدد ءاهطن هرّوع ءيلارال هامعي ا

 «يرافلياحا ذناعل هزت لو هارئاطإلا دوعنلو ءنالثاهز اها هاسدادلوع مزقب اوضريخنو م ناكألاسمسرإ ام هيضاد اوفوبسن رو

 نهود هيأ هنا. ارد ب ست مان دوووم لق 0
 1 0 9 ديو ٠ داوغلاو يعلي ءاتشموخ هدناجيز لاني بوصنطإكا لوم شهر هلجاماريوماراج لا :

 ال ارثماوحاميف اش وو ٠ هيجلن هاتشم مز ملكل خاف « دالبل طار اعو هناطلا الاكارم ٠ دان بح زمر كوتشي زاب « دانجالا سدير نم
 هدول صلاددورول لكاس عيصتلاو يحب مايد هرومال ردي * هياط لايونن الطوق مو بصر اء تاشثكادذارازسلاو .هياللاو هيصاقلا

 : هبطرلاه نوصي اثيام ءهبيشعلا هدوريؤ: تم ءقاو عسيولالصفاجو ءاتشلا) ضف ٌملخاو ..حورم ا تضخاو . ولدا تاخادافلا 7 |

 ْ عطنمو |تشلاعضر اعله سوفنلا كُل ايلاج هيك جرا تاغغاتا ذ باهر شفوعا ف شمم هيضورا مالاال ناد هبييشلا ساب ًولط :

 ناكل كركال هتاف ءدونحملامهعكي اون اينارماذ هيوسدج ةلعُع ا ٠ هددوو هز ]اجرمهتفنامم ه د درب عرلرع اهطايقارو ,سيوبعلا

 ىراتتفعي دونر كو ٠ نالاع لاو رامتسال لاذ مالع طم عفر تامآولاوثنب اًنيدارلاو  نانعلاةلطشم باكا ا بصغع بايو ازئاود
 يناير جما امرطصم هوم ايراونبراذسلايذ رخال ا هك لدنك «مواح ذوو هاه إضف مول رخو «مودرصرا ..

 لقت لك كول نوكل كو ٠ زم هضيف لمد عاارضيف ع ةاذذ + لع شدو ءنصن امض دعت جيف عمواضو اذولا دوسان
 ميرفي الع اطاراصم مما ش اذا عزصملا اندالؤ سو عوعا عمال قافش ل سابين شيل و هلجبامو سرافوماَم هلوافمنل اهامتسالع سس حارا

 ”لاثو ضر طلبراعم ةلةفاوف فدو ءارقداوبر وكس اجرام او ءارقعاوبص وحزم اوزق رفق «وزقلاوريطسلا هةر اسب تفطتخا عصنلاو
 اك اكراماب وا هراطوإساو برام ا رعبعص الد ذو -راطقالاَعن ء/نحنلاذأو هراخإلا تكلالذ ءداوسلا عاب :٠

 يبي كرلا تضادو لبنا وبس يف ايس ي يجتل هل كشلباإع عدارملا بكري * مانسيوبتق كدلك باحد م مايل طنوفنو ءداكالا ١
 عادف ه باع رطب ذا نيف ٠ تاقم اوزباقبابو ٠ تاكن عيت روع «لاجحءاود +1 4ياطنارعاصيتك هلامال ايروبظلا .-

 رانتلاو روهمل افرض يفبو لحاوملا حي ٠ ىماطل يدلل ادامو هباعثملا وشتمو هيدوال ادوطد حار عثاو »ب اضخاوابؤلاةيذا دا
 لد اجرال اعلم «ناكإلا هعساو ضرافعو ٠ هدوبرثملاهد نوما اهجاوف و + عدوجم ارافدالهكلمنرم قدك مراء زي قتح ياوملا د -

 فام كاسل ارادوسد احا ٠عاصمئرايد د 8 حراز د عاصو ٠ هعساو هقيئاراصماو , هوماجندم د ٠ راذو نوم ماو ٠ عهاطورتتاد

 لقاعملا اشم ]اهتاصز وكانا « تيدرحلا ودور سك اهام * قاد ى زاب ابدا ل ماد ءيصبلاوها]مانب) عجو ءاعرال الف هفط
 ... ٠ هدوصنملاةنشلاكو امزوأي ٠ هنيدماشاءاهرؤدو ٠ هنيصخحئله برموش .ريتعم عضومراّت حاملا .رظحش رمح واذ ننويصختا
 لاتهلا ناد ٠ هبضانملا ان عشا زمزخال هلاغالاذد نيملطادولا «لاقلادوسا |ياملبر بكت ٠ مرور شملا :لصملاوويسلارقمو

 ثحجلوندرا «هراهلاهعصفبرتلاو . راهم ابابراواف» كلاملاءا ريغ جالقلام علم دانكمناش .لكهرتعا!نوكيد هيراملا» -:
 و نانبيظحازباقلا«ركويررادال إذ اونهاف .هسرنمل ماكعاديصشداماع ءهتتون كر ئاوفطع .هعنبودخعاش مياس. علقم
 نايلي عفن اذا:هموطني رك رباع .هبولعمميلش عفن امل اهب هل نضولاواسؤ وطزم -صرال اذ اءاولخجو . دبشملا

 مكيدا) بفبزغق « ناولملار وركب داحلا"نامرلال ىلع مل واتدعس ٠ نانهال اد جوملا اذ هعانصلا اودلنواغسس ”ناكزال لسان نالادهاشب ما --
 «اببد ةيبادهراهلا هيسثانا# ٠ عباطملا,بعاوبيحلئساخ هلم لذ ابنع جر مفارملاءاجحاءابسرل راتل د اشاد منحاراهتادااهدم اهل زار ٠

 ةسوفلوزبو ه هناصتنب نذوو . هناوصجو ولولاهاةرطراعبو ءايبضربوبربوهمش امحمد ال اجديربت ترسو ح اهيا بلع مواطنا تالا دواوشد

 جرام اهريصلاد عفا اهادر المو - نفك فاح ابد اد « سلع امحققلا ماسلا ءىلذلا هر هرج عادا هينا م ٠ هاجد
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 و انا ا تيرا اب عراع<وم هللذم ككاسو .هلصتمر ايد تاذون اللب اونيادملاو كاملا هعس او ضر يفر
 ذو. هلهنسوج ينم قيال رتب لع اهحماطم كوس )باح وبخو «هضخت هتعرف اهفراطم جبنالض يدوم هناداهفوطخ
 /مككو «ريضنلا بنطال او بصخاو فور اف عيراضم اهئ اعمر عءاوبعال لي طنالو هيب ضر طا هلأ ة لجل كوز هلف لاما
 .(«قدعن «عرورشملا مول ناد مِضراد ٠ ركل اداد دز كئاذ هلا ع ثادابلاو لك لازم هيلين ]مخلا امو هناك رش ضر اءاضصو ايد
 ًايللزردلا مع اطت 9اس امل اًصو صخر همطحلا عساوإ يو هم ضالة لثملا هصاممو همجول اهيرلانينيعل راف دالب

 تحفر ءاهيلصرو اهتداعس نكمل نم اها دع امن افو ءاهرخملا ل مخ تدادز |« هزناكعلا عاملا هرب وما هلور] !مددايتلحف مو.
 عطا: راكمدلوا دجاب ينمو ادحو » ءروطم ةلضح هداعس يحد اينما ضابرو هدو وس هور شماباها عليذاو هدوم داما اهو اجرا
 اه مهارر ابإوجتراذتساو هاهم دم|اهسل مرا داعرمو ه هدوص) ار طن صلب ملاك « روشنمل اس لجف اهنانج تزربذت ه«روطنم
 3 اهؤىابربحو «راخال اواننال 7 ف هراخال 'قداص نالب هابيداشو اه دفموم ابن وصخ طلءامو ؟قدادجإل# تناءابيراوسو
 حاهافلا« هينحاددساولاتايطارم هطشزبو طمعا مشاومهينسلا اوحال ل ضمد «هفررملا هيصكل تاحاّنل لاذ همفيل لضرال اعدهاشإب
 ينوه بوما جونا باكو ات حنم صاع باح تاد هحلو م عفرا لتحمل فضد نال ٠«هياطيشل ضف ولا هزاز اولاذ اصحلف ا ءداطلل ا دونك سلا ضافمو ءرير اوفلاو هاشم ا عراصم اريذو هدالي طولا نجزمو «سراذ(مكلاما الخدم « هذول اهعماك ت افصل انه
 هضئارلاتاّمىلاهزعااعفوي سالت مهناطل د زكاعت افويساونمّلستو ءملجخاو عروخم الإ ةيامويح ع راقسمْلرءاكر اهويرطاعم
 بقال طنلا هاّداد» ةراتتحاو صقل ف ىككد « هراهلاق بلم اًهضومابمضر انساه ه هدرا هيئاطلاعنطايش. لاف و «عرمممل اموساحا
 ”اارعئتاوم لفل لشاإغ هسيث.وى اسال يرقد د عشم «بقاد ايلا داكر طل ءيماس كانه لال« بتاووعلاةيطادا مزال هدايسامد
 د ابراج رصمك هىلةداوم ةيحان ايما كاربعو « دراوتملارطملاو قا اونملا] هل ام عراهل الكس مايقلا« "داجام طم اونال نس إبق مزكو عدوصننملاجونحجرم
 اطل ىايريو «عوررشمو هوعذر ام مدربنالو + مدرع لكأل يابا ماج! ءاو اظن «عراهلا لخير ياهاطنم هابي ينال .تاذيرم هيلدا كم هجوم

 ادوبرعبراوح فيس انيك جاشرم ةوعذر امير ءاننلكيد عنبر |ّوح* يشمل انامل اكدول عذب ن*ديللاب# ٠ نارقاو هناطلسو ا امالدإلا

 احل د هيض بلم اتي ىدُس هنارملاىدمرماوقلا هذح ار «ناكرأل هذئاش ءىله انه تاق« دما همولعم هظرعلاعتودعحم -
 ناكوأالي ل دومال ايعرعصام ع را ةييرلا نان امطحلادينان نم « نال هنال نال هبي رعدف محام « ناهي يو !وليل درطعادهصوملا

 غسول كد هع هذه ترند هالصاد كن ارز ةلثكلاص ماندو ل ءالقموا تيم عاد ع يصف رح
 هالامجد لاك داراسراطت طالها يلع ؤشسال ان تراصد .الكجء اير رمزتسو همياهملا ل [مدارعفلعح هانيانادو اهمالعا انلاو دبل زيحو
 نام عرايس لارادسو ناهز ميغ م اوف هئلشل ا لكو 0 هراولاربعدبال اتعامل ءىاعتر هاج ول قرم راكد اغ اقو رس او مبواف

 ةيلسال اوإبورصايرلا وو دابازمابقيليامو « تاناضجملو لوم اهنا فنو تاناّرلاو عفاردارماهد جرا الهتو « هدا اواخدلا عاود يتاحابيرغ
 لساب سافر بإم افهاررشعوخب *ديانا كف ظللاو مند ارا امل جولس يرش ا ىاديطلرمإاورن اًيضحو ٠ تانصل كوافنو هاواف الحار“
 هيل ليف ندلوتح « هعنملاياهنو من اصح مياعولامؤلادلا«هيعهرايعاو عرم متنا انكي اميماسلا « هعلتلا هدول مال لورا امل و مرام يلا نهر لاف هرج ءاقدد *داذول بصنع يلع ناو اشايؤؤطضماولال يماوعد ءراايبد اداوم ميد عجو راش اذاني اهزهادد

 انئاشابداهزفربزول ون «يساَج بولزمراان اهيا فت رعستو ٠ هتناعلازؤفلا ترامب ترام ذازعنال دير اني كس ناس اس ١

 كلتعاو قيذوتل اهجو هارا١ ادب اوصل يبا هش لماذ كه دن نع ل جدقناف كباخاهذاكو هذاك لانو ريا ف اجلذ سم اكواد اكم المليقخ نبك ياو «نيكوزبيفم/دامو* فصول اووصحتازنوفبينال وحلو ١ فجج) لويد عمرمو ههيضام مزوان هكرجو هبلاع هم, وعملا هع
 ياليزب عنو «باوزل | تادذو مط او جو لا |تماهء طن« تاوجكل معن اس هعلد لا زنلكاذدائاو باطما د .مالصل يروا عبوش
 نعل يتناول هعناملا + تاي ار ادحاومد 00 ثراط طع إكرنع ديال !ميذولبو «ث داوطلك نإ هب مدح ٠ اذكار اتارالتعمو ءاغاغاكر

 تاينذمالاصار هلعهجزاعدلار الاوان .انوع الاجر بقر مكوك مزمدحا وك ءاديذشلة نجد هيانعلا رسمات ءازدغاكر حلل عن مونيباباجباو ارم كلر يعد ٠ قتلو: حاف مكعب ءانضيرراجتل اد تصر م «ىايق ءاد ردد كلم « سلسال فجرا ء تاعقإول ادوبم
 ليكم تعم ١ اضضخ(دئالاهرثم رص بال ءعساول ا دوملجر ادوجو ع نار كم رماد اني اهناس عنف اوراصر» راها صامل
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 سا مناف دنع ويشن كلان ج دوسي مم هحقلم اوشا ماشد طمع ٠

 ليهم مكأرد ايزوفبواداراه مازن افوخهنعاوجتلفو كاسيو ادد يكبر امدار اوما ارامل د٠ هكتسر همدقارهارم الد

 تمقف هتاهؤلذايدارا هيرنهب كما هنو تاف ربداو هنعرةضقو اشاره ءباهف ى جدل دبالا رعود هكؤأو دبات

 لاقل بحد |مذويس اووعوم بعل اون وؤفلو توبه وتد. كوله ب امه ءاذع « عد اوباما اكتم. ياطدو دا يحد نونو دوك نذالب بهذ امزوؤاش ابا تساو ءادج هيما نما ساند هتان هن
 نرخ انيرل البلا دونجرم ميير] ن اكرم ةناطلا فكأن امو ءبصتتنااوابنم عفت اماه نبإع مقدم اذجاهوذيف

 هتف اضاف. اجدا جل هما حبا ذم هبة مي اهكأد بعدد مومن
 اكاد بيرصبالف م هيلءا هدو ددميلاام)ابق امفلير يجيز درك اقل همته متيفولو ها يانعبذفاو ناد عرعر هعلقل ظذافل اغاب فسوب

 لا قناكاده ايا تلا دبا مفك. ديا لج هيمان «دعوج هذا هو
 نما اباخدوه | دؤخلمو ءل امصنعم ابيل اهلل اعف جدا دلال اال ماهعمرلس ادم تاحلعج الد اخاب فسوب اى طاوماوم

 عاوملا رطل اعتمن اهل الكاع ذاك م كل ذك دكا اهتافآم ني ركل را در لن ارث هىدؤد امكن داكؤلا عقار كاع
 فوج افخارم اهيئاماميند يف هم مدرااضر اوخاهجرت د٠ عدو بكه هب اياد ءاعو كمآ اتم ثكهلا
 مالسؤ ان اطأ سو هد ال ضف لاى موا جيه اطوي اميل ةدواسمرم امهعهريزل اشاطل كا ىلا اءام حيو (درم لطم اد

 هئاشويطعو

 باقم ااد دون اموبرمب هلجاومازاوجاد تاولشلاعطقو هلهاولا لاف طانامدم موثيمدابدا»بصنلا ايي فاعرباممودلاؤفلدع
 ءابقر شامان رينو ا هنياطا فاكا حلاو دود روب كاصو « لجالإ ذا وصع ايابتداو و لحادرلا!«افلناو مورا اافلنوحفزباقلاد

 اموواوسإلاو عراك زم هر بع امو. دو دول اذ دوذهل ا هاساد يؤ رمصقتااءيلع اًصق فاد دوبلاو تامارلاو هبولال طاير اوه دونشلم 5

 ايا دف وول د ءاوهاازباظنال يمال .ككير ا اخاانس ممول امر ادق هكون دال: اجمل سايل وطن هدا امي
 دش كونيال والحمل عيطتسس الل هراكملاةانول قمالسإ) هناطلاسمىاطل ىىلاقن هل هضت ذا اال اء ىونامد مهرب اما الكل ان :

 هتامثباةرمراش الا هانت امادوامو هيرب لاه داعس امو التر متدر اك للم مراوح د اء ىول او نزملا عجرم انيرل ذل "د « اول برم والحان دمع

 ٠ نر عوت مدعو اجب د عد جابمموبخو ٠ «لنز َوبك اكد. ىيزدداو مل داو هءاصألا مدعو يزل اوس اككرإ بق. هلطرد هلي اصح! ثعثو ه هلجإسهحاممعب .عزيوملا بوصل اكاسلاو ,«ززوملا دونطيرم.ىم ثحبرم ع هسرادوحو أش |,رانسدد لارج سموك د ءلكرعه باطل لاه صخمللا اين ثم حن اذ * هلجلول اولكر هللا وسمكو * لج ىسرزج عامك قتاتافال ١
 َ هاتكزإ اردساوكل طعبوبخم دائ )اور اوعال اوف عناذل مالا ادهرعم انثهداراعتسال اطعام عا ايربوتت هدم مذ دانحال اكو ناللكأملابرحرو .داللا:لغونابف «ريطنكنوطعلاوبزول لك: هجبت هجوسملا بوطخ د راو س رام طع عقوبدءوفغلاا حاولا 7 3 لارعو هضفااول ضي ارف هريس يضلل دل تدجتر اوه ريكو ريغص لك لن عرهجتوصرؤبرقوايسالو ء وفاءءاثيرعرسل

 وماما . ملا هال »مفر ءوسضسزسايح مارعنرم هيك هاما ذنسإكوئادإب رز اف يصح اراد ومو مرطب يدل يد ٠ مد اصل بيع كاسل نمنع 0 كح مو ندم ارم ماشحو ٠ داحال ايركاسلا عجولا ابدا رديف سفنل ادنيحو د مل الاعاوحعت هييسن كا ينم ءءإ ادّعاو هياوتسافراطمف ايام .هلاّيخاد موهز حا حاس ءعلنر جانو هر عمرا ]اد هدوماتسل افدوحي مدر لك داع رم الاب ةاانه انتش و . موطنمولاو مطب اشف امادابب ننس او مور ردو هيما سووا هدي طع هدم هجروفو ءأهرونتو اوطعت ميول ايمهناش عفرو ١غابداهذربدول !ءايد هماقمونفاو ءاهبلت هيالو ارك حلا براس سير ءامل حال ماجداوإ يجبر ابو هياطلاسل باو اول !عراسف هداصحلا عئاص عيساهجومسملامدعملاو اهباوباجالوصولاب هناطلا ار اوزسض لاما خامل مزح اكاردا هتاف اموال ٌميوسلؤبا اهو ادد رار | د درت انه ربو .داشرلاو هسادحلانيرط عن كتنو « داعب لع
7 
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 نيو دما هشاخلا ةذهرم مت عبؤمو كراج رسلا هنا رمل خان هيك هنيهاربتاياو ناطلا ثلا نالوعت املك ميما هاف هروبها دللي مولع الس 2 زكي ان ناهض مال زمان اطلس انألوم دوج هلا افو ودهطع عقار انهو م دوةكب ره وماهو نم“
 ٠ ارعهذو , نلف اسال او هد.عدان زيبرا ههجملاهداس . هيظحلابوظفلاصاثو اوعتددقد ليوننلا علتجارم اعبر
 مئاطلاسةقاماةناطلسل !اؤسم ةاقباد هنو ركإد و ةفيلخد مانال ن اطلاسرمىاطو لهدرع هلاركااتذ نثدد .فرصناو شمول ال طابا

 ماقو ءاعباط هتريسيف كمل اكد رسحاذ ىهضبقو هطصوف ممتن صتلواطم هدير الاد  نل رف لخ ثول نال او هكمزلخد ١
 انطماو؟دعساوو اره ! عشا لو ٠ اعماطم ناًم'ملانو دال ف همارثك داف ءاًعْضاَتماَعض اخ مال طساداطلاس لالع فرن لس قُم
 اؤمن هعماجلاهيطحلا هاا( اج ضحي )و «هعساشلاو ينال هكام هيلا تصفاد اباد هدا اهككن ثراوت « هصفان قدام هلل

 ةونلابذ عمطلاداجازناو « ثكانهارخ دهام بجسإيف اعاد ٠ كرام الد عرانيغوم بابك كم يمد« التل ظننا شلاق هدلا هرم ادانبو ٠ هنراجرابباو ء هنصكك :رؤو ءىماجرادمو.هنسح ات ايداو ارث ٠ عروصنم مريوم ءزباطرممزمؤ ضو 004 ٠
 لدم ص اوعظنو عرالذ اع |عرمونس اوعّسادم تاوف زساو هوتمال ريتال طاو نياذجرمر ,ويو|اهضفإلا هيلغمل قيسا اموطضو هتافام منغ ظ سينجل لهم امّؤل اا ه عقرملا ةفلإرم اهانع او ه ججومل لءسالوال سام انامهةال امالد ماشنحاعر/ه اؤيصيال ام دل رويل ااهادحو
 . نماعاقرمو نئرادرسلا ل وزر بخ كد غانا عرس املا لحس جير يشمل هنا رسالوال !هروشمو كالا لياتلا وق عهرعاواهدو.ىايالو
 ناكحامرممرلئرضافاد ءهبل ادوجاتح لك للاسر طي د داب« هكايوسْو بط لاك خر |خيبجوتن اخد ,كامرضحبيف هناطلافكاسلا
 داوحد نجد ريكوذوب عزان الد نيا ناخذ ايمو « نام امابادو انحراف هاهو د٠ هك منح ذيلاترم ماض ام هشح هزم مرضوبلةكمادعاقرم م( لراس هدب اص هيلعردتو ةكما انااا

 ها زو ماو ها واو , هلصان كد اشنمو ء عضو دذوددو هل اعمودصوثدنحو ه رشلا يدان رغض كد ل قرم اميبدل ناكو « حبت ل رمذ : اا اراعتتار هحبطلا اهيل !«وتسا هاكيلج دريم دكا هرج نكاد ءاساويدل ]حالف هق الطن او موموف مزاولة ماقاو ه هقاطوب
 اللاو دلال د نلوم ماخاب« وين اسحلاومابمدر يعم هحلدملاهدومجيمبقثزرمد هسسا موسما دولا زاهر لازورد عاطتنال مكر دتس اد «مداوماو ريل علةلهداحالا ا اعنا نيرو هياطا كاكا دوب « هلك“
 ىعاشابنانسرروا و ريو ء دال عسا لون هل لربع ام هعن ام ارومال نم هسفس عووسمدو د ضل « تاوثالف انصان درمل ارم اورهجامو

 عريذسلاو يوسلل وضملارع عوحانا حو امو ه سلق هحلدوإ ! امرهم نوال دنرال نع عصام نيرادرسلل الاد هرانتختال ادجو و اوصعلا .
 هلا دلارماع مناك عاولوتساو ء سياف دونحم) تضرعع| الهو كاملتسال او داجلال اهبام طع انايعيهجبم از هاوم كاذ دا ندع العن
 0 .تاؤلاونب افضل نم ,تاوملا ايحافلااذاع . اعمله اسال نري فيها عملا اراصامولا اراًصّوَح |, هدام مانعا مالبوقو عريان دواز الطنارساعس هعلهجلا ناداعرسلا ينم لطن ىو سراوفلاو هاشملا ريك فيس[ !هعقاول لك جشرم ناسا هءقدساهداكاهداكد

 يطملارومالاو ماهر ارم ذ ىو هعئاو كموفديمل ناو .تافيزحا روما هجوقول اومميلا اراصام) فرع امعبربملارغكللا هلل رخحانرا ا

 باهنزكزمءايعيلا ههعفصو ِهّبَذ لّدِب و ه هتابهلوحالجر !مايْنا هكمدانالزجو «لعنلاتامدقم مإ تجينا 0 0 / ٠ صقل دحاو بولا مالا متري عرعكلل انهجزطبت ع اهرعو م بومحممدول الضان و بواطملا علما اسكت الع
 » ادوز هقيطو با وب ككارعالياماليسل/ذ ةيليتاو هازال نعرماداك | طسد . تاكن باون الرمايه السير !هياهطمو . ب حبا رمد اطل انالو م

 عقانلمو ههيلاعلا او طارت اول اءادسص هطنو , ذك هذيل لد اطل كاجو سوه , كن جرعاصحال امل يهيعئكر تح ولعل هدم ا هادا .هاراحاكنل العالك(ذ ناو انيارىٌرتام هيفىرنلءانباهولا.ناسابو ءانرتانناضبقملد نافعللاب افلا اعهما«مالاس طسازاطلس نمار ءانمضو
 ءاتتح! الع فك اشكد اع رعب لحا لح 0 هددنتو همول نءهطن ام هعو ربالو ةريشدف كا 7 3 ادعس هياناراوال انوارو زاممبلا

 خلال نذاف لول لحال سءايلس نااعامرلالسر ا دف مالس ار اطلال قرم هن اون ]جر كيدل نذ وتسا+ صاوغنو نايعال اراسنود هءايخو
 ىحالار هيل قامو طاحاو ٠اذحاؤرحم ىف صن مرا لو داد مظحماو عركلل هل اوماقف « ميركل اكناككد ملا عفدي همرلا )رمل ءروص ة لدم
 لسرلل اجاكأل وجر دراد« روكدمل اك اا اهداشاد ادهوهم لول خيطي باها هب ون اراطلادارئارل اكمل ان هذول ا( او انو هوا رهاط

 ٠ ادق كالا دب هدذو .ئوح لع رموتساو | هدو هو كلا هلع شوت, دود صل اد دع دول اف عاطملا وال اونهمشم ل هلا هتنعؤ ل عجب هروماملا



 ثمملاناوعال ئماهعبرمو مراد ونجل رم« هلولتو هلضفو هنمو ه لوجو هانوعب اسمو بوكا وعهد ءاسانادزنعلا ٠

 لراهوسو « ىذه م ريسفاوخر اذ هدلض) طيكو . د اطعال !بزكرم مزج يذنماو ء راق مهلا د تسال يلع اوضم ءددفلا
 يربحرمعا ؛ككاهاوناون هدوكو زن وبعمللا ٠ وانو جل دابزجارما مى ساو ٠ ترقتوناحابرساك» بذل وح ذل ادهصن
 ويا دادوعو ءر ,وهتلاهضنفارلاهيعاط ناوعاورئايع اهسادكعو هثعبو «مكزلاو الة يلع ء«رومسلادارا 7 ءروشحم

 نييرادومج واكون اكو م تاون الراب ىلص شكلا فومسلا اههلاو «ناخقام قوق هللافن ء ناطيش هسنجرم ولم عروعو م ناخشوق اما

 سعيا قلا لع اوضاف روصنملالبولاعركسعو مالم طماراطلاس دجنم ركود دوبعلا داوم او «وديراخم بالا الاكسلانويرل
 رائي طبر محمر هدعال .قلطاو هراعتساو باَرلاب مهن احاهو ءرابطصال اطإرتجإعاوماهقتساو تيا م«ادلل بو «راتلا

 الماوغتلو ءالطل و ماهناف مر اوصل ا تيبغاو ء بيجي غادلا عمضالو كمل ةودص عماتملاكس و عيل ةلاغول |ساب يمول هذاو

 هنمادودو بذعتس او «الق دايفاراوبمهرع هلداقملا توخو « ىلخجا امو مانعلا هنبعسخم اكول جقسوهل لاو +.الاج هدعطاجرلاماسحإو

ادروكانه هدراولاسونتلازكاذ ٠ ههلّصل نع انككنتسم هضايحا درار ماهل ق او ءر صه سايأكد سو
 ءريهئاليإلا ملل اىرجدشا امو «مخن

 لهاا ثوعبلا هل( نضنوخع ماسح دحوربصل ادوتعلوبملولحلا «مانذال اعياراانقوم اكو ءملظعلاناطلدإك+بهذ وه

 ل وتساف اوالاو تال لاو درولاومو ومن اكام ركون ه ماوؤاماولا ةيلطل كاكسلاوهرم ٠ اليعنالالضدعا ماصاربذلا هنقاللا جونجرم

 علعف انراجسل لكسد عم هداهلجلل اروي دوجرم قرم غلو «دانحال لداولومد يفرم ريرا فكم تبع اهنلج
 ٠داحلضام عودرقا ريل

 . ”دادد]ل طعن يل للرهبامو درولا خىضاو حمدا المو وزنلا عد ضادبل ههاناولاةو مدا اوسوم هاما املاضعفلا عماو علت زهاب قاضف

 ان د اريبارم بيانه ام ل نف رع عر اعب انسلف ه داوم يافولوتم اءياه:ل مال اكراصتننممب غلو ىدعل اهمانغإمز افامنو دينا فنالهد

 سامبل امناكأع ا دوو ه داوم ل وانصادددولاو تالال غو دعلاد ميله ذام لش ناراورسلا مزلاف« دانعلاوثد عدادعل ثار موفد
 الشط العل اجر هداطميق ناب ادوطف تفاعله زد د كل ماهديولاو ماا فومسلا وسهلا اميقوماههط اوه دايفلبوسملا] لاو دامل
 هلاطماننعرهيرا دل اءل ام داجمال دود صل اددص و مداكملاوخا اشاب داهرفوممو ٠ داللاوذكلامازمايرلا ابريل ف ميالودارالاوماكاراإف ٠

 000-5 , وح. ءاطملاسماهوفعا يلد معلا ظف كيم امهباطملاخهيقاعملاوتو هبساوحاوسفف اعقيزا داكؤح ماوللال /رمامهلكيوطاع +

 هدتلا دعو هقررمإتاورتعاو . هلاهكاوقبوو «رياعلال الَصلاراقشل 0 ةىاامتفماعذا ]نكات يلع اكذب اناو- نمار هلحاهكقاباعلانعسو

 اكتر ياممالاومرماعاصاامماكحل ضن ذاو ءيضعلا عذعنماصل حالف« ماولزا املج هسرالملاو+ ملت عهئاطم وكيل زرللاوغعاو 7
 (زليبا دوبي افاوحر اه. هيلع هم/مرل ارض الا لوف تللزاوبري . هياط لا دوف جرس مجرعم هيب ححا هسا دلع مول را جرحم نزلا
 ناطايث جربو وتل اددش . حو اوخدالق يتوج موعد « مهرج ادصعلا لارا اندفسو .(هراف افلا دايدو اةيزاوغلبرافلا
 دداطلوادحاوإما ميذرع لع تاشاهريس حل ذا باعصلا يا دير قرطلا اه كل اكواد باول !ايدلص نوم نا اك

 ك1 قي( هاون دنا جن سر احل اهزوجمالوم ناوذاوم«ويكسااداضقدادح وادا: جول كسي دارا دوم نكمل ةقبصل ا
 كمل ءطقوك عزيوزسز ىلا دعك سب فدادا ل لصدالف م كانهراعىدد اوم كاملا هتف هقلادذف كور عقدا عزاجناسناماو
 لقط ادكو « باعشلاووسدو الار لع دراع ا ددمباونال ب اكداضنرقددا « دزح سو فجل «طحادلساادحاد نوجا فتحد
 قاباكو عولاوب ا مزمو بوحاتاقو مد ذي كلاما معبرمو نيدوكملا تادرس الع «راغمل الدب مروا تيم: بان]كتءدحو ناودعلا»
 1 قثوطافو ,يلب لك بوحل دو جإعاولاصو + نيكذدلا نوم بلاط اعدوملامولو + قاقشنال اود اطفمااكاددا تاو عوباصللااةسذاوأ
 1 قنوعنل اطعيو طخ اد. دتساد تنم مو مر مود نيخادجوم عزاجرج بام يطل اك ع عؤنمو : قيضما كة لاحد كاك 5

 مسمح نوار اصاكدجو مزهكابم قيقا مةلهد,مشةسائتح نيزنلاو تييشتلاو ماضل تس : نير زريخ واسم اطل لا
 كبرنا كال لكذامو «نيرحلاعوخا سيول لجر هيلدا ادسرز وكنا عد اص وعد مد 5 ارادوا عري طم داغماال

 1١
 7 07 0 ءروب او د داعش دان ع انادي

 '0/ودرمارثدخاولوجو ءروئرلال بل الك ؤفاعف مما - 8 ب 1
2 

 داع 3 7 ١ ١ رذبإ

 ضو هدو س ايؤكهروا نبدي سس ىح روتي اذلل اداب دة 0ع ف دير



 هيد كداراصن امص ابل ايدو «ىلغل لل اص]ميوف ءحاتحيلا اهنهيغبو ءدولا عما عندتسي «هعفر هيا عنمو

 ناوكار هانمل نم ]إن لّمشم نجرب ء سر اذ كم جوحٍ مرحمملا هج وتم اهخطمدنم هعلاقل يراسل شاند ن اكد *ددهو

 ٠ هنيدم اًمااذاضاو : ماشا اااهنان لكتو» زج ارامل دو علل كاين اكراعفربوئاف ءىضوم كرد نا هزل ساه ع

 منيو اهعلقل ل تخلي وح "ناكر طمارعلل ان هام عقرميف انناد «ناينبا مادا لع ما حرب لد ٠هنيضخح ءارباو عيلمروش اد

 يري ديو اطيل ةّصوم د ٠ ديال ادل ذالل اهتادانانم كانه تكضاو ديون مهيلةريل اكل نسوي 1زنأو« ديمل
 ٠ لحب ووجب لين زاخ جف ا ٠ دلع او تال طساداهنحش ٠ لري ول هلا هنا ناد رط تامل د«ديعبل الضو دلك صنلا بد اهنأهءارم

 ءاماركع هدازد لاك دون عزعد ٠ ل يما اهتبدمد رطنكلكود «لاطب سو نار جضلا'ءلها اباعجر ل احل انايزاحاسالمو

 ىلاٌامُذ- اق هلعيف يضان ٠ هرب دثيفاسيامانشلا اجوح :بورجلصنو :دوغلادبو هدومام دز عضوم ا كةنعلمناامد
 ناطلس اء نبإيل وسر هاذاو ٠ هجدد هدوبرهاطاكاذ ذا اتشلا ع م مورا اب هاتشم

 وق هناو * مازذ طلسم إن هيناطلا ا تادتعل م ل هديحملا هنتر عيف موقمل + ماقمرعاو موضحا هيعدتسم هيلائرمادابمالسالا ٠١

 أمد ناكامو ٠ ناضل وجيرخثي دز شاب نانس + مالجال دولا ٠ اهلل نسحلو رز لج حاسب نم ع هبدا ةرسلإيفهماقم .
 اتيلظ مول طر اءايتاش ديمونوهو» هيناطلالا دوني دوسملا ٠ هيلاعلا» او لسا خلبام د ٠ افلا تالضمر مكانه هاسأذ امو عمارمر اص

 بالا ءوسممالذلاو روج حم او وطب مجو ٠النم عروفزمراس٠ هانبور اكل لامبا, الوصول مال ؤاداطلشانالو م عزلاو' هاك 7
 ش ؟لاهدرونوردعي ءالعلاهزياضنمل اليرسنم ةياداماقطاف عراول اوهاد و هالطجب |ظح مكانهم  غلبو "العال !عفرإل وسل ايف اعلا
 اندر مدرااضر ايلا اشاد نانسريزولا هناطلال لماونال ل اهغوليتع هجونو هذ اوَّوحا ايئالو دومه امر ومال لربه وتو «ال و اضقد
 ركع اا .اهروغواهرخسكاسعلا دح و ءاهزنحي دوما جودا اهخليرريحو ءاشابؤطصماهتبرا دوعن صون كا انحلاؤع

 انا اجوفع هزكرم علنع مرح 5 جفلاهاهدزاو ٠ دونكلرسمددإركدعاو ٠ عراكتم هعساو هل اهنمهلا شح « عزفاو دوحه ناطلاسلا

 لعمل انيطكم اغم ارم زوحاو اضع ذوفال ءربوب هنيوم» هىساولاههطحل اقم او ٠ هعمادل بأكل لد, نلصق طعما د «دونبلاو
 ويلا د وعقل هءارعرم باوص هاراموخب ٠ دوطلبركاسحل لكبر هقجوح' هيدر اخر زال. بابعئار لك هيذِع بصنيارلا لهل زي مد
 هنعا درا ع هراغاميف اقلطم ٠ داجخااو راوغال لاذ لايداط  دالبلازاوحال اعطام“ دانجال اكسر اسو + لوم امكمعمادوا نم خذببو *لوعسلا ما

 اطال كحال محن هخابام سيرا ك يمنا عرشاو - لك أهيل اساخوحاموريربتفف همرعيد يرينا شحب جا ارسساو دج طعب هافاو 9 هداخل ْ

 يو ويد رب هس دهم اوف وعل :لئافمنلا ةءاموخيإ ل مشم لبانقلاو باكل و يظعا شبح هل رهشعب « سرائلاوءاثملاهذولاددرمق هدموع
 :لدوطل السطو ديوبلا مل كي ذرع حر ءلشُنلا وفل لعروس خلاك لل ااساشاب ناس ىلاومسالف لباعذل عمت نيومسل طناصمم اهلا
 او_اكناك فسارع عمم :ل بل كدت اعَم ليدل هماونو يبو هنحإ جيو هنا لغد :ايكهنو درمىوطد ٠ فض دنع ب رضاو
 لاف" هبا رخاول اهشدح اهغلبو هبطرر هليعاذحرماهوكراض *ليجل اوععاههؤلبو امافمو او تس اهرمد ص ةرصر اهعلتدصقلل'

 : رشاد ةدابضرررل ابو + ةدنيملاهومتل او ءاساعل ا اعل لا او « عيوملاه دوم طيف رصرال كيس ضاذو ٠ هلافداكاهطحموو «.لاججاهحوست
 انللراجد.!دل !اخوثو « عدفترمة ضبان ابفوج ا دعال اصدارفتلظو ٠ عاتملا هعباسلادالدا مق ارموب تان ورب مشوح» عر هربا ئادملاد
 . راصخلعوشوم دوو هناطل كك لارع_*ر يظن هول درمهيلراّصاعم عزبوملا عدوصنملادونمبل زهرا دويل« هدزعتملا هدرا
 بوجي زذاجرتسج رهداخاف عجنالو«سوبل اواسابل اسم انامزغسكل اف عسسفشملاو يفشل هدهزم مزل حّربامو ٠ سيلاد وجوب طاحا امد

 هعلقنرم داج ال هج نام ءانمو اًنمامرلوسو مالسال كرب ١ انسال !ءلاجو هداعسلا ايحزيدالد هنماوف وجد وبرمويلدبال و "سور ٠

 :ركاي دى نماغادزبك رود موز زهد ازا ثار دال[ اكل سجو ٠ هرب تماو هبكاعع يشب مومو شيب ءيحجرظش
 دج اثيغم جساررسحاف .الجاكو سو الجاعإ لاهو .طلاخاو اليصعن اهلك هيلساو هعتماو - !سأوماو نا اه عدو او .ناّضمال نمايدزرمد

 فظل عانت الو ضكووص ميل عفدو ىو مادذإب بما دوحرسارحلسطاماس فد :سيفنل اا اباهارع اضف :ىيلشناهضلما ذاف
 .قطحإم انت رمارمل .ركدل اررولا هنااول انف عدو بطنلل مزاجراو هذالم هاداود اك عصا بابراالو .وصو تثرعباذاه اراصو

 ىبلعتىلقنا_اوحارع اناطلاسركربو هدال-امؤشكسم - اند طو انف هطول مالم نمادا طاللدب اوم ما ينال .يااهدنا
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 1 1 3 باوال يمس !ىضرافدكم ثعبو هرالاد نداوطل ارم م) وخرملاهففااول انهم اهون متو ل اياب مشاتل هانم :اليميلاةاسمناف هنيدي اشارءاقاو لبويساو هيقاغ هنيدم اشاب نافع يذرف 6
 "د و6 ب هذيلا مإبة ريد م)افدلا نجت او مةرصاع ع مضكم ٠ باكو وسل مانز مال ابراطلس دن ويريظن معلق
 قدفاوااهنوامد » نولدع هب قحلانولومي *ىينموملانيمؤيب اطل هراغال ار جريب ملا اتدررمككا غار يح راف بسس نيكل ضان ايلف قد
 مذاكيومذالكطيل تو هلاباطع سوي لهو »هيمو دال مل امو هاو عش طم بوبلهقلالهارمكوهومطاوا هب "نول سلا
 د اتدجال رنيم قري ىلا مايل امو «راقكا وفرع مالسالزغنيعدو ٠ لضاو ندا اده عرف ثتجي ال امو ٠ ةهاذبانو نطلبصا نوم ٠ هيلو
 انزيم ؤش انّيلعو . مال طاراثازم كذ مول عكر اذا . هلالضب الط هوا :لاجر 0 و هدلامو هفحرب ماعاد هداّرالار

 رمل «نامال او مالم هقراب تحاك« ناقيإل اعابلع هيت دال ١ هنيقي د وقع ناءالاو مالدال لع هلرله ٠ هنيدر هن اصيولذا الك

 اكمراكر ىءدرالد : نزملم باةحل ارم ل دعو ديوب حسو ٠ وسم هجرت هيرب قحلمال هيفي ارال د٠ هاهو راوطلاو ملل اه ل ,مرمحلا داو »م اخاال بسيسيال هناقلئلاو م ايواهمو مبكوبت هاومرراف بكرد ٠ ناو لالصلا ةرسغ هشنزم هج اجود هلم

 دمه لموعايةرشكأ) ءانسؤم كتل اهماقمو نايال اهعف,ساءاطخاو « ذاع يضحبو «هضرفو هلق هكرنو ء هضفرو هداطارم .٠
 5 هتلةباعل زم لعام هيلعراصو ٠ هنلمو نيدو ههابزكومهقخح ام مزخااباط و اينرل ايو م خساكذ ف. ءةريخو هلال دال“ : ماطمو ه تري 3 هللارارع اشحا مودل !باونا/لباءلصا موصانمزم ه هتيزبرىلا هدير ىو ةساو ٠ هل ملام طس دا دز لب ءهيدلاهيرفؤلتا . ٠ لعرقن + د+هلعوعام حت لد عمو ها اقنام سوي +.زبة نال ادراك «ادبامولانازنحيال «واتسلاب_بقل هني حد

 للدل |وسدد ههالنع مهعذ ةرزاش يطليضاولا«نرلا عومنيف مران ناكو «ننذكاذحن سمر رحاص مر شادن دماهلاما دوا تيد رمك,مهاطضنم نوئدملامإ هداكام يئس ةّردل ال جْضاَمِد ءهتقفبجومو هطنع دراصمل) بودل نيام رسم ةنقيؤأهد كابذوعش 35
 ٠ - م اقلط ماهعاسا شم « نيس كايد نايمد اجاذل عضاوميفتنلسنت ابا اهو اهنيدحو «نينو )لنك دعاون عجرم ندب هعلملاهدهحم «ديلاتوزوككو هليل نا" نموك ارثدحب هنياطو اشليلو ال اوما "نيا ملاراطلاساالومراصد مأب ناكر خيل هع زاف « يبلع

 . هل ميراغورلا عاج سلف مرلاماو هده اطدحلقلا عرجولا تاون طمارابكو وام عماطم لف . ندا مواو انزل رهو داثناولع .كلاو هدانا اع ١
 «بواشم بدكم هرافالاءاوعصاو « ىوضضذو ابشن اكس ائادجاماونحبلام ٠ نوكلاورامزختقص اف ءالضا وادي ضفالا يم يحين تميس قبر نامت دز تن نلا 0ع !٠ مطاحو مل دلك رماه برج لمحل او" ماقال دوما اما دادطكك» هحار ناد مل هكزعارايدلكداف امو
 . ديلكو 6 باول ابزها رشم هطاحاد .عاب زارءادشو عير دن لمص مولع رفا ٠ عافرل لع عمارم هل لسن .و «سلبا دوبجرع |هتعنم أوههتعاو «ى بلغت هىلةذ ريدم احغارثددمرمو اشابدبجت او طاومان خلاد «لومر عبر جوت لعل هدو عوماعيلا اوداّض :ليلضنل اد فير نم« لوا طحم فاهم ٠ بون ماقال“ اضعب م ضع رفح + نونا بالتادريديل ماجد مليحاوبلجاو ٠ نوعمجا باول الو اماهت ذاطتر
 : د بيملكو همم جابملا عمو ٠ بونلا اوتيل و هللكهدونجبيعامككد مه اوبغو . هيناحذ لللرسرانا/راعساو بالك مير اداد

 اع يديربصسوو وبلا هراكلل خت .وطاروبشو * هريدع مايا .ببللاعرددشافول
 اى .عاو هدباشامو دولجلاو يتلا انواووءانسلالكا ىلا ٠ عاطتنال اه اصخل عرضاو « عاطإرم «رل امدفنو ٠.فيمعلادباولس "مهذو
 نناو هي مزعا راهم نمو شهوحءتطيضحتيراو ٠ قكو ناقل هحورمد كر دنساو ناحل داك .قشناهحركد راجالا اجو -اتشدق مورلادودوصو اشاوؤ طم رولا عو عفا لما سالطوهراكل الا ربذكولادعلهلها ام بنو. لإ لفاله ..ح ءا
 اطنخ اركاب . مطنو ركحا ام داضال اد او حذو «هموباونضقش ناد * باوصو سدت اهتم اهئ دالك ىلع .باوالارابزماالتسإرم
 اكو نقمايزنطواو ههباكراب/حاناف سصراصراطداملا ٠ سيرا زيو لفرع ء ديل اكوطيل ارام د ٠ هددود عرمرو حيرلالّجاو ٠ دص نسل رع هت ينو مدوواتنل ل هذرتو . عزحاب هضياف دونك, ورا ضرلعض جند هرباصملاو تالا باير لم اهتم عز اددوباو ىرقنو ٠ مرح اهناءل ودل ار اص نم
 لع عوعناكماو *قيضلاو بكار ما بوزم جيفاو*قيضحملاهرث مج رشا « كراذملاز اولا ددلمريلش هلي زفارا «كانهرمسر
 هعينج لع اينو جادإو اد هرودإ امو صراف نا .غطصم 00117 . عرتاطلؤ ايبا او در اهنم ارجوا الك, ٠ موصاحح اع عطنا باونال باب
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 .. ريظوو  هتافاإ ايف يطل اءسادا ومها يزصتاو . مسدؤبةافنصو قولا اونا ضلك مام ميطعل اطاهش اوم هن
 ذالمو مالسال د اطلا_ ان لوم عججو ه هفميملا يم اسلا هبتعلإ يثءل ىثمت هداعسل امتلمشو . هذيرلا ودخل جوس رجع .هتاكدابم 3

 الإ ارعمباحاما و دافعرر ,رالرسحاف ه نادلبلاو نادم الهارم نجر بر احا ءنم. شنتسوم ناورضرا ابا هس علاتسسه ء هنيلخو مامازك :

 راكم هئاظلسلا عما ملاذ اكدر و - ديعدو ءباجال وسيف ىدسدخاو . لادالاو هرم غارامف بذا طاوملل“ هماقشسالالاكاذ ذاوفود
 0 اقرال اهقو هياطللا هون هلق لوثملاو . در اسحال ل[ ءل ناكوح دب ص هنسح اشي اماننال
 1 تعاون اهل ورملاردادمل تع !املو هال الجو طايح ب قملارم هتسسلا مل سوو ه طا نايل عل يثمن ئلد وبرد ه هبرل امو دجشلرم دنع املا دهاشو
 ةييماوا سو ه مطعلاو]يلولا'لباممو اش اندامتربز و لس ركل مابزما مالسال اداطلسوا عطحلا,طامسد ىرلادباوماتاحاسيف تدعو
 جال اوال الخجامملبعتسساو ه روكملاونولاايضلالا ءاوكدايعالاعكلانجرموي اسوء .ارنال هادو ذل هزاف هرمي جلك نإ ةكلارادل كب
 ناطلاسانالو مكاد د اداكو ءاشايبواس طعال ا دول ااغم روبكاديل اضل دزااعوعاس هروب مديت مر فوج رمو هل ىدلاناكرارم قب لا
 ناعكيريدو رميا ءةهمرشلا ه«ركااهظانمو ه هفيملا اهفرغرطعبرجطس ىاوحكامدذ نوما «مالملاو هم ارا جوتولا عيرعسلاعرادوفثالسالاا
 شل لرب ر ول اكو يشرح هي خ الد رو طا هاند كو هنانلاهمالاهلزبرادملاهغ :وايومنايعزاهرودصلاب#ف هاليوم اشاد

 اقاوم لكهداعسلارمد انو ءافبميو ءبطاالام ونماواي ندا يجمذاجنا موال ءاذلطلاالا جانو مالسطماطلس قرع هيفصالا_.
 نقركو لايذ ]فنا مل اىرك بعد ء لالجادساو ماعم محاد . لاوحال الجان عما ةلاءل ودام اص يصح هل اق طهء افون رول لماع
 الوب هيلاراخاو م كمل أير مكو لا فرب ملضفاب مال ؤماراطلاس هيلج او ء كيأنال اريذاد عومال ا عفا كلا رقلاوع هيل : ضال رشد امم كلانه ه دز دع ارز ى ء هماعرلاو هسالاقمو < هماكلالحدّوح عكأل هناطلاسو ضناسال املاء نان وعن طعالملاالاككد
 شو طاعلال امركم ةيابلا هظعر حل «فاطلس لون ادهن اكوهلد ه ةيسئوعاويئراصن ادقعمطس وو ايس اطلاسويكهضيسع«ذياكراديع
 دوجذ هرابغو شباط اولش يلام لبو , قافو نامغرنو لفصو قلمك ٠ الحال او بولٌعلا راو ابالمتتح فاطنلا قوفىلا ل اوحال اهب عفر

 اير  حصخا مهرج لا هقرلا ذهيف قتساو « قطو اهبل ماؤئبطمحلا رازول وس اثنا ه حلل ذيلخو الس اراطلاس هفل او« قاسم
 اقنزتغااريولا اميالو قاقحتس كبل انبفيوو_احككه «لوافخيل قد هنجشو ندع عفرال !مامه الذم دا دز و «قانعال اورسدولاععل
 هلردو ]طابت ايغاو هل ودل اداكر نع هنناهادعتسو بلاي ىضاول امل اذاو هل اوفى حرث لوف ايدرل هن ايرعو «لمزو هلم هبل ايدأ هنم عضمو دار نبؤطمرالواهيلر لف ءارزلاتايباسورعلل ناش عهرالا يقوم هطاطخاومهقربكا عانولاوغ بولا مفوملا قالطإا“ ل اهحد اراك هناف
 تداوم اولهم ادؤ اوينطسم اندددب + دول امواعلا هاه وكس داما اير ماا هقاوع لصيد يأ

 رماها عا ريزول امل كجل ام هضوحاد» السإااطاامالومناشلااذبسلع م همس اقد ل طلون بوم ءربص هناهال اك ذارمدل نيام عرب اص هلح نحن وطخم ارا هعيريذول اهلك عمو هناسم هناذص ديم ذلككي ىنلل عانت هنم هاند مخل افاد هنياشلا ل اوحال ا هذه هنم ترك د -
 تابلاعل سمار ام ماقمل ل ذي مل اناو ءاشاب ناثعريزولااه«مماقم ماهاو ءامسال!عذرال  اراهاكو هيلاعلا اهنور ةرع هارذاو «ىبطعلا عرارو تس درع لوف
 طظساوجيو او لع هدادو  صاصتحام اباه يدل هدزق ناو هاو, امجاد هلمو املج ايزاه هيا كلارتهصخو ه هاو سيال ةدملاماهروم ارم عرلقو ءاشامد
 ء هم وى صو هلاماكراصنف هخولال عودساح ضوجأو ىءمانمولهومهناس ويلف هبوط امهناطا كف طاوعلامنل يشم  هماطن حددبو عمار القعيف اد يع ةره هماقل جرم ادبا اس هداطلا#ا عوضكورل قل ىحوطنواسيرب هاوس هدام اق ءىبطعلا عرارولا ابك مانف ةرصاولل هاشمو ناكرال اوراس

 ةجدرونامم برق د دصدص .عراًاعساجرم درونسو ه املَدحل ! مران وتس ينم عويظعلا ءينولا عزه لاكداصرول ىممماكاو هيون ذافند ِ

 كن ايرغي وزن اوم ةيلشمني ميا النع غلا اشم وطصمو رو اعدّزفدنم . لاقل مانت اماغاير مهد دول شيدهزم يَ ذإو هلا اسد امعصوم
 نيراصناو ه دوحجرمهثعبرمو سبر اذ كلم عم . مدوكرملا هتفاصمو هترحانمزقاومو . عر ووملاوبرججرطاوم ان اومهباديجامو . ىلاوخال للبي ح وشن لس
 سدا اكونطاومم تاو درمسندلا . لاحرل امان تامر عملى قنملا هلال يصاب هنمانطخحإو هن دعسان اميل“ عد ىلا هل اضل امضفااللا

 نر دوججلاة رم هعوجرزوب مونارمداكمو هادسلاو هعذر ايداشإمؤطصم يزول ةئيدحولا !كناح اد وجر اذ ناو «لاتلال د وضع
 صراس لو فذببتع رئاو ءموينفلا خل ميانع هسيرحلا . دراضإف ا ٠ همالع اىةئاءاب هلءادهرم/رابداو ه مانو يدير مماوبلاد

 "نال اودد) ارثدعد اماطف اه. ناعؤم اون طار ناطلا ل ك(مربؤطصمربزولا هاقبارعبوحملا جونطء حو ريراد من او دهزم نايرنم



 ىلا ها ادم اندلادادنسلاقت ليقع اخيك اركماس زمان انيز عاب تاذييون يت 7 0_0 : 4 . . 0 3 - ا. 2 ,ء 1 : . ب

 : 5 : 7 ”قجبادهن |مالس )هن اطلت انالوُم ءالباومف هل ناكورلا اهواكىراغ م م,ديابوط هنئسطاوفل الها هضفاولال اقم انحأ ىإا فنار ا

 .اهاووافلا همرؤ صر الكم نال اوهوجناء)للها هذرلجو مالسال اطلس كو اللد كسلا صلْخَو نادر نار ا 1 ْ
 كباس هلا اهتحبرمملاهدنداو" مزفر ضر ابناذو كلبي رف و انس امد 0 2 تلك ضيابمإ ” يدعو ا . 1 ١

 هناحبرةليرمادا ده ارز كا هيلع علش نايل هئاطل ل اكمل ناوونت دا و سيضم نمل
 00 : علخ ناذيلاعا هي ركاملانادوبف اغايلغيل انا. داك ساودنحوم داحكسو اغامراثعر ذيل

 روع ملاوهشس او ء هياح توو ءاؤلا اصخكاتسنا تلااغ 4و 5061 31 امر >ىداد« جام ماصطرم اايراةديدولا داصماو الاب «باعماب كو اشإإ قد 5 .ركتعل رم هزياطب 0 نسي ءاماعن والف

 ويحي ياس 0 هساليب نا دومشلا اشاييفع بارا لادا هو م عاصملاو ةنسعارملاو  جالاو نل لاول
 نرد باعمال ذي اضاعومنإ اطراف هباوص !ارتع )امو نادوبملا اسايؤتيلا ماصتحالا لرعش. م غابالم هعلضلاو

 لونك ايقاع سو نافاعد امتد دوا ضيفل ورا داؤعوسمانااودواؤتينطضخلا يدم .٠.٠ " 0 اهياط ا ال كاعلا مها يتجرماو ءادرجاليمجراقول ام هاب ناك, برم تكتف بطل از زختس اوم ال, دش بغار بضغ
 انك داما ابطغهرثعنلسافالهنهكل ومب احردلا دوشبرممنوملامرسملااهوتسا دق ء اراد ساب طمرإ 714 ١ تف :
 0 . 5 ظ عانا ي ب ادملاررود]ّسف مالكا م ابنع

 00 مجال حاسفاهنجرمراسو «رعبت ور قومو ابطغطاشتساو نهم رو اوال كرد هان ءركسلارعلبت عبو مزين امن عرحاملاوم 1

 محد ءاهذهعم بكرا هءاهدإو ابهعجد هنيفسيف اشايلعدادوبفال انهرم ادوءاهبسإوءرمروغسلالهارعلاومديلا حيمكدلا ناكملا
 0 دخلا يدصنعكدبند هربوا لكلام دز هلق ءاونتو الم اعزيلا ند هياناصفنالا ش

 يلدا ك) اكدل هناطلا اديئهلركمإ ى مارا العلك مبصانملاو نءاتبر ميكرو ءاناج هياطل كاكا سلا بؤ عمك حكادو تااامو يزول اللات . يب ساتملا تحب د فشلا بأ, اقف موج ذاصمالخو عنو ءكانا بنو قطب اص عاود يع ليهم اد يعخواكذ وا
 موقدالو ه هلاكدتمآت)ءاباص حالصل نم بهدم ماًصخلرس نيب اهذ اعبج م متكدسنول د ءابصانماضعبو اي واضع مزم ديانا نو
 رخاون اشك ]هم د اضل صايع داصل ا ءدجكاد ديكاارافدو ء دبر اغصال | هديدلد هدنع دجال لوقف الي املاح ا ابو ءلهاكد ياما
 هتتدلإومؤطنيا داكاراعسال,ز نامل د ددعلا ع صح لؤلؤ هياطلتل اكسل نم هبكاعرمدت 3 درعة يذلا مايسة سانناميلسدف»

 مظل اتفنل ا الو ء تبسم وطقن باهيف هنعاناو . كدا ييوف تسل نادو.دلال دك عكمو ءاخب غوملكدهيكد « فال 4لاعههاوم داعد 0
 م. تراو وب تدمر اكذل وفلئيلا لف .تلوطاغ صنف ثلوعاذا كاد كوم خلوعا الد ء شفنل ااذإو ثكأم ثحن اطلس اانالوم
 انة ١2140 هليرشلالوقلدل دعو .ديعول احذف . ديزل طم دمأو ء ديوس نوبل دما عربو كس ناالك ديل باج ةيلعنك
 اعيزضاو ءقاتاتابادع دش ايا طنم هلك سايل هتنيفس ةؤئاطلاالفع بلصيل «ل طلو ناوعال اوضدلو جرم اقو + سخي امدش لب يلام هيي
 وسم ميل ام نادوسلاو رالف. بلم فر ا غباصيل لياووجو تجب الد منكر هما قمم واتعو نحاول را لاردانف قاد
 ٠ بصخلا عروجيرع موكرديل/نيعذ ثلا ادزخاو ء بعل مطعبو فوط كر داء بطعلاو كالولاو لويس «والن لى, بلاقي هقاعلا
 اكان اك نه ضر الان لبقي هرشول اكدر بكار ديال نمد ادهم ابر او هاؤألاسس اعف / اقم بل عا دحو هيلا غظ ثباضرم هودقتتس د
 ال عينان هطاخجازتل تتكبر منادوبشل يدم هعافشل لبق و فعل اوكف راح امم تضخ اودهوبسض هريقطل عضاطلديف مهيحيذشمل

 0 تع .ىتئلا طايح هتيصان تحل و هلذل اق ههحووثعرم و ءريس )ل0تملاهبوصيف «رذول اراد قيس منال '* هعاس
 ان اموال ]ياك وذتولاحاخار او هيلاطلك هل لااكدرمعقحا مند ءاهزساعج بم فسلازلعساهو تاما ددعل اعبي
 نابطئرلارادوبقارنلازمهعرا* تامل اوددولالك ياترما.ناطلا انالومرامدلا ويساعد ناتي دول ذر فذا امد ايدل
 رهط جر عه تزحو بابا عال هطم كرو دانحامول اذا اء اعاد دارا عرهسلاربرجتم» ءاقاوهعؤز مو. .ز انسالديون
 يبصمملا عروب فلو .هذاءوموصدزماد همالعي ٠ هيلاوتممءاععبرا «ض الاكل . طابو غسل ماعد تا
 ثعب مز طلاوزيدلاد اوه قمو يتلا طنمل ديو لييادا ب زك طع اهيكتماددب ما داو ءريخلاو فوصل ارد اهلج ءسطنطسمل هن دهيم لف
 هتان ختم ل رز دكا هذولبدلييشم ءرلوصون لب ءركل عفر ابانا عمال جوملا« هل ذر يغرم نانا
 0 يو 77-0 هتاجح .ىلاسيو عدقسو + ب ذو آبي هنياطل كار انالاع
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 هلاك ذ او دلجاو امل دامناف ىدقلا متسا ؤوع دو ههينابرلاءبلاغل الاميل اغمرعةوردا لاثف ه هلاوبو هكيكام لو حإكتاو '

 لكهن |اىوطدقو ه «رككاو بوللب يىوذلساماودرنا متسعامو «رطشملاديييف باهذو ةكالحا ليش غرم ةضاوسدلالرداعلا

 / ٌدياؤل اور ملل ماعإ ىلا“ ءبدارقلاو تائناف ه را اكرع عطقم هام 8 اروبشس آى مافيس عئازهيكوختهجو مادوثنم وكم

 يدتاءاجرمو رابطل كيما هراخا املا حوجتلاو ه دانا باطتو اندلاكوم هتجقوا ه راوفإلاو فا عالاو طماع اغيسد اناو

 طنو ه هاًصوا ام هليجرمن اكو ٠ داَصّواو ُهَعدوف ناغئاكسلا هاخافدتساٌع هراحياثدامؤلك يرو رادذ ناو هيثمل

 تلمامل يف اف ه عراملساو هسايرل بايرا عادرمز ارتحالاو ه مرامال سرج وكيف هللقو ءامالسو يع ءاّمالشلخلبا هاف و دوف هب

زع و ء ماهو ماجر ةلوعو ه م]ابوسملا
 يبا ءاموحاكن كعو 3 عنقلاةحلذ ٠ ىةسدصب ء تزعاو ه حم ةدرؤوب ف

 ترجم * ؤلاطلاس نايصعلاب تهاجو ٠ حا ؤابفو عراك امإءا امذ قو و ٠ مدنلاذينسإل ثِح تمدن و هقشلاو عراك

 فلجو ل ايُحو رن م ةئ طاحاو ٠ مملاثدادل و لهتو .٠ يملا وسد عصب اخ هريداعملا مرو * موقال كالا لاوذو «مناللتب لخاوملاب

 قراهم امصاعو هيل دلونو هد اهةيلخو هني اداطلاس هع اطشكبخت ؟ن توما | لاو نمال ل حرا ئكدصاولا اهني اذا وبلاتدمو مناد

 اتايغا لكزس ه هقيباع ضان هداعسلا يضابدو همالشارجطظو معقل ه هقيئد ع هتعاطم ماصتغال ارك ه هيك كاجو فزع
 اعصلاز نمكعطرإ: ضل « هتيتدلل هكاعو هراقسال و هتالال داومدلظحالع دف دا اطال منال ه هقيلكإ و مف رلحو

 ىيتعأ لو عنو 11010011111 ا و٠ هقدطلاجاجوعاد

 وسو ناطيشل ادل نيزاع مالسؤطاراطلا مال فلاح نسم فوددا اء هتعاطكيرع و غحنو « هلل دو هلط جة خيرامل اسوء سدل هيرز غتساو

 واجمل وح تماوليعاف هابنبر توملا دعب لءادو ,ىخجبث يضق اداه *ماهساكمبوتنرتيو ٠ ملال, قنحكيود هباىداسءلوجرمل لاهم

هام هذال ودهس حوزم ا , تاول اوك كك ماهو مخلد اذام ىاوحهملاهنيدمفلا هِلِحف لجو هباهووحوم لولا
 مرومثثجحاي هوبث 

 اماههنبلكبذحو و ءهقنحتل لانا ”لقم:هي دالامونو ثعبلامونولا ذاك انه موال يدالحاو ي انا

 ذا هيلخبوجوو. هل ابدع حوض ما شرمو هتوخاو ءاذيطلافورازمتلافو ناخحت كك وضد تضافوح اطيح ب ذج مازطلرم عدي

 ريل ماخذ ٠ همامإل او هذالاطاود مال ؤفراطلا جؤحو هللة بط فامنإ تمار طعون ديواساو حجب رحم ب هلا ةدصا ودرع

 هدب لن مناكمو اج وسحو بوت هيرىاداصو ماصو ااكدكاسعوفدم اهتم جل اء وهو ياوسمملاهنيدمف اهباهداعبر اس داكمملا

 كريدم اون , هيطعل /دوحو راتل سحق وعدو ه هرم ونياعام مناه هال طازطاوم لكى هداهماو ذرشم هكدا عنايناكيرلا_

 هلال ا امى اوشنسو نيد حطم ى,باوفخجو . نينسارمر لسن اديس رسام و وبر نانوح اوضمو . نيموبزم خزئارماواطتساو

 كلما جاتنهحّيتو ٠ هتالولاناطلا ل !امالومديلع مسائدلا ناخىارك مالا كك اما و . ككلاملا هل بسال سسيلا اونا امفاعم كة دع عون 0

 دعنلاءل تورمكدق و هرج ضر هام مدعاة وطول اىارسءملاهنيدمملا هج نا هيالك ءارسخحامملا انؤناو.هياسلاعو هياعرلابهيلعتمد
 ام داع اهنعازم اهني ديس هننكمر . اد يعمل ندجنام كوكا عرج ؤاماوم اهرس هساثعلا هل ىدل ل تحلطظاو ,ادي دن ونلكهنع ديو ما دسبت

اقلام ىربو كمل اركاعو سرع حولم ءانيدشاكرو اهبطع هب ناكو كل أدر ناهز هاه سك ا ديعن ]انس امال لمي لا
 هلونعو ءادبزمدؤل 

 فوكا ال د اديعمواةدبم مشديبو ناكذا مالسال اطلس اطر شو عف اليد الوفلاقوااحالصل عه امهموم ارجو اب تاطلوم لاو ل امزد وجو

 | صسعفوي ادخن ولالعب ع ةءايب ءاطنشوامجر اسلاراصايبصانم سماد اهل“ نادل اوافق اتق رحال ابناحوب

اوول ويبي بطل زان ماتو . باون]ه هلام لنو هزمتدص واو . بابسال ام. تعطسر أ ديرط اس روللا
 لضفم ء؟ابرميتوا ابل م. باهل ةقوبل

م جاف وو ١ بايزاي الٌربع هءداصامي اراض ابا اهتم هانيع تسيطناو هجر وجؤتح ءااقرو هدوحح هتمعر , تاطفل
 ثح عرج اد

 ني 'ناخىزكمل ايياءاقار زر ل ١ ماب اكو دتف . ه5 .٠ 0 - 7 هاء 4

 "اس كل ماقادقل و« سكب هءاوسل موق هب لكو دقف طوعا برفكماف. نيس نا دسولتل اراك وضاو : نبى ناطل عيدكم

فاس ناعم. ناويككرجو عاف ئولاو قنا يذؤاجاس. ناطلا الوم عاكس, ناكرط جا يره يامل
 هدب الفرع هيدا ن

دد هزه هله . ناخلوهيخ لكم تونا شنو ء ناسا ولغو اواو ميم عهاقلا هل دل سب لان اجي انها « نانتعل ودول
 مدع ا

لسن. مصنملا دانا نادي ديت .ناضؤ لا ءؤططسلاءربتلاو رن اا افق مم نان
 ا اك 

 البرت ناوصراوومعلا#لباقم هناءافوت ناو ا. ناسي ارطجرمءل اداعددصلا حورشم نايعاساىرثهكلؤمكلاادهل رو. ناساساو :



 ه0 دمي ب

 تقر خلورأ ان ىهمرال ظرامو « لايف تاساراهعذ ول تلرليتفر جاهلا, راندا سم موبصن اموراتن كرته!« اكن اول و اراها ساس هيا همم ورم عتاد 7

 |ّرعطتف هراكإلأل ابج هنملاكدلاكدب تبداقف ةذاصماال مطل ادع ريتهلاملكمصو ٠ داظملارضراهل اكداغرل او زل ةراصبال نود ١
 هيعادل يح ٠ ماطاحلاهضدنلمو ٠ جام اوافول اكتم سادي عرصمو « جاهل( ت حالا «ابطصال او تاداىئءاطيطس
 مويس ساطع لنا بج جوع ٠ ماتباوقالطن ا هّماطل ا هجولباقمو ٠ ماقسإلاو لخال !هيواهىلاءوي دحر عمو ه ماقؤلا توما

 0 سمع همماجدلج *مالاس غمو ناهي طه امن رلخو*مانال !ناطلس انالومحونصورغتسا د ٠ ماو نيرعو تاب
 ا ياعولب امااسيلو ٠ تالا مد قرع نافيوتدملا دج هر ىبحغ» :رابطصاو تاثوطعو مادماعلثالا ٠ اك"

 0 4 لوم داعتللو ١ ايا ودان ءرابخال نم هوحيضملام .هراتلادوحودانايدانم نايعربرولا/ يح

 ص عؤرلاو "رضبتلاو طل ادياقم هيلإؤلاو ضرما ناحككرالسا هاخأذ و د٠ نانإبلاو نوم لوم يلهلسامو مو درر انيالورعاناخ 77

 لوطل اديلاهتعاطو مالتنال ااطلاس ءىد اتييف ل ى ٠ ىلد ان ددجا عوضانملاد عابره وهجر جزعوتو «الوزو المرض اتند لد :ومراتلا عبشاناف

 هدداكم ههإ يربىزعاام هرتع و «برضلا ودك ابل اناء نمل اهقشممأ اندق و كحل ضال عرميبرل سد ناغلر دونحاددا انف
 . الا ءابابس غسل ادع) اصيتسافادمو ا ةناخت خش اناس ياقوت شيا ركادركمو بل
 (لاطحمف امهضح جف «هيبا ٌءلحا هلخادو ادهلمعمراصاتسب تحميل وتم هف دام / هراغ ان هسويحو ٠ مبراس كالا ويلا هاياوس جربت

 كليجا ءاجيلاوكؤمال امو شكا هشبجل اقو ,السال اطل سدوم ويلان هقاطإلاول اددءف عل عرس يكبرعزداصلا مالمو اوداغو .فيعلا <”
 نيود ثيم انماط كد ايوان ناطل د اهعاط ةيطمس د يتلا هلال عراد نيا نروع خدم ع

 اجيب هر دداصو مرعوح ربو « نانا مز تفلاع سلجم ف٠ ناضل جنا دهان عجاف «نينلا سدى الا زاهر يع وهاموناحدجلا :

 _ةيفرلاو م ناعذال او هعاطلل زم هور عام ناهعتترول الا اوواجو هناكرال هانداوم نيفيا مارتن زارني مل
 ايف .هئاطل ل دايتنال يف « كو. هءاسجاب ولام اقساد ,ناكمدح الار زرعانمرفنوبعذيو . دارج غدي وصنيسس ماو «نآايطكانالوممعاطو - > 

 | ولفيف وهو م نالاعا سلام هيانعب هموم هنكيلا ةاطلاسلا دوم ال وصون مويل اف ٠ ناطلا ا دوحه دواحمو + ناجزيج كما مله:
 ديرو شو ٠ عرواف تارماهوافول ادوس كلاّصف هرداصمو هدراومين محامو ةضاطجرغ حالنا اممهتدقعد هراسعرا داقوهدونحتم

 ام هيقاحو ٠ هزم مهشبج هذاكرم فار عدو و لزجوم عوض همذ يري هلو جيب د عوباظمو هلصاحمرلكه نعيد ناخد ارت راناه وا
 . «يماهعنسمل ى ءطرحل الا نحيف «طييف اكان هناذدةربحكاو  هجبد عزف تامزكو مالساعادا طلاس تاما ل تضناو ٠ عررحو هصنرم هادبا ٠

 | ذ ىف هدارتقكنهع دور شل الس مار اطلشل «نامدالاو هعاطلاىاذيبودداتن سول ةلامو ٠ طيماشلاو ماقس )اولا !(ايس ترؤدزم*بوالاد هبانالاد
 اك ءنيلجو - رميفط نلف وحر تيقطخل احاو هيفنول اكو دف هادا ع :ءل جرم اس ادومجراسحتا ناخزههرت د «نآيرلادار در هلو حل واع
 تجول يؤوءامرؤلا تالوبل اعاو ٠ سهل يف ناعمأل اووس :لكيخإر ب كالعلادل اج رمرملفلاهجو د "لابس مدل قب مد ٠ درمو هتناغا

 اضاع امك «دوبثما عادلا ثا *بس مان تباصخحمالاد نصل كسماكدواهعلقفلا اوبال اب- بععلاو كالا يام هاجئاانهضن هند
 طلقت الف متر مجفراو هحلةلارم مورد احا هقئح لبو هب يجختداهلعل قبس د عتق هساونادشا فدتساد .عاتالايولا جان اوملاو 3

 هيجي بودمرا داكىدلا يلام وزتعا ام عيونج م اناكذ ٠ اقتفاف اتف امضى وطين ارعالضف الحم و طم ل مشل ارا اه داوح وببص
 ها خلكم وطعل ناد. توف ءالهسدانؤحهنمامملا اهي عطتمو | ديلاف هباوجول رجلان يروكرىلا الح هتطي ل ذاناضحموبعرعل دعفءاقفسحا 2-7

 كازا اشار امين ودب ]يفد عروجرم هعامجو ويم هذداطوو» روث ؟نونحلا* دوج هحبيؤاوك“ | ىلبوح يلع هجوند هني"
 ب رلاو يمال لع باننالل زب هل الاد كش ذو - لانو مذ تابلاكو ع غامد تال اد >2 : ماد ٠لانملارع عاورق ناغلك

 ناز وخال الع جعل و ”لامااو ةياوتاف جيل كامل اذهيينو عمسانم لاكن راغلاو هيباساوززلا تادكري هلت الل دلتنسا
 ىو هلالطلامباسىمايولادل فول !ب'افو مالس طيراطل سر ينل ظ إما ندعدزر نافل لك ود رئانبز اقلام تل 200
 ريل وىروامئولةر از عزا ونا ئحاقوس مول اوقاف هل اهنا مانا هال اديها كمي نعل إف ناغفزكم 0
 رثداذرع بول او هنود هلنامم اا هجونحرهعبن ريو خف هبطام مراوصو عطل اددم ءلغ اوف دعاو هيحاب كرس هم اوطاحلد «اذيفمال داوعان لإ انه



 00 0 : ْ هد ا

 .كونداف ٠ ىصعالو دحام زمويلع ومالى ءاصحلاب وقاتل . نانسك يسير ادام ياخ .ناوعالل عاني ءامجر فق بانو
 "طنا اذان اكو «ذيسايعهبشبا لكل حرم ٠ ضخحال خر صخحالولا فايال ليو لالالا هب عوار قلص افا موا دارج مهلا هم
 ْ "ناطلل مبلل جرم هبلاامو « ناخوامالسا كل ارثلرعبججادأ كيسام حام «ذسابنا الو هثبرهي ذياجالو ه ةيالفل ادالو هد درا زهد
 ٌيفيذصوب سلال ةلطناو ءليذام عما ةيلبقد ٠ ناوحنو راغصن !هعرم ايرشعساو ٠ ناكءرعاولا اه, راه ٠ نانذ لحس لربوكولا
 يخص اله ٠ يعاد زرع ر جر نجع «٠ كلان اقم «هابتشال او ٍغا ا هادم نوبهازلاو دان ]از غيتولف اغلدعام .«لبوطتي كسول اهل
 - لقمولع :اولختو ٠ 1 و ٠ مالاَسل )سيلا اجذتي/و «مانملا نمر عاوضقةمسبل تادال اءكتلحاميلا

 ءماقم راو العا لاو ادل هنو هنيلخو « مانا داطل لءاصعم اعل كتارا اوفتتربو * مالطلاذدس و هكعل قاع مرراهرتما يف

 احس فنا اف ءماصمعالا ليو ذالماحا عددذ فدا ةفلاخترا تحاوكو«مالتطامعفادرادلا عداد متت هتاطم هيا يما وكك
 لمار عب حل وفق رص ناكلب تاثل !مدق لع هانررقو ٠ نايدلرم الدون يلا انونساو + ناثل للهم هيك ريسلا نهيان ةدما
 قلو ل قعد هل هكددملا ءاشاهد اعرب دول اداجخاولا هجوما ر غسل كلن اع ثاؤجلاو ناعم الور كذو عوصبتت حادعحي « نامي
 ترو تال او هناطلاس ادرولاب هنو اوفس ! سن اكو هدد هرالوح هببط جيرو توحو «ضطلاوديبادا جراب تجز ء شكو فاخام

 - ل اهيطارعاصوع ورم فطر اهدالول مالطساداطلا اقل زمائوعبم رطل من ان وكت فاش اداحئ اكمالساكبم ا .ركسعلا هع ضو دود
 كيزا لحال لص اَئيرو «عدوصنملا هنئاكاسلاههنوحملا + مدوكرم ار فسلا_خطهاإع . الاس يكراد هفلاحت امدضّوما ام هل اءاغصوو ناخرم

 كلا غايملازهرنسال يف امزغع اب راذلا دور, ةع مرو ناعزبج كب ؟عبىديناب اشاد _يلادادوبفرما «عبوصخباسون هه ةفكه لدم
 لاقل جوداوكرديد هراصعل هعصوماوسخشو «راصعإ او داجال ابدتكدنيدمن جدو عزم دو هرالاسرفاجو راوبلارسوهاجافام كد اولحل

 خم هراثلا»وئحهئفانب موقدامصاصرلاو دوراب سمين قبب د« ا رياخدل ادافمو ء لش دشإيفاوناكد بون مزاف هداصتسا اوفطلاو :
 05 در/ارعمعطقيف عّمطلاو « لخاملاعردابلاو نام ول |! لمان او غ ناخرك ل تراصام عم « دال هاك عم هنمدإل سي واسم مرع

 كسرملا موت بطل دي زاك ههيدييف طّقسبف مالسال اطلس قس هيلادالم)ازمدريام >وروف'هيلعالتسال ف هصولازابتناو
 هلبقملا داخلي غسكيو ءالكسدش اراك بط دبرام نيموجوا موس ةياطلال ادهملا جوليزم امسالو الورم ايطجاكاربورلع :رراونو ءاليصاو
 هنسووملاهذككامنيدمؤدام بزل ٍلَجاس لا ٠ هيلو نحل كدداد رع اهاجذاص ى ٠ هذال اقراط يسيح ٠ هفالكرغسوح هسيطنطستل اهني دمرم
 سار(« نم عفارملاطغاؤر الف" مينعو عك كيران كركر ادمد داك ادعو -راصللل ءاساقمي اموئديالو هعبسافوولت هيما
 كوطإ)ايوبع امون هعقوملوهساّجرم مولع ماداو ءليكاهلح هباووو هل اهرو ركاشملاك/ذ مايخرجراصا ٠ دال اكاماعر نر كسمفلا هداجؤلزنعإ
 ناكملعدلف امم ق اع اوان « داعتدا م قتلاضيارف فواعووحرتدهنر او ءاردتب ماك اطيب عودزف ام. هيلاعل امزاشو هيما مرار منشد

 دوا فطالتوث ها حايل اقو ٠ نافوطلا قو غرم هنرم ا هال لَك نفسا ليي لايقاءناخل# ل17 جو ءادارطناو عذار اداجتائاهقاهماثاذ
 ١ جيلا اها هل وله ىضاو راناهطك هدا اك عقاول تراف ءراكلا عف ارم اس ورل اعين | «اتناكعمم ارنا رركرم اصلاوا دوش ادام .و م نام

 لئوسو «داوزال او هعتمال ادافن لشنم انامو راّصخناءاجس م7 اجا ]تاو ٠ داخإل لم مانا مهنيدمل الها هدؤايف ر ورشا اماوستوسو ةراطتس

 00 صاه] ايزكد ”ركاشمل امون ارم جوحو ٠ داعرال او اربط لوبمو كلا نشو عوضا حل اتاط سم, | امه دانجال سوابق نمو ناظر يزول ا

 ىسووصم أب شيكارمهيرل سمو داةعربدو اكانهم) دوعن عصام هاروجو ميسو هنمدمل ايلف «ريط خيل او تال او ددعل انهفكهسدميف ا صانم
 نالت كك كال هلباقم ممحاجبو - ناطلا ل ادونجمراتملا تانازيضل او مفادملا م دقحس يزول ارئاقنيحو ءادوضع بول اف ميداعمو ءاروصسم

 0 تارإو «رانادونحلهراججاءيكرو ٠ ناكمرعب الاد دولا حط كاهن اكد «ناقنال اد ماكمال وذمة اهايصنر “+ كل

 |كاسلااهيلرمو قيل هسرمل ادوسيلا ةسرصابءاوحازاو ٠ تاكراطملس اياه رم عونا امتدهو .ناشلاوم وخر اهكرذ ءراض ويكرم
 تاغرمم لع ركاو مز ارلاحو .راناذ ايل لاك عيوصنخإ كان عئتاو .راصخنادسرع هرم ادا كم فد جاو :قيطم جيخافا
 مالو طلال اضلالا ممصركو ٠ انف طدرك ل ءمرضح*ه دونبد هتبول ابابداو -ه دونجمداوطفلاكا د دا ناحل كمل امدقدو «دايل لا هعوهلا
 'ر وعدم هورطمرل فلا امنه مسراسكلاو ه رومملاواهينادل عمدا يرعبمهحرتزل «مالماوفصعمللفع +مذشعاو رف او رامداب ام وكيد
 ام لتشاف ٠ عزئا هيضام فوبسو ٠ عود اه ثومل هد اطل هاد ويشولاةفاترب هراوسال اوخلاوسحيدو .راسادونح هضدرصا تيرم



 ٠ لوجوهتويإو  تافصل ةعاباه:ةقوصوم كو ٠ تاكا از ءاجاو « تال او دّدهلا عازب تنجو «ةئيدملاةعدكا يس هدفك 2

 قوك اطعم ماداماهن شله لاجوا لاكن او :داظضإمشماقْفأو ءلاوهؤهة وام جرم ون هعورت/رغو هزل وهو هاا
ملا كاسل اءره 1 عجر ه دانج ل ساو كاسل رم مطعلا علم 0 ٠ داوطإارايشار مانت 0 0 ٠

 

 ناوعو «نايعاللييع هدرا كمل اس ما قسد ناخبا بوحو اننا شوب امهنحر ءراجوس هاوس

 -نكفب د ءزركوازم رهاذلاهلىرإ قاوعا عااصمو افعل ماش نموهذ ا «نادوبقلا نابل «ناوع] باو راصنالا هذ ا
 ' 0 تا فيدال

 ىسلاءلبجون اهلاب هابعملا همن شمل غش كت هيج وتتا مالاح طم ناطلش عداو ٠ لوا الو رمد صنميعاو منكر كرم ىورعو ءهلواسملا# - -

 طاحإ تشكو ٠ هساطلافاوكاسلص هيض داجأل بريا هنكهثب وف ٠ همي قل ادميسكأ هدول او. ههطعل لاالاو .. هنميتسملا

 جسام” يون كاسل سايمداخلواكرد ٠هناؤسلا عملاء ددلا (داهل مروجو درودد .هياعبسناباوهل اسم دارعدرانادوحتوم_ ٠
 تاذا داغلبت وفيناكابا« هكا عرمو : لي داو ءد وقم هيج اما دذاب هشوحصنو هروحنم هدورطم هدونجيطايغنا يس

 ككصنو ٠ هويجبخياو اكلم دزيو .هجطعإ دؤحكذ | ةّرسوسم « ينفون صحو هناك د لجؤزخ هئاناذ.هيرلا«دونحو ل 7
 ٍٍضوبتمانعر عماقلاهودلابيوف ناخر ارامل اد اخزجوحا لعوب ناك ء هبتاقمو هلبانقونلادودومتنالد هاك طقسالو دم 0

 قاسو هلالصتئددلال جعل اراتخاو + هتيئرمو هلحيملاهرعهناصعب طبعُو ههتنقر نعي علا هقدر ناجيج حلخالف موكدملا جالب رم ---
 ”هنم احل ضيافو ه هتجن غابساناخراركمت مالسال ل اطل سادال و مّمش «هتينبكا ناو هماج ياو ٠ توج هعيفول نينا ك دو

 امهعمزواو ٠ عت امعاطو او ه عطا ول الضل اليف ءاتو نايصعلا م دانااب ناعلوم اهنالوزغلزعو ءمرفر 0030 هالو و٠ هّسد ١

 ديل او «هراباو هاوخاف هيالول لمتل يبون هلز جمل ذا اك-هراتخاد مالسال !ًداطلاس هال رمملاعت هاعانتلو ١م دعت مادا كلنا -

 دلوع عزافإل او يؤول هن اطلسل | اءالومهد ناكرل امىهافاتكذل لاق ثيحم هرام باو همالت تم !ككد وحرس هاو اتبع ز نس : ظ

ول ا اذ اذه هيما سر ولا ءهسيطدطسفلا هنيدمف هراتل م ناحرجؤحا نادرا السا 1غكلا جام . رابلاكد ناي
 واس علا اربر

 تيل ناو اوراخضلا|مجر درع عفر كلل جاناهمدل اقل « نانا فعلا ذاذ هناطا دا مومو هيزخدل ناعقاك لسا قادم اشاد
 /نلوكالداهيغ تعسو هدهد ذ عزوقك هاهو « هميم د عر ىصو دوهاداد« نامل اعدم ابئاطلاس هيما دا هيناسلا موضح الو حد بقر كرملا كك اكد

 . "افاق ماعيٌس دل اطهاولاهو + الككا طقس ل سان اراشاو ٠ مان الاد وبعءتردزاف ٠ همقتسريعةدزا لاوحا خل د.تامالعو .دهيطعلا
 والفن كك(ذن اكدا ٠ نارزداهنرم ا مهتمضد اموره ضر امدائدرإقيو ٠ ناوتسا يلد عبو ككارىلع ندد فرد . ناخلجب ماقه

 دال خلاب هدرا مويراكداو اه «نايغاماثهينااد تروصرمةدشا يدب مارقذا تس اكرسانواوظبمهعسلكو «داشو 22
 كك ددق هلل قو « هنن مطجرماوسعوحاوساو م هناططس مان فرمانلااطلسملاؤلا - هينسلا باسناده ناو لوثملاو , هللا ماعلا
 دال جلاد د ميلادي علم عداكش دعو دهنلوكءب طابع ٠ جاد انواييرع تالا ,رتساعككذز يك(
 هائرعاتمد اند يءاناكم يول يف عفبراو * اوبر اكادداوساجيزاحساد ٠ هيانعلاو ةنوعحؤ هب طحولامو نال فلس ديكسد: هياط
 تلازم اذا قيم نال طو هتاططنلا عمك در خم ٠ابرمأ عمود اجر, تير يشم و ءايجشعم ةيلطل كازالار موده
 بالاس اك/م اوه هال احدالالد يعاد مكرودصا الدو .هناهمو ءدزمولعواددودد ٠» هناشركبو ا تيزلاتاغ ليقف ٠ مالعالا عود لالا : ةيمعكرة حاف «مالطلال اقام شمكرلا هاهم انهرمولاق» هلكر هد وجي هياط اكول ار اوما تود ٠ ماكو اموصني انا ءاابغ

 .. ياش اذاه «رطنوم عمري ارطالزيحاذاو يدار لاذ «ةسدال يوتا اف ايا اهررم هني امد اس زنناناردوزتامقاشعلاهسئادم ناخ
 هيل ازد ارك مف ءركزاد اكل همدجو جوج قر ظسدلا ياهلا عونه هلو خد دنع تسال اهنس از ماد هيلع من هياط
 . !ةليوعجؤصفرام» خو ثدجك ناري ضتيدكدل اوال درمءانر رام هداج ايش لو ..كعال ى دال ياك هم هترغا هناك ذفل د ص
 "2: ىثيمالراقحالاو . هب اردزال نيربوفس شن ل عيوس رار صو يكد دم لغد ىكذ نسما ل

 الاحابلزفسساو ءاهطعربوفملليف هصقم غلبوح هترفيالهتساد»
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 : ارك ووك ماقميلا ١ هبضنو ءاصابلذاد هبسحالرعطلاو هيلقن

 نكاد مسكاا ٠م غاب ساده عفن ادجزؤاع جيو ءايقنج دعاك اهكماللجد
 هنائملاءلور صايد اهوايران ا رجل اعرغد اعدع بول سلع تدذعتم هيرو ييرملا لابد اهرديوأبسش دوو !اهل



 - عر دوصببص كم فاعلا تالوبر خول ادع رو ٠ هحوتنفم هيل: ماج اروبا محوفس ينو اندإ لضم هاو
 كْشسَو هفوعصلا مو تلباقن موب : فوج |موملا د[ د كار طتتسم مىداكم حاد هيل هبيبمداعال !ىيضقف ايار تالا ضلاوولاكا
 قزح كريو رانا ملوي ملو ٠ دالدل مراوصد شوا ال الط تحن اعررع موقيل الضو « داًعَصل لاذ هب تيطخكو ء فومسلاهنال

 هنا نصورعز اموكيرم «لوخماو بطفل باكترا 46م2 ام لوتداوسوملاولنو * ماج اعتمر ولادوش ل * مرضوحو « مادق طاع
 يط «هكلاف ميدي ااونلا « الهجو اراوخلككد لوقمر تار نأ هحمسام ىءالعاو اب انجاح ادميرعا هناو* مداوي ادرزحالا
 '  ةوء ا ك(تلازنملِجنمو اش بن اعرب ذولا جربامو ٠ هلكممو هفاحكاهرامل او ددوف اه ماكس طياذح تاو هلل لاداطحإا
 - ليش ميل ابوح الم يواصمل هت مازذ او ءدهطعءىاصمف عزو حلا م يوحد را ادؤمح لب اسد ه عزوكدملا ل وحال اهله عم
 ٠ فولا ريا نال للا جو ء ايس ذم » نافغلابورترجو هلل اضم ومحزش مدع <ينابعاو حو ديمود هناطاشاكاعئزرم
 اكرَإو هر اعتسال او بابل طلت اذ بول اول اطاو ٠ ران هني روكهن هنبرماوطاحاو .راتلا»ونح اوس ى ةابسكصخال

 "كدملاهنيدم الهانافألاة عمو هر اصب زم خيو تبان اولا خبث داك تح داّصحت جيم نييمل الها ءاوتيضو «٠ داوسال ابوترلغ
 ليل امزم حالو ه داولل كلاود عمرمو :ريذ ولايرمال يشم ملبقزم حافد قدا «هدوصتنا يول كاسلاومع نا مطول ةوبنوماهريغ
 آملا بكخ السي زضاو ءاليم عمساككدل مرت هراونال ا عقوتو فوه ئدبا /روتعاو « ناصر, حريرة و اميسألو ه داش السول !.

 . هاظفطأو ٠ كوزاكال هداحل اوم جرم اوف اشامداغعربدول ناكدمل و * نادل كي تبصاسوع عءاصم* باهل جاما ءاساقمر لع
 يول عر نم عورأاامططعا امو ٠ هيديرعرمو هفلجرمر الا ءطاحارم ه هي دل رموريدول هللا ول ١ءرشلا عده دشا اف «ىنخي اهوكعرمودعلا
 عسل !ةكاذ داوبزولا تضرتل ا هاي الوم اونوبةىاعنههاااامال! ءاجيرلكَرم هايلاو هدالال ]بس ةاذسال اجرل لل خادا ران ا داكوح
 ناشر ةرماضع مصنعا هاا ه اجل وردو ٠مانال ادالمو مالسؤمداطلااعوتجم كه كال لرممل ٌهئاعا ديب دخيل هناطلاس

 لالدلىدردةس صن هحو انه مالسال كذاطلاسانالومد ونحنا انعم عطول رمجو م ثضملا جرم ادانومو ء ثيختسملا

 ايوصتماما »ناش وز امزنموجفلكذو « ناقبرفيرف» تناككتساالو املا ابوننعصحالو هتنالفرماغ اهرص هانق ة امو ءماكأساو

 /راوهسوخي 9و .هتاقسورعد الو . هاك مورمالو هين جاظنال و ءراصم ضال ف يي ءوتعلاو جبل الهاومرلباةرمطع إعتسم «ودعلا
 أمتاثدع هاداو هبالبرصج ول يلعو هام عارتاص تشو ٠ ياهل عودععائاود -دهجو دج خا اراصم لباد مز او١ دوق ماقج ف اماد
 ةفحلو ابولق هيلئاوقزل اهرطدبو د وزم عربا دل اهطاحا هب طاحاوح* عن اوتلامذ دائم لماراهل و «؟رب أكمملا دونجا رمل قال

 1 ماحأل راب هرعورمالو ءهلذال د زيق مرة هربال * هيضا لج ومسلا لالط تت هيلاع ب نحمل ادوبهذبلب ٠ هيهادلا وز اع ٌةعش اخاراصاد
 ناجل رم ادعلحادمل ءايلعاءاكم هن اذنع عا0شلاباول انين اردجاو ءاددنرسحاو اماقعيخمجكيو ا * مالعيال ه مول ناو هدخام

 تاز اب بنل راداو  هاهجوسو همانذاد اراّصح هنكهئيزهطاحاو . هله اد ةناطا امر انلادوحرم انبلععراغالل دحو ٠ هلجرو هلي
 نول عداها ع زمانوصانم داعف هنيرمل الهام ان مجرب رمل اتساو «نونملاو ضل اهسس مري اهلاسو « نويل ابيات المال اطلس
 ماك صانيلع عرفا ابد «رابنل فارطاو يل اانآ هه لل ١ انواع دوعضاو «باولاو تاّل ئمرافو لو انوصو * اصح ا هعوشل ابسا انو رمت ىطقماو

 3و اخانانعكطاحاو ءاولبلاو جلس انبزند « الل ادق اثحل لان عرشك اكمل ال دال ا الومنيوم اوعش عراعس نان
 مضلارطايحدو دوم اماركء اوببو فويسلا نالط_خ توما كلاناو « ىرتنالوراًدصل | 9ث بطصد اللكولح د ونجوم هذياطابا» براي تعدت
 ءهضقنو هماراو وو سل ياني + فر لاح سلو هاا دا وصح - نيت هجومي اف ءاودااو المال ائد
 هالداجوا اف «هسوميف كتر ثكااع هلعفب تدتساو * ضد دعسكلا9 كدنعاو « هئاكمو زيا ادنعنقو امو ”ةتاد دهر اخرج طهتش زل
 ةداقاارمإعاو «٠ هعماجلا ىذا ليلو ٠ هعساول كاملا هوجن ما « هضقان كام دورعو .٠ هطحا درك اذغ هل !!كعووملو : هلي هسروكو
 هيراخو همراصل مويس ارامرا ٠يلاعلاساندوبجرمهامئا لفاحارر كاسل نمر امعرنول ادادبالاهتعبو هاف سكر عرهجرمخعمن اكو ٠ هداسلا اويكو

 استحاطمو * ماما ميد صم )بزل الاجولا يلب «لءاقم بصاس مدق مرةيراع ل بمال «طاقم مءاعل لك وقد الكرز كسعل اهو «ىلوعلا
 معدوملا ماها مف ا 0 اا تاقزلا بونيو ه ماقسا عل امدددل الخاو ٠ ماما عوام «اهزلا تنكاساك

 هنشمريشعو هجرك. هثوكملال والاد وف علازها اراتلا عوموتولاهثوحببلا هونطل نطو خم هايس ل طحا اذا اما عححالو هلا هناك



 تخفق يطا يف 1ك ياماها« دهن ااا[
 نن'هعترنو ناطر! اني ههل دما عتاب يارب غعداب واقل لولا مجرد إف ماقد. هل كه يتب ؤشدقل كيل ؛هف ةهلنعم.
 0 هابناقمد اهلا كامل اتهدسو هاش ك ادد اعفلدت هافطول امب احل كرار ادوح تلقا 7 ءانص هعكمالموترامنال ماوح

 لج اوعي هذداد - داهم يظفر ونسرلاايالبقا ةكاذذاريز ول يقف هدانجال اكاسلا عراوسم دايم يرابتم دولا لاه عيالخ |

 ا 9 د 0 ارتا كانو  لاقلاىلاءعمرعو لاو ه داطير اشتاك ثس اور ان شيجرم --.-
 جياع علمت ليمون | لبدواو ىدوصعل سايد عددا مدت كو علمت شيلا مديبو .روملاوكفلاقدغلا فخرو .لاابغاتايسارلا_ -

 ٠ قرا مطامرل اوك حاطبلابل باك -!طلذارطاؤ 4س وعدل امد ه نابطلاوحيلطا قل _ىنسراو ,نادال لف اءولاوشاطسإو ه دولا
 اطالادونطيبكو دانلاد داو اليله قدانلاو تاناريضل بت نزعو هدر اتلا اكرودصملا هنيدملا دوس الزم عفارملاوعاوُص تكا

 ككاود اران ناعك كلهو هراوفلاو تاثل لع حر حرو اًهركارمنع هّمعاضملا ف فصل الرباول اراوحت ايد مودعل! خام دالخا

 ناعم دوجرام اوارو ناحل كلا دإسوا ءعقاول !عدهدر ألد ءراصب طا عاز قرجلنل بولعبا خلاداعراص ءءاصع هر ايقل اذحاول ا صنب - 3 لبوملاءئاطل ل دونها رهو ريتستساو دارك و هح سور زو ا اقرع م وهلا ماخح | يهككناكئلح هراججال اسمذداعل اراد لاذ فادمل 0 ش

 ٠ هتيصخألا هبال اهحاونو ه هنلملا احر سب اوذواموو لاطبال عاف غنام رباصملا مدعو ءل الزرع مدوحويرع ا امومناطلالا

 هولا وليول او يلب هبوتل (طعاليتسال كم م وول اهزمول طر عاوتتن احد هعداصلا اءق راخل ق دانبلاو تانازررضل ادم هجارل امل وبملا عفافملا_ اًجيحاب
 ٠ عوايكروأتنر او اوبلقساف «دّددال دوم الد ديرعاواصوتساو هركآل الوم ككاو بول دوادت ءرككا جواعملااهداعنا منا اول
 مؤلراهطميفابوقبُسلم موهلاااذاد م هنطتب ل كباس اباه سولف عربجيا جي هدكهن دسروسدحا كبَر متمانصناناولاةوم عويحي ا خراصب اد
 اهاهطتسو مولا اداقلو ني يق هركسلامادفاولذاذب خيب مثل صقرمهادو حاب «طنكل ةكيوثولنعززتحالاماجلنو دال د
 كاك ومشادو احلل « نولها دءافعلايف هدحل ل اهبرهداداعتس لو ه نولفاغ هيلع ماهيخجو «ريذلمق يعج ءاوغق هذ اكم ويلعن وج
 » نما دبب شو زساندوحوحتمارتو هاهرانو ابممإجقدانلاو تاءابرصلا تمرد ه اهراجاب مذارملاارومعإ هروؤلاو اف خاارهء يلع رغد
 سو وملاكل واذ اضل موهد تنام ملعيو "ناكام انني دجرميلا فرم كل اىلاانعحر ىو الحاد 0 هراطحملاّعرمسو مراتصيع

 هوجرمل قه. عررص اجو + ككل اطو . هيرو هنوحدتشاو. هبطغطع ثا 1٠ ناملو اقشللرضرعتم هاذ عزماماو « ناخلجتملا
 هداجرلارمل ادد ننالو ه راثتسا ارش رسل رامي دول اراشتس اذهل هاند دان ادودصو هر كا طعلاايزول اوم راصناال او ناوعال نم -

 ابملهلومسحي هوك يدم او, عفخؤل ءراطقااهذاكرم دئابؤ اهوثحناو «داثلادونحالملاابا يوناو ء راو راولراذبوعوطتتسم ون عسا +
 زل بوه لوددلا هلاك ام «كيازال ئذادعومزم حيالع هللانهاولمديعبو هللا رماها دعامرتذلا عدن ومد وك سساهةدامإعد
 هرانادوكوم انوصننال |«راملابلاعمسايرو.هياسهت ةرمو .هيلات هجر دما «راخش اورد نمرم انيع خلبامو» داعتملازيفيفكباكو راصعالا |
 لكدو هذونكمر خالك )انا هي داو هن ورصلا جف هيصام ا ذوببصاوعتاتح ثراوك اقراط مزع حنتوم ثدا وكلف ورص مزة ضرع
 رات دس انضتقولذ ءئزو ا هةر اطس ايد ندلمب طلاق راط مر طا ذا انزتملا اووابو ابالي ذولي اوحوب لو. فورم مولعمولا
 ايضياوو يشل الشو سب [ًساوساوايزستو . ده اجاونشكا هل اال اهياغيف مزعل دع عصالدملالفتتسال اد دال تسطع برجل مزغ

 اهرمذو هلارادينابعاوهنوسوح |. ادد ه هملاو دوحلاهلوطلو دلو حمل اذ اديب اور يسد ةنمؤ موق راقد ريذول لع اومظادم هنسالا ٠
 "يناير اطباادودمهرعاهرو دمزيج عيا رمل افيعنو - قرم مدل نصر حاهردصن د. قانعال ا ةيرعرلإ ةرونسو , كمداح ويد كن
 ايلي رول ادونحد حو «راكتكيراطلداانابومدوجرم هع مربوناة كر ذو !عيجنمو 'هسئرب حاولا اللا ل بل: ةياضعداص
 ناليإ ها اوخ تاعزطبو 14 لزسابإك راخامرالادوحرشاو داو مطعك هذكمن ل موكيفام"ناسد اهدا و عداف سس رم اه جوماش دج
 « لياص عديل كو ء)صايلادإاوحل او لميصلاب جيم ةلباشفلاو تاقشيرم جدد ا فحدو لس لسسرلاسدو 0
 لسك, وح اوضافف ه مازقاو ساس وسلاوحاونلذسدا هدونحم اد - مانكارمذول بلانك د هنكهندرداطل اهيا ئيطلا د عطو
 قحئراتلا_ؤزحيزو - اذوف صاب مو مليلم او تادابرصل او عئارملا تفصو يدل طخ العب امون اهرير البس منيل موس يدي ادرقو ءربول ١
 اطيفتاوداهر كنيس ولان الكر .افوببمت اياوع هيناطل دزاكا هن لعب: مل و. هلم هل صريمون ممدونحيلاصو ءادول اهات م هسا بد
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 قاع اماوأوحدقدا موك بيموت ئحالكتعاودجوف + باهإلامنادغ بابل ه حاف هلييث ٠دالبل اير أرب تامل ءدايلبودم
 عرش (ىعفاوزمياو ٠ هلو هوب ذل ىحاماهديف هلسيرمايرسس المكبر اف سباب سراوفلامد جعام مغ زطنإب و < سابقا
 ىضمو ٠ مالطل اوجد و شعل ا ولم «رماول ل كار د لهو مرد احيزؤ ٠ عوساب هبباخ عوج ود عو-اخءدغصي ف عزفاخلا او عجز

 هذ اهرعمربخو هما ئا/الزانميفولازاموف اهم احح ادحل ارو ال امراوخلم الف ه مالسد اما يف مرلهاو ألما موخحاب ناتعنواالسب
 مرخمو ع تدرطلا انت هتوحاذحالا ناخرمشالا اهنجيئول اهيل | ماو هم اكدالاوؤشخنالايف اوماها + مار تحاول د مدالا
 داتوحا زيف ٠ هدعام انقلطا ان لاك اهي هل لاق ءىجو رس و سل ةاذحإو ءرجسملاهبنيح مكمل او داعاط مناف «قشد وطور حم
 مهناشنايعمانؤنا الو ءازئإمإ دخل «يداوبلاهيضاوهلل اذ او يذأبلا اضخم هلكآل او هيبخلال ١ انهو ه هنتسملا دايجباب

 كك ,زحاو ه ناعثال اوم للا متعضاو انعضا دول ءناخيجي خل انف ءادوجو االدع تيس امانرمو « ىزئاعمضرت اهؤطناف «ابيحمالد
 تلم هدزهلاو مول ]ب تكا ولف ٠ نازحال انيدش.و امال ظرف ٠ نال اهيلغر خس مطعاف صم كو هفانيرجاكء ناو فشلا راغتم
 ايعزو املا اوبهدرت و. بات لخرعزتحل م سيل اذوق من رك الو . باقل! ضو سة تاس قوخا لما هرزؤللو ٍنعضلاوبرط

 ملة رمانيتاءاهطن او ٠ باكل ادله نر ا ةبوحا لص هنا اناك هيل كا فوسو ٠ بانطا اخ ار هوادعل امم انل كلا انجرثدددع

 مررهو م بانل اولامباك) حالو سر هموق نمر ات او ثاونالاولعم اش اهوسء يلع نش داو ككدف بولطملاو ١ اضعساراف « باول
 دواداراعل للا هنكامؤعمرم + كج سعال جولات خباوتقلا نع بوبالرعو ءاذولاق نَا هلال قيال ابابرارملجر ءاغا
 - يدوونطب وعزل و «ةيضعبياةررمك/فامؤعسانج و. ةحلق براتز ملح لابمرلواسو ٠ ةبوحا كدا تغرادفل .ًابدامع

 لع لس, اذاو - هيلا ض ءللاملاف تحتتاد « نلقي طخوؤتال ا ادهربرصلكو ٠ عبد بل امهثدل لو نمكك ا عبزوادااهو ه ةيوطس
 ٌدصبإ و« نرنال ا بش امهف اف « بيصقوإ طخ طننمو - بج طاذاناو « هيلع دا اعطت كمل زا ذا ملحتسهانل قرم كيل ماطعلا
 كيرلا واخ وفب كلاب هيقلبزمهتجؤنف :ظعال اوبز ول الا هيريرا عرماو اغا موولا ب اكو - ٠نيعلا هازتامندو دالوف ههكاندغوام
 نهضت مو دوكلل لكلا خلط الف :ناهعرول اذ باكل عفد: هفدال اد ايزنام« هفكهنسدمملا غلبد هيا انراو

 نال الك هم

 ةدخاد كد هلالعم ل اف اعد ٠ ىراكر تاعصوب زر عصوربز الو - ىوبانل لخط ساكا«وخارال اقو « نايل ايضاو اس هنجرسدباجا
 كلا نال او . هيدا ويف م ظيغل امقلطاو ء مهبضنغ عهذج تدقون . ل دكر نع عال -ميبالطت

 نمل اج باب وايعاون لكءاوجومهتلفاع هت ذيلف . باولجلا ذهل ثم هيلا ةييداعاوعّر حت ء كلارا جهاراوام هيل ناخب
 توساكؤحهءاذتحلم لن و بدالا حاطاملا ىاال اكمغلبا ماهم هسا

 نسيراصامو هل ويروح خب <« ا دب اك *ماضمال امر اخصلا عطاوبف هعمزمو هسحير او * ماك ذال لوس ناالولد همالوكا طقس

 ىحق هنانعمراغالا ل قولطاو + نادرا ل اّسلل ءدعاس رع حو 2من اًيطاو هراقو ثضعلالااو ءناكرا طسعلا لولد ٠ناكامو هرما

 0 امرا هدايرنمكادقوف اهراتاراعجت متاع نجار سمجو - هدالو لامعردو اذ اهىلامهنحز ىد. ىببعدو « هناوعاو عراصناو هدونح

 امل عهيرنيل ناعررولالا سيزسرا ومالا هده شين احيا لا كأن علطا اذنجو :دوصهزساءشيل موجع دووم هدكه دم جراح مع
 فحل لع يلم اهيفراناو هعح ويقول ن ومو مئاو.ناماوهلضيوب جي عود الك طعم ثو هكا دالدا اخ ارم نعزفاعوغ
 * ابفصو تاداررضلاو خادم نحت هنيح مول - نادل ال( درمل اكانال اهءراشا امرسدول امل اونا اذه ٠ ناطلل ا دوحدانعإب ةلعتموف

 ن اجلا امل دالعتسال اب :لاسر ثيل الكرمه اطل كل ا كاع نمي نق صوم او د اهفحو اهذحا راجي اءر انا دون مل سوه جمل هددسم

 ك0! كاءاصل ا هاراسو كا قلاوىزابطلوسهنيدللا يو رلاج او « ل اجرالا هيدصو اغلا دول اهناسآ وسر وش || عاؤناكف ل اطبال او

 رى هواه شو ناحو .لدع تثو,يدلو بف عوبلطال ب ديعيرمنودبرب امل واذ ادوجاتعالف هنويصنمل اوال رهريرولل ايس ءيانكبا ونوه
 روس اوياود عماجفلا . درس علاطو ديم قوت هصاوخزس كليف هع هالصل د سح هدم اس جزل ديرو ردول بح (دادعتسال الاكس جمع
 (وفنوبول اهو سمع رذخا* نهاكاو هدم تغانمرسراتنو يرمجلح ؛ىتاث ٠ دن ادوؤلرباسو « علا رغد درصلا جست ءاهؤ هلهدف

 داسلإمادو «براوصصلا عفارملاراججاهقرح ال٠ بزالل طل م اوطعاروس اد صقر الل ! دار اكدلا هديدم ا رع جاها ر وسل اراك ءعدش و

 الا لزككسلا هيلا اوفس“ هيباساس او هلا جاياوةوعذ ٠ هنيصحتمىلذ ااباها وصاح رخو كلءهندما نو دى هلكع
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 اةكذجلوس هيرو ضر َحَجُم هدولاولبول هدو ءاملاواقاربحا ف سال مل ِتتو .ًامدنو ابضعطا شاد هايصقاان اكس هنعدش او اي
 لخا وءدوناللم ايفر كن !اعهئابكل بلاد انقل سا" دعراضل كاذب ا4نبكو ٠ روتاسملا ب يجلاونال الع علطا انااا ةرمد رغب

 0 طخعلا عررب ايدل البل غل دوحبوم عوصاحلااه دوس ايناو ءنملا تومبوي ام كولو « عضادلادبلا .لعمب وح . هز اكماغ درقالاب 00 _ هيلع زادوا يام اعءابيسابو ماعسلا حين ضاغو .اهنيهدابيصةراعتلط لعب دوم. عديد «ايلدومضيؤل# --. -

 بقايا هدم فيصحوعازسا مو دوغراو « صانفلا لكس طصو . صانق ا ادلاجرما ناعركراف « طنتسو منلاراكضيف قدرحب هاف 1
 ثحرمال صر اصه»هدايطصا اوشا هماكميف ل تري ومب اقماوجقربلل (ةمْلحل هقما,ر اصباو عوضا ن ومع, بائاكد الخ 8 2 مرف عزي
 قبو ئاواخاضف او هدشل ال هالغل اصربحي هدانجاو عكاسعب ناضطو هذاوساب فتق ا ام بقاحو هدانعو هي 1 واف مقهُو . مداصراو هعذح

 لهو هدايداو مالس]اداطلاس ءباحاملاءلاهاموند ه دايزجاو هيعسل ونقل جوزع هلا درت لو .هداخاواثعردولادخاصاوح اور شي وطر مؤسف ذا :
 امادقاءزقاو ءاهف اره اكأد داق اهناو ه هداعاو عراوع |رمهز اجامو ناورجطفوثه هدانعو هبطو مضلل نمو ه هدا او هش وانجام هإءطبح
 . ءاهار غم لبايرلرمدوكرمل ككركد ١ ل, ىقاوا كريد ّنعذ اهضعس انهانيجو . هلك كد كهملسدقو ءاخالباتو : .ونباس |ؤقوزعضفاو : الكا جلت جا تلخ ءاعساواقلخ.ىلاونشطبلالالغاو سلال سال ندنسلالهارهؤاس و, ينير جز اطنةئاو م عرنطبرثطنر :مفكأر اج

 ىلا هراتعؤلر|ثعذوككم  ءإهو هعدح هاف ءريصمو هةر اهقاعو هلم ث دحر كياسو , هلشمدوحو هروجرمدابيطعدويغز اسال.
 هرما صويللبحيف هءطوفام م عربا رمؤنالت و « طقمتساو هساددلغغلا مزارع و علاهنو . ظعت اف ويعد ظل ىسلالاد + دال اداوم هب
 قدور اكول هواذو « هياعرل اد هنادرلاديانحلا واع هتطحالاو « ين هرحو ىدددربخد اوك داعنلاءتادو . قيذوملا دب هتبدجرلانوعق . كو
 هتناعادب منعت عزف هسفدملإ لكو دم زحام ايفدابدل اعوشلو هيعمل نجر لول او. هيانلاو هيادل ف هال )بسيف اءاتهو , هياوزلاويؤلادراوم
 5 الواهوانبوق كاكاو اربدامرمو ء ل دال صسصخلاو ايواه هب مق اول منزلا داهم لع تامول طف ءانح هليف ل وسناطسسلا اهإرزو ه عومانارداقلا
 دام ل اقسعرميرسكل افاد قوقعلا عار مزاد يايا وادعيلا جمل اعفال اءنم تاسوبحممهنطأسام هتوحاربكيلعفاك- لاوحالا 8 داش 'احالص همارام دوعن «واماءو هقاعل وسو هل امال اداسفبم ل امال منوم ىحملاا ده شميف نا خزن ارامل انلاجولمدلوملالابقازغ

 لدار لديفوصاو'هناشو ل هيك داو 43 هداؤنانقلّصو مهنونطتاسرملا ىف ءاساذا س> «لاهملاوصنف كسل اجون ا طفابارصو < 2
 نقيل م هذيل هنوغيغتيو مالسال كاطلاسىل كاد عمنوتز غيبس ,هعضلااوراًعضلاةاياقموربصل دود دقنالا"هعددو فرصو اهعهدص نوفيظنالو مون مروعيطسسال نإ دا هتوحاو , ايراد اجعصم يشب كب اهس يام انزال عك وس نأ لعام دوكذملا نالت الكود د

 . « ككاملادراطتفال م ذالؤتاممدوبوم ناخنب مخاط عادعلاديلامإل حكيم كبل بطاغملاىدلمرمععبو .كلأ ة دنع مهخصيف عمل بوقف -
 هتنكهندرول لداقعردول الصوان ده هعاتاو ميانمارمال اهر مطنخاكوو م.ليرثو مملهاب اهيل مرقاسو هعالقرصحبرمئراداءىلهو مراة سعال 3

 هيكل عيصمو ناحد للا ةوخارم ىواةعلتبزم جرس يف. باصل قب ةلي حب لهاف نقانلا هيأت د هدصود ايلاحتوا هلع
 خال الوصجل هنونيعال اجر هعمو ه هياطم ةميؤمو هماكحاو ه هيادو همؤيقثيالو.ر هلب قرم . نام لكاس بسم هدا خداكمذ عوقد و ميخا 7

 ليم سر منا اوهظيو هماودالل اد مزغ/وعلخيو ناغلوخا داوعا ها يماني نا جود ٠ ماكو ةردابم حدوصصغملا لواتفلا يدم
 ناار اهداك نيف ئكرو اىلقو اهداثعررول ]قره حمرتدل ىدول !علب ل ى م_رومال نما ال ميدل هرضمو يلا هثوحا بوسط وكر راسا
 واسال ب هعم هعلقل ل صالداشسا امم مصناومازرهطاو . هتوسو عددا م,متاد هتوحأولا اسحب ادا"ةدلملا طداجربرل اولا

 نهعلفل طق امجّرع مفر واسم رجلك لما طايرم نسم ورجال ف هتف عسإو مزتلجياوداسو مر مله مفكوك : ْ وج ار سو يباب 00 7
 لجل هذ هما د جرم مط بر لوم عتوسد هتوخا ولاهي عئرو“هماعمملا عط الهي ناهد نسله رصدسايد تاشل كاد هيلا عئرب اغلا الوسر للهز مز راف .لردتملا كاددتس دنع هيجل ام دوكم عروطتسمولاوامم نضؤنايإ دال بياكل دانا لصقسو هنن نأ هدد
 7 جا اقمار صالغر .,رفم ميت ذراللكردتسوم مياة سو مدام غد توت عباد ريا حضرت
 ردوا هاون ءداوع ارمطخ املا ل عال اجدد هداذحارت هيجل سراف» 2 عصر
 م . كنعان إيل رد ساوس دامي ادنراناوانانف اها ترداص هر نعيد( سادسا“ اوهروير مرعنوثد
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 . شع بزكراس . تايلاببؤ بسام. ناخرجللا بول اك اوسهملاوس دمولاددولاى ميدل امرلاهتابلسراا هاش اذاعي لا
 كرو ءاثيخإاكسترغراف هزموظيالكداغيصر وشريف ءابتحازيس هدكملد هتدمز اكاسىدوةيزز .ناطاناكت _

 ناتجارمو , نينار يجو دكت اذايضلاوانصا يل !غلباذ اهنا عرزولل اون ناواوسمما هنيدهى هينا الكل ا زهاونانق دركوملا
 اهي مادادعبراوخح اسزغنواذاجالحاو راوتسو ابو انواخال د الحار اىوطبر دول ان ازاف «ىش طارطد ور ضد وين امكرلا
 .. ىتاك هداعيط اوبال ناخبحك لا وخجو ا هذ يسم اهحوم انزاذاثم مط حرت هولا .دالبلا وقف اطار ام خلبئحم ماقمؤ فيولا
 نكيطامو هذكهنيدموجيملاكؤخاؤساو ه كال ارماهلاامدرانل كرم هنيدمدلا هرج «ككال لخارلل ناب ظازغعشس «كانهزبرطللا

 عوبطا ايفباترنال وه كأللمال اهرعاذىرس ملا هنيزمىل اردو ا هجن ف دح اكشدال دا كانجرمرم) غل غازيا جاحذ نحو هك[ اولا َ

 «تافايضلا جاوناممد لعامل الامدقسسم ءاقلاو ندم ايذخامو اهبل دزمل هازل «ملدعائلازمرطاكيلاد هيلا منوابف هرؤابةككو
 امررزناامدوكرملا ذيول اكادل لاقف ءرييضل اؤخرمونال اهعيفجي هبرل امو «ريذول ادوصقم<يلاول ككدل لعالاو «تادااكلا انساولزلا ايمدايهو
 قاما هلعاجدومال اهلجرتنا اما «لزانللارميلا انسسدقسسا امّويبض او «لزاناددزلل هترضحا املقاو هروصنملا؟بل نم نضومو ال تدرعا
 الصم :لجاحلاكال ل نص عا كما ام :لضااذئام اكمل كاشم لهرل هان *لهانملاو دراوملا اهيقيضعولا فاك ركاشعل لس نوجرم
 نسراَاٌداف لح ارم اهل رانماث-ادتم «لحالل برق وجبال لاذخ لاحد ع ماهنكمنيد اقوم انه بيزق ا هلع املا لاوس الباس هصارحرط عن

 انعمرل هبادكولو او ءانهليزل ويرسيلا هنكهييدمولاانريسم ا ةاديذ ,ولالاقف "لصابصنالب موبرطعبيف دك اغلب هلجابواكادرياسانه

 . . اتملزموفهعارتسالل .نجتاكو باكر تن اف *اكرا ذنيزباونص جاوساب كد هنيجيرمر اسف ٠ كالا بؤ انباوضماو هذالاصول اندر يس
 0 ا

 همالل ام اهنا ككسعل او دمه اب هلو تجوب مرا يال و تسر هنبرملا, باسر او ١ بياكل ادرك لاوسء عمرك انه زذ « بهاينلايلظوزيرلا انو
 اج مجوخربذول اراس .حاربدون قافال اجوشتاو ه حاجضلا احا هناك دوف هيلا جوزطاو «نانلامحورفهايتلا هانا رهو اء د *الوسزالما
 :اركلار ايعزسارياسو -الملزم ٠ هنيز هب ادك دلكاوف < هني ا هيظو ٠ هذصو ةايج)جلو ههيب الحاق « دكه دموكك -هدوغبو همالعا
 دابق [زمو ءراصبال ل اداقرمدحبرمو -ى وكلا ميطحل امل ددل نايعارخعزاضاو ءاررولا اددصؤلد ءارطدوشارمايرطئاجرماهيرمو

 لالحو هدككناومىزنبلاءاقمفديمو ننس ف فناكو هدكسر داو هبل نان اوراّسم: هنيرملاوخالبقم عفاوف ءرادبلوك لاوس

 قلفينو عاطف مويلاككذ و هلك نيدهلضدو + طاعإلصنلا حرا هدابخزارم جوفننو :لجاونلازقدو  رطاو فلول حاد زفومل اجد .رهاب
 ايكو عرامطارادملامدول لفل در او «رداغوساخ ٌبُحو .ساخردغسهانخلو ءركاملا] أغملا ءاكداامعرونب وق «ئازملا ءاتيويددد
 اعلا هر اد نطمح م اكرمو ٠ عراصن او هناوع ال او ه هراش نسحو هليجببماو هليلطحمايجو . اشد و «خدامرجوف دم 8

 فهو ٠مالسؤ/راطل ل اءرل اهو راج . عودت هه رغم هنياطلاودوكد ف٠ عيرقكا ذدامنويع ءو -هراتؤط اد زاملالجاف

 2 اهبل ةاناوهاطو .هتاماوك ره ابذ ٠٠ ماوع لاو دويشل اعدم هام ماددم هليس وكب هيل اريل وتم * مالعل الكا لانا او حرصنا
 فلنا عرفاجفام/داعمداعإو .الابووال اكتريخلاوذو ,وضلاس وحرام عوياخذ دصو ٠ اخيغ |واغلخنير داغا ملعون

 هن نودع فك ءفرصنمملاالو جركل اكلتيمالد يرن اهيجو طحت اجوجرإع فدل كاجو نالضل الطف طبتم. ثسال !عرخاسو
 ه فعساو دزذل اهيهزعاسولام صول داكىرل ادا ككيمدي اكمل ماج ماهيب رملخرةو ٠ فزيووفشجموادعا مالدال اراطلاسلو ىلاخ

 ررالوصو اسهر احرك كك ذكرت و ء فدصو هنعسن جد باوصل ا يزهركيو , نسعد راهو بعدت رمز بس «بكسو فشلا نلجاذال
 ايد هاف علسلأم ا انيكاط ساكن او «لّبوملاهمارعهضبق يف ءاوصحافناو «زمطملمكب ميرلو هلقرمو هيلعاضب اق تل اودعول لم م اماني
 8 0ناطلاسرمدو مناودع د. ىلا ةسدبو مارا لن نا لجدو كادناف لوطا“ علف داحد.ءليخل اطمجو لادم معو ماواسمبامؤطمل ءىلابوح

 داغر كهدو إبلا , باهل نشكمو . باوصل العد .مالطل اكدت ا اكد سا خرماوعان.ماهفاو ره يلب . المال هنيلخد
 عيسكتلا هند دابقن ا ناحل اويل ملا هداجرعومرووملا هدو دس اكترس ولماو ه نابع اوبك هددساح كاكانه هداضرابهلغايتلا
 ة4لكالك انه هتداعارجؤذام ثيدفلوبئ يساهم ءدرو يكدل اطفال لاهرلددو . دوق هؤلظرمراعش زب الزل نوعكدل
 ة ها“. هذص حاول اجرسح لاب اوسساو .هنكةييدمولااشاراوعيردولاذوعشس ناحل( ريخل اها و «د دوس
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 ماوضوسابفردب هاني ريسداوخ ءاًنشو ماداكاهو هدرو ميل داس ءاًمتنإلْسصْفل اتيفاهلا لمد . هىنترلامعالغر عئاسال اطلس تا

 هتمعاهئاطقالا قواسم داك ككل ادكذ ميو ءاموطنم هكا رمددبو نكدنراراحرجتهمرب ا! ضقنيو ,اقاشيستمل
 0 ا .ليسرلا شنت كنلوهف ءامورثهداعساسمل تلاها حاا عمتي.”

 ة1/اد,نالم معين باري, هلضلاومهيدل ام اغشيجد جدو « رشم نال نسق اين اللطبجرمكوهه ٠ هلو ارامل حناوي دتسو . هل
 .ناكشعي اودامل ضي ثيح اوسلو هدا لمكاتكو دال اهب + ده هر نجو م ارمي و يعاود ا

 ٠ وسل ول ءن» ء هناف هلام نالفلوفافدما دارت ايمو شاول ٠ هيامثعلابل دل هده فد . ناطلال عجز ءداع مد بكدو ردحلابكؤ نعوم ٠٠

 اذ جدو هدراش كاردال عنو . هلاحزاعس)لرغل اهتساو . لاند عاام ازابتداعسر نمد! هروبسر هماوعانلا مل خرضزلا ارك
 قاكبو ءالوقتس بة رمناكئاو اعباط مورملاداناو « اليذاببعص مال داتناو ءاهبصقواهديعب لاذ دو .يالناد . عيار عانق الزرع

 طيلقو , ماقمال اهدحالاوسو نامطل )اال ااينغ و نسور . .جاهاكأر دالوسن اسس مال دراومملااةالطن اهرشاو ٠ مانالافاهدناعم -:-.-----
 لا ةداخي هداعساو هداشرزملامالكافامدوبإ ابواطو ء هداوعالسوتمنوفاه . هيديوب من لج رم شان انباكهرادام , هيلع هيرحاطمو هناوعا < < ٠

 مها, هدانساوؤبرمل نااياكيودد هدانع هبجخو هيام رفاويسدئاعيراسخلبو _ هدايزجاو ءييمليجو . هداج رس نايثعلا '

 انام ههافتسا نكن ناز ر طري تل ,هداقساو هعبتيفز هلا تنم اباطف قط اواتساو ههداعو هاضرايف ل داعلا ---
 انايتضلاد مدارل مهل فامو « ناطلات هت ركاس زهد حرتتجون  ناديبطال اد نامطسادي ما وصوم ايده نط او اطمح عدول امالي

 تاووالبو  ناعإ عزو جكامو ٌملاسؤاراطلا تكامرعر بكه ة وس ناول الاد اف طهتانمو فانضال اذالح العسال دزاؤنو سو دلملا ”٠
 قد. مارال قمة يونل. بس ان تاواعادم هان وتاوظفلك ٠

 ىلا لد الخام اوخ ريكا جساولاو (دربرا,إءردسل اما داو دذاو ل امثدبونحرميلع عل لول كالخأل انو د دحا

 أم« اعملاو ل الوم ول امو جور عهركر مقيردول اموطسدر ا ل اهو غنقاد «ليعدصنو ل ايمانا ءذاسوهدا «لدوطل اهضو طق فاس لوط عم
 قاتلا مط امو باودل وامي نشا ورساد ا طحكر راه ام اورعضسخ اوس ل ام امادماتزياسر ياا مف اس طصنو اعلام - لاقنالاوماهرورظؤع

 هذ احاول نايو د كمشسوهو ء هذال هيقيف صمون رمدار ارو ان راف .كّملارددشو عزلاوطغادارعؤيئكااحاو . قل ماوحاد
 فورم اروبشملاويلكا كد حلسىلا .ف جلا اهلل نهرا رعسمل ان ئيزباوحهذاحبؤكي تشاو هذ الكوشه فاءا ل يعتسمل اذدال لئاددول الار” عي ديريك

 هلل امو هت حور صدياوبااجرهةسبوح ل زفر لم ون هعم و. ىل اجر ميكو ل اق طساول ارحال ايل اهبل ادا اؤل اًغذدق
 اناوم ل طالش مانالامو ءابصشل اى ناال اهاساقمدع 1 ارثال اود تاطلاسل || ؟لمرممىبّؤلزمو ناياعررول اماه ى اعت

 عاملا هلقرماياكناخ م ([ 1 لتكت سيؤناما عر جملا هيناطلا دال عارم . هس ورحل ار كوول يرق نسا امل د + :بطعلا عقارمورطنلسراغ

 رابمبرهاقلا ام عفدو عرشرش مال انءاوقو يهمل هل دابا خا هلاءيولارم دعو د هانم اهل صيو , هلساد هفويسابو هسارر يد. هلما
 كيت مرهلدد ه دوبل عس رحل ةيالفلادرطل ارم دودي فالاءتحالا بايو اغلاءؤيأ :٠-٠ :22 .+٠ ان 15 ٠ هليْرتاةرامو هقلع
 دي رولر, اهمال خاريوهرصاروف اهعتاذ ونمو . ل اهثال اهزااوطلسدل اهراس . >يصقم بويز مالككراصقوهورلاهبايزاذيالدنا

 تكسي تاب اوددعلاهنيوم اكن فلام دم ناحاج كك ا نيبو اهبد.ىاوسما هنيدموفد ء تلا وذصولا ههولاوفلاكامهطماةؤا هيأ ؟ؤلرمىبّؤبامو م هياطلاسل ادرىل نم نيله شحن هن هفصلاو رمال ازم كو كامل خف قلافي لانس هنكهنبدمولا ايدل ناكر هلا سزال دج 2
 . لحم جادمدا مز نوف اددعلامدقمرم رد ايضريدول اصادمل و . تاهوال مز الدائر اذ وسد هعةرتيتد تاني

 ..هداحا راب ازمدود يدان هيو اوكعو .هدالدا عمدا حدف وحبك حل لكمية يردو اذ :موم 2
 رام ادراومرعرز غلاه داذو موه وع ١ ركل 3 "دديحفرمل اخنزم كانه مايحام>وبعت وقاد

 قولو هاذ ل درا ءزسو فهيا هيصن لق عاو لامعه را تضع سدوم لزشكو رانيا ةدو هدا
 1 00 وو 5 ا .مرزوزصراهنيدمحلا هل اندزسنامل بنو ليسن عر ادقل ,  لاصال اد

 5 ادم 0 ايل علباهف هدب كن دارا خوله دسم كك ع نصب دمادرطنب دادس, نإ هلال“
 :رداور تاكمئ اذ ىصرل وعل هداصن ا . ماهو را طاير عع اخ صمد هيارزو يلام راسل اذو نيدلاتاد مهعطادلب و



 مشل :
 93 را

 ... جهمطف» كل مريكلاٌ كم هيضقلا عمزقسيفدّرحادق دوكألل كام ذا عمه هكلابمو هبط اعبرفحيف هيو
 - .اًمارفناكم هي شخ ادذنلادومال نيو كفه هيممارافطا هنجرككناعف ادار ازمز اهانككو هيكل عجوتسمورسا عنومد باي

 : عضد لاب امؤسا خلا اهفرج هدارتجا هيلع وامل اه تفل هن لعحيف اذا ريعنب ههئليرل'ماكحال اوه هيحطأل ام ككلمابلا

 نئيزذاعكر اصر ذا يزول اهياءل لاق ٠ نانا لكرع سو اخدل او ٠ نخرج للملا اةلةرسايادمهلوانتصاباجو ء ناهس ولا
 هن عمدونفلومهْنعب الولف ء هراهطارذاجو ءراهضايتناخزلل خلاءام»كيع دوس امك طع اضع كلا يغوطبؤه هراشنالا
 يكئايعسلاومىل اهئبدلاام تفرعيلد دن نول اهل لاقف > هو ج زيبا وع افلسدرل ا هراغال ع ادايف عاش أهقو كيع بنوا يقدصق:
 0 دزذالقغسوادو و ريسلابسبل الومكمصنؤملردقل و ءرنةلاوز اذمال زمن نك م مه تنقسو
 ١ تديحادول كتم انش وكمو عدجوم رف اكوبيتموم ايي ىلاهن هاد * ؟ياورككرمداذخا ام يباح ني اورطل تبلقو ناخ
 رضاك كلاب ةرذل دبماد * بارترال لاسشايو ةنتؤلغاو « بانا كيك.« كلاطل ارا امكليطيحارملاو عداجملا فدل دالعسالا

 اباعصو خرم و هااوباسمكع دس ءباكذاحيبتكاو بكام «بادطال اهنج درت اما هعم مهدتو « باطضإ يك بام 2

 اجب عسواف ه ليجد همظعدداسإوفطاو *قادز اء باس اهتوذكبلوثملا ىلا« قاتسالازمكيرل امءافصاو هاباطتسمانيل ااطح نيمو
 5 و واف « لانماسباو لجنرعا هنهريكملارعكةلباو هل اجلا عسوا ورم اسديدإ جا ومش هذ انه البد همس رف اذاه هو تفبو هقالطاد باخ 3

 تيطارشيدواد هاداوباوأل طف رايلاوههنمذ باك نازح 3 لكذ هر "/فداو عراج ابد 8 ومو هناا ناتاك
 كن قفاسم اقوعهمايددسو ههمارؤباطغ ِيامشلال هدل صان كبل 12ه ضر ءاباطتسمايز حس اطر ان لوح هراعلا
 -....يثدو,# (يك»د هد داكام دوعنو هابابساهكرع هيلتخل ادياكداومءب اكد, طتناو ءاباعص ومال اومو لل ذاو «اباوناو طافت لمواطمل بع
 ريض جوشو هلع ءاقوم هيلامحع د + ناحل اهمورئحمضلدو« ناهي دول اقل حي كياال اكل براسو هابالقناواةوعر داعم -

 كح يلف «هكاممد هبعاعم كو هعاقيلظ جول ١ هي اكثر عل احتل, نيم كانك دف هنوبصمو هر نشك
 اي/دق او ٠ دومصقملا ال انهو ااهيؤلسا اًديد(لعجو *قثلقبداور بول اكاد راوسارراسا اهون سؤناو * عضل اماهرظنا انيعناعالا : ١

 ' هلق نبأ عِشاو * هجر وسون ا حربإم * كيار|ثربر او عوسإا عقر 4ك ارممما داو لاما هلا دي ٌ ةلكينؤمل اذه« ديوث ]كل امال رم

 دليانو# هيي اثل سو « هبل خلاد هريثم ايصانا ماقماو اةنماكإو رواد اك وشعنرم *ءليلزكو مو:لكيث ماو ا|صانق ادصر او

 اصلا هو يي هلع دوناذوف ك هامرابطاظقب هامزاحالجر هتفل ١ هدرإ امو علنعم
 لكم لل دوك انسان كا حلاك نالوا لدحر هيل اد تقراطلالا اهحمميلا خلمال ام تال طماو ددعل راسو *قدانبلا#
 مو ابك هداعس هلو افل « باكت ادام ن«سوبلاو اجاب مدنا نوال و ءىيفنلاد نتانيا وماماداعلد هادا عطاإادسلا

 مزار ابس كولش ادلسو ه هباصال اؤْشولاهككءازد هنا لشد ه مناك رم اونفاوك اومكبل نئدل هال د ال هت 0 همباكلاو نانا
ٍ. 

 زخم اكدل ادرومملاءدساحو مززادج قة يسو * كم دع راو طل اوم سيبم : ا اهداسراو هسديرم هرب داقملاوب_يمص ابا < .ميصل «مياصالاو

 1 قو مسىلاعتف لزم اجب« قاسن او هكيزل راج مناف ءانس لموكاعم عرودو هينملو هانسحالمال ارب لاوم ءاراع هيعوتسل د < كيلا

 اش ثيحهقلاو ء ليعول وادعو ارمتيشنام هيل ول او هدبزب اه نيف دينجحو « بنو هدوم ضن جياتخ «يجلا زامل دهم *كزم ء اعلا
 0 دوبجاكرل كم اناث وتشاد هرؤمال اوميابعو ,مالصحم «لاشنال !تاحدافانع تطح ول اتلاهبوم نكرم ى 5 دئطنالع نين الد لاما لزم

 هريض) كل هرمءإ يلو هيغسام هذ [ةبوح هوينالا ]سلا ؟جيفءاناو . ريطتخلر رول لكك يؤطح هرتاقادااو كباوصو ءوهرذ رس

 . :بساجاف هئاعزإ مسارب عج للهاط (دالحيف هاذا امل ف ذانق هئايإم 0 ىقحلال امو - جلا ءاهدرا ةكمادال ادق ناخريع عساف

 كال ابجمل اسم مل اذعزم هديدول كل ابلاخمل اخام ههيانثو هحدم عدول اوعث ماد اس ءهياشاف الباو تلة نال ٠ خام وجيز وعر لع

 الاعبلادد امس هعمر اك هررو لطخمل لبكو هعوسف داق ال ازقث ايرقولا لجل للجو اياطملازمل اقدا )وكام عدمإو يبكلا هعدخيف عوفولاو
 ًاليدولا فاو معمز هبه ذو هعماوداسربدل اذاهزل اصر ك اه اكرك د هبا مور صن هب رقسساو يلاد اشراك ابراص نامل« ديدي ارم 5-35

 نم هلجورعهنو ل كللو هيرسل فدل اقناممجال هل هالسءايكدام مل لعب «,لعرمبقلاو هبددءلاف اعط هيلا هلوصو ناخد «رجنسا ايف

 هانا دقو ءهعيبمدهيساذفا ٠ هعبرمو سال اراقغردولاعوه :لجادؤاتالد سال لميت تورت



 00 2 0 7 : ن ؟بلصلب ٠ دابل ابر تاقولخرباسزم هزيغ ثود» مهن عاف دارطت اوفو ارصراصامي اراصر حد اشرل )بعز ل شا : 0 5 ْ
 كل اراض ولع عيد سوه واذ 'ه دايس ا 75 : 7

 لقال ك,ناطيشللالخلم م,يالاهل عجل دا «ناوخ ا رول اقتم ع زل ا هناي لهإ لن هب ههاون امر 1 ا :٠ ٍِ 0 لذ ء دانجلاو ءازلاراد ءشسواخبرل هدناو الكم د الضال او دا كلر عاناَخماعظ ٠ موجال هداكإ لراواذيوسر ان اماهصم منودزملقيا ودان 5 2 5486 2 : 4 : لل موتد مويىلا هداف طور الضال اف اضياخ دا لب طل اا راوح هلا ٠7 ١29
 3 3 0-0 هداعسل الهارمو داعم هد احر ىم الإ ١ «انيوإ ا« يق ةييضس دل تنلاناذأم دطضاجو اي ريطسلاط كل

 برادات جوعكع قرا -ككمأ ا ورحس نانا مههاللا ارمكرذ 3 0 3 : :: 0 0 2 لاخر جلادجو اق ءدانعلاله اىذقب بوث معلا وغصو هدام اندورةمولا يئرط رااح هنأ «جائالذهرحانب وع ١ 1 حو ليصل اعساول لضم مفرج ىدل !ناهنلميفازاَض دا هلو دلل احدىرعمنم انو « كيئرع ابباثدهعلخحو 7 1 000 هيض هر هر فاوغلابميئاف ءانن ود كلرعيرص ىزل اناعدعل انعارغ اىذل !ءاخامزاوع لمد 2 امل هد هل سوي وعملا اا دو امج والط إف اوغل اهمهناف هاغن مه ري انرلاعرموثهناموطعم
 تلا د ؟مرراقع تبدو ه ناؤعرنولا ريك ى رولا !وُكصتن اكد 3 1 ىلإ : 00 ١ ناساو عالبال حارغ ذيلاراشا سل وو رحااموو نامىلاىدم ن ةعلاونهملا 0 و
 ا 0 ' هسووو تيوس بس : | مط مدن او هاو هب ديوب 2 يي ال طع دان اواإلءانمالاظيب بايام انو اسمع لح نحس دولارا موهحداو ها تن اخر ران الب اول سارف و العال اكد اد هل اغا مر تا 3 1 5 0 ٠ دب اوعقوت ه ناكماو ملومملاولعو ماركالل هتكلتساو هسادا و ادال كانهم _ مهاغاف هاعفر احاول جإ نمو ذلكم هتعفد ءاقرتس اكذب .ترادل ان اعجب ناطلتق !نذ يلم تورت واسال ءتاكوي ا 52 اىإ 3 8 لي 7 2 #2 ٍ 1 م . '

0 3 200 : 
 34 يس يي يسرا 2 سا : 3 ١ ن لو هذ موحش او «هقيزنو هموقم هايس يف عوضو حدو ةقيرلميف فو عننا لفك ذب اطدشلا مودل اسد رلاةفياط اواو قدك ا رك حطصلا طليق احا

 هر اد اوك( ل ساوجرمؤ خا ناجم ادفسلا «دانارمهاكداامّوبخر .رتزيئهلنز دول صل من اذن سا .ناطللاانالوميس_ وحاول ان اووشردل اهلا درو ناضطلاو شلال هاروو !ءنياطر”تبطميف هصلخو نيران اوزررعل اوصنل اب راعي زول اعدم لما أ ”«الوئللخاد رضاع قرصلا)_رعاوبععاو جا امباولنفاجيفل انمي اوارووفا ايفر حاو_, عش ل اوهال ! عده باكرا رم طح طع الخد 1 عقارا ل ارث ءل اجرل امش انمى م قاوحالل ' نعش ىزت اذا هدرملا د هناعال انكردا مالادال اطلس هداعسالولءد قعد ماو -
 ميسا امور دلو ىوظاو ناحربكسكملا هازببا !ىئالاقدصو هرطخو ودل اوكا دماشال دتراض هركارال ايد شو عام معيض ةددصام . اساوراوعرع عراف الام ددص دا «نيكولاثصم لع ةرافالاو مرات يف اهو ء نداوم ا رورلامذداط دصتلو ماما هزواو مورظا - قرل اركضملاو . عزهحىرل سيكل ددا عاشاد لكابملاو اعلام دا طابم دارا امنهالهراةلوبطا مكة يهيج او . هشام *تقم عابس وص ,للعاولوصمو ه هشط ابيب ل فربو وفا يلف عناد اذام هن انهم وحرس عرس ايذوبولا عضاوملاصعبفا كايرو وسل الاول مواد ه هيليوم اذويعيو ارولص مولا ؤاصاد هي نمالا م وحو ه ريلتءعساو اشوبحر « هجطعر ادام دومح :

 (اةولطا الف ىهيؤو هص اس اى هاقلد اه هيل غ0 ه لد عبو ل طلال ومخا سدحاوع .٠ هكربوزاونركرملاواهبهاوبد ناطلس !هاليصملازامو «لطدومال ون امهينل اصاقبال هاي اعل هسا ]فارم هدإك)ادئالجل 0 كلاعب وعل امبالا او ومال !ساراطلا سانالوم هال اومابارطان غاليا هروب رمدبرلام حد وتسمد ترده هداوؤلاد نالعال ل سلع - 3 دعي هراتل الكم نال (/ناكاذ ذ اكو وخل اخيك شي ربوع إلا لحال امم دونما عذإ دو «رددصل امان لع ناد .زسورلام . -
 ه هبط 2ظ201110111111 راوعلل سوو لاسراملا قصم ملاك اردام , راهن ا ردرلا م دصقر اهزتاد هيد .راخإل اسطب( د هذال وزي هج داع عررولا يك م دراذ ليم همارا»
 10 يزن و ثعناعلكدا « ميول دوس ارجل( كدكل سموكم مطاخال تسطع اد مدس راه رهط ءلعسلا
 ماكءابر انالاحي سخي هنالوعو ءاهالياو اباداو ءاهانسإر هدم تع انمععحبو 2. دارماو هيومن ة لع مثيرا : هدازحاد ةركاسعرج ٠ هدال 1 ه إس او هدو سيرم هدر لمرطسو م هلع در اومزعاوث ل يبكد « ءليحو لتخدوقع (صل اساداترز ايلا



 ى#ع 2 م

 .- اك ايرطنم ٠عارف) اود اجوال باكير الع «عاطال انا مَصَحَو «اسإ اون مازحيأل اىدانما توص عاما ذا تيل م لما وب

 اوُكحَي_كيرعانو لخا « عزتافل اميهالل عر هرعد الغ نيل ا اقيلا اندعدا او م ندانلمدوساو ٠ عوصاححلا مخول م تعل وم مبدع زعم

 : اطل تييلاكراذر ءانراددو ادالبيفلا ]ول اثناو هانراطقاملا متبطجوو ماب رعاوجاعو «دنبملامراصلاو لاس لارل ا تجد

 . ا 0 غلام وكر ورل]ير !وشعم ههاقمو هلباقو ه هباكو هاياوس دجال |متفيلحو كيوملا ٠

 رلاكا اًعيجاول اف هياسلاىداحلاهنوكساناوو هيعادل )يللا لايذ اس هانداكجاو انكاس عرب نوع انراددىلا حوجرلاو ءاندالبل انوع ملال

 اه ةةلص وانني حراداف عزت لل هئاطلل لجون راضي ضخو ءاقيف ريل اطاو بايو نوفل اطار انو
 . لع دالطل ل ايون اقل اهموحو ارانم هوعثرو ه عاتسالل هورتعاماركرتو هان ,ةاوبرع اوبهذو ءالدلازحفإ آوراخو هاويجَسو ان در

 قاهسناطالادوشك وك * ماجتيج حابصل ال ابهال_ عرف او ه مالعال اههوجوملاهئامار رياض امل و * جات اءصاصول اذ دو داب انمايمو

 لو لاقل او باع فاوك مرباواذجالت وقل ذاف هد وحال اردزاناط يلع عصا ذاهوطس هاو عسيسارد هياط كداد .:
 رسزلخامززلال ناطلا اك )تاو ه عوتم# عنف ا صم هي اديس *ماعناك«ر رولا تف هنزحؤشيعريحلاوحيو«ىضدعأل

 لا الخ اددج و و ء صالطلو باعذلاهو.لعاصو عك دنعلاو تالا القت لع تنام اماما د داب ارت عراة
 هلل عزا اازياذ « فالخو تاتش + )رعت لوطلنم د اكل ديف هدونكموبل اكذرز وف !ماهاو ه تال عج عتماب ملقم اهلوحامو

جاس خلي وح كاعساعلاطو نومثهدوت هةعطعرابو هدخلام راو تي ل
 0 وو هاربا [ًل

 حو مونكي تالانول عوف « واكد دقعنو طم هدام ءربدولا عوادق ذاّئزل لك 1ءاوتجححاودمعيزو يال د هيسأد دلك ارا تحوف
 . ل ناىلا هدا طل كتملاو ماهل شير حير «راظتلاو تاواذلا#*«هدبوبامراجو ه نوب همالعاب روكا هفاس

 هادق 00 افادو» تاهل لها طور وفدمدورمملا نإ اب ناكى رم تاخرثلا هيلاع ناكرال امماس هه اهبّولا

 «تالفال !ئاوال ىميلاعلاعومحأل اقل إقدام ةيعاوانذاكانههل نوكلا « تابتعلاءسال !هيناطا دابا والف همام عوايذلا ماربع

 رول خطاط ه هيلع يامون رمبجبا ل ءاكانجو ١ اهعفرم هيلا وضخ !عهرئلارضورعل ثوم همي /راؤتزيز قلاصدر ابقي هميدي كعوطماماهنم

 '"يوألءيلاعل عوضا ىر] ظحلارمهتواامب «ابزول ايواددلعشساو هبدناعمو هدالصا هضانملا) بف رعشعدو ه هدرا ثبكاش لسا لعلارهراهع -

 خضر امابياو هتافافاوعسو « هالوتسنإ ه« عوتاامف هسفلاحشد تزول  هزئاعمو اءاقعوبصنو هال ومميصانمولاةد دكت ١! لاوكاو اهتساف ٠

قملاطصءلاطنالو هداول هياعبر ميرم هارككددال ورم اياوص هار التان اوهواو 4 ايالول لمي دب إءمربإ الاضقنه نامعربرو اهءاعيتمتتلا
 ا

 هلجركراسو ه «رؤجومدونحبهيلاعلاب اوبال ادهبحو * طن اد يكمل قكاماو ديالو ايذوتاءاناع ضيقه اطال واول تع

 نة بزاكام علو * عدوطا ٌدعتدق ءاذلاف «هروصنم ادوندهرمهركالاص كا اغغردول ال وري داضذ  عروكملا تاجا عصب يح
 1 ٌفوتكو «لاومال دز | ارمه حراك عوطبقو » عرهقو هسجو انك( و زك اردو ٠ ثهجو عئيف هيلعررول ابغا رض همروّصلا + وبرعم

 هيك هدولهاسءيءافش ٌةدمزو اىراالرماعفشلا نركإسول هلص إو هعرو موت اشحإ ٠ هلتمترعو ه قالقتسالاو عناعملا هيزعا قل

 ”تراوملاءل هانم !مدعل كزانم الحال قف ادباكم هدارشل واتصال سام ٠ ككابملاوراطحالل ايضقم٠ كد هوس ةيعرو !جربامو ءهدرو هحنع

 ١ . نيت” داما دافنل )ع فورا ام احر اخد يلو هداحال ئمدحبورل نوب نياط رح هدللشاب رجم ل[ابرغ لعل داو نا ادا
 لجباس«مزهجوعسُف *هجإ هءاسماعناو » هحساو عن هداذبال اوراوغال ابو ايار اذنتل اةيعاطلا لا كأع عابو ويم اون اك اونراانرخدداط

ىتد ظخ لنعإيف « داو ال نع عاطتنال ام وعقول هول اءاّم اهو
 : فاصاءسوراافءاوططارتعارم اكذ هتجطعت هل ىخجام عاده هداعمو ام 

 ادا انطهتاهبال!«راوركمهامدجنرمانس وي هين هان" وجلال وراهشدجو عم كرار ايللاو فئاعملا
اخل نيتغتكورباهفىو ريد ءداوسللاو تايطال لف هل !ناناعئربزول هال اومرمل اهو ءراكذلل اءطعلا

 ءل سور ادوجضارتعلنا د

 ف اقيرانملاعسإ شح اييوايطو . اينيوانح .لكموأعدع كك امل وبحا ايما بصنو ابوالرقعن اهداك يكبر غزاكاما انوداك

 *هساسؤم هلبمإو تامدعملا همدقس دعا ىعتسذا بلال عالبب ءارحو عقوام]شيامو «لركلامناطلد عضم
 ملبن اف دوصالا اناث

 ثأر يورو  اماطو «دانر ا !ىرزصب القد «داضل ناتحرتما «هيناطيشلاءيجلل وو ايتعْف اذام ه هينال لسوفسل ادمدحيف نشل اهتماك

 *الضنال ل! عراضإلا عون ءبصسحت و * داوثو بست الرا دار اكمل و - داخل اوراوعال اهروثريطتسو ٠ دالل بوكو ٠ داجالكببءارام



 هكذا يبطل ات
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 فيما نا

 هل حيالثد ه نااّيسزمب عارقلااو جيرلا واتا اوال ابل ا دامو اد ونحب هنا ضدي سمحة نايت عيربزولاماهاد ٠ تصوم

 رو ءاههّتي,ماكحاددب نوصل !تدخاغ ءانبماهرابنال عزءاق ع مدوهصزي او ءانحل بزي ديبون هزوصنلإا كاسل ايتام
 و7 داوطهل اه لعجو ءاجرال اواجخلم عج دوقول لئادر بطير اعشساو اح ماب زضوحيف «اهيبقعتراهكنتم ياام

 ورضا ميردرلا وكلا اهفلخزمهيمار هنناطلا للك صللق دانبو ءاجربو ميايقىركربحنباذسلا اهناكددعلاوخيلا: احم اكزس ٠ .٠
 ووو ةروعملاو جايدلا هكر دنو ث_رورط بوك ب طش د قغيف ثدلن ٠ سويعمجو تادلم و اعولاذضم ٠ اكد ورتمزم

 هدر والو حوفد ريجرباس ه وسالم 0 راايؤيالجرم ايلي ارم ءاهركر 0 لاعاإرابلاونحعم نداو سولار تتم عراك

 انملؤلاو « جح ابلاعولا «لبانفلاو بيات زكو «لصانما فويتلارحرب طصاو «ل اول اهروخجي تشاو «لماوعل مناف
 «نانسلاو نسلاله ههرلادزجنلبةرمو ٠ ناثعردول لكيم «مقركو مزيف اددشاو» :لعاوغطعم .جرابو قيضلاسورباصأ .٠

 ايلاذاو* بلطاو فويسلا باكير افا صل اب لط م اهب ّتح 'بابتنالاول اعنشزم عاج ةيرضنم مكيصوفل م« تابادحيكماقلفا
 ,ابلايلعمسؤنو"هصاوخرسدعاك مكيف اشابر معرزيل ادزهداو .:ه هلا ورعد مركورع مدر ادوتج هلو يل ماذل عرارطضا عش 9

 ةذاكشاع ع وجو سو را ادومج» عرباصمل ماقميو هعمبرمو هءتطاهاو « مأ اصنو ماو مهادتو ٠ مأ اطباورور امج اهب ٠ ,صالعرجوجو
 ضنك ليفربول لاش مورا دونحرهدوفويزملاكارام و« مرج ريطعو هسابطدش هبا اهثو اف : ربو قدس د يجز افعزرول ايصاد
 هازل الوقع اضعب يطعم الو هدوم ا كم رغ زيبا يذاوهانن ه هبالكو ودل اميءلداصمر ىدرالاقإع هيطعلااءتراضمو . هباوصإرم '

 الاقل موبلال اطو ه هميوق هتاممل اجواء جركل س ورحل ال اهؤعاولبق أو < ماب اًسحاول ا اوداعو مولخلم لب اثف ءهعمزل ا اهنعانشو

 هنااا بزجكااى دول اف اهسحمألا 0 لاضنفما الجباري رول المود ساو - ل اعنشاو بابداؤ هناي مرلطو - لامبوم ةسلاروشراطتتساو
 هيو جرم ساو ىو همسح هها درهم داص و: هوطعةرزر كر عيال كالياد ٠ لاوعال اماطعسديف انعام كا ةكددعب يدلل و :

 هِفتضف |موب» سور امعقاد مواباتترال مؤيباننااكهرقعل ا اهضر عرعر دماس رعرالو هريطغ اهوا طلو *ههلم عزي دس برحلا

 ميلاف مجاري يكلف نا ةئاعد اهديرشم كن الو خهسك »سور او نامالاو ناوعال ادهدص وجزم
 ص ا هدجاونهسورضل لبر ل حصمم ؟صاؤطاس يجفف وعل او ءرامكتال او هيرطاوتم ره ركوب عمل افجاو هرايدال ايوضذافإلا

 ثيجراةةرمدول اهو تلق « هاوال !هذنيلخو ىاعؤلبا و2 يقلك تيبستحاو هلا فنفس ترج صانمال د صالخف داابهدجلال ا.
 مركاطا رس داش و هب تطاحاو هل اهنوابوبحد هل اند نيبدلا٠لاجدال او خاوتال ممدسو: لاجل اشارك ل اتبنوقو تش 7

 يع !انيراول اقدام م,ميرككغاوادعالو ءاوما عال و نحبلا سد ىراصا اماومهو او *ماسح و ٍنقيرمورل كوس وسا

 هزاصلاالنموي هجم حابيحدومسو + فول و دوق عريورل اد وجيم م/طاحا د قل ءاولباو اذييسل ايدو اوكاهوا ؛اولهدو هع دنم
 لكسب نلف يزول كك هسايبلشهلاف مالنا  هنشم ادا لاهتلا نسب :ماكاابانام منغ رو مالم غانا وبا ميضلاءابأ نال“ 3

 ليال اياز بوعتش نافل رون لوي صم و عل ال” ماكحاو تن ميئاطلسلا ءياعل عونك ارم هذ يوما سادلاارهز زبر اظناح "ماجر -
 ناس 0و تا كادداةكيسحراد طم اهروولولزمونم جوك امو" نان الج ملاعوميسياجت رم دال ايطعل امن اطلا سو هنطاحا ام لخبر« ناطل كاانالوم هدا عوضجإل*نايزإادحاولام ٠

 لاكو تل اتسهودحت اد تجبر ام ناطر اه « ناش دلك ابنكدل 'هبطحل.نرهطدل مواليد ذيب" ناك رصّصْقو تزال قاسفا ادىلئلد
 رك عر جز ساو ه هيسل ادول جربت ول ربه دوو و بوغالاو بصل راد ه دفالا ف ترودو : بوزل يبل اسداوح هفربممرعو نونملا
 دبزول ابر لهم اعإم 4فويسلا ل الط حاط يربس هيمو اعد فوملا موي الة يفر رس س/رءناكو * فينو ريدلاوكر اطل ااهألام
 «نزطرايدلا] احاو ىلغلا اب ولي ]تالف "نمل ادوفلا راجالو يلع حولداع ءاوجيرعر بتول قعلاو) فلوق هل رادو حو * لونالاو ألا
 و8 الا لوبمرم مقو !امبواقلاوفعقو ادق و ٠ هتييتشطنو هوس عمتف مر لكفاد هتيبمد ا ىيدكؤكلا سببلاو ىذا

 يطل ةوتعل لصاسور اعوطم سري دش دزعو ٠ ناطلاد اجونحرمىمربو ردو ةتاف ٠ افدل او عازل ايدو عاملا ودالإلا
 ل اكل اونا ذرقو رسولا اودامادرلاف*ناييفطل اوك اذه لدن! انج نكس يانا هنع سا موفكا مهيخ تاو
 فاروجكم راخاف' اا لقرتىلشو امررها كارما ودربسو : تاصلا عروس دس اوهام ولا ابو مهاهرم قفا ذو "بعلو

 ٠ بيسي >



1 
 .هجاقبلاهماعو عضاوم راسة يتلا ابداع منيو قواعبوضوحءااصاد دالجلاه ساب اهدشب ٠ عاطتساامهتاغرم خلو هنيتامم 7

 يطل اوك نالهاربور اضيأوطل انقطع حوبصو : ناوعؤمو راصنال او واضلارمه عمر ناتعريزو نك قاادح,م مري طاك رام و

 ق٠ ماه لبا زيوملا وزو ناب عصاه هبئاو جوساول اسس اوعحو نيزعو اماشوبملا طْريَعو مرباصملاو تاثناملا اواخو «عرباصلا اهلا ااوداع .
 ببترملثا ماتفل ارس] ليف ةامدل اداه 2 هاد رعد ءاضغل جرم جر شاوهامب ه لفللا عستمل اتلال ادامو ه مال ؤماراطلاس دونحرثءعمتسح

 الل راضنال ارمله نمو لل دوج عمت ةليمونم وشن هز فكاادولا ساط تداكزل و «رابنل عرش مورعتقو ملا «الطلا هللا
 ' يخمد ريحم دن مورم ال دسا وجدل انوطوم ا ذهذيدمتساقحم نكرم ا دال اهيل اوبصمندل نمو يع جاد وعاجل مادا هل تبدا 1

 هنثويتدلمو نة يول صرعاذامد ٠ نييتلاىاس علما نايس هحذاول !ةرعسدمرمت نرخ طن ام« ىؤلاوجردرلاجحرموناقمنال اال
 7 لاك طش ةداكام و٠ باضموناوطم مل قنقم وال اهلجيعالا ٠ باجانتزاّوورابلاكو رعي « ناهدعل او قبلا هاعورتآ

 ' لمالك خابريقرت/ل د - دعو جل ماحاحلب < ومحو هعوقو لو« لوزا دول عتسنم عيطجيسرو ه ىكوريهارع ل قسد« دبدولا
 تاكوب *اهلاو نمر طبيبي و مل هنام زجل «اجاد عىاصملاف اددق هنم خداو ءامدق دول اوذرل هس هف ٠ نلوحل مط زس ناككمداكوح
 ْ طير امو |نالضشكو ا جالهذا ام اهيل امض ادهرمردص موطعلاردوف اطسددص حن امش ال ]ابطال ىرطاو «اركماناش ف دنع ذل عا
 ليك مادام اجحلاثبومل تأفد« دولسملانذيس بطعازععا «هراؤاو هقا شمران اختو ه هراكؤمالامالفلا هول اد «ئعد هناك يمر
 كاب الوفو ه هتانس رشم هذيسل ىلا دداوج وجع منملكد نإ هل وجو  هناصخ بمطعم رو طابو لدلاسملا هبوب مالطا
 ءاضنو مالطل اقر ههحورع عرد ءاضاوللؤ الف «مابملل جاية له ارجربامود حاب فوحرم

 ثا كزل دزاوم شي, ل شان حز

 دعرزما ٌجايرا داق دانب اتاوضا دوعرو ٠ ماب تن كجوءزو ه مداوصلاردصآل ادنح عمد إف هيشطلاو هشهرإ !ثعجراببوخال ١

 انا ئمداو ء هماطل ل زل ىكرل سايل للتو« همايقلا لوهان مخ ككانهو «لصانملاد هنسا حارب هلطاستل اهل جيثاىررلد «ماناباوحلا
 ات اترطصاو هاهرانبقدانلا تفذقوهاحلاصنواهفوس اينازق |!ةل اج طعاّصناو ءاحلاث| !«يلوغلا ل اخاريح# هماول دولاب هراماوبإم ٍ

 ناد ”/دخلو ٠ راذكاارعو روع ءعقاولل تطري بخو ءاهزاو هاير شلااتبججوخ اهرأبغو اه جال نال لمفعص د ءاهراو اب ب , طلت سفنبو
 هراحت او ثمار اس كولا يغار هذ هرأ تنال زو باهتحالل تاردلل اًرورم برا اهلا«رانلا عراصل ابهلنانلبرعاول دع هراسونيميم
 *باضحل اول الاذ عراضم امولوملاوريراذإرم يادوتو ه باتحلالووجخبزمجبملا يضعبااوف اضاو م باول ادلمرلاب اجونشش قوقل ااودعو
 دافئا دلارعكهو ءزكولحذيلعل داكار وررمساوم قراها ادني ضاق وانا ارفل رجربجهايرؤا وسو
 بيحاومهرابداير اهلا قوه هللحأ ألفا علا ءاجو  ءاذ كي الق اوح هريطخموةطكيرول يول توغو «ريفف عملو جو فويس
 فانييتس المال وتم « هداوج موبمهإت عزم يا لكرابه ء بحايل امذراسو مالطال لفاكنألا ةرطننم ء باح بول كسهرف ٠ هداتياوكب هرازتاذاطاس
 هلملاطب)ماقردات د د كردملاهلادوس طا عراسف ٠ عر وتسموزيلل |غجتع حاصإل نشكو * عروب حلب ملوث اىلا »د دالحخو عوزلا

 «لل اطيل كاطبالٍَسكو ٠ نادعلا افلا جنو ه لاصنلاو لابد امام ءلاجلايفمولاعد و٠ هل يامون زفاؤ وح
 * سدمزيلا »سدد اًونفوبلبقو ٠ لاول للولوج نسا« لامر طر عطب لد حاصل زيف ماجلان
 هعمل دامو ءهتيبملا ترف لكف صن ٠ ١بأريغذود ةلوابجد ليلا افاد ٠ بلل ثلا حامل وم نع ورضوذجاؤ هيملادب مزم رتناد

 كام مساطيل كك باولاومزلاوج مز كرا «هلساو مكمن عبس باو دوف ٠ هاَنوسدناكاشابناٌ رول ارا هللا عروق و« هتيشنرم
 مافطللءدزارعكام درعاريد -ماهملادق دان الها يذل خرم اقيو «كك يدل بع عم ايجار ا لارطعن ل ءا بصح هيو ٠ ككذرم
 3و عل ارسم نداط ]دي او ٠ مالطل ومضة اولبإو !باول ل بهل اءئاطلاسل ادوارد «مادزاو ساس ةرولاوجيرسرال انوش اويل و
 سل اكمز اها . هليل رع عابتهلا فص د بانجو ههح/كو هال وكملاق دان ضاوم ا«: عممل + بازل ادن ثمن ال مايتم
 ىج مربوط سدو ٠ وثق س ابل كوم قادس رش لو عورعا اميربنما «سورلاب 21و دمام ئلدراف ٠ للغو مهلكوةاولا

 محار « يل الوان طاع نير عمم لاعب نلهونجيرفو «هفوحلا:ئكر هدعل اياكم اياب دعا جو ”هذور تعش زحل
 تاب ايلا عمماو ء هبافرحاهلككرل ةءاطلال ناياكس عابر اشب هبطايساملا لكلاب «يلاوعلابرهراوصل ابد اطرؤمل اجبر باع اصم

 يعل درول الا ءنبمقس مكلف اعصوم هئياطلا رك للرمءلارمو اسانمليحأرت ليمالر و . تابيلا عياد خور امون عبغدربطبيذلا

 ءمص -



 هيركرادا نهإع اشاعنامةشرنول لضقو انش اوبشن دذبو نيل نك هدؤد ءاعف هاذا وادخل ٌ
 كينيا امهنبع تيرقو ارولؤم ماركا هد دانجرميلا يخلع فاد امطعتوال الحا هيلع اه دور ول ماقو هبطعل للا ءلايلط
 رس ءهئاطلال احاسلإل هلغريفحتو ا اتوشيؤهاو ه هناعالال اكد هسايرلالا نسيب ولا اج مرر عش و .همارلايفأروزم

 داطبارو نقاد دهاجذا اهيننكر اهل نآزو هداوسل افوطقتايتادناو هرعادد هنا زير اهو هر اطل دارا لو
 ..ةي لول اال هيلعرذعو هردعجاثلبلا امال اوما مريع ماقاو هك لازمة مخ عم زيرو نايك نو لمصر تم م ناز 1 ١ تام سكاس 2 هناماهيغدا غو « يداك يدإملا وضح اوديو
 : ذاءيؤول اهزرمماقلا ب املرم اًسادنح ال ناكأم ضل د. هنالاول دعلفءامصوتساو لكملاو درنطلا ككل داس لولا ”ر) ناكذا هداكول !هزرممايقلا املس اش 6 ٍ خعمديدفل باباعكزنو ء"سبصو تقر معنا بف

 ظلام نول ل اهنل ادي بط فاصبح سارمديجرم هقباسل عوف شل ٠ هبالكربزمشل امر عطاك اف هيناطلسلا وضيع كيت اهب عج ل 5 ّ عوفغا * 0
 ا ررافدوحا ناجل وتساوحت اءايرضلاد عفارملارسورل م هدابداو م هؤلاء ضف از اودداوم تاوراو . عوبمارغ هضانكناوءسضلاو
 يصوقاهارسكلمز احا هجو . هررزملام كح عام.« عوض عه هم اهف تدير عزلسل هادو عبحح و

 9 او  |وزماومان < ىودعقلاو هينادل اكلات امودهر دباب يالا طانر يحمى يغامو اش ابن امر دولارضامد ٠ عدوبصم
 كورحانالى دل لجل انام هديعي و يدب امد تناش لق ديد لوقلاد دج ] عفن ىو , ديل قش ها هناذ اشإيدعحي ىركلا مل نر اداوعا 4

 ' ١ قضطتيلالاهىبنو .هلاقم]كوبفد هاياصورسربرول !هيلاؤل او . هلالدبربحبوتد راكد « دعو نينعس انس )مارب يمال د مل مولا

 اول ام ءلصةسدا ساونا اذامناف٠ ديمالد ل يمال يلمتاذو.دبرشلاب

 . دو صول ٠ رت رعونر دك ٠ ١٠0 داعب رضو ه اين دوو خبر عطد ابباحارعرور اذاطمامالاطنطمابر داس ٠ هلال اوبال

 الو هنينموم عدسو ركل طاف اعذب كرلامدادربزامديوبخف «ويكمذ كيف هحا ارم وكم اداكناو « هال كابر اهضفز لادياكمرع فعلا .
 رولا اقيبارم قسكس الذ «افاضردص هع دواربح/2نونكلأردل ادعسإف هادداولول باشي اشنم ءلثيرمراك هارعاناصو الك ىداص ٠ ء

 ذاف «لاهشاللسابعبتسامو جونو موك عمامسالو ادج هيلغوبعل ا عصورهدوعو ىدلا امس . | حاس ل٠ ههطادّسنو ٠ ههجول الكيف علبو ٠ ىرمظنىر اددمامل (!(صر طل ضدو « ممن جاو ايوطب ٠ ميضاملا وذوي ٠ هيذاولمزلراسو» ءياحلا وشاوغف يهيم رولا نع دحا وح دما هاا شيل مؤنن ٠ لرعسلاعلاطلاور رك قول ايف ةياطل ل ئاس لمادا اءوسم ايبزتو « درو بابرم اسانرامتج
 , ثصللاو نيم هأقالمو ء بحل هاا فملعن -لاحدو ليخرمر(عل ممل ةرمهرع خمر اع رزول اهيلغوب ىف ناهد لع هدوعصدئامعطتف
 قاقو٠ هزاكلادكعملاءنياطل رمل اقف“ عرباصملاو تابانكلع ءرذاجإسطدؤمضغو ءرصاه ]كرم نكاعلاودونطاربعملا نو .اوكااعال اردلصو . امال مل بة نيل اعف“ هبعاطلاهفداطل اعدمجرم انامىرل هب | وهدتعاو ٠ ءبهادل ادعم م د نعاسامراهع : دا اووا .داعراوقاربا تاؤل فاو ٠ دال م داوعو هيل اونملاهقدازغملاوعاوعصل اكقداننو - هيطاخريغ هبساص ماهسع» ضاع فيد. ميحابإ يون ملعاوو ف سؤال حار ايف "اه داءو مطيسسب ضاحلنعمذورحما ليل اد جويل اديسعب اما ءامدلفرغ ءاهلاوغو ارفوبتارناردلامدوداسجا ظهر ريما عمد فراشي لبيد رعحلإف ارجل رئاضمامقدانلار مبدل د٠ .ضلاد ١ دال مرنم او» بولل هسرام م ثدخام ٠ داذكل كفياوطشجح/ر هلع ءملا ءفياطل اهدعو «رانتلاوزجاوهاعر درا دالبإباهيف - 2 اواتحلاهمراطيناكذلا راب ا!( ويجب رايي سدرل اهدار ) بقرم امل تدان «دارل ع كن زغو هانم ةيوع نب ءالرسوانحتورمل َ ىبس عطقسو ءالفل اناوح اما نوح ,كت عل اودنطارم هعئركى دارد كد اجو راسو رحال اهناجزحا سل ادفدو

 الضو و ٠ ىرتزوباثورشل نماباهاناهجشلسرو «امدضنال ل لاسد» نمسخورلاراباخد رام هيل نساك مدعو نعدر ضل فل وا هذ بطلا نيل هاير دا هضدل لب رك نيله درا عطني دوم هحيؤنو كك. رذكا لا تس ضناوانالو كمن بص نبط غرف ايملادد نيب ملاعوفل راد عرضت ني كيد ارلار علو فاشل طماطخا احس لزام ناهيررالاوارافف .راوفلافريضل ابرهزل لكلد ترمز انواجتو - داصل ادعم هير عفنالعد .رانكلاود اره مودماحلاموما» انجل كردل عداها فوفص كرلؤف ١ تاج (ممريإ الثا يعس داعتو ٠ بمال تاذقوانبابر لاو ١ فاول لاويلائ ورا ساوعملاصو «اهتدستدماو  اهتدلج تفرد ايا ياعم عا ءاهروسراطتساو ٠اس داهرتشلا تاتو نع درو دكا شال الابل 0 ساو راف٠ تاس ازقلاانهؤسم دلدر لعالامو ءاالل هذ تانك لتءاو . |: ل جرن ا عدح او هليل



/ 

 نم عزعزال كب عمجتفمج يح ههرثوهلصاءلاذا ؤيجخاوبل وم هعلةو ُءانجاولاردابد هع ءعطق د .جرسا هادو اذطناو وطن سين يف

 هك امواخاداو شاضرارمهضفإ لاو هلضولاو) وطل امىساولا اهراطقا هس نصؤلاو هنش الهادرع عوضدو 0 ضر اوةعري الما هبباص

 حالاصل روما تف وتتسإ اهل ى «هنملا هذول مدل وطول وألاو عهلاهدلوعماياضن اياطملا خانم «بهنسل سا اطل الكنال دتراص و

 ااه انانع انش. نان ارب اعرهطند ديال اظن ء ناخدعتاطللاانالوعلأا امس ايبطنو « نامئعاشلد اهطعلاربرولل و ناو ايف

 اور« كيركاهسالا ١ ىلا م ءياقاليطخلااه طار هددت هيا داكأ سلوك ماد«دلدازغدمووعشابا كنا
 نامل هضودو مالمثال !هضسل ماجا هناطلا# ا اذالو عن سس هج د تسلا رار امك حل وجيطصاوجرمدعأ حقد ءا شام دليسو رخل ىنج

 معد ييسمت سلس و «٠ نابولا تكرم لوم هماعال اثيع ةباو ملوش ناميلاكدم هكاطل و قدص مدقهل < ناهول لارا لضعل ا زهارثن(انهز هز ايار :

 ٠ بر! +و حايلابارح اعياطةياه . بلطملاو هيرإل نمط غلام كراملا دملاباتلتسو ء بوكا دؤهعم وصّرحو ه تاضالل عمل انعام
 1 لوعلاو ءىركأا 3 للك د هلباق + دج يهل .جو هلضف مطعملاعتدو لوم ةناكرب 0 ء هحوسب اكتم ناطل كاربدو هتحلس ملال صر ايف

 اهجالصلاوفس توقابو . مالؤلارإ حزوودحصصئ لول هراشبلا ولو « هراشنال ضومف هل لاقو  يطمورشمل اقابوموم يك هجوب

 اور جنك اى دالجلاو هفاو داهدل فيس ماد مانالاراطلا سيب نك القل اذا حاصل آل يتضال ائدماهأنس عيل اهداعسا رم عالطرموه

 لشوناداو معا تخلف مهنايفطو مريخب حاجو . مرناودعر اهم ء داخل اور اوغال اف هضمارل اءاكذا امو ه داط/ ا روشن ايواطم افطصم

 قو . عبس لع ماولا هلصمرمل اسوء بقمإاطحاع كل ككءاسف» اليدسالوهتلقو دابعل مر ,ىاواوتس يل وقوه ا ديعب

يل ثكدافراملا جام امرعمانا .ةيلاامو ةيلشيرموصمامداش دياي نام مدام اذوب ةيلس كامداذاواهت
 لوحا حالصم اعرلا طلصن 

ملاوبام م هرلوب بكيل انعبقاو كيد داهجؤ مو ساني لمحل .ىزيزضاه يشل كان القد |بيطو
 هددلا ادد يذل 

 ...٠ ةلافسيبنولاهعدوتسام. ديك مراكة بف هضنفالا حوجامو جوبي عيطتسالف ديد اباصل اهدي طقءيلةلكافاومديدغلا

 دم ١

 هءلاعارجز داذاوح عنو املابوجملاهعبرا اًدصاف سدود. دذل بابوكاهحوتمم تا اوحو ههنا شبر طمو ماع نيف ملا بطال ايس هعدون

 هم[ فو ديرخاباءاواخد و حلعيجم راسن ء هلاجرو ءلنعغيم زم ؤ,نركسحم هنلطلد اد ونطبرماعربقونو ءاشابدديحو ثا يفعللانهؤاو
 ىتعكاضهربرو الاف ءايقشال اراهشإس هدفا اعدام دجيبو فصار اوال وعد اهبىدطد اك ادعال اراصب لاينمجيزتى اال اراصب ا اهيرتد

 مادو اناصنام . هناطلا داكأ ملام, رحم ديلا او هداعدالحدموعكذلا ليله باسقتساو ل اقنالاعصدم كاجإل اطكيؤاو ماما
 _. . لي مال ]طل اطلاس هءاطولا داقنتو ..اهانساو ايادحلالجاكولخاوسمتئامد ..اهانداو نادؤدالروعت امم ةمتسملا دالبلا جارخميل لوبي هناق خل

 امو, هظوفورصنل و هضزإلا نضارة اهصاعو اهفل اخت ذاباو اهناطلاس هلاماداهينامحل مذالاخل ل الجي هيدأ عدم ى ءاهصاونيراطتال ادع
 3 بامدال لثمن اال اددب عرواشمرع مراصنا د, هضونن هر ومكم رعت او هبربل اكرل عرع وفود , هضوقش لواحد انئالاو_هقلادي ماع

 0 مل مما ٠ هضونعن هلسالم هيفا دك نحو عمادمو . هصوننعمابا حؤتال يذلا لا ذحاوس كو. هضرضخم هفونكم
 فدادزا هباصالا انا رماع دازكد ليدخل كوعو بو ؤبسسووذر مرذهنلعن ديعول ايكيا تدقق دورا !ريصسحال مسداومو. ديؤماميظع

 »ب اوكا هتناحانع اوضرعار مربالف , باص او هيعادل لس هيهدامب عوصب حو هعمب صو ه باوصتل ليام هنو در جرا فق هما عم م هباهتسال نعامجد .
 اع لكمية حرم اكل وا .٠ اهطااو اطيز هيغل اهضحااحد اهمال غلبدقو ..هطائاسعاسل |متناهو  باونال لقلغ اذوو ه تان اروك كد
 مهل !لغشب , نيرو باس نيومللا كال نم هلقرمو_اذاب اةنرزو ١ تت و تباطتسملا برورسملا هةرطد اهو هه اوصن نونيوملا جمدذمو و

 سبيلا "دجلملاربزول اىلا, هسافاح هيلاع مل اسرع 1-1 ارتاوال لاح ع * ديفم جراشبل كابالا اءاسمومموتامو - ديجذ ذو عومارمون كدنم

ا شنوا م : ولا باكو هلايولا ككل يتسن اشان ناوعب فصار !اهابشو عوهاملا هل ددلااقاثوم دئاعملانتح هدهاجلا
 ءمهلاهجرا عوصتمو ال

 ةاَشداَعاَو , هلضفرمنيوسي علل اداؤح مقملادعتمل هدكمىف ادمىلع تاّجلاو هضفا) يرجو هتواصم قيئربجو , مطحلاريزول اعودجإم
 53 اهءاضصاو هضفال اداضوم ايىطصاب اهنااقن اراصمااو اهدختولاناطفأل ف هنسل اورتعا ام هلوجو هتوف مهداور هلهاو ارذخا
 هياطلملا عوضملا اًمترم الل بجو لنيخ يتب ضيطس لا نوحابب وهو الا و ىثح الدكانم نو الف . اهماؤجامطعو اهيينو .اهم ادق وسد
 هيما ةتابتعملا مال ؤمذاطلش هاهم اذ . ىينط اد ل اددبلا لذ اني غنيت هنتر احلا هلاعلا وصابون هعفسب هتوف اتاقباسولع

 ةواغلاو عدول لرسم مونيا بايد طن اك موق م عمهاّملاءل ىرإ ١ !فاسميرإنميرادخيئان ءواو . هيلاعلامميركك ا مجلسا هافرحساو



 | ا : : ش
 («لؤبالسلاجوحاوخوب ,هها جاما عراشإسادهرومءانوتنامو ءرولللا نهوف ديان اورعتت سوسام فاعملاموللاهماداو ا !

 ة ا

 شطب عج ممتسغلا احورابد/ الهرم ةئىطق هيلع حرفاو ء قنا مكي لغد 2 اهل اكو بم ءانلاو هر اضل نضينفح ١ اا سس ,هنايغطيةهدورهلا ويب ٠ هناطلاس هانقمزاولد « هناوعاهيغاطاهدياف' :

 وهو اِئاج هناطلاس دم نيل الث هياضتهاراغصو هاعس هبي اس اَخ هماوااوم هيطعانداقريراف كلمملا لبد * فيلكا / ياو طعنا قزنال تجاه ذم نيام فنا. هناووفحم ديس عوضه“ هنو

 هشايز لم موييدم يذال د «ثلكر يادىدماذ ام كل هام هنأت, ناخيل هاما ل اقيخ_«نفهو نقد ماظن 534 نبذه ءّقشا . انها ههباح لتنال ههباكفددال و ه هباوجاوبذالو . هيراضملفنال ف يسل  ثالقو كماءزلاو الم اننوغو هانم
 ءلابلارانتمو جولباو ركل ادابجؤعم هدسل !راصن لصءباضع متلداةلب هصخل زضجا>عإ لنعروخيذبالو -هسهؤلا ماتنع ار عوجاعأل و
 تلّيرااذاو هاواحإراكمربا مرهه هضياغراطخال ا «ولبو مضار[ ويضزديابو ء هضياخار ازجرعال د لم هلانسم هءزابتع

 457م هدوس طاااو ل ازلتءادت تاثر العا لاعيوع ةتذاخلا م جونبلاو العا راد ء.رلال اسممورل امزاعصايدل لب هدوقسلا و نوهصلارهي وحامد هدو سرس كاد «اواظدلاهاون هاب ةسوقبسومنلاوهجوف ا تهجتوا او ءاواعد تفاعل.
 توما ؟جورطماينرل تناف .تكسون يعدو . تيتو قجزجرم. تيشاميوار سأل اهاكند ده ككاذاالو 00 مز ابك 3 ككوصانيف هيلعانا ام عم هالكلاحلارمهيل از صامل ونهى هدهاشو . هفياكملاوهف اصمادوب انمار عونعيل اقد موتي 'ذياطل لككزم :

 ”.ولارشب لما نس ن ذا و ى لالخ لاو كسر واعم تدخاو .لااجدال الب وسي هنا حاران تلعتشاو ل اقهلالدل : كا سس 7
 لوا اع تزور انتو نيوفلد يسبب اقل 7200 تاما تفارق اطلس :

 ءاضنل راف باوتل ايات د هزخصنم ع اند! مزمرداخبإف همر انمو يزحادم عقاوم هوم مهتاكس ءرافمو مل اوحارداقم ل همك اكلادعساول لهاوملاو ,هزاولا تيفو ابيذاطلا ل |انالوم وح رسمي نيب احبو ه ناوعزسادودص اوككد « ناينغال اوال سعي دل م
 ..؟املي مواسي طواف ارنا مهم اواني حاخو م ياو فلا يذبل ا راطلا_مداعمو ا يعدل
 |8]هزم .ادودمر اهوخكد هاد ددصو انايعا اشار اه ضريدول !ءل طاص اوم طول حل النمو را واكل انه ترس تزف نوؤسك# هلع ل هز قوق للاكل ثوره اءفصونو هل لان يلاراشبرم طمس خاب ادهن اكد ىناسحال او لدول امض اميتيالول اد هلع اح ةدادر ص راريإس عما شاف طصمم مقا سرمو الجو هدالابلاو كتل لانه اد ناهرشبدم عب اءاناكص هن اوتسق مندي ذاضقد ]راكم هالدداذاكه قزم لفنإهيجلوفو هياجرا هذ اكو ناو فرب ابل ءاهيعاوفو عزئاوا اهنمدل صيد درو: ل عجل اهنال اول اجال اىانم عضوم :لاول صعاب . قلاع داوي ضر لزمغلع اق" 2 اج هنيبملا غلبه مماخناو هناسجلر ب يلعصاداد هماوك زم ؛يازكأضرا ذا هميقلاوكتلاع عصف اشنام هلال مزم]كلو هرطحل زيبا ور كاسعلاوثءا هرمتراسو ه ميوقل اهجلهزمو مضاول ااهايسمف امداشيد اوم ميقسملا!طتصو هعاطلالع ايلا ررقنو عاملاو روختل اضل نادي جراوخ اليوم ا دوف ئهر م [ةدعب اتا. اة شد دو هس... ١ عهاقناداعلاهيلثعلا ترلا عبق اههتيؤتساو -عوساخلا ءءاوعاويفبلاراّصن | اهزعسل اند نادوضر اري طفل ادي تعطتداو مزتاوتمركرادتم هد ازمإلا أو. عزحاع
 هياط ذاع ءلوجرفومو عوداه ثول يطل سلا انادوحمو م تا : مل ةعاج هليلح ملعب تاّبلايريددل ادى الل !ايراو.تاوغالف 3 ٠

 .اجداءذ كفار ذاوغامطنعو اهون يوظو ءابواطنو انحلال لهوا كر حفر ئتحم همراف هلفا سوخحلاهتتافو | يشم دهرا هاب حيال ههنحح هدام يؤ هناطل باكاشعل(بوتخنو مهئيو مال هادادتسا ايل طوكم يلوم اهيا وهل امعيم.ةيليهنيدمؤل علام
 اليس اكر هؤفل ايف اهدادد ادياداهدي اوثرياام تاءاررضلاو عضادم او تالال او ددول مرم رباغرل !عاون ادا كو ايقاما حصد دانون '

 هناء جبال غو د تايذ أرب اسزم ماري اص  تااددال اذ هنمرال اعيتازفميمعول اد ومال نس اهيدرقد تاشو ماو الاجر انه امدرقل»
 ةووينن ام.دادزعل ار مال !عوامراطدرمششتحاو م ناصخل اود دعل الخير ادبل ماكتحال نانو : ناقناللماكحأ», نادرا
 : 0 الالوان ذاك بو كح وردها هصدال الد ا
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 0 اا ا
 ك0 ماله دزحدو هاجد الا دوه نوبسامكو «لاقملا عياد حيوتبقزلاس تيدحو ما ميخحمو م لاما مونعت ع عانط هقوشس هعساو
 . كنعد دصلل امانغاو ه مابزلادوقعب اهافواام هباصعلا هده هنو م مالطل ف اوثو ء ماصتعال لت اعبو . ل اقلاعرواقو لال الار دعادنا

 *هئاطلل ادوهلر امجؤع ىلا ةبتحن طا ا و هماقسل اوصلك طنا ورم. مالس )جول امل اهعقداو « مازال اطشط علا كد طيخل ماهل :

 كعمل اةءتابلاد عرااصملاه شو » تاعاطلا|ميطعم «هيناذافلملىدل لقى لبق «يبرلاتارانعلاد اال اةقوشم  هياطيسل اوهام هيقن
 تاووووطنم امهلقعلخئاو» تاشامل احر افوبس مت دوتغاريحت الاد ابح م,متراذ بعل امال !بولمو هم ةضدق ٠ تاهو اذنألا حيجبف
 هاببعو لاك ثوم ضقداد ء صف نسوا خلك فعوماودل ارزؤلا براغ اوك ٠ صوصو ارانب تاد ملون عادنو ه مدوت/ل د ذحر ابدا مهباك

 قحاًبظلاًياضوبءابشل !رايضام مرد درو ءايونه وبيلا موعد ناطلدانالومدونحمراعاو تراب ءابؤمواقوتمناهللوتهمالتا»
 ليمون مملاطباو مزناعحرعريسلاب ككهو ءامل ال يسلا خلود ككددرهنزمل اقم ءابصخت ]مز ادهامد ترجو ٠ فلام باضهلاك عالق توداغ --

 1 |ةنيلب ناكامع مالاتال !راطلا جونج وتساو .افوعالاو اوف د همم جاطس زمام حل اكالغ ومو ,طاحاو ٠ افلطويعسسع

 القيبولاوحومايا هنالّذاسم هّضف ار اف هناطل للك ال قاسو ءافصافصل العال نف مياود احم ءافل ا يرشع هضفا لاس ادراو تالالاد
 ماجتل ل يسلاك حاطبل اميامدق اربع تلاسد جافلام/ةةهشمد  ماجالاهنتقللو تاغشلاو هيدوال يوطبؤاوضمركرتو «ماطالا ول وبلا“ 0

 ريل كرم لة كومو رطنما امو «نضاوطاوملالا ادويطاو رياختلاو تالالثس هل يربشبلكر طلاع وو :ليجتل وتسود سال مؤاصمفدجوو
 ماد ل اهبل ايلين سماح رع ٠ موو الاحباب عم اول وتساو ءركاسلاربكمرمو ناطلل ا دوج عروكرملا ل اجخال ارو مج وسعاو « حام
 * قهر زطاباطهاو ىبابابراءضفار كم ع . قلل وجت طعن م  عمواو راهم ظعاكت نايل ء عضومؤف |باكب تفتساو ام « منك

 ٠ باتل اذار مايطلرم هذداواكوكاو . هعحاضمنول اق يشم ءدوبم صو فاكاماو اجرال ادعانم « لولبل ا عر جول اجنبى اد دا ناك
 سعد اياد اوم اسانجاو ههعتمال اور وليس ارم افانصاو هيلا هي ريصمباواخدلا و ءدمطعل اي طبزمرمعندد اه هطعم « تادطؤم داموا هذارلا
 عراعلاءلورإ ااوعا هيلع لوتس اووكسعملا/ذريناكا لكف ؟لكذ دارادا اهرصخيع ماهل وجل امه ككاو اوبال او« كيرا او سلما صلع
 :لكو خلا[ ةر هدو كرام ٠ هتطمو هماواقوت خضم زم ما لكباصاد ٠ هلو عوسابهنزذعاو ٠ هتيرويلع توتحاو .ركسعلاو عه اريو
 قيملا جينام :ل جل ارغ ليا ظن او هلم اورو صنم ادرس رويفلو جذل و ٠ ددولاع جابتبال صو دونجو هنسل الها هنو » هتسمو هلوسزفو
 , ازول ١ ةديوملا عدوصنل لش ويبلجل (سدياقو مرزملاد طل كر رادو-هصاحو : نونم الد رونو يف داطعرمؤ نمل م ؤلطاد « تئيلا فاو

 اند ناساف اظعرم زواو ءانيعصنل كد عؤاو ءاجضم هنملإع اًشناودجلامرطوحاو ءاسيزؤم « ملف داراكمناف ءاطامراع ربّ طلصل ءيسطخلا

 كيل اذعساو ٠ ىصخال صك طا نال بو الا خباهرمديليافاقو «ىصقام غلبملا.هلق و هزاسلب هل دوو ٠ مير اذل اوم غلسال اندم
 متكلرمحمتج صول )ل( ذ امو ٠ هداعسلاو هدافال ادن امهدارتديىلاتقلاو ههدار طموفد اءذيامال اهقفاو و ه همامز,بولطملا هلٌداقناو ٠ همارك

 لاير مب كرسو ٠ نار و كابول اها هضفار افياوطورم -تاطيشل ايل هاو هد  ادعا هبصامم «ن اهيل اهسلمهتْوؤتعرقو نازل قراوط
 ل ةنوحداجحو « نامجل ادونحيرمل ٠١ ناطلاسل الوم نجت توصانمو هترعاطم و بادتاو « ناضل ماما عم جال ش محياك ٠ ناسا

 ناعؤاريجغدحد «هنفلا د وعرب يوم ضو ءنسلاروثنمط ضف اهدحلمو « هوصإ حلخو ٠ عثدقزنو * عر عتو هن ٍطعابطف
 ميوضاف شانناةةرسول ادارشو هاذ ديل ماعد هنم ثحب «نيرذكلا مككؤلد دون تا طساعم دحاف «نال ذطلورسو قل اهيافوهورل طفوا هيس

 كيفه دددلم ٠ ضيطعلا عيت بول ةلادئالجت كود «٠ ضدؤتلاإكجماج مملاقلاو ءاريدسالؤق يلج وحرم ىجرطلاةو ءاديعسمبلالاف
 « اه ةروغمل ا عستاداصنإال عم عيت ذو طلاق هفارعم لعب خيفاو «ضص فمك رطل صيفد ارم ثيصو « لإ غال الهدف ذاماهسودنلا .- ٠

 _ 0 لااددداهو ٠ تاملاترتعملااهباظناف « نيت هبقاهلاةماعتءلوه حم وغلاو «نيبملفلاهري علل صننارم . نامل امتفاعلايفرهوا أو
 كعايالاقهضف ارا نجا. دوخلملا . إوصن هيئاطلاسل ادوندل[عم اجر اهب خوناتسملا تاوغسل اكاد عرددما مالسالاداطلا اقل مون ب !مكوسيل ا

 نابع ستحل او مرمي ذ جل تدجاو ءرطنم .ةةحل خاكراو ٠ ناننال عت + نايعلب و رطام ل اوحال تا فلاح هايف نابوملاكك» تزاذامؤاد ٠
 ةاقاوه كمه نككد ءاملاهزمرال اطاخخلا «لععالكلبسو ذا باعجان* نونا احاذ هياطلالا عوضطل اب عجرتسملا «نوصملاءداعملا
 ًايكارلورل او سدا اهالافا هاضفملا .داشر لاو حاضبال !ةكبحو 0 دوال ااهراؤلاءثكت لج !ئمذوق وم داعسا وكم « دهان !اهتمرخ إل
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 انهت نيك «بانإل حمل كودنتو كتؤحوماصو «بالقداو باهل ايف دياذاب دوقحم ؟ويجوص اونو «.باوشلاو كر انا
 ةلسولقاونيعم طق اونوكمل مذ : حج بابو ةيحان كرم اضراره 5 اضخارلاهذاصمملا دادؤمل اء عم

 دءاوزعوب وو كاد نوكيراهل اذاعمب م ىيحقاو ارم عالة الشمال اهضبق ذي كااوبسحمو هنيعراش باذلملمائاد -

 .هلابد هدول ع البتمال اهؤطل طكادد ا ايكالخ دم كر اذ ناو اوهنل ثاوبازم ان هطاذلا «كابلاو بطاعمبرعان هطي اك مال
 قيلطتنولو هيناداكاملودل ان ح هباعىم انيلعرص و زعم اهانيفونا اناء ريجلوفو قدص نال هئاطلاسل ام داعسل !:تحامدونو ترم
 ٠ تاعبل اتافبا يغرم ٠ مظف اخم.داكإبةىتوإر بل ءىقإو مدخال !انهجوتو ء هضفارل ادونحاءاشنز ؛ ءانبزإ تى اكواز ا

 اهدنا كساس دامو م عزااهضاذلا وبس ميقمو . عودافلمضفالاهونحمادفا ينل +/ مول اناهو الل ااصقم
 هرباصملاو اذا: [طوع كل هلاك نوكل » هرحلرل اهوعا جاوما الاد نيوجبؤملاوحا زك سا يخطو قب ءافوس ص «.خسايبو--'

 . قرشا 7 اول اقنإ هم اساساو لافت تبئاو ءاساومو اتت دخاو ءاساددخاكاددنم ووكو ,مواطل يلبس ديارع مستو ١١
 هداعسل مون طم طلام ات وفم وله ءانيعزقو اضن بطف ه هس ليعريجةناطلتل هعاطل يف ههوبزمو ء فس جنم يغانمدخباه ءانوعنه

 ؟,ةلددخاو ه هنعشو عويماذاميخءاعجو .ههسح عت هش ايعاذ !..ةا2 ءر ين نام ءانيدو ايتداهلكالوساو مالال كاطلاس . ٠٠.٠
 : «حافرجزال انل العير اةالمو ءغدإ ىض افضف لكس راسو باسل و «ديحبو بقلكذ لوطلا اياوسمىىرم ديانا وصماداكو

 ادله هلدخاي ذي طيز يظل ابامزؤل لح م هنسشت مون هلفغل نملك انجربي تح الكع وسيما ةفزم ول هين « هنهملادادزنمل رقت ل فيس عف دو
 بيذواعسل راو اتديو م نيكلا اشنمورفطل اميحاند «نيمباففلادهجململ رطل از ةز صلاها قووج هرم اورس عنو عصا
 رغشاهئأو ه مالملل لبان رتهبهافاد ذربو ء قوناو اضاكدل 'هنسل الها عوج لس ةنلعم د عين دونحملاطمزم ودبل قوشم ه يبل حضاو

٠. 

١ 
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 7 ارب ايرطحومجاهيلاعر اهملاد ه حافصل اهحلاصملا عدم تداوم حازكلاذ اطفوعوصبؤ حرم وعماد ظاهر هدياطلالا 3

 هاهداتجيعةبهاد هتباجافدندوبرلابسرعلر بورن اوتار رم« دونللاكدانم «(ادال يح تي اا ١
 جب ا ا اولا: . 0 3 90 ١ هم

 قي كدا عسا داك +نكك/نفامكؤ مرا اربز عسا اكردل إيف فلاو مك زافوبلاهنف 0 ِ
 موب ايقلاو شل كم ماش لاوعاب موي الكدر اكدمءاصجال !تاكلاهرماطعراؤجاداد ماعاد سدا احاسيس رك مدي
 دنيمحيقوموم مايلاه داو يجلس هددم ماحد رارعزع نم منعا ناطلات اهونج ل و« ماجلان فهلا نيل عسا
 لصف الإ اطل ضو اراد هوما ابو دحليزج ادم ىصخمت درعا وكأ اكد افاد قاعراد وينصح يبل قيل هاقسال»
 كو ءادصإ 21211111 ا

 ه



 اياد ايفءلاموعئقاوملا تالورموزطاوملا افنان وه فيز تلازم قدا سيلك اوريزدو دوتحانم هنزل اشد خفف لطحرم مول لك دوف كج
 ش ميال اقااعوذل اى ار انه «ل فاو مياضلا ئبشام. وبول وحان هيلع توطناو هر انلاكذم اهلاككذ تاءاستدتماو ٠ تويم لقا فوصوملا

 .١ فقه هداقاو نسا فكان ذوم ٠ هداومري ديمون اهالياح«دؤول امضياالاعدوتسا غزا لعالبسم كاكا يلال الاكس هيب فلاءل لاحد
 .ىاقاهداو * لاعتسإلاوبهللاا ران ابولد انامل اددجع هد اماهسالنجر بيلا امه اجول كداون اوكار اوبو . لاصلا ل راتدزلا

 عساراوهحلاممتساو ءاهناجوخو ابايتسباكيكاء ايار مول هنخسسوالعا زف ارهضفل لاند «الججاهرورتنلطالهد وحنا انو
 ش اعد هقرانهسصطحتد نانا جوفمام جانابزضل د عفادملا قدديربرطاوملل كد ارا او جاجا باجيو «ااقمو اهب اك هذحي صال اوءايبق اون
 ”يلقلو ٠ قراثملاو برافم الها هعمل الولف « قرافملاؤابضاوقلا قو هعمعيضال هدذطاخ هعئالاقوربوه هذصام دوي يزيل تاعاسف تن |و

 عدرا قؤنالو ء مايقلامو.داحم هنجبذالهرشكأب تبدو توجئاو اهتمي توها راجل ادوساو عاب افرفو « ماواو تباشسل
 . نوط هنا جرم ولو حام نجي اشم ملو فوحلا إكس. ملف ٠امانجاو ابعاد نير مناوكيرم هداج ىنر امو ءابسايخا غلا بشع دامب

 11 اد ل ارا * ادوتدانكل وهال 'اهفرقو ادوهرمر طم اه/ترامدت هابل اهذ وكل ابوعش عوملا دا

 ماياكلارام « مداها ا هنيويسمل ام ٠ تودمولا موب اكن اكامورطا امو فوتشوب طاحالءانصا ابعد رمز وف صلال !شعدو ثمل ثد احلا
 ”.٠ اكيد «بقفالد حلفسىاذنائبإ دهمسو بوسط تلازافاجاعشلقالمهدعدمد درو هدوغلاحباةزاثال جاجا دبرعلاو .

عهووح هديدتل اشطملاسرياب « اخو مائاراشو هيلاكؤعمد لاق موج لاطنإلاتنناعنرت و هدوهثملا ءواعل بوما دهن صمةخوقالا ١
 ان

 ل ل ا

ؤكاف «داث اطنم دش كو« راعتساودةوتيف «رانبلاءاس لح عم هفصم وحيل وعم يعبإلل دامو : جايلاوؤ بلاد داخال او
 * ىستلك

 ”نكاو فويل الابراو ٠ هتساراضداو تاج وساد ١٠م: داعو ءامدرطتةموبملاو ٠ هراسو شيك طك يؤ لقماو « عم

 ا[ عن ةولاكرل همواحب وت: هين نقر عناودوبل ولا جلوداصن حام عود مهو ديلا مومن جد يق
 006/0 ىونسبل هيلا هبي ٠ عوار بعصا مويس اجل ذا هييلخب )اوه داكدم موري وتنسل داما هناضجؤدتسا ههيديوساماقاركلا» < وام د٠ هدا شيل عوج الف ٠ ل عوير لك وداذ امحبلا * كا طودولاوا « شل فتمو اعلا هبي بلر تلاد« متبارد ايت وجبن

 نك دزول او ددجح بكر اعنا ناملاوعفل لنا نعم وم ناسا نوه ة نالوا نيعا يو ناصطلا» باص
 مل مند اع يدا مويا رجل خل بوم اكاسل يودون راخلامواشام هزار داش داما عيل «رامل اكاد قا اتها -ققو نانا

 هذولا امم دراولاد عرداصل ميت يرعب ويعلو كذا ازعل عال هضخ اراد ونكم عدا اذوب بقرف لحمد هةر طلال صحيت

 لق هرويرشم حالصلا.مواعمطج ماهو عفش خلب * دوكدملا» ويلا ذان اونو هعياحملاو سيول اتغال اديب ههيؤل مانعا هبثزل فوم رينراكا مح

 لضعف شنو يذلا عىدن جوضتنو ««داهشلادبعاماعكرلمناشواحن مطحل ناش ناعم. هداعتلاداذ يكاد اجطع جوت هدو مئاسالوو الم

 لاك ةيفسا خان هراش م نفتت « الام ديك هجر[ قنتسو» حافلا اهثرغبضرعف - عالخلاب زل ورمل ادهاشمو « مالصلاسدئاذ كسلا

 ْا لكم  هنعاراداهجيةسيصنق دا هحمأ عداد هروتشا.نشكاطهارممعاكتينو'ماقعول ةيايس ناو « ملاك اذ اذا ويا ذاع ا

 ةكواش ا لعومو صنل املضن هيتس مم لام ةيرولاددص اصل الجل اها وسم هدراول اهراسال لكس ئه ه هنمق امد انجديب عكمدوقع

 ' وارسو نعاولتتجوهداعسو مالدال لكاطلاانالو م لك صاوؤ لد هيك يطعل ا طتلاو « يبل ال ضافل اادجرمهراسإل مدهشه قاناكو

 عكاومساو هليل م وبلا كلة ىضمالم ءادعبلا ايسال ا ءوصانمنعنيولوتياك ء1كعسلا ال امنواعملاءنولقس ةهدوال انا «ويص هه ضعو

 حلة ساوبخ هلاتملاو هبراهل ينافس « لاجل قلته دغإ ةتساو « هلل وضاعو قولا ناهرب يف ودول قام« دفصاو ١

 يول عزولبل ءاجو» هئاطل د ككل ورو ه هب دضاخمو هبوصانموكو نايعالاو اوال (ةيدافملا اناحاثعرول اذحا ٠ عامدؤ للف او

 مدلاع باتا نهدونص هيلعلمشا امو اهحمتو هساطان لكالإاهشوو اهعمكو هضفالابومتلددمالملااهيامداقو ٠ هيناذافلا ٠

 ١ يح سالي اوعطاقل د « بابسنال هو ءاشد حلا اوعرعف نوموريزاطاب ايس حينابو « بامور اسكر دوك م١ باطل يش
٠:بال طام دا !ءمطعل يدل هكذا تانل |مدضحإل هقزلا هو هيلعتراسامو « بيل اهئاليثداشطسلاجلتدنسلا

 :عرساو امسالو 

 0111 ع ا ع



 ا سس يس بامر عرسلاو «ماقتساث هلا ونيل ومدن اطان اناني مير ل ىلا ا اس م
 اذ وكمل دونهم هعهرك» عي اكورعجو ار اشايددج واجن «دانلسهض 0 ري وع < ْ

 1 ا ع ا ذئاضف اكلك 1 دات ب ل! يبول ريف
 : يل !تادايوضلاو عفادملا نم هوذخا اه داني اكام تديحَت 0 2 11م ٠ مهلابلهلارمهسفنب هجونو ٠ مولع يزول الح

 2 0 داي ان اوسإل عغد « هن اباد روشنمو اهمالع ا هعوفوم ايكاماب تو تسساو .اهتابثل وكلا تداعالف ٠ هضم احءبذاك نسا هاوي افغاني فمات رم هكا رفر اكس ايست عكا ةفابحهضخااجأ ع عسا دثكا وب هيو كيل
 ١ : ةيمذاوك قال ناكدا «واسوزاماباهاهل تو ؟ىلعلل اهم ءئاطلال اددول لم هدرإ امثكربو . شكو ناخاماهوح موسملارسراجيرغ

 1 اوبس هاجم هدوسإلاعرواسقل | هيرادوسلالفو ٠ دونلاو العال كاع هجليإع ففنحو
 117 هيا ا يسب ٠ لالجددب هديت ذلكو ٠ ءلاوجف اش دخان مديجرمعرذاصلاةيصفت اص تناكد .. "0 امو :قانئامذ سبا ال الباجسقلطان'ءاعفلاههرسؤؤد|اتوغعلاو «هلزلاهرعزم هدب امهيصلاةنمول سنو سوا اني يوي ب ابن 202 0 و سيسي سوس ميسا علل 2 0

 لكى اماناخ:ناصقنلار اضوار(رول قاس وبل زم اب اسالثع دجال“ ناينلاقرطو اطفي ٠ نانا اكمالو ٠ تارا ودمار مههنص
 - بكي ولضلام انف "نالقنال او تواذتن اهجونتم ٠ فانصال اهتماما لس: هركوصحسال» ذرا نانال بويا كدر اون عحييذلازعو
 لن هفظؤو مط زفامؤ مداد .الكاكت ئكاودئ مهاد .اهيذابجاصر ارالو ءدوتسمالو بيري هناال ٠ وفم اطيااهنمو ءّقسفو
 هلو عئاَص هتباث دوني عوسملادوح هدرا دول امداعا ٠ هرباضملاو تالا ل اوحاطضه ا اهب عيون او )شارد جودا بملذ عجومراميريدول عام د
 انيئكادشاو ٠ اهل اجئلباةناّضملإف ايناوكجوجاش دوسالا فرمشاو ءاهل اوهاب ولو تراد م٠ عوساطامضفايلاهينلال اقرلع هند ايش
 لبطت اروطابساس فمر« تقلطاو اهرباد تدق و: قىسداهيل اها اههلع اب تترؤمر « تقرء او اهنحنامدعر اد هال امدادومح بول عرس ز صعيد »ال اند
 (ماقواناطسق عقيراوم اهماغلالع ى» هُصمّاَدل هنخارلا اهوا طالمو ٠ هضفارل ادومحتف دارد ٠ ف ةرهاو اهيلاسا ل اسا اهأقد حاطب اذاسرمتفرف"

 انف عرمول اكرداف «دشخياو هضفار يحرض ام غل ضعي ددعلا هيك ديون كيردح علبامو امسحالوبمايطعو١.طخاهخلسناكتا 0.
 *لشرا امدملاعنور اهلشرام» ديل دشن ضيف مادي «ديوملاب دومصمملا د طرتدمل مد [وسركو» ددملال اوصومو ركل ادبزيا هلل دوب _

 اهئ اتا هبتحمج مايد انبربالعذ انما و ٠ لاح ريظدل خب ادري عكسحمي نك عنكد ارو دز اد اصل )افا هاد
 :دافئمعيراثلا اذيكو د. ليريراطسيك اباهرالشاو هضنإل !سولقرتك دادوكلءلددر او موفحب إي واصممل اطحرلا دمر بشباب ١ ديصبرم

 يسرنا ملا ايدام مون هس احام اكو ٠ ديدفل كداًةليوس هب اخد دعلكذ نا عما هك داو متادارل ارغام هيفا وجمل امهانكدام 0

 از'ةرو استقل اوم رمو نحب سجس موسما ميحاذ ام/مجومل اعاد“ كامو موني دعالابولةيفبعل امم فد امدرول هوك ل اهله ديقحاهعم
 هدي دل كنرعتادؤسحابلا فلسفه اد اراعلاهره ازتعم رحال هد هبال ههاغ يجول مكدما ةفارادو جرب اكد رن اله

 كي توداق.اهوماو اهديارصتدباامتدباو ءاهزكو هلطل دكانقلا دوسا تذجب ك» تالخيفو» ديؤيوم هوز ماكي مل مادو رب رطاددف
 كلا عداط٠باطصال اميواب علبوملا >ونطعالاراط د' مارال اديكارماهمدل ناكام دوت سلكاو « ماهل اووغاد و اكتاوعضححد »ما فال نع سدا اطخ 3:
 لتشام دنس الها غطخد» حلو فص توق هباصلاهداؤلجلارعاقسو مراسم عزام١ بادي اودحبٍخامظنم و دوام بانزال ا 2

 000 طالؤيل و مارجال املك هباخهساخاهإلا اويولاحداعو مالدال او عبتابضليكدل داكار هضفارل ا دوعتماو«قسدزط ابن ازهارم 0 ْ

 رمال ]لجوم ءراصنال لمطتك نسال اذ مراوصل اعمل با لط مالا دوس ادد وطلو باش و ضاءلكىثريز اصمل فاو تايناورعسإو سما
 3 مدر املاك وفههجزكرمصنو .راطعرل وراي مكب يوفملا ل وانت راطخال او اوال اىدباو .رادرووت انا ود اما غول اراذسو
 نلوم جوغسمل مدا ذيلقبدمودنسكس اهرب اه دوما لواَصتذتل د رانا عسا جدو :راوتالاراهشعسمو . معتم
 يبوااببمع ملتحام' فوصل اتاداريضلاو عئارملا ماو عل سر اد : مدا وها صو .عايتزطتباب مادارا لاطفال



 . عم عوبقتإل< ةيل ضف اهد.ْئ سي «راهلاكوقلاعوقددزتعلا هدوقحمدونجد «باكنك ل قعال ااطل نال اوم« ديد
 * لاجمالاو عازال اد وز نايحلاد,شرتل و ءلاملاه نويل انتيك كيل هاداول او هنا ا تياعو 00
 رعيظنيء ام «ضقذو ماد ذ مذوهسو «ضفرلانباطوعف سيب لياقلاةو ١ ضب زعيؤ لا (رضماو تادلا دوق دك »صحا م رععن نعد
 بالك دخلك هعذرؤ لج اد انشبح عيب هرل ايلا ٠ ءعزيزا عارم مزم ائالكعرال ناو « ضر ل هاؤءىبطلا كله رش بح
 الوكدرجملا دمنا اولعاو ٠ عوكاو هلل اوف داي اوعجر اه ٠ عوج طب اهمو راوبلا دراومىلارافّصلاو ناوحل ومع وسن * كاس كيملاع“

 ْ لابي :اةومدوت دود صل اذا ٠ هناك هتهجرم ومسخمالاع كيلو هنا شرع اضل مهل اق طادألد * هدد اشي كسلا مولا
 .عيتلل اهضاضتدافاضاصملا ببخأتيددا دنيحد تنمو ونال زيا ترف ]كد اصو سباع يطل جوحؤال اء امحري يح لكو ا وسريسر يدب
 يت |1وائرياب هراطخزباةلكوجو ءراتلامرامل ال اجسو ٠ راطخال عم اياز لعل اشنالاك د «جاصلباديدشو دالل مطعب معي اهطعن حامد

 ٠ هيلبرمإةئيجلكشوو ٠ لاوع تاءوثسو ٠ هيضاوماذهرك :هِخاؤ امص كن حزو «داصبال !ارفويس قربان ؤيزنو «راونال اهانذ جولد
 ييلفاعو . .جاهوالاعطسبو باث ! ضو دوخنلاوعطدتماو.جنرإل نه ذاهلاملا ٠ ججلادراشعلاع هدر او جاومالا تمطالاو ,جاشاذتسا د
 :هلا ل يولاو انقل [لظ تح ؛لاحر ايديا حافصل ا خلاصتو «لاطبال نسراوفلا تقسعاو. جال ايحوم طيف رائصاذم ديمو امدل نإ

 عراه ددبتم اود عروس مدل اطاس ديل هرمور ارضضالوحم بولا نيونطا حورل اديب امال دو دم يلطو « بمول بوثنممإ نومك ذ ىو: د
 بجطاوماف ىوكس لكم ىلاكاداث اه لات طاياومك جو ءاوجفيبو اع هبضهكت داعو ءاوصهاطاحالؤلا قونصلا دوقعطنع كولا
 ' . ما اكول الهنود مبراجاباه ءاطو ناقامو بواد فيلما ىيقصاواهفلابنعكع مس قطامو ءاوغإمل ا دال اهدنكأل اهيلاهبسلاب «ىوكوب ست

 موكل هداغال اب هلعج) حال خس كميل نصور ا اداو «!ؤنو طن هذو صو نص هيف نص اول يصد تسل ءارطإل اددملا حرم هلام
 رهيب ها كمو'هذلاملادح واجي 0الككا هطجدامّوحءطحدس اعاني فلا سل ازاف لاثتيخاهاوه مطعمي اماشف عمدا ٠م قاضول:امالت
 كرد انطق رصو نم اهيوسام دو دف :جئاورأورلا ارتعدبو تللا ذل هذ ىلا ءاجحلا هرم نصيف هباديحامو ه هنتراذلاخء فصل اهدعزع
 ةمةلقد ٠ تطليق اترك هىها سانام ارعام نصل ايم تلو ضعلا عنصرا مطولا ذهن كيل تك "عن د
 مهوداهاضوح هله نود اهل اهب وم هيرعتسا امنا ضرع فتسادم طير ابل الك د ل اط ى + تلاد ريا قفا اذ لوكيل مخ نطوملا ادعت
 هافخاو ليلا بارقيف ءايض رابنل لإ ةليحإا «ىول لا هفيسانقلا دؤدإ وءضرال !هلحريىدل !عورلا ل ىجرم هيله )شا اود ضول اهرشغل
 هماشرابل 0 مكمل اوبر ؤلكداع و .ل ولف جالا وسهفو بسد هإممرع هتيمااربجأكرمآْن نق 10 لودملا]بلاءبامجت ع

 فلو« مالطل الر ةرمد وثم حاصل السن ل عوناو هناشيف هيت ومعلاك ذم هموجمورمج|ءانناث عدم اهنمتمرربتعداطلاربلكوساو» لولا أ
 فحزو عرليإلا لراس ل ديف «مانإل تن ممىدلا اهحلط مرمر لاو ءيلاضاف امل ٠ مالعزما جونو اييضل باب سمنت ا« ةيخا
 دنمؤو . مايكاربىوطلل نال اودام٠هطجم ءاخجكم وم ملكو ءدتُع عضومي شو ء.إئامن لك تسا اله سطو اجكدل خال الا قفل

 1 قالو اباع ان الظاو ٠ قو اهروثاجهلاتمائيذ حامد بهدىذا ارملة هناا و. افاطاوم حافصل افا كاما ش

 انيمى داونلاطكو ٠ تقلاو توص ران قدانبلاو تاءاووذل تبوضاو ٠ تقرباو مذادم ا تدعراو « سطل اءرثهرإ لضافو ٠ لكل ضامد
 فاناضوم ايل اعوشاو اضكرئاجلا بضنىلا تندوف .ال اوما اهنراكمرمر اًدصلا تنعدو ءال امّثو امونحاهحيرورعو صل بسال ته ءال اند
 اىمدوص عود ع ءالاجواءانبز هصدال اداعب#زم هذداط امك مويلا در اوولا دعبول 'ء طافت اهلاعدو عربا د بؤل وج ءىلازامو ءال اصن اهو
 هصفارلا اف فمع هن اكتم ءايش يسب مانو .ايلماهلا «ةادخاف - مالعال او تاماز امد بركراادسدح انما(: بحاصو مالدال لاطاس
 كيئتتساو . تاهارضلاو مذا امد ن اكمل" تلوتساو ءايصعانكماببعدتدو عوبمارع هتفشكو«ءزحو «قمرع حورتو» كول اذ

 ها نحاك» تضاهبؤلاهضفاؤ لكن يجن اكو «ليادذل ادجراوصلا لءرارم تا عتال اهسجوختم تاباخل ادوساو ٠ تاذال اذ اعلارثدبنح
 ديوتئاغو اياك عربخ هل» عفورصا وشو . عدموركموذ . تامل اودانعال ايران يطا ادحاو . قاف زها از عجاوبوهو نام راطلم
 بعلم افؤيف :هعداذل عوكل زلال ناشد ا١ هعداحطاكر جب ى جو قئاهاربج وسيف هضفار اوم ياله لرد عقوالف ءاخبوادفنو قلوب رايضم أب

 طييغدتشا» سزئلاو جاملتسال ايف هنمدش ادا ءنيعإلا شاناش ]يضل خا دموركملا هوجو ههوسو «ليفافادص ا. مر ضلاوزعطاإ اما هلا

 تيس :مسعبةرعكدكود ءديرعطيانحلإو سرامو دقود ميس



 هةر عتعطنسا امطّذي اروشكو لم عويصم لاذ اياكم عاوساو ةرد ابي كد امذ . عاصملاو ل اضنل نط اومو نينو
 يا ءردول اهيرهذلام لاهو «ليدتسال دلع ويري عضوا اميل جداد لماع ءريتذا ءدهروةقريو .دعقم تاخبوقاَم ماع
 لو نلربودبوو ٠ طخ: مك مانال اودع اغلا عم يدش الاكدرطنلابفسدتمدا ا :ريككتا مدا اقماع تو رؤي

 زايد اداوم هلدرثو هنننال هحاوساضو هحابصمرؤنو ٠ هجانواعو راكم عبق هنمر ءذلائولا عيطم عباس هضيزتب هتواول--»

 بسال ايزالانيحو . مل احو هنا دصو لك فص وإ] صضم زيك هل اقوهعاقايرنحت الم هدلبزمو هتيزورغمزمالكزصال وا غرغد 1
 دونجا تلاف» هيديرجو بايد ر.ندفلاجدال اواخالهذ ارم دوبطل ثكبو ٠ هيلزكاسعلا عج حيل: راطقال او نيادمإف ن العمد « داصمالا
 ««-رباسلا عوريل اك« بيضلاهز عطل اال او . بوطامم طف انص ارم هيل لمشا امو ءل اهو هل ادن تاناطجمم هيدل امو. هل امنياوجف تفل او ؟م:.ؤامومفانو داطق هي اها ينيكو ا هلو «ناسحالامانم عادرعاشلافصو وذ نادل نيج بات هرايط عر 4كوب دوم داقناو مكدلو ساه هناي مفرده عرفوا جونقبااد « عويس لواسعفويس هراطخلباوذيخدأ "تالا ها : الرغم يونج امد عزمو ٠ عدو حل اهلي وه رمدانخا م ٠ هبغاطلاا هبغال ا هضفار اد وعم لماقم لا ميايختمردختناكف"هيفاو علحاو لب: هب ضيق وهحت هيعاذو اقم زفتساو طاب تش حر فشخ مدل كتسا هيام هةرسم هبصصن ا هطفوم هيجل كم
 هيفا. داتجالارموددإ فد دل ود اوال زو« دادعتس اال م١ باكل ادع درب هقدر هيون جضض "بابا بال لوز ازصو اك( نجرخال امن ماكان اكاهنيصوب اننياول انا تافصل كتوافو تايحلازالخإ ! نبكي هضافملاكألالاو دزعلاب اريل ديالي وعم هناا هيك هوعوتيدم نيرا د اوس اقنانهيقدحىوسهنورال»تالبايكءل وراها يصح هيا سءاسدبفاهنلتم بيان. موقل كيل زل حفاد دوب لال وعلا مام يؤ مهنه صياد« هيلا اصلا ميا «هدددادل اليسا
 ءللاقر «ارجنا وكس ه دونجزم هل افاصاو ٠ اوساو عا سامر ودناكرالجا . اراكلا هتموت عج بلم امل ايذهشبجد ءمظعلاهسيمخ
 دق'ءناكرارمامادقم هنمملا!4) عجم« سير ريمالكذع عدقملاو داعال لكتب ادد "سيول احا ذا همامزل اطفاحوم سي الحلا تار كلعجات
 ته واطضاو اه اهببوتح هعفارملاد ءادرل اركي عراداو ٠ تييثلاو عراصملابك قع , تيل لرجل !«امللادو ءا دراوو ارداص بوطخل يدائاذ ال مالناب ايزمو دان هطع- عوصبمل اك افويعو» عيتحلمداصناوماهطلعجو .هؤكتسمهعماو دونجا صاتعف «هئتلا ةللدزام اح اقمار هنو. ليم ياوكدل اذصلا هناد'دلعو نكس تاداهتبحناو «ىدعلا هنمم هلبانم ريل فعنالو : اه زوبرعو داخل لي اكلازناوو سيار عضعصرم 1 دف ءاهش ريف بتلاو .اهكاتشادم ةعداطودعل اعتساراعمد « لاك ١ مرت لغتساو* كتمت اددال !,راص خول لادد صامل راح نعجن اذول رك( لام هي افاضاو ٠ هناكمول د هل امبل ارعبزارطاوميق هل دبع
 لوك لكمل اكون طول :[ضلغسو موقلاطضددم ٠ غي قح لجو كذع 3 كماو - لاؤلل هيلا عاضطاكدل افصل اكد هلاصنوب إف 0-5 هش لل زبباف لاقل اج نصد لوح انها صنم هيلبوتاولاد انمنرفلكسثعسى اربد ٠ تيتسلاو نها. باول ]خده و معكم

 اصتعال امن يذل اري لةرم ٠ ل دحال اضاصخد ويح لت امل عئالال اجو لح
 :داللامضفاول امل و دن اوعلوم اهرل ل ىجو ٠ مال بانطم عب اقليازمءيل اقاسو * ماطعل !ساكلا دونطارم مفضل مان او* مانجر املك هنصخو

 ركل طعم يدل جد هيو قحكو هنحض را تساوي مويصلاوت ل ئاجب ٠ هةر مالكها هن ذدو»هدوقعو الا ويامطس و ٠ هبلغ دجلة ماوت افعنم دو هوتقيؤل ادد اكبوم هلجنإل امبالا ارم م ولو طصوفاص با ان هءواكو ةرتهطلو هفرصن ءنيهح د دودو نيني ىدئامإلع.كلانعذ (ءاصواوم ةابنو مطعبو بططلا هرئدنع تاس قوفوموكان :

 ' :ءاهل نحو( جرم هحجلا ان م «لوعملاهيلعد

 اح ريل ءانمهجرم نقم :راصت رودس ورنا ااعنيليملاو مالمنال اداطلاس دو( ازالوح ءراهل ككل ةرمغم ابزععن ه هلولسملا ةييتكادوسم هلوبملا هليوم ناك( 3 ناخملو اعلاه «دوغنلاساهنإ امو هصالب دالب لك وبرثملا عضوملالاغلبرالا .رسال هريمح يعي حرنو .ىيضلاناف مال [ءج جير راصبال امان فتح ناكل حايرو نو ييم جوكر اطقال الب نفد ديت نادم ضدّ خيوح باجي ب امرؤ عر شل او دود امجد نمد باع اراثبإءهماقو شمول عبو يو ا :ضنحيلا وف سموك جارمامذدقمد .صعبو ضع جوابك فم هسا نادال |ءلعرهتساو . ءبركتو هبواس بول اراسو» هسب اراسو. مسك اويل خل رخام عنشال اهضفر عذاوكرقاو ٠ لصداو هأأو جدل وسجاد« م هندي داما دوال ديار هراكال ارودصو هدوق رمد درصل نابعاد ش



 ظ

 ناول

 راع هيلملاهيضاملاه يس ول اور زتدال هددت اب دوءانناةواناع ده درت كاكا تدان" ف اروتسل او ءميطحلا
 + مرهاطملاو هنواعملاو .مودانملاو هدضاعملاوف هدحلو دب انعضتو ديددو ببرثوعتمر امك كيد ادا حولت ركش و دبؤم الماك رتل زبوج 1

 ن اثل اادهؤلابراابر !ننعطتول د هما ةورصل بوس ةماعلا باسم اعلا عال

 .٠٠ ... ديولااهيلاياقم زعل لعرموم هاب اماوق.قككو «لضنلا ا. ناتو لذ ماكحاهريهنس عرباصملاو تاثيث هنا هنن« ارد بداكد

 - ؟ قكرياب عروس فو مسي سس ٠ انضر انياسفن بطق هداعسل ال انمو ماوملاوصق خلل« هدادال لسوف رعان مراهم دددسل اه قيرطملا هم ليوعن انيزن

 هكتال وعمل اءعساو ءاشدبادهموسرت_عطلادعاوسو ءانسا مشا فان كيك ادرلع تاكل ادودصانرودصنو اديطاوم اون ة يطل اديان ٠
 ءجاشل !مياّبد ىطرسر ساد ارهمل ناشسا اوم احر كلج رمرن | ف |.يكمدغاو اناشزععا كبريت اندباق تناطامسالو هانيلاوعو اخوسسرم

 :هديومبا|رركرم موسما لعو ءزفاونوم اووي مادق الها ركاسل اوما اجر «ل او اش ارذعج هنمبل افعل جو ءابيقحنو مدس عربدقن حا:
 ه لنمو ,لياذ لكك لعل هتيلءاعب دال( وقام .راعماناكم هيئاطلاباوامعل ل/ءذياط عماش ادمهرنالويعو « ديطا)-اب]رس هيل امو اننا .-

 “تبان دسإ] ]هجوم عب زميافل ردح ككذم دمروا بابومراسو ٠ ددولاو تاخلال راسو نال يهكو تاداررضلاو همطعلاةفادملاو 2:
 اةللوبعكدلا عمولل | لص اق دلبو هندمرم يلا امورعمل ل ةطعحم ريس ةَءاجحال ادوبصسملاركسعل ارسديدجل باس كرب د « درجا حا لكن ويرون
 دعزاهوطعنطاى *كيذؤق نر ركدملابباعسناكاباف يول اهل ناضإ ىف يبو اشاءن اهنتريول لام هلساول ا ىةدريح نورلابطازواصمو دود
 مع دياقو هضفارلارادوسن احم وقمام اذ مف م كال دوسال !اهروجدو هننفل )يلبي كملاو نادم اري دال اوطعار ذود دم ككابماو ضاعملاذ 5

 مث ويللا اهلل وساد , سكلاؤ دكر ملكه سو هريدول الب هطاحالل ءاضحن اه داو اذاالؤل +١ ق رشد ءاضفل المودع ماسؤيبا هالو

 . ٠ ابيت هشيمحترو . هيولالاو تال اروصنس مزداوطةرشنو هيجاكاروصمملا هشسحلبعمهدإيق عرصنل عاملي [ؤلاو ههداوث سس -

 0 انامراةعزول ل اقذ ء بيوبطملا دجله اد اتاذاباكايهو همدر ملطف را لبر امم 9« هدوصنملامناداقرم هثوهدو غاوسو دون هصمارل ليضاددد

 مر تكلم ءانراصناوااوءاؤوبسو كي دوف دعايف ه انراج فعل ااندصقن نارم *الالضمال اوايارقحلال !اييإ ءالاججال اديان

 سالو ام عئونو « نوبرلا بطل دوشساه ٠ دصيالو عقدي ؤ ابو ٠ درتالم رعد« عكا 0 كروم اضيزيو ءانماهستايصام ؛كل صفد

 ىااولطررإ اا عسو“ 35 ونطلاو كو كارم هلع ساامانساب 11 جطنبو ٠ نويعلا لأ امامادقلرعكل انهوول هضالب كن واني« توطاح 2

 * بدو اجلاب ]حاول اىكوطم» سيخ اسيرو لغرب زهو مباع لكل جماجا « سيكلل/ ذم ويف ازحا اساء ناصر روث !ل انام هثويلس قس
 لدم اوصال قُم هوء بف »و هن اربصن ردرل جز طل اراك هعمل ديو« بوؤتوورشتإكيف ديالا هلقم اعزب ئكلوعو ٠ بوانو جالداد

 مجر ناطيغلك< ديزل ناب امذدمت هببثو» ديدعرمهجاوما ١ درج بول صن مره تبث ديل اقام عر يمك لكدابماذؤلام وزجلا هدو
 هنو مهجلذص تاولمناهلعر وهل( ةزرعو» لجو بيرث ك2 خغد دوجول ااحرا تاضال ! ليج ارسم ريل دم الو داعش اداوناو» لبث
 عفلوم هلو ثعبنملصداو اهروف طلاخور_رشل إ كّوح ٠ هعافير يفر شس طل (هلطاهو ٠ ديلا ةدوا تلإيدببإف اهديرف حلل امزاصخ
 .داحإلاّسوركاسلايفاهزباهس موحاملا ٠ دابا كراس _عر اذ اك بدمالولف ءرابخل او وضل لك رام اصماال لابطاو ٠ هعاتق طسنم وللا

 اهعزاكدل ادبي ادن كلنمراضزت وكر كلاهسب درعز .واوزمراوصلاو هنملال اعمل السول ى : راوعال !و داجال اة لساا

 ذا دباعزبامل نرجو م ومعنا هالفلاناوجاطقنو «دوجزل اهو موجب مام دبا فرجا بجو : ماهي سكك جواه
 كشرودملاولا غلاف ,ككرادتل اداونملاوسللاءامونلع هننس هذاموخ ؟ك[ملاوراطنال !تافاسرمه كد و وسعت وطئ اح هروغللاب

 «صئال الحر ادوس ناجي وث راما امو م ثسحبلو بطلا ورجل ادع - شيدفلا مام ةيلاسو هصالم دالي ظوهو ىدمنلا
 يح يصنو مظعداروتساب  ديدؤل بايرممحو وجو« ناطلال | انالومونحيمر قرم شاب داهطعو وجميل ا علدام مناف ه داوود
 ”ةلهةدبدش ل زهو لع عت لوف رهاغ)« درج امهيلاءاذل اأو هدر ارادوكإسيل افجر الك دن لسكر اكءناكو ٠ ديم ومعيلع اع
 سكك انحيرو ردوا نا 'ىدل ناب إعمل !لفاهم ء هضداعلا مزعارلا اه عا اوم اطالاو» هضف ارلاؤمحملا هبسنل اهب طيح مرام هلع

 لسا اك عوماد ةماعأو . امناطل ل ]ضد تيرا يسطع كل دنحءإ رانمملا ازياس و٠ ككرطاذصاف ء كو طع

 هيل ابل ٠ هيكلان سماوات شك اون هاف « منن اًنيعاطعملاربميفرطاماو افالسا_اكرطدرصل امذالا هرم عاقسرادعب «مينحلا
 ١ عيقلال فوثل داق .اسيوسكا مواعم مانمإل مهران اكو انبوب ةرماوجرتدم. هيننال روح دودوكمةددم هبل

- 



 "يي 57

 اىنامادالم ٠ ىطحلا,زولااهباائذم كامن ادلى« لارمالا ال همومملايئطو تامالاو دز ا بغا حو اراملاج قلد وحيل شننأو + تزافاعوطلاوعمرافو تاشنكووم_كه8 هنا افوأسلا مهلا ميل ماورع
 ةككارإ مدد مقلي هز سا اهدا ماكي سيراس ةيطنااد مجداطيسلكرماساكه قانا اهنشسد , -ناطاس هو ضطلا سس ع هضيافلا عهاظل اءىساارعكدا مهل ءاسروند عيحئذر ,لفاساداددد .لاط حا وناس أكد ,

 عرماقلاءلداعلال ددل دومه كراعربمرلكد ٠١ عناق بلع ان و. عوصاها دوما كاذ ذا اوناكو ٠ ّصقتسال !إءافلاريرشع :ءملجت اه محال لَ لبو اوصوعو هليرشئ امو عوق اعيتحادررد .مزلضومد .مادع رمل كاش عايض ٍق ديدطل باب معط جراحات ,ىلاب . يحيك امارلا ةلئادرهل ٠٠١ :٠ + اذ ناوكومتزواح ناو هبحلص ماو:يماو توفدالى دا فطلاد ٠ ناهوباوصاول صملارس : ناييال نايعارتةهدودصلا رودص جام مالسا اطل ادلوم هداعس عمد رفاه -ناشللا كل م عع ارام بهدل نامه هل اقف :ميصخو دك دق اءاماهس
 انج نول اهدا دوعدهماو ءاطمقفداد اردن طعاومام ماض وح. هيباش اولاين ملغ دد املاح اقرلانموفلداو ءاطعااهقدسولوعا ل الاكراصتةرمم يخسر زمالكلاءاو» لاومال امرسامورثد اطعل امره ضافاد «٠ عراف عابس كر اجملا هبل قبو اييياراووطص اوان ئسراهرمد
 ديرهاظلاوداغاارواوع عريف اهوصاعرسموهيداو .ل اضنلاو فلا كاع دوه هدرغام .داتالاهرمتلاونطلا شانه وشما. لج رحراهيفحوتاهفغ جانا منخل هنو ادار عاادي م مدد ناكداسر أ ةم 1 ارا صمز/ءيلعاو اكن يهعفسإ[ دل ناعم ليوم مط امد» انام ددعلا ممل انف ٠ عال اوسع داو ناطيشلاملاةساوحكت مولى تلامهنم 2 .بلع.عاضلاعل اها ركريصرهاوحاونوكد ءعاتمال اطمسد ماتلإلا ارد عر مرغاصملادب قذنالو عاطتسا م تازاراعد متم كت خيط نر ةخا خادم نوفل 6مل ند دافد ادار“ يطع ءل ذاع صم نمطحو اظل هنارصلااوصإم يو
 ميرا هااقنرنام» اجقاوارعرامد اة فاو د اينودنل مانو موس يعمد ملاق ال مرداو ٠ هؤذم عب دب عواصم ثسجملا ؟«رحز طوس ٠ مفلوملغوم مجال [رصدكدث مصمم ءفمديلطاب ملف ياك «دماكاد نسا انو صدارلا وحاتم مفدا» لولا «دعاللراد مشو هسايرلا ملِخعتاوداوين وه هعاضال : اوم اف «ماوحلاو تشمل بيد ملح ةلخد ماناةرادرع كد الر ناءاس انمي ملزم - ماودي د وطعتو :ماطنا | :هلاكراقلادعد هلاعإبو ١ قانمادوخافملا_تكبو -براييرصتنقناو*بتاولاواس# ٠٠ رح عطحو:مطكرال* كا اروم ان الاد هاتر ناد ءهيلطسسلاءلضلل هضفار دي ماضصعال ساهل للكؤ سام قدر يائحلا ةنطل لاس د مرح ذوق «لاحيلا اي عت سانإميط وال ركود هظرعوم ولا انقابناكأ سمان اداناوخ رع دا .لالضل زطاومو وللا مهاومى اد لاورلاكأ م.” تاو هرفي رمد عسلاه اطيل صددج عا وفوكم جزا قاهنأثابر عفو وبجالن حسب هراذا بد ثاعن ٠ عياد ولعل احتل 7 1 لب. .اهرمالاربالد عدصلا بأ ريطاع محاط و مدر عفر غراوحادطد كك ماناد«اماحنا قريت صل ل :

 ماعاد سابو فون رض ترخال و ءرماذال اوم اهيادوع امءاصع ءففلط ام دوز وج وم هاداام العال اراطلس هداعم ايام هالو نت عطاقن مصاف باو هتجرد غيل هللة ماعُمو هس داو" يا زل ءباطضواون دى هل: 1 يئانملا ناغؤ مامارموسىملاءاب جانو ناد هرنضا مد وبحر ا دوو ءابعا دع -- هادا انرائنبرا دنال ٠اهن يا نطل د اهزهشنحال ُهّيِل تل ادق خاف . دال هتمعرب عساولا* دارا باير غبر ىتر ةيرشسل الزب ذي اقماد لونا د راتب "ا عيواحالا هدعس وجو داهطرنهنكاريش حاز نفر خلا نرونملازتمؤخا اذا ةنوحتصد سس مادامد بوعرفنراف ٠ نازلاصل اضياخلادال لاو دب كاز( ماو ءذاصلاو هيصلاولاةاويعوصش اهل سقسسيإو هكا بطعم صاع اكرانألا هرج مادرممداكا ةركادملج "معلا اهاايىجرب هيف بغي مايا اهم اند اعلاه بوكو .لامال لسنكو .ناجإكعم اقزثو ارث ود طلبوا هلا فلور اصبإلا عم تءادا :ةساوزصاوه تر طصا ءاقئلادع مب طصاراو ٠ هل ه.ىطارثلرم عكادضو وحافملا ثدد[شكدربو . هلهاو نامزلا لجن 'مادك 122 :اديننم قلي ذا رعلاوعب اكلكاض هنيه ءاددرسسم هلع ند كس كد وعم ءانيدو اينداببلها حالصن موقيرمداينال امان هرفمو رار الم نظل فذا ادد و ءايوقلاهعساول را ؛عاهرم بحل هصدار حش هتان مولا راد ىلا لنمو "للا ماو نماذج عيار وب ام ىلليحويرشكتو ٠ارضدزهنوللدوحووعسو.اوساوالد فيش مهدد ارتود الببسو ةايوعد ادجعضفر لباسا ايزع دسم ءالضادو د دمرت مدسل نابي مين از طلي :مانيعلاو -مظعانوفلاو عن دم او ادمإل ا ةيرفطلا! جر ديبالا حو صسان#او ءوصنلا
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 ١ اتزان مرضارعاو. لاتنارعمماججا ند: نكس م لس كنس .تاّهشللو اخف اوبهذو . تأتشلاو ٍقزسإف اودم 50
 ' دي اورال اوهو. نار وتضر واضح هاج مهب فيودو يدب هيف نسح ادد هضف ار الامن خوالي هش س اباد ناكر« لازلاو
 ص ءناوعلاإبرلاهلوجحددتي ادة زنل ره تس ارميا بليس او . ناكها كة ىلا كياول دون عم هلد اقو نابت دحر
 أنملطرب اهتملادوساو . عاَضملا لاجمل عمرجو . راغّصلا تامدر ايجحال طاب م عرمسو و .دابدألا عرياديل ا مىجوملا عدا دوعن فلنا
 لقمه مبرإ مجرساب ابوذحو هيلا اوعمتجا اذا . عانت الد مهسادىلع تام معارتحا عممضغ اول احونحجرم ههدريثي مل امو ه عارفلاو
 اوم عطلت. هلا ندد 2 اناكك ءابيذو ايندهداعسلايز وفدو ءانيعديسال عقم هل اودعز اقرل اجب
 مانعه ذ امد ءافبلرالؤنس هبرل اورد هعمزمو ناوكرسم طال |مزلجمضو . افينعنو اً مهعسو ارةو « اضيفلع باج. ههطتميمد د
 هضفارلا دوحه اواجر - هيضخل هاوفاتلحتشاو .هبوقلامرظيافح تراث تيِلاو دان كو اوؤتساو ءتنتطتلا قمل عدد
 باهت بضاوقل لضاف .ىضماو دش ماس هياطل دكا علارب ا سوو فل خرم هفدراو ءاصويوالوط م غسحر اخ اوضاخ .هنوذلا
 0 'دونبلاوفخو ماضل ماسر بعرطننالو دومنال ارد زم عز سح عمشالو اصعبابضىبةسعاهاهنارهاب ناع حا لندو 0
 تببلاو الط عقنلارازموملا تك . اماوقدولاوم اول !سرتخاو امداز لا لاسّوح - دوجو مرل !قارب مجلس اهضراع داك طاضلا
 26) ادوعحم فن اه. لوطْدو هنضوزكيام اقلل ئانيتر هلع قش امد « كورلا طال 1/3 6زابتاوطمو ءالعمأ در مرل ا

 دارفلا ءطعفنيدحا باقعإ ب ةرصكاب مترابدأ اوَلّوُو هضماشس ةيماسا هير مالع او. هضحار هتئانئعيناطلسل ادونللمارثأ تءاعال
 : دالصام لولو + باؤحو فويس قحئادذح مالذإب م«رحراب ترجدق - باب لب يعدمالا ل ايف زم هعطعس: فيتا ماس. باعرل 1

 |. لك عاد ناش ل انامو - بانطمٌر سك طل هدو اعوذ هضف اولا اوموزنهتفملا اب مالسال ناطلس اء الزم < رغلاض ىومامثل ذا
 دو عكر بهدت د اولشعتفاوعراالو دوقد لجوزع نحن نزدل«:لئالاو غرف يعاب :لشضفلا بغا ٠ نكو ماثرموصنلا علابهدم: سن
 (صيفشلا ٠ ايزو اذعب هصقار ايرحرطاوم اًشامنامع عمردهاشلا هيناطنا لا كاىل نم ذدال اقيزلا امدواوبتنرف ديوب هناطلشلانخسك

 ماس ايف الك فتم المال كد دافتساد هيل اونم هعب اشم ماوع | هعبسوخع هيعابلا يقلل اشل ممسارعلصتملا «اهزعو اًيوسراطتال نق ميا عنان

 م ةمداوثول امو اشاب واشاد عم ليوملاروصنمل ادن يرمو نيؤعاعل راطت - درو نسب ]كت هل اصملاو هسر املا هلياط د
 مقل لوين .ىوالاءوزلاناكذا لزلاولطكلل عر مزجامؤتهاو ثُم ل ذاصلاذككد مثردا حام هضام اس مزج يتىدلا كش
 ,هنأو. حان بولقلا خولددع اسادوا ثنباو الوفو الو هجراخضو هضف ال ال اف خار مؤ زعاو - ىلكأو مدداو هعاويلابر ايتسؤلاد ؟سردجزرك هنا

 أهدي ع صالو دحين اكىةصفازادلاكلواس» زحل بوهإلاانادق اوم فيرعملا انسابال ولو - قجاوتس حلول اواو اى اناك
 الولف م [قاساوطنخل ىلدالل هد ان :ههرتل الوقدو دريان دانموجاون ؟س همام |يصمخت اًقللائءاذف كاؤسو م ديو بيسو هرتساو] رمل

 كفارو : اوزعمو اق شمل اشال !اهعراس اظل اوزسنال !هبؤهو :ابشلاهيضاهف ويح . عقاد نكتار خش .[ياند عقباس كه كرد انا

 . تاب الكاكا عي امودتمد . تاب عتوججانبف . لفاو اعوام كلن هضفالمادت ومرض نيالط مناطد عصاو اهدار كب انو
 دات ءيهطادهاش هداجلاب ناويكريمط هاعدشسا ام دو دويمال هيضيفناكرملو ميبابصن هل ذاغااضيضعملاو مهادصاغل اذه .

