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 .دلاعاماكحيقاءاصلالعأ محد - ن اكراسمدهت اام لير 0 552030338 لا
 دا ١ 1

- 

 ' : واش اصود ٠ .سوومما جر ىصحيل الد ٠ .هل اطتاو صرع سلخ اد ياام ادا درس اهخوم ءلاصاوأ نام كا ىدم هناس
 حور هيررولا صم ةلتزم لج كاإانع ا هذ دومال مل ما هسا اهرمو م ااا !لع هروماضاعاد تا 0

 7 ءيلولاتاعلاو 1 01 . 0 ياديناو رع : رض يضر العب «لتراكم ا رادرسلا جرف ٠ .تدؤيند) كسا اهديكناونلإلا سو ةريخسا امدما اند ند
 5- . هس تافيرشس لَ المال هوفعل اوب هييدولا مضكلفا هياط توكل اح تاماقملا زتاطلال 'ماحاناو

 رزو اهعلعءاشلاو ٠ 0 مي اسس ,ىطخمل لح هءاطمرثاواو همك 0 ا ب
 -- اهنباهراعراماك قف دويوكادب دات ءيلعل امى انا عالتلاو مقل هتلغنمار وغلا يش دخمرزم الت ميسي عكا نام ١

 ه«تصاشم ق ةلقاحلا ةلرملانن اعممب غدا هفدادددايطماطعا ثا ايلا ةرضنو هفلاوس ودل ا ديح هى دددو )اوبادد
 1 .,طالل ناطلا نع هر داضلاادياترا نش ابايقس هانا هفينملا هل اعلا اطال نط عن رشم اهفاطخ ل اعلا مفي لل قع 0 هذلصاو هدضو_عرجأت دل صاصتحالا يداوم ةرضكاكدل در ول ةممحرخاصخا ل داتمادد مقلد

 "ناد اددص هلايعوهصم حرشو زكدردلا عوصقللا عفرلو .اهحراوتزلا ةيمياطلد اميز ل 06 . 0 2
 ب ديرة او 5 و2 راء نونا نام هسا ا هلم تعصاد 2 ترة دوي بوت يموف يل كامااطمر .يررتتسسج ايت دنا اظيعدطاوحا 5 لو  لاراتاءمراوامازس كظطزت2هخ2 6-0 ا .جرلعرمايلعل بيطالحا اهل تؤيرطب مانا يعلن ك2 ء' لامع قابض 5

 روس او 8 اكزموانماما .اعمكولم جوس اناطلاسدعس ترمس إ +تولعاافوش اهداند دعنا ددح هلو

 المع مأساهمنياطلاسل ادوفطاروتسال اننا فسلم سال ايابخةي وول عرب اللال نر دامو مهلا ة نادت اع ربك عكس كاسااىوف ربحا موعد دلو .هعلا دد نوكساءنمالاد هعسلاو هجارل اها منان يدلل اتلاو وكاد دش ىعرصاخل رست رم م مراقسد هل اجزكة يسب انككاو طايل ماعد هل الملاو همال رعد صدو طحت وندلا و راومنعمساكاب تايعال اوراصن طاق د 0 رسا -.راوت عموما بات زتز حاس راجل مو وتعلا وكلا هيى دايت - 2 فاصططمال اطال ليد طهر شد بوصملا نوري نازل ان داكوتح دي دعراد جياستمال يام ريزمايبطخرنيحلككب اهرارشم 2-2 0000007 نيل انو .اهراوادونأل  قرطل ا ءامع سد ب اعقل اذ هزل صم درو ايينويملايو ةريعسا جار يخلاتل اسد ا - ركل اناهك د ذاوح - هطادخلا مخ ا عنصر اهاداعنصرممل كفل 'هتاسأر اقم وععرم تجاوأهرإ !ةيحاوال -- 0 1 ةزاولدلا عنحر ضب همراكم عب كسار دف ااه هي رعوصلانداخ 00 ١ ب است ادوات تاسوحستم» 0 1 7. 3 قناع ةرمادكم تنثر هلا عنج هس ك اوالادرورنشورعل الع ةيواخموقلزاد تا 0 0 قل سمو اق رمكأسعل نع. مهر ةيؤعا الو دافااف ستر اماه دولا اذ . أطايب دو يا - 8 يحلاناعر ملى داعم الق تكي 7 [/ىرملاؤ ل كد تكد دودي تال عانودص دص تحيد كالا هدو نوصي ١ ْ داكار هاغمإرم . انتر نيرا هّرمحان نوجا ف ماما
 دفا 210101011 --ب-ب-ب60ئْ وعداد رهطن هن مداشاو راض نيك رهجد دعا هتقكنطومق امو رودار حرجا هرم ف نم ناس د مرمد نصحت ارط وم -رددع د: ._اهيهدو ايجاد د ةمفالم 5

 دوضج اخو نول كاداه ور طر ايف فاوصل جي دافير سرد اوم ةترصمل عت ٠ ىو جمل ارونرم جال امز ام اء هر يصنملا داس تسد
 >جامال ا1واميبت كوتا :برفلاورعطلا تا دان اد اند اقيار  ترطلم انزال !دادار د اورام قروتسا اس د نا > بس صوم >ر وشمس هيف رياك ع عدرا دنع دق عدم ةتاصاس كس 00

35 0 



 3 2 " «راغنل لالخ عطتسيمل ٠ ًاقياراوعش هحد علهدؤ .٠ داهتراغل اان اني هنم]للاف .هراخيرونبانلل اتاضاوب, بج

 . ا 3 7 ٍْ 7

: 3 

 0 1 1 يسجل 1 : ٌ 2 : 2
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 2 2 ضنا دوو سعب ند دقنلا ككل نواجالاا 2000 أ مع 2 اجو

هطلاطرسدلا كرد ىضيهوفعب 2
 3 - يح مباع تم + 3 3ك 53 7 3 0 ل ٠ نعي ى

 8 0 مضخبلا 2 ل صر ل دوهحارو مداىيدأاس ى ما -

 ٠ قيينفامالادل جلا يزعم ءاديلد هضنولاو برزش اب اظجم , هاختاينوغل ل ان .امطنعم افرشم هعاطل اهانعزم .اههت اه.
 2 : هنفتخلا يسم .هماغر امد .داعلاو قاقسلانل اًحو . دانقمال كفل اخرسو . هماقم د هلك دوف مازنحالاو هتالاسلا 1

 7 ٠ ةعيلما - ميس هعلح هلع عل . لوسل اوزمرلل ايمن انداو. لوبقل ابدل موضه لباتذ. هما صيحة يمس راسك
 ايي ا هلال دور هت كماوهس ناكر. ايو م هجر حا اب هينا ذول !ىاوطلام هيافلجر هب اصتازعم خا

 م 0-1 تل . ةيصوجيث ماتيؤاعنص ةيبيامماوا د كثيرلاد ادهن ليوملا عريمدتو لسا يارد مذا  ؛ودحء كو نءاعصلالب كا نع

عو مدع اما عض هب طيح هاخازر اك بكذلاىداهاوسطار زر
 : 5 1 00 000 اة د تاطلا.ذأول هيبلتدؤ

 2 ياكم اناا 0 'دقم ان اش دوكدملا ناك ملعلاو حاخضلاورمدل هبحوملاةعاطلا لع هماقشسالااو خالص:

 0 ءاناعاو اق !اّيعاطءماقشساو انكم صحت هبريزول وصحن ناد .اماسحو الب اد ايها ةيبوصماو . امادقاو انساب هنم دخاو ها

 و 0 * ةيلقعلا داوم تاتعلاوا - هيناد اطلءل اعلا تاحاسلاو هشاظلاسلا #'ونال نم ىردو اعوصعمللازصو 7 نة

«ءررو ارضي مهرشم مهجونم ل اسدو هيرس هساطلس هىلك .انانزبك هدا رامي اطلس عضل اسما
 ١ 3 تاقيدوفتو هيكسزرماداد - 

0 000 
 ١ دئاطصلا رو نويعلارث اراش .موكرملا اذ لل ادد وصول ناكر . هييطقو ث دالك

هنو اووف ظعيلع )لد هلل احرار ءهناطللا عود صاوجرم غال اذه و دوج
 ما ا اما هناتافلتابتجلاذياباخولعو 

 هلاكرعرم جدات ا هيدلؤل هدرا تافصل نم هيلعومام هيد وللا تاتعل لرايعلس هناب مل ارا
 رت 2 دك 1 .- اكتفت هلالجانس نم حولبو

0 7 
 بيج ياحف اقبشلاو ةماوضل اقباط باوخامهيس يلا !ةتافصرمو  هلبازرمغ هححسأر نيش

: 
 ةيلقباس تاركا غالب نوكأ و ُرْغال مضل آف ريدملاهياكفرقوتو اغلا دع ةنطفس ا,ءالعو بعل ابد اجي يزول اةوصحئاراملو . ب

1 1 1 ” 
 د تل ملعلا بؤلقإ وون امم هنامتعلا تال اهنامترم :ريخشتسملا با ردباو ناطلاىلا عوتح, داخوهو واكو ريحص كل بدال.

. 0 
 'ءافطوو اتعب هعلإملاًخاو ادا ناد فصوب ميل ترج ذا طيعالا افصل اكول ضخبسابرا :اهتخمزك نلبي معلن ملح

0 " 
 :راعبتسااهن غيمهف وسو: مصواراكدهلا و ركوو .: داوسجرمط ا مرو دي مهو . مبا !دلفاسا ومن

: 

 ها 7 ماتقدم تاغ اوديو يلا ءادنلاو كفار باقم مدل:
 ف

 وافخم او هلع بام ديلا يت 5 :. راككتل ااهباجلف تدي مهخيرم اهداوعاخوو.
 م ل

 ا يسر لاو ع ل ناقل تيد : دوم شيد ادع

ادم فولي هيطاطاعدملا كاقو دوو بط قبول اثم :..راومال او الجال لهب صا . مناف داوم ان الوم شم
 

شرون لعومد و نازاهادي تلقعلمل انام:
هكمزخاذمو همفنا . هرابعثيالرإاوهت: ع

 | ما ا را 

 د . دامك هدوم بمم - اصوازتافملا ادبر فكم مامراصن اذاد .اجيطمنمتقالهتلتادا:

 >1“ رازفا املاغل ا ضارب, . ايتام عاما اتصور ناكس جال 3غلةه هذ . ةةقرحماسملا هفثيتتداك.أ

 1 هتافصدنبتلجنت ادذع ىاعثإ اهو اوزل نا . ٠ هتدعفطلو ةعقرل تاذا

اطللا انالوعتصو ةدئدول | عوضحل ادام عمس ام“
0 نابعاساو عوججول ارم هدرإ ىم وك عطعل ان 

 5 كَ .  انلفلنل دع ءريلاو هل 

هحدمضزواخ ىءارطا الو ةخل اببويقيرم . افنان ناطللا انالوعمصوملاديعزول اموضعهر أخا امها الو .تاياتل نم
 .«للقال ىادج 

 8 رح خش الئ طا اجي ودهن ٠ لو محرم نوحدأللاطيكال ءتقفليفن اكناو - جاو ىلىلإو هب قحاوهام ةس الب
62-7 

 مكعدصو طبكال ج مالكا د 29
 مارب ءرذولاءرههجو ار دان ندمان و 8 بفن لدي قاما

 "00- 5 3 ياخ اصل اءطنر فانا

 2 "املس دودو درمغد عرصاكد تعدت و لااوحال !ةيرطلبر :رومال ادق . مود سان صا يل ز(ىملا ىلع هذابطل

- 

5-5 

١ 



 . ,٠ من

 فو :لسادق راو: دوو ماهاو١دب .ددهأو. ا ليخو دنس ءعيرعالي د ول اس را ناك انلالو يسوون ءس 0 35
 عزك انانمريلع امو اتمرطضاو جام فد ارتعيرم دل ماا تا جايا جاحاو ا 1 ِ 1 ١

 0 را ظ عم اوناعو دعم انا يط خل م رمرم بنت اراد ناخد حاوي هبا هلوحرانام + 0 0 و
 7 ترو ميدل ام عم“ زعج وقمع باطاد مالا بهدا ام هسابس معلا وحر دولا ردعل لادا 2

 ١ ضال طلو جامو اشثساد مايطل تار اد سميه يدا امو 2 ال انوش مهب اصا امو راكلا هن امر ولاد 7

 توي ةراهكت ايإلايضاوبن ايه ةرهاش تاّنلاو راوقل اسال د تا اكمل سوفا اورام هاد نضصانم: يحتال د داعم اهذالملا ا ا ا

 0 - ا را

 هع معا ةالح ا مهف خر ماو قدام طخباك تاونسلاو دويتو مايإلا يل وتم ةرماحما لم هلاطاو طعلدب أمثادوخو تالبطصال د :

 ص00“ لاو تابئاطاو هرعشلاو داوال ل اد )ان مومن غل ص ديمو مواصا ع بعمل الايزو ا وضهل سدو لع ارت 1 : سنيك 2 1

 ذئالل هي جرسو انويعرمللل هيرقدهو لعل اوما هنا تظن كازا صامل منول ناطلل اردو هريطحو ا انم حيك صرل نأم طن امال 2 5-7

 ' هينا رد اوستن جر أ دس مل احويخل 2 أه صامل احرذ5 د >ركن 0 0 ؛دةررو ىندوتسأو ددس

 جو هفامو ميد معلق لت دد» ءيلبوكمد ذواد صم همالاسو ملهاو هن لنصل هاحد ا طنا هناجاق -: ءدماو تان ءلانر نهجم ا 00 مامرس اقر زول ٠هانامد كو "هرب صص هبولخت لو هل نامط اجل سمي ٌلضفطل هت دوا ام رخو ةسكشسصور عثدد مندو.: :تاتع ا : 33
 1ظ 021 م هربا تع وحمإعد هب 00

 : - تواقمدويرو دال دنازم ريقي كل دل اجاكس ردو ايا اوال منان داو نفصل ةغاص هيل عفو عزو ةرصعو . 0 العرس 0 :
 6 ىناز اثازد دول اميرذا هضرافلاثرترزو هودحضر له رخو ,ا- ايمن اعمل نام ا اوسمو ند رش يو 1

 وذا دقو فوك اس صدد و طلو فن ريططمل ىدا ربما للا ديد نوكت سرة حد >و هي نطل د 9 2 . وكيومب يقدس عدلا يمدح ا هدارطل م باك اغنا هن ذانسسل سدو ؟ هرضحملا ةنانعرص وكرم لا دل دانا 1 0 : يتاكد ة يني رمح عجم هرواشمن اكئكفل تس مرة و ١ ا اعل فلل بو حان مالصررل م هنضناثأو هولأ# دا 0
 0 ل - "د عتضامو فاصواإل نم ءئلتل طن لهانّول ان اتم ! ركدم عق كب ملا وجا هداكمر ديد رمد سقحنإ ىلت لف باسال س+ فاامو هو اف اَوظنبل ةيلعلا سجل لمد سلاد هنادضروف ادا لاق مؤ تم اكن كيو نوه !خنرل ارجع د اللا هذ | . -ى حالصاغال ال اهىلامفلسل تدل اسم مرر ىلا قد انرروا اعين ة اف ٠ وتقلل و هد ف حئإلام علياعفاو دوما دب ”لكامعس ردصل 22 ---

 رداتلار تاناررصلاو راكلااعفارملا تال وتد بانو ذر رو راطغ تقنع ] وب
 * 0 0 هاك لكاس عاطتبال ذ مءوغلم ان توا !و هاتفش دملقبو هاند |نرصو هادع تراتدو رانا ' , هؤزجو) سيهطمر هن ل عطل وعد روصلاو هدرككار يف ١ انامو ىرعذل اهل اصمت وو داس هرحاشمؤ عا تس ا ههيزعام هراكماومقوعوش ار اضام. .بطعلاهق الحاد هيركلا للي يضا ودع دع 0 اعطت «رارعا دائار مردود ل فرو تكدااعص وحج رست(. | ام هيريد ول اهوع كرا وعل ايدل ١ سانمتسال امر دارقل ار يدق لحامال دب عامر 3 ١ ع 0 اوه ناداكأم : الا قا نءالبال او ةريطلوم هوبات هلم هدد د ىلع اداغو يان رانا طنا ل حل نا هراجاو هر يحن ور ضف راوجرال ماهو دراوش ىح 5 نسوق راعرم مل و خاشو هيخاق السام جوقسملااهذلا اقلهمىبميا عابس ايفا زاد ومو اروو مامارم مطاخأ 2 1و تي تلد

 خخ موناخا امم ىف ةاررتمو ٠ .اشهدرب انوغمد انحرم 9 لارو وخرج وح را اق تيكر هيطخل وس خضاهو ٠ زيزتسطماد مصرؤتم' دوحو كن خد صار وعرق جاد اه ديللو وراط_ ١ رعي موشوعاو هنأ جر اقلطاد نيملا اد ام ءمالا لاء اع !صعشدق و ياعر. دفقم ل ىتفأ عرعر نبال د (١ ديزرمر مو ده د | دال سونا عوض مس العل امو عزحد ريّراذ ممل ال افك تاحو

 2 * كنعد اهل! اخو لتس همالاسل ل اماكن اه د نيرو فعل نيكد عرس نال طار ناصعل ا رو تاع 0 !رّو عموم هن رع امم تدع ا اهالي ميزلا تيرا :قئلو رو ىدلولقر ىعشلمد ل ٠١ قع اء طغبرم ةماثحارا ل تالا
1 : ْ : 

 هتاطلاتلا رو احن اص هبط اهازمو- تا الد.

 ءهجومتاف هائلا طب رع حض دد امذاكلا المال (واضا دول

 ادى (: هسحو حانضإء اونو



 0 ا يلع اذ لكس ومب ير مرة رس لا _لييقمو تيب ردو ردح مزاكم ةيانن نا ل 3

 0 ا 0 اما ناكنمناسر دول طبه نعض ني دم غي ناكأك هيأت هرمومل الدبل اراصلاو هيلاطلا فاكامل رم هدي ينم.

 ٍ 0 7 .”تفاو رسوم او هدزابلا ل فال نمسا !ةوكد تاع اولطم هئاطلااةدئاد يسال ذر ءىلقلاةرهّوس 5 ”تاطلخلا اسوم اا هل سمول د هر

 لامالا له حد نال لقسم هباغةسهماو منااطعو ءلالضو هلهحاستو اقم نارؤكرملاٍناهيَُسل جاب ينص

 .:- لاق صنلادرسحررو اءدج اكناغسررواناغامف لاغ كولا ايل اننكءمححاضملكرا كويطيالد «ناعإل !تايس نع

 0 * هلم هلال نان هيرو" عضال ةلورمانع أف . اوال س سس وبلا عو فاكر سيل د لاجل الغل اهلا الد تامل اناناس...

 ك1 7 اعمال لاجاو ]ص تسر روا آءودَحْدير امىوم يلف اضلانبرهتكرام لاو لف ر مدنا درع ةريخال رمومدر صحي لسخ كة 1 ٠

 ِ تست هيام اوهاؤلا كاتم لؤر رولا ضهر اهالولَتلاو .كيذولا اذبءوصمسرهزلو - هباتز هنن ءامهاقا رو هسا

 3000-2 17 عم القا ةطيفلالانزم قلاب هالصاو الصاد اعزف قلاصديولاسدّرتلاو نالمبلسو البا دهخيلاواضفلل رط غطسلم هيلا
 0 امض امىؤبس نانا اال هن هخر لوح هرثوتم ءعساو هفياطو موك لع القو انوم درج ارشو نايععلاوسمل هلزيلماكأ ناوعأ 3 |

 ١ 0 ا د ورط تيصقد كلارا ءاع كد هلفلةلدادمو راصخت لوطن عياد تفوت هنحلاص ءةصحلٌطعتو ناصقنو هدانر

 كا 7 هيلتهلضفو ريرول اهوصم مىجلاو الس عاهذل اكف الج مد اليد رولا ةوضح همجرامىلاداقنا نطبو هننفلارسرهطام يوم 2

 آ سكره دللا ماقمو ناكونصحلا كيو وستلالحالا ريطخلسالا رد درا ومحال هلأ اب هيدل امو فول رم ظلعامو متعوب

 3 ا . كرولا هوصب اكون هجاوفا اعمر رن ال انف نامال ارقبو هدا طادلا ىمبركت امك ناطلالااداوعايف ءىضارلا عرغل وفدا

 0 ع ١ اننحالاو لصف اراب سول طغ انعس هلعل دولا هو تكول ]هادم خوزمشيرة يتعب ف ناهز حؤنانهاتا نانا. 2

 0 00 0 تاماقتالا كاروكمم غل 0000 ع سانا رت ل

 0 اعمال ءرضنلن هشسلا هيبحا ىو د ولا وت مطاوع هيا ظل ات ليساو هيضقلا كاتس هعفرب اوما ام ةداعّشلا حاصلا اعفرمر عر

 0000 . .ر«عقعمم امنيا مج لهما يحد ناكر صحمل ا يىلاب نركتملا نيلوسرلل فاد مولطلا بارما ماو وفيلاو عصلاىلا يحد مديل“

 - 90 دل دج فطعاست | للعوال تاس ه امنت هلااغتم ىانحلام عضو حملا فولي هازنعا امبهديو هن نطل ومد ةسلن اكزكملا نإ دوس

 2-2 , ١ مطعم لف اعفرو ردوا !ةودجلا نالومرلا جرو نيكتم داو رعد هماودب مزولل ىعدي ئدل وترك الا ميدل امو هنا هجوأ

 7-0 0 دوجزرشنلا امتهيلع هقدصلاو همارعز يزول لوا عساس هافرحيل ف اضطلل ! امداعا ع سك ف كلاي اهل اعدل او رب دول الع ثيدل سم مد حا

 000 وطار بوو فاختدلخا كنت فاعشال طيدم هي طمطل العام هماركاو ةناحا مطعو ىرزولا ماعم

 00 د ناكر صحملا لي ريسجمال اردولادلو راند بريح نافرم مارب ام دعاوقل ريع زول عون
 5 | 5 37 دل اول اكلاتاذصيىطماهف هلار تا مرنم هر انف سرحاقمو 0 ٠

 - 1 0 : ع 3 ع اح 0 -ا حل ةهملادنو دن ةىسدحجم هو دع

 0 ماحابحلو اًعار هلال كلغ ضاوس هيد نييراند مالو تاو دوك سكاي مل م

 0 00 هن ارئاد هاوي غشا ذم طصاطتنم هيلاريسحو مالا جولس خدم مناظلاس نك رف سس ىح هل لاو هماطغ -

 : ماا 1 هان مطعور وبل اارطا نكحاكللاو قدانل نو. هنا دلب ى همالو حيمج مرسم راهطاد ةناعن او هع سسكد

 نامسزلارم ايي قاخال نير هيلاءن واس ذو ناطللارروزاهتورذالعذا نالقزلاو ناريباناكوك عضاو دقد ندد

 طيبك 5 «ييدقنلامل ذانةس,أل هداعش ادم هياشاربىلتد هءريدول !تالسائتاراون ١ هائل انكم نا قاف نم .معلاطمل حول لصعلا ادعي 5

 . -عوؤح هبوطلا) سل !مرابطو هل حالص و ه داحسل ل _.اهعيلع لامالا تاداسم د  ءبلاصلاهولقلا اصرم ريروإ !موضيحح هب ناهام ع

 ١ : : لس ىلا ءاوس هلشمل ادع مل ام وايجار كبس ادا هّيصع يصتسم هاوس # ماكاو منعدم معياط هتاجر ميلا ىراشت عا

 1 يزالهزسدازا5 !- يضنال اك ءانممزم يبول و هيلكلاباهوكلاس به ددم هيننم عؤقمنارل ا ةيد صا ] ضدل مالا

 ا : .هتعلطاسرقفو ايراغألفا هبرمل نع ب كحال اط اوما ارت عن احا: عافاو "ااءانملياضمل موب ماهاو_.لردايردملا م دوج مان

 07 تطيتما تايب اهيل ال4 لّط د اكوح هدوحو عدم تخاد لا اناغمو اراض اهوكاتاننل لع“



 2 نما لعسر ن همدان هيياؤعلااايرمارو تقص ادعس فرطساو هيام اكمل اياه كامات هلاطلل اتانلا 3
 - ب داهيحت هيلاكذل او -_ 1-0 تلفادامهمسدوإل وز ضنلا دارنا ىئنل اتا امم تكراو نما امراطفا هب تاضا

 .راهاعل باسو لود و تلاه ةباو أ أامقصاد دهردنا تقدس ن“ نحت اا سدىتحل هسا ا[

 كرمي وهيعرص ادب اهذ هل هذحاوم ماعد ويطل اشلاو رب سببا بانمارم هن احر وع غلاء امل ابح 2 5
 م | تاك ناكوم إس .داعم اسمي الد” جس, حلا ساخرملا تعال داخزا ]بس هنري نع .هيطعرتت نإ بدا كاد < 0 37 نوعتافاو اكتم ص يذل سامى هيعسفي هاطخرضاقنناعلاوم هيف تحد هنآلانرابرا جبس نع هيف نان يع نامتساس

 . دوم ميلع عفر ادفازعل تيل طب ممتلئ عن !مدفسد تيونأ عصا س تبلل قوتل ت 0 د كحل
 مس

 -: صم هراصت قوم تسال هناهتي رسال راكو هاه وتاكد هلو ا غال هنادا وعلى: تاضو تارا ضرإ اذ 5-0
 .- ايوعاف لانا م) حارمو هداكباو] صال ىدمىغ هاوس ءاتم]نيول ىل ال اوحال ةفرسم هل انامد هزاياخإو هنا وطعورروااده 0 لح : نعمهاو ازمات ةبمهجو بلتدد هرافساو هتماثاهرخعو متاحا الل ا دع درانر هلل لق تصوو 0 3

 : رم ابر ومو اهكام د اهئ النو اعنص هسدن امهسال د حجاغيزطمد و حاعز ننقل ذي مضت طمرعلالمناكدقل د اقم هود ْ - ىريوار هتصدق انشاد لاك عالنار لع ءتلطملا هناا االول كتم اودرمو دريتحت ناطسارارط دا لا

 بمادروم ءيصن شاك ىلو اواعان ابل ونس اكو ةحاوت هاذ حلا ءرهاعل ا لودل!«دهراصم وسو ا ويا تجقشسمد .ناطابلولا 0 5 تاكرطكو هنيايلاب اظفالا هرعاد تع أك اعنص هنيدم دوك م ال اكن الابد هع طاحو لعد شا نصخحل ادع ل > ناهد اباه 30 : ١
 «مارم وص رم ك1 6هلانزوب |ام/تءابمو * ء تو هريص |فاعو نامرل ارثع ةذحا هلو هاج ةسمودلا و مقعد تكخا ذو با وس نع

 ديك هىلذل اةرهرم هرافخلا ابد نول اال ثار امن ميرال دف اممدش لخ امرت مالاص ابو ضو م ماقس لو دحال !!نك ع5 اح متعلم 3 1

 7 ب تاكو سحفادذوا عوذحر ا ويس ح علام د و ع م جرصحوم مل عطل حت 2 بم 0 منن دك هداند ه«وخو ء .ةاط[متم 2 يم نوكس اونمإلل همحم وتلا جالصرسال اه نغددصن اعرافسا | عسومو ّراخرل اهفض د ”الموزل 'ةفعما ادعت و 0 00 0 2 8
 0 قتقنا ساو تملق تف موي ةنرطعا# ----- 5 ندر هايج رم+ او 006 : ..تاقاطل ءرغاتل اءلودلا مدق ء تزامح ار -  ةعاطلتا اذ اهم تلكم د نلف اوتطوت ساد نغم ديحاو د هيورةاوذود نانيمطاو هع د نام اوزع ةسنرمرم ةاوله دو ناني منجم قارمن .نظادك اع نك عممولملاملا لوخرل ناو رادو نر ارش يلج تاما دح سمس اطال انفاودطو م .ىمحل اعد الف هنن 3 هرزما دوم م هيوسو . ريومل هفداطب تسايزتو راحرجو ىربارشم ات ان : تالق قناع 3 . هلم تسال او ناعذال اد 00 لافئانماع دوا امرت :' هرضجما ادد لال ررنا ه-ررولا عوكل 1 كا اةلدابف هل ابعد هدالداو ءلاقنإ) امة تدصس ناد ريع يطل هيابحد ولا هيعس كرب ازاطا الوحم هلعخد ردو رد هالعسوا مت مامن لزق نقف يؤاياعلات اد هنوروب اورزتسو تدرب +رصحم مل خس مناثزلا م .. حرك ا خن ضسهفد اطبق : ” شكت ارا هنمر تقل مد كفطل املا ناب هارجعي ىدولا ود ايس انىرركوم ا نديسالا 0 سنس يطعلا ماعم 0 "ف هماعمو 0 5 : 1 بنو «ىايحتدم رشد هلسلو هبرة - زكاو .مسناةيلاب بانو مقت تتالث ب فطل ف! ناكمرعس اف داعم رد ل واو هن فقالدود : كك 2

 : وابا عر وصقد ريصتتت تسلا ىرو مىنل ابس ل اخامناد ايو الج ف اصن طي مدعزا ال امسح م تانكي لوطي لأنا

 0 -..+ بايوريش]كءاهؤم هجن باكل ارو هعل اطمىت اةتدقم هلام 3 بالماي ت ضلال ايرتع ام ل وسحو تال

 .  ةهصماداومل ادامو درلا اود دانعتسامل ينمو امالي د اولد دحا هد هام مك ناد ل يس او ردع ه دش او نسل عااد و 2
 ١ دعاس راصا امل سور نوطاطيذ . هبكنر «رذي]اكمإ3 ص نواصي در هدزلا قرع احل ا صخر! 20 2 2

 سا ل هال اهلانيابمو ١ اص هيوم ص اوحرخام و را
 20 0 -اجلفيد هانى وعد ايتاررد هاجرعضح عنو ير ا كل ا هه رسل

 2 وف د مرام هراكرسم ونلغ اهمال اةعئوط د رمئاضر اذ مردحوإو نيحأ اجرامث أروتس ىلع نالط تفش د

1 



 كم 0 0 00 00 2

 : - 1 ١
0 : 

 3 00 0 تي ل كدي دويسي يالا يسار كد دوسال» نمالمان جدد 1

 0 - توين سرأىرم طنش ىف دول ال لس تاطلل اعرلل ان. نم لاو ماش اكملعأ و . نسا هياريىت ساو اردو !ضح حدس ع

 0 لج ءانركدرم . 0 هجند يطلب هنو دةفووعم حو ىعنبل نملرشسد هل داعم خور هياقلنل ١

 و ' هتاف هللا العا هيررول ا ءرطخل ف اريصو وب مزمالونسر اون هتورد اشف تدددذوجب نوف هع واكب ىو دنس عادلا

 ش 2 0 “ رزو امرضجزقوالف دقو نإ لوك هس كاد رعد 0 وعويدرصحمامضوحد هلا نوعنر هن وجر

 تيتيتتتم سي اسي روغل 00 ل ش

 000 ا درس ولولا حان ضن فولطملاب نابخ هلا 2022 0

 هك ا كح احم ررامحالو منن جابت انماعسد دالبا انا تالا بن ان اراعشاو هيا افري عرسملاراهظ..

 02 ....هلجاواجيف ماين بكل دددملا كلف هءاهؤتوماو قاف ال مه تاضا امك ىرشملارون ناف هتدي]كؤ ضكاو رمل اديازؤلحإ

 : يرشملا عار ماما تما وحدو هتوذن لو مم[ كحاربا» همسسو هنيدزك م زكاس لهآ د د قامال |تبرفو بولهلا هب تسج 1

 د 0 3 ...: اهؤعو هداعس زن | لع عوصسو «حاقال افراطمرشماهنم مول 23 هرس ياو هرسم هرررمل وا هزت ءنبجل و ريتا !>

 2 .٠ فلات حاتزالا خور اهم وللا ذي كرمي 21 كي ا مي <حالولاو ه داعسل/ ناهس متو حج
 . 0 م ا ايرطلشناو تامر ادنو هسا ماش ولوج هرم ويترم هلا تو حاصلا اما ياوتسرابسا د

 00 هل 0 : ةههلكمش املا لاف تيت اقل ودعسل ارشد ماثشو نمياهرومل ءاضا .ماسبا اه حالرصنلا قورب ٠

 00 . ”مهارم هتررطع درت و ١ لوس لكأشت هنا ن وعن  .ماضن الززادرمأنخحالم . ؟افتن هل جول اركعدم ٠
 0-0 : 5 عانس عوطاب ةسارمال الس ةسايئل اضادر :رفافتناهناوم جو ىداحملاوانعرضلا كائد :

 اوت عا كك .-... عالإل حو رع نلادوعسو ٠ 5 ا عهارنه داعم ]يعاب ان جال !ننادح د . عرظاع تكد اجرح

 0 2 عه تطال ءطساومنعل بل نيأرطد عرهاسلا ذا طيغ رس داعملا لهاد ا ل ٠ عطاننم حال ١

 .: ”يسورتودرصحرم ما قنو هب اطل تايه جفاد ثادببقع . * ءهراد د !ىل سل ارب /اء دس عرش دلو . .موافلإدب عمت!

 : 6-2 : . راتخا ذا ال هني 11 واملاو لاقشال ايمن رهاطب اجر هناعاو لاقنال نم يري امك اغلا ياواد كيياملاو هلال

 20-2 0-7  تهرعملاك] ندوات“ ةدعلاو تال ضي ناكامد نمت ءيقبرم .رعومدم ناكامضون نانررو اةوظحو او لالقل ب ىاردال انه 58

 ْ - يك بروحي ثذاف كلل ذ ادت امد ضوعسإلو لولكر خوخ دهيحلاب فور رتزإل 1و هتكفزح اع ق نتج 2

 0 - نعي كوابل ترد ومخساو ويسعو اركانزب تشيع اكس هلررستو وحك كوم اضطل كالا دزولاناح ابرك

 - هتجالو ءىناتزع التو هقيإلا عرمرم مو ة نصح جراد لا هوفر رسم هيوسك“ ه >ردعم امانإ ىلا اهزؤاعسيمب سالم هل انطاع+ب

 علق لاوسم ا عمزأر زول اموظحنا# دوال لم ءلعرهسن اذ ليكرولل اعرفتسسع رضع دا هبريزول اىارالل ارطس رك 3#

 وو ركب رويقلا ساونا مل عر ارطنعط اس دادع اياناكدنا .وكالا ءقجرتااعن هنا هم مال يزعلاو ةتفايطل د:

 : كسي 2 م 0 طل م ع 14 ام

 7 0 هرفوم هداوجكاعو بانطم سم هدو لم اهلل !تاموحا ذي 1 0 00-0

 : هدا يوم همر يمت باب مهعجوجلو را رو لاطنا نائلخ ل ؟مرلارمذ اج .

 0 - 1“ . تاطايناكرادعو ارو اذه د :هراعسإ وتود را يح ةسكارخاو هراشماو ار هصيف لغسيل اكسب

 5 0 1 تغفل هرزملاءاؤعاو ىج ان لكنا امنزس ما قادال ااه 2 قارشا انه هتزعل .اروا اهزيلحو مال

 5 0 4 5 كرس ماك ىلع شار د ه ابان ةستابولعلا قضم مل الف ننال تح (قادحال اع اّيَح تفحام هبا برش مو

 5 تصمالسإواحئحرل !لايدا تنخ ةبوومتلو د حا ص الاروس اهبسبذ ريغ تضزفد حصلاواف ىلا اهون اتضود ثلل اهل مولا طين :

ام حاصول اريك اد اهلباد اهفوتو هطيسلا بنوت اهادس تيشنو اّيفارسل اعل ىضاط» |
 : ع 0 .. جالفلاو داع زف وس لحرس عنيرا

 دل



 .ء حو اراواارس (باهامو انسلا تا ساب حاولو باعيلاكدل هتصرانسل تتغادأ تان اء 7 :
 ملخو هنا فطل ثالملا ايدل او مماذسمإ سبل فب كوت تايشادق .هطع ءميخ م نانا ني ال 72 0 ل يس ىزخلافلا 5 :اندقواك عزى د ]كهل جاع يكن دوج دوال هنا هراق ادا سوقتد ضان يوكو مداهند 0 .ر ب سك فحل نسج ةدسو عويس دولا هوذكم نعام ةس دال ءاذم اة عتب ءاعصم كدنول 0 1

 د لاهل هيدر ضحا قد همته اهيلاعلا هتوصح /يصملا« عراد همدق الد هثيذح ةلم ةمهري مام همجسول اهيرسلا عل ظعاوم ا هيلع
 ا نايخال او اوآلإو اوال نم نال امطع عم كيذ ذوب ضعاف ناش! او لوما 0 اهل / : 7 خدام ديا هلشم وكس طا ناوفال م ل نانو طاخا اود اوال ا هات ءاخ

 1 00 مطكأ يقرع دا اننأ نيدو !ةيظإالحا داك سهلا 0 ماك اب مناد 0 ا يم 1 ١ ارت عوض هبا طل داس ناكرانمواكو زيكا داوت حد ناونرز عم سكان: .دادإو تاطارم مادنسد داحا - ا

 : فات مالاسالة اطل نول ذي ها يا ا الحب !عاجإوف ا دزناو 1 ا ىف 0 جم خرا وح اًطح ضع ملضْفُيانو .اصياعرتم هياطا كاسل ادد تن ناقد بزل نم دوروىتتشسل الع 0 5 كولا 00 يح نع -!هةضرودلصو _ناعاذاجس هباصعْرلا هي مباسصظورم ءلوحملا دوبلاتاند> 1 كك 1 !و1ى هباكتسملا جس ,شاوارماولواتد رن اتى دلكو نايعطاولبكلاد امال اطايلا* 0: اعومطاحاد رم معلا احكميدل )لجاو ند دز هجرس د ا
 ..و وصح اهنفيوراقسال طييسابيدناعملبر و .اييلعند هامات خرب اع طا :١ اخ كرت اطان مالطا لفعلت هماددد اع د شرم غل هدواح رانا 1

 3 انو هحدامدشساكدضخاد ماكان يلااةيهطاو هن اهلاعمو ءل ىىا !نيطاس ع 0-0-0 4 لاهثد ا 0 ١ د ا 0 رح : -
 1 1 -َ م

 رمل ابىدعا غمر اعتيزتو تاجلكرم اب ميل 7
 تم قطا قانعا شرطا د د انزجاؤخواوطكتنا د أ

 و تناك ةياالرب هيلا : احلا لشون دا لسا د دعشو فماحا مالطاتاهردب لج كس دايو اشد ١ككرخاد
 نامل عا ايلعإ ارمتيحم رداوهرإ دصاكرإ لحن :ء بالغ [ولابخان ترامو ذاي ةنرشيودل ناد : 0 كرا ب جووصوم ل بغد ٠ .الجلا صف تلز طكزل تن اذ افاطتا عرس اهقيق سد اجلابإ رجا شلل كلا لحما : ب
 "د5 يقيل وتد رسال يال ]بملال اضم سريدا ونكئضيرطامت ل هلا تطل 3ةلا زا يكل را 2افارنإ رز را ا 0 : ١ط جه باوملاهليول اوأتخا قوطو . ند يدا اموبول نوت عرطبمل نوت طب سوو تاز ا : ق كرر زامزهاناهدادف ٠ هيكدوخي رش عراد 0 ايل اءارحا ور ابمتراَض ىلا ص زاوذلا+ ال 5 د

 : . تارت ىلع رمش ام عنج تاطعاو كذلعال ايصنو هماكا هولا : اكد ل هد د هينع هموم الح هاطغاد 0 : َ حلخد عكوو هرزز نية اذ انادي دو عدلص جوشسل ) اتاقاخاةبوس اة رجسو اشاطلاس د ءاوأ سهل ناو

 ئاناداو هشاطلس تاكتسد هيك اركد نيب ع ل , 0 000
 نس لغو امةوخب ءيلعؤناو ناكل فا ولن مدالوا امل ادماح هع دوتسساد نار[ ينزل زآىل ءعستسا نانعو زاد 2 : ” اة نالع ايكممطهاىل ايل انما تذاذ ناوعالاو هنؤنملا بيقع اهتم ناجلادعب مق قال! اكلم نريصَوح ء نضام يم لوف عمودين ,مرذضجرافهل# أنو ءىسوم ذاك جاد فاذر او يتم ل نمال اج هب كر ومرات انا سمو هناحولعمجو ءاعاق .-- هدددصو هن | وحاو هب اكد !ىلضافأد 0 هفقلكد هدئنلاوماد هنفتملا هسياتنو قياقن [شاقلا عازب ادمن تموختد ا :

 ة(ةيوز رد ىلذاو ماهر جرلكميضخو مالعالاو ولالا هسز لوك ناو هلم جاو هل اع راسل تال 0 '
 نسكووعا دورملامولال هامل ل ئشل ءادا ماغنالا نمر وكمل لس طعام نيكد ذولا هرعحددركدمد مام فنيا م 0_0

 الري وحد الضم عمدا وعامر زول ١ ماحب نم هيدر ةلماكامون لماعل اهيزؤد هما بطل الا ماقاف مافئاوص اقل دك مزه رش, ةب ماض لدول هع اص ثا اهدعارزو ا ةرصح ناكرود راكبا نمراطعلا ثراه نيسةع اقف ارقد ماللاد هولصلا !.لكولا هريس راعشو روصو كدح هنس سمر ونلاك دوس 1
 ١

 لح و نان دعا رؤل صعبا وابوك اق ناحال ١| تبرم لعام اهوار د رار يعاد ةعواد وزو عرضك لازغ سبل ناكر صحوع نويلاعتم !س عروتل اكدرساءذس

 . برز و رطخلا ءاقه

 ه«تنئتفمل نار دو هنسيزمل

 مسن دل هيل

 رح



 2 هين هرب نالت ةئلخ هلل ار مارون كابل نت ا وعاش الب رمل شن ايمانا :ابقسأ ل كنود

 مح -+- علا رمل وعرب ههادمطل دان لمحو : يه رد وح افرث مآ ) يس هيلا ناسحاال ! ةطعاو هددص حورشملا اهارشدا هاند ثم هافحلاو هل

 مت 3 2 0 كرد لا موف ل اساس ايمي دءانال و اهلي ءامؤلا ههنان داحس تاو ذو

 1م هر

 00 + نس اكداو يركدملا ماع اذيعرزولا عضطبؤنتاو ئمزولالعاهالجا ماقد نيعلاو زل كغ عصر د نيديلاهاقل د دولا دود
 2 3 2 : نايعلا) ستر اشاف زول افالل ما ماركالاذ (ةسطق ام هنااا ذا كتل درجد وجال درسوا هزطحالل سمعتوا«

 : را 2 3 : , واخ اندنوناطخم نازل لعلا نامرلا تاداس و نايتااقمدرصل سمك عمجا ديرشسابدا ارسم ؛ة ردم دعنا وضح اددقسم

 5 ذاق ح باجل برم ارعوت علا داملاء وسو ناحل لا عماوجو تاما ول اح

 7 ماوس اعداد .ةسامل نظمل لهو مان نش شاول لاجرع هت داصلا6 انا تاكل احاو ةعاطلسل طالما راصن اداوم 2 .

 >2 2 0 راك هقي مهتساسفطناب 0 مزم؛واطكحأآاو تاططلللا دانا اطا و. يناهثجلاعلاو يداوم 2

 20 1 5 .ةئامطل امينة ند ارم ديك املا تاغ ب "كك عقلا هريرو و مالمال ناطلال باوسملا نملا امرإ اب كيد ام درعو تار

 تدل 0 ل را يجمل اهتايرم هدو باييرن دراكولا بءالد قعر يلع بحباسو يلقي ءياتعلا ودل لياضفررطبو_باوس
 مل ل لا يس لك؟ملا عار دنع تناك هبصول الهو بامور يصمر ملا هنرلقو هادو طقملا م زالا 2<

 0-0-0 3-2 مرخ اس عملا لوقو. 0 لال تدل كرام. اًماباماقا هل انهد . ءهاو هبادجا زف سمو , هر طع ةيخ الث ستمنح ١

 7 ل 017 «درذولاهوضخلد ا اناحصت ٠ . فوخل ااهشاو لزاملاواعا ةينايون نالككر صك فساد ىرسل اد :

 0 : كا[ هيف تلاد هيينشل ار خل ملارم هزاجامو رمرم ذنرصحيي د ءانهو هذولا هلال هبهارركتدرذإلا هادا هيلعلا عاش

 0 0 قكو  بولك دحر هدازوره ريو دؤغاروصكيرصح#يف دوا هلا جوتفلا يك
 0 ري غنإ أ ودو رورسو ركون و هاف و رركلأ تاو ركشلاهد .لوج حم إد لجو هف ارا

 0 5 مر تيدوانز امل انهزع تع ابانغلاررولل هم ا طعاص نرثم | تجب هرغامسدت ل ل

 000-3 / _ةوؤلا عيل عطصملا هرمح مارد عن هلال اهولصو لطف مالا هجومس قسد 0

 : نأ دازنالاو خاسوالا نم هب ل! ام هطاماو رانك لج بباوثم نم هات ءاامد راصخلراضو |رمرمرم جر صح هوس

 0 0 2 7 كوتا وعصر[. الدب ىلارال ادن ناكد 00 اعاد اول ةوادي وياكل

 ب 0 ا ل س1 ا ل 1

 - هعنجرمئار اقر مح ممسؤو 0 رابحال نيس هد ادام ققتد العمبطبكد راثالاجتد

 ” ةلصلارمئم علطرم ضخ مسن قلتو كذا: لش ىطشطام ىلا اهرءاداىدو ايغاناش هولعو مويحنمدرممد ابياوا]قعلا +

 000 ؛عرن اما ذبح دودو يلم و ارا اراام ميلك دان دودهلا طال !اديراوملاو روما ديوملاو اول عيد

 : 0 هوو هما ها كدف اخس ابحو د _- طم وده واصلي دإ) 0 دو هدولك ةرررد 0 كشر مرج ا

 5 00 مول ته سكاكا لاعسلاهكردا است هز اذذا هكدا تكنو !دهلاو دانيا جرارمومذ اجر نم جدت اديلا غالذل مالاسال ا امجو_السد

 : ]داق ؤممثدبلا ماطتو ' يومى اعتمر نيد داعو ديو هنسلاابون ذيموررهطءيئاطللاديلاهيلت تلوتتسا الف .| ددهوهكال ماّوعا ذنم سنع

 ..” قدم روزا دوما عا ل ةإض حد ربدتيملكابالعو هندل 5 ىو تب ةمطسلسر درا

 : يي دووم دل خليد ها بيرلو هواصلالاءداوهحوتو زدألاعسدا عجدحوس ضعت و رهو نموم] كردمءب هناجر حرش

 7-2 فحق منشملا عيفشلا شمل ديس بم هاوي لمد رك هيلا نادل جهز هاد بنا تاع دكيراقووهنككس بلل عصا

 د : نين روتانا مة رح درم تالا دال منام قر اطل ظعوا الرماس صئوروؤلار 'دفل توكل لزعوتو ره ذو طعد +

 5 د مول همالنلاعقاومو رول اطفاس ةيجوق ول نع اهيررخيو تعم ام لاهل ؤنسلا بند ا 2

 : او رولا تاصضاو |, الكل اقطماو هبوتلا رجب نموب تابقدعاو سرا هلف غلا ريرزغسوننل أ ب ىلجام لامفا الهايل اجد

 < "علا داسافزمأب ب مااا نيملاعل ا هحرم مزنو نيس اطل كرب اجي نعل ىلا



 -- __- حجج
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 هازل جاذلاء نيم يدان( هزاوقي اتم ترم محال اواندل اذه د لاعاد مد تدل يف 50 نعز

 ك نال د ةومتو هلع ناش نواهجدا رءاخنؤتل اهيدلا ددعلت ةرئاذن ٠ * بش أذبإ ةيجوت - مرهالا ع
 ىلا هر ال

 ندامس امو وتامر عر ههنا مصحلم يا هوطنيو ةبطعوم درك كاليهد قبلها 030 نبدا رمزا 0 .

 : وود عفطو هوصن هلكت د حدر اكتاجونذلار اسل هتاحقتم صداح نال هاوس هدد وضخ د 5
 اردد ابلجارمنأو 1 حور تس ط وعم ثرك منصوب طاخبا ا 3 جوشو ات 0 10 :

 *'رطايصعاو ىلا اهنتتواوأ طع ازنهجو ةمالاتاسركاو وسار هضاو ادناه ١ 1 او اناس , طع

 ن ادامو فال راسو 0 د اطل دك اردقو ؟الولا !الكىلاسلا .ار ١ لام اثنار ترد وصح يف - روي جر ت1

 - ذا: مانو افيط اجا يرتل ١ 0 "مالح هكرمار إي ىداست ناكاما د ىلايللاو رهامال 1 ءاوسل ع ضحالو ىلا قاد , م فل 0
 ك0 ذآ 0

 . هوما طقلمالؤنن امو اعحرو بالر اوسو قس بيخال نو دوعش ليا اماكصا ءالعال ان دلعلا سدا و اماةدو !هونل طنش َح 0

 نو اًنمملس ايزفوالاصاجا همحامو هتان نانرماو هدأ هر اصخاو تانادع ةدروقث هج ناكناو اقمحد 0 دوحه ردد

 هزب اصملاو تالا ملاماو مناماو احد ود سمى رفا فقل عيت ميحد ا داد اك ! ىدع هرمون كد ملا 1 ل

 ىاع

 ا دو وكي ل باسر عل»

 ا اواضو اىهضوعال داد ارتد الفع مدر الهلا 0 اوك 2520-6 0 0 :

 , لانو وفحانرغطلا تسر ادم نسال ساس نا دو معا قردان رود 0 1 تح -

 يمص مانخاورثيل اعاد هواضد مهاد سامى !:ىقل اوروتتنم هىنح نم ء!ارخ ا اهو 2 ا اعشاب ل دلد

 االول د اوت را فعال ازال. العلن رسما اويحاذ مهل 5 7 11 7 ا ل
 ٍ 0 بولاق ارتالذل هواضلا ىلا هخو بغواإ كي 1 قد انك زك دحر"

 تو ع ريم اماماد مالمال اطل لاءدملا تاضكيول ان ىلإ نولصملا] نما تان[ ضف ان نولصم.د 3 هواسصل كت - 2
 -0000-- ريك اح اموراف هالّصلا تدقق ا دعب 8 صحا هررد ع دل 2 قزح
 :هلارءاوق ةجورإ!تينو ل اصاووص ل كاي شم عونمن رف رمخسأو لير ردع هيانليرم ىلا د ايا فرع راس هس ا ععب

 ةلضهرم يلع مسارن انتيك ناوط ليلع انعملا اده تاحاس ىرضير زول هو م وتحاوحو للم وكاد ذع الو فيكم مس 0 - إل سحاب
 يراك لادجد عزطمل دريك ملا عيا ونار صخكند د ةيغ رام ليام و ير -- امه مل ليام“ 8

2--- 

 . دوو روم دم اطارالو عاجل هداصنال اوي وس وعمل ارنمو اههح لد هؤجد دون يشن 5 حسوب دارو ع ل اهنا اوم يت>امعإ 0 7 0 و 5 3
 اصملا لاه - 2 ع

 * م بايو ركود اضم مرسول نالوع ارو 6 7-5 و ةرمس او : مل هروح امايخ اسوا افرك قررمرال يق اقدايكو ننال راد :زرؤبومسو المقل واما صمل ااه ارلظ ىلا 0
 هاهم ورم وكوتل الساد ائلاوصس اوتابار امء.ضخ لاطنب ا ييقنواعلامبا اه ديالا د ْ
 5 لنالرءاطس طخ كف راد مراسم حيرو قلصاعلا نذر .ةراووحدتف مال تنزل يكل رت 0

 هطاوذتدقاءطا دوع انّملاهلتاذه نعهرعا ناو اقماع اياسو دلو اهااتزر ءاحانو -

 1 هلل رراادجد ناكر كر دمع اشيكرصتا اس ةمافاد نانا مدربا ام هراجنرما هلاوطا ةرتسساتاو هفاوطنو رروا «رمحإم اهل الحقد مح ' قالة يحلملاو جاريا لجام خلع تال نأ اه 4 لياودرت ادق -. يرن ططتوملازج صادقت 2
 .قفالزماو باقر واعر اتبعات لكك نادك ايها اوزمر اكل يافا ءادررولا طن ايزق اتانهراهلاهاقباو اح اهرسماعاذ كماناوما هنككس ترداغ د اذ زال ١ راصكيمايافةكردا ١ راك اةفانما هل اهيل ا روبعفل اررزمو راوسلال ا عدد

2 
 0 تمم راوداحي ترنع

 تاناط فيل حال الام اهب يإخدل من عاضمد عاؤلمرم خو لكزم اهيل وح مقاوم اد ةزيدع هعماحارودو عاسمو 0
 املج ايكو قصب ابزاز رامالا كيرا ات تلا يااة النو ال: *: وا هلماشملا هماعل امنا و هلفاكل اهراهل انميات نال اجو هيلا صب" هيافكلاب هيايابدباو . هبانجلاو هيانزااطخا + ت - ايزهاو هب هيانىلاد 00 ل : يا صخلو عيملا)تحملا اماوخد د ةوزياو معايير اهي اضل دك اصل ومنو ظم اح هتودفب دف د عاتد 0 0 اتتو م ءلا+ اك امر - .

- 



 د : 0 6 7 7 ْ

 3 ى انجلو ءدربل لوم اوف اإغلجشو .ىاث اوك ةسونيدم هراهنرم!اضياو ..هدارمو حا ضرل هقباطملا لداعملا عسا اه امس...
 0 0 عضاوملا عبر عر ان نب اهيل ةيارومرم د تافصرم الص نوكد كاملا توملاو قاوسال او دهاشملا دحا ملام نادملاب اسبوحلاب 05

 0 اح نه رطو جيرسي صاعص  ..نالنف .ردعختو لاو وهطعل عدلا 5 درو هذايلا (رقون ردوا هرعخ : ,نك 0

 0 2. الفقر اندركاج اول ديس « داعساو هل [لراتم كربلا لوزن هجرس ةيملزد هدو هط 3ك تسابخر 1
 30 -- هدايبار عئانص 0 كاتها نديم قش ذل دواَخَو ه داثنام ا'ىطمل اطل ناش دل اد ذاذشم ف ه دالج نآعجضو انول [ل اطاو هدا ٍ

 ير 0 .هدوحممانال مئدإ ادع د اوكو هارسويست الون هلعنل كل تلال ز يزل ا اذه

 ل واول اسار داكن لعزل نيلي ار دوم ن ايزل هل التارمراهداعاو اهلومراكتملاابحاودل ادم

ودع واراد !وصدم +: ناكلل ١ هل اناهف نيو تضضلرتم
 ا 0 2 -.- هاهم ةفة ضو لذامل سان الاددو ا

 0000 همك كبطل نيكو تدوت يس بش تنسوا 0
 ا 9 لمدعتس] ماذا بود ماخاب اننحكد ركلات: وتصف ذبكم وكت ! .افادك تك داوطلتنلا 0 ظ

دعو هوز صقىار انعسزكاينك صملات ا لكم هلو اهو ادلع ابحاجك ديرك ةيرل اتا
 1 5 : 1 ؟لصمل ل 

 : 0 0 وو ا يتاهحو واب انجيدونولا قاعها داورساو شايل انايعامشبد هلهاببقلاونئدلاتءا

أوحامصو باباي ال ادإ د هليضيلك تروعاودلاتناد ادلعإ امون دافو الباقنا ماك هحون هامل غل اىسو
 ن

 و ار توردلا وما ديضن ارد تيلحا < البا رزو اهدس و 00 امو ايفل كدي صصاىررللا»تنا

شح م اوم غمملاولا سيبو اقفاحت اووؤرصمل ادن. لارال
 و لهطم» يتب مارمو شفا اليا هرادو اي حينرف 

 : ا . نسل كك هحول انميداوملا ل ةاعملا ةامناد ملا صمثو لامال اىراصف افلم نمل ااعنص هئيدعرتس

 : . هوفكل رح نايل ب قسامينال اه ناكدا ناكر رصحيم دن االزز عل ويبح نيا وطفل عطخال دملا نيكاب :

 ّ- 0 00 ل نال وتو مناي نفاع 5 م

ْ 
: 

 ظ

| 
 ١

 نا

 0 هع ج لوطا م هابل ارافتقال وممساشلا كاإملاو تما ا

 فيصل اقاوم ا ىادا نييسدارنالا رك يارد مادهاد هعاجت بابرإو سابو هرتلها ل احرابيو هصنر | هقيناضادر 2>ي اهران:

 : 6 0 .فزو] م هّيآولا لاهل هماغن انجح مدورملاهلماذإ ' توما حامرل او ءيماشبل وحان يهحالا يطعمو سانيو وشم متلباغ هذ

 : ع .لهجل يزرع ههونم دن مدا لا منال اهل اف طارفداتنال ا مزيكد مهشاشل مأكتصي و لاضنلاومإ عنود نحن

 0 : . ٍ هاهنا اريج ول ا عاساببد نابرالاراسو هراجتل عيون ارم ابل الحب قائلا مذ دعم قاوسا هدالب سو لاه طر ظ

 رشيفو هرواملات خلال لع خالاطالا ا بايرادنع مولا عمو ع مالسالاو ءلغاحلازمزوف هروهم ما دهن ار امو قافال ارباسؤف ءإ-:
 0 1 افرع أف راق هصاخو أير اداو ايرصا كدر اداوو اهبراكعبصخو اع ارث مرا هروح وم وكر اهنا وسو /دلاد هروحلا رح

 ا 7 ٠ فراعملاو هيدالا مواعلاو هينسل اهساييلاب همواعم توسموهد الاروال اًةيزنكأو : :ال هر محلا هنقوشلا اال ناك أف واعر عسن -

 : ةعئار همطعل احا و اهدوسو اياح ل وطنو اهدنا هعذبولاهسال/]ةاعملاو" هحدتملا عالثلارساهبد 0 اوطعوؤل

 وانغ راطقإ هرم اذ هئناع مزكاو اد اهز اراب بارحلا حيتتال هعراز هقببق هبدوا اجب عززبو هءىساو ٌتلعتم ىزفو البوش : ظ

 : كال بضايلاو اباهاو اب ةداعّوكاالو ابنك كا جربو 7 رجال و اراكسا انو اطتسالّوا [نّساحم اتاذ عدعص هنبدم العبواهرتد 2“ ظ

 4 اههد هيماس وى اروصقر ءلاترو 1 ل: شادو اباحو يزدقن مدير جاهونا فص ميلا بكام هفاكتن اك ايكلمزمو اياصاواهش

 او .هعباجلاهلف اكلؤاوسال او ةرشملا ءوسا ارساإىلاو هدرعتملاقدانفل ا ابو تام كحل هدايعلا عضارمو قجلش اك

 0 اسلاو هنزل نرسرالماباها بلاد هددقاتم كك هعانص حاصو هنسرمو هنرجوذرع م م« ال (اهار هصفاناهحالل 7 07

 3 0 : ._ نال انام زنطاو هوبص هذاشل اذ لسانادشاو ١ هدزث مادري طردل كاف !غصل رمش نونادبو_رئاد صل مافات راج

 0 . 1 2 داخلك راوغال ارمواعسمو دالبامعطقو ممطقم ماقوإرب طلو كد م مودك

 3 ل مديت : 78



1 

_- 

 مث 5

 نب اضخل اسك !ءاهلاهال اجتاؤتلدبام دجامؤم الضفن اجعل اميدنا و دهاشماهسرادملاد لجانملاد عماو خلا عافت هننام

 ددورقملا ؟ماميداوصو هذول مايل اكل وامل ايديا و يراد ا ار جراسا ! جرعنأل هنيرملا لهنا عا“ اع

 تا ا ددوحوم هتنك هتنكب كا الو حتل ولا نمل محال أاحاد دددد9لد هن ةنمرن

 000 تانسو ف يسر ونوم فى ماها عبس جراسشاد د نائلاىصعن ران جرام تار كل

 مف زعرهط ملوك ناش لغد فلعل لاقرمال اهلدزلاباعدو لاقس طل وطن سلاف نايم
 ءاجر ا هللكؤ بتعلا هراساوسلا هيرملاو علال عباوصخل احترإشف ك3 عند : قصد دايفزكق ابدل: مفسا رئت

 8 ثاوو نلاخلاانلاهل اريل اء ف لس فكفراعلاد ايضمة 5 دوام مف حمم هراشم هداقأو كدب ةعلا لشق 3 امج 8

 000 امؤاصزّدم نفل ت اكتمل اروم جبه ابكمداةفعب تاخد ىلاوو نشات ل ل

 ”ةانوتيت 0 ةروسانودعتتز ةمامال !ا7توناقتغنر بمر وسعر «وعاي دال اع 6

 لم طهرت .٠ هلوقنمو هلوق حبر زفر كرملايداحلاءامإلا هارب ام عل ىصاو هعو ف دع اقم خنزنا انو تيرا ها ا

 3 0 ا ناشوب هلولم (رال احن ةداعص ثالم يف مهسهتز اند هر نموهاعو نينا د فين هنس ةيرما ا

 ار ارداصوادراقدل انه بطخللاراعو ناطيشلاهلجرو هلع بول 4ع ايفل 0-2 ار

 رخل 00 هما كتان وعسل نسي نيس ردح ار صاتميدلا هيعص هن دم 3 ل خبد 50 اناس
 د
 نيله رممناحعل اهلورل انكتب رتل اه راكملازلنداو جول اءرفسؤح ن دوس ماب هد , دمها ند 0 5 5 3 ١

 حازم 0 اعقن الطف نإعلا بر ررهطمشل اد اناا دزم اد اعنص هنيدعرم اجلس وصمم دحر اعنصو لعسجوب انا اذ 0

 اكس ذود راطقال اوإت ايفل طم هيفلاباقت دا دا اعود احلال نيك ع نضطقول خرا نعذا هايس نايس:

 ت6راكتادجزرمهاع ذشل ديول ملغ بلعتلاذ هدوص هن دم ثا هسا رق سرح 2 هتوف و راخال ضمدقناهد هنيدج بس يذلا 'اعاتسدر
 نع برضاق يل الد كاد نمل هدزطالدمؤزف اضم يطحال هن ليصل هدتو وى ان ىيادويتصنم ال نس .

 هرحص هنيرمزع [فجاي مآهملا غيجبا ف اّضملا دَقِعَِج مائنالاو دايدال لكنا نامَحلاو ل 0 زن5 قاهطلاب باوشلا
 رمتراطتسادق فر ةراسك و نغاحرال د احفرعم هب دن هساطلت ا كاشعل نا مايل قسد روصللع هاه هر 0 ؛
 ثوتساف فالق مدعو ناندال او هعاطل اب هلعصلما هن ناحل اد ومحل قتساو قاجاو بؤقشا داك لل اياعمم,تلفد تاون رواعرفلا
 ةساوئللا فرت ريرهطممرمل اغير اثنا ىلا لاوس الات تطل ا دو هتانافيكاسلا ايياتماداو .هتاطلاتلا ءددلا ترم

 امتي جار« عدوص هنينمل مؤكد هطمراءاد ف :ظعام هنفل نإ ]نوم ميشفو اننا تينيل اى اوماال اذا ناك و هساحار انةفل رم
 لبح'ر رصدت مزانال اقيفتر الل هاو دهانات معتم كت ضشباطت كلاس قعمات ناطغ2ا 7 0 كيوم

 5 عروصة نكد اصكن ةاضؤح .اعوشم و القتع منشورات قفل الضم وم ةساو اعنرو ب' ملا الج رمد مدهد صاب
 جرم عسولا اضخم #لاناموتف لريجو هياطللا هرعت هلو دس نافل تشل ليوم وءسخل ردا 50 ايل ىتساو ارد

 2 ”واننع هئاطلشا 'مهرال ظبانطلولا وبال ' ةنعوشكم اهمجد اد اف هالطو موعد هر اكاد زرح رد بح انهو [ظئاكوا دق ",٠ داق ناك هناك ّ
 "اله رضي اناس هاذ“ "مدن امهعم فل اهيفبلا ةيشكدد ام دواباضتسدخد باكيا ضد اهجقتفاو مءىسو 0

 تم اكياَصأ اموماامرال لهم تا طخ هناوعلا مريول! هلددا ' انلبرم هشايلارالل اه“ اكن هادو هوقب ار( ا٠ءو اره
 دخن اذا [فنلامامال

1 
 ” ضدنا عب نآعاو ناطلال ١ايام اويسا يايوصد نبذ فرت وسوم هظد كيم ةيدتسم قو دارنا اطر شام عفلا
 سلع ذيرمبو هزباطل انبلاخا كلامو عروض هنبرر اديس م ممطعال 0 ءمرأ !امناكو مدقد اهقشا داراس خمسا مت اء بو هس ناعم
 ل ور ل وادا اذوفش دقن ح١ امم .رصرومعو هءاط د دورحّودخد
 هةردصص 3 يف تاطا_درركهرمالوروبال.يف تاوغال سال دبل تح قح م د ماد ناكمالا مسظلبسد :هتيقكذو دنا

 نكالاولطناو هداطقاوضقملا الاب ةلذب زهل نآوعال اوراسن طي مرماه دزقمو هند ام تضم اجل لاقل ريول خد انما عني

 : _ناجويدا كوبل اعلاذسل عفر نام ادا 0م دلع رمام ادع هراطخمطعو ةيلطل د اوال نمرصلاك- 5. هرهخر عنيك تره

 ت2 5 * 2 - م0



 7 هر الغار نالتبنيلخوتس ال انعنينعصتسم اوحضاو ١ اوسادي دولا, دْهصو زكر را د

 0-0 6 0 هوبغ اعبالم قالمأل اهربوبلا نم ميءاصا ام ةقر عمدت نالطإبو ديف ارعممد.ا لواغم قاذر لم منع هسوبح ال اردإلل نسا ب كك

 قاسالد مدي م لعاشاب ناس ررولل عنصلاالا دي ماقتسإ ام 6
 - طاحلامريصأو : ”تالنطلرركلا ابسغ تنل لسا

 : كلف امال كب هولعل اجومر تنساها ددعص يلمح دج ذل انكي بسس 0 مافن

 1 7 ِ 0 ا عدا عطا ابحو ناؤعزمراى ال دد تفلبو اهروغو اه دزه عّقو اهرسأدد دعص لإ امى ىلوتساّيح 0 8

منوال نادو ءاعصحرسرع نيِدارونبو ادعبر رزه هدعصد البن مقبل د تاع داتا نو
 0 كاف 

 "هس روس تزتشا اممامداصل نس معاه وذا ال اخلو اهانجرشيؤلاهتضل اع اثناءنأسررول ادسالعس العسؤماف بابه شنو اشم قي.

 3 لا ل 00 علا جو تاو يدل تناهد هتوطدرش هالناس ةراطتساو هتوطجت تادثإ وتوت 0

 2 -.- وها لمار ل فل يىظقاو 1 همظحل اوما ادداضو - بسد اىذع بدني
 0 مت

 5 اال ب + انك يسؤك ١ نإسز ليم هز هرعت !امبسدوكرادصريغي ناك ااه تاما نابصلاو ثادحالا!هناعمو نالغلاتحو ذل

ن روما« دحارم لا دار ااملد ناصتنا درع اك! انعاو نجله انعل بجوم رخل زكر ثاطا ل
 : 1 5 -- : 0 ” تاهل ابكرافيزهو هرجتل فوم هرج ا

ددرولا ةسامتروانو ا -- درعال ل يكؤياع لعد هه بسال او طايش نمو نيف ل نظيف 2و
 ا . كيال اهدا علمشأو دولضل اة 

جرمر خآلااو الضم علوا عبما د ناضحلا تو وسلاو هاذيلاءام,نىارهاحو تاولار
 - ]تاصو نيحردبحاكمل نال ال ار اراص ثيعأ ثي

 ا :نادتامب و النهي اًيناهويقنم هددصؤيد/ردصند نا ددوي ًالهإممال اجاصنر >-
 را تيان .القنوالقع هكتما 01

7 
2 

 0 - ّ يكفر ىولو ءلادزو العرس ندي هحجوصا ريبة زيخال مذا هل الضو ةروزو هبدكب ا ناسي رعاك هل احد

 3 ا 1 2 2 -- سهل لا خدهف كالذ عمو ناكر د خوخ عسارب ألا هيلعؤاضو ايثالضب هاتىح هكنسو همد هذارابحون ]صك عارم

ةعمر !هلصارم © درج ذخادد أمزتم هماج رد د اعكموامتدء ير اهروعدلا :
 -- ةهسمهجملاو هلجا لع ةيمارامو هٌرصمو ءوح يخي ركع 

 ا

اطروتم لوبححل اةيمقونانما اسعد
هال زيت لءاطو اطخباوبىل هتتاصا تحرس يصأ هنلرقنتو 

 - م دل / - طي ىيراقنالو 

7 7 ' 
 ناو قاطلا ل ظظقال لمانخل ل احناو اب تكل حلق هنا نا اعبو اجي هبوضقمام 0 انو هتلدعرمالا

٠ 
0 

 َه 1 6 رضوا مكوك ثعنا هفيامو لاكن هروصملااهدوج فاو هفلاك منامها !ءذاللل]ماعومو ايترالعاو هس انعام انحزعال ةمواطمولا
 ا 272 /

 م 0 - مضاف ل توصو هسؤبب بص ادا اسجل و هو ععد عيطشيم الار هيلت طلسو هفداض وصاح كح هنعسطاحا و هتيابز هخاح:

 00 ١ دعو [محارسحال ام مادحلو ”ئانحال اوربل منام حلال ىل اءالااوم ناسا ايإ لمح هلال هكعطفاسؤي فدو هع

 ةيداعبولاحينملاغسوشم ِكاناماىراصق لان اهقدو و ايثيعرم تاونملوت» داع
 يتبل ِ - قتيلا قفوو ةشكهعجت يىسادهف

هعاظن نطل هل تيحو و اهناوصر عاتالالطئايفت ندي! اندمح 3
اتد دن دولا يبل كلانا معاد اي اطلس 

 0 022 : | ماتسو ندتء

 20 واعي هناغظو هيغل احطسر هاو دع ديم د تقع لدور عجوتمالو قاوعلاةيرطمل الا تنملهرمغ رومال كلن ب

نإب ءلهجربوثو تاناج كل امىأ ةدنعزم تنك عدو ادخر ءرسلسأق هاصقوسو هدو رج
 ا ل ناطلتلادا

 _ وسساوخ بلساو تمل ايت اطل عظة ل غون د بول اوىعطلااد] رادتعل اّملازاف كال مدل كل ةيدقو او بل جاجتدااهر اماد نآيعال

بسن نمو لضملا هيجل عنا تعز اكد نآو علان هدو
 7 بدخل اءلد فلا ثيل 

ٍ 50 

 هند اهوبارساو ثا املا كرير

 0 0 0 اعنش هشحاف كلا ابنو لوقا اذار ءاعسد
 اعسرالب اهنبوضلالو اشعن هتشمل اهيطتسإ اططلتاصسءعتماتنو اطخ

 3 52 دل د ععضبرما ناطلاسل اد ونجيةزاغ:افاصياد عدو كسه: ةااجأل اطعم كارب ة با لاف كاف فكاراسالا ل اند ناطسس

 : 0 3 0 تالا اهل هباكت تاقع هل الدلا حوتتو هيد تاجات عقم ]مداح سدير 01-0

لوصو دعوا هوضختل فام عما ماقتل اقم دس و ذخاطارملا بجو اميل مادا ناطاتلا كم بح“
 4 0 : 0 ١ مام ضحي دمملا ء

 ص اهديك ماعد إلا كولجل اسما لك كاد اللذيذ اهيزيام مياعدو هماقسلال ال !فزلاو مل اخارعر ثمل او هعاطلا :٠

 000 - -"عدلنعمءاش 0 اعيسو واو عرس يل هج افشل هيلع ق ساو نايل هزاع وسد اعرمسم | دلاماجاو نم

 5 2 2 0 فملاب ع ا تال ةتربح ةيماقاو هعارتصلاو هن أكبتسال ادداْعُصل او هإقاحل عاطل تحج هتنأدعد

 هيت أ ا رس» 2 - و



 د 0 .كافاو ني فاش كوبا ذهل ديرتمحام هعانشلاب هعمل عارم
 حام يجو هلاقوهبرطبكاشعل اميجؤمىلاهجوو لراس د ل يذلا لطابلا ان مممصنو هقخات نار ها |

 تح ىو ماكأل اذ داكولا معمل ذل م ماهزبح ماتحاوتح دوللا وم اوما تعدرو تادالاتيوداد دوني كاع اج اكمل ل 0

 دووم عفا كايد بطاح لا قاع درت هيسصحياص فالح كلير يزل ا جافيلاور فلا قي ضاحت ؟اقملا ةالماع 2

 26 ”>وتسرم و. اما ةساهد ادق او هددل نمو دولا باحات هإ قس هزجاسو يسحب يدوحا لا لافدنع هللا ءداطاسإكك اصلا اح

 هلال اشو رم ال ا ؤسسوتسا اند  جوجرل احلو هيانعن هروص هئيدم ذىلاهيحوملا دومطلإارادرس وكت وكاس طعال اردإلا د 0 امف هراسؤم تانسسرو و جامل اول وتل هي نوكو بولطملام ,قنب ام دادعتسال نمؤ مه خل هيلع سار م
 كي اىميكلكون الار دوسكمنانسويال 'عم هناطن ارك اسعل اسم هجرت ند دوو تءابا,ىماهعمامرع) ا : 0

 رواء اولا لككد هداز الهاك ذل ن اكشح فيم عشر ءلقلإ اس اواو نمرشو خس نحر نو طقخم ]ند لإ هود ا 1 8 زوق وتو جمد لمجد ىدعو دشن قا مزملك يداه اوال ا دوتسصو دحا نصا ذم نطسصتخو جوتلانرهطمل فون د اق بقا زن
 9 وال ضفاولزاملاالع |ىاومتت هم, بتلف مكتذك هواوي داطلسل م ارباسنم بول ذل وليم الوهأ دنس اد 8 الكداددق هل عئرد ورمل

 0 ا ليغ كدل اريمالا١ مداراد مهحرش وعيد 2 دهتزك عب بغا) 5 تاك انعست 00
 "هاب دتررو اطعم ايرخ انيرخ اا امسك سويد اننصو كيك عتحل اد قره را ةرعلا اعرب لخرا ومو تود و جس 0 كي

 سلا لا هوو سدأكد ,لع كون س1 ءالكوتم هءاشت عمو هيدي اي ضرال الضم هتدو رد لوتبوزعتس ارك ساحدهعاو لوط اماقنن وعدن ” ا رزرلاءوهحم لاقل ا امرا درس اهتداط دوو عارو لصنع سما الام اجت هان ذولا وتحتل يو رورتم ءوىمل اجلال نان : 0 ا ةظلاووكنلاباديف هنكمار او اهخدركماذا دعاس يح رحال او منان باوسدف 5 راد م ل ل عدواو مانو اهم انعل يوزر وللا كالا دوس م وتحلم زمرد 0
 2 هرابؤاحاس لحلول اكولتف هراوغاوه داخاواضفلا مرج !ة هر سم ضاهد - هرابت ب ارحل صاد ثا ذة راشمإب وشما هدا در 2 ١ ا نالطاخلا ”ناطلاسلا نال مدومحرامعم ميو موي اوذهيقد شانه مافاد ناذلباوراسمالراطق ال الها ملام * زك ل "وحي تراسو ناودولاو يم | و اتان امي فداد ناشل يطعن ار ارادرسلا كود هليل وا كل اضد ناهدواننإ ةراخرو هدف 23 © هاو رض ل : ..خجاهروبخ سو هلل برازبل ارم مويوح جئاجمن اي ) طسل اقفال ؛ملطاد جاهلا سلا تصعب ترد 0 ارينا راقت 012 5 كو ءاباوس هيدي ني ىرساو هلفاحل ويطل تن دسو راض

 ل ثاودعلا بار او هًضانما ١ اهابزز عصرا [تثرامد ناكر ضن اهعالل هن صح ومن د 0 نان ذوو ضخ تاوادعا ل ولك سايزيدتال تقر ناش اه ناشد كجم انهوس ساو وسعد نادمدالل مكر د درعا 3 0

١ 
 4 0 :

 دياي اسوا ناسا انا كاقال دا انهزمر 1 احل اطم شمال اب إو ادار ' 5 م ُ 5 0 تي ال او سيل مص ف١ بيم ارطعلا ارادرلادعرد نحت ”يمودتوبو داعلا بولذاس 0 !نيرك حلاك درا تسماو تيغنانواو صناع هؤابدسو انس" 0 تسمن ق |ميوكتي .ا'تفودح افلا انهاومخي دعاس 14 هرورماءنسسللرص ٠ 3 امو رم از اوال وس ديا رم مصري شفت امسو] مو اد ونش كمال انهاوماداو * | . اراه اهيجرلاو توتال كل اوس ام قادال نق ءدبض نم رسا ا رو نوم كتر
 ايران وشال عاشن صلو هالهاكؤن رسوب روبرتس در او 1 اوصل رينايرؤرطملااو هب اجا هيالرل ارراقم دو تاير بز ديو مو ىطصم ردرأل اونمال | هم ال !تاتعال او: ميا باول 0 لاو ضجو يحج وز 2-2 2+2 +.« ناويل ميج ءالصا ام ةدعل|مزدنإةد ناجح اجاوصنةناوايورلش كاتسصت عك 0000 لكي عسد اال عبس امنوا و ٠ , مقارملا تالوبمانيد دج لكم اتلاو حاملا نايراتاو مخادتل دارك 2 ا ناهد اووفتاو اداكر طاد يشم رعو يبان المسد و هيقي ب انمااو ناؤعنحمومل اكان ةلاوأريد كا وعلل الممارس رغم نار صم مالعإ تعفتناو .ذ .ةطلاراو اتديو  نيفلارخو دلضلا جرض يكن ابص و 0 هل وك ازيوح

| 



«* 

 0 0 3 1 ناك ير هدوقوملاد وطهر دصيرفراسمبوصتشإكا انا وبس. طلو دبرها تع

 / 0 3 امو اهم مشابكل مناف, ل ققاحا انا نماولب

 0 ٠ 2 قزاثملاو تراعملا هن جرمروكسابو دشمزعق هتلدو هموهال ا ع

 : 0 اق 10 اا 16 يا عوميو اسما هح يب موب رد نيكملاد يعشن حلاطدعساو ىاطر
 1 تاويل كسلا وممحمرم رانا كا ذ ارح 1 يع كا تح ام_مويلا إد قيس د :

 رطش اسيا مينا لاذ ةميؤنو نويحلإقاو ددلصلاهلا جرش كز انهو توفاووخ حا
 , ... اهل حرف ادملاولاقثأل نس جا

 . دام طب ثونزها ةويوو 0 داكتسال او علئاعملا تابرابوجللامفححتو رادرلارءسل الخس اًمآتدال

 كال جلس تاكو :ناعاوك اماكن انرهضيتعومالا هثاجيعق ءجاورمداكد داردلكهلارادرس هجرك ةماطلا بو:

 كا ساس

 .ءاووددك

 هج 7 22-2

 0 : : 01 ' اهيلاد يول وح ومال سرع كي تاوبحلإهباصأن هيلا ايلي اكمكدللادا هشاهسالاف هناعتسال ادلع يامل انصاعم نيس

 0 ْ هيالبف هكر امم انوح هتقفاو 4 دءتحلسمرع علخأ < هنا راف هاطخخو نسكب ريدهحمل أل دابدا هيارود وجل زيتا يد احّدجور ومال لرهُز 3

 انك دوما حو او هنا هدصلا|!*نويعل كك ترقبو دونما .. . هيانمو ل كسووت هماوبرمإ اه ناشومال اءبهح 1

 .قفعا| وام ىدحل قلم را دوسال يلع ١ ]كل عمال رضا ءسعن ةعوطتل از ادرس اداعإ دولا يف خو تانارإ اوس سكر نحت

 ز دورولاودو ذسن ايما جاجامابهو 0 جوفولا تاد تيا هولغسام د اقف اذيد 2

 : باناد كاع لشحر دك“ 1 ردو أةودحوهجرتح ملا دينع |هككاعد يعض هند مولع ٌبلغبىَدل ا ديوملا ب نيس, بحا كليم! ٠

 / ددحر_هكميا ام دتساد هيد در لوكات نسوا رخحو دهحورك دادعسال ا لخا دلاليا راكم ابو 5000

 0 د احباطو اخالا عض ت تالاماودح احلوت١عدوص همملاهؤناف دلو مانام طرب هلباو هيهدد ناوحدالب تف او ءصصٍلبا

 عسل امل | دامنا لعدد ًأطنحم اضغن موبسو اضرمرمعبءتلتجتوح اطعلاول ذبل مىردو دوت مرسانحا توافبو ميدهعاو افالخخإع 3

 ٌ هلجكفا لانس متياتحقلاكردل اذ دع مصل ومال سوف اولو يبارك زنالا كلذ ةيعمار امد سس ع
 ْ د لامال اد عااطملا ا سرح ةسد ام هعمتجهر طق تماهال و لاحرلااصر سل احا د(! صخلف ا عمو لأملا و هقاعلل

 0 عش موهنر وتلا هجن 5 هليل بل اشي دقالعا مارف ال املارعو يه ذافارقطلماند هدعص هنيدمرم بقل ايمؤرتل اهل ل اًقيناكمملا من

 20 2 دعتس هزوص هئيدرو ! داع قبول ادد لد عل واخرمق دانبلابه دونجا برس رات قيوعلاو عنلل اهدا ؟-اول (نيرطل مالم ةاح ٠

 0 - ها ناعوت هلاْئاط اش افحر كالت كال د و -بؤلاو قرشل الها عجرم هدول سل اونلا« دقفس و ب صلاون عطل فاممل حأ

ن ال بحاول او بددنملا هلاك قعرصم باد هلالصوهم ادو ريرهد هلي يلد
 د دفللالو » فقاوعل لمايإو باملا غبر ضن[ ايي دال عه دض

 0 | +. الا رالاارنء صك نعرمعب يل اكدها دل و فهايغلات شكو اهل اولا ا و

 : ك1 " باحلو همالسنيصال ياابو دعتاو يصل اىدمروو ت او دهاشلاة م دومرصولخم رولا هوصحم )مومو

نا اديومال اتتاانه رجع هيلع اههشمو هلاهمان هلا ككشح تاو اباناءضومن هيلع:
 7 تاما رعسولل :قانازط

 2 7. .اكتلقنا نانالكطن مجلد هتيلعكر امه صصتلارضثاي اكرر اكتيدض إم حودوو ناوسنكاو قافنل ميشوس هكذا ناب

 0 ىحام ءاترضاتنمام هوالحا سررت كو ناسك تاو بار ازع امزونل ابد ”دويجاوسو رسل ابر ءاناوخا اطال انالسسةئاع >

اخر د تكذلو اقشلا)-الس نرداقي م :وت دادوزم اولا نضتهّدز 9 تاو قل وبف تيبان 3
 يرامح ل افلاسؤب شام ناكام لع ف

 افاد مب حمي لع ترغاو نالءالاو رارسال !ةساوهطويصن هل كف ناطيشلاابب عاسس حو وار شو دجا كعم وعد هناطاسل  هتاطن ع

 0 انو نانعل مقل طنا ىنصرمش اراجو هياطاسرك اعل لس هوءاط ل وجر !تفحر الف ناكام كن نك
 م

 0 0 ..* .دوانلاقدر صحو جوكر وهيا مدن د وح كب ينعون اان ن ناوماومراوصلا,بب طاترادو زو كاني امايصت اضم المحل ناب واع

 000 داق يف ماشاف وس لمر هناطل ل زك اعلا ب دؤبشلال اهل ادامو باوغالماو داخال ؤيقذلاوأر اكن ؤلساوسو مإ مازنبالاو رامدالاو داو نا

 0 ٠ . راطتإطك هتجداتبىلا طي ئغلياتاو كيما عزلانلهداو ر او ادالالق يجال وخيم نه جوال جليا كان

 حلا تار .جانؤاذعنوبلز حك كلل قاوم يدل ناش فمر يامال كاي نينار مرق ماا

/ 



 «انروزا ٠ رجم كا لج رع د 2 : 2

 يآ 1 يح

 درفااماكاوهتساو تلعدؤل ل للرد كافذو تمرياام نك تمالبأ د تطاير !ًدعلد تاكا الاحد 7 ارم كر صو ع ثاعوخ'١ ازمه

 - هذ 8 عوبا اًةنَملُعَو م01 ناضل تر رو هودحو ا دال داتنالاب ٠ شلادإ كانكانك : ماد 0 ع لدتا ى تقر و تبحاعربلو همحتاط لكنا تحت ترلع ؛ءاامو هناطلان فل تاي كراهت ع ؛, ناطشناد]اناو لس

 هندى! لظكر 0 ماكر ويلانا كش لم ناصداعمإ 0 هتصانمرم_اذج د“ مول صارخ سال هك ل ركل علا 2 2

 ا
 اطلب

 . >2 ناليخدالس تلنونيح ْن !ارآع صور مس همدرش ل آفل نوعنمل 7 سدنل لال ا اني ةيوطتطل به اند ن ىلا لوب هيشاث طغت

 تاج ناءا حل عج
 2مضالد نقادخداودو قافدعمدمر قارم مدي ةنيام ال دحدال د داغر ق اال !4-ا] راطاو عار امتنان مهادات ال 2

 2 هاربر مالسال ناطلا هؤهجرمد دافح ملا ل ين نوم دسرل 2 3 دعما قافإسملا هرراول ان اانعت ا صررولا . صحو هدرا امر د لطف رمزي اعرعتا 8 ع

 ديسللا رهخ هنراخد «داعتئمكم ا هصانقم دابا قشلا نمر محام طههاضتر" الح هلضصن ؟ز عراشم دا ا 1 ا ِ
 كايا هثيل ام سيفي دن باحارع 0 هاير او هساراث ل ءاترفسو ءاصاار رهام اختاعاط :رااعسقاو داعب تخاف ١ يرض ءاط -

 0 ا قباب يحل ىيعتهرطسيرلو مضت رذحت تتم 0 5 ءاقلتحأم يت ةتايحر شا تح

0 
 ناديت ناضل كك صل وبس هفلت ذم هادوتسر هنا ار ثدو هد بجو ءهبحاتو 0 جسلو هربا يرسو ةلأضسا

١ 

0 
 ناكيزكف اذاقوراع كنعد ناهتالل مم الع منقدرطرغدئذلا هتوتنإ اح مر نامت ايو قمن رت

5-5 11 5 
 ََ اى 3

 لسا
 ع 55 نيصيركجنا اموحنرّروامح طاخنالو ظن الو هيلخقاضنال ا ط انتحال هلا سس اك وجنوح ءااَجد ءدلر

 ١ امل اولا اللوم حماخل | ربل ارعيحاد رانال ندد را طامةرد ةرور هز ريس يندد“ كا 5

 رع رافقلا تامواهترخنرطوخديد' رصخ ا هر بدس ماو 00

 دسو هقدر غو دهن هزرشلا | حتاتلا و درعا وك ددعلا بلل بحاش نم دلال سكبودب ان: لل داًضام 0 دوخي ادرس
 'وو نطل |!رثاهرواسملا كلا دشؤمل املا نونولا للا ذعو مواطنر هدد مرو اعبر عال هر صقل كو فن الاف ودعد دع ىزت اد 2 2 ك2 ايزل ام

 ال معا ريرولا هوعخح مب ءاصر ا ام ىلا انرجبد ل طا مرراحو 0 اص,سل طر رع مافن الع نووعال- و اصن ال مح د3 ا

 00 ايليدقس داعكاللد وا دانو ايءللاش روما كرا جااو ل“ 0
 راوزجر اي رطعرم ترا د (ياطق انوا لاذ طغت درا اذاعترشروركشد اناعذ ٠ ىلإ مهد مطل 7 واسصن ناو ىلا نءمل

 صروحوخىرلاعصوملايف سي ء”نرح رمال اهلا دودل_مظ حت كاسل ارادرسوعسو انا اءاذاب دكر[ نلاحدسوح ::امالرس#ب ماعم وباط - 0 2
 هراشا شل ةمزجرككو نيديزلاوب فيي ه زال دلي لوا |. امكتلإد ةيرسولا هحومملاك رحال هئداطل ملقدلا ٍواحمو طز 2 نم طفح 0

 ام هو هامات م
َ 

 لارطمو توج 0 . ا ةاهرماهلاعشل هةر ل دوال : كو ردورال د ةامصرمدو عم دن 3 000 همرط دعو اادخ مدان دوف عملا دج )رسم ادرىداجزممال اكول نارا ءءاطانزكاعلا :در- محي كلام 31 عضل : د ماموعداسواصبل ا اننساّسساو كا دلةكرتلا تدمحا الف ) ملاولجلا' ارضع ذم عاب ذوك 0 احل ةيرسو ادرك امومه 9 ةرعمت الو

 !اعل

 رشخت ُُ 2+ انهو عاج درع هرم نمي لعاوط دنع
2 

1 ِ 

 5 ٍّ مر كلارا هوسزح ىحد - 0

 3 ة 6م ءاصملاو تالاعل تانأ دع حو ل 3 ان : ةيداطع اص ومقتما 0
2 

ْ 0 « 
 يل -انالاعل "ل 5 اياد كالخم الامد وربح ل الاوربي ل يعش
 كح الاق اان 2 اممم ءادتم) هى اع دلما ج2 ماه البري برصد : قوامها اإل“ قنادر ات بال اماذنعطو ضال قانعا : يايا حو ضاد 1 2

0 
 اعدرم - 2 (١ كن رودم ىف ارض هلارع حر عل طفل سماعر كاسل ىلا صحا نسل !مب تريزا ل : . معا - اخ ت2 ام | 1 قاوم ابيل امجئدمل ادعت هللا الم رمادي طاع ىرج حادا 3 .تمياذط هرحب اا 55 ملا 2 7 : عراغتو امو اذا ووو ءٌرهزا نمره ال رلو ج بس

 5 ماج!
5 ٍ 

 هر داع سا تس تراضاءصاتر ام هيحوص سا ل : 0 رز عبوس د00 د اطلب ديال و اودوسب_اجلاس جور تالا قت 3 بر اللاو ادول ال اوم ار مسعد و دانح# مكة موت 2 كا 3 3 امراكهررو ْ محلا : 5
 كل اماد جادا جاي رسمك وذ داس جل فالس كن :د ماش ةباوراسدا اقبال نر ادراحاو مل 00 ١ : انللا اه 1 2بكل اان اور! مطح دن د : هدام اه طصاقجإ» - كاتنكاقداب ,ننحاف هزاحواه حتي حنا 1

3 ١ 
3 

1 



 _ * روصنملاتاالا ماهل نهض دإ ذة و سيال ديم عارم مسيل امها نويل, للاكاو تن تلال 5
 ةدكلا ادي سك يعبيلا نقم انها اهضام ارسال اجو كال اهملاو بطاعملا ماظما ذي ءاجغل مارد ل 1 55

 0 27و رك مد هدص حا كو .ك نالعانأن صال اغفر و وفساد يدااتال طلال مالعال اود ا

 رع ._ "مك لابال و ميلف اهوج هفنلا[ح ال رتل مل افلا هوس اطر امو هياكل هنعنانوناناكدا هذ ءرل د هك عمة نا كساو طاح

 : اا دك دعا هذ سانا قعدت مراعجتو لولا اناره ومع انج عمو يطحن اوس رم هن احن حو دانا 0

 عسل ايياخدو فاق فئلاو : راعتسال اواتصارمل طاوس د بول عرس مرنحام ثدساو 1 درسلاوسؤما ءيزهوأ اموستم
2 

ل از ف نيب هرم رند هلثععع
خامد اييط 9ل همدقص ره امل اجالاو نه ءامسو ه ستعيش الاه بطل ت

 ضراملا -  عو

ع هئاطلسل !كاسعلاقدانننمراصا ام نيس مرج د .:
 رهط نس خوف نيمار هنا ب اّض ةرارم اهب نث ذا

 00 "د

 يمساى شفر ل سو باولو اصح ؛ًء)رس
 فحوو ما م! نم قياسا لال هسلم رحل لاحر

 ب ودافاربالا نالمد

دير و ب هملط لمراد قمر هيقد هن د هاناونم] ىا دار
 كي 'همانخ رهن مداها د انو ه

 ستملا حمص عيحا ل هسان رج ت5

 - مباو بهساو دامو هلام يف فا دا يدب نبىدل ازع هرثس ا اسد لذ رزع و هدو لارو نيسحلا دج انما نوب ع

 لس لكم هو هد 0 علا

 جلا ة ءكءراصو همر سار حاكاصنا هسارر جو ىلا صدا وهام هتجاكسو ل

 هابسد هذ رم و امو ابطل كال د هتاف اح كال زماخ

و لب اومصنعاناو موعل انها ىفاقاشس ار اطتس
 دوغ هن رح هللا 

تن ١ قفم عد ادن مل مهكر اب ةهزثلا ال كزمل ارك ءاحن انا 0
 كب مادياؤسال اذذا ط

 انهدخا ىل افحر دونر ا دوس ميل رسام نابت او 5
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 2 ر امال حالت تام يم قبرا م نعاس نم !ةعلاطمويخ اه ستسا و اتاهصا فص بو هضالع نحو رض دج نم. نيحاخ زا اكان وم ردح نكو رداشس ال عربوحلا ماكر ارتأا د نم ناطلس انمار دد لج / ماكل دبوملاوبتمل د 0 مهلختلال اررول ايؤلوم مومدخ ير هساسااهيلاعلا عوض اهنانم.ارعرلاهلس ا ئاد ل

 ١ د تاحا يسلم هيوطنم تاحدم أبن افدرغال د اوشللاح - ايف اهراشسا ننح اهداطتخاوب عمد
 2 _ءهطرم ل اوحاىف مرن لعمل مل -٠ رب .ناحالات و نامرإماو روغرل | نوب انام فطن هم وح خف ان طع منخل هند فاناداس فرست كلل عاش شو ف انكالا خدام ناسرمر ولا انالوم وتحل "د ارالو ! درع ل ىضحاال كشر _ !> مهدد الج نيطلاار اويل انادعن الرأس لد قمدوخل لع ريا مالسزس يغري سول رد لج رم حطف مال هن ومشا -د مالس اطلس انلمل ةقاطل !اهلجاد اههطعانمونا ماوتل الب جرم داضعاو هلخاد اتوا داوعسلاأ ار نعبر للامن ةيك ان احسن "و انو كوم كلذ هادرد اًسام جوملا م هيإتباع خا ريزلا مال مرعطلا دعس ينم اند اتاايكر رح دا دمو انرإ'"اكوفرو روطمد اهب روطس هتعدوتملا م هتتوتس اد نوطسملا الو ,نيتن ام هت وصح ٌْ . م دملاوثر هد لضظلا د رضملا سد دو مقال وكل ناطلال الوم م امل هد حرا ماكافدد دعا درك ااه هعدجعد هاللنكإم ءرتسمو هو لكم جرت ين هثدح ةداجا وديو رم هعمإت فرك هجراش دب ريوملا زير حا كاملا ىلع ربوع ىرتعلحا ىرل تالف ع 0 0 صل واس 3 _ هكرطلبعأو ديدان سكرت تلجلولأ را

 ظلم هلق مرهزباتك م فالحل ماركت - روهدلا ىل اسوس راهلا لاداعي اهل نك روزدلاوددرولا ةنمساق اهلل هيل افا . هيلا داق الس اهحاونمادا نمزكزءاهنم دور ن اش ماكحلباما» نومال نم به ثعساام بخالص ايان د مهركقملاهتمملا انزماوتو ةنعص

 اايطصم منه ها ملك دحا حمام ميدل سنا: ا

 1 ماو راسك
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 /ن نسجاو لامرأب "وسم ئمتدرود

 اع رون اطلس انال ول دانه تاق قم

 لوم علاطنا الاوهامو وكمون جرمة تح
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 001 00 داهعل الساد لوفر هات ربوع يسم امد توتخل الاد عوترمل اليابقو هليوطلالباق» يعادقلا ل الباهد ناوحر .

 0 : لدادو تامصعا النادر هراصّر نانو مهرزباق د محلا هئابجردادو ناينسر ب امد تمرات جماكداون هسل اعل الساق طرب اج

 5-5 جيالبابو توي داللباه د. برافنوت دالجوو بو داليو ملح أشم دالمو ما هذإ د دالبد رك دالك حذر بح دالبزناهو حيو لمادو هن:

 -- * + هرورشم لفرق كلوح ءءرعباقد نارت ]جلداهو د بل داد د قجبعس دالك اههل امو نفاس هندمو نادنحدالبو ههلناهو هلباو ا

 0 بود لياهو شوعر داحإناهد شايعدل و داليإناهد دير دالبد دازدل د دالبو ملا دوق اذول او مهسهاولعد انلاو مركاق هي

 ِّ 2 >الاب سايل امو بلاس اداليو بضل ! هاو اهاناهو حاد هادراب دالي باشو رماه تاراتحجرم براتتعل اداليزباقو هلدعملاطادو رماع

 0000 و للموت ارو ابو تارا ةروبسملا ل امهراطقا عاتاو  عروفوملا.مبلفعل امو هركرملا 0
 لا 7 ص . تياعل

 رت 0 اًموروكل هر لها يشو هيبيشلا واع  |هومصف حمال هبصخ هفدرم مدالب و بظل او ]سأل امن هرم تا و يدل

 -,# راو نو اون لاو عارو جرم ملالوو *نمىدل اونيدب ناشعنو ءلاحكا!عب سر زكا داجان نوسوقتو تصل نوم هل انمودصو ام 1

 ديالاووداعساومورإلا ةوصحمب هرنادي ا اماسول و. ها !دعاو موقد ديرم دارا نا هتماهتسا لعن اطنال ءاونل امن هلع نوؤوشامل اظو 71

 ..: هيئاعلا ب وعشلاو يسلاءلاليابقل !ةنه تقتب اد ديعبو ىدياهذ باويّمل اثرت هباصإو ديدن الِوهلاو اعنلا قسوم زم دنا ىولا+

 : . ... اقل اح ةودحو اس هبرزولا ةرادكلودد ماكجا سم مفويسامل الا كا ذم و داعسالاو فاعسال امهعاطلاىلا عارهال او دابتدالاهعرسؤم مل اخ .:؛

 0 2 ل وت ةفالخإإ# هجر جد -زنحا دع ةرخو . داهمال نمقنأس هذ هرانبؤيسال ل  ديزم لح .دانجال :تاداو ارماطاو اررول او ذل واملا سمن
 زاوحا هناواومز !نوعطتسو دال ا احزم ءاهحاومز نووطب د لاو جاد زاهعب خادذاو ادافاءتاضا ناك اعلار ادرس ا وواحما أ الاعف 0

 0 7 >1" ةفطتكلل 0 ء رمت 0 2 5
 الالات روما ناظلا وددت درمان د نام حال داش ادم او ابتسا معاطلل مداهر لت نا نوتبتس و داخاو راوع نمت

 1 0 0 2 2 2 ا 3 ا 6

 0 2 ات مفس هودْدلا ماشلا حسم ءىاعك فااملإد براوغل !هيماس
: ٌْ 

 تاوحل هعبام عالق هفورعملهزويرتملا رادلاو هذوصوملا لإ ملاهده

 < قمت ةموحمئلقد هنن هن داح اكرم هعناملا ميسا ناعم عل#و .جافر و بطخ باناذا مارالولا احرال اممالا آدم هعطو هويجر اب

 تل حراك د رنا اى هفيثملا تاكرال اهيل اعلا رول :ءىلقد" محال !خربتلاو مذانال؛ تاد انغلاجرولاءىله د عاننال او هل اصختو عاق ',

 - مهعساف اهلالجرطتر منيع ءاددلل نيعباظ كافقا عتافم كامل اراذرسف ' اوواح اهلاءافاّيآو رن صتعارمو اهيلعاو ءالتن 0

 هم
 ناو اراد راخرل ابيل قامو اًباوعو ةطنح ءالذلا ث» سيرف ابا وال ابوس مريطع ماخال امضافاو لسانا

 32 : ارةلحكتطتسا و اسانحاو

 0 - همر لوح دراوم اه تعداد. ابتا
 نافل انيضرلا ءنل اًسايبىنز هدورسم هموطنمم اوحاه دفعات لدتاو هدوضنم ادر د ءداطلاسل كالا اش

 - م حم خبال شل عمدقمو نهار احزهارسر ىطفلا وك ىسءزيزهحا ..1أل نزاعمل ا دحان انوا لحال /رهزلل صو كلل د ٍءاناذع د -اناص -

 ب -

0 

 ردع > مديل ربرزبضقاك يصر هنيريبتو هلع هسفعاضَو هيدل لررىحلو راكد نآعال صووئكاهل اذاقشمو هئاطنل الذاب نكاسلاب
 2 ف ١ 0 ”ذاصناو موتحاصومو وش ل احل ركدما ولا ادهو ل ظحب هداعس مس لانو هموم مز طبت 5 3

 07 | يل مدا اطاد موس بعيد هويغملو ضلال هنجعبل مامج عامفل مطالبا هما سال دوش
 0 اها عام مالسال ناطلس عاما اذهزش دافنا فيكو_ عويس ل ودحو : تاكرد ريزؤا ءوذخرسى اك: نمد مود ةيرطناد عوبخ

 يب انس اد ٠ فيهرش وهو عمسلا قلقا بلق هل ناكل هيال كلذ ذي نا د دن نات حقن هرامأو را 0 ويسب لان ظ

 .١ ةظفوتوادا تيددولا خامل عملا رماد هدشراو ردو !ءووحوادعام ترب علعصءنيرو هناغعلاءل ودل دعا
 00000000 تفل لح اطساعوع ومعان ءزع و مترثلا كاسم ابكي ورعاشما اخاوحن داقفال يلاوتسملاو منبرا اتاي قلاب

 : ادلى معا فاكأل ا جاو جاذه حرار ] بجو" هيملاو هيمالا داليا عيان دحا عضوم وهذا ند اوم هذ اناه كس و هيبسملا د
 7-0 فالخم هر وصوب كال عبو نال اد نرام ا ثورصحكال نلخ مو فايخال اني هلت [سايتط اقم هام عريدعق تامر قيربح

 0 امج يدعملا كال: نموأو انساك ةسوادقو ل لاله ويشيل اهانأو نمو تالتعلا او نام لإ ةييقكولس و ههاطلل هاب دع

 0 00 0 -- د. ب... دال فلافل وايزوحب ضجرعجيإ قار كيدؤلم تاهطيي ا ىطمالر دا غد تاحيت شلل اعرعام يلا هحمم انو اند

 9 0 04, ويخلب ىلا ماسه دع نا ىطصا ا ىح صمب هر امم كر لل دنيفر الا , جزل مرم جذل, هورذ حوتم دع قس ل 5 3

 0 7 هلله يملا كانا دوفسرب وم شبحرم معدوم مب مو 0 هلو ادونطل دءانو عردوملاركاسملارا دوجرفسس ا حد



 0: تل الص . ع:

35 
 ١ : كا

 .اوتجطمتف ليو امرذعب كده دهجاول ارت اس اردت ناد لضاونملا كرادمل لاما هتاطلامدل يقثسا لا تلف للاشلا
 : يمامزعرباوعلا اواحنو رافلا و ةتبشو هئاضلا نيرعارمل راطقال كن ءانمزمىاعز مصقو ٠٠ م اننا ءفنو ناسحالا ' لانا:

 وترد ناكذاب ! ومعان رانا نر سد ع قالا مالا_س مرن !ىحو 0 ماو مدلك ءعبموو لاح
 0 بور اقوسد اهلا كلإد نون جالول املا انعام ىراهذ طسوس ناكمملا قون ذو دمألا نس اوله محرمه كراس د 0
 "نو دوال انبرعو :قاطبالل اميرغ ءلعحو عواطل او عاقل ه١ درتبو دعس تو ما ا ابيل املا

 دروام و ؟تاونأضملاو منام اصاصل رم اذ انهام داقساو هخحار اميسارل امان !لفاعملاو مال ءالبلا ا ل 1

 دكااهجووو اهراوسؤمالع ا و انامارمدبشو ءىساو وكم لج ءىفانار اجرل (رمأبب اس نا اهد 0 هعناح منك نم هن كاهل امو عك

 ةسايلهاو دانعلاو قيل اىود نم واخال منا اثزاملا كس د د دافئلاتانراويف !! اها يم اولحاو رداثو الهلا وعم "ل 5 7

 قو 5 5 زرت :لدصاو اذهل او خلال اي ذر رو اوقع محال ديد ايل ريمرا ركام: اع تعلو ١ نانا اهر لصنال مد ًاناح هنن كل

 . تواصلا زوم كان ارسم فحاط تلص د
 3 مارسور سو لامك ما

 - دحايرعدنكملا "ميدارلاطحإلللا انرفافادراو مشامقلا ءا ودل ار اصر نم هل برم مب وفد يد دن 0 لالا“ نال
 رمش ث نزال ل

 +. وكي ومالا مطحلارادرسلا ا /مثعنو ددبحزرصعل ا رسرلا مال اوبال ا دداة محد اييمضا وب اوارصنل هلعريع اراجاطس
 * اعالج ف ناكو نايرليلاو كلر املا الز انهاسد ” 'عد دال قمل جهجود 000 رااعر يرحراس ام هوا اند رزو دعا 500 يان

 7 تبراصو امهر حاشمح كاقسناد هروثوم ءمطن هنداطب !اودزغو هرويتيم ارك اصلا سد ١ر2 اسقيبصأ م 0

 3 مها رك ةصرررلا نزف يذلا دا د هدضفلاو ههاجلا هذه وهو ىدم» ٠ مرينامد فد مالا 1 دهن هنو هلع اذس , أم
 6 نا

 .:ماراسو عيعصهن دما ميسم اذالبر وع عاطم روكوملا سياف هت أ ادد ”ميناهاخ تاني ثنو هلام ماوان_هيناطالا
 21و سةر ام يرسل روحي ؛رسمو جابتبا اكل ثءانال نال ايم ءىلارم رودصلا حرس نو نوبعلا ةةاع انطعد١ ر ,وخقاد

 دال اد يجلد ناشلاوطعو لكررولا عوض دلت نابل يرد“ ناسو. يق ضو امد انه هوقدو ناعلاو شامة نحر 1 ا
 دءوقل ايداعدرمو دالر الل رص فتساو نايعالات : اواو ارثال لرم وكت ا مهحود نانسودال الاقل ارادوس مشعل عم داع

 تاو ةراعلا ناب اوى دام وتم فياال اواخرال !عرعاتم ىاكان عماد داليعد داقنا ١و هتاطل صان ادهن ابلاعلا
 لمح )| جولات اقساب د انج حدف رهاطلا هدانا ىرقلاود تاو داوب دوما ىداول | 5 ةرايخا 25-2--

 لن ًادوغمو اق وشم ضرال ارباص نم مر نو هيشنال انو ار وتيم كالذ عيوعو موضاكاو ب دادالها ن١ كادت 0
 مترج سيراكو .ابس ويب مالدل مل دواز رمل +ةحدخا قاهلاد + اولا باز طع دوك ذيك ا ... ويلا هزم ارئامام هينزملا طا ما عقد انس هلم هلل ناكام هن در لا ع ياصلا هقوج ياما تأحرنشسم عوقد بصلاح

 5 لم كار دور زالما ءيضق هيد ابحت يي ديو مط ضنام باكا العلو الزل ايس هي دحر يمل دم 0 2
 هعالقروسو ءىفاصمنّصحو هشابمو عزيام عذاب مع هنافت تصر ناقنءتباس توزن ميضاملا بافحالامل . 0 امل اما ةةناكمو جوك الد روك يغدو ف ورتم روزس اواشإ ءنسادح و باو اه هلماد دورو ا دودصلا 3 ا 0 00
  قدااسنول وطعم روس نمو _نيفل اناءح انام نرخ: ةسقرص ناس و .ثرصاد اهيا ايزمؤت او هانا مماخا
 الدار ارعو دتسملا هب اصيب الع دو ١بجل ىدوحو ا. ءانلت دقو يد ميشا نا مش ا خلمانمذ اكو مو ىتلاباربخر خالابؤوكو ىرانالا ا اححساف آهانلعلدءانرانا نا وحر ا اتوا كل
 8. راااع حت

 دة ا طاقرلعغفو همر دبس ماا دو معاغ ا نيبو الا تافصالاةوتملا هع“ اوف ارايال : عمي ولم بروح هلي اد د
 ه«ءسإشيفو هج امل ان هليل امني اشمك ل اوحال 5 يا 5 هو سو جلس ما الهال

 . هكاملاداقو مايزبا زكا تلا ده ا هيوصوم مط ءطرونم ذل الق |بامسس راعمزطد لل ٠ : طاعمو لوبمل اقل اةيرطاوم وكل امو هقرط جلصاو او دكر هذي ندع 00 وسو ىملاةلوقم بتنا ناكل د مولقناورزع اطل واىنرعن فص رصاد اككك وفد دال يت ةرمكذ نط رحو دنع مودلطناو مداتقن امجد مد تا

<< 



او همارنع علام لسأ دلاهاذاداف ماحو فقشو جرجا وبس كدا, اكرجو راقرط] ساند عودا حلس-
 6 مكيل

 20 لايييزح' كلما علا 3 دانسات مى ترطناذا د ثاإ اهدل ولام. لمع دياب تاج اس ل اطل و ثاراتسبل او كيابسل لمس ةلع | اموأس:

 1 موو. رظدرسب ل كد حالا ونقش ملا قرخوم مهم ذامد دين اال مالي حن ل اليسنل اهل واح هانا و
 0 719 صبر رولا مح يحرت هعردصىدلا جيلا د ديبأت نم ايدل امو هيئايتعلا هل وراه داعس كالذي نإع دولا« وسو عسن

اضم و هرعولع وردد سسك دزرحاد الْغْس حاتفتساةسءد درراد ددصاد داخاد مالا صوم | ةسرطنل او نس
 9 5 ا ىلعو هالعسر ص ئ

6 :.  >دالاوولا ماكحا هعاطلا ديب نهيان طابقلا هرمالت لاو داعلا تلا !هناداهلل داقما اه ترا و دالرلا ثالام توطن : ب
 

 كلام اهلعسو . دار اك د رسال !ةياهفصم دايوب' نحو ناع هاب اهداقم مللاهيقلم هرباحل فر اوطابغرو اًبهرءزعاط يا

 _ اهتلراص حف . .داحالا د شوبع ا مرلعبلجا نيحا يكفل قالو :داعسا د ير لع ل اياوم اح اهحضتناف هروكرملا +: .

 0 كفا .سحجأ 'دانو دررشم ل كمْ طب طغئدلا ناشلا ثا ذررستعاد دج طامطعلا فلانا

 - ابالغ : ترهطر اناير اانا ل ادال'عيتتنح ايئانادو هئاملا راطقالل رزول !هرصخ هنالو فرش مالا

 0 اج كوطو نايل دلك دحر تشو "ناسا لكذلاذ حونمو ديو ايزاماقمو اهباش عافتد او ءشل الها حالو هبناسسا ل

 ا د ل لمي ثلدنمف رك مالسالل نارا عفربو ايو داعتش ساد رهطمو .ىّقن تايال كامل رمل و ناس ظ

 03003 05006 تاناحلازوو ند ؟اليريمال ا دنووهو .لرمما هب عطامل هلال عضو لش موواو لاحزسح الع قنص هس دمولا ةرعص

 00 ساكو ناعيا هيرب مل سد در نمو ركريلا كال مل .٠ هرو رم ]يسلك ةرعصوخكرم اعيص هرمي ا هب ةئساي نان ميول مارا ظ
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 :ددهد دورطملا ىو |اهيلاو تاتنال 'و ماجحال ام هع ونصملا ق دان "تطرح 2 1 ص» د 2 ادكساو 5 م

 ا ادو هيويل اع ضاقم ثيم كمت: فاشل امد انمعل إاده هن صك يمدجم ش دوع اق تاق جرم هياهاد هع 0 0
5 0 0 0 

 رت دو مارا دلل هان اك دسا> عدو ا 21 ب 0 داو : تاب كح

 ”ةلم داب هال ررو ٠ ةرضحيفايط ناكل هلوطل اهم ناعوت و ممر ع - اي ايدسال اذ ت6 ءلجألاو هوقالو لوخال هاب سو هحلا 2 ادب ل
2 0-9 

 6 نفحو ”نيغوسم ل ! اوعد ام مباجان هوخ اواو ىيعيطم هذا 2 ا اراب احلا سو يصاعلا :!هناظلاحل مهاطلا ل 1م مسأو هال

 0 ١ 0 3 , م 9 .- طيب هدم ماو تعشق نب اك رد نيكددلو هنكم مداكم هعاضن حماد نادل صم مونقت: 0-0 2 1 3 44 5 ماهر أ 1 :
 آد امد نانا وتامو كو دعا امجيلت ثدنا © كلم مدالاشب ذايثاذ را ص ةودحرد ردو 0 دي

 0 ورمل واما فورا ذا هدو هياداو متلو هنمهرلت هلو وزيطعو هناطلمب هود وعما ق دبدسد توي تطل
1 8 5 

 ٠ هي اذتاو هدادضارمو دهانمو دوال زك يا طضو - ظفنو مزود هن نيج هد اطخو هم كو هيو نيملاعلا إب هق دص دارا تلو 35 :ٍِ
 نك

 هذ سر هقاجلمل « يتم ءباصو هدوم ءلعرصاو م _ركيطنحا < مدالعو ةزنو اعقل بجرم دم م 0 5 1 2
 بولطم اماعسال لع اذيدجل .نامرد هرمدنم هبدل ياست ناو ءسدم طه سم مظفر ص الط لس مل 3 رم هود خس را ردو 1-6

 َ 0 هرطح اخ يعد . تزل هايم يذل تاكا حاول » كهل و مومو ميدل ثاكاماد مورا مماحال 90 :
 دره صارول األ ناسحالا ال دحأ ١ ارمزطو زالود است: اضدا طر روق اج جاوث ! اررو اود ءاءاؤزت مواكب ويصوو +: نطالازيسب



 ةرماقملاو روز ىلا بانك مَ 2 0

  اهدرواناكضورن هيوحان هنئاد اغلا هفيبملا تاشالاو _هشاطل ل ااهللاعلا تاونأل ام 2 يرزيوضكلالااذ اغارضح مو

 ياسلاددصلا .احرذ .يمالات اه دح] قحلس هال ماعاال | لاهي مط 0 كاناىلا دوكذملا هيك نزولا د خرم

 وس دل لا مخ نو سدت نكد كانابال !نين او رولا عرسا ىلع عدر نم او ثالذل الها ناكذا اًضكنانس بياعئا دل ,

 نانا ميزهلاو ب روعل ار اضلنأل ل تاناتهامو هتيلاذلإ ملا لاوحال هداقشاو هياصا ادالبا تأ ءوهحرمح ناثا كاذب.

 نا سو را تارمةسز كدماسمالا عفرملا ءلاجاو ردو |ء تح هجوت ىلا راسال !و هيلع

 8 ا[رصعدصم او ةيقكلامنول !الادئع مول دال [ىااهزيباع نسج مى ئح هينملا تانسل ا رمءيلع وهامو هلاك هاعدتتس ازيد

 هلاح حوانان اناج باص ظل ن5 دج اومال محررا ازرخسلاو ولا هل امطعن روما هة حس هيناطل دا باونال نس 7

 1 دهن انا سو اه كوع تارإلا م هام و هم عسل ل تلف ا نالحم تانح دهان اممالل ةنهجارم مم 20

 >7 نايعلاب هر دول ادودخد اا اركاعنا !هداعر 0 ناطلال ا اءالوم بابس مل نيس ..

 د دمملا ه انك امةمئديل ناكو انزدخ جم دوعلاو او كامل نعكانهام يف اربدم هدعصب دير ونوهو ناسيريمأت املا 0

 نانو حان لعن اطلسااول ذيموب خو دوفوطدي وم محزم هنعم نم اكتر كاسلاا درس هاقنلاو ديل

 - هئاطان !كاعل ارادت نان ؤلطناةيبونو دركرملا داع وسال دال( ةدوخا كالذكو دونه

 تازاج اا ال هةو سر يثانم حرش اهالطن هبلمار مار [تان ىلاهب عل ال ارزول !موضحل اضفاو هن.

 ا نامالا تا اضايرو يامل قدرا لام ان ارنا
 / تّصو ٍبانياد اناس ددحلا عممل ناكر .

 ناو اناذل هبلطفس كرو تام سداد [كلفسا ل هءولاىدل مظحح عضو و ناشلا ماش هددم نضدهو ناسلاعشد

 حا تالدالد رابدإل افكت هما دم,

 بج ل هقاطال اجاب سين لن لال« هصقلاو ا او جداولا تاداولل رب داقملا هعواطمو ع

( هتلامماهم ذيسب ءلوتم ناضقعلا بها دم و رايدإملاديأل هئانعنك ذا نارقرحا اهدا رام هوافنلاتحرباين 20320
 اكس

 - 2 ةلح هقالتوهئدلءداففتاهرإ صا م عحرو 00 هتابو د دذب الكفي عوصنو هل

ءاس لوم هدو هيفلقتو هع ررو ادوصحر 10 مالسال نا طل انالوم معاج
 نمو ساو كما دار واعت هيدهبو ه دش اميل 

 0 تر - قلل تط لن تدطع نملاهررج]هار اكاو سرا طعض ]يكانار انا هللونو هداعرم انيرسملع همن نك هيب اتت :

 ا مسام اىلاق قإإ اذا ادع اوعجر قس موق و مدق تما اهزع اطول ىلا هين امكعلا عماعلا هل ودل ناصع ثار ىع ميال امام

 -اناغارو ةلالاةرمذ مافاو نلعلاو رسلايف, ال توم امطحل اررول عوض م راكم تادسكلاا مارح اكلاح

 [سّقلغناام هناداكل هنطانن مولا هال ذي داق دداد ل مو حوعي دكت اا همنطعلاررمال نم دحد)
 0 دذاامو تاحيبعلاب او

 - ”ةرطخورطا ا ان اي يضتتاو ءناجعلا ءلودل اناشولعراهطاى ايناهررهط ميايان دال دركنبال مولعم وهام 0

 هلضافل اهزيا عماد هتمكل هت وعسل عناطملا فعلم دحا هلق صل اهب الام هبلعلا عهاقل اهيدا الاهل ودل اهمدح ىف هيعسر

هتملاطا م هصوضرحايول اه مزن هددت منطلل ادعاوت ابن عفر ماسل إو هاكمولعو هات ردق هنت
 (دتوريسصتمل !راهم ىف ماهار 

 :هرهاوناءل وذل !ناعارم هناملاد اطفال قون سنان هنا: تلو هنعاو ,يدلاو ا تالا و ل :

 7-0 وكل وروخن مل زل متاواك -

 روغ ددخحز مع 50

 . مطاحال مسنمبرصب و 0 سل 01
 ةّ

 ايو هيلعلاءماسل أطل اءلودل ا ماكح تفس وتتساو هيالعصلا د اهسمل 2:

 7 ارتو هنروتلاب ءروقلاايادابو هسلالمفرل ٠
 نك ل ادرك ارالبال عيل هدوثوملا هعساولا» رسل كاعلاو هروصمم ا دون ادرسو | ال ان دب مكس اس هناءالب ساداخ

همال او دا دينتسا !ملاو ,صتعا ايو الي ! ما علقوا ىو لس هفاكز دل خرم يكدمملا ةيسل ا مهمجر هر
 قبو حا ثرل لف دعب ا

دذََو اها هرزوو عشاطدعلا دنفا مدنج هيقنو مراصن ليم مين لعنم سو ميرلشاو دال وااو َّ دشحمىدل اهب 00
 !دُ

 : هثداجاكي دراناورصنل امقاومولا ٠ بلاو هنولات اروهلسبزي نسحو < ررولا : <ررول | مصختا ينم

 0 0 مررو ل كزريسدل ونحو هنا نوع طلب اه اد علنا تنادو 0
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 ديدات ٠ دشر نع اذ. ناطيشل امراضاف دلال ا كك موسأخ م !راثاوإرو هسقالا 5

 سس ناو ريهتل ن الب اهك/و ء اغا اس مضوي هاو دجرتن نالشا .اجاوهو قل زوافمول_اهزل و ناصح ةيممسل هلت
 "ل ادياو ١ ةءاحاد ةيلس اسر زول !اةهيمدحد اال ا تا حفلت 1

 0 م ْ_ _ ا 7 0 ْ
 كو لازم تايس باقع اع وفد رف لاتماوطلا لةايالعإ هاو ا مرد ترد م دو معملر ال د. 2 د

 ريا
 . :رترذتو كيلا يفتاتشولعد هل الحر اساس مل كوم هناسءناو ناصح ضر دعت ةسوراخو هذ ك دمع ١!وزامغو ن ' يل اوس نم تحلل لو اندر

 0 0 هلق داك بحل ازيا وضل مضر تسس د م كو درعلد ل يو ءاحنو
: : 2 

 ٍ ناين ادزفلل يمحو ماوخ دلوع : م - افهم اخ الد ما 0 هتاكااد 00 اص مر اراصر هلاك وهرايدا هل هناوأك فَويلا م تسرغل دوس وعل ._
 2 اللباس مل اد روما. اد ددحالد الزور عر ىعد اما والو الو الخ الور هتاستت كو دعاد رح 2 جى 0-7 7

 5 جب رطخلم الوب الي مالصطاخآأس اد اامو الكس داو هند ضاع ةيدحا مل م دخانو ناطلب دولحد ص كار ف 0 0 7 هه و 9 ل

 دام دايك ا دونا فان اس ف ولاع بنر عل يرسم د 3 0 فلز د 0-2 ْ 3 3 هل تح هك 2 احهوعس 0 2 500 ا

 1 اتا وكردتساو 41 ااومعاف ذادمو انيص_ اهناوسو هما سب ماو تنو 5 رع ثامن اراعاب 0 اليحب حرس 3

 رس رعتام تذل اوك اود_حالول المود 2!رعل ظدعبرم معلا ءل اك ايملاو : الحل ليج وانو هناع 3 ا 0 ودناسبال عرب : 5

 و حايسؤما ص هر رافغتسالاعرو هندي عامد د امام خارذدمل و حانرال تاق ءاعل نة راع هنتاي نرخ: ل ل : 0 0 0

 - صعن ءتاجعلا !هلودلا! بحزاطم ارو هدر هر قوس هادو دام دوام مدنا هحلت وع زو ا 0 0

 0 تاكم إكس در طك دس .نايصخخلس بودل اناا لوقل 200 سف سل ل :
 ّ_ 3 0 ىةءاهز كةاضي د داع مد م 2 2 5

 هال 6بلس هنرق امل ابسط م ب نارك نامدهل حافال د توما حان توضو الا لاه 3 0 ا 5 - يي - 3
 و دال كت ابلا بحر جاك دس د + سين زم ىدال انتويتس
 هايس مد عظطمو 2 بايإكرم مدا عراد مك ردن ساده ا 22-- ايد ة[مدعسطول قالو داع 7 سكحام 25---> رت م و لوملاضقلاموتامكد لا تناعلاضفلا بك درو دل ةووختاضالا دعب دق ترص 2-32 ا ا و طبو دعت و ند رد هسا ك5 كفوو ما دالك اواعا - 0 ٠ , _ د الهتضراعمفصن كحل هفضعا اهضاممفكبد : انكر شو هترطبو شرم كى . ةاصتصاضتر صنم قرع منا زسائداقلا دكان 6: كريس

 : 6 ١ اها دب و _تارحو ىف اوديو 3 : ١

 كسا[ نوحرالد ع نواعتالا هطعاعدرر 0 ا 1 لعل مل 2 ا 11 : 202 يا -- 2 دك ل ىفانزروالفطالعلا ءادن قزصتم تود دي دام اراص ل قدك هنكام] 3 : : 6-2 < 2 رجا طيس[اكرو كالا نايعازم وكل سير د دبة ديعرتأ اد لا وهام كانحر 0 ب

 تورم مدي عما دم اسداو هزي ب "4 را نال .راج ! ل اهمسال نوعدقسد ةقاومال او حو ل هحانيس ال 2 ٠

 طاحيص و نوماس رع هدصو اهتدل ران مشددا مح تويعملاهصمل م ؟ متحتر ام عفر مصعسس او سنقوم 2 0 0 ل روي روم كاتس قانا هد رنا عراصم ا عوقوملاو_.هتزضلااو اداو سود واح كرما ركام دع 20 ف / جاك ١١ه 1 اناغوراو مانا 0 © ار امم ام مدكر مهمات اع هاونخ نو دوش --
 1 ١ و نونطملا م ووم اء تضع عمن ل مد ندظاوك رتل ع سانألا لما معاتادق و” قواخت مالنا .لباوحن زم 0

5 
 .دادن طم عال يبراساو . رد ١ , 1 ةصحلا د مو # نال ام سرا تاره ده وع ويقع ا ع و هه ويعمل --_ء ماهو تورامر مادو وسقف نب

 : + 96 دول احومو م اهيل ايعاومصد اود ءاهسو ول اعاوداعد الخل ومال ان رع عالدج 9 0 سو 2 8 58 ا د اهملاوداصت هلأ نهر عضد ف هدد د د
 لن وعر لع واطاو معا ستة اىلا اع خر هناطيشلا اءيسطال اريام ارم وع لخ 3 و ةئاصان كاعنان درج دال الد لأم احر زم 3 1 0 لالضل ف ميمى دأهل شل ىو جم ١ | ديرم اناطينت وح اوم و ٍِ ن 0 :اضاو ارىنال الضاوغضرب دداس و فرس نواب وداهلر 1 -3

 , . "درس نس مه م 31 0 35 ركد راو ددورجاو ارداو لع وهدا - غرام مهؤاةذيكول هدا ممر كورد مراسل مصعب ف ملا 2 :١ ت-دصدأ ا تو هر مم خل
 كلها هن خي ككبنحت هناداكا ةريوم ا دومكو ةنياطات ارك نخل س وا بارع عددنا 0 رح و ْ ب 0



 ات

 . تدي يحص#
00 

 0 لاو هيناول ا ماضل ام مها لا مدقنل 5 مادعالاو هعدتبملاو درا اياها هديا ا :

 ن 0 نا هب ل ل
1 

! 

 2 دع ابدااع يؤلم اديداس ير ديب فلآ فخُا يدلل اهدومجدنحو هدم
وا ةروهؤملا ديواني .هدوصتسملاركاسعلارا ةرس هحوب دي اليد نادت معالصا * اباه ازب كت داي اينببارحو بن

 7-5 1 ءامهشب

 0 د اصلا ءاهو لاقنإ خو توصلاو نعطل |ضاومل ىلا معلار مشو باللرانوادثف مصطافلا ةنضاملا ثويسل انمدر

 0 0 . هعساول املف حلا دونك سولار كاسعل ام هيدإ امىلع م هانز  ميدابو ةطاحلكس اه.ثحو هيلكس دونا دثحأل دازو ناقل 3

 2 ١ ْ : 1 عئاصملاو ماطالاءتضدب.

 " جيم اضيةزترال كاهل اخ صاح "يملا باول اذهرزم عيدام علل باح ذي عج مانلا عدرا يح رسللا+ تاهل اربح تاوبصالا تي.

 اسم دا

 دسصوب وزع ميحو راككتتسا و وبع اول ف زيارم ترطفداو راسل احاول ادب فسم نويبع تو م باهتلا هل !مياغل كلذ ن ناريس

 : لجل اسمواوق مل ر راوعأل او داجال الهانمزضو لقيم هصا و راسو ىمؤ ىوجلا حر هترذو مئايثل ابج هب تفسنو دافلاو وكنا. :

 0 او هزار[ الورماججر عا هيمن ةسزغا دانا ةىرعلا ب ا باد كيل هندل زرحاو هدارم حجاةسإكتسا الد هر

 ١ قوس زيدون لاول ارعح هيلا ذات ءاكاواخنالا ام وسوم ارويرتس هذ ءلوحو اًمواعماناوماوال اسر م ]كل راعو_.الوبد

 قطا صنلا تاءاد طعلا سا كلد يرصد لاجرال اوحا هصشابىلع هيِدإ دددقملزام + لاطبال ناعهتلاو دويطإرم هفياطإكتستو لن

 كل مي ل اتذكر ديادا مالعا هي اجرا عفر كاد
 :١ تازؤموإلا ءوسلروتو

 3 7 : وماما اولومطلا ترض 000000- 7 تاملأو 0 هبطو باهلا هلا تاردسوو

 0 مل ىف واير اع اد ايو عاد اداب ميول يمض ربح نول صد دوش عو اضسو اهل اخ:

 مات وم بسر ”داحو يعور ذا درع ادعلاثولقو ديانا #رةةفاؤرضننامالعاو لانانعاحرطتن هسة يسحاد الو تعدو املا

 3ع

 7 ل ماشا "تاج ان دجؤنلاداوطالا !تاثه راومل وانزل و عطمعجد هذ وسو هتسا جالب فلو ل
2 

7 00 - 
 ركالاررتسكو دانا دوق و مال دادل وفب هراشال !مهلاو داوبغاو هّنف اهبلع هوحوارهامس دودود راطتسياو راطتسٍعزن

٠ 

 هم 2 0 . ةظطاثلاهد لاي الي وكملا ىلا اهسمفاسيإع الل ما معلق سيلان تمارا ىلا كلاما نمياو [سل ارسإةل كرا امس

5 . 1 
 ا زيوت هداسم دالل ا اجارمسو ابيه و الوطو اصرع معساو ضرال ارم هالو ةسدر كرما هعلعلا عده د البقمواتس

00 7 
 لها باعد هاللإف مطل ا اش هاعج هارع فافخن الج برعال سموف هيلا هرالاهفاملاتاد هئافلالطلا كوش تي

 كمه اال ممل رخال الا الي ما هعلل ها مدّيددم ناك داخالاودادعد
 د 3 اتمليرم هرافالا نول اون كك اللو انا اطل

0 
ا وملك عل ارا دوسم/ مخد دوكدملا ركل كاد ف هناطلل ا دوش ابزوتس امو الخد الر لما

 لكولعو مباح ل الح راو روصنمل

١ 
 ل - تلج ئزعو. حوع) كالي مالها ههفدراو .هياحو فىشلكس داعل!اهبامد تلسرعساو هبحاب كم مال الكت ره هيام بانى:

 ماد دال ما دعأل ! هتان ناطلال ادوحو حابصو تاوصاو حاشد: اره مايل هماءاونام تاق لضبولاا اديلا دلع ةهروصمملا هطجل لوح
0 

 كلم تسد قاهال ا« ليرغناح رانتساو ليلا اديس ميوشس حاصلا ارسنال قأيباو داعر ا ةنشإل داو اراه . مالطل ايه حف بالؤكا دبل حاس

 +. دج ..) دافللد عمي هدد“ فاد ومالك هلع تما امو هحراباف عوعضامرك لارا دوس نيمو ناكك حط يفاجعتراطتساو نانرعا
حا داقف او ل امام مربع امنرعمفل ناو دال ىلا دال كحل لس العد :

 0 : © ودفملاللروا نياعربحمأ لالخال ادا جال حالصلاا لع رهامو دالابل كي ل او

عو ثوواولاملشمر مل امدا شسسل امال لام !وادو وكنا معلش مام اواو مدار ارانب اويسحم لا
 0 ذر 00 ديل ويرل هن يتلا ل

 طق متحادمو ممم هوحنصا باسو يرليل مسا بايب امن كام وع هنا و سوسن |يطعاس ميدل وعام من واينولع البلل تلح دالمللا
2 

 1 0 . كامل /راهتمو ماطخ هب ترصقام ميعاد ه وعدو منطب اركاو مدع اسمو افحارمشلل دة اكو ميدل ا« نع فسرم ملا اوقسو م

ا لاوحال سوي دلوكو ل اىال سو يزكتس(س و لاوثال ادل اعنال 'ةيعاطخ ميل وناساد
 0 يقاس زجر لاج ]ك3 «داقكلو لالالا لم هيب اني ىل

ل الدب قاضؤح الحد الحر ابد اًكاو اب اراب طاحاو الي ماوخملا ينادون تديبر نوما
 20 ةجاشلال ةزمؤباو 0 

 ْ مبعاوتو حدا ' 2 1# ىعلقلانمطاطال !تتاكو . ضتض افي كالا م اونباعو اضقلاوسو باول ْش ممهحرس

 1 م .؟اهففمياب 6-5 داتا انوفا و لاؤل اهوا هِئاَطلَ !اكاسل ارادوسْر ف ذيو و تاس مسي
2 : 

0 



 .. تجرم جهت وسل زادامد سابلاو ثان ال هع إو كام مذبح و رو رانجا وؤيصم اال م, دإ صو .ن 3 واو ا فعلا ورازبرب ةودات اشرب دو داكن لاو عل يف هيمارل اتانانيرضلاو راجكلاءل ورمل فام اتصند رابو نمد ارو د ماما سيعق اناذخا

 ا د مد 306 0 تس لي 3 0 اتا اىحر سمرا". 3 -

 رض دوك سخر و الي مال رحطاهلاتقسوتشا اذ د اقنآوعو ماه برغل هرم طلاس نر ايفا 0 ا

 داب ةراكد لاجل داع مادل تاكذإ اسر اماتم ميدل داصملا م ةنسو نوما لادم راع نمش ارب مدلج اال الفرم
 6 ار اةارح: طين حاضكر اضم كرجاد اذم دزؤل ا يعسدا ادااضخ هزرابلا هن ورمسال و الهجل ايلا دو نال اضع للاطلاع

 دن صاع منايملاّوعاوص اهإعرا ىلاتلسماو باجر ءيحان اكس دوسمااغو امد تاوللاسون درادإ» اراهادالصاو 0 عل
 _ -اسل كعصاوملات الهاك ربو تاكرألا !تايلان كل دلو خاصملاو ءاطال 'تادسس دو عثر باسل مديت مثال اعلا هللا ةاكالا عا ا

 دداا رس . ةياعزلاةلذالر نابانحرل حد عماساعماس ص قل هاتين د عمال 0ك كب فيظك تان: 0 بت صل 3

 سم هركماهادم ابعاد ” نيكدع يدك اهلهم دعت والو نيد اكو امر شال 3 ولا_ قد لاح مص يعل 0 35

 مدخااذ امو قس هل وبهلا اهساو نسوا هلو را انو مومح هران يأ صنت اطخو يي جماح: ىمتو نا ضوإ سف ىت
 .زرابرععا «ىلا كإ لراعم ناطا نركب ٍثوملا ناكدول د كل اهاو تط عنا سوولا 2 حا سوو عسد هو كاد مل ل

 -ديهتتاركاتعلا ترج - اهاقترا سمع اهب ترا هدوعدد_اهاقرح هءوعصو. !دحاهاودذ حاشاو هروكرملاهىلعلا هتاصحوم ١ دحإ ديبالا ما دال 7 0

 ا كك لاو وت طلراعساس لسن هد عض [؟ سمو لو ل وهال مدون س اسرق و ىف يح حرا د-- 0 و 0 6 و
5 - 1 5-5 

 زارت كت باهدد مانلا_حلطو امدرصرال !تح ل اطلد كب هاصو لذ حرصرم ار كو هددسبو يهاب ملتزم ةلردم دك 1

 ىإلو ضاوملا ثيت ملط تؤساو ثافاس اراد اهؤيس ري ترادنمل اص طقم دن اهات دوو تلص لولو ”صود حادا باح 4-٠ مدل '

 نضرادالا تا ماو طاف قبس اومدعلاد اراهشمةسزخانالا رهاندادرهاصق ال تلاو هائلا رار ماوس دسو [اماناظامصورت كلا 7 7
 ءتعصامو - اهدراوهضوووسسل وامك هه غو مي حالطض وذم هلفاذلت اة اريصفم ع مْممحو ذل راعبا لل مسحاو اه 0-0 3

 هيهارإ اراّممو اهل لم هالحو امدل اص هفارا امد رامكاقاعاوركرملا ماها د درا ومو راقمل !ىادس ذجرعةنلرس اه 0 ا 2 0

 لاتماؤح نكاد ورسم رزرصل !جرتستم اهب حران ال دباو تست | داع ملار درل ان اهلسزمو ددخ و رصتلا را ديما ثالد ةلتكرص ا < 6 3

 امرت كنان فسسو عدرا ماعكر نزلو دونجا د ملل ادّرمْزت اوصر رول اهوصح ددر وغلا د ذ الخ او ئدلاهنملا اءراطسساو (ضذل موتر وجيك

 : -رمازعم [ىمو د اكدمل د روباو هامرمةي قرنا داو تاوضلا رض هءار و[اظخلا اف اف در ل اعبر نود د 0 !
 تكا 0 در مؤررو ا ءوذحركو د مقيف وبر عشب ام تاقاور حاد موس ١ ناهركرم 2 ىلع اورتاعلاوق درا رك دا مالت 2 0

 و مدالونأل مددعب طيخالو باح يضرمخد داكتالا اس د ا ل ءلاهنو هلاحر ءلجو 2ر2 امرم دامتصر م رك دخلا ده :

 سرورام ال باوملس اطخل نوم الد تاطخت نومزن ال 2 تايىدااماوالا تنطو .بارتل نادنن اونا ذا هءاهكلا'
 هرحإس اقوي ةداطلال 'در طلاس كر هل تحاناىدل 6-1 ! طرد ناكاذاف ريوتن الو هقاعلا ةرطنل انوار ت افلا الو اماماب هراعال اع - ات را

 ىلغنو داهو) االى ماع اد ل ل دك أهدر خا زوج تبوك تبدالد هدول دحال وحس دز دتد ميكا ل اند ح اكل !مئارابدإلا انهار
 دو "هعبسو|ماوع! هتنشورمكام اهيا ددتا هءىلتب اويدنعادو ل وام هود 65 2 حاهو 0 ماطالا
 ب اهو ايف معوتئرسد عاب ةتسصتسل ءابطال! ايفو دكدتاوح فارصال !5؟ عاوبال /ىدوداضذاداضرمو دارو تاوعال ارم مْ قامو مط وخاما ود

 هديه تااكدمل د جاطتسمالاوقاطنالا اذ عما عم ناطلسا انالوم دوجك سرس انامل ل ؟ءادلاددالب المارد فاهد ا 3 55
 دسم و صم
 1 121 تو دان إلعب قلد ذغ اذا اهقوحس نوراتم داضقإللعا كدتل وح اب انزو ههراو حودراهند انروانز هنيدم وج 7 د تاز اماهسك تس ىدلاو ايحالا 'وناوإ ل اهذكرم_ قادرا اهينامد كيل ا تاوم بل ىخ نكن اخ ةماعلا ضيم فالح +ادسولا هطخع 0

 . هيك ابر لاذ ةارانقلاشجب ىحام اهقوشوصرال 0 ل اناابدق دعوت احوبع لود ١ اًضياسدحو ملاماو هقدوذ ألغت
 كلذ لا» نام و .اجحارلاو نؤلوبن ما ف زال قادحالل عضاراطد هرطان نانحو ٠ هبتعم هقددع جو د 3

.- 

 بك
 ضصخس موفد بازثلا» راومرم تي !كلدل وجرسمل امامزلا ءانواعل هلام حر سد احوال اكسال تاكا سرا مصحة ١ ١



 : ملؤوزدو هاء كلا < دم يدمل اهشدام هب اما مياس ارم ةياسد يدر اهصاهلادورل او عرصناذلهالاو مصل بدكل اكد يديوملالع ..-

 0 5 8 1 : 0 .ض 0 9

 الرو ضيذد كيعسىدباهثهقيفوقو يزل اهضنحلل داعم لدع دصاش و ديل وكم زفيلخو مال ناطاشةداكش اعل الدش الاف

 ديا هبآر قر تبفحاو رافنل ب تبشوسعا يار دومال يف هاجد ليدتلال بلا و طاصل اهل ان هب هل ولا "رهط ق يح هر وصتم ا ركاسعلا ةدهر د

 2 : م - : لابو هو وبلا َلاوالخو ! نا كرم من ذل كادأتنا دفعتو !ئبر و اكرم اكرم بانل ادق واب 5 شاعملا موسسو قازرالل اننتلم د 0

 : "سال لسان اقدو متو داسب ل اهداقو حرا دالم وا لا ةنلحر رار ونال سان دو 0

 0 1 رو نوما يرجلو قدبوملا ىلع نى جحالصلاديلاءل لاقي را مسلا 0 مد د

 7 ناكم]طاصرتورتسو ماعلا انعصإ# هددردبعش ى ..هراغإلاو ةّسامر اءزوندو همامأ ب و هماما صن ما عو_يديلاليافلاىافاوهقاع
 هلطابقرحز ىالامو وكؤاح هلوفل عدحإو مماعطاد لذي نو ديشسو همالك وعيدو تايطلشاو.لصامفود نمت درا ذ عمو همام 0 ب يح سي مح

 وعقعلارسلو ىوملاز بلد لاقل | هب كوم رش رس قاهأل ا ةؤمد اط' ريكا فالخل مار هطاع ردؤلاو ملل املا لامو قحل هنعمزشرم هس

 | رع الصم او دس الان هراصنا و كل عم هيا نابع امو وت ءلداعمو الل عار ,اصخ هلق صورك ل ارا دوس 3 اعمس احح يس هصو اج ١ 0500-00

 5 هثيختنمو عرييتسم اب حرصا هدا 1 سلام هيلا اعلا و ىالقل ع هتاعشاو همانا جصسا

 0 دوطم | ذنم نحل انا ىرإ سون ناك دا ديوملا سو تكل زيدج اب اردهت ديسلا دلما اهفيسسو هئياطل نب.

 < ملح قول اجلا رغم م نضال ا طبج هيجان ىف ل دعم الل ما يطل ىررملا دعو حلاص هيحا عمدج وت ملهناف دوشم ]كب هل اذ هباعد د٠

 - --  هيلؤورثدودلا ةافلاى طلو حاد م دافلا تظطل اذهل حطت هل ثعابااو ديل ادع عربأد معلا 00 يدبو مداجا يف د .

 3 0 0 سلتا دوجيل اداحاو رورل اووككا حاصر ٍنهالا مام ل اىدارس هلق ركل ١ ريس ااه دونإل م دلصام لل د يسد اص و جد

 0 6 2 . هلاصفو همايمألا| |ملاذ كارل ها داع | هب خلسل نا دج د الن خاس امم ةلاعص نالوحدالم ىلا هلك مدقس ناد ا م ماقد هنفلان د17 5

١ 
١ 
| 

3 

 0 .داوطلاحباذا حواف ءاضحإ عضاوحا معز ايفل اهلا ناطلاسل ادوحيرم رضوا ةياحا جزار دالاس مامال ! اذه6وعد ءداحاب هماعل تندد >

 0 0000 6 انيفما امالي معلمه ررودتحم اهلها داجارم غاس لعل نالوخدالبخ اثحاوس هدوم د جحا ىدتر

 هولا وطداد هرومملاركاحا ارادوسملا : ” ةيحاضلا كاوإل او عرخلاب دالبا ثيبلهارم يظن امس .

 اع هيرمولاوناوإل اهيلاتاجو. متاعب عال اييِلأ تئادا نصرهطاو متاشلعاماش غلبام هدانلب كلإ انهام تال ارع محرر الو كاد م -

 0-0 يع[ سي شرط روزلاو يول الها هيدضحا امن ان نع هحرحر الو روغلاو جالتتلاطبض ىلا دعب هلاو هتتاباغو هيدايميفهيلغدم-

 5 أاكهسقن بوحي ءادوعامااد هاومسو وهم مل وق هلوبلو مجرد هل عفرتال و هنار مل صمبولف هحردم حبلا عده تاكرمو روزلاووكا ل د

 - 2 ةتجرمل اق ا ةروماماوحا ىلع لفاو ىدول ناو وفيقامرا مد الع هاوكاو ءكتتااملياجةهتدو . ءاوسو روز مفضي وسو هاووت

 ةيرقير داو تالكلد دانعل اها لاننا عطمد ام هناطلال ا ةالعل اها دماو فاكال اونوعللادسو فارعال ا طبضو سيددل سك...

 دارو انا طع :ئ الم ديلا ز اضع يحلمسالو فاو دل اكل 0 نامل تاير دج ةمادو فاصنال اول دول اوصنفم اع

 هقالطلا ىف باصتناو هنو )كل ا افو ىلع اذول 'لهارم نا قجرخا اعدالاو هسفنل هوعنلاو همامال اناالعسنال اىلا هن موثبو هنا

 لشن ناك هرويصمماركاسحل اراد وس ناد .اموهسو 1 دةلملا اشحتنكرساو اموهساعوعر قاواي ادي هاو اموعدشلا كلا دب تناك هنملااناه سده, ا:
 دال اءاقاف هيادهار اناحطلاب ٍجاحال اوركاعل او ل اومالل او نيام دادنال امرء دول ا هوصتحو اولبرم هتامامع اسراو امس دوب هن اشد وطو

 .بوكوم اراه لإ هحدسح و وال اارل لع كاد ىوقمل ءزاطنال ا دومطلر أ دوم ىلا ىاخدلاو ىاطلو ركاسعلاو دونك بررو !ءوجحافت رس
 و -

 331005 > تايوترام نانيكيسمالا انعاعدسوع 0 ٍتاطللا دوحرم حرار بوم داخل ىلا روصمملادب ول كلاوموطع 0
 "عالما قاطاس«داجتس تن ععلاو اهل اهبل اوعو اهمر اوص 5 حولبرصنلااو اهبل سو ايعقررم طل !و عريزمو ُهعَمم عوصنو هلا دما بحمو هرم

 2-2 5 : اهداهلج الط_هرساو حداملبحملا سوملا ذؤخلإ_اء الع اهرصاهاو مطميحلا ذي داب هنامث حلا طلملا ثرصنبل د اهيماى اهلهسيبيصم

 ١ مل كودتلاق توعاملاربلاب بوو منام فاق همام و ةيضامنوبص !طالا_اجارمج عهظاوببمو زداتن نب وعترك جداوربعس

 1 1 عادت امس امدأنآ كد ومح يا جنو نوهراكم هو هلا وما يط و "حل هب اجو نؤملاراب جاو رال اب تيراطللسا هب متيم جايهو نورس و صح

 يح / الالقال هول هدد مدا مه رخو اغام فسلا مزمدخاو نومهو قرفه ميغالاقزفلا كلب تموا/ او نويل واو رودصل حرج

٠. 



 كل

 -- 0 . ههه

 هواها اغا موتساد مة تال د ونا ذأ د اهذمو اكتس ةلالغا مسا واضو اكسو اف 56 |

 1 مار ايس مزعفام تناكد أياغمو اورشمل امآل !ههدحاب صن ابن ترغاو نيملاعدل ان دخ اواو . اللا هفهرملاب > م4

 ىحوطو نير هبوافاذ )طاش انىدئاعملاونو نديعملا 2 الدسال انرفطلاو يحمل اطل ذ تاكا د

 دعكاسلارادرستننلا ءيلككان الخل دب اهزعمىطتنم هيلحل ا ءرهاقل ال ودل ا هغاط ب ءبحرار |تاهدل تررهدو دما اراضو ارع حرام

 انام هصرا شل ةركد قسسأك نالوخدالبب ميك أل ادذ اوهو هلاجرو ءليخسرسكؤتدملا درس عبسي هلاف و ديول لدا دك ديسلا قنا الد +:

 ليطاءامملو هبلهزرم عاطالا تكد يفاعلاو همالسلا قارثو هل الراب _طمنالل عذاوحملا دورغلا همزان مداد هيحللا ثم لهاعو هدافا اشف دقو

 الي مالها داخلا ل واجد نونطلا تادشاند لامال !تادد اك هداوت ىلع تلغو دوكإسام نام اوجدوكيس هانا اليد كدلقحاو ها .

 - نىعاناتانةدْمو انانردال احر٠: دوصنل اركعلا اياؤسو دنؤملا دحام اك دكممادادرسلا انفو هدرطل ثعص_نويرلا بلو ةيصامملا 7

 ت هالو عطمدولماونو الاسد ذحا هدخا د رك الاهم اد ايطلن اننسا نوندسس» اليداراب هلافىلا زحارلانووطب الب مالرصاحل كعمل اس اوغجيت
 2 293 تت 04 3 -

 ماكل ا-اناجلاحرماو ى اقللاءرع دعا هودجو و القرأسو هلَبسو دحر ديس اعنا 0 سصاعلا ب ماولا و داذا اقم واسم

 ولت رامدال |تمرالمو لاضنلاو دالجانناّمحلاِلاصو ئاطبإلال (لاطبال تفجر و اقدشو اهرسو البا ذو امراص ناعما هآصس ىوسمو امرغم

 هدرا لطضلاخقراد مافشات اياظ ماهغادهددوالااتدروو ناعتساو تيامدل موت - الراطتحلا» راحل م اووحورفطلا 2

 ٠ ريرخول امدلا قاوبم و دابغلاو حايل لصرام دخ راتغلانراجرمدب اهم رالاناهدو ماتعلا دعص رام نال راو زاظم باس مناك ماخاب

 5" 00 راطخىوبمم لكان أنسو توعسلاتاعمال هلل ةمقوشاو راها هجد عع رعس ل وم مويس لاه دابد دويغرزخ

 م داكلروسل عراد ثرادو دات كت مظعلاد اطلس الؤتدوفح داصننال ور فطل اقل تاكد ساطخلال اذوب ةبطعرعالا اء داس تهل 1

 0 وعاو وعاد هيمو هدم هناطلاسلا ضومسسلا شو إبم ةغتا وما لكدا هدول اوطاببرم هقموملاو هنزحرم هعموتو دبجإ ملكى ع دايك اد -

 فارم اهدارتمعا# ههحدرت د حادث ديل اف ركام ةورهو ساو تملادعب دوال مولد هدديصم 5 هدوم دعما ءنسال ١

 8 :ةكطحو هماما هب عوام ليماد هدوصت د هليؤسم عاب وع مدن دو هي ديو ضخب هربتاو ءوصنلا ل عوزطا د هوحلو درو لذا

 موالاو بيأكام مام! علتاد ويرحل حاط ا دئاكملا داعو مونهألا] بج ادفل اميراطتساو هورس سس (ذلا هول هادو ]27

 بوو ني زاوميذل دعاوم هيساام بونقل امالعبن اه ازمشليظانا هب تحسد امد تبولطملاد مووملا لانمي بورك كدعور اهل لؤعنو موليو فرحت :

 000 بونشملا هرج هر عسملا هران سم هن هانلطصضا! امو بول كر عهرم تنا باق ب دلكملا هل دعو: سال اك تالضا دل هلال

 ١ اطل د دعو علا دنملا كءاجورقيفول نك ول دا ذعول اباوسن هيداهملابةاكْرع تبل ديرمملا اد كانغ 0

 هلي نر ارمهتصن امتكرتر هي هال همامال !هرهرع تيل ددؤلد دّدضُن نيخءي اوعو هفوبس.ا دهإ د

 ' هاوسبورسو هروصنملا > درو : هعاثلا كارم ناو دل انا ساس خيركم اناساهف عثراو ىلد ا ايو هرم هلانز نا

 ىزطلو مصاول انال ددلل ا خال ال ع ل حزارلبجحمنا هما عوط | راح ددواوملا ذالك هلأ

 ماهل يماع م كمشاطلاسم !ركاسعل !هتمع امو تي سوو ارمئجام عمح داكدملا اصف رم ت تخ 2 ناذأة نال جدال هللا تاكد

 اذ هلؤفكهيضعلاو مىقاول يدخل تسهل ارو يلا فلا ادت اضرع هلادفناد يزول !عوضح تامملا ظلي نو .ىعو بلقرن هن المال عساولا
 ادر زعل ههنا هدام هيظدادا ىرس ماهلك اهعربستملا ىرباطقلا حالهمرسلا هيعدلاهنرول دكا و تزيح مالا !ؤساو ترتاا

 راسو تاذزكأب/ وعدب حد عر اد ]امانا هرعدب ء.لطاب زرعت دعم اذ اللصن ا سطع مىسحلا هل اعداع عشملو ديو داطيشل كو دياعملاو هيخس وسو دكان 2

 د موود و موق اهماصا تنك أك هيدانولع تكد داخال اور اوعمازها هتوعدو اتعرهاو داغو لاو حانوال اهلا هب تاس ام دعو هسزسؤ ود

 _ هسدل دبا شان هدقسو ب : 5 امن ىزره جنبححالو غلا تاون هاذعم اهالح تح داهطساو ادد انممونملا هتوع د تاع ىطعاو

 - >1ازلاك هدحو رعطلا بلط - ضران نايل الخاداو حس .هاءدا املالباقَتقول اؤل لوح ءاوهءاصتت !اهؤع داوعةولطارم داقسال '
 ولاهنت( مونعال ماما -حراقلا اهوبنمو تاونلا ذم طاذب مرترعو حيوطل اش صامل وعد عب حو حرز ل جاه لهدا تدربت
 - بالوحدالت ل غوتلا» ءارزعاو دنعدحو بكس رحامرهدرسلا هل رستم هيلع هوع دى هل هنوع د ناب هو تسحامو راكد هوس
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 نص الوف نونؤلعت نود ةتال وق المل الها كدناعمو مولا ىاسم نم يلا لتاو جامو البا كي لها دان ايفادغم حاشم ىلا
 !نالوم كس عرس شنهو قييضملا لاو الو حاصلا يعل ايثكعنيدسف هل ارم حز ا ؛لع بطخا دس. هلا ُ حاضنال اون

اد الكوت هدوم باهل او بولل ركمو مرام
ئعوثوملا ؟ردوملا د ونهجلو * وصمم اركاسعلا م هقداط عملا ث درج ن

 ْ لش هدم ماس ضافامب 

تملا ناىملا لهم ةروعم ل حارا توطو عرينم ةلعم موت تراس هروب اءاواسملا 2
 ا ا رف 1: ويس ملم توم هدفملاهثياعلا قر اوطل كرس 

 0 .دويلغت ام/هذافمكؤلاًهُدن هعوخت فزتو امورنم مهعادرب داف هدرا هيغاطل ا ملاوعل اشي: ىلع ميسرت تضقداو هدوملا هوان:

 . .ةاديصدو لامك مرارشلا شاه مزموتقو لالثالاوؤسالداذيديقو رسارموسا د لالا غنرلالها الجرم كالا
اجوو هن اوم يخؤوح مهساهبانقرملاورعزل اذحاد هسارو ههح وزن“:

 0 لكو عدواو هتصانب دق ب ذرعو هراغ دارإلي الاعب ملو هد
 3 م

0 1 

 ده دراوخال م عوعزحو 'دالعلاوسو هبص اللهو وحدا و داشل الها عزعا ام هناطلن ارك اعلا تْمْعَو هتك ةسكم ناكر --

 هتعاادنل م اقل اراضو !نمشإ انهارط امه دو امركم اجل ءابكاممهاملا دلاترودو حزارلحرع سناك هلام

رحو_ناوماو ايباوعلا هعوشمو هلولام فويس .ناالود السلا هراعد كة
 قداس بفورم ناترغلااو لاح اصالاطبا اقم وير ااند

 مصل إاولزضو قاع اهانولا تاقد ناوعل اسيل ةيرعطلاو برصل ادوسا عما ميلود ناسلادةماملو حلا تاناريرس

حديا نمو قاقشاو راطس !تادنءدناعملاهديفاو قافكلاولل امناطاداكاع ف
 ب. ريدماو ىف قانفل اهاغبلا ايو الن نخل ت

 وعساو اوساو الق نطل إرك اسعمتذحا د الطن اد يمه نجر !نسراؤلا+ :
 1 ال 2 6 فل خامراص و لمد ١ ذها هرويصمملادوطل جلت

 عسا موال ازجملا مشبملا هديا عماد ]هجو .ارساجاهدهالفن مك:
 م رول روع < اهداف و انالل افذج م يلاو بو

 ىردن مول مذ عريب وسو هوب دع هم -
هكيالم توما موي اك ايومد هن نم

 اي رع طعام قي هنطلإ ان ع لوح اوصل 

 ] ١ لوط لافططملتتاو ألا: موطنم,ريعلادوقع لكلا عن نمار لك لب بزجو نام سا
 ا < مالضل اخاو كالا لاو تلئاد امو دعس شو +, اشو نمحام رولدالا ءرماسا اه حاصلا ورب ىلا

 35 9 0 : 2 اهنا هلنمم/ل جو . ؟اناكن نير املا ان مارملاةتريدقن اد ّ . بو كان هيإ نوجب + --

 5 1 0 ” ماطنلا لوح توملا جرومل . امام ةبحمرخا تسر “ ماض منو كفيله , برحنإ ريب مهاد قواد

 اكذماو -. مالك الم ندماخا ديصح . !هراصف جرف هل ىص انلص د
 ل ماضل طقناد موعلا جوخ . اننزخو كام

 تا . .. ده اسنعاو يف ئدلاهب - ]رطل عرسم ثنو 1 ارمات اماه موقللا ناك . ضر لكس مازحا 5

 ل إ رتاقاحلاعو الم طاحالاو الز مارامخههحرم رددصلا هجراشناادال ايسريرولا عودهملا هب ضو امو. ركدملا هب كفيك انقلارا دوس داس.

ارادنموبلع ترا داد اشكل املاعرلب تدسؤح أهو اهقرشسو اهومحو اها س اهلها
 : 0 براعو | هنالد ادد ءل نوعيطتس طاموملا ت

 يشف كة ءالتشم اوكاميمال وصفا ١ + عر اي' ٠ ايساد الع اباه( طءالشسال او لهَف اهلؤا ثدح هاسل !عصطلا ا دوهس م

 ا 00 عطاءات دوما رع - هناك ةنعررر بس اي «لزخد اةرمارك هلا اهدا طل اراصت الع هينا فاو اونم هذ ور نبذ اعملا سوري حر

طل' دوساواسو ناوعؤماو راصن ال زمول نمو بالا عفرال اراؤسلا دادس كش تابرالآرسرهلا ديردبحوتنس انو دح
 2 دك بلضلاو ناع

االله رانج ا وخلو نوصل اركاعل لس هذداط و « دلاعنملا نيلرطل م جاوناء خب ى بانلكيطلف امه وفدا هياطاسلاحافتلارموب
 6 1 ي

 ' هذيك هلجمناكد دادم لؤصنمو نيلرطلو لياسرلاب دانجال او نيومطانباقو اعل ازادوس ىلا هنودول ا مرمر هادو كن اكذا اهاديحا م يفا

يدمإ ل مارم وهو ناوتي/ىدجبس ولا دع مالو زعاملاب ايل ١ نادايطمعل اهدا ظفعرل
 + مهعفر اع اذ ماك د. الئماكزاد دحض هك

ن اشو ْشسريمال !ءاعمملا هب اخو عدعص هنيدمىلارادرل]يملطحد الد الملا تارم
 3 : 9 ههياطا داى اصملارم وعمت ناكرملتنتانفا هنا هلا ت

ططلرمءِذ اشخكرل ف نامل طك( ينيك لرد ا كبل اهلج سس
  ةسملفتعاو هادية نع نا مصنحاو هلخزشامومال ابضعاو اشفام بو

 كَ

وضاتل اهو دل اكد الو ضلاح يملا دم سهل ىبل ناو دل الإ عروب نع
-2 .الد دقتلا اثر مدعو عوصلاصدا مَن ديعو اذن دسد كيب 

1 

عزلاو ديملا جزا رعو اق هلعراص م يورو! عوصمطلم هد :
 5 . عل قق حارطاو روكملارغوف علإب نامل يمال الا هيد اراوال | تاح ديرتهلعامئدلا 

 : حكم أذطاناةداخساقساعسسو .انيئاومانقاعم جوبامو نيتمابب دخاولازم عردتد ىو امرامول ينس نيخاو اى ادذائمذا دو ملي غاولا
 ا والف نجرحر جالمل ]نا انمتلهدتو ابلاو يدخل كارد هب اهل اًنْشدخا لاو 5 اى اهيصاصماو هناعيد اهل وقل



1 : 1 
 ناو/نيررعل ا ده ص اهلل د.إ اقنعا ثيدط اضل دقو نيذداط ا ديا هتسعكل وحد ىتكأف كالد ىلع اند ام حاصلا ىثصحل اربواع تاويخخارم .ش ء«اندوعرتد حاشا او جاه طساندو دصل | ملام تفل سل دب رسسف هيواعلاب ددخاوملا ثرطرع كشر هنوئملاورجالا ابلط حالصال اد ش 1 2

 د:راوناشيفارمجضهارل اءلوقد امرعوف هلهسي وو سو هسلع هنا وص هنآ لوسز باعتآل همطعن زورشلاو هراكملاىديلرسو داقسساو رذدملايضاقلل . دل /باحو مخ ساداك أدي همالاّتلا هيرول اوضح ليلا دم |درا الناجم نا هصاخر ..ايسألما وذرال اح وسو فيرا هماقم م 0 امير ابممولاو ضاعن امل ض اوف نم هل اناد هيلع علخر ملام جسام هلباقف اذ اوك ازرعسر و ةوظحافاد ايوكم نا دجحا 000 1 .رلارث و لجامهيصال بكى يفس لاردابد .هيددول امادال اىعشم ليلا سري نا نس 0 6-1 هيلازسحاو هقالاطا ليل » ناسحالا او هضلا ةانل راو هنمادوعشدت د ناثو تانام قسمي وجر ناس[ كان وبا اخر 2 1
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 هم. ىازو هضئار !هدقصد اع هنارو هردص همالسإء هل ديس ريظنالاو ءبشم كلا > * هلرسل عماج م نصم طفلا ليال مي اشرع بذل يمل د - د

١: 

 "هاب ينايصو حاصل الها مياعر ىلا ما تافسل اهل نكد بهما كال انمو برقملا ديزم ردا عرطتحم يع نطعو -.همالا لاب داف ذللذل مورو

- 
 تونا رتكاعا اصل قيرسلا طع الايزو !مافمذ الصد 727-7 7 نواز ور جر ايف هنودع أ ذاع دل نوطلصل يك وح هماضالا»

٠ 0 

 - رحاداقفاد رمودرصحمةاطنربزواموطحمسو 12 د. قربا: س37 1. .نودالو ديانات دقو 2 7007 .لعلا نب ع :اماطيركدلا ناعم دال جنيد ديريزولاهيزللادلا عي امان اعص تدم مهاد, ماهذا لظ تلات توت“: مازكاساد مالاسء وش شح هل زءاو_ مازايحال احر رولا وصح هافوت حاذن عوطسم اداب هش دمر شمام حالصل لم هسالل اك هل د ايا حاصرتجل ادعت
3 2 3-3 5 

 - هز :اًمإكتضقيادو سردم منسساد مجرم رة رغو ى مراوصل طامهرلاعر دي مهواغشاع ادعال ءنذدعل لامار وحس ا اولاد اكللرم ]حلال د ىف هيصاخ مك نلامد راصملاو هطاحإلل مايا غاغا كل راعمو راك طاومؤمانو -داهزنشال |مطعل اف ملا كاد ت احاسرلا اوزتساقح : داو ال يذل البط اكول اض صو داود اظل[ فل اريس مي راسد راددن باه هذاح ضو ر راهرا مداخن كعدر ضال ماج عت دمعو دابد تاو ووش -- قاعات رشاملاس مداندادال رانا زرع د ساند دلذ ماحس بتم احا زمحو .داجماي هعداعس حم 077 ه6 وه ِ
_- 00 - -3 9 
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 لهم عوجو عملو هلا نال حائن الك خاص سحب نال ا ضيسلا مدل اة هضاكاو نسمح زار ارتطمت ةفاوطتقالحابو 2 ا اهنا ضنا الاول كرف تنا و نول اجمحما اذ بلك ضراوكرضةماتال رعد د . : : 8 مالولاح هيف ديدش تاعع 0 هحوزتمبشحت وح متع ةسورعرل> 07-2 0 2 30 ذاهلا | سوكوم دياتك .اوغرحو نيرزم ا خابصاس 4 مالص حق وفر اوض دسأب هرم ناد ةسرب صصو دي
 1 د تقام 0

 بسمك - 9
 بارو اةرظجرسحاد 120111111170 نالك -

 7 اطر جا ظو رضق لذ ريك ساو ريخو ]ماي عان ردو اموطحت اك ىمر
 22مل اقدو درهلا عدلا جاو مخ لابو اوال (تنعاطم والذ هذ وعصام حت يدش وك 2 - - 1 هّراو اقارثا دادزادهد مهلا زيت انبلايد اهجوسدزانرعد ميسفا قبلا ىلا .: ا تاذ هضور اىلاهغولبو موكا لوغشلا ا منو ماحل لو: هذاوط ةييوسح ارو - اعنصهندم ا حر اوس ساطع

 دب ديوس هاما: كر ج متعاجو دودملا خد« هدانجاو ناطلاسلركاسع مليحزم هيئاطاس كاماوح عيلع ماد : هداديل عساوو هِلضايكسل انا د هدال وا دعو هيلع ءلخو ىل زممو هماقم هندل برقو ءلر موكا رزولاءرضحملا غلب ال رومال او هراضناو ىلع 1 0 هرلوو ررطم كهلان اوعارم هباصصا و دؤكدملا جاف علا ناكو ناوكلاطب كاحر رهو: نادإبب ا ماوط ,وىرامل ١ رياس لالا بلط من لق نوتبلفا 2321 مه |ىصاز وهو ناضس رم روكرملاهتلا ادعو ضمحمو هليق نم مول اومو هلع اسد هيطوم هعاكر 77 ١ مسريرول اةصخماو او هرامزا هباكتتا 0 7

 الباوماناد يذل ممذانم ردع رو هياصماولاناو هيظ مطر شالانءلباقو 0 0
 هنيللا الفلا جاب دف د ايقنءاضذلذب دادزاد هفاكاو يارا اظطاحاد 0

 فام وظمر وجي ادع هما تومريخر زول | وصعب ند ل نعال - صوزيقاورهساو امد نينار صخب
 نكح اور يشم دج شلل هعاضل غيل د تالي لااا اوس صوان اضلسا ام ميدمرم نفل سادقاو هجم داب د ىُسوحل ا
 داو مقلخل اردو !عوصع محام هعرصم يهم دم اًربدم هضم يال عصاشاذاراساو نال حد شرحا باكل هدرا دم : 26
 : 6-0 ملت مري لاله ارعل رس عش : 0

 0000 ٍ مخول

 0 ذ لإ |مارم عرب تخبر اكام ىلع هدرفد متر حو حاس (زلا و ماقم همافا د . موادع شو :
 هللاعبو طا درع مير مادا هيام هل هيماسل ل اسعلاو ناحل اساونال لوم مزه مزاج هجر اع رع ا



دب . هيلعلاءتسدخهاو ناطلل لان هيلسد هاهطس بيررول ا عوج
 5 ا ٠ ولك بافسرلع ايون ء يزول ا عرمجلف شم 5 . ميلس جيرس علطف فيسو موت 

0 .جرابشاو رسم رولا ضحورل خلان ناكسف .. سيخاند مدي لك ابل دعب هياطنس واو م يطع
 1 تعال , جاهللاو تايسايل اأو هطيسسملا» 

 220 ناك تايللدرصو ناهلا بان ءعموي عال ام ناكسأل هتروح حوحو سوهاراو ماع اديخلكءل اون تايض نم م لفرساو ماكل اسر

 0 نابعال امه يناطاسل اونال سي مدي نمر ممذ سور ءذايطلاهداعا يزول ءودح دارو دو ةحاراصسوت د اع هاذ ؛- "قوما ل نإ

 0 اللول. داء ل بابين الديد مس هن ب اهي باسيل |
 يح ل ”اتجحج إ7ح2277ج2 تدلل هنوف داب جال تل هكر ناوعالاو نايعال سمع كهىتتناشؤن ور د |

 يدرك ناك دمك [راو دوزعلاب نامل او هج راسم اعلا باقر 0 |
دس هيطع فويس داجكغد باتنع ل حدا

 0 ١ دا

 2... + ناعالالمياكر ميد صو نس مطل طابا لدا عج راتساوزفعملا لا سس عرزك غول ثاذن قرئادريرمدصحن ام, غطاط رادصأب | ٠

 س07 اك صر صعلاوم يزول وصخ توعلادإتسل اياد رييبشل ارصحلا لاذ فاول هداءاه مدوا صحلت اهتاوغفالف راصإ ٠

 1. دج يغلف شيلا و ناشل لدا وعد رككادالاهاوهل ابر هز ءنكوم وري رثدنلسىدل ادصو ارم وقلم اموطع هعمان صنم

 هيعباحونإ#طخو رثكامطع جك وكلا عولصد يسون اود _زسو جوش هعطمو حاصدفل وم بفشساو نهفمو ع طسوتليل و مولانا د رو: -

لا وال وفا هر اعلا يكس اقدم عزم هرعدولخومناطلاسم اود هلئذي هكربوؤو لصطملا ديوملا هقسلكو مالا اعاخاطا سانا
 2 ع

 2 تح اكاونت افذملاو يال اهلل هل صدنع لإ ذ باث ظغعا امو دل فلام ؤيهنسل الهان هى ءسقن متل (لتعملا انه هفق نار

يدار جال او باول زمايميمرب ذل اد 5
 دنس ضطل ام نيكملاباط ويدمنكملا 

رع ىد كر اج دلع ناطىدل !هضانق
م 0 لي مماوشو مطا

 

هسديرصق لجوانو هت داعسرفتسمو ه لعس حربىلا داع لو ١ هياغ هذ وطن سوفم ند
 مما - ةيولا وف و تحربامو اع.بفاصو اطداصمل عماحلا اىلص 

]كرم هيبتا وفد قرر لكومعربوجو داب بلاد
اسمو ايكو هتعاب م هزافم اولعرإ' د | هدهحاوم هعياط هيل ا اهداعل رللسم ههح

 3 .نل

 20 9 اورد هتءراصمو هنفطامم ىلع او

 - لهاا روخفلا ار دفاعتو هن دب انوع رم سان[ ىعيحاول و هتصانمو هترات هال الحلاو هتملاع ةيبطعلالاو هنعداتيرسح د
سس ناك ثح نال دل رترصحن قوف اهضحد تالطةماوتسمالاو ناوتسكت 7

 اًشهناتسو تعال !موجرع برم اول واسم همرعينيري
: 

 اف اهح اوم ءانارعراكو م ال ركل ديد اهصنلا يمحي اناهيله وقس مانالاءفيلحو مالسال ةئاطنس اولد بايططلاوغنلابابراوهنسلا
 ١ : 5 - - وهو ناكرؤسمو اسلاهئءالفبابراو نابرغ[ جزم | ماعسنو م 0 : :

 طا ل ا .  مايكلا عاش

 0 0 ذو تاد هلهادب تومتنسأ اذاو نارللادالإ ملا صرمكلءومسو ولو د ناثاوطعزبح

 0 0 ااا اها مزايا تلاع عبو حال .دجخان جالا دجال طدرذلاو بناجر ول فاول اال شل اني املهإومو
 هب اشاوه دابصاو ءتوشعو هباهصاوم هعاجال و جومدحا دك عمد

 -- أك كوبنل عرسحا اولنوف "باق تاء هلا ةسيماسا لعل ؛جويلاي راش و

 هاد لكل الع العدل نسكت اسمين ىلا اب داق يسالمو ههخاومااهعراملاد دايفنال بحوم اهدبام ل ومامل كج وم ندوب

 01 كي هلو عطس معد عقدي عير تضاريس يرزاوصرل
س قع مدزفو مل اظم د ممارم لاما ىلا

 مد راوم د مهر داصم م داعم او مدعاوتبت ا
 نوخلس موك يد امابا اعنص هنيدرماوم او و

ٍ 0 

س ناعو ولسمو اماىد الوس مي اطمرسرتدول ا يضع داعس
2 ا اما ول ال باجيو امىلخ مهياهع اهداعو ايهيلدت ىلا اوغرا

 

 000 تال طلال .ناعب هنعل اهم اهياراشملا خالل اك اماددو | ةولخناميل امم اهم هلا دلج هناطلسل اديلاىل'نارؤؤبح الامم
 0 1 يتعب اطناحيلقوا باغلاو هددللاهعييما يكد يناله علقو باعلان هولا بانا هعئام ا نزرع مىنقو ناسا
 هفوصولا(ناولاعزهت محلا فرن اى زها

 ادق عروهملا هدر عملا هروبملا نارزن )بح خالو نع
 -- لاحت نما نامي

 ..... علاوصعلاددج د .ناثلامطعل يرو موب ناعمإو اف لول ندا نازل يشل هعصاعيبف ناطق عوجورمتاداسو ناندعزم
رأل ايوملاتاداهنابم شم د اهتراعو عالتلاعرهداقم

اءاب اهرالنيطن ناو هالرلا و بول اءاتنوعو مانت
 1 .تاناصدلاو هانال الصقش

 بنهتم تستحي سس د :



 0 7 ع 1 :-
 اح

 هلام د 0000 هيباثاكل عالتل ادياعمو هيناطلا اعل رجا ا اذ ذا نحف و تل ءىئاثناعزأو بوبكر هما
 ني مز ادكيفرخعم هيلاىيلسابرهطمشإلا نم يف اباهان اكدتل د لإ تايب اسس إي ناريبب اس اهل حام هخركبلاإ مدام كا املا د شاملا عماوجلا
 ناطل اراصن ام عامصب سى ماي س افوخ نوموسو هلم نوحر هدام اعسال اص ا ذب دجال ٠ نومدري ام هب افكل م مدع علما قول

 هك فرط همزال هعبامب هلكام ندددص وملا بابل اك دا ناولبلاو لا ما لازم سهعذ د :ررتبالل ١
 اا جرااتءاحاد الي دائاهبوسلاهربإ داباه الع تدادد الي ماهعلراصح(ا داملد

 بيوم وزني مسام مث بيطمال مانعضح نرحل ا موساب ققبطشالد راطصالاو تاز ذل منذ تطل داق مجرفنال ل انا اعدك لطي كر مدخ اج نمو ناطاتلادؤجم مطاخارم ل اصم اعاد حد لجلموردغو كلك 2 لدار سوانا دان نك ٠ راسو -وبلبلو تايفاطام 00 دلامد افنكل ذ ززع و لياوؤل اوشسواو دال او تانامزل سمو د نصحد عدم صح صوحرمل زاك لانا ةزكيإلع نكاد اوال حوتتسم/ل زان عم لياَص طاوركاوبل ارم داص تل ماود هبا ورعشسساام لبانقلا دامو بكل كاس هل: لنطل تالطصا . لزانملا» توبا موج هورئام ]يل دب دشلاد طابرلاوزاصخلماود ميرفت تنقيتساو طال دهن تان الها دبش هيلوقو العف عينوملا دوس ب 2 نم ابد ابنة نصاو عيطتتسال با كس عع اهوح كخاناو الاككت مطعاوابا ذع دش اوهام هل وبما ف دملااهنمرد الخو الهر هياط كاملا
 ماوال اراساشحال ايف ادّصل ارث د هلغلا مف عاهد و رد مانغا راشم تنساو ماعطلاوتاناك كلو لاملا ملح تلخدم د ماقملاهرازفلاو نحل!
 ملل اص هزل باس مولسد ماقسال او خال وصعد هيؤاعلا و هكصل اضوحرع مدا ذو ماقال اتانماك ا دبانههو مائها اهدورو مدَرَو' امترزب
 00 مسيح دارمالاآ ا احدها هس اتاوهعاظتتا دج وو مث ن كساد هل الج !وف داص مث اغتسإماو داخل لابس ارسدما ا
 نيانبو ل |جاوهو قرف ازّواغم نم دانعلاوىل اي وا نمبر لكوا/ماهو حاوفو بله كو مسا اونطوا ده دانحلو يخول يجو فويس نون
 هئعمأب ةرعصنال وحدالبو هاغق نم ه كد قيس امت م داخح اسم ديحاربدسديسل أذل والمقاعد اص طي يابحر مصالي امال ناكذو د داود بعس/كاي رطب
 | وبلال ران مزه نشك اء مس زول وطال موططلما ع فشلا لطاباوبعذو اوسال طن امو هراكملا قاوم نويحلاو راعمتل ! همزاب مداق د اوناو داخل نعملض ٍبنزلا اولا ءاودم3 وسما ]مال سب اوعشمو مار ماديإ طقش د لتشاو لع لع رع تاو 5 مده مدع داماوال انه برحاو جزا بخ هرم لطفا خب عم درطلا ورمي طا آرمال !ميىتخ اله دنحلا هدححو يرجو سح ماما دم ا دج 0

 هلصاونرموناكدا لجا ذا[ جارد د يل امطاسو هبافطل الام اى تباو را ىوكشلامتاربعل اضياف هلا نومي فدو ١ جازم هغلجراركما نس
 الملا وعاؤ شا دق مرا [تترامالي ما هىلذيفمروصخملا) احءقصحسم ذود نلاحاهذ م دافي نعربلا !مونهإلا مامارم هل .داربح حاد ت زاد اليملا

 ناو اهماو بط اعم اص ىغصو هيب الن مازغ ال ارا هنهرش مدمرتملاو هلل د لشعضرعو ريرولاعوضخجم اهل افطل كيما... ١ فوصو ةردامت مد“ ١ :ةيدايإ امس هلو فتعاو لاو مروح .ءاب نس زج )ضو .فوساو انجب انا شند تطعسو حدا هلعل درو وضكملال هدافشلا عرنمرتلا و. تللاو -|
 رجح همالاسو هتالص هلا دىلب ميل ىوبستش نم ىلا اذاحاو هماتلارادو.سرل اراد غال دن ههأ دنعؤل لاو 0 همقلاذ اخ دد . تالولارابو هماطل اوهعراهل او مخلصل ام همالنل اوه ال ارببو مرسل اجو بطقل اوراتلاءىق اد اي مهعدداىل اطنعلا هاطدد بضغلامدق منع عند

 0 يب يت مات وتس هيخد منا دلعيف ىداولد هبال ا هيطبرع محرم باج ضربا لاح دؤلصلا جرشنو نويعلارفدامب د روذملاه« تطلع ج10
 تاتحاا لف نحارلاوا .هيطحلكذاوفاو ماجن اهرن عسل هيلا هيضقلاه رع ج03 وهال تيل اد هل جام ءةتسجريصساضومل رع عد ردوا ضحالابو شارما دو كك اوما رم مل ادبار رولا هش داهذ مالس لسا ناطلاسي يكهرا دوس كد حريز بود زشما اليداهت الباقات هبكالاد اسك الاخ او ضال عبلين ادوسنلا الر اىطعن ميدل مدتملاد : :يمار جالا قخرهو ىول افوث نيل لد يسلاجوزؤلا دامو اليقم 3 اليقمو ايم ذيمو هك نوع مب اطف عوفر ديانارم وف شنضتساد البس ل1! هباودجم رول اهوصحتتب باجاامعنلا خلاد لها راسو هتاررمالي مامعل تصد هيخاو جلت ادد خلسة مل محام وطننا همادلاو مولا ل وشو همالل انمجردرم داو ىيطخلا كك باوللشلا درر د اعرب ح كارلا سدس دبل انقد ا رزو امودحسا وجع هبا ثطل شاملا د - ذ .هاخالا - آو مائى ول ب يخلد هالو ام هن او ده رض هيل ونس ءاومجو هيغيو الا د دع مزس د اع نمو هاب وه دج رسول هل اساد هاطر فسلادك مضاصبت ءاملا ,ىجرإ اوميوال (اقداصن مارد اوموغوجرو ميسو دعت ناطلت افيساهحاحالد. ءعتماوٌر امد و كات لرش: دمام خو تالال اهددعلا



/ 
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 70مل

0-0 عصام ادعات مأكحاس شاد ىلع تزنو ويك وضا و هنجو ةرمصن لع هوا سرا#و علاو ءلفغل ونس ص اضقتسد ايوه داز 3
 0 

 . درو !عرمجإو مولا لضاوفلا ؟«دوتسو لطمل لس هو لداعملازفمملا لجارلا ىوغي ندل امرشي ديسلا كا ذه راش هيلئارطو م/ هبيصملا له:

 00 دوكراايشارثلاو هينسلاتاماعبال او ىانيال البوق جدول | تاتعل ىلا ندلا فرش سوا سجلصو اله ' لصا ول از اوما ةلرادسملا لاطلوسرسوباص

 ...١١.١ غيل مفنايزولا صحباجام ويلا ذيل ايصعيزءانلاد مذ ملأتاد "كور عصومي امد اكد يدم ديل او نيشيمدجا لا دال اضوفصلا
-0 كايسلا كيد حرذ هع اد ودهفاو همالاساو نمال حرصت ب رزو منسارتول لجو هكوننملا تالنال او ددعل اس اهذ امو اهنم حرطلو هعلتل املس امال د

0 

ملا ديسل او دجار حالصديسلادجو ادرس عوضعملا لم اله هعمل اول اوم داعسلا اًرباف رول امرصحما؛ اقلترم
 210007 3 عن مف "اد نيب عر ىو ي

 0 ١ نيهصان نامويذم كانه مافاو و راك مطعلاناطلل ادونحرا دوس يب ستس ءىلذل ارعاول و داضال اوسو عاطقنألاو بّصنلءاساقم لوط

 20100 كر ا اانه يكمل و ٠ داكتسام و وتحل عزف عتساو هدب نايرم را ونقل راصفالاو هئنالاو ايككاادر اوملستت راغمو 1 ذنيعاض

 _ ٠ ._.ىبدام هقرتدف الي ما هعلق لها باكقع اعسسكت مامن عدملاءاوجإلم هفوقوو دادمال او داربالا * عرمدت بجتو .رازؤل اورهل ايذ دونطلرا درس تافصرم

 22  هئرنولاو طك اهدا هيفا ءرقو قم ال رابغ منول هيانعل اراهطم ذيب قوملادادرسلا ادهن ناكني كوقش راصبتساو رومإهإف تشو ياررسع

 ب اكبر ةبنسح ا ذولد قسو البلا ونال اق افا ةيفصاول ا برغول و هصعبن عنف صول امتد ام قكسوْملس سراء ل ملاه دعبل ادومال ارم كلر داى >
: 

 هن يحلصولا لزم له علقلا كالت اكرم هلسارمم ا كلذ .همدم نا اوراصؤحالل ما هعلهزها ايلا و ءيلهزعرب جلع سك مانا

 00 عرف هكفملاهلوبملاراطخال !ماعت اهعهارجيذ قرام لجسد ىلع + هعرشملا هث او داخالل مس اد ىرتس مل الضلاو هعرلالهادبامو هلاهطم “٠

 . مع لطام د قاف ل ا عع رخرل !اهددمدول (ؤادل ضعت ةيلوسيل اذ

 . ٠ هعلفاطعاوابت هب نقسو قارحالا سر وتساد فتكا ةيايلاو دماوقلا سهام انوقك ةياعملاس هيلع ليتم امؤصتو تكس.

 نكءللذبف لوماملاقوفاطعل انمغلاسو .لوسيرلا كيد ملابس بياصلاديدنل ايار و قانا عسرَت دون دادلا الرف لاططمق يق

 0 داوسسال|بوتمرمموقل بيك منن امولع راد لريمالا عاطل هيدلىل اهجراحلاو هلفارل بكلام هعمام ةسامناب ءيلعطرتشاو هيلا هل اما املانا

 كاد قلطن اف هنباماو هداشر ياهلا ميلا اهببهذيو هئاشس و هندسة اييلع عالاطال !دوب اهب طم م
 ْ . " تاحاشخادمو داكسلا ماقم مم كتل بيلا

 ةءانمعو داخال اهقيفحش يو داوسال للك فد هاغا ادميلق ماع
 ايإسلرم دا زر اىلا يدم ده علو له تاضحل اما اهريمالا طن

 ع مم يقل

 . ام مقفل عوار دكا ثري ىلع جالطال اوسريبال ا دافتنس اذ دلسإ و ٍميفُخْهدخو هيططديعا اهسدوطس ماتختف عمد دادو عزم دحام

 تماما ف:

0 : : 0 2 

مو اد عطعل ديفا يك دادبإ# عادل اهل ودل ار ارسارمل اذه نا موحال نصا ادومال ارم عم
 0 - مالنال ناطلس هءاطرضم و ككتسا قه عير

 5 2 د ره ]لها ىلاراصخللل ىطةسد تح أمايا كال د ىلع ماها .سهطاد سا امذ هت حالصو ررول !نضح نافل يسحرع صرال للا كادردص بداذ

 .. عمصاعقصو دل ومال وكت هز عالاادعدا م هحبادع عراصحفياوديش امام داذل ضيا عمشطاح د ابأقساآف بدل
 قلد مقعد ىقمسام م رياوألو ركوب ماقاو هيادم عدمت متو !لركام اس اذامد دددصلا اهل تحرجؤلا مفداضلاو .دومال تايم يلع

- 

 2 طر موهخصا مده4عممو د هن ريثكمعم ما اك شح لا ادهرسو يكل امس عز سكي سل ال «علتن اطها ععم معلا هيادبيما

 0-0 -...كيواونزالطاططمل ارلا لاال امش وكم ل اوعو يويسب اوذموب ناز لاجل او لاملانددملا هنم ميلطو مده حلصو للاغسال ا (ادننع

وعفد و" لالئتسمال او تاثل مدعو كالوال او نطافنال اد
ىلع مب قاسرالل سيعملا ل ويل ا كلد ىلا باكلا اديها 

 ' 0 هداعل اع ترحاكراجرسل 

4 جارح هب دوعن ذامو ءداسلا ثادد ليج موطني منهل !ماماىلادركزملا لدول ا عمدأدفن او هدارعىفا دو هماونناطوبمإم ملغ نند
 : 3 2 2 ١ 

 0 1 فل بابس الا اعطأنياوح ميلا داعاو ٍمباصداو هناوعالع هصوعو يدرس ءيلعنؤوف ب اكد وسيول كاد قلطن اه هداءاومججي ادا

 ل ا لاللع عربلطعما هبانحل نظعم دوهد رش و هنعس ال اليسو- هيابساصاقتسءلعراّصام :المإل ادعت صمولاددنعاد هباونال اقلغمو

 داجيل اديبعد رورو ارا ناائاو لادسلعرمل رتنالو هنم ءانكتيذصجرميف ترا مجول و ناحل ابوله رهط صمود دار اول

 اتت لل تو هلئاهدا وتمدد _رارل اةيادحل كس قس لل نيس معو نارام را ةسلارسألا ند دررول ا كملع حورطلو .ىلذل اهل مك ياا

- 
 ا . 0

 - 5 رب - 6 -. / 3

 اشلارومال اهياعريف دل نان رينولا ديال اقسالا متو دو دادمال ا كاد !ًوعف سؤ عرفو اوايان راشنال هذ كدر
 دما اصيطعقو سطحات

ما 'باومللادع مد# ريجلمشللا لا كرد والا اغا و دال سلال ىلا دز كلج عدلا“
 ب باهئاداجعلال وسلا

 ا ل 1 -55--- 2 00 0 2 : 0

اقبملا كادوا سهأجوأ رادرسل ىلا هب ةساد
دنععوضقدو هتدر بج ثانتراو هلاك صو هلا وز هنونيك مقدام ناتط

 مل ةاجاد ه

 ١
 م 5 :

 ١

: 5 : 
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 مل تت ٠ 3 اك 1١

 د[ رو صح ا ىلا هدافبارسكس مد باوجلا_وعلا تادزومال ارم باغ امولث هنبر صحا هادو هنومتم فرغ باك كل دزيخراةرشلا سند
 ؟لخرسحا امد باراكعدمل الا ذ سددص ا بانتراالو كلش هيلءاوفقد اذاريربعنال ديك هل اهيشس اماك إيف س هص : ب باخ

 اطخصاقنيف بايسال اوبانطال ادؤدملا باوطلرصو باب طي وا دن هعدخ رطل ذا .بابااده نسم ردع و جالا دادعو ممول الد“ 7 مستمد
 هقلفامد هيطعؤست اوهل جرب ل دهل امد فد سيم حام و هيلككاهلام اهم هيل ناكام اقم د مهداعتاوطعو هبانجرعران لسد مس 1 ١

 . وخلك اهمال هءاف هيطّتلا انه ايمي اىال ملسوركاملارادرس عن محنك وس هدر ىلا هرهرم عيل زاءنبسكل باوصلا اهجدىراالدأ
 هكلبلاهرهرم رداد عرصانمرخزعذنل د يلحلاهيماسا يراهربع 8-9 ل زي الد ياخ عصام ددللهاجيرسلو .هيطماع ماع ك جراد
 ل اوحال ع همادأل!ماتخلا هيسنللاو هند مكاوث تنص وح هنااولانومال كمل ام عيلد ميدل رج اص ام اصا دقو امل يع
 ' ةيشعو لك دب شل اولا عماد هترماع ة يسمو د هذحا نود انصحاطق ترماحاماهدؤحنا د هناؤعل اءاددلا ره ناش ملعدهد هيدؤولا 6

 ص كاملا ادرتههجاوتلامدقتلب 4 د وادع رسنسملاا اوعراسو عمنتعكفااو ردا لاخلا اذه مهعش واد نانا دك ماكبرم لاوهال ا «رانأ 2

 ركب عوج هاند 0 ه هطاحال نغتحلذ او مطخضل اة ةسفسنو مطرو ادهم ةصلخق مد واصملاو قس لوط
 باهلاو تصون عظة ج هنلفلاهداعاد  بيرطلر انر اعسإ ن اكس لم ءوحد دو ادار خت ه ارم هل ئس لم لكك غلب و هاد همالسام : :

 هبزحر انوصم هرج, اد امش ارملا توفدولدالي ماباهذ لع اوساماله اندم نف خرجحام اكلهم حمد .انيلا تباذلا دوعبوح تولاقرتلاةياببوهآ - 40027
 ادرس باكا ادهش + 2 ه انيدو ايند ل امطالضفا ايضه ماضت دارس مراومل انوصد زهلاباد اكس ابيل ات ملاملاداجيحرلااتيسأ 2 7

 توبا طقس الصإود ائرههنمضن ام هاو اويرغد الد مالها افشل !ءيلعفقدإط رامي طاغايبثك د اعط اح سالي مايا را 000
 0 اركحل ارادرسملا هددكساءلد اتبانس | الجر ماش اواسر!دنيخ لامن. اهلل اهو هيهجا وما ةيساوعر اسرل نا القوااذل الطاعرعنا -

 الجال اويمطماا دوام لوسي كد لصف .تاطلاث ان طرسميجاطيلاجرحيلا مينسةيلا خد نام سمج قط نضع تن إكدم د -_
 ”عرلعراحال اد ةياقرل ابو لود نامالا مينابربال طاجاح _هلاهال اد ادوكسعلاب عوتلاانو هل ارانب هملول
 غدا ذيوف رابوذال اه صنقلابحوم هنعي اراهرت| فاك هل اطوود املا هلن طا هيلع علخب دعب راذرسلا باو يلاداعف كولزلا ]سم 2

 2 نور تحد كارا اوغلو ضن وانسلا د ادربلاعوطج ههجنول .هضلفاوم جور ئدلزخر يدل ةيساد دحام 2 00
 هناقضو عنو | يساء وم روم غلا ١ د د حسد ّ "ك1 وس ا يروا سس تا 0 0

 هل وسي هال انهقرل مد فلو علو سا هيلع عطد- ا او هزارعا غل امو هسائبا ذب نسا هاكحارد عئادا دفن لح ةزسو همام لا علباط ٍ

 صو دومسير] مدخاو فظل اي انما رصحمم اراثا ثيج .هعيوشو م ردات ملاح تطل ا. هع الا ناطل لا ركسمرم يم لاضداذب نطامو همار»
 تح لتلاو كازو ناطلاتلا[رسالعررع ةئخخدا:رالاؤمال بقلب هني اهطمد دو جمنل لسا دؤدلا عالم ديسليرؤاا

 دال ضجر رؤدملاديس انامدال انزضت الا دارااط .افخا و زحوملارجو ١قوزجرع اهدعا د ةىاد العب دان ئيمالا ايد لمتف اضم روح 70
 ثايب نب لاكن طع اوك بلا امال مايا رتاوعرذااناو اجلا تاب نمد ل: هعس تعب تانطورتصو هشام 057376 هضيّرحومسالكذلا ةلشمؤ وعلا مدعرا دل اهاداف نيكو مف اراها هعللاوا هعم نوعي هعاك هن اوه نملك دل اليا عيج د : 2

 د ا هر اهب راشا اموال لد لعفم ءىاضم غلياول اتحاشطلاب هعانشلاو عقلا رع هيرأع مفصول دنا“ اان عالصدسلا حاول يدنا هعا
 لاما اهي اضن امل اهب نفح رادصالا او ذاربإل البل اجلك راصتمال ا خفلا اغا انمحلتلا هدد ماس قدي هعاخ هعاما الرع 2 ةدن

 . . اناجمدنيااهديعو  انهنادداهيصاهلماتتو اراوطيل ايلا عريوملكاتحل ارادوس مىلدلاربمرتلاندب قع خدد . اءاعطد ابارثس مرذيكمام مهلا قلسد اماعنا وامك اهقاوعسو او مهس وتس اعمل خابرو مثلاداد ف اقناع تليتشاو اماهتم الاه مياعرلاب هدر لفضل تعذر ام ايخستول اوه جلم يف بهدد الكيوت #رميددس 00 اطافطاو زان م, ولم نمو مونل امو هداسا شين داك اقيم هن اجوال اجر زا ةربل اح ياما مولا يداك 0 ايل هكفلام هب هد لهذا اكن ليما ءكلقرص عرهاذلاءل ودل تنك ديمون د ايوبصو اهبداغنم قدانبل ماو وشعو اببدر دق ااوعنبد -ناتسالا مست ا
 2 كني هئاطلاسلا كل املا دعي مطسإو هسوملاهعلدل ا شلل هسردول 'هداعسن اراون اه اكسس قرم هستملا هما تسامح انبئام تام ميلع تاكامفا
 هفاكو ايتام ع هارد الدّرا دل ولم هعضوتسو لالبإلو طبكاىدزكرلعراض يمس لاسر لسملا 0-5 2 داورلإنهخ نال اوزينل قعر دم هينسل ايم اعملا تنغتد لاح اشومل وراخبل او ددعلاو لاومال ادنخل امالي ماةعلم لاوحا- . ٠ اي
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طل فاح دعو الم اواو م«قلعس يو ذل ١
ازد البسو ابوح طيسلا"ذاعاسيبح ةيا

 لإ اود فاو صنلزفطاماهن 
0 

 "هاه ليصمو لقشسم تادانايهحالا او درط .ااوامامانمد سول لا دياب مزه ديفا حوض :
0 : 

 .. ترشنرت اًضرعو ال قطر جرال ١ قيطو اضفلا ءالم عك 1 ٍ تن ت0 ٠ ترتس نالبا مو :

اسوكأو لبسإيلا تاوصا هنم تفعدر او ديمو ولا ههزصن تايار هراطق | تعذر ديال امالعاهياحرادل
 *  !دويشاموناكد ديدشلا دهر اكت 

 .١ ادعصدني دم عركاس ةيديولا وكت دوج كا بوككمابوصس عيوش ا ركاسلاباد قسد | دوعسم الوبقمو داعسلاةهعلاط .

ودم اضيافل واو ميلا ضاناوًعساو قانرأل م ملئ
يششإ] اهىلاهب فر ابأكو اضع مبرر اعصخلالا نعم ج2 يزخو ٠ اد

 . - ١ 

 0 د باح نوحر ؤساوفاك ىرإ |ىعالتنسال اور ناطل ايرصنل ارم «ريوملاركاسعل العنا تماععاو اباطتسمابذعتسسم هرابخاو ّيفلاَو -

ويدشس هيا الطل تيصتناو باسو الأم لمال اعدام بوكا عاش اد ؟أوسو الل [مههلام لوم اوعساو ابادحرمت
 اهم رلصتو داناافا

امعراعا نم بمزج داغصل مرطف اخ مرذ لغ أدان
اباصن او اناثو عتاس ممل امصافياباوهاض د ًابابس

 نيح اباتكا«وبسكامو مدام ميم غن له 

 لالحا رض ومماقسو رحال اوسرا و جد اذوسس لوول ادد اكنناوسس مريع اوراداد أر الو اك كو نيد ال موق هل ام وجوم ع :

فد ئاطللا ال داعملا كرد مولد اياهذ مدعلاىلاذب بهدو دراملكميمىدراف اياهسيداولا هيل
 - مم هلأ لوقا !جاشرهط اربح موس ي

امد هتسسل الها شو ايدل هن دهاو ناهانانساكا وحال نيحمولجرم هياناكلا ذوبسل اذن ل و دابجضالا ا |
 3 5 2 نامل ىنموللا جنو مهعالمد مر

12 3ع علوص ندم ىلا الل ماهعلف خف بع ءيئاطلال ادومطل تداعرتو |
 د د ةطتمإولاب الز ؤطلاورصتلا. مرج ]

 هه

 ادناو هعرلا ام

يحجزمو العند الوق عراد هبريزول ارماوال امن ان. |
نيدمأعوساءاوداص الخد الجر انن او الل ما ةلولهرم هب ان

 0 هه نصع مادأمو ناعم ه

ذى ٠ اليبسو اقيرطهداعملاىف !هتعاطر صرخ يناف نا |
دجما هجرت اوعي اجا دنهلا رفحا ضول ااذه 

 0 7 نهطلاورصنلا م لدااموع هه 

ن علطو"ر شم ويف ةدماس نفل رسم ىو 3 ١
شو فساد هداعس ازا ةياملا زار ه

 ب كى دبلا هذ اكةيذس اه اكاشاللا مده يقتس اوه دعاوت ىلع ت

و ردو حلجزم بمن اضف داو رزكو دج صن متو هور اللد قس. ضم |
 3 يللا دانايضعيملاو شيلارحلعهولملا 

موبىلا اهءادذو هفيكلةلا باج «اذانر ١
ذي هنا ههملح سسك اهظعالا اطل اناسم هل ود ماودب ضحما

دي كبار ىيأد قس ريح ضرا 
 

 0 .اهراارم عالواو ركسلاراسو لباكاو امال ارسممذ نمو 0 ا ميركاتو اده ماشا و د | 1
00 

درل ارماو مارد لوكا لوم باول انام هناطناسا ١
قعو اهكمداوحا داقنال العص هن دمة همأق ير ا

 .ولو“ نحف هروطاباحاسئلغمعبا
0 

ي 4 عطس لطيلااهديشنموؤتاو يضرم اهحالمو غلوم اهدراش ديقدد اهريماطبضو اهدساف حالصاو تاهش ذب حن ١
 ح

زولا باول الا عيل زرمو دبؤملا لاهل وامس معبر بق اظقندناعنا
21 قراؤرل ايطار لى ىعتاع ذو انه مرفق هيو 

 1 1 الاد 51

دب زي باؤصلاد حالصلاو داشرلل هيضشملا باوملل |
او ناععال لوم اه. خو اهلعاروم| ةعطنلا د هدعصد ال, 

 : 0 _ عاللصاب موهيرمر كهل 

 0( 3 ماقالو .راقتثطودجال 'تاجتاله عضو اه مبحأو ءاضل اد نمو هزت 9س وو اباسانبر
 انني عاى ءدصمل اهيضلسال ايون غيوم اءنطلتلادعا وت زفر

عالاجوععتتو ماك اساد ناقنال ادي لياّبلانياهرصبقو
 00 ١ كلاهر

 . ::---- ليا عال ورإ د املس نم مامطعلعى دل سن دههشبملا هافدربيخ هدب رول !ءوضحلف خل 0 :ءاقحاوز تال 2

مزن د دعتل مزون ناعال ارمٍلَجسو دهن ى دج
 0 اشم يعرج 

ع ملجوح ايدو اديعم بولعلل ةياشلا هل ونس للاددروا امنا د
 . هياعرلافدماها د نس تيمل او هيالولا 'للجرم هيلع علحاع نا را

ل او ةاوا هل دعو دشرماو هكاطل وب هياقرظملاءادهو كل ىف امامم
 هفحكو عن

| 

 1. ةحصفل اناقتسال نم عونا هيلع داكامؤم ياو

 اهصاصمح !صداذو ان انمار | دوحهرغو اناحاهدادو هتنت !هيانرلا د
 تادراو .اذوال

1 

 ري يتبادل لا قفخالو هاوموب لش راما باول مدل فرو قلخب د قحأ هب وعاماقمدكردجا كولا قفوم اول ارزول
. 

 !دهيع امو اني دجلاةيارؤلتو
 هيناماحل هّيفلا ىل' دامو اقثومد

 داناو اطالعت

 ءيئاطلاسل [لض اوغل ئسولا تقسو |دعس 3
 لرمهلاشعتو ادعو اباحرصحص ال امىدولاهداعس

 انءلاحن ان حروبال تباث مدق فك مافسس اوح هددص جو ةركد عثرد
 و هءردول!طصاوعل ارجاي

 : .مصحومادنل ىرعلو ' افصلا تاساّثو تباوثلا

 ١
2 

 5 أدشرم الل دريلىلا هل ودل عاتا | جنح | دعتم هسانرلا
 0 كدراد رصعدشتو . عرماءاقارمةل هد ناع

 00 يي ةياملا عادي لءارما .ايلعاجاوملل يناحملاو ديان اهللح ينال وملا مديل عصخلمج رك داعم
 ٍ 0 ع تلامومشاو ٠ هراط

 00 ا ب ب عم مكويسا
 - 2 . 0 4 : م عا 0 تا



 هك

١| 

 5 َك

 0 ارمال اهم م حل هباور شن اثم ا
 0 الاعب كارلا ت |وصاب هقوترم ل ىجهبلجو اوك هليلج ههيب ١ ارطهياطلل دوضر اذ
 1 يم اوحاواييد بدل ضاره ا ديمو ١ وانا ف هلا دغر دول ارمخ د 1-2

 هوطحامدلإ د ىلع منامال مل لناكدف د رباط هرل اني ءيااعس امد هللاقناد هلاحاد هل اجمد هلهان هتاديشرلولا ماوخ ازضافلا
 ميل امل اونب فالامو - هانمتوهمارامىلاهخيلبتو هنا غامد هاطمو هنانلكاله اكلم مليحو هاطعاو هلضا لانا يذولا -

 مص 0 سس رايد لكاد ءراكبام دضاذي هيلطانءومطاتب33 0

 1 انزحم دا ب رح يد 66 تداولا 0 هانموه ارسي
 0 ل تل برغل امعلد ذر زخررولا وذ حر ازرصو . مسد هي م 9اهسالقا قر سس 0 0 : ع : هاقباو

 0 موج طق تا دام ل لذ اعملاو مارالقل اعن اًصملازملثو 0 تانوررعت 1 > ذا مظع مدد ١ تائوءلهال انا ادارهرل !ترصرم ماضنسعا يئوددب مشد . اماشاو اريع اسحب عسل اكن هعمل هده د فارم هنو طولا مااعملار اسس ليتم اقلعو 0 اررطو دايس اا يدا تاطلتاهَع اتى لولا < 2 اهايح .
 2 ,ومب اطقيداواجسو راق او عايصلاو ثالاملاس اههاامد راّمعو لتح .ىلثك م اظعلالقاعم ارربكل مكحاف» ماوعال اعتفلس

 .اهازحدام ف ضطلارافطا اهند ددب تقلع ام وبل ارضافل اهرذو هوب ول اورضلا كلانا ماقال ناطق رركال مول منال!« داعم لد ....:.قاووي جملة ام خنغدشا سهطم كاملا مدل ىو ىرل موش ماما اديب ناكذل ”راوغال اود اال ارب اس سشوما همام
 0 ادرك كس كح وبا مري طفاحد ارادزذ اهبلأ ثعبو لنا اذ ددصلا عراب ودول سس نر ام احا هلا وحر داو هعاطل :

 8 اا < كلم عزعسو تزول ضحي ربت يقل هيباسلا هفييل لق اعملو هزات اسس ل
 او اوسلف ات مامد عدداق ناطلاس أنال و موبطم هلجزمدوكد نان وطعلا باول هالاوما غو تكد ١ اهوعددحال د انح اقحملا قرا ىفاطلال اطال ايد نع عن افدال ن اهلعاد اطو] شمل ارسل هيص هد امير ذولاءوصحح باجاف فض هدوملا ةايوتم هن دولا تيا ايعوال الص هير[ وكنا امةعاطإ نير هطمد اذن. ىطلارم هينخيال ام ميري ز ولا عضوا ضووعب ل وسر ىخلتش كارل لصد

 ١ تاعي وقل ام مناداولهناعلاتاتعلاو هلاطللاح اماقملا ف ضرع: دارذول اهوضح دارا ل - هلا اس ناميلع فقسسام هيام داق مفعولا ثيدعرم ةياسد د درتم هين ايد باوضلل لاعب هنا كسر مذ هداعساو هتاجا مدعب نأ , دول لو دبل باوطإلذه لازص د : ف تامل وحلو مدونتي داّصلنّدعمل تال )طاوددعلا و عالفل ام كلدنع - يل
 1 هناداقل عمال ل شا نائف رامدوكد تاز اوميصاقل امض سل اعالفف ادرس و مناملا كا املافاطرودا تافب دريل ارم ور واعر دولا» رفح - ”ىلافاطلل ابان زرم هدورو ثدح قانا ثيساوطلاااذادهب ناعاَرملابحك اارصاو ةَرِكسا دنذ ةيدنال اذيرثساو الصتدد ةلمخ
 2 فتلاوم ا اهنافادو 7 تومرضع د الب دا لساو داوعال لم هب طاحاو دال نموه اطامالخاداكد نانا دذاو هراعو نايعو هدهاشمرغ
 هتناطفو هي اكذدق ود ءدعآ دو انا رك ثددحرم اضل ساو د 6 3 لعل  هئاطاسلا يلا دوال 1 هذررو ا باونإل ومد ١ اخال اسمن اكد تاو اتاهدصل امداد مالنا اطلس اهيل ماض ءاصوتسا»د ١ اشيغما يعم فام ول او اشيغ هنو ستساف هرهاد ا تانال قي ضاطلا تار كلك مانو كنيشلا ماعم ساو مالو الع فا ماعلل

 اهراوغالها د اوحا قفصم اًهداليد هدعص هنيدكإ رومال امل تقسوتسا ام لامع ناطلل ا دومحرا دع ناتسرنالاثطئادقل» موق زا] ب كؤتش نم اتاك يف ل نعسو مال ايزو !ءوضحن ا جطونام معا اقدام نيؤطل الاد ام دش الا عر دق شاول اسون 0
 ةزىص ءتدعارنال ازهحي لجان اذعت هروصنمإإ عاصم يطع مراسد 020000-- نزل زعيوئدمملا ديسلاو سخر دج 'ثالل ىهالم ديسلاوعد الالم ريب اوديو ةجسنرم الي ما ادا وم بصمسكو يامل تادانعلا حاصريزولا هطحدم# ءيناءاذل عرج عوسلا» + هاطللا] داغلامروجحملا ءتؤاما ءداعتلاهىلعأل ؛ اهعوندد هس وهلا اعنص هندم خر بخ ايرغمو اهقرشم خو د اب زطصيم ماهاد د

 دنقلا ةريجرماف اعضو_ محا 0 ماس مخ © 2 1 - امم او دولارا عطنو ]صف ةتسم اص هسدم طناف ا ا يعيفرتسد دوطا ديد ءالعل اين ل مجد ةرزقولا دونطلرم مهداطا
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 . ومال لول هرم عمم ' نانسيوبمال !هدويصنملا د ورا درس قلن هناطانإ كال اءاسو تاوغال ا دودصو نابعإمل ارمال نص اهنص ءن رب رم
 ١ ' ديعصلا ا وحرح اك اهفر ةداعسل الع ال اذالل ديو هب حعفررثبو ريخاقنلا اعنص هن دم هاطْذ ينام ملا» دزحلا دلل د راوطل عقلا هداك :
 *كئاودزوو اعيجزمل مويا لذ ؤمطع ار نو الجو مىدرز "انس ايض تداهزاف هلاغلا لق ب تلطكام قامال ا هبترطتعم اهتددالطس 5
 3 اماشو انمبراظذال /- ترع ”اءاهم نودصتد موس باوحرب امو الانذار هس ترح ال الجو اولعو هوك اهدادد ال اجاهرسل | ةذدد عن
 .. .٠ طيوملال سعبرو. راهئلاطعو ره ايدرذو !«وطحناوندب راوسلا كاد زقدح اماداد اذص مالسالل هبوفُسىدلا اينيعمو تارخل علان هتف:
 0 ١ ملفلاوش املك ازئاقن ديد نك ضفال هىبتسم هيلع نمد هتلتاد ديتعملاطعال ١ ردو ايديرعضرال التف دب نع |كلاو دددصل اهم هعمرم عما
 ا 000 ل !ًدشنم هل اعنا لاب عج ام مرا بده نبل مدقف راهلاو رمملا بتارم سم درقولعب نون راتسال اهم 0 رادقمل هيله يسةعل> دادرسلاوبنال ع ةلخم هتايس هلطد للاي مهول ةرعبعذاد_هتالكرسمملا اقلام ميودص حيشو هتان 0 -3- ماقول لم ةرضحملا غليوبملا تفملا د هلاوقاو لاعفا ةيعركسد للقير او هماقمو هلاجرعدادرسلالاسد ليحيال اباصعوكسالول ةقألخل مدا: .
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 0راوصتاوعالظحالد مبأىدحل اكد فلضو هدد ددعف مانكْذد ردك سايدلكملطب تنص ظ 2 220
 هرطوععميشالد دالطإوح  هننشال كل لوص كط و نر ضل اوؤد الها د دانهلالها اس هنم ديان اب هلا صخد ٠
 زوجى دزعئادو بور دنع - لثهك ورم لقت ةنهلا قلع و نامه امو عسا تنازع 6 ها 3 1

 | حزْساىدلكك در قل ايندا لن" ةينعاوصل ايم قدانب امو .زرماهيطخمد مراوصل اوعالاو مقزصلادال اد مدالصلاد : 1 2

 «علقد دوطوع تسولف ١ ىزظىدرتلوهحْؤشلل هةسمحسامعاليداهلهف ىرتتلا بسلا عدل امعاد ١> 5-6

- 
 ص 0 ص - زل وطعرمو ابيل هددع سا ةضناخباغلادوسا تي م نر !:ىزهدال جاجا نا نفس هروطكدع اردانا

ّْ 

 را وملااو انينامسوفد مطل وسنن شعم رجس ن ردجار دوبل س براهما لشم ثردككبر ت] هحب راحل سبل
 د 0 - د ىو عم ربك ناعم افوخمنل ا او داط هركتبموزم حارق امم ةباوجلفلعجدس اوف داو مسمف اباوطحلماك ١ دنا 1 1 ذ هطملاك عيا شامال | قيقا قللدزجم سن نريطال هتاف وسانئاع

 ريا مري 4 غول حنراصف هتياض]كرسمتشاكؤح رولا عنب كمو هاهارم انني ملوك ؟ديئاس مك 0 . 0

 نوح ناتلاولعو هلال طلع اروطنم نايعال او وثإل اءافوهى . هللحانسا مزه | علخانسا ةلفر لوما درر ولا ةوصكلرم قطن إ - 3

 | نام د اولل هت ناكل اد]حلامعفرو زل مرت كش املا ءاترىدملا هنو هياكزو ناطلقادهعش د واصملاد دراما 5

١ 

 ا

 0 7 -ىثنإ || اهتعرم ءاوس هب موقد طامر ومال (عاطعنم ولقد ناو لم لعق املخر َراخا دمل منول !عضح هس نالإ تبا وصومدهلا شعرا 1

 0. 20177 ضعاصو تاكما عشا هياعر هناسو ناثدقل ف ورص فاخزلذ ايعرمت داعب عصارمو ناديا دوغالا !رايتخا قمل رز وا ضحي نرايحال ا ثند
 22222 <> يملا ناطلاة ولقد نامد در جنو ناخو ناش ف رعزلا نصونرا و ناللوسو اقطاب يو نال ذدملد داولاهوتردقو اهصدع

 . 4.2 ظطتقال». هنصوداكرهظُمس وجا ذبح يداملا تانصتا زر هظم ةللعج د قدا .هنطلو هئاحا عورؤاهتيداد .هتطعنةدعسإرانلخ
 271 ادق ترا اماهؤوط د عادم. هحست تدار هبيطوكاسو هفركد داس ملا مهفرعت اتم آل بروما ذيل تعدر هينساعلح .ابجتلا«داس اكل دا .

 1 5 0 تانجرمو كرام ةناسحاب | تشن هيلا نارخال نم اهنابراامبهذ ا يذل ننال ! ميش ماولةءىرساو رم ةلماشاها ذدامولا كرجات 0

 0 يي انك ودق ناك - 20.. د توعمالاو جينر يعوهئدلا هياطعب ةركملاه جد نوعلا و راكنال ا ءلض/وقرلوم مرلع هالاجلع اولتجا د تديعد
 هتباطلا لل اتاتعلاو لالا باوبال نم مل وصُو 3 .اذدال اعذرال ادهملاىدزرولا عوشج_ ان باج اسو ر نم اغا دييونوصو قيطمصتمومال ! اضخدال الج

 20 درو ةصح م قسخلل قش داكدملا هير لا ءوعحابب ضرم ضد رعي هيل لات تافدرثمو هنيرس ب .رحاب هياقاعا
 ١ 1. ياها هلحاهرشمل اسماغال !باهاامناكشنإ دل نرح نام بانج صاصتخال او بذلة يازعابو معز يطل جول اى ااهدد دول داك رولصلا
 .---. ١ ةلطيسو هيلعهياس هفيرس هك ميس هعلحالل» سو هيددلابكاوأ/ا عئانا ماقمزعا ىلا هيننل اهنا مىفار هب ررول ومجلة مطعم
 ' هلايملخا درء ىرو ا ءوضجربلا ل3 نياق ماهمامطعلا كولملاكدل هل نالرسودو ءفينم هّصياف هقتأت ت افصوسح هندرل امعلكل ثهت بسام

 : 0 هناهاحلات انال ادوعس هنوضزمترهز و .هاطل كارإرسال اهيلع تحال د ادوبطو اهلسمال اددلاقامو ادن لالت هيللعل ا: نصاول افلا كين هدد :
 ٠030 _: هيلاقفن اهمال ارادالاو هيلاطلالا تاءاوطل لج تيرفو هيما ءايطا كنت هيدنال ا 2 تعوصنو .هناير هيف لاحد د العرسملاعلارلعتعاد

 37 9 : ١ 2 يأ 5 4-2 0 ُ ا 2 2 م : :
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رر لَجام هيددولاهاطع شايع جدع تمهل كونك ١
 :ىلخرعي ام سملااعدلا د هيلا ةرخلفل اميل ح

رم همامثوءل اك لإع هيض رعاس ىلا هباجال و هما ىضقم فاعتسال اذ هيقينكلململاهذاهف ها
 رك رما احرابره كسا تاقريزشم

 سحر ع ا؟تلبوقولا لالجاد ءىئرلل هيضتنملابراماو لان اهيمانابل اضملاس ال درسنو ناثلآاءمطع مهول ادفغد ناطلشلا !

 : ربا ادع اوف ديبانو راكسإناووتعل و دانعلا ]مزود راصن )مو ناوعال لمر]كلةرق ادب ناكم لاوسلاةب احا

 ع انو باقشؤساتلاوه ام هذالخله دهزع مدا| 1 ٠ راهطالا اوراوسؤلسا ذب هعاكاو هنسل ال هاد اشولع د راقمال اولا ماس لع حسا امد :

 افلا ذل دوحتالصؤنوملا اء رصاوو .ارازوالصا هتان ا انا اراء اح كو آرام مالسألا عر 150 ممر بافحالااوعإلا
 دكداصرامد ذل اناس ثاراجانمإ مؤدصا و انام والك هفالخناس ماساو اناغانطيلجل نرصع هفماح هلو هدول "راكبازالصا

 حالّصن ءاقلاذل دارم ناتسوافيس داهذلا- اما انامو هلم مهكربا د اناكراب ةدرذ نعل إف هعفراو : انا داهلملا يا نان

 نم ءلماشل اهل داعم تطسد ى ..ادا دش عبس ن امال ! تاو امج هدالخ تعئارمو.. ١ دارمي يم اعل !س هل دارك مذا الخل هلك واعمل هتيم ةنالعاو اسىعن 5--__
 -وغاانرإل هلم اشل امن كوبب تنرو ادادم | كلرشلانسهتداعسل اضنان تعطقد !٠ داايرطصم دوعال سالح ياش يادي 1 0 ١

 . امام انيضاعو اد اعمو ا دبم دومال ايف اندهتعمو انصعو اسد هفملحو انر اكل امو انالوم | دآحاو فلاوسايس نت اهرهاوح تحتان كا

 ناطالاة تدرك افكر اهفارو قاسؤماوباقرلاقرددد تاناعللل كل مد تالطال ع هماساءاطلم !داغرانأاو ظلال ئمتااسداهو 20232272077
 ناديرجل قامو ناولمد ا نلحا ام 5-0 دصلا هرج تدرج حرتذ ناواو تقد كو هيد اهس ددحد ولسا 0 8 د

 7 0-9 _-- - 0 9 0 ح :
 5# - ده - 2 25 / د ١ رحب 6 5-5 2 ّ ١

 1 ماج 54 0 5 : 8 ١ مث ا 2 <: 2
 2 2 ل ب خمس 5 تا 0 4 ع د ياي جك هوس 6 ا 00 < مع 6. 0 * ه منج ا ب 4ع 6-0 5 كك 0 41 75 0 : ع 2-0-5-5

 * - 3 :١

 ولعاؤل الرصحجا ابصدال غاب وبعد صد اخالر نيك ذا ضوعملا اند ابيؤل داما عا 0 راخالاف ابل نمشي دل يعم مو 0
 ةيسراخالا كو هنصو ندم هئدح د هرج حرش مولعيرحاطرما . هتيدحد هدأ ام دق سم هالعيف ال وللا هسضانم د نو تحرق اهلا عاضمال اد
 ا ماعالىذل اعاتمال امياغب ززعدهىذلا عومس| نم اوحح رماطال ادد اعملارسد الن ان قي اهل امن اصح هذاامال صهيل زها الدب سدر زها ارسد

 -ج

 داجزانابوهملز لد كيانها وسخ هاشو كا ذل عزيد هيرافرمتورذولااتدرالر علو هكاتصومو هفاكا اصح داو ينمادا ممل

 . ررظند . ن اكش|ماور الا دنع خلاصملاس وي فب انباب عانمالإف ل اراشب ناكر زدت عاشو دعاوتلا جفت .هاسنا ديس 0
 هقدر 0 قورشلاو بوزغل ادم هتماهنو دامي وبعلادورم كام قوعتر ككل اوطنقادل حقنا هعمدعبو لاتمآلا :مارالويلانعاتامطح 0 0 0ك

 تاوبعوثمدهباو زوو . لاهم ]< هيد ص نوخروملاة ادوشللدل هلاك ال هله كنود مذ و رث ب جل ضمو او هلالؤلد عقل اربع ملأ توج هاولوع

 هطمحمل ءلككام مز طبرصُخ دو و لالدهصو و او ناهربسسن ان توصخلرش ةادع انواع ةل اطسأ اوتو او هناصالاو يزول او باس الا هرس هقيحيت 5

 تلاط هلامل قس سك زخم دعد هلا دتعاو هاوهريصلو باقحال ارورمو تاوختل اكدموع ب نويفدو باتعال الدال سثراوص هفسول ا
 وهده زول اخلسبرخ ل هاىدنا ذبل لد هنوا كف ل ادنعال فس مهفاشنتسال ةمدطال او هوهاطل ! ميس اوحت وقو هيكاس جامل دنعأ» يدا '

 دخال اليذ ايساخ يبق جيل دان فتحو بطعورس مام وا كثسخ طخ الوم نم مم ارنمد ”هلقمو اتسم ههرفوجوب م زعميلاعلا تدر يف الروض 0 0

 -_ بوكا يوعو م ادهرسرقرعل طه هناطلاس عفر ووعد ايموسرلاةياغل زر ضملا شريم امض” ل احتمل د الر دال و ايداع ملقط الو اليس هجذفا :

 7 (ققدديا عصاخ موتكنالو م دوتسمرعناس هعئرد هناطلاسرأرسساو موضع الد ماضنمريغ هبانحرع موصعمالاو ةترموعابست كيما

 ىذاعو "ام ماذام اباهزعنس عيه مهل اص اكتم اهاد مّوهو ءرشو سابو دا نايعاو فونس مذ! تاو مولد هعوضخاب اطهلدها -
 ةيمعم روصعرس هتاحتو رين: هلاك اذ ر وضمت سادي العر هحاص ال اذا ناك د اءاوكاواطيعرمو- اباقتلاد اوك دن ترشح

 ”'اباوراد اده رويعل اهرعشل اهنود اًماقم ديل ايت درو ددتحل او دو دول !2. عئاوفلااخال روفصلاو نابقعل كن اوعاد دودي راض --_-_-_

 0 حيد روغل اوراصمال !مل تاددق د ممطملا ثيم ا مولر انم رم همو رو لا ا قعديدشلا < --
 تلم ارب اوداعراهف هلا اكبمطملادرباذع عرعافل هل ورز اشنزنر اصل سو مرجلا هرم تلاطان د روصثو محو راك

 وعم لاراب بر, انددعسافو»ا نوار موس باطما نعوم با ةزيساك ٠
 5 حبس

 ٍ ذ ىل نب اهيف هشيدح وكلا دركذ قيس امر م 1 راع ثاذ ابس هللبربقل همدخة نيل عسملا 0 و .
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 هللا

ابق البؤس جرف ععرب سطل لماجايدوصتسلو سايل ل. 0
 ع احنهدو هوالقنا وثب ج يلاقالاعيضدزي ط

7 

الة بيلمأف .اهطنو [رهسد اهو. ايسا ماس اة عبرع باجا د اهنا شت و م 0
 0 تانمشا د

وثل ابوصحلاو عضانلال, ان نيك ن بحال زطلملا لاعداد الفاء ال الأ
 000000000 هاف منن اع اع يعن حا

و  هباصو مقلع هرارمو هباطخ هنوثخرم هب ند
عورم زي طمادجلا ءادبا ام هالاجلا مدعو عل عرس

 0 ةنضيهنو احرل اطيح هعم عطقأم هد ديد الي

" 
لاطر هبات اكد هطع هطكوا شم هوبعتالؤس نيكل لو اجلا ود

 دير فالج ذيمو تاكدا شعواء وعح زطملا ا
١ 21 

 2 ---330----- ركع 2 2 5 0 .300-

 007 17 يلق لوحشاو .هلايجو ركابجرم جورللاورفطملا كرم ار اصحال اوْنسَأس صلخلا ىف هتعارو هل!تحا فطل ىل ل د شي دحر وص مسا شئ رو
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 د .هدلصلاودص ديمون هعزكامتر غون تر ا ني علام ا رم ها : ررملا وسما ىاريزولا عضحم دش ذاك
 : : - يفعضاو مهلادهح اهحو دو ةالحامدسو تمت ملل ةزوصملل خوي تل تتسأر دوبسوس رسل كو ةوبعل نريع سيلا ءىلطن تزود

 دع و .هيسموكاذ منهل اطامل كلذ السلا اعدد اهرددب لبشو واهل الع ٌملححلا كرت همدقموو اهبلاهدوروب تلعو "اهرب حد ننقل !ناساك ]ياهل اب اكد

 ملاكا: جنم ريكل بزي تانك مداخل
 و 3 0 0 2 د «

 ا
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 تت ل ب ل ل ل ل ل ل ل
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 - و بي بدن] رملا» 4 مسامغل ىرون المعالم نع وادن صن للسما ..اهقساوعس دا ديكس

 فر درصنلا زعل لجكوبشلا هو او ءاسنف و البت مزجاو دوه ر ادرس ذو !ةودحا دنسا هارهجي اوسناطلسل |اءالول
 ءماوافملام ولو «مدووتملاءل دزهلا تنام نمل اذ البرصحينخو اح هححؤتلاد .- هرونوملا يطع نينو تال ال او ددعل ام يهدأ امو
 ..هئاطاباةلاللال ا ةممكل ام د الصارانو حي فلا ه دعان وهدا الل ىلدومنم اهتعالل حوا هسفد يرو هرويرشم ل وإسم فويسرو هيصام

 0 تزاحم هاج اهاسااة د فل اهكدقعلا كاذ[ ذ ]حن انوم امرمعد هناملاتاجوتفل ادمع ارطس و

 - نسا بو مُحدراكهيإ د ارغاد دزعال ضيفا بيٌرشلا ىداوعل !!بطلبازفو لاحر اداه هراّصحملاوسمل ماو حوده هللا صوبزلان
 . ابدأ تلات هن كمان كه كاماعم كاماطإد ثاماججا الكوت غل روما عيمج ةبركصو كاياغها د كلج وثمتو كماققاطب فعاد

 © هدم هضالست هلم هند داذ » تعتد ةلاضودا ا . :-.كلماي اوشا اهوا !هلااضونمو ثاماحلاو الا ده ذط صو
 دبر امداوخراع] ينك ذر صنلمو سك طاوخ م اولجارهجدركرماودثح ناد هد يجننمال نسأل صللا اد :

 : تل ماعتن يمول فد ه بقادذد تاوبخفيا|ببس هئاوطس ا حالصإلاشايص د اد
 ضو هج لدم هول طناد لصفاوعطتر وادا داواهحر اد كتتشدعلااةمدتسراخلا».الوفاصتمبراحالا اههصلات 4

 .ء 59 فول رجس وطحل مزج يمال نا قنبوحإر ها بدرع 3+ لعاحل زا ذاوعسعترملليش نا تنم

 : . ءانفاسشلد هنعنكو تاوصل اووي كيل هم ايزس هارد باو ال لرسول ,ئيئامو اخر امككح ع ص وزو |هدمجلا هضأد١ ام دادرسل ل! كاز د د ازد :

 دال لالا اعده اضا هل اقثم دي دشو تاوصل امسسأل !هطاعن مكه ريددل اخو الحج درو هلحروننم هاديا ام ظحت هلجو -ارغ ل 0

 داساعدشاو عود نهجكوخنوابما .جوقول نم اهب صتعاو هرزا دوما عسل دال يابه هددص تالا ثيم جرصأو هلع هيام هنود
 ى اياكرانوترخلل ا ناكد اهلل دلانؤساكالاالاعد 7 -. - لاقشيح عوعس هحضااةزياقلا هللا

 0 م اسال ما ذمالل هدب يداك مام نود احرالو نابداتكايحامقمكللا | ةساةتفلاو هان لال ب 11-ك- :

 ظ : هايماوناداعنالهارسزن» .مياهسإ وصش نم رلع بص و ناصا عش رمأل تاس ناصال د ةضوتابلا تريشلاعد 00
 منان ١ علبو لص ا مدل ردن دمتم حيا تلرالو واضاموكللرلاخرمذ فيس | دن انالرماراطمالا' ةرصد

 م هايانورلساطحابتضو اد اهتبطخروزال النوسل د ذابراكمومانحا السور ٍديِشيباعلافانإغرد ا
 ١ و اناديصطاال نت رول و رستم ديرو عاكن ل ضاة تك ضئ اهل هتساو ارو نال اوس ه كاف نااهف

 15 نضبومد راك خدانطد وبين اص هنسدم عصقاا ظل دذحدنلبضدو . مولا عوطح حدومساو ٠ ريما عبرا ا 3
 وكل ويب هراصنارمو خو هولا نضقتس اهلا بذر داس دل اسمش رد ثااودجاو مانع 2: - تدل َ 2

 رح تجمل اضانادإ حاخلا ل اونلابر رول (وصحي لع زناف العمل مرت رعنا 1١ لاول او الرس ص عرش لاو ههحوشا

 وبطن را رحامملار مداكملاب انرا روع علحد: وكر اهدوح 7 0 0 5

 زاب وكعماك مام راخز ا ىاطل دداعارعبف داوعساو دال اذا وافد ير سانتا : 9 0 :تاحارع هت عمرم هرؤوملا عمار ادونشلو ركل ابو ب مر اجو هيدل نصوهدنع ريشة سا.
 اكل ادضءنظلتاراص اصتارودص عمي بفذ م - نتاودعل اول !لهال قع مدس/ هللا هدا ! عم كااهاددعاو ىاشوطعوومتا د .اًياجدل هاومنرو هاهنا كروت اوتم هدم اهلا تاز تان كملي حل قش مث ابو تالا لا راما ند راها

 ٠ ةدضاوراسو لطلقباو ايسر ايل هس اوضوتد ال اذيراهنعاولق اع نادإبلاو راصم طار إسةييطع راش هتادم ران ى صاد ناطلنا اسوم : تناوعلويعمبت زد ' نافجاال امزمتذراو ىداعملابواق هساب تقر نادهد داليوسءة لا جاف ساو ذوبرم عملا ناكد نازحال ليرد

.. 
 مهكر الث هإر ويضاف نزلا ءاخ تعمل زلت اقفال اها خو برم اسذالورضلابا] هد ال اننال ان وحر

١ 

000 
 د روذمل او دو دول اذي داش اىلاعي دا امم ذوأ اواوال مرتاح روصنملار كمملا ذهبا و ؤدسأد ا ظ

5 

: 
 _مطعلارايل او عاههش اهلا ماش امراقمو يزول اوضحلا ىديلغشملا سى ودل ياسو الشمل !تاح وهدا فش رماة: د تح

5 2 

 7 يف حسسالو انائاعدم العد فل رق دجال دداط ولاد وبللا مب را ايحال اوزهاتل رس جرم هلع
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 0 1 داو ها 3 8 1 هيك

7 
 د ع فاوامو ' ل هجفاوسرومال اهقييحنابم ارا موا الف قدما د جاد وعام تاتا لجانه

 500 . المال لئوإ خدودرم هما ورود: حسو اذصل الها باو اب غليل هاي دالو هل هماالاسلاو هارضل ىلا هل نتصل هللا و ىرأهُل د

1 

 تا

 3 0 همتلامرملا مرهاقل اهل ود دلخد ءٌسزكحل ءطيسبل ا فاكا إب هلل اوصم نيمو اد مالسال اناطلاس ةمامأل او موالطلك دل دد دي

 ع مح او هالعو اًوساهوعل البر صح هعس مويلا دم اونعتنا ءنادافلمتطللاو هيداولا ممالك سد هنا لا هل ىدإ !فومسو هناا ةناذ

 خ1  اةرشودل نر فاحت فلق اناء سو اهربودطسنلاو كلم و مثالرنال اناطلاسانال وم |هرشلو اهلل امو اهنا حاص

 31 30 . اهدرانب عويجلا هدهبلسم نراه ببن تلاوته ةوجرلا- ا ثالاطا عئاداهنل اع ميل |

 0 . قاد انصتن عتاد .رىعاوصاو هل واسو افول اهعمماقسلال استعد اابذ هللا قداص تكن ام ئاواس حافس هلوص هيلتل وصدر

 - - 0 كالضلاال (ًوكاعب اذاي لاقاوا راددان ذل دىوسام كفرعنال و قاهتال ا بجاو ىم هللاذل انوع دام لغو دداسل ا مال طلطرم

 7 هزئاىدرذو هاذ اطلس ديرب امريبو هس بحد هنا مع هىضاول !(رهاملا هل اس او هىصانال اًمملاهدهإع

 0: ضاشو بيس ىلا شو ا لا حو ا ديد ساند

 هيل اضوفو سهطمثلملا سمه راربمال اه ىححا جلع ةتاعاو - د كراعو هناوعاو هراصن اتا لزؤىيزم الى صجلاثعبر نان

 كي 0 . تلملاحالصر حانفم او ءاقللامون ماو اود لاير ١ ضنضخل السابلا بةلانهذرعد رداد دروا الك الس علقم

 00 _ ها ىجشي هلاكو هلل اب نير هطامو حدورصحج كد باب ءاعت انف اوفا تانهنصر هلاح حرس قسد ق د شسشاشحالا

 0 ٠ ايطلادحررل |ىامسرإ هيقر حو اام هناشدهل اخماد اطوانن ج بلر ومالا وب دمو حرم صحططد احل ار ادرس ىف عش ملال انه

 --- : 1 م الصاواءرتهروما ىلوتبو الر صح طن خي هماقم موقبرمملاى اعلا جلا ايف اشدلاراطق ايف هيرو اكل كراس

 1 دا راء نم يطراهيخل نع الحد هديرامالهاروكدملارعال ادذا دف "الملا » ثا ذ ل يرعا امو هحايشسلا دىاز السجل

 ارم هنيعلاعره تزيح ساو ١ ارداصو ادراو تامرمايفءل بارو ارهاطمو هل ًدضاعم د عهربإريثالل !دزاومو ىللد املحا ثا دب
0 

 ع طي .هلقد هيلع قرقاعشا دة يرحب المعلم هنت خلع ثا نعاصو ركاد لاقل يره الث نصح اكد رم ع

 ا ا مهتلايو لنك رزتسم فاول هز ءاط طعناء ايصوتساو .كايعااجا مو تخوم رخانوكل هرباصملاو اوتاضاه شانح الار

 0 «تعنمامصتحم 0 ص اكو هدهؤلا سو هنس ل يصسام لعيملد داؤخال ا هعرس اهدعرت. هدشلا

 ٠ تاع كرم هزاصحملا دون قالا كا بوح الئوسحّ ار وطعم نقلا ال :تائناو بوش

 1 عدوك لانلاعس ل ا بابتراالو كاش الب انيقد لع باول شلل ذ يف ءيلع هداع امد

 . ال سوال !«تراخماصتتعالاو بام ارو رصحو وس 0 اجلا الاسس ذيمو رف الوثال داندجمما دوال / نع ينو غضا

مرعشإ] انههسفدتن اطاو هفياخاماءنطوتس او هفراطد هديلبرم هي دإر عن ام هعمإ فدو هيل كنود دال وال ان
 0 : هكا تاجو

اطد طخ“ نافوطرسيصاعالداو هلل ا د ارمرع هضقيت نئعتماند هللاتم ا
 . 000 0 ٠ هقي

 ١ انج هشام صر م ٠ هضق اومو هدطاومؤيبل افلا هب ابوح[ ضانيب هدو هذ ذاعمم هيداوجف اوزخا الإ 1

 كلددو اضم داعس اص هنود غد ملعلع ل اهلضاف اها! ءادحاهىفملاىوه جابتا او اعذو هل اًيعذ وطلرم هلا يدامملاتفبتا
007 : 

 ا ياه امحلاو _ هدنحلادؤفلراسو هيلعلاعهاقل اهل ددإ ار اداضنإرم هلقسد جيرس اع ةالب سى درب هرج لا رككاسعل ارا درس. إع هيززو اوثاوطا

 5 الضفو الح هيا اايدربرول اه امال اما/ةخلسدق ذا القو ائا ناصعلااودرّل المدن [رمؤآقو الثمىلق هرصاعب ىلا نجزم ه ديوملاةروصنملا

 يجد دوم نافاس دسس,و هد
00 

 )١/ ددي اكمل اع ا ١ ل ل دعس حاس ىبنم علاس 1

 2 عهالاءل هرل ادي انيقلامو لهجوم اوس هيناطلاسل امعاطل الايد ام ٍلعد هالهسو ادوغو اد الثدالمرض انا درعو ار عاج ياد

 0 عمن ناسحالا'عاون اناهجباوم ترسو ادرسلرسحاو ممداشررا هاهنلاو همالسل ىلا هلا دارا افاتعاو اناع ذا رة ضح/ريضن اخد مهدات

 رك 2-2225 1 ساي تالا نا ليوجل يما دبا

 : 3  كلذدقعو دوصمم باطما اسو ح 00 دودملال ١ ونس وس ءجوم اذ اهو عا



 يت

/ 
 مح

2 

 تالا راوفوقدرش هان ندي يمد شلال وعل يبرر ”يدنايلا سدس ا
 .ناكو الا ءنهنجاول ! دولا رس احن ابا الم ديرهاط نكسم ديوب توفشساد دؤعولاول ولا تاهل امس ساشا
 مجله اولفاو هنيرجاىلاهئاطلاسل !كاسعل ا تدماو الز ذ هعاطل ارب يكل اسالن« ولد ءسدمزعا ركاسصلاو دويل دياد لاش اهدجا دوت
 هضاشلاءىلت لها يدءاةبطغس ار ذ دل الخد ٠ 0 ءرادجلكأدورصقدانبابماماولادصار راصخأل اودعتفاو ل .عداملا مرسعلف باول الن

 صلاودادسل اطاذ ارمدامال اق لاف كتحجرامصرا ام لءتقاضو هرداك ٌةيراك 2 ادومطل تمحز ىيح ٠

 ةمناطل كل الياتل وتساو ناطلسل امعاط ؟ج,ءاوازيو نامال !ههاطغ ام: تينادح هسا 1

 - اًصخد جاعزادزلقو مرهاطو هيفح ءرسجو 0س و ا كاذب نومذاو مزضاناهعلت

 مط اكدا اند هحيزك داو دامك شدمو مرسلا كقينساد جاؤتخاو مالم مذ ان مزه اذ دومدالن .جلخو راج
 مدننا "رشا |/امنب يف تاداريصل او عئارإ, | )معس البقمو اربدم هور ذه ض وان ايد | شساو الئرصحإ احول عم مخ انوع ئ 0 ميزا عداد احانفدازاصحإول اغمرم هب نوحربو رو يجت

 لتشسا قحالا همام عئاوملاش عاشر اهي "القتدتاو ان مطعاذعأب نانناط 22 كاوا ةلزسسو اذاكهه هاه دل زان 0 .ناطإول تننا تحول اوسرام اربزهو الاي وح طاح سنت ةزحا اطلس 5 اهلاارياث از الق بادعلاهاناو تطقلم دع طعم 0
 0 هانيماع -راصسؤدوؤ ظل اوشا ةرمدب حؤلامو ةوصان اعلق خط يزول وعملا 2 ٠ "الب الماس د الاصاو مرك حربا حرتحلا» كلو ترألا همدال د البسنال د اقيط صال دل ىلا اروع اد مك ناطلسلا|انالّْ ب دوحاشوحرمظلا او ديال انرس < تقشا و ناكيزكرب علما ءرماغ اروم|تقسوتسا امد اللحدمالو احرص جرفلا فتور ريهجحا دجال ابكاسم طحت (ىكامال ادن >ىوشت الخ دوداس ديد دل بايماما الث نيدو عصاخل ل [سردرؤو الباوطع بال صح نيصاقلالع -

 : ب وطن هرماو هيبه وحاتم هيرتز عوض حلل ةرافذم موصعو هذقو مهملحو مث نكي ناطلا هداهس نام رارحتط ل هرفند
 ا -راظقال اي اشيا اويس نيدن اهلا ل اهيل انهخير ثبدحيو لجل ا او اداظملا تخَو 1

 ةييوقومانلجاح تاكو رادر] !بازخو بوككاو تنال انو ان لعدد تنل انّ ريرإل الوم تاوعد تاق راد /اباطم» تال ىوطتسو رابّدأل اذول ويسوي ان اطار اش نالع اد ا ناضمال ممل داورلع الننساال او مدخا ىفااناتالد
 خافلاو [تااعياط تألبو جاوح يم هرويص ا كاصل هج د رض هديلا ذي داعش نراقمد زيطلاو ضنا هر 2 كل .السلاو او اوطملا يف عرم او انل خالد ا رعال .عاتيل اود راس هال راسو عاطمل ل

 لج اد ماظن لكف قدانفل او قاوسأل اىتهنسر اءنإخن وه دلبد ينذر لكلا ترع ا

 ؛هدارع وسع مما قس إل اتفاوف ردن و ماكحاب مارال اهزصقملا ب هن انربا اموضشمم الو رول ١ هزطحانانأ تح رطخااتلا ال ديفانمقد تاذيحتاومدمالسل ادنمأل اوم و امام فيمال او تاعدال باو انف تابيبسل ارغؤصلاو هبل لود تاّوعل اهلافا طار يري رمنومقلا تائورافزاةلئماند جاف ادع اجاوفا تاهطلرناسو الثمن دبل هاوم انين ايهيجا وللا وتو تاجد تاردهحل سدرمد اقداذعتساو تاودزل امعداملامعلقل امايشمعم هدذحمرلو“ داباقملاو هّماصملاعرتاو هلزاملاىعودعلاعاك هفصواد تعن ل مفوصؤم دْوَحو ةقجوم هيرسم اليخو محم مقعاص عفا دمو هئقثم داعضو هب دنه هراوضو . وز ىم فول مالا هنسددم اند
 زامؤباو لاو سيلا هطلل الور هيل صندل بعيو ! صاد ا ىله تف اه بيوم ةيبهفا فاق د ريصملا نو نوعل | 7

 ا ' ده عئران و ءالماس : اوح هيد ايماني !قوشد باوصل البسها :تنديسد نواة ضخ هو لجاع اعبإسممطن 'مامع 1 هد لذ اك مال قا راطلاس انال وم هداعس و هلرومال وا ذالمرابلا سلا د عم اددجرأ» ىدتعملا جوس هتياضلات لجو :ىدرقملا طعشلل املا دسو 0 لغو . ارتي رشاد ول ل ةينلل لوح كفتتساو او التراصحروناتقسوتسازفدبتح و مار امزعام وطو الت توف ال ١ ثكازكو ماكحاوجاقدادع صن ع السسةاداكد مامإلاونسو اني ااونلاو مامؤل | مانيطعا» ميلا

 هان ب سمو دانك رسل | صراهطابوا ى. دش راو ىدصو هلا ندد ا وأدت جت املعمللا ديح راما رو انجح س ءنضام

 «ةندعيإ صولا دوتونرول اصح, أهل 2 --:

 ا

 . . راغلا جويرلاماقيةيعنرل وضحاها هراد



 ' .لهازل دام انهلماشلا ءدالخ درع راطفال اكل امو مالسال لفاطلاس انو اعدل ام احن ثلا لومي هولصل م رافغلايولامما دك جونس بارع
: 

 ا! قرالام جالفلابملاو ل ابنال ايعدست و حائلاوطتسدرماوا موكا باوجؤنؤلا د اهل ليلالناير عاملا هناهلاس مادو. ارولاور

 ٠٠ "مل و" رالمالاو داهطاو مايجاملو ماذثالا ةيباوصلاهجو ءاراد راوشال انصارتو دناعملا عدم هايل هب املا ماهل ساو ناصف وما ماي ى

 لال حالّصب موقد امو ا هبييعمهقامؤ اراد تلا سارع دا هيكفاذشكم لا

 الام اداب محل ادع وبمال !اقلرم .هعماح هيومو هعفان هبنكت اج ابان ذديع د «لاعال اوريفل ادعاوف سم يلع تزد

 ٠ ديداالاعارغو ربغطائىاسا ةياطلل ااورلا + ررولا نصح ناوضعو صخحا و عاطل عمم عتيل اهو الث علقم هطييخ ا دونه ذاد
 قام ثحاوفوكو الث ط كاسعل ارادرس اوف_ههنناناوزتاو كلل د دال ل اونب هيريرو

 5 0-5 هيد د هعمر ارم يجرم اور اضو هيلا اوةلطناو

 ال ل هينوراماللاوطني الئ صحم اخل كملا لآ كينانس ماصمصلائضاملايسلا ماهضلاربيرسلا ماهفريمالا شعب ردو

 5 دم اوحرر وم نع اطنم ىإ ركسعملا كلذملانومملاهميؤم ناكو هبعتو هقدر ذي هب يدم ام باوبصل لومدا دوسل اهنا درر

 ْ 0 ةلصاددرواو ردو كحاد محاد مّدقو ادام رثآل 303 5 هراكل احا د داصخا كلذ بمول الماني طنل عناد مياعسو ريوس نس

 2.7 ممر اوالسلقبس عه دشلاهب تذنش|ام فلخو هتاطل ارعوحايرسملا راصحلا خس مرا و فرصن ايفوسح اه دهتعو لححو فتقتو مون :

 .-. اس لكمدهتير اذيشلماع تلاراد دي دما باءوع و ئصال صخر فرع ثيحاببصم و ص انمار امد فارم فارم ابزقو فلنا بطعت .-
 تسيب

ك عداها هحاس ميدو دي دش كد لكمخورنو هرآوساو الب ناكر ارمديت و دشس م -
 0 0 را 7733 دعم

 00 دودَصل او دو رول اوما هون ءاضنقا اميلع دوعال اريد دعب ديدسلا ل وقلاو بياطلاايارل ادذو ما دوال احاص دشمول !نفوملاوبمالا جر.

 دمتاجيف هت ديزبوم ءلعوبل و دب دش برحأيثالث راصحإع هتاطللا كافل تحن. « دو لكم يلا اهو او اويل هيريرو اهوصخللا هان .

 0 3 ْ اًضلاءفهرم .ابتلا هيضامن ومس جدرولاهلوزلا د حو دل وخرل نصماوعنم نال اوناخبلا ندم ق دان نعيتز ا دعاقم ةيدك اس 0

 (00 20د د افرالا وم فاد ضاظإمدالماهعقوع كت اداورلجو ٠ صالقل و ءاضلامدحب رز حرم ع قوبتو ديرو صاصرلاوراناءضدق قدا: .

 ا 0 :ققن او دعادق: حافكاو عقلا سارملها ان اكداو عليرلاّببم همشيرلاس افاذمحادشا ادعل اه ديفاو ضاقيراو داعترا مل ايطار قاربال د

 ْ كلا دكا ورك تكد حال اءاكأتحا ال هزاكل زساكأستت>ا اهيدوعو حاد دال ا عيب قوس ةناهوضرعو حاررلاهقرننمو مراوصل !زاقن

هتبجرمر مو هلاثو هرجنورو انو اذ هتاندَصَوَد لاح توتال مالصر حافم] سال اشاد“
 0 - لأب عاخنمتشاوهرمال ا

سالو يوم ا هتيمر طخ الن مق ذانم اه امرنمو لاجل ادسال م اًمادقا دش د :
 : 0 بستم !مادخملاماذئابشرتكمالو ىكارطملاسر افلا كغ ع

 كن اهقددعيم دادعتو ثان انهرككا اوم صر نعت يم”داوطمو | هيبغاهل نوككنا سم هيواخا دوخه الم هعلق صاحت لجل َك ىلا

 0 يي تلم5 كل اللد نيل زطارس مر داكيلعقفحا امو كابانسلاو قدايناو قذاندالهاو لاجرلاسهئلذلاشؤتطاحارمو كلاما دراومنيقنولالاطنا

 5 3 1 كيسي امو هثملتنادنمد:كأشم اياب .اكان ترهل يشل , . ه - هكا ملا عاملا اطاقن تالماخ انام تاءاع طيس ميلا

نس نصو يشر امو راهتشال ارملقعملاادغام مع اطال و اسؤي هطحاب يو و . واصلا ذه دك تاكل انتراسال
 ه0 دف ههل 

 , .جاعناد اداؤفا اول إو :راجرتل ا ههجاوملاجايفا اذ داو مدعو اللا عاجل ترم باها عذاو اكن اش لزوم مفلح امو برافملا شا + تلداذ '

 ك0 - كريو اطلت هداعس ىرخارمئماوغلبو ماعنال او ناحال ا بان ااذّهذ ل خارإ ليون رايخال !ىهقسملاماماو مالدال اداطلاس مكاط ذل خدم :

 . تاهو هّبضانمارعه دوعقو هحذ دما سى دج تطال روق يطوبتو مما ولو دصاقم الخس غرودص هب تجشداام ماهفامطعملا ردد ً

 ىيآول طولا يوب ايت سمو ماصهال اوط وسل ارعاّياس بفشو هدوملاا دالي هار ودم و ماكل لام

 افامملإسدركردهت يوضع نا دع ماهفاددمل ادجاما هِيْيلا ماض الول اصننا ان
 افالساو اةالخا اههطعو بطش هدوس حاصوهو

 اعمل اييقنل قب بطش دالجىلع يدون وكبر دي ابلخالو ىهطمشاملا هرإ | عرمرو ىدإعناملانسز وِ ةاليلا كلبي هبال ملا تءاكذ

حم انم ه انزكد امال صلقدطاحارمحو عرهاطملاو دضاعملا بل اد 0 اضف هنا جورتو 10 هنيإلد
 لت ةهلاوتن ' .عصا

 ةحوالا هللا هعماهجاوم اجو : عرهاما دولا ءيناق اخاموطمل او دل اههج اول هددابمو ير ةسمؤي همر اياطمشحو - ف اننا ور
 نئقاقسؤ م اذاعلبرإ اعدام دهحلوملاىلاءاعد الما

3 

ْ 

 دهجاة سه عاو هداليزما ةوحونم رهو العإسا مثرال 'ينمرصحمحلص ؟لعرر دش. اد
3 

 0 الج ىسحاوم مل اداوم اره عرمب اجر داب هام اهرب صو الهحو ايف اهْل اجرمدقرافمو أعذاصن !ءمب اتم !عرصوللاو هتطلسل اعيان. --

0 
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 هوب ٠

 متحلأ يو 5

 دس "ب
 3-0 2 ل 3 يب : 6

 هس تلرثد ءدداخلانياهرل |مزم تصبو يباع و نيعمتو نات ا هدس 1 2 : 8 , : رذ لا ضحملا ظء مدد دو ناد:
 < اةاذاعل اى هنا دع هّدثل اهنيهر امسو نك لا اوطنم ناهرل امال انهم هلي اعنم هيدر عت
 تاخاللد مارتال هحلوم دوبسل ا هسدام يف هل د: تر قرم ادد نامل محا ةيعردل هنو بطش دالب لياقيف هناكصمل يارا نا

 هي امامالل هتيراحبد ندل نيش دهب ثيل زيهم مايا ةوصاماو هب ر لل ارم بدع ى وعول هعلس اشو

 ماالالضاعمف ا ذه تحلل اكداف دوك افا عملار هنا هيفا ذيمويايو هدول هيب دمدلا ناشدت ثمل لودي بطخل امد
 «تبراج ف او رجساو عراقنا وما ل ودل زك اسعو ميطلا كل اراصنام هن داعمو ندلا ىهتر دهتشملا دونج هب تلنأحا د هرضالا ند

 . ةتانئلسايبشؤهو «ليعبلاو هيؤلا كل ملا سايز دآ وج ثيدحر اطتسا ليهم ةطوط هلمو عري دعامايا:--ةتالتانمو هتصاصو - هترصا يسد
 اله ماماوخ ريصنال هيل هس اش ىلا يمنريل نيرساخابنعا ور قسفتاذ تو امو ناتشاو 00
 لاامو هنيحةيايسو ةرم_ريدو اصح باس دوكملا ثيل و ف 7 هداترلا نععب ظعالمدا 5 50 ناك

 اعنص هيدمىلا هنإففطل ثارملا. 32 «ريدقلا ثيل هنا اشدادع اق هرما

 0 هيلبو هني كن م ماصتتعال او م هلسلا تاتلا ل ل ميرزا ضخ هند
 ل هني هيو طخ يكواسدعتا لحد ل روصتم عر فاَح مَحِف هاتطو ا كلا

 داو تلاريو هيماسلاونينملاهدسا وينمو هلاعلا» اىساامد وينغ ععاذ محد نلخإع جحا صغرت دو م خرل اكد

 هياطللا أي دمل مرسلا هعلح خيس ميم علُشو ٠ بصنرفواد ظحذ داب هيرزولاهوطخل مر اكمسزنباو 7-0 وسم ىلزات

 سايل يسو انسا عدد لك ءشاءو اوال ارم ال د ننال ةنب اعثر راد اعدص هنيدي هل دؤل دعاو ههتوواتتحال

 ال زم هلاحلاهف زنا ويت و امركم د وكرملا اهظدذ ىعلإ ردو ددصلا حرس اميزكد نينا ويحد ذ لك ,ىفالا هعماشإل مبافلكاو هعساولا تا ع
 اليلطالضلماشل !اههش ا تاجسرمابضتبو البوطاصرئاليانو ارب انإ داعش مل انو الصاد هر كب مرر و اعضح زلوم امطعم

 0 ذل مامن هارم ب دل عبسو هب اعداو هب امفصاو هن اوحإو مب احا و مي انرق انس يد انبو اروبكك اصرتس ارو رسم اجو هرادىلا زعل قسر
 5 كويلقيو هلا اتحناي رم دقاسو اكوا >ازح نامت د دهن هيليرزولاعودح بنا امذ ةيدل تولت هتادخاد هتالحرسمتيهك اقم

 ظ لانودديسو هيلعل ءلودل هده ناطلاس نرش مزن مف نوركدشو هبقَعَد مز كأي اما هلق ابو اوكد هود اافملا ساي مإ اا هوجد
 .تاهودّس ام ؤعل د لدع دهاشو باطق هلصاباط عقشلاذ نا نولسد هدول ارصدحاوؤلا ةيمعلب غلب م يدلا مورولا عوضحت مراكش الذ“ 5

 عزال اد احل داهعمبربل ال الضتساو امنا ةياهعزوو تاناباصإىلا' امطعلطكرابلا مره هده ماودم بايرالا برز اءرلاه لاب ال توعسوم
 دعو دانك ا ناصدال اىساحت اهؤصو للعدق عبو دنل لشد بالا حرا اهي دان نم عوض لراس هدو ؟رملاهءاصعلا داي تناك ملا و احا '

 ددند دهتلارمىلإ ردد لجرز او وفا !عوطسؤوفن ىطنب دوو رزو !موطحفصرالا هه منملكد جومو هنامإ مرتو هرم الا مهماعف :
 ىاوع |ىنصد هتمادا نم هل اطل دول هلماشم ردو ا عوطحي داياتحوبامد ديمو لع هباد منصو راشعماوعلناي كالد عمو داما رجوطلاو دروس
 تكلم لهل تل ا!ءهماح ا كاد دوعن او بر الكتسمعو دج لكل ل اد دارو !ءوضحجومم تضاوو دفشالد اابوكوض وو رخال تحد
 رشا! ذل الم هيلشدقعو _ دلال !تضومورتعلاو ءاشلاو سمت محام 73 هدهد ام ان را طل الدتع كيوملا نزيسكي دج تح

 00 ناثاوطعيكوبف نامل د امعم راسو اي كامل رس !رمال لمد رس ىلا قاعل ا ةياطلاسا ن
 ماكو هيلعدروزم كل امانهاهشملانو هير ف هعمراس سو هلارهف هتوصدحدو هناخ ىلأنا لعدق ال انهاطاعادو

 رككىلادل اذا ددسون مطساد فض عاود ]جاو اخلجالع هناي ماقو يضل دس اوع هوك نع ضو فلكحلااعرروا تح
 هئاعل اعيماسلا تابعلاو مشاطلساب وزنا رو صج وح دل الحا و هروثسملا رال | وللا شاد ناطلسلا ارماماطبة
 ماش و ا ءطيخملا عش اول ااهراصم اورضرال اذ اظداا ة اهن الخ دلخد مطيسبلا لها لعامل د اغم هنا مادا ءنطافل
 |شحبيحل ارو 1 عمي الر ماعليش هىيسف هلمح لطظ تا اراثبريصم هفكصيم اغناىدياع يلاعملاو دما اداب عضرد
 ع كر اليخ سم اا هل اذ ]ف هدورب اوناكدمد هعاطلل مز اء داو هناطلل ادملا تقوم لا ال وامل حدو الجد

 ا ار و المد ينال الو حازع نوعسال ابماعن | مزح ةيساوسنو النسلو اوبر ورا حملا
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 1 لاما اهراش ورب اشملا عاون ان ايفوصو بفاعسل  راصم /ساد لإ مرماه امد هدعص هني دم تن مدل عوضحااذل سس ارشسم .هبامصلا همطعلا با

 ل هيا نال ] هون ا: راك مكي راطلالا بام عويس اذ اكدص مرعداكد رايلي ضملا ومش ماسالا ناطلسانالوم وضعوا « داحاب ::

 .٠ 1كليشيانسيبلالا مطعلاجتاولا عشا لهلدوط عركؤطامزع هليلق ايدل بفعدور هياهمو وعضو ويسا هسيرم زج:
 ويم سم مواقف هذ لاهجشاذ !الذان هي اطل لال رماضبقو اهعالقو الامل اوحا و اهل اوحاداقسالا.هدعص هن دم ىلايرر و
 *+ كيناسيونألاهحام و عنو داوثل ا دناخو مولا عوذجإع ايم هريغو نشل تاهجرت جس هيلو ىلا هب مرول ا عرصخما رمال هلا تطل ل

 . - راه انهلايلاع نادثملاةسا قجانس هبالدعبو هناطلسلا باونال نم دراول ا طصمومالا.هتهحو هتحابولا وسمو هتدهجو عند

 * 777  ديوملالاناعنص ءتيدملل ا اهنم ل ادار بحه دوص هيد كاي ناتسرممال |مياسْنس (رم نيثديو ىادلهاو هعاهششل وا لاي ةدقعن نار ردح
 - عايد مزماركس عواد ميواودالادالاو نيسحوبال اذياداو يعوبمالا اللذي دا ذها ديزعمداجاد معاش دك,

 .1٠ مراهم ناكمالا هب م امهع مويل اكل ذأ اهوغلمو نارجتمنيدمملا اعيجا هداسو دزكدملا ماعلاا هش ديزل 'ىدوس راج سس. ١
 نياكأل ارضا م هاهلو عدوص مس دم كار نانسيربمال ١ غلبامل د «يدعصل ام:مرحو اقل ب جهنب دموم ولغير اى هتزولاهتهيحملاارباس هل كنطل ثم

 2١ 1 >5 ناوثلا محك هدعصب نانسزبمال ارقتساو ابر اذاش هدول دنع محل اهب تحفر او ابو ذى عتمدول ال اشتد هد هديوملار كالا اسونابتال د

 :2.٠٠.٠ دكئادالا دعم الث فلن يمان هناا كات صام 1 :د.ح دامو «اهامنافسداققابكم جاتو ايت:
 - :١1 ٠ ٠ 0فداطم اغا دقعملادصلا دجال ززتلل نهكشلد سف عماش ديوجاكجمطلارم ممل ةيدمو !ةؤح مديرو عساد جدملكوملا كك

 000 اميركسعملا هلا ولو وكما ومثل ادهوعا -:.: ىدوم يحسم هنوف هدهد تالا تاذ نارحو درملا همطغعلازماو ديول كح

 د وصحوخملامو زنعمجيو هدزو هئد د توعبطتتسد لمار مرسام نمو دجو د هادشملا نيلناعملاىلعم/تدتساد روصمم ليجرم ءومرمو هوغ

وح ىلعل ا ذنب تىداو روثلاو طول !تاراد هيظفاح طتاوداداد دوسل ابرَّوملا مظاحا اءاصح هب اوطاحا د
 0 ٠١ دوو ديرك كوم نم اهبذ 

قو ليثعاعرل اس رعش دب دشركو عيت رحذي الث علق هعنتل اني طيح اداصمل تلاد 0
 3 0 0 ..الؤلها حاسم هتيصالاعو ناكر ا هبويسد الط

 5 : ْ آوعذا النوصحن اين هب بزوعل المهنرمد اذى صحم رحيل امطعلا عئرم ال فسر يرولا عوضححوم ا ما. عر فد * الابرسو ارعد

نانبل اس مويدل ابد مدروا اير همنتن زها هب ىرو لا انه ىلا بنى الود هطعاو مربغرس ارا
 0 الملا نرمحا دجسال ليما اعاد ثالاهمل انس 

 ١ مدلل نان هل ففوتلا« ززو ا(وطحمل ضع عسلا با دع راصطل جرم ملال دب مط صيبل الث مع لذ باخ سر زول ءوضح مضل ابدأ لرش ىذه

 0 -.. ككاهاب ع ناينل رماه امبارحملا بلصوند الث حلول حام لادلقب بخذااو رييكرطع خدم ناك ركئصحأ هياطلاسملا عذ ارملاس

 دل 2 نالءالاورلاؤيم طاوملاضولح هنملغو هبراشا ام يار داهتساو ناكسال ا هياعريرو !عواطحم دهر سام ناطلسل ا عئا دمرم

 دوصنملادبىل !عدملا لا دتيلاىرإ يشر ادد ملا ندجا هجوم كلاما ا هيانرلاد اذول !)بيزم الاس ثيذ ل عنس نان ب احاد
. : : 0 

 تيا هعلفلا رت اسب هنم يرد |ركشيحملا مفدملاْ لا ةاصؤح روكسي شعم ٍةوحسد اجلب الب علم وجمل ناكركمعلد هدددس

 كه

 2-2-2. ريوداملارعتلساوف ريزطم فيل اهيلع بلبل هيئاطلا اوها ىملا عارم وهذا عطفاو زلوضماو ل جددسا باطل ناك .عرشاد

اهد دعتسا د ناك ئكرصحم اءافض ئدل متى دك كيما ىلا عفا ادع عفدو رود و رافغو الك هيوصح ازد
 0-0 ْ 2 9 تس خال ذاو اذ 

 . هكر م زج ارك رسو .ضطلادرصنلانصدفا هام رزإلا عوافح» داعس] جادجولا ادهر ع هداطل ا عرهاعل مل ىدلا ىلا توجو هن اوت

 بيلا !اهيارطن اف الخلا ايكا يد نوع مئاقال ثيااما يزن كافر س د انحرشس امهلع ءاخ وكأل طعاما اهدغسو هناطلاسل اهصخ
 : أمر اوغاو هطييسل اداجلاؤلابب اتم عافيرماو اهراههتش اواهرورطملارطنن 5 نروصملا:طماهرس نايوسوملاو نوكفييكه داعس مقاوم '

 .٠ افاشلباد .دابعلا ببدارمل هتداطملاول داعم وعتقملع داىراطلالاانالوم هدد اهببوصسو دارا فرن وذو وضخ داقس
 1كم 2 : واكا طاوز لدن ِشاطلال اد ذاعسل زيك تو سهو نابتساد قياشلا حال قصنلاو عيصملا ةلانهاب فكة كلعاو ظنلاكلدأل

 53 7 7 . .ةبعوتساانو روذع ولقد المراصعملارزو |عودحمجوبىم ' ل لال... .ريغلاةداوحو ف ورمل ارش دلإ ذ لعضوقولا كلنمون

 ' لحق ينل أد عيسوتر كلا د هقحمل وبطل امل وبملا بوطناجبرم اهراصتحاإخالث دحام و روصملا ركل ارم نانزوكدملا ناعلفلا

 اىفادقو «كدانمدت امل ىررول | اباةيايككامو هدوسلا نص افاعملارب هلا دبع مِن اماقا ال د روكبلاو '
 1-0 واضح افاخلإو اماش

 .. اهلعادتعملو رات اهللكج 3 127 ءدددم نصت بعونم هتيزعإكأ كامن هدام خمسا هدول فار كيلا تفلا عع 7



 |  ةم/اكئاد الغوال 3 هعيطسو هيلع ذقيامماب كلذ يف لسد البسوانوحدي ملا ينس ئرطيد العال !ماتملاد عفر ريحا

 ذا وضالانمبابسالا بعرف الصادحا ىلع قيتخال هيرب اذينابرساهراوسال الوتسال اورادقا م باغأي ناضل

 ويزول اعوضحرمالد كدملاهيتشل لثنماذ ىوبصقملاميافلاىل ال ين اساهواهتناد هيخال امك روبطمذ فاح, قرا اشالا
عل ازفملاهعمو راسم او هحوملل ءير اس رمش

طلل اناودل !بتاكديمووهو نيسجوبمال ا يلا
 دصنملاوكسل سه وياطد ةا

 توتر ذناعما طاقتك ب نام ءعمافل تاناحكل» هصساولا نحلازم عقواو .دددصل اد ودول هيضام فوبس د
 قنلطنا مياعساونيعشو نيس اءبس ؟ اعدل يدوس برم ح..انل ميما ةساعنك هتيدم نيو جرعسا دنا ناكد هعراض هعشاد مهعوحد

مالسال اذاطلاس هداعسو عمو هلوحو هما هىغب كاإ ملا ثرن قلغنم َجذ سما عقم ررعو هلا ديبات
 2مل ع/درجد لاقال رغم 

 ><رو قالو ايرككاىد هناعام ةيايام هعضومؤوتدلح ماعم ةيايسم ل اال ادشرام مدد لاهالي ريقفوو . ل اقفال
 و يولع ل تع ورشل | ىفسك ال داب ربل قفا اضن ستنا در 1س اسوس ل 3

 - انمو فووملاثاذعو ناسحال اهبعكئدصاق سككس ا |ةفئاس باصعو نيديرملا سس هعاجعمو ليطإضملا» قوبمو لصا

 مارملا جولد ديع درس هدريرولا عوضخل ءزغاوا رس ام د لمتد فاد دل ماكو ماكنا سلبوطب لما ايدج مددج 0

 --. هيعوفانع لق نذارم لجرمو دؤدما شل طي ضبفاو -هينوم لا زادد هيأ الضال ارم طالب د .هنال

قبارو رذول عوطح تافدص منع هعوطتتمرغ اتايااعتص اعلا ل
 1 اراهتةالل ذل اعرل ا توبا د رهو 5 اماخناو امك هئالص 

اراط د ادالا اما دصاقمل ص أوغلد (ويعا عرفي ماطر الا اوداع نايل اراجبارالصال 0 - ا
 ْ العقلا ةيمسرنسع وباب 0 

 - ةيموانالراغداو ناقنال اءزلحؤيروتل اطاعتنو ناقولاد مىل ا قد لجر هيوصملارابرل!نيزصو مياعسشو نعش ىسإ هس

 رصقناموند اماكحا هيعدباوذ عروصقكتل دي دي درريغ دل اقام دس .امابامسيووحلا هيما مانو ناسا هيسدامذ هنا ديالو نادملااده
 ىنظنيل را هراضعابرزولاعرضحرما كاانمارق هل ولسإبميلاهخاو ذيذ عووتس افق اماقمداتسس دال داشدد إل.
211111911 

 #  اهاف٠ لاحيلال طلت مشتزعل ايفان لاهل الضاكوس هيدل ةيامال» لفاغلا فومو طماط جريان اين هلل 8

 / عدوتو [خلاندواهب نو ريس هيت ارح مب ثحبو نسي ا عولحت اهراطقإرغمحارخاو نهلايضراودانإل ةعذؤت وكلا تانج ا

 ودتنلالجزادهإعزضنتديل و اكد دوحرصررول اوطحرإ ىفاء معاد راند مدام هظتقدصم و .اضرواعرعزدرصلا عر هب بعدل فسإ عن :
 اما خادول د نعال [قيحإ ونس | تحال لصقل اذه الذ. ىهل ارم هدرطم رش اوكوعدملا.قاذزنال د هشمعم ام أك دارا ىدل 0

 الد نسل ااناسزم مور احا رسحاو نماؤسارم هل اذل هدرطناكه ادبا اذاكدتيإ د ؟درلاعقاوملا جوعلاهلياسو هل اع هتمدعلا ظ

 لفس عمرلف ارو لجؤرربتاد نالضطاسسنادحلاو لاضنلاةسمباصال اووعدو قاقملاوسرس دبا اعدل عَ لام ملط مجم
 | ذوجراورملاشيغلارم عاو الاحد )الحر دلارمدواد خراو ال ادرج 'نم عسواوب) ناكمملا نطقت اىمعزمب داي

 . ةيطملاعهاو اذيارا داباو هينسلاءةرعل ايكءترصدد عومنوع ]2و .ءيملا سانا اهرتانالوتو_ كرت اءضكلا + : .- ءالاضفإب

 2 هدضعو هيالل اةميخاع ءابوهو اذاضو اد طاوحاول يدر وكل اوخرب هللا ذيعماقملا يقفل احا افاهملابوخردمجا ىدل طايع دج ال !هيتلفلا '

 "مس ةظمزر جل اورماسا م بل ' ىف هل وصو ناكد « اص, يحن ومال لق اوعاعربو هدا ىعؤقن باوعصلا نا اسري هنا يد ع

 فالح انافو هداطو هلباد هلقس مهل از نمل انو هلصسو هماقم هيدل وهدد ةطاوعاعررولاهوطحدلباتف هدوكذملا هبل هقعؤم احح دا
 ا ديوملائئيرل ازعريدرملاَدملا رزو ائهحنوت هل

 . : 0 1 رو هندسّول اضو هب يا يعدل ؟ذياعت

 3 3 هاه نيم يزول ورضع لبأنايف لادزل او باهل اهيطم بكيت ا داك د العال اثووك هازعاو لادتعال ارعهحارم جرحا د

 1 < حدرلاجارساو اههحذناوسننل ا عرصرا موال هضزعو ههقس هدد رمؤ جو هضوم م زيخناو لابو وسو مولا هله نم. ل زاهي ١
 : ١1 دس ينل ا ع 3 3 0 2 30000 اهحدتإ 2 98

 1 هيو ادم قس زم لا داعد ف نبط اهحارم را ل ذعارا عدبرمد هيصودلبامو هصر قالماو ضاطرعو ياتلاؤو قكصطد قت ادياع هيلا وزول |عوضح دنع ىدوملادسسلا ال ارم انيس اك ينضحنالو ووتسمريت هن انس هاط حادمد اة د2 5 3 ا

 طهارعناعطمطعب هيلعل اميساسل داون لسيرم_ مسرع !عوضطلل لصد مياهستو ى عضو و تعا نس ردا جرو در سال ال اهوتت
2 : 

5 2 : 5 

 3 نول



 ' دعشمرالاعو هحاصر ءؤر جاو .كصم دون د كسا ورا وشنو 0 باد

 لومار نيسحارعدجح ا كاملا سدهت يس الضو هنسلاهدهرم ل ددكدا ةرق .2: .مجالفو (يفحراصم لالهتو هحابر ر

 - هاظاو يدجام يدل ده مذا ىف رم انلقم مولر هاف يتلا تاو نشل اتاهيجذ يمول وهو هلا ىطلشاا مانا

 + .٠ ارل0االع لماذ قمل شيقل انو مالا اغلا غلاف كد دل اواكا د نهب ةلولمنسريزرلا عوصحملا ليرصنا لعد مادا

ففيتساو هد ميلا تاثىحح هءامؤد ةدهيحن مارملال ضن و همامأو مونعال |لجرع
 : , هشيدحو مامؤما كإإ ذ رابخ سرضتو همالحارم

 و 000 ملا ثطاشلا مول عودجل اماما اديلالوصوريخ فرد م

 هرم وصخ لصب . خطو اطار: د ريكا هنن جرع قصوى يعو "نزولا هوطح,ئدشم .دومال ازاطعو توطخ

 7 كرا 00 0 علم /يارعال !باطلو .مقرال ازومما هذيلا هيل اعلا هناطلاسن ا تانتعلاو هطيشلا باونال نم

د دودو ا .حالولا مرهاط دوب مالصاب دوما قيفخم ددلصلا هحراش مول
 ش 3 ٠ مو اصتسياو 7 بولطملابميضاق تاياوحو . دودصلاب ا

 00 مم ناهس ررول اهرودهرم| كإذ ل دج :- و « هيماس بنر عفرو هات تاقررم بوصحمل

 _لطاسقاووشسد - نيمكلكرمب زل راءار وحس و ٠5 نداعلاموهلا ذل دا ليؤيضماهدش ؤياوذل ابو نين اعل لع اؤادصم نا د

 رثسا د ٍدباو موفد راصخلل د دشس و رمال !بجاود لول الاد اداؤسلا ثيد مدفس ةل
1 

 ' مطاحال ا بحو امىلع لفتسمو حبس رو وما لكشنو ملام مالاز ريل ام هل اهل ا هظاحا النسا وطاخا دو دسوت اوناكو وتعب

 77  قيضفاو جطشاو قضنامطعوح ٠ هماطل اذ هخاصلا تاد برطل ل وبرعرير ان 'نسفدت ير ملا لن لد هماىل اهلماشلا هوصاحلاو هما

 ” تروتعاو  ىاوداوماع ركباو كاصال ذيب قر ملم ترداو .ضملايمو:ناطلسل اهءاطملا دزو ال الكل ل هاراع نطل اناساوو

 : 00 تم قعاوضو دوعر تاد قدانسو تاناررصو روثسو رابوداخدو ركاى ملوبملا عئابملامعلعلا الب احرا

 0 ا ل د ملأيل 25 قاوعلإو اهلا بطامدزمول بشل نفاد ثعن ماه شلعو_قسلفو جيغكابقورب نطو ىراشما براعم ناهد نط. ١
 : , .عثا كملاقغاوصل اسياد" ل الل لجد فدو الها لز وركز صعابدروصحءملةلهاداغتتاكو لس ال فز ظاد ا.

دل ايناس دش انف هذال ا هيماسل ا اهباكرا تدهو هذطاسل امناينتك تح هل
 0 00 تاالىلا راصحلهراكم سم ئينعل

 مج صصص خالل ةيمدغ الباف مطلااءراصخ لعالم دل اقلاذ هيداقترم جرالو مل اطامادعل نسب ملا امدئاعملااعراامو دارنال د

 ول اسمو مراهق ثيدح عمال لصيف زعضرعاد م نوع ا 0 تن ١

. 
0 - 
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 ” .٠ هاوس ةفضإ جدلا هيطعل د . اولا نطحودل زو ةطحتدت لعومتس يطع ليس تاني 1 اب هيلا |

 ا هانحون اكالبهعلقراّصِحمابا تدامتال د هر اعصو ل اكبرم

 .هوكو ما مالطبإا ف شكر ون هانا ءارال او 9 ماظعل انيازطعاو دونحلاب «وبيالو طن الل ساكت زو طع عمد

 . مرتك ماهل !س حل هبرياعت هاذ ذييرطنيل الثزور يل اركملا ىلا مالعلاد كاملا هيانعو ديبالاهنوروملا همدقب جر ماري اموع تفل اه

 0 ب ناهس دا ماهفاياس اوال !ىلاوبفلادهى سا ام و 0 ماقملاو اًعلاهفاطو برن

 : 0 ن !همدلد هذاعس زا ءنةم_,زو !مودجذ ا صرعو دويشل جاهلا هالعو ذوسلاو ام جرفلا ءنزقسا مام سايد ليش : ٠

ولمومهرل !(ظمزم يؤم ماقال ادب ربو نام اريىفع اخ
دم ناشل اانهر مصب ىرإ صونل كد مك يتناك ناوال اهل

 نابكأه

 , هيص) ا انالومتوالحا ىلع قصللا]ماارل انلاكو ميل اصانإ اراهرا د هيوأولل ذل وسل اكمالس 1

 - هيحد ءلطمكيحامو تكد ءلطعب]كج رافد مدرس اطل او تارنطل ىلا داهري خيو ىمكإلحا

 : مز مهطمال اعئا و الطفو ارك ىوحدتربدو هكينخ هعن اندوطارام هيد صوىنياهل دالم

 هيدا وورمرسحاو مايبرم ةسانازجا هيما اانودرصاقن اكيثلاق ودم تعمل

 يمتو اراواردلاقوفي هدرير مشا حال اريحومو (قتاولا دوما ةيوعماو
 9 ا ' هيطملاببغلإ طه هجارم

ا 0 هيلا هقلانيرم البل تل ل ذاموصاارهز اه
 0 
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 ذي

 ا ادعس دي ن٠“ كم اضاع ول امال.

 ترا كلير. ان انشاهلاساتيجميلا ٠ ا اي ايرلاءتعاطب تعدت

 ". يفعل بركوب اري اعوطرا دولهم لتلاز الز هبصتلا تاماون إو اسد و اعبر -خفتغاس نا هحسراأو

 هتفعاس لوطنو بوعي رش ايميل ءجادل صفد بولطملابهفاعسأ اا يح وماساشإ د هسمل ا امىلع رذول) عوفح هو ان دحر

 ---- الخ وازعو هيما ماقتسا ةارملاد مالا صتنفاعمالا ام داعس لدن دادرل هتدادا هيابتو هماومياع لاا ةداعس لضتمو
 ١

 ماما مالسلل ىركمالس ؛. مالسمالسلاذلاذيفد مالس .رح-.- هس: يصاب هكال ]ام هيلاكو هريجوع هعفرت

 ٠٠ مافمموجاط هنو اقم *ل يذلا مراكب دلو الع مادا غرجوروموسحا و .قئابةيبحلا اما سذل .٠
 ' 0 | رغو مهي اعمل! هل هاد دوسوالاصنجؤ ام بيل بيحت ٠ ما اينهتبحح' مامح ٠ .ةالعنرتلا بدلا ديستاو ع“

 ارتمو اًنُماَنمهانادو هَل يس هانشءا انم همازامد . "م اهويو دولا ناعما ٠ العلا ولياضفملا بك هلي: 7

 عدلا يف هريس ناشد اكل ايف ءل نسوا هتاطال كاسيو وسر اس راسل نابغال نم هلع منول تضرب

 هي زكاسلا مش اهرامات اليمعلتمطيحل اطال اضاط لا لوا هحوتو 33-2716 م2 زم ع ق7

 د اءاعلالس قوس صنل لسي اكو هيلع ديو هيلا اش ضوت همداكمرا فاد ب3 هرقار لانالادوعسو هيو داس العال ين
 ”درامو توراه عصا زاكام هيحلم كنك ةرصنلاهياد تبنرزصر ىرهيا هب م ٠ تونس المح ثامرع فسد

 تولاجو دواد ناكام اشيك زنك نال صنم د تاو :تولاط مانام ضم نحلل ”..ارصتم لاما الا ١

 - اقنوم انادعأ طلق تلم شتا ثوم تكمول دلك كل يدخدنج و هش 2
 -. ويشحاىدهشحت مر هلا دوُمائْىال اونرد جاجنل ]بلاءليح كابس ياو ىلء دما جامزتا و حرف ابرلغ غنم( صرالا د: راسل ارامو

 ظ الا دانا تح اواو جاتو عسوا د يسهبل ا تايم اشاد مف عد جا ىال اتا اين لع حف هدورع اياها د دالشد جاجلاد

 : ثنا اهي هباقد هماح تبصشساو مباكررفتساد الا هدو هؤاخو هن ذب نييرم همرك هداقسلا و هتمح ايس اس جس او جاهس نينا و

 كات هوما ينايغالل عزفوهام دل انه مل ويب ةيبامآل لسماول انو ناشل امطعل يطل هجو ص نقسام ميجاذا كحل هال ذيموت راطو تادوهدالبزس
 : .علبزما عالصب نقل اشاد نذل ناكر» داعسلا# ايساياذرذاد نافل قراط عوضطنلا اهون مساجد ناولا' اهررنل راع ليلاس :

 اعراب لقا اهراقسإو اهحلصن قاوإسا تاضا د ”"اهراوتانهلسلا كلب ص انو نامأل !ماكر اكبارم توحر اع مو راي حذدد ك2

 اس كاس نا هداشاتاو هاد رفا قددعسا طرا جسرج مهتم هداوحؤءرزو اند حكر هر اباد ىو داعس ا ءاوفطت :٠

 اعرهشلا اعساوايدانو اهطعا ٌدرشمو اًيإجان اولد لل اه ماماو .هدئاخا درطتل اد ايغا د هتداعس جرا اباهماوعتيرتسأو همراكس داو نهحيراد
 كانمحا سطل رو إساززل اذحاملا ومال ايي ناوبدل اشللذ بصند ضحاقملاو مرماهملات انما ادي رز اكال لن حد

 اللصوالف باج خراو ناو دفرشنال جوال ادوبجئارورس بوجتلاد مزكال اول الجب ل ادباقم هاينبا فتم ه اجذا ئرل ىقاددك
 هتبار وطرد ارسال مع مظو نال رمطحلااهقالحا مداكم ذو را عضعو بقتسا ياله مو اداقرتلاو الصد اذيغك ناوبلاكيذ
 نول ؤدتعدت ماي زجو طع عحذي ناوللبب دعم دل اماكن حد مولا نهحت بحد يجند .ناذد خرا هعمزصد مد اما حدد
 لوخلب هنرملاءزهتلع 'مادال ارباسف هلشمري ل كومو همظعهدإ اس ماش ني دم خد د ماَسآ م ااهزكلاو لاقإ هو داعم احول د مالءاو دوس

 اق ظاقاهلاحرأسل قدص و | ريو افرظُم ة َءاَعَس لوم هب تلاد اَديدالبل!همدقم تلاطد ' مايل ادديو ناطنل ارم ءتعزو اهل 'رزول نودع

 الكرسي بقر مدح اوما 0 تاكركر صح ّردم ة 2اإ 3 دعب علطد 2يارطنرمتسل كلامو تهزو ,اعص عاني مايش لاط 2 تدم :

 . ناملاتيداعسلايموارم هيمئارم برر إل !مرضع مدهاقمداب ناك زكر يصا دهل و نام كاس وصمم هرثد بطراظتلال يغار كاد تو دال د
 0تيضوا نيو. هيساطرييسم ابرق ماع  يحتتطو هيلث 7ك جووبلاتادىل هيماسلاهوددل لوب تلواطت .هيلاعل اهتور دكت اند

 . قوجضياةرثرداضمتنرت طل ةنوع مطعطا حشا اهل دع اذكو .ةمرادقمو هناشالعا ووضقلا شو دل ءاسدعسا ةبانؤالج يي
 نونو ان ان غ الككلعادج د لمد ماكل بانمو ردالا صحار جاهرمك تحسزمد اذ مسدف اك عاطفا ثول اسدب دق مي“

 ماكبطعو هاء كر جلع ف فاسو عزاب سل 7 :
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 1 هينول ا مراكل اراؤناس هطيشف دال كاد قوتسا اهحابص | داهروب يفساو اهجابص لش ام ب عفاف ههاد لكن افوطرم بان هيجان عرج هيجاذ

 ١" دكولا عطعوط نايزاو نالءانالإ يدفد هع اواصةق د ناجاد د دادس جت تاكرلال موارسوب ماك هعح مواد موي ناكو .رادتساو اني
 ديت طلييزول | عوصخ اوعس عوعبانز روحا ومال !ثالدكد .ءركدش بحاوو هلاك يم اهلا هتسل الهارس هعمرم_عكد د هير هعاطولا ايام عودترس
 . اقوا لفن بح يدول ني ةيبار لع طال قترار عودحو هياصحا ةلزيبسال عجديمو هولصلا هدهديشو ننال يلج كاذ اجاوفماب ةعمج عواس

 ٠ ةكيوتوملاو مالملال|ناطلسركذب هش ةيهونو .هنسلا ل ضأ بهذم تسمى امالجو تنم نايبارم عاين ياه. ةساو يطعو د اهوحر زك اسال ئنشنتو
 هي اك لكم ماودد فطن انرصنما لادا د ةقيشملا هيلقل ا مرحافل ا هقاسإو هني ا باقل ارك ههثو هليضن كو وو ني ملارو دص هب خورشملا همال

 ...: تلدذا  هدابشلاو فلا لا سرجال هير امماد هوجرل اغلب ع هداهتشملاميطحكل طالب بحل لاذ نحلم د هفيحد عوصملكؤالر ال ع هلل هد
 - و جازم مواولع هنبسل الها ليت ايذ اهلا هعدلاعباقنرعملم اا باولاو لثمنلا تاذ وجا عولص ءنلخرك صف مارا ىلإ مولصنت

 3 .هنمأو نكي تمسمو - هنصح من اهي ذو 'عوطمحملا لها ثيملا سلهح ا احوال اوما !مدقد . هالرصمو هب ار عىبصملا لوو هولصلا تصقام د

 ا هلقسو الها سعصاو طال اانعلا ملثم «نبل ادع لا كافو هيدل امو مراملارم هدنعام ىلا ءرتا داقمضوفاد هي دبومب اهاملاو_.هيلا اهعكد
 ا . . هعلعل تع ءامز ىدسراضنف و الهاملا تانام لت او دو نأو ىلاعن هل اهامليعو اهاصاى اساسا تنثب الق هندو هاند دياوق دو ناطر ايانون ءوللانارم

 . .. و فلكل عاج خفرمينسدكمأنا سيئا ناسب_هنطلؤ خلو هذطع وحدا هاو دق د“ بد انج نكس لا حاد اك لسا د
 ّ_ - .- حب عرس 3 2 0 َ

 - 7 7 1 - نهلاالولم همر اك امه ةا) اد لىتمل او صقل او طشل ادياقم هديو دقملاو ١ كلم اوم ردوا !انالومو هفرّصو نامإلا بر نم ءهالسلا جانا

 0 2. : + هلاقمتالعردول ١ ءصهطاحأ انك - ىرسعو يرسو ابا ةيرطنل كال او قفوادئاقم ه1 دينا عمد عرهامت هر داقن !داق اهلل ديلاعم دي نع

 7 إ 54 3 1
 ا كلاس تج هعاطلاىعشوس س نا ساد ميدل د هدنعام هعاطل ا صل اخنصدهجو هيلعاناو هلاحركس هلابتو عزا همآقسساو هدو ضواخوقخد

 يل مايقملا ف امشد مزعاط بابرايزيام اهلاوموحو اطحل ادم هناي ىلآ هل ددلاءاركا عاد. تكمامد هين توححل امناطلد اههنرسميدل يسيح
 00 .!«كالظدمصو طاع صاوغل ام لانمي ان امحل اهيماسل !هن [جلامذ الق دع نان تلعدم د اهلا قاطمىفا لزخغعو لع ىرصاو اعنا

 - ٠ كوالا هنامإفأ امنأ و اوما يدل امن هذجب لعقفند_امللاريتحت اكل وو دي هلوحام درت الغملا لبد اينو نحل يمابداعم لع
 ” ١ «صصادو د ةلددل نصاوحرمدبحتتاذ .اقرشمو امرغنقاعال !ةسدعصو هانس عظس اقوشم اروف كيرا هعاطر كَعاط ههارهط ادق و امم هلة

 ٠ كلاود اقذهساحلهتنالوددتىدو اول اه«هيلعرشسو اهالونيريمانئم اةرشسمو بزعم ءناطلاتسل الإ اما صلكأ دبالو ارحم از صانم اها
 3 5 3 0: 8 م . . 0 5 م2 ا

 : - كلعهيهيا عنا ام كيو دف ترم اا عرغ عفراذي هيلع كسا امىلعأل اردد د اقتومو اليعدسا و هشام ارسله دل ام ميالض دات ذآ - |

 000 مص اسوء انوعدنا لها عيركد اقفدوال دعسان اذب كابن اكو هع اطل امدق لع تمث هام قب اوم وهام طسوضوم ههجاطلتل اتاماعنال نم

 يملا عر هفيلحو ماياملن اطلسركد غفيرا ماقمو نطوملكذيهيعدلا قزيلا قرافو .مالمال ارانمولع هبطحللافاد اقشلاو ناددعل الها س
 هن: ضخنز ىبعل ديرمكطيختو ندوللات ذا ترتد ىقمللا هلام واعمل نينسوملا دهاشم هِي مؤينملامل اعلا هفانمو هندرل اهب اقل

 مع ركأسو دم اجلكن انذي / اص نالعال او رب انملاىلع مك د ببر مالسآل يطال بلف نادل ادائه ديالا ةيهب موقدو .ىرسمملا دام

 رضاح ومان اس داركم عداد صاخلا هيلع دقعاو ىلإ دي لعاد رهانو درا كرس اها ىلا قيما داعاو راسل او بولعل ا 3 ماللسال ادم

هيافصار هن اكراو هتارزوو هنايعاو هر ودص لت علحو اروطو اراهتشا
 هند هنأ هناشس يلام زم ؛رما لكل هن اوخاو هباكدانم هنالخؤو 

 : ل رهاجزم يقل عدد مهزصتزكال اد ول انو رإ سبك ردن دهحارمال ا مطعلازثوملا ادهن امك ملاشاو هلأ سمي فود قه اخو كدد

 ام وبه اوي جيؤلا نمالادب صا نح ملم طحيكرم اهات لع تاير وتركم ضد و ميسم ا طاشلال اك دي/ارانم ناطلسلا|

 .. ناطلال ايداع نويعتل 4 ناك كلها عجوتلا ده تلو نيج ابعد الو بصنابد موسعا دل ب رعد ذم اطلس مان ؤسا محلل

 .ناعإ ا لكرسحاو راكع ساو لام تيب ف ءقدصن د ويطل انم مو ملامرلا د موقع ماقايف ندلا سر ده شميل اوت اءار ردو اعود جرلطن اد
١ 

 . مدرب ُ  0 0 .: 3 0-2ميفاسويلابلاطملاتيطقو هبولطملابراملا بت دند يرد هدو اطال انهيفرهسايلاو يصوم هب (اشامرئاو .هرووملاهدابل شالا 1+ 1 ١

 هدمعص جروو ىرخال ا ةيودص دال ل قاد مبوصنم هعوف صروأ نم امالعا هناطلاب فات طلءإ ضرس ىرل شير دهم رجا و دال ازرواد

 جك لئموا ضلاوم قلصت عاملا ربزولا وصخ حو _اهقسماطارص رطل م اكول اس د امقم ملا دلل ةىلعيفه ام نركاد دما

 0 يا : يع عيب م : . 0
 - 2 : تل 5 ٠
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 نم اب نانا الجب نا ناعم ال اسيل الاعب كد.بكتد نسف كولا ال 8

 ويانا قلن هر اديان وح توما غلبام و عرطاما هميم لا ثيوبعلاو ههاطل اءذرشم اد ردلاو هرد اطر ونس لسا ْ

 ا دانجال اد ارمال !سلإ انه ن اكرم دره أى | دزعسمل ا هنريلص ه داوسلا ردب لالي! فال دب

 ال اوماس مويلاذلإ ذؤ[ ص ود باعصل اوم ال, نمر ّسعل ام ءريسإل !هةعلاطب نونو باوثال !سصاؤلخ ١ ام ءايك يوزر

 دعا 0 بانل هللا ذ ل هبا اركاعل ارم ناو يدع نمو _تايعلا حاز دونك تلا دبه : مللا نجل ادع باقنلادجاملا :

 نسل اه اهلل كس ودسو, _ بانظألااو ب اال هذصو يوصف ذاهريزولا وحل وصول لإ اهضامذ
 نوبعل تاطولكاد

 3-3 احىلع هجاتس هفاناو تاططل ناس نم اناس د اوهامب ريزبوا وح د وججرع مجرؤَو باجعلا هلا هيِقباذ نم ني وانا

 1 1 كذ كلا دم ى وطن يح داخل ءادراوغال 0 دوحرشن دنو هانو دبشم لك شد سرندل تدارجال وس هنبباش دع ا ا

 همظعل ادونللو هز اكتملا وجاك رتسم "لك حزفم قاارس اهرهالا هن ابان ناسا و و دل :

 دوش وصكال يذلا طايسل اشاد, نونذ نم رشد عصابلانوبعلاو عوضانلا عجول د لفل مر املا باءراس وزو ا مافميربل اسد .هزفاو

 لهشام دورهلاطامسلاادهرما تاج طاسبناو حاشتناب ناسحال الاد صور ايممهحّرست هنررول قالعال !مراكد طاخلاباتالو 0

 ناطلسل | انالوملاعدلا: تاوصال !تلها| دوج ناسلل انبي نمرك دوللو موكلا ٌفصو اظونم هنعردصو وات 0

 : داطنالا ا اهدصتناكرا تاهوح وزتو رج هيغل ادعاوقتا ير علا رولا موضح اد هياحو هال 1

 7 ىدزكاقيإو بنرلا عئرو تايقونل اعمل اهنا !هضام اهثبهدف بعل ادد جلاس هل نعرصو ا لال د يقع تنذلا م رئنملا وهل ارم لعن رع هسايل

 ٠ رطلاورصنلاو بتتبو ذمطع«بكزك, دوظحدالس هجلهونامولا اذه دعب مدقت د بهذموقنرط موقاد لاجرسح اع مةحبوح

 3 روتر عزل اوت وطارم !ماهاب ديم ذم ناهد داغد دوطحم ملت موكا ظني بيار صعاجفلاسو مملكه نعود“

 يعادمو بصانمو دناعمزكل اضلرعمزالملا يجاجلا وسر ملال هاوع افباط مدقم اهسد الاد عوصاخلا تايب نخلص ساكو عئاطدد ٠
 . اجلاماوداطعل الح سمول: ضاذاو تابأل اررقن مرو تابلارم هلع مام وعام مدار ع اداب هراب لك صارم 0
 7 عواطل اوزيل رككصل سر امدّهفن و عماطل اومدطال أحل احا نألعطاحاد عصانلاعلقلخ دو انهاو ل تاو مظعاو .انجاو ماوعانلا ----.. ١

 هأحتو هلؤق نم باوصل !ةيضشود امولع اهنس ّيحا ام ٌوحاو مدقام مدق» هلت اشاماينسرؤف موسأح ميغان يضرم سوال ءاصختابوتمقملا ب
 إو ةداوطتم ككاو العر أملا واحلا وصال اح زم طأح اهنا هلكباند ءاجو هموم مق ةلي) يسال يدل راصخ دفع ل دم دتساو 2 ٍّ

 : ج7" فا امزعديدشل اءسابرصورملا هجوو - اهربوطما وارد اعمل ىلع ُةوعد هتداد حوف نع عبو ضرر اةعاض وقعد ىداغاضاعل <22

 ١س راملازهاو هكداذ اطاحملانمو ايركدرمل (روؤدو هتماها تن “خش ه٠ احال ا ماشل التعملارر ذ هس كمرلعقيضد ا

 - يتالاتيوعرنو اهططخل ادلاو خيل ع املا جرس دوصعهعطفر اد زد ميماس ايعفإل امن يعو . ميلاعلا هنو صحاطزصو ءلزانما ةرعأملا :

 - ضار صك طاحاام لهداد يمل هز هيلا ل واحرص عيفل ادكود اوحح ىيصفا تاون لزم هرج ضل ارضه واضزمولا ارا
 --- لس كلئاوَسانإكو هرويشض كرمال اه هيطاحا ام عم مرييخو هلهدا م ابن اكذ' هر 2و مل وعذ تججو اول !هشاهاخلا دومفيلو هناطاسلإ تعا

 وقرب داوه مل اروح ىلدو ا دئ ممول اه ذا ارباب مهجاومانعوجازدا هنا عد الاسم و ها دا هن د د تدسيوح لات نعيس

 الدول وطال داق ابيعه ملقلاملسرس دايت يلم ابينماعضاح كه ام فيل عاو او مالسال اطلس هعاط يسدد كل راشمالاو عرانم

 بقا داكامني للص منعه داو ءلقنأقنحجراسام هعمساو مفطا وهرم هاراو هعلعلا كنت هعمناكرصو هنما و اص اظح هدوحرم :

 .كعلو هيلو هلفعا هدي ناد اكان ءيلتقدصتلااو هيلا دانضخال ارمل اند هبط ظعرطغخخال ام هناطلاسل !كماوط سهل درقو هع معرف هسقد هم :

 : ر/..ولقساو ءلياموبر فطور ضم هس مله شب الهدم دم رشم ى امد هز دل اهد روصنملاريوملا يعل نم روصح لد بتل يول ا ءوعح 1

 دضعيمل صا دمود ردا عسنو .موفضؤ:ر تح ا ممس م) عجل هب د 112 لوو لرش اتت كالا 227

 3 :ارممىلعت ا عرعر هنا امرهامل اءل ودل | باحملا اهيصمو ةيئاطلاسلا فإما لاا قسام ديرهراطستبكرع هسدهم دشمزع ل :

 اف موصادلا هال اديلان عد وصح سامى مودال انالء سام اهطسوتل مدلل ادا انصح دابا وتعني ءايكاراد هد
 : ا انو ساو 1 د نما 0م



 ميس رج ادلع شاملا سمجل ادع ىاسل ل ممل لع ررولا وضحا د15 0513و نيمالاطفافلر ادذدلا هيفدرَقو ىطفاخل هبل او
 بي تقاكام . نإيلاثهل اذ عم هلخاد هياعرل ابحوبىل اهئاطل ا مدوىلعن اك هيساوخ هيام منال اذهدم هل دقاع ل فيرد
 .مادال !هزه أب و .ناشلاوطعل ارزولا وصح رهو ناطلسل ادعس امقدتسم كيد عا ىدام ناطنتلا هيلع علخم نا نإ اىنإ ماس

 ع عظ . هكركواوان 'راصماو داليزم لا ابو رافع علق حام هطمرءىرإ | ثوغ ثرملا فا ىلجوسح يءاسلابانإل ىدولاموصح, | ١

 وكلا هردولاوا اوال طب نويصمو هنائاقل ة يمال اعدسلاو .هئاطلاسلا باونال دوس روكرمل | ولج ري سجل وضودعب كي دو. هيمجسد مس
 . - ةورول ا اوال لوتس احاد تاتو ستان | (زيتل تساوت لك مانسوكدلا لا عام كلما رخال اعلا 1 لاعمال

 ... ةتارجو لوح جرم القس ايست تاغ هما هو ةنويمم ار وظنو هماعنأو 0

 6 0 دل د تاطلاسرز ا ءهيغل!د نطق يذل هعرايلا دارس باول كلذ عي جول هدر رو امرصخ

 يرو ازد ابين تيقداو راطواال.ا ثلإ ذن تضقداو رامز وضل  اعلءياصلسلا ددلا لباب ىوكول وخال ادم عر.

 - تو دليلا رعاق اهنص هدم الل وهقلا نانع غل داكنال اد لبصال ةسرك ار هرثلا الئ طف اجؤعتدتساو داوعلات اق نيدناعملا +

 011 هلضاودرشن هول لعازس رشسو هل داعمر او | داطفال ارابءافاهارمقر سل 5

 0 يتساح لافلو_هسملا ةيلما جبد رغم عند لاح حالصو ولعت لافارعفس ةيما كووول وك

 ماعم و_ «ىذو ثالب ل: 0 دارس د ين اوس طم شع لالا سلال و «كالديلد اوككناد دوعن هيما هنيدملا عم:

 د در هم ءلاترماداو هكا هنباداطأ هساسل !باتعال !و هشاطلسا !باوال !نماشافس دحوال اب انجل هد روأ !6 مف 0

 0 00 ا 0 يلم داقرم 0

 قت مانا مولا .ةناولدل ات اكولجيسح هعب) باو كاد ةيمل هذا نامل ءنقحاعرحا كك و 0 ابرخع

 2 هملارعرعذ هعلقدعص م ردتو لمان ىطمل اذ انهاهدل احاو رو دا نصخ تخررولا موصحاهاشس اىل اهثرمإلا ا اؤلنو

 ٠ عيدسم ناكبلكمهطاحالا هنكو روصملاعف لا ماح مانا بل ال راعمةياصنارطنلا مناف بويملاملاحوعرا باغ 0
 .. . لقعلل ادعاعبال افباط انك ؤلطناو  جالساو هيلهاجذ نكي مادقال اوركا ,ن اكد اموال امولدلا ده]ثلخ امل واذا ناش

 0 امم ضتقح ناقالاتاجرجخلا 8اوف اسمي اقيسامو نال اديشمرم م«ردو ادلاءد تعصاامو او اسمو ركار اركس ماربال كد

 2 موو هلو .نيطخل طعاما ادعت د هدو ناب زعنول !انال ول ءاعدل ام هن اسل خولطا اماهنمدريشض ضحادو نكت املكرم هناو لرتيل اومن تدم

  قارمجمتدمطدداىلا ك]امللاو كيالالماس كلد دعب هذ اوت اس فراس مرعل امطعل عن ديومل ا هن اطلاسزع ذِ دواخل (أددب ريكا

 -- فور ىؤل اذ اب هزامال اق لخدد هتسل اهسدفملا دحاسملاو , هنوقل مطرح !هتبأذ ! اهراوسا وأ هبلعلاةرشملا ايناس لمان قفطم هيمحع

 ْ هتيم نيكل مين يزا طحت نال ترق ني تعا فسار الضلع مح معرب
1 

06 2--- 

| / 

 3 , هاو رذو !عوذحو# علس لَءو هطسبل !ذي منيدمحت ا اهذلا» ءطيخخا نساهلا نسم هسانملا كلن ءلع تيتا ايطاحاو .ءلاعلا هعناملا اهتعلقد

 لدنغمو ليلا الل اكواباسو اهاعقلو ناعدح ان !هرامل زك رمل لع اكدنر اهل ركل درافصل مل اهلج > هم راعقشب العذل

ام اهطاطتخا دالخاياضي ا ناكو هلم اك هلم اش عرزيكم هلا ةنيدم كلل ذ دعب تضا نيىللاو هدمل- دل
 3 ولم برطل فلس اهطاس د اذ اهنا زها هد

 3 اطل دالي جي عال لشنإ ددحو ع عليم انمار ؟ددا ثوم اهرماعن ا! طاع ذل د درتش طا هشا اج اسمو اهطاطتسا طر هزجا اولاد

 7 .عللمو هتحدرمو بدع طاخا د مساساعال اهءاخي] مانو ةديرصح ءدايطملا جو م ؟اقيملا و هيطعلاو رافط هعلمك عالقل مشل انه امرطس 9

 - ام هفاكلع ةءازح رت ثصلإ ا ضقتسم لاقسال اووعسلا!ؤار داس لاوحال ا: اعلطم هذ اوطأمل ازامو هداجاو ةكامراوعا يبس غدت رشد
 ! اوحال اخ اوطأ امراوعاةلبس غدت

 - هءردو مرضا عدد مرتد ةهاعبص هدم لال وفلل درح الئشيد عمك طاحا اه امقدادعتو ادعو اقرش تل

 اطلاسعدل ءتارعتمنا رغالف نخحاوال اهزسادال ارم منعت اهذ هنا ضافملا تو اس قبس | هناب هينسل اتاجؤبذل ا كهمسم هل هلأ داموا نم

 قال اداناسل لعل قشت هذبرش رجوع 0 نهاع تا لاو 0

ْ 

0 
0 

. 
 ١
| 
 ١

/ 
 ٍَِ امو زعومذروصحن اظن يعيعذ ذك بسحلو نشلاىو دملج واب لكل بتلك ف رشورفلا ءبلداييوزواءرضحو تن معبد 1 ا

 ١
 ١
| 
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 دو انالول ايضاق هنانعل هته جو اساتبطم هئاشو هل ب اقم و ةيساس طساو ل امإل اوراصق هل امزعاشلا هناتخارم هيل اضافاد
 ”وحاو هنالحذ اك هنابع هت اام انعم و هنامزو ءرصع هفيلخأ 8 0 م اخ هاجر وات رونا :

 . كيما يانالوايذ تيرشل اديس اهافوربخ هيريرول !عومشيل عفر: 0 ٠ هناكمولتو متجفر للا دي دا دوبل 7

 ..اعماساسلهيشوغل انماقلا فتيونتل او غول ! عادبلا هاتر انراعملافرطمو فنرصئ اهمانلا هبال ىلا بحاص تيرا طادآ ل ضْفَل |صور 7

 .نيقومدف يفلح مالا م الاس ؤسا ناطلاس انا ومل ايعا د اندإ هده قراذو ماس وكبانيا همال هذه دص ماعد | اضادزكدع الصوب مولعملا

 رزولا ضحاميسال د هنايعاد هراّضناو هن اكراو هناوعاوصمو هفانال اومسو دمطا قوس هن اطلاس ماو دو مذا ه دول م

 تاجافليد ذو ع اةدصلاهض افا اريزول ارحل إذ دنع ءجْؤف : هن أثيولتو بز دنع هتعدرل ع لد ام اعد نعصوصحخ
 نات تاع طك بهستلاو مالا ةفعد كلك تا اوهتلاونيضرالا برس هيدر تايؤشلارضوتلاو -----

 ايرااركاثادوركرلا هع ا زلطم يهد يس < 2 تاباحألا ةا
 - وانما اودلابحلص ردو اةرصحرلارصو -.' اعنسد م قرار محل زد لل و عا وم سس نو رجب د دال م با 5

 هلا يا يوم« دوطم ليا قير راانأو 7-0 يان هبال ابانجل د ةئاطلسا باباس ١ اغارمودد ىلاعل ماع أ 0 -

 1 ملقم كرد بتاع و ١ ٠ دورا مال هماقم ومسو رب ذولا ضحوا وب وطقم و رووسلا ب اصم هدهالاذي حرضد رويطلو ج ايننال انعب د

 5 اهدار ههدرل ارمادال ليم اقئارودملا اف(سورد « هدا احاسل كمر يزول ا موضحملا كمل كا نارمح ان تاك

 21 ل دم رام اند اقشاضم دورسلاف اهد ورو ناد ريل للا تافررتلا صو اذرسد الالج
 وسصزوطل ادا اسس هببكو ل ار كنعر رو هرهجروح 0 01 ا 0 كا

 0 قابل | بيتا ريدو# يان لرسح مز للا ءاضل مدياقد تاعجتلا اير يراد نانوز ناهس ل ا
 د جمباريسو ليحانجول الك عقلاء ريطاونتسما جمدلا كيال فم هذولا اعله رعبتلا هدا هنيدممل اننا د
 0 دورملاهيقفل اهناع 'قلطملاواصد ام ارمال لهاج ألد جوجو رجس
 ١ .قواة1ا ذو خدت ا معامحدعلقلا شام ال وذل!" مع ماا دوعال هز يرم ذل ذ ناد خر هنا دج هيقفلاوم يدلنا ذه ناكد روت اناتلا

 : هرواموسرمرودملا يذل املا اهددلاو دحازكوم محلثلا ثق موالتساريزشاو نو رسل 52 رك فا اهي عل وح قدانباسمردلاك : 0 : و . :اورشع روصتلاو وزب اهيماسن!اهاوردصاونككو نوبل اذللذ ايدل .|وخ درسا ةغ + جرام اياهتف دوج هذه اضم ىلع# اعيججاق ٍْ
 ' نات يقسو دخلو دوغ اسئدأ هعلدل اطمح# هيلاءب دام نسجاصل اذ كادي هل ن اكن وودي عاهل و هعلقل الش هل رال ارماطسب 0 3

 : هلرا عي دوري هدب ]كرس اميل يسن امو انتعلدو ودلاعسدمرم هناطلال دل تكمذيم ب ده دركد بلت مخ: صفح اطل ا هنحلا
 هد دوسوي وو عثراو ماسالا يرن هرصكلكدل لب ءوختي

 3 د

 ّك

 ا تزاواملد
 * ةا عاطل هب الصد روز هوه »د لحدرتارددن تان اه فلا رام ءنابر ابيآعلا بلص ور يزول ا ةيطحامعم 0 0

 0 مدرافوهلعاك الو الاكل ن طوس اوبح هيراعمو نعل اق راشس اهل داعم تلهثل اسجل عويسلاو هقاناراطن الاو ةساصلا' را !ىلا هل ةنرقيوسد د

 حد لس هعوصسم !هداكحا هل اذفناو انناوؤتعن ابي هضصوو |كحمسربل ايف هب لس ارسل نلطاد اطنو ادقع عرازولن ب نادو انمال مانا اهعهودردملاءعقرو [ططخل ارازول ساير اول ل دقعت نيس رج ضبوالا نا ناحل يوكل تل ناز اعد 11 نيكمراومولعو هل ص اصتحا دبرم هولا يدب نيملاعل اوي احرد وون وسو يلا هس دل هدط مريد نيش دان
 ادرل اد اهرا هداك كا رعب رعاه تمحاو اير دزمل ا اهيسلَوقاو هراشئاو هراشلاهالام - : تيار ادم هجم كذا رسروجحد _ هحازكةرسملاوم هايكاامدورو نام م هس >>: 7 هن صوس سن رب 1 ل رو . ياو الئاشلاهداعس اكدر اةرصعو !«هيساسلا هني هول وتو . هيلا هدانا ا يباعملاو خملاويمان ارجل يد يناعلازوملا مب ءايعلاو مراكملارونب داءيصا دمار شن

- 

 | زايقلماسسلا او. هراهل غلب هرعرالا اترمت
 أ 3 روم: وكهو حايترااماءانعم جورب حاتدد او دال او سوعملا عوارقد ارطس ل ادرطو ارم فلا ْ 0 ناصغا اك ردا يطع ح توالت 5

 . هالو ا اصيالو عرو ل ا ب ل نحارم اد وج ودام حاضلاو املا ىدم
 1 2 ظ

: 
2 



- 9 7 1 : - . 
. 

3 : 

٠ 

ؤمن لوين يلي بأ لفويضزن امنع جن د يلصاد قرف جوثس كير
 صم ن

نطعلا علطإرم لشتاو تايد تاو ماو و
م تاكد . مهيسمولا هسلا رش اسالملاو هي

 0 5 3 1 0 ا دفع ًاياطلس فيس هب اجا

ون لطاباا ب ةنرب سؤ دو يال راوساو يهل اهروسددص 0 وا ةعاحسس
 * ليندا "لاو تنامرد 

هاشما ب انلونن انام عوسمد لبمأل ار دص جمس («اهروطس تيم
 لير دججخو ذاطد ظلي نامالا عولب . راملا هئاد لفاحفاو د

طللا انه/ومزماا اهنقر ساددملا يحن حرال اهحكاف رافال امرهاط دإ داونال اهقرسمزوطس هيل املماشلا ترهل ءنيصنملا عك
 "0 ::- كا

ا دكر اهيمإو راطق لله لع هانسلح راكف مدع
رادنمل ومحو بتارملا عافت او: تاطوالا لش ءضاو رام

 0 ا 3 _تامودودصلا !حرشو 

ىو اوهرم هم دحلانؤاطن تذاتجيو اهزفمم هرازول | كجاملو داصالنن
و ههنلا ةدهداطانررول | ردح ا اهرساب هيربل نم اهي

 00 ”اهرشت

 م 0 6 ا كاد ئادملاثو هر دا ايدج هتاساو اهوطق عيمجو همناهل الل املا هذ اك هس: ناس

 : دخل اد عسانؤل ايزو وصح و اكلساو رنا اود كا ولما تلح عياش بخصم حافل ! تزيح عئابماريشعس اهتعاشالولع

 0 كرابزتجل هرهر مص سنام رص ع و اس يتالوو هج د «ىكمل اشرح شع اينرإ او رشسباو "قولا اهجرإ تان هو عذر

ةضسر ه1 ذاق ءابذا ةسادامدجت اد هيلعدتعي .. ةءاطلس فيس ىصس .هطم كرما
 ْ . كلاعانإ

 (سوىداش سده ىلع رسرول اةرصحو

باه آيفيل ادد ,ارفانلا توا فلوسنا:
لال هاضم ! امالع عوخنذل امضياانلا عئاا

دا لأملاد.هبقاعلا حالقأي ارطنو 
 : "ر

ماسي ءاضاوقت انه اونو ماعنإل
فبرشل | قحانسلاا امها وأ حرم همازاو 

 20 0 3 ”اطاهلتاعارس هب طانو مفينملا تورصورعل اه دن ذ ىلع هعفرو م

5-2 

سيلعإبساو اب ام تاجردل | يلعىلا كلل ذب هل يصد
و ذي طاح دقف انابش هامل هكودل "اع هرزفز بالجو طابو ماعنالا ضي انو 

 - - مولاه ك

وم ارطريملاعل اع متو امبومسو نفل اموكاوعل ءاطتت انايعاو اوه
 1 3 فلفل كلت عوض رزة وصحت وطلا هدا دارا هدرا 

ن > عزتال اناثل !ادف هزيسم داكو لطول لشد حاحا ام هنوزفملا ة فاطم تراعدكامو 00
 0 ا اة خرم م او وجد ر

ميو زكعولهاجؤبحو لادا
اعملاو مالا ابرا ماوكلا نابع طاوس هع

ماو هيشددايس م ماطخل لص
 االسم 

مات قود ر برم د هدرعم ىلا خذ 5
ل اهتور ديرو !مودجة سس اذ 

ترم يب اصخيرس بر نمو هيلاع
هنا دنا هيماس هتنام ما دها هطلا 

 طال ا

ل انو نونممالو ومر يع ام ركسعل ام :
 دارم ادجربر و نوصعلاارم اوفا تاقلإوم مونت او

 ملل نوغساممماول اند نوفلا طاو اظملابغارم

 ْش , . ل دلصلا جدام نوصصملالا تاذدتار

 بط او ىداوهام ميريل وصح ماب صزرجملا ئدنهلا ل دملاداهدو بشؤون رجلا 'رشن هب دان احر  ةعوضس نوبعل وسر
 00 7 كلوا

 1 .  ماقاف عمركم دثأو : ايم ركد ىلا وسو ىنس قدواو مواصلا طل غد ناىلا يدوس عد ك ةمالخا مراكتس مول ديعب لي د يدنا

ب صحو تاعاهئان عماخلا كب دطغو ا
اطإجررصرجنال ال انمديموت هحوبب - "لا س

طح تال زلااو تاوهل اوضر
 : قالا كش - و اح ه

 8 00 لاو متع

توصاعمار متلو تيد
غديو هنقئ رووا باج انويؤبر هد اا هقطعوك

 1 هتدصن هلام و
0 

 ايست امرمتتددو دو رسم عساوزيجو دود
 كل

يلحلاو مثال ناطلسركزي يددب 'اهرؤنرتمتو ىدنلا طيح“ تح
 :لولمزجا مب اذ بزل اىلع هف

3 

الماخالوط اهاحادسد هن
 سووا اعنصه دموع 

هداعس اءاههلو هسا
 هينس 

ملا مالو ا وعيني يدلل مرمعاو !ًددب
زالا عال ار اطلاسلا اءالوم اول وينسو

0 هتالافلٍ ولد اصلابئاجنو ناخدار / جداا كار
 د 

وأ ؛اعدل امالي د زعو: هذا لكرم ميزثلا
هاو مياو عزقهحو دس ءبثيوعورلا ه هوصخو لوو ةمد

لهافلقل درا .هردنومد هذرثلع 
 0 ب حو ها

انم]ك لع هعط هواصت يضم الف ةالصمو هنا ةيصصسأ7
ال اذ راشنال !بدي و هعرشم واو ج

 0 .- طحفوا هباؤلو مرنم مم الافد ضرا

 هتيز اومريعصرم هومز هعلدل اراد دد لذا وصح
 تاوديس نونو ناّسحال ! عاونان ه هويكو

 هعلعلاركرادعب ًاللفاقد اع ناس

مقال اكو كات انمد, هشو هلماكت اوخو
 ا 6 : ةرتيقو * هيدبل ا

26 ناعالا انمال/رصدعاب ىحوبدال ١ ريططإا مانا قملاولد رزو اهروضحرم| راه
 

 مسج وراهشو ت كح ل حر عج رس داغلاافرتسمدتملا دادسال ضن افل !بانخب يد

دم اى يسجريبمال امرا و !وتلتيل نإ ناوعال !موجو اوت ودصرم 8
 مطعب رامد هئي

0 

اره اههزز راو ابرعل اذدم تيكن
ولع ناش مفرغ فيلا اد

مركا عرف داليلا ذي لبان تص
 5 0 د اعالوا عوض 

 - 0... طفاعريعب طاق اردصوانعمب تّوو (ركماقمإل دهانحاب عججاو وريف هتيرإ ا دافاوقتح :وضتاو نينتررملاعلا

 م .تاخلاصلا شاقل نوبوعبو و تاقدصلا نوضيش ع ا ا م
2 



 0 ا دما د ةريره ةخاو . تااجال ناطميف تاوعل امام 5
 .ايرالظراهلاجوؤسد» .امماقالعو .اب/زطو ازعط دتماو .اهطخدلشا.هدوصكت ذموب الث معلن ْلا «هروحدملا

 -(3و .ايقرا يداه ع ماو زؤافاات تاصاود انة عاوصواهدوعر تمطعُر ايمابسوابسازم تلفن و ابماسحو انناسشسامعاو
 الوز سمن او .الثب اكد[ عربارل تاكو ءريعسل اق اقيردو هدو امس نب رف هد يكول هتيؤلا تسلا

 2 تودوو ٠ اناوعاو اديه يعصا لا د ممارثااوداّص .اذال ذحد انابداهدرب دامت 3 ايم

 عسو: روضو تالد نسل رووا عفوي سرت عا تلاموب ىف د ه افايعا ا ءايودص هين اكدل امزكمكرمولا ِى
 جازيو جار مرعشلااض اه فل بط ارسم عاقب لوحاق اقوم را ونصح ردوا موطعمرّود
 >9 براك حطو هضمولا هلدوطل (نبارال ناد مضيت مال هض ور اةلبزتلاو 7 عقلا د نم ءلعزاجام ذ دال ذب ماطت

 7 اوكرمهضورل اضور اهباطخ داو هالخ ريشا تبوم» وانتغاد جوبص»م داعم همك داعس ناضرال كلل زصال» 0
 هلسلن هايد دل اد ةميفوحا ةيحدو « ةلياوغو نامولا تصر ب اوهعسخ ام ءإابدو مص مام رض وعم دو هربص دس
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 هونج! طضو حسا عمت 0 2 د «هداقسإجهنزش ابدا انتك دعم ال هدد 0
 اقاءنمايع دبات تتبرع وا امم عضال لئاو نابح هحاصق-- 2 ةيداؤد ءتيصدرمخب حقلانصالا هلو منا كرمالو مؤيصو و دن يبرم ضان ةيانآلا 8ص ازتالا-- د ىملاجرل هلا ئرتلد ركأل وكال املضحد رؤال امون ها عفن يدعفل ولن دعت دد تا دبع دبات هانسو هدول مضاول از 1 :ء نم هب هصنحلو هال ومو هر هناي هادال )بلا رض افلايشن 2' ايءاطتل نواس انهن م يمدد 'لماعم هنأ الن' هميررزو

 0 - هسا لشد مد دحزت اى تعدو ل َ هوا لة ميرام ؤككو , راقم هدر و تاكمرخ تس - ه6
 وم ومو مومن ايد ءلصا ركاز برزو مومن عاد ٠ ردو 2+: دان «نصقمو لطم افرع ذ حي د(

 ذر حاول ىراصناو عومن يزول ن اظن دايو واجاتاو حيان تايخ ردو صح اننءريرت هتك“ صا ته <
 انوا عالم يف حوش ”رودصلا هحراخ ءاناداد ضرر هيمان !هقيسا بانعال 5 5 زغلدااهحوتم هد_ذق 2 0-0

 ياويل جاطلاهييلاطو ملال ماةبطفف .ادانموافاقشواين رفعاو ماقد شاولارمهرحاسولاهررصصتم "5000 د هحنملا جالقلانمربول اجانازعا داس هل 1532 8- تقاس ل قاورإ اوجْؤصا نم داوناكد دوام لف باطف د نائية ام ةفايس هيلع د اهتلعاي وتاكد 4 0 تهجم د "درا ءوطخملا ىاادل يظل دجى هدا دبع الضو دولا - ل ا 3
 ل اك اودخال اسر اصا مد يطاعربخد منبج حوت ةيابسد لااملا عاملا ؟اوح فاحأال ت2 :

 هشلاتدتساد ا هباونوهدبادشو نامرلا فرم لاك هساوع عكيناطالا يييييسصصلا
 همتاد انزسكو طال بلوس باند هت افيو نامرلا اييرممحوص ل رام ود دنع خد هتاذ مالصومدبو امر وسحر 0 . ةيبولاو مخارصاماداعم اطفملت اعنف هنعتيرصامسد مدار عو شيوع شاد. يصقو . هيف سات عودا اعدم حدس د ا :
 ١ جرلا هلو اهنيو مسيل خد مزن رم حمود ازيالطتقلس ٠ د ذم دعت الث علة مرات ءاساهمرم ههوعان دحوم 56 : هرثسابوركمانيك هرإ وو هلهانر جريوطوف عراراسس او هياتم نصحت هذه فما ةوسو غلا الاس ءؤلوموصحآت لات 0 ومالا ءراي رمي اهرونس نب بايد د ىتحا ايس ججر زمر صحيل ا اني ضو فها ناو هماصتش لعن رح ا

 . . قاةدوء حت باوضلاذييوعإ اهيزارم ههنا قدح انا جان غم بيتس" طبرؤم امنم قيس داكذند متزربا وصلا قا ادترملخم د مع
 _ فاما هطاءاوذ اضخم اد اطيب دال تناضلا يروم ايدل + !ري دج ا قانارطتباوع ف عرطند ادع هيدإ باوصلا ىاز'نكدا :

 طقحركو 0 ب ب اقم اوركاسا اراصقت مولا يح ناكل عيطاو اد 0
 اماما مدس ها ويدل باوصعر شن رمق شنلاذارمهت أل م رت درر ل

“0 - 
 د

 ّْ هد دلة فقر : مكأل او زا ساب هلباف ردإلا

 20 ١ دولاورايدال ام ءنطلاب ايدئاعم باصا امد َرودصلاو دوو ا ايستهجو .ردإل مضت ةزقاةودحت درع



 اة بيب د ااا يابا ات ا ا لاا ا“

 اىطههداوج لع رز نلف صحو ىنخسا . تالمنال اطراشنال /بدنو عولملاةصمالق وك !مكئارم ءولجرك صف هيام هطخر جس عطول 20 . 2 5-5 0 ١

 5 * 1 0 ٠ -.
 35 مت 17

 1 و 7 0 : ١ سس رب

.- 2 

 .. راهاط فالطابلايديدانن ير "يدم هذاا نهرا عيحيلاداد لانو ريخللم كلنا ووابال اسهع برام اسر ميه.
راد ام كغ دقو : | هده سءللمل اوزودب اذ ءلادلا ل وحال نص ءيلعراصامو ىخلعلللا حا نان تعدي

 ف 2 ٍِ ديس نولذ عدم طنحدهعرس هين

 دسم سل

 . 22 + .. .كتتخىبلاوايرنامع ىالاواسابا عرباصمو تثن الها ]بس تفلاحو ىالثال !هر وثم هيطقلا هده ذي تعتاو سلال اممس/. ةحازلارانر وبدت

535 . 

 ا وكب ردل استر رجم ثمل او دج مل !هلاركوسال يس دل دىلا ذجواف نامه ربط ملا وللا سخا ناكاممو اربوق و مح!

 00 (عالملاعدو اه/دانمعدانراالص تفونا الد هعجمون ال اذ دا اكو جاتضألا و عمم لام هب عياش ام هن وضجون لوم حاورؤنوسوهنل الع ضانان

 .. ١ ١  واصلادبت مماحلكإ د لالخ هكا ولصل الغ مئيدم عماجاذاو و اطدو.طلرراسو اواكارايعال ضلوع ايدول هناك دانس اب داهو اهدغرم

سؤ هيف هصوومم جول م] ضف هياجراذب عونتسمل ماوعا هيلع تضمرو هتديو ال الص ووك ءواصإصق اورج داكدا هقئرواتسا .
 .مال

 . ١ عططواولصل اطمألاو ماقتو همجلا اهعماج وتلك دمها مايل ادحلم اريزول !موضعل وخد ايه ماطساو تابعا هنن !ءاطن طمح نهارا

ذماح كد مد اغن هن كاد ىلا ةيارماهضُكت هر او هروثدم هيوثرم ةلإ اهانؤ صفق دونبو هنسل | تادار تق او كالا
 3 . !رككسو هل ا

 هاو شيلا ديس هيمن عابلصمو كو دماهلزحارؤضف
 : . ا ا عد از ادد عماسملا ةليضامل رفلاتادان !هباصما د

 ا اهل اةفالخماودب ريل 'خرعل الهاوع ربل اركوملا هل اهفيلحو ركل الفعال هر اطلا#لا اعرل 1 كل 3 جر اكو رو إو قطادلا در اوم اهل ئراصد

 2 ان !ماودن هنن اكراو هن اوعالو أاعرإ اهنلعاو رو الا عنسو ةئاطلس حابصم وم هسيقملارذول | موصحو ماك كدم هز ضم أع ونو نانر

 م "دن عمن طماع ميل انزل اايرطضك تاجاخلاكو دل تاقدصل لرصيغب كلز د دعو بالا مون ةمدانبإ !هرهوي باك اضف سايح بالا“

 7 اظل طبل ناعال اودصلاسالاعبو ناطاسلا كب صرع ذل تيد ٠ تارهل | تابط هل اغرإ لباس مرم هل نيله تاونسلا ل احا



8 5 0 
- - 

 نغاولا اهساونراد ٠ مالسو نم اة ةعملا ث!ذاولخد و ٠ مات هارم ون مرد | ىلا ارعراف كح اديبابنو دذ سري

 ننال و جورذولا( رمسيس اف , [كضد دزجرم ءىنوم اهجاومزهطم كيلا ى مهو ومال ؛!هنس جاع . مانس 0
 داو ذويع رثاام دودضلاو نايعال او وحر ارم هعمرملكرلتو _ ريذوملا درصخلا هل ديل نهب ل

 . نصختيموب مص أو الاجر اعرق ميصنخملدب اعمل الق تزداغق حت اءاررضلاو قدانلاب اب الاخاوم هياط 'هنيعلا كب ترتسعو
 عيل ضم )سال اذ داراصد نابنبل كب هذوصوملا ءنساحم تلد ناسحل هذاتضوا تمد كليو ومجوراهذلا داس 0

 -  اهتسواهضؤ اد اىلاجالفلايدانمكدانأ انزقو لوحد نآد هحجت هواصواجن اجامل د. هنالسا هحربد هت داعسرؤال اريفلااده غ .ددمجوملاعدل اركي عحو هفاطل ؤوحو هدييابو عوذنو هذاعساو هماعن انتءككذ ءايضهم هب هصتخلاري لعن اغن هلا ديحو ا .: مطاسو اب |لعطاحاو دذاكاو هياجرا طفاطو الردود ارعو و ادوغو ادد ضر ال طاضام كا ذب هراهفارش ترساو الكم اماقم قرشا 2 عب ديف تيواقتو الضحد وج مزول!ةوصخي] قعما ذل د دا درا المصاو اترف باطرمب ول ودمه رم هعاجو هروصلا نرلا ١ هدف 0 فب ماو نودم 2ايام هيوم تباع تسال 2215-2 ا . . :ددحلوحد تاكو ٠ قرد عمج ل موج ههفام ءاطامد مصإموم عم هت ل
 ناو ضنلا اء تاريطل م عراشرم هذاعوارعرام ةنللالخاهفاكهعبوسو 1 راكد بذالك -- -هيجا وظن لست

 : ءاولر وداي وجو نو ربال هيدنرإ رم هوك امن اكذا نيزيل ١ ااضفو هى مواص رع هبدرثس أم عماج وهو. فيلق اكل هعماخ اولاد 1
 : اكد هل !مالطل انساك مهسم ا طصل اواي داهلا اهر نم اهحار مداطيسم نار عملكم اهتايجو نام حلاهلودل اهرح يات اباد: 2 59 هياقب نيك ل الخو ناطلاسل ان طم وباضه »حنس قتتملا رزولا وذكلادل امكلإد ززعو هراصتسا ءطخيو هيد زارعانوم اقل ا هنا طسس 5 تره اوللاو دوو . ةراصناو هعاسالو هلاع دز هزانال هءفترث اي دمناطلسل الحد رة يارس نع( رفعتو ماكل يابا ركذو هفيشل اهباقل ا. هيونتلا» ماك[ دلال كلى دونا هفيلخد مالاسازاطلس ءوضعك» امايواها#شسحاد اهماظ رحم هدي ءىصاد ٍمقيط[ كحبأذا » ةباحو هنسبلاو هان خلاد مى وعنل اهبنت بنسح ءظعوب ا كباس م قالطإما . كس الموز اديس هنو هل وبر وعايلصمذ قابطلا جادو لاما دامس متسل اها بحول وعماد قاش لامة دوش دس .. دحر مؤمل عط هدب باع مرتو عام مسن يمط# «حياراذش اله اديو ءالزاف فلكي مكقرح 5 2 1 : 5 3 0

 .قعاتاالب ع ربك“ انيمرودالت» !دانولد رج عاشبامعرعس حاد اعد .قج_قاخاللاداكد عا اىوحالس الل هءرعادر طراد رووا النا احس اقم داك قرصا ان اذ ذا دتن لاخلناسل و .:: ىلاعت تابسووولااعص يدم جار اخد قزعلا رعب 00غ د ” جداد عرج رقسسمللا . لكاس هجول الع هروح مام دال صحل ارح ادع لىب داعو ليلفل او ماوس اوادصل ليوريد ليس وش باوجب هدر ماهو اميرلا عساول !هذورعم رس ها داع امس د امر ٍِ ملهر اماكند اهراقم هيدلغفدد ايلزيررو عصيد كم هزخو مرهبد هتاطلابماودم ةرروو الشال اداطلال اعاد 0 ْ اص ضلع انشمو مرككمو هلل ده ايد العم هياعصل وخرج ]معد ةيايعلا نسى ده نيزمال امديسلا عت ىدل' شنت دك يم اربدج | ى ادم ايلاربمآل ؛ناهلي رس البرص سيسر و ةيفكولا دو 221 . ءاراز دالي اهني طئاحهترد انتة عوار اكملاءىحساول اهاخرل اذ“ هزفارل ارت اهقايستو طاح لاو مااا دزتاون اقاءذمو صاح مياس عشلدملا ءتمدهامديطمو م نيوملاه سال اهر ود 3 اهروصرمّسعسن ام حالصاد هىلدل هده هراهنرمار رو ! موصحتام راود زب ادور : ضازخواف رابنل اهاطاو ]لانا اهريجاسم ؤ هليتدو مالمال 'ناطلسل اصرانم ف ةسطخح راهم! ونلامنم راتمالاو يا دال راوات اد مالطوما برع تصحو راعتساو بملء ابهش هعدللد راروز طا دش ويل ممطعا هنشل اع اراهأل ناك عض اوم اهيملاعم مدد داؤتم ( لع هنسل امد رو دفلد ر اوفلاو رمح اراعتم دس وعسل ت اصف دب نرحل ردوا عوصتحر ا مرح ال نافعا انما باولو _ يوم هب هنا ٌيماعز وفل او راثسال اياضفدنعؤخو_ءفصوء ايه ض داق اها دارسحاد ,نلحىمهواصلا انتم - اك اخل * 8
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 0 ” ع اينلاق اك قطار .ضنخي هال اسمب ناكد © عاننلاهسكهناطسس ع اًهيسدندا تنلكو و

 0 07 5 ؟اهظتاعملتميل حولت مط يلكأ بشل نأكى ع افتراو واع سدياذ انصح ناطلاتلا داصالف

 عافولاءضلعريف ابا هيلع تجد تلا ناك ن عا دودارصوأ هقن اعد ا اددبو
0 - 

دل دعي وم جرم زمر ان مك د ؟ اعز اك لئاعملا هب فخ ميطع ثارم ها بسمو
 0 0 ق0 ؟املاطقسسدي 

 . 3 عدمت لاكب ةساورمنصاوهعربف ن يانا اتعلا تك واكب هايل اعدم عدن

 0 0 ق عاتتسا١ تالا اناهلس تناخيفل ا كادعربا و نى ل رع ضيرما ىدببا لن الافار سس ء ركن

 0 0 00 اتوط تاء كلنا سنلاو و حاطتنإ عا توطرام كترافاذا ىدعا رئالم

 2-2 ماو اشرب نو ليفت ادام هس !الواد نؤلظ نب رساعفسل امك هيف فيلالا عجب ل صو

 0027 9 قاروخهيعرلل كيان ىادااودم تمد كمارو نالت ىذقاقشل ايوه ام لوهجورماتاقك ركل

 6 . ن عاش ئنايراضلا انا تح ناطق تاستاذد و ؟افيلا كل دوحر ندوب ايبا وبل ايفل دع ٌلالَطدَت

 ا - "5 عاصي ادوجيدتنل ددع قلد نيححاكونل بترو 8 ءاومتاوبس لم نداصح ترحم ولذل اعددحا امد ا

ا الرصحرطا باطملاو دصافملا تضقناو براملا تمماعلا ره
دوهطلا هيناثعل اهلودل | ادعم مالا ”داكملاو كراخلاو [طخوبتل

...... 2 

 0 لانيلكك باج ذاعإ مل تام دورت او جايمالاو جول الو دوبل نعجز لاذ دددصلا جوسونومحلا اهرادتال قطن رن :

 0000000-- ططص ةفالحاو د وثنلا مهيملا هناطلشو هكلس دظاترت روخناو ر اطفال كانَ المال اناطتسول قانا !عوحر تعور 3

 روغكدنعمكت ئإئابلاقانعاه داهجنيس مطفاو دوجملاءناسو مالسال !ئكر مرادقا ديب ديشمو دورمل الإ اياطو لد اح
 2 لو

 006 + ايل هما بول رع اهرتب فشكاو دوم ]ا دشر اولا ميادملا لع هذالحرمد قلو :

 0 ةهلمريغس هءاتالعدكم مقداد ردذصلاو دورواةيمعاطم ءكتءاطؤبس ثوم دويظل ايم هي كلي لهما سو

ىدبب هنكأت هيلع جلل اهحاالص تدر |نيبحال !دنإ دب تاماماهن اف موز عام
 محبس لكما انغيلسفي هيدا اهذالخم مات ثيل لسوتنو دود 

 ذوغمل كلاتماد لسن عوتؤلا اهنجندد اجلب اعرل اا تسلاوفف د
 ؛اعدلاكل اننفوو احا ضر حو قدير حلام هب غل انوعاد ام هماخا . بانزالاتزانل وم

 تيب هيعمد بابطال ماركا ل[ !عو اعل اوحاول اذا طماع و ديو ولي راع لص د
 2 و باتل ارو سم وضخراصخكو عشاتلا اب
 نتودنبزقعم باتماروس رصحبا اءا لوصف هذ و رابخالاو ءاسال نم

 - اطدق عم بتإ مي ازنالولا هتعئمو بابو | زم ةحبوفاسأي تسوق باقل اهرسنل اىوسريطلا نم هتور ديلا اقدر طار:

 ةياماهعفاراءتفو .هيلاعلاهتىرد تلمشا د ادجو | القتعمو !درنَم
 : - ام عاتناو اضصحو عاقير او ىمجو ولع تاد جالو ىلع

ايئءاعطكو عاطقبا الو روجاهذإ سبل هتان وبعو هيراجرابناد عاضو كر
 1 0 دق هدخاد عوحد هءاكإج عاتؤمو حان سء

هككتناو هناي رو هناخالو هبامرق ىو احلم داي
كاح لج سع عتمددونك بنولاهسغ تكول ا

 2 ٍلخدو حوجرم هر

خادملا هدهادعامو لااقسل لاهعإل ام لام ارب زحدي داك هعساو -امناث
 درمارمدزجإعؤم كا ان !ًاهكلسال : كرام ءعويسوو ل

 كده تسكلاب نورس ين يب يل ثق اجلا فاسو ليام تفاوت
 00 و ا املا ةضاجاقيالاو قابلا فاس غل
 ادلب نر ينم تلاع نادم نما يا هع يانسيم افلا
 0 د ميغل اماعشم بال اناعفلمل ارال_ توا ذا صحضبم اهرب ارنب لل وح ددكلا ىف عوجلا عنربس

1 2 

 .. 0 زاللعع صحا اول عجرمو | دزانال !فعدالاو اراب ءجلصت هلها دحارع ذيل و تاقز كاسر وسو ماا

 097 ةيلعراح ءالعاوو  بالفغلإ د ان ىحاكرل ارولا تركو بالكل اتوعسالا هن ف سك اطهوسب شاه ئالء وحد اسسنال بع

 عا 0 3 - 1 »8 5 0

 - 5 0 . ع 5-5



 ىيمب

 د/ذليحافيدبز فل اتاوتسل صح ايار تفل د هدم تزاثدصكر نيف رم للعلن اطل 3
 دوه صحاجلامد هيلجاكتل اندع هديدم اهنيابو ىاهال !عرابش هعلد اهدحاىدل ١ ثالل نمل اسامتىدحا ءعلتلاه دهو هدعلا أس :

 هطلقلاروبطدع مالسال اسر هي اهيلغىل وتس نمد باتاال !نيخابلا بات طا وجر عبردل اليابقل اصماطوحرسابرلن بلس دقد 7 . دحوماوروبل ارموكعف ولما يدنا يل ارال د بيغ ناش احل ثالث !جالقن اهند عممجما كلش الد باجل امناش نصو ددص ةيرخمدل !تانثلا ١

 ةرطاموعرصان د روبل عيال عقل ل ضنل ني هاظد دوور اهتشن ا ]بالا دهس هيوعدإن ابئشسا و روكرملا دوس هطدن اد 0 برزعل امرا ةمئيييطاعل افئذمل دا ىدبملاىاقادلا ترزق نحر دوصنم .ماشلا و رهلاراطدا سوك مالو دراشمتاو مايقلا

 ”زودوراوساءءملو ىلإ! رس وخعمامال ١ عنارلاىاس إل ةعملاو عنامل م : م رطل ملا ْس اقئاادهيف نلسدمو روبشم مواوموهام اهدا ناش سورطو دوبجال اجرمل!صراة-ا دم وح رومال سيريا ا ْ

 هنداكو بر تب ءعلدو اثقل اءعلدو ءىضصملاهىلدو نياق تم هعلدو راهطملا هعلدك هءالول نيصكم هدامر د روصتد جراد
 7 :ممدل و دس سلا فرش مامالسا هل هد تهذام د ثاكتاودومادذاعمل الخاو ثادحأد تاعداو ليابتل |صهلوحرمو لباملاذهعا عم .

 دال فوثيمامطادب صروكدملا|ّيعملا اذه جح فقوس لو ميناماقلدلودلا هناعملع هما قوت تيشاواهف طفلا متسلا نم تاج اان ٠ تيهربوتمامد ىلت ىكلاوحإل سف رطلملا انرشا دهامىلع_رعتو نامي اص فلسام غيم اعل اهل ودإ اراصنال هتعرامنمداكآس» 222 >-

 وخلال حام هءلحامد هدلو و هبقعرم رعرملد ملايفاعم راو“ هدي هل كلادهرقتسا و هت زوجي هدم توصاد هت 3 - -- روداقْزاخَو "كم رمك مدت !نوصطلزم ل اراضاك ةلجرم يل اراض يخلع كال! «دل و مدعم هاد كلَهوحإرم 1 يي لوطي بابسايرداوشونيتسو نشا نسر هطم يملا ىلاداغ نا ىلا نامر ارمدصر ما/ دبا, رمل هلصاالا دنا 0 لماذا
 " نص ءاناركحاىح الئرصحتع هلما طقدا اا د يثككاو لموظلا ىلا ىدولاوثبدصءواَعإنعامانغاف خصوم يشل ناي فلسا : ونلحلا باوصرم ه اريام دايقماال امدعو ريزولا ءرذحوزن اهم اسوآذل هي ضفا د زغتناو هللم دقع د دوج هدلا ثدرصال ا تدام د -

 - هرعاومللا_اننمادوسمرصحملا عزف االصاو اعد غال دمهل هتاطاستن!رلخف البق باذعل ب ءاءا رمد اصح هوكمحر يطاتناؤاسعلا ٠
 (- لجت قاّكحاباو مهيب هاخا الث ىلع: قلتساو هراسططوردافل ازد 5 اكان املاو عالولاوس هادعاسو 1 راعلل لاملاس ارك 3 8 ١ .ةذخار هداحاو هراصناؤ هلاوعاو هدإسو او هلهان مة طوخسإو_هقراطو هديلت ب ررتد دل كملالفند البومو |ذاللم مبان ال :
 | 02 يقلل الزان تاكمنا الك هتعاط تو هعام ارم وعر ماهلف و دكا هتمواقمرعئمعض هن اد هنراجماد هكداملا» هم (| زب انملاو زراعملا هلباعند هبضانملاب هلو اخا نم هخولاعبملد ابدل و داغوال ادعاجة يعرج رجا روصع علت م 0
 0 مالا إن اطلس ءكظرغ راد نواعالد خابر يعم بس ىدصاىل اقيدوتل اهديبدخاواو قاموا لكزؤ دوما الا . 5

 ا *ِس ءآفاوىدل امس دهن املا نقرا فرحك كرد عرزحاتو هدد رمال مامر هاطعاو ماها طعال ! هريد هفل اكأب .يفو
 ءهداحارقناو هزيعال اوانرل ايف هت داعم علال دنلاو ىارلا اس هباصالا او ديانا اي ززو ووضح م دو تاث الوطن انا همدخل : ..راتعإايوذرطن هل قاوم لارطناد رادتمهدعع تسإكذا راخاودارا ايفر كيب وعمال راهب شالا اشامال ادعى يلد راقالويعاضدف اءلحناأل ا ىرودضرو هدو رو هماربزعلاوه داعسل سل اضريزول | وصحت هرومام امز_ غلا تح 5-7

 اي ركن ملعلاراجحن منو تصراللطالا ا 6 قتدجل مدعو رابلالات الطيف هاددإو نطل اهسسنعملضاو قدوتل !ادر هدياترسسلسا# عام هْلاَذ2َ موتانا 5
 5 وب ٌسح ارح تاحودالم مقرا عيش امصتيعم هنمارخو هل اهنا هل اكم يلا هدد باتنلاروس ءىلقدوخيؤخ كاملا ضسسا د : 0

 ٠ الدار اموالع مرسل ا ووصل ذر ع عاددل اف شالعال ماعم خد سسك عساول سحاب هب مطاخال اوالء صخر اصحملا دولا
 الخان د هدعبرم همامالل الحا هارب ناكل جرت هللا ل تا د ماوحال !دسادل [ضترل اكل دب هلأ ىداع عاطال اراضوانو سد تن لو مماسمال ظاإذ هباجاق نوب هاط مولعموهام روكذملامامالا هنن عوام ساهي تاكولا .هعانشلا د لاهل نس ءيلع ناكامىاداعد .هياتاد 2 ةَداَيهيَيمِم هءاطلال لذي مدربو هيغسامل انءناطلاسلا لاما ناعا لعب وول اون ةضيضخكد موفيووتفلاهدانافدعتسدارل“ 2020223 2 هضبوكو موه هزم لثعس هكر بكر بج ل هن عد سف هباهلمأةي دخا م اا ايكذ# يطا رمح
3 

3 
 تامه 8

, ٠ 7 : _ 



يام اسم صلقراضحراياذيسعن_.> ..
 باب كاد ركدقمسدو و ايش هياكل امل ود) لع عابس مزغن مو يزحمآلابو با

 0 دا هللأشادههحلولا ل اميع اًعيحاولْقاو _هعواطملا :داقنإسا ىلا اورغا و هتزانملا د نيانملا

لاما مسالا اهنرس هجاوو اعيطم
طلاهلا عراف .هيونفل ك

 7 هعا
| 
7 
١ 
| 
ٍ ' 
١ 
ْ 
ٌْ 
| 
١ 

 4 0 اندم ” اهيل 5-5 اللا لا

 7 ايد 5 - :

 0 ناين ذي داما وا ا عياسو نشا دعب ندلاريماديسلا وس عري

ملبَق ضد اكو مىراو رظولا نانحلو ركل الج ملبقشتساد دوسمرصعملا دسلا ل:
 هد اقمميل اولاد كسلا د برأ او هطول او نايعطما نم 

3 

 هلي تلا لها ل زان الث ودامت الحلا ذهو دانألاو ملا اسدجاو دالزآةس# دامي دافعالادهدعب طبر هاد ىااطف هنا.

لا حاد اموفحإءطرملا نارشسلو ايعشلإ ذب رذول !ةوصحطا حان 9
 1 ا ايسداشلا هدير هلانفو هوجان مخاتماو - . ايغدال المرسل اه

صم شل هلهرم سر | ف «ايحللس او نادال اة هنن
ةيدو ىطضموسإل ىاسا بلل دنا عسلاو © 2« ىحنو وىساءس نمر اوبشن 

 : 

دحو الا قسلا تاعالا !هعاساو مداضن اص ميلعو ههئانةروصتنو
 ا 

نج إس جو ثدل اسد رهتشمملا
 ديوم باكذ هعساو اذ و

 0 .ثيدل اجامل !هلبرطد
 اللينم ايطعيبنس اهرطو اهخنو اوه يجول ىح؟ نلعشكملا دال مادتال اة سس تاكو 7“

لي مد رو دال هن اكذ هضاؤد هعال دالبؤ يك رش هيرسلا كنت لعل .نيحو دقوا
 ع روعاو اهنسمإلا أم (ىدح تنل 

 ١ 00 ا 0 هروصنمللا هلاك داّقن ال او هعاَظلاههجاومملا نوعراس هدول

 ٌبادآو دس ك دإ قلد ةوعشلا ذ عهبسحو ف ةرعذ

احا ل ارومس دالب ل هارسدحا قمت لو هشد أوه :
 

 . ظعمج و نانل د ده . خو ٠ برز اذادال ئضتسكر يروج ومال لقرب ءرس# لحد نكهه ءنهزمذا اعيان ارا 1

 تح هرف ذب دوصها ]ابا كلنا دوكمملا اغا 7
يموب ارزفن تزف ايّقملا كا اهو هنا دين

 ا (ملاريئاررو اعرضحو او هقاطو مانا ذ

 - "نيا او روسلع هدم دالبن بنتي ام ىلا نافل اك د كنداوك عد حددال ادجبال اوبال اوهو جدمملاهفاشل

ع تب ةمفسسا قحشجحيل اكاد زانا نارا“.
ددانل اكدر اوهظ نادم تيلي نال

 ا 0 دال ناععلا

رروا ءوذعرسد وينال نايعال دو رددصتا
 ير زان مالن ؟يدسام 

 ناعبو هدوج ارح ءىزدك اه اهصاغ ئلمل ارش اهاميل !دقنو 0

ا ديوملا ةدحو مالرال ااطلش اينما وحشنإ ملا كيس مل تادو دويملاومال اركتع دالب ماهي امي الل اه تتسم
 0 بوصنمل ا

 كئع اعطت باتلاروسةئلتنئذ او اًيطمارك وفيا عدإملا لات وطنا و دايلاو ناسزال !اهضدلرم" ىاجخإساو راوعال اشيبرها

وئنأل ادكرداد بانورنط هراكمل املع ئاصو باذام هب انرويحل يشن ايرجرسحب ملا هنعرغن م و باوك او ولامالل وصوم
 - ظكسمدئا

ق ن كم ريدا عزلامعنس م. باويفللمةئادام
قلل عادو ممولنملا يعزم ا دركمدل يفسر د باذدكحال او روزا همامالا يقدم ه دا

 - 

 دونئصكر هو هبكرركم 0 اخر رو ضيفو هخاصا لب رعد عدمر اصحمابا هد -ءوبانو مولملا

 ددقلاىنضامد اضقتلا ل لحذيعل ويلا كو دل قرت. هنا ربتعم عضدأل كد إنا حاول

 كيكيرمالا ومان ءايهنلاهيمادلا هيتلزنو اعس ايعسرابدإل ا ءاجدا اطئللس سف عت ماقدو ىخللا

 ١ مهاعرانو_هتاناخءلاعواواد 1 جر ادبعز محل اةضرمال اهمثئاىلاد نيدإ رس ديخشملاىدوحا طرال اريمزسىلا

 2 . يمن الق وشي دالمرس كم غانا مامزسدد دلك جمد هتريمصإ| دياق اههمزك ثخب ناداه او هيما لكن د ملك جولس ءلهاك < هن

جا ياام اقاوم اص نا مح هعاطتسا امداهنحال )نم امزم+ى!لك ذب هشاطل !ٌّنحليدا هنمدو ايناوال اامهتلصو اد هييع در ا
 

إكس ملازم جالصاغالا ىزو
نشو داتفسيذكو اداج

وشنو ديحا بمال اوكسلا|ذدم اناطخ ن
 5م هيلا اد ةي

0 : 

 . 0 عالي تل اهلا را ذصا و هدا ذيئواضنمو اذعاعردصم هبا داز هنريزو اواوال الع هداَقنإطعب مديان و يمرس هات 35

 2-6-0 ةافردمىلت

ويل افلا تنك ا دوو | دمج
 . ر

 << 3 -ي

 ظ9465

 هت بني

حيو اهروصتملا دويل تنحر و اعف يطل اسم ئضفا املا
 1 تاه ةرولنملال اق طات يرن ونسإ 

ذامو مرذزل ءوضكتز ا موا ايزد
ود يرسل لاوحال اس هيودج عي ا

 ملدا ع

وم عا امل ددل اهتمام ممهعيمجرهر و دانعلاد قافسل لهاا نع دالبلا
داذاعم رام تال د|ماداشلاو ل احيا 

 .. طط

 جار اجرانه طال اد زويسراصحملا نينا كاهل ةفحرمناب ويملاةراشن ارضنل اتا د كبل طم ]فرس امال امتاح رزولا ةرضع

لم 00 ليكىدحا رهبألا 0 وقتل دانون د وحر كاد اكادرف و 0
 - تس

3 

 ادهتاسور ما مر هدوبرتمو هيغاروسام هعاطل !لعلياقلا

 _ . م 3

2 
 4 1 هدا 3



 همىيس
 ك1

 2-5 . زي هروتلاك دوسري ىم ةيلد.ةرملا 9س عرقتساو قادم تما لصد حجر اسولادب ناك كسراسد يزول لادال ومتعه لهف ءرطمل

 .يمراصحر مآ ةياعيجا هانراد تابرفن توثاد بيقسل او ماس ىحالص نايا مايع مراضل ا ثلل !االاو ناط ا 'ركسغرم هله 0 1 نايات لزدقذيسو ناكدا ناوكربال اك نايعااهاسدرو هديئوما+وناواصلاو هدوصنادونشيسئةًظسافادد 0 ٠ نالغت رئدودصو ناكدا نا ال اك ناعؤللاهاو 2000 00 ١
 ..ملةباوادّحا حاتنملاب الع انبسوككلصاوتن هقاذع تم هت دطخك ا.زيف قش تاهجسديموب رامز تهتاد تالا هيضتقناملع كاذيف ىار ادق عتاف بانهزتل افييتلابوكامنم توك جر قد هنم باح ازمد هب هطاحال هيكون فال
 ىلتاطءاضناعطحم ناعطلاهرواتوركاد ومال هعماج ناشل اهمطغخ يوب غسق ءطحعو مىطاد همراص نون هعساو هطيك تاليف وطكد ليلا ور ايلا بيرل م/اقلء منول اون نيدل |سجل هج د حارعماسا ب اص ىم «] طي هاو لح امل اطنا اهي ]بالا ده - د نم رولا احل عايل بابىلع ىرخا ظتختت هلا س مالصاغال ١ . دز ككل طبت يلا اهون ارددمو هع نهر مدد 0

 - هوغو قراثملاوبدافملا ابا يحزجتةلكاش ورم عضب قعاوضل اودع فر! ثاوصاو .قساخل ازعل ا ىلط قدانل ناخد اه ضم -- هبلوا ررثلا وريطنسم روسى دج إ!:كيلاراصحة لصف اتحوبام يِوفِدسرءاماول د١ رجلا دبعومال !تاعداايف ىرق كل داده
 ,ىباخلت انا زك للو معساول ال اومال اب عطقشمر مغ | ىحللا ثنا رول | ؟رادحد ا دماف اذه عبد قباضملا هدش ىلا روم وفل دناعملا مئادند فاد
 دواس مرل امو عروصنملاطاوملا عزهاوثا واكل لماشلا دوؤملب مكلاو عاجل انراوملا دولا مول امستلاو هحاسلالاوتملا ابار اد
 دكيامالإدل . روصك ناعمزمكل انجرمل اقدزيم اقلا رودصل او دول اد نايعال اسئل اهمو_دوضجرصطو الذ ماركت يبي

 دب يق ناد لقمر خي اح لولا كاد نالحد ثدرعم مواجمرفطلا يزد ررعوصنلايف م انمتاةركاملا كج تئازانو فويل“ 2722 لا
 فوسو م اكخزمارسه اضفام ؛لخا د م نمد مامن د هعاط لكس دحاد انا امن لاقد هلكُيو مطل دياقم هيلاؤلاك هكا 0 يفد لاا داو ىل اهملاىم يمان مدع هذ لاوقال لملم ميءاحا ناطلوس سم/ل زام عثدل ورصنخاو لونان مددعملا ةراضنا ل5 ف ا مو عزم سا ني طلد لاما سيخ لع كلما ىرل قب دا عرشل او ديلي كرد د ًايهداءاوس ل املاء داب ةياويهد و اصدار عسطبغلا 3 0 راثنرماوطضصاو اس دا دملسا نع اوعطتناو اب, جو امومووسالاو هراكملام اواوسند اضع اضوح اصحاب !ووابدف توك 8

 7 حاحا اعالكد يو هدووم قلن باو اه تاكدأ يدمر تةاقلةتالعا ت7 27 ٠ ل قدمو هيذاك بعاوك با وحديعف هتحاررذحو عواس مدعو هتحار ضصو هتسازح وال امم نم عتس د متجارو هدعاش نع 3- كاح ةراكملاداو هدحاس تحدي مقاول 'نانوعنو هلطابو هككانم كسا هيلاّسمد هنار هرالسر و مامات مار 0 ا
 0 كابو ةداعو الخ 52و درا 1 ا هدإو ماكحا هيصششامع ميراج داعم هدالبو هنا ل تماف هات قدووح 7-22 6 . هلاناداطعامو هبعال ٍميب ادهعامرسد نم كلذ ىلعاذحا د هيلضانرلا هايس |عجو هعداخإ اماماعز مدي دخول دقدشا دغيم هبداكلا

 - لمي ) باباس نوليس و داجل هِليَعَو وكلا فرص مالسنال ارعهراصلا ١ ه داشيراو هتيادهل و ف هناوا هفيلخو هتامرتناطاس 2 7 بج
 ناجل ريا قحتازامو . هذاكىملاعلاءلا يهل ادب ريع خرابزه را نللا در  هشيرانب نمىل ارطنأه  هقينسو عروب قاعدو نامل ىدم . . هل مرحي هلها د مالسأل ليصو .هشيررمو هلا نم م/طاحا ام باذعلا سم محلل راد هلا اذا هني دلهاو هلا محرع عقتح ه داهج 0
 تداكو نامواغد ثغدفلد ةيايعلب حرا هبدرتلو هب هم مصل !لطسو ل لا عمعماد 0 هل دال هوان زتطاءاقم هلت رانا ةيماهو جونا جا يي لكدا وعون عصاطو جوعم بوم هياوعلا ذي طالسمد ع 3
 دامو امافط كل دن هعباتو ناطيشل اهيخس ملء معابشا اساناوتدم ناكرال اهررزماوخاب !تيرعومحأ هرم ناحد هنماحاينا اهلا 2

 فيك نوكموادادنامزناقف نونعسامد مال مالم ل عضوت ف شالو ىوعسامرانا !هرهاباوانإ متاَوَعَو مصاوح)عمسحاو ,تئلضاو امد ل عبط كبش عزاز د صم هوبصخ وزال ةلجف ليؤتاتفاب نأ ان اوقاف نيالا: داما ظ اهدّدِْجخَت ضيم ءلاطبلاسالبساوكلسد شاول ارعوب ٍءحلد احد ناوخاد ٌراَفَصل نورك ونام ماَقَجل قائما ن 'اب نواصي هقرسد تاليلاو دابعل اذيلصصللال اهعمممامد ميمماتربلو داضلا تجاس اداة اسف ضر اي نوعسد 0 رطل 1
 رهاده ماعد الهت نالوا اونالمنتسملاوسامراصمال نفد اكل مناد ناسل اهعون وما المال !تادرد تمده/ دا تناومزكت . 3 5 : 3 4 1 داف طخ راقعدتدو نامالجما هي كشلا تالطشرسلد فب عس موتا هللا عم تسمطل اطول نموا فلاح اوان 0

 كل ا ل 0 0 0 2



 . همر أساور إب ءايلمهحرد رام الضن عسو اوعئدل باد إرم ءايلدل اه دع ماطحرم هويلطام باسككأو 0 ايلعل م عومإر اه ساننلا ىلا

 هناك كرما دهر قاررال مباع ءآل الجاد اماظعا اهننإئر ئحاهوعرد هال اعذار ال اوق ١ اهراصب | هانم اوم وقدو ال ايد هينا ءلاهيالملا

 نأ. ناإلا ان يسلك قا. اومشدو .نامدج تدلك جالا حاغلاسموطقزغاما كا 1
 0 عيونكم كام مول

 نائم لهشام مدعو 3 هعاشاو ىقدملا دع هل زان ةرمسكت ىعل اهنا ىورصن بت ثم دم ءرزولا وتحت سالولم . نولبعن الموب نولعنالو ماجا تو

 يسلم رانا هجر ال نسل. عنشم همك طعم« جرس اقل نادي
 9 هللا عدوا ادنابوسرم .قانشاو فوخ ءل نمل كج حاد .ناومالاو ليصال اىدم هيغل اهده فكي هل اعرإ اه ه مَِجُو هضفنن الإبل دقع موس

ااعيراسأ مو فو: قازمال هوفر ذاب امال د
نس ءازلل ل ىدر هس مرر نجلاوىسداسل

 0 .*ياجتونيحضونيساه

 ِِ . منو ىف[ شباك نيو مرابضر دا ثيل كو هيناطلال !داسن نس هبة نمو ملاسن حالصاعالا نيام ميحالاهبطحو_مطعبرح»:...

 ---___- كالامو - هييزم هعزؤم ب طخ اذ دوعسم هىلقو :قلشملاهعلتل + ِِجاَس ديوب اولا تلط و ..انخداناو دع هننفل ابيعات !يلظىنسحل عامل ادن

 _----- 6 انكم افلا باحد ةنكا هيادافل كاسل تاجات فل سجل ادوبطو هثطادراّصب الل قدالاةوربو  ءدطاق سوفملل دسو تنم:

 00 لابو دقلصل او دوصل ا ةيدونملا مقاوم انذل ارمجو هءسرهسللو دددصد دد دو ناد دىل الها ماهذ قمل _اوعا مينممل هدوكاو هساهابدويسس اند“

 ...٠ كلم ةموخلعشاملا دم ىلا هعتفاول ادن ىتختناكو روت (ملاود اهادس,ن اهزكف اّصحلا تح روصملاوب داججال (هطغ ال اكرام لوبم..-

 22 ..> .افيوتاتنا تاما وؤومس نو صدد ًانيع اوس ماجلاىلامههفومت اطل كاعلاو جواس مهلا اهامداؤمممعفدو حوت

 : ْ ل !هدعاقل ديك دال مشا ذ ذي ناكو ًافيشاياسل ايلل هيلز 1 ىذل ! اللا 201 هورذالعان ماضتعال اكوسيدراملا عسا

 افهم توتو دير ىعلو منر ييدشإك روس تأتفن و ديلعلاا بص ان اهل
 5 -ٍ 0 اع نانا اودص فقوملا

 2 قلاورب اهلي التسال او بنز دارا اذ ىأعن هن لا عا 0 : 9 هايطوتراجا هب بوطو انشالاهبنعس

 - امىلاءادهو العلاف رشيلاهناسرسانهيذحام ىخيا“ كحارس ةسعفما . اها دم يع اهتلكالعاو اها دع هتسل)راهطاو . هنادغاذ

 ايِغواذاما دا ةرمناكدم ٠ اتنلاةمو مرحلة ذار
  عوصانم ءماهتتس ىلا هلع هّييلال ا ياض امكرا ديف

 هكلعلا عضافلا ول ودل

 . قخكشهلا دعما الخام يهطمتللاىودافانر رج وهو بسلا هلاعلاءبهاو تار يليلاو هدزانعل انعاحت ازهار ذم حش -

 0 .٠ 0ك ها هفلاخو -دماراطفسالا ويت كيتات اذه حو هناكبربو كروم عمير ادور ناهس هناك:
 12 هش لس واجامل انبل هناراعو اوما ل ايداصصيت دابر دبس ابتسا ايد دل اش موزياجملاو هلابشلا نقولا نال تيتو

 لوفد اذك هت داعسر ممل .اسررولا صحت: غفراو ناكيرتاوس يعامل انما نان. ماده تاهت ماقس دوك
 سس تامهداعسارمل اهلا لحنا هنانرزولا وصحت ب جان قلو غفرأو ةودؤ اهنم هاطلافإك اهنيك اة روس بح تاون وسفن يل

هليخا كتر امز اجخاو اهتعد هليلج ع ساو فهاوم ه دوجرمول نإو هليرحارساو ما اقلصو ا در ناسلاشإ د ىف منمر تا ذاهاطعغاو اقباورجرش
 0 -0 

 00 كسلادعد هرفطلاو خشابحر سدا دام دج هند إم لكاس بنوك كم و ماس السا

 .. ةتسلام علو عا ىدوس يم: ل اوم الزم سل ذي ءداكفادوسم باو لص هايكدام نود راغصلا داداه ةيس

 نك اعل نم عبو مجنفجير ناب احن جالاصو اراشا يك
 ودول سمالبا سد اني طيرم هترشل بلم هناا

 0000 عروحدلا

محيو هلباقسل امر اهنيلكرعم طاعم اراسو لق اب انوحيرم ]للة غيرمل ذل ارضع نإ !سش سده دجاوسال ١
 1 يس هلجركمزم ييمالك

 د 2 0-0 0 هيماجارانافيو تلو هيحان كرس وبسم ترجملا هئاطل نك اعل تحرر ديمون د هروصنما

 0 0007 هي الام , ضال ادل اعتسال ايذ كوال زف ءلايخ اهتدشك سوي بطل تدشن و ماتملاد قدانل ناخد ب اتم يش
 . قيمامصاملا فلا [لعابرععيجاراضر عكس مونت يدافاردهحوخملا خروبغم اس ما را

 فورم حت ماديا ةيطقس هدوضلاعرم غلبت نور متنا وخلع دوحسفاكو يداغاىدهتسس ناكيرل الحلال عروثملاتامازاو مالع الطن
0 

 -- - نياف تءءعلدفلا وزاخاو للقل لعام ضرشلا توحسس اوصننعاو لابملل عالوتمل ا اهريحاوسؤلإلاو نيونمال هو كل انورطس مغرد روكا

 2-0 0 اداد هماكر|رم باك دولءو ب ناعسزمو , واحد هذاكو قدح شاملانل مدين اهيذذ داصختوز اخجالا مهداوعبراو 0

زوتن كا علطالف نكاسيرمءداطم دوسمرم زا لاي يدم نم هند
 0 0 00 موصل دج نكم يلع حلا ة

 0 : 8 ع 1

 هه
 ١ وسووسالم

 2 كب ّ - 2 عم

5 - : 5 : 
. 7 . - . 
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 ب .٠ م .اهلإةئدي دهلو يداءال العسل مصاد» يداه ام ده ا مل ]يفد الاهل مافنملا :١ هيلع مشو دا هاا عوج ارنطلا
0 2 

 _يئلانفامو هول اكمد همراك ىلع رم وتحل هداطنساو عرفلا تا ديه نمت, نالس ثاهاذل رداد يداعلاب ذل - 1
 ونطق مفاك منير انحال هزذعأ امد م ظعإس رلع منوش ناس ناد هتاوحاو هتاسو هتاح ور رعءامسالو هذراطو هديلت

 هراوحدش وه مت طيطلاو تسلمى زذادقد راهظملا لقوس اهتم ءىلةريبامو ا عليوح راطحالل اهمقم اغا ير 0 0 3 : بر اوم غضا ميشنع هرمطحل اءعئاول اثر ديمو عمسام د ميل اثلإلم هس دحا هبي اشإلا منوللا ل وصوم ةوسل اناكدا

 ا ها اهددوغاطأ اي ركل برحلاد هناطلاسل اد ونش لد اوه طعن ناب رسكلاو مونإ | دذ هدنجرم هافل نمر ماف  زاكاعسوا باء دج
 -تداناصملا ىلا ضقاز هكلم دلع اذم ماهل دع ناكذا قدفلنامذ ويلا نسم ذيج بازكس راو ف داوهاذ حرت ول ً|سافوح. :

 اراد دهاعم هناشذا هزل مطخو مالنلال اطل تلال رهظش وح 1

 اير وج رمشا انه ءزكذ امو قو ثاما هاذل امن يعد دقن ماعز ددخ دان

 1 خل 5
. 3 ّ . 

5 

 3 لضفتاذو اهجساالو نوحد ل يزت هس قرزلال م هعددبال اهلل تبرر هني اطلاسل ات اضل ارع جلخ ىديإعشيم اناكزا داشال امان نامل نأت ءتعاطرسيفام اردو طن د ناطلاسل !انالو من اهرب ناش اهبهطم رظ ورك د | ءوعسو وينعاول ردد دىلع احد 5 لان ويلا مطوسببا :فطحم د عافتراو واعر سف امالديال د تايريعس 00 0 :

 تردو 'هتهاطمو هتصانم نعاوج كاد هتحاط  عاوحر خدم مدجم ال تاق لمارص هلا وجاد ام مدعو مهضنا ذر عاطشاى ع
 5 تومابيحسااءؤكورابدإم مولا انيس بسبب اال امس هيدل قسد ابماع دج ءتعاطرعراندال انوع دخو انهموال (غهدنعرم

 ريرولدلا اول درا عزا سنو هب ليلا منجا ناىلا .. عهد فدوصرم هياانام ياو حفَم هزماةيارو اجواسصخلا كلنيد اجد ماهاد

 - ضل ىلاءاع او هشام راو هلخلبا لاس الص اغؤ داش هتلهحو مهتم تاهل لاكدنال هتروح يار دان كا انهدمافف .-

 ظ 7 ليغرل اها علب الا ليلاوؤوح راسو لاقيرالل هفل اكم عمك هد راحل ارمء وم ص وع دداو هلقبرسعو ءل نخل م امس دخاد

 0 ناني تحلعل الغى ومساف زابل اوصد لل !مالط باخ مح ر امضملا هرسإف تع مىلشرج اعمل يو ]جرس ءىبرم ملط ظ
 وظل اوال ور ول هراكم يدا اكذالص ةلاونع طجطب) طو _وسملا طا ذايثل د دي نادم اذ وحرك اسرع هرعو قطار اسد ” رجططل صحيا ووس دا يياق هباساو هداهصاص هنواعملامدد ىلع هحماوتبثن يلا هباودامهعاجج يراك لها جددا ها م هكا اص تالا اوقلااذا مهعزمد ده اطا» دادحارب ارم امو ليدل فر مال !الجرفتسم وعدا يشي مح للا ةرتساد نكرمطز اولا نعد ___هاقو هوسارم اره نمانو .لهاو مسقسا بل اهكوس هيناد ما هبصاقةهح,ا ادي مو هناا ليلا ةيهتررحتساداملد رايدالل !رزصر اق #< ايدنرم "دايم وصزحاو رايحنال ولالضلا هيف مقداملا راقفال او هبزنملا عروق اوس هداقد راقؤ مو ادد بوضد|وح هيؤلاهءانعلا 2 كاهن متضانعو هيئاطلس ادومحل هترر امن ممابإأل هكاسعو هدومحف ارا ذب هراخذد هتبارح حرج انها دق ى جو تشاملا ناكدا ىبصا وو ياعملاماعشامو . وعجلاو تاه سرعد 2 ا 5 0

 | كلذ ذ عمد اوغطاولالصل نمر تبون كوندد قاوحلا عاجبارم هبطراموع امن دن هي دب اعزتبجناد نسووتنر اك
 كد لعىضمو هنديد ةضنكو هيد ءرهطو مد طبو مرشس هف ص ايخلو هئدن ومن رلحة دال واو هلعا لع نجل او _هعيشدو هدح

 ةيسا رو بام راسو موالد اض» ه داو ذالذاو هسععشد ه دال داو ءهلها ضن اكامد هللدو هدياز تزعيو قيدوتلارو هنعمل“ - : - 1 1ظ0 :

 كأي ري,سمنو مسامى و الاحد ءبلذ ىلع هده ج نامل ايندداّبدارعوترضفاخال د ام بلاءال ايل عرهاةري اون ذي ديىاعتؤع دارنا عم
 دال [ن 1 نا يعصو [سلإرم قوس هيلا حا 12677 رد انتج 0 7 7 داهالا 0 ١ ١راطتإ مم صد يمل محب اذا درنبلاو ميول طا انبراتادافد دون : 4 - .- كلارنزو |اناسوم موصحس مرباو هناا د عج تح مراسإ يك وسما ناو » ىذ ارا سرت دال ع اذه جيرعس تبلد 7

 اهادسا موف تشو روس )جوع لوسسا هيناطلسلا هدأ ذا ادلب لاننا نسا دعد امد. اسوا يناداص اذام و هلام ةقاع اح ٍ 7 يو لا طايل هما هله زله قا هيلاكذاد هسينطلارصحملاهلهاد جلخ خشوم نام ارمالد - 00 0 1 نحب 6زجاملياّيلارسءىمقرج هذا د جو اوطعو ءالَم بل اطيغ ءادكو هلنيسس قلم وسند رحت اعد 0 7 1 را را هرم وم يح تيرم ام زم دات



 0 000001 يا ويضاف بام وعجل بتل انامل ههالف ماسر

 25 2 قارس مبوبلا مسااء تينه الما دان نملجارسن ولل لق . للزعطلاويدلادهسيدلاف تايبإ ضعلاشاذو
 60 .اذذلا مث نعل تاينادلا اروبرع جءاتل اىطعلا الاد ى اروعمو هيدي ايون راخانا هل تدغم اهلا نرمىدل ا يش

 ا د ١ -تطواةعملالر ماركت ا اجاباعيطماذاقسأل او

 6 م 50 - نق ازففااطعموحز امزكرم | فقملاو قتتاماننيكو لسا ان انمتراو ىدهلاه/ انف عدلا تا

 0 ى اؤلاوئطعا كرا كشسله .تماداو تيجام كنزكسالم ن ١ ماو انام قروافانس - ماصغلم»دماضرر تبفسد
 : :  عكساف امش ارمي رس راكيكذ ذلنم طم كت اوس هسورددعب) دعلا ممر تبحا ٠

 7-5 اطل طاولاهطشبلاهح و. تس قام تلكم اكو +: ارطغنم هركد ةلهاعلا مك ةتدحرشم يدان رطعن
 0 ١ - قلطهل اهلاالاودك انا هفكلفاوف ثيرمرااذا ثع نامل حاماوا#راشملا ب ذع_.١دع) ذا طم ارصلاهم اكو

وكشملا يهسااو دياز عنلاكدرزول !عرطحلا داكمماجيرسال هب لعامل:
 0 ظ : هلا ١١ عضال صال دوطا عقر )له قعملاك اد ناءباهإ ١ د

 5 _ هتطللا هنياجيفن وموقيو يساند عوقل هتو رد نوطفل ساوحو ىطقاجرم م دال تا اهدعسو مالشال اطلس فيس هاما ّ

 : 0 : - ذي هلو هظديتلا باباس كلود و كالامملا ساد جما ماهضوا ذي هياطلساهلددل اع نيك واس كبدطتخمك ىاستاف ىلالغال او حاصال اكد

 0 - عاتارا سيل ملقشا امو هّكلثلا نم طغحب عال ان لق دو لم نفانم دىئامد دساةكفنا هب هلآ غدا الوخد كالاما تاطلاتلا انام ةعم

 0 ها كيوود خا لهجو ارسنال االول اًيعادؤو اراد از اهلها ل داعملا ملف ١ ارطابالام هيال و ايا انلعجو هع باح

 عئاصاخ طم لا تريد ىاعاتفللم اندص هن جرشو انيع رهام .رخارلا هدوجرحرس انيس لصحاف عيطسسال امطضاوفل تشل قاس -لر

 - - تاطلخالو 'هطفح ايدهعل اداق دف ىرل مشد ىدجاريبال ملا دوس صحي ادق اوقفدي ناب نفرانض ثيل ]كرم دانحإال صوف سو ماس

 هيلة سو ماسر عالما جد ٠ هيلو هيا دلا هب هعاطلا مدق ع هتاقتسالا هيالوادلشو هبال !َقوأوعذا هضراؤي هاهفيلخد مالسال
 : 13 هال اذ ذاراصو درفد وابيك تو دحاومال اهلا هننالو تفرصو دوس رص ع اوفرصن او ناثلإ طل ازتزو اعده او ومسمع 0

 ه0 . ساف م مىلقو هيماسلا ارامصملا ىلقك ه ديتملا حوولاو عاتمالا تآد هديدعلا عالول ل هيل ِمْشا امو عفدال !ونال !يال ارصخلو تن

 778١-2 بابهعلق# ةحنصملا ف لوز_نانقزف ليك دل دافي امياك_مائراقس ليمارس ءالعاماحاو لبطل وردالءا نالها هآءاهد هيلاعل امنت

 000 0 نفت ليغ امعلقو_نآسار تي هعلتو: نافل اهلهم: فورم تيمعلم الا لابوه عط يضاضتل التم حانفملا

 . . هيل اهيا هموم هيرزولاواوال تعم هياطل كاكا صل رسوله ملام حالص اغال اس اينصبق ون اهوحان دوسمرصح الم انشا قل !عالفلا

 0-2 0 اليعلدإ صاحلا كمل اىلاءهخوتو انايلاهضاوب هتيدهؤسهدلا ناك سمج مر زول ! ا طحربسم انا ةسشلل د ناكد

 ا ابك دعامما !ىكا _ىقتساو ريدول ا عرظعمم ماداد لككسملا كا د ىلا اوخ ف سهطمثملاىنمجلا دعي رجلا دصودالاو دئترسدخا
 7 واو نجل ادع محرم ادبعيمال اير موضحين اتا ثو دك مصب اموددصلا حورشم أ | داض رطنل اهياجرةبمحو هووظيل وسخ

 0 د حضمالد رذول اعرض مراكمىلع تاونم ملحارميوطن هتهحملا ذيموب امسزكوصمو وسما لي ةلثدام تارإل !سنإ انهامو ءىع دالاس هسال دل

 0 0 0 بايطال !ماركلا ءالولاو كول ا اهبرزفو باهل ههينملاهعالز هفايط ةءدخا_ثاتملاروسمرصتحملا نيمىادبحزريمال

 طالع دركد قيس اك مان جالص خال ا اذاعف الع عظدم رامعاويإف تمي علس ناز موهل ثلا نكاد ل تءايسنالاو دونالا»

 اهانلاق 0 اجركم امسال ا عيرال انول تاو ذ هعالقو روس, صح هفايطفَي الع ميطاحا انوعرزول امودحن اضيع

 معملاورف جون | ةيسيربيل اماوال !هتصا امو اة حجار مالصاعال ا اهكحادة ىلع ناوحابضعن ةمدحو و طع هيا هناصخلو اسال اس

 .. عماروودداد اهل ضون حلا افك غو روسمملاريسملا اد ليادوخماه هيقفلاهاقرس شعم دجا مال زم عنو يطمع يزول !(ىصعنت والف
 000 ردوا ئدهفيدل .لسرا شو واجربسحدس رقمك زفددكف 7 و رطملاو تع ن ارانب انو

 أعد ]ضن قوري هدوبلا ةيراهتسا اطوحدل ناكو اعنص هندميل !ناحاتيطلهتلذنو وتكو] ليوم ابذدجو امورعدو انمال ارطن لع اهنفرعملا د

اهل ددل ىلع هيغاد امين امد تعدو ىا رص صحم ارهاعملا لاما تتكسأ <
 0 3 1 اكزاطلسا«ءاعموسل اتت سلالباد (رينجج ذي عاقل 
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 نجح ربل يلو تنبثو نويل اك رلاو هل ودل اءاّضن ارودص لالذب ديمو هللا جسد نوعجر انيلاو اههسسد ضرالإ ثري زعاا نودكملا اهرس

 وما نونلريطةاطغ مرسم لام هعاضل مل ملاح /رم ا ذو مالاال !ناظلاسانال مميش ىلإ |ماس يلا امو نوبتحو نايورم ههامد د 0
 2 زلال اهباتناو هياطلنا كل ماملخإ اهويصنأ 20 آت سومو فؤاهمام هيجان لإ املا نم هضم 22 0

 هلع, علب هام يحل كلا نمداكاماماو م بسسس سس هناا افاو ناسا كي
 فت ىائملا هله اه هم ايتتاو كالاملاد ماملاثب همطتقسم هانكدامسح 2 انهانىتناد هيي عماد الطرز صربح ردع هل

 .ةيولماعوهو ريضنال د لد هناطال ادي ادود سلب ريجسملا يال يتفلاريالاراوبسا ودطلا اساس رهط رءامزونسا طابعا د .٠
 1 ١ : 2 ١ 0 و ابتعاطملا عوحرل اعبسحو -اجوع هلطلال اهنصانمزم ءاغتباامو اجرذم ولا مدت ام سيكل الصل اوممبسح د وم اجت ل اهل كد سنا وسال
 فصواهل انمدوول ار وسل ةفاسط ماياذس اضن تاوصل اجهل جشم رهث نس دحارامال اممم ةسغل اذهل د أعننالو اصالخ هسفمل الع ملون 1 2 هد

 ع اناويجلانا هل طباخأب لاقت الماك ا-ظكهلاتكو صولا ذب كي ذب كو هحالم هناعناضنال اذ نالدؤلرس ل عوعام لاوءؤئح حاتد
 و خام ولاوم دهمالسلا رعد كنج بلو... لدامدل ل مهطا د نيهبب اهدا نم لاحم ابادعلان افوط نع ةيمإل0 بط ماصتغالاو لص تايب ود سدت

: 6 3 
. . 

 . دصد هركرثرداعملا نوبع اه( تعا هحددنملدز .نإ موضح م راكم ذي لا نام لهاحر! دس اه ابعد لن دصت ال و ناطلاسل امعاطرس هايل ميس نارسا» انج ب -

 ذاندا و عسم هرذر اهرضك ناز اد باعرم ههوركاو هنطلس باحد مراكملا حر تمد باكل اانملا جر نع ولدا» هخورتس
1 7 <<" 

 سايلاملا جلاب كيوفهل اددتنا نع خازن اال انادا كليوكل انشاكشلل انهدت مالانال ناطلاس هعاط هب ثايلق هرابطو كاسرمن ا كليو اعحت 7 4 03

 دمنكيبو كلر دمر اوس هدم حالا ذحاىف انجل كللابلاو بطاحملا كل ط تنوام . كلل دنع تمحو اذ اكاءاو كتطحب آن اس ع عضل ١
 اونم عب ىخيإت كلا اللول ااده دل: بج «داهمال امون موبىلا اهراناؤحنر ادب اوانالا ماعم مديتو_كازاتنازران' فاصل لها
نال د مداد اهو كاس هاكر جمان اهنلاح يم دوعتت ا كاذد ايطو زرشس مصنل الوش مده طش

 هود وره دراذاسم اجاماجس

 7 طاانإ رف هلقعب هشاعئوطلديد ويففتحاا يار[ كوز صدرت» رينطل نصخوخلع اللا لرد: ماه

 هايلف هراوجد هدارثغدافاو هراتسا كانه تمادمإل آو هراوحمعءاضاووطلاي اثم سديد عصايفو ؟يرصقاضوح وكم اوقيول نوع 2
 . اويساملان مل ا موخسر هع ادنم هيغل اىوس هباصاو هازتعاامهفدو ءبانام فك ذيمو دخل د باف جرقمو نامإلاءالاقن ناد هنأ اديوجلااىلا كي 1

 - قيما درادوسوه وا كر نانس راش اويالاعم رافق .ىلتل صال كىملاو ذيموزورلاهيقفلاد اكو .هبارلامدومنسحفثول اء تل ول اس نم

 0 هل نيد اعلاو مراكلاب رس بانإلف وق ؤيمطلا و اتت مزر ميل راصام نانسومالل ركدن ناب ىذحيإ شالا تا تكم را دوسرزطعاد

 ! | 2 ناتلاادهدننتهإو ناحارامسوتمااوؤضلاء كد نامآلا هله دطعي هاسع موكا هماتمو رولا ءودعملا هعترديطعلاومال ا...
 | كادي عوج راممباحاف نانسرعمال | ىلا كيد (ذاعملا ني متالع مسعلا'عنرت نالعال اورسلا 9 ل دل موضات هيلعوهامل نالاذمل و ناوخال ارم اوسع
 ظ " . ”نم اوال !اجو هد رز امر مككللااهعدرو : هيضقلاعزهرنجعن يمس دامو لطوخملاو داتعال !ءيلعف عرباوامب تاجامو لفل زول ا عوضحلا
 | | ويمالانذاتساو هدعدوركب ]كو يرطدركاو اهب ال مديم وحاصل داكذا الئيىلذولس ةيدهيشمل دبهيلد هبال النو - رقما لاف اعمال
 )هي رولا تشنادو وود لكس اخاو تدفلما# ىخلع كما لاهّقملل ريدطلاو رافعامىلا همدشب يرق وطعلاورإلا صحيا
 ِْ د | عسنم ىب هيام شالا ساس ند م تن ل حاس نيج 2 هيل اراشملا ناوملا ةئىخج لع مههحاوملو مال اراسو كال د ةس هل
 اناتسومال اجءو دواغملا تءابرومال !قيطام إء تنوع أذ دعاوفل اهل اه ترودو الصاد رازهلا بر دجواال ارييالل ىدطع كرما
 وفطلارمح اشماوخو ءلّتر ءتهحرم ]او هلجو و هت رم ادن دينطل صحم وخإج داعد هليقد هل وق ١5 داعس اءاواط لماما ام
 7 ونالامهو الف مىلواد يحامب شدا هاطلال اننا لم ملام عرجارام هاف د كك عسالن ,علقن ءىمومو مدعو هجااساءاك مت اد
 هكالالفتسال او مضمل الحا :نعرجطلا اهاووهتساو نونملاوكلاملاماضقاو نونرلابإلال ادناو .هيللوجبملو» لا تنل شلة ىلع سعرا

 ضقنو دورعل امقير عظم هلجرد عد !ه احل نان مولع اد نوظو ل ذو راخص ئه! غشيم السر اداغو نونطل اتاجرءو نال ب داع اءاننا د
 مزامجاو ا تاور ريال اهضوافمل داق ,ىلذ ماقيل وفل امض اسوحوخ يخذل مل» دوصفملا موزيلا عد دوف علا مويس

 0 نشباصا|مريمالب جالا تسد مدرل امو هثسحو رم هدنعام هنو هيلا رسحارسؤم مزدحم! علب الذ راكسال او نعام لعراصامد
 1 * ديل عل ىعناكاعرزإلاعوطحم ا ذدادأس تال صرحت هدروس واح هل سن عاجلا نيعرربرتقدو ورودشوم رعر اهحاطم
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 0 هد دلحرم لتس و. رهطمر مهرب هاخاؤ دف هناد .هلالاد حلا سيصل بلطو م ونملاساملا أي هيدل هحارطت اد « هيلع هليرور

 كالا فع)اريذولا طمع باوج مج ٠ نو ضوءاو هب اجال /رعءعمزممل دف هرهطل اور صن اه ةليومل ا هش ارإسل امل ىدإ اىلا الب مهلد ملح

 سس هلدزم ع لفمام نع وصلو هنيزن لوبي م دددص جرتساو .وخحلالا نيع تان . عزم هزاع هلاداد ٍغصلاو وفعلا نم هددجا دىدا هب نه _
 املهناكالذو ىو بادعو ابر اير خ كوس هنم دس م يباب هسفد هسه و يوجام داع ارد سكرح 0. رح مر
 ىدلا سميد ئدجحا ريمإسا ىلا ةوصححو دوس مل بينعالإ صافي فل اال ا ةذا وهو رذول موضحا ماسنم حالصاخل اوم سس,
 ب م . عاق لنا اذبوئاق كج سل دقعو . هيلا دع اىس همدق امل ذوو . هيلش علدد ءيركاف . هنادوسنو هداج[ قيقككو طلإو حرش يق سس +
 ل اضن ساو ناوعال اوما اًنه م اجزم وكدا د نافع هفلتل ضاقت اركسمملا ف اويسملاعرا و .افينس اماقمنيمل اعلا. .

 - امايا هل انه ماماد ماعن زف دارو ناسحال ارناونو ملشحالاو هياعرل !ذيهدازد دادرمل ادحام ريم لسا هيك هافو د عراب مافرك_...

 71١ فق لعدوعياندرمال اذ هقلعاي طن عرسك دجاريبال ادي سءفالخاو دوصرصحل» هنو ال داجو اهبل زكا
 . -  :٠ لهارم ىلاهلاو فق اوملارفعب أي هيمدانمرطعب هانمو هلعو ناك دف و نياق تب ءعلق حالا... هموم معاسة سدر . هعزولع هصولا أ تنع -

 امو ىياف تيل الاسألا ذي هن وعمطند ركنا ء اهل اول جب الة ياننم مزنم هيئايو ركسعملا ثيذ ىلاميلا تلك ن اكرم 0

 1 0 ممارس قلادعز بن رتساو طل شاد عيا لكم ديشا هم زكما ذا رويسم عالاو ل جا شلل د عمرشو سراح و طق اخ نمد

 7 د اضراسو 'هاؤساو هت رداب اسد جل هصرلا ماننغالر مع هلم ناطسس ءا ل اهّوبح رواطاو هصرجوبفب مضرول اذ صرت ل ارامد هعاّتاو هترم 9

 نم ةعاج ليرلاؤي ملط هنا م همقاد مرشسعم م وعاج سال اد ذا ناك هموم ليغرلا ىالو داونلا يالا ل

 : كامو امان عتس هنآ ملا ليغ د د هتدفحد ءلئحرم هفباط ءلوحو هتضحل اًجإءس ام تم ءىلق بز ىلا ءكلاسورلاو لخرأ اصدب اع

 - نصخاواعنمو هباضا لااا هزم قمت اهناعنسابامالعرهظيو ايف جرالعا ادهن اركشايإم مت دعاهاشعبو اوكيه حس
 حام )طا دو قفال خيل عشاو حاصلا علطاما داو هنصؤل اًدصار هتلللوطماهاو ههئاّناو نوصتاوعمزاو هعاطل مهوناجاف هبات

 ل... .ناادنهلتوابب فدلاةتدوليلارخا ةلركش باد الخدم بويالك الاعلامي داغا ردو ومللست . حان لخرمالا هعلتلا كب بانت
 0 | ناعدل ميلا حاصم اها و ةناصماوا حلاو بايلاهنو دنمقلعاو فرذلااعقراو جوربل العا ىادعصو فرن لبنملّكل ادجراب ةعنن

 ه:طاعإ ل ءدحلقلا هبترشنطعر - هب جالا. ءبل ا اواَقايححشلل ذب هباصم نيبو هس يح هباء ويل غاننصكلاوطق اهر دف باو ماركس
 ا 0 عداغال ادكاناعؤ < اًديحد هوفلاد يدا هك لاو داطو بعت كذبا يبه د دق مزاب عام يدان ءنطايس ل امص [ضو يداها ىروم

ل !اوعرحاو_ن اكلك قلقا هجري تطاحادهو هداخخاو ]يل باعش هنعاوقرفدو هداخإ سعاواصدف مايرام د
 3 ..- . هانلنت !ه

 : مخ كل نعال ثامالدبشلا اوقف بكب هوعز دعب ميلا عضتمد هبطاما سؤ كب_يس لمحو نام م نامال اهيزد تالط ةمىدا

 5-2 *«ترلا لال زد هحاضما وسد ؟ركموسءب قاحو ةجالش.و ءاحرساقلا دعب هحالباتل !لاداف ناينلا طلي دال ارم حالا سس

 ٠-٠ ٠0 تلا ىصيرولل ىدجاو ياما هبكب اونو تناوسامداو هودتزد «درطنو هدد ولكم هوتكرو هوعنصوادعب حو
 5 هتيصان نيكس ناطلاتلا نال وم تاكوب هسكراو مخ ههافقا د ناودعلاو يفبلا ةرونرلا سيداهلاررهتنمكرجام ف ركدي نإك_و ىلص
 2 .اويوارؤللم ناودملا هماذقإ عقادسؤيو - اسويعانيداةيوعاحو داقنا امىلا لا هْمَماَناو دال اب هالمازمو هنيشاجب و هتلطب درطد
 : 2 لاس هماجإسرا ده كلج ريمألا ا ىلا باكل ده غلب ىلا ٠ راطنال ابقاثو باوصلل ل ها اف دابداوب اقاو دافور شن ارم هناشؤسإر امد

 ٠ السيو هيدجإع جاضنفال او فسال اسم ىمدو الودادقم هب يحل هدوفو دان ميضبو هللا ددعنم يصل هدوبق ةييداهل رده اناب هدام زماتسرد

 د لاو زاب وقتا اقالواذ ايس يداه ارد ساكرحات انضضعررو !موندحملا دى يدحاريمطسا اخ ١>
 0 د وكرملار يملا ىلا ءؤدرسوااوا شحن صول اشالذ لع منول موطكنقو اله نوعماس هلوقكو نوعن اط عوالر خذ ريحابو مسرناشيف مذيل

 0 . "ماهل هر واوا 'بجومت اعنص هني دما دجا وما هيل راه دومال !حالاص سام هن اة طن مرر |باونال ا ىلا يداه اريد لاسرال ابرهصس ١

 . ب هلجهذا هنايطلو بل بالم سديلعو لوبطلاامدل ىخد رشا و هلْعب لع كرأف هب يل ل دوال اهجالصاب هنا
 امك سنا ركرادل ادب وأ كرت رول ا تايلاىلا عطامو امممحال داو راوملا جراطمو راغصلا ىوابمي عقول اىسدل دممللو اممد هشملا كاك

 | حس ان! لكباقعلاوس هب لكنا رول !موصحربع عيش اكدا ةفاد مطعو هل هاعم هتصمد | اهلكتو : هتدمإ ومنع رولا عوصحر واخدت و ان

 -م اء

0 : 
0 0 5 0 

2 58 
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 رع مل

 . ايم انو# هلثي مام يغب ىقنباو اجو درفل |صطالس ٠ هنااا هلق ننال ىلا ةىلا . هليل اهبسيلانآسحال لصح ثيح .سكبعفد
 قوي تركت ناو .هتكم ركل سوك ادا 0 > .- ماطملاواراعيطل او نامل اهامؤ حمم قححا امو . ماركا ءذص نغانع مايل هفص أيرهطو

 : هيلابكو ملسلاو هعاطل اسس خل عوحا هد عزنا ا 3 دل مّؤمو ءلكو ءوصوم ؛ساسادام م رفاه فاعخو هتاقجش اساس د

 10 يا الث همحلد اسم عمطا ال اال ادامو ميصخ ودع باوح هاجاف طاذمر يؤطلا# اسم عم
 لحن شلل اهيل ادايقد طلاب زوفلا|امماد الط اناودع اين ذيانم املا ل انما اد امطعلامنطلاسل |بانجإلع حارق !١ال منان لاغامو مبطخو ا لكمناما

 ار صانهرم سيلا ذا دعامد مامزلا مرغم هيلا عم ارا صام ةسل دق حن او مانسلاهورد بال اوسع ادتف كو ذك اكنمت 7 ؛قرالا اهاطاس 2 :

 ركل ىاملادىيخ خشن نط هسريزول عرض ىاضرعننا كي نانس دادرسل اريمال 3 . ىقلادل الاضفللا ُمدعناامضفن حرسا امد وسخ
 تعطير اثح نإ بق باوصلاىلا يرد تحيد ركدمنا لخلف ىداوهامعتسلارم معو اهبخاد قلو (كسعرمابب نيهان الثيل داخل

 رحالد هنالكوهر [موحا حت جو يضل ةثان]درا .الئرصافن محلافا هب غلتابق 022
 «شالعلا يرسل اايانتعا طم اهاع د د اهوئاءضل اكن م هددحد هنامثعلاةلودلا ىلا الن صحب مرماد هئالتو هدص)خب هاذي هيمش

 2 ةّلاناهولا يف . ناسلا يدل رافع علب صاح ا مخغ ارم ن ادسيريبال !هعمر اسك , ثا امهامى اههعساو . كإ د ةيرعز ىلا ءراتححمل نداق ء سخن ام 90 --

 0 راصوتو لاماد ماظخل ميتا صرحد لالفتنال اةياعض هلهجو هيخلاءبلشو ىلعدل هاحا اردزاد ملوحو هتوق !دزتع لب ءلوق لا تنم
 :) ترس حا عطنإ» ناطانل راصد و اهعلتل ياس ماير هند هرهجرم وخلا نام -نادسونال اره الخ قامالا الملا
 رولا اعنصدت.دمىلا هروكدملا هنسسلا صر حؤسا داحس ميس 10 -.. ىيخجإ حش ا هعمو المو ع محاسن انس 7-5 >3 ومحو و مل نؤآو كر ذ يفنداساع .اففدو ]مج خي عدلا ديل انتر زول !موطكك ف شسل او اعنص هن دمى لا همدقد 4 ناوعال اوراّصنال ارم
 ىللفلرادإل اهناع شا دنداكو . دول اوت ابار هيلو فتي دود كرسريس ررو | موذجر نيسحويبالا !انال وم ركاسمل ا كاري داق ناكد نوي 5 < 2 2 ل زجوركاملاتكرادتو افول ادوندإ تز اونو هدوعسملاهديوملا مالعال او هروّسملا تادارلا تاد هدوتعملا بياكل كاذإ تهطن . ادد جرا هبوبل اى عشسل عوصس اموكو وطعن ىد!ءكولاو نانسزنمال !اوغلاسنا ركاسصلااو دويطلو اسواخعو لاو راكألا و ارالسارزو راحت اد

 ام ماونال ارمافض هلت -

 تكمل لعضفا نانمام داوجاب مل! . نال كلم قراط نمنرما ةيهصا د ناطلشلا انالوم ل داعم |ظ هِي ءاسبع باطو  ناكماكرما ضرع د

 او همانسي اشم (عافنرام اولع هغولسريطل !يئانال اعاتماو هناصحا جاد -

 درطلو عسملاس هيل ذي دترزوا ضع راكمو | دويرشم )وخد اعص هن دمدوكدمل !لخد ذييوند ”ايمواوقيتاعاةيمعف دوت زئدو ىك
 كوع ماعا عت تلاد علنا هيلع علدد مارح لان اشو ماركألاب ف جلو ماطعأال اول الحإل املبوف بردو ا 6: تكتم نولشاملد ادوند
 "اكد تحض ال سءلعت شنو اًجاوتناو اجانتإ هيلا تالهإ . هيلع هب داح الح هيرداطافل اهلاقلاو هينستالقلب زو ةضحدلباتو عمرا
 |رصاو اجا ءارذاوا رورس هديدؤل ىلع ب زملامتاعال اقر مز2قاذاة ماتو احاصو اند داعس احدد ه.ررو امكازعم كردادأ اجاوف اخي را

 : همالالاه فينعتادي هيلا دءالو همالاو ئاقراط هب سا هماوكلاو هياجول|بانسانؤ وصوم همالسلاونماسان ذوي حم .مانال ارث ظراحتاربك -
 هثزر هاناو هماضال او ماضتسهال نع فذ (قٌح مطل ادا نمل اًعاذكعو هماطتناو هل اجورو ىدرلا داوم ٌبحجو هماقسمال !لاجؤعؤ ام

 : : ١ 0 0 5 1 20 ٠
 7 هللا اويداكر اس خئاشل دولا ناين ميل اهل ض وفي دامإ راو . ناسحال د ,لضخل ام اعم هلماشل ماد اعل او . ال دوللد مافس الاب رد اعم او .نامرل اكدم ءكلمدولح هيو ارصعاو نال اههطحل !ةدالخ مالسأادبإد 0 ناطلل جل اموانالوم هل د دماودب

 0 نعوم هساشؤمو دولا دبل نتاع نلعرمو يح عيرحلد منا ام+
 1 07 7 همم 01 مدح ا د 0 2 ١

 اهالءاواهعسواو اهامساو ملال ابجمطعارمم ونعإل0بحبا مججَوْضو موصن راوسإ )ع جالطال انال دماو .هحورب فال دنا 2 .لوصت هيو +ناجاو انامل دىلا امو .هداند ه.م_-حئالطصال او .هرابت ةيمب مقود هعايشاو هعاتارعصوام >ك/ذ رساو . هعالقد لكل ثال دتدسكد , مارب اميل امامك ررالق 0 00 دك تح

 هدقتم هلك القد هنضح ورث لع هبراغمو هقراشد هبد :
١ 

 : ماصنلل هاناعمو تاعاضو ب عبابرا هلهاد رائالاو نوطتلاةنادلا راج طا صدودد عاوتلسإو ىانجال اوك كت اذ ؟اضو عراد 5
 . 0 نلف 1 ١ َت اييلاابزم لخو تاسونهال ادورللا هل جرم دو تاناهلاف

 المروؤس فويل قون رفلشم» طعام لكم اههيراس ريك . منو تانك ا

 له 0 / ٠ 12 را 1- 4 8 0

| / 

 5 دو لضاوفل ا هيام ماكل نيل اكت ءعاطوطك ماقورخفياعص هنيدب هماقا د مالا ثيطونرلا دوج هع مرضاغ



 ممل دمي موو ممول ملا دل ميم ب

ضفلو و دداق ةوكو اناودع هدول رك ردع ]اه ددي ههزيو ]لل دما سو ,دلد ولام افمجانادشاو ددع
 دخس تمم لود دي داوم الرمال باخ يف و ر

خل ءدودعل يعش طم مهواسىعديسلاب ملال  بادعل اسكن ااه عقول و هيبثنال د رطم م هفا دل |رسح فرس هيلالو هل سات“
 دا

 كد 3 . 10

 باو راه او ران ساعاون اباعال ىولجس تادمبلا و طاالا نماهرتعو ثرشنل هالو همجتو كنيس ى رواش نس و بطش دالبكد اان سهل يح.
 . لاعطاكلإب عيجيرس ونهم ل شعاب بشك ت اهطلقال باول املا ءنوكام تاماررلاو ثراه ولعسامو تادانصلا سيطإد ىوسر

 ١ "تاركا هزايتم تازلاووغلا» تاربانجال مدني لارسال اددعوكاو ايوجساذاركا مدا مماغلوطانضعب مرصع بوك موي ام !ًذدعوال اين

اا سدو دجبو ادم ةدمد نيكس هلا زن مدد هديدسابد سلمت اد هيزفل الها اجت دبل د تاماصملارطاوترل نإ دتس
 00 - - ةدشدل عمتمل از 

 1 ٍ ةزكوداديس نما عد ادعالا تاراغرسمهدام بور هلع ] خس رمغ |دلبب كل انه ديال كارل َنِكألامىهرا ةيادانىؤلاوصخكلا مري 0

 اا انوا يرتفع يراطضر اعبر كما ناد ٠ راو هثيدصانعامسا للاطسو عوجلنل |وئو هانباراهذ مونهال رجرم

 (ئق عتود عبو هعالنلساب ىراقول بلا هنوجألو هتاقلالاقثزسملعديفلء ابرج ل عربصد مصعب نفسك قو مف الماي اعس مام

وس لن ءلصا ةياعر مريوم هيضساعو لطلادع عطل سانا لاطلملا هلام هيصدرال ءأعجإل ر
 م مييلما ناولا جالصارطنلا رد مهل

 10 ل افالحركا د“ اياهحواعابطلادتعال نع هنو اةحم ماد ايان نرعلا برها 2 ا
 ومال احر نمل لل ذات الو داكد دل سك ل قمدوقسي هود مقاما امو اناضْفلاب تكلاوم انكحاُم ىدلا فرش مامال ن.ن -

ر وا موذم ارقام عوام ليات مه فاصباو لدعو نالحا مراكم و خوان دبل صا دوبح تاداسرم فق
 0 فردي معو عوحامإو اجو تالجالابولا كل

 0 مهتسارش مطعم مةظلاخ لعا دربصو منسايسؤاونسحاو فتاالحلا د فاقشل ار ابظا نعيرد:'
 0  تالطيا كالخ باقعا لعبد

ل رم نود محرما اواقتسساو قاؤذال او فالخأل او (راعملاو قاقشلاو عازل ءيلعاون اكأمإا اوعجرو اه/ابتل اواهلاعننتا ىلا -رنهال الح:
 

و ص ريخل لاطل كن دلعاوحرامو لوذل بإب ناو ال وامارع مهعنت للا دهم ءعسان كعاك »و نالطاسافء ماس
 كولا يزعل ن

 ذو ]رن مطالب اناقاسنالا ل لاف اهدقعي انو دوعب ادا دوق كرهت وضتشم ل الخال ا هعيرسا دوقعونسام نو ده عن -

سر عاوسمف تمشاالا فايف الول ارم هيف رزدد ل أنغالاعاوانئندل اف سىورطم
 'الاوه ال اجإةررباص اماوعا هتنالوىلع' !ومادإو لاول ا

 تم < رنا صمشحم روكا فاخجل اجضعيا ذا اماطسا ال او اًفض ءازفاعل اضوبالد هدياةوإئرةسسالىدلا مرا نمبصنبلاو نبال !هاساقمد] اه

 00 10 ا كوسم هروب تاج 2

١ 

 مييسجبلا

 ل 20 لع ا دالا ةيصنو هيمان راو باه 0 دا د

 فوم سهطم كببلا عطسنم .ءنيغل امال اد دوبل اهل ديكو نامال ل ذبن وتل لمار يمال ارماتس ١اف هد ديرو هسزجحو غرعاظل'

 ,. ررطفسملا لادب ىلإ ضل عش اركي هلاود اف اكمس هلاقتعاقثاو ميول ل ىخول اهحلسل !سهطارم سهطامو نطئامءرش

 ْ . جونو اح حيل ططخاب ءدق نادعب الم هله ةيضدم قع هباحاو هتوخارمع عن هىؤدينأ باج ضعوا هيامىلا عطاط هلالغاوه دود

رب الملا لقح مه عر مو األ فاحل ا هفاكهءررل |تعد التالا عاو ارم 3
 [دح - مقاواوطم 8 اومابلسو ممراءدبوخاو مصراتسا تع

وح عوا ىف ام سمزمز واحمد ليام عوملسا ام مردف اجد ملاك ة مق امو هيوبلاذيم/ ذاب
 00 الوهم اكدعلو لببول اهب اذهرم اذ

 تا

 فريدحخ امحمد هبراقعو و هيفا محدن هاو دهرممل اىرساو يرافو هطعز ماك دع حو مبراك رس أ تدالسمل و اسم متل ثيل ارم عطملاك

 ل 0 ا و هياداوحا ةيمنم ناك لد نا لعاو هيب اصمرشس :مةسدرفلكا» داب نوال هانا هن جسام هقاوعرمؤكلدار وسو هلحترم

 هنملش جلو (الطؤا هبي دش هلابك لاا هيريسومءنسق خل هن اعاو م ال نود ان ناتقا
 3 0 0 .هقا صقل الاس ميغسام

 5 2 . ريس مالسا#:ن اطل سر ادا ا ددواذ (دلصا ا ءلخاو ا ناروجال مانال اهم اك نطل اومس هيلع عو اكمال اوس ذل د هلام ]ع فمداك ايم.“

دم ئرلا وع راد دو ىاكلدكان يمدتا ٠ مالعل ثمل | قد, ى م هاقلاسام
 000 00 موصأال الجءنالوأ ةيوززعألا 



 ا ١. 5 م 0 . - 7 0 ا 3 5 9-0 6 1 . - 5 2
 20 هام .

 5 0 غ ا 05 1 ١ ا 0. ف ٠# 0 ا 0 . زها يل م تم 2

 لبجوضاو قمار ناودعلا ةقارفؤماو يفلاةنطكرل ارو ذاعولا مونعال بجاه حجيمو هديب بوطح باكتراو ءاوبمراطحا ماهتقاإ ؤ عش مدشدحال الالغاز نهتلو موكل ددإلاةيطانلكزس الالم نكاد موعهال ايما هيلع تمئاد تالخلدشاد
 |. تجرح هكاوم طع هلها مئلقرلا نا دم عنقعو هيا باوصل ا زعوشو اهيراطمو يذل دانس اس, مدراف ع قدمو او داع :

 | تعصو يعده هقاكأد هنوعرل اءنيسوسوم لها نيك عم لاقيسوا هذ ررزنن ركل عنرالد هيلع ثيم ديل مولع ءواط| كل ودان“ 52

 ١ ١| سحدلاكاهداناكد سرد هنيطابشمسهءاجؤس داش نال مدد عادخال امره صقرو هنالطادهديبتب مماكحاو دردا دز تعلا
 ظ - فيجو همامال ا مولع بادنكأ اسر يشمو ثدهل د هتفل ا هازف 8 نك وماما د يايسالد ديعدال الماخ ءروص هنيدمأ_يددوملا دوا دن اتسر

| 
 ىانل اقسن طعنا ءلط كيلو اهئاش حاضداو اهدا دعت لوطن ماماوسو الن مايش.و اعنص هئيذسو رامذ هنيدك انبادطو بريان دما قس ل مجد
 -  .ةانمانؤ نمل همافلاد متايراانفاو همانال ا|صاقأل مرعس ناكإب ساد اوسولا عابتارع هسفمل اعمر ىنال او اهلل _ارلطرم ءا وسو
 كاروتسم هضنؤيلوشش كة ل ن1 د هماقم اقلاو لت هنإؤجونلاءنيلح ا ماعلا كحاسو ألا افعصلرهطمو نزلا اون ارمةاشام
 -  ناثطعلا اعل ناحدق عاتملا طقس هيدل امقافنو عالل امدح باش دا : ترسو هويض أم حالد ءةمصمل ناتسانا نال هس د هدي

 اولا مدزنل ل وقد هام صح! بوم جافتزساو ولعل اكد منال الجر اوسؤلاو هراكملا ثبو قوعزل تنل نكمالد لياصلانيوفن اس هاد ظدارع ىلع مقوعبد ليج ممارس هنبدوكالك ادنبالاد عدرشن الحد ديلا عض. يريكزيب د ناد هعاصم قانا شح ماند
 ايل

7 

 1  ..يناشإلاودوزصوع امنا مادو عاما قئادل اعيرسمرتاجاو حاتزسا تجد راضتاال ةتعوسشام اعل ومى هتلاطم عدلا دشمد اا
 جندل تنسو تيطلاو ثيل مب اهزيبقلا ل تاقتلطاسوتكاذيمرواقو ابطل اوس هذا آو طن هعوتطم مزتغمد د١. خارماد معتم هولا حا ْش :

 1 وعمي كدح روكدمل !عىرسحريسلا مقلد شدالف حاسما و هناصح سه رو زملا موعدي نمنا عماذع عاييألاو جايشلال او معانا مكنت
 هني فوحرمإ ومد عنا رويحاييسال د رودص مادو دو يفاهب بهن نا ل لعالد وخال يوك( وبخ اواو روزعم جوز و عرس داهقفلاه لبس
 0005 هنلاكو روودىدع إما ىباناناد ”ر وصمم اذيوملا اهضانو مما يدان ا روطسم باكو روطلاو ميثاق د روفلاداعاءدحوم 200

 دوت اوراصمال اهب وسحر زوي ارما هيلعاوصاسو روصتلاو حورتل بع ا هدم لع مب اوربعام رورفلاد ايسامال اسورلا قل اد روثو ءاحول
 كال اودبغ هلاقم اوعوزربجل اًطوإ شن هاوعد نولبشو ايعس يل انولنالنيم رويل اووطر نوطبلا جوجو قمل رادو شاد اذه -

 00 مياوصاووناروااعدو باك همك هلو باج رغطضاف ماىتنإلااو عاش لس لل انيلن بحد مايقلا يع حوداولات» كلالجل» 2
 اح وسن مل ومو نوح ابلاو د سامر ع انتل نامل ل لا نيكد نيؤشادببو نيس ما ثيم دع قست 0207

| 
1 
 ا
ٍ 

 ويوءاناامو اقحح ل قرقلف نينموم ةوعد اوبجحاو نينما ةوعساد تييلادللا ا|تاد نامال اموبرو مونعال ازبح ال3 بج - ل 1 2 7 م 3 0 0 يل اءاةوعر هءار

 1 ةوعنف ماللعلا هبزارننال اويإ يمد اعلاو صاخل مم ريطعب ظت قفد ا نجح مارال بجرم مؤداطلا' هله تولد تبا امى ارطنا ىخل ادر دز هاك ناكل بينا محالول د ع 16 طع ران لح وعامل اذ ىنب ىلل ملا ممهادو مهنا هاكايتذال املا ١ هاوراعمولا ىلا ىداقلاذل دارت اءالط هيورام دو ىل وو هي بيتم وهز د ءلعاس هقيفجوعد لجل ثا ذ دقوعم) المك ااوراس >. |وصاخن /اتلورعشاا » تعجدق هل لأ ملشلاو هولصل اهيل اماوعام ا 2 كافن ركون مويلا اناعتل ءاهجم د. مركاد ذونال اب هولباقد يطعن العا هافلت ملا علنا مولطملا داخا عم .ز عاد [زصخحو هتيوع د هباحال الع بطنكد ةئرد 7 ةلول وعل جوع | ةدهل او صاحفعصا دمو اون اكو تعيش نم هعاج | دعم هروص هنندر صراسد اعنط نونسحمبا نويسك 5 مهو هرم سو اينرل ام ويحلل ذب مرصع[ يبل كللدا اعرذ ناد اذعبدتل مد تسلل لا ومسح د انسالسإ كرهارعاولطو سم ضان عري فشق اىلا اوعسو معادجو عركمة ساَونَص ان: هعاّشاىلا اوددابف ىنيحبعب هاني حل الو إلا تنل او نيدطن م
 ا ساو ةوعداوصحام ال اقم اق دصاصد مضارع ضو ماو اونا ىاعنر 3 1١ : < مسالا نأ صارم يوما يرد قاسذ١ كدا ظ صامت هنازا ليك اروزماط هرورخو هعدح قابس و .هروز ءاشا ةسبقافو مل ايت هروزبطاناو داعم بر ىلاشامعرلخل 00 ءتوعد ننال تاصنؤما ىلا دن د ءمتظخ امس مونه شنها هداك عمحدم د ةتساودحد نيكدؤم وبنملاتاهر داليدا مدع يل د ظ 2/0 مشدبدم هنا اعد مط موفق دام هليات لاشارم اعد رونرموت ماوي طوس موه ]لج قتسا ال رؤدملا ديسل اكل ةنا+ لعل انين دونناك لزم )هرم هنا وعش ماليبو زج اهل ءءدزشال ا و حوحو ماعاعرس 0 ها
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 ٍى - تخطف وخرل او هتعبايم ال افلعطضا أرسم هيوعرل ناد رافعمىلف بلص نددلا ثوغ كلا انكو هتمزاو هر ام ءيلاؤلا و ءتشطب فاخر :

 ب « هتغال ناش هب اجلمو_ءان ل دشني هتعاجو هتف 1

. 514 

 < لقط الأم ةقاهمالاح اورد نوط ار الاعب هنالازصنا مكان عياش نانا يحاب مكحنن وو

 3 35 . ةفيوطام كدا قوثد ىراصت انكر سان تلقف امون و هلراصن كال دا امش الوهرج لد ىو ةيمحر اد امدح زج ماهر

 تا ولم نقيب امكك كيم 6 يلا تحل واح لسوعد اجا دعب مدع حوحو دسب] ماكنا يوذيدلاع طوعدؤت

 |3207 ظصاَمو هتحابلاوجدراف افرك خس ماسل اكيد ام وعن ةيهقوادمد وتمت اهب اءصس بادعل اسمه. نوعشدب و اهيعذو هسح
 .. ياهو ان! تراطسساو. علو يرارثو تس... انصب رشا كاد و تاوضللاءعس اصب هعبلا هذا اودقلعاو ناكتح

 افا هيلعاوتفابد ٌساطعل مهلا درو ءتعب ابا! اودرود ناكملكرس هيدا دوفو هيلا تلاشا د ناكزلا ايس دحيراسو نادل عج

 أفا بلا فوثن يس ف اجمال تذخاو هتعباشم نع هحر اهلا رابرل او هى اراصمال ارهازم تعب اس ىلا الرس لس ءإتارد
 ا - ضيا هيلو ف نهتحملا 0 0 دج اهرصاددم ع ع

 0 7 0 ا -ن.رعشا ماد كلان مللت ىوطو هيرحاو دم ىملان

رل نيب ىتسيد سيال هاجو لقح هلق بحصر ّهطمرهدا دبع شاملا مال دانك ادهش
 1-2 هامذا اوبسا عدول ليرههطم ثاملا در لاو اءدريحسوع

 8 5 هوس علا كلامو هن اطلاسل هدرسلا
 هلي لم طقاحوهو عرش مجسم املا اد هوعد او ]وما اهيلعو هدوسلا|هنيدملا١ او ىلع ثيلا هوصاص

 .” عزبهت راصناماو نرخ ايلا فد ةيشلؤريو دايخال اهلك كنز رانا نما يحل لراما عدام ءإلضو : مرسا لالغا ذي يل

 - ةانوعرإ اههجاع ناب هلهيجحد ليس ل اوصانمرماهد حاتم جرعدملا كلذ عياتد عيابرمد علام هىفاولاد هناطلسوججنلعل ءسداملاناقوتلا

 .انفارم لعل رمشاإ دمة سانا دهذا ىقاو هبداحلمم عيصب ع ةيا راقد هج كب هتصانف ماقد قتن تاهحملا ايثعب ايارسيإع هالوف ةراعرم عرملاهنواحنت

 . ةللمولو /ؤيواقرش ملاحم اورغإ و مقحل اةنونلل هوصرالب .انقمو امو هب لسد دب ناحاالوح اننشبو اذيص تْيِقاَم هال اوم

دغ لكاس هناعدشم نا دعنالا هازكذ ريك راكال ا هل ولملا نصدحا منوع د مءاح"
 .. ريف خالل موي يبا ذه هعبادا اة نيو راد راغو 

 كاك دب ايلمداحاو ةاعنل لكي دا جاطا نم قوفماو وبل نماصتعال ومحو ىواملاهنجج ردام يس هتباججا لوس

 ةَيصاْطَم جحر لد .القنال دالقشالد د هنوعدت ال دجوال و الضخ هعاط بوجول رو

 3 7 لة لطاو تسال هسا قالملا كاد هتحن اسما هاهد . هضنوملا هليلعلا

 00000 اعط خالولا ل تعذام ..تلعد ان لكرس هبطخ براقع ت

 ,ىلع حرا

 طبقة زترعاسد لاحتنلاو لابو ارمي جلاد

 تو نملاضاؤمتنلاللإ لك يطحم ىشو دؤحرع حوجرم اذهب: -

 هئديرلا الفيس عاج مادذتل د اناقالو [ًصت]ندب ءاوعد هصم هيلاطيالو انا رمنقل اكلت ادبهاوق نوبل اهرّض هعاضل ار« * هلطإب ليج مهنارد

  رعئاس يسمي اصنرع بزعو ا مرلعسيل ! ايس عطونا هول اسو ةنالصللا دلع ع ىلا زهلارس# دنع ام هفومو هيدل امزاع عالطال '

 0 --. ةشلخرسإلو هادو يمزطاب انشاهلاكدلا باكل اذه ةيث- دنياع يحاذ رماد اعد مف مافدعل مكنل دعا لزم يف و 1

 0 كضللا غانا هن ايمانا فعو :لقونِجأ هلّتير سو ل هلقنمد مينو تيولاومايشاذهؤ تمد ملو مل 0

 2 ىافللل دف 0 ل رجملاه جون نو هيلقو عوصيو هعمحلتتخو هبررعاسو دئف هالو نيد ا

 0 1 همدالعؤسو هتعاطبإ ءسوعصاو قبال ووصسال هقيقخلا ين كنا و ايقدملا اده موصاس ىلظ هوسان هيديرل |تحتحاف هبرفاو عولس نادل اذ

 : . كههظهمم انلقف اق دصاو هو امراصاوضتتاوالطاءاو كح

 "وقليل هدو ىقدال اثم نءاوووطار يقف ملا هدو ءيلعاولعو" ناك كمصلعبوهو نادل سمت سديم ثيم ىلا

ووؤم مماهالاعواهمز !يليلد لوألا اهنبرطو تال ا]بسيملا ودام اولاد ةلواملا نس هاوس للا! ٠
 ييجي لس عساك 

 | مظعل ابطحل كات دثو د نوبولاب :ملتنلاو ناعدال نعفشاو هحابلالالذ [نعمسفن تمسو هعياملصدصن تفبام موماطن

 هل ان دق نعل هندعاشاءدارم دس داكو , شلك دكر هعاوعت هد عرصتباوماغف ملزم ناطا سر انا لل كرا كن دىلعرهطسساو

 لجل مابي هك ام همام تيوس وشي وم ل ىجراطنتساو هملالسل اجر باب هلما نوبد نمل (ر مثزل !ىقدملا ءارث اذلإ د ذكر جرم

 0 لج ايميل قيطو بنزول هطال ده ال اةتءانمحت يلو .همادال اسبر

 اامولع هناد

 نتولضملا هتاعد علام



 نووي 22-0

- 

0 0 3 0 
 1 5 9 ٠١ ا

 __ ا ا ا تل

 رر اكنملاراطلل !انال سراصن اوؤخجسمل امد زاطخاال اهطعل ناش اللد هاسو الاصنّْلسو ايلاوع ميريل عرشاو الضو اغاهعتو
 وينال او مقوي الهام ماس امرمل هبال ءرعؤيلصناب .قيلااوسا قندعو قفونلا كاب ولمشام ىاطتقال هله تاب داما اش 3

 | دج هريغصو نس امل وا هم اهتلارفا ءاطنال او راصمال ا راثعالا ع

 موال بح سفن يوسكلا ه يفد دنس انا ل لاقيزل واده اح هانيار دداد عولتمامقدصا

 نحب انا اقم نلمانلا عع متوت 3

 وعل الورم برتاثسا

 هبات !ضعبرم هلي ا ذاماف هاورام متري د قد عمد ؟انشالا مواعم ل جس )ارهاطرما |
 دشنهلاد ماللابج بجوتسسو دبل ال الضلباصاهاربذ ديب ولطملا :

 هسلاوبب/س هلانمناف نرل لمت نيد ثيل كوس راهطال ىلا عم الو نيس سلا اهناكامو دونا عل اذ فاترقتاو رود قلقا
 جوا ل عرهاظملا ف (دضاعملا لاف عرج : يسار موصاملا :عهاطملا ! دخاسسا ادم كارادا اشابداو عما
 مافطلاههيّتملامي ىوقد ى ماضهال اوراذصلاب ميل وعقبو ماطننال العب قرفمل اى اهالول اكداند مالسسسالاو ملشم اوال اومحواءاقن _هاكو ماظن ونملا ذي همالطى وسو مانال اهفاكرملا ضر اذ ههطح لمت يدلا مماهتسال اوّشو لايتغال ارش نمو افلام عاف دد مالطل اعدملا كرد
 3 د د مالا لاوحالتالاوسمو لامال !تانذ اب هسفد هيمو هدعب د. .مالحال !ثاغصآ دب ةسؤان ىئارإ كيد حرم د
 ->-_ كيدمان جري ذي عيوخ صياد لادم ماهاصإوس م ده تم هطام هدمه طا رمايال ضعت م باصدار تعبل ل اه هنا مااا
 ماقلاك رز اذانكش ةمايشاب رك هلوطريظز افساو هعساشريغ عضامم أبد ملل ماما ماا ضوح ذل د و رو دار داوتلاو 3 ما 0
 هن انج هيلف هن طاطا دع نجنزاكامو من اسل ىلع ىتدملا ادهن موج (مىلار طماع مورو قش وه نمنوكرا هناء ةيوسمد 00 لاردح لج نماء حلص دئم نه» جا قالداداللد راجل طءانل وانا بل اوشا انملا تاذ أشاماديب دنسلا راد نها تسحأ اورطنو و مال 1ء اني حر ريد ى قولا خفدامجي مو هععساول امطيخم اداصلا انتو ياس اقل طاع يال اكل
 الذ 00 كلاما وئام ا سنت اهيل بس امو لإ مارس وم !ارو امن رنعا طخ نمو هسغلاو هفرتلاش )ماوصل كاو تامل ٠ لايطامد مرددكالاورصم ءالد موزه «داصم لحمل حاهحشا امو ملفاةنال مزم'ل ا[ تلوعد هرامت يرانا د
 0 اغير ل قراشم طل ارش داك اد هلك الشو نالقسعد مث 0 ا ناسك وراوسو نابرصاو نيورفمي١ 23 >.ناواصاو نابادو ىرلا
 "اوما اهرباعاربفدو تطدطيصإلاط اس ىوطمل اهتاقمو اههطاق هسصنو ابساكو شوط دخن كم اغطامذد اب/ر اوغوابعالف تاورذ ع

 ولو ىيدعل [قلس بام هيدنزل !هاَقلَتر يفلت اوسو هةر ان هاعدا املوقو للصلب ةماعلا هلام

 0 تير العرلا طافي تع  تلش لجان مزج اذا ذك هننحش مولع ال عنو وايال د مدوصمل اهداغارمن يشل! ) ىلا بورداسو 3 هتنوع د هب اجا طوعراسف ىتدصل امؤرلكل هناو همامال ادا نم ب داقسعال !رسح مو رطل ازغكانوغ متن )لت هدا ءاوع دين هوبلاطب

 راسل هرضالا تاع ب هماكحا ود اّيجال ازوح 1و همامألا؛ ؛طرش |هتسس |احىز هنأ اعزد فالسال صوم لقد م طسوثا ى بل ريد فالخالد
 . مما كهمام لجل اوناقف ايخال ارياسو راصمال او نادللا ناوباتسالتم ارل الها دمامال مو معبوس ميدل راص تح دب آو و مصخو رز دعت ترها متوتاد 0 وددازها سؤ سحلب اونماو هه ارا داو انسوف اي هل ثنا : ل وقس ام هرثا سرهطل

 . كب ادعوابزقادال امد اًرَِرْه فو اذاذ غم
 امه ىدوابابساسوطحااملا اذبال [يفحىءاو

 مزاجرو اطوم أك هيلعاو دام ترضع
 نهر, سحلاس |بع هجر انوتكمىار هنا هتان يقدصا هنا عررمو هتاشاطع ئىسننل د حو صو افصلا ل رشلاو يلام اد هما ثار لوفد نمرسد ان ناسا نرد اناا 0 امام ميسا وال 100 ري مالها وقر عك ودد امانه صف سم نبق رولا ورسإلاابهتمامادوزم اومقيب دوو اد افا ود ا وصماداجت مواسم ديدي كنا هاذا يف اوكتهد انودجي ابإع هلط

 3 ا يعط طخ هاويسرم عدم
 ا اني ميدل هضيفلاو دل مولحجد اعد كهدال و ارم عروبرض مب غل تس هيب أ سامع ل 12 نمد او ائقْس هتامإك ع فد يدب اعد تادلح أنام انش تلتاف امل ود "اة راقطتخ زال هل ةاكلوقن 6 تاز حان هقكارطنرم كلاي ماسالا مسا سمت وطن ام اورطن ال ىاقف كيا هاطوطخار ءناف كافار ورمل و لما ال اذامو ٠١ ارونكم ميسا دحو هنا اومتز تح لذ نم قدام ناهس دى دم منال اد حيف مود د حقب هبل كامالمد 0 7-0 ديش.و املا دنع بجاو هعاتسا ايا بحس

 اقدوو السةطيسلات حو اقريوادع رراصم ال املا ذو اقوتو ادع دادبا'

 اءامرملا ةباويجمداو انونفواعاو | هتدضاعم هبا وعوسو



5 0 00-5 

 1 و

 + رفعي عزب وقم اب تافازع هطدضملاغأب اقف اين فوك نامل فرصرممب بوعد و بطخخوبباضااذا هيل نوعزنب ظ
 ...١ ك5 سيسري عرج عفو نكمل داهجرم ىدلادماؤتل تاو نيود اقنن م طهاوعامزا مهكداوتفش إو هيساراسس نيني
 نيطرال ايل داعم ا ضد احيا مالدالا عز وحر

 : اما البف نيدلا مون ىف'مئاطلاس مهلا مادا نايثعل نم ىيدشار !افلذل بادوهك

 20220277 تاس اقع كاما وبفلبل تاوتلاو وخلا قدور ةيوسرم منام دحوم تال اطل لد اناعال او تاكو تاس ناظم م تايد هيا
 5 منيف ههادنمدم نولالفبو تاسايرلا دفع مهسدال هنوبلدحي املاطقو نوزيفياي مادو نوعنصماو اكسب مزانو مهانةياهوعصبر

 . . ماللالادبلوق بار خام يف هيدر اقعا نا لعا د احيلكاا ديو اع دال عيدا قيعان عزم حربال نوبسكاا ملودوءدا تك 1

 : ياعم قعر رافللاداهججوم مي دصيل مانال نيطالملب حو طلو اتي اد ليلاس اوماصاصاو: ماطخل عملا ا+نوفصوتس ماكل ةيدابح

 ٍ توب ركع مزه »اكد امك د ماطنل الخاو نيكل محدد و مالسال اهنبملا!ءماابة سوت يشد ا و ماكدحال او ناقنال لبسىلا اودنبم م:
0 

ارج لها هعاق ةقزم م سوعف موه مايقل (دعةردومصمل جره اها بطر ام نزكردتس هما وعمد صان نا اسره ماوعال
 مااو د

١ 

 أر هم,/راحو مهدبان نملك مل اديوم ه مهبصان نموعوف طا اقبقخلل اربال لإ دإ مالطلا ثا اح داحلالا ملاسعل يعلو ه مالسإل (هعزطاب لاه.

 ىاناسارةكزضاىدلا' مونعال الواد ارسك مارال اهله ترمسا د مى اضم الو رات الكمي دع طاعذ دو هماضتال وع

 رح 7 .هئلطلاس لوول ارمي رمل|صراءىمايعاد .هيالعواوس الضل اديب دقن اءاكح الضو هيل شا مانت هذفل ل اطراب تكا عيمدميتسا“
 فوشإو هنو نشل اعرهولع راما ناز َدّماد : هنسلالهإ !ططقصملا دتشاو ماتو لين اهيطحيرم رئت اميلط> همامال انه ذوقعم

 .٠ ”تخخورضعو (قزل نع هلهادم ف .داصماال ام ءاوحامو نيل |ضرا ىلا هتلبرزيعم نارام راطفدالاوقاقشنال عر استنداو دوبل ظم»
 ع : ناخدإر ميهلاب بولالع هنا هفيلح د صعو جال ناطلاس دي مركأل اوشملاو خال ادوتسيلا مهطعال اردو !انالوم هيالون راجلاو هل“

 1 2 ٠ تس لعق دضام نقل ال زالذ س اباعانر وت اهدجو نيلاصر ىلا عطا نستفيريز و ! امال مز اف .ماسحاو هدوحئيملاعلا ذيسدلخو ٠ هئاطلاس هن

 ثللاماظإ ابر دنمؤلاهعاهنشاو فأذا يا اهززوملا مرككارماةيبوا امو دورا كوبلر يمت 00
 ١ دطمهعسو روصملا سلا

 1 1 دلك هطدملظلكشثكاي ادي نوحامو تنال داب همالا خاصانايغاس جولد "دورظلا لولا بوطتفلسح جال :جار هد .دودرصلا قسنا
 هب بيع مالا عالض) مدقتد دونكدن عم هد امنع هنبامل ا كلل لا ؤ قاس ول عض اوم سمن ادم ميد دونلاو هنو الادقعبو دووخ

 عين "ذه هيرقم وطن ل نيتي ريددس هلودل ا داصن إو هندللا ياس غلالمملاو داتل لع ترشن نإ داكام كابدط ديةلالتو ملع ماش
 1 6 م ا ا مطعلا)صعلإو دهن اى اثم هموت لصق كرد تامل فنا هاناكدلا هنأ متن ادولاكدلرزو [ئصجاتوا 7

 , . ١١  ينيافلطح لالا عياقل كو فلاحا انآ تنالحإ ع ىبداو هعاطلارططذو ركتساد دزتؤاصعيرم ب [ىل او دونطلوم هثهب اما
 0 ثللسرلد هلاع رداع ههنامنوصحو ميما ماش عالم عهاطتم ندضاعتبلطال ا1ءناوعإو عرهاذن مل هدم مومن كدادبتسا د

 هتباجا د امس كلو عاطنقنإل ئيح للم طعن سخ
 5 ِ _ ”فل!موقبرم هيئاطا ف كال اسال اذ نمل ضر ا ةركيب مل هناع ؟اوساو ؟اضإ

 علا هيدي ءكرحكللااهذلاوزفطلا زم .رومالافاوعةسهازنام هوست انو ثدحلكب وعالمتعتطاو نعش ذ ستار عافنلاد
 : . اك تن زول عوضه داعس ءجو 2ك مونعال الحال سك ماسالا بحمل ءاضاإ ضخ كا رنه دروس د

 اس اليثسال او اهنتئدعد عاعص هنيدمىلا كلي نانس ويست ادحام اددصلا وعمال !ملعدامل و «رهونلا عقاومىعاًيماس لثومل اول اذ
ول |تمشنو لااوحال ادبرقمل هيام ةصيئابي و كل د جرس قيسست# دموملا ل ١ اهكولم

 3 . هيلا ثعب لما ل اهل ةيقملبو فيفي سحا طع ل اهلاو ءا

ويحلاب فحين او ثالضل اوونل !بابرا بحل هدرا دل ادعدردو رموصدح
 . ماماظلكد تل منع إل جوخ هراصناو تاطلل اناوعافد

 . ركاصلا عجقدحاد رولا صحي اوا هبال ىططربمال انداف ءداون عضومو هتوعدلكو هدارقؤ هن كه صوعاؤماو' عراد فعاس“

 5 1 9 كذ بوكنارزو عيده انو دعس لكم هيل 'جامعام ددعلاو تالنال ابهانجو هدول اعمل طوول دلل

 >>: ١ قرأ ف ةهيحرالا ردا ررتداو ٠ كو ليجلاكدم كلا طوالي اهو فدو دلل اوازاوغ ومخيم
 0 ا حاب وتجم :ناّشلامطع جوعو حطاوملا نط رسءابركورمب ردا جستو عفو نتمح أ نس م د شاى ووم نع وما :
 وبجد هاوظاسا هتموت اج دعص هي ديرهاطم اوهيو نانسو مراصكد ثيلركت

 / نهانا يفلالعا هذوجرب]ظمر ضرالا

 هياددسس 1 9 5
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 هو

 0 3 5 24ش 3 2 7 5 : 2 هلا هوو

 يي ا امس ايل دس اس دي بهي ادم بكل يب ا  ايسسللا كتل
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 دا سارا هد تزد دلنم نارا 334 هابركعن . نوع يل وجو ركع كيو نع اواو اخ اجل 0

 " وصل انما حلا شا اهراسعو دوكدم ا شيول ةزؤب مخو نحال ا صس ه دنومار كاسل ادا دوس ناتسودال ارفمسا امل د ناو دعلا اؤناو كسلاو 7811- 7 2 3 بسلا ىلع ما ألا ناددل'تطخوم ءعماوسنل اونخو اقدر ملاوبلطم داس مهتئاغم ةسوزاكا عم رمح ديالف وكافلم غرك 0 افلا ها علموا د مول عيت "جين ل ,ريات عر ونخيزن رص تاهحاموعااعال» مونهزنو انعم سوفاقلا دونم 222020700 - - ة-وريزل -اييرملا نه ها نمدخا اكد امد عشا دمال د ايحال اراسزم» مهر كلو دة ماداال قووعلاو تبرلاو كسلا و نطق ان ءارحو 6-2 1 نطل عطف يفناش مد وكاد ع ذوال ابل ف هاند ددخلا, نو روش م وق رمد صحو ودب م مدضاعب ى مؤل ايرث ميلا تند - ددهااقزم صحو نع نوصخال قاخ عصوملا كرد لوحذا راك كشامعلا رعول انرفتزوتسسال هياطلسلاركاسلاب ا 0 بكراك» م وتاج هلجا ف دو هتحاسالبال هزي موثبما هدم مام الكد ديمويؤنخم مسن ناقل ا 5 رولا عئادملا قدر هف تحال د در ال د اع موو تواطم]ك) يد طلا دوعص مونهال )جما دبش : 7 2ك مد هدوكدلاهنسلانم 3: د .... 2. ذي .ةووفولا هعماوادوعنو توصشإلانفلا كلا او ورصنل إس اغالع هذاكاوم حيل كم ه ا ا اولخشاهدمو دنع دال اوهبحم «مطو شنو رع ركع درع اواخر م «ناشنا مطع مك انه داكو نانو ركل جامل اييربؤحتمد حروكتس ل اليس ةنبوسوم دياتوؤصس محملا ل
 هذا اطفال ارياس ةيلزيشيح تاوكمل ابمان وركاسعل ا طبضإو دحؤال ؟هناد ا اد لو قدصم مهقرعم حيل دب سانايا ؛ اشاره نعال هلع حرحالد ناّمال سداد ااممتغ اضن سر نامل د ٠ ناودعال » هلع فوجالف انييعدااقناح داكن اد 30 او هقح 71 _ معاؤل نلعو هر بلحو اوثيو عسل اطل اركعمولا صا دزكدان هيارتس ناعب منخل كاد ةحايدانزما هباحراو هيحاوسمايلل تنطد 0 2

 رم ئاضرلاو رادوسلا او مش م عركاسلاا هماقسساو دؤفملاوسحاب تاعييملانامثا عندو دوعوملاموادوت | نضال انه ادلع ف د اجاوزاد 3 5 0 . اذافإ لكحل اونملاورقبل اوزخلاو تلعلاو او عوبملاهاهيلا اوواجو اجلوفا مطولا كلما انا دادتم كا و طف هد مردول اتافصلابس
 3 وعلا ذب ةمامال ان مدعي ابطح ممرافد رزوصنباههح ون اطللاركم هءاتملالعاءاشحلقع دز لكان هناك عدلا نضاعو 8ك صار قلك هل اه ٍضاقساالو خده امانقع( هناالن اطلادلن هءاطد حن كاعاطانعلخان ١ ضارشإل !ولامم ال ! نامل موامال ىلاد . الودع وع ججناو جال ءوج طراد تاريعال اهنينلعم عاطل ان نيع دم هيحقلاو مدادل اراصمال اطهاربسريد هن ديلا ل ولم تاحتنإذل ا عدا دب داعلاميغاطلا هقول انقل !ام تفلت يداوم اوال 'نعم هلل ربح سيكا تاشلا تاد 5 ١ تكد كلاس دال هيوم عودا رو !ةودتسل لا كإ ذامق .موباتفلا اوصال دو هزهاسلا مامال ا: عريب كس مام كاد نص ارز هرهاتلاهلودلا : هي: تاعيا هلع ولعن ا مرحان مقر اح وطارم ارومآ عرس رحّشستساو هرحاسا ذيب ريك هطضرم عثرت موصانمل رع مولا صو دع 0 لياَبقيف واحب عطقماو يبد« . يلو هيما تحالشحمم نأ هتادا د ترين سح ماما لما ناشل اشلا دب باخد هب هيصع ءلضاكل اح 5 هلاذذ ١ ذوو هكاطل 1 مونه )ءادالبو تاوصعلاو يد محال ءهطروعس ناهل اهلا وعدو مل يظطرم عمار فو فانا د 1 0 ممل | سحاد ميكي و ل داعلكامرجوبام هو ىلع او هعاطناب دب فهن اسمرت موق هانا راه ناو ىو رم يو _
 'ش . مواطر وقيم ززعملا بؤلكملا 08ج ع !مرذ اهثعب موزيلا عارل !اثلإ ددجص عضد - م وهسوؤلدموب هير تعال اقد . م مونهال برر 1145 21 يي ل هماولا ترسم تول - حايصإلاو لنا اذ م مهاديداعسنالو ل هنا سب مدة تس 2 0 ظ . خاسإات حاخخل متقن او كلي د لع ا وصمت داعملا سلف امى نورتو داجلاوميفدااوات داترال او قارالانعوتو حد داجال ا. فاق 5 1 الص رازلاو هيام ارك مو .اتاندالا مكوول دبربو اجرف مد اتسمرمول د توصلامعامساد لهن اوم نمّجواشانوا رانطصاو تان مارجملا | ١ فيل ههنا هقول راندا وش تاداناررنمو عفادم هلاقم ءادربضتو هراملازطيفكد وخلال اوتشتاإك تاع 00 ماب عماما هحااتمرم راب الملام مكامحام نكس داخال هفضل المال يماطملا ايئلاودهلابارااي راضنإلاو يرحاملا - رسعمالوقدو تلاد قرثنا وول بس حين هيا تالاءمضخو رورلا لوثو ناتيبل نم ةدانعت ام ميلاد 8 يمد انام ان مخيتدد 3

 ا باكا كدا نب هديعارم ترتب

 ناضل اهل دونم داتا ست ناطمل الج تفئااع
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 ... انلعيازثمهعئراو ذحمدعسا ناكد رارلاو هقرغا هلج ايا وقيلساب  رابدإلا لون بالخل دهرل اس ءب مه انسام نيو بالكل اهباىهارع

ازغال افراحدو دفين م دهبل ىه رجب ناطلتل فويس, لانو راوغال او دامال اهب عطف ودعل نم اي او اصب ةسرا
 . بدول ر

 0 يصل ايس
قناو د اًهّضل ايدل هيدرا يك قس مين اىرطرم مصادق

 نيس ااوبل

 امو ن أ[

رح دارلل اسر مهح
 دابنمال يقر 

 77-2 كرش يان طاضحامو ازال مزيدا بابلازتلا# بسلا عما مام ام دن
ن اضحن مر ضع فذهم جالت ةياولض و اروي

سبب امذ نومرال د دوه اد اشمل ا
 0 فيديو مماماملا اوبهدو رومالا !مهطفاولد مادوإل ع م

 نيالا تدق .بطعلا ىلا اننلسا رول مامالا اذاهبا نولوئدو بدنرم عن هلْيَف مرسى الكب دني و بزلات ايارم/ل زب ام هي دي نيب نوع

 كالو عمالعاو ماايارضند مماهة فو .ومادئأت ىف ممادق الشر دونحل ام ىلا دسال الونلاو د ارعاسضمصو دال
 فاةمطاف انفزل و هس|ر لخا أشرب انذخال |سوم

 هرالكدما انلو اديتو هب احلا

 , الكف بطحا لو دايرعإل او دامضال يلا قدنمرمال اس بطاحا لايام

 ا ىلا يسأ ببن يابف راؤلاوهعرملا لا

  وصتاو هل اي خص أ هناا اتدصو لف لاقت هليل و

 : : (١ #00 انبلخ كنا تناك اك و ةلدعو مب تلط] امد ادرلاصو اعل

 مرام نلديتعاطرععةدعنال_راصنالاو بدرجاهمااهان ا
 >و رايدالا لد ثحايش نمل وهاذام ادا لسوف تبسحو داصال ناوع مكس: 1
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 مجيلما ميلا هلوق هفوعرب داءاد قسم س مرسل هرمز مره تسل ىقعاوسمدا ناسخ .-
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 امو متلىكدمو مترج د

 هد تجداولاىثءينونفال ارفوتعمكو مول ثم هزتامنا
 0 ميا هنن ستتم كتر هع دخل اجدجم هنو

 هكبئطسبو هلياسر ثم حر
 . 1 ١

 ثا حلاو كلواملا »ل هليابجو
5 : 0 0 

ق -|وح كنا بددكل ق ذيعازما دامو قلو
 ٠ > ف

 امنع نولإإ 5 | 5 2ك َ : 5

 5 3 الا 00 ايطوخاو شن طجاوعام هركمعداحو عوكبرماهمل الزاد هسيللىيلبافاهزحو او ىدجاعشلالا هاخاو نيل |ثوغش

 .(يدل ناطلس هعاط هتير ءب وعل ام كم وبوس وراح ايعم كالها فاو/مشلسا مرن تاععنن ها ا
 17 7 63ه ما ًةيلع ثاطلاسل ىرنالقر اهلكرم هه انف وحمت كاي ,ذ 0 يجهر مو يطب اناودع هبا مداطإ -

 د11 1 اني عربيا لايك فك داسنالا ل اهدا ناطسل كعضو ايوخو ابادع كاذب! “- - هو هسا رةفر ( ١ كان :
 ْ د ددملا او اب تاوئاوراضن مم لاهسو نانسيمنال ديل ل مناع فطلابر ضم اياد هئاس هفاوعاربزو اعوعجر'

 5 001 دعا لونلاب خلا حملا داشرال اد دكر | [بيذ اه دال ؛ اناا ت اداتو ددعلاةزاكن عمار اوس نداوسو ددؤلا

 2 ةوارملاو ل ارسم ش 0 1 1 0
 10 00 دون س ه لحامل اهقبسإ ةسرؤنال ياعم ؤمعسوماحإ لكملارادلا. لهمال امال '

 -- دا وزاو هعشلو . .ل من افو وما تآو تاءاهلملو لالارسهعساو ن اح نيل اونا وعملا [سن اا انارجلا ان كل

 --و 0 00 001

 هةية مدا دعت مالكلا لوطي ام بجو يوهم او نزال د اصنل اك ف طاد نسما ل هايم دان اوركاسلا هلا حاج امركم

 عنتراو هداطقاضعل !«الممطع كرش ذب ءاسد ا
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 1 دوه ملا حانإو هزابتساب منالعاةيدرملا نررطو هدا عر وفال ذر

 د لفض و | 0 8 3 ِ

 /تتشاو دب نع عربوملا دوبل سما لاخاو مانا سوع هدملا كيد ضاق . ىذا هفاكعر خيش و ناكالا نناد
 . .- 1 5 3 : 5 ١

 أ |تانن ال اه 2

 ناو اهو اوعارس اوف صب ددرمل وبرج كماما دركلملا يعيملاتارث ككاو اواوالل (ىناوع هند ٍ

 ا 0 3
 0 ردت مخ الصادق ) نايساو هلو ادلإ ]سا عطعبو ناوطاو هداضا ذل انهرهطلل هرارصل
 كت 0 0 ههفيدع ايم ,هراصرسودب صعد مف اكإرطوتنسا هنو هزاضكاو ددلن كل اخاضف عراصلادا هراعال اد

ماطس فاول ارث ميو هدوعل اداليويدب] انيلج انك كدمات 1 .: 1
 : 0 كلد نى ريماس غلب الف ,ه دورس هقوص

 ١ 3 ان نر 1 0 اهضر 00 .تديرل ايع] حرشاهفر تخلادهو هراضن'د

 نمو قتدملا ب اصعاكو 1 !مىلتلا نهدي هعساو يطع َه هىيدانث ورم
 0 ءهنابو هأل اد

 ' لكاؤعضومل محي 5ع 3 ل موو

 نرشم يلاوعو يفوعسرم هعزق هلجو بولقت انيع تلافي“ 3 0 ١

 اهنماوتويو اهنماوبهد دم موقل ول اذ: هعرشمم 0 نب م هعلقلا طهترع باعملا رصتخد مجاكم هتفاعو مرا اعناكر
 0 1 0 من انيوالكاصلل تاحو هعدتم موج مضي اطيرماحل ادع داخلال اورو ةاوراطد 0

 0 0 3 3 ل. ال يب امل ارل) كوتسام او نردم نام نول )ضو بر !كوحنش جملا اودرطناد
 د دد 2. 1 3 2

 ادهم تشالمو دانعل !لهالما امتاحو هحنإر
 نوبعل |نرتر داكد خدفرم ريكم فل

 7 00 ع 'ٍ داود ماج حامل اورب

 . - ه0 تاع تا انملادب تذاو د اخجل اد راوعال !ا» هوائاتراو داللا ءرءانلاتايإ 0 0

 د نايهد اس وكؤعابفرشال لإ ذب "الع ادخاابام ىعوأ !برند هن اطل امى هس داق مسن املاو نا : : جفلاف د فيرا و دانع اوهل !انراوبفد ا فك/املاربابلا قدح زماهئرقلاو كإ ب
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 فان كو ملم بطخيأك دل «دوخدملا تانايرنلاو فا هللا ينامون هداب ملا اده انس راكتسال ارزولا عضحار دمل د" منا سب ىبهلا عقم اص ايام عم 1 مالا اهدا شي دل مقامرلا توداى ابل اعطال
 رهاطرم| |دهو اهرمع نيد يتذاذا نس هايكدامذل اهأهل د -اهٍداعساٍديدجد اجر هه ماد ينام ودل ةدعلا يلغعا سوقي اهدا
 رووهصام فيجب ا ىح لاملاو ناوحوطا سمي اما ل ايل هودي ام مدل لرح اد هريهلا اوما طاًسا لاولاس مدان اال ا 3 ناحل اون علانو هيكح م نقثم هىنصن تااررصو همطع عثا دي] هن رذو !هرضعرم | 44 هرعس مواعم

 يم مرن رافع هههححن اربملا# ندل ارمتودكىدحاومالاوهن 7200

 . قفل نايعالارم_كصخ: ةنودزصو ناطنت نال --
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 مالت ءليحمم اكد ل

 امرايزمطلا هد اهناد ماكحال ! تاساص -

 ايل العر لجو تلوم الشنب هددعتمي#د مالكالب تاما اركذى رجب ١

 هياصلايقفوملا اراد هال اهداطب ايورتساعافا اهيحومل م ارو اير دناعلالع عر ذ دو و ةرراذعألا سم

 دور امك عوعد باجمد هييلطدالبملا .ايظو ماد لج دعد [كلام ضامن ويت هرووملا ءناطلاسلا اعلآاو ةروبتمملا ارو ادوطرسهيكت آغا هروكدملاهنسلا مهضوم ىلع خاارب_ددي د «لاقالد اضف وصخ )ولا هقانم ءاعرس ادع ناكد زلة روكبما هيعسر كرو ردو !رطخم/ هجاطهل د ادلعلا سأل انعامزا تذيصأو ل ان ارباع ىلا اعنص هني دمت تانارررضلاو عذاادملا
 0 3-3 2 ايمروانافف "ل ومحل ص ق كل زاد منرهاطم نبال امو نيلطماموث هءاوعنم هل انعاوف اوف هيومدالا فتك

 رق اسهلاراووسيتا لابطإلاواشلاب لاعلاصىراسال ايف رطبا اومنعاب هت م واعد ارسا موعسؤاا افرشم اماحد ايربم ماشي
 مقل يمل نام لانا اوسسم هولا« مدحاوا م١٠ 0 ل قالط لسا مرلع نيف "لالا ديفت ربك ىدمهدويعنملا

 . :ةليرلا د رويصمملا مهلا اردو اهصخشصت ماس رقم 1 0. ٠ لأملاو اما هقاعلاراد يزيح لاتايك

ِ 

 ا

1 
 ا

 0-0 تل ' ايد هياطلاسلا#اون طب سركاسحلا دا سلصو نم ونه دومتا كاسل سمها ةراز جحا دوبفجرم ها ان لوح ودعا أبانا
 مهجداوو د ويسار صنل اول هياساد ارط اببارماو كالا زل طرشي وسحب هولا ابل ا امباط هسررول اهرضححل رئي لاند ب ناحل ادرملا اذ لشس جس و هؤدو هاشم ا ههاطلال ادللول سداد هوعو هر اكتساب ان م |ب' هلا بهذا هرقىلع عنخ ديرك احا 7 درا هدر جصركد ادت ىلا شاد ىلا جرد الى داوم اسرتك هددوتملا هعونمانإ ل وسوم غال اباد. .ةناكدعاد تا داعسا

 00 ماعلا اياوحوال اوس جيانا ايا نا اباوض بزل اراونال صقل سدخاد مدررو اع صالاؤا علو جدو ., وضو ثلالي سس وم 27 2 رم ين وف اهنصةنيدمالا ل وضد نكد لونو ءارملكورض - قبلا تاك لولادة 6 ل كف نوبطو ايزماد طايل اةئتأف ميررزواءوطقملا ارد ' ادم, ضل نوم ال وسد - !؟كلهال ا علناهمالب ال نا ةيمتصواممل ركام طغال ارزولامرضحاا مقل دادا ١ رمز سحبال ا لولاك را ةداعسلاد فدا ل رم اوس
 *  دوجو قوز اماما دوجرع ام بحد اذداو ابركد امطعررو !عمصخت ناهحوادأ ولان رت مهلإرع 2 ل تتو جايا باكل انهيرجهثيذجاندزادتف هاك يتشلاد ناس ياتو ءانطاماقل رص

 «تناطل 9 زكا ىلل نطوملا ادهيف ءىلخل اتناكد رّحااف دادرسل ل بانم بيار اوحمد الحا ميس ٌُك
 هلاعلاةريتناكد ماولاىر اصف هداعستنمل اذ مالمال !ناطلاس انالوم[ ضن م هتمن الص ديس هفرغ ٠ ”كءامداووحال مال اراد داو توحاصل اهب جول ام طولا اد مالعل [كنرلا دنع متاجر دولع يعول ال رإ نص هبافك هيام ماطعلا اب طارم اهرسر جر وكيو انرعددصي امد رماوحال اومءليلجمتيَ :لكا عر داصمد اع ددارمأ وضرب ماساورت لاله الع ول تاون 2 5 مدرلاو مىلاط داو اشاد ميرزول اارال كل ارامد رهن موس امام د امال الاس يملا كلب تن ذا 6 نم مالوا املا اعميرىلداف ارتمنو 0 احو اموومادوسكم هلم سيَحَر اودي ميئدل ا مامطلل بانج هعتاول اع -_ الولاوؤ»زا اانراومدع اج ءىبزشو ناعو نايس ددع غوحوربريد

 ْ راهكد |نحا هتيال ومايا غلوم توجد رمانال /براشم بوثي باي |رم هيراشم تفصو م
 1 ارم امو سان نعشلانهز كد اييئيلا وعلا دراحفارم سان يدير اعرسلاماش ل عم هءايناعال هتمادأو هان ثامحالصاىلا هوس ام بم ادام اذل ام دع د رداع مداّممل ىصقلا) ذه ناطحصعننا كب دد ضل د مضت, يزا ]لصقل اوه سم هس تاططوخلا باز ءيضق ل ماكل او )ل طلئذ ]ضخ س هدعن م كاذف ٠ .ماقس طزو بوكا ضفع ميصرحاو -م نطل اابدالا انواع ناوةءمايلاذ ل
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 000 ا تيتوؤاير لعل نوح كالا فلداس هلوجربو كانه نيزك جرم بالسلا كهف سانحالاد عارف اميرات

 * 20 ١ هلك عملو هماديناودبازجإب كا هدي سنا عم :توهرجعيرمرادارما دحالسمل ئرو بازا لف باشحل مد,
 : 0 1 00 0 0 2 ١

 د ع ف دلل :

 0 اكن اطادن ا هحيسالا رانا هدهصا امر ناخد لى تس ملىزل! تطخأشإ د حق هماقجر الهرم ») انهإم عج حت ال هند تن:

 0 -. ميضقلا مشو دحر . بالا هوت د ناكر هد وسح ديلعال ا هيد ىراملو . دوج اما كل دركسال .هناع ل ضقد دذولا وضحت مزكم اج رم

 ١ ١-0 ”ليكروصشادونكل تءاحاطو ضو انف ةطك ثدحفلا عزب رد عسدن ىيمو بالمس جمد روم اتضفدنيتدسلل هياكذنو

هع .٠ ضلارعولا يزقلوفغ فاردولا ءردح عب“ قذ خلص ل كلم اههداضموضالن وين هماناكه ركميعاد بط تلسو يش تاهحرممنه»
 

ركع هعمزهججو نيكس رما ديمو ناكو فوارل اش ادىلع !واط اوما -
 ام نكت ارضو ةفإدمو هىد ان ميطع تؤماو هعساو نارج 

 ت2 عو شرع حيلي دبات ام. 2 دوصتملابللاؤيكأم دب هدكدلاووت ناكو افبا اهودوبسينلا اعنصدتنرم تعنصون مهددين ب.
 الل اهياج ناس مطعم مال فوقأو هنع هن اوضر كيسم نبه دزف دهس ل وح [سعدرا ذولا هوصح ةماذ لا

 0070 لمهن الاد عئازتو ماههار يرن ”ريزولا نصحرما ثيحملا ملط ناححتل اسيل اظبإو نايضل ارم كل ماليتشم نايعان

 0. ولالا مالقالاب ميال هروصس دوش كردو .ماذنإلا فويص قال ادا يزعل راق ماطصال او راعسلالا تاد هتف: كدا قد
 0 0 0 ا تال تاداعلا تن هنعو ه هيزاغو مةوردد سل الاس ىدلاعولا نوف نم باكو هاف خو ميسم

 را د2 ليهسوانالمتس حد + د رجس سمول فو « هييتقمد نانا يشرب هيزملم همقلاتمتاو هلعاط بط

 1 داطلاكد تارملاكانمةيضاد مادام ميوأ ف هفِيلكو مالاسال اناطلس :اقلبوم هنردولاءرضخمل ا شو واحرع ىلاعل بانل ةدذ ا

 م

 ميرسي ع وسمسمم د حاد:

 0 فاو داعسال اوزطلسانإ د قداكم ٍملاعثاقرو هيماس برس ميلس علو هيفا و تافيشتو برام اول امال اءراصف بل اطلا غمس

 3 7 مراهمجما د نز كرم ميلاسمو يانا امامؤلا اده هوجان ف... د .دباجلال اوراوغؤلهاهراعو دابعلا ذي هئاشرهطام داش

 0000 يسنال راوزنعو داحس د جردهد انامل ذدازهُجُد مق تووملا ااقعمهوعاكو هيلط تاهحرمردسملا بع

ئقن ا امان اىفةخاد همجند تاسع ىدضملاسولباةسارف اذاو هيلطدالي ىلا اوغلب الو بحر فصن دودحا ساشا
 : ٠ - ظمرعو 

ها ءاووتساف ..اراصح ميلا كاتاوطاحلم همخيلا «دراومو لاللضل اراصن مباح همكم علتراصحومد مزمل خم
 0 10 ةىالا قا ايا

 ا . ٠ ىعاماث كزاه هتاقال ثالذ هل ناكذا“ ادادرسادءاهر دملا شايل ءوئيكا شر د طهدق عدت ىأإار ابرد الي جلع اوم لو .اراواو

 00300 0 ف ويتلا كي اهورل كاهن هصانمو 0 م 0

: 0 ااجكئامادقاقفولاءويديو بانا بارسرببول اوعى ار امارطضاو ابانرل | هيمونهالاتاههطل ةياهراد دز مل و ابان اه لل
 : 

!كرذ بوحي (ضونزلل هراخل اوال اكزداجد هداج كان كا فلاثادز ١
 ص 0 امرمعاشبجر هج هراصناو هلاوعاماقساو م امال 

 ادكامثميراوسلا ل تتحد هلِجيْعَصو هدفرسع اطيتملاوعذا كي نانس ارركوادوحو]يمدمو هع دوال
 000 كدوفلم اكل هلهاوعام

 اه غذ اوحإلا اهءراصن هضو نمل اكد اكرر ١هرهجملا عله دة ناكذا مواطل ! ىئارل ثا دل افلا ايبهفجز فداتساو مونهال ازرع

 : كيك امل اق اناا دادصال او دارا: هاوس هود ام اِقاعراصح ة مافن رافع ههلفراصح هيرادرل اهل دقعو اننمممورمرك

 "00 جف باقي فلان دحر داك احنص هذيدمىل ادانسودإلا هبقاذ الآه نارجركو امرابداا ل اجومد ربح اهحاوبوخ

وم هعم ري خ مدر ءاخيرس هب سيد م ونهؤلا برعم (عمه حمد وتس ا نا ىلا ههريز ويل ايم دنع نانسومال !ماداد دوس
 8 هنن هيك د

 ا "قلوه كاس وزرع عال اذدا كت مل داناكذ هيلعلا بتاوملا باد اوركاتعلاو ب اكاو اال اوم ]1ع همر درسل اهل تناكو ركل

 10: فهلا يساب ف جيد هج ٠ هطيع' هطعشإ انهتدخن لضفال انامل اذه عرمداكوبو لجل / دانت
 7. قاقفتا دراططاحا >1. يراتشر د تردد قافالاامرابا عاشو. افتح قز تيدا يعل نجس
 0 - اياد وسخ نمو ميش نامولا تعمظعو هسامرمع بكام نانسريمالا مملشراو

 سس طمرعالا زجل: 20 دع متخو بنوا دانيت ذهتل تاولعلاؤتااكالئإل تذقند اييراجنا

 -: 7 مقطر كد نار يال حارضوو هناذب:لطاب ااهاطع هاطو هقول ذاكو تاويل بددرصر الاسر
 تا 57 رطاومو هدداص العاص مالعابر تانابو وطاف وسم _؟كاولباضال 12 راكلا



7 9 3 5 00 -. -- 3 - 7 93 9 0 5 2 . 1 

1 
/ 

6 
: 3 

 ا 2 . 6. ا: 2 8 و 1
 ه6

 _--كئ <

5 
3 

 0 م 5
 مد ٠

3 

 539 موقاتكر نول (ينتفصف كو اهيراتيزلاراليقشابا ف عج اهلا قالب يطع اهاباج د اهرلا
 : ليحدالنإب هياطلاس ادو كل تلغو اند |دذو نمحرل ايامي جرم مزمد ]فرو ئم نول ثاسو مهحولا قوس مزمص اروع ب

 0 0 0 ا مؤيهال

 ا 3 -«رهفدلل ذو اجنمدعو#ز - يحلاءاو لع ممل رجل هب مدعو امداطتنا اول اطاو راهدَوْجاَنَس فاو امآبيذاكا لعد ارتعالا 3 | 0 داوبباد بطعل ديال و 0 وقس مايا هتك ضد ام
 ٍ 0 الاهلى أل ادهعصلاهجواوثرج ة اججرلا ىلع عرساي بلع ال هجاو هدوم ةنطرلا 5 9 :
 ْ دج مانع سيل ادحلل ا نيدلاى هيففت هنفلا مال انو ميضامق مظقسا ل تاكو 2332001 جهن وجر واع او هيو لابس ار ورسم 2

 ١ ١ 5 اوي «ناث وطيز تاذ هرعت دددلاى اقل ادار دءنانالا م همنا سأل د انحسار نو ب ع
 ١ 11 < .قكلمتداعسنماول انف ريزول ا وضح ب ابىلا هعلعلا عرووتفاحبير بالا ثحبو _ + 0 كا

 | ملف اهم نيدئاعمل املا دب تلخاو ,يلطدالب م ١ | اهخسو «ناؤعلاه بالا الداعملاو هيناطلاسلاعالولا هل مكس هيت معلد ىصا د وكلا :
 ا  هيلطا اهلا ماقتل دي دس تادغل علان مجالا تهجوقد ههحاورم؛ ولأ تار درم نهال ل جله"" كرداو همك هطنع 2-

 +. دادوسل امال اماواق . درسالو ىستال خادم شلل حاف رصملل ءنطاخ تاداربرصو رككتساو هعاطلا لع دزترم اكل كم روسو اد قداسو هّعراش منقشمل اوعو هعطاد فويس بانر ىتساقورال ت اضعرعيحعما اس لوح ظ د رقد ءابيعم اههذم موهالبخ د طاحال ايف ناوعال اد نايعام سمكه اق يف بهدد .اًسرئطالا رادوسلاوم ال! كرو ههجو و هيحان كرم 8
 1 رسام فتاح ماح نط اغإ ف سوف كليذك ى . اشارحاطيق رسال امج !فانجل ض داكن حي ىيحلا ىندصاا العر «عئ ما ”اقلرالا ور كسعل اس هعاج حا فاحثيقسسسا سيطمو هنا دبع مال د ٠ ديمو فتْس ركب باحؤ لوكىدحاومال 0 : - مهنايكاشو هىساددونخ سبل |نرف كر رطل ف عومال ! رق تساو كاوا لال احمد الش فدا كسل اع ناعخت كعمل 1

 1 امد يجر انك ٠ عد مكن .حماحر كتم اغا اكسال اخر قتسا 3 و اخو ادووسا سلس ايكوم لمس مامي تتسأ اغاموحا دكد . .ةلنعطاق ف ويمن تاد .هعماح هطخم اغا لءبانلل ]قش د ,روفومرب وم دنجو ٠ روس رك بيعم زي طردال احد ا --2
 0 2 ' و هضم عراد عزم جددا للتي كلمت 35 امم نوما زارسإال دقو. دن حو دج[ ميم ةلذاعماب لكروخي لع هتف فساد هر كيمو هيا] 3 هعاكدت انطوى دامو . ناجل امارككا ةدالم لهاو هباعد نصحت . نوم د
 امدل ا داقد صيبا اهحامس ةن ايظل اول سال !ءقهرمد اشل ميما هيطفاح تل راند اقري وا دعر ج !وطلو ند اوبل سس لصاوع تاو ار : اد تمويل بك تطاحا وحس انزل ا لددألا اهقو اوانآم تعجو ”اهنووس تلو ادد تا هدو تطال -_اياطاتدمو اهباق تصنقلا هدورسملا ه3 وشما تامح / ءددلسملا و تفاح : .عوسالمر لمدد عيرشلاى رسام
 اربالل ١ امس اا جرن تر ا باجدم تحن يالا سد دالاو داخمساو داوعال ا تلم جاومالا تاداي كعمل . تك 0 | نعلا جاور الس ىوت/ د ئدر اه وفلل اا كون ادروُو انّدص ادملا وه مرسالو اضراب دا دبات ل
 امدق تاوعردرا هز اجرا كد لاعلا ل اكلت اوردىلا هلم حرعت اهصوم مناط كل شتم للاوعال ؛جوم ||[ ٠ ضوراطحالرماخق | ططرطجو واقل 1ع فيرطلاب رزكالا تاوغاساد اوال ارمارم لكذادهكت .رهاشلا هنو اترادخت 220” ا <. مهوووضو ب الررعدس ممضعملا موس خت : .نانسو فيس م ونهال لجروضر !ءاومرواد ناوعلا رحل عي اهكوت 7 5 ْ 0 يرورعساو قداموزيودالا تاضملا تهب مياه دعتإالا د تال ْ - كيش اورو نول اج ]كه ور درس وصل اداؤرتو قهاوثلا اعني اولقو ريد نبكد لوتيمو لباس نو امالد 0 1 ا ا امالداو هاوعمسل ار و لاق ىان ادش هد كادل هداررشل ذبل رتل اعمل واع دام هكا ةسبولش ه داش معاطةع]شفل اندر ا *تو داعم ها داهمو قرن ايه بزناجانيرمتم رت وحد ءمأداو ههاطن ةمربكاو ريوعن اي هنهعسو ل دان ماو نام رعاو لبس موال 11 0 ءىجؤد هناك تخو مسيو ةيغرم نمااياثل دطادشترسولل تاو وسد نمسك ال دوج طنم



 0 000 ,- موت هدي عاو نامالان اش عقرد وتوت 2 لا عالا لحالاي عزكد هلاطللا ودل داصناناق مظلل سالو حادا صح

 2-5 4 0 ! ئمال محاد د ناماد همالس ةسئاك هلخد صودلا ب ايل [لوخ دو ناهذال او فارقال اء ايتام ناموحؤملاو معاع -

لا د مونحو عماطناءىلتك لوعذو عيجاس م وبها !لحة لهاعم اذ هراصن اصحال لوله مام د عمو ل دسحد العلا مكديرب د
 0 2 مورق

 مفتت ضا 0 لبارها ل اقي اركشا كد ا 0
 ١ هلا نم ميرا عيال ٠ !تصو" الساو افويسفس يمول لجل شاد ]بس تصاهو تامارلا ترشننا د اليةو :تحارطأ م زمزك ع

 0 : جف دملاو تاماروصلاو قدانل اءاهوشع تاكل ل صر ناسولع دس: نودرل |برل تءافذ الط امام نانال تحدد العو كاسات

 . ول | نينياعما ف ةموبلا كلة داكذ قافشاب فوحح ءسابنم بولقللد قاقس اوراطفدا نطوملا كاد لوم سرارإلا و قاياودار

 ميف ىققمس ماب مريد نا وداء عيطتسالو قدك و جوسزلاءذوبس إن قالحال اورويضلا لش رو تان يوت

 62-0 ا هشاقاطل ضاملا فوبسلاراكا د هناطلاركال راع ارم موبي !ذه سدر ميقنس نمد همكم هيام اس مه او د تدخا د ٠ كرا 1

 .- موطافاطخلل اب نوللاكدإلد لم طم احال ا ةسمراوكطلا 5 لبطل شد ةيساودعصت هروصملاركاشلا كاناماو هناجر ا ارم, -

 : : -- قارقصافاصانذوومدتجب تح .ريكف د دال اى هعرطأ مف اووافد رازال !نودناوملالىت موش سوما فكك لطالب

 . 0 / و ايتوبعو اهماو دوكو افا دودبو اهثولو ءلاطلسل اةلورإ انوع .قاهلا تاءداو قاقسل اناخاو قاّسضلا غالوا تافعإ هن
 م : _ كلراتعملا ةوطاوملا كام ذا عرصو رداغد ثااسملا دمام امتاجن ود ندددسو ثاايلاميوتشرو القارس ميوعسوو الخخفزاو -

 00 0 - يوغا جاو » مود ]لها يح نم قد بر قيتس ذيمون و يي ل ا ا 03 2

 38 - حلممإباب از خب رجع هعافلاوهدع جدعاو اوناليز ايها محم | اوكراذف . مماعجربو محام قسد  عاعسم هبخو * داو راو ل دلو م ”دامعا يعد

 10 داوملا وحلف ديدن ر مر عرق وفد ,لبفلاما ئجدربانرتوناوسب ىوريحلاى دلانرشيضاقلاد ديعس خس :مشو نارا حزها مد

 كح ا لما ؛عساول الاوثلاد لماتاناحالا مفانمهجا اوما نميز لخ ع س ذحو ميدل تتح اد تحل مت

 0 ل ايتازهارسءاوس قطا اهلسو لأ د هقتاعلاوسك هشيزلع قولا خيول ادالاةلصا دق قجاد بي لكاس ياي ملال اماملاغوعلا
 : 00 دلع بلظسو .ل امال نم منع ف زخامو لول اهل ندا ىم هن فام لاطخلانكاول اعمل هيتلقم نيدو داتعال ا! نم

 0 _ هجر ةنيط دودو اليؤعشيمو عجم من علجب يعتاد هرادادوبجو هن اطل برقوهن دعو دل ءراصن آو ههوحابم موب سرع

 - _ هيأ ييعماما مل اءاقن امنا ةلاص مقعد مالتمال او ههه اع مه يا امد «م ويف التساو ملول |س نم عنف دام هذ وهزميكدال

 0 هاعد !اهونفعو جرس هنبوخغةي درضقنمو قدما لاذ راد ةيريزولاعوفحتاف ث دا ا .مدرعو فولط لع ضلغلا تاذ

 00 تحيد قدما كا دام دبواوالقرسرادرتلا اومال !ىلاثعس لحلو هاعدو كل الحامل هانداو هاوه هلا ه داقام ةيهرصم ره عرب اليسا:

 ءججتجا اميذ هبّونو هذنعبو هانا امللعدمولدو هنود هاشد
  مراذاقارالد هالومىلا اًباق عوحجرلاب عوتابو هانجبو

 - ٠ دقعضاقس

 : ةيعأ قارالا جرمدب قشامو امرلا «قاراام هللا بنحؤي مطنوبرم كريت و امدبواقنالو بازملا هل زعنا لق هتزتع مالمو ١ هاتكراوح

 اوافلذل تثار ايكداهرتضرإتا انولم ةسواوبف امم همالاسلا ذهل دقعدو مالا طاطاس هءاطولا ككل وعدي اهرلا جاسم:
 ٍ داطقإل(وامنم هناش دو هدالكف زنعاو هناطلال نعد | نمىلاو امنأو طايجا دوبل !ءوحو سم مل تيرم ارطسا د امرق هعبرشلا>:

 امو اجبت رهدملا هلماعموسماضلاو دار لوم هلماشل اهل داعم فى كح نام ىدرع زد شاهد ةولوحيو راطخال او وشل ابان ١

 0 ا طاطا افصا هذ اهم باوصلاىلاد اصمان هدطحينمظاف ناكد اقنو تاون تيحالهرلا هياكل عمال وردد ام اليس د
 0 : 3 رادافاخورظاوعدا حرم اش دبر ؤحار اطل اانالزمو وع ل اماكلا اهديبشدىدل ! ['صعل !تانصرم ءيلع رضاع

 2 : مذ اعلي امركيو دوف وا وغن , لزيون كرا مكس » احلمو ٌئورم قاف د اغض كب صباعلا داو وعا اناطاس, معس

 200013 0 . 5 المعلا لعلم . ى ا ل ا

 د كش .اجلبزل اانقلاو هّيجوعالاو . هت هتاوهعصس وسلا )سو احل متاربس هل صصفا و ,زنع هغاشيرعشرهعلاعد د

 عاهلاصحاشلانعب اهْضاغاد ٠ كرر ائامكد باو ني لس لال فماند تككس مك بلغ نسال كك

 اا وا ا ؟ احار اور جروحرم اهراجاد د .حهع. جرم بعز اراد

 نإ 7
. 5 



 ,ةرات قتقمو مهاجاو م هراصناو هدوحو ماما دمع .دودادت از اوركأسل سوة ى تضج - دز ف !تند نيف جطا نواب 2

 الامال ايفا هيلودما؟دهاعامأ قص هعاجج عروصمملا دوطرمدمو لروسمس او د اصيخسا هناطل إكسل رمزفصاساو ظمأ 3 3
 اع

 راندا كرو صال بولعلاتىليور اضنال !تغادو ول اواساد ادمن ىلطمل عاف !تجاو ىوَبع ه>وتائول | !تولكو ذاثألا ِ

 ٠ ماصاو هعوجدو هرابداو هل افا ؤمدانعل اممز المرع خادوع هذاصم د لاتعلاب هعراملا نوقع عر دز كالع ا هنا ذاصن | هلقو هبه دموس ةسها د هذال تمص موعو يلا خللا باد ّ

 ده جازيو هف !ىلح هد اكلت هملول :

 واحجام صام 9 سس 0

 ' ى اجالصطترغم سعال و مهانحامز رجم عامح و ناجلخاو هل اغاو ناميلا رص ماو تبا هتوكرملد اهلاوبو .
 - ح االوو ٌحاعسفل اذه قلد ءامسر علتاد قكيءامال وهف + < احانفملا عضددو سلا ك0 ودول ناك مد و

 جيبات فيرتعلاةدل يملا دز, ملف هيئالعو ارس ءءريول لماوال !كداغلس هساهاكل ةريوملا ويجلس دءاقو هياطات كاسر ار ادوعل رماد

 : ىرطادبؤجو هشدقعصاو تهدرعتل او نايل !نعرصرحاو هساخى اند تيومسل اوزمال وسد جاوا نلف زن نوعا ايرزجلاو خيل

 ليد تن اتم طوعبحاداتعالا منبع ينك :تيطلا يسأل هارإ امه اشنش مو نس 0 لا ءاريخو هان داشن ال 1

 7 اما ضيضحي ادلع .قيالدرهئالد يئااىع همرعذا رغد ىو ديثن ثيصصل ا كاكرل اماناال اشإ دن حربامو تلات 7

 تيا ءتدوعد غيدن م هالطمؤااه نم ١) ىلع مشو ااعال الاه كوع هير قل! .حراو هن ! اعد بذ اكزعدع هر اناذاو - ىذا

 عه تادلاو هل انؤيعالاو هل اهم عداحم عنخ هل الضرغ وبل اذكو تركني ليلاهسبالع قحاب ماعد نع ءحردز ر

 . ر7لاطسوثا دل اداد :زيئكد اكرخاب قحايماد اىاهجؤس مقسم اطرصل ضني هنفو عا يفل داع هس هلاوزد باه"
 - ميلوناو د ادلاشي دز اجوصي ا ءّجق دف عم بوصس !رفيرصم 8 هنالمإلا اول هيلعرسو دوشوساو.< 0 27

 - هيطركدماقإ تاكد رباع هن ةدعسو تالة دس ن اكد رج مرسلا ان 2 هرادصا وهدا مج رخل ا كدا سد

 رباعءاملدا دوسإل ارراع اضل ارمامملارمد راهطمب هبادنفكا دونحل نم مات عقراوجو ومال د هلاوعو هنو هرمجر يارس

 " ءاشناهاقوخملا اذولاشول وركال اطنانمدعبوم اغلراطيقل احن لب اهله جود مولع ألا جتاعنبرتح سود .ممودقلاب
 دؤٍرماوح [عتنتكراعملا ةسورضلاب فل تر اًنااذا تاثال اهرمهو اعنصل اميره فياط تاجر باذل عم مويعال !ةيإقعبوعتإ
 ١ باس ٠ ناطلس ا كعربكرحاءهداط تنجيد اجيرو ميحاب كرم داحصل ! ممهجوع اوعرتبب و اهشابولا راد ميعادودب عج

 كاناحلسبا» بنفلاجرعطلاداهلادتاد بتفن دنشا ديد ناك خيارم باتل. ةدومح“ بنان ادذاخ يارس هاند
 ركتلاةناو (يقداوي فرك ميجا: ]كرما اجرا الع تعاد اهقراو تافطاحو اهرعماوت لبطلش الذ اجرا تسنبل ار اقعاوص تاناررقلاد
 2 فومللا لا هَ اسا اقارمأمد حاطبلاتلاسو دادج ههراص فويس داحاال ارعسو ر !تراطو اهقراشمو اير اعم عبد قادال '

 مدلاوملاتعاد ال امورْرَم تانداخلو ودعنا اك الحر مهل ثنو ا نم ها كلها د صانمو رجاوي ال اهرملارعم هراصناورمامال 1و

 عضاو -ال اوم لاجل ادقعابشطمىدم انا دغد هلو ماهلم دينج طل تىلب امد ناعي منرإ اب اضف اهيضارعو هحار سو هاونف
 الق هتف حلسو الولذم هرورد هكا بوو هذكو الوطم هحوج تاو قدم ارتد متبع ال يمم ال اذو اروسام ادع 0

 هيباسوىكارق هاش هدو هلاعءورد سدومو مرش و ههحد لع حصو همزح توا الازحو اين ووهاظنو ءودصاعم د" 3
 لك معدتك ااصعذ ]اوعو قداس ا لاربإف ال امو امم تنظم اموم كر ذ زعجد اسما ضل ص ادد 525

 املاوإوب اصلا جر ءلضو مف مطعا ةييقدملا كا ذ عدد هىلاناايب راه ران و اتقدحاو هحملا ا هءاطلشلا ا ديف تطاحاد تقلا ليلا جايتتاو باوصلااهنلاجتد باصلاب م ماصنعالاب مهتهباضا و .فيسل اعراسانم تماس يل ابهاذ باصل املك ملاح وتد اناحتل ال 'ىعصرعاو ابراه هل ايذ ارهشك هيها د هخاجزكهرخا ىلا تلق او
 6 قوسو هلع اهو صرع م/ نانسي عما ناو كلذ عمد باوحو ٍءاًضع دراج كوتللا ل وفدو هي طلب و من نادي

 كاسل ارادوم نقسم د
 هورفو ..هداراو# 0000 هدافي هما ميو هاوهدعاشا ما

 انعالاو 0 در ا امهرننا اها ءلمزح هو ضار

 ردو © داقعإ هما هنا لكئدملادلصا
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 00001 ممراصو ماقسؤ فيس ءىمسؤم لخالع هروكرملاد اذرسلا عمز ا ا سبحاو «٠ قشاور ص اوهسممشو ءاقجه يعل ابنا ى ع. |

 7 7: ايمو هركاركاشعل ازووحو . دوعشد جيد هئلتلا كامي ناكامدب بزل .رويصنملاراسملام عذازم ا ضعبل ساو ءر وب ثلا |
 ١  0ه هسلوهرورنامدإ /صكراو راذعلاعلخب , هضنإزحكل بحد ايدل !مامال اثنا داوذحإي هان عيد ايقوش صرخ لع هدا ى 7-2

 باَصلا ل هال افىلاءي اطلس ادد تنحرف ءرالعو هذصنمدبف نبذ اكل ماما هنا ىو هماسال |اتافصرم هل حي و

 ١ باركر مؤلم ناخ ا مجان :لكرمنونملا يدا بهكالعد لخا اسإ دم بالا رام نمذش اوهام ىدرلا سكوبي 0 2
 نص نودياك اموتحيماناسالي دل ةرعارعأتاو باستا مو /كعطتطو .بازكاو رش كديدسو بادعلاوس باويمال سعب قت نت, + +

 هب بويز ازرق هذ كن ائانام عيل! ةاقن امولمال دز هءاتياقلعتسر هبات هرب مامال هلا وف عصا اموهجانيكادح

 ملت لاح ةاوعارهطبماو هشنب ءهظرسحال راض يفتح الاد هاوعءعلاسو هيناما ىقعو هاوعد هت يئدملادهتد
 هيدازمر ءدعإ جا ؤصلا بط و هعمرو ءل نامال لساملاب هلق نمايدانم_ماد هدادع هلرتو همالتساو هداّصياو برطل بامتالعإو هدد 7 3
 _دترالوفلا 5 تاتايارادذ لع ملاراوملا كديزعايف هتالءاعدتساامىاباخزا هنا هةطةبلغ تاكو هسياشو وصار - 7

 0000 ترك عدم فحل اهلج مو هيلع قلصم و _ ناتنإلا بط يعن عمرمو هلع تفطعو_:نامالاىاهتاجج ن7
 0 نايصعلاتاقبومو بوندل اياك. يدملا كاد ةسادهنا و ناسحال او لوطلاو هضيااذل اى داعملاو ذ رولا موعتخ كا دم هيلا له عدت ناكد
 0 ادهؤ صا نادع ءاهجاوم باصلا هلة نم جوهأل اماما د جورحن اكو ناج تاريخ هلا دنعل مال !ليحاؤ لا وبل اها

 ٠" تناضم م ومرت س داس ! طءالدا هزل ى ءاًنلاو اشه دم هاعس ءبخو بوركرمو هاب اناعب اص عاطتمال !لجاوهو هيه

 هت ليكوصلاؤصرمهفاصمءفاصو وفعال .ةابحلادوطيوماب فنيباكاكل اردد حل شاط عسر عسو د
 ل8 يا * يل طفلا رون معطاَصت ديررول اقالخالا * هل خو ه د هعضاه]باوعنم مال اب مشنو هانداو هيرقو .ىسلابثدملاهدحاويرت
 1 هتايقاو هدودطنم هيدل دو هناوعاس عم حرجرم يمال دك»١ هالو هرع هما مادا الدال لف اطلس نال مراول ا هاكشمرمءسبمن
 2 فسكو هووذو هل ةراشمعلااداعاو هتوف زك هم مام لطاذل هل وح سمو .انايعااو مزمارودص مول وفعلا جربو“ اناسحامولاوسحد

 املا ادي 2س هلا اضل د

 5 انه وب ذم لهم حني ركألامهطعأل اررول اةومحللا رغال !هيذل اديه دح دال اودسال لضرعو هئوَو هدو ضؤطلوم هيشعاب هدأ

 ج7 د ريض ايم دولمحت ا هيواطو هتامبر اناباد حسا هعوطسو هدو ارهطاو قسو جونكدل
 ل 1 يمدضقلاووماناو تولهيملالهارغبهداىدلاهملاد . ركل ضولا كلذيف ,ندام مداد يحرس هراهكراولاوتآلذ فلس
 دتخترم] هليكنمو نست مامآل زم همن اطلس هلو ذل ادم وطرح نحمل وديا دشل ا مطوتملا د انقل !بابساوطقو نملاضاةهرفاسا
 207 كو _ ىاعل رهاب عديا ىلا هيغاطلا اذ ماعدو لك مكن ام داللاو دال يهد اكل انماو راتتصاو تركشسر امان

 -- مهاراضنإلءيقملا فساوصساو ايغيواناودع هوعبانز هوعياشو ٌقح وي لعل طاب البس ةيوصارجا و نيل عض“ ناديملاراتمأل#

 1 دمسستاما " ليصل 0 ريا مورا 7 0 ا رص مما مولا ارم - ممل د

 1 ١

 رح «ةدماملازغاظبر_نمرعك انموجلاي رن اياورهاظند .ايلعلا هين هنالك بلوف ءداهيجبؤح هن لب ةينهاهلاد ماليطم نال
 ا ِ . وافل ماغبق نيلنال د .ىاقو كلل ابنول اسالو ديراب بلاغ دسا ءل وص راوي الو امل ارع زلال ورم مهي خر ال صومصو ناش مك 8

 7 عراماال.و همالةريإ_ر صر وزرل ان مل اوديبسو هرانا اوفشاو عفان اهراضلا 9 مهعوتو موالد ئ دو . عاف تكي اةزممبنا ,ند

 6 اهي هال سانال اقيدافافحا عزم لل امد داجال او داوغإ الهاسيه وافل اجرب ىتراماو دارا ميدي ىلا هعفدملا نارا طرت ف رمتَش 0

 : نم جوعا عر لكو اف فل انمالجا ثيو حافداعاو هلفسل وع ,هيوت اطذخام دارااعديرا اههىفل اخره دي س اودهاج د 5

 .. .# كدل الاخ ةقيمدع ل مشي طل تقلل بد هيذل هحلجان حعلانا ءلقلفملارام طاب مهل نوهقيو هيل انا نوعدي داللاناوثا

 0 لكواوع درس ازد تشكو اا تال جاتعلاو ناوذهلاءضرال ارعو داحمال !كلولملا ناكر امل تعاد نوح هيلع _
 1 ... هات قاثو ءلوقديدسو ردو اهوصحرمزس هد حر ههحوالقكأ فويس سو مدرجملا هتاظلس كاهل ا فحررت قدم هلطَس

30 0 - 1 5 1 3 1 - 2 . 1 : 

 * 1 جا لوا . تحس تيوعبب هبا ,عاو ءيلعربفبو زيكا شح اندرلر مد سيب شيكي وم دالداو داعل نع هعاذإ ءشعن امد رينا

 00 ةةيالاراود ل طير هلع ترادانادع "دبش هاما هعالوو وهال !طجتاورد ةريوملا> وخل ءإ اق تربط اىلا ليسطلاب
 0 3 م 1

 1 . تو 2 2 م : باحد اح ا .
 ا :ْ 0 5 2 1 00 1 ٍْ

 ل #١



 0 الشاه هاو مثول يقيل اك هباصعو" ءدعصمو هيوم ل رك وسل رك :

 مئارسو ةرادها عوصم ف تبث ناطلاسم كأسبع ديو ناعن ادار اند امايعمب تفدساو تقسو امايا شا دولع تماثاد هديفاو بوله
 ظ رحال ايا مالاس هد اطلس ه داس غو اطغ م عا تناكودل 'ىرو امام ذ الد ديعدساك دال وعر اتا درحيفل سدا م

 ظ مايل زمدياد صنم انيس ةرم هدومتسلا هدونحيكو اماما سال هاشحا د هفالاطل لع انما هراحاسو امام

 ١ وز" ةاغااربمهحد ةيؤلما دق وص انه جماد ِتاضْرقدنبم [ُتب دونإلل هزل ذي تقاسو باصل !ىلا هراصن ارم هعاكمامال ارفو ا -- ام ارعوابادعوف تعال وده ةميهجا وداد ارض هل داعملايف اوردوغو .اماشوانميو ايو ةرش يفي نالدشا عر تدمعم
 ١ وبطن اي هالي هدراهل ىلع !ذرمتساو هل ابلاو مادن طالعاس هى اتقعللاثد ؟لاعس بازكر دات سهل نعت ةابتا ست عقود ك5

 نروسامان اخ هل هد نايعاد قاد 0 اعراصاعشاحال 'اناف مماماب اب ؟اولويناو نامآل !مانطعات 3-2 7
 عهجحول -ملالهىلال مدون داعف ارشنهلا نيد تمحا ديل ديال اعراس ار استر : 1 3 3-2 2 كعجارملا كيلعداعد ودين ؛يىحال تلد ن دير امرييؤضملا كفا ةزساامادقلا دس 0 ارق ”مياسعن حل ارالو هد او عرعر تامل (|بتمو هلا اوعدب و هل اقم يعتاد نايل عر ظدالاوعت دا 2 ةضالا اع ارال هلاقاو اننا : َ 3 5-9005 ١ 3 الولد هعاطل اههلباقملا هبريرول ايئاعالا < ةيانام مز لو منان مدي عل او“ كر شنو 3 حاب مهتم قا

 0 3 ن دوج ساددباتناد ريم عكاسؤ خله ى دويسكو دن اعملا هير اماهيل ارهاكدل محمل د 6 0 1

 4 2 توعد ءهاجداعاب ع ديبعاددحر اهنا موف ارطرا نال ا كلدوح تكلم 3دوبغاهئملاعلا كد اداولاونحءاشو تورت ا دع 5 لابعبلا انتر ابنعأك مدل ةلرضاع ص تع 8 07 .٠ هدوعزاظحل اكتلاباوبصا داعم وكرلاصعرب وقعد و دوغ تدعيم كاشالب لاول ادعتدج قل 2020 - -قدر ل باذو ادوطلا ل ازل ديدجي ادوطغل ا داعولم 3ديماودملا كصخيدق هن يحاعملا ىلع عل) منل اكل 1 دوس شلإياجي دنكد ثلت املا معش جا د ديا اوطس نوخرعدي > ا|رمملوملاوور ةلباقن ..- / 7 5 جوت دامهيوملاطل موسج ترحراش اغيل ك ديعو تدشرل اىداهانبابلاتساو.اموندشل]يساواصنام < © دورول |سانن يطيب هيلا حس اذ لاول بلطا دا ةنيصعلاومزنمدصملا عاضل هنئجراولا 0 ْ ١ 832 هد ءسايرل اىود هوجو تاهييفدلر وى انا دن ن دىعلاش مانالليذد تطول ّ لد
 -  نيواهرابطاو ىرثملا به نالءابرماد نيملاهل تهت اكريليزتسو نيلسمل ان اطلس ه داحس مشل دانا معد ا وكاديداس هل اةذاسو ء ضابط هرثكو هلعاشاد هلادح ينملانييملا تقل او ررحا لصملاء ارسم رولا عرفجر 'ضوا اد

 5 تاو /قدغاوطام قفل ام حاس او ذيب اههلزصور ]صد اقوشم ضر طايل ديهراشبل امحو كدع لرتعاباما نبادملا ار ناو ُط 5ع ْ

 25 0000 مان قافاسا ذيناع للحم مهحاشرامسنو هكا ودورسلا بيه ششامد هوت هحورشس عرودص د : .هلرف هنسل ال ها نوعع م. تدغ اك اًقْطءَفْش هر اكل ارمي ذي غالنمرم مشدتملا هب تدع د اقوشمو يمه ظلا ادع انابناكرلا هي
 5 هبافعساو : را دهامو ايكو ده امل غرك ا هفغادو د ارق اقن هددضد راونال | عم اساناوح دأدزسل اوبمال لب اكزع راوفل اد داود ّ هو دع ,اجل وم اكحاا لقاعم هد اد هنو اءيانحلا تمزباع ماقسال او دحر لدامح دئاعلرداتملاتدصراد الس راتامارلا د

 هرد راكم مطعال ان اطلس امام اعرلاهشإد زرعو رابحال اميعصف رابطالادلاو اييال 1تايلع راردملا هتسشو ملاكا - ناهرالو عم هواصن اعؤفسم راكنال او رص ]لا ىدم دبيان انمل وصوم ادب اوعل ليوم اذياو داعاو راصنن يعيلحو لا طسجمم
 انلطل جانا: كا 5 7 ٠

 اع 2

 ءالساتعاوث و( حاد ذاقمو |تمم هذال تادزغع ةساوند نامعمل احمدي خذا ا دحر ماطخشم مدردتت الث د هل هلا عد ] جري رام ؤنا اسال ضد ف -الؤو اراعصال اهوسكين ا ةنانو عرتا زعبل اعهقاو. الها هلالهفل هاضئر ادق هن!نآ : تبتحو .الهجو الالم هايدا اع | ةاصضرال اة قاسلا الحف الو ؟ددللاجزطل انم هنمو اماسحا ظقعاو لزحإو عواصم مي : 'ز هل زها رعمساّنمرتل د ا رادعال ادارسا اهيزعيررراس اوم حلم رادار هقداكطافلاو دا راّساام باوجلا اناهواساىراشماو راو ال ارهاطلا عرس وسر ةرودص بلو دمام ورصنو هداعسإكذا راضمملا هطساوو
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 7 ١ : .  1ا

 ا مدس جاو« دابع ب تلحدوؤلا هللا هنسس هنوبلا رهدىحون يزف اللوم مالا.« دج 5 اليصا د اكنرهدلا دم هن

 لككترع ماصند اب اليل دو دهاش نيكتمل ارارال ادهاشمو ىاموملا هب رايق ايرساقنا و ب "ماسلا ىلاعت هنا ماها دز و 07

 0 موعدا امع مهنا نمر قحرخ ربل ال سعرا داضا ىذا دقف هياغلا ره للر اليالي طو لانوس ناوسح لا بالقناو 5

 2. هلا جارنا جوعرم هز نزيك صل "دركي ماع هع طعام اذوءاضعال هيك فالحب ضاذو لبو ار
 اكن" الايد طم ههه ثانى دو اخحال مث مم تاير غنل هنيدملا منوف حررلا كين وقفانملا هتن ئب مصررعزتأد العال لعن هزاوحا وي

 3 اجهل ازضندو ماشع لل ور فطل ادازرعم ماصلاوحابرطمل ادم ةيزوفمل يقدر لكرم ءىهرسا سد يرملا ل

 ءؤوع

 7 0. داعم دائم ذالنةنيدلداعت لذا ندقيلج وطي .٠دايل اركاناياتاكداد ماو هياَهكدْصفلا هياغاشظاوفنبي
 ٠ ©... :داقملامولامدليو راع لل جشلا لراس دانجلاو هبصانلاسوجتلف او داعسإلاول انفال البا تعلط دادي عإكرد دانا

 001001 7 ةوكههلطدتجر وخنعفس يطع واو داما لطاب "مافاد داياعااا
 ا مة ةعومرعرلا تنعم . اكلم هبادارمانيفرما دام هراساربة ساهل اج ترد هلك ش ةلدد مابا 6
 صدم سبل - 8-0 لاو ددن فم عتيطلاو امتمراصعال احلا 'و ن ملا .لد ارم واحلل نالو كرريءان صا رهيلا هدعس 0

00 
 ّْ هول زهاما يطلال عد فولاب مرطصنو ابو سوسرمو نبالغ هدبالطن نشك بيلو كاشال هيد سو :+ : .٠

 100 0. موا االعلادوط هب يقويوخو ه.تاينيلاانيددورساهس ن ساي طل كلمركه الن الهريزي طل قرب جال ذآ سو 1
 هدر وامس 0 : ١ 0 - هع لليد دهم اوهو نر اهلك عن ل ايداذ وا انروضو ايندلا تماقععسم

 1 ىف لالا ةلاوزسوأل كالصل ادهجل !اوسزف اها ذآ _تاتشلاقرفمملا ناطلسلا هعاطؤب عمو تاهدلش عانينا |

 1 ١ صوقلاف# نيب فلاطد ناخانءمإكحؤنو .ناع) بق ةلاهرومال ديو لالا دا تانرارعدرعيم وي نزهتس, “
 0000 دادصال او ذاربال !ةسريئملا دادوسلا ساند ىلا م ادزعا ده تخبر ءاعوط هاعرسو اهزك نار حاد. اعنصملاهيحك عرس دب

 0 اكلاهادوزولاو برارزو لئاعلا عوج نم ناهول اذا و . هتاطنسال بسحر! دعاوفل اريوفنو روما ديد يالا و .هعاطل ان عرار

 00 ا هاضستمو ىرزإلامال| الهى طم ريح هال زو هاضتتلرم ءر وعن كاسل الع هبانم بانتس ى_ لقا ةالس

 ...٠ رككوومؤفاا جراند يطمن عاى اناد ددسن وجامد هاون الاوسانجالاهفلتت تانانتجو حاركو حالس نس ههلغا لك

 دس ٠ متفالعف ان دعمردل ارغأ 9 سام ماحنطارسم اوه يلع هقفاغلاقالاسارتلقاو
 دضحل و سام ا اجو ال

 , ن اطلإن اذ وح فويس هنااانا امرورطلا هوقو راطق ارث | ؤصاطق ل يارس هي دب ند د داقٌصلاولزلالسالس ةلارامال نما كغ دوقد راح

 زحل اوملماقملاو هبصاملاو هدمانلل مورو قس ل كسرو : مويعالا ماما عا م تادازج لو ,ىطسالاو تال الاو د دعلانم راكنطلوطعلا

 5 دجلاارساخولطناو هيلا عرهاملا ديلان لاغ هانا دبي ملو هلاعملا ذب بلاغلا هءان'رل اهجرفرجو هبراغو هتورذ هع دواو مرصد ]بح هدو :

 - .:هوغحال ا بح نم هوس ناكد ء لطاسعل او رابغلا تن .. لفاركأد ركاسعلاهضرال (ىموشسسبو ٠ لهاوملاد كنامملاىوطي هابزكد اع ءلماك'

 0 .اخدو ملط املاطس انح اوس م افرام موصولة جد اكسو و مداوسو مىرثو كام دس طعما راضعبر ميس حا وا

 اجر سلا زها لمحل نارا د - افطو دافل !ناف وطب ضاذد
 عسميجلالا هنمد اناسحا د هنمالضف همالل اهنيفسو هايضل امدر

 2 7 يال

 ةوتيا مادا هيدا اثالاطل سس .ال ل هدب دافتساو نيسموتا ىلعداشإ نم سيزلا نملاوؤضملايدرزولاءوطعاقلّمءإل

 نولصوتب اجبر ش مدار يتلا لكرهاظنو لاجل ازاجو نالضلاءادد مالطلاعو ,البب يمل الاه امونججسو /ديو اذ وس اهراون امر

 تمر اقملا هل نالاده ىعدملا مامال !هعمو راطقلا هلقشمو ركأسل اكون مل يحدارات تاو بالا لاراق قاحلا د ]تكل ماطخل نن'

 2 هزهجرماف يحلل ولي هرارول اراوناتديو نيليموا)ِسردَمب اعنص هيدم نم خ داإف راملاليقدو وه مير ]جاريزول موضح“

 2 ايد بقا يدل امامال ار نانسي ايي ارطركاسلاةتاوغاورااكال اذإ ارمطم هناك ناسحرمالا ريشا انامل هلو رتإلا
 داطتقلا ثان تدق و أعلم اماما كلل هعنحامو ءئاضملاوركأسعل اهعمو اعنصهتيديرهاطةي ماذا ا

 / : اًهدْحَب دادسل ايدين

 0 0 رح ادبافرهطادقهنانا اوال لامعا و لش اهيل عوملو هيث اة علاهذالاخل فل اجرس هان نوهسؤسو انعوجاسلا
5 

1 

9 

3 

 نوي



 ١ ١ 20 تب

 ءابئملللا هب عفروذلا ٠ ب رهط كرار ا ! امون تاكد 7 ادغاونسلحم ملم اطلس تعم لك :
4 ِ ١ 

 اًبصالعاد هر داعام مذل او يول س هالك دف ٠ مشل سراصمد 0 اعل يدم .ءادخدل

 مماناياضْم ان هلوخدد باّصل انم ممامارسا ادد ذا م ًاغيمخر د ! ةنزغال خو

 تب 2 لموت دهاشملابءطتي دحبول ءلبسو .نرطىنشاو او خرم سح هماما عباس لكو هل ددإ لالجموجلا تعد باواكال او يرسل

 _ ناشنو ررظر نكرم عمحا لم اذامرو نم عرودرسم عدا د داكلا هلع مرل اء اقنإ ام النسا اناع هارام دعبتسا و دياعو ركتال ناكام :

 . نعت والا وا ثمل اهب دم داجذ قدصل عرماىم هرصم)ةناكود ىجت تنك نول هل ان ةالرا فداك اه ضرو حالعلامبج

 0 ايباطل واع ىف ويعم انإ اكراديننمو هيداومامدالؤل هاذ هجر اتلقاو ه هوماد هككارش م هبدكو تشب حرادلا ةاعتساو ةرمأد

 --تدوراكؤم ل حو ناسحإماو دعا زر ىفد ناولالارزولا هردعدر ديمو د- اناكمو اهداقسو لجو اباحومو هاش عم اها

 رز اة ضجرحا» ناطشل اهلومحاو هننفل ارعشممامال ا )١ اذ ءعمو كاس نانس ناش اوطعلاومزما ذا ذ هاحو نامزازهاص الممل آو للعلا و

 هداوكأعطعو دع حوحذ ام هءباطخ بلوتسرمءممساو منتهدو هاومد فلتكو هتووج بهذا متحد حازا د هيدا ه1 هيلا 3

 2ك

2-6 

 - ةلناجعاو صاوِطلَرُم ةيميدل هماهالل هرزقو صاصحال اماقم !بمريصو العد طال الان نذون و هلاخ قبل هعاح يلت عطد

 و ل مزال ادستيَدلادجو لسا ناد «ل اهل ارض مناعل اى ا ءيماس و دالفامكو لاخلا فرش رم ءبسحولام داضنملاردو ١ قست اجوم مال. :

 8 ا لم لاكتومرب اهرونب مل فشكتأو هداذول ارائا مل تاطاربح قاتلا ان صاقدصا صودلا ءلاحنالدتما و

 قرمداقلاك رقمك !؟يقمادن. فنار ورسم اكد < مداق هانرعفحلم ماك هتفنباا ىاناتيضقن ا ا
 : ٠

 .- قاشنالاو عارحال الذ ربوع تعاد قامال ! واكف اشلا دو در هيلعر وصقم وهاي قالحال راكم يومك ر دولا هوصخي كنس 0

 غني وعد امره وم ا نع او فدملاعوفعل اةيمن اش منوللاةهطو قاروال ا مدصو عج الام هلبح حوحو هددص هنعس سرا و

 : ٌايتاطلاس ماداو هلكم هنا تا ا اطال تاكد نقالهل كاملا ههلح ضيق ءاقلت ناشناثلإ د نام وحال نالطال 'لغمادع 5-1

 وحلا لبوق انحرش اكسر زول ا عوضخلالا مد املناف رادو اوبمالا مدوركاسعلا كارا درسوعجئدللا + 0 11 ء«قابطلاع سل ىلع - 1

 روولاءردجإعاييشم قاف راهلاو دل ل دادصال او دارنال اوي ميعسرمو ءِلعؤتا يعءركناد
 داصْتالاه طل اسهلامو زيفلاوطعيرم ذيمون هزاجامد قاطقال بيع در دو هلايشم داع عطايا لاتملاقدالاءا احدا

 0 اوملا) سد انملا عونس مات كأن دوعن ديع موب - راي ريا فرترس هكر لسد لا ءاناامفصر و

 0 ماعلا ان هطحااريرولل ىلا قبر ججإكو دوعسو 0 مالعال /ونسامدنبلا نهاح > ده 2
 5 قماشاطسوو برحمود ه اطال رق يبخ ماعز هدوفتدعم ١ الزم ثملا مذ
 واهلا اذابعاساداوفشي زنك ضر ]ب ع انليعالو نارام 37 كءساءاطشس م ىصنو هوا يودع
 0 ىأ ل كوع |هغالدت 0 قدانال اور احرأ اردن تا
 قم ايال ا ثداوجرم غنام قكر هرازولل كلذنال تنا نال ارضبف اذلادنو ونرلاولا فيل اكابرع

 ادحلاهاط كتعاطا د تماجأ جييدل كك داما ذا تم السدو ع5 مز اومعرم قل ارام داري ميس تا
 8 مالصنا انضانرولاىرد روز كو كانوب و رهاقسا و لدتت ؟ الس برق اعزكد او ى ماركا اي تلةلالد ىلل مامر ضع رسل ن مامن زضظن م مرإ قعر رك وهحتسوعماذاو

 ةيهرصرال احد هس ىدل ل اهميلاز)سوسد _اهجل 0 اماه زمزعلا | روك هدد ايككسلل و سؤارادوسلانفير صم مث <
 تايلصلا هدبعو دل وشد اراثلرسظو .ناعال ارل اهم ةرو رافكاداهخر املا مانا عملا هقملحو مالنا ناطلس هل هد مديذا املا
 هدادجو مرّيدىمدغلا يطل ىد هداشراو ل داغعىرملا مان ريضواو هداهج مالمال كرات د هلضتو هاضاوعد هطسلا ' لماومتو هل دعب ضرال ارمتئدل اهءاطلس هللا دلخ ناحدارم انصعهفيلخيف انرعا كال امو انالوم نامل الها ةل دعلا ناوم عضو د
 - نيطاةدكو ءداحتلات انرغف» نما نامبال امج هين ودول ىح هدارتو هاصرمقداظمو هها] بسيف عكد عرياب هلملا دع او دربمد

 - ماا وبار سلب ةداكال جارعيف ىداطوذ هكميلع يس ا ردد مي 1
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 دما هداشراب هلا ةلديآ زعإ هلوصف هنو اناو راخارمثلإ دب قاعس امو .رهطم سس نءرإ أثوع در :
 : 2 ا هالاعسا و هتيا ديم

 يقل ااهتاحهصاح ى اعافدر او اوم ذا ديالو .اعادنما و ناصح مارال .هنححارلا هعناملا لق اعملاو هذعاسلا القل اسرافع ميري

 -00 هحلثلاهدهو هبراغتورطقلا كلذ قراشم عالثس اهريغ اب/واسال هناّصحليف تاكناو هداوحرباس هناصح ص رطعا ءثاصح ىو

 . * ماهلاو ذولا نم دوكام هيا يف يدادوهو ةباطقيداوألستلا اهناح حو عليعسو هبيرقن ادد ىرقو ةنيذع كي اه لن رت

 وعور دجايييداو هنْولا تاللهو لوبسلاءكلويسلا رصف فوغياو رومي داوىلاهعطقبو لابطي ءاوحابسل وسلا بص ل

 ___اهلوتم هع كءليلح عرازمو_همطع جاين لشهب اطخاك داود اضنافوخاوروملويس ديواو اهلل د ءإسب ]صنم دتم قمع دا
 :- لاي زوملا ساق هعساد هعدانرامتو هعراز ءايضو اطيل مشيف دج يقءيداوامإو مهجربغو تهومونيو هورذلامدةلعاو شح يا.

 0 -لاصال يف د انع:ىلقن اود .ثامزل مدد نمبهومّوثبو رواش وب ناطوال لرمشنإ هايد لوين و هعساشلاو هيادل اداللاض اهو

 تلارامو سيجترس ليه ىثو دوا لد -.
عدرص اهوحاما ميديا دنع اباهان لها

ل !تضق اناا اهلبسو دالب ا 
 كلا فون مامال !يلاءل ود

-* 

 3 تنباو مهطمغلاللا ناو ىفااهوبصو ازاي سشعشت ام حالصاو ايناكراديشتو اهتراهنرماو اًضلا د لسال اء ابلغ ىلوتساو اضع اهزم ,

مدي لت ساس ومو كاد نأ قيس امد هدال د ]نب عالذنا خذو مون الءنصح عم ”يضخلو ودق اسد الب اها امو اهني منار ب
 : - !د

حورتو هراوسا ديب ةنولابو هناكرا هداشاو هيام ديكا.ىلا هتقففصو مئايشو هرامتىلا تفلا [نحن :
 . "د ود هل داوو هروضقو هح

لو اسد ن وكنا قس ام ينس لو هنامرلها هعاطو هم عوضمو هنرعر دل يو هنيصخخ ذي دازو مناش الر
 - - ةقلملاة رهو هتنثاالا تويصطم

 12+ . هيتاعللهجو_نوصم بانج عنمادئاعملانمشللاهاماحاو نويعلاهاواموسحا هيجلذا كلن عالمي تراصؤتح نوكامركأد م.
للا لاباس راقناءدصتمايسو ارو اهطع اعماخو ابودو افرع اهياجرايندشمو ايوصف افاشنا هنيصخح هىنام هنيدر

 1 

 0 لالاعّسساو هيدل حارب ارودالاه اورجد هتعسو هخاطددف لعل صق هل مسلك ةلود د ددصو لكم ناكرارماو راح

 ١ ١ ملك بااطملافاكدواش اقع عدو ًانينس اماوعا هيلا يفحاتو هتراوؤيرفسساد انصخاروت دما هعرعز تل هلا

 : 5 هن انينذ هعلشلا لهوا قومي جرم و بتارملا حاملا مب ايعاد يلههوحو افرو هياعرلاب ماماعو بالا داعم ا!« م/لوصب وكس

 . تاوقال ارياسو باو طيلساو لسعل اوما رسديلاجاخامو تباءاررضلاد قداتبلا د تاناهعجكلو رباخملاا عاونام ةرهلو . تادروال عمم

 00 مايو تاعامتو تابث مهفالحاولع تاعانصل ازها هيف عمجو هلام هتان ذي هيلا عوف اًيصتعمو هل امل اذ ازين سطلل دهدحا هناف ءلكاد

 1 - كنمل و. تاقوال اهفاك ةويموقد امهيافكل وعملا ىؤحاو تاهملر اسس ملعلاةبلطو تاشالا اعل انمةعاجمنهدمررقو . ت هاتزو

لاوش 9 بهوم يسمسابوك مادي !نموه سمو تافاعرلا ثنى زرر كومار وامل اح
 0 تايوجتررل !فروشن ماسالا هل هد مايل ضقت ناىلا تاداه

 - تم انفل تاضور ب هحورهف |سرذ_ناحربلس ناطلسلا ان ومد وتجد نطل ركع كداد تلات ساو دالبلا نمءتبالو تبهذ د

 ' لاطاهو يبس هيئاطلال اكاعلا عم لتففر جرم قبسهل ا اشانرموا نيوملا هرويصتملاكاسعلاو عير ديفا بانو نجلا ةدواجبد

0 

5 

دوطناو نكاسعورهطم دا اندم رهو قش !ورنال هل طساو اعنص ندم لعىلؤتسادانئابرمدز | عيوبنسمئاطاسب اكانعا
 0 هتدمىلا اربع 

 لاح بط صاوح رافعرضحيةمو خالو الببسو لرعهو ادد اروغشلب ما ةربرسسبهددقد ال
 ا : (ىخديقفلاهطفككدحد : راسو

 '  عيررلاهنهرجو هىصادلاميضق راخالارعون هذانيإك دافلا وجو نمد وكام عيت هنبد موس دارفبيقعييضملا عشرا

 37 د فاسكيا ام هعابو كاانعملا هول اكل د علاط» نيش اهرمههامطن رافع ىلا يبملا ىطقاه وع عم عرماو هج دايت

هلام سان اعطو هلعزالد ديرو كال اسلاك الا وع رع ا شده دم هعوجمراصو كإ ابللاد
 0 رافعوىلةرادرواشوم بنوا ميدل امو 

 "فدخل اوهحودو نيطمافإياءاول صو .هصخلامغاّا اوُيدعاو همهؤلاازيناو دابداد غددد راعصولوهيقفل انيدايدمنت

دن نيكعس هبقفل اكد ماب ىحو نيضكأر مغ ةيهردانىدل عمطلا موجر نيضقس
 تو هديايطتس نيرعو آمان هلقملا القا

 | 1 ةلفوطلاللءاراظ هتيريصفو هاتف تملتنر هقييطو هجرجوم ه دارت عطبقو هقيبرشو هبي عاو هد دلتد نايا

 .: 1 علاق شيب اقرثوافوحتبومد ل اقن يلج عيالك انذب عوادحو لاهأل اهص اهتررادرساود بنو هنعاوضرعا نا

 مه



 كلا

- 

--- 

 امفالح حلو هسفيرف ساو افصلاردعاطل لوقا نم مرسد هقيرو مالعال !ناطلسراصنا هل وسرو هلل امعاط ةعجاد 0 ٠
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 هيتدلاادر/كرامةنامده صعد موضع امد هدشو اس دج سوؤرصماو هني ارث هيلعاوفلاد ليلو هشئرلاهناصا و .اقش هتدارم ٠

 زو هضراتسوك هوم هل داهيسعشادداد ههزفو هفوخرم دوام ؤكمالو هع كيدهم .هسزاح دي كلكدنعإ هاذه

 عه لاحد لوبمس الهانم اهل امو اهوساي واليابس ل اتفار دافلافس طموح ؤيوتساو ل ان اكاد حيررمز هكر
 ةيضاقلاببلاب ىلع اومدقاو هنئاول ادوسالا عكم ملء اوركو هعرشم حامرو هلواس فويس اهب هطيح بابتلاو هعلفلا كت تان

وون ساحر مزماورساو الاصند احامر م/امدس او وراو ال ايش دانونح مومرهف
 ْ عبرت ام اوما فسم 7 رحيل شاع 

 ررل اقفل اوواجو (ىفطو دسابو طا صنف هعلتل اى! 'نوطف اهلاشار وا جرد الاتصددامداسحا تعطقص تاور | العا س

 منا وعا ل اقم عمجالف روك موربمانودعو دنروصمس باغل اندم اخاف هعاسل ال موملا اهل ولاهو. روم هرامبو هباش] مرموهو

 هيااههاررهطمكهلاهمورو لبكو ساطقلاو وتنال وانتو هدلرعششاو هتشهر سما وعيق و .ةراثد تخرشبثو هراضداو
 هوتلاهىدو تنثدفا نالوا ل اهو :سافد إلا كل د هل طوس ورضلا بل نم ءاسادامد همادهاو هلاف حرس اطاو تال

 لاس يفتبسكارمددحلاهداعسما الا قينيوب اًمرمهاوحامو رواشيونب ءلع تلؤيسالو" م ا لا

 5 همزامعاوقاو هسدة يري طم شاملا اهرسا رواش مس هيضفلاعله تردضامل» هادو هيزفاو زدعلا رهن مادقإ اهنساسره هعاهشو_ -

 روفال انمار هّهجو هناذعلهاقن !كرسلزءاو :همشرا داغد حير ام ياس ءل اجو دالبلا سكك اماذإوح رئاشحل اراس ماده ا تخ

 ةشولعاع اع ملماعم هلو نان هدالد يضم روهعموعرهطم ثاللا دنع مدي | وصضاو رودل او عاضل اقل اومالابلسو

 ل عالملاوقو كسعلاو تر او هالول رمل اجربن يدل !ثوغةداد و |ةعملاا دعا اكرم دقو .سهطم شاملا تامامد دوال عيب

 01 1 اهوا اياترا اس ءلىجرم !ةئوحاو قموماقم تساهل ىدإ |ثوعملعح رمد كإذ ناس تلاس اك هدالو |

 وئاالقو داعرتارقساق رول ميش باطتساو راد ذل اهوى رك كسول اًبهذم روافد لا سعد ماد دارها ناجم

 ل حوبامو عمك ه دال دا ىفتو هيلعانقو نوكينا مادو عنملا |ةعللا انه بحلق رشا هاترتساو هال هس قحار ملو متنفاع اي

 تاكو نينسو روبسامل اهل اذه عرقساى بنما هب برم اولخديالد موطغخيز | ةوبو_نيطماطارم اهعراغي هىلغلا امم مغ
 ناكو ىانجال او عاونالا ثحارمء ا د ىو ساي اجو ساكمو باَصق لاهو ىجلكمقرحلا وهدى انزن هايكدام عمدت

 هيياوضصامماف للذرال اعاعرف لما عريغو اقبل [طمقلا دجاو قابل حالصولع هتدحؤي هداهتعاك سانا فاسق لال س اضياهدلاوا
 .. م0 عيا سانايدعاناكنيدل اشوغت لم لاقثلانالحال ادر اوثال |سرهدعب مناد مدع نمو .لاجلا سرك وعر قوتدتمدخ

 ١ تالءلساوسهجلاب »وسب امم ساو ساو يللا ءهن ابو ناسلل اهاذب» ساقمالل طاكلا |نعلاو ضرما دخل عرش عن 0

 0 الع وفسم 1 0 د اكل ذواهراغضرم دونم انلرئامر افضل ادلال ذالااوم عر قاس ل 027

 - ابيحيامهراوملاىم هيدين بساحل ل اكنل اوس هتحلتب لربي ن ادار! س هشقانمو_لاهلا هبساحب هلوثهدلاو تاكدغل د :
 , ري هلضاعلاثلا فلطو هدر اقالحابحاصو يطل او ثييبلا ن اسف هلماعملاعقؤ حافل اووإلاءيدل ىداسو هيلا توما
 اقفال[ يلع ى اد فالخالب زنا صوهورصرن ا سياعديسل اها اني فان دبعل !الضفو فاشل يام معي لت كزتحا فل د

 اهجالءابطؤ م قادحايعا هلع هب تلززو فيلد هاله قع هتاذاكم لول هذصن اهنا ناال ٠١ فالل لع سال زم !ءهاخاول 1-0
4 

 اًيلاهزإ |اذه مب حرا ةساقناس عال اهر اخوك هتارهيطعت !ءددقب الز لولا هلو سدلو سناكد اهجلنعقازن او
 0 اهذدخل صتساو ]جلا كل د فاطعسا لا حر ايهلهلقو هاذا سب قملنال ممل اهنو يشل انو د ىلع هب دقل لسا كي د هباصا امن نفسو
 تهدو درم ادي اميلعثطمذ ءبلقتف ب قلابهلاىلاراخو هبذولبل انامد اودالا بارغس هاذي ملاد اولي انوبرم يلح
 لانو هد ىحالزوالاط عارح# كرس انشلا حربامو ل ادزل او ب اهدل اضم كد عرس روم لسا م هب ملا اممرزصرم
 : " ناعما ةرطللا اقازمو ل الفل د امرإكلا ىددع ماهم ند اهيل او هه الصاع ماهل اسدنلا انذاعأ
 راد ماا صرا ىف اهعول نجر ز ولا ومحب !مددندل اذ ولملا داره تاق هينا تلا ا
 هقصلمو لب اهىتوو ءتجال اؤءماقمسا سور ر اكل ن اطلس اانالوم هعاط ل وحرإ و تدوم انرنؤب ملس ارو

5 

| 

 ا
| 
 ا

 ا

' / 

/ 

 ا إ
1 

| 

 أ
 أ

ْ ٍِ ١ 3 3 3 5 
  5هب 9 9 1 ١ / -  4 5ى 6 ١ ظ



- | 
١ 

 ا

 روبل تام انوتسم ءعصوميف رد ك :قبسرلاو افولاو رطل نقال ونت ورع
 >>. امنوو هاذبا امىمتقمت ءاماعب رزؤلا هرضحل )د ٌىنٌتسريف لع هب تبعد ءيفل ايديا هب تعلو نلءاو رهط | اممدضرسإو“ نطبا
 : 0 - بولقلاوهصناباغ س هكراو هانأ ام يف نمرثكن عوطخبو يالا سي ام راضاو هافطصاو هراتخام هلماعم هرافح
 5 الل هيويصمل راكم اذالاءصصرافع معلد ايدل ثياطلسلا عقبملابل مير نان هناعراواباعا ىاسلاب اطل ياسر ناز
 006 وعإ س) جرد هعلقلا كانوا ةمهطم ثلا ىوتسا ال د ناراج هعلذ سناك عفدملا دهو موه ]ف صافل بتوصمل ءاكعملا
 0 عضبات ماول عكاو ةعضص كا ناالا عئدملاو ناررضلا نييامطسوم مفدموفو ا را نامّتعر جام
 0م ود امم رادعال ا ةسذخاو بولطمارمؤم ده يد خدم ا رسام هارد« نيدلا كوع ثيملا ىلا همريدوأ ارماو م تئل ايد

 . انجلرعؤاوتلاو. هلاصيتس /رعّوخاَرل انارزو !هرطحمىأو بوحي لاه ذي نالوا رشن + منوطلم هتيرطو بوش ملل هدهعو دل

 2 مالا فطيمتر دونفلو بهيج ماذ نما يارا هراّصحو هل اق هعراسملا نهلو انادواة احداود نافل اتا رملا هلاو ز ؤىعسل ,
 0 |. ققتاثلاو د فآلفيءمعلام رارل ايف هافخاو جب امىدباو ياوال ملحد ١ ىادئل )دوك كان :ءيجلَص اههرافعمعلم عوضا 3

 . عمال رام فويف هوز وسم تلاد يتم اعنص هسدمرم_هديوملا هدوصنم كاسل د هدنحلادون خل شا ترهطو , فاصناس هلقد 0
 2 :نآوضر يمال ا دمام اوما ردو ر:عسو وريضو تال ءاسزن حض رتذرمر رحل عل ل! ىف .«ديتملاو داعسل اووف وتس 1

 كة “ج1 مظعلا تاناص كو هعئاناولطل مهند ناهظمب اع كو ناطللار اراصن لم هويغو ملامريحالصاءال او اغاراتس يماسلا- اك

 0 ةدعت ارم هلانغاَاماو اوهقو ال وحامىلا هعاواخنرو فالحل: قاقسلا )هاوار /قْشاوى ال انهاومبخو 0

 83 كسا كح --تضوع مايدلاريبص انما: نيدناعملا بوافر كي ار كد هم ايف اوبصخد مايل كل انهاوعفرو رسل اعدالم كانا الو نالالا ْ

 92 د : ل ديبانورصنو ديعس ملاطب ذل انهرماواخنراو ناغلارطع ارك فن ايل حاول جو نارمتش دما وخط د املا تاو لالا بيك
 3 ع ---- دناطق]ةنمهعمسو تجراجمو لسا هلع قاضد ديعول الان جولا سئل شوغ ثلا. ل حدسوب و ديربل اعراب بام تشان ناد

 - 006 . ةيمتماوزاسوإ ليغ ل جربال انهاومي خر .ليطف هللا اوهجإت هنمو روهال اداليىف اوم خو دوكدملان املا شل دنهإ اوعجن م
 اطرومت ءيللا كبل اح نوصاو دنعد رمم كم جرس دحدر اذ ديدش ابو هوب رافع علق طءاودرشاو ديدللاب زرلا ءاذ 2و ديرانو رع
 0 ا تطيح اعئا د ذعسد ىوخأد وح ديدإل نمرلا همه كاهل الف دوعدا ديدلا-ا|عبقاسىايرتزولاعضحناع دمد

 - ةيلعضدب الز اركاسعل !هرهردرناكد دييما بطل لا وعش“ دتسل دي دلل !دلاهيايوم ب هيحانملامههحدد ٍْ
 ايان هيي سيل ةيبكتا ليد هدعدباود هورودصس س بقلابادركسد <: لرد صو ضرما . ديمو
 ٍ 0 اسم هلعضحو مي اعساول اطاينلا قرش محا مطعطامسدادعابر دول اةوذعرما د كاذواناةيو_ هْمآنلاو هيطاقلاد اللمعان به
 00 . هليشلاءناون !هيافكلاادعب طال !!دهىمتم ان اًمافواناي عزنا امك هباهيركاو اًماملا اهبل 0 انخودزكو ناعالاو اال نم

 : م ماك ارال سال حر ايوا وهج هام ماضّتالىدل !هناطلس ماو د هكلم دوا مالال اناطلل اعز !يف نوعادل ادخا اماعن اوؤمصنا
 2 لرانللا تالرال انوي ا. لإ دهن غرماو هيبماللج هماعنا جس مرسبلاو يس هعلح مزمل كرل علحو ماعال اهضافان ماطعلا اسد ا

 يي م! هيجل صو سادت اناكد عزمسلاةلاهرالل اوريهشو ما اهفاوعبام_ضحدجاماومال | ار ادزسورطي عج تالفلو قاقسل اايناح ماعلا

 . ...دأكلا ايما ضع معنا بعصا داصتتإلاو لطلاب معيفملا راثمال !مالعاذبو اورّسنو ر اذا مصر: ةىرشععباشلا مد 5

 0 عطسااب نألارطعال انهركسعم 2 لاهل مييردتنساو نانهذ عاقد ديمون ومحو راتخ مولطلكرموصعيو درعسدايد با

 7 00 ) . ناهرؤسا م اشبرع ةليطت ص هحاملا ايساوراسو نارعهنسدم ىلا رسل اعدالل امن ن ناروه دالي ض حن ةسدقرل اىلانابهد

 1  هياطقئداو نافل اصكر هنمو مايحلت تامطجو دل ب اوبصفو هن ديس فل يسيل هنماوتماو ع رج صل 26
 0 > [ٌِف مقولام هفووملارافعست دما هيناظان اكاصلا واط وكي نمو هدنقو هاش هومر اًمعهعلةيم ِءِقرَتلا يله واكداووهد عكدقناسلا

 ش ها تماد غثايملا و تانارر ضل اماوبرصو 0 قزح كوكا دوسا وتعمد ىيعرل امج هروصمملا دونم _روسسا

 م دايفاراسرفو فومسلا تاير راع انهاومج خلا ءنوصنملا كال اسد دب بذل نعنكذكد قساوعل الط ةسراد ا هباوجدطاو قعاوصلاو وعي

 ِ د ناسا موس اناواعشاو مينا كو ىمادرشع قاوسلا



 مالسالاطاسيوهعو قيرطلاا وسن ضن ىرو ل عوقلاراثخا و قفوملا بلس نم ناش اذاهو تددعتدب بوموقن مل امه
 5 ذ تايبدب دارا افيكاشسحو اىطعاعم عجب ىصدل مكه لعل انقل ابا مد نإ !ثوغ ثيل نامت تورو هارحال هناء

 هول مرالبو نامكاقن قف ىداول | سساجرمل اسناءشرانم هباوحاو هدحرماو هباطق ىداد ؤنم اكءاهحر جو عوشيم يزف محملا ٍ
 سوما هل اوثاو ١ دارا ام نكمل ثري نمل مام كو عرش عقدو مرح هل الرطب اه يداوعل ادوسال اك كسلا هنو مكمل كادوط -

 رمال اجنورل اجل ل الحف داعداد قاراولاّضِنُ عاقو دالجود اق ناطلنلارخعربو همام دعو عقومناالا داك لابرش --
 هبانطا هول اًدم بى هباطفىكداو:لانقلات اكد داجال ا هباغ هرامطوت دام دانجال !ثويلد ذي دال بدنل !هيحلنداوعترهنالا

 ثوغشاادجؤكاو هباصعر اه ايمباصعني عمايل ايضاعذيموب ونمو هءارضو هناعطرفدزل ا ةيطسو هباحو هتاخد عير 3 ٠
 : كليو ودل عرى منان طلو هد ٠ ولف تح اص دارا ..سورملا بطل همرالمو سوبعلامويلا اذهيف و ليبخاو اني لمصلناائبلا- 7

 ادا قبس ناكدقد عفدال هرضالو عنمالو مطن ازيك ءشاجرمهراغ طا سه عنك و عطقمو د رفالرع موب هوناودروشال ىباملو خا ٠
 دئاىطلالها ذا هالو دافل إ)س هوراو هتفلا بايك ذملاهل اوضِفد هكينظلْما نافلا ادلع هاطو .تانزبوشإة هولا ها" ماخوعبو نيرعرصنحملا هدد لا دبعر مكر ادبعوبمال اواي يدلا ضاو روفومزبك ب روكدملا رح حاصومخ هل ادق ندلا توع

 ردا ل ادنارمطل الها هل ادزهنحرو اهلباتو ناك مل هراتالاملا يختل ناد مجرلادبعريال ا دنحو اه فو نيس هلل هال ظ
 : حمام لاخلا ده نمو معمم نارملاتهرتساو مراوصلات لسد ناعجاطلاتخاو ناقيزل امزالمامد وكدادعسا رجلا دبع -

 : .د [ع بلص هجو مكياج مىيب د ىلقن و مصتعاو مج) ادبعومال ا دنجمؤي اد ناوعادراصنا صمزلاسونرل ثوعدنملا دنحملبقرع -
 بالا/عانأم هبامذا مهل ادمجريفال ا يصنسأو نيملا ادور ال اتادنمنيصتىلقى اهيومنملا كلل ماد دالبلا وب ثوعي ىلا 0
 ب >اؤلاولا ءبانطملاشدحبس ولج بور ضخ دال اذ اسرا تجياقلا كابسال ارهارمل د ناكف -عركلامب انحو رز ولا ةالوم وصح رطل ْ 3

 . -.--.هاوقديلعبلغو هراكوتتسا ظعو نمدل | توعشاملا درتدلشن امد لت ا : ل
 .-- عقلا سادابرحلا مايفاودال / هباكو هدوح منهم الو هبراضم ومن ال يذل ياما هفيس هيلث ةررارزولا ءرطخئاد ىعللا ىلاو ا

 ره ويلا ىف عْيصءنيدمىلا ط9 و - عفسو هتماهايف هللادانيعتسماعنص هني ىلاراسو عركسع مم تيتناحرم هعاكو مال ادويف هوطعلا - ”حلسرياتنا هماقمملا د وضول 00 دخلو عددلد ركام اما عوصاحت ماق ولا زف كم عمو ال | ذا وهو كزانسس

 وينص جلي جنتباومرمياؤلا ريزإ اوضعملا طا بت. عصو تحي هسج ل الل سر دي صلال
  هبرحم اوس انهرماو هداعو ءقاتش ماطصاو هداضانابرسإت ليلا هوجو هيدل |ثوغ شاملا دصم وال نان هرعت 00-0
 .همرلاو رافع علق هلباقم ىف نايعال اداوتال او هِءاطلسل اك[ عل اسناكرم هذ اكىلع هدرا سلا هل دقعو نوح زتاتبو هدخا ىامدقملا و٠

 - دعبر يول اءيصيجرإ مم نايصعل او دال باير لعهد ونخهراغال (4ءةلمععا تاك 3 ملص رلا مسرد شاملا ىدجارمال ايعرعتا
 اداعاو املس سأل احر ةئاوقو ةعماح همطعناوو هعساو دون كم ناسسرتبثتلا ان رمال ارهح ريملاقاد'ياز 'اذهداتحلا 2 2 3

 رخال عروس رم ونال اس أد و ىف م/ ه ويسمون ناكد ءارشلادواكبؤلخدالإلا اهي بداكابد اولا حدس
 ماسي رع زول اءديعس وى اعلا امد علب ىح عطره انفو ارغه ذاعسق هوس ناك سى عودا لسان ثل لك هلل انه كلعو عاطيفم/ محو ارض هدوثعفطلا تدور صنامولا معد !رياركسوان ابد في > مدس سس

 فاعلا رانإو ناطلاسن ان اوعاهاقنانمس نهتعملاويمآل كاد اقملا ىلا فل دز | .دهترتذجارعمال : كلل اهو ! كلو صو معان 2
 لود نايعاور وخان م لكلعو تسول نانسويال اءدلع علخ اللهب امركم اطعم الريص ليسا بحرم هافازغ_نامزلاهحو السا +
 : الهرانسونال ماا عت انجاو عاطملا عاف! ءائشم هدعادت طالت هرادلا اورو ناكر كرصحلااعمجا سدقبد هلعلا 1

 اوال توبامسح م اوإ امواهترصاحد قعاومراوىدل 'ثوعلافو امحولاوا ةياوضوافتو ماقم راو مالكارعا 3 مابا هءالموخ
 _ لطوعلا السا دراما مطعيقريطل نوكل ا داقس سو دح | لكرعانغل ١ اه هشاثحلا !هنالل تضاكناو مالولا ثيم هنانعب هدبوملا ردوا 15 3 :

 1 لع وير لمن اطلس هع اطبق همر يل ذ اهرمعسحكو تعدو عصاملال !فاضحس انس نوكن اه دهح امال !ٍلع ت داجهنرروأ 0
 م 0 ماتو طدرعتقدملو ديد ماحنالا | اهرحوسأ رشم ناو اموطاةنزمفعم مال اف نوي الو كنإل ام عرحاطحلاو ءصان انفال وهل ذ' 5 ١

 يل



 طلو 342 : 0 4 0 1 1 : 1

 1 ا . هقيذةحصراخا د ادم دبحا رمال انا درُمو وفهم رس هملامد هعاطلاب هزاقمد ده ىوسال !لاهس هارام الر افانس :ماعرضل اثر
 1 5 رد تابثو ماده اول رك تاشالاعر مرد و هموسوملاهل اسلاوتاّش هىفوضوم انامجتو همولعم فوتس ميس هفراح هقفساو هسكو هعلئاب

 لو ا اا ا نر ص ةكيدوراكلا ةحكو 300000300 و يمؤتدادرلا باكر هم رسام راو ىككا برغل ع مسا عيال و ىلا هءاصارعممسارؤتد عال تافصلاناهءاكارفت سنا
 0 : 7 .٠ 5

 نإ كودو 0 همطعروما بانر ادعبالا نككحاملاو لزاخلا نم دايكد اما دلصو و نكادال !هلعىلاهناطل

- 

 7 يحاصلاملث جر انما اضيضك مالا دال سر مط سوفا ذبل عوضحو اطيل اقل الغ مصرحو ا وكلاواسدرلاب

 50 تو ةنهاطا و هر اصملا 000 يول اس لا رافعراصجركالذا عرجرصح

 عما نمي رام رضنوقيطنالو هءاطتسا الو هةداطسر يختل ع هدراما هيفلارسلد هدحاول اهركككى سزلاو .دنلا جاو هلضانم اح

 ب 2 عقبات هلقرم انما عوجبة قلي يس اولا رودصلاربددصد هوجو امدتجدكد اا سوا كل يعم هعمل
 : تادادأكائضاو .عراهرعاو لهاعملا حام هلااراشما ادعو حوّل اداعصلاو هيضاملاٌفومسلام هيحلدا ذل ةسمااباة نب اهم برأب هدجوس د :

 ل وهل افودر دامعملالالك وحرم جيتا لسبال» عاشما لاو هعملاو ويلا« ركحةسهلحا» عالملا سهل حامل ءولخو تاوساود عمدا د
 7-20 مادخدمل نحس ءاجقرطإكةدصراد داملال هحل اموبعبو لاجل هتبوفس نيدل | ثبوع ثاملا راها كلذ دارطصالا.ءىفسةس

 00300 3 >> هيلعداملاةنّهعار هلالامدمناكذا .هدنع مدح ماد مونهال اماماوانلءساشج هلرهاظمل زن اهخساو نحس هتقبوعنر اهكولس

 0 > ىلا د ضآل ايفدافتماوحو .دانعلاو سو يقل اىعايامتو . دانفال/ذبًةدحلو اًدياراصوح هلصادو ةلهاعو مراعو هلساد لقص ساكد
 ٠ ناهيال ضموعونلا اي علخو.ناّيطعلاو هرقل ب نالااذههلغار داتعال اذا ديب نجوصتم/ الدنا ندل ا ثوغنطو داصلابخال ------
200 0 

 ةييواس ايه اكو باصا املانول اول اكتلانسامدتساو .داعاوشلا ةرمءادنا انصح ناهألا ديك اسم ولا هيلع دهأدام ثكد
31 1 

 نتاوسو جاوا ةعنم ءىلق رودملا عوج جول يفذا م هعصوم ذب هثيدح ةسابيامملا هرم لوح داجال ديلا! ت حر او ةلخال

 _  رماتط ]يت اظتاطرم خامدازتحاو .ماهقهاو هيادجإ بطلبات عمارطمححس فت ىرل فرش مامن نول جراسا دالد ا اهيرقسسا د
 107ه ا نيلاشوع شالا ل قرم مويؤلا شح ا عويس يح مقدام ايهئدج تدق مادالاب ىلا ىعر سهلا تطل ددسلا رك

 --. 5 ٠ طة كلكاملا فجر ثدخدنعدت درطتساو داادشا توصو اانا د محجماو راوالا تاد برطارسديطع برص امد مج اديب يل
 ةساهيخلابمو هئاطلاسلا فويسلاو هديوملا دونا ردق احلا كا املا داحرال عيت ]بطلا ذهتلا

 اهفوس تيتا ل داعملا ىنطاوملا

 0 كاملا هذيباكل ناطلاسلا ه داحس قنديل ضادامو ريزولا موضح داعس حلبم العطنختو كراشمالو هباشم نودنم ايلعروصعملا دياداس

بنحرو همابح ]سو همدهل جرشلا جرحإ بلت بر حر را دا ماوس همارامس نانسرسإلا قسوتسا اند
 ص ٠ همالعاو هءابار شنو دوطل

 ٠ امعلاو ءدوصنملا دويل سم هذداط كيد و اس ىصو ثالبهدسيرخالا عزو بث نم عل ١ تنبسلا» تدم

ويرشم هيصام فوري اهلك ءهجو ديمون عمم لكل ]طاوس مهجن« هوفر ول !
 2 حاوب دق للا الخ عروتم . طال ىلا ثا اوغل هه ر

 5 ١  قدانا ىباحنووحاو ءابل اوع اوعسساو ايمراوص اواسدم موثءاهلاعا هل ماهو ءاهريشتو اهاموحو اهدو عمركت ةيوصمشساو .اهريسع ذم

 ...٠ ٠ وعلل اسال شلل هلثو ىناطل كلك سن اولد ءاهيدصا هز اهو ليل ا,ذاكا تاورذع ههطعلابصصلا ودعا واتا هدم ادد



 : 3 0 م . كك
 "الر كضل امدح دا أَو لروما « دا مرسل ارا تفس تس 5 ه لّملاو نادملا لاياعا او ابعاشاب واو هل مهحو اوس هجر :
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 روج فدي دركلاد لا اوذخ اد قدانبلاو فويسل !بابراناعجتلاو هلوبملا دوعدلا عطف م ماسلا مشن ارب اد دا دعا امد
 .  مهاييزطشلارش قراثملاو راعلان اها كلطاد يواصل بركا, بطلت دنما و قعاوصلاو هوعرل اتاديلاذل ادنشاو .قلاغلكم .ء

 يلو زعل صمل إيييادافيركاشلالجورغ هن اهؤم داىلا فرانملا ب ضو وحلا عطب هشياح دينو بط كارم .قحافلا كاياهب ناخدل'
 000 لشطمح ضم ماتا ةيضا اج اس لبخلشاو هيدي عررادرساويدا الود لئلا
 اظن وسل اتدحاو لقد ميحا لكس يح هدوبتممل اكاسعل | تعلطو لسكس وج اموعاله هلل ندد داما عرتعام هلصع هه و ل دخل و ىدعلا

 "م ءاجمفمو .هدوكم اكل تعلمي امسعس دل !ىي/ئادها يطل او لقاوار دسم سرر مد طاب نيدتعملاحا ددار ئيعاطلا ماجاذس

 الا ءلددل اميلعتقلا اهبابلجو اهءاقن بوركا عاش عتقلاو .اهاض د هراكملارم عوز انم ديمو ىتتحا و اءااون امرلعو هيلعؤلغاو هروك

 ركام فويس الفد و , ذو شدو سان هادو هيصاقو ءلاخاف هلفاساو هيحاون ول فاك أذ ةلوملا دوم كحل تصادم اباه اهزعبايرص -

 فئسلاا عاتتاو ليتل اسد نين اراصخلملارمالا لأنا ىرل صر ل اميرمدعلعلا كاتم هلقسالوسد محد همنع كج
 ةسيئداملا نههرددو .نييلسملاو مالسال اناا اطر اح نيكو ىد» كا كالهاراومملا ىتطلاد

 او هلال مهل لوسيل عاب ديره هدو كو لهم مولع هل اد هي عاد نامال خد دن دلل املال ادخال ان رفاصيتساالبحوملا ديعااوالعلا
 عماد : لاىحاف "لك ممان قار راقو وينال ا عجوغ معلشلاس اورو م هلاهال او تطعن ايرعرشمو يدين ارغ 9

 ةرعوو ريس ولع مرصد يعو هفادهت لكى مرس اج جلع هئاطل ديلا ويش ادسح و مام وون دعس ممالك ود
 فلو تامر صوم اهتركإ و يك ذيمون مسدارم امد الخل ذاصن !لجن رع هلا ىكسو ًانيماحتد هلوجولا ثارارلاصشو ةدوكو ليد“

 ١ .> وحين شررداك لساوالم هيطماح عواد فيساههنخا د اد ةويع طا دهلء دهس ثلا ددهاو ناع كود نول خاص
 * راو ىرشبلاررعورولاة ضم را درسل ا.مزبرصعو عازولا هكصاولاة داع رشزلا نضحةم/. ردا شر للامم تاطنسلا
 .. لهم اريموكاشل انه ن اكسس اهذرشسل الثأءضلد لوح داعصل ارسو رولخ هترفرمءارثسل ادوسارم امادقإ دنا اوناكردل !نيدماحملاسورموم وح
 اننى او ككرادح هد دي عدول صحا قرم اه صو تل احدا. دم دا حملا رسحو بام محذا نوعجوو وراق اعل هدانا قل

 لهادطو نيطخوش ذي دزول رمال ا يكد ضي راكذ راخحر اضن اذلازسح ارم ءىموكر اس «داذع معلق راصح اهنا دياسمح وسد
 تو عالو قرع اهاوجاو تاسلازماباممدهو هعنتلادبت باور هاو نام ماطعاف نانسو يؤم موا معلطلا اشد اال ضب هعط
 5 كالاع مرن تاك دقد زارتالا م ,بق سو نمرإ | ثيعش ملال اهل 'رافع هس د موك هروصمملا دوطلتفل دراد ناكرأل اهو بازل يي

 - هللا توعد طقسو رابخال ارممل مؤيد ال اهرندمو هحلدلا ىوس ألون دان كوسا دات
 1 7 رطتخاةناو ليبدا لع ارجع م داكدا عريرم عرج علق باه د ب عامجسالو دا دل يرسل

 مادمت ءاماو قامو عرش وكاس! نآدق هن لوقنتو هقالع ا لهل هداطال اممياع تدق مها رع هضقفنيز هلجلا كيل
 * تو نزل اطبش هذ باهتجل باتو هامل يلو دل وعاش ثا امءار روع صعرل صقار تاجرا

 هنيدهوثذا مرزبو هتيدم روس ٌهمزالث هباصصاهفزل اد هد درتوؤطاد سهو ذأ قتل ىلا عرعسعنناخل د ه3
 ادعوبو كلامج تاوكارزكت نو نعاعخا ديب تاهفيركارم هلله هفسلم ا ا ا ا ا ل ال ار رتل دودلاو جرا هم

 - دج نا متت

 ذم



 , 4 ظ

 00 مينح» ..فوعارا كيطماذنازنم عوضا سراذع فليم افوأ ليي ذاب بوصتلاب جارال موه او افونصتدانا فس |
 هدر عضارثر اهرغو دضسملا ر ءوصعخو تيقدملا د ؤيطملاك مدل اهلبدم ىلا فدو عصاوملانمسزفام ىلا هديل ا دولا هديوملارك اصلا تيا

 :" كياوعل برا نيدلا ثريا دزحإ هدوم سيد قدنم د سرافو جار تر ذل ثروبلو ل اقل دوا نم ايها فرامل انهي ثري

 0 لا ناين ترترإل ةديعرو نانسلاو فييشل اءنيريلا ثامر هال !نول اجو ناوار نيا لكلا مرلع دوري د
ل ! هدهد وطل ايوصنلارشلا ناطلسل | االوم دوج ديب اي حررس هناا دارا الف ناطشلارف الما د

 اعلاه هبوا رس شالا دجوال ادادرسل اريمأ

هي هثدملا ثرييلع اضيشن ناو هموغدملاهل هزه ريالا نبع هدحاول لهن مرشح ةرورتالول انتا
 7 ا

 مداه يقسو الد هدم نم دوال ىداوحزسرش علاء تسلا للا هن. هقسوللس فادئإل ١ ةسميطام مارعو هقفشمالو هاجر

 :' رفضو ؤلكمرب) زاافرلاهعس امم اقلل لوم خدع صدنتعاس كرجر يالا فييسلاب ماكلاد روم لوحي اوذلادوسسا تنح دراو ىلفا

 : أس همواعمزع مارق تحال راق؛اواسؤي لشاردب حلاو ناطلسلاركاسحل اسابرم . دافعا وطف اح دخل و ريالا ضسم مالا

 -.-.ل التسول ضاوعنوتسا, رافع هه اغياوةظد دار ادد. دذلاب يرطب ريع دابا ترا لوول تس
 . . داّصح لكتتجدنحد راوغا هدول ركرتو تعدأء ال انف هددجو ام اومن هزاطلاك ا دونك لهو هقول هيدي شع كر

 ار ديعانمدل ا شوغما نا كاد د دادفلا يبل هك نيوش يال هعامتاو دامدإلاا أس عوني علم 63“ زانلا دوقد ندعم ومو نيزإ !ثوع ثمل ' لع

 . ٠ ايا هلاوشملا ارب ملضداو باوصلاعدلصاو ءاوغان اي وواوهطونك هنا هافطضاو ايخجم.رقو موثسبملالع] |اده ملاح ايل!
 نعماببذ «يوبف اوهالا مره: ىتراح ماكحال اراب مّرمكاوموتهراّصنا عاتارع هفرصو مالا تاطلسةءاطهيلاعركو باونالا

اوبنالاو هراكول لراس وكما ومو ل قعذ ١ و يره
 طلع هقولادخا موننيدل !ثوع ايما ىس ادي و ىوغانسو هل ادعس 

 3-2 نالت

 هاداد عن هنو هيا علاهل دل تدنن طفامت مدنو قحاب بال ليلو هته همرق حياج“ هيغانولل ال يديم

 هسوأسو تاقياهزم هلال او ناطيشل امدوتعلاا اذه كلذ نع هقاعد يزول موضجرم نامال اهلرْمط ناطلل ادوحرادرسلا الوعر ثعس نا

 تام ناسحآل او ل دعلارعمف صام هن اننم وعول
 لسادارنالاو هداكدماهقولاهيدماس هدوصتيكاسن قايل [نردا يدنا دع يمال اءلاوزنصخ ال اونو ناك ا

 تر لعم فاعلا افلروو هدجإع ميخان ةيرك مدي عرزجلاونكلىم جوجو ريوم ارك اسعل [نم هيل ين او صر لاك ا دحاملاتانا

 ال اق دادعل اي اطلس بدردب قول هان كسمذي ردا تاكد كالا سب رضا موعد ام, جالصامالا مراضلا ثلا طساوحل و

اوغال او اومال !ىمثلر و لمغو كك
ير او دددملاو ناعال اهوجو و ت

ارحم ميما كل ناد تاسايزلا با
 : اموسومافورعم ايكو امواعم 

 - أغاو سدو بالكرم د راّصفل ههحد هحابزكرم ز افعرصك ءضاحالا هطيسبل اراطقا لهل صمد ال هعماملا هطيحل ام املا ك!نم 0

 كيكة دوعشلاو املا بمادلا داك همرالو ياحلو سراملا_دالادخام ا تحلو اغول عمو اهللاومح هلاصال!هلاسبل ديل سد:

 . وكما ميانيككس دجال ارايراوم اكد دأب د كا وم ميلصميكا يمانع ىوعطقو ' دئا بطجاكد هليؤبشلا,

 ل يل اعلا سل عصاصت ندايقلا تالبطصالا اهلزاماس ولا عاام هفرعو هللا ناسا سر
 قاوحال هل اهتلعجو ”طاترالاو تال عرعص_ىم يدوي طلر دو هذا/ طاارباسديهراملا نه ددشناو دزفر معرب تسرح ْ

طالك اقادرال / باطتتسمو لسعل او لاو عوبملاىم اهدلا بلد
ان قامال ارا سرمابقل اب تبقاو اخو جارو انو تا

 ركسحملا ادهال عودجن 
 هد 71 1 ا 5 : < ا

 0 اندوشم ذافناو ماحس كدب ناكو خيم هماقاد لبكا رافد كعراقلاو ناددولاو تسل قوالع عطفو نامال !عدرمرومممملا
 فيل !ىلعر افعهعلدن ءطاحرلل زو مافطلا هاخلار لاو 0 ١ 31 ظ ا

 هرريزول ا عوضحلا ل |زضرع نادسببال انام ماَهْلاو
 ا تن اذ

 هات 3 0 . 2 : ١ 2 ١

0-85 
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 ج7 ليوم تعدؤلادلاذاعفا داهم بنل ّيدايف قدامرينوهو تانج اود نمو فاش لماوم دنا قدم هاباعرومزحر
 َ .ليوراكامنبرلا ثوغبلسرا هللا داما ام د. اهل انهتلاو )اد قرسلا او همفل او هيغلاودوفل اهدو) |رم هكر ا امو هممدلا تافضل اسمع راصامر

 يوجب

 1م 1 يع ع ات هيلا

 2-0. .ةفاكميلاتقيرار .انلاشبولاب حافَصلا كلتشا و لجامولاتدتغاو تاوضال اتذكر لطافل اطقم هكحازنملا باهل اب:
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 ىو اءقرلا يس ناكطوتخال راع الوم وضج دب هدب امشي رامتنا ازيعر قشاليعس وبه تما قر

 .اازصن ناطان كاسل تضاو انوعرملع تووصالت ار راوعال او جاربال مابيه و ديبملام ةونعاهدحا صنيدناعملانخب مد رام عدت ةكيدما

 ”وتالد ااا اموكس مسد طتنوككمالا و اناؤالو ثيسلا مح اليم نوع طتسنال اراصحر ان هعلق ب هدونجو نيا ثوع الاء طيجا و .:

 ىراحوبسلبم هر وانام اسالانماوفرعو اراك اضل دهاعماو كا دق دا ارا دالد فور وبطوب لع نكح اوديو ادن تطل حر
 ه«بوررو !هرؤطلاا اىرسل امره تول الد اراهشو اولع هنن ا هداب هريزو هبثولعو مالسال اناطلاس داعشي اياهاو هيعلتل وترا لكسرم ل بيرق ضو

 1 هدلاعمو هيضاشمو اهنالح يداعمو هلو دلا بص انمرهقنس هلك هدحاحو لضملا طماغنم هفطو هه هال دا لا ء دماج عت منانيع

 تاما اجل تيتو «ةاقبلاو عضاومل ارا هدب اشرس شو جافيي اد داعول ا ةسارماعمز اهمال عفربو عاشنو هراثبلاءذهزاجب نايرماهللا# ! ٠

 َقيرطلا و راّسداهع ذهني عرموتل ]بتر نيرطلا حالا ةيعرزولارماوآلاسذافماب داو ةلارمآل ارمأ 2 انه لاك 0 .تاولفل اعاد ثدملا) ها ةيليراعثملل داث ادي وتو ب تاناررمضلاو عفادملاايالعالل بوند عاطقن|رعس ااا هنز كب
 هتوحرم مبلل عامبراطسووف اه.كع م قدصملا دانس عوج[ حةترش ةسوبرطل أه دهو رافع علة لوح هروصنملا تاي اى! ءكولسملا 2
 37 دوداحلا اينمئرمضو لاحرل او ماهرلانم ارز ىدرتم كام و داع ف رحْؤش اظرم طلرم اوال اببذ كال تااّتح دا ا .

 م ل 0 ايا يي /تددو الف 1

 : ابتعد لاقشار هال ايفوثد ا ١ هي 0 سر
 . فل انما عبير و قرطلإ نيام كلا ال اىلء اهفيبصو اهرعيوت دعب بسلا اكلنا ت داع لاجرو ناسرمد دونا اهعطقو ل اغبلاوم جاو ل

 اذه .كباال اودهلا شا خرا ”رملج ا هن ام عرئوم لعل ادل اع اصل اال او كالاط احنا رزو مرضحاضنو لعزل اضو نمش ناكد

 00 .هلوسد شوو هروغو (ضؤكأسو ءلهاةهو نمل صراذي هسه :روكتس هازحايئاسو 0_2 2 :

 0 يلعن ايرخاملا عووتسو هاللي زم 5 نادر اظلفساو 0 0

 يهناهلا اراطقزم ذاكيف هينامتعلاهنطلاسل ادع اوق تدنو رسودششو ربو حرشام هقدك ميهادركو مالا امرجرت هذا تح عند اهلا ' -

 تادايرلاو تاقولاو تاعافشلانهعاقلا تاضورلا نم ي.اصتئام و تاهل عر كا هعف ربخو ٠ «تاحرتفلا اناصخشتاسد

 ._ هلم طورع هئاطلآسلاباوبال اىلاء صاد رهاط نق طصم رادزؤفد دجال اوال كلانا ىدهارلجسلا واوا هنو ليضع ةوذعي ينزف ناكد هي دراول بدعتسملا» دوجزطوحد هد دصاقل حوتقملاعلا باب تاحافلوم يلب املا ةوكعد تاز ةافدل
 - اطار كم لا دلح نييىلملاو مالسال !ناطلس ىل هددق عدو ضال او بق انل اهل يطقددركذملا دحىلاوُص يداها دارنا 2

 ل هحد غنج ل دو ا هدعو زاخارزول اوصحدار الشمعه هرصاخما هدوصملاكاسلل ياثال انه ناكذ الءئصتحاب كقول ظل : : بابسإف دا تاكو عرباصملا» هير احل اس هيف دج د ةوصاخ نم مل ذب نرسل نايت السولار ا :
 وشو ثالؤننس كانابعش نسمرع حش . انإاطلاس ماداو اهلداكمٍونرلاةيرَْخد اًباَش العا هياط اباوبال ىلا ا "تاكد
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 عثرو ال ل الإ تل عع اد اصنامنووا ثم امو الثمعلد جفيكشملا هناطللا وضخ لا فرب اضورع هصصاد 0 5 8ع ِر
 ه رذجرالطو رورسلاو جابّسال ل اكو ءداعسل الش طي روكذملا دا هزفول اركذم ضوولا شل ةضرعد الياوهاغاو تكال ناتحا .ء 1 2 5 3

 هنضصدهونملا هتماتام هنئاعن (ضورعل ادب ضق ان كرذ نميز سيراام لو كال انهى ا غلاه ريكو عصرم هب قلعت ىف هلماعم بحد ا
 .كل انه هنم تددصو داع انملاصانم دامو !ضيضحرم ءمذارل ّبصشاو داّسعا ث9ام كرس ثح هتسابر الارم شءعئر و

 ككدرضءادااعرشصو . ةاعملارإد ذو اين ايفو ادراو عزخ الل عدكم ددل داكو هب اشو امل 5 دافخال انمدلص أم رولا ا :
 .نكلادوهعل اصقنو ذل هيفاحلاددق هجس انكم هئادل امطب اهلاؤس عقوم هنغضن عفر نادار او“ هلاعلا تاوبالا ةمردم

 للا ديادح و سوبلا لواحد دال قيلهل ناد .هسْمجَو :هناموحو هعلكو هد ضروعبو هههجو رعزموال ا ةعاو هفاول !أايندإ اومرنكو 8
 طعارضوهو ذيك مزعسشلا ىطعلا عفدملالصو م... ,ىفد «اضراو كيدل تحاوهأل ؛ل دوحو كهضمن انربو ىضرت املا افثو ممهلا :



 - هع

ر كسعلاو ئارطاو عئادمل امراض اغابرمدرا دعي درا دريل البو كانم ءلثو اشابرسوا ىلع ناطلاس اكس عم هذداط ماد نم حراما ارو
 3 7 را

 1 ٠ والاف راتشاد داوغإلو احلال 'عطع ذار سلع لبد همطنعل ناكر فدملا دهان د دام د هش دم و اعنص هن دمو كلا هلددو هلك افح

 ا هيدرات اًشايرمدرا اعنص يدمو !مىدرانا ماع ناىلا نابدلا ثلا عفرملا كبد وداد داحنال اوليصال !ؤي اجل ارزصا سس

 .-  نلافئفم كام ناددعلاو دوإارمورطمرهكزجوير يار اهبالد س اشاء ناوضرارنل اوما ل رعسقع اعنص هنبدب خت رهطمشببل اى وحس انو ناخ

 اه احمل ككمكاعيسهتاحال اد ايفص ا ناكمن اه قاد ليرد ئاادنا دعما !هياعب البن صحم ًاعنص ندم نموعدرت سهلجم اللا ىمأ «اجن

س ولاا ابشسمندم نمبيرلاد خد اشانانس مهطعالا ادرول !ةاحامل وه خامل علت
 1 ا وكلا خيم ال د را ىكصموكر نهط

 -1--- حيل الوم عضحا ماا صراامنالاو تصف, ١ 0 ابو مطخملا هداكظنب عقول و هت راد

م صا د سام نيرا دل يجوسمماهلاناآ احس
 +8 نملازماز اوحاصدصا

 اهرامعالفلاهفتساو 53*'”ه

هناماقلا هدلل داو ١
 رع يرضاشت تورد 

00-00 

 اللسد يصح العز لح دل انيبانن هذ هت ايم ناكو اهدوغو هينايلاراطقال ا دْخس هناطلل ادلى 7

احا ناعما لعاب )منت ىدادطضِفا اعنص هندمىلا ةيايطلمثدملاءداعاك أبو ىلع
 0 هولا صخ غشا ديور ا ريطاد . ًالضنو هلام ان

 ةيالا *.-و هالاعملاحدتلا,رامل اوداغل املح قبال !نوكنا الاانا مالح يمان ل عملتو«:
00 0 

 : لحال الع موت طاوس باطل طعالاوب اردو !ءوقعدجو 2 - 2 د ال -- |ناحا 0 :

 ٠ .اباماوق يرانوأل هناعلسإكاصلار ادوسالادد'اكو هفااهرحر اةنعدران اسارربع ىلاعملاو دما! ةسسمو حافملا عدوا لاعبا . :9 2 -
 يرتم تناطتسلا قيقتكم لم اك ! اقول او ه ذوملاب هدهاحمل

 العزمتش لباس عداد رامي ل اوذل دواعم كه نصرصتب امايق هنداىلا همالاهلو هيناماعلا هل ودل اىدبام
1 

 يئامحل ولولا ئع صاح ساطلسلا درا ةح هبطاقرمل | ةلولملوحدو لقاعملا تاماسو مىجاسلا عالتل اسما هش ان 0
 0 3 ” لئاصال او ركام رمد "٠

 - .. ١ ابماهنلا وحر ليادا طاهر خل دال ا خمسراقمامالد لا دب ركن و ليانويع مدقم كلذ ىلع تن ايثو اهركو اعوط هنا اخل ءلددل ا دايل مد ات

 1 ... مصممو عويو ملم ماودم مالم ناطلس وطحن ذل او ينال لا عددع عفو افصلاو اعز( باي هر اهلك يعبو قا

 عنيطلس اونا موع ناكر دم ردا 7 ا 0 مقيدول اد دعاطل لهآ يحرس هفا هرجر اشنابواع هاذور بخس هافاو او قلصل ١ اها ىلا لوسيل اليد علام د

 ازعاطساريرولا امالوعو كايووسح ميكأل ازعال اددصلا١ مطعال اومالا انالومو عاطل اكس حشر اىماسلا_اهل ههح
 0 - قوعار در صحيا محال

 امي الا ىواملعل اير وجمل امير مناضل
 اوهطساملاد 00 دنطلا ضع جتا كدل لقد ضي -ىودعلا كارما هب يذ

 ١ م ةملا

 هلطئاحو ءاه اف ءرطارمست ا“ عقول اىماس امله ظاولقوبو علل اصح
 سا هج نمدعاكق امحال او

0 

 سر امووطم اعمح مهرلكوشمل هعمال ةضويلاب اوحجرع مير
 ا 000

 هروكرملاة بلاء رح نابحس سرزتمعا او هيلدا !موملاةسو ه هلماكه يف اكه فاو منو هلماغهداعس ةلونم هين لابد دعب

 ا ناجح :ةويسحي محملا باهل ولع ديو وصح
 ْ 2 لم امهامملاد -ذ دسار ارشد القس هنا تس اطر ياي 0

 ناعؤساصّئا> هعّتسو ديدحل اريحا اهاصرماري
 00 . ناو ريحا هحون م هعم خو

- 

 ارم حردال لههطو اعلض افاؤنإو اربئاهبزعاو: اه املا

 ..  ةشيتم و هحاف هعوصمر شن طان رهاراو هحداصهرايطاو اقشر ادرام ههصعو اقباهضودو هلتعم هبيظ همسو اضع قنا -

 -  طاشواهرغد اقوثض ابر اء اس عوفر و هاش دادخلا د دع يوجادا هرملا ا ىايجتنأل اؤط تح مجشلا بدعلا عومبو ين

 هليك ءييبطاخساسدقى هلاجنطو:ريرو اموصحدورش ىح 1
 ندا معكم يداول اذا د هعلهلما نسل اشو د ثول و٠ هلاجرو

 تراس ىم مايا بالم ال اص اها و اوتو ةصد اها هدوجرمإتو و ادم هبوب اولا هماوعئدربو ١ ارح دب اولانل ىداوملاو
 در” ىلاعل اهم اكر

 عرغرح ماعنرال اع بول ات صيقت" م »كا ىواكاو
 اهانو اهداشو دامد ه دوج مو اهاتنالدوك م

 .- - لا مؤو ام هيسلا تف انما نبمهغلبو

 0 . الجربلاو ري 2 «أاحسم ده !ةبم داعش اةيسما ودب ٠ امن هلا ناقاجنالا ادلب عا ول نسلاو ءاعنص ا اهانئىم

اهلل همايلا تاسعن لو هئاطلس داون للالا هلقئمالومير ردوا 1 0
 5 ٠ هلئاو لوس مياغو هداعسل آبل اط ىرتس وش ىلا! ناو 

 00١١| هحبح هتفلكمااى اداطءامإمالعالدال حو همطعلا تاحوملا هحراش مان و ”ا تع ا ل
 1117 كاد 5 َُص

5 
 ٠

 07 -_- ميسا ٠» 2 0 5 أ 7

 0 00 يي مقا سم ار ركام لدا كارب را ور نسما

 ١

| 
 ١

 ١

 - اهوُسسوطكداوىلاريدولا عرطخر أس ه- كن

 0 : - ع
 د 8 . 4 3 ١



 ١ قي عمرطناع 0 ذا ا هيجل اءتحرب هيلا نا أسيل و هيام

 هرباد مِطَقَف اهم جنعملاعلا هي هشدب ؛ناش كك اذ اهم كططوصأل ىيلاؤغدو عرهاط سور كر اح هيله مرهصا د

 7 نيم هل دج لد الم اعسا هب يحد ةرهسم تسل هلبق نم تضرع بوطخو هويكزطا ومدح هرهاطمو موصاس]صوتسا د
 هليل بط ءىطعايا ده دان انها حصتاو هلبوحل اوميإ هيلاعلا باوب زم ىاروكملا لوميرلا كلذ عم هجوم اليم الد اذالم ناطلاسل

 - هيلا هذه يبالمو تاون اناشكا رحوم ناو ميل ديما ا.د. .ايز اطلشيظعو اهدي ع بسانسد يناشد ويكاما
 خو ههاددع هادي هم دهام داربإل !ىلع اد اه مهوام تال يان وبل هظخع هل اذذاردو ا رفح رض وكمرا ال اهنا انا هرركدملا

 . ليكوصت مزع وصي ,دل ا فارشال توم ىلا ىحاض طب فد ىف دحا د اهطومامب هلاونل نيفاهلا سعد ص قد اهووم تاقدصلا: تسر 1 1
 قاررؤماب دود خا قمح ا تابحاوفاونل اجا قئاضال لل عبئا ” ثالث و دانعل نس هودب ١ عىشعد ا

 - هبل قاد افعضلا هتاتدح تمتد تاحافي كد دو ىلا او اععناواس ربل هل هلفاكلا هناول اعئلانمس دع او هلماشلا :
 ثول ادع ةيصملاو امخووجريحو لالجلاو ابره كلاو د هيلع هنو !اممرتبافكيما دتسا د لاولانع مانغا قح تسويات 3و 8
 مايخ قيضملادعرسوصا دل عيفرم اماضؤجي لإعل زاوصأ اوعذرو تصصوتف 21500 قتلا عمق د رشملاناعوعسمد 5

 0 ا يوم نانا الدلاو ماين اب راد نيت هو عرس اياوبلفماو ىيفلاد اوبل
 '  قراشم مريب اطل دوفد هيا و اهرباكر برفعها امدح اموسحت | ذو دعب هولا ةاسومد ابوسك لليع نيلدانلل فقاوملا هذه ةيهدوبط

 كل لاخنم يراه راك سل دا دهيم ال هنمآل [َتاولا اذه جرا قل مذ اوس ؤ كب كا هزسو. باغ 0ك
 . رض طووول هيماسل اهاسملا تاسعلاو هيلاعل اباوب طم ىلا ءريهج ثيدح قمس ىذلا ١ < .اياو ايالل زم هيننالو بطب”
 1 ىدلاس نيرون دما ىدجار ما اتافيم لعب هقسملاء مالا * زالاو“ هدول ميوحال ان حر هنا هما اطل ماوملا ردو هياطلالا تاماعنطارم ل يصمد هيلا وكلام ر كلا لوس اءافيحتسا سطحي لحث ادد النه رح رد: لش ددولا

 ا انا لستم نايس اناجو قيل دقو اهيص نموا حرد امان ناك حلاو تاييشلال ا 5 0

 00ج عسر نينار داتادس يهمس د هجقتاتتلا- تان دعانا ءلط-- نو تتصل هرواسنس ءعيطو رول اوضح لن ختم عضو بن هوك 8 دل , 2444:
 0 اناتاوالصم مناخات ميل امال انهاء داد ه اذامصحاو هصالصم اذ! هلإد حو دىلا كا د باوث ىدعاو ٠ . نيملاعلابر تاك ةدالتأ 5

 اهلج قظصمراطم طاح وا حو تاك جرعال :--: >> ون هنع هناوهن نموه و دج نم بزل اداعنص هسدمةسوتخيربلا- باس
 زم رن 1 فد ٠ ايغد هيا دنع هبفكو روكدملا حدد ور ىلا كد باَوث ى دوا و ٠ |هد 3ةزالب هيل ل اهنا دقعو هرقشا د عع وذغ عماد حجر هولص معضد ا صاوكنر اكا نابع ويعد صاصتنحال ازهاقردرلا صحوة اج

 0: ”هماقم هدازارمو همالر رو ا عرصحوحاوهو راي ديه اوع عرازطالصم موكدملا يانا ص 0 7 0 3
 كَ نعصن اناحا جراعم لعد ىوسصانملاىفاشابلا هدامسلال مو فرسل ا دهحت دو ةداهال ازكتكو هداعسلا ءلطص د١ هولا كك 5 ماغارةصوب مونملا هتوقعىل ادوتول اماذرّشسم هزحالاوار ار هاج مناف رروا عودح حا نمناكاف اغا يدع ةعيزصو د ههناعو هاك فيرس --

 7 00 انس ااماقملاو هساير اح قسد انغلا زك ةزتعو قتبتوره ءازبام سنن لكر دولا عوصحكدل ها ا راف زعم فاسو ٌنوراسلاىدبب ِهبرِدَلا اهراونامو نرفاعلا ند اهو وعم تامرع ةسو ىزعداطلا فوطي اب مكلوحد دزيكالا 0
 1 3 3 الاطال الع مهصرعامذيهمازملا فعشان قادحال تاك وار اا <نقومسا د قافدق ناو درج كسلا قادال اددب عرار” " 0 ريشتسو ” جان ]قا يقرش واي تارك ياطلسا وصحت كد هفالال يراد و وكلاء وسو ر دولا هرعت اننا فتان هد دو ها ر رمل او هناطل ا ارماواال ١ تداعش الاضاو اهرفد وما لا ضن تدعو داي | س ايلا امو البد ماه حلم شد اس هس رولا «روصحاب/ ص رع و رع تاوحد هيناداح هنن رسو ا وإن هيناطلات اب اوبال ص ددد هللاد اغا ىداع اماد قم تافوبروة اولا داك فورعن 35 0
 هلال وسر يصح تصح هب اصعمؤكارس وأ قلن غرد هباوملاد م هرايزواودرلا يصحب ررادط 7 ةيهيس ل 3 0
 داتسالل رسحإ هعيلذ هاوناد مرير اع هيام ااءدلا د هاون هلرشلل د سا ىاهتادزصملا عسر اسال ا
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 سل 20 انفرعرعي هعفانؤبف ينل تعبد هدد همسرربسردبا ام عضد ١و عليش هنايغ عفدد هديجتس ماقول ىلا دل ٠ داّيبعاو لموعن هل ءاصب قمر

ك هل اكو ةلضنل سداو هالو شحم مم د بولارودصد يمال اراكا نملاو ماش الولمو نمر اهوحو اهرص دنس
 0 3 لام هيدي بر

: ” 
 دول ل رزعا دع و ”اقالما ل دال ذ نامي ازمه دوحتو هدوحوب يزيح الو اواهد هرم لا ساكة ود نيعراشب لسضا و غلاف عرعسنهمارم هامل

١ 0 1 
 رهلااهلا اجد اعشاب سان ادلّوشا مولبومرعو مدظومس احا هقلع عاوب | فكدترخ زيسادع افاخاأم امزك ساد ااهنارغدو افاست

 سس هولاكو تنال انف هلال !ءعماهلا دياوملا طس تاداعلا هش اىثولاررولا
 . صحت ا داعومالإ هو اعبسو امطخاهر رومز كذا دل وس

 اههلادردا دابحا ارم اصاي فاو فو احن د تاحيمدملا حفربو تانسعإ) ل ىلا الصب |مكلاوس د وح هن ودب د 7-5 امطعل اسدحا هعضّشال

 ةاكطغدوقا دياوما طال نتساد غرفام و. هيوم الد هذ بجميع اهم اناوعدو ةفوطتم يعاهاركل] داع الرمل صح درر سوم

 4 + باوللو#د هالصمملا فل دراريع( م وَرَحماذاوح هباوصدارد ماطودمو .هباطخإلأل مهعماس فنطم لحلم
 ٠> 1. جهشسابز افدهد احتصهن دمى ؤكلام ةرساندمزتىلاعدلا هعاطتن بكوتسا و عودح عورل نا لا كاد ل تساد هالومو هلاحد

 ل تتسم ةس ال ل نوما 1س و٠ عوسبو هتمالاع لقوم وا ةيسن اس باوصصلاءطبقكو 2و لصقو هنخض ةيزفمستاو ه عدذم_ب

 ع

 _ 0 ل اغا ىداعم_ لاب اهل عوتعل ال كد ]كفل اهرمس ل داع اطان هرلخو مومح هلا ماداربز ول ام 0 رس ةسوواعبس د

 000000 ا ١ هيفا ةعلح هيككو هئاطاسو ا ءاماوكدد نيرا لسمك دج شالا مدجإئعمال لالا اهتشم درمكو بياغولا لانم ةياطلن ةناب ماو صر

 2 مماقم كلد ف اعاك مالسال ان اطلس هعاط 2 مسال اثرا دوكدملاىنال اناكدا هناكلا هتانعتاكربو_,رولا صح داعم هلاع تام هند

 تب اعدل انهناسل قلطتاك د هيلعاناو هئاطللا
 2 2 تافيرثسل ارم يدل قسسااعمنلع وو هيلاددد ارمله ددص حرساف رودصلا د >ورولاذ

 ...ةلغمدلانإو مل بتم هافدإ دا هلاسحال اكاساغايدبع هماقمنم حيو ال ادعم اردو ا وصلت رزكو فوشو هب هلام مالا باطلاس

 را د تموسمتلخملاوفم/ دالوعمصا مادازنولاوصحالاد» ىلا لاو الدلع نضاونالاو لاا البوم هتناطادحاو تاما
 !عوضخمما داع هن ارشاد هعالطا ةبّرمو هداوط 2 دحاف ةعانبو «داعور _دقاشنو هدا حط هعافتماد عويس رطب دعما

 0-0 58 لقد هيردول

 ١ . لعيترامعد ىلع طك هروثوملا ةديوملادونطل و هيويدمم ارك اهلاد رسوب . عوملْم ن نهج بعوتساو هلجالا م ايفا رطووتا

 20-0 لينال عا لافحمو هحؤلاءضاشل اناا دينو _ هيلا هراوساال يو اجداذ(قسافور اهلك ذي هقعاصلامفادملاءاهسزت اجرو هيحأت

 1 او 0 هدد ردوا تح جر اهالاذ حبو نايل و ائمايف هلل يشب ناوعلاهن نوبر بو مّساول [هرداخلدوسال اكل امد

 ْ 7-3 00 لا طعم ادن وسو شدو ولان بطر ان اوعاو يور | تيوعشلل الفرد د ري
 ضعبو وك ب لقد حرس و

 را

0 ١ 

 اة ا يي يي ااا ااا ااا ااا ااا وو ب بمب م

 0 .ويضن السد د نمل هه > نمل اذ لمصام هل هن ركع نمد ه راصد سهبدل سد نيد اشبوغشهملانم دن اتدسا
 3 5 5 1 ير 47 0 5 7 :

 ف 0 0 -- 1
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يهظو دار ذ اب هنجم علو هرزو د هير مزعج هدد ىا دنع هذؤفد مدعم ملا كرد : ٠
 هرافندط شان مقيسش نامي هر

 كا

يال الا هعوجمناكالب رافخلاجالاء والام بودل ام ضراو راوب دانا ءلكرراطتتحر داقع عل عرسال ثوغشال"
 د

 راهفجياءكالملانمؤشاز رابلاو بطعلا رطب قزعل هكردا حا ) رامعلاوسو هعرضل ارم لقال بط 3 ايذاةدراعبو را اذلعالاو“ 3-1

 الوب دولا نر :افع ءىنقو وخد ناكد نيدلا ثوكتشملا لوس موت محوبو .سوقوملا دوما دنطلرا علوم يوسو ةنوصملا كفل افداط ف

 . .هويلابيالاوةبشاد .اددةزمطفعازجا تن( ورمامن تيئازفلاعم اي يلا قونؤلاىلاش# 2
 إ
 ا

 ا قراذالرسر ايسر مربح دن الم ممن تنافاوف اخ دهل نم اقسلاةياش مرءال تءاد "ضيع د ىد 0 ل
 < 0 0 ا .

 ىراقنتا رابرميؤىلادرن أن ثختساوانوجر اول اند ىرامطيستانال ابل ةانو - اواكتسارئلوغحلا ادذالدتفا : _ ----

 . للتس ميسدتل انعم نامال اووفعلاءنيرلا ثوعشللا اتسّيمو ناننمطو زصعللالحهيلعولعو ناشالامحربريدولا

 د-دمسسسللل

 مطقو لمايل امير زئبق انححامو جرح ام هسسخن هذ ىحت ايل حراجاو انملاب ذاك اركرر فيولا ادهتَعا» طاطتسأو قس قفار وفلاب .

 -_ تعلو هيوباذ ياه[ خط عربزول ا عودحل داعم داالا انساب اوارام د اء !مهعذني كلي اذ ل الخلد ايزنككا كد لوم كافل لاهلن اسل هلو" تاتتات احر" -- 6 6

 ةيساعيؤنرجرم اعؤوالما هنفلا باس عطتتسد اىمسوالتعرسكو عربا 5 تاجتنال ا" تالت 'جقو نادال رم

 هرم عركرمهأناع لالثإلا»لنابتساد اةملا ]
 ن عاد هتعالخ س نايصعلا يه ادباو هدر! هففلا اب عيدي لل

 3 لب ليل

ينووم هتاجاع مؤلف نييعقاّشلاعوحو ب ءاما فرط بلد بهذو اراسحو احاضتتف!ى  اراتنالا كاد نبرالو
 يل مزعيالل هن

 00 ريزولا هوصحلاءل اهنثلازداب كفناامو ض افنساو هناودع ميدل و يرتشسا دفد ل ع وو

مر نيام عريدم لاوثان ميلاعلا رولا ضخم هتعيرض ناش اعنشلا فدو هيسافلا بولؤلاءل فرىح رغتكاو
 لا'/ل ونت رصقو هل ا

. ١ 8 
 ماقفاورجةرمثم ىستكلا جوتفلاك فاد مالشلاو هيغل كحد ماشي كروصتلا كاعد

 ١ قم اركلا»اؤإهلتن اًفكشانهداعس اتم هما: سلا زونلاهلظحالم ىجلكباّمفلاكطحالو - ١

 .قراببسلارسانعلا شك ديكم ىبخسي لزيز كاسح نما يحجب تامبلل عفر داود اا

 و ماطلات ل اكمْناد ظ11111110 ادارسلا تهحورافغفا ٠

01 1 
 م اج

 عسر اصح طحر_ طعال د ©) الكلاس ه ودب ام: | دوجو الضف مزعأ زين 5 ب

 جيف هنمدؤكمو .طازفال اوطيرداهنمق يسدد هدذعتهنم تلو هزذع دل اهنالا و عطغمالاو هرم ال ذذ تقفيل عطل بح موت اك ١

 . كول لهو انيعومرلاش وعش تقلب فاشل اسست :صحال ولا ثوغذملا لق سول ناو فاضنال ا, لدؤملا دعت الرا تاعجالا

 : لن عاوعم كوول ةفرت مجول ليل عوجفسو موب هيحاصووس هذنع جر ال عذوال تياترو تان ل

 .. ةبلسرلا ثوعشللاه نعم هلاعفا تجلت ءتنت ةزسانعاو ملاحق طلال هذ انشب ادد“ هيوسلاهقدطلارعمفداص نا هيرلا ثم -

 ٠ ة[ضالاوك يقسدياقلتسلقاو اعرسم اقر اهل هثعبرعوحو توعد يش انجلو ل رتع د هنعشإبو هعدص ب باول ىزولا وصخ .
 عدد ادد رباهتوبغضو حرا هنس د مصرس نير سع ع 0 تالا اب بردا

 ىاسحل ! اه( ّتط نيرإ كوخ كرم |سسدل اسر

 ” نلالب اهلامل] بال ايشا حارعت سس نخل طومح او هب درل ناكل قدرت طرقسلاو عاطشنال !نم هلي اصامعم» نينمالا

 ديسو . هداعٌيلا خام رولا صح رميا هداقو همامزؤطباو هدارال در اّيخال ! حارطا هب عل الل اناكائاو ابدل ماسر كالت < معلا

 -- يصحو لعزقاديمو.و ه داعملاهّيغ تالط ديلقلا غال ذب قرافاف هدالقلاهيضقلاهذهذن ممحاص دلت االا هدايسلاو فرشلا-انرا

داماك وعلو ث اخسر تح نءدل !ثون كبل لم امو ميكاب عوحلال انا هيل و ذل ولما نم اس رجوع هرو اخد هيليلكو نحب :اكز مي ارع
 أ 

 امم ادالوخ داليا مدص ]اتم ن لعل جال اها ميلا ناوي دل ا تتاكبسحو اسناوملا هعلعل ا صنقل )براد نادخآل اسس ىلعس

 احلا ىلقرعو راف صح لق: ءئاطلس المل اتيقتستاذيمو د م نمو مئسو خر 2س دوا جعل

 . لو ضال ىلت ندم اشرال ناك دايو نيكو ارو درمان س ىصطلو اسيل عَ تالا للا ا تانخامماس

 :اقفالطلاو احوسجسماو قدرنا اتاهلذقل امىلطألا ناكزال !هماسروصقاو جوربو داوسا تا درانكيرصتخيق هياسهعلقاضيأ ا: 0

 3 ب يئايدويفالادداوجاصد ل 0 نك م حالسلاي هو ع و <

/ ١ 



 سس

 0 0 هلابقا ورب طإرع هرايداةس حرت ام هناد هلاكنع,عالثامدعد هلاخ هاد دل اراصن ا لعاب ىفدرَس هرماذي» هرتم يسرا.

 : : ةلاناكو ةياملا كا وا م ل وجرمر وحس ريع م الاسبم | مسام ضمت ىلا اود داب مط اطخإو هضادحا هيافاسا عطدقوأ د مطارث أ دها وس

 93 ! فب ال اهيلءاولب داق باح بسكو خانزيفت مندا محول هيلع ل وعدل الا م/قلست هادو هعاس لوم هعام ماس حالصاعألا هند:

 ع رافعسلال مدعو رارصال !قعرقم راكتسال اوونعل !!ءقابوهزن رايخالاو هدارال ان مل بلا ىلا حاججوف هناو دابوزاؤطاشا

 : 3 ١ حاف كللرمدم دل ا هركس هطسن معان د رانزسو الامررس نال رسرمالل اكرادب و راوشسال !بال !ًدَّس هضنق ةيسصؤل | اوس.

 2000202 اوبرا مالت اناوعشو .اذالدا اوثفش |ذالم د اكر مريد ةساوسرم دق د | ذاندواجوم اوملطو !ذاول اولطص المل او دار ضماس

 . ...٠ ةكالت ضو ماما دور ادرسلا كد .ددوسلاو حرتاراالاسلاادوسطادف روش ىلا ل١ىدلا شو ثان د:
 : ناكرال | جالا سدرعلاو ءقلصل اد نادعسر هلففلاك افنرال ادؤمناتاد الدلم هد امد رافع ءعلودرإ# درصح هساطلسا د :

 مراه ابي م هنرى ديموبوعتولطا الد هد وع افشكت .ةروتسم هنويوم نرلا ثوغ شملا مراحب هداك هروكدملا عالدلا هرهساوح“ ب .

 0 - اعرمسوع هتطانانإجب ان امدد هقمالا دوىلإرفن رهن قايل ار سايل او قياؤلاوث اداوم ملا نوجا ام اورهجلا هروح .

 : كس هضناق هل داعم ذآ اهناش هلا رعا هيداملا هلو دل لريخر ان آول صحم د ًابانداهزسف مياعل اس اجابلع]سزاو انياصو مزاع

 0 دوةالرصق ادق نيرل ايوعشلملاناكداد هشع]كو ةرك«لكذ يح دع تبرد ىوفس ا ت وهاد هنري الجامع نارمال م ] نإ !اهرطبتك ميسا
 77 ١ ىارلاوك اريدحتال تقتاد تدطغمل داعمد تقسسرزولا ضع اوما د ايمابق سل ركدا ام هنلاخا اجو ايؤايشلالس ٠

 - 17 عقاد ربك رظعا نم ناد هفامشل لوبتدح هعاطل لع هركاتا سالو ىلإ ريغ ءانبناو دانفلامةنمردصاملاقاف ورع ىانارل مراح >

 هلهدد عهاف هردقر عزم محال دا ”ه ددقو ةف دوعال !ىف هنماو هدنق مفردا و مطل ايس مناط طعاو ةررصسواامردولاامالومدنس معانا ٠

 كلدأو راد زدونوظفاحءعالد مزز فاتحلاسهدملا د اجاءجول اهل رافع ءءلش معامل لد دا اروما ترقد الو هرهاط هداعمد - :..

  تيشدع ]هاو راخارم ءنيهر ليش لكرمدجاو 0 !ناطلاسلا| انالوم ءعاطل_غس دم دادرسلل ءهحاوملا عيم الفعل الد 6

 - . زلال مزاطنالا| بقا هايم هربا معو هدوزولا ومطللاودلاشوغ شالا نعل هلا لا دارقد ساسا تسارع دماؤتا سداد
 : ناحو رانزجاو منذ هب لزئاموجاو داصن لل نجودم بلقب ندل اثوغ شامل ا هتيصتو داع سعت لسر و ةوممو نافع طل! خ:

 يار اهشنو دىمطلو اسو رباكال او ازال اذكرو ماَقلس رول اهودجرما .هسوئاملاهررجملا اهطانوف بالو .هسووهف !اعتصةسدم قت

 وعضو حر هنس زال امر سوح وحرم وما ا ينىىرإ اشر رمانرط وحدد كر ٠ دوترُم عج دصوت ناكو ديمو 0

 عم : هيله تاه صدإرم هدا ماع هيننبلاب عرمدجو مي دبرواد ضال ااولنو ييططراشلا وه داعس اماص ىدو |موصح جرسو اولثمد هنا

 ل ل عب ل الطإو ايريكلا ىدب هديوملا موش قيطام كاقمقدصاو نادقدصاب كاهل اندشنا دا.
 0 ع ىوشبوزلاوربكملا.هلظحو ندرمرملاهدوعسملا علاطلا اكل و رثوملا طخ الخبطل و هنا نم تديملاوبملا جمل اورصمل اكل

 2 - "© رظاؤكوثاهلاوهديانو هنبوعونيملادلابر هددقب ورسم ماو اهحساورسن ابل لحال !ةي كاما

 0-0 1 5 قرم دولا راطق ألا يفذلنا د لجلال رقد ن اال اها دنا ى اوؤكاد ا دهداسملل نونا و العلا كماصخل رس هل د

 2 0 3 رمت لج اس نع هبابتال_.الماسرمالا هيا مالء تق و ى وبغا هل اذذاهنلاو هنيد ىلع ٌةريغ هنىضملا ك دن الع

 ع قزاتيزنال الع قالو سو الاقل دعلاو ناسحال ايرمانو ى_بكناكامال الوم وحيو املاط عقنو امواظمرصسل

 ل: هما اص سس كرولا كمه ادرطللنماءو قايؤطم !وعيطاوملعاضيرح لا امو يحمل اوعرب سواي

 --. .٠ ....  , نوةلصغنيا هه اةيمرضح اذ ىلذاو ترم اذا تنا و ى رستك لع مزملكم تقبس لها فل ؤ نإ ارلجادا تال
 00 ق3 را دايخ زن املا اهقماحو عيد رعىوساملا اه ادعو كرطتوعزص طان سطرت م د اهواز اعسه ردا كام
 2 ا 00 تح دددولابوهر ضر اساولع الاعب تنبإو ارعمب تلاطو ىف رضي ذل دعسر وا اهتام اخ عادت اديشملا كل, حا 11

 00000 21 ١ قرصالاو ةراندق شرك دل قيظيإف اوجد وجدقو قرفطمدل انهن معضل لم نا
 قرظطملادوعسل اوذإسا تناامو هبهنسادا دكه لصنلاامد ى ربو اؤسوفل امهلاشا د لثكدعساو ٍجفلااده تنبح

 3 0 د

 ل . >> ريش ضملارمد امامنا حو ..العلاو قفل ادونب كل دع م هلصمملاعملا تس درع تاو مح رس اهرب درام اوما تّدهو



 دس ا

 ل

 وع.  1 1 37ا ٠

 . جياتي الذب# عضوي زاد وحال اهولغاو طاردل هدنسعصر [لياضففاازعاز انو,

 2ااصوئرلا دادس هلك ظاررو ا تحناوع 3 راكاوب انرإ انهو رو الو هلهطانهكرهريااقن تدل

 تس صناعاعو داصتمال اوّرفطلا هب ناكوذلا رزاصخلاو بلل كاد مهر كشو راهلا وده |تانرإهوكرإ ع ممو ندلا تعا :

 رادؤلزءاقميرماد هيطخلي تدل رم مفردا انت هدخاوب مله مدام كل صممه ايل اف همالسل ان هيلش سمو هينس هعلع دز ثوغ كهلا 2-0“

 ىداؤسو هلبقزمهدنفلا باىنلغناو .يرحهجول ايان هبرموقبام هيافكانس هيلا ىرجا د .ديعدد برق ]كبل اصتنال رم عنمو -ديعسلار صقل

 هنهلاممالخلو هيئاطلاسل اماودل الاهل نسحا دل د هنااش نايلي تقدام عوايل لأ امو هشدح س ةعاسنو هلع خهطتخر او ل

 مملسلو دنقلا اهزملا يال ولما ىقساوهذا داججالاو راوغ]للعا ةسزككو داصلا ذي هقيعو دالبلا نس هدي فكد نيدإ !وغ شيلا ضبقد . هناَقَح'

 . هلق متو نحيل, فيلح ناطلالا نلوم ءداعسم اا كدي وطعام« داتا لذاراديف هاا نجس اغصا ى داقنا و هاوه عشارملا وَ

 مع و نامرا اله ىهخ توزش |هت داعسر اونا ناك ودرع ءوكاما عال !اساطلسد ٠ هىإل ا اهنا“ نامز !نيطالس ناطلس - نايم

 كوصو ناوسال.! اع تضذلو وائل رع ءادّضلا تلجو ناودعلا تادطو ضل فاين“
 ءهنوعإصوتنادب هلارعا اهوطاقو منشن ايدناعمل اصوا

  ةلورونملا |جرشصامرصنلاد واطلاو تاحوتفل م ناشلا دال دنع ناد نا انشو الواو ذلك ث شاملا راضقاالا ١ رو ناطمشلا

 هطيسلاازنيف هل داعي نورتو اهرسابايدلا هامل وسد هناشمطغو عرع دولخو ةتاطلس ماودب جول نال ئعادلاءنسلقلطيد نابعألا'

 هد اعسدؤب حرشييو ماعاد دولاب ىلءدعاوقلاءتب متباث هيفيشحلملل !نيطاس يفدو مالسالا زاند عفر اهوواهلبسدو اهروغراهدعد اهريد

 . ادناه اناعد براي بكس او ناك لكرم احارعمقتع خدبلا قبالع ملط وطقاو ناندال اد ءآنصال اي داعوزكلاسروطب». نامال ازهارودص

 0 ضن قولو كلا دلاله ثايضف يم اعدل ذقن هيابال او بوتالياد ب ا اد و تقناولا تقلع

 ٌدَلَصاَمَو باص ناين نر صلال جولس جونو ني بال
 كلامنا ٍ.لوقدولعسااهيفد داع اس لوشلا هاك ديارلعا نا نارعدل نحر دا تكيلوشال انفو نا ودعت ئمايلع نع

 ملعو ةيعفيرم هيماس د اوط | مىنيمارذو منفيياتروعوو هخد اهيبيخانُس د هتهاش لاح و لورسو نورت او لاطل و رترعل ا ءعساو

 .لايشيمابو هياساىدللا عتاد لهلاومامالام لطنطلورلم بالا !نوبباصا موق أكس ناكسر_ كانو دهني هصك كر 3

 0 عادلا ع اان اسياس مرماه د لودلاى الولملا بس اد هانا اذا« للرلاب غيرلان مواعمو هزم مدت
 اللا لعين ملفعاذ اديب التم ميديا عصبس مزمد اديرطود اليه بعدم س مز اناقرامزو ايدافد دا د

 نادبال امو نامإللولحد نادلولاو لاومال ارثون د نامرلاءدعاتمب رع رثال' مدعو وتضوويح هدو عع

 مداصل قرولاههال مذا دل ناسا! ملاهرسىهلتاس]قسا ىلا دد هرعناكرمل احاذهو ناطشلا باج 2 ناؤصتتاح د: دوام

 | ةروص وهو م اهملا لاع فوهنم تلّغول امنصلا رص ناال ' اثيامردق لزب ركل و ضرال ايف اوغن ه دال قدرا تاس 37 تاو دادس

 هل اطتلانسودهاو ماعبال اسال الط دشا هذا نادمبلالهارباسنيي سميهعاطب قل او هياصالا'- تانك ل ىدمالا ا

 اتقالابلومجمدل ذا بابو مهحيلكرم لال اليصخ كرام اوكأب اصا دالبن ا ٍلعات ماقال 'ودخال يس بت ابا ردح د مالخاو مول "قرض

5 

 جاوي ف ذرب احل اوك ل محلا نههملاد فل مياس ايفانضاو اهعازاددعتو ايفالحاعراتال'تالهرس بابساةدعةصوحد» 7
 "دضعملاذا اهاتسا واهل درا ل اوحال !سنولولبو اهانداو اهالمارونال !سصم نوب امزد اد اهفاسنسو مدوم' لذا نآ قةجف غن'و عسوعمو انالو

 مكعاو بالا و دو وبل اهتم مرذ وكام تاعو يبطي نمالا دس اماعنول سالو بابسال صبغ كلا( مدتملادصّقلاو مالا
 دوك تو دروامموبسحو باتراالد .كناليؤتعلا تعض وريدذلا هادر هكاطا نم واعم وعدا ويس .

 باهل اوتقدوأ اذهو نيبسملا الو ركافل او وشمالا مالا مولصلالعلاه يح باوصلا ىلا مب هاش .ونلال او زعتراشتسارعععلا سس
 الهام دمنا طومدجوب دمو رشاو ثحا و واو شداذلإ د ناف رشنال او بلا و نابوطلا 'بويعرم نب يدق فاعلا
 ايد ب كنا ذه ركؤطو جملا ساكولا باكل وك هداعإلاو عرول ادي هيلاراشم هداعلاب نوصوم جرم نرش سم اءلطلاو ندّسرملا

  زمالاو فوصوملا ل اطل !ءرطقلا اذه زها نأ رايخال !الصعلاو رارنإل يعن لمنع هفرصت سسحو ذيلا ايف هياد هدوجو يلوصلل ا
 نإ ول شراب ناسرال !مسهعولك نايل' ذم ةهراومافا تورت



- 

,7 
13 1 4 - 

 ب

ال كاهل ةتاناناواو بحاول !ملش رع اوبكو بياعملا مرش تعونب و بساوملا مبدل تزيني :
 0 ت6 باعزكرم عتب الهاون و ع

 .  ؟اليوتهلاو ثداولل نوبعرع تمانو موي طال خرم اووي او مر ياورتساو 0

 : رشو مجدو رغو دامو ممدوماهلمج ةينايفطلاو قدادرسراطتسا د مرددصأيسرورشلاةوذجب تدق وش كلاملاو ساما ىرم

 0 0 تالاص تكشتار لادا املا ما تنطومسا د هلاطبلاءرسدا تفل اح ا 0

 5 ركتارخوبعاد او فدزعملا رمال هالو |ماكعر ميسوفد تفناو هللا لوطو روؤلا ذا يو هلفخلا ١ باصا لهآ ةلمتدلنإ . .

فاد داصامو همؤعزملا ل رحال اس يلع مام ثددح فر هايكدو هلاابوساو هاحوش امل اوحال سوم | دعا و <خيل امان
 2: ي/هابومال | ثان رس 

ر دك ى هت وحبانم لاحاس هيت فس يمل ارا عال رولا عدنا همولعنا
 21 كلك ىهعتساو وكتساو هءاطلا نعزفدو قع

 ءباصال |تاهط) اهحالص رزول !مرطعداداف لمغاد عا نيدنلل هباصساو لضاورشا هنعئاقي هاش نام هماعولا فاطر اكو اييبصانو مانا

 ب7 + كفاهلاايلاو .هيداعلا لسنا عاطرمايلها عا طول وينو هيالول امام ايف جاحرمزو .سددملا دماهلل وف و ريسكد اشم اوما اعا املا. :

 40 - هساسلاب هرخاد اييساوماداوحو ةيساابطو اساطنافداح اياساماقمو ايلاع لبق ساب انج ايي و الع ىخل - هب داعتملا هشبرانرملا ال 7

 0 اثولا دقونو اهلا عممدنع منال اهب اعةسهت افصايس» ازكذ كدوكدملان اكو اغاربسح هيشير واخإر سر هسآسلا ةلواملادارعإل يضع. :

 - -- - رطب هوذجرم هسقاى لم فهاص داو باوصل !ول ايل الها سلال ازال | ذي دو دعمو هد | باصا تاهطايلاوريرو | مصعم راد 2

 '.. | لاو اقجمزقمناو اوكتمإولا اون دحام مار جرعتلس اهل م/دخاومد مزاقنت عت هماصنتسنال اوال ابا هاصوااايف هل زاد ايت

 ...٠ ايداوضاقح اهساعيودا د ددلااهسااودو .ايعقابسالاع انام الذل ادصهعيجذحد عياد اظدالس داسيا... |
5 

و م/ربعو ماي امنع فاغل اه م/وب درع ضامغ طخيملا عينت اول ظصنم دب اهم ايويععودابلانوبح
 ف دلال دو موقد دحإب 

١ 

ل )فول ام مينعل ىربو هلفغلا ب اجمع فشكسز مهملاورشرمارن ا
 1دميزرما جوعم ل دعو ليل اه دهر بكس اداه ءلسملاىعاربو ه داع

10 5 

 ا * جا دميلا ديد ليلا ب اذعلابهيالو هت مقاذا اذا و ليصااو ركاب لككدم هعاوطم يع هل اهداصو لت ثيحرومال اوف ءىماول ام لي ٍ

ةشو ما ايصع ةياوطتشاو مهفانعا نمرعلطل قبر اوعلح نرد ا
 0 اهيا ءالديعاملظ قاد سيدلا سحر لووب حن كن ميت 

ليس ضم جملا هداول ابطل ىلا داسرال لع اكس همدد ليهو ردو اهودعصارغار وب ربتذ سيصشلاو لول ارح
 ---1 مب ترجو باصاد ا

 لهاو دنؤارم ءىمرم هرامالا و هالو اداد ةيايب ماهاو باصا ثحئاخر منذ:
حاوقاعام هياكل مق اهناس هراطشلاب هل اسبل ا

 3 

 --نححي ةمامالل قادما ]ياسر تحرم ايو

 هده <

1 

 ام انطاف ميدل هماعم عام و .ايلاو اطار متمادا ل الخام و هياددلا و لحل بامرا مايق لداعملا ماكح'

 3 ثاعصان هتتالو ميدل دفنو داعمملا ص مىلمال اى ّعو مدعبو دانحا ادن اقشلاؤي عسلاو معاطلا لج اع من افلا ذرب ميلا ةسام ل

 0 را يس ب ولسا عبد ديد دال طاتنلاطيوسلاو هدالا لغو ويطو:ءاضلا يبا
حلا همانإ ذنوج ام هنا هيغاوطلا

 م هلام وادص هال الا قس

رو لف مال ارادملا وتس مما ومتعلار انا موقت مالحال |
 1 : كا " ند ي

فيوتل اولمال اناطيش ا دوز دازو هل اهو ىفبل الامي دهم هل الاضل اويل هلام وفددا هلاعق اهل اونا ىقلإةياوعساد
 م مهرصو 

أباهدو اتعبو درك م عربا هشاطلسل ركاسعل ل اهتس تفرح او مال !4رطسل ارش
 ع قشتاهجةيىغالا هرداك هيياةاهل ف وسن

 |اوكدعةيابمو هيعاق داسل اهبعا د ىلا ناد اهل هنئلطلا سوم اناناذمو ثرحصل
 - 7 7 دع

 ذعصلا اكو ائار |!ءاورّيعاو تيوينلااادهدا

ول اهضوقمملا مادوإلادوقع مزن اود عدسحو بعاد هضوفسم دانضال
ل اذ رمل بحاص اغال ا ناد ميلا ]فيل ءيما

 : ههاياوعاقنو هيل اع

اللوا اومدعم ميبار ةدحا ف سيسلابهحهرسو هنددحال
و و .هليبقو ءيحابلكذس كسا ام ءعم نما وفر ف نام هليلللب هلا 

 نسم هلع فام ععنال 

هل وبس مزم خت" هناوعاو دنع قزذم اله هليفإ وح
َحَو هلوخرس ٍميلعلبوحن الصالا هسدل قسملو هناكم 

 ١ بو ههثجو هديعو همّد

هسوقىلاعوو باسل ايايصعب ىرصتم ءلج ممهرادب طاخاو باصا]ها هلع
ه ابعرسر بل محو هسراةناوو هتك ل واسو 

 0 ىو ما

م مهافبىح_م اعذتساهلكمزم
ومو هلحرع ماصق) و هدادل جر

ام نس ديمو ويرش هداف عص
 تادعأو هتدشو هتسا وتو هل

3 

س موعل | لادو اوس ةرتازكذل ان
ث ه*دأتجاى هلالثك ةياردا

لوحاوذ ابو هلعاومل اكن مز م
 ارق سواعل ىلا اضعن ثعد الهو دادل 

5 

ن دا مزنس دحا طم الس مرلع هلسد هفيسما داعم هم اونهوتساو هماهس تدنبو هتحنماو روسضوح
 الدف ساد نمافوح هتا

له ادرط هفقس تخصرال طمزضا ىلا هتحلاكمعاو دحد :
 - هفج ا

 : اى بابلامهيعحيف هتوطسزادو جيدملا دسال اك لوم ةموهد

هادوجويزمحر افوعصو اقدارر لتل اولا و افؤول اهل عملا هلعاو داوم د دال ارش هلعمسا عئرد 8
 1 1 
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  ريزمزسم ا ل ا ا ا ه1 مكن

 افاود 0 ا لدخل د عمنا فسل ا. يرضف ميدو نمهثلحاءانأ لق نمدسوب

ره | ديرط ههجو لغد متقن سو هباكداىم هءاجمعم زو |ديحا ديعس هير
 ا واد ا هالم

 ولا :ناعسوب ملوى ثانحلا كاد ل لتلابم الوالاو باصا لها نم مىفاول امره تاكو اسدشاادعرال فك يي

 ا

 قو رم ياعم ودا قت 2 ' 17٠ 2 هواجال اورارغإم ادالمو دابا اوقبط مل ءممعبار ثول و 0 لحاوجلا» ٠

 دوبمامق مقاو هع ريظحلا باهلدد لفل باصازها + المان هلل هانا و رزولا عوطخملا اًنااذه عفرال و . 1 ه١ عسل لإ

00 ادوهاماوعا جدال البل دز نرلن نوم دأ اروي رويس ما همس افننال ادخال | هال او نمو ءلماف:!عنآسيمل
 

 -ه/اذاوبو هربهعمو ٠ همزع لصاسرم“د همهقريبل تفل ارزول فها لحس كاكا ا

 ره ذحالربسم او باضإلاذحرلل يوما هروصنملاكاصلا عمجو لنجل ادوندل د حك مهرم ان- هيافاحلا كا) ملا هال و و هيناملاداطقال !هد اكمل

 ١ داهاسوةسدتحو دالخفل مم لكربش داخجؤماو راوعال !هأآلو أى داللا ارما ىلا هيريرول ارتاوال !تعتنالق تاقعلادب دشد ماقسآل املا

 + اكىز اهرلكومباصا تاهحر ضف ىلا ]تاو نا دعت هن كب طنخال و تانح ميزح ال امدعساول ذولا ادد عمتسحام دانحال او
 /ان دنحم راجل اكشوحو هروبصسم لي وم هعوثرم مالعاو هروُشنم تاءار هديوملا هروصتملا واصلا ارما و عيا دونفل دارق باب

 احلم لاما اهو دأوتلاة روطاب ى اطللخار محفل , ىانارملاك عليم ]ابدي دص د فداماعزكم دوعن . راعوالا و لوبسلا

 7 د اقملازاوجا زوجو لهارملاىوطي هقربدو هاولل لحل اوْمسان هقرشمو هررحمزهادغخ هق جس هيالد نم انا دارم خامل اومالا

 ماث هداخرل اول اف زد حو راوكاس لف جرطعو هشيح دوتب هلبك ءاج قارلا ديكو هما دب عزحال امال: ىآش دوم ىلاوعلاب

 او مالا اأو عفدطغ) اب إيل عما» بجو ركعو دخان اد هرثع تاهح ا يسوتم لعومالا هولتسلا لحال ود هركلا ميغا ماكل

 يو دالبلا ب ه] دشح ةيعراس دا طاوزدارقالا'يماهلا ابد هعكاد تأ الميل ين نمو وعد ناويكريمالا ناعال ع يكن ايارو الغ

 ن اخي دريمالا ناعطلاو بضل اكل و نابعال انيع لبال ايعاسلا لهألا ل: -ذا لرتاكال انه سو, دف داخإل او ركاعلا
 ديز هنيدموما ديدصت اددالا ى احل اددافل كيرلا ىاتناقملا 2[ + ءافاججب اب اسرفرم هدتحرع اج احا ءاو سيخ هيلو حس 5

 مواكاوعطلممزنل املا م «.ءارتكاذمو هع اون باصارمال الان حولا هتسارر وشنمو هلع عوفر أ “ينو و دوبح هن اك لح

 هد رملاءرغلاباًصارها دحاول اهراس هدذحو ركسعرم مرشح ءاح هناوورسالا هنانسو ةقيسنإ دهلاريوورع هناكموالك وبان
 .هيالو فلم ءردالا ناؤالاى دادص 80 دمكف نايعال اودع معز انس ا ىرحاىاسا موكا مثلا ل هدسفملا هيَعان ا هفداطلاو

 _ رت هندم لل اليل قما اغاوطصم نّجلادهعقرل اوذ :نيتعملا ددصلا نيالا 2: ءدوحو زف اجو دوتكر كه رهخ نادح
 _ دادزوجلع داغل اهدحم ادد سلاو فييسلا لص رهكأل ايهاسلا انس رفض مع اًوخم هتاهجرم اجا
 ّّك ىلم راثانوب دخال او رارثشنال كل د ادخاملا راك] نجد راو كس فحر راطقال !سمءل وحامو هشعل اتم كلا ماس وتم

 لم اسزكقاو: _دالد ا دربرم عش ةسا هناف ّىدصلا ره ريشلا هلَحدالب فساك قسحلا لعالولا قداصلا لتعلاىاما مالا

 علمتك لا بامر الحل ىىوس هماغهنلا دبع سده هماعرلاو هسايرل اود عذر ال !ىئريجلاىفاسلا عودالا ب د دا

 2 ذ ٠ باصالها لاقل

 باصمو ناوطمس روع زجس بابعلارمل اكه دال ْهَأ نمو سا ليت د سمع لصسفلا غانا لكلا 0 < اهتلاهذهرم

 هلبا ةرياتتو م مرشاومرمه دثحرمو هلبانقو هسا اه يريشادجا قرني !ماجو ىزيعم اف بك مايخ ارحاملا ماعلا 3
 كلاهشاطإ زكر .هراوعاو هداحا دشحو هراغالل بدنا موزللا دحدلا لامج مهوهلارسر ىارخاى هلا يالا تس 2
 - معمل ب مشناو ٠ عراك كاسعو مودام عومجد 00 قاس اروكشم كاسل :

 2 هليحو هتويسعو هلق مدعد قلفملا دبحا ئدل ا بابش تو املاةيجلاود موكا ءوحملا

 0 اهصدالب 3 2م ماجر م او هركسلاو دنطلم» دالي ل هارمدح رد قاوال اهعك ءاح
 دب _

 ا 5 : 7 / ل 7

 : فويسو ابهش مليك < يجو موس ص بقاو همزعقاسرغرس ذاك رس ارغو ري ]بال اددصلا :لحالا

 و.

 / افاهرعتاكيف ها يلىدلا .لجملارعالا ىلحالا يدل
 : هلخبل كريولان اح لجل نايعال لردع دئاعملادل اه طاملا رام أو ٠ د داجلوم ةعيعرم ه دال قت اع رسم ادح يراونل دا رصامردل لاح



 0511 اللا
 ءاشسلل

- 3 . ١ : 

 1 لل 1 - ل

 00 غ. نرجرص . ن اهطملا ماغطملا دلما شت .ناوطم تاوصم كرم, نالو خرم هعم سد  ىاامصلا شاتم سريال ا اح« ىاسلا مع
 00 راقص دشمحاصي اهنا , حارا دج هناا دبع . اولاد دوطاود , خيبر )0ساك ا. عربمسلايجشما مث. دونب و مالم اد دوج هليوم احر ناس دا

 2 ل تذاع كت رافت سدشح تقلا ببر .روركلا وما .مزتحغاوشلا طاركو « ركو مادها غول ٠ فارم ركع رشح و ىديلالهاس رغم

 5 مثيصاما و هرموج) باق دوسان اج. ي دادرلاهتا دع ىداعملا ؛ل اهو يدان ادب هكدا هماصمصلا هريرمالا يشل ٠ رخال ول اكول د

 4-2-2 اوضويو ردو !عوطحتب احا ىلا اوعراسو اوضفو | ى مريول اينا وال اوعرها هداسا مارك امد هداقلاطمالا وه ٠ موحازمع

 7 ٠ اقلتصباصا دالكاردصقو ضرال هلع ءلجاور اصف | ضحبو اضع عملو ٠ هيبادملال اونملا اهإسلاو هعساول ا دونطلسمافوماو

 1 ' ةويقلساوحضاو باصارصاب هلاذل تقحالد (ل]سسو ةهحركس ريغ اد! 16 كاز اه نم اوضادو ليسا و ندع
 يي 7 - 5 0 8 0

 500 تايراط موس عمل دانا اشابلا لولحو الد ارو دا ضعن ةنمرضعت جام باول اوسو سومل الوزيو باذعل ام/مقاحد بفاصمو طي ىد م

 ك0 2-2-2 تاعو نش كن بكت ملام وااالوعل احوناطبد باوصلاوقحا ءبضتئدام ىلع اديسم مف لاطلَن اللد

 + رفايلا عابطرم لشاب وهو لذ ورعونؤلا» ثردغ دم ومايا وتب عتادفات تايد ناحرمكرع
 : رم اضين قنحادنو وبن سل فيس همرع هماهارترو نحف ٌمذك نا كي قدصير رول |فوتلد

 5 ىرما مسكي رموكه وما ىصعرم قيال ازا عفو يشل انيس وهو و مايإم ثداوجرم عن ام كر هرازولل كلثنال ونود
 ديب لااا - -

 ومان عيمجرعيشفلمتدب . . اي! وللالو مولا ماو زمام ةءاط هيعاطا د_ تباجا جوتفلا اعدام إد
 - .  نكافلاثلظ دو انصعماقملط مر م/تدصعد  انسسءِرخ 152 تْنسوتسادتد اس مدوحو نند افحرر شويدلمبلا تن:

 --- . . لقعتإ؟ريصتعم لس)داطاد هدانا دريل ندعم للقلاهوعنتس هو نل اذ لوم هيضام اموعو كول دادك مداليدو ل هياط

 5 كي ترهاطبو شاوباو بلو مادقلاسوبل تسل وساد لسارس ل ايللشو لقومل تروا و لقد يان كرمه دوصنلا دؤمفلمماراه لحد

 -00 0 دا وسالت سطااتداغرادتشا:_نيكر قلد لاضتلاو يضلابؤطلانورلابط للم اؤ واعد _لاشلالعهيصاعا ياس
 الصلاو ةاطنت]ءلاو لماول اشعل السك امل !تتبرهاو لطاسلا عن او نسجتو بطتسادرلاجوالاذ داورطو سيخو نبرعلكرم

 57 ادوزال اقجدشس. لاقل ندد اوتسا ذو دب جلانععام حال بحي ايوبقمال ذه موقل دال راؤربرصل ليووبايمرشت ةضاخ ٠

 2 5 كو تاجا يرتد ابرلا عضوم وراهول مهن دند 0 قرير الا تناكدا رهرامان نطتتو لأ وحاون اكول د هان 5-7

 قس -- -- م قلع العلا زالخاروصه _ لس اكان دس سه دواس تءا تفس انيرصسوفاصو او ا الوب طل اًمدع

 00 .- ىو: قأوا هيلا اماشغف هين ملوي خملاعسلاق مولع ثويل ىوطتنج جدلا قوة سمولابو هلآ نحكانحدسوت
 - 2 - ىقامماباوزع فلكم - ريث عقئاوزتا وحلا اه قسد ازعلرتاهكصردم _اهودهوحاطقلاىردكى اد

 د ]وطال !ىرم مرن ل قود هخاشلا لاهلك عوتساجلا هيعاناءيفلا كبش يب عرئالاهيصاعلاهيضاملا اهمراوصو مهافلاءل ودل افومس ل , مله

 د0 يا صصص انيس وم ارعذوافوخ دارظال اثينا بكاس سر اطسؤتسم كابل دراومو ماك ضابح مدروند لإ اههفاو سؤتنقدو جزل هتالا
 | كافلركامل وانو _فواجملاىدبامفطخت هيداعلا بايدل او هيداعلا عابسلا هدواجبد هي داخل زجحارملاو هياكل دافقلاول ا اهعدرطناد داهرل'

 نم ىضمرل هت دنا ام اهلها ديعم لقث او دالببل هعماح ادذلا سهو ردو ىرحا هى نلت شيد دس هئاطتتلا هون ل تطعن ث فلانا
 2 - . عالمه قراوللاو دوعزرلاتاذ قدانلا تابصم م هفركد نواوبلاو بياصملاههرسر قماش رهذاارتشو ل

 1 ...٠ ذك كوول ركاسلادادح هب تعصادامدد ل هب جو هموفرصم ةيداقساو .منرتح ةنمرم تبر فاوعلاو فاول هفر صن ذه مولع فن ذ
 : : قا اوع ادينإ] ب تشل اهصاعال ]ممم هسفمل دج مل ص هقزوو ناودعل اها مر اطتسارم عم ههق قصار اطراص مو هبرصو منعط

 ب ىرصل اول ! جوسي انانعل اولطم فتوح ناكمرشملا فوتسلا ماها ىوجرم جال الاد ذاوهف كاجو فول ق بع ةاطبملاو هجحلابمإل

 ع , سمائل ركن همادلاو فسالا ”رحو همالملاكوخيرم منام عرب لو -هماقساو هانحا ئددنسا » هلال لاجإه حرم هن وكىراع د

 6-2 . الموهو مشولارحد حامصلاب لغو باؤكأل اسرو لا ادق لانآو بقل الع مجبهذم باصاذال قا هياطاسإ كاسل ةسهددقل د ميمعلا

 0 0 اا عبوس ه نوم 0 ا يداك راتناساائكرداو باند ئيشيدلكرند ناطلسلا فلا ماع .حامرلا

 د 1 مط دسونلا بهدي بيكو باررثنا مهو 6 ماكسو عم الب بيواتكانارتت

 ا



 010 5 0 1 ”5 0 0 ١

 انروم | حرُمن هل انها وثب ١ امو 52500 مهافطلاني ءاوضاتخلاو دا»" مهنا دوم مدا لشاد .مئاطو نم - ا

 - ةصخإلاقلخمرم اوه د ديرتس | ابدشم اودرشد ديره اكاهع انك ىماوعهدا و اف ومع افيد ايدل | لال هو دحر نماول امال 1

 ا ذوسهح نيس ا )صن تدي همت .* هديواشرمل اهناحا نا مملاط اد ىلا دخا اذا د كابر ذحا كا دك د ذي دعلا

 :قاداو ص خوطاد امون ةما امل طبت .ركمو حد هبامو قدم امامال 1 .ركوديخملاماغراو وتعال وعش
 5 ركذلةماصيصلادوروب موتوعب تعطتنأو بولا وكم ميل ثراد "مع وفسيملا ماعد ربح امدلا

 ١  ......-- 2قداس هلت عراه عب قويسملابطعمىعاوصصاو قيصاعفاناصتلاودهكاوكتا 5
  2 3نمراصاهارعفييسل ادك كله د هروعو ه دج ههاصال ارطمل اكاد يديوملا دلل ىوطو صصص

 ٠ لال رامو داجلالاد داوغال !ال كا ماسلا انهاميلطد دالبا وره يشرب عل د د 6 هروظىدعتد ضطزواخ سس
 . هج درمصحل اهضاءالد 0 يل همرم]كةسدسرشسلاو ىيقلاو رطل العشا د ردال اوؤتلإرم دافلاوتلا هك حبس

 8 520 "في ايصطلده "ل ذداراخ داو ىادعتم اكاد الالص ازيلاح ثا انهم اوق] 0 را 1
 لمآ توصاضو ناطتحلا_ايا ميدل ههيريل د بدل لها ءالمسال اد هويت جنا نهي م دئانادعن عا ارح ا مهلا تانلاوميلاعلا هيماسن !يضاعملاو ”ييطقلا «ااحنلا ةدررو اولا هيينحلاو زيفل ل رموب ىلاعت هن ا نمامد ديطحلا الملا ناد 3 2

 . .قادال يفازرشل لضناحلا ريمادد قاعدالها مومرزسمو قشدرهم]كالالع دع قنرفييسلا دام رماهنارت تاظلل نلوم هعاطويغ
 لا ديان اوين عام هعاطق قد اودانألا يرن تالا كتللا» ديرشنل ايوننلارقتكاهيررول ارمادال تقل تي

 هيدوو تاصودالا امساص ع تاصا لها نعول رح عفن او اعاجماو اياكعا دعنات اهاضسمي 1

 ن اعدل دايقنال اومعاطلال [ىتعراسم نامال | يارإ يعطمماولزفاف راكدإلا لا عوجفاد , نارفسسال او اسال ان ناندل كال 3 5

 0 داعم ]اارم اوحاوتساد ئاهز امزمدضخقو هلم ملح لكم هعاطل أسد ,ارجسسالا اميين معن اذدعل ىفراع متاطو ا ثايرعمس اد

 داراً ورادصال اى وسل يضرم ورم داجلالا هؤبرل ةسميلعمتاد حافلا !وقراممو حالصل العاوتشيل داتلاقوفدداصملانالبارسأ 2202-2
 - ناذوذلو هداولر كلام انه ناكرم جافتد سهير ذولا رتادال |تددود باصوالاو ةزاكلا ىدنآ باصاداليرعالاذ ذا طف .. 3 1 ْ ك0
 - درك ررولا» ىاتبلع 00 2 م قكاسسلاو ءاءا ةامصل قاس 0 ا 2 2 0 0 دامي ا - جرم اعصدسدم [رحدداكو هداشمو يفكك راف باصا تاهحساقنام . هرا د يع 2 9

 0 ل امم اقمرم ا نسشاو ردد جيو صام _افو لمس عن 0

 مركدارعمل 1 !ه رعلارا درميعسال صوم اسرإ ١ روح ةييس مزعل ا مادام مالجال نإ طلسلو هل نويل. 0 ١
 0 يت تييسركلا توفر هس اان اكان 3

 يايا رادزل ,اددل | ىئرلةرونو دمو طسرم ول اىل!معم نود خال اصح يدع اب يدنادت# بموص بسص+ تاتا لا

 0 متهلماو دو هيال ابك مآ د تحري“ لوصف هَقَو راخاو راتارمشل» فايد ماقعاسد ' - 2

 هرامخاو هيداوملاءل ودل امصالجرم هسلختسا هلاطافارب ؛ الداير اعلا اييلوتو نما زاب نع وو صد _ نينالهاداعر ماسر
 ١ مالصا!نيلاوبعألا ءاطامافاسا دريد مرادقاو ععمما ماداردول !انالوت ضخ هرانحلا امشلامرك هيمان اا تارلاوع نازي عتدد --

 ابرار وهال اهنايصو هلا هنكم إب ضرصتني حابصلاو امل ارمبد ,ء هل داعم مفانعامو جالدلا يرمو رجلا بسلا ءلما وعش اناند
 درملا)هارطما ارح از رورشلا هرداكح دوزطل او توطبلا اهنسزم انو رومال اعبر رول انكلكوت»و نا د دعل رص رو رتف مدد

 .هلضمتو روت دإ داوغالاو داجلال امد مم صعاو رابدإ ا هق اكمل اعل ابوس ترزهعاو راطتق لال هال زحا مكريد تءاعساف دول جاي ا 0

 00 حاسي يدتسكاةوسو افلا هل دعب 0 رامال ال تالعل !اكزو ناهئنال اون طفلا لا .
 لايمو قالوا راضالايمَسملا قاضملاةيطرونلاىاوظفملافرصنلا رع ةهامتحا كنف و ةوفام نكس كرما يثد 0

 ا ناوعل ابرام زملا كل ولم زوامل ضيرد معان 0 قبانات طا ١

 ع بحب تارضلااو هتاكتسال !ى البل ضو /لواان مشق معاطلاو متن ارمإ ىاطلسل هعاطلااةيىبيد هاوطم عر عناطد ١ةم ونس كر



 . . ماظ ههابذاعلا و تيد - ردح وذل! د نع بياع ئالاعلا ةيزرمال اذدوجريغس و دذعتيو ا ادلا حالترسعسو ميضعلا نرهد ومالا لاح 7

 تمد جنز ماو قدا وعام تاحنملا فاتبتساب بوحول | هتاطلسلا اهل ودل هل اذ دامرلدو دو زيو هولا نعل داحملا تاجبلستو ورقم ىو د -

0-0-0 

 ٍ قال هنا ناك د 1 ا ا عمل ىابإلا 0 0
 نب قوبل اهعدام هلضافلا هعركا هنالحاد 0 ايباطف ماب لعد د كولد كرو العشا ايدل دعنارام

 : | وك نربي وواناخالعدلا صطم ثيم انإ .عنتاونعما و متعاطملا داّقد اد عصي كولا نسل ن ل د نيد اكد هلماش نس

 5 قهتح بام مدعو كالو عالطا وقيفتو نيدوس مرسر دص يار باوصرع ؟ابتال !ددايقدإف كيد مس .
 00 0 ا داس نانلطلنطايف كلذ ٌفالخا درسا د ناسلل انالوف معاطل ار انهطابا دو هطتساو عانشمالااو لاخلا اكد

 6 .كل عادا اوشا لاه ناد قلم رايك عرش نلا علب زامل ونيف مكالعاسااهلاهامؤ عم |وضو ىابلال اوىبل دلا +ييوطم د

 : ٠ 1 (اتالب هقيقحلا هوجوتسام مزلماعم ررولاموغح مت م داوي اص وعضخ» عاقل فانا

 ب0 هلو ةوقوا نول عاقب لارا هكا قار مط دما ةناقللا فرحا د هش نمو عويصنملع موا نمدوكت ل اج _

 : 23 ام دوبطو 0 ا او وهرساد موشبقل اببس وكل نر دبا او اونا نم جون ياو محرما نوحصن | هامراخ

 0 : 2 ىطاشاو هيدلا ”ناول او عذطل ص بورضم نادلكوص اقلكل ا 5 ناش ناحل :رارسا نم موي كم

 0 ف كولملا لال د | هافحا ام مورق حررول اءيصحن ادسا امد ضكراماهضلار اهب ةيسوفم الشم نوضح و ”ضعنلامهتن

 لوحا املالخاو هيلدم هلظم ةدن للولد هتد]كادزعدتس همال ارما دانف ىلا لوتس كاد نا لع ُك 0 اه نيا

 ن”روهملاداهتو هينا لومحر بوطحتل وعن وكو هيل امطعم ويسلاىف ارول اىلا هقيووحرو سال انصر ءافتسا امجاجوعاو ”ىبحللدو اعم_.:

 : ا .تاطلو ديطعملاو دب ىنسلءارإع ٌنعدايبل ل طحنو متنفلا نمره الهامل امد بارعصالا فلس دوام قع -ودرطرمتس اهم

 7 ه« شلال اءالاو نم نبل ضر اىلادد و سرك رداقملا لالا ص هش وا امو هن داعسل تكد تزول السل هلا اهرسؤقلا تاجوتفل الشمل واح تح

 22 قوز ابؤلاو ةراغالا_احاد نوكلا كطومار ارانملا مرا اراصف ناككزب ومحل قدام للا د سم زمدحا زفير سيصنو نوع تطوف نمد

 ش افتكر صالفل جف اداترا الالماس مال [ًدط .لاقرال او نمل | ضر زرع -اهدل ىلع لاجدال !ل راحو ىال (قيصم دنع دائتعال اد

 ئابوالا 1 دعب نخل ماصه) سمرا ام هل اهلا تاماهملا لذ نم مولد داجيال ١ آملا هسانرلا بانرا ميشالو داخإبيريعادهو هلابشل

 0 زا دس سهو املا جيلاسلا نش مرو روصتو وزو! نصح اكعد هياق احلة لد دإ اتاصنا نم هيناملاداطفال ىلوتمركرعزعو داغدإل

 2 ويميل ا واسع وهم ىلع مل انمرما لكرم هينا مناع انس هيلعز سامو يدا باوصو ::

 تش تاهللاو قراشم الها مداضرهظاذل دلوللا كايد ضبق ف عرعلا فاعلا وطنا رون تسال ميمو قانا ضن سناكشلاد . 7-5-5 ا ع
 . 1 السلي مفزكل وا ١ بص دمحم هك« دانعلاو هتنفلا نيو نع اوعرن» .باكماو دونطل هبال اوقلطسن اب وئاقا داعد
 _ اج يشعر تارا ةداو عصاوملا عصو ا دم محاد عامل ارجل ا نمل تاعزار .بهاوملا هضادام م/ازادم ماقد و فتاح شرم منطلسل أتاح

 ويا عويمهقرم]رما دهالشل#حا نرسل ددقحنإ هعط سيلا هل دامد ال سلا يكول بسهم ه براقلا ابرار كفللخ'
 0 2 هةر 1 0 ا ا

 بالبطن تكا هدول اهن اك نحب ريس ه1 لا هللا باغال ا هوركسو وهز !بابرا هلولملا كل !ضعبق 2 ٠
 0 7 قرامدرامناطيشصارتعا الو ةوياءال و عفاف بوعومو فويل كمل اد اد ه داعم ملام ديشد سر داحملائربا ركن د

 فشلا دالب ةموسإغ هنا طعحجيويصو هلا فطل كامل إد دا ناكد قتال دارشاو قالح الرس ول !هزياذ عال آو صو هدلسلا
 5 .  ىبنطاق

 ا 0 او ال اينخاو ابك 0 !لمطل كا !ذهو فول اء روصمل !تاد ىرذل !هيماسن القاعملا نمش انهانث

 5 اريل اجلا نصيرغلاو هنهلا لعرصتما نط ا نازح عوبص عمو .لفصمو اماهس نا ودحلاسوق صويرغرباو .هلاكد
 0 فص سوم ايفو داباريددلا نحو ةسايسلا تلال --- همس ا صطلا 6 نهر وط

 ع ا هنماكت ناغصا عرس مادافحنم اختيرت. :فحو هنا تطل ثالاصورطوخلاميسالد -مدقم صدر .طعاناشو ماما

 دعم -_ اوما هيلدلاهماسلا' لارساو | (.ةرترتدألا تنال كةامسلم, يي

 ع / 5 مح حج جس - 2 2 2 0

 0 1 5 ٠
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 نام ةلخلبشد ءباطخاطخللل ايذ اهياعتو هلوصرموشو موقد هنماهزرعو باوعتلا يرد في اعل كيلا 21

 نعش رالمهنسم رهام دل عفلا يدب ؛(؟داخاءرا ىءحك_ و همياصللا ىسو هت دياعمو مديّضانم هلاح ندا د ءباكروطسايهظداسدباجل اع

 ةراول ةحانتس ايا اسا» هليوطو مدني ثبخو هتشحو ءةسكل ةناع ىزاعملا سن وسد نخشس انيرع يعدو ردو امردحلا هياوستو

 اىرداكباحاد دكلصلاحرشي ءرشيبو نومعل قدام معنا و ا روث !انالوموسحاو هلإخ مدعو ءنعضل هنوزوإ |مودحا فرس

 رافض و يلصو ع ه ايفصال ا ناصلحب افصل !بابرادبرمد دول الهار صم تالا "ايغخم تاتفا هع ورطو رومالاس هاير لاخلا ماض
 .تكر] صول !سىحا ريل ئصتنت ب اكن ةياورقل اماةيشلا ٠ 1 ر ال 0 - 

 لقفام ايشروكدملا هاوسر بصماو هايحاح عءادحاو ركلاملا هليم تحضوا هلقو هلافاهم جد هاكر بف تاصاخ د هيلع ا

 0 ردنا عورطا امد ارذاع باوحلا هل ١ داناو ريكا عساولاءل اوس هررعو رذولا عضحمل برم علخ لساابرمملاو تفلاعزفملا سررشل ادالءسم

 ١ ةيس سيشل العمرذولا عصحل دل اشحرند لمار نال /كاذ هدر له ىو كدب هلع كاش وادم ح هعاطلا» ناعدالاو داسدال نم بانج
 ر.اوغال او دافجال 'ينيراسلا داسفلا تاومابنم اربشننا و راككتسإساو وتحلل اهانطوتسا ينل ١ ”زامدلا ثيبرم هنا طقحوبصو هي'فطل الا ا

 ./لجااررولا عوضعج نطلع راوتغال ا عداخو ةامال !بذ اك هشاخابوت و ران عيصحدرامذل ةراصم]زدل(ترغشاملا هناا هسانوحو : 1

 زل رطون اهم ثيح !درمو اذالم هعداطملا عاهل اًيفلب ناد اذن هنرطحر ال وطول اما ديد وح هي دل امد عيوش نؤنالا ةراق ةسيشوسو و هيلاتن
 , باوصلاهفلافئيىولابؤل اح امه/ناقؤعدارو ب انزال ب هتلماحم عام رع قو فار هاصبربطاةعم اهب تلناتو: بالججاال او بيرلا 2

 هلضفو لضاوننم هازرحإ اىادوعيل هلّيسو هبنيس نم امرملع هب دوجامرئاحنل ا نقاد هلينملا سلة طرنوا !عوطحدب حاد قيلت النت

 + ٠ راسو دعت! قو هوو تاقذ احد تحلل هولا ه دوجرم | جوخ اعانتخند هل اقم ندر ا هتعمل 7
 -.  ءاقوفرمم عوفت دو هتفملح ارد عز ذي ديك كد كقلسد هرماؤع بلاغا ف ' للطي لطقرعالز هيزمزج دقن وتحب
 ُُ تالهلد زاقسناطماو ثالمخالا ةيئوطت فو فرثناتاهجرماداس د هيو هر دال فيلو طتملا ةرماب رافت الش
 مانلاب داخل ايركا حل اراسد دا الهارد وفيما تاليا م اخص هشذم اد امىلااعلناط 2 مدخل ردح ا

 0 00 0 ندع ورص واج ع ع 0 دول م هسا الرعب امتح

 0 (لناور الجاد هنبزل امرشساو هلا رسوم اس تالمدو اينو داو باد اناا ا
 قل عا عوود ىسملكةءاممالحا ةوسلادعب اعنص هنيدماراصاط . 2 هحاج نيركام عدخل مبا د اهاومتد *
 -- كفلاروّدمو م[لكنطبتلا عموم ؟مرطسر رولا (ودحداعا هيما ابعزطل ذر صحارذ مص داكد ةيضاتما عمتك خا ١>

 قدو داهرإ الها نمويل اىننلل اعرق طعام اعف ددشنا ديك مفعل صشبو اعنص هنيدموهاطم محن ةركاسعل اهرب تلاع لاذ سو لد مم

 ممن ننورملا كو لبشر ةزهطاو تاخال او راوغال اس خفامو دالناهفانطل (ضشسلا هبها د ادع ارهاق راصنال ا اطخعي ليابقلا“

 دهركاوالادب سراامهقيقحوزعواطوخو اهنعمو اهلسم ف رعاو ان/نصحا اون اكدا - كلاما سس ميوصودام عوربل هعيوجويسمو ا هحاخت
 وما هاو رولا عصح هب راش ام ىلا ىقسلاأو لقسل اءبها دادعس لاى انا هدد ديا برعل ! موعد هوب ورصسق بوخونم هادا فك

 .اةااعراكال ان 0 نيكل ا ديعسل ا هقاطو هل ارهطاو شو لا موعمل منع ميا ىتن ةورتنك ص بلا مايل تنصت

 هم 2 وتس الف _كوكت وكاد ماخدال ام/رتحنالكيرماصتحال جم هئاطولامهنند ةلولملا لانا عايخايزم ىسيياد نحاس
 ه دانحا هقاكو ةكاعاتعدم هداوجإءرزول !مودعكئونسا م اما اركسمماهو مت

 بمذش هند 0 داطركمل اثادب راسو  مالعال !تاحولرو تادار ١ هيد بو ناو تدفن
 لوا د ياي (.يسااردلالورسمب لذدا ١كللو ةسماعل امهاكرممساو نر © رتل يجب ىاعا هد سر

 اا لضم طلارصمل 1 ىزما (يرزرتصدد تادارو لوول الع جون ةساوتهالد جاور يع اهحزفسم ةياداموملا راس ماتا
 تابو تانظؤما تبان قاطو اردو اع صحت مايد فيو باكر اول جاد !ميف تحناو بابقل ! تصحو اركعن قام ثار اذ
 ' ضو امال من ذلإ اه فنوتساو 0 اطهربزجكاع ٠ عرساييتفل امل دونم اضققل ماكحاو مصارع ةللمم

 6-0 * ىلا 7 اوشاس هلا ةءاءد ىكيمت راو 2 ناثلا 6 ا ناوكذ»س لع

7 



«2 

 .ةاقتلمار ا مح ايفدلل اه هيار دف ناىلم نتف 0 ايس انمطعل ليام وهزم 0 1

 مع د كلاس اي كضاهسو ياءبحاص به بولص خاطعل م نانسكعال اريمال ! ةريصسد علطعل ناشن اهلا درمءندوف ل شر افا مودا ناكل كد

 هكا ل . ديف دنولا صح هر فارم دراوتملوقو لحاو باوحب اباجاد ناقلاو اها[ طا هواش اتا هدئبهاهذ عروش سانايا هرم ا

 --- ماكل ل وامالو ل هصمقمر ا نانسررمال ! ناعالاب د تنال اةرباد هطقنو ناوعال هلة مذاشا بابمال ناو بايزالمر هراخاق ودور ماذ ب

 : كالو افادوا نجر ميلاوسر ىورشملا كاد دش رمادا ربكم عرار ارمتالءاحاشلىدفعي هتاطدد همهداهدو هقاسرعرمف نان.

 ناو طانغم وهورلتاقلاضحاو ناوعال اوراصنال اد عوجإل او ناعال اهدددصلاب يدر ملطف ادام حراطسا ىداد كوسم 00

او هقنافلاءكيلاهمطلا هدا ول اسدما امو تحرس 0
د لاا هرال نور معوكملاببطلا عاو

00 ثدط يال هدو .مووتملا عرا
 

يرتب عومقسإ و لحوم نقولا تحبس“
 يف عمو ايلا تاروسن مرمح لولا ككل اءنانيجال انساه لجو مكروب 

 1 فل

 : تاولقععاو مضض ا درجو حالاسل بمر اكام بلسو ماهل ارافول اء رعرم ا

 0 . وطوال (ةوانيعو راع هاوي از ا ا ا ياني هارعل اجر مطنخكذك ناكل

ابودلكؤلغاد هبابنألالو ةبادطا دعو مباججل هال ااه د ال واتم
لا نيروكمملا ل ونملل ةداءررو اةصحرا هباجي

 0 0 

رذنضعي كلا هز إم هيعمل لوو لاطنال امس يرادآياماهز عد
يلا اوسع اهيل الايذ طق مياوراسو لاي ري

 اولد د ا ال اواخال ازاسوزل ا

 0( ل رويس ماهل ادا طارد طيلعلازه طالما ريو عونم ناضا|كرعر درك اهعدد معتق ناكمرعا مقل صو علا ناب
 تاو لحل هن رول اصح وسكت لمحو ضو اران هنهلارم ل ادد تزول تو هقاظنإب يلا ايدو نويخ اال

 1 يضم هدالنع هب عصارل رج

اسم ع هعلدإل ريما ماهرم ا حلابونانسمةفزتمالا وضم او ٌييتمو ريما زميعم رزولا صل سيرا -
 00 ككاو عمل يسن 

مو عزك عئاسلاو عالبلاو لاميؤم تلك
 انهرهرام عملتو وا هرسانجارمهدرحداو هوطتا

 القوت اقيرالل كام او دابا كبهيف هورمامو در
1 

مزتسادم رهطمو هي انطل طيبا ناكر لابطل تاوردورقاعملاللهم ماصتعال
 . رخل لاا ضالدل حاجش ع فوتاوح رغام هرغووتك هلويل اهف هتر ملا اسيل ا

ث هحميرسهمو امزجؤدلا هذ يسالو 0 0
 ميزيزول ارتاوال اخو م عر انسياب وقم هصكرشنس امدهلسو دافلاي

 1 يعل دع نافجرصج)هدراو ا

 0 هنجمسللم ايت يلع ِمْشا امطاحاو اد داطنال رسكيت عنا كد احادتنه راصفلادبر شكو بالارض رسبت

 مئاج ماميُو كازاما ذل( عمياطلسا ديئارؤمو ١ ا انا هوك عورتا تاهو دعبل ا

 كناحلا لاتحزن عزيبوساملا كولملا كان د
م دول | موه كحد امد هيافكلاب انماقو وددنل ايف هن اماقر امال /رسحاو

 اتيبزواهصعرا 

سموم ساو هابكه ريم إزططسلالوسم ساب هماوج ونمت --
 ١ ا فك ادهقلا عجرم ايوه عاد أ ادد اعنصد 

 -. لدحر عموكراسد لطم القاموس ارسك هروع ادقفمل ردة رصعوت هلوفق ةبزمو هداهسو وعضو عيرا هلسن:: د٠ ع

اداه هلو هك انهءقاطوضبو ل لالا اطعم ل ظ
 ا كل اوال او بول | ات

-- 

ا/رسا امد نطو غفو هداعسورمجي ركعلا
ه جالصالاو دقغسللر مهد ءدلةررولا هضحإة وت عمو مماّذ مالطل رو حص

 دا ”

 ا روم همالق كلاعن لقب تزشدو مروع ةعملا شاذ احر
 0 د

 تشل حاصلاف مخل جد اجو هتشل الهام وطع ذياطم 0 اه ةانسمباها إب نضعجوم رمل انو ديقهعمل

اعداد اد هل وجر هولصلااو هفادكد مويرلعاو نات
 5 هاج اوان اطعانملا هذرشيدلا عمافل ذود رينم رع ا|مزكوالصج وقنا اب

 : لاو مالسال وطال افلكلل انكر نافدإو نانمومارايق شا عماو نيمو مالمال ئاطلس انناماو انا هنيفسو انامز هفيلطبكدم موفو اساو هالعاد

انيك ةاغام هرتلاو هني يف ركل اني لطن اهشوالصح جر كوم
تق بوطبكم اهل اهراكمورمصعل نعت 

 الانا اهدساو لالطل اقر

 هَ ان «لكاف اسك دراو هولضل لذ الادب خبل معي اناعحو )ّ
 ١ قطو بام باول اطيوجرم !صمزكرافو قيشوم امزع مواصلات سداد .

 100 طموح قاوطلا كه ديرجت هذا ناو عوامصل اومهراشنا فقع مذ ذاوطتفاوذو اع صح حر: تالصنإلور شمال !ةئال اضاو تالصلا

ل لامساعوفرتنامر ارموع اهناش جربنالد
منك د سوزمامو اناتمْطعو هءاض

 تاهاؤهو اطعن اعسارو تاقدصل ارم
 . تانمالثاب هتداعس ماودم نداام

و دوك تراسو اعين كسعملا كادر ماي صئو نع هنت هنو كمل لذ دون مدعبو هت د ارال هعواطمكفسال
 رهترتالا لوح قوش هنمرجو هداعسلاو ميد

: 

00 كل انمذاطو اسره داتا
: مهعاوم تزل ل راعني مرعي سبر ا 0 

. 

. 

- 1 : 

--- 2 
0 



 واي ايعتالبس اهيجندص داكرم ده ديل دبات ا اشار ةريض ليسوا عند دوب 0 ملت ْ

 1 اور اهن هداغواطاماغطل نصرك لوا اشاد دال مورسم اكدذ دا هدانعلاو ب ءرطاوف هر دا | ديالو هد اسفل الاسس يخل ادهم اربرول اه ضع ب إ» عمركم« . ١

 ةسفيونصاو'هيهاول دبابسإ هدب تعطسدام”زعع) امثلابهارعرتل املا دم هارنع او "كلل اهم ممم امال نمر تاببوفلاعب و حعهجاح ف نرصم تال ىقض“ بذا

 راوزنمزمتيهكوساو ل لفن رقغد تالا ع هون واودمنو كوكب خاوخنختساو هدداح سر عاق وع م وعثر امرأ ءلاخز ذر اسكجو ةيبخام اما

 ري داضساهاججإوول ةدداصو هياصو «داسكءاو ودوم ارد *لال يلو ايدك مدبادعرمييشلع 20 العيص وبال ئنطرم عفر ل يؤ ا

 راغصل وسل اءالسيف راصمال اذ] وام منمل وانتو هراؤنال املضروم بت دخو «راظفال تس خو دكذلا سدا امله ماا ”رررلا ديوس

 مال طاطا تاداعستاءلمزسا ىاادامو» هدسش ايناصم اذطال هعدب اجبر هياعلبر عسر و "منهل وداعن ةدربلا وعمار هظدداكىدل سال الجاد رم باشي ذم قلغاد

 ودوره مدصرممل ود ماودب ٠ به ايغللح البط اهراوناد اجو ءبراغملا»قراملارهل ذهول اهلا هرئاهريرطمرال .بجاو كل ادذااتيلاه نا ءاودم لب ؤخلاهرزظا

 22000 هن اكراماخد مكب انح مدنهم هناشمطعل عوجو ل عشحئدلا هد اتت هد راكر اكلم

 الو سبق نعت راصو هم رطلو تبل او احم كالوصعاال ناذاخاد - يعالئاطاسلا .الوبع هدملحو _ نرش هوانا وم - منال ماعلا هدالاطإو ترام هس رع
 2 م 0 0 : 3 ., مزجاو تأ زظر درج نطو يو 1 ضد ردع انتفرتأ رك

 0 ياو م م نار سس 1-2 1 م 1-5 7 ا 0 3 0 0 3 1 اا 0 5 1 2 * : : . 2 م 22-4 5 0 0

 ف دس جالا سلا ا تنل وادم و الاتات, نع وفا وهد ثا نصوص هيدمؤ اها دادس

 ابا دهزيينكو وسدد جاع تدل ئإ نينبوملاةفياجو هبل اددجو تجنيس

 نيانملازثميرعاولوتساو ه نوصخلاو العلا نب موكتتسا|مو-ممراوصو مهنا ةاتالم مآ

 يو اكل اسامذاو هزاضبتس العا مصيف د صير هرقل رشا بالاك يعن اج تس راما لتتبع ع

 .دوانجازعرركاتالا ذاخلف معربا «راعتف ا ظعو' ةهوطسو تت «راّمككانياوطؤ هند اطتخا هيناوق دابا هلا اح راددخانو ئيمل دا 9
 لياكم عاوناب هطاحالو بلببدت ناّدتاو هراالاو ظاوتتلاكذابمطراعتسا واول افاصم دنع ناصاف ةلعابب 6 او رايكلا عفادملاو َتايلويرخلا 3

 3 -هلامؤ عوض احسن ناك هر لطعتد زمضلإ جمع ياو هياعبق دال جولات هدوم رند كت ابدت : ماكجا نمزع دامعم ٠ راكم .5ق هعرو -

 :.نلسو «لانملا هذيان ىدالككن اذ نرليش هرانغالو د | جاانموككتصامزه ١ ميل دراغال طع دعم عاج 1 مدام وطاضعب 0 ديا راصتإا# ذو زعل يكول يور ماوشيل تق ح هرارقسالو ماقرلالعولحب كانه ماس حيكامو ”داطقا/ نجا هور وصد فارس : نعضراو رصف“
 .(0طككع زنا ءنياطن وهمه ناو نول مراوح عزضاف رند ءاصاظاشم للا م ,ةرعساذ هر بذيزميفو هابل ام انم لازغلا اهرب“
 ةزضداصوومد ااورمتساو اهونطوتساف ءاذي الو نانكاديواخار/ميلاختاكد يلدنالا دالط ارو اههو برغم قالا! وغلبف « او ذالم :توا سما داكازماوّوبيو هانم نماوجاةديهصيسلا هظذ >ورعاوبه نا ءاطالجاور ايدل زم دكانص ام هذ اكرتعا و اع انهفاد
 5 مهرارذكتما هيت تاكد ه ءاقبلاو جاوا رباس نما هوني داشمدوكيلاه> حالا تازها شو رئبصحل]ئواعملا و عايضلاكو لاو درخانم 5 َقعِجَو
 ' رم زمالك وساق اوه ماطالا لولا تاذ كا انم نانا دامرباس وينكم ؟وطاحاد : "ماظل اكوكملا م.نماقد- عاستالاو 2 عراك هان 3
 هنيرماوجفد و* مولظكتاف مانقإب ب مجباونلا اعد ءمدرلا دال مانا تدتم ترتماو ءرعض دلت ضال عض ران د نمل وما لزب لو «مالسالو 0

 كيرقلل دالب ف عاول وتساو همالس ان مكس رم لع 0 5 دالدىلا هايس تراست - مدوبنلا ,طازسبا مسح دحبامذ ء هن طنطشتغا
 اول «نينبلاو لاوماللاب يو اويدتتس# نين هدي ملوبمم تاراذب ١ نس تاهل كت د نكولم عموطتناكو« ان الور اوغلو دالبل ام هيلا امد

 تفدساوت ٠ قشور آم هيظعل يسم
 ثمل قلامو ”ممجالمو متءاعتم ث ثبدحن هر نككان وطب تدمر ق د + نيدحد دج ياس فكيت دلو ءرطاومو نياك صتلانعب مايد انم

 اوشن نك كايد يو وتسمع دريو رول عمي انسحُو كدناخوب روض و - نددخاب هراتف لولي 0ض ومن عن هتسفل نسدقنو 00 حرتةوهرانلا صاح هو راو
 0 مدع ق جت خد و“ م:اطلس يعانق هماركلاتاد داقلاو ماظعل ا ككل نم دككتهزملاواكو- ماناكلاج + داسض ايريدعتو“ مالضالا
 4 داهللا 3 ألطتو (ن افخاورتن اوه دالبل هناك |ضعب لع هيي انراغالقف - دايم اوراس غليقاذا مزوطفد ميعاد 6 وكس ىف ماتحس.

 نفويسبا وعبد 0 اان دواترما حضري دوفا افا نلا عزك ٠ جوتبلاو مالغالا اوعفرو تايارلا اهرشن وم دونجلا] ودجلا#



 ..... .ةرئوللا مادا! فانا كتارا صذدو هراغامل اليسا .عماودجي طف كك هو ميس دم مل ترسو مك ديشاقعلا جونا اغا

 ل 0 بس رس تتسلل ا د الل ودكم م دفع
 5*3 هنا علا و ويتلاب اهاجو هاذطلا خا كين ول سو مالو هاؤلاديب عودوا خرسملاريرسابع مالسال طكمتمسا خراطوأ + يسم هراقش

5 0 1 0 : 4 

: «4 

 0 اذ 0

او ظيف وقل ضاتتساف هييخنائاو ؤيزنلانمدنباط هخفااباد وير هيلاطجزدتف ورسم اهني يان
 --. ...٠ يطا طتداطتزغ

 31٠1 يلو اصابع يذلا ب هبال ف اصعب ؤاكانر محاط زخلاكدب كولي يذااز مويا اودجف اشك هنااا عسا دا
 - 2. هاوغللاف اعالذ فاق لطاقم نظاأو !اوطا ئديزل ارباع لاف .نيزنا مما دوعبل هاذ دهان داو ىيزكلا مولا لغازرصن وام

 +2. ةكواذلف ىبلل دكة فربما معضد وسلا كاف ريسيوشي حز بدال فلام اقذاب ريذن يود بذا مس

 ها علبزلاة ليزا فوج دافع دينشل كاطع للامد ديبضالا هات اوالكك) دور ما ساقامو عزل اها
 .١

 دمج سس --- هملعنوريخبو بولد هراكل رب اكل ها هويدي بونسافاذهاج سلا عما زل هع درطعاوايطخدش ايلا كش م

 ا: 7 تاهل يظعلا ,دالفلد هينائعلا هاكر! اروهظب بورك" تاقراطو هتشفلا ةره تام داصرماهلهأو هيفا هلملا هللا اغا كاملا بونجلا دل اه

 ٠ واوا طفادذكلا اهل قف اهانسرع اظولضنالكوكابجبزو .امانبدابالخا لجو عدنا زيجو بوركماكتوغو فراغك الم هنااا ..-
ف النونو إَنُسِراضنإلافظحرؤزث اهب شوب هامراصواءاجرا ماد ائممو اروحلمانبرط ةيرذا/ اعين وس

 .- ١ طمهو ليوسءايساخ هبشتلع منا

ماملالهازععلمذاو لوغو ماسلا كك قدا تلا هللا ةذيب هدا سفاو هشبترشمبل ارجو طيويقماهوزج نان الرس تر
 0000 ةفدرب داكدمو 

 ١ لرد امجوب زعل قدرا ذاق اذازع هرم تعش فند ارونحازماذ وح مزهيؤنو متضلازمهنورذاحلام . م طار اوزيل ذب طلابنا

 قام د لا توتا مسيل اورو ؤولبو السالب هذاكسعرمل اهل عطقناو قالط) ل سسلاو ضنا اذ هناهعلا هاورلا اجنالانم تكاشالع تح

١ 

 هرانامتلا دكوسالب هزم حظت نيج مهتمون داظفا/انماهاؤساملا ملال وبعد ماوعانو روب خلا رمه عاهل ن مر عرا ذك آد و ماشويرتدم““ ١

 -  هلادتطا ضر اكوس 4 اجتتاد جلا مال (داترمو معاطالا حسو ممالجإئالببسو مم اذ ام فكك 3ذااو ديطرف ناصمال وف ةركما ماع أ

 01 لتقف رلشالو ماو اساقو شلانعدب لن امو, دبل هضارنإلل هدا از عال نو دابذأ رص عال و3 نوزعلا ءلنخ نانكلازم
 سالو د قوتنا مند ولام يراك ةونل قاعد .قيطاكت موتنا راهو مزيب عليا 4! علازالوط دو

 - مهفساوجناف قيضالككدؤ هوقو اينجل ذبل رمس اداد قيطلازب هولهاملا غدشيراف ررضالودوميئترمددهلا ضراملا ارهتدون
 ا كلاصر رنه اراظفالاف غدوخحتضافف ليحل نكد ضاودنهانعر اذا يملا _هعلاككسمعتدفنف ليلظا لجل لذ مان

 تح الرول عفانماو هعتزلاتتنايرضلاو ميرال ؤدانبلاو يجوع ةويذلاو هيدنملا يييشملاو ماتا هنتنملا اهكليرباك
 7 مقل اهباوخانامزاذ ديننا كج نم (يبمُو .درغل اذ جاوتملا ككماهسباو اهيكاسم اهل اوطاحاو ظ نيام سايكس
 ..... معلا كهل عيل يبو كابل تءقساو لاول اويتناو ىلا جزمه نر الباز منيوسملالءابماوفد أك
 ...٠ تفماو هيوبنلا كهل انةعلسانلا ابا خاداطككو نيوباو رج يا ةنالاجاهطاوتوتنسلاذ .نومرهو ناهزورطماونطعم نيمدالضو
 0 الا «تانمانور جميعا هر هلح سيو تالا لنمرم نمل ل.س دصقمل لاومالاو هتيرل تال الاول بجلب .دشلا ماس
 هالمطعم او ددنت دلو ءالاغلاو علا تافزغس ورشا اف هنيد ضارو ه هرم| اسال غمدداو كار محو هدئاموجا ع لتساقط

0 

 10 هر لل هاو هيوم ستساملا اقل آزال ربلا نكمل جس ويرهاطلا هاك هام هداف ادللا تايرخاو
 ها ريم ماب دوصبوتبو ساو دزمطي عيزلاكت انه دف هيرماعلا ديرغاطنإ نة رككرنع: واخ نفر عدد فنك <كوبسرتو

 ْ وسد قادها فتسد اهاطل لإ 2 نعطتملا اص دعبل هيلهلا ركك ماع اليت لو هلبحأ هو ومس هيد فلا

نالتخا «نمردملا كول لع اوقلا امويلع ةيليللطقلاف منان
ضن هجوما فانكالو ءاصلغككف نك بذا عد ئالخلاو عئاتناو 

 : "9ع 

 - م ةلازولا لاهو اهرآخاواضولعمداا ماد هبقانلا ايككواررحما ة ا 0 ل يا

هلعلأعمصادينالاداطفاللا ايو ايل ازميبربإ ملا هواعمما مادا عار اناومةرضج 7 عنرالل م ذككدو مالا
 0 ا

 ل
- 

 0-3 -__- تتضح د صحا هب 1 ب
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 ه-

 ياخد علانو فد يرجمو اهلو ادري ئملاب هيك, مس ساه ٠ يحال هافلازم هذرج مايه نيو هاناوخإ هياظلسلا هعاضل امك
 قو احسلا دال وسد هللا ةضرل تسأل باذن ةدغإع لبا. ضعي ناسك

 .٠ تشاو دان لزب هيلع الاب «قاستالو ضنا نيته ءاتلشداؤ «قاغتاو دال صف نو.
 : 2 ب ابحلل ماضالضساو جال صتتسال# تارا غل انشو داخل سوط ىويس) سما مم ئنانعاننف ٌئاشسملاو دهعإ اضقنو«

 تءلبزركل نعيم .يؤلاولبتمل دلت خوتشه وجوب ,عجوعالو ليخازعجماق لوا .داضتلاورباةن انمريملاسهعاطلال تعز مع 2٠7
 ةاهبرم تهور زول ضعفا خّتش ضعف ملالظو هيف مافازممزسو هلادتعاو متماةنسازع اجراخ لاجاعانق كجم رمد جالعل اهوءامادشا

 قاوعط لاقدوبلا خفاف خرلا مضي اضل لاى دهن لعومه امون ايف لاه طرب خلا ايقتالاد هتفاوملا ف ننال وحل متلو اهي ةدعلاطو قادما

 هقدر عللاكتمالزبطهناذ رقكورهرجرهلفانا6 مكعب هنابولعامط لا خنت ءانركاع م ةعتحطعرزوا وضحي ولالا دولا
 ا ةريذاطلا كثككو ىالؤلل هوحو تةديقنزاو عمو هعدخ )باند عن عندي أهو دعاك روت يي وور حل اديك دربإ لب 2 تلال :

 ديدو دوهلل ا ةديبشلا هيلعز اكأك نامل اككد دكر اكرل هذولا مدّمنط لهو ناشوعزاشاطداّجل زعير غش رسيلت تالت« هاو ىقكلاو

 د

 هنذافودونجز مو عيلطاوغ جوت مهاب ةسيووملا هر عزام ذبا رجال يناج هذوخادا ممالجا ولسراو ددعزعثل مدصق ظعمو غن
 اإل ميعرتسافاهنج هنزككوكسعلإ ًالضماودجو اًمهمو ري هينادلادوغتلاضعبلا الخدم وداتربإ هيبجتةتتاقمشيعنق هيرع ٠

 -- هرسججةيدلابادوكلا ماقيل طلا كت زلظاف هيلاكلا رييعالا هديب مالمالاىخشل ظفاحسساو هبغاطوه عا داك اوحتقيب هيلا 2 0
 اواو نك ةيبرجلا اون اةن> .ايرسورعلاف اقيطوهككس:ؤاورفسا قيد ابابا وزوال !يغواقرشيرمل الل محلل ةداترم اال .-

 .هعلطلا [[« لانا .نابعا/نمككتس ريرولا ةرضح هدمرازمد ٠ ناطلا دونر هت صبا لنه لج ائهزماوتتسيل اهلجاحعضتعلا < 2 27
 عافاك ءاولوتساذ .هينإزلا تادبباتلا مدواو .هناه دونجا لني ناو نانسصط شلك يما يموباوتضا» تاكتكوم 7

 تارت ا عر مق راح اونا اوكساهفاوسلب حيا عاد تكتم هه زيد طوبسسكتو افيدونا. 3١
 يضلل راطقلز تشاو دنهما رسل ميئاطلطلاو(سشأمينطض عن رانك زاكي يطول ةتصانا سعت
 قع اهراس هكزكمولا هعيلطل انك ربح طعن اال راشبتسلالاو رنالادياعرفظلاىككب ريد كلل ههل ناك متاشنمدلا نعا ميريل ٠

 دوهرجد تاو ما جاجا ميؤوخا ويد مم هقوتإلا انما خو مةدايصاذاهريبولو رافلاوكتطامزيفرمد فلا ادت ٠
 . خطي اراثا لاوفقناب ةرمأد اراهسددبا م يهطججد كلازنباطمباةليرموتهجد يل اموف فز اق هاطعب تايعباف دفنت 0١

 همالعاو :نادزرروشنمو هدونكيربسملا ىف نإ دوش لكك نبا كخاف نكمل اع فيلف يري وع رضعلا الخمدجو تاذ .انائخلاو «نانع 9

 ذلك هزم عرسال يعض ورسم هلخرم ناكاد اي واعمل وح> مق عب إم بردمل اياب وي جوتلاف هع طالككتراثا اهتقاو هدونيت 27

 فجيفدضصوماو> زامل هولا دخاف يأ نيكل م« و بطنطا مجول هدوتنلكم عيرطا ناكل يبس
 هفياطمنملعلبق اذ لوكا براشح طل نكت حاوظاذ لج كدلك علا ٌلناغمسدعمربوهظم ناطاد دزغدكصواةاإإنططاوس

 مهيلزناو ًاليبوادعأ هيناطلشلا وسلا ةءاضاذ ناشللكةبمددساد دكدسربزولاة ضحوزما ناتو ناطشلااناومكستيس 2 7
 ٠ زكؤم هوز ددجعتلخارزمزايدواطجيدب لا ددوبخم يجد اليكتدتلامدعتلا) كب ٠ ١

 ولا ؤاوعقوف نفوز هازما ذو ليال هجيرتقزؤلاب اعيتجوهب تضف ليي الكرم هنوشلا هادسون هكوداف 2: 7
 10 ع 5

 0 : 0 . ئ 1
 4 2 2 0 , ل ا 2 -

 0 رت 5 2 ع 0 ا ما 25952 2----
 مدسسلللا 6 ُ

 2 تل هي اسما »ب يع: - 5-5 - جيشا تشل سل سس شلال



 0 اودارا/ليسساوبهذو اننطماوانمحدش ا ةيلعا واكبت هتلادبع وكصو اًمجابف هوعمج امو مزبانسافزءاوثبه ذو ٠انعتومائسلاوناكيرن
 ضخ هرصرا مو . كاطلشلا انأ(وعذويسزم هؤفاذام ها) رو رها ىقاذو :ناكهيحانب هلوتفملا هعيلطل لكيم .» هادمإو ةشاعاو ٠ هداج ١

 ٠ ٠ - كك زامبيا طلال هيام: ابك لح يزل كو الخ سورومزجيد  نااطو هيو دوغان...
 0 و ميم ا 1 1 : +, - هيلع ميريزولا هرضحابإبلإ حوف اقاوم همدو ٠ اجوجتلسبم ميو. ديول جركسندوبتف سبا عدا سارتساةلق د هتدغا

 ١

 ١

 ١
 ٠

7 
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 ا
 اا سر

 00 ةدرباؤ د سيشل ا ديزل باسو لا زيئكلا دلي نابرماو *. هروركلا كيذا ةدعاام تالالاو هلت از دود ص اهنا هيفغام هيلا

 - +  لفتو ردم هر ودعك ديؤعب) ءاهعباهمواهلت سو اهتيطو -اهجراوشو هنيدلباككس عيب «نيزساافويدلب هزورطن مهنا وخارسو)

 ءلاهح تقرب جس ف + وب بك .١نر عجيبة ديل يومي ا ةينالا تايإباو هتيطالتيانعلاب . هيلا هسورفلاعنص

7 0 : 5 / 0 2 
 ' ريزولا ةمضح ل ضفب ل دعرهاشو ه ىرّصلا كرش نينعلا همر فترماو هزفلالا6مب ناش ذلك نا يرهلا و نيس انويكدكانهام جيوب

 77777 يونفيؤكولووال ناشلاو .ضااو فل اكذلع هدحدلم دلو "ردا انكخاتو ةتهتا هرم رضا لد يم هاتف اب «رثاو ىزايذالك
 هع 116 11 تصوو هرعشد د ضنا اه هيجتامزطعبر نا كدا شمالا و :زكازمزككولو فصول هدو حسا مراش نعم وضل اهو هر ثندلا ةهظنلانم

 3 6-5 لئيرطق هتمتف ]كؤ ناذ © هببرياسملالاج ههنا هطيصا دق + شيلان امامساف عفو مل الجل واو ه هطالنانب
 ج00 < ]ده هلمالاجقزولل رالن وفا هننلاتيحوادمااقافوامتساعراظفا ه لك تشان الف دصتلا اماكت ١ك

 8 ه1دربامدهلريرتو ل دج :ككنيصناطمااوكقامزختكو انتساب ميلاتاج هذال اين اجطفا الف م ْ
 03 . كانط هياوطنب منع وانصشل# )د هاير ذيب ماو يضاعلاف .٠ مز انطق حانيخم 2 |

 0 عادوا هلا بلكت عع - هنزمب ةظعت رمال عايش فارع مواعنصللاديزول ادعس . . 682-

 ٠٠١ هزه الد دوبنق هنجيزمابخاتعطقنااكيف ٠ .*..+ .. ج دباانطضؤ ءلشم هريخل _. اجت لوب يكل ند
 ىو زم هتجي ًافنا انج شناهسسح ةكالالا ل دابجتل متساوون ف ككلحلازم ديفا نام هلوقملا هدوخاملاهابزسو لدن
 >2. ىهو قرصا هللا قباتباو نفل كادادو ذا ؤراطوعمدلا صاج ندع خط واهلا هنوعللل وذاككا,لاقمو. نر ئطارزغسلاف

 تلوم اهيرئاعمو ريدا ةطعازم نصا و ددكل جل ريب م1 هم هرج هبظك ران و اظ هدع هسيدم بقدر لج
 - -- ةليضهملاو دلكوميهدقتم نمرَو . ىوكزمل هحلشلا ذه تاو مانصالو ابدل يردد هلا جوجانس زم ىهوتو يحال

 : .- ومالك اعتو ًزماهطعباتجاكتؤاطتابف نمزاة هر َسككاض ص وشن اهعفدل لجو هدعلج اب ظفاح اهعفن مظحل ةوبعم
 .٠ لضاوطبب ةينااملااطقاللهالتىاعتمدل عم نامل ءاهضقنو اهحف >ىضو . اًهجيتالخم ءاهروثبعادتو هاو روبعم هده ها مكناوللا
 - هك ودورظلا مالظ ربل ازعابرههاب هذال لكامل نط رازولا ةيضح ةيالوب ءهنناةعلا هللا ل داعمو هميناطسل ااماعنالا

 6ك 2 8 - .- -  اضخم. هريصااةرتمرللام يتسا ئاباهتجأو 6طلان نب ذابت ادع هنيدمزغن نيصتتو .ىمبلا اعف هريداميلجيسناكك
 يريم دمجحسللا 9

 0 هل يانج ال كوكل اجل طيف عساكم ندا هس «ىلففاحلاو لا اوناو عك قران او« هيب له محلا قءامعا اريبشمت
 2 0 أ 3

 ميو ءاهلإ اليس اعدل هانيوراكهراهل ازمو « هانا جامي هعمل مغ ايهلضاحو ءاهناج ةعيرانمو هابلقفا حل اتقول ذو[ ؤس نحت ظ

 ا

 ظ
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 هرءوزي دعانا انام هرضحعت لرتمم ناهس ناومدغ جهل يقازملقل لبقاد . يفر عكيهو ائَهُس تقرتاف لالا انه, نيايسملا مف انم

 .. ١ ؟سا خم وراجنإب عماةعارع طال دكك دليلا« تاكمالكهنيدعا طاف وسبل تمدادب مملعتلاصد ٠ نايخطلاو كالضااذها جفال
 : 9 لجاوبلا وهتدتو - نيبإ:ايانعل ام اهدخادقو + سهيأتر ىلا دوب ذوري_يلابربلارا نكن نادشل انماوُساَقو 58 . 2 "م و

 دل 7 نمياروعت هيلح رينولا ةوضجلابف رمل رللوهو .ناطا لا نايوهوادوبتق هسا ماذا لت اناا ركل لت انما هلو اغا كهل ءاحد
 00 تا وفظلا هيد نيدياىلل هللا خم اًديدشألاتق ككتهاولعشاف هرغياكو كانه يسم ]رع عيال اذه َّط ةادمو مل ةمتجوم ةعلشلا وح

 0000 تاكا تياديو ارا زاب دحل هزاع يفعل عدصم تاو «ضمؤ اوزيل
 ل. مدعو م ندم ةجربإم هدد غلطوتساو هدي دانا متردد عبط امهرمةءاجتؤ هيعاللاهىتفالاَححرماو «ةيغاطلا
 ٠ 1. ةفويصتقتاكذ جرفاوسومقزجامو هداوحانمد عمق نوم دانا( تانإزبلاو خيم تالالو نغم مد

' 2 1 > 5 / 

 -0-- ديالي يجدي تهوس د د نيس[ ةصج نوعا عويلاق ديالا همزول اوضه ديئاعل ةيلااخا
ّ 5 0 2 2 0 

 5 ا و

 - اهيا
 ةيسسلا 31 . -_

 3 - . ١

 3 اه 3 2 -

- -8 

 : 0 ع هل .. - 1 , . نا سى ل
 >1 11ا ة1 ا 0 يسر يبت كتر مع ل ل
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 مكاني سمو مالسالا«ديظنعلا ميلا هنا :ناكد بك اجلا ع اضل ادع ريو عرضه بع انناف ىادوبن ع رباقناردشلا
 راسو قسما ده تعاد هراهغلا را شلاازم عاده رمد هرانككأ ةييئاديلاوطم هيزملرمل اء تسكب للطبع ذاو ..ييعلا عدملاو
 البرك ضن اف هيل راش ناد ه افا امظعدرججالاذوجربزولا لضخ كديؤتساو راد عوفرمو مالسالملاعماهيتلمد راطفالا
 اهنداعسل الها ناكذا راصما/ همي الاف اهي تمو مشاطلسلا هلودلا هاجاكف هرصابانيع نوكىادلؤحو راشبا لم 2

 > ضيطجف ء[تلا# اعوفرم ملسالوباهزتمللا ملدا. اهمرحرع تنلاق ءاهملختف لاَوحِْجاَم هضانلا ماك اهمراكما, وتسمو هلماشلا
  ةضالااهفويس نيكرشملا امو. مجورشم ابنم هللا حاربت نينموط ل ىىدصو اهومساءاطمؤعا لوقو اعوضوم اضونيززاؤّضلا ْ

 -  ةيراهدعلاوروجيزررشتنا ام يوطيو «تاهالو مالسالا اجريت ن اطلس اهناطل ريض اطلسيقرن ضرال جيو اعسالوح محوفسم فارم
 انكافتساةينبكد همك دالب وششاملا هناا ارك ازيا عزا كر ظ :

4 

 لع

 فخ : : ع .> مالا ' نامرلاخاحلا دف

 ”ة] فال دسم ءابنإ عالما علطتملاوه انوا ليال ءانصار الهنا ٠٠3١ لوصف هبذو :رابخااههيكعولعتامد ١ .٠
 .هضذاب هيلاع داوطأو ٠ منماش لابج ذإ ,هيلعلا هيماتملا هئئالفلا طب اقم هينملاراظفاماف هتعلا تايحبأ نا ٠ اًبرخداقرش ذاب ع 3
 هيليم عمدجاول|يجياك ها خعفرو اهولعو ه يله تراصؤنح «ضرا/ لابجرم هاء اًملْع دعبول /اكَذ تق او :ضعبم ارا

 _ةبإعف نوصحم عالقلبتا انهانث فو هاَعْيُم داهدوراخاوراهنا تاذهيدواو عايضو يقووكم عرج شما دورا هعسل م > :

 ايوهند يحمل كلا اه طيقم داني اهراوعاو .دالبابنمكلاو عاتسانومنا صقل ىتضايلاوصاضقرقاعتم عانوا 0202207
 يسيل لانص م هتطؤن ةدئلا ملك نامي مزمدوباشلا مغمد برغملا مزمو قرقملا عزف سانحياو جافناو نياثانمماب اننعفروث اهرلعو- .٠ + ٠

 1 - - »ع - يهل ل ل يل - 3 - 1 01 7 ًَ . 2 7

 راللم نيكو عولعموفام نانشاو هدالدل انممزيبو لابجاكوم اسر ةريع 353 ف رعتت فصوب ناونالاف عطل الخ امزم ون
 1 _ةطتساو لاما ا كت ممل نان مو ايطخيظفعاو نامرتن طاكملا عزي جوبا مرج كدمنإألا ناطل_كلاورعاوخا ذااهصو نايزللاو :

 زوال اي احن 5 باقدل ارباسو مدلاورغبلائ ايمو لصانالاو دراوملاو*' ذهل ني يعتتام ريالا ندد طرد يدلل

 اداساو هنلا هش واظن ابجوهكك كاكذ راغموإ تايد جا ذاذرعلاةزاب رسام عر سد تبت. سردصس»
 اما ميماس وصخ هنعاشلا ذالبلا ةزهادعاهاؤ ميداعتشلا ليلا محتاج حومذإإ ُهيريطاَو محااصملا لام يجلام مدعل هناد للا نام :

 ُ ا دكا سلا نيسلإبرضعب لع مضعير تو كسا طلاو هنوكف ؟افيلاو داهول اف ددعل زم مزهو>د عايضلا ددمنع مواطتنا 0

 طواديعابضي روم شرمالترجدد ناش معو ذلك صب اللا هي كرشنككاو مهلاصملاءديسا ىلا كااككذ عطضيككةدرف  ةكياقلا
 ؟اننلا كمال ارياسي دم عاالاو نزلا عايضلاو دال اهنا صح معجم افتنإل اهلا ككتو هيو - «اما/ضرعب ررطضالاانهرتسرلو _ 2٠7

 7 و ؟الال انام اسولف اعل |زمعكا نه اهالعإب نونكسن : 'ءاطتن وراصخرإللا مدون هين مبان ذا نوح ملا اسورو) و 8

 .دهال غم ةريكذملا هىلقلا ةلهو يرماكو عزم ند لكتب اردد يزحجابةسادررقمدبو هونعو اف عناق للف اعطازتوو

 سميع هوز ذا ان راورلعو ل ضف ٍديزمو ديزمرضف عالقل ازمكاسص امرباساع ارطو هرويزنص هذورعم نتماورناصحمب
 ... «طداقتبف ءانلاوداعرلا لع ازمانوركلامد ؟القل ليز مكيف وطلاديلااهحامحلنوكب لامن نعكتض مذ هنعاشما فدل جت طه وانس 2

 . طاف جزاتتو عطبد كم ذو يتب نابي رؤي مدل ممنكذظدب رسل ميل ماصغناكد بالاس ةتسب جوككرتسزك فل ٠
 هلقو هرظن' نا دو مهي عساك اناتسواماستحو اناثنو اك هيلع موو هدا اّما اناسراوةمزأ هل دايعالرسدوصلاكد انابجل

 هرشعمزعظو هريبرزوس ءاوبقنلب منعت ولع لقحعااوج هيد والو هتعنم ناصح يدخل نهف عشعمو رب نماد هيي ا
 راهم رماوتلا كو: سيرسل الافتتسا رإبرلا نع ةيازيلغتتسالف رلكبأبو راوغال ار وفخمد داصولا طباع ابدا ضبضحزلا_عيرظد
 --- لفاوموجلاو راطتلاهقتناب ماشا اعد داطخالا ماّيفف نمولخخالفاكذ عمو رااًمعال جاجا تايلاولا كد ذم داو رايككاتكانمدإف آلا

 1 الل 4اولراابلمانإزن ءلتمالو خازن :رغرم هيا .لفعو دادل 5 ندد ضير او راظفالا كن اجر! ضقت او رارلار : : 2 1 01 ١ 1 7 5 02 5 1 / 5 0 دزأنا لأ
 اسالاصحتو :

 0 ١ 9 0 . نانو لال كاف! اة اعزا قارهل دانون ماركا كالاه ئاعملا
 : ك2 2 3 0 1 1 * .دلاوأ؟ كما < ميعاد دحلوثا الا انف ناكو لايجال وزب يل افروعشلارب اسيزم هاوس هب عمل نأمل يرتب تاس
 امرعالضف عداخباو جراوغعا هانتماو مدالب هءاصحزمميلا ازشا معن لاعتتشااو بانهل الت اذ مرارا تان لازالد» :

 ةللقكل ليوم متعمو لهعم هباغالث تدل اناذ اهتدعوطيفو اهبزكؤم ماضتنالو ينتسنالو بتاكل لاما و مزتاوادوصخرمالتع 700
 م : 9 ١

 ب 0 0 1 هس تاس 55-7
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 3 روع مدخد ةزبانلا و وإ ةزماوجنت وداقلا هكباادا ٠ ريب هنعإنلا ضعبلثا هعساولا منقل ابابا هبل وال كناعاطيعتنا
 : مانو( ىرأل يلا قوست هعباتلانئانركةزملا بكس اك ناكر ماورؤد هرداص هدراو ميا جاكرح رب خئنلا نونكماهيب نولضتنو هزل
 شل رداع هيرب ككل ذإ كرا ةسجاو ناودي كت ننلطإبنواو ماذا هيو ةذهد اره درءابوط هسانوجس هتماناد ارو هونع ندد
 الجب اانا زرلاو .لموغدادخ دالبل زم[ مجلوجرمؤل اوفس ةساد ستبدو اضن ود حا زم خوف او اك( هان ميزم مداخن ج اثنتان
 "8 طابر وع ١ئلننارط امانسحو اا هتف خلا اوفس امر هتلر اوضقني ن انم زد اياك مل هداف ىيدسلاتافلاسم هيلاخ و063 هاا ريفا ثعب زاف نيد از ماماني ضراطدر اكو ديدخ موي ماب مبماو ضنخلاو غئاو ضنا دتعااقاوضلتخاو ايما لذا - الئ ضعب دو داهنا حته زطعب هلسنادو داطتالا هرع خفرتم5 السكايب نيملاعل اف نوجبرذبد نولي هدد اسفل !ضدال ف نوضتي الب
 20 ل بهذ دام هد(ولا ةعاط هيي ريعلاخ مداونعلاو جلالَّضلا  يريضكلاوداعو هعالؤلاونيؤع انال مؤ اولاجد رعاطالو هاكات وتلصناد
 : الجلاوي تالف قضانلا كربلا بوما مازضداف لداعملاهضاونه اهلياضنل اذ هيباهعلا هادرلاروبظبب لطابلاؤهزو :لكاجتتح ياذا

 .-.....- دليلا راقاو لبؤماش هالي: ونترك لفلاعماد عاتلاو دلك تم خف لفا لو دون هنلا همحداشابرم زا ياك يزل ينل
 ' _ ا ظويساو ىلوتسا امتاز مؤ ونس هد لرش حياك رخل ىراملا جبال لمتنا رغد وكسرب اهدنباططشللا لكض انج لخارج ناو دعزيح طل ةياواولإ تداعداولا امان انه لا جلا ةبرقتد عاطل كاطتغاو لاضنا نكمل يكلماكنكك عدا جو ماو علك نم عضاقن

 . ىلا ذ1[م نب هيلعادرتعا مكتوبا ؤرظعلاةلد ةباه ذ دنت قامجالا ١ زااعرخ رددحو ثركمز ب !ع كم مايه اومازهةةاسو ايدج

 "مد التلاوات مون ابدل زي طرت يعل هدهاشلا هياتم دةدلالاهط ابتدي هيلا البلا ضحب ميمتدرجتساو كافل ولا: .
 دوال منو لود النزول عدا ضلاو ىزنل ازعل مله معفندو «هعالخلاب لاف هدتدوتو هعاطلازع مرتو فاك و ايردن دك عك مغ
 ,دلزو ومال وتد كاي تلاغاط تار ماصتمالاد«لا ملا هدويملاو ئدانلاب كوسوفو نانتادبرك تالا انقاؤاونلاتو كابا تكأفلاوعسرند
 ينارلاميانصلآذري دل لعل هلاك زل: دواخل وهووهرلي طب ن6 اوطج لوكا هزل المل داننعلبج»
 قالت عابر اد تنادي يحب اونا و صتج قفط هلمؤلالمأا فداسسب همجي مضاد هيرو اعنصوا كال مر قتساد
 لعام هت اكوازعا لاحةذص تورم دن ازرمذيذنأكف يميل تاجير رقت هدا نولي فيم تافصررهي

 نقولا هكر دانذ دولاب عقيق عاد هيبرلك دز مقا يدل ككل لادجان لضم مالها مايتعالاكرف هيلا ناوجلاو هيو ضلال“ .-
 كك اسال هلعمح» بتال دهتوراكج اك( كانا ةضؤاجبو بوبا نمي لانه همنط فكك ينو ديدرلا كهذه طجوم فلا
 . .- هعمل هبا كلا تائوتفلل دونجا زهيد دهظحلا درعا داهعازؤ ذضاو داخاوراو غاز ويجد هج دانجا ا ورك كينان للبيان ةلبلاو

 كم ضع جا ظعد سني ول نبال ورد جاز اعنص دج متون ةز لانك كهنة أنه همنشو يظل نلوم
 2 2 اكد لك يارب قوز ناد ديارنا نموا كاكاو يرزق يكل نبل دونرينجك
 بازل وفن للكل وال هيلو بابا كمال يتلا طبل هنو هدرا لمد لاب له ءاضوغساو ذيج
 ,متيلاعلا ميزتلا ههنا كش/ددب ضراالبقو هلال از عدوتساذ لوقو ل عنيا قف ميلا شر امططدتعام هدول بباوتسلانسدزلا تجيب هلام
 0 تح داو دظةبا اليكي قساؤسحو .....اب ىو معا عرار مسح غال د يبرم دوال مؤهلا اىعيتج ةتتوو كمح

 ةنفادونفلا ماس ماهلاواذولالةيولطا ل لاكد لوشلا هلوضقناو مايل هلوسوعساقنج ماؤض ورا لكم نكات ماقاذ مابا شيما عصا ل دبتالو اعيرنطنو يسوع دمحم عدداو ونبأ

 لسانا هيج وملابافلاو طايل طا نيو يب يهل هير يطبادتا» هتيولل ىوصنلا
 نال ءاطجذ > الا لجيل( لفارس لجل نع ناند ليجاوملا وز انما نارجاوججو لباتئلاع باحات ل مضلل

 ياوومك 0 اءاتسماوأ لي ناول اه ايضا هير ل بجيب نانداوظع تعدو او نامت صحن حباكراطحو نايصعلاودتلا.--
 هدخاعمانإاَياف هيلا مادونا لإايتنو هياالةدعد عاملها عكدنف لوا ضرك عصاع دوساو نزار تال اند
 ناو الختساو دكان تلاه فويس ءاوجيلزنو نورك جيا خلا اجالاو اجلا اناس وب هك( هيلة لعّنادو حاسالاطلسدونج
 .. مكلفة معتراد مطولا عل وتساد يهل لا مكافح م اطاتلا 6 هلالبكريعضاخريب لاو همام راوتالكذلا روما وبا هيب
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 ْ ةلاراوتلالبانف اهو | نون عاواضود 525200 نك و ىف انما اهظعب عزضاو دكني ارز امرئ اطل كاسل دامب

 - يق د ةدادإلا جفا ياطإر ادعالا بو انلاو ىذا هنيضبق» ناتماطورسنلاناجل روع انك كاز ةوط
 , وهون اخماد دونباو ماو تجي نو دوسسا/لوص هيظفاىند له ا اغاولاّصن ياا نيكد ضف هيو ناني ٠

 : رتب وانزتسم شاقل :!يعألا ماشا هن اداعم وسواد ارثو ةونع هولخدو نرخ عنهال/زمعلا نكد يعض وجو داود مح» لم

 يف ارتحت لا (4 د/ةكتيزكو ةعاطلاللا هولا ع نفعا يزشم لمللا هعناملا هين وصح هاج لعجو المص عداقلا ءاورلا اضن ياظيرلا هش

 دنليو كافكا ذود انة اطؤ صد نورا نضال اكوهو !جاوزاوادإؤا منناطلتماهعاطللب ا نيولذييو نإ ىلا هنن اياوكلا

 3 يفد كفل ىلا لكما ١يغطما زل ميرلاجاوذاخلو نم اكلك سن طرماهب اوراس الا اونا هوب تكتم ىزؤلو ربالاوبةوعمام

 هلضفب لو هيادحل اندازلايبزمب هلطخيجوكزكمسلا ناو .هدانعلاهؤيفوتلاب ريزولا ؤضحةداعس )يل دو يأ مياوأو هنا ناعن 1

 4 مدس هدام | عشبي جابر تاتااصد البال د راوغ ابا روتبط تن دو ل طاع الذ اعش رهان ممل جوج راسا ل

 ا درماق هجن 71 تايب [دْزُف هع هرجع دونا وجاكذ لوادضع ي ىلإ همر ض ذاهب“ :هتداعميضترتؤ حزب نم م ١
 علان 0 هنا صنم كسسعلا تا رمل د دمفناف وبن مو علا وف عانسالو ءلاضكأ لا لان نسا كرو ل لادا ؛اًنهاكتيج

 قنا هيا دارا عيال اعشإلاف "دايز نوكباط هشرحو هرم نمل قلن و دايدح [عزمتسام ديظعلا دات! اهرداعُمو هجردال, جتفرس التو 0
 هل دوام يوك سرنا هناا يذبلط تعب ناعفبوتشفعراجتلا الغ تاولايظسابلو يف خالادجلا يذويريزولا عضل 5

 : اطراف داخل وزاوغال اهرب اولا راضم اذا يزعاشساو دا خالرسورال عريظوف رانا ةلاعل الت هراشبلا ةلع تصور سقو هوتعزبتسلاب اا

 ديالا هيل زم اينكبأام وكلا حلاو -دايتناو خوضصخا بأ ةداكو دايدزاوؤعو هك خاةرجنمازيجو هاللاو اسف >>
 0 علضبالا حلا نلقي ا 0 9 00 هاندا 07

 0 دير امطو فتوح يي 0 آ
 ًعضوروتو عبراهنس نر تال 5 دىحريس مرعدايلا 000 ” «اماقمور] قسم هتداعسب نحو اعنص هني دم ضدو ءامأبخر ابا 3 3

 - داقش ىلايلاورمايإل اه دوجو» .زيدنو / للاعاا وحن هم يشن هيمو هلا |ضندالو صوم هنيدملا ةسميالو لآ ت تمافاو يرمز ]عفا اكيد ىرطو : ش
 7 الدوظعإلمو. هللهاو عرتدألا | دناعملواصامو .هكرداد هلانؤناابولطمل واحامف لاثال اههداعملاراونادناحاسؤيجول» لامطستراهمازلا 7 -
 © [تببجيانادالام .كوتطعل هيا باص» 1 هدهخاو هثاغاا لسا انيص علو نيعساالا ٠ .ه

 1 م اب يرون ارب اكساب, الباس ثخل اكد دوج 3 ايدو هاشم دصوا ٠ هب خالف ددضلا عساد» ؟
 --- حاف ”اوايصضاو اوثيالتا لسا ناطناوت رولا د زجو ابطعلاؤاذ ءإ اوافام دنع. 5و 0
 1 م .ال جدير عئلصتا عجور يدب هناكداو ده اذان ياقبد يشيد. العارذولا مضحل ار امد
 - ردهم ناك ممْعاَح تاينبا لاه هرارم انا سمسا هيف هيرمآآ م2: ١> هىلاعتن اضل احاضذم مزإلماو اينرلاهراعوث هن. دال الجر

 هعربتاشاقنو ملم كت اءانصن تما هنسح هقدجملا ادهني ءلد دورتي صرنا دوك اعد اع تاي 0
 ا هنيرملا(ةهزهااوكللص كس ينم هنت روصقو عزيز ردداطوحو هدكمالا ليو عضاولازضتاي اهاجرساو كلل : 1 ١
 قدها سدوم تاوصا تارانم ار اسس مولا خلسالو تاججانمااصد ىكزل او عدرا ءححوسؤ نولتد تاواصتا-اقداؤرصقلانهتوتشلا 0

 ”تكالوملاانهز ماين. كالانه هدامَمافاملا تاونس امدقد نايل لل اا ريصاملا ت اياالول للتاو كلوا ارددحا نثو مد تدقوالا ِ
 أ رئارفل اك درزولا اءالوم موضح تابااده2 هلاؤحدب هوخال اواشرإ لجل اند تاويلاورجإل ان زوفل املا هل كانو دباعاككداموه : 2

 " تلرياجإوف عاشتدم ناكذا . همدربل اببس تناكولاهتذم لواطمو 0 بارا
 )ال جوعس هتاسماهتس اح يلا مارتدجال ا هحئلاصاو هتنرامتملا برضو دول مناعي اصب يار رداق باهزإ اولا وول اىلا اعالس نادأكد ١

 وفادي عردنونتام مياخو ارصدلشو د و نولصملاا# خج نيد هدكرانم انه تععنراو فيلا الا 3
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 هتااكي رمال دييملا هندسشإدم تاويل عما د هيافلكا رمي يرجاو تاعاسل اصل, عارم تاقواللمرالم ندوم اهذ مقا غلي دعل

 : فيم يضانيل و: و و دولحي هلصافلا هن الاحماو دم هةكورو لك ص !ىف ثلا ذم مالاسال !ناطلاس دال ىللاعرإ يسار هسا ا هدانا ميلا ىوح

 »» ٠ ًاييلا حرس وغسان نيلاعلا بيرن هحوسؤمل نال اليف نيلداعلا بولقل ههرن مرامملاهدص يان او هراهلاةنه دعب كلرابلا نىمملا

 وسام اهءدصس لك 30 نع 1 اذه هرامجرع عموصتمركمل رول اءودحهيانعد ارلعاد نيرا د

اصلاوركرل الهاناهرو دم حرشتو اهناينديشمو اهناكراونز ىست مرهثم مدهلاثاراغ هوحتلقاد اًعزثو الص كبار لع
 . تاد

 ِّ . هاوس هب غل مام نملارصرا ةسرر و نضع ماقتمل د تاوهسل اذ مجال |برم ا هب فألا دمرم هكا و تاولصلا ءبافانابت اوموحا د

 | باف دحصمو هءاربوصن ةراد نس واهل ل يزتلا باويصو فا اوطنل عم سمو او حابس عد لع هذ كلولسن اد ل داكملا سس
 ١ طهتقكو دنيداطدو كنسالكه تلي كد طاوجغاءابوطد درقمؤلو دزكدخال اهتعب و ديك كاإل يع دم كاعبرك

 بول سامرال لرمهراكلل هذعادا هاهوال !موجو م ددإد اد ساس ال او يهمل اء هعوبطمبسوفمل كتاكد | دديبمللاقرفملا شل اهلي امر

 -- د متصاشدو ذيب _تاوئلاىديان هقوسملا اف ضم ارض بحملا باؤنثلا عهذورو ص ذا _سلبلاو عيطسلا بانراز 20000

 : . بهذا اصلا ردد جزا هلك اني طصمركسر ياخ اومثل ا بولعلاادصولخو بافزيلو الخال امل امدو بابي أكا

 _.داصنالارعا نيد اسمى ده كرما ندجح دوال اىدال (ؤحؤبس يحاصملا اياوملامياغربر افاد بها دملافرساىلايرول | موصحن اثنا ده

 سهو نامدهلا وانتم همال اةماديو رطبلاوونالاامزم شف دا الولملاه رعي! عصبت ادعم امجسالو دينع
 : ا

 ... عكاظ .ةلاعملا ساي باصماعد قناع حالطأب هتعتاعساداؤلمل» صراعا لبو ابو ضرع ضن نيزهرال قتل ضباذل
 93 رض وف شاد. ماهو ال !تامداكر تونطلا تاجير زماود لوجاتنو ماكل كتر د ةعس ان ركاو ماع اهلل خالىدل | كدر عن او ماكحال أدم

 | لاف قطلاعبرش بونس دلو بوتكس كسللابهل اهباخيزلعتما كدلا هند. نلعن نارمر هي ىدج اوال رز
 سول دس تدل مجرما نطل | د .سجو ممول هدام عطقلا هلاثاو هداعساو مرع ماداو" هل اطعلا

 3 0 انقشل لمدن اعملا كلل دبريصن و“ سسصنلا

 .._ اولا هاصاومب كرم ادجا ومالا !لصاومل ٠ ناكر كرصحيلا سيول نال هروسح الو ريل اددصل اومالا نإ د سراناب ريصملاسو مهيحللا ١

 0 |بحرم هشا عزم عدمبد هزكال او ناننخال اديه دادورمدو ماهوال ائمرطخد | ه اسعام هنهؤسل نالذلد

 0 ١ هايس عضو عير هنس را 0 حاخام م ان ناكوكمىلهملا وسم داكد « مامال ربع ه داعسلا تالص هيا :

اهل ار وصف ةلزانمو هذان عوطاراد ا هدريلاف نامزلا ماكيتا مدودص هيريزولا نط اه ع ر
 00 وا امال خلماب هلع الاهفينملال 

 0 ا” داعسلالا عيبا تىتود لاهم مدام ىلا تريطو نانيطالا حو ريتال حو هلهاوثنا ناك يواتجلا نيدح
 __ لالهويعاههتنحو راك ال  ناسحآل منه قمتيت زلط رول االول هيل ساكو هدد قوشاو مسند تاطاد نص حرش ا ودجر ال وع
 0 ا قافشاو بثحركعفد امرنال اسر قامو قادام هذول |بهاومل (رسرهحآ يسأل !لانو ةقافماوىفلاكودقولحاهبولك تحبو قافشلا

 راهب مايادعبس وسو اه ثلا: قالطال اطال هععو قادولا جوضمكمدب لالا ةسابوشنم عرخشو قانال ف مصطاس هدازن!
شا ورودضلا هه جشر نوثلااهمرتم هناريص اند بوبكتو بولطم ]إي ذولا عندو جو تروكلاد هد اكن وص اهز ع )امد ديال اوجد سكر

 . جطناو بويل 

 6 حاشدعاو ةدازعي ل اهرقسسمو اعنص هنبدُملا جرو نرعاو دولا تنرالولا اكسو قرفدو هنحو امتدت ٍ قولا قفل ماثلاهضان# 2

 , هدعلد ماهف اهطعال ةرزول ا هوضعر كريو .مالينإل اطلس ه داعس هننا 0 د 89 .قوغابرعرلاهس ضار رز طا غد دونا“

 0 4 0 الا هيضاملاهومسلا ان ءونع م ودا ادحددخا و داي ربحضو عارا هس بحي موض دع عب اس ام... 7ناعني

 . ناو ه]كمدطلبلاول ةمديو هيصق موشاس] كت احرتسل ام ءلوندبو هيبكر اد اطهال بس خو دم حرم اي قاخبصانمزكال الهو اهنا عم هاوي اهتردال 1

 2 قاحلا يديرون هول تاما هسايس يوزع يراهم يبو هيشعو هركلكسرا إلا د عمق زها ق ضو هع
 ْ .آ : ابرد ناتحؤسا هدب انيك شاد ريدم كوم د رابتلاو ماقمالاو دخال | رعوتناو اضل( لسالض مما ىلاد دّوهبرشورمو ناشسالل اون امال

ر ناوعلا ببي حر ءلعرا هاذ عير م امة حمولا ىوا و عينس) حو رذبر متع وزو ناوحملاوبازعلاهرعوتن
 : 2 باق لوح ا

 دك ها اوتلودل بوما هعنم ازارتغا درايف اوذامخر وعني !بف هناطلس او اطل ار عله هب مصتطاوذلا نوجزصكزعناك ناكيزك

 - + مهتتااوتف هيدا هضباعلادطسان الاهل اينزيككو هينا حا اءلودإ مهقاوسضو نوعا هداك اكدبامرصتعم ا امالد ماسالا



 7 ١
 0 :ه

 يدش دل نشا ىءار.لانم نع اهنمباو هبي بوبمح ساو . لا فرامروكدمل اصح ا دهو م ءياطبشلا لااا عاام وعاشوا

 رنا عب ءله ]بر وم هيضاملا ناطلا سل لفومس لوعج وحال دانمالادخداتسم ءوعد باجل هم هين شمل نال سد ةسدام .لايلا منال
 دعملاو ايا درملا دم لاوصدحد ايار امامعيه دك خانك همايقلا هير ذو ةتسااد . هيحاو ههحلكرمازاصحح». تطاحاد . هاك طلوس زان
 /وةتيهايد هزاس داوم اجلا فاطارصخمادلهأي درقموربتدد  ةينماس ل اراد هال بواب سس يان اخل نا كلحماوا دري: قاظلاسلا

 يول تس منور ضاحي نورك يتق يروم افا عدؤا دنا واج امد
ظ عا انه و ناممتال وطشد اىلالاجال اقياس كل الوم نع عدم اشبس م ماصتعار ناخصتلا

 نال ءرالق)ابرعلط_اد هياط اهلورإ اء داعم نإل در

 هياسبغامنوصحو هيطامذويبسد دابتغاو لعد مرربلافدج دوبطد راق رحيلاعلاله ناك هبانعحد نر أم نابدار عويئتدالا -
 تاد دويديؤكيدل امها اكن! هياطيشل اهيسيلمالاهدناةلاباهرر هاجم هيلْمعلاءلودل اوبصانالف هعساشر هينا دال الما هعساودوحد

 _ ل ايحاتلسج ملغ ت داع ماوجالاو مادقال اد ماربإلاوضقنلا ةيردؤلاو يال وسحو مار مىناراعلاو كالفن يعل النا نيالا ل

 رضوا خدد هدوخمملالاوماو هيداخالالطاو هيلاخارانقووصحو فر عبابذو بات هدوس ل عجور هولحر ءوضتنائدقعد هوموإاهزعقس
 هكر دوضقملاماملا اوبل د دوبل هقارئاوةجلاقا راجل د هل ابئارسةودباامو اممذافصو او دافتسا هب اوداجالك اهقص مرطماللاسم هروفرن

 ”قافاعقوراغصل /ضمصتخي | هيلابرل ارداقملاىدمامتدس هيمان اييىاشلا داوطإلاو هيلاعلاوددلاءاومصتعا امد دوو داش تا

 - لل هيمقلاسراناوتماطوندد هيصحلاعلةرعضعل ماعد متئاناضقلاب مواسدنقلااوف اولادنا مال ارز منا اتكتر إد
. 

1 , : 
. . 

 الد/ هنا عزعسممرنمش هيضقلا فلا طاصوءممقدو هيو !ماكسج ارسل اهنراا د محي هوب اها داعم هدا .لموعاسا

 .... عالهكحوا اكغتساو _ةتنتو كا هتحرتاردتحمااهارتعام لجمال ف بادعلاو هطلحلاوف يونا انج درهلاوم هسضعيفعوساام شبس مرو هداعلا ودل 7

 -. ديول اهوصعدبالد زمر داصلا هدام مقالا دان كه دورطن اه غلا دنم هاندا! فاد هكر دايو 1 هالو 3
 (فلوسوم انسفداهموربامهداعساس انننو اببالو مياعير ههادج ازفَوح هينالاد اسال اومىلا داشرال نم يبات .يثيدلاوب) هينايئاراطمالا
 وح هيلاعدححف هيلجإ عسل هضسم هوحون هه قلو حشلا لع جرنجرل د از ايعاو اهاكراىدصاعمو ايناوعاواهراصنصئاجرمانرصو ايياعرد
1 

 4 هناطلداكاصلاتنوتساو !وساوالق متلك طيحاد لهتد ةوعاودحاد بضاوقلا تايضامم هعلدل جرن تروصو فتاح ل

 رادزدهوطفاجرم هئرشم ا عامر او هيطاد افومسل ار وؤتسسملا 7
 ا عضم اهتقفر خ عفرو راكد وطغن راطفسلا الوم جالت لجان رانملاملاع توتام «داوسال ادا 0 3

 1 كلساعللاادهّئكلو راسملا عقاوبرهرسوهملا ةمقى مرج بذل ذه رات سنو .مووسن ور 1 ِ 1 0 1 1

 7 داطنطذ كرمه داعساعيالط رانملاىاعل !جوسلال!تدروو .راخال اتاجراشوابال راص مرتو هي هال دج 0 2 1

 يسم تافررطنس هزاطلاب لاا نم نيدو مصحم ا ةنر ا ابدمر مى... -اةاراهل وانا اال
 اهاابجيو هياترلابابس لمه ىو افاساغا ذهن ةاجام نكد وبثلاوطحلانوتسيلا ررو ا(وذحاقلءرعت بس صور وصشع هيتاواخرتاواد

 كش طخم

 ٌقرإو لاجال اهرثطلت داير نوكلسنيكد عيدرلغدجم ايف هزمعمب
 تاهلامسهلاعتل اولا إضحيلاٌؤخوتو . لاوسل اواعدل اهل ايفا ا

 العد دهاسا قلع ه5 قدس مزالحوت همن اد )الخل لوط غتر يقم هلا انضر هيضتشد ملء ركازعوزلاد فدو اوال او ل انال
 ”  - سهلا[ عازم اّجلُحَمَسَأَو قيحلامه احرصق نم هناغاد همايقد اختبمو بولطم طعا باولارم للا ذي لال ازهام, كا! ءاوماملهحتط "<

 همأق سل يصواو جاركد كرما 0 قيرطلاز حرا هلحإرو دان مدعو (زضومل وك ارغم اطح ترصقوت غرفسو قذوماو ها دفاعا

 غظظظ)ظ*]5] ]| |]ذ] ]| | | ]| ذآ يوب جيجا روجر صصص جوج” 55ج جوجو *”"0"0"””صصا ريماس 77-10-11“ جوس« إو اامضا ديبي( ا يي لا حية

 ١

 كم



 ١ لباووتيرر لع هل يجن هيتفل ارظد لع روك ملاذ اولس باها سزْمو هبعم نيبال ا دنعير وكم هيعسو رذوا عضعكرب انياخصوعد ٠ 1

 طلاس ت فرتسل كت فان ريعشو بعضو رمحدنس ....-.: زر . ده. و مو... 3 يورو تاحاسلاوما مل يال د: :
 كا هراكو مالساسن اطلحانال ومدج هيف ساو هددقر هسومانسانا ةيعنسداو وجو هدطابرنانسإو عدص حرتسإ ئدا سسك دج ودان

 هىناملاه ماسلا بوصخللو مق ان ازقاعملان مناك .-

1 
5 1 

 2 بويل هالي ناومصوولا نوم اوجال سمورن لاجتساب .بولطملا ماهل ياس اطءئاعاو . جوعالوليم ب يس الئدلا هيا دهط از ني
 ءادشارالب دع همدق اف هب ونملابلىل اىللا غالي ادب وك

 ةيصخاهدلاد ءاةراوو داعسلا بجومي اهي اهتبرم هردصا ى
 0 ةييموسمدو ا

 /عمولنام : : 0 ْ
 6 ١ تسر هْياَذاضواواو هئاطلس تافيرشسم سدلاس رده سرج اوبال اهلا اذناروكدملا اغاناهلسا“ خ٠ | دفالعاو توص عذار نري

5 

 . 2 لاتعاصو ددرل يضخ قدصإ نق كانا زلما تومي امال ناملامطعورلاءاددن نادك املا ذ هركشر
 ١ قاادلا ماعل 'ناخالبر كاش باوجج نم جرم رآعلاو بص انا كر ارم دو دخملا قابلا علا عمو عدلا ومال اكاد هءلصوام سكنا وحإل

لل !قدارؤل اد هضيرالاهصدر اى اريزولا نصح حورحداكم ركل 8 0 ١
 : اهفاكو مه كاباها هيمزدل هضرولا لد ارماسلاو هقد 

 رطل هيعال ايف عقحال هلاتجاحنا رابلاامشملال ىادكلو «براطاراهنالاو هينسلا ءقرشملا اجرالاو هكرل امجرال /قادال طاد هماللا هسا
 2 اور

 0 ب يوب هروب ما صتاا ااهراؤاتلعو رك /لكد وبطو جامتسال اءا اس تلو دكاادادس نحت ديف هناكامفارلاهل اعمر 1

 يي مناف هتاهد هلبابوسو رقم وتلا خج - هئاسماو ءلضإوف مطعو هنا انسانا اهرطاناد هدو جافد صوف !عر ارم اهعونم نك فالخا مراكع
 اس .هلضاوتو مهاوم [وام هل داعلارش اناعنص هندملا عرب ماسنا تادروهزو جوان شاذ ن وصعب ع اح لضابرل شنو هب تباطو ماقملا 4 باطاماب

 > :١ - الي روك امولعرا داو تشل ار هوححت هدلذك اراصخح الإ ارب جالفنط احا دع هكردال عقل هحيونكدل |ركاسعل ارا دوسيراف

 .....الا اا قسو يدزول ءرعطرمقطس سما غا نع :اناف ذوو: !اوعاول و ودا ادد شمل جو هرم مفجر أها +
يرقد ذي هلاءجوتبو رومال ايف هرهتحب املا داش لبا مىئاب هملعه دراول ارماوال

 0 ع ءلهارمايحبوم هنابرم هيل اقن امو تاب ا! 4رماوقل ار

 0 ن1 ل ل 0 : : 21 37 --- - 0

 32/9 ذايدزاو هذعاضم أ ىيروكر] ةوتعلملا لع برحاو داخإ اد دانمال !ععاذ ريزول | موضحا قل يرسمها داما ام دانجال او ئاوطامددملا د

- 

 0 دعب مضاخن مايا ديا دا هاساقمو . داسفل اد درتل الهاراصع 2 ياو هناطلسل زكا سعل ل كمن امو داجاذ ضر اعل السك هناوحامرإ

دم حرابالو ةلولملا : خياسل نادال اع نكامهان_عافبرال اووهنلا باهت عانتمال اهياعو اهدا عناب !فوبمل اهون هلعل
 . تاد

 ---0_ 0 ناطلسو هلو دىدركداعم اههلاوت !ملودل ام هيئاطلاسل ل( املا اهدوعيل اننا ادارا امد ناكام اهذ هىاسناكمناو اشابرمدرا هلال
ع انداررو [صخي نع [هقئابه مءانإءاقو اني د لت هناك معاطلا تخاهباها

 0 تس 3 ة0وراملا فاتت هتاهافل د ملا ةياتباشتاك هل

 . هاطلقلاةتسوطو . ملطاطمت ما وحا تّصطذا مدل ارض ناكل ادونعل اعد نركارأ البا دهج داصخت لوترم هع كرداو
 0-0 ..- ع مطعلا ات درو !عيضعم امره نان عفو ءمطندقع ةيميئاطل لالتاعل !هلجرمدب اداصاخند اهقغتتس اه.متعل اكيمملاتادعهاتل امل مدل ادم
 00 بولطملا لانمي عللاهناصم اي جوسا تواقل ايف مقوم فلا انهت شن ن اك هياهتو نحس رس سس هب ”ةيضوج بجو زل 7

 0 ١ او ريشعللاو عف ازملا يرشد هلا داحال أد

 0 د تاو هي اونم ا جونفل ايون مهرب ارم طو عمال اءلودل ادن اهرس ب طضامن| ا هدادنق او هتطسد مأداو هنا هف ارعار اطلق اراصنا

 را ةسدا غفمل نم اهاقيرف يئاطلاا هلو رزل نكمل الك ب ازطارراهعالو وعدو ههطحلا عمال املو دلل اهيصايمك صحم هيردالا تاعس

 ٍ )5 اهظرحو (رطصإربصرترولا صعد هعساشل او هيارل ا ذا |ماطمخه ير تاهجيف هدودعملا

 5 اياجو اهرالص اورومال ادام ىف عرلعرمهد اناا
 : انكدءاعرمو ثراه بو نارومد اليل عا عوحرك لبو لودامعال امنايل (لقاعملا 0 : ل 1 ةدد | ك7” اعنصد الب عوجو نم ا

 0 اقنام 'عاوساو نداسة اهل اويل اجرا حاملا سةواهامطزح يجوع لا عرلقف ثداحطحلكلنع عرباصملاواقنلاوبطت ا لغتاشنا
 . ليان و دال سرب كات رركاخا لفاعملاهن ومازال اص جدام ميلا جادا عموم ناد عاقماد دال رم اهبل امو ند داليو براد ماكي قسما

 - . انه يخدد ندزكا يجو منفمابعو 51 خا اساببطم اهكمام هنححل ساهل قوس امر اينئم عرضنا ام جالصاب اهراوس ارم عقيب امدرامترم
 : عدول او امال ضل هاو ءوحت عمدا كالا هقردال.دوهتعيشوباند ل 0 0

 0 ههلطررؤنهلا حرشبو هراضحللو ودبالها راش جد رجشل اس راحامراعش الل اداداقت

 2 لكدشاهياقسم لئاخوزاخور دالك اهباجو لقاعملا طفح ةيمرالال بلا اهضقنو

 هام اع اهذحا

 جسم
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 لمه

 رس 5 1 0 ١ 8 5

 : :دالانهراشل اوطعل از خفل «ئطعخلد البل لاو د ليوم اهروصنم |ركاعل ص ءلبت سر, هنزل ادونطل) اقننان ءهروصنم ا كاسعل ارا درع

 ,كا ديول ناوعال اهر اصبال اوههيناطلاسل زكاصداوسذياطر سلا اد نع ميد ذيع ]حلو هوم شالا ددالباوماريكميابوسسملا ٠١
 1 خان ثم ميدو تاوطسو هيلع هيطام و هيت امخر . هيرنملساوعو هيدنه قوس هيزوطملاو| هجود مرو فال |مديامو

 كارم اصحم عديم للشاذن عمومصمملركاسعلا تطاحا اين ,ث+ قطو عطر ملكدبناطلاسل هوس هد !كبل. فر اعنا م .٠ !ل طل وح
لرالاسد |الخا هقعاوكرسو مل ءاوطع اعذدمم هرو دو هحو برم عذيرا امو هدوم باوخملا اوبصبتيشد ٍ ااغيرازم

 .ايجا

 ناذالةلثك عيت لام .تودرلا بطل سو مطريداو ء قناوحلا» حن ول تابيصم م/نوصوىلا ]جراد . قدانبلاد تاءاررضلامؤالهيلا تعيد ..
 اممفعو» ماو اناصفلطصتتلخبد . موءابسا تعطقد احمل هنو بونحو .ل تونا ملء اسملا دس عمم ومما هيك الو

 ا رم اجل انماوسادنسا اهنوثل اوشنمأل اودل اشلافاًظرو او دادز |هذل الل مصالخلا اولو جاتو هقياصمو مرطح تلا ذ سوهاوتع | :

 م د.بوطخل تاعبلر م معنشكوم بولطملامدا ملا م رفع ساد ناعذال اوضاعال د مكن نامال ارسال باداوعرف هاهئمال و ذالمالزا . 3

 ديلالوتساو تامالسلاو هاييلارمهولاناممافكو ةننامال اودذل ئم ذاع دونم تن اعنمرم اوجوخو - ميرا وهام الفنارم لسد. مدكعان

 رو هيامتديشسو ةراوساترجد هسوااماهدوهمانويصخملد هسووملا لا ملاة يزعم دهطتناو تاعناما ل ذاعملارميلا امو لص حن عاملا
 هقرديفدؤو هيفس غراكرمدطفاحه دير امداد خيفكدافلءالفر جد هيفكطام هريماسمبلاذيسو هجاوند «داحرانفت أو هبوردو كلاس
 هءاغتا كي ريزمكساهشل هيي ادالبلاهذ كرما عماذل ادي اننكمو دجامالا ثرطلؤنو نالعو .دشاحر ركبه وجو نمل اسر يكبر ث هوجو ا هانا

 .-...لوططب تال اومعاطل اخسر مم هيغيف هروكومادالبا عيمتيصصاو باعضلا وعن ارا ذو _باونإل مثل اذه اقلغمز كامري او دئاععضصاسكمب

 . طلو قزغاال د ليدعاطل طز هرع باهل ب لا نالسإلا طالما قز العب تمطخاد_تالزنال و جالؤلال اودرقلا . ٠
 لير !ةهلاهاوصإ ثيح فاخزملكدالمو مالس سان اطلاس هداعس ناك [دامعاو فالاتخا الب هعاطل الكل ةقاشسالاو فالنعال او ناعدإلاو داكار

 كلالع اهشلر اي ملاؤسم ناد ناسك اه اومن اهول ر كفيك الحال اورشل ايف اه فح مءانرسماين د نانكرم هياط هما هفاصن امطعذارطناد هي ديسك 9

 قوق سنبل ىلدو -اطالطاداموعب هرداقلاديلا' ترقد اهلفقامياطلال طوسلاب تخف ام عفرالل ول الكولا جرفلاو نيةةفعب تضا اهو .ء#انولتو حل مشابزلارياصل انه سيولاجالعلارم زود هئاطلل 10م إو يماطساب اهردب هداعسلا قاف اةملطو اهردت عنيراو ءرعاثلايطعلا
 درطو يوي -ايزتمارقب ف مشد 0 امو انك .هروبرتم هفررعم عالمهدكدملا ْ

 اناعنكوو :ديكدصوحت هوعماوث مسا هةجئاناذ هرم ءونقت هى هو ماع هروصنلكاسعل يرن لكل اعنم تناجو يك ءرافمرباعم]كاببس
 قحامل ف :)اموزد ء دوعحل اهقسملائاطلاس اكل ملا هل جرم  ىيصاوم دوال ١ هاراعم ابكي تنال وح دوخ) او قعاوصل لا دف الملاهناعلا

 كل معاطلاا]لتيعدام .ار ذراعا هدام المال اداطل رعاتبدلعسساو هاند ارعقرتشعسكو .ابءاو اتيت فحزس عرب ,ولاكا حت ارم اهشملا ٍ
 - هل ودل اذ الرا مل جرت تيطساو .دعاطل اسلي تباحا مهند. ه اهب اكرالعاواهإ اش هلل ازعاماداكلذ 0من ءاجرم_ىصاو ءاببا وحملات
 . يضف ناطلال طيملا اعيصمت اعندنذ عفتراو . ناودعل اوجوتاارعتبانلو ناعذالاو فام طم داق: ن جرد: د مودم «هعاطملا
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 ا همواعلاهعلشلإيو 8 : 0 حلا رعضو راغصل نهب تااغو يف ضتساو تاس هيلا ١

 قلعت رام توضاو ىدمالوط ءموفنرطس او ادنل اوكو هفالطارنل تلعذاو ادلاتباجا هروبشل
 5 'ء 50 ميدل ةاعزا ان نانو وابا

 : قس هداعسيف كتمت و مالا مشل! امانسم ىلع يارثاعل ا هبالرل اتوناساو م ع ارا ناقل معد ماش دوطركإم هسا

 ةيصاخ» اتفااشل نرخ اود اًثرغضرال لاح ءهفينملا اقرا لالا ٠7 0 مدشو فلسا ناكدمو

ددإ صامد اهاحن اما لادو افسا درس إك هيالو نعتملئو د اقياورخءتعاطرممءاط
 ةقاهلاةتماقسم 10 1 ٠ اةدكحتم هنايثعلا ا 

 ب سرس سبدإ الئاعم سيف هموطنم 0 7 ندرمف اهتعنتتندد فيطوزملادع

 . . ميال ةخيطمابءابش ماقد مال اناطلاس الالام عالابرم مطغناهفتيطتلاةفادكر .١ : ..... ١> هفاكوه ةركملكوتناطلد ا هداعس ا

 _ مه كد ةخاقو ءانامإول داعبرصزال قطو اذاطلس هدرا !ليهسو كا اناسر لقلا اه انا تمحو .اناكرا نلع_-

 .٠ كيف روش ةفاصتال اول دحل احاصل هناطل امره ةماقسساو ساد .فالخلاو قاقسل اها تدينو .فاوكال ليا بيم. فال ةزضاهذرعس

 0 وس و نيكووتياد الهلا ةبرصصاد د عمو احا ةعاطلاص وانو ا .كابتر لك تعاطنىرب ملك مهلا

 دلتا خ و يو صلع هعاطل اموت 0 - هدر لكق وعالم هسروع وصل ينل تا

 0 تنافر وتبمىلد هيومن م هؤلا اهعالبزجاصو 1 هبوسك تاطلتلاد لازم عصا يوغؤش ]كرم مناظن“

 0 0 دي ادوناذصلو ع لالخلوادركلاكدءديلحو مالس او نيوبسملاراطلاس هي ليوم بامهرصم رجم اوضملا» ذاتمارمدتوفنو نافوم :

 زر علا هوب مايتم هعاوقؤكلس فدا ةقافيراف هزني هني وجو عاطل ند وعيرمتف اذ 207
 ٍَ '.-” جاز اهعاد تاغ هيي ااطبالانع

1 هيانال او وضل مدقوإع ترقنتساو مداحال اراون اماهواجر تفرشساف هساطلس
 : ردد 111

 0 0 م عامتالاو داصن زن اهسستنق عانشاووهسو خاوي ولعل اددااهلع عاط مع ةحب اطمن لحرس عالقل ا تداسز وس لحما

 ا الش" ديل امنسلكا هعاطو !تضفاو هطاعملا#طاومتصقر ري # معاذ ىلا حو انامل اف لضل اكداريطملادالع ادا هعاطل صر دنوهرمل عاجلا

 جا د «سصيشلاءطسلاو «صتل اودتعلال د د.
ارا اهحولاف ءررجل اونو م نرسل

 2 2 كيراصامل :ليهطرد ل

 0 ٠ تك حلق ةئاطلا الفاعل السا ناطناو هتمحلاذلا ماهل دوك ٠ اومسداءافبراو اولعذافتسسا رع روما هاذ هايصمو بام هدأعس

وضسركول# اهباطبشاس فد ء ةودعس اطول ادم ملجرم راما ١ اردفد ارهمسراو ري
 ْ ةنلا معمم يقعوا 0 : . ه دو

 8 . يتعين أ ةزيداددانان انوا انلعبسو نور وزر هاه سا موب ايثار رد تندو عرسك ايطحل راطل ل انالوم داعش

 عطس م4 دادع هلحيز حضر 0من بن القا غتر صاعبو ترخاشء يحمل لولد وس ..لاحايو ايار ضدرعد اذاهك دصرريل د ءداعماالا موس

 0 -- الهلا ةةتةكدا عم اجالصلا !ارم هنود هيلو هيكراشا ماناكوسا الو ,ةحف ب كاع سجرملكام هزراصد ايطار م" كام

 اهوغعلاو نامألا كب عهفا اميز شلل مابسمارم عاول اهءابتعسو اننناصحو ابك
00 0 

 عرهاسلاو هدو اهلا اوراصو هزاداف ويسلابئرنعاودخا
 ا هبلاعل داعم عومافلاءاددلا وطن عم مصعن مو هرجاللب كبادتواسل اككاو 5

0 3 

 < .. يةلواشاا ان هد انانش داذوحاهلهارم وطن نم مزمو نون ركل امرإ طرعتقرهاو وكلك ادور عتلسم نونملاببىلا ! ارب

ارك اسحل لوكيل اهللاداو او اةالطنإر لاو نيومباوتلطناد
 عديم طع تامل ا هلودل ادمو عرهال اهل اهل م اطلس 

 : هيصافل فويل ا(يفوييستت ٠ هرداعل ادن

 00 د ا... درك هالزمن نهطحلا ثني و دوس اشكاشادرباقو دوعطارنشلإ اهرمرادوصم جون لاهل كيف3 ل اجركإت مزئا ايضا

ءلصاوملاوهرقاشملا نود روطسم بونكم اهرسزيكال وما
 ناكو لبنان جاكطيو هيعمل 

تك ياماما م. : رول !ءرضكتو ال صو
 3 

لا عصيد اد هسصد قواد هداهستةريعسنو بس هس ا
 «يدبلا رع هد هاشم هردص حشا هدرروه

 0 2 يطا 0

 31 3 ,ناكجاطم بفاس دافتساو اد امارعداطووصفناملا اماه دعانا ساشال او طادصالل قل ا اموري اصح اول م سال طاوصلا

 عما هدا اهروظماورعل هدنونو اهو ما ردالزادانذ ديل اهكواقأل اص نعام عريف شي امدضنمو هيلع داكاعملا جوجل
يف انزراهوسل كا هلبزت تاعسر ابزرسطيد كلا انعانالت

س تاكاهيرلد تاددإ لعمرو اياها !ءدوعتمعنم تاهجاث س
 1 ا 0 1 تاداحملاف امل افملاو ا اليب

 1 همم معكلودا دوعو اهلوبس نمءلوحامهزاهل اًبكوكل مزيون مسام مدهو ركوملار ازا تخلف تا داعل ومما جويلا و ا

 00 "تيا عواسكر ب ا هع ناكديريجلا هذان ديطعل ذات 0 هدزعطللهاعملاو هلا عالعلا

15 
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 وخا سلارأو القل لسد اًباام هراغملاتفنلا نييلات :زثو دلل | كككذب جرشن ناو نيعيوبار نعداد قده حل تسر 2000 ين

 نق ى دالاوسر ثيحلازع مل هعناملا بابسال !عاطقناد_عاءاها حالصب ههاقلا تضخ العادل هرمقط ا هير ادالبلا دارت اضول عافنالاد

 1 اهجاعاد اهراوسا عئدو اهنافغمو اهعودد ددح و اهنامديش و لال هروخرملا هنهثلا عارن اناباحشر لاحرل اهلا نايت رامغ

 . هةئاطلس هتيلكا مالو مارح هكمو هعئادو مرعال ! اهنمامو درمال د اكسال يحالصةلاليس حرم د اهجاسر اهي 7

 ه.دزلادإ اونا اهف اكو حواب لاقملاو داصوبد اشام (هفصويف غلابلاو لاشمالابرصم ًاهنرامعز اه هنامناراطقال لف مان انوصحو ١

 ديهف هيناطّيشلا تاقراطلا هيغل هياهل قاوش مهيناداحلا اهرعر اطقانمفذقن و هم اس هياهئعلا
 ا ع دناعم مارم ارتعنمؤرطي ال بقامجبو هاَملاءل ودل اداصن نم بابك تارللد اد

 حافلا ءا ور !فومس هراكم هناخريخئد » اكبنءاهناعنم تذبعاو رد ما درام ناطيشرصن هئطاخل

 00 و تلد لاهبو اننصو## الفلا هراقيس ذولا هوهح#واهنام رادرسلا اجتسإ اند هراطخل هنت اهحامرو
 رعاضاو قدانلا م دّدخل اهطعان دالجلل كل راعمو بول نطاومل دا دعتسال اهب اغ يمال اجرممافلاو داخال اور 25 !يودرساهاياتٍروساذ

 00 دوتباو حرت ا ام هن لصوميلاةسدب ميما سشلا ةنوكو دعي ن برها حدي اذ 2 0

 وما حاولا دوه اني ايم أيف نال ىلملو ح ابا ع ميسوفنل اند د ءىلصل ريعن ف ارطت هوس سم اأم بلالادذإ قعر 3

 بام قبل داهرساارعقن هيسسسكاا اومال او مترو تال ال اهم م( دياداس عر | درسسلا ةان لاهل اماما ةياهوبشلاكل ن اومال اءاهفاكا_-

 الط او ددعل اسميدل عمتجاف هياطشلال اءال املا وكحيو هيلاطلا ا اومال امل ترغاو دّرملو هول هيدر ادسافملا ١ اوبكتتر درعا نع رنا

 * دايز اهتعصر اكو اهاسحإعسيلام هدايتتسملاءمطحلاقدانماااهسالا ةحامتلحفصون طبحالو : ذه وصحت اكمال ام تايقاو تاقضلا هعمل .
 كا هنصر مزمداتخاال | اقيزثالد ءايقمزم ع5 اقيئئانهرةليتزكسدخا هىفان هلبلج ميطغ هئاوحو هعساب لج دل اكل ميك

 .ةالاك اهدعاد اتالالااو مىلسال ادب اًنعو هبريزول ات تاجا الاياب مه دزماو هيلكلاب عا اركعمجر ةيلعلا هظداعت التل مهعدوتشا د
 ”ةودهودبا تلم لفاعملاومساملادنوصكل مدخا اع لال ارش نم ا دهتو تاقوياكالا تافه ذل ملا حيد رقد تافاحلا اهعاون ١
 30ج بدنامطارما عطقو كل اًملاو هانملاطبضو لإ املا طم موعد نم هاطلاسل اد وشمس لإ انهن او لئاقملامل ىصام اال ضشن

 لاتيني ضد ناار حسا يو ناكانرجاو داطن لم تاقاننم هازحررشام مهد ؤمتز دنا دعب اظل انام ماا

 وجوامع دترم هن اطلنل ال اومال !ايصختف اوكضارد هعابتاالو نايفطل يل اثن | انف !نوعيطتسالا ءياوطن ُةِيراوصصا لالضلاو 3

 رطب شوت ةلمح دو دجال هدرذول مرضك هد, نمر وسب نيسملالالصلا نم نورتشامزعو موي يحدم د نيس ناسادةخالمل'ل اعاذي
 هاا اضوحيمهدرواو الدي ةسواو همالس ارم اماقمريخوعامىلا مهثرصو سوهاسناذا دب مزعج صديل يرقد هيئلعو ركبزكرملع-
 0 ماطبنسحاةناطاسل اها |مل الها السل مرمطنو ال احرومال ارشت مىل!نايصعلاتاقيومو دولا كلاهينش

 6 2 2 . احن هندمول اهغولب ناك راظوال وطقناو ذغ اوقلارر تدون هير رولا باوخآل اوك هجن 00 14 2

 00 دارلالاوداذلصال ايف هيارباذدالاد , داشرسالاةيرزول !عوضحرم سقط دويقتمزعؤل هعداوسرفناب مم 1 ل
 "ادق هيعرلاتاهللملا بت هيضق لكم اكحاو ثادال ارارسا اب بق سقلسو هبرنول اضن دم ودسُمد يا 5 دالبا 0 .

 هللا تاالاودبملا عدد راصبالارقبورودمل' حرتصاع اعصما هونت هكوتدحاد راول رول ار عبو هما ةامنص همت كاهل ار 2 :
 دن حاواطاو امسعمسزانماع ام فل اكومو لااسءتب لعابن جول جلخ تانلاتك تاحاو اًماونا تانيه اه ' يدب دولا
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 ب ًاحامربعنيرطالا نيعال طش لاما ل اجارعاهاضفو لاخرل لع تالالاو درك و رقاو . هدون اخ ضنالا دس باج زم هيما اعص
 هئرلاو ديري طلو هيورلا م اهساحاد اهعاو ١فالخ الع هيكل امذ وزوملاه روبزملا هيل' ةراثحلا هر كل دانيا حرمحو" لة اقول ا : 7 3

 ل جالا عاون لوالاحإ غنم وييسلا كا[ دكد هترلارمزر >اقدانل ارم ائود امو ناس الكر هتدل امن وهال. اهبصالاك وح امءاشخم
 طكلر » مودجإع تان لاما ةريغد ساّرال اوقددل الك هفداطو ىتاوثال 11 اودهاموثد ىادآزجيو امو سايل تالا مدعأو انواع :

 طعام اهرلد ع وش ع سي سا مد تي 3
 محسوب: ٠

 "تمر دازف هيلي وساول اهلكاد دوبطعلا» ايلا عزربم راس د ٠ تاملاإع ةنرث هرعأل ' د 5تاكود اوعال آخةعءوزر د سدا عثروا م تا



 ىدبىد كادوالكراسو .تارال اهومسل او. تاقرافل ق دانبلاو .تامرطملا لوما رابر | رك صل ارمدسر
 6 يس ابك رمر ةئلر رول اوضح

 |00 انفدطر اواتعف ردت مالفاز هروطسم تادارب اعنص هنيدعملا ارعلددو اعبحشالاطناثيحل عّتحاو اعنص عايرص حيف مود اود تايغر مد

 - كالاملا همك قاصاغجديمواون اكد تايهاز ٌت افصل اص يلا يونا امرلع تامل لو. ىلا !عاونال نوار ااذاجل اكليل وا 0

 6 قليرمميدم ىبومذ داون عاقل ةماقدم اففاد يجوخاو ًاعصد م ديرصف باءىلاالصاو وا ناك الجرم هدر ام فصوريسصاؤل خو

 : كارو تاكرك سرا نا هركدل قحبو باجيلا_جل ابوعبد .بابعللا شحم ا دب هنياديمونرا سلال وحرل اكد اعمجرمال اهعنجرم ممل سر

وسلاعطاما ذا تح ذافلا بانر ازم اهبل نمجضرال ا تفسحباو دانعل ا لهاراكر لحدملا ثا
 ّ /- طدطل ازمدعمرمد ميريدول |هضكلاو ارا

2 

 قضم اوكا اشم اك فرو يذكو بولا هوجورم فيلرسالالوا هارسؤع ملحم هطر ره اه ونمو هددقل اًمي شت ءيلع علخ هيربلاناع
0 

0 7 

 الف تسع تاهل ماشمو ثامعال او راكال اءاسد ,تاوشال لو !مال اهذ اكمعمو , نسحررول ١ امال صر ىسمح وزكألال حالا و رول

 ١

 ١

 تال نايتالاوع انكمواددو ماياو اناشماحا دسو اكد هيطعلاء اخر دالا شجر هكردن ايلا ل ظ
 ب اعلعهربصشناو لك ةءاومال كك عكبوبر امس ويلا سد دايصالاهدالر يا

 ' - متاورل طاليلماج ابرءاسم ركل ارادرس م ءاجرمو
 و ب تك

 ه2 مظشم باو انمو مرافِط توافد و مرتارم فالدحالع امزكاداذاحاو انم مانو اماعن ارذول اضخمالو مزيد زاوعمج:

ديال او دل اكد دستر رجا يشناك ممدقلاو شريكا ءصشمل اوف هولا خسدلا هيرزمار
 ب ا 0 دراد معراوشلار هيلو ءبادزحجال اهثلاو 

 م يق[ هدحا_راعيبربإج شو فيحالو يراد عاهل ماضيفو فيضلاةيبا خه عش قدا رمرمإلا الاطاىدغزيلاو مهو
 ظ ١ / : تافلايكر نوصخلو ]دال امانسومودلا توطالساوشم تابهسانا ديرتلاو اص بايطال اروسمؤباَم انمشسم ىاكالا عاملا اهتحن

 00 ماعلا بولا استمد يطال دبل عوج نول يقرر يوني عاشو سباهريوءمشلا سلاحتاددس
 1 ب ديس ولادي ديل معلا نيلاوشلاو بو عاطم حياوصا أيا او يلع رونمسلاو شو انرهربوماعشلا بولقل

 4ع

 117 ب لط ليلا دج ضار دما لما أ دقودداد دل شلا» نشنار ان ليتها كنز
 د٠... ياللا صحيح شم عدا عير اهغلا ىلا مشو ديا وكما دهان لالي
دجحإ سباع مشلا راك اعاشملامعمو ديجاري

شو راحل ل هارسد ارو هيام معر
 020227 ليحل لني ضوعم رش ناعتيرمتاعقل لبق ي
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 ١ حايظلاماك ايس 0

 حصل اخاه نيكل سدر ولع لس !لماولا عرتاطاوساموش يخالانه طايشلاو نايعاساورودصل ان
ْ 

 د ماع عرهكال الكأل هسا ليل طاهر د سرت ادع ليسلا دحد الايشلااع سا عمده بصر ديعس تاباو دولا اننا وادطل ون جسد

  | 27رح ىلا م دجال اص :طدمكزوب 2 لهاعملازحال مسار دوار ع هفسسلداندويش لال ا يسلاو لبر ضىراولو يس
 كم ِ 0 2 تصل

| 
0-0 

 لجحاىؤع عمت باهرسر ديصال اتا ىرتسال اديعسو زسعفؤاص يرسلامرسجر ,و هرادال لماع - فالولا رنا عسهادلتت

2 - 
 ييسر ا لحال اهلار د اك اخال اذ طاوتو مس وشرلا فالرأو لاو شم ديرعو هاون مس نيل اهرعلاود ليسا

١ - | 0 
: 7 : 0 

 هي اسللا عالم لاكزاق عش تصفا عدلا وجور فو قوس اديسهش اك نرسلاو موه عاسو كرت رابغ
0 

 ا ا دلع علل عال الوعرم ةين كف ىرب اوجاع اوني اوعأ حلم اعدل اذه هررول ا هرصخماو ا اولصوردلا هيكلادالداح اشم حو
.' 0 3 

 ىلوصال او هكا : دنم هعامتاهطاشيب م اسبرم لوصو لرغوخادو هينمار )وسلك ىراصف ءلصاوف نمل اناو ةضسلبررا

  0ا تت لادوانو نوفمو 27 0 هدورايدؤم ام عاشكو نال طل ددع مقر جرو نضدداومسا 0
 يداصو تحابوب ماسر ءمول او هقثل باهجلهاو هياصل الاد عاشمو ترعو مهم قوحسو 3 عاف اسو رامدل اذهنو نيو ياب

' 
 لماسو دهاتلااو هموت ستسهل رم اىلويرمو دقانؤ لام عاشو توولاو راذقل اهنا دهرمو عزام صاحلا ”توحادوب ياسو تلاصملاماؤكإ

9 3 ١ 

 (قططدانازعا علوأ ادجوب ياسو هيصاعل اموسل الها بطاح حريب امو اصياوقل عيون م اسمو اضمداماءا مجرما لهو

0 : 
 ا دي 1ءاموعها لات اسو لد ادن الها لعوب جاشمو هل ادحامال صفح ب حاشمو بوهاو منمدجلرو لم جاسد

 تدومع ماسو خاصالاد نيل بابرا حلت اهليام عاشسو دال اوراوعال الهاوس مرطب وسو دامجبالا عدمو:ل ياه عاشو تصلاو دوا
| 5 

 مال" كصعلاىليإم عاشمو قويولم انو ازها ١ تريلا مالا م عبو عاشمو مامرلادوتعاافول اذه  ٍ 3 0-6 9بينعو لباد عاشمو مكعل اذهل نرعإلا ءلازخإ عاشمو مامرلادوتعافول اذه مادا

 )نانو قءاماحلكزما ا ىوسدحامدصا]كد ىدكسا !كلبإو حاضو ناعدال اوبحاولل ارم جلها ناعم

 م 03 3 ليس



 مام اه ارتوفيل دالباوشا ماظن ها هوجو د اجا اشناذماورخاتاالا ٠ : يدا
 را عض هنيدم طيروكذملاد ارسل ذ ريوسسساو داّّرحاو دب ةياطلاسل ال مازم مرشعم وع امرجزم رم كؤوس : 'داخال اءراوغؤلالها
 ةرماشملاهالجا عر ادرس لدا او دج و روح يرش زر ام وضحم اعنا غنوبلقس دهلصل ! ماش كيكو انس ايكدنسد
 وصمم ر دزلاونيهارغصل عي اقع روكتلادماخم اييذول انحدار ام هلاحناسل ناو نوثلاوزانسلا تاذ يزول  عرعلا .

 حطم ض لاك العد , دب نع بالكل داس دل ا اله : ٠ دددصل او دورول !؟فصول |رمءز خس امد اد مخل اللا سب

 مجارشب ىلا مل كف راحملالها ٠ هبانرشس تناكودل اذه للك ؛رطقلكي هثيدح ترخا جللم ا دوزإ١اذه

 :ق اراقممي زا .ينم] تلف هووخدانايععدلااده ىاكادادنلةي جلال هحلح طلال علاده .

 ولا امكن هييلع هارامل هرج ج | ضااونل نم عاون او هممطع ن اح الرسم بورضد دا درسا كل دولا انسكلاز :امريذول اهو
 ا هيف رعد د ماكحال امزائمبباع ذو اؤ صنم هند مانال اهفاك تهل! هنيلخو السا ناطلاس ومد هطوخما تم
 - ”تهزلهذاد_وداضتادعول اس لاول مرور ماَرْسَف اشام هاوملالوحاو فاما عؤرارس ليد اشانولق خو ما لااما 3-0
 3 كل طاشورافول دنع ٠ ًاحاحكدب فيكديفولا تأ زوالا ادلة تداانافصاد لاخنانت3نو ردو وتحدد

 .ةارنعككيركم]لا اثنا . اءاوكري نكد اوببتنا قاددكم لا د عكر فدا . اسر 7 :
 قاماكترعدل يضل انع لم ككييصملنا قارلقتلاماداايفوا مخلي 5-0

 ._المازاوجي مهيد .ابجودؤفولاةديوذاتنا ةارشباوك ايدل اًماوعا متم .ها هاج لائسيدلا تا
 قاف طمتردوايذؤسام اليارلنول فج ود رجع قا ,اوجاتصو بابا أل ذل د 8

 ءتنافل راكم اكجرمءبتكم هحوزنم اهي , وحرملاءن انصر ',حوزملا رفرزو ا مرقم راكم تاك ح قذم » قصر وْتسال قدص و قحايةناكوتلم 3 ٠
 هوو بكل عداومم يصمت ا«ولعنداد ا هينام'علا هي د اوملا اليس هش ر اون ارم ء دافسم ءئاطللا

 فهماداو تفورصل قر اطنغ اهاجرا ف رح ه ضان مقالا ايبا بْشدجا د هرماعلاءلودل اروجج دش روهد ١ فانا عما دحابو :خلعملا عما وح ١
 د وورد هعو هركب ركبزكةيهثاع ادع دوخ هيفطلماطلالااو هازل اءءانعلا دس ادناد هينسحل لم اباطق إعرودل ا

 هكا عطل ناد نام اموت اضف قدونونزنو نوركلا ل ا فلاراماهدوغ كرو هيفصلاءتاؤلا اهرب دراوغ >رتو ءبرللاهداكافداعم ضايرعام ٠
 0ع 7 ان ل م 0 ؟م 17 - ا هللاطمول طال اماححا اين ولي ا سيطنو وسل مدي/و 2

 0 او راجنال اهدعاشم فاكال اءصساو هّيملاذل لايف مدالل تاهحا 3 0 دامحال ارمدنإ دب قاعنامو هعاطل انغ ا - نايم 0 ب ف داس ذاع رد مس را ا
 نذل اها اشو هلبوط هضيرع الل امد هلِلح د ادلنو هلم مقار ماس عئاصمو م هاسد اوما نوصحوزداعمو نووحو لويس تا
 د لكن ناييزورم تراه اذن اعلا! هثتدريغتو بخادشلا) ابهلىرذي ىوهنئتو كقانعلارط بطاعملاو .كالاهملاف 'تورفطب دال
 ا بايالو هي يلا 0 اك اولماق لاّسال ات آودحو ناف لالتو باضهر افوح
 لال متسراههدشو لاو دابدالا ىهناغدرد ان مموتعارب عم ةلئاجو هتعداؤم ُةِياوَدحَو ةلرانمرعاوسا هاجر 1
 ل سلف ضانملادن امارس متل وصبو بصاخملا نعذن هل د تاغلاوق لاغلا ةسناكن او فاح ]كم عيضراب طيحمالو . باهاذ لكاعلا - راد ركم تراه عرى داكقنالد بلاط مهطم املق الل د لاقال اورابدالاهتعدا ؤ مهقدحو لاطنال ا

 , مهناث عيمتنواوتب هن امر صرطق لعمال !لعجت محرك مكمويدلا نطاو هسايسلا نس غفدتسو ممشوا سلا - هير ايدو نملا هلو امو مصل سدي ل هيضقلا هن بضنام نو د اباصم مز ةناملاط و بيِصن نم (يفلا ال حالك رصنلا يهل :
 0 - اهلعومفب جاع اوريبدم سحاب هينخحول اال هيلا محالب تارطا لعرزؤتمللا جارطس ءقايبركماامنونوسو مواد اح

 3 رود هيرخا زها مزحي نيرإ !نرنسب و خي مامال نم ذي مهو ا لو ذهل د جاجا عرصتياك دصتند باحد ضمالف اعز الد

 اقدح ان رد رومال ا باطضامافوخ هلع 17 ا ىذلا م هلاءب | 0 سكت هب 8 عطشمول ةومعت طمهنم هلزتو 211 انتو انبوكحان قرا رثالدلا دبع باعول ادغ يرماماهلا مشلاومو قرار بصح

0 



 . هل نع ويوسم لمجال !لحي اهلي ذ ل مرعهروصقو دسحلا هعب نام هيدل امو ه دنعام نسشفبو يي بهدو هيلع هرقل ا هالحاد هعان

 - يامال هيو هدالب ردزت يف هيلعو ةرشو ال انوعن اكئدلا دبعل اك د كره اله رومال !|صعب ةيرهطم كاملا لال اوم ل :

 ت0 انك“ ها - ص50 و 20

  غيرلا فرش امال اهل ند هيله تناكام عماذه ناعزال مدعو درتتلا ىلا مهيايسد نايصعل اىف امثل عسا ههيرس مس ديرشل

 هبه رمال و ءداوحر مطاسدا جياد و ءيراغمو م راشم كامو رطقل !ادههل نا دو ءبطاق نمل ا شا | ممطاحال لص نامي ب .

 مايل اوس ملع مل 5000 فايس و سب ٠ هب ىجئادالب اي دز: عنإف مبيراغيو هنا

 . ١ وول دوا دم هدم وم ا ل ل ا
 7 شالا دوكدلا اناكذح هيل ورماي انرمو ءخغاباضت 0 لا 1 5

 ك 0 امرسحاو ا انا زيح هعاط را َّط زم 5 ا

 داتا

 ش 21 هلام شلا دل ذل اكىلا سافل ايمل |وحإ نا نيقسو هّياضت او هون د كل ذي هلر دان هعاننإو اع تيفال لع تقى ال د

 ”اقاكراتر وكمل شلال عغ يصمم قامحو هنمالهس هيعر)ارم رجا يم ساولاملاعمج اب هُماَقُم موقي هاوس معزو هير دال هلا 3

 اسمباعل لاس ا يدلا طبع انما نكسو هءطاطسش لوم ءد دس ئح ءلفالجو هقفلا شاذ ءاط هادد هعبط لطلاب ةفارطت و

 . هلل هيوغاطملببس يف ١ أدفل امادعصل اهباثم اناو تناامنا_هيفس)هاجزكل احال ادع هيقدلا اهب الهم ل دوقنو هطاخ ترسنمو هنن

 - - فود ييلاوعل ايمير اوصل ا تاحط وهل وتدل ا ىلاقمويصمأةعتاو ىلاقل اى ا ندانالم هيدرا اهيبسلاو وح 0

 . تادداءلجرماهلاعحو ةلياعلاو هاصل! ثبت ىضود ىماحر هدوكالما عدداحدحلودو سيرد م ود هؤزؤو | هنقح ءطعيف ءذج

 + تهدناملا فيك مإ دقم كو هدر لهالا هنا را دم عم فيسعلا ى متال !اده فدرط بدن ناسلو فيطلوم دس جاع اناهل رد عيان

 00 عيوحح بسام لع نهلالها ل اوحل ترسو #ياداكلل دل ارما ىلا هيالولاتصها ى_ هيلككأت هيل ول | مهنع تلاذو هي ديول هل د
 ِ . تامداىلا هداحلار هراوعابرمو رطقلا دل د لها هسامسو هادالا هءالد يف ي ريا باهول ا دبعيسلا خساف ءياملاراطفال اد.

 6 لاح ميفنظدو هوذحو نم لعجو هيياكرج هيلو لا ةلكرخت تاّبال |تاقم هدب عزمعد عمو دل و هماقمم ان

 دقيرم او كر ا .ناكام مهرها صن اكو ىنفلاوسورحت اس همجصتسلا نم نملاصر | ىلا اش

 . ّط ف بعصتساو :تايقنالاو نانذال او هناطل اع ااه درت دالب [ثببتيزرطصا و مركب ع مد عرء!فعص ددروو هردص

 ل ا لاملاضعب باهر ش عي سنو انإوب اكامئاو هر أكل ارمال امسنمل ضر لون نكمل هر اطفال اشي

 .. ةايىاصا الما 0 5 *لاقلاو برحلا عملو رذاحسو نجود ار ا1 زيكو لت ل ذل اع

 . ””ايلادالب |راسؤيءل اجاامذ 0 فاللا مرطن لاجا وكو و فص]كه ل داعم لأنو زرو اهودخ

 عاقل اشاب ريطاصنما دعب هعاطل الاي هعج امون دير مولا عنو متفاحومشعرطت ]كزهالماع و ءياَبلاو هيصلا كلان

 كك

 عرراضو لاتلادخبب اهفمهكوام صاحت هي هيدنولا عالم حاشي سال الح ادهو لاعذال اههصا و ناونال ادشاو لاوحال مكحاد

 اياللاقلغنمىم بيا يف نع امال: ”هدعالصا بكام حالصا ىلا هجونل !س شال د هؤصامث ل اوهالءارم بورود هىطنعل امهدومح

 قرح -ىدارح ج شا ءهيصقلاوهيئاذلا كالالا نممردل امىءميلغبو مبرعاطهادركم دش مخلب ال لعذ اك .هحلذفسسا بخام

ا د هجرس حيض مج دانىلع هيود اهقيرطل اىلا مين داعإو متع اط باب س قلع اام حأ فال ثحم هياجص وعضو علرا هنس
 يل

 مو هنا لملك هجوعولغ ماقا نمو ل ا ماقمسسار

 زا فومس هءلئتفتلسو ماقنال !هنعا اطال تحر ا

 - ىلاحتاءاهلو مارههوتالا مادخل امرصامحلا ثقل ١ مايخاياس نقماك مارباد دقعو ماه -اوريدس لها وكم

 ... نايل الوهرم لكجمو ىاحل اجر لع مكبزعالا منهم .امشلاو ملاسنيافاعالص مراتعلا برقا يللا و دماهملاحاص

 . . هعماو هعماح هوطع هنارحو هىدان هليع تانانكلرم هيلا جامحامو تال ]لاو ددولاس عينصمأ و ناطلسل ادومرميىطعدفباط

 _ هعماشلاهحراش ا دالبلا ثيعى |واهحوس ل معطاملا تاءاررصل ا|سعرغو عفدم هيت( كد

0 

دش ايذر رهو ديك مادو يخامو كارم ام تاون نييح
 ---- 



 . ومناو .ناطلسانالوكوفعبا و ذال و تاما س اعلا ىلا اعف الجاد اطقن مابقس مزج لزب ام دق نوعيطسس

 ممل

 سد ماكخحال او تاكسفقلا سمي دياب امد مايال !س الخامس ءبلعاوت اكام -

 ويش ام اهجومم اًنضافض ايفل دذاو افجر معفجز : مدع و مبرتصا غصتو يههن ع5

 ردكنال اك هر كوملا الد افاكاذي هشاطلاسلا ركاتعلا كب توةنتسا الف هيباد دخأ هجوعأدالم هس درة مدخال هِضضاملا

 بفيعايامااذجادت و ان/داوند اهرداوحو اهجاون د اهباجر ذب تضاف مث هيسإللا ءذحارلالاذإو .هيماطلا مرحإرلا
 هم ةاَّصُم نم اقؤو اًزعذ او هدبتو قزف اوقرشنو ماطالاتاضاش ىلا اوقمراد كالت اولعتت د نإ كل

 دبا معمرحلا» بيلو طاوشلا ىد عويعسو بيل غل نس مرضداماوفعو برا ةياو دعباو ماهل يي ا د
 - بركس مإمو مرفمأي قرش نم مزنبف بطعلاو فلن ا« ميلا بط رك مهكدداد 0 بركلا
 7 4 مزيمزكلا لد

 - مهسؤماو الصا مها قمه هت اطال دا اولَع بلقنمالو توصنم مهلجا نو د نم مهبل ةلئاحد لا

 اها تغدو" اهباجراذي سويد اذو كل املا دواء روّصنملا جونجلا نص انلبق نم انف ًاملانا اعنا م كل ضرفف راطنالا تان اباوصوازام باولل يف هَل ورز ول | وضح هن د اوم ال مكوه ناد وسلا ل0 دى !عوتنتلاامريتح

 ٍبه ذر كه ياوبه ذو قبنزكم ورد اولقونو لجاورلاو قئبال ار ورط قولا ه دش نم قَْسلا ةسياوطتما و لجاوملا ب رحل ا هي !ؤوطو لزانملا اوؤقارق كل املاك لما انيفلاف َهَعاَضاَثَدْهَحلاذْنْنمو هعاظلانعدراملاذخال الط اهيا غيبحو
 ددل فويسلا يدي مضبقملا اند دم الساد احلمر مصرع قولا ىلا انعرشسا الكيل د دابدإل !ةينمهاندج داق ل

 ماشلبماو ناعدال او هعاطلابنيمحاق اونوكبو ناطلسلاا انال ول هعاطلا اول دبنو ناطوالاس م هورشتا املا! وعجّل -
 ةضكلا اضول !ادهىْنا ابإف « اباوجمون اش ايمار ام مهبسحو ابا وصرتر ول ٠١ وصحه او ام هدريرول !نعا دال ادوعت [مشر ٠
 واو اللهءاطلاى وس ايشم سان ازم دز ملآتا ةاعمام هيريسف مبتك ]كد اند دونط 2 الرا درس ىل اوت اوال تررهط را
 " ب اقعلاىمهانيلصا نإ كا >الهب دي اذ امه ًاعشاخاعص اخ هي تلاه[ اد اعبراط جحر سف ايطو ١ يشم [ئاطلاسلا

 مهكررو ار كالح دم هنم اواحدل و هعاطلا ل امك ط رشم نامال ا مين ل ةناف املعإ اذ لا ناكهو رتماو : 6 نآ مادعب هب زعتا يومان ان ةق الملا سكان ل 4
 2 ١

 فلبو .ريزول هدو اقلءنموا والا حددد !+. 4 .مماقساو ف ريع د هنمّللا متتني داع نمو مهكالع بحومنم تيا اودوعي مل و هعاطللاسبس ةماوم دام ل داعم ابممسزم امه نضق اد اعل !بقاحبو روهشلادورم هلردال اتيت مسف رماجدعاوف تشو ممالحال | ]نم ثاعصاب ن الخل مهل هدو تاطيشل اديكحل ا نركرلا مدعو هعاطلاطا وصول ًامسالاو مايقلانم مولع بجامع
 لماتلادج تاقا ايرغبو اقرشم هحيراتسهو اباد ذ عاشالف هتماَم ةسمال ل د نم همو ىبام غلددوو هنطوو هتبد . هل غلب نم لكنا د ادب نمو مؤفل ذاك دان موضح منامإلا !دنل اء هتعان نمرمأ ريالا انا24 20 داكار
 - هجلوو ماد تاغ ىرحتم مز اطواا نيعرسم لزانملاو تويبإ اذ ن اطدال !نع لالا عرفل |مهالجا سالا
 كيفن يتدخاد رومال | حجو هعاطلااو ةايقت طابملنععدم اجا وف هاد رودصلاو ه وحول اوجاشملا عمرا درسلا
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 0 ا اوارو_بهرو فاخام ءاطلسلا فويسلا واقل م ١و دجو الو تتح الام هوب



 عالضإ يشار د منغ نو تأنلامدو لع مهر رقد الييأل ادوععلا هعاطلا ىلع مرتسشنو مهطبض ثس دتع و 0

 : تاوملا عفر هل انسا هعاطلا ىلع ثاّبلا دش ر هنم ىنانم د تاتشلاو فردت ادعب هعاطلا ل كل ةممرمطنم تن كَننإ

 نم ميل درت هشاّلامايقالعأ مدح ا ضرال ! نعهافد هشالخوا |ًدرمت هدم لشسجا سو هعاج 0

 -دركازذا مدايقناو مهناع دال تآلهلا د قاقّثلاَّنِإضوبزل !نوعيطستس الق َح مداض ءىزجا صخب ام لد

 ١ شيت اب دخإأ راطشإل ؛باكعتإ راع سوفتلا ]ماحد هولا مضعو هيلهاجل و دخلا عاد هدرل | تامدقم عانت سم

 .نءاملا لو اس 201 ىلع هير د الل لما لاوحا تررفت اكد هوسق دنا دا هرار طب ولقلا الرد

  مرضحلما راوفاتبال او توا نم هيلا ىعتنا امر ادرسلا كد حفد ”دراولاو عرداصلا ىاىال ايفل تلون.

 . يعاوثولاءص جسد فالاعرطنب هاريامسح يسود نم مهريفع يبس ىبي وسغلازفلاد لال ده در:

 ةييودول ا موهحلل ل وام نا ل لكلا عوبنيد بج اوصلا حوس ىلاءاهن او لاهل كر ذ نم «عهرام ىوحت اع...

 - لهو لوق لكأي دي دش داش د هيلعلا تاماعملا نم لسان اب دماو متر عازم نيماخ ى اوال هلع تدر

 سو جاهم موق ا ىلع تاونصل ذي. راحل هلاعلاو م ىال !ىضتشمم تدار ول ميت ع

 - تيغراط هبانالا ةياولخدو - نميا و نوسا ىهام هادن و -نسحاوصامرزولا ةوطح جبوعد الا اولاثن

 . تلاها قف اولا هفلاخ »فلانا سر اذ درهلانرع اونا 1 عر اس ءعاطلا صدا وج تن امى اان

 ا الل مانو هم هي ىذولاىادال اىكقم ىلع مهانيرجلف ٠

 تا

 فياالذلل هو دقاق ماللسال !ناطلسانالو م عاد

 | < هدانا تاكنمو تل املا يضاما مزلاذ مبيلعوهام سا طلاسلا لاما نم اولى فيجا لياملا لي ده.

 درركتقو سمو لاح هيطشن ام دإ د: لموع كايللا مايالا رمى ةعاطل اطارص ىلع م ناسخ

 - الهلع ةوسمىمالا تدق د. لابقدتسال !ه-و ل اهلذ يس هيلع ىوجاو نلابلاا ذي هيلع وم ام ىلع تق در

 ..فاطكلاس تاهللادهدي هيرزرولاعودكلاورقدملا داشا نمي زمال ب دا

 واقل ى م رولا هى ىطحوم عصرعو هس نا 221م نوو 6 د »ه لاخرال.ادا هماقالاةسمرداوا_اطتاو لاهل د

 0 ل لاك هلاَما تاهو هتمهرلع موككم ضو ىلا ب ىعم رع باجا ومالا كبد

 0 . هلاجح عسا دو باوصلا ةيسسب اهذ و هلا دنعإ مىقو بإ ا مز ٠ هكولس د هلاوق ان هلاع

 ديؤسا» تلاع تاويل نم لانيإ ل داعما ذي هماقشتسال انه اد انّيايسد اهلاوماليضحد اهجياو خس هيابح هل ال ححر

1 

 ب اظتسملا بذعتسملاو دروم ددالدو باوصل انيس ع هما الائض هنوا امهوالحات
 2 مح لاء اه يذلا

0 21 نهاد طاق تحرز
م هيلاَتقَقو ام باعال او ضال لاذ كو 

 ١ باّصن نلف ءباصال !ن

كفل جدا نمو مالمال !ناطلسي د اعل كح دل  مرالاد تانااده كالا عار نذ
 تا باطل )صحو ه

 1 ”> تائزيو قاللا تامر 00 نسا ا م اير ل رن حاط هسا

 عل |نم 2) دنع ب آى دوشع دثح كالا اهدر شلل هلع مرد د د د نحل يمس

 ء هيفا دهصحل لابد ترطب يراط نم هب معتعو. + هينياط هي داع هق ربل كيل“ ف هطلل اذه هرم

 وماو اهماهس بوصل ىلادّدَس و اهماخحا ىذما مديهرمال ا ره لع ادار يدا لفن وى ال ٠ عرع تطل |

 .د>وتيلا شح بجو !يذلا ن فت الذيل و نايمعلاج امقاعاو ل اننا نيسوملا هنا ىفك د قدا فارّصن طادومفلد
 ىاوال ام كل انه تىلاو

 7 هبرما د الن ةسوفسساو فتانكالاو ريالا هيضصوملا هنسحا موتنا
هن رسو_ركحاسعل ارم هظياظت

 هدرش 

ا مقبو هيطملا اهراون.ان ىدن هيريزنل
هيعرل ا هف اكس هيوسلا لداحمل

 مؤ يصو 

 مالسالا ن اطلس انلسوم هد اتعسد
رشت هيب وبلا هداك اع هام لد و

 10 هدربرولا هرهكل دع هيسملااهراوناق

 قالا اتساع وجود

 !١ كرما ١ هيدارلاهئاطللاه د اعمل اور
بردلااصراوازتم هيشعو كلك

 هينملا تامإلسول ! لها اس دج 

 0 ةيوسلا هحمانمو داش اطارصإا هيرؤلا

- _ 
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 ههلا

 0 مالنال !ناطاسديخ جللا ه هبرزول | هرصخملا ا

 ]تسلب ءهبزكجلاقةرئلاة اوعر هب ديال! داعملا ال يدا ايان نع تهم بيش اي ل 6 ودا و بطند ٠ : هيكل ام بزشلاول اعم سم قحاب هدحف دام مالاسنال موديل « هيدا هموحوملا همالا

 تاس حاب د !كتنماد دو مظعال 0 د دولك« هيمازكو لم اك بدة 1

 ادا درسا عفر اج لد هع ال“
 7 ءايعاد جيفال !ذلوامنم هعامكهخلبال ام لداحو ةيولاةستاودهلان مدل تنس سر لايصم همام 0ك ل محو: يددوملا طر سانوعد 7: ا ]| 3000 2 ا

 0 ٍنافاكل باسل تابتعلا ى «ءيلاطتاسلا باب ال ىلا .هيبرترول اهيلاعل ارم ا ىال انهصويسمو ةيئسحما هتلمو هللا ادن 3

 ا نسف مانالا ذي هيسر اّنلا هداعسلا رس هلطس فوثولاو رم املا يفد هناطلا اهيا: 02ج :
 وبس مل هلياق ببوعشو + ايعشس لا ناس ورجل اوس نا ٠ .ماوعال١بتاخبو نامزلا ىدمىءااعبن !نوك ١

 ديالا هزياج وتلا !ده ةلولمد ءابث برا و ثيدح ب حيا سانلا يسهل فلان! و فالتخال ويس -
  هيضتن «تانكالاد و اجير النا هيمذاجتم . فاضن .لعا ف ل لعل إس نع هرياج - فارع مونرو د
 تالخال آو ةهَعُد انملاو د انعلا بي | ىثس اذّصل !براثمل هر د حم تاالدلو _ززلاقتلا توكل

 00 بطخو ةزيردخذي ١ دمه اساقم و - لبوط ٍانع ةيحرطقلااده سس ان ناكل
 رسفاطلاهّيِرذلاىلا ملا دا ككئاوو عا 3 هارت كاوا نمر جوس عماجسالد

 1 اال تاه زرجاد ا يعتد < ءيلقنلاو ءيلقعلا امم ىإ ىلا نم هىعاذ م ِ 5
 رداةورذ اليزط..ءّدضت لكم اكحا هيلا حفم ام امان ا ا تر طر رشلا ماد
 كالسو ع .هتوع د باجا نس دعو د م هعاركهساو هل ىف هب احا د . هعاناو ٍمَبَْعاط ل مي درإ#م اء هتمالا اعاد
 نراهن عمابو مصو ااه انوصعيال . اشالاو ل وح انتم هشعل و ءل ناك د 0 فتك
 00 ب احإ نع ىلخ سم رع داو . امركاوج اد ةوفعمسد امهر ةدح 0642 2-----
 داعم هال 0 هل بضع و ء متدونغ و مش درا ذيب هتعداص نم نما د ءهتترصند ةنال اوم نعدحقد
 قل 2 سرت هن اددحو دق ر نيم مي انناًءَجنف هحيؤو مرور طبل اءاع داس هتيشفتإ# و“ . ءتسربد
 هل دايقنالاىو «مومقلاد م م ظلخلا نم هيف يسم هاو - ءوسالاو هد هودتقلا نع برضا هاكننف وسو
 نإ اروع نع بّزلاد ,رافكعلاد اهجمالسالاةةوُطْسْنَعد ىعتلاو « عوشلا يعاو دو سعمل!طوظح
 كراصنل ا مره اجلب هبل ا لاين ة نامي نول ءراصعالا و هنمرال او اسؤيسم اهلل 1 ال وهدقلب بداطقالا اسأل

 . او عولصل ان همجافل اهلل! د ابعوزغو هرايخال ' (نيتمول ىلع توتال يع اذا :رارشال' -ٍ

 انامل عباس اكل يدل ةيمد ولالا د .رارقلاى يبو ءراثا باذعب هرثجو «راح #«رانغتسالاو ءوكنلا .
 ةدولشل اديعول !فوخودعول ا عمطلا م/ ولد عىل ولسا » ٠ ديعول اد دعو) | كلل د همالاا“ ءافعص عملا ذاو ءراهغلاد

 ههتحااو هيرال سم هييكميو نال ! ىم ل بلح زابتسإال اوءهشلطلاقعاذ هب اجا نم رطتلا ذه لصا عابط هلع تلم دفا
 ' يس] دك[ د ندع ورتضدو . لم بوط ح رارل | ادله ىع دنع ثدص + .هنسلاو باتكلا,ماقول و لاوال'نم حالاضالاف 232

 كش . لبو ًيضايعدل !ءيهارلا موقد مدل ا قارتو . هيض دملا ءلطو فلو دولا لل نما د لدعلا زؤحىتعبو« هلأ : -
 أصوم هشفلا من تاور الزل | صعق تشنتو .اكؤو فخ هنم نوضوححد وعن ام هدشل اسال سال يرقحمم .اقرف ت تاءاححأ

 - ههججاممزب اهو ءازئكان مف اغيل اءد.دنضمل عابد همامإلا يمين هيا «هنسصل دم نس عع مدخن ءاقرشمو :
 تطل د وستون زاخاد ةماعم 00 ا ىوذ » هيندل ام: اوبش اهب اول 0 رمسدحا د 0 1 اهلاىوف مشد اول انل يلاوما : 1

 هس حا



 بالو ةطعبب ممارس وسم عج برضي ٠) هسا يمرض در دن عفا يد هلهاو لسا بايرن يف سم « هسابلا فلور
 : هلا مطر عزملا «ماوتلاو لذا دز يروما * عزاتلا السل اشج ةسبو "لصالو عطل دضيو ءسنلاو تر اكد و «ضرالاو دا فلاوشفبتح

 ل زم نيالا إلا اص انا - زلم هدسفلا له سعفاعن اهبتو هلفغلامونركلفاكت فينس ذاق لكك عيري ربجل خفلاوروفللابا م

 يح ورصد ٠ ناكملك قف دكا هني سينشي لضاو نا مزال ملكا جاتا ام ادقأ عماعساو م ناهافلصا ناعم ادهإ هييربلا دعا

 - ليدل هنيفلارانن رم ضاو « باكا هيلا هيضخن اه مالو هموصاو اعنا ورصا ند اديمدتؤف طخ طوطاو , رباه دله دوشجلا ب - |
 . ضعبملا هراننال ازهؤمسزفو .ب بزكرم ةماعلا عدذ اعلبزم ىضدو . باوصلاو هقيفح زعم دولا اوغدلاك اع عسون ع٠: تاييلااال ادانامسا كالا د

 هزي حلم ماضل مد ٠ دادجال 3 "بالله ل معنا ازع درج ٠ ىافتن ال4 فاضننال وبطل !لاوجالادذانما عج اذاف . بانككا اذه ةفؤيسام هيلع ٠

 5 ياتو اوش «دلا بنل نيل بعمر لاو هال هلة هانركذ سمن مصايب سرج داججال مالعال اعلا عاججاو هنسسل او با: :
 00000000 ريو ةيتاراتاد: يبان ما جصخقلك يعتد . دانجالوركذعلا هتزز ميديا ىلا اوفلاو - دالبلاوككملا عوترواو مدعاة ترذ

 1 لزب" زب ةيكذلترمللا اما | مااركعو ٠ كرطاواببسرشاميدبإب هوركليابطخو ٠ لضاو فش مسانقاوقاو ع هيهاذو ميناجلكه نفل :٠

 2. بكوانوطو ٠ للقلا» تاق الرببلختملا هداكدا ىماديحو ٠ يجادل ىلا دجال لصدعنفلا مخ سعب هد اتق للحي طخكتفلاروطخ *
 -سللم - اًعيِفعو طرا اباوبال نادرو هاذ -نملادإب دربزولا و ,رضح هه ىزلا "سسرلاف ناك :لج'و رفع ا بطخمل نوكيو جدارا عوجيئنم هن
 0 .مايقرير ن] هرب مفر هظام نجا دانظ اهراكملاميف مشن او . تفل لاح اونا وتلف نيملاعلاًصملاف ٠ كدعملا نانعزملها هذ

 0 دس .نقو «ديياجا دال او مادتسفل اضاف عرغسالو هيا فننس ]يلع قبرفل ال63 كدي زن مامالا يدر ذ نم خؤوكلل هنعرانمو ه سس ماع:

 ------- ناوواراَغصلم انه عينعيزم الاس اذو د الازلز هنا ارعاوف مكيخب كلزلزو هةئانلاو هّيَضاَقَنا ايكامو نمز انه اكوسالو لح
 0-هل بيغ ناكأداع“ هيناقانلا هوا اراصن از نهارا تا رملع + عكس هس هذ دو «عرهابحصد الذ روش له ار هند دتيياب رح
 12 تلا عيضويورلاه ولم ان هزتاطلا حلبسو :ىه نأرمالا داكوتحب هينامتعلا هقالثل ا راضناف مولعموه املا دانجالاو شويجلاو دل لاكو «ةادعتسا>'
 مل 0 - .ه تم نيازخ وورق لجل فو لكلا م( نميجوسب ل ذاع نكد .لجملاهذونخ نعرملا لما خارشإ 'لجورس»»ادارا فمثل #ْ

 5 ..لضفلا وجنات كتي : نمإلربزولا ةرضح باكو ٠ هل دع يزقمو هراصن|صاوخز ضيف هدايعوهنئاهفيلَكَنل عمهم . هلضن»
 . .. لكبرجلا تادزاو ٠ نايبلاو ءاضيالمي مدعوم « مالقإلاو رشم اب اير رمملاذ تن ازمدكوكملاو . مامال اككذ عم ناكاه هرهازمزاكف ٠ نادال وم

 | طضافااههروتو ٠ هنقومو ليل انيس امو سف « هدديطادعساولا نإ وز اطنملا هرارجلاكك#اوتيزخانل لون وجلاب ٠ ةدحرإت ع“
 0 فلا مإانبلام دردإو * سبات او هدب عسلاب تاففتمل اردت تاهرشمو هديدسلا ديت ماني مروج وسو «هرزفرو هلاغيسطانا

 ١ ةييددنل [تاريماد اقدبو « ايش ضاببش م دوفعم ربه رغؤنو : ايطهجلا م يوب حدد هديبلا حاسا هنو جرمكزلا ورص ةععسب :
 وعلا اورلا ةاوج ٠ هيريلا لوا هنا ني اعل او نذوب ٠ امل ارانظمو ماكملا يلح هقبسو هاًيلعلا هيترملا لانمج هلدهشم إم ويك هرمالتخا ب

 ب ريتا يخ هع اج هنيدمو ا ءاىس ات خبهننل هلَجوننانعو ثيح ءارنف هاهساو وق هناكر لجو اسم اهراصفاظفعاو < هيلع هيما
 0 | د يدانعدرو عملنا ةدعسو ٠ ايبتع هدرا الس ناطلسلا ناكوجربب « روهمجبا عرضه دوفعم] جوار والام"

 « .اًماظنو (طمنفلا مالسا ان يجف هربجدتب كافل دق عي ناو - امارمةداعسلا سلا يملا ولف . لعوهكوقف هبات لبو نيوعوضتع
 , 0 ا ا د ضب واط هنيكت ٍةَضِبِوو اوراصو ء مربكد عولع هيدرا مولسو ٠ «رساب جرس | كل |هعم ةكوقملاو ماماللنكو رمال

 : -- رئواضل زم درو لكرع مدصو ٠ اع هنيدمبهيدل لامتعاو « ضو عذخا هيفيكو -عرسا ثيدحتيلسلوو - نرصانلابنحدا ل صتلاذ

 ٠ . .لالضل جاتو ءديناتلبلا هوابولل اكس ةيناملاداننل ]خم «ىدغلاو اعدل لز/ييوي كيا ناككم يهتز احو ءربسالةطيحو الفا هيدلا هداصاملا 0
 هيلعاوناكاملا عة دجمعبقوقي م ةيناظيشلا هياصعلا رم اروسام عصازم ٠ هيلااوق سام مصالخ :مرتو ٠ ىو ةحجتضلآ دوعنل 3000700

 عركمو مثردنتبابساب هطوطنم جوما لا اها حوبتلاّضيبا :و « لايجلاو لوبسل إو حووتو جستن - فامالا ٠ ع 2 ها 3و اهئاصالخ, ير صبي

3 2--- 

 0 اًذاسغ ضر الاف نوضكي رهو «تاودعلا ةوهصقع اه هان إف وزنية ص نوكقوتيو ه مشلاوليابجلا غو هتماوطروتد ه نكن انم
 . هه. رب 3 1 تما. 0 1 ( 0 1 5

 3 1 طبع منو كد مهندي د ةزبمو هاه دوخو اهبانطن ادعت اهران قوكودو ءاهدوجدعب هنتفلا نوضقوبوه تاشن فعمل ريمل اعل ل3 هن ٠
 عع 2 : 8 2 000 / >2 5 »م 7

 0 ميالظف د «رص)ل ا دعل ارم نات ديس امياعكبسجو ه دي الدش ام اهتديكموديادشل ا ظعازهيضتلا فهو هكا نبعاككش

 عا و



 هلم

 ْ 0 ةل 8 0 :١

 وزد عت حبل بح ىد لذ دبر نادي حانت عدو غانو قت عزوف نضمديزول ه وضحكت
 ”جا100 بوق هييعن اكاموثبللا هّسفل ابطخو رمال ويد « ماثال اباب دابر غب اله | منك ىف ىسيو «ماطالا د دوم مسافر سن ه ماطضا لنوكيا كوب

 راو ٠ ركاوزيرؤل انماككذ انا ةيهذول كامو - الإ ندر ورا كوم نم هعمزمو دعجلا ماماهر ما يزول ةرضحر قي .٠

  عيفانلا وظني ناشلا كلذ غو ظندإ عج ٠س ائملاب ثيعلاي بالي دا نم« ففايبومدبك ول عوفي ناو يغ ةشلا ةراثاف هنفلا
 ناز يونا اا ارْيدو « خس امير ات ىمههاؤيضعتنككو هل حسم .حيتنإ!امبيوضل ازمدل عيقناف بياض بدت بوصيو دجْصتذ
 . انزال يلو دكشلا دمع عاوصل نعل .«ذلاتانلا عوسل ال ارم تهت ةرصو ٠ ناطلشل لاب يي يجت نم .لطعما اال دكة وفا جالجفضااو
 ةهسودلج مش سوجضد ٠ رلحاو ىهلارطقوهزا و دعزعنؤصدو ٠ باَيرالاورَتيِملا لوط اهيا ع ازع اّيونن اوجخ سد بانج عفو باندا
 ةّرعاو ءرهلا ةصاي ميضاف ءلجرم ةلقعإ زل مرع ةراوكك سال لعب دا دزاف .٠ احوزعمرلا ةراذتس دك ةفياوضانممل جسام نيوت

 ةلوو عاونالا هتتفم - هّيهب ليج سيالعو - هينسا علو زم ىها لكما عفدو - . متساامككوزمرهرلا اطئاو لاو, هيلا نوجاتعام 9

 لاضاو هلضاوف عساوو ه ملاؤرباف رم هاتف . نيعلاو دفنا نسم نو خلضيام دكة طاؤاضاو . سادلا ذكوتم متبل ياه ذوتلا ولت ىفوصعتم
 . هنفنلا اطملا اون زم د6ؤربغد هطنجلاو زرالول لاو نقع نقيل نوجا نخاع مودي طن, خب داموماو - تيعلإّ عبو ىدصلاجشم امي .

 مساويا اهيل دوجات هدم ةونب:متارازكلا عانناو م تايا يلو تاوفال ارم نسرملا نجف نيمعيفملارهفلاكمدعداكناملاكرجاو . هنيْملا ٠

 كومه اظفر تعد ٠ موابإب ملغ عجص ٠ حورس هوكد تبلضو «رينومام واع عرطاوخيرو :ضويساكتترقاد 7
 كلاقو . اويتورفن هلالضرمهإللا انااولانفف ء ىرحالو ملال ا «تمزالمو ه ًافصال/مامالا انه عابناب . يفلرلاكك كان مهلاراشاو ماظن :

 . ةلناكأم هلاواولاتف م ارسا لالغال افجر ككوإ ٠ لمد خلو اًركمدش ا موفاتاف - كلو ز دجاوكتيعتت نم باباناو دكة جذع 7
 ضرال اوس فازم ةبتيف امج ذك لولطاف ءاروغو ادخل يلقن م زجر جبالها ركموم تن !نباد « لمدق هنو دامو هز لاهم ةككموم ا -

 ديكولاوخيلاتمزذدقو قرب او مدت ا/ررزولا غضحوطالف + ديوب داس باب جنباته - ديدشلامجزلشااطو ءاديو اج .٠١
 داما مهجديسلل قيعدنا مر حلح بلاد هتبلخ) لعاب ايلا ثومدتسو ٠ ملاظلا جارتاجاو مانا جاوقا جل داخل اجو عيا نوف ا

 .يعمانفلا 'دجو لارج املارقلا ريما ميلعد ٠ اظانتحاىهياعرت هوز تس !اليرسانلادشم الاحدم - ظاَغح راضالا نايا نم هعامج هيلطلتلا
 - دعساو دونج ميو ٠ مزيج تقوزا جاو اغاني .عورالادجراملا  عؤرالا باتل بادجلاو ءرمضخؤلةريمالا .وتسالتفنزتصلا 22

 0 سلا درمو لل عناومزاعلا عئاج ا فلا ارا دوس ميم اسي - او ويد "ماو يخاف وا 2ر10 ا

 كاملا ى!نك نمي ط ل ونا امهم.« هدراذ حا! ذك1كملاو ٠ هموت تاهجلزملا بف إلعب « نايعال ناتسناد 3 ناوعامارعبس* نا سيما هنو :

 هناوق اقباس انج ىشامإع هرشألا نكسر همن و رهقلاو هرشالادبب مضر يفع *رهطم ولا انا هلل ظنفحو هلاتطل كلا ونيدالسرع

 عضاماعاهلحا لاوجإ قو -نارإ بلاد تايجا مومن يحشتام "نانسركمال لصا اَكند . لإ نكسر خلا ودجارتجارمكك ةيجواامو.

 هنولسج .ن اكألكو هنإطلاد لوبضلاو تال لو يسال نم ضفت ملا دالبل اف اياعرلادليايقلادياب ناكها ضمانا ل انانةعاطس 2

 ٠ لاكوع تارا دالبو نسا طعالانيؤشلا داليياب هئاكرم ؛داددعل اووي اب بوثولانددعتسن لعد .نايصتلاو درت ا انيس 202
 زاتزس ه2 اليو مدون وهاب هولا ه0 و ثراها وب د *برافللاو هقراشم ابعو هوجو يفك ضاخ رافع دالي ]هاو

 10 + عبو عدو نكن نمو“ عرماب مونعالا ذلطمل هتناكو .روعزؤاوزوهجلا كسك تمد دمحم هلال مل رت 2007
 هاةفاك ايلا صيدا. نافاضيا هد دوت .ااد افا حاصلا بدو ليام ليطقوخبم دانانوداوضالا ةلباسايلامكتمح

 رسل ا ا و اس راف رضحاكلم مبتيإد ناكوتذلا دلل فشلا هوم واخ ميلي وتسب ل .نا داكتسلاو ثلا 3 اان مهددار ضيف . ناي تحي جا افددحلاو . كأل لو جالسا زم 6وكدملا دالبلا نمزها عمذاكام عيجالا «اهيجاوتورتاظلا ل +

 تايللاهعاو ضمير عتجا) كلو كات راصتالالاسي هم عجبا كالو ماك رمان مقا «تايي
 وو مالو هحوتتزاسو. يو حالهم[ يم هن توق . تاكو دوفنلاو. تايمو دولا ناسي هتف .
 ديف هيلو ل م امتسا هديا ءتسولا امن هتيدهزؤ دف ةسبافصل اكرنهظلا ريم يل
 زاد عمو, هلعجد ىو إلا ةضباتلا هلا عيبا فياطوف كايتلاوااهلتنو .لاجياإ رد زودت سمار رعنالا«ونش

- 



 . ٠ يياول يمد االول ماكر هفرذو قش درا مةيلاباعجم يتلا مهل وهاد كدانبلا دواوير 'جاتخلاو فويس الوز دمج...
 سانازم هقياطايزونذ اهنونفدزعتو اهنزسك] زم انحتالاو عاونالارباس نم ْ

 دورا شلال مالكتادفوبإ خضم نار وهظ اياك لبتركم ا( ناك(ّؤبا 7

 ا

 أ

 0 هانت هطاؤ ناكألا يصح هاصح طي عيطن#نااهرطدلا هنعتتسملا نا عجبا ربإيزماهونجف عطل طانقلا تاذ تير بكا دكان
 1717 ١ > وريلس كك خاشملاو كوول سداسي وضح نر "هدد تادف ههاقلا لولا سير بل اهل يعي هرهشتظعا لالالا
 1 - زيا عاضال كب طوطدو نيموب هييوحاكاسعلا 8! ئجابرظيل زا رمعلالاركحا زم بزمد الانس ل جاطريمالانتملاب دوهظلادازط ينال

 م 00 نوه هاق ماه زيجاكة عب نكس متجاو نتيفاستلازد ارجوا نم لصبوادناعنادساج ظيغبو ساقوم.
 ذؤاو اعتلال مايل كيتو لل مو ٠س ولانه هج اهعوفوم داع تاوصا اهل ٠"رونرم موق اهيرضو اهلمدعتلا لوطلاو ناكسسطلاككتو .ازج
 ١. بام صو ثعاه طتبألارطق .اًرفظتانا نسحب هرنؤولا كاان مكه اهو . يشوف اناذانفربلارؤن يدوس مل ةئلسالاياسو

 - . زا نول ظننصإول اذ لاهو فزت زعجانصاولا غلا ءرشد ا شبا ةشيرككولا هروصنملاركسعلاو هيرو دونجا رهو اى

 رواش ايرشحيلة ذا .اًنوغو للغير والا مرانّؤشنا نيموي منيح لل لوبا ككج
 00 نيلاؤي هيدابو نير كما تبر ملعجدزاو - هيجانزككها ذككذ

 - 0 كامب هلاك ءافولاعتانانضيخلنةيدلامزلاهذاضاو اباه قيصنتل اب عرككك ظنت ثضرمو هلل ضف وول نوم ةرضحيا يؤ داك

 هسا مصاف هدهشمو هيدانرعاتبو هناوبداشم مهلك نيرو وكرصلادباسو > نايعالاو كو امال زم بق ومو م نان سمريما افاد

 ا دكوهطازءانرككزمزي هت عدلا + امرك نيدونست هتمدخ اقم  .نمياعبربزولا عرضحلاب اب ماقا نانسيريمال نون «دلجو هيطعاشتا:

 ٌْ يالا روصنملا كما ١ اك درا دوس وكذملار يملي ريزولا هريضح قف « عيا ةاخلا تابتعلاد ه هيناطلسل ةباودالالا ه دكوكسم ماظيو مهماما ع

 202000 اضف كك يصنم عما دوبكي سف ترءازنو ءررمحل ا امدنبلاكودازترعيزسمادلل بحي اخ
 : * - انسرفو يدرب نكدججملا م كوطين او - طل نبل يملا هرماد ..ناطلتلا اناوهيايولا مييبوهجوتيد ٠ نايلاو حضي: مول سامذميلا

 ياهلا لولا تنبه . دونبلاومالءالا ترتسنو دونجا :ظنو اعاسحريروكدلل عمم عنا واطي رقع د ايا طفي شل ريالا غران

 -. موز ةضحملخ > انيك[ اكذ أ قممحوت نات - ةكو ل اريسمل هد عل وقال اق سوتسا او - دوعسملا نوه ارجو شلزعلا
 : كاوا هراضلا . لاغبلادوجاببةيلعبوبكري ايرط هاد ككل فعاضتتملا انما نمل 'لخما تاعونت عري قعأ :

 ٠ ل وكليككلزت - ياسا دازبلادذ . قالا لال - ل ردسبساجيعوبعذجسناكد - لتنال وا عنص هنيدمزم جز
 0 0 ةطاطذهاظفح لل ضااديسسلا عوذصو :ىيإو دل مولا ضاولا يدلل توضأ اونو «رتطيكن يع هدانطل كل هيخا
 0 هذ مكانش مهكمهعب اسويه شلادجامل]| ماد عال ميداب طل لج يظنا ديببش لاسبلاو دما خلا ؤ يهزم طي اتا

 1-7 هود يردكيللد ءوساو - ليبفد هرساربخد *ليجر رش /طعاو "م0 عربي د لص نب كاهو * ليال يذلا اأو - .نفلادفل :

 ٠ 0 2 يتلالااهفاوهتجوتاقلا هليللاذلكت تناك - كاتس اه ذورعلا هبابزماوجياو - نايذبلاديشللاناكذالا اشلصقلا
 - - ...٠ ما درأشما وي هاظروهب يضم هه هيام تو طش جتك سلا م صتُوأعلا ب: *ال هيد اعلشلااب كرب
 -راظنلولا عسب وو تراصمالا زاوحا مذوب ةناصتتنالا هرغظلا تاذ دونجيززمهعبزمم

 ّط 0 راكب اق داي ةلان انزل م,لتتنتو

 : - ... لك" اكوا ذكيوارجدايعجج رسمي و -لطو ناكاج مزن نبيا علا شدد« دابخال اهنالاؤاةالفة سيح تراطتسام رتاج
 ْ ناققلاو نوافملا طدحبا خل منتبإلااوغلبد راش الطن عبلاو مدوع وبول ايا ىحازمر انك لشد اك ةناطوإل وطب ذيلامال الين داسفلايف م/لموب

 اللا ا اناوعراوبالل ممر نسج ناكو «راّضلا لاف كوزآىلا هيلا جاتجامبهنونشللا ىفتلا تعالو ئماقتتسالاو لااا هطجررئاَتم

 1... ...١ ةقفدالا ءتقاترو :دبخوانتلااننطسااهو عك عشت .دزكلا نكته ةيطان كك مر رس. اهئ ناطفسلا
 ١ «درضختل ماةلريمالوه عمو توكدللا ةزسل )ونا هل نه لعق لن زهشو حتت ءداتلا مويلا ة يرفسنإ طل

 .رفخوموروكدملا ماما/زئأف ظافتحال طين مول اىرسابلاو نرخ )دارس ظا نحل انهحل زمعا جوز غاري حد عمل اصلا دجو طرقملاو 2

 ٠ ..------ لول هقول هظفحاب عيبا جو ءدزالك ددداولو زيزاطاكك مو . هنيزوألا>هماف + هديذسلا لذا عرسحاو يوكل كلل نب
 110 كورال يي لإعل باباوما سم ةداعسو  هنيكسوو,دح تاذ هببط عرب ّملارهظاع ياسا منيف هاكبوهد تجف
ذككترباةرايوتهنجلجاسد ميت انال!تفاعجان اكو ياوبلا يون يرن ع دو قو باوعلإر يبس يؤ ا

 >3 هلع جب 
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 ءاهومارو اهو دامت ة ذيل نضلالع .اًموال!م هلا عاري حضفا دال دشربل جكمزع ةفورصم لس هداتس مابها
 لاو .٠ ةرهغاّملا مئنملا تار صيج لله كرم .ورهاك نمو + هشافانلا هنافاعلا تاداعتملا و ءهنياظل سلا كداعملا ىيلارب وسلا دنبللاا 2

 هبال يجو هريزولا قر ضجتسيص ذككنهرهظو -عابزلل هوب عل اسونستو ٠ غابؤلا اهدعتسالق «نيملاعل ارم قبر ماوغلاو - عهاظلا هرهايلا -
 2 نروح ربزولا :الُماَّر كل هداعسلا داّسنمصم)هلعد 5 رك ىظعلا لابوالا 8 هدا اهسلا نمت واقع 7 در كيم اتلا

 الور اهلا هب غلج هيبزولا عمضبرمإلا نكمل وت البف نيت جو مورس اخ خض اوم تصب مت رع 7-5 و هلا بؤونوس اقيهذ «دي هشيم ماكو ميفعاشاياكرمد ول ازمورمإل كهل عإبقزصيح ديرع ولعب غذا ديسكبع.هلك فلازم
 ينايلار اطقال فلولا هج رهن موب هورهاشامو لا ماسك لانعمل لنمو دام د :لابيلو وبما حفتر زم دوعممتامل

 نلف تس هوتسا وج“ كنه مايا سما دكولم تن وروكلملا ماقأد .ناتلاّرلعف هداعتسا دوت ةدع بردا مف هيف - < 2

 ولذزبراساوهَّج ون هي رن كسلا زقاوبكرون « دين إلا وو ده صم ]ينو اوبك كلكاسلا هينارع تامور حتر وه مع” ؛
 همك قال ر شري مال ضع شيم ايدل ,هدمرنكسال لنيباع علا طه ريس الخ د « ديس علطو بطيب موولاضداوغ 2277

 صفو“ مؤماملا مجمع رحب وقابل طعم« هنذودم م جافرت عم ةّبرذاذل دزاو هبضوامو نعلاكت نضداصا ام نكده تاقرضوم

 ” كة هاظلا «نعلا ويلا داك مطتجالو -هتيناقا خل خافطا ورب عراصباكتاتُو . مناَقعلا هندالئفإرادراون ارطدجالد الا مورا

 اديماولاقو «سيننزضف]ب] عرعلار داو زيح ساشا ريبتلامموتس ا نلطنافةعيسيلااهرماجتمزيطاتلالاليعتإإلا
 دل ةديجات نخاقنالف هدنيصحلا همن ايرالسلالا ةودرو نامل هرج قلا*هنيدللا دعت ةبصانمو جريوبا جيتابانستفااتلظ 2

 . ةاف ديسك حضارغلاو هلضافلا لياضنلاو . هيككامح ارلاو ء.يرجلا ل داعللكذ هك خوضرب امعرضتن او :دهظعلا ها

 ميكو السلا هنيه عياباولخدو ٠ نيف )هظرع وزن هزل رفد ءانرلا رملككامو مال ك6 لراس نايبصع رم هبانل م اطالربدواتنيدفاوو "ساذرصنجاضفاملا انفَصذازا سجل ادربنولا اناومازسجاو ءا جحا دوم اند نننسموانجيوغجلاهيف ءاّضلاواّسانل انمانلانامو

 مس [مانيحو خور ابا لهذا ام. ذياؤىلززغلا زف اجو نزلوا لا كلا ننال ماهدهشدو ٠ ع رانا هفالةلبا سه تبر | يضاف هع
 التصاق «مازنامكعن ام الق محبب جن عضوا 'مامإلاو كولا كيوب رص “هن اشو ولع يملاعلا قلخو « هناهلسكت اني ناضل اياكم |

 7 الويل لادّدساليذوؤإ ان لكلبتجيو عرما التين ةداكتالطدج ابايربا ٠ راطال ايدك هكولم نم مس عماكؤيفزه عمركم
 رجظادوماو ٠ هزيدوومال دكه ز جحا ملح لجو « يركتيوردنولا عضحملةؤتنأ' يري وفاضورحل ازع اي تلطصو ا ةيطاتنا العلا هم ظل!" تضر بو * سقلا دادب وقلب كو اكن اورق سساو «راكبا#و تسهل تدم ميفكبام هيناطفتسلا تاقضفانم تسلل كرجاد دانا
 كول راسم مزه معا م 0 را و 7 وما فاض اهزاطلاس مادو ايكك هنلخو . اهناشمد ال ادن اناتدارماق كتاف نيك يظعالد اطلسلا36<باجللا 8 . -2 010 و ١ سيزولا عضح ديب نرروساهازهن اكراو مةبغاوطو ميدابككز هذ ايعاو ةيضالتكول هزاع يو هيلا هي تاتا" ١ بايرن ماكنه ديلارا يبرم "ديف ل صم هنبدم ايها لجيل هجياب . ناي اتا ساجد ايالببا حمو *نتنلاكدتطزمإلا هكوتمصهانكذ 1 ْ نعريزوكقضحز قرم رخال ناو« ناقنالاو مول يوأ ةظفكمو «اليحالوراكال زم كول كيد حوزصو مولع -

 : الورغ ملا 1 مزم عربا مباجرمو «قرللا ىلا مامإ نان - دانه ررفاكك ىف عو 0 د 0 4

 ديو يال تموز دوا كاز عي هلا نيمضع قدك اومضو - خلف عريرتن كف خيحاوربق 18
 ."تلبل ضمك هلام ناكوه كزنبو راكم نم اق ضم وبلا عككاباص٠© هةرميككد عم ولعدضم و: عاطقنالكاكو هجانمل از ا

 هول يعد وتساو لجده كارم لفل ةساام العال ميبتللكد خطضاو ةنزدب جبنا هلاظفحدرسللا ودصا عسا - هبل 1 بهذا ملام شاو  هيلعز ب كسب اكول هتوخا با ضاق ةككامال الكم باح زمدر#>وهامذإاداصو + ككنهرذدذ + توصلا حاظغاجتيوفلاو ٠

 ' تالككهوجدمي دا ميلع مق حو -كاتملاو لالا كاسل توما ماكجاو هرباهدجرسحمعاوناف ٠ لاير يل سابو ما هرب لكذع اليَمسافو

 7 العال عفر اا دولاومرككابش هال الازم انداصا اف .٠ يمرا هقن انجاب لزغدو | هيعن ماني امج ةهديرطم تحالف مويلا اتسوفم

 . رحت عسسل سس



 يو” دب _' | هه -ي-ل جحر _جحجح سيب يجيببساببتسبس- و

 ا |

, 

 1ريال ”-(((-هجبسج 1

 م

 " لا كوله لوم وسا هضن سد ٠ لاقيعالا ءرسنال انه ٠ ناحل وعو هنمرك رو دص كائرجلو ٠ راطخا يطع لل عال حتي و « ساهل تابواخب . ةيقؤاةكمددد رززتسال دكداناد ءرازلا لوا نللا طيب اهلا عرفتتساو :طيشإركلاودزخس و« عب ا[

 : ' :نموس)د ه موك ياذا طهر ىبحو . ٌىجلاوباملا هددالاو ءيخازن بهدف ء عسل اك32- راوبلاو ةكالشلا لاذ همما هيقاعاك فطيس وو اضنفاد , اعنش هّيضقلاجلا انهؤل نكد , عضافلا البا يحد .مضارلا نونحبأ نمل «لابقالاد ةداحسل ا همزالكمد ء اشدلا
 0 بووسكشد هده ع زعئاو هرمازعن لاف زك راوبلا ورا نفل وأ هدضولا هضزغفللا دتعاطر رانل اب اذعنمما ضل سو هدب ,ريلا و لص (نيمامي مجال 0 ْ هرمي هولا هكا مد السالمون باس ح ءوعيكلا هبيطلا هنيبزلا و ءوتور كلا كر إا#ملاو جالسا كينوح و ٌءيضينحما هللا ا يجوباح يكل 5 : نافل 0عمانرعؤمنبلخلا ف نطل كك هرماو هيربل اب ىةنهو هل وسرو هدلا عاطاو ريد #اورهظام هرمازم وصلو ءزفيجؤفعو * ضخخت ساق باند 00 روس وكي رجف ءزئالا طعام مكدترمر ولمس ز فوعو ء رهطمكا انا هللا طل او ءى دب اعااك كوس كده اروسام دلل ووش
 اويرعو ١ يخبز نكولط اج رابرلا ناعساشو ءراصمالا تالعابتمو هراظفا#دقاذالا نافل خس عصنو هلريات ناوعاو همكم كريل هب يات امديهتلتد .فد هتلوذ هلصانما واو ٠ هرهارع درر هقرطلا . ةداهرسو رلضف أ هجر رسوم هلاطلس تايازكوق و*هيدز ه ريكزكمداببصكبررم
 م 52 : ور باخبار مدل ةينلانطسو .اويساؤل شل ازم هيؤوي هاذ .دانعتاو خل ازمه وح فيجا امي 1 راصبإ ضخ هداذصالاسرنرقم |يفطو

 ممرجو راَغَّصلالسال ساو دبنق «لالدباو تووبجا ةكولمو ٠ ىل شد ازد ورخأو ٠ عهقد نع اطل نط دؤخدتو . دوساملا دو دربي نيمازكولمد
 . ئَسإلع 3ع وللا ةزيش اتمام «اليبسنكاو عيرلانابرا هتبصانملل دنتتضيكو هالين جر جلا لع دامك عمد اداه ٠ هسيازلاباب 0 _ ىلا 7 قط اق اجب برفكس ستخو . ناكل وجيمو دلال بند بيو د نرخ معتقل
هناطلس هيادحاجدلكتنال هالات ميلا هْتَسِلدجرِلو هدابع جل خنق قل اهلا مدس ولسا تس م

 قا زعهدحباو هاليلضن هبوبلا دنا 

 2 >7 ءاىخايدإطم ءالذلا داودرإخو ءنككيلالماشول داع جلل مداو هثكداو هعوفوملا همالعإضاو هال 5 0 نالذايلءاينرلا ته .. فيسدثو مردلطا ل كيدلانه وجيز عيبم إلا هالييما بيكا لل دوك ع وبات مدوساو هلكت هابل نسب عردجاو هليقموائيبم

 ا 65 0 2 1 0 0 20 2 هد , 0 تك

 - ور فطوم بج جل و ظل لاك زرت يرو كل اجامل

20 

 0 :ةغبرع يقر رعبشواو ءانسابلاو لضلاكرل مرْتاو ءانساهرساننادش امل او زرك هدّقفا ف هدلعد «ءقرطج عون حج *هبكانمو رزخاك

 0 هتموت اذ ءرا كالا لجل ديان ةازواذ و عساامو راضي زعم ايصزتكأذ
 5 3 | 2 5 ع - سلو ا ىلا وب 2 يك

 . _ ١

2 5 0 

- 



 .. .داجاادراغالاز فرج لل رانالاوم لاو. نام عفايزهو ديرب اثيزم هنو رياضه هدب
 |  دايماظي نك صتىمالا : ايغد ايضيزط بالم ضامىداغو -انحااوزبابشلا عدا شد . لكلا وأنواع لإ ةح داو ضاحان

 1 لا 1 ولا ع
 ا لال نهيلعاوذاص امرابخاتلا ون د٠ هيربزولا عضحىلامأ ءابنا ترئارتالو |: داعمللا لايق لكن انركدامل ميماضفّرم لبو

 ١
 أ

 1 0 لزعب ,ونكلاافمناساو» هدملا ثنحوملا هّيلكل اب نخازجخازب مو : هيطخلاإعرزصال اوه هيربلاب

 ناحو ٠ عزخازيساكسن د ءتاهبكتكم انمي ازمو» طاق نية بيكر هن مئرم هانرك متتاليين انطيشاو -

 مس لا تارا ركسعل بيست و منايزلا خير » ودابد ل مانإلا لعرض 5« تار لجنس! «تاوالادعسا 1

مالادنع ع بزملا3 . اطلاله نمجونجا شح همم عاطمو ءويناملا تاهجلل 8لاو -
 الو سنملع هرانغالل هينا كلرككسعل ازمملانسري

 المهدوي مرانه الانتر ت جاو «دتبادو ديصاقم جاكم ككسعلاءاَنناف همناطيشل اس انملا لوا مطاقم ازين از نمل جلهانسديولا
 0 د ' َه 5

 1 قارية دونب اد مالغا وجدا ذلا هرجتقمتفاخلادوسألاو ثوبلل عمامجلا عمال رأ حسنزاكو دور عمددعلكر حا هر ضحن تر صتم

 ل . : : - 0
 6في رلزنو هميزحلا هياكل ككل انعاش اهتوطسلل عرين ههّيصقلاو هنأت اهياجر اف تضافو . ب يل دابااكلامهجؤجزو تت

 القت ور ستم هران جابح ميمو هددعت هبوزجريةيزلارجتررا دو ءهدنبملازناوبلا تانصرمو حاولا كاهرشمو ءهديوملازبوبجيناور ماتج

 دووم ع] جوك هيج ما *هزئاكللا لذا يلي لو عزاولا عملا نك بعف وون ملا لئلا اهفيسيو هلورل راصتا هاننق نانسي .وصحلا

 | هود تابللا :ءنمالوح ةالانلاء د دوسنالاظيانججرع <نقنملا “عابر جاورللا اهفرب تطاخلا انشا مق َصلاوَتِسالا انئيدؤلاتب 0

| 

| 

 ظ
 ١ تادررلا : 2 0 2-6

 ردنا ادد راصعلل غاي يهدر اطو « ذل تفأهئانضل ابوح لاوتف انورناعملا دوم نت طن |وج هت انلا لماكملا عصلرلا ميرض انت

 ٠ انوي امَضا مثال قص وولوبستكل تيجرم د ماناف همعاتسلا مااا ناعذالالا لجوبا (رااوجسجو هريثطل ليس ىحاولضرة موق عاملا ١ |

 .٠ رفا وريعل هازمديلاا نش ازملا تقلا اهزهق «ديربل لوراب هيانعب كرولا ةركسصل ال وخد تاكو ءدبوغلا هقزل نمد رمل المارماوقاهنوما | |
1 5 5 3 0 

 كفك جيم اللا دك اتإلود هالي يه كاف» - .. هما ماوت
 | نوحابمتملا عرطتساك,انضقن د ميل دوحيطتسالؤنل از,ممزؤطا ماع جرهاظحلاو هدضاعلااوذداظتو ءانضعب موضحنزنا حسا + بم
 .لوجتخاناو «نككيلا كبطل علب لا هيناطلاادونجلاةورلزماوظتفنَ د « ككل او] بسلا قباضماا وضل :نييطاو ومر ئيضتسملا عقتجاو

 | وبس ام عاف اقام ميسحو افشن او لاذ ناسموب تاثنل لذمم.ميدلاه ناف “وجرت مولضملا مانو هلال هداغيؤمولازموتوكملا ىق) جلها ناك
 || - ب 20 2-6 0 ّ 4 5 5 3 5

 اقوى صن اركسعلا هَلوجت سرا ءافرشو هعثرلجالا هريزورباط نمد ءاضلخلا ظعاو ةالسإ/ناطلس اناكوم هداعس هددوملا :نشدهاطلتسلا

 | | ؟فياوبل لظعاو مله! خارجا لازنانعضراسج ولا يفلاو شري 10ئمجون صقر وباع نيمع) بخ طا خال كد نطل تل ركل عن ف٠ دوندلاو الملا

| 

 ْ مااجمل وما جاو همس ادخال نق اوماوسانيلابميلعاولاوو ه ههقلا هد رمان كيلوا اع مارد يي ىماقاو - جامعا د كش مادقأو - هيضاشزع 3 0 4 22 27 1 ١

 || عنتر دسم هاف هجتساللا "جنم اصح كنانه يلع نا مراسم «<ضلأ د ذوب للهم طخن ممداقف هرائعتتسالاو باتبلالا

 ا ا 0 ,(>' قيِلطو قمل اهدغاحخو و ىلاسامؤريزولا هر ضمو نيت س الا عاجراذ *هربومل اوبوصنملار كسها نم كت هامزسبرو «عرزم لا
 ا ترا الخل أو رمل ارم سجل بجلا |, عزّيوملا >وتحادانفمجن ان الااقو « ناشملا د(53همهغتساو٠ ناطلسلا اناويبزو ةرضحللا«نامإلوم

 ريو د :.رل لكم رمل جر مولشتنرا داد هر أبالغ عضاو ل اشو ال !!عدضيا ذل نال اريسُم هيناتا ارك[ تحل مول تراسو ءاوبنباللاهدج

 | ٠ هائرقرلمزدرااقاوشععف م دسوباونتشاورلاناولانف + (نك الغ نشن ا ذااولاتد * يغاضدوسيتلصاكاولاصق »دعس ٠
 + . ةىدوؤهواساباوبعراف ها كيه هتك ١ اصف ماكامخايدكاذا ! ملوي ويزظاو كلو ٠ ٠

 4 ! ٠ . داطفاويزرلممصاولأَمو ب ةيعووركملا وداد دشيجت + انىطسعنبسلبماتط ؛ةلمحطظعا ماي عانلج: : ٠



 ْ ايا لص البلا وما, دعايلاو هاراهد رولز حن مولان ردأو هاراضح هيؤرهبإنطحاد 2 تلائم رهلبجلا ءارإ فنيل از هانيحلا نالعب نت و
 ياكذؤ ره ١ككذو ءازاما وافل ما هسْمالاَق هاناعذا ةياطلاد اونع ذاوح لنهمو) وشمالا نبو هزيةثام تديطرتبابب مانلص وو دئليزم# نوط“

 7-7 ني اج كحول رتاكديىلاباوتضل نم نورت ام» دوعن تطنز سد وعد تح نوفقوت يرشد ها نانثيفعاو ارم )حاباوتلا ما ادام هيا
 ا : كن بقتل ام تير وكل طعازم هراضاوفورإبطكلا همراكمو هول داعم هيضمقبامب باجا ماقلاولعد معؤلا تا ذ ةيرزولا مضخحلالاماهفتساللكة غنا

 < 7 ماقالو زازتعال عيوب نعول ءراذخت مارب لهل لع زطعلاهييشعلا قهاظلا د:بجسد ه هع كا هتمشتناكذإه ناعالالاو :كاطلاةدصرعزد اصل

 1 كال الييس دكت مزود جيك هديرش هنعمل ماسة ف دقجو ء هيك هر )بلكت عفعب دخإب نارا تلادكق رم امناك
 هقول ةككز هانم قرختر ا لاطل ةىماجنككنع هلق رعيلرخ "فاض اقارحلإ وبدت اب موو هن ق ءانيألجدوعيطنتسالو « قالخا
 ٠ 2 قييطدكاملاتبوهلملب يعل بجل ا تذل« رسوب كلكرسبرورككسحلار ا درسملا يريد ولاول: نلبا بح ةضانضنالاو لالا ملجم كج
 زوامل شذ نعاوب عزو ٠ قاتشلاو رم انما مدصامنلا هز ع فد «ؤمالا ةنجرعما اناا رقت ملعتسم هيريزول انطاوع نا
 ركضاتضانو ٠ ديجو لبطكك دنس هيجان لكرشع اطلاب نينعية مرا درس اريما/ ىو بالاولبقاو هرججاوملا ملا كككذ دعب ادد دابتد:ه وافالارباسإ

 1. ...٠ لهو هوس نمعنلا ن5 هبملإ.ض زيرمد  طهاربا هضبة ؤيملنأومهماتس مفراو ةيودذللا ةبفار ه جما مز كامبل حق هئاطلشا
 . كككته ذا زنوكلل سولار قره ذل سس ادرن د دين صكمبعروم هراتخازع د جيو عرسابلاو هسازملابيزاو ه سانلا نويعزم اه ازيجاؤتح
 1 نيصخ هدابزو د هتعاةريينشو 5 انام تمام مالصاز ل يبل قافلا كتر تا ةسانجومونال لت اكره! فوز مرنم

 0 هي 0قاز«داقاسو هيا كلا :ؤتلا هاضتن هلردرإإلادتعدكاتص نوشلا مالّصلرتعو هنري هب جعل ازم دلل َو همتعنمو هور د

 -_.__..فاهرؤكياه دير را دذدو ٠ نيظفا نزف «ارباغرن هلل "ذم ايبا زغاو هاراطد يكل رص ئيي بجو صافح «ختدتدووفنلا دين ائك
 . _ .-9 صاطتناج هيضاملا هفلاتبلا موعالو مبلل نازل ازئطس امي ناكمو ه عوهاظ, بلا هول اف هب هياط اديلاَسيْت و ء نيظفاحلا ناوغالا

 ”ضاداوزلاهنيلخ ههراكم يرتب دداإ ظعو نتا هيانعلا كذ هريزرو ورضحتتتم< هر ىظعددعتلاكذ جل.الةناطلس انامرعل ناداك
 .. ةيولعو نيكل جا ) ديطالا هيام ولبطم _  : > :يبنعر يمالاو ناكل اهيوبانلا متعة مزسح ل يطاادبلا ُهلذ اح دشرلاوزضفلاو ككملاو هئالخلا

 . .....'. . . هدربزولا مضحلالا داهم كذ ناش عفر ٠ َيلعلا نانا دلل اهرا سنا شتخو هلا دم ناكتساو همينمالاكراصقو لوتتلا ةيانلاهجالصو
 0 وا كيب م يرزؤا ادا تبنانج «قملاقلا هديولا درلا ةىاطباي قاولخييل عطافملا اعالي ةجوتلاه « ةحانلا لدم دونجاإكرا درسا ماكتاعف

 7 و»» مغلقا عوفرمفرصنلا تاياد“ عال يشف د * نايعالو راصضنالو دومكلازم هدا كميل تل *٠ نال. ومكارم ةككله نمر درس
 0 ةتيايلارب لل عاطل ازعملبا ملا هنن الل هرئاعملاٌةنل خلا مدرقملا هفياطلا ةذه لع كرا كلا جا تلازم كرم كواب|رشلاو دونما كري قو تاوغالاو الا

 2 هذا تايتولاب مانجإلادنع مالا وسير و تاّساو هرباصملاب جفاف هددتبل دانععتتسالاو هثيلالو :جزتونكنم هاما هعراسملاو ء مالقاب

 ا لاو ةركبلاف ىبتسلا كوفلي « بغا ءالطم الدابة زمدجاكذ اسمها شمام بضلادىعطلاف عيصي لا «بجحذاجر وطاقم انمدانركذ

 0 سعال عم اقرهرافوخ جاد رمواماّيد « اقللزعيعصام ةلوبشل ههيقاو تاكد ب درت ضرع هد دابلا هرهاظلا عموخ» :ةاطخأ هفقنملا

 ..... كو فوهطوصوم عز نعؤكمد  نظلابذا فوجب لجرمرانازبلقد هلع زظعدبطنمادتشا ذا طنا ةقادنمموتل ةمرسجيوت نا يطا لخادم
 وتو دنهل جاما دآف ضرال إإ وو عسب اوكتن امو« دابلاورضاك الع منا 1550 2 داجلالاو لانمل لها همينكآتمريغد دتشاو6 هدباؤرتيوتك

 انقاللا وش تر !١ذااهيسالو هداّساو ثويل ٍيدياب اهاييسنؤلاتملا هيفرشملا ابظو هدا كتل: كالو ىو نان «دالؤل تاسوعإل اموت
3 0 

 : بست هانقلاواني دإرضيبل الص 47 نااباوجنيبشملا كيج ه ةغاطانمؤاطظا نيام ..ه.ث هى داصاوزجسورلا . ”

 ._ © لقاجتيبج :يلاكد عنها انل دزاوزلاقلاد اس هرنالا وطاقم ان اعف احرطظحو مار خاركككل اهرنيجلل ةيبعت مكحلامل هنا قرتملا دكك نإ مث
 2 2- 0 عضو "طاشنو حيثؤ هافلاف «لداص ثيلكإلاتق هءخ د «لّقاعمل مط جزار اليانقو يناقمجبإ )جهت هافاوحد دوج

 : / © 7 م 1 . 200 2. 3

 1 وكل ميلا هدلا لبق عيينيرعمهدونبلاو المال تالا يذرثيجلا رج ماىتقاد٠دوسالاٍةاواَصْملاَقوُش هطايدواكاقعيماوطضنا اهأك

 . «... فها هكاطسالا داس فل هزاد»عقاسمؤ فويسلا تنضيف ريل دك اجلا ذاصتن تاويل ارياهطهدوثو باع موضؤمتمب اجيضرعاك
 + د د *اهفاهالاه درايف قدانيلا رتساد هاه رشاداعموتبع_هتلاجعو هاهقافإف لطاكسقلا جيرو هلتالطاو هن بقي دونها به ذد
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 ه- يصل تشغل 5
 . "اسم

 ابو! داوشاعا شب ى 5 هيزاطاتلنؤوبتلا» ٠ك ويكلك ىراقممل انف داو هداطبا# ابو هدراملا هلا كلو يال او اه اهذو

 هللا دج مهنا ليكي إلا اع مذهل ءنصاقما دابا مذا كيلالا جف دودخا دك. لمرات رن وخن يور
 اى<هتربوملا د ا نايدالق زنا ف رمأ دكامدتسيالا دوتفتمللاكةرزهملا د ل 2

 تبدو هويت هموعو لب هاد نانا ولاهو تركو لكنا لئلا صنا لاقل وُشيؤمو «رظا وفن لا هنو ناك.”
 0000 ا عل ل : ٠ دوج اعني © مهن هيؤشملازاهتللو عش هلبنو 8 انفلاو 3 3

 انسو هزرحطو :مانسحاكيشيل!.بحاوراسب دخل نانا مزماكأ خذا مايل كفااف همام شلاودلا تيا زم علككوملا م : نافلؤراطو ءدنو زجزمالا ه درقو كلخبرموزم شوصنملا ,وبسلا خدت لو رجا :رطاتملا و تمسي ويذجاف السام 5

 ح هش 7 انما نيحان لجل توا دعاء مواكذ اذ نيل ناف ئميطولجو يد نيا ندع نيحا هنالك يطانغملالايددجابانجاك 5

رتنا ءاهروعو اهدخمههازكدكعو ءاممرسإب هيروحلا دالب هداك *يزما قلاب ميلملا عع معهاقل ايلا تن 0
 جالا داع جا

 ١ الون هنماداول ككل« علا دحلان: يمال ردد. ياحي د ماكان زتككعرحن عقاو ن ءزيرما وسد كرضت]
 لكسر ءاطلا عفط ان موديلكب زم ننوتسافذ م زهؤمو عطا طلب نمؤب مدي اهر ضو لادا كاشلاو قطا زمايعذعشتو ٠

 .. جلطات اداه لو قي امد ره عض لمينا وااو ةوضو ار
 | 2 اضياو هوطسلاو مانقإو دريل درلابلا 'هورثلازعيلا غل افىهام ١ هبباعت] ووصل زمرجو بل نظيامكلخسمو هرياشحلاواباولا ٠

اًعيس مهدي ةزماه دخايوماو .(ميمجاْضِف غلاب ”تاوارحلا دوهدعو جايحلا تذل ارهججمم امتاز دلال نجعرباج
 - - تمانفه

 لول ضنلاهأغ لات هلا ن عكدب كاك شل)جوبام مرج داليؤمي لو نجاللخادمد دانلاباوباتمدسو نينلادوساكتب 000 7
 ةرداقلا حالا هولا هلودلايد وكانه يررخبون هرط لاو ىيم]بج فران... سنودن دم هتيبلا راب

 للاب ركل كاك مادقاكرعؤلو ه«ناكلابويقلاو تاللاو ءلس راسو ثا ناداورطوجعرصضبقد لايلر,الدةدلاعلاهاممتفاتأَل ---
 لمو هدداطلسلا هءاطلاتق “اج رفاعي ادن خد زتوال تلا مازولا هيبوتسلا ةقيطلا اعاوماةنتسأو 00

١ 

 ا ل

 | 2 كيالد هوما ءدالت لاكش ةماقل يام اكيقسْلم او هفاالجب ناهس كك عراك راو هربا نيعضاخ همت -------
 ١ 2 9 لا ةودو مسالا هربا عليا يل ذيك فلا هرجستلاناشل ذر زول ركل *داييصانو را طداك قر رول ةدوشمل ]

 را ونظلا معه ناك ىهتوخ ياو هناكم اكلم وادعالح نيخا ظل عجو ناطلسلااناكوم دونجحئيانفالاعت هلا نا ٠اق اكذو عم لاهعقرامؤناكف
 0 ايي توتي ات ل

 عكشضاو' هبا فويرلا مذ لع كادعب "ره لا إل وناد* وطال قاب تيد دزه رنيتدصو اوتماد او وليس ٠* عاد
 مهو ”لالضلا هزيل نزع مو عيا عالما ىلع انعض د *جايظاور ,طلاها نودلز متكون سرج ص تراشاو 'موباد سقت ةاك ا 0

 ىحجبلازم لق رم انتم اقارماو ءاهاهنب :وايإايلب ماوعالاو يونا ضنا ناورلاخاملا ءاهراوغاداهداخإو اهزوزحو اهلومس عيمت”و ءاعر ظن هناكؤهناطلتلا 5 غلا ةنتساوماهيزواهقرئله ا مالصيماقام ءا«لاوحاهيرربومانرغو «نايكادا فول ءنااهترلامزمانضبقد .نابتمتسالا لاول نان طاق“ 2

 هلام قالا ئه جيبلعد هدول |>لاد طوضم لكون خنل ال ىصحو هلايهلزم غر نفع ةةيوملا ووصتمارسعلاو هر
 ش دزنرعجل يشن تدم نيكل مال ضل ]بسم هب ةلكر شير اذ كيلسلا تسلب ذا كبه نيالا د2 [1ع هولا تضحرماوأ ب داعق

 - طبضو داليا نزيل زعدضبإطبائيلاو هوك نايذ وكاد ”ركالضديرحد "نك ركبت انمو ةكككن م هرحجولا ماع ءابفنوانابا هرروفتي اكبر ماا --

 .__ وعجل ال طال اومقداعسب نكت «انيدا هنا ةبذوترخ سب ادادا از هيتن حت نيل جار حجار وبعتجوتد + ككتناؤ بشل... .٠
 .. ىليتساام عججو ه نالهتلا انا مرك_«زسرلتف نجد عزاسز عرقا نانسويماللالا ءتريزز ولا رماد غليان هامل ف طخلنع 0

 أ ءككت هه عبعوتساو »لهل وهظاعا رجالة نالككك فرد ءنايزلو كحاب هايد رقع د مو مهزجو هوا عمد تلو عنتسلا تهبلخ ١
> 



 انم لام اهال_ مرام ممؤبإذ

عاتاريمال هرإو هّجو يزولا قضحناوش هل امئلاو لاول نمووعرز: ساو“ باقحلا .ش
 ايزو 6من وست ساء اكول .ريهشلاق

اس دالببولا + ناطلتلاناومركس ير عمزمو هرادرتسا]يمالا
 ٠ ن

 ءاهيصم ظىف نام اقملاةهنرشارمالا -

لي قدا «دونبلٌنانفاخو تايزلامرؤشنو ه دونا نمديرلزمات بوث ٠ لوميا
 ع : ولف نر هنزل صدت و يا

 0 ملال دخاد اذ ةفءلطق عفتراو ةكبانسلاب فويتسلاب انمايدا الو راوفالا عفاف نك اوجد ذا ف ىضافو ةلضزمري كاف

 . بلال للا ةيهطم ة وصل نعتمم لبا ران معملي ةلجتوهلاد يراربلا نرجو زجإملا كوعطقيإاولانامو ةفاتعالو .

 ينال اف ؤرشلا هيلعدوتسااابتنوهظا ةريقد :هدودعم ةلبجيرم هترنكاريلع هدورسمال جيازرلاطفو . هزئايبا هيضاملا هفضل رام

 : كب لاو اقسازعنوروس دن إجلاهنجامو«تايلاو فول لبا جنتك طر نال ام :نال الورى سالاو دريعل لزم رو ءوغنلاو عكا ككيإما نب

 رماونداملو «لالئالا وجال تلاؤد كرام اذصالاذ اً
 - 6 - اقوول زملاء نوم مراح لاريمالاا اساء

 لقاها سالب اجا أذ نويعالار نوكيل لاق اثرباسو لاو التم

 0 نقش تفلا» رأسا انبنطإزم ءعارجلا هل كافل جىكراسالا ةلجرمناكو دان ادورضا> ]كا هد زلم ذاك لطاولع

 3 ثمن تحد عدواج لسد كتير وجو راهن انبسا هيدجو ءر رعت كاما نرم
 0 وهم هومز كب اهاضوأ نح ناعنالو

 7 ايلف

-- 

 هز رورفارسو درلا عف ريرما د

ركموهعلذوهظاو" هروطكروند
 0 ه

يدرتمىم اجر دولجكتو «ل علال نماكك
 لاؤها/مزم تاس نمو ٠ هرطاقملاو بديل بحلم 

 د25 تحوجلاو تاونالاوارمال انك خضمنبنيسم عينج: فيلا هباهمةبخك جيخذ

 : : 1 ل اعدام ”اااخلا 0 ناري كك تنازع عقجاو»

 7 ةدارتسلا ظعب اهتابادهشت» ٠ههنعأبإثمام ةمينغو -ديظع

خيم غافامامؤو اهبابرجود دعو لي ملكرم اهياشارجطتتسمو
سوم تاو >ونإل هزيكرم مو زمسكلااهرب

 تح - 

 -- 0 ا ٠تافرغلاه عشا هارسورنم٠ 'ناديعف|رسور ىلع عفرامو - - دوبقلاو لالغإل كراس نمي جرمو

ولا هيو :راههلانميغاطإللاًعوَرَو ىلإ تال انتل اًك قو .راك د اللهم ةرككتو تاتعالا 0
 0 . اولا هيظعل مل الاو ءعماجل تالالازمر ص

 16 كيلا هع اشلاو ياللا هقنازج امد و تم نجري نيب ولسملا
 ا

 -17 1 .ه:0 هتيورملا هيوعنملا هّيحدملا هفوصوملا "هكا كاك عي 0 ةوطلونايطلاتاصانس يامي

 -. لال 8 51ريانلا ةرضوعتيلاءلاف وتم اونو يعدي لأ نا عتر ة خرم عج

سالا ناطلس انهم ةداعسب دن هةناشمظعو هب خلاك .
 اًنياق عياخوهءن اطلس لجو ةكلم هللا مادا مال

 جيتا مولا -

شتنملا اهتابابو هعونيرمل اهمالعاب :هدوكلملا عوج ذلكتزاو
 ...٠ كحتيلاعلا ناوبدلالخدو .ييكولفعلادك ببحري د .ريزولا وذيل مصو

ايموتهو ٠ هدب عياولتمو. هيلاوف ناييالاورباكأل ازمة حهرمو - نانسيريفالا ىياعملاو ناحل ناررعلا
 00 - ««قمالرتسالاو فظل او ّضنل 

 ٌ "اف هلضيفم نو دياللاو«هتبدؤعادعضإ | خش ف « ناك يلز اطول تل [ناههسةدا عسب كك اجا :احل لاف نتخيو

وتلاريماغرسبلا هنا هيحاذو ةلجووزؤا مانجو
 'هناطلس ةيزخرا

00 00 

 نايّمعلاو ىلا ماظن هيكتتيظن
 : ةكمل

و ناسثفرشإب منيو ناو ه ناشلاو لاعلان امل
 . ٠نانسيريمالا لاجد ا هباجاف نيب مضدا

 ٠ . هايل خلل عكا هزيل الكيك كون راطهاد نان خطها عت سند ابهر دع ناتالي +

 -- ةاككفامحلااذبومورت :وللب قءزلامألداعلا تاذك مو 1 ١ قاكاتستس اتناكت تيقتترجو ٠ ةعضاخت اء! لكم تورااًممر .:

 4 اكولدوي ههدّومْفاًموشغ فوكو هاكاذاومإ اذام ه هتباجا نلت :

 همككةنتعلل باقر ترصحركو و كي 0 9
1 0 

هبساكتنااهكوبير الف جاكاتيريغلبا مدل وتو * لت بملك فب كويتي زا
 . ِْجاَحاَتفكماسنااعيغادنالو ه م

 0 وقلوب. ير ب هما اسف فاطي ناو يبو نويل اكراتالد كيو برا هزوخ

اقهمو بونزرإم اقيومزمدح حوتحا اد هسازم وا 6
لرسوريو انيضاوهسلر رف ةؤاكملا ت

 ةككريناكو* هو هناطيش ةوعجرب صوم ونإوخ

 «اناكاعقرو مالسنالانديشت»

كك عما ناس دفيسب داومأ
 _ ةفايعطتع ف

ر يحرك زاده *هايشا مو اهلل ل صئار اش
 سمو وب

 0 طيتعا يوايدج نادرو دبور انا
 00 ةلاللاثالعج ٠ هناهدعو هيغببأ طدص ا قلكرع 100 0

 انا هت نانو وينو هت



 هم

0 5 - 9 0 َ : : 2 - . 3 1 0 

 سي الايباد جويبر ءاملانلا ى 1
 هيبالصو « يمل اعل بسر هبديعاو 1 ف تانج عسو اريل تافف انف هلع و ٠ تال زها

 ب ا كا ل 4 0 ا م 7

 لإ ىنشا 1 ىوهألا : 4 0 0 هيب اعل الدب مالانح زيهج نع كا

 د مهلالكرمل نضرانف خادمالو هيي ويظن اهلرسبإ) 0 دروس ٠١ مونعالا ةرايهتس كاري ةروصتهتد يا

 مضار هيلعلادعساول اذانكلا وذ ثبتنا روسو ؤ بجو - «هيلجاللا ندعهنيدهك لام دونما ةروبتسللا ةدودجإل هفرحتولا ة دو دعملا الان نمااضيا اعتعا ٠

 -.. و لدالك تود ينل هحجي طيف هل غل دايت نط وينو هاون: كرو يندب عن زم دل نول نيل لاذ
 هلا طيضو عملوا ال جير زم الهلا يسلاو هحنرلاو لحل نعبد هائل نعايرثلا لا ماس الة اهدا تسب يروا ىلا رولا ايست ىف“

 . لها ذو دشم هزعص لج اهلإ هور ماهالنمؤنامملا عقرب نادرا ء ن نيكه ا اعماو ب موثولاوىدزنلا نم ةحلعألا «كي تنرماباااهقا اا 0
 + ةا اويل يت رزبو-ةلؤاونلانادنا«زلةرك جوس مايضو تانجيرما اد فرز ةانتاو ةرضإ نفخ طنطا 7 0
 ”ناّرلإؤ ازال افعل ام|يلقو نايل, لازم ماعلا يورهظنل دجوبالام ماقتل ور تلون قلو ]يرفمملا :جزنم: هروب تول نمت سايل +:
 عيولاىفبافطو >هينلا يمل نإ اهلهزنمةبغر سيلا ؤرئزمامالااهضفدقد ”بناجلكوب يشب اونا دارضاو ثباعللع اهانعمذعت نطل اناماهت معو: 6

 هر وجو اهزوجرم ميمامهلإ عجدو ءاهيوذ الان داعإب ءاههرعر تم لو اهندمم رول ال مننالز اوت“ - لعل وج رم لمازم هدطانإب ىلوكذ د١ ١ هيريامو بتمام د
 ميلاولا دصتترلا .مكتسوم هِساَلاهَيورَذْزمهضعن هديعنت وح يسافر لا لبجتم عت اجره اهناف اش اهقوورذ ءاساو»٠ مط دارو مايك فوفو ياطضحلا ءتلتنا تتلو امال اذان بعاذ ءاييبعو هدعسب ناوزلاكدما مرنم اراجد !هناميشي و. هازحاورماهقفلا ابني ب: مافاد
 هيساظ زلال لو ملز ع وهظلاد.د يعود اهرانينمال اهتم يمس اغا ٠اطواصألعد ةامايع جون ناف :رط امورنا ايندلا كابج سرها. .ةيرعمإ هكدا 5

 علت داى لال ماعلا وفاعل ات اماسو ٠ ماطالا تايلاث بد منزلا كم اناذ *ماغروبا د ءانَنمالاكمِد اهب ق معلقلا غاهز را ولامع تاناسمل هراضزلا ٠
 ميلا ' ماجالا ىلع هشبل ماو دو ٠ هشايصووظؤحاودارا ماهي هزل هامل مالا لام دعما هن تلك معبأة امزح ابوك هاو

 يا منعا: كوؤاشلع هيلكس ايلزرخ ءاناوجو هيرؤلارانالازم* تاراهلا ساس اخ لارتع اهيدجونام ككديدهضدو معنا " ماوعالو
 هت كاعدعباو باص ازحلو هوزقو ةورذ ءافترا مازئالتلا نوصكإؤ نمر اذ لوئذعو اهبءراغ وار ورذ نم اهنورذؤعو |سالاو - براغ اهيا اعاككا هالطابد

 : هياليتسالاف هبط نراك دا دعس دنيا مدا سرج

 يي

 هد ةعساو دوج هاهاعص لإ زو هت ددعإل نلوم هوعرل آب اباحمو ءرماككمذكذ 1 دامه . يلج يكاد فال دتلو معطل بودي اما .
 ةلودو/كماجسنم خاشب نا وصننعمو* ناعذإلو داّصنال |زعاهنور ذ اطفالك. نازي جاه زم ناريما ذيموب انا ةرصبا تم ةيداوتمايإ سابقون داكيلا تجد
 بالا اوخلب "يعل إٍيودضلا جشياءازما ونظيف "سوجازبما عوج يللا يملا هعنقلا نهر اص يصلصلا دونجا د | فكككتماقاو «نالسو
 وجكو ناتو ايوا شراطفال ههقابنا وزعت م السوار ساوألتقلباشلا مط هر ثالزو مزفنالا بيدا «رايدارل رماهراصجرع نضال
 .ةللزالا احا عما داطتساال ألا نما يجر ندعو فل ناك اند عيا رجا اجر بلي نياك يوهو*نهللا + 0

 2 0 نوط أنام هتدر بال ماقاو ساو اني ررعسواوءالح نإ علف رتب زحل وهو ني نعل ةهدجوفالا نيقرثللا١ذ نيمونا يحاصد ,.راكو - فاسق
 مد ىنكس وايمن الاح عيا ايبدشا اراصيل رك ماكر دا فرش ماشا صرصاج ناملا هني( او .اليرتلاوايلويابعنامزل نم وفاخ
 عن تاوعانو ء معنا و دج جر عاوطقس م ميديا طقسا كارلا مامات اوعقود .ةلو ايدج نام لا غدح او ءالمللب .جايلما
 نجود مونعا/ارابقزم مطاجال ا دح ءايونج اه راصحملا عبو « نيحرعب انتين لسمكلا هد ةلواح سلا مامالا اضن ايكو تدع 3
 :نا1ةباعزال !ءامخل يصاخلا هجنم اهتد ل وجم عمناف تافو هياعستنو ننام هنسؤ تام كاما" ةدعو حُسن عدج وهو هزماهراصحءاوماقاوءا 0

 داليا 7و. - ضف! راو حل ازع اه اجحو .راصيوكشب رع اهي ستزجو - تازوزجاب فام دخاو" تاي طيري تلا ءبفطضف
 مجلالاعلا ركل لاو هن أطلسلا ملرترل يبل ”هعتطلاو مذ اصحلاو - هحئل اورعلا تا :دصلتلا نعيبصم»: -:: بن آس داهجلاوتافتلالتعب تقلع يسر دان الور ضالطما ذك ة ادني. داجايمصاعلا زنا“ هترعلاهسلَفل اننهْمْف اضنالوط ووكر: هادلإر وطعم توعدعب ةّيمونفالا
 ا دا موو عال و يتقلالط رعاك رالي يجلاعرل شعب

 ي 3-
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 داطلا

 . ل ياسو تطالع رونصأذ لق ملا عا انتم لو رنات ذر نابل انتر الارمرعو املاو* مولع اضورعملا لعل .روبزتملا ]بجاد ٠ موتها لجسم 9ت- نك ا 2
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 ّ ٠ " .نباطرذولا رضح# خلا يل ىلا النوم نينا ؤم اني - فلك يف عاطل مافات «نرادايطصؤم اك رو مورق داع
 ١ عدوة كود .رقلا سايرس زاب .ةعاطلا زم كرون هون تايجر مازما ردتسيو ٠ هبئطيشلا وعايز هاو تناولك سيت *هناطلنادوخرم

 ورينا اللوطر رضا ذ هدم مدصلا دبل ارقملاءادياقاربدم "سبرو ءانجام درج لع]مجم ةالذاحو يندر هججو ألف اجت يجايصف ع علا ويا هرعت

 . وقد ططاطمسالا نذلا جول لق اراه هلاوعلاو مراوتصايوورم «لإل ابنت منا ةريمالا "ماك اددمالا عماج «مرابضلاث يلا «ديضالادجاملا جوال نم

 ل لو ضاكزهشسم لوم ناشلإ ظنك عم ةلكه مانع محو يوسع« ب 2 #3 د بي ورتب 2 دوو : هنعمل او فكيسهب هززرع ل وجر وتابزك

 200100 7 ميا ضانمدافا دادناككظفد: .رووظلا يضاول اصلا العا و ديبالا تاو زل وو نصوح عفت ام نايااو ربا ةرهدجلام مرقد هنا .
 ميس باير لع جول [موروالاو ريك لازما" 3 ا,« موهوللا لا نخلاو د سانا ازفلا» م ونس انفالك/ي بوثولإلا مزعخو «مونماةكملع 7

 0 ... ضفاف كما هدقد بيفرعد ,عكمازدوهاضو . هتاطرو واغلب ناو : : ةناودبتو مل ليمجتوصلتخو جنتل و . موللاكك«رماجنف ؛ :مونهالل هاد عاما كاذلاو نيحر:

 . اوّيوهينيعضلا هديعبلا قاماكنه فرعا عباأ بق 8ع اهيل اويالوكيكعت , أع عر ل و ددخ

 رمل ع: نيس او ضوتبلا 3 عاسب ناب قسط اكد را حرس هرم هريرولا ع ضحملا دركلا تدحزميرلع غام عراك هراغالاونرعلاف اوذخاو . هرابجل ا اهدع كَ

 قول وز ىصتملاركاستعلاو د عرنملا وونجلاككت تضف : نر ,ريلادىببلابدرق رعو مونهالكه ازمة ذهتاناد ّى نم نورها وغلا يقللكر اور ودا اة

 عماد جميرا اموفاكترغاغماو وءمونف هجوما ددالا مروهو دمهم ناطلتملا ككيلا زاوحا اوزاجو *هرزرهلا هيؤوشملاب منعم يدرغالح»

 . ولد _حي بئلارسما# ليج رغللا هبعح هعساو هعذان تانك 2 او لع ج «خازتسخم ا >راب + :مولع رافال الصالات جاك

 3 هكا قضي وقنا و  جساكذ او هجادد ٠ هباحالاو هعاطلالا هردابملاو ه هبانالبو هبوسل [لااوعراسو مدل اهاولضلت مزااوارو :مهديا طقس

 ا ءاقغف راجل اسي اوةدبتو ٠ اوف اوراظنساو «لاجوالازبإذدعولعشحب ٠ لايخنبط عوقد زع ناو «رابجلا ]بلا ربرلطلاطارصانوماناذ*
 0 : 70 كت هزت رازعا/نوبفب هرادشللكذ ذوهلبافق ٠ كل هاهو عفبرإ اريمنمو *دصتمرشلا هدأ هجرت

 00 _هيزول عرضا ل الكذ عدد و ةرازقلاو تاما مدخلا وكبل ليابقلازم غدر اهر ددجو نانعلاو ؟ايضلازم هوفاخامضبقو هرادوأ تيبزمهوكرت ام باحد
 زضمولاعيراج- هدونعلا هقرفل كو داسئلا دام مناد هيضملا هبذانلاهنريصير ونبإخ

 .. نئلقلا كك جوخ ناو ميلهلا هيماسلا مونهالا قاع دوك
2 

 اهعاقصاع هداضلا# ةداي حب وصلا ماو ٠ هئادلاو ميصاخلاتاهجلا م مرب ات :ومونم وتعالي ال نم ايدوجرملا داسنلل ]تدم ةيمم:هناطللللا

 0 .لإوأ اسال سول رسل اكةفاكك ثياككأ تاذ وصنملاركاسعلاي* اننا كن نم/دطاجالاو دل تايضاملاب مجالا ىالاو هدانجاو رنج

 لين مود هيل ا هدش جي ومر ارغل او ورب نعاجإ ها داوم اوعطقو وراضي و يضتو ه هرازت جهال هزاعلسلا دوت ميازماول بألا

 ةلااضاغلا ميلهجاوهدقمم ةاترككرملا دب درزولارماواات غل ليد* ما هع صون 0 و 'مياييتؤلخنااسلضفيو  هراوغالو دا كما نم ككنع

 نب ءملالجو هّرعملا ماداربزولا نضحلرَت>9:ملاماَو رناعلا مارمذككدب اوعطتقو ء ملال ةطاجا حلت ب اوطاحاو , هال عي هراغإلم لعاوخشو

 , باوض المده وحلا مرقلع ميشو «ددعلاو اوما مدعو ج5 دونجُر ا دوبجو هعلإ كرك دبكات ما انهما 4

 القل جوه امدلداعبزمد ناجل لاظفالري اسيا عرس ٠ اعنص بدعوه و «درئلا عصخ نا داكي اله مينا ل ارك علاش لقال[ طاحاتح ”دشن

 - ١ . هارت للابداع. ” باسل ابانجلا هيَْصواه هرم هي اوهام هاظاسلا هداععسلا اان ديزي ا

 7-2-0 يمسي هع هانز تتاربو هيلا ءهتياطل رمادا. رهرسنو نصور 2 2 دعم سزي ,- دزه و مس اننا موي ةةلعش ذلجو

 ١ : 2 دوا ظاف ؛هيدانو هلههتحةداحساللا مادا'م هالسا/نناطلس اناوم مرضجرم هيؤقاو هيف اشاعلا ,بانكمظحالمو ه 0 :

 5 0 ” " شاولذ|هئاو يذلا ةشيلخَر طغت و٠ .نايعالاوبع وي ةرقو "ناولامدصمب عام 'رمظعل انا ذريزولا ضحي *ةوككا تفرز ا

 تاه »دقي سيتسالا عسا وايد *هعناندودنهخلاوول اطار دحز دلال براخيسيللاقزشن قانالا عجن

 7-8 دوس جر 00 ذ متت 52 تل زاورطنللا فقومللا مدمن ' فيلو نايصعل ابناجملا لامو'نرصناو هعاطل افكبم ةسيوخا

 لازغلا ثيل هن فدا غلا عماجو رباك /ةيع< ةربوملا عوضا كضلاو ”ر هلا دونجا كرسي و هب اعسنو نيوشت ورحت هنا مح 7
 : أ ةولارب حو

 لتر م دالة وياها ماسحو ضعه تاك“ ركع زماعولاو "ديرب يلا ديدتسلا دوملاوذ نال اليك ال«ئيبال !باتمإلاو هاغ خا زفطصم

 0 2 * فنار اعلا نارا ممثوبل « ه«فزحثتو بذاكلا لوعلا نيزيمإلا ان ذاو هزللاو هلع وتسا هنياط موكا هيودل))يابهزم)زنننواتعو هربداو هعاطل نع

 0-2 0 لا كب يي ييسلا

. ١ : : 1 6 7 - 



 هاف هوالاديب ا زال يناعاب اهضهنو ماتا جحا ساؤاودخاؤج 'م/ (ميرهبوق دخان
 نو هللا م تاق هئباهلسلا هوضتسلا اوشو فشلاورهلاو نعل كاذ

 هتماشلا ناهطؤون ميمولارايرز ا ناو لونا ”يردبلا هزت هب ورمل عش و «ديريزولاة بضخ كذا ناو ' ةرحو هجين ةلضزابزا - كريم

 ١ ةلططو "لات لقا هلا هدرا قطا عند ورك د ذصدب هو موية وقنا هيلا دمكاتاانح يكاد
 . "كولش اهباّقوحجبر يهل يذلا دلبايالاخايذ 'مار مودصرمكيالغساو هكون لاو تتم تا اهو ضياع عيزاومتت العب
 رواد هلاوالءازغ يصلي ةلجثلاانيترضفا!'هلايتمازمةءاوج عما زهسرجو - هنأ تالص نمهقفل تقراف ريدم مس
 "هل لونج اكو“ دبعرعؤماكأ اهارضحن »2: :ابنارميلا ناو” هبنجرم عديلة سؤ ذل !!دالبؤر ورملا سمح "مينبلطا هتضل اطير شصنلاناقوو 'نيثلادع

 : ننزعلاو غبالهادي نوت عنرلا زمني ده اكوا عا خازهكددا هلا مول قطامي زمؤشناوم نكهز سكك بد سم مكاو ايس لد ددن 2 ,

 ا ل داصحملا يجوتملا دوي كك نا:  هطيسلا رض اج احا هسابو د منير غرو

 راو وعاطما امو داضالو ماجا عمار عج داججالادراوهلالممقنف ابنا تراطنتساو دالي اك فط لطاولا وغلب اف تقرت[ يتصتانيسل نم

 9 ماع يا نول رعاك اكد انو ادا انلاعشنذ و از اتبع ذو روم يي

 0 هدلاولا هلكت نسي جوملا جر ساور داب“ جزل ارم نيدضللا كيلوا رهتسااه عومي ”هتعاطو هدانا ب ذاكناس

 داو ءاوطيالو]ضيالف زعم اهرب شعب 01100 0 ]ز]ز اولزناو هاجموه هدرظ ابسط هدرعزمرانإلا اورهعت ةهرئاغملاو

 ا »راه فرعاع وشم نأ 546 رلطا لع رار ساد ءاوقزمسو* :'راوغالو داخلنا داسضال بارا عيت * :رابدلا لالخ ودا ع !!دالبفركاسعلا

 | :تومو عبر انذأعتش ا ظعو .اكدرقو هفياطلاككتكنخاو *فلتلا كطعل يطع اليز املساو مون

 املس

 تك *يلللنب ةرككارم انلانفاع* <يزشلاليابقلا ةهر [صنس اركان ذاميزملارابدل اذاوهدندقفادو ءافوعندو َكوبخاو دصو ابو اهدصو٠ اهيعطتر هكولتملا لبشلا اوفاخاد 1

 أدعو .بل او دعاضيل زي عماجب ةراففأ مخ ديدن يزاوج' اوعطقو هفسالا# هذال بجواام فول وهْفنط انمؤانف لور ةاليامؤبط 2 د

 | وخلا تاعونتعورما نجلا نا ذا مايو بير دوصحلازع(ها مدنيا هرماو -صيضقال طر بون هيا | روسنا اك ننادو الد اعاررما

 رقة يف عه ذو, هعاطلاب يرد .زول اوخافالا 1[ متت ساف ٠ ناكرأللا عوفرم نامزلا ههرهامدّيعبو *ناينب) اررييشلو داولل انعرت م زاكأ عع و

 ١ فري ايتام مرالاكو ةكته دل كوراو زعيما فكل ل دعايه: لا ةيماساقفاعح نيك عام ةنانبدمشيو
 ات ]يجو صام وتسود دا زمام خاص |ذناكو )  .سع جا خد بفك رقد هلا لباب نش اعلا ههنعضنقو' كت د١ واانمأ +
 ع هناطلشلا ةككلا ةفاكرم يلد: داهل كن اطلتلا دونجيزماهرضاختلا 2 هبراجمدانرلا داوعق ءالعإلع ةرياد نمل جلت عاَودْحَ رم عمد

 ”ةعفزاتسو دوما جانو .هذحدياتلاباهث دّرِجو٠ ٠ دشيوة وقل اعتمسا ام دان 0 .اهلحو ماما ةنتعرضقنؤإ اما امام دود تملا مار اكو .اياهسواهزند

 .ديزللا ةوتلافاهرمالازجأاهرلهتسا سبت اميري تاكاهي ٠ عصاعلا هطبيخل تاركسعملاو . دراج الازم زولا قضج قر قلم -جوبهتسم
 ةعن حلصإلوتدسا نإ اووامديبشه ل يدر داعتل |عولشلا انه ككبسحو كافل اهات ظعازسككذ و ديدوتلخو مون يانلا بوضع

 ينم كلوش اا قراخو دج بلازما سن صم هةماق اب هعاطماهرماوانندنند لو .هرغو هلق شزحباس أعل اهجوتم هيلقوتكوداراغ
 ثم ام عال اهلنا خو دج ركلا هدوم رب اعد وروما ملاؤيتاكرازم ع وفوم ناك هاههإنب مداّقل مدفناو هناضبرغمام الاديب تعنت ام الصاع *لفي شاد

 030 ع ا وير لج سساسسس  راس ل يراد
 مادا انبم ديمو ءهاناامهنامجول كاد ريفن هتساقاؤ لذجد' هادباو هداعاامهصتتو نخاو.. مس موس د 2 سنو وسد يأ د 0
 م

 ا

| 

 ًريدتسح ةدردعاطولاو" واط دنا هبال طارصاع مقتسم' جا ةئاَضا لاهالي زنط وكل ديكو يصدم زموالص هيؤ ونار كج :
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 ا ١

 ا ظ

|] 
| 
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 | ديعاو وفور زكا دجل لازم هنص يدمة لجعل قت رنعاو كاتتفاو' ظن هب احر لاجل ',ىلصاو ور اهدلصم اجا كو. يصَتو

 ؟زحافصاؤشاو تادابعلا رز جوم دوز عموهذ “٠ عضد فرس عاتيباد حمو طاتنو> ناشلا كة ؤوماغإو ءلتكمو خازن هانركدايؤ هياتنيلابو :للعل/و و

 ةلادلإزه الع تاق ضيفي هذالدزاو هلتجوشوملدكماملا همرهتو  هداوظن لالخؤ و * حا مولد هنلأه نما نمد دجاج اهو غلو قب ملعإف ذوصوملا

 هتك مذاولجؤ اكو ٠ ارطقو فدو نزلا ب وص نغاو + ارجعس اوه ذا: هيلا مالا زعتخبنبلو ٠هبدا ملا ضبخب طيف نيداهلكرسد حظا جبايراو
 17 هدولخم وجاد دو «مدوعس عولطل وتلا هدوجزب هضافا كد دكو ديوب |ءاهتناحل هرم هنن ةراوع تجي انك د ءانخذ هزل دبافكت عراهلا
 ١ اريك ال >ةنيضوسل ا 8 0 مؤضاتهبل ماقملا يمس
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 .١١ .٠ ةهطكواو دلي وصخ يو كسلا أر تيل نيا جا عتيل مل مث كهرااوزغتساو وسيع.
لا ةضحداف عونالإ مق حإيجامسم هبابؤ ده ركد مس اهتسج 7 جذل اد دزما اعدل >

 0 وج اوهلا م ءاحندال نس دكت رجا. نا خام ل ارسحان سوبر رو

 .٠ ورفض عاود وجبل هدا عما ءقو هذ اشم جا دقسند .يفاوانددص عاد زف لاح اذني
هداه الهارونذ ةوابزو ٠ مركودتم ناكماكرمل فلا ناظم اهلا ةباجا تاةداخخوتد»ةراوذاراوهز م يثؤلا مرضا علي ضن <

 0 بيرباضف امك مككو 

 6يل39لدو هناش ىلع طعم با عج * عد هقانملجازبوع اذجتبع ماقلكنلا عفة امزملانل دا ناذ' تيار يدا كيسي وذ هاتي ٠

 “هكا نوكسؤ هرا تساوت هقدصإ) امدؤل قلص كنه جلا هب بنامضوبقو كباس معضل الهذإ ء نر _.: رع نعل ولا 200

اظعم كماناو« نعل عاقل هول هوجو يول اي ةذع يسوي همعم خد بخل ازال هدنسمرايخاو داع اضف ع هت:
 ةلفابت لدغ ١ زيرعلا طعم ءاه

2 2 2 000000 
 : هلاك ونحو ”لجنددعن جو نكد ياص دوبو ل ضف مرم هان اان وسم رضفلا تانغ يم ةنّصل !إع 1 روصفمب

6 
 د نفاع هرطنز با هذلاو نكح لازما نالك البلا اجا ردم دعت و ضفز مال تدل نزهه عرو هما ال هانعؤ شأنه اذ :ءاص

٠ 
 --: 7... ةهواعوقيل. هنالك ومنها كات يرصحتوح لاهلها دوت ني احلا ٠ هديدو ناكل" حن ديول زاب

 0 هل لازما دك هاو قزح ضو عر سرع نكمل دبةزمجور مسج بي داناع
 2ك

 يبا وخكاح ٠

 رد عوج ويا مونبا وقر كووطازن دنا غن اكيطع -
 دله ذر 1. ' ما جالو هداه وخوم معالى خخ هروطفل نان اعطلا مهن اناقه اضتحو ه نايعالجريعم عوايل و« (ييهارماغرض :!مللاقدمال عدو

 0 اقف ةيرعصلا بل, ارو نازل كلاود هيو دما دينه يوب زماولصودلرككس انه هاحص ندم را يزول ةدضج

 ------- وملاباودنايف وانا يملا ةبن ايش انج هاهش لوج ملا هيرمزاولارماوال ميلا مهنناذ عاام وصنملا ناز يانرككزممرجرزوهزح

 000 + -- داوي كسل غلب عون جونيه كده ادرس قطن خان كسل وغادر مب رمت لع مراالخؤ تعم

 تل ا دوساو ؛بوهردلو تو ساو فزند موباف باز سيم "بواطن ل نيزنا علا وصح ةدشبؤ اوغلو . ناجي رككعتلا دلك ل وصوب فا ودا دنا - جلع

 ...-  كلا عجاج هريولا وتلا: هدف ولدت رزولا عضحتا أو بوجه هرم جايب يونا وصب ف ٠بورخلاوقوز لا دمر هزصاحن:
 تم فلا وه)ب ”داضا/ماككت جرم [ءاوصقم راك ماه ددسو. هراتدبدشملاوهدا ب عدجتو لموطردل مج لصتد + عار كإوازبذتو تاور

 0 مكر ماا يالا ودراسات هينا احب هانا الص دارا ةماعلا ةككيارياسو تالق:

 عيضاملا ل ١١ لاس 0 نجع اينس دباب ةك؟مرشؤب سمج نايم اود نقل كوخ نص رز ةزجامو. يربك تفلالجق جازم رص لا

 5 0 5 د دو هيلتون فاز مج ذل“ عروس يصد عدمها انففتم نافل تار اطوع هللاب ةديورملا ةددع ميلا ل د 0 0

 عد يقاببادانايااهيماقأو ٠ اه.ىبرصجو .اهرنا صاف هدع هيددمل قلبو «ناشيلككتاهناشمالءا ورينا بالا ينانيصكلايسلاذ هدئاهإلاطلا

 -.- «مراقألا ماشا لرفتني اهبازما عديل. هدو نشف اهينا نطو راهدراومو اهلمانمدماقاف ءاهنهاشم اه

 --- يرولاماقالل هبحاصملا هيل ل هياتعل ا هس ضل لوو لاجل ضف او علاطدعس دريان لع هدول

 اولا« زول رماد نع رودص دبر يطف « ع تاويسم جون النام توكل
 هاريس السباع صانطادناعملاو  ايكعساليلفت ل زتلاو . 7

 ا

 اشمو اهزجاسمقاعو ءاهناينب مجثرمو .اهاش جلع

 هركسعملا داعوش لالخ خيذاهلاني[6لادماقملا ةكشمثو +

 منكر ذو حصون ةككبإ هظو »ل اياذوأ عدا ماجر ل اكره ثمان ز

 0 2 وا ءاديظاوارم 00 0 0 000210ب-7

 - . .  صالطصميلعلا ءلددلاوثريماع ء هيلا ةلظان إل شو رلاكذ ءلهلزتهأ لوصوم ارز نبقحت ءانرككا مكب هليل لس كساح لسا

 0 اهكيلخو نب انتولشس مادا هين اقاقلا ديدا اتابتعلاو .هاطا تاياوبال از ىسس#_ ا ا

 0 اهيل نكد ناطلسلا ناهس ةداعس و يرقلاو «ييزولا ٌقضعدب ضوامذ اعسلالاب تاياجإ

 5 2 0 هدد ينو هعرها بألم ديافتلا هاربا قاككيا قسوم يطري عقر يدبر دك ]فناني وو

 |0000 ا ا قتالي كحاب اة ونوادر وزو ري را ا كا كاتلاز يزال
عضجمرداشحلا دبوس رك عمو ثمورشم ناك كتلة يعرف يظعال واتا

 0 5208 0 بل الد حايل ةلابمرونولا 

 قل لاِالداججبص ند هدرا هد نم هيداماشفا "بانل هان اباوباغذ | ضررا خيا «لايتضال اوسودتيفلزبا جرم هلإلازيحد ضني عر املعام

 0 فسيلا ]و رولا عضحلل هنا تلا بدأ ثدي مقسوم مهول هع هيناتا انبوب اهنا يدب فدوه عسوم عع بس

 ملف هزجدصا+ ةاخاوبمل كيلا لبو منصفا حدنلاولا يسال كرداطقو هدجري ولا عا ةعولم نيحو هيغل نهرين دكة ؤ سدو هريخاتلاو ةرسنلا
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داهم نيج شلع علس ان لزم شلالا <:
 ٠ رصة تسيح و ء 

قضحلا لا يلع اطل سرماوب ءازاطلسره ف”
 ٠ هينسلا وكلا ةيريزولا 
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 نضجمللا ماهل ظناذ : جتلاوو شل لوازم ضغوؤصو صفق ةر دانمدج5 صال قلخا ملزم جاكذر وبامو .ضالازمدنشلع 6 نت اق ل هنع هيدالقناهيشال ناهي
 ظ يزكي هلاسحلو هدو عز ايعتوم داني يفاططن اف هيريرا قالخامراكمملا تو همراو.طخج هع د دارك هد 5

 : همارسحاو هناا عاصر ههارتجإو ا اصاون!طخانلاريب نيالا ' ..ةردلا لالج وشاف ايو جياءاهعدد: 0 1 00 همك يي . ٠ م يوم
 ا ري انا ه6 دلال تمر لعامل بف نم هن اطلتلا َتاَهيتضالككزنف -“ 2 : 0 ٠

 ان( |عريزولا ضحك - - راف مللا هافبإ ةناطلس مكر ٠ زجل ن6 هوز داك نسف 0 0

 ْ - دالالخؤو ءامإعنا ناخا نم هيذوسمامايا نايكي ص ديرل ماقا >> تلي هدززما اولا ظانا) لانا اجيت غلابد لضيالو نايك ههيهاج
 2 . وذل اكل هب هلاعشل باول تاذ رح منعمدض الاقوال او لاقل اتنع 5 مملاو ا يطال هبجوا *لافتعإل نع زم زازا هعمضءكلانه

 7 راهب د لزم اونىضجالوجرإلا همدان . حرطو لاو ديبعن زر وصلا كسحن مدني زيا ةجوعموجزولا ناز سدجو لاجلك لما وصد 2
 - - هىزقي داب. هما ا :العلا لااله مع ٠ ةاطسويوافاوزاع ياها يك عن 500 ب و تعج در مورا دج 00 دك ل ضيم اندم كانا عك قلاكتؤسوتسا تمرد ملت خاف تهكحه -52« “١ ١

 + ٠ تضج «رصنالا بولا سكب عموم لعب ةموكرللاذ الاكضرهذذ هتك / جلو هرزط دونما زه# ءاصجإو نةوازم عم .ءاوبامأ همام ,
 000 زلال كانو *دعساولا دالمالإ دار عوهظا بيبام تطل !ىص حم ذل نكرم هاه ضامل مل كسل لاهوت امج - !ىبظلا ةيلاعلا باضغلا بص هددوألاجوطد عروصال سا شياؤعل خش مهلا ا رياس مربامو ءروزرص هرمصلاو دورولال هباصالاتاذ: هدريزولا
 | - تهل جول امام عط الا «دنطاكؤعاوصلاو : هدصاقلا جوعلا تدذودانبلاو "تغرم دادي دورك زعم نيامارحو .ركوبلاولياصال اكنح 1 | . :مدا جلا جوسالنِلوّص جاف ةرف العراب اسزمل اصرمذ دعطاقلا هّيضاملا لاهل ذوبسو دال داس انهي بقازم تلاضم ا

 | . هايل زم هانرككزم ناني ومذا هراضالو اسألة رنه مفك ناصح ازع عانشرها ةناغارع ديزل هقرشملا رباشعا او ءدرعتت ل الب ابعلا [
 0 _ هيما فقواعلج اناس هعيزمو *لياوغلا قراره عوف اذاو ىللاجونجايراق الل عت 5كلياصم القاك مهاد زم لعماسإلو ورا عاصعتلا ل
 راف "اجلي ان مول ةمزحقبإ ود بيرن تحرك و دس هر اصحابي طن وحمار بجرم بط ءانعكلك تح 0

 .٠ عاصلاوهييداعلا ليحل صرب يلو ميادعام مويا هتبهذ ذو ه وقلي دبا هتضطتخمزمقينرمو .اويرضواونعطو ٠ ءاويلسو اورضاف.هعب نعمل 00
 هال اخ «هضاقلاو تجي اذوخرم نوعراض مام“ هيضاملا مال انجر تن سه عشراكأك» هيجلتو ةرجلكوم هر شالا هننطلشلا دو دونجا انعم ةيراضلا هشاولا :- .
 ْ انجل د دج نما قس, يبد عوبدت دام هيض دكيضا> ةويتلا رم هيدلو دايو انررضا علك لارج طكئملطم داخل 'وراوعااله ازعاةتبم وفل ديفلاو ءداؤالا اياذجرع ا .افويمل سرع مواعو اا رووا ا ا عود معضم نوفاك ”منمدقوبنادنع ىوغق لع هديا نالوا 2

 0 يول ا ,وراعانورضمأل ثم ةلصجو دارك هكر شالا هتماه) توه هدانعلل هسا/عؤرب ندر لإ صحم .دارجالك
 لاكي متت ير عرجلولا» مايقلاو لاجلك ثطتلانفالق لافت اوءاضفل ارمام ايتو الكا ريالا كسو لعلام عم ” داوم نرتمو مارق مياسيويس وفسر 20 اا 0

 كو نكذمز دعما رف اط ,يؤطصم نامل كك( ظان'ماقمل مث د ملم ءانصلا ولا الزلل هعمسشتو ناك .لولاو اجب هيضعب اماعا يضاومؤ رول عضد : 0
 تجري اعبر رب وس لحل كايين بريد مةقام هجاوو - مارماباساو لا اكرال تعفن و ها ها هتباصإع ماب دك يع تلوتساو مل هاذ 5

 ٠١ لعل ديدشدنع عندو زراعي نك عباد يلاو ظلال «ت تنل مظعو .تاقدّصل ل مزجب نت ياك ة اأو عضال تعلا ف 5 نعال لو دالعابؤ نال كاكا ضاوتم راهمف هتزانجملخراسوو ماقول هبدد فوج هلله اهم دم
 بن طاوعو' هناسحأ هجين ءؤتلاو ٠ تاعي يطل اور غسل ارك د: والا وركدل رسل يسرصجيرماو ءديلا عسارلا هبا نونو هدككا محند
 "كيا هت يمول ضان لزمه مدصام عم *مان الزم هاوس هيطعيطتس هين جو هادس ا اءزخ لع“ مايالنلا ل هرانعا مهب ناول هلض م« ماتيو قفل الع تاقدضا -- ضف » مانا ماكاو هنانتعرعازل *”هررو دادص موال جدو هك درج مدار! هيصذ او.هلو تاو وعيلع ان رركاطاناءرلخردح باو

 سرك غلي ايفا ةبرلااعابو طوبا, .نج كي كس دج ولزرشل )صهر! رالي درا جاد كازا تصدمل#

0-7-2000 0 



 2 علا را فه [كجو . قبوعتلابورضيكاسملاتقنسم يزل خادما فزع وراق ليلو سلا ريماتد بسلا قتل ظفحُ هلأ ماظن ةدرتح:

 0 06 اللا سابا طق تل دا مونصرم بدا ديدكلاد داراو هرومغد : هاتحوزوبرجازب امينا ثيرع فص ميلريزوا عضم 0

 : طيرة دا يشل اعلام وع هذيزتو 'هداعسال باساب لاصتن/ازعدطقت نا تداك هشع النه رم هتباصاو *هشجو هلا يعشن ايما هيا
 -ه مبانو هند .دبالاييوترهدا الرا لاويزول ع ضحة جاو ' عوحلاءااعتملا هكىتساف .هيربلا ةفاوك اري خطاب عضنإضلا « هيرتنولا نع -

 أ 0000 ا يعتسلا يوناو هاكر زيعو دز ضحي اج زن هيلاشعب و هيايتر ورك هنعشكد لاسم هاطن
 2. قزف ماش ةرذاجلاك ميرزا تحد عما يلام هاب نشكو م هام دنهل زا هيلا غاده« دشهدو عوج بانا يضداو ٠ دشن:
 0 ىلا ةناكعريزول ضحبل اع 0( . نزلو زحل ةهتيعذو * ممول انام« سحب هول ءاكمرموشاذ ٠ حضن يف همم لسد
 2 _ءاقضر لولا هزل .تسلا مدي نوب ريالا كال غلوم هوبغبو - ريل صد دعبل هن مدارات و ٠ جالو رسل هازع هرداضاإًيضلانلس
 ._ هياط ماهل ايادهو «ريذ صو جرت لقبال اثنا دراوإ ايت مارب ريزولا عضحو كذاناؤ د ٠ معابباوريزولاانالومدالوم ماكو هعاطل يسيل عرق
 . مع م 1 ات ٍّ 3 ؛؟' ّلضفلاا قل اَساَسعلِلو هنئاطااراوبالازمرإ سم هيت وواجب َتاَجاَم عوف ىو 'بيغرلا لازث بالها واعشاب:

 <: . ضان هنااا األ ميصنو لوو رزق ع .هنناهاتلا دددالل هزات مولع يلع تادينتنو“ ههركوجا اد + جو ريح ست“
 . - واو هيومدي غلو .دككتنلاو اننا هداعملاو تانك كلدضت او «نكبيريزول يضع ءهص حرتناو ء اسمو رون بونقلا لادبو « انناراطق ف "٠

 0 هنو ركن نما وجا اظحيلع ريز زيطلا مك ايجاد دراهن فال اهجونم هربا زل ةزضل مانا سييدش هكا ل دعه وفم اددبر كلا هذ
 .درواو ُهلَسراَو تدشن عكتجلا هةروامناكو ”ريددتملاوركسعلاو درعا ولاه عب .وصنملا دونك زمؤكن ع ضأُم هريآلا كاثدعلاو > دريم اهل ارع
 رفا لهازموهو « بالا ظفحبى هاقلارسارو "ناس متكذ ذا اكو ,يطصريمالا ءانّصلاو لول ارايراهصالخمرذنال اال ال منصلا دالاس

 : -' , عا هتيضاتلو لعوامل ةرراجس ميلود عن : هسابتلاوريبددلا الجد همسي الهارنرولا ةزدحةز دك «ببابلاااكورس هيئات يفت يايالارعأ> <
 - 5 00 . ةاينالل خرماو .اربكاو نايعالد تجلاو « ارمالئوم واوتبزم ود: عّهركَو ملت ريجدت ديلاقمو ء عرما هنأ هيلاَولاو- مرار ارك أو هعساولاش دوي

 0 1 الشو اباوضدنرا نمو .ًانيوم ل وصصدنحو - | ةكموتلكوعتا دليزرو .أ درو اوما هت زد 'ءمظن كولو يبت هاما ايف كواتلاَو . اع 0:
 0 صلال هليزت هريزوو مل سال واس قدا عسو  هترفد هعوتم هموت اذ تمطتؤ د خاذ يدرب ربع سفن ىو قي راعش مؤ انا وأ نتن

 ْ " ماةوزناو*ىلتنمالاجك نياك اوكار ورضا وكمال عل بعت« عونا هرأهذراصحيمج فلا دون ذو دقيت زتعمو دولا ههعنوصتو «دفسخ
 . .ً ةئلقإإ راكي ركك علت روم هريشتد هقس ْيسحلذ*هريبحتدقعز ظن )بها ريماوروما لكك ذر ١ عرسءماقاو نسمذولا عضحج خلا
 -- -  ةلاموإب ةراروي يطلق ذاق جللاو لاعتشنالا تاذا يطا داس برنو سدد عه طيز نو «وروصالليبحجدلا كسب اصيل خيالات علم

 هايم _ ىتحل

 - . ريور وت دب عينيا هررصوم نينا اكدجالذككدب هدصراو ٠ هديل هعركم فاو هنيوتضووعب - ميناقأذلا هيلاعلا تاصصلاو ٠ هنباطلشل هباونالا
 3 تح 1 *ناطلتملا انو عبايإا ربارعلا هبوكت قدك دككتهن مو" نازاجملنيللا ان مز نبل هدعصلا هجوبو هن. هر نناخءم ززغ نطو نير ابل اريح نم ٠ كيعأ

 0 زا هدانعسلاو هيل م مارك ماودو .هداهتسلا فات هقرانخاف" الا ددل نت سال ب تتفا - تاحا ميم تباصاف مهعاًصيمو مدالجم» مهلفدو
 3 : م هةوصر حايل ئصخمل | ينط لتزعب دن فس وكل ما داو - هئاش هل العال !انايومرد . اه اهدالرخاز ماه ريل ايل والا اهننارم رك هبال موكب نرموب

 2 ةهللرعتل دادزو هم ايتن ل نتحجد ٠ هعساو ى اخ .اغينأت بس اغولاعلازثل اشيل - ىلإوعل اه ننويسلا لكورم كلاس ةيانجل ءوزلاو نايصساوغل رزاال وار

 ...٠ ةكقي#ب غطاع نانو ٠ عدوتسااجو مياورلا نسحلو «عدوااههقنف ب سس: سس شه: ناس عه لزيؤ اننا دب ف ضان ضلت
 5 درمان مو. ا ؛مؤكودوؤإتافاَوَو ءرعتلا تاخبإس هرولّصل لت شناو نوييعلا هب تدوم ربزولا عمضحد ادازم ودوم سلا

 .. ٠ /مقلفوغ ازور اومزنتمد نمل عن حضر لا. زرضحب اكس ه مزال مد هسمدع نأ عيبرعو . عضوا هدول هككسعو + عوصنملا هدول اناكةفاك
 تحلل يي ناش !ءانهركسحه ديمو هنزل راك هارطو ىصتملا ككل انو هاكات يزلاو اوهان لكك 0 هتإشاودلدع ءرون اهواز 'قالالتو « هقاطو د
 8 دطنس» هاشاو هر ونوه فاط زي يؤ ىربلاك» هتاطوبربزولا ئضحو ه نامالبزملشو هنصرتلل تاذ تودرنوم ناكمو هالك جرب داعي ه ناحالو ل دعلاب
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 رخام بيفوأ نمر طرا عفذخل ضرع كو ونجا( زخد» كعضو زن سو * كيو بسموفاو عالصل ضنقم) لمه راظفا هزفافادب

 مرزتتسا مقق دافلاو بره دخاو بائبعلا ري باككؤ رم قرعلاو 'بادعلا لوزن متون مالك ' نيدتعملا ضو ثدعت راو . نيرسفللا ماذا تازلزيو شرم

 ءبوقلا خميني منطابلا نالاو « هناا هدد ام رنا يورو نضبمضيو عيل دلالات نوايا هيو اطل ااط فوغ
 . يوب «قيلاو ةضالفاكذ «كيوطاما مااا ىعانمار ٠ فرت باكل هنياطل نم هفضل ةاهطت وير مجناكو ءوطلاو دال هرذاع ثرهافاوتيرج
 قير مزعل تنم« ديال از نزم" دم ارك لابو ؟رؤيل كرت هتلاخ نمو دروكملا مامال عع باوصلل كرب.« لواصتمر باك علوفو ةاطاكا نيو دتقلا

 0 ل ندين ب هزار بخكذاثا مراصفالا كاان اهاؤضلو دام انك مأجز 7 ضا
 ديل زوو لالضفاونعكوو هره هل ادع ٠ درزي اوم دلوني ات ل ضاو هرلاركهو كاي اذ هدم ديلا . داس ما
 انزل ككة وحج جز زمر صد ب الازمنيوسفلا هديا عذوام نصير ونسرين ةجيطر بحد هدعلا» درا غلاب نا و *ديلاو هعوفو هللارماوجرتو 2

 هانوازاب زر كرب نيك عزو نملا بظ ]بجيل «هفولاو هن بع ضل دزاو ههفويبسو عؤكاسحب متون ٠ عطور عننا رو ةلاتيا مالكا.
 ذإ نبال سةيدلاعلإو ؟,يضتلا ة لعل ككل ذيل ةرايزر صاهود ةريدطا دعو باترمهاطلا وكن سااجدتينج ل يبد "كو خلك

 ةدرذالئ الددو هلع اون اءارو» هدرنبغروزولا ةر ضل د تس او مف ايانكرلا ول ضغطه نموه طير بدضاجبب مدعي مذ يضاف.“
 0 جاقيملاو رافظو ناب ركوالثو روم نك« جلل اذ( از ضف سلام عيمجو -عفنرااهؤرضؤنغلا ام ككل و دالبل ازمه ضر الجبخاكك

 متتسواضو "كهدعلاو ىلإ رزه رم ناكأم فاطماكدب نكد' افيو داهولاتاذ دارا انسمكَو جاوزر وولاة قاهتو منهاج 2

 -تاوفتو االصا دللاةقيلشو السلال ناطلشل ”نالفالا مل اورعاطلا ١ رصتخإ ل ميلعأ داو "نوه اور اغّصل !زم عارتع ااهككذ ترموسحو ' تاعر قالا 1

 اولا اوربا فدان اون هزايضطلاو ل ايدل احتمل هنيه ١١ويضسا مز 9ك« ناضال مود دوب متندتتقو .نايبصعلاةنجوب مددت
 الدان *هدايزوريخو د اتودجيو'العسوّوبؤ ٌءضيرال/ةطانلا ضار هدضيرعلا هييوطلات انجل تاذ ة ضو ةناطإل "يادار كتاب
 | ٠ لفة دكيما عيديرعو» هدابجلاو كانتا وبة كييف« ود قسما هيدا بجلب مأرب مذ تل اعد بجنة دامو دلوس نلاباجانج

 - ورايا تليين نيمو :مداقتلزمزلا حربا زم يذذإ .ملافرب مزق عا هب ىبقموصوض زو هداهشل ابيل لاهل اوسو ان لوبتبالعأ 5
 بقه يتتقيو عتب ىماننو قدصب لم ضو .هيذب يول ةديمن صااتسج داود ل ازتداو لفرد لفات دوف دوا كلإطص ٠٠٠٠

 اوتار امال ارم مصيف + ”دَنامِإ بابا وبول الناو اوان نك هناول جالو . كحو لاو دعت نا عيصواو * 2 م 00 0

 زال ع رز اولقال ٠ د خيؤربخد وعملا عيسحو -اربوادازوكالكمكرودص .اهلاولعجاو مكرر شاول. 2

 --.. - زي طالاكبلإ ضابإضد .ةيصالهلاف ظفجاؤض أبا .ارياشعإ اباودوتاودو#ل ٠ دري داس دارس . 0-8
 ٠ ارب رطاوعةطنكلاو . هقشفريظرارالعإب ريف ..اركاذ دا صولا علازكو نير سلاو ةيريسيبتو 3

 . .٠ التاللضفايوب شيوع هيعاضا عزعبجوي انما كامو جا ,اوباخكيي ويحل اؤ يصتخ .حتشسدلالا كك ط7:
 - ه  مداعٌسل للا ملاناف كيبككال جلا ايت هرعشكرل قدضنو اهدوزلصو هريزولا ةضجهراز هكدا ء هما 2ك عماوجة وان مجهاف هيلا

 دار اربعلا يزول ضجر م اونمما ف ظفداوطما كاتي ىزحف اوزألف ١در باو كجاوَوو لائم ضاعممدازلاارصقو لوتس < ٠
 اال اج التم خ اعلاف عروق يوم «داتناان دك ام عك ت طب وشب ء هرقل عتباوجت هرهزت فوم ونار هيدامفا . 0 2 ١

 انجب دادزا «ريمط ادا ذك مزن « رمال هنرذك م ونس عم طوعا وب 'هزتكم التما باقللاوصانللا دائفَو تداككاو دوما... 7 . راو مارككارودَلا كالو « رمال د عمو رضيرعلا دلدوطلا جدولا هه انفلت اذ ”دهضيرللاةضورل م مدلفو بوب مالا مولعتم 2-2 -

 هيلا هدوجو كرب نمإلادو؛هنونسخلا هاهم ميدل مالا اسجل ازماضاٌهأوأرنوصر تتسم ار يززلا عض كا دل لابو نيرو ؤيزخك الكاك "اهو

 ديلي و 49030وراتنباين عدقتايدضارف سرع دو هايل يام مخل ويب الاب عكا طراد« هد
 ميه شام :[لا جرا تاذىيجليرل ماذا كرما هعوضتلل لاهزلدوتذو 'يداؤلا ذكذ كاف تاييطرم نراه ككا دج دال

 لكيم يلا اب هير سما هوضْوميءدلابضو تلا: ةملا داع "تالا باوب عذب“ حنا خم فتناول عفربوم ابطل ارضين _ىككشاكداو لال
 : هندلاعسد ىويفتسيدو هرلاضفاو هلضاوف درخظ بيو هرلاؤن براس 'تاهجلا هتاكوراظفال عينان“ يي 00

 زو 3

 ظ

 ٠ تيذعلا 01رماقإو هرصاقننا الك ؟ءاطقنإإ بويكا ماددإل ايزو عصاصتسادبزم اعتدال ذ) كاكذا هوز ترجل اقدب مضتراو عوص ”
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 0 "مت يزاول اطل تعا اق 3 ماب د 7-0 .ديؤالاركوبا زيف موكارؤباطر . ءرونهلا مجشسلاك ٠ تارئخاباوب

 اولقأو ءامالسوُهِيَغ هيركأ ااهمراكمرمو ءانمارميبريزولالضاوفلا باول ا هبصتو د ةناوخلرم ةعاجةنزبسمكاو ذذاويرزولا نضحلالا اج هناف « ميرغمو هقرشمك

 00 نيالا هلوحاك اسمان زدات هاو عمو .طاأوقلخ بولا هتملوصِر ييموبوع و اما قمو لقتسم نعلا ك0 2

 5 لس موج 4 ءهّيدو هنفاو مزواش رابخاو ميس هيذاو مدت ٠ هتهعرصؤرجب قيناقاخا يَِسلا هغزملاتابتعلاد ؟مناطلسلا هيلاعلا باوبالتللا هانا

 معقتراك ه نخؤر 0 وعلا كامات يؤينسلا همديوستع ارعسسو ,وعس 2اس ورب 1

 < لابتح“ هدانعو هيغللاجتؤ هْسوْبوُر داضاؤ زاكليخللاداعسوبو نا كو هركدوبسل دو طاحتملا ويل طاف سوي هتفلا ذ ةسدح هبريزولا عز

 نيه هال بالا علا أ ريزولا ضخ هات كاك هدا عياد ادب هولا مماطلبشتتل امد : كيج بزمام
 ل - . ةرشجي هلاك بالكد هروزؤلاعصاو هلا لضب لاّجسازم كلعلاف نبا دابدلابالىعايب طكنلا هيصفن كد يوب ءزاعزبجل هادا كح

 ا وللا ءاعنضلا رباع لاسرلانا خلص: ايضا تابت هدعمو «ؤاللإل حرار بي جالي لعز جوه عماجباكد اهعساو ايار دس
 0 وول نالوخلب قرم هزئاكتمهعساددونجو  غزذاد وج اهيل ثانيا هصلا عمل إرفمل ارث هيما هيلاعمم“

 0 زيك د املا رك يتوق امري وفو .حاذصو فويسسيإبرا هم جبلي اقم عجب ارةلادجرب هاد شيكانج الا لحال ابار

 و امانه سوتد الرب وفرط ريزولا نضج عرفنا "هع ة ورسومات كا هالاساو لازؤيلا ثويلل لاجمل دالي طم نبت جانا

 د رم ] عهدا جى اهراس لعاوراسو ةربرستل امد هابضجوبرهمو هقدر افاتعاوب مطتب هاما افطر نسوا"

 0 مرنم ”عاحاو فرغت وع كرا ديانا هلاضإ/مزفدها نيج. .ززناع)بجلصا همهسي حوعوللا هزبرعل ا صنمإب ديول 0

 0 اصاو زل جلم!باتكادتشا وريف اوقتسا كمه ماني وول

 36 هما كاهل بدربذولا عضحم ا دمدامانب ينل وتدف > ةيضاملا هزيابلا ايضاان اتانهرم اسد ككتتو ايدو اخ هيلاخ د دالبكرت و ا

 ا لاوس اوبجلف ا ابعاد وعلا ويزول زجل بواع ماعد. . بولطملا رم يلم رو يعادو مداح فو هوضعتا وذ
 ش ٠ هعيولا ىاهلا منمتضبقو اج البس .ءاطاوداعذالبؤا وكس ان !جادناودرغادلبقاف « انانتماواكوطتؤ اذاسجلوربز ول نمر ف جامو

 - - نارمد ”تاهفلاإ-تم]يتل عطس كس اولظتناد* تانإلا» ددعلاو غللانمميابامآوذخاد« هيفي فاو .هعاطلازم عن تبا اعاومافنتسا ., -

 00000000 2 عت قو ال ةسقن تراط يجوع اضا .اءاضو نوب وتلو .اهزجو هدر تاعييز مى وخ مالا ينيملابهذو ءاهرفقاذالا فراطتسا هناذ « طانلل لضن

 يكن لص ذاع نسوا تعدل 6:دبهيعياتو» هد ناب اكمل « يكل عزسسمه#يكمس
 هيناتا كماله ديوملا هلودلا ٍةداّعن ههنلاطيشلا دس افملانم ايلهااتعاامةيبزاعلا 5

 3 هلت رايك تحل ايوا( قهوعبادءالالاهعطرطناو

رعو هرتزولةرضحفاك< بخ مورو مالصالو هباَقتسا/ )يسم لا قا ةنعاوعجرو هلصلاة زاب هوما اكو َّظ
 تحس يه صبا الها ناتسمطجض

 : دالبملا ههريوللا ءىصنملا كسلاوم هرزهلإ دونخازباهإة رمد نإ دلاله هنادي عريمالاو  غانيحا ىلعلابا جلا مدتسب هوماول تداع ئييصمو لاهيا عطل

 - ”ناطيشلاهلالضلا عبدا و ةعاطق نعا(هرم درع نمءوحانمو. ل ىطموزتأنح
مؤمإدا شرم إبوزمو ٠ ٠ حالا ههادبع ينلازمر اكو

 : 6 - لل ظو!داورماذ هرط

 3 فيرس همس نوعاو د ةيؤشملا و رمى ابانقلاد د ىبا تلاته! تاويل مخل الو . زيططاو مننا هبجحاص هلال يريزول باول

 -.. القال عيكسم» دعونا ميد هلام تواضعه «ريلل فجل يلب أ وماذ ماين ايزو ددفانم

 -. - ......ةطفلا ل بريزولاواوليؤتسم اهلا تدل تاهجإلا نع عدكم دونا تام« عدنا ا ركاب داب

اهبجوا وعلا دلبلإ طاش عامر نم تنم وكول جد مداتلا3 هضورلاب تيا ضماءا اكناوؤاو قبسد
 3 .. يحي ربوملا ماصوال لزهر رودَصلاَت تاذرررهبدلاه

اة 0 "نوصل هضولا ونزول ضحنا»#
 ا اج 00 اكل د 

 11 ءاقلإس بش اس امنامتيصَكيل شاك
 بمسك ا 20 ا

حلملو. مكوؤسفاو» منلادبختامل عبط ,يوز جرجا جرب عنو ٠ عنإ تلازم تعاين دمها دالّضا [هارمام
 5 2 اضام مف داعردز ولا: ةرضححضر

 رج دجباطإ يمال عزدجزع# ميزاكلا لاوقاللكت م
و هِفخرش هتماقتسا كاوجازمو تمار عك

 - .ةيزدو 5 الو 'مىصانلا اوهام هيدا ,'اعال

ايئ ل حن هونك ٌثيَمَملاَنِبَمَعلا نو د)بقيالو بي دككا 0
 و دبل تعم هلال دنول اهيا 
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 1 ل دشلفو رف مديل وذ . نامل نالت“ ذلادانأ ١ .خ ال ةشن صير يضم اكن 4
 و د زو عمل كةنليلاك ع 0 قناووبدتصو كيا نخ. 6. ل جاوب زفظدتن دا اوف هادا ءامز طف صا ذاد د 0 :

 قدما تاولايريخ جيف ٠ . ةز عفش مدوؤباد نكت عرسم ناك هلق اجتقظافلالاهئيرع ا

 نام هتصضاك دلاليا طخ اكو ةلعرطجاو ويلغر هئامتسالا3 اهلا هداز غمصاهب جينا نكون هلازا٠ هيلعل رىيعص ىجصلاو: .هيركلا هل قطان تغلب و

 د كدتجو دبع ب العلل لازام ف 1 مهدىثنملاظلا اول هناكظن .رودّصل يقشر اون رول: اجرم سوم

 . ةدرم هموههبصر تملادعب ورنا نامزلا دلعفتا 4 دواليب هي اريزولا اال -- ديبكا ذ كالا عاطم بم 5 ٠

 .هديئالوص ناو لحئادجب : اة رععصملا ا تانعا غب وايضارض ٠ كيوكلادعدابعاصم .

 -مجرإ) خال ربصالب.٠ .اعبةادوف افراطم د ولررسبل ةدعسماول مصارمدحّسلاو . هيايلؤفر و ملاريسعبلت .

 - هيكل كن ايمسلاخ ٠ .يداهتمان اجاماظن انه د لضم وار وغملا دورنا ٠ للص اوهمابال افون

 هوه هاتر لاش - دجزمين نانو سرمد ٠ ه دشنموتسناملبانبام هب هش أول عسامالضسم
 - _ -» ديجملاعتاطاثيع ١ تكاالؤلنولاكذاثأ ٠.6 ىدودهدانقررعجةوبت ٠ 8 رمان كرجل الك

 8 هدبضوداوجرككدلوفلاتباف لفاوشولولا اولافدؤرسانلا ه خا فالعلاكعراخل اص .ىلطازوخ يدادد قدك 1

 5 .دّدركريغب هايظعلد ٠ هنعنصقللاو عسا منفى ديرال غلظاكيركو جرح طيوكمارنادات 1
 هدا لعيد ١ هيو و حنط) هدفي ءاقتلااءرم ٠هيزبا كانا هي دشعم
 هدي مكي هي ذكي تدل ٠ الو ضراوعلا عاض الكم" هاكتتحا ساد هامش .ْملو مالا 0

 : ودور واطتوقابزيمب مب هذ 0 هر يعلامس فوت مقلادأولا .اهسيفنناز ابر نماملخ . 0

 : هديرباهط ل دكيلنكو ٠ عام كمراطفا تميم أنَ 1 و حومصريذ دارع ساب هورض ٠ يكل | منلازمالا نمو

 ودل بار عتسوإ مج ٠ رك كر 0 هذر جار ميدالادجله زم ااوصنل اجت لقاعمو
 هدي وطشس تيياع - ىو در اككموع“ 0 2ولمانالنا طل لق ع ٠قناكم داهسييس الأف
 بسك - 2ةيرتداميسبل الكم د در تل ادا )تعم .هولرعللل اناس

 . ,ةطيحدمدرمتلل يللا اههادمرابرصحو داع بافتحرا ١ درإ م. مرا دتجلاو ريدا جلا شيكاو ٠ ٠ هزيوكلا هدباطلسلا سهلا كاع 35 ف
 تدب عضوملكد مد عنجل طوب تكاليف + هةوعتت هؤؤتنم طاحت ٠ هدعرللا هقربملا عفا ادطاو ّفدانبلاو ت تاناظملاو٠ ف شبا نري يبل ا

 لو ورجدبو“ ”مابلاهيتشلا مونعال ليابخسمملاىؤزرمد هراهنإ جلا م ديغاطلا هد درهما كيكو ارحم ٌيوبسلا نيس
 اسرعس مفي هل د تور فرك ور تزيل تالا ل لرتل ةيماى رانلاساذاولا

 ملال الذال ويسب عوصاتساومدونلال دج عيرتكد هّيانعالاورينااوعت سيور شمل اًبْضو مذاهللا هسقارأ «قإرهم مجرمكان مم ميت اندوخم
 ةنعيقلخم ه الإ 0 0 ارقاو 00
 لاواعت وقوع

 0 0 هع 00 00 هراوصابضو
 هئيضاللا ماوتفاو مدا يم ةرواسفو .دالجلا ثديازم دعه مع ياذا نيل امال سوالب لابد لغ هش فيو :ضخ] بليثكسخ ازاي قزع ءاظن ا عرمان ١ نيمدياهكلام» هعصديلكاكزلزيسجيملا ابنا هعاشلا هئبايلاعذ ءاضاإانج النهمدع ل اوضاَم مراصو ءدشه مادتي ساب ثيياكرم هريزل انجاز ةيلإرمو « راد دف > ريس يمال هراديشالو ولعلا تاذ رماها رفد راك وسم جال لا اتآرفللاو ٠ راك دس لمهاؤزمد راوي كسحازكيلازمو ٠ ماقيل مراوتف اة ويسب صانو* . ماك نبدحمتران نعال 8 5 "بانو هوروبشلا وللا هي هيضاح ا ويتساو ه مىصنملا دونجا نسولبو نمو ه هناوربريمالا د هناكملاو مونرلإ اص هللا علا مراوصلايورم جلاعلا رقللو ءانازرينلكو» هددازمو وطصريمالا هاما ماغرضو ءاقولاريزه“ 'م,ململا دوسنالاو « هر داخل ةويللاو'عصاخلا

 دايحلا 2 00 5 2 و
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 * + 50: مكان ديصأم مالا داب الاط «لباط بو :لتلبوبذلكرم للاكل رمو انعاش للاهل عيا . مالا مقا...
ألا متامحو « دالولاشوبلو .دانجإالا داسإزمبق نمو ءاغانسوب اًعطوْوَرمَو «اذيرم هفتج كنج

 - 0 جدولا لاسر ه ١ ادجاحا هب كلارا - داي اوراوغ

 002 لصورة ئوختوب هلادع.دماّداو هتكفدجمادضع -دجالازفطلاوش . راخمإكذ هلاسبل ماير! رااكعل نمي نمو اغا كنس -اغيم نب.

 كترينا لبا بانل هدوم يوظنما مونهالت روبجليابقو - هدوشح طش ليابق ندي او *موووسلا هب دم
 1 ...٠.٠ تا زيوبعلا ميلاف انتا

 للصور روصو لبد ارك نجل ماركس فزمد *ويور لولا نيرعلا ةعلق فب حاص دال "لاو ار
 ا هميضنا مهلا. عككازعلا"عنخاباجارق : لاو عاصف لسا مؤ يلوم مجلدا ةجرم ذكر عركو ليدي زوم

ضلبسصالو نك هاو هبجلالم١ تاماب و ”نايكالبو قرنملا نا6خ|بابق دونججرملئييرمو ماعلا ناطقرب لع ئاحادجا
 0 لوم نايل ىو رو

 *تايجللياتقو دالبلااسدرو عاشملاو'تاونالادارمالانمد نركز ماطو زوو ما
 0 عصاي! قاذ نص بنصب ركع دج زياد عيبا

 اوما ماورد .لوهبلا ملا سنو ءدعساوا هر 'مكدعو دعماج ملل ءابربخاو اند مفصوبد ءازشا يلا ضدفاكو هير سناككرغرال و:
0-07 

 ٠ 215. ريك يطنع هيلو م جوما باب تاذ:هرالاراعل لدجمااك هربا ولالا ةطاج بناجلكوم هم يوطيمت هةر صح راصحت نويت هد.
 00 ع!هكرصجلم تاذشإ زيكاملاطو هتجياور بانل ازماهيدسا راصب انيهزي هاذ داب ءميْخُومياَقو تا ٍضْينو ةقردو-هتسافزو سرت ل

 2و ناو * كت انو رعذتزرلهداعر ذتيسولو .هعاقل دكة ناز ةرايتلاهلوبملا نوم راط ضان غزو. عايل ارك لاك اوم |

 : - © هول اسد تسالئامملا نجم ازعلال جضلكذ ام دينو ازال انيعايل غم فهيا و اهتدرذائانّساو (نئالعو ءابناوحو اهواح ٍ

١ 
١ 

 ا
١ 
 ا

١ 
١ 

 : ريكو لوجه تام اهعصااننل تايمانو للفلا خسرو اكو - ارولازموب طاح م لوعزمد [كماللبمف داو قافشانرماو عم جرب ب

 » ضيغنالف هضدرصننكةذإ) فل حبو ضيا مدلم عطنا امرزرلا غضجناذ "فولو نينا ههزول اعل مشم وصوم حياك ذ ع١

 تل قحاب ليضع راهي لصتنام "هدي سطل اولا هذول اولا هدعس اول تالالاو دصل زمانا دحض احم اعتيان

غالاو ءرايوكا مالا هيدا مو ويلك رسما هلبقرمذياي ضي تلا ككاو هرافشلملاباتفصواكاطلبمذكته دونجا | . ٠
 لد هدهلالها تاو

0 
شمل ميع هراغالاو اعين هرملكب نموها كو داوم ملعفو مراسي مدا اعراب

 قيلطتب ملا رالي عد رار ءراطخن 
١ 0 

!موتولاب ةموذل زنا هّهامو هرا سال فج فاي ع ارك
اطلا >اورا دبنو* جو هصاعلا دعلفلا كس ئيجلزع و. 8ذخاول

 هين

0 
 يس يد نمد "احم جاكت خيو ارك ظن جوي ناس بون القضية نكد ءدال نصت دل كك

 مهقزك ظلاوهمعنلادعاوت ٠ يوم لاك -لظ هناصاتلارككس عل حيد انذإو :لخ ف انجرش اكمرابزب ]بج عصام لاكالزب مو
 ةرينن و دوما قلاب دنريزولا ع ضحدت ضوه .ينئابلوهاوكم كاكداو ”رابطص ابياك فب يذلا سو ةيئالع هعلقل الله راسن

[ 
هذال ف شالباازمل تلال وصامل ازمدعا جلو رب هعلقلا هلرِمرضعِبْ امنا ءاركرموكتمب القحم |!2لمتسالا

 

 0 ١ 1 وفم همتاز لكك نافل املا نال دير هسدمع ا دلاحإكأ عع اناني ودينا عملا لبسك مذرو مرو مقفل زم

 0 ا فاح اهرثنويجلاةيبعتب 'هليوملا عىصنملار كلا وه دري لا ونيل ازا حتي يزول ق صحم« ةكنهام مهككذ رزقت الو

 م فا ةماعلا دببة تالا عيقاةسظفا يم أ يمال نجس اب نيرو عفو نقلا ا
 ٠. ..... داكودونجللفويسزم موق عفت كوغار يقلاوجحد - كججلولجتمالن ذا ؟كاديدشل طبل ازمأفوخو وزكاة ينير ابله ارم انهن ديول

مل ف 01د هيج ضيسلا رجال ك5 رحال لها ةرهظنوم عيلط ل ماكان «ناطشالاة لباد 3 د اياه نمارس فشلا ناجل ناطاشلا انام
 0 ر

 1 طم ”ىيستضتماو ءاهساب هناطل اكسس: ةجا ديمؤيو يس وعسر ريا ةلعتل 0 ةناييضملا:

 .7٠ هدرا ياهلا يطرب يع هملول اول يات ءاعرفياع سطات يدهن اهل تما ترو ءاتكد بج
 ف ذفس ملاهي وطلال ساو ولالا يمجاوذغلا ملط علديجعت مهل لالا يب هاب با دمر نايل تل

 فول دم مات
 0001 طوير ىو كب الاف دحسو ذبل ياتو زهيجهتلكهج الا
 ا كاهن زعاوت راو رمق لادم اولط نا ابيها وهل لاير را هاكات

 0 لسا باعت هيفشدرداو ليك مي هقبومل# نب اطلتما هونج كا ءاهزجوأرفىودإركرداو هات ملا وادق ]يهل ضيض+ج

5 

30 0 



 ابان رار ررصجاكادذا قناع «لطلاحامم ا زدظلانباوانو«هلبزهلا خام نمويجويجلا .هكاو .لعماك لري صافيتا همت اد

 تتح تحيط 0-- تحب ب07

. 

- 

 هلا ينكها هشام عشلاهناككباو دارا ,هاهش ةدذالعاندن اهدا ميرسي اهب هاك ازال بمعني ناهد ارك
 الخف انويعدب هرهاقلا هلعدلاءاهامق اك نك 5 لاا كبرشم اوقيذا ىالازل زد ا كقول ا 5 هراثعللو

 ىلإ هك فب عراشبل) ريض كا هيف اواسرا ءراصنالا و نيود اونا سس زمو .رادرتللكذ نرش انو ماو ! و ظيص دواطع كاكامو هللانم
 ايلا اريك م جنلاطصروضغوم لالا نيحرر و [مةبظطاشاو ءاركتلا هدد هريس قزسل اكد يل انحش الط ه دراد تاو ةرعيدا مادا *مدربز ولا عضل

 جلال عشا - ]يب اذط لريسزتو ارو دم راظمالا هاك هتعاشناو ءارول ا جذل نهر اهظايرعاو .اجاور ]برت دتجاوم الإ ]يجبت دال اا هبريل ازمداوسس

 هدرراريمالا راب نيوي ف عدكلالا عوعالاةراس غن ربحت فلاذ دالبل انما يلا امور الفل انقاجتر رخو نابكوكو .عدصو النور مرمؤرضكتانا مالا فاعف
 1 0 ا ١ عارّْس واهو ء شيكل ناؤوطمم طرخ ن١ فاخد هرتيؤلا 2ا.ثاعا قرباؤ طعس : رونا

 _ »را لاو همنا اخلا دب داما هدا هدناَرلامداَنجلاب يضفرعخريزؤلا قرضججلا هرويصنماركلاراورس جفرا منام حلاوسوطل الشاف 0
 اشكد «.يرحلا هدوجرةيطع هللا متنا نمنح ةزيدحلا يطللا»اجرجاوا ذاب ماق يزول هذججللا يضف ثيدح علبازه «هينيسجلا تامزعلاب ٠

 والف عيضاا عفا اذه ةعاشنابراو'هالؤاور نما ماكل امزملا دازتساو: هالو ناتالي زيظعل لضفلاوذملاد ايرسيتويفلا 1

 دانبلاو تانازبضلاو غانم ارضي هين ذلد يظفر اظفالاف بخ عاشو رم اكدرانم مف هداخالاهر وعلا هذا هراهظاوهوابالارستد
 - هالو *رييطلا خالف راب يظعو اهجلب جناب راظفالا تدربت ايدي وابل دل اتسلاو 'كترايلك علل اهقربامسفاناو مالا اهدكر مسا ىن'

 ونسمع لازب كمل اور بخل ركذو م هيب داياو هصاو مدلل 3 هيرضامب هدم ديان ادبو « ميداني دذوتلا شنو ءويشسو ةرك كو يروا
 همؤعللا © روبهثملا اًدْنصهناَبُج "هيتس اون وقعو - رحل نلرضحل داصوب هركذ عادت ضو - هيوطجو هيف مال البام كيضاكداو ٠ هننا
 اود نكسب هر مانام عكار )ل ضفاوسباىتلا مك بنحب !قهدتدال جونا هناي نا هدايا الضن
 ا انرافرتس تفس اح ءلايللاو مناك انو هلاهإلو عضل ياعارغع 2
 ارنا فاو ادي ىبإ يقف ءاب لعب عون اوما دييننفو دان اينب مقرا نما بقا لهجات | اردابنج لا "ملغمة كل ميسر و .اهحالصد
 هالتك هاربرهتدرإ ضف هداه تماقو » هدازص فولت عروكدلاوايجيل نماف زوما ايَملحاو هتسرأللااهبفخاو لا اهيدحواهظاو"روتدتادعب . -

 ”يفلاب ورش وم عاضالضواب 0 حالو ايندلإو هن داعسلابشّمو ٠ هراش ا رسسحو كهاره اههسسيلا اعرب ولا م 16م! ىخت . دراولا ةبجششت ل ع 0

 ذر كاكلقو - ىيدوتلاو دياره كديإب اهيابم تديشو + ىددباماعابرا عاتق امل .ولاشدزعككديكيخ انو «بايرالا تريىمزجال بنو ةباوخلاب
 ضوتنلاو است »لا ةالصل هنابجلا هنا جبللا مويلاكرس اللف دز هياوتسومايا مدالث مايصبرم ا *نيضوة زد رطتدل سابج از تساناكذ :

 تارا لوقو تاوعرلا ةباجحلا يبس ناكام* تاجاكايتوذ دازففلاو سككشملا الك تاق رّضصل زيئضافاو حسا ولاوظع الضفل يذزم هيدوجلا اجي"

 ةفاكؤييدجلاوسو جو .داشيلاو ملا وربخئاباوب  «اتفناو ٠ دالبلا اهنا مالصو ٠ دارا داضف وز ةيداتطكد ٠ دايعل جاز رس ا لاساو
 . هدازنمولعو - هلانتماز ضيفو دين ف دصو .هتولرسحو ناحل ورمل ا نومش صاصتخالا ناجتالالاكزمةكم لوكا . دافبالاورارخالا
 هماق|اهلدععل اط ]مطير ذاماعرئتسا امو دارا كسل اللا كرا راجعا مجال هناواؤ عرتع حازم الع ذطك هس نلخلال م راكم - اكسر

 هر :ذد ف ته اوطقر اظفالوب متين اصب هربا فكل بساو يوان بقسككدل ها رام مربإ"قحأ
 ٠ .يرغأبامؤلاذايغاويلط ه قيايزبإ طلو ائيتش .هرنجوددبا وبطل رم رس د ل ُغأمانيبئِتْس
 - ٠ يلا وزياضإ ولج لاباس ه بيانوادطككرزو داو فرغ وؤوازموكمهنادكي كراطوأ جدا لكشارءزوه
 .. فزت موك كتانطعوانل © اها دضانلا ماقارد الع عوظلبرعلا ةلوشسلا ا ةرصرعاعو ى ايري نخحانملا م يظع ماظف ه
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 -- هنا زعير رضا ربطلككذ مندا
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 رشي الام راسو سال ناد عما 2 اوبال اهدشار اوه هيد ل ما 0 1 يركب

 0 اع لودي دصانلا كولا نايت رك لكم عضاخلا» يطا ديان هبل الهلا هنيلخو . هيمالسا//هّمالناطلُس . هتمراكن نكمل امها ؤ شرم همن . اعدتسال قانا ال تع و

 8 رد هالك داهذل طيس اون ةضياقلا» 0 نول _فولال كوكل هين هطسابلا لمتد هيضين كمل نيب فيتم اكيكضلا كالو ارح :

 .«كسانتخ ن ناوجأ هر نر نه تس أ نراك كذا مزل ةنماغو* نابل باف دطعمو 5 نوازل وماككتلا ها يوحد مرو: ها

 هلابك دوب داؤلالاوفولاد' ادا ازال ووو مباهإلا| دهنيه طفح شاب هيفينكلا للا ماظؤنل انس جرؤساب د مالغإلاّسِفا» . دككماهرس ايايندل.! امو

 7 و01 البكم تتر زول طع 0 1

 1 دعب هقوركة غن هينا دواهيصلق رعاوفربرمتو 20100 امداخاواهر اوغا لاوحإلع عال

 - . هحفاطيلا ءلطتملا هلاوخلا يملا ؛ لوصف هيد ءانالار مكي عننا .رئاوم يجرم هييدو منبإ ازامو ضارب هراغالالهلاجاو كرس.

 - هللا لي انهما *لاجلعت تالا عالا رس انلا عا هونعالا]بجليابق ا لافعالاو لاحال لزعيعبل اه رض |بابراو- -للا لع.

 واق هطخرساكو» يو * نسجل امو هتوعدس اس اكزارسجلا ماهالا دالك داب تيعلاو ءاضالااودل ةباجا يزكاو هدا فلإلا حالا علاقسا )

 . لبر هاربغ ةموز بقي و « مدا ءال يرطب انه هركوزعه ينعم ٠ دا ل طم وامل ني
 ” انيجيءوبماوفاهتانؤبسدق ٠ - كانه ترحرر وما و كلو بيس مبا دعاك ادعي هلا للريجيم

 : 0000 "ل جرماوراصو ١ معابضو مهدازم هته ؟ومآلا عقال تاو مهالق قو مدار :فماد.عياطتا هقاطو ع 0

 0 ص ةباولا ىيعبر يزول قذف باساب اهلا طار ع مالفناو هياقعالال مالنا رياساكسؤ اول
 لس عدو ذو نجي كزوتاناو افول فوشيا مروسسُو يرحمو عماوك تنم ةدعاطلا طإ جإتيرتماقأو جروضت طبضو ٠مهروما ماكجام باي":

 انم ميرهظا سبام صو د التو امله نايعلاو ةذخاوم زلال درت اذادوخملا دك ب ونإَدسمو ءافلضواًعمحَوَمَشلا در ٍِ هورإل تفتسلل نوصل نمص وظا

 3 لمدارس .هيلاولخادم مدون نمش ميل 0 ءاسعام ئوايزع لاما مطق و- شو [نعيريملاعلإةلامل هلا مادا هينا --- :

لا دلو كلذ ميجو همألا هب هو ملام ٠ هيل داما ةاعرع مزج دوانيف « هيلع ماج تالا قادس
 ىلإ هيوللا هثجلقلا«هيدوتع

 اس

 كالطض-ام امقلو انس مصدق" !و ٠ اهلقراصنالتئباوع ىمومالا اذهل بدنذ «هتلا ةعواطمو مهتما قا مام ضو ىهيلكلاب مماطلا منقاكنوتشبد
 ع نابعالوثباعمإع زيوهتلاب مثمدجاو ٠ هداجغأاو لاككا فاصوإب مّمحاو مباّصانلا ناعاناكدع او- لخاجلاو رك 106 اديادر 1

0 

 هقول يلا حاوي هطاحالعيبدرذ هتمحال دقو دل داشللا انجز هل [ضوف) ٠ هدهعلا كي ءدباغربرهد لغتي مكيهاذو كانتيمالا ةَليعْلا --
 77 هيض ةزاتساو مابلللا حرت ل ماشل هتداعس هلوخدو ياشلاصلاةاةدري نزولا ةرضجضرقرم هداقنتساك لآ بايتراث كلان مالا ابتدا هيوم: 5 5

 تظل هعفالا ئيناَعملاو قا تح اله ا حلصب ههزاقلا تبهايشل لوم ادن يبوطتلا هي هيلاجلا هيدارلل هداعسلا تيضبو ىتر عت شما قانا هنا جابصع

 -. ىقيضفل ظاذ اع هِماَكلادِص ادصاقملا عير إلا كشيرأو هرضبونتتل او دلقنل] س هعدواو يه افملادشراو ناكل! اهتع, يد يضنمل كاولك توم عانت

 هعاداو هرماايه غو .هيلامضاف اميل ولاعلاو حساول خا زم' ه دايزلا لانمو هداعتسلادي ديزاو شو «ضيضقل ادشا ناثلالكد جاعهضحر

 لع ابركشلا عطتي نأ اكيد فطلب ص ولو !ةربج ناكذإ كر لبس مسيو . دككسملا هنفرطل زمن سم اكن هعنصيل ميل 2

ا وباهرضد هنا نازك هليوم روسنا كمل لح ديضتي "سدكلاليجالم !لاجتكةوضتيووزغ:
 "6 رواه

ادن داهيمتنور نانفاتا درئينلازمجاوناب اهيئشمو .٠ نانا هيباس كال ةنغاش. م كنلا دفع مصفتوم هسه دعنا ةصالم رعب 37
 00 ,لئ

 ا .صضئخناطاتلا هموم واجز ةُيِماَس دقي امولاَرعع ٠
 ٠ هير المل هراهش] بح وجالا هبرتزولا هرضيمازم جوت

 سلا اباوبالنمطصاول اغا ىليز اعنا بانياس جوني اكو م ع -. فجل ا الإ ماك نص 00 مو 8

 00 0 زولا ةّمهت عافترالو ولعلا تا هدو دمر ابلخ كاطاحلا اناولب* خاتتاودكك رمد دبا مف كلا و نق 0 عضحلالا ٠

نيدو وصامل اركسعلماملا نان دسيمالا 0 هيدر تل هيت
صال اف ءاجح انكوجب مق "ناجالد دخل زي هعمربجرييالبو 

 . اليم 

اتلإرضصعلإو * حال فصلا نكران اةفلطفوككلا نسم مال را رصجل قران
 ٠ همظعلا اهنافصرككتحاجاعاوطاجاو :عنم ون 

 همفان لاقل مو ثيلكت اذ سل شالو مايضلا مدا 0 ذاطابع ايتو اهني كار بعسو هدم ولا هيبرعلا اهرظانم#

2-7 0 
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 ْ 97 :رردلا 2 نص عاهل انمناوتم وهو : مساقربمالا م :رككازفملإ افلا بسم هب هيرب ولاول تامر: غنام طس مان الملأ اننامح“

 ترب ذك انف ذا هلطالاو هتاف ايه دف 20000 هعئللا صاع (لقاعملاو هاما نوصي موف هيي انا انا نامليسك

 أ( ةحب ردعنملال تافهتميل هلم اا اطاحاو. سووحلا الرصيف ةلككتللا و نكمارب آس لع ام .غالطاو اكد اج ؤاّوطت اياك دمساغلاز

 ْ | هندانسل ”هبربزولا عزل 1ككيضرعف نيونعتلاو ؟القلارباسزم ها اودعفاطاكن إكركصحنوطب ككل خا املس دارا سوناملا يملا
 كبح رمال ايلا مرت لاجاتن لرقم اه ملت ةركمجل ا بعذ انف :هينسلا هتافصو ميِلعلا هبجاوتؤرظنلل هيلايبسملابادرماف ناكوكرصحلا| هديت ١

 | هسماو : زف ناسمو ٠ هنصج هذايط يجئ .املجمد اهرلاف هيدإ عذرو - زن مركاد قالطنال اورشبلابامهبلاف د ٠ قالغاسم داكك سدير

 . اوم ةرؤحذ اعدص هنيده وكيلا 0 هروُسو هجارباو . هروصقو هرد د5. مكاطاو هطاسواو هذاتكانالباطاوح

 ْ ايضا وشو سوت اغا نايس لاش هيلعمورقل يسال ريا ناتداولعو ةداعتسل اكذردولا ..

 >. - :يضفلاف ٠يظناكو هبت لف اعلاف اهي رسيلوتلا - ريمال ةناهغيرصحلمسألو ٠ . ماو ر يذم معبر مضاام عاتالا تاذكب ال اانا
 ظ 1 ٠ هعساوللككملاو 'دنئعبإلا هعناملا داوطالاو معاشلا لفاعمل اماه دع امو, هدو ةزصسكو وباعرزساو هداعش البر طارط وع

 ْ مق: هين اعل | دل >اعل اهل هدلا كايْفاَف : دنداطلتل اهيدارملا هداَحسلاَو : هايل |ميانعل دهبي اند زل كاع و ١ ايجتناذ ةعساتلاو هزاز!“

 - كلا هللادإ دام. ينحل اظل نالوا داتا دز ةدلاعسب ىباصتنا كتفك ةرمدب ادلة زيرولا ةرضحي
 هد

 ْ -- ل نسما هيا همنا مظك يم اعلا نظو © نناطلسئرتمزلا مادا 000 نخنالولا لباضقلا هلزمو ىّصعن مو 6

 2و ةيباكلا هعنجلاكيضبا لكنا .ااقنلا كاجالام- لاهيا مولط ركل .هراعولاو تعشتسلا تاذايكلاسؤيه و .قاهلاو هج ا
 .. يوب هال ةيكك ملازم ذك نعام زيوت توم قج .الووجألامديرعوغنإو اليوط نام حالصتلال/و3 ترف كورلا تال سو ددشلا و -

 .طومو, عناط | صحاب اوفا عدلا ني فينم يديماسيتعلد عدلا هج هيريزوا موا هنن هن هعنضرم كاع يمادباو هتراغ مالصالا
 احمى: قافالاجب تالت عملا[ةدش صم طس وتم كخالةعلقلاو ةبابل راه خوز]كؤع هزم ضِرطُمم بابلا نايا وكب عما عم اولا
 | :ددويلقلا كت عج. ووىصوتإو نم بصير صحياما هزم دك: وكتاب تاذرملفلزعب قاطتنإلا هّيطتما ٠
 | سو يشار هظفحو نيزا در داموف فو "نيظفاعلا هددت ازهام/نهيلا جاتخامو ئظفاحل وف امام ْممضَو هديت م مف ار لزانمو ودب دع

 داعؤ ا ءريتقلا دلو دعاوتلا تنباع انشت عضاومو قريمالا >ايثاف ناعدتشكم» ينسي نفاعتووهيلادمامهزمتمىقباع نشل انماهولا

 باعد موزط ذو ىو دالبو مش دالك ميزا وذاببسقبليزنل ادككي از زو ىضنوماظيار فيا اعلم ضيارتسنلا هراهت
 |« وخله ضواللودإب ةورعيوضس .د نام انه زلاس امم ةسزاكذإ عنْ صحتو ةعنل لكاتب ناكام راجل زمتسمحاو فضلكم ءاتبإب

 ُ طدشرم ءىضندا اهابفدلوتلا ناوعازمف ذل ظنل ئضتف ١ ءاظحد ارش اهاككذ هداعتل زيا يبسحيو عصاقلا هلورل اه انضا اهو ةوضترم ->
 كادسا هل )يسال "لاك نيئصتقنل بايك وجال ارباسو2 ايل نم (رفرترف ام لاي ضو اذ ضقت و امله الب وكو هراعلا مداعتم

 . نو ةفانعدل ماعم ندور وضح دال اك ولد اوهتون .ركشلاو مم يس 5-5

 ةنييم وجنت نهج رركدلانانريمألا ناذ نا[ عمو كاضالاوركبلاو ل (يللاو مايل ترم ماظننال مدعو تواتتسلاب!هلاميشم .
 | رولا وضل جورب اصيزوربوم سولو ماضل ممعاطلا مدع نبل الج اك ام هدا هيد "سوما هما

 ىفلاطن اذسدولخلاو مادلإمهلااهزي | مينامعلاهلوذلا نايع !ءدورول اهرو دصلاف ىززخ هنعائكمذ!١دوسالا/دوؤلا نعل عر اضم معو" ةنريجل رق م ؛
 | تا[كبآزيؤلا قا ةيوريفال علو شيوماسقسوتسلا لو ' صنت عملا جا هايف [ حا لان دسار عاوصصاو ٠ . نس ونا ةءاطلاداضملل كذا
 | «تياكت انابعابتز شا بفرم» مال جوال ةرشا ةابتم م ا اوجا ترجو ماكحالاو ءالصلا

  ضائؤساللب نمتتاهجلادكرس زيان اش امو ردك ار يلا متت دالي الق دك“ كامباّصلاهرعبجتو َماَدلا مظنسربز رولا نوم ان .رباقتلاو

 دج 1كيكلاو يامل سيذذول بايك ككل يمالخا تف هك وتبريد« نك ىخاماكهاماقبضد هريرقتل ارجو قفا ةلماالومالنضلو 5 ورمص] 3 دل لنو هريَتيل ماّصراو .ريددتلا ماشلائميلانقلاو فيتا اةعلخنلكدإ تس ايلا ماو "فيتم هيالولا  متشيمللا ةفناف بوتس نانا مدلل ةرفستمراظتالككتناكا نعي دقدبو هبجامطع ارث ظل ويل ناس ماهم

 ظ

 ا | كاسرجوب الشع باز يوددكت سون يفرج 7 تاههبل ملاوي ماقو ندم د ا _
 ا ا .

 ١ 1 ا 00 : ا

 ارض حمصح 7 م0



 دل ديلا ديس
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 ك0 "77 كك 700000“

 +. قياقوجد قيلكومؤلاءنصيديزخدد انما وازع ذكي دادزاو انيعمهب قف ةكانش هؤفاوو هقيار ءرعم تاثيهو هقذاخ مالعإب هيلااوران 1
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 : 1 5 .٠

 0ك و 0 -هناشولعدللا مادارينؤلا قضجا لكهبأل صوت. ننعم عاق ابالتككم 2ظ1ظ0111111

 2 يل ةنجوم ناضل رب سيول ةصجكلا هعينصان اك -هلعلا اكمال ضان: حاهشم ماقام نازي اكرل همانأل

 000 -- فاول از ماعنا دوتمو ناننماو ناسحا فوط نم قانعالا#ريزولا انك كدابال كو نيكو ظعزوفو ريطخن تك لامأ | اءاضرم هداانام

 ديول عوج هد ةجون "يجدن الكذلل جون انتا يغرم وي اغازامزس نسال ال ابان اعانخامنب ةدالون دم ى 5

 00000 كمياةافاولا يو نولي ا حس ...٠ حس هجومه ندر در ع تعز موب اف مدبا يطيل دل
 5-- 7 يلا مطب امنا تدجب هيريزولا يذلا سنصل حازود بل :بيلادوول انه تلرؤل ترث هيلو ءرككازهزبو فرعا: منان

 3 ةاسحا هانالا ,ضحنعذوثلا ءاصخازمو . هبازعذاب هيلا لصوت ىيلاعل نيزك ٠ هباباخلاهلا تجدزاذ 8 ذزئاهإ« هرب

 و داع ناعم اديب :باكمهل راك بانا بح ماجر ب باذكل ىقسيعد بيل ضفلا ذككوؤ ذابتجم ٠ بالتي

 لباس ربداعمد لياسدو بز مرزرل وضحاها رتل "تان امنع * دا ضاروفلا «ديتجاام تاسيوموووضو داو داع ٍ

 تيل! ة هلام بيجلا مساولادنزولاكداير_جاذ لماشلادوجاب ةناكضلاكإعوشل و لتمويل اريزولا عضجؤا ءلوضوب كذا: ب

 - هتان. بانج عذلاو باب زوما ةريبسنف عر عراسو نإ بركة هبلقر عن سكب اوك ةدغلب ف بيصن ذو ظجضواب ءاهنلارسزافصو كاءند

 ”يراهجاضرو ةلافل (مِظتعن نيوصنملار كسلا ةذاكو دنجلإ وكمل ايتن ناب نايعالةرباك(ةز.ةيرإز مر زول [ةرضحرُما "ناي كال هز

 ... ةيتهاجت هيلع موزتلامزتاولسو دددربباولشمف .هيريزولا عضحلا لا اوتبناالف_هتشاو هيلاومو هتوخاو ه داموا هعمو لا يفو:دونح'

 ٍ ِ راس كاز نون تاكسي ةينس لخويا ربح دج يشل !تملخو امركو اضف زك زب موعسداو ام

-05 هيلو 'هداسح ل راضف ) ايلوتم ةسورعل اهنص هنيه ئريزوليادلاب م اقاو ماكو عفرو ءزلصو ةناماب نموت وكدللا نععترذفو هيطغد
00 

 2 , اهل نافل كما بازيم دز ذو هدافالر عفو لوما نع ضتيدام نامالاو حا جل زمألاو لاونلاو زل ازمإبناو هلوُسيو ممامقوف هبانك

 00 "انما هنطوممتساد ءازز سه ال ايقناذ ٠ *ديقكاهوف اطعل نملاناو د هش هاز ذا ولها الا مالقن رهن داننساو داؤيهن::ائيطخ هبولاو هيض اذ

زينب ه اكان جزيزولا قضحلل وذسلجد ٠ ) طع
و هيوذّوخو هرسا> هيلا هاقلا ناك سؤال ل

 3 . العب ديرو نجل منبت تج ايدج لج

اريسككو هيضانلا[(ا جاف اًبؤديرتعو هبصاو”نوغ او ةاللؤإو هرهاوّرداءركذ ةيايسو . ار
 ْ بنا الا جاه دارت سل

 1 ...ةيملاارهَس ميرال هلام اهظعتممالا جوت ملا عا اورو هيكل هتني حالصو : هيلعلاهيماسلاربزول انام ةمع هيلككب ابيل 1

 .. :ةلفالسوداط جاهل هموت زتانسحو هبزؤل حام زئاقيصالج هلاَو تكي هتررالم داعسلا اككرمدبديزببا رقم لا[ ضف اب لاع

 . >> 1 جاصعهلوجرووشتامو”تاوعيلا هبأح|سو تاكلازم هحوسؤ امو وسلا جرضف ا

 ع قاس دداطر جؤمذا .راإلام ببالي الخف زكا هرافغمسا/لوبّسمو امّيرلااهب ل ىتسملا هراجا/تاقواف اهدقوتد
- 

ءلا عرولاودصزل اوزيل اوزعلااوذ -رارب اليحب اعل الجازم دئرعم
 تاثردنزولاطد:اوياعو هريره ديل ع را بةدسانبعزع يل ورب ٠ 'رادلابإ

0 

 ٠ و نعل بم ديلا تلم الن مانعاو مدبعاو عطصزاو موفد الع نمله ناو "يدا مساع ضّب يحارب صلازم رشا
 2 هتسو نموا ابيزب ماض ةالخ ههرشملا ضع ارينسل امك تؤ اثايعيراوغو ينحل اهياببل ازيلال سخ

 000 0 ّدو ه هحاوصاو تار تعش. ٠ ناين منهل ءادتو- مئاطيحو هس آد .اًمنّصي دروس ةياعنامز مدفن كو كارم

 ككل هدشيراو هتؤالهقو  اطعربنودرينزولا قضح أ وقوم هضلص يب زالخور نضنلا دارا الو ههعلصاو دعضر رضا زم
: 

 3 : الضامن اودينابغتديشو ٠ ةناطجحو باي يقاو «هاًسو ناكيمدا او هارت و أدكمداونلامغقسب د هم رم اله

 : .: 0 « هيض اظقا/زبد أبا هتاي» و ريس ةقلخا لعب هنسح درب نيمار ةدونإ دعب اوء ناشر
 0 «د.اولك" نادل ا ااا كاندي و ا اقل تلاحق نمد

 0 تلاروداوم رك ازبص علت اايراو بوما ضلك اهب ا.نوطمتؤزدوا ئالصضل اير نول 3ك. مزج نوما + ايلا 1

 . ... طحت ىترط اورو هلا جزع هن صبد ونمو هاجد دعا زولا”اهمةيانع هتماقا ام جف ةدنلا يلام نو 1

 1 ولو يور هز اق ناد« ناش يرو ىلا خا: ا ا لا
2 



 نأ لقد -دهدتملا هاب 2 م ةتلياضنلاو 1211701 مبازطايرسأو ههدعربظو

 كد ماو هرياونقو هضايجل از هضاذبو ٠ .مايضوتمملا "لازم عذري ةللرببلا :لصاو , ؛اننفا م ماوسؤل اديه ملبن 3 0 اولزم 0 !!واهدوجا ماول ليو باثخا/ نم هابلتجاو هلصاونم وراونم هنماق ابابساو لماء ديا عا علايدتيربف  دويعمل لادا

 نيزولا ةرضحيراغلقلد و تاوعرلا هنيئفرت د «تابالوبر كت ٠ تاوالثلاد هدابعلا :ناولصلاب ايومعم بزاكالو هنزل لعب اننا هعبروب ١و باكادعب

 - تاءاواضعؤلتفدق ابار يلهو «تاسيقلاو مب رام ماذا ىبجلككين ناكني عفرابب باوتلازعبازيزمهانهع كمن امتسا

 . واهلا زجس يرسم اكدذاو مل مون لسانا واد ”دجأ ديد م وسئرهو ايلا لصملا ننتصر
 قس هداعتملا لانه ةاادح ىافهإم اتم لفن روض ورهاظ هزهالاو ايند] 3 هتداعس ىلعملا دهب اكلا *هولّصلا اربزولا قضحٌئ امل ارظناف

 اوال لكي نصيب تيزي :ابجألماقمواشبلارا درت هل رادلا هراهاشا نك هد ىضو .اينلاهراعتلاببا هدازن ةراتف :هاظيي شم
 ءداشم مرا ما هيلملاذؤ هلانا لين هقجوحي ذكامنم انوو امارمداوس هيلز اههباونير عكا امايقامحلصب ماقدفلو .ايضو لشن

 نواف هافخلامو جاظ كتر هادبإ امو همم باص عراظلاو هتفوم دلاعفاتراصلكدل نيلفكب كلمة هزجاضوم :. 1 !كذولس ثغا هلا :

 : .٠ هول رهو كلو ض ريهام حرا يعالم هالطسإك نر ىنيخل !زثذادحاو رسانرعل داوعال و بدها امد نباص تاضحف هلدنراقم

 .تاازنةباصع د. نايخال ازهعاجؤ ىنطضم ارق افيالاذدصالبانجلاو فصال هيل السر [نمج هاما تضلاكدم رز بس ةربتسم هالصإ ل اف
 فض .هفانيمقار هضبتاتس ايلا فرك مس بحسو  هرس هاك تكرم ل

 تعلاو:هيلاعلا باوبا هزم صودا 5 لالجؤلو ومارس عم سى بعتسنو ىننعتلا مطبشأ» ناكملكرضفانلاهمدوآشم ٠ كايد يوزع
 - لاعلاودم جر متسم للاكل ا 0 0 محو عباد - 256 >طاعمللا هّرسا همم 7555-7 5 -

 فت

6 

 لح دعس . رعت مرج مدا: ءنافغل اتم يلا“ تريزول تاتنحماو اور ايج م ا كسا حل

 ش . مادا( رئش او "تسلا هيت زال اد

 2 ردم لاس

 .-1عاّصاماولضربزلا نيدو ش بلاي ,ىل اهلا نواب وعميرعم هقشم هماس ب هللاع تاناوجرو ط5“ 'نوطصت-
 هبماّسلا هيئاطلسلا عضل انشا «هيلاعل تانك يرضو رايات مزابعاو راشالا هارزود خيط هدام واه رمؤب تيب نمو ع كنك
 »نفاذ اقوم زراف م نيل باجل امال مذباحمهرشاراو ناو هكريلاب 'هلاعدو ابدت اوبك مدالخا حرمو رولا ةكلل
 ترااو تايقرنل ازم* ”ناشن امهظول' .ّرمضحملا هيرخزءاىف هيولطملا هذرعس دهنعساو ناوعالاو ناكرال نملك مدن وزع د موج صتخازم نام

 مادو 2 ديكو شارل طهايولكرم ناميالكهِلزنم يملا نمل اءلش نت مربرولا ةضحبع ن اباه ماوطنا حملا باجاام لوغت , ناسا نص عاج

 هدب تواعرورضو ماهزاوعاو باطلا مرضك ناكر خم ةيريزولا عضملا ا -ةلبو ةلوسرو : ماوةلككراستفلكك ختم ةكر ازا اونو لوبشلابدجايتبا 2

 ._- )هالو مالا وابا !علّوشي موباذلا عون عوضتما شل انكداهدزولاءل هنألل انشر نمل ه «قراشلا ايضل رمدون اهءؤبارماراهز نيم لباس
 2 14 اسال تكد هباح هناكو تيك راس هيلا هلا قيم ميد قو هل ملسالناطلس انا عصاصتخ زمزم لال وبول اورظعالإي ونطلزوقلا» 7

 د ريزولا عضح سرج هيشاطلس
 و بايراوام ةبايفصا

 ضاوي هبايلوا!ئزولا قدح ضافافكيمتلا هناشو نعل شن هذان وتدل تدخلا عدمايجد كرا
 ننس ذو مال داوهالخاملا افصل مل اككّج ضان اكتر ةجوفكداروبل وضتم نم مب !وكرد| ام *محيافلا ءانيشلا 20 :

 رعصرش ققفاكذ ول! دو كربلا ني لماكلا دباديب توب ثحم نا 0 ريل الخ
 الدو“ عملا اكراشم وكيل مالا مظعل الضفلا اد «]ماشلا ماخالا نم مصل هللا عا 5 1

 هلت ٌةينسلا تالّلا فاه[ لح ؟نترلا ونقل هاون عت او اهميه رسولا كلز أسر ام هموكتل هشبل )سد اوني
 لتر هب هاكوا امد ناطللاانالوم لود ماهدي“هلللللا راهل اي]بنا أو هرو هبا دوو عّملاراو هنأت د عمهم كد ريو ,ربزولا هَفِبملاَهيَماَحلآ
 .. هيففلادللا داعاوو انتم اًجداُم هرئاعل انما ا يحصمؤو را بهسدنز زولا ةضحاتب اجا تارت ريلاؤعس ودتداعسسطنؤما لم نعاد ”مددإ ل ماعال ع
 ريددجأ عبطتسإلو» اهضحاؤاطب لوزولا ةضحا ضو داذ ةتافاككاو هازالاباًمابقالءَت ١ جاب ماقد ونس انالعدش دنس كليب 0

 هب! !ذئاوو ىناب نان ءرايطادجلمل قمل لولصل م . مابانكت ب عتو ٠ اهيقؤحا هزي دايما
 ع ٠»

 5 د ةزص ور وعم و خا

 هئسيؤنل الاجان/ اوناؤ٠ 6 هنيفم»يؤاكم ناد تالكد# هرداع ملخو وشم هللاءتن ايتو هب ئيزت ماوأب

 يس داوملاًمعاب كيور دج دبي نوبل ازيا لاذع: بوطمإ ماكدكو را هدا

 ىبنالاذ 5 : : ا



00 ٠ 8 5 - 4 1 : . 3 : 5-7 

8 1 ٍ ( 2 0 -- : 7 5 . / : 2 

 0 انبماقا)ءائإق هدرا رضع نبوبومومدالجلاو لاننا و مالق ال ساع انس ءاضعالا ناومالارمالا ةالسارو :داخ[ د صيج املا
 كيلي دؤبس هنو و كحل جذل هليل ارهد انجن ماغير مالكا ةلابقا ل الخ د هرامال ارضنل الالاضاب تاهل بز هازسحا عدزب اليك“ هراهلا
 - تالوددرعو دروب شهطر مالا ىعلاه ةوبسل رغد للعمل اورد طا نبلح ىلا ع إن اه 3. هراغللو دربها ايدآشلا هيفسكألا أ جسام
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 / 2 1+. للروم ياجرم ماقاو.هبلا كدي فلا يذالا لرد 2١ نم دم. ها 5 ديوعروصنم فان ديخو دلذف اخ :

<< 

يؤ .داضلاوؤبلا قدا هتدارزعفف نع انخلان ايس مدمر« داموا نزمههج تبل هل
 00 فرعا لاجل نزلا ليسو .دابعلا نكس مب ص

 2-7 وفروا ط رو ويفحلا اككضرذااراقنذاد لما: عرفناها ةقاخاو بشل 3س انلئطئاذبا مهانيو «ديمصعلاو هيرنعلا ليال لرسم اب هذونع

 5٠ ةدالكا خل مريزولاان6ةلكذ هدف دوا جوعلا هازتحاام موقد دضام مالصال دما ودون درا هجاكلتسناكل بكاشيعلا عن
  هيخال هان هاعرت يلي هنأ ةصيجترمل هلا هدو هناكجيف هادسأ ام ناكو ”دشيرلاو هيادهلا ارونب صوب هب دارها مؤ صب *رئولل د لاول ار اكل:

 -- ملامو ونور ع وملاجو لاكت اذ رباذل "سرور تايلضؤرش|يقعب هوز و سايلار يمال مئضانلا عهاز رولا ءفبرحو_عصابلا نايل:

اقالتاذرخاوملاد ىلجياو هضنل ادهن ارك تب وتم عما دجانونفو قعونتماعاونإل وكرملا هيخا لب كك عساولا هل انش نب ومن يزولا عوضجرغ اذ
 لا 1 0 هيلاعلا ن

 ٠ زر” تاوغاذازهلففاكهيلاود ”قوو هن لازب ينجو هبا عاطخ نمزج تيما هسداعنإو م هتسولا هزل لو يلا عفو
 .تسعضافو مالا تدلع ناشد يعش ررعل اذكر يو: «كد هلا ورا بارا هيام تلاكسعلادوررصو  علاعي ولا هرجدو» كرا يح

 . ماتا هوبا ديجا و التجل تادرضالدبو «ديعسلا جوال اك ناك ريد تقلا زبر طخاج يل ةلصلب ان دوه تا تدد «مدلاتالبتسدعضانل فان
 2 هب دهام أو هاهطهفطع هيرمغتل مس وقاد ع وصب هنت «ةر عدا نامزما مولاة مصل. 1 سوف, و. ةس هنمووصو ل ل

 -- - يضراهموطصميبفلا مضيفا رجال مافاريفلا ودق مرد رمسيس وت فازوا همم ءايقوياع
 0. . سساوقل «قتساعولالاةفتو طا عقل اكو 'يطول ىتنا يف عصا صد راجع .هديوملا دونجلككا متطاحازنح دعتادلا هداهئيرصح توب كاكقزلا مأنإ

 - 00 مال ل 1معجاعَو ا ودظلا و صنم هرب او .زول ا رماوالمةداجنيبج -ركسعل ل3 زج تفزمب هلكت جزم وكدملا يمال اطيق هريس افكر جو هعاط 0

 ٠ رضاه عرغو ةلوبطلاو ناسيطلاو فوغضلا لباب باقولا تاذ نمل ؛يليلاو ةوملاو مهرترلا ون وسلا ع قداس نم تافّصلا ةننو غنم جاوناو

 ايفا باوصنككوبوكو "هيناطال نان ائلبللاريصيل «لوهجي وكده تاو. اهدالوأدرا.نطهاو :ءونصالليابق كدي تإتسا امن
 ..... .١ دةطولاعلل اب فوكيل لالا اطع هناء ونذد نانا ليلا اذ و اضن هتضد لانكا وتلك .لوب رس
اظ ناببعلاسوراعةعوورع وص ةرورط)ديدندا هيرست كككو 0 انوش م

 * _هيريزولارماوإ/تزرب نيمود دوم عثاككم عرعوم هرفاو هل ناحل هره

 _ .._ نافوؤفظناو ضاؤصنلإب هراهن حارس همدقمرامغنال يطصميملا ايتها عىصنملاركسعلاوةهرزولا دونجلاوب نيو ماوثكلا توغل لمان

 0 لال الع هدورسم انانال لكككرهييا نيد ا انجاركسعو .اراخز ات نايل عّمجاو ايس ظعتنلاب ماقال اول هزاعمايجاّسيل عادات

 7 .٠ رهلعإلل هالجئلوافصو هباطاهلالد اش هللاب ديول اعنض هنيدهإ مادا اكف هاذعاو ابر حال ءاطتسيا/داوعاجوس ورع يدناعف ل سورو « اوبن

 0 . .ةرخا دل هداصتلل د ايلتسام هئازتكوا افاد .بانعو ائاناطالصإو نيدساجللا دفا رح اكم روسو اًجباهتب ا اًهالموماروبج :ايلالا

اودي علا رعقلابايؤ لدا ءاعساواهتؤقب ةرياس ءاعرضنبه ذل زم نوصنمارثويدباكات تلازامو ءابالتتسا
 0 رب ةفيحر *ديجي اب بصل نلخ م

 - .١ وةك يضتدعب ةدديرولشمو نادل دونجا دسديلاقايخ.ناسالد امال كيو قاب هوك ةنالخ ا يتساو « ناوي الار ريزو

 1١0١| تاو ةيحئاب هعماو اجلا يعلنون هاك اجعيو جيرسي لع ملحد - هلانسيضا ته واوعالاو ابحر و يزمو هيلع ووك. -
 -- 5 0 * .حبتلظا كتم ا سناب ود كظو دوعتلالكجاس تاب ه 2 هدريزولاهيلاكلا يبل اينهمر يمال فكة لاح

لح رجا ول اكيكا ٠ تعضاوت ءاعاش ا وتسحيلاأو 0 تتأكد مدد 4 د
 1 2 يا ا * © ت

 0 :١ . كولو ادلاوبوساف ]ع -اولاطتورمأشلاةراهنس "وزو جتفلاباكياتويَو «شجت سيل اع خالو

 02 هو كاليعذا لوصحو ٠ ةداقنم راكرمال -ىيضأأ 3و ويضم ادعم مس ؤتف هاهلكجيراضمل هي مجم

 , د»+ اه ترعلل نادك رم اهاعداذاو عمي توعداذا دالن ليج

 بَ دس
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 ٠ ففلااودسا كه ضنإع تضواطأ ولا 1-16... دس ف تتمومو هادي ةفظطاطمز هب هنزل نفت _---
 اي 6 21-65 و ٠ 0 9 2 هد ل د :

 0 ةضارلا و ميضاقلا وكيلا فضفلامالبتسالأ ذهب ثسسملبا ٍتويظاوم هاه اًرءاغنلإو اهمس هو و*هناطل ١ / 1 نولللا ايفاضاب 3 اهرب قيوم قمح

0 . 7 - 1 
5 

1 
ِ 

 ب 3 0



 هيئيءاَس هيراهالعّتسالإري اقسبو ههيلاوتعتل ااه دونحلادوروز رش 000 17 1
 ل ير... "810 هيلا رورضلا الاكل الكب شب قل اف اق نايناك
 هداهم *ديلاملا هيماتسلا كري ” دادهم « هيجان: لكرم زي ظلاورىنزلاب رمال مددق و «هبه دو ديعادلكرمردب بروح اهنص هنيدهب 0

 نكي . تا 2 . 6 5 : ا '

 0 ييكم هبانيحص هذال مهر امها "مارس يلا. اماسنا عكر فنا وصوك. هني هعاطملا هرماشلبسح اياب بلا
 ٠ نوب لانجيري تاج نبا بكفزجل لاو و ولم عزاؤفاد عسانا ينفد عد نال
 | هديل ]اك تاز وذ درقرمنددو زان يله وفعدلب كسحترم عذاري تع نافع يزول ةضح ورشا كد

 :لعاكرلا عضنتلع رركذل ايها ملا يلون ميوغتو هروب البخل مدنلاب عويس ناس و ذك ناب عيشسألا 7 7
 َ متلاقسلا لوما نمككمنكبت .

 | داوي نعقناكرماعر تسمو منريعتسم وأ توجد وماذا هال ولاو كح ابناجملا ليما و هالو ماا وست ع درتلا ةكش ظن حييظعلا 2007

 ُ رار ضل للي ابعلادشا ذا هللا بلاو لوصتلاو جاولإف فدانبل لمثل ازئل اوف ندبانملاب ميم رغيب امو ةكانفلاو بول تاو مالسلا مهلسد :

 | ٠ زم 'هيزعمد هّقرتصراطقاللكتف موزفنو ١ ةيعشسللا مابا >دعتو معسارلا مراطهاربا جو 'دعماع مكوك مح انطوأبا ثعلاود فلا
 أ عركذون ع دادعترعانادع . نركشرم اس اردن وألم خوا جيل هناك ةؤيرعتت جإطدإيفو اهداغاوابإف اسايرطاقل او. اءلاامو ة خالها

 ضرما تندو ميمكشو مه ظيتح اهون ككرتتنلل انه نصدلاركذ هلطالا دج نجيح ا ونشعر ةيصوب اعنا ولذا جذاب 0
 د نياخدرممكؤفنو نيام درا طضوإّسلاو ذخالو امهم -: داع أع اليتسككو يوب :نالارست دي نأه ش 0

 ا 0 3 : 9 0 , ١

 50 35 3 00 5 5 ١ 0 ١

 ظ 0
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 نيم درتلاؤا-مطللب ل
 | موغدزاكو ٠ تافّصلاو عاؤاق اهنالتخا ةيتننالاو مىلس ااككبرم دبر عقاب: هديوملا ىوصنملارككسعلاو'هررؤا يخالف وعورشاراوبنالا ٠٠

 ... ولا هزل ماو دريجوس قروهتم همولغم روظع :هليهو دروندلا مزال ميسا 2-27 ١ ريساولا ةلعلاوثالاطو هفماكلولا خل 7
 جدار رمنلا» حور ايانملا و اولا زمانمرب ف ىماتسلا شد لعن 4 ؛ركلاو لالجالاةعلخ معربا ريدا# (]تولخ لعل هيَ هتان مليح <

 ٠ نجاة رسم اكتبو خد .همم رانعل يدل عاما نوزع ارتاح ا كيوم اككدجبسنو ميدان الص 20 7
 ساعرو هربهدتب اهلفوطتو هعتظحال اهاعربب عير غلو ؤرا نمل زها اعارسم ل زيرمل دف اتل اكرينول | ظنلار اون انارتس ريزللا صو نمسورزولا 772

 "يبس جوع ونوح هداعباو هدعدوندداعرإوذارباو'دالرباو عيادصاب حال دل رعي لولد 9و ذاحاتمبد .. ١ ٠ ١
 7 ' موا عيصقبرموضراريتاثو هو :ةساقلاو يحارلا هال ىمابيلإ امو . هبرعّصلا دك[ ريم لاجهوكتلا ددلاو ديظاكاكي عا لص ِح

 |  هصهنينملارزولا رضح هجوم » اًماماد افلخو ها تيوادمير لعام لككتدوما طالتخاو“ دال هراوغالازه طبضل دماكحا مدعو البا لكم ل
 | عدهريزيفلا نكؤصيو ”ديعبر اهطبض مكجإف يدبو ةييدتب نعايكلا مرا ماظن يزول وطص بمال قال زوناسمورما تال يلع غلا
 | هنود معليا فوم نان دبراصيا هربالا ١ ىونذو علطازماءاوناوب مجللاوما دياتف زب ومازن ؤعمرتمختد ٠ ردو لعيد هيصخمد

 ْ ال ماع وننعلا هدعقتنو رص هنبدمريم ١ لا حال لاجاوم لف تعبي ناب غول ؤ عاق دكهذاوض و انييمالإلا هيرضنو ماكنه ْش

 كوفر لاو ولا دية اهتاو دردولا حماره كك د ابتلاء طن .طفم ل ل افطوع اميل اونا“: - 01١ السوم يساوي يداوم نست سا دسمصا ا
 ماب ورعصدديدمواةددلامو هعهرجب هجوتو 'ريذعلا عساولادنجاورعساولإئرازمازم هاحيتسام يطصمويههالازيبيل هنعاابامسالادج" 7 732327 0

 | لافوريظو لاؤدو هنيعرموتطحأا ةيريدولا ميول ذل نماوباو هضفن يب دوز ذ ماقد[ ييجالى دؤذ ماه عشان مرعب هيلابدنو مب
 - 16/7! تيزيابقلا ناي يهل والا ل قاف < 2 يعس ه شح هوس وون م وول تنل ملا هم 9 ننال 5 بهم مس هرم جحا ماس مكي هه 1 امرك دك < < كك

 | هؤلعاو درقلاكو فن ررتسلا عضوا كي مهدواسحال عضوو *مييضرلا هنسحا عريشمل ىو ثراسد دينيس ل كك 1: د ” ك4 و55 تكا واكد ضوو«رررض)١هيسحلا ميما راسو ريبوطلا ةالخالاب ميابافق ءهب
 < ود نالرحو مز الليان زم نير تلا رام اذاكذا جرو ىلإ روبص] حور حل ليج ها عراد راصد صعب عتاطا تنمو هلحو قوت حلا هداج

 مهلا ءازاكلا او امشعو :اناهنوألب) روبتدالئرهيرجز ماقف ؟لس ع قل كك رية دسا طم ا تيس ونمو ضمور دام الا اكمل 2 2 3

 ا ل فو ؟فد اخر لجو قزلاص نان د]:ةج هنباطلا نيل انحاتسل ناموا . -- ١ قو ندع عدو يل نوزكاخ ف نب.ايلإءاعن ها هعو ليما توك يلا طه غرغو دهتمواي دان درمان دفدتعب يلع ا دروتضن اكيد
 . ةداوبااقريمإلل(ذربولو *هفناعلا مع ضلع ياذا مني ا قد قمار ا ددككدب عطقواففبا مرضتاحلا !رمدكتعتنر و هناقاؤلا هلوكرلا هدف امهبرقو 0 0 0 ا د يت ج
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 كوين كك يسقي يل قربة كاع ةب نع خ دال يككاس واود هاو ةداكربجشل جهر ار كمد نعصتم
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 3 ه0 ساسل اطيل ج7 جل جلا لاا مسلك »+ 7 -

 « ,٠ 7 جاوا هتياعو هنسل يل محب برص دلاله نادت زم ونوم اوسب مصرا رب هئطالا هندسة ككل نضج نا

 ا قازيروظجلث ناديا ياس الرول عضجتبا يدب ظرطوهو هيالكر يظل تاغلا ثكمدتسال ةدقلا رونو. دهام ليي
ا اظعو .راطممل كو ميذام كد افصل شلل ادب دا د القزم ديرشمو ءاذوا ظحف هدا

 يال زج تم جرب ايلا ما مدت راش له

 نيالا عهلافلصو الو ميال از انيبد هبال ال ناعم دوضيبو دنا فاما سبل د
 ٌ يجد لا طه عتاب جلا دوو "نيرضلا مب اان طي دللي لا هاف و مولس ف7 ون هوب 3 0

لاد_ عرب ج نال تلاوه نوم ضحوا امدرغلا هسنكم اهلنا
 1 هيواراطق هتيالونئ دولا نإاطلتسل الملا ل مزايا: يرثككامدبهزب هه

 *مبرنعلا هسيؤنلا عاتلاوهيتملا انانطارج ص د
هعدواو عكا مان ازم ذك ونمو كسلا ماظللاو

 : 4 لرنم اذ يفنالا وناعدالاب ةئفطان فلا كر 

نطون علما خد مير عياكتلادعاطل اطر مصاول تان
بالا ككم دول 'فاض الد ل دعي جا جز ملاوااسالا اطلس ا

 2 )هاه اهنا موتب مو

 00 .٠..مطهوؤاأ قلو هدصلا مسند ”ن ارو ناذاج طا وبل رلا كيو أري زولا وضحا ,دورالوراط امو هرئزو ماه دو *دابجلا باك لحززتن

 1-0 د ولام ناو»نبتحلازم ااا 1 1 1

 كفا يزل انكار هاا دضاو فرب رك نانا نيلمبزوا عضه, اكلي شاول“
ل بلف ذبل لهل مانا هداعشناو «صاب ا هاظل|ةيذونلاه مضار او ماج جردخ اكد * العلايا ىف هيريزولا يضح ومس

 : 0 ل ايما هماق نم وعز

 0000 وهلا صدور كورمداب ناخب اوربا هل تمور خللا عجوتسمملا كل زدملا نعوم يلا رضا قرم اتيطصج د رملا
0 

ز فواد ٠ انباعْزكير نب افلرنأا ان داكو 20 / 1 ةعام ا 1 0
 ع 0 م 5 9 تين ذد

 و 00 ديزم فول جيازمادبإ ير هند ا ةرذل ]ماب هشولبد دما خننبم مركآو ماوميظعابجالئرما:

 زقاق ميو ل ةهنخزم وجا سدد الاجل عسو ف ءدورملا كدا عير لعن تلا منت لربنا اناكعكدان ًدوعملاراؤلاعلطمو دولا عضل الب م

ون هع هوك اوعلامزعدذورصمرل وكت يعم كهل مهجس كاكو ما درب انج هنحملا نم العا د كيو هياؤ اوهام
 0 . للك

نفلازقل ىلإ ناك[ امك عصخ ا فصولا هب طخناكمثاملا انهزممال نعمل مكن :
 00 ْ قمت *ييلؤ هاتس رجم شلاامر_ ومال طتمرتل نادو "بالا البل هنن تاحو

مككز اوبن ميل نا اوُلَولذو «ديدب ايت مضل ايلا لوا هت عس نر اوعُئلاشمل
 5 . دلو ءاعرخموزو ان يرمد .جرذاوراتحاوصقاز

موقل اولأ هويلخو مالساالا ناطلس ماودي هدلااهاح بولا دال زم د
ور لزم ”عالعل | مسالا تال اجانراو هتهلل كينككت نايص ازهر ”

 تةدلا هاج كيج ز

كّوفلا تاياوموبويل هده دعم ظرلاب متم ريو ايا علال لبو -ةِبوةخأ
 1 د 0 دمر 2هييس»ب ل

 هايج حار عا بحج حبو د رخن يجني ماقاو هذاطت طبمد <«يرالكنطغألعداو مالكيدلاندّمساو مظعلكمعمرغصتساجس'ةئالخا مراكك دهان

يخملا مام هل هذا/ هنعمل اش اماقموإمتمهز_>ح ندع مم مايازم أن مايا نيكد
 م ةام القاع نمل ناد امو جونلاككيلاما ظنلاب عين |

 دكمايزحاوهذا ها ساه في الو اج مقار ءابندتسط ددن طولا ٌةعفإلا هل اوج يضل
 1 هيلاوماوأ هيحضاو 'همارملا هتععساف اهيايو فلا ايش

مال صك هناقعلا هيما نوضح رفح هضاطلملا كلا ب ىفاملا ف همز كو هعف ذرب هيضاق
 عل 0 خلافا اسخن ي

ت مه! * مبجا الفلا باث .نم اجر غو اليل ماو هراهتيه]ةحورافجرصح
 ٠ ةيوصحأاو كج انمردل .هكفام هددهتسيو لالحإك وكل حاد اوفا

 عيفتطاحاوءاذاوط نوصل هذاك قاذ يسالو داصجالل ورب اذ اهتم خللا اقباط هّجوعف «لاجرسجأ
 الهش التنس و الأليف اكل

هايل مواتير ضمياافاوإد افا سور و ومن يروا عصام نوزع 20 فلا
 1 ا هتكوالذتو وذل ةدصح اداة 

صتخ ل |جاهخحاذ صلات هللا ا ءتفينتو ءارىيارما هدي اعنصر نمدير طسبت
رينولاةيضحسازبإو هدالإبملا هطاخا اك عيبلقن ووين ا اى هيير

 ---20 

 -_ هدول كأم :كفوضاد هدا ينل هك رتاج فاعف 1س هب هيوم وتو نايات

م هنعاهقنو# يطل ايبا يدشن هاك بري بلا اوفا ةارزع ثدعا
 1 19 > ةيوا هنزتاوننلا فكل طا اايزا كاعزالا وخي

 00 يب دايس دلو هول دعص دينالي وانها يانا نم
 دو اوما رض ست -كاوحإلا عجبت كرهشوجككه ماقاذ.انخاو بنك دره مف عظانوبّْوط صم ما رو سوب دئاربل يري زولاوفالا

 ١ 0 ا و روغالا

3 
 تت م مرا ١ و 2 2 0 8 ا 3 5

 3 يح طعبد يكل هتك ل نكد عنصخأو »مبتلي 6 اشو نيام و* مالصل ارهككانه هيلعيولع

 ٠ ةوفاطجد جانو ضاببلال فصل لاو بابساجرتماوى طل ونواب لضفرم هرم يو هبايالاو باهذلاطريزولا قر طجاكث يحجؤبابلا» ١ 7

1 



 ف

 ا

 ل (نرككام ذوب كتي تلا ذالحا دوفك تلحين كمل جر ار ظنا «اناوا انيصسم يطق
 يدعو قو نانمكتان ريمه هدراو تككلانسيرب زوارها تاون حبال دارك و ظنم با ليا اقال أ ٠

00 
 0 2 خخ 3 -

 5 لانريد ماؤشلا ثيلا:ما ابتلينا صل الج رانا "ديرزولا رمادا »دوو > (كتنالو لوزا ةباغةؤيضملاو
 ,ك راتتماو ة؟ِناطلَسلا مالّملارباَ لا يظوجوو مونال بج :ءاشمرهسبرإ ناكصؤير فب

 نزال رسب ناكمز ماع ناكناد يقدر ماهل ة حبان رجج هذ إد وط تهطام ةريرعز انما ك9ل جم ءالوفيكاذذا ادناكو ديدشلا مهناددعرعشبرم
 و ردملا لكل حر ويك وسما مااددخوهطو مونه 0 لبو يح هلياغ سالف دانعلا قافدلا هيغصم مزاذاو داضالا دتولشم ناوفن

 . صخر تاز :نايعااو ىلا كيوان ذخاو «هيربزول وما ائضفمب ناني اند -موظنما غفسيندتو .دونعل مواظن ديدبن ولحم
 لوف دارابلاوذكإلا تا ذل قسما نم نك رضوا رصحد «دمرسورخملا هذرجزمم نمو لمحو مخمأهل انمرزسو ناَسْو للا ةريرص نمو نافع

 :نباطس هلام دفكم ططدقعاو  هنلانوومبطاًسمسنول لازم عدتناو هنطاوجريزولا] دل مهكرد اة اناء غاد ابيل تسد .امايابفل
 َق لا: |بوللرهييتما متن اطول مدوعم هلام نيعولا مهجن ت وم اًهمعالا زي زفالطإبرماذ 5 هنلاسو نامل ضامؤ مهدوعا» عيزباصاّةعالب نود

 رباع داَوِساُم حاطاو نهال و ايرككاو دهدوعام عهدا نع ل جازمد ٠ لاء لزعؤش ا هللادنع كلوا ام باؤنل ازعككدب هللا هريزريزول ١ انامرم نكت

 نبا دلإم:لياشهمز ارعارك ةواقو هبربلا نمابا دلك م لطوافحخ دانا ؟ئصاونلا تابلختم هتماطككتداقناو صا بضل قرش هلنسنا جريج لاوجالا ٠

 داملادعاطلللااهدانقنأو "تارسإلقاحمو «تايماس عالق حانساو هرعاولاو تاهيل نوصحيإيرامهو :نيعضاخ ناتي اواو يعداط“ ٠

 - دداام علقو ورع رمل و .ن اهرمئلذو ءييرل ةعلقد هزمج علقو +طارلا ةعلق دم ىوتلا علقو. 8 لاند 2 صحت : نوواد ثداوحلا نذوجلنع ع

 .١ وبلا ءلاواصب نيالا بسلا يدإملا عزا لجبل هملايا هداعتلاراوناهظؤح لاعتملا محر ناب ددزاكلاوذنماهلهأ .
 1 ١ ----------  2222 7222يبت 5-5-2 د ا

 جام نوكأ ليما يشل هي هييزولا عضم اضافو سورس ما ودل انا كي وسلا”
 : دولا ىريبلاره امد نحسب ةزجج بدلا عاجضب يدنا الكم داع .ةز2 + ةجبدلا لا هيرو راك سيجد دزناليشارخ دخلا

 د هعاطإلاب ىمازتم'هبماتلا بوصحلا زم ديم غانم قا وبذ نايناباحازم امبالا نازدلا اشلا جالدلا ةككن باتلاثم نايعالو ---
 7 2 9 ٍ 0 1 5 8 7 1 ّ (4 ١

 ءةلفيجم رمال مخور ىلا ضن وفي واذ "نا حالو هدوجم إل قف - مزمل ديدي ىواولشمو . عودا يللا ديا علا يرو لاصخ
 ايكلاسو اماحراظاجيو ءايككعمد عالقل كك اجلا اورمإو« ءلفرو هدوحر لضغب نيوا ره: دزهيرماوهرصناو ٠ نانا تاوبار هن ني( ضاق د

 2 7 1 5 2 اكلنا 2 1 0 ع

 ءيباتعلا كلا وك[س3 مطار قيامة اطلشملا اللا ماظنب نمل بم ماهل 3 -مرعملاو هدردملا هلال ةالطظملاو ىروتمل ف علل يؤ رطنلا
 «ديشملا املا هنراوم هديك رماوتل سن ع الضاحي ه5 ريرمتو ديلا لزق ز موق اني تلا عاواب دسحجتم هيلو امؤع اهدا ضاع اع قد د 0 0 5 0 ظل“ الانامل
 .زديقالعاو دفن مو اوما ل مذ |غتساد كدا وماهي ظنا ىلا مضلع ناعم عزأ لاو لعمل ف تبكي مف اتزس ل خد دحد ند
 ترحو هكلحوززرعف دك( تثو نا خللا اراضملكزجد هألحد ادّدع وب ريزولارماوألا مق 5 ماكاو /”ؤ لم واع دوج انت هصطنو هدعل
 . 0 2 هيب : 2 مدر 2 3 3-5 00

 -_ 0-27 هرم 00 0 - الو ميال نيععب ضان ةم ويجنن نعاس م لالا و ماغلا ةنيمديد قرط لامدال« هججو هاب تساو هالكو نجد بزولا هدارلاءناطماعرب حاف
 م 1١2 ىلا مق. نفل ليلا يدانو موكا اقم ره نحامسناو اهضراتم جلا وو : ايزيبالصل هدارعسلا هبل 5-52 0 9207 0 "ترهاو+رومالا

 ا اا ع ا د ةكرطنت وا يا
 تبلل تاكو وج ويريزولا يضل )نيل م ناو( حدد سكر ب دل » هن اد كمت لجأ مدضلا جدال فلا بع 0

 ا. رتل كد ماقاوريطعتلاو]ييتلا» 215 يكدر خص دمر بسللة/انفومو ءرينولا ضحك لسف + ليو ظر او ٍانويرهظاو معاه 0 1

 00 دلك( بنج هر محرما: يارد كجلزقااد امرا د وكيافطعت طم اديذرصو:اكازتلا» ل
 ٌ مه ذاب ادور لح دا لج هل ماكل ادجاملا هشيم بجسد هعبسراف ةدياوهنليطغح 4

 اكو تدان اروي رم نمار انتل دككتملا مهين ف” دودك اخت ياو كد دوعصلاو
 2 اعضملالاديئاد ءاماوواليإ رصعاك ذرعا هكرعفشو - هتان هانا اليل درو قضحل ضل يؤكد جاك[ ويدعي دليل د ةادعاماس ةككرصالا جلا ةدعاسو

 » 1! ضامزيبملاعلاإع ههناكريباسلا دن السرو امو رعت م اهانننسح هةرانول اك 3
 . دل 1 رمت ولج تناك ل طم طالتعل يعلو ءاراذسإلاةدداضز ون هساو قعر تدبجخ اذ

 يللا سيدار جلا «باسي اورق وز

 -_ اورو وتبدرتسا طيب يعتاد يخل ذك ذك

 م دو زول يلع ديالو هدوكدمل يح ارمله وهذإ]ب
 0 ينجو الرام لايق دع د

 .قاّبجر اننا رطصانق نان اضرار اص

 انيداد دك( ذذاوه ه
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ا ائبرهيو نوتهالااهب هرئبرن كيس ةمراهكام تابع صت سل نمد عراوتل ا بم يللا هيماَشلأ طرا علب قاعتب امن
 0 دالا مالض

 را ا ا راس يسم 5

 د ةياتاوازائوضعتمر ككل ننيمإهشن ..!(عنمفاكأو صام هير جاما علا ةداراربل ود لفعل ذك ةعاج عقيب نوب

 . .. اهناوقمجد هاملت بل جااونايح هعاطتسالو هتاطل د جانازميرك معمتالاهذخاف . عاجل ماجد اطلاله م مديكاكت مظفر.

 . ب د دعو هنو كاكاو هفته يول اتاتموتلو دورا تاوزعما ئجازجا نوي ايي دنتباورانلا هتقرجإ انو اه دوت:
 دنيا عنسالاو لانا اي ؤربلارضصعو بم عرسال اهل ازه نوكيا داب لاعتشا/ وبقي هنانوز بد هدفا عود ورب نص
 ١ كافل فعالا هنياعمدسيكذز نوكك راظدعب !راطق نص هنيدملا مهسوثلعلوليماهب هريس ا مرماو راسل م

 1 0 ٌ : تاذ عئارملاو تانازيزضلاو قدانبلا تاذ تانابجلا داكرا ٍلفعا ىوونلا دوزابلإلا رلاكسا ةدباؤزممانركذاهم)وصح عم راّعال اكوذل 0

 رولا ماكل يضم هانحن اهاولبت او دوعرلاو ٌقورب
 0 0 ” قاف الكمي د هطتبو دادنلا وب وفرت قانمالاو

 15 ”رازوا نولك ناشلنلاوعكذذا !وناكو اهنصدتب دمملااوبناو لا دك وسحو ا 5 0
 ا ١ رم ةريصبو ازمة ديب ورماعو كلا مر انرئيطخلكةرميظنو» نيماعل نسل نيم ا

 . نااؤل نوتلالرطعلاب نورمان انعلاب ممحاد نونلالع دل" هدوضال ال ةريجااذ هيهلتدلا جرم مواتير مدل ساحل هّشلل ةهاوقحتس

 ا .اككياوخو ديد كو ئطعلاد عيب اهمو بد ملا كة سالو نيئرسم عزا رس اني يوك هدطو رولا ةرضحل دع:

-95 

ليثلونلا ل نالاو. نايزعلا ةكرع مسام مزه نرماكاطعاو .ناولال ابار ماعطل نم لع رضافاو نامل موعمجنوماذ- ديزل
 00. هيات

ا ءلاجدال انكنينم امنراطوال اناضاعرماو . نأ نكووطا امرت
 00 - ةازيمالاف ك

 - --_- -. ةاتحال ةياغولا علصلامترن انج اللظرتسو بم يمت. ناينبلادييشدو ٠ ناكرال عفر نم .اهنازن ملصو ناس داةتصحبلا عن
5 9 2 1 1 5 1 : 2 5 7 900 - 

 ةبؤنعاو عهاظلا اهلاوحلرَيْنَتو . هيؤهلا ا ككاملاهلا هربيسمب.ةيوبزول اومل ولون +
 0 ا فس ك هيلا اوصتكو 0

 د ظلوا ٠ ميروخلا ه ساهل هللا كك«ييبامذ دج و رض قلاع ردو ملال فلا فاه ايكون لوح. هبربلا

 00 او ع هسا اح
ار هكلاشراطلا تاذ -ايوطو ا ضعمابا هداَص .هضيرتدإبوج ىلفع

 : داكاد دك دلتا ع الإ هلدتشم تاحيدو هكاعتم هيلا لاوتق

 9 اق هوكو .جافلو مون جر عامر يبل ةمؤإم مداوتساو ماطتساكدل ديلا هوعزفبإ[كلْمو . غدار اوال امصتتعمنويسبعلا

 ٠.١ *أ 350 5 .٠ : 0006 8 . تل 1

اهايانخ وتو . مداخإا> هضيعلاؤرف
 وصب محالسم مدارامد مهاد سبل 

لبا فرمزلا ىزكاتم اهي ومرب ْنارحاهن طا
 اناناتباصااذاف «بازحالا نم 

ففلا اني صرمكرتو هدفان وسقوخ هبناوبملا هاهم كرز وا الجو انفو
 مسرفو « هفراخلا هدئانلا يمعلاو. متورإرلا باذل ةوب مات ع :ال

!مذاخع ديضاملهماوق مادبا ويسب نورا ودانجللا ورككشلا اقل وتبسم ومب داججا نايف
 ع راحه 

 يجاكه بهتسو كافل لم لل. ا 0
ال جا/جنخلا زعبل انوبلجتو نصت هود نمماعطلا نورا عشنا هق :٠ شهملا اهلجف ”رودخو تويبراعإ ّة شتر ىف

 5 مالك بهتبو مل
دم عدكتم اريل ةهدجوبعف لو اهم

 000 تابا

يب نيك مزماوزفظأو لاهلاو هاولاهىوتملا عمراحاهلاطو  عيشعو لست
 مدد ةفاوءةريحتسيس اخ لاما نوببعو نرساخ ممإرمزعاو )ب « ع

 هلوامايا تدار يلي كلا رطل له عن 1
 هل فاكتب ائيخلاناذ ركاشملاو دونحلا مةبداعيلاشعب د ه

 : . 0 مسخن داراوم هلزانملاو

 .ءانعالا ذرنع هداشر داعوه اشكل دوف اجا 2 ةممب اعراس ايلا ا - 7

 هجدودوم لظملا 3 تم م 1 ١م 05 "رلباكا ملفنفلا نع
 : 1 : ١

 7 و 3 1

 .٠ كسلا تيل نسكب هدنجايبطلشا وسهر مو 00
دا قلالي ولاثناو ايشنالو اعل ذيك تكتمل صطااصا عنساو + يطل خايكصتلا

 ذافتفاةعوسو . ذاجلا هش اوعنمتو 

ع دلل لزب يملا جابتجام هلصكو هيمن ناو اليلةنخاماعاول قطو م لاما هلاتبل ردع ا: لضم مطل نع طب"
 3 رد

 0 ادهجلا 3 -| اع الطالو ءا ذا يي ا 0 00 5 ._,_ 00 3 3 ًّ 3 : ١

 يس نان داخالو اطالب اس
شلاوعد هنزل تاذ ديريزولاوباول نسق

 ا بم : 0 ' : 1 ةا

 كلوا و ءاهريفر ه,ىش الها دخاو هاعروتو
و دونر همالعاعذدو .هدونصي+ل هأهكتو امد

ل بده يرش اهو داو هرايش ل بجيرعراس
 كاع مديوساو 

البق زتمرميع ل ةشاامو ءاهزاوجدالب اهيزشناو الينا نجلا ةسنوتتمو اياه لاوحال ازييفنم قرشلا ((مزاوجا
 بس يل دعت ع لالا نادم مزاج 

ميت عوطاشو ايه مكدلو نقتسمؤ ى وسبا رعب كو ددأ,وع هذاكو .نيسيزكل البو
 : ةييخعلا ءسيلاب هلضتم..اوجوأل تس هيهاذ انوع 

0 0 



 مس او ببد م مغني لايام ضال كرس وان كوننا لاوجولا ياض ا كر
 توتا ةلهوجلالا عرالكلا هيضاملا دونهلل# هراتنازسوبجلاو 5 هراولزكعلا نمت همر نانسز علا ير 26 : يصح كام ويل ازماه ومنح بازمول هسا كنا لا وش ا محا طع جفال ؤيدضاقلاهئاِكس6ِ ١ عربخا عرف انبا/عضاوميلا,مماوراصو هيو انضوننمسمو امسا'ذالماهوديخاو عداكوأو ى.

 تاركا لك هيداطللا دونجا تا تدرب امو لفاحاد هب ىلا كاسل نمز امال ملا ةدابذ 221 00 00 نو فويس ماجد< <« ننجرمؤراط هلبقرمروإ دك ] دج لابد يل ازين ايمالا شعب - 5 دعتاوم اجةداهشل نم ودين 0 ١ *الد هنن لأ دارا ديم اركسعلزعد.مشنتساو : اهاًيشب هنطنشاو اما ظي دز طق ا ام هوم هفياطالل كو ىدناعلا كير دا 2 0 ا باخد نكته ترادو دوسالدورد ,ىفاضطز هن هَل نيم اغ دونمجلا درذو ا
 . .ةموطورل + ددكاه ظوعلاو ٠ نلازجإدا »ا ٠ عضؤلاو يصد" كسلا تودطيو نحلل دوس دال اليها 0 9 + تحوم فمي )شحم: صضطدودلادنش نايل ذمدوهمساول سكت د ناديت وجو عد مزجت م 0 ا ومد ف مدلك مدنيا رماقاد ليلا ذكذؤ ريشا ودجاو  ىيرطا دوس رلوصرع يرانا رتلخا» غامض هيي سم ةدباتم هدر اص راسل ١ لات جو اذاك هادفانلا قيرإللا مضويمملا نوقلتو حالا هاجافملا هنتاي نه نوجا د ءمدصو دوروو 2 1 4 هظيغلا يوصف هيكل هكتياوو طلاب يداك ىلا رهإ !يةعا ةكلخ» «لساع تسلك ىندرقللا ككوا وار وجو عكابلسا مدامطو
 ١ ةخاوب ل نام زااولعو .رككس ان وسإ مالذإنماعزذزفصترعم مث بد هما ناذوطزم نهوخ يطل اذ ل دك د زعم هَضِخ رهانئ 5
 2 جاها نعوم ١ يضتتشاو نإ يلادورب انهن مالم مضاازموزسكل]ياو ةجض)ع اوما هيوم .هيرزولا ضخ" يع !ن!هانعم موج نع هليل ديول وقعلاو - هيلاعل ايااضرملج صبا ناكر نصا يدرب ولاة وضح حجت :راارضحمم درعا هيلع مسسا : « يقلل 0 "ميو د ضاع وجبل الازم جل +. .رولارنالادبب مضوبفمرباصر اودزبنإطع ئهاشملا و حا جات لاو ورضا ريكا دات وو الاضواو ابابسا ظوييلل عطقاو :اللصيتساو ارخاظغاو - املضو غرام لا كندشا قله ام فكك, (ماوثسوالبلارشنم 16 ريغ ناسا ! ..سااتهدوعطقيو اناوعاو ؟داخلا البل نزع نوحنمب د اراصح دوزخوبسك كاتحاو نشا صا عوصتن د 0 2

 . عياد ءاعرجتشا اه يجرم وصلا .هرس دوبي كيف حمس انمسنا نلصلا هان اهرظعا د الرتلاتارم عفراب ق :مريملاتع 7-9 دوج رمل ىذ تاقرام_ نم هدا صا مي: .مضزإ/لط اله استلا فلز ازمو هقحلاراّصنا نعمل او روف كَم مدلا غافلا م درا املكت ' - عقلا هذاعتسماز جيل سااجبيصاف 21 2/مانمرل تفاطا و قف ودان عومرو اخت سالو ق0 روك 3 دهان نوضح ' ٠ ”نسل عزت زال دك د زم را صتنالو خاب هياط *د «نرصاوللا ”رعا نطلسلا 72م دونجيو انف باكل وايصانف عرودصُم نيا هبربوسوباك ا ظنالباهرودص] نوسوسوي : 0 ضيف اكتاننجب 00-52 هل اص »ا راولاوكت
 حالا جرت: زال اهستالؤ فره اوي يقو.نبا ضال م قرأ نانو -- 0 نم راما ام اهلاراشملا_ يف ااهاهرستليابهزمرضبق ة.راد سلا لادبربزولاماقالا َضدالِو هعاتللا مَوَعبَوَح اك انس دلع ناما ناضو ماطخاناب ني ةح وع طالاو ناحل 162ه ضي شل كي هاربا هررضقمج - هءاطمرماقا هيلا نفنا .وبزولا رضوا - "ديضقلا ةعؤاتجد» ريو مان رمز ولاظنلاو هيدوبعلا ةدهذ نير عما يرزولا نحلل الاذن ور حيكؤا وجاد. هضوتنماو م ك 2 ملعاموقايس)نددهاعد همن رزموبقم مم اهات اروصفديو» مس نمدألضفرزولااثا6ةرضحرل اممىنملاو مهلا ماولضوقمالادانذا 5 ثمدبإؤ طم دا لرب يش م م ,د اوهاخو 0 م/دؤمومار بك دره هيماحارأت 207

 هعداخلادزياطلازم غكتجز عنخ د: قراببتبزه اويحاشسنم)بجر ميلك د نالعااو دافصالا 2 قيزفم 2 والا وصي م وتساو < لا وعاد تألاع تيل هتلر اوم منتو يكفل نيجلاو در كعل نمد ريت مندل ةيضحل هضاب مليون نونصتلا تس ”مككلنرزولالل ريرزرلا جانا اكيد - ٠ ماطيسلا اظف|رم هدونسحلا دون زم عراتحومو هرهلا هاا م2 0 ىيباجافلا# وعلا
 -داًمضلادطإؤاو ءان انا دول ككذ هناك. همالظور وحيا أنو » .هماكرلاو ةسايملا اطر ة همام دمع ضبشتا 0 اناا اوهو 1

 برنو هيماحلا هياهامالاإ يلا 7 بنص يمول يرجو تشاو: ةرجاع هج وف نانو ناش .ابتاو ديدشلا هدرتقبإللا .
<2 

 0 ... نيالا خال اهبل عدشراو
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 -_ يمال تاس هس مدح 0 مزعج اوس نص هيمانامال لت دو فاروش الجلال, :

لعا مدرب زول اوما ادالوضتفمب ار نان ضازكتسل يسد در ىنارودصو ميوبلا هوجدو كني هررمالا ءايقلالاضل نا ذ 0
 : 5 1 7 1( اناا هنلا

 الخ ىأ

ا ا
ا يظااةزبقدن داطق اتجضو شا ام تاير نمننا 3 

 ل 0 : 

 ظك
 ١

2-2 

 001 اهاقءوه او يول او باش عشا و 0 0 2 ا م عسا

يرما هل دراف ٠ هراشدو ةداععسؤ هما هلا مادارينولاأ ناو ءرضج"*هرامإللو هامل ضِِفُمُو « هرانملا خلاط ا مدبو :هرازولا إن
 8 2 9 0 يالشمو نيزولا د

 5 4 ١ واوا رتب عدمد هاك :لضاوت مارب هونسواو . هماعتإلااماحن ١ هدازو . هدرا ملجم عذرو همكم وهدد عانشاو هركشن -+

ا5 نال كد ريددتل انسي 'هباصألب هيلع ام «راكنملا ناطلاسلا اناوميبزو َخ و دئد
 : رتل هبات ننعل

 ءاهيددا لاي د «هغولايدزمهرصاصتخا !نلع المأق ماها مَخَىضنا هيلع علخ هنن ه درتي دنصاككلا د١ هترطو وصلا عج تنال

 هئيزولا عطتحا زم اظحرل نكرم ذإ ومالك ةللجل دا ا 1 ا

 اكل« م: ماع دار' امامها انف :للاعلل اككر د عمدصو ٠ لاوعلاد ودع متاازيتمتت اعلا هرظنب موتو طددصلا حشد نوبعلا نم

 00 دف وفوا ةلد'ناطاسا اهب مقزت لالخاوإ نيكاكذ يانج راؤنالاهاًضتتم ايدام جدر اهدوعسوي>: دينا هئيماسلا هيلاعلا ةنناطلسلا عضحلا ةداعم

 ظ 7 0 الق نيلي سما انزب اعرب طاصختو “نيب اودو نينحلا يلا هداه او اهداهبخمتد «نيرؤلاو غرلاو داجل امانراس دداهفومسب عيد* فيكي :

 0 مالوطملا د عضملاد : :لاهمبالو اغيل سر نندراللا روجو دإداعلا تاوط نموه درتعي الدم يلا قلاع اير انيم ةفي- -

 -- . تاحد مزاجتتاانهوم و5 بايمداق» ذايدالرإ سل عدكيب فدو دك ةابعالصق ٠ كاّدللا و مي نهار اج زك اوهذا«لانفاو تايخلب ةكاكب كن ٠

 2-0-0 . و ربي وج حم وروفلو يدق ىلع كي أ نتا يفايعجأب تع وديد يلا دع دي

 همت

١ 
 ا
١ 
ُ 
١ 

/ 

١ 
1 

0 
| 

 ١" و 161 و 0 6 1 72 5١

 0 تاك او ٠ 1- قاعر 2 . 8 200

 0 يا ا ب بارع هوانا نوح جنون
 2 ٠ اوبقرطو نون ونت اهبوعتم هنو و انزكل هياط كورس سكي بس ١

ب مزيب ام فاصللا لاّزمالو و :ناهالاكدم معبل ايزجايضعب جربنا اعل
 ” 8 ايل عيمدداناذاث تواكذ لاتيلاو لازيلا طاومّاوتو نائطلاو يّضلإ

 الوب اهنودزم جرب ىضؤ هدصوم ايمجا# سمو هنماككمهنا م راو 0
 1 دطالاضذكنعو مافمنالا تاضراع تضر ا ذاف

 0 0 تاَزلا كمدال ظبانكامهنل تيراقو ٠ ياتعا/ياقعاو باقعالا دعب سلا يح دزنْردا ةماوعا وى وهرإروومدعب راش
| 

 ماحرلانماه دونعبو - تامام وول رم اوبجاف .بامحالا
 هسانلا با (ةاتب ميت كذانو + تحانسجضرلا ملزما دع و

 00 اهتم تافو ع ذام لارا زم , مسد

 2 + قو 'ََقلا نديحاوم او «متانس عشن

 اذ هفيرملسدق مناك هنا وبطاوبرض اجبرضوم نِريالو داؤيالا تازاغاوتش ود خارضتسالاروسصز
: 

 - --. . ءاهلاشوابباةقزعيرلا نتاذاو هت !اهباجزعتمتقو -اهتلامترر اد فيجا ذقت ة يعز يتلا ملغ د همالسلا و واهيل زادي مزبزم

فوتخلاكك ماما عقاد فويسال تيجو هي ميدانمإا م وتم ,دانررمنمو مضر ١
 ش ل ماو ٍ

مايل |زقلاو . 0مل ةعراقمو جات رع صاعد :قرلالا |
 الث نم - .ةجغصنإهلكولاجأ ٠ «ماتعلاو <اىعلا عافتراو "

 0 - 6 هّيضقب كوناؤأ *هّدحبإ

فلكيا هداك اكوقشا .ءادزؤلاتافاكد عمد ملونة با هانوطلا وز ندمت ينم :١
 - تيسر هسا 

 ككذ داع ةوخاؤومت او قوخ مود اع نمز
داقن نما نباذ دوم همودو لص سنو

 0 5-5 ها :اةلزلا اولا ال !«راثلاب دال نعلم هر :داتوالم

اكذ صياد جن ناتيش تاملايل نه تيب
 000 املا كك «ناوجالاو نزطالل مطاقل ايلا اضمزم ,نإ 1 ام“ باو 

ك هيعيسطاجيلا:
اشلل بيزو ام

د ه٠ لمافلإمهلاو ه
 0 

0 نو ةيعاسن هوا عل ار
 اظنالا 0

 -_ . ديكو رابدألو لاالاو ىعشذككي كبه نمت جر طت

الفك فر ةتلاراس وصحف هناضوال داتا را
 د . ١ مط

2000 ع
 1 ع ةيلعامسالا هاعرلاكو امام 

 تاطناالطو ىهظو ا
0 0 



 رن غلا هلجناله ان اهنيؤ» معا لانعيملا يالا دوطل اوه عا تاو تال دعما اذهو ءرابخالبريرمو لابو سنموه اإل ليشائمسالا؟

 ميلنياعلا كلها انا هذاا لا ةيناؤاخلا لالا اجلا مذا هنزعلا مرا تاديند نازج مايثضحاماو . سرر نال
 امير اهشرجرنعيزاجلاو هيَ لاجكوُو موصقرم فاتارقف ةيزاولا كح الص م نوداعلا هلو رازباو ماك
 | دارا: هلا دز ب وريلاو «هجدقلا هو ادعل نمانجشاعيلع.ث اج هاؤ همكارملاجناك كيرا 0 م : ٍ رمز توج نأ فو قئانهلاو بداجياك ديجي تاه باف نم جان اد نمو زا هاربا م ضنا ظعمو هجررع تاو ويش نيمو وباب

 ١" نهوتضق لك ديزاطلسلا دونجا مولع تراغاو راوغالو دال هرانلت الور طعبم دباب ماوبلسو .ناخضلا رباب وني ددق ميزه .٠
 نزولا كككنعونولوزبا هع او طم ير مع انو ناعذال مجلس انا :ىرضالو دا ضال ال ضونرلا بوعدطنتسمالايوق متر دا وزال

 دّرشو هاضقا اعادي مقل ور يضلل ىلا هعربشااموم حطناو تاهيطاكتر ولا هدقرتم بهذ هدر م عدادازم رم ناو مهدات مادو نامزلا :

 ٠ ١ .ةدموم غلو نوصجلا دووإب موق مم ذا «لاّشنالو موتي داون اك[ 5ع يزال تاهل الأ كانسو هدو هب ذاع كساب" : 0 3

 ' ١ منيمووأ معدد تاهت اوذارأ امو تَرَ صب صتناو ٠ مولهلتن نمار همجي ابق نزاع لعام تدريب ا ةانكاور
 7 مراضالتماو «نوحْرمي مي هساومج ًمزضعاملا اوالعد نوبل ابرد ازواوعنتماو نوصحلالامهباةعا اول هنا معتق دو داشلارع

 | .ءادؤناو» نكملاو نايلي الهاي موملي نم يطخرظعو « كتل او كاان يام مز ودثعب ولاحد « كاسم هل مس از ريثكاوف اخو هررما ساو 2

 ' 2 درطاو هنطووعبصذلافواو . درَمدوغيرمداوُسومثكو .دزلالو عفددإلا< نطل امي لق مؤ دامي دل همت مزفتلا ٠.١
 -- دارس ”عاوصام مالصاملا هّجوتمرنزولا ةرضحو» مزموتربلال ل دراولإطحلاو مزعردا ضل الان كك ذلالجؤو - نووي يلا درشو تن

 0 و .ركك م داسفا نع ٍةيزرإلل تاهل مالصالا كاقمل الس مااطو .مزذاو ب اشيوعلا فال تحل هتضلازنم ٠-2
 دارا حا طبضب ماغلاف -نكاذذا ميرال كجاجلاو نطو .ماملإ او >/ولا ره كنه رم هال :ماكجالا ءربضامرماؤ ا دفا مم وراو زصا مطفو -
 .هدوورك لسع دياز اك يبرجمل ا نجعو « رديصاءلا خالتها صا ضف داد عيالي نار بيريمال + ىلا مراكلا طانم ىف
 ماوااضيا دفنا ههيجازو هزياوت ابواب ماضاللا دق لكن مار اضج منوصختطيختد هيلاوتملا هنا وتلا وخان دخلا جوتي ا هشادلا

 أد الحا مائل ولالا تيل" سلايل كاك مق ل, مدل تملا نكادؤاوعد - هالو هيصاقلا ةينايلاو ةرضاخجل كل لوتملل هيناتا
 فو زعبل !اماورااراضابعالل ا مهاج عمال دو بجو هدانا واول كس نتي وب مطونملا كلب الصاد ءداتجالا كسلا ريبة اد

 نيم ةقزا مذ, جلقلا (/ها الضان وزادت منج ةنسوتساو وسفك ىهاتتتد ء نتا ورك حل انفال +.” 0 اندم هوزا راج ناشبجل عمجاو «رىساثلاو هنادلا دال هيلا هل قمادؤسساو ءرمضا هبضامأووبسد 0 رهان 0-0

 ماب نانا ودايما اهدي هدول وشغال يا ولك ندا | ليا وتس تندد لا نيكو لو قع عقلا دكت رصد نا لل وصلب لع مداح كدا
 لف اعتبأو شل دوب مددككو عم اذ تاجا دفاغات» لو هرلفما مش حا كساا ضال ندا

 | ١ قائلا ةدلز شيع طماص د نردوباد  قابجال ماك دذلل «قلارجالو داع لويمدتت احا سنار تارا .
 موب ركل وانام عايض عربة وعزو ماتا عينم كو داوخ مرام تبت« حلفا دعس نيس 0
 لع كلل اعد صجمتبانلا اللامي. ون مزاق © د واؤلا يجاوز وبا هلال ة ضيا مام 0 د

 وس | يع هيمعلاةعراملا را نناشد .درلا دوجدو ماكجل مدن . طرز مازال باز عيش 2 يدل 0 1. كا الب هولا وجل دج 13. ميو يقايض ردوزل ضال تتصل كم
 ] اعلا ١ «دضورعملا هتيم رحت ضمد جابو هزيم وعاظلك جزفم هزيل كسلا تأ>: م 0 رمي

 ٠ ةيوالدازم ميكر اجا هور لالكردارتةدكرم اهلا تراداو ه عما, وكتطا ا .هرداغلا هاف مودل ركاسعاهببتضحاحا هافرللاد راق اءابساوياغافتم ولت رثعانئا همر وكرم دجوسجججلا < هولا هز ؤد ءرابخالزبافو فاضي هلال #00

 : ّْ 1١ تح
| 

 أ



 سس يسيل هبي مس

 سس سبب بيه بده يبييصسدتسس

 ,لا تملا هعراضلا هئضاخحلا هريشحاو د محبإطلا هيِيلاكرم جاخإاد + ملالتار 2

 نلصدمح» .دسييه رم هتحلاو ملاين َبْمأو .هاكرا مده!دجاو عذن ةرهاتل لكل هيهرمل - هروصلا [بزم نكد امري هاظ موشن

0 .: : : 7 
 0 ياض يضكالهازس اولا ةاوم هع نع ةحطاق * القلاب ارك ةرصاحمف اطباق أمل هدياد عيدا نيضنا
 20000 ل انيق واو مرنم فنا“ موب طتسو »لانك, ذ موشح هفصوؤبسل ل هالالاو بالمد «لاكلا كارب دور هر
 0 .> يل وكبر درسالا لكل رنئل اؤازفسام و ناماكووفعلاب وحرص ساو ”ناطلتللا انا/ومل داعم اونا رس أ 'ددلا اطتناو نانالمل درع

 * _: ةوطسوؤفلاموا نعمك امميلاعلا تامادملاىلا : هنا هلت 3 . هيغل لاكن تضل هدرنولا ةضفال خركرحت . وصمم
 0 هر ضو هديعاو» هريس 'مانالاو تلا تاذ هتسوبجو مدونتك نمل !سضلب 'مالساو ناهز فلا هعرلخو جانا س انام

 50 2 ولا عسواو ءازصت جلا رصنف ٠ اضفخو ع فرواضقنوا مارب! ككاو - نول نيوضم ثلا 'هتيتربوضامو « منش لعو «هريهظو هنوند
 100 1 7 عوكيشلا تاطردد ٠ك عئاومف هيزإرجل ككل ليات حير سفم تعقد او ءابرذو قرش درا ت جرشو انين بزعل بذا تادرس والد
 00 '> اوييوجوورصوجد ,اولغواورم) داونخا كاانف . سل تجرب زعلا مانا هللازسرزعن ام م/ىصحيا اىنظو ه ديبزامجأو هيتس
 32 .هىلطو سو :ةروطل هدونجتلاو . مراصاث هذوميصو .هراصتنناو ,كامردنا ناحل طلسلا نام ناماباؤنا نعت ساو قيل تسال !داودر

 . هايم اوثادا/ نك, >وعبإل ىرظننم انرما م نمفتساو 7 هراخلو هنزطدللا مادا نزولا انام مرضحلللا نائما مما ليوم

 نانا و(تووحاك(ذؤ .ههاطللا مرما وا هتجورب ولا نثكوممل وعلا ذه عند .'.  راضحلاو هيدابج لهاا دعد ومنو هيض ام اهذفنم هلا
 00 نطو ٠ جارسإلدرارملا عج مادام ارضنقو جال ذا اككب) هاك ن امال عسب." دس قساباكو اتالم بف صد + دلل وفلاب عادل العري هلال ريمان

 ” هوك يتفتسلا ءالولارءافرطنالغت نكاد بلا تاس :عالتلا ىو مي ناعلس ئصتتسنالاو + انعكس يطفو مدا <
 +. ويؤو وسجن ءاضُمو : منن مدي حازم يلوح مىؤزو ةرابزلا ةداجو ”ةجمليشإ نلاور شل: قاولالا رحل

 : اها ماو مشل علا كلم دو ىلا كاوهمداؤ اكدانعاسرما مبا موضتقم الرا عتولطتإ ىئانلاييمالو كريز ولاول دع
  .--كاطاو رع ذأ راج لاواخدو ٠ مالا عافمة لا اوسو الانس - جاوا اولا تاو :أ/برلا هؤناذ 'ظحل ا راذولا اذا الان

 - هراتاو زور لاا هراب داق .:هلاجوتتضمب مزمل ماعو - انشروا اككدعساوبامزييموءاطاقعناو نباص منع
 "دقاق - طال, دينا«.

 0 اشبال ايلا ظليت لازم يور رفد ”ننازاخاو جاخدار عاج 2 عاونابوفا و ةونايئب ديطبو 'هتارإرع مضل واهلا ناضهالاو هيناطل لا النت

 . فحتلاو ءويعإلا هس وّمفخو سراجلا ةمهب داني لقحْلج وراها مك انلرغ :هرازموديل) داعرنو ٠ ضان ارا طلعه تست وم

 0 7. عالما هسيامد .ايلكو اهنزحو .الجفاه نقع ريبدخلا هيلاو .اهرهاو معلنا كرما ميطاني -انينسو انماوعلا ب قي نما 1رادزد تدر

5 

 ١ ةاياطسلاكراعو ٠ دواكلك لاوجربنرم ىكيص ساو ءاه صيدم مدا هئاظفسلا لورا ةعاطإل الز هإ سا ءاصرسإب ديالا تاي
 - )للك ناسحالو ل دعا نمفواامو دريس نل عاملا قداتصلا همزعو .ربزولا اناومةيرضجة صم دا نابع ماما -نشيرلا قيرطد
 واطط وعمل ارح ١ داع مذلا هدانا نرماككعدانالوم هدانالو هحئزاورنم ةمدسو ةدالخلا كور قيوم هرو ولما ريبدلا»

 . قدوم ترو داهملا العال مفاد ةناسحلاو لدحل اديب متل س3 ىيدموملات سل ال ضان .نامالو مالس اقع ماظن ظفاج« ناطل كلك
 مريوم هراضينلد ماضيرلذ لاجل نماج :ردكل ادم اؤمدللا ءارعاواعبإ كفا ءراونالا تاذ)ضفلا مش اما. هدايه انو ضنا زعب
 0 201 اههس ياورد داو مداد ر اظن لكل ورثه لكك ذل اطلس ناش 0 و'هدال او شرم دب صخامجإ ناونلا 2 5 در ةنيزمو ةتيبو هلأ

0 

7 1 2 5 2 50 ١ 

 اف
 5 تي 2 0

 0 8 تاعردر نالمج اهو رحلاوروص)بجلصا ٠من اوألاكن ميقعت عناوملا سميذيازيبإعهولاييالو  مانتغاو م:نلا ةصؤز اهنا ايوتد
 . هلا هتانلاو ميضافلا هر ايد ملاجرو' هينادرجلامتا يقلك: بإبقرم مئه هيماَسلا اعواود ذو ةرلحلا اميين ناعينم ناك
 1 ٠ ضيتلا وطلاق دوه اظتيو ضعب اضحطصتي ءراوعاو داجلاو هرايدو ىف يمل جانع لوحو «ءانذصوو ميياانر شو ءانركذأك
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 ١ دقت 52105 اصلا 1  حُْْْشُُشُشلمل
 اسما ماَو برذلادرككلا لها ”رينخبا تبر انس و *يغاؤؤ قلوس زار بجؤماودوفمد نانسؤ ل اباكم سوبا هداتعا» م87

0 

 ضالة وج دكلاسملا ١وبلتسُم ءاناودعو اخي زعاور صفد ناطلسو ٍةلددىذاكرعصتتحمو نطيشر فم نصره ىإتسملا خاضطا 3 / وم 5 0 2 9 5 360 3 1 و

 هرعلايبعدد « تااطيصلاب مشد اطلبم هلكت لاف نلشاد كل للبهند ل رلاو جرلادوعت ويزيل عطقؤا وخطب 'دلعضاالا

 هوزللذ يدعو! تا ١ يندطم نارها هز انش نو فتور عخج ةريسلاب مودال فل دزاو ٠ندجو امزح كد دنعرمرلاد ضوابوم 1 ول ه1 و 3 0 . . عمي هاندا - 5 0 دولو كك يطال ميعرشاد ءاؤيعت ا ةدخرنانلادشا نككذذا مب افءزاناوجاو ر 2 اجاق دان 2 ل ' 0-1 0 2 اجرا وان هاجم رظاوز امد :مازج ناذا ٌضاخو م سلاح ]سابلا/ندجو القنا بجو هيجان دلوع . هك قدوم ظنو ٠نضازريبدتس نديرها 5-7
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 انما حامعاراصعا ل ةورصد هنزل يكرم اججاف اىثلاهملعو د دانا ساو يركب بجلب راهظتسا»و“ضرومو داسفالاب نوعسد
 نيل عوجلاو يزضا ةريدوماه يضف *هرداق بيلاو داّمناو ودرج او لورإ اذن ادا ذاومهلاجلل ةلاجنسالقسنالا ول يتسألا ةئرستا

 دو كاكا هبانلال يب شاي ضلتعاو كيتلاولبشملا عطف -راوغإلو داؤجام لع هراغ و - رزضألو درمت اب 0 انللا
 .قرسو :نادراعلاهوعبلا درب مهثملع ريا دوعستا٠٠ نا ذالإو ةرئطلا ىعيع اون اكأعلا من داعازع :ىنشوعو ميا66 وذ جاز وا: ٌناطلس عنرم لف ا
 تامخمميالا» يرخس ذاجبإلا معاد ,نطياماشو هال بولا طاو»هنننلا داقياف ميعاضير ميلا رضناو ”نانإب اهئزفلارياسيؤ عداسف

 رخو امنا نوقلرادو «دانعلاو غلا نكك(سمقاثيع دوبم يد م الوسوم الحدف هلا داوسلفعبو .داضلابابر| كب زكي رمل اعلا
 الضو اتنمذكذ مهبسحو 5 ذا ذاهنعد وتنال قلاع عيوجلا نوبابو هلق 'رايدا رسجاؤلا نوتايو .الظواناودعلا ومالا
 نأ ربربخف نا ورا ككذ عمد هيأ لخأهنتؤاو ملألاجرسإا رد جراا) ديد حّصلا كل لازم نانا دم ازعاونن/داوجالا ةهتمو
 00 0 ةلاهشنو يونج ملا نومكرم هير د عتب لعت زو سؤ جوس اليمازولهم
 هاجت حطو ار اه زعموا يضعوا رتبؤ نم «دالبلاربإس ربا هالات الل ذو اعانمواناثاو -اطياساْر د ماحنالربطاعجد ديدجادنم جرلا»
 ريناد وهند اوعي «داضنرم هلا عقلا هت 0 زم الاي راب جو يتلا ةاصاوباقيؤ داق ماو منة ريو عدا
 ذردلهاز مهبراجيرم جي تد ميحد سادي ارك مو .هاجوتلول لادن بلاياو'جلردتسإلاب تشن ناز مكي
 ١ هلاك رادع مهعدب ىرزدا 3 طخ وداد اذ هطجد اك لص»د ودلال عتسادتساو ملص الج برنار مو" وى _ ٠ .اكلازهإ يزعل نبت انه اديددخيجت ةروزك فان ل ييطحري صن مران ماا رخاف نلاقي كاشف

 - < دسفلا لاوتاو مانغا طالما ذانادروصد لإ ]بختم ماصتنعاو . وص كبالا فله نانت نااطو ين يزداوطج از

 ”انلاعلجلاو *ددعسإولا ماناللعا دى دادرنميلكو هيدا كو دال !3/ىيبب انلا دعا وون تلرن ورانا جدها جه رطا سو ىتفرد : 0 7 / 1 100 0 0 ه 072 : 03 2

 وهو عطصمربما/0ءزينلا هما ججاكذ ىلا تلةزذملاللٌةمررشلا هيما ةونانسو مطب رصد هدتاثمدلالاريزولا ةرضعوفناف نكتاولا نقلا
 أقل .ناذوهربرعو رز وجإما ارهاناا ككينرمضو ءاههلاس َناماذ ايرون ظفح هيلعد « نكد هرعرتةتيرطل وتم ةكاذذا

 ديالو روزا كس ايدياضتلا .راوّصاباضسو اننفلا رججوم « عا ام ةكذ هه وابو ءانارإبو قرداطاملا دك()ازماو داو ءاناضطوأيغ
 رساق هللا هال هزياطلا ةهنخاللا ةديوملا دونجيازس ذكر جزعنراذ* هدو للاخ مال دال او تاناو نصت: هتباقلا 0
 : .اددب نيد فلام زفظورم رو هجر راو« هزذوتم رج زان اول رياض هدرعتملا مرعتساولا!دإ تلاد مهمل
 ناو وتوم عل ميظعلا كسه زم رضاه تولد“ هزاز بوي نمد مم حنفل حاد ٠ (َدلم ناصعلاو در زلال نكيرعطما»

 1 سازعلا عبط مرو "ماقالو مر ريع اىميرل'ميضنالو ليج وهو رانكنالو مهنا هظاو دز 00 8 8 نم حاد ابار اتاك تعجل ازيك حادا

 ..اجابطاوتيبرضاد ردات ديو باين بصو همداطإر نلت اذوأتاوح دوم علا نحت ات -  ةاوزلالاواو كالا قو ريصتعاو هراكتالارعب داظعنالا اونضيإلو نا 0 0 مالو اقلاع ةسؤتمتوءامابتب دريت مكن كلها فلنا .جة سواد: كر ني ؤيدن جا
 لبقتا/مارانناوارهرح ددبحو ءاهراصناههاددإ نة علا حافلا قنا ناس نافزضناورب هنياضختك زيان ضهخلا 2 0 0 7 تاء هومر هنا 1 ف اولا دسكاب ن راو كينيجو هربرت تلو لوي از يضنال يؤ كك مر صيدا بها اان يسع ارظوتل يبه حد هاصل 2

 ردزرلارم 3 ا 2 1 38



 0سم يي يايييييي يي(” ين سس تل

 قا ىيلعلاو كدب قل -هيندولا هظحالماو «هيريزولدالازم دبر خامب هداظنالائف انور

 دوت وااعتو اك جية م نكت عا لهستو نكتار تيؤاتر تناك:

 . كو 9 : 8 100 5 , .ر 1 3

 ىاوهاغبإ د وملاك منزطلتما لاوجإ/ميضشت مل هفجب دس انإذ(ذأذ -صخا إد اهب اسأل لكن يذ وبك عفن بوبر بري

 اك ابرد اكذ اعيركك صانع د١ اهفويس مما غلا لادخ ضو * ىعدؤرطاو رج مف ّمسنالا كل يصانهزمدجا ومب صا

 ةرضتم بر زول ىدارالا ةلده ٠ .. .٠ ٠١ عفان ةلاح هرؤد موعمرضننن ال: مظحالد انما( صصخرو هرضلخ >او موق اهيفو هيا

 . «عطصمربمال ؤكاكو بولا عئاوم .[عيعبايهلا نامتالازبع فدا تالل8؟ اذ اذصال شمالا يضلل ' هعطاتلا داشير زبراوماب

 ” «راصن ازمالاحانكمه و ءافطلو ريس ماعلا هلل نم اظلم سيرمبلاو ”افصودجإلاهلاوك زم عبد جوا هدربزولا عضح ل محلل مفر

 0 ةيلجد يلائم اهرب ارامضمف هقسبسنل زو ديم رعفراو لال ملاد نانا هيل اجا هاندجو ناوعالق رامخنال ارسودريزولا هظحال ازا
1 

 صو كلغ ريرولا ناثل١ن 7 مه فلمغد 2

 لا ظنا رد سيدار ةضخلاز مجول 3و فز زعيم انا دوج انعم كن ادهسال كلو ”ف ورجل وخلا رعس
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 - ال هتعواطمو ىرعلا لام سمان شلاو : درس و ةالصلا نيدانفصو انج نكذب .اناكمدأل ع ةداعسلا تاحاسْؤ هاو نإ ::|ماوهلاع ملح

 لصق داتا دولي هيزملاب وني ونلا اداب دال هلاد بارا ازانو«دادمإلييس حضيح عنف .دالإلج -
 "هانم ءاعنسااه ةقعااذ بخ ربزرهو نجا ماعرضو باةشيللكد نيل دينو دىصنمل ايوا نيد هاتفا حوكرملا هطصمربمللا - -

 ....ةالووضد نوعزطتس اكره! ورود بحرها نضال اًنصاق'هدحص هني دمرم هنو سلب ابارحاو هاودع +بيهرتتكزلإ) يمنا طا ٠
وااارتهان لا لا ىوطي عمن دزاو ق ةزذنو الك كدل هناا مالٌقلاؤوا هينا ١ ارك مان لم

 تت 5 زك هلك ديف رطنلاب «لصا

- 

 ١ ه0 9 0 3 : 0 2 :

 : اطرسوعركمد مهدخاورا داو مثمر حاودخإرو موفلاذ ه مراد ؤ وب علت والا موفاوو : راد دو نيدراملا ذل بزماوند نامل :ايبوأت داجا“

 "أيتها وشو اطاكطزشاو طهلازمو عذالازحجانمل هراغغمد نيب مولد -هرانول كنس ىلعج هيلع ربع د ككل اود زجا اص ززرسسو فرم

 : موس اة نود ماض 3 مزج ترف رسولا د مهمل هجوتو هتان : رزان« ع عوج عيم ١» ما قطعماج هررفو هنو هب 0 موجرذ

 لطاومو راك ةىوصنملا دوندبئدو سامو النعي و ءراغمو بدحلكرمرا نس اكو هراغالا «طعاورهاظنو ةركمو 7 رضا دفا كلنا
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 00 - |فيموتسالإلا مر دراو نولسوب و لسد اهلاددد رياوناك ني سضلبا كر قالب 1 هناطاماراضالا دسأو دمنا 3 جا هانت اوسدرك

 لصوتمفاخا و انرش هًيضالاخ دويَسلا مةدصف الاسر
امن! لفنملاانييعم وع مماطق ةراه راو فب ذل او نأبّسع ون دل

 1 _ هبباولظ ودار اكس دي ض

 7 05 3 5 0 للك: موصقلا واني ايديك ددحلا عسي نيل ةكبنشماع ةداكدلا عا ايناس تك 250 ءافصالابقأثلا هيرو كبف
 ٠ .  3مر 3

 د نصا ناذلجو ياو وهاي رك و . نكلودين مثل ديت بحد هكا ضف عاذتراو ووجد صه وشن
 نوهملا ان نكد ءايجالا باسو ناينب نعت

 : : ١ اجل !نهوت 1ذا دناطلتلا دونك نجزم هدناملا

 0 تالا هن انمد لايزال مهلتنخ سعى ملاك [وعيججوو .راجالاوزصلا عفر موي نمو امو انيك د اطال
 - , .. (دفحلخةكيماظوؤشاع: الأ ينو يذرغتخا وو جز املا امو اهيداص مخ هرانن زجل عش دانرلا هتمر للرجل انما صصماد

 .ملصا اميميغتلوح مج تاماقلاككبل هاو . .

 اكد انج ايجلاو ءاشاا مطور
 وينك نحن تاق رعيرب تنده

 يب لا

 01 م بوكاومكذاالخلو ئيكازطلا د :دزاو ؟ىبملا صفلادسب

 «لمارضإلاو ا كسادإا ل ولج تراشنال اك واربوغ: نيرتسا ١سيحو لوو اهياغلس عل لس ع 5 10 2 '
 ' عاتإلاز 00 ل 2< ليوشت) هيانعلا تغلبدلللا اجلا قاد اهراب دا نطاول

 "تاكا صححتو 2 دمدحاوم اند ميحد ”ملاج ند نلاكي دالاتمملا هين طل تاكا جون 8 راوباهبانجلال
 رو

 هديقدلا ا ماو“ اهلا 1 ”هاليللا ذك فويسل املاؤلل ناكل كلذ حانع
 هبكذما خنراسا نماواو هينا 0 هيضاملا* هتاطلتسل !ذويسلا يدُت نيب ومننس ارزلوا 1 0 10 0000 1

 بولطملل ؤببجاف ةءاطقاتخلوخدلاو ىامال ايجابا ودل ةح هوما 4 2 هايج ومزمإ نا هودسنل جبد عساف
 . ً' 1 : 000 السا وعنلاب ةيلعلا ةورخوإ يو لقال: ديقبل اب موب اجر

 0 ىصئلالا دلغلاب يبو «نيبملا ضلال يبو ارداصو ؟(دراوؤ اًدِاَعَو نغم د دعلل اًعَقدو لماظاعفن

 0 ا ا ا

 : "ويلا هانا 'دادفتلا مدونه. هكانبدوسا/تاتو

 كي

 < .-..-.-ةهرا لاو !هرازواب ضان الجت فص هيوم لهادي نريد
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 | . دن سلا ذؤاههناهانا تالا رتل كاري نم لمطضم ئهاور ومي رك دوتساو يولد ههقللكك عاج
 | ربادوفلاده مطقئاووباعساو نيعسلو فس هنو دحا هكا جررذ ف 00 0

 ْ ل ا / 02-5 24ج علا صولا تاجوتفلااف دودعملا قفل اكد
لسال دوب ترذنو لبا تنماو موفي ؤادنم نم موتبافامو مهبصبرمجرس ادا هإنخشاو نا درْيْلم مزكلا اني 3اوضاد ب كل 8

 ظ ْ 3 

 ردا ميمو داعب هثيفخج موفبو ميكياج ثيل ازمديلاؤيسو لقتال هبا از هع هاكولا تبايرادز دو هظفاجدتتر علقو ٍ
 000 مزعلاو ككذاتاانيسلاب هيناطتلشملاهءاطن و عراة مزح لع مانهإلاو نكملاو نارإبل انما قبامإل شتا اكةادعب

 ل 0 افا 0 و: 04 ءلد - © ساحه 0 .. 1 10 3 3

 | لورق لعنه داكن يذلا اودازعتياب حالا هينا دنلاد هللا هبا هريذو يجو هلا هرخن مالس) اطل اناىمرعتس كراشمالو عزانضنكذذا “ 2-2

ج بسلا مهنا ءزناكو تاداراا هاو تالاكلا ٌماظمَعفال لاغت هيلز عيبألا تاون ضامو ضرلازإانبؤ ميغ ١
 اتستباثملاعا تاكذا تاداعسلا ل

 | كاردارا ضم يلا اتملا ناكل لصقل غدام هناذ ملقا طوبقد هدلارنع زم .دعو رلالجر هتعفرو هلاكؤع دن يزرع اكو تابنلازضفا

 ظ 'ردباواوهناكراديييضو هةريفا عيسفنو دايعلا دجاسمو هدابعلا تويبل واع دابعلا ف صمؤل اولا مانت زف هان هيو ملاوتم
-ِ -. 

 هندرمطاسواب دوا>ن وبسم هجاس عيسوتبا دم د“ .ةلالجلنشةبألاةلككد ليل ىفواوهامب لاهك نعارمفان ىاكلو
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 لا هنمرالا دم دجال تاؤلضلا ممإوم هج طاو دمر ملا هوب لاب يروج دست لا كولاب لمّا اهرمج مرهم جره هسلاَعنَص - 0

 ظ ٠ ماجرلا» ف0 جوبضي دج ءاجاوزاو اذ | ةحوسب ةدلبعلا ةزذ يزسننسم ودربد .اجإوفا وللا هيلا ابوس هنو مدا تك احا
اتلا سو وحاطباغ دجنافلا ةاعيلصف ماظنالو عاهل ةودصؤ) قاض الر ل صملازمدجس لل داز سماع عتبو ماظل ووجع موطنلاببوم» 0 :

 ٍْ --ر

 .٠ ريو ةونتسرلصوالا ميلادي جلا تتر قيضلا اعز جيل ذثس قيضملاكه وصولا لف هجلولو خالل هنا 22207
 ,.. ياكل نيضلاد او. ىيهمدياة وباب اهو ديزأم عدد ضوه رووسوتب واد ديول ابطل اج ياام ديت 2

ج . اف 'ديرنسلا كذ يفض وضرب ظاذلل ره ظامو ديشملا نلاقبلاو ةئتلاب عيل اناضاا وه ديزل نم
 ظ . داو نيكل دوار ينجو ني

 . نيود يالربع مارس مالتصلا مزار دسم ةككدب قبو: ىو لل ولاول اونا هاد ئيطضملا عاج ةرص
 دادانميطهظا ثيحتربنلا موينلا مككم دولا :نينموملاريملاو مال سناك ناطل هناك :نيملا هللا دطرس م اعراب سما فكك باهرا تكتتا

 10 ”دىيكلا كاك هيض :ىيماليوتلإ تا زيذق سدا مظنؤل ب ظنخو نينما وعزت نؤاوشم ةلدعبام ىيبجا اوت يضف
 . بايشنفدودعملا لضتاريمالوهو ريبغتلازمهلتعاامجلادتعالاةربإ هزتمجازم جوخاو ربزولاانثومراوب لاي رضاع

 | قلن ةطلاكبوتنتلا هرج عر وجممل همصوس هولا دتساد لجاطمطعا زول ةليجعرا كنالززطلازةنالها
 | ,هتماكرا لا رطقبي كالا هالو انما ه لي ماقاف ميكو فارإو جاد ذطلا هيراغتو ناحكلاو الازم هدوم امل عدكم بريف

الْسَتنآَو اطعاود كم هيلع دراج اان ا طرفو ريخذ هرلاول نوكيك اماقمو|قناسع د زسجو
 "ةليماو يشل ع اطّزنم ها اًرجل

 كسيحومو هلآ يا كلا دلا مجرم وتافربخرن او م عي مغ ليوم رع ات 0

 - داو عيمالكد بق طرا هلع هدحو لطالب كجاو انجل وينضااكن دربال بورت ةاناج و صتعاف اعنوصقبر ٠١
 دوه

 ترك ناورفديلازيزولا شح جو برات كارت عساف ايان فا رعنا ابنك ميلا يصل اببسيسايؤكو ةيك ٠-2
 اد اجه وهلا ؤصاتتلا لو لالا رتينس مرضاتروكي ربح كلل جومو عنف داوضردهلاووتب نب اظوؤل هلا ٠
 ةضج هجن كد هباَنَماانوُمِل ضر! هماقاو باسو هاغكوقوربزولا ةضحماب ماك موهذا هنعددا نجعل كيس دوه
 5-00 1 )سو 0 هسزفلل جات الكب هجتضوب هذ عضو وم“ وزحلم هاداقمو بانل انما هللإإ ىححرلا هدم ئاينب عتدلاببزولا ١

 دتتحفد دع ديزبلا اكو هراو ةزانج عيجشتتإل ةدجملدل دزاريزولاة رضيت "معشر هضلبم ةجرزو هايس اهبؤكو مجرد
 فو !راكورورأسلاو اولا ناي مل راجو عقلنا ليسو )جم هرع عذراو هعاججرضفا ركل الضفلاد نيكضالاولا

 داو ريس ورمرتتاهفوجركيللد هللا و داياد هلحتلااخا هيلع ضنجاتما هزني كاتو ةنعد نص عحتتالط
 . يي دوو اكب ودير ميدبصل المل عيشملا هدول اغهزانلل ةاصاولص درا انفلككة وااوغدب اند علا كذا رود
 . فاش طابت :سح) بتل نب صق نيعجاتبكك اهلها لبنا اقتل هطبفأو مينلا عساولا ملا ناوضا زو هراصوعدداد
 رولا عجلاجو نويعلاورودصلا مدقتو مبءاق يطلع كة فاومدمتو ىونسموهلا هلعربزولا عضحدي تل ارئاهلفل داو نيون
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 . اوفر موال ضلال نجدد باول ومقراهنازم' يشاهد بباب ديسك ةوغدل رض اهم إم الناطب كن

 1 اناوبج مقاعد اكانعر وكده » مسن او والدا هدلا ناو تل خ *هسرقماناذ ةوعدوادمو ءايَسلا ةعطاٌسراخا كوابل :انضلا كوع

ععنلانانخيارورسعكيلاو رولا ل ضفاازيفمم يعرب امد
 ماض شتام ايف د.امالس مال لالا اناكواؤخل بنو ن وعمال 

 ماوهلاب مظل ميانزو لاما باو مضل لوبتلا ةلبشل القت سم لزبرلا ككل ذذا ١ هيعيرر وفنتزما ند نوعربإم هبذ جو

 قعد هو نايموي» نكأملا نب ديديطعميا هقفامد كمن كد كاصفنا هبدلاصؤناوتلرسبا هلصاوتم هتان هييطلا/دياوعلا تالصو كردي

 0 22 7 تلاع روصورعل |ةبجلم أك ةيزعضلا كا هرقم ناكسبع ذو كو خالي مكشو يوغي هكر ع سيور وبلا ةحاطلا ٠

 1 ٠ :٠ كالو ةعوضلاو نامذالو وضحا ثوب صانماو هزجاتماو هيراحلاو ةديانملاو هايخانعب هيلاولو امو هيورملا عدابخوسح

 0 ” انرمالكمو اناكومزكش_يلحن هماخركمو ناكل انهو مابدجضَمناب باب ضفناد ناكامدكدف مزانسو مرئانملاكو .ناككسساو عضخ_

 ش 5 مكر كل داعلاب جافا يدمياو طلئعلالطدا هنيلخداذا كاجو و اولا مركب الح يسرا ىلتسأ ! اص جنب

 ع قاعن هوفر صوفا نيد رجاظ هنزل محلا ءاغمل الجار صن انبرعب ةيرسريوللا لاظ كأك مفدو داهجلا نيس مباق هتالختكي 1

 . نورس 9 هرحس ةذجوأ درا موي ك(مراخ جيلا نفيد ناؤرعي

 0 0 هع هدبالكحب دكا الا السا داني ساو نو هيكل اج انعدجزنكاوةرنبرضااو هد:
 | ككل ىيدنع بزعل مالا !اندككأ هدد دهم د ماركالو لالجل!ذإبوعرمو لومامو وسع و و7

 تل 2 515 0 [000ي اعد و و رمسر ا و 5

وجا ظللو راو إنما نه جامو هدوغلا هدر ا]يإثلاو مسلحا 5-05-525 هواك ةتوتانا تع
 0 رااح ن

 نمدككتهرتما يظكوعهرداصلا ءيبطنر خو ههلملاتداوجلاو يظجلا وماسك قل هتن امد هترم تيوتماو هترش ترا

لجوب ميبونفلو ةيلالاو ميلا هيوشلا دالبل نماهرو هيبعئتلاةككلاد هدرا تاهكلاور نجا 2ا!بملا هضلابلا همهلا هس
 60 درا

 ا ِ ا و 1 ًّ ُ
 ال
 . ا '

 ا 0 : 3 0 . 2

 . ديد كفذعب 0 هئانلفكلاو ناوغ ا داخل هاو راصمال التزم ادع جمدعما ادو هلا عكا ضايع ا
 : : _ ١ .٠ 9 1 1١ 2 2 3 ا 1 7 -

 و 00 ا ل مة ت شن ذا دول زك اضل رصفترا ناكل دعا رك« هوفو رف ءلصال
 2 ماطال سور قران مل همماشلاللّملاو مالعإلا تا او رد رتغاعلا داب 1 ١ مالكا

 5 ع يامر 2

 0 ل . -



 لتس 2 هتيزرو هدرج او رن طحاوعا !ؤصنماف يطالع مرتو ىلا الامد ضرع ناو دو ءاصفتو ماع هالو 5

 5 وجد ا 25

 نعل ضشاالو (ذضو عاشو ىملاهلا ف هنأت 0

 زمور وبيلا 55 و ةككوي رهان زيشلاةددو قيد رك لافما لمتنا ذل عياض لاوجالا
 هيماضدب ب داصائبإاك ةقروإلا وعلو هيمان دج ارانعالت ساما خاضرو هيمساهكفال نكولللا مدا نار اظنا' نه كرذ دككشملا

 لادواد غافلا فو لاول قمار رك هُبّصانللاو هزانحلاو مطننالو م مميزا هيلاوتم » «”راوعمجر قمنا هيا جناللا مار نائاو

 راؤادشاوهامملا بونولاو داخل اضفاو اوراطخلا اظيانلاو رانبلا مناص كاعد راذه جونو للاسف ؟ فنك د لانشو جاه جاتهاد

 دزعت رامون وراجاوزببا هبال لاو جزملا هذاخاو لمشلا عطقو لاومالاب عالرلال ابالتساو نائغالو داؤلإلف اها ؤاهاو رادع
 / هركرج ًاظنفنو عرج د ماكل اضعو اسوا ةللاس نجع رهازندو دوو ذ كول اع لاس نيم قانا رام تملا جرواومو راو مجلاجل ةراثأو , مينولارنساياكذرع عد دك مطحطزرتعالو ناعالل6نيلباق هعاطل اباينولخرب و ماوس لك 0

 ينمو راد دجبالار هب يس راو رد عرتم اجد جاز مب تري زيجو دأ كسكفدم هزم خا لسد 5 همم انذبالو ليف ثوبلو اابشالو دوسال زم حنتلاهرتاملاب عدل هرعمو هوم خو كاطب الفيلا ترم ونجل ءافسالا عزكم
 همذد

 زارمو ضرالا زجاج بل الفلا < داما ايت مرعيجبا درتسم جرايدنع هدهد را كانا مجالس
 2 يو حدادا تيس ضقند دقعو ماقعاو مالندإزمدبزرام مادو ودور 3 ع .راوصو ماما موو سمج الدو ضفحلا

 (فلوججلا وسي ءاوسإلا رس ره جاو رجعو هقيرش3 داك ةرسعمالا ه2 عالانعيط وم مو هيجاتوهننخ ةيرغماو 2

 ةكلاكب و موس ذ عمت هنكسو ركسإلا لوعفلاو هنطوالا قادس عا >باخاو هلاخرا 0 رمل عؤكتس تانعلا د ا 5

 6 4 تس 0 فاطنإلاو لدلا ةرباادزع هزملاو فالخنمدككا نهب مان مخ دولا ررصو هدرز و هرددس : مرو ١
 : يابا دابا اعاوطوتسال ملاذ يك نولادنللمرج طارت ىلا حفلا لوس ىفجسيرما 1010 ومرطمأ» هك 7

 ةقلتملا عزوائلاو عريركتملا هددت رطاوملاو ورعمتملا مدر دا نقينو تا ووالبسد دروغد دج دوصفلسا»
 عام سلام اامالكعملا جلا كاككتك ٠ ىو قكملا هب يوصغتسم داش يل ا 11

 6 3 جاجا ريض كلا و ةبريرلاذطقانهيلع وتس املج هت محضايلا ذالجلا 507
 ” ضالنح دل فرن ماما يحب حو داصتناةوزظلإ يفد ممادق امستو هدزتنا هللا ااكوك ناهشب نارا مكانهم ءرما داكؤيح اضم 3 وعلوم : ىمانقإو داطفا لاك جم دافتتالر ايككا لع ةيوزرصغسل ١ زعل ردتبا راو ندم نمل الز" اونو ححتم 55 موحش هنندك ضر 13 ىباسللا قطلسللا يطمع نها 1 - ِ 2 0 ١

 ١ انها بإيرازعايلنعلإ ا دانجالاو الس 00-0

 ا : داتجالوزاةش انعآلاجوس ا ممخرانع جال لإ دابعل ةرمكاتع م حالصت امنا داس نيمو دلطو 5

 2011 داخلإلو متاعالل دج اوراوعإللححاو و دال 0

 فام هئبصان طلو برا غاز اشايرم درا موجيلا نيدو هنيباصزجو ىيمولاجظارجب اهمرلا 21106 داق ندا قرت ماعأ 5 هن 56 ررتككا جالا نيهمد يري ناب ناكل هال هدج ون ظعما و ٌينفلاد يهيمهتمد ناكذا اليتفل رحب ًالافجا يعل انقطع ملماعم قرصْماَو طم مالو واجاو كلل عسبازلا هنزفنو متر ومدلا لج تاير م درا ةباكو مايا ذكذ تاكو عسانتلكو نا+لكما“ ا ايفل كادو عفاي ناهجككمزعت)وتررل اه اهناينب عفرو اهناكرارر شو ايزاوعاو اهراصنا ريد اهناشو اهرجو أهضماداو اهناطلش هايإخأ علا 2ن2جز نزحت
 هولا مهللكو انو 0 حظو تاو هعاطل ازع درت نم ٠ ناكاتوااللعا# هترئاطل لاك انتا نر داضلاب ضالة وساد قالفلو دوما ةرزع اوباككمللا افداعو و و ماوضتش و جرم ىو - انين جدو 0 مم نادال مو تاس و ظآ آ آ مدالجر مف رسال مدالب ةيعْونااط : يو ادق يزل ركتشلا» نايغالازم عمو ىدرولا ماسح اريماب د يموج عن افاكلا عهاقلا هل 3 ناصع ع مددو ١١ انعزتكو مدنا ةمائ)لارّجَم قانا/ل ما لع مراغالو دائيجلاداسنفالاودعتس 2 قاًعشا9ةافنا اناودزخو هييصخخ 31 ١ 0 يلاؤاظاودخاو هّبولا!تيوتولالاالتو هتيبولامهراونل اوم دزاو فالذلا جراسا ورتشن دناو_هتيئدابلا كلا لها: ةعاطدوق عإخلا ىنيتوملامؤييلخلظعالناطلتملا ن6 بالا دج ودو نما طا دلو

0 

 و ااا ااا اا اا م ا ا مم اال <: ١2 ::--5-3ا١ دهس مسلس ة صح سبح نيس كا لميا 0



 - : اسك
2 4 

 1 2 ا 7
0 : 

0 

 ٠ ناشر ذناكو يعايد الي قطينلا مدلطجاو وم صنماد دالي كالو هيلع هيلسدقي لو هيي
ا, جوتملا بج رص باه ير اطلب ديل دلورزال لئصان ااه هيت اسبر

 ه انام هماقتناو غدخزم علبو انادي صاجادلاو يران
- 

 . +... الف هالو يت كاتتلاراعس لامر اس ارم هداطاجحر صحي رانج و زب يمك ناك
عل أفرغ ف7 اءالرتساك بذا: يلبو وشما لاكي انناد > ركل يهذ مهل نربسلا هدودجو هييهذو تييوصحبح.-

 2 مافافيكاد ن

سدعإو هبظمقيا مطتسإ» حاول ابانغل ازموب لزن ادب اصتنعمو ذا در هدغا د مهاب, داليو اكراو
 1 مارغل ام ه«درل هرجام عم هيلاالب

 وضمن انانسإ مو ذككهزم دل: للذي لسب ايمي المزار مااذ هكيونا مرتو عذدا مولا ع يصمد ةعروإب هدا
 يطال هاندو انانعر ار وط مدل لام ةنؤلطبد اناث نالخاز مه.

 هالو نبذ ملا ازمزكمريل هّسضلاب هصرملام ابن لت :رياليث اذ ذاوهو

 اي اروعتسا هناشةناكذا هيو ةريفجمت هدرل جويخلاو هديا اهب هبركهنص نشكو : هرزع هزفوتساف هبرلامو هردعامب جابو هيريريب حاضت

 ا ... ةمكرجو ناكل مهتذارخ ناك سما د هردسلاورعاملأ تاذ دنداطلشلا' دونكابركماو ُهنَسنالعإلع هراغالل ةتجباهرشال ازمدرملاو هن

ذالك اع عذاب داببزما ٠  ةدزفغلاد +علانجشوبو نج)راونوسديصتنام عمال هلل اوت:
 00000 مهاطدوووم كايطِخلا و

 . اًرانو تحاول اهلنا مزاف ناهي هميوقملا نانالو ماجا هبا لا هتمورلا نوانسإ  اهساكق ناكمركن ماءغالثجاو مويس :

 قامو عابملاالعرملا (ةداوتزن اخ ايإلامخدانمورانلا لاحت ”اهرعابولا3 داب اهةعومرلا ماكحاؤاوربمد !راسنكاو اوغلاو اال:

 . رالتوو ينجز ا عاج اخي د اجا هجاهو مش يل تّوفؤنو مةعنم ةرتيؤدانبلاب تهانشف هراضحبا و ةوادبل اكد:

 * البيس لواجالو ناش انكم جورب غو معاد هنقممل كلا هع ذ دابا دعم نامرلا انه هول انام هتمز نصف سام

. - “و نانصعلاو >ةل زهد امواوكؤلو ناطلسو هيالوو ذم
 . قنلوع مماغاو اهداطماوميلاراطناحلصن “تي

 <> + ةاضحتداكوب عقول بس مز اناو لع هلع دنج تراطتنساوؤاذا/ى امبران كلعتشاو تزامو دل اهلا تااعنفو ادا:

لا ,نانلماككج انجيل مشا امو هتاهلاداطفالار برو
ماوعاربمالكعم تايلامولا هنمنابنل ةزادومدفلس اء يناعو

 0 ا علا هزل ابان ى

يابا رقونلك فاشل كولي هتنلالل3 هففاخاهعزج سراصمابؤماةديفلوشلاد
 2 .اهثورجو نايل قغت ذا يل نازاوبو جنس وج 

ب انفافا قرتساو هلضفراكر اهاجرايزغتتساو هل دع !درب امد غانا يف فلثخلو فيينا مزح
 ٍ هدام ظولطايلالهزم عدا هداشيرإرد

 0 لازأو داسفلا دا يهذ ا نإ فاصنالو ناسجالو لد شنو فالف تنمطو نخاو بلل ميلا ميز ارابتسادمايضلا دكت

مإضداو ضيسعو املا قحلا قرص ءلصا نس غازام داعاو دانا فافشلا زكام
 0 . املكفوطف معة نا > ديالا جف هبوب انْ داع

 !نيزمو همزككا ا كا دالمإلا ميد نيل الظدددمز
طل و رينموملاريم | |زصعهفيلخداناكوم .اقلثوبم داعس

 3 هل ايوا داًبجلا نا

لا هناو دالبلاو هككأجلانم هباهو سبيلا سمرئيلاب صممي ماعلا
مأ روت هئقار دارنا ىلع لكدب ة هّونم هنياطلتملا هاوب

 7-2 ”طتضامال

 طسلاو ضفخلاو عئلابيلاةميلاايَملُم صاوخلا تامالعألا هعفري هعطانم
 0 د هريددت ماكجالا هوم ضفنلاوجاربالاهرصنولاو

 ١ عه طضرياطق ناو صمد تبلد بهلاؤاعدجملا امو اوب و الموعد الج هريهغتو همزعب ميصانلاو هاينانا | مىغتلاةظناح

مابلب امو هتيعن ايلا راطفا/ قذلازبب علادابف 17 تاجا تا زيشكد
 دو هنربلا كركم بدخل ألا نادامكزلا هركرللا دالرلا ن

 ىماداتفاوج هيلا هاطلتلا تابتحا ايزو ةرضجيلع نار كذا ياو نك
 ْ زلمه نيج زيه جد ركت تا نيت

ا كاخداو اءؤيزوتفد اهيلطمرريقدو اهفثومإحد اييفلخمغذنا
ك نام اهقحنزأءذلاو هيناطلتلا هعاطل بابو ايؤشواهيرزيزه

 17 كال لل

ره هيرملعاهكضووهناراعامتر هلعزتامليظعت هيمدقإعاقوهد ريك مساب]نويد ميغ داذد مظلل هم ؤسريزولا قضحل“
 00000 هج

 داطفالا ةافو يضايللهيدابلاو ددانبلاو ىونعثلا ةذاكذلا هاسعشبو ىهانددعس و صياذ بجو صاظيحو مهاب مرعب رماوا«تيفنتلا
 ا ا 0 : 6 : : 7 0 يل / 7 ل 7 : .

 0 هلدلجابب نأ عننولاف_ةيئبلاو 0 تايللادةخوفلشحو دوفولاو ةوجافيلاتو دونجادشخ نم راوعالا» داخ الاله ةاعرمو

 د لاعافاوإ هل نما عمدياسع .تانازيرضلاو عدانجإ كيو ثاناندرزلازما,ئلوّيامو تانانصجلا م بعت راجل ىنساولالاومإلةجضف

 اقل اوزان هشلاو رككسعلاو دونجلاهبانكلاولبانملاو يارس و تالا ٌايفلاو تاءاهباورس ل اتلانام
 5 عب رئاجلكرم اًعنص هند 31 هداه

 00 را نمت ادي قلك تو قع ريو وبرر ينج وددت ركز جيجرع تاما حتا
 - رهف ويف ىرإتملا بطني. ملجاو «ريطنلل انا ذككو) ل صب سدوم ماين رص دعا خلان للام كك شيجلا اذه اغاني

. 1 : 0 : 2 
5 53 2 5 



 . : دفا ءويلا كك ذن هد دونما وسنوات حاب رات03 تشاو ياا 2-0

 3 د اهمهرو ابثسا نان ددحلاطمو اهمظنو ركع طببضو لتتاو ةمالتماولصوناولضفلاو ل

 0 ه١ رع ردع كاد نق ابان ديعتلا علا نيك ةولاق ارجو سس رة -بييعتس

 اذ هعدانتلا ورلاوتملا دونجلل هيل اكوا هحفار هيمان همايخ و هدرا ةرع ريدا تاك نيل تا> وم .

 "يما يبل يضاولا زعلاو 0 دراطاككل هو يسبب , ١ ناوعلابطاث مانقالابايراو نامل 1 1

 7 00 ١ يكونا ىف اجلا لازنلاننيل بسلا .. .هاهكاداتلاو هاشللاو نهانيزلازم دوسا/لاطبالو دونجا نمد

: 3 

 ناوتالرب اما نع ازناياربمونهأ د١٠ نابسمالا 0 ماحلاضلا دسم حاده والا :مافط ا تهلارقملا 'ييخاتلاو مدطتلاو اس 50 1

 اة هديا م ميلا لاف هنامزالو لاوجائفالتاطغ هتعاط وبصل اذا ”نازو نوال ارا اهم كلا 5 زولا ةضحوالخإ يع زمكوب يزل

 دكر ارسا هبل اكرشلو *هسايبلا هيطلخاَو و 'هسانجاو هعاوما لاوس نمداطعاو هتسابللا ةعلخ هيلع لخو' ءاناطإ فارما ظاهرا درا هي هلغدتعو +

 بفاس هداتلا تاوغألو هداقلا اوعالاد هنايذب ديمشمو هناراتمنت نر راخرزلا ماهل ارثمخ نو سرح فا ةيرجتنوماو ا
. 

 ديرو اال ضاتطوا لبا عراك ةِنايعلاةدبوملا دونجلاو: هيباطلشلا كسل انبي عب اونو ابانراو مززعلا يل ءارو دصو

 يجو ا نناتب نخسب ام اكذ لك هدو اياها و دونهم اتا جرب نم ئبخانلاو منمتلاو طيرلعرنعب ام ريماظرا دحلاكذ عد عدوا

 باح !عقالالما هافل 00 دافجالا» نجا«ليادع نم بدلا هوان كتساو 78 دالعت سا لاكبت درعلا )0 ماندالو اياضفلاو داو افرظنلا

 ةدعلاو ادرإاو نحال د داي رطوملءاجافرلاد: ”بانجلا ككؤرعمدلا ما: مادا 'عضانلا هلورل ابان خاف وغشم اناَنْجبو ”باوطلاو لاوتلا اق اًيدَصَأناَتِبَ 6

 0 ناهننإ عند مجو الط الباع د اضل لكككذ3 ناذ معوعرعرمودعلا اكقلادفباط ”طهنص دمر دزبا“لو ف "نيرا تاك

 9 0 ريض ١ ىمالزمدل واخامؤمل نو اريهالا اهافلاؤؤلا تاعدوملارمككذ خد راتخا مضنلل“ نادت إو كدر و م كاع العدرا درسا

 ل لجو ريسمو رك دج يضف بس لب اخر تءططأتسل ارغاوالا رولا يضخ دع دوا اكو اريرا دس اريمالناوتن 2

 زول "اوما لتس ءوهينلا رّصلا نيالا الوم ءوّيبسو-هالوا 7 ضيم عدا انه بديذدو» كرمت
 6 فعالا وتسير يخطب تفز

 0 ماعلا عفيرلاو "نان يكلاو لوبطل تبر نطوزيفنل) وصل غن دهو .دونبلاو مالعال(جوهرمو تايللإ رىنشجت »ودب كمه يرب رييرتتناو

 د ا مانركذاه لل داججلابلاو سوضالا تستوتسا كل مايا ل .طيلككب) اوماقاو معسل و د وفير نحال هنيدي

 :رثم كاخارعص اشناورملاو بخل هنا م اولا ركل هي زعهنتسا للا مالا نشعلا ةدموريزولا نضحياكرلو ةروتصلا 1

 3 نع اًعدرو ناطلسلا د ونحب ضد اماما هيلا هجيورج كو نا بص دكه ضو قدصلا نضماوحرمو ماحب ارا يونيو كسك ذ 3

 ةدخادتلا جذل الماك ا/رعو تبا اًريخو كا للف لاظاكر ومحو لاورخا نهيفا ضال اظل ايدذ ذضصانوو ناؤدعلاو

 17 اًضنخو عذر ؟اتبلا نمعناو اضيف اعنّصءان) شويخباحض خاف سوما ل ضفاو لا وجال سجا ااعروكوملا دراتلاو هدوتيو مهالعاو هنابا و
 .دانصمأل ميرا متن م >رمم ماهضخيلو ماهي إل ع ماءالمنخو يخل قالي ازا ة6ه052 عا و هازال حلطبللا

 ٍّ هطِياجخِسبانككاو محفل اذ 0 ماو ربمال/ ةنانسسو دنسعكو 7 ١> هناك وال ل جال ملاكماظالافاوو تح 5ك

 00 ناسيا ةامك امو نايبريمال َنانَساَو نيل اضأملا كاتلاظعلا : هزنانلا هاضاملازوبتملاو عصاخلا ثوبآلاُو

 - نظل ص انيلخ نهال :2---- هاهباهروانتفلاو هاما اّجلاو هاهلا نامل زم كاتملا تويلو ايلا ذوساو اا ظنإلا رم هيلارسو

 .ه[ئلاهفنشملاو هليابلا عامل ا ماجما هلباّصلا تومالاو دبلاخلا دوسالاو ميضإتلا اذوبتس نمد امو قرط مال كسحلاو شيؤلدباق
 معاة ولاا هريئل ياسا :مككلارغه )بقسم "ديص تاداؤ رعب“ 5و < وورامللا ميضاملا ماَهَسلا“ هتعاضلا قداتملاو

 5و دو:طلدمهقيإطب , الح وبلا ىذ سيل اري كك )مدح يعل ولع !مراتةلالشس ٠

 . لّيهموراشخو لتججر نجح بخ زر وصاذ دكا ب ظيزجر بمالك دج إلا لساملا ديالا 00 ”لاطبالا ايفا 5و0 لاتفلا 0 : اوبل اوي تملا كاك اهل جل رت لا وذ جهيم ىلا عك 1 :ك[ >- نفكادنجو :روذاركسي كيضاليل غال نياك نذلا ٠ :-:لاصناو نابعاو سازج كس عوير مطير قاد ييصالام تحمل دجوا# ٠ نقلا :ديخبلاو ملغ ةعوفر*
 ليزا ويني كم شوي ايلا نم لاسبأتا الص مراّصلا عطاتللطيشللا مابا لاير لالا رطل بانعلا»



 0 هلعرم ىو انا جلا اد ذاعلا ا د انولا ةدداضرمي مزمو .اغافسوي لاوعا اك فويس اووريف :ذاعلاودمالاوذ 'ىاهلا مايا مدرك . |

ة رمد اغا اسيواسا لاكأ لح اهسالإ :٠ اهل طلو ماصتعاللد اعمو ريحا لامر نم هدابناو
 0 !اشلن يدع .ووندلاو تامل ةيابراو دوما زم 

 هطسإو'ما هيا هال اكد اودبو هلها 9 درم 0
 واااو عيل 5 ذراظنلا ديد 0

3 , - 

 طاب دنع واقرع عيذلاواكدعيد# -.... وشاعر طمككازالتيدابككك فلازم ككزمو -:...' يوقنلاو ملة.

بجا كورس يكبر ودصو دش اج هوجو بم عرضا عرسو ءاطووألبسو لوغو دج دك لكيم هدد شجزمو ص ١
 ن1 مط ليلي ىدصو .ليضتا

ز جطو برضه اكو م دناكوخإا جرش هيل ازمو ىبارياشاتمربر+ريرل] مونى: هبراضإكوباق فاح :
 7 قع رووا )جربدبج د مبا! ٠ ه

 1 تلال هياط ذووسادأ فيان دلب رقاب بحري حازجنلا عوراازعلا عاملا وب: هدبانو موكزملا ناؤسرب ترتر |

 0 0 د يسال ل بودبن لبنا دجاهرك ”لّوعملاملكدتذلا ميراسو رو سام ار هارب اه اذ ءئدضطاخلا هنعمل 1

 ةأنالطواو *مماكزلاو هسا ورانم ”ملاكشلاو هبارظنو هلاشلا نم عرطو يبقو هبات بق أزمو هلبابق نم هيل نمو ةنطيطل ادب عررمش م حا

 2 ءزلحت سوال! بولخا انما ئبصدَو لانا ادجزع كك حزنا اوطعانفصرو اركذ عاميصجاول اوادداامرواذايجو .اًزيجاركسع دوت ةوهاطك هله

 0 ”ليمطل :وعت ريدم عوصتلل التو 'هرئهلا د بذا رص ومجانا هكبواولا هرابعلاو ياكل ربو ملا رانككبانّبجلو لاكن راضصتخالا دصن

 001 اهيوز نانكلا هارد هفو !مىغيد الخ داظفالا! جزل نجت الوصال اطر وم هزحإلاهضيلال اناا ريانس تلازم دو اضل عاش

 00002 هلت ريئتراو هنلايجوبصت كحل 2ا نأكو ريا ولا ةامئان ةعماجا نانا زجل نيازلارباسييهابعيتيامو كككرع نانزيرضل اكل 12

 7 لح هتيصافاصنا# دمرت دو قاكأتةلجرات رشم ئاطالوعا بتم كأنما ظعركسجم ناكاككه د: كوؤس دلي هيرب دمج.

 ٠ سلا فكن علا ةعلا تيوملا دوغلو هياط شلا زوجات ارش دانا هررناعملا ةديفإف راسم .راوغأمو داؤلا/ يطور

 دك «., الءاقلجاوهل ام هداعتما يملا نت زركتساوكرد اد لائيونكسحم اون خلو الذل ولزنو لما نعُسسم لضفا فلو

2 

 . ه0.  ناحاكمولكّسلا توملتس اهئملا قاله ضنل اكدانب هأ نيبتسص فنه يوم ٠ .تتهقالقكتع مانو

 هنمتضوف | دو يول از رطبةلكلاهلااجيز مرو هابل عفداو دعاونل نسبا لع هامل ورصنلاب كيبشملا «يلافلا كعمل انه ناك

مافيرضل سابا حرا يمشنناوهماعر شي لك الظل راسو <مالعالاو تادالا هنعااةالا ترشفو مانع
 0 «لابتالو مدا يبساؤمتو :

 00 اكمل هاضتتداو ةارلا عساولا مايل اوتيجلو ]جا وكسعل انكر طم هراتخاف رامذ هنبزمإ ىداف علما هلاقرم ]وويل ائئاورهساو

 22 لي دادبو تباوللبياخو كانيزل كارم هديحمةدكسر أو يانطالا ةناحاسو هباجراو باص, تنمو" بابل اككنبه -بوؤرو «را دل اريماباكد :

 داطناة وم تالا ه بيرقرعخةوإسب ةكيرت هراككت ميم تاكد هراهذ بحرف تناكو 2 ةبعضإل يلا كَ باداوت |
 دا ق7

 ١ ١ ةفوضيوة وضم تيهشج دقوا م جرجا هدف وان تدخر هنك جزاه طموح هدد دست كاكا ىف ثور ريل.
 . .هاناكتاواضقن ممرع عميطموف هنأ اناا اناا كلكم اىما6 + هريذا/عرؤو اللا اطيق ههادج! يد غلا هنياط تدين 00550

طقو "ىلطلا ول ضي اوضافو نظل )لبسيو عفلاو] نيم كش حلاك نعاور شن *
 8 كلكذ دسدي ؟ماولاو ملا زاوعاو تاذاشملا اوع

 ١ طع 2ءاونقلاعج ديدن كجاو تيس عققالع يسللافاوجيبامد هانسلا6 اضم هلرسلكدلاا لاك غم ةهباكلا لجارا وصلا
 ا خاف ايي[ ويجلسخاناو "ماظن كت حلل ذك صؤس وتساو مارحلا هدجدل)رعاظف تيرضع ”لاقيرل/[ىب سيل خانمو «لاغنال

 '-- 1 7 .  مفايلياَج3َت فّرضتحابيمجياتلاكلتماخ انفو يبو از شقا اللص اهل اظن هئءس عماج ثيدحو .اهطالج ءاينابز النو ءاهيراضم

 اتجاهات اكيد راي
نسا مرو دو عروما لهو اوعسد يي

 2: 5 ْ : : و تبنجيو حب خرصتساؤ اهانه ذادعت

 > ه 0 فاوتيظتا كلن دكف و اوفيذااضع موضحا دانوو ايه دل بنس جر اجلا هلزانملا تود عديل ولد انرغمد

 0000 مام ةيباونلا اا عانناازاوروعهى بلش عطنا دوني ف «جفعر تاك ضرب ز ولامع دوو

نيدهمالعا عوف هرمو هابي ىشتضو "هد وترا درعا كوم اقاو
م يبقي حاهقرامرملب افلا ضيزتسيب نب ١012 ةدو

 2 0 اهنذاكؤاهربدم نم ايلبق

 - + تيبامزمظلا# مان مج عيل صلو“ خا ةمركس علف دنلاطل سل ارك كو «هلرورإ ضن او «مغتو دضزيب غل اكيلطاو ةاقداصزم
6 3 < 2-0 . 

10 

 00 ت0 تس 30 ا 2 235 5 00 5 0 3 أ

 0 -!هراَسَو ءاولتشنانكو و نيموطنمرمبلاو كابقالو هداعتلل[هيق و "بوتس دكت هاون جاو ايي ليل هابل لموط عدا ١

 1 .... عا طرحنا هاو ادي يصل عمت يبا يطعم عوج صنلاو -ىسوبلا مهدي ازيبلابق اظرعاولتراو علاطيُمساف

 ب -
0 

 تكد



 م

 ظ اولجابف ربا يعم زيي عسو حسم 04 21000 8-5205 سي
 ' هيطئلاصو ويضم شالو ل درعل|لدوطلا ركمعناكنهاودخ 0 ماشا تك

 وبول عاين زوف جسد يالا 000 دابتلا نابعتواوبلا كاوعف ا هرواسو رابدالاعافأ .

 _. _ ه اتبارجانبا اان دبسخل ههياو علاوات ضيا عدو "باها نيجل جممو نهال زوايا + عي
 يملا ذاع امظعر بضل ةيبقوابخااواجاك اخ اولسيبد كاطع وكلا تلاه شفي هراطتالاووطبر كسلا زع * :

 , داعس المل دام داف هدايا ديهطملا ىازمل(َيمضل اكو مذ دانا ورك سئل! اعانم .نالملاوراطنفالا وتم د لاو ةداعملب ٠
 عئاولا هباذع لوم هرب ارم وشنو ذاب داليزها ةرززا هسايزوجرمتراطو» عراشملاو دكا ملا هيك ضيفي فش عضاوملا تاعساو ع هعمل نافع اكسحم ميال هرييعباوركسغو ,انيكأ/ دنا ىلزنذ الا ضل ٌيصركنه عضومملا«لالجلاو اد رك اكذ هباعد ا ع

 هض واضاف لذ يل محملا شيما ماقا ده راعللا عئار :عاش ]نعم لك مالمو. وناصملا ىبصختو ام عدا انين م هسادب نم ةرفلا عاجلا 7م
 :ءاٌتنو اماربإؤغلا كودي ءاوناجبو حالضفاولظو هاضعلكذ ذا رضعب هب<ضاذ « دي دنياي ووو »

 دؤوطه امدبو اهثيروناو ليس موفاو راو دال 0 + ىروخوملا يدل ارككسلاو وروصنلل دونا سيمت

 _ ةداؤعاودوسالانمابايددسلا جرو ارم ب تيرطنذ بن بيب رغووالب بؤ جارمن نوعطقيو اروغدانخرضد ارز
 0 .ه باتقلا ة عت صنإا دونج . تماقازق يتطلع 334 تع .-ارط اكس اوعتبلد عرس اونزن افا اىساو

 - مباني عوفر هككارسنو ٠ هيلارعزهداتلا مب ف. باولو ةداَعّتملا تالا اقجيؤفلا ننس هدوقي ه
 _ علدظاا اداب «و عمل ومد طسو أ (يماوراّسو غطرائل  طملا ادن ازعل ةر حن ا ىنضيرافلا# 0

 001000 كح السوسي صب وج تس .يوولاو مدامتعد يو
 + ماتم قااعإسبيطو ةمنراتبط اا رببعب م... ه3 قالا ناس | نششا وعلاج تايساز كل اك هبزط تداعذ ْ

 الظيإ نيلورعشلا ةاضأ و افجيمتل الاحد داقو فرات دس مقال و لوو ليبيانف زمان: 283 53
 رعلا أ هما ةياسمرم هدتشلاو لكرتلا دا قرضاإطعرائ ماظن ارو يكس دجؤنوملمالاو هتان جرو هامامزبب قيويجلا نكت تفل نادت .

 ا 0 ةهاذ لوم هياجيلاورصتلا > 0 ه د ورسم -هملطم 0

 مكه نال اتدداو» اهبانطا اينانكأ ف تدعو. .اهيابفاراجءا فكخمد اهو اباد تريد 'ا ,ركم ْهَهلكأِب تن! ناقا : :
 0 نمدو؛ 500 ساوتلانيوبم مالا دجاملاا درعا ,مافاو ءاهباقن نرظانلل لإبفاكهجدوع هداتتبلا توشكو .اهباكرصتلا ح

 2 هقفوح ءةمهب داري !رذركسعق هقف تس ناب فلك ذجلم اي ئرعش ماكجاإلب ةباهن صمد دقعبز لجو ديشيو 207

 |' جدلا ثبت عاصلسرا هام مد موي : اطموفالاقبط 9 دكربمو هرغرم هددييص كعب.« < 07 7
 لطاكمالقإ نس عزاج مو *لاملاو ماطخل عمتجذلي هاد لاونلاف عئاطمزف ٠ اتكلم ,نجاسلاتلاناو" تانيا تنازم لكس

 ١ "اغا وم امه قطة داصإ قلارم وزو لاقالو راب دالو 'ءاجالو مادسالإف هعوفل رعيلطوم سوم لات الا: ٠ مانجا نهرا 1

 | تاليا !ةككذو)جاميرو اوضدن: ماوطعا هإ لاو عيزتبابداو هلافتن اكلت خاولو | لياتحل وهم ذا لال لهب وصوموة رمز اغذ :
 _ قاطط هوان فاي ىلا هاى اطوزتده ا هبجاصو ءاطفلي حال (5 ناك طعل ف ضعي زك ممضعي تضف ذا اهرساد “ناشد
 ٠7 يدان احضر هلابقالاو ةداسم از داضق اند «نالملا انكي ذل 2 7 ماذا :دايجازدلا جك ظاكشم عرمان يب 1 1 .لالمإل خان ربغنما لاجل قصروا هنزيرككو- يم ]سان فون. نانتمالو لدبي يجيز ادد نان هازعاوعتُم

 لصيفلا* حيطان زجشماكءاعراتشاز دارطرجاوملاب هلإ انا مف مانا ءاعياطراجرتللا مضحالا داقنا 0-0 ١ ثق او لجاام رباصس ا ةيام هلو هرنرعااذا عدو اولا عئاكمبيسحف ينجو يمال د 7 درولا فب ها وضل ايرقيو نضج اوودببلا لماما فاصنالاو هاذ 0 دياي دديفوتطع لغياب اس هاضّاامرادمو لوزناد 00
 7 مولا وجال جيتني مالا نجاد .١ ميشامبلاو عشنا دام 0 | فاهاف موا يد يعزل هموت موخو* حادا ابغ وانتم ىالكلا يار جلا اظعلاو تداوي ف تباشلا ؟مكإ 5 0

 ا



 بده ا

0 

 .م اهحاوريطلا هاج اذمرب.جرهعم !نيوصوم اذررعملا ميدإ ضد ”ضونّصلا هت او فراك تكول هردصو هدو" همارباو هرضتتنو
 7 لو هزايملا دئواولا غو » 2 :ليفم د ثري هموفرير رميا ءارمو "ليشمل ال ومو هرعع املي مايل يلهم نيش 2 فورم

 هدو راوغالو داخل هور اتحاووندلامإطبلا دقني دنالوعقم هموقفوفو:رآةرلاد جا بدل طبانهاقلاورانشاؤانو را.
م .داراابإ ىمّملي عياش حامرو «ةعطافو :وبسو>دعماذولا"ناطخالماٌئيقاللا امد اذ

 انيهلوسنإلو لوما هل نوصخلالف دائيرلا داوتر

 فجوال رجالي ورالا >جش د رأت ىماع اتالو عيبتعلا عمكب هيلاباشمل ماطملا عملا دات معرلا هديصالصيشم ع ارهجالو ائب هنهاطزت

ياتااو هماعزل الع ٠عسوال ابجراملا انفلاو حنمالابانهلو م دبس
 0 هوجو. نايعالرنرينتعرب اه نس[ ب رمو هناطفررجا كردالباهش'ه

 8ضئلورغترلاو عرتنلاو ماربال ماهل ضوؤيإباجو دسلاوهو ىلا خر ضن ووريلا يئن .قئللدجاملا ضال سلا مهباليغي سيما د
. 

 ١ ١ _ الا)فلانترساو دمي :ةوبطعكا هزم نيب طولا نإ زيزي صا عل ابالجلا فييضلا هذولا كمت وضل عنها المانغا:

 تالق تباواو ئاباو هضم ٠ "3 ىدجت ماج عطف كنا وهل اوذ نأ .٠ زج +: جوملا ان

 هد . »* * 0 قاف ظاضدفولا مهتم ميلا هيأ“ بأ . نايات: خرج“ حوصاقدليابتل منا دلع ةرعال جب
 7 ب . . 7 5

دالملا دكت لباب اس درو ءداجتلا جانملارمانركذ نصرنو» اجت توينو هلا ٌريلاشوبل هداطبإل ةر والا ننس
 عض ىصفخ لوطي مو 

نم ماكان اذ هرزكهتا عتاد ويوم ع شع د حجبها كد انما راد طباطرا درمان مزيل دال
 5 قرع 

 باهل موياطو هملجيو هتلزنم مم :ىالظؤو و "راج نملك تسل جوع مليامق م ميقتتسم
 ,  ةاوازتسا الو طوثازتسا امو فاعسالو اوعراسو ءاوياجلف

 يحال هزدك طي زد ولي يب هاو يكرهون اذ دياب باسمي يوب ومد

للفنان ونماز هك اىمرككعامضنل و'بابلاكو تلا راطقاللا لوخدإل ايو 'دانجالد يار ف حمره كتم نزلنا ةروهجج كذا حر
 ْ 

سجلاذا تبن تاطلا يكب ميل انمو هيفا دالبل ل عونل ليج الو باميلا شسوصنمللاركسعلل ىلا حس
 .. هنغالا اًحَنص هنيدهؤ لي

+. 

 -------.- اعغالا وس هزاوجاب ناجم :دالبل نمد ؤظامذارادزشلط كتر ظن. ينو جفرا مثرساوأ هتوخاوا هدا نشيدلو عم ءانهر مزملك لن

 .٠ وظني هيت اطلب عر حمال بولو ذليل اد اهيل براقم وف هز يزد مدعم ع نزلنا هوس

 ---_- كيكداوبو ةنيزملالص ولازم جان ارياسنو مرملاولاجو ركسعلاو بكد ضال مركتلا عاونا كوسم باكل غل لد اًعيتُس وبما

 لقعملاو ”ناشنلا ده هام هبربزولا عضملالا رعب دا نود السك ةيلاديزلو « نانمل
دد ناينبلاديِشقب يلف او عممف لح خبار

 ع
داكام باكلاكك رضا خىولجرمو

 لان ةّبهاعلاملا 2 ريزولا انوه ة ضح

 *باوضلا نرتب ضوعب مهبازجرعف ٠ بارا قف ماوالا غم ايام

 ا مو و هلاعال/ هوجو نمربإ ل هلا نوبعل نابتسا مكة ءاظبإلاو يزين مدادشلاو هباصأل جهلا "اطو جما ناكر دفر اصلا هتئانعو

ايك هايم تراؤ ل كاد لمتقاتاذ هدريرولا عضكلزمدارئسال لا
 - رياصبل بدها ماك ناو هلاجتكاذذا هل دعتجالف ل

اعم عضد ضومدودبمل ألام هل ناشف تيل هو الإ قه ظنكم ابدت ميربزولا عضطلر اذنإب ايم
 0 هلا اد ن

 0000 تصل دولاب دي ط,حجشل كوسيم حاب هب تطل هطول ناك اوما

 ةيصبىيحنإلا ةككذؤ تبارامرلا لو اريحلك مف ةباج

 1 5 صلال اهرونب كرين هيف لككشملا عضواولبسل ازجامل

 مط زاجنذ حصاو + يه مذ دغيلابذاف دف ءادضيرمرل ماهذ موي ناكيمو ا +:

ب لم هرانو مد: باعد هيانرلل لانكم ضرحا لة را ورتسلا عقدا
 هدرتزولاوماو نأ جزين مار

 هع زاك م نوم اقف ا جاو 'دتطنم روس نا صعب بمدن قديم ذل 1830ج
 هيناطلتلارككتلا قف .اهلالحو أهلا نيرظانلا ديو ,اهلاعاتماذاذ تمن اذاف هدقرشم

 اد.هقفتمل طاب لف ايلا نلانج! عيبتملا هيحتايلاضياوطاالك
 لبسه دزاف .هتق جفن داعازمر نعال ذعوهو طصان دملج
 اللف ام اف جدوتعلا ةطشاة دتعلاوككورما مايياق تكامصمو جل +

 تل عش يدشن ديعناهملعو *يريببن ب
0-0 

 اذهب مايقلاهقاطند شئ اطصالو داربالاف نوصل الا دشرملا هداض طامديزاكو

شيرم اقل ىمرم!و لهب تاجا "نكمل الماك اسينولا اناكهمداشر الش اهلك
 ٠ : ةر

0 : 2 2 : 

 : 00 ٍن : د 0 ا نحو تس امو < اننا

 العد هنو هتسئا جاو اان ةب أ عرم» امد

 3 اشف وصل !هقبرطل لل مل ةيداه؟

 .. ةرحُم علاجي ةرخام وكت ىننا

 ةبانهإ ارهترضهتاو هتلخم هدصوم لك فلا

ا عون يا قله هرماك ازمه تيا تت
 ْ اال او دورغ

 ...١ : وعش ههفومديكأتقيفنو هطصلاخ ديب ةككيدا اهجبوذرإلا

كجلا عماوجملع نختم يراها ةبوبزولارماو
 . هج سلسال ما



 عامل ةعسوللا نزلا اهبلصج وراها م عاجلا ٠ذ| ىوظفاملا اه دراج الرج ساولا فكر زماملا يافا ع ل عيستت:اهيل هديت هيو فاد فل ةحلةر مؤ ا
 ,انيكماناكمورعلإ اًهضوماه داق ائيصقيا هج ءإر وسم اورد ةقلق داش داى دكت مؤ نج ءالىتول نامل نهق ماقاث* روتزمإل)

 1 مدمس دع هدير نق اباهز جاد .اهناورر ماس عشب كهف نحب : ناكمنماهب ,ظانل اهنا, .نيدمالالم 5 ١

 تدبج# قوم دا لريظف اجالاجر هيلاذاضاو ور لَمن هظنحتهعهّيزفوو نيك اًبياعدمما 5 انبها اًادز داهب مافاومهز هز عة صنم

 يه انماهع دواو ءانونفوائاونالّقاعللا نهرماهن زال فاسو ايوان متو انننعا عدوا نموباهلانماهب ءد داوم اليخت هداشيو روكرإ زم 2 :

 ناكل لونه يابا هدب تكي داو كنعد ءاللجابيشق هتلغلا هجوزعسادءانونكمواتخخدي تلا ٠ ٠
 0 0 جدي لكرعاإلزعوضر زيا ذك ةياظ "باك سر ويتم

 د هوا بناجايساب و اياوبلاف تراسداتمالا اهب 8 هعفرو نعال دام وج ه اذن كاهيتابم تضمه

 هاعاعو# مهاب هلبتابججلا َيلانملا دويل يكد يس اول انعام ٠ يزن ابنال نع اجا لا 50 هقلخروكلملار ادرتلاةماقاد 0 0

 .ءدذاطاضفلع دصاعتنو والات مهعأ جا هيب هيا ذككذ ابن زم مون اب هذ اف اعبانلا اوبذلا نمره لاهو كاوجاتةزماهلم
 2: جما جس هنزجوكس» هند فا جالو اوعا ريعاوناك ءاطاإإةاد دا هباجاو معا ءادنخلاو " هلم دلة نان 8 ىجودوت توالاو

 دريخص كور هر لاَبَىبلسماوحرج طوورز يلا بان لزم ماتاامو ةدئاشن اووهناول هرادداوب ,حاونو ا و همرحُي 2 د

 تلا عماد لخاجلدالادم نمو مةاوسالا# كدب دينارا دوعفربم أخ مزين ناد علو هريفنلاو ليطلا او يهل توصلاب 3

 ٠ بف هدوم ىالذأاب ق امركيرزتو ةينباذلا نيعألك هل ذالاد معدل دظحالهرا وزو ءمناكلا ظبافحلايتتاهناق الوتس

 - .سدأم نومأ خيو" ذافند ةعرسؤإ مزن ااعمب ندحرُم املا نوليفيو دايخ وه نوعا 2 ديعقابكا علال :تاصالزع) ا 0

 ..دولهرىدصلا ف ميلاد أنوودوطال لارا دوو كلَ« مويعسعبصا نجا عزاب هدمددنر عتيد

 تكداشو هاّبيشوانادرم ااكذمونسجم عزب انل نم مانع ادد ةزبككذ ذوهلوبت بايو انوفرم نماجرالا دخلا هكا هيضترب ماع" وقوم
 هعتل بور! ذائضلا لىقملا اوداقناو هر لشاب [ودّتصا ثيح. .عراتكتاو حريظو مرايدإ نامس اذكد دو :انيدواين د ىملاعا قاديعم

 ؛ دنت كن ناذ الضام لامار وماناكتبته .-: ٠ -راعتال بار هيفا هو عومفجلامو راضوالاو خاوزلو :راغّضلاف

 بكمصلا طبخف جوقعملا ااضزإ يننيس ءاودفاعتو هدا ريف رعيفلاو وي ةراجئاعاددصا عت. نر روذايلاعا طيف
 داو نبكي وااو ريوحلا نال بان رمل حانحم»: كغ عباد توعوم مؤمن وو :تو هادز وافل ا مع حدود : ب

 . ةولاهاضاحدورولع ممدونيوءاثالءاوإا اجر طل )ل )رسانلا وعد ازذو - اناصربو اليل دراضتإلماقاكقلاد مارق ال رضجارمو كذا - 5

 خولبكناكم ولم ميول مل عفروتو ءانا نر جاوهامللا هدتزته وأ ٠ اناطلس نيا ل اف هل هللاتلجرإبسملا ناطزمص بانو اناخاالض
 بلابرقم ياس يك ةيععدبلا تربنافوكذ عمد ءآناس داًحاَصِب لفل بالا جاها انمف اغالع - ماعدا را ةييصاونم عل دم :

 ازانجل الع .زمالق هباعلا ازصتدؤيلخكنل ه تتار وم رإمب بمئات امي هن نورك الد انكر راو اذايعانككوابم زكا 1١ تاكراظو ناعم اطلتلا

 هلبجاقارلابزوضلاو ةليضفلاة جزين م مدونهيد نصا وار عسا 0 0 .زمرهربزولا مضك ه بدل هنو داعُد

 . ليي عموري هسو ةنوكسرم دم عار تس 82 هي ) ١ موبي أ * : هرج هيدبإلاه داعسلاتايازمج ىلا هليلجلا
 انفتح مهظعلابكو ل انعل لولا ا نايعاتزضانتد قاتلا يلف

 لبق طوشلاكوؤ نائيراذ مدان .انجرعوالوط ناويطاككد ذل اهنامرفب دايجلا نادم اّضكف اهنعس واو. اهلبخ منيا كامرا تلتيدا
 نال ةاف ان هيب ضد كادمملا ككل” اضم عقول لكك دضايف 00 هسيغبزجالاجاودج عوف: .متمفنم خامل اهدججأ

 0 ذود كلا ناك ١ انيك اًدوج نزف غلاف وفعلا هلا هاك «ىاليهل نلجرسد سرب منو تحرفدو هللا يجر لعتناو٠اهاووتضلا كل مايا 0 1

 1 ةاوببالجا ناش هللاالعا ةيربز زولاتاماذلإ هتملخميطت اك تاطبلازم هربزولا ةضجكرإزعصخإو.ةنادالهادقج ةطِضاوو» هنالإها مرخف

 : اتخاوعرهاظومن طاب مبمداهلصا اماهب ماقد هالو ايترلافدتداصوضتق امي ةيريز رولا قضخلا نم ظِوادلو -هناكموهلخيابذ خلببالو ١

 لانا يي مون وم علا !مرداتلا طمعا مد 1و عظاسااهضإبرو هللا ْ
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 1 8 ف|ملا/لا تماق كني ارلساواصيددت هوت دل ء اهراونا دوعشلالنفلا هيل« انيح تاربخملاف هليل دوم ريعس هعلاط ناكر: فعالا
 4 0 كا ةداضد مدنا هاطعاامي ةادا انهم داجلا هان اَةو ١ هدوروب لاهللث وميت »ومو دوعمضؤافالا نر اناوم هُم يظل لطب

 .ه

 -.هكباذل فورا اث دم ناار بيرموْيَسأملاتنج اىلكوخا اهب كحفو باكاربني كريبالضف : هئيطتلإلا ل لاب تيم ٍ
 007 كفو هجرك هذي شلادصا لا تياغو: ممظحلا لامالا ةليو رسولا إي مكاذلاتلا هوجو :ىيدملارع لإ ةدلولا العدل و مزيزولا ةرضجل تن
 00 قاب همن زمنا الصودا لكك ريزولا قضت هاو مدضا ذو مولع روبرتس هيدا هدحس ناش مصاو امو نيملاعل اف هداعتمل اراد
 "ناجل لنج مضافا ام هيلا ضافا و نايعالازمديرغ هن لزم ناك« ددحاباك ناد

 58 مشاقريمالماّرضلا ]باها هعمل دجوا اميل ىلا رقملا

 . - ٠ -ياقفوبوعذاهركتب هيون. عوق يرشت دن هس سن. دن ا موسي ةياقاخاديرعاةضسو ءاياطل وب هيلدت ٠
 300 توق ظادلكل ديالا مفاد .درادإك انهلازضايجلا :دياونفا لجو هدلعسلا لِوانْجْو'دياوعلا بويع مويلا دككذف ترجو. اًمّضلا هآلخو ادب
 حج 5 زحل ترم اطحإل د جد كك موك كو رعابألو اقالكرل هنصو ند دغاشلاو هيرنالاؤرتستناو :دماهياؤ شي ةريفال لك 50! مرود صان اي نوبح

 ص -- ميلا طم تلازاه. ناسك ءنبضو» منيت هللا الع اريزولا عضحتا)لعأ + ' ىف نساجلكمب هل درةعلكزلا كاملا خلت دجاملا مال عال
 ةريدس لاو فاو ءمقراش هرهاظ لاك فان اوما ورش و :دنق داص هريعاومو ههيباص هراظناو * هات! 0-2 اولا هي دايأو هنأ

ّ 

 ءانادب ةداحسل رم ارث ويعساوانبخ هرب دذدب ريس امرائاو ءاَر داصو اًدراو ملاسفا عتاد يدب هله اظرىمالا تال مكر داو *هدرججن اعنا:

 يو ريو هنفملا فضا (انااذرتتوتددقل و :هئالاو هيض لانا عامك اع نيدمو ضن قس دين اهلا هذوطف مل واتش واتيز سا
 دج عريف 36و لأنو نرحل م داكد *لاوجلزحاوج حلا نك دم ناو هلا هلا ايد مب ترث اهتم ظعو هنااا
 ابرار له لا يجنلق لاكن ان ديجعح مضامد بجرب غب هركوباتم كرز رضاها زال:

0 
18 

 ٠ وحب اظن جد الاالله عفادد ةبهافولإ مرزوق ضجيلو جبصانما عمو هبا دل نرش وطول ثان 0
 .٠ ىو جل اكراصقلاند نينار مارنف مدرج انهن هموم اباسز جاك ناكوم انادي انما حرعائك[يلضعلا دياكرلا ذم

 تو بج 21 عااد منان دمع كوب مرككو هنالولا ذهرقع تاو ةزازياو "صدام لو

 1 * اوك وؤنانح زم ايل اضاضنامذ مول انك رم لاامو نوح هنيدم رلاقم ىوشنملا عوفرما هياكل هيلع وعام عفيف كذا"

 هاا ل الاواخر 0 ا (ىينهالزبف ثبكاثللا هساَسلا لقاعلازمجككتهامو جاد]يجو نازجدالك <

 2 , 29 2 0 . . .٠ م 9

 000000 00 ل فل دن هراخالاو داج نسمي امو ة يوضح ده! ووأل,ّي دالبل انة تلكويؤل عتبامو هاو داير كو هي :

 0 ال دعا عدونا «بكرب جار يم "ةينارع تعنتراو وتو هيلكولا ةدهرما موو كركشمالو عزاتعنعزمخ ذاصتالو دعا
 000 سا ا تطال ةظنان« كابا اك هئيمؤنعددبجوفوغو توجو دنع ها
 . اقل يتصف ورد ذل يضم لاعاد وعلا ضل ناش: ةقاؤوتسملا
دهز نو هرازول خو ناكرالكر دي اَملّبرم» هرب, رهذ تنداو ويبزت :كح ايطرامالا ب ائمالعإملا

يلعلا هيما هنأككاو ينتملا >داولا ة
 : وهال هادسلا ا عة

 000 ع جيلا تام 1 ١ نم ا بول حلاو ثروهتميظفعاشس نويل اجيد ادلب وي: الملا عاوناو ثيكإلو 3 درحلاو تال ارم” وكرملا

اطشلاو هاشم انو هوما هضمها وبلا كل بال طجق ةرْغلاورسلاو
0 و هل كا انس عرشو ميكس وصدعاججو ر

 0 

 . ضان هلاضاضاو هقدطلاو تال ياهلي مد دوجز ملا“ يكول هينشما اسيلم هشسبلاو”ديوش اهلا صنع ركل لعراهناةليابد
 و ءامدصو هدوم مارا نالتعاؤن أضن ىراةنلاراكرس جوزي "هين ةاحلا كيعّسلا نازل ارق يتلا ةيناطلسلا لاما
كرم هسه لكيم زبه وذ ر يم لوحللا همانخ .نيربلادريزولا ةمضحو رمادا هدام دوش 0 ات يل ا

 دكة إش ن

 2 ٠ مايغزربتريزولا ةرضحرما"همظعلار كسلا انتم رعركسعم لكك وعن لاو 1
فو هارهأو نايعااهبوٌه مم د 6 . ١ ّّ دام ضوع كوكل

و ءلجءإرشدوساو اند ثويل هناطلسلادونجازمش لاو ها لد هوح
 8 ل سا

فف "نان اوريزد نم ا«لياهو عذاب دين نا: سيمكن حارببدسلل نو ةجوم الغطاو ةيضاؤ ويس
 * تاننلا ظعركس عمر ملاس اهب ما
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 5: ١ - . ب و ا .
 ا >6 ىلا 0 عا 2 - 1

 بانمئلرش صاوهلا دوس الاد تعن ازمدي نمد ئطس عجمان اطل رضي طادم يطوي خاتما رقما نايعاد رددصو هوجرإع | شم
 - : 0 ا :تناعل لنج دجاملايانجلاو , ذولا ويزعم نموب اغار اطلق. حربيصاعل ا ذالماو نعام مقال لاه تاينال/)احااس ,ىل نمو اغا 1طن اعلا نتج 5 0
 1 ون اق -ذكانهقماقاو " دانس الاون: : 1 دانجال ازم)بةزمدراغاذسوب ىلاوعل |اهثمو ىف 55 دروم اسلام ا

 1 0 ىيمظلا)>ا4 لابذا/ هوجو ىوبتتس معاة فسد ىمام مرعب جئايدتالب تفل اوراس . جرمإ
 . الفاشي تفر علك نينه ذوفعلكرع, وصخنم ةنيرصت دبل اب مؤ صنند ”قاصالادرسلافا وبلال امجؤمل بغت ”لاطالو هانم

 دبالكانهالا همزع مون هحمبشن د كما لا عربهجا ف كاكذا ءيبربل اواهناششلءاو ' هّيبرغلاو هيؤشلا دككلانمابجلا امو 'هترعتملا تن ”

 .. نوعا ليلا ميماشملا دالبااكيلا دمرت اكو 'ر ويلا يشتد ىويبعل رف ابل هتياعرو هروكدملا نابل يزول ةطجطجل ل
 لالجو لكنا ذوو ضنواطاذا امنا يو زيجوؤ طحت محام ١ يور 0 تك 8 ا ا ل 0 3

 . ير حج درخ بيرل ومس درا ىلا لعل اوهام بكت وريجابارر ا تاوغاطون "يالا دوسالوبرانك هارت ترها زهرا دومضرك# هدي ا ل ا
 ذا0/ اج, عدلا ط انمد لبذل له اذ :درحلا ازا هلجر ننال ذأ تازّرغ اباد ارش .دررلاو دنت اكهاع يعادل يول“ ٠

 | دال ءانولاو انس هليهلا ةلهؤ اوداسو ءافوق ص وفطصاُ هه سنن ة راك ذاك انم كك لون املا ودا نسل "هنزل
 0 اا 1 010101

 ةلاكنهالا ماجد "ناره دنيزملارااس هتموىالج دلبُدومقي م ويدلك يكسو. هرفسو هريسم ل ادتباو هناا ئلاب بج وضم
 زان موك ناباط هدوج عولام' هتعمل تابزغمل دايلي وتملك يطا نادم ماداتوارل بخبر عككز مج مادجا ريق ام

 كلا ل نع 5 3 1 2 : 0 8 ١
 راعي دما عشاوتو ياكل | هدععص هدبدهملا هته هيجانإلا هلا هثلاو نيازخ ةككذص صدتجو و 'دبزم لاب )بجالا كام هدم كم
 هلبمتساف هادو مل دهر عد ٠0 زم ذاتتاظدالاك[كربإ سو ككل و نوصخانم كح ان اقياَظ رافع ناهجإلا ديزي نا[ جرد جوتا

 ؛ اياد نرذ 0 2 7 7 ٠

 هاو هاما هدوشاولجلا اهنمراس ل يراسل تاهملا ةككتب طاجا اكو ”ناكمو ميج انك ميلا اولبتفاو *ناعذالو هعاطل اباهلعتا

 هته( لام هئيرشلا اظفالال هجوم هديت الك لكك دنجرعمرم زم ووضف لو .ليسشم عب اط هانا مهملكو اهنا بطش ]يبرم

 /4هقيالج 1 دتفقابل عش. ء دن ش عاطل تاطماال هوب

:/ 1 

 ل: تدفص# د سال اذوب ١+ اليحب

 3 اا ا بابي سم ل لل لللشلللل لئلا

 0 - 2 - 7 عبحم مح

| 

 . كعؤلابولا !زلترإو ةريظفاملتزلاد نظف اب هدوم يخل ازهاهباهدتضتو راجل ماه عين مل علطاو >ةاهتستعلغبلخطاجا
 ديعم اببمالك(53ا اهو, حنو هرئسلو عبصتسموت طلخا دا جر توم دوعلارؤلاتلا هذيلا توفل ه حصون دال ةتشاو "فدع اف هيه سجد هدعص هنيدمللا يدويا هنموُرغتماككذو عوف ال وةناه نجد ندبالصآ البس كح امزاوجا يطفو

 هريزولا راو الضم ع ولا اهيفص هنيدمللا نهد هداشلا نه !ةنااودعإ .عطصمريماهصفن او "اذ ة الم صفا نان هد : (.٠ لباب لاه كاب وحص دنيدج اهابئارقتساو ؟دارلجلا نشا نثي هنيدط قعادددصر "نايمة دج وجوب... ١ .اقاولع يقلى اند دز اف *قرلل كايا هدو صورعلا خايب هيلارانلاوهو نوطصمرمال نيالا رمءافصر واعز نلف افلا :افصالا 020:
 . ملاذويس نزح امو درع وزوطرمو دلل! )هاهنا نممِلَسَس او 'دررالاو بوبا او لومطلاوأ ناسيطلاو ديشلاو مجول انم يع ام عمت

 هخالا داون وم رس اولا م ا ديلا |نشنا مَع [صنص نتحمل اوكدملا لوخد او هب دلتا راع اونو هيلع ايشاو وع : منايؤس عل ديلع علج' بزل عضجا هم نطو دلو هن تنل وتم نوضح ناك درا ىبازازب ةعم امباعنص " هتيولإ ناوتج دلو فلمىجمدالفلا اجل اّمطاف اككرلر سنو هدكضاوْخب سد ىااشن جسور هديوهادنجلو توصل
 1 هيلا روضتلانعساو هتداعملاجيدتهتلعلا اهككلفاو كايقا/تاومسو هفاث ئبربزولار اظال !تلازامو . و كو روس 0 هز

 أ 1 اذ اع صوبرما امون "تادرصا فتم و”تايزرجلا لونان منككنه هّدعاامو "هنعمل إو 2/١ ىلا ةكيسمن بهو ور وسم نارذب ثم 8 6 ١ | هللا نيتك ملصاهإما او”ةرراواهلجانسرراو ةورمجلا رهفلرلاعئرل مخ ويوم ةافدلصو ٌُس لام ْفاكِع تريب رياع هلاوذا عداوم و”هددكلا و

 ا : هنيليؤ ممل ابا ناينبللاة اعنا 6رالمت لاتسيو اجب كذا وما ةئاف"ملماككا هداج هك[ هعمجو لضافلا هَتانص ريزو'مل داعلا هّيريس ا ١ تدجي روق يح يره اطالباَض ول ادبع سوم عامر ككا ذلككا عزجإع دانا! هككدكو ”هنيرشلا نا وكدبكذ جيشا مرض هويه يس
 ديائجلا هلك لكو"هركذو هنصورمك# هرقل هظنف امْد نسل اورس ادملاُدجاسملا نراك نعككؤينغو "كا ”ااماع كنه هرهاظاعنص

 ه٠ لم اضمن نهج لشد فاسو الن تنهي عج انا دندن ناهلااطتم تطتسطم هه

 #1 هءافعنف هلي دم تايؤضنمل + طفي م رق نط

١ 5 



 ا : ١ رج 1 4

 0 عشه الكوياد" 0 الاه مركأواناشلفعا وهلا لاو ا اقام جو ساو

 "ا 0 هوهام لضف ايا انور طاوم لع ا هيصنمل اود هربإ-هزفلاسا هلت ةينرجلاف تف : خباصب جه .

 0 9 0 هج هرخئاو مفر اما ازالل عدنه حاف صلخ” ين نع نانا كولمل نقتل زم كرولا ناقلس دارسرينزو ىنسح
 : درواوببلا فرشات دو "هرمي وتر اون وما ام هلمج سسسسمو © هرخاتريخو اشدل اف رحلا ٠ اهيلكر نسج ذو اكوج و

 ٍْ . هيوم هيك .هنمزال مداتص انما د نال يضيع .نياويضاككو ]بق ناكذاقاهل صقل اقل داعم شن قمو :قاطلتا
 تتصل رزور هل اوان فدا و مدجإ هبوهياملعلت ادعاوف نم هدياتود'وطو انه دعيبس ونون هديشتو هعدرو' هليل سريزولا وهلا تبااإن

 ستناد اننسحا او دعاوملا تس له , ناوببرلا نكاد حنو“ «ناينملا عقريلا وصدق تب نا مزؤانصاو ممانحبا درو 0 1
 : 0 ادت ة والت

 00د رع علاطو تفر نواقظف دش ,وانبل بكنج ةديبشللا هينابم ماكجا اًروههس اوم انا هديسمامابانك ذوات
 0 1 7 زل ابيزط لن |تافصو تاذّصلا ل مكرم اايضتنشم

00 

 22110111111 هامات نان هناا دوفعالاهتبواسم
0 : 

 تاوترلا نه ئنجو "'ءريكا هتب ات دعاؤف ن تا ههزيئ مراد و ةراهدرمارند زي يكلاو ريغ صل ازيد امانغم ماعف 3-1

 : < كهضتو ةانسحو' 'راب/,نيرظادلا نومع فونت انس وول عدد تا ءانملا وعبشمرا د نكن تماّف ”هانبمو هلباس ا قانعل! ماني

 ا .ًالطدمةداسسلا هباوب ا نتاد بناجو هيحاماين تادخاو كوكا يرامدب هاش ترتفت ىف تح اودزم دلال
 22 ل0 تارا لاوازا د نعل لس )نزولا اهاقبتد 5 سه ش لنا وتعلا ناديا حفار اجم ايتام

 0 ١ ةلوتوزم عنقي علاق هلضؤزتت كورلا اكتماق ف ) عا“ كيدي اهنو نم - -اهمنل ىشيملع انا حفرنولعت ه

 هيما مؤريشملا نابل ا دز تل اككتد + ديزمزم الكس لئلا تاذمّصلا لاكن 4ائجاَمَو «ديعتملا داويبدلا اذهلاةشاف :هلجللد

 ْ  ةضيلضاا نيبثماد"ديهش دك كو ةزيعتملا هلزانمؤ" ماذا دبل نسرونل 'ةلزغم اهلزانمسملكوف لذانل اصول قبال

 اورعتاب دالب حدملا ههزتتملا وكس ارا شت نانسيمأللا ميريزولاوهأد تبن راسنا دمج د درع رز ذاك وزيضنتورانولا

 . رض ناطاحلا اناومد ورمل د نم هيعفايلا تاي وخلا ضهتبز او نايل هيب ساهل هلال هديت تمم نالوا ان

 2 هاثراودتيفد :'هداعساو هرسانو هلئإاصتبراسو ككمو عداؤك ب جار صاف هركشغل او لىيبجلانمه عمم ضجر ءرهاوال اكن مف دام

 - 0 ماورغل باق هينعتتراوونطدالبلل ”هنيعيظعل ازال ا وسم هك هيعفايلا دالبل نمركي ب لزن كاملا ةاتجاوركاسع

 5 ْ د «ليوغو دغر قال ذتش هادف شا عداز هيناصاتملا دول دجتف سرع ظتسوبرساب نويعيالا عجاف اًرَيمظلا يان هتف وو

 : -_-- 7و بهذا عرس: ذح مد 1 ميبرجف دبانعهرهبرجمافل هاو ٠ ملغ اودباو برك جر اوراداو مردجاةد و

 كتلته ةرضلاون عطل د ريدم“ بحئاتازتدي لاب الص نيمو مملعو“ هرزسملا هيضامدلاويبسلاو ”ةربوملا ركسحل اسفي اط

 هيدقعناو "لوهعراوطح: رسوب ترجو "دونملرجم ف اذاذ سيعفا يلا اعنا طلاتللا ركع ا «نويزالر طلاس نيقيفلا

 . . : ثووكهييعفابلازمهوقافل دزا لانقل اكذاننزؤ و *.ن دووخح حارا ةاج هلوززملا مزباوطو“ ندر لن صرمل تقو *هل وهرب ع دوفعرخ

 :- ءايله مف دانب هيلا توضح ا رذاحلادسالا ةركربجلا تاق ككذذا فو ما مياغا لص لع رك ثروصن ابتلع ذاع

 00 0 رككانكةرع+ب فكل تاقراخلا 0 ا ل عيبا 2 اهدي نجا وذن

 2 0 هرياضما تنال ل 0 هيحث ايل

 0 1 . هليوم اهرماؤاب هل' هذوحم ”لاجاو البلل تاذهناطلتلا يضخ لاما انوطف هيلا هينا د *ءاصاوتم هرباوتمريزولا عضح

 .- مويا ءقعرلاعلا ع دوتسم ول غلا نغتنس ماعلا ايو نس مانا اك عرسانيإل نو جاتبالا عك ءدصل ةحراشس سان الكاوكاو
 0 هداعساب عهاز هجاشوما ا دارعٍيعسو عب مىسرخال د جوس ردع حا
 . اضح عرقا هرررقنو هديابلاو هيابل اف بولطملاب قاعسالاو هاهو هظحالملاب هقطان”ناشيكم الص اعرمادال لك لّمشم ”ناليلسلاانالعتبأب

 ”ةاتسااواج ادانساس رفا هدد سدوطوح اناني عض كد عربانجإلو ا اينخلو عاش تأ اكربزولا



 نب ةيرخمو د ومإب اب ازم هوجصتسانمو عقاب درمزم_مِسحمل الا اورام هما دمة يرطمت ةئاعل ماو قع را رتل 00

 توجو ا عسو سولو جت يو روج رع زي مدل: كد ور او مانا هلناو مالمو سونسس انه لطب تسا« ْ

 تن لنا باطل صرطلل ىف طيسااب مام مزمل اعنا ةضايدال مون هاتف تدارك عاق فشا بها و نازم ودل ىتن“ 7 ١

٠ 

 - / يل
 سس 5 ١ ل

 5 5 50 1 2 2 ١

 داجبزيبعلا محب مقا ٠ هزهرفس هرثككادصساول ليوبحلازم هيلا هدفن اامو هرب ام تبحضر اي !رخال اريمإ ضيانلا هدوجره تلا
 - ناسلب اشلا هنع هيوم هل اسد ١غرانل ا ةهيريزولا هنلاعلا ممضحلا ١ "دس هيدعالاهادلا 1 5 0

 ”ونب 9نادِم آنا تاليباملاب هظحزلم ويعاد تلازاغ هترحلاتايانخلا نإ -- .يعتس كو ردي ظحا هجدام 2 ةخوتم وكت هذان املا تالس الاد دا د كو 0 اك م

- 

 .هاليلارياسلاهس مضيفد بجيل معاتما وشو مداججاو عراوعادإاسىلال خادلا سلخ ديىنلابالاو و ذالولعروتتلاك غلام ماس ةعموع هبي 55
9 ٠. 

 : : . مصتسملا مزاكأ ارم يما هربا هلل متاكد نورت( نيل اب ماودي ىذلا مهناوخا نم ميلا خلببزم زيولبو هنرغلاو ْهَقَر 90
 | والتاج نح مالصاونو نككنه معايجا عاسبو مهطاب دئاطل لا دونجا 9 غو .٠ نورنا عمته ندر قو درتلاو ناصعلاب لوا خرق 3 اذ... 5 2 5 ,7 1 8 5 و 9

 فنظر هريللاهززاعلا هفغياطلازم هجر ملع مادا هرككا فتم هزيغاد حل ائياق 0 53 ىلا اركي نعلارا درشسألا هبزيزولا

 | ماما طاق ها هاجد اكل اكة رع ا ننكيبقج هلزملا يزنيلاو هيضاحلا وتلا, معايا ةصتفشلالد هزهوللا بورن نم وك اه
 1 __ تقوي هلوطو ما ضقو هنمو هوجو هيلا ةوقب م دادمإ حاقد مدالبلا لوخرلا نوكيككهنمو هرّيئعنملا همربنملا رومان فالكم

 3 ةهوإل وسال داو خلان ميلاذاضي مو "دونجا رمل بقر عرج سروري هجوو ممل ةنايارورصنلا »العامه عفرو عوصنللا شوب

 1 د جونيمؤ جتني! اطل ديلان اهنبإطب هيجان هسفنب هجن لحال يذورعشلاب همام هاذادر جات كيتل هلك ام
 هل

35 

 ع : 1001 ا 4 1 ١ 1 : 0-1 9 2-2 هناي 3 71 00

 1 يضاف هيثم هربت اذ يرن دعبج) بجوز ءاسحن رهو مراسي ايضتنم هلع تنازل شنان مقود ورا اهلا
 لاما وضل دزاف عضرّنلا ةدشم مظَتدَآ مهي تراتاو :ضِيِصَعلل ذاك مدا هظ باء هنماقد تداثوإيجاكدب تيرطضاو تالتنو . سى

 .4فلاللضل زم زينم هلطاب لا ةرسودابهف حاصو ديرم اطير أيار نيزمرم يك كيل وهو ديد شبر هناا دوني
 لان ايلالتعاو باك اتككاتطيلتخا 5 "بناجر عل باك _بلذ.ياذ مالف او قداص مرعب مملع ع وصنلل ركنا كركم يضاف
 تالاف ايديا ملا جاعه نير طضاو تاوصا# تلو ؤلاجو مزج إد نم قدا نبا و جاوصدلسر او قرافملاو مزاوصلا تلاد

- 2 : 4 - 27 1 
 راالو

1 
: 

 ا : ماج 0 هوز ناطعلإخاهذاوجا صنت !و رولا اهجاوفازمق دان اعد ناوعل طراز لالخ كبعتشاو ناندلانفاذالا

 . . لماع مف وىصنمار كسلا تلعادءاماَسو نهب ووتو اطمارهنا عناد موف وعد :نرككاو لهل ةهوف هب عاف عصتتاطفشلا دونه هللا ٠ . ...قاطسا دولا يصل كد طلال لضم عود عاتمتصد اننا نبا“
 ١ نيموزمه | ىيعفايل ايس زفا سيو تاقو مذذ تبا اع ميكرو لباد ولف دل ركل مذباطرم هع درسلاققتراد,اماسخد
 0 يلو ليغ ,اقالطناو انجل ييظعام.اقائسم دش اناكو رخال |ماظل عا ارضين زباب اغا نسل موب افاوضاقو ركنا دبات
 |... كاملا ذياب لكلا دائم ممل هز لع نوهرهطاكيكدإ | هج طوناذ هزل ونباو هنيوحار كحل انهط بنك زنسإيغالا عدرا سانا
 ْ .ٌعيمجلا كار ظنب معمر بجسر جسلاو .ةياكو راوب مداتافتجاملاكدبمزا ذا للبعاةةبجورع اق نج كفل اوضالا هند

 ظ
! 

 3 2 4 1 1 0 د1 دن كلش دعنما |بلع م ضاوملا وتو ركب وجب ركل وين عرقا لا بازمراطنل ”مفاي ليابقرسد ضباط تضر عال الخؤو ياواد ابدا

 لكجزي نط د ضادملاف دخاف *ركسل ازمة عاب :ارما ضع لامي ككت عمو ”وف/انمينلا هيجل بجللا را درتلا شنها شان ياكم اك
 هياط مما عرج ارامل الهاش اًعللو يللا وراعننسال تاذ نودز يارجل ثبعتلاو نيالادحب اهعاو درطن زي > رك درج لا

 0 د١ ف ءاوداعو ىفايل)زنيدل زكذد طرعاوف تاودلَعُمِدا نا ناتسضلا نييمزجملا كدت اإ قات كد رع ءديعبب تاوغال

 شنب هللامدّيولل تي ]جو * بضل رعطلاب هاجر هرببا د بريم داعو ةيطخلادّبش ا مينتسنم بات هنطتع زال دراعلا كر حئططع 3

 ا ....الاظنا دعب لك :يقالكبت لباسول اهيا ديان درا راطفالطعا هنمدقسيود ىو كايا هش وئابالا .



 01 قات اقرت تا 2 كك اًريهضو “ا 000 يسياضاتنا ليج جيري

 : هنلاطل لكك ل انضر ؟زيبحز لمسنا 0 ناضل نمروكامدشاب هادو الكر دإ/منوبجتيزاوتد ءلازعلا ةموجلا منم نومزيؤللا مجازنو مث

 ما زبزمم "عذاب دالي زنويج عز زناؤو " اطل تلا دونه نملبق١ معبر مراد حاولو كاطبالاناىويشسل زم هعادجو لاجم اسوكتضدم

 ١ مال مديل يحتد اومزخو هارذإل ةكذ عمو وذا اوفي ١و رومظنا ماما بقال اتردد روصتم اركسعلافر دس ااصاانو  عماطنم

 اوطنمز»هكاتملا و دس دق مَ ل عمل عاب دال لباف مهلك مابا نكد لوجو مّتطم هركس عم هبي هروصنلا دول عقح د ١

 ل

 1 - - سفن كلذ هروكدلل )بطال ؤرطلا < تناك ناو .ركسحا ازم ككنع ومو هجر سيلان عب البلا هه نمو كو دل ]يتلف : .درط اور هيتولا ٠ ييولاكعمل كتل ةيرطلا بود اكدوا. هد رإغسأل يكبر وصناع لا نيرطلا فاواد نك
 5 ...اكهاق كانا رنج زمبنلاج | كراا عالص مىحمل جايمجاضالل ئلكبو وهو دادس اني مول اهو اهحالصاقبس ناكدق هتاف نبأ

 70007 ديل ميك يذلا زمالو: هلهاجي يحد «ضارل زويل لها عذاب للفم طاحازمو هناطل لا ركل بجلب مرام الصم /,ٍ 1 .٠ اوال يزل طاوم كان لاديجل ضئاو مودا ولاكن اديب يدار فلسا و هكذا انرشلا 6 هذه در سس ايزحوطوم ابوعبد هن تدوخ اهحالصإ/

 "لاكي ودتأك نسم ءءدصو هرضولَتو ُلاَنَقلا ةموجو اضف طخ" هبات هج )و
 ا . رماوألا جراح دل مهدباهذ امد

 .. اويلزاكذلا هر كا نا تري عد رح زغب مازب حب يلام جيل هازل ركود داليزموصنملاركاسعلل كوسم ويشن كو ايتلا»
 يب يبني زيكو هياكل اهعظن نوموربب ردن از ملازمو خئاب دالبإ ها ءانيمكرم 2 هرئباهو را دعداجلا ادد ابان 2

5 0 

 كوالا هما“ هداسعبزرالزو مشد هدانجلو دلو رز شعزمهعاوجه 20 :يداح ماصار اصلا مفايد :ةاليزهإ لان منكرا ل ١
 ا | 1 مالفالو د كال ايسل هكا عت عن[ هتوف درعا هت بانك ضعت زرع 8

 لم قيرطلا ملقم الا رحاب حاصرلو مان الخ عذب الوز ين ىو د مودع مرر جيزطاوم ىذكتللاؤرطل رؤيا < اطلس
 0000 تنازع ةيسنزولا عضحت للة ند جنو: قيوعتلاو تصالح: , مداوكان

 متنيدادعلا هيلطلتمار كت هلنعبو جبرحملا دونكبأ هيج جوي" دؤرتصمو مظف يطمزهارشحو) معنكرع هعاطلإ هوب 2 ٌئوصنم

 ؟فاوابان السديد ينال هسفنو اليا تشيو" مئانلادنجلاو دْيوملاوكسكا!رمهلاتة ملال دزاام * عف ان دالي ها هشاعا نم“ حنبل بدرحو

 ا امس اكد )بق ايف ناكمناؤ ”نانل انمزضسالا كمان عوفولازمهردجو «رانن البري: نضحميلا علقت
 ويم 3 نورس ذولا هاجس اعزب هلكو نش نينو وان نورع هزاطاجم ايدو لق |اضاون في أسن دؤ “كرافت
 : ريس هلإنبو باوصلاؤرعيرمناكتنا هيلع بامذ همايقو *فالتلاو ككل ابيل فاحو 3دعل !رنسررم' ر”ناصتالازعنن اخ
 : .. عاما وزب رز بأ صن هما دالي ملصتم ةناهجلابجذا :ةيناطيشلا هدرملبآتبا ىلا, ملا نمو عقاب دالبلما" را ةياطللا ركع

 2 5 0 . امهم اكل: ثم داثرل الع لالضلاراتخاو او نكد عكا < * هعاضلاو راغّضل انس اجرعو ةعاطلايزافو ةككب!' ر ةنازإس انك دارا

 0 .. هككطازعههيقزلد*: غضاظلاو هنطانلا عنفل ذاك: هزخالو ايندلاو ايساخ يسجد ”هيلعمحسارلايوملازس- تريلا هوب اه اجو

 000 ع؟مشرارلطمللا ناهرخلا هضاب امروكدملا غل الخ“ عسافطحإ كاد راو ةركذترلو» دنزبب نع

 -- هلوقلازو داوي مسا الصمم/دإ هل ناكو لازغلاو بتل ضد فلا "لات عضم, هالو يابق ا" فطحل البنات باوضلازجزضولو*هنفاد

 : يمان اوثاطركىجل اف دانجلا علخ امخينخ اهيمالكد اسفل هبلاكزلاا ةيضاطلاويظحلا م اةببانلا/ذذاوهت هج كج دو دزمدوربالت

 ----- نملك ضاق يافلا لاتلا مزجت” وغتلاو ذك ازم دونجا ر دج وكلا: و1 دا سد تار را
 1 ءا طك( انعاطبلا_ذباسو "ولا عرماورعت مندل اذيموبواو مساق باعلاو زماىللا ماقمللاعل] ىاتسلمليلإلا جرماوا جور

 1 يتلا م ماظن ديو «دالج نمديلام دارس مرعفت“ عراتسلا مابضافل نه يورسلاو* هر ارجلا رككسعل لزج هيرل نير ضم نايس” وولي يسدالبلاو
 : -. نمو «دبازجإزم هلبةرمد *ةضاوضتشي هدر طربحميع هارد زواعشكئزذلاا كاحازب اضتا ججوؤكملا ماه حوي .وو- دا ا'هزاوغإلو

 - --7- - لطوةفوت ام هيثويتو هايلاوع عش اليتسال/لماوعنم هردسجإا رشم ايضام مانها/ صغري با صغار ناد همايقب هّسفل اى ماق

 2ك.  .ةدحو 0 تل دما تاطتلتس كا نارا ”يقاجوعم عاقردااو انكتب هيياعل ماوس جاف هى ردجا جيو ام اولا انتم

 ١ دي 'حوصقلملا ا ند سوس“ ا لل

3 



 0 ِك نع دولا عع تادالل وتنمو د نماذاو د بيو 3

2 ١ 1 

 لل ادا نع هنيدعرب" ويراد *دونيلاو مالطا عفا ا

 ةماعلا نامل 2 دج عيت ددح ناك كك ذم اذ هينا كتلاوةيسسزج .

 دم ل ارجاجل لكل اوه ذا هلاعلا عاشسارربر بس رماهفطرفاو' الضااوئلاو جوملا

 اررامو "هراغالو هنراىلإ © ءاّبنبو *يراصناو رش اوعا عمجو ممومالاز خرا خبا هذ انخاولاي ارمي مشن نوكذملا هءاصم د موبد

 .؟رامنضل ذا دوك لانو ةكإع مايالتواطتو»اماسج يق رذلاب هنا[ ينطتنت» اناياكاكولازامد "علا ركسحن ازهكك دز نيبو نيا

 بفاخاهبإ ب صيربزولا ل كدلك حرما# ناكأطيو , راو اوم اهبخو أو ء:بو دالبل اردنا هئطحق دالب تناكذ (الّقلا ةاساقمو

 فويسو'رىساو دون: قفطصمربمالا ىايعامبع ال اممم زر بج كو دونخ هدو ٠ :رخانبعز بطالة قدرب كا انشا

 كحل وبا اجلا الاجر اىهدص دالبليابق هوجد ن نيعمذ عبو راناوموكسمل ١ اك ذدلمحو انعم ءائاطما رادرس ءلعجو معطاق هتان

 ككاإزع د يع هياطلتل ار كسا ازم د طعقب سورا حاضرا ءلكرتعو: :هعماكيإ تانازيجلاو -هعساولازب نحب اداساو

 ا خرجوا هدرع ناكو هر د دوس أر يكد هب سجد قطصمبالب راد قرشملا عيل فاضاو ماقممالاا ندا سيل نق و 0 1

 ذاوجا 'ءليعبو نم ابواط ئليخو هاجر انباس ةليبس ل رفشاف ا م5 200
 0 3 مداف كزي لو هداشتمالو هيارجل ليج جمالا هنابدهب ناّضالورصنلاو اجا ووكيل تيل ضاذ دالبلا

 2 ديضالك المو هدذلإلا علف ذو: سيما ذاك يضل لها ربنا هايل ملاك ةرصوننان .٠ الهباوالستشا اهب ,ىعزم

 > اونربلاو طرالاو هلناخلاب قفل ١ بانو ةراصح أ فره ضيعت ءرعدق ب ناكناو ع دنويخب3 شلع هوركتس
 75 دزظ وع >6 «لبخب) جرم ل ميسا هبناطللافويتس ماض عكعل ليشلا مْ 2دلناقا 5 وللا درب؟ 220----

 وو م معو و هت عين اناؤت ثان وسيفف 6 ماس مالسالناطللسا ةداسسم اقنزا مود + ذإ م/ضو موعطرم' هايل دظلااغاف

 وام و ريف سدت ايزو ترم عروش ءربرج )بجرم دا اراشيجمةنرفن عود نجت ةلج ره 0 دال نببصاونب دخاد نا هلل ازم
 درا ١ اطحاوز واخيرا" مربد هياموصتعمإ ءاوماةو“ م ,وها ثيدجا جاورقتسانأ تافوالك جذاكف نيهظ ضعبل ضن كيلو 200

 قمل ماجاني مولع تراثا ذاذ ههروُصْيشاويلازثدجو منذ يبلانا جول ينو 'ووصنل طورت بلا نوط الس يدصاو
 ء تراطرعٍ فاولا قساغل ابا هصنتعأ 5*دككاجلا ميلاد نوغابإ اكيلو يدا ةراغالل نفل تاوبجؤتواسزلا تونساو» هرج تخل ١
 نب نعاوحنتد 0 .امجملا اون اخجا”انو سيلا انفو ماب يبا ؤض عليو ما مابّصلا سا ذا د" فهلا

 . هاوعو هزيدعبرجا دامو .ايلاا وركوب عون يبل الائوس كك نافل اكو * لاي نعرمو عاباوذ شو  ةيراطلتل ةوبتسلل تان :

 ٠ لسالعراضمو» ه رلبزنصو هل ىلا ف هناصوخو .ملسرم هذعاوصو“ هيجافمرياوجو<هيجاد هلطاسشو هديدشسةلوبم هقوربد ْ
 ان هطخد اوك دورسم يلا ونم لوناريرجرلا نب بونفب همدودمم زن ملايولا دي نافكك عمو ةرلبشلملا ماقام هد درا هر اهات هيراج

 ' واؤامملا دقو حاد« نشانوجيرعزم ماضيه هخلعإ قج .٠ وللا دونجلاو *هريوملار ككل نرمنواطلتملا ركض اهرم#انأ ْ
 كل َتباقم لايسمح بأنربخللا ةداعّا لنمراّضو هلاتعلاو بولئامبق دبئستشا ملا« حوفس ]ماس مزي* سوريه زحاو ءاقلس

 ماهل اديستملا كافوتناكم + ن؟ هان وام رتاج ان ككدبا وغلب اايبرشنآلازلذ اولزلزو ٠ سح© هلك
 ل ور عسا 22: مهنعتمع 2م د كد ؟خ 3 اًصنض هنيدمم يملا كردلا ني

 ! كيؤم ذزززبو ءدجأ هدربرل .!ددجمراضملاو عفانملا ديرب او عمل هلو دجال فصوياكهللا اًمّرلاب مولعملا زيا متخلا 'مردوهو هدول
 ئياول إف هبطخو مظل دف هاشنو 1 خضرجام جدام ةروصف الما ذاجد 54 نورت ”كاسجال جري سابو اراب كات عا راهضا

 00 211001111111112 ةرارقو 'لمودج 2
 كم اديس انها نإ يشزافو ناطل كلانس ريميل دجا ةككاكه انو < ةداللكشلا ءريدسس لانو تاي هضيا#
 ازرق ايوب بالطب اواو سوبا ايا بايتلب ماهل مما ماياقرقمب هيخاربا

 0 لل لهدم وككلا ديكس انه اكف
1 

 .هضاقخسدت العش دن مال هليطخش اهي ناؤفوتل3 7 تولع ونكمل مام

 5 ١

 ل دوس دم موس اوعوتستا 210077777015777 هتتااوجهججإ بس بيس بيير

- 

 1+ الجم تدوم عج نهلت افي ننطلق آمن نجح



ليف يشل لازال ولو كرا لم تارزم اناف هيريزول اديلاملا امان
 الا يوي تا

وبل ازيضف مو هبط ظفأو يبل فاو كإإ'هيماو مارمزكالضاوف زمر.
 8 ااا نسجل يزعم وهو ن

خف هيمنة فدو عكا ا اذ ناد از دهوك "نامل م.
 8 هاظرم دخلا اا 

 00 اقع ديزل هلع مفانغ [و ماضون اج وك ير نمو اوبعيملاراجولاك عزام مدد نرجس رب ل ناتج.

صاو "داب , اخيدوتلا هقئالو ءاًمورم ةداعسل ار غع اكل ار موظنم (َز
 وول ارتس إو انالغاو ءاز اب

2 

م ويقن رب ا راو ءيلا جدهرعف ؟نمللاو ماشلاملا مارس:
ااهل هواك لوم هياط دون زج هذال هلا اكت

 00 ي

ناذصجو ةرئو ان ني انج هبصعا ران نادينا علما رو, اه ب1 نيس 5: م: ناعم ب ةنبرمو
 ياسا 000 بنام تا

ص#ربمالوكسحمملا اناكو خليف مكس حا باشكل ن نارظق نيوعئفاتسلا مانقملا خجلا. مدع
 1 00 هلاد واما /”هءطعق داليب ةط

ل ددعرمصقت خا اجحو اءبتاوومالزمزك
لهطاصالاقىرملا ةيضيكو تو. دراما ميخو ىنع ٠ د داضلا اولا نم غاوتعا امج كك

 00 

*هلاغالد بلل ءبطعق وغلا ةراا رك خلادخ" ”هشاهلا داطقا انكم ةالديلا ةورشلاو ا
 0 طف ترياؤنو عويبلا ترث اكتش 

 تحل: مهفياطتاجو *لابمااو خابت غزم :لاعملاو لازال وهاب طاو < لاطبالم وامل لهدوساسراثو*تردايذح از: ف صكإلا دونج_.

 .”٠ ةلهطتقو نركسحلا ذك زف هرووملا دون از هايطحق نلاكومرما ماقنتسات كد ماشا |دككصرم طناكو شخ تاهجرم هنئاطن -

 هجن كل يالها اع اجز :
ولا نامت د نسا لاطب انهت ورام هيربزولا ' دل

 0 جاو ا

املا لكل اك مداه ل ضفالولا توجع: 00 وفد د اؤه اج نيناعيت .
 00 . باتا اجذرذلا "ااصنؤ ضنا ميو

ا انفع سريرا ةيمرمو نيرا لم انام اياتصتن لي. :
 ا 

3 

لا لاجل ريانا عدن كانا مهو وير يف هوبا ح تاقدٌّصل طغافا هريزرول محم
 -- - ٠ 7 'ةرعماغلل سالو جالا طف

اَةضحل ككاو ٠ لجبال جال اتا مزيل ماكو جولد هدا فاست: ة
 0-5 + مية قرينول

 ميراج اطيح ثزعتلاومهذل ادب هيظطاليتسالك عيل اباولاو هيوم ناطلسُم ؛بيعشل ياي نمل احكم نضال هتج

 كنا جام دكذز هزم ”هبتكوعب هيّتكو انججاعلاييج لطم وكس للعب 50 قالهزم زانق رطرملف ناورع

 2 ا عقفلجإاك ابانإلو "ركوب حب ا 2 يت 598

 : :قتاداسمئابسيمل كادر نشل كتالي عاجلا ديا رتلل حمو دس اولا كءإججلادونفلاو دانا

 نم طسملاو مالئالاوم#وملاورسامل ةماماو" ىوترلا ليا بق زي إيف رسو
ةلاجضامول طبل ايكوم ارجدالبو نانيخ دال

 ةنحاا خل ون 

هلم عدن يابس ديزج دات مارب ملال بتوززم نمل ما مهكنو ثيسحلو ءلاصالو ذا عمادحرا
 : ريو 

 - ا
 7 تاولقلا اول اهظاق راضمالإ يواطتبملا كك( ةلاذاعم هر شادي اعالضخانداد هاونالو داخالاهضيف من احرك نيمو

ات( اًحاودو ويكسمردوموردنلاطع عياض تيوب ذووق
 - كأذإ هريرخمودّوشماظياخ "لاقل اع هيك دب

1 

ج ارق مرضا وما ناو اجري كة لادا اذ: :ةيطعت البكم“ *هيناظمو هشيج انا
 را اسبج اهاصننا دار

 ل لما استناهايشب بجانب ولسوف :ريزجإ بجو بيش اها محلل اومجونر

اتد *لانيوزخا غانو مفك هب :د لامير ]كاولا ة موج منقملا هاوار
 0 8 00 لت الا ضد

راصناهدجا نب صل نيرة شااء" مص مهلا اهتادهلزمده ذاق قدانبل اان اجا
 5 وا الر اعساعي يملا ةجاه الع ه

 انه ملاذ ؤنج*وماهسو هقدانيو ءلاصنو ةجامرب هطعقيرمملا هراغا تل ا

 مفك تل دليم هك اضد لا ماقسلاكذائولإزم اند لتعلم عم تلا ميدو بريم انام

جالا ةلجرتف لب شتس زم حمدا يوال نويعل امرين هريدعن نهضر اعل مضخادب
اليفم مقومدهظعوفياطو *هنككسم داع“ لازملاو 

 - : .ك

ور نك كفا لد ءارو "اضاع بثلاث *مفاي دالي مد بج بج سدلا بونجلارا وسكت
 00 ليي دك طاجاو اجادو عطاقماض

 0 اال اهدهتسيد اند 0و ضل ونيت لك مانديلا دا

0 



 ف عراد .مشد ١ لكل البط "دج ورو ضلوا دن اكيد ندا عب الص نمدواشيو دشتي
 ا ئلادونجلارلّمنساو بوح ببجللا ايش لزلس لباب مل جتفناو ليل حفدصا هئئلاملا ماجو ليبسل ال ادشرا نال طسفو ل دعو
 هضاو "ككبطبازلا مافاد وصنملا كسعالر رجا دارجاو ليعازب اص هنوظتسا اموهوك /ىل انهو زري س الع تور

 رناجاو | طك نمور اظياض اذنب اههتعم و باوصروت ةاكشم ب انف ساقها طع زوزو" عضحلاد جك هت عئر كككاولئكلا خدافا

 - اننا" هباينملوطرل ورم انككؤلا هعراشللاب هيلاناش انةباقختم ريتك .هحارع هنشساك خاوتي وطان هدرزول ارماوالا هيلا تالعف

 فا فكديريزل ةرضحتذ تيفو هد سها نس يذا هباجاو هعوكتو لصاحخ كتيصكرا مورملارىظإ بف اهمانتغاو ةصرغلا

 25 لاجذالاو عزرا تمل ميول يذبل اعلا ةسراعو ريل خلاف نيبوسنم لاجرمهج لارا حرلا دكو )بف ا دكت لا ]بسلا جانا 1 1 اك

 5-5 30 مو ا ذماكملا ساب 1 آن 0 2 اًيلباو ل مالو مَتزاجو >>.

 00 ا ل مو ةرتوهكلام يؤملل ديس هوه فس ةياطمم هادا يا
 ا لا نهار طم ديد طار ناب نيجي زك ا نودرحدك» 4 '

 0 نائيبنلا ةلواصمردنع عن قشباولضيالو 'دألجا كرا اويل افووطس ديئلطلا لا ستنال 00

 2 ١و-قبوهن مهرم هغاب نال! ايصال ] فم رصف هيرتعيا كرب لبس اوراسو لاو دسانلاو دانيل دوعتباو تبول

 : ليغ قود ذم 52 ركل قدايرط عنبة زلادبادهمدهنزرددمز طولا بكلايت يوتا ةبدجرعانويلا
 عرمو راما لا اتا لانواع لروح ءاحلا مد حاض نيك عوفلازمرب خرم رانعويحطع

 ٍِك اعاذ اصلا دونبلل تدخاو هناك ماهناناونسو هداندإلو يلا رازدلاللاةلجورهب ازا ال ملا ظكزم هوو دحانب م 1
 يو ”مدقسو هرهاذلا' دلو دبل وانا وضددوقو لجانب عرج ّ .راوضصلا ]باول او مدانطاو !ماوعلا ا هنباطلخ داو سلا 56

 د يمس وم جلاكتلاو بطاعللا ؛ طب 2لالظف دحاز/لظدقل ه:: رز لاو ذالمالو رضمامو خمالا
 0 لاينر مهي هاد ءاقجصتلار كتاب اله ىل اسفل دل نيم جيهان« موق سيرا ناكوم

 -- م لالاؤ مانا اواو ٠ نيكه رنوم ههردرتسم لا وير اَوجد بعت! . ناجم اف ىف دنس
 08 هريصتلاو يلولارع اور مرج ارب اصر ذو ءربزج | بج خطبها ازيحهرزجلا دج ابماو“ هريومل اكاسحلارا دووم
 اكطمي اضعد هرزولا نام عئذحملا عر مراشملا اسلاكذون عذر داب خد مانتماكن يس و هني اطلتسل اكسل دوش مافاد هموت
 هبانجيولع هدينزولا انام ةداعس وم هبانقعاامعزجلا ههو* هدإطخزمزطورعلا ل تمضو' هدا كش هضول امك هلع“ ويشمل
 .مءانلاوم املا اظنحتتا صيبسق يكدر د نزع كرا نزوءامسأو ,وجف يغارون دلك زم اضم ضد ”رومالنمارما>بتسن مانا
 نم هبرمخامواعرامرلل طشبواو لولا ةككرداو داو. مارلي انكار و 2270 هرسدتولا هرماانضوفو' 'ىمظعلا هتداوَسم مانطت

 لاا ذاب ابا ننآييو *هتفاف كر دا/ دج كل نم خفيفا« أ تلا ككماسمرضجرال ابر سلادالاو ةداعسلرضف ..
 3 0 ا يل

 دكوؤألخدمدخ إف ةرزرجملاو عوجلاوربا حل ارب هعمرمو غانا ال صوختشببس ىابد ثباوب زان زم اون ادخلي تلا يوعش
 هنوشا نمرئق ناهربلا حعاو حتا هجو اناث نانا وال59 ربزولا ةرضحلا مع ابنه *بانطالاهاطوتنناكتناوت نعال مدان :يماهرج إو نال
 0000 سصوضافاامو "زالوا دل ا نككأمو اننالوم ة دعس نينو *:نائلاَق داشيرالر وضد يشل داكار مبلل ارك اول زم
 لكما :ز وم دفمد هلو ءاجر/يزاز مورا جودجاد 6م ةننو جاعربجإ بجرب دض صان ”ناكرألاو نايعا»:ؤردّجعملا 00

 ما اولوتساو هور ءةريرجلب لاونج قيوعتلا مدعوريتسيئلاب عىصنلا هيلا لاهمدلاا كريما نيام
 إو“ هديؤ طقشُوهرررعتورالبال6 امل 6« ومرجب زاك ان اًمهض*هترينعق هدنجو هلك ذك( مزهل قت بحل هزعزم عيقدد
 امانا يدل ونتي دو لجولاو عزل ارز منخل رعد د/طناو «رلصاجتالا حلاتك لاو حو هركمرم همز ام جفا“ هالمزع
 در اهلكرمزككانه هنذلا يلب ”طسولم هوه اتلاغبنملا لج كذا ءاجراؤهناطلطلا دونال ضاذهعانل يهل زغ هن رئاو يعصو
  فشككوف لوط عيفدو حينملا هاحو 0 ذقور الا تول دراوصالعلا ارجو ”مذاهلا !رعطو ما ما متو وفا
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 2 قاد يظن اطلخل نيل اسلوتساو هيفرمز هيفائور رج بهتنطاحاو ” كروب مو درا وعاؤ م ىرجاموثكيوخادبزكو هونك ::.
 : ادهن هدزاعم ال ىءر اطفال دطاجامريزرولا نرذطتوحو اولي لد جسريهكك نه اوزشأو ءاولظرمزل ارب دولظفو «ودونقل (كسيلاكب
 0-1 هانا هدايا كاكاو نن نعفلاكدزب مهلكم رس نس مالاكم نساك مو اعتلال تبارك كم.

 سس از كا تفوح ١ ضار هل نمد عساك رعت فكومدال عماد هما نوكيا هدا يح ذ
 : >8. و يمس هبانجزعاليام ء(ضادرنولاناعلبف ج وانا كمدناب هريهاي شل اد بكىزاكايلجو
 5000 | اره هوسايلستيريفنك ءالاك و حساةديعااضتن ناؤتسم ناطيشراص هب ةيربازمغاطتو
 0 نارا للاب ماتامففاددغد هامبجاويما هموقعد حمو ىازخاو عشا هانجتتفكديلاب هانا لفانغ يضانكه و
 0 هازخو كلا مذابلاحابتلاف * نتجه ونت طهت داباذ نزع دكرللد!ككوفايبج ءاذاضفدوا مزون
 3 «َ : نان عواخدو دنكراتعتام *أ ذالموالبوهربانلل ماد 4 (نعإطنيطلا هه 0 ءاتتلو ولا 07

 طا اناو لمص د سدح نضج رفا صوت مال ناو ايهعاشنلاواورشبلا نهراهظإمرماَو هددلو ةرنع امر رزإل هركشو هُيلعانناو هلنانح عرار وهاك دب ماقمملا راشبإلا لعقار د“
 اود جوجل هجوبو ار ازكسسو اًمالاشيج دككنهل !تعرب جرب امو ىرتنربزولا ةرضحاقلثرم ماع را

 -. 5 طمتوالحمياسلارملا هي جسر وش تل سمس رجلا كل ومطر هن هج... موس لراساو جواه دكة رف د“
 ٠ ١> لكل قدو اطدالباككل هاد ور ىيشالددزاذو الثدل كر وغوادؤب بلا دالي ىم عسا مجد ]نول ايوا يه

 - ١ 1 يوكل ايجات ةضامبا د بلا قير[ رب عادتي ة وفي دان نعي ماكاو ملكا هين اطال انئاإ نيجي قدنب زم ؛رم
 ٠ ٠ "تطفجرربا طي ترو ركتضا زمام دوج اذا كسلا جس احاوضعد عذي البلا ونا ابو .دكمو دي كيرا الام

 .٠ ١ 2 فوطقتاذقابف راغب داكملا ىونفو هيباوتم هزئاوتمتفلاتابأو يار صن ىفاْاَذامو ىردصاو راه انوعديدل عاج:
 1 . .عياءام اهررددوهعلصفمو اًرزنمو هداذال موعد مورلليذب هدراوتم ميلاعلا بيريزولا عضملالا هداعّسل الياسرو هبناد
 1-1 17256 غلحا وتمتع ىرنحلا م علا نإ ظكلاطنطاجرنلا موتلاو قاطلتماباد نموت دواجن عجإل اعل أبانج
 11 توكشرعلانع “7: اق ديفح د اولاد صاطتخااتاياقؤتقشم ديماتلا هيريزولا عضحلاللاهيلاغلا هنناطلْشلاسادن»
 اهر عسل .اهرجتمللا مادا هشاطلسل اتاي عل لزم ختم اضفاو مهم ابرازولا انام ةضجملا اعاني سمايل اركان اتملازفملا ول

 ولا هضحلا تدا دزاف هذيلخ مكاو ناللس عا ل 0 0
 7/7 اال ومايا قمار بي ععأو :دددّملا تاير اثيوزفلا جراعبملا ككدتنقرو عويؤع رون هيلعلا هنلاطل تلا رس نمل

 دكتباهيجو عاايرنط ايلات هج ذا 4: جيل م ةرعتلاو دورولاقتباتففاع حطو و. وينال قانزل

5-5 
 ةتنيحسل اا ااا

 : 1 ضباوايرم سيكل قال )رهلسايمو كيج درب اه هيلاسالاودرؤ حلاو يمص عرتتو يرّصرِإْش يزارجو يديكدم
 .. رك فنباد لاجل هتشدالما/ دعانا لايالاو ماقالو نيطاينلا بطاس مد نلم لالضلا ايس هبطاثتم وبهمدخعم
 5ك ٠ كاتجرتم نإ كالو هارم حجات محا لجمملا وابلاو سرها ضالخللا هللا يطا ويلا مارغاف دبطا رافال مكان +. ...... عضسهاوماتلا ءاورلاو هبلاغهيفالضالاكيلا ذإ لالالا هراغ شل نعاهب مصتجازل ابار كاعنالو كاقملاف مب نمرطبم هش

 - لما ءاطيجانبتناو ناسا رقلطم لظملا هصنمإلااوبهذنق نايلبلاد د( ةاككةهانم عضل سار هلو ولما مضل فذُم 15

 : انمالإر يما هامل انهو هيلارهجتقو اياد هللا دودوماو داو ناطلّسلا 1 ل هاند 5 اي انام هنا

 0002 يو كه عينيل ملا هيعدتساو [ريدامهسايياوسف عركمزريادخ هولويو ععرما هةراقي نمل اومنماو هينايلاراظفلا ٠ ٠0000 هاا ةيمجاتيضاو هيناخدلا كاب يتلا عهمدتو غو ناجيرشتاما دن زول ناحل دوج انت اعد
 واف ملفت جيتبو عل دككته صزنطي هعصوفملا جود غون زهظأو مضجو مضت وانو مجرمي اسشأف



 "تَّ
0 

 ييسيم» ا مجالا الاف دورا جلال تان نمدعمزم وركن وادا لذاتك
 بينت لك ةنناعمو روزولاباكرازمربوبةشياهربيو مزدب) يجو سوتسملا ممالطرضدانشكدقو يللا و نالضل ايزو
 دبل ظفحح اخ اغيمجو ل سراو هعايشاو معاج هعاننا ةذاكو ,يرنلا يبقو داجاطلاغادلا ناييلش ايه رضبفوكدملا شايلايا
 نامإس ادهش اًهتعإب درما اًكفر وانعاهل هللا مادا هيرسزمل تاننعل اذا هيج اًنةؤالصا 1 وكمل عايش قالا اهيديار ديزطبو 2

 .ليرادالع كم يداه نك جيلنتعاو سوره يصجمللفنداايل كتم تلو مئازهيملا يلج مل انةعمزمو ارينا
 اطإ كا جالو لدعلا يذربزولا ٌةضحلإىيلس ايم ئانإإ عفا ضرعت نابنجؤ صا صرب عدلا درب هللا دبعريمال اعلا ممل لضم و

 لاصتساو حوصنلا هبوتلا هيلعطرتشاو هعفرو لافتعا/هنغلازاو هعفشو نكد هؤعس اذ كابولاؤضتضطا ضف ربو امتع
 وااو لوا هدفا دوحنالكك هدالبو دهن مل نموت مؤكد هداج نايعاو هدا ولامكب كلذ كيوي نو جونا جداللاب هنانالا ٠

 كينو انجل دعا هومزالمرخلاولاةو ةبادنجلا دالابلا رفعاوم ازمدورخاو رجا سال ناريه نه هر هربعن مضل رف الو ماو اين .

 هتئاناورا صاركدكو ملاطتاذ يضر يزول ناوم هنهلاناو نجوم جرحا ىلافككارتف دف لرد دكا نفط ريزؤا ليو هن مالو يارد
 ايونذمؤارنقا عمق رافدق هه ظب امانا 'احنصدسيرع عوكل ويل ايم ماقاد موهاكمؤ' وجرداو رايكم ِفضإ هءامشا) واحلا

 هياء كدَجمَقاًمَسو اًمامذواثهعيبكاو تكينّيككاحبخا ل هلاكسا مهرساو اماه الضو ننال تخا هعشجا وهو مان:
 59 هق نهي عارم يدلل 52 تسد جد اد هو ا 2 4 5 هكاخما 3900113 ام 00 مترووو هاه حنو 0
 2 57 ءرقشلا 72 2 د بح لاهو لاروع ككابيزعبو ءل امم ار تخووملا عقرب ام هريصو ترجو هرم جنو ةرم

 -ةيولاد هللا ةازراو وم عسا د6 ا 0

 _وكتشا اناني اطو مصَباو عاطاو شلال ف ىو جاو ىمب ههتنتملاباشل رمزا ةساكد هيلا جاتخاهو هدرحتلا هنوعسم مس تح سم وحي
 اقئانباوطعإ اوجد 3 اًيع ل يجلصاو كرس لابعو نا هيبدعليِعو الأن يعكر مو نازل اومملس اف و حونم عم عارتدا
 دمتم للم اسر كاوجارلا هراخال ازمننس امبالا انه ضل سرت هالعأ ١ ..-2*دككتللو ىلا ظبضو دوك( سادات ملعساولا كسلا عربه عذاي دالبب ما معنان ةدايز_روصنملاريبوملاركسعملا لا وكدطا شوو اهل دك 5 عمازقجوتو .هيناحشم ند كح
 . 0910 قعافولاف دوام دقيتحماف ماضأق هدفي عب هيج توبه زكا ناو نل درا هَفظْف راحل ةمجاؤمملا مزمن
 لزطرظ ف وأو عهائلاءل ردم ايش ميهتوافف برلاو دوم ادنو ايار عددا خو بس دابانصا ناعيا حس.

 ماجا مشو هتلخلالهانهخ جزم لازوهظاك هركلل هعدالا لالالا لاا هرب لاني سبلالكذ مجاري سيب هشيتكوأ
 كيا ا مج ”م اور هنا ذا ئاَام هئماربَو م ركمو هعلخو رازجلا عاذو ىراخانؤملا قانيماد ده ابنت“

 هاددغ رمل ر قسم هيشاحر ساه !دنعلقإو صان نحضاوه نس هاومملا حهاقلا هاقرلا:ةالومرعوجو ١درغو اخبرنا عت لإ عبد جونو البا حاصلا مدان ]بقي ايم .موغد نالش وكول ليابقرم اهعاودا الاف كارد انتبعاد درسا كر
 هذاا كل نع قرن سعطقن بح برطمان ثلا تاه زمول ميدو ولاا يجي كحطا ومالي اج مسخ د
 يابا جنمىداتو رانسالل هاو هراجإاراَو رازلا تلك وسَو راتخزبدعرجدو رار جوكتسم هلؤاقلا يعن 1 ام كس رنه

 «تناجو رادتةالاورصتل انناذهارّرلا ناش ولعل عضاوتلا عجاشم نعؤ ابد راهظالاور ل سامو هبا ةرهفلبج و انة ايشرع هشيؤ داخل د خ -
 : قو , كتبو مسار مالو هدضروديصخعضومخ معدن عود هنابلعامُ رابلاو هن لااليغزا تاس يود نهي ع

 ' نر مافمو اىظعتس ا دنع مناؤحلا هلودلا تانك هسفنإةدككت اهل فكرمو تكتوزطاة نيج هبسصيوراغص ضسسجز
 كريو ةيالازمربزولا اناوم غضحللا العن هدلا مك اًساّماهناباو اهمالعارسرتاو هتان هظانتع داو هلياكاب دل ميخنو هدصاداها هلع - وو ةظاناهر جيتس هداعتلادبو هداه قيل هناعرو مككرلاعلاقايلباضف تاباق هيرب اهدوبتزذاحمو ايكاتافماهبن احم
 تارا الفساف اذه كمل عجو تامازملاو لوثتسلا كار دام /ليبجكللا هرب تاالاعَس ازم هدّوعو باحد
 افواغيدنالكزاع انلادرهعلل هككالا دمابناد طالت اردت هضوخو ميزصرمالاوظاد ةاقلاو مالت عرب ادن يرجو لبتارسن

 هديككوههلا عبر هنصرلقو ريزولا ناد ص لص هداف قالطالاور تاق هللا هيظرم ءاهذ دق لتخاو ا 1 0 ٍْ
 . 9ريال هاد يؤجل الاداخلو داسحا#تايازع سار رك ماطن زعيم اهل كاعدشلا سالو ناكني نسوا 1 ّ ناون ننام ُطااو غل! ايزخاو نخل ناد نعَو .:

 1 مم 2 بح - تقلل 1 3 0 / 5 3 0 : 2 00
0 : 2 
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2 0 000 . 
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 ل ا رسل نبعد هيغبذاكم تاو ماا ابا فهل ايفو مالم
 3 عيفزمال صيام هكر اهنا كح كدطلكماطو م. مب سس د هز سند ب ره ب راع :هيئادز»

ضاوغن اسك هإ ىرشكرجاو هيلا تسح هيلع طحت ريك ل ماشا هوفععب ذاكقرئزولا انكم قي هنأ
 000 + ومو هيدا ةسزولا ل 

 000 هوقو ”دينطوكتند ربجعلل هياككذ داو هتسارماو هاجس 5 ةوبد نتن يطتلاو هساننا ترخام هيوبشملا ةشفلارانوم جان:

 000 ١ قالهم هاب يمال اعلا ةدوتسمددزغتسم لاطفال دءرذس مرتو > وجت ةدرتإلا]هتو ظعتازا

 0| رك مدل مد لمعلا دك دله راننإق كابنجو ىلفل الصاجتر وكن لاريمالهاكو ةيلحلا اهبابتع نها مادا هترينيولا تاماقن: زا

 د اك كا عفش رمزولا ةضحل انما نامل ايم مقسمه جاور شرم ناطلشلا نام
 0 عيبسوتو هلسوأللا هكرإلاب كروم ملا اهرحإمرميازمو ذا 0 هسووفلاسنصهنبيدم عما وتس جوبر ويتم ةادريف ىلا ينحل 0

 تجتنان هرادداهنلا هيلع راد مهو عاتدجاسللا عدد نموه ذ ذإ هناطيجف هتامجر م ّحشتو هناينبرماءانن امو هيّررشم ةاعو هوا

ب رئاسعب هو اليشم ارجاع يتلا بكد مص هدريرول ماذا ةنير
 م دول اذاني طضنو 

 . 22 377 د يكل زموبإ زميل ل ضد اعزاذو ًاهظعرجالنه كن بزاخد دواز ا هسر

 0 اسما ةيعد ار اناجإركسع منايدال ين ىصتملا كسحل ا ريزولاة ضجر فج 2 1

 جاوا هزدا يد نجوما يوتي عياد .انولا نامتد 0 هاكر ايوان كفن
 : 0 وصلا وحال عندا

 و اص واكو يطعم نجس
 2-1 - هافرشلا هرعساواتاذاكلاو هويام امد ةيماَسلا هيض نا تا هع مِبعلا ةءاعرسربزولا عوضجهبرهاام ماني

 - تليشو اًجاغ ل مَسْس اساوا مانيش اتا لونا اي ضو اواو هدافال اه لتلا سل اجيد هدابعلا عضاوم ؛

 تال دورى مل تم دكض وا هيدا ةعهاظتو انحش ةغهاظانلا همت هراتماه وح :
 ” را الرز | هلت جرما وق

 هسلقللا هتبولا عام مير»ب تان إن
 دل 0

  طعتواغلا دبظعلا علوعلا قه س اترك اماشناريزولا عضحكرذ نايبلا ويس املك تيفمب بكسر (ءاوبكب موجرط ا ىبف لوجان“

 0 000000 ا ا يال

 ”ىوتبلاو نّزن د, نيذاب اهظانم وتد نيظانلل هتبقلا قضراؤ إنْ كور اًهفرِناَينِْل انمي عفو دراهعل دككيزم مةذاامدبؤمل .

 عاخ ايمو لكراىغاالا عا اور اغا دونذ نم عدرا تادحب قرشا اها
 - ةيتدقو هر ككنحنصتةونبائبنم كتل حوسب موو 55

 ولو اهألعاو هتموزلل ترافل ويتم اه اهاجو اهنباوجخسمإلاو اهتاحاش
 - الطتخُم امانة سا ليداتتل م م هتيم زوجة

 تاذائازيجالكسقوُو ماقال التو, عوفبام هيانكلا سيلاكزجا 5 ماقهسحأ هندتسلاو نين ذوملاماهيرمفوو ماههب ير طخو ماهإ

لا هدبح حيت رعانلا لاغناو عونا اسانجاكةريغد عرزو مرك
  تمّصلاعجتاو اًجادزاقادإفا الاول اًججاهها ةولّصلإ هيردل

 وك ةولصل اهحّوسملافل هراواجمالو كانك« ميلعلخش ا امند هدابعلاب
 مف اهلالجو اهلاججوهظَو اهلاكو اهماّكبيفعر يزولا عضحج

 ..  ةاافاكريستشملا جلا هينطرصج ىلا جوينموملاز عيبا م ماما هيجي اهلا مامإاو اهربنملتيف اطل اكو يرككتدمو مظع

موانلب ىدرلادجانب رم ملااق هفينملا هيلعلا هتفرط مزئليرمو هليبنجملا تس
 2 | عالظلابلاهل يئموهد اناو

 رولا اناوم عونا »علب صنم اككييلاَو بازخا كك ٌمامامباطنملا ملا هحفر لوي بآلطا ةلجيمالشرلاى هانت ساما هجونو انتل

وحرضزنعاو انائحاواكوطو اناعجاو ًالضف بولطملا# فعشان
مايل رع_لمل اك ذرص كدريرب دايعالارم دعاججنككذ ن

 اوتو باصتنالو 

 نبل دبس ا هداو ببالك زمول از هوم ويعين
0 0-0 0 0 

 اوجابوةكذيفاودغو هيتهككردجاباهذو هينبع
 ك : ٍونو >هنيرملائىضاف ةولاق 54 اوجاب امج هزي مدع اوُحاِمو

 هدتعا متين أديريزولا ئضحلالا عراضجا راو موفرقاد ىو هوزئفاامنن دلو موفرباه ركل ١1ه د .اذ5 يشي ةنقعهتب اطخد
 مدهاو

 اوس حو مواتجا وكيت رعنولاكإذ هوليشيو و اسإر غاغا وضم
 ثمل كال زبزول "اكتبه سحو ناظم هدلد بزل

 : ةلاطططوبثو هيتلقعكدجا د طيزم همامإذاوجؤن عيمجاوقفت١و هيافلامانعلاؤ اورخاو هيل طاير ضع هعنمو هزاوجو هعقو ذة ضازه-.
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 5 تنمو

 ل 01 راوي تيم صتاشد زو نيرا ”ةنزخ كاطع ديوك
 اممؤرذخا تريزولا ضل قوم رنيجام ساو اىكوائرش هدمامامتبثو اعود رهو يعج كك لاو هلغمدا ع صيلا لوسي صر

 ؛ راكاف دخلا دروع اه رفد ماناًحُو قدلاوإلا راج زورعملا ليصل اج يضاف اوهو ا 1 ا 7 2

كوا لانا عاوظب هير ةنع ديالا ناار اكل مب علبوج هب زن نعد جو هيارزلا اه
 : رجا ب موتك ماهتيإ نيمركذاَم نا

 هتيدوتسا اه دهالتلالاجزمكب أيتام هي هلعلقف روما عطفو ننال عنجو ىبن ذو مخو نينا نسال
 هدر جن بابك ماد دو هيلع اخجل لول جوس نر ظ ب دوبجاو دنعلاطم ذكر تب ذلكذل بانك نفر نافو اتكون نم - -

 مداد ءعؤرفو ءلوصفو هباوياؤ هتف امنع برجي يكو ىفاثكذ هنيكعام دوجول اراك ادلة ياااقف اتراك سال اريضب يحيد.
 ونطلب ةيفددوجد_ تيدا كعوو عيلتو هاش داب تقزاهيتضنيلا ذيع بابشاجبشه نعتز رطصتةةنكن نا 5 .٠

 ٍتقج هلاطف اجياد دبه كوي لبس امرئ منصر مدككالعتل و بابلأل لل رنارمزع وموصض مزن لامك كام لع دوف
 ليام هتيدابانككانكنب جبابذ تبارامد تالمككتبسجو تبراك تيرابف ًطغم ىتسملا ندد .علاجرملا اطغايوضاقلااهنا
 ةضاونام نندجي تس هل ذوهراغمجؤ ىبخد رجم جوف ىصقتسملا يضاولا نايبلاب هيف فطوم امؤتهتةعلطاو ضن كانط

 : "ةلهرالع الرس  هيذيعيردال اًمداعن كرمة ماما ناوجأ رم ناشل لك ةزع :. ىلا بس جمالان 5 اوه جارذلا كاف ماوزسالفا 05

 1 0 هوطا و راضّصلامر/عل جو ىوله يأ مرباط اذ ناثناهزاوجاطزنعاو د: جينز تزوةغترفعتم ------
 3 او ابيجانما هبال محلهم سود كرباو اييطخديربزولا مسماطان كر نوجا ا ماقو نوعراكك عزك نانو انطخت

 -1 --ىلالعزواظلان اليك هيظعانشلاو مدار جام اًييصم دبا داب مشل )ل ه1 هارب امم هايس دايو نوت اماكجا ءورشسملا مجول ىلا '
 0 ضافاؤ العلافرجت ايراملي اضفلا يمنا اليثلا ماركلا مبا تضل نك الصف مولي دخينملا هجدامو هزيشلاهباقنا عم حوميلت سا
 | ١ مك وافاد اف لازما شل ركوب ةوفد الدجاج الالبوم بعمان لارا صلع الجو ظعاولزمإل يبس سهول عماش
 1 ايلصةرزجل انا دزارق داو ؤاخا كرا ةجبوه ام هلاعدو العا اماقمدنالة لات رتنالا انيصعءزيظو مزماتناَم اطل

 1 2 هتئاهتخو عدول ريزولاةضحنل هناغرالؤرا نال وجد كيضفو نوصل اما 'لياررعم جور عدو
 ا هداه اع نادعاو وف خانيبزغلا :ةاجامم ريالا ةرانّتساو رودّصلا حاشناب لوبذفلا هدوهشمةولص نيم وتناكو هرماو هيمنت - ٠

 أ ١ هرهجلا دونجا دججاناو جايداليزحإ رج رم عاناق ترم اهلل هيل مهي ارجو ال نججا وكت اهنفجج ناك منوم هسمدملا
 1 دوعت هيدا نكيلد هضيوفتو هزات اع تاوعال صب ةماقا عمم كاتهالا ررجونمك(ذذا هيريزولا ةطاسناكو عضاوملا دكا سياكل
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 اننا ع 12 هالي ديام 1 طلامأب لع 1 0 7

 ةكرب وال لاكلا بارز اعرق متنلاب تداكتاو كاع علان ادام كن ترفل هضيرع يب اهو لهل يجرب يملك لش
 - هدأ دكيجيامدتويزولا هسمملا فه هماؤا تيدجماكيتا سيو مارا كرا فو بولطملا هاذاوم مينا ماخلإةلفاكريذولا انالوم

 نق حال9رراغنا# ةيريترول "6 تطيح لس >5 هت دن مااا ازصاش تاشل [ولاوصاد ناكامال لال اهبطانبإل هتين لضم 2202
 3 امدخينخو اهولعمنلا مادا ةيناقاخلا هيلاءالباوبالاو هيناطلشلاهساّحلا تالا زمرا حس دروع » .. غال زم د
 . 32و هنياطلشلا هناطبل از موتو نأ مارب ناوحال اف هدصل /دصو نايعال ازيعىباهلا مكالمات لرملا اهو ىيملاعناؤ اكتر
 - كلا هيسدنس ةيئا عاشو هتيزس علخرمو هنيزمدللا# ايو هنبر غر اوابدل ذولا ةرضحلا كل الك رصتخاو نقال تانعااككنبم
 ةضجوما ناب طعم كاجو اذا اق نوألاضف فك ابميسحو اطل مانجر نلا تدل 1ت دلع امل ارش الو الضي ايكرككع
 : لولا اًمتلارسإ يكل لضفلاكذ نادي دع او لبسملاو مالسالر طلسم ته انناوم كل دلالحو نو هلاجضفريزم هه طان دول
 اأو هُمِساولا دونجلاب اًعنٌّصهنيدههاظزا مبان مالسالا ناطل زم وبوسي امم هبأكأ ادب مكعمربزولا ات روكتملا
 - ةنككو رمال هوجدف سولار ددصو كولملا تاداقومديديربدو إبلا نيج "هبل هليل هرلاو هنعذإلا مالعالاو ىروشنللا
 7 0 335 ن١ 20 ِّ 2 6-25 “6 »م 1و مظل ناطلشلا ناو مايبي ىضها تانيا نك ردلدإلا يكل وبلا دكذ اذا هلو كولا موضنمو دوقحنزع وجاه انسيزملنخ>وقع

 اضم هل اجيزاكهناو ريزملاعسسولاهلاوجدجو نيظانلاكربو ردزولا غضحوصاصتخا و ناموبروطسو مرير يخكاءلمشملا همز هيلا
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 للم ا اا باايأ١]أ  ذذذآذآذ]| | | 1 1 1 [< < > 
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 ل

 سرّّصلا جئتم عضو هيو هرعس عرنذ (رةقمارانولا عرج داع ماضل انؤلف هناييؤونب ماضياينمكوؤف هكهامؤداطت ملاعفاد نر

 . 0 هيضالق هدرئالو مرش تنام هاالجاو هماظعاو هماركأو ملال علا ثككل انو هلأ و هيبوذ نم هلّصحو هلضورمملاا هأناامي ىئلاربز

 - ةقتكسُو هلال هنت اتشاو هياء نا جامو هيل اونمأ(لب١ دمابعناو هربمقمو هالجا قاطعا همز( مافاو هب دوور ب

 7 / .. قدول تالق ةداعس د ربزولا ةوضجؤف ب يتلاو ىبادحاو لكلا نم هل امو امنلا هذعاشمل القاع نم كفن اام هصاشمملا هينب_

 "كوس الك ذ دخاف فاس يفك هباجاو ىاوطتلاب هل ذذاف الوعد دسم ضفتسملا داليا هذ ايطلل ريس مل ادهل نانالاربزول ازهر

 - قيد مراجير كسلا عصا جد داعنإللا لا لازمّيذ اهالع طا هذ هفاشاد رمالطاؤ ارم سقف قالا ةبأليا جو مجاوطتو ةياطشت

 هر ًنصاو هيبذعلا عضخلالا جيم ناو عا يم كد يوضاو ؟اجرل اضن ول ازا صم عضم فوضت كغم هاو

 ىظنيل عفاب دال ير وصتملا كس عم ال هريسمربزولا ةضحيمدذال لا رش اًمايإ اًصنصي ماذاو عكتو هزهب هوم عرزولُْو هدوم انا

 هبل'تلقشااهو ديف ايلا دالبلا عىل اهجونم اًعنصدن مرم يضمُو دككنشملا هّجونل اق هلنذاذ عماللا اهاَمَسم ب رو إَصم نمش م

يفإلا اهبو نيلا>هانجولا هجونو ديرغمو هورس دالبلا داك نكت مانو هج و صنملا وكت للا ون اقكملودالنا' م
 : جو طممر

جالا ناوين مدنباطو داليلاله ازمة ءايجر( لارا ورش هعمن عبدو دونيلاو مالعالاو تابزلاتاذ دونجلا صرإت ند
 6 كلاعب الف دان

ادلا هولا هنونطنقي عخايداجزم موف مولع وظ يموب دا مدي فاو الغم نانيسماليكس عموما ور اس دقو نكت: ٠
 : ع

ازبمدوكبامزشءاركمحل انمدل بة مو اهالاكش ربو مزيبإم 7
صهخُيإ مانقاو ديدن ساب وكزإل ٍدِسوبرهظو اذولاو لاتنل 

 : ىوتسامرو

 - ..._ دالبلا هذوفنىدو هنبيلبجو كال يظن ءاهتلادب دشننذ لإ ازهمعم سمه خف لاقل اناا اكو مست الع بيم كي

 لارا حرت افاد عجار ذككانجملا لها هابل حملا مقدج مانرجع قبوعتلاو عزل اهلا لباقلا ةراغاو قدرللا دادسنا اييربملا+
 -5ع

 ؟

 0071 شفاك ة دضاًعزؤو يزول حلا غال عنو ذهل ول عوضمو هيلعت اذا هريجو ميلازسحجاف ِهدفلازوءاقألزت
 ّْ 0 ميلكبعذ اهضاحضا هيلعررعاو ًذوالُضا هبازبككو مغص ي ةرينولا ماقملانر هت سا الن

اصعو رتوخازمو ا: غياهب حل عل للمجال اج هلا سنول ا اناومؤضجل | لصو + اذ ثلطملا كاصترولزلا
 . متت ازم ةب

 هكواججاب جاذكسدلالس او ييشيدجا مين ومبيقع ديامو مىطضغ رت جرماوفجيرهت ةيربز نولا راكل انميبوثسما

 آي جاوا قو هلا هاجانمانو ميطملخد لان لسا د دورس ضافاو ما دز اون رول
 فلانيو أفولا دق لعاوماقو هعاطلا ن سيل طاومبام هشاكتاباعرو هيفا تا دايز

 0 ودحافلا تاكل هعالخلا و

 - ره اةماقلا هلا خلا ركاسسعلارا حلا هرماوؤرزولا ةضحسجف بذل. : لو ىو م ماها اويلقناو ىيدورسمو داب

 . ...يلاولعا ىرهيمد عا دله لتعمل ماد ل راكد داعم هب نطيل هدر نا ثنا هدبانمزل دمت
 ٌدقعتأذ اظولخجانسمرع عرمظابإب ام ماو اظن مدياب مادام هناذ هر رص م يلا 1 520

  ؟ىو افلا اه دونج ث وبل ماكفإو عرهافلا هلرقدل ايببمزكيئائذاو اموبم ادب دشكعتيا/ وج طاظتتةعو اذ سوم نمش جوال عامتج

 ٠ الف ميلي اركلاب مانذالا عىصنملا كابل انمهيدازمو هاو مورذو ملضاش حلاو رهجمج و ذتو هرهت اكراتوتتو وهنا نات

 ناججلج هيوملا خوصنمل ارت ويملاو هلزهجلا دونجيأب هاهلا جور[ جلاركسعلاو ماهل سيان ملف سو راد تالا هتريزولاماواللت درو

 - -ميعناملع مانئإلاف هني نمْلُع هكا نعد هدا مو عسلو نا لسمو هالك جدل يسع وم عمل اغلا أ ذو جتايرمت
5 

 "تالقنتسيو 0 سول كاجرد رددصلاد نعال[ ئبدد رز ككيظع اف طيضو رانج "كم هيظفاخ»
 " . ضظلاههنلا اورعشتساف بذ . ى.يبادق- عجلات ناتجاهرضاق مالقإو عطاق نيس ضاعم رب عيابرم عنا اعيتجاوفل راو ميلا . ٠

 كو قرارا ال ناو وش اعتماد يس يا
 فايل هلل اهب معلقا كارلا كك رامضم ناهبجلا تددابته هيسورلافدانبل اذاوجازم هذ ذاقلا دانلااولعشاو هكا

 لضيسرك اف مماظتدتعاونلاو ثوبتللا هادقإا ةللاجر عددا مانا لع هرباصليو لابس اودججلو ملاقي عابر ملباقفم

 .. وص ادركنه مل اتم اودخادت يأ عم هعتم زي صحتن اك او معاذ فوت د ىشبإل» داو ثوكتماو
 . "ةعلقل نعاوقضنو هؤبكنكاطال وم عنج لبيس نتبتو ةوبتجملام مسا ةدشبزم حادة ككك(بملا ثيطاغملا معافد |

<2 1 9 



 | رضاتشلا طك ووو مضيق مدير ال دحتب نب اداه ابد الرجم ردو انو
 | ل
 ار لا ا ا مس سال

 0 يقسو هاهو رك لنيك نورخا 'ىشساو هلجزبسب ديعوب ععابإ جنمرإهو زاوبلاو كلنا
0 : 

 | .٠ قد ازودسم هنااا دككل نيا ضذار اهل الان اوربك اضل هبي مينا ناو ىلا مف ره تلاديلا ب ونساو

 1 6 0 ءافولاو اند عيكنه ندرعو اًيوفص هتور ديت ؤدانبلاحفطصإو ادووسم كايتل نمو ءاهماظتس

 | راعشو ءاجافثو هلفكريحلع لورملا ورا هيسفي ذا الاليم اضجالا يضحي لمجد اذا نموي موا جنم اوفاددت مب
 ذو جاوا وسالم ه مناك ةلنوصاو عرمرم كيدز د تيد جوج ظؤول 7
 1 0 .”اناجر دو ةداعشاناررئجبا مولذاو ىتثولا ةررعلاد سييابن نماوكسمتساد اجمد اىصنب نونموملا حفْزمونو

 | دوأو ضرع هنمضو دحر هو اًيرشسو اًيرغراظتالاف اًهان ضيفنا سيل رئزولا ةرضحللا هراشنمبلا ةاهرا جتتسلا عذرو قرار عقدا

 ١ ربك عار بولا عوضح اشير ب رقرصح ضف دييادلارقرم انالواو شيل ازمانبدناعمو عا ليتسا”و رفظلإدانهضاكربا هير
 هتاطلسلا وكل زم هذي اطتؤل دذاذ ٌركاببدشو حاولا ,لجإدرع نصح جدال ركسحلاو دبل ةرقتبانلا رماوالسيرا امل هتاف

 . .تسفيلااو نييماب هيلعوةلخاف فويسلاب هونت عئسار ما زنيميطعاس لك دابقسد وتلف فاما ثنين
 -....اولكفذا هغافملاو مطبإملا*تاّنبلاو هزباصملابهاحنشينزل اؤاوصاؤنةقونجأ كطلا ةرازم ميررانمةنخانوداوباطتسام

 تاب]الاودهرذرملا ملعا«تاذ ةىصنملارككسعلا ملغ نتكر ميس هكا موفي رع عدن مله موتحملا ماكمرمدداه ذدعب تحرصم ]| ِ

 تعانننقوآاراهل زم همس ترماف كامداملباكبراو لاوصاكم ضال مسوفناوطمو كالو هللا ورش كاتفلافاهدغا هوَ 22
 نطل لاتقو ليسا هيبوهادونبلا تعسماو ًالسغذوبتملا ةلتسغو رابدإلاو ماننزالالااًولوتو رائدا الوم اعفعإت هينا هومص

 هولا عرنحمللا ضرعلا انجري لبتساالدشا هناطل ايا هيلع تاوضشماو البهو انزج فايد تش دب رض نحاف ةددذركاشعلا
 5 مة اطرو الجد مارب اباولا فاو هةرعلو ىلواَو ةداعسلاب اناوممدجا يف ٌدلْضاَ ًءْؤل عملا نكد مكلام هاف ا د ونخاو الفؤاوزنلا تاذ 1

 ةتيز,,كدماؤ هراهشاو ساخاف هالعاو موهبتي راهظإبرما روما ععلاو روب مار حلا يري زولاهظحملاوكدن اضن ا هراتسنتا ئه 0

 هيلا ويزول قضجيا صو دصدن؟ >1. اذ * سابتلالو باجترالتنا الظن ارونبمدشاكلا تاجهتفلا رز بك ناقة اجا
 | مالصيوا قيام ومال شراملا هبدهت كعصب كاذذاومو اش لعامل ىماطل | خارلا انهاْسورخا فدا جو |تدازفملالا هين
 ةلعطف داع لعاهشاييربرخلا داسف [ئ لها ةةيئاطو داك الها ريم مدانِعَُو ريغيرتمل اهلا هداسفمهلكرسخالاهّجؤملاتروهبع 2

 ظ م

 صارم حر رمل ايرهمو ساوثنالا البوم ديكو ةئاودجؤ امنا مرنتؤ اًصكامل نباكؤهذا كاطبشالبا نجار بقرمد نارخو
 | الود جال

 . 10217 2 نة ف وعصر هظو دك اع زاذو يريزولارمالاا اق همة طندش اهنا ميؤعإل يريزولا رحل اكد غطا
 اعد هرج د عمد هككتحا ميم ان وين ضني عا اكذ ذاناكذ ناطلتما انالومدونجخ برجال امن نم فار يطا لعامل انصاف

 هكوايخو ملصاو موب بجرملمجا هيزجماقتناو هذخ/عناطلس دونت دقت و برجال مالم ا فاكوزباوبخمبوصتنااهم انوضو

 |  هياءاهجدو انماهاملا ديلكتلا للوزن ايروان اناا هددلضو هعابضو هزوذ انتو ايم اثكؤتحاوسناد
 | كده رداطن) و صادسملا منطاو لصاونحاااب رضمزراحداكاتةعباترمو رططاكةركتماسنطعف_دح؟ كاك ازماخئزسل ذق
 1 تاهملاكي زمام هاناو (يدوألِظ دابلارياسؤ مالطا رب وح بدخل ايكو وكؤرانا عتب لجو يطع ادب هاوطآل ايش غر اث انو

 , ١ الحامول تامل ماقاو او منفاه ب اوصل اوم اا رقم ع ادباوقربم رقت ايجاد دال عولخافجاوم
 ٠.١ كك ملوح ناك لباطيسما كل حك داو معو ناز مماهشساو كلر للتدظامح انا نظراتك
 : )كتابا دارهم صا اذيس هرج هوة زيبجالفاذ همص يول داورش دافاةراخاةزمأ مزكرمصلتم هدا
  ..باّضلا ةءارعرا لازم هعرجو باَصااّم هعزط انصباَصااَش نيلابؤلاا در. (تءئبيعشلا نسا رسسرو يداحساعر ع

 اكتف[ياطو ديالا عاتب داتا يكاد تف هباوصاو هتويشعو هبازجاب عفايدلبلا ضو هراتساتكتحو هدايدتب فاو
 ا 0 : 0 ٍ .

 017 1 الام ل اجرا اجاب مساج ورإ و اما و _ حد سمسم



 ل

 ماا سس 1111-1-11 سس سس اممم اجا تا

 : دعس 0 بص خصصسم 5و

 10 .. ناطقا هبَصتملا ليأبشلااهنبا اودع اد هتلالظو هداض ا هكاَشاو هنع | هيعنايِلا دالب لع مدد دراما مص درع
 0 - 3 تهيج رابدإلتافصاعي تنّمعالف يدالووفراطاجنو دال نكد ذاأد اذ صانم اجلا مذا هبدرعهو هفزتسم هينا
 .٠ طوع ابي نك كم افاد [زباصتعم ةريجوو اىضاو ةيرتعوإ فم تإبفا راد اككذ دونجرممؤباطقمد
 ” كا صانومي بزؤولا ديترم ماه يناهلسبإ اذويسس ولبست ىيربدم مصند ازعاول 6 اناوخا هيلا كوع داامةباعاملا اواونو
 0 تكاتابامكت 5-55 رش ضوشلا اتيإاولاق ملاوق اًقيدصتلباولباقو هلاقم اووايف بالسالهلو حول تسلا دخان مداَطلْا
 0 ثلا اتاك ”دلعفي مرمإب م دايقن ل هاوقملا كابق امزح بخ ديغبو برؤرم انا انيق دعس

 3022 كل دود را كرس الماوجاركسسو انني لَقفُح هسه هم اصمت هئمصاكهتريشعرموقشناد لدا ص ما رضاك ليغ
 1 01 فالك غفلة وكانوا ةد داجدا+هانالم ظن ال اذ كاءمل وعم مْصرحُنفم ملنغرب جوع هولا دولار بجرب ركسح جرم اخد

 ..'تحوتالا م بسلا لامتلاو دالإل دادعتساو لايتعا هركمونمب هيج بجيل اوعججيزو هوفجزجهئاوت لارج يسن ا تحاذ لاقْزْواَنان

 1 حت ان حامد نعد هلعتاوجنمو هنااركتصلل اهمال اسست, ويعستو هاغ هرَس هزجل اذ:
 ءوضاللا ثوبا تذل ةراف يستاهل -ااتر5 مركسومع 5 وركسوهع دج هظو عرمان بتسا البف ازكي ينيج ةنعتس

 10 . ةوياصاحللسر ماومالا صو ند 0 حاذّصلا مؤ صمتيدنماو كاتشل انساب

 - داس ازغرسو التراطو جيجا :المام> ضرالاعلاسسو جال طاد اغولا ماندو برا ل طاسقو ري لاو تايخإ ايرضرالو لاوس

 ف _- .. هلا ئلاداقب د در ضيبمو ده 0 عافيلا ف بشل اطوطخت_ طناو' داخلالاوراغغالاو مر ا هماهيوضمف دادإلا هذه ,ىلا اهي

 0 اتش لبايراوول لهاراصْباَسإل انك دانجإلا ةرواسفو مرباط تل اركاسعلا مإ مانا ىصنب هلاتبثو دايدزأو وله هضِبف © 1

 0ع دو هيج وع ودرظاو الو ببإخاودو ارساوالنق ورا نومي ةناإ اوعسوأو طريخاولانبول وهنإةعاطع عئايدالب ل

 خلصالل كذا وح ماض تاكرتل مصاياولاف و اجلال هاوألتفلا دلع كبل نوورتسي . املااوبصذو عدو اقذاد و

 29 اهدرو ههكتلا انتضار نم لف انميِقلاو اهو عيطتسالف عادا ترخجلا كتاف اهدعباكك مخ زلو خاصتلاسب

 1000 يفتت اهلل والد دياجيمدوكلك نطاهو دزيمملااصقنوماايللةم دعمك
 2 ١ ةسربخ ةيويضمف عنا ةرضزوا خجلا تعش ركاتش رادع اًماسصأ : نيم دْلا ينك هدد اناث مدم

 الدب انا وزظلأ بس ةياطااكسحل ]طوكرمامد .ةير تملا ومالا دأعإف هي ربؤطوميفهلمش اان هيض
 01 2 0 ها انيشا يجون دن درطناوهدال مرتع به ال دياز لاصتنا قت ناكو هيجل عوجباف ةبوغلا

 0- - «صحيتبوس د ملت خف ايينامو لازنلاو هراغالإ ادع مضي لادنلااكم مج ذأ دئض ازيكم مافم مزلهظنيإه مقا دشر:

 0 0 هطول مش عضوملا يناهز هليف ب :هبحركس حم رعت هنلاطلٌسملا كيلا اراصو عابر

 0 . ناجوبسعف انمالضع هيج سعه تس اولا :عاشل ان صج قوم ناك ار كسعم ككتض نر كس هطئتيوتم جنابرم ب

 دعب هيحججم وتلا ركاز مانذألو ا وكلش اثؤيازمامانقارشا هاما
 هس قا رك احب اتناك كودو ذرات سلا تل 0“
 10 -- قلت غويجلع جاف هلت ةمنالا د ةعبس و مالسال اطلس انام كس ودب د صفوان و عسا اولا ماهل رشنيبجللا هنربفسر

 . 0 لضافلا مالا هدانو هما مالشل اناطل كعسو هللا ذاب :ومررهاو لطابلاو لالضل يرجو هرياو خل روحمل ! تف لفاغل نم

 0 .. عفوك ةديشع هيلاوعمخارك هيد هيام جنو أ دتوقو هيلا معجافضو اًقلخ مزماولنقو

 0 لوسفاك 0-00- رسل خم لَساوالنف اطْسلامرَسلاِب غدلخاو لموعد الج متم واولظو اريح اريخاولاش م

 00 ' اوس ةلمجو ريغ 0 هبه نَملظا هللاثاذ » هيج هما زج مزود طرر عمال ذ اكوعو م مزولازومزنخاد

 - ماعلا اع 01 اذ سول نمّرجاَمف هسا نخل نيد هرم ناوخال محم لوملاجونج يرحل هل راو نيدناعلا
 ١ هؤرجابل م جسم هبِخُم عضابر وخضع لاو ةلعبباولا غم عذاب دالإبن ملم م دكقتبوما كي روش ملا 1-0
 3 رفحا ايضذو ولالا قئاودشحا مفايدالبزماناف مداد ااسعلاو هولا نازي ككصجماع هبا المخابرات
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 دحر ابنة عاشر مخي ريإ يشل هيربزول انامل الكلف هر مس كن مس شد اك هين وو زم ل تن

 بعلل | 1 انها زالئلباهراض)با3و ةينافعلا هاملإ ص انرملاحانسو ه ديدشل اباذنعل الخد اف انداكو انت داس قضاراولافد سعب الضإ
 ظ

59 5 
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 | .١ .ةكياونلا نيل ليلو داس اك عزمي واكد درعا دك جاو يدهوجدد يان هاذ. لصن من
ا انيجلع علطملا نزل المن لهو كاملا عم امم ثدوهرجلا عالصب انما هرومال يظن! كه كي ْ

 نإ مول رضانتلو ةرلطو هرثال

 .. قلك قفل هيلا مهدتسيدو هذاسحال يي هت نوف زهكر ككل اناس انواض هيغل !ءوطو ناتج الضف هب ها اناث
 مم الظيينتيو لاعمال ماو واعمل هب ور اصام اونا زم طعس مانجا
 20 ب 27 1- لك ماك ماقو «طاغلالم اننا هطا ضوه دتصكسما مقياسا غران لبا ذلك

 ْ ؛  ةرضحهماقاثيج

 ' .. . فذ هك لكك ]كيل ل ونب ايلجت نوكيا هنككتكلاهكا هرم نوكينا عيدب يفض" دكت مضواوززملار هوجوو رزول

 تدل كونتان. .: 4 2 / 0 ب 10-0

 دما كيو هراثاوةنمأ نادك صرت اكو هررجيكتسحد امائئادلاهشتت هلل طبل ىلإ غملا الا رصاحيماق او ”راضجلاب نيوككملا ةملغاك
: 

/ # / 

 ضال هدفت ماس ناكراو نايذب لرش رم اه ناكأمتلَهَو *هتعلقل تر اوسسا عادلا ترخاو ه ثصامحلا دوسالدركلا ضاوم ئلاطو ٠ عرصاحللا مابا
0 

 3 520000 00 0 / 3 3 1 تن

 هل هلال .٠ تفاقم «ةؤك دبا اعداد اد كه 1 دباس راه حطقتاد هرج وز زر ام دو نمور نادرا ظطا فرضا علان زو منج بحو :يدجس ونا برم يحه 20

 (_. لالا اوكرفميازلاو هدادبلا] ةلباقنب ل اطال نزع عربصلتد هدب ىلا ناجل زله عمل علب يه "رجلا لاترد مب عض ذاعكرمنبا>

 [| و مالك ذل عفرين ولاكن هائل اهل ايذري نو ةرضحلا يا فب جيربرج يما باولسون وانا كس وتلا هر | وعفخو هر افتعتسا»

 4 --.طططقدصتيداو ءاضراد معلا لطوو ركدلا لإ هارع قالا يرض ماوي ةضحلا لجلب 'اضحا تاب 3>:ةضشكاد
 | 1 دظملالواطقنالو مبان وبقب هدهحلي اللا ميرزا اف نز اصف وم ةنضلس نار ناصر يعملارهنلا دج موا صاب افنعم نيو
 | . ...١ دكتيوكسو مرضت لصفة رصف ديرع هز علا جاطاو مل الانامل ةعاطبرلاوددص ذا د رولاوتن#زما امو مىلدليلست دوش هينا

 1. قرا ونعيد قد تل ضنن اجد حلتاىما رعاك هزيع اكتمل بال .هيلانخاو بال نيبو دانت طا كس ادرك | + مايفاؤ'هيلاوجيف جيا مال ريالا ناجل ةلهالل مضرب ناب ور كنا رعادرجسل زعم اص تالط تأ قررا
 1 . باص هَّجونو ه دجنتملا هلماّسلا ناطلشللا عالق راج ره ىلا كت تراصو ٠ هعدوريجؤاهوضسش ةونلا نايعاأهلخدو' مولا ا هزغاد اور دأب

 | ٠ ١ ٠ ؟ءاسلوطماكريزولا ةرضح ا رهدصاا نوم ماكاو زله لبق «زضعال دولا هوضحل رت دعيج « مكر خاليا, اقمال "دن ل علا وفومعتلا
 |. ءافالجعهرينالاا ناو منوع مايا# هاه هام اها نتي ضفرم خذا ريزولا 0ك يعادؤلا ورة ربرجاريمانال عج !مابارير لاباس ماقاق

 ؛ - نيل نادلش ءايطشعب نول ةرضحالا فرح + ةناظيص نما[ ءاليتسا/لف ذك انمكت عام خضؤل ابد عادا نيموبوهو كك,ناذج
 .١ ٠ دايخ اوكمورخبو الرجال الط عابلبابقزاعبدنا علا ةرامؤ دب عفعنب ماو داو هناتلا لهن كؤاذإ لني صردل اس
 .يضيو ونام كاك انجل الضوي حلب مزانموعا ناشلا انطوهف يحاشلاو نقال ةعائ ترفل مك 5 مدا ريس هدالخا نك
 ١ ١ ةزرعرينولا قضم زهلاكك خبال ءريصلا» لا ين ناكدم امو ناوئ آو يلع ةوقعمو مطلتلا اة وطماكمدلا دا كذا

 لول اذي هوك ايصراصنا دلل رداطمهلاذاضيو:/يطحلا ميسا هنن رقاب ارح ان عفر ني طاش[ لعرب أنها هماؤا -:
 زو ادافع دحلان ءاضر وعاد ا داؤبل ةفاكميلع تشاو هدالبةبالد هيدانوكيدءاهرانتقايظعد مندل خ ميساعلا
 ٍ ذككدب مضراوهرباشهو دام ]كنس ىغابلا موفل انماَعمْز جارت ردا اهرترجا تل نبل ولدت ءاراصاو اداب [اجاذ
 ( ...١ نيطولءالقلاز مكاو ناك لاو دنا ميما نبح اش «؛افلا ادلب نا هيزيشأو جاحد جاباككبر ككل تلا 2
 .١ عقيع» نفل دو بصل اطمح” خلو هاك فديو صا خرب يداها الإ لإ عدت ناسا ةيذا طخ
 | ٠ ومار كلت ومنا داو كول ادحا مدنا كد: وجيد مقضد لمد: فون مال لبو .ة ينو نيالا علا هداصتلا يكتم
 7 7 لق نيمويؤللا اهعانزا وم مساعد ههيربود نضج شاع لا ٍةالو مج مدق امدَجْورءامامدألحم يحال او ل يضاد اًءوورمصص اد

 - هالو ل هراطسالاتنع هيليوم يردها كد ديل دع [تلو - سال يضرال ماقملاو + اًنضلاو ضر 0 ا

 0!تالاطوصخو ءارتلا عمن ناخد ديول: غدد راو "٠ صأدحب رباط ؤكو عالة شيدصاتس اذ

 روزلا - 3-3 . : 2 5 5 1 --_ : 5 . -_

[ 
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 ” رههناو ايفو مم بولا فدك رض ذدقو اني جبن ماكجالؤوا تكة صفر امو - نبل كنا هماصتابسرتع مذا ارث عئرأو اناكيلج ناك هدو
 ” 0 اد مالوم ابابس اب ؤافالإ هبل كيمو ها,داععزرشو هبئانصرإرسا اصر اطقا ءانرسو ء امنيا او هطيسبل ايصال كبل همراكم تا
 227 هوم /ناويفل نع وط ذا قلبو هاشم انتر اامف "هاش دعّويمسلل وهدد هاكر رطعب هيل اس باك .ا/يونتهنيلاولاؤ هلبقوم +:
 ْ هعويرم نمل اذكراملا ةرتاو نوم رتروصو هثيور اويرغتساو : موصول الها ؤز طناف اللقا ماه ازمرب انلاؤ هنيرعبإلو .الارم
 00014 طيبا ولادبع يما ناذ ءرتتلا عل ايدو ء يره طااباصولا»بعزبواءسررا الص يمال ناطلتلا مرتجا انألا "سمات
 ١ 1 ١ هضاطجتماززق موكل كك ربط كاب غليل اعل هنيدمإا ليلا اند ال بن طك كرم د "بسلك, دلال جال جال ضخم رخ
 0 تس ىلا لبس هلمج لماذ ه ندا (3 بالاتج ذيز هى وكلما ككمددنه زج ببرج هنا لنص ةنيدهو إيفل نهب لاسملال اذ كك 210110

 3 2 كح كرو هلال ليال انه نرخ ظافر مانالف سفر! يضل ايجي مككدج لاني بريول ةرذلل 1

 0 همطإكم لع حل ”ةيلعلا تاملافللادربزر شم كك صاولم وم ةينماوع والنار انج هبرنزولا هر * ددهااهير وكمل اددط اما سن 5

 02-1  ةوالاهغرذو رص رتاو اجا همكنبف وباعتي لهْنصوْديدماوُماقاَو . هياكل لازم رضافأو ه هياول نمط انس عيطزناو م .-
 َ : همر نضع مم وشعبا د ناكو هاهؤشوازند اني مما فنرممز دواو مضرالابالتن الا مدا هامجللا 0 يمال دوحا' 2

 0 0 ككوالاناو رجا وفل رستناو كراج لد عبإلد هرب! يزل ا اهريظف دج كيرلا شرها ةممات جل لمكان يطلقن
 >0 يامعلاودإ جاك رود لع حداد د > لاا زيعلارمة ريو وهظبا ولسنا وجل الانام عرس ةداكو هلاونل بزل
 0 8 ٠ عم هازلبا راع ععتحبو 6 ةينماو مدربا ىلبإلا مدرع افون وكذكإ صل سر اج" همربزولا ق تحلل وتم ع وزعتلادككم هديل تح
 2-2 يفد طحبرم ويت ل وولالستبو - ةنياهيا كنا ة الخرم نوع يو كرافظز قولا فولو موس اوكردا «اابتوال ان هللا جا" رح
 2 مهىرفظف هءيزل همومالالمان) بوبصتىرتعضن هذدجو « هيدبل هر اظلا رومان رئلطمزيعو وب فالا دونخارع جر يخل هعيرلط مزاكد ”هيمالس>

00 

 0 وهيب اسرالد جما حازم هب دم عبر جا اريذولا ةضح جيرماذ 'هدوغلا يق اساق موا سملجر قلت فانك ٠ هيل لياطلا ملسا 1
 : - ماك نذلا ةره 2/5 سوك كاتلتقدصاي مكمل هيدزولا هرضطل ل ضاوف) نكت اوعجبو لشي هتطصا الزج ٠ يذلا دكا ليوا ضان لاو مظ هنزل )+ ام هلا هد رضيت ل هدهد ىلا صوور وعباس زولا نوم ةرارشم بابل انعضلسا منو يدمي هينطاس

 ةةاجوربو سينما روسا طحين لاو هبل ابل هج ص2 دج اناهيلاب وروصنملارككس عل ارا درسدلاقيريزولا وهاي
 دكه عدا ذك دوكي9يكو انتر زل واف ان ذ هنلخسة كفوو )اتمالو ينقل كفجد ٠ تيران صج. دهان نحدد( جدزا ف "ايد:
 ِ كسل دونزانعاهجبوسصب اتناو ءارودو اجلوبااهب عير هاوثم هج حلفلاكّيشمو . ددريز ولاوماوالاونعتقمت با جت يجف م عايألا ركل :ل يبس دالبلا
 2 راق داهظنحم فا مس َجَلَص خىصق عروكذللا هنو درعا اك والسب :هعماجل غلاواسو بويجازماهبرخ دذيامو تانائجمل

 22 راف 33 قير فارع اججنعو ةهالكومالروككش ل هي ديلا طل ويسب ريد «ىيظنلا خد كك تبرر اضناو حري ظفاحزاولااذ
  عقابداليؤه مابا ميمون ملع كلو ةرككاملا *عريشنلل تايزلاو دعونوملا لعلنا نورث سم زمو ءعروصنماوككت اراك عن
 رككضهلا -فجخف ”دذبالو زال زم مدتجب نا هعوجد لجان, حل جريل يكل نهالك كاددحل الغ عرهاظو البلاي فزمملإ ضن كل ةراا
 . ه اتبا ناسيك اشوويلو جا ةرالاو قارا تك هيمو ة داتا“ ااعتصلاو ماهل تاذ يعملو هدانمبل كاذعرملاب عوج هيناطتل
 : _تقوزفم ماصبلالارانل ا ظاوتب اهلتنقداثبلط تع «؟ادجب ولا دككسمرع نامحلا -تفاهترم مانا تصل هيج وت مذاهلا وأو« ماهلاف مذا 7 0 ةفاوهيسلهم جدو جناوعلإ لاك جرا هدا انو ايو مكب ناريذان ماس اميواراشوت+ هقاصنم ٍنيمويانانو ءايلم نابل السخان

 يطال ولو جلبة ومال ناطل اذا كوبي يل الا عض هج تدلل واو“ مانملاو ناخدلا هيدرات افالسعفلت هه ماظحلااهعت بضتقاو دولخا ٠
 0 عوج دس ويل دقو لبعذلاو مذاهلارهترو هند هلطصاتللا مرش انتو اراك امارجنإباتضاللع اذ وت مارابداذاكأا جلا ما ا

 اقرلطوكو>ك6 لايجار هلخانواجاورصتناو مننا دعونشلا ميو هال ا ههعو تستهلك م زماالدالاق يق د يكفل
 : 2 اوُراَفشا ذككاراوجملا ملبس نع رمزا ذاك راصتتن الو هما هاذ نيضوي هيناطاتلا واسعا ا تحضاو ه ىلا 5 نافرنهرع اطال يكتمل :

 7 0 هادا اطر ملم "بيملا بر, تفظاوبو ءازشاذ ميلان امسك ماتويجه عت ولاككتسززتو «انركداكه يعادل جبل ٠
 00 ' كي تارقو انقوتم توف حائبتصمو ءاتكد لئلا دب هربرت مهيد ءنيججا كيتو هلزع اوم جرو ف سهيل لبفاو هدتبتو مح عز

0 



 2ظ201001 1 0 ردع عما .ئايمارتدشو هانظإلَّيب
 , نمار ماا هام دويل ؛بميلقيتتنت هنو هاوّرْفنو اوجاتصاذ دب ديزجو مدام ةديفاف ظيإنملب اك ذاد همبرجر تمنت قو غل

 رخام هّيماقا مأيا ةفاكؤ نول ازيشمد ألبا دائمه ببادعلالا هش .؟ ًالِضاف ماسح ول ارا الماكا/وح هطس يم اركسعُم
 هعجاا تاناؤجن ملفا امو. اناا زيدديال اجي طاش اكسل ةثانس لرفع امال لاطبال لكراعم جاو ل انها ناخد رص ذنوب هجرت
 7 قدم »وبان ههيرط مشاه عطرال ٠ ادي زعايناطلشبلملا مادا هيناطلشما قضخلالا ككل ث مرهه لبحر ا انتو اضويرم كانناماعنال

 0 ل ءانخ دل /ىغ قرنا اله نيل رن نمو «عئابدإلب 0

 ذأ ةويللو ورا رجع د هكر داهم جا هن وشاب + يروا ضف ةفولبتيدعتباا نا موباطللليع

 كلنا ءاعججنميلانرشا|م وشفنا أو ءهمينملا ُةِِلاَعلاَت نيزشلاو قب ردا اد ناار لاجل عفريس ريد جبور تامك

 هنتاطلسانبزلل نم ىما/ رم اهما داق نوص امد *هقونملا 5000 :حجامو عناددالب مجدا هز هزي يحل رز دوو مماظعل يل هيحد
 . هولغملا ماداىإ اطالب ابلة م شوو زدعجي# ماملزفللا خف محلا هناطلشل ابآوبألال ةيرسزولا .ا ا | هييكادجؤلا تاتا .غجر يجول رابخا مك هدو« مكيصكنلا هيناهلااهباجتاب'ةيلعلا هيما ءالقلا) و يضل دبره امد

 يلا قوهز كندا هداعملا ماكرع فو .اهدوروبردّصلا حرش هئينم ماس ملا” هةيرتوما وايريزولا هرضحلا هو 0 زر ا
 ... كافل عضافاو ءاماككمل ةكابيز يقلد 11101011000 :دهدووبادد
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 ..-.ةضوإل وتمر« اها وجو الاد صافيا مل الاه ىلا ةرضحرطافت م نا ةرعؤد اماضناواناسجا >7 0
 دأضاماءاككص ماقاو مست : حس 2م هم عع 2م مولا ا افلا ريمه خيال كاف مسولا يم تاد 00

 لضالا : ثب“ يعض همارعو انها طتسلر روتهو ءانسال< لطم داكذا أ اصف ةواق 3و 200 دوت < [طمانال ضع يركو داعست
 ىةتيز ءازرما ذا ندب يزل رويل عروش امك ه هند اهون انسي كمي داما يدم زكذإ ذا "يلون الهاو "رننوددباو يتالا قلما
 هتم دولانبف شائالإو ناكل ةدرب كفا دوه شيد نمااب قيد طفو هانا هتيرحا هال نيضلارل 3 ورمظعلا نشل
 اًهياواف طبتومدداطو مضول ا ماقااّم برب ,زولا عضحلابا دككذ لزب مدودات هوما رات بانج سررؤتتم مييمالا ىنويلقيبو  دارلاف ماوملا
 ل يضاكزم ةولتنرر ضاحي! عاف ذنال لديلاد موا هضراهضورالو د «والخال ماه "ومين ؛”دهز هلرملف هذاشاو هزؤرو
 تادازمدتنو اصلا ليسمالفي الطاري وني لام تاحلصحانن اياب مل ابق اون قالا عباولالا يبو هدرعتمطبتسد قلشالو
 أماةوغبلا ةبزعلا هيلز انملجف ماظهر وضبط عرماع مرعب كلان باس ئاقاللا روتر ج اكوزف "ليلا اول نصدزاجو ةلينرجا تال
 00-5 !ءلضت إل جد وام | ىنص هنددمب هسر» ارح ازمه امتسرجرمافلس اذ د + ._ حال عييلاوسهيؤتاووج سر

 لنا يلج دو بيلا يؤ رف كد لَ دا هربا ة جف دلك كم دي ,ماقو دداأتي رزوق انج انت فتم زي لو و ضف دال جك دن
 ا قس تاع نهار تيد 1 ب ا م . 6 ايوا طي هوو هبحما وجد نص نع 9

 بو وماي شيلات رخو ّ 011111011110100 000 : .ابيف يوعز مؤولا ءدانجالو شوي ل وصنمو هشاطامس ارب مسا !اقه هك اجر ازمتراةارفلو ٠ عيار يمستيطخو ع اوبن زوالا ديالا كاد انبروبال هاا وامام زامل زد رويل جون هدد اذ ءمضاوملاو دكه املاك[ ضل ازيد ابدل مخ مِلَعلا هبقانملا هراشالام ارب عدوتساامو ستطل و 0 ةريلا ني ماطلع ا ضقللا عزي بملاو اد ماليا سة و دمام دوا يعأتل نفطر *تاوقرلا تاجا ا ْ 20101101116 نو ناقرضلا ةضافانكم لّيعو .دقزلا او سلا حلو او .ناهبتلعو يسال
 -- يس ل ال دورنا يل طاوم تاو ع :مدوقتباد عما . هنري كج الزمرعوو لزج خاب للاملا مة سا ولد هناعت مذلا“ ةر دام ورا يعل يع .عدجا داكيالخ“ هيراغاد ا مه اسول داّغلاو همبطاق سماوي ضرب اسنم مانهزب اتنين ور هادم كصاظمو - هريازشو ههراكم إعرمظع“ 1 : و

 هبا نرلما لا ومو ضم للاولاد اضل ّرُ مسار ا
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 . ينام بدجلر ميل انل ]مل الما هوجامو جوجاب بعنف هبال اطلس دونر احممل مئربزولا ورمل انلئترمددملاو اواو تندكز ,قتللاناكس هر اصمم ١ هريزاف مول د ازاي بسن *دادلولاوصاون بيبي موه اهيموكوق شي ومر ماؤه مولاة لان نا وصواري
 ١ : م ايداع درطالكد زم فيرا« هعساولا دماظعالاونالاو ذعماجلاربإ نللاو ةراطإي هني ور او'هراتاؤوسسلا تاذ دونطلاو'هرارطا كاع.
 0 ًايشتسا هياط كلارك عل و مسا نزل خصذو ,رنإ كلا اهمادجسرع هبصاخلكب سن و ربا طيزم هيل مدل 9ز زرت اوج دعب انما هدا 7

 "ليات هداليرعبما/غ م ةيفادخار[يمد بعل )هاو ىيملاجريبر درطن نيج تعذملاهراكسملاايعا هطخادتشاو «ضاونا هنادي
 2 عههو ههدارئوطشم) يهتز هييركتديإلاوعلاد*هدارباو هرادصالل ودان  هتبعف ايلات جينزم هذ كافة دانجاو هوك غاب 0
 ٠ هر م00 نعاطرلمناو زل مال جالطاو *ناوعلا كيلر ب اككدؤ رمد سياجلاهضولالاناذ يوم نر صن زبي طدي و هريتمد يكد ذ «كدم
 . _ قرادلل سند عربظزع بيوم ام ابر يتلا ةارهؤزظان"علصاةباوب اتش داسفالاعان كد ماد صلاها صل اريبيتز صل اعناظملا:
 ْ ه>اليزعوكذملا لاصفنا بح لاغلب وجر مر لل جاب بويه ضر واقل هرشبومناطلّاركاضلا همس اهاهدشا امو تيراغملا كوس

 0 ا 1 1 21 12 2
 3 0 تل دز د - عياضلا جرم هليوم عضاوملا وهتك نسر امضصلا مافن ادنز يروا مناف ا مماولضاعطازمكككض اذ ادن

 --_ 'دكصلاو ءراصناللا نايعالا يسب «او ضا]كمناومو تلك ل داصمنالتبالرسحو » دحلاو ءاتل وما" رعهتجلا هر 007 ها - . هليمجا تءاذٌصلا رمت نوغل اونا نري صو نند هقول راند نحل حول خل هزيم ككل كذا نكد مف لا ازاضفاناو عفان ع

 ٍ 2 تادضل ان ريؤنراو «سصاصننخا#ايب هدد محرك البنل ا تاوغا/هوجوو ران لاهلي ا هناجاس ةاجو هدرعزولا ةرضلل انسان نفل او دعب ب
 1 - هلال زازا زان خلا هع هر زي روص#رسببو لسإب ءهدالكتم بنل ادد فرض اجو بوت اهزافو صاؤخ هيما

 0000 ١ ينمو عدايدالبإ بادن رم ىنرمو :لجاز موكل دونجهازانمؤ الهيجا 3 0 ولو ىظغل رضا ىلا ةرمجج موم١ فا

 . ناشي اند يصل يزن ال 6و مهام تانصؤب ل يضقتيبزبمزم انحاصخا مو مليت هتيظور إل اداطا وص انها وظعو ؛مانثأ . تنفرد صإلغاز دا ةراصتا ةنشو ؛ماجانو منال اقرب ددلر بجد هذاطإال ذو كيلا .افادنع حمال مشلاو*كاكلا نوع د

 روز طل هدول هنعصو * ل وبلا هريدرتشملا ةرباصلباو يملا >كك يجر اوم هدربإ اهزيياو :| يجادل تربل بزخْساَو لح
 ' اوازوماضاَدس اتاذصل امون ظس وجر مالعاو مويس هووثماهلاشل ابك ذ امو د ممانقا تاج و مما ارقازم عرب ولولا جوس

 . ٠ ناوالق شرا ؤ 19 ري منها هحل اطئاملا قار ديريزولا ناجوتفلا +تناكتنإ لروما اوم عمل ىلإ ء امان ءاواهياصقلف هند
 ا مع دترؤلجر تناك نسحب تسد ورب لا عددنا ومو بنملا كانا هيخاطلوطضولل لدار انتقال عيت ناخذ 5
 7 هقاطا ما اها ومان جهمر اوصل وتسع هد ما طا جلزع ار انظرو هرومت اهطخز مضر الو ريشا بها اهيوهم تداعاذإ اًهباطوثن

 17.2 كككدهنامو"ملصانمرع يرعب دخاطاو هنزشملنطاومامور»_ىضوملا طتجلاو اذدال ظل ب زدشلاو رصف نابدك زير ىننلا معا
 ١ نتقلو و ضينع)او ثصن ممراطلاو تال مزيصو تزف و ضيفتسم هوب هرماذ ماهم ىضرا ماع مرام
 قوت درب لات لود ةكتعتريداو ه وروح نطاق رظف اجت تاتو عملا نعاشلا كلب طبجاو نعشلا عمن صوتا خيم وصج

 00 ماو ةدابككو كب اذا اهلل يفر سؤ 46 وه ناداع نص م يلاوعو مويس ضا ذات جاني زملع كذؤ مةندش .*

 *بابإزممالسب اهجرلخد ولاة طتلاكو» بيلا وؤيعانابههلياقد ٠

 .. ةديت تاور «هزابلا هئيضاملا مراوّصلا اهلانعا دونما مهر دال دوتسالا ينازل مام دائض ضل اعمل نطو تمس
 . «ددوم ابى جحا يهل ادجدال لج كلل هديب هبل زانمرمأ امو ”هوباتللا لانمالوما وسلا مم, ترض مو“ د رخال موق انك

 8 6 همانويسب تقيزطتو هديدتيؤاهخاو م هوو اذركل ب هميجاكزالا كاتم نمرننقتاو م هككاو هبداَمٌ دن انعولب احلا دراذ
 -- 7 هاقالولخاوممسإ اورج ذ همالعا عونرمد هتنايار تاروشنم لع اوثوتساو همماجضوج هودرواّوح*هلولعأمو مضوفن مرغاض دوقع

 آل دا دقت مب 1 هعص»ندمأ#< بلدحلابلايوعا رهو معلا كولا رن : الا لا جع طحضنخ ,هرخو اًمانق ام وظفت ملاوعو ممراوصو : ١ايام ها ِ 4 4 ا
 -, - . _ . لهالاول اوزلازعربجتما اهمامقاف لعأو ,قجامنأف

 جبت < هدم نلانمزماج تهز خوضاومد ملمع اهو دالي رنه ومال جلف مموعدم يلا لقب يطال اترظناذان
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 , 1 - كاع جب امره اطلت اركملعلا دوما رباط طخلا رنعلا لو انكذ عمد :قمهان: ري وضصلاز+ مالا مقالاطاد قعان نصت ب

 . نايعانكضْنقل تعبذا ةيالس ل تاطلش ا نوىمربزو ضد انف « مانا: عزب تيكر طعي كاكرذو *مانإلابددشيو رك ركن مانع

 ْ : نس ١

 ا أ 0 ةهرك؟أل م ونجل ناوضرب تزل ملط ثرص دكت عيص ذوو «رذ وصولا يانج ياللا اف ”هفوفومميلعملابلاناتاع
 |... ايف هردلو ايتام لسا نطل يراطب ئيدرتن زيف يونس اولذج دق هايم( لضم ايندلا طز ماهوبسد ءايعنم هج
 ,نبؤواط انعاوغتا خد هرضاملا نارغطلا ابرج "جن لبجا هلع [قلاسؤكرمو كر ادا موس وباقل هربوراو محا تاء نيكل « هنو .- يصبو الا 0000 يبدع وبظ حصتن انفو "سووا يشل تبانلارعلاو نوناملا

 جواه غامد ؛ددلاطلو هناعمالمازب هه اظرمو ميلك ةضياطلا فاعف ويستمع هواوي ملا هريس دما غلا
 داو داك انج طويق اما هوس ديل ت1 د فال لور غر هذو «قلخملا فن جك غوري ع تنوين عا أضل ادع *وتافو نفيا كليصاعلا ليال زم
 مزاك بالا هرداغلا باول مدين ادرواسو هدبطاق نازي دالب يدرقدوخب هانا ميش تقناحو < لوف ايريوبلو
 !ٍ لوما جوطل عرف ديول ل اهرطختنبدجكدلا هربا اذ ةجونضصلا اهتلاردع هنرثلا مانمطو عفورعملا مولعم اناا رف موجز
 | أ موديلا قتل ماما) كآبة نامل طاداكدافل و« هع جنؤزت هذال اه ذ كك مما بو“ دعو دانون مه
 أ >ةطمتعو هناوعانياوطؤ موف ويسلاه هزمإ طف زكم يرام .كاحزموب اننا اوعدب قف ”ىاقلا نخالة اح اجذ مونهابجم

 | - تنل هزمعلا فره مهم انهت نضاوم كيف به ذكفلادهماوتإلووب هلام جاب لكلا داي مادا اؤرو)ظوملاه ىف يبو هتوعد
 00 لازاتجلو اول لينه فيرم مم اف اك. السم هولخدا هدائتسلا نانو ط لاق ثيجن هناا هف مس مديل عت - العا كعب زوغلاب
 نو باوك مئاطلاذكذلا قذر قرب اضم ضيزطا ثرراغللا درا تلال د ةيهارذلااولوبر مكة يكوككا تجازمو فا وعإا سو بقال و

 هحححم |
 : + - عم قلطلاو هوباعلارافاو هداك قدر, ينام ولد هداوغليهاش قايساب )وج بدك اييرصانو هدتن اا ونهب لج العن:
 35 :1 - أ 2 1 0 ب 0 4 0 0 0 -- 22 0 3

 2 -__ >ج هب ات لاول صا وتم هس قانطل !فااناو ييرادواصاة داهطاوبط انيصو انما از موكم هبال ورحل ناس ركل
 52 مح م 7 »م يب , 206 3

 حطام هدرا دفضنملا لاوعلاو”وراتسلاا مراوصلاب هشنويحلك كاد ايل اتاالضللا انبات ههضاو ءانيادمللا هرعبا ارم مافن اك ذ
 ْ نم وقلة هؤرانيلاو مراوتعلاب(ًبوحصم ليك ماه >رسدبن الاتش ادونجلا# ويضل اهرصاولالناذؤدوككاو -ةكادتملا ربات اولا جلا ةكما تملا غال 1سم مالفؤل ميه قنحلابحتضل ]بطاطا عم كيان ة عونا كلا ةزوتلا ايات همرخفا

 الخاو هرئامإاورُساو هتلتافماولنةورئ (مزا و ضبقو طمانس اول ذوو ايضا تنإ ريا جرادمؤ اقتراف ناو لعاو حزن و قانا
 ىما نيس 13 امو ثدي نارا التب هدنمو * هنا اوكلارلاسدزم كد ف ىذا "ماما هذلاخقت هلهجتر ماليا بقلا نيت
 دايما ابو هنككك عال يزولا 4م خرضحتن اونا هبط اكدر جيورالم زا ذ«ا نصرا يد « نسل دل والك جيرمب الدو ”واذلل
 ١ ”الاينسالاوت ةكركنجا) ىدد عرتخيؤاوتم انكي ط ب عدم عما تابد كمل د عل نكي ورشا نذل كت
 هني هادا ةضاوتم لاراب هن رغم رضا مد امر وذار دل هبحا مترج مايذو هراطلعز ىلفل عارصا يؤ د الدرس زفطل طلت

 لكنة للاراوجملا منعه ذو هال يكتم بويل ة موج عرخلا وبا اف نال مواز د ازيددت ودعا خقالطال لعل اجلا يح هلل رض
 - ةيؤلا عضل طرا اولا هما هسا نانا هيقداوهجون مام دنياطو هداه شال جوقي موب همز تامهجريموسوم ات الكؤوس
 اناؤألاعونصإل ةانن خجؤ يشاد ءاناكرا هنحماشسل كنا نفا ياما وناوحح رضوا ذابت لانفل ف , ا ءاطنق تال ةؤمرلسناو اكول لجل بث نيكل جل 6 دهن ام وصح هب هيوم اك شنعلا طا جزيج اهل هيما هراهتسةعل ةود :همزلا زو محتل باغ

 - ديزل 0م ؤ فجاه رخل 3تبانبيو ههادبانبآلاةلسفتولا هكا مؤ دعا يطا اهضفمزبألا لئنلادولشلاو نر دن ضار ملقا فاه مر درع از اجت تلة أع يطا عخمجوكخ0 نا هديوسلا نا هبات
 ليو صول نجل كناش يكف ارا ناكذش لوم مدعل ف سيوفنل لدبي هوورجم هترضحزم اجرب ييكفل واتجه كارد هتباهتل
 أ ٠١ لكيلا حوض وحاز نم موتانا جل ع ديجي لت اداخ يامر اشم نبا جدك عمدا لكوجإ لع مانتؤلوزضا )بعقله دارت ادلع لإ وال تام ني هوضلخم لان لكيلوأماساق اماما هنّضلاينتاَعلا لرش

 0 ا م 0 كامب درت نت 1 د وعما يجو حط 5

 223م 7

#0 

 اه ادي دلال ناديا طوس تي

 تاب كات ادج ند.« ةيإ# (ههشس ني ذاس لينا .٠ ةولنهلسح ا

 كاساهام دع كصوت



4 

 7 هك < م كاب لارض وب حوف نا ىيج ؟ را ككل ضاورم هدو ماديابههانضكو ب سجح دوق ماهر طو «خ 00

 1 3 امي هي ارا رصيد هذ ١> نم هارب زم#للاوغدريهوترم هضمي ا ع ةرشسالدهو,دب زمؤوقادي م .ضفازكيام ايد سوم ءنضازغرع هَ

 : 0 ذ ثمشم ارامشم علب ره ؟ىوشرإ !طوحو هارعز مز زو ن با غشا و تا انحاز «لاعغا عاشل ال فعلا انه مذهل ضاد هلا نقال ءكننا نكد

 0000000 رو رفحا ومحخو هال ضاخوزا وف مؤ م كل هز ركر م يشمل 1 مكاو .روف صولا * برص هزف* ىوصقلاهب هلم هه. /

 1 7 ينفون ميج رين ما دحر : برم لغ هزت هوهرب صس زم نر متت ؤرشم و ك هد 2

 لااله رم م امو هلابث موصنلا هجوؤ هضم شن اكعإ د هل فدانا محممرم انل ال وام# مودل لايك مام هؤ وطي دل ا.د ا

 د 000 تدي رع دما خدت :ىطمامو ةريدحئردبل ل همأب انصْفلَس امو هرم ح

 6-0 أئزم مريخ نيرون ام »زر 0 ندد مالعا ع مىح مالإ ١ مولععملا "ناهيلا كرم نمربلباة رمل“ تايداعلاو داب نارا لاسر و * تسارع

 17-0 : ا دما هير الهو هوند حال تضلاذاو *ال الكرم 2 ا ل

 5 1 . نس وتيلرعشلا كملت ونذل وتمام اهتم اجافكو هايراذ' كراش انادسوماَيِضَْم انس حفل اكو مسيفلا دعس اكاد هينالالب

 د مص حتق : ةَناعلا هذيلا هي ةيريزولا رضيت هنا وتر ماو حو هديل ناصعلا تهزم روك اذ ةمضاولا هر ابعلاك ءيرواكلا َدْل . اىوظفي اقوا :

 53 1 1 حمير هقاو دوج هولا عن ةملنالا جوه اظ نر ميغ ذه عد "اتم انمد درج لج كع رزييج و *راخ مزن و م

 2 : 5 لا هرابسو ليوم هريعده ناسا مزهوأا"ةركْس ارضا ونيرمرطومامد هز :اللل ممل عود ةعارهدو هراوغالو داغالإو اباسلا كد

ا منوج؟ .ادزلات و هذ "وو "ماي ةضنقملا مانو عسلي سام لك .طزلا وج ةيددالاوداوتشلار ١ جلاويتصم دوح
 : 0 مك هدا ءواذول

 0 . ع - هدا لص روت الوم هز تاكو :ضدك ذ دوام لال د ني رم غمز" هو هونج اه هز در جوحةزمانخس

عنو فش ددخأ هناؤم كو مرا ورب زيف خازم ةةبقاام م هراونازم مق اهجل رالال ل د دي
 ل كاد نورين 

 000000000 هوم از جرؤل ددحلا د عزك حرسجربظو جابصمراوب ا هتساولانت د شام مزه ل تيم وتين

 كاك اذ يسد ياسلام رج نمدزو عدوتساامو دوصلل راحل نمل اطلاق 5 وتضانتملا ذاضلفمئانصلا هلغرارخأز
7 

 000 0 تدي انو ٌباَْرَم باول هنا وصف ٠ هد تاك هديتم هتك +*دراو ديضنا نمو هدصادم يحزن ادن

 1 ةتنؤمطزاذانضبإ و بجلال اك هراتالسضزاو هرايعلا دار كتاف ةيقاقللا جيا صل مامسل ا سنيز عبق ان كاورتل لا خريز ولا ناك

 00000 00 لالا اجمال روزا ذ ىلا وبس نمو اناتزمو * عع صنم ركن زجر غل زكر ام هدب هليونل از 7-5000 ةطاقعت

 0 هيا تق ارهو ها ابو هوهرشارهترفا سناك شهور زعمؤاءا جيوب تحل دو هو ا خام ا يهمو* هنربلاو هياقخلط ويزن

 بج هناورعو هكيكيرع هرم تادزإو مجروم هدانع زلط ضبفو» هنايغط >اومرعربا نب اصلك صاهود اساسا اما دق

 0 عئايزباق هوه اذن !«هتاث اطواو دداليزع "دبزدككذ ان كذاك فايدالم غلطاط هلا« هنيئا ث دعنا امدابعال كي وامك ةراجرم ناد

 ْش >2 0 جويل هوماق ذو ءاَيِضاَما فيس هود او عيوالمطعا كوبنحم ه عاملا هدابلا ابق رطتل الكلم ةقاكرتالالسد هيرواعمألا [ثان

 : ةلئزتملا ا إتلج] يبل او «هلفاجل عوج كب. وانك عفرلاو هوفانصرشب !زماولاف وأ ايلاوو امك حوهتمز.| هونكمَو © نبع انوارمأ

 0 "رض جرو رم شا تمو ظدعوو هل د دوي بر نرخ حب هرانادرعساو و هنادوع ذاؤ مج ش هع ز مزكو هزت بهاريزم

 5 2 مس 8 نت دوج طنتلا دوند انما هبهذا هم ملا داعاو عصور مادقاشنبو رهساو مصابا همئادشو * لطفك

عئرازما ل" ةركو هنرجيرطا ومدح مكبلبج دادتماكد از *بهننزامبخ
 سل (يفئازغ عااد هنيثم اول اسف اه*داوعا ة

0 - 3 

 اي كتل ع رمد را مطر زوككم رضا يح نونة عل اؤاوضو» عضوالدككت دما هاربر

 : ا تككموتضن ايسؤارإو عمو ل بكي ويضو , رد د ام اطنض ريدم اناق دك د ذارتبلا جازم همس زطرقل ذ'دونتل

 1 0 راك زم ديمو ذي“ هدرا لاو هطخيضمت |[ انجاو اهئااونا نونف نثر بلو ءاهبايلزمم نمل اكتب إنه ديرحم' ألذ دعس

 0-0-0 0 الصاوم ةيريذولا ة.ضيبلوا دوتعل ال نكذ لاظفن» بيغتدؤيو بقيد دا حارب مد مان ةجصتنلا طم رهذد؟ صن ١

 0 0 رافال الغلد“ هيسدنجي انهغجو تاظنئابص تربل اف هصيإشلل نيبال مار افاهسل فل درا ذا ًديِنَسلااهَتاَحلَس صام

 ” ةتانؤطم دا ذر | زلال تتسارع ديالا الا هريوملاربزولا مضح



3-5 

 ياء ضيضة لانا المنعم » بانها دكذؤ 0 علا هكا د انك ا

 7 ا 5 هديب كاهصنلانوناهزجينج ةزاثماو هطيلاو هرطملاو نانا ضو
 1 : ص تافؤا و8 قسييرسو ؟ديفخصانمإكٍ وام هيزعلا هاد احنا د 00 *هضيركخ, ولو

 ٠ :-. «ديرور اهلك درو ا اان تراطف ٠ ير سب ”املثع اهظ دورول ااه دان تدروادكو :
 اماؤرت تاؤظاد هفاجبإ لري يبهر راكد عواتلا عمدانلادبات اتاذ هيريذول ساجد "هزه ظزضا و لمدد

5 
ل دايعلاندداصرتتُالهمبوزولا ةرضحلا ناد :انماهنرمس ةياف نمو ةفاخاؤرؤاجا اهاكربم

 يرض نايل ىتدافأه هبل زمو
0 

نع هذالهاكو *مبظعلا ل ازا اكاريمايدلا» مذا لاهل "غاشلا ذوطلاو "عادا تشاو ؟راوهربزولا
 هاج لكك

6 
 رم عاتق ملون ذا كنق ل66 فزع رخل زب ئعساولا هد 2 هبالؤا دوجفادوجوالا ون

00 
 ألفين اعيغلاذوج «راتوبهاكاذنيلااك و اموزيجاتيزاجف . .انهاك ماواحح عطلازاكه

 لاف ناناةدكمب شل نكس ذاك ادوار. عار حفناو - 2 :5

 دك -0 الايجونلل تيقباامو « ايمورعانإ] مها خجادقل + الكاك هريبخن ذكيلا 0 اندرو ديلاناكه

1 7 
 دلو انكم هديفس تلءلعو ه هب دري رولا وضخلاك علاطعسم ةبئاملا وافالمإ هو ضم هيئاطلسلا هداعتسل ارانا ذ نككدي> كتينساو

 ان هريدغتوناو لاجل ككل يخعلا حرجا فلا لورا تمم اون لوما تش زيدا الم تاو نيكس ولا يضخ بالناس

3 

 شد 1

 هريزولا تالاف ليام همس الخال مداكمف يجب لا عبسولا إضف لاهجدجو جدا - لال منباطلشلا لد غليه دراشتنارظعا ٠

 عطب ديل يضااورج زب وز تضدتاد :انفاكل نك ذهبسح لتسلم - انكر هيب دولا د ءاودلا !ىدايا هنس غدر كك“ : 0

 د , -...انياوبجد زوم جيشا جاب لفل اراذ ")15غ تيدشلاكككا هانا ةريزولا ميا ةوالّيترعءاتقاتو ع

 3 توهلاورةشياوضيضجدلااتفايتو يربي مايفتح هد هرسات تا ارم وحل معدوتاسا امو : ,هصنماص هعااطمرع -

 1 ايملكقعو تفل هيزمطلا كك تع وو» ةدولاو مهالاتلخو « وتم !ونضقنب الد وبلا اهجيدحو ةديوخملااهنبط“: توررلامجارماراذاووضاد ا

 3 خر لب هفاكهريجت عديد هاو ير هرشعل اكشن ال ,سؤلا لوا طخ ]بجنون دل أ -امهاوزورالاورب اهتبقعنا ورحل انباوضو ماقو ة

 ا
3 

 قباافههرامإلو هُسايلادقع ككدبداتراو هامان ١عابتاف هدوملا مدقتو هراغالوىككأق هنذا ٠ اهسالئاشلا نعل ادوط ةقرذملا
 -  ةَضافا نعوم ءازج دال عدوا لا امضِنؤاكو اجو :وهرولا ن تا مذلنالا شا فالماال اك هانيرقم : ىىسرتلالا ككاو البس

 لاّبج وفلان ؟ريريات اًهعّفلاَو 8 15 هريدقت شو يىرزولا برسل وج ه هريبدتدككالباقق"( اذعم اخو 0 ةهادشندالا هدا نجا ىف

 عادم يجز هدهد لا هارسورو مفايالب انو نمل بقرمود جا, لص, جام ٠ هروزو كك ييج ة ريباك
 ةعشازم يملا“ هضاجل اراطفال/ ماج,يرزول اثارت ارم اه امسؤ هلا ههشاولاتاياًمجلاب هريوملا ناضل هلا ونجل اةبضانمرع 2

 خراصعل دلو هربا تالا الل ضتر ادم !خلبم' عم اظملاو هرهاظملاو هرضاعملاو ُمدواًعملاو وضاتطازم يغدو ةيئامتعل اراونالا
 طفووناةدرهذا جاكم كروتءاو داو راض انتة زعا اهطيعو < تاو ملالض وكلما /اصاظ 9 تتار ورح ذا وو 0

 ّّآ . كلف تار زمنا يت انجياذحلا هدر محول هجيرادنت تجد ”تاغالإج ارم لاءناطلسلا هع جمب
 5 دعضرحو ٠ كشدقوايسالو+ :ايماؤو]غبو نيرا و جانمود اًييزعانب اطوازعصصا نحل اماما رهاظ كدب هديرضاو حاس اًنعِهلم م

 دل اًمكاراصقرعبىضفو ثرلاجو | عسوتو هرلا وضل "ملاح ناسِن ددخ إذ ويف .خانالقدتيبانفب نها تحلب كلوميد ا
 إ ..تلتاعوشلاو « جلا بانا ةوبقب هامل نلف ف تيب زوجوؤانشمر حنن ه بوزير ابا ريم ضع اذا هر 2

1 
 د

َ 

 مدد تاو ديرياشايلا تنال نذافد ءرايعإ اول م: ذدجازب لص امو ازعربل ون ا بات | ,دقمإؤقو هاوتلام قمل قلطن اف هىنايع !!مرولقلارذي اجر فرج ؤايتاتو مبن اطلشملارككس نارا سوم دام ضاع شام النطاح” اطل شلا نوم نائل نرمانلاهوثسقلا 5” كاني مطالو ريل كذمبخاوأدامالكتتنوبرعاونا تضيف اهبع ذاب كقئلؤلسو دونم ازمدن يؤم د عسا الو مزنلازم, هيبدالاسو ةعماهب هيرلاو اجامُك . جس 153 يوبنز هيد عىزنجاو هند نم
 ةسقنم لأ هيلا عفر هيعمل هيتس ا انفو“ ءاملا موملاث لع

 - ري 5 0 ِ ل -

 2 َ 2 . 2 - ا - .



000 

 3 يللا هيبتها يتاح مضربد هبربزولا هرضحنْ ا م/م وعيش هنابا ف دعوت هدا تكل مطفي مدبر 3

 9 0 ناب انصتمر زولا اما دضحلا ظءراؤد مرش دلاةناعسالو دقعلا ورق ل عنا برع 0

 0 دينو وص ؟اداتعلوخرلاو رب داو فإسالن ثوبان اكو ريبرخلا اوسيئزن نب 51 ناونخل انعب دجازب ما صدقإك اىهأ هناد

 م ل هعؤنجلو مِن سمن  جوناعا او ليحمل فوقي لمَ ولع ناو يصمت يزرتعملا مادتجل ات هزخاولاؤغ هيناو ليل م مداعلا هبرسز ولا د

 دوب هوس رد حراما د وطا راسلت ةرص داو دامإل عئرامز# ريذول دالومزمهوامو تل والؤش مدح اولا هشاطلشلا هعاطلا هن كرم

 /ينزماقكوفعلإ" ناضل ماوجارلعم نادال نيثوم كك مطعل ضنا كجم ابوج ريزعنل ةعخذ م
 ةيفعاافزمو نامال بال نيالا

 2-2 اصئاطدبت ورينا هبانا دوق ىو هساَمعلا هلودملا مراكمؤ دجرلف ناتلتما الازم هعاطرمدلا يعدم امَذْوو نايصعلال نا

 5 مللكاو هزم هللا متمنبف داير مازغجالو حازغجنال اوس م دواعم لع دج .م ماجا هزه مملع]تاف بمس بيزعملاب صاصتخالا تاهضاو تاذخ

 ايرككم ناحل كيب زمر يي دوج اند رجاسز واع موزع زسيأاو انضاذانوطع هيدر نملك )بساف ماقشأ اوذرس.-
" 0 2 

 0-0 ل ذدق .هنازنو هعاطط ل[ ون موريضو ٠ ٠ هقالغرنم معمل بواب كسلا بف نمو اظفاج هدهعا مادام بالاكل اكل هينبو هلة: ١

ها دالب)دإ بق كَرداَو ءنايصعلا شةنخاوخ ا حومو وقول نخهديب خو ٠ ناماكءا كزياَ ٠ -هينلارفختسداعو م
 يقل ان زم عربدخ“ م

 | 0 كا ل

«7 

 * هص 0 ةمادلا> > - " رف اعبصا ديم دس ايؤذو كود هما نلبي كوفر ءايساعرو ناحل ياك ضبفاو عيار

 5 7 كارو ر ويعتمد ندا ىلا ىلا ج لكك د عه ص طاكك حملا نحره نع جيئوجازم وتضم ءانكتاكرا هلال هيون

 5 جا 0 ا ايالاقو سرورسماهمدإملا المناو ءرينولا اذاكوم ةرضخ :

 0 بي تاو هرايتدعاج ىل هزل نطل سربدو ظةرضحللا ضرع يرض خه « نطوط للا نا( مرككك عزا حرب لكك ع ءادلهل امر عا ذاع
 ظ 2 .قاوعرب دل وسحو هي ذاك وهوا نجرخن  دددصفا هب حرت طحن لقي شب ”هدرسزول رجا "ةزموتسلاك زم هس ا

 0 - ره هوبا لوتنا كلذ هيو هما هدام[ لرهلارضمن اف هئالسلاو هايج نون هابط هند فزع ؤبس م » :ةراتلا
 3 . ٠ حرزقاوماشمدعلقو دصا غي بج خخ ناك انالا هدو ممهزا ناهض زم حور هلم داءجإل و ءايزموا خوش سنك

 ماضإؤ هزي اطنُس دون تغب م اي ةالب]يابقا(5 تبرحضاكو هدساولاهطبغلا اهياحراو هعناملا ,ذانكلزع لداتملاو ل ئاعل

 2 ”رغإم واح اؤرمو هيناطلُشِلا ويل نم افوخي كات انماولؤوتو نذاغصدصاةؤب]بجلااو دا +*راهتو ملل ا بولا نطاوم ارتب ملل

 بوجع متورذا حيمجامرهاظتو نيصئاو هال هل انعؤ مطاعم جوجو نيلصالو لاومال اتةباهذ نور داصبام ور ارو نمد

 لاوس مكة وخد ىلا تل ينبس جنن ءرحاوند مد كرما تنمو يحيك ة فيج السد عشر سلس و وللا ومال نان اسكس
 .-رويعوبرملا الع ابايرانساقو هر هروصنل اواضا اداهسئار ككاو طعما عنيزه عونمتو "دكت زموإبة زميل رتسا حيف نيدسنم

 كد 9 كوهتسيطاهننويسل دكار مع + مالالاو عينا هعومجو عئابدو جز” بزمو د صا ة يبحر صل هدام جوتحلزبه قس عىنتنم

 2 2١ 2 ايهما نس ءاضماو ربو كد نجزم اماقتوا ضدي مقزاكرعجر اماسحر افبئسوطمااميمخو اناا نيجابخ
 ُيصاَوت 3 د تالي |كانضل ا تويلُو «ضويعدازهلبنة رمد نسور ريد اه تلة لاك سلا وجو للاب كاطبالاتعانا
 مراوضاقبرم لعلاج كيلو كسا خلا تمور ره يزبددلاد عيهالو كسا ازمه يل ازمو صان: نب ظيفج“ 5 تاافيتاوللا

 1000 ءفنضخي) سالك مهيد ازمو هور عري يمآشو ءاخولاشويل و لالا دوسان, هل بقر مو ماء[ نا ضور الوعل

 دا رضرسمدب ]كوم مل ومو -. هيا وذا نعال يت مدويس دور خلال و“ ماذهإ ل ذع عيا ةبرهدنخ اك تحودينعأل هلك كغ اب ,دانتل' ١
 : ياتو سودراط اطوم دنهل اشو هيطنملا تيبقشا اذ لاب مان ارهمادقإ وجزم يل نعت ضدنيطمل يره فياطو
 00 ١ لامي ادبم ءلاطلادببلاعتلاو ءانوتسوإي خهلإ لإ !يرجلا شاطي ان اداضهو هان |زدحا ديلمووسج سلفر يفمخ
 بايدلاو هناجر م0[جيو ”ناخ كيا ينم هعمينرإطو «ديبع دبل ليم وباي دلاون هذا حل واو ابا برازمدبدلنمو واكل

 هبنازمو*نامطلب ايل ضملا”داوله ب عوباتسل رندا هلائةللكل لاس ازمه اطبالنعامجد ءاغاروشلسالاذ مر روّصلا حرومم اكان
 ٍتاباومزا يامل رمد قرة سلارمع ايكدتحم انتج دجيالاليدنَصلا دج اعل الكدكو «ناعطلا بضل لاجدو *ناسخل ذم
 امم نقال تاتو 0 30 اندالا 0 كد ردعج دحو الجلاش * 55 رزلاّوملاا ذاهاعلا
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 دوووم هن ممل 1 1 رع 2

 ١ الباي عع واسم نيس دم ويبلغ ةولنشل ان ادالال "ةونضنملا رك دانس لم و. صال ةنارسللاو يكل :
 اق هربإطللاو ناثلال» +هييزؤم هلخيو ماجن صر اكلات مندلكو"هعلاطمو هرعاضمرم ةرهح "عباوتب رس لكدصف هح هجوفس . 1
 هذ *ايفدو| يسن *.اهب دعما ورب انا لباس نيمو لضو هاهيرصتند ان اه دحض سوننلا تبعذو : يماف نييتنمال» دز |

 - - تاوصااوعفزو ضيم اذن 5 ءارهقو هوا عال طقناو .كموتلا ل دونلا كد ]ماتت وبس ناذاجنم :لبزللا :
 ٍ هعايلااوس ءضيضخل 0 بوه رس) نا !ىليعلذ ذا ضيرعل اليوطل البلا لع تانداو هْراصملاداوإ ا 0 ل _ _

  1كولا عطا حأ ذلك باف نذ "رضي 50 ىلا مانا ١ ثلا منو انتو نكي بلا مزتس | دو '"نككشلاو !انلاريم فاضو 1

 . :اهرؤررجلب موقلاصلكؤ ضو اتفه مدانلاب ويل الطف :دكفاشنا ٠ ازهر عزطاىزلايه داو دش
 وإذ شهربو باباي عاضمو» لوم عزفب « لاطبإلهمزرالمو لاتقل 'جايننها كالخؤ د ئماوتسلا عقبراخمو "ل قوانملا ناخب

 كو لك نرافخ نيبدماوونو «ةزنمالب انخفصحغ انفع العال وجا ذظلا هب ناكمنم حر مور, ظربافا ”ايبلكوتجساك

 م انك ة رح  ءالرو رز باها نان“ يلا ساولا مهول وتر هييعلا م ومح

 راظالدوتساك هواة فلج هيناطاشلا معا نرذتسا دروب كل مول اف ميت اضغملا ب قع داو ينكولخإس ياسا

 هب عدس خويه و نامت 0 عم 0 ا تن مومل قد راشول ترجم موقل واشد مد هاتر

 تحفردؤراي الصاج ا زع ىضطقنإر ا اكتب كذا: دخاو ” قاما نعي كرف حو «عفادرشا دوفن فلا نهد لكاذ 3

 نائادك رم ناكلمو نابل الها اهسبلتو تدم اريدزكيرفاو ناتنافاعراعّضيظف « هرزولا مرضحلل ا هذ هللا دا م دموي تسلا

  0هاطل ارك كل را قش ههجاولل ريكا 'نحانب طاض جاكم ععزأ »)1 *نايعالكن وب عوااهذلا طلشلا انالومراصتال هاو

 قلعراش ةويسمل الخمر اسُو هليرطو هيدلو' نطاسوبر قناه اع لكي قداصرم هب دعو امم مىتسحلا ابزوفمل ريولازتخادياتو

 ال موج 5 ءاكتاب نذوباهتدفابتتساو او عظعتنلاب هايف يما تاعي" هيدتي ىبؤشُمو هلا وي

 : انضرلاكجاو يخت ناو منه بلاد هلزناو *هبوبلاو هناثن عزو ”هينس ىىلخد لع علت.

 يااا الا موب ريزولا انالوم ةرضجملار احمملارجعو *هّيرمعل ا هيزاصلا مخل ل

 لياخجيتجايىمامرت همجأزجتانرإس زك ناو عجدو ثانوزرختساف "يكل ديم هن اطلتملا معاطلا اخجل هلا ك .اعهيرسالسعو

 . مدنعإ علا مبان [ىقح هيلع هاولدقعب هنيرثشب اطعوككذل هانفلشادقو ايعركو اًييزغت هناطلشلا هالالازم اهيوصتساو ىيصلخلا

 ااهلضف نم اًفاَحَس ادعولازاجلا + ”ميطخلا اهنا شيريل نام قضت 'هعاتسلا مايقال هيلع ضككو مط صول مه درإ و
  3ةضالخابمل عذديد هاًقنرشن داو عيطم ال15 لب دعب كأي 'هتيلعلا ناجل يل ار او تلإبمال يرض ايد بيجب ذيول وهاقال تدار ٠

 كولادقبعبادسلا[سيف ارسم هولا ءىصانملاف 221100111011110
 اقللكككته هلباطف كولش ور صتقبإل هدد لكحل لنوتشم اولا يلع فاد يارس دود 0

 اوعو *هدايزلا ويك انم اولان هتباذو "دا جاين زم]كو هسا هيلا طنا مراوكاملاننت نزع تاكد باج

 1 األ اوت اهعينص عنصاذامُد ءاهاَميلعميناهتعلا هلورلا|ضنب مابناام مدام الياضفو
 هبسحم كلا ا بيلا زماعنإا علل ونساهوؤادحاؤ عصبملا مول ةلزنمروغنل فتان قفار نابكلأ كيم 4

 ماضفنات نات لحلف ةدامعسلا[سزف هالو ص ماظنناو ءزواررخل اانا ضنره هاربام ء واذن هززاعمو فانز هيضانع اهمالدم

 حاز امد نان كيسألو انيلوعم مثناخاو عزاز 0 هاجتللبابسا نعاهج داك ل»
 ذمار ازعرفطل انا صوف صب : هودوجكون ومالا وحاو ه هدوعسمناقواورأ, رس ازموم مادمو .اظرعم هرادر تاكد ذا ءلر

 : ىإلاةاسافملعب نامالو ؛نين اظل ا درب نم هرُحْوواَمُد 50 وال 0 مسوو ريزولا نرضح] حا هجر

 008 نمهاناذ بجو اهذاهنعاط هالوين حل را ان مدرتخاهوكو لاا فزكارزي خسف عملا موز ؤادئئتلاو
 أ. دوق اًءاطميءاطلال عوجاابوصاذ هرضابزضيكرراؤلا تالظرتم جرس ليلا ؟انق,رلؤر عزكم. اهنا يج رك اال طع
 وفا بؤر نوح وجت هيلو زقعاوهلام ا كيس .ش

 *- هن
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 . هليرافلكمرماز ملام نبط كدملرنو .هطراو بانأ ذم هانا زما حروُم هجاياو ؛ولا دمعت شح بل ذل هيلا ناسجل اة ريا ةونس 7 8 - 7 7 0 6 . 00 0 ١
 عه : * ل 5 0 7 / م 9 / 1

 : بهاد, نعل ا كاسر |اهناشا كب ص نال باهرازم ننس جينيس ليد بُيالليل | ؤبفو بالا عام ةناعلا هللا جالهو بياكل“
 ديرسؤو نر يمن هدالدلل داءو طور هال يل بنما هبنأملا نكرداو برلين م مار عر وكدملا غلدإ تلو عباد تن علم:
 ا ازيد الوعد

 ”ة/ا دكا له زوم بايمعيو ىلاعماك تال الكإإلايقاد للاعلام عوفر هبمانجإلا هنولبو هيكسر رجم لاععوجرو هنطيا 1 ًُ ل م. 05 50 06 206002 7 5 2 2 ,
 هنبوعؤعم ]كاب مكاو ءالم هاترمائ موجه لدجانب خصضيال] مسح.” ب حيوؤبا هزم ديبالا هاو نهيب ىيهعي لانا
 .هقنلا لدا جوءونب هيل سون ادمن امسي هماثإو تدان نوت همارجإو هيثذ يخع عم لكبفتسسا ام هذال انه بفتتساو لالالا

 فيارلا هع داصلا عذل انس هرتع امو قال ورضا دملاب فاد الو اهيجدل كنا هنسجول ازمتابب 1ك[ رهأ ودا ند صوم ةيئاداخ : 1 / ها 1 ا ا ع عر 11 200 00 لل ل
 ١ 0 هياجالا لع ماب عضد هبانالراب اع نيرفاؤلا مالك اتمحد راو اجاوزاوا داؤارا ِدّيدالااَْناَ_ اجاون اممجاوملا هج, اولانساف  قاضنالاد

 ١ ٠ هتوابمتمخ فذ اهنوحنو اكو ةيربااؤنككد بد عهود اهل هديزام عم وهشام وحأ ناهد تمول

 .. "يضيف هعاجتلاو مالت لازم دبرلا مك زع ةغي مو ةعاضلاو عوضخلاب هيلا لقا رئاوحإةف ضم ماع هءاطلا لوبقب مول ارا ارسح -
 دير دازم اناا ىاءزلنموشماهةروندلا ولا نعونعبو ناس ةييزمبز حازم رج ةديشملا لال ىلا ناكرا عذري هديكالنعاوع

 ل راو هل اب ليما ورب مهخبت ةككسد للا مرا هسلايتجانباطاو بوت ويس طع خلا لب ماك فد
 م/.اباتفكزلا نآكجانمالد وحان هذ يعتدي وب نالدلا هدشو ءحإتللاظتاذلاو فاوتتعالا ناعافالا ةزيادلا مفاسد ايجات

 ١ ضِصيْوبالل ولا نا 37 3 5 0027
 اتصلي طختو .اربالتخاو مهيديا سما هذخاو اهسانجاواهعاون لغة جلس زمم ودل نضبقب ؟طقنو م,ريدوفن جلاش هنا | هضض قيال اتشولاف سرابعلا موعضبؤرت هيلءتاداعلازماناكأجريرةئلانجينطملامزاعسإم هيلا سارت مياالدجلا قوس

 لا كل لازم هناي دللي كر دكا وكف بدصلان عكر يلا دس لاكزاكور كاطباو هائلا ةيضانماادثالاو لت 000
 .-.: نطانموتم كك اذدشم السالب عؤلتمل نم ماركا دخاؤًأطساب ىوصنملادوتهلراسلاناف بابا نويل نم المش. ماخذ قاعتش:اا هانا ملناد هوظحلاودانبلا ميكب انصر دصف ذك ركع دبسدذاكك مبارزة كب
 اشد كد ببرضننتتسازج ضجر نوعبب نجع ع «امراهظا ذر ظنتساو نكمل تاذهيوتعل ظعابوغبخدا ميرلاهمردات
 ... ضنا جرا اكرم لب انذع ل وجا وةعاطلل مف هك( رسو نضوركل ها طاش عا( لسا كازا عقجاف ضيا

 : .- بئلكاككرم ميدياباطناكذ١ لاما ءلوطو كولا هد شم مىبستتكاامو لا ىمالرم يخبط كاثي عمري دامها نفعل
 ٠ ناهماهسلَم دانجلا,داسفلاراساةلاطإَو دانحإلو هركس عل السدر غلو دالجلاةدالحللا ممانقإابجومو يعاود خهإببس .

 01 كيإو هللا عضد فعالا ناطلشملا انىدحانج يسوي ارنراضو درَهو يبرم ناودعتيبا لما راوتساّيلآ | ةلعلاو تايللو رسال زم مدل

 بفومؤ ماديا هيلعرلوتسا اًمأبتممق يوعتلاو ناقرعل ار ضر د خف نالتساو قيرعلا مظف وج ضوولارانصام| بص هالعتتم
 2 قاوم تالئسا/م وجو نمكاذ وو كك ا هنباطلشلا 1 2.” م 1 رسم بضل ُ 10 ارطاكمو ري

 موون نيف أزبا هطعاوفوتسااعزاهذو بان يدي اح داو سببا يحس نايدلبزما هيلا ىطتفناو مالئعيعذ م
 . عاام جتك" م«املادم«اعلفالاخاو-ممازجد معحةريادعتسونو مهبط عشق و مهوعش دعت و هع اولافزنك سايل
 لاو موه اسال فعذيرببجت الاب نيج نطل مويرال المار نامل سابو هدغلاب نيؤورعملام ناعطلاَو ضار

 ديس وذو ىمرلل يملا عسلاو . سوككلردباد* سول ظحيابإرا يدش ل الماوس وسلا: طنز ”سوعبال لإ
 7-5-5 وأ شاد والا هدرملا ايل هاوس بلو عاج: بابوا رشم مرو اس دبر ناطيش لكك عد صتسملا”ليعاريزف ]كل بزافلا
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 هع ضان ضتخا اذا لضفن وَ صضطاو 'دذلا عياباذا ةولارسأ ردح ددبإ يارا شو اهاؤ شاعملا“ ةرازت

ايض بدت كب هراعل ابابرا مراضحلافو ناداوزؤازماو
 دالموراجل عيبم عمل خاف مداوتلاو مالها ورم . ع

 ا ناماا كو نايا دانس داوعنبو قزواش نولسلاو ماير زالوا فمؤعاو عبنلا

 : بوصنمارهلالها ىووصالل ماو نيش كل ىلاركلا اه 2ءادوضف د دوو. رسشلا نوجا ل ددإ !داهاد ش

 1 رانا دا دو ادرج نو ندع رعد بصانوعم يود ل
 اد دهلاوراعانعمرتنيمإفلا نحس ماع او رك ماض راهو رز هب
 مرلما مزم ديلا 0 ناعم اكتب ساق داب انو مرتو مكر ىدورعن ريو لهو بوعشاو دلي ٌياوشملاهلا

 يزن وصحو ماجا داو عسا ةبابرا سوما جاجوعالاو ليط نر ئيذاتس 2 اع نوقع اك نر

 زمر يخد برعلا هوجوو ينل احا ب شا ]هو ديلاو ييعنال داؤءادخزعاو زدت 2ك

 ديالي اجو لئاعملا نكرم ديإصوسو االول طبادرا اشوبو هّرومد هرضم اكدت ىو: دع دنا علاق 9 سلال بد

 .تاتااطعإ سغومات 0 لال لوا تو ان ىزتاو مد 0 0 5

 م هروغطا همنا غناملا لهاو هللا هنو غر هارش هرزجما دوج]باهرمدتسا ةرتو رإكرضربد هلو ب ا هك توي
 لقا 1كم لباوذو نويبسركا لبان هب اقلاتاذ ليإسلا هزم انركذ ره ةدروتمإب يجو م ددالرسورزج

 . ٍكِشلادضقؤاتراضو عاملات لالا لطم ءافزلك ةدشدعب !استساو ؟واكتسااهناونعذو ايدو وعضخ

 الق لاو ارصُم انزع دودج اكسو | اب وجا عاطو م 75 الاشواع م راداعا رمان وفرصبب ءافنيرامو نطو ميما اا

 يح ااا عدس ناودع ا سو رعاوعزنو اطر ميدل ماض اه جيزم متاهات اا بو لج وم زها د

 "5 جدافباو مراوغا مككمو م>الطنيوطو م مابضاو هناكتسساللبلا مابيسزرشاو م مام وعنا ماصمزظ عتب

 والدبل 1 يد مودا عكه دبل مدطقادعابتسو 6 '
 هاو "ييداهالو لشبرم هليل ملالضؤ تايولظو ه يدابلا ه تاياغلاف ماع ابكي اتنف يوايإلاو ديالّن اذ مِنَ ا هلورلا ةداعسن
 داخل ءيناطل ايلا بوتس اا مخ يذانلا دايخ اذ لضلا نارظلا ةيزحوملا اهلرعرونب محض ابل | دالبل لق اذ لعدرص الا ربا رمت

 هدرهاقلا هازل ارناءرجلزنو مطالب فا لباوّصل ارفع اهماكحل نزجُو عسا شو نكته ناجاكؤءاهل داعم عاف تزفمساو غاي
 قيخيرخنراو فذ خياقاكا رد مصاو قسد[ زو مطاتسن ءادضاو قرشا دبر لا ذككبا ننال تراطتسا قاةباذعإك

 ص اوبل ككل بف ماظألا»ع ءراكملاب ماا "مانتغإو راطخالو مهمل لادا تراقب وغنلاف قفا بوذ لكم صرذمتطبلا
 , اقرتفملا اعجرهلا اغرب اهم تعازم خو هنيرم]كلعمتيانلا همدتد هنيدمداص هلجد هماقمو ماصاو هئفو لغو 0

 دائنب . داجإاسؤلا ااه نمزج اكل داّيرلا هيغتج كلاطلا همدربإم أاهبو الملاذ انماهلوجام تاريخا

 باوّضلا هجو هل اليو ره لهتس ١م هيلز غتسا هيو داشرمالو ديرتل 3+ وعم ورع داخل راوعالرم اق وجامو هجرملا ةجق' هيعاطو 5

 يكفل هل فلل كلارا خربملا هيخا كاسر عرإس رض و دب ىم يعض( لع قراها هول اليتم نيبجيرعشاو ١
 تعجل هله ودالبا كراكو هتيدلل نقف هذاك نيبسملاو مالت نطل ل هعاطللباب د وخد ابق! كوبقب رص كرام خا

 هتيد هنيلعكمرجلا ناش هدا مْ عثرت هنا هل مك مي ل رالقالعقرو ماركو زر هات داجرسلا ةرضحملا هوخالضواط :

 جابت اعمال ناّيصجل تعنت ىب كاما عنذطعةدالب أ هئاكوهريرعنو هتادامايقزلاارطاصاخممامتسالاو هعاطلطهداسراو 2 7
 . رادلاليفدتاَي انيكك هيخاملا دوصلاب هرمارغ يطل عدوجاكتم ما عيطملا ناراعاو ماو يريطللبنو بوطللا ةنادف داما
 هيل لاه ىدلاناسخالةرنك ع1 هدر سد ٠ ميلا غلي دا هماقم داو, هعفدورضالا رز ارمؤ ىلجاو ىىهسو هنم هارامب اايعم
 داالالباقف هيلبرمو ةناوعاو هيييوسراوشل اهجامصلتفانأ هين > .هنيدمالم ٌبَْحاَف هروقت'لورخسريطزم هؤيمح اب هيلا. هاهباامي مضح

 اصور دم اهلا هياول ادم ومد هاندا ِميدَف موفرو هظظعو 0 ماقمرتن هجن عفو دمع هز مازال
 تقادم ّح ا دل اهجاوشحافنازمو جياد دايوؤنلا ليها غار كاسي ةلزرظنو

 + دياب ديس السان ها

 ا ا را ل



 ميمو درائحاورداّصم اق نجلا هيض ماب دابرم اربدتب انيس لصد ندا عردضلاب لا نالطكمداو دما

 طوق سوف داتا قاما مصالارا وا سنا مط ءاوركسحم لج ذاهب تكل ةئاطالإ ديد هاوسوم هدة كيجونام
 ' ١ هليل ود همايرضوتف قبلا ياللا جوملا كسلا ردد سومركسعنادعاا تاما زط لع[ هع امومة
 تالا لماع قرنا فب ا جيوتم هامات د هبال عازب ناري همو يبطل اكان نشعم نمرة ساَو هماذالو هطسوجي د
 5 . فقم اقبل ثيزم عربيزع هراتخاو هئاوكو نمل طعم م تع 210 ممالئلاو هاذا عيزمو نجلا ةوببصت
 .- 3 وم مكزشناسملا مو. اف موصنال دولا كضلإد هطسوم كسكس نس اكذملا كاهن اكد اكد ؟انيللاو المعز عك اك ريدا هو عاب الند

 : : اظل اند اله ليابقذفرظمل ف هبسكوك بعت رات لرغنس انيجدا مانجا لشي وم تخت عصن ٠ توم مساك ٠

 ١ ةانظا متنا علت نم دياب مضسب ميكا - دهن مدياعسطتد اوفريوتو ماعم داصزيي مد مؤباهر بت د

 هو رمد اى 0 ا هيولطملا عضه: امايانة لع ماقاؤ. .مًضاوش ىماعادينو صوب قل مرس

 ١ دالءزهإرب عوج هفيإ» دالبو مجئلالاو يربو عيدا نآلي بك, مداونلو مداخله ابوح عشت مراطن 3

 - يعم ظل ش نيكإ ملل شنلا دعضومو مد دو ل وره ألام ىصركدنسمو 0

 لسد الجلاو ابرك يف دار هتداطللا ,كجوتسقم لع دراج لإن مهلا دصاقم عفاومو قافسالاو تان جملا
 ااثدا انهن ودجحو .لروهظو زمن : اللب انهو لمىسراهزلا ثمر ظاوهلام ناوكارواىشزم اًصِرانإْفف ديبرزولا عضم دارنا قاوم

 - .ةماّضلا رانا عشت اذان مطل لذ وتسمكو بوتر هز يتحمل داديشنو) اعلا كروب ؤورحم مولع مزمل اير وفم ل ود ذاكموا روح“ -

 : . .خيايداؤرملا تسحر ع فو را يدا را تاهننج لاق! نكك مو لكتَمش ا نما دوال انفاس اللون سزل الد ع>

 0 تاليف اهو سوهظلا متعوووكا غانم لإ رىضتل اور اهنا رابكاقانلانم تبدا مرصحرجا ما هاروو م
 0 ردا الع 201 ديلا عيالك هدر هدول هرم عضم عك ديلإو نابع رش ةجاصفد ديجد رع ٍ

 ب . ختاطبتعلل خسدتلا د هداكمال ضال اكلم تلفن« هذاناو فرش لكون مول جوع هند اكلك راماو هئالجرا تع ةدمز كانا 0

 0 دا هوو[ سا/ىملا ةياكوب موفي سر فتق ةوبريزولا عضحمازعمرداّضلا هقالا وول راظنالو مبباضلا امال نم ضو امل ضد

 : لل لعل ازم ةةضورو هول اعم اعف اعؤوالصإ مال اجاق اًهنّضدسرم يتم هراطتفاو هزشماداؤ هراضا هللا ّيعا اكو لجرعنمبا

 000 جتا ام نوع انني ناوخا ليذظل اهل دعلظت سانلا عملو اًرهبصخلا اعسو لات

 0 > مالكا هلام نامالازم مولاةياغل اكانع بولا مولد اهلالظأبتماو ةداشسلا لْؤشُو الاكويعنلا مادا نا

 0 لقوة م ب هلال دعبل ددريزولا نضحمالا ؟سؤر إنتي مانا اهعض ضل هجاحتن ضع اورد مكيإَيمْلعل دعا يشن

 7 هضزرماوِس هل ضنزلحت ير ارهاظو ملداغمؤ هنغاببأتو . هياعلاو هايضلالماكب اليد هياولكت دمايَرلَو هئاغتمنلك
 | ويقول دلاليا نيو نكاح ل 0-2 ملساو ل داتفاا

 مخ هب

----_ 

 : - يدرس 59 داش رم ماش 0 هان داصالل صال وتخأ يضم هنت ” ناسا

 00-0 كلا 0” للا هو كن اطعتسلا عاملا ايد داّصو انهياليب دما نركب داجما الحل لريبرم ديرل رسقتخا تخلو داشيراظو ُهيادهلإ هيركلا

 ١ 3 تل ذمهعاو هتدارتم ونامل مامي هتلاغالا ًاليبسبجا مل 0
 نانا زخم هياج رقاد ادارات جس الونسو ناحل داوم عضافاو ادالْشاٌعبْس ملضاءاتزملا

 - كد يوبهجولا يدل و يبعتف اصيل ومالا دعس دوتسا مشو دار رمل وليو ماليصتق دارا الإ ناسجالو سبل الب

 ميم اب ميبش عذر لان داك كب افا مهني لاوجالازم ديول عنيا الفعالرهلا
 .: يمؤلشلا ةويلاف 00 هنا. ناكر تلكإ هفانككو هناحرإف هداعسلارازنا عون رجلا اًعْنص هنيدم

 ا ,البقالفااويومدعرد و هيل اطدتم دك هلِْجَوَمباَو ةوظعةثيعؤ مبارعس“ ذهب عضو مس ا هدا
 78 2 55 : 5 1 مخك |

 ف - م دب 1 3
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 5 طا عك معاد هاد كا قاعها رضا هيلع فانا

 لضفو ديطصو جك زيدا ةوضحو ةوضطخومزرب مر هِسانجلاَو ةعاون نمل ٠ طالب اإل دورم نيئالتن اف هرضفال هيمي نتفاهم

 هنيرطايلاو ناككزلارمساف نفل ردّصل اذججو اليم «لوصدكعزنفوبسنافو ىطحاووربلا هانم دحر نكب مافامردت زكام مز انكزع

 ماقام لام صٍدعملا غلدو طباَلا هرداهبل مل هلا ماداربز >1 وعلو ياكم نك 5 هنالك هرعاةوصم ابعملاذ# و عل

 قتافئايللكأ زم لك ذ هيردشاو ٠ را ردع وشل دم ا هلمؤ هجتوبساماخةيطعت دالصناكرنم

 ماضولا عضوملاو هالي م جلا ,ةٍتجملا هش ربزولارضحوماو . ان رموش انفو .,نقباوريخوهلامول هلار نحاو اهرخأ

 5 كود رادار صد .ريكوخبوجلل ةزانجررشسو لس اهف دكا نر كضبب ليس <لكنح قد ونحا ١ »اوجد ْ

 ردا نزلنا .ناطإّإ وش زادجا زمن لين زماان دو يبني ظرم هاه الع تاذر فاز مضيفا 2

 ءاكرقبو :كبلإ ءيلادماوف نقيب ماي ةسخ نإ رمل ماس روكزملاركسعملاب ماقارنزولا اذا خيمال ناو هستسؤم هعوفزم
 ررزول و ضحالزبوحل و هاوس /وائلع ملاك ناب انُم هرهشسا امج مص تاو انيعزفا هبرإ نموتاناو نييك درس سو رورصلا هوت :

 نو فاك وهدم هانم هجر رولول رنا نالوا متت نم هزووب موب اوركسعط اظلم 2
 ريظانرعلا فلا زكوبإ يسمو ليصل بك (نئمرمو هراوريزولا ةرضحرما ديا هجرت ةداعّسلم لزتو ديبعسا مسن تشو نااطد 7

 هم رب رمل ' ثمالة نس هريس ناكد» . ديعملايدملاحملا هءاعر للصوت هعدوتتسا . . دير ول يلا ام ؟طبزكاوحد اد داّصول ار دم هيل اولاد 06 ا
 لاسر دالعاو مفراورجا بف ةلانهذ: تاكن الأ هلير لا طاناج امويلا ذل ستقيز ا .ناكرلاو هاشلاىم عمر اتكن 0 هك 1 نيف دالب هرب يفاعل مب كر قنتس ا يح ةهدق ربح ءجوت اذيإ لاهل ٍنأسلب هيجاس ضرال ا در 0 ل 5 5 . 2 3

 ةلماو «سمود | هيراج موهاو اتنذمو - هينسلا تاور م هلع اون كاملا |مخسادلاذا دنا د - هنوب يلة يورط جا ودا ترسو 0-2 00 تالنت دامو انامل :هدارالاناو لاوحال ننسحاو اع هسورخج انت هتيدماذاقناذملا قايتساو بعل مد هب حر 0 2
 ًٌيصتشافللاد داشرلاو حالصلالماىالاقاءل د .ليقمل اكارارانيزاد ,لدعل اهرسا عقر |ىثنلاب ناتو .ناعلاورس ةلدبولا ءلداعل اهتوسوت

 ١ بولا نعضكو وب نكد عفر داش هيلا هياع ري هل ناكد مل حضن اة جودا نايس. حالصت امتار 2 -
 ا ا . ل اوجإال نصدرم ام هيجل عز اداءرع ,عو عخج او هلع هدنمزكمنطوىل اداءاوح مقوتيف وكلك
 كال هياجولاو هيافكمل ا هره ماو. يارا هزحلا اف: .لالحا الو فارسا رين من طنا ادبي هيناطلادنياوفل ل ومال طبع ايبدخا ىءلاجل مادا

 000 وم اودع د مريعس عاش مزعب جاتو سانا نيب هلو اا .نهوعش اوف اخال ! او بها دؤتسلا مام ة يللا 1 ضيحبرمز كرطلاعاطقنم الب اش كييف ناكدول ٠ ءانضاد دابا بسل |وطاقر ان اعضشو انيدو ايندوروانس بهديال يذلا مح لا هوعس او انما ذل اسلا تدإ درا هتيال در ةاياذيو م ناعلاب ادهاشم اه/ءهاقبا ام هتسايرو هردمو محو ةوواعن حزب حدا ف ,ناسحنا ةرخلذل لق ااارم هيرهاظلهسرمدملا لج يفالدمو « ناكل ها د هتقنو روسحو هلاك بسان .ناقنآل' عيدب هعنضلا م« ن ناغلا مطعمددص ةيوبنم ءاشايرماو ءاضقن هل نامل !عيطتس اس ذيشم ضاضققنال (هغضارشال ادعب اهاشمصا فد ,اًضغاها نعش دام ْ اهلا جوه هر اًسلارسحو هراطنلانم اهزعبه دام ردد + ,هر الاد مااا نسحب مالا انالّكم ناسحلا اهكرادمق حن. اههحاداهكد دس طبر ْ انيمي هن اولما تاعد .ثامزأ اك ب_ضسملاءتيافل ل اوخأال او « هنكحلإ تافصلا نم هيلعيهامىلءاهنات ت9 قالا كاز اصايد ةمولاعملا العون هيلع هزوبمثملاءسزدملا زمر خام ن اكد ٠اهمورجد اهعوطقم لو د: قو نمر مكان كو دحاس]كاهءوبس مانا عماوفنت 0 دبا لمايرطه توتا و. ناطرشل اان ذيا ول او تاهكسومل اينو هنااحلال او برطلا تال او ىالم امادهاو . ناندل ارسكد رح ق ارح. : - اهفواو :دانعلا تايعادوفلا كارين لق رطنع اركربب طيماو ءداسفلا اراثا ايف تسمطو و حو تسمو بخل برب كسك وماإ اال مودال ْ - 710 . كد اىهوبلاو ف ورم ابرمإلا م ذه عفن سا دعل د هبوزءامق وهو يحاك ىوكال الأ آه ناشنلاف هيارسرإول|ناان 2

 انوه هالعس لحام هفاطلسا ا دالب يل رس كاد دعلر لد راخف تاو نعزكا اهلا هلوصوب اه ديمو يحضاف .راموةنتدمو >2: هزه ------2-

 ١ كعسهرراءز اهزوفد من هيو دا اناا صصرسملا مد ضلع زوال اذهان ا :ءونعو د رضكلو وردا جهتاخوح
 0 [مهاو ا ا يي تيما :

 ل
 مل 07

1 
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 اد

 - تاع ضانو انزوتساإو كا اهيمحرهدخاد 0 اهزاع عملا فوعسل ا ثالثئ هجرت ر

 . م افا رضفامامركاعل لئنمتم او لاتقنل فيس س ديمو ماهم زد د لاحت اسريكوم ضد اًنذَع هوسلسام 3

 هازعلا نه تاكد ل ايل 'ومامال ارم ملعم/ا د دع نمسا حارخسأو لاجرالاو فو اذا نيوسملا نع مفاد زم هنن سك لامس -
 هميم ويم:

 1 سلو حال تتاقسسا الاذل_ هبوغلا هرراعرلا |هتداطرعن نع رماقلل هاك مضر او هيومشرل ل اوحالب مرماع هينيسكل قانملا نم هد:
 - - حوا 7

 : ”عيطما ةاننل ذ كرست هجروا سام ماو هييقن هعثا رب ده اوف تنل وعر ومآل بزمسا اه «؟رهول ف هي وجا ع

 59-5 ام اهض دالك نيرسنل !وع كح إم و تاع الا ١ ا امهردق عفبراو امانقررمال ام هبال ول ! ةزهةيرسح ا دمل ىرعلو هيس

 اذان رس عقاومو هلل هكر اذ رس رغعو ثالموكال اذدا © هرم قلم هرددوستر هرادد داو هاا

 0 " تلاخياقاب سرك وغلا ورا هبلجا رز مامن ريس و .فليروةنس هن مرجال . .٠ هرمو ولحم قا ذو هبرطشيرعرلا لجو 3

 0 00 هياهسر ىعسو د عشوتس نم و د عسر زسخرص ري ده مس: دس و ةلهصتا 3 داحس
 وجا دع هفبرس هبوس هدنس عا + همك افيرشنب .اخا هر حي امسلا باخ. هجدسل 'هياطلسل تأتعلاو هيلعلا نيس هنن

 و 7
 1 00 زج ردت وشنو ١ ١ رودصلا# يمر سما هذ اص . .نءهنئااصرسو تا صسأ يردوا هما عاطل م

 تاركسريفلا هوبا وبلا ىعتا و كاوا يرولا ةيصص ولا ب :راوغال وذاوتيصاو .راضكد ئيدانا ج كي

 : - هقناطن را ناطلسلا قس بالو آك هبرمو مآ دالمب نانللاو شلل اصايرل امو نارهو هياوشرو بنما هارب د اه

هاذ اوحال | دّمفنم هد جس هيزال د دالب نم هامركد اافداط يسال
 هبهوم المو ا هذ طنب غطا د هقرشمو هرطذ برغم ل

 5 0 .هبطتحم ا غظاوف ار طحن ة سوو امال تاكد اص اخبر عئالإد رصاص جر عزان هدرطمو كم ف و اىحو ايءاح اتم ل

 سور را سو سابو كوب 0 .ءبضخا د : كاد هصفجل 'ربم ل ىلا امسربخ عراب هدرضو | ءنوطق رخال ا لع ط ]ماسدجح م

س جامد ,اهفسد هز ىدصلاس ازرادال ' ذذاومال ناكو بطعم ا لإ بوصل جوم يركن امد و
 ل كا رم اهضاوةباص<ق د

 ل رهابر ءابتخإالد كلذالب انيس نيم هدو هنا ةمج مز ا [هساو مجد ر تصافر هاه, هاير ا دعب هوبذل ؤءاوءسال تل

 ٍ 3 اعزشإؤ عا ىساقبو الس اولاملا اوينتد او هدف ةكصسو هركفءاوسثاو عب دجال از اصر ىلع ايجحال ارب سيسهم د 9

 - يكد 0 اهتحلا © ن اص نع رانا ص تحل هعرشم م رصر امال الح و حالصل ادق مدمر هياطيحأ

 0 ارجو انكأشح دحر ول هرضهر م 0 ب ا اءايكن يي ابر ىقملا هنريزول 'هسددملا رهاط تح -

 | راو كسلا ا د رماها محو راهتشاو اناث جاوه ام تاناه كان نخل سمه

 نلد اليوا ذخا عطا نيفابا كي دادصتم مرماو راؤنن او عرين د

 إس كرم هاج ميل فاصا د. رادؤفدزيحرمال ماد

 0 . ىشاولا ” بنك اقاؤذ "ارح -' 11 10

 : 2 .- + هيو ههرمءالب وغلب وح داش ريالا ااه د هه لأ نافل ىلا رمل

 0 ْش قا قرنا حالا يزد 0 عتالبر مدل ' !يردق ا ! آو درطن او ازع اولجا دق اراص

 2 - ظتساو شاعملاو عام !ص» رامز ٍفزفلاو ثادال سه دود ةس٠ برجع نركسعلا ىختساد اقرهو افرح باَعْ د هي دوال وطن ان

 رادزؤاددرسإلا نحجرف الس رص هاج 2

 و ولد ناد ران انمزس لنيل راتاموقل الط ةنعشر رايدلا ل "الجر وعد هنكارم هةعهرع رادزفدع ريسحر مت

 5 .و انما هس هنا اهدا 1 - الع 0 00 رارشسال !0 درملا مهام سس هن ليك وحدا ذىلع اوشلامو راطمكي عوفل امهب داطو درثم

 0350 عيظحدالبا طل هازمد 0 ا م هل دير مملاطفل سو هوه اهنالدب لالغال
وال مدعم 3 د اهداو هيعرمدالب سل فقل او عوجرل امل هلادررولا ارماوال تحت

 "و دالد اددينأ راشل اررفت ناو هيدل و ا
: 5 5 5-5 

 انيس ازاكشيس هكدا . ايكمهعقاولادجوميرم هكدا هيلع حرحاالو مم دححا ككل ذ دعب نوحال و نامل
-- 

رك اهلل ةعمرع ترشجل د تاهجرماففو ىاوال اوصسمت اعتب
د وعاتر ما” اوثاد مم امادموقل اثاي دال ! ماس يلع ىل وتس امو 

 معي

0 
 ىةس لوحنل انذاك و باول

اهل اشاواىجو هرعاشن شطب ديت نس موس لرسو
 0 اكو لاوسو لاحتلال اىبمدا# هبال + الك ىلومكم 

ىعسو عمت هس »عيد يسجل لمرسي وسل ة ثاكرار يلا لك ىوكم اهني دم
 0 دمون ف جراد اك مياهستو 

2 

' 
 0 هواعتاملا“

 ويصير كلكم هع ىزجاعو بع لعاو
 . وم دزه وواعد المج مرعن عنضاو هظفوشااعيعبل وفا ا



 ل 0 نه 5
 5 ٠ 4

1 
 00 ديك ما همرالا كوبل يق د ناطيّلا اعاجاهساءاخد يباب دو

 ال هبعرو ادسالاب :داق اسغ باقل اس ماقسد اهتد ابادع هلا مهاتل 3 0
 3 حسك يد 9 ٠ طعارزولاةوصحلاخ تالا م مالاطصال اد دخالا ببس ع تمدنا و رماظمالا نم مهد األب ب ولم او كباملاوغ هد اىنل نم هدأ دنع اهفايطر اًنمدزيدولا ضجمالصو تال

 - ميعربزباجتلظ ذيل د قرطو ]بوف القط زمشلا اس ادذيوذ 00

 00 ٠ ف 0 ابيوترال الحا مالدال : نأ شم يامل هيفانع م ةعضاخ ايدايداه دا 1 طواف عرضتالى يمال ك1 ا قفولاوبذ قيدغ لعل دعلابىضف او انوموالع عثر او :
 : دوج ةوحوداجد رن ادلكا وصالك بازل م اوذيز مدنلا هيد. ايفل هكردا امم نيم كنس هيو اف سداح هدح 0 1 0 ار ةذطعنا صاب ميدل اءاذو مؤاحلا مزمل افاق مهدنلا كاف وزو !هوطحمزم م ذدد ضامن 0

 رتوفاد ناوصلاو جاوماةيلد هن البس رمل اناةناعتص هن دمر طا ظن سن دوو ناك ,اضفوذ يشوعد ناره ضاوح و ناناسدإور حش تور هداننإاج مثأل ادار ار دانت م يتلب؛نيصلاول دال اددقل اة مدتساد_مدقلا تان هيالؤل اوس : مشل فوملانظملاو علاو المل ف ئرااحم مولا حامل يشل فد تناك 00
 ارو همارج_خاون امري ال انهف هراشسلاو مناعزسارزجسو هرايزل البر داشراو | قيوعشتو رابمتالل نك م ملاعب فيرس هىبن
 هيالوندلعها# جرار رو ودمار ا هدول فل هظا» .ةطيكاشس ديمو هذا دفل د رومال اف تاوعلا ينوعمليةجعد 2 ل 146 جتاجزيتل لا ال يردوا ضف اقخ اذا نوتنملااولل اءلعدق عرم قحاو رودصلا او نابغال الجرس هنا هيلع عام أ 0 ا حا رز ماس ادو تصورعتل سدد د رداهساووخدو حيا هدم : 4 : '.قطصموبمالا ول زال ةءان ادحاو هايس : قدا اهاجلم يان مركز يل عكمسوف رج ةيلطاس ندرس و ذقع ياكل درع ضبفو كلمات اسس عار نس نار ا رس اومماق جنهاو .رض ادد ب ل ضيفسس ماغناد رايك ويفصل يدي نسءا.زم اد تاواطمل نم دان رهزؤكال هيك رهط ق يلح هدوهام تاوعدل اضم ند ريتفربابكإع تافدصل اميل كندي دو محل جامل د ا 1

 ا ا ل دس نذلا 2 ىرهش» ينزتس ةنه ضو فاح ا ل/ىدل سمت : ارملادبع لهي ال ادييسلاهافد ناك روم اباةزجوب تيس سس ل ول لا سف هزوعداعس ءاداطسلا هطساو لال الفرع ةنتنماو + عاعبس مسابرم ا ةبقوساو ٠ ةرعشا دب مف - ءاديصفلاو يلادل اذن لازم ايذاعو هكا يراد 1 :
 نوع ركل اومول اقل كر اعمرم ال انهجتو امو ناكر اببحث دحوم رطل دال ا اق فلس دم د ناطلتاذوبح. تطاخا ى.ناكوك

 رزولاؤبومهوصخح نيدكا حل اهن السيف هدانا ام عييت هذ ناكد ويكبتلخ هتذانح عيشسد زؤدملا يلة لجيل تروح ماعالا 7 .: اهوقولاهسرد ل هيق اين نإب ينو اهوطحرم م ؤلاذأ ف امد تارجر لماذ بام ارادو [قيسركقطّوح ل اديشالد + حمس 8 3 52 000 ابا كدب ساهيل تقع سؤ دي كرحام نايترالاؤ نامزااكا دعددقلا د دس اادعرزفم ل
 ١ - يعيدعتم سي وأ عقاب دالبو خنت هنلدم سم هوس ةيردل ارماوال ' متفرق هنايشعل رك ان ازم نمل |ضرامصمملا ه دابر هي هياطلسلا 2-- هيلاصلا باول بوو نمد تنينمو ضو داحؤ يح اعلا باذلا خم ” 1 1 .تاوكلورإ نم نام مرداس لجعل 2 و :هالهلا حيوو هيلا قدما جناب هاي سداقلادج جمب هذة . ان هناء دب اضأقاو يسد جازم هعاود ع

 ىلاؤلبام دال خازم اص ا ويلا يوزاتال هامداف ا كدا. ازعمانا كل انه مافاد هيي ةتع . اددالبى ل اهجوتم هلُقنجر اكن عووتاول اتفلاو جعل مهحد جانت ]للك يريصبل هروقوملا هعساولادونطلد هروستلاكافلانخ
 ايو ددملا تلعب مازن وع تفوح نسخت ويس ام حاسي سهيل ولحو رمال >ىادخ اع باجلُم عقد د١ مادا ندالع» وب مدوزو اضم: )تمام .ياباراطقالا ياكم جوت ائيط نب اعصمتدتلا لوحلدال ا هداىاعلا هيماسلا تافدرشسل اذ> ,ىناقاحا هز تاولاو هنلطللزرحادال سب ةا ام انطخ ةريول ما خلاراسو ؟اتت عاهتال اوتاوغال او ارمال ! هايلين انرزوب ٠١ طحرلا اعنص هن دم ترق 8 ا

 .٠ ماقماءلاعا اى” 2-55 ئئ 1 ١
 ةلددداينم زول عيل هعدسأ" رماة موو تنم دام تيرديرم ءاندر سامو مبان هتنال 3 نكد دعامإ اس قئاسلا ا امداهلُم عروص هنيدي قف اشادأ ازالززمارتض دع هدب ا 6صخلاو ا عل شال:

 ب بح 2 3 3 - ٍ 1 3 5 م ك2 -_- هده صو ميحد دهس ل ل 5 1 : 0 0

0 : 0 2 / - 
1 2 5 0 :. 
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 كل |ملسايملا امو ايزنبال هدا هدعص هنب ديم هن انو هلو د ادع هد ارعذا يزول اهروضخو اقليم ةياب نسل وصود كل رابح نب

 -.. هاف | بوق جي ليل ماقملا و ءاغا معربا ياسا جانو .ناوندلا تاكو لظيرسح اهلزؤما .ررول ا هوصح هلزسران هادم
 00 جا ليرم اخانيلع دل هولغ اد : .افيشاياءاياطلا-اولد .افيرشا خس مهدد د .ركسعلا هوجو نم هنابحو لباد وخدم هنن 3

 2 اناجا ءيردولا ضخ الطف .هرعس درج د« دجت داعس ناب علنا هدنر ةسولاسر : معندو همازكأل امامثد ء ءعقرر 27

 ا يف ذل قاتعل | « هموسمل ليسو جانا مرو كرا يدب مقياللا حاجا درددغس خاون عوررشمل ا كلا د ذزو ءانأتتس او الياطا درحد -

 0-2“ 0 ةفرطتسم عدبرك رطل نونقو نول اون ارسال دىلأ» ىهدرنل! ومع ةسال اجو انسح عوهاطلا هءينسل هيلا ولمأكلا همس.
 0 ” علان ا دوعطلد ه دال كالا سلجم نيا جوج .٠ هرعركأو هبا جان مان اشاء ةبهاد .هدعص هني دمرهاط ىلا نايعاطاك دا نس

 «قراطل او يامل فهو وره اهسد !ردذالع نفاخ باول احاو . قجادمل فوئيلرم هدأ وا دقع امل عم . هيد ءليلج ءرهاو + همطنع هنن :

 ىملاعلا ثاخايلا دل ذءب ديز .اميكالخدم ه لعص هنب دم توحد 6
 مياوفااملواطتو . اهيسجالن مف كلازسلا كالو ا نانا د .امطعتو اكد

-ِ 

 ناو ام ياما اكر دم . هنسلا هرهزنمبحررنرشع ناسا يسد ذم ءدل د نانخناكد _ امي كف ادطحن هنااهداز ريو هلاعلاو "يكرس
 قاامضوتو . هيلعدفام هسيفسلاايادحلارمرر ولا ضحي هبعم هيو هنا .هللسو هجامزنم هتايرلاةيسمل يضو |يذل ارزولا م ضع داهم . كر

 . ٠ *جمردولاخاماعنال عاربي رعيجبام اذهل ةيئيصتمرع ددتخ د هيا اغنال جيس : افك ركتلاددجاو اند رمش رولا نض
 . .. كاتحنم ههدعس حولطو ه دجولءو . نهد عع ماد دب ميربلاىراملا لاهتنؤمو اعرل ال انيلف . ميلكنانايندلا كاز ناكول و نحارب ذي

 0 : "نجا اوك عسداوم طحن رو ءابممهعسراريزولا عصحملا اوخلب لب ه از ادب هيساسلا عضخملاف اهبل سام هنعشودون التر اي 4

 0000 ا
 ام دءاطهنو الد لوا معها و هيزنسل )با ذققل لم ءاوس هيلعر دقن لامع هلا هددت ى + ًديشم ماشا نيم نيم اعل يلا ءاديحاد -
 ه بانال !!ةلشاوهامدءادشل صيدا ريظعال و: نامزل !بوطخاليبس يوقلا تبان اولحو يللا ءناشىلا تدحرالو ,تاخرمناخ هلت

 ثامرل ادم !هتيفلا . نام ]لع دعبام بقل ومس طنو ٠ نادل وزداعملاحانفتس الش ويطل هيجتولا مجول نم هناسا ءلعوهامت لماما د

 0 0 ةلودالكعرطنلا بابرالفثكمو .بتصمى ارق لكي ادذا حرم هاد واذاوحابي طضا دنع مدت ى باو وطن يارا ولم فن

 0 هلق قبتلادءباصال انس العلا م وفل وتعل اكودل هبلاسلا بوطخال فدع بصد و .قيرطل | اوسملابطكأ هاضارمئدببو برد
عن الو عنام ىذا ذيم وفي م.قدصد يدك ةمكا ل اوحامذكا ذذ

 ْ هلدهترحأ4ءاماوق شل ديب ام إس هوتننال فارساوءنم ه نيو

 ااا ط شالو . بايك تا دإشلاو للام ءتتناه .بانور طب هسؤنمب ال لم وال ءدصدم عز | هباوصلإ هءاصلرع ثداوطلا - :

 «هلياضاو هركاونى دم يضل ا لاخب ةءاهرا ساد . هلياش هماقتسااءاد > بادالو نبرطرم هل ا الوصول دال و . باخائالإ ال اوما اذهد

 .مشلانلد اطار حادزيمال ميس اهيكع هل اجوس قدري اجا همالسلا تال !رس .ل احم ال اجيعسافضلاالقستو ل اوحال /فالختا وع جرتال
 ١ عزناجيطبولم .لاجاك/ن نسجت ور هنم تدتكاو هتالحا قادكل تا طايل تهر هزيدمؤلا هجزن اذاد ل اصال امضوا| كيد ]شمر نحال
 0 أفقاو هع اتاذي جراند .هرؤنعو هدانع اخ غفل . عوطو عصنب اوم هي نال ءلايقإاءاصموٍلاهتيضمدم همجي

 نار ذلا وصح جورب عضو ؤييعضو عتق هنس بدم لك احلل عديد 22
 8-5 2 ه.شبلانويحل قنوع هدجروه

 ] ات ذاب عضخلو ودلا ينلاص عوحولانقساو .ركسلاو شعب فصيل اعتشال !هضاوعص بل رون طاداعسال اددإلا سال كا ىف هدوصأي
 *. ٠ ضال جر ععدادلرارس الها نممجملانوطلا د داعم .رفطلال اكيرصنلاوفدو .وكأل اخفلال انم هايد قالطو تيا يبس ةنالغ
 .٠ ١ هحيوعاهعماجا هعكاؤصو .جاتسيو هدح طلاس نم مديفا امهراجنر مولا ظلد مرعاو . رظنلاهزؤايوألل ل دايو ,مصشاخ هعضاخم حو اهنط
 - . 0 وست مدطا1ةفرشادادع ءاكرا دينمو ٠ ماجا طداصنال ؛كونل انما هثنحرول ادعب ادد اهب الطح عمال شل عرس اد  حاتنإل اءاسو ناكدال ئم

 كك هتتاددص تضاق و  بارطصال اد دوال ا هارتعا ام ناكل كد لها ل اوحاومماما د ٠ باوح ا حي | ذي هعدصل الماكر نم هجوتس مها ىء باول
 تيحن او هبات ومل ف د ةباونلمطنع و رجالي اذا خص هندم هنت رقسسمو هلكت حملا عجير نك بابل دوج ضيف تاحفطى د٠

 كم هنا خل يبان تاشعلاو «.هينأطلاسلا بارا املا وسر .اغ اديحا نايعال نبع هل تمررول وضخ حو هروكدملا هّمسل لوم ناهد سرس

 ُ : 5 اباه ملغم برط عفايدألمقا هيئاطلا ف زركا امعل ”طتدو : لاقسإ مورو لبس رعبو هلاتملاو للى مرصع اند هجمت هلماشابا عر وهصم ٠ هعرك



 ؛ داغلب لاما قيناجكد طسبل | بُميلع هئاطلاسل اه اءاهداول ا اهعفربخؤل ١ .لاوحال ان عاتما اتإدل فاعل نماهب قطا '

 انوعئزمورعلا نهم دوكذملا ل وسر اش ذ داس 00 ب تس اطل هرمعلا اوف رم هب ةيناال| ابنال نمت ابيض علا كل د

 اتمالوع اوم عال اررولا عصخمازصو .هررؤكوملاهنسلا س - هيي ا

 دقو نا در ا دكتور
بوح ورثلكد يلتقون ٠ بولت ةياهعدوبزحااف

 لضاولا جاب لصاو للوساطة لماع يبيض 

حال اب حاورال !نابوس د وبدل حور قرد ككوسد مانالا بولد ىلا رسما تفضتان ماكألا ساو
 ..- م مرر حاز همنا ثم ”ماس

 له ماجا اباطلاس ئضحم ارضي اش هركح هيشابرا امنانعلانمطخإلملا مشاطلسل اًباوب طاىارزو !هوصحإشرأ مدلل:

 هذعااقيوشمل لرمي مسحت ماضاوف و . هكر هي داما سم هب وم لي باير الا بر هفريلحو مالمال اوني ملاداطلاس مالوم. باوتسملا اهدل 1غ

نايعاسم هيلا ثخلب بكب وجا هعدداد روكرمل ل وسر امي تلصق - هفييما هيل اعلا تاولاد
 نطل ايزهامرودصلاو ءايزول ا

 . د «مياهلاو ادب ينو اهضحيمر ديم ايقلاو .هياعر سميع مام ظتباطم .اًردق اهامساو فارطا عا ىل|ويتملا ىدول االكمعمدلا
 نملاقسا هِلاَمْواذ ٠١ هبسكو ىرإولل عادرركسعم ديمون وهو كرنانس رينةلايعملا دجلملاوبثال ىارتدول !هوتعرفلا

 فرواواعيل هور ذإبجالعا ف ارك عيلو رركرملاركصملا وم مدوفوملامعساول ا تاناعخملو تاناربرضل اوعقإ دملاد هروصتم ارو افلا سمعم

 حسو اال اماهلإا شيخ سما نم علطو عم موساو راذرسلارداف ءونكلاو طبافجل باسل اهمعولا قرد خالي مانا ى مند هنندملخ
 ا

 تاسودانلا توشعو . .عورا ديلا كال نهد عئرالا اشلاهوردإ اد معساو عمجالاقنال ارب ا اطددحلا وم ميدل امد

 1 .ةناةلاهلزالرلاتاد عفادملاب ترزعو سا 0 تا لا اهرنلبو - خعاوصو دوغر تاد قداب موو اد عوردباثبنم

 : .عرو موكل ااجلرشيرو هدنثد هنيدم كام ديمو ناكو ركرشأ ام هعورل مابراعا بولق خا هاد ىرتماو اظقرشل ادالم »لاذ ذا كله

 ضدي هنهر هيلا عىدم ناب ءآدرسلا عرم اف مدقبو فى لسام ءتدج رموز زسدف م عملا اعزيادو دونطلر درع نت لذ هان ب قرش ازعا

 - هراكدتعر نكست: هداخاب هراوغارودصو هرطق نايعام : هدالبإ هاه حو ةياد مث دحر ةكاحد ةنفركم العبر هس دمها هس

 يسارو هاد هتيزو كلهم مطار تو عشاللاونالا طيذ عالق هراَعتساو طفي مارطضا هنري ارعدلا بعدو منعل ارم ر طفلا 3 كاد ”!ديبل

 وخال عرالربو: هب دساجرم هيل !قبس ناكذو و . هديعضلاو ءدحو) !نمزحا دام د ذ نم هلخا دو هنيعر لبق رم عدمنا همفن تب روكا

 كصياحال عمات ذل اطل تر زان وميض ارو افرك ءرادرسلاوبمال ارثطب رم و ع هب دامو همئاوحأ

 لالا تالفنال اهسفنإلب ةيوسم وجو فارتمال اوداقنال ادنعريو بواططارعمهنامب ارا ذغال ان دولي [ىجو . فاعسال غرجام هنبجرل مح

 0 حلي صان ثازملازءطيطحومال ام :ذ] اد ذان اكو هنيبرف ضن عاكهمداصمو طن تاكا هنيعرل وفض ثود يلا تنجو 7 :

 كمر ادرسل دحام اعمال اهتمي عفا ادامنا لعدقو: -داذعال سنا وب قرع غضارب رج امر عطقم اد لتعمل عمسرو فوألملا :

 . لام جوطماو هدارفلابمل هديت زمناطشلا هلا ولاه هرشعتيو هتنيدم العلا ضناو .هرطخو هفوحوأبعيف عدد
 هلم ل داخل انج! عقلنا ددبملو .رابتس01نلجو توصل ادع دا دم ءادوكد .داوبلاد هكالحخارس ماس غلا
 قلطو تالفنالاو هلل اقودصف الرمل فسال اك ردلا ىفاءابقع ري ص -راكصلاد نوهاومبتسح ال ام تاه يناقاخ

 حال .نتسيلا جواك ارم خرم زتمذح هح ولع » .٠ نو ع ءابزاه ثرصداد - تالا قالط فاحمال !وءداطلا
 00 ا فام الدنا ين ل كاد ناتسومال شحم د تاوشارع لطلاب أرد 0 تا

 ةتيجفلو ا 0 مدي ا مذلاو م 0

 5 - ةدديددالاايانجايع هبتولا عبر ٠4 1 حل ثدؤ كل الما دبى يمي قافاحو حاصل اءلعف سا اممو رك تحال مريلا

 ارو 'هروهش ولولا ري و هر وطنمز ابل اعوطنملا و و باولا اضم كايت
- 0 

 بسس سس يمس سس سس بسسس سس سس سوح جوس داوم ١ ندع رن سعوا صظ110101000لل يااا ا

 أ 3 ١
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رمد هلاك سستم هدوثشم توطس رز اهنا
 1 لييللامد/يف يرصد هساليساو اهلا نبال هشاعتسا هاب س

 اطباح ىلا دي دم دجاو قيتقب قِققريفرمؤدخ هالبوخملا ءجزسلا ىزكدد هناالا همامأرمو هلخرم هيئاءام فوياال ملي كوط طبك و همالم

 ه اعاد بازل لع هيندن مد اوملال دتسالاو هراوج ل «دوثعلاو| يجالل مها ليللا نوجذيس ىافذلموحجولانال اد عيرعر طك

 باكيراو فؤطيسالرئاذاه .يراسل جر ءاهاومد ١ يراض عبس صئوطلد ..الطلا هليللا يس اي /هرافبلا قشو اهحلاو جوف لاعرس هيله ع
 ةرتماقلم كهناوئدفل هباصا د رطنل باقل لس هنام وجال ملا يلبا هسوسد فاح( د م ككل اموؤاطاول هيلع نأكا ةامد صح

 --لاطلاوب ترط وح هيركو نلاد هنعدل او هثجحوت ادي دش 0 رخان ءافخلاامف ينال هلو رإ | هعراتسهتزنزح

 000000 نال طك ل يريجاما_ هيج هجم ال د ههّجِو نوسال لاقل كة ار قساو ها ا ا

 - - ايدلايوطوموجل هنو ءاوهوعنذ هياثغعلا طل ]ءاقم فاخر عوصمتو نكاد ةويل لاذ قا ا" هنسبال داش اه نيعنالا_
 1و لذاعملا فيخلاك هتريصو . لجاوخلاد ذداعملا متقرعو لورا هنكب ادهد هيلعانسم بو هيلا انش | امدعنأأل ؛هنمام ىلإ ارصبملد. هوخال كاذع د

 نت هلال مينو تونز رول اوه بجو . لاقل نكرم | اوعبحاه . . انرصم ازهنم كتيحدتم وقأ.اوو . اخبوصتسم موق ةحودأذ . ل زاوخ

 > اشيجاهكن ال هجو .نانلاد هتينانرعدصمو هسمأد هني دمرها برحو ا مناط ارو احل رملة نر شاي ن انس دلما .ا ومال امحرن :

 _- - و عماح ى ىف 0٠ناشياو ناثياوغا يل ل نايزو هاشموءالوشم اسيحاعو نايعوسإ رمال صحن م:

-5 ا هَشْنِن د هني رمز فلادطادراسا وم عج رضطلاورصنل ههنا ابحي ِمَحْونَو ددقل اكموعد مسدد هني دم يل اونحرو ريعتووعمو مدس
5 

 : نيدغؤت ةناقيزل ارجفاد الساد افوسس قزشل الياف موشاجا نم عم و يم هم هنيدما 2مل صار طنمو أوك ١ اوراص د

 د اقموطمو وهم الع بوتزتلاو لعد آدصاشغم فشلا الظر ماتلا بح يضل قورالا دذ!تمشد ]دي دماقددموب حافكل"ل ا

 - اًيامهجلابهدو اليداذحانويسلاهتدحا» . !دب ءرماناطيشن ويف ناكو هلابلاديز هسدلع!ناحج سة نمداكد .!ديسبغا ديمح هيرزما قمع

 . هواصملاو تاذنإع مرونؤت نم وبلد تاس لطم رافت ير اهصإرسساضعم عذذاو هج ءعبزتد "تيا :
 0 تالفنال او رزلاهموطنم امان هد تاهطرياسأب ممارجو مدالد ابا مد هللا هعق ل !هده ةسرزفلاءاومتعاو' هه ا ىلا شن

 اطلاق دانيع اينماددرطناد الزجل اهعلنحا دق د هنمد هن دموع هيلاطلاسل اا كوتساو كلّثبو هوعرأذ اوبن اوراصو - 9

 6 انسي الاوملا ثيذي 0 4 رك كانتون وانقلب ب تففخ نئييلاقفلا ادلب ىرشبلا ابار تؤسبإو الاثر انونج جورل ات .:

 - لافلكولاوضعو اطعا ىرذولا يسال وغلاف راسا هترس يصوم الا ضو ١ ادهش عد و فلا ون ؤمدعل ىلع هياككا هنمضو زول 'ةزمحو

 لظو هتيملاد «دانالضا اغعلز ايل/اهدو رو تاومساو ميرا تدل المالتضنو وكو ووصل ءردلا عضحترمكشيل ا كانت ضد 5

 5 525  اهجومتاو د اطقم الاد نم هرط عش درطناو تاومال لكلا هاند ا اًضقد فلا ذهبا !دداو تسايورلالط يشم ><

كو دل الغنم هيج ن اهلعل هِلامسعمَّقل او ةحاضول ادهم ايد تق يمرر الصم وخ اا ما طال ال ءااوح راعص
 3 سشاصل

 مادا هندلم اواو هت هنكف ةتوحشو هناجاؤدو طدرتو هاواد . هباطتنسملار امال د تادلوصالل ! !عيرةلابلاو آو - هبائقل لوم |مزس امم لالا تادف ان

 3 دلع رادو يد وويعمو عتمنسنم 2 2 امج قف محب جب رشح رتب ١2  «اماتخو هصاع هرما هيل اراصامو هثردك ددونس د

 - :  نيدلاناصو الل اذنال مكمل انالد سيو ]غل اىد لالهل ثلومح> عمت لا سيئسلا ىدمع هطساوز تاماركال لغو نعد وف روتلارطاناووطخ

 كح .. اعتب لاجيفوملاد ارجع بقلاو طسناراهصم و كرحو لاجرلا لوو ل انبال اص ورم وصو سرب داويشل ايرءب رسل قاما لها د كو ل اين |لهال ا>

 اوال يقلعا يقل امينايرل كك ا لاوثال /قداص نامل لءيوجاو لافام هطدالاو كعاتملاو رمال طمرمل اهؤتح لاحجإك طل ضيوفملاو لكومل اء

 ضلك دديلاورعاوكبرم عوقومقا قل انمدَّدعو :هدوعدعبار حل !مرءالف ل اقمملاصو رزهلا هلؤكمن اساىلع اس ددصاماو رح 3 اهديموحو

  طووعي ايا ربكلاو طجلاس ءةيف يم ؤسءيءاهامو ا هبنل ايم داهط ا غصا ةساعتبو دو ضل نويبع لياهرموجزخص رولا هرمتا عقم

 د00 كفاس ارسل «ةاراداعتئدق د كلر انس ركل اول از اد ةياوقموحسلاابصناكو صم امحصو ةلرايم اروصت اذ

 3 و اشم هلياصن عوضتمرمو ًاسباقل اربال تول املا عرس هذ دجرمو انضاتسم شمام جودالهل هاقحاانسؤمالا أد

 00 زيذولا عضحندل اور نان شماغ ناكل د اقتترم عفر اذ هحرد العام ا هاض كمال

 'هشيممقواو دا امو 0 دداقلاعب# ١-2 هنان فراعل املأ تا ,]بكوردنل“

 ع
 ١

1 

 هل



 ةمحلعص

 ف ١"

 2 تفمو ميسو ناوصر (ةفامعسمىلاداصد فرض اك دع ايد: مي تندد 32 يمحو تهد راقب ناجحا رومر د
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 مالكي ل مولس اهلها مل داك يحح "سسحال رار كا 2 هكر مدااع رث لوس
 0 املاوفاواثاةسريككادحم دعملاذ انيو مطعلز مش ءلانرل و ..ردون هوخجنصر ساير د ينس حكي ل. تيس

 -.. راو شعل طؤطسّلعسدل ا. لادبال اي الد 9 ن لصقل رصارخو 00 تاءوامرمأل 5 هيا د

 0 "6 تاراخلازطابتلاب ما ىزولا ؟ودحن ديمو ندر داهسلا ل فسرمخ علال سد 0 را ول

 هد يبي 0 دندن يد 5-32 5 0 5 0 ا 5-0

 فلكر مالاصفل ىايعاو نايعام الفرم هناجدعمو ًاعيشم_ر رول هرصحر ا 95 داع سمعا كرست ره 0 ع

- 

 0 ا 0

 يطول د هب ةيوىدلا عصومللا ليله ايركيل رفا عت جاو ويل ار اهل سيو ريسناو 7 هدهد

 ل تحلناو لايدقب محور سن . 0 مطاغ ثدديبد هرفي زير لكل با او هس هنم نورس 0

 ضو لازم مبسط هعلقن قفا دإ سيرد سهل :

 : همنا عماوجانم نادم" مبطخ د الب هباصا اوم هنووم هدام ناكد هلاللا واجوماةما_اسالعال هيد مو لاير و هضم د 0

 حف ةبتام نهتم هلل هبا ص علكو ه دال دام مول جرم هاعارك“ سنرش اوك سل !هموحر رو 0 . ودع ديا رك دلا

 هتسورإل ازعل ن انتا اهئ وب ةكر عبس هسآنولا ىرعم ولخ ل هيفولامتافر مكسبو سرد د !نويعز بحال هم <

 ديعومالل ! 9س قت 6 1 1 0 ٠
 م

1 

 ا
 1 ت6 0

 080 ام اسش 2 2 هس هوا ير مو
 ِ : مدد نطاعرعلبارهىعقيل اهعاصإم ىلا همامزب هقاسد يملا تاو سهلطا ىدل كوالا ءان هفته او تح تكا 0 م هكا

 1 سب ةراوجؤرف سا ا د را فولت د ا مداد موبيل هب تعاخ دن يق رشم اهباح هشحد نع

 ” "نت قضناكدوام ينو همدق 0 از ناو هي ارمح وعلا اكسل همّدقو ءاسال لم هثاسا ال هرانر لو 0

 دال لودي و ف هينام ذوليدخاد داعمالاو هبا ىلا ودا محيا ل حرمآلا بحو داشاللهدالموا نطل ؟ىموبزطو هيلتند
 نفعا نا لتاعجا راسا دووتعلا يمل خدو هعاطلاوم هحورمازجثطبلا ديل وشال دادوسن افوخرم < عد تطبووساعلاج

 هل !الءارزولا مضمر اكم باب رفد هرامال لرعملامزل ابو بابزال اسر ام عوجرلاىوح .دذ ارملاو همتخلا رمسيس الو هرارشلا هد '

 6114م1 لشارع اق ون اردان هلكد هدوكرمال ام امز لإ انو 00 هلضفص نامال امل إو د رانمه داعسلا هس

 رفع داوم رك هدقتتم هاساوملا دوبغو همرسه دولءادوفع أبرفحجو اميلعىدإ اءداغو لوال !مقندص صدا عنوشلاىربطم

 دصسا اداه درر |عصخلإ] امعقو دذاإب كرزذ عيوشل !نيررطمملا بق دمام علال 0 هيضتنلاعرهعفراس هيلتلوعنو هيلا

 يف فوراس عطل لكددم تمد فورم اوربلاجوسوهردزل ا صح وسنادهؤرعبو ادا بيد انررولا عصخترماو ةلرادملا املا.
 ٠ ! ذا نكاد ناال ام ؤيطاو ل ذامد ردزلاصعلبابا حوا يطع بان تعوم لكنا.

 : 0 ير ولاا قنوع مارا نامل ىكوريعصو بصمو طقس ن اكرمهعمو ويبكارعال ايدو وسع جتا ١

 . فام وبرك احالة رغم نك ماما كم ا 0-1 سوال اد داداه و لامس اليومملام رطاط هن الع دارا وعوإعبتا

 اعاد ذوطلا باجرم سوهو شا ام منمضا ل عسوله فصورزو ا صعق هراشيلارم حاوشلاىررطم غرطسام
 : ىداوناهضاوكلأي يدان مريول مراكما) اجراسل د ا ربو اهلك ندعم سماد! ددا

 العح فذ ناكل د امل اهورصم عوشل !يرهطملاهكم ا ؛ نايوسردالب هكرملا اقلام | ذاوح نامال او هالعسلا عوض ناضل بام 4ك
 مسح 21م و ٠ نابعاساو رددصل اورك اعلا عب ,انضلىلا جوكو و اقل طاؤر[ط غن ايرماف ناناكوعو علا ماقمت دي قف !هضعملا +

 ضو هيتسلامراهلاءالوف مترو اطاضل 11 البام د 50 روطع هايه ٠ فلا هنس برع تا
 لككلاهاحداوعم ناعمه ددص حشا مكان لإ سمو وزألا طعام ذا ضاع بوش املا وع تقف هيلعل |هيماسلابسرل

 لقال اراداهطد فار افاواطسق ناضال لرمزحا امهعم علاس هداكد هباماخالم اش ناحال نمو ملو .ىملارساد اهيل عظم مذ

 0 اال اا

3 1 

 0 هنركلز رتل لوزا هداج عرش ءيافكحلارم اهلا ىوحاو ..ه داعسر نما غهالزذ اهباسالاع
 كك

 ا
2 + 
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 3 العسر اكتر اردتم ساهمت الع 2 ل .ءوسسلا ثسإس و ميج عا اح . ٠ هيض اودهو هعدد تح
 5 كس 3 : : -

 . قادي ذا 121 لاو رع س كل هالو هيلا بلح ند ءدالد ا ارد عرصخاب مل ثا املاصداكامقالغ ا د ئيفاؤ بعدني .
 ديار ل 2

0 : 2 

 ويعلاد نعل هوس تاهت عرج هكر سوس ساما ياسو ادي اى اهيل اهسقلا تاع ساو ثرشعال ا ءيةه ى تاع وح 2.2

 م -  ةويح رو ص ناعم عزا .ءرشمو اال رص داع ا رغباع دعا . وخل الن نإ اء وحص ١ مم د هس دعاها ماك وبل م تاسح

 7-0 م -_ ٍ 1 2 5

 , وادع ىلآل :ءره تقلب لق تدين و تأ مهر سرع و ووك نو عسر تستسو تان ى معدل ثراث ا اوعجرمل و باح
8 0 3 : 5 1 00 . 7 1 

 3 وجدار ولف نكس د 5 و روعور دمنصإ لءاعاضتنم اعد هروبها لول رك عر 0-0

 هدانا راوعال اف داخ تم ااامر يئن مزه رب - سن هر ' دج كاردكو رازخ ووعر وعى اهل اومن و مداكواد م -

 1 5 2 00 ع 4 - 3 ع 0 صلو

 2 ص اياشكدرر دع د م . ءالفلب اقاقن م ياوسو هدلطاو ع هرهجلتك نيدعن ئاهرل آو «رذم نوصل تعدداد 5
7 : : 0 0-7 1 1 - 0 1 001 2-8 0 2 35 

 9-2 سوو جي : دالجاو بمحل ولعت امو لايخاو جالس سم دال نس بعل مر هنعو هم دايإها 5ك ديان اهوصيقت داربال د دع وم طر 5 اومإلا ى 1

 - عر روحا ند اوقرإ د ادا اه رو اضاقاإل لفل الف دالوتساو ه وهن فشل راسا هي 1 تل |
 دو اوفلرينا عمزا دادصاداءرزو موس عقم روج داليا داحبال ورك احل نسلق تح.

 5 3 4 10 _ . ٍّ : م 0 ثا ةطالدل راصم 2 >دلب ساشا فهايع راحر هر صيش دار اورحر نع بحر يمول خو د وعود احم : أ 1 2 | 22 تان 5 ا : 1 2 : 0 ١

 0 ا رس تالا 2 ناتبخ _و اويل د ركب رروح درو جرس اعل اره وموخ وحر نا لح اد د - ١ 2 رص يهحس كاملا ثح ث ىع ناسخ دوو اامو روحا بالا ١ ا ل
0 

ح هناطلاس لَه سعت اا وكل ئلحال املس دوحاحاع وم
مو ءاع يم مئباجل نعى ون ام هل مسلس هلل م شفا هرب ا

 ملل 020 د01 حض سهل عرصاد هلا ا

0 : 
 ءجديرمار اءررو ماو 'تاح دا دوم دا لاك هرربصسأ دون ضبوم تلج مني دع هيججوم و لاس جس َ الواو قال سو- 52 بت

١ 

0 
 - هلال ل هاهذ كر دداقل ' دع دكرما ضن اح حمود توعد وجيك: )دوار تلا اهداز هنايافلال دل اناصنساب نو

 مدن هسد يزو ؛س هب هقئاو لفرح ل هس دس دجان يمال !امده تاكد د كابشلاةعوفوا شيلو هلاد زا روحا حاص كمث 3 3
 دا حاوطخل اطلس الوم هعاطن د قنا هيعن داطخ» اعوقىل الق منام در ديد اق ناد 0

 من د ثارم ذي هل تاك زف نان م هاخلاف هداعمل نم عيطم ا ل انام هعاطن ايل 2
 0 انعذمازاف راّتعال لها صن اكدا هرع فاديا حالصو ىو

 يول لم اه حدتع انتحل امو مالعإل د اطلس معاط ةلقغناو افزع
 -- اهلا ةيضاقتاداقتال اةباعج اربع عرسي الش ديرو هيئاق اك

 هيالساوة اخ اناد هنيبم جل ذ د راضاكرم فلا هحاّط د مالسنس )اك ب اهون نموعاعالاو عه اه ودل نزمرطمال ناب هد ثامر دقو اد

 ' اطارعلل د لافتة هن ان يم سو وطعلاول ابحاصل هوس ول انت اشو ممل ِمءاضل بسن  ةوعايف هعارالاو ف دانس[

 ركشللا رخال نينا ذيب اون اكو رخل كولن ةوحر روح ثيم اناا ده عجاف قد لوز ق هر ظعو سديعسل | و نيرمؤس هلك ظ

 2 ضن ار ارهج ذيك د امال اوربد» اذ تاو وح بارا لاف متاللقل اذدارو عرحو متر مواد عاجاننينتبدم هدير ىخت

 , ل علان زيلاف ارهاقراو لاحر ليكى جر ادع أل ذو ل اكناو فرشلاود ىو روصنم عونصو .لاييزارداغ دال اوخيديجرمدحا كاس ٍ

 0 ىكيتش اما عاخا اول اخد داخبال اةوبجير درو هتاطلاس رك ل ادياةو وذل عمال تاع دال او هباحال :يدان وجرح داق ئكح ٍ

 : ٍِ هما اراهظأب عرج د بلع غور هعاطم م ايقنال نع غد داوغلاهجا ام الخ وعبرت أ هقيقح# ذوقي هوقلاو . داو هعاضل عمنا -

 م... قش دكمنانسو ال رعايا ى . لاضغجاجالاوخيمدخنء ل صوم درك رهف اج انهزع علتيم ال د, تلخا زوبلاعدخ#
 دل رتل هرم وس 1 ومؤلف وو اهب انو اةمر دوظامد وجا كعاك واهب اناضقن ناكربو روحا لها هي عبو ,اهح نم

ف اوعوغد هير الخ عمومو هيلع علخو (اةجارماو ياهلا د مم رال اد زارعال نسا هلساهه ل اسس ل 7
 0 !لضاوفلا حا

 .. ةلولو ماقزعوي "دكر اروجادتن اولخد د ضطلاورصمل |تاءار هيلا تفحيرو روحا! دال خش ! هروصنم كاسل اغلي د ٍِقعتمدط »

ذؤح رؤخنو فوط مك رد[ درعا ذوب كرد ادور ذب فطن و
 . هقاغو.نأمو عوج ماكد هتدجرم درونس و لو ههجد لع بع

الك وتس ان هيئاطاس ونشير عزلمسمو هدصوم ةيشيددي موراتا م
 و | ىلع هرامل !هل ودل ادي هب تررقنو دوكذملاددنب 

 ضير اال أك هيرو ذل ناكد نادوبقلا لقرب جنادهرم كد عفارملاو تاناريضلاو قدا دباحبم - .رتع رومزللكاو تال اهل

 اه 0 اجركم امفالوخدل ايفهصل لذ اكمزروعا 00 !ذ هياط عرفال لماذ أو ه اكو دوكتاك

 ا نهار سوناتمول سلخ اهوبسحد ريطحلكسو انموبّولاو دكا عرفنا ميلذ 0
0 3 

1 - 



 , انيرعهيناطل زكاصلاراهرسيرهت .: دس ١ « دزفلاو حاب مدخل رغاوضرو ٠ دابد ا اووف تل .:
 مىبارمر مالسال داظلاس عاطف قا ايضا امام ليندو ناني اسءيل امو روحا ردنب خفت ثس هبرمرولا* 5

 مطر دايتنال اوناغدال اا .راوغال او داجال !اهارمالا انهرم زم د رازق تمنااد عاطل! مرق تساد ابحال 'دودص و دالبلا ه وجوزم

 نذأ ىو اروطعل ا هبريزول هرطحلاللا ىرثسل اهله - راتس الهر عمل تدصوامذلا تنخحتح د جنس ؤاوونعل سأ

 رئلاو الفن اف ناريثل ا احد ثدملا يبد ادا داصمال جيجا عشنا هدعو ربل ده نالاياد ١ ”ىارجز ملاادهؤعمبر

 : كل] اوحاربرقد *.درجاد دج ن اطلس اوكعدياهومودلا نانسربمال نام عاقنلاو دالب مقال اىرشبل انا ذيا تاماررضلاو عفا دملا

 نان ارعقداصل او بطل رمد سل متو ناعر امربصبش بل مملد يوُسلاهقيرطل 12 هماقتسال او هعاطل !ءاهلهاسميو يروج ءروحالا
 لحام. سالال اود لشل صال احر ومال !نباقجرسو ساسا تا هعرمال !انب ىح نباحلاودعلاو .رضا دم كد ا سوداك ئدقلاو
 ش ؛ اذار وحييرطسو هسجوحد وجا ددنب نم هطبق اهداكد حان اولاضصمل | علع هبرطل تال ارم مهي يطعلد حال سق/ دباءامرصمص هس

 : هدوم غساو ٌةاتو مهكحبس لع همطملاهبرتشاكادملا داير“ همومملا [طارعرضش ١ 1 اناث صعاو اها لجاوع ام قدانن اد عقابا س ,
 2 - ةهيعلانادالب اهذ اكرم صودملا حالسلاور اهرلا مةكرحاد نا هاخلمرو اًةْوْحَو نود دكر نحو اؤ ومس انانجأو وكس لسنرم ايا اوناو : 3

 خال اهرصقلا هيلا غلبنأل د ىهح إسلام الذم هددل عجاقح اساب دش اوحام وطالما الذم عفديل اص تسال نمدحاد هم

 3 دز ل رهن هصخلمو ردو !ءوطح» داعسد برم جةشال دب و ١ باقل ارلا كلن ءىصأو هتنار تاراعو محراش ه داير كاد ناس ةناسو 0

 تمل هموطملا -تاياسارهاب 1 تدلط | بابكر زا جرا 'ذهرح وحط ةياتطمو 200 252 الا تصح
 إب مهارداعشلاولاصملا فكي عقلا فقدم بوك هرم ل افتسلا ىلا ةياباخ مكس الاد نواورخال انام هس مون

 _ لماوثرم انما .ةناهلاوطمل االهيف ءةيبااكل ثيل مرح وعما ذل ه : مرسلا هجاد هتاطلا)س خل طدتعمو ءرخر هدايلكزحفا عاش .
 0 دوال ,هيل عل اهتح ل عمسال ة:ىصاصلاتايسادو ل اقاعللا تاهاس هل هلأ لعل ىصاعملا- 5 راو 5

 ..'هُقاءرِدِل امون ىلا اه داعم دارا ةرجاس ءىكر هامل امل د دل ال الا سوفب جربنا ءانساو ماعز اطلس هياط نوما ناك 00

 ىو ساتر تائانزلاو تايادبلاؤلتماكحال اهدد وم تانارلاو مالعال ادر هس مناطلس ادلاتدتاان د 1 تا

 البسو اروغو ارب ابني هيؤفاد شلل املا توطو لهو وطبية لت داقناد ارطا لولا هرباح ارجو بسل تعصح تاهخاوراطتالا
 دوجا كي تراجاد اوما و ايمن رصتمل رمت اشام كغم اهكبو تفرصتد ارق ورههشلا ارماكيلامو هسثومتسدمع لوتس و ارشند <

 انش بزر اون عورلا فرعا طلاس وداد قوجاوم داوهامولا هلها ىبساف يا را ل ىالجرحا-

 هنفلا داوصانم جوس جاذامملا بالا_علاسودل المح اادعزصاو ٠ بخل صحا آلفرظن .اوتتس اجبت ادي ايراد د انلمزولا تاق
 : 0 نوصل اماسو عالتلا تساعنامماصتعا مهو نوصراكو خل مزم ءارئكناو ارط اهوال اول .تساوح نوطاوراوّصل ! م

 * راجعإل ادذا بلغلصحجإما كالادب سبتعاف نولي يل ول كلذ يدا ول مالو نويسكباو افا مو ةعاامو تؤلاالااو ددحأ

 نالحإسا ناكمملاو ناركؤم نززملا هل اد دا اذ قايصعلاو درتلارص اوبل انانلعاو نامالا ادامإم اهم اداه راكدال الهال بسس ا اودهد
 هل الواو هانصلاو ناماللس الن ضم لاير سر عمنانسرينال املااضعد ديال او هول اىدرحأول ادعانب لرجورصاد نامطعملا ٠

 0 وو اهم اربات وروما سراطط هصائ هحدار ءهضفاحه عراف اهحوسب ل نالد هصاخدي بانا عقتالدال دم
 اد اراساو عضخالءا الشارد عفداط» يرقملاواؤانل |سرما دال هب ةسانامىاامز ا ىداو ”مذوا ةروحو هامل اع صرع
 صم برها لهدا ةنارسد زافخشمال او هب انة هازم هلخجرمل جقدفم نامالا ب نان را دوسل انت اونام ذا وأما تاج

 ا رارالاو فعالا ل او هشاطل اطوشب صدا د راوسنإلاو نالغال ياجمال اب اطاداحد راكشالاان كلاود درعا
 و اناينب ثلا ةعفراو اناغطعاو ادور ىدعاد ني وق اوعنمول امعلذلا كان لص رادقال ايرعناتاد وناس

 5 نموت سرنا رشم ادق جرا سلا طانيو 000 اهلل نهيس اهدي يق اهناؤ ل اءاودل ادي :اككمامسا د الك

 احل انيياطلل رص اد اضصوزنم امزاسرماهذعاطب مايقلاو عرضد نر دصاحنادونم واسد! مالضالا نايات ١ ش

 0 مج ا مركلاو ءدلعساوسركا 00-9 م اراب 3
 حا - 1 - : 50
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 57 هوان سفير نوهت تنك باطما طفلان ل اسقط دفا سب بس يفي لوو + ةعتألا مه م هضاذتلا

 1 : نزع فوري وز 9 [ 7

 همس 1 1400 تادس ة قت ند قسد: مم لستم فلا + +. «الصس ف منع طلاس ١ك طاع ٠١ تقع 3 وهج الله

 0 جا هروب جي رام 21



 ا 0 00

 فورا ماهو « تاس عرفنا هب بيطم ام . نانسي ايف حن , الاكسل هو وشم اهيا ةيداه
 كلن عرض !حوسيل سماء ار داس ملام لم داعّساب نارياذل اهب االع ,هل اسيل افءانقد ايف ه تاطلاسل اريد و هرصحا رم

 وياسر تحاد 2 تس سوم احا اوع اشاد كل اة هاهجادو٠ هتاطل ا,نيدع دم هاضشاو - منال .

 ضار. فلا رص خخ افم هيل اقث دو . اعهجم اهرسوعأطلا اًصلخاو امج َيلاتميلااهسم ءامويلعل اونلان ناو امج
 ٠ باضوال او ضر اًوحل اومنسأو ةداكد همالٌس يف هروبصنملا دونجلازم هفياط هتلحد دو باجالاول اهم هنم مالاسال اد اطلسركا ع

 : طظسدذاوثالوعلا و ىلازعا ك ادذا كفه لغو. هبراغم هف اكو تلا كا دكراشم تارا زوح*وكاسيل« هيناطلال اقدانبلا تونع 1

 7 : مطل ادب تايثرح يلا عفدد » ردو |هوضعال]ةعملا ادو يفي ضر عه وييرثلا دحام اوال نامت » كل امس اىرح لعمال !هولهل نيتهع

 اركئارج لاذ ىلع برر ىلواد ٠ وتد هضف ال اذ ذا هسنك م عداو هإ رب شبلارزو موضح ع سداد هررقملاو تان نيمو مجو بجبامح د
 ٍ لهاومزف ادهن اكذحنرملا امنزيزتو *تانارررضل اد عئادملاب الب صن ناو ه ارطراصمال ! ةساهن العال اد ٠ ىرثسل اءرهراهطابرم

  كلاد سوك رئكاك ا! ءحلقلا هذي هاطلل ادي اردد ص ان هاف جا زءدجإملا ددضل|ريمال املا هور نادال اتدفب| مه تاجوتن

 < _هطافكلشكمو باعة كا انضرا دندرب ,رقبو . دانا او ؟القلاهياجد روح ا طفح ذم دافتعال امرلع نوكم كحل لوم معناطوب هارب
 : ّْ _ مكمل ادع مدا ٠ ءابوطديان هيلع رلماعلاو داسقل اذ ىبعاسل و ه ءليفىدر اكملكرنذارتحاساد ه ظاقييثساساو ههابلا ماو ديلع 0

 2 . .: ايلكزاكو «ل اخرا اظاقم امتنا ذاذ سود هو ركمكم طا هدخا لا كريو * سوقنلاةلاوبصم هيطحلام مك امىلعلا و ؟ احا

 نب زوجا اهنراحت م يح فبلو هادوشما ددبم اهلين ةسهلما دقع < اروعدماةورصما.زعردغلاناطيش مص !* ل اينلاو مأيالل ارموع اًهن ام ابوس .-
 سصصق لكهراهل مابي ديتس و » نمر ارمعرم لوطا اياها موقد ام هويملا سليل او اي د < هعماح ين اكهيناد هنح كب ركاب ل معسأ

 2 اهذفناوه اهاضنةملعفو ٠ ٌىَسمون!!عاهاضمة ملل امصشالس هيرب ول !رماوال !زجرإع هقتوملا وسال انمذ د الف ءنكح جمد َُ

 2 3 ماذا عزفلا مز وك اللد 3 هلثخل ممل انال ٠ نيطذ احؤللجر هيل تبرم نيطفاك هيل اذا اوانيما ارا دز اعد رقو ٠ احاضم إو بكام نا
 اً دازو اهباكز هزاهئابد اش د ءاناتمو 'خحالاس اهزسز اى' الامد ءاعاو او اشانجا نجل من صقل كا دول 'قاس .هلبحرصانالئ لس

 00 -2فنلقعملاو هئاصحلا دلاله اوعهروكدملا بازلارصعنا لأ ٠ اع انمار 'هناّصح مارال ن ويصح .اءافتواو اوبس ثا - 3

 راقّصلا مداوهرع ءافترال اورعلا قاف ةيلداعملا تاكذ ا ءنج دوصخل تاقُجن مس ناب .ريلج ءاومو ٌةعدر اماسيالو هاواءافاضناال هي ويس

 ٠ ءاطجداخلمم هاجال ماصتعا اورقلا لبر هراتخا د هاطمتف هد افصل نم سوس ا دو «نوزضو ىانجاب هتونشاروبطل اك“ نوه: د
 - داخل 11و هراطتال نم هل ىحام د ءراببل مشل انهام ىلع كحد شا ام ىءاطخا امبو با وبصل نحب اصاهرعل او ل اجامل لقد احول هاد

 علس هراقر ولاا هبخلصدتم وطب عويس لهم عفو طرد عاد عنمو ءزيفدو قاغورف رازد !لهاد ودبل اكسو راوغإس |
 كير تالا ل زي لو ف صاول ا هفصورثرصفن دل هى يتجان ل: يكفل نم غلب * فراصال نيته ذي فرصسو علا ماش ثيحد
 | ىخابولذ اء ميفاكلامعف ادل اديلامميب درو يهيعنملااهل ناد« هيماط هحلاط ءخضن ال قاوثساو ه هيناسرممهيلعالاتس او أهنارفذح

 اارطقزما دجول سوما بيا عمارمو < وعملا ما ىلا هبالتساو نيم اكدب ارم هسالاحا د« «بالخاو هصانض الاه امد ايعل اد
 يدب افاعاضم هروب تطل مولىمللا ىاسل اهعلار رمال قحملا ادع ناكدمل ده !ذامالو ثا ةنس مهن اماه داددجعرل ى« اذيإل !علَح

 يطل ثري ماءلج ةي- هلكو طفل عضومىلاهريصو ٠ ءاضفو هتمجر هللا ركراذن داى + ءلتخو هركمو هللا ودع ديب هذخال انعم اخ
 00 0 2 يما ارزو ا عض رعومسو « مالسال داظلا ه داعس « رزكو هلال رشارسزما هفىلا قرطتسالو فل اىدبادل ن١

 : : لسد تاعلامذعب اه. لاومال !قافناو - ل انقل !كراغم هب هتاطلسلا فويسل الوجو“ اجا أف و - عب امل وع تاذ بورجو« عراعذد

 لو« كاي ك1 *دجكا هدف لما ةل نحل و:ءلص املا عرفل !عوحربب ء لالضل الهو ىكرملا لاما هن يخ فيون ىع ل كالو نارك هديصت
 ْض .. هثيله اوامؤح باياطاو لدي حلا ويدباع هل فيرعا وندعو. باتل مجل ٠تادراثال نوم يلع ق تسوس باطن وصحن ونصاد
 * 1 «مقرام ءاغوطعسم سوما قود ءعفتمل و عدل هناش طحت ه قافول الهاو فالددلزها شي دح نون ءالما لع امتو ه قسد ال

 0 هلعوي لص ويا لوب اني لاهم اهزع و2 نءابخر لع هدا ىلا ةسيط وفك“ ديول يرن نم هناش بيد ل ورغد هيومن ثسداحا هاد
 | 30 ماركا ؛لماصصا ىلا جئكبباإ ررمامو * مالملا كلر قم اقزام مل تب امه المل اعل غل يرجح هانا ذا هباصتارم هرج حم» هبباوجب يدع 3
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 لآ - 1 5 هممت -

 ملل نس



3 0 

 هي

 : هير مخرخ هير ورملا شي داحال نم هوو ر امش دوحكو ه باكل اد هللا فاجال او دز بحول ارث وب ناف”باؤل رصحرع اشو

 1 هانع هف اوك اطانإ ري ىلع جو عاودند ءاوصحو هب اوعام تاعوضولل مدنا د اءاوعصو و : اوصقنو اودارو هباو رلاؤاوعسوتو
 ,قئاولواحو هرافكا رومي م وزع زغهلف كر هبا صل ارم هغامسراو ءاوصقو او ور امهذ باول 'ر صحا سو هيلع هنا لصوفا لومي ما
 ليدل هدام ردكاعطقلاه ذرهال زن :راوال هرم هو ناد دات م موا مولع نالتال نع
 سيلو «رئاؤ اسمو وهال هيواهمل مرقم اهعوزو اهلوصا ذي ءراتخاودعل ارسل هاطم م ا ند املا مرتمرا« ئداقش* :رابلاو

 «هتصوملا ثيداحال ملل ذاجلا وه تالا هاورلاو تافنل اك. ىشم لها ددع هل هقسحالو* تاش شب دال مدومل ا ثند احط ص هو ورام :
 اددويرح عصاصُملا تالاقنمرم هل اذ د! ىف هط اقل اهلا ثيدهلهاود اهمنقن الو ه طاح دنعاضطصا لول «هتوفادم هدو در 0

 هم عربق نيكو هن اصطلنصونم هوورال رال و «صاوحلاو ماوعحل اعماقي اش ساد دك |ءابراح ةوعمجام !ع علل ةرهراشأ 5 5
 يتم مىلو ان اه ءمناسل (واصو ا غسمس قلطا اه هحودتم اهب اومل يداراط *هذ امو هلرممو اله" ثلا ذالبلءواعو حاشا هالو رس
 _ةوهاب اشم افا ف صويف هبابرشنا امد *ال اقم برطالو اربا تر عفصي اممذ طنك داكبال اشام أبتعن جعسوتملا و٠ ان و رم انهم
 : _ودالتس اب ايئمطم ل هىنميقذ ال الجا واما د الضف هدطل اراصنالا عميبو « قاهترو هناعبس اهققملا قاشافاو ال انيغار كاذ
 ” تاره نامزلاىد> ويم هنا رلخ نايثلاد اهم عطاب مصاو ناعربو م طاق لي دامب هدم ثباعالر صم رماه اهلش مو <ثماط:

 كو م داق اقاكنوحلا اهافل ا«نامإل اىرثؤمه وزيئدفو امماهن او هصفتحو موورو”ءمصمقو هطسن الس هرداعلا هلل ا دي د ءمضراأل هلل
 . مابا لالهرمو + زكأل اوك البلي د هدهد اهدقاعم تذتشاو ماصفمال نع توف رل امو هلا س ديف تان نسم مهدعام ف١ ٍ
 هنلوجلاءلددل اديومو باعت لو بدإلا نس هتف جونو رمت نسر سر

 باكالو رة حع اشم وو خال *ماظتو بالا جلاذال اهكرن» باييسال اعممبقت هربا ذي هتو سيحصل ارطناد :باصا سا (سسس يشل يمانوااع 00
 - لور دادنزمالس طار اطلس ديوعامأ<بايترا الو الشريفي نصو لوم نيكل مو“ ومد - بلا رصح ع ءيخح ل تامر عحا وانا د :

 ماسة سل اعل ماهاصحا او بهار امجرعاببهذ او ءاهاّضقاو اهناباعةمياطيشل اميصحل اهزداطلا 'ؤانعا هخاباف امرأ ميانعل اريقرم ”اراطتال افرعتملاعوقل اود هاضتتنا «باقعلا دم دس ئرداعملا ةيطاملامؤيسو ه باكلاو هنسل الها اههباعربوقل آهنيِعو «بانزالس بر 5
 هالسسروطقو هداوبل ارمي وهاراو كلمه ءلطاوع علطاو ءاعاخ اس هينامعلاءل ودل |حافمزس نمل اضرا أسد درثو ءاهانمو اهمارع دال 1
 م.اه دوره قاضو هتداغا فويس عدحدلكءاضماا دامرعيز طا هدوع2موججلل انا دنياد - ريس مخاد“ . لاقل وفيدتحن مو ٠ اهنالهارعتس هيدا رعو لات )كر صم هيو نامل عيل هذصو نكرصقم“ لاما يرع اهل يزلاوس غل هنا هله و .زاغرجلا دودو دوحم راعوردوعميابحان قزتتارهدل ا وهم عايل رشح .انقزامورتبولاةالتعم هت

 اعز سو اززئاداسمل نادو ربزبواة رجلها مشغاطا خاهدوفم جونفلا عاوناباجو . هيا تكيصما اداسراساؤ ٠
 - ةراهبه ردي رهف العن ,عناطلس يلا دبل اواوابررول وضح ذحبرو ناكد ا تؤيضعتناهجوم ٠ اهوهواهعافبراءداعسلاو زق رلخو . اهولع هفامادا هبرزولا تاحا ا 1.غ لس اطيق ياس ابابؤل)صو ٠ رد رد ن5 اس 0 : 0 - الهدي زجيخب ياو ءالخد 13 وصال نت دول داططح مافارواشول و .هيارب ةتماماطقعلفا١ ٠ :اهروحتوعماؤلا / : . الالامل نوكيدا طاع اىل جاهد ثييرايو داع ترسخ : ارساخي |هاداتنمنا ام“ 6-5 :ءاهليسل روم اه اوبرغن , مردعك/ الماس ناذ رض عاهدؤتو جاومل |لكوست اجو .انزغموارشيراطقالا ل تل ذد»

 - 1 0 . ٠
 ل

 : اه ترحو .دراشنابا ضتعمو م دادال (ققو لعد هراهل !تدشالفه ماركت يابن ميرشلا . جيس امو هتلاغالا ثيعد 0 هه 2 ' . :جاوسو م راكام جات . للا عندال اهصاول لضشسلاو. لذ ناهملايذ. ذي ١ دا رطل .هياس تايوتا . م
 اساور اضورع شل اد اطلس, صاد. كلل انعرسدؤدملا اإل اءاحهرابعل امفلسال ماوس مذا اموذجزب وو تانك الو: 0

 ريكا فالعمر هبت ادد اعل هزل [ضعددص جتاف بدول ناطلابلو هل عيطمل لزاوع !!ههفتعنو,هينمالا مولد مالا لانس هجن ل قنور هيام دف: هيض يدرس يزول ضحماههجو مما يلي كالااوس اسناد 15
5 
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 ُط 6 0 : ْ شا

 7 مهل هداتااكامو ءانشز ل وميك اهو و دوعتم 1 يس ءانش اماما لاو نال ىجالل بحوملا ءانباوديشمل اذنذر 0

 0 هروب ثس هدولعمألا رابفؤمل اذياتااد * هدورسم هيحافم دقعين تيدا هللا ددعاشم اب سدا اودحاسملانس موكا هنن
 : "ا سوقا امون قلعتو ه تايافل لادم هيماوتم هته تحور ام و ادد و درمالد هعوف دم_يغ ذل (اهاهن افصو «ء هدومرشم

 ' ٠ لاجل نب هسفاملارايطم هم يلايلل ىرماي ماى دم هيدل هفلرملا:ناعملا بتارثىلا د امام قابتساو ه تبسم هي ال هتداعس
 ض 3 6-0 عواو نوه او داعَصل نس ةرضحر/ دوما: ما امو ٠ ل امال اى راصف ال ارواو + ل ال فرش نم هسرفس ديور افلادل انام اوللخدي د

 ا در اوه حالنل او هداعسل ذل انمو بئاوملا اهنا ىلا ّبق هيام فورعملا .٠ حالص نيك سيئنل امر ارشد تعسدقل ,ءلالذالا

 . - داعاإورعولا ةمو هدو تالا مدق هب ان نغصو دزكمش حوف دملا# حالصلا بابراد قيوم الهارسيلخادل جوتنملاماعن لان ماكتب

 د . ةوبحر ىوفنلا ل6 هبيدل ابنا انس ريح وتساو ٠ حاشنإلاو جابتسال ان دعمو هيناطلسل ا ل داعملا مج نيان دد <حاضمال اوسر

 0 فرش اءالعشو « برال !هياغو ل رمال اىراصتبزطو ٠ بطل و لوما حاجزا ةرمابوك نامل مد كو تلا عدل . حاددأ

 1-2 كول هفياخرممل اش اراع هسأيرلاو + جيل اومحنس هياء رهام هنغن لو « بسبب مول و هل هيناماعلا اهلودل !بيتبرس ء بستكب ورحم
 37 «نزالاوصنالا هلماثك ١اهلضاوموا اال او هينا عل اهرهامل اهل ودل اسرع «لويرمد م مى شم كك اقس قل ال لمع .ئصذ
 0-02 قاف هرالاو مم« * هيلع فاخلا ١ اولا دم عزساقل افا إ دلاناذ ٠ همرحو هماتمراطّصلازعناصيو ٠ هعدق_ب هيلع باور عيل

 ده موّيتا ناكتجم ككل ضواو باول جالمؤ هجار داو + دككدإ هانكس اربزولا :ةرضحو اريزتج - هلا بول افرشا دكأذ اسم
 8 -.. عيرطتكم اوجد حوامل هاش عب * حينما صاع مبانج نوكح ماسالا هدايقو ٠ ائيبرس ناطحشس اناكومت طن -
 0 هجر اباتنالو نيرو ٠ همااع قاطل تلا اًوللارّمعْزم ٠ هبوب د هلوماعئاكاالاو ٠ هبولطمل انناعس 9 هل ايش:

 7 ال بغدز(ةؤاوهو رروصتمل ارو اعلار دولا هةيوتو فل[ ةدس ساد < ءربر رم يؤم 2 هابلا ة ءىىكجد
 0 ".اجاهتإ الدم ةكرشلا هللاوتناف ففابا 2 جركل وهلا لت اجو ضمو . هيدا هريس امادأ ماّوأ هيلا عبار ههؤرذ

 3 نسأل نال ريض دروككلبطرب خا امو - ارب وام ىن مل بة زموامواو . ىكنير طم رمالا ع سواو + ىوبكح - ةوسمر
 00 02 5 مولان يشبروكدم انه دنالككمل م دامعتالا يوقلا دوهعلاو ءادأ دول اء ينل ضم بو ميو جنا روهطعل

 0 رحب جوت شابا هالصن غانا . دايجنإطتمدلا هنيلخو هلال, طلس ةالومأ مويبايذ هذالّصلا ةكدتنشسا

 ٠.37 -. :دتتافاوعزاحي هك هداقو نلبزميلطاتلا دونجلارا سوك 'هاعرلاو هبا: دقعب - ممؤكا صلت
 ردو .. مارح ةزانم هدد هلزناو + مانتجلاراوسلا هلباف هروكذملا هنتلازص رخال عيسرر ومرض عب عباردجالا مون نانيسمالا 7

 ا ا ام -- اسانوارعإ د ديعن رجل ضد انقعزم برج ام ناجلاوه هثيدج ما وليس دو ه ماقمّجعاف لاورسجل لت هزاز ماقد
 7 0 . هكيباتلا ىضحلافا + هينافانملا هيلاعلا تاّدعلاو - هيباطاتسل لباودالان/دولصا ولا ديبالا ذاالع او
 1 تذافو/ لل صوبخحلازب اورظنيد ءرهشال م فصورمو ملاذا اها ددهشيل ها, رمرمؤزدجلا مزعل ا تذوب نا هيبربزولا
 - امو «دلاوجارإ تلت وطاف 1 خعاشلا دوطلاو "تعال تعما انه بيرجع ىعلطا اذنه «ككتجللا اوراسو « دك رع
 0 , ريهاوب سياجراب بضوء تارارججل امان غرم مب عددامو *ت ايثال نين دال د ةنناللالو درطعلاو تاناضجاو نازح زم صن

 ' قبح و هريخرم اه ظعدا مرر خُصُو ه ءصفيإلا دمتي الا ؤب هومسو « دعلقلا زعولعم يعلو فر ختسا * تابال *
 -- ةرضح) الج اكذ ذا اودبغو ِم هرطخ) يجون دو هلام مم راق ثراحو ه هرظنم ربو هرؤجزم اور شاماودب

 - 18 الو سمفلس هنو د كلناملانونح - هدايشلا كالجوم هايل! لاكو .مداطتل نمدتو او « ةررّصو هدزو رمح ذولا

 3 _ اعنعصانشاو ءيلطل اراصف رمد ديالاه : :كردا عصي نولوقيب مؤاوط مامن ٠ ىلايناللا الو لاهل نيجرملاضنا
 .٠ لاروخألةين/ نمش حل او جار ادحألا مو: 8 و بيطادتسمل ارماخر ةاوهاميربزولا ةرضحل تى ونشيو «بزا#ل مالا
 “ هرهاقلاديلا تلككذو هّرهو هجتدلسكنل ار غلاك رعب اوي ١ عنص هنيدمل شبح ب وح نيرع كاملا روحا دنبككم وحب ناك
 - «ؤج نا اررطضملا ءخبل جات - - جزل فول دنهل انك كر اطتسما "مكمل ةذاكيو روحا لنيل ك ونسال هيناطلشملا
 2-00 سااييمابوتسم . .ناوغاو لذا رول زمإنواط ١ او واوحتشلا ةألذوتم ملاقناو هديا نخو هداوملتفافالاق ابهاذ



 |  نملائنصشاو هشانلانككملا ليد ه هبول اكولملااهرماوا تزؤلا سرين وللا هونج ىلا ةر بخ عئئاطم هاب ككاو

 1 | .١ لدرانؤ# :راهلاكذ هيوبناو ل وصعتفلا هراصمالازمثئنبو اد هر افلا مدق دي ةننسارباو وكل اكان هجوم نع
 . ْ  ةكامسو كذاب هيلط كربلا وول )هاو ٠ هو شل وخفة عياش د نع يل رثسلاو ٠ صيرأل لكرذ نوبعلا تلازاز ا هاندا عذرب رجا علان ةراازا اظحلط هال هبلجف اقباس نأك مكر دال لؤبسرمو هرانجلاو بهل بلطف قسالفرحا هماقم
 : دهرا ذ 2 |نيالحأ مباح الرج ذك« ضحبرم مورو قضغنباا ذداوهو هم هتايدنال وازع جحا و و -ددخاف

 ْ ةراجخاو هيانمخ لحمد - هرانمسا عضرمول ٌنيعَو يللا , داو هيطلدْوَج بو قّردرملاىلسملا ةسف د

 !  هلاموريعاوضبقد كل بالككتولا هيلع يبق ٠ ايس اريفج وظف ع: وبا هوضبيل هظتةرماناوُنا خلا نالت عبق
 هلا دمع نرد اطل تسل رينلا نككمناند هددسسلا هله ىملتوالوب ره نمر رصر دع حسان ف دكا هجر ثلا و تلال لانال انج
 . .. هفزوصاجو قضفلوهدبلا دب نيطتباولاذاف هيريزولا هوضحالا ةايعارمالا بوجود وجاك اب تزل اعطينا

 . جالخداد نموهشم الج از رموب هنيدملا هاوخدناكو هروكذملاهوبلاف نص نيدمإل هباوغلب وح كا اقتبس - ١
 مزلاوهدارعل اكرب سيل ذا هروخنل اور |!عوراغالو هروزنلا هراناصيتزفلاو وطنا اورج واكد امو رجم وب نم +

 71 هل دلي ةةسألاع ا

 اهدا ليس نعلاض دءاص دانحب كالاهركحف ءونرخاازب حلا صنب هرييوملا هل كرا يراك ْؤرَّصلا تايفخز يهبكتا
 ١ 9 عمم يق اهراَع : مجاعالو - هرجخزفما هرهفرع لان لد" وثعلاد عوفولازعد خي دكوم هدو

 هنلاج ميربزولا مرضهلالا غلب <77 *نونموللا مينضكرف مككزف ءارداصو (دراو اهمطعتؤ و ب لاصالخاو ار هاظوانطاب 2
 ناو نعلق تناطظيرزولا ميسا ازم طر فامتستتت ىوثر تاي ديف سمور يضمزيإم مالضفزف هداضع د «ديز هنيدم ادع ىب 7 - ٠
 فالنخإ عيلطلا نمد عشلاهد كاملا مك وس توراربإ سس هدر ونام ايلا و رافعل اذ وتلا نوه لغتي دسؤالطاو ني"
 .. كارما قمع اوندناو 'دولساو هوثالراوزلوةربو منا تحجز مالولو“ه واس امدكذرمريزولا ليضحمفاطتعا + عاالو سلال
 7 اهات قف هيكاف ئماددو هناطلس دولقت نسما اناطلسااةولزبعا د .هركشو هدكيهتونم - هريجرب كش عياطوالا 2-٠

 . ضلع ساو سمك جام عوبتؤ يطأ كش كك تهز عجو ه ًضييبالاهورذوكسحم دع هنباطلشل كسلا رادوسلاةمنانك 07
 نيرو "زاكي ذككته عضومب ارز دال ذل ازماي يحب حم كسح برضو هاوس يطع رنا دالي ءاطسؤنل نكمل زم دام همانعاد

 ضلوا اكرم لاري مدن نذل بقال ىوريخ هج صا نفك زب ظ يح كارما مولع + طنط ولا ركسمفلا .٠
 1 تانامف ءاًوكشن عاطل نعل اؤرهعدبا هه اوم رلختلاو نايصجل اقَرهمظعاو ٠ ارم ؤ ذل ليابقدتازمليابقلا نمد 00-_

 اولا ؤوريو اهبل ين عفترت_ را طاق و»عورجتو جول اليتسااوروزلابووصنل ا ذويلاو دوه هرغت م يئاظتلا دونملا ٠
 ةدئزبام اهدا «بانومست الذب قشلاصقابأبت هل دبتساو ”مضرازعر وكمل اصاصلاحرطنا اولا هاهباهلاقاهلاعتشا عيجإلا ٠

 هدانل يان اني كزن دق. طخ نأ هرضجرلا مجيججو « ضبتلا هدو يوككايري ف راب هد اكواهب ماقاذ باني
 . ملعادانف م كامالالاد ذاكبييس ضرارطومفلاجورسوأنؤ دعو ه ناطواماالا:درمفا ل يبس نمإاهذ طعون اذ
 .---- ميش ناف «نيحشاخاصراصنارمالد نيزءاصمل ةراارهق تفس هان هد ٠ ضالخالو هيزخلا نزهة بركن ع, تلا جم ضاصلا
 ,  ةتلفكالا ديلاقماُئيَشلاَو هناالغلاه اختلال صانمندغتاو ةفارنمالاو ناع الاى ان دع « نكهملاو بطاعملا ما حان دانك
 . "ايركلاراو سل اص ولا شح «ام خم نارا اهنزكو هئاطلا#ل هاطلا لا اًددهانا  ًديِدس اوف اولاقف "فاًضنالاو
 هالاكهعرا حرسلا عاطعاف هوس كاكدّرعلا نارفتاماطع هده املا هنمهاللاس مئاطنا لا جونطا زب ضراؤب ماكو يعوها مل اكضوم
 طارصلعمماقاو ه مقتولا نإاملا مامن خاف «ناطاتملا ةعاطقلا"طيلخ ا د ضربا بق سس معم نع اهجاوم صايل اذنكم اجو
 رات مارجاو هخررلا عاوناو ؟قددلاوليكلاو درّصلاو سلال انصو,ديابام] مس او . هّقنرط موثأو هيناطلسلا هعلاطلا

 يدلل (ما نانو دكه هز مككربدامد روجا دالدو هديث ةليابقو مفاي دالبليابّمككدعباو با لكم هدالب نضغتسيزم
 قمع رما لة زدإم نضاو حمر او نويت ا يبحلاو درحلاو لل نزم ميذياباماوبلسو ربات مضيت كيو زعك«ةلاعب

 5 كالا

 م 01

 .دلبالطوصلا العوم تن اد |:| ٠س عتب ت 1

 دهني ادم تل" هم . تجاوب عواد لطي كلا



 01 ب » : 1

 دئلا انباسو ملدلو كر هيلع نودتعبب اوناكم لا لاو ضمد رمال مما راصتنالايوإبلاةيوايشلاو كوحصخلا

 00000 موراي عراض ماهل واللا عزم ءانركرم لكم يصل بلو اقبانذمياطاتاكتمالل «تنالالاد
 مربي ]بجو ييىطساو و درع بخبر هه طرانظا قذف ذا « تادارملاو بلاطم امر لع عضد ام صخب نيساد هكا

 اوهام الهلا عل كن ةرهابل هدانا و هات ادرال اهرصتم رمعدازعف عال اتم نتف يا
 : 0 ماع نا يملا مونحلا *ى ىأتسارقملااغيريزولا ةوضحر فل د ه0 الاف دي 2 د اح ١ ا

 0 : 6 2 ةنحلا لا فجذ ارم ناكذا جبانمل ودق ىج ذلك نساني هدعو مسا دبا ناجاو نيف اني روت بور قل

 0 وة باك و بوتيك موبلاكم وف لش يرد جيشا وللا نكذ هيدعرتشعذ ٠ نما لضناللزورشلا ليغ 'نماصعاماق
 :قاصقو هديل ادوإكُم صلف امج هادعاص انو اخدابا نع هاكوإنم متنالا كاش دش امي طلسم ناوي نصؤصن او

 : هطلعوتواباموشمرم . هامل تس دؤ ارد نرش نكوب يضاو ههباهل اوهتنمالا * هسإيلازم هتخلبؤإلا هيناللاو هيصاقلا هلام

 ّ .اقلراسب ل جدرعهالايعِاَ 6 هراشالاو املا انشلا لم انام هْيلإ ةيناماخ هلّرا اراصنارقمقاةوُْسُم « راما داو ةدحلا

 2ْسدانجْيو اس١ تالبخ هتداعسراوناب ىلا هر اًضنل' ايابزا ااملالع هربزو نع ماود 9 نيالار هللا

 ةمإدنامتلا ماعاد ايهح ةرماغللو وتياعلا مام ٠ هبوبلا هداك هروثنملا هرابخا همياقلا ٠ هلاويودجلا ةيدنا ١ هكةديتطحملا
 22 ابُضلاو ملا نالطلياضنلا ةوادجف اًهراهنا دراج مابشنالاو محاومالا نايس لضاوفلا هنم د ةدراسسو هرواش 8 رضا هّدِلاَخ

 0 3 هلوطنروقانعلؤ 3ع 5 ءفناسحإبرازج ا ررعتسإ خج هربادلانمكاانعانعلاو فدازتلا رصتنم :  سانجتالاو ناهلالا ةعّونشم
 -- ةيووم» نكد وكةئوضتن هياَمْرُو وصعرش وبادجتو اك قفتف ءداتم هي بينمو هدوج ©> دوجج عفامو ه هنانتماد
 - ه2 وم عر اعلا كك كلا موسإ حا مانام احلاباطتسلورهغزعألا 3 مانام مويّرماف هدر هلاضفأ جر ايبط هنع

 1 كروت ىاتن اطالع هوع و اهدوجإ تقلا ,لضاوفزمداجو ء جنازجدريزولا ىضحيمعا كب ماعلا ها 1 الة دأ
 «ريخا منو ه 08 0 نا ا ءذكذ لا امو *نيباويو ٠ كلع ةياكوب همروهوبمألا 0 ”اىنلا

 0 0 روصنمو روحا رن لزمهذب ديل طاضاو ظل صنلاو ءزالمذ ير : ككاو مانتف الو حن ١مم

 6 10 اغار عشبه لرمملاريزولا قرض حو عك كا مينذ ةربارجلا تاذ وغلا اتهام ظن
 3  هيوتسلا ءلبصو مالّصلا يبل مديد. هت هياعرباناقو هديب از اككتصنمإلا يب اكضتم 5 دالبلا عيبا

 00 " يتكنعنرم ووحفو © دالبخا ب[ ماز مكر لعز لاوهو ءهضاطلتلا ناسا نهم عاج رد
 0 امه وتس ٠تاهجاكتيملاروكنملا اناملا غلدأت ليو ءايفاو هرما قيفك_خلسو هاكيلاو هري ريرهت رك ؤبسلة و هداحألا

 ٍْ 0 .هطبرورٍإجو هرادصصاو هداري اف ىسجاو ٠ هطبضل بدنامطبضو ه اي داو ايفاَح رومال انمنكته

 ' جدل 9 هيريزولا ورضحلا ماه قياطي امن. . اجا محا منجم ىفاو «ديعسروكشمو ناسجإلكن ضنا
 ناسج *« م كل عشا نجلا زمذاباروللا عر رح "يتعامل ةيالور كذوضمامزب نفل نقاشا | 2 2

 ضاوي ونحنا هاتي اح تذل وذاهب مان نعت هنبرا خلاف خلاب ولا انكتب
 تاقازع ميا دابعلا دكا هتنيانحب تكنو ٠ تافاشسملا +بتنماو6 مرينا ودهنااكةروكذملا هنبلاو نايل انمداشو «
 ةقىضحت مكرم لوشاع يل دك بكك هدِلْووحُف رلاولا نعهرالّصنا ءتاوعرلا: تاىلاضةسإجا حتاومكدبذابتساو 0
 ' ءارملابجوم ناكيذلا 06 ءكغرإ ل باوتسم.و نبك#ز ةرإدو هتبعووو رودملاويمإلء لس ذل ةظحالمرعول ريل ذاه هالزم موكيردو هربدو

 201 كيت هبفاعلاريخو «لابعتسالو لاولا حاصيويفوتلاب نأ ًمذاهكا نم داش يم هلتوح هظسو
 اعزراب» «,دلاوضاولا قضوتلا كاسليؤريزولا ٌتايدونف هناولاولا دارا زسوحلا هامجاكنل ا« دجال دجال ازمه ددملا ةدانكذ
 : هاه كجالج تديلعضينبدو هيرو مجرا قاشنتس اب اهالص هيدا هي درو ٠ مابي هنيعرفيلا حج هنيه نيم ةرمالملد

 0 57 -- هيو مداني سراج هيبادالسر هتقاذاإإدو» هندتستو هبؤتوم هيعدنش لاس رب يسر هيلا لا هب هيهانلا

 210 | دياوتسادان ناو ه هتلر دومإةسوتسا كو « امجد يلا جاتتام عمو »نص دديدملا هيمن هج 3 ذا

1 8. 
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 ويزمالا موب نكن وجو حل كح هانيحم اليكف ميك, اف درفرااديما هلبق نمرعت هنيده ادت .لج و رايصنتب
 : ىؤؤحا عسو هن سراوثن «:رخن هنبددل اها ىذدك يوزع ند | هنسبر» كد يمي ورب سعل :* * ت

 ليام ايف 03 او نع م را - 7 : 7 0 ١

 ءاذماهب# اريح و اىرساو انمي. همرفم رسم /انعضحداهودب ايضافاو ء ايبركا/ونماهيب لزب اه دمملا»نخ دز

 ةراضخاووربلازم لكنه نمل عسب ]سد ٠ هراؤئفاد ةءاكنهإهظم , هزاهس حي حرار" ةراكاركسعل انبمدعمزماباع

5-3 

 - 5 و ا 8 ء1ا *ول > 0 7 1 7 , ١

 > ولف 3 0 7 امناهنؤل شا يا قاذاتكت 51 هكدزتب تدادزاف ةرعربب لن نجا اى ةرع ًاهجونموضمو

 ا لال ّتاذهدابحسلامالعا ككانه اًيِصانءرانفلاورهفال اهباحف ار ”راوكألل اظحاباعجو «رامْذ هسيرروإا مدرب
 تليه 3 *هلاي را ضسلا دالبلا ترشبناسإ 3 هروص]ب و 56 ميكا ١ هباكراهم مدتساو هز 8 رملا مسدملاملا علب 8

 التو (ذاذجج هتاؤاومملا نوعراشد هالاسرلا انس همم نقتل رئادلا لعجو ء ملال نوشب هولعو ابرلارامذرمول اير

 كتم يعير تلابمدص حرششاو «رامذهنيرمو هافاوف» هابورت. لببإلو ميزلا زخساو ١ ,تيوا ايش الواح ضمن ف

 كسلا نم)بق نمي اعنص هنيددو ملا رام ذ نم تيقن هروكرزلا ريال اند «راوخالبو دياب تااذ كال زيكو راعتسما
 ده الإ انجل قار ازهر اسيد ٠ جايخ اد هذاطخن | هجواهيلد «مجارز.«بابق د همايخس: ىنتراو هب اك فناساو موصنملا
 . ناوؤس دالب هيدرب يرن اللا "ذلك مادحس اه ورطل انما ' دباس كك ةرعن هجونو هالجير وكر هب »دال نم الي لمد
 ١ : ابباجراؤ ماكاو وون 0 دو م 25 : 7 - 2 --

 ةماتجو -هماقملوثملاب نوذجد : ومالتساإع كوجحدرب راو مد دازعم ذم ِك 0 ونص هده ر هر

 هت دعاس روم" ماو از وبج اًعْنُص هنيدجرسر موب هاؤاو ذا *ررولا لاك جرح ماعم ءومسو هيخاق يت
 نق حاارشللا«هناوعاو هيانما هّضاخَو «هنايعا صالح بحط. هلو وتبعد م د: امهم سم رم جوس هدول 1 02 520 72012 ا و , : 0
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 يان هيتاضا فانت ادككنح اقناملاد *ليلجل رجل ع كش اموافجاو يلا ءاتبز موي رم وشم د٠8 - فرس م
 اوداعرش هرهدحوالريغالا هونص هيصة عاكازم وبإسراام ّ دعما ضعالوز وأ اربنيسجيح هانم جا 2

 . 1 ناك ضرباسسو "نامل ل هاد ودصو ّيربلا هوجود ٠ لئجالو مالا اهزدب اوودو -ناكتتسدالب هيو جنا ندم اككد نم عين
 ضاق ع ريدك ع ضاذو عهلاككذ ةدافكب ماق » ناوئالازم يب ظلك علف شم نانا ميظعط امس هل دعاتفو اطلس انالوم

 - لاؤةهانقا ٌقلفه ريش ليم لك مدون تشم ولا* هيلعلا هيباوضحلا غلب ديموبو .٠ 222 تترد دم د : -

  هئيطا )كب رحتسيل «ةتبدملالاعجيو ةيهلازم يلم اعنص هنيدد نم جيخ ناكنم داع هروكذملا اسالك وضتفن اتنو: نأ دو
 ىلإ ناغكالب هير نمجونب و تيرالا كاهن »دو جلاديعشلا همدرقو "وبث هلوغل مثالا يقلل ننانتسم ُهنرلا ل اجو
 ةهياو هليمجة ديه .ربكرتتس لك ركسعلا يقم ناد* "ريززولا ةوضحوما كك ذ ذا ايعالاهرودرضاإرمءلبق نمط نص هنبدموخ
 2 ايقشالسرزاعل امكتو ايلوالارودّص حرشت تادارال ب ةروشنهاهتايا ده تا ٌداَعسل كبار ”هعوفرمابمالعأ ليلج
 : للا تر ابابزهانايعاذككدكو ءاطءناطلشسل اكسل ارياسو .لريكلاد انسول املك اس ارمالر دابتف

 هيِملَحاَف انركك ص عيمجنل داو - هنيئا اظااريزولا ةرضَح ب ايملىلا ءا/لجرورّصااًالميو ءالاج يظانلا ورب ٍىز قر يطخد
 هجاصفةواولو ءانصواهفصب نازع نادل رع هب اخ # اًمصافص هيدي نيب اوراس اًمحلأ اق قاد اهي هوقاوق ٠ ةتيرلعاو
 يشأ 1.22 م + 3 ىفتتحلالو اهناشل مانكتأ الهلا ءسيمللا دككت يف اطنض بدم هاوخدرراكو ءانك اوف ابو داع بج

 انام !ئضافاو ايد كلم ازرارسا ةنرضحتن اكرب م وع دواو يكلم ةعلخع هرإاو هابحروت ه همارمو هلوس هنت تهانسم. 2 : , , 2 ا اتي

 يفوتساو ”روبجيلاو جنرال هانجالككدب بمكب مير /| هند *رورّصلا يرشد توبعلا زهفأ امر ورضا ورب لا ازب هعم
 لزيإلو "روثنمجولنم ظ ذل دعار )ل, كمرل دعي طقلكسم بريزرولا ءيضحماملا نائل اس درو روسو عزل اذ مر طقف]ك_

 0  معيلكزوفيو خيل اضيف هتعم بنج ضياغلا هلاكت اه رطضرم لو هرووعا زون ةدلاو لاصق دأب يسضيلالا
 ذي

 رم 7 و ب حس

 1127 21 نااس اة حسسوا ٠ نع

 هيكل م هاا

 نا ل 0 ل

 < هامل داس "تح فيلم إما
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 '.2 7! ذوعطو هداعتاراولا ُهِركلا ةذالخاف تحاك هرول ةبلجو هيا وهن ام وجال ٠ سررو د ضصاكديبا لياضتارادا نضيلعو دب ١ اكول نو « يريد لع دككنم هريؤعسب اهىيسمذ هليل مدي ذك وذو صتقي اهب هلاكدد دوصزوغبو «رليضنب ةدالخا مراكم س
 000 1 «رشناو ةكذذإ كاهل ناسئلافو هريرلاو درولا ميس نما ءوضتدشاو ه دل نم اجر اكداوهام ليا ضير نص تحافو « رك |

 2 ظ 3 26 0 ' ي ؛!ظ امال هبدُ نو .ةمركلا ف ِمْياَحْيَسْجَتِإَو 0 14 3

 : 4 لامتلا هباوب افاد ٠ اضمك إب ف دلضاوملا عوبذي با ةضجت . لاكلا غولزو هدير اوف ابقار *لاحي ادهك د وبكت د 7

 ١ هلامالا جر طخيو نو رعسو ديدي انو هجوسملا يرو ِبّرْخُمَو ءهيلا لبقادو قوشْمرف ٠ اجلا تاوشنال اًاطُم هيل مارق

 .* .. هاو يكل هيرب تهت هب يضع رونبولج مو. هير بباب هر تسي دو هيد
 ٠ هد نوصح دجال "داجؤلرقملا م عداجلاو ماوخلا 2 جدال نمل مرعم]بقاو هوباؤملا و زر راقلا فاد ياكل! هبا. ْ 2

 وليناف نلا نا ده رج زحل اى دب سوي تحن او عساتما موملا# اديماتسلا هرضحلا لل ممول زاكو ءؤطصم ١ 00

 ”ورلغ هيلاعلا عضكايفشد ءاماب إو طصموبزالا ماقاو «آلاما هدريزولا 5 رضكلا !ضاوفزم اوعلبو ءاللاذم تارلازم اعبم : :

00 
 اهترابعشوعساتلا ويلا هناء يّرتسا نمو هده جلل عجردم دتيالؤ داليدا :مكن شن ءانمازمو'عوُس انكدلل انو «انما ا
 فكلنا هضاطلشلا ”ادرل اليس ادب ذه مين ايل إتاج .ونذل ام هاهنا جعاوشما 0 2 0

 كذالامد 3 | منعا ابازطل) صح: ىلفال م موجاو مسند هير مكم ريشا هينانلا نيالم او ه ورشا دالبلا نس
 ------- روَهم ةرعتمإاوهاو ه روظحر ومادنعب" ةدارباو ءجيزسد وطبو « د دار جي زكيام * ككملاو غانم شيع لنج مام ككل ازم
 0 .اباغلإوجنملا ىودزلاررحازم اهات ازم موب] غسول« تايلاوتنم ماوعا ةعبرا وي« هديدم لم تلتما ههديلشبورجب
  ةةففلاو لاومالا نم مايالك لص غون ام نايا ضم ”باجاللل فال هناك وع بابلاانهؤ انوتسعكذ حرتيفلسدفاو
 - > :ن# لاتصتاَفاَضَم ناوعلايرحلا تلانغاو هداجرلا داجا توطنا اهلالخؤ و هزئاقرلا داك هنطيبخالو صاج عوصختالام
 "مزمن ها كرو هزه سدرك راش دعبات# برعلاو لانج لج -ِسَتِحاَو هادهش هناطلَتلاد دون لزم دع عءْضُمَو

 .. ةركك مقنع هيظعتب نكد دع يولي فكك ناك باقرجالا هلال ماكي زم عرتشانم تخاف« ابولا»
 ٠2 رجلا رثدروا- لاس عالضادالا- ماادبضلا دسالاو +ىضفا انما ةكالهازةيررجلا هيوضف ارك سعلارا درس اذ نحكي نب حيككدكو « ىضفام هاجاز,نعقض ع ادإ اربد حازت ه هاد عريمالا هاضيإ ابولاب هععالهو ءاببنالا و رابجالافلاس
 1 ةياكوم هه كتتسال هبط بقلاو هاجم موزخألام هنئاطظثل ا ككل نمويتكد ”نونملا ضايحو مالا در اوم *وبزلا
 كيانه لابي اريج اجلا هطاخلافئثملا ترزل او هزيانل انيعل ةمابرا نم ءر دلما دساماكل سابو هرصاخ
 . ركبوا روب هللا ميعزلا لجل نيكل غيتس ما هلا مزم توب ةيزحلا هوجو نمل رك «اتقلإبصلا
 هساقركال حش او ههنا ءارطتملع هىئاتلادجاملا نيشلاو هياكل لص يكل لبابا زيتلاَو هن ىلا
 اضل ار ائاممناكروتةكيلو رعُو ٠ نايكوكرصح ب حاصلح ا رمال كش يبقن ء الغر لهم يشلاو و يدايزلا هل طبعن,
 .- تويشلا ةتلَصاتَسا صاماَو هلام ةبطاعْلا اديب سيلا مزنقلاو « ذكراكملاو نقال اكتب دهنرتسسا ككلانه
 ظ ةاصورهع)صمرمانخملَو ء املا م)بابف نمكيلمذا ناداه اباسح جصحؤوخالذ «نداعلا مول نممِن اظل
 - ١ 6و وعَتْشل اجر هنياطلا كككترسو « نيدجلابانعلاف هجوروفلاو ء بيش ىىومو هنملكه اضيالو ضرالا)
 15 اذ عيا جمحاصنج زبك دكا ةككدكو انك اضينمؤضس هيلع قطو انام بعدل هل ذو ىرت زم اذ هكصق ئ ايي ءسفن مية لَ هناذ هرضن خرا صر دافلاددع نيرهحا ميشلاك هنيذك, كو هريصحيوصجملا رجالا هل يلازم او
 مكهّرلاعبقف «دابحلاد ذالبا «داسنل نم هرشغ ام هبال يدكوطرو هبل فكما دول ارحب كاطلشلاعاط ؛ايقل
 5 "بثور ط مذ مقاو «هدطبق سقف هدبوالو معجملازب هيلعراّصا وصنع ع حاوأل هَيِلُماَعَوم هبوسلا هنم ةيناقاثل

 .. هالعلإبزوفلاو ةداحتلا علان هقباام هيلا هلزرل ةفوخوم باق قبو ةلياَص تيفاكايتماد# ليال .- بارطضطنع دكت قفا هناغزو هلا) ص )ربي ه بق اي ضورعلا مهل غريم الوخو ه.هدل دو ءلها ناره
 5 جب



 زميرلت وتس: امئلارمالا هبل او اهنايغطرشو ممشنا لادواوشبذاف نشاتلا 2

 وا فوط ربت هب دكمل مو ه اأو فاخزمزافم هدد وظف برايل اف ناهد م اميماورب الاف ب: نتا
 هردق ناش يقيل «رضقيتت ساو لذغلا عون وهبنا هرمنا لذالا اياز هضعو ءانولاو ل١ ,لارطاومدهشاو هي و

 ب قلاَو هظكإاو دحتملا ابابا ظلام فدل هني د داكن المل تاتش لانف ضال نشفاف هينباهشلاهاوتدلا

 . ظ ناهض ازؤهه ويش تاعيالب اب ”جديصيعسنكت ضيقاوطشلا هتروح ضقنلاو مايل يلاَعَم
 مل نماهباسوممخفب هلاقم قد ليظزعن هلالضدعب هلررلا ' نس سس ضان بخ ضعنثوف اههضعب

 مذا ضججشرل دو تسارع احن ةراكتس هريكيسا نمو عضخد نع روج ذم د2 ليؤمُو تيم

 جالو لبا اطو *وإ : اودع م جوملا . هجوله رخل ؛ماهسإل باصنننالاو *ر رخل اباكترإام «رثكي عونصميلإ
 0 رخو هع وَما الق ليجد ه هلأ ماه هريزجيب لال بل شسطاليلذ دقو هاتساووفعخا أرب اك كر داف عمم

 ماس اجا هانوللال| دق اعياظداتنالب هو لني هَبَص هبصانمل ازم باطل تل ارك !لبافالو "راوصلا هم

 ل ”لاظلإد هيلا انرنن نُمٌدَد كبو> 0 *ةازباف هبوبلاَو ناجلاب عصا او هأ نناذ امنهص ةماللاعباًصاف

 , وود شنب أنو "ناجل اب عائبب ظعناد - ىبحصل اس مةممو اورخس) .هعاش داعم ككشا ليام
 هئناقخلا ةاوّرلالضاوف تايارعو حسنا ام ماممالارورجملا اولظرشرهتنل فكه نيملاخلا موقلارعدب اوزب فاه

 1 1 دبصاشل اضرعتو انك اقرا ماعن لهل ثنبج ىو حرا هنضياق كم ابنأ ماّيشارورإالانلخ

 ءالثلا دجاوهو « اكو[ ف دوس در لزمزاك هناف ”نيشلاو تنحلازمرب بحرا موبارهثروااهبألإ
 دود 5 هاماتعلا ىناثالا ثالئل اكمرمِلا ضر ف ىغنلا ةراثإو اوحالو . نايلبلاو فيلا: كاضوإلت م/ت اكن ئذلا نإؤالا

 -كاذاعوو اهناب عاضياو ص

 : ..عظلخعوت ثياع كب داضال اجت عئو نول هبطغربظ كانا سالو يؤ رهط كما عد نياذ فواذغا

 داوطإ اخرى ول اٌنِقلا زاؤانم ديدي ععرجو دال كش دالبالرخاو: دابأو كيه اخح تباض
 ”ًفرناو ترو ةرككلاو هعدا نات انف دوم تيل الاقي نإ ارامضمةسؤباسو 5 و "نيا بياض 3 طصكللا ميناتو :

 تام ونال ظفبلف ةذارإ اهنيضي ضقنو دعو ضبقوطسب تاذئر ضاع طباع يم هطاق بعلا دكولمؤ ةيغاط ان

 طل ةعاطالع تامر * * نزع ناعذ!كاندقف «نايصجااو د رق تاعبترم هيلو تي ل اود «ناطلطللعيطم
 ركملا مانصالع لزبرل نُمءافنا هركذ قبال ضياطو عب د ذلك فيز ههفياف ذكر لانو « اناّماو تازعل ازم ناخب - *

 : هديب ةالولاو سول !طعدواطتو *سائيالاو ككل ان انباصإ ام هيخامب قفل غوارو بانل انرمنذكر ضايج انك دز او

 انووريص دارملا هدابترا راف هيلجف الويب معتساو اتوا اكيذتو توفل ستاب بولا دياكم هإباطلا

 ”ةعاّبْباب نونصوبالف يكد ءائنخن وافيصو دتيشعاف هوبات درهتأب ١ نعام «٠ نسْوطؤرجهعبات هللا هركم ملتيخت 3
 . ييلافالع هوجدا ماكلكف دي نع هيلا هنو دوي ءاطسق ىلاملا نمدل ردزم ]عل عجز و . هعانتاو هناوعا كس وضد

 0 و خلا م (طق هير نممز عكا ذهب فيتساب طهاش م عديد اجواضت
 نأىلإءاطباأو ان يدم مولعملا جا“ موبص هيلا هؤوسب حرب امو ءاطضوإلل اقيفلت هرختكاف ًصرعرم كنك

 "هد عاقو عشب ومو ىلا ايبسويب ؛اذولإ] يبس افرؤكاو ةونسركذ ف هزناغتفااميرو ءاطحلو لالا كوع صموهو تام

 هام لؤولخا ام هدايو كمر مضاوتا زع ْمَحْذاَب دوو هدايفنال زم هو وهقكذ ذ عمو + اطرشو هيذوهيل امال
 .هيِماس و فناود مئات ءدجارداذ :هلبس ده ورا ذ ذكامم رباس عماومضف واٌمنص هتيرملع ادْعَد ههُجاَهاو ًالعةرعسا | مويب تدللفربثيوهطم كالا مجاو دل لبا يعناو هلم مزميح الا لما ٠ هجاببد ةكولط ازعكاع
 ليصتفاردإبو * ةنغلإو نول اذ ديل هاب انه هيلع دنؤ خرج دهجاوما لك , نكن نبزيطم الكا رمهاخ اير ٠ هخذا
 هداّسْجالعأمو اطتم ه هدالبو مناطقه اكرم ٠ هدابيعاة وف راحازب نم هلتساو“ :م داعساو نناللاومإلا“ ءراسيو *هدإرم
 نوتفو ٠ هعائضلا ا رتولبلالا“ هانفصو ٍيرلاناشل نم علدامملا غلبو هان ركذ امىلا لاحلاءبوهنأ امو » دارا

 2 -_ِ تسمح

 مياوثلا
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 5 ةضاتخا ور لاطملا هوجر هدرعمو ٠ دسادعاو انبانما ”هلئاجضو ه دزاعملاو بيإاصملا هئنو ارو دراحتلا عاوناف هءاهعاوجلا ,
 . تح داوموباضو هدجارر مها زغ تنصل هاهو كاحأ املرمحهساو ه ديالا لياعو عتب ةراش ارق داتا اسد

 0 ا  نيزبح هاذشس عم اغا . ابضاوارتلاب مادو ه ايضامانيبس ناّكلا نه هل , كاك ح هدعاهشا فاو وما

 ؟نوطباخر خيل 3و دنا فصنن ٠ همالظردنحو ل "ا كشط يشرب ا هنعام شكى م * همادحإو همالقإ
 4 زعاوذ هد فه زركذ مرعمد ٠ وفضلا تالباقتمو * فولالازع دامب وغتسا دقفلو» دوطخ عرطخ درب ور

 : 7 يرد هتوصااوباجاف ٠ يبل هنأ ماهكاملا مماعداذا ه هعراذلا نر واصغا هبعشتتملا ليابقلا و هعسأو
 | ادم تانتاعسسي ذولا م ه نايعذولاو فيلا ن , م اوس نمواضنب مهلاو» نيب مام امريةعاط نم هيلا ١ اور اجو

 . كف ع يوحد ه عاشو لارا دوو قرب هامل هدانب ماع محتل. هرارب زك افمهو ءيصاه ثيل + مادَفار

 ًاوفلتخل اطر غرص هتساطؤ !وَصمت ١ داطخلالا ربو ةمِهْذْذَو مو « اوفّرضن زمن ضأن" نب نجس رهارب كلم هضم

 تود خاملاروتنلا وا عماجلابابلا ىقنكسو اهي اماقا قالا معراب دو : اًهؤنطوتسا ىلا م ةالحااف دك <
 5 000 ا اكد رصدلاب» معاش قشلادالبإ 0 را هذ ندالب مف كمل لين تورم

 000 " تاكداول ذ ى ديكر مرر يكس: .مدتم كوللاقرت ضو ”ىيتلكيا بملف كع دكزيف ٠ ةوالطاو ماوخد نع دكان بح

 0 هيقانؤ اشاروارئزو صو املا 597 اهلا هراظلسل اباودا/ وم درو سكن ع عنو ا نخب ام َءرضمل زم © امد كانماقاذشا ! هوماككو

 ل ا ... اكول انرشسا كم عفو ابو هرالا اونا هيل ؛اولاوو» عدس امال هزم هوطعاو ه ملاك او هتماقأ ع !قلاجف هوعارو ٠ هل'>زع

 معدل اليبسدج را , !ذاطن لالا مايسؤزب انلاوألئلا نو دنس نذ سرت نأ تيشاممغاف '  دهزبت

 رصد 1 رمامهمد . لك انحتئاؤو . ١راز هراصعا تدالف ريم أ ةكم نم ةرهتزم هدخألا 22 نصح

 0 ال ع دس هايم امريزولاٌضحبؤلا ٠ ا هركحم لاب جؤلا و
 : . م صءلواحامرتوبالد» هباهد مد ننبالذ“ هلاننجإ_خو هركم نبا لل الليل ضخامة سدو « هلا تغاو هعدخ بيس! ف ق نكنتي

 - .. وعده دين اعلا لفل لياضفرخ ضيم راف او - هيناطلسل اوضح س نم دبرلامو زول ةرضخيكوم ونادر اول

 3 : -ةهيريزولا هوضتل لاك قتاقل يسحب حربزجا هكا فكر داو هقيلدلرباسزم الع ىم نود ٠ هقبقح!عاهراؤنالنياقل

 كيوم مترف كتحالباةداج" مجله ءليينم نجس دناطع ها يرطو هداضفا مستو ' عصب اشغأ م
 هيرحس نم هدذل هل ا لاو م 5 عطاقلا اه فيسو هينائحل امتحل ! هي داوم !ليانضفلا هنيد راب موكالاريز ولان اده ناو

 6-0 نعذإو"*ّدَعَنو ند امّيك هشام ينام هلونلا ةيئازنهشاام ءاببيم الجاسر خس 2 خوان هاَعّساَمَ :
 2 ىونادزع فقوردذا قل يزولا ةردح صسلوبقلإمشلاو هسيبإل حطوا جملا و حوضول رجلا ههرتعاو نعذإ مذ هعاطلاب

 : | رو هزالوايريزولا وضحي إبلا لي فاذ 0 دمت معاطل اطعوفب ام هعيايبج نا هلعاق »ل كقلاب هيلع: رم هر

 0 هناك ظناو ءليج مركو اماقمريخهيربلا ف اوحكضا م ًاليلجالانم تاريذخنماولاهف  هدالب نوبعو ءطهر ةزجرز

 ا زا زرسعم بع اكان نبذ ناو اليس هذيل ال ةعاطلإب دَخاو هيناقعلا هلودلا معنا ضيم ايما ىو مدلج روكرملا
 اتا كبه ذو «لجا”ةافاو املا اعباض مافاو «اليتتم واس يبم نامل لذرغف ىازتعالاب باطن عقار اكب جفال هيئاطاا راس
 ب >ابزو مالكلا مزالتنل هسدحزمانْينا ام انهاهانبن ١اًاو « مرّقباهف افصضعنو هن .ركذ قبسدو ةكسداو هذالاذ

 لضفاو لا ماعنالا نم هدالزال كامو ظعاتربزولا 'قضحإ ا هر و نولي ددح كسرة كد 5 «نايو ناببل نمر جامج
 لِيزملا نعجوب 0 ”جعنلاركشلا ضعبب دا دزه مال لان نم ويل اكرحاو ءرتالا ابحاث هيد هاج موية: َ

 اولد 1 ءاد الص نيم غلب لالالا ىو هدو ازم تومرحي دوكدملا ملط نم ناو داكد عمو ه منقل ازووا
 3 لَ يضفرومانؤقرهدرصقتو ٠ الطنل ةيدراؤ 'ورئعتن نب اوحرب انهو ”هيابو ملم نماوقخرب مو هيانب ع وبا هضعامل جلا نم

 مولا ناحل هيصوخسيو مو رككسعل اراوس رت و" مءايططو مفعرع صو و ماك نقونححب ريزولا قضحو
 0 دو د او نيلا دراوم نوينتجو اصلا بوعجيب م /

 5 - هدصس. كت

 3 يس



 ,لووتبسبنك اوس هلاوُرلا تاقبأس نس مث لز الف قبس اًليكلال هلا راض تائجومو موللاو مّوللا طنع» لاقنمألا
 ريصمرلاو وسل !ةرياد مملعرباىرلا نومي هل اكتل | نابجوم اهراس ه نالّضلا هربا د نعاوجرم امو هلاحاكق للا انبسف

 و٠ ليال ليبتسلا هبناجد هرهانلا هلوّلل عيضنلل قيطف هل بزلإيباك ان الع رمركولس بع ةراوهت نناو ءبل
 0 د ٠ هضوفملا ةرفملا لاوم الاد اف يرحل تاللاو ةولتلال نؤسسديابا مو ءمضوبقملا سموا طثتد
 0 نا هلللهأبو هبا ركل اكرم هباونيداج نين ىلذ «لساعراظخلكو مرا ىّصلإب ايمهجم انانجّرحاو « ليال 0

 كوخد ثيجيملوغدلاو «بجولا مط شزعا ود نعي شلون علو ياض رضغو «وساب ثيل اذاكبح
 تملا 06ه يضمعمو هلوسرو هللا ةيبصعمو . كاهرعلاو مالك مهببإىداوجانب 5 تفاحاكر جل < داغر ةوتاواحاوْفا
 اورزجرمل ام ذك 3اود اعل هد درا هلتاقملاب هنباطلتلا كيلا هنباقم لساوُصاونو ٠ .ضانللاو 5

 تمهل ٠ هوتلاوساببا تاذ شويجلاو دونجلاز“طبفرم. هورؤإ رخو فمركتعلارا مس ار 72. هيلا
 تليق ننيا> جالك غرد انيطساو ىلا قادر ل سالرضبق و رزائعمو بص نكتار طا كسب ها عضخو -دعاوتلا هلا ٠ ٠

 ”هماخلي >ويام نارذو ْىِسرْلَو ”نكاسلا ةلهحو هعاطلا نع جورحلا رطخرعد حلا تنمو ذك ةفصو مررت 4 2 هلا َ

 د ملاك فلا موظسمهنابزؤئس ام هيلا اًضفاد ٠ هككم!لماكل اسزولا ةرضجللا اضرعرا حسا ضرخت كانه روحنا دونما
 وشلل ليزلارم اهيلاامو عشان دالب ماك عربانلا هللا مدق تابثنو . دلالج هادو بولا ناطا مس اناوورعإ هتيبلاداعذال
 ترج اهق ذ٠٠ اهلواسُم ردع الق ٠ هئضانملاو هزيإتلاف هذبانملا مراوصو: مبراهاؤوبس تاو : هلابجو هلهش

 انطاسفوطاضنإف « هيداو ناذاب اطلااهدراول نوخصم. ميلاغلاماوالل ,عانخلا مرتؤعدكذذإفيو.اياوصح >7
 . دف ناريزولا وضحا ضور عل كلذ تخل مل. > هيضاق هبضاق فويثنو + ههصانضرتيمص ه يمال اهت ا شبج .

 هئاطلابراشمتيزحتساو - تفصُو املا كبر رومان ند[ 51 هانعما مع ةضت ىيماظرا دزتلاثكذ إلا هرماوا --
 كم حاخطينخرع دكان ائاَبفتم راسل انم ذكي رجل فاف - تف ريدي تع اهبسج تفصو ٠ دكاض
 هب مالو ازمَدِتدايَو هرساكك اما ة عل !ضاضتننا هيلعرضقناو* رداغرطإب ين ككررسم االخؤ دره لف! ةتجاك ضو
 - هيطأقبإلاو ءرصاناى ذو رموإر يلف ناءاج رت عال ودك ي اْزُمو :صاقراب عال مافمرقوهألا :ضاوال ابافغألإ
 (ايخ روق, هانبكجالب م مضتم هيل استبنا و هءانحرش امم را جرسلال ماذا ةدصرن علب ينحل حباخة قتصكة دنع
 .> هسا! هورذلّيجنم هّيوملا هروضنللا شييوباو دز ولا دونك راسو دهالما عددو هتايموشفو ٠ هماقالا
 لبق نمر شنب ءلزانكا ول جارك أ يوطي كاز اجفذلا مز مدا حا عمر ويت و موخل عال

 ٠ تعضوو *لاي ضب او احلا تتحد | ةككملاو غانملازاوجارعطتبو .نكيكىلا بوصه رخو لفات راعلازم
 دوا يربط ملك منماوماقاعث مياوماق أذ فوصوللا مولعملا اركسعل ا ك5 كّيموب دب ناكو فورعم الن لاقنالا

 00 .ارصج هّرِل ٌىيظن نيج .اًوهنلا نيج ونمو ك5 نعاوعلق او. ميتشمو لاوجان
 _ ةيباومأنعاو" مايإلا لهزب اوبضازتج ءاهدوجو داليا تراوعازم ككصام جبسم لؤصومب ىنوعطقي اهدونبد
 ااا بوزفالب نبراس اوجيلامو «ىيجنزنضرنتل همرعا«زماول راو هنيدصدم بز عاوهتجوتنن .ماقماقركسعملا
 تزخا الزم « قاصنادب هفياتلو عادر هنب دم لاعا نموهو ٠ 0|” خملإ يسمن عضومب :لاقنال !احعضوو لاهتا تخانا نالملا

 .0اًةنياَقر شعم اياولافو “فل ساوظ .وروهتب نيّسحرب حا كما داك كد إءورصخو فاصال9لدعلا مناع 222 _ يه
 كاش ع كيب إ وظديب نيبال اكدتو ٠ ةدراصرفرل انما الي معفاد نب كنج دفراو هداعتس زيعضإب,ف عب
 تصاوق رؤس اوع نو [يخو *درف انهو همرلكم دله نيب دوعربو ه مطجاق كولملا هنوراهتي ٠ غاي ثومدجد

 تس مانانازمركادع لع هزم اب رصاضتخخلابا جرم ةجرخاو مال بابل اذمطوخرلل عيعاددق مويا .هجيق وراسل

 - ضاقت ةدالغاوعدتياقليابق تطاونقو + ةاكمومعضوم هماقاو* ناش حالصا ل غسان نمزك قاد لوول افركأتعلا ,

 - 2 7 ّ 7 207 م ا 6 1 3 2 70 30 2 3

 1 هجيزو حاناف عرضت لهو كيلا ازقعاو هس ووكر افا عاصم تاَضاَو * يهنمو ال يبس داشب ا نابتس اج

 دسم 4 حلا يم
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3 2 : 0 
 !. هحيدزناب هنور دو هيطروقفت ٌرنكريب) موع امد ولماعتو دكا انيعل ا مقب نوع ضب عالّسلاو تاذيا

 17 قاضيا تذرف هلع ماهلاولا هنود قوشلا وكره العر الزبا كذ وكبك شاالمتؤاف هين )جو راغّصلازم

 ٠ ىمكيرل موعط ا نيج عركلا مولا ثويللا يسم كار رككسعلا نعل يرشد الصاق اًسِاٌصاببصَعو الباذ
 , هكبطاَ عتاب دالبإص اردتيرلام دحار طومو نبذ موي ركعذ ثا يانلادهشمو هلالجلاهلاهلاب اوزوفتإ هلاسإا
 كذالك ل نال لكومضيو اضازركترعلعداهإرلا موفيل ده شد ليل د نم ةك[ذ متسخل ماوعا "ة عبر اى

 هلق وراد تلا ىلع هراغالا» داجلامادستنا ةرشَشام هدايهلا كانتسا تنتساهَّسياق دككذ تعو البف ايدام
 2 :لقهلرعب ماقال حضورا لكاوبتو لاسغملا مايخنا عفدو لاقنالا طخ طلاختش|ىيجاىلع جوفاوف دانجا/لزم
 "00020 قيماو عاطئادتشاو لابيررَسا كم زملاصو كائقلاو بوللاىلا تعتو هاهال اكن عرك[س عا طحن
 ٠ -- فيبلابءزملتقو مهإطم نم هولاناجاريخا ولاني اليو رهبالقناف نرسبا> وهباتعافع هزباق عحشرلقناو عازتلا

 '[ -- - موهلاذكيلولؤصناو هفياتسلاو لادقلا نيج شمطريما هرهاتلاملهَرلاراّصنازمنئُموي جربو هنياط
 ' . ىكتلا هاذا فاعلا يطا اجبت او دككتعاوننناو ايلميخد هييجيملا ماهل مانبو مطاوم اماووصناو مزاطوا ل
 ' اوكنعو شاول ضاوه صدع ارزو ١ ونإعو 'قلخ اهله ازمه ئلتقف غادر هنيدمو د وم#و هاند فرعا وراغاد
 0 هبوملارككتشعلا نضع ةجزان دلل اب اناكتو قبااكو قو ام ادا اهل انك اين مكنه مراجلا ظ
 .- كولا رساملا هونطخا ا وحربامد ١ لظواذككدب او دسعاف مولعاوونجاو هاومرّدا ام اهلهاوع اوهنقانكد] عوصنل ظ

 ١- هويبدتو اًممحتلا هتّمهي جوت ربزولاةرضحملا# : + ام امو تاقوالمزاكؤ دصماكؤ سحل اتا هورعتب»
 _ | ةهيفاالكت مامسساو نيدجلاكل اككرا ناش ل صينساب هعماج طب ويجو يبت و هلعساو دونجزييبقبللا ريتش انن ظ

 وح انشح ميل ا ونجل دشمجبت لا امو مل 1 رو ساحر اهرع عمرو ككص مايجي مص اذتبا ناكو 1 ظ

 -.١نرككاو نايعالاو ونال ازمدب ناكو انعوصقسدا داككال هزؤاو هاجر كس علانسدب عجل اذحركتشملا كك ظع
 5 دف > ل يسجوب مال رازقلا او كحل اكذ ىتامهلا دجاملا يباح افه اك ه دايس هعذرو هءا يسد ل اكلها هداف فاحر ظ

 ع هناورريقالا هتاكملاو هعّو)!ابحاص يآ لاو دماىملاود ىلاه)ئفملاو مدغريمالا مزجحاواكملا , ,رككل ازفملا م
 ضنصعلال سابا شيللا نفل ماقلاو رديجيبفالا رهشنالاريطخلا كل نعلاو ديضال أ دحرالا دهحاريمالاو
 2-0 ى اوكاممصو - كايعاطنيعو اغا نامع اقلاريزهو ءاغولاشيب اين مركا معابشلا قول كم اهساالابانجلاو غال

 ديو دس ا دخألسابلا ديصالابدلو ائاوميعرجالىالا دقحلل ابانجلو لجرج 00 يضيالايطلاوذ عكللوىباتملا مئجمل ماقملاو انج عينملا ذالملا عيفزانانجناو .اغانرع ناسسلا

 مم ذا يوزع لطيلابانلطلاو اكلفسوي لسابلا عدييتتلا لماك ابانجاو اًغاويَحح ديرشلا سابلاوذ
 2 1 هضويتل ابادراو ركاسملا توجو نصفك إريغو اعإبَع نجا ئاسملا نكلا نعالابانجلاو اغا هنلفاسالا
 .:  دونإلاإلا هرامالادصقلاو بانك دارو مم قزتككسمرلج انفرغتساو تاطغل داطل اره ؟ندانيِهاو نم ئاوبلا

 +. راو يمضي روسنا تزئاؤوركتعلا ايلا تدراقنو َتْرئاكدو طفل تعا اك باح! واهي صج مه يناطلللا

 باطل اياطن للا ةتاك بابحيا «لفب ضالو ليوجرجي يذيجلعلقشي لينرلا ؟افب اهدجا نيظعا نيركحسغم
 . ١ قيجو راوجكحب ميمهردبم# ريب ىاتدارفلا ىيركك حساولاركسعملا الصمد َجوريزولا وضحت زن
 بابرا ليابقلا ديدانصو يبرعلا امور نمهعاجهّيلاَو دعْوانلا ذهظعلا سال ادم دعماج لجو راَخُز هبابع

 - . يكارشلا عجل يدان اودببشملا نيع عقد يداعملاكجغب ليضالابيسلل ليلها ئشناك بمجلو ُهلاّصالو دج
 / 2202020 رع اظسج ةنيلحمللو هرالحملاغثويلو قصاهدوثسا ديال موه)بإ بق داع دارت ب سيطبق ند
 7-2 د 7 سايئاوذ لكألاة خالل جا جدلا و بهشارشنمو بغاّبتفم بضلاو نصطلا ثول بهو يف بومديلارسو

 مه رمح
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 او 'هيزهلا لاو فاّضملا لالخ هاوبسو ء ءييحتج وتدل جشع هيلاطمو وهلاطب سار ٠

 35 هلا .؟ .٠

/ 

 0 م ٠ ١ م تاع ا

 اهنا

 الاجل نام ديعسيرسزبرعل ادع هيكرجلارداذما ثييلا "رتل زجشماو نانا وداشناعبا تايد ايار مقا ا
 . هروكرللا يكل ركتسعلارادرسملا يملا موبجلا ماو« جلاد ريضلا هانا رثبكا هانا «دبجيخب نمل
 دس بسحب يلب نول مي الكل ١ »دن ىف خوي سع واكو ا هفياق السب لاسغملاب .
 1 هيربز زولا وضحلاافلت همديلعرماوأ مناعلاشيج لكك ربما عدواد

 لرجافدلع نجاد مرد مهدايدلع هين اطلشمل ارككسعلاب 241 و٠ مرا درفت ناةكل ا هفياقرجاص يسمح
 . زتاولكنابا لذ هس اوأل ف ضرالوماوفن لو ءازافمورجتنم هقزعا ام ىيتسلا بط نس يصحب 2 ءائضجم حامرلا كلا

 .ملقاو يروكذل ارقد هن هّجوت ”ةليثيريهالاءايتح هذراولار كشحلاككت هيلا تنزناو» .ركسعل ادي اقو شويجلاراورسملا
 ٍظيفح ديصالاو الا موؤو ٠ همر ذاجدو» ماك ناسف طش اف انقل بف و ءالعساو دج هؤبق نم رتهجو
 ا يت يدوم ٠ لوا وذ عورال حشاد ١ ”افارجت'ةيلازيرع» .زلريمتسلا لسابلا- عفرالا انجلو - دجحإ صادقا نب
 له اننا كادجاملا ناتو :لايحلاباّهولا دبع دبع ىلاعملاو راكم حاصلا كلام اتلازيشلاو ١ ضب اع .

 لاب سوحباوتب عدتت نيررك ملا ارالوه نب ل شككح فضلات يجكلا لطبلا :جتلازن . ناس دالر بحاص ديان
 نيشلاو باب ابابدا هفياقليانقرم د نمو عرب جرب رجالا اومن معلا ووجد: رزان قو هناقع ملقا
 - ل انا ح“و ةيروتنمل اركاب دير: نبل نكت لو ناب « وكمل هنشلا عبير جدول
 8 . ةسواطشمب ]كم مؤزنلاو بزعل ةيججاذم قنا ٠نانيطاو نوكسو ٠ ناموا انش بزعل بخولحرب مولا دكا ارددملا

 ازامزعب , نوثبسجتالو ٠ لقاخ ع نايا طوطننال, نا ان ض فب اسمو ل نسو فرط يذ ند 1 م2 موفار 0
 مهذاينناومديعبو بو كليلذ عما نجاد هديل لسبب زم ىلإ مزتراكتم نا هاو سارا حل

 يجب مهاجاف البف ديم قراطد يلا وفقر طب الهنا اونطؤ حرم مور أبن 5 ماجر هوتحتم نوم د
 -مانقلاو عقنل اراذنمت نيمذنلا جان ضاعف , ماج مرعب ضحو دل باخد تحب» ةهردؤف دونح ع مامن و“ . يبل

 نيبملاعلا ةتفانمل اف ناكداو توملا اوه ذعتتساو ٠ . قاوشو نيت ملال اف اذادخ اف ٠ ح ءافاغ نكأرا دود :يووصماو داك
 اا انهالا شنو «لاجحل زج جرعوب انا تماقو . دولارا ريو ول حت داد ند ميم طيصاك انجح يدق تس ج2
 0 كيفن و ٠ هاودال ا سسبو. هافششلا تصلنا ٠«لامالا طوسم ةواحرلع هرزاكللا تاو ٠ ل دج
 ةوررغاممضبإف موق ايعاَو* ناوعلإرل ماطضاو هياليلا يهم نوح تاثنلا تاوهصل ناوجخلا لاطي اكاذذاتوتساو " مهو ناشلإ دم هضلفب ضيعو -راهال اذوضغ- راؤنال ك2 قواف «داط طخ لكمرط و٠ .مراوّصلا تافايجتم
 اني اوطوب عيبادكذ ل. نوخمد انضم مزمهرعا لكن ويسملا تروتعاو ٠ . [طاوم زهزناو ريدم مدا نقب كمالوف « انفلاربسو هرؤرثملا لاضيتشنالاو ءانضلا لع ١ وو تاره بج مطقتو رفا طب شو ٠ مراعاضطتقنو خامذاضظ خب ولالا + قايخطلا امه ناجو ميهوب ند ناو نط ةيرييشس با امدتإ د

 قدا مظانبب مع تساوضا ءامدنو انساك ذ ارق نماونتجاف هتسايو سل م مسار تتبناف ءاقش كاجوال مةدبفا تقشو .اهرشوابزعقاذاو ع. ]ظا نوملاسرو عازف هتفنو ٠ .نوبزلابرلا عراشلا سم - مالو نيج كلا ل أن .ازجووألبريو واطي مناع راتفلاو هلا وشب كة يضحتسعضافو . نيالا هَساِبِلَو لابقالا طف ماي عؤيوقل ا نالب هولتم ”ريزولا ؤضمملا اهجطربر دانت" رز لا دوتخلادباقورهدبولاركاتصلا راوشد كتلك دب ىلا لنا ظزؤاقمو اياب 3 اوما اقرؤواعرفاهزوافمو اهيراربؤ اوهاتو . اقر ةكلانه 00 و دحوم تنحللا جطناو .ناهقف ول دالبمل ايو ءهافيإكلا هن هزني ( نم نيميجيدحا كا انتا عماتي ماني مو هول ينعي او «رمزع ديناطل تل ارككسنعلل يي خو منيل ساووهل وها ضو هيض ]طبي د دكيهارهمراكت للجو را ك نم مزم هر
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 اناا ' ينفع

 اضم. هناا كاليانب ١ كلاس ب حب هسا ديت اعنؤلا

 راش بس 1 انا
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 3 قرا دعاطلاب نمل ونحدلا وس هاهنا اليبس :هاهيلاو رفاو دلو ءامهس مماتملك ف هدام اكربا مزق ءازخلاو

 ٍْ .رتساعنم او 7 لرب اوكرانشم اميرم دعب يلا , هاوخدزع رارقل ىف اح

 : قلوب كازم ملت ,رمأل فدي ف هميم انما هماقمو ناو هرذقألل ليست سمامايفو تب موا رادرسلاوك جي مغجا

 فد دارك اه وواجو دنا در نااولصَو نزلا نيسحربزهش دك ١ انباسمأ « هفياطم هقفزك حانمو

 |0000 0 و او ااحر د شاول ادع زهد ل وينسلاو +2 دير : ددبصلا زويا ههخأ د دج لله سح دا يشن

 ةيعصر ردد هيابرحل انهن هرذريز#او - دّجصربوم عربم دزس هو وءضاو ون صاغو* نب تتب زج نسقعرش

اجلا هباصعلا معو «هنياج هلاضه نك اورو« هذيزاق ديداصاوهن
 >5 نهباصعنا عو «مقنا م ' هغاضلا لسبع هرب

 .لطاباب هنإصعيرم نعش قك زعرض الاب اوف دق د ء ضل اوف او ءيؤاولي ' لابجاومرضو + هفلانغا و هبصانها اوم اومرضا نر

 : دووم انجةينا) وو >_ ىّصلا هور اها ل سالم يمال العا عيتوهح دز ادٌتلار جعجع وواجاه + هوذا
3" 

 سنو« هطاركلا نا اوهرو ا ا و كا خجد وزع حدافل اناو دع ىَّدَضتو روما

 يخرب رماة عش اني سمر رن ارضضم لع وسن هد“ حرش مم فالطازم 2 رجرنع ناسحالا دلغ عه ظادو
 5 0-1 3 انا ديو

 صل هر ماا سصرسنف هم حد هذتجررذلا هده صو :همالسلاب هيلع م نإ هةمالنس عت رم إب ج

و هانا ةداومو كالدل ابان ازبوريم شم
لوؤسن نع١ وبااموإ دو عرمان ءهماظلا

 8 انيكشو هر رناعز از '

 اهو وععاف ةمذتس ال لع اكاد اوطحبالا "واو. سفن ىناَم ون نبات ازما لسن *نايلا ضاولا معا ارشد ٍِ

 - قودرازللو رجعو 2 قزاو ىويساو ذولا فدل لع 00 كد

 0 - كور ءى تس وهزم نالعا#و دانصال اف نور وكدما ثسبل و ص |ردألو لاذبلا د لايجلا نم ملام هم اكو :س ارت

 ٍ ماوزيعي جوه مرعي معا نآ هب جفن ام - .لانا تعد هويصم ذى م در ونرسو - لاكذاو نوشافر انهض

 0 ' ور كرام بئابهايكولا تل هراسا كم و هلاز صوتو د صولا مودل رمال ءاوسس مونقب هللا دارا ا ذاو - سمسفن با

 0 . دريعو هظشنارخ هضعوم ا صصا ١ ن ناطلتلا انالوصر كك عاغ مايخط ل بابحف ماو دو . ناو و لالذ الص هضباق

 ملاح متاح سصيرنملارهزو نخاو ههقيرتؤريإو دلل ةهممصهاتلا هلررلاب ضيرما دهرو: «٠ ضرال اص ازمم نع نمل

 0 ضزصت زد :دذلالخؤد ههصلختو ميت لذا قوطت هْنااعل ! هلي اراصنا عم قاعت هنلاري لا م ممضن تويم ساو

او ه نافل ار نحل اذريزولا ةرضحللا ءبقوبا الصرب عزف .ةلاوعلا دالب هناك دلكمو «قراشملا مم“
 د يحاك لعشل

 0 هه د مبعد - بت ورهش نرسم ثنا هوبي ىف هوإلا نص هننزم هل وحدنداكو «ق با
 هفبوُش هءلخملا 8 مينتما هماكاةريظعتلاب لبو عبري ولا هضم اذا اواَشيو هليلج ههبسو جدع ليج

 : ١ ةيقررم كاوبلا سور كذم افل دذاو ءةيزن' د هعؤل ازمنكس ا موتعقم قح'و ماهزك عماد نمد داصادإسو هيد“

 0 تليناو, ائعي سات ميزكت سنحت ماكاو هرج طصح ناكأباو هلجالتندما رادلل لحد جود رعللاب داماك

 ل دح .اناحاووبزولا: ةرضح مال ضن هيل رتل رذعب ىزببلا هي هيلاَولا نكانهو انعتبإ ياطامقوف ها كالو منح النص

 ١ : 00 لذاوو تحرب مو اركسو ١ دمه ربزروو مالسالن اطلت ةداعس يب واو ارجوا رجب دككدب دب يهشإو ربو

 1 ها ره رعرات ني زجاربمالا كة دعي رشا نود ئعذش نئاولاطعّْاود يضاوفو . نان
 - 2 فرشلاوةيكتلاتبانمو الك دبوميل حارب يعمسا هراؤؤع نيبرشيميرك هيفا اولو فينم-ىؤسرو عب

 حلو داضنلا3 قعانتل نيحربزولا اناومملف تيرم عمي صخل ناطلشما انالومو عنا ضايرؤ هرااوورلولل وضحا د

 . هيفا ام هزيددت يسكب دا داعاو ير ةرهافلا هلددلا 'ةالوحاص يعّتس ام لضاوف نم دعا عدواو

 الل ءهريصند هيلول ايام تس تطل اناوملا يداهم ناكنم هيلّمناَو هرييغتو هداناملا ليس إالابهذ

 يزول هيضجت#د م: نو د هرياعسو ناودعلادان نم ةاكهَضاَو ءناطلشلا كيلا صلخإ لصاد ىميارطق
 . التو رهظو هتدإف م هروصنملا دونجلا 0



 / : و : . ١

 هنياقرغ لاند اوكا ليو ككسشعلا انيرعساورلهامْنَص هيرمرباظؤ سلاما ماو ٠ سد اهغصو ىلسؤلا هديمغا
 بو نيدناعمءاول ساو «ردظل اور صنلا دوجان م ىممزمو هربوملاركا لارا دسم واو هرطخلا ةكارشنا ل متففوب

 . هلال ل شىانموملا هداؤكو كاع هلؤدولتب هداك "لاح زعاى اعنُص هنيدمملارككسعلاناك ل وضد اكاد يع هلالكئمل "٠
 لازم عسر +6: ومو: علاو عباسسلا بينا اب يرع ةرزفرسملا مكراشا ه2 هزل ش3

 سدا ل واف نإملا ةوالّتب يمهل اهنص هنيدمب دهاشسملاو تاطاولاو دجاسملا و عماوجلا ابحاب رولا ةضحرمأ 2
 ى مظعلا هزيرشل اراكذلا'ماقو ميركل ندالا ةدع متخدنعو هيرب لاصرم كون رابخالايجاو هيبورملاهرؤناما
 كسول نخاف هنانتولشو هزغمافدو هناطل سور ك)لم د ولك يفينحا هللا ناكر اد سمو مهالسالا ناطل_سلاًءللاب نول
 فلو ةياثاللل كو نيعاتاإعدإ هباجا# جداد يريشع ججاوفو اهتن عيارر تردشناو .ةبرئتلا تافدال هائلا
 عاونإب دابشلالضفلا ةديذاو دابجل هل صرولف ىيرككا ولا هباجا عضحملا ريزولا ؤضحيإّيلا هله فدتساب

 نابي ةصضار اهإضفاثانا تبقجو نجلا مقالا نكي هباجا نايادياشاق تْذنو ناني تجين اتاغاس < - غب سمرات ماب رماديب مركا كاسل ا هباعد اه نادل فاو ىنج نانشمالو لوطلاو ناضنا/نونذو نامحاوربلا تحكم
 لمتادبإق عورالد خالدا مائسعل ا عير لرقم الغ يافا لاعلا نينمانضَسلاَو قاطلشسااوتلافعناك 22 -- علا وز ووتر ع درملا بيروت 7-3321 ا

 نازاغإ بقجاتفورعلا مالصزبوم دهشمولنجيكف اهتاياهولتمللقانمايذ ديزعمءاظلامامزب فشلا
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 8 5 اب رع صو امي هس عفو نسم كذا ع اماق و الوطو ناموا دوح نحر ولا ةرضحك د نموت هدعو
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 ةضخلاللا غلجد !ذانرمرصدسفناوو مرازفل ازثكو هكسابرلا كرعملا راّضمالااوعطقو 'راؤقلاو تاٌراغلا فش 5 تر 1 لاا ون مه هداك ماركا رامتلالل مسوول تجاتراو هانا منهل بكل اسونن تفاتشااذ ناو ِةيربل نمرجاق لك 5 لا هوابناضناو ناسجا رب ىيذاعل !ؤ ضانتساذ ًانانعاو هلاسازك اكد ؤكو هرجاقلا ا دسلارا صن المع 3 ةظنذاو ناو هفيقجهاداللايخزاجو انانمكذ صدتواايزانخ ةيقن هيداصاابعبياوسوعمضلخ 2202- هينسلا هيالولا فمرضُمو انامل م رّيرجاؤ هلالعاف اناتر كرر جا يزول ةضج افا دقلو باعة ضةلك توعو اقشنلا رادو امعضوو تاردلا تحترف باوثل الأول ل ضفابايلاوس تلت نبك هينا علا كيلا رعت ني تعبنا هللا ةجمرش لارا ظناذ باتعانؤوهيفراعلا دولخو ماقتن الر ظلو باقعلا جو عثر نسدادباام هينابم مم دعو هع ضروف وبانواهمجدببو اهناهرلاه نبال هالو زسيفعتازعباهلالع عنو هيناطسلا
 سب عا يرصان داوفلا رسمو نيعلا كا داهيالا دورعملا يتاان فييسؤد حرص انو سم فيضلاو رذؤت' عدكم ّْ لكاكتميدد لجباطزيشلا هر رك زن وعلم شديت نيون ب: مقبلا ةاداترو انياب تويز الا

 ل يضس زم ىكرلا ذإ ..ضنفلو باص لي باول مترعككذؤ طخعولو قيذلا هيِماَسلا هقانم ارسبادو هيخاومب 202200

 1 ةرضقلملا ىلابف ا ايات وظعو ها خلل )يبس يلا ايددعو انرانعاي ههال سلا موعد. انءاسلب هداعشلا متعدف نايف

 : ”ةليلك وباع ري رطر فز ايبظحال ]يظر مالا مز ظْؤ ا عنص هنيدم!ماقاو ناوعإل لامع مام هيانكت إرم انمي اوجلو زاذوا اخرارمل زم اهئعماناكنلا ههنحولا مايل انسي انو افيرشن مولع علخو زاذ ىم عمدب انزاذ امايولع متعناو زازعإلو ماما انملباق - ميرعلا هيربزولا تاهت نالْثمالَف هينعسلا تاربئل ايلطاهباب عرفو هييريزولا 5
 . يضاف ليككساو شع رنج,ادع داوي سبل انه طو لضغلاو ددبل ازماهيدناعم داباو نظلا) فلاديإب ةياقعلا ءاورلاثيا دق هدلا نا هانم ال ةدديصتتم مو هناي, نلئسامْلع اس غم! درك حم ذل ذذاوهو رك اادياقو ١ دوئجلار اوما هرماواريزولا ةريضجد نتا طا 60و ىمالف هغاطل رعنيد رق لاول ععتفشن او نفصوت دافع ناقال ن[لا سماوف تدتو . اهنابلكي نيدناعل ابابسايتمرصتاو ٠ اهراياغلا خلا تايإ تنس انلبد سكش
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 0 -- 2 ورسم تاواف مئماح ا انجلو نونؤ ان, نؤتخاو دعساو اءاؤنا ابزم مس اف رامذ هنيزميلا واتس اكرر 0 ل دم 0 / 1 1000 70 7 0 ل 3 8 50 2

 00 - يحوي ندلالظف]لرهالا اناكوم عرق ركسعلا ذك ذلاد هطيسبلاراّضُما تاقرتفملهالمعم اج دليم طخ كاكملا

 اد موندلا سكك نمانبلا عدّضتف روئاورمتاد قرئاو ماشا نلبس ماو صسلاو ماقال يدزل اول ذ ضرنال هظ
 هاتسقدد هديربامؤوف هدعتشاو رؤازم هريزيو هاو هاضر تمؤكلانبإ دوعسم عناط كرا درب اطيب الغ انو ©

 1 ىيرخلاو لانا انصركشسعملا دككدبام عذرو داكألت لإعلان نسْرماَو مزعلا قاظن نش رادشلالا ماو تغلبا
 ْ اناكجرو "ناك سوك داي أله * اناش همظعللا "تيل ابراسو رابكلا ماغم لنمدي طاجا اسو تانائيجا و

 . راتب دم عب سلا موس) 2 انالوجداراوب ججرفلا نجهل رهقا ذل نزلا هفماق دورك + خلا ل هيج ليغ نم
 رمظلإب ملعأو يونس هرصنلاب يولد ابايضاو اضيف غال يتماو را ع عي واياذسم 0
 - و انهي دى جضلارابباُاَقاَو اًمظعم ان كسمماباو نتحلاذ نئعدالب اوفا كاملا همولعم مروهشم

 . ايزو تايزلاروشنمد دونفلب ىنعدالب رمل جراش ىيعلاربرف ملّصلا حورشم نيموب نكيانصرا درسا ماهو
 0 ككتاب اوؤزنج لجاجلاو للعلا تاذ طق حاملا يوطب ىجرطلا دوهملا تقولاو دوعسملا عاطلا ةيرامسو دوننبلا
 - -.. - اولبشو مايل اهعاوضوقف لادرالا ماقسوتس !جاوباوطماذاو راوزتساوهب نكات [شسسعُو رامذ لاغا نم
 : اورشن دّمو يما قيبطلااوعاتجاف راكفاورمباتو خذا رت رامذ هنبدملوخرإ ا ىبهانو ٠ ُلاجيرلاُو تارك
 70000 ةيوكدلاوتسلاومب بعطر" دشن رب زمور تاشهجل و فن ءيجحل'مذ +: تاكا ووعد لمد عقال

 ايمو الفن نيشاعملار هن اقاخلا هرريعسلا نياوحلا و هناطلْسل اديلاملا تراصّلا مدس الو تاهل يحدد ٠١ تمم اظن

 "ةمتانخريصيد درعلار طحلا ربا د هعمويضدام تالالو حالته انماهن عتجا ىنج هعبإتنم هيلاوةجن مزاد
 + -_ يتب دهل هكا اننا فانعا بضيرُم١ رامذذنبدر اولا ةلماقإ ل مسخ. ) د دعتسا و رختد | نإ هعماج هعشاو

 ىل!ازرشلاك ارطدافصال( رينو زغم لسنا ةكذ ذا اوناكد قد رازوالاو بودزلا لها هفياق عياشم يم عم نمو غبافلا
 : مكظملاتغ زامذ هنندمملا راورسلا ٍلاَدِراب اواو صوصنملا ميدجو صوصقملا مئبخ م مريت ايف نكذ

 . ؟ىفلعلالا اليبسوه تقبا مولا مّهيانج نمقبسامل ئيضل لفوهل اخحاو تنعلادرب عهنعضنفلاو ٌىيرضتلا
 قارين اني انفو دادضال نائل ابجسو داسفلإ اددم هويلو مماتي ميصاو متةنايخ ع عضل

 - 2 اماقيجقانفالاهضااىملقو دابعلا خاص هفلاب هرركبج عب مإتق نمرا حبلا هاضم! ام ناكف البلا

 م مهلوجزم هنااا زم عهلزت اجو نورظنبايجلوهو دولجلا مم وس انباذ يردرزعلازبعو مطاف باري عالخ
 3 راوي دك لازم /ل جاو مرطخش ابن ضافتساو رامذهنبدم) سورلاو دولجلا كنب فيطو ىوربتعي
 . يزمازمديدوكرملاب لزن اد اهس ور ليابتلا تاطاطو راَسفالاسانلا ةيمككدب قتشاو راّصمالاو ةالبلا يمت
 : نشوة شاباخنمهر ازفلاو بمحلا ناًيصخلا تاعبت سهيلاو راثلا لها ضاعوُسس نممنإب ذوعنف .راكلاد
 ليو رارضالو در افيسب هشيجتيصانو ”لاصعال نت غفل س اج مالسالا ناطلشس اناكوم ةعاط مقرر علخرمك
 : قيزمال ف ينرككرماككذ اكو ٠ عمد دعا ىنل اتاىالو ,ىلسال زم هير م ديبختلكأو عّقجاوراورتلا مرا قسوتسا
 .٠ فنون وم نابت رد شس عباتسلا مويا فدامذ هنيدمزمراس حتتتو ميا كانلتماذ نمدنع هيزع
 نيازلا كت ووظلا ةريقولا لامحالا تاد لاب ازمءعمامو رارجلاوكتسعل و مال | غيجلل كذ دهب كازصضافو

 ضسايَدلاو دالبلا مريح ل الخف نانالككذ ىوطناو لالَتلا5 ىاّص حلات اذ يراوبلادودصا««تالتما ام كاَمْنالاَو
 0 ماقو لحْيواد كانها وطحو الضو اطعام هرب لوجاوُم اقاو هما ؤ رانا راونالاودائب ال م,ايتجاو

 2 0 هقوخ هءاولتنإت يلج وها هءاشنع نس رظاشل اباد اليو ألجر عجز كوثمركسعم عضوملا ودب تيمدي
 3 ثدي روقان: هيخلكذ كنه اوتتطو هعرليعل وجاورفّتساو ناجبتكت غلا ضيف هنعاوضاف 5 ناضسردإلل



 سس

 . ةيككالرتساالاب «ضافملا تيان واهلا ئضمر ركشعلادا اذا اجدتلاب استلم ا ا انالومزب نيسح

 ُكيؤَرِشف . هاجورو ملافتسام امش لمشجتسم *ايفلل انعام طكانهرا درتلا دج ليزا عاقل غلب ياش

 لا فيرس انلا لانامو هرورسو حرطو هروبجحو جانزب اذ هروصنملاركمسحلا ىلا وضموم هاننتو همس ]يبتتو هيعوؤ#تلاب
 ةراعص كذا اكشن ظعالا اطال ناكومل نوشديو «راضتالو خضاب مونهدو ةرادسلاايقلملا اعرص هسيدمم
 دقو مويلاككذ تابزخاؤ اًطْنٌّصهنددملا داؤربزولا ان الوم ةرضحملو نان - رابتعاو ل اجاكاعا هود ص ونفف هولا
 سا جمس يلب طيتوملا دوبجلرباسو انيكك و اسوالاوءاهابرما ريزولا ةرضح ناوث -زاصنالاو ا ّسالدنم يرق

 0 - ماو ال عاؤنامهيلعزؤؤ و هروثنملا تانإرلاو هعونهملا متاكد بإبراز بقصر هروصنداوكتصلا

 مقا 0 هل اورتن. هتس”و وجرت ةوفبو ها رع ورب ام ميلا ىلا هيكل
 2 اكذايفللا ىمجوتمربزولا اودي سحيم يدب جب اوراس 0 زاد داحل رد

 " معإاو» عوسرلارازالكذ فد تا ريس ناب عتسه وصرت لال
 تايإللاب اًعنُصدنيدموف«دوشحملا دشحلاو" 20 "مولعة وصلا.

 اعرذ عاتل ل06 قيل هزكب قاض اعنص هنبدم عاف ضع ناكمجااعتلاو دونبلا تاففاخو  عيونتشملا

 1 ذاخهكلب ههعبيز رخو لياكك دنماو ٠ ءليلج ةهباو ٠ 201 هيدرلاوجلاعيمجاوهجوت 2

 -. لضيوف ”كيضاُو انو حينو الوصف عجاكذ لتشف دو .نائيطلاو ل ؤبطلا لهازم انصدم
 2 لهشتامو-د در لامن انجلو ءخونلاو عقمدلاوءةنعل او تاهل نم عاما اولمجنق ددعلا ميظع عجل وغلا خلا ل لالا

 طاتانزلزيرضل اون م «لاقث 2م هريقولا» لاجار طن رعب سد 'رهيالو رصخت داكنالا» تاناجباب هيلع
 ٠ صو هسا جوت سور اهسئريلع داوع ا مويدبإب ؟لادر كد اولتبو :ردجإرلنب سؤؤتغملا دوسنال | ضاصإلا ,

 ءلجوفوكاضو كيانو براحج مؤ شلا)هإ ١و عقاي دالبإهازم لايتعلا

 واج (ةاولتيو لاو انم انعوا حا ذيموب تداصو -ل ايدلاو مايا ماش حمجا
 207 ثق + لاوف ريو لاونال اشبخاب هعاطل ازهريزطلنملا كالضلاوداسفلالصا
 0 د لالا اوماتيال ما بولا ىو ذوو ةرصنبا ىصاو

 ٠ -  3 5اًونلخيو ىلإ اًءايضاوبه ٠ فيا دج ف يللا 1 0 0

 هيَ دنعداضال د وعني ف ٠ .ن نحذديقإس اه افهيرجخإ 5
 ةيتغملا رض طمتسملا دالبل كبل ها نين ءذوخاملا .ييوطملا ىكنخا دايفلو «دموتسما لك هنا مول

 عواكملله هُعِماَج ءلجو * وزداو لبوه و + اؤرشرو ابر دالبل ازا( هراغالاو -اللاو أولا موب هيتس
 0 خئردا | مركهلاجر ٠ ٠ ةلعل ا همي ليلا ةهرتافو - 5 0
 ١ !يفاغملاو دونا دولهم رفا لاجل زر عمت عودي و دئلوم عما هطسات نراه هنا لات

 ميرا جابه ولجرم عضو سالو نال عفن اديزيل لم تغللاميلعس انلازمه تما مِن اوفقيو
 . قلاعإ دوام احلإجنازم ع هو - هعئروا ولع ع تنامسنالا ةماؤاعيبرب عافت ملش اذ ٠١ دعئص
 لضا حالس + 0غ5أ٠ افوفسصو كاف دايز ست /يلجم - اقول اقدر زم اولماجانركذ نمولتبو* ل ابفتس الإع

 فضا .دكيب يلب 0 ا

 هّئونصملاربطلاو يوفل زماغارف اول دق «لاجر
 اهانصاو هن دانملا عاولزمم القال لباس مصحني داكيال الب ب نولماج ماوفاهزن ايفعقيو ٠ لاطبامعراقل

 وااوشوه هينداعلا هنمشطاو ٠ مرظخملا جاهلا نغ

 مل لس '

 . ههدونفعملا 22 ابطا ءهدورشملا فوفَصلا هلحجريفعو ٠ اهالانصجوأ اهرع معي هيظعملمج#د

 7 0 مدن

1 
 دع

 4 تاكا ةبن قمل وقع مه تضخ لاو عاود



 || ل ات نات“ انت 2 تتتثتثتةتتتتتثتثتثتافتتثتت تت

3 

 ا ١ : : 6-0-9 ا

_ : 0 َ 
 هدو ع ومد هردجو نج ب حاستسخ وسو اهيجو اؤم» اهمءرعا 0 اهلا 1 م :

 كالّبو ىنبي د الب:© شرس ديدلاو 'عريار مهلا رشحزمو اديول ةالببو نالئخ دالب عاشصرت صد جو ابله

 5 يحض عرض ةض يرو هلا هنلب داك لا ني دمر مورصخ نصجإم امد ليات كاسخ
 5 رح شذا ند قومي ردم زر ور هتف دك نسا ع دو ويشال هدو هلا داطو فبنمت د تلا مرصم

 0 هبطحفا يداذب اش هاو نرع هنيرم دالد بكه وليد ة طخس ماعضاوتم مرمإل دفتساو ؟اتاوراو

 ام -- اطولوق ضو دد قويا طر بوب حشو ركسعلاو دن رخل نمو رد فل ديس ز جار يغال' ضنخبج صر
 * ترا لل حالم ٠ جنز اص سوري قرومو ةداقشلا ماسك ليلو زا بابا بههشلا

 - ل من عيوب ديمو ماركا لون يتمم وعر دالي تناككم نبكو ١ ط هناي داطب تس غون
 : ات الالبسد سوغدادكم دال انس ورو 0 2 مز لساوتعلا و ه راوّصل ابادزأ ل الوعلا ا تمرح مأرب امو

 ثتنح جاالما ز تمو ل وذاصماو يهاعرإ تنام اهو هناك د

 برع د ب ءامرت_ركورهاسدراو بصعلا تادس بهو ةكرشلا نما كبي ح :
 "حا صزبإ ”*خشمو تع وتدل نوم هادو فنضلا اوموم * فريسؤوب ٠رلاشمرت برجا نمماهحو لاَسن نص مارق

 -عهسيدمز مهن د دالب ع: ثمود كم را ىضجاوطبس ينعش دادعل مدة رجر ارم :

 ل 000 دور يداوم سعوا د دراوهسعبو زدهن برع كلا معزعد مرقم 7

 ديقيرت هنن ر رع لي عرش يدا دح مه بزعل ىصح تصون سىرعلا هداقلا روج ردن :ءادصرت .لضادن ج رف

 0 ىهاشلا شلا نعل ت0 هل ريضات عرق ديا واهس تاصب فراشلا اهو واوغل اريماؤد جاو

 عحرع و مالجإلو رخام ابامراو ماورابرباكأه زم ىيوشنلما هيولال ام عموككلانجوعضلا ياولد
 بعل ع قبو د كالا م"تؤوعيو ماظنلا يؤ وري مباصع م ةارلإو

 0 يناير كالجو ةكوله ةكيداردينزمو ؛ ةاخاووسنضل هين ناهاعل ١ ملل نوّصانملا ءاركحن

 م خلاط ىبياملا نوهفيضلتل موو زب ظيفجصوتصو دجاز صان ةرئدادل انزكأ و 0 1

 عا ةهدزصنر تيصند ظيجذ وا هساير 3 مزهر كمل هدأ م, اخ د اتاوعانبعبقنو همعزمط_نسرتلاو هى مروبوب

 كربلاَو هئيصزلما ةيلغاانرال اب هين ةكانه تديقدق  هيوسنملا هيرملا ليخلنزم هج ,هجوملغلا هدورتما

 "01 000 ولم حلوو هاي مؤكل قيل اهغايفلاو ىرتاابدعموملا تانؤنزم لي هسانال انه دز
 كالو طوق عزوألضا ادله نمت ععو ائنص هنيدمطلا_لتنب تم هزلاوتمرلجد هالو عاج عل الا يغرم
 ةازلل رهو هيششرلا هباصجلإمت هجن بقل الها ميلي د لاكلاو هعاربل ابابا داطشلاو هاش اون- لاطبإلا
 ا 2 اظن قوصوملار ككنملا موتري عسانا زبكو اومالو كولملاو ىلايلاو هوقل للو أر كل زم ساجد
 2 دجمالرككستلا ارادّس هيلبو مركا اطربزولا ولا انوع يس حظ عاريا انالدعقدي نيب نورياس فولالتإج

 ةموقوملا هر 20 عوصنملا دونجاككتل و نانسرعمالل  ناوعالدراصتالرصو ناعاءوعدم رع زيبا

 تاكائاب اوف ذا لاقمركسجاءاوجنمي نارفوحو لابقالو ضنلاباونيزنلف_ لاكو مام تاذهئيهو الجو هينا
 > ومما كيموم. ماخدم مولا لاا عساولا حفلا داليمف اد يدش واش اوغلبو لافكالاببدش جاوسم ع

 ماو افؤوغصو اًقدازر هتدهاشملا تفدازنو افولاراضمالل صا هشني اكملت اج جوحتشملا نوي ا علاطلا ف ٠

 ْ  ىوتلاوي مادو اذا اقوصم نامل هاوس هبت صوي ملام ائورخم !:.ىهيشم نيل ال ا3 لوخرلا ةككذ

 ل ” لف رينملا هّرِس حتوم مركاو مالسالناطلشس اناكوم لالا ع ضعاف تل اريزول ١ ةرضح ةرعسةباةرضنبو كمص

 000 فظالمركم را وتلا لباتف قاطنلا كلف اهندد نجلا هما! اولبق ليالاتما هر علاطماوناو ىلإعلا هبال طوغ
 6-00 0 ماا قرب سد اقادجال اوفاام عاذ م ارياف نرمي لع علخو قفاىقافام انشلال لج ممدسلاو

 ب لطج
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 7 مداركأ وصاصتخنل وعاضم ارب ك يريمرب كين دف مما درو نمو هعز)ا لبا صوصنخ 'هئائ ساروا عضو
 . قنيسملا» هّمامو هصاخرب كاك ود نايعاو هّصاوحرماو هماَقُم اهساو ءلح عفر هناإع ملالرإ ااييد . همالُصلاو سل الأ

 قرهظيو هر ظنمئ ورب يزاؤ مظعتلاككذلعوضمو .هماظعاو هلالجاوزدانس نبداعلا نكي عذرب) داو شلال ذيكديرمبا ٠
 نام( رضحإ بش ازعإلا تنل اريزولا عرضحن روغن عشةنم هيربإاو عوضني هازال اكدم لازبالو يو هثيدحزاطنألا اا

 ةراصمو مالقإو نان ناوعلا يال طاومربم دناميز درع هشام نساك ْؤرْمل اكن! دابصالاو بكل اوارصالتبس ... 9٠
 ننال هزاز مكة طع منتج ام دره ١لكاّتجوف ماّثلالماكلا لماشلاهناحاب ماياللكت و كاراذلاكدمدارتماو هزجانملارلع ٠

 يش ام ولان تاغ وممرلتضافاو مامسجلا اياطعلا ل كرنو ماملا ىراصفو لوتسا ةباطبالف 5 'ناتنماوالضف هداند
 روص طرد اخيإلو نابع ورورضلا شت تايقرت مدازو- كاسجلا ملكش مملع ملخو مازال جو ليلا الكل ١

 تواؤتو اهعاون | فالتخاولع رز تلا علل ازب وبلا دك, هابجام ناو راو هلو تاريخازمغلبو ملانأالا ريكو
 دقه ا ثخا عويلا كا ظدعب كريري هئعؤاار كسلا تاذ َةينايخعل ا هامل ناوندإؤ معلخ هيام هيللعلا ايرسانجا
 م تلسإو ظني مو ١يكلا اسورلا ثكيكوا هدفت موجوع اوشا مومو ميل طعلاب ناهنازن هساطل كاس ا
 3 با نيلازتريزعرج اييمالم لنج نعام ةيريزولا تاما البو نلفت وتمتد ؟رولارو دصو هيوبلا وجو نم

 .ركش الجم انضياطلاكاشنالذا نادل كو جك د يب موصحيملص زيطكم رواد تيت كسزس دبا ٠
 عذر بهاومل انما ئلتناذ_.نايبصحلاو درا دانبا كا« هيبصان سييرا جد عفا دلبذ جوتن زب ىيراتملا ناهنسااانالوم_--------

 نانجإو نيدشار هدإكللا اوورصناو برايل اوصف او بلاطملاافواولا مار خيب اوممناام وتننافلا علخ فرش خب
 5 سوو السّإس اهراطقاو اهراصما له! اوتو اطر قنتسملا دالبلا هاشم نم ناكامو نبدماج نركاشيزبرولا عرضح 1

 - ريتا ةره ]ليو انه[ ظنلا هاضتقاومالويمودونل ريزولا ةرضحتريجاومنع اويزخا عاف ركامسل ارا در ةبحةريلصاولا
 ْ رهاك1لا منوف ترحتسساو ريدم إمو زال اوضاخم ريصللاو ُهِبِفاعل ]ف اؤانراو ديخاتلاكذزع ممسفن |

 هل شمذاف عباظلا هحياشلا ميادين هوتاامد اغلا ولا َزصانج بكا لا هند مطب ةةسؤلس ام
 لولا فراولعامو هرقوملا ةرعسملا الامان هدينإلف عيقتد هيث ايندلافرشالابالمري زل لست بابسلالا
 _ لطابإل انتي ايال مداطلا هس شد زولا قرضحلاب عصا مبسم جت رصد ورذاجتأ) عطاخلا ماصوإب نوفصب ام

 هتوقعورشرو همام لوخملاو هيرهاومذ لذا ةككدإ مص يا جرعوشج فصاولا طرخبألو .ايزلخ نمالك »دي نيدرم .
 عوضتلب ارضا م اكرم 0 هتك ليستو هيلع تلادعب هيدارلك مضت اكاد ميزي نيباواظماا
 هولبدسترلام مهنل ققجو مصرلاهتشاطا امم ممولجررموللباناو مالمو ملين اوعي لطول

 - ١ قمصتعا امدنطعو هلامتابازم هاراد نايططل ازا ةاّسانةزعز واقل نسج نال د
 نككلاو و ئيتتسالداوم دع عطفو نائيإ كولا دج ع ؤمر دايو عرب الور وبك غداطمد 0 عسل لج موبلادرجاوم تبعا ضافاو تزين اطيح عيطوفخد هوو هدا اجساسمز هج
 . يرتاربدا مددت رطوقاريدردااباهنم ديديوجال مشامله5 اكدر ىيتمج هكاذذا مادسناكو سابالاز
 ١ ديكطبللل بيرل نيشلاو ريت فاك ييشتاذ ىابصفارجاردابارثس اشاهد ضورعلل جشسلاو_.يزععشلا زاب

 <ريضولل :ىدملاو سويعاللياب رجس سوبافلا مشان مودك مرج سس 0 5

 رد يملا هراظااكدلال دبامبلاو حا دتايدااوش قطتي سكب عار ينوون ذك طل ٠
 تلي ىداو ديلا ساردا زنجي امدص دهتادجاما راك يدناود ديحمدلا لج ديرجلا خش 5 رباجويببلا عاجل اريهلاو لاشئ رتب رعس مصمم اخطاو هلسولا دما

 اعس هنبال دتفالروسلاو ربوالدرجاممضوعم نالئشلا» يوضخلا اع هكا يضلاو دع تار هسا . لاطبدر ريانؤشلاو اضف ريدد دوعسم عزابضلا ئيشلاف .اننايعل ريدوطيعش انلاباو اوكا

- 

- | 

 مد



 0س )و هريوعزها ىف عاد هديل رض ون ايضصويشُلاو « هبنرح د هزار كوتدلا قاعد « هنتي حاص ىفسح
 ديعسربا د ج ديرزص عماد دك سد رباح راصعللا لصيإلا ئششلاو بجاد ىذا هزرر الاس تاع عض

 3 -. قاف وينمككد ع فجباط ييتساوت قلقا عساك ايهاوسر :زوراولا ضورلا ديضن داما دجال تنإو دبر اع ى سد .

و زعالا ١-0 هيضره سيم رد فن دبع هبتيرماو هلزغهاوذ ختم د
 ما 0 رد د ره س

 |... متاهاوجر داّيص عيؤن ع شلاو رهزصاوبتار مناد الدجال عشا دع سار دعس ديا رقد تح

 6-0 ايمااغاو مانركذ د سم زب !ةاكذا دعو صغن نو لز و داجغالراوعامازب نفت اورو دل عي شمزم مايكتب +

 0 : 00 زخات عيش نجم رمو فاماو_اضفاو نيو رع تاوبدلا صاعيمجاوو كارت هاعذصوف ريحتك لعنصر

 0 هيرست رو 2ت د هولا وبر ولاعضح ف 3ٌهناف موقلا فكل د امواعللا حف ا نسى ءوشاع اًمرمال مول اك/ْذؤ هج رح

 0 وز نعش ديصا/لكم رجحت كر ضح م ومايرخاتيزم فدو هعاجروكذطا مويل اف كات زبزولا ةضح كرب ميز تعز

وكر الا حاتبإ سوحرلا اوراخلا 3 اطردوخ' و دال ميدرو نيم“ --
 3 . ا س

 ٠ 2 خاتود وبال بقمرركيول و هلازد بيهصر بنل دلا نخبر يطع ع شلاو ديالا طيفحل ئتلاك يذلا و عن له

 00377-- ساو ماكاو رماطوذ و دوا د جشلل ْوْحَو جنش سلا ىدل باز مرابضل رسما مزاج جشلاك هقاخكإو لذاوع

 7. .٠ اهناقطمد دجؤب عل شمزمو مكي دنصلا عاملا مشلاك يمال مزعل ببا' ضريؤبغاشمو اضيمابدص قش
 0 1 داوم اص فيسوب ةلشمو ضاوعل 4 ”ع[شمو ضوؤيب خاشمو انهز غاشمدرالم

 - فاد يدوبف مالك ا 1لتر هتانتو رمي ردرإ سا ليصختوعانلادغ هلع ميلي توج شؤم عاشمد
 1 ا عضو ىكيبريج انرواهرا "كا يسلاك دوج اتسم دهن جيب وج ام انركذنملاو ليخاو ر

 لير هنصو صان ؤجشلا با زعنئص علق انخشكت خافملاو رمارملا ًعِماج نايروحالر صان ئشلا مداها درو

 : اوضتناو مارملا مول ل لوس ١12 دمعاو ماخالرضباةيضازأ 50-2 ءابرا مالا يامل دير يزكف سحاولادبعس هدانبغانبا دج

 000000 راو راج معاضتق عادخاو نأ نادخاو نتا هلمآلا مانسيت ماظنل نش ىف اًمذاهت ىمرلا وأ مال, مخاكربرسزولا هىقحلا اهعرع

ه اكمرإ عسوات ل جاوه امر يزولا ة وضح وجني نال عضاو اطول ارادت
 2 يضرم زر اعيد مراضحإو

 ' وزن روطمزغاصر ةماكاكرد ١ د.امومن . معد ولبعاولا علف اهيرشازسرظددلا هلحجكذلا ماقملا الكب اووْشْحو هايل مىقيواسما ناوساد

 ٠ [ساطقالدف اكل كرشبل ادالعاو تشر اهخإ نكذزبف مرفت . . فن باطو ادريعيق سيلا موماف اسكك' عنؤناو اطعلاب هدعرعن :

تاورذؤ نلمنلا ناعشاو ٠ هنيبدوو عماجر مرزكوحوسذلا ماينب راعشالو . هين هاب نيالملا نينو 0
 قد نبل ةعشصعنلا ومالها 

 ._ اكرس م «اترطو . لنمو راضنالر سلا ال انكذ عرسو «؟قبإاو البارباس كحل فيو جاصوو راطتال ازمداهمكؤ خادما د

د اهو يب وزال لكل هالات عاوتالا ورم انجالهنتغمريزولا ةرضحللا اَنْ ب2 عاطتسالاركصادْللو نرداعلا للك ناك ْ
 

او انهالسي نر ه-م ءافيراوومسب فصول مووت ناشل انا عم جانتال اق مول ابسو لاقلبق اًواَغَىحلا ةلاقمزواجل
 ا ومنا ضو“ بيرلاوناشلا ءافّتر

 هه  بوؤو عوؤنةلعي وليا هدم ديا طرضفل يرض للا رمياملا ناب خت تر هكا ذوردهلهؤ برزجرم يعل ابرطا د بجاي ه اهل دوي طبرس انا ىلاعإل 20“

.ىصاو يجو مهما د إرعلاضرا هلال اقشي دمع يشدم بنشلا هزغنرع اهستبسرج لاو ه علّوامرل اب ورضم زعل عصاو#»
 ةيلاؤو زيا نول فلا هتباكيا للا ا رو د.

ا ةدج ةلددربو بح داون لاو ةييولا] تشندف لدعلا د 2
 بح اذيدا لس عن ككاو دوم هل ددلكو ره اطوصبا فنا اهدازو ه اهلدوعّسلا هل

 إ اورنج

 فب وينر هن كون نكمل هضاب اإل هت تا لب ل فيكفشاك ير ذواكذ ه دمراض ومرح شذ
 درع هنكياكادده شام و هتوغيرا, زماني تن اماه امالودعلاذاو اهل افكيرش قتويجم مافاد ىبطعلإيوفيإف داءنايطض فذ لمهام تا

"قال دلاووابعز اهردوتلبت بلسم زق صر علا جو مهبط غال دافاامو ه:
 بت حيرج ال هد طخإفلو « ملل عذر ديززم ]باو ذسلا حيمجو رحلاوم' ١ 

 0 وو ل اوقازعلا ذوعو 0 ببن ينإلاوماو وكم همن مكن ماض خا هبط ميدل نطل غاذ الج لاق يوكل

 ٠ ١ جام همي لكرعأب هتالبلاو اصح تبطتلا3 اك اةدع سول «:(: نسب جيا "ياطويل اهنا اذ دار نان مجدأل

 ١ + ِِس لل رصلارظعالب دولا نهض فا فرم دارامدم كيابل ديلا ةلخو ه ىبوجافلا ةرمز امل ككانضاق
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 .ناززولا يشل هداج رت تأ ءاهرل سبا ههذرو لاوزل !مأكحاب (هنعايضاقواهران ودعي امنكذا اجلي اناث مباجلااذإب نايدالتإ انلعم ءانإلا ديال ان ينم لا ملازم لذا هراخ ٠ راو نكمل تالا ناد موف نعاشما هورنل لب ناشف درا ادن اماو كيرالا انجب وأ هتعمل ءانناواو نصف وبلا اننامز ناطلس جنحة داتس ةلا دي قلادبرعملا هنسنلالاب-- هرتبالازب 9كم ةيالك ضل ونلاتاي لم رضادذو'س اننا لكسز نمالإامونف ابل ف تدحوتت نضال بدطالةباتالذاسلب . ديه ملام كة ادا نييجج تس كسل» ٠7 يكل اوشن تال ل ا نا ادع لوط دولا طخ اك وسو: 2
 رماة اسال يبصل ككاو زم دك ار عب لا مداو ابا لاكوع اضل ناخبا انف با تح . لوح روبل دراونتدو باطتتسُدو نحل )ها بيشموفصيتاالراطقا دددم درا ذاكأف كر اصلان اياوطزمنفنو دهر افك هيرب اكرلصو نرش ازم
 ماجاب هانلعجلب“ نيكني دب دحاورياللا باوجالانعن دام ائفضااك ىيئعُم مما ناضاللتجالاظهانوفاو بابس الو تدارخاو تاعتاعلإ. نزاع بتر باودإلو وصقل ينل ساما اله ناد هنا مويلا ف ككذو "قون ياضفلا سيجا ٠ - ءاضاكزل زويل اومر جعل :عراتلا جرم انخإزد: واقل ”دذو انبالازم حن اهالي فم »درت الاطماج عنتخاو انعرتنسا ام هودرمهسسناورهظام دارا يوهتضحب قولولي يبن د هيلا ينبح اعلا ساو« !هرماو اهناشيضضوبو . ىركو بخيت ادومالارثؤس امو

 0 عساوو ريزول | قرضحدرجتياب هرتوقي هيدغازةيلع ددردّعي اهاوناو ُ 1 ٌصخيم مابا اووف ظرصحا اشم“ علقلا ةويس 0 هءاطاو تالا مرعب م ذذوسم ماعلا يومي يلا ناجوتفل بسهم: هبا انسؤرو سانا هوجد و ءلصؤم# ةيريرولا تلا
 اعبمجو لاضافاو عورالولاجزيرخن لل نود نرد الام مملح عل خوان حمض هفصل هولا لاوغل ام غال ا رارملا طفعاضف
 لياونا كن فز. عتس زموم نال رهاب اططاقوإ يلع اليتسالاراونفل ادهم در اينضنالإ الرمس نازل ابرج اوم و يؤخ و هؤاضنا» لصف الع ع نالت اهضيبقلا ترا قالسالاو ب وغالا3 كاك ندا مت اكل د اجل ةوساولا ناجل هزعابتملا ك(يطارباس ومنا هلا امو اوت تح اب دعتسا : 0 را الا 1 يور ذل دالب مودا ناي :ةيهضتم رطب ةطمان ةيعماجئهطسا م“ هيويزولا هرقل هت ةسانج ومجال هياعلا ياسا دتساو نال شاايافاوزاتم : ل12 جارح ع ةإطلا هدوتسمو ردوا زغتسس يدفازفلا عيا ذا هس تسر 2 نو تود دورمززو .٠ موا انام دلالة رض دزاير حخسمو لبا ضف ديح وراه اطتساذ يار ماهذا نوما هيلو ضاع وبلال - ١ هاعرتساوجف هرزولا ةرضحد اًصواو عكا افعال ؤ اطال ناوبدلأ هيلع هنالولالككت علو :رخساو نامرل وادم مس رؤياه دعاوقلا نا كرضحص» دونما كوبل ة ورك تزذ هر .نان ة رو الم سيدو ىلا يان 12101111 ا ف ميريدا دناو هروفالدابمز باو زملمناكدق ام هدا زوز اجلال وتياملايفن هبعرللجوئإطس روكا ابرجرازت هاهدتسااذا عاظحاو باج 2 اولد ءرتسا اهي اهل ايلا زمنا ه طرحت وتباءرو ةظحالم هيد جيو * يام دي ردا طجنع جيك لطف ع عمدا عض ناطلسن اناكو/وعاط مفومب نينو رباكألا 7 0 7 عير د يالا هربا معو 1ع ]رد دابا نك اوارم هلا ضاضيو سلي نما 2 دجازمورنو“ دبل اهفزجسا ياتي اكذفاو ياكل وهند 22 - اسمورإب اعلق ا'هيبرشلا ملا ةدصاو تيرم اهف.اناكم (اسناو.از اضغا | دادننم ل2 قلاع ا اها ايضتيال طوب زهزننناذ ات الويماست:لوصالاو عرزملا مظلل زم جات انهو هم دالبزموررجإلا نغلدد هرازيتال نةيلعت نا اه علقم” اضع اخا 3 2-22 كبه ا م وحاتذد ازوهدو رباشنعلاو اندقمب اوما” نيدوبحاوعتا هبووهوتواامب نرورس مالا اويلقناد >اهلاوىرساام

 كتسمو او مارال لالخ ع هذو نائعلا مل ودل اراصا نامعاو منيا طن ارككسعن زم د ا 5 55 2” 9و اح
7 
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 ه2: فينملا ىاكماملاعلا مايقلاللإ هىفربجلولا فيت مكن ظله طول اعف ”هنلا هيضام ماوعا ةججرأ ول منلازغاو دانجج بارا بنمو .-
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 - ١ 9 صولا سو عمر اضيع ندد ك5 باضناو سماك سلا هني[ تادج اوم مزمز ساه بسسس كو ىدو اجت 2 ل ى

 طل زنظ ةااوبسحو يس انلازماهل حرم لتراف اديب مدامملا نش
 -- اهورشز و ةيدم دال جو ضن انو اح ل زوتع هس تلا وبن او د داما وزنا 4

 - تاو سو اهرب وزكس مديسجفباو'اعا/ئذؤل لذ خيم

 صا أ ]أ |1]1!]|[1ز]|]|]ذ|] ]| ]| ]| ]| |]|]|]|]|]|]|]|]|]|]|ز|]|]1]|]|]|]|[|]|]|]|]|[] ]| ]| ] ز|ذ ذا ذأ 0 ا
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 - قلاش ةرعرانملاونيإسلاو هرجانملامَنُس ميناطلسلا كاوم/ةنصؤرطاممد ؟ىاسساال
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 ها ها مترا ور مسالا انا هدو : ناار قب ل ارزول صمتها . هذه 5 10
 8 هءفتاو |هريدلا» داعمل اط رص ىلع هميقتسمم ال اوحال او .هحر اشسلا تاحوتدلا اس ارم موسع هن د مر مكس ٠ دال

 . بشلاو دما د جانل علا تاذ هياطاسل تاولسلاء قلي هيرو ,فرطل وشو ففلان وع دوس 'دلرذ 3

 ا ل دعا هنا عك دو دج ورك د ركرافم دا. عم ونحو نسم تمد 0 ّ

 0 !ة#اصمل الب ترسو يي دوجيدد ليلا اظاهر رنا به ذقح اهمتاراشنيوطمو . العال د وجيجَف هيملا < اضن
 ثامر ِفاَيْؤ حاصل هزه ناس لل . 0 لال 1 ل ار ست ناس ب تيملال تاع انلادإخ

 ءدابملاي اعرب دو 0 .راصعإل ننساه اهصيف د( كم و ءنامؤل د امم دنع .

 درع 0 عمان ار نسر دوو ناو ١راززلاو ليلا تقمع ام ددسن الو هم ىطن الي دل ءرامال بت نم هنيرملا هده هاقنا' 3

 ىمو هوو هطهر هرج ا” يونماكا ادلا رمى هلا 1 الرد وست ور وسم

 3 : -. همدهماويرنل ىبزلاو مرئي ذ زبظ داو متعشر هترحجت فشسو هدع هتعش تنممىلارزول ! هروح وربم هبسئلن واادش

 2-0 كي فغشاو هد غباسو هن داعم ما ميريل الع 2 انهالسم مضول ا اهم ديم ف ناكد همْرُكتو وطتد هلاون اوهتمش

 : رضخلاو ك امل عمي ءا هم يدار اول كب وفتاه رسطوداو ل روح ا هماروز ع

 5 هينساعلخ هعمربو هلع هلو الءاكاماعن امذهلا ةضحبعا سس يال اسكذ هيجعدتسا هد اه

 1 ”اعول يلا ىراصتق نم هاحّوعسام هب ريزول ارضا وفل نمل نإ هيعلاواسنم طاومل اثار ذ اعرمزناءأ ماكو هن هنو ةبجوم لك د وحرم

 ْ عييبشلا هقينالاهطدرا؟ههينكدل موقلا جد دركاصل سياعتا هباكربكت م مويا كاد الررو ! هودح حر م هتيم
 ا ءاعجسو صم اهنوكل ٠ مم ا هقرقكلاءاداغإ هب تناكاموىجنرا دئم اهاىدقم ناك ده د - هقد دج كرا رن ٠

 0 ةراودلا و د نع 0 و د 2و ةي وحد ناكر ءارتو اًبرط ترتهاو اهةنخيت ل وزن توق او ءاهلاهصور 0

 - ةصعمهج# ايرحإ# : كيف د ارهاب زرهمدمر اكمتاءاوس ني اعلا ك دسدانهنيدمل ارامو ٠ اوصان رون ايقدجج رسام فل !هنس مارح

 ْ  ةيمعت يحاك ناس! كم هظنال اهنرعن هياضاسراطقال !ةيجولد فل .اماحامراص هموغ دين هاضتنا د اناهفانيحس
 ل .. يرام عتادنحو نالدبلم ماركدل يذنوعح ايجفلد دونضَنَحي مِجَد لاهم | داما طاب ةحدح حوت دال مز هجوح كو زم

 : اي ويحل ال داوقلا برو دولا بحاصماكأل و اممالاهدإ 5 راطقال ابا الإ ملا هالو ىلا ةرلاو' دن و داصم )لها رم اقل حان

 هنممانا و ”راوعال ا ااا ايلا اعو اهوا نادرا هيدي ديبار داك طحااتاطان اانالو مناك ةيي ذل ار اظعال

 ”-- ٌنرصل ادييخ او اطل ىف بادر ماريش ّك كل ساعردصو يرس يمارس ١ وسو كرا هعروماى ا ديعنو سركوم اهبل اود --

 ناكيدشكمان هيلاعلازاوالأ هناجر وغسك مو ود اريييشلاو قرسسل لءاعرشنا ذيع يسلب ى هريط ا دج! يشل او اف هلخل ا 2 5

 ا جلاشام هيصاع ءفناطرب ا سراصحو هيا !ءئلقلا كيل صانمطاحالل مل! ا و دوس وحوو هئاطلل ارك ل ارم هتال و

 3يعللاهترادتساد هياداطل ايتو كلبصاننمخا ى! اول ادوسات دق او هناول !مطاحالا'ايؤاكاءاوطاحإو ءيلبلكذ جر ]كور كاسعل '

 تيا صْوُتساد لاحر مزاعجم س درع و 0 لاوتم اناا برج
 00 ىلا و نم ءل اف هلأ |لضد نمبو سا ول اورهاطملاورص املا رعاوعطقماو لبول ىبادحلرهانأ و ل اطب اها ملاجءنم :

 !درسملا شل داون او ناطلاسل ا ان]مومريز و وم هاوذالو نامال !بلطمل ا اوعزو ميلعلزد ل

 كبدل(ضبقدناد نامالاوف كامو اوال اضلف يلحاارىل اءىاسبإ ل اؤغل اىذرذول !عصحملا ادل ام هاو راح اعترفت ريماس عع

 كلاجإهعلقلا اولسو ىياوال اوضتقميرادرل ا ذهذ ]عنف اجبالو مملة انام ادولف اد هيعل اهلج ونوكم نعل اررصو ص

 ا ى' كااملاودالب زمام اهل وجر نماو محلل !ثلس هاطلا اديلا تراشسإو كا الاس اوه جو ثح عاطل لمصاو

 1 0 0000 )ديس اهراوسا تديش و اندر خالقلا بغت امك و 0

 عضاو تلو تاحوتفلات تو ظفاحت باد عاد دما الكرسي نمو طف اهرادزداهفرّو د اديثال هناا اسما حقل او راكال

 ]دو م ادي .رذو !لضاوفلاتلاطو تلاعتساو يالا اراطمال ات هناطل ادق ٍةطْمناَ

 1 / ١

 |2١1١ 7 +++ ب موب هه ببي 4 هي يبي ل يس ييجي حجه كه لل



 صا مانزل ادعتمتو دورله مسابرل ارك شل اعمملم ماحس هليابق لع منيجرلل السم ريكو يفص]ئ ع هضتؤملا هءاطلا ذي 01

 - ا مصعب : 10 سس 3

70 : 
 .؛ اًفتس /وكناكو ه هادشاو هىاطل ل سول ذب امم رم اكو داعسل سل ان وه ها دب تمد املك يوجد ءادجو انوغ هرب اذع اهالط تما

 د( الشر هنهرشو او ههابرو عرشن عاطل | ةياط ُهاث هدادبعربددب نر ع تل اندنب دام هادو هداشير ]بس ثاسو هتيرطلا

 ١ : نان ,[هنيح مو ناكد هاما لج اوش امىلاح اجردل اعف رو ه أنل ارز نيحوتسملا نيركاشل ارصّدُحُف ٠ هادبا و عرس امف

 | ,عند ءايئاطلاسأل اول هبات دقعف ,هعفنو هايد ,هعفررزو ا صح داراف . لكس _عاوجلاجن هيناطلاسل !يدايال دعس
 0 ا يي ١١ .ناعلاءلودل اراصن !دْم ازمهالخلا ىمانرثس اه 1 1 0 ع

 هعلبو و تافينثتتل اكلت ه ىفجوظمث هر اقفلا يذاع( ؤطصم هرانملا اعلا باطل عم شال دب قا ذعب و ءايضم هعاطل اذيس ١
 * كم هن 54 دج مان شل اهطيفحررمالا ريم ا امملا رذولاهرطحونا مك. اد ةيسو ء تانصلا|حاوعميلا ب هالو لحام ان ثار اربط ثلا رجالا !مانملا لع 0 0 :

 «بل اهلاوماوالا 0 عاوز ىلا ّجوتو هّيضن د | تحذيل دعا تلد . مرورا ؤب ةسجل ووتلاب ماو دينرغس يلازم اهلل امو عادر
 دك لا دولا ثام نمل وسد هيريذول | وتل اعلم 2 دما 0 ٠ هيضوملا هو سل اءاراهاؤيرعسل :

 هلياث هاذاكم رذول |مضخو اح دل ان نالعال اعم كالاملا دجاهارذولا هن ا اهعدر بجاع نب املا كور ابجلا عفر مر هطت ضووعب هسضكل

 درا ساس ب ييتسض داكو هيبلاهقيارلا نخااربشا دوحو قدافل لعل عطفذ مولاه وينملاداهبل ان رث هس ده رصد ك1
 ن اسحالا معو رل صياف رذو عض ف داوعنم ءلهشو ,ناسح تاوينجرثلاك م وسر لدوقف +او هلسب سن خارخلال ادا م

 "جاد. ربرو صح هج اوم يرهملاءن:مىنبدل اطفحردنس مركالرمالا مرار بت لالصو ا :

 «جاونومتط عل رجأد ,هيلع علخر زول اهرطحنامم , هلتثةسار كلوامل ارعن لكس عمود دنس نطناكد : فهلتو ا

 اوال نيل وسر هلبقسريرول !موطحشحد هنمل اهذه هدس رس د 3-2 د 3 1 هللا بشن مو هب ايد امه عم

 دصاقم اندواو .هيركاض ورع ابصاو هيا ةدجا بانج وخال او .يجلاةورشخير مهب رمل اهدحا . هيناقانطكميماش تابتعلاو هيناطلاسقا ٠
 مشإل عماه ل طاصمي هتبال افاقوال /ة ارطا يزول !اهوضعررف ماهلم ولي ارشيد 2-20 - م. د 18. ءةهطعمفمرت

 كيرا متعال اردو اءوظحرما مايال اهزرثو ٠ علق تئالع هراطتلا ةيءتاو رهلفتامو اهنم جاناماهزح ا دمر اسف :!هنص ندع
 تكون ذو ًاوريعم جو ياىلاد اهنص هني دمي قو كل اجرعئئلا» مركار دهلاءبلحف بان !هارييكن اسودال ١ رم:ىعارمالا

 1 .ٍ 5-5 رزاو هققحو هرما جدواو : يف دان عطس هلككد هزامرعاغي ار هدجو دا هلصاللاتباًمافلااف اعفرهحذروسللااججابنع 2
 فقول ارماداكزل و لاوحال !هنه ةسَبقان [طمل ذا د لبر دول اع صحو لاعل اوسلو لضاوفلا تاد بريزولا صبرا لاكلاروب
 هومارم |صحامؤرصو ساسار خخ هيفانبث او رع اوف ليدي ساد نوريك هبلهئوحا ام لالخال اهنابز هيمن اس لطم | ]بق اعنص هنسدم ةس

 ةيقابقولا) اوخاوغش جلل وكرم ايما و ارزفك مجدد ضداعمال قبر فر لج ضرب مع ىلان هن كم رذوأ ! موضكم الذ مفراطع زلال اقم الاف قول اوطنق م !ةضوقولا ُمَدَعَد فقاول ازماب عنق دوهامىلادجاسلامجاح عم ل !وحاخ الخ !ءضقول اللد هلجال عصر امرععف
 | اعفولاطلخو اناثىلع عالطاءل نم اهص)ه راسل اجمع دوحاطاجربنل اهوسنخإ رحل ووصل او دقوا اتم طرفا
 1 قاطو درعا اجت رمام انهو غازيط طل ظعلاوبإ# تدم ىيسملا اره سلا امثل اذ مزم هيرؤت قانس تؤم امجسالد'
 !ٍ اير ومال نمد ا دعابب هند د ىوطو ايشال مهام هدر نحل ادهم دحو وهل امعباس يام اىّضل دضلاخامريهزم

 ا ليارعل اصانز اف احد اهدددد هنيرم اش اكسيف هاو فقول اعزب ءريولل هام ٠ نكرم محبو هسفنب فاقوال اهذايطملوأ د ٠
 . طيساقصاهلذصم عىجو اوت افصو تادوهوملا اهسارمووحدت - اطيح /قفد ذ[هنم هصلخت م جدويو ناحل اهافو او رعاؤتل اتمنا ةعالع هب طاحا اميرقدو .امالءاوددوأ اهدرعل لفه اوحا نم ؤتخا امو فأول ارمايوطمرمرشح اماي ا هذ اوطت بهن ءاقتارانسو مال ارهساو أ باجي زيرتلا ام هجوزعنشكو باوضلاسديدل اميدبوزملكتاقث لم هيدلزمد .اهتايادبد اهتانغ ةلاهكميفوزخادمد
 1 وعو روجمرمشلا دم يحن امو ع دارو وةناصو تجاوحورصاوبو تاحاس و دد دنم هزار ى انجل هددها هؤكارميلخملامح

 | - الاقرب و دي او مجوربجيرسان ااهؤلالوادت نك ا تو مات دراعباو تار

 جراد دو ا بست تسوس حواسيب 17 ور تتهني نورت اح 23-2-1717: تتر

: 1 5 ْ : : 
 27 حدج 1 7 . 5 1214 0 ا 0
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 0 تحبو ومننسال ءركر ةهنسفس كا رش سا 00 لا ال قولا

 1 َ «نطعطلا ذب رزول أ هوطحد ءاالف هند بقاء يله ضولا رز ولا ةضكنز : مفر عفر هرويدوتايسح هّوثرلا اذ هبا له سنس ن

 : » همم دج مز مزإ ىف يشنون امي فلو ل مزيون نم هناكام ا دك صناكامد « اهغراعر فدل هنيصب م فرغ د

 همز مد 0 رمال صر هذدضلر هدفا عت هاذصن كد نصر تن ده نم عمت ءاف دح نأ ' معن وع قه .ءقبرك

 1 1 أم ءنم لجالر ةدد! الر لس وح طاتاناعنص فاقو را تبا ده دعب ي هاعرس هناك ' تدع ولع هز نوإ نم

 ناك وحمد 0 0 باَسَد' يدل هل 3 داعم زويم هشرلا د هانم تاذ مقيرشل | عابس خر هوه ' « حس

 ١ هل دما يولع اه دع اوث قتاونو هعيرشل' قئاطب امو 6 اء يصنع ايرلع اهفوصم هسضرصو هلال الد فار ع رسنتو اسما

 و 0 1 طاش كاد ناس اسمك 6 تصوروا دادس هاج طفلا وطهنتو + جادنال ريخت

 ناكر الاءلاعل أ درل اديشسُو جوش م هحمز هلعوف !ءاهص هني دم رستم ١ مهدعالا ١ خماقل هراووصتتىوبإ ههرذي' - 'ئح

 2 ةمناغمو رص عرصخ تدك د هنأم تدعو ههزعإ :قدء ىص:تبررطصأو د مم اعم تلجأ 2 للا دو هنا داقنامد هردبلا 5

 وعب يو هي راما داعم 0 51 2 ين قال اكاح -عترإلاد هيه س ديك اد م 0 ةةحورصر هتاخد صاعق حبست

 . الضفروجمامد الصب وقي از دوماندد ,6 ف اقوم ل ام! ارغتسال هه | جمله يخ سدا عالصابر ايقل !.ع هالو نيفلنزم

 00 : -ل!قعناوو د عزمت ,ومأم/ افوح وذ ال ! !مادزمارصن ىو هس هتبالذ لط هو اذ وربك يرقتتسا ىو لاعالاءتدطو اوكي هم انو : ' عماخبل نع

 هلام ديس و لجل ءاصلل اقر امره دل م ناضفللزجال ؛ انذز ؟ 'هوهحملامدمل اءيبالوإ !تضن ااطو ل 1 هى

 را ووو عما وو عصيد زتسال ان «لالئاومايآلآ ب اعن مقلخا آم هتيالو هيا درج هةاعش يكامتدءس زج 0

 2 0 لب كوة رمرألا !ةوما حرم مده الفاو ادوب ج2 او :ضقنيناديريدلا ةؤكرادجوت و هن مخل امم ايلملا جف ل اى

 ىهسؤي ذواجلامو هذا ثحنسحاف ؛ هاد عرشمادانانسيريمال ! .هراثالاضفلا ذؤنقارمهطع !«هدامامو هاو |جاتما رك درى

ور ءافداره ايفل ص هنأ ممحاكلذل ءمطحلاا ناش هيل لضوفو هب طين م ومإلس نهد منا هردصع
 . هو كما ان در

 مل خدة اغ لشساو ٠ هرافس ممل وفق دعس ٠ هدا عضيومو هل اهئ طك ه هباد عيسوتب نانسومزل ياسا موكرتشاما مع اتل ؛ ره وثد

 ضرس دم)هارو دنم ءالزا هراد كوجراكابزعجر هدا دصا د هدايا هنميعب درك ةوراصناو ناوعا وا ةابتال هايل دن عئاطمم

 اءاصولا جنا قو ماطعأب هر ومعمل عوف ىلا !هصق تاحارصا يوقد شمول ادودل اكلت بايراس ءوفدنمهبطب هالعأل مترا“ وصفر موطن

 00 هيقسف ل داتحال اسسهتراهثل بلتجاو . مانفو هحوس عسؤد دقت علو ٠ ءاتن عفدورصقلاادهاكادشمو .هروهشم مولحم هنو .تنمناغ اصر

 ---- هندبرصقلاشا هراص قح هرامإل اوهيالسول ١ باير لوم وفل اينننال ام «هراهجي' اوت !و وحال نم ,هراجل ايف هللا جراخ ا لكو هممطعل 21 لول ل

 نا د اىدل مَدَوطذق برو ديك هيو نرطاشل هيا جام هباؤلا ل كونسحما كامدنؤلا دف همراضتو هماسد د مالح ل اقنص :

 ... هسامرلل دعاقمو هرورمل او هةاعملا عاصم اه,.اهراؤب تاصا دق وى ذ هدورظل امعضاد ناقنال متيم شدو هدددصل امعسايل

 ' ١ تاذرجاورولاو امس ةسدعاوقل !هتباناّهلعجوزل !هدوغغلا بول ابرعلا دج انلحم انب احلس ذب جبريل !و هال تيطحمماق هدودصو نويبع اهدددما

 عب الرمل و ”:موثنملا ىيفلاو عرفا لكل اكد ارييكر اشولع ومنو ! تضع ضفت عاب تامل دن, دددل اد هلهال اوجد جينرمل '
 تيت رزو ا ةرهجرم . ٠ محامو هياعرل الها ماعاد ءماوكل/ر اخس دال. اشموقلا 2 دجاو ىلا هلشدا اع و 0

 ...٠ اعلطاعملا عفتسعساو ١ !خولبو كولا ماودد ىينطل هبا اني م مانال اوان دق هب اوعننرل ءءلهاورم اجره تامماسد تحي رم لعن عرفا

 ... هقساو م ناؤس اله عري ءبعسو هتاف انو ءهدنخراسو مانا دازكو هالو نشل اعويزضننو ناتج ةج

 راع 0000 ا داع تام او دودصل نهحمزت دري داع

 "ما اضف شين ار حانجبال !ثاذ ةياونعمئامو ىذه نطح م ركايف هير ير جاشم غلامد دلخال ار اوغال نم اها دع امل !ءاليطبا ايخا_تومدالبا'

 0 اج سلا .اىدانآل ا ضادده نس بوكا !نديع نامل اذ وج «ناس اعذيخل دق» بزعاربسمو كانهينولا الربو اناد جريل

 لالالالا اص: مهحخدم كالا الصو تاق ا للا ل نح انمركاعا ناس

 ظل 1 22 اسرشع هم امويل اونو 1و ل وح + عير و اعنص هني دمىفاهن '

 - ل ل ١ : 2 ا
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 املا جرشم مل اةانضساد دوب كلك يم]رما دب نوفي ةدإن ىذول طهر ناكد .ريطخير دقي دلكإلهددترل هو هيلعاعل > نيو يل ادف هراطن ل :هيباهف وبل نيتينس ياخ حدب يركن انسوؤيال ٠٠ ,ريبشل امطعل ياسازملا» نزلا معمم ع
 'ميرديلا هوظخإو اصر ىدحاونل املس ١ ,عارصر ع حاس بل ايثار /روعرل ا دوطو داصعال اريىلع دويظلا ل اهب هانس تمدد د ن0

 نو زك اوز الي االبوقف .بادجاديماس همظع باطل ادا اعمر. بام نايم دالعب ٠ ةلحلا تان باطل“ 0
 : يناير جا لضافل لميرشنل الو صو ناك دوكدمل ماهل ادهم يح ١ سس ل لم شعل اءئسادامويل و :مازالل ل :

 نيؤنز"ءيلارسحله هرييكأأ هل اهلاءفراعلا «ريببلا يلو ادي ق ف مدمجة سم الزاق«مراكحملاودماهلا ىدزي ديل اهرصحملا «ماسو 5
 فول هتند هليل لاق لا وخال مند هلام هنؤصقمام ريل!« لا هل نانا طمنمرشل كا ديشد « يدل ان

 ظ ثمل اءاعادووسس هلا كبل قم «ديفد ام فاعص منيل كدت د « ناجل الضف اهدوحء تكل وح وعم: لاغو بوس جاوف ١
 ظ ١ .ةضاوعاو هرو(دهماياد «رصديثد انغام هياخو هايؤئأمتمياهضد ذهل يصح ذا همارعوس وكلا زل ااده علا كاد ٠ دبولارحوربتلا

 1 0 مناطداذاعحم م . ماع نود رذولاهرطع داع لظ [تص دا كح 2

 .ءلخو :.داف عون عفاي دالي عاضحب عم ضرع هش ٠2 . 1 : هناطلس ماودو هتوبحلو اأن
 ا ل دانعل او درتتل ان هعاطل نما
 ديالاودريزو اه وضحملا و٠ نيقكاداصر او ]بل نيمو م هيلع او داصام + نيموحلا مولا شلل ول عفرااإف : هيدر دل
 كد وااشع .دأن ماا تيتا طع خانات« اسل ا ل :نيلملد

 واقساو : مفاوباو و نم ميونل ىلا أوقاف ناق* فل خلاد اب دالىلاود دل -هضياطلا لج هلق سويحان يسضؤو مشمش د
 هيأ ناضطلاوىللا واس درا اوان ار. نايصجلا مدعو هئاطلامدقؤإع هرم“ نامال !مهطعاف ' 0 2 - َ

 ٠ كيحأوديسد هيريرا هءررو !رثاوالا تغل د  ناوعل بول مر قانال عم سور ل سداد ٠ ةيار رخل مدخد تاتا
 الساددجملو نا مكبرع |ودخام“ هليخو هلعر مدخالاطكرا اوه مللت اد هئياطل لي قع راغاو ”دض اولد درو وصعب حرار هخود
 ”نيشمو ب ما نيم احلامه اكيد » نيحدح اثاذل اد ذا اوراصو  هليطال اونال مهمين جنعاو سور تزحو -لحالو: صال"
 موقلارياد عطنف. نيملاسنل المل ارمارحصاموعووأ ام ةدد. نيبلا غالبا دعب ال ٠٠ ءةلالمال و حاول !طتالتسال ى انالف حام 4

 هلياطلسلا هيل اعل لراونال !سل صر *ىللحاو فل اهنس م ميد رم 02272 املاعلا تزد و اولض
 1 .هدرؤاو هددصا الكذم ال لضبوعست (ىصتسد هذبنم هماس تااربو 0 اغاوع <« امي اعل ان ديوم 0 3-5 6

 د دؤلاعوصجإ قّساو « مهطعاد زجاوقامت تافنرثسل زرمو هينسلا علذل عارف ادلوميز '!ذهعممي أسد ٠ 1 نك و اجرح '

 ٠ مسيو جوس مهاو» مدربا ميس حلالا دافذ. ٠ . عوكل لوسيل التصافاو , مطخلا ام محال نار ان يد حال ٠ 0 هر 0
 : يبلع هل اشادرأول اد, ض ال رم يملاعلا هنو , تغودصمو هي دال ا ذي حلبا /م آر ظل دمت حافو . تعتس يسار تالاللد 0

 تساكلفا ايا اباي)صو دماوره مرا تدار ترم حو 1 النعت
 لعل انميصاعلااهيريرول ارمااوال اوصمقمت هن انصال او عاون الث الاحاولع بع تنال اد حال 0 تدع مهدت تالع الد

 تصمأ |!» ئاكال اوواجرال اىلاهراعال اعوعدرو ٠تالنطل د زاتشلارغمهنرص اس سرياخ د 50 ل «فامحاأل 2 : :
 اهلل اًنامليابقل ايرباص حالا صمت رلى فاطلال الوم هدو 2 ناكر اسال ميدل اهتمقن رج دمع نبح ردع هيي يبا د عن ال
 ف طإطاوطاسوال رمد صجام هئئاطلاسل | تاناح طخ ات متنالولباهرممسصم ام قومي تاه دادس د 8 ناهس ف3
 ومارس مرني مزصو اناسع دوا اهناع ل جدواو هياطاسل ا: |” اوزل1 ةرركو جالالا عاوو اس ةنمؤ يدا مع لام اسنح 2 5 يا
 احاريقددحب هريحت دالي ساحنص هنيدمد ''هياطاسلا فاعل ومحبي هذ هود م مححومالا * قي يحتم ل رسال 0
 . مهتكيركتنالم اياد ذيل افعريلسال دكماوماسال» «لازلاد بزب لعولجول | ىلسال ته زادل تهد مدخل تا هاما 5 1 تر مالخأ امو" ىارئالاد ةؤحلو عوددلاد حامد اء فوسسل اك «ىلانجالا ا دس كح محلا احلا ميلي
 نايعال سمعبرم» هيرو ا موصل ماممو ناوندل المد لهدو» د بع مداوي هلال رسمات وع

. 
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 هتيم

 سجل ا 0 : [ ا 3

 ىنتدام نام طير نمزكرموف د . هييس هولخر يسحر بال ! هر د سس علخ هّلعل ا كييف اواثءامل د٠ هيد ليلا ب هد ارردصلاى-

 هلا اهافصوبّتخو زارا ايفاهريرتددعب هن اهدا ,ولسال ديب تع ددداو . هيشعو مركزك ةسريدولا هذ كاش اوقرصنا د « هيطغوا ءولخرس

 -- 3. كزول !هونهجل !ءاشاناعارماساربسا ءادصا امل وصون اك. دز 11 مسج جان . ج ناوع شرم هع دام يب اوقو :٠ لكلا د

 2 هلو : هسا هلك بال ازساكابنمزك هيلا هيوسنملا ]طم ادعابزم .هرهامأ.زسسا همن ونسو ١ ءزخاه ؟اوف الو ءاشيام هد اهسل ارمدي امه

 نايعاصعبم هروكزملا يدها ره صاول ثاكر . هل هم اهغنملانبجلاو «هفرطتتسملا ايل داعش ةريخو « همومشملا هدانخمل ال اكارم + يوسح

 هو سكلالعلاملاد ارسال اد ل اهل ادوكتد هريزولاءوصحفض اون لعاشلارهظن ه هيريرولا ءوصخئماهلاسن هعمو . هروطال اددصل امر ذوممرسر اشابيلغ

طساو ل دزإ ادو دصدقع ذي همطنو « هازل اهنادإ) اهدي اوق ىلع ءررقو < مماشل ا هسارل ارسهال امم اذاتع
 3 ٌيحطضادهصدام مانأل فهرب ]حجر « م

 ”5لادال وزو ا هرضحإع هيشملا ذارفال نس طيذ كد ادوكذم يشبة رجول نأ وافد اهكدم نسلال !ولطإر ' اروطنمداوؤل اميدنا ايم رد

 0 ر زول ا هرصحر ام منك تارا انوطقلااتاد مذولاةوضح انا ام هجودر ان لسيقامنا هيدهلاهدهن اذا هراشمال و اروجمالهامز اكمل

 وافر لساني شعم «ليسلاو كنز هللا فس باوح لإ حد د .ءلوصون زصو نم هذاك و هلل ىسو هارون ه دوج اناو هلو يروا عبد

 - 7 اقلسموؤت هر 3س رماعا_اهسشرم عحاس موي 2: «ليإمابرضسم ا معدو لصقل وغلادشريو ه لز انما و بتارما احا نا مبان

 ' لمتس.هفدوحاض هوععماو.هيناقاكل تطل كيس هلوصو ثيدحتن إل ان يعي امل دباهلل ميلان ميناطناسن باول الامل« هيردول اهرصخ
 رع اشرد رسل 3  هفيملا هيماسلا هيريد نأ اةوصخا ىلا هدرراولا مرتك 5 صنقم ةيلطلاكطاذ بارا طعتانإوجو . فمر هعرك د صاقملع

 ٌرمامملا انهو امعفر ججوسو .فيمل اه اول ٠ ٠ ندرش, خس قيادصلا بن لع هرم شلاوؤل ايدول الص هريزولاعضهنا هر ار هسا سا

 : افلا طضحيرم اهيعصام عفر هينا حلال ودل ناش ا دكهو . مالسال ؛ تاطلاس هل ودل ىتانلا هم دج نيش ام . مالاعالاو هبونال نايرادقشة ممتد - [٠

 0 01 طعتعتاراا تعقو مسخ يف و "لاكن اور ابنا قلعو . لادولا هرارم ازد اخجذم اك عاقسو اك اهساو هسترم املا «مماغرال او لال دال اراغص د

 2 "ل علها لءواهسونب مدفا ف ءماحل باق اكريجونسو دادس خبر اغاد «ضقنلاو مارال ب منملا بوطلياهلا مز اًنزم ذا « ضعب ىلع نالوخيماب

 ال اذا انو مالصإلا !ول قدا , مهحالصا ىلا رذواوضحنتل اف دمام ذدقعال دال ميذاوقدملو ةءاوحمزماول فه ماسكو ل اصلايز وب

 فيس ةاودع دي تدهؤلا هلداقل اون مادقالاب ءايزأوا دعب و ءابرغواق رش ثار الاسف ءلصاىلا هراواذعماو مهحادرابب دما.

 2 هن ودمج ريلد هتط نم يصاخأل أ !ونقرت هرزر اوضح هب هلع وام اولع الف ليانقلاو كنان مهكالم مق اومملا نوف ابو ,لياص

 ةكرل وضع »آراسو ٠ نافغلاو وصلا باب عزفل يرزولا بابا ىلا ريما اوعمز او ,ناس اهاموكم رسورو مههوجدس بدا هرريصت طويل دنع

 طع وو داو اىجتحا 5 ميري هبا قف هنعل اعسادرجاو « هبابذا وفل هاف هناسحال إو باوصلاوبعوبف هبابز |مهغولب د عرما ذس

 لتوفر اوهتسال او تال !ماودد ء همادن اطرفو بانالقدص مزمرقمي ام  هفخَسورصو طم !وممزع طر صام عرفه ل اذا وو ءيكيورول ءرعح

 اا

 ا هرضعملا لد ماج لو هجرت ص م يد ٠ لد ال ياله لرس يلع اوناكاسيلا لل ذ دحب اودوعب مل و ملول امز ا هعاطل ! بارو اعف

عر طابيو» هتنالو قاعسامد هداصماسإو كاملا ثا انا قرد ءراخا مة جربت سر خلا كرب رمطوودد لسر مولا
 . "ان عيده هلهر عالطن اوه هتيا

 تك نا هرفم الل دنمهضبق ناكدا هو هلل دحؤبس ىدل شح رىخو 'رغ هبوح |مدنب كال معافشلا هضرعان ا يف دم هيلعل اهيماسل اهءريزول |هرصخا

 : . خالك ةنالطاة يقاس ىلا اذه هلاقنعا ذي ثيد ه اعنص هنيبهلقتعاو هدوم, سم هبسم 8 3اس ميلا ىرجو » روكدإ نش اراطلس ديل

 هنم تصبقو ميل سسحا و | هيلع علخد هرفتخاو هعارجرع و كاد هل اةعازمولطي نامرماو هدوحا بحصقالطا اسرزو اهرضح, نظم وسام

 دال لص الد قم .يجإر هشدعو ياو هجن ةياعنص هنيدمايؤند ءهنيدمارعق ةينرإ) اءاجرعتع د واو هنيه >
ه خلنا د مدقسلاٌةيهتباصاو هريدلت محو ويزول | الوم خخخ عسب م ناطلال ااالوم داعم هلم ةسيراج» ناش ظعا ىلا هينابلا

 ١ .١ ضافتساو

 2 - ىكضاوخهن امرا امطعرمدما اهي هخلس غلب الئذلاهناسكلداثال مف ءاقنآو هريبككاراصنال نسملص | هيد دصاو دروا امي هن اش ثيدح

 5 .. نحاللا متو نبال !مزمفه تام ةهادمعضلصلا ةيئان عصا دهدرايغقْسو ا هواش ةلردم نا تاهيهو هءرامإ تتقدوزملكرصعل االولم

 : تفانبو هقافال 'ةصتبصن ناكل تراس وه هروخ ضد سنا زال اوه نوصتنفإرعال امزموبال امياخوءبساول |مهنسو ةيلطل امزنمو

يتسنال هظع هت دعا خم لسوغنلل ثعبو ه قادو باطوذل اةمراكمثيدحملا عامل 'تتصداو ءقافرلامؤاصد ا
 انك حشا عيل ان تطافرنقل و «ةةأ

 6-0 مه اهفا تسلمي «مطعالادنجخاراطاسعدو عبر الذ ف ءارساو مرسا مو ميال ادي هدفدا ام هثدح بيط هد ٠ هارو اه دنه لضر اىلا

 . ل كاما َح

 دصسلل دهس دم ا ابل اي األ اي دل ب بسه

 9 5 - ه



 هع - 3-0

 هدطورع هجين ٠م ه4 المل يجو هلياشمداكمم هدل الخت افصنسمل اىدعا نأ همماكال اررول اانالوم هرمحإ انلا تان هت احدي ف

 . لها وطعو دنت اطلس كل نيل ل الج دن ةّيلنوه منهل اوماد ارك رهو و لانامد داو يكسر هكحس هفرافم هل غار
 اعاد عاوضٌام عوظلل ا هدانول لماقموس عدا ءاملَشل ادلولم اىدل ماقميك و ةنانال ديدي رصاتتتحال اد. هتاكاواعرت س9

 لصتنل و 8 هراشد هرعن ةناما دارين !اهضخحرابررغ ةزانول مانو! هتدصام دي نغ كل يف ثيم 'ء ل وعم !هيلش د دهعمر شت ن اطلس ءرهر : :

 ليف الإ ام مد كىفهمساو هرهاط مولع مر اهرإ اثبن ةيلجرل اكد ناش نو رصاخم تاك مح طك داكالو ! هرباخزل نل اوما هس دل ام 8

 هلال سد وحامعزنكو «درياخدول ام اوم يزل ملثم امو « كرام عجراضور طفل اذ يطال اهانم دك كوك زر حنو دإ قدي ةرباس عيال 0-0 لا

 - همانلغا اهي وندالد هركال !كلولملامب انق [!«صوك يدل امر ذا هى !عالو مي دوحد اذعإر يغرم ءرراخدلا دل اومو اهبل راهن مرار ّ :

 ر اخ ايدي اجام كل زى + صصخلاا ع هيلا عون اجا هدص د موس | ةرصاكتنم ههيلع تددلقيياسمياتد «همامحو توملا اهذحانو هسصناكول د . 1

 امك رغم افادوأ مدحاتف ب كحق دايدرال دودب كاد عمييوضرتالو ه دانفملامزمنددحاذ راّضْنلا فهدل ارم عيطنقطاوطانقل باير

 ارح رل انل ودها ةمنوكوم .ببؤنم باش بس يلؤل نيكون ار هاوس هاو او هدعلا
 ىرطخلقبر .هل امام ةردعس ءاموال ٠ د يقل

 دكشاذ لش هاطخد |بّوصرمإ:تافملا الو هاطب !ال دل اهماريعرم ءاطقل !!ةلدحال ضقساك يدل امزاوم ا! صقل . هلاقثامويرطل .

 .'اوحافهبانوثلامعمومفجد ا دحتساالو هوضخررغرمي عطتتم وطاد اخحاددنبو ال البف ف ءاطخا الو مطحالملا ةيسصق اف مكوكو نزع

 ,.ةيوءمسطنو هلام هئايص ةيعددنتسا درهظتسا و ىإ وز عام او قدحار فل !هتس برو نع عب اسانروكد م اددنلاوا لد « عورتا

 ول اهعلط نو ر هل قوغل اه د هما زعيفد هبويلل ماغل اهناسحا عياشيو ٠ نملارعدال عراق هدربدو ل داعملا يس خلد اموت .مسرعبو هدل د

 _ىةاضار مساحاراسو :ةفالتخإ 1: الاد وها يليفاخالو :ريكت يحل ءابجاودد دمام لاري وهر وتل ماي سو دعس 'نالرتحت 271 ٠
 و هدصوهو علا دكراشم اد عممل تاكد واي اشوطعو هسا سيل اراشلادءاناطلس عيد هيدنه كلا رز درعذ١ هذا صناد فدع ؤغلسد . 1 :

 جيبو وبسل [وغ مت الطا و د هنويعل ةراوحاو بدال امولع ةي ريم )ع همدقدر هءاويقعرم هدربعر فاطشاد لؤفذملاو لوَف_عملا ل وان طموطدي و

 ءلاددهنصأكفوشارزولاوطع مر اكم ثيدحُتتؤل ويح ملا ةساو بطل اهاوتتسا كاد هنبوغد ناعز ادا 0 0
 ءاخيردانرعر هد احنوالاخا 4 لامو لعام يلامس وكر و واخئاددنبىلاه كرك رع وصور حو زول اهوصحملا عخرام د * هلام اوس هلامجو د

 ناهي اهذهزماو ناهيال بح هدئساورثل اياز زن ديمو داكدواوحا قاد ددنلا كادر انلا د« لاوعاوصاص حن اددس سا عئاوادضم
 هانم هيبلخبزمرغو هنشاموملا اظحو هن افنأل لمدب دإ ام عفر روبزطل نس هاعدتسا مز يصخكد هل احإضم !!ءاصاو !ادهرؤس ةئلجؤت_-

 0 امطايم هك ددا اضتعإم ارملاعو نركرل ا ايل اىل امل د اًعمزعال اهنملداسول لرع |ذرجمهمالارال ناطلاس د دش ا ىوادقد ١

 قطار عرم لمقال هد اطال اوماو رمادا ددنبا ابكر سل قنو هرداقملاد خضار دن ةيزؤسم هل ديمو هرناركال نمرم دال
 اهنادتب سكر د ا ميسلاعم ركل اعلا لقملان هل ن ذطسان مريول رمادا ! تعرف هترغر دسالبحار « رت نرسل اك هابي ذولا :

 هلهاو هدالوايراسوك كش |. را وش رسل جرجا | مول اة .ازنجلاو دول و [ضنلا| عون فو هوذا اريذوا !عوسوخ جت 2

 .ق اوشاوريوس ردو اانالوبر يضع. رهملاو طش اكاو ينال ادالون ءاقل نحن هنيدمو خلان د وام عيجوةياخو دمناوماد
 1 داكيل امدح قدما م ميشن لكم هند عرل او نالحاضو دع هلماهغ تلو هييامراكم تاه تعوضم كا اسطد نالحام كد

 د اعاد هقدر هاشرزع هفخحلا اممدهانساو لحاوعام ءداصن !خاون نس مشل امددق و هالو حل اهعماد ءانن اهعضرارا درر الراو
 راهب لم مايل وزو ا صح) خل زف زعدع اشم تاك م ايا محب اوف رخل هني دم ه.دإ ثمل « هينسل اذهل طعامه ادحا هيمي
 للطلل مارق وف دولا ميل (ضاداى هه دال وا ىلعو هيلع علحو © هنيررلا هل اهمال ه هنذد لامجب تادالل اجمل اهرص«هنيدملارم عير عيبا ال د
 0 ابوي عرس هنالك طاندو ءداضأت هب ةيريغال !نلحال كاش راحو هدا

 كدربرولاع صحار كد اتا 8/د اكل اكلاذ ةيمل امو هلاقئاطحو ه ناس مقر لرناملا البسواجرب ردوا عدحراصا ب دحو ا
 .رطشلرعلا كاذاقلل هيرقتئدبنمآلابرمر رول | هوضحاملم ليو اتس ياظلارخبل !مراكلاع ىابناريبال ٠ «نانلامطعورفلا ل

 0 - كال هل هلماك علي بولا يسد .ىيددوطعدر ات 0 حبرترمخلا ند ل 0 :

 | ديعسلاعرصقرم ردو عزمحتاذ دعب جرح ه هشيلال لبهاول لشلمس عروبنام هددص حيد ه تنس علعاشج رك وركز علخ هدعلاب 2
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 بياكل ايدن نيب تيطب د . دونبلاو مالعال او تاارلا اد ء دونطل كالشاعنص هنيدبز واجن د«ديرعس هيلع اها اخيررع و اشل
 ظ هاو .هثدمد البلا اونان ثاضا  هنيد]جحابهمهت اقدار ز تمرر , ددرسملا دب ديلا يارسف ار دضن و ,دوتعل ارهاوح طك
 55 هرمه :>ر , ىتاسو دج ادق هل ناكام ذموهدج و د ٠ اعمبو لقبي دش اصر ول ! موضح قاف ءاعنص ءن دمر هاط ةدوكدملار ل

 : ٠1 - طدحاو فل اهنس نابهم رس ص رثغ دسالزم ولاة . هينس مهن أمطعأو لوب هزني هّيحتاهندملا لام زولا
 : قعذواةوذجةتسا الاى | دوبحارهااكلمو اهطعااش ديمو هبربل !هنمدكر د او هيناهتعل اهل قدلا 3 الج هبرهط | دور شم الخد

 . هيشبو هدالدا ىلع عطلدكو جالا بر هسبلب جابة فدارمركوكر رع ىلع علح تاون دردص م عرج شرع ىوتسا و هئاطلس
 هنو انس تاذ عافنال اهتنفماللج هيلب نمو هءايشاو هعانتا و

  هنوكد تقر هلوؤل تدع ادت بادذيل راو عافناد ىلع

 - احصو هيسدنسراتسو هثبوقص هفرحمكياراو هشررفماطس و هعوصومقرامد هجوفرمابرتم تعددادق ءولح
 --- أهقواناغزعع اروس فو تال وعز قشم ىوخاراد هلهالدرفاو هين اهعيفول!اهدانمو اكوا ملارث اهب يرام غنا د وحد هيزفع
 هجامممو لح حسواو ةممد دزغاوع ام تاداذؤلا جارنا سنتدادل اوماهل اكرجا د

 0 - هيلع دوتسلل اداملار دوا !هرصعملا دوكذملا رولا

 0 ىكرنزعدنعام حانيتح اهّماو 1 اوادسادّلجاو اهيصرخوهامريرول !موصعرل اداعأ هنونكمد ردو هنهاوجإ د زغشد هناولسم

 0 اهي ميشلاوقالال اهركرم هس لاعاد مضحلا حسا ىل اصلا ذل واملاس مؤ علاوا ميلا عقلا حيضم اه مطعال اريزول اءاسح احب
 0 ةلمبتلاب ريصرزل او اهيطعو انييل اماذامد معيام قوف ميكأل ار دول | وج راس عطعوم ءل نابتسا د لفل سدد انج أي هيد, ام

 : وصلا ولا اطل نص تنكو هتادحو ئجرساناهيلاتققش ٠ ءلاحراش دسا و ىدول )صح ةيواام

 28-222 جرللاب جدملا ىلع ةياق اكيذاجا م. احل دام دفل] دحاملا تيباالو« :
 كرت لرعهيناكزْهُذ هلا . هب نصر تك نإ عد عقم علا

 لأكل الادرسدشس هيصم هوم ]كل باصفلا كبس يثكو هيشعو مركب كا ياما يربو مرو اعضحلا فرظس روكزملا هاشررع حمامد

 - ةيئاطلالا هوضحل] احلال“ ةيكللاتانالارمدلادباعلدتسو هينس هداعس كميلضف ال اهذداعمنتايقست و هيلع هان عوج
 ردعدال اهظع هفلبامناكو هوصكا هدهد دار بحرا امه دنعرّون دقو هلسدتل اهمرككا عوصحتا كال |رهطم ردوا عوصجر اك دا هبدإلاا

 ّ_- 00000 امايال اهلل دلتماداو اناث ظَغا3 طر اوهام كل انهىار انايع كت دبشاط هددت دحا
 رك نذاه_ىيسملاوكاخرال املنذالا يزولا ئدجريوتملا يلاد علا تاقيم بزذو يما ندا
 راوبملا عرب لال ى ام اركانم كاانامطعلارزول ضع عددو كال املا ءلىب ام هبهاومل اج نم لع طاواد كل اىارب سلا هيلا جاحجامد

 اواهدلبرمالكو ٠ هيليزمو هلوخو هعاتاو ه هيلهادراسو . هلاوماو عر اخد راركألا ىلا داكو ال لرمزقمو ملام دش مي كرادتملا
 املا شابطعارم طم سارتل ام ان ذو :.رحالدركتنبالو ٌنويالدرصحال امو زول ٠هزصحنامحارمألا انهدج و دخلا وا
 ©  (ضكراحائذع اهاقثالكنلكحاملا اناومالعماخل اهاوحاةجرظانا اهككاسمو اهفاكاداهيوعنطنكيراقتا ابكي هفاكد ةعصمن دن

 ش الها نب هيذوا ف نازكسال ليام ف ال رداىدل اهازهتكل يطحشوث أَو دمع ر/رول اهضعرم اهلاضن اواهروثدو هيريزولا ٠

 6 وتملانعاوثل دهمو كل

 2 ايلفعؤرذ ىبن وأول و ةجاطا نجي او هلطو هلما جن هيلوؤضندو هيرباوظف ل اردولاعضعممعسام هياغلا ةنهولاةسولل
 وبخار دول !عصخ مدل هنكاضاي عطختل اعل الجال ااشاباكيح ءاقمل ٠١ دعص دييجو خلمام د اغا حجج اهل كمال ص

 00 انعم وم ووسعلا و. ع دالامومل يود :. عر عئدو هددم العام روكزملا لج نجس الإ د ديوب رشد و ه عريب د كو عكسي رلم#

 ا ماو عاساو رورعل اممرإع هت ذم هفا مادل مالاس ا ناطلاسادالوعساىلا ءاغ ظانسنايعال لععرياهلبمررول | عصعمحو هنمل !هرهنم

 : لاو ىدصاو تلا هت نان هدرة وعسل حلال ام مل اىتو ءاممعمحراشو اناو .معظعذاطم تاد د

 00 هحلحو هس هلله مياس تاارو . هعركر مازاد ءاتاريسحواسلا باخ. هدول اهفملحو المال ةداطلسانالوجياعس, ميريديل اهرمكلا

 ناعم هقزلك عض ء هبطاق تالوحدالن ناهرتصمص هنسل] ء كأن يشب وسم ساند ب! !هسو هوطع هيرسهيلس
 ٠ هشاوملاف هعبانم اسمه ىجامر ضحب مرعب ف عوزاغال لوم هئيدحزيسام دال ث جى بوربج سو رماه يسم قبسدف ذا ء هبصانم
 00 . .سنسلازهرمل ا وة شعلاو دول [يف و هب راحو ثيلاو داسفل كرم وني اعنص هني دهصقد مسزباهرترقسا اد
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 يي وحسب ادد .قادل اطوفك دكاسمد ادبعويمال ادلأ ول .ةافاكت سم اكل ادفع ٠ بط نس اءايززول او ا
 5 ىخيرم)لمذاو» ىخحسالوعمرالسهفافناسدب طسامد قافدال ممن مل امم قلمتو ردو ادردعملع .لصسو .يئاملا تادرس نيس

 ١ قراحاو فل املزضم ا ان جائذ جة د هر ادقأو رعبا مادارزوا نضحركوي ةزسمل سف - هدامال اف هيا.ءاقمفادضر

 يدل !نصع همدجو . عقول بصنم يال و . قجررطلد دحام دابا هيل اوريطم مدع قمطنملا وفم ول الجاملا.مسل مننل اين علخ

 هداقير ونوم نكي هلاهجر يود يم اع ادبي واهل اجرت ان يون هني امترما له عئرفاداكو وفل ذيط امهوسر -
 ماودي دوس ومنشن ديل ! يف و روما يجي هدابدو همافيرات ناخد ئكرملادج ا هذفل اىوس يملا هلاعل مرؤل نهي

 0 دا داب اغياويس خي هف ا عربا بذيل امردعجم 0 تا ةراكدملا منسلا عهرس :

 راالاع اضوع هبريدول !هسددملااةنرغرد و أشم إيف ادنمال ناك... *ندل هدس وأ . دبرد يمال س1 فر ادد من هس و هيلاطلاش

 هر بكرا لعافاب ني اهدا هناو وبهذه تطسام تاك ندا اق 2 هسردملارجامالو [تاشنأقلا ٠
 م فغلاه ا عساولا [ؤبس ازم هدام ضبخنال دال د امقربنال ءررغ تذع امهوتماتع رطل زخات

 تهت نزل تورث انساه سررب دوس ةيرشوف وري را زاوت نا ءاؤلاق اك >2 2- 0 2

 "عز هننصرعباباادهلوغ هداما صقل اباو لم بقاوهد | هلمال وام اكوخدل عما ىيصناب ا تدل تاني ا :رذو !هروصح

 دادزاف احادز اود منوف امد . اجاوفلساذ انمي , .حماجلل اها هدايزا لن هير غنم. عمن باءال اه اصح هراهلا رمز ام هلحالادلدد
 25 0 اتلأ دنحالل امنلوتو «ئسكلا هااير تاحومدرزول هممت يمر اعمل( ك1 انتو د هز ةماخل كاك

0 

 9 ْ - هرملجا داخل الضفل جانو تارال !هودك- ري !دءاصل ال اضاع ركا ينعم هوردع#د ِ ع ديال 2

 0 دع هتدول 53 ء ٠ ءنيخوك“ دحر هن

 الا ا ارم مسطول 2 .دذل دهر د تل يسلا راو هماقم
 ّ هل 'هفيلخوم الس الملز اطلاس و اقايرمزصد درودم: 0 2 5 ك6 0 0 ا

 مادو هع تاشصو ههيس هبماس تاارد .دندرثس او ل 2 0 2 اب ومره ين 1 عم
 جر باول املا همزع حرام قيس كاتم دوم ةبح هيئاداشل عوت ررزو هزتخ+ 1 ذو ءرجس هقيرإب سس
 > - الور هل مشعب .هنامو هله هيدل فرو ,هناشهلا العارنول اصعب تاوصن مقدام, دزم:در 2 انواوالا نس“

 نات هناجر ىلج إى ةئافل ذيول 2. 0 ا يل د« جالفلاو هداعسل د يقفوا مالملا تتلو ودم و واح و عح وراح لال ا تاحلا» 0 0-7 3-8 5-1
 هدزم راو ل عل هع رع حسن لذ راقد نمره قي داك عمم ردص فم قاضرمال ةريمسفب !ءاناخ

 قالو صن الا ذ ذةمإربلو راو رايذو ماداهلاد د الاعمار يل 0 ل يعامل !هاعددحاوهو يدنهلاءارل !ناريلساّس برع... 1 1 سا 0 قادرا ركد+ د ,نعاهرمتامف ل ير 0 5
 اعنش الر م ارهفو ارسف اهرانملازخداد | اوحارادل اةيلقْنعاو زافنل لبس ىهااو هٍددُص نحكي ميدل لس ا 0

 أحب وودئمدع اجل اذكال كيف مهعمزحدن هتافرو هباتارم هعاجح هيله ر ضو هقالطانرمأّوح ىىحا اهولّت هنياطرنو : ول
 ترابا 0 ملا ا 00 مصاب

 ا اخر وعما سولاف هر اكسل فذ سن هلاكسل ! هده ن انوش ل - * قو + , , نايلاو حامبال رسايل
 هل صون كتبنا اهحاصل وملف ىلع هلاوحا ترمساد ١ اعمرالقع بخاك اضقلا بصنتم اهامل + الد د٠ انزفدالصا اهباضفل ارماي وسو :
 داس ال ناطلس دارو 6

 هيضطاقرزإا مح بز عاموضتقم هداطلسلا مارال تأ هنامل اظل املا دير ةزفدن ٠م 2 :
 0-0 عماير فدل اادهةرطل اروكدملا نور

 م تا ا سس



0 

 ١

 يي يسبب تثبت يي ب  ييتح تسيح سي ها سس سس

 - .-ه

 نإ

 1 37 0-2 7 0 ا 7 2

 000 داحس هيدمىلالصو يدل. !! ام اهل بس سرس اناث موي ايف د ىطقا اميل اؤفدإل افرطنل ب ىضف اد. ءانمّتلا

 ار 7 ١ عقارمو هتطالدوعزا ريطخما] يلقب ءيداندوثملاو ىرولاعوصخافرشتم دالب لاهل امو هدعُص هديذم هيالو بحاص شايفه لال ارم

 ظ
000 

 |ذوحب اشور هناسحاننيملاعلا 5 آذودب اطوُسْبم هيربل الع يريذول الداعم ال ظ د .ادورشم نون ءاوخدرون ناك تعذ د هانس مقررا

 " هله اقيلاعد انعصل هتالو هرم تاكد اهيكالزم هل تفلرا راد ىافل هذاو كو افيرشن مدننا معلخ هيلع علخذول ايديني لشس ند

 ... تيمولاعضح رؤ اذرشنمأ| اما اعنص هنيدم مافاف كلل د ؤيرزولاةوطح ب ضرع امسح هيب الب تال و ةياطلسل اموال طاهر لا ماوع

ا رص الح «للاغت هنااش ناهثيسكأ ذل ميال اهر ا كيدح ةييايسو  اماقمو اؤاننسم تنسح هءاقمر
 تت . تيبلاغزلاهناراعا فهل

 هلام اءلاعزمل اقسالاو للاخ س / ملء ميوبطم عطوا ةوغصلايوشم ايدل اهل ]مج نإ بيصصمركم دابراور ضمانا

 ارذاولف لاخلا (ةيعاملوخ عرس امو ل انغملاخد ورم اهل اذ اوف لاخي سن هداعمل |هلالغىف ترربو لاهالاناهوبوفازا

 7 . هودي لككتر هراداو هنجلاران ماوضاد اها ضا امو فهلا هلفغل اذاعرسمقاولادابتعال اش بصمل ادهاد !اهإبائر مرس قش با

 3 نزار هردقب امترواماطع ابحال !ماسحىكؤتسل اهتقتئصانم- همطسملاهقسنملا ل اوحال ادوهعدب دش ف «مرغ اذ احال ىوسل اننا رس

 كاك رمماهد الضملاسدماماكإع البا تارانبرثس ءمؤم صادم د قافدريحدحا اهرثب مزمل الو يان هكوش جره "هلو -
0-2 

 . . صحي فلطلا ل اوما تقشوتسا امد ءبيزعلو هقدرس يلا هوب! دلا (يكحنم هبيصس لخاوهسآل ديا يا

حا هون نأإإ دارا ديرو املعل اهردقن مور امؤعدذؤل اهدعاسو دولا
اسح رض رارنال نسيتك اكرجا ادد ا باصا املةررباصل ا

 ت
- 2 

/ 
2 : 9 7 ٠. 

 الو لان شلع ونساو ءباصع [|حيءءباصال ةيزرو هبالاطد وني مق لن ادعب باول ارححملا هرنجو هيلا راو جو دضسد

 ير. راهي اييداكد .اشادفا داوبسسدزولاهصحاان ب .لالذو ابوك دسسرجالعطحل بحوللاذرلا كلذ طعيل ٠ لاجو ناتسالااديمؤي ..-.

الام «بونعلا املا ارحم الاقسام موكذملا عنلد
 [فزفز 2 ناك تح _هئيدع ةل1ذ د !ناكو تس او نحل ام ع ه3 مومو كلعلا 

 )0000 دوس فالس تدزاساا_هندملا,است هاءاعسو مق ءتاغو وابل ةبدخ نيورهجئدوعردصمانكلا هاما زماجلاامدابنالو م

وذحمل اهناهدرمخاحو انونكمابوصم ءلعانب احا ويوفنلا تدباو انويعاهعس نوصل ترزحو ءنيكحسو رازو
 أتمال اهعدما دقو هياع

جرم وال امريابىح ذارحلابهخمدو ناكهفرش فكإ اهنذلا نايالثو
 ديباس ليزي ث يح عر ف عطرؤس ناثل اوأعو هداعسل ابحاصريذول اهوض

املع تهط ميل اردو انصعملا مطعلااابلاادهىزناويخ ديار ل اهإإ
 ً هناف ميقلادودو دنع تاّبلالبال د تارهاب هنم تدب و همصحلاتاء

 1( ساقلاو تاقنالاو (اكدإلاد ءادقكول# ىطماو عير عمل ل خييراصلادابإلاءنييصةدبكوح الاد وبتلا اضملابتبساهزبا
 عضوم م كاون اك ف ا عدوا تحرم مىحوملاومال عر و تاد]قم ىن هن دم يلا هدعاسو هج رع ساد نائسومالا ناجلاو

 أبر“ عافللال او بايد ال وصحا,/قل ارومال ارم كال انهررفبو !انساو مىفرلاعوهاط نبل اهيلاعْمَسق مرر ص طع متلاو كلر ناس دل ارينا! هام امي

 : ًاعشوب رمررشعلا او نإ للموديل هنيدممل غلكداملا عيبسايانب اال ارررول اهوصحماوا اودقو إذ هموث سويمال اراسد 8 الد

باّيهذ مول حبروبثم داحؤت ندم اعصوما اً يتوح روحو ريالا ضل ةعقيزوءارايكل د لد
 . داضاعوممالال فيو ايصد

 شبس عنابة: هيقلاسيسادا دهاداكد اموري عمد مساق دعب فذ و .اههسعال وس هن ةكاسملا إو يرضل اادعيلا
 . -«(وأطموو

 هحسوكاهعافير علو انباشداهو اكو اناكرا تديشمناىلا ناقنإو ماك-امبقل اذن عفىلع اق نائسوبمالا خرب امو س.اونل

 اعاشلو اتاهير اذا ديوكو هلوطُم اهحوس وع ةليدزشمو اعادجريشع و
رام اع حوبالوساحد هديدي تال ملل شاو

 يشف 

 كيفاكمأام نيك م امن ذاوحال كودو اعل اوركرإ امابراو يلعلا هبلطو قل زرم [ضعل الها لزانمو ةليفملاق فاول مايل اعضاد عليم

 .ككار هحيو بلاد انما حرم ادجم اكد نل دمار انسحتالسا هدريرولا مودك لس لوم ه ابرك دام الخةيملاغن كارو عو :لوماملا خولي

 ه سس ان لرع_تتت 4 ضراحل ١ كبد عمد هعئنو هاداشف هفا هافّس ء ناصورو ناعسوتت طموح نم
 سانإلاوفووملا هنمدُيْنن ملد

ير هظلب .ساسحاال ىسو درجلد موشاركو تملا عيدوكيم هتنرهطن م د :
 - ٠ لىخاو ايده قاخاضنف اهنا دبى واكمل اهالي الكت

 + علال /اهلامد اعط هند يالد دينو ىصحمتو هردرك ملم شل ميداني شعل اوسكار
 : 8 اعياض (يِلاعريدول اوال بحى فف كب ؤطمصم ياسازملا .هشكرمرا نالوا بعص بالون وصهذلا ا اشالععانبوعم يول َ

 ّْ 0 اه تاديرب ١ ردو اوضحرما هروكمملاهتلام اش س ور شعل أو عم انارت مل اون. ءاةراشماردآس روصو

 ا



 5 0 ا لاعنرسح لع اهنمأو لامتالدمت يول كش ل كاما ككازتاقمد احداها اسال دجاس طع امددغلامنسحم اها باحر قم الدق طصبرمال يقل هدعص
 قانا ىطتورصل ابكر كا انهي ناداجر دس اهقيرطت اجر ناد اس باامد ةدعصل هيالو ديل اني ؤطصمو مال !ىإ قل انهو... - ١

 تدوناوح هلع اماما اهبمماذ !اهمل غل الد هلجملا هجوم ابنم جنح ناطلشلا !ان ]يمرس اب هيه كر ىعمص دف نيب خوك ايهاندازم ماابي ةسسساو 0
 5 1 00 اهلهؤفخ لس همطع مهن اد ةليلجو ايه ةياباهدو م كم اعمر اذ اتوضفر هكمل اراك ا

 5 * لوملانموناو ملامز ماتو باه خلد الح ماعللااّصلاو هلايذان ترس ذا ىيطنللا اذل الملا غطمكردذا رولا مت داعم لاحت: 2

 . شما روع جن روكب وسو رووبوب ررولاهودلاداخا الف نكسالز كلعاالد نطاالد يدل لامال ناطاو همراكم اوين اعلا باك ءسحئجرم هل جرمر اكن مل رنج اهب صمد ذولا نصح حو يح نام ناسا ودوم طوال اشي إسدل يملا ١ ش
 انش ادعملامعب اتم نامزحال باججلارزطا ويت اهل اهلوخدل اخر تم سدحو وحل اهريقو اوك ع + عفبدا ام قانا يؤ افملام كو تإرلا
 ساما نيم اعلاف هداعمزكذلا هرحال اواي هبافني !ءر مالمنال نطلب رضع لع ناب ال كل دينا, تافر! ماطحل ار اغصلأ و هعضلا : ثادجارم ل ءادواو هك الجلاس اجد !دركرم
 روصو ميإباد و دوطسلاهره هيفا ىدإ لهو الصم هنيدمارقتسا د دركرملا اشابولعداث ., هوا هيماضل هي امال لياصمن !حارطبفس

 داسام لاو ءحئدال عامل اهز انحرم أما امي هئياطلاس !رادالطمببلصتا اهرطلوسدامافالغم هنصربخل نادال د كك : 5
 7-0 رادزتذد فلس ايف ناكيزل ريمجومالل نمل عزك نيرش لو دقحنر دول هوكعوا ل :٠ ا ا :

 تمر هير اذ .:هب12١- « ةرومإل غيجايل اهم ميلعوعاق ءىفز او مارا العامر نكد أمد روتسدل اويشملاعضعل اردو 21115 يس ريوواناتع داوي سمو مثيدج بسئدل !ًاعنصد عيدا هيةروع هما رذنلا ل ا :
 مرر !علاوادحا اغا 0 نايعال لع ويككار اثنا >مالاسا ذاطل سادالوبمايؤ ايزل | صح جو هركرملاهنسل ارم
 : راكاملو اهلياةد هدوجي ايش رذو ل هومعؤنال كا مسايا هيانعل اباحالم هل ساو ممف هناطلسل ا ءرضخلملا موج ضوزح اًحاب ناس
 ديرو اهردجور امال هلت هاجت لاذ حس الاد اراصتإلا عافت اي ديصانتو رن اغلا بلارعس ه داير ]رم لك ابىاداذامالنبا .: هرملاةرهد اش ناكدا مبزيررو هذاك لك تدلع اماو هنو مةماعنادهديعلا رو حار اس صم مونغدو دروكدما!ء !ًبوصقم رذو ناحل ال د
 00 ادد امىجوملاللرغنفتكو اطوجحقاسالا“ زالم هدي نإ | سدد ارسجرومىل اكن هلل هاما امو ريسملا كل الط ارممال ! اوال كل راد
 . طلع هنا اراطق لادن من اصالإنل هل اماوصق اهم افكار مفلبوايعس انغاو للاونب هزعلالا مف ابونحد الاثم انا ميسر اسلا تاقدصلا ب
 و هات ارفع نإ اكو بح حدا يدنا تق .باوذالاو ءىخل اوس اهلماوكو
 وقتا تسول ارذإلاعصح جوع اسس ادمصبمنامم- -.- >: هساملا رع ةضا .بازال ابى جزا
 واطلو هداعسلل بوم انتساو ديعروركل عاد اذنع اهزيذم هب رسرتهذل اوبل اكل ذناكذ هردقو .عواحب تنذا زمدع مرماو هيب هفحن ناد هرصقرم جبر كارعت تاعي مروو د هس ىداتد 6 اذ طين ازالة زاد عيزجد ابتعاد دأكد د 0 دام هل انه مهرملل

 ثرجاصن.ةيسوونو ضهور وبالا يال هاوس جيلا كوخ نرك هياطند وشاف توج صفا 5 ظ 1س 1 دالاس اج يوما وسل اهات املا كل اراوجما لاقيإساو ءافول ص لاضنمللالعال ارمول اصح, وسحودال اخ قللجلاو ابوكلاو ذ هراخل امد لاؤسد با اجد ل اوحار ابوعريش 0 اتادودع ىلاعل كمانخل هيئادالل هلاعلاتاحاناو هيناطلبلا توام ايدول |ةرضحإ سرا درر م | د وم اا اعلام ا «ديعمل اظضانل اراطتال اديعمل ف د ديزملا .
 5 نيران عرئمل اك د ا .. هيرب هياصلاا |ياردوودر يطا اكول مثال اما 6 :

 لدم وصادم نوعان عرف ذكره مالاس ادم تاجا يوغنار ههاطلتل اك داعاضور أذ يانا فاقد هلا ي هللاةيمرنلجرمل اجد م , /اقمل نرد بل ؤملاس هلغبق ايدوم ملشملا.ميررول اممم انداح نايعالاماشملا . اممم حو نارعو داو ها عطع تاعك دوعس نيل !اددصلا نبال لرسبرلاهيشسلا مديرو !تاعلضاى اعط تسال
 يدا اكوماضعضلد 0 لوصيم انف هب هيرو ؟و يسن رسح مالمال اطل كرين طل ابابساو ءلولؤن جراما



 ظ

/ 
 امس سيصل اسي ايس دش ابيبسس السلا

1 0 
 هرازف ةيناطاو .ةرادملا امو للحل كي عوج اهنصيلازسجو و ل عافطسالاءيلهوشو

٠ 

+ 

- 

 . حي نس انيلا غلهالإو نامل اذه ذه داعسل طمس اب جاك ايناس فرت ادسلاف ءاشن امل داعميرشال لص نرهطاعب اساشن و ءانن
 تارللاددرملايف ب مالبسال !ناطل ل داعم ل وه ظعا اسد ه ناسا كب اثايرزول هوضهم دا امف ناوألاادهيف انبلا علباك نمل |

 ِ 23 . هفاكلاناوءهسيلاو هلجامي هدادف عفرد ه هناو هيلع علذرزولاهوضحناع ه تاسكن كيداناو ماسجلل هضاوفنم مايد امزرملازهإرب ملك

 رم - كانا جاجا عا جياع ه دعصل بان نمعد ودمر خ هءررول اعضماو !عفرم م':ال ادرج © د ءمسفداو هحسو الاون لص ءب ام“

 00“ اان جاككابا كالدد ريفغرح مهو جا دعاجرم هع برو نيفنطل وت سداكام و جالا ذ ثساهبلايراسلا هاريلا نر طؤس كمي

 برادو . عدم ك ذي هداعلاءب ترجام ىلع لئاعلاو بهال ناد دهس هيفا من ونمام لياضلاعوروم اءنخايشا و سمل ا عرعص ءييدم +: حم

 * ١ اند عنكالدصت|ةايسو عيطنالاةيفرزاهادوعرواداسو باذلعيتسرال يرن عزم داهط تي ش عراد

 : ناطيشلا واحلل ايو هت ادم مح مو ناهس ا دوما درسوا ه دالاس فود عضومىاعونخ كل اذنإذ سا ايد: ١) اَض 0 ميلا شلانمرنيف داكن اردعتد عجتاءدخاد ناطيشل اف ءارسم عامي هلال ببعرعدص دق نايلس ابيت امال ايار

 سطع هدي ويمتد ايو زم كمن البل سيو هداه هاراتحا الور رغئالاد هسمحوح حجاج امم اولتفف هداسفو هيغو هي
 0000000 دانسات توما اوباغوصتسم عوعص هني دما طع طاو رسب واسم ارم] صو صل صو د هدابل وجا

 ش

 هولهجيو اهحبوركاسحل اميحونل اال اذ ذارذولاعومحد جود عرؤملاهخرصملاهل داعم نوخرصتسم هيو باو اورق عند
 اخ لوجو داحلال !هفياط دخل اميل ا«مرماو .داوذال اونا هدما. اهنخ نو أ هذ اّدحاو نادسعملا موهلا ذا دا دخل 0

 ظ . .ترالكرادضال إف (روص هني دم لاى ظصمو يال ايار ةنوكان هرماو شايافاغل طخ داججال لانعال لرنع دابعل طرب هدويعنملارك اسعلا

 : ا دالعسإلا موثو تالال لو ددول نوم هيلا جاتخخام ءنعاضمو دانجال ا هيجن ؤئطصموبمألا ذحا علوص هنسدممل [وسحلا كاز د علام 9

 0 2 اناني داجلالاا ود اوغال مي عطقم ب 1و رعبضمل ا قالاذنا لْعَص تدم سم/ قل ذنا دارا امناثل اثلاديف هلق سبوتسا

 هئاطل ف ارك اصل لذ اعبن بخيل اىهنا الف داغوأل مافطلا
 دافدبعش] ك2 قز لاو بررملا باول دادج فون مريم

 ووو ةعذ تاك يحبو

 دابا قرطعتو _ مرارقناطملعشنفتلا عيب ثاالد م نمرط موارعثحابلاعلطاالد رجلان لمديافكواسد داب هرضاج إير

 ماتضيبزايفلو .نآطبشلاعانح هه عراتسأةكاذذاوبحد ناك اجيال حلا كلرشتلاو بقنتلاو ثحل يف اوفلهقح مرا اشننساو
 ْ هناطل 2لفويسب باقل اب اتش مرلعرطقنيو نامذد عدم ا ذي جابه لا ذمزج صح فوكو .ن طوال لْشسو عضماوملا ثخاوث هنناضعملا

 ----- تاريجار «نعَص هتيدمو ا هدسوملا توبسل احب تاون الهر امته دارطن ال. ناويلُساّيس هل ارد لس هيناطلازركاصل اتسم د
 _ ربا ىابزرهلار سماك هس. < أر عم نباعول اه وجت ساهم با يثو عدم بواوش د حرساة«نييحلل اكاد نمي كمل

 < - هلدعلاطنلاخال اهل ادهعو .راوغار داخله: لصسامو رافع هعلقلنإ مودم :رشمو «عغم هذاكو فشل | دالبيظو ,هتطس منال ىلا ىسح

 0 هلضفو هلضاوفم هقرإل امقيافل هضورلاىلا هلهايرزول اعوطع جره . ١:. ١ اود رم عباسلا,م سذ نيو ]طاع دقحلا ةابنغمناحت الد

 2 دوفول امباي[ثكتد اوك ه حمار هلجمايطاربوركا قاطو لوح صد [ةدواعفشم حل اودودصل هبال اناغاو ابيل اعاهعتو

 <  هقاديغو نومارع» يح دٌايقيادح تخسلاو هقالحارو انهضىرل ا اجرا ترانئساَو دوييكزك] ماكل هدعس هل ماشل اهدرجئدحلا د

 2 0050 _جاددتنالاؤوءولا هع نرصو ءةاقق -ماوضق ىرادا] يجرم هاطعا دق هللا ندا ام عرب فانص لمربكاسملادافعبصل ان امدعل د
 2 . هةهرسدقو هوهضمهن ارو دنؤلا هوهجري وسحر يملا موجرما تح هذالو تاك + ل هدو د . جايرم موقاو هدأعسلا)بسولا

 : نرشعلا بردا دومل لث د .ولاو ريما مادى الب د اهي وم هيب المح ون نديفانإدالو ساكو. هعسُو تعب اضانرءوم بيش نس

 هرامتو خللا دوب نقل هنيدمنم كي ناتسيوينالا اطَحلاهيماَّنلانينملاهسارلادد اهنالرقدالصو ىتساو فل مك نعمل اكد
 ٠ صوت احيف هبردو اواكأل ار قإرم وسن اكد كرا دتم هلصاومم هيل |ءجارم هي العختحروبمال اج رمت !ءتصدؤل اركراملا بقل
 - > لعام عرنيلارماواللهباعس هزم ا هش لير عزفنال مل كادزم هيساقبإم دش مومو“ هعيبمو هل سخر هيلعدتشاو. هخم
 ٍْ بكلاعوجو دانسال اهلصاوإضرماهبعّربو هاكشلا كارم يام دادزا ناعث برقم غلا اما ذاوح هيردلاهت رغ الجاه ىزول ا مضعيبورىلا

 0 31 كمل هددمو هناعادف لصريزول اهوذعحرابر ركود هاناو هرجاهريمالا : هذاقتإو هماختاو هم ركام ٌداعو هفاطلاريزول |



00 4 3 
 دا

 رو امنسل ةلفسنل ةرطه]ز مح" 2 , هتاححر د متر اةيمتيفاعو , تعتد هن. ةرجر ندب ايءاغل 0

 موف دي لع جا ثيشلا] يغاءجاصمرزو ا عزم رماد ايكامر دز هي د لاك ال ادذا ناكو 0

ماج امري اذنل ل دلادإلاش جاؤذ نعل ذاتك" خاج نسا ياهو
 تما هازل اك ال .هرمل د د

 هاو عدا زعل قبول انحا دوما مم نان ناد !اخئاصمو ديويصنم ال !فوحلل فاوش ا ونام برع عقد ,

 رداد 0ع داع واساو حمير اي اس اريغ اى درج ميرصان شيما دال !هتيرفرثد هدوحل نا ئزلاو عيون نرهطم

هكفلارانئكذا باغوزحأل نع عيصش امد ما اوفكزغتراحصال ارم رودص
 0 بلسو]تنو بلد مزمر طه ومد بش 

 جا م)البارم اص هوعدب كل لعلد مئاردعدكدا ىخاخومياي]بلقد اطممو مفاد اضع ددخا نوار دانت ةميلغد
 5 دردرصو مرسو رربز فد رول عيسل املادة ساعد تقال عراخلاو قولا اورامامز انا اح

 انجاح اصتو ويد مما أمد هنعل ابابدسةيزطتا ندرلا»و اوزاخلفكرادد ريطحإلحراعم هموقىدل اهنيك

 -م.لباعصل اههرودمزم]سو ها مقزماماخأد 0 الاد 2

 00 ! ف سير م درو هبهرلاههرامو هقول انابوط م كلسد مو هع مفتي لماذ فع مدلاعز تالحال انويباسا

 وعداو 0 كال نادو ميصاخردو ١ اةردحو داقنا ل اجماهِف تنال دج ماقممافمدا اىلعد 3 فدماونقسان د

 مولا و توتا ارميا ذل طبريا تول فيان هناك فويس اود مر بحاتو هدرقم إد فاله مسداسرسا نأت ؟رمالا
 ريغان ركام لكد لبرعهموقال رغد هولك دج صام شلل اىيداضاومال اوافو تنك. ما ع -

 . ماكئفزاو فيرشاواءل دقعو اهمإكا مطعر اهو خياس هتدخو ابماعناب هيرينول !!صاوف هلل امل سر م وصو بوشر كن امال

 هيد اتارموهورلا حنؤثمل ريطمومدال اك مامر ل هارن همررول !ىذايال !ءلحسو هناا 5 ماعنال !ةيرجا و فيس و مع

 . دارو 'عمحو/وةنلاو هدب ةكد زادت م رد دجاررصامر طيح مال محرشو رقم د هر و يح

 م عوقك دو هلم درد شل اًفكابزم حرب 20 اكد |ءاعنص هنيدهجدوكدملاتومعدا 3 ورتم كو هل حبل 00 الكذا

 رع در برموش حايل اوين ثد :.اعتنطعاوا اقلام وبزاز داق اهنصنيدم ةيرع
 تاع ههذيرشر واوا معمو هيئاطلاسا باول اال مران شح عسل اس اهلل هريرو !هردعملالصو. هدا هنسلا نم

 طل ةاطتخ هل / م | ا 88 1 يو هيو امال ءصمائاطلل امانا اهظعرب لبا 2و٠ م هعيلرهكرك

 انتقاد سهلاوبطساو هنامأحا مادا ابناهجلا اود ليدل !دلولملادالق ادجاوهو نحل رر صاف كارل لي طسس دح دم« ١ 0 تا
 ةيداوداهلاهيحا نحل ليف دام داذلو اوه عل اهب هلارمشلا دب مل جرب اناش ناطلسلا اراصماهمدخأ رو نإ ناكو كواسلا غرر اماطسا
 اه/راهلحاصا تول ن اغا ت ابكر ياريس ط اداره ثالهأذ د انماخرمأو ,اوهقف وعام هءرينولا تاددصل نس ,زلحرمو هاصود افاهتومركد

 . دياكسومإإ همودلاناكدا لهشو اطمغذبانماهتامتد كايهانو رتل اريل واس هن اهل ارسم رسو تووطلو جاعرتالا طع هدول ارم

 دس 0 و .دناعملاهل المناو دحا رم يم ساهد ليئجال اوهام اهرحاى وس اهدحا ماقم موقنال ني واع ماصتعالا د سئاش

 دوام رماشع نرحلا (وادرغهدم هيصقلاهجرالاهرايدو فول يت نمأو اكو يردوا عصطلملا هؤعمرتراع رصد ال د

 نقع ل فينييطتماس واو و يبو ر وري اءاقدعدد نشل وطه رعل امكرادملاءزضا اوف مانااموإ نسيو املاء فلذد
 هراهيكادع مرددصد ابوي وسكر ذرل ا صحا صدد هن ازصعم عيذ تبواامساو ماخا وعما ةرهج ارسمي ل ذنيو بسب 11 ادوفعءلع

 . اهكالخرم هذمورلادوتمرم اعنف اردو اءيضجزحد هروكرملاهتسل امم 1 م رجعو سا ديد ءارووسد اجو :
 ”اهذ اولا عقاوم عمي تلو مأهتل ا حور لعمل ىحرب هن اتهرف .اوظ حره ايقمناش محو هعاشادرالالاو مهههعاتاو هلواد رس لوجو

 فروشمع !دوادزسف نيد .امسادج فو اقوم 2غظ2111111111
 - رده الماش نكو عرعر نا ! دحر صار ساهدومالا ةيلضلس,إ دفحب عدو اهصحمما كرد 000

 نط اكبيفداآل ا دن اهلا هلقرو دلال بيشو ,وكرمل ارمال !ل[5هراتعج ]نول ام !ولل اددزحل هججاول ١ نيا وفل !ليوتو دياوعلارم شا دؤمكرتحاد

 ماكذلالثالاضردولرصخحمداعس اوئأو ترذنال اد دوجي !قانغل لاطدمدو سطح او لكمياءنؤضطسملا غلو رصلاويس بامر ذل ا:
 ب ١



 00 ل

 !هررغل ا ميناد اهلل مدل افلا طم
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 ماكجارعديف ناكد ءافح دائمة نرهاظاوبلقاد قل

هرثلا كوطخوعااصل وطقم وسل يد اك |ءريزل اوه حيمرداهلا هوب
 انور الهرم هدع نركو حالم ا

ماقنيرغلويم,ىرولا جوملا غلب نأ! دهم تساي سس ل مس: رع وس اؤيم ويم ا فو ةقئاوربخب .- :
 0 ضالك

رطرالا داخار ضجر يمت ضو ء يرن تحل !هنادص دمى ْ
 وال وسرو كلا هتلط مزق ل هيلاسس وكرم كاما هماقتتساد ءا

| 3 

ءاؤل ا هموصنم بابسلال هجوطقم هيرإ تانداخاراو ءاردار هطيبل
 000-- .كاكفلتضق ارذولا [صحرسبوم نة لاري اكاد ل مشمو 

 1 قاض كي حالصمامالد هرانم هراهيؤيا دننال ناك وكرم لا بر اذ سو «لزغداثك هلا اهداز اباضئرمب اضم ا اراضق بزيد

كسس عفيداو فحضا دلو شمس اسإإءهروجم فلسو نامرت ار موطماهد تاكدا ايزعقنل اكتساده ىربرو
 جيد قام هبااوخل ا

 : اع
 0 نرنوسافب ايعوفد بيخرماث ادزنلاو :ج ذاع اهعافيرامصن ,ىخنم هرانم لنجد عافت !اوومدل (هلتث !ءام دعاوقوقني» |

 ١ دوف اللا راه ضداتسو اهرارق زنا اهالع ام اييضفس رذول اضخم أعينش ماده اد ودل لساهلوحاملعمدربتتو 5--
 - * هلشتإع دكلماسلاهفتنوئساد ههفعلا ورانناطل عافت اهالءام تيب ء وتنال هعدول اهدماوهثدجُو اهنطقد لاما ريو.
 هدعسل ازال زول ١ هرصحا دخكن انسيرسال ' ديجل سيل ايا لق ارطن ل ءةرانملا نهد اعلن اكو 2000

 ١ * ديزتو امير |ف

 ءدّدو اهنن اوان امعضوم ةيمراجل اعرهل أكن اس سابسو
 بقعيو مسار بو هسيد هنيدم بلص توميراإلا ثاح ٠ بس نا و

 5 : هلولاد مث دن ازجا بهدا اناش هجطحل !مراكجمل ارم ةاانه اذن, هيلا ةناتعدر زو |هرضحوسملا نسف ايرهطم هيخلل مهو كرد

ع من هد هسناعطعو هترسم فرثمالا ماما كاذ رس تدعس و: ةسفيمولكهب تلمزنار
 - - .- --: هررثوم هاعاؤة لصور ةاكوردز نضع. ل

يم هقلاخلا مدعو هعاطلاةياهعمتثل , هفداتس نباهر نم تضبقو .هياورال اكو عرس رسل اذهعو, هزي يدخل ماعم
 00000 هل 

 .. تكي الثو فلاستس نهال ا عسر لضراد اسامي : هدارمهياهنو همارم هياغ ايزو ا ةرضحو داس اهلا ٠ هدالب

ذ ومصر بوما هاؤنب هلو نم دوبعموعا# ىوبنل الل وما رايحانيذول | عصخرم ١
 ريا هدالتىقنس دوم لماذل اد اولالحاصل سس ار

 مالسال ٍداطلسل اعدلاو ديك ركر وداء ءولصناو ديحبل افلا
 !هليلل هده سك ةرضافتساف ديجل ارو طا هرزوو

 ْ )يسر و ابام ول

 --- هئالسا ماتا قشنساهنلد _ ملاذا زعتر نضع د« طبر او لجلسملاد عماومل عرج سو ةيلع هنا هئلوملا

 ت .: .. الاوت مركأد دوماك دلال هن طارمدسأ دق راجل لنيل لم د . ريع ذزكت حمس وحبك ماوصل رضا بذا تكتمل عوز

مال لاعبو نامل اىدمرلع ماآسال كاطاس ل و هدلخما دل اكداوواكلاول اهي ا
 5 ال نطل الود اعدل اهباجاشأذ مئالرسد 

 ةهاعم_اشاباعسرضرو هيريزو عضل فات اجر راد وال عم سرا عش اءولل فو حراز خرا
 ب اح

5 

 ْ 0 تاهل اجار هيلع نقو اصول لك ةجفدد : هياهلط هيادبلاؤب هب دابا قرو مهنى وُموهد ا هي اهوا لم همرل

 .  ىكحا رس امصصف « هيرألاهتاحاموريذولا صحن الج ساسام هجسي ايادج هلاكدعاو هيدل امد اوحال نع

 اعنيزول ااءالول
31 

 لاش نيل او ماشلا ب عكدليج عاشو -نسح ارجل ايذ يزول اعضحت صوم
 تا كاد هلحيرام_ نسيت اذيدل لا قامال قاس هترصحل وغسل

رت 2 هفياط ميحلب كرم مل لوتنال او هف دارتم هبابىل ادوفول |
 0 مازوقل الها نيزحن  هماحناو همإكأب صود هماقمى الصد ىمداكو هقداط

يد بتنو ىراحت مديل المل !هيلخلج جعرغملا دالي نم
 00 بهدم ثخاىلايزاعب بخوركصو د]جروعو ذا دويقلاهل ا دبعر ديك 

ال بصعتبو .هضرااعملافلاكلا لعاوق ديون و هضمارا امن اوحالرهترو كفه اد
 - ةاكالوال مارابوصيد هضق اسم اولا وو 

9 

 -- . طط لاقلت هاتذ دوق ومطحوفد ا هجولامبالصو هقلارم اسوا دوكدملا لجل بيو ذا د عمو هبطاق يوبلاريخمز اءناعبو عركدب هوني
7 

1 

3 
5 

عطانا هناامزو روج اقاكدناسلب عمامل!ءةدرسإو موب ادنع هل هقيقح
 رن | - وحال الاون ا/يضنيل تايدكالرر دلع تكاد هطلاغملا مولع 

هادجلا امهم مطساب هصب اقّدي فراعماو اوبل سولت اهل ومد زعحد مطلاغلارطحلا
 : هو رطعو سلب عدعدرالكأملاءفاخاد | هددربال

 ةرحشسسا ا و نحال هلوبفدوبم اكو نيا احاعلامن لعأد ابسح

حل !ءانلاسدد نادال نس مفاصل ارددصل اداغياد لاجئ ابرقيؤدخاو نايا دجوذا طيلخل انادي ةملاج
 لاقملادهزرسمي دماعبواتلا ذب قاض

ند لالاضلاال !مقطلدوب اذام ى قيكادعد ام هيخس وسو لاخلا وسو جاجوعال لو دوال ١ىلا ل ادعال اوو اوتسال ااذ مقسما
 اونصملب لمى اجلا ا

/ 

 00 لااوكلولمادععردم عايم او نادؤلاةىس ذي هتعاضب قافن لو .لاهطلرمفل
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 2 رد

 هيبل ولما عمجرر يف 0-0 ْ

« 

 داون وبكر ماهانر ذاك ل ل ل اعضخل لول اذاعيضرشوت ٠
 بلا شاكردول ماهم اس اهرجرش ايش يسم ةراشا سد انشا ذؤيب هيل اراشي مو مهل ازها ١ 3 يذوا اهرضهراش دا موك اد وملال ناو

 مايقول قل اف بيصش ]كن بدحا هتيرملا وادخل احر افلدرا بالكمالو مصغر قا ةيخصم؟ل جال الاد

 . نعخلر يعتمدون حرف مؤ هام ياام لقب طاءراهطا ةذحام هلعدإ ادنعءاوبقل بعرل ام“ ادا قلاا- ئاطنل

 هت ايفطق+ وأدب هفلط عظعد هتارحوسل اًماخلب متضومر ءل خي روح رعال ءتعحاء ص ختئادامرمد ل لاو ضان 2

 قدا الر دا ام منم دد اان وهدم يت ةمرسيلو معلاملاند تجب لاح كلذ .هناع ادعل و انز ايما صرهطاو ان ب

 دوعفر عزلة وسوم نماوفاداإف لالضل لهدم هخل اسوعهامو هاف غلسل واما ىاهيفكطتسا تراعلا فض ياواد ا

 0 0 لفل لاعل كمل لدكولا
 ده هما هاو متلغ آف هلو عوطماقلا اذ ةتاقياوةنامامدتو هنأئشو متحرمام فلااحارغلس ا

 حاشا اعلا“ ةارالزدو هيلسل اعابطلالها فنرو هيوفل لهادملا ةيرفطن اوحر هثسأ اد عفر اال طا نير طو
 5 هقيقطلر + سسط ءلوةكدد انا عاجال !ةيرقدو مقبل طفاعصل اذاوثال و ءيهاولاءانالا ارامي داقسالا ةلباهجل فاو
 هنعؤسشبو تورإفملاهداقعا :ىزتعألو كاسان دباعل هيف مءاكرد تا كإد عيرهو .ةقيرط اضع هكنريغ

 . اخو هككاوزجؤتحاد 0 داواوطئاروعرمداسموفشالاس دن ان هر اراه ءعست ةيهو تئدعتمل:نوعن ان

 هل هداضاو هيع تابط_ 5 بد“ هداقفنع لبراقع تعرشبو هردغو مم تناخالع ناو تإم رهام هن عتود كحل
. 7 

 2 يسود ال ها يسد ”هداتك ة محا جرفدد درر حقل اداه هاف د هداحإو هس مح 55-50 همندداةع ايي 520

 هج تناوله وهاروع همال اها دهلزانم 2 ايفهلزمو همزال دل !اهداهعإ عمل ةليراهماعل انذاك : هدار اه ةرالص ةنوحز

 سروفماو هلفاعا كمواد تو د دئاعملا ربك ئلكاو درامي يبل طي سلو هنارقتتو درا ضخ د قاحلارن .عرل هلدانحو

 اًهديعبولا دداعملا دم اىدرملا ثيداحال ايدارطسال او ل اربامؤبرعطلآو دساعل اداقصال سمن ما ام لعامل

 رندلاوجتبنبرماخو كن دافيركبملا مار ئراصفوهيدلاومدو نم دضاقملادل اهدا هنوختب مدا ا!”امودجل دحالم ]كو هضفإلا ..
 فلا ناد اركمال دلال سل هيت 1 رع اقل سلا اهاّسد مصمّسنب .ى ءهيفساى تار اهاحد لا

 . طاوهلار داع هجامي آت جاهرم 00 :
 ١> لق 1 دشرال و ابع نوددال لاجرىدل 1: اومالا وول الهال وش هبررول اه نحال نسخ ناد ه«ازعال اعلا

 . . ةيطاسوؤانربم ا عاشاللعرشواددالا وصنع دلير خا م عاطإ ادي ىرم وف مداف

 كاانمإج وح هيله كلام عزه صو امو هيلا ارش اىدل الحا الم هءاضنقافدرم هيدا نولفاغلا جون اع مرذول ا «رضحتل هنو
 ٠ امم داكو ليبعرمءيئدملا وكل امن ااقيرطو ليد ملا موه طم تاثال انضم نركب كااملارانل انامل ظد داكي الون“ تح

 ١ هايل هياضوماعواناف لاقءبذ رباط تار امم ىكارو لاش ارعهدرملو هررطابود احلا هشاو هرزتدءتسأ

 نهادو اطعارتنك(دنالخل اهرثداو يكس هتلر دو الئشاو نيل سملاغن ومما اءاصد نيا

 الاووجرمل وقل الهو يو نئارمرإ جاليحدد كو قيصر م عربا دوم حرج لورعسساو هفلا طا امناد اططتسوالع قا

 ٠ رورملازلاهعلقبلذا ىسخاو قهراومامداقطلدرو سهطاوعام ١ ب د دا 0 -
 لالا ارم ولاده كدادقلو رورلاوشلءالل ارا دوبلاهضنرل سرصو ملقدرم رووا ىحل او فيرع هيا درلا همم دنس د

 رخال جراللب دهطانميف هننال للة دعب | ادالوغ ميرتدول !مضخلاارعنذا ساد
 اى هددو اونيذاغل ف ههزاعا ا ١

 هدالطبإ هاربا نوعان نرن د هيدبيو مدوخلو لجل اشاد هر اكس ادالاعيل
 انيك عطانا ةرنولاهرضعمل نداف .هقاقشو ه دانعوس علل ددنعاج حل ابو هقاراو هزاعران هروتخارسل ال علاش

' 
 مطعلا ومال اه هللا اراشاو ناوخارامبإل ارسل غل جورع هن اريدأو نارع | ]جرام اما ياذا م

 والم لدرام سلا عضعو هيدانؤ عطانا كلءنانس ناعال هرودضلا بلل ناشلا

٠ 
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 همم

 0 ا

 |. 7 هدداولا مربط هاظل ا يسر دسائ او رطسو .كعادزرسا ايدر غيل رمزاتبطو رز اهرد توافد ثارت الخ وغسان : وهو
 ا : 1 2[ 1 | 3

 . هللاو | ىلنو . نيكرؤ جاك كس وره يرسو نيم صك كا دير ئُش هدي اب زولك لزم رادثا هيحاذ او م ىامث نسر لءاطلاو هددامإ

 0 خجل هعاشاللن د مولعم مون للسان ١ دم نيجملا عياصل !هنوغل اساس ء دك !زهاملا هندإ سووا و ئعالك كرد.

 داش ك1 38 7 1 0 0 7 رو 2 00

 ا طاش امد هن اياو السا ذود ناو «تاهكمافز !دفف مماقم عفرل الس هول دحوزلا يكماقلن هر لاه 0

 هفصوارا» دادعتسالا د بهاش لااوصدو " |ددمو ال اجرهطاو ادق نوبل اغلاضلانا هناكموءل وم عافتراو لعلاف باقم .

 2 ِ كالا ثادع درثسملا ثلا د ىلا يام اوبهذال انتو داؤلاو ماولا اليلضوملاد اجو ' ذاع! ومع اعقدو دادمالاو اع:

 ا وم 0 ل
ىهحسلاو طنملا وسحر ءىقنملاو انمش ا مولعملا ءيسل !باب ٍقاتسد مومن طادوم!طادعذ د هىلعمل امان انبي

 000 ا

جالسس هنبدملاواجر اس ءيل |.لوجاننلو .اجاوف لسانه:
 00 .٠ قكانلاط اد صْعر لما دقعل !ماطننا سلجم امهلا مهطتناو اجاج

 رمال !ماقمىلاهنل الها ماعم لضتالاد لوضنب.
لخدف ريدقش !نسحرم م وز امك سل |هظسنا دم هل لتو

 يدانل اكد ىفا

 2 تذو لضاملارطانملا ]جب ةنلجو هال |ممهثلاريمال اماقس ىلا هموملازهلا ادعو م لذانملاعؤر ا ذيرمزم عرض ل حاو لفاخ

و در إلا وس عقل اداجاو ليال ودول اوح ياس ايراد لياملا بنون
 ريف تارك دعت دالعلاو وارث نبرطبخ

 لاقت ءطحوسو هنو ضضفحملا بن داقلا ءبعوموهز ة:ىلافدغسام داشرإ اوعصتابياثزع بلقن اميفصيت و داجل ارز

ساذد وكادتلا ميلا ل لاق توساامو توحاو ترئبامو ترغاعرإ انا لجاسيلحاس و١ لباس وطاب نإ
 0 عواد سبح انابتت

 تفصو و ءؤوملاة دل ومس تيعد اريح سّصق نم ععال كلنا تلعد 0

 0 .طعذداناتيدضد حيم وفيكم ”نبع دج سسذام مفنلولا حدموم اقدص ناكت اد عقل الوعل نإ "قيقا ابؤطنع

بو ؛لوهو كلاسو ثاقال نيا هناو 55 كقارنع قرح اروبطو هرم اولع
 ١ 5 كل اوعد من 7 افي عطاوّه كياع

 أ 2 و 5 0 5 9 5 ل 0 "و

 - 1ع خلا ناالك لاو بونجو لافاد نيم نشأ مداقنا كي نيقديالاو لاهجا نها دم كررعدالم دل اوطاو ل اهديزل ارِطأبل لرمب تيحامو

 لور لفغو قالو سك تلدو فص علان كلند

 - أ
10 

 ٠ ٠ ةضفارل اتاطل اعيرتتيج ا تيجول هب اول يغذي اهتردشل العا عمد بلو ققعلاطس دود طوسم كا دذعالو قيصمايميلعتنا

اد هيعدن ام هنيعب تامل نام نهرطلا ة يهل واس ام هيعد امنيا قدابرلا
لركلا حدتلاذخا ينال قدم ملا عوف قيلطمالسال !نمالن

 .- - ه
0 

 : اللدورتعاهضقنبئلل ال لف نيرفرتا هفياطرش عنز اهضفادل اطيل اغامراهطتسال او قيفلداربزتكال اءراهظاو قدولاو

لالدلا د ناهربل نعذزملا عاطقنا رمال مضوي ان ذل عيتملا
 7 00 سالو مللك نايت 5 دانا مرقم داجاقبن , لاجل هاخلوح 

يض امرعدحالف اوم ولا رمش هاعدتسا اب ينجاذاف اًريصن ِميِفدُج لعلام
 -' دلك اعلي طنّجّوسل هيك هدنحس اهل هجم قيال ه

. 00 

دج لحل هىعؤ ١ ههحو لنزع هيببملاتلكنضاعم مهففهدوّصقو ءشالرما
 0 البال د هدرز ”ةىحر امىلا عرضا انعم 

اوعإ ِفاَوْن اريل و اماما افلح ني صاخب رسل امتدخا و نانا لل
مب عرصتبل رام اجو هع دج ىصعرم ميلاهاملا ام ء

 - ا

هعدتملا بولد لع هن زتحو ثوغراك موده زماورطو قار انساو نوكانام قحح وم وصع نملذ مايدلام
 تاضّأو هوقطسالمههديموت

تاو هطفرأياب كنج ىل اكول !تصخدلو معاطقناو هلالصل رمل هوو : ن ِ ارهثك) وا قحلادونب هدسل الهاء وجو
 1  هعاد

 - اينعرمهدرطيرماد ريرول اهوطحملا ءناشريمالا فرو ايواكعماحو هر نيملاعلايف هلالصم ىو اسوم ذمالوا رسال اش دوسان او

 : رديدش اكرمقحكادوسمف مغماهاد اًديانءتماالعادارو ربكاهعدلا ادّص بواقل طوع هن ابهذاو رول اودابثتإل !مدعد هيلعانومم

هامل ةيزقام تاو ورخملامب ءاعبم ءافش اف تاكو
 هماقمبا» رزولا عضحم داعس تلت د ينلارع درو امو هل اداكصتق مك ودشش ال

و نملاصر ايف تن اكولا نوثلاو ث دازطبرمرا/ام أوين ٠ ريبحمطل هلا ناو كوخ يك عدت
 ال ملاملا نومملا عرطق

/ 

 "مقال فيلح مطغال ناطلسل انالوم ءافو يملا جدافن بطخكو مطعلا'ءابلا رببشل اويططلا هماقمىلاوْناد رديل ءومح

مؤتالب مالسال ادقعطذ احو مرا و تسلل | ىتجواح مالا
باجو عيرازحت فوت ال اهلا ند غار مطتاوقش | م هن

 هجر عنما 

ل اهل داعمتتط مثصتتم/ نأ و ماضحولد مالسألا!
او رادكلإالالماو دولخ خود تاطقا

 -. لفل لغم اقرسهلا ليس ةيراع

 ةدعاجل اوبف ادرعو امعمنولل نم نيربكسش ا تادر
 ماهزكملو مرو هيلا دباععرمراضلا مالسال !همادال ه داهججتوح فا

 55 تراصلا

ارثؤاد تنل نوحي هل ذبامعرجإل !ماهبسض
 لا يكل ماهسل

 1 ةيادارموهد| دابدرضاجلكوت تامحال !دل دّحلا لع عدارو

9 00 2 55 5 
 -_ ”كتتكا ل ----
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 ا رعي ادام هبالمو البجاهبطونملاؤدولا ٠
 ب ثهريتملا ديلا ثهف سمعو ههفالاكلاد دب 0

 دادملا يبل هسدانتا» ناد[ فحق اان“ وم ه هذانال اروهش ا يدل

 2 اننبلاو ءاىدلا
 .ينرثنو ناضلاو حيل اءاقنتو د

ا ناوضل اد هملركلا جاتو .قفغلابوفكلا ياكل فراطم
 

كر اجو ناعالاو مالاس لها ذاك ض هءرنأ اس لع ٌس]عجو ناكلا
ديك عفا الك هتاوعدب ايمو هراوساهطابحو هتا

 

 هب اهماضقنا القل (قثول !هورعل ام ل تآس ادفنف اها شل انة سام | تعال هد ون مهكاتسان عال اذوفلاهةوفدالد هتاف نم

 تسال بك نمد لزت]و هماقاونز ملام دعذ ا مركارزولاانالوم هوضعملا !!انلا كال ذ علب امل د هتادواقاعبرزشُرلا

- 

هب عصا ام بيق سمو اييلعاملا هناقدص ضيف سيعؤل اتاقدصل لرمطبف اك اذوه كح ماكسالل اهب املاتدنو هيلع
 6 ااهرب 

 ماتعتن لب دي نعأبْسادمو هناهل اراظفال اف ديس عماجكف هللا ب اكءدالنذركدلاد ]لهل اى اهتدمعو انووعم :

 ال ذيل دحا ةتراعمو هقداشمكسنمو ميطاقويلا
 اطبيذل !مالسال اهذبلك دافغتسإؤإلاو لاو

 :ىسؤدل اؤاغتءدع

 ل اردو تاكو ندد عن عد تيس يملا ت1 د
 -3ةد3دةك---

 دع دال اوالالاجلا ىدىدل همادإ اه داعسن ليسو م ثالبو نل اهدس ةطهال اىداجزبرت ره 56
8 

 دج .6.

 5 57 - دد هتياعو ملضف تنم ؤعل دب هيال كل د سنا هما كر اد ول | هذ ّّ_- . ع اذهد ديت ا اونس

 0 اناث رويس هشام د اماندورشع الكل ا هادسون هتان ةادوول“ د يس
 وا سانالوم !ىدذياشن رم“ يي ال همال ازا رم مالطل اود سالعد هنإروجاصملضاو 15 مل

 اوغلو لطمل جد امج اهيرهطمل جونا مالعال !هشوهرملا ماحما ليشمل واط دام تيوب رت حاصماقوند اللا
 ااا ]جمال موٌلنؤم م« عما دف لؤث د اذ دعاجلىرارد بوهاصم لضم بى منعسكل هللا راحة عرهاز

 :٠ طصانوا" نصصضتصمواأ 0 و هصردس فوختموا عبر هذ لو عشسمرع مزم دخلد اروكئتمادججدعسحرام 2

  0اذ اءاوصعورمادا ركذنسو اهوا هل ارم هل حرصحو كيس فِصُخو تجب هنو دهر وملاعلا ةلع

 يمدح باطد هاثدل اقادايف مهركدانر دؤترا ماوقثب رثساىح هايطو ارثم م اكحال ايف ماقتسالا جارعقل ا صس لوو قد

 ١ «ايلعلا كلكتصصاو هناداتورظو هتاجردتلعد هأمحو اه د داعسل متحاصو رويملمقم ادرج ءابرد اجراقدال ! ال نب هندنال ..
 00 اداطاسدا لم اكْلوم١ « دجلمال جاو لضادالا هددت دراحاو طاصملا حاص دجاماددصلا .. 5

 ميملاهل جاف او اعلا رايضمف واس هراعوسال ىوصقل م ىوقماوضملا داك

 0 0 ميك د :

 28 0 لانو ا ا هللعد لاجل ادشم شاف ةيدل نو 3

 ك2 نجلا جوثرمعس نويل ودا رسمو او راصمل اداب ل ضملا بام تاحاسد اجرال دي

 نقلا لصد يم امهنل !بصنملا افرهمماة/رملاعدل ادهنلعم حومنال عريرشميف هنسل ماو ددومدخو دضسرعت لالا دن ريبلاطلا

 ىلابلتتو تجول ادادزل ىح الصافاعم انلرحود ع عد ال اذهزال ' ماعلا كل دم عفدال صمم ا د ابجشح

 ه_

 هي.

 : ل اد لدحا م 00 ا م :

 هاك هادا وضيف ذك ع خخل لج دع هلا عذيب و هماوكاًاداديف تونا نغاضم ورجال البوح اعت هف مزمل انياعب ام

 لوطا رش تاذ هرانملكف !دلابرماو لطمالا
دبم لجالا !مامال اهرع الع عولصنلو هيلع مولا

 وعلا ىطءىد ال سرذائي

 1 حولاوهلاعدل امتياوصال انحتيو اذوهضالانها او باول ارمال ا عولصل ان نادل ا اسال احجي باغلا تيل 8ةهواصلا

 ورسم مالسال اردص هب ىعد) اًهلُس علال انما داوم هداشامر مالسال اطلس هداعس وغلب د اروتس
 9 . ةادارا عرف ما
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 : دونر رج 1 كيف لولو“ 9 + «تقالع الد انذار ادب مال اطتلس مالوم هنالخأي هتاف د تاكد «هتساك

  5ا ول د ال ادهزو هءرو نيد اعنا ابرك ثدى هرججو عركعش عادا عمج نم

  7دج ل ءامش اد ادت مهعدراو 0 ا دا ءاقلاو طلاب واحلا .ددار 0 فيرون تملا
  2رومرول ءحراضإ تاع ما نب دو بلصتل !يف هناشام د. لوففسم ار لوقاعم يف نوضلا دب دك ا . 0

 ' ا وبن من ١ و *|ءالد لضاف اذه هدصد نم »نكد ءيهاضيال ماد لضفا د ءبصنلإ ادهؤ بصتنمزكس عا غيذ

 كسولوصوم مك د «اسوق اووف قكل وبل الو «يل ات هن نيد 9 هنهارلا بهدن نوحي ال عال ُةمول هل !ةسضرح اد

 لصكيغرم هاوعذأ ؤتابوإضو م ٠ عطتلإو باهحال دحوم يلعاساول تاياكح شر ذ فدل ناكدتل - ”

 ٠ ةسووجو «ياف عماج]كهيوند أي فلو
ملا ذي تنص رهت» ةباصأب قدص تاذ * هد أحال امقبيرس نال 2 هب اطتتسم هراع ءإ

 نابلكإ

 هباب ؤعبلطلاحدزا «نباسك ءايوس د انام فعمل ل يل امبلح ٠ يشناو ,*هباطحجيدمو هتراب ابق ذي بوف اسما ىفانم .

 هبايأد هباهذةقيقكلاب قسد ىلإ ٠ هم تابادء اهيل هناكراتديش.ى» هباصتباب عدد ىوتفلا بصنم تعا ق ارو ١ >. _- هع 3
ٍ 

 .-..اتاسماتط>قكلدب قنا ل داعلاديلا الان تصد هباوحو هلا ىس ةلاقداص قفل ان صنم ااه لش بوكا خي يعد * هيك

 امكااهدإ اروسا نسا ابو هرخاماوايندل ايف مالسال اتاطلد كوز ةرغار هضصاو همالع و عرهاب ميا بص نما ادق هم ه3 ثالدل 3

 هفالخلماياهس هلا هرج تام ناخ ا هءلا اك نمد ازال ين هن نفس دقفي ل موأسوهتحفلاناثلا ذم داس ل -بجيو :

 دذ هدازز وقم هوامش ادجاماددصلا < ”رعلا ماعلا تيملابصنملا ل3 هدعي سو ود: فيشل ازا ث(ذ ذي هساقم ةاوههيداجملا - 0

 هجين ونفلابهتطاحا ةييفاضيالو ههيرود عدهز ةياساديال :ن تالخالد قاقش سيقس ولعلا ىف ريرعن ىف عقفسملا« فلشمالا بيد هوك ديا

 .ويقلاو ثدقل لع اهسالو ههعجح ٠ ا :عق تعازوكاهرارسا ايافحنموديا و ءويسلاءرسل ةئانمامزو شرت انو « سيكو هرخص ]كل عاممش قام هاف

 اري دبلا هتيتشلااهرحاوحيرم طمد ٠ يقم ياسملا ديالا ٠ ب قعلايفهقيمح جيد اكدمل وو ىخاتمايسدد ةئمابد «ىل احن ارودمم ادبرت
 لسع ورشلل كاذب ف لاخقحح هل اعفاو هل اوثاىم هدو هتاامو + هلاوحا هي شلش ةمكولب باص هربرتد هعنتم# مظاحال او ه عر بود و ٠ .. :

 بلا ملوك مغ ذاذتساد. قى ةملابصنتم نعول املا اذ ةطإرف الا هب ضفاو او« هدامالارعم !عانناو هحش باول اذالخاىلاهدافأد :

 مالممال ! ناطلاس نال ىم هذالح ف تامو ه ىولبلا رصنم ٠ تاكو هدارك ,ىكح همنا واو ةرهد هردانو و هنامز همالع ديمون كوتفلا بصنمر

 دشرلاومبإ دا ]بس ذدسجسلاو دم هلعوهام فصوب الو د دحا هلل ب يردد ال هداهلال مو لضفلاو ه هداهزا و عبو الهانم ٠ ىهو

 .| عل تاكد هاوس هاون ةئالصخحو“ ةتاواصو هتراهط هيلاشلاءاضي 000
 هيلمك و هيليذلا ذ]ثموكو» مسيقمل !اهياعم مضاد ذبا_طمانإ دا قسبن» هيل ىضامساو ميتين ليال برضو امو « هيباهل !ثحابملا ٠ و

 .هيحدأ ادومال ا 2 ممله ىوشمل همال !لضاف | 1غ ناطيشل | يزهد: ٠ نم هنعيودر .كا اشاد انلا_:ادتعاسا دنع ءلعقيضو هكإدل بف

 كإ دلع اينفلا بس ةيرخساو . بكم ارك او هثيرعزمزقنو .بزغزكتللا 2-0000 2

 هلي امظنحو٠ د1 دس مم مالعل |لضااغل !«ماهفاذجام ا لوما
 همطعىلغلدناكو ه هينس ل جلكد اهم الاد «هيدالا نب امكلو ه هيرعلا نم هب دل ام عم «هليا داو عرحإىانامن او 0 0

 اراشم ماي و سحا ةيمصنم اماه اراب, ناحل كسل ماع اجت مطع, ننسلل هرم رعراسلل !عرس 0 .

 اروكشمم مالس طلداطلس هدالحف هلا همحر ١ ماعلا صاختعدل ٠ باص هدر ناتسوبب ريبلا همالعلا دجال ل ىلاءماتمو قا ى

 . مولعلاب مطاعال لزم هالوملابراصل رامبل مر و لاك دحإلرسإ» هداقنملا هعو اطملاهخّل اطمهداقول اهنطفلا
0 

 ركب دال( ورمي ذق» لحال الاه هقبسر اب وسألد* قداسابف هيراسال ءالتو المع

 اهدياوع ريو« اهدراوشد منو ءاقدتار عجر» اهديالو طن سكبرم ذل هلشع نامل !ةسامال ٠ حلاك افلوملار» هتدامل تافصلمل اهم لد -
 هعدتملادياصعلا ىم هقيزل !هعماجلا ٠ مسلم ل نا ام ' هع لداسلاو ١2 د راش 1 010 1

 عمول اذا دم.ىضفاو "سي مهي ف هتولا دوج هب ىو ىح نيل اهبل اطدق ده قحألسا دىلاد_دصول لل ديو ببشلاوتو ه موطبو ناسللا : 1
 يو ا وي يح لا 117 0

 0 2 , 2 30 3 سنس < : 6 7

 تيك سس 0 6 ؟ببحدد د 0 بيع 2 بيسي 7 تتم مدل مدس سس سس سلا

 0س 0 : 7 تاس ل لا شع لان سس 20
١ 
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 ار

 ا 7-5 مسا 0 : 0 10 ل 526 ٠

 - اذضو عوصعاطعدحو ا تك رم بخ يوم 'هايلش الا شحمل نس ةيلزن لوما اددنل !.ماحو اذ اددصلا!* عسسل لع الجتاوءذدال

 . ءتشكلنداعمزم جوت ادءاوغل اد «هظشرإ اغ كحاملا» ه هلك هددقو لهل لادل باولو , ءلظع ده اشل ال اوسل ! مل ءايس

 قال دروملا فراعملا صارم دور م ىفاؤا بصش نفل كرمدجا دق ءدوبمعلا قاس هلضفروكلو نيم ةتافصم لاش اهجالا ٠
 ءااند الط ى دل ص الخال انهورك مقاومات ةنهجوتو ر ملال هءابثد 9ك مد رمد شدوا درس هللا تح متالوراشا بجد

 هتازتو هقفلا) لارخيف وري تحضن ح « ماكججال نمد قاعس امو هقفلا لباس رضع 9: مالال !واسل اى ارل انل 6ك هنعئ ورم اوهر

 دال اقاوم عار ابنه 3 سا تدب د: نزلو كاثنأل اسم افكأ يف فلم: بانل ارئحص اي مم هايم

 احنا درهاط مريع مواصلا ذلدم ةماما ةهمجريع ةيونتعل اهبل ال وحن اك نأ ى* لاج]|كىع اقلطم همام مدقب ص هواصوبتنال ٠ لافعلا
 2 > اوعلكار اال ٠٠ عاقبل او راصمال !الل هتح2 فهنا مدا قدل وعل ٠ حزنا ى«جاجال اهب رخ هس رف ادعو م ا

 0 زو املا ملص قل اى ءاشفاالا مش زبم اىهو ءلاسملا ره ثم يف اطخخا ذا هنمبب لاو ٠ لانا لفل اس يزف عومن مراض كلو ع 5

 .ه اه مالانالءاطلاس هنيدم يس ءاشل او نصمللاو نول عببلا 9 مويعطل سم اماصمعلا مامر عليم .اتش تاهحرمتولبال اع
 موو *ماهل |لماك يدب هد حال و* ماا ادهال دددصلا صددصت سا الك ٠ "اقماد ارطان اعلار اراونانافرطو انام يكااناسن
 دذل ويقل ال*ماعرال !ب !بابنمال ا اطنطبوم منج ام بفك ع طاربالساو للا

 دافاو ءهابرسلا موت اهل اددنا تاون ارا هر اذال !ناطلاس هليدمملا لإ دهس عردو دلانا م ماصطلور ثلا ءب عطمس |

 ”ءهانإل !ليتعمو الرال ايش ةةوبرم افلا وو * مالسل اراد ىلا افنناو ىلاعت مدر قطر ىلا ٠ ءالس الا! ةنامطعم هبضسع

0 
 ل اسر اا مل زع بجحومىل اناشملاو هكدؤ الا: تارا صمم ماهالا هرداند

١: 

 : ريطخل تلو رفد ءاوصاىقحذضن كو هقفلا مولع ايدو لَم ءلع وهام ها ٠ .ةأقملا غلا ذيف نال اوهو 0

 رف! راعلاهمارمزم ناخرهم نامل ادنسِلحُت مالسالان اطلاس عمل انو اوت ام هباجال الها هي دينمو ,يرتقلا ف صم هللا
 ق0 هفالحمامايف«هيربلا يولع ت تاج نءوضنو» هيددبلاعراونا تراطميذلا مز الضفلا د 0 5 0 ّ - رك

 ٍفاراازيإحل دولى اعت هلا ىلا دعو «بصانملا نع لبعد دزتب نم ٠ نامر اىدم هبقعدي هذال هلا امادا ناخدارم يفسح هلل هره
 لكدشدم داشرل اليس كرسو ءلهلاو مهل قل ضف راح "ناددل | خارلملاسبسزتل او "ناجح اد هدابعت ايروبرتملا ١ د
 ط لصلا اوسملا موف وحاون ةكربب ذخاد ٠ يده مل جوزع نا ىلا هب يدهو# لدال اوال اؤيمتادهراوا تدمر « 0 0
 -4 ليكن جربالو + ىلا امحامشس دحإمم ال « هو اذ هقددف هضو دو مقسا هقددح مولع ينو ٠ (٠ مطاءىعع نامرل اذ ورق“ ىدملاد عملا
 [نعلارم. همالملارادوح جرو هتاوضري هينا ءاون ه مالاسالا !ناطلاسادالوهومر سهم اوجاد ل قسأ ننال :١

 هايكوت :ايعمو ل ١2 هيبدمو» عديفمو مالسال !ناطل_ اعمومدا اميسالو ٠ يعاوأل ارلبارال |(اعماعلا" «رباخال !"لضفل او ٠

 رادو هلو كه داعسل لها ل بئح ديلا هدعاس دل د ٠ | در الو اعدد هل دحا عطمسدال هيوبل ا ةيلرعو ' دش روئدهر : اهو طاح 2
 .كتادا دوق كلوز سرطان اع“ احلا بانزمان اود. هدير قسد هارادوكنا ياي داحس سؤ اميه 0

 00010 اوووشارل امصول (رم رن ووس ام تزواّخال فصول اذ تخل ابو  دجاملا ]م اعل او هدهارا راع اهئابمتقصو ناو .بنارث

 هوا هاصتن ئضامر مو هدجدالا اذفلاقافنإل نعال امال اذ هنا كه دحارمد لا تادو ذ يل اذب هلع رسلاو ءدناعملاو قداصملا
 0 الصخملا ١ غال امحولاو «دزكد صخالوت اليمان الخخاو٠ هللا ليئاضفلاود ب لمح
 كى ياولح -!عىووملا و ١م“ .٠ ءيووؤلاو ءز وحال !دباوعل اور_كلا تماما ىم عبرصلا ثحابلا ب ءاوس همدقسال موبفلا و

 لتهويد داع دام عومتملاو اولوق علل ةيتحت_مدتمملا . عجل اول وصال !5.عرابلا ىل ا 5
 نامر]هاطوا نجج_ىر عا 0 ءاك_نمو ٠ .رومإل ارمربكه هيعاضنو ءدوكدملا هاضقل وضاق عراصت ومو .ايلعاناكم
 ا راءاسلا اق بِصملا يار اد قال اوظمااهد ل و,بيصنرفدامعاارسدل دءالصاو انف هيد ضاكداو

 ةيولاو ميول اثنا ملا انتل عرس ترسل ام اككحال !ىرتم هلا ءالضملاب ارعبؤم عبو اد دهزل ان هيلاراشملا ءالعو ادع
 ؟لالر ٍوصاماحلاسلس ضد د .هلانم شام نمل انيمي اللد املا ةيوعإ دا ىصال او تي اةيرودم

3 
14 
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 0 ا لا 0 ا ا ا
 ممولعلا يف ىل ىطل ا ديلا ىذ نايل الها دقع ءطساود ناّمرلاهردان ىو دامه اوصاف سر

 : فيلات او فصلا يسحر هتدافلاهعانضلا د "فيبصملاه دوج تش هيلا و موطنملاو يوما. ل حاس .كلاو

دماحال اد فيرعتر ميد تامه داف ناكر
عملا نم لام قبفادلاو ةيرطل او لوص لسان ة

 : لحب عوهتنملا د لوم 

 ينل ىقناسو هّينانهراشاو هقيار هرايعب ليام اذ ب اطلالات اهم دب امسيزفبو لياسملا نص كش ام

 زطلاوفخاو رم زخإ و عيبا هناف 'ايضلاءةيكافمو بدال اهو اجي ةيساهجسال د دالاس !نم بذع !طفل و ل اله 1

 ٠ ديجي .اها)كشادف هيضق ميل تعفرااداو , ارحرمو | الوطملام:نا كيبفشي ىا اقم هو س كلر فرشلاو جاد
 0 أهجازر عذ اهاوص ءاضتلاماحح !نيطانا تافو .اهءارباصبلا ندد ميرنا و اباصا د اهعرف بايالا

 -- قافليماوالعرم_زاّبسإكه حارا نعرصتدو ىاياهماز هلم ىادتبمملو سانا اك داهفلب طاع اهجابنمو اهاسس

00 

 ه4

 , ٠ صداعل قولا هاما رس. اذل انه ناكر د قاسملاْ ا درع هذرط | ريسح ايس اح عحربو قاثو ذي هنود نمظَي و

 . .اهاثعةناعنا عيلد اى فرظ ل اكشا ىاطعلا نم هب ارضأ و لاما عم ل تناكدفل د قافخ ]ساو هييااده داهم هي هيعس

 هع اك هب بردا ارامج هلاتعمو ةرساح عل اصامل اط هناد هل امرنا اهذىقشعنو | هل اونم ىلع
 نو هبخيمابرس نع

 ٠ لشن نم هاقالطاب هيلع تطعن تااسا هلاقع ضل صلع طسامو دل ,ىجل همزلدو. هلاجج ةياشيح هل اقم اغيرصد وحرف

 اطسانيف عقداو ادباو هن د اعإ دق ذا هل ابغا يديرسو هيدس احم ان !دس دشا هل ايل تْنبا كاز ذ نوك هتاثوو

 ' . . لاحو هلصو تاسحا ذي ءيهاصن ىرإ اا دنمو هذحاد | هذطع نطل ةسهعراضد ىديام !دوخو الضد هكحردتسام

 ىذمر مالسإل ن اطلس انال نم ءذالحال تامر دمام 2 ل

 كار ديل عربا بيبا اطا دا ءاضقلا امنع اد د داك اتم مم افا ةي عيت عمد ءاضلا مدد

 * اًنمتلاضاةنييل 5: 1ىملا٠ الس ؤسا هاضق دقع يس طتاو ه مالا اعلا ذب له رمد ٠ بلا ماعلإوضاقلا تافصّرجاس اهئدالا

 لم ]صوتا رسحو بولطملا صاننف ا ةيمخلاب غلا غلسم ماكحإل اوتاقدؤلاء سان انين مولعملا ماكحال ايدفنم هاوش رش

 اًصفإا ضاورث ٠ مالاسال !ناطلاس نم ةيسحل اخته لح هلاذو تناكو بولسا بعاد ناحل إلا رككو ابدا بل امر بولا مدرملا
. 

 - قاقكمهحتحاو .اعج مواسلانزافملظهلزكأ قيوبامزكاهقاربو هن افوحمدشاد اعروو اًدهز هنام ذل مازحا هلا مصكلو

 ئه هعماطم تاماد عاج ليل (ىخل ام لاط اهتليغند اهك«زمرذجؤنل اربالو السدو ايدل لع تفشل ايف داللسا فراعمل

 طقسإك هءاكحل سطس ام و ١ عرغو همول اسهل اذقا رم هال وم ىدد نبي هعوخ د هرب مؤكو هداكداهاصاوكانلا
وت هؤنو دناعملاد ىف | لا لياضتلاة يممدقس فرنسا و دحا ى ريغ سانلا نم غلا دب ىلع دل ى هما رمجشو د نع عوم ذب .

 هطص

 ءشيدحمان القانتو ٠ هذ رعم قيسخر لع نع هرداّضل اماكحا هيل دعف هذرثملهكحم اضملا ةقدفد دساخللو5 5

 كيت قرد :هفل كري هقفص ناش هحدم د نبك الهال يمل مور ا دايد الإ ذكى م نصلك ديججرس هيلع وهامو ت 5

 حرصلاادهرلا هم يبطل ملعلاط صمم اضقلا احح ماهنار و لاماعلا ىلج نانسس ى تنشر ىلوملا هاشتلا
 ٠ هيدا اهلباهييقحؤ دود يعل مولعة فافدق عقلك بانجا:لياضفلا بانتكاذي نرد خلاد مغ عبب 71
 . مويلاو ماخال ادودصو باصمال !نوبع هن ه دافتساالل اًخر او اهزوم رمو اباكشمم اىكزح اهرونكح رس الاء ر داما

 : هعشلا ملمؤ هتتاطغمح ةؤكو هي اذل !ءتفلارم هبدإ امعم هراصقملاهرد مدع هودعجو ىو داصبال ! هزه اعلاه

 .”هدجوتف نم عيابلل هاقترمو لعلا هك مولعما كابر رشملاه اضتقل !وحام عرسو اظن اح لإ ةطنح ريرصعم م

 ' هاش نضدرود هاصئاو هتاع غال سرافو كّولانال فياطلإؤلال اهمقس ل هاقداد نمو !لوطىلاع نمسح مك تام

 .يطنل الذ وراامو * تاو دم 5 هاثناو هعدبا امىذاسللان عندش مطملانمءل ى هافصاو هبدعا هناَقنا
 0 كدا ْ 3 ] ,



 هر اص وكس هفصو هر مص نيم هايعام (دحو ايشام هنيط دطسقلا هنيدن م ضععبو مزح ةاردقلد

 شارع ا د عا ٠ مادملا هو سخان اد: .تااسلك ادد رانا ا يل

 ,هيكعسللا تاىيملا بسب ثاانهف هك انفو سوفنلاهىبجممصرك دب نس و ٠ نان نالع فص ون بيش دا

 أت/اضود ةيسيوفمل ل حرشلاو ٠ هيضملا هقرشملا هغالبلارامث ا رباصبلل حشاد .هيكمزا ل
 و درسا صاضرحم هغ طق ٠ عرصشلال حدقلا ضرع نم اا تاق الاد  هييسدسلا ااهقن !ذحو :هيسيلا

 : .ق!طل اون او نعرضف .ى_اقرشاو هدو اضا يدل اددبلا هيلع علطامل* قسغلااءيلعلظاو ءقنا#حملا مىلعملا هج ثح 1
 ركا و 00 قخمزغ ندمت ه قير ا ىنعملا:فياطل طيلعلا.ىبط اقنإ د 7

 . فكوورومال ! مذ نا. قوظر )موكل يك ا هعبط ذي زكي امد و قحبلاطمريذ هدوذعمال اذ اد) هقوبغلاو حولك د
 . مهعس ن اتنال ا عبط ذي يكذب سبل كانملا نا موكؤما لقي فيكما ه نات سم مدعو مقلاب ناس عجول « نامل انهض
 داعم ههتيرعل اة اضيبلا ديلاهل ناحد كاز د يما اقن اعمد .قن حافب مل كأملا تناذلإ اهم: نبال سلد اوك رم تكن اق .
 . .ظاقول !اهللات اشاو هطاف مللت اا نم كل د عيش امو هيرفي حا 0 - هيدإل .ايمولتا

 -_هنايد طا مىلع يال اب ههعسواو ةتامول|لصامقتا
 ماظساو داو ه ءكألم مرغكم ولد ٠ عوصع ل صا ة ييسر اده هنباو 80 ا 0 1
 : .ةاانا# 4 7لا 34 اضل هدا زيزم طع هر . ماشلا نجلا هيلا اكل دعاو 0 1 الصف دمعة 0

 - 0 عوضتو : 6 ب ل ف ٠ رماكحالا ل دولا رصس رت
 كن داحس قالا يرايسا سمت تملط سد ١ كد 0 العض :عطسو ا

 د لج >مق ٠ هدّربلا ف انصا قراشملا و ب داعملا هس ناكر تلمخو . هي دى تاامغملا ابقرم تحت ا, ةيدارئاو والفل ا
5 

 هجءاوا !ءيكحل ا مضفل !تاانا برد ٠ عاملا ورددصت آت الرؤلا تاماركلا جام و ٍ 2 كا

 «مداخال اجت ب اهتم فكك هتدرطن اك د 0 انقل احياء لءرع فك ىل اهداعإ سوه ل , عال 2 2
 اصح ءإةس يدب هباٍئ ادع نم ءناخ ءيلم ودب ربلد ى مالم ا هيلع قادصلا فس وب را افسا ىلع ابن هحراسد
 00 ساكو اعلا الانا المال !ناطل م عيضخا ناتسلاز 0 هبال الاويجامر ءارخالا
 ؛تايإلبلا ذي داّةع] هلع ناطلاس !انال ىلل د . تايال !ىلّمحد ي يظحن كال اه هلضق تاياو ٠ تاماقملا_ »م ذي د دون
 هباوتحملاهت اوعدل دادمتسإو 00 نو وحب د] اهتسا هل ودق اراد هياررو ءداكلد . تابابزلاو

 نيملصلا ندي رملاو ىذ داّضل | لقملارم , هرادااوغتقمو هوعبتمو كد : قسم ال و هناك وب نس دح از عمو :
 ثان باير [نم هّضاخو» .عرارسا 0 0 راوا جلاطب هلا معا دغىذلاب نسم بس ضدا يوكل اد

 يا فدصاو م هل | ىف انا او ٠ ءل اد ذاب اقلعدشا او اط خمهتاف ءمل *الاوثرع هلل | ما ١. دا ماللسال اناطتس
 0 ب ءيكذل ملعب برقت بارع قدا ةركتملا بل د ولا تا ادع ناكتلا5
 هنفالخ امد هن ايما تكول 6 لملم الا عزم ارهاظم مهم طو هرقل دايس دال

 رماها عضاوم هل ايئاو صعل اىل واه دانعو هلا دنع محير االاوحال اهنع عمم ارت مم ه نايصملاو قويفل اىبلا عركأ
 هلو هنيعال امير دز ثيح هسفمل امقلم د ةرهطادو اهفوحرو انرلا هئيزل اذبان ٠ رحر هدا رادو اعل اخ
 غحارعلاطل يق دشالدل هروضملال اجود مَفلال احف هذ «سردقلا كيما عضحو مهطعاناش ةىوسح ا ماهل ع فل لق هل نا اك معرصاشملا د روصخلةنمدقل تباثث « هما يي رعطحل اهناثل نسلالا دادجوب,ىغا ايقسال نم

 صو 5 بوزال هروح خرا

 0 عزيظخخو بخ هه دنحي داحل باحئامنع عفر نمدنع ثا د 0 ءوكالد ر يؤم هلل وح
 : تقفل رق جك «ساندال او د اضد ال ع بيز قدوهو ءساكال ادرملا بجو اةئاصملا سس ان ادنع مرد مما امىاؤع““ هرئشا

 ءتاد دز مرشكت 1 الملارم هج اخ[ هحاقرد اهر هنع ثدحدملو نيا 5
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 0 والثوركملا ما ودو* نا ضاع فاز مزون علارهس ام تاونيسل م ادؤوف اًموأ هنسيردع شحوب تاو مرينكو هيلف فيد

 2 0 لات الانمرم انلا ةانااعملا تنلدرلو ه تابنل انم مدق نحر العم تا دابحل زم مورثنملاب مايقلاو ء تايفخلاور مبا ماعخلا عيتتتلاو ه تاينال
 2257 هلا ومص بوطبلوربا اهب ,ريعب ينل اولا وه انهو ه تاظحلل [رمظح داب ه تان__ضسملا هوجول )ها جرحا «تانتلالاو

 ىاذ ٠ ٍتاثنالا كك ارهر كتل اكوتس تابثالت اكن هدهشااههازعو « هسبل و هكش باكو » هسفنوُفنا نم مناخ رضقبلا#
 3 : رباسو عيل ذل خلاء ايش قا ةماعلا 5 مدلكدل )ص بتل از نم نا د اكد اع !رياج هروسيف ميقسسمللاو ا

 , هرم النا نسيج مجرلو .٠ هسفن حالصال ككل عرفيلذ : ةنافص ركاز ةلرجسمو ا - هناذو اًضفان هاروا+ هماححا _
 2 عادا موقبو «جازملا تبيح ء ضو يدالملاو * لدعاوزطوهرؤ هداغّمعا د ءلتخارؤ هنيدلا لعيلد هتسمرى هلولح] بف

 12 سح عشماف تيحلماقلا هللد ء كالتعالو ضل امم ياطتسم نم ةدجي ناكاعيصزيو هلاك همقف بذعبو « جاجوعالاو ليما
 ١ يعل ةنيرطلا لها ماماو رحل جتك _ زم و كم ه هالاكزلاكلا دباس دج ضيم ضف اذ ةكرمو +

 نا 0 يكف ونفخ و٠ هيزئسلاهلاطلا هسرشتلا ولعب طااو . هيفتلاهرلسوينفَحو- هيدا مولع يدا عجن« هفيلحت دروقد
 دئمو < عورفلاو لوضالاف قف امو عوفرملا ثيدحياف عبتتم ماماوهف :فراولاو جانا ههضفرمفوطق هل تندو « ضداشمل ام
 لف م ءضر ١١ عورتلاو هياديلاف اًيبرمدافا اذاف ٠ عوبخ بزعا همي دالمولعل امُوِنِرْمُو - عوبتم رتبعحخق شميل اف
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 ا
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 هنأ ١ث

 5-5 ريل" دالبرم هسطنطسنلا هنيدم يَ : سان هظنعل اناشلاو مالا ثياثلا عدملاو ٌئهاَظلا لضفلا وذ كدني شف
 30 يج هيدا ةماخالا هنٍرذطو ء هلزنمو هناكم هبرل بيذو ه هلزلناو واوثم مالسالناطل شل انالئم كاف 7 هدابعطع هللرجاولا

 كالو ارم هعوجرعدحب هسطنطسفلا هنيدم نطوتساو هك( 1 لاعبو ٠ هيططوككاكزلا لضفل (نم<سنا ام هتهرسنأ
 0 : .دوبوتويح) ءإضفو روم نكن ه هواقت « هبرل هتماركرا »لا مط نوه | هلا هافعجدللا انه. ماقاو «دككاضع هدم أق اهرسانلا حنفتن اذ

 لظؤ نالالا بضم نادل لكوؤعون ٠ نلبشيوملا هزل هديب. - هلو كحجبوم مالسالاناطلس اناكزم ماخإو عروب نسم مولعم هدام
 - > م هداعتلا بتامالعالا دع فر اثعز .ايفاللياّرلا اهذرخنرت اضل قره اولا جدلا رب مش! مهنمو هريولا هانلاةهن
 قلل كتل هذاتير ا رتحو ٠ مولطل اذ هرعت نك عزاه ازمكاعدق ء هدارالو لالاكر اضف هاكات
 “0007 ايلاف هر خلا ركننإل هالي هتوجاعب هجاعد- دب نماكو دانا ءوضتم هيلعاتنلا ميس حرجبألد ه دحا ضف ريم« مكيقلا
 | ١ فر تل: حلاوه دلع اهدداجا ىلا ناف ”ىيسعلرضلاخيفرّرإ لسيف ل عدتيافل اديالازم دضناةيضيخنا كنا م لعركتم هب د اجا

 -. 7 ةظعولاؤلباب لجورتمللال لاو عضل داري ازم لضجا ءدجإ ظحر لن قيال در هاهو هس م وزلتد يدي سقطت 2 2.  ةظففرم اى رودّصلا جولان ظعورخافزبسوغنلل غيزلا .نانالانيلاع مجالا هائلا ضاولا ناو خش مو ذمو
 نير" جرا دكإ لابس ونيو ضفأو كارز يعيش عودت تل يذم يضيشس لتر «نضتا سناك يلا لب

: 5 : ِ 3 0 : -. 0 2 

0 0 



5-6 

 نطاسةوالط ماياف ه 0 هما لالش. نر تلال ناميطشس 1 لدتا دزابمالا ا
 سوم ٠ «دلسوموههتملا ملح" لا ف مم ٠ هماداو هكلمسا دكلخ ملتللا

 مو لوقلاسبلا لوم هنسملا ههكتحملا

 ناسلب ايضا «لضيلا درج اة دحو .ظعولاردجف كجاذ ذا مطله خجومتااسبإت ملفؤ  هتسفم
 عديامئلف هسراذلما

 رخو صارخ لبو ,يزغم+هفرشنم لاو جنطلاو ماظخال
 ةزئدو ظن نما عالميا كارا : هدوم ع[ تح يزقسمو .

 3 بابعل ايل الجل ايو هج در سما هيكجلا ديرفو بادالل ا ضفرمكذالا'  هنجلالجو نايبلا نش هناا

لس قرتعلاب ماو ءاهزاشس مدلل هتيدارملا هاك 13 وتو : باوضلاا لا يدمدو 2:
 وب .هيثملا .ىلخع ل ١ عاق أن نو اهناط

 ما لا هزجز يداهو ظعولاب نائل اعاهارجاو ومصر ْحْفل عيب هللا ريفوتم

 نةكنوّسنلا ثيداحإلاو , ةينلغلا تايإلاب ضفنلاو مادنالاف لا[اتسا/ زج ضرانا ضر وذ ضحلاو ضل اضم جر وراجلاو

 هلكشمو ماو هقباف هيب تالا تاو :تافرصتو هقراخلاوجاف هفبروتتادارياو مويطلرابأ :هو ضرالل جا اهيداكموتلا
 لومي مم هناق دامتعا قوت د دي ديدقلاو نيروتتلا تايام نمومزع ديرعولازمرساونااعل دت لفك غو لج ظافلاو
 لاما اداوم مأياق انامل نايعانتامرتموصو ملاززوا نيد توبة همزعول ام هلاج هفيتعرعاهلاو داققلالاب

 هتقولعالمُأ لج هل ,ملم سترلاآلض ورضع الا": 0 نر مولا شلاو غصاب هوتو هنا دجتن

 . دا هسسيلثو ءلكاموثاا بقم عويشاو لفعل نمءاضتم لوصألو ءو عورلاب ماع هب هدي نسجو هراقوو ءاضفو مولا
 ايعلارددصو الضنلاب هن وتصرف متل صدقا نكسه صر قنناو ضال دلتا هيطع كوس املع كلذ زب _مسفف زها
 يلب ةدصي ظعاوداكن ١ كد عمر هرانم عيرمب يحتال نسدتنلاو هراو د بقموإ لاول ط اكد التياةسعو
 ماعلا دهوتب عارد مانالكنب هلا عفن اوهالإ عاو > هياازعاهؤ صو وحلا ادعس وفن فشيد ظعاحلا ةرمصاو

 "هين لضفلا مولحم نامربلارجاظلا يملا آلعد مقيرطلالها حسم م با - 2 ' دولا
 تانغ موتا هيغل ىحي نخاع ىامّرل ال هان فياط هتييدت تست هال يراهن ضرس

 مانع مهمل و سايلاٌ ماع هُو ضخم لايت ناكل ناشلالكدب ممول هالو, ادشملا مولعل نم اما ناكف 5
 يق هاه لو كنج ممي ع س ١و هناي ازع ضزازم ضءاو نفض هنو لصري نكد زر قج سانينتبس ساينس 8
 يشار مادطصاو .ضخالاكب هللا ممصخرو لذ مانالانمر داؤلا هرب د هتلود ناكزأ © كانلا ١ م2 < 2 م 0
 ماو رول تسوي وج هينسلاخافملاتاجر دق ماقد هت ءلارتالا لضفا ١ ٍءاَوْبَو ضاخالرجا عرج
 ني زولأ م يدم هراجلا | موصو سوصتي بل مهروس م« طانخ رات .ةراضتاووناوغا متكلم هعازسجلم

 هللامؤيلخو مالسالةداطلس اتناول هيلع وع هزحافلا ُهيْنَسلا ةدازرلا ماقهؤرم ها 5: ةفال
 امميرطتو الباب ماقف ناني ضايرإ) جور هللاعنق نإ ىن ناو معنا ١ ١ نا/ىم'مانالاف
 وفقامد اهياهتناو اهتبإكرلا ناخ ناملمس مالسالا ناطلش اناكئمدنالخ ماتا تنلب م هزازولا ق ماقاو "ويانا 3 ا

 ناكدقلا» ناكنماهغولسب قاوويسا/ازع رئي هبرغفامد ناخول مالس ل ناطل تيدان ب هفالخ هرازوللزع هواش
 ةباضإب [,ىرشم هياغلاو هياليلا لاجل زفوم هيائعل ابد .زع ا طوصخم نايجرلاو ل حاب موسم ناشن ولعن مواعم
 قولا درك داهجلاذامم هاو فخركدتباحد هتترازو همماعؤسوبب دشل وتحد هتباقنوكاَلا
 النمر كج دابجل طعمّسر هذملخو هاطاسونرو ىوصفل ١ مداخل 3 لبد دالبلاو كيلا نم لغم قلغُم فو دانجالاو
 هميم لياضنهاو عيركتلا لارجال له عمو >انعدال 2293 ]كود بدر سلو دابورضاح عصاكز فضلات مازكلا
 ةنادأ ءأ عميس ذا اناس هد نحو كلك ا[ئينل ملا وجمبلقو هناَسلو وتاكراب هيلااهجون موظعاو هبل البخن ايقنالازكاوُ اوين
 يزياتع هناشرلا ثامو ىلواو هب تحاول املا ىلوالو ىف هدائسلازم هيف للعالا لجل هاندا دوك لسد | قب
 اكول ءاضترا امم - متم اركرا ديلا هللا هلقفن ناملا هرازولل صنم ناخن املس مالسالناطللس انالوم هآلو نسم هترازو ةدم

0 

 : ريف ع الا مرنزو ٍذكذ ذاوهو هراضناو ,ناوعا رغاف هبقعبؤو جلمملا ما ذا ناخ داره, مالسال ناضل 0 اال

 روكا |



 0 ةاباوسحم زب كو دوس نكات. اديعان سب لاسهدو 0 3-7
 , 30 ةيطاخمال .دصؤماماكاديولا .دن ملا منأبإ انو :بالتسو هبنررح هلام انا اهب هينونو ههيضرناس هاضاوءض

 7 نيب رافو هاوزجرمو د وعام هبطحل , 0

 00 0. هسماعدةرساواملف .هنيحمل يصل اوخج دقن هسشدءانخو مركب! ءوطنم ثلألعلا كا دو

 1 ا .ناونرأ اهريردابف هني عرس اهلامل ورز وراص درو. هذ كرد هيزملا ثالش نعط نا
 0 ١ اليبرشهمو ةسرزو الإ ذ تاون هدول د 0 ل

 7 *و ايبا د هداعم و هنحي يوت ال6 |ن اكو قرر ين. ظنطسلا تنوره هدايثل اباراف مهمىلاءاصد

 0 0 10 0 0 ةنايز جونو هبانلا ىفساتم "الاس ل سار اطلس و هادو ههْناَّزإ نم.

 0 . اي يام ل هبسول همت هوا اقل: فوم هلاعفا ل“

 -ةرتامو نك إلا اكايزجا هراذو ترأ و «ندلضلاو نوي يمال دقلعم عا ياها دوا يزكت 1

 . * كةلوعلاو اللة ايلا 0 دِموْجُوُ 0 هو واسم لجوخو هد !وما مخالفا عم

 مضراكم اًقلوعشلل 006-3 .كاشانانسر يلا طاف اكانعد هيرب اتم دازلا يزعم عقاب
 7 00 مإةدتكم .هنكةمأليو هيلاهيلؤاممل نيد ير ادام م هنل امس ميار يف ناشءإمهطنم

 9. .«لقيواتلارسحاد سيراعللا ةتناحم اذ دون هت للم رساف دال وك عني. هين هايل نيولاركاسلا

 21 1 هرانو ايصنمءهرإم وقمل سيراف دالب نم هواشداننسأ ناطلا كا عوضك كدي. بولا رعطلار طاومو بدل

 00- 0 اذو انقيف اثايؤطص ل ريما هدا ااعمدداجرسلا ا انت يجنوا !سماةل ف رعت دداقم

 2002 سلاوبنلا بلصد .راقو اكرزيختلاو» اتباومل ايون و )طز مغ '. اهكسدّر ىلاناصو تامنإلا
 : دةسكو ىو هرار ااييايماق ءهاالخو ةنانصرب ىالوا ل اضياكو» ةفاضيال راهلاوزملاب

 ا انلالضعلا 5 . امك فاو ارز. ظنالو ل فلا طل مال

 ٠ ايلطبو ارش ماننلا اهو فزعو !تافصتنتنا هيلاو ءالثلا بمال اءجديل ديس ياداثملاوهو ءاندو و

 - ماذادالل ازال اهمكالت ازصيارم ل مناد ءاهطالتو ابتنرب دما لا دافذ .اهطاّس واو نس املا امارطاندخازو

 5 هلل هن ور جاو 2 0 انو .الضنن ا :هاثكلت ايطافاو اهطبرفس هرسل سا

 0 - لت 0 2 بيناوؤيلا ادزوا ذيل أد هو , بتول اونو لاجل انزال هبسانم 00 ٠

 5 / 1 هز اًحءاهواو ار يتدلادم نمر اربكحدلاو ءامرشاو ان

 000000 تادءاطتالت ةقوؤيضفو انعاش ساطي هنامزا اد .اياراط وع فنحا أ د 0
 - 1 عج راطو,نينموملا تحد طم رشن ؟ياظظدق . نيجلكةرايخالا هون دوزكو ,نيلٌصا اما ذم هوس ءالاصدو ده هناوا
 . هلم هحالمزابر ءاتلإؤ يبس 6٠0 اد . وي تساملاو ءانعضلل مافكأو .نينل نيشلاو تابيارمرإ كافاني هديل ا رعرا
 ١ لسزن داو يمحي .داكبالاربتنبى الا هعيراوجرإ ل اقاغرم ار ؟ناءاعلا ب

 يفطر الز عمانا» زيهيجيامم .داضم عار مشكه نعوصقدو ناسلاو هولازها ءرهكام ]كاب اهجمذملا

 . اموشاايرودالو .راغنالاماقوزاهللل ايمابرل همراللا اين لاوس كلذ عبتتبإ امو فلاو ثاثال او .داوكدديصلاو

 هبال | انعضءب هاحي رن اكذعل ه. زاتال درا ل
 2 :-ىح ِمِع اوزاءراوجالات أهد ازال دور هنكللارعمم و

10 000 ل
 هب 3 

 داك همي اهتز رطل دا ةىخال او هيا اين حناذول الع ابكجعذا ةيائزم ورمل يف ذكزم
 ا اع 0 00 تارا عنز « كلل ير هتان لاهم دهر
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 نو .ايلاغلس عينان ضب ساوعل بنار نم هجيذلا غافنراو ٠
 لمارال ل ةقانسال او ىاس نان كاذك .نا ب شاهذو .قلاه ف افريل اشاد امج رم هشاثو ءابرلنروحول
 .انم هدب انلز ا امد اوطناو .اًماشوانمراصمرلال هارب اكاد نامرلاثك ا مرس لا كإ ديف ءعلاس علسال ,ىلاالااو ١
 |والو ناكر طم رم اوثك(بءظاذ لا. صالحإ الها تايزكألجرمهسلاال» صاصتخالاتاياصرهتلا .

 اوقع ههلاجيف هلا درا أهل وحسام , هلاضناو هاضاوتيف ءاصخ رو داورسجم , اك 0 ش

 ايوزو لعااذكا مالسا لن اطلس ء هضم ءيدراعرضعبل عضعبدر م« هلادنود هكالم ل ءاورماظت د هلاون :
 لم ءانيوا حم ءااصتتقاو :ةكاله بجوهرمن ىف هو ررف أسو ءاالضاوىوماعاتاشإ ذيف 0

 لذ. ركأل نيا زصولا 0 0 ريو ل ا داليدا
 0 ا 0 ,روقالن لاهل م ل عرصام - عانو هبال رحال لع

 ا «"تاؤصل اهرووم :”و. داعلانيشبارم يسدد .داوبلاو عشا بجو اعاهض هوجو هسنل
 نانيرلفضقو برقتل اهيل ببر اَس هن ل 0 :سايلارمِلْن عمم ْرَععنال اوهو :راحال اه ؛التالار ما

 ع هاك مق شيا( انيالقااطمالو ل اكن روت 0
 ا او وقرا هس كرا دف كلة اون ناجرايلسن اطللل انام :ةيدناتمل»

 بصتم اننا دبر هاقفد اهمومزخلاروب ديار بخس لس

 وتحب اراغ هدطل ل ناكر فا مطعم ءابرتمارتمو حدبامو ليتعو ]خامذ باوضلاءلكأت باصاو 6
 0 د رول 0 اعدمان اهدامراطلبلا !ءفالحتا يتهمه اتشاوح
 ماه ناك يورد ملااهف ارها ةيغانلاو ءاسدلا كنس! !ةلوبملامازوال اوذ ميففلادوتسملا مطعلا مداخن
 اا : همست م اراب انوفا
 واو .هتكمو هبصسرهي م ةسوا اهلل | د هنب>يفمتننلا يلة دلإذ جين اكو .هماناو هداطخفيس تفر
 . راه انبرض ود مارد هففاكف اد جور ا نيفح اكو » .حاجايمرذلا رك كر 9ص سيد هيدا هالطإو كلذ
 يبدوا «يراسسدورش ايذدوب ءرواحليزش :يزفنا هلا جد بدار غاقم انرطلادجاقيرلا قو هل اهلاو

 هلاك ءاطانإر زر كر هاوجرمو هامسابا رحت ا ءالفاواد الخال امءاكمرم عضند راو .الياكاباصمل ألا
 * لف افلاو مرىللا تاذ (لاييراردزم ه ده ليال ارونص تيزاب,قلا» ا ويلا موطنمو يا

 نسم هناا غاب . هتياالاهعاولام ةيبطا ارجل مف مس يناس يبغا ادلمحئزولا
 انلاكمدو علا وللا دزرل امم نا اهدارآو ء هعرتملا ةلاعملا مطل انابنمد ضبان دوفتو ٠ هعزىطيا دال ااشنا
 8 يلالو هما اضم و ءهىسزم هع 0 ا زاد وص يطا داما

 3 انا هدول [وبرول هرازولا تس ديف ده هلل فم ُه داقنم هل هيناهأ ى: هلا داعم ْ
 ا ور ول ”صمفلاملاعلا همك ساو هكض هادف .ناطداو ”ن ارمزا

 ا 0 00 .وندو تيرحتلاهنصو) ار ععرس لاه وغلا زعلاو بيبملارملاوذ ْ
 دإهارهرمإ كف حئاضا ]2 ة ادرل ,هرها,تاماو .هر خاف تاماقماذءهرماقلا هل ىدلاتاكراوت -
 0 علا اوطمل ن كماناو د .حافنلا ريم حرا قياسسو . جلف لفل امد ل 0

 هابضف ]كلا عمات هماعَمَو .هيقؤردل اء) حالف احول م نيولذ | .هيننو ]م اخإكأ هقنبسو ل اضفلا هلجف» 5
 0 لعشو دد نار ماهر اهي صيلفم 0

 اطعام عم و ناطل عصر ال نحاومو ء امكن ايلا ديعارش هدار
 - هو هسا و ودي درتعا مدام در كما سياسيا
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 م اعلا ركب نو استسا س  لا ءركل وم
 ايل ايهاو هن ا داق حو ودل نعيمه لناطلاس نا .باكلاانيلاو قر ىصنيفانغلبو .هراثاو هلا اوحا
 7 1 ملم 5. لوو تسجح ا غ١ ارزول] وس يسم

 2 تدعو ىلاللاومايإلةاقارافا٠تفوثاد ناعيا خت مت روما جانو ماا رطم هيالد .
 0 1 ايلكرابلما ا وهيا ملاراطماءل داعم
 د 00 د سلا ُِ ل اب :ىوخلا هلو .«قاثراطداو

 ٠ ك1 راجت يرحم تدديزمر ابن ماما أف: طيباتف هراقع 000
 مالا ءاطالتملإ 0 ل .0

 0 5م و: ث (نا)ماكل اجاوان اطلس اهذالحعرم يف هدر هرقل تساو  ثاالاش بف تام>
 00 مكوانؤا انا 0 | انعام طف حماقلا . ليدل ل باب هنالو حاص
 الل م سسرا كام ردم هن دداش ابنائك فدع .ليزملا باكل اال منلسامد
 --5 0 دة ول .ناججلاو تادامملار ابرمتو .ناعإتل ادزول ارجاوهو ءانفو سان لوب

 9 ا 0 وهل اسبل اراهطمميف هرابج زن الومد 0 هور خراف

 - . :رتطلشلا عزغن يوتعملا فياولعق اذاد يدباكلاك اوف ل كلذ هاه ليل كار علف مما أ أهراطقاو سراف صا 2

 2000 ا اهنا رمح عض هنالو وص هنلا هرقراماو دماحلا؟ داش ا م اهرادفا مطعم
 0 7 )و اتا حوش انعه»و هدر ملا هنالور عرعر رجل < 0

 00 .-- القز حاد اطار َيطعولاعو هتدشم نازلي بوتصاو ٠ 0 هللبو هلأ قذاف
 د الوسمي الو يفتش اننارؤلملا ألا نزف عحتودنحسديدل تاجالاو نأ لالالاكاد والا صن
 00 هناي وزال جوبا رتل (ديفدتحلا يشل داصو :ور رض نانا نأ ول ثياب
 ةماسلا جس كل! الانبو نط دارمدبإلاذ د ءادرول ارا لعمل اه مدقدد ٠ .ل هتاف مضل مرحا خلدأمو . ل الاسد هرازولا بتصنم
 00 ايلا باد هيلثورثمرلاوصشلم» هداصاغ رس لت وعام ما رهحو ارسل ار فاو. ارك جراد 0
 0 0 :الذلاماه يمال تَضْن مهباعرم هيخسا عرفو هماهز ده اشلؤم ام ى.هاشولد ضرع اذه 90
 روبرت ةلكيلا برو دورضلاونويعلاب هنطئاسف المجوالالصل اوضلاةر وصركع
 0 0000 نادرا ءاّضنم هبوصو .دوبإلا سم هماللا ل جزم ذل ةيئعطمو دول مافي
 0003 هدو طءاخالو هزجرم عاجإ النا ءذ !د ذا ةساطل ادنجإل اد لاانامهراوط/ر عرسال الانف : لادم سا
 23 نلف مااا, اورمالس الاد اطل سيح ةيناطلاسل كاسل خل انناد .هلصاو هعفش ا نحاو.هلش ندد
 - 2 ٠ ٌيضحلملااههرنا.مولعملادوشملا ىظانا اضف كامو . مورلاءاضقوماداوؤزاو.هميسح هلورمهحعو .همطعهجريف
 : ةحديح لك انف ملا« انارمانلاةند مهن هوت ماو نون لكل غيرم ندد واسم ناطلسلا
 0 0 ارا طال نعو رهن مبدو.تلطملا ادعي عجاجلو د مالسؤ ماد اطلاس ديد .ى كنا هداب لح هاضويو ناطلسلا عريصجملا
 6 اكمال مالا طواف. از ]لني د. بهاؤملاطسن هينملكدي لمه صلو سو. بيب معفادمو ردو كلة رعو/منادب محو

 9 0 صان مال زمطراطلانضعسا نا اول اهدهدومامارسوكو مندا سمدكلاعاوذادارمد. دزفلا) وهيل دؤذد هجلصإ قد
 1 «فاتعل 1 لكم ادعْطْقَسَو بابؤبإو اذلانعتبلس هنعاذتص ناو ماوؤل ارجو طيخلا انوار غصه دنا »مارلادووصقبو اضف

 0 3 اهيحال ل اذاو ايلبعذ اكدل اكتم ماقبل عاهل ناطأ باهذزلاو] اورل اح ومد اطختالارم [:ضقأو ٠

 0 ا رطورواوطبلس ع لاول ل ثيوصترق فانا ديلا لالا عيل سزمو.مقلاربوعرقوال اذ
 0 كانا. 0 كسا افيو. دربنا هروب اناا

 لا 3-3



 0 ا

 3 ا
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 هيارز ورب اونو ل ل اطلس هنافو ور طضال او ميجلماماد هلل رام ترجو . مالك اذن يمسوفدشباطو رم

 فان هونبا مزاد .ارول لسديل ومو ردو اللا ةويكدنعامجسالاو .طر ال الع هوس هضتلا هده تااكاهد .ههسخل لفن ان[

 سانا ال اكتعملاابءارطداع .اوُكبلاس ةءاجح هتاوغل جانو ..لعشل قات هجرت تيد و. اًدواطن هدايتسللاةسارملا
 اهلالوابماباءل مسام قبو ءابنابمديشس نا دار لمان اجو . ابي اكعبجيف ان او.اب دب واهلمرعامرادوزاو . اهبدذ

 .> لداططت سواصحامي .ابمجاتل ل انواع يعم ات 3

 ٠ اذ ةدرجرمطعل/رءاطالاهرادوزاخ.:دداعمالد هدومي قل اهفانع ضو وا طا راقتماو [وصوو فم -

 تنمو ءاهيؤفنتداننق د .اايعت واب طل لواحد .ابايص يبي ةوهْرُم .اًهنَدعتو اهركم ةمابق طرد

 د .هلمقموا هربدم هيلع ةنفو .كوفاع دو رعراد ام( قناخعو ذو ءاردزاللربعب ابملاوطت نسم راع" ظفسل اف ءاهر و نواب ماونب

 م”هالتو .دمصا ميار لا تلو اديط اوس. هنف ىلا طال مالا وتعس .ءاعمو يعم ااعا تلا دو
 ظعونتاويقلزل ترو . اهي رمرزهلاوهتخا او امباف اطواوشن اهلامارتق و

 1 4 ا رد دف هاو ايطو[رشن اهل اوحاويشو ءاييرإ !!اجرموو ومو هاد عمو . همياذ

 د عباجم عتباورتلا يوناو مذ عيجرم ماعلاث'ن اكول . اسمن انو ةنداندو وقس كوع هيو ظل اهرحرد
 م-دي

 مالمو هماقملال او خلو اءافوصوم ناكمناال ١ ١ تاشنملا عزيج كر عيوطوملا .داحب زار زول اذحا 30 5 ,ىبربزولا رع

 > اول 0 0 1 0 5 5 035 4 »

 لوح هياغل دو دام هيوقعلارم عئقن ل بانج عقاعاداو «رداجو او بؤزلارع
 1 يك دهم هلوخشا ديمي

 ذولا :اليقل زجر هيله دوالي عدا قالهو اهو بال اوجلزساد. لقلاروطماو هرب _--- , .٠ حش تدل -ك 3
 كاما هر شل نع تالا هلاسل يلا ءرفراشملاو براخملاوثهثسدعر ير نفاد .قاعال كلاود نزور اغابودران <

 .كاطلا كيل لامعا هل ايل انام ,نئاسش اير امناء ذم هثبدجرمخبسرم وسمزلاععل هباصاوريلارسجرو همدقم وم قناصماو
 هلاعفرالهلاءاوو ناملا ايلاعاماقمّةد سل ل يصانميفو ءابماس هدادرل ادق او 9 ارامو , هلالحو ءزحبتو الل است إرم السا

 اذ و 4 - . 5 ١

 هتابصو ٠ 0نزلا عسا ل هراكملاو.نيحرانصالملص ًاينأ جرف َول جى. هادعر كردي ندد
 موقت اتحارملوصو هانم اضف اهل هب ًُ و . انسع هرارول اريل هب هنارق |« د داؤال اولويقلاو ريك هّيسو . هداه نا

 . ”اهل لا هرمهل اتذدبجا شر 9 هال 5 اوبنعاضفلاهيدن ايف وفي افرسو , ريهبدازعالإ ني ملؤكو مالساتن اطلس

 ةرهار «رعلا عزهجيديها) ءربؤجو هنحو «رئلثو هصودوف هرازولا هب تحربام. هناواهل )ب اضملاو انماعنراطا كاز دلر م ةيوادد
 ]طلطساق او طتَسو .رملاطرياحلاعاورصمو 0 | مخ . ومبلل قالا الاهلا/رايفاب اهززمابد
 نكرادتي وال اهقاسو . هزئادالاوما لذي يحاؤقح. نزعل فصلاودددخلاتطن العوم فورعلابوال نعلن. اجب

 5 ل
 تور لاسسايدوزيؤسوؤصمايدوكوون اد اشاء دانس ردولاء اشاد يح دول مو .هيداز ممالخ ةديوتتامد |

 .لهبا ف ءعراضيال هتمسو هرامورول عمد ئكرملا ادهعرل وومهتعنو هوصووداسلا اشار رول ا ٠ اروح زوار مضر

 العاب ككتمدجيف اشن و هنطلّتل او اوهدتز افو  اديدش اياب اهاضن ارسنال .هيشنال وربطت بقامملا فوشيف هلريلو . هيثال هلماخ
 دا/ةدهل فاق لاى دم كال ذه عطل ف لروم انمي اهميف وطلال هل هرتنو هوم ملام ابسلاثو ءزثد طا طسعل هعمل لسنا

 لقشاب داهالا ]د قدو هرماو هتداح نعم هرازول ارمغقرواو .رضكاو ودبل ا[ هاوثهنفانم تصاخم ٠ هيل روما

 «عاطلا بوه اكانناثل داس .مالارمشلا اهرسدياترو نورنا هيالو اق رركاردو نان اوهد !٠ طنب اكدا يطل ف عر ارعتشاو
 كترووخو ءامطا | يطعرمتسمءاهلاعاووتم هنيرم ىلوتسوعو .عماذول اوله دي اشاد جا تطول .رانابارع

 : 2 - 0 50 95 4 2 : .٠ .٠
 ا - اهناب ١ اعاقد 2 امم لرطنلا ءاراث نأ درول 1 .ااعشمل اياضفلال 2 2 اهو ||| ام أ ءازءأ” 3 3

 ول نوب لاول الا «دومحمادانضلابحكص رب (مدوتسد ؛ربطختدوكز 1 ف 3-37 2

 © دك ]لاهب ُتقلعْرُم ارزول لمن اطال همعجل زع.ههلملاهيىظتجتل ازو . هيجطعلا هر انا كان تادعامل و: ما
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سالاموط اموال جا مداشو دانا كلا هب ىضادم هداني رسحام تأ شرير
 11 .. ةلاكلوم مار 

 هسا فل ب وارعبوصقلاو علا ةوموف . هما الل ل واداذ اها رع مق و او . هماطبو لق عم هل ان خب شدا
0 

هسافما اولوطو ٠ الح ه ذاسحير او تطضم كال دإ ههماعزلا د
 0 ءادزاوذل ديناهرهاوحلب دين و هدسايءلقعا كمل داحيف م

 . هقول جيتمنافم عبخو هنصو ايالاد نودي اشاءنانسيبولا ءايغد الظايل :اقذ مرهطعأو ءايضو النحوصدخ
 ١" 2 ولا دوصقلاهارغام لكلا وادا لءّرعح. همامر و !لرورقنو همام وفيلم هن اكمد هلك نس هلل اذالواحو مهن

 ٠.١ ١ ل. تعدي ناك عيارداوحبميلا بنل الاتيلاددقلاس رك لفيف دو, هلع ناضرج مالسا ااا دضر اهيا وم
 ,202 0 ةهل مائوودتتفونلا هله ةرمدارعو اثاث لابناء اشاكدمناتبلاددور سميا امي
 ا... ١ طا نافورات نكح اك فاست«. .امتي نايا
مد (مباغاو ءاشنإورلا هدوبرم ةعوخاامورواطا اثلذدبك

 -- لااهجيتمناكذا .ىنحالم هل اناكالورلادساحو هيئاش 
 ل

ما موج ليلا مايطاخدم طل كاز | يدميف |ونتم جوبال لاكلااتبو هزل بلطف اززغشم املا ناكرا دبش
 .٠ ٠ ها

 3007 يلج دشف لاق علقمرسءاوب هانا مد كتله بهسنلاةقح.يلاهلاوميف شما ماو كفا دب اهوضمام صو .اهعفسام
 اتت زاو .هسل كرب عرس أراد .هبداك اوف اع. هسا جاسم .هبناجتهو هنطلسلا ناكرارمانكر (دهاش احنانسيرذول لا

 + ويفكلأب حي بد هثّزتو «ريطخ الادعو هصس) هد هبافلاءيشاولادتياعم يل الو عرساكلا هتان تكرار ىريل <

يش هسوسوو ءاوعيقاودل ةباجاد ,هنارار وضخ شلد مدا خجارساساو .ههاطلال هناي زن
 هير ب الورسمل ليو .هتاط

 بهاراذامض ماؤه أو هَيَوفاجلاثرهحيمال يقدجرمد همدن دنا امو .هاتشاو لذا اف ءهبن نو هدرحوطح, اطر جلدو ل

 ا ا عش قطان ناطور جو ءاقحو هل الع ءايباناطلس ك دوز تدخو ,انيدحلكر تدم! | قاذا
ااعئلتيقو لاح زهد نجف شال اوطمزقوميف هدفي هاقليامو قشلا عدم

 000 ا ةاقطءااردو لاشيف_ هيلعأنترنو .هيلا انش

اريه يف همام نياو مهر ام
.سيظح طع ناشلا هنطلا ساراس ايف هناش ن !وءيمل

او اهل لراشلاو. يمل .جلاو 
 7 . 

حل او ثاتيلاهمكأو هوكالو يخص, هجبال ال جنبك ا شاسن انسي وضو رس
 2 الاب لا وعت] عير نوؤلاو نا

ولجان فرع اوغإو نباح لوتهنم كاذ تاكذ اذ هنمدد وسيم عل رضن.هطاسلا
 ...٠ 9 الارعاذاورف 

خسف .نيلىلان اردذاماو نيرلادضْئالا هس هلاوْسو .هلعوزنجااهتاكتاو ى دوام
 2 ٠١ يد هيلا عىذيتكا ذيل 

 0 2 انكار تامل تاذرانلارم ]فش كويل للامفذقم و كا ه6 0

 0 ٠ ىبوعصامتأتمينو للعب اذلاو . داقلل وب ب ذح رمد واذا ءداهفون) اب يقام حلب ايلا

ا عضن كوماتسو لكما نعض ملا جلع هذكدلارككنمءانامد ل اهيضال اهرب عييحمملا
 لحال عكف هلتعر قد

 يات دا قاتلا 53 اق مقل ند يال دادي وال ضرع طن انج ور

 ٠ * اوكا نيدد مود يضاول اهاحلاف كولو هصص الاي عبلار اشم ادق ناكو ا

م تف اللا ابكائذداصناداكاسركدذصسّنبا ناكل لالا سا جلارم
 .. متقفلد لالخ لق هيف

 تررمدتو.ل ايلارعزوسصتل اهنضو تيك لاقثلاراذوال !مميلظتءلجعم هل اوقالا رم ءن خه ارسال !ًتسراتع

 ّْ افيتسالا )بسال ااهسريكيلاو انوس سويس ماد علم لءاو. عا رعت م لاوحاك روم اهنم

 اةسداطلاضاعلاد نالخال او «ضنانلاويف انمل اذاذرم ٠ هرصحوذلإ خرم هسررّمام
 ْقلا هدراومو .هصقالاءلاعذ

م هلع ادعو ودل ذو ا اراكنا ءاثنطلنابر|4ءهراكلا .هصلاخلمت هماهرغ بائشلارم
 ْ 0 عوؤخو هنمت أ ا

 ْ 0 ١ ىعواشم عضاومو ههلذانمو نوب فوتسواع و .عراوساو هناو ذ ناطحة ود دادب اب ءوجو تنال كل ذولع

 ٠١ ف نعرداصل جلاد ول ءهدم ْتْصْم لف راحيل رمة وشل | )ها اداوبل ندخل ب ةدعل اإل عت ماكسا
 : "6 ١ 1 : /1 3 6 دهن ارعل

 1 م ا ل كس ع دوو . هل ىدب ىوقم اودورإارعال ناطجل عتكازو م هءابطعيسراعرسطمماو «ىلذأل وعاشت طراق ديوب ىلارو لج هرقامدالم

 : اي يل اتيااطالباطمويلاوس اهو مداح هلاهبوي هباصصاو ههباتنا عرطاشتال اياباو ىهباشحاو ١ هفقسو هنإو د

 6-0 كك 1 َ 0 0 ا : 0 اس
 8 0 0 1 ا ل : -4 ْ . 8 5 ١



 كمدارإ نيل الاعىحرلاب ا جونصن نوت بف ,نالن ل ارعلا ارب تحن: ند ::سملالسس ونوس ناكناو.لاملاءلقلا
 وافل ىدلا يجن نينار هامل | اكو ممع 0-0 ثا: حكدالا تما تنا

 ا

10-0 

 هددت ايءانل دنع انو هل ىهرمررقنو ءددص امشالذ يف هنمددص ا و .براقال اودعامال س اضيف اونشالف بنكي
 ةرثلاوّيعام هحابارم ءاؤب | اسد د دعت هل قلبامو ٠ هراكناس لوا هانا ام ثدح يرسل !طاعل ءاذتو . هرابخاد ناكرلا تراس

 ا
 00 ل ا الرس لاوسيف كت( دوكرلاناسسردولادا ءلضادلا الاد معابفم تالاتمارفاب ةىيلاراشعا عما ٠
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 رود“ د ٍ 0 ضار ا_مررشل ةد كد ٠ نتن دمدق 0س :

 لف هلوجاعفشل ار او ربل هني ام جفدمل احم الو« يكتنف فسم كيد .ىنييك نوصسءهءاوتو +

 7 ةزعئانتزملاقت نسل اره لل مدا مدن اباه يعتسم مناور ايساخنلا باو .بام هريضموثنىابعاف كتئاقديز رالدلوتس

 أ

ْ 
 ا

 ١ : 9ل اقرملوقن ائيدجراّصف لوقمملاول وتزملا اًفانم» لوغت خاااياضتلافل اتاك د٠ .لويبوتشناع احب تب 2
0 

 ميركل اشابناخعل ذم

 تك

 - 0 يمس.

 4 ا 0

 اهارايفاو.بلاطلا عافساو ولعل اهو بما دانإي يابا .بساكلايشر ساتان هياونا

 برأ هرج لال وقى الهام اباشسدررصب له ههحداقل يزل از ارال او . ءىدافل امضئقانملا هده ركع ان. هرازولرمددحو

 لام ويوم هواي اوعاحاص د «كي يلم ل كيك .لذعو دغ!اردمر ل الكم ءىاضلال اعط قمدملا

 تجونساو ءقلباق اقراءاز تذجو ٠ ءانعددم هافدعصو هاذ كالدلار ىلقا و. لتس ءا دياي ,
 عمبلقسلا؛وسيرم هى قلل نسم فحاول هان انيك رشا كيا ءاّدرو هيرزماروب ٠

 : ةيصماو» لاوسو العاارطعب ت نعت تهنا .هراخال هاورلا عقب صعب عركة ام . كاوا ءاذصوو الجورعالا

 قلن لذت عم «لياسال اومن يمل الع دينك ءليراسملا داوب اد هؤرعمبارخ ينل اكوعد ٠ .لادللد هضراحل ريتا تل سسس
 20 وذو لص اهوبكد .تافصلاا عذر بافوصوملداسلان طاداو . وطقم ني دص هدرا وعودل ا انعلاز اوال هبنكو . 0

 انو مطدامدل م و ل الضل اهل امد ارحل ارعرت راسن تزكدؤف ؟يل ١ وسلا ادع ةلننعتم تكا ردول اانا

 ا يس نش قامت راو ا ا ل اتلحد  تلاق“:ناوسال او نالعالايف عئاصل اهيا راش

 هوا دلر ه النام نونا وتسمملادد انف .بانممو اسلا ردو امو ,قاملا نووضاكلا,لئلعد .باكلاهئاوزضمس هلاااسوتم دلطمملا اضٍخيويعد تراح» وخلا ومس لحارمولا اموركم هيدديزيب نضر صفا تددا ٠ ىوساإرصر دام ام هب وكوس
 ا مناشوطتف

 ؟دزل اءىضارب وثب باوصل مدت اف ورز لير ههجاضا هذيل اج. هيطيالو «دوعثلا فيا لويحأل !٠هبإ نيكل 4 دلال «ل اقرب يق تال اورج وعدل يد لافلاه) تلاوح: لاح دا .قاطنم ٌديطاو . ةداطرعورخلا» 5 | نطل ذيفص يو . بالو وتءناد الذ عمد نيل لج انلؤغدلالوقلاو « يال عفر فل < ان ْ ا ١ لما دان 210011111010

 ل١ -ننوتلو ؛اكت هادو وجرت ناعتسااو عسانا دال هريبل إل اعلاعررو زهجركك نييصنلا عرب ربعلل ما تاكدعلد 0 اب ب الش رماني اناا سلا داابسهلف اورد وقم 0 اوأدوعكوثاو اهرو تساو ايا دسو |ةايراثعذ ا: نيدتلاو يالا هنم هب نرعاومامذ اناراق ىل تفل امد +بئتمد ٍْ داو ,مطيلكر كدب املواف طيب اكمنو »ص طيزفدو ء طيلعتاو طيلت» ىاكرلاو ا رزول ومها نادوس ن 0 اةيلجالجوك .نارلن اوراصمال اتادهينايلللل الار ولام ايف تحسم. ناطللاكامسرملارجراف 0 0 5 تيا 0 اذدذع هدهد ن 2 لكتب وخلا ِرْيْزُمَو .هفالصطفو باجيو باج <
 اا ه0 دسك همارؤا د 0 بيل



 0 الاخلال نونل انفارشبتسا . هترهاطم ضع هنناع رشح دعم تم يطاد . هتدضاعم طعس كمللايذولا كال
 700, قالا حاتسل . عاتوللاناتسرزوااساولادو . هنياسملاو بدال اكد هنددداحافاكام هنيلكلممسونبزعبهدو
 7. ٠ 2 7 _ ولاه اءفصواكرأل ا ناكنتل يرهل و ٠ هُدُص فرط طخ كه فدل ضم نيب ناك | هجلنجؤمر هتواضن ضخ ذا هاعبال
 تعرضن هن]ثن. لاقو همصعوبراهىلانبحرلاب هس دابمو «هلاجا هخئاد ةيروكرمايذولاادععنصاءلمافف .ظعاوز جاب

 0 رطل ان ووقمل.هد دولا هدم اراقال اذ . ركوملا ن امزادعتدوعو زعزع مقسوادو . ضيسم علبح كول الاسل كد ١
 6-0 ا : فويس اهرمابوهعال_ قدمو «نابج اود ءاد ونت ل اقم مدل جرمو عيدم لرب سم مزيل د «لالغم اوزسالس او اوسا هن و

 : هنيلكراشا ثج .اعندءل يدبو ا صصن هيل اىدرزمرم هفل اهرعهنانع وشال ىض) ءاعنص هنيدي هاطم هكصيرةمساوحد هلاوعو .
 ا ال د 1 ووعمو ْ

 0 - 11م رمذلا ة ريق ننلدالو .هرشوهوتدءراصجركماراالثءعلة ف نيدل'فرشر بر هطض ومالا وعام هي ههحو هج
 0 --_كهبااوإ قوم ىلؤومنعمدالب «لااب نلارم هالو زملوق ىلا تنحل انف ه.جانتمال او عرعل هنو صون كالماو ك المو هالو
 ل 0 ءالفلاةذامك_عم نانيوح جاقيركسعو ءالجو ردع ى ار ايدابنم
 27 3 هداترززاوصو هنتثلاوعضحيل اق ادد. هراال ١ ذي طمومإمل اذ داذخا.هدارحءىماو كاع و .هداغر شوكت اكرك
 7 : 1 8 يسرا عرذي او قاوزمل تاذ قدانلا ىف .ذاريل ضاوملاو.داينإككدمان هادو بول ئاموصو هدا دمالل ةووظو ادم دالي جدت

 2 - - 9000و ربع ضصاج وشال ءامار ناكر صعرم ”لنإدلذ ميو لاطبا لنا لارسفباط اباشاف كاعد و نالئس قاعةلج 2 3 0 امدعيترزننسسا ايل اوزدابال هدو صد ورث حبس مم ءل اعتشساورنزطصاو بابلو .ناتلاو بطاديادشمل ت1 لاح انه

 .202010 "0 اطللادوحم رتاج عمفدد. ناك نصجرع حفاو .هخاضملاو يكاَلاو ,هملاسملاو ةكلصملاو ازيجلب ءاماواال هلع
 .- يالا درعة را اغاو لعل اوزشلإف هجم افك ؤلابومطل اولا اهنراصي ا نوري زيبارع هناطلاسلا ب او الام اجمد
 :٠ د 7-22 ناعكلن ب جقمهيطكوءادشاو .هيصاول !وادال اوم, هترادو هدهقلا ز يضهر وزملارذولا طعنا. قتفلاوتدوهلصلا . 8-1 "انو قرف اهوا اكجقرف ءاشادمإورت اي طوما ابشن لسا ءابمدامَو اهقراتم عااض]ر عضرعاو ءاهبداغولءانامجقل دقو

 '  درقدجراكك اد هرم اًهدضاويف اب:عبتس اذا .هيضاو هققك اهراخاو اهددج سل ا اره :وضمدو . هيجان ]كلوا هزم هوبعو
 -  مصول يتعنولا طلب قادس اهؤص ورم. بابلادميف ءازكدامرككن اذا عاد. بابل طا دا هربا جرع جاخاجز انعن أك دنع
 20 ءباوٌصلا ف امواطيربعاشابداهو ءاراوزولا مد هَيِعَسْنا هلؤلا,باعنو نيس موس توالل ازاكن او باعلا و
 .. .دوعلا هد طخع اتو.باَولاويتال ابجوم هنم هداف سهو ,باق جلال رموضم ايش عاياصءل ن اكنا هز ع طالق هن لاو
 20 هطالراطل بلر ائئىزاما .بان كول مز فاامو عريزو ع بيذاكأ اعف لس ,باو الل هاوال !هناطلس طخ ا ايي باوتنل)
 7 - ساياطها دعت ثالكتاطخ]نانسرنول ايدول يهل وم فرشلاو جلطورفل يمد داهيف ردى تذساال او اساللزم
 2 7 ءاقيا الند يملا هذ يس لثو نيا اكدر ركرر دما .نةد م تللاو كالا بوشلا الذ اء نلسو اارمعرشت
 )3 دم 90: اله ءاذ) امرت اذع.ن وقاد جو جارعبوةلدح بنان نازك اا علف
 3-0 7 توف ا هلو هلالحش دهرهقيسابانهافول اطلاكل م فو بابو ناكد ومهلضتزمافرط 7-٠7 2. لالهيفديع ا .ملقا لكك درطق ]كيف عسل دانالاو عليل عاش رسل امد. ل تلاو هيلا سحور هد قل اشادداهرف,ميطعلا
 5 0 عصا هراصم ل ئاعساوو دلل تادسراف دالدرم اهني رج كرر و ءهنباطلاسل ادد ابا همساب «راظو ال تضقفن امد

 - زعموا زعانجل اريام واضدلاب هير !ةاعمل اماَباسو .جالعلا تاىاش الي ومدلاانهاشابداهضودول وضعهم ٠
 ٠ «تامصاو وبول طاماتا.تاظاماتاداذلا نويسلاءدورصلاسرمصر اىلوتيرمو ,تاثلاو هلاسبلا لو كاسلاومي تان ننرعن '

 . 2٠ اباهشديهرااقيحتباق تاهلة دا |ملاطذحترمهبرلداع اق عزمكا تاجرا انوطكلرم تام رت دة طقسا لم. تامأرلا
 /ُ د د ردو اكاد ءةفسملااظدال !تلصتاو ءاببإخايساخ اندوعيفمنطلال ادهن اه ليماراذا ودعلاهساس يرن ءاقاث

 لكاجم ةيتنا و ل مجد لالا هروطس رمد االييس دجال «دينعل|ٍئاملا بصانم ادب مىطقنالالاضنا «ليج معلا :
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1 



 0 ا

 فو نمل اعكلعرو توقف او 5م انا ديك دواس اجر عاتتاو ناجي تجكت نديم 0 2

 كوادا ءيهصانسقوثدو ءاحانم ناعم اكبر ف جرطانرع هتفشم بذي. ايضاداذاسحانمرجرفجرملانيصسار ف .هدارث >

2 

 . ١ ىصردو سوو لس د دك ابودلان اوس يم .ةرفاطنم هرداش ايدياو .هردافان ول هنطاسل ادا
 ل'/ءاهرحاس جروس وتل امضفارلا حالم فت اممو . عرهاظل او هي دإب اورتن و عر اعلا تملا نس الد سبام
 1! هباء ضوتلضاه ٠ هلحاو سوف نع زفانلا بوطح ا مزتمدو . مدع انما هؤرفذملاداطف طاوس احم ملء تاكم موسع:

 . هلهال الراكب اوظفااحوءهروكم ابونا هده هات 2و. هوصاتش اطخمو هرساخةتفصيف ءٍضعلةبلناو هماعوط
 اناظعرووو هردطلا] جويل دا نيراذ كرما سايتساد هدوصلا زميل ءابا ماش اجءابرم فدي ريمجاو هدوهعملا
 * روم ةةخمسملا كا ماد تزعو .بؤسوب حا تما دارا عرسك ملص و هرطولا )ولولا ل ارااسهناف
 * دونا مال اهرطن بجويتكلا انه هررؤرمو هىرتشا و هطو اهناشرخقلاعلاهلس» داشامع اشاب داهؤ 71 اظعإما

 . اجبر .دزحار تبان مزال ءاميع نفد .هكلاش منطياسلا ذل انس تت هب يدل هرفطل اورصنلا قمة ٠
 : , اشاباناداهووردو اصور هدش امديزب ضف . فاصن الاول رول اءتئ دل | جوس اهسؤناد ىاكإساو

 ولج اب انة ااعو ٠ داعسلاو هما كلان ئدايل اة صوص! «د دايشل ا, تلرملأ وبلا دطكلر رولا: رمح دجرعف ظك» ٠. ْغ

 د عر وضمو .همؤ_حيو هززح لس و . همرع ذوند و . ه درو ىف د1 [] سال يذل هن انفو هدوس هرآنتسأو هدب

 .. ناد ة روض مواطاهدونجمب تونضاو ناو علاءل هدل اهل اليا ه هروكملاميعاست قرا طمدول اوهه سو هدرجيف باو مصل اع
 براهب كرما ارو اساددشادمجريرل ام سراف دل ولماميس ل .هدودككم هموزإ/ مرش وبحو هل هزه دونك صاد وناعم لكه ساب
 ْ اا نتا مابطخمماداو .ءلازو هد د 2 ناب ذل |قسإ لكم ول لق اوعاقلاو ,هلاقب ماقْسٍناعهناك .سراث

 ْ 0 اد ار 9 ىنل اهساددي دهم .هسيجنو هبيطمتنررطمتقلا ؟هورن :مووصور سا امبالا

 77 صاع دلل صوزتوتاال !ءناطل سوهو ود رايد يضرحضر انا انا ايعبكاو ءاناضطواوتم دش الإ داركم

 فداريملا زن سكلم تدصحلم و ,ماكاتاربا ءرساموف مملعرادا امو اًسام نايم ار لن رطاوم مزعل سو نادل سوتم
 ..... طواقي بطلا ذ عم تداكامو ٠ مانا اوك جزا ]كس صو اسطر ب سسزطلا وللا ميا تنلتسلو .مادجاو
 8:0: كساالو همرقونملامحران تخالو ه هوحؤتحاو وفي امهدالو دوحرحام]ملناال و ءرد انجل مزضوعم امه يفتك

- 84 : 2 . 

 طوشسااذاططهدشا اؤاكزن ه حان | براحمل اسأل متاوصاتعشحالوم اعلم زانف تنامالو هدلعتم هر كك مر جهر جر طاومو ٠٠
1 
1 
 ِإ

 ٍ ا * ل اطوبطكادمادتاو جلا ىربو قنفلاونتسا .لاضفلامأذ |ع 3 «لاطبالل اومربةسااذا ةفطعشجاو لاتلل
 006 د زوال اهناطل هي ركرو , ل اهرير ولت, هفل الامل آضلامهرفلاه نم هلا او . هذ زالل هزه فكيف مالس زهراطلاسديتعا

 ٍْ انانسوءايطاد ايضاد م اسحو هايضام امم هتداد سوق رس هقلطاد 2 - ف .مللال ااشلا الاه امو هرم اقلك د د 7
 0 راسم اقناطاساكهمو نامم ]كي نامت اذرخد.هلاضفاو هدو هانا. غو داصلا«هاحتاس هلل اهوءايراف اعراس
 هلاعقاوملارقا دوو .ءل انلاو هسانرل جان ملعلقعو ...لاللرعابل ءنرل نمهسبا صن ادضاعمانوو : اوشمواررو . ناخالاو
 * ملا علا هنطلاسلا تاقاهم.ه داد اويل اهت هنم هيطمت هل امو ةأرطن هبرصخل ل ان هصخخب . ل اصنو عام درت طل اررصملا”دمأو
 ان اكو انيادذ ويف . هدا.غلاو يخل ا اهرب لرايوسم . هداعلا هءترجام صرب ع خل يزول ااذاهيب ثنو . هداعسلا هول د.
 قلاخهبلافلاود عب رجإعاو درعردلاهضهإ لب ضم اه. هدايسلااو ساير ابدابودصو دودصلاتاداسمنرفلا اند :٠

 ام مددالول الحد اه ناس الطاب اله تلح مانرمنولوقدو ءادجودن عملا هسانمطحا نا ذاللّء حو ءابراغمواقرانم
 ذاطابص(( افتراو هّوههبحو امم هصاصمح ا. هداشبإل! هلقشملا.هعاطخلاو او > كير زول !ٍ + ىف ٠ الم اهاح ير ةعلط اس

 , (زعم ايككمماواضدالب فو ءاهكالهل انقل سراهدالبوعفحنو هال هاد هيلاميدنام اضتس. هالو انزل هذاو.هتاطلادملاب
 _.. __ قادووتطلاوصنلادنورقمرسدتو هدهضناوةرصاد هبدملا جون ةرغو , هطلصم اعد هن هنو وعل ماج هناهزسحو صل( قل ذي

 . . - ل اهيلاطاوهرم يزل ساوذ ءانركذ امس رافد معو هسنا جن هرفسا اذ اريصل ارفنت هنعو ءرؤنال اوتال اددبل امنيرزتسم
 < دس

 0175و اوووي ل << ١١60



0 ْ ْ 0 

 ..-.. ضف ادوحتديو .ركا)صنلاهناهخم اهم نطوم)كأيسو ء ىتشاو نالاعاإ رب هاش ريهطام ءوتعشو دف قئدلا
 0 "ياهل ضعاإكو «رذلايف ند سال اليف دوقمو فوصل امعيس قبو فول تبل لو ءىاوىداوهام هساب
 ل كيا كبر كو هسالباو هلي نواس هدداغو م هسانماهطيفل اخاه هساودم دش مدوججرع اكو. هسلب بياز باين

 0 ٠١ ةكاويفحموروتم نلمو منوم هز اعيفدوف ءارتلاو ايامه اماه بهذيو هنحئاع هك(لكس عقيس هنا غب
 :1-٠ «اطاعودومام وروشيدجفؤلدل ددياف .اممداحاص هراكمإرم صلوا ةيودسد ساو مح هك تد مصاف. هنونم ثلج و
 0 --. «ةيعساو هيلع هداقّيط ىلإ اهل ورطضاو ء اجرال اوإخال ايف دصتقم هنم ل انالأو ء اهلامالو ودول )رسابزم هل هافنالزلا لعد

 6 3 ه دالطل عن اًنمَو بولا هزار كدصو هداعرطريرولا عيطجرم هددهطارااا « ها شمو ه دراوم همزحو نضال ام جرع هب هاصتقاو

 دس د اهماكلنأو هداوإل اودالصال اق هيماونو هوااوال هداقناو هداصلا طنهن هزل خورءانال ناطلاس هعاطب اب ةمربلحادل ا عم مل وخدو
 ك0 * .نعفيمو موا فناو , همرعوتامو وزو ا هوصختس ادم همزخو هل حا جرمر كس ناب هدرنت و٠ هحو هيغل م ٠

 0 لاعب طءهمزع هدذج ترو ]ب هنملاداغاو اصلا ووبس داغ | نممسقلا مود نرحل اىلاريراق ثلههئاحارم» هم عمو

 0007 هه ورأه كلم هروس اتفاق « ملا د ءقدلاو يل داحع اىف هدد ه هداه خلا هل د هل ادا محم هنشلاو هئان ]هاد اعم برح
 دج 3 وضعت دو «هزاءتبسجحو هلا ءيفجرم ابزكم تاكد ربو +هقسو ةيكدضلا سناك ناشف د هكر هو هاش

 -- ١ ًاكجسيرافشا ل ةداشمالا. بيف اولا «عرشمو هتسالخث هب هراقسارالاءوجوزبقساو» كو هما. صولازجاما
 0 علا لا قرش نفل كدب ضم ام ثلا الا رسما نا كالا كاذ ١ !ءاووشس وه هبضْوو فام دل القس داعاو تيفال

 ع نعم دود فول رع هفلعلجرعم ول رعاتلا نطل ايبيف انهر نوكل «هدزقو هودي ةلعرجترم ةدالوارجعسةينانناو همي
 0000 00 وهام اواوعسأو ءانسال اهماقمو اثناد داهف دولا هوضحملا هي سو ءانهر هيحار اس ىلإ راف شرم داب ءوساهل كلا
 0 عضل نجف و هناطاس رحب ناض اهنيللاههازعلرل هعاطلاف ءتاقساو.هنامزو هرصع ءذبلهيدبود هتماذاو ههدابتا ةس

نهللوععتماذو ء هناش وعلا مادا ناهز لداطلاس هرضتج) الدو هينا لاهل هدلل هه اسصتن عضم سرافدازم
 ١ 27 ةىمتتاكؤلاه

 ْ ريف اضف دل ولطناوم كاملا بلحن ادعو + نافخجال او داغاطاسرلولاسم وضم مف تحراؤلا اهفويس تدغاو ء نافحال |

 >0 00 يان وطاكافاضنال لي دن كرزكان لذ أف ءثلا اههلادبطاعاا مانا ءبراةطعهلبجج كل رام )ساب ىدجاويذ زك

 هاه يجر امو نحلة امداهز ريطخطملا رذواهنضح داموا, فالذللدقاقشلال ها اهكامدارعبتجولاقاقرملا .
0 

م رسل يبرم ذل اهوقل الو ابوحودزم ىف هالس ناد ءقاضملاد .ةلعمابا هضوْفَو
 ٠ ”ويضطوكءقس اكس, ناجم إعتن ]ك

ل تفارمعبوو نم جدلا مسا رطل وهلا ىده و« قيجولا هقف/ ساد دوع ال . ويف وس هيلاكن رمال
 . متط

لةادصوم هتانعم رضفداو باقل ع ةلوُصل تائذم قرصا قلملا هل ماعم اد هحو وس مير لهاعبو قلتو متم
 * باونال

 ١ ب 4 ناو هيخار امر ير قح بازالة لل اطلشلله هترعسداو م بامضتمالاو تتعلادعب راف ذليل ذو
 . . .افهيباقلاداعايعلاعدديفءل ثسرينل اينو اللا يمانح ال ةزكهب انجلو نملاَرحْرمرصَل إل ان ديورل اناا لاذ

دو اوماو ءركاشعو دوئحو نانعأو دودص و . تاكراو ادعم رافال ءهاق ل اصرق مكد
 77-2 ضعتهنماو انا .رباخ

م وكوو هءلازو هفاصممرعاوعاكو. ةلاقرعاو جالب ء صاب امام شعرع هرعضو الد + اطل الانم
 0000 هايف ءاشقل ات

 0 1١ جم هداقرمءكدارحه تعبر جنإللا ادثولا كي هاوف .عتملاهزبكامل ا! تردهايخو هوهذلايداصم . اوك ارت

 .٠ "وفه سميلطا دال نوع عم ءاوح دز جانو فر بناة راعنماناعشاح هاندا ارجوا
 2. صادم وكرم شاماوُس م بص اخلاوثا علاوي ل اهلا هز امر: عجن بضا وقلب ذا جلع هدوبضنملا دونم اجو
 > ...٠ قع ه ادالكماكمو ةلزمو لفل ف يشف هواؤ كني لم دماشادم ناش[ هديإ ه فر بفانإطنلاد
 00 001 يا نارا لل ىلا هتاس ديل اهاج داش ماج داتا «دق
ا ارادجلاثبال لثّسل ول اهصاو , تاككم هداني تسائارمز اكونحم ءت نامل روزملا ثيداحل او« هقلنحما

 200. باقل فهم
 0 .راظا ذا مالوم ٠ نادال او ثويني لفل مراكملا نش ود نافحتل يق 8 انجازوسلاديكبت,ناوتالا



1 1 1 

 ا 0 د : 5-75 ١

 يي داس. ادار !ءاتوصس مالمال مه ناكرهقافرم هابل وجاد نالااو داهظار 7

 مح و احا امم ةدداها ديو نافل لو اطلس هدانعر كم جان
 0 اخ فاما 1 0 ساوسلا : ١ : ل

 1 امدابزو 3 / 2 ١
 000 هفنانهيطعهنياطو 2 و 4 اني ف : 0

 ىظناناالا الايصتدذالجا اهعجاوم تع طم ٠ اليسر. ئصلا كحل اناا رهوباو ملم 5 5005 هر صحو رولر نال د تام ل تي
 تاكد. هنفس عاج درعلااعرا ظفاجرصلائادومق ىلعافمو لا ١-٠ اب: :٠ "هالي حرق انا! :روكل عتغنملا

 اشاناوعيمول هداخاىجح مدقدو . فل سار هثيدجرعملسرتو ,٠ < هحلام :
 ع لاح ناطصم |ءلصلاو دايم دولا اناانحناكد نلدال !دراصفا ف شارووعوكايدموصو_ 0

 حك ه+تاعلا زملاوتباوحرجلاعر اًمهفَم رام: هسايتل!ءاكحاوستلا رسحو ٠ . هسايإلال اكرممدرل ىو جاو اس ظ
 د هلحاعلاءزجرزجل رشم و .ه اندوالهماكحا ىلارطنل امني ديف صقنم اكداو هيالولا دع مارود مهرس اندضراضَو : 00

 دجال لا كلوت تامو .ىعتساب ينس نصل ار غانو . ىلدال او >9 صرب ميرال كنعد
 اك يفرغ اكو أن د, تكتج ةءاعف ودكسد وال الفن انع هيلا ددو,ماقجراطلل ناداو

 0 دو هدديامردرز اضم ءةحافو سلا و هم, ولج كوله مه : ':
 1000 .انيلارمحم عرملاب -- 5 «المرك 5 06

 5 1 هاللي رامات اهدراهتراشناو .هدداقلا هيدي مناد .باوهضل بجوم دوما يجو اضل ا
 3 0 ل . هينابول ايات ابمظرملم 5 0 ري و ار هضاقاغلمل هلل وزمن |!ع )دل راح خمول 5رهذرطيف هّدلْصُم مارب قبلا افلا هرارؤلا ادزول لرم ب ةوه ب ض

 2 0 ا | الس الو اطلس -_- اذ 52 0 يا 2 1 دأاّمأو نضح هفدو نع اهنح..تانزال ا 0 اا
 ير 1 ياهلا هذا ترم ! وس هق ذرب 0 4

 ا ْمَو د ة,ىكدهلاْمَفِملَحَو مالس 0 فونا هناحا ةلمسلكلا 7 2

 «اهثإل ا اًاقُمو ةكطلتلابه ضخم ىلا علق د .ىدطحل ءذالغاب هوا لادم ععدلا ءريعراي دجهرجرم 0
 - ارمادا .ىطحالد ءاياط ة خالل ونش اياريرسوعو ٠ وتل دا ا

 * 0 ِه ٠ هداج تالا اسمان لازال. باعة طلخا |
 222 0 وعلل نايات .هكوو كاملا امم اسمح داومضالسالاو 203- 0

 0 00 0 هز اسْوِميداَعْيلَ : : 5 ا
 . 2 ٠ ”راورهل تانجو هزحو تدرج ْ و 5

 0 ا ا كو لهل .تووطنب كياراللاع 000 ا

 2 هت ل 0 8 07 3
 م 7 7 ري ا مس |

 ا ا 9 [( لي مج منع, 1
 لَو سوو هلا اوعارج_ابحياو ادد هرافخغعتساو هتاباوءتيزن | امو هراغمال اها للراتب هوادر مالرر ناد عر :مصعسلام نسم يس 2-7
 جز يف دعس وو ناكيلاورضاللاةةحاصنل اودارعااراسللا» ناغلاوطعلا م هكور باسو امد ناقعر زماني زج كرما كسلا +50 7
 00 يكد >؟امبراو ىمدص جلشنأو ٠ يوا لص لزومكرب تلصق مطغلسةن هنوفركساع ) 06 .:
 راداد نيليل ك/وزكزب لومار اآلا اوي عماوحةملضلاءلتداقناو اموسائرالبلا ةيداوله,ىيطاا مدكور للا د نيِطاَسإو ميم فرامل هلياضنل لمالايصتغمو ثناخإكأ ماس امامجيملا نتياللل 0و الاعماق رموقياناو يل

 ةادلاط ولم جان عونما وو طقتمالو عوفر ال وروو «رع نياطلل!)اضفو لدا ض فا اماطبر مدي اوهاما ام .رانعم حم
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