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 . رهكحلا يِمْحِتلا وها مسه

 |١ آ 0 هلن رمح وسر عمك كاك ةولَصلاَدَنيكَصْلر فاعلا َتْيمْلاَْلا بد كني نمل ىز كرو ا 0 ا 7 - صارو ]ع - 0 تكد ل ولا رز نى قر مم 1 هك ند.م ف هع ق3 ْ و
 هلل رب ٍئ 0

 و وص لامف المك يداّنلا ف لامتلاك َنَحَسآ لادب َنيِعَمْجَأ ب[ ضده 2
 جركرشناب لآ ماد! فعاضمو لتعم زومونو تبتسم رون رابتر هنكشء امس
 ْ لكك لور شاب: سف يذادا مالو نيعورش ابن تلعن مو ةزمجسو | لبص | فرح

 ١ تسر تع زر رو لاَقد نحو ل وررشاب تلعن رموا لص ترتيل تيرا نر لكورتا لوو زروال صا ضع كيلر شاب كازو ير
 . .ةتيطغض ل_ رشم نكس شيم لا ثلثناب ىاو ىو عوج كابو لاو واد
 0رزورز ق حالت سل 1 داب باكل با مبمساصد ملا لب نيحمب از اور تبدع |::ديس ىقعسو لصو نووتسال ايا دديغل تيا معيرلا نمير الا مس:
 قائرصا نٌسادبعدو |أدرلا |! ب اوصلاي عل اورهند لو اب بوش ةايبنعي أر باك راب هدو هضاب هرزحلوأرز كرا نصمو تسا نشف
 هلل اس ساند دوآرد مالو فلالا جرم تذمر يلرولالا شلص | تسا بلا كتاف عينت ع م كت اذ تار, تس |طعرتلا هل ا ضغ 5 5-3 0 : : 0 ه« ص ّ هو
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 نيلاع هلارش نزع فيض ترب فلا دوإ كرار شلصا لعبا ماب بث تدق اب, ( تمس علام لاب فصوو) تسادصحاب تر
 1 تسل سماع ووري ماع سرك و ا ملاعو سل اماع لت سعر خراملو و ودركق الطا تسا لااعل قرات اذ 6 امر لو تسا/لاع عمح“
 كناقثع اصر وتد لآ كتفك ل ازا اعار أع سدس و درك "لا هموم جو 2 م امار اخر احرباس د س هدركل آب ميزي تيب رع م الكرد لعاف

 مل سل نك انج هرشسقالطا زن زرفر يدر اكن اياب طينقاع هلل فلل اربع » تساد ود وزنا اشم ةس/ فلا ودول يل صارو كيفك عتاد درشزتسلاو
 00 تاعاطت شاع ائيرد رامون ذاك اريزخفول سيرك ارد لوررصن كن تمام ْ ف اعرسبإ ناك لعبا بتبيع لورددد الواوا كمت ربي نبل ةفاع

 . ايليا نطبدونو درك ناكتو الصد, ىدرخا تاز |ارووف سر او ان كرد لآ رشرد قوش لاراك برز ه اب ترفآ ينو تسا تاداع
 ظ راع يرعب لج درت ذل ثسا رم لمت اردو ليلو حت "در وبط د شور ور انختسادا مزمل واع درشاب نان نطل وش اور شاب دام لاكت ضر
 ١ تكبر دًديلعلا لك ترضع هرش دابإم اندش الاربع ا/هديرم تيلسشو بأ ماكح خرط الغ ىب هرش هدا. ترفدكك/ وسر هم ا/ثسا
 الضال سليانمرئدصا حجار زي وصلا ز ليا لعلب روسو زوو لب |لصا لأ هلللا, لت يؤ تيب لب ًاصوصخاي تن اببالكل آه لتدمعولا ١ لينا
 و لايصال اءازا نم ذك اسك نك لاداو لوا ليلدبوول ل و|رلصلايضوكوزارا تسا لير صب ببسغ: لبا نسكن الاقل ضل يار وزع - ءاءرد لور ركل دي هزيل اي
 ركدوزم لورب لايف تاغ رتسورإق ل صن كت سنن مزال ةرّساب لح اريام ليباذتسسا سايل قف اوهو برقا لق لب دسسك ونين اذا نذيجو ماهرينش ليتاو ليوا
 وسال هذازا ترابعم فوت اخإ هللظدبعا» مالسأر ودها تن م السا دلو ذيع لس تحتل آمكال نوكبابع اب حاص أب اىصاملل ؛هرنكراّشعا

 فنعم رش تداف تسي ومس اهب طا كدزيو ديو رنراديفرماو ترام كبركو قالت نرش مص يقل سيل ش اب فرع أ أد عررانصمو ىن أك لس انفاس
 دز تيب اد هسا تلعن تلاد رخو هلهانادنا لضاد لارد كر رلق ايم لينا لشن[ تيفو صقان نونو لا كتب رامي اكد
 - تلعن رتهس.قتاشسا دنهل ودونيطورذيو تزهو نايسأد بأهل ضني ننا ناب لام فرب تاو داير دايك ازا تلع ضرح ءلث غتر هرغان وكلا الإ
 زر س77 ا___فلبٌ(_ 7 2 2 ه7 لي ابا 2 سلسل ْ ٍ (الارشاو ديور اهل دسر كس د ءدارلرب :ٍ ار تساي فلاووأورندركم ان



 1 ببي جيب هب يس بيبي

 1 نار طعتضنم نكران تور شب ل والوان لعب
 م 0 اب ونغم شجْفل
 0و تكا نانو در تق رووعسد
 تنس هدانا مدقلناز تين لاب اش تشمارلو رفا تتح
 8 زومإل| رص 00

 دا لبشار رشا نكسر ما نول ةو وش هدر .يزجيدك ثابباب تت رصإ زومبي

 يول ورا شايك وزهر مان نفث مأ يل وتلف ابارك وواورنخم
 .ًاوتفا ابشاب نكس لزب اس نالت ناو 001 لويننكلبب اولد ولا سشاب هر

 نك اوزمرب نواة يتوَو مص وجر 0 |لشارو

 تتناول تسيل كروزر شاب كلو وزمدا لقا ورشا
 لل ب اد و نا نس لاو

 رب وشاكر مانو هذ نارام لل! دوس زر ني ظفل و قا, ثمعاضطم انتسب 00 ةاما تبذل »فل اووزم لام تساراد قذ لاهل
 ليما,تلا لت شاب ناضل تن انامل ةتساكداس كين مابتسازدبلد اوان مايل: فنعا تاو زادكتنسا هدايا دإدو تسا
 هاونروك لاش لوتدش اركي دهاوتخلا[تساخ يدر قيطنس/ل كسا حالطسار هوت ساب انيس عيت ارد نفاه لاتفيا م . فرص ايءاعلوجرّساب

 رش يناس ياقنلا »لد دكدوالش لاي كونو راتقا تسا لك قزعكلداو اوزمزناهدكلاصتاوربار ىدع له شايبل دب وزورلانا لصا ذلكم ريما ىلا وترك درد
 دراو يادوشل راحل نآم اغداد هوزم لبا كياج هم كؤف»تسازمام سلا لأزناوو وني تلاد رددر تس كدا ةةكت مار لدعم كرب سلا ناي

 ل اك ابا اراد ايتعا تساوت د دات ونصم كارب شالا ذرة زاس لرد اد لالعالا اكرر ز دنس لصراوم لاع او لايبارلت ءاجردد مان ضاردك | رشم

 لمايلع وزعت تي تو ك6 ها مرد اضرسا هزهكتنأا لمْ |لصا لقا زو مود-رشاب بجاو فلاب يكمل احووضسد تان زم هلاسو هزم

 تكل مزح حبان أ ل ر لويرشاب مفعم ل فما ةدق شكولا اا ياتو تكذب لبو وز إ | حروضوا لشاب ودكركم هزهذتك

 راس ب رسل ل ورباب سكاي روسكمرأاو ممم لاس قشأد اورواولوالارب| لضحا اا تسا نبك ا هزتزتب لس ل ووش 3 ردو تا نيني يفض

 .كربلار تروصرإ [ى قداص نادرو دلو هل شادو لبا تار شب نكءتلط ترتر كتس لا هل كل: ا»تسا نيش فضول ط لاس لج

 مولع ىط اياب ل ازا لبيضفتسلا لشن |نماي نما رن >2 تالت تراضماي ننال كو دياب لفل ردو تسا لوط ثحباب ردد هاذ هدد دوا لق ندر: نكس وزع

 هرجأمايراجباز |تسا لوى ضايرجوا هلل قصصا شيول تن ناز (لعاذ مسا لاش لإ عرراقرد» تسايكس و مزال ري شلال مو لازا تساما كاملا

 مالك يرض تسا لع رج لدراقوت ديف اشرد. كجم باب تساود لا ايضا ددايأا لإ مولعم لكم عرراننم |[ نلواد اك نحب
 20 مما 1 ] ] 0 ا
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 م بل رن زار وزب طنب لقناة ز تارا در نكس جتنا لبق ا فش
 ظ ” 0 يول 00 ل مسا عك 00
 امن ] مودولرك لانني لكل يول ةزعد ةلاورماع كولا تساؤا.ن ىلي ب ابرد لالعا نإ |

 0 و و ا ٠ هل هح ل تر راه 2 6

 لالعالان الإ مريد داك لوترتتكلربوأولابودالاو لَم حالك جمدَصيإ لونك ايل

 - تس اذا ازا ورم لالعاو امدزلزذضو لكل العا اادالريغف منزليا وغفتئاج
 ل كل

 لتمويل واذ لقمر ورف هيب نريكيلما كح ري لت نيلشاعوفودب لك
 | لتضر نست كبر اوذو صققان ازنآو ماللا لتمورنريوك قل وذو وا زآو نال
 قيال موزل قل (انؤس امرت لف ذا هك باثتساذ تساند ان عرش »لك ضار[ الو رمد هرم دنا هدمت نت افا /ل ( ضامي
 باو عشت انيجووهزا ت برابغ لروو تمرات لاح( تسا لاوتسا تكة لرب دكؤ ل[ وجود موزلو تسا لا اهتائا ضن لآ زاجل ت سيغذاش لالعا لإ سف
 دولا نعل انتوا م2/رشساب نكاسامبا لو زمددززا تسازاح الس !لابو فل اذج حالطصاردو كرش ةاي فكرناذ ونش هليلارع |!دبددي ب ابآأ هدروآك رفد
 فلا .ياردايورثن يان دركل بأ يا ياثوزمسد منال اغدا لا ددوأد لقنامب لوا تكرعدوإ معا لصا د اوشم نجيم ملا عب دنيا كاب هلع اا تنزل ئانج تس ا
 .. اول صاد ءاج هم لزفخد اورلا »!تسا تالوطمرو لبصفلو كداب انشسا لئن م ايم نتورك رب فلاب ماورد د يشم | م لعاذ ماب لاينر تك لب
 لييظو زغوان كازو برسم داتا ص اذ”لالعا اياب رول دئدوك دب ءايسأر يطول وسك لاخلا نا كرت دش حت هزيمدد سن درك دب هزم ار ءايديو بسور ظددل ( اي مدعم
 رو با ليصفلو تس ليلظ ل وفد وبسس وق سل وقود ذادإ هو لاق نزو بد اجرندرك صامت العامل ندرم هز ى اجب ارعايو عاب ى اجب اد وزمج درك لاكسس بل
 . أو أر ادد سروسلم لانياذامكرلا د نجل لا |لاو لوف هك !تسارد بس لوق ل قودزا كب هلل ل زغللاربعو دادإلا 1 اعل لاما دب ابئاب نضوج ١كرح

 ب داو موال لصارد ميو او مداواوربع !/مدادابت[ذدزشبل رو هربراجرمالع نكي - لاش ادزفارأ ب دول مركرأ لصارد كرك تسا ضرس ايار نذكلرب

 مالت لكم اذح ( سمول ترند ى رول ىلع انكار اريز) لعاذ لن |ننزوربدول مدءالصارد نفيضحل تسا تالا الت ةلرد مكتب تمو|ٍؤصل مورو مدآ عب لدادو

 يفرعمدا ظن بذل ار ليسن معز ال بوق تما امي[ اوتشا لشاضعالا مدا نمداذا ار مدل[ انا _/نفلت اشك دن هدركئرصت ل صفو يرش
 زا لريوا لاو ثسا جتا ذو زاب تسسا لعاذ نازورب مدل لو هده ليمان ازرد يب ءتنذارد لهدم نر الر وريآ, تسا فلا ل اكْشا
 رعي ناكثوو تفضل فا لصار» تسال م المداد لو لاروصند ماو اف برد لجين لازال تسي وزم ا لوب مريوأ و مداوأو |و لزق لرب لاتسيو
 . هلظيرقرد تما نالوتميإ لشد تساور لاطعا ركنا لارمعا»ت سا تالوطمدو لببتفتو ما هدردآٍن ازد لب شنيع حت لل طواقي
 . ١ تسامنالذدزش لادا ترفل رين در كت طه ندرك دب ( ل اهتسا تركت ابل هاو ار وزمن لى رك داوود لكد اكوول لس ايف ىئاضْم دب
 فترورأ لص ا كرت ب( عفا هدرك يلو عل كول صم ارب هللربع امنا رز يرموا لضرد تساي امودوس لتس 31 و ل اس قناوم اكن و لك

 لق لوج سا إملقا ني لرب تضر از تاب فيات فلر كاب سل لسا ىرؤزم مانضابرمنفم قد دصو تسرح ددب لتتم ب[ ف قنداص لإ تظن ابتلع
 رشا جيانا لآن اذ جنا ذي مسمملل نا" تيكر: كيظطل يكارددش اودرملانفتسأو لاعب نزنتم حرر اصمت[ لاح :ةمالتلا ةنمذالاداب نارقم ام
 نارثابث دزكر اكنيغى الطصإ ن وجارو نوتدشاب لاداكرد اسوا: زج وجاو ناش لاو اكن ودنا نحب بيرل, ن زج قلس مل وكلش ذل
 ...كيسا شين ل اًنضرو رم ربى ترتر اهب تلعن رتدوبواب لآ ماو صا مكر هلل "نرش لا نورنا ى سنا تاك لثقو ىلع اكو كوري رت وجا ايو ا
 _ - 6 ارشاد ابطا ملكت ضيع نادر يردن: نيهس وجزنا فرت بجامعه رثن تذمر ن يع زولو عار ركلاييز هع نلذ# تسيف طر ل اين يبحر ج ورد نايك



 هه

 هزار يمس اطدسا ام تت ون سال هد ثرتودب

 11 بيير ورك يو لص تسلك ورفع زيلاوأو قو قد لوجرخناب قتلا
 ْ ظ تسيل اأو

 0 ره م و رو هس 2 سر يل |
 ا :اك/اونأ يلطف 111كم نين 0 واو لام فرص

 1 زم 0 ونيت سباب فص لاخفصُركال عب او نعرمالاوعُوَم

 اروادددإ لل صل: كي انور م يانآ ثلواة ضافي تلع شايلك فما نايم
 هدو وع لص 1م تينا ناسا“ ارز داتغينداد لقرون كعب

 ' 5-5 ٠ مشي ولاد دنمإ

 هدى بنات تعد قابض دقن ل زريرهرش ةبمداتغبواو تسا

 داتفدأد بجي كيب تلو لية صارت لد جريرتاز/لصإ ليرد

 واو 7 تسواو نشاوم| ا كارز
 20 00 و نامار ثتسا مرهم طعرر تا لاثم ت 0 هلربع ١ باتش تساند تضر دايمول

 58 ارك سب شمل تماردقل لاوس اوت هل ا«نيدلا مدل نانأرد لوترو خر منسي م 1 دش زراف نيا ميو لش زاو تما خم ضةاو ري 0
 رس داظ ر ارا تسما ماعلا هاد تونا ةفووجواباز لاش عفلو بيو ردنا: رشؤ سوما نايمطسواو ثلط

 .ارتررك حرنفمارب قلع رتل فل دوج اب ب أر نيعرر هم لاوس بلوت ف ١| هرقو بس لور رقم ابر عل لوتي

 ا دتحرد ركل درإ رب اوخ نيعل اروسكم ترلارثناب هرش ثدوزج و اررلك ى اذ هرشملا مالا نيدعلا نتلطركل اتم زا خراضم لخر تس ا نب هن
 تور ظولو درايو رخل لهذا يشكو ف لصارباد كريو بسلاد تديو عطل نوجا ةنطاس نيل ىوشم نلع ترجل قل ظ حاط 0

 ء رللاربغا نكس اب لصار, تال د
 تامانمتسجنا ديرب تسا لوم باتا ل تي مالد ندع ابله مرتدذي دال شيت كترسارزروم لاوس كوع

 ظ حالى أ 000 قحرو

 11 دباس مزال باب ص تالصاما ا مكر 0 هزم ترطر داب مرك مركتو مك انج هع



000 

 نت ه© . كنوررشر ولكن ى اجياد, نواز فغير برئ نيزادانفي ين

 1 5 اير ظ ا 0 2 ع 0 ١ : ض 9 ّث 0 هك 0 ث ف

 نادك حسو لع لوجربر اردنا رواناوا ضيوفك زها وأو لادشاباو تابورش ليعاوا لقرون لف
 : مواد فز م١ ننعن وأن -

: 

 رت ناسك 0 َس ا 1 هلا 0 02 اوه دو نع ده

 ايم انجي تنكل يبا يبرواد لاوس لبقاء شار وكس كى وأز بأس نالت تس ليططةجو
 لّشاور شاب نكس مليار مع كولا تسيير ظ مسا مد اتمالسذاَدلُج أردو ارم

 ًّ -الفر لين ظ رن

 نولاثنن 9 ةلرثع ىإ أو نفلإ ةمرهإلا وم ومثاناّيِنإ نقول نفت ما ايوا و ابان ها 0 | ف ١ ءلإ > هلك 2 30 ني سصرتو *ر(6 ند هك 0 ]

 2 لورتكلبوزعباب لآل كواو در شان لقسكد ىواد ةرعب * شاب للكا ناب دارج 2
 ظ ع تا رس ل ع رو سما م . 6 ' ”تساىزا نايل ناد .. [/لاصر 0 7 ص تبادر انفك جلف شابا ورنا تفك مس تالة واو انجروسكروا ىِرودد ىروأو كيدو 90 ٠ 8 ْ َه ل ا 0٠ج 427 5 اياب (وصمرم 0 1
 تسب جاريا رد ِِض دهلكالاو تياذإ انةانأد نرحأا او قافتالاب تييناور عوتشنا

 م قب او فيرد نش

 مفضل ني وأو تسد اص دريك كل صاوأ انج دول وتغسل نك ببوزعبا لواوأو ك ظ مشق 21 2 هر سك ادا ذا لل 0 لوا
 ملح قلس لدنك ن دل هلع! لاك ورد صرع اجل صرت |تسازارا هللادا تاوتادريلرب ندركل تت مج زااءاهرّسل حاولالا هابلا نإ ث دع لوو دوج” تلعديجر م هل
 تاك رز هصمزا لأ وص بيل حم داهنذل تسارسا عرف لاك هلم ٠ تس ماولا طلغرفنو تسالي ذك مضل نايل رش شما, غب لبس ووذا تسازوغا
 . .لوت دلئارب هرقل رفل ا" تّسشامكب علا ب ذر نوك و نذل. ديف ولذك قطب تما يلرع رنا ىئساردددننل غرو نفت زب يفت تسا تونزم عرذ كن معن ذاؤلانجتسا راب يوذ فيظختي برت داعو تروضو هدانا بكرم زن يد لعاذ ا تلقت يود لضو تا هدا نطصم ليه
 ردو وهن داسوأو تمر شاب ل يضل صامد الين ريا فيش صا لالعاب عرش لاطفوروشسل نكبر ندا دل اهب هدركل نار دا هس كم لك نورك صاروا
 ريابشذع تأ جاواو لركن ريل. تاريزتف ايار فيم ققح خو تكرتو داد فذ دي[ مال نؤدكيئ تذطاردا ترتد نأ كب الأ تا جرف ىردصم
 . ثانى امذرتاعتقاس نابكاس تنازل سدا رار 5 يرام ناع همم نبتون نفاومان تس ةكنل أس ليرد لصد ايزراد دي !هاراكنيعرد ل
 الرش ان ضوى 27 ادئطر بأى مزال دنع لوحو لصوت انجاركاريز تس بيلا هدد ضو ايوا تنءرفلكت ل1 ل نعموإم رك هك از نرآ[ى كول
 رشاد صم بجكت نص نا هدرككل العا طاش زوو اركتناشرصقمأ وار طو ةرشل ردت تسارلاو عمك ةرلو لوح شاب هربآ ناز د لري حشو لصا زانت
 اول نو غل محل وو تسا هرتز ليز نو لعقتسمد لف نا زديم كير شاب لق ن زووم اهي ين زالوا تييدصم ونس »رويس واب درس هدر يوقد كسا قع اد
 عنسأ د ردك عيت نارطو هذاك شاب م 0 ”ركس عاب لقاء لوتس ري هربت م اناو دلكلالعاورد تدصم طش ى اقشاووتد ا ةاراننعاب دراد قيتواو هدأ
 ركذ دوبذ تمسا قلرط ني ب اني[ يضحك سالك جاغاةلم تنصل سرنا ضيا كن اصيب ضبووو يزبط ل و وس تكل ابباو د دوأ ”فتصم
 ْ ١ 0 ْ ْ  عاا ىدول زبر ىدرك

 20 ظ ا/ تسال اعبي تسينرملكك يأ لاثنلا لداداو كابن الاض كرم ود شرود لسنا تسازارجا ا فيرد لق هلع ل 000 كسري ايشاب] رساز رشا, لصادت
 نوتددركل هب واول ر صترو ووش حن اواج مدد ردرلكت يرد كرا هدر كل عاذ تسارءاذرئصت كارز فلاذا لرب رين داوود رعلوو لصارد رعلوا هلل

 | م ب راضرو ببر روض ْ
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 تكلا تان شاب هزجزا لدباروأ لا ة:ضالكأذ كيل يف اياب ردك ايوا ثملع نفاق تس قعأو
 >2 سس : ٠ رو هم خ-- يهل 5 ١ ٠

 هدداٌكَمردْيَمَّشا#ءايلا مح ثدذكو ٌكَتضٍو ادعي لَ ئانرننكاضوا نردا نلعب
 د 6-0 روج

 رس اس 7
 أ ب أ . مآ

 1س !لرس ريجدر

 ظ : تسزاش َنَحَعا كوب زا تس لرب ارزرن ولكل رب انب ليا هوم 522-0087 ١ ْ هزإ هاهي 0 يو
 عباد لقمر الالومَمك نول اْيَليقدلئامم هو! ميلة هج | فرص 0 ّ ع 2 هور ضر توم ردح 7 0 -00--- ِ

 و نويل وفين طع لتتم اويلي لوبد لاك لاك م لعمىنما, نرص لَ ولو | يس نوهف* هج. م29 وم د ا 70 ٠

 ةلضاك توباك دراَكئاَكلءان كح َففاوادف كوت ليم اهرماذملا نوناَعيِنلاَعبْل مي لبذل ئ 27 ع ما عي هلش وإ م 0 ه سو سى صرحا 00
 0 قط دم ل00 مك منظم لدرس يقل نم تن َن'كِنَ

 0 47 هل ْ ا 0 ل
 قنا تايشاب لت يرو كراس نو ار ل5 تنكض اواو تس هدول وكل صاد لامك لحم

 اولد زم ءا لصارو كرز ناو دول نم |لصارو نما لشسر| تسازارض ولع !تسا مر انح لغعلاي لع افلابولا» تراقح بعو' نام ساب, تر اقكر اا
 رد ارواو ل قمل 5 اوس ولاا دوار زن عاو معا كال الص اكاربز تسا هر الع لاشيلرو ها رلرزتواو نم 5 شرا ازا أو تسا هرامب زا 0 لاشلرد
 هرعادأب لغدننكاب ايواورلاك ' مس باوج لاا تسا لاا نول[ ورود لص ادّسا نول اثودرس ل اعادت ركل دب انار ايردرعل ناز د هي انحرندركل دي 5 زْمَل وا
 انئا بشوي كسل نفل صو وزهور لصتسورب مودداد لوتركاربز تسال وز ضعي سد لقا دكا تساايوأ و بشر لكأ دوو اصمآ منال صقلا
 لصاو اكردد كتساروكر باور تس ىلا ليطهردو ذوركذ "اراب لكتش ارو الل تنل صا ا كاسزد كلل ّ .ةتلاارو اوركاورش هدركل لك 00--
 ..مالكرو لاو تسلق تمول رمان ونطلع سأ مدار تسي يبي لد ند بلي صام تسليه نست ل ابا رصف دينا ناشلا
 ور ثرارضزلا حدر كيدو تاك اول تسع فو درب بري ب اوبل ام تسا تذاسمرحففل راب باجل صامدن رك رب امن عا سار واو ليت سا خونمم
 ١ اكو وول ناك راو لضركا تفر اوء ل صام تسا ىتراعءاي كارز دوت ءانزا ل ريكا روادرلأ لكم شحاوج لصاع ريا مال عونم ع نيواو لاطبانا
 تسا (زغا تداص) جتا ذوثا زار كرنا هدا باج ىضعلو هلل ١١ ندركت روتر ع ابو ندركى رادزبارذر اهنالا شن ١١ ىنجمالا م تسسا حونمنزس نئاو ىواد
 تس/لوقمو لئاث باءاراررنا سل كاذووللكدارإ لوقم لا لذ هل رقد لئا ةوهق هلوق هك ل زفت فخ ديإنر مزال هزمت زا يلق !هنامش ماغدا هرشان سب
 هكودرككذ ار طلو د لإ زراف تين وصنع بيك لورب بردا بس عا و ظدر شن |نردكن بار غال كدي, لي تسا بارعا نش يسون أ ما مامقاذاددرم هكر
 دكا دب اق تلت علت لك يق عملك تلك ن أَلاَ تامل دلو همش رتل رضع عرمش» تاور لوو كو لعاذ معادادعإ ان دن رشاد نم
  ركلاو تنزف كل رار كتم خير رو تش هدم تس اظل تصر ظذ كوز تس ن حا كيم لايزرص نع كاي بطابع ن ددداينردك
 و لوم كاز نادل لرد د لوفل لو |ناقلا نالوفل نلومت نولوتل نلوم لول ناعل تازوقل ل عت عاوف ا در ايررك هرقو مستو
 ةرتنكراك ل ريزتكا 451 ابيب[ ى لع ان نزور تسسا باولا لصا /ورجج لال ذا كر يوك لاذ العا ما هلن . ربع" ىدول ىلاكىدرد انررلم نالت

 . ١ وأو مضل ل [كو نو روت درزن تاجيل هلل

٠0 

 هك

 ل



 رج :
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 لاش وتضم اكواد البق ؤ خانوا نوكسوو نق نال[ نكس فريم يتلا ردد
 فلايانآارشاب ل ا ا ادو ذر لوم ادوأو ش 51 د هو ا[ 4 هلع ةه ٠ تلا

 م 0 ,(نتسا و ث ئءاطنسالا 0 نزاىواو فوجا © * ءاووأو تلرتلارزرناء تماطل نكي كتاول وك انكر د ىيواصعو اند كابو كبد لاك انجن 0 ْ ه2 4 رج هجر 0 ل رس ,. مولا

 نش ناوصعادو تر حروتشم ا لكد ا وا لش املا :تتكئلاا نة طيلردو تس: زال تسىتاع | از ترس
 0 . هك هةر 2 مد 50 0 !إ
 ره لاينرن الكل العا يشغلون ميلي هاوع كردو تسا.تتضلا ناشلنا بل كان نزل العا نايحر

0 . 

 امه لولا روب وامسح طم تلوم ٌنكينحخ أد تسريمنمنملا ناب آ 200 هلع جيس | يدق رس وس ه١ يس د هلْ : مج 7 0
 ١

 - تالت سعتولا الكت سا نكس ترم لال اجل فل يذم تمالسإ ضايق 0 ا ٠ 1 يو 4
 ض < روم ١*" || اس

 ا تل
 را تابعم تاما ارث مو نابراضؤلا نالخد وثلث اوك المخاب /ن إي ز عت فلا ل وت نسور يمت نعل اننا شاب لختردرلفلا كل عاق كا هنت لا مل وق هل
 دف كلارا سم وزمرب قلما تحضنحل لسا تسيفاكردملزا ىلا عضلا سنك دلدعار ايثعاشنز ارامكو ىدولر سى دركرايتعازن اسك سؤم اضل ىاقنم
 دد لإ ١ 1 لود ككرتورب تدار د فلم ايو واد ذادادرم كارز لا لرب لوك لع ا! ننكل ناي ناب ردم هاوخ ١ٌقدطمن العتو ىلترد ارز سا اوعا ثتررصم

 لإ لاريا تروصرد كارز تساظن لروو تسا ركن ير مالكرد تارتدابج تراهجأو ووش تارا عامجتاريةلرد سيلا لتفاب ترو ار ادوات كل

 رن ث ىوردو تسانكا اس لا ءكاربز تش ت اهم لاول عسدددددرلي ا ثلا / وكسب اوت تسا تارت لاول فلا ايدو او ودرب

 تار وب اوجالرقكدرموادجلا.و لنفابو تسا تلرتود باشم فلا كاريز تس تاكرامج ىلا كد وشم ارزتلس_د ماك ا دافني: ثساا
 كس يلارعارج ارز تسا ىضر اع جرو اصع تر ل اوسزن ا هدول ىرو وصل صارو ىرواصع د وف هش ١ تس ٌلانب تارمالاينرنا هدركراّعااررخآ
 تيزرزال تار صوصخور كج ا بصلا عفر ةكررتذات اركب ررعدسرو تسا ايان رج يبن تسا ى زالوا سنع نكت ندا ىنضراع تلح حور رك[ ب اوج
 0 نيل ماب تلروصا لعثؤعارودوس عخلاو عاصف م ل امور ةايغلام باوح اب تروصل قر رد وازن: سما دوق تروصلار فلا اصعردا# لاوس
 دا وزال ريكا تلا لرقلا'رثناب لعاكيلامردايردد بيب تار ابوصو ماجا لج نيف سوو ف توصلت نقو آد سوشي اي ضلازا شبك تضم
 ] مكؤفاع تكد هك ةلالضن وزنا اوإ تدباشم ساب تسا هرمآو او منا نوطنشمال تاو ضو هللا دنر اخشاب توصل ءايزارأوورفف تروصلا شاب
 . قل اشسا لوم هلع اهب بذا نديسرت حب يؤلا ن دش نا" ندكت الع اونو زرآو ندركى وفد قسم اعدام وتلا دبر شاي اد نوك نايعديهش "وراد نول
 اكرزاف لجرانتعاب تاي اوأو هداعاّةلريوول زال لااا قرت تسنأ لوري ناوقوأو ةداعأ ساري ايباد دكت ل هدب تا ى ضاع تكابر: تسيفرذع لإ تانك ضمان
 - روح نمإ أبو اريدلع ايل ام صِ ساب ىتضرارب لل سلتا هش اا بسلك تد تابدوب نع نلقاك آإ نيّبخ او نلوق نام تنس ا قرف راوج

 نوم ناو مال كتسسف ؟ب دن جئتك كفاك: ىنضاعوا تع يلا دتخاس لتس درك داعاريك مناف سلب فقد تجاوب
 ناب تمويررزم آب تن نرش مال لادودرم لان ابي تسب اس ةيلب هلل ناانرقوم الدامي ايكلا نال الخلا تعا زف نضر حج يانج نيم نختار نو تا
 تسائل احتل ةرودشاب ورغم دز »لكك نو ينضم ليت كت ماجا تسافر تسب نفل كلو ترانا اغلب تر هدش تال كهل
 نات مزال لأن تك رضا شو راو سيان وكس تمصول لأ رق تس الجي هللدبع ٠ ةررصق تلا حلا. درصقلا نوم ناك يخي كب ءرشن قحالا ةيخأد نسب ىزج جالي

 ) "ً رى . نيف 0 ٠ 00 5 : 5 8 .٠ : 0 َ 0 .٠

 ] هلو لانج كم مل قفل نويل هع اش لاطعا حلا ليلموقلا تعد ليلبب تسي زال لآن وكسزنو تسال اوزرب شين انسان كاريز هلل لكن وكع
 ْ ُْ ش1 نرتبسلس كرب نك ل بول ليعفل ب اي ادن اب ثم وم طي وراد لاتحاد هي ناو غيب



 0 00 0 ئ ٠ لم نك َ

 د دوغان لوك فر يزن ةلكل لع اوت و نحو دوو روعر»و تس ا/ اموال صن تين ذال
 هلع 1
 هل , ورم ار 0 ريل د آ |. 2 0 ا م

 كس العث درو زباب تمالس ُنايَوَمو ناوح دو عملا داي الو : و عاد نو 1
 0 ا" ىاكرنزو هرنز مس 0 6 ] ظ

 مدا كمال ليزا تمالسب ىالكد كرد كرس ىلع نزالدصم لا ززناب تماس نّهيذو

 َىْلُص تس [ازاوٌلجايوادوزل اطل العا ري انيعسز نو 2 نإ تساورّس لالعا
 هاا ه4 هل ْ ١ 0 ل سى رد 0 م ئ

 2 َئ دار“ تكرووو وضاع ترو اورثورو !نلوثب نو هدكلقاتسا هدو َنلوت لصإو 7
 .بنارز باورضرد لوك نورا ركل قلت لاوسرش نركب واورنراو لف ادد تشاد و مر تدي كي م ني ب ع ٠ ل 0
 ليدرش هدركل دخلا لاوس هل ع ا” نشرك ا مر جرونجا نرش م ثحغذ ناعن وود نمتي اغرد لكى ريهسد ىايبتياغرد لآ اكسبو نشكو عل
 + سبل جيو وسنن هرئاماع ( لاَر أءازغ ببسأ) هرش نزع هر رو هدركل اطعاركتس هل 0 وغأردو وأو شيلا 4 وق تبسلرو رو باوجرت رع لوم تايلك

 بسكر نارلارد لازيهفاو لالخ /ريذ تساور ا(ئبر» باج تدي او د عرفي ل صا له تسسا خرديزهو لصا دبل اوس ناعاور وتارد نيب, تع اضمن اطعام ىنصاب
 دضول عا” بس ادع لارين تسوأب لوم انؤلا تس تك لارد ل وو أوو ارنا باور كم لصا
 كيو رك نمسا هص ناوين كرار و نكس هكدا عزب رول, دورس لإ | بيذي»و تالا كه شا رم رف و وخميس ىف رد لوك تسي روز نادم
 .بناوبتبسس غن لامس وك اراد نارودرد كلي: تسي لا نوف» تلا كريز تن اذاشن تشن عيت نورك يأ ل ثذ ناطر درب دزندارب هشم عا تلاها
 .كاربذ تسا ايت ضو ناد عجبت رنتك د نفذ لاطعا حلا تس هروصق تلا كار ثان تمالع كارين فذ اشزنار لف ينج لذي ضخ ورش ابذ ا عت

 ووأد تس ازا ظيروري أب تسا فلا لا ناكل يساري وبس وف لئاس لفه نازوازاو وسم زراف لدا, لآ ببل اك يتسع لصاخ هروصقعنملاو نولو ىلا لدن ١
 . لنلق لي دنخ ان لعفري صوصخحار نوفا يني سمو لعئرو هاو شاب مسأمد هأوتر نون هدوكل دب تلابر شباب وضل 27001

 لرب فلاب زكاسواوو ءاي لكل مير تسا قم لاوس باوج همخا» تساذاس ن درك دي فلاب ارو اوطئاثن ولات ندولر وجواب تجلب هك تر ٠١ تسا انو بابو عاب
 لبا لكنا وزن لعول كل جارد تنساذتتاجو تسي لمن ذل كى اطرد تس مزال كل العا لك[ داو وع نا هرشس لد بأ جلب ابر ددأد ىاطدد ىاب سيل شن
 001 ارش 20 نئدوستتلد ا مالا 1 نرادالديب لو ئ بي لص اه؟لوا تساقط ردي ةلاطل يحلو تساز انى عرسا عض لا

 توم, ت بنل كسا, ذي لشضوول طر ل صارو ودرس ىاطرندركل دب فلاي تءالظرب ف شت تاب دول غركار نكاس تاور د تزع اس ايت تسراراكن دع
 ةيويرذ نفاوم نلرطوو,مبلاطعا كاريو نطل ودرنسوك تس رادرش ىاطر شل رب فلاب دم ىارمورشس لدي و زمبب ساو تال نساك مال كمي مساكإيو
 كرس زو طن كايف شاب لات قفاو*سلت نال وول ساي تال ته زر ززكب لقب ديف مقدم تاعار مي تسرك ل وا قير ط رب لاويس تس ذا كنز صع
 دؤادولاا"ثسامنن اهل تذلرد لآن وول اى ايقرلكب بيوت م الكرد ل[ت يكب بل ب لقذ وزط لاري بباوج تساارت لإ سلع عير سيتم ا
 رطرض دلك رروصرو دو ني نكن اسر ندول فخ اج لرد كو سلا لوظقنمو ع لوقند لوقسمد لقا' تس ىرورض جيدابج لقنرد هل. ىو نبا سلادبع

 ] شو تسارمضلك |[ ترروصرلا لومسو دوا وأو زتفل/ى لوا ترروصتنعل |وهشو نداب لوغشو نسا 2 و لقان ني ارث وتوج و هدايردومئا زا

 تلعن رزترد وزن |ايبآ[ ف حا فل |تلع تورم يلا هزم "شا لب هلم لكون 1 امعالا حت علا اهبآل و رشد ناّقفحب عجل هدركق تح
 لآ تارذم نم“ لباد لاركأ هلل رتب وعن ا"«"كتساؤُن اكت نص نوع ود صم ل وق ستسسا فرؤخ و اوو طارم اب و تخت لخا فلا

 ظ 7 ريفر تت كرف »» لع نر ناد لق امب هدركل تف تزن وول لوط لدا اطرد كرب ىمذال د ثس ما



 0 طا سس خس سل

 هوول يبل صادم كل نك وا ىينيسر قانا نو ةثك لا واد حنا :ارووت ل صار
 برب اعل

 دئ دنا نك هد لقا تايبلس زاده. نواو لبقاب هديل تأ "نور عيب نتبزا هدركل عادت

 و 1 وم ليرد تاعنرتلنا الت داب ويشكل دوا ٍلوشنداْثَن جرنان زعإبل وا
 مواد ثزصربمت رزكت لال دان ا" نعل امن

 مال تول نا والا تاجدتنم زد زكانمادب لال نقود نات 1ك
 اكلزابإ اجرت نقب اننايوواة لات اق تالغردت لل دب تلااازوا ورنا لبق اداب ت ار نإ2َنْفَحي

 و 0 ش نك نيني ننس هردلاثلا لواو دون مرمخب م نسوي 9

 العنب م تلف تير ور | ة فاعل و تمرر ثكبكد عيونو نيد أي د لك ]ث
 لأ عانتاو سضخا نعل *

 و : نرد هاف حران از خارزدرارباب تزعار صا هر هزياز مور ىلص | لوا اود
 ' قير وقلرجب نيسرد راي لايت: ارد داو كار مئان لوز نوقلرجب لاوس تم هنت ]د تار ار املك ى افكت لسا نام اري تسارظت رد هل
 م "لام ليل ون لن ول ىاع بيبسي لوقنم نرد وسلا لوظنم نو قرو محن باوبحر تغب نكس ى تلا تشكن لاف انقل سرلدنا

 : تالت ضرار ءاروواد تان درا يزال تسا لس لقت ارز باور نلس لفل لتتام ارت ترب لير ىنتاعوركو ره اوس دشن غاب لق كار

 0 لادكود ابر شاب لب قعمرب|شوازغذلو كتساازبا أ ةاكرلاراتتخاو ترش بببل لربار لوا" نعمل كا قفا بسن لاول دبع, لاببا

 "وشلل م ثلابوا ىاب كارين تسازت [اناهتمل تسل نسل جاي كش ضل ينو تان حظ جي فاطلتو تس ضي غال, امنت هل يع, ىلا "م وسا لوازا
 1 كتفلاحا :يرتورك فا وءازوا لقا. تلو ىرتتغان هدركن لا دب نون لسد ركنشدااد لقياك[ ليي لاوسزا تسا ب ان ساوك ْنا؛

 يذلا تاجا تفلاخ كليف تدل داظر يشوف تسرد سايت فلانا ونص طا تسسا هوؤمذ كرذأ جام هكتار ىد اين وكن تا ترد
 ..تبسا لات نالت تنلامواد وصنكأد تنسا هدو تعسف دوف ان احس ا "و.ثايووجوعرس يو طنا

 اننا درك لاب لري نذوتواو نشكل ا بسب حرشلا ما اتم لبا قبح تببانم لدا كسار تعي اقم ىبإ نال مالك باكو نان تسال جنيب
 موك مسا ضحي تس هدرك لذ” د نقلا الا فاين تسينس ايت فلات لاو انخاسموسكت فرب تلاد ةلريوا لشامو دنا
 زشانفاو ناضل وان ت تار ير ورثشاب تلا ارك ننكر اكن يع تنكر نفاوبرلك 5 سل اتنم ندرك اوراس ءادري لال مول ىص ابرلك نيدعرد كىابو ىواو
 لكن بعدم تت ديلانن تءاعر رب ضي قلو رهن ترب رن ىنما ىان بيتك فكم لاول ضر كبد ومر قت هرتاوروسكلايروو تخاسريإب موهضم اواو رد
 ننام قتلاه سا !تسا لوا بسن لاوس |ئانب وشر ورشاب حروتفملا_رلك نلعت دس انمظ> الرب ارش ا ورمو ره احارد تلوود نزا قرأ تسا
 الحس ريغ ىلعو ددرد كسا دن لدا لوو تساورم تلا ة راد لوزشاب ل ذ هرمامت؟ل واد دنا كاك هاون مز أ ره نيج نع

 رد هدا لدتا سقم تدان تشم الو قنا تسالي يودس للا شبس قطو تسا رات ا ْ
 كرمار قب سانا ب اع ان ىاعد 9 ' ىاعار نشلاس ى ارتننا جوف لا سل تمس تذمر يلرع علو هردعر نت ىلع هع لعرشمو كتسسا لاو تةسزكرهزا
 ْ ءال ا الا المخا قل تيل قو دكهم هاو

 )1  تس ل العا حلا ىنجر اع مال نوكسو لاق نواب هع

 َ امورك ادواو ندول لكن دع رش تدرج رو ثك نوول بببل رع



0 

 ظ وعن نيحلا لاه ىلا نلحلاب قح الي ارا َقولدل يبت ام ددزنأ ةفكضما وت نعال مدع 1
 يب وبدسو ليلطع نعل . * |مدوُش هد دال: زعم تسارع

 لاناعتلرتو تسنوكن ند فام تاكلين ني لولو لوضموا, لوم
 2 نم ندعلو| بجرب د ! تس يمموأو

 بلا عبو قحلا لو لوقت زجل را ابهدكل ترورصر امو 5 تس هدوإن وكمت رتل وأ ظ
 0 تءاررما نَا

 11111111 مالا تود نونلا لعن ممزبحلا نال كا :ءالرقنل فاس اكعد
 ْ |١ثوزحى لا هداعارفب |[ىماج

 1 7 نلتزم ل أحد ياولفب قره

 و و نينار فاقد تارتدو لت لصاو َلْبِ يأ تاون وزوار و قالا
 ,ةنان تلج بلم

 لع رو متم وا ليو اوما ولاقرش لين كلر اييارواد لاروسكو| لبث ا نكس
 0 5 لص لررعا ل 1 تابت لات ت نهنت

 0 الس اب هرث ان تمالب لسا دوس كد او واطسونا»ب قلعتيامد فرضت ظ
 ْ ]شي لآ مودحم قنص ا رو ىجبعل .2 ! امرشا راك نيلي اهم ءرد نعل

 17 د عير َس _ ا مصلاب لآل وان "يراهم مالت لسزا تافوذح بس نا ! دع سا دارا ر امن وهل

 توزبت لعن وورت ل تساهرش لق ىلا نكس كد تت !لقروو تساناكاس ىات اننا اب تنعدو علو لفرد فلاورايودأو تام دكا
 ْ هشامهناس كبوت كتمان تيوزعاوإم لنا, نكت ىاعد تيا تاع تل لئن بجنن هدلاعبد الورد اج اسعا هداعا

 تالا نول اش نشكر نمل اق تاشلج كل وقر د قتلو ل ن٠" نفل صاع شو تينرلا» كرةبورإ رب تمون عا رز ب تاق لش الد

 كارين مال تس قو( وطي صا ضوك كت سا ىف رعاك )نولي متي ا ايبذاب ( الومل مل امس ددوا تدنحت ( ليل لاورغسكى واد ل داكار الوعل ناكل قه ع
 رش ابن ىاعال وقل مدد لآت لت ين نوكم قت نجا يونان تارسوز تار ضل ار نول نس ناوضاتلمرد وفم ماجاب تيد او نس
 ءانب نإ تما لصالا رن تس موز ارك ع وعاد عا لسا اعشاب كان ءانبدارزنالقربتسا لايك مالرذ نوفر تسا قا 1 2
 اياب باوج ل اوك يوك كبل ى در سنار ضير را مدر اذ[ تا زاكرد نواز مالا تلت طنا تسنا موز ساعا علاننآ

 . مهاب تسا قاع ات 010 راسم لووول دلوع رطل تالا: ياش مؤذ تسال تيا
 ْ اىبئملزلا ملال هل ا امتخ شال وقل الكل ل وقر با اش اعرد انج تسرع لاب تجامالا فنصمارب هداعاجارن دنحوأو سب سا نوكس قحتتسا
 نيت لكل او لآرلف تنك كلك رار اي : ايالوقر نار رس هدكل مؤ علوش عنا أو مدع قا اضل وو ان تسول ل ف ودلال ووتا تنرزككا 1

 نبثخ !لد ل 00 "زلنا. نجل تسارد تفلت قطا ياشش تاكد ع لوصول ئفاب تسال كت رجؤاجلقدورم نايات (ًسصدوو اشار تسا

 رّيلاوند فلق ىلاوكاذان انت لترا مالكرد هله ل فخ ىولاطربا ثلا ديعو دوا دولا ”لومئزاشللاةربو لمضلزا ى انو كورا تن اع لداج در / سس

 . ريض باددش اب اجو ثنا يكذتو حجو ميت ايهضرو تيل هلا هلا انا لآر تن نب تيدي اب بيزنعو هلل لفخ تح ا نيرا ل نيصلخ
 درا ريصب شك رام تيدودرابويو ىنما فتور جوذارمههفاب رش جرار يشق زاواو تسا بهي لض جار ياو ايت تسا 210 نرد

 0 ترب نكاد رامبل نانا هدركرصت لاعبو رشا ؤصتملاضاذ | ىتسعو سهو متأو سبا رب يل شاب هدمآ دس شم
 ع ا ا يا حداصمو »نابت, لرئاهت لويد شاب سيبو ا



 1:77: را اهات لاقل
 واد داب تتذوق يردد ل قلتو تمس لض» يزال العاق ذأ | ٠ 2 2مم >م و * ىهبإ ا 5 ه ه 0 ٠ ] 0000 1مم نو اودع 8 000 - هدول يقعو لؤشمو تْوَمرصو نزت و جشو لولو هيي ليف انجب لمه اهب لآ ت اجرنا: و خدع سس كولا رب - ا و د وو م رز تس و يدع هلع 8 7 .- ' )2 ْ م : 0

 هنأ. هادو ْ هر و521 د م آ ب . .:
 تايزدندال لم مم انوأد تاع و ىيخدو يو وهج روو كتررو يان لدار لج م

 هر ارز ريد ارت لبشامب ارواو تلو ىوقردد كسا هرئاب تماس لصارد
 اا تربل وو ممم لبق ادددومكب نيل ن مرا ل وبجد آلا تسر لبا
 هزالول ردو بو عب فدل قالةلقف لوقت تسااو رزين ماهناو ترضع كب تس
 ًِ ١ نل اسود نلابش د ْ : ْ 5-1 1 نزلا انس ني درش اكن بعت اى بج لعثر متردد عروش و بواورب ظ دل ةجرع ىلا َ 0 وي فلا د لاول لازعا نرلاك ع ْ الدولار ناتي دك لاداورن واد ل اهبهدركل فلوأو ترآرتدول لوي لصد لاتنعيس
 وسلا نكس وبل تاركن ريز الا لوقت ا طخ لوقنم تلت تسار إب ًقلطم ووش خان اي وواد تكتسح ام نا وزن رزنكن لعل ويدور شساب بلا لوقنم تعرفنا لوقت تلت كت سا قو جاتما تساووصقنم تلتكت سال صاو فأل زا تضخ لرمتازا تمس انيضخ ورك ام لتقان تارك لسا اد لقامب هدركل مار ءايو وأ و داك يشب ندعم زن سيل ووحيد لو لصد هلد دس اب كرا أت إم ب لسع هل

 وأو 3 ال 4 ىد اودرسلارز يروا ندركل علوش ةدركا لد ورك انضر: لوفر دد ءاب, تسانمك اريد شسمدركل دب رك ازرض 2 م كك ظ
 تارلوا ىرش هدر/ل العراك ضن درك[ ن اكمالا ىئتد تسن يرحل ل ارد راررزتسا باوصب بذا لوا ل وقورشس عد ليتر هدركل داب ناني نوفاك د
 . تزماروأد ءايو وأد تاسدش نا اتسلاورعلر ضال ارا ل ضل و انر وركرنراد لش امي وأو تلردول نيصمس نزور نب وز خت لصارد نس غل هل عراالمتنا
 لعان ابو عروس ايف لبني ز يك ئاج لوقا تسال وتضم ندروتب اشو مو نتخذ ور تي ل ولضنا تما نرظ صل ضم هلو قو" لا! تسند اهتغا لخير طرق باز جرب نوجا ثمح ابدردوا هرقل شب رلك نع اتيت ياردادرلربا, صيعخ نيا تسس | هش ئاو ناطمعم مالكرد صار( ب اوجننا درك ثيزمإ لص قال اباج لردوار ىلا ىنعجل نك ذعار لو أمتي هزاز مود ىلصا لوأ/ م ابين كاس تلعتورتدد لو لاوسشاب هدركاي بات زادجل داد . ثم وراد ل يح اب اوحزنا ديت ترس رار ا نيوز تر وورد تل ارى درب 7 نا الوادم هرج لعن اسود لب لاوسر د
 ١ تسا نبع نيعاو شرعا نغم عتزم ل وجت سا ىزدصملماهريد نا فزد بحاصو نت كرو دانك أو حبب نخل تبلاتاز أم اتسسا
 اندد/لعفا كبت ى شن ىارردنا ذبضو لأو بعت لخنول اقوم تسسا عفا راي تيل ابعرد تخاس لاورندر وات لاواد ثلبتخي هك »نفك رزل لح ةروجزامااب ل ور ٠ هلل لرغأ اةدياشاشردك ل ارشد صحو لسا و نإبديووزرجرب ضم وزاري كيو ل زو باتناوو ازورمتتحو م ب
 هدردا ل ئاسما هاج بحاص يانج ىدركرلوز ضرك ىديق لدور وإنما رب لاوس هل نل "داو تسب شم لبضنتلل فهاب تحور أو تساي تمعن ماعد ىمسا لضضا ابرك نتن ازاورد ليدحتو تسا هعآ ونفس لم [نرصالاو تسسا لوا بعص خيات ارش لاركذ زادوصنقماو تسا هب لحارد كلن (موو تسارعفا
 ] ] . #11 يرتب طخوططرشملاب موزل ىورذا اهبآن لوكس هلل - دبع ٠1و يول مزلب|توكس نينكاسلا نيب هدناب نجم الكر قُل إ ثسس ان هز ن وس تنص فن لآو ندرفحت لضخ ىارب تمس قلطمل وضم كتسلكر ول بص هلل شح مدرك كتاب ديت لا تس جنا ببتعس |رلكم الل اقنم سوسد واد قاكاى ارت رسسا هر از روكاواد كاربت تاؤخست لزارلك نبع لباقق طورت با وج يا ضانفنسا تساي قر رولا و ع تسا ئابر كو سوسو ل اند سان ب تو ىايدرهاكل اك
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 نازوربمسالكو هزنارن تمارسب لصاو بواد لارشس ارث ل العا /مكمال شاب د انتا يدعو يت
 هلع 7

 : رد
 1 ٠ |! [مولعم نضام 2 0 هك د

 انج تنادك لا ارايواو هرنمو لبقاياردا تارتدوإ تاكل ا مظم نكس نر ل قار ؤ شانه

 بج ل ضو ايز ندرك ل لعله لّؤ|ام رود اتسم د ناَعُمِد تاعنساد َكاَعأد حابب لاعب
 : ١ نثست ىرايتن ايس الا

 روم م 0 ٠ ميه تل ا 3 5
 هد أو هي هر اننترماك نقع اركان لاما #يز تولخردو كس

 3 7 نا 2س 1 1 : ٠ 0 2 9 : 0 0< : ترس ى اع :

 يآ ينرنالكل العا لوقنمروو تسا هدانا يت مزل نيزك نجا يزد دركل الع وقد
 ٠0 1 ٠ ه0. |!" هرنس رايت

 خلد تسرع مال نولس ارز ناكل ازعا لكك َىْكّصُرردابا تسا هدو لاَوُعِ لصارو
 ملا 2 000 8 3 5 0 2 ًَ وس هل 5 2

 وسر دودو اذ حلا جر ل خت رتفاو' تابت لكل الع ةرائتساو هشاغأ ردابادب ةربع
 0 "* ا«تسالالعاردلصاك 0 «”نتكوندإز <” < 0نديسدإ 1

 كسا هربا, تمارس يوُمتْسا و ىبتساو ىيحلر واننا لعن كنزا اءايززنا تمارس ضساو
 2 'انريئادرك سلس ئ 58 مي او ناصعة لمس

 ئ ثيم عم تس مر نسال ا كاين ان ضرم الساد ولج روو ل ١ 00 ااررراك ا ارز

 تمالببل سوفت دوغار»» تسبنتا2 باتوا ل نا, كاي ز ندر ل العا ٌلَءاَقَكدَلَداَكر د
 0 تساوهرناب تمالس لصارو رك از ياه ظ

 كرح نا عوج س شل |ذرل ايبا زاهكيسلروط لإ اندر ئفماير شاب طظوفطووزس /روط لاب رشم اب قنقحت نننكأ أس ع وبك سارارب لجل ا هموت هل

 ميلر نادرو ورم لدتا بيس ياذيب تسا لكم اردنا نبعد مارعنا هب لكما ثح ندر لكم اهلا ثسا مزهتتسمت مادففا كاي هش ابردقم عوج
 شاب شرباظوت نائربابب ميد يع لك تيدابع اظزارصركات مسا نندكاسزا بيرس يذعَلا يردد دلي ين سكس مورد سدير دياب جيانا هدركق يمحي ضع
 ندرك, ت زءاب يي نديكاس الا سبل لازادجل ثلاب ار ماك دعاىاب ندرك دس تسا اجر نن نا متم ت كلر جب لشنو لاوس هل دبع !ركبخ
 لصاتتردت [ليلخيب سر تس ا الخال العري تفلح رو كدتفكض اش عرشر» باوج تس هدا شم ابهر شن لالعا كار رك مال رتاج نصب
 ذارتدركت زصار اجا ىإب تربت سا قزاذوخام كوول حا |لصا راح باي نزورب ىاعزاتسا ذوخاب تسا ب اهتس(ن زورب ىابتسا نا
 كو ماع بسند ىاطو لج ايرو.يئانح رند ركلدب فلاب اددرلاس ىو ندرك زماد ننس نئيكاس يانا نبل اهتم ككل ىناما مالد جمل
 ريصوأو قم الاكو وشي عقاو لاكش ا ع بس ودرسرب انبو تلظاو تسحارو رئانجرندركث زم لبث لصْل لف زارهلار حل وا تساي ول هتسا ين ل صاكت ذا
 مسوركت اياك رار ل متي ارز تساردان هللب تخل يلبس زي /عتسل ا دهديإب ىو رش ننس ذي بانج تس ا هدركرلك ل اوسرو لاس كبت متنا
 لنا ايرشااب ليف فادكاذا عا هلسنل "تسي: يوب تسل وج ةراوتس(ردصنندو ..امابتسا وج م ارخ ا تسكير د لآ مذالزنزو تسا
 نك سءاتلا هرملدتدركل دب فثلاياردأو رنوول ثراونتساو ثاوغا لصارد هك - !١تسا عع تالغ ماقم لروررطسرارأر هل, ىالعف | اي ىتفص

 ارجريل عيت اًوزل ننيكاس نيب تس هرش فاو ودرس لرد واو ل1 ضسيْرفُأ تس اد قت» لاوس باوج مالك لئاد نرد شبل نورا ت ذم ار ىكيش
 ش ل ١١ ندرك( ب لطراوحنسا هك ٠١ تسا عناد نئنكاسلا نيئزنبو تساوزناب تمالسل صأ و زنزو هش !!ذبا ةدركل العا



0 

 : 0 د رب رت م م 1 لم نا ع م 2 7

 . ارواووول اكل صإٍلئَدِحْل ينم لكل عدو ورا فيَنَم لوكَِعداَعاَلوفَتَكاِ
 ْ راسا 0 لِ 2 آ | وه ه مص دخا يت

 ١ تدالسبإ لصازوو تغرب لعاذ عاملا ليايو ىداؤم لن دولة رن لل دبونع
 و لصار دايز رئا» تماس انس 0و اقر دون ابدا نجر ننكل دي وزب زنا شاب هذا ة معا مل تا وع ا تا ا هرأ ها >0

 ؛0كلابلاغ 2 نوراول
 البام تولاق كرمت ٍتكتخإ لك نيكراحم كسل ْمَكَكْنكَو تسا ورنا, تمارس ْ وه و ه1 1( ضرع يب هرم >2 ري عد ا

 هزم انا شاين كاس نرتهرعل لشاب ت لع رت زن ليقوزنفا لعافم فاز ادعي كايد
 ” ١ ٠ ىطسونولس سدايودادناكيرجدعل * 1 رى تملازا لسع ارد ايوداد 1

 . تلع ير تئلازا نيا لاا تمارس ُنوإَعَمَوشِلاَعَمروو ياو ولنا وا م ءاصرشل لدي تلعف ٠ ا ”|ر» » 1 مة 22 فنا دلو كلغ رار نحنا
 وو مي ١4| ّط ا ا لص ل اا أك 1 هقفندا 22 . هخح ادع 0ع سلات «لباحخت © ©

 ”حواس|ل وهن كي نلف ك ورس حز يارر داما تس ترتلازعا,و رب تلعن رت يعل الب تسب

 عار ناخد علاء اد رخام تددرتو لقا مدن فرت اركب تيت ظل ددثساب مدظت: كيف ملكا يتسم دياز صريح ماتم ليد ملا تلا ذامجإ لق هل
 ظ رشاتاسشكت سر نصمم الكرام نك تساداضرعلابءابو دايو ءأب لاي ار وول ار وداض ب رص لشرو سل يشن, للخت يف انبسا كاست را
 صيخف لب كوكو دكا مدد قيالاكدشلا ىاداوبدج) لو وب ضقسم نفاق ارش ناطر اً مركب نابي لان لحس لماذا تلاذا
 ر بابلو ذا عوض زاذصق ثمجيرو نا تفخر ذلاةلعلا تدرج يت ىزلا نكاسلا نبين اططشم تا تفك ضان عرشر ورك تن هدكتعلا, نات لإ
 هقدر زن جا تعب كوك ذا الل الص دتسطو ودوار خص شا نالوا لع دشاب بلقب ل لادم داك كلان نكس صإب ور ؤصل[ت قو وار لاق لنك تسسا
 رفصتو تلعل باو تس هرش لالعاوا نعمل زا لعإف مسا ساو ندولدا بلق تاعي زا درمان كلن جور دورتصاكوأل
 هروكزب تروصر درفت ابرج تلعن رتلابالو وتس نك رك هلا شاب يصير لع افران فلازاربل تلعنمرت حررقوإ نو اة صيم كرما ساو بوم بكمو
 رّساب لعان ا ل رك/1م وسرت بسانهرظظحال ابرك ض لاب تساغمت ىإب لم كاب
 م ااظفلِكرب حابّتعا لاما لإ جاو اّةسل, وو ل صم ةعب عاف اللاش سلا ارودكلخكشساب ىف لوعشل /ُ او لعان مسا تمد صم انج باوجلمأ: تقلب
 . قاتم ارجو نر هاف نعم لب عزت اورالا حام عضو لوجود شنبكولجر وت صن الع تالابع تضل خم لارنزانكبل دي ناييخط اذ طاير جول ياو تين
 راكم !ناتشو لكاذ سا لكر(شملالعا لرواد بلع تيتا قدص مدول تس لعاذ جلاد داو فلا لون اب تنبأ تسيح اذ نصير شم اب هاك مدادهحب
 لولا /ضييسلن اسس نئلعافنا ماكي دككن يلاسكدثنلل كالا لعانلا نيكل تل ضال حرمت ماس لضاد لعان مسار دار ىس لعانو ىحكتو قيامك اأر لعاذ ا
 ىطظن لحل او تسال ضادرنذا لعاذ |ثلازلبل قدا لدابشنردركلا تارت قنالس مدعرشل ظ فل د لإ نارغادل ساعاك ليسو هل 1 باب لآ مولع ىصايرد ذي هل

 مكر تس ا لغاذ ميت مالع تلا عئابو لاق هكر[ تسارخ لام ورك رموهعم ئترد لع اذ مسا تموع كب تسي لعام عسا ثلا ظل د نبا فلا ارز ثسا
 00 كت سا فرت لعاذم تلاوبذادإم هشام ناك دنمو تنك لو اقمولس نا" دلي ثنو تمالعا زا الشاب تييلاط دا اريل عانتملا تفاضا كووشتتفأ
 لنام رنتك ب قو هزمسباردادشساب لمص اررنذا لعام تلا جلدك ايو ىداو تحل هك ٠١ نداد راي ئةنوعم عب هدلسا» لفت الف صا لاكبر شاب لعام لاذارغاتم
 دول دياز ثسا لعام فلا زادكم أو ىدادركاو لداقمودواسا نوع تلك زعل بش اني شلع تتصل لت اركاو روكي لسا لود شا تلعن زير لعاغم فلا
 ١ ندد و هريازو لصا كايف تسسا درك تسلب لباد تس زج لوط عج نك صو لاو لون هاو خراب تلع ترجو لام هاو خ اطمن شكل ري هزم دا
 0 لوك اذ ترعذي تمس ترلع نورت مهب طش لص ا تدرج العا ندد كلب ني هسا !دشناب صامد كو از تلعتورعر ود هم اطمن ىلوأ هاذ

 ظ ئ 0 ْ |! ا دفف بسبب هزم داد ندرك سب نهدي دواس تسسس١ هايس بام م ان دوس عيد



 اه

 رس رس و

 تنادي لبلزلتلس مب يوك 0 7و و تف تكا

 دال ودم لص م لصا عمم خلل نع ىنرلاو ا يد 007 كيب حاب نس قايلا
 5 تضر تدمورير ** ب ترجاذالاي

 يسكنون[ ظفا لين رارثسل لب ا نيته ندا»لبقاببهد/ل فلاب ت ارح
 |!!ر تت ضرع ا

 انياب تلظقاحتسابزازتكل وبا لغتنا ةنفإك نبتت اهورشاب نكس
 مناسد بكف انو يبخل رند ,لري ركبادر ضال وطار داما عديم نق نحب

 2 ٠١ ندكناصئن بلا 7 مرو نسا لضارد

 ان يسم سمر نةركرأروأو لأ لار | اسم

 مره رضا اوفا ذأ براي جاءاذلا ومهم اك 2 كةكؤيطم رخال دُنَكلاب قع

 : ظ . تنال نع ىثباو

 ثءدرما ة2 داي و جكواج فاين مإ اللازومر” كن
 |! يصو 1 نرمأ ١١ لا, ت جالا ١

 _ اليك كلوا تسلق ود دودو ىَيَج لصاإ 6 اج ل ةنعاإ :

 تبارصم طع هلل عراطرشنأل رب ورسكوافضوول قيبط ل صارو ك فوط لش تس ض ونس نو او سبارك[ شيف تسارد غم لاوتب اج # اش ارداأ دلو ق هش ْ تسل انيبقر و ضتا ب ا و اطزسد 1 معو ظ
 الارز نياوجس وو بارع | ساع لاوس ئفسو عقر وو تمسا 3 ل رتا نايسرد قرف قع هش تورك ل سوا ول اداب مللي هعاا"ت نو 3م مكالاق
 ةثعلا رول تفضركار ارز تف تذص لضفز ا تسا لام يف كلوق هلل حرا" تنعصذ تسا فشخ مسا كارز تما ىلدا مارد واولاب بلت

 دولا كسا تربي ضوصخت ريو برو لكلا امرنزلب لاوس مالعا كرت ىراج اررشسا شيما نانوك لاريز ىدول مالو تلاب ثوورعم
 رشم خد سيل رزغص لغفا نرصن ال لوج ار ىلاع امنآب رنيم بسن 0 ار ناطر تدرك تعا سيل آلان العض نوم ىزلا نالخف دن كب
 - رشم ا لع[ اتسا بجاد لاولاوذ لك شيول قاب تمس ىنصارنسعا (ئيباردو تسا هصصخ درك ل الاوز كوش هدرك يو غآ نإ

 ورز تلو فعل اي كترالعانو نعمرو لآت ترافم ىارب حث سس دزا لوقعما تس لعاذاي دخن. باوج تسب لايتم لعث و ب لل وعقماب

 ..حااريخلو ر اصحاب كون اف تلسا ىف الند لاح اوذ ىرر ئعم
 6 ضلع كمدرب مداد ا تدرك عروصر دارا تاجر 1 ز سيل عل نيل ديل وت هل

 ١) لصازا تءدك سا نجا هز الملا

 هاذ لضايه درك عل أرواب كلر :طوحوةفوبضحر ول قلاب هت[ شير قل رقم لاوسزا تس بادج هلا كاان اتفررد نع اءئا ثان و وز عسا هلل
 . . 1[ ديددياب كرقلرو نجت سا ئكراجو ورذتو لاعأمد هل - رم مالغا"تسإرباظ بادر ورق عر يانجداي قمالس ىاربعسس ظدركل دب ودمار لشاب رمضو عل



 ء اكرندكلبباييار مدور مكمل يل زاكي ند لت هزمبود هرم لامك كلذ 0
 اكل تلجودكب قارطكنيعيكا ند تما بيل قنا شء جنك اق لالعا رع نك 07

 - كل سكش ِءاجج ا دكنضاق ل العا هدعإ تس لبن وق ياو نيتزمهلا حاتتجال دارنا

  هدكَاَك ةررَكْمَكرتَر ايي ف نايِلاَوْه كليا ضن زد لك اطمكل عال ف َكاَكاًياطَح
 رة" وعلما ةزنقلا يمك طخ داصكء ايديال تبعك ءاَطَجَراَصَ
 ُناَيِتلاَوْائِيَطَحَباَصَماَقَلْاَمَحاَتْناَداَبحمإ هيَ ابا بوك ىراَطَح

 ] ريا تساربوسسل وق لاو انازكم رحت ف
 . قلدنا ركل اررإ ث حرر لصف رح أصو ثراث كرد تاددالا نار بحاصد لاير رد ىلاز انتل مالعد مساق نيا لاوسإل لبو مد لوفمل
 ل العا علان ل عاذ عسا لالعازبنو تبن وق حلا, تل امكاربز تسيففلاارادنلعاد تس حوت سقاو» فوت اي هكاريز دركي اب لوب فلاب ار ءاي اجر دكت ننآ
 .. لارعا عانس لاطعاردنخجراو لاطعارو ونس قفاوم حبو علانوو مسك( وننلريزنن لاف مله ايرك تس 1قيلا دشن لهب تعلاب ءاب لن وك كرو تلو لعن
 لربوزم,ل يرن لكك زم نئكاس ى الا بببلار فلا لاا مهل تش زكدكانح هرش د ليلتتن اشيا لرد. كاجرما هز تمالك بمد لواقهردواوو داي تسا لخ
 دوش ودركل رب فلا .[هتفكل ابا ترد ذ اند بجاح نبا :حييلا'حري يكرم ننكث ذعار تلاركا لأ ريذ حضر خئرو تسا وزمن علا ببر قاس نمد اني رضدرك
 لش شاب ثنيان كارلا زاما تمأ روض هزرب'ن ل !بلثاكتساروكرم ىررراج ل أح سو اشرد أو عابول اقل وج تس مئالو ايدواوزا سيل وزمصايوواوزا
 ظ ترن ابرد وزمدوروآل العا ث يرو لصفر ىو [تسا نوبي ىلا اًنْل م العو تسنائراع لرد تناك ماكحازا ليا اصع لش انارو لمح

 .لس هزمص/ ابرد كنان علا انضسلعد عاقب لازايلد تساوشرتن اد لابا شيد لصف ئلاز اب لّشاكت جزا تسانفركت داسصق ي ذنخذ م اقم يلد
 ليإ كرو كم( لوا بارجة رفارت عوقولا للقول انزل لتعمل نيت د تسيل وحك نساا هزت ايوواد بل كباب رو لاير كل ق كيفك ناش شرد تو تسال ندك
 . ددرللازج نوزع حامتتا نالاق بجو ل دركربإ, لري هرزم/بب بسس بسن قف ثمار ءار ل آداب دووم زن هزل كل ادب ار يحومت لع ردو ونس فاو وزع لسكر كت سار وطس/ نفذ
 بح نبا ع لع تسا هرشس هدر لالعإ دكا زاع ايو لاق شساءرد ءايدو اورنوش هدر[ للفكتسا هدويذ ماترد تجاه نبا 20 أم [ مدد وزمن وبباشدحب

 1 ارد ةداسك نابرد تما مزال لالعاو نينو زاورمع لاري |سل يورط ندع نسا تل او .ءايوواور كن دل ثدورتز أوو هدركلدب وزع كسا هدروأ لاا ث روزي اًسرو

 ةدرك لع هما 1 لتس |لرزعاتلقئىورد رن كن اىلواءات ابهزهو أوو داب هوس تمادبرشناو هزمت الجت ت أول اتت يينتك هود ّ بو

 . لعديانجر شاب هيلع لوك العال شك تمس منال ولاطعالئازا لوا تسال اطالب لوط تبسا لضم لالعا عل امسالالعاكمن تفك صار د انتل العد مات نءيادُس
 (/تشاد مقار دوس رق توق بببل نالت سسا وبما تسالي لأ هلل فيرد ماقرب تسال ومن نت نحت تسايع متينه ل عا لتس لون
 هاو زم شسهدركلرب سش ”عوعءاطخئارد تراكم اح ورم ءايشددرللو هك ! ليت مرد كسا نى أبقت لآ هي اًحدولل اضل زؤر هزيكر ا مت اطخلصإ و هع

 ااعسلانعيشاباطخ يلى لبتا ندوب تضف اب ركن داك ركب ب نعلاب نان ايش دركلب نيش ئاطخ يل وتضرب وسكو زم ش هدر رب ني طش سباب
 زم راف تاء اعدك لنا ئار انبي تيس ل صتتنول يبدد شاركد سموا علوان لتر ضو نجل شاب دل ضل نلت وراد لااًيحا: لعد مل وق هد ٠ابإطس لشد تسا ناي
 ليحمل عفن ذؤب نوول ةوبطةلصار كت سا نزعم عجب طم ادبؤم ادوننخناو وزن ببث لا زاده برب ىنجلشنلا.مهوت م ىو سا هراشازما ايلا اخي قل نمار طخ

 هزكرلشا اطمسنت سداح ةرما لو اءابرش هدر لدي سلش ىاظمرندركل دب اهبارداو لاول سياف 5 تاطردرشٌ اوواددولولاطملصإر ااطمورعرو روس: :
 هه وموو ماب سان در/لرب زول وزع كلاود هدامار نيل ونه د[تياهر آت فن اوما: تف ضجر ادذماك ع تسل سع ترد ءابيو ثلا ثعثرتود نايس هت نوع

 دعا دش اب اطمرتدركلبب ءايبار هزم للا و هدر ل اود نايبار هزمب وقد سيل شا داطم نورك لابارلارش ناد تشم لبقامو كرت



 امك
 و هل 2 ها و نه |

 هزار ازاليو لالعاو اياطفلحت ب ل روأوزع لبي اورياراب كاك ر 0م هايل لملم 0
2 

 ا 9 بلاقي لوط لاطو امراه تكي تاك نرص نر أن بش
 يلا 0 ل رت امللاوتدإلا * ” 1م نست ثول اود لا

 ل

 2-_ تعلو شا مرمالا تاك كلك كاع تاب كم أو نم ذة اَعاَْيعُب تاَغَأ لاعذا باب

 هه

 ةبلدنر/ف لااروأددنداد ليت امب هدر قار وا: تاردولإئاوْغإ يشق روف ل كانت مَ
 (!نادش لازربا مار لإ نكد الا

 0 يب اسود
 ندوعإ هروبي «.نإ**

 لاي ب ام 0 ناو 1 0 تكول لا زلجش

 ار بوب لوم عا ما | 92مم دكا

 17 4ئز لافغنالا باب نذ نيد ةسيوبزت ينوون قمن
 تاتش لاعغتسمألا بابو نقد دل: حلاوه ِْم وم 100000 اذان

 هدهض قيطخ ضرك مذله لضم ةاطضوق هلم زل لايام رش داك لشاب اطخيرش هدركيل هل

 نتمعل اًخر "ريو تانك ئان اصرتراد ف نتخا ىلا“ ”م مرو اسأرت نفس ليلو رب وبدس موس لوأ ماعنده هرامأ ؟اءاطكئىءاطخنا (سردفكا 51 اطخئى اطخزا

 ءلوقووشم عقاد ٍتارلا لردر كريو لاظعاو ةلوق ة بلس برز ل بزعم بايزا ندرك ه اذكى انرسكو لدا عنب ةأطخو دانا وز ندى باكو باوصدش تساران
 تريل رشا هللس نا" ام ٠ لتن ول اوزا ىتل دعت دونم مولع اذ نول اذن ناءاج لعل السر نر[ن ورب هس هدركو اي لس ارد. كن اوفا تحجب # ااا
 لّشاردرل يسلب لك ضيف زهم لاوسناثعسا ب باد الخااادل وهن ا« ناداد لاراب ثيعناو ناديسددايرف شوا هش » نرش ارد لوط

 لتس: سنو قفاومكم اب الو تةساذات هلؤ وك 19 فوزا ل رو متا# كطاز وأو تن اغا هي انج شكل دبارو أوو هايد ورخو لوعاو معد

 | تبسم مزال اضلوفل را ةئاهرجو مس ىرب ىراردصسرو كرش وذ مولعم هرسأ هلا اضرو نمل 1 تسازازخا ةشو نادر

 كراضم لفل ررصم سسك تلا ةروآرلكل داردرلأ ياخ روك ادراك [رو وأ نضع ا هب تاز ناكل دازا دع رق و أو اون فلخ ل ٠
 ايزو أد ذود لع ردو رهبصف تذل ب رشم روس عراف تنالعر اراب ددس ما اليا لاح ظفلترو ذب تروص ىور زا ىدنأ

 اا كسر 4

 : مهرس هدركل و شاركو ذنن هذ هرزكب لوما حم 5 رةراكل د لوب و هرب لعاف سا نحمد ياودرس هلوق هلل

 ١. نبع مقل تأ لغفم لوعفم ساو نعل تمسا لععم ل عاذ ا ركآ هلل
 .0' تشم كنزي اكان جش هدركل بايب لآل تان نويل وسو لآك ريب بنل هاد لب أووقلا لصارد | ٌدابْعْلا هلرت هلك



 باولاردو ثسزاثتُم :ةواكن نيت كد كج نواز رمال بمدن
 نبات اكد :

 َ نول ىبا ل سما 1 ا 12 يتلانب هتانمد 00
 ] هضعوبلاو لوح رماد 1 لدم لَو 20 17 25 ا

 ” "اي ةلهزا ثنا 0 ننكر
2 

 تضم انما 2لتر لوي كاك نط ازلا باب نملك
 هش و 2 0 00 7

 نعد لَو مي "لاسيما دن لو 0 جاين ث هل نع ىلا لو
 ْ واو لدروج
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 رامقرت# نار بكل اذا مرتو ماراعو ماك تسساى إن وثشاو نائلااوقنع ]لو تسادنا شلع لآل وق همن را٠ اهنا تيل لو

 ايسكو زنير وصح تنذو صصوصختنقورب ل وال كت سا برر لجعل وراد نون هزعو ملاظر ام كذا كسلا ماك لنا كاللا كاك
 مو لو ميلعرتلا سل اعروس د ورنو دورك نع ظ لاقترَتلا ماسلا دز اس ررفم دروار لوحا) ددركبسل انو زيرصف كيك نيكد طاوس لازارسر

 ّ 000 . لطغشلادبعو وادولا "تنجز زنكرا تسسيلزنكم طعل | ىلحلار سناب الا ةوقالو لحال ك

 : م١ لآل رو تس| لصا ندادو قال أن نح هك

 0 ] . لاح ّسلاءاننلا ماغدا ثجرد لصالامكذ دياب بيرم نعو هح
 صضرالا عربا نلىلاخل لوق تسا ىث ماودو دب ان ىارب رار ضعلو تسارركاز هد اما اي لمص ىعل ىارب نلت ارب لاّومحت هلق

 . نا تسيل مواعم ٌشتو و تس أ هدر حتر د بسس رارّرخ ا صو تس قا ماود تسأل اجا نلالاربز تمس| ضارب تحج ىلا نذاب قك

 . نلا"هيذ للاتف لئاسملا ماج ىف ذك تسس,ماظرم ملكت ى/ر و لكك بل طال انج تسي باظ رك زار صم بلط خم هلح
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 وعلم زو علم لوضع عاكلعاذم عن عدل ناعم لك ىلا حرت معرض اص ىلا هيمن رقع سا ل م ل
 ا ْ ٠ ةءحع 2 هدم م كا |

 سس ثرهداابرب كلش ارثس وعمد اغدامددرداب لدا داوروإ وعلم لصارو
 . قاما عشنا فعالا تزد ىف ؛مكخ قيس رنتك اغدا مودروار لدا أ ب ] 0 ء واب 2 ؤ 0 واس وو م و وه ع ْ 3 حل 0س

 ظ ِ" 5 د ل ا و - : 0 0-7-0 : 0 ىذخ م 5 اح

 ىلا الى عزت لن يونا ىعزو ءأرو ف ةيٌدثىلس ئار نايلازوم نورس ىلابلا
 مو تري خمر زكروسلموا لب انورثدلم ندا | ردابايدرندللا اروأ و وولى ءرص ل صإ. وى ُر مرش ثا[ 3 ب 2 ."ََ ش ٠ ] 4و م ' 4ع وم طن 5

 اراب ت سام

 نا وصتكل ورشا: ترزعبنا لرب لانا يدل كاس لاذيلا لوا ذاكر ودي يو واو اير ع
 هلل يم هلن و و 500 مقرا م عا 20 نت ا ه6

 و كيد زكام[ ري ةلكنآرشاب مضل ايلا لش ام را ورنتكم اند ييدايؤلتكب رواد لآ شاب: لا
 داولاب هزم اكو هزم ولسوء دل. ور نأوث هل ١تس نيعلاروم”و صق انا ق اي هل !"فعاضم ترضرد نالا نإ اعرب انب ب مدعو نأ

 زم لوجو ود دبل شن اب ىريتتم نيل نتسكو صبور واو لوخت اب دهتم يلغي ريد تعب ذوزشلا ىعالارتتكل م اغداو فضا وخ يور ورنكل ب
 اررملك ل [عضاو ىدل هزل عاارتجابذيمآمعب دل وق هلل نا ٠"رنذ لوعشرس نمط تسوي رد ىفانربب لوجود دكورب ىرعسم دوب لغاد لؤابب لاغفا باب
 نافاس لوبجت تس ارب لوجوول عل اب لصارو لعل ارو اذهبط تس ناجح ماا تروص ل رد كه رشسإ يس هزمت يقخو لالعا ضامي ترس ب هدركع و عامتجاب
 د ماد ب ايديلل توق ضيرو نوبل نارشلبج لآل وقر ون[ (وول هزم شداد ك1 يود نينو هلام وامن درك ل دب يبار فعل رن دأد همن إب
 . ارامد ملك 5 ارك دوت اب دول ىوم لص لل لدحر ماك رككرو ا ملكى (مدهل رثومم نلا'تسازؤ ان تساوهرمآ» ارد هز اذرضوا

 را نلاس لآد 2 نا( ولو زيف وأو ىصتل نك امنداهش لكك ريولاذ بمعاو 1 اغوا هدركاديبدعاورلك ص جراما ترس بسلا
 نراسكاررزو ول لآ سكك وأو نواس ىوط رو تسا هزمذا لبد تينلصا لاو او كارز ءابود لوح دوس راو سدشناب لص |نوكسو تاذ تسج
 رمان يزحنا لم لاشلازا كو لآل وصل تاذرد نكس تلاصايتفل نب لعمر شساب نوكس رو راع تلت نجب نسا تلح مو تس قسرا عن آ
 أ, لكب لس نطل ثان يزن ليبايوداوذا كيج ير كت ناي تزابج لإ ىنحمدش ٠١ ةرذعو رونو لوط نا تسا زار ثجا هع شما« تس هدرك يرصن
 داب ازا ضيا رشابووصقم خلا از تساماظووف ل دعم دا اءامئادساذ ودرب لزج بلس نط ساهر وشاب سيكو ورش ابن لانا قي
 سيل, ىو يصوت ت سب لالغا خلاء ىلا تدرب افلا [ةسباب لوا فذ ادام ينال كك وتم ل صاع ثساب ناد ريوس لسم جا ا/ت سارق لا
 درو ثانى لرب كرت ل اشيلا لواو فكس يصر درا تقل طد دنا صن نداض مدل ليغ دي | عل ناي شاب آيس كيا د ]مداها
 بارو قل تمسا أش حرشرو تسا عصفو ريكا تسازمابب ل ضار ؤصنو لالعا سا ارب تسطر شداض نسا شان لغد و صت لكل اورام ئثالالع | ا نعل تس لالعاذاوج تلم نايف لنا هآرلكل اذ هلوقهث م فاشلا عش امكحسا هدراربت الفل ار لدي ىكام ل اسر دد ىذدلر صحا
 تسارو شورت تسسا لالعا ب وجد ىاربديقرلاو تسيباوق ريس او تديعص د وديا تسا ىلا حرشروو تين صنت قلو تس اليل وس|ر فصل با
 رو عجين لالعا تمسا انتو تسا لءاسر ضعلو تسا ىيلض| نعنع انما ارز ورك يابه كذ ىريقز نير ويشقو ل وربك سيحصل حا | تاب از لع اين
 اوم دونا" نبا نفخاركن كت سا هدوي لاح حشر لان ماطع بانجو وطن نر اين مول لمان كين لنا ضعاوتكويإب ىتاكري[ل عاف لآ ؤجت كت [زصت
 رتل لالا تجي طعارلاو لاقل نا نكس ياا رنرشا ذولا ككسرد ككنس / تست مل ادوثم لاش بالوتيلي لجل اشانا لص داب سنع ناز دزشا

 لآدولر وس ظدزن روس ص]و هلا مرش الار ل اناوحر اسست نم ما ىنح ..رولا ىف يلا ل اباغاس امتسا تلت ثيرصرد مالسلا امردلع ناس ع
 1 : 1 : : ْ ٠ . |" ايدركى لاهم بلك



 اضاف

 ] تسالي ابد لوو فنالازاثسإ كديوأز ميار رزورك اياروأو ٌكاَوُنَد 1 عَ رو اكأ
 ئ ظ | اا د ل ل ع دم

 انا تكس لغف| كازو دك تس دوس غصن بارز نورك ماغدا ةوئسأ ردو ددرد وانا
 ىرَب نزعه ليفلسم# شن عل |ايارىأت ريم ىلا ونوس داس َّ اوين ةبنع ] هو ٠.4 || مدعو مرت كاما ير أر 1| ه دي ا: م 4 ود م سوم ١ : . هه 0. م د 7 6 000 ش 1 3 7 452م

 ْ 1١ بابناذا ب ىصا لاذ ] 0

 اووي يويلويإ تع مانعا انوي ومت#لا َنَريملئَسل نولاب تورت عم لتتم لا ىو لومي ما

 ١ فانز: كيرف نؤلرر ضاعرما هَل اكتمال اذ داّيو5 تدوم ضاعرما اديب
 ردرجا زار اعاوكى زك ومع |#لاءأ,لعاو مسالوهجلا سايننلا )نط حولا ريك ردم

 ا!لومج لام تسال ظ وبك اب تسا لبي
 ميار ريعشنم باولاذ لات هللا تفند ونه وركل ان لوتريآن وزب تسا هرلس درك -

 و لشكر نمرمالا لعضو ع لش ني وع (لاّشإْلا باب نإ دلكدبإب لايف تروص لرد
 تك ءالبإ ْ الو اةٍلوُموض سفري لا ضان اماما دوَمُفَم نيمو لعن دل نع ىإبا ' م دو ||ارث (د1 7 0 4 نار ضف لإ وفارق وتهلا

 , صئمانوءافلازوم” ناو ْ

6 

 اما قت فو تمم ون”5 َءاَنبا يب أ نيدلاز )و لون اك 2 ىئبلاو لآ مالا َ وم ص هم 2 . هل ا رمت . 2 2
 ,ئرادرم ار عرب ىلأ كيانكو فأل دنع ئإ اد ثنا ديمرمالا مكن سس ما ل بم رح جلو رن ال

 جم“

4 

 ظ ه0 ظ | دوأ مول عت مارإإ لص أزد
 عكنارضيل قرا انحش اب هدركل العا طور اضيتتسا مدعاب دكا قئتسا تف سو طل انم لروذاش مئارب# | ذاش لول

 ليلعلام ظن اوت ساركن 1 موس/مدلاد نوبل وحش, هرشم لتطمار وش ءاذرّتساو وجواب ركل مود نآماغوأووأذ لارباب نورين اير
 ١ كساب كرد لش اسكر كارب دول ىوبب لص ردك 0 و ل جوادردو أو ّ اغداو وأول اب بلع نامارشاب هرسزب للعم و راب 0

 ْ ذوز شبل تو رن وكب لص ار ةوُيح وأو .ةارتنل انا لماع تما ملا و رسوُكس ءايزا لدياد ووو ودنا نمل صا ار ىلا

 00 ها ل نا لابن تسارخا بس لاب قلم
 20 00 2.1 و ول سلوا لصارد نورت رتل هع

 ١ ّ ب ١١ لآت مو هزم لب اهب تك لفل و ىربب ىرا تمسا نيصو هك

 ع انوإ ضوث و ندرك هزعار ورب هوداد لبق ارد درك لقل وزعت لاعأل اعفا ناذذرب د ول ان |عرا لصارد ةءارا دل وف هخ

 ! روصل ضراع رض وع ىف ان'هضحل رم لاح أ ءاب هدد اي ترطت مدعلر ظن دصعل درس جعار ارنددوآرد ل آرد درج

 ٠١ تيار شد ماج طءار مفك لاجمذ رسشسمو اذ نفد ن اينو ا ضو الانلمشاب اب وزن اخ ةداراودنكل يب وزيت الاي هدك
 ' - نا“
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 سه 0 2 ف مخ 2 ثم  ما رث# :» ص 7و 0

 ةزمهلاننح اكرام ل ٍةَرْمِهْلاَلْرَحلْل لكس لس عئنلاو رأسمال ىّرُم لانة ءارارك أي
 4 2 .٠ را 8 9 + ] 3 رهو يسوم امو 9 5 2:

 8 0 4 دي ْ ظ 2 0 0 هرم "ريق باز يخت اس[ كوول زور ماللازوم” صقاززا بابل رد صمون جب لبا باب نو

 . ةقفرفرنلى لثعإ لاَعْزأْل با نيقؤلَقاَجاَنم انين ل عاذْلا نانو ديوك َع سَ ةَسرئَتَو
 ” 5505 | ار 0 اهدلةجانمرصارد ٠ ةلعافمبايذادي بندا ان نياك داش  !كدكررب

 ند 3 0000

 2 ٠

 مارد ودول 47 لصأ,و نيو 0 ” لّجفَتلا ب اب نمو اء يَ ىدفس ىضفلار لافإالا باب نموا
 1. هب تاما. 2 1 01 7

 للشاب مومعموا لبق اموزنذا تطرب ناك ار درو ادر مع هولا قرن دكل رب ثرلكباب ليون ركل دب
 ارمضركم رفعت لقا ورشي ديرطردايفررم خا يزد تكل وركبوا لبشان هرجلرثثكل ديايباندأو

2 

 ! 01 ٠ ١ . ١ هوكي تناك كشوفات ل وع ديرك نت نق احزنلمكب 22 سووا هما ماج اك ا تهتك كي ع م | |! اب ترمس .
 0 لى ١١ نو ىرشإ © "نرش كانك 1طنارشستسحب :

 ترين انو أ أر زدنا تمالسيوُع نيو وهردو تسي ن طرد صا, زا, تماسك
 قي لوقكتسا ولا نار وو تسبن لالعا حلا. عمترو واو و همفمنايهزئان نكاس ترحم كاد 2 موه و.

 . [يبدياروكك/لقارو نطرورش فاد أدددل اضن زور خنت ل صو ريضتدلس وزن دركيتفذسو لآل نفاس ىوببا تسارلكن يعو زب ت2 لف هلع
 شوا يوج ورش هدركت ذهدول هاذ سكاس لاشيلا لدا ترسم” يأ رد صمرورايوو ليدش ايت تسر درك كيو ماي هكر اب تسيء رانيعا ورش لب
 تقرا ءايكرش اب هاكو دس هدام مان لاب ب بس ليباهرش اب لمعت زور يرصم/ت سل آل ضل بيرد تداع هل ديت تندر ور روان
 توضأ ديلوأو ريب 3 تساق أقم لل ازوماو ىوتلو فولو صن نردد فلو ُةصَتسو ٌةركؤتال ص تسا ليل جدد ل اورغوروآ آد |” شع و ورك
 لزلعاز الس علوي يدلل نازدرب ل هع زارعل بإب لا ماللا زوم صا ررصم ,ت سل يدوْلو تسارتك اسم رع مالك برد كنك 9-2 عمو
 برعم نورا ناهد: نتشارتووب نصف لصارد هش ناس[ يوونو ول لّتعالصارو هك. نع نوال نازدب لآردإو ليل نزور
 ظ كلامو !لشورتنامرازنع ارسأر م الكر ادرك تبارنرل عار م ىداسو اج ليمان اكرد لاوس ثسا كترصن م ةهدإم نكي امتسا

 نكمل تس هر يسادن تدرت ل وقد بيل احلاىف حرك قم ايو لصألا ىف ايرشاب لاحلا ىف نامت زا سا ماع نام زادأرمبر|وبحس ولو وص اب لص يدر كت هسا هدرك
 رثلتاخ نامتو نكن ارد قف ءادنكن ناب تاكل وت لدتا دازرآن ان ابدتتمض حل نبتت فخلال ف تما مزال ىباكوسا, ناز اوإمةلجلابو تسا نائب زصالا ىف

 ني / همن م دز قم ارو ادركأو ووتشلو راورصم الس اولاووؤ لش انساب قزالمق را اطل نيل (صعوولد لسا تسازا ع |مومتعو ل ارلوث هكا بشت ظ
 ..ايدييشدقل ا تسا هدركبز ضو ريفأ طور نك رداع نا نس لب ايباد هريل نمدو كار واو لباب نعمل + اوا لقا, دل ف همح :ىتتا لا مووشيندراو لشا
 ل العاز اوت عل ارك تسا[قسوو صقل( اوس اناصدرددةلا نلا» حاصلا اكو مال 1 دائعالا معلنا وتس د ينلق هاك هلنبلوُك ىرنب د نك ماينا بآوا
 شنو نسب, سقت دتبكل ثمار وونمض فتن نذير هدم ذاو تل ذ الي سالك رك حراوصلا نعلق لعونعو وقدم ردى تح حرم لثمدوشيبضقتن حسا
 . لاس دل داهم لود تارا يزن عيت نيرا ل وج تا لاطعاذأو ىلو نبدا وسلم ضلوع سا د ركريز تاك ئزن تسسا لاطع ايلول لا /تسسل
 تبن امالصاور شم روت لوتدرتسنبج ا, لالعإ شاركو ىدأد هزيازوأو لس اهكأصاييز تيل كب تسا لازعا ب وجو علا كور اول آم هارالاو تسا هير كرفت د وزشرم
 ظ لل |؟دوسأو راو ت 8 اننا: ماددلا ليمبمرلع مرو هدرا صترجلا ف يك اركم لل و اغلا حررشلاس لع ىو كرار وفصل اوزان نب 7 1



 ] ل ئ
 * قوع لقت لك ابتاارلكان لوا درت يمتع ل وسب اص زكي : 9 هل ا ظ ش ىف ع هل سر ل

 0 ٠ 0 ع رحت ب نش كرعز ا ع 7 !
 9 ش ٠ إو 5 7 2 ٠

 كر لالفالا بابن د تساراكن بعلب تس هاو ثواييتز باب تمالس ى وشك م وخر داما د
 نمفسرابهدانسيلا ْ ِ 0 8 ىو جا ظ ٠ 0 : 7 .ه. 62 . . َلاَنيلَنَِل نورك اهدأد لفل ار مودوأودوإ هين لصارد وذا أ ع ٌءءاوعن]وْب 7 مو 2 ا يضيع هلك ْ 4 : م 0 ناوي -ب

 و

 ظ ف
 عكا لاعفتسالا باي ند ادد ندد ناو دقيت ذ د ىف ل وعل يزف ماض إلا حٌمَلَعَم درو 7 : 5م 2 حو 1 رم وو 6 مم : 1 -و 0 8

 © لقمابارواكم ال نزقغنلداا و ةياكيقكق تان لريإب سايق مال لتس داك ماودك 2 ْش 2 . 5 5 م ش مى ندرك ر سا وجرد و ندرك اعد |؟ةدول اراتسا لصارد 1 رياء لايئازلا لغم ايارواراكان قورهلا تيقللا ترص سارا نه نس عو اًءاعزتشإ عرس
 و

 مخ ًمىرطو يومن نيل كالا ىلا نعاّيح درديابن لالع ار وا راكن اكو دياب سات مال مره هحاص م "نت 6 4 ظ 0 2
 ظ ظ يملا نعلق يطعن مَا بفحََهَصلدءابا دال / 0 50 مرق ور سلا 0 ع ره 0 رج ترستا ا 2-0
 تنازع ركرغطردرشناب موف درت بدا ليا ونت فاو هددشم تلي متاع ارد ويطلب ملا ىعتي | وق هل ىشنحت و تسل للحل آركايذ لعاخ ما بن تنسا دصماؤرددإم 11 قوس تم اهراس ااروتك لاب كدأاد بصنو ل ندروآردو دول وونعل ضار 1 ٌّىع لآ عبو تناعباب لل الع انام | خلا| ؤيعو كل مول
 تسب تسر ور ترك تركن عر دسك وك لو تسر امر ترلو رمت وارد, بنوجولا لملم ل عوأورياب ,ةركر ىلاثرشتا مماته رودوذ |نسركأ و تسلولا عيترد ىل لتي
 مضريزم الب اولا ورير شل ئاري هلع بارزا تسوا تن دواوحو راب ىنايبلاس/رمؤدب ةوحزا تسادؤفاب هلس ن١ تسانئابرسكو مذ :لكاقروو

 مرد هرننكفل يلو لص 0 لاب ى ابق مود ترصنو تيرم لجانب كت سام درم ظ
 لل, ددقم ببي ن دول تسلب: لب اغولب تس مدقم لآ ضخ بل ل ربا ارز هه ن٠" نتليمم اخداطلادرننكبيلوا بجو, شاب دوج#/ل العا ثعاب لأ ذكى لعل لا
 0 دام تسال اضيف ا, ت سات لع نهرين حالطصاروو ناركر اهب تخلرد لالعاهع ١؟لالعار نريآك يلي اززسريىاب هك زلات قوكك سا
 0 ود ناضل ابيع بايزاد اهلا لتتم تمعاضم لها زبر: يلد كادوا هدمت! ب جاع نإ ختمالكن اهلك نير قلطم عيش هدرلل اهنسا تكوايد

 .لصارو رق لور اجو اباطمو اياطخ لوتتارد تمسا ضوقنم لياورنا تملا هديكب رع مالكرد نيلاطعا امج ا كار مازيدا مود لعاذ تذع كيري م ذال لالعا .
 لرتمذش فلاب ىوقلسلارب ىو سولو وتل لصاو كى دلو هزم, شل انتو فلاب رين انسه دركل دب سيل ولو يب لصار ولأي هدو اينو لصارو ك ءاقلاو ىو.
 زنك رايي صصخخ د فكر رو ربل ءالكار نيلالعا حااتجا اننا لان رشد فازات مالع لل وار امتي كازيإ لاشماو تس ا تددضضو ناكسا لييدك
 راب لصا ف رعود ملال وازن اطوشمس لالعادد حامتجا دول ني ىاب/ءطباض مران لكل صاغ نقلا هازج ناضج ضب ت سا هدركا وق بوز و ناين
 . وشو ىوط ل وجدشماب خم ل اطعاود عامتحانوشسدفابرط ورش سرب بار, كر »ليل خاب كرب لص اذ دور نايم لكآم وسد ثنا ملك جرو صقفأ ب جو مدد
 ١ تتلرو تت كسل وج ابب حرامتجا طورت تير ددجو اب ركاددشس ابن خم ىترب لوجو اياظمو اياوط ل وجت امس اتي ونس فابن هاكر ىوطرب تسسا لوم ىو
 ْ ١ .رطلادبع .دواوولا'» بطلا فار كداب سراب بنعمر برع
 لام ون إذوزنو تسال ص أرويدز ٍ وى ىولب تنزل ب نوكب امناذا رشم / مذهل ءايو واو لام دنيآ م يك اذاى وطو ىط لم هج

 ./ قبب كاع مالمش هدركلالعاو ماس ناعيا قاب سلهلحا دولا بهي تسال سامو فون هش



 ل <

 . دواكلم لصا» لَم َنَمَلِيَدَم معاضلا تسصحس اش ةَياَرو ةّيااما ىدتاجماللاَلِعأَد هي أ 52 فوج هل هلي 49 2 هَ جميع 2
 0 8 ها يمل ظ 3 ١

 0 سلينا ل تو رمتود الاعرج ولا قرش لَم راالما غدا( :دلادرد هنالك اسا,ل والاد ]

 ناكل ىابهرئان لااا لتس ىلاةوووب ناس لاشيلا لوا ايرتناب باقم عروب موزل لس
 ار لواداكنآرشاب ني هارتشاز اكو رشا: لس لاقيلازا ى ورش ابن ن2 لالا ل ثور شان

 زد اغا كو َلَمردو ص تبع تنل بسد ٌبَد»ّبَو تانج لربابماذدا مددرد د * 2 اه مر و مدس يل د م و
 0 0. اندادمانشك بس" 1ندروب . ري ىشاوذاب * ىلا

 رمد تم ليج لاغير مانا لير د» تبيين ياش ليال
 : م
 5 هع نا هشعا 5 نه ظ 1 هر رس وف سس مت سس و مو

 خان زنوكم اعدا للمسود لمت ردو تنين ) در اينرنولكم اعدان رف ندم

 اد ير دوتس ء تر اننا لش اخلي ز زنك ماو ابروول لال تساومان نم 6

 و للواىإي وكلش دنفكو ىلوادإيرسبىنعتج ب يوزنو ىلدا ياي قول ب وك ضيل تس ان ازتخاوا ل صو ندرق ثدورحزا نقعاجو نان جبري[ لو هل
 تارعشو ب ضعازعم ارب هل !؟رناودركل يلعأ كن دعو كارين لس ند هر تورك ذه لاو تال خرب ار ىل وا ىاي لع انك زوربوول يل ص ارد نب أض حل
 ليرد نع ث وجد تسا عاضم هدام مارا وشيم مرلعم اجي حرش اورزكبم صان َنباطمعإ ارىعاير يانج ادركبي اكرم ابار لال ىابرو لال
 ركل اخداو لاصلا ندر كرت درب ركادرهشا نكوردوالادأو قاثيدا لاصتاءان تركت زج ارزدرككاس هلق هل« قكالاكتسسا لالا
 فرخ لات تيجو د رد هكئانج ىنيل سنجل يذناوا ل قربت سا نوطحس ع ح ند شن ىلع ندفرت نايم ترج يار عد ايف تسد تسامايداوا مان

 ره كرا أتم ثرتوددد ءكتإ لبد نيعربر نر اثلا نع حرز نال وجو و شيم حف وم اغار حرا بر اس لم ثرعو درو ليو وسم ع وم اغدا

 | ثينصم مالكر د زرت باهل سل تين ترش هلت ين دأمرداب نزن نرجو وس عقاو م اراب تيسومو تسول وت اؤصزا قفص

 اي غرز هد شاب براقتماكلا نراقب ميلد دام شا مذ شرور كما زج تسا جررخر» برات ى اجب تمقصرد لايشاو ىكماير دا ىقنتتركاذا تسسا
 كل لوب ىلاث سل اجب ارىلو | هات تين نا ل ار رين تساورس ثرجووربب نتضاس ل انس ائيبرو ماخاب داب نو شاب لآ م اقساق كت فصر»
 ودان كت سس[ الطص | ر وو ناريناسررو تئدارد ٌقاحلا هكر لرزف ١» ظفح اذ رن اس مول أ منع جزاك( دوتكحذا لوج ) لوا شلاجار ىل ايدول ال
 دوس ئ اير نزور لال انزع رئصتو ريك انرصت عيجو تاناسد تاك رواررلكل آرهرلك ادم مارب انئركيو ماكرو لصا ت2 دبا قمر وار ثرجرلكرد

 نذل افارد قاح اقادصم نار دوس تس ذعم سرك وشسد ورك قام نحب انت تس ارنيط توا زو حقن لزد لوتتر شمام ظففل قاحل زا ضرخسو ىسايخ تلزورب عابر و
 . ثرعو تسال دعت نزدربر ععترب قح ليش كنود ل وجع اود داحارارسأيوو ربع و قل انركيد ظ اضلارد ناذول تزؤب ايىوع نزول ب نحو نُحب ررصنخوول

 - لخاادصمدد كاري تسا لايت نالخ ل ياكم درو عر مرد لع بابا ندرك رو اب نولسو مال قنابل هك ندع حوت وذ ران نازيس ريذدراذ قاح ا
 تير يناس اجب , رو مككابرصن باب زا نادك نب تدايعد :ندويخو ةدوبسد بعت بمحل ل وحدشاب نبيل لوقت شراب ىروت وحر اسس[ انت ناعم
 نسم نيس نمر وعم إب تسا لعاذ ع ا/عسا هين ارثب اجترد دريك كر كاد هه !!رشناب تسءالس بلاغ نتشوإو تزتوورس نر اقسرو و منيل ولن لني
 لاب! اين ريان مزال لوقل دابتما د أح نبا خس دل ن تار | تسال وفن وبدسو ليلا ليلو لاركارز لوق هك دبع اا تس | برع ءالكدد

 .!منخسوب ل ضامب لوب تس اج ماخ دا يرو بوجو لبئسي هلل رشناب بيرقربارجن كب يبل يور هل /تفعالعتسينماغدا عل ام لطم



 ب م
 ٌداَج ناكر ودل ليما لح كاكا بحي اءرو تسيب موز ليس ثالدد لإن مجاز ندرك 00ا0ا0ايايا0ا0ااااا30 02 < 0447© ©ة١ة7979ه4ه4722 ل
 فينا ترتد ديرب كاب ءشؤل جتك مملوء قبو خل ذاع
 ناس وئام تس عرفو بلباو تزكدرش تفك انج مافداب تك ض يتنقل طنا ور درزي ربي 0 د ل 8 141 - 8. يك ّْ 10 د6

 تانج اتسع زوز ليد لآرباب ودول دكتيل صا 1لتر ىّتددول تةكلكل صا دك ئه رس
 و دولنا سر لصاورل ؟اهشتامو اهى انقودوإ سَ 5 لصاو ركسو ُنَم تسد د

 ردكم ندا ل ادى لترا ردود اذ لصاو هاير ساعد 00 10 7

 هتابقبهوركل قفار ىو لاو تارتووإ ذيب ل صال دال حكم لد َّنأِ
 ظ هد وزب نز :رشز ميرندكماغدا مود لادردار لاد ل:

 ناوج ديفاشلا شفا, لع تسي زئاو نم اننا ىدعا تظضو ردي ذاب بجاد ماخدأ لوبي ترام دكديإب لاوس تاز ام زن: ت ذعار هل
 . ءابطاو مافوا تساورنا لن درب لاك ل امورشاب ليس ايدد لازا كيلكاذاولس«ديآى مزال ءاّنلا مولعماب كارز وول عنتمتسلآ,ماظورد ماغدا
 ٠ لارا مين اريرو لوزف لثموو تدم ضعت لاوس نكاساملوا ناك امندلرت هلسا»كثسساببجاو مان دادساب نأ اس ناشيلا الها دكاا رم لشن تال
 (للت النني لال( زفاج برتفابتلدقتتدايكقاثنأ» نا د .تسا نما يزوان مالك لوو مل واذا باو 1! تسادرشل ماغداو تسا نان لاخلا
 18 دبآ مزال فنصم تن رابعرب لفّراو تسا هرعاو معرو كيس تالكر نشيل م هرعاو لك 2رو 0 لك دوار ةرعاو تاك ردابد كتسادعاو كروان

 - لالعا مدتذا تنكر اداتعاب ناكلسعلاب لآل ارا بجو زنانرد شابك درك اورزف لما قسم اب سل تدينتسيونام لآدلكاعيدشس اب اور يكيد ماغدا
 . رمت وقوتنامطاو ماغداناوج دكا داو ثحف يباب قاب وولو بجو ذدزن كك( ب أوج تسيل: لدبم ىترإب عرب دربي تمسا ناز تغاو تشنزكوز ماغد الب
 ظ لا هرله[تلظر رت هلل "نوبت ئاظف تيآردد لن جفلوط قس :نااورودرعر اهظاو ماغداورنا لص اود كىترد لوح تسير ساب كي نووإ لبم
 بنر اودول از كت لظ سلفا لاراب ءاظ عرش تلظ ل يرن ركث ذم تيارات يار الاي لوا ببن داما نكن تالخنارزوزكت زعإز شاغاي

 ماطر سكي لظ وزنداد لّفاهب ه درك ملا ىلوا مال تلح اب دول ا قفا تلظ سلس اب تكرم داب عرف مريض لق اامتر ثور وزع ار ىلوا مال تلح ابي ىف
 تك ثم هرب مح قس مللت زم دول هاف كي هرئاذ كوت هر اورج انحرم اب هك ن؛كتسفنشوا ترثكرد نان سن ىءاي وركاتنزم ناد رزذرا# ١

 هوركل ديرك تترد راو نيلاطييضلرو تساي | ظنت تلا! يناس شس درك دب ليو اررستسو ل صارو لوف هك ار ننعل ل آدركل ابو مان
 ١ رتوش طا رانج اك تسر هانا .ش دلو ق هل نري لرؤأ ) هش تباننعلاب نيب لق كريز فلاب هاب هرجل (د و ىداس كل اسر لج ماب نوت
 كثيرا لورغه درك اي لشو تسا مالسسيلعل اهيلسر برت هدرلا 8 لكدور دسار م انرسو مدرس م م لضو ن2 زور ديتول و اىر افردو

 تسا ودوار ومس طلو ف عسول نب تراجت ناارنز مانو مارا دما نامت سايد هلوق هلل دش طن اسس لاوتنتسا تركب ن سمول اسري ل صارو زسوكو تس
 رامشسا عوج باح #بباثن اولد هلل نل« سني نتناد هديشسولو كافرد نرش لاو بش نرش فيرا تنخ قع ضدذا تساذوخا
 ئ 0 0 اارساب تاكمروما لضلشم لك /وارمو كولر درب لام دم ناش عجب شام و
 ظ . ٠٠ ماغداب/تسا مدعم لاببا كريز هلع
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 لضم فانجدادرياب لبقاببل وا تمثل توو, كاس لاب لقاءه «ضترا لقتنرم
© ” 

 را ظل لمي بالم ادا مالرد 1 ناعورزواد لشاب »لوا ضرتتيددب للوكيل ساد ظ
 4 هل ٠ 01 - 10 ره دس و
 رلكمالداَيل جايتحالا ثلج نكت هزمرنداد لبق يار لوا لاد ترتر ذ ُنَوأ لصاد نم

 0 هرب لاشيلا وادور نيرمين كاس ترتد اير مواقد شمل كن درك اذ هديل مضمر ]
 0 ' 02 هخح هك هل ْ هق و هلع روهلع م 50

 نور نئوحن مج اواو ىف معلاكضا وكري ولا ٍليْولصلاَو دادديإب تلا, ثرترض ارش بن
 ع0

 ظ كك م ه 7 ا ل : ُّل . مرو
 عابتدلل اواه ودل يشل اولصالااهءالزتسللا لدوجن ىف ةثلثلا دحدالا ناجم هّساملا ىف ص ا

 ةماعلا مالا يمض ةيقلاذاالا

 مادا وجبل تنقا لشسرو لاوس تس تار قن عرابتص انك ماغداركاورننكت لع لقفال وارث م اغدأ.كرنباوخ لج ننام [تاع دل رق هلس
 دانثتسس(ةمديبدعلا ردو لقا, دوزصر كة كارز تسا انس توصلي باوت شان مزال ورد تريل قف لد ناوخي ل كون اذ علق نك ٠

 ةريمإ موزرل فنعم 1 الكز امرك باوج ىرفن فلذا" تسخر وك دعب ايردص ارز ىدوك ى دوار 221 ىو قرت لم روسرم لكشم نايل شراب

 معا لأب نكس لج ب بل هز وبل تجاح زرار هلسرحا مالغاا هزيعو مدزلل لّمك عنصملا مالك آكل تسا هدش
 كما هور نجت ارب لبادرككاميذ لصالاو دوق هلمسا» مل شساب ىنضراعل كة رفتو تاك رد لصالا هل دوب ت دج اع نالاربإ ءاززرا قطن
 ار لبادس اشو هكا تسيّمول نكسر بد ددنموكل تروس جرحرو تسا برر اتم ناس نورت دل جرخرايتعاب تمس هك مخ نوكسلكل وا
 داب هلكت خا را رلعاب 1 ساس جرد اًذلر نينو 8 ”اعناثسا ترابع وكس لوجو ون هدركاد م اوعرز ثرو نإوو بح م

 تودرترو رو راهسازا تورصتشركرد مو لاغفارت از ارد روس دف 2 كريز لآ ب لك ب بست سا مدع زن سلو تركع ماع ا|تثتسا كرراع لوك مود

 سكرت ل صا يانج ت سا نوكس م زرت ل صاد .مايسايد رت زا تدسما ضوت لاو ارو معك نفكض عجل لك موس شن تبا: تس اناومو درب كايد سيجد د
 رشم خو در نلابيع صر انف تكتب ا. ل وجب( رسكو نولس تمس دركأ زنون م'اثاب راجو مذاب دلل ءاع بسببك تس لآن زد )سا

 مسكي رج فك ددل ادعم ايا ف اب نملك شدا نصت وشاب ضر اعرما بيل سكري يل رعد دوق لش ىف سك زار[ ضطوت عارم ضم د
 مقلا بوجولا ملإ خا عل فعلاك ل وق د ىننك اياك إير اب لصرعم اير وطلا ني يارد لوج ار ترم دعرش ا تقم وول طراعم اب
 لوا لق 1 /تساوأو ب 1ث زج يرت تاكل أك ا يلريخن|ت سا بسلا لّتلربدا ليل تسواو ساخنات نا اك ابرتمند 0 اص اركب

 2 اتاةلر مق نأ ضخ حبو ثمسا لص الآلي سك لرد ره د مسرب تساوردرّلام ارو ل وجو نووخل لحب وأورد هك نعى تكون تسا

 ري مايو لادكهريو تسارتضدعاو صو با تسين ورتكارر لوجت ىف اشرد عضو ةرمل وت لوأر ورشا, ر فم تقولو ست اغا بارما, توم, وركن يع
 اونبااوت واو وتنوواد هاك لك عرنوتيسرثشمىناكو انعطتساو وتو ونسدداد فلو أالاربز لآريخز | تساذارتح ا ىارب عججوأو ندرك اخ عجل اواو ىف ل وو همن! تلعل هرم
 ردت آر نولرضيرد لوم م واو رشا لخفنو ماكو تولراشرد لوبن حداورشاب 2 اردكارواو لآركاد واو مت [:ىطنساول لو لرخعرد ووو داورم داذركم ملا

 كب تسسا نوطسم لاو للقرن لل «تسادوصق يو وورد مثال ىز نهدي يما وول لاشتاد دام جيدا اردد بترك نص تنيكل اق نات
 فذ مار دين لب اريرشاب/ تسل ابكر لكل تقان نوكسو لك نوم ببيلعت كتل اوس [مال نول لى انا ليم ارد جن ندركراننخا لارسال لآل وقواو
 هكانضلد ون ضلاخبىدانوما منار, ل صفو لرأببرو ثسسا لبعد نيب تلج عب مالكح درو تما ىضضوزمب الرمز تيضوثلا وزمزا لوفنمقفزينو تسر بجلد أبانا
 ْ 0 1 0 سرت تزعل رد ثارب ه* تمسا ضيقا ى ارب هزم ذيع



 ظ ظ م

 ' ليكي كقعألإ له نيكي دعاه نمو ذل فموفلا »كنه رى نَّضل نيم
 رئاون لاهل هتك باووظنودركواي لصفر اب ماض ماك كنا كلاب سم ءاجس
 ْ :ررشوقساءلوت نراتدل

 لاضاةا”ماكحا
 . لاوَجلَح ادائرلَدَم تخترع اكس لا ضال ء اكن كاك هناك َنَسم[لع

 .دركأن ساب لج كك كسلدكلل دل لكس لاب ركابها يؤ ساءانإَ
 ممّن تكل رب طا ”ءااكاكءاطلاداّضلهئاَضايهورنفاهقبطت هوا كل افا باب

 مك دغ ةنابالادارخالا كا مهدحا ٍكيمالاءاَظطاٌءقد بط وضريغالاَدولاءاَصا
 .. داّضلاهكدَرْكَّصا وربطصاوخنريغالاداص اكلم ماَكدِاََدَحايِالاداَّصلا عمد ملط َمَمَْطإ
 لاببارات كرشاب ا ورشا ءازو لا ذو لاد وتو مبسم كنت د برذاو بيرطضاوخن

 2 لاذلا د ماوخماغدالالا للا تنكر كلب مع لس وعر ال يلا
 تام دعبل حش اف بسط اب ليز ت ساء ايدعل لوا تبسانمّس/ر بت سا فضل ارو عصندا تسومو اب ضناغرمتع/ل وارد جل !لوزلا فضلا هل وق هلل
 فلات ساه ىايرش اسفر دس وبري غرم لوو هرمآس شو كسا كورعص ألا نإ نايلدإب ركنا دوس لد ءاموأو لآلة اوربا زشسلو

 دعب نيب موفلادربا لوجرشماب مزال كورشنو درلكم اغداركركريذ مولا ل وج ارنب تساورسكل ل درانخم يل ون فاو لصو عزم لشد ع لوكا و داب اخ
 كم اكحاب ثسا صل اهنطا ى انك اوبل ريا هاد لادبذاب هل يت كرف »تسدد اطتاسم | تيروص نا نسيم ابار نصل ادق فسكرب شماغ

 قيطنماوو نايز ناش لكتقو مد كرا مب قبطمن ورعد ١١ كذب |ر لأم دركانت ليات هريس لآ نايب موس تججاصدلك(ل اهو مدرك [ريز دونت هديب
 .و ظانكموخ لاجا انكي نر تكل رب هلوق هكر تل فق «در كلل مدس اراه يإ لآددي[ن زريق بطل دج ماكدووخرصخ ابو ماكل اهي توصدددأ
 و | الكرد الص| نون ةرءووتر يغرد قبطم وو تدكتساج ناو برع يبا طايل دتم دل لاود#لتسوزا ابطا تاييضفرزنلم انوا هدركلدب اًمار فبطمورت

 مج داضداظو ماطودت اهرب دم راظودانصو داصو تس هريرُس سوم” وار ترّوصرد تافاثمد تكبر بسر ادوشن يفت خ ولن رازكلاعرباب نو اررفيط تدرك

 ب بلقب ماغدا_ءاظيو بلطا لوتزرئك نو هش لرغلاق ابطا تفصرد تسانفناره النقاب تسا جرخملا برات اتابءاطكت شار اطب باها صيضتوواا ور
 هذ تراكح قو بزءاد برطنما لتجد انصرديصاوطصا نوت ارتك ش ءاصن لآ ب اقل ندركماغدا كرتوداصند لطسا رط اورط الوم اعد 0 ابر خا وبلو درس لاا

 مسوي انا: ارسكلرب دل وق علق ؤم#الاوضابإب ر الكا تساهيل وتل آل قربت سا نوطع/ل وتو كلوق هل )تسال ذا يوسي اع عوضا عت برحلز ا تسا فش
 ةعصرار لف اند ثسا رز ابيرثأنأب كتلك ل ارب بلك يصوو ناو تسال بجو انا حاجات هور نينا انو تس هز 0 أوو تسا ةديرُس

 تست اناس لاننا لو اكتسركمافوا نتورك ل اببرشدمركل ريد ولئاذ (ل اسنان لان كووول قدا لصاو دا وقدم لا! تسلا يرش رت



 ا

 نكون ادزاد نروح ءازلا عم !نكوركدأ درك ذهل ذإورختإلاَل اه دحا بلقب ماغدالا:ةنابالا هلع م. هل 0 00 2 1 2 ْ َ
 . ناهظالا نوح الوراتا وراثوضىرخالا لاهدح | بقيد رادياب ماغدادش اب ءاثل وتد ناّدا هنزل

 ْ "راها تسيئام“ ب ويبي ظ ظ 0

 نيسلا قبح زوجي الو م” و ممن أو دولاود والا ىلإ ةين اثلا بلقب ماغدأور امطارشاب نيب ل وتو
 : 0 0 : ا 3 2 : : لدا مدوع ْ هه 1

 0 1 داو هلل يه 211075: 0 3 0 ل 008 ةرسسلو يت ماغدالارنع أ يلا ردودوأ اور ماغداش امرطاداصاي رشا عان ماك نعى الوتد ءات

 ضي ثوكسلا سوح ةناالاإ ليش 0 منيو |ومصخو اومصتخا و اَولَسمد اولي ل ولاول
 لعافتتد لضتقردد نوتشم هئانج ريتال ننكمومط ل وهتمبا لعاذ اردو ميتا ف نلاع

 ظ ١ 1 ] ا | 0 لع ]

 لوارد لسيد تاون ةدا| ةرجل ركع نكاسأروا كرشاباورءانايورزفا اطرلك اف تابلت

 م ريشا َمَت : َلَئاَئاَرَرَهْطا 7 اجدد
- 

 تسا لاذ باشمواز ىدلباز تسا يحو قلي زل عم ! كو لل وق هلسا» قدره دابر اكد ارا تم يلركءاو هرشسوراو تورش آر ردا لارذ هور ركوزا تسا عنا نيكد
 . هك نعىك هتك نا ةا ند زوكإلو لآل وقل هدر اننا لار لإ تنص ني ةابس اذان نآرنوصلاريز تبسا - لاس از بلك ن كل مانو أمدعو ءاريلاذ لرب اب ماد ارد

 هدناارابلقا تسناوردراتاور انا لوجركد وسو درب لازا يكب لعله شرم # اراكاذ تلج ل وتو لزق ت سا فوظعم نيا هس نا نادك سا اد ند تماس آنا وذا
 تبين كش ل تيف نيل شاب نكاس لوا.كريآم زال تنقو لأم اغدا لارين هدرك صن از اك وبدس نام تسا ينجز مالع زنا هك ن نشل, شلون شكرنا

 نس نيس لاذ ولاوو بارو مام عت سادات لم اجو اك ان ئاجب لوج لآل وقرب ت سا نوطع باد ل انا ب ابرد لمي !ىاجبل وده روع وريال ما ظ

 تادف تو كت آرب تسان جاو لص وة زيت زع تلاسودرسرد ناو تاق قل اول لل وق هك ن٠ هذروأ لم عرشروركت آرب ءاظف ءاظو داضد
 .تسابوتكوزم ايبلالشما خل زطعلو تسا فل ب اكلي يلو تار تشم اوزئاجار هزه تزهو هزصر لوا يورشو يرد ناار وبطل هدو
 تسا وش نزياوتو تما نو اذكرو ليجضلوطظاباب سايتلا تفاؤج ناد ركروسملاو ىنصا رلكن دعك شنب اكو متف/ريو تسين ب وتكمن انما[ تحلل تلد
 و وركز ث رعراضم تدرردو تسام اج ريو لض ازد ملدلد نا' ندلزراكر كو كيأب لاثنتا هدد شماطرملو راف عما :ضظحلا ضطخ

 نلوسعل نوكسلازويدلوث هلل زن ليفتسمو ناوكسد دهسا اور هلا [تضا علم عرش بأ تسازمئإوزنداهيلاو وزب تهد نيعتلاتم ىارب تلسا ئاع خذ
 سالتخا هر سل وصب عا ستات لو اهوويزذو نفك ديوضرن اش حسشرو شكى ورم ضبان اكأر نوكسو اوت ارب ناعيو مام اغرا يتسادد اف
 تشم كو زولك ذارئاز تح سا تلي ادلخا قتل نسا تر ت طخ هدروآك رخل د هلأ انح حالطصاردو نذنضكموول دل ن يركب ونس الكب تسلك خلو
 ءاشخاو تلت تحل اولعاب لق اجرب برك سس لكشم ترثككت القبل آر د قترومرظد تلح يردك اردو وون ذكور ف كيو هدرا تارت لوو لانش
 لكن وكمو لآ دكر "قفل لاي عنك لاي شناربعد فدل ١٠د نك عّلا ورنا هدور سنحت سارجلا صحا لآدعءاصحاو ضبا با نايتساومّشإر وافل آض عب
 جامل اكو ليوا شارتو علال صا دك الو ترص باص دعانا ساس راو لاكش تاكل اًأرندول سنو عرضت يصر ع د دل رباع او رج 7-4 مج و 7 م ا ا رح ف رونو هل رم را ١ 222 كرر لل مربط دل * دككدنو . هوت تقل صاروررلطاو رشا ورضا د جلو حاد لناورادشواد ل لوجداينايداضايداصاي نا, نيسايدازايلاذايل ادارات, لكن[ الضد
 (نالنكابل ابالي الص تاادلوت هلل |!رنن ماغدا نص سل اجل دبل تسوارعلا, سنعز ا ايفر ننكلسو كلم ْمْسرلا بعو وادولا اطندولر باطن ب اَصن
 لصو فلاو راع اياكاريشا تسارثكو زمرب ىلا قالط أو تح 1 اكدر اور نسرس ىلاهتن 1 ةدرزأ  ئنصملكلثمو مالك ماو ىد انوررصم كتسازرصرس ل اددأ

 موا فد ءابرسلووارنعو لآرسلو تاق قفل حع ناد نان نامل لسا وا/ت ساهي اد نكسب قطن حس دبا ل اووش ديسك يكل اذ



 كاوأ

 راه 0 رمت قل

 سا نالكفر 5 ف دف و لح

 9 تفيح كه ةكنف لكون
 ذل ولعت لت لععم ”ةَلَعْفَم
 1 «” ءادلابف . م كهداكَي
 كارب. كانوا٠ لا ا
 ناو نوت 0 ,لقاو نبع

 تس ةولع ليث 0-6 0

 ةلسك د يف م ككبخ م
 نيب لوا ف د ل
 ١ تسد هد 7 0 | ْوَعْفَم ةاَحْفَم

 لون مب ]سعف م لؤشتمب 3
 ناكم# لوا 20 اي عسب نإ
 لاه م )ع كلاع 0 لشي مب

 ل هلا ٌُ نتف م

 ف سسكو نيع ْ اسسددلا

 2 دل وح ا لانادعب
 0-0 ريرثت مفك رد

 00 لام داع رد 0

 ا ةرنآ رصف 001
 طل ناكل نمر ىوُعَد و لكك

 ميررك و عشا لاو نرلا ناك
 01 3 ئرلذؤ و قش قف ظ

 مظن نارّئقُم كي رك ىرشي لَعش

 تم ٌوْربَج قبو عجوة لدْيَح

 ةيذاكو ضيم وَ 2 ةكنطت لوب

 ناعروعسا تسا نكس 2 نع

 تمئُلُكَم م بذنْكَم د تك 2 و

  لرخدم ”جرزكمتم لؤبت لو#
 نيس! لاري سس 24
 ظ كلاصفر م« ةِياَنِو ريد رغص لوب

 لاّوُس مب ةَياَقَب به ىّدُه دعا
 اجملسر دان مو حدو ميدل رو

 م تر ٌءاَسْعَد لَآ كو

 املس لا ب


