
ع
ه
 

 رح دي

 هبا

 م

 ةهلا

ا
ل
م
 

2
 

0
 

0
 

 سيخ

:2 

ل
ج
ع
و
 

م
ي
و
 

 و
 دم

م
و
 

 دحيم

5
 

 و
 نر

ج
م
د
 

ع
ع
 

 اممم

 و

 ل
 وب

 مم

 تميس

 وسمع

س
د
م
 

 يجمعم

 ديس

 و
و
م
و
 

و
ج
 

 حم

د
ص
 

 يمحي

م
م
م
 

55
 

, 

. 

_
-
 

 هه

 ا
©
 

 هن

-
2
 

 ل

 >هو

- 

 ارد

0
 

ا

 

7
 

- 

 هيل“

7
 

ع
د
 

-
-
 

2
 

9
 

. 

0
-
3
 

0 

١ 

: 

 :

. 

 ا

0 

. 

 م

و
س
ي
ب
 

 هج

 هوم

 هن

 هه

 ههه

 ود

 نس

 هعجح

 جوملا *

 هجهويد
و
ا
ا
ت
ع
م
ي
ت
 

 او

و
ص
ء
ي
 

" 

 -.فيضحأو

1 

 ب

5 

 هم

س
د
و
ر
 

: 

م
8
 

*
«
 

ب
ط
ا
ل
ى
 

١ 

2

 

0 

5 

*#- 

4
 

5
3
 

2 

و
«
 

1 

5 

. 

 "مل

ت
و
ر
 

 ل

1 

” 

-
 

 ل

5 

0 

0 

 ب

7
5
 

 "يا

5 

5 

35 

ِ
ْ
 

9 

 و

2
5
 

0 

: 

 رع

 ريصسبه

 أ

خ
م
 

3
«
 

7
 

3 

 بتحح+

 ل

- 

 س

0 

0 

5 

1 

و
 

. 

: 

 أ

 يل

. 

 م

 ف

3 

5
 

3 

, 

3 

- 

و
ه
ا
ه
 

2 

 رطل 8
 ١ ا 3 . 3 .

م
 

0 

9 

3 

8 

 2ك

« 

ل
ط
ئ
ي
ة
 

 مل

3 

: 

7 

ْ
 

2
 

ا
ج
و
ن
 

ا
 

3
 

ع
ض
 

3 

 يا

2 

ّ 

3
5
 

٠.
 

«
2
 

0

 

'
 

2 

١
 

0

 

 :

5 

٠
.
 

0
-
2

 

0
0
 

: 

3 

7
 

 ١

ر
م
ك
 

ا
ر
 

. 

2*
2 

3 

ك
ا
 

 م

0 

 ب

 ٠

3 

يا
 ه

- 

١ 

0
 

0 

7
 

ّ 

3
-
4

 

ا
 

-
 

ح
ن
 

 حدد

 جيم

 ١

. 

3 

0 

-
 

-- 

1 

1 

1 

ع
 

 دف]

2 

5 

 ٠

8 

ي
ه
 

7

 

- 

: 

-
.
 

: 

: 

7
 

1
5
ظ
ض
 

3
 

- 

5 

: 

2 

31 

. 

5 

 ب

- 

:
 

-
3
 

 هه

»> 

 ١

 تي

-
 

/: 

. 

/ 

: 

ا

 

<
<
 

1 

31 

9 

5
 

1 

: 

- 

.
 

- 

3 

. 

: 

0

 

 كل

 ىلا

7 

: 

: 

 :١

- 

0 

2 

5
-
5
 

١ 

-
 

 ١

 هيي

1 

2

 

: 

ل
ف
 

 اي

- 

7 

1١
 

. 

2 

 ذي

3 

6 

0 

-
 

02-6 

2 

1 

5 

ل
خ
 

ع
 

ظ

 

 ش

: 

, 

 را

0 

 ”>دعج/

> 

١ 

 0

/ 

د
 

 بي

س
ج
ي 
د
ا
ع
ي
 

35 

. 

2
4
 

2 

5

7

 

3 

5
 
2
<
 

-
 

د

ح

و

ت

 

 همن

 و
 مخ

 دحام

و
د
 

 اجمع

0-6 

 ون

 يو

 سلا

 هيبه

ج
ا
ه
 

ن
ا
 

س

ا

ن

 

 دي

 ها

ج
د
 

2 

. 

 يح 5 8

0
 

7 

+

ا 
ي
 

<
 

0 

ال .
 

ا

 

3 

 للا

 نت"

”
3
 

0
0
0
0
 

2-4 

 ة١يبم

-
 

. -
 

 ان

, 

ٍْ_]ْ 

3 

٠ 

 ٍ

2 

 4 د سم :٠

3 

 هع كح

. 

. 

 دي

4 

7 

 منا"

0 

9 

 وع

5 

 ٠

0 

> 

٠ 

 1"

*
”
 

.
 

5 

: 

0 

. 

3 

7 

1١
 

. 

 2
 لة

 د
> 
ا
ل
 

 هبط

. 

3 

: 

ع
ن
 

ن
م
 

ير
ا 
 

 ل

 ب

- 

زحم
قوي
ءيت
 
 ع
 يب
إو
دج
إ ة
ل
 7
ا 
بل
وم
 م
0 
عم
بر
 
ي
م
و
 

ف
س
 

ا
ق
م
 

اس
وم
 ت
رح
 و
ج
ك
 
حل
 
ي
ت
 
 وب
ا
م
 

ت
و
ن
 

 راما

- 

1 

5 

ل
ع
س
ي
و
 
ك
ل
 

دن“
 
و
س
ي
م
 
س
ك
ا
و
 

وا
وح
 ر
ت
ر
د
 
ر
ز
 

ا

و

م

 

+ 

 ويودعح

 ب١

ت
ع
 

ج
ع
ي
 

 عدرج

 دج

 تجب

د
 

و
 
م
ق
 

 وعام

 ور

| 

: 

س
م
و
 

7
 

 ١

ب
 

4

 
7
<
 

6 

م
ا
 

-
:
 

5
 

ا

ت

 

1
0
1
 

1 





31 

 اف



 م

 يبا <
 هو هال

 ننهي يمسح هل

 0 ل يلا دودقلا شكو:

 امل ازنس عرايا --
 , ومولاةضقاثلا فاعلا + ع

 لسفلل ةمجوملا فاعلا وت دليغلا لع 1
 هلا ءاج ئئاهةراهطلا < ٠
 ةسائهِفتعقو ذا ىرايلا"اهلااما 8
 ةسايلربلاذ عفو ذاو للا بع -9

10 
 ضيحل بباب ٠

 0 ما ص لا

 نماجألا بباب |

 جلملا_رانخخلم 39

 نازلا-تباب <

 الملا طورش باب ع

 2علملاةفص باب < ع
 كئاوولا ءاضق ماب ©« <
 ةالملااهفرككولا تاقوالا بباب يت ب
 لفاولا بان < <

 وهلادوجتباب « ه
 فيرا 2 الصب اب ب احب
 2 مورلعل دوم باب و4
 رفاسب اة الم باب © 9

 ةفزرلت الم بان 5١

 ناد ا 5
28 



 ةمزلااهاضح الة يفوءاةكمالا_رار < ج--
 زوزاةالصب عع ميسا اا

 دع
 كاككلا باتكو نكهة وك ل الملا بإب
 مقبلا اق دص|بو لبا ةاكز بباب
 لا باو ةؤدم باب
 بهذا ا بارو ةشلفلا ة اك تيلي
 عقرزلا ةان بابو سؤرشلاة اكن بإب
 هيلا الا 0 4

 بكت فاكتكعالا باب لا بباب

 ماس
 هلا با ١

 ا
 ل 1 ييساب
 دسافلا عيبا بباب
 ةلافولا بان
 ةيولا ملا

 ني عل

5 

, 0 

 بلمو 4< ١ ا ميخا حج 2 < 0 ح دو جب جي مج خا > < نو مل/6 مح -س م سهسع 0 6“ , وام معدوم د02 >ج حب »رج < < < < < يبدي ه١ 0 © وهحك اه ه 6 مجبل ممم



 ا نيرو حجج
 يس 4

 >" مح >.ىه

 ادا

 02 ه < © ه 6 مح محمي مل 7+ مى معمم حج مح

 دك صا د فل يه دي نا ىف لأ ا 2 كي ددب كت - 9

 18 هب -4
4+ ) 
 اا ه

 لح ا ص <

© 

 ان يبات

 ٠ ٠ ارو ةماجالا -__ راض
 . لففعخلا باث لثإا جا هساؤلاةماجالا 38 بجافلا ضاينريجاو لرتسمريجا ل اين 59



 هه حج جرجا جس ب ب م

8 1 6 
 0 8 م ٠ .٠

1 3 

 ووك حل ع انخ تب اح وح دخلا اش
 0100 ع م ووك جوج 68ج 11 43 2 ع وح جو د#

 ةدلولا ندنب انتكح <
 تايانجل_ ... باذنك <« ع٠
 ىفاصقل ١ <« عا

 ةماسقلا بإب < 6
 لقاعلا_رازرح عضم



 ىزقلا دع بابو ببرشلا دم باب حجج

 عرابذلاو ريم باتك << هيرشالا_باكحص 0٠<
 اعالا_ باب 4٠<

 ةلوكتلا 901
 ف امهنلا#ىدوهلا فلسا 29 -ه
 سهما 5 ناموزلا ف التعا 69 ب

 ”* نيبوضواع ةيزمبا © ©« ©
 اياصولا راتككص « <© ةماي الاورزرلاباتك ©«
 ضرارفلا باتجط «47

 ضيارفلا باص « ه
 نيورراوعيراىاكةلاسملا وف49



 [0101112ع0 طال 5ع اماععمعأ مق ءالأا/ع

 3 ١١|

 ااا م ://ةلعالاا/ع.00 02121001015



|" 4 

 ا حا ظ
 اب

  0ا ١





00 ١ 0 1 
 ا
 ١ 2 ا 28

3 
 نار

 0 مب ةيا“ 1
 1 0 ١ مارا

1 

5 

 / هلا 1
 الل ا كل
00 
 ل



١ 
 لو 3

 / 1 1 ا

"00 



١ 
 + دي اء واول الا نمك 1 0 - 4 2 ل 7

 1 3١ 87 1 يا

0 

١ 

9 
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 هناعم حاضباو فظن ديصتو
 م ماضيال ا يطسونلارجوؤلع

 ميمهئازولا ههإ سد ١
 نس لاننا لسسلل ا نمداضمب ىرهو 5 نيدااؤ هننملا اريخمب دارازمقثو ىرلاهس لا

 «ىلسبرملاواي الطبال نيملا عل نجر ثوعبملا هناا ر جتا. دبس ع مزلسلاوةواصلاو
 6 ناسحا, ممسؤتم و٠ نير هلا زميالاو ٠ نيلمادلا ايعلاو هناعباتلاو رب أملاو مب اهصلاو

 ء ري دلاولو رلاطبسرطغ ه ارم ارهتشلا لاو عه كلر قملار ملا لوقبف ىعباما نيدلا
 تاصوتسرتكرب تعاش ىو ٠ ىدو دّنلا مامإلا كرابملا بانتكا نا هريلع حبل نجو كياَشو
 نمتنكو «رمإ*و ريل كاع اوجدزاو « مهبشتو رعت ى ع :لطلاتذكع ذل «كرورطلا ماعلا
 غل يزخر عرهاوصرنعب تنارف عريمطببلارس احيا ددزتلا بادو هعيتكا مايال لع ضلع
 ظ لمجد محي ريل لوطا نا هبطت كن اكو هان ماكم يف تزنتسا وق في اطلرطعو ءأب داعم

 تسل انعم ناك الا « ري امل اني عم نوكع رحب ]هل بهما هيلا عرش اكذوكت تارابع
 "نال أجر م ماقملا اذه ماتت طارح ٠ ناورملاازو ة عابلاريصقو هن الا اراهزه ازد
 (01زلكر تع ترس ١ تزجتس اه هرتمدزجانصتو هرتكرب لاي ذاب اثبتت مامالا كلزل ةمرااب
 لفل وام ىرتو هريلا م.م مانظلا ىلعرط خيام ةدابز عمد مرمارمو مهدوصغم اعل دبام
 ججاملاوهامل دميالا تاراسحإ) . حييصنلب نك و مس اة ردالاولا عج ام مظوم ريلع ىوتغلاو

 ه هلضْمي هزنضس نا( مسا لاساو ه باوصالا الط اىنعينعملا مثاله بالا عرش ىف» بابللا هتيمسو رجلا ضدالاور الاوهام ىرظتو م يرضلاو بيذ:لا اد جلأرفو *.عيصلاو
 ٠ ميلان أن جزوفللارجومو - ميركلاممجولاصلاخ هلعجي او ه هلصال اعبن عفملا ب منيو
 باتا ب ارز | ءامسلاب مب انكات مسا رجر صلل اووي ادذو هريدج:ب اجار ايوهوذ اشي ام طعما
 تاقذ م عافتنلا ادب مبان كرا لوصح أجدو ٠ متر يلعمس لص علاونلاو . مركلا
 نيفضحم |طلارع: أظن |عرشو :ةاظنلا غل ابطلا "6 رابطلاباك مهل زهلا هعرؤسب
 سف انلمساو كربلا ىلا ناار مسضنتو ٠ ثول فو زيطجوا « ثيل فاد تاك
 [يبقبورمصالا ثب ١ لب حوملاووضولصاخلا ا.مس او ىرعصلا اىلاو © كلا ُْث را ل بجوملاو

 ”ادابسلانموذورضالا نعادرغنم مسلك ف لجعو عما رفلجت يك ةراط ناف تلا وهورخا
 ًاهدامابمالأمزدسزمةولصلاسدرقو ايلالاقلخيل شالو نحب نال م|مامهااهرغاع

 : اا
 جاو [؟-ورماوصس-او وفا لإ مدي او غاو ةولصلإملا مهلا ذا نم! نيؤلا

 موال ظ
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 ؛اصعالالسغ عر اطل ضرفف من داع نسيب ىلا حواعاصوصلمارلاركؤفالاو موال

 2الاعج نيلجرلاو نيديلا نال ةسمجوهوزالات اهامسو نيلجرلاو نيويلاو رجولا عي تئالثل

 تن اماعرتووريوؤنلا غل, مزتلاو ميارق صملا نر سارلا جوةرفوع بالا كن يوضع ة لزرع
 .ىبياوالعو الر فلاوهو وضولاهاضعا جم او إلا صاكرمش ةنوبت الوطق) رب ممول
 دابرج رولي مو العال ءرضؤلاوشوأ, مث نيوجراو قم عسب فكمنومبز اولا ترفن اماع مم ساللا حجو ئالثلا(طعالإز سغ ةراطلاز يرفع ممل لوق ضو ىلا يلا
 ولذا لات جبارطس أورد نه رجولادو ةبص الار اطنئسارلا جيف ضصؤر لاو وقر نو
 دولا ذ عارزلا لضم سو اذلا ثا لال نفر ريشا ةفرلاو اضيع نيئذالا نحت نيباند
 ناظر يارد جيحصلاوهو الاجدر صتملا نانا خلا وه انعربدارلإو سكرين ن ابمكلاد

 دش مريع عرطقولو املا طقس نازسضلا ةرّرلاس الادحو املا ّملاسالسفلاو حيضرتلالسبس غعز سلا
 لوط؛بو وا هجالا نات طفيل ضيعلا ذو خف عت ناو وضعلا اعمل اسا ا ىرك سون ىإ
 داوعناروبر تيب اطالرعلإ راو ماحر ا 1 نئنارقلا بو كلذ 1 ثحلاورثز ىنالخ نعكلاو ناعما
 كلدو عيرلاو هو سارلا موق ى اص انلاراهق رسارلا جسم 2 ضورفملاو تللداع عاجلا
 لوتس لك مكب لابس ل ير لسانا ارنع اونمر نمش نإ علا ةورام
 ”ارافراطعبابو مبانأسب ىعل اراوزملا فحل # بالو هيفخو هتصان لع مسوأضوتو

 222 ورب ادع سلا لاذ لصالو مارك, زل ديلا عياصازع عصا ثالث ناعما عون
 ترااركذ اد دجيوف مااعإ صن تاز حجار حصناو عداص ثالثلا ردة زاوجبئ اعراماو
 لوقر وصلا رار اددضو ف شح نا نع سك هاورو تيصانلاراو ةم.ن ناعم انخقوايطلاو
 ةيفنرطلا هاهو يس عينك ةدارزعلا ناسووو 'ناياورلاض عند د ةباررلا بحاص ىثبمم ا
 .. ف مالو فان ايحا كرتلا عمومي اسينلابل لاو دعبل وز يطير هربوا تاكيد
 مرذلالاروتولل جاو ل ناد رفي نسا ضفلا ديت عتو ةرركو ملا ةرايطلا عادلا ةرابطلا
 الإ ةامئارضانالا املاخد ا فرلوقو فرظمنلا ء..زيافللا وقول نيئسرلال نيديلا لسغ
 نلوم اع همودنئيضوتملا طه ةيتسا اذاملوق انو اناا الاخ داىل جحيم ناو امض نسينف
 صناقلطم رنا عصالا مصتو مس اهرسولا لالا قمر تسلا ذاوبلا يئس صاصتخا مرعرم
 ريح اوضولاداراو اظرفيشسا نكمل ذا, اانا عقو طرش اره ةرفوحلا و زيادملا عرش ةريلع
 يتسن نادر (ىنلا مجالا عمجتو هلا لرب يلا ةرلأد مرسلا : ةيئالا وتلا نيب لسع
 مةداكرباد نايم ىسامتاو مدق طييطعر داس هأونو وزال لوالاوهر خلا ةيدوا
 قنا ورز ونمو اع مالا نارها د مونرو كرلارثونصو نصوح
 نئل دو فلم غل وقل( طلووصولاا راو (ظترساريمسفو ماوكا , تسلا رس جلا موب



 0 روس ينط سراج
 ريصنم الارل الل ناد ساو! مسرجا واما الاول الاول طبحن ا ذبو امردب عمج ىدتجبا 2 و دوقنل ادن
 بد خسأو ا ععالاةيارملاة لاق ع مشا و خابر كام تيرم اذهل نالعاوهورتشسل متم
 هليتز انس نريد از مشا نإ عيتكالاو تراي اقر عيص ار نمبر اهرب
 بورود اذا الارز عوضوللو شو ارابت )دقو هضمها نعول تس الا ةلاوسلاو ما هرعبو

 ثالث هام ضمصملاو مار جسنا جضالاو تالكملاو زر اويل او جيعصملا كو الصلل

 اتآنيو ف ريصلا وز تلات صب لة دحاو نفر خرم انزل ضماعمولذ كد ذك اذنشهلاو
 مهلا و) تنل ا, ينال ل يق ةدحاو زفرزم الت قأش نسال كاوفلتشاورلات ةدنسلاب
 طع هر نال دوعيال:شمدملا ذو ئكلا از عتملا املا رغعتدوعب قاشلخمالا نا

 ظ ملتي عدي دج ءامجال ىأّني ارهأنل نعسسارلا وامن منسوو نين ذالا سم ةرجومل ةانكركاسا
 هليؤنو ى عم اج كنرررلا عرشو عج عنو ,فاخراتنلاويلحلاو ميادبلا حور عيمجو

 رسذال وحلا طوسلعس لبصن ا ىوراماماو جف اةيرا وس ارلا أم موشن نوتل ا ماسد سقت
 اذاو انركذأم نابو منيب (قيشون باعيتسالا بق زتلبلا ؛انمل منا اعمل بت ادي ىجوأم
 كارل كلر تلعاذاقاو حاووضعز مج ف تحوه اولاين زموب نا :لبل اتعرض ا
 تيك النو ضال اعننصلاو ريل ا بح اصو لال نرشلاوررلا ف ئالعلا يلع وساع
 نونبر اوصا(.ملعي تنل ةدوبمشملا ةياورلل فل ازين وادب دج منين الل فق مانع
 ليلك كرسارجرر احلا در انس رس اح كلذ مامبو بهدم )قس عضوا عورشلاو
 تن ضولإ اكتمل نال وجيو فيل لاو ذعر اج فسوم ىلا عرس وه )يشف زل
 طولا ةبكو ىسوب ىلا لوقو ترفل زملخو جييصتلا يوري ارو لكك سر خارلاو
 فولو )لعل انو دبأ,لولذيلا !ئصاو املا ناكأ ذا انهو رات ضفلا كرمان عجاصالاو
 هب سايال بلقلا ةنبن (لرالولو ثالث ئ ىلا ةلوضعملااضعالا  بعوتسمل ال فلاراركتو
 اطعال«تويفو ثيلتتلا نسب بت نوكال نملك بعون )مذ ال بعوتسلاب تيذ
 بوردو يلا ورجل حسم أى وتلا تبدو ( يصراركت كر ةجوسمملا نال لوسغملا
 ثدرموا رم هل دام بورزللو طا كتو ةرميومملع عاطل ىف وهو افرعد
 ظ دجب| عمال ناو سس بودنبيلعيطاوب اجو ريزعلا او نويلوصال ايلعو اوس اعزشو

 تولابتريو ةدحاو عرب حسم اي ساد بعوتسمو اهب ادب وتدارطل ا ىو نا هارد يرأم
 ثس رتالتلادعرتو رجس ةممالا حلاو موصتلا راو رب تحارب نحو مباطترس ارب امباررذ
 ةالورتاورلا 1 قروزتلا ونسال حفلا قو ها خعالإ وهو نانا حرم فلو امرجلا
 حال ربو صل ةناورلا اما بن سسيط أ تيسم بيرلو باع يتسالاو ذل ,ل حج مياررلا



 تمنوا ؛ةنلااوقا هج كد ةالاثلا 3 صم ل اخارالو تش لع عز اهم
 ميسا عزو حر سا ا ليقو (عكرسا شن اركز. اردلااهاو نيريخالا 2 عوو

 | لسد نمابملاب ةاويلاو ميعرهأمو ها يحس منع جوملا ناو ىالالل إم عورتا ٠

 تا اطل ام عضو ربا ثحزمةيهزلا ةروصلاوهو ىنعممجىئاعملاو حسو ا

 ديلان أوبر زازك عر مش اللاب 0 اممم

 (ببكرتلاطبا ءاسجالا رطل نال ب دوضتعملا ةداخا نعل جملا واوضوللر.لقان

 ١ مايحب تيم رج بيها دورا جب+ اب: أجاد
 1 دالاو عال جالتخلا هال لبتلا جيدا لوأ سجلوا دانعم دوك ناز | طماخلاو
 وبظلاب لوّر_هرتساملا ميضومب تو وسد

 دوق 00و اق نايس دي نار عال

 ليلا نحححا ذا فر ىتحاوصد دادزا جتومو ديد صلاور اخو ضيبافح عش

 2 انوا سافل لن قا اوال امدنم مضر هنا
 هس بسا نأ ةوثريش ترين و فحت بج جرار وليناوهو ناد بدا ةودوهرب للي ةجداخال
 ايف ملي سما دال جودرلو | ) هنعلاب نالوا رجواوس نامل عنب نا ترا ع
 صعس البن (و ىوملا قولاكمد دالي لوقسوم ارضا عز مدللاب لبق - 1

 ”مطننلازم عرخا ذا اصلا ملا عيب الاف رطقنبل ايف اص ءام كنان مز ب ىذلا ماو
 نمنولالاوزعطت الا ةيصتاوم مدلل رنا رحبص تيدر مقنأ ةءعبص ز,عبص لحدا ناوزصفب ال
 اليوت فلارضغنال عرلارلا كاولا# رحيم لاس ارا ملا اجد جيو اثيش ضو

 ”اق للعب لذد ثحب كافر وب ميس نالوا الدوعلا لع ميلا جف دو اككلو
 قو انالططقنرلناذلبلا ال قمرا اقلعوا اسوا

 2 راد ولادداذ اناناس رانا ريدر يمر
 كدر دازا: كس العرو يالا عض اهلا هيدزض اوم عيجأبيلا
 171 اوالمم تمانس سك ولو وا مفلكوالا ءلاسمالا يكمل

 يا 0 نائفلاءايسلا راما هجد عورتا

 - اوس موماات اع ةحارضفانلاب هع تحقن كالو اكل ذعسباك

 ا ورححا ا :ًاكتموا ضرال الغبن عطووهو (حدطضم
 لازال عانلا طعس هيل اون: ثلاددلذ ليزاول تيكن ريلعا عمو
 3 دابا هر العايوقسلازم عندنا نارمع دانس الإ نم جونا زوم ابيل
 كالإ)ا قابدلا_ةعالاضع نال ميلا اهرغو ةالصلا 2 دوععلاو



 ير همن افلا نقل ناز اسولف خال نورا جوال منسي نر نناش عم ةرعتلل نكمتو فلا ويب اوهارتسالا سالف عقسلا
 لعل ومد: ناوهو نونجلاو مطودو لة ملاكرتىترو وهوا جالب لتحل لعرتلضلاو ها
 :,قرا طلعنا غالا لعن طعلاب مططغرنوجاو ٌبلطل لت ضطعلاب جوف وشو ءبلسنو
 ٠ ناك( الوا رثأسا تود اوس راج هلا عومس نوكب تحبك مطل رْشس فاو
 ناو نان ةلصخالاجب دوجتو عوكر تاذ نك لانو مضي اصلك ناظني خلاب
 يي هوضو ص ْمَس الم اذ غوالتلا
 مهلاب لسغلاروصملاو هلكرال لسع مأم مضلاب لسغلاو ىلعلا متنا نيفلاب دانا
 امش تبلل نيدلا مج :.ارلار هير تلا جالا ؤزاووبي ذا
 ٠ قاشثةسالاو ضمطملاو تمم علو تقف لوس فلل لات فضا اذ اكلنا طباضي
 بجاحو براشو مشن اكجوجرع نم هؤسغنكمبامر شاب كا تدل اسر سغو
 لحاد ازكد هلضتو نيعلخ ارك ميجا هال عرف راو سار رعشو يجب خادو
 لانطلاوبرعو او سن هلاك وتدين فئاتنسمو لاك هلاث هلع بوني لبرقفلف
 ةساخ ]زو جرب نك طناد جرفدوسولا 2 موقت كن يدسيلاملا ءيديالوأ لسغيف
 هطول ضو ذ عيش نا ندد لعن لو | ىلوالاو فدرتسلاب تساهيل حن لا طعب أو
 كلاما جوي لام[ سخيالف ,يلصرالا هشبقرو هينذاو هسار حف ةزلصلل نوطوكا
 ضال زرجت باعض ءاجولاع ناكأذا اماأملاعقتتس من اكاذااذ هو لسعلا مامت

 ثا ميلوب)سغ موشي املا مقلم و نكرلا ذا مناجالا جتنا يو عرهوجا ماس

 قل لوال نامل ةيرذن نك صح وهوى جلا ةيمرس الاب تيب بقورسبالا مالا
 خذ نامكأ ا ناكم اندر ) نعتن عررداا يحن ذ عضم دو ثيداصالاو ةياورلانالو

 مثالي سلوا ءطسغ هداعا سيدال الاو لمهنسملا لل ط زم يلج )خيا ىلا عقم ٠
 الل علم لانإو ةروغضم تناك ثيح ل سفلا ذأ هرب[ غض فل كوازننت نا ةارلا لع
 سوط دلو نادمبا ةيو عيادبلا و هلشمو ككالاوشو عينيا طلاةريافضلالخاد
 رخال وص ملا لبا ذا اذ دهو أتم اوهو ىاسحلا عادل زو جيصل زومبا عد لد
 سعشلا لوصا املا لدصو ناو عئاشض فن زل للا نال ةرلاب وق مابام ىا
 عبرا امم ٍلرعشلا لوصا املاولباذا ميو ماكل ع مز ضوقفمملا الربا ضلأبد
 هيك اخرغسإوا وهو ىفدلاصتنا ىائازنا ل لل جوملا ناعملاو ضنا جي
 اقرا ولع سبأ ضيللا عابر اطر علطلا تجار ني ارممشنءجدرض ا عيا

 د ْ
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 ىلاغسودوبا طرشو كل زك رفلازم عوج ملناو عطه لع هلاص نفاد زغ ةزللا ىا عوبشلاو
 داش ارت غرتوب ندكلا ىتح كك اعو تسر وبطلابراؤا لهون نمزصففاو حا
 هيلمقلب عرش مالمو لوسين ارض حاجي زستغا اذاازكو ملاذالم ارز عاعلل وش
 اىلجار عيال ماو يلا ود عيش إو هلا ذال أ هر نعر للا راسا يلج وشل ارد
 عطتملاعضوموهو نان ةيذن نين اناللاتنلإو ةطنفبلاو ميونلا زل اح ةارملاو لجل نع
 2فشمل »يريدوا ةولو رهيكلطلاو فشلا ومين مبا ذا سدا جرذلاوركولا زم
 تالاتطيدلو بوي ريدلا ل جالوالا نال عاو نسح نا هازنكلا ملا قارب دوا مؤ

 هزل نعأهرام تم جالاياب لسلة فشل ءوط قمن اكولو نايشنلب
 كزنةزولو

 ميس مل, مأقم ماعم هتلقل هيلعوعو قفرصبلا نع تموهو لازال بيس نال
 ملت ؤصرا لوسر نسوؤ غلا ال نييفادامادا نامه جوراىارمانلاو ضيحلاو

 ةياروملاذلاةفوقولا نزع موبادكو قرمتوا جب مارحالاو نيد رعلاو ةىميل و سعلاطسو
 ةدايزل معصلإفو فسون نار نع ةالاصلل) لولا ار كر اوور رسم ودرالا نهرب شو
 ةأموماو ىلا رسبلو ما نحو كلوا, مةر ا.زعلارص اصتاو تفول امتي
 اهركياذلاو لازلا نوكس ىوالا تاخل ثراث ىفو بعالملاو نع ميو نقر ضيم
 كو ايم موتنا هلاثلاذ يوبو يذلا عرسك لالا وتلا عج
 نكاوإسغ مابصج سو فخ قبس ىو لوب (ريوع مرج يلع طصا :اجوشو
 نمار ذ وسلا ثارحالا ىاررعلل يزف لا ثارحألازم ةرابطلاو لري اكوهضولاأ ريف
 شذ الج الا صيصعلل دلو قاعد ثارحالا »قذر والكس اجالا اركوربكألانرغصالا

 تياباؤرمدربو ملة ورطمجزم امسلا أم ةزياج أمين ال صحيؤلا كلالا نأرب ىلا عامتحا نير ارطلا

 يوي اد تل نفي كرا لأب جيب عزتجزوقاوكداوعيتي ولان
 قعد عوملا له دارلاوأ جرو عوببلاورصبلا رتسأح نب كرت اظفلو هد
 حك اصملا ثور عر اعل اهزمرالانخ ممتن عوبتيلاوهو رب عجرابالاو ضصرالا
 لور منفعر م لكو وجور أو ركب متجاو عاسضاو ,ةعلارج مران االخرعلا
 أمةابطلا مصتال ىو مام رولا مب دار صلا قلطا ذا نكو كل ذ لمنساب ىجمعملا
 .ءاب ريض ور غلا ورجتلزم مومسلا نكمل راوصوم ا, ]عأيصقن صنع
 ةداربلا يجر لعو بعلاج وط قم اكرصعر نيم مداخل: ناوجلىلا هموم مب
 تأ طرش ثيحردلا ةراشا باكا ذيو فسوب نا عماوجؤ هركذ العجب مصل
 ة/دوصو ناحوط أت مزجربو ممدود طورطلاذ عرص نكاد ود باتكأب دارا 2
 اوشن هرب نعد رل الان شما ةيو مجالا ما ىلا ادز لسقم هتوالاركذ دعب غال
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 نعال أخانا ذ رجحأو عه اطلا تار اهبازم ربع يلع را غوملاب امالو ف امس ملا ةلمتعاو
 ايلاجلا) ارم أي/أب طلال تر ضامن او عدح ع امس ارل ثر ماو ناليسلاو رق وشو, ملا عبط
 ناو ايفر حّتسملا املاكوتتالئلا فاصو | ىاتفاوم ناكن امبلغلاذ غلاف 'حيام ناكأ ذا
 معطلاو نول ل يهبل اكفصورورطبذ (.هضعب ىوا ا هز كاروم معن اك,
 مناف عوير ربذ مشا هدحاعأ مسا ل ثرحلو ا تدزوالالاو عنجاتدحاو |, ناذ
 يافا رع طم ماع لالا عاني اكواد مبةد اطلبوا
 . ةنخلاو رش الكاش بتزل ل عامك نزلا ناصالا صم رثستو معيرفزم فرط
 نالصالل[زذلاو لوقو صنع امل .نوقو نأ.علاو سال ب شكو اوراحت الزم

 كادواروزجناكارب جدرمزلاءامو دحر عل مس ثوره قرملاو نحتدرإ اذ ثبجيرأص

 أ ويزعم اوم نارايتخاوهو زيادرلا ف ميلعصن نفعل ا متلز اجرنا عصتلاو
 عبطزععكرلو هشالثلا ف اصوادعاربن ف هاطدماجؤشرطلا نأ مة ازعل لود
 ضونإ قيال رتالثو انين اريغ اذا منا ىلا ةراش مف اصو اوحارمضف ءلوق خرا ردلا ثكاملا

 تادصوريؤزأذ ةرقبل ةوواعردركزعاز مال رن اورلا تحص نك هاو ناكنلط
 لاف ذاك كلدو ىنصمملاو ازاروجرن ا ميحصل نيكوضول وجال جليل راش لف
 كاطلايزوغ بلا املا :ةرتءاداخر اعنالاو قاروالاو بارتلاب طلال انلمماىا

 تاني طلت ىزل املاو وجال بلاغ نيطلارأص ناو اهطكئاصوا تررغت ناو
 هدم التتحاو ميق قاب أملا مسا نالزاليسو متدر لع مادام نم عزل او نوداصلاو

 الما راصزاكعدحلعمس !ملخرحوا محدطزع مجول فرنعز ارتحال نكي الا

 مساجد تدقوا زو ةدامرطلا ميزوجاكبص نارفعزلا:امراصوااننغْنانشالاو
 افكر ايفو الوا,ثاصوا ترس أر شكو ا ءاملا ناكل اقرت ب وضولا زجر
 ةساهلاءاملا ططحيرما وسم ردا لص يلا نال لبإقملا ليلوب ميل عليو غلاك

 الا لاف 5س ناومالا ف ضافي اذل زم
 فيرا لمت انا ةساج نولي اقلا لوتس اوقو بال مهن نا تدل
 .ةراعوللرساج لعب هي ناك بكل ناب بيجاو لوبلاب لا غالا نو خييح

 الذ مان نممارحا ظقينس |اذا اضياجور يلع ال صراف ةيمامملعج
 اهاهلالع تقالونهي عري تتابديا يرديال أف انالثأ سؤ حاملا ف هرب سمعي

 وأ



 كراملا لا اماو هي افهللرلظتل ةسخلااويلا ةاقالعرشي املا نا الواو اجو
 ايراجسانلا رعبا قون ادع ةنذب بهن ناز قو هلا عتس |ريركتالجوهو
 "ان ءالعنم لزاوءاملا ناكا ذا ماا ضوح بتر ايأباوقحكاوريذو مف ععالا وهربت
 تعنوا ذاعاربي ال هده خل ارىلاوا ةعصتمل ا كن اول نح هتعرف

 ايكببال وا نولوامملجرمزنا تاهنلاواابرلرمرملا ه١ موصول اراجةساجرف

 مسند نناماذااما رعبام ةسامبلتن اك ذا اذهو عهريلا ةلاذاملا نير ج عمت

 مرتو طع ىرجي نام او لاو تسارنوبجالابفصنوا | هزنكا وال عرعر ناك
 كلاتربرهلاورث ارتسأارجوب درلا ذا لاعتس ا فوجيمن اذ عودا مالورهاط عه اع كرك

 زلاوهوريبكلاعا ميظعلا موكا هلشموواليسلا اهرداخياملا نم عطلاوهر اننا
 فارركريؤربشع ةباورلإع اظذو نيذاولا لوفوهورخالا فل ذل رن هير ءل كر
 ل نالو هدايهجاو ل تباعا ف ضمد صخب صل خالك هدح ص و كروان. لتبمل

 فقري هنو ما نحأجو حتبلاو ةياذلا بحل سو ىضكاوزع عئالاوهو ريو ل
 مهسجوأ لوكيل عجروججر ون كل 22 توب نسر سا ووطن

 فلان االلاو هرهلأو 3 لاولا جادو هلو 5 لوا ساورلارهالظف اثددم هين تكواال 0

 '.يلا مده م مضعبو زارا نكليلعلاةعجاصا ىلإ عبجر الشعير ولا رناو لصيد
 "قواك هل ثمودا ىوتفلريلعو نس اذللعرمإلا ,ةعسوت ابرك ؟لرطبر نعول لع
 1 قدافرحا ميو موصملاو و نيرا اراضاوهو مرووكلا ذو قاتلا ىواتهو نا

 اكارالزو حو اهسنالو طبض | شع لارابتعا نأب درنح تناورمجلا ذات نأ جرنوفب ف عب
 يرحم ناو خالو (عترس مصر انضبتسلا ودا مالعالا فورملاتملارب يتااز|ذماوعلا زم
 انلمه اشهر لعام حجمتلالدارماه غر نأ وض اةوزيادب)لابحاسكشعلاباوتضانيذلا
 لاكن ناوملا ةيرتعملاو طاربلا و ها مصر ابح فانوتفاول كمر تحصامو عوج. عابنا
 "الابل زم/وضولاز اج ميبناج د حو تسأج توقواذارهل جدول ضال
 كيظيلازئا نال طال ساجياوا ملل صتالرتس غلا ناره افلا نالثس اتلاف عمتر ىزلا

 هئاىلاةراش الاب نموظظولاز اجرلوقو جيعسلا ءراذ ةسسأ لارا قوف ارسل
 كواالاوو ىر (هإل "ملاك ضرس ألا روهطمالا رين لطم, ىن از عيو وقول عضو عربي
 ها باري عيجزمز اول ووتشلاو عوقولا ب أمزمؤضولا ة:عيشملاو تاياورلافلتتاو
 الهؤلاو محجر انا ول ازكو عاملالطمواملاؤ لاس مدوئا هلا مرشد لسلام تودو

 مادعنال ليو كرما تح توملارزع,م الواب مونفسملا تلا طالت رضملا نال هس
 _تومواو وكد براعلاوربأن زلاو باب الاد وبل اك كلو مارهمش ملا



 هي تأمل صوب رالف عضال ع يملا نك اناا ينام ةر شيعي هرلمأ
 نطل ارو تطل ةدؤفاملا عدنضلا ثنا وبر سفبالر د جالا غم يلاو
 رطل. لما لود ىلا عملا ام جال دلوببدلملا زيدي توينو اهو
 ثارحال برو ضادحالا ةرابط فدل اعتس | نيال عت الاوان انناد ضن اما
 طر تكور بوزتنلاو ,ىللالاذ جيحصلو هاك اجنالا نر طق ملا وتس ناوجملا مد اًسالل
 ىرللا ف نيرلا مسج يصلال انو ه١ عيحصوشو ملوتوميرهالب) عتسملا ملا نا ةمفينح
 فارما ذور ني اوهو اري هاطنا ماحب عرش مال الااهذ ىوتفلا ملعب
 فسويوباىورو اد جو ب ادزقو:ط بلغت سأجرجت اة فيحلارعرستكو فرتفص أ
 ثاودالار طوي غهاط من ارنعوكدرو البا مزمل بو خفي تحتس اير خرا منع
 . ل ناو ثلحمد ليزاامزكزعتملاو ها قولا ث منذ اربد مصاول لذاك
 ليتمزولتا بال اورورولاكت اماه لاسغرنال بربف نددلا زعتساوا يعل

 فينجي الرفوف رقو فسوب ى وفاز ةياييلاةلاث تدب لزم ناو"برقلا جدع
 هيلا مانالا سايل افسأي اوم ال نال ةيرقلا اقبالا لهن م ريصيال دع واتم
 هزاوبجزم الابداستلا .ذفاضدارةوبزوفلا اها لوقت ئسوبواو بلاب لازت ناو

 اهو رئارملا ذو نميز ةفيطح فلها بني صلف عد ىذل اذه عطقالاغواللاذظ
 لاصفناباربجلاوخمك|موقس نالالهتسئاصوضحلإ ان كنا عيحصلا يتسرب
 عبد أيداراص غيدا ذ اف ةغايرلا)بقرلجلاوهو باها لكو ها عب قءورظنالو رولا
 ىاطو أب دوصؤملا وصميرببمتنلاو بخت كريمكك خاب دولودافلاو نقلا نعام
 . رييلع ةالصلا اك رش اتسم هالصلاتزاعرمط ا ذاو مياده هاماللا ب رطب ةغابرلإ رطبا مو
 (سرياو قتلو يالا دالا رطجو ةيديعلا,تاين اال يزا ا وارجالا هنمونمولاو
 رتبطو شو عملاوقو) بلا ليلا ولح ةر (رطرهالكداذاو عريذص غد اهلك عابدلإ ل محيا
 ,ققنال نزل دوزعلل ييزارلل عش ل مضرو رئاجا ممه غلب تكلل غدار اون وزجل
 ملتراماكأزكوزموسرل نعي انا (رلعو اشيا مر عر ل ضسوب طادنعو منعم دام مغ
 قا اون نا دالوش اواو نلاع (عجراهناسوا ذك ناي
 لعجر وف ثورلاورعبلاكم فيتا الج ةظيلغ ةرمأجو اغلطم ع يام تاج وسلب
 يلح ليال ؟و لا ذر ملا عزب موه ثكاذ الاد افقالذ ةروراعللإ عا, زمزيلقلا
 الاالله مولا نال سعكلو عيصعلا ورب ايلاو برا نيب ق خلو دانعالا دعو
 امانا ةرابرط ىلا نم( يف اه عزنن اكدر ةداراو احل ككز هاه امدارما هربا ى تحزن
 شو نر ذو ميارع سايغلا نودراثالاعابتلعينبمر بال ل بأس عو فلسلا عاجاباب

 موق
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 اذا انهو ها عزانلاببو (شرلاو ولرلاور اججالاوولار مطعم نامل تن اس اهل ةرابط موق
 تيفلواصراجوا(,مه تناهناف ملوقن عكف ناوي لعاماو ناويصربغتس أجلا تن اك
 ,شادوسوا عاصخسالاوارسعريعص عروفصعةرتاةوعصو!,وعصعوا ةرانابذ
 معلو غلولاكاصرب ميم ادب دشنت ماسوإ برغم, ضيقردفاع بذل :لءول ةروط
 ىلا اولد هب. عزداممف عشاولا ج حاد وما. نم حزن سجلوا مإذ امو صعربوب مل لوظن
 اذا اهو كشنلا ةوريارق باب عسا/يترطسنيرلدلاو باتل زج هزررشعل اولد نيل
 وأب المرح تجحز او املا عيمج حزني الاو محورجنالو ةرالا نمير اشر انلانكا

 ساخن مرلاو لوبلا ل ال مجو ١ موأ_ايلا زمر اهتن اكأذا ربل انلو يراه كن ماذا

 ىل غر ساو نحاول اك عجرالاو ثالثلاو نب اذلا عيل اف ير اصتض ابها ةعيام
 مابك او هرم اك ث الثل ا ولا ثو فسوج نئارنعارو بلك اكرشعلاو عيبا
 سلو نهد م اوهو دنهل ىلا ناكساو لوالا مطب صلاهربكلا اهرنصوولدإ اك

 تذل عربك ياو ل يكعقاول ناك ذا لاما وعي نشيل قزم قالا قففلو ا
 يل ضالاورغص هدحا ناكن او كلا ١ نود با حسا و ئرعص زاك ن اور. جم
 مزنة ةئادونسو ا نجاجدوأرئماح امم تنأه نأو ناو اهلنا د درو سمر

 قاوعبر اريغصلا مهام 2واولد نتس ملا اول نيوبرا نابام عفاول | ج[ضارعب زم

 ناى هاملكأملا جني نيماكلو نينجاجرلاو نرونلا و ةرهوللا 2و ريارهر الا وهو :نولج

 ١ بص وأبع عرشاذا نال بكلا تويررذا نام عيمجعزنئمداوا ناش وابكا نام
 ةفالو ك ذو ساجر طركحذخا املا لا عف اولا باعلزصو اذاو هال, شاطرسجم الامل هن
 اذ ايو ذاولا ل (رذ عقو ماجداخولو ماب مقاولاناوبحلا فس ناو د (بطو
 نزلا« نبقفالبربكوا عفاولا ناويحيرغص لوما. مام عيبج حزن عواوج عش طحت
 زامزعارابال | عتملا 3 طسولاولول (رتعيالرلا د وعوميادهاملا:|ضا4 ةلبلا
 0 28 لاؤرأو نا/بلغالا الا لعزججت :ةلطم تدر و رابطالا نال ناولبلا شكا

 ناف ىحاهريغ انماودا عاص (مينولدرض و( نما, خيول هول دي لك
 ةضحاطسولاولولا زم اة ماولد نرشع عسا امرؤ ةدحاو قم معو لدم أله عل :

 اثيعمؤرلاتن اكنامرط (قتلا زق عهدوصفم لوصخهاوم ماتو وهلا كليب ا

 (افسازم عيناه العزم حزن لكلب اموام فيا ىف عزنت الشرج (راغس ازحداملا عينيا
 تاما نم(. رف ن اككمرار ةماوجرخا ةراملا عوجرلا نترجوب ا. ,وام منبج حام بحقوق و
 بسوء ذاملا عضوج مم عرذح ميزا رفيع جيو ىاحلا نعول لقت عزتلااوبتا
 (نرجرتىور وذو ضسوب لبا لوقازهو ىرخا قرط لو ىلسمم نا كلينبلا زم عنيا هذ
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 كد او برأي د قدا كلذ. زباخلث) لدأت امان عتق: امن هاو نسما 22 ١١2050
 ةثلاثلا أملا نإإلا راش, امل ىلاولد نيام لوو و جار ء ذك لجرلا ارت أي ننام 00 ظ

 هلعجو اولد أني يواولد رن اغلت زن داونلاة ىجرعو طوسبملاو امعييوبو ميو دلم مسي ب
 اوراتخاامنا تلا اكو رايتخالا ةاكرسيالاو رات اوهو ماهال لعاب اور رب انعلا 2 رو كا حال

 دضاماهرخوا ةراؤربلاق دجداذاهر ًاصتخأبرم ًاريسيتر شعل ايرط (يضمال رجل وف - يت ال

 نماوصون نابال او ثبخزع بارثلا اواسغو ثيحرع اسااوضوت اود اكأذا ةايلد موب 0 اب اسما
 اقام ماصاووتلكو بايشلااولسغ يطري لع مالص بايئاولسغوا شوجي
 مايازتل ةالص وداعا عدستوانفتن ا ناو نهوجاع امج ةالصلا ةداعا مصزليالو
 اك هسا ممر رهو فسد ود لاو (ذيج دهام عر :غينح ىلإ لوق كن راببلاملو
 ”اراصو كّسلاب ل اريل نيقلا نال تعقو مجاوفف حتي قحرش ةداعاوهشعل

 فاضلا كان ةملا ذو مداره مي اصا ىته قمريال ةسأجج موطن ىار
 ودا فساو ىا هربا مأحالا لوق لاقعار قف تللذ طعقفاودر مو تلق اتلاف
 تنايف ارلوق نا عياوبلا ف عيصو تاغلصملا عيجو هلبلد جيرو عبر ل اررصو

 هيي ةصب يارد دالاروسو هأ تأ دايعلاو ُّط ىحالاوهو ناسك الو هراوثد

 لاقل نمور فاط هرب اكويا مو بار لازم دبش قبا ىائسأف تيرا للقب
 تال يصل لع مرنءازكو لوكم رج نال اهدزعهاط سفلارؤسو ميايبلاو
 يزكخحاو بطل ارؤسو قلطملا املا ةلزنممرع اطلارؤسلا جوا مفرشر (هظال هاك
 ؟وطلا لعل :رلهالا الجم _ ىج زيربلا عرملارثجو مب دأتعي بأن ىذاكو ثلا ملا عابسو
 لو تاجا اهراتنم طل خل هراخلا جا جرل ا وزيلعالا ىل ةرءلاوؤسبو لوشن يلع رغد <
 ةيكاللم توبببا نكسيامورب ديصء بل ىزكهدر بطلا عابسو هلالجر يوب
 7| عركرالاو عرتطسو نا عصالا ىفأب مزيت هلا عتتسا عوركم كر طمرهاط ةراغلاو
 دوست روبط غ ىاام مذ دلو كشم ةراصرما ىؤلا لضبلاو را اروسو ردر يقفل هلكأك
 ميو ةغاواامءاضوترستغدو مباضوتبا رغد جيل ن اف مياده ججالا تر ابطال
 راعتو ىصو ص وأعود صقلا ولو ف معلا تبا, جالا ةيزأج مدفع(
 وهو (ماببمقعةيلصالا ةراررطلا نينأهو تلاها ال ةصوصخم خص ل (عنساو
 صصملا راخ ناكو ازداسموهو املا جرف نيو رلاقف لصال اوضشد ارا ىذا نال يلا

 ناكول لذموراثخإو مارعرارؤملا ذر ات اوه] يملا عاملاريف ىزلاصملا نيبو مليدو
 لمار عرج معتلازأجؤغتامياف مدعلاوهاجرشلا نالرإ مل زوامل لابو نيبو رعم اذ
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 يبل عا بقيمبلاود ىلا يملا مب عوق رمل نارا عيال
 نعرملا عوطخمالا :وبرا انهداملاو عاوصاا: اعيان ز كثب اج اللأيما ةككيترطو
 ذس ناكولد نطلاو يىزحلاب فرت املا ةنكملا الا نال شكون ماو: يسر تل
 نار ناؤجزأج لسا نشيتواوزاجنكو ل يملانع ناك نورتو او يور
 ونس ناس ذاح لوقو ا نظلامبلغب ان باراعتسا عرس عسرم نال ام ادي
 درعصلاب منير (ومليرمو ا درب لشي نا درابلا بز سنع ناتج اذأخو|.نوموتماوا

 دولنا جةينح ارز اني رصماذاناوأعاجصلا عا نكد ذو عايل
 موصلاءاأجا مميسلا وجيل درلا ريك املا ىلا زف اا ذزصملا ثدي زسغلا
 عساف أبت ملا هدوعصلبب وم ضال,جول مسادبعصلاو ووصل انك
 وسو( رددبالو م ادملا طلاق امعما ناقل الا مدي ىرحالإبو مدصو ابعوتسم (هادحأ
 .ورقا حس ميل ال عزتبو عياصالارل اولا قا, او وضولا ماهم هايل ةءاعرلا ما
 ريدة صحار ة ملا ى جو هطوجةثوولهف اوس ثوم ىاقاو نيون
 27 تشاو بلع عجيرنال موق بازلاكذ هدام عيطتج ةزسدالارش مزمن أك عك سا
 دات راككرجنوملا من ةرونام ولكل ماه جدوؤهومب ىدب/ماقفو ميلك
 0 او عابصمرعنلا:لازالز تس عبتو ينم ز نير دم الات
 همز ور فل جار دعو سددملا لع قيزذلا عمو ابغلاب وجي ن[ئرابخاهرلع نوكيا
 «ىجيالرلعوةصاخ] لاو بازيلابالاذوكيال اكترس عر فسوي دارا وو مدارهاذكرما
 دار اماوقكاوقف مدعاذا اما بازنلا دوبجو عئااللاو عش هاو طقف بالمال
 دعم املا نالونولا ب آملا بالالم طم نو كمولذ ثول بازتلا نال مصيتلا و لصف
 خاف نذل نانو نمش لكسلارمغد يور لا ميال غتجا فرس
 ريانا دوما داللوف قررا نال هلا دتس العر ذا ذم. بدر اسمو
 قة ياناو يدرج ءرتعلاو جاو وولا ياذا
 ترحل الوصول وأم امدامملاو, .ميتزطم ملا ةعرمتملا بانل مول تدار
 4 8 (بديرابيطلا نال هاطلارسصلاب لا متلاوجالو ياو اننا زفات

 * باللمس او هوا ناك سفن رند( نيل ةريوطتلا ةلارال
 يوفقج املا دملج حبوا جرم عر وبرعا مجيتو عضومزمرحاو مجتولف
 دبحو ناز عيصلا لع يملا ةول حارا ةالصلاضود ل اسةولاغا ذ عدجب نا
 سوار اجاصو منو طوب مولو سن الاد نيتر (يطلا ل جكبا دالا عقيل مباضوت ملا
 قالوا الملا لا اعلرب حلم لاوزه ىرلاظظفاح مامالالاقر دالالاو ليمام ا ىبو
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 ١ 0مل شاعره سبتملا ليصدو ها عاجل كتل يطفرجانلانمضت اذا الا ضف انزع
 ىز ]صير نال يربق عيمحلا جلا وكر لرش سام لب عش ملا مدل احروجنالزذ اونلاو

 لوصف الدار عا ذاوأملا مدعارف بلجيتاوللا لال بدي رسملا ف ةراننكل وصب د يعن
 ةراعال جا نرر ميصصلا لعيب مجال ىلولا ناكأ ذا ,نال درر عرخ ىلولاو عز انج تيصحا ذا
 كو مهد مأذ ةالاصلا متون ناءاملاب ةرايطلاب ل غتْس !ناخاخ يابا ءاكدقح: تاوخالف
 لختش(ا مجدي نظف اخ ناو اضي |وطقنال مال ىرعلا ةالصطمجز«كنزكو ىذشالبزل
 ةىدا كردا ناف اضوترزللو فلخ يل ابمال سمت عملا ةالص توفت نا لاب ةراهطلا

 انلبةمتن اك يح :.شسا زلازل مدد درارطنا اص ةدمجاكلرمدي ناو عاالاو اهالص
 ىسخقولا ف اضاذا كلل لو نتعلريصمربا مها معوتمشلا درت امير فر زعراظلا ع
 اضف ازنياف تفولاتاذن اا صدو اضوتر كلو طنب مجتي  تقولا تاذاضوتالا
 متالصروب مل علعدو تقولا 2 كلى ود امياركز ٌحاصو حتت لجر ءاملا ىشااذارف الاد

 ويا/أوو ريارع دوجولاب دارم وشو معلا نورب عروق ل منال رس أممجررجو مفيح ىلا لوْ 1
 مشا داأرو فالاللو ريلع بلطلا ضرتعش ةداعو املا نرعبرف اىالعر لالا دروب ىسوب
 اذن الاما كتر خلا ثيحةراصلاو ىباركذل ريان اقنا ةداعا لذالاو عماب عبو سفن
 فذامز نطوا كش اذا اماز | مح ان ايشلاب يؤو اعاصأ دودو عطقن ةالصلا ةوهتركذ
 2 (قلعموا عمظاعز اكول نال لحر ت/لوغب ديقو أعامجادرعب مناف عدجو ٌتمعبلاب رصف
 اريوالو ودي الامى العاج وجبال سنو ريس ميدي نيب اعوضوموا مقلع
 علقم عاجز وجبل (ركاروا اهرب اةوهوأ,م وقح ذو! [رقباسوهو ةبارلارصوح ذي اكولاكو
 كتافلاو زوق هذاا لطم ناوام برغي نا ناخب ملذات ع اليس د
 اذاامو كنشاوإامنمضن لوقلاازقوو تاولفلا 2: املا عرع ةداعلا نال لطلار مق نأرعلا 2
 ”اهلزدإء (هرارقمو عولقلار ارم بلطلا يس تسس لذا ذا ايف ناسف نكمل تسول
 ان ارلزجلدعرابطاو  ةدامابأ لاه ناردط[شبلع نانا صن كني اورن اعسراال عار
 نك الطيز ثجولوريارو بكفر نع علق لبد لس لو غولعل رار قدري ينسج
 لاقل امرزع د اعالاريلع بجو دي لق ,دلط ع اصو بالري زج صين ناو مسن باطلا
 : مدى لو ابلاغ منملا مرعل مجدي ن )بق مسعر بلطأم قير معْاك ناو عوج فسوي

 ازيا كابي بلطلا زلال نال ةهسنس ىادنع ارهاب )قص نول وزو عشا
 همن هرعو ملا نمسالا ممطعن نأ ىاولو :باريلاو هراتخاو ةداع لو ويح ءاملا نال ميك
 ”ايماره طق مرلا نال ش حاولا نيخلإ خدمزاسالو قررقلإ غفل مجتلارب رجال
 0000 ال مصوتلاب رستع نيذخلا اع حسا
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 هنر(تواوججلاازا مانا يعرت ضعبلا نعل رب انهو لكلا نكيل وب مال سيلا
 وح امذامز يعزل الحا حسم مءار زم نكاعو تمن اك ملناليقاقحتضيفتسم ام 0 م ني را

 ثد ماك ءرططخلا ةفاع باشكاب ةيوبن نابدوقلا درا ةراشساة سلا موق ذو ماده
 ناو ةرابطلا لامار ىا ثدحا ممله اك ةرابطاعنيفخمار بلا اذارضاوصولا ميجوم

 الكت رج ل ثيحب هدعب ةدابطلا أمتي لو ميلجي ل فالك ملا نعت ل ماكنا
 دسار فاس ناك او :ليلو اوي عسا هيوم ناكناذ حجم /لزاج تن ارطعلا لاأدعب
 عنملاتنقو نم ةرملإ نعت وحان |رس عن اه فنا نال ثدح ابيت عاهؤاهنب  (ههلايلو مايا

 تا ةاورعم, نال رف اسورسةعو ىنلل نطاد ار جبل ذ امره اط اعمل نينا لع عيملاو
 مج سواد مجاصالاطوطخ حسم روكي ناره اوريارع عرسلاب دروام عيجريش إب

 ”ًارقم جس ادا ذ رط شوز أج ستكعولو قاسلاببم ىلا عب اصالا سور نجلا ب اهببو زاج
 اراشعا ص الوالاو لجل عداص ل دوتركل يؤ ضر عوالوطورلاعاصا لعصا زم عب اصا ثالث

 داقيرد نايبابوهو سو اةرجومربك طريف فطاع ع ازو جلو ميار ملال
 ىامباصالا لعرلف ميقعو ىباص] غل ع ؤزكاولاذهد لجرلا عباص ارغص ام عداصا ثالث
 هب الصاو ثملاررع عناملا/دفلاربملولو عزبكا دوربتعا بضعلا اعوأو ارابكولو رف
 لتلك ةزمر ا زك ناكناوردرماطبلا نود هز ابل تقنفن ولات ناد عنب
 كولر عراف جرا نحل ف ةداع قزاز دقزعولخ ل ىانضيو نالا,لعججسلازام
 يضم مزلر إ ىندملاو لعلب عربحو نم كيذا اع جدا بوجحبالو ةيارق جرمالذ
 منالوضولا م قط اء نيزك اع ازعقنيو مايصخ منلبال امرلاخ تس ا ملا وتشلا
 امتما عزلازاو عامل از تيحمدقلا لل ثركل بل طل عزت ضيا مشقنبو طم
 هلة نووللةرل وم اضيا طقس و ةدحاو قيود عجسملاو لسضلا نيب عمار ذهل
 ازلووضولا نقب ةداعاربلءبلواصو طقق ريل جر لسعو مقح عرب مرملا تضهاذاف
 «ناكراصتنموول ىلا قباسلا ثركلايريد ةرال عمو عزتلا لعمال رواق اذ
 انو جملا ونحؤ بر تعمال منال قاسم ىلإ ةدهلا منير تنم عرملا حو اما سؤن
 دارص اخد نأب ماقا يرتاسهوشو ييسملا ارب نمو ميار يحتل وق مرهل ثلا
 همي ذلوا :لداو امون وسم ناكناررتم قالا ةلوزكتسا نام ناذ عريع ةداعال كون
 قالا ةرجإ كت بم ملزاكن ادرنو دب قست الر هسا مص خر نال ميلر لسعو رصح عز
 بنل محو تاىالا ةدماهرل ةلملو موب حسمت ةلملو عونزر له عرس داك نأ
 هوللرل هدو عاصم ذاصعورومصع ذه قساركا عنجاو فشلا قوثسملب ادوهيو قوم

 مسدلاوا اهلك ,يلع جملا زاجل اولرثولو ةنايطامب بل طرشم هيلع عساف قوف



 بروج ولان وجج الو يملا وج لذ عناد قرطرخوا ساب ركز م ذاكرا ثا امج“
 راس اءاعرل لإ رعجو !زيرإج اولي نا الاررعرم (ونمر ةةزدحي ازرع تقليككو ا اناك ناقد
 روجر وشد اكمصام امراجرضالا له هاي )يزعج ا نيزعنمو ا عكا لل امدعرقلا
 نيرخاناكاذاالوا نلمثمو انيلجاب اهأوسامرإع ميدل نجرس ام عر زو فسؤتول

 ”ارونورنانرجإل ىا (مهط حبا ذا املا نا شو د شر تزل اعز اه تس شبح
 ه' اره يوتةلارلعو امزوقالل مجررنارزعو صصختلا دن نعل ركئ هر نقلا ل
 نان نتع|زاكن افنيءروكلا لع جبسؤلو رصنو نا وذ اذ جامل عرش حايل صاحو
 نياعضر نع ىنضتاناكن او نأ نالار روحي ىيلحنم نين المل ناو فاذنالنأج
 ثنا كلر ضملا ل( مرقد عد ءامبلا نا قورو ءبح اصلأع الخ عاهالا وق روي

 . ملعجيايزصرلا 2و نيسلا ضوى الاخ 00
 لع هال متم ام مقربلاو رمال يلعرارتامااع قلطا مٌترشوكلاز ربا مرور اعمجاعالا
 اراعار زلا لعرزتر |رزا مل نيديل ا هع)د زامل اقرت يافا يجو
 كلدوؤصلل ا (ةذا عب اصالاو كلا مىطعدررارارإجزمدايصلا «زخجنو دربلا ةرشيزم
 غرب جريب اخ مجلزيويد هرب قيل الك س ايقلا الن تن ىلا اعجاز
 انجواؤضورطلعاهدش ناورسكتلاوضعلا لعطبرتو قرع ا قر فلتناريعفد
 لمار طزس رز تحن اجز تزال جوفدىهوأجرحر لاما تلات + قن (رطل ا طارغشم ا نال
 ل "ولع حس مياه زحلا نال عملالطس لقرب رطنعتطقس ناف فلا فال
 ةالصلاو ناك او ررعلالاوزل ملال طم ربع طقس إو أيضأب سزعلا مادام تحتال
 ظمارحالاركو ال ضيك بأ ميرو لررلاب دوصنم ا لوصص|قصالاغعرمرق ناي مقش-ا
 كرضبطالاى الو زدلاصاو ةيئككض يسم نونعو )امر افعا, عوقد رثك ا
 مه ايان الئ صبحا د ١ادنعملس جاما جر لح ماع شو نالرسلا موزعين ةضاحتساو
 ٠ ةوكمزل ولما صتخال لمينا اع سقما ددعلا نيب رف اضولاو ثالثا الو
 .٠ ترتاظكو نزعت امو جلبة ملل موي لك جدر ابلا لو فرار ولف ميلا كلن لأن
 اسيل امو مايا مال بئلاوركملانرأ دلال زق لوريل احيا قلت ضاحتساوهامناد
 ىقته ارو نلمزكلا ماعيزنكالل ماا ثلا ذكاو نأموب فسوبدنا نعو مايا ةرلسزكاو
 يوظف: ندا او مل دانامعمأ ل شعو مايا عرنع مالو مياره يشل دفن نع
 ل يرلو ةروكلاو ةرفصلاو أع اجا داوسلاو غر ازمة هازامورب عرش قالا عنمب

 * اهناردعمرجيام اذا بسيسو هر شمل ا نكلل ضايدلا يزن ىتحوفيحونو ضيحت مايا
 طقيبتزرمل دوج تر مدرة ضيمإ يح اذ يرن ةاملا ربت رلا نطضلاوفل بشد
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 0 ا 3 غنا ةالصلزمداحلا نع
 الو ةالصل ارض دالو موصلا أبل او ضراح او اوصهتؤلاةازلورث اضق 2 جرجا مرعل

 الور لكم 2 بالو تدبلاب فوطح يدل ل ظ

 ىوال/اوو امو د اهو ميالا مجند الط اب وهو نإدلاة أرق بنجالو اسفاطوزعي اجل وحي
 نازئمو لرقلا يالا نو دأمم رصخنإل ناالا الات عصا كمالاو رب الا نودام مرتو

 نأمل (ممالرب سأبال نأ عربغو الكل ارزع ها مجاو كت لاري سر سر لون
 "او يلا راهب هذخأي ناالا لحالي ىصصملا رس خدر ملاطو صول شوجي اكو عوج ارك
 قرااتيداصر عضو مل وجبالازكو حصر شم اراك ل صتملا فالح اجرلاو
 نينا كل ةرغو هد دوا عولز» فلا تيم نكم ئبوسم الكور لعن الربق بول
 فخير الب هرترسمم نا لواذحن دفا عضوم رسمة وجيالؤر نقل انك او زصبالا ماني
 نعل ,مداعم ملول مابا قشمعزمو قلصت مدمطتقلاذاو وره دزكلاو مل عت كلذ عين ل
 تقوأ لج مو ا عرهوج مالا ذرمب لضم ناو لطب شمسية نوا )كت ظقحاب لبو لكل عا
 لس ضول عرحت يرملاو بايشل سو لفل عس|:يز ولجأ لما ةالص
 الذل وذ داع نورا مرلاعيