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 ديحرلا نوحتلا هللا
 نيطلاو ىلا نييمداو ايت ناك نم ىلع ةولضلاو نيضردلاو كاللفالا حّربا ىزلا ةتدد محلا مك عمق 8 مل ت8 نول ل
 وايه ظفحنمّني كن ازيلا ماع ل وصق لع نفدجلو نيعمجل دعم اويل | ىلعو

<2 

 . | نفاث ميلا نال 3 للعلا وةلسلار فاست قداوصد سل نفاتحل نمل اوتظن اء سان ه ىنل مالي نيل دمحرلا نمححلا هنلا مب
 نمل ةأقمأوعشوو نيدلا اكلت يشر ذللا سصلوقاوسنتا نينلا باحد دل ىلحب نييسرلا وقال ناخ نيايرل امال سس حب نازي
 _تفل -١نلتىدتموب ىلااو انطوت قوكربشلا ىراصندلا نيدلا دامنونرملا ن لحم ىدابلادثلا ىلإ رزفتملا لوقبف سبا. .تيقبلا رد ىلا فرتلا لواح
 فذ زاير مدن أيس ان اشاهينرأ.ان ابا منتتاواًمفل اهمظعو .اطسسضتبلا اجار حاو جدل وص لاههزنلو.[ججقطنلا ف نوتلازجوا تالا تيل
 تبتتكف لذ ار علل تيب اصلع قلعا نا ىلاب يفر طف مجان رخو تام لقم مرت ىع يرتاح رم هزاجي لام يصتقم .ايرح لن هنلاد
 ثا لشاو ةاقرما ةاملاب هتيمسو هحيو وشو هنبوتمو هراصقودلاوط ةربتتملا بتكن نات ىرككربلا لصور ىرظنم يلا ىداأب ضل
 يلا تخانقارختسوللو| شلل ارا هيؤمدللا نمسا دلو قه :٠ بينز هيبلاو تاكوت هيلع بيجي نمر ييخ دنا هيركعماضنب هلت, نا لاقل
 دانا تل قطن اردغ نم ماطم نول :نيهار ىلع ل سير هندل لهل اب مهضجلاقر اهلوم نمد ارذا جت وش هت دان و دارفدلا ةيتدلومتافاغلا
 ليلا نمو اللاش لنسد!دملا واه ربئبوأ غلاب قلعت اوس ييظنتلا هج لتجنب مالا وه سحلاو- قدرطالا نعم هضنشناو
 نيو ارتد لاب تم اخ توكيد اضيا خال رين توكيمناهركشم قاتل يدخل ع ناسا ءانلا يتب مرخن ىرابتخمدلا ليث
 نمتلا نممعا ملاذ اهت نمحل اق كاد اهم اص كعيولؤللا تحسد لاقل *ريغف ىراّتخ دلل ما نان 7مل ىرانبخلاب لبجلا
 ىراتتخدلاب سيم نيصختب امن قرضا ليقو لاثللا فرم [مكة ريغ جيوب حلاو ىراريخدلا لمج اب صوصخخم سمحلا ناذ
 دونما شيب سلياوادومحم اناننم ثيد تاثجس نا ىسعبلاىن لوقف اهكرانزخيلاريغ تا ضيا سيلان أن ىرانيخشلا ريغ جدلا مهو

 ركل يملا نسيتتيملاذ اير كلابدا تائب و اللاب ناع ماوس هام اعلا بيد منملا مطمت نعٌئني ل ضركتسلاو رت دعو ىدنلا ناوتجن متم ثجلاد |
 لا رإملا|نه ىلخدوملا بج غلو قلشتلا_جب صحيا ركشلاو ناقل دي معاو دولا بسحب صخا نجلا مجم نم صوص خو مدع
 حاجسولا دا. 5نهنركشلار نجلا قمح اتوا ةلباننم ىف اكلنا مالا ناط | ذا هند: امنت جيو نموصخلا وهلا ققخي
 ناكمكلابدا تانج اب ءانشلا نام | ذأو ةهجح نم قارتنولا ةدآر 5 نخر كلا ندتنجلا ق سصبق ةعاججلاو طلاب ابل كاك اذأد
 - رمرمع | سمحلا نا لاطملا حرت فلات يرخا ةهج نم تارثدولاة دا ىنهٌّملا نودركشلا ىقحت شحكا ةلبانم ىف
 ءا ف تصد هن|هظدلاد ىرآضيبلا ىناقنا لاقومساليؤو هان آفص ميج محتمل ولا بجااول تانلل ألا. هاذي هلق هل ممترظن اذركتلا
 عاولنالارلوت هلت ةد[رشبوجولاىلاكشلا نم سلا مجإخا مسرلطسملا ىفدريظنلا ع نع اةر ابح خلع سلا عدبا هلوقدك :٠ ةميلعلا تبلغنكا
 ”.ةصاوم لوقو «دنضلر المل نضر |هاصاو سنجح مس ضرولاو نههلتم ضروا نم يعم عبسق اخس زلا دّذلا قوص رس ىف دل وقّحل هميلع ل نم زل
 دل ناسذاوه ىنلا ابن هلوت هم «رافنتسا 3كم ةولصو ء أعدل اهم داي دسعلا ا بسلا ذاو ةمجرناآ سب هايد لهتدش» كلن وا ضن ءاسدلا ىف
 كيرلا فدردالا مسيفت راك ا املا نسلق هك مزتعيرششو باكر نوككص خا ليثقو كال نك لوسرلاو ماكحا خلت قالا ىلا طلق هللا

 يطل ىف احلا لضانملا ل قاركناشلا| نه فمّتوضتد لسرلاو رايد ازئاس ىلعطسو دل يلع للا ىلصءيرك ىنملا مدت ىلاءاهياو سانلا نيب ضينتملا
 ىأ شيلا نمد انت موهلكبلقلا فدلتخاطانمي تيا طق ةراببلا بلوكاب وانا وو تاون ىوتوفاناع اها: دلومدانلاب رح انس زج نحيت حولشالع

 تيوس نال سدر لد ىلصا يبول سبل لاب هولا لاح سول طم لدم ترس ان سنون ةداضتسانيااينالإ نسمة نتا نك اه
 آل نيبجل|قاثيم هللا نخاذاوؤلاهتد ناحل سشفلو سر | نينمدااربن تلكسبلاو باعرللا لسولالاتازدوانكلاب دانا اهبوتيوموكتلا معان

 ننفن د هبثلا نممكماناداد سهرتانلاتانرتالات ىرعما اذ دع ةنهنبو دال اقرثنتل#ب ننمؤتلمكعما للدم لوسر عكر اج وحدتك سس
 - :قاضلا دج يشن نداومىكنلا سرتتلا ضار ىاحع وسما للا «اض اكول اهنوكبوا ءاحليارسكب بعت تاتولا د ارشدا ىف هلا لتس لذ ن:لهدلاد للا نيقرنلاد ما لاء ايدل تبرنغستم نان لمه! ليلنب لهازصا لا لتلوقدشر [ئقشفلا تثار اف د سبلت

 تت
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 ىلع لي العا نكماعسلرم لكان لعنه ذولا لوا ندرك .نادرازل ا ههطيخ
 ا 0 مولر هلم مم اج

 ني ياس رلصاحل رمل مانلقلا فشلا ص لرصماف تاك |
 |ءاشالب ىهزلا دان ملت ولا: نفسو صمت ا هدايه ارربيجإلا نيملا قفالاب اصرف نب |ده

 00 ترسل ل
 0 +نيلطكلا ضيهلا ب شيا نه (,ةةيوصلال فلات اكس اوشيحلانا لون نصرهنرا نه

 ْ كو لاعل .كزددل ةويصتلااى| نيد صتلاب نعربجي ا مهناثدوستلا هل لاقياهدحا

 راسنا حقول ككل ضاق زنا اًناقيإ تلقت نأ بلس لبا يعارخإا ثم !كاباةبلوكحلاب

 ىلعوهذ ةصتلاامابباتد ئيزلاشلا تن 0

 املس كا مر بذا نحال بستم اد رع دوك دولا
 نا ام ذول هما ماا لرد ةزاشم قطنلا ديان نيستا 2 ةهلبا!ٍنآ جنن ووتمتلاراهطارترولو شعل(

 رشا دف ماهم ةمعج عزل ةياغن نك, ناع ويوم استاد ندر 000
 ايسإكداييرطت ابا داو نوك ىذلا تح لاا نشوه ًاننوهاعلا نإ قكهت ةانتارعن يو هلع (ماشأ ولعل نيرعتب
 ركد لوو رريساهنم وملاك امثعثاناهلعتفتو قلابهازلة قفاه هعمةقياطمولل ا وولعما عم ةقلاطلاباذصلمو اشكو

 زها زباوولا ىارسا خلا امك اضم دو|ةيدلاف فنصلااهراذإ قللسهأزلاو كدا لاحلي اهسءاشس اجت تنملا
 لاخلا كلود فاضا تاذةطيسلةفسوه رطلأدإ نوعي منيل مرثككيتاللان اان ئالعنكي ةولعلاو ماعلا نوه اذ|ب ىيلتأقلا نيكتلا
 00 بدع اعلا نائل قبو ةلجصالا
 تلي ضنلا لبو لقسلاف ةونصلا كرن لوتس لقد نع ىلا ماسالا ةرصلاماانل لصحيائيشانلع | ذانأ ك اهطقنمؤلعلا كاردأقو تحي

 ةمدداوكنلاةئصلا فكمولاذ كلذ لبق يقسو تقولا انه ف اول علا دج نول قلمكلا ناحل لاعلان ةلصاحلااضدلاد وصلا 1
 حلو ةلصاحلا ةولعلاو دن لمت يرثجلا دهازل ا دبلا لات جاجالرخإ قتؤه مهضعن ل اتذ كل ننعراحن |امأ ذه ذاهتم لكل ايفو
 ءدلتخا لب نايك نابع لتخا لعن يظشل فداتخا يلوا نه نام ا تيوشلا ىلا عجاف هايصفتىععلطدلا مش نأف
 ابا ليدتامض نحو انسلا: زنا ايدل للاي نايا تل مناف كرنم دنس اف
 د: نوب ىضنلل نإ ةقلا مم ارولاةزه نا الدان ذولا جن لعد:بنل|كلت عار م] ىلع لطل دقو يل اصقناوا بلاص تطوع تن يلح
 - ابعاهطدانسالاد:ينلا اياكم نا كلهلا داش ل تا نعل ئسضالهنإ نكن نا تنشد اًسدلعجنلا
 دلوق 3 هش «نيإلاذلقم نموجف ةهياوب سلوا تاو ةتبنلا نا كلو داوهينلا لوقت اعد لب لحرب اتانيهه سئ ساي | قيضحلاوظاضلاو
 ةرزؤرحاتلا ىلد هدا لوب فلام خوات نماع نيا تلا ليل فاى نياؤصنلا قدينت ندا ذه أ, فيت
 0 تيرا قع ننطنمكسلا ناملع| ندين اكثيسور جوت ددللاو .تتوادوم قل ةويقلا يلا يأولاق دق .اهضنبنلا عوتتا

 ةستلاووستلا ىلا تنل نطلعإ هع - ماهر دا ناقد كا دطوا عاهل تثأ نيم نمد اه هلال تونس

 كس اا تود داش ار ىلرمسل لا كيان بكام ىيبل ل امقنالان دكة تلاداكشسا ساشا | قلطمدل كوصحلا الا ليلا وه
 1 رو زا اا وصالة دجب ىراسلارلما كنا لرصد يشل أ
 لدتلاتخأد قاروشدلا نكح رعشو جاتا دق ناجل كساد قي دصتلاه وتلا ينفي .تلأسر كفل هطتلاد فانتا
 ةاقراقإرلا «٠ بيزدتلا لعن سل يآ ىفا ذكيه |فمب قيليول طل ضميت رماها هيل مهد |. قل يلي لدا الا



 (ع
 ماا ديلثلا تارصتلاف تلي تارصتلل تراقلا حا نع قر :بغ ءامكجا لوق

 تلزع#رين ايقاع ذأ رأت سي اناا فاطول| نامت يجوع بع شا لوقيىزألا رارلا مأيداورستالب

 ةةفاف عري ىلا ]بلا لإ هديت راب ار زولءاهرسأ لقوم
 ا. رانك حلا ىنحلا انهن ل هي وتيلا ف سن كج الاف تينداجيولاف تسب
 ظ دا ألا حلا كاوا ياصا نإ طيمكحم نام ءاق كانطام تقنا ذا كرس تيكا

 ىهسمل :ييككي|ريضلا كلأر داو بوك بست 1 !وصن ىعأ ايثلثلا تاكار الا بيوررصتا نا

 ىرؤلابللاقيو ةدئلاو ةرلحل انرتبيكندبرماسماوينبا هر اعتق تلذتلا لصفركحيلاب
 نادإ ردت ذهل جانا تر لكلام تيك ىتنأناثدآضيل
 [هنانوكوركيف سلصاعل كب نخل مقاس قتل هيا بكا ليو بت بقتل“
 اع اهلا فاتن لاشو يملا فصن نادل زجل نممظعا لكا كلا لاش ريلارتشلا رنا

 2 احا اع ذاع ناحل نع ساو ل صخيقأو ةتقح قي دصتلا نا بيدلددل لتلاب قس يه از هذا رابع ]وق
 بلل مهاره لم تبني رصتلا نأ ثا ةجد ندء ارك امالا لوق نب قرعلاو ىتن |يابيعا لها بوكا كشدل نير دلال اررصنلا ناكر رجباد
 يلا يشرع دارك شوال جوار وس مدس با ضداوشدا امدلا
 لعدر مايالاوهدال يو ؤلختحكر لق :ةقيرطلا كاولسو سبل لها فد ىف سضنلا نأ ديباج ىف ولها نم ضاخ دنقل تلقا لحل فتألا : ياون يتلا ا كر لا خن ءادلاب نرخلا تمني نحل ننرعنب لهو  ىزارلام ولا لوقت تي مشل وهف ىذا لاق عز
 ناك محدد اذه لف نصل لات موتو اوشه تا اهب لف لم قت -اهدط ىف يستو .اهباوثاب علقتوامءابلجم عانت قفا كلر لع ف ناخال تيه لاق درس كرا داد ثيدي نيب لوو آه لاق «أر فارصن ناار هت دعبل
 ناعد ىماناد فرعا تاب ظ ولا فقط ني زار مهلبطن نمر دلاراطقاانم نست يم عبو هس ءارشلتاةقاز سدلامبلع تخف مارقف كدا
 ةناناهزف تير اف تيفسلفل امال د تمولسا قرطاارتبت" قلد تيودف ميلا لاقل ندعو ثادذ نمي كيف: نر هلو ننلا«نيرلا لها نم
 قاتم سس دم لضلا يعي قة اود هلا حد فوفو ئاسقد نيدياد درا لقد نارا دلئتس نلد نارقلا ىاههتدجو قلاةشافلا ىدأسل
 ميلا سذغانيا تان نعني يحد ادمان ةطبارةيردلا تلا فلا -ةداتلوف هلع يربك نضناشلا تاقط فنك
 جنم تبنلا كلت لا نعتياكح افماشج نع نأ ءذالادنيدصتلاةرطا فد ران يمني اهنا شح نينا لطب ليا
 داكن هيد ادب! ىصتلا ضنا[ ىقيدب نأمل نافنصلا ماك لساح ناقصا هلق دكا يكومتاوق را نعتراكحاهنا

 [يهمرب امهم لع نم لكن !ناكول هند نال يهيدب قي صتلاو رست نحل و لك سيل يظن هذجاد ىايدب هضم ناني تلا ١
 يتلا نهلا جاتحا انا نوجانحمملوق هخ «ندداحم اهو لسنتلا اد نا مزل 0 اولا ناش انة تحال
 ءاضلازهح ىف كدخنلا و ىهن ىبلا ىلا وصتنلا م [ستقن | 5 نشحن تار وصتلا عممج ها نب ىلا بهذ ئزارلا مامدلا نعل

 ذاع قلل



 ىلا قسيت رصتو| تناكآيروصتاقاطم تايررظنلا نا ان ركذ[م تداعا ذو ق ٌساف كلل ذوحتو هجوم غل [صلاد

 ليصتتلا_ترتلا كلذ دانيل ةمواحمرودا بيت نعةرابع رجا لط صاف لظنلالوقآف ظنا نعم ظننا كل سال ةركقو ظن

 كلرصغذ دار ربضختم لكوربؤس ماعلا لوقو يتم كشمو نحمل حلاريذنناكلةلصاعلا تروا كت اذا لجل

 أ اص نوكوبنتزت لكنا نظت ناد كلاي لصف اح ماعلا 0: لبق كلالص اح نال ىرخل .تيطقلعبتتلاورظنلا نه
 ماعلا لوقي لمان عقو لق دنا صر ظن. بابا نيب ضقانتلاو فالتحلا عت اح تلن كومالا ن اكواد فيكم مكن الصوم

 ملاملا فنا معزي مياز نمو شداح ملاعلاف ثداحريفنم لكريخنم ماعلا هلوقب ل ديب ثداح

 :اتلاو مقتلاب ضباولاهضبل بذات تحاول مسا اد, لعزلطا ترحب هلل اءاشولا لحج اصصولا ىثتبترم ف تلك تنل جرت كملت لوق هل
 | يزبك لغز اتحاناك ردت [كك مس وهن رودرش اسم [دنتك يفلت هناب لتس لسا ىران يرد محك جوتن كك أوما تلو يحشر دش
 هما داب سيغيب غيت راوي وكي دج را ختظو وح و ماضينا لستار قرضا نك )ب أديلاذه لون "التباين اا

 دجألاقون[ الاد تشل يفلت هصترد هنا رمت ضرر هتف دوك اوم اقوزج تطمن ف اقر د اكتم وت دوز دخل
 اضراب لا برهن إن يي لشمال هزار وغلا دز يطول ىداتي لقول تن ذاهب لي فلا ارت قالو [ناذ
 ايم ناسا داب لتلك دل كل ارقدع ءىغان لو ملحن رضا زادوا ير شناص: دش يم ناقاندتسار ناخع
 انيباوه ىجذإل لصاحلا ليمتد تا مزلولا وذل ن كاشي نيل هل احدد ناطلا لرجال متت كل ايوسم ولا نون لدلك زلوم ايهم
 طي حلو نوري غالتامو اخ ادولطلا انس اتاي ةنع نورد ولا كسلا ل ضخ لود جعل تضر |ذااعلا نارا نأ تتر لق هل 3س قدقتايكلاهع
 نت اولا نإاهف تجين اوعل لج نمتحتنيف أه دنع نور يشل يلا ىلا سضنل(ىتيؤشلم | لنهنصتم كلا نإ لصين ااا ذا طش وللا كداب
 ايمو بتر تامجتري ناب امهم لقتل ولا :لرحلاب ىلا« نهف ناسا نمر ةثح مال ديزنى امنا باغصتم نوكيا تلاد
 ماع مداح احلا ى ]ب ولطلا لصح ن ننكرعلا نذه نحن ةيئاشلا ةلوحلاب ىلا | نهودجداختم لكرايختول الإ نإ تمنيددلشولظلا كا
 طخ ةكول قتلا ىلا ردت ىف «ولاءكدلا ىف مختبر ةذد ىدارم ألا لقتل جرا ندج يدر لاوعشتس نوك نحل نإ قت قرن
 ىلاونمف يع تالبلا ىل لش اهسب قفن قاتل | ن ة/مقن ىؤل | قت نرد اهنم لتنال ىلاودطلا نم كلر خت هن قفة تو كادوا نذ
 لا كالا قل هيون لقد نين انوكيلت ندا ايدو جمدت يفاخلاو يفد لقا لاتنندلا نوكينتلبلارن ثد نيكواطلا
 ذا كال نما 5د نيل تقتل ةرنًارمذا مدنهتتظفنلا نقولا ذلاوناذلا. كد ولانوصاا فن [نبلا نقتحتامهعحل نتن |ذإن نلوم
 ىقيلارلاب م يصقتلا دانت نح ندمهزل|ةطوونتفم معدل كل نول ثلا نان اش رقصلا ف :درظنل تضحي نحن نانا رتلمردلا ترتلا
 ىلع ةيرظنلارمهفاهءاحاواامغوجم وق وسؤمحلا لست ةوقتملاف كل نع |رعركلا نا|نحلإ لها م ءامإف كولا سمت نأذ نشل ءيوطس
 قلنلا ىلا ءابتح داي ن امال نكن طنا يح لصفلا انه ةنصلار كو. كاي[ ءلوقدش «مهف اناس راكبا قنتا ىلع قروضا جر ومو لحما قت
 ضال رزلاياوصرل وق هنا سولو اهل لشن ىف اضخم عوقووايرظنءايسي ساموكد لضتلا و وصنلا ىلا معلا رديت ىةثيدثل اكول ىلع نوم

 تع :

 نار دوةروص عا نحمولا لصحن ات ائيده باوصو لسفلاب نيطيم# واو ىنجلا عضوي نا حراشلا لولا ف بتنزنلا ص اراشدل وسنن ىفاكرطلا
 امنت طررلا نوككن | أيعلا باوسو فشار ىلعلاو عضولا ىفدرحملا نوكسب نا سال مرقم ف بتزتلا باصوولطملا قيوص امي قياظيإ
 يزصو ىذا. ىكعف تاردقملا ءاضوا نوكي نا سايقلا ف بتزتلا باوصو ىغشاب قعتهجلا د :ءرالاورمكلا به
 ةاترملل ةلأنا ١ كلذ  تهلخب نوكين|نيبابلا ف دا سفلاو تنم تنص نم نوكحي نا ألا
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 تانك اتلادتصام ثوناقملا كلذ دجاحلا ءايجابللا كونها نرتاد باسل دونت رو ميش سا: هل حو ا ناس ابل َ | افا تإككق !دلانق كاكا طاغ لسا ع وح تورك سدا فاكأش - ىلع دج قل 5 م و ه تلال : ناد ةيقوهإ: اغا نها. لعؤتولا نترختسودلاعلا لهن اع نشيدسو ملا قوبصر يغلق

 عاادي نطعنلاىيزيثالةقطنلاب يوتا ايلا عمن ومهوناقلانهدتوه نع ةؤمجلا ل ية متم تر تلا 2 11
 ا : 7 ١5 | ربي قطنلا اعلا دول قع طاير نطنافان لما ميدل ملاعق ىلا ذأ تلا

 يارا ورش لا غل نا لنج اهصرخ اهدار جاوا وطن أ هسانج لينك اقح :

 آم لوتتخاو سافل امذدلاف اءاضقن برع خي ل طذدلا بنوبلقعلل سقوف كلاب
 يك حل وللا ميسو مولعلا تشل امنوكلالا ماعلا للان تك ةساكر ا اضنالا ف

 ةهايلذ لانا ةرزا نجس لبا هلا نجس هك ماع نيا عأر ةوكومتطحلااككل اراد ناصلل ننفانلإ قادت غل ا انضارمأ نهيق 5-5

 اءاوتحتولوأوط ا نمراصلا هن نْل ةساخ كو ةوايركت لامتد5ؤ امس دزج ىرابلاوه قبلا قشلاط'ىفو اهل عرتنلا هدعإمب مااا يلع نرحل سوت ف قالاططسراره الاف عال ةلمدولايدلا شح اىفايتش اهات انم اسال امج ةنيلا عياض عداه سرد اه ارم نسل وتلا هان اس ىف:ةيدأ. ةلسعيرا لا قطن لكك يلا لعد اسير تلعاف نلعراينل وريم ”اءاعردغم هولا تنم تقلا لسجل اة وتد هعمل نذل هطق ناداني ام تيا ة لع ئلعان لعو بوتس لجو ةبداد ةلععلر|للعرم لكننا | قدا لزق كت «لعان دان لير انلوق ىف غيت اد بز نإ تيت قتحيت مز حل ةدنايننج تا لبنان لعن ةاذلا كا احا ائزب ينط فكم عصا لسكر يت اوس ادا غف ا نونا ةدلوق ل" خذا اضم
 نتاوتده ![ماقلاةأضتق ا اثيحلعاهضيئركت نفت طنصلاوامهوتلكدا اهوصوا ةيركشلادارملا ىف [شفلاد اانا ج نمارءتتكىرت لا اياطخلا نع ةلقاملا رعت قوتنا تسع ىفذقلاد ىدابماب اا عمريغ لانها نافذ تجيز ىرابلا لبقلولر[ركحلا قا نم ينانلا
 نايت لا :قوتلنلا نو روق هل. ركتلا ف ءاطنملا نعنهنلا هنا عارم محق ةننوناق لهنا ب ومعرو ةهظم و نطنلا لحم علا! نه ناك ناكممس أم او قطنلا ليم .ةيلخ سم ىف :ذلابم نغلا مه لعن ل قطن جيجي دصم اما قطنلا - قطنلاب
 لات بجاولا قحلر لوول تعمق نول ناذ ضأرع | تدل انهاء اش امض ارشن لم ةيتتح ىلع ة لول دل اهامدح اد لكل موق للا تكن واو مزللاد صاوخلا هلا اشمدلان منول نم قر عتلا ف ذل لاق كقلاد كولا قلاخ ناش وح ا تارشبل الدق فاء ش كلا قنانيستتعم
 ِ . ةاةرمل ةارملا ,١ مولع ارش اللب تمكحل |مولخلل لادا يار شق» سلا صختو بكا نيد قاعلا قتلا نيد نطنما كفيل رشا لوصم تفل ني دنيب ةطساو دن اؤر | اشنلاك «بيلا قا طعن لاا نيبلسالا للا ياو ىف لغد قنا يلا يس هضنفةدوصقيردشخا ىلا نك مدت يع ىلا هنا نب ةوصقنم تاع لييرخا قش ليعتلال١هضنا ىقانوكتدلنا السل نارا ىلاعلا الرق ع بسر اننا فا نكرتم ىدوعوأ تس وايازيعى الملا نازيم وها نيزاملا موقاو | نإ للاو متعلاب ساطستتلا ساق لو قدك «ةليضفتل اقايرخا ىلا قمل اولسعلو لوطلا ىه مار ازحل يشن وسجل نق نحاول: تح | نه سيدو ةيوضوم ىف لوول ناو د تيماخحلا هنهدلانيشدنانضرعا اضل ”قيفح فدرغالان | كلذ لاثم ضاغفلاقلانقح اضيارخنولو ضرودلا و ءاملاو عارم ا هرانلاه تفل ا ولو نشنلاؤلو لقحا| كلو



 تكلا ف ءاطنلا نعي اهنا ره معمت نإ يناير نحت جاءلا ىف كيلعولتام

 وختلا لعل هوطداو لكلا ثنا | تنول نيك ةيئنلا منراوع يف ثجج تلك تؤكل صف
 ![انبلا ةيبارعولا تح نم )(ضريأرنيصلا تبج نم

 لا ىلا لصوت لا تاولعلا ا ماد 4 ّ 2-0 ص | هرج لص اهنإ تيتا قدموا ناك يقي عنا ةيوتتا واعلان ذ ذو

 سين نجلا و اثبع لط ناكلالاو ياخ تانشعوالكل ناوعا اف قييصتلا»ى 0
 اهرع ثول ىعطنل

 رظنلافءاطخلا نعول ظفحتكنلا ىف ةباصقا| تازيمل املع ةياغواًوغل
 ويلا لقا كفيدد نم لريج اطر ةيرميراج كل ملحل ]| نمنل لو ولا املأ وهووطسرلاقيمفَع ابو نمل اطاطسرأ لوف هل

 ميلعت نم غل ارب سلال ندين جرن قلل لذ كارلا |ش رجل و ط قتلا در كريت دع نما ةلبا ل وايؤقن كلل [مايبط ناعما
 اتلفراع رخنا دل كان مالا تف اع نق تالف كذ اتم رئيوزلس نم عا نزلا وب فيون تس نم اهلا هنا احدن نكسملا
 وقتما نقراكحل ىفةةري ول تونلفل لا ف لطول ساد ابل سدلا ىساد ا حرط نب نحمر صن ارش ىلا افلالوق هل «اهريغ انتم | نعنخ ل اكم نم تلفن اق ظطسرإ نمر: يللا للا ىف كوره لمت: قبلا تحل لضاىلاققلا نم امهر خمر دلتا هللا :خاهدأ: لدل
 لوطر يللا .يطيؤف ىد لانس نتطلع منن نيدسحلا لوا سيرا تلم انس نياءلوق حن «ذتنس ننال ازهارينعو حان قوت فاشل معتقلا مدلل مال 8اس اال دفاع ايتاشي سدا نكن كاد شل اجاب يل نضرة بح ناع
 ذم ذ ناك بطلاد تلا نك ن[ولاطم نمرثكي ناك د1 نم ةريئك اش | ظضح.د اظفح ناقل اجا نمو شجار عالب لنفس علا ف عابلا
 قرد ضماتجل ابد دمك راهن ىلع هطاذ ا ضاخ ايرأولا كنق عطل دجوف ثا ذ ىف دل نذاذ اسيلع هي لخدي نإ باق كاد جون نيوصَمم
 ايمن رقي ناكر رشع ةناثنياوهو ثرذ ل2: نمامب ةايرفلاو سنون نئيلعسا اً يوضتان امساك عي بكا أمن نم
 اكول ا ركعلا نم اهعاامد نانرملا لكنعيضلىت يلا لهل, نيتتكالس |طسرد ل دحلاب |ميرضط أ لمس لصف لسآملا نم نصنرعلا لحلع
 يضرم قهنم حام لههاو خلونا, ليم لعل ترف ضارغا ىيذم تيفقد ما ضيالا ديب جلا ىل كان ىلادائنطن كيان نا ىلا محا
 راطخ نزلا لل هلا وراطخل | نعنهزلامعبل_هن سدا نطنلا ندل نهنلا هنا عزم معقل تاز هن ايار ملو قدك« نجةقربكنا يمد كالي
 نهنز اهني مممتنو ىلا ةوئاتلاتلا ريت نه ركنا قوته «نطنال تفوقا ةاعيرتاتانالضدلذلا لامهداوكخي اهبرذافئل نكسياولسا
 ةياتواردلدا ازل تيكن ا قتلا كيا, نأ عا نتا نلا ضرار عملوق هلل ؟تاييلاد اعلا نعل لنمزلاوكما كلاما كرك ف لوضع نعا
 *ز// هانم الا وشل نم نا راجرمدا الا ى يور[ ةيئاف ا ضرع ئالوولا ند اذرل ايما خال عادءلو اسم اما ضان ع راي مولا
 هو ندوطدلا شيلا ضل دولنا دنا ينبع نارا خد نملوتغك « تمنت ةنئازلا طولا نعاه ةنمي مومإ :يرعاضر يئن نايل هاما
 تاز دنانير ءاوحدلا هن ىشع ميله نبل اه شلال ار اجهاكح | هشسحلا د رضوي دينيا يشنانلا داهم امحاولدشمجلا تأونتدل
 لااا ايران ل نصت اذفس | اكضملد ع تت هس نين ل نسوق ح نازك حامل فل ظتاف لسعتتلاتمغن
 .ةماغ لوقف لها كلذ هيمو نكيو لع ةنبفسكن لقت انضلابدانلأ رض نموتمقلا يوكل ب لك تعبك عيال ماب هاريت |لمكرتلا سد
 ما قلاع نال ان لكقحن راد | كساس نول ن نب ول رانتخ|لعضزيصتت نول يذلا ىد لمحت لغو سصتا ىف لتقل دنا خمل ةرماخم ىإ

 9 قانا نسى هفحاكلا امها نزيل عنيا ناك لد ق ىلا وذل كيل دا ةدل بع ناعد هايس اهب خيرت سي نام ةوننل
 !؟ اجت لود معلعنم كار اك راطنل نعن هلا هنأ لبست نيازي ناتو اج لكي قش نأ
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 ندد مموأ نعل زخم دعبل از هشفيكاذافرولا تحج ةطنمنإ ف فيجن مقطنملا لشد لصف

 2 اقاناندلا هلا خب لقي كاز اعتق ةاتماةاقالافاملطعالل قدا مدل

 دايقابل مام يعش «وكسوسسالا ف“ ثذراك ا دله للا نلول فل صفلعلا
 9 نصاقلا نمدل قحلوللا نماخاضلالا ثحابم نولي

 طايل ألا وكيدلا_تلطغالا ريغان اللا ذل للا كوكيأر تل لاو تظفلربغو تظل اكل دلنلاو

 ْ 00 م قلع

 دقق نايس ىلا + ايتودسا تايسدع تل
 دو اللأوج قت لج يوم از دظفلا)

 ليمهص ةلدلنك هيعبطلا ترظفللاريغاسهمص اخو اهتدلود سس ىلع طل لادنلدلثاكلا

 انملا عن اخ ىلا دل الدكت يلقعلا ظفللا 0 ل او قا
 دضاغا ةأاشبج ح نم ملوق هل: امه | نذل نبذل بولسو يشل ىيشلا نو 7 ا ملا تنل ترتسم نين متاحا تا ين -لفشولهل
 قطنلا لت ولذا 5 !لزعتلوق هل كح يلا ذا: كى د[ تل ةطضن | :ح نم كن اننولاب لخشلذ اضن يرحم ناع |ذأ فطتلا تدل نيلا
 اانا لوق هلع ماس لب مظانلا لكلا اجا يم قمل هع ا ولم دحامهشعت يكل حاشا لق اند
 ”اناذزا يما [رهظ نا كل بم ورتنمو هطأم ىفدحاو لكننا وت انبا نمةكراشمولا شيل كيال عطنا ىف دس اخندلا نعال
 مايو فلولا كامن لادا هدااوم علال خيارا! زه ىديناع انها صمد تضاقم ىلع ناءاؤهتماقساو
 8 انفملدرلا ىحويوهد لود نلا ةلتتقوت ةلفلدلا !ناحلتنان |نوائثلا نويلوقده« تملا ل اق إمكشنا تلثوعارخنحأو لد يتفا
 نهيكيؤلابدإلا نارعادإ اميلتن ا يات ءور لا لعوفوم لانل نم لول لما لعن تاقرود
 تلا دولا ىفدصصت نص منتجنا فدو ذاق ناذ ياورد نه زال ثيمات مول[ دله :تفكمر كدا
 رقاحلا نعترلاّنص ةرثك نى كاوكلانط الاس ناول نان اهلا ع ةقعتل نام دولا نّلبدزلملاوصن تاءوهاذلا وو وزللا ىا
 4 تروم اإل ديزل مل تشو الا نيا ءأرس لاف نول ندك« نابل ةاوتشالايندل اق هال عنالاناص

 0 ير لطص ةلا قر تدامت تقلل | ىف ةولاو اهاتمل | نم ضن نك ضار نم هازل اد عض ةتبنسي ةتبيمل نارنان أن ماق دين ”ةوكأه نوفل

 أنعم درو قلط قضينا توك :ةيضوا يضل للا نلفت شلات دهخلددلا محا دا نشا قتشيب قات
 لاعسلا ىلعح ع١ هلدل سك لظنن ل للا ناك اوس لون ىلإ ضرع تع للا :غيبطلا !حاب تولت قتلا ىف نأ ءجبطلا|ملوق همح |ونملحلل
 مهل خلا كوكس ةزمهلا مضر اماو لعس !ذ!لجبلا,2! لاين ةلرهملا + احلاب اسمو ةزسمهلا خب حإ ح١! لوقثء داعيا كغم
 ةلدلولت لاشإ نهد ع |حاريضتاف تنملا نم م |رتلا ةلقف ريتو مات ىف كرست قكتلد ةرمهلا تفاذاو عراد لكننا
 كادحررب ضكرأ مق هلوق نمو بسا نتف نز نري ابن اي ضكر ارصلا ىف تظل يغ هولا لول دلل اثم ةبادلا ضأرو نلضفللا ةيعبطلا
 ناخدلاهرشدلا ادد لعشرات ةقالعانإربنيد اه ناد ا ةلخا س دما لما تيناناةيدقعلا لوقدللا»

 دانلل نانا أهو ةر رار ىعناخ نلا هلو سكر خي طلا ىلع نرش ولا نحا كاد هرشيولا ىلعرشرونلا ة واد سانااكرشسؤملا

 1 عدلا لعل نقلا لمانولا وعى ا قتلا تاراشدلاووطخ اوف آم | نجا كلأر انطبيرطل طيور مت بست كلا فلا لد 5
 - كا سماد كلما



 ةدافتسالا را ةدافدل تال ميول لول ىلا نكشجيينا تشنلأو تدلالد عدس لد)
 ني اولا الا لن تزضتل ينادي عطار نك اظل ناد ١ 2 هك. قط 0 د لعانغلل ل 3غ راطلااجوحاءاحن بلت كعلاو تلداحلا رجلا اهل قل نيمضولاةيظفللا م مات !:ةنوضولا ةييفلا ةلدا كارب كا هك اع دلدلا نال ناؤيتاوصف انهم زاد فانتم كاتي ددتل وياكل
 رول هايل ثنجملعدلل تؤ عانس ليان اكييد للا ُلاثوطقف
 اع لك ناو كو رانك يدل لب لعادل هليل لرضملا نموا لقت ره مروللاو
 ق مم ثحفلا لا هطلاركأ ورنج ماسقالا نا لا دسلا ديس ارهدو ىف قع داٌقارقسا تتلا تولاهحرلا - 5 تنةنهف لوقا
 فوصل ةيبطلا ب زصتلا وح قاد نلا ققحلال اقوال غو اضاع دينا كل للا طةةفظاندولا ىهدنعبطلا :لول ىلا ناب ةلاطلا مرت عتش اح
 نول يان نمل نكت لول سال ةلذسدلا نه ىف ذل نا كلون لس نق ىيسلا لعلد اسخن لجل | ىلعنغصل هرج يعول لوا ف اخفلا
 ناردلا ىف تحبط ىلا مج نعورتلقعل دالا هنت نم نربط تح | تجولت نا :نج نتجت انهه نق يتلا وانم نقامكنلفعرنانلاوحل للا
 لوق لل تحتال واتا ةدلعنيولختدل اسي هاذ .نوبط تيا دله تكتل نا مزلولاداهراعنوت يو غوهو بألا داوم فتقع دلملا
 زيف اجلا ان[ بطلا كل ا [بمة فار اهضول فتم ولو ةوحصرقف ارد ماو ىلحتو التل ٌلا لمس نيضولايطفلادللا نول طه
 قانا وول ظافددلا ل ميلعتلاو ملا ىف هتحاو تيظع:ةقتم ةراتكا فد ناو يغةلوهىللاضياف تاراشدلا ام لصفل ا مهغلل ناك
 أ ل د ديس م لا
 ىنعا عشنا للا دلا نارا د)!رماحلا فت مطل يسرك يو فلاثلا ورغم ةراش هسا اذ نحخ نب فنا اه نوي نا فاثلأ»
 هه اهئ اضم نمرطتا نست انجهرأ نياركدل قربت العروج لع يرج رازتلوو نا لمفقوكدلاف اور ءاحلا ف نبحم مانلدلا نمت نب اصلا

 يتلا نونه هن ثيل كنا شيلا ارت ن] وفل ل : اذ قليل تأ هاب يلا يطلق اتلعاضفللا ةلولد تلا وزوكنل ملل اماخ دو دتلاطم ةلدلول وكسر ةضدار مامتطعاخنللا ةلدلدآ بج اتلدل ىلا كنه لع ضلت | ةعرتسازتلا انثنست لوول لكنت يتحلل ولا نذل زول طؤضلا/ ىلا درادوضلا مدلل تنل رجاء ىلا هضوإذإ سل اوفس نضل نق لا لاعشالا فول نيل ١ىمب هان تامادل ضن نت لاهل كالت دن: عاج اهمايقل خد ارضا نعاني وكمت اء 1نذلا كل لدره ىلا حلا كل دو ىدمع ضد عولاد نإ ذاظفللا نول كل ولنا وسل امتحا اهبذ خا سالغ مها ذه ءاخا لنوع
 اهب وصقل نات نيا نعلن اف فلا منجل طا حلول مدا :دووذ طقن متل لمعلا للا فرانس رل م كيلا له قم ناينم
 دشتي ع: هاد لاا كلاس دلتا وتتفق الددلارلرتدكن نأ نكس نم رواجا مذ دانه نفح مو روصو سن ننزل خيعاظخ لامس امزدل بانج اددلانلكى قهرا مدزاله وزعت نم مران لع تال نين اخ لكل عادي دار اند رضا تاركا لسانا الد اهيل حف عطانا مالت هع مشن تلخاأهن كولد نبك فلظنتد از زمضتلا دولا ناذرععحلا لطم لح نم كاف نارنما له قمقحاو مرض نصت ركود نقلا داتا لها نمت لاب
 دنا ناو تنهب وابدا مزمل أنا لن بانك تسل لبا وت نالوصت نسوة مل نمي هداك دا لباب مارتلدلا الاف ل ..اناو ةايرتو ان طع رلا نهيزلاس اكن نحط تأ د. + هواها مزال مانا رع الاب نيا اهدا ديا مدل ناين ذات فاشل, دؤانيلش نمل ناي له انساني دم تع نيكلصلا

 . [( قا ل00 تئرطبا ىلا قتلا نما جراسا نوير تعبال ضنا ىشلادركعبلاو تنل  راعبا م هلا لوعة نتالي مازولا, يعش لدوكولخ كا 0 هلوؤفجوسبا لاذ دل «لا نال ندا انكسار ويتناتكا سم الا هت شك



 ليد صتمول زج ارث ثلا ذةقبا طل كنب ن لنحو شول نمازي هلأ <ينهطتل|ةلدلنلا لصف

 يل لارج ايلا دلل «لب يتق تلهب دامب
 ل نبلاء نولي دّْلا نشا لت سسبادول "ال كآن لضم يدلل كلك ناذ
 رولا سانا رططواا لق اكو بأ زال نشل نوت رزان لقت
0 
 اي لعل 1 تلون !ىلارع را بعتلول راكم نيزةدلدوادسم ىلع

 فل وتتم نسينا اغا لغلق ءاغف دبل هلل ةلولذا م ليلك
 :اثلا نزال نهنازبونعلا كاد رتهرمل نا موه ة ميشلان صنف نكيرل كا

 غلا يل علا. نسبلا لأ مازتلدلا لوول تهلا نا ديري. ادا نلت دلو هكدا ةلول ىلا تيدرمت فصول قلاب نيب اولا نجا رشم مازولا قبايل م اعد] د ادولا ضاع نهد! تلت ن اذ كوت لس: ضفحا مازتلدل انكي نمي قتال هال تلا فالدنيا نيب ماتلولا بعرف غن مندلاهلئنانم ةطيبا احلا ناذ منيو دا لوقان هنسارتنال | هينمتتلا نيس نمتاتسلاناإعا١ ردي نعياذخلا ا فاما نأ ينك اند اش راو لوقا ىلادتبجلاع هادنج دل طيب قتاطم قمم تنانين لا الا ةتباطلوأرتلالاو نينتلا مزيل كرت دقت هل مكي دشت الاد يرسل لها تأزم هعاراءنينازيملاوطوطعتتتتلا ىا مونت نإلعإ وزادك لعل ىلا عرشرالا دز نقلا ادام نا ةياضلا عوج نئرولن مارد و نفل نجح اذا قدل أت نحو تاللوت
 ! يهزم نيوتدلا صبا لأهم زال 30 قربتلا مندل ىف دينتلا| نه لعمار اثابتعولا اذحدل متت دوفك اتوا وزنا. نهر لمد لوقا وكن عوفر سانا ابرد اا: انحلإ نه أذا

 قطان نملك ةلعاد نوال نونا قدملا للا .زحعل تدك سلتا نبعكو ضناها زجل حلا كلذ نك لل نجل تهم ركاز ادا نازح وم هتسدل زك جلوب لج نع ضر قم ونعتلا يحل زجر افلا حت نركب نانا اا ناو يزل ذك سال لدليل زجل لكنا سال را. دحر لع وعملا جر جيلا نون: فلا دادس «قعل كلاما ملا دوت يزل افشل ب ىججللاو تلال اضفللا ميقا نح اهجنادا اشم لولا عنحادغ للة ناضسدلانك كاكنزتن العث ىاو نيل كرك ام معاشلا لوقا لدي ناز رضوا نعسد معلولا تتم تازض نتا يشوؤلا نانا لوقا ايا لاقتندلا قيرط نامالونظعللاةلولدلا نعش. يدل نحلل علال اه ةهجنمغ قضت نافيا رعت: |لصقرلو هش: لا ذند اسد انربه سعثريعوا تال! هينتو ظفح نهتم سدت مامدل |3كذ امك ضل نسمازتلال|كاكفن نايا أه ظل نواف ميلا نوكيا نكخدلا حملا مدزلل اريل ترم مست كدت كا. مصدإما لاء لبجناع ةبانا نمد كرولا قتلنا ةنب اد ننال كو يت تيب روف لعام دول ذاهبة نس نجف نرككاك صم حله الانبا تن منال 2تمازتلولا لالخ ةناتكأ متنصو ب اناظدلاد انا نوع راسا نق لري مدل داش | ولو ديتناد هل فا زدل لعاتتللا الدب نمل ةلذلدلا عرضنا, مازولا تيرطب درا ظنو مالنا يسلا سود الا هاتباس كل اضن اكدعدلاىحلاب نيا ندوه لنا ف منن عر تلا نا لع حض د لذلد كل نب دلاثماد انس تبا ند مهما دكبكؤ 7مصموه اي ةباتك تصد |لباقي مات لورش دلربخ ديلا
 دياقم ةللمإ «يز لخادم حفلا قريخولا ركب لقاتل ينس ىف عت لذ تنضم نادلا فلا ىف هلخاعرشلا «نداع



| 

 لفل ناز باسب كفاه نيل نلقاه + نعتيطلا نامهضمب كود : يجول صو م55
 نعلاؤ عز ضدلكتلا لعل ةرحلا لفل قاتلا زجل 0 ا درضلال ل نيل نعل نعي ضر تاو وفتة اوان
 الولاد اكتم شن ادام ناكاما شافو ايقنت حلا متلو لصف لح
 الع جس هول اوكا اّصخشم انتم ىلا كا داي رلخ كن هل رضا لش ع
 لا صخشلل قم يملا, ىل ىو تتح يزيل ا يقل ذه ىعسرا كلو دلرشم نهد
 يد 1 سقارئ اس ىعىعلا كلذ لم توكب ناار هسحل ناي ر ضوه ةريثكدادفالّو
 سلا هض نبدلا نم نايزب تراقيلامنم عرخت هت ورشلا مز ول نم نيعم ناهز كانعم ندتد | اكالمس ترن نإ اوشه
 تايطس كاطع ارعل فدل نارتدا ردم و .اههرت ضن يذلا دوبص ام لئلا ريغ نيعم نان نرتقتوارامسدلارن اكدزس ناهز نرتقي
 تاكل هنا شوللا ةنمزولا نان نامزب ين اهانمم نزنذأ لامضدلا ءاساب ضقت ذل هنولاسجايدو نات نلف ضد
 ميلف دلاب امتنا ماك ةةادارهت لوف لد: ةضلأ بج دل_|ناوقتاب نزتتبدلا هز ةليغلاهرعنلا !ىب ضقت ابجوت كما: لاتتم لاينرت
 2 هاك نما ندلمسدلاب لوولامسقلاو + اب قاتلا مقل يسن جد اماوةطساولا 5 ادولاو ضل ع اهنا اخ اضدالا يكتف
 يملا حمرع تشم نوكيذاناضيولا لولا رشاس نم :نرم دعامس لان اواهانعمراغتط الإ لع رع نمو تبقيوهم نامزلا لعشل هاملاهزلا
 ذولا ف نط كخلا لصفة زل :ئاكلا نإ ضعبا هوقو تاكل امن انانفا خفه نا باسل لصفلا يفرك الن! لصفيلوق هلع ئواعلأو
 ردفلا داضلا نول يقطن ىلتءدا لترعلا يمتلك لر افشل خلل رس ع! نظلا اه سلملوت ه'س :ذلا نخر لاق لصفلا نه
 هيلا نمشولو بكوشملكتملا | نكد ط ىلا عراضلا لف ناكب سل ام هاظف دنع لام ةكودلو مختل تبطل ريلعتلا ىلا
 قنص سات رنع ل تان نناشدلا 283 كرا قفا رمال عا لعنلا ناوي طغدغ لير طتللاذلا رآضملا نم ئتدلف دن
 انرعت بدنا فد عب ىحلا ىلار| نصقالذللا ىلا هنن دل - قال رنع دوق هن. :ىتس انرقكن اعنا م فلول اكطبا ومس هاذ نيقط
 نوم اسيل خلا تلا فدو اضفللا اول نحل ىلا | قصت ن ام ال نيني طبلارظن نول ك لكس لوقدبك :لعضلا قايم ثحبوضيلل
 يلا ساهر طن سل اال لادا اناا اناث لمادا اضيانضساف نعل لوزا نيل بقت نو فاشل ل متحد يت
 فلز ولد ايادي” يزن ليتنا لشاب رصنرل يقل جرا قت لذا يطور حلاو نيل :عيرط رعت لج لما سادعا_ا(
 اا لضرةمحاغا توارد يلا من ترا نات غ 7 عاتق ارشت لش عاضارك نتعامل قمل داع فاهطق لطاتكتا

 مقر

 1١ ّ - 5 2 5 5 8 - 1 اي

 نا رضا ية ءارعضت رولاقطموهزلو كول بمول لهنا تساند تلال شمل حلاو نعت ىحا| دست يجوز لالسلمو هتبقي
 ل دي لب مرح لق دعه لور سو ثا دحام ل2 نع ا
 تدان سفك األ ازا ضال نول تنزه ف تلات ماس
 كارلا ييدانخإضت لت سبتة كرخ الا كا ثح| تيزودحشنآسا نأ ازيا عا لرشس ورش سه تاصيايارك م كام كنا

 بغا هن مسهل امداد كر لمزولفواك العز ةماذق لسا نست ضنربمت درع نو اسضشم يتم لقال منان رغما دولا ع
 علنا تكول لدا ءاهن تعال ازه) نا لعوب لعل رتع نتن فز (31قعي ستان ندا اح وج دعاه انج ربك
 لانه يزيل نط نشأ طل مب نيعماهنوك احن ل جو نك نانو مند دنوا نال نه و لخادم عا طم اكشاب تييلراشالاءام
 تسع - ةةانملن 8 لملا» تيصخش ةريزكتن اعل ماعدحاو عض

. 



03 
 سابقا قارا وكما هي ولواو|ن مما نارين كءاولسدل 0 ١

 متفاعل ايأ 10 دراما تؤ .تانا ني
 فدل ولا قدر, ةاامااطب ا هد "ولا بعرف

 نقش ضان | 0 ا ا تاز مهسئلاس

 لكفلا كانو ايزكتلاطجبازاعبإذ 7 تاركا لصفاكرتشمو يسأل
 كسا السك فابعخ ع هيل س اص يا

 0 سلبا ندم لحدا ةئاثاف-13ليتس ا هلزخا 0 رلوقولا
 د انامافتو نات داتا ليون ءانزلاو ٌقشلاو ديواددلاو تلودلاب كصشلا فعلبق قربتعاىذل ا داضتل اوه يذوتسل[واغتلإ نم
 ةيولدا له اسلي ردت نافريخلا ضعبل تشل لعالندلا ] ضال اوبن نول ن اي .ةيلدلابملوق هل مولص ص ىأرتلا
 اراء هك ديلا كرظنلاب يضره ننزل ظنلاب سم ا ايوتضل م ورضى امتلاير خللا ضعبلل | :يلارظنل | حاولا ضبان ىيتنإانسم
 تتنيشيج »املا فضلا لبث ىقتتخاَت ضايبلاك طرا فةزئا مره خرخ_ألا لاش لفعل نص عني خيب نب فادح اك رعةرابعٌشلا
 هط«اهنب نهتنهبوفنةيقشدلااءلد ايمانا ميكا, تمتعي غلا دنع شلا نع عضسضل | هيباتيد اها لل اأن لتما
 كيل هارطساع ملتح انت ٠هباتيم للا ةنئات امض لاشددان رخال لأ دع تن يجيني وفا حا# ةدانزلا- 2 ةيدئأو| لق
 تعلو لش ّيساباككص ةنوكاماداههم دعو تولد دل زن انلاو مهدت تعاد ناكل ىلإ س يقلب د نجم لجل" لا سيقلاباهكشمربحملا توك
 اهكمزلف نيكنللانج قطلارج هولا نكن اننا ضو هدا اسس دلت كلاب نوم هجين م كن باه كر ذكل امولذا لسان لت
 اهقانبدتع يرن تفتحت لاقي تالا حض قايم اتعرف داتا ع دول للاب اطل ا وجوا دل وول زيغ تتح ماك امل اضعف لصفلا نجلا نم
 قا تفلاختماه هانا حيلو كيكلاءا خاب, كلان ءاضتم انيدح ل | هزل شرولا ع هامل لصفدلو اهل سجواءطسإ
 اد افكت ل  لوق كايف وها, تنل لاكالا سيحصل تشل مداد قنص كازخ اانا
 و اهليصنت انت اناع ناووثممتلا قاطن نم وشما ةفاخمد الا قيني مدل زؤر دا كوع دنيوعتلشس قل منن وسلا ”لعيتوطس نفل
 لونا فايف يدل هناي انحني ابكدلا.وانحصال هولا نيد قر دل اا
 ةييرغ قاما ركشيعاهدلب اقنع دايزلادقشلاد تولد لاول يشتد اضم قحاتاح اذ نيناتملهدانجانا نارام تاكتلا زج قارفاتت
 أ دكان. اند نب نا ترا دلة درس يف ثلثا ف خاين ونرااب والوان كيك بيضتان ولد اف كيك راع يال هد شمل رد اضل دوخي ضروف نط مره ضيق اهضن نم :كماك
 الضالع ةييزشا/نبانل ضلوا لاوخل جمخ نب صلال قلما فوه ا لعل .كرخياهوح نمره ىف قرت احا

 كانط حلم فلو م لصوف لام دن هاندا حاسب ابى نس قطيع استاذ
 هثل «ةلرتشمر از لف تكيف فات نر ناك كلتش ناهد( ةوخدلا هنمج لوطن نايف عاف فانا انها كارول نجف ظننا

 ماسي لتلافي ننس ىووسلا كلامك لا فنار يفك دنع ىناا زنا طعدإتا رع عرف ل والصف
 ةلاظنرغ نم ىو نايم سل ندب مت ناماركك أ اًماب اقول «وحاراك نيالا دنا عب نادت اانا أ

 رنا ةازشلا ف لالا كلاوتشولا ناذ نفقته هذ اى دا نييمكاوتش الين م نيبكرتشس هل د يحسائاو -ًرتخم دقه ل كتل
 - ة اقرملل ةارملا ىلئفللا كرتتلا نسانهه ضئلاد



 0 اس دووم -ىم كرت اثلا قردتشا نإ
 داك قنلا الابن كشسلا برا وك (نتعاياج مس لوعنلا زلال لقانا تركع ايا !اوقنلا

 2 1؟منعرفأ هؤعث ةيلضفل هبال '”سورطصولا قدرحن أذ ناكن داو ذه

 الراس ضال الي لدنك صالا ف ناع ال نكاد ل نمسا انك
 نام دال انا: نست ةلصااططفافالاث داتا

 ْ .. جتا نا ةدددلا تدون قلتم ةلعمأ رق | قنافستل ذاك
 ته ةققح لودلاىلا لاب ىلا فق قال سب لدول كتي فنا
 2 دقيقح لود ىلا نا وهفايشلا لجان سرتفلا نيالا سابعا زاجيفاثلاىلا تنلاب

 . ري تا يتكأ

 ثيخل رووا ديال جلاش علوا ثم ظفللا ناهنإ لصف راج فاثلا لانا
 لا

 وهصتانلررلا 0 اقدر ترلمامتارضدإانإ هيل !هدحاإ كاز
 )فيولا ف كرش ج

 بنك هوه ييضتتأ لاريخلا اكمل لاقي اقماتلا بكل كلا لصف كا نكسسدلاب
 م لكيرلا د هلومنم ىس نم هلا نع علا ره نمردابتي ثيحب قاتلا ىعملا حلل مست نا ىزنارهتقا تايلوق ١
 قو كرتشلا نمزبقلوول| ىنحا) ندع نستسا موب ماع لمحر مت ريغصل] هد اعوضوم نص تالت ص غي تساند ىف اشلا ىلا لنرمت ىنحلا
 نماهعرتخا ىا طخل الخير لاب هدول لخيرملاب مسا ناو كلاوه | نهو نامنف ليرملاو لوظنملاوتهمجل لنعو لوقنلا نه
 اهندل ةقيقح ةقشحلا ى“اناو - ةقيقح ملوق هل ا'ركفراغ نمدن هذ ريس انمريغ نم ىلاذلا حملا مولا ناك ل مركردغ
 ككتنقويمتسم ظفللا ناك اذان نيش لعدم لاا مح نموادتشا ىارمولا نون قحنم

 مسالا ل21 هنفصرولا نم لقنلا يف ءاتلاه كهل ىلا مولعم ماعم ىف تبشر ودق ىلصولا ءعوضوم
 انج نلاق امك

 دناكمزاج نقف يزال عملا فلفل لقتسا اذاو ةلرق اذا كشوحئشلاناج نمثل هب مناجم ءلوق هن
 مبلارنم لشن ىز اجل أكاثلاو ل خوضولا لودلا ىنعملا نبي واع نم ساحل ف نول ناملعات ىضولا كْضومو لددلا

 د كجتلل >حصلا :ةالهاادرصح نقد باتكىل | رمش بغل | نه نخ لاّعب امكطلغل ا نعز ارتحل كلذ وأ

 مايل ل وضولا كى ليصتتلا و مخ ىف هلوص قف بحاخملا ناد مييضوتلا بح اصاهطيضو نِيرشعو

 ىمم اهل ةنعتش ظاغنا لاوحا ناب ف عرش ةّلعنم ناعم يل صح اوظؤل لاوحا نعّدشنملا ئرئال 5!ناك ناهلوق هل
 قطانلادداصلادنبسلا نيب دارتلاب لوقلااماو سولجلا هولاكو تفنصل |دئمامك اذ دارملوق هشر:ٌدحااو
 قطانلا!نلَّو تِبِسلا نماًملطم معاومن عاتباوه مداصنا تاذ ًأطخ نيقّمحلا ضل نم عتق وامك مصفلاو
 نصف اوه لوق هلا ؟نحاو ىلع ابكر نيظفللا ناكذ لحلو ةناد ىلعرخألا فلخ لح | بوكر ةن اللا و يبصغلا نه

 لصلالامتخ ا حارلا لون اول ق نصل لقتال ابذ امو ب نكد يتحد لذ اًثداص نوكي نام اربخلالائفيقلاك ١١
 ةأقمل قالا ١ هيانيول جراخلل جب اره لح | نيبتلو هموهضم جب نكلاو



 نهم ضق هنااا ِقناتداح مالا املاح داع قداصدناهلتاق.لاقيو

 5 اد بشار ل وتم راب قالا لمحي
 ريطتلا حمير جراخلا تصوصخ قا "*

 بكلارنف ة5 با هسكركففاسلا كلهم ضقا"نكا لسنا ند 1

 هدف ا هن كو ل تحس ايست
 1ْ شيلا اراوعل يلا ذه د ضاهر ضرك يايمه
 قكتقعلا توحا هون ارب اا ماا نيل عر

 بداخل ورانا تم[ شاق لعب لصف تذكرون ة بلاد رست تونك
 الوكىشل دودو نع ني“ تب عب رتقخ نون طخ هيوم ىلارظنإ بكب نكئاو لكلا ليت اع ةرابعرتلاناؤجل ١ ناك

 2 اسوق درا تا ايا يولي ايدل رحمك
 لدتا موتو بساع فكا م هض ىذلا عتود لعل تيل شورت مارت لتس القدلا ازهفزتندل تعدل تصف
 اهلك كاتس اا تاسع امر هسا تاجا يووم عتود لبس عش
 ثيزكتكلا نإ يفر يغول والا تي اخ سل الار نان تافرشاوا راسك

 قدرا اقدر نتا للا شح نيج حياد تي ايا تيتو مف درب تام نخل لول ىلا كات نييزنج نم نام انلا يلا ناسا ةائلا
 يوم و د يول و وللا اعف م ظاذجبو

 وق كيري قف انبات نام كيلا بلا فاهم ف كدي منا نانيا يرتد تكمن تس بنا قا
 دلرالضلاب انساه ارس نزال ل صن ناش نم: ىلوهفلا لق هك: هلا لاقي ايبف عمنتطفلل ضار ةلودلا !يبصئرنا لصف
 ندئأو دل ناقنعبهتالاد خال نا امكلو ىلإ لالا تيما تظل كتنصت نكن نود تحلل نص هاهنا تازلاب ةسزجلاو ةيلكدا نإلعأو
 ديلا كلج نان اتنداح هل تدل أب ا.زطم كد داب ةيحا مزقت + ,هلاكبلورلا تيان اكستركادل
 0 راس ذل يرن لاس نك لكك ىلا جنا تدرب اىاذكأ لا يضل اة يزسيعا دك لغانكي
 نانا ةداؤست جن اق ذم اتم :ن كارنألاب لعمل لقاارج نحلم ليلاب متو درج متاحا ظنا يزعل يال صل
 فراج رفاه اهتمت جناب ول نكت فراشدل نا لكن نتا هاف رار ثول ونت يعاكرخ ليلا تالاف شتي نشا
 توك انعم وول رسصت فن ص لذنلا ضب ةنسمل ىأزقلا رح لونا اولد وع كنت فيد نزلا كنوع ثوان ىلا حن

 !نهكرحأو نعرنل(ن وكن نيرئصت د جكلقهل ضيقن دربي ثري نك وتدل ”نحلو نعرثكا انا تدك دازوبص لقسلا نان اند اك حط نأ 5
 دخول تيماس نيرك[ناا اق نام رسالتنا هك رشق ندد شدا حث ئيرص» نعال انامكا تان تنك نابع د١ ١ امنا لوقدل' ؛لجرلا
 دما تاركا قوز شعم«: ارث طنابهكا ناميقسل داريا دنت دخل ناككولو تيك ارختنكاءا نريخفلا ولسا يلم مست
 نيك. فانا د رقيب نءلبجتانم اعلجولاث ا جالا يشتم تالن ا ىلا رخو هناك شدللا ىيابلا علررشكل الادوار كا داخلاف
 راكان نوكيا اناد عر نجدي ونص سنا نكد ايدل كتف نوكي ن اء لددن دايك دحلو يول
 الا فدجتلا تن اماءاهنحاادتنملا !التجدلا ن لصخرخلا ديفا اننالا هاذا د قط اذن! سوفنل اىاكاننط ريغوا صل |. نعول تسلا
 لجولرب هزجولا نكن اع ام امعدار همنمم لقحه ةفدل| ةنعطيوب مل مدجولا نم نا اناا اهثديم دحر ل ناكدجملا ناكناك اناهتأت
 ةاكرل ةلا تيه انتضرعغا من دلا تدنكامتداس هانم اهنك ةرمثكه لذ تيجي ويد وجمل نك اهتساخ. رش .ظدغ جو ناو او ةرفدلادّم



 اةذرفأ كما اانا ثوونايل نم ةابجتلاةيدلاك نحو لو ةدارفأ ناءاباه اثم دلل ام دلل او ئقدلل

 افلا انااا يانا :هأذال !ادجداناهعيل 2 تا

 و ااا قانا طازة ساطا فن رو

 ماا ةدواوأ ب ىرتطلا تمد ثلا شيما حر تاس سرت: لاسفوبا
 ش1 مدهفلا مي دلل ناجل تطرد نير لع يات وطذ عل نه ىف ناوطكلا| فت هامان
 اسوان هيلا ة ضعت ذه ادلب دع حطت لكن نك
 تاو لاهم ةئزج تيس ةؤعنل ب اعلانه فة 00

 ءاحت |ىقعرصتت :”نيدعب ليبعبنلا نارلعنيلكل نيبتيذلا فل صفأ زهلاعشا مزكتت
 ا ا كل

 مهد حا! قدصيو ناسا قطان لكو قطان نانا لك ندل نطانلاو نا دلاك
 امنع !نكفض قشوهف يراخلا ف في اهكذإ نه ل فدلو راشلا وجد ابل وكيل نإ نبذل تاي ةنه - ك!ئشدلل ا لوق كل
 انلاتم- سفتنلاو لوق هك لاحم نيضنقنلا عاما دشنت نول قتال نامدلا سفن يتوع رصيدلف ميف قوم نهزلا ىف صرف
 لحد شفولا نم نحول ما دوجسولا نك نامان لام ىاعت بجاولاوملوق هللا اغوجو نيددح اودنالا دم لجون ل هوجيولا ناك

 رجب نداوباه انل نب اذا .تنيم عنب نأرانةلصاح ا نايا ةئصلا نادر بولا لصاح.- كااوروادقدلوت هس |[ منتم اكردغو

 را ةرطلأذ ح ايتجفلا نب سك تعامل زهق يشل ىقن | تاضيبلا نمدح أو و لك مادي ل ب نمل ماع ارد نكي مل هدحاد
 فرعبو أدعوا نيزل نام يلع سيب هانا نالا ةادذا نحيل زديتم ريغ نيب نم رمل احتل! نكواض ًاضرنلا نعدح | لكؤاع وزع ظنت
 ا كلشم كوتشلا| حق منم ةلدوص ل صحو كلث مولاوا بذل نما ٌنحاد ىح ا ذة دلو, سبم ف تان لضطلا ستوستكد نك