 مدتيكعو هليقسؤرت كت صرير عموادلاتو دخل الد صحيإمطحلبلام نين هذاسئ هداوءادحن هضحالارغكل م«لصناد
 اهحكضو اول اىلااوعجيو ةلحار ةكاوكو «برقرملحاو باق دافيمحاو داعو بمال اوفس امرسامؤلاف لس ش

 اهاوو ةرضاعس مهاطس هزماو هعحر

 ها اباد هاا لاو ادد كالت موته صخ + كا وسو ثلا عنان اني (ذذ اطلس اوونح

 هلالهابوفصتعا لذ « مويلاادع] ية رمعوا ادعلامربستيقلا ديا .مونلاباكلع موواهضفإلاةداوط
 سماد تاثلاوو ماوز طاملا

 او ديما وطلاب طحت لول قل د وزجرمدرشسساو مما ضففرل ب اكرعوحكتبزاوتو ماسلا ءايطامو مران اوعل او هدا افوبسل

 نمهف و صوملاو ال اناكد ديو جن اطيشو ينعدم البتسا تسأل ال او مايطلو ل طير م عكردا هلع هصمار ال وعساو « دب دير اهوا اموومرج زمول

 ملت ام د ٠ هعراقل اد هماطلا ل ال افوسو هضفارل مقفل ل ابقطارم اجار دثساو . هعرانملا نالدحو باحعال لييرع هيناطلاس اكس حلل ايهان هعئاولا

 ”اوكابطويج هتدوسو هضفار فويس هتراسارم هيلا نوعو/«دوموبملاواذا اهلا ههارإ ابن عرمالانهراثامو معلا هعقاول اةريرباشابنافعيذيلا :

 ماكل لذا ارطجتج مموعد ةهجيمال ا اونوبرلانبوقنا اول امر . هلعاوعلطا الكت داطاكت بن ميلا اعفرو ٠ هيدي اواشثوح هضماعلا
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 3 نوع 1-7

 1 و وح ضمد غر + لطهران » كرا هتوصخعطحلا تظن ميلا اساعد
 رك ءاولوتسام ءاياناد اهكواماهرهقةوتح هن. ديكر ذ عمرم هيلع لمشا و هضخذا امض كاف!« طوب ام . هيك هتادكو اها
 رس ازتسددباىلاياطل نزكاستاأس نر مم .«اقيزضتالامدا.كرناءادم « نادل دونا زجد هدب ةدوتستأات . و مراعو ٠ نادك ورافع اوف» اس دلي تلرلرتو م٠ در هن ا ودوم عفا او نإ و هلهارع وفنو ٠ نب عوج اف هنعصو ادادع
 يتسم نامي كازتاد اعمل اءل ىيع امل ادوندلر معمر« داوعال ا داصنال نلكؤ كاد ناو رهلثو هدوداتسلااهيللا ناش
 يل ١ :كبكاسلد انافممددوو عرهرب عسب .رالصفل ماوع ميلو هدربب اتنتلا م دماملا .نامآو هعداموبا اعاوثلم نام ارب صم

 لة غ:الصنال ارم هب مزايا ندعسم « هيث هنّيأو دمطع ءبهإو نامعردو لاساوعمجاو» هيلا متحاسو دي دؤل با هج عاصم ذو
 هنفال اطقم لظعمو ءناهلككرماةلازعنيد غل ءايسار حيعي ٠ ناعما هرخار جرا دام: نو بزل اجهاد وكس
 موتنا عقاكتم لوو م عفاو هلجف هياطل لاك( هل []يخ ااه ةعّتجا ا. د ٠ ناننل ام اش عدصي ام بعر لوم عةدداوت فدقمو * ناجحا لاحت
 - لي روتوسوب اه ور اداليثهداعلاهب ترحاملع ءالفا نيرو تانلاؤاص مد اهل اهنلّتعبو ءالاوكاو بعل ارماكلانهام عول ءالذلل ا اههحيسملاكي»
 هودي ال بايرم ير | يطلكله عم حوحو هالكأه يزقسو هب ضار ةيكب ل كلو ٠ الكلار بعلارمتئشاءلواداك انو طبريو داون لا

 نابيفطللااساو عرباطل ار ناغمل هيلا اجرح غلب ءابيكو ارطفحيرمرلداعملارم ارعمودب اوكف تراصامل دم ديد دهررماطع ا قممالا ش
 ه دانت جاهلع اناصحو دا لكج يقاس هعدان اد ينالرم يدل ئنعيداحم الإ لوح هنالك راءالآ هوو أجاد

 م <: طاووس لل( ادد دوحو ٠ هعطاعلا تاللذلازاوجابومطقي «عايملا نابل ةداغلا. ناموثرماورجوتو «هعساّتلاهعزاذارايبلال'هراعالا -. ٠

 تكة وحك -

 ارا« اءاههامايل ءدسوكبو هلجوإ-عوتمت واسف توطناوح بتزبو نادل ث يحك هريس دول صاونو يالا ا'بيوادا وسو نولصيو . هتيراش
 اجران كييف ومد« طبل ذا. هتداجرص هنما ديمون اهوطفاحب و . هذكاعابي عيب ء] كارم هاي اساسى هفداول وال انادىراصملاكسو اربح هليل
 مت املا ايلا «جاراكمملا ٠ هدايطل اموبطل لعن اذ اسمل ادم هيل نوطو . هراغلاءيل تيك دل ال دال اناكدارءمصع] تسااكلق د ٠ فراص هضنامدي
 ذا هوم مورلا اشاامترك عرج مناط ٠ دود كه ضفارلاهراغرماول ب قسساو .د وكلا لالا عضل ؛.قاعتناكد .فداو غر رولو ىداولام
 أ يضوىاداناكلاىإلةسل واع! ضعاف كارثي ال وصول اهالي فاربرب دل نم اوف اكاد . نحال ناكل بالا سم مدس دفل ب و هل هسرالم

 دادومزا/ءمادمال اوراس إلا ربو تال اهبووشم لوك ماورضل الطبل اهنريمال ادنمو مثدادودداكد ٠ نوت
 كهف وا ضو ذكر نارملا هنعاوبلاميخو هصفازلاهرام ناوكودال اعاداط . ”قييائتمدواد رجال اودالا.الاد !اياقمزردلامنداطلا
 عملا تالا« هعياطللرادوس دفادوبدال ال الو مشع ءاضنل اد هصما) رار هرم السائح اضع اضعاف درر ت اراعل لابرأو ءاضكرودلا
 م ورراومزسل لق ءاهرمووجإق الد ءاعددبرمدءميددمد دو اد م1 اريئئتسسل ءاعرسم هدا ارضك و امونم :هفرارلا اج الظاحال 1
 ليتم اوه ءحاذصل امج بشي هصدارال الكم انو. جايدالهإط 0 ا اق داع هل انا زن اوملامىايمو عفو هترونع او دوا غريم ماو تش او .هيصاملا . يصطاملاع كراش هنسل را يرتقارادداد...واحلا عمات دابتعازضاضتا«هيخابل |حاطب ملف ااو . هيفاطل ل اس وكت 3 هيجل ااداو ناوكومال نعد ويكدو- هيب اهتءاجو دوا دونا هطفارل ادونح تاايف  عكعر ددعل ديكر هيي عوعسمب هنو 0 د تر ماد محل وعن ابيب فاد دال أ ا داف كاللملاو علل اون هعوبطتم كانهفرلا ال «تزمناووعطن ا لضادرتهؤرعيلهاو ٠ بواد عيصعايراموثم اه ٠ مددخد ماتخل هسنتلاد عوير ززتخل هلم (ىيخا ند كلت هضداوزكأسعربو هن ههقاعلادا+ «وبلاكإ راكد ء يل اءرثضما اناقرصقد ناوكومال لمار احول عمركو داهم واس و" دذفل كيشل ارم عمرمو ناوكرمإ م !ععرداهند ءيططلملا اجومناع“ اهفاكمعم عتك د اك لاو وصكرك ه رافال اذ عمتم ددا ةومال امرنا ترحخخ 0٠ الجو بلل رهاتو . داوحاإ كرات + يك لاوس بة رمد دوو دال :رادلارجبا:هئاطل كسك يدل اقكدا ناسي مج صاو هفيس ردد. هئاصح وبجد ادرال هثود يف «اعتن يدل انقل اورام كيسي هضفاادابف م هكا ناطا د كى رم, ىهرمونا عيكمغ كر حاف ,ىذإمو براتعائراذ هضهارا تراه -اعسو قاضزو اضفل ن اومإملاب (اذافف .ايزالجوتحدااكادو
 ايوا اسف  هناسرنو ءلاجمد . من اوعاو هبات لع

 هماوراؤانع بقع كراميل اياوط ءماملاق راو مشير اوم ٠ مانفال ا نام دوا دريل ا عابر عي وحامملا دونطلر و ىملانامد ٠ ميث



 ةمكروراصين) اب طلا اضف ام ىضفدابابد_اذ اللا اهضيفدالكع و ءاقيضماهيعسادرم نيل ديل هاك نوم اويل:
 "ءاسزلكشويلل اكان ايفد ككياو . دابطصال ارجو صانئق ال الييىف تاج داجدم )وه دارب ]او رادصال !ذ ينم مربرب ُثحننوكاسو ه داولاو مالطا تع طسددبل نغسل فولو «داسإ ا صعيل وىلع . كوسم هحلقم هداعسلاو مك اق هكداشلان اكمل ايا لاقف اقيطو اعمل دال

 . .هن]مذو نايعاد . ءلو دن كملرشيل اذاضاو « هعمادبل هيطصل لحلو ء هعساولا دونم سال نرعلا ناجم وه رولر اهحءرسر اذ
 2 نقب من اكو «رابّتشإلاو دولا عزفاو ومحو هراصناو عابتاو راحل ولتو ذاب دجسو ىطعتراش را لكل رافنا عع« ةكلمرودرم و
 'ءابالرسعل ههليجيف د» وقوم عمجق دانب الهارمو ٠ دورس اهروقوذو ءر وت ادم لجار عي كسر اخد اما قمل ادياهدوكدملا عم 0

 دوداصو ٠ ماظعل الزول مكونا كيدالكو ٠ ماكحال اشد ىلا هدوعكانجرفورعم قدؤل اوك ناس حب كضراوم ماذقال اهم واعمد دخ :

 ”قلملايف ل بوعب اس . دوق عملا ياولد ناعيلوث مبرادوع رن ولضا د٠ دونملاو مالعال ا جوثلو تايم امرف د وشنملا ونهر بمربق نمو هماخنلاداع
 2 هدسل ال هارعللا نجم ماقمل - ناد تصر ال١٠ هلوافملا هبال فويسل وماي ومو. ل ىذه انو شعل ليس هحوتس نا ساه كم عونا »دود! و

3 

 للا قمح مام ا عبو ناطيشلادتاكن دباقوف ثول اهنادب ععدموم ناسخ و الضلا] وا مف باقراطيتس اع معئادموم كاطلاسل انالومد د

 كرجبا طعس ضرال كت سان لمد عر م» سوت ار اي 1 إو بكرم هدلاحو ف واهل اًذدعضو ه هلابقاو هدابدلال اقكتد ء ”ذد _ 2 0 م 0 0 0
 -* هلدعو هموإ اهرطقنن قلبو عيجأو هجال داب تافاسملا يوطيو ٠ عريسر اطهال قرت جرام صول هرم ا موب نح هناكونحم + +: د
 انامل لرمكاها عل هشبجضافسا و. ادور ىلا غلاناملا* هدهجعاو عمق امدراسبو ا هؤ صدومهدقعاو هماراه يعم ضال هند
 أدار هناوحيبرصقنل ال اك اباه |لماعو - هنازيس وف اطا بكام صن ىم هنن ههيسوحهنسل ازهار عك انهرمطصاد « هناضطرس اها دن رف
 1 اذ هدرصمو هدرونامتالطق للبر اقع تبد و٠ هباضتساو.د هتيال و و<رم عااد نول ابيصاو . هباّصولتو هدوج رار + ع

 ١ هيك, مم ويف توساام تيوتاف «لاعنال احلا نوال  0٠هماقنا ىفدب ناو عوشاباهايفداطتساو « عند ثجام نوجرم اطتال لكمة رهظا ٠
 عطؤسإلع رات و . راججرب هلكول هد طن ايزعاقل« لالضلل او ناددعلا || لاو هلال ,عنبجلا وم لاوؤل الل در ولو

 هما صناو هلاد د هنونحو ٠٠

 لدرملافاناش اه  داهلاوزيلل اكّدم ىرصر ها مادا هناطلاسلا امنوا هال اهلل او هناهث حل مل ورإ ال داعمزم مولعم وهاس ليد ناهربو دايس د ممرات ادع اون اضع موش و ٠رانوال اطنابمرع هبابداعفرمد اال ارا ذعلادااكءد/ةلارسبو رغما يح ةوسل اهءداوب اهاغ
 ثلا «اتاهي أ قحاتكو «لطقل لاو« دق عسو ارككم عى دو داش اوناش ةذيطعنمأنال افسامث"ناطلاس مزم هد الكود 1 ىلعأو
 كرم اماعاكدل لشيطلو دوا برعا م اهدود او ءادزلا) 1ع ملداعلاعريسل ايف ميصلكم ادم » داعوراشل 11 هزفاوثم ىؤنال اييلدال اهلاذ ناو اءاولمو ىعد

 : انس نادوءصرا هضفاو ادور قرسا اند ءاوتشوز هثم/رناعملاجا توطناو ءارطراطفا ل لع :ملوددب ت طسناو لفل زلود تادعكدل ابر

 نسر لاو ياك د ورل اداصن رم عالخال لتعم كو عبو اكو فطين اساؤ دعس ناحل وهف اطل 'مدادولعح»ناودعلاو نايفطل
 رالعوب فكل هزع ةلصامد - حاوساو هداف هلاداتنال اوءل ددل !بناح ايما يعز |ينيصتءاشاب نامعربزول الا هنم ل اسر مل وسر ىوسا»عابال
 2 01 !١نسكأو ايل ااده)ثمول امعمل امو هعدابربناًيمتال !عوتعو سي املغش ضد ارعمنسل الها نصل اطسو . حلاو طدضفاارلادونعي للقننام
 لجدول د« اجالد هيضاهبغوراصماو قل احو ايناالا راب عهاط ع كمهنم لهو نيبو هددل امل هطأو ماولاكد هجاباذا هنباهثعل مامن امل ودل ناك
 خا ءؤلصلادونا ددال د ٠عكم يفد قل راصن ار اصنع حلال. هييلماو هناطبشو 5 عل /رساوسو عماصإو ساو مسيلبو هس يوحؤ حاف

  هباماو هبصاملاباساء دائما صه امج ود هلئاعماورنر الا ىلا لدا شارع دم .ءامهججرسرل عهد حريز سلتخررغرثن لف 'هعددخ و عزتخا حال
 مهلهل اراهطا ماير اف مهعسو او « دوج ءهاوم ثيو هذايساو ءيلاوعن قرباودعر او. هذاحير قولو نو . سان دهون يف ضاوم هبه انران يمض
 ئوللاند انملاهو كف لد ةرهع انة راطتسا» ٠ ناسعأل او نإومال لرمي نإ نمو ء ناطلال | االسم هبراهل٠ نايوئ طي ازعل اكرالل قطاع «درج د

 ماوكونئطبلالوصو ثدحانمدقرم اهل نامعربزول الا عطب ذاع ايفو .لهةمزادرالل اهباوعسرام هعياثل اراجحال سد )عك دينو جيلادجدد

 طيس اشاء امثعرديل اولد اذ نكد ٠ !وصحاي:طاحتطمم تاانايوضلاو عراد داو هل رسال هزي طا مربعتاو « ل انوا يسابد امام اه عن "طحت اتئرعا ياطل# لاب ادؤجرس دوج انياهدديحر ماش عجا وهال يمل.( وم هيلع هلك اطلس اباد ناطلسلا!انإىم اعليرمدل اداحا هيل
 ساس! جر لش لين جا علعي ٠ كلو نداارعللا صام مدار اهاوصافساو* ىرقلاو هلايطللا اهيارلرد همبعراال امرئ ىو مديل درهاط

 ماعدال /ويغرم مد رمى وسو هاته وت اهيزال طي طان ضرما امنه دوه اي ماملاي دل ١ اسوار :ادش اي ودو . ١ او ايسصداو عقل انسأ

| 



 ,ةامر حاب صموصق او امتص خلبوم هفاكراطمال لق ةياطلاف اددملا اطجرج وشسنام ءهشدمو هب وك راعي 0 عريراب باج هبداضمديدالل ابرهاظ مدو»هماركلام هان عايقلا هاد هاددصُواذيعيقو نانو ارابلانلك يم : 7

 00 ولو : اوكرداو م تاهطللةكولم تبطصام هذا جاو جولاهكدداوس راه, رطلادد نان 0
 "خوخ اه« دانجال اوكاملارم م المو. دائيؤل اوال اهداف مرعي قو امسأل + تاناراابوتسو عوج ملا المال كادركاحلارموإ ةرسو امل

 هنطيرمنامال اعيجساو ٠ءلكءعيررانعردو املس اويملا هلجؤل !مدافخ# د ررالو عقدياللد موو ورككاوم لش لطخل راه« داجلال او راوغال اذ

 نوعا ندوعتسو منو دهام عنراوم اول ع,دل انشا هيا اثعدو «لكرع هياط داناوالا مدايقداو ءلضدز لم مماطلا رمل حسس
 ايلا ة ثم باهر اق هنشل اهجواضاو» راصم جتك عيبجإلاهرناولمدشمو :راظتال ارم( امد كاذدامئاطل كارل !لعساو :رباغالا 02-7
 ٠ اواسط امد اهامزمرالا تورطو ءراعّصل او وحلا وحمل انسل ادب مهلا« راوباودالبلهاهصورلا مايوه فيل امضوو 7
 تاررد تسمن اورصجرلا ممسكا تما عايصنال اي ىو اود رنملاودك م وقحافوسم ناكل تصحاو'عفاولامتلمتنفاو 27520 1

 لطابلا روس مب تحبو وم تسرل او ط معلا ودجر راف ل جوعع وول طاشسسا تْيناثال هدر داى -4 تاو اهمالعال دحو اهملاعم 9 ١

 يدا سل دمل ل هود لسد عراد «رعلصاو تراثو هيكل تءاهام اقرت يم رعيملقو : هنايعاو ركوابو» ءناوعاد راصنا عجرم تيئواميلا

 نو. اننا ]ملص ةيلاجمال هتور) تادصاو * نازل اذ م. توطضا ان داخإ نيا امد رع نسنو ءراتاال ابوصمانو ءعكهد
 ماس راهاراةكتاهوم نالوخو زارا ماطعض م ناخ هه ادبي ثوعبلل كاسل و . نادر ضر فدل طصاا هوي حاومال نائل ذادوح :٠

 وءراسدمالكر : ةلو ءانيجاونوانساهجومماملا بعود ءانبخا عم جرسا بودل اثو بوحو قفا ب عيد: لادم م
 الس, ,دماملاةتاعدافو بطخشت تجرم عمل زل مريع انم همطحلا دهرا عركدأ٠يوصباهذب لج خبل هرعو«ووسل هلك قردص 0
 ٠ اداكدا لول ان هءاعماساعن اكموف يي بو سس 2 ا

 مار ماضبالا طتسمال يدل الكلس اايجع عار ماجا او مازال ايف باؤيصلا وفل نوعاو ان!« مال ل اراد هداعسلائاولا هم محلك ا

 دخلوا عرقا لوم داب ادجانب تزواجيل دم داصكماو اف رعامدصتر داو م كيلا هؤدام هسفس حومرمعانمدهباف كي فاعتشلئانل ٠ ٠ ١
 ادق قلو اقبطبكب «قادرومال وعيهذام لجراوا لطم راسد مدواخ خفر عترام, دم ديلا خولان ناف ديان كيالالا 1
 دقق ؤوطر. لوكا ام !عططدق.عهاطلا هنسن الهال دع لساكدع و عواطلاو هنطانا ةكاص ا جرعاحاو ءعمانالياع ادا هرداقلاذ ديد 0

 ونام هراطصا| هاك مول او «ل اعال نمت شامءب طنع راد! عضوا عرراصل اجر اتساو « رابتحالا صرعوحراصنالاق اوف, نعرروهنووايالراصنا 2 - ٠
 * ىهاولال اقلام وجوه هدلابونكأب عر اكن اكرا مسام« عونا اههديل املا قلها عن وصوم العلل ة سوم. .لاولاؤم اريل تسيرم

 اناث ىلرراقع ٠ هيعارل ن ال لشيم اهحاخبارام "نفاد ءرصساو» ىلكر ماتم يقال نبعدام هلا اهوساو*ناينبلاهسيمحملاوماممموولا 7 72
 رضاع "ناجإ مدل صقل هرارجصخاون ناطستلا اضعادم - نايفطل يذلا هرهاطلاثبكنو » ناهطوءاماوهاو اذ“ هيعاس موياذم نواعم

 ل طهزاينالد عضال اناربايق فوه كبت تساي عتلاوم دعو نك اند :ابجابخباصال اد اءوس, عروس دق :
 هناكمو رهام مالوم ا زهاختسلو:ديبنلاةرتفصو هن ناشد : هيو الب ةكماوع ةددفود نائهطمل قب ل افا كفأ

 : كاد اراطشلا طمهئاسا اموم عرتكاد عرفوا هدخوملا» علا خداثكورتداسمجدوؤد الا مالولاكورفرعزب عصا ]وعل هوما 3
 مس «رالشوم هت ,ريىدابتن رتوصجم )قاد نال ده ةهعلاعرلفألا نال |ءيلحع» عرقو هطس ماالاو يلد عال المر اسف ونسأ:
 كلو *تاءاديلر احممل و ٠ صاواكل بايو هالعاو بنر هما اياد همس و ء صاصخال هلع علوم هناكمو عرزق هيدا خدد .هناشسلرعافم يلع
 ايالكبحر ١ دل قتلاددالة ملك كد دان طن امال ١ نيكل بان را ةيل جرمانا كن او م ساوكمانمإ مولاكل ل لاءو» تاالاعتداءمطعلأ

 اعد :كيوفرم اهدرتاوزينءاماكلاب لمار داو . نيد امان نما كاطلا ]قرم اصر, امكلع ناهد وتس

 او صم دلمون ديحو بالادب اعونالا* مو. و» ديد دفعت م .نهاكلاكطهي» اقام ةييبم 1 كهرب يمي مال «دينتا تاشاه هاك اصيله دوس دعاك ادد أكلنا الجسم« سان طق تطعم
 دك« يام لدوشيوم 11 يالا باكاونس :صالملاوتلا درا نعاكرل جوك لاا !ءريصووملا الع اليزيد اوحو ء صاوليوماسرل نيو »بت م د



 مس مسي مم لملم ع طنز ا ا

 ةييييييس د مييبلا اهيل دس مها

1 ١ 

 اىلاقد.نارإب اهثدملادب رول نم اهبامظداحو .باوو:ضراارا دوس حاوصتساب امر اج .نانيمطال اود قلاط اسيوط
 كولام ريلالجاوس_جاونب امو اعوغت رفسل ايوبطل ةيطتيملارام «ماهللاطعإل هشسح رم زدات ٠مالسؤ اطلس دونحن

 . ةيارعراو كل. .تديزها تديادو تكف  عذام تادعلكقدانباو تادانرضلاوم نيكس لعل سرد »عفادملا قعاوص »ندم ر
 مثرامدا اولوذا .الجلاو باةخااكوس هيجل صارماندفتسا امو "الب لم اخياماذد د زا (ف هراصنللاو ناوعال او دو كمم

 ٠ >اهرالاد قاري تاذ عضارملا ثمزم عزلاع«م اربحد اناا اهي يلوعشدناو ٠ هلماقم او هعف اهملا س أومججاو  هلباته رع
 انرصقاو نياوملارعانواجاف ٠ عيبا ال اش ؛الي دس اموساس برر ضمللا ٠ع ار فسل ربه رشا «دانجال اوركاحل ةكبااورغاد
 ًاقندلاهينسلارب اخر او ٠ عزفاولا ل اوما او ضال اوُرابرل اه «لساعملاو ثاثأل لص انبر يباب ناكامىلع اوف وتسود نكمل امل انما دع
 5 «ناكيومق او عضجومدعبا ىلا دلي انخلابو « تاك« دخابانيلعاو داع» نامؤماو نوكسلامعحانمرو « تاطو املا وجل اندر امد
 دم ءى كل انيزم ةع] رشا هيل ادو راجخو ٠ ىواد امو رتسامميل ابوعشرم سراف كامو حمءامحزمتضمو ٠ نال وحلى رع
 دك مانا دوسو ناد وثرضر |هياسو ءي امل انكم » كوسالاو داكن رموم انام هيلحا ارا رمل الهاك كسل ارسمي اهتسرنا اذب بضع
 يما نشك بطاعملا/كارداو هيلحاسل لوما لها دانيال كلا كاسلارمهإبةر ير ابل [زمأ«ناودعل ادهن طاع هدر
 و ماو ةلجع/مجوند -سر انولجابلك الج هضفارإ إ ؟(تىناهرشضر اهزرشحو رادع اراورسل الك ثساف- كاسخ

 ا0» ولم اهيراؤار فس يزهر اهرموباصا اماباهاو عر صيإلةرعاظلاهارفو هعساول هةدمو اول لسة هحيلا» عاكس هعساد
 راش هيتس رم ا محبو ماقاو ءابملياممنياط ءاكايمح هيلحاس !نئارملاوعكانعامرب اسف عركاسع قرف ءابهجاوف ندهضعهيزفتساو ابنا

 ةضااوثرصراتلخو عدلا اور ىومل اف ذاقمد الدبل حراط عم اباعادرم الاب ال اشاف ءرتسام هلاقدااهيهطحو هلاكر اهب خان
 هدر كعلاو» الاء يضاملاذويسلارمرفسلانزعرسابوم هاهم ان هجدادم هدوكدل ]حاولا هجم اهلايالا مساك ضفاال دورت
 الس عاصناحم ردا اهنيلواغولادوسارم هر انحرم اهتيبعبو نغسل لكبر هجوم اساعداع عر ا هاداهباومهلانفاو د« عهاقلاب اغا
 مامزبهذاقنم. هذاول اطداضفل ات اذ هياط كادي ]قدم اهلبقم , هيلاخ هغر اد دونه لزم اهواجر !حضاو هيا ]ناو هطفار نحنا هج

 اهدللعسو :ىحئوف اح امام اداوورر اكمام هداك ع مط سما هنن امراة عربكل ارزولل نأ بنحو هيغاطلا هضف ارلارخذاؤح طلو هع
 .ءاهباحئاو افاكاينم اهككاربرعدو اهباجر يف هؤرل !ثيرعخارء امو. اننا اهل ددملاوفاود ام هيائعل امل ىدل |ماكحارساي,ىثسبو نب رمو ومطر سدر بس

 بلا جر | باها عودا رسحاو م سلع تاوصل او عفاف ابك واين انمطصو اهيروخشد_ و. بكام سعال دل اكحاسد
 ٍ برأ هباهوم قادو باطام رس نر عوحادمولءاشلاعوصتن ةقاقالا ةكاددا هتبضر عشت اوم سي) وطم ابااغبن ملاذ هماعوتساد
 طناج كرم ويز] نصوم سراف يطع هب بلجا ام هبرعابثيل فال - قالطامل لع هاوسٍب قد ماقنماد ثيحم قافنلاو خبزا /ابراهضفار اكول سءلترمد
 فصكر ب طش طعالكزم اهبصاخاو كيال اؤ دارس رجم ارثحلم هئارالو ايرلاوعو هدوم دويل دارتو د اهلاونو تارافل اىاوبرم 0

 هعراسو ةضفارل لكإم بداخدحاو”تّييو تقرنيو همة رابتّقلانو:تسّتلاو هساب هودج تددرت «بونجول امض يجارال |ةزعن

 او ثداوطلرمدمطعل اةيران كين وصاوح :بطاق سو دي دس ساب بناجوم هب داحناطلتل ا انالوم دونحرم هى مرثو ناخ هلل اطعم
 2ك دتعا اذ هلاوحارعنزرخ ل بهعتو ٠١ ءاظعل ادومال نسرلا هيوم ار اًمدد» باكلا تاد هدونجد فن ساو *باقحلاولبانةلارسديدل امافادث
 مبهالماودل اهضف دم وشو ءاجوحل اهتبدطوبلال اكادامو هىجباذإ] لازمو لطرد اوهام عراب رمم لعو هايل اهل عميلة ّيطصا «مافتسا
 .هدداقن امطوسيملا هنا ديول ٠١ عمال اهنا ىلامل ىرإ اهيلع تزيالاهمسوءاجرحد اكمال جريل

 1 ”رنعخلو حدا يب هنرو

ا الع ناو ضر ايحاونب هتلئاقمو بوح عت اذن ام ء ناتعىزول اهيتوا امىزتاما* هيمارل ديل اين متطخخا افهمللاولاعساسلا
  فلكمملا انرس

 0 عماجلافول اند رهانغا ناكل كس صهارل اء وجرعا دارو باطلا ادال ىلا« رعي ان امدنملا عاطتسإرم هيلع زكام عم ناسلارم

 شضراطم ءءالاتسال الحيف *داذحاو عكاش ومهدي هيارنام ناطل ل نال وم ءرزمنيحاميسالاو ناوحلاو راغّضل سيميف عفو نرخ عساول
 اقليم يل هد قيس هءامىرنسإ ار اردو لئاجوم دالدو حاس !لها د اذبرم هاي اهيل !*هدارطن اذابنع هضفإل ادونحر ادرس باهدو تادرس
 املي زعحو مام اذ حجو ههه ادفع ادار لجاوعايلا هل ادومجمم هسابو: ىركظياددملا تاماض مالسال |ناطلساال س

 'ةكرام/مّياد هضلارل اهبراكلعم/ىوعمل "ل صحاط +اطسال امذلولا عاوناو تارالا اد نزلي معمد»او 1 امارملا يح ادوقد اسان



 و هل

 د

 أ

 ثيم الا هموسملا راها لسر او ةاشل لليد اواعمد ه هنيفسو كرم لكضاهباجيرالا اهيرايج بوكر ويمنيدملا وح عئادملا ىصم نايوبا م لاخلا :
 ىدراا عريف امل اهناخ دز نم تانارب ينو ”هنطاحقداسو م وصاه هسا وبل و , عز اءضوييسن ناطلاسل امل ومدومحسب/زح _.اظطحيد ءافوطاطو,مايهريتقلاماهساوذسلا ناكر فاددحاو ءاذول اوان هى اعسلا ها + رانا ونود .افو صولا لهاسلل اقل ةذام كوورماذبر ماب عرعسل اوم م/م ضعبم مصعب عي جلو عمار وتسرمجوطاد .نماملا تامحرس مدربا ام. داتخلاو بارعلمم: م قير .داج كرم نم اك! هرم اهمسيصاو , ناثذ خل لان ر معن يرضع جامد اباها لاه بطصاف.نانإ صول ورم عئدم رم
 اشو هاطقؤ واسوا اهسد ]غب او اهنع جورطل هراكمملا يدم ازهال اذ داف «راتخا اموينف هدابثلارف ماراح ناشاعشعىوسهصفارلا- + دسم لن «قضاواك عاوطلنامداصرعد اظل ل ادزح هنا عبو «نفانمنال اعونعوكذيمو ممم تا قح «يعاوصلاو دوكرلامد خادما د ايراز اقراولاودالابمالاد هلع توكو ءدل اطباو هنأعجتس مشجر مكه كف ول ؤنتساو ىهل وها ءاقالمو هناطلال لكامل اب معيف اد لترا اسعد ,.لاهلع هضفاراونجلحتف .هبالج نيكل سدا « باج اكتم ٠' اخرا ءزطضلا نيد ذإلاد راك شمرطلا وبر جد نباوصلا هطحيروكم هلاقمد هنراك" و ءهلض انمي بوي داميزفلا ل ار اهم هذصاق هل وبم وعرب عفا دمو ءهفصاع

 ٠ لاش يافلل هليذ هنبولل طقاكل شمل (و طش ءانلقاغمد انتوس بوكو ه اندذ اجر خبكو باجل كاقراحانرودص ىلا فدقنو .داذ ا هدصرثيح ان|نالدارساوئلاق ديد شل ماب انيصحل  ىوحا عمربن تتاذ انف ه ب اكطل ط عطس ناطلاسلا دونحالم ان هتاطال اولاقو.راصمالا *
 اياز ا يوم لهاراط و وبونجوارمذش لمويبارطنحيوانيزيجملاولاقد ينحف راكد تلو اجو مدانالا يكاد دسار.

 سم اذ رايجرم اهبل ىايلها هند نغدشكاومبزؤلاو دابدال !لاضيمملا اهحامتضحدمرانإوجرماهباصا ان تعتنق هضدارلاجوحما ' «دراصناو هناوعلرتدعبررمو ناطلال لكسر دريم ازابولل لاو هرافساب حاصلا مأتم رانلاراكءيراخأعق ودهن 1
 هع يقءحار اك(تلاو م هضخارل ادونح [راصما تعانامد ٠ دادصاخلاذ عبق اياها اهباونغنم ناك يضاف اياهداداي سرر طوماهاخماقاعابكامذ'“

 ن" ءاناومودخوو هوكردأتطنحو ه عقدي فارغا 5
 الل وباعل ماهو هنيرملاطنحيع وبه دو ءىجاَسوَعلام. خدم هطدا مهني اكل

 طي ءامإ ايل انعم هولتلا ديالا ةدواجال ءليطلزماهجود ادق بعمل م عسهوصانالد قال خر داغو مالم اطلس دوح سم
 ةركرإ اراصللا رطب اله ماوس االهدحال الج اخلااوسقلاو . ىوحالا» مجسوفنل اورطم ف نوت ركاسعامو نولئاقت الكف هلك سفلزم _ هل قرمو هيلع قيساو هت رذ نع هانيرداو تور هجوم الكل ناعتربنولا ناصحادحاول اقوم اناصنج بل مولا دوحاعدا م !هلسافلامواتخر هب اوف اومدياك اوس دول واحام هلمحنمداد ءويخاول انا موتي ةكررل اهنا درو ءاوسادالهاوذخاو اماواواللغ ءاوفس 2-7

 لاول هذ هنمفارلارادرس حلجرم هدد اكامو "هلق مىلقهعقاو مون مرمديامدوساما هدا دزتذدل لبو نال د اصح هودج و مدون ناعا
 2000 اك الانريضالفمداتلاءنسئدمغاهؤاناشمنطعاوزاع تريز اذ اثاوافو الش اطلقت ءحسفيذا دنع : ظوغتادبو انفو صنلب متمعرام جوزاو لل حال وم راصنألاون ايعال صوعمرسوراعودول لستسدانؤدملاو اممم داضتو ْ

 دامو لآ ميلا مرااطاو هشام او بطاحم ايفو عونك » ابان ءاضقنم نا دجا كتادقف مال تلا ةراًماوباَسال قلم ٌميدعاضقتا اقول ساو جودت اايقالصعر ماعلا ل هنت مالدي ماسلا النمس داباق را ئديتك هوما افلا عنروتعا اداهراشالاقدصو هرابعا لص ءتييتحن ويعتسو ههداعإلا اكمال عفادمو تارارو خو م هراطم ةيكاو يدع توملا يصح قدانبو : اج هدم هراطخإ او ىهراجضيويشانم ودم دامو كيد مدا بدجو مو لكهواهدض داب دوراماهدادؤمت لص وكانا“ 1 «ربفلناقرركذاناجال او, يبل نت دلال مكاو. دلال ليد كادت مكوح محا ةوام
 ةلئ هذلكو بى ولو باطصامل .اءاحاو  هيلحا د ادري )صا سط اكون د تسافر لاقتسال لوح اهني عولج ادم ناهز اد عنا اال دحل اماهسو يد اقتطاع اعدزرمميلتل:اام وطاح ل اوما ماب دمع اول ساو هون هوضامانفب هيض ندهزم لان ماكر موؤاودحا+هلقوملاداذاءاهقاوحاد داككل هدم بلعتم مردوملا دوني ديا تغفاطف «لاطوسمالؤبافا دما لها .

 دوعلا د اطمن زيي ط 1ك زاجرعاعحلمتفاو ناف .هدورشملاكأ هدد درا و ارابم هن 4زحا هيلا لاك دوما هضفايلاكلاهلهارم يو رو يذلا باطل دكا ىل ل ل اذامرم هيد كير "طله مسدس
 كه راولسو نامل او مزاد ماوس انس هتزاهربيمو هتوحرنتسن !هلما باور م هتك تزعم الطارم تدلع المو هتطدلا



 اً ووبثمم نايل عدا اضف تايإؤ عجم نايا «زاثعل نشل ازعكراج.ناكام وا زاكرحر ناخ فام ككاؤةيدن و

 هله

 حيو دهطعلاهسيفنلاه اولاد. هيركاواخنل نسم دنا هه هيلا كم هيلع تلقش اه طيحا د ىصحا يللا لومو

 هوب عوكل اهنبدملا ك ىديلم ل ةديموف هعذاو تاكو ها رساوالشرهداباذةدماو زا ام هاتسادءلطدًص فال اما هوما

 33 نال دال ءالّتس طي( ير هظو  هبابس ا نعطقو هلكتمذفد ئاودا تمصلو .هبانركو مؤ لارافطا اهب لق نويت

 افلح (عإجةرهذاكم .ر غو ديت لكيق تيص لبو .صاقريو ىهاجناش رافاكوامعنل .ناخ هنافبعدال ,ناثلا د هحلا جابر

مردا مرج نتاتح لاهاول اوفال !همرلاددوتيو ل املابعيللواّيمانداب هلايدارم. هضم راو لا
 قافيف عمم -طان

 تو هجوم انمدقام. عوصنو عزعولا مادا مال اماراطلسانالوم هيلادجوت ء عواو هناشرهظيو دز وف نا ادارا اق ءالف اعل د

اعو هدونجلاثعبو وهنا يسرد ءيلإقلاو . عراغو ليغ سراف كوم بكام اًبيىوطم عرداجلا هان
 ”ةّساحاذالإ لاذ مك

ست د, هعناملا المل اذ اياك ن اكول اء هلواملاءيضاملافويسلاو. هل اقبل عفاادملام هناع ع٠ ئاخدم
 بارو اعو ضال اغوح

 ةداضو اطلوزنم مطقؤقحعل اصناطيبو اياوعلا ضر يراف كولم عاج ةلاصو . لان فوشلا هناطلاثلادظحالالانف هه
 بات لباقلا ككل امادّملا يطل سال هنا «ثكاذا او ءلاجام ماق عمو مدمج ةياجم» كاملا ىنلسم صاكةبابتا هرمي :

 : وهنلا حيد غانبكو لوجان ايفّيرال ال ددلا عدعوسر ال اوطن اهم لالالا تادهينامث لإ ىلا قافام لايقل ادا

 يهين اقبل بكم ناخد بعوحيلاهياطل كاكا دل سو اتابدلاًن وحلا شابا عزو انام ناثنال املاء داصنإل

 ةدابت تل اهوطعلا هنيدملا ذهول اووي ءناكاكلم هني دمي هزر اجري حل -لصقملا او ديس اد انهما عديل دونم ركام
ملا اوراثئناختادبعي اننعاوه عضيو ناطاتلانالوب كا عرم, نووي ضرامرمءلباقنيرعو تور سكتو هضفرل هل د نيرو ازخخن

 دصت

 ْ حسو اضن وغلب وحاراارعإ عامر منافس الب دحر اهف  هنييس هب تنحن امو ناو عج كور قم زكاة علنا نر علوي لا

 أو يذم[ راغنلا جااحنذ كر: يونعد هعيراوك هنعمل اهضفإلا اجل هنرخ كو ايلاف داًسذ دوس هدرا بلا
 يلا حو فول اكد راماورضطحاما »از هنئرلاو توق الك ههيدبلا نسا هنياط اللد .هعيفؤا حالم هضم لارا
 2كماغلاضيافرهساكؤ (وجبفاو لامك ساو « دما مداّصلاداهازّضوتساو هدم رغبكا لا مح رصد اماوهتتغاوم لوح

ذب اوثحبو هطعاووكاوهاموا اكأبرشع هتمدئو سبام .ميذلف مطع غلب ممالك ناكو نفل ارمراةعريزول امهسايزم وقد ١اماوقداو
 اك

 ىئادوقيإ نأدىمزم حزانوجرم هقرفو ,ناطلل أ انالوم دونم بدل نمتاداقو ,نايعاللرمعدنعوضحن موب هسق هيدي ئيدحل اله ا

 ط انملابعاتقاو .راصنال لوله ايعةومرظ ا ميخلا هرج «نارإل اعنيايملافولا باور اماوضبموءناعدعلاهرطفرل لها هصام
 (ا/ ىخا داوم ةيىعاسلاراجتالو فسم يلع هداه اسماك هندم يخل نوال دؤمطكب تروج مورا لإ ارا هصدال دف :

 2 مادا هؤطل اديان مالا ان تاذكلل ُيواطةنيوم اوخباهو سما تدخا راندا هصفرللاساوطما داهم ذيل افلا

 ةضفارلارهوساو دونحلهيذمون ناكو_ هد ورم هموأعماببطفا جرم نيدملا كلا نهر مالع طصصاوم هدومعقملا هن احاس تحلب اهام تادز:

 ثعم عراسد كد هنيموكيرفسارجويسي وم هولقحامرعداطل ل دوني ضار اوس خازم هول هنافس هلق أل اهي اوما
وعلب ضم| ب جرطعيرم عدوا امىرعدواو عركدملا هثبدملا اوطنح لق رمزتاقمنل امال

 ٠ ذاك هطق اوف اب اومافإو م هر داو هع رسل ل اا

ك اهضفو ءثدملادصتل لجاتلا.ةلزام ناطلالادومحدن ىشلبارهس ساو تالف
 هل تخرم هضفللاادوسم مل قلامم ناكو مسا يهل

 ايلاقافاوزنساو ءدحإ ا _ ب

 ا جما اع.هيلطيشلا نم اك امان اباغباس..هياطل دكاسعلاااوبسحو هدد منكر در ءانوكايتصماو اهمجاسد

اولعامو هنطان اهدا نويل اب ٍ اتغاو هنباها دونك مولع تراث. اههجافيامكرمةنم  ءابرجاند
 أونا نيذل اع هذا فأنا لمؤلا 

لسل اى اذا دام ةاطللاكعلاراد يسناف لييملاوغيزلابع هوصجلا مشو «لسلل اور ابلة يلياوعلاع مرمر
 دل كل ؤلا ام لد هيفا !لح

نانال د كر ذحاو لحلب ذئاب ب اصصايث كدا ء«لياوخل اونو رحاب
 3 هودي الاف دل او نوكس رمت لايق رهطا اموههدعلااو

 ملط عزام وعو لح عم« روس كلام ننس كرم عادد مدت واباها طا مده د٠ هنكساو وديا وم نوبسك امو, هيرملا نع

هضئاراااو ءاهرذتو ايباشواعو ءاهرماو هندملا) ايت روم دوبشم
 قيف حما زشكأو«ر انما ناعرب كاسر هطداشلدونل لم اهواخال» 

 مهل



 دؤلحاو مالضرم سا |مطو لمانقلا عرهاقل اهلى رإ ال بوجول اك دءنيعتت لابو اوراضلا بيافا مراجاد «لاكشاقدسملا, ١

 ذيل ,هقستءوفإلاوط هلت دم هقدفو ع ةزعزياذلزماءو .هقمعيو همالطاهلطابابهد. د هتفاؤ نارتو جول اصيتسأو داهمت.

 نوع ]كر يسملا ملال لس هءاصا اهد«رؤكمم ا راسنا هنيظباصا ذا رابطصال اد دل قلاع غاملاىارلاعج م اان شير داكتنالام معا ومرارمأل اين ددرم هقخلو . لاصو )اهم عبق هن جيييدل انصرما عود ل طلوس سب ءانعصو امىلعوعو . داربألاافلطلساصملا ويسلمو .دارصال !موتنم .بدماغل اان طاحخا امىلا«ربتعملااهارط اهءاّيخ اءضفرل! بوما ةيوعدل اقدم ايغدراناو ده ضفرلاب
 هئية اوا.ناخ دار مالسال |ناطلشانالوءاهلس لما 4 ناطيشل موو فودا لو . نالز ذل سود اذ وعش, :سامراؤنو بانها يكمل مدر يهد , هسافناءد احل نيح توف هس ءنوخاوقفؤح«ددابلاديددل ضد كب زول هس| مدور ضي اول اراف « ليودشاسسيونعيف مم مال اجهشاد الكب هناا اين اكو ديدهل ق راطم هسار بوضبؤشتسال أملا حولا عرش مب تولءى حسد دساادصب حرب ارا ةخد» ديا
 رم ارا اهال ايامد اراحيزطر يسوزلا دو ام كرم وهر' ناخ هاد ل داعلاكم انآ امالي س. تاقدال !عيبجو مهل ءانمو هضئارلا فداوطءراحتفلا نانا عاوناو ددمل لف انصاو قدانبلاو ٠ تاناري وذل او. هيباثسلا عفادملاسديدل ام. هاطلاسلادومطغسممعمرمت انا هلا ريهبح“ غاي نقع هرتدحللا
 دما إطار, هباهصأو هلوسلد هل عواد لشاممذاهرشيل اذ ابيل ايابر اهضفارلادونجو سراهزها بوج) ضوبلازم مطعلاز يلا هل هام قاضعم ميتلزوزملاو اهداشر اطنلّمسي اشي ءلاسدس هيد دعبرشمد مركب اك نيم او مالسال اراطلساهليرندل اد ءاندهاجلاد دايمن هينامثعلا هل ىرإل يصاننيريرل ل12 هراعال او«ردل ادغ مفر هيانعل طع هلدان دحام لم اكدي وم لصاافم روك ملاكا دها نأولتار

 قراصض

 ميذوسو نسل الهاش يكل املا ميا تدتماو هاج كو ناددعلاانمرضطفرطاسساو لالالا كوخ تير م تعوذ طع

 نمي تجلص مولع هراغاطالامالسالاداطلسماع د. دوغتلارم لا كم الصم سرافدالبلاقاصم هدوذملا كل 'ناكأت دم دهزؤ ديدنتد
 اللمة ض شكو ارةعاوص تيس عفادمانماو .ازلاتاظاسس ل رارد للالعاب زد دعا
 يلا ةمراهرهانحوشام اش انرامع هيئاطلا كلا اوال طاجن: رة ساقسددعلاىلاتيوملابفدتسق دان مارق داهقد اوس, التطور د
 + او تاقررصلاو اوما و”دمطعلا دوم أ امد هعئمو اشابل يرده هيا ديمة محرم يالا تنير كما
 لاداءاهون تتر روم وعسل ىلا وفل د رام هناصاد هذ اسد وبارلايف اههنيوعطسدام عيل لو غسل مما دعاو « زاب وسمح 2

 راس ماياءالثد عب هم راج حاس ىلاويملا م/ىضخاو تخبل اد ددعلا» هن . يمنا امير ارعسلا يلا ادزاحو هدعلاون الاد تال او ا

 انموااعو .ماسجماودانؤماب فلو  ماركال اهمال ميلا وغلب ف ناذهادعلاعاورابو
 ديو هشام اهعفررءهيدياه وانغ

 اهنبط عد ذاو ,هدوحد تاب! شدد -

 ن.دادن االول قالغنا لب .طيرس باب هته حرم لع يفش« دانعل او يفللابرا هضم ا”راعاسس 3
 تاو .توعصلانل او .دابور صاج عرماهوساب سراهدوحم لات فح د 3

 هزل نفتح, سكسكرام وكب دنا علار عتمه دوما يالا ل ددلا ادعم

 0 كارما اووحوصل ايا( ملاقنا اولجو اراخيطاعد يكرم )حاد لى اكا ل ايم اور هظع هابل لاو ل الفل (رنوعسما د سافنال اءط جربوها 2س

 هتاطل يل اواوزإ اخاسملايميلا فدو« ماعلا
 هدزأامىلاءداتنإساوناعدال او هعاطلا مدقبايباس. داري شلك بكراسو م دالابلو بولد ادتسالا اودد ٠ هدونح هكايرموثحو « هيلي دنامد مالسال اطلس ةوعدابلذو هيلع دراولا هك اراد كم ةيائموفصتر هيي

 داخل لاول ادد حام مطع مكب ع انحب
 اًيدوهاذلامل دل حاو سس مرلعتعاد ار كابل مضؤ ل ااهيرتد واضح سراف ضر ا اهداف ناجوفالبع دوحد ناطلدكاعتفاند عيني ءاع نوفاك تقود .اوداون لقانا سكودا اقم الل عزم قلم نزعل وام لا اك ماىاغولاجاوما رطصاو تول طول اهوا ال دتراسو .فوسسل : ١

 اجا ل درت رباب ىياقدال طعم مزطو او دالزبر كلانا هااص ثيم داش ن صعده اموعو دارا اماهئهيوخاف ,نادم للم اهلا امو سرافننلاهنيىيادم نعل عراخ هن ادبع لسا .اقنبا ابوارطعكراف هقول يمن اوحوصاهولع
 ْ آ

 دانا حلوم عيجو هلرجو لكم داطال لح
 ْ, / دنهل رم ءىبرمو .دشال !ءساب مانو دقؤت :رغتاعران بدك دوا دوي وتخال هضفاراوم ١ دوحابي دحوت» دوم لاب هرومم اهنيدملا#د , ديرع بالام مهقو ناعميدم ل اراعو» ا اوراوغال ئافوع

 هضئارلاطهردا امر مديككا ريوملا اهكاضو مالدال ناطا يف سهنيرما ككل هال ل ومال ردعلا تناكو ءاكذاو رادرساحلساو هاك دانبلاو تانلريلا|بتمرو ءاكدابرجلو اواعر اوس لسكدف بن هنلطلس !خلدملا اهتروتعاو هجرصاحلادوسنال مك ل غاوممرياولامطلءا هيدي طاح ديل ادار وسل | اذه اكس راصنحال ىلا. ديرام (ايلازشيحماو .ديوملابومصنملا 4 ّْ
 تونعاو هراماو]ملاءاباحإ] بجوتسا د .يرفلانيسلا موزع



 جب
 هع

 ا ىيسدا عوناو .رما هير طش وسال شيحة لعد . هلساو هذويضاحغ اد افيكاشيح لقي ضر الزري

 نة عبركيوطب ججو . لمومامراثل اكاد ماوزيمطاوطمن  هفوقو و هتساذا ل عدس ء هن درعم هصالبدايدب هذ اي وح

 انايوراو : هلاجروؤبايزاهياجرابدرقو . هلا دلاه طخ اهرب نسال ايرئاوا !هبرقلا غليوحءاروعو والو بس هياط لاكاعنا

 : ها هاكر أو ةضْقالادؤحرادوس هراصناهفيلخ اددان اكد ٠ يحالملاودعل اه جافا ذل وماء أو حنتمل «يحاحل امرين

 .هنفلا لنك دومحلوصر باوراق السل اطل اذالوم دون وعمرمت رع هجريمالل اهيلاىواون قلاع لام
 مل ل

 ارطاعاف سرافول جالك دزمرعاببٌءصخم . ىرانلا«ةعنمتم هئاَطل كلكاسلا!اودجوف هيما ءيزز الها هال اد ع
 د ر اومرع ارمجتريدصا د . لاصنلا ضد د الاد -لاطو هبطمخص غو .لاتلادسولاشاو لانو بونجو . لاهثدعكزس هير:

 . يايا نكد «نرحل دن اهنا ركس و مالدل اطل بك ويامديلا نايلطاوم تكد هلادلاموذ وعند
 فول ] مل ارسهضف اان ويحتل دونحل وح هيل ذامد «نومم انا ذ بليز طاوس مون جامو ءادول اكول هوه وعش راس م
 ناكيتجالثداومدرم ارعابعاطتنال نالها كالا _زعصو . نونطل اممالمال اىصحيف ناسورجاذكل بولقلا خل دراصنال عان رح
 لك داع م ناطل اكس هاماويريصكابميبقعاإ هلهفشكمو نا تسارع باجاو ءراصتنمال امرهىتقلارملكرم هرامإ لزهر ل

 كه :عضلالدال سوف زج عمصرعامو ل ١ هاي :+٠٠1 ثامول (يدرهال اوزم او حسو . باوحارمو ل اةعبف اطيل --

 ككمارادوساذيتكم عدا ل[ فير كوم كرا ابو هعذانهعماجر اهو مدعسلااةونح نقوم شادو لا هج هلال.

 ا جحمزب كو مددت مان مو . جيم نلغم لكم لاو دما باو سوط غو« راصناو مالمال لاطلاس د ونحمد عك ل

 مرنع جاو «قيضاورشاوهاعاوصلخو , فرز طاودمل لع ىرسامدتشا مارا هلانادكزملا الاكل اطحو ءررلا ليخملادونطب .د

 ٠ الحي كوم تب ,ودّوح ءازنوو اهفش ناهةرسول لبو تان باقملاد ىؤنمرل!اكللل اناموم ليطسابتال اهجو ما نابتساف» حر

 ءايناطلدزركاعل اهبصانموغتبه ذو هصكانانعا 1 هصمارل» ,ىحتلشاو ءادرالداعن دان وعبطم )مد ضف ال | !نعت ءاراعال بو

 هن البوجي زيرشلا هءامد وحرم مالادال اراطلااءالو مشدد : !ةلاكيأد .٠ هصقان عوساخا ناكر صلب از هيامعلافويسلاوجرعمرضداب مح

 هش هضفارا هنو راش .ىتش ادق ناكدا . سونا ام هل مدعو ءاشاب نايثعزولل هاا ٠ ليو .لياصل ازاشيل امسك هزئاف ال

بس . هيدي تلّسو ,هيلا باطلا ل لانا كاع” لص ءال هءانكلف ءاذحو مهيولقف بقل اومانل 0
 ف .ءبرإ مل هرزبن دور صنلارمؤو 

 الارامل اهغا بيف كوالا هم اطمارجر نزل أ ابقلل موقغ اذامذويسدد نيج منو ركع اوعي لافول سموم هم

كمماقسميقترمع رصيد لال القاب هنعاإ قام 22 «لطالانوذ دوو ةصاخلاآ باصناىلاقكايإٍةنعاول فد
 تركو هل ذانإاليل

 لك اّساو ءاشساامو كيد ؛,نسحاو ءاسؤمرم هوخلمام غليرملماعم> ماقد وماسإلا او سارعوا داوح لياص اورو اكدبال و 2

 المو مؤيرمإع عصوو .ارساملجا مرض معرركف مراوكو مكوامرسوسطمال الفايد ةوء١ متعتماو مين ىطساوومل اوما مشعاو ارساولاو مزطانم
 ؟لان معمل عرزامل انامو ءاعطاخ جذب ممم ملكمتام و هماقسال اولخال اهب نورغاص مجوٍليزع هنونوبو .ماعلكو هيلا هنوق وسب احمد

 مدا هلاخجسال دصانم هملرعم/ بل اع فل اهنسوهو اذوادقو ىلإ, ههفاول اهنسنم ل ايكلادافول !!ءمنم كف هيراطلال اوان -

 هلا ماوعال ارم عيقمال هريمطت ءاجبب دهر ع ءلصنال ماعكو لس ابهد راندا ام دوبعحاباسكام ءرمم ال الار انقمو نفعا لااله

 0 اع ذاوهجإل انآ ويس دين ادوعثو , هان يال نضانريف مالال لراطلا# دونحو .هحتالءملاط صم اراؤناو ءهصصايرطشلاهلدا تح ا

 ا ةكاطزميلع لم او وجر هلو ارم صه اوس ف لاي اان رعبرجلا رشا م ملاوحال ها اا

ع هب حربرضرم . راوصال او داخلال او.ةحاذل ظفر اودر اصب فيل خه
 هاضوتص مدع الكو . دجالاع هاذي !ايعاأد هب ملا« راذ اجاج هالصاو هبا ذ

 «نبناعلا حالو .نيطادلل نابت * سدس هج ]كم اقمار بص ارمجاش بذي امانا باهىل او الث اكد لع ءافاو, هحاه ا دارو هبطخإقع
 0 : ل الإ د لاء ماماو. هجاسها

 بد ءعطقس هل اّصو اتناكدتل د, ءلظل ز|صبضعو اقشل مق مانداومهسلازعماصقاد.لالضللهارساةشال قشا هل اضل ايل لسد لرغاد

!ءلجومل ملكك  دشنرا الكوم عرب ال د هيفي امو توم اسيلعيعملاطنابل ارطسوعوو عطسملو ىقشس ءبطر ميحرس هيج
 -كلهرعي الفد 

 5 0 9 6 : . 7 ١
راسلاو هئرمل نكاد ؛كوجباعم عاطسا امد, عوكربخإرصص انه هليدثل ابصول ارم ب] حام تلفن ءليكبا نسل ال هلبه ذم كسار شدرل

 ٠ ع

 دماغ هيفا دادرا , مرانه قش سر ءاموو ءمضاول ل نلانهزش عم ناد موسكو همارل ار نالد الكم نالذمعدنزل انمم انولسا
0 

0 



2 
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 انا هدليترجاطم ,: ؟فيناملا» داخل ماوراوغال الحار وطن ناووت ضر اى ا اهججوتس»د انجل نلكر اا رهو ارنال اكل ءوضمل

 طاوناين طربا سمناكسإ !ةئفد اذ صقل ابسانم ضو دار طماناك ب ص اذ . ناكرال ايه اسهل ق انه يطال حاعضوم ايراد
 قبله دوهوم ناووئض راه صفا اذادوسملا عربجو , هرارقو تاس( دبورطاو.هراهل اذ اساذسلال !اشابرهربا عمراالف  دسال اياز
 "يال الحرم ءوبارم يبو عوسا امل هناه ن اجركس وهو. هددغو هعدخ ميرهطورل امنا ثيدحو . ىدوسىللانه ءءاتسا راصناهزرزغ

 اود هر الاودع اتا رصخ اءعوبمو هبرفوميلاهانداو عام كلريىدل هدرق طع ناكام مئارمداكو ىزاكىراع نهرا دّرهددجكر يمال 3

 دو افناودوؤنالا» راصنا رمل جملا ءاوناداورْس دال هيالو ا عجو ءايتاحواباهامءاعرراولتو ءابتنالو انضر اىراقدال كيوم

 ناس همدمل وح معلق داع اابههو اءيلامحباع لعويخل ليطلإلا ب ضعملاءجاصب ضفملا ءلسو ضؤرلاو هراصناءفيط

 لابرعيرجإعموضحو , نايفلان اجو لاطم المرمر اتخاو «ناودعلاد وا هضفإل ادوحرم ءبرإ سومو م ناسا كيو ميل طع ٠

 هاله وعمانذ وكم اثابيشر 1 نجماط» ناو مسد مدعم غابيعرادصنا مهجر م. ناطلا لو كاست ناوس
 داضوثل دج محاد ءراوغال او داخل الهدف[ )تم. راصناهفيطرا هلل قوه روبصملا ري, ل ارم حممد هلا ذا امهدتسد 2

 'ةغجاص للسوصم ءل تحيل اه.ه درابلاميحاول ا تال الو . ه دراولاعرطامل ءاهوال !ءيلع ترطخو ء ه دساغل ادونطلاتابوهر ا 07

 :ةالالاوولطارم مدل امو مناطلس كاسل لمح مر كراسو . ناوعلا بإلانهصق ادمو ىذعلا اقل عد ناورش ضر ارع حوزالوم ناوس

 هرم بيت هو فاخجاب حاول ايوطب] محلب , بيخانالو نسعنك اراللإ ة عمت واالو - بيتتحن ال رخام هبال لدول بارز اول االذا#
 ]سنام كغ او هدابدال الجسم هل دافو» ديدس طع اباح عوج س ظضيفا ثان اعيد افاوو د ديدي ةلوحي بواتذ جالدا
 ,.هل رادع انعتاحاع «داطخإبا دوم راص كيس عرموحو اهمفاضمريغيزم نايك لارغكوبركتل دؤحءرايفلارولاطها
 ةدونخ ناودسهسلاعملا مدق هداوعااهوتلاود راّصناءد يسخن مث هرادورعصحقدل لاهو اش م اثمعريرولا هنعرضو اد «دادتعال اىدل
 فول م. املاقف ءاهخادو.بلرمءعهرمو اش مهرب طرم هاجر ال/هلطاعإ و صاماقل اف هد دوثبو ممالعا عوفزتد تايلر روشنمو

 جراد اغسل كة فنا ٠ بنا لم توم اهحوممراومصلاو انقل اهتم هل دحر مرحبو ء ب كس ب اجامانع]مدقو , بهدو .-: :٠

 . دس

 هناجر افدوبحت واعو . ل اتعلارينموما م اؤكو بخاف انف 1

 لصف 2( اوداطد 22( ل هلع عراعال فد حاول اهاكسع صالح ٠

 «تعاطرع مليم!« سيث اودع نس تلصاو .اكدايان لد «هعفبوملا هيما امىلدلارم اشاد مهرب ا عريشم اهىل اع نام 0:

 داري ]ارمرق زكا اهاف ددصاو درواذ ,راصمال ماهلوحامو ناورش ص راوياسةيشاصن امفيلح دوحتضافو ٠ اهقاو يغب هب عزمله
 (ملجامنأو .ارطسضو ارطحمل كعمل عبس ابل اهشطمدم دمو اانا عررولا عاده ارم .اهيلع هضفار اهو حى لادوعسلا دسو ء داذصالاو .

 رول ا كال [جوونناالط ه عراشراتسالد مراص فسد اهدقنب كالو ٠ عماطع مم عماوصت بوس ح, طير اهدتعدشد.
 شكلو !ههلسول اهضفارل الع مراعال اوسراف كام ال يخدل ا هلاصر م ليك دور انسإ . ناطلسلا انالومر اصر رم لبق سو اان امع
 هءاحاو ,ناوعلا طل ودان اوءراصلا سدودعم لاطبا ءامناعجج لعرب ابنجتد + ميول ا ددولاو تال ال اءاهسبعتو هر
 اموحإلنإل اودرولاول اوبال اول !جلام ديو صم و ع ىوبافسل ارمرإ تقشموسنأ اد د . لضانملا هيفرشملا موق ميديا. لب ياسو ف لا

 تاه كوع ترمادورقسلا دا هضخرإل اراد | يفر فاجر صل اطحاوج صحب ف تدع ادقىاعسلالب تناكو هايد اوك هلئاقملا هيلا جاتك
 ل | در .[وي وان ابا هراعل ايزداع ةيالولا لحال افي ابل هراع زبن فراشكر اه, ثكاذمادقمو الفاس سسك ءنوحتجرصلا

 لقا رام بانل ارحب هاما اخملالادو ه با طك حلاوعر نبادونختو ء داصن ساو ناوعال لم دوم هداصناءفيلكض جوملا
 داو كورلاهلادرو .راوشاطاهضفارل ارجو جكد .د.اجتلارلافاهدرجامئ انسلافلا ايدو نان كردا» راخرل اصل ازيكم الأ ك/درمو دالف ةدانمأل اهتدعامر امله ليساطس !هىلوتسو . اية صبار عسل اك ال يغم هضحإ ) ادونكداورل اد «رالنال ايردلاعول
 دلارام.الهلو كف اودب هسوحلازفسل اعنا . لاملاو بامان موساح لامالا 2 هوو لا
 ٠ عصومملا غلو .عرونض م قفص .عدوكرللنسلالع رتراغارم عيام هاف سرافدونحر دوساماه ءاشام يملا ةكدا) اهنوحامو «علشلال ةساومفعنا اغايناتعرول ارا مافاعز حالاهاوسامام» هعساوهوماح هندمافو ونار وله عدا ةعلإ اس اسعار فا ل

 » ماصنو مياصل ويصس لو .منوععل الداعم ادد. هصالعدهضفالاس مناك سكدعنساو. صال عا طلظطع الد» يخبو قر ثم لكون هبخس لوجو ءسؤكد (دميد »+
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 قار اناناو ليققو يسلم ابمصفالامويسلاوتسار «لبقو ميا ف حد «ليحاب ل افلوسنميئارككراغ مرا دومعي ري
 مهلريم لواّضو .لاتقلا ةبح,بذحاد .ه دانجار اعبر الرش تؤكد باعداوععمو هداج ةوممهملا بثو مونغلام ىججرتحا النا

 ٠ - ًاواقاطب .احيجازرشتساوح .لاجل اكد ارعدعمرعبحدب فييتتلاو , لانتلادشاب هضهاللا رك لئادهل دامو م لاطبال ادناه
 هياء ععقام داباغت ولا (ةيف برت ناش :و هسايديدشو ةلابرمهطو هاد سح؛الءراخكا راع هليل اي ةيهاو اعبر دالق هضخ/ل ارم

 تادزرالا جراوي ءزمط هرولالا هلا هادا ل اهرطخوتهنالوحو ه هل اقل العود نست ان عرحال يفد انسو هع ,لكبوبمل احا ١

 « هل اكللو ءايرخ 1كوب 1ع فييسلا.لوتقم « هلال كلك هنااصذ حلل شو قييغلا ذيالغوق دا دز ا جدلا صاخب لطالكد «ل اجو
 كاتم طعمو ءشاوالد حلا هوبحرم تحوم سود ءاثويدوم هصدارلادونج عضاوم اك هارب هذهعملا] بلاط خراول كي وحر
 ' تعال اومن تفناو ,هنالدارائاكوراغوسا دنيحو . حضاومارمكانهامل اجدايف دوقر الاجرام اكن: أف نوطدومملا عبس

 ه هصرؤ تلا ارم عقاد رهاهفى اركي راعرسا دادارم ٠ هسيرجو هنوصن ل اعمسهضفإلل اوداذو ءهضنإُعُم هتوص عفر ىهماضات
 !ةاقم] وسال احوال اوىثلل نعام ايفىس ارفف ى زكي راطبتايلف ءادإبدزاوهحؤر هلرازم ءًدانو ننحيف حاصهصهاللارادوعكلت
 سا كال اد جرم مصل و هركإملتسا ىلا اوعلب ايف , ص الاجزطل ا هصييلخل هل و احن دش إيف اوُسماو . صاغملا_(( دم هعاتنناو لعانارد..

 2و0 قؤيومموكرداو ء هنزنعو هتعقونزمدو اقاوم دن نم ىجوخسا اله بصنلاو رانعلازمدشاوهام ةاماقمو حلاو نيطدح
 . مك لّوباوزسو ماوماىراضقو ء لمال ها فادهىزشلاو قف «ؤلطلا دراما هدياقد  يئابلاعرا دوما بارع هلو اجد :-
 . راك اوال ؤمهيرل هلوخاه ه اهطعان جوس عوس ابيض هال نالج ادم ةبشعنو ء هاوحو هزاجام هدرا هعلخوسا هيلع ع لحود ها

 حال هبرل غفاو ء هتخانهةرزد ء هدوبرشملا مرور مشا ذقاوللوف أ اًنسبلاطعو هم د يات نصل يلعوهام قرف انادران :

 ار بكلامه اخت ءاشااغربزولا عومحفلا» حبلا ل ىبماهجاكاد ةدعقاولا حددوا و ٠ هكر قورعاو هكر
 !لالد فه دايقد ا ورتنال لحجم هب طاح امد ه ل اوه طاره! كيك راعدل زن ام هأسو اشو ل وجل وف هطيبغر ان ترعصو ءنح
 00 1 اب وادا بالاسنان ايس ااهزا لافر

 اهرعسواررصنل ظبتإو اااه هلصاولا بابسال طحع اب ورمل « عال امتقيلاخو مالسال اناطلسسكميل الوتس اترإ ان هثاعسأماب هيل اهحوس
 : اعدل امنا رشم وشنتساو [جفلاهحد كرد ل ناذ « سطح ءاداعلاحاص نال نالومآ دنع ركر هس مددس موشبل اجر اشبلاف « قستقك#

 قئاذم ديرو هيض غصنو ء ههجتف م« ياو الماما مالساماراطل وتر باك يبقا هيدمر ع عر اكد شالا« جرال تع
 اناجرعكلا احب انآ” ءاعمام م مولتو عرعمت مادا منال [راطل<رثاو نيرمظدم عراك ز مطل اكيأ لو ديا د اروس اغذنإ سوبا و « مواتير راما خوطس

 عزل أكس عزحاد دلعو تال اد قادر ارحعم يباوعلارمسو مراىصل عمر صنم ارم ردماد رات ا دومح يباعملا هساور فلل از تسموهو ىلا انباهو ميل اعن

 ءاشحناو كداره لاعبو سام نعناو . اند ةوناثلاطلاسضمىظظن موجانلاءغاداهيهلاكلاهيطو . مزاداهينانا عفوي ادهن صا زججكد م...
 هارعاسو ءركاشعل او دوكنزغكلا اعبركلإساذ « زن اخكلبص انهاكعهحبرلا عا اههطفنو ركدا رص وطرز اوصم يصقداكورصاشلب دصووم دقانجشب

 ايئانرلا هه 2” اوريخوهامار زوفمو .ىخافملاو دالاس اهبمح اول ان ءزئاوملا وتلا دادل] بسس هىاخرإاو نيزطلزممرعمادقرس
 نم لا ناكأم هنع فدو _ همها ءراشنا ارم ءاجباع ددص حرشن | .ههب رك اوال ةذجرلع تام ناكني دق ايف ءرطإل مولا

 . نفلكز ءاباكلل م بيوع ءل الصد م. هعدلكلاذال اذار يلع تل ادت هداعسلاراعو ء همم اذازحال او .ههظعلل بورك
 محساولا طلوع وعمق اامو .ملجم ام لكبلركلاو دود ملادايعاو  |رثطاس مرو ءمدعلاراداشلداطلا د اذالوماليرمدلنيملا
 كيل أك هذصو عضالو . باس ب طمرال امم, تال طاوونصو ددعلار,او. تاناررضلاف هذايملاد

 ا لت ىيراذه لها ساماوم | ؟ىشحب سال ا زنا هرادوس مز امص و سراف كيم اهراغالل دوج ريههجؤاستسألا اا

 دات اد + تاناؤحو ناوحو , تانارصو عئادم هعمذنناو ءاشابسرا اماطموما ءام تش الاطحا درا يطع ئادرس هلق رع

 : 1 21 1 م هميحم و ,ىطع انا دهربوثو . ناوس هنيفم دنع ملك كدر . ناودعلا ها عرساب ة مديل ه ناد مراد ص قم هزار ء مسحيراشو مط

 . هيبرجملءاهن امالع دايزبو ءاعبصومك/انهامد ماتعننا و ه تاذونجوملا تام .راعملا اهلعاوقىدحاوم تافرمملانادوئصرا
 ٠ غلزنم تاهطلرإاىلاءطوسسم اد و. عرش هداضكلانع محامدتعممو, نيومل كالا كو ام وك. من وو مجتاد.هحل

- 
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 واكل ءاعيحمداهنت ساس جيش «نابتجازاشتنا توغصلا نياق تتم ناعال ضال ؤ ودة 1 ءاعض مدار هن : .: ر :
 رع 0 01 يم مخ

 يالا هوككتفوسالل لتس ءنافهدادؤفد دك بن اد هد الم ذل ان. ءاركر حالم رس نزدواحلاءقلغام ع ضد
 , لل اطلت ”تانالا ينجو كيج هياط اكاسلام جلد «نيآالد جيطلال يصحرم طن اثري و هد ه ليراذ بمول اًريسا عوقاس
 ىناةقررول اعرض اوغلبداولاهلابسو انزع ضرال ةدووطدت رواد انوعاوزام هالي اني دإ 5 دزكموز خزي رام ممةفرعم مو لهما
 وول اول وتساو الق موذاوحهناطل كا دونا ماما اصزكو هال الد الب رعب وف نوبقر لى اهصف ا لمده سراصامو ناكأت هدوبخ#
 ابقار ل او راهارايفءلإ ملاك داذوكس ضمانا مقل اهننادافحلايعال او, ءناي حنا جوندطم دعبل !ةدراغو اال: ااا جاط سالف تاز بلي ادفع 5 ريميل يشتم «ررافدونحرادوهديو هبد ناوكملندص : * 0[ هداقدهطيبسنل اذان نوسوييو م لكاسماو جا ادوؤلاي لوم ىلا ونمو , ديول لزاما كدليل فاس أ 1 د ني مام. ردنا بديا هاد نعيد الجامع كرة مقيلاو م لاب عاصر اوه روهشمناشمل ال او معاجم امون هياط اد يداااو زال ئميل اذاضاد م دفوترانارركس مول اوصانم يرمي لال انجب هاقاكلا وعددا نازل نأمكاغهزاغ ءرموب . لدوتنر و 2 »ماوس اراد يميل لحي ممسألا ديالا ع تانك يوقي امومعماجلن الام ا ها اكواد شل ندا يا نئااامص مهام و ءىساو دونحهدجمل كلك ركل دف با او قو انام إن. دار طصال او جاير طار هني يكسو ءباثو هلج يل ,راقالخم اكتال اوسو راطعإلب ارم ةزفوح ىوسإبلادو «(ءسو ءيلاجل علطمو دمتم كتف عبوبطعلاو كالغاحو يسدد دلال عال هسس عمو ام 5 *.مورعشاعنلا بظفيكو ءاضاومصخلاعيأيح هنيكلاداراو ءابضْع عم طاشسسا امج انرم»اًب ار يجن اعرز وب اكال فوض - اي راسوارادوس راف هانالو لكيلا مرادوس عمادداغد كال نما بمليابلع ميد لوط و « ىلعال عذرا هنرافاو منتو هئلهلا وضم م النو
 دو مززااوءؤاو فدو ئتاوك الهدا ع دف ل عواطز اورج جاذاعم كفيل اعنا 000 2
 .ءاهما دام م اي غك قاله هك طن ذ ذراع زاهد هدمت #يس يو نوي دي زال عرار ةضحازإ كح لود هكا

 راصاوكراالوم سرس «تاوالا عتاب )ملاذا ال اف ئتاغد د لاو عا هزيقماور كانا وريكدو د را الاب نصح وا دعو ههّقم
 انا هيف

 3 1 م 0
 ا ا ساحب دال ىرافواركر كح هدب روما اوربا ننس انا ادع نجم بط هضقأ اذا س3“ مارذورازهإكحنرسؤالا نيرا فيض مارارادح كت قاعل دال ءاهردمو وع سراهل ,ندارونز اكول د «يرفلا ولا اهيا: سيشل رطو اوال هرتدال» اهلاوي دون دال '

: 
 سام: كل اند ءايلمالتاف“ ا

 حل نراط حجو ى؟وزرلؤتو هنا اهل كن م اف ننيلملاءيغالاهضفارل هرقل“ هريوملاءنطلسلا همدقم توقد أ
 ع

 ارز ابو اكئراع اطلس ادور ادع هما تنل شي نع ردحاعلا
 هنوتكام ل ويضخم نوبي ارازخساددعلا ان درؤلارعكانأك ءاراجأ ردن هزم سؤال انحرم عزل خصل اع

 الو ررارصلام يف توله مهر همز هن ارت 0 ها اريج تتلون ارجل باج لداةنح
 اواذا

 رامبل يمس
 زا ناطت هرقل متم راصمو .اىءاوالق مراعي بح هر اه دد» او عدل ءرمام هد دحد

 يمر َّ
7 

 هامات 0 201

 يق حرموا جو يل اها ٠ ركو هشجْؤانلا لان« ظ
 #0 وكاس عملا اومزاه مولا مهدد انحف لص اا( وارازفم ىإوو اء حست 1

 ١ ل ون يراومحا لفه هو اكرم م ابان ابطل الدو هضاب

ٍ 

-500 
 هيعمل نسيت عيدلامف « مءاقاع زفت
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 ٍ 1 0 5 ١

 سول وجرملل ا دادزتفددومم . بابشلازخارل اركسحلارم؛ليانهر مر اوس هانعموف كك د

 « علتمل مايل مراسم واطند . نشلارم هل رفاعي لتداول اذه ه باري دايو لول دعمت الب الاي نآعالا

 ١ سقف م صالختو» جاب لارةر عال اوم صاقشااو كل خب مهمانال يئعرا ذامو م نعوسأذ باه انوع انضم 8

 هاواتخسنا ةمامالو هاول هامل اهحاه , هماسحو هسا إف واكمو ه همادق لش اادااباثكوناعلا الهريبأو ه صا لاو دورالام اجرام

 35 دامو دههلازم فولو مذمريءاعلطس . عوعصو ا عادهاش ل اهتزجدوكلم دوتملاو قاوم ادكو هدورعلاد خاف اوعذا . .

 ركبة دوب عال ةعد املا يعم .بونكللكو داوح هضفالإكائلجوملا جياد «بوطماادادقهدر

وسن اف كلالحداسو ٠ دوعول فرص امان قو ائفد بطءل لاقو هد ويصقملا وطنا ءذعساد ءد كوم
 ديلا افوكلوداوخيرمالور 

عافء دونك رلو دوصحيب ص حلوف ءذيق كاتو واح هلوفاوسحو ء دونطارمهعهرمور | دويذد وخل اد اطام هدوبلا اجرب
 _هعلتلاو ل

 . ةأفارددم د مر مم و

 كحل الخال ىركأا نحمل دزني مام واس . قافماعموس عوالئف فيفا ال واذخاو قافتلنلع وعن هضياف رم
 يفوينولاهنعدورعدوقعو ههلغاخم  ددو مركمزامبابهضمالارادوس مل دعاعو م تام دكت

 7 هذ »الخ دضقسالو هكر

 تف هني دولا هجن سن يشم وهو هديل دعا بطعجو هني كشف دك نطور شلبي اهتوءطورنلا

 هو ةاكو هيض ينيكها خال اوسو بكا تارا مهكالد خاتم وجت لد« ناني اراك نملك
ا 0 وذو غرم مومو * ول ميف موناخل اسز

 ار ةتحلاه.هرادزنضرل الكامل اوتو : 
0 

0 ور ... ناوين همن «رانخ داكار كي مولا نأ دما اشو كاتس راغالا :
 

 رس تالت عل وقد ءيرايفل سرد مدعي «سانبا اصل ابطا ةووقاساوصسلاولاخب «ساز ديك.
 21د راسا ياسر الدلالي ميز. اس ىااماور تعاد بلعب كَ ايراد ظني زطا ١

 قصص عقودو هرابطصالاو تالا ارا عذجياخاو راو ال لد جذل وصخ دان ادم دامه اشي اع تل
 96 عطافا ةصامر ا: دورانام توتا اف نطعصاو م تيرم همم دار اداوم طقناوم قيضملا نافلزار راطتنال طر عن وزو 0

 منال احوراطخال عطا ضموخو « مافلدبا دش اقيقاو «مازإل يف هحددنمأل د 1 «صانمال يح هنمرتيايذلا يوم يابتيف عال

 اومصلاءاباعإمقيلو جام ركرال ضال هجدالف كو هئسالا اطتكيل ادار <-.اطنلا عيد هيلاراث اههزياتن هد
 لاير ةالاوامال او

م اعل قاد ه اوس باصاماف ههينلل ايتام هيك[ عواداد
تاهت امالطُص لي الد صازا العملا تلون ه داعسل ار رم

 0 روب. 

 اذلذكو ءاتبوكلاهشاو وي ملد ءاتيص ميول افدهكررتن
 هسيفلاراطخال اكو ذرإ# هوقو مرو هميشو هاير

 دملل اعف عابعملاهنومملاوئملاو

)اعيإ معلا وقد هبت عمادع رانش عنشاويش مقا هراطحإل !!داذعئ الخال لازعا
 ناني عطتناوعناوب دع نزيك هدالتع

 مجوكلف لدوري يو يد لا ناج محال هتان نق ءزط اخلط ست ري

 ووو وبدي 0.٠ ل دكشد انتوا دملج بوسائل دح كرف عطوه او +د

ود فالزخال مدنيه او نالذلإلا اوباراءاقيزسانقحلو ىزرقيزدإو قم يزص و انم
 اه فاضنال !وافول ط

ثو دارت سا اءنايسحلاكدحال مدن اع ان اصبالد
 واتس نال هزلذو

 /رطعاءاهريكايو هيلو ءل «دوبعلا اذشسادعن عروكرز
 قمح لش او نايل

 انعلدلابم حوحو دصاوخجرم وهزمو رادوسو هضفارلا ماراو 3 ْ
3 

5 

 كعمولاراصابفهئاصنال ارو ولاوز افمممانال اهفر ات 1 : ديد و
 ةتنبو ٠ اوسعاجانو هركشرو لح ةستعس امه

 راقمم اهثراقم !ءوصموم نالحال اهفيو سوه
 .يساداماورهطو . مهاكسعو ناطلسلا امارس علمل اهم

اإ اوكا ماو لص هنرل نمد مم ارعدع
 جم هبنو امهؤ طل انوتساو هبه

: 1 

 ا دخاف ١ اومدشنو . مف مزالمح ع اومركأو كم .لعايركذ لصملام اءمناحم الذم ارعاوريمو ]خلاه اولقسسا اذاف

 - 00 ا لا

 ءاقروّرُو اضتاّقول اه ابجباكهذداتمافونص هنممار ادرنج ل
 ير *يجناو وتينضلكدوا وورد تهوناري

ل نطل عزف وا هسا يه ا يطيب تون
 فضل كرمربلم تي تط



 اهلا

 يدب وحر تاثاو هانال !انب قلخال اويل دال نم عوعن هبارعاراطلا هك رمح مرو داهزف رع هضفأإلاه نجاد يلزمالغافد هددقلاو عونلا
 رقد سمازيفام اشارة عرمولا لت الذ ٠ عمسملا,مربعو هداع الو مشو ؤظل ال اقاد صملا ون عوساامو ء عكا نامل ان وكس ددهلا
 مال. تايلاو فلا نموا شكد ٠ تاف و ف جرمقارجطضم طيربصو . تان اذ . عرج لءابتد (ويخلايركرمهباصا ام هني زشك

 1 , هنلارثلملاو ديالإإ اهب هيضفملا ءتاونال لم ىضفدا دام موصبلايعب]مانتو ,باوصل اجو مس .قتباعحو ه تافاخلا ماقام ماذغالا 5

 رثياّصال اج وسو ياو وا
 | اعد ءاناوغاواراًصناو هاناعحممال اجر هلببرمشعس ن |ىلا ههبلقو هجر اولا اهال او م هيمملاهجونلا ها 3و ه هباججسال ثان هن الحرف
 انيساياحارسم/ز داسيا اناكامزكمابا اهزم هولصيو ءاناشمساسودول هكا هرمابورطمالد هعلقصر  هدالدىلا هانايغاو
 2 ءاعباحبعو 2نوكمأر دوست لع عجم ءاعفان وسنم ملاطب ادم ايؤنيؤساد هاقسادابنقم ديدهل باب هيدلريذل ادونحرسراخ او ءانانسد

 بل وءاعطادايضام وسلا رمافس اكد ىسنو بشاريمفاهررعو هاعساشداياداهوان للا لاكبر ادزفد انام ءاطعلاىدل هينيويعسعن_-
 ءاددلهلااوغلاد هاعباذقادال عقاتص لي دشل ميسا رمنيرزظم كيده دانماوتلصم او هاعراس ار داباهئألماد هلق .ىلحفارادرسل اليد م
 211010110101111 اوبحر . كانا غالكدكم -- يصاب اجله يدرك عكس ةدوكستاتنماامثكادذلان اكد  ناور هلا الب رادضفالا سدد هيلين ناكالا اش هلج هلن مداها شيدح اا ةيطافساو هاو طا مول بخ خب د ماغااطفاحادا سا هيايرتتسام ءامدا هجروا هدفا ئ سدا اذوب

 م ”لجادي ام او هر اك الووتعلاق ا نيزجررلاهضفار ادوحر درس نفسا «هعساثلا حالا الدار ار صّت عال ضفمهعطاقلا 2
 لرد اع هنءدمرمدجونذ هراجخلار نعيم يعل يباب ملعد «داومال اهضفارل اكرم ور يججلم داصمال م لو جرملاءادن 2
 . «٠ هلق علم ثراصو ه ةدوصتملاصرال ادا وغلبّوحما 201010111111100 5

 : مشل ءاتاددضفارل اهونحوم يلا 3م ومد ادار هناعشلا اال مرره «ناطل دادؤعراوس نام, ةدووش نوطس .. : ٠
 . هحتمااو اسال رم ليوجاكحام ايذورلاومنجو هللا طروخن اوبرلف هطول ماغيس هعاعبل اودي داو جذحذخاف ماع د هالو مارطنم
 ٠ قالا ؤدالوحاوبشم ل ال يطمو بول تار ادم. اعداد لالالالا دبس حا - دعم مردابم) اق لكسلجاو . عينملاءدوصنملادوبجلو «نيولكاىمارمرلق محلة يرم عوصانلا «دعرتح هذلوملاهضف لا ويح تهلفند

 كا.مهعفار هيساسا عش | )طاق لراه تجر امو ههعطاةءيضا ذو هعراقملاو دالافلعجؤعاووصو . ههضارماناوب هز ةدددماغعاسو ٠
 مدوحاعامو . ودان ادونخاه بتلخاد وحمى احلا مكاردساوو .ىلا(ئىك 5 ا داخل اضم اش امر انفع, دوث 'عونفجيلا هل اهللوسول اسلاود اصلا .-- -- ةدثم حل ارمي لعد جو الذ تطيح نو تادال اطعاو مكه حصاصيل اد دددابلا# وسان ليما ولا الم ة كد 7 محم ام مباحداكو حو كلم هقشل اوس ىءىدامامساسل معلما.( سوحطو « هعب| هيل اونم اهلا( دلع تضمؤح هعمط هكا لفضل افص
 نش وه تردي لم جحانانارق ءدنحن اينؤمل افو هل اجداو معارف تشيوتح اول احةيلعتاضد ملاح زعص ا« حمار امى املج هلع عوامل سف اال وجر جوري وحل ار لهي بحو هعمل لاذ ويلا رساهيعخ امد دنا تاذاروعلاو خم مهكر" «جسا امرا
 رش ءىاك مولقلاهرمزخاب كانو الاد «لعنكلل انشد نم هيلهرخعا مع نكيملالاتمادمق طالد رك لارمؤردفل -مل هرم انفاس - ىمويو هولتناطهاوياماصصليحهبرضلا] شد نابل در عقرتصوتش ةيرضئدال اد «زطلائكو كدر تاكد ءهراعرموعلشا عميل

 ا 111011111111112 ظ
 هديت دااصحل رم يطيح »داخل بوتاسيوم يجدد دوجزعو لاو اند « نول لهن ديد اد
 ا دياق اان «صوابكس ال ينم داما توعيه رك وتساعد نا يل حاسب رع درب ثلا ذأ اانا وره دبطل وعهد. ام ندر عام «وعاالد عز نمد نريد هوما ادفاموكو راسل رم الاسك يخادهو هزاغمو جوردو احر بسسس طالب س هراخملاوثالال زماان اد  نيكدراخمربويات هزل عاجل ١ ”٠ يسوأو اننا ايفر وم 1ًلال اومن فعلا صايل دربه روك تال معا عانوكو كما ء:كاناااةوعدإب فلج اهتم ءباككوؤنمه يطل كاسل مم ىلذلا يو اسك. داؤجسس شب هاداملع ونناو هيا هضصاولادادك . ١ : .دارمال ار عل



 2 تكل اهئاغ امراه عنيا ه دانجال ايكاعلا اوعلرم هيل اراشب مثناكمن اذ هداه ءذ الاء ان الجال بال ١٠ داييطاورادصال اءزإ

 .  ضطلاوفوصع هموم وطال ةنوكافسنولا اصوتساو ه دانعو ذالو تكد ف ىوم الربخللاد يدقشلا عقاومد صخور يدار

 * تارفال اد هعتمال نيل انوجاحامد ءتامال او داددل امو حبر هحو , صوصونز اين مماكه وقدملا غنيا عبصو كم صوصنم ا وسر
 . . ثوم عدوسل اد هايج كف ءبافرسمراصلاب علا الدنا ءاروكملاءذيبطلا تقل ذناذ « تاهل بمدرمللامعمر جنو
 0 ع انالامداقالاو قاقنالا !موغديدم دياذاهزطلا,رجرشبىضامامممرعو م ديجتومهبقو د. ديجس ل اظم دي دال

 0 يكرم ثائاؤةدذول رع صو اكاد شيع د داش او باوصلا.هطييلادطانحا عواد نماوجزخالد اد «داهي فويل رادو وقد .د

 .افاكدا هداه طيوبعو ثمن ا نوعملاب مذوعت سلال او ى داو ضاحك ندوكد « داؤاماور اوغال افوحطتباوجواف«دايدزا اليمام ١

 مثلسساون دامو هداقدإو ل اعتسار اطخال لكي لذاد اممم ناورتضراماول تح داوط )لوم زج وطماو همالزاو دايم ..

 5 اظناطالزنا حووحهتيدملاتم ميرادوس عموحصخف امذف | ابارطضا هدانجال اربانبو سراذ لكم ك-عوماهيرمم اوحا تبرطصا قا

 هدادصال اديلاقم هيو هراطنتال كم هيالو هيلارعوح د لاو رؤل يفر ذخا اههطرمو هنيزملا ويريد ه دالؤلوخوضوسسلا ءاةالموماذ

 يسال فلق ه ياواد غيرلاذوا هصقارا >ونحرس حج ركوكو ء هياؤللو دطقاحلادمرل اد وهال !ةميسرافكم صوت نمو دان:

 8 «ةيلاموت هضفارلاهوحسم ابريل هيا هننورهاطملا علام عادوملا دونشلممهعبرمد اذ ميال امش - «لمو لب نام :

 رعب دعشارمال اهصفارا>ونجيرمابءق بلو لينمالجو هياطل دافويسلازمنياخننو بهذلق هابط طنمهدعلاو هنيديلا خب
 نافهؤتخال ا ىاظاوممزمو ء هر وأهلا خويس زمانه عر اخمذوحةبرساذ «داذتنمال هع 0

 دحااهواخدُم ءاضصو كهسرملاو# هياطل دكا اليس ارجو عروق و جو دخان ه ىنارممزمم هاطتحي اما دذوخرمو غال
 00 يقلل هامضفارل ]كرم ءنامد "واخ إيل صقمانيوار اه ادنمالا عفرالا دا جرسوجيزل ا داهفومال رخل امان وش اى يطفاحدإ ا

 .  قاكدروبد وعم ءدليمالد مطب يقع احيج ع دخان دمماقهربجلطرلع الو ه ناكل الر ذن هضفارل ارضا راحل اهجاردل ا نايفطناز

 وهام اننديابام هعاصإم طاومرمل هل |. اذ * ديدُد ىوثربازجراال اعزب همون حادصا سار ذا ليو لذ مراعاومربنما هدب ا

 :لاتك هدووسانفويم عدحل اف مثل عبقونشراهديدملاىار اماه دبط عيرمو ء ديون موو ممر امهضهال الحرم اندهاويكوو هديا
 قفطعل  ماهلادراومملا ان ايالحا ممارس نال ذا « طك هملاو بطاعملا كتف وف ولاوم لد ةلعهرا لو احا ذا موف داهؤؤومال ع

 افلعامو . كاةسجيل ااوثاماذ , تنصو ثحرسليفلا وقداوم تطماكو ال ده ار طن فو م اقسأو دحام هعدالل مرنم اكعىسهورصر لمان

 مالو هازلاراهطابمزعاوزتسو ه ماو مادو طادق هضفارل ادزحرب عوف نلخاوق لمه ل كلو دعلاكعوهذخو هنا

 0و فو جعشعباو « نيكل مله تراثه اف مالدان مرد ويرمي اهيفنر ذخا ه2 اهئاسيف هياط لكاس انس ماهي طم

 3 |اوناهو , هيناطيشلاهنوعلمامضفالادونج هناطل دكا لالصاوبن اعل احم نمايملاوسايماربهصه ولا دومح ميلك ضيباو هائل اذ

 واصدار اذوسس م تشو اننوح هكالول اوم عزدوكبد داهرفريبال دادوس ريك ارييفسلمالو ه كافالمل اهخلاودحلاطَُاام نيدعتسيزعم اكد

 ايطمررزضملكو . نايل اهاكلرشتساو نلماوجملا اهشاومعدو ه ناعال لله طيبون و ىايتلعا «دحاو هليح هلحا ةسملطاو واتساب

 منو داعإلر يمال ارهرادوسدر رشة ساره اكد ه رذخلا/طامرس هدهاولاءرعو ذاهب هرييلارزبلا ال ا داهؤ مالا عم مبزاملا جوك سس جب :

 ا ةلم ١ عافت اوواعازرشن ناوي تال اوم عاتبو ثاماد ه عاركو جالس عوفلحارلع هضها)ادنجلوتسار هربمالا

 عاد لشكل دا هده هطيعز تشاو «دكلاو نؤن كرد  ه.عابتااوراضنال لمسسرل ىيزكمطحيلمشو « عاذرو هربا عاشنلا الاد :

 طا داك رمالاهدرزسسامر ايرحال ناد يعاين فاكاسلاس لقرعو هضس هراغالل روم دوا وفول ير وك يالو لاما

 طال نزل اصر محي احاذنا انمهمضمو نعمل فنكاول اة ه بانا داو ددداعل ازايعاو م باد دؤحو را لك رع نصي تم

 _ ر....قفادلولابكفو هودانئاهطجمف ام هيلاطلد اهوشارثانإثمماوصرم مضخر واو مزاكوطنموطددم مرطر اذ سموف بجو امدشنم باد
 .: ده عما حيوجوجراه ه ءىطاقروم اناددمررسو اني هلياحزوافملاو و هعساخ شد ممانلاراهر هرئافو دطم ]كرم هضئارلاتارافتل اون هرحاعلا

 ماا انباصم طحرطم هاند هن اراوحما اًنريْملفساو ه اناعدارم ءإ ب سباوع عصر ار جلادم انيدتعمر انكدومرعانلصنداو ءانيروجرم

 .٠ عننا عوصنلاهراظن تهدر ثعلواصم راح مااا ثددادم لادن انف طخلاو و ءاناشرمطشر انحرم انتحكانسحام

 كيس



 يراد هءلاالابتاد اعكذل احاو هل اكزيح عوافارطن مدل اتاي شك (هزاقا اخايراةعزيزولاغلبال د هارطهيغس يفتي نايت
 . مترات اهب ةباكبناو شو ضرار اف هرايزو علب زبدوعسد ل د( ضراعداهادعامو هزل لصال كاد مالا ىدذا ور ايل طلاس انالومه داحس تاناو رصد امجورفساد هصه ازكي تحشسددم برز امد هراضننال اورفلاداوعرمس امب ةيلماح انراطتنا ىسحيشيحملازهنال امرهرعان قير ناوعال اهراصنال ام هلوجرل انف .نيوقتودص كر عرينمادمزملارا.ءىلة رص ادصمل تمأ يؤ ضناو هنهاطط يخيل زكاراصم و هنسب اكس غم لب مد هنا انيضاماه سهيل طلال امتددسو م ناطومداو ]بس وفانأ
 ::.اقنالل مو ملغم يل نكاد ماد ذلج رم موذخاد نايك زماوومرهناد حالك مؤاوتلص ةءراصمال كلما غرم ري نها رمكام عولاوبولا هداف هراجل  ءاود لش ول «رامال يشم ام يطحيل اركف طمربكاهداكد ءابدغد اذن ماكايطيواناددحستود ١هيناد يضل دعيحدس هضدارلادوج من“ كك )دل ماهفرعككا عقتساورليبىسديدطاب الاغلب
 تءليوحةءالطصال اوذخأل او بيلاو ودل نم عاف عام ناتحادص ناضيج رانا كم م حسب حانص هاد دود مف 0 ياو رو صج هايل هةلج لال تخنق راع هكد«الغد بانا ماهناوسجوءاوع اش اطل ]بصونم (ولق اجا مارال اىدث مف اوخاو ولا ملال الازهار انهن اكرم امرا تجار هيلا ءضفرلادىدهرس هاك تيرائيلاعقنلا ... + كي اكذ همك ءالررمهظلم ماريا يد مالسل اطل سدوح هما ه راكانلهل بحر لوبرمدايدوعد اانا ةناألا ٠ ٠ ٠

 .وزلءلعتءضمناامورالاساوطوطقيراخ جنك ايف فو انف د« مينا خوك( قدام اذااوي مضل هاما ْ
 روب نمش نوطو هديب اكورسمزماق هزلطل كاما نراحاربد هس عال زعم راف مديد اد[ هضشالا 2 1نارؤش يبل نابمحال اكد مز لدا «ناطل ا اياليتدؤجس هحمربد اخادا عمد ,ر ارم نوجا ماوس اد اومن نار داو لك( ريرمكانها مترتسا «ناودولا) ف ضلاديبؤنكد ام مدخاو عاووثبر عال هانركخدس هضهال اا رادو يرسل يصمناو بلا عني هراتعالابح# : امهر مرمتايسو هراسخكلول ابوفاللا عز الو هرابفلارحاولا هل هيل بضحت هراكت ل لرخعال اناطلد انالومودل ةنانسحطبحاب هراشسالا
 امو هناطلا ل ارزرشال ليم هدو اهراسلبب هيل هولداسلات امم ٠ ٠ عضلاءلع داو عاداتنا دلو ضدا في ره ناد اعر د عئزأاند . جاي ادل اتلاو ,جاحلادذ ادبلدنم ,جاحال افا. يغدو .جااحاطنو ماطصال اذزوعس ءراخرل اء نسبت او :راتعإسا عا درع راحه اول «رالذكريقترساول احل قسنالو . رار هر:ج رزلاو مدقق ظنك طع هسابدمشاارلا طعالرس#:مملو ام هتشطمعنشد همادم عدرا /لذاد نمور مع امدكرلاو اون انمي زا كلر سواعد هذا اة هيد الط نس هراعالاإ 00 درا ييرم ببيت لصالح تش توتال ل منغ زردإؤاورحارو هصئارل نحس 5 دهرا اعمال راد متساوي ودا راطتسان اعاني هدا 0 دوخي ملال هانبسحاكو هلال 0 جلال احلال ام ىيلاذمدينن لاناف هرطغلاو هضم ار الا هاا دورطبار اقام عوراايالدا 7 ل ارىداد اف اندلا اوداع يرانا و رخعلاو يبا تعج و مويا علل عيل تأمل مالا نيلارال عجل يطا 0 ايفا لاى دوم امل اك نكر غل اعلانو « اد دوشلا راءاا حال, بزدلامزمملا نيالا ةيالاضااذافهديعيف - 2 عنب وون رهن واني لوبا سديرشلاب يطاق ريو مو زم عيرم نهد ىفالايرطم هءاللا مدد «ديدطلب اهل نموكلاددنل ,نالثف درزي اذ راح هيا املا ءادادنا جهر حض عر ماخاد سداح ةزنال يو عي اتامرامعدونح الد اونط ,التاومىاعلا ديلا اورطنوا ماس ئاعمد ٠ انترإل اهيا ار اوال .ءاد' جال ادر ارم ىذا رب اانا ءاباوس هضفارلا وحر ناو ذبل داو هكا لاول عاد نا اد نار 11111111 حرامو هوتماو دشاوصامودعل طماع هالي شيكو ءاضكر هراعأل ينم, فكوذراا رضا مادذمو راما زل ببتسونل 0 «,داقمو

: 

 ؛
 ' هسا ماو هداجبالاا وا نق هدطساد ءابايبا اباهد مريلاو هرعت هيادد هتعامجد اريد ءابادتسمارادوس ملياري تخلد ءالاهثر اد كب زيزو يضر هراغلمنم مهو دال اند اباه اني /يدعوف مدت أد هال جبران صنعا اف, ناصدال سحاب هءاحلأل كور ياصلا ون اك ررعدم الجد هناطلل ادوطارمرتحا هميلااهنييعا
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 « تاون« .ديدئا | وحد عياد لب نمر شر لس جينا خلاه وديان ايليا, سيرو
ففاكوطخيرم هج خص يَ ارضيرال ذعر انحدؤيطع يزاد مالدازث الا ءاشاننامبدول اردت تاجا ناكني ا

ٌ 

 ماو يضف ءانيداءاكدب ىو عاوفصاهانقلا هانيدماباهروما دلاقم تراصا درت وثشلاذارن اكغويحياهتف الع اكاندعدتر

م ومنو هأنموال اهتهضفارلا عابضم وف هاني داللا جوت هلال هاربكرو «انيسداهملزمحب
 لعبا خرمف مالدال لاطلا سلو ع

 بديلا رضكذو ء.انيماهتءداعلا] نا كت اني بوصملات انا اودا ول ل جاو كالي 4ءوقماوتتاد ءانتد هن طاري

 'مدااونرعلااوعبنالف ء هعحوم »مل وم تاياكن «هعرتيردلوبم هجر اوحا ههيرإ اهودحلاعفءنكلاعقاعمملا اوليكوم نطور

 ٠ هداخاو هشومحناغلجج معامل و نيضاغتمهعاطل اهل ارهطاد ىيضايوبغ هنا ناو «ققلالوادد ملال اور اوجوبو

 امو يو ..هخ اوعي« ندا اع يللا لكلا انا ل يوعو زياد «هدالبو هك يحي :
ولاقى تافلايذاولاسلا ام«داكمدو الوثحلا ريفر رف«تاانابوصو مئادمو هت

 الهلل كاو هناةثرزو للف هنعواعزل 

د . ناعجت ارب مانعا هذاطلا نعم ناورثئ إف معزا ذا المو و نليصعلا يفلان
 رغلا لد ملة دوديرم

مل الع مزهرصرع اميوعانداف « كاطيشلا باو صف ااا غرم هب قال اممحّقومد منزه
 . هيل هااعالءريؤتساو ءيناخر ي

 وار الغلا هلم هواعف ليو ءنائضريديلا تلد وداعا افاونالْ ضو كرب صدرا زن هنو فق ناهي
 يصل لقسسذ سال امّاسدفنيإ د .مىثيماع/ل سونا د ميعجرا درا امتبطاشاو ديكر داالف هنالذؤلوسو

داك هنائذلا كربيد هاجس وحك واد اعيجاتفءباد ادع يزد ايفا اود دابش اطلاع همك
 

رودو ةءاهلوحو .باصا اهرعاخ قد خافي باوب طله ناحل رار اك جيرمذ ولج عسل وو بلضلاهناعطل اذول
 لشاوح ت

ول دون ميال ناخب كرم عاجنال ىلا غلي عوايل
ناك ص طبول ا اغلب الف م باودال لابوخحاو راس مناخ ه عينك عسا

 * 

غلوت كج ازموو ب لطضال ادشايفمحمرمو اذنايراةعييذول افا اوو و باسضاو مضر ارم
 !ش . «أزلاهفا صام سرر تما كهلان ازمير 

 مهقاذاو .فوينل 1 هيج لم معد زا اك (ناو ومحلات بال اجلها عدت مشن

ادرس هل نوال بالاك« دك عزو دعت ساهن ولع كماوق ةحالف . نو بطفل ةراو اعيج
 أو 2 نوجإ ومعجون 

اتي يلع دهر ةلاشل لسا وبطو .. لالي ماقال دس ناك .عوجوو هموو/مد لاهم نشسو ها
 

 هيياطو مناخئزاغهاًءاوإبقرماراد م/م لمجتمةعفانادعطخل >ووهفق ان افمطن نا اراكام عم

 كفا ارميا ناوي..ةاد كاس هبال سل بجو اعط دامب رب ظ

أو هلال )او وخل من دداد حل هاا ق ثم نارعق نول ومال لافاني دي ل«يراولبلاو زم“
 ناثل هضم 

 و داتاه جلع خضم افس ارم ومادام ا زمو نشاط هاب عونامعز هنسلالهارمالانم ءاذل انو ده الضلالعا ءضفإل م الجو نإ

 «٠ لام هتاطونمطقللكه لغو ء ل زامءل قس هجوس لزوم: طخ : د [اكللاو ني اءمازماغك هاك( ذهزاّيجلب ب هرج توم

 لدو هافصو هب طاح هرب اخزل او ءىلسإل اد هع اهل اوهال سد ا ناداني او يسجوضلا ديما اك: لكتجزي رش لي الغ يلي رم وصحاو :

قبو عوبطحلا نعال اكد لق نام اههضران ا ناخذ اصنم اليت ماثامابنصكي ةليسءندم راع قدح اشابراهجوززلا
 . ل اليف ماريوسد 

اوطاعو الدمج هداورداا رز مان باف عطانا ئتاد همام الاد هع دجال
 ف .ك/ 

 مان طار ىلع مالا ادد تداصاد ه لاومإطاعياجيفدعاوهل اتنفس اوم ملا غدسد سو هحالاصا ماهر رطتلا ال وحاز هوه هلمز هاد

رارتساس «د اوي رصر هلت راضامو «لاذد كام ارم نب وهسه دامو احا ل د «لاللاب
 الوم لليل اراها 

 دداحام عقدو اعلا طبضو اهكلاه طن شاب نامعرولا عم قبب رمال هتقبطد .ناث ادوطعلا» دونجبا مراتك ااو « ناطلاسا

جدمواؤسو هلا ماكنا هاجس تحظر ابضاانتسا
 (ميرانا هما وفككلفدكشج ا

 عازل ادهطيفحأ اه! ىدانرفحو ما, الم راذويماجرةقاسم ه تايد ملدا داش يحال وزدز فمي اشكال
جره لكال كو شم اجسام هوي هايس اناكاف ناره مس: ْ

 رم لاقل هدانا نم مايدحاد ايلا ف

اارعلاو مابتخرصيرل ف هضفارل الخد نادل لامن هاوار ج ماا وكمراووادوان د
 فاو مومو دونطلكإ«محو ابا اما هبر

 مادو - <
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 اما يرنول الع طاح ادذ اكن سيل اج لا نجرمس امك ماهكدل جدال( نعممادل عارفبسع ءراتلافياول لكم ناغزبجزنا 507 عطمث هابل .(يجبلا ٠ اديوسمو ادونضش هباطتسملا نانص ]للرسول ى ا دعدبط اكد دم , مودم كه موطق زيف كرا طق يطال ثم
 ل ناف ادا: كييعم األ وعاد يول عنوكتف كش ازا د يال داوعالاهداسال كد نال !رمزهزم نانو لبق ملى اخدت ايا ناو ماده صير سه بركة رعد اربح السا ذاطلا#انط مشكل ادب عنااع ىنترسس هه
 هتاينداكيمراشل د هر ل طا ليلاو عال امذالخلاو عرهاقلاءل ودل اود مانال اطلس هعاطوف ء هبراللا ءباولا قوهطلرماةحوصفال. هراضناو هناوعإءلايسالاو نما دزف يق لتحل همطحلادونطلرمإ ةرك ساو ,ناتلاو يتلا« نيإبلاو الط اراطلاسددع (ويلاادهدعبدصأت ذا اطاهرامع

 لري للنت هال اف زطابلا عوج شتجاو ءالاعملا حالا فلاب رتاقلامساهسنسنوفاو «خ نامل هليوم دوس اكذب ف صد ع رخال عزادإ ودرب وس او يف سل هاوع هضقاملاس هناي داءادوخحةمددص اودرد ان ءباطنتسما وداد هعساولاتيلياو_ باجمل هضبافلا
 هكدا نزيل هنامعلدم مالمال طاطا س باج. كد عسا تح ةزمت لال هباصال نمي راق لاهو ملا رسال نايل طعالال اانا
 تايناعبصاملادزعااوسالمازاب علصنبد .داللاوشاال اناوناقاغنمكلا فيو داهطل ضعف لامار غلبتسم قلما دوه مال امال اناقم : ٠ قيلخو ريدج هبا تا اعملا كلكم درممب جيف تقف «قيدخرل ا مرغاطد اهجم هضفار انباطإل اقرما يحلل صال امد مطعلاكل ثا داوهام
 رابو داخال اوكا لارم ليقوم ن اخير خوترث هداولا ومال أاعو لو اببوطقدام هداج اكو مالدال لداطلاسم داع سمالتكو هاوطالا

 ةلزام ملال هلتاراخل ارا« امدند اظيغ انلبوضعبو .امرإ اقاوم ةينوغر من ماقلالبه اوغاو مرلضا اهريخاراطيشلاك دغام. ماقد تنام لور او اهراس ترا دماياهضفال اكاد دايلكد ءاهرطاهب ابيداييف ككل اءادإ اوكذاو ءاجراثم اياها درتماسنسل اوعص 0 ءاعاصم أر اهندع ذيل ماالاوطسو ءاهداوع .اداهداذ افاوضاخو هاهرايدل الخاوساجو سر اقدالميف اودفنو ه داجال او راوغال الوب اهجومّبطو ه دابملإ عش ويف . نية جيسويخ هلم اد نيالا سمكه لعألتسالاوريافدال, د صقل هميئاحلاهموصنملا خاياولاو*يلاطل فإكا سلاما اياز ادعم

 غد هرقرضرلالا ,تالال اد نباطاو اقنال مورس هيلعاوربعو , دوبصلاو هيلتددرلل محد يلع ادعم هكولألا اوغلبتحاًميول طاب !بابسا مطقول»يضام ءا:ميفاقللدونج ترون 16 خلا و هلذلارمرعرودص تيفشدقاكأ دا هعاجا اراصن ولقد هأمتمو اليم مانسألاوذخالابمريلع
 نمف بافتحال ادورا طعامناق ها هلكرمل اوكف باويعلاوص مدورطادد هك داوذواجاملا لة داءاو « بادأسابد طنحللانولسب هوتنا,ؤل موق ذاع ضا» بالا هاف رمش لبو طنلم (يووك ضف اراارم ينك يغتر اداو هباؤطلدب هيباطلاسلا دومه بكر |تاهطيرماعرهو هاشدو هيك 6

 ”داوتماو ه اهل اقمالاعددال اطاوشممماننإل اراب عوطلو ءاصتشن سلا عوحس اكن هجوم هلالاخوف ايشام وغلا هانئ ارصال ع ئكانه عواد
 محال ره عقيل « رامنال ادناوخأل ارباسد مال نال دوج, م دورمر درا دوحتسمتن امو اقصال ادداطتالا ةنلانهاميف.رثديل ىى دانإلد ه مدي لهومكعال هضفارلارم اقلحاد واو , عانملاو شارو ثاثل نسم مرل اماونتف او, جاكاو مالمو يدباام
 اهلاامور را ضر ايلا ه داكلازافملازماو ناحامو موايفوعس يرد وجيم نابت ب اح و نام غاوف لرموادركد امل! اهراص ىبراإههلا
 نمواكذ لو هكا لماصال اف وءاصا امش دج ور بوب تعامل غهوالاع افاوعارم نصح مشهك م اكرد «زاد لل وفامالال ماقد وح : ميال لع انرداامو هالطصال او عطقلاو م ماقسطاو دخال ىم انلبقرم هضم حول اعلم اغام داعش دولز مكس 8 م لذا مهككد هضفارل!ض.بارد ل يع, هكاعقمملا عواد ناعم بكار هداتلا دوجرم لفرع يف قل راخربك كلا دارا الد *راضمال ارياجرم

 6 .؟هدرلا مادا منال ناسك تداطمت توصو هب ]كم طلاهديراد امتكمدفد 7 اكن هدو بورصات : يصدان ذل ادور رق «تاطادا ندوه كتل يادس تمل قالون هتلطرب هج انيضقروو ههصانملا«زبا ال خب ووعد ألد : ْ

 هزل اذا اكرر عمري رطل هملةز اانجير حمدت (رماالول وم ايي ددعلامغبطنال نر لتامر انوا شنب ءاديش يا سهددذداطو ءاب_ه.نازتمرم داب وغمؤح ثاكبرايع ضنا الس نافمو فل اعتلتمم + كامو ما 300 © مل روم هضفارلاهةالملوط صوب عمرصد هياطلا كاكا حلم موك زحام د. هياكو سال ركدا وزيوت اماه إل رسوم هال
 تالونا مسا 4 ىهراخيلا ههطعل ايو يحو هداف ه دونك هراتل امر بر حاسب تقاناف ٠ ذلاالو ىدالف هضؤلل انيويسب انبهدل دانك طبحل

 كلنا دوبو ؟ر كلا هداقسس طادعب دوعن« ةانيسل ام ع ماب رشيرعياقم مانا تلادزم اها« محدد مانيب هضعارلا يم .
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 . ايدل لقد ,فاصدالاد هعاطلارم عنخ جبامهعد» فالشب ثنا بس ناكرمم منامدد مناسفو « متاجر
 « ثاطصيمالو عيتر ابد مه اددحلق الو ىوام هيوم كوم ل د: ناكااواجنال اوبك نهامرب إيف اهطسبف بازل
 . نانا اكل ةفلا كم يراخاهكتد ه بارا ديب ىوطن» هدوصنملا عدو اصن إرم هيلعرلمشا امو ٠ هيوداملاورتصخلمو او
 هاوس وفص هيدي ى يدان ه هماكحا تازفان هدول إف هزذان ه همارك ارفاطوهتساغرو هكاسودت اة ههتسادمرو مولا حرب
 ٠ هليلج هليبث هتدارمشداف هههنإو . هليجةحوتدبرملا بار حدو 0 لمه و اككش مراوصلا هز امس ور عسو رع ذياد

 1 ليمن < .هليقمومتيمولار وجيش دعم هدلرال غلباودصاقملا مل ضاطلوو 5 داعس ا نطاوعو 9ع

 «رافرزمرروطسمن:«مركو مال وسر . مانا اء هلا هذيلخد ٠ ماللال اطلس ٍلبةسدانا ء ديعسلارؤنال !هدارال الاس كوك
 داو عجوطسنم جيلذو ء جرب ثوب فطاوع هفاطعارم عوفتنو ٠ ميلع مكجخ دل متاراشبلا تاراشإرهضس «مطغزير -
 ' فلا ءانعمام هةيباطلاسلا عفر أس جوملا مدحو هيعاسىلع . ةياقاذلانشلاب هئاطعإيئاشإيف دم جز طنمو مسوءاجلاالاءحد
 "0 جيا دلإؤابماكحاعيضاملا , هعاطملا انواو اب . كلير صانمو مد اكملاندذناد ه ةكرزهاظملانهجوده انآ هاجلاعم فش اوطافنالا
 ه٠ ساقد قدنبمو . سراذو امري ام ناٌمِيلاهطاتملازعزلا يام ,ناخروم هموركإ جال امر مطعتو هد اراءاتلم هعادا اذ
 3 ابليسو اينوح هضخازارايدلالر وو هاياحاو هتنلاكدناعم م هروفوملا ليوملا ايكاعوه هروصملا اند هوزجرس يدل نم عمو/دعتسل

 هرعلااقيرطاو هيف كانو . كلامزاشم كح بابيرمانيل دن ٠ مالا ذراوبم افويبلا يؤوخ 0 مالا طوسب مرسإب دياءىوطن 1
 البر اطل نو ككل اسر « لاعلاوذالابكري كيد ادجركو 8 ان زمو انضبرم ذكره اظمملا عربسو ٠ اوكدوككهاوبال المادعتكام
 مطعلا اهالي وسر ككستَع هاجم علامزا امني داعملا اجلي رخو ه كايردص ثح انزل اءاماد كم ى لاه ؤ ست ناو فالو مل اهماالو
 زطاعمو. ماقتلايدثدلاصيتساو ىرعلال] اق الريس اوال ازمه مالس طار اطل هليوم هانا امهر احا مدس ه ىركباكهلقزمل هه
 ل اعاّتاوامىطرالعاو تاءارب, هائاوع ألو تسمرم انفل دراو هاا او هلالام هيااسل !راوال لكنا داقف ٠ مابا ص نر
 هظتخب حوت اداوعلاه جة ريخصمو م ضرال العشي هيالفئلزعر ال افلبدةؤكلهو ه انما داس دالإلب مال _-طصاوطالا جام مأنل'
 ةيانىلاّتاو هىننلاطب ايو راغصناصيضحيف ءقلنو يىتحاا»نايضطلا ناين نم داشام عيامرصفسسوم ىلعل كام ىلع هيضيندنااًماف « ضخ
 ضيقنم عكرلةومسو كواولحاانيداكّسخو ."كؤملاانفلدزاولجارميذلا ناشد ارم. كب) ىكلنعامرابطال ء كلعاسودتةكترشمل لكل,

 00--- هدخ او لخ لفن اب مرجان ى م ليرعيداعملا زخم ,هنداذ مولد دونهم اب ناشنادب صيام ذ ه هضوافم العب تنازع
 ًاصصخو «سديلاولطملكذ يف ىادعحانو «نيال ادحاف كلا عوذطو و نللاديرسديزت املك دف ىدّسمملا مراضلا ماكل وامم حلما لابجىرعد
 ا ناجل تعال اجرطقور اناه ضر! املكلاسو هرم كلا باكو شط اشار تعيد ! لقوا لم نيعلار فيو هع ه)رمددصلا جشات
 ياو و ناسك مداصخ ا ذو تيرم هبهصخا ركض سعاد« ناطلاسا [ليمل اعدل العب ملاتدلارلعإو ى ناسلارطعلا عملةولعل لال نال
 ىلا ونفذا اهبلكق برالاةدمناجتلاكوذاكواذاهبطاخضتاداوم هتلر خرم ناين طلاو هراجج بدك هيلامدنتلالا
 للقب ؤيس تدرج هباكااإ تمؤندلو ه ناس اهوا دامافوش كش يح مده اويل اكراال ةيلو ههناكزال جانا كوع للجد
 20 ءائيوثراهنانرباذكلاد .٠ همآلا» داعسلا درب مزبغاو صاصمال ل( ان ادعس كك ىهماعلإ و هصافلةاك كد ولاد

 2 ا ار تا دوك بولس املارم هيلا ههرضرعاميف اه امرا عري زول امير اا ام”ناس امطعلا امال ياولرلا ءبليرسل رب اس ىليئؤ فر ذا ا قمل ٍِ 0 3 ل 7 كَ
 فالك ءل مسك يمونيفدوشلرمهدإوك اشطيرامعرزول ا ءاقلاو دس ابدرعوف هيئلرثو , نيرا اب برقن باليل م الامذاطر بسد
 00 0 3 ماي دال ذد دص غو م قربي المهن اجلا لهكراكزود و هناكمومو عزهملاناعداوهعن ان اهطع هيدي

 ب ولقي و باير اجنال ملعب تطفو ه ناولا عقتادم نكس ئلادم باوند اك حولت بإل مالو له ءووبجاو هياطلسلا

 ا الوم دابهر سا عاساو عزادانصا هبتمّلد ءالؤد انضئضرال امسدافدسدق ه باتا ارمعاب ريم] ل جانطرديلا ره ١

 ا امك ثكلانجربداد هالولاد هبوذع اييلع ةئحاو هنرافلرابنال اهاضام هاياثو اؤوقعي مؤاصملا رطل او عل اللو تانلكملا
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8 5 

 مش ضش ستتم -- .ةاكيلاطسا 1

 انوداطوونا هراغالل ىرملطامرهو ههمطتنمل اه !عناطافاجو سطس اه رعنلتلاد عوملا]صخشلوم او. كامبل عاطل دف
 3 د رافد ايد بانج قيال در
 هاريس الن احد اوع هاك دايقنإولا اعدنمنا لعو ه اياوّصاوعدامملا هباجال اره طاكنو ميال دخدحت ةغاطل اهزاعذال طداقنال 9

 2الانقعرم مئلس الطابع يليتموم ماناعرو مهيارافازسحام ٠ مناد ميز فمن ميا زار
 يانا وصد م كاسه بسام لطامو نادلداو نادم اشك داكن قرم يو اميطامو هيناتا وحانسلا مريع مخادع مياوكع
 - كلا عل ور صوام هلي ذل حبت هل انجاو «لياضخلا رخل لاباتكادجد ماراو ى كه لاد هداك كوت نونا هياطلا ذل
 نلعاو اكامأ قراهم ه عافترال اهومسلالهارهممالنسد الوهل اداءاودانف « هناناحل اماعنال ا جوملا مدشير اد. هنياطلالا«نطل يع هظاءن
 ٠ جال اوداقنالا هيو تحضاو .عازلاو شمل الدال دورهك عطقمال عمال مارد ءالاوءف ماد اذيافاكد ٠ بطلا وسد مئراشبع
 تمهل وصيو ايازسلواعاشم !ضلس اجقاون اكندو ةلحاو هما اوراّضف ه عادل شولعلارمثرددصوفام عزند ه عاطتمال اهنزالادوب ةنماميابس
 تدل هلو ال ةددريغيد .لياص|ءار اوبل اكد عراارم مواد ليلا مانا هرم /ةحرع شو «ابب باعد ناددعل/ ذيع
 نةووظاو«لئابلل دورمو ل اك(ثارم عوبصن اسومل زاد اميطجرم موراثادلوبمل مرانرم عويضه تعلو وه لئاصشماع مراقأ ميلك

 , دعب دانص وذل ل اهراس وحك ث 6 ثدادمدماك, ديد شيميل هاب قرد امنع ريف عدل د« ديدطااب علال وحامد هاو راكم ..
 نر لادا مزداو | بسلا جصدايفاوجصا ام كرات تملا رماه امد مالم ناطلاس هداعس لجل ده كابل ماا داطخال !حاومارنتوغ ١

 هدايا داطق دافي صرم هاك دانات فد ءوماكيج مكى هيلطلادارودا ىاإ قارا تعمل مارطمانم كلا مدل عءاسلعلل
 ىلاعانلواةعرنولل الجم ق زوجتي تمرس مالس ل ناطا _انالوماتلترم 'نيددياسموله الص .ءانورامأ مرام هناطل فاضل ان
 10 دانيل هليدشلا «عذاصمد ال دنع هي هما يكدوكد صايعل اهدورابلاو هلال ني ركام ناي
 اتلاف هبط ظن اوعال اوراصن ]ار عمم اطعم او م هصانم د ءناحف ارث هيل اكام دان لهده تنس اوم دي !هزمطل هزل ادخل افيد
 انفو ,ءاناكررولاددص جشااو هاش امو بطول ابوساامد هانكمرك هان اراطنال ادب هببإصلا ازال ا«هريوم امين اطل اوبال ا

 لية ل3 قدانبلاو تاداهرضلاد فارم |رضنرثاو « دايطاو نالعا لذ عسملا!الع فدو ء راشد سميراء اوم هاناو اطلس هسا ام
 رداد لما راف ءوبىوسو . دارنا او داخلك و بخ عاف «ناصمال ال هارمء نعد حدر اكزم + داسمل ل ينرم دل اهلين ةزاكال اد 0

 , ءلعاسدعودماحو هرداعب ذاوراغاو هلل 77

 الش بكرل ام ولن ووصل ندور ظل ظلام: نمطععل «رجاح واهلا علو ندا حاز اهب اعارف «دابد «.ويلوضا جك
 مالو مو ثادراةغرمول رماد عش بوتس عش مدا هرجاد ع صحو كامو دهم نال هزم ذاكو هتان ادداوما البلا دول هضمارل دعتسات
 لاو بال! زاطلا سرع عدوبو هدادرال ارموعاطمد م هغناصملاو تاعنم الغ هاليتساو , عماش ديعبلكملا هتاراغملاو د رك اعلاو دول طع

 5 دابر هرضاجإكإ«نونام مهنا مجال « دانجال او نطو عسملاو ٠ دافطمو دانم لا ومحو . 10 يا :

 لاو/طلالااذاو «راومال اد نالعإل يف هياط يتم ايو مراطنال الاي ل «داج اداوم لال دعا ا
 عاف هلم اوس قال يشراس ىح هراصم | اسف هتصورشس اوه اقراد عاضيإ د بزي اج «نرغد داب بداله 0
 أه فادعرملو رانا عماوطاوت بهل اور ذولع هل بطحو «رانرلا» عردل معاج: بيوض خد .راثيتس /اودكلاءلالقسال !هيابسن وح

 باعوتو الحال ايننواناولمو ءاًيغوانسح راطخإماراحاج هب اوزغيلو عملوا 7 : 0 1

 لود هير مليش «ىوطد بوبا رش داوم طع هضناو هد دوسوعال «ايبوزشنانل ل يطرمدما او هي دئلاف ةرتسام ا
 كويس حوال هبال وعم «موصضد لانه اديس ا ناس تام

 تك 2. ..لقيود 2 ماني هراصتطلا 5 دو مزدوثروانايدديرام

 : .ملاصيتسار مزخال كاع )اق لاه ءروفلاوسوؤلااف لوغو هءاطلارع ”وزطلم» امانا وغزل امم سول نزال ماؤها هاما إنا نم كل سهلا بتاظ نك 0
 ! هاج. 1 01000
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 مه وح ءاقللبو ءهضفارا فاصمملاقةرداطلسلا دونحباّماد قام عمادص «هشسرعد هعدلوكداو ايحالاطمايح نوبي ٠
 انرلؤ ىزاطلا ءداعسب ن ذا امه<رباصملا و تاسلا اعتدنا فساد ه عمو اسملاو هعفاعملا فيدشو هغوداجل امياكتذمهضياافلا حار

 هداعميسيل انْ اميل هنال شل دانانال ! هعمرموب مل امئاقم و ناش كد هذوصوملا هللا ثكيو ناهعرنول ماهانزل و هعوخاب
 ْ اك ماقشل اهدا اخويسب لسد ادد الل فيدو اف فكمدقم + حاضول فلاي جهد «حاصلاوص اخ ىمناطل لان

 ' اون جاوما ون اهحتندونيو ىباحلاو رق اصهااطادق تمحو «ماهلاوذاطبام الاعيف تلغاو م .ااطلاوؤوستؤللا نيس
 ٠ [نانئاعل اقل ها ارافا«بوبفنعإب اهبابعزم هيجي :جايطاران سبب هبونجو بلا ئماغول ا عريس ةفصحنو باح
 أ واطمضلياق ترثاكتدقو ء مرا جلحاسملا عجور فدقد هرهلاو مادمالا فجر هي اصتلاونعاطما مترات داما
 مهام ورطلاموددل مرد غلبم ياك نحصدد ومحد اكو عوف داند هساطلاسلادومشبإاهناراع كودو و تعض

 لقا شائامعرسدول فاكدا «دير شى ابى هلكزن عاقل ءل ىدل اراصماربكانهز مكي ذل بانةحلتةرمجل ل ا «ييتسو هم.
 ناو بانتشإ ا يطال قازف «افطمادبومراذم الرد نمدوحبداملا هاك وتطل كراس هعبوب او هازال لوغاظقاحاه نم ١

 دالازراخمهجملا اخيجاوفلب بح ءبلضلاونءليلام مداتبو م بانجاكرمع موج ةرموداٌةعربزيلا.طاءادقو اطنن و

 لمانش | عومسلاو دساداة اوم اوّةماو و عوصحلاو داؤجإل امايكردذاف هبال ياوعاوم اهذومو ليلا ملكنا هتدق و١ با.

 3 * لقط نوحالو «ل مال د خا ةربغرم لايك لاف «بانوزفا!عضللا عاطم داعسلا عوير ولا بد هبت لتوطعر -::

 م ذم ايم ادلفسنا مواد ءعم دال ثويلاووموصامادوتمال اكل امرابنجشبد ه عزقاد هحساونياؤحو تال اد خدع موتا يوفش مس :“

 0 اطع بوماوماق كلان هاوخلم اذان هاهم حماك مراسم مما دق مزام خوف هاتف هباكم داصو بط ذاضمج طعام 9

 ْ 00 اا و واس ح لطول رشة
 . أوغلو" ه طضملا مما ربو يبل حلختميف فا طملا ويست حامض اذ اه عسى اهوا تيورفطل ارابامثذودل اقيراسإو ب ءض
 | ذاوق كك فاعاموح لعلم روجر حلسىل از ايلول ويالادجوشلسسمع هزم اا يناةعرينول لت طضالق د عنرغملاو هقشملا اهب ك
 : اهون جرم رمل ارم هبخراعيبو هس اوإ جل صل ارممعطقنولو اكعد مرتو هاشبو ديدن وداع الاطلاع هجلحو

 هنداطل تطبق ء هليلب مرا رص عشب ماد . هلوليغلابتوت لاو .سمهقلاو موغلام ةدصرع نخاوقو .ىصنلا وسام +

 00و و ا نوح اهلا

 ماما مالمال اءاطلا_ دونتل موخ تيبزخو ء. حضاوملا نا هج وج جاوما تطضاو واطلد ةليه فودصلامداول تلزلؤنذ . عقاد
 اكول اجلب رج ش رمد اصلا لطنافدا اك و عطاقل هيسلا.ورولاداصحمن هنا اعكتج فر بدو اكداغر ء عقلا دان /لنح

 وام ل ىو الهه هماتد ركع ةربو هقيدنل هيلع نتج ةماواهيسس بوفد الا ه عمال هشبجو انددع طء العال خس اوكلهو
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 . نك هده لذ امادادد ؟مال#د مولافل دراج ارم عز خاركذطل !جونداوحو زفس او ه ناجم اناقعرماوطشدادوو ب قاتم

 <75 هاضقل هوما هلج هيلع اوليجو انك نحن عوض اوصكرت ه جاي كاي وعل وربس هن. دال د ةيئساف «جالحال او بياطصا

 الرف خداطق جوج وتد« نت لاواسكأاو هع ماعلا ورفوفضي واغاد هاو اب وطو روزا ردجر ضاع نئطاسداطن
 ! «ئا هنلطل فكل ةاسو ىهموطمم يوحد هقولك رع بكت فشكو . همووم وزعت )ومش ءمةراخل دوال اهلا هقداصن

 معك ملل عجن ىدعلالع عوصنم ه عواطاو فريون هعيويموراثعوسولاهنانبار و م6دمرع علا ماقلدءرعو يسال مشو اسد

 تصحاوم عومنيرادادارمعوعجويطمالق لحد مون مزبلة وحب عودملا هموشبملاءاطهايهف نيسلاسنأ و مكمل
 ءاصالاف افقد ساري سجد لكع ديدان رساوؤنساوم ارافنال اهعير وكلا هةدغن اكد . عوهل اهاذبلأم# اكد مسدد هذه غادر

 تصل كو نهلورال تبن اضتلاكابءوهو ىناوٌلا بدال هيلي ودم مزمل لكهناش ياما هد. داؤل امنا ىاكرامال ل ترمحد

 تيس مثدصانصد مالسل ايافم لطواطمزيااقايحا هان نأ ءاشف طلاب وهم افلا, راعهرم اها اميز: 'دانو ناعطلال

 هادافم اولداجر 000 هءاوصلا.هيئاطل ليات[ تاكتساف لمت ال١
]| 

744 

 . ماب حيا دس ا٠ءيكل امنونككارارلاههمموسهإإ يل ملول ذب ه نسر يرسلكوساب منفذا وها مزو نسيبزكت ماا
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 هل نيرو دال اك ضف :تامال و ناضامزجر عوفول او ناودعال طلال كيرا عونصفا ام نوثاول اضف ادالعب , كيرل تيفال ةياف : ًالدنعللم امو« همام احد .هل اعل لور دودو. نوع نر وقيل ياطلش هونج لال ديف تيحئبدبام غلب
 دزخح بمد رغم 0و يولدون . هبوصخ كا حلارع معبر عم ادن نسيج نم «(واط اولا لس عشاق“ ةرضاعملاو عرهاطملا مماوكذخا همدلاو >وبعلايفد [1ثمقسامااهو .مادناجل نو يكرم همالأ زلال اكدخاد . يحرالمال فكي ْ
 رتودانموتعزويحاول دير م .حيطمروعسا لها ءأما « هعيم امعل دال لو ىل اعلام و . ليون امو هتموادو هذضخلسم خللا لات قادر ادح 7

 يدلل الا مدوتد . هب اتإلؤصف ا اوفيس ما. باحال سحر د ةدالال مول رسحاد دوب مباحاهفطلا افلاجأب هتدصاقتإو
 يدع اهم اطسومياكذم فيلا[ هداعا .اططش عئاطتدامدا اطح ءئديرمذا . هباصال اوا طن فيرمءيلع مامن ماامأند .٠ بست

 احنا رمو مدا «هعلتلالوحرملا ناري او دز املا لها نيل احلال ماعامأت ماعمال اوال ابحوند « ما افلاجرم هر رملاىلسناطعا ا
 ,.-”ل دحوم رمساو . نزوحد هنا هملول فواتو عع هير اني ةنطو تش او«( هذلمد ال مس د١انطزم . ماورل )نمل ميراحد داويشمحر أمد , ماضيراووصتم لف زيدناعلاوع ان اهزعد ماقساراللانه عباورظو ,ماطتنا اك اهفلا دوماءعس طساد . متسانر هقازمو هل اكرم اهتايصدمل وحال امتطعاد هتنايسو هتكون احشل عفاوعاطحلاو , هضاب اجارعوسد م

 يات . بي (2راكو . ككاو ضنا باعد هبناجو اند طلاع صرعألا ٠ يدسو ونمو ادذاهمراصمارامو + هائفو ملم! داو
 دا او ةموصاكرقاو_ل ده زرعنب او د عدوكدل هيت اك طياذح تيه . دانعلا بلعاو يفلا ل« الراصد داك هع دانخال اوركاعل وم ' هددت زلت(. دار هدرا عمون اد. دافوس اثشح رص وفرد ٠ نطيل هقزاا ودا سس نابواكام 7 ي.”كلامةأراغشرم او .ناطلسر ءل د دىدكل داما عصو ناورول او نعل اون اوعس اتاطصوت تاقتنال هداك نارنألا عرج, ناصطلا

 اكتمل يول وتساف دراي سدح: مل وطحن تدساد عقلا تنال زم تمتد ٠ جشم د
 هد عاوعاةغولو م م دالف ند د را مقرن الدفان مجبر اسف . لنمو مزج إب اهنماراقمو احا هيفاطل متل ايلاضلارصام . دنحن معمم قنبهجوتاد « ددحل داو دالعتسال كأن اقبايجلانهدوجواد دةونو نامتردول اضعلدإ دشا» مالرنال اطل بكس
 11111111111 ا يكاد ماج ردت ةجككرا نرجو خلو ى ارح اس هذ هرملا مروهملا وكلم ةرعاقو . عروش محد ادد مجدازفو موك دعا فدع ٠ راه دروجلاذهو

 لأ رم هكر زكى: كد هامل كوب صخال لذافلرمد موج ازعل سمو دولا هساطللادوبلىصد د هنيحدمإل هع ا دلك ةيسسلا» نرد رادجديس كرولا للانز رتل نو ريخي قادوا وال775
 اذا نحنا هند ؤارحا او زماواجلاف سرا فصدو قدك لاس وبعد مماوع عل : ا .اثرانامو « قداباهقداوسلح صال اهصانصداويبلو ليتل جرايد تدل اف يا < 00 ناوعل للا هحروزفلاو «ناخرملاو مانلا عفيداد بوذناور عطل اهتاور يزخر شد ةليتصل هنو املا وار اطل ذونجترطمد :

 4 16 مالو هزي لاكبر صو م هلك كءدشا يهلك رم انف عمم! .قيطمؤفع ريل ومأم ,عاولا :نبرصلا : يوما يما حو «ليرم نامريوصحل الجي ارامل الوان < روراطشإك ىدادمو . يرش الا نلارع قوقلامزعوب اعداريو ء ىلا وللاهريشل رع اوبل يج كالا هعمل موهلاخت دزاقرزماؤاب نلداحو .مزثءلتالكمتفشكا» + ةهنيزحوكافراناعم ١»)
١ 
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 : ؛ رم .د نول ل رف تاساو . راصو عابر ماه يتااهد ضمادة مركز 24
 هجر ءيسرككلاو عسراو . تطعن حن او د دوال دول رابربعدس خان دوال هر مرام ما غود را كلطومفاملا .دوطل عر غاوتداد لجمع وابانسوزطا مالامال لاطلا#انالوثهداعُملو , اري هن ودون دل خال اودال ادار ف اوسلو لعل اكديؤم) اهرل ارإسسال ءالول و لاننال المال لبن ميج 7 لايال جور ير سوفت“ .هردزوطرم و د اذه هافلارم لوجو .هرالخاداداكربرزا دش اهرهضيرنو ءولاقم جصباس اف فاضل طا صحو راد اطجو لرب حلا + هذين هليلل للبي نع واو ناطر يجاذاماو» ف صن الام ا اليس رعولا الكرم مد انص افصورئل ماذاهو اولخذر ماء انوع وضالق ال ٍ ةنع عضو 201111111 دور تاو مهروس ءلواسن موس ومد هرّدخ «رالام ءز يصسصد فنرع م واد لدزل مرام 3و !داحاز الامم ادراشو ماط ط حف ول
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 فارما اه هليل اود ول مدين اوم ءليلككا زو يتم هلاواصممل وهن ذو موت بودل كمر مربؤ دحوم ان املاقيندخا

 عمضوف وه هنباع مزمز

 , تاف دلع هبزكميكلدسنتبو ءالي هن ابهذو ]كاد خكامذازتقد هرم ان هنبويكإم هب ثدعووح يذم

 ريخطو ٠ غلبام ميكذشا هوت دار انو وزمربونداطعشلقاو اشامناريزو الا ريكا دك لكبر م عقو ارحاَح اه د خارجا

عطي اكلاهبام هاو تنده عقوا رشم السا هراطلاسهداعسؤاعتساو ءؤلبم كد اموسل د اكلاو ساي
 هقلاد بلف ا

ال سادكوزركادارال الشلهوب عمد ه عفداوه ام.
م مالم او ه اضل امن وكاد اغيجاكأناو » خدد 

 هاطلساثالوثر اكداوم) اف#بع

للا هيف ماثلة يحال طعم صحن اهو مهعسلاورمال ئضفجاويصلاعرا هزم حيزا مال
 ,.. "0طن هضداولاءاطتا حدنب

هح متت ددباد همتنلالو هنداوي بمول ةباههابترصاحنلا او داع دا 0
 مر 'متفع دوه هعشمل اوعو هرراصخ بد م/ماو انماوخطبم 

ءعصص انععروشبم.وصنلاو دال ازظاوعد”ومجلازباوطاو هافانا مز
 نم انوماميريسلاوهل تيرا ولم هحطقنم 

 هلل هرمضرا انفه ديد ايزي هحلقررمعم بم لاك مالدلوهايلابهذ ميو انيد وصف ودعلام وت هو قنافاو نإ

و هديدششطدو ذو ثداهاكفراطرعاذ انماماينعله دهب د م رونو ف
 ناطبس ءلواحو اهئ ص انم همامزا اهاصحملا]ببسال

 . اهلضقراو هناك اهراصخمل دل سون افلالارمراّصحاهورم قليلة اّسعاةرضز الخال اوما! ساحصاذ او دي ٌ

 . هيلاعناتسعا ري لباظدا هوبا رو هتازم در اهرب عطقنئوبلوم داكذلك(هنهرصنلادل اضف اذان كرا ريق عد

 ينال ذاع دمهلحا لك ولالا ةليس ضف يلو هاهنع هعزم الو هعوطق يذم نماهدا وف ءوضكلا د زمابوهإ نك
 ةئاالص او هيقاباو ايرث و ابوح مهله اوهجبت همقيلاغهنبدمرما هاذا وعمران ه لها: القسمالاو عمل ب5

 و نضمن ام نيل ارلاما يف اكد يق را فراح مرعي ءثلالهارم وهدا« ير ا و خادم اريل يكف منزذ م

 راو هياكل اعررو ال امساوو ل ازيمل لان ديدذل بصر ا كءاهرناكم اخر اذع
 اك قدوبفهددلملان ويعو راصنالا هاجم

 ش ىايا. .٠ همهم الد أهلحال و بصماهبد ى ماليزي رطجلا دارا ا« يل اداسادم د «ل بجدول[ ءراهدل كف علب الس

 نب” غدولتساب اعف توبلتد « هدودعقملارص ارم دالت از يمو|بوغس مالا او صؤمؤعم ضمومل دشن ها اوف

 يروا اهو هباوخس هيدناعمدددمجرلاخصلاب ترف وم هيذسادطيغدتشا ء هد يلا ةروككملاهيعاسرطءاشن الانس -

 لاو 0الاضل لوكدانرال لوبد اكأم هنميكمأ هناك نا اول اقف «قعنام هبصعؤل رم اشخبو « كور رهاهفهعقو اهكماشاننرادع

 التوم دالءف اواصحلال ا« احداطن ى اخ اوال لا ءالالضال ليم الرماي دلامو هناطل كادونلاجنأ

 لقدم هدالئز اما فراطرس ادام 2 ه٠ دالجم بكي ب هطكوحيلفبو هه داحاو مكاسن [يعر ونمو هداحخلادمدالبراوعا د

ىلا مسايا دن قولولع هناونوكمم دشاو ىف اوهام مادؤال يرعب كجس ءّمساو هدعلا (ديفمر
 يام ءاباو تف هاهو 

 سشجوعييرا داكد « ل وقملا لوقنملا مطاع هاو و هداداحنت كلا هوسرمل وق فحكو ءاغاب ناني يرو اًثيدطل دعب اذ «ياووثدإ كلام

 ىظح ىو همزلارعوعو انجن للا هى فاق اكو ريزو رف هعقو اد- يكمل ءارخ  اهرطنف اتطن بط طبسرادارإو كوتحن

 بي تل ةعارعل مه حبريو دوا هقراذم الممول ايلاملةنامهعبتد اعنا خل اهعاظسع خلع مادا طعدم دال بل

 ل تم كعب هع عاشب كمر اهلاوي عل :ماوهمعاجتاو هباصد ىلاراش أهوال ماقساللدس

 ؟طارورو دق تر مد ىل نخل لياوغم ايان هكر ةذ ا ساوحما لن ياخ هكا ابهدد ا ثس هداب زيمر دان يجيع ةزفط غر

 . ذو د لغم ءادغل ابك نيش فادص كد قديس نيرم يدهتلاشنان وبهذا: اثر اذاكاهرهكد

 1 لذا تاح بعذاب هيب هكون نومه كدن مرد دىاكي اوي اكسر اك هاك دما فدا
 ايلكج ىريهداعم ل هيدتحىذا اوحارتشو يرعب رهكيدل هدطلاو بعل اول امو ىو كك يدارطبا.ميناما اولا ىدهج ءاع



 00ج شوو هيد ميؤ)0:3 زوما شا هلع جدمملن ريح ورع رو مواشي رم يل انضمي سوسان ب

 ؟'روغل وزال بحو وضاق دذالا هرم ورداا رطلدحاو طلإوب فين” ار موكبه كك عتقزعدق أما د. جزاكم اصالمصر ءناقيزملاف اوف ريل عباص ليج هتراكد نام كي تدخلا وراس وراباوراوبالع ضيا حرم اقر راخراطس حربامو راح اننا بساماو طعنا هيولاههئ ارو اكد تعبد ةلغدشدمىمدنجوحمداطتالالخاع ماتت ريكو اداس الدور كلا داء ياه لكسو «دادتعال اود اهجوتمزادؤججر م عيري هرمراسد ناكو هقيالمو. اردءحراما هصفارلاد .نمجيراسو رلياسدسدمرع هلا باص تعشق ف ,ك يراد ثكو سو اند كل ؤاراوصلاط اهدنا عا نال خالد ش ١ ير هدول وبراثلب عيل اقف هراكش اطل ا دوحرمهسدملا ذم رعو مرح اننوكرمد دوهاو لاق وابل ناو 0 هراتوالازلا ب رفدخاو ..لان, و اعمل دولارات يرن ممل .صنلا |قررمناف «راصم)اراسوف موذاواشيجملا مقر ارادات دونم نوسملاو > .ةردظددي درو دهر خاوعن لام هدانا ماا سم او هراضامو ناكامو ينال اكد يهجمباو هراصتاللسد دو ناوغال . اولمو هراكاارايعال م مبرإ رم اه «رلقلاون وكم لوايعدل اهيهارإال واد هضن تدق تساو « .رانجلو يود هضهاو/ جراد 5 ىلا ندا بم باغم ا هوساوافرلاشومام ضيا فور اصتنا دزععا ا طاب يف ارم داجا اوك نهري الام هراتسالابمج 0 امر دلاهرونكرتمل اهكرال ةقيقجوعامااسو هرانا انتم وينام اخابذ اد ول ارم اكدو ايَذلباكايفالارطف هراسفنو
 لاق ءاهوزوؤروقلامسوزكوييغسب 7٠ اسم ربو فرامل اريل وطعام وفك "ارداف اكسبو غال , اكياصا د اكو خلص أسراف تو المؤ لع الان ديو م بجاد كو /اكعلاندلوتسانت نزكزببعرب» ليان بودل هتف اطلب اع كل( مل مف“ جاي ؤح. يراه زب طك ءابل طحالب مرا دوح هنو مدر لاو رك كاان يك سناء فم زادوا طك ةوساج + الاهل ىهلاييواوف رمز را.انهداجا رش نم طله ن اكرمهسل اعد مام هل جرم ل دانتر كك جالمالو سراذاكيم دسار مشوأ صوركم تسود + ظ اش عاونئلل لوقا لك( سم زاك و ضافو طيخلا م عددهرغاجو عويحلاو طقداو ىاكزيدع طتشا ىنااداو بولا ة يراد طالكد مؤرخ مسجلا الهف ميرتشاو عاب شوماللا_: .>.اطنلا ذاررلاعزباطمامعل اهسملرق«ماقحافر لهادي هئاتن دشما «ماكل ون داولومليح, اح اوسو هيلا ةاذاله انزل توما هافاوهعادد .قالعال اذيدايتنال نسل الكىرر ام باولو هحلو هلال ادق ينو هلاك اكرم هئيإ «رلجلكديف تلاد نزولا ولا, بالغ د لاجدال جبل قدلج اموال عملا هناقنار دعزك د« : ىلغاكيوطصاو ىينماكم|ساسديط ,جيلاوال اءيتادرخب اذركيتم جمال لعلنا ل لاتفو عطخ) لموم عوض طمرمال دامخلبا“ عيئطنمزجم/ةقار ويح عسيااسيل امو مس ًنامهحد ل ذس زدات ءلعفزضخاوحو »واطول أش ورمل د هلق رعيووسد هر ١١٠دهجو ءراصانو هيطحيمدامامو ى يدع داعم اير شل هان ايفم سلا الاد اهرب رجل ا يلي وهر عوار هضفاو ا (ىلاوساثا بم مبيد ىزكويدت كان ذاراد الطوال اويذالاراضوف مترج ءاخ تي تراي عسب ميو ودي ساديه خبل وترمي باسل هي هام ! يي ماولا(يفقرشإبياكؤ وف دوعن هتوءذولاسافولاهضهانو هضم ثوان هنوف أ 1 “ تئازترنحم نواف را رار دوو اعوان ضو ,دوصو ادام لعرهلافمف بتايا : ااحاتلابو اند |رسصلاىوبا ام ءلسال اوفومملاقدصايكحت ٠ للدإلا_اهيرم بز عقدامو ةرلجل ب يدعقودرينصبايلثيدم تضا ناقد( ل اشؤمهتراسو هي مكرر فاك اهنا طع :؟قرلا لورا مونو عم ةرسعاو ابي بما داوم وكت ولاوم نواف تمد .اهونجي كولا واخ اهب رصين ؤملاوزعطلا عر بوبم بزل ادزجتنع تود وسو هدمت له _ادافوزكزيده كيت اهسمضهلولاتروتعاومموغنم حونرت ا ظاد مرد هرويمل 9 بميصدضفاواووهصوي امرا :. ٠.٠ نايؤدلاجو ء دهر كده دصرعدعملا ابل ةلعمم مدنعلا دور طتبد مدل اهز عزت ءيناق تبدصد «رودصلادوجثر ملاوي زد : ةديغ كهل ابا نام ترتو فول طا ضول ال لطلاساو«فوف لا نري نويل تروم اد هم, هدم مكتمل 1 اتياطنالا لجو همسات اص رورظورولادحم اابطعد م مرساقاو فويس وعيوب ماا ااداراع ههلجالع اسد و ناضكإ
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وجرم مرا ط نسالك هن اكل للك دىفهماو مر 2017 راقغارا -
 47 7 يما ا سنت الو تاطللا انالوم دونججؤ

دزكدرم يؤتي ش ندد مقا اعيمجاومدتدو رع! فد ادكراورشب صراف اوحلسو ءروكيل
 وطلادجو ناطل

ب «ئكامد ناد هناجاندوزم هنذحدا « نعال اك داوسو امو ءاشامنامهربزولا عزت
 65 راقالع ايما

ن بربيركي دو هنصح ةعنامكاه ذاويصاد هبحادلكرلاعل ءاهراوساو سكك هنو
 عاكف ه هسكناور يلازم او

 . ناو هدلحماوهلذفلا اوضفرو هىردلام ةدزجت حلاق م]كرخاف ايلول اطنفاكلساو ءاحطنح مؤ اوهيق اش ندم تاوحومم د

داهشيوكو هطقااوا اوتو هتف او اال ودور لو ههاباوزعمسلا + '
 انماهتا تتوصل را اسراولاهد نيم اه

فر شاي غضب انزمحا «نيعالملاهدونحو ناخدالس رام «بزكااموقلإاعام منار
 سشياولِقااممادسصزغهءنئد ما ل اسا

رز حاو نحل نر جورج م عاشماومهعما لاير دوهعساول ب6
 ءائاوسال الاميل ءاداصطح لني 

جل اءقول ارم ءتيرملابرمد انلههجابلكمهضن ارلال اصد
واسمع ٌمونعثرملا حدو روش ار وت نودير ه هي

 ايدنساههروهشب] 

 ءاذفد اني توملا ماهم اوغلو خا هنيدملاله لأن متدحام عرودشلا ى عجول اب يبرز اوكئاوهاقدم هرورظل ف اروسطما

طم اون باف ءضغبنو فذ لمشهد الة طحنا
 1 كعإصملاو تاثالا هزل هنيم

ادمعطانن نيتبلام «قحاويملجاو دا هيجلم ههقينال ولعل ا( فخ :
 ْ "هادا تاير اوز دابج ومد عفا ابيضحلائر

ق تلعو باتحاد ماكل اك ندا وسل وم مالتؤكتراد بلش لاطم هضفار اعلاؤح خل
 تالريصلاو قدانب اداخدو بطازطا د

0 

 ككمؤفد اتلارتساو .بأ رح ناوصزلاو جان هناو ةل بانو كتسم هليجذ واد اطلا ل انال كسره سس ساس موك
2 

اجل رانا ميج انا ماك عبو غردي ءاهطعألوم
 ف بارا داطياد نوكم ليلو غد نذاد ب

]يل ابهدؤنحو هنوطافو هدم ىف ال ايكزجو .هنوكسم ىنهموفإك
 داقتزلاد اعف مغ( انيلوغلارونبزابتساوم كادإ 

يأ مول ادهيفورزحو المداد ايكن جافا اواو هككماو باخ
 '. مقال ام بلل وبدد اتنابطف يم 

لموم ننال جاومالا ةطياح هضدارلامدماو هةَيابا لاو دهان.
 تاو. نلكدرمالا وطمامد ارباب ءناطل دادي ذو مدق

د ]يلبي اروح "نصور ]كه نصورعرهتدد ارتلا عسر اجرعر هات اء
 و بول فيس ماع «ل الكر غاف «همالطا داوس

ن سوم” ثا موج دم هسانمو ان هططفرراطل هدوءهباح
 مخمل هىاقلاسبويلا شام ش.راوك وفل ني

: 
 ع 2 10 .- 3

 قيما دارابجال ارم بةرمو اخشاب نامعرررول اذ !بأكهثمامردمو هرم ةرصر اننا كب قرم هنيدملالانآل و لاستهناجوال !تانيكلرال منح

 جلا دنر اطلس انالومهل ود ننس نامن)ادم مهكام تادأخ ن اعلام هماع الرمال ل الحر اكوللم هماتتهالاومر اكول و هممعلا» ٠

يا اذم زحام جراف ناخد ايا انمزال اومرؤ عا ةوممل وهو نامت الهاله دين طستتلا هن ذم خي اقو ناح
 نقاامو , ضوقن م

 . "داير ضر اناشابؤطصم ءنلّو سابع هكمّضخارلاةراغ ا ناضج جراطلسل اانال وم غطا ده« طوف كيبوصم هباعر ادهطاولزم

 معا شيخو هلم دونحضوبملامل اما هم دضراراءاسلعىلا تك نايلاءبقبسامطءاساهشاتبقد اشم ناثع هيئاطلا ادوشيم

يحمل اهضقانلا /دواىذلاه علنا دونكلاوم دوملا هينأطل د كاس لارم ناوي تر امد
 ثعد» ناطلاسل اا ؤ وموت !هيلاعلب لف ه ل

افولاوىمهاومجو هعاجلالهاو مرو اه هماهشلاو هدجلءاير امرة هر اداهيطر اذ هيمو فاشل ايمطع) دونح هياقلبرم
 ١ قملادوقعت

 « ن اهلعل اد داخل الها هضهإل ادومحف او م ناور مشب طرايرمداخاب اد ى)؟يدع م طعال ارسرل اهوحا هديا اذلاونياثوكم متدلاد

وراهضنالاسطقو مااا اكسو غنم اوصاول او اوبلاكسد هوس دموم مد
 ٠ ينك داعامباعنم عربا دعا ا

 حرام ىلا الع اشير واف دالاجاد ناعلجل اىرل ميصاد مذانو هيطامط وبس بابرا هدايا اجلاوم اذ نينا الضام ايس ناد

 6 يس هلع اد أكماهقوجر هضفارادونججك شو« مودا اق يمرس دنوره ام عز وم داهم قرم نروكذملا

رِها عرملاو جايا مف عراذلا عربوملاءل ودل كاسمرمو نديم
 ناةعرولاغلإلو « عوسامل دعا ديلا هرصاجت هما ين اًه

لا هدا «راداندكملا عوجرااعؤار داس اال ايريلصاول اسر نكرملانيلوسرل النماعنالإف اماب
 د كسا اباك ه

 نانوو ف ونضلارازن ايلف هيدءزمنالوبرلا جزط هراصخت هد انلاهعقادزمكزءلتمال او« دارداو عاونال |ةزمكيمذب
 لاف ذناغناطعريمااعباقاد امززاثو امدشم مايل امضفرلل كم ناطيدبايفاعقو ذاتك ع هانم هراطخزال الغ



 نجوم رم راهو ةاغ نر ادصاقركا ساس تراسو تقولالو ٠ انعميل اذوصو. ناشإك يزحلناو مردود املص هادحت ه ناكياكمدونع كك ذغ ٠ الراو امو« هللا «جا طل كالا وم فادي ويط [جمدرجا نهج + نا لكتقم دان دانا اف عرا عطرم اهو 7 : امجو هدريوم لإ و اولا ددسل .نةراطسم نحنا

 . باصاو هّجود نحو زا طل سوفمل ازطاطي اك اجد باقر اءل ةخضاخ يسال احاد لسألا نعال رن فراك ىف هي دمي, ناطلس ادوح .. شاهر اساراؤعسطخييررول اتمخو م نايططلا يلبث ععفيس نايف مجرم كالهو , ناشل اههطحل الملا رهدوب «نادوثيوتر اهنا هامل ىدلا : دعا دارباو هنامرل اف |اسم افطاحل ام غاعكناطلاسل دودج راحد 8 ناريدلاف اهجرر حمد واه بزعم هقنعيموذبواد نمكتلار خرقمملا رفا ولق رعب شانه اغسل ويف يل ماذاو ناو ادراعصل وكت السم برمام. ناطلاسلانلوم دوحر + يساهم يل اوتجاو ينو عع بالله )ا دود بانطما اهلا زك عاب راو م بايع زا زين
 نمط امن هماظن و ه ايمو اء دس هدونجا ااهدعور و, ءثحر ونوجربب اميزفح اب داصمو هشهدر وحل د ءانزيكمابوكتناه!ذ 5 انرمسا فايع“ ١ ءهدروءىفد عاطتسااميدل لل اواليتسال اوم هانزحو ةربرو باصا ام هةصجإبت واله ةاشراد ثا رقواذو

 نانطلاءتيواسو ه ابو للطن بطلي عرمطاءيؤزختساو هابز> قفا امل يفك ل ةناوحفو ا«ول ا محضاولل هغويحو ناظر تام
 00 0 1 5 م -_ ههبشعل راقادار موه هيداحإ اهدي فوخ وقوف هدد تصقو « هبطت هضف ار شك غحا تصحؤلا م هيضاعلا ضال امركرعراكام د 5 » ضانايارسلاو ا كرون رمادا وع ذادب ا. هدحالا ٠ عنكرموؤديدش ل ختام ؤاهدح سان هك نا لكلا معانإرم قيوم وول تعدت اوم هر نوقع ٠ نبال دوا ا هج «٠ نعل ما جوعست مخ ليتل اه نادال اد اطل سدونجم هناي شتان هواي كل ككافسلا نيل اما كأي وعأو ه هكالحلا مادا صولا اهجومنا هكا ذذااعد ء ىرحاهمل وا هناشدوم مدركذسو ءرمهطو انطبو طم لزب عج هوزيو هلق عميل اهاعوب هعوَر _ تالا هدطاكتتاعماجد هدونحو ءاؤسيثجبر مولاه ساكهنلوقتحو « هطابر تالفناو هلم طنا الفل خوف هاشم الزعل اد 'إ

 مد يعن بم حو ه هتراغمو هناطلسقراشيكداند» ,ىازإ دوج تن اًعطا دوك هجنن انساو هيشنكلو هعارضلازمميرنكل اقسأد 0 1
 عدوا ده هملمروطقلاصرمضاحي عتسالوأ بيموت هيطكراوع اهزرعو ا ددالد اودد اهلل هرعرااولباقرم حيطتسالو ءا دوت 0

 هيلة زبطحشح رموش ااصنااو هناطلا اك ىللرممىهرمو ائابناةعل اتم اهاق الوتس اا اروزعحي. هيرهملا الوراق ا
 هه بوما هوو دونا ار اجوم ل هجر مه «آ رو رواد . هلصننمو هايج هعمتحكةبوطسو ءنياىةجولع يؤيد, هلزس خراف ش

 مرقم نوزتاذاف م هبشانءثلط لها شطب لم ام. راغس انف قنم بطاطا و همبطاةريراهل ها عا اوهاحهتلخو اولا وباي نم عرطبم لاا انه نابل هناهلوصخي ني نانو 2 دا اند نادم عا نادال امام نفل عاام كانا قي جاف ذم دو هودي ال اذوح ناورثب طاخولا ثعاد اياد« اهرب 0 اهزاكو هاون اهاقيف تكتم ءاهوساما تلمح 7 كعلوتساز اكو اهماندان نوما ندونجنم ناموس لس 0 0 1 : 300 - . : 0 0 . ةتلاراة ثح,هلماتو ءبتغارم دبع هاظا ل اسناد ناونل | ط عارم هنناهاطل همطعا او ههِياقعلاهنطلال ناشنإ الملا هايل اكن 1
 بودل ايكو «عواطل مشب اطل يوفنللاتيش دش امرب و تدوكن هاك هحماو كاسل د٠ مواز وكرم حبر ع, ردح اعلا ٠

 " دوملالاو , ءوصاحلا ثيوملل لاكن ب زجملا ءعهاه بوك عتيد د

 3 تاكرصاد هرضعباو ه ةىدادلا ةيلوعال يك عام . هرداصو هدراو هيضق ]كومو بطخمل راد جلع كل يخصك ن اد رد هتحتسا

 هو اوداجم/ م ءلاحهضخرم جزشكام هلا قمزم ميلا قلن لّسرل هاد باوعل

 كلت هرعنبا طير مدعدوا هذ يدوم ترقشاد
 زحف *نكوا درو يلا ماوحتبر اداوم لادم ايضطلا هاب ردكل مو, قرزالا يش شاد لس ”ةنادرراةلكضارا اهنا رعود وجل لن ذاراوج سدد سرور , ءىعموسو مضل اهعرطلا م سوتد و اءلاول ملصق ناكذا» جو هدو بزل ت اول ةرم مع يلع ادت ماد مالنا هيا نوح نم نوم وربل دوزيم ياطفاذاوج ماد دام كعو وح باو ركنا ليم دحر ها[ فاخ م لرقخ دوج لعب جنو حدي ةحدراءزاوحت كوم اولاق دويل ل ايل قم ناتاههطك تلزم هكيرينلورش ضواخلا نشيل هيلخدوجعل دار اف كركم نورعلاوزل الماس« اناوجإ دكا عضوي «اناعد ضد ةناصما ين تا راو داوم وطقولادودطاسإ 3 .١ تاوملازاوجازاتحاو_تاناملاعطفوادخ اد .با علا ءاطل هريس تاع يل ثار الالاف وعنا اه ورعا مزعل كيلذ اطلاسل انالعم دو



 ةيسايانملاتتلطاو هاهنا اصملا تدخاو . مالعال !عوفرو تايارلابوشنم مافلال م ايفل تفحم ه اهيلماهيرر
 فايا فانتو ههضس تول اع هماذداو هتعاحترابطإيف ؛رم|لكدخاو ء مسالا ةيف مولا كد كبل ءاهدؤاونز اج
 ةيراوغلاشستساو . ماتعلالظ خه نسال |تاجش عر وجل, وحُب خطو ء ماسك مناضل انماعملا برضو ه ماددال لتارم

 اطار ل اداىثيراطتساد .بحاص هيصانب ذيمون مزم ارئالكلحاد ء هناكوؤزكبضععو ٠ ماقسال اوذخال ذآ« ماهر انتم
 ناس و انيمهالر انه نوتموم لا ٠ انيكالصارراغُضلاوتنر ناد انحاه داقحازعودصلاتررااو ءانيمو ٠

 ,ت0 كيل اوس حافصللا خاصو ه !ولعاب لع تفاناو اخف اناكم هئئاشلا ل ايل تاور ول ةتعفبرإو ه اومسلطاسقلا لاح اكراحم ا

 وداد ول ةهعلعو اهداجا حلم دال ماجي ككذب تلوهاذ بيكا مو دص اباماوعن مثالا تاو تالاطل ادذانناهءاسخا وت ارتي

 م انلامابةاحتام ء.قانعالل لص وساه: افجر اوّصلا ترجو ل قه جونسملا مد ومدن يراه ودص اهاذذعاموقف]تاودلا تر
 ............ "يحال مدل يفاقم عرب امل اهيكد/رضرال لتسضححو ه تس اد وبطل رج 2ا+ جلا ءاذع ماع شدو «قاددال ناهحاداقلانا'

 1 . ....ىمرصتناو ايجات كيلا اهستجاتو ىلقانعال اوقوتلاب يسد الب أر هرج باذلافرمراومعل طب هئسنال اقرب جونس
 . ىهامهراذاهلطشو بطال ومس وول ميلا اله طيجؤجو ه وكلا وره انطخمل هذحارلا باكل ابجترامو هرون اباه اكان

 صاح اصوعحت سبل يو هتولاوهكلهو « سيال وتلا شلء و زاصبال ل ضا,ذيمويد « اعلا زوم او كرالدنقوم امان: ٠
 , لس جولبو » هدابرلا تاوثيفبوقدر ٠ راكأل اوم معمرمو را درسو ناطل دادؤبجو هنهاطلا ذل اش ابطتكلاو طع الاذان
 منصور رستم م/ررشم م. تاقو ان بيقا ؟سفطل اواليتسال اوندب و تاب وم عوفو امر عرش و هداعسلاورمل| ران رفطلاار اهات

 انذالافم) اهصهانمو « بالكل ال واحو ماقس خلو وم بالكل ءضفارلادومح تاع انمال نال وه انف تاضور ف ناونطرو هند
 هله دونجدوهعو - ماررزال اذ ةدحا هنا جربنال م اناطارم عزبانو المال ناطلاتضادرمل احا ذه مازال اوليشفلا ره نذوم

 .- لايطاطاو ياعلي هيايغوتس هياغو ل اور ناعم اكن اهقاةداعم ماعلا ماعلا هلل مايطمدئسا» عرمان اطار م ماطنل
 "دام نامل اكول عردرختملاهداعسدبزم شح مانا يفد احا امانا عد بخ هاناراده ماكمال نسف فام عزها شيز جر عطانا اكد
 اكواد و اه غوجري قرول لسرعان اعمنالن». كرتتماالب ه داموا عزح مال مش ء ماظل رككم عربآد عسوند ء هز اكولملايامارم ظ

 اف مح اتاسافلاو هاف موق كيرا عى سرعح:وم حرأذ ا ادهوم بانت مبطن اوعساومو ه ىرشمو ل دز ارهمهدم ]كو كل د باه:
 ىطلايصو. «جاءرلال اهؤلعل نحس امن دبذامويلا صدر ال !موبلاف جايا هو وكر جاهامرصويف هاكئايجن اش اكاند هايم

 ناجلكداعوابزفو ا دعب ضرال يف هواشا تراطننساو ءابح هولتييذل اد موبل للكذ تائاَن كاكتس ادم اهمسءاثعثدح عي بص ءاكهرذقوملاو

 ام!عمطلاراخالرورطودسآدنم هلقرسو» مالسالناطلاسانالومدونجز ادوسوماو . تيثلاو دالوتسال اؤاستساو تيللهلكالا

 ةراهسا حاصلا اله» دانجالا شحيو س شيما ىوك عمن ثيل اداوقولل  دالحتسالاو هاد افئرفلكدخاد مالكلارماهداوسسامههيلاازشا
 ه اهمساناىابناعتلا قتساو اهفويسدد املا دا تدين م بمب ابمطعل اسال قدخاوواهرسارفاى نسر اوفل تراثه هراوداد مودلات ش

 ٠ تال الان دلعال فخ اهءاو ابد اكل نود تاوخارل اال ا هناكزفاكا نحر وو تاقوبلاو لو بطلا تبوضوم تاداولات شهار
 ءانالكبشاو مب ِء او ءاهمادها لوبمم اول اويل اب. تذل هذاو هابمالع ايكوم تصن وه تافوقتتايذ اق اهتلعن اعواد ٠

 " ةيتلكد» حامكااهروبربؤيؤلايف تدوم لابصو هيف هنراليمزفلكذل هزاود لاطنال ببدت.او ء انعطو !يرطلاسلاةيلاعلادخاب

 ( الف لمد اغار ال طءزتخئالز شو ءانونسو ايمحذ بشل قله انعام ثطلو .حادصلا ايطامو هينيدرللماوعئ ويّصلا
 *ماد ىبعر سو دق مدل اوم ء”وكءهذاط كلطو ٠م اريدك اماه ل وهو هانوصماوتس - همالال او نمال لاح كل تحو هاو نسم اذهر» ايراص

 ٠ ٠ مالمالل ا(ىوو هش اد دوثسك يناديك ويهاربدماة ده مافطلاهصقآ]اوزطل وداد ايرصماابإ ترطوه ماسح مدل
 طكلغلماب )وها طعاو ال اهدئب اه جامل اوم جولتي عككلباطعصا ل وبمد ٠ يبل عرش موب لاو دبس هور اكو هما واسط دوم

 لحوم اول اد اهنا مركز ل نعش ضوذناو هاهدوهصتنع ادب و كاستل اطانمرع اهات اد دز اذ ذا هتوف ضد صفا ىلا دودج طوع« جاحد
 سو ويدنو هامامأد ذلخ مما هياطل لن هويسل اميباذعا تركوه اماو::اذاكأل ناطلاد ادوار حنو ار ونحو اهءونماهيوردبجلا»

 العز ؤسم د باح مك الو غمز من ساي ةوح عالما اذ حاد زال امنمزخلموم بانتعال ابهر صن ارامدماماحدال ان هيكل اذ اك



 ايلا حا مقونكملاءل اناهرسحلامو , ونحوه ومرمر اهّصل [ضيضح 9 سيداتي م انتالانااكم عفريار فرخ ةيرعل ادد فار ومزيلا

 ناكل هاطعلا" ينم اعقجلاا ذه ينادي ءاوه ناجل دعنا ."تناةتبج ومما روبشما ىعشيف ىاغإلغمعدتمو ٠.١"
 مداسرذلا كغ اءفداطل از اك<يت «نارؤلاو دز |ملارما,لبامو شر امنيد إلسا ءنايفطلاوؤلازها هدفا لادونحرا دوس هيما

 ؟زي الراح هدروكدملاهشدمل ابيرقد و د>ونحجلدامل هءاووثناطلل اانإاهمد وججرم ءىهزمو اءايناعل امل اًشهشدن ههجملاه ناؤرصرع ل

 ذل درك بلر ونمل املا جوزف اوعيطب ايكداطختل ا ونحو[ يمال فز وطاو «نيكيفدونجينعبأ جد .٠ عروممنما بوما كاسل كر :

 قلاع اوصلاءءاص اووودول لسجرم الابن اعفيكرلناماولع امو هيتحبد ف احامل هد ذاجل امرا ذا ناي رئاتسب داك مارمامزماوغمب بضم نيعللا
 ءضئارلادوجلوحوغلصار دولا اكدازّو ناكر ه هايكوسو كنك ابشدودم عتاومزعهىن_يبمإ يفلان لندانهميقفد امة رتلاو ألا :

 4 . هي 7 م4 1 ةةيازذ ًَه 5 2 36
 ١ دكرمةهعهال د مدافاد« لارا اومماقال ا عب وءارموا هلع ميش مد« لاحيملاوحو اقحجرم هيلعرسلب لجو هدراولاو هرداصلا ١

 ماومسزاما اومرلعزاد#داطلال ادونج ةيكدانو هال اكد يبرت“ىدعل اهياكبرم و اتلارق ومين قود ءال الحواف ذو مزلف ةراظ اولا

 .لكم اهب طيعل ههنيدملا عودا اند اه.ناموطلو و اش ايليا كن عرب اع لياقداذو ء ناخرضؤيطساريدل طباخ اكمل ع
 !و[يفاوم اظيسل زو ء دك اووصنلاب مريومدناد ل ايل اهراضن او هنسللا دونخ ع ريديل د ء هنييملاهنيعللا هضفارلا جود لبق نم

7 

 قىاراهربوملاةلابواغانراعّمحتباو هالوُم اهظعيجر اهلكاضدادعتسال ايطخو « الو صوم كباولبامال اكدمد انااا"
 5 +! بؤرعو هددعل اهراجو هضفارلاءيضاطل امله لبر شرءابو ذإكرم هعبزكدورظلاال م دسال او هباصال اوعهردآصل اهتلحو هديدلا ٍ: ٠

 رهاظولا ههدالوتساو ءهاتدنع ءاّوكم هداشر طم عال نطل ووطن !ناباعماوج » داضعا زم ةنسل اراصن | طلق الق و ه ديري داطمشم كس
 تخاف كي هني مر وصاعت اماماهاط هنو بسام شدي اد هه سايرس م/ىنل ه هني امض قاد ازياوطرم انقذ امل امل ةنيدياهامزلا 5
 ثدي مولا عدم ا اهدزذحاو ءصرصٍ اداشبكهاطملا اذ ك0 الل هت هات زيدل عبدا اخ ولا انين 7

 هنو ممل [يكد د . سوتنم وضع وبخمهةفصم [ئاودحهب ب اكد وووجوجلاتلءاهقزتلا بايو هياكل ه0 7 4 3 9 . الع , 5
 اهو هغصار اموال اسس اكيداو عونا ينلاكم امد .هدرام امضئارلاوركأ 0 رئالد ءازأ اهلاو هكعارملالاوبرع تأت اودونالو

 مخنوهىاانسحلاواةداداعا مدار وتضاف ملا وعدة سان لسانا لاقرذلا ء حف شاول ريخرع ليلاس انا ودرب لاس ِ ٍ دجتا معنا جلو هلحجاش وعرب ل د - ليوجيرمهتبل ربل وب. علو ع جوند ل يعمدح يدعوا صملا ل انحيم ءافصافصوةعلال» ] 7 يدع - 9 : هي 2 للامر وطد» ىفواو هيعاكأو يشحن ذ سهقلاوسابان عوذش [تءاورداراو ءوصملال وذ منضطلا اومقوع راو ع اددش

 ديرعلا صملا نان نيو هركرر زماشو منكم رمز اعاد رقاد ورح تدانتد هك ارادؤل اكلم قام هك ل هذا هنهاو انملضو ههكشمةلضم ةلاض جاما لطو هركرعلاؤار يزل وملك ل هزاف *ليولي طير ع داوسد ماطع جت مانباوذ تا كالماد ءاززداوممعبدوثمحلا ليلا ماو مل هيكل «لي ذاك ؟ذاصمف دمادق هناا دوحة «لكرلا
 8 بانها! عاملا تدشو ,باكل الغ ياكلاتككنجو نوبلقسب لمسها اولاعمدل !ياعيسيو , بويل اخل يحلل ادد حلاو« هس جتداد

 تدعو عورلادتضاو ءل اهب عشتاو لايك اصوءل طبل تقننعاو مات يلي اليد تاودا لي تئتناو .بياصل(ذطاسقلا تعفو نياكر زال ادار » ديسك ءلك لل ا
 00101111110000 مادصل 5 1 "و 5 - 9 5 | كد 2 1 . وهاك دفا تراك هع اطضال اوب جلال ا ةرالالامتشاممفاولا ءماتملاَوفشيف زةرلف « لاجال تضم اير اك هيلا تاير ل '

 اها ه اضمللاءعيرسلا مزدوج رص م نام مباح هامل امسح ماو للا ءنسل هراء ئساهام مانع ميكب 1 5 4 َ 8 . 6

 وافايءاضعب همها مااا لتج اوامر طلارم درب م هنرفم يكل د« ءاوامىلاقيرف ل كؤكم ا .هراتساو هبال يلا لجاو. هراولابراهتاب دال . .ادنالإ نوري وعدا وعر صرمف هشيم. حائكاو ناجل الي تطفلاركرص اهل د عارراوا بوزان نافل, ويانا
 ه باول اودول اكد ءذاصمملا اقوُس هدوسال مايا مصل اوبر اوجرب اذه دفلدضؤمركبأ دف هداف م 0 7 ا ا را اهدنح عمادد هضاياسرص ل 9 5 . مظاماع هاضثملاععن

 (لياللعإ واب واطمرمدادارإ) تؤننو عروتسو مالطلال ايذاكىناذال رع هدف ر ونس حاصلاظو موي, 2 ههجلكر
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 اهني ءاحؤرا|اًيماسانيررد .انوراانا دونم يلع عجو هىقتنم] ساء بدن] كر ايام« - 7-8 : 0 لي ا قم |امدن أكرم عرايخساو ءانبلاراتخاصتاطلتلااانال بركس .. ئماقباو, هلبانقو هناقمن ادري ص للا قسالاو .ءلفاحلاكرالاعمنبأ هو ةتاهحسءلابق كايا تاو ديكر

 ١ دوج عازولاب هيلعون امم لداوجتر ايوعلاطفحمم عجوتت امو ىتال هاد هما هلاصال اسوهذا ءاتنايودز
 الا وولا تاكرطختورخلارادةاتدن دم ءالوطو اضرب اكبر هكا رك اقب عدد ءالها بلا عازم اهم افطص اد ءالضخد
 71205 اناكماو ايشعو ءاراهنو الي ل وحال !!عضتيتل إف ءاصوتساو ءالبنو اًفصوزجاومام هيناطل تلا يللا رع اه يدل قاد

 -- ٠ همي دا)وتسالازعهلفغلاو ىك»وهقلحهليانرال هبادد اهلا هتدويذ ه عر ايئالدد هنهدو قلع اذ اعضتسالاهح
 0 اناحومعرلةلمجر ناطلاسلاةلومدونحر نعوم ةنجناورشجا وادم طي رميث د شرا هدم يؤ اكذك د«
 0 لاو. دنالحالد رافال اظمادضاعمما امو هدا اه ءالاكريغءاشاب نع عي ثيحنوكيمن اشاعات اال يس
 ' هناا ريتقيريفوم يكل يام هيلطلل نيل طا يدل عدوا م فاؤاو خالطاو نوما ع بابن ىدعلاوم نلجأ ء فانا 2

 ةشاطل دال[ الجذقو هن كرما هذصل هس راهزرادعاوقلام هر اهي هروعنملا هوما ءناذاذلكاصلارادوسناطويريناعزتنت> .٠
 ذر اول اهزج ايف اتاشاهفنساو ه ماكس رااوال ارذاد مور زاد هباكوزقتتساو ه ماها رراصقو طوس 'هياضناراط ه مالغال او عولالارونم .
 . راكم اينفخملا  هدوجلاءسورحلا نال كاد افإم.دئد + دولا هوما هيلو هعمرم اذلاب سل وفة بخ غلي هجم ات

 101010010ا0111010101000100 ارثالارمو لعوعرمو  ناطل داس وترا ةحدموق ان هسدع هدزفو*نادوم داب ثليؤطصم هذلتساىراشملاونادم دوبل لوزن .٠
 :  عهشحامذاو تاكم قرا ةيسابلاعرش و ديال اد وقل مات اكذأ و ه.نايعال ؛ اهراصناو هيدا هلورل ل اكرارم هناورثل طفاحوتو فاس ذ :٠ ظ

 0-0 «ريلملاءلاضلاهضمار اد دويجملا و عرئللا هلاطلالا دونشلو , هدبومل كامل زمن اوربا هبشالوسراؤلاو هاثشللا هلدإفملارعجراف نم

 كاهوف عوتإلاو بول اوما نيفشتل نو ىسال ابان زحام معدد ححلادد مهر اكدأو ةنال ايخ عمواسفو عراوشاعرواشمملا شارل ةادسو
 أن. نافبوهتناد الحد اً انلجدللملا هدا رقد انعقوب خم | ديو اببرمز  طلرم اسد ابراكام ل اوزو ها دي طوال اييطهدو اندوح
 .ةكلاجتماقاو. نادوعزعرا علتاقف هنسلالهاداطلاس دونجرم هذيط ترتتس ا. اننإ نانو عكدل نال يؤ عاملا انيلعماعهطاحتر
 ال صبزتلف ,ناوعلإبإل هدد اظل( هلحاحمسس . نال انو اءطد بلدو نحت لسيما معوحر .وناامر و ناطلا إكس جرت عددين عيلطلا
 نزلا االاه نام ادد اءل وقر. ايف ناوعالاوراصنال نعندرحا عشر اهنبدعرملاقف طادد, نايعالا عراف ةنيدا طف ذل « ناقغلاد
 0 ليروت)ومح ؟ىصقاو هدالب ذدارمواناو ه دونبو همالعا فرو , د دوج نكي ذ فار اهي اكو ايش اهرعاهر كرد لعل عواطمويئانيفدخ

 ”ةماعيماهلؤنجو , عماددحوعو ركا لام يل هيدم لجسد, انا هذاوعرصنل ثحيؤذل ازيا امآ - ئه ضنا تي مرامحد هومخ
 . «ايكفواناكم دنع مامساو ءارز ول نعبر سرطعا» هليمو هدي ال جرن امم هللج ثداهو بطصلكدنع هرديممإ نة ومارا دوس ملئ عج

 . دحض قرعإع ضوصتلام ىصفا 1 هيلاوضف ار ناخب وهما هاجد امدقرضفرلان جيف ماعساو هاوخ دو رع باوملادصممأجاد
 يللا اما, هلاجرلارتامطع هماعبزل اديل اقم هيل اول اوثل اومال او نال لرم كلئنملا هدا كو عدمام هيل اذوكو ه اضتقدوامارب ا هضفارل
 مب هداك هيادنوموحا ايزو له مج هراغر عماه دحو ء دارجركسه ١لوؤنتقارال اويازجو شرا هنيدي طفلا هجرتما
 - قفار . نام دقلم اقشمل رعد هلشمو اهل ماك دّقم ىلا راطارل يل اوعغمو م نات طاب هنمد اربد روني اان م ناخبا
 دادرياكراسمنام نايصحلا ميكا متدعارمو #ولقلا زل ظىوس(ا هام ههادالك ناجل اد ييدي عمرا. نامل اهدل سر مضولا سارت
 قدك مع مرمدا مما اهنوح +خاناو © شراملا سايت اودرصام غلاف الع نوني طر اعساموئ او« اهلادجوَل ملط صقر امشي
 06-200 قي يي ونساو  لصر جرفد هلام عنا هيل نحب ونبجعخ اذا «شطبو مدقااذال ىبممانا | ةناكو اشايراض هب طلو عزرحلالا

 نهدي هدا لاول ولبعم مباقلو نايم دج رك مد ذه هيانأو هتعاخل كارم عبرت اندال اهذخساو م «يادإ
 ب اعحسوروضالاهبضعبنطنعب افصعةناود خر مزصبح مزوتف برغر قوندم هناوم مرو هلال او هلك ذ مون مارا

 لا هنفرار هاتى ثايب رمال ارسادرثستساذم هيهادل ا رجرم مراص |! زطعب مرصع حاّصويمحاءل رم هضهار ادومحييلم تان
 - مدلل مسجد قامدمو مزماوةسإ؟ فرم ممادقاو هضهار الكدتشاو نت رمراشارهو ه هيبرلاهزمال كيزم كالو مؤلو ور هقاينرو مزماءةسإد ةارمضما ل! لكرتشا
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 نخالة افنان عاءؤطصركا لارا درداٌمم دحد غدي مالو يالا اااه ا«ناص ثيطةءاسرهدطنا» ا : بم رمذرم عز ساقط طفاحاب مة وداد ءاككاهوحاالدعدعايكاد اسماه« ةتلزتاااذلا غرس هندملا لت : ٠ ,ادوتسييخطلحيف هعبرتلذدد ه .دوااميرومال صءدو اوما ثادداهؤذر امال اهد بو اهربدي معزوماهد وقيد ادو- اهيل هلغ يبل 001 ١ + الكسل وهوضاعهبضر دو يطيع ون نون وفن بوعس شا وب ا
 . اخ قامقوتهل تملز ردت كاد ذ ناكر م هله جل هلفاغلانضد اولالاقىلام هلياهامئذالا ءقساول نيو ايو هاكم 3
 3 لولا سدد اسد لطب ننقل داني ان الاب 20 ١ دا ةاومد ولطف. كينب مر نال وككد رمز ساد ناؤلا ملاذ سالادادام نضيع. 0 نابل يف نامل اددل يحال ناكذتل د« نيكة بارعلا ناك ذو هنكل يخول اذه وم سيعسلا ةيبج و هلو نفث« باح دل نع 2 رايز زل هنا هدر , بابسال ضفرل اد هتربإ ادونكيز مون توطسد» باقرلاف رسل اتريوتعإو ههضف ذم عفالا م تعدرام 9 : ةديالامابا نقال هيطل دكه ايرنعتلاصر « بوعد دافي دوعولا عديده هيا هضفاؤتلسدم بوبا... : : لوبن بواقع جونا ٍتايارزةخقمدوسالمام هنونملاراطتإف فونحت ترو عنويسلات لش .,نازقالا تنلعاو ش ناوئزج ام. ناشيفلاوطصا كانه هداج اجت لاني اف دالبو عضو عرعشسا اركاب بابزاصمتن لوس : اقرار رك هلع لحل قاوم هنا ؤ سا هطول ذ اطل مرتدة اعنسأل ا مدارس اداوسيف 8

 د هال اجنالوئوام اهفوخلودج د هال "يال وؤام ءاطل ل او ومسلا رجيم ء يسمو 5 ٠ 2ةلطاخانيتل راسو ناحقامقأل مر رادوعبهذو ه اعجكت عال يفو , عج ناكام اوهتغاو هاههزعزالاف بده < ش ”عاوتلاو ٠ اكعنش هيدي لذاد مومو هو , فاضتملا نأ نيم تيضرقو ء فايسال مذا« زب يضلل ء ذو ظلك : 6 ٠ يف اد عرومامداشلالةرم بويا دوما نسل | بومو م عزوصنملاهزباطلاثهتت ران رام. ةلبمالدؤارتريغوم هيالاذخا هد تانبرجلم املاء باجل هياطلا تاكل هنباطاايؤطصم نول هيلو هود ءلوجي ةاقق نضواو هه احا هل ليلمدب مل دم: لان يتساوديؤع لان بدير ول رك ضن عح نيه يضن لضخ قامقو د دزال لياملا ٠ مهر |دوسو ء وخال اهتم اكوا «زطلازايزنروثلاكمد ددارم «زطادعب م زمئارمد نع حضي اداعراماعنس فقص : .نيززماوجراف د_رههكو ضو ءلكس مذهب بطحلااوذد . نيج لالضلاو ألا. ٠ ند مث نيعلل اديزيلاوتبلباوهنيزعوب .: تاي :. ىهول ص ملدا هلا ؤويسدم ندم مها قع افتف ضنا طبي لدا ع ودا ممسك 2< : تووبو .هضئارلات , :هصدعارتن ف ا هرول ضر دورر ةيطلراد ديمون بزل ترخسأو او ءروكتمررجوتسرتةراماو نيزك 0 1 0 (رازكل اوم شعرج امزلمعرم هم دوفخل اهيرنا اوضزو ذو يَا دونا ن صرع شتان مه روصهتيلو هروب خهراصتاصخنسو راكد ريما هلجاىسرافبإءاذلاربةئراوخمضفارلادوحتم الإ ا
 عب هنادي تناكو ءاريتلمال و نب ارز كم رىذودجنال ها ةرلاوس سا .وكايد هضفاوإونرنا علك راداو ء ناد هباكرقتساد ها ا سا تناول د تاع كانا اللا آ كة يف مم ناووثزيرامافطعءارظواناكام درطو ناثلاناكو هل طد هضفإل ادونحرم يلم ريو ةذوبط

 نمءِنااِْن مع لادوب صن د ٠

 مملعرا فل عصور هادب
 دكا ملئار, مهدت كسار جان موناو هباصاليفبعذريخذ ناهرومال 00 رم هرج رجم _عرايحملاهمودق م همنق ا
 امال ايظعال امناطلاس حابتمروزررمو دافشم ٠م لع 5 : قمل مدعو هءاقتس إب متقمر ١. زمول النعال اداوم دزكضخد عد .ضخ يذم ل مت داو كلك 0 1 2

 كنا 0
 لصف لأن يول هام هنو ميم كرب تحلاهد الو« عياد بيتنا اه هل هنا طالز مدارس نوانيقب ناد ايْوْطْصمرو لد عر الكيت ءانال كبانطاوباح خير جبلخد نامزلاىدم افياخ ءاقبا ام ءناخقام قون عممظملا 0 ل 0 ذا« ناماو همالاَميف انس رع يف كرا ًناومن اودضرا داخارتصتف مزار بوم يهون هضيان هصقانهناعطاو دوم نانويتد هظياف هيضذؤم هظنالا
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 ل خا هاا ناك جا فاكبحا هتان نان هز يموع هباعئانم دام دئلتتوبداجتد ءاطاقمدافافخداهفأ جزا
 عردو «ناكميكهريدداوف هلك ف رعامطعدم هاكر امزرادوساهبلعاقاو ءاجاوماطعاو اتلبدن

 ٠ هئاطلا ييراو تكرم زها ةيلطعملا

 انهررثلا ال الجو ارهجدال اهورسالا اًشانوطصم
 8 اوماكنُف. ع 0 ٠ همم |هد هلار اثملاوه هو ءالنال طصمم

 اهران جالا« نقفلام اطعم نسل الهاوم كلارا ينم: زر اليكاسجلا وع تذشاوحسول مر اطل ل
 . وةك امراغاوع

 هدومي هفاتمارااتسودول اهيدهدودملا ثسابوطصمرو ازبامكرجو نددت اه مرلارعد هيديراساوع وي ني امن

 نمل ضر ملا جونشبلب اش يؤطصُم هيجوتب تدنن هدياطلاك اماو لمي د
 ك(ذععلصو منام, يبس ام هابل نم >وفدملاوع هقاعد

 هن هفوخ ل تباوح يظل وسو د.مزلاوعاطم جزسللاو لاو ذهترواعت وم نسر ظل ا هنصوتهنسلال اترادو هل
 . يو .اكاشلادودمو ٠ كاف اكتب عقيذاداكد دانك ذكر اطعام هراطخلا ام خوات قايل ال اناطل ينط

 : ٠ عربا صو هنعر م” ب اد هنيوفخف «هيلةملسايعدو إو نان ميلس ناطلشلا الو عبلة اهأقنا مجرمين نر كر ادت:

م عوج اوس هادا ل ورا ةلال اومقداصركربد هترطع هد ل ذا.
 يلو ايالو « عت درع اهالي هييامعلاءل ىلا نيش نعازج دو

 ' مصل ف كول غكاد دا ارداكد ادن :عدنتلاد عجل كذ تادساب هسدملا مواقف هتقلا ام ىثال مرن اهف طحالماعاى ملام مياشول ابوس...

 ." عيكلم هساظلاساا مديل علاطميف اكرم رس زبد .غلجامولالالؤنطصم ةلجندل باكل جاف د اب اكزمإ ذل اوم هس

اد اثلاادعيف وضل مانع از صو أجد درقومذ اهلا عياسلاجومطلطبر وسو.
 ٠ هراووشيلالش هلعذجو ىلا وز

شلاو ءركلاوثوللوم عومي اشاد طصم تيوتا ءتيلحو مالا اداطا-
 طءامو ثاناز بضلاو عئافملاو تالال او ةد

م كازا يعال آيزاصنال ! ونال ار مدعم . تانارعبللو نأ طوير صحو بوك >>
 ا «لطوزرافلهاي اقم مولتن مزم فالك موقد 

 اهسطنطسلا,ءنندمرم جحد هيام عضو اهيي>
اووتصاخر جر انااهبسح رو اء دوام ريل هسول

 اباجتاص دو أضفلاعم

هاشم ساد طحن لدد وتس لكووطيعلا انااا توعد هادف تصافد طع! اوان اا تملا ْ
 قفا ءاروإوع اهتؤم 

اي بح اه لغه بككمداةوططك ع يقادقت هسطنط تاور اه كرس نم
 الا هناا لوم مى ار صاعال هد ألك نزل عشران هنماهصمعم يل او

 "يسدد. » دوحو هشيوجلثحيف داداه الحاير جرم ذو« هضو اشطم هحوحم زو بطحب راد: عناد ف او عج

 اعتاب احبوهخالا بدهم يشانو هددعو هلاومارلحيشد
 طقسا باجل ددهزكاو دعما

 مر اجر. تالهلاهضجالاتيغاوطرظاسارموهو ناوادصر احاص ناضزقامقوت لب ناهد عءابااخاامتسيجلعاز ادوسنوك

 اوزجارطاعدل هتاب لنوعزمو و باوبعل اهناضاهريسقلا احا
ل وسان عثو علقعدق ه«دنبادخكاددا ها دانوم بارطصال

 ١ مهوسدا

 : الداعم تتم اوم ناسلايوقمو م ناكنال ل عاطماذافددل ئكؤاوناخو نامؤلاراحاذا «لمزهتحابردير اود ناونال ئقدل +

 يو هنلاطهاداطلس شوجرم ا نلعؤركؤفداو ءاننإلبقاام عفدم مايلإف ةكيعارتعم تجوب و شكا ف رعبلارلاعم تلال أسا دان

ل ملاكم طوخلدرلوركأىلارم ليا مرعدرال ل جدال لمح تانغ اهصلا شاذ اهداعلا لاح ىدنايمنسنال اقرزومراوملا
 تاو ه

 عطتس الو ددو اف طعام انهلد «اددع تووصخال ل اهيا جطعمز اعمل اشل
 لهاهنليف ا دالواعفد ميز وها

ا اسال اداب ماعم ذك فض وراك ادعم زب وج تح
 اس كي يلا انكي ءانصانص

وأب وغزل محد جار عع هعفشمم ديل رياسد لم هناثحلا نان كاتعلاو هياداهلوثو للري «ؤكوههاادسحو تي ماشلا
 

ا جرب يمال اواهتاملىقنختوم لاو اخي اورفطل اومن اتايابه المنال اطل ان دابفخ
 ياسانرصراللمحيمد هاد اكل دىاطلا ديبال

كن اذعابتمكا ذذاهدبوملا جونطلرادوساليئاد سرق ضرام تارئناملا «اليال كس اهنوطسسزومرووءادحو بؤر اطدالاي
 4 اص عنا

ة لهون داس هيف امناكر هال ايباد مبا فرعر 2كيو دخادق هال وم اهطعا ناسال اهبسك
 مل دهرا لاا اذنعإم ذاججإ عويس 

ما هاذل هاا بها طعاببطاحاو وابد جررطاد ان ريرال اكةيس :
 لا حياوكرمانهمعنبوت اسم علتاشنال كا

 «لمن|

 صحا موك الو يثو بلير رم را هذا بذاوجو عا جالك ماعز عجم انباع ,زمو ىلد عمو مار وغدا نحكم
 ل

 هايبر منكن نو دا هوح دسار كاد تقدرباف امن
 تيل ا



 قفار داود اعرك؟ر مع اامناغ اهل اطلاسل اانالربل صيف شي دهم انرؤ اهبسحم داون او دورس املك لغد
 هرذا اودي لير الاخ يمس اءاش بهدم ناكد هل عن اع ب طنط رم هاش خد راو هىسكيو هنو احلال عر دا ذ ريش هني ذع : نبارخم اخالطنعا ىءاشطبدشاو اعزيوضم اوبر يمس اهاشمهدل د عروب مسأملابمافرث اش امهبسمح هيآللو ماي ابوح وو هيوم 0

 د انجاح انخارمو هدسلالهابجدمبهذمو ء هابدد ها دوئاختد»هابابوضفرل اوكيه هذالسا يايا مدقدزمو: ٠
 مزمار لكءاذل اش عوض ها دن اوبس نيدل اهضفالارايعا مق وح. هآب امد اعدامه اعاحال م ار مة نبتسلا مح |

 ...اطزهفدازحد عامر زول امقم مؤصاما ابن شمولا دو دولاد هللا هنشل زيت ادامد هافلحو ابره زعف لاو دزاتحلا..”
 اه سامهطهيبا مايا ككذكهناش ناكذنل د ٠ نرتعاورعذ اد قحاب رفا دا لد مل يضعس افزصمو « نيس أ باهمل اف نم ١

 ب اولا بدول عراد هيباذلاجإتيهوحد م نك نالالرعداذعتساو صفا بهدم ذلاه هنا هيلو «ذلس
 هيمو هزاجلاد تدخل ءمهدم الخرم هيدرام هضفاراإفو ناله زاوث هنيدم ها قعاهنصئاد ربحا ةنالطاكد
 ءرلاجلاو هيديااو مودع هك غو عن اد سرافطح رناءهدع ماداذف م ككل جرمدل اعف مح هابانفاونالام لاهي ..

 طحت عنو: سملاهتيور شمل هي طل ربل اعلاف زثاو «هنونسم هدشسلا يه داذ جا رسحخل اخري خل اصو هنونكمو هموتكم

 ه :ظطس كود كوش ترقد و هنوبصملاهسدوملاهنسلاطهارمولخ «لكامملاناذياد ه هذوحلفا تب هضفال ايه هيطح
 1 !اكةدومعنملا دول [ىشيكي وكب دود ذل طبصر م دوخنادسم اكا ذذا مالسال اطل ةالومتفلاو » هتوطسو هدنطد تشو

 .؟ هليل ضفالا تربك (لالخيفو هالل عاؤادقدو افاصارسلاراهرك سواك مافااا ءالفد بز جعاماشدجب
 ادا علشو ناد خام اوجرتسو» راج ماوصل ءلبكأ طفل حداطم رب هربا ءليععاءاس موكل ءليفلادخال كا ءاسصدو

 ع عصتنو هلجرحوربجدمو هثدحا امو عرفا لكار داكد هل اهب ساووضذرلاوظخيف اول جو هلاقسو راس ماوقلطبُو 0
 ! يتم اقوا هراما الو تلوح ترم سال اخ دو ه اين انج هيضاملا اباه فيعمل اجاحملاوطبابو « لاخي زج 9 رو ياوارعلخ «ىمعرولاهنوزطب وحن نإ نفربيطحالا مافاد ءاضلا اعداد اخداو + اه افاجد 3 اخاه لارا اه لداقف هك اطاو تاز كدة ءنيبافا هان امس ذاك مم ويح ع عادل اود مزمل ءإ كاز جساءااي خاله ءايئدجو داوم اوسهضفااومؤ ا مدساو دش ذالدويصربطا* .رذبقعملاٌةرنبادخ ارنجالاابايم عبو هيدل ام جيرو + هيلع كلش اهماع هتخا امينالد م هلصا هعيرفو هتوحخ اوم هلهاد نويل"

 0 لاصنلادرجا ذل زيرو يف ورنملكدرو او.« لاشنال كيؤنو ءلعاوبتوف < هلهارعبو مشا رث طع عواض اد“ ءلقرم تكافل لالي اييكلاود .. ةيمئاوهلاننال وا غاافوا د هال اطنللل اج احتحاصم ه نمر هاكدام ا ةدييهتسف «نئيؤرضنادم هسيملاعرلوم هبرابعوام .ذل طماط اخف هوا دعت داير يلي هتخاءيلعلخ د« مهلة عافانا ىلإ ]ينحا ءاس
 ماتا المو لجو «|يعمساماشبرادلح دام هزاجد ]بكل ايداط هنا يش هنيدمرسم ننبخل اضاع اهي ف .هفاكساذاهجابي ةقالفلا دادملاكنيل ااذلر اء ا ]زاب وص هنئارمىريد اش عل ماهل عنا ةزعرعملو «لاقعلادتاثولةسكاد داوعد نادم ايان اتحد
 بلي ول لبرإلااههدرملاو هانا نشل صن ,| يجن دماطارحاول اهل غولا نكست درو اهزطابااسددصا ابوح طنت او حملحالاد هياع هدا هذولا حاج هطاو هقجو هنسل اياها مدؤددر جانو هنسل الها ريكأ تل ت دهرا ,] ضرس انم مفرورطذرل نسوا السنلا هدزَسي :نموجدتو دامب هنح لتزجحو هدير غ هضقا)ا هلا ناناد هكايرو لد عت دم دو مدع اوال 'رزطادناكم مطب كل قد
 الو رزيزممواصر عصو هلاو هلع هناإص هرهج وطصملا ونلاهرطعدم نيف هاراد «دّرتو قليل هف بضخلاو هنسلا لع وغلا رتعملا وثوم ضيا خ
 ًاناهيصحلاو ىّرول مرجرو قده موب هنياوعال مل لهجات هفيلذلابلا زهر عزونا ا لاقت دشرلاو هيازهف ابر اهبا دارس الخلل مو.دفم
 «دونار برفع د طل حي بو .نولاو بالا صعر ع صقم مابي وكبر عانأر هدانا هلذحو هدا كاش ىلع اهضافإو.ددعلاو ش احب نان راو وروح د هب ضلالضن كارلا هنية دنا ثول ديو عقاشفلا هداه وس وحاسم دك لوو ةرلخو هناطلسن مادا ناطلتلاانال وبزطتيتسا اهل ده كزمبملامراّصلإب مخ اكذخأ كين مجد قجوكيدل ايددرك ئايمالزغ

.# 9 ٠ 
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 ت ايادو هعوجرترالعاب .مروصنتكاصن هنصووبإك) ءارصكثغددتل اباعمارنا بناجماذق اس وصحن دءاباخ هراغاف جر
 قادفام دونيس اف دال. لع وشم هعيرل اء ماشن ذا عملاو*هنحبنما عالم لرسم عكدو ناش .ياصاوبد عفدد ادم عل هطامو تعلم عروشنم
 .اعطعاوهرابتساكونل سدوم نم اج 5 الو جونكر يو م ونايفاكا
 لاؤلال اوبهرم امرطفاحو امراه |!4ندارومديدش دباو عودا صاح ** :واةئلق يجووخ هلا يكميئلتاغدماهرابخأت اناسراوزماو

 ا( ملاذتعف اهرطنوممز اتاك ملا اجي ضو ءارساوالم اميطفاح عسواو | هضأمرلةىلوتس لاما هديب بطجاكل اتلامظعد
 ةناخلادي الا اهلوعدبزانو دونما عراد عراهلال ايف. هدوصنملا عبوملا هلو دللوعم عزوجل تاعملاو هسووملاجالعلارماعاشام امرة...

 احل اةاطو تنص ا د هميراغمو هقراشم تلصق نإ طفلا (دوثهناههلاءلورإ اداوعاود  لاطوومباخل هضفلا لمن اعم
 : مط رتل هدازؤداو اغاموزمسحوتامل/دةىهدتوم هضفاخ هعدارا.تخدول اولا حقول امكلاماجا3 تر تو. هطفار اكمإع ءناطللا

 ويه خرم ءوبيعوالكم ناو ءيطنةليطعلاوال اووريكاداشل اذا يفد شكد ماو دنا نململارا طيف ادالومادزدوقكيرم هع هفل اخ
 او ههنامرلاحاددال ارث مياغأ فرس داو ناداشلا ايوا ءاوطتدو مو هربزو دعيريزوو همط عت ويكرر افلام فل مالسنال ناطل-
 . هحارلاو هعيلاو ,نوكساوودملا ارض ثدوجوم هتيتحالو ,هد هزم هذ .هيانرلل اديان اب دلل ملاهعم سوبا انا اهنخؤ ييسر اذ

 هيلا مي ادرق هنآقحلاءلودل اهب دادزعرل ةكرذأ اذ اًهبْلَطْو منعم القئ ضوجويدءادشل امال زعم نوطققلاو بعل ايش !صفخو
 ولا رحلرموطحل ومواد حاشد و.مقاىذخاد ءاهجد وس ناجنافاماهريطب ل كارد هافنادمكبكاءداعسلاو طعالاثالطيرم

 هرعمو دؤلاعزلكشاهقشح هعماونم ايد ءرطسلكد ري ندا مكرر اذهب يلة زع مدر صح دكا ذءاواضوتيل انو الثلاو ىتسو هدانبك_.
 اطل: هلع هيلا بدند بَ ادذ هتأسحا مدعاو رفد ايل ار امور ءيلعوه اهمال ارطاد اشاد ورحل رعدل و احاف وجرب مو داو بن

 هل قرمورضيراخ ب دما في كاّضلا درا وم زعمؤرصو , ناورصر !ه.الووم اذياب ورسحيإرخن هياط نازئاؤال لس در وحي هبل د مالمال-
 باجي اهناوعاوبس راف لمن كرا تفاهات ام هصاحو ه ناكودل امجومل اهمها كدام هلرعرطادذ ١ امتنتحللب «ناوعال انراصنال ن“
 . وحول اذامو ةاطلسلا انالومءىاطف وحدو ,ناعفرشس ثيدكم انت غاو ثدحقدص ال( ]عار اد ااودو ءأبمو ابحر هنطلس
 ب0 كام هالو و تلو دناكراو سراع كم نايا جايم هوم هيناطللاهءاطلاهدوصنم ل وخد د[ احن  نالحخالاول وتوم انا

 كول اروصسو رمت هداطلال ا انالوماتل ومو ادال ادريف ناحل ضرعاك مالسالاداطقسموعجملا اشابو وسخ هازيعف هينادلاد
 توصل امعوتملا تخاف .ناطل للفيس سر اه داليود خفت .نارإ اذ كامل اومدل ابخلو عام يالد فهر لكد :قاستخال اهءادتح
 نك هلم عمظارو هن غرم عدصل لول صتا اه ف, نامالاءةعوفشم هيو ا هداعس هيدا تعقجازجةبلد جما تارلاودهكاللا الد
 ىاديجيطمل وملك خجرمذ وخلل او مالساساراطلاسهعاليف روصنمق الط مزم هواك يه. عبفر ماقمد مط هيدا ودزككس رافد د»
 اذابو خل رم وعامالدلعيزبشيراكد ملم شسداعلكرع, حييل صاع ءاطلا لعن ماصتسعال اد ٠ حمل اني ارامحال نورة اان عاف همعراسلا ع
 ' هي صعاصوعاهلايلاو نادين يف اب ناونهر ومو ه عميطناميإاشايورتخراعسضتزم هيلاراشملاناثلا.( ةسمادُرْل ادلع“
 يخل زاكإك د ونحو سرا كم بوم وقيد هروح اطنحل ءروصملاكفلاو ضر اطلوْولع ميرا درتلا١و هيلعا تي عسروكدل
 هياشلل اهليرم هناذاخب أ ملارميكو ةيالد ح 00 روتر اء ها ابي عطصمو ناوضراسابلا ادهو هر ومال ازيزفدو مير احمارم اب

 كن ادكومهبوثذلمو هرج اءاطعو بوظلجم و نحو هلا انه هيعببزمرعامو م :راكلا راد الهيف عرملاصرال تنال و ثرجرمول زووم هياملاد

 هدوم يوناو علام هتوباد وحل فوم يس كس فاش حنان اعد ,بجباوقزعتسا ملاظملا هتك ذااسهرض طلو هطسهطم
 نيل اوتليزجو اهدنا ادد اهم ءداتمل اد نادر ا اشاد وحمام مةاذاكذل هب زير ابتال مكنت وبه نب]كؤلااضقلا

 هنيئو هني اوف هيدعل ضل سايئدلا سس اذ ثمنا عار تالا مهن ومع ادد صوم نابعال زر اكاال امد موالد "ناطيشل اداوحات

 ردنم م قوطسنطاوميركمو ةدود ايا تمداقن دق هيضدبلا هكا اءؤزل يطع ,هبوخلاهضهإل اهيغاط باح دانس وما شامدرسح
 داو ماعكل ميس ميله ل سو هداهطمل اجره اهل احر هناد هناي او جوملا اوف بحور هاله ن ارامل المال اداطل امال عرس
 . (قحااذاو هداوعو ماريو صف امري سبؤرم اهلاد مالال !ناطلس نالبرم ؤكاو هدد درعا ءاكمدعاوخرممدهو ءداذجال اهراوغال إف ه دود

و. داسشلاو اعلام ءلمراكلاةداعم .داعو هكا شرد هعششم فخر مورظ هذال اهاوايعلواو ن اطل "الوم دودج هج عشت
 مل
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الص عمه بح مج ولاهم قر كد صر ض قب ناوم نادل اذكر دال هيلضدق عي امن داوم ناو .
 طوول اومن هدر ام 

 * يبو لاجل اب ورم اصل مدعق ومد لساو هذ و يسد نيازطا مدخل ا اء غم. هلخركر ا دّلا هرؤم ضيم عبو ايطداحر اهتادح
 صور او عمدبز هلاومال اه باخلادورطلاوتفو ل بلت جدلثبلاف هفاعلاوبلام الع الايتسال !هتوفدال يكمل اطبنالم اعلام
 !ذيوولإف اطقلابوسل غل دجال ضاضقم ا عكو هعيزمداورسللككد مل رطقب اذ هلا شعو مر اضرب هاهنا هوو هداعنا] بس
 هارب عوفرفو ءانزفوالصا هيدا, !فويسلامرطصاتساوه عصا هزاق داع ماوفال خد و عرعتساو عملاذا قول لب ايلادإ نصل ايماأل ١

 ينال ان نزح هثيصرلناعو طهر تراصد عت نزل فك لافي[ اودرا قاض للا
 ٠ اعنا هزم كالطارمو مهد المات اجلب مد اهتم, تدخاوءابلجإةىلوتساد ءاعنج حتجون اهب كت طيخاو ءاعطق سامو ذي
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 الدنا طعزمزاكامونزكرملا ناغرس لب |[, ناوعلا باكل اذبرمدكأر دشساو وحارب داجاملا م/م يارب 5 اوكضلفا .ذاىلاو دول عمركم نؤ دن اعزؤش لذ ايد اهطعماع اطم مرد ايدو امد ارا دوسو هرايدو هلكام هام عهاطمو هنابعآو 07 ,ةنومو هتاوعاو ةراضنا مل عتجو مزن اوسع يك ماو ماو دج جماذسراق كمعج دحورو هلامذخاولاويادعأ نوف ءمو هحومسل" ٠

 - بقر مور اف يموعلاصعنال ليحا ذي التم مرووننملاهمطجلاهنضل الب حبزاكامد هادم :ءءالنمانعاناد خاضوا .- ماضل اود جول لد انيراقلطادم هل. يإملامالداىؤجاف هزوثلاو راّناو ا عيص موقعي مي وامل اهدالطارناهزمإام هةييحه عود قل اق درطلاورابتش زا ءىصاو ءينامحااءلدرل اديك هادي لكنا معهدرهعسملادبو ةداطلا لا االوهذ يسر ضوز ردع لازال كي خ
 . تصوت دؤرو«وتكع[يلارداجإلاددقودبري تيد ,دجوبيند عجلة ىؤيطلا لمفررممولتف شاسدجليعا ٠ 5 7 : نحل .٠ ا 3 0 5 معلا 2 < ل غل ادرسزتملا ل /ة غن وكبر لوفد. نصني ولا وصاعلازاطشلاوم ديل دراما طم اهنباجر دعس نلذوهيعدب هترطد هيدر هنياط]كئدقو >>: 'هدوغةقرفلكأ وجا ديه ينخو مكاو رم هصاغنم اهردماعهدخال جبال هبإ لبس سان ده نوبل اذالابوجولاب هيلعل مزحاشلا اعز هدذن اشعال ميدارما الخلا المل او”دوقلا هنن ابكت ةسال ا. هيضملاههجو لا عمر اغلاق ماا اطباد دلي ئخج
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 هبال اطلس هلم لجفنوكاك ..

 ولدا -

 انو ناطل امدق عك 5 تقيل الكا صلار عرمرم يدا رنيصد نإ حجر اهناعو يودؤندم يامال يع

 امة هرثسما ةيدحجزورعو نيو اشل اللد هيناطلاتل لكاعلاراد ىس غطا إنو بريف نود هت دروتستر ؤ خدوش 5
 "ناعوت كانهىفاد دهن ارح هجن جونو مدان ناو ناسي مدي سرر دع 0 : ْ : 00 : هدراوبونمنداراز اواو, نتاداقهدادا انءادكمنذ هداف اوم جوس التل ءيلطل دكا ارم قرتعؤددو نايل ةاش نأ هان ولت يصصنم أقل ٠ 5 0 9 00 1 00 ع م سل ءثئاهنا كيد ال زر شايوو صل ةارغيب هليل داقنرداشل فعل نال لحفل وخواص ايو ةنامو ايفا را وجمال هتحئرمانا رص إم ناعذ يطادب امني نيافودن اعيكرناه بذر دمنا التسالا موتاكم ول نمد صام اشابنرسح هلا
 . ادا ماهسم يدل ص رونو ازسرد وهدان اطر ميروعاسوهل اذا اخادادرسحم ن اورضراد ميل سن هبصدر ها صا وابل هسا ٠ اياب مماضدالو ضم دير هاطلاامرس؟ةطعراطلامدصرام نففانم هبال ماما اضضادم هنزل دا ص“ كل هل وصاما يلا نسيمد اذا اسر حدطف عزكم اباصتغاو حلو سيلغا وال + ل كفل سي كيلا بامالتلرب ءابريرادنكئ بنا عؤمنازجق نيل ولا كم ناك هحار ا فيينا نال حلا زو وديال يل اصال اكى هس صر نا هذاكد وللا هنااا. ةرعذ د« [ي ّ 55 | درا ناو يتضامن جلايإبهرط انالاهياطل وصال ياعداايشب ا ناعامعش ا 7 ناكر هنا حنس انم ادد هاهكالمو هينا اطنخ رخو غال هينا امل ورل اد عودنا درا فو راف دال انك هكام لا هود و : : 60 ا :رررلتلا دعوات تيلي م0 اوس مدل هعلقن يلع ناو هلصدو لاصدان منع او«! لاك« فطخب , 26 | 3 5 , 5 9 : فرق هلو فر حرا خفر نمل ومحال ةاتشم اد ورسحبلاهيلطل تا دال اتحجحو.عودنررع لانا ناطلشلا ل عوضا رنا كر لكلا دوطل ان اهرعرش ام هيييهالض ارذ طماع هطصو زم مط تلا وزالجالاد ”مركلا: هلا قف ناو زعرامدمون طاش رسولك 3021
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 ومو هنتي اخف امضي اا دايم طعرجوم نيل موكك ا ا
 انلشل ميول رموتمىرنل داعم صل ردع امربطغىةاو. تل اهذايعامجداداكدفل هصماةيل اولا هيام فشامدسإ كاب مي

 عماملادتداحلا طرقت .ناوجلإرولادرلاذخ امناوال اهذيلج ناطلبل انالئملو لوم نارملل ل ذ 5 اضقا امىفشلولكريط هن داهم نعوم اتنرا
 علم ال الح ام,دماسدقعلل كد ثاكس. هيلا عرضت حجما عد ءادعم اعاد ن اوم صنع صل ادعو ال ادام سوم

 ..اضماما مباع ولافاوضكمو هنو انونج دالباو دابلاق هثيعو هدو كك دعي هظو مال اوسبرل اسامتدتوع د اجده عذرا

 . ومهم مالكا دوا هيضغاؤعولةحاك حطاب وب دممنسا دبدناااو عوام تلاها
 0 اا ا ا

ج طواردال با كةتاط فك فنون دلل اف ن اطلس نا بورص اس ءداضلاو ثيعلالهارع .دايلب الفاصل ذنو هادو ره
 هدا

اكو هدايدربط اهلك الإ ره اظنانل - ,منامثعل امعبانييففوطل ربا
 1 طربال ناجردادكو 4 اًمد"ناطلااهالو عكا ميوي ا مزجاح اكد ماو 

 نم ثداحلاو طم علعاو هناجر ل ياهلا «داشياذل د عفرملا وعزف نروكرملاداكأم دال لامه ضع دل ةكأد هي دبشمو ههضهإ لطم رينج

 وعدل يانا و نجد دورعلااذول اه تمشدا «نامالامربمود رمل اكل ومطحتساثداك والفل طفتزمراصاموم.ةكا إيفان هيض

 7باويف يار اشوي اجالاو مذ 5 اوزهاإ ارالرتعمرم وهو هاطلتلاةلرم| ءاصعبرماشاباورتخيناةزصر اولا يماكاخذان د

نتجىدام "ب لعثك اكورد موعةقيفانتس ماقد م لوثر هضم جفني ناجي اكس ح وعر 1
 ( نفل ي

 تكفلت ةبون زكا هاليوم يلع تشعزب يادي اترك تحل« هعنع ودا ز هينكو باياز وبر مث زهاكووهسلبد نيب ح *

 3 . نجود «نعصنيفاثاباوو خم رس ءكدب يبو تلاها داوم دما هذيك _.اد م داو هون ول

اوم هنو او عساس ةعلةرضر ىلا غلي وحةضيافلا عودا امطلالو عوام ضنا زسكلا مرح هيننسو هضاب
 اتا دونر يد

و, دوصنمل دوم الاول وضُل مدي نخ ع دج وف عراشاتعذلكم ماحاربو طازة فسم عابد
 اكن بدر حلت هجلدولام مطعضشحب 

 /ةراويارلا باع اوممل اهلا هر يفلافدئموهو نسوا يتك دوم ني عجو يكل اد مشبب هك نهام خنماو ناتيدداكم هان 7

كنبوتلاو مسعر نأمل غلبالف عضؤلاو داخله انام زوجا بوحيو «رطكري ا ابملععراعالا! ةسطكوب «ضرال لكما وعم
 ول ابزعلةرعسر

و ,ناك ولعن مهبطاحاامو *ناطلدلا انالومدوتجروا تلد, ن اخراج سح ياليل اذكماويماداجتدد الم ةرمابهذ اكديم
 لاذاو داعا

 . رز يحد تال ل انلوم دونم هس نازل زجل عوصارمرسااكداوب عنيف طقس نايا امراصناال ار
 0 ساو اوحجمووأ حادا طن نضنالذ ما ناك موقبربرطمااوما اونتوز نا .ميْءاصو هد هو عهثيوملاوهعلسا
 ش يي العن ار هعلب لع بعويخعوبح لتنمو جاكب جوس اعطيها رام اود يور دعت

 يبل اكذمد عوحيدر داعم هلغاياوهو عراف كراج اها ان جرام انادوضنآ مهل موؤلاب اب اينجل سبح روك لش+

 كفاه ماطعل اذ طول هاه رياد دالك جاور اير كيفذ ايا مخ خلا اهالعقت ميكا مم هع هوزلا عا قدك ؤادصار رتإ/م ناك

 «هىطاف نايف وسو مهعساو د ونحو «زمتفندراواودياو زف لها هطنحال اجرا تبعجر عمير ؤيربعميف هد وبعلا طل( [س يم ايل اهشف لكم
5 20006 
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 ان يشكر دوم مط محر دل كاس بطل عب اها مهو هيزدام هو قداص هع ةعماير ها لتقل انشد
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 هاتان اًرهال و مّ تءابارع اخد قر طق اف مىلعيره طا قولت ومما هنا قفتناكزب م نيكل ديان زرع اكاه افزع

 1:41! ماونير جوته ينسلاو ىلع هعنق ماكو جس دهيماسهعلقوسنيلو لما هذا عادت اهتض يدم عدمدصمو هليصايف ىو -
 كا ءهضاح تس اد اهدنا شيجو لكما اهي اها ديالا قحيدم عزم هاو منام هت درذلاهاط عفدمع
 ىيز وفم عزجر للكوأ لع بكام ملكوا عب هيلاعتممم ينم يبا اهادع امو المال اه اش هذيل نفاد اواعديري معشات وهلال وغ

 نيك ؤيمل دالق لان همومررمهداصبإ هولو عال والعرهاب الاهل راؤالا هاطتاجتنخ تيض دقعزجج عا ىطجتر خناو ؟القللك
 ليبحلكورلبزنرايانالو قيشمو 'رغيرصنال ائاىلاكحناثعلخلنعنلاوسساددع اعوعاوجرمان هنالك ةيوطس ُاهلاوزيلا ”٠

 *نماشودوجرل اق شمرعن اهلل فقر شاهمسيزيف مال لس هى تحتال« ا مجم لو اصيل تو قاذ ليف اهني شام «تيرفد
 نام انلاطه هيدي انتو ءرافُسأل اذوطب هتويس تالمو راد تلا زف ضناوم عونشو هلضخ جرااهاعاوايندلاو عونتت دوس علل متت:

 : درطر_دملااهثداحأط يابت وطو هداكما )ل جيخ تاجوتفلارملاء تحت /ماك الخد دايك اجوتذلاو إس دئادتخ جيف رت شارل و -
 . اداوم هش دحمرقمو هاًفضٌورالع هيطخل اهرثكأت هات لدتا فطاير ركدسوءدطي جلا ئه اطتاال ناطل مانقو هنيلعتض

 درو هذيلخو نثق و ناطلت هداع ىلع الع هبط خيول ام يجو مم انجي شو هانئيامؤو م خاامايشس جنرال هادتبساامهطاحال اهتذنالد ءافددل

 :٠ نكنيكو اهكذو اهيدح عدل هر عجول خش هليل هوخام ا. دامئامزلازفاولد.وودفمواسوععرعو احا ذعيأماهعسيفذاازصعو .
 لابو هيلع وز بووحلاهتمرخار ون اكبر هربكممطعال جواد طولي موذ عويس هليط مايا, ذ صرت اعرضو اه ذو.اهصويفذحا 0

 "لسد يرق هينكبكضيحااسدبروقبام داز لضيالاونايلاذيلايوالانهقاعوم هفركسا مدعم (اع حاصلا نعد .٠
 لوقا غزقوز يكرس يكل يطعااخلاوتحتبف هريس حشلا عبر ويطيطي كوالا مصدر دوصقلا هانا( واريفد عييصقنلاف

00 1 
 نان ةباصخاو زج # فال لفون هتوفدال لاجلك ة يعاد اذ ماكل اول اين وضنق مل «مالطلاوةمو مولا و تاثبطفو !.نامالات .

 كيم نا الل يفد دهب سب امد هنادي او سيدار شرع علل صال ادار شرم «ناصنال اود دعلاهذيلذد ملال ناولص حلا
 هادا ولو اشيا هود اماص اهقافاعطق رعد جوتث اهي نصاولابوصتس ةذوصومتراضو الذل ملعوقافتالاهنيادق هاهنا
 ٠ ءادنورب ولا اوهال من اهجر ذا لمى اقاسا امو مل وللا ب . يل لاكااكرجس راف دالب اون اعلا امير حل: اج :انير ند «ورتنالو هيا لرسم

 ةناسبرجؤحم اضرل الادلاء حابة دعرعد امام ته ءاضقل لفو.سوفطلاووصنلااهحب سد ءاظفلالمتثوبجحم داير اذ وم هلو تصوم هطونم
 نموا هاهناداو كا هاما ةارم را طلد وماحد مايماقو فوعشاو وسر نارملا باقل! يمك ناشلالكد ءربئافو رخام ءاكراذ عارف ل دد

 رايطجلسدعاشإو 8 اجد اكلي دزه اكإع دف ! تسلح رسب المال لواطلا انام ممادا ام نودي و فصوتن ارمي وطال ة فال اوم عوكادعب كار عرما - 0
 جمال اشاد داو اكذا«ماييلاهدلادوبملاو ىراصنملاورب هاوس .مالساما نضال ذباو اكد قسفملإوبش وها هيضقم ا ئتتلا# مكاو ميضفملا اخ هكا عاوقلو «هاضمادي اقتحام لت ونسأم وير انغ ال مدونات بسر ءداكناراكن الكي رنيم يلع مان:دادالعإ ير قلاب اكاههاهجو اغتال هابل كدا طوعامملاهرابتشاطاوف تبزبا وح حر اكسملا هلت اس اراعال اويثر اونا بوزطازد ناطشاجإتا ' 1

 .هقيطلا هرم لم انلاو بطل ادطهارم ءوادمردشا«ل ايضا ديب او لس اطار ارضا .اًاقشر اهاوذهي هلو ينم مم عدادعائنطس ادمان -
 لالا ذر« نك فال. هيف اود هياطيشن افصل دعي للاهل« ادافع مخلل جان هزيل دهيم هجوغلا
 دولا هلامررعمذالا_ارس افلا دكر زميل مارق مز اذان معده نعسوملاه عملو مالسال ناطلا هشيم زج نجل وتضم «زيط ناسا

 ناد نئاوقزلاهدح يحيل لب انوا ياا نشل اهعد ماج احل ناطلا از سفو ان ناطخ نامل تسقي 3

 مه صان هرمبااعت هبل_ضغوراشلاهمطع وفاق مكرعتساك ن ازلادهؤ انسخ طخ امداد تضف ا دينايدل ثلا لعبحام الهيب ر”ناكمال 0
 5 6 ب ا لو ل
 . كوضلاةرباد ممل ةرادار هدلاسو مغ جرخد انسو فس سيرك ههنا نوه هتزاخنتو, م لحد حف مس سو ادع د و راج سوج

211001010110100 
 ناو هدو نونو هىرلاهسلالها داق شنب هشيجلم وعبر اقن اباه دما فد طلساطر *دوفلاويفباإها ماعم سدبم ارمريزارناتبلاعمد يل ارا ةوككملاو عسب تسطن اوم هبماهران هيهامل اند | امد .هيحارإ ل يعس هل وهجوم حالصاو*هييعلاهيزغطل مب اجج هيطامامفوستإلب»ا



 نييطناهنرسل يطل لماع ٠
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 . اهشنمل تاوعرل احاخلص ماود فاذا اعافت انا[ د يراد 'حفسامهتافصلالكأو تايمحلارسحاوإ !ةئنارثالوجوضول ايساخارم هكىت يزل

 0 عنلاءلمإخرادامناه لد هيلع هن (لجونل اهدي اهتراهبو ايلا هذاضب) اد ءنروثلاهزئادرمو ل

 ام تاكرلاؤوص هوو تليذل حاول رماه: جدق ءمدال ! ارهرل اجور هىضاول (عزعل كم هىبلصلا عر ام 9 شد اصب مداها!

 يمر ودماولا هلا ةياي لتر اكاهرا.تشاراجتح ءاهدديل ماهوب اطالع دز ادار دصاق ف هون ءيندمليف اها هطو دز
 تالكذل ءباجاباواف هرارق ابتراتبارملاعرلا اطاصب ضخاو ىدلاءنملار ,ورمسملا اهعندرورطو سوكلملا اهناشوحاو هما نلطد لاغو

 اه] ييزو هنمرك يذلا مظعل كلا هنيلزلا ةراثارمو يا عواظ ,جنال !هعوصس وبلاد اخو «ركبلاعلياصال اعدم ةوتفم جبنا

 .افالوهرمو طعال اهاو منا هجن علل دئاكو ه هذيرشلا هنمملا ةلسو هيلع هف[طسجومل هيلع بطنخم اكد بنما كا مقادح هذيلا د
 ,ماياو نيكد امولاءيلادمو «مدهلاملا ام يلف ادق « اسد هيلع عوصءف الوم دعك دا /بنجلا ناك ذا ه مال كغ هلاهفيلخو مالدلال ناطم
 -  نناشامو نم ا [د ءلعراصاك السا ماد اط0ط للف +:نملا دك ماطهإ رس هنتر ضع ىلا كدي هماوغاو عدوه قاعد
 أ رياإحارع جرم ةي اد مو ماكماو هقباع هعاص واذ اجيىدئانهربمملارم مراح هراخجتحح و اوركدباوزباصال اماثو مانالاتاح

 وام عيبا يف هذلااهليلاو . درت بتات كيد رولا !؟ونيوكلاراةداق نما هيخناص ديا ل ازافوطخب) لجرانلا رطب:
 عزم |«ترطا دللي اوبمذوكلصحتملااهضعرقو ةتادؤم مجري ثرياعهتاودا ككاذ اح ةريول اهقداعن انصاد هقيللا عاما
 لكس ماقاد هه ننزعن قول بنملكانحِقانم هانداو العام ا طش رؤهبو « هار شبح بصتسن ان, يلم لاو مالدالاذاطلتانالرم
 ل ابو مطحن مال ل ناطلاسهلقمو هيلاوتس انادز اكل

 نال ءهورلار محام ا كوس لاكبر !: يوب نافاس تراسدم هبط كبل كةدمإ هوي هد الصم يزال يخ هنعمل هي
 ماو "تايجالكأ ةك/انهاربدم ماقو يون دلالي فتاؤزفملا نب تىرقمفل الاطلو ارركاىد ناعاد هيون هيوم لم, مولا طخ الاعب تخان

 ٠ هانورامديلاانوثا امل اف طموبذوتلاهب غلبرمد هاديكد ال غنقاول اياك ىئاذاقمتاقو طادورللو مايال دورك يخل ايديال انال تافصلا

 مقدار ار انسخم هموريامقوف . هاوال امنيا طر اطلس انامل اندتل و. هانساو هلجاو هه لبان الع اهذوفلا لءاصرتحر جاما رجاقإف اعمط
 هنيططسلاهنيدم ٌئاماناخزج الدال لاطلا واو انءاجرسسا ماج وهو*مدسول منير تريلا عمافلا ماه هكاضلاهإلام'رصو م. هانم

 ءناخدارعداطلاس انالومت لاو نايل لد لش! تل ىتسا ماد لاو ب لادم نال اهنا نلمح فس ىكت م طعوم ناوبيل اهب ص دلو
 هبيراجب 3. عروب رش لباضفللاةماحم ةيوكرملاهندملابىعضاو مناط طعو.هنايندبشو .هنإو فرد ناو ذل ايف هدي اقام طعدتنادالا' ٠

 لانش معضاولاه كمان ابل نالها اوم عمإماد اضل م ذقوام هدركلا مران نكن كو «رومندعيالكدف هسدفلا
 هل السجن مرحي عراب هاشنملامذايضلا ادل د. عماوطبا درو لازم »تام انملاوططاصمل ا ىراهياعتمت قدر عدان عساير ل كوم همطعلا ش

 تكد دئبب والوحيد طيرشنإإو ايش ]وجا ايزس هل عجمن ا تلك وكذملا قول لزم عيرحأ مل تعلط اداوم عناق اهرنعملامأعطال اسودهيلع ٠
 ملط هدل يجزحف اف نيد هاب «راغال اد ندحوم ا يحسن مافاد نيدل املكألع وترا شاماو ةدوجماةملارءتس طرهرإ اكدم هسدقملا

 هل | سيف هيراغل ادلسل ايف دن مدال ىتساارسدل اودع هب عفدم موهداهطل غلاب هنو. ةاءاسرسدعاسرك الا مداقوا رعت دولكرل نا
 ىذا زفشب عوامل ازال عرونملا هراكذاوءاذهاشو انو ادملسو اعكلماجاقذ اماق هداهحؤخ هايف ارداجبئنتاوتحداال ادداوغال ايف مراسل
 عشره لارم خل اءاكاد ذاوبهه دادشل اكل لهاد كالصل بايع وصنلاو قفار جمب ولقم بارتسلاملأي مناف هداهط طاش علا
 اجل مم ايفا. ادخل ماو يشاء تاذداداي .٠ داطحالاموقيرود داعل سو اول هماكلاصاهرنافو مايل! عمرافسداطءاورهإملا
 تلت ناك داش اكؤفةئادابمأ تضقو ,ثانالا هوتي تلم ,تاذل هللرذل تا نمش ككمو,تاماولاهياغو ثادانال اكراضفنا
 ٠ كواثورعششو عررمو م موضحو «دربر هيل متسااموم تسدد هتنوغراطناو «داصما هنهضدامويهتبج عسادو نشل ف, تايحال اش ايانعلاغلس

 سم

 عدحيزمااصتحاالو عايض وا قعلا ادا يلاوهجالفلاو ندملاوممالعطاؤل ورمل مديل هز تشاامو :نلا ون نالمال ناطل هس هان
 هارااموءنيملازضفلا عبايرم ماس امهم مام ءأبذالنيا مدعم ترافلاف اهون ءابفالمحالل هنارلبو هاو, ءروعو و هل وبس . رود

 ' هليكلاعمرلا«هلاكماتنعاووصقر هيناصتافال اعارم ايست
 الس ءاغولاهتيافلال ماو قراذمي نزوح يد مام لي عامل ايدي ميدبر هيد كاد[: لجاجو الفن م! د

 ' هموولارطنطشتلاي درسنا وزمتلت د هالي قدالجن اكو د هلك نك كل اص دصفدن اءوا دسجوقراشملا براغم لها 1
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 ملا قباطم عم عربيتك يذلا نابل اكلم هيه فصال ذا« نيا بولا هاا موبلاهلع ذاينمم ناتل
 هي )ونيكول دهر عاضتوا وكرم هازكد اطر عملا [ك2 كر يح العاص: هطاحال كناكاذاد ه باكو هدة ةهاوم غيرك :

 احلام تدتنباو ..عماوجشو رجلك امو هماقا ام نم عودتلاو ماضيطل ازا راش بسمه اهم ءككزكماعةيبا
 امديفلاهردععاهضجرو .ناطيشر الرجيع ار مطو هدا افوسا ضقت ل اًصمالام« مكاودما كاب عاذلا :

 ناطمإولاوضافو هدافبل اواوغال ليليكاوحفتساو حاليا اهاؤطسحط اشتسا ام هضمزإلاا  نامزلا هيف عديل ازمايبءثدحا

 لاو ميل اعلاراملاو هبال مظعلا عماوجلاو ههعتاول اجامل اس ايدداكد دابر رضاجرمللانجزم ع م«دياتلعد «داهنال ا ةندالها

 مذماهراهريحلطلا وجود ه عيكس د ةرماكل نه دباكيا عال ازرعملاعن هاركدثكمسل ء ووتم نمو , عزك تس لج, انامل
 هنسلالهادولصل هحراش همركاذ سو هيت هف مصعب )وسر ب اصح لياصتب شنب هصعملرال اهرانم عريق اينجل رسلاو , مؤسس داجانم ٠
 ا هاذا» دوبل تبلل صداح هيلا نامل افدإلب معاق تاكّقلا«عروكدما افاد دمل لامن م, قلفلا مماثلا ٠

 .اهاماهزاودغ ل يي توطو هاعاصمالن هضجا ادب الفم نيحذنم ناوده.و هه رم قب اهثئام تنس ا ئدللص هنل لهم طئدياب ةياج

 ...١ تحت ءاوطعابلخابتسوخاف عمايل ضنا انراو هاله حاصر ماسموثولام عماوصلاور انما. عماو طبيا و زيبا ملاثكملاتشلدزا ةاهرطقأ -
 ٠ بالا ة رطل ىوامو ه باودإل ل قم هتذثباو ءامضُممّددل الهال أياد هناهإلل اجر :ل جم املس باولو مءتفدا امو اولا هطاهموسر
 . ام يفوض تداعتساوهراونال الش طماحاذ هيناؤعلاءاورل تاجؤحداداها جرب زم ابذوعنف: سايل الو عرانفال هليل اًعطمو

 انما ءنالخل تضخ اوه دارا !ماقماهنثهنسل كتافردو راشللو داسل باير اهضفال يمابهناكومتضاو هراّصممأل لليوم نسل ال هاوديازعبغد :

 وس ورا يد وو ووصل 2 5
 هنااهدأع آجال بيوم نان باهرا تس اموزطاو م عماوجلودداملا ؟س هضفأل اه مدع مناع انفلاهءاحساشر ايار اطعالالجب ----- 3

 دال يره هدام هئاحاثم بانطال اهنخالاا«تانع تدشن أد باقحاال او ماوعال اودمدس_ ينال نان ءارال الجالب اوبل لعباك : 6 ٠
 الظل ومد هلكد هيانع جوفاكاهرانم ب وصنم عم عما اهبصكوف هكا راق مهي جادا مالح تاياطا هزل دأل اكان
 : ير طا لابوه ادوطحملا او اهتملاهضف)ل إضمجرع اهعؤرو ه عماوجلو ديبالا كك تاونوحل لظريازنال امم عياطلا] دامل ناطا اذه هيرَمْطا طن دم كارو دداسب كد هم اذابهراحنو م ملاطمل نرش ةيراونال اريل تمل د, نينموملا فار و وسو . عياض شح ؟ذاكاه,ئالتنالا

 لككانجرر كالا اب ءاتلاو لكم هركب قطب زلطا امكان ذ انعم و ءانسلااو هيجل ارمنال اهف اهلا امكانع تولد. عضاوماف اهدالعتو
 اذنك لالرل اضاو شنق تنتساووانمو ما :ايقاها اهم هنسل مجوز ابا لو وحب لكنطلا |بفراطمرس ايتسبل دف لل الها ءانسإ كد 0

 نايك سرا هن حوال د ومدامالاو هذال يلا هرالايف هيل دوقعملام ماك ادذيتناناوعارمقمزالءانعبس
 ذو اثازمد ةماعبلاطملاكارداةيلجوزع هلايلاءي سوما يماط دحابلكرم ماعلا هذيل يارجل, لالا هانلا او يدلا صم .هاظاو

 دعقارممبطاةزسال اتا هنايبئرسحملاءاسبا قت اهطحماعماج» هارااكن اكف وانعم هن دمىثتن راهن «ياكذلا عمال هيك امام ولع اوعي
 مالءلوف يرش بكن عالمي و. جيرلاب ءادئلضفلا ارامل فيل امجوح عمدا هناكراتديشو هان هنانال اوان ئرادلار اسال نم :
 بيو ووو د جنم 5:7 ا

 ه«ينيطنطسقل اهنيدموفتامابواكدلاجماقلم ناعرب ليي درعع ايمان دال |ماعيف ناشريلفعب هتطانلا نالارمادنعلا ردم ضلاله -

 0 ماكر ءاضؤإقد تاكبول غد هعؤر ميرل اهل ناشل اههطع كراصنلا «سيكوماجلادهؤض اناكوم هينا هس هنبدملا نه هاذا
 مذ منان تاض وميلاد حور هل لسدق «ناخز ةديطدط تلا يغاف مالسالاداطل الوعد م اوعدبم ابل لبا طاب بهو لاء مراضناو هابل
 اهل. نابتسإو مرسل ديرإرطو . ناخذ داوهداطلاد اءالوم هدر يرقيتئالف ايريومتو هيلع ارو رسل( هنراع هلفرس كدت 6 نار يطار . اه
 نم ابوس جاوخاومنبا باص م هيف امدط صاب رمافم ناذا واط هيدر عبز بدل اهماج ملح هكا ككل موجب ناهر اعل[ نطفرم ا
 قالامعراهبرماون ثلا عظعوبدم عماجإلادعد ديف بصن دم ن اكمال + ماع يالطسءلشلا ايفىرغت ارا مه نإ لاوزيسيشلا

 سي داكو مشاراهطلا بنار ىلا عموما كيك نمت خشاَك .تاول لا ماوجا نسوان ل مودال ماهر يوم تاراثحارم عاطل
06 

 طال وحدياشنابرما ام هرتكلا عر ادرمو :تايال ا ءلياضفلا تاد هنوصالا اضن اًماّضو , تاطلصللتانادا ماير يزمل ممر ععا 5 .
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 ١ | اهةوء هيام ءزماشل اهملاعم عافت لو ه هيداطادصحأول اهتيطل 1: هارد ماقد ه هيداغ كي ] لاوخال ل لسملاهداعسلاد دل عواد يدلك 1 كييوإلثاعال اهيغمايضاوه هاو فلس نامل ل اح الصو ه هيحانر ههجلكرعباوّصلا عجم اّبقتسا ه هيضاملاباكحا تضف ه يدإلا 1ْ ا ؟معاطل لبإضنلا باطقاإ. ءينملاءيلعل امم :وفرملا ابتاواّس تمادو ه هيسبلااهتحشيلمآو !اهلإتقل انه هّيلعملا» داعبللاو اميكمتاو 1 | هاف شوريا هَ هحالغ رش د5« عر جان« راصم »تنمو ناطتقال واسف نيكو الهلال ١ ه7 ل ير 7 ادمان وع مفرط كل يكل

 |١ هجلجابهراتعزاضاوبمل لانو «راخخ ايعدملاداءارتؤن ةتوشو ٠ هزاجتاو هتابازم كلو لموطتلا اقم مالا. هزاجلو عراصحل اعد - ....(( ٠ لوقا نعريزودمديل ارحم « للاي جظحا هلع هلو اي تلغرام هليس ندد يزربل,قلانس أ ترا, نولي د.ك تفلح زخم دمزمينصلاعودثكاطأ د داؤغم ءدعوسب وعلان ففي هي ع ك0 ا ضتنلا, اول افاحؤاي هو م ضخ ماوغرعم ْ عفا هاذاربو «ضولاو لاو ملكلا هناك عاف اتمنا يو م ضبقتلاوطسبلافا«مماوق ومال يفاهخلس غل ءالشالذا «ةيئالاو س7 ذاكاو عوج كميل ىلا وهلا يال اوعالا نال مل ادهم ام !السالا ناد اّناوه هيهاولا شالا مايل
 ! ا 54 ههداقنم ةمراطم كو نه داو عكذو .هداقن يضع هداكمالاو علا ودم م تسملادطج) صمم همادقد «اهقل اشكل داو قئاطملا لل

 فاك نمر ايو د صلت لانءماعممل راشأ و ساطقال لها كككذ تلماتن ه ساب طم يدئاو هلهذر شن حافر هراشلا» لارا : ْ همرقلاب تيه دال وعمال ودَجو ءاب اف ءنل ل ذجاامد هلال ىلا ءطجاعلزعالبمو ءاجتالل بغا ايدل لا ذعز هاتاكورشم اضف ١ كتلاطع هدوم  انإكوجتي رت ءا هنو اهز كب احلا يا ذخرمجرخساو هاهردو اهنايقعيدية حلاة طنو هاهي( اعلام مع ا
 | م قه دابعلاد اب قو هدارلافهماقمثو دو ههداعسو الا ضف هيدل مر اوم داهفلاوبيخلإ | مازفاو ه مدابع داعلاة رالي: 5 ما ههدابزو سحر م صنلا دير مرقم داجلاماقم شن هنعو هراون اجاني جعل د نيلكوتل راو ذك ذاوبؤ» ساد قمادنعين 3 ؤ عقاغلابم اداطعشج هبسخم يزل لذ. سا ضمرمكا اذ جو هه 1 ]يولار هضم ساد هازتجاو ه«راضعؤلورىهدلاراسؤبزاع لارحالل لقت عمجلاط عال تلاوه راقولاو لهل جاد هتك هنسبلاو ه مابزلاولّيملا يل شاقلاوميال غتسا هاجس

 أ فيسوروصنم هن ودع لع ارهالكو نايس عانيثوءدهرغلاو عالجت الاد اطلاس هيل ريال ذاطلس هلي ]هذ «روفغلا ل اقام ا هج» | دحيم روسلاو جارنا, ةفملا اردو بطنه لاقعرج لان طفناو» د وماما إلكهجيتلاكوؤفاذ ردد دانا ! ذل_هجوتلاهف ختساقحدواكادداجلافدمزق توب عأدعبنم همهطع لش وم هميصب هث داخو هم ]كلنغ الاد هحوتناكد ءداغ 0 مهوخ ]كلو ه اجلا لعاليد هوذخلاو داديتسال اهنماوسقلاو دهب ٍضفد نراجع اوعطتدو دارو هيادهالهاكاه كوب ٍ
 | سايد ا عماملاعت لون ,ناطيخلاركم ةنغمحو . ناك/لك3 موصنبؤ يق دوو هر ويرش ول لاداهضطفيس و قحط جزل 1

 و
3 

 || هكماغاركمو»نيلاءالق
- _-. _- 
 كاش يه ا ل



13 

5 : 1 
0 

0 
 0 , م

 ول

| 

7 1 4 
 لست 0 يل , /

 ل112 00 د
” 

 ا 9 هراكسا خان بلاباج ايل رس اتفار 3 عراهظار عزم ناين ه داملاغبان 5 ادتقا لةىرجاونلاهن ديا : ْ 01 1000 0 5 - 1

 كوندهضووملا مايه هيفطاهر نان ةيحا هطم هتونبلا لرجال سم تكابر هذدلاودستم وم هئالعلاج ايات, بانتدلاوفي د
 يطمن نزال اناا ذودن دولاب وس. هتذكاق زلال داهلج نيل نتنم قلاب م ونا ةعيشل فكم عوكل:
 ل لزلمل,دانج جل خا مولانا . كانا انااا عادل اقدم يجلااو[اقتسا اسي

 تو ها شوللج هيجل هنالختلءو ءانل ليابطياضف يدل تعمترم اخر دداهرج ضد تعفانو ءاهرلقواهاش ادد ءاهما
 اتسم هفتتمو حبتين يمل احاإف لداعل اهتريسراثاتلغو ءافصوصولخ تاذاهدراوم فاد ءافخب رس زكبهدإ].وبرط هب الفل ايإ 0

 .٠ أ زط ٠ مز تال موا سجاد حاشد . مالا ياا داطل د ءروك هيلو . عال لطللا
 رللاظاؤاطوو شم . ىضالفافدنفالح ماداو . مانصال ار نائزإسا لبعد ناطيشلا بارجاهفييسم د تب د ٠ مالمال انعوق ماكدب هاا."
 .. اتياولدعلا وراش اتاك تيئضتقو . تايكوياطفلا وخد ب تكناد : تاولاد دورا ةنالوراو بتاء جيا © .٠

 . .؟تالال اصواضالبإل قيدخو . تايالاعاوبئاتلعر/ت دبر . تاس وبزم ل ضنلا زور عرممىوعخلمةرل لجو م تاقوالاد دامزال ادعي م١
 فمدلتولطانا قره تقسو . تّراو داجال ملاكم تى . ىظعل رهن طيف قلاع هن الظدتاو امد مالم كر فترا دأ"

 . هئطماثلاو هينارلا اهءاضماءرصر اطار اطقإف . هحاول اهمظحلاهتاحتفو ه هفييملا ل داعلاءتوبسيركذو . هنيشلامذاصو امين إلسا 7 ٠
 | | سولخم ..ةاللزالادكأل ارمامب لع ةيعارفر قار ادننمد ءزفعاما عريزود يضام اومن و ياو عتداكاه هخئاناهئمالعإفامسالم |

 كيوان 1 سحور ىرملاب ماضل دعلطل فوم تدبير وتل ابحلص ,ونال عفط دوال ناضل رف"
 | قلها عوامل امبو «قيفونا ابد بسموننف .نائلايرنب اةيرمال !حالبامباقء نسله داعم كاس هتذذمم اطادماقيو درسا
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