 ْ ضقنطراكلا بتنا هنا ب مرنع تاميزج اهطاصلا هناي امها دعا رىلعلب امزم دحاو لكى حننع قبلت ىف
 حاتجيولا_جو ىلعرثكتلا اههدرحل ف تكت اب دارملا تال صاح - بياوجماو ملوق هم . ؛ناعتم ىكداواعمج قزح فيستا
 .؟دارما هاف لدالا نود فاثد| ققح ةىوكزلاوصلا ف ناكّشدلو للبلا ليبس دعوا
 نيل | نس تينلارتع !اءاو شل ارب ىف عرش ماّاو ىلكل | نعم نايب نع عرف امل 5 !نيملك: !ندبيسلا لوق هش
 نول نيموهنلا ربت اضلاد بنك دادابساك ثوكيدل نول بلابدل زجل نع نقلا |نهرف تدب هلذ | نيزجلا نود
 .| تانكولا هب دلن ناز ا اما نسريخ ولا نيينفلا ىفقنحتول ىددلا بنلاو ئزجحو ىلكدا ناُّيزبحو |نابظ ام |نيموهفلا
 امزح نكي ل نطاتلطنم ص نوك نانا ةكنلاش مزج ناكن | يرنبحلا نورخ ىكد أو قزجلا اما و نس ابتنمدلا
 قطانوها. لكو قطانيوهزا خذا وره ار لك انل وفك هنن ن ينبجوم ىلا ىداشلا جرم د 8!نابداستم وق هكا !ءلاّسايمدكي
 دخفلا يلع ق دص ار ىلعايخ حسا ق يصير دول تدل قط نهاد اكثناعل لش نايداستم اضيا ايه انين دانا ناوهف
 ةاقرل ةامل ا !؟ئلخا 0 ا ب ل حاجا زجل نلت نوزع دا



 :اياداقس وس نمار واط دس اول يطع قيقا لي 7

 ا وهتك
 ضياولعرد لو لك ضير سدا قلادات كاتئاسم ام هون لضيأب قتلا منم كثري

 ب دما قرب لانس 02 را
 رن ولو ساو كنا هاا بتايا

 طهطا ذل ادن طه سؤ قرت لعن تدان نال
 ءلكوإ جلل رش ىلا ينال هتيدل نيل كمال انج
 و موسعا قرجملابىسلا قزم نه نيبدقشملا فزجلا نيب بنلاو لأ ضدي ناطلا
 ساو فاضا زج نانا رولا ىف يقيقحملا ورب اولا نك و هلم سيز ىفاوعارتجؤل اتلطمتسخ

 لوشم عدكم لولا ست ايطط لصف تم ريغ نسريك عم نول قيقحوزجب
 باج نم ىارخدلا اطل دن نميز ةباس معدل باج نم ىإ ندتطلا حا نمط ةيجرم ف[ عجرم «|ةامنيبف لوقدل
 معول اضف نال قاطبؤصحخو موعاضيا هن ندنر اخينا وهف ناوبجوه ضارسلو ناررجومف اًناوه آي طم انلوتكصتنلا
 نئانزلا ةحرمو ناّساّتم موف هل !:معالا ضيم لع لتمب /لكعرصخولا ضن ضلاّقلطم صخولا ضيم نصخ| اقلطم

 يمد نموصفلاو عرملا قركزتاكقزج تابتامعضشن نيبو انناب نفل نم شوارب فب انلنور) نم تعلو نشل نتسلاس ىلإ
 ”ارحولا دام ىف ”يرج تجومو قارتفولا ناتا. اه نين زج نيتبلا ل كتمد ةالجو نم صوصخو مومعا,زيش لوق هلع
 نكاج ع صاخخ او ماهلأد ننس رم ا ئضبقل ندبو نول ب نبل ضسدلا ضجلو ضباب سيل نإ جلا ضجلو ضربا تؤجل ضجر
 نكات اهجن نب نيزنلا نك ارجل لاش مجعد كماكسسغلاءوف ثمل نمضف ةراتو ىلع | نكازنلا نضيف ةرات قةحتوهو قرج
 ا نجحدللا د اشلن و امج لاى مجد نم هدم وو ع |مهميط طن دب نيمو ننش انيملاو مرعم كللاو ويوم هلل اد لعمل وملاك ىلك

 رم صخفل | و وعفت ال اكد اكن | هللاو تي ا ب ابل
 كا كلارتشدلاب قطن قزح ا ظفن ناولعا_رخا عم رجلا لاق ر نقورلوق هك " :ضمدلاو نو لاء جو نمالص خر ثعامههضنقن ندب ىزلا مجد

 نمدلابهتكيزج ندا انا ابي ىعسن لك تدم بشلل لعو تةبتح فا ظنا ار هيج زج ذا قتلا قولا ل لاقيرواناهوكنملا ئحملا ىلع
 تيصخو ومع هنض لاذع وخد نيساواو قاد تيلوخ درعا تعلو خب شيب ملاذا !نه- 000 انيغملا
 لان يعوصقم قطنلاخن قباف اايطلا انف تن رجلا ىلكناموهزعم نإبب نم عفا املس لق لماما ىلع اىكسجم نم
 ناناهع اج اخد !اهذدلخ ادد تاِّيزجلا نمر 2[: تنبه, سفن نوكي ناآ.|ىلكلا نان افرع اولا سمثايلكلا

 هج فرخ فد ةيهاملنيبكيرتشلا ما نك نااماذ امهذدلخاد ناك ناو عيونلاوهه تارا نمر امرنيهام مناك
 ىلك | ذلذ- - لوقدع "اعل ليها نحو قنص ضإ[نادشم كف لح ةقيتج قنا ناناهعاجراخ ناكن لو لصغلو وكلا
 ةاقمل ةلالإ ,«صاوخلاهءاحلا فتعلاد لوصفلا جرضموها باح لوقو ولا جذع اللب نضل لوقو سن اطل لت ينج



 ناكل شاذارلاو كفلاواتنولا ىةلوقمرناذ نارا عوه أ باجغ قنا تحلب نيفلتت نير ثكىلع
 باوج ٌئانتعلاب نيقفسيرْن كى يلم ىقكوهرو عونلا ىلاشلا لصف هادا ىف د اسندلالا قو

 نييؤهأم باف سجب اربع ىعواهبدعل ايتها وهدواضلاونلا ل لافيرخأ نعم عونللوهأم و اع لاهل عك ع قيل هلو
 0 1 .٠ حو ل. 3 ناي

 ةطقتلاف فاضدلا كدب ةنقجحلاٍةصواتنول عامر .مرل وم وصخ (وهتؤا نول عونلا قاتلا عنلا
 .قوفولب نحن اد + |سزجعلا رف لصف نابباوف قحاب اضالصو : ا 3 وكول مهل امانجلا ٠ بقي و هلا رأوا. :. .الاث
 أسر تح لري قد اطت ل وفد وهوا شالا تريلا تويم نشج
 لعام و قاطلا جا دّقوتو تاوسجلا هتخع ناذ ى انلاوسج اك سنجانيإهقوفدستجدتت نول[ موهد

 انا مجلا, قطلا وسلا دةبو ينجب د نبشيلاو ضيا سنبل ننج لن نوكيدلوهد
 يلا قيد سانجنلاا نه نعاجراخ قلاعلاف نيل شعيلاملا سانجدلا لصف ابو
 . ضرعلا علا .تدلوقلاقايلاو يلا امكرحا ضيا رشعل | دلوتقلا يلا ولا سانتا
 اذوب دزه. ضن ن اذ ولام زجل نمنح .تيهام نضن نوييىلا وهم عرتلا نسم يكن نافاشاىا.ةينلا ىفاثا لو هل
 وقيد قئاقلاب نها نون عال هزل نجل جرحي ل ظملاب نيقفنم نير لعق وكلا لقتار نجوم قف د !لوقم لك لوق هلع تايئزجانع
 دكا ياتيوهأب باجر نجا نغ لعا|مدعلاقر ته لاك شلاب نك نكم اذ لماع لحرق اأظناب فنانا شر عز نول تيل لال ل نفك لع نطل ككرنلا نأ عارخا يعم عنو لوق هل «ماملا نادال او لصفلا تعاين اكل نخوهابارج ف
 اهون مضل, يذلا رنا وه ائشولاب ىلا م تارلكا:ل سلس نالا زها اينتازاتوهانازج نسج ااهريغدعداهدعلا قب لوقدك «سجمالا
 قياما بالا نان عاملا لمحت طار انا لت نوك«دحلو يعتق كلم اذا نجد اههتفد كرتلاد راجيا عام دبل تل رهو سدا
 هية نيو لو هشب ىز طل هناا لاقازكك فدصم نان يد دونلود نال اوس لعد امجاد لمااسلب قرن طن دع
 ا جانا تسد تح اا نول امانا حنا كن اقداست رك نوت: دزع امزسلا اقف امزستنلا نيس نادار ا نيزعمنلا نا كت الاكأ
 صرعتماولنب ىف داتا عيا ناشف ع نما دف اضاع تلح علو هاذ طن تساي نانا فدا ني, ةقحلا ليدامول اهداء تيد ثم عواهتاذ نطل كولا فاك نيالا لنوم انج ستحنزبغ كيعلقمدن[ قفار
 ل ملا دلا نضج ف ندا ع/ناعنانمدل لرابط لولا ىنجيفت نجني حرصت رت احلا نا | 8| ثجدلا بيترت لصف لوق هلل« املطم
 قهر ره ىلا لإ نسجل: نفل نيللو هن لكل ارم قلطلا بل وتل لا طرت )نجل يخلو عادا نوما علال سنك ناهصخاثاكنا *
 لاننا طم جل نكاح قل لا لق هك «دل انج هلا نولي نإ تل قسلاب لتكمل سنجل نضج الط نر ضايع
 نا دلمون فلانص نول لتحيا دل هدنع "امك ك ولن دل تلم فا يودانعل اضن رسل فوم نق نم عدلا نول وع

 ألضنلوق ى ناحل كفة قلانجدلا دوار تخاس لا سانتاب هاا يشل ::ينج ندلان !سسانجدلا سنحت هج «عرشلا ىفإنكم لمان
 كاوا مزرد نيالا ذا اهل داهم ارق "يس لازتشدايقطنلا كيم وهذ نطل سل: ادا سانجدلا :يكنعشصملانارعا نجلا
 تلا اي مكنت انسي خلدا وهم اباه ىلا لعن إنك اتسم عننا ةرجوص لددلا ناض انين ناد
 كنزا, تان معطل د هعتاهدلاو تاور .هلااتاد ادعس ضال وأب تيل د لافض نسل تيل لترات
 مجتماتؤوما ليلاانل لبس للك قانا تاالالا اك يلا لالي اند دا

 : 8 عشا )كيد



 الحل
 تالقلا لبى ا توم ف وحولاره لاو اسجل ةضب اق ليل جى وضوم ىفدل حولا هوجو

 ذوماشل و وكيذارد تور .: 1 هع 1 0 ١ ولأ لر هلل

 27د دب لهل كو واولاد لاق دلاد لحفلا» كيلا نيد ددفاضدلاد فيبأد لا ىلا
 و تأ نعاننثد لولا تدلع رن قوق ولو: «ةانيوق عنان ةلزانتم تاق عافدلا نالع عنو لصف 0 0 لل اا سر

 ا تل هل د 6-5 5 قس : و

 لشتفلاث»!لصفاني اتوا ىنللايدانلاكيوهبّوا نؤمن عدول زم عي
 (نماايطلا نع 0 0 . 0 0 هلا

 دطادر ناب جيف :اذاوه ىثاباتندلالشاذا اكيد ذه شم. باوبخ تلا لعل تم قعد
 مقر زصغنما هنود ها تلاو لصتلا اومن كراش وحس ازا ن ابن هناوم دنانير اددنضلا لش ىزلا كيلا وها نار كلا رقه
 ف :رلجاد تيفو ارطضلمقن نست دائما مشمس شنان ]لاول اراد اهزلارهورخملا ىفنيشلا ثازجلا عامتج يدل ءراقزيغاءالصتنا
 تاضكأد اتنلا سادسا [يتبللات ير( | بنل ورضا ىنكتتدولا بطة وهم ذيل ل. تكلي مدد (يطنال لاكش مكوك ىو لدلاوه لصننلا أد

 رين ى لقا وه ولاول هلع «ةلطلا ىلا حران ليصل تنشنا نإ كد ب قنسارععسلا|نهد ةند اد عتس وليا
 سلط فوز اا عام لا ليتابع بنانا ىلا ليا لسان امن اذبدلاكل هدا سيتا اساور بن دل سايب لتت
 ناهلا ىلإ نككلا تبن ىه_نيدلاو لوقت," :لصتتلا ل ءانقلاو جاخحلا ىف درجوبع سبل انمدلا مجلات ايلاف ةوجوم اشدلا نامت ان بخلاف
 ينط ٌللماو لوق هش ارانلا ف نيزك كر نكح ردل اموهد ىف ةحراخ و ةراغسض عسلدل ىزلا يخلد ن اكم ىف كلا نوكوه ىدتح نيله هناك

 ايكيا عياش راكع, نام بوس ىتتغسنم « قلل هت لاكهوم هذ صنتسلاو رتل عنو لاناب لف يعلم قصور خت
 كرا ىلا ترون قتلا متقن هقشعلا متن نيولاع ياو نارا ىشلا ت.ذوه نا: لون وحر« نتميز شالا نع فلا حرمته لانالاولوت هج :ندحختلاو ربل اهيل ربس لغلا ىلا ةوضلا نم مين ىش يو ياعم للا لوق هذ اهرب نصا أيئاك ضحبلاب
 ىلا ءازجا ضيل ترن يتب نجح نم يشل! كدا يهوه _دضولاورلرت هك «دتنسلا لا ىف لوحجلاو كد نكمروكبولا, دققت ريو وشر أكيع ل ضفيال
 قلاثيولاو تيكأد لاهم لاد او ضرما عايخدل جيلا نها يدختد موق هلنا :ايوحشد ايواح الا تدذ نام وسمع مانا لامي نضع كا
 كين نوعي هتنوتي نإ ليتم يقل كلوندلا ندلاشدلا ىاان تاوندلابترتتف لوقا. ىناتلاف كللاو لحغلاو هضداد اسال لول مصل ف
 ملول ذيول ال تيوندل ترف ىلا ىتتش تمرح ةلزاذنم تيت اما .ةلناننم لون هللس !!ل احن ا وأ نج ىف ا حرنل ناد هلاو ىن.تح تين هتوف تتح
 هه دو نإ ةروثم تلوندلا تارت قتخترل صخش قتل ذاو هذ | مننا مزلولاو صحخش نفوذ يون تم تون لكن اعد ككهكط
 يلا تعد ندل تلونولا فم لفآسلا ىساخ_ علونالا عون لو كلا, اهم عممزلتل نزهه نتن رجا هوجو نوفق ص اخشدلا نىفدلا توكبشل
 قتلا حزما رهدرخ تون تتم نوكيول ىذل جاونالا نملفاسل اذ هت امدا|بتعاب تودي تملا ينج نلفتجلا تدوخ. قوف لا ساق ايكيا
 رينج نامل! ١'لصفلا ملون ل. ٠١ انحدلا سن تيبس نج هلا معاوهورخ !(سنحيقوف نوكيدلىنلا سانجيولا نعىلادلاو تمون الا حيون ىمسل
 ناناكرتشم نوكبدلو ا ةقَشحل آس دل خل حاونولا نم ام عيول نمبدريهاللا ناباكرتشم توين | ام | تدل لصفلاو سجنا فو صحنم :نيهاملا
 ام ع نسوامنم كرتنللا تن وحجب نا آم اف اكر تشم نام نا دانت اذا زيت لجل ىف ارد نعني املا زير منمدل هاصن نوكياعرتشم نيل
 رلوق كه [ساوندلا هلاطم حرت كنللا مدلعلا لاقايرخا ىلا تحل اوهق ناكنان نولي دل داتقيسلا ىفاهل تفلاخبلا تلندلا نع
 كلا رشحلا نول ماعلا هتعلاو ةيونلاد نجلا جرخج تى بياوج ىف قتلا ةلوقم لوتيو تايطن ارش اسس لماشس نجر لوقف هالك
 ىئذلا ةزيم تنام ناداهثول دنم اخلا جرخت تا ذ ف لقب دلص | باوجلا ف لجيل هامل يعل دوه أر باوج ىف نالومحم
 بطي هنن ىلع اوحلطص ! مهتكل قلطيزيمل | .بلط :نللا ىف ناك نو ىق| ىنحم ناريعز . ع ىف لب هوجو .تاذ ىف نكل
 ١ سس رتف ماقلا | نه قدروا ام دري كك فوه ام باوج ىف هكوقم توحي كزيمثب

 ةاقس الا
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 يلازجلإ م دع قيد "تغار دج قاكراشلا نعزلا <قلاف نيمو قا سفوشو

 اوم عنلاد انور اناناس لدا

 و تطانلاناومحلا وها سنالا نول ان وال عشموهف قطانل اكرر قرت شيلا ديول متم رنج ىلإ

 مقالك صف قط نأ يلا كيلا« قطان هيا لش الث 0
 اتاامكم انوانلاكد نانندلاد كلن لوقا ساق بدل لبا اي 15

 اي د اهلاثدل

 اوان هانرمتم نهال ةيلشم
 ير ل نا

 ا يدل الإ ناع وهو ١» ىلاعلنموقمزذ[للاموقم ضمن نك

 0 ويا مضي اكقطانلاه ىلا سقم تاييتااستلكزسن

 تان بال ياتيدض تل هفباتءو هتان مدت
 ا جيلي اح كج لانعدام ما امجاد
 لصفاا نفر نب نت لقرار نيدو نيس اي نعل نأذحا نيمو نتنايزسحلا 6“ نايقوهو لوقت كل
 تالا كنت نعبر :ييب هكنجلا ترد ىفاهكاشيام ضمان عو تضف منهم يا ةنيه ا ىلإ لاوس نك إيلا ناكن | بكت نيعون قع ىشجلاذ
 شل, يت نافالا نعلن اذا نك و اوبل راوبما نا نفاد نال لش اذا دماخ يف اخنذالا ىلاتبنلاب نري اعد يفاههكا شيا كحد

 ىخ | ضل نعو رنه ملا كدت نعول هغ سجل اثر د ىفآهكر شيبان نعو نهال ا نع ارجل ناك تا نيمو زعبا تطيح اد إجلا ناي تين
 سلول ثم بت فلاكرخ/ضحانعو نول تعب باوجل اياد تاتابشلاكمتاكر اشم ضجانعو خذوا نعبر اوح نان اشنولا لا تبنلاب ىانلا هلا

 نوكيرخا' باج لمح ذا فلا سن يئاوه لودلا برجل ندل عرنلا نهدعبلا فرت ضجبادان با ا
 رق نحاول نعبلا بن لم لعزيزي بوجدلا لعق سيلا | نه ىلعو سّتحدعبلا نوكبثلاث باوج ناع ذأو ةرتئمبا نيجل

 اهكاشيا نع اهزبم نا سعد |كذود قطان اموجولا قدا سنجل ف اهكرآشياب لكن عدنه املازيم نجف نيمشولع ضبا لصفلا
 تاعراشلا نعزي سالو نيل اوهيد تقلا جلا ف تامداشلا نعاكندلا نقط انل ١تدل- دك !قظ انلاك لوق هلع املا تلاع
 ولا مال صفلاب لسبب ى ريو سن ىو يلا لاذ لصفلا ناعم 5 تيس لصفللو لوق هلت 1١ يمل !نجوه ىذلا ىلا ل
 نيلصفلا ىف وصفا لصف | نه ىفدل امج 1 اهرككن دعوت ىل هال وزي يان فب بيلا لا دين طيح ف لخوسم
 لرب ةمدلا كنولا عوقب هلم قط اند اف اينغم ىىجرشجلا ىلإ تينلابو .. ًايوقمىبل وتلا ىلا لاذ نيتألا
 قط نلاربغد نطانل ناجل ىلا نون متت دموقمو الن دلاودج نطانلا | نان ىطانلا واجمل اوه نول ”ةفيقح ندل ةقرقحم ا هاوق ىف
 حلاعلل يوم لذاسلا اهونقم جب ناهولق ل فاس تايوقم قاعلا تايوقم حيين إ تبن لف ندل دن |![ وقم لكس يلو لق هل“ ٠١ .ىسفمو هذ

 ىلاعلا نش كوتشم .تنوذولذ ىل ةموقنلا لوصف اهلا كنان سما تيل لذاسلا نول ىرخل ةدايجد ف ىلاعلاد لذاسلا نيب نيب م
 حون ىف لفاسلا لصحيا» لكو يوقف ءليبص لفاسل | مييسنتت نعم نال نلف مسنغم لصف لكملوق عش ,تريضخآم لاس
 ةايفرن ةلالا م عونلا_تلذ ىف اضيادولصاح ىلاعلا نوكمت ىلاعلا لصح
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 ا اود ذا يار زلغالا ةقيقح نعراخ ل كوهو هتماخ ل علرلا لكلا لصف

 ةرتوتملوو 0 ماذا قنا وهوأ ىلا ضنا يصر نسا خلا لصفر لانأو| دلك طةطقف
 يش اه

 د ا مق أةئاف لاو اسال لاكريخلع
 اوي ل

 هاا انليضل ل سخ الا لذه ناطق لرطصن مانا

 م لم عمد: قاس سات د انما دي

 تاهل كفى ساهرا ظنابايحتس ثلثا نعت فال ا كوه

 نان الام سولب سلدأ ناسهاضو | تول امنا نهاد ليصتسوشحيلا قي
 رقاد نال ناب اش اعلي اقتبس قلادأونولاةدتتمم نإ تخل رسل ملكا نع يلا ىلا ىز أسال لاطوتهل
 تابوا لاشي ةسايل ادت انا فتح ساخلا نتلازعم لاقل ضلار مز اعنعد وضاع لاخر نول عت نا
 اقل ضل لري زنا الاكس ىو اذا ضال اسيا شل يشلاب نابل ععطتوت مانا نالعا اب لد
 كمن نو زاذولا تتح نحتتانع حلا هن دل عل هلصفلا نحمر رخل صف ماذولاةناقح نع جاخ هبلوقدالع يكلم ذجالك لوقف هوك
 ةرئلاةلصفلاجذجلا ج كا ةيرتخ د ! نائل عر ه درت هلع منّ ودع تح لذا يعول اا جات لأ تح ةققحتح تق نقاودل فارع

 تايئزجلا نمدتخ اان سعن كك«نااءا ل | نامل ودا سلق هلل !ىح اد ”قتضحر بخلع |ججدل اول نم ذل يجن ًاهربغو حاد تتح دنع .ملزقلوأ

 0 ا وو ا كاما ناعما ياخ هندفلما
 ءاداشانا 3013 هلا سانا هيا قارس وت ( نايتس نار هر أو قره صتخ ناذاهتع اجراخ نايناو لصفلا وه نوكيدلو|

 1 01و حس اد
 تنلاوه عرنلا نانتللا للعم كلا فلين نكيدلدتذلا ىلا تنل |قاذلا”نولايتاذ عونلا نوكنتكدل تلتناذ َقاذلا ف لخاداضيا تينا

 ا ةئام نك ند يعل الة ناب لينا .تفارال بنا /ًان عونا فيما عر ايلا وما يت اتا
 : ١ ادع ناز عاد لمحل لل مناةقانلا نإ نال ننال اخوفيا تشاور نحال اذا, لق نم هكا
 1 ؟ [قدك يذل بم نيبو ناجي اخ هلكت نسج قاذلافاا تالا اهل ني وق هل «هددص ينل كيت لوهد مودع ص داي قو

 ّ 0 ا ل
 0 ا نالصاحووطنلا نه ىف ,كنسامهاثد الا نملاوص مصتنمدل نا انتم اخلاوهو قدح وقينح ى| ةددحإو ةدربطب تل بقياس فنصل رك

 ': رق لاهل نانا تداغلا تلال لاتيزمنلراتدلاد مزيوهف هانا نعاكمعنا تساند هزولأرااملع اًضرعو ا تصاحخ ناكم سبل
 ١ _ هلت العقلا لات ازه تب رول يجوز ني الو بشل ضم يبلع مدل انا مندللايزطبسو اون كمان نوككنا اا لئازلاد لمزيلب (شيدلما

 لقدلا ةينفلاك ادن اهنع نس كذا نه تقف قهحم ناداه ةيجدزاعاهن تا ندا دتعتصعش قد ةجدزاع لقول ١
 نكح او سيل ىنجتم ايدرملا لونفنان ول كلا|ةنضر امباكد اوس لوز زارجل حراما ةدببلا جس ىشسحما روي دلو بسلا ل يبول | ىشبحل ارسل
 هايلال تلا جا سا هندك ا يوك لد ؤلتخا جزل ثاذل يلا. دع جخي نمل فنصلا ازا زخم ليسا
 ةاقر ةلالا ١١ صوصخملاجازملا ثرذ ىعقيرمل ضيرملا نا



 افمنؤللا نتالمفرلايوشاان لاب اا زل !نعكاكفنا تكلا ءقرافلا كلاو
 تقدم هياكل تل بتل سبا مولاتي ؤسن ديل

 ايىنعأق رازلا علا لصف نيسو [ تب ةمضنم# دب دز كيلا نا ةهل ترم ةيجمزلا وذم صتو الست

 ةمرسبا ا نعلوزيام فا اترك مرددين التاني ضار عيككزنا نكي

 ْ ةدوصتأ ال لعلم يلا د دويل فلفل هيام طير لجيل ماجا
 و هلا سنجاب كامن اطال لامانع هساطقانلا سكي اناا لقا ةسراجقو
 وسال ال هما قعر لدول اتا ىتتشلالصفلا
 دابا سنجلاب نام اوان ما نسق لنجل داصداءاصقانانحمت كو
 وطن طانلابواقطانزامجلاب اكنولا نيت ةنالحلالاشامتنانا متاح .ءاشابنا

 كح اضا مسجلات صقانلا انا ميلا لاش كحلضا ندالابناندا [تنمانلا مدا ل ُ
 يالي مار اضن اسوق ضم ضحولاقعملاب نبيل مزدللال لايم نبا مزدللا وها نهانا بام العدل لوق
 تااضائانابذفازاادسا لفل نولئطمد اوس لدزاوهد قات ناري شوال نه تاو اقل تلال
 710 37_07 ذا وزمان لت نشن جال يلطلا ني

 دا, راشاقلا ىلع ظن نقب ايد تفرك | بيعتا ف لصف ل هلع وطول ندوزيدلاهناذ يزل ندا قشسليؤطس لن ىلهدلا
 علان دال 1 1 ا وا وما وبسس دج

 وفك نباصتلا لاحم اه دال عندج م .دكانانهه نمدكابدلد :لاهج هرم و|سلاب معن لفل انش امنت ضع برعلا نهرح أ وزع نكن انترسكاب
 أ وغلا[: زايد اسلام را جابك ضم ف هاتر هرج اا علو نشل قإج كيم ايل ءاضاةره
 اور لادم كد فيرا يزاول كنا ندعم نهال نا قطو دج. لذ اب: ذيل زاد ىف يتخ ها امنا قفتس قنا زهد
 نم ةرلج ايدل لغا الفن تينا تنير نا نع لقت عا لا فانك تدي رييوناعسدلاد داير لال را

 ندب لاذ دا «زواايداسم نيكل ناو نيرقلالصغلا نجلا او مادن ا سيلوه وهلا اداسا مكانا اسناد لدهن كغم
 : 2 : راسخ هيلو لا ةصسنلا اع لولا نيا زج «دسد ميلا ل سنابات سن ديل را تلا
 راو لانا لحم هلابلا نجلا بكن انا يسصقانامتلافشاد م اتلاحسر اون ل اويتنقل نقلا سجنه بكرتن ا ثلاثلا ٌضصقانلا عدلا
 5 لوا تطاول اسد نسما مدان حب صنادل سيات ةدازدل لوقده سولاظملا حش ف
 بولا عدلا يوهم لانا ف .ندلنا صح تيبننام | اًمات اح لونه «٠ موسرلاو مم اند نحل قامك«أرعآ تاعي كلاراوجسماا

 ماسة ران اتحلاب .تيستام | _اصقانا سدح كرف هكر ادهم تبسبف تاز نلاوكفلذ آماتمتنيمتل آما ديف ةنبنج كلا رايضدلا لوخد نع
 نيا ىلا مندل مداخلاب تيرا فه نا لراهشارالا وس ند برلاب هسمشام | - اماتاميرلوق همح (متعاّتا نلا ص
 ةماعلا اجا ضمل ن نحل فق انولاو ماتل دا ةنهباشملاميفٌيوكنم 2 ملا جلا نام نإ آم اناهسر ىحتشلؤراشا



 امكبنيفحاايرد عنا نالوا لييودفا بللي مغنلا ف ليد الد قحيو كحاضلايدا

 ارصتاغج ةركس الس ةنضفل انا لشن عل تكتل ل دوست يه

 وشلون 0 يعم
 تقلع ضنوا قل ىنوبتباج فكيف لاا لر شفاف ةيقوداجوا ف ةاصدإ هكا قد لاقي
 | تاق نار مودتيل لغات التل ثلج مافيا امل يزد
 | جالسا ىقلدادواقزمل اذاني وم ليد انتم اك |ذا.نتلا ساو دوج راها: رتلاط سمتلا

 للا دا تان اق كيتكييشمول لجلب نيستا تال.

 ىهو نينو تلح | ان ثاقثلا دين ننوقفاكةتيضقاو لضم ماد نغم هررثاق ين
 -تبروشاهف مكحح ىل هو ريجيم نايوغ ديلا لصف :يضقوه# ايلا غم
 دعا قرط نطو كلا ةرصفلا مرض قانون م نسال ملا يلد اياذلا ل عتصط اوزيل اها 2 يقلل نم ضرفلا نال نأ لغد كلو ملوق هل
 ضي كد انين ة جدي مام نجله جنسيا مهل حمدت ١ نب الكنا اهو ينال نع اءارشنا اني ناتبدهإ الالاف
 ليدلا كلم ضن نيدننبن ادعس بيبا ةلوكذ لعسلاوتاتنا قلاقاك تن طمعسملوت مام اا تيا يون اك مرا هاا

 0 ا يتسلق - 'اناضتنلا ف لصخملوق هل ؛ىرشلا لحب شي كلوش لو

 [ نفاع انفال ةانؤطتيضه نإ دال هكر اباضتلاف لم لاتناهركق دحام احل ايإضتن األ
 لبا الهه لكلشلا لالا ديت لا لعين الصار 2 راحل ادلى اانا دكا قاز يدوس | سيزتسما كاتشاب

 ركل قال: نارانتغايزمتلا] نهد ال ةلوتدش كرت دهنتلا ضجوتمل | كقئاو:ظوشللا نقال شجتوتنلا كول نيو ةلزول لع نب
 فرقا نان ادبنلا لعداول للا اهؤطنم كفيل نااهنول نية ديضقااناعادإ |[ وق هشب»تضجلل نافصد مغ عإب لمحلات
 -1 ةلظ نكن افامدكف تسمن مناي كينيا نع تصر |دحإ ىف لحي ناذاعملك ىو| نيذطلا دح!ىف دجوت ن مان تحد ناد اون انها

 انيتطت تينت اهنأو تيققنلا كلت ضن تضل هاش نا لد امتلملاب سبل لينطلق .قعدلساضيا هولا انانوصقتاجا
 طابترا لعادل ادددلا ت نحت نائيضقنا لالخلا ندم لخجب [بكوق هعر/دردا هد لف نبضي هن ىف اطل نمح| | نه درت رجلا دانأ
 ةجساقرلا هزات اش نب روق اسي يزألاي يلقن ل لتي ضان عر درتتلق نان الو زي ارخف,هدحا
 متع ربدين | نكيىنلاوهو قلاب خفملاو|لغملاب خلا اها ثفملاب دارملا لوضع |ٌنطاًفيرغتلا ضقننا: تءدفم باهت طا نا مادو
 د | كلانا! نمح لاقي نااههاقاد ف تضم نواب بعربعن نا تكرش ادا لشاب حينه نكت نام ةكتلا يالا ىف تاطولاو فم اقلب

 رمل ذهل خا كلو ىارلانتم دلما لات | نك ف دم لضاضناب اسهتط | نعرمجل نا نك ول دن انمايطرتلا تدل لوح ودول اوه
 ا مك ىذزلا |ىلع

 نا«نابنلا ثايتف را لون نم وقتا :نيكلا شايب يمص اثر يبست نه |نتتجوم نابيرفرنيمسلا ءلرقهك
 سوم حرضملا الاقي نا معلا هن تنايناو دزجوم متيضتنلا تاكو م وضوللا نإ لاف ن امحنا هب بن
 ةابفم للا | نتلا ىف ني وكيلا نيلاثملاكتبلاس



 هش لصف عيل تزولاو نول جا كة هلأ وخت ىثاع عون ون ابنك تا قداس 0

 ىعيلب طرارلا لعل ىلا كا نحسن ل فاذا عت تامل أمل هنو ز جارد
 || ءاندقلا دنعإ | فج

 نشوة تيل وهن ذا واو نا |ةوعوضوميلع مكين اقوه لدز كلون 0

 اهترامتلودلا نجل يااا قطيع دارلاهءدلثخنلا فتطيارلا نمت

 أ لا نسقتسلا تنص نا اوت دفشا ملا تحليه اين كايوق فن ايلات [سنم ىف ل انجلو
 دن ةضولارارتعاب .يضقلاهتقلط ل صفامنبمكك هدلرإللاناةمن ايل كككيوقد ع

 ١١ عومولاراينتعاب ّيدمحلل تلال

 ناك ليامزح ن4 ناراة دن ١ تيوقكوطنشو جيم تبل ييشجا مخ يرج نامنا

 نايا ىنج نإ لإو عوناسنالا اومن 0 ناكاهنابتخا كبف
 تلم يقلل ندا كتيب خلفدلاهنمكت ينال خي وانا هج طالع

 1 يانا سرا ضان وصاله 8

 رو ضحملا لصفرسخف ننإل هي !تلحلا ضماو نولج كنا لك
 يتلا بلال ا هدازجا ناوعزمجنان زنا ءاو تاء[ لقلا دنع تيطقلا أرجل نا :طداعإ د |اتشلنءازج نم مل :. هاجم لوقا
 هاى لادا اد ىتدرس ان قالا مت الا انا نائدرن يسوق هللا ةوطلا ف اني ليصعت دولا هموم قا

 ركل لعامة تعرب قدشلا لكل ناهس اذا نك بارا ن انا قدح ميرلا مسالا يت ليليا ع اهتمي
 لعام جاكى ساما ناي امه نانق نياق فكل فلك قد ع ايوه نيز ف ودكم هولا انف نوك د اهاكمب
 تسل رانيا ىف نتشماو تيسر لا ف تسمن ىلا زلا رنا طيارلاءلعالاظفإر امو عملا نقط نافاس لاقرب كلل
 ياش نك ارا. هاا تسد لبوعهضلابلقتسر غزل نم دقن زان كيسا عل شلسولا قوه ومذهب
 هانا رجالا هلت دينو انسب نهزلا يمت ناداك ثول الات ون ىلع اهلامتضدل شل ام ةطيالا اميضتلكن ا اهندلةيشدلثو ا
 ل 2 لاةنلاراو تلا تنده ندد  ايزلأ |طلب :متاغان نانا نلااواعالال الا ة امتنع تاه راف فانه اان نترك هلت «نيبنسم

 اقم يعش طولا نعىلوولا يتلا قس لرتدش رسل يبان ؤبن ماوقك ار ماد( قا شسه) ماركا منعني تيل لمتنا
 دن دزفارأو نيوم ضمنت |ىيعونضوم نلف يصنع مأ ها كتعو ةيصخخ] وق هلل! اهارإ اهولم ايلان:ةنتاثلاةكللا ىف اممدقتل

 وص إتش [.ةيرج ورع قصر ندل يصل نازل د د]ذدلا كع و تطل سنن عاري | ندل عبط ىحاغ 8| تعبط موق هكا اهم بيمزلف
 فب ءاهتيكأي لمه نقد داخدلاىلع ايذوكحلا نواحي اكان رلوقدش ىلا لعامل اتشولاضب ا يس لاني داه عفت دلذ اصح قطب درمان

 مدراتايملا لوق هناا ةحاربلف اهريغو اقيدصت »ف حرش مم الك ”ٌسرجحلل[مزولئم نوكىتشءا, فلا ::لماط ادا دانؤخانلا ضع نيزجلا عزدلت
 5 .ةاهطمادع ع اينالاب مح نادر نحو ذولا لمع ولان ايككناناهذمن اوان ذولا للعام يلقن كتب سابعا بما اه اسما

 عبدا اج د ءانندل اسس نتخيل | نه املا نب يتبل نادم كدا عندي نامه بدار ناةيزج
 ل ل ال ا ف ل نقال هناا اداهتعزلذغلا بيبا معلا وقود اهدعنغلا|نهنع
 3 ٠ ةظفوتللا ف هنيصخشلا يونا صح مها ولف لا فضال تكل حلا ندلد ام شاع ماقانعلاعأ ادع

 ا

5 

 كافل الا



 مم :

 كلانا وم يي و حاليآ

 ىلا لف: دوساب يدان لاب الناب رقت سلا
 يطل يجول روسو لبلا روس نم ذي ايوهو ايس اوس ةنيطعبلاو داكل| نم جاذدلا ةيكقدب
 يول ديلا بلا هلا روس الثجلا خخ نضمن ينل ةبجيوملا وسد قاتلا مولد لك
 ْ اول قتلا تم ةرككلا عوقد ر زبن اذلا كو ولو ضب ابدلخلا نعقتولض حاد دلد

 لوقفاكنيل ضيلور اهيا ضبا نيكل تكعب ليَ تبلل بلال نقم دلاوام

 ا ا 00

00 

 : وقد 0 طظضلا اهلا 1 تر د
 م ا سا اسال دا ميل فاضل
 0ر04 تا اس را بكج سارا 14 واسط يدا ا
 ناني نامنانههرعسباناذساباانوه ثم يام اقل 2فق كا اف نيود رمس اك كيل ير كوت سان منج
 نعال ءلازسبا نا ولا تان ديرتنا نيا ب ثروت ندير كندت ازمة يب لبنات نات الا نيعم
 امال سمتيو مه ننر كل لل فزنا تدذكو نيك | تجولاَوْس هاند كاننساغلا ىفذيلو هللا ولا كسار مسن ناجل وص نامداذإ
 ديوك ت دولا وهف ء اعلا زخ لوا ن دل نادرا نيزهاذانخا اما لبق |ةر اعتدت هلوق هش: علازملا حرم ىفا ذك ضحي لل تينكيد قزجلا
 ىف تعازي مجاراة خاو طنلا ىف لومحملا نعيتوضمولأ يم ادلاد اه وكرت اعخ | ف ءابب تياشم ءاثلاد ءاتل م اموري اثانخاب ظفلتدل انككس
 0” الب جةنتسأم الد جرصيتحا رجب ىضدلا اناق فام اارج كولا تس نوب لفت ايضا لان وت بيار نمدسا
 مملكشلحف يوهاللالضافلات.تلكن اق 'هعاعح فكم عنا انس اا تلا بلع اهتدطنم اان ومال تينت اريضن تدل :سيع لص يوضو
 ماسلا اماني نين سافر ابا مجلات بانل اع باحر صتخولا نه قعر هد باتت افا مبدنلن لمشا تلا

 مشافي امل لصقل انوععءالعة امو ثنصا سايل اهازح نطيساطفلن اذا نائف و منسم مما, طضل ذأ نفد
 ناو قوس لكل السن مافات داهم حان لان تنوعا فسروا اها تديئيل هلو عونا
 اربع دل نع ددجد يضل وهما رتتةرخدل يلا يول ندد داما هذه انا ماكحدلا تلننأ ثقتنا نال اح كحال عار ءارثجاو نولجاشا لك

 داتا ونماب سله لاف لبان لعوب ضلال ضحبا طايامقمرغ ات ايزج اي :لياشاملعتنراجلا ماكحدلانآلع انت بو #إ امهنطنع

 ذا ذغاىرتم نيسش ندب ىلاجيالا لحنا ىاداخغاب ناهتم اجرا ونو نيون انتم اب قاعتم امال نينا دا نانا ونسال
 لح لكى وهلا لجن ص ضل فمر اننعدلايودد او هضم اهمانرَحألا ع رهدحل لبد ناني | اسخن نيرنانتلا لحل جي جسوم مدا
 ةابقول ةللملا ”اكنر كندلا انف ف ةسانولذا |دبنم



 يدا كبوت دين ناسخ طبتم دينحارقتعتسب دنا
 كيوت املواد دوا قويت امدادات يعقل ثوم فاد هلال شتم
 سابق زجل شد زك( اشد ىلا هامش ميزا لالالا فديذ

 ١١ ةلعسأرا نو ستالايت 7 أ ديما رنيولا 5

 ناد املةياقنس يدنا عقله ظل يادار اما سان 7
 ع اداكنمولا نار

 | بتاع ننهلاوخن نجر اخ :تيطتنلا اك ججاحخلا ف وجو عدول نفح قاب للا نامد يالا

 عقابذ راف ناسا اننا نيالغ ةدهد تامل فهؤجم ماب ل كم تهل ف

 ا سف ايارجلنز يزل ةطبقح تل 2 ايمن ءاغل بسم نواس
 ليلا وخلا نبدنحي لاخذ نوكيا. لان قب 1

 جلا فاتهم اعدل ال اثرا اعدل كيز فا لاش اجلا ابا

 تقخاللا ثلاثلا لاثمد ئدلب سلوا هلا فاشل لاثمو اهي سيلولا لوو تل سلافاما
 ىضاموحو دات لولا دعب <ىضرملا نإقنعن| لحما نامل لحنا |نمه (لنفا نضر[ نما لمعلا ىلععلا لحل نالعا لا ةالملولاب لجن أوت هلا
 ئيرعت فد اكساغتلا نم لجن سداد كلولاو كضوملا ند برش انتل ىلعدلا لحن |نأ تلق نان ان اخلنولا لس ىلدالا لحل حلا كلذ
 دارا قادلانجس عزت ناد ىلا ماكس نهد كحل قمل اخنديرش نس لدا عل قتلا ذولا ناؤساتناضلإ فتن
 ءااد امترلاهنسا رك ولسا فولط مهلا نيرا! نحد ةين ننال نبوقك مشو ذر ادا هتسا شالا كاشما لا ىلا
 ل تعد ناناظندام ب ان ليرتكتا ناب لما اذ لولا حكم تنال كاشلا لحنا مرباننوه تيتا هف
 دلال يبا .نضقلانا ليعبر نههل يانغ مقن هللا/ظنيحاف شا يا عبتام الا اننوقك
 عوولا نعل وجا باتل نيرا فو عينيا لولا يش .ءىىملا احلا نضتفلا ىف كسلا نول يعتعملا تناثلا و نه نلا ىئاااد ديجي اخلا
 ريب سل ليزواك يرش ايجراخ تضتنلاف واكل عرضولا نع كارب هني ىو الا 2س يسولف كحل ناعتاذ
 تلف نمد يزمد ةضقاذ نعنل تيكا سره! باتل فر نمل مذلا يكول لوح اشد نجما كك ناعنا
 زان بساد بن لداد قكيققح تيطقلاز سدا ضفاتبتنم رنولا صلو ب يللا شوا رضن ناتي جتيرضداؤللا
 |ذاف ةباججولا >بنلا ةئرل ضدك لارخش نالع 61 للا فلوق هلع "كى كلا ىلع اغلا نع اخ( ناخلاب خلا ك|!تاخلا ىف وق هل
 فيز مهابوك اعمل نعم امم حج لا رتخ لج قل | دنيضقلا -ييطدسولا 5 انعم نعل نعاونمو | نيقطلا صح نمزج لمح
 ”ندزططلا ل نع نيذرطلا نم زج لعجن اذ لونا تل ىءف لومحملا نمزج لمح ناد عضوملاّءل و دعم تيضنفلا) وضوملا نمزج ل عج
 ١ نتمإ نم قهاط تلثمالا

 انتناعهب اخ وجوب ولولا هل كعلا تجولاو ةطسبلا دنلاسل | نيسز ايتو تمول متشيل نق نإ ماعا -ملاعول نين لوقهغ
 وتوتر اة دي هد: لد بواب طيب دبا د بلاتل نعرغات كاطع ناني ندد
 ةافرس لما ا١ هلو دعمريصتف لومح ا نم زجر يصير خان اذا

- 



0 ١ 
 يبان وب د دارج 01318

 اتا تاس دلما رولا وبن ةرف 0
 عوير لاب اوما ايذيكيلا ىهةتلطلا ماا ةناذلاو ةررنها يميل كنندلا قرط بنج
 كو نارا ةقزشا دفنا لس كبخشا سافر هفضل
 تيرا عأر منع ىفاونحلا نمشصولاو لونا واب اذوصوم عجلات التراجم هروب

 ةردرضلاب كآصدلا ناب تاه ننشدلد اأو مادام ةياطلابةلاحدلا كرت ناو عوضلا
 اطسيانالةلسرتباسلا قلم كجم ام« لففايزن نبزجن يل !ةأبلسلا 2 نول "زمولاب نجولا ف نيضتفلا تيمسالا ذل ملارهجل ىق ]رقدل
 نوكن اال ضنف :راخيررؤاجلا دولا ندين لك تاما اما داتا فتم نلت لاي نسا تل راولا امهدادوجوم اوناينسلاتخيو اردجشلاو
 وف نفوس سداعرخا كهوف ىقعدلاد نقش ناخد ةلاتح يرعت فشار ذر :رثصا مرني فاى نقلا زف
 قصات دنا علا فلل 9 للص وداد لادا انش ورجل نجم دارفور ضيدان ابك قبلا

 أقتل فلج ذل اال مف نب انلإ تيكا كلت نعام دن اهرب لقال نعشلصح اذ قاس نيدفيك سات تلو

 ظ00 1 ا ل را اي دنس تان ءالبشلا تفكك لنك تابع
 للا سناد نجلا هسا ءارتحا نيرا ىلع[ عل امشولاضيأ عابر ةنزج ادع ال امتثول تت ىعسل نيج ىلا يضقلاوكفالا دز تاه لع للاسلام
 هتيم قطب لا ءطقق ةباعالا بلا شيكي ل لع نفك ةداللا نا يا ايش ايدها نا لطول نيو أما :ام الل ةقباطم
 دلعاتتع نوثحم نونجمالخل تجرد ادي نسون اريام تسع هلت نعش اب احلازح ىلا نجولااباضغلان اولا نأ ميلا وق لس منضلا

 تس اذهش اهنعوتسلا اولا لج تفضل ع رص خىنن رنجت رلا نيتيولا اماد نيرشع نمتلك هع قادألاعلا تددرقدقلا
 يرخت اعدل ءانلا نم سرع بنام دنت ىهم ثنو انهشحثحلا نأ كدلك :قرشع نمل .لوق لس مايا دقلطل ارق شتنماوقلطلا نقولا |ميثم لع
 سال فلا *ضلحتو تو نحمد لحل نابانهه_تخيءاتلا قاحنل يوقد ن ايلا لع ىرتع سكر نع امندل شما اثنا قاخل بو سايق اورج ىلع

 ملوث هث "أعم باسو ان نم تبكرتا سقي قح لا فنك لوقو طقف باسو[ ب اجي اسي تح ىنلا شو دا ءطسبات دق ثعلارلثاذإ

 وق هعاتتقووا ثصون ديدمردغآممذ نال ةنفلط م. مسا او ةيرومضلا ىلعاهلاهتشو يدور :يمسائا عا قلطللا هنرّفلا

 ل ءوهفمد عرضوا نع بنل تعمل ننس ة.ضلانم عادلا يضل قو[ سايت ىع يستلا جيو كا فلطلا |:
 ةطوشملا لوق هخا: صخا ةييروركضلاو نفلطم صوصخو مومعم|نلاد ةنيدرتفلا نسيدتشلا تاقددل ادن تدلا يجينا كرهشأ "٠

 قلاوندلا صولا ملوق :43 0 ماير قاهفتس لا مصاخلا ةطورشلا نممعإ اهثولف ئاعلابد تملا طرخ لعايليتشونةعاشلا متي أ

 قارنملا تمد الايد ناونعويولا فسد يبل جرتتلا | نوهفمو خرشولا تاذىسافهلا نمكنيوم العد اء عا انا
 نال نجبق/ل قو هدلن | حأر ندع نال ع هقم ناق ارح كلا لك الوقت حيونللا نباونعن اكن | تالا نعت وكب سوهو
 ات اونع نام نار نعاج اخو كين قد #حافا ةنيهاب زج نبل وهم نان اح كلوَبِح لم انبوقكلصضلاو سنجل انراونعن اك
 عوصولا تاذ نع ياخ ىثاملا» كحاضلاموهغم نان ناويح شار لكو|كحاض لع اندوضكماعلانسعلا دا صاخلل

 كيرلا توثنان هاأتاع لك وق كا «سماتبيف تن نلاد ننمول ني ىلا قطن! لصح ابي ركف اجد هناىأأ
 ةاترسةالا ١١ :باتكاوهن تصولا شل ىررشف لب الدوجومت اذ ما دار اييررثض سيل نع نوكتلا سو باهل



 وضولا تاذ ادار سيلسو | بزل وجا توث ماب 0 ل ةيلارلاد ايت اكمادام
 ام ظقييتسم مانلا نىتثلم ا ا اعلا ولاياوصتم

 0000000 للملا وبث ةرب ايو زقه دتلطلا اتقول اثلاوائان ماد

 0-0 ب دعب د تولة وا و ضأا نا
 | اوجطوغ نلاقأ ويعتمد ين مولا رقة اميز اكوافتلا قت 5-7
 لوملاوشب ياك قتلا تملا هسا فاللي نع قشورابانتيف ايقنت
 ةناثلاب للاب نلا نمش د لاب ساشلا ل تدرتك محل ىلا

 درابأتلا نم يشدلوأىلااهمالاي حران ظكيوقكاشلا اجلا اب بام كفا دل
 ماسي راتع امواج نناتقسك ةنيضق ةبكلا ايلاف لصفرا لا كمالاب

 تييمسءادالاتاكمادا | دام اضنلا2 ضالة ةتكيس لذا جلا نام دانا
 م انلا نمىشدلٌليف| د[ ىح تقص اذاتتلالا نمىنعلا|نهمهئداما اعلا خلا تول فرع تبمسامتا كاان كلا تيقرعلا لودهل

 ريفر لوقدلع 1 تابكرملا نم ىهقلا دنع اخ يدل نممعا هند ةناعو امان ماداوتانلا نعولسم اختتم نا نم مهفيان تم
 هيرتلا »ا هيزنلا تقولوق هلع ؛م اودالا اباه ىينقت مدحفةقطلاب تقرا عالاقل ةيتقماب اهتعتارادإةقدلا

 -_ يلب ءنرب ضرولا ةلولبح تع تسخناهلا تن ولا له يرقات سخن اف سمتلا و ىلا ججربلا نم عبارلا بلا ققلا ن
 ل ا عم ا ولا عقلشاب كلذو ةلباتلا تنادوه نقلا
 نوكيف ستد لع اهب مكحلا لاهتح كقرشتنم ترمس || هاا ةفلطما قرشتتملا هلق ١ "٠ ةئدهلأ كف ليصقتنلا نسم نم سونلا سبق
 ريغ نم تقلطأ اذإ تيضنفلا نال ةقلطم_تيممارتا 5١ ةماملارفقلطلل رلوق هش ةقلطلا تيت ةول| | انيركك ان قلطمو تاناددلا ىفارشتنم

 لادل ا مساب لوا سما نيش قلطم بنل تا عفباهض مح قل ينقل | تيعضتزذلا تلعفر تمهد ةرؤفاللوامأوداللاب نينقل
 دنماعلا نكمملا وتد . "٠ تابرلا قاهفرتسامكة ير دوفالا ةيدرجملا د |دوللا ةندوجولا نممعا اهنالتماعد
 ناعمالأي5راحر ان لك لون هك نايل قاف ا فينس قتلا رتصاخلا >ةكمملا نممعا اهنوكث اعد ناكمولا فحالعا ملامتشون تييسالا

 كقوانلمت احيدلا نكي 2 بلسلا ةرورض مرع نكي ماولونلا فدلخ تاسلاذا بلسلا درع 5 رجا هن حس ماعلا
 دوف منع نكب مولو تيشلا كولخ باع لاذأ باحوإلا ةرورف مدخلا هض ركح اولا ناكمالابددابب ءانلا نم تدل

 ” احا نا تل اسلا عمو ىرورضل سلسل نعارر رارحلا بلس نا يح وملا ىعئدانكمبلسلا | نحيل باج دلا
 ةمضقلا ةقيقح ناوهودأربإ بئاوجا نه! هتيمش ىف رابتعةلاو لوق هع ([ىيرتضل سارانلل كد ورملا
 ١١تلاسو| ةبحوم نوكت فبل بلساو تاجيالا نم ةّتلم كى ١

 ؟:اترمسةارلا



 7 701ءاوواتام|دام عطس كسي بتاجلا نم شال ةيزهابانبوقلابلاس لدول زجل نانا وديجوم
 يهون يلا [مضمدايلسداباجبا الثريات ماو ذل ليف عاملا ةطرشلا ىلا شل ايكلا نم تع ريد ال ا ا عا

 نككب اهنا نن نالءادداماددل اتطلا ونسوا لك يا درت ىذا مودل عمرا

 باع انف ليس نلوم لبق ماتا درسوا هضمو اندلاع اانا
 أ اقلطلا ىو همامدلل ملا اف ةبثشابول للاب اجا كنذلا نشل ايدل ف ةتاابل لها

 كحاشباننولانم شبل لاف ثرقد علل سلا, ااا طايل اف ىقكتاذل يروق ع
 تفدو ذم قلك وفل ابانلوقك الا بسجررداللاب را ذ اطل ليقول ىثد تقول امو اًماددل لعمل

 دقلطلا فلا ودل لدن تدنن كشر امادد ساب اج
0 

 هان نتمنا نم ىشول فرامل. عقررشنجم ان لع مشابه شان اجراء ولاب قيقا ذو
 نام دلك ائيج شياو د وجدل نيد ةلطلاةرتضلا كاب ريذ حقها تا | ينسوا 2 رو 2 لس نا دم هل

 ماج ادد فدل ب ةروغضلاو تممصولا_..<ج ةروضا اي لا ةطوغشمل|ندل تذل جم ماو وللا يض|نا انتا خل بج م ددللا لرق
 تاق يف مادو | :تدزتف هند ننلا نوككىت>تاذلا ب ماوروللابنيقن نإن عسب دلف تس كج مادددللاب هينقي نا تضع سحب
 دف هابانوقلكجرمأع نا ىهد لا اهلاش صوملوق هلسا:.تم خلا ةيفزعلا ف اذكرحهفاذ عيرضوملا تا تاقدإ محايد ولك ضولا فصو
 دتيطقلا نعل ذل كجلا فولد احا ةلوونا يا ماع تلطم بل اسوأ يطرششم نجوم نم جيبك دلتا مادام نبا صولا كيرحتكتنام لع
 لومحن اني ندلماد دول [سخمذزضاب علاسولا كلر <بتاعنا نمش ولاني وق ىا نيطقنلا نعل ثلا محلل ىدتم احلا ةتلطملا ناسا ماد
 :نل سلا موف اجلا يدلا قتيلا عفا تيدلا قت اذأو تاقوولا يف اقف سن جول نإ قأنعم ناك ماد نكي اذإ يوضوملا

 ةقلط ماو ةنلاس هدا عتطرششم نم اسيبك مادا مادايلاصولا نككسبابن|نمىشدل ةرسضاايانبوقك تلا تناع نرد ةماعلا قلل |
 ادريتيرل مثدل تيا ةرشف كلارا هصلطلا نيبقت ن كمآ ناد الا بسحججةقررتضدلا مل منا نلا بحي ة رشف كلل[ رق هلس هاذ تضاع
 دشارتلان دلال هيبر سكس .ظنعل اى واما ددلل| ةنونجولالوق هلي «سارقلا ببكرتو ضيفنلاو سلعلا نممداح !!خخنرل بيرل | نه
 .ةقلطلا يو لوق شن ةأهددللا لثمولا ىنه نم ىسو خفدلا نكس كلا صغت اكل حهز نعانحت ماودالا ةدامف ةقتطملل كهدل علا
 وق هثلو جاما ةقلطم ىلا ةةراشا مادددللا نول منِلاسىرخدلا د ربجوم ايه صح نيتماع نيننقلطم نم نبك نوككى ذاك ذاعلا
 نيب قون نلاسىرحولاوربجومامكنح ! نديتأىل | نيتتكملإ نم اهبكرتم ناس و اوف تناكلوسةماخلا نك ذل نم انامل اضمد
 متساجيا ةرابعب تريعاذإ ىتحانزلل| ىف لب نيبتطلا نم ةررتضل | عذره انعم نول ئعلا ىف اهتبلآسد اصمتبحوم
 يرق تفرعاذإ كن ا لعاو نعل ةهدلعل !لاقنكتتبلاس تنام يبس د ابهل_تسردع ناو زج متن اك
 مهيب بنلا جارختس|_تلع لشي لذ اهب ار وهفم هاظ ب يام اه نم ىوظنملا ناد تامهجملا

 2 ,١ تيماثيول َّ

 ةاتربلةارلإ



 2 يعم ميم راكان تاهل كاح ايدل كت ضانلا
 111111115 اناا هك الانا راما

 اداب فابيو كوس لقا سس وسر ورجال ا ةاذأو لفلم يم

 اتراك كرشداهماف ل ثيددن نال نيتضق لقاك ةطخلا نحترم كيرلا اب
 ينم لقتل ادسنس هنانؤؤصتلااهرشل نه ةطعلا نات كل يبا نتا
 نين ناكنا اهمال فانلدقكاملا فاكحا هب فن رقت لعن ىف ولا نكح بنش عش

 له[ كل :ناع ننس لستلا ف اذ نامت ناديتداع ذادتبلا كتيللسلا فاتت هاناج نامانل

 0 عر ع ل الرمس لاتلاو نقلا نيب
 نيلولعم ارض مخ اركي نانا نولحل علامات دقة قفازات

 0 و
 0 ا ا وعلا لاقاع ةفئلرسعل كت
 مدثر قوه كيا لادا ا :ةروزصل نيمو ايوا ماحد تان ها تلحلا قاض رؤفم سيل قتيالاوفلا
 ثاجعبلا د 6 بسوهؤشم باجعدلا ةيرعشدل تدلإأنلا تاما زصلا ةانعتةد .همفدللاآ ماد ىازتلدلا اهانجموهف دك لباعولا
 ةءاشملاةابعل تس [معنال نم ليال ف تسيلوتخدلاد نات الا كح احسين ينضح 0 هم
 دل حلا انه ناكالد يضرشلا بلاقف اييرغلا النا كخاارماتاداتلا نه عرفا ع ل5 !ايرشلا ب لوقدل_ منين كرتشم نوكم
 لو تشل لباقي, تطرشلا نب لباتتا نا عادا نك _اناهتدباقمف نذل يشل ابا فاتن ملكا | ذالَجاصللاصت

 يا عيان ةيموزلا عا ترتيبا فهد لسنا اماو هته اغلا د بطرف لابد للاب نيزغميلااهاذط لع يتلا
 | ىلع دوش مذ !ناكنادسول انصار لا لصتلا لبق نافنصيلوق هك |! اًقانتاوا امدزل تركب نا نيم ع ىرخلا تيسذ توثيق ى كتف
 ام دفطت اتاننأ از هدانا نا اميذؤسلا نام ناد تقانتناذ قاضتدلاب را ريدهت لصين كبش عملا نامنادنببوزاف روزا كورختقن
 ددتلمدلأسذ كرخنلا قب كمن ف كمول اضن بن ققحتب اين ا لودل نينعم ىعتلطتياننالا نع اق انا تيم<لقهغ

 0 ا ا نتا زم قو

 نيش نيم ولالا خا مانا لصفتو مار فعلا وت هلا لاحم ةمددأس لات ثدقداص ناسيك عد داما ناخإ نقض
 ضقت در دال شل اث لع ىلولحم نوبي ةلعلا نعول لوألا | نك | نعيش و ة'لا ءلغل| نافرخشد ثبت تلعاشح ا ناك | ذاتك

 نينا نحل ةلعنم نايزونتلا ني يدل هضمي لات نيمن نم |منوككيرخ كل لع يه وح اكله تلاثةلع ىلولحم ايل أعتاذ نينتئاضتنلاب
 ' | دوجرماسنل ناب منا (ين انقكو اه دحا فكنا ام|لوق هك ١ |ثيباضتنلا مق دلع تولين اناا ق ثيجتمدلعلا تملا 3اتخا دق
 يهولكد | هلق همر :سمتلا عيولطل لواعمر اهلا جو نائ حلا سمس ان ا دوجومراهإلاا ناكناانلوق هر اهلا وجود لع سمتلا عون
 تارة |ر""سمأسلا عيولطل ندلولعمرل اهل ةءاض اد ساهل حيو ناذ ضمولاعلاذادإ .كاراهلا ناكن انو فك ) ثلاثل لوم



 مان ارينوط نب لمن رش ولم ناكر لايام كاع لقانا نبا دال

 وشال ثىعءاصفنلا اننا لسنا مو امدياتلابب تعتيق لدلصعلا
 كوه كاياس16 شااثتسابيتير اناا دا

 طتناقم نشير اتاك امانا قايل لن رفوإ جانا شل ذه
 اساجقيود هانا نحمي ناين ذيل رانا انهت نراك

 نابامعانترانةويدا كبل ايس الاهات كب .ءاهابإ ل سفاح
 ةناثلاآهماشأب اسفنملاٍل صفت يلا اليد املا هرب فا ال
 نايت مكس اما هيف نا مرام اننا دتفات ةيدانج نمت

 انهم عيش كلا لامن ل قنا |اعا لصف اقتلا دجسمب ياسا

 !ناككافتلهلا ىفدافدل ا ةلزنم ااا ءانههو تما ةيبطا هيفا دادلا لالا
 قحا دايم بنمأدق بصل تشد دخولا فرج نيدىف انتل نم سلس هم زج نيف اننلا نهل 5 ! يتبق ح :لصغنلا تناك ملول
 درجر خش نئتلا لع نلقي دفان زج تيدا ثا اهات اجننغامدلوق هل «لاصننلةقيتح ىشا نان لصفنئاعساب
 ةففامد لاننا: لاقي اجر هاما ءاراه/يزجدحا نعود نسل عقول |نول هلولخلا ةىنام هلوق هلت !!اناضإ نوكب ناب نابزكينكت
 اهماضاب ةلصقنلا لوقا هل ١(ةنققحلاو ندلوإ دعما مدع تانوكي عملا | نهمد اتلطم نك( ىفد ضنا ىف ىفانتلب امين ركح قلا ىلعدلخلا
 تان نئزحلا نيمففانتل دلوق هشام حست لصفتلا القاف قانتداددانما نمىثسيقي للا ةقطلا اهتلاثماضا ةنلث لبد !نامشرشلثلا

 زعل تانل قانتلاب سترك د ندانملان اه نازله اهنا نل ناني ولمزجلا ىف نيز نويرثحت اونمتتلاو شفلاد جدلا نسبهف اسلاك
 تايوسسم يل يا ا

 اودوسالا وهم نيباناذأنمكا ثان اننامهاوسا انه كنا اما كهل اوس ةكرخملاوههملا]ذ انما يهرحا عوهضم نوكينإ ضتنغلمل نأو

 اقامة لنه سلا رجح نكد: ماهو نات سيد انك اث وسلا ققتتيق فن نكت بتاعنا
 اربداتننا ردظح كلم ن قيرتتبول لطرشل |مككلا دل كال ذو جا ةةعبطل ا نيضقلا نا هلو هح /لاثلا | نه نم امبحارختس | نك<فودشملا وز
 ءارةلعلادونمبط فيا سانتا نابتعا تك هع زيت يل توا جاذولا ةلزنص شو امد بجاهاهرابتعاو
 هتيعبطلا|هندوصتبالف ىف ثيح نموا موملاو قدلطولا ثبح نموأ | قدلطولا ثح نم نخيل نا نايل نطرشلا قلع
 ىف تلا تام ناد نقلا عامه علمتح !نكبس نكيي قتلا لوحد/ اريد قناب دارنا ناملعا ةلاسداتسامثدلوت هحاا يم يلا ةلسهلاد
 نما ضو عماجي نإ نكي عضوه لاح لكن ان درا اناومح ناك اناسنا سن نام اهكانلت | قاف هل ضد اعدا مدفملانيزدلاىرعاوس اهضنا
 منول ةناوسلا ناذ كد درديغ ىلا الهاص بتفلاوإ مناط سما نوكو|!دعاق و !اًئءاقد ا اكحاضو ا اّباكدتيوكنمسز
 ا .دزللا ققكرن لباهفنف اهناكم !طوتشدملو لضوهلاو لاوحدلا عينت ىف خول
 ةاقسقإلملا !«فنف لاحت نادهلهاص اند | تدك كقلا عقتبن ا نكيدان ا نوبح نام اسوف اذ لإ ناماملك انيوقتك(هسفنا



 ع اد كءرلاويلا تمحي انلوقكهنيصحش ”تطرشلا مس صارخ عضو قيعدرب شن ىلع

 اولد وع دعب نوبت راي تاي لمع
 خيل ايدام يدلل ان امم عا ضيوزلف هامل نناكانإج
 دع ةح 0

 ْ يهم رارسنلا هسا ةيمتلافدلعا دا[ منإ داما دل

 | فقاسة داااتساف وسما دانا اراقب هنا
 رشم ١

 انتيئا اماراتي لكلا كيس طوخ
 واباضقلاب ناين لقذأو لصفتاشدلاج اذا كاع نيت 2100 انتل

 نويت استوطن يشل هل سنتلا ]اير يره 00 لمدن |نافدك!عىينا تس نالقدلل
 انوا نرن تن مدع نست يار اهنا بد 2 اش ياو هوك مدس سا امن ايضا اشم
 نادل ةنلا فرت تاما قمه اظن أرضا ل :ءلقد' مثقل ماتجدلانكملا ءاضوداد
 تكفل نإ نال دفا سننلا قد دجد ليلا دجال اي ذامنبلا سل 0 200 جايبلكم هلال ذكي
 لراس للا واس اكن امانا قدأع فير اهزلا ناك تدلاطرسم ا ناو اوت اكيىقوحضم!اورف يئن الاسد قمرا ولين ام
 قققعل اتوا عفت |ذادسا لباسا 2 رار اخداب ةلوقدلت الجسر اهم اوين اانا انين اخيك قال بس: نامت لتس جرد تكا تانرتوخ هاج
 دال لمت يايات لس جسام .اوتبلل ياوسلا لزج ماا نفضا رامات شب اردن ارد
 ايلاثئلصفنلاو لو لقمان لستم فتيازحدلا فات تكد سولكنكةتس نحل سلتا يشل كمن سس 2
 اا داش اندسعتلا وجر نام مشابه عطا ىلاتانعزاو تل فشلا اكد كمبو ايلاتثلسفنلاوانقمدصتلا فكنا ككاإدا
 ناماذا لصتمابلجلا متنا دلصتا يا فا فس لدتا وضحت لسانا نقلا استكوادايلان:جقخ اولا .يقبسف كلا ىف تاب عضل جيك
 ةلختاب عيسي «ةةتس لسنا كت هد سلا انقاذ لصتنلا 5+ نسال ءلصتلا دش كمت هنو تيل يلو درع اخ صلو اسنبج يزغا اض
 - ناوجوهفالا يشل نايم تيت نيل هكا هتصتلا د لش ام تسموتسمنلا اما مت وتسنلا كا نا قبس لتدايشملا
 ! نهنئ ناءا مدمن نلت ىةلمفن نمتانلاد أ نكرلانارحّهشلا نكرم رصخ اود نا ىننا نان صا تك دست نما
 قرت وافضل جو تضم سوم يشل هس ايعن وادق ندا نيا تا مقنموكر مينا نفد اجهن شل
 يلم ااسفكقلاولصفنمو رتاج نمد( اداناجج ' مزمل راطن قاتل اذاط 2 سن اهلك ناهن اننى نلوم لاذ

 سناك قمن صن نموا طازه نام نفد اجدنأ نه ناعالانيهتكساب عباستاوزفدا جتنا اما دوما نعانه نان 2
 القاتل يش لهده نسم وكي امام م ايلكاني دوق كارز سلع #تاتلاد [اي يا نوكل نأ مادخل نسل ثينراىل(هله دو |ضاذأح
 نوكيا ءاءادانيوقىيرصت نمخانلأو ازواجون لحلو كينان اًنتتيلع نعلعتلان- عننا لشا اما وجمعنا اة رخل ام نست
 1 نه نوكيا قت دتلص نم نمل اذن ا| نجوم |ننل نكيمل تاطم سمت 6 نا نوكين اد هجوما ملاذ لم سمشل اين
 يفنلاحولط نوكيدل ن مادو فكه لصتنو دنع نم بارا < ارلادأ فذلو اجو زدلّلحن | نه كب نا اءادا شفد اج منكحاا
 ثلا زه نوينااناامادانن وفيك صفنمد دلع نسف اخل ادا خجومر أمنملا نا نم سلا تاماهلك كايت اماه داصنمل وحول لع
 ماشا ناس شل الع نوكين اماه ادانيوضكل صقنمدتلصتنم نم داس دا فد |اجدزامإ نوكاءادادخشل
 ةزقمل ةلللا | ةوج ومر امزلا توليدل نا اماد ةعلاط سمنلا نولي ايو جوم

 م



 ضقاننلا اصاكح] نءلونقتذ اصاهحا ن ايِشركلن ناانل نآخن ةيوناثلا» ةيلعدلا اهم ا أرلذ

 باهي نيتيبتلةيغارم قالا لقول اسير درسنا هايل نقعناخاككعا
 ناقل يزد اعدي ككل برادا أمال اقرمع نإ نل سقيا
 مثلا حسو ايهن خب ققحت واذ.” [مثت ابحر نيتصوصخلا | نيتيطقلا نيضتقاندلا ققحتل

 ْ ل ير ل رش تكد واع كسل ضل لك
 بكتسيب نيتيبلا نينه تعج |نقو فاضالا# لح و لكلاو ءزجلا ةرحد

 : لاينر[ ةقب لك را 00 ل اوطُش ةروو تشب" ضف انترو

 ادييز ماهل ألين د فاقب ساري نير طوع دج انتل يه انف
 ناعما نويل لوح | تدل دل ا اكيمرلا فولتخي

 امبالا كرين ئاهلاف كابس فك ةنديراقوسلافاىا تسب

 '0000000 ل يا
 1 دا

 لونا مرلل

 ةرحير 0 ب
 قلط رخل مح لطس نيضّقن لكن آم اند لاضنالا قلطم ىلإ لقبت لحل ضقنلا لص ىضئانلا وتدل
 تهلوتلا صصخ خا'نيتيضقلا فدلخنا لوف هلل ١ !لعافتلا ةغيصئريع ثا نلفر منوال ضف انم [صقم لكو ضيقفنلا 5 اآسبدع
 ياقلب قول نايل لاق ىقف تادغلا ف ضقانلا امادًتايشلاىف هس هقتنلاءنصقلا .تدلاياضتنا ضقانتس
 ننلإ سعاوف نا قنام قانياياضتلا ضق اننب ثمعلا صيصختت لق ناذ ضقانلا قت فجر دا ىلا ةجاح لذ
 دسبنلاب ن وكي نا بج انا مهثحآ بم مومعن ا باجل اذ تاييئيزيجحلا ةيبىلع ةقبطنم تم اع توكك نا بجي
 قانتب ه ظن صتخ | ب نيني قرع ترادغلا نيب ضقانتلا ب مهل قاعي ماما وعهد ص اقمومهض لغإ كإ
 [منحا 3 نص ىنقنقي ثيحب بلسلاو اولاب ندلتخالا جرخب يقل | قه ع! ترا نبل ىضتقي هلوق هلل «اياضقلا
 داش مزال بلسو تلا باجيا قامكة امل إصوصختلب ندلتخولا تازلال نكد ىرخدألا ب زك
 كيلا ب نكا يمازح ا ق لص ىضتقن انا نيتيضقفلا ننت اه نيس تولتخ ولا ناذ قطانب سل نيزو اتلذإ نب سوح
 .ةوق ىاشنا نيت انبوق ندلداناناب سيل ني انبوق قوق فقط نب سيب نيز انلوق نال جدا لب هتاذلدا
 ةلحوو ىف جنم لكناو زج اوطط رخل دجوذ ه نبت صحوباومتكل وق هك ١١قطان نيذانيوق
 | ننعهاظ ثن ذد لومحلا ةدحو ىفدج ينم لعفلاو ةوقلاهةفاضدلاو ناكلاوتامزلاٌّةحوو عوضولا
 ةاقي لأ 0 1

 هما



 تارت[ كدح ثالطقف بناة رحب و ع3 موس وأحدث قاوبلا الند لومحلأو عوضولا

 لح ناع اذاف -ةيزجلا» طرا نع( نتفلتريتيضقلاول سم ترسل ضقت فبالصف
 امتشاّملا وم الا اهداحت كا

 0 ع اطالب
 ازعل دالك دام اخلاب يادي امو اخ الإ ضاحي نوي

 ْ الاضلاع هامل تلطلا يتلا |ضيقنف بج يف يسم صاد
 ليي

 يلا ضان وصلا احنراىف هو تلضلا شيلا تطل سنو( :ديلا | ةطور تل طبقنو امنا تلطلا

 يلفت اداريرشلا ضان ور ةيزصن ضاواطمندردب لصنتالا بضخ ةوواهنم
 لوح نياحلا بنل ٌقحيد قت و ىلا تادجولاهرش | يشل ر ”ىفى ضل لا طقلا م يلاراغلا بدار 5١ تبنلا نحول وة موضحا ولو قهل
 حال اومدلا نمت اتخ ااذا دل قحيلا كتي ةدهنم تاامان او اهزج نعقانتلا نمت كرد لتعو اجلا اهو قنا نلا ىلع مدل اطزمإ
 ندا وتل | نر جلارخألا تنل ةرشاغم ولا ثتهدل الحا ينرشخألا ىلا تنل ةرش اهم تنمإلا دح ا ىلإ لوح ا بسن نا يور ضتبمملا فلتخا
 ا فوتبال نالسد داداه عئولا 3ك, لكل وقلب :مذاف ىنادخل بنل كفن نه دعت اطرشييلا تناقش زب
 ناري فوضت: تخل يعن عودوا تح فاتن نادرا تح قدام ةدما لبنا داختل ب | اهذوضولا كي
 اخ ةشزجلا ىف عشوملا نيسلو ةضنفلا و هضموه امنا ماكجدلا ىفريّتحملا ناب بيحاو ديك فداخدلا تملبر ىف ندخل اطارتشإ تبر
 نولتنلا تش زلم هطردلخماابتعابدلاتايو فه فظن وها ايست اح نع زان ضق اننا خلا طعب العا رين [حناندل ا هموهضم نع

 فول كحاب اذا اوت الدال انت كتو نانا ضقاننلا فتوضولاءاخعابلا هروح اياضقف لاو غم فدلخلاداحتوكاقلطم تيكا
 هج كات باتا عرب لذ زج تضل ريتح اذ تدل كةهجل ىف تحولا نمرلوق هل نَا ىف تخاطر | نعوؤختس|دقف
 اش ليكتناعمدلاةدام ىف نيتي غلب نكأ ضنا جن لات دختاولاالوا دكر شاقل لانو عا داهض ف
 دنيانا كلينك نانا طر عا سداد و وفي سل ال دلذ/ نحيلة جي نول ينك ام انوش باعا نال نيا

 اجبسدائل تل ف تناك اقراط نال يس ةرذخ بم هدانا تحايل و هك داتا«
 تيوس لا د اتوا لخداع اددعا الا طلطلالوقهش «اضقاتتبأم اجلا كلذ ىف
 ةينيلا هك ينجي اكو ضببف لع نا نكينجل ا« ل ناطا دوعن كل اجا نحتجابةنزاطا بان [ةسجع الا يات
 حو 20020 وأ ضعل ىف لعقلاب لجسل لا تا ل نم لئاهلاشو 0 انتملطلا

 نيئزجلا لانكا لدن ادا ضيانحا قولك نزح كتان يول: نصقنم ةعتلا بدنا نهضعنا عال هزم اير رشاقند لق
 رس واش ضئاقن رولا ناتج نوف داما ضل زهأ لاتينا ا لصفتم نك زجل ينتاك نتن زج لك نخيرب
 ايل فيقنناذ اضنا تدلل ف ملفنا عاب فاطم نعد ف نطل لصقل ةقؤاوم رطرخشم نم تكرر تلا ”لعرثشل | لا ظن لع ناد بكل ستقناي
 تماس دتلطلا ىإقاثلا نجلا ضيقتو ذر خلا دلنلا ينحلاوهتتقفإللا ا ةطلشلا ىل لفدلا مزح ضيقا دقن ةنارلاتئالادالاخل تكلني
 يدبل] 0 وحلا يو د ع ا ل تمالك ةلهشاابانلذ اذان تقذاوملا م ايل هدفا اذغل
 مننا وون نكست قددح نيا تتم ديك نكرلا الخل: :لسقنلا هه. ن نهد اعاد ميأصدلا لرخخت اعنا ضبأس
 أ داعوابن شات نيتضت حرج نع اقرارع تنام |لميكرم ا تيزقلاو ىلا نرذ عفوه: تنحل تل ضمن ذأ اةققشح ضم |اًنيغاب ضيفنا واسم

 نجلا فةاتع هلوقهش ا .عديقبل سيكل لاثا فاتن لوا هسا كدر سيلا جلاد تلا نر د وراه تفتك
 ل قاضتولاو دازعلاو ءدزلل اوه عونل اد لاصؤنولاهلاصتولاوف سجنا حان عونلاو
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 هو جججعوبو
 اااغاد تلقاذ او 3/#ةبناع كس ضن اود ناو ماد اوف كدا لصفنم اس
 داججوتتسلا عساتل لسا فو اجدز نشل نوكيا تل .ضيقتذا خف اجهز نينا
 يبا لافنككء لالا دمدلد | قاغلاؤيلا بقا دواءبلا لبو ردسي تا كت
 | وقتنا لبل نيني ناو ثيرق ل كيتي كنون كن قك هنت
 | هانا جهب النوع الج د وفراق 3ث جتا هى ذوم كيد
 كرد ضن نعال. مفبج سيبحازعب يردي ولان شلون هكون لمدلا#
 نوبت ضماقرسرهش لاف قلادة ىف رضوا يزال ول دبر لام
 00 - : |« قحسعلاذ سكتلا ضيق نم ان اهنا لاحد

 انا وقف نير جيقؤتتىلا ساكت طل دخولا و ناويحجرممل اخذوا ضعلق سصب سدلو ناسن اب سل

 اهلاتملاوا كوسمحلا نولي اورو يل قمالا ساكيدلد تا جل لضجلا لوقا ساعي مج
 بدَّيلاب لص إكلا "ضقلا ىلعو نقلا قط لس لدن ىا ىر دل ىتعملا قع قدطت كمل نإملع|5!يونتملا سال لوك هلا
 ضيقنلا سكة ورذ جاجحوع [دلدميش تماولوننسم قيرط نال كوتسملاب صدام اد لودلا حولطصولا ىتمدكلا ىرجحا تنصل د
 لودلا حلا ناذ دست ىف ركل قنا! ءزجلا قاتلاد ودل كلاب دارملاك لدول نجلا لعجنحرلو قدك هكدا عسل نان
 هلوق هل /اًعوضوم لوما تضوو كلو جم عرضوا تاذ ٌريصرول سكقلاو لومحلا ف صو د عوضوملا تا خوه دنت ىف فاثلاو
 اجي ) نامناو قزم نب رشم ايلس ناك ناد ىكناو يطع سكعتنام امن ندل ٍبلاوسلاسكعمِوّصنس ةداحلا ترج نت ةايكلاةبلاسلاذ
 سهلا ضتتن متوهد تلت اق ص تاراضقلا بوكع تايب وقال ناملع |: ١لاحم ثلذد ءلوق لس« طبضاد عولعلا ف نينا شا
 لص لعلوم ملاو عوضولا نص لجو |: دوم امس حوضوملا تاد ضرفوهيو ضارت هاو نتلا فتكلملا لاتثلا ىف تخاركول ع رجنبل
 سلعلا ضف سكعل ناوشو سكعل ٍقلط كتاذلا و عبجا مانناذ ضاحلا تددخم تيكرلا توأنلاو نسل فدل يرجي د لوهد سات رهفم
 زوج همعول| نع صولا بلس سوح” خروفضوملا وم زأوج ت١١ سلعنتاكل يمزج ا :نل[سلا و ملوق هم ١لصدلا ىف اذبآم لصحل
 اقول! قيسطلاب .تيطلاذ ةيمزجلا لطب ملا ذاو يرجي دتلاسلاسكع ةيئزجلا هنلاسلا توك عند اذ صخيدلا نع عدلا بلس
 دريك تمولا ةاتيط اتيجرلا هلقهشا ١١ امه نتعم يزف ندتص اذا ىدح | تناص !ذا آمكدأوملا ضجل ىف ::تثرنجح ا يلاسلا ساه عنا ماد
 - ١١ تلخل او ضارتفؤلاب مزج نجوم ىلا ساعت: ةريزج ها تناك

 كف وماىلا كذالك ع ص اذا لمح غنتماءاء لومحلا ناك !ذ انام اعل اتلاه |كومحن ا! نوكي ناملوق هك
 ضي روم تاذلا يرع كو كي داقت عت عملاتلا وا لومحمنا افا عيمجلع مدققملا و| عيوضوملا ق صير
 ؛ ااه: سوربككقلو لوهلا لكذلا ب شنصل اص ريغ ىو زج درلاس نيل ةيجملا

 جافا ة لالا



 م
 نارتشرتداص تلك وم ةقفاباش ناك لعانطت نإ هج جعو

 زمنا لاد نه نهض نال كي[ نبا وي حلال ىلا وش هاوي
 داصوهاخيشب ياهلا ضع سأل ف روض هناا دافع سل ا

 اريج ناسندلا ضبا نوفا نسي اننا كيني ىل سلع ةينزعبا ةججلم عد
 | تعا كك قداصطعثاكلا فدتولا ضع ناوهو دبل اه دفنكتلا ول[ س طدن خيي دقو
 ولا ف طئاحلا ضبان تلقام.ةينعتلا يشكك نا فدلانا بابلو قدايعريغ تول قضععب

 كف بيشو يولي تناول[ يب قايوت نصف يرق داتانلا ف[ ضدك

 ريال ال تطيل ل دازي شينلوم نينا سكي داوطملا ىف
 لكنا قل هاينز مانا زب يللا يحرلا نكتق نقتل له تيل
 ْ كبؤاك كمل ا سنالا ضع ىفعأ اجو ند نوت هرم را ثادل نام
 قت ةاارعزت نزلا د ١ نم عاج عويوددا هرم ل صتالا هلدلتنس | تحل هي لبان ناك ن لكهالخ ظن هيف الا اباش ناك نم ضع اعلي لوفد
 8| (عطاتةردتتطم لصدلانا كك انااا دكني له ضياع امد بزل نهد خا مرير تنقتخ 'أ عير نوكتاببال
 هالات مررت نادهدس يقدم ةرزفا بزب ناهيك قو ةقلطفن ىذا ماما ناو يو نول اش اميذكحتنيتلا انه نالاقتيدا بامان لطم

 2 ٠ طمهفاخ ل ضتتسملا تعا زانم شيول ىحلا ىف خشوضالا عا ةنمزدلا دحا قاتل لع د[. نمعن نالدن ىهدل نار هت طعقل انس لا دباب لكم اع
 اهسكع نوكد اهئ لا ف لصدلا ف طع ذا ور لل ارجل 0 ا
 هكر احلطا اا قون طفح طاوتخاءاًيؤوم .ناركمول عوضولارضحاو لحم يكول لرجل ضدل تارا ول ردن ىف ىتوطلا نعجن لات: نو طئاحلا ىف آب ضبا
 لريجوم ناحلشل بالنا لإبلا ق دس اخنا لكامئاددا د ,ور شابك ايلكورثم دتاطم نجح اعلا دناتنمىلل| سلكت ييولا نف دلهي جل سارق
 ةوتلاو نانتولاورعامدلةفلطم نيج انتم اذلاو لعغلاب اك عياصول كلت حا لص ارك ماد داصالا توغشام لكما لاب | ةيوضداب قنلصاذأو

 عفر ماتا ماد نانا سات دل جيلا نم نكس سسك دلو ذاع قدطملا سل اضن نهم لحلو لكى افاحتةفطمأ لإ

 يندر نقلا تلد | امر ايلف ند روخاتلااءاو ءاكقر بط عزه لوولاهزحلا ضنف ل حجو هلو هش ١ قاجتللكعول و ضحبلا ىف سم مادول هتف عاشماخلاو

 أهسدلوممسنلداتئمهتنلا كات يشثاتن نماهإتاوضتوم قتل! لاوسلا ولم انلا تاءوهيغلا نم اهتدلو بم قل "بل اباه لماتريغ يول لا
 مقيمتارا فيلل فلاضد دلصلا ءاقي هع ايات لودلانيعو لوا اثنا ضن لمج نع ةرابع ضنا سكوات املا يوطص | نعارادع

 قاثلاونجلا كاظنلا نسرخ تلا :هونةعاما هولكتللاطهلا عاوخانكو نيفطلا صفات خا اذدا سها قلاب تهل لعن ضنا
 نا تح ىوتلاس اولا ةيباسلا كح ضيتن .:" سلع ابجولل كح نعال يجم لا ساعت هلوق هش« هانليتيان خا اذهل لصدلانع
 كفره نان خياعزلا دانه نع | مث ةيزج ساعت بز جو 6 تلو نلادلاداقلطم ساعتول زجل نك نت سكتت انه تداول
 لمتسريغ نرخ اننا ىلا حلب تلا سنك دلاءا نيوخنأ تل | عربيا ضيفنا ل كيك اذا د ندخل اول نبدا در ضيقا
 كياتىلا جاتك يف كش وان اكل فمك سل 'خاتلا دنعرنتلا ضيق ردك ياض لح تاء دش داوح فول ديلا سوما. لسوف
 :درملل جارلا ١١م دللا



3 
 و

 بلال هاكات :دادلا نب نما حين د تاون توالى الاداب
 نارا تناول مما توق ىلا سالب سيل نإ نياضااحيوقكرج لامست

 هدم يصل انيه اتناك ىف كما بجيل نيوكعو ب فلاع
 ْ اهدحالتا ةاطج لعنولدبفاكت نا رخل انام حكينا نام ا

 بكا

 اقفل قش فلست د لو د نين ليلا اذ وم ااهتاثدايقا
 نانلرقاماق دارنا هشينوا جتنا ناءاذااضست كرت تت سيح! لقاها

011 17 
 1 ا 1 دمك او هج نانا تاكا كاوجب ناك اناسلاييش ناك
 5 شنلا ههننؤولا هانت لكلاب مبلاوس ساعد يل بجولاذ سك نيج لحال لاء انيمايرل ع ناد | تاهجولا سوكعد كتل
 دش كتل قراهمخا قولا نول ضقنلا سكر تندلع احلاتنتاضلا تلاد تا كاد ”ئادوللاو .:يررطغورلا.ةيؤجولاو ةرشتنل (ننقولاوناتتنطلاأ
 كذا لل اسهنم يشر ككل نقولا سكتت اذا ماعلا ةسداب فن خلا ضبا يوه كعب نكاد تاق ضع“ يراسل 0
 طال فرمةيزشلا نامت نتاع امون قامة رراشن اذا يلحلا ايجمولا انا معدلا ساونا تع مزلتب صخندلا

 بلا امآتماختم ناكتنايهنان ماشا ةقفاد تم كلا ذل ضلال سك ذهب سكت تاير[ لحج فمادحدلاب قمع
 نايمه رجا تفس درج ساعت نان اعتفللا» اد طير نيضدما نعام ضيق وكل دل يكيكتسوفتيئزج دل
 ا لسد ةيسي دصتلا بل اطل لاصعتس ىف قالا نول نضل يم نملعالإ للا ئعقواادصقنل نعل ا يوحد!( قلطم اعلا ةعلطلاو

 ناو غتسلا قاشلاد سالا 00000 هلال ماما معن ىلا يوسع تاتا
 بادرت لولا مدع ىلا نغلا نه ع ايست ٌرصقم ين مالكلاراصن سايقتاوه ىدقبلا لحل دضملاواميملهلاو ليلا
 "عراد .قلم تنام لوقوع دك دلي نحال, ادبلقتسالا لجان ديد كمن الصوب ارئاسا
 ىلقعلارثوفلاو مسا سانئاد نسج لل اذ كيقحلا[قلا» تعمل )سانيا هع غتلاد كلارتشدلاب نطل سانيا ن اكىلتحل ولا لعد وفلل ىلع
 نالاظوتللا سايل اتي ايطلانمد لوب اضن ايدج دام ذا امان اهتلخلا ناي اذا ة حو لتملا سايب تيان كيتحل
 نسما لوقلا سن تيرنر كت هذ عارتج هلادردخان لخرم ل ضن ىف قا لعاب ليصحتنلف نا هما امأ نتا: نعاصل ذل نا هربل اكس أر نعضنم
 همه !ىاناشتتلا ٌلملاّيص اهكمب نم قلخت حصا ةواوأ فقؤلا قضوف ققحل ديلا برصاو وت ني نركئمزاتحلدا لعن نلقاك
 دارس ناش ةامزلسلوق هك ماساواجْض تن ساعد | اهسكشزلتلا ةحيلولا تضتفلا وكلف لحب اولا قوضار اياضقفلاب دارل 5! اياضن نمل

 احرار جر ختفرخا لوق اهنازلاه مز لس قملاوت نعتبر ل ا م يي
 تلواضأ -انبةكتخ ولاكن ومان اا يصرح قل نيتضق نبركرتيايوهو تا تاوأسملا سا اننىف مكن دنج اخ نقف سا ءاوب لست اذ لرخ كرحلأ ادلوق

 ملل ناعما ام ريتش ققحتراول ىتحو ام ىداسملا ىواسم نإ ةطساوب لبنا نلدل نكأ ب ءاسنانايتيامن جواس ب بد
 ةراشإد امتار وت هكولاكشدلا قابومو ل اهلاربغو لودلالكشلاوهدلءاعب | سايفلا ف جدل نييلاريغو نيا مزوللا نيماضا مزاسلوقف
 تو ا د ا داس 0 و
 ةةابقملل لما مدامج اننا لكن ا اهنع مزلاستءلسوا يسمي ولا نساك اننا ن أو نيتنضقلا ننام نان داحجدجح لعدم اتندلانلوقككردغد

1 



2 
 ناضلبن كب روقكا نارتق ىلا وكما هذيقن ةجيتنلا نكت ل نا ثايب سيل ن| تت قهانب سان

 ٠١ هيضددرإلا نازتقدل

 ا وضومو يرش لع مقوهو فالي ف لصفر سين كاما لع
 نييتملجنم برت نا

 هزجسامج قل ةيضقلاد ايلات حارث هوكربل تيل دعنا واف جاتا دكا ىلا
 يبيله اكىنلاثبلا بلا مج قاد قس تتفضدلااهذقلا فلا واتم ىعلسابت
 1 انامل ند ةينكنمأدل ةنيلو| رضع ب علا تارتقاءطنبو | لع

 تاك توه وقر اكسل 9مل يداطبخا يب لشد اد دطش بكم
 كك قلل« لد اطوال 2: دسم لت 5
 لذ ميا فوم ناك نار راحت [كذول| نمثل جيتتلات ناجي انما دااشلا لت
 رغضلا قايوضوم ناك ناو بتاكناوبحلا ضع نيام (كزولاضعلو نايات لكان

 ناويحلا ضب نإ بتاع | ضل كارما تن لك ذل قوحن هللا لصشملاوهبا فوم
 فرت ةولبأ نتباو ماضعلا ىف عرش نيكولا صيف سابقلا يب سعت نم حضال 5١١ قارتقولا سانملا ىف لضف هلوق هلل

 لض ل اقن نيتم نقلا قامهتس بركلاو رار و ببولطملا عوضوم >ئاثدو رح لعلمه تايلحلانمبكرلأ

 4 اراشولا ياسا

 ألح ىلا رههخيبس ررككسل ا ورب ككلا ىلع اهلايتشول ئريككلا كلل نك فصولا ىلع اههلاوتشاولا ف ١ىيرغص ىتلوت هل
 . |! بولطملا فرط نحس طس موتلطسو |

 دلوجتدا لودلا ظننا ىف ىبربكلا ىف ايو ضومو يرغصلا ىف محم طسودلا نوك هج نم ىا ك!طسودلا عضو ةبضبكن عملوق ه
 . 1[ ةخيارلا ف لودللاسكع |ثلاشلا ىف ايه آعوضومو | فاثلا ىف امهمذ
 كيمىلا برقا اتندلا تم نب لودلا لكشلا تدل بتوتلا| نه ىلعلاكشالا :نه_تعضو امنا»!لودلا لكشلا وهم وقد
 ريالا كاتم هدطس وهلا ىلارةصد) نع لاقت: هلاوهو ىمبطلا م ظنلا ىلا ها قاوملا ىلا تنلاب سفنلاجيوتو عبطلا
 تت ىم اق عضو !نهلت لودلا لكشللا قوه اعارمظنل |! نهود ةجيتنلا قاههماح نعري  ةلاهرغصولاريغتدلذ

 ٠ ىلا بيولطملا عروضوم ىلع :ليخشملا ىئذضلا ىفو يتم نقم_تهرشب| قفلودلا كراش فاشلا لطشلا عضورُمن ىلددلا
 (ىدلص القذلا دكالة كو متمدتم صخا ىف لوداذكأ املا شلال | ةلوجلا نم ترعت اوه
 ةيلعو ::طرش نموا ني نطرش نمايكسم ناهءاوس نيتيلمح نماكرم نوعيبالام يكرشلا سايقلا هع
 مظعيلا زج ار مسار لا ةسيعشف تلا و اطرشلا نم_بكرسلا نمش اما ٌحهاظ يرشلابلددلاةبمستف

 ةاتمقلالا



 : : هم

 ناكلا قبس اسك بايب جاتن ناك تاانلو لدول! لكشلا ةجيردلا نملاكشولا درعشا لصف بتاك
 هكا يي اخ ا نان اذطيأرشلاب ا 3فد طوال لايرككل اح نم يطا قبس جينا كين 7 5 هَ دبل ٌ “ 0 2 . 7

 بورضل ادا ةلانلاياكدجيتا ريو حل ةفيدا كم نقفيد اذا نك من نراكتغصلا ْ 3 مم 2 6 2 ا
 أر لعل الأ ىتغ | تينرااضرايكمأو نيرا فصلا نري شع تم لكش لك تالجملا نواف

 درتع شا لوذلالكشلا ظيرش طقس ارششع تبر لا دلو ةييزجلاو نطكلادتبلاسلا هَل 'اوةنغ : : 3 _ ئىل ا, . جلا اع. لس
 جربكلو ةيناغ ذه ثلا تاتتعةيمزجلا تنل عظتصلاو عب سل ايريككا مم دع حل فصله 0 ه4 ِ » هبل

 00 -: ٍِ ع م ٠ ديب وع يحب

 لال فلا يتضرر طف نير إ قف نير اوه داو يمزج اول رغصلا عهزجلا نإ اسلاو تييزجل اولا
 اورج ك قف و ب لكو بج لكوخ اهتم 2, كملك ف اكد ص ديو نهتم هل سا جس اي دق دج د سا

 رجح قاحلا ند ىتدلو وح |سلا لوح نلكدإا سجن ربل نلع ملا سدر اغص ةنلك نجوم تالؤماثلا ثا .ى رقم نأ نإ لكم ناك جناتك سطو هلأ سواك را ا ا
 منج درج وم ديتنلاو كيك هيلع ومو يعصب وج نامت شلاشلا ضاري اسندلا نى شال“ 7 8 ديحب ى م رب 917 بم ْ غل مه
 اكرجر يبدا عبارلا كتل ق امتاعم تنل كرتسرنلا ساجد ليل ةجاختنلا لاكش الا نمالردتر ىبدبنثلودل لعشلا جاتا نأ بيالة جاتم ا ناكٌتاننل هلق ه
 هلوق هلل« لماتوحانلا ضب نل ايكلودلا كا كرا رافعا وقوم دنقلا لاكشولا جانب طلتك نادلا تاثير ئاثلا لكشلا ف اكنتنلا
 بابي وق لطم طق )لا ارا لاق ف طارتش هلا بس اه قرطلا نآسب ىف حرش :نيهأللإ ب لاكشولا نب قرنلا ناب نص عرف ارا طّماشسلا آما
 مكحملا ىرقيب كلف طسوالا :يرهص ولا تسول دنل اس تناهرلا تول يرغصلا باجي لولا لكفنلا ىف تيك .يامرتشي ىاق|ىرغصلا
 ريضربكلاب سلعه ركحلا ضعبا وكنا ليدل دل ربك ن وكن عجم طرد ىو نكي ميكدلوق د. «رذصالا ىلا طسودلا لعدبككلاب
 تي اوههو لو لاطزشلا طفنسإ ى | 0 طعقتس | هيلوق دش !:ةخيتل عزل كفر خصولا ىلا ىر تسول طسوولا ضحل ىلع[ رخص ىو كيلا ضعبلا
 كفو نيئرلا نيربك/ ب وعض نم اص آحد نفرا طقس ايكيا واو هئردلا تايد ىف نيالا تتر تصل رض نم ملص اح ةماعلا
 3 نه انتحل نك لم هلانإب | تن نإن نيرا جتا ورم | تيقن نشجرلا نديرغصلا

 0-0 ا ا 3
 ا 5 8

 طاخريز كلا نب نعام ةبن اهي آش قد, ىمسما ىسر املا وشل نم[ هان ضف قالا
 ا دانا ديعلا راجح اجت ايلاس وملامح اجد 0 ْ 7 لش اجريزد كبكات ىاهت انديربكاح ىذا دتس يرخص مانقا ىامتاخ تايرخص

 ب كلا لقاسبرتض عاتنئ اهناخيناخ ةدزاود لا لجنه دس ىرشف جتاتنىامتاخ نأ ت اخ اد
 ا حط 852 طرش تاوفو نر قفب راش تدر تس موبتم نإ ىالابمس نهد ف نار تسإ
 0 7 كل.نارتفزا بانك له يعاب رشد لمت سد نا ى الاب مس ننهو تس

 رايب قايد ناخيراجيدو سس و درهم تاونب ءاهإ هو تس اننا طرش
 كم م نتن. مره ىذا ئربكلثم| ىاضاخ ردن راكخصرتس | ىامكاخ
 ةاتملاةلملا |”نْس لصاحو نه مضزأ[



 ع
 يرغص ينجو نم جيون ميال غلا لا جنن لضم تن لادمم ف لع ثيف ناوببلا ضيدوخت
 نييلانو لا مل جينا قهانب نم ندا نم يلو قطان نيسان كك كاع دلاسد
 همئاصع نعل يددل الل جاتندلا نإ اكلوولا لكلا اون تملا هلأ رج تن[ سيت قهانب

 ةماوكيلع لاقل ايا انييكمشلا انه ولد انركداس خو فخ لعشلا هذ يتضرش الا اقع
 | نان نيتم تلا دلتخإالاو يجو يتعب ى اذ لكشل| باتت ىف طي ةةصفاجتغصلا بف
 تا دتخدلا بدلوا تيب يلع ىادكلا نراك باها ري رفا اع
 ةاناةولاوليطشلاانهتجتنيتأ بلس هعد ةرات هجيني تايتتا ةدصع باندا تش
 قاف بآن اهثدلو ب جاع لوقا بلا نفي فصلا نيتيكنس أه نحا بر اضيلاتانلا
1 
 .ققثالاهوقككرغص يع بلاس ودليل سف الا رتضااولسلاةجتيلا جنا للنا

 يلع ذل ناراتك تلوه نال بالا ر ىرخصلا باجعاوهر تيل لودلاطرش لن لودلا لكشلل ناو ال دنيز نكلا يرغصلا رقد
 قطرتشلددادا هت اننا نارص اجر ماقلًالهف تلاثلا فا راشاف نيلعولا نيل كا ننصلاركلي علم نينا ريض تسا يان ىاالغساانلمفوه»د
 ِط ام زاد لكن كل بان الر سوا ىلا طسيددلا نم كلا قب عزسلا ستيل دنا تناول كندا ندل تر خراكتصلا:نيف نيل ل جب لودا لكلا
 هج نول ضلال ذي ىاد كاد|لغسالاىلانس كلا نحت لفل ىلا ةوفلا نم رخجدل اتي ناعمدلاب ل لعغلايطسدا سير ضال يكب
 را عمات, يجدلاعةراناسابتلا قصره د: هتحدلا لص نيت وحل قي وفول دسو) نإ جات ف طرت ملوق هل ءطسردلا فرغسالا
 دير قايلزم ىشومرت ىكطلن نئحلا لاء قل نانا جرن لأتج ككل ولو تعول قلادات نط :لكوؤيج اخ لعل تسمذ نئنجولا
 انلدنولو يول اسافر ضار فل اتندل ا نهئشول شمل اير فل ىعار | ىلاشلا شل انتقل ى عشري نكواجعيلا حلا ناكرجينط ندا نسولف نق
 | ناعنزيع يل جازان رك ةيدراجعولا أسلاك بلجن الالز انلو فكل رودسرب تع ادا قداصلا نام كن اصناضداووشاإلا
 ,رم0 | ةخني | حظرا دف يم تل "نير .! قاتاابتعاب برضا ةيناف كرد طلاء امعابطقست ندددأ اسياتجتانلا يرض ةلرتهبما
 هلك | اك | نم | نس | 3 سلع روق لعرب غل نه نم كتاوت ايئابلأت ثاطتاسلا نملكلا :اشاو تيرا تيقبن ىرخل تيرا
 يأ رون | ص رس اهكيريكا سك هه وح للم قاتلا لعل نم لووياتشاا قارا انندلا للسان نا معاذ يربك

 . مت ل م" | اني نالالنس لتر تسيل ضتلزخرل ن لعتلاازهىف وهما امماذ هس (خكانهرانجا هذ نمل
 [ا إم هلت "© لكننا تك اهو لكيلا كلت لود غلاي طا جول هراهضيتضأ لكنه

 - دخل قرص رجس نم يشل قسمرمل وال اميذاك ص اضق ايون 2لوهلا لكتاب عسا هدا 0-4
 درت | 5422 “|. تجنبا لو ولا علا نئيتنت بان تدل و| تجي نصمي نكست لا سنار يزعم
 رت |. نأ ر نيج .. | ةرصا نم زدسدل_تلخملاو تلخلإ نهب ج لك ىرغصلا نأ لو تب سي
 0 ااض قفم آن دل ىربكا/ن ع سالو ةكداملانمنيوكمف جاتشدلا تنعي نب هند

 « | ضخ هم يتجانس اقفل قلملا :٠ ةقحتجيتتلاذ هلا ن وك ةجعتتلا نتن نم نولي ننتقل



 بارق يساتس نير اسو قديما أو[ جنم ئننول تن تأ

 در تالا ارقلا 0 نافردب جضموف زجر د اى كميرات بَصلا

 هتان ة عضل ة حن باطم ب نم وزر

 يضعنا تق ىظلو جب لك اهنازو] يضعنا تلك خجل اهحادسن-كانلا كحق 377 7 يك شلاق

 'فأ ضمير بي لك شاي سقت هس يدوس جام < يضاف

 اسارجتل رانك سعر لكشلا جازي انوش مفيش ضّليل ب ضير يطاج سام
 الشاذ حارا لمدن نيل ماو تاس ننال يسوم قلك

 ا 6
 21113111008 هي يوجين

 201111111 ارصن | ساع] رقدأ
 : جبن ئثدل ولات جنم ىثالا ككل ذاف دينا سكك به جدال اي لالالالا يداك 7 هاند ةيزجما ىكالاعامو

 رضلإ هالته اواطل وهو[ ا ناديا كم[ [نم ثول لوولا لكشلا فا نمي جج ب نمىتالو [لمانل قو اكغصلا سارتلاكب انلجحي
 . | تا يرؤلك طصنال ةري جلو >ييزج سكت كل اذ سكي ايبنايدلذ كلون يلضلااءاو ضارتخدل ابوك كل كد د شلاباشي جات ناي هان

 0 دست انلا هيث 2 جا
 را رنصو ىو جلا ضن عجين تيه هو اهلك بتل فضلا جالا [

 لقتل الل ةخرمل فصلا سالو ايس ناك لقد ىربإلا ىف نيام لدول لعشلا نمت 0 نا 2

 دلكش تريل بتتلادكب يار دلك شريم كلا سكتلو ةنلك ىربإلا نولي ت ج لدالا | < 0 - ها
 هي كبك ركب تولشا ذو بمول ا رغد دجنتبلاا ف له ساولرف ديتن شنو هلو

 ا 0 ل نامل 00
 قل والم راك عرس سشم م 2 2 .[جيي ااوهد نيمدلا حا عارلا لعتلا

 كرا مق [ةهنأ مك ةجئانلا دراغو امكن حإ تسلك صنميإلاب د ماعم 7 5
 ان ا تلال 0

 يلجأ ريح بحار © ا هذه نم اهات ثتايتابلا, تاطقاسلا هيف كدة ونتثحلا سكي
 م كل 2 صن عقتذ جنتل ناىل وبه: ريبّطنلا ناملعإ 8| ننتقل نودا عشت وق هش «أملا

 د يكف تانى لءاقلطم كر نكسسل دن تارا دل ىف لا فحم عار كك اكن نازل
 ! اور نين فداك كنتم
 ىربلو ةيرؤض بج وماكدصلا نوكن ا فاشلاد ىربكللدلاكدصلل نب ناةوقلاو لعفلا ىف نوكت
 نكيرل تماخ تناك ناو ظرف ةبجوم عرنسلام تينا زنماع تناهنار هباذ اقم
 ”ةاقسالةلملا :نيّتمىسقلا ضانتلاس ابن نآزتثدلا

 رإ لكو 2 نب



 | هلا وايوشلا هه تاينارقالا ف لف ةئزجمتة دقو داك ناكف نت يل اوت ةنج#اذ| نجت

 دعا لود وشا لو ءاوساريلا ناي ناسك طاجن ستار جولى
 ير اشلا لآم امج امتنا سيذ ناح الكت امج ناكانأوبح ناك الكب اتاري نب اكلك

 ْ يجامل نيد كداب باين اجلا ديلان كأن ديزاد

 ْ نيز نام اذاوي تجنن تاكنامالن اًنزإ نيز نام اكو انإرح نامالأتإ ني ناك الط اضماثلا لاش

 لك بأ عا لدول لعشلا نيلاثء لشن ستيزلا رشل اتقدل ةدلا|وأوايتاكن اك اناوبح

 لمح نق ظلال ايأكسكلعا يلكوأ با اما مادجتلكرا 5 لف ءادود
 . تاسبكولاقااياذم طا عطف عباد ركنا امنا ممن جب نامارطانل .وتكك صنم

 هنأ نتالخملا نيمنغل ا

 لت يلج رخال دي م اعكراح | نينتيخق ى | نيتمر قم نن تير فتسالا| تايتلا ىف لصف

 تبع انسان صنم طش نان ناتي ثمر ترا ىع تسل نب
 ” اطرشلاكل نكد جحا ىلا ةجاشم تاييرظند ايي دب ل مسقنتا كابل ناماعا 5!تايطرغلا نمتازيارتقدلا فل صن هلوقهلا
 ددحم لجو :ريقتسم ا ةكرحلا نحو ىتمانب ومكة يظن نوكك لت وزجو مر انبلاذ جولاط سشسلا تنام يلع انبوقك د رعب نب نوكك لذ
 ةعيرالا لاكش لاميف نقعتبو ةشأرتق هلا ةطرشلا سيق ولا ةيفعم ىلا دجال تس بجااولا نجد نكمملا دجو ىتمو تاهججلا
 ناكناد ناد ناناومامايلاتدإ دار أوهتس عناب وا لودلاوهذ ىربكلا ىف ا” قمد يذصنا قف ايلات نوكينا اباطسددلا سحلا ندا
 نايلصتم ركوتنا» لودلا الفا خل عيطشلا فارتقولا سابقتلا نارعا 5'لودلا لكشلا لاثم ءلوق هلل ؛ فلات ا وش امهمنام لقم
 ةلصفنمو :لصعم نم بكر تيا سساخلازنلهحو ءاصغنم نع بكوب نولا يلج لصتنم نم بكةيبار ثلاث نيتلصقتم نم برقي, فاخلا
 ريل و نيتلصتم نمبكرختس ىزلا لو دلل مدفلا نم ىإ خلا لودلا لكشلا لام هلوتقن نئلصنم نم كرام ماقال ةزه (زه نم ٌقولاو
 دييغو هناطلا رش ىف ظنافاهجاتنإ ناببد بيزضلا ليفت تش ناذ تنل ةلقل مقلا نهب هبارلا لكشلل ضرعت
 لقيم لع ىفد ماا تسمح ىلع طرشلا سارقلا نإ تفعل ى)اجتسيكرتلا قاب هلوق هلت  ١تاطوسيبلا نم
 ملارلا ملا كرش لودلا لتلا فعشلاثلاو فاشل مسقلا قو لاكش لش ىلع لوول ملا ىف ٌكفنصلا قتتكاو جيددلا
 اا حيا اذوب اند هيون ات لق ةارصحلا || فم تدلع لقنلا نحد ىلع ىلعادآمغااّسار سماخلاو
 انشتساو ىنارتقا نامنق سانقلا نا فلس نق 5!'قا:شتسولا سانا ملوق هك ا!ىنيللا بطقلل نبطقلا رشو علاطلا حرشب
 |! دن | نيتم نقم نم_ كر موهو ُقانثتسدلا ىف عرش ماكح ادم اسما فارتقالا نع حف صذاو
 مهنوللا نوكادج سكعدلو مزدللا مزلتسم مدزلما دوج نهل ىلاتلا نيع تش مىقلا نيعرا: ثنسان هلوق همه
 |" -عضو عضو نم مندي الن معأ

 ةافسللا
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 داصنلا ناك د لاطسمثسلا تنص امرك لوقنا 1مل مفر تت ىلا نل | ضيقت نس | د ىلاتلا نبع نقلا

 ةيقيقح حل صقنم -زااكن او نبال نب كنا( كيج اهرلاذ عدلت كار
 اىفد ىفاشلا نود لوولاممسقلا 2ث عجنا نار نساعلايورخدلا ضيق وج قحا نيعء ننس اف ا 0 ا ل 1

 ىلا لويوم ليصفتنلاو لج لوقلابسا رام تهت لقانههد لودلا نودفاثلا مقل اذلا ننام
 | يزيل ثلا لكل[ ره قنا لصف سايل قحلل نسا فايركك ندا ولادتك
 ويطل نايلون ندتبتىا قس نول نضل ل نع لفسو لاك لري ناجح لكانيوقك
 لضسولا كلر ناوج لكنا ةيرقتسلايريل نه ّتترمب حر نكمل جفءابل
 ةزهب لكلا لهو ذراعا نا إيل ولا نظلا لصجت اغاد نيقيل ليني لقت داو شمل نع
 | ؤ مج م اوهو لشتلارصف ىلعولا 1522 لبتفصلا «نه يل السقلا نالاتيآككلاحلا

 يلا ث داحرويف درمرلا لا نلوفكا مين كرتشم اح ىف لرخ فزج ىف وجو زج هك . ا ل ا ل 4
 وق هل «رمعا مزدللا نوكس نآنارين سكعالو هذ وف مدزدلملا مدع مزدللا مدعممازلتسدل ن!ىاتلا ضيقت انشتسا و لوق هل
 رممتنِض قا ل صغنلا قامكاعم بنكاو كما فى اّلاو مدقلا نبب فانانلا ناكا ذأ .ثأ هلع ن!امهسح ا نيعءانشتساذ
 جوز سكك ف وارسو نامإ ضل انبوقك<حبرا يي ان لصخم حانت سدلاو ع اهتجلا عانةمولرخألا عضو لكم ف زخفلا عفد لك عضو
 ريتق قنصل اف ةةاذانلا ناك ن اد جب ةشوهف خذي ىبل نكن فو هف جج هزب سيل نركا جس وزب سيلف شف ذملو حطب سلمنا جنش
 ادهن ناض اذ انهرجح دارجشساما ىلا | نو امهعافت سا زري سكعيفلو ات نص مزددلاهرخألا فر لك ةضو متن
 امبزكم زد دلاورخبألا عضو لك مضر تمت |مزهق ب نكس ف ةةاذانملا ناك ن ادا رجش نكيسول رجح نام| ذاد رجح نكيرل
 ناك ءزج ىا نيعءانتتسا ىإ5!'لودلاه سهلا وجت ملوق هلل اق نص امهعاتترازاويخرخألا عفر لك عضودلاّعم

 | مقلابلوق هل ٠:امهعاضتر اذاوبحكرخألا نيعامهشزج نم قثضقن ءانشتنس | يولو امصنيم جا عانتم دلرخفا ضيقت جشم
 ّىش نيعءانمشتسا تسول و[مهعاضترا عانتم دلرخخألا ندع يس ناو ءزج ى| ضيف ءانشتساىاك!'لودلا ندد ىفاثلا
 علا شاوحرخألا ضيقت اهسزج نم
 دامج ام امسح لك انو قكمسقملا سارقلا وهو تايزجلا يمول ماح ناك نا مات اماوه ةااعلقتسدلا لوق هش
 هع نكمل نا ماتيربغ [ماق نييقبل | نيضيوهو زببحت مرح سج لكفزييحترم امهنم دحاو لكد تابنوا ناويحدا
 سيقملا نومسو اس ازف ءاهق ذل تشع ىف ىسارشيمل | نارملع [8!لشملا هلوق هدم نيقبل نفيد وهو تنصلاركق امك
 ع لاذ ماقلا لعره الابهلدل لتس | هنيوميد نوماكتل آو لع كرتنلا هماجلا ىتعلا وامعو سيئفلاودلصا ميلع
 عفا قعم لشتلاو باغ ءاملاو هاش تيبلاف تيبلاك لكشتتم .ندل داح ءامسلامههلوق ىف سهاش لصفلاو ساغ
 تيبلاك لوف هع 1١. تاح داطصدا ىف هلا مهن وغلاخ كاع امهتقفلو نين سلا كنه نع ليل ىف سدا ورمكك ثداحلاو
 ةأجرلا ةزالا ١١ تبيلاع اند احيج كمل اعلا ىف ةدوجوم لعل | كّلهو يوم .ثال ثداح تيما ىئعياكاا



 كافه قواد لوصإلا ف ةروكد أ يسلم ار لمتد
 |!لوضولا مزعل [-ى١

 اخ يقل ملا من ا :وهو سكت وزطاابادؤميلاو لولاك :رقلاجخاتل ندع تاما نحآ

 فال ةلف كار للا نكي ها نك تملا هاد رجلي نجد 59
 0 نبش غرسعلا دان نعل مهم ميلا ورث فانا نضل ضلاد عحلا

 | تيبارخ ةلعن اونوتيوكلا لافل فدلش دع كنا اغتال اينو اكدترجما كلذ
 ءنوكلحلاصب تيياتلاربغ تاوككلا نمشدلو يلاتلاو نمو | يللا وأ جولاو| ناكمالا ا
 ءانجالاد لاعلى ت0 تاج مج دي لع نكت لكن اع الدش ةلع
 نات انك نيسايق كج امين لخلق ىسسايت كلا بقول نتنلصف تال ذك بل ةيرشالا
 كحال ناد لودلا يلا تينا هيون كحل قادت | نلت 5277
 ا  ضقن شوكلا انوا داتا لاق كاي ةيرغت قاتلا ض لو هو قثتسأ أم
 00 3110م يازجي تدل لترا لاح كرتدل
 طال مع دو اهيإىالصالا صدا اتا مس اس لت ية خت

 تلون سنا ةش وللا نر لس كدا شاد ةدان لل نئريتخ كلاما ندلف نالاءااهيمض تنل نذل ىااقجمانازه نالعلو
 راسل عدس تكاد خلع ثكنة نبا كعامل م ةيوكذل اصلا ذل مح نلف ماورد

 تيل )وفه ٠ امحع دعنا ئفلاقمخواةلدلا رعت لصملا يس صرخ نولكن اراجع حرض لع ولكنا عزلي ل سولاف: نام نا د|كزنملانإ

 دملإتنلا 0 لولجلاىذ حبر جيوولا قول اذ ءلكرد اننافئلاهرتفسكلضلا ىأملع|نهاكاا
 سارق كانه رتل لاي دقلا باكا ىتنوتح قير فكل نلطلا لوصحو هب اد ىف نكت ثيزاول نتئقم مدل وماذا
 تلو ير نبوفكر تم دنبقالا كان اننةيت نوكيا اننلا لموكب لقوهو اتم ابكاسابف ىتضو واطلاق | سايل لصحيجتيتتم

 1 د( لفن[ لكوب جاك نلوقكسيقالا كلت نيم تنبصي ل نا اتنرلا لوصغم كوكب لو د6 7 لكذ كد لكود جلكف ..[لكداجلكذآ
 متانفلاب تاك نا_:ملخحلا 8١ تلخلا سايقو هلوق هه ا/ةنضصلا لاق ارز ا نيسان ىلادممرعد نلخما سايق نم وأو عل صن ا6 لك

 ضف لطاب توا دلٌلط اب ىااملخ نك احتمل اي اطل تدل ىلا لاول أيات ملا ناي نام كدا ةتئرم
 تافلخلاب سارقلا|نهرنمشم جس ف تاداشولا وشف ىدوطاا ققحلا لات وؤلطملا تح مدس مت ىكعلطابل ا جس نول لب
 دلخنمولطل ا قايثيدل هي ىس اانا لانتراص تسارعبضتلا | نهو مب سابقا ىدكل نلو لاىملاو ىدرلا شان مس | تدخلا
 | بيوطلا تا ايلا جوتصقتسلا نا امغم وجو ندوب تسلا لس اتي تلخلا سايت ناولعاوضنتنوه ىذا ئارد تعا
 ) رطل تسانم اءنقم نهفات مهتسلا ناسم بطون لاطيابفا هع دولطلا تاشاىلا فاوا جوزك ملخلا مالا لدا
 ى يرجي اءدااهضلا قارس تن ىقن نوكيا هيدط تش ميتا نا امم لطم ضق اني. لعلم نلخلاو
 اير «لصحتو ضرر ان تس تحالوا ايوهضوم نيو متنا ىفو نصبت ىلامنم لقت كلوا عنب ني نما ىف بولطلا نا ارضك, ضلخلا فولخ مهلا

 د



 لوقزواث خص وكلا :يتننل نقع اطمت تنىتلات سلول لاك ا تبث ضشن

 مزلولاٌككحلا ا وو هادا كل تبشرءاول
 اقصي ملول ق دانا الا لك لوقت زج اثم ىدلا اذه مف تيهتشإٌيطيناطاخنا
 ىلا ليلا متم للان ديبلاثنالا سبيد اما ةيعر بلان ضبا رجا
 | ناريس نإ قي لصف تاق تلا نة نساك ينو ذ غب سيل ل ىلإ كلاما مزل
 ضبا نم وشاتيلا ها

 اواط شرا غل تح نضل ةدالل قيباتول قام در جتا 2م فرد

 ْ ا حسب ا ايضا جيقدا ليان

 طسبلا ةنائاهفل ابو نبق اسناد تلا ناي ىل اطل ويا نلغاد
 ضل قو هلع لام يا ةقم ا ةسيقافاكم

 ايانجقلا و دل ةفج نما اوحا ني نادأةدوصاا ثيم نمل اهم اسم نعمل | يضانههل نان موق ه
 هانا تيد صتلرغر غلا اندااقيدصتدينت نامايقدل مملكتي اياضتلا كداب ريت: ادب اميديكتات لا
 ةقباطماهنإ تب نس هقاوللاّقباطم امناجانّصِن امان انيقي وا بونظلا ىم نظا/ ريقي ام اذ انفي دصت سندا مو :لمخلمل|اياضقلا
 مو دلو ىددب قثويم ام يتتنمج نموا تا يوهشلاى”ئهجلا ني ةرهشلا دج نمانيقيوااهلويف رجاونا ىهت
 تايغر معولا امكح نيج نمو تاهنثلا »توهشلاوا قر ماوصلل تهباشم مج نموات اماسملا ىتتنديص اختلادحإميت
 انصلا ىلاطنملوق هل «ىثم تاهوكتلاكت اعانصلا [كصا ضع مل د وتعادل فرحخ!ااريشم اتيولو اًقيدصت نفيا لابد
 لة أجلا تيياتو بيولطملل تس انا الاسد بانا هزت فادح نعيزمصمل | يدان ] مهبولطم تال كل ذو كا
 ةداللدط ىقأطخلا عقلا ويشكو ةدوصلا نئاوقأ خلا | نه نعمصاعلاد ل ةالاوهو ايلا تنلاتاف ةغينف(طخلارلا
 _خحبم عا ةداا نمتس راوقأطخلا | نه نعم صاعلاد ايسانم ببسازلارعغواقداص بذأكلا نظيايسمتمول تسانلا
 | .تعانصلا ىلاطل سسدلن ضب نعاهضعيزيتو جحنارشاسو ناجربلاو ل بلا ىدارم لص علقشل ىنجل ا تاعانصلا
 ىورج لق مم, وقولت !!مج ورنا فكرنا يقطن نملومععيل ليصفتلاو طسبلا مجد ىلعينسيقكادلوم نعشحبلا نم
 | 0[ 0 حرصا ةرخؤلا قداداندلا فدلدنصا امي عفتشولذإ »|
 ةنباطخملاو لدجلاك اسد ىنخ تاءانصلا نمضعبلاركئأوف نحر حهضحب نإملع| 5! ةدائ لمااوضفرو ءاوق هك
 سنجل ا تاعانصلا دو دح عا ايب ف امرصتق) :اموضعتو -طئاذلاو نآهربلاك اكرجتس ضعبلاد سوأو ىقنلاو

 ةاقمسقللا .
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 [ىاىددإ سجنا تاعانصلادنح ناب ىلعابجت ارب ىف ا درصتاو ةدابإلم|
 :لندامب طبل كر هيجل هذهف مهيشليبا نطغللرب هو كلانه مثغاابىأد

 ٍ لا نين لارسزو قمار دقلة كس ديخفلا دصقنلاد مظعلإ سلا تلي أمتهدلا
 ١١ تريز ىععمهلم

 "تايم ل, كايع قل || ناو قتيصو ستتولو قحيصن عت نازيزعا لولا ااها|كيف
 نتساد قعم حسان م 0:

 ْ: فلا محسقني داما رابتعاب ايتن عسا ت تامهلا ىفاعىلحةلعوتمتاعانصلا نب

 جاتا نادل يبلانا فاهبلاهدشا خلا كامانسل هالات

 تيس ساّقاهربلا نا ماع هب قلقا نابل ف لصف ىعسفسلا شاماو تنل أاد

 وهات !اربلا تاعئامكرمدلا |[نالئاولا يهد قظنو 6 6 يصيب ينيقيلا نم

 دتاتل اادبما مذ لّقعلا هزي ايآضق ايندالاآه نحاس يلب كحن تايبدبلا

 ريناد شتي دال زل ئخما دعا نوتكعساول تيت
 موهفموصتنم نآذ جدن تب تو اغا جم اهاساَو اياضتاياضقلا لل اةلسانجنلا دعب :
 ليبضلأو اوعاومتيارغرخ 000 كاما ا 1
 ئ عيضردتتعا ناخئلاذ ناهيرب اوه يني مزج دانا نا ىلاثلاد تباصنما ل دلاذايزجو اند ىيمياما لددلشا فاثلا
 ًطربلاملفانا_ك)' نآهرجلا هلوق هلل ,ةطل انلاوهقدلاو ل سيلا وهف صنم نممدإستلاوارةماعلا نم تارتع لا ىمع
 و بلاطلا مهاوهو نيقبلاو قحلا_ركىلا لص زنلاوه نامه ربلا بطعن ام تال ههو ام كعمهداد آى نمت كريغ ىلع
 تياذثلا ةقاولدقباطملا مز اجلا قنسصتلا نيقنل| - 5| تاينيقيلا هلوق هلع «لغنلا لف لضفلا ىإنمهللاًمرعع
 .ةقباطلابو نظلا ججرخ م زحملا ىيقلو تانوصتلا اسو ليخت:لا د ههولاو كشثلالمخل قيدصتلا ىابتعام
 - 0نيلقتلا تاثلابو بكمال هجلا

 عزلة كم ا ف اضاع تبنلا ةع أه طوصت نوكحب ناأما ةيهبدبلاًاياضقلا ناطبضلا 2 ا
 . 177 ولا تايلوداوه له دلادشاوا

 يوضح شع نشل | نكبجل ل: بحب ةطساولا كلنا نوك نام! لدولاد تاينا دحود اج امد
 ىلاثلاو تايشسرحل | لوالا هاوإ س نحل |ميذ لعتسانإام| فاثلاو ترضفلا لدقلاه ثا نك وكي كا فاطدلا
 0 جل ل رار ل ا يول درج سانا ب وصاح سلا ناك نا
 , | تابيرجتلا *بداججلا ةرث كتمولص اح ناك تافالاد

 ةاتم للا



 وحيو موز دب سالا ناب ة هند نسوا سيمت ىنلاوه ناب جوزلا موهنس وصتو تيرالا

 تاتا ثالث حاراذبخ كنود: جد لب بكج لقعلا ناو نشوان

 رك لكما كال كنبنؤلا و :.ككيع كانه و ديد ملا وه هو

 ىدايلإ لان نيب ردجتواطاا ل لصحأتب نهرو ل وتم سنن نتيل نم
 ْ دى هدير دار اها بنتي يلا ةجرطلاب رنا نمل ايلالم ةنونللا

 ِط جملا ىلا لاروع مت أ ىلا زل وسلا عادت اناا حم

 تود ءاهلاكوجولا تنجم دليم دمت تلال اوه ركتلاب نك ليت موك ياا
 نو يلا نيف نوزنم بعقل فا هلو كنهد ين كنولإ تيهالااب درتي ثم

 قطانلاوتل نا !هاهتمدونعرلعلا دلاولطلا سد لود: ةذ كولا نم قا

 ًآنيطو قطانلا اجلا لصفلا زلنا لع ضرره ىلا ويلا متنه يقط نلت تف
 ..) بملاطلا ىلا ىد ايلا نزلا لاقت :نعوعس سلا - ع! تايس سلا ايفا كادت هلل
 حرومج ىلع قلظي نقركذلا نا نا ناي ىف انقرادت هتفم ف تفرع نق -5 سرا نيب قؤلاو لوق هل
 -تكرحجلا ىسع قبطي نو يااطلاىلاىزآي لنمو ىد ايملا نا! بملاطملا نم ةكرخلا ىا نيتكرحلا

 ركن اووتف شخ نم نع اتنلا ذدهع مدطص !اكذنيناثلا تمكرحدللم ضدللا بيتيرتنلا ىلعقاطب نقد ىلع لا

 ناي قرا نإلا لاا © رجم نعإ قطط دئاظيلا 5 ىذابملا نمو تند ىدابملا ىلا بلاطلا
 عاني اثلا نعلاب رركملا هاب اقم س نجلا لع حييت و تياراشإلا حرش_زؤ ىسوطلا ققحلا ب ”,رصامك
 ”لبباهلاو ةعاصلا ةلباقمركقلا لس اقف فد بلاضلا ىلإ ىدابملا نم لاق تندلا نع سابعمنا قع
 ىلودلا ةكرحلا ور خشنأ نبم امه نح داى ةضموهامورخ هل ىئعتسم اره نحل ءى بم وهام نذل

 , ٠ . !!بيولطل |اهارتنمو ىدارملا هؤ نسم سنخملاو ىدابملااهامصقتنمو .بولطلا اه ع نبم
 د بلاظلا لاىدابلا نصاههشانن و ىدابملا ىلإ بلاطملا نم اهدجلا - ع! نيجكرحلا لوق هل
 ةمورعم هش آه سفن :كرحلا نأذ سدحلا تدانعركنذلا | ىبل نيتكرحلا نسننه خومجم
 ,نيدشااوإ ةرحاو نوكت نانع وضن
 نس قطانلا تاوبح او ىانلا مسجلا ورمسجلاو ضوحلاوح_ ىقتمافاعلا لوفد

 . ةاقلألد



 امضمو د ىدابما كا ؤاطلا ننهنلا لاق !يفف ١ ا 6
 سلا فو ثلتنم سانا واجن قيثلاكوق ثدنلاو قنا عىل !تكراعرث وكن نيج للا
 اهدي قلاب لتولاعونمل هللا نمر لسع ةرثككتل قوه نيدهنن

١ 

 000000 ا باب

 نس 4/501 محتاج دادأتغد نتا عاب اانم

 : تا تيزي مهنتعو اعداد طلال :طساباهنكييا دقه شال هل

 ننايكلابع ناعم سا يشتهر هادا ةب توب طاعا
 ب 0 3١ج اباكرسدنوك

 عونا فدو ل ةعردصتا يلد وواصل كرا فارغ يلوا بارا
 طاداونس نطاق رمل ناس متري وقت ىعاقددل ضمانشدلا تدل, وتنام هللا موتا نع. - ان نه نمو هلق
 ىلعاراو ندنتولا نكت كت ار الا اطول راح نوكا نك

 نع نادي يداي اوف نانا ضب نوكأ بروح ادا انا لاددأد صاخشمالا تاب وتاتي نغم
 ظنا لمح ندحبون اماكن كلنا لعزاضلا وصحن ونإب ىونبلا غنم هزخا سيب ان كيا دولاب ص

 ناتفصامره دن اد هه نبا ناقاوضتخا ملا سوم ا رع حاب نسرظناءتحبا تاغ دلف دعا اير مال هيرو دنح أزبلالعجو

 زارع( نرسل لاو ىو لبا يطيح لنيل سلع يرش 0000 اننا ولعللاتهصا فال نورثكلإ ننال ادلب مع

 : ق0 نكمدلازه طخ ضرمابدلا راعلا ضفنوخ هول (متكنادارايسولاب حلاوه ضتناب 0 ا دل هما تابعا
 نق ديبي توك اعلا فعشان اهبل وق ناسا ةرطخن نوكةوقد .تيكدب نوكأ : اعلا تاف ناسخ نات إهلباسايرظتايبكبب حان لع
 سفتلاناب كت 0 اا ااا تماطل لادا نات باز نكينرظيلا وعنق ونعاس قلي
 لاخإبانأ نينو "قلل لخدربخنم نوب بغا ثان فطعماعرجانلنإب اكةنطاباانساوجم نجع اهلا اهزتقرحم سانلا موسم

 دن ضاطظلا نحل: نطابنا سجل امر |ناوهفاثلامسقلا فت جّينم .ف لق ارلب نكيدل ا ذإا نه خاين رجم ايي نرخ لادا ذ
 تيرنر نايتدلت دانا نانوجل نائبا فعمل . ذوق ىهةرععاملا 5|! سم شل وقلت همس ذلا| نه ف اضئا حلا لعن امر نما
 ءاوهلا لوصو قاري داوصدلا اهب كين >امصلار عقم ىف شفط ا م صحل | قرع دوم ودعم اسلاو لاكش لاد ناوددلا و ءأوضدلا اهبكل يب نيعلاىلا
 قيرطب+2 :اذااهب كر ني ىرثلا قماجن يتهشلا عادلا مدقم ف نانا نيب خياذلا ف نعم م توق نم اشاد اصيل دا هتيفيكبت يبل
 5” ةيرط ار :ةطد نا مثعطلا| مب ك نياكه لع شرشف بصحلا قدتبتسم قوق دفئا نأ آم شخلاىلا :كئارنا ىذ تيفمككث يككلاءاوهلا لوصو

 ةيطرلاو ةدزإلاو ةرارعلا تار دياهب ن ربلا يجف امقعالا ةطساول ةيداس ةوق تم دلل ثمدلا ىلا اهلوص ود طل ابرنعلا ىف قليلا
 مولات امزح وَص اص مسرت ىلا ةوقلا شالا كلرتشملا سهلا ءلوق هل"! اهردغيد نيللاو بالصلاو تسودللاوةنوشنحلاو نيوبلاو
 ظداملا:نوبسغ نجي اتمسحملا وص نم كرناتملا سل! كلباء اضفت ةوذ ىف ل ايلا هلوقهش + كأم للا نمل ددلا تينونغ ا قفم لحد
 يلا كر از سار للا لا رقد «ةنازخ ىضامعلا تفل املك كرتنلا ىلا اهرهاشب_ فيجب
 اهبلحم قوت ىهانأ ةلفاحلا ملوق هك + نعره بس نلا نمقاشلا هكر نت قالا :يشزجحلا ةةلعلاك توسمملاب قاتلا ميزا ىف اسهل كئئلاوه
 ةاقل للا :كلرنشلا ىحلل لارنماب مولد ىشو غلا نمرخيألا تيدوجتيلارخا
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 تاينلجولاب مسقلا انه ىاشمكرلاد ليلحتلاب فاعلا ووصل رعت ىلا فيمتو ةييزجلا فاعمل
 واشطعواآعوجانلابانىكحاك ف انلاعسش مقل لاش مشا له ف جيري عازل للا ام
 نايك يعاكس نمو ضاشلار ركام !ءاعاياضت شدايرجتل اهساح

 اتت يي انسب كير عزا اهسام لتس لوس سا
 8 .ةدلاذه ناذا ووعي :٠ قو براق دلال اذعت سدت فها هال

 اكرر وه سل نقيا للا غلي اضادةنع نيالا ذاول] هاتخأو هرببابنلا خلا
 ا؟ظايلودلا امهم

 سارّقلاف لعتستتل :يلقنلا امدقلا ن | وق رحعز ظنا نيقملا ىههتسنم ليل ىلا طاقم نيغربلا

 ىدابم نولي لك قش وحو نم أ فارع تون غم ىاهربلا

 . ىعورا| ذا عطقلا ريضي اماريثككتنلا نو ث | نظنا| نه أو ار مطالب ىذلا !قآجربلا افلا

 داعب تو لقمان تاديشا ناب .دمغلشلايل ضنا اتعشذ

 متألق عصا لل كلاش اعلم موولانوكي ةلاوف ىلا ق1 25 ناهربلا لصفجدل ناكل سيف
 ىمسف ةوقلا ةنهد اه لصتةلاد قاعلاوكصلا بيرت اهن اش نمطسودلا تنوج | قع ددوم وق ىه د |ئةذرمتلاو هلوق ك
 ليي تحال «نه ليو ةليختاهايادهولا لات اءاب عابد ةركماهايلقحا لامتساسابشناب
 ما ءافشلا باتكنم

 عروقولا نكمم هبربخلا نوكل لا طئارشن تارتاوتملا قطؤتثم| دق هتارماعإ 51 تارتناوتملا ملوق هل
 . ةدآع ب نكلا دعمه هطاون هننثمب سح ىلا ىا ةرثكتإ ىفةلب, تحب نيربخللا عت ولين قالا
 4 . ناقل! سيفيال م لقورلاعلا ث حكة يلقعلا كمولا قرتساوتلا نان سلا ىلا ل نتسمربنحلا كارذ نوكي نا تملا

 اننا لجتس جعؤلس اماذلاب طسولاورخألاو لدالا ف تيردخلا انقيبط مج خولب يتعاطسولاو نحس طلاراوتسا علاولا | .
 07 ةدآع بنكس ىلع

 كيازقلاكلتد ةرتاوتم و]:سهاشم كس لقب قد نيقمل | نيفيي نق تلقنلا نك وا نلا تال تااوثث | نظلا | نه نأو هلوق هلت
 انت دل ناجحلا ل امتح!كا اكاشغنللا لول نب مطقلا ىق انسي ددض ىلقعل! ضراعملا لاتح ا درجم آمأو تالامتحدل ا ءافتتن | لعل ند

 ثوهوربخلا قسص نم ليدل تاذ نينقيلا نيضيدلتشلا لدعتلا نا نيل ليقول 3 هلوق هك ٠ ةيققشح ظفللا نوكب مطفلا
 نهنلاق 3ك هلع توك ام سددلا تاكا ىااتا ١ اولا ف هلوقهغ. !؟"مهفان لدشلاوروللا مزايسالاو لقعلابدلا تس

 طدلجول| نفعنم نيز انيوقكيعلا ىاسيللا سيفي تدل بملاناهرب نامجربلا ىعاضيلا واخ ا ىف فصدلب كلا توشلع
 نيزوا لومحلا بضتيشا ةلعدتااكرووخالا نفعتم وهو طسودلا ناز نومحم ني نِؤمومحم طلخيدلا ضعتم لكو
 . ةاخسإللا !؟اّضا مدل نضل ىف :نسنلا تالنت توجشا لع تر نكسه نلا ف



 طسوالا وكب ىزلاوي) يالا ماو.تلعلاو يللا هتدادل هب ىديوتحلا ىف ةطساو هناامك

 نيز كروق ىلا لاثم هلولواعم نوكي نق لب عقاولا ىف لع نكءلو طقف نهنل لف مكيف
 | سايقلا| نه ىف ناكر غب نوي خال نفعتم لكو طورخدلا نفعتمدندل وجم
 لاثمو عقاولا ىف حلا جول دعوه كا نككنهد يزن محلا هجشل ةاعطسو لا
 ْ ا ضعت رفام هاخالا نفعتم ومعك متونم نال طواخ ول نفختمري سن كايوق فلا
 ىسع وقف اعملو كانه د قط واخيالا فقتم نوكيشا اع ىلا موجوف
 تاردقم نم بكرم سايق ىل وحلا سآرشلا لصف سك لاب عقاولا مدل فينا
 -يفتباظنام لودلات تباعد تاع ةقداص مصخالنع ةماشصو] ة.شودمثم

 م5 سوهنملا تاملقملاىا

 دقرلدا بجو قراسلا لتقو بقل ظل او نسجل لاو فاع ةحلصلام أ موقعا

 نآف ةيجازموا ةيقدخ تلاع اواو نموا ذ نتمإللا لها لوقكة يسلق
 تدور ةنيرشلا جمالا اضم اذ تاداشتعدلا يف اميظع وخد تاداعلاو ةبحمدلل
 نازل ىرت كلل نلداريبخ وفعلا تثم ةنسيللا كالا اكعادانسح ةراشلا لها نسماقتدلا
 وهب ”بصاخ تلا سوهشمم وقت لكل ومموسرلاو .تاداعلا ف نيفلتخم
 ةقخدلا ضعتمرثبف كدر 2 نيزاانيرقك راحل نوم نهزلا دمهذلا قركحلا توت ىاديندلا عي نقلا سام ةااف كاملوق هل
 سكت يمدلا لي مدل! شف ىفاوبل ةلشدل ن[ذلا نه ل ىف طولخ. ولا نغعآ ول لعن ام ناوين و مهد طسودلا نان آلخولنضعتم ني نف
 داص تن او ءاوسونصالا شع اسم وا * بوهرشم د داوم نولت نا نب دلو لكهثلا ليس ىلع تنم دج ل ىجملا -5!ىف سعال هلوق ل
 هنظ نإنييتبحوم نم ىفاثل | لكشلا لاهتسا نوح زمصخلا ميس و | قولا ليس ىلع ةجتنم «تعره ا نكد بذاك و |
 نذلتخا_:ءلتْخت و س انلا ندب ام ىف سهتشت ىلا اياضنفلا ى ةروهش لوف ها !مولعل املس حرش ىف نكاجي تنم مصال
 ٍ ةتقدأرك يمول, تارهتلا سنتا اعر دنا لع ادهن نو ننصلا لها نع واوجلا ص رقت ناره ظمؤق عدو تاتولا و تنكمدلاد تاعيندلا
 لقنلا يري صججوهو أمس فل ماغن ن١ كاياذ يشمل ابايلع آنا لب تلد نك سلو ناّريؤت اسد عقوصب نكلادانلا نع رجم تصدأ الاذن ىتح لوول
 أهننم قرا نوكنعورضغرانل لجبال يرشلا نعطظنااهطتدلجر نااكناعدربلا 4 تارمثلا ف جانتي نذل قلخ ناك ليخعش بج كا دعاع
 لا نموت قل اياضنفلا ىهتاهاسلا ك1: سم ءلوق هكر ةنقحدلا نوكدلاييد لاو :لطاب نوكتنذ [يوهشملا تايوان اهخومب نكأو

 .!مقفلا



 نمو بلا اضلادوصنم لوعقملاو عوفر لعاذلا نييوضلا تاروهشم كث:'عانص لول نكو

 ديرتنواطعالاب شد !روشلل نص خلا نلباسلا تينمل باها هوو مولا الا اروهبشم

 تلا لصف كأاظفحم معن اعلام أراني قيلت تقت فعن

 ى اطعام ماو ل اماد اكن ايدول هيف نظلا نتجرم وخال[ دهر كارد
 "قذدا 0 يا

 | اكدلو ةزجملا قص ككل دقداصربذ نق اص ارابخا امال ةباطغلا سف وكادوُصلا 1
 جكييد يل باه كيا توتشمو امرقلا ىطق اهرب نيكس ءدن اه ياثعب قحار

 ىل نيربخلا شس ظولب تشو :لعلا وعن يبس مت ىلا غلبت ل قلنا ايرججلاد للا هذ
 زاتحولاب ولاا عتسايهالعلا با حا قيراط طعس دانا

 اهب ثايتذلاب با

 الاانا يحتل مدلك بي قاف ددواريشكدانصلا ثار يات يدار يكل نل امنع
 و ف نايل | ىاومعرملا

 توتا ني ميم سايق كتل ليصف نيطظعألا فم نيعماسلب نقم املس
 دامت تقوتمل ناي دوا دج رنا تافه ور مل نم يما لها ثمريت نعتذد تلد انحلال نايد امن قرط ل وقدم

 اهنا كم ىلا ةعانص نا ملعا اجلا مسن م فجشلاد هل وق هل ؛عل اضل حرش ىف ا زككتقح هلا نو ركل يد ولاد هدلط ايان نو دتفح نوكت نس ووهشلا
 آما د مزليدل نايس ايا حنو ىلرلا كان ىبسايأ نت م |مإىل سلا نالت ن ذى الا ظدح هيمخلام مازلا اًنصلا 0 مضل ترج سانت يلات لع

 روهصردغما ناك قوت نمر اماوعيٌرب لئاسلاو نحربغو 0 تا ب املا: مرطب ناس تنعم اىنمو مره لئاسا

 اننلاد نيبلطاداقخدلا ببن هز نم مهدفش امد سالم غرتد عانق هلام كورا نيننل اي نلنلل هجوم دحوشو ًاقاتش داىلاطخلا سايقلا موقد"

 نيلوف هشر اه كتاوءارلدلاك سانرا ىف لقرب ل ا عدلا اهفداك

 وءامكحلا نم دوخا ملا نسيو اسناد اةولصلا اند ىلعدر ,هباع مالظعلا ارنندلا نم ةدوخأملا الغلا ننب قرن توك نصلا عنص رون مند مدلل يبلع اينما
 ليم انش اسد مونساو ظودصلمامياعرأ اندر نهتم اورخ الرع سد دشور يعادل ولا اوقضيم هه ضيا "ا تمارا ايدلا

 رم ىريخترارح | !نهنا 00 ل
 نادض ايدل تساكم نوط < هج هال تهاشس انونظ جم تمصلع لسد ككل اوكص ءايشدلا نما اذوخال نعال ايداصلا كنننانه ردت درعا

 تقلا صر ليحل درو تاخراكمل حاط اكم اميه وكمل انهن لثمن يضل كحل ل تعانش ماد تتيكلا كسلا وأعطت قدإص هيلع
 قد قاسوهن لمللاب نوط نملك خمدلاب يب نالذ ثيوقكت تنير خت مماجاداقكوينىا نضل عان العا اهب مكياياضق ىو ا تايون لوقهك م نع قاقن
 توك ن اوجاتندلا نونطن ةبوكط ل طاف اساور لقنسل نوت نان ..” و نيعم |سلل.ننقم لوقو ك ؟ ىو مموه» بارتلا اسمر شت -:طئاح لكو قراس

 نعوض ىف ىلع مدلكو هدم نقلا لسا ىف :اونلتخ لقا اعاد اكعتلا سايئناهشا !«اهانعم ىلا نيوم| لا نهذ يبل ةرحب كدررلا ٌطاظ ة ةراملا

 تنعم مدخلا مزعرمشلات نولرحا ماد لدمْوضتداك ةنبب نلةاىاحلا خا لسقال قفل طاع لف بزكار ساه ةيفاقاطنزمااثببد

 ا | ذاك بمغزنذ اطسو | ضنتذ اضن أم اهتم سنار ارش |ننف لمت ىلا اباضنخلا ىه دابا ملوق هل :لسبنعلا ترجو! درهسب لو ىف تاعردلا

 ةالل قاما ماهلكا نع ضن *ضشلا ٌْمقم ةرم لسعلا لش اذا داهم وكشف تنير نضتلا تطسن الاس عارمح



 لإ

 ل زنكملاو| ليحتل تذاكل ادا ةقدأصلا

 مدح نايتلعشلا ف دبش كيرلا وتل, ضل لشن ناددسلا نه نش ونش ليوا
 سنلا قروي تجب ةقثأن قا ع اع جاع دع لتشكل ونأت ىلع ابراج

 يرو و !لاهتسا د وع : عدا نمو[ ريو مم ويت ارتأت

 ابك 2 دا نثر دو عر عشرو تيم نبك نلف لو بطاخن كيتا راعل لاقامكيذاعد دليلا

 تيزسأذ زاد 1211 7 تل: سيلئاقا لوقك. وإن حاسما

 نماوبجعتاللاة كلاي وبحب ا مذ_ضلالعت ار زاروقب :تلالغىب نمأ 0 ه نعيشرعا هلا تعيغ

 د لك ةلدنإارعر تكتل اولغقاتشا
 ياظلكو اصر دج ضم لكو عمر مل ا توظم تل اير ل طم اناوحن نيضينلا اجا
 - تادرس: ل تناق ظدض نت عراكخلا فن يول وراضي دل كتم مابا رج رعت
 نم ف وصرف واع أ دولت يرن حم | نس ايدلا يه لع ةيحلا | نقلام سل عاشلا "ناين! سفن عفت نا رلوقهل|

 تشارد هدافتسا - 5١ تاراعتسا هلوق هلا ل ةحستنلا ةلزنماه» بميضهرتلاو!بضغر داس يعل (تاذلاب

 كس تاع شتا دمه ١ ا دارك كو نب سفن سد ىزيجب ىزياحيستش مهاطصاردو نتساوخ تءراع

 ةقك امجونو درحم ةناعسا» ةيانكلاد د ءقيفح هرادتشإ جورب كىزبجي ىزيج تكراشم تدركتادلدذا

 لوثلا ن حا لق .ىث نمو بي. ذاعدلا ىلع باغ )نم د قيوصتلل ىمخم ليدخل عوط !سانلا نال مى |!نسحتسلو

 دل لهلهاروا هكسس باننارمحختا !لاحدتنا تبا يمان ةايرمخ ىارب د ةا'نبلا اهلبلوق هل مينا
 ةدركلحو تحنماكريغو ب!لرخاب ةأك صدك صدا ذا |اهداتس دكت سرايبلد درا ردهردوقنادركيم ساع
 تقو تكد دكار اهدلجا اثلدجاب قدها ياخا ابباقيروماب تشن ارب هلابب عاش _عشيم

 ارواهك تس سمت فر مخ كنبوكبم دابجعتم ىكد ادت محمي نسريم قم ارش ىدلاب 0

 0 د ىلم :دازجب تارش د روش اذ اه رانتس سمتز هلكت !بحجت اذدراا قكروددد لاله

 - ييلتهلاب هانعمرسكل ابرز عهرارز هلا ئذدلاو بوثلا تسب ان راعش ىه:لوانلا_ : | اوبجتدل ملوق هه رب سدرك
 ١ فلا نيعوتل ا نإ ىدا تاك بتلا ة |هاركت نود بر قلاب هر 5 ب ىلا

 ىلع نرثضنف) و سشنلا لح ىف نشسولا نوري دلاون اك نيضطنم ا ءام نق ناملع | - هن نسولا طرخشددلد لوقدشا
 .! كبخم امداك هيوكىفدلا هليظن و ىتطنل | نكي ن سول عم نبني نوت نحملا و «طقف لسختل |

 اقلام
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 0 يعمم

 |وهموتستما !ايقلا لصؤرتعتلا لع [نراع أوناك نين انوي ءارلتلا نملتادولا سؤرلا نعت ايا

 اهرب لاراشم ديتلووحلا دعوطلا ابيه تلا يذاع تيفو آن:

 هللا بدال نمر الا مل هداك لسن ثايب ةلخ هاش
 ١ تاملودلاو ايبطرلا ندنىا

 : عه امد أتش دا ناكل اسوا ةلوبقمدإ وهما هناي لتحااهرتتيياضق شد

 اهحاص ناب علا فان مث تاذلاب :تفاني رات هدوم نول له طال عقوتف قدموا
 ةعانصلإةقهاصد 3 ضايدااهبنحتم ناوٌريغط ناني نإ لعن قيد طئانيدلو طلخيا

 ىميفالاو ةغملم ةهوم تيكك ىلع فس ةءانصل نهو اياطفوسىتيطيكلا ليأكدا
 ؟ةطضسلا ىلا ايوشم ىلإ 1

 راكم و الخل طلاغم مسن طلاغاتصذ نريد قتلا ىلعو ةةبغاشم ةنهوارغاشم

 ميل نجل .اههترثكمددداسا تا الغلا بنا ف لصف [مدلكو| طق تضابيداطتف ةدال تمام سانا
 2 مير مياة« كالسلا ف ةوولختلا قلاع فانللا ف ءاوهلاد نس هنسلا ىف ءامل ا اشي ن مولا مظنلا نالت نمو !'نزل 2 لوق هلا

 نسنش نا اءاسسلا له انننخادتننلا فأن اناراد ةلاهف تفطب طق نمكوي ىلجما ترتد اداد ضر علا نموه اغاد تافثدلاب ديمو
 يلا فراطخدلا كلاهمف كيذنعاجفهن قلتو اعشاب لثمت .2/ا فرعنا ناجم ذل اهدا اوم ههعشنب ا ههول سعب دلو فت باهل
 سيلا |راطسا ىعم تنك اوس عمو ءاطساوت] تيذ كا لطضسلارلوق هل زن افلا |دبتكاهس تنشر داون داك انرلكأم عكف دوت دايذلدوبيلا

 ند ماق زا نار غرقا ل لق هش ىتصمر ضو ىفاتنلا مراه مح د علاايانقلا كهل اخد لق هك ا؟ةهؤمملا تيكا انعأ
 بقت ىادتسد تلال طدسادب يني ف نما طلسا هد تان مزج ىقوجوملا ةيئزجلا فاعلا 2 ياه كا. ىلا نئرخلا تيوتا كدا

 يهاب نسلا كابالج ف جلكرتأصاسوسحلا بي طلق سنا عقود اسوم جدلا سلا عي اكلنا قالا
 راشموتوم لكن كك ىطقابذاكن وكن لسملا ماكحاب| هلع[ ديما ىف |ريكحت لج لقعلا يق اص اهداعح- ثول ناهربل ا حآبم اردتم رسحلا
 رخل تكافح داش تلال قانا احا عشا ةرشم لقا لول ىاه در دادبد لق هلل امن عسكوةيزط سهلا
 ايرون يه الني لما فن قلتش ناداه اهني تيد ةطابماهددلا فاهم :اناكىرتا نلعب
 انتي ايت دبم ضفلاد ةا'تنانربغهلوق هك [!لهاص نهج لهاص سرفط فنه جل لعتنش ثول كوهفلاةصاكوقآ ولن هل'ىنعم كح اعلا

 عمل ةلضابلا/داقتعدلاد لسانلانورغ ليان ذل نهد ناد ٠ ملوق هلش ا: طلقلا ىف طوف وا نعنانتحدلاودتسنقالا هنهنعانتجكادأ
 كيلاتبحاول اياضتنلاب اني شن نقمأ قاطفوسلا سايل قا ضوسف طن سيربف نهردلا كلا لبات ناطم خللا ىلا مك اتنايلق
 بانتح ولا اهب تفرعم امه يان مظعا كد د عاما يذل نيسان نهلاهتسا نضل ارواب هم ادقمأ»ىغاشلا ساجد

 رك ملا وصل تاب اهلج 7 هلك نتْخكتاريزكيركياي عال هااتنغ اشم هلوت هلل اع

 |يخلاو ب نكيوهاهل يوصلا بيساو سيلا و رهقوتلا نيدبي لنا د إب مهمظعيد ا: لمى دانس قبرها ةننا مدا
 ةلقرلا اللا !«داصلابشتؤلاةيذاكد|اياضتلاوهىداملا ادب را نا سا ادور تاكيد



 ثرضللا ل افا سبسب نوكاقا لدالاوقدارصااب بذ اوك هاش [هةاثدطقن وفل ءعوساه لح |

 ىلتليصننا ضن فاشل ماك: يسلوومملاذ متل, لكوخن رف لب داس بذا[ شبيب تح وارض
 قد دارصلاب بكاولل هايتس ىا

 نيزتلا قش لصفطن يشد ثلا نيبزييتل| عوه لح لماىلإ عجرت نيِققحل | ضونلاةو قأيسآم

 لددلان اقدافمدلاب قات ىنعا ل دولا مممقلا ىف عاب قاهتبامكادطدلاب قاعي ىلا مستني ضر ىلا

 ْ ايست لودلا هج نم اذافولابقلعتلا كركم | تءايب قلاب ىف اكمل نب مول طافنالاب قلعت

 وهام هابتش وليف قفل كلا ىفدتلتخ| فولكس اب كال زد |هضنا ةضالاب قاتم لود
 ربو ايقرقستلخن نوكثكون ينعم دبا ظهرك ام طحالب ديب ةالاطاذاعجأل
 نهارا نيمالوتتايكلففللا كلا اتوا بجبال لق |يلا وذ تسال تيد نا

 نسا: لكس [لياد لوقتد اك ااهو فتم نيعلا] ًندذولاىلاا مئتي نع ١

 _سملاو الا نيعندب يلقن لاكرتشم نيعلاظفن نوكلوالا قطافلاء ا ليفبل 5
 ' ةملظنا ف سفنلا سان كلذ ق بيبلاو مولعلا هلس مست قمولعا ارحب انداوم ءايكذدلإ قللت د سهلا سينا دلو دل
 جدت امهم نتسن يلوا "نب ذاك تضق نافل ظر انف خبر وف بذلوا نقمتس ب نظل تح هابإ ةريخسو لقحلا ىئتيهول ارك تساو ةنيداملا

 ةيركع تار سفهههولاب بوش اربخلا ف درعملا لقتعلا عمتى ررثضلاو بذاهد ا نس زي تلا ىف قدر طلاو ةباوتم اهتظي يرد
 سيرجتب صلخلاز :لخ ابو » مثوناطدلغا ناو اماعش تتضقلا كلت تدرخ امزنم رعت نت سسن لقعن مهول عزانموا 5ع
 حولي رتاونلاب هابتشدلا ىف ه.:: هدخ ىلعل ول ىتسولاو ضقفتلاو ىروضلا نم ب ذاهد ازيمتس ىتحماتنلا ركمتن ادرمهولا نع لقملا
 هللاظطخثلذ ميدسلبلقلا هّنلاداطعإ | نم دلاريتيولا رجربسعمهولاط وااو ىرٌرضلا نيبزييس لاو انه نفلا
 وطن ماظخعلا ءايعا ىرتا نلناهبلع تظاوملا قت دل اه هك. ىتلا صئاخم اورج ظعلا لضفلا وذ هنااو ءاشن نم ينمي
 اياضقلارهصت ىتح ءاولا هع كياركذو تاىهاجملا نمماركلا :نزوسلا بلع بظاوام لماهبا صلخبلاو بد

 رم ليسوطتلاو موكل | ةدابند تيئشتلا طلغلا بباب نمر ادهنم لح لج تاير طن ري دنع
 ةعانصلا 5 له لمص ىيزم تش ناو [صؤلم ىتشس ١ ثدد د_ريغو فصلا ءانشا ىف «ازملاو لش اصر

 : |[ ءافشلا باتت لاطم كاع اهلك ت اعانصلا لب

  [نيعناظفطك ن نحبم ءعضود ري كى عم عضو ام كددنلا هااكرتنم هلوق ل

 قحلا نيبو ديب ةنبس |: ىتعملا | نه ىت لجتسإ لس اظوللا] ةيوضوماربؤلا ىنعملا ىإ- ها ايزاجن هلوت هلل
 . ١١ 5 ثلا لحرلب ىسولا ظفطط هل كوضوللا

 ا! ريش لاكيح ةسرائلاب دانعم بخت عم مالا ه١ بلاخم ءلوق هك

 جاما قاما
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 عالاقل, قاشلاد اب قح سرنفلا د قو

 ق”اقا ذأو ءايرلكباو يخمد لص اكلع فلا فتاك ذا اخر اتلاف ىفقاولا ةابتش دلال
 نظف داريف ند نستلم لئن كلوت يكارعالاو عدلا بقر وا ادحتفلر يخجل صا نأك كفل
 ايوغ جملا وتح اظنلا ما كولا نس اهدالاب قاتلا وأذاضا اببكرتلكخدلاوأنغ صوتا ببيت

7 0 
 قلو رسال دراج راس نيت سا راو ا3زل سما عفو اذهل قم قنا ناو قداص
 نوران المات |ضرأ انهو فشلا مقت قلاع ولا ق لصف كهل ليقو عمتتماد
 تو ىلعيف اعلا بتداذا تيت باكثداملا بج نعول اوإ وصلا ندد ةداملا هرج
 قطانوهنتنطان كلن ا كالوقكاثداص نكمل اسي لكية بتر ذاداسأبت نكيعلاةداصأ
 فميح نم نير ايثعا همذا نواح انلالا نم ئىشالف نولجب قطانبوه نت نطانلا نم ىو
 ان دة (ىساهبارصلا ف لا ودحردحود خل مح يف يوت ىا ماك كلب توك نت اذ اضددناب ناس نا نيل مدع ىا 5 !اًجيع كيس ءلوق هلا
 نديتنمتقم سته يي طين هدا ثلاثد كيلر ارد ندلو هاش ثنا جلدلإرمهتم رفا دخل رش ذل اره لو| بخ ايه دوب لد جوة ردع عم طقفن
 لنك نيكة مزاو لغم نار د كك اون كي ىعمريوافكى ويضاد ل محاد د طف ن ليرد ردعم نيج ه3 درك صاحب دوش
 اخ مثيل كيت لع لاح تس نيج هو -تيؤصقعردخ سا تسب اج لن دزن امشيو راو عل د اجدلقف دب لئمَرصَرنْمك مود تسوقعقم لإ
 . اج نبا سرهاط دارت سكنا شب هد قفؤحاب يطخلا لمت ننام مت فاودر لأم. ذكئوهغم شلصحخ كيش شلاوهو :فيزحلاب طلال
 بتموغ || قهفرمنتن رح مولد ٌثمح جوع كذلا انه نيسحلاووذان لئاقلالوقكى ل نر نوزع لوقا سىنادس ىف اةيالمادرك ابممرطس
 عون اردهضلاداع نى ان|:ريهضل ا داعناذءلوق هل "لع اثلا ف هتفصل هولا ىف نسما | نكو ىفانع كيكفد صوت جماكفصلا ف طسوالا ثاذ
 مهي لعل كري ىيكسلا لعن | نه عسل نول ب نكرم ناب ف ىلا وصولا ىلا لسمك ىلا عحريمل ناد ىا كاد قامتيككلا السا ميخيرتتما
 يعواكسا لفل أم تكة طولغا عجتش ايلا خدلا هلو هك «كوقنلا ىوذ نم سل لقلاد لوقعلا ىدذافص نم لعلا ندلر عج نسل نحكم
 ب نكىنمتةئودتى ربك كذصلا عا ننتمرقلا ىف قط انوش *_ج نمرنق تش | ذإ ىنمن هااوه ثيجنم سفر ايت هلوق هش :ةكوخدلاو
 ننتقل نلرتقلا نحت ناو لطابوهد اننا نلا ل ولعم ودنا ل لحل نوكبدل تا نلن تاتا نلا تدشد اخف دلل لاذ قطانلا ندل يرغصلا
 نقاتل ىف تا راكغسلا نم لح نا جلول هاصن نع نيج أم حاسي .2نج نولمحاد [كذدل لصف قطان نوركبكلا ب ذكى قنخنودف
 ضربوا ىلانصولا حش ون اشير فد يربك نصلا ىف ىزلاطسددلا ندلاعسودلا حن كات تحل سايل وصتسلتخا
 رك ضطلخن ظن ىرجك/ عروضووم قخنأ ك اذ تمكنا (مهللا فطن د( مدللا نوكبيرطتلا مهلوقإ نه لثمو جيش ليصخم
 تادطلذلا لعق نص ام ىدففاثلا طلخلا ىا ير مصل ىف طسو كلو ل د! لكش لكشملا نولطسو هلا سل اراركتى شن سارا لثوص تاخر نك
 ا« خفح اذ ني ذاك ىردكلا نوكي نكت ساي أمها صل تناك طلخلا يلع ق رص آ, لختأ

 ةاتشولملا



 هد
 --_-كعرغصلا نسءن نحاتاو را سوا حتر اورتسلا بكي قط انوه

 ةروصلا ةهجنم لأ ل كلتش حسن ىايتلا تيم لدتتخا ميك ىف تشاو
 طر نآفزلالئآقلا لوقكع يلاتلا ءوس كلذ عيمت جان ريغ نيه ىلع عم
 تانى قو نات لكش وهو كدنلاوه نافزلا: تش اصلا هء طم كالفلاو ثدأرحلاب

 | م نل/ ضييركلت ن الاو هبه ننتجتجم |مهنواكابلس و اباجيا ننتشلا اتا .ةقيف
 بولطلا لع ةردالا بوصل تاطلانلا نعلوقنن ةكصلا داضآمعوق ببسقلا
 وحن تائلابآ.ناكم كفل ابان نحخ | اهتموا نارشل لكم شبل ندل [ كذا دي ضو
 نااجنو نم او ةنطوماق يغو كرخت ]م هكبرعمم يس ىف كالا
 آف تدني ولا تحت حش لك خش هل [كاندلا لاقي اكد اهتطسود الا نككيمدل
 ىفاهبافش طسودلا صحي ل نزاهنموككل و ضوم دي لعجي عشا هلطسودلا
 تكسب سلي لكدلاوريكتم تكلا هلوقوحن لعضلاورقلابهف تحد نبتمرقلا

 تعديلا كب هقد كنتم لوتحااهنم ثاكب نياتكم #2

 ديو نو ياا ل طسح اص نحر |خننولاههلو تكونا نبوإ ولا
 اهتيج دجتنلا نخامهحالطا قد محا رصلا ( .قان؟نتخورفوا لاكي ىت'نرخ ةرداصلا 5! ةرداصلا هلوت
 عشداشلا نين لوت ىلا نهد ضعوا ليلدلايلع فون او زجر | نيعو ا سايتلا جملا لج يرخن ةرابعبد سابقا
 ظاغدلا نمولطلا كعةدداصلا ناىزارلامامدلا: نونقلا 2 رثلاءهنموريهطعل عز نشورثبلا وه اًكنالا تول سال ىردص] مج

 قبقحتل | لعلو ةدآملا نود ةسوصلا ىلا ةجاراهذ ل نا ءعابتتاو ىموطلا ققحلاعمهشبالاقدةدالأب قلب ىلا
 دادنناقلا دام هج نم سل بوطلاا ىلع ةرداصملا فللخلا نإ نارشدلا نكح رشف ىداريشلا مدل علاداذأام
 رخ [ةلوق سل سايّهنا نممم سدللا لوقلا نامي للخل لب يع ةسوصلاو ةفداص ةدآلا ناد ةروص هنهج نم

 عل رخل !ندل سهاظ ةداض هاا ةنضسا قف سلا يلاوح هلوق لس ١ كد نكهتيوكبجاولا نا م تام دقداريغ
 ناشفه ط سو دلا سكك ملف ساد  :ىرح خر رحتم 5 انعم ىربكلا ىف و نيؤرع :كرح ترحتم اكاذعم ىرغصلا ىف
 لول ةيردملا جندل ق كورعتلا 311 تكححل ئاصلا » نصف ام انه 5 سوصلا ثح رم
 .ىراكلا أ ىرغصلا ب نكحل ةدالا ثيح نم سارؤلا نسفيو يضرع :كرح كرحتلاو ا :نتاذ

 ةافمةللإ
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 كيال له ف كنان ااشا كانه دارنا وم | نصل كاجو ان لحوشأم لكداض لحدا

 دانا ديلدجت ليتنا اقدالاد ادا او نااهنم لن اش
 يو يل لاما عدت لخط ن رز ع

 متت عش نر تقرا وف يا اكلعلا ارهاب
 نيش زق بلد را 2مل ماقب ساهي هنن ديا ولت :دولسلا لع جلا

 تيلتلسو بلس باسكبيفشلا ب تام ناذابلا اذه نموكسلا ماكو دو ليني

 لقلت ول اوجلاو رزه نلا آاطعدلا نخا انتمدرراقم هبل ساسكي سرت

 تاع ناار نطل يد كد نكي ىف نينا خذا دالا ذاك
 |( ترحراخى ا

 دوخمم تسلا لاق وات دينك | :طولغا لخينيفلا اذه نب جاخلا نود نهزلا ف ءاشدلا
 2 نلفصلاكعامسو هلال جدانتعا موس بيببل تعتد اع ! لاما |نمح ىق :طلاذملا نإ عل 51'لاثملا| نه قطلخلاذ هلوق هل
 ناندارغ ىثالتلاسلاو كحاض اكنولا دج دملاو اتندلا ىلا ةصجبولا ماضل |بيستتلآس ه.انحوم نم: ز كرمك خصلة فنقح لا
 رتضقلا نمأشناغ اطال اذ رت فيلات لعمل ىربكلا عم تيناثلاو ةقداص نجت ىربكل( عم تش جوملا تفقلافاطحاض
 - نلت اراتعا رىسد نحل /ر اتعاب ىسا طلغلا |!نهدطلخلا عوف #سحاد ت نخاو ناتيضت ىرغصلا نا لصاحلا و شاثلا

 ناومجلا ”عسبط ىلع ىرمكسا ىف كح تدل انهت فم وهو ىربكلا تيل لو ولا لكشلا ىف طرتتشل ىايلئرمكلا تلك ل ايها هلوق هل
 : يه يللي دوق هنا رطسالا كتر تالاكح يرقي ال يار ابدل نضال ىلع نق ىرخصلا قد دانا عل
 قروضلاب هلوقد لاس بلسلا لعطرارل م نقتل ف اقر سدو ه لدزو ةلٌوعم طيارلا فعرلسلا 2 نتن نضقلا نهد |كاقب
 ةيلاس اسال ثيرحتم عاى ن ولين ةدووضلاب سبلدلوة جلس ىلع وجل عي نس دبل[ تنثىرايناحب برش ىاكوكدل نا
 بسلا نخاندوملا طلاخلا نم ىا ه!انلا ذهن مول وت هك" ١ نكمم لا لعلي منت للا لع هل! نهد منمملا لعق نص: لوول نكن
 قف تاثا ثلا بلس بلسلا نول اتا هلوق هش هجوم بن انلا متباسى هدلانالأدطخ يدنا -ولسلا ماقم هنييرتنيولا
 انام |ذا5'ب است ئهو هتبرنيولاولسلا ناصح زينل! ءارلا لب[ لح احا تاضتبا :ارلا قدا ناك نيتمعفتلا نيدنترلا
 لف كداح لكد داحبو نمل! كيوقكم نه نلا تاراتعدلا ضخ لوق هك ؟تلاحمدل ابلس اسنان اناا ئتلا اسس

 ىاةا'ةبلك|ناذ هلوق هع < /ثودحلاب يلع م كحد ىاذملا ناكم نخل قش ذم| لا ا ل ل تر د

 اباضقلا واهجض ثح طرش ىنهنلا دولا صوصخ قل |..ننهنلا ضراوعلا نم 1 ةنظا
 مانا ىف ىث هنت !نا| نكشه نابّقلا ةدوصو هاا وحوم منننملا هلوق همم. ا«سب نتف تابنهذ تطل! آهن كوجمقلا
 ٠١ مراخلا فاوجوم ناك اخلا ف دلص احسعانتم !ناكآي لكد مساخلا قدلصاح عازم | ناكل

 ةابخماة لل |
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 ةفحراحلا3 ا يوي دعاتشما ناكن مانا ىفىتعنتم| نإ نول

 ةروجيو هب قش ضنا نيمزسول نهذ تعا انتمولا نإ لالغدلا كو طق لطابوهر تل اجو
 نارا لاو قتارناكم ثلا لاش. نخ هند داخل اخاف تمتلاوجم مزلبلجاخلاف
 يهم ثدكيلا بجعتحا ىزلاوهه ابتشالا اخد ندموبت قرحمران طذ رات

 | وصت شع هتارتخ أور انلا ست سنع نهنلا قارتح ا مزل اهضناب ءايشدلا تاصحمااولاق
 اني تخاةتابافعرتا نكت] ة[ و ارك ىبضت اتح حارسلاو تءايبلاب استنإو لبجلا
 قحل لا ضرأوملا نصاهريضو قرخلاو قارحولا نا نمل تانلاب ام ناهمعلاب

 با مر ا اجامل يعض دج اناكلا

 دخل .ذ نيعس هل رقث ل ححدلجر تومدس لمح |ذاايكدلعلا ناكم ةلعلا ءزج نخ|أهنمو
 نسا انا فاننا ىلا ناداني ثان نا نسوا كح نو ىزاريا سوس لانا مامنه «دالا لاق د١ لهشما يدلوقد
 قلل لل بتعاوس ان موهد © ضسصتلا وح زلبل مداخل ف هج ىشاّشت نم ياه ابتعا كلنتسدلا ندلا قتل كفانا قا اح

 ةاضرنغد# اضدلاد تارحدل نماهراث هع صيد اهماكح هلع رار يوجع [هلدشرانلا نا ىلع وقس موتو احلا نامل ال قهزلا يدور /
 علة: قطار اديب اينمدا مامن اكتم نخوم[تا غل ارضرخ رخام نإ [نلتخأ» بلا جراخلا جوازه
 دنا ذي كيا دف ناهي هنااا دارك غي اةساعتقوا ست اناكحابا هلع خلا ىفدلوج دلأمه_ريؤنضَتتل]

 ف تيا اهضصتل اوكف قزجوهف مجانا ىف جود لعد اهل نجر رجول نفت 000 ب
 يندم نه ناصح ةيلاو ةرالانرنت|ذاخاثابد اد اح نهنلا“كمزل نهنزلا ف رطح تلا سن ىو داب قهزلاوجدلابن الا تلعتل اسعا ثلا

 ست منافس يانا تارك اج الوانه لاه تامل يلا تنال نيرة" ابدااع
 قل لوصح_ متنا, ناو نفد جياد جس قي رارخإ نها رمي وهب امو ق دعو وج دحمان هارد اقرا دو وهرب وقلايراحلا ل بصا و حو ةدقف نزرع وهل وول

 رئت تلا ددجج ةزجملاا هن اضايو تين ان اوهتم مادا نناهذا ىف لصين نط جراهيتجوب فوجوماهتس ايوه ناذءارسلا» لجل ريغ نكذلا
 جاف قدهزل احول اب اكمل عب مامولاك نيلكتمل نم انصبنن اكايلع جدل يمملا كانيداتصي نكي تسيلذأ نفنلا ى الصح
 تيد فارحدلا مصزإب هل هند لمح ا ويد كل نكد نزلا فاهفنرانلا لوصح نان ةتمز وللا هن انا ضل ةرككىذلا لحيلغ رخل اونا نأ

 نيرخو شلل ناانم قبس امم دز عرق د|!نخنلا ىلظلا هلوق هلع نحن سهو لب ىداب سيل نه نلاد تابداملا ناش نم اههندلا
 دئناخلا دوحولامل لاقي لوولادوجولاو برع ىف_ْش رتب دوج و وراشسألا دبع برتي جو

 ٍوحنلا لك عايجراخابلصا ًامايف مب اًءاذو نهنلاى اجوجيدم نام اذإ ىلا ئهزلا ظن !دوحولا هل لاقي قاشملا
 دولا ناملعاف تاصتدلا بجيل تم نلف ىراخرغاببظأم ايماق ناد هب اعصتم نه نلا نوكب لودلا

 قلعتما اهماكحا نم اهي وتموم اهل ندكو ىلظ ةوحروب قد وجيم |هزك هزثمرانلا هيه ناك ناو نهنلا ىف
 ١١ مهفاز بعل مكعب

 ةافيل قلل



 هم

 اسذلاوتنا كت داتخالا ل حجج امهوليف

 دابا ةلكس عقوام [هنمو لا قاكزتثل آى نجي يصملا نمط اننا سفنلا ةاضابىل وأب سيل

 دو ضيا يقف لخ دب للنقل لوين تيد تامل

 تين يبدا هغماف لخاثضايبا نإ يطال نم .ةنتح ف ضايلاكخ د مزلف ضب

 ْ ً”دخلا دخت لولا خلنا اولا لشاب هلق اهدنا اريح نإ شح نعال ضي هنا

 موتا اتلاف تاتو يوكل
 مع شنان قاع ضيقا ثلا ناكم ا[ ليال يشيل نخ ا طاغلا ىف هقوب امر يشمل

 ا اميل كج نا يصب كوكتتإ اداشساوردبا مان ىل امينا ناش نم
 0 كد ندللوهل ليمخندرمهلوت ةوهشل انت
 9 را تولخل واكرر بصخم ترن قاطع ارم وحرق اردو ألاقي دن
 كارضح و ب لووستلا نسيعرواشلاناتا | “ايلا ولسكا ليم عانتمولف قاثلا ىلعأمأ

 سعيد نآعلا كوه للا رتست ناطدد تنزل علثم انه دودضل نص صخنإ,امل لاي زهور
 صر نجادمسج/نآش نمىهائ]و يح اهناش نم سل تازجلا تيضص# بماصع 1
 و هلوق هلدون ا احلا تانص نمنانيوكيدل ىمعلاو نوكملاذ نونحلا ناش نموها[ ةرصملا هاش
 ملت دلوهجم ناك ناو ميلطب مج هل ابولعم بولطلا ناك اذا هنن ىنعل _ 11 سوهتسملا تاطلاخملانم
 نيعلامت| تورما ماذ 5 نج وولف ترمي نم ة نشب قب نب عكملوصح نم جبولطلا هنا نيب

 (مِيلط قناك ىذلا اقبألا
 ليصتيءزيب تحطم لوهجمو لطم مولعم ما بيولطملا ناو سندان هلصاخم ه١ باوحلاو هلو هلع
 بلطف وح سفن ثيح نم ىارجو نمداوهجتو مجو نم امولعم نوكينا نوح لب قلطملا لوهجلا بلطوا لصاحلا
 ريواعم وكف يح لع ات ىصق حولا ناجل تقلع نمنذ هاعلا محو تالا انيع| ذا اعيكا ب اهب قعلا
 ساآصو -تقيفحبر للعلا اهلل صح يل [هتمرق هب دابم ىلا نم القش || ذاذ تقرقح بلطي نال للاصو مجو نم
 ١١ هتان قلطلا لوهجل | بط داو لص ا حل! لمص مزلس لف امولعم لوهجما جوا

 ةاتطقلالا
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 قانا ليز لصل مق نو طولغأ كقبا اننا ةنوصو ةناذ نهب افرأع تنمكاحب نذر عرجو أد

 ْ اهم تسل نيذ قم ديف ْ 5 نصي ملك ج2 د37 عا دشن طرفا خ سن لملم

 اطيق لصوت اقديد لكيبللمو فعاكبلاف ةؤعلل ايدأقنلا نا لحل ايإضقلا نت يخت

 ْ انا موه سا ىركتاداجاشنال تكرس نصف دنيفاواكمل مي نيليزؤع

 ْ "وانت ناة ناعما نفاياضهقلا نمديبضق قدس نع ناةروةفديعتاولايخا ديل

 . انهما ىربكاريداقت تاعندلاعايقرتت رم [ىراصلو| وأ دوم

 "يلقن كعداج تان ةقاولا بسم قت كمال كي انيطلا
 ”طولغدلا 5 نه نم رقي رخال اعراس نان اج لاحلا نال اعم اضل ب نكي نا
 لوشن انذاكوا نع انداص تدراولتم راهب تشي نإ نككئلادورلااعلا ةطلاخلا

 نم ثنا اتباث هضيقن نافايكد تبث فيقن نآعانبانكتلا نكن تبان

 هل رساعتبو اتسباش ءايشدلا نه نا تيب اش اللا نكيمل ول تس نبا ءآشدلا
 10 1 ل19 وو ل 3 لقت كلو فاقما ككل ف كر جاوا نيف عارضا نتنمل قد
 م ا عمل ما مسمسلا

 ع

 ا 1 ا روكتن نارمع! ىا- تاامعإ هلوق هل قوصلا
 ترص هات نيسز 3ث سم ل اط ناب ىرتكم كحل ا نال ةءلك ىريكسا نوكول نككريكك لان
 لاخلا هيلوق هك ايهع [عح او نيضبقتلا حاضت | سوح مدا ربىقتلا ل عذ|طقن كتاولاري سقتلاَىلعْضِيتن
 آمنا لبدو سوااذنم اع تسل ةطلاغلا نه نا قبقحتلا لها ضجا لاق - «|ادو سولاتم اهلا

 تعصي ن اوم عولا ضيف نم صخ لإ ضقنل |سكمن :سكعتت نكن | تجول تا ةلشأقلا ةدعاقلاىلع در
 . ٠ زييم قزل نايتسيم وزللا ججاتنما ىلعوارتم أعلا سدم لا ضن امن ىوسامب
 م لافكوسر ىفسقتلا ءاضترا زل تيغس ملول ثقل ١8تباث مّصْمَن هلوق هم
 هاش ات ةيضقلا نم لؤدلا رخلا نيتت لكحي وشو عاب ىتلا سوط ىلع ىا | ١نضتتنلا نمي ساقي هلوت هك
 سدلوا فاثلا عزجللا ضنفت

 ةافهلقللا
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 م جججوجججج
 ديطنلا ذه ىلإ سكتلا ند ساد شلا كارت مان لانإ لوقيلئاق نفيا ف دم ملاددختو

 0 وعاش
 ١ هىشلا كت سكن ارخارقت هلق حنش ناو قحوه تب ناكل !نامآتبان ثلا كلذ

 ْ قيقا ١ برج قو اتباث ىترلا نام ىىرلا ضقن نتف اجاترابشدلا نيا
 بآبلا ره لصف ىف بانطدلا كلت تلخ كلذ ضقز مرلتسنازاج لاما لاس أعلا

 طال يلييصنت نع ل[ خا فأر دآعا نهىف امز فس ىلا نغلا هيف نجل! لماسرلا نان

 رلحانا ليبدو لصف نيبلاطلل قرم نيل تلا ةفانبْوكم نه قلآسنر وكنب توا نإ ترف

 ايوا حشو ةيبطخواذيإ رج تناملب يا هريربغ ناقل رقم ىح !ناكاذا نا

 فكن دولا لملابدةئاضنو ىل نيل نايت فم دكا نكو ةثرغانيا اياد
 ا نلعشو ا ”ةباطخوأ 3 نجاما

 فى اميعوم نغلأرش اقدر بو سنن | ااعانصلا تعم راي ”وحموحرلاو جأرلا
 ىاوهو جتنلا نولطبمزاتنوهو ىلع لطبخ دثم |فتئارب ىمت ىلع ىرللا تون مزاد هندؤل 3! نفلخ | نح ءاوقدل
 نوكيف ىوملاضلا قنص ضرنذ نم م زل ,ن | ناغنث يتم نقم نم كو جاتنودلا ةبعي سب[ هد دل سال ةروص نعم زلبدل تلثلا

 نألاو نح اووخ ىلعا ذوخام سكعلاو لص لاف ثلا نوكينانب كلهن ىنعل_داتكل وةهل راتحكلملا نوكينؤطاب

 اتملاجوت ةون قوهذا ص اخ ابان ءايشولا نم يتناك تبان ىرملا نكبنول امك نر وةوهو لصولا ف نخ-| ىذلا

 ضبفل نكجبرل اهلك ةازعم نوكي كد نكاضي ا سكتلا ىف خيول نا نم نب كلف اب اشي ضيقت نام انباش ىترملا نكسر
 قع نلعلا ف درموهلا تسد لعل صالا ف يلا نشا هنا اماذلا ا شنم و قداص ! نهو اناث ىرذا نام انباث يدا
 وه آهدارملا ند: صخا تجشنل اف ىنلا ٌىشلاظظذل ى او! صوصخلاو مومعلاب نائلتخم هلوق هع سرق د

 [تاوقوهو ضقألا سن ولطب وف كلان ىنعل ه!!بيحي بيج نمو ,لوق ه1 دوم لع س كتل ىف لاو حين !ضيقف
 هلوث .هشرورخ هلا همزطس ناناج لاحلا: لاحم هند مدقملا ندا تاعرملا ناك اتباثن ءايشدلا نم دن نكيري اهله

 [مغم نيتفلتخم ا نم بكا ناذرص[ حربي للا اف تراءانيمب ا[ صد ناوهو نقم لاوس باوحننإ' حارلانم تيؤلا

 اضعم نحاو قف جر نس دلت نيشاتخلا ىلع ق صير ول اهزنم نح/او لك ينعم نان ماسلا ثدن نم ّىتىف ل خا نب سيل
 الثم :نرونظملاو ةنييقبلا نم بكمل ذا ل عيان تجرتنلا نا امكن نص لقملا سخ دا هل عيأ تن بوما نا باوجلا لصاح-
 ل م جيلا نول ةطسغس :موهوللاو تبونظنلا نم نرش! لكم :تاط2لا ف لخاد
 |!ىصحلا لثة وإذ سنعلا تاعانصل | ىرح-| نم

 ةاقهقللا
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 اقدح 00000 ا اللا كروس !لصولا

 واتم ازستلار لاو اولا مالا لع كبطل علان اتندلا ليكي اذلإ تحاول ضر وع نع

 هم دعشي حددتها دلع سس مهل كش |

 الوقطانن نمد قارون شيع نمالنولا نبت بطلا ثييولف.ل وضوبوه ى نلالعلا

 ْ نا تا ا نابت دم ةققح نعتفلا
1 0 

 دب مسجلا ءازجاا نمةروصلاو لان يع لكشا بطلا فضلا وؤطبلا ثحابم دج دو

 اين ةيالطتسا تحايل ذهدا هلت تايب يا هذهد 5
 فم

 هكا هةءانصلأ ضوم دول دو نح ىا قصت ارا ىهو لثآل| يلع ىنتبسام ىدانلاو 0-0
 هى اهلج حرتقو عج ملا

 هيد يد يردن دنع تلوتقلا هللا هر توا يذلا شا ءلوتليئزجد
 ل ا داتباسيبا جزتيوضداو ةمانسا تاس نقيا نلغلا

 تموت: رشا يكل لا افلا نم: 0 هز ليدل صكب نيرتفو] فراخلا
 فقالا زا نيا ةعوتولابنبدصتا يرانا رطل اان» "نيكولا نوكق ىنارلا تهوس لاق ءوضيولااهدحا ]وق هل ا
 تاّتاذ توكوهىر ل ىهننالولتتّس لأ او زجر سلو ىد[لا نموه ضو مل اوصن: نيرا نا هرم اد ىلعمنم عيّرشلا انرقم نموه لسع علا
 ا قي للا ودل ع
 تاره كلير[ ىف ظحدليدحاذما فا هكرتشا نان دنا ةدتااحلعوم وكي نازوجي لوطا نمل يوناو .وغ '

 ريتطبنالعا كملنا ىف لوق هك الحاد رعت قرغتلا نا نوكي نان جيدا ؤل#بودسم ىلا لاصي لاف ةكوتشم اهدان نعل
 متنا لاف نمذ دز دايم تسمن وت ذاهن ترغ ناين

 و ضوملا ترو نامولف يأ نازجاو حوضوملا قت ع قوتي ضارعولا تاون رتاذلا ضعوا عاطل سآس ندلع يسوع ن لاحت اذن مهل ادد
 ميكن دلو ارح تيلاهبا اعمالنا سافدع نتي قل لاني !نيداص لوكس مهفاف ضن لئلا ضيقوت لّسآسسلا نم :لسسم .تازجحاو
 تعامد انف لف موه مان لينأداد قاع الف موه لتلقي ”نتقي لصتال او نرئضتلا بلاطلا ىلا كوصولل اهبل سنقل

 ا بلان لا انجن لاقنضد تحاول ننال هنا سد نم ىدا بلاد موهاءزجا نمل نيكو نانساح
 ءازحملاعراص أملا لت[ جاينحإ قواه دع. ةفوقومو لئاسلا كارد ىلا "لسد اداكامملا لنفي إب ماسلا لع لوحيد ىفختالامكاطخ ام! لونقلااذهف
 تيرا ياخ« كتاد هل ل يظل هنا ازجد نانو لا دعا هل هذهد اشف

 مولعلا لوقا هكابكلثم ثؤلا ىنعلأو عضولاو اذ ذل نزاع ءازحا تبرعت ولا ءانجدل كح ىا نازح دلو ق هل «نفلا قحاب وشب
 : معلا :.وقك واحلا يب لمت اعامأ قد + ةفراعتم تاهت بلو مولع اتم صلاتي دصنلا ىهاصيزغما نول كل نب تييعم ه| فاتن
 لق كود سدح دليم لادايدلا تسلا له اوقع هس د ناجم يثمن ادم عءزجلا نم
 :ةطقل لكي اًطخ امش سب ىابل تن رق تسم طخ نيتطقن لك نيب لصن ناانن كس سنملا لوا ىف سد يبإق كفك !زعونمومدلوصا
 ةاتمقلالا رىةسادانئش
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 ليلرلاب امانا ل وايد اهلعملعلا لشق هناا اهلاتو 0 ثاكنان

 7 اغلا نول هوتي ةءاشانك ايفون ذاع ءايوقلا نرللء انتين اغلا سيؤرلا لصف
 جمل جلس دبا نوب وحسن جر مش تسسإ

 تتاملت واسقف ىرقتل لملب تلد دلاهاذ ار انلا تكول اهلا لدا نع رقلإ اهلخلا
 تل ناناكيلا نأ نغفعا
 ٌْ يما وع يدم انواع يوه تر

 وا امك يعل تشم [ةر/نارجي اهربلا دنع تاتلا ايلاخا اهتماما د عا رااوحأ
 تس و0 ال ياام حانعع اطار ودخم اقام

 هزه بغارلا بلاطلااهباتاعنش باطلا ثول ليج نبل ميلتدلا سل فيا نيرا د رشات
 اما وا يبل لي لتس للصور حل نيل وداخل تسحب ىنضت ناري هنن لاجل
 ةاييصستلاب َّت ؟ نيالا ٌبرهّدن نمحلاوانطاب د ا
 انا سيلتا لرشنأ هعفتومقلالاسااهبوتيددات/ اس تيب 201نم تعش: راكتشت | عم اياضقلا تنحل اذان ىا هارميستلا ناك نان كول
 00 رك يا ا ونا اشم
 فول لكل دا! سيرلا ىف لصف طوق هلع وللا نما غلا طنلا ىف تناول خا علا ىف اجامل ؛ لاي زناوثددا الرق هليزخانع اسم
 ا اسس 0اس نقؤتسضرلا طرفورلا صب( ارك ةنايلا سي ورا هلجاك ل طن قو كابااو الا ووضوناؤم وما تلت اطلس ن اخجل
 ىوطنملان دلاتطنب نطنلا ىمس اا لافتنامب قسوة زق هش نفض ناذ ىدالاد بتعامل تاس لاا راد
 ىاراللا | نيل هيأ دلت تدق نطنا نددس | قتئاند ارسل تسيب ثدي لوو نه ايما كماع ول ابلاورتيطد طال نط لندطن
 نيل مب لفتسن: نطنلا قنا لات اكد اوه قطع افق هك, اجرام للا لاجترخم ن لع امعدلابعولك لون هلق ل ملا لارا لس نإ نيل
 روقان لور هيلدا يتلا نار انقسا مودا سنج نسج! نعىاد وهوا نمل دج أي دنسلا صبرك ريو الخد
 7 نجلا ضآسلا ناريس نمل ةياوخاداياضقلا *للاقلا ثلاثا انيرتا انا نايل لودلإ, تس نطل باواالاتنامتلعلا يش ىا لودلافانكلادرعلا
 لصقل اوولاب كيفان نسق .ةىافاثلاو ليام الشع قطنلا تاواناصفرخا' انابظافردل سيره ضرعشلا عساتلةطلاخلا نمأثلا ,اضخلا ءاسا
 .ونلاو شما ىلا ق١ نللدانصدلاىل جونلاو افالم امين ىف قوف نيكس عل ابع ماتا ىشد لق هل هلا !١ اهرتاىكباتك نعولنعدل هاش
 يقوترم كنرط ناهربلاو:لصغم ةلدلد. ..ياوثري امي ىلا قري روهه حلا لذع قاتغلاو قوف ىلا لضسلا نيني ارهليخام أحنا حناء زنم لا ىلا عناد لص لاو

 نماناخلان حلي ىف رقي داداقانعا نحل هل منال نافرطلا تينا اضاف لصت متت نونه تلفن لضوت
 تناول عطنا ىلر شن امرخل انه بانا نحن نحن عيل ,دلاياعادتاونةلاموإو ةنأكسو توقا شاش د هبورطخلا نم ياا اوت ءاقزدابنا سن :
 كاينت 1 نيادزواجت:نالا نساعع نادل ماع, نم لوا ةيزسلب تاك خي جت نان تالا هني لسا داق ىاؤس ل طلموستو وسم

 تالت كس نشطت ب نم شعانا نه ملاح نينا حارسا كل: يعل ليو درتي ف رضا أطزب ىليخ يشتعن اد نع + عملا
 ل كنس لم ولسااد قرصا اونا! بردت دنا ناانالعدخا:اهمرح# ندا هناص سود لن ف قسمان ندحت وسو ةولص لا شنإ الع نونا لإ يل
 ةاممحلملا دش نيعجا بعت
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 ا هريدي ديلا بنة ثقاغ دلل نورة ققام
 م "تلك ودل ارو كمعي وبا

1[ 1 111111 
 ْ رقاقات د يحكي ل اهديشتم 000 داضلا ا

 دقي بماكاهناناوأجطبضل كنربتلا ( لضةكولا راد مرهون دليلا مهغتف 00
 2 لاش نحس _.ةتأدللا ا متنخأ مضاد ذل نرخا تور ير نلوم

 اناا ةماعلا نها راسل نيرا داك تروا هلل لاني ,ماتارإ ان

 هيمن بهو ودنا ور 3 كوفاس دش

 ا طولا قولا :نآوامخولبل إنهما تدغإواهيولاولتداظنل اددت اهيا

 :ىهنتلا كب ..رادىفدولا ءازي ا نعرف ريوس يحس نأو قساردلا مند ىوقتلاو علا د ريرعلا

 «دنيوبو مولحلا» سدر نعد اع ري رئيش_جر يرؤلا لبعلا .بتك

 دم لاو كما ناس يجد الب يكس داي, ايمانا تام
 لن لكبح شن 0 خفاف ساه امينه لوما

 نايل اريكن عن ةحو نئبلاطلا ىلا ونمت
 ب هرلو م ربل هشو نانيرتاذ لكل د ىزلا اه ىلا نن[ش ىلعلا هنا - .جحرلانجلادثدامشسل
 اخوه نملعد هللا وة واصل اد لايكلا جرا سم ل قلريل_ لالرتسالا درظنلل لهاو لاقت” لص ىرورضلاماعل اب هد
 ىؤحم ايلعلا ترضح و قل رصتلاو روصتلا ععبم نر قلاريارج ىذلا  ًاناه ريو ٌدجحر مه اونادانآمزو ٌةِبترسءايِشالا
 ريهشلا ل ضافلب ةاقرملا تاك اف سبايا - ءايفصالا ةريخل ادب [مصاوءابقتالا ةرربلا هلا كعو قبقستلاو قبح
 ءاماعلا ة كف ملعتلاو سدلا ف جن ارد مّقلا تل اغا نيرفو ةامتي , قرد ىداياريخملا ماما لضنن ىولولإ

 ةضشهردم ”ةلوظما وتم ىشاوتلاو حورشلا نال لبيدغل ءاور و ليلها ءاضش خام امل نكلو نِواوَعَس و رحاضياو محرشل
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 اي اك دا باتت أ دن اند
 -. 0. “وبا . ت 3 نع:

 ملاهي علا ىلع نيعم نوكيدأحدبا نمانتقا فيد نسا قيرحل سي هراتسا كي خلا وجك شي
 رمادا نيدلا دامسرمحم دولا كتل رتاج يشاهلا لغتان ذم تن فامان مديرا 0 قمل... د

 .[ ب -500-- 5 ىععم ٠ ا 2 ١

 انولاؤشحلا نع قيعي نهبلا لهن شترتلا يان ىفا مت د جوف تاراقيرثلا ظنف نيضيفتسل لل جوس هنا |

 ّ د 2 3-55 ًَّ -- . 0

 ْ يضتقلام للعملات ادام فشل | مارالط ترس او ىتحل او هرب واتس لا وفلل رع دنذ اعم

 لا. ك 0 ْ 5.5 -

 قيل هوية هنن نموجر ارث -نيحناصلا ٌةمز فادلخ دا بلاطلا نعءازجلاردخ هل هازج
 07 _ ف | سناع

 ٠ _نيملعلا تر هنن نحلا_نيقيلا لصحتل سوو _نييلعلا نيبلعتللويفم

 . | ( مولر موللارد ) ىوايلب نعفع مهاربّْ دبتك

 ..[ةدانلا لاكش امال كوكس عب توهم م ايالا فام ع داضم نعلضآب يتلا بييحلا لضافلا بيالات
 ْ ٠ 2 طوحكلاِنيْخَتلا وْشاوْنِج ْ ؟ نمل رجالا »نجت مرجم رق هلا غر نيمأ سمح اللوم نصرا
 نمنرع | ىلع ركقن .لاقتسةل ا وزيختتلا تمسو تعتتامص تس لشلو : لاوزلاو دو سلا .”مسدع:ت |اذ تهزنت ىزلا ذل دمحلا

 مركلاو دجلاىذ هتيلاكلا ضاصوالاب فصتلاتربلاردخ ىلع ةولصلاو تايبضرملاو تانيانلا نيب انزيمو تايئزجماو تايلكلا
 تالضعم ةفشاكلا تلا ىفرظنلا تنعم |ىفآف ساما ماتا عمارججتعمجتسلا ىتجلا ل [كيعو ىفطصلا نيضمسدلا:فاكىلا ثيوعبلا|

 هلضفب ظفح ىراصندلانيدلاداعهحم نال سلا عوعلل لض اتا تيكحلا كرضلاىف قئاضلا عرايلالاصلالضافلل تاقرلا
 ترجو نع يا وزلا فشكرا دعتم كمل اللا دقعو ريوحتل طمس دلؤللا مظن نق ىرماوآ همسا امم جوف ىدابلا

 قردصلاب يك اجو مكييلعهّناَتك قل بالطلا اجب مككيفرطفو د قالا لزم نم تناكو مدلعالا تامل قا يابن
 طقنحاجت كلاود اظنالا هب قورتتو حاورالاو بودّحلا مب قوشتت ىنلا ب اوصلاو

 (د بولو مولعلاراد سيرنر ىتنحلاو ىلجملا رند نعرلاز واّتع ىه دما نيم نجا نيكسلا ديعناانأو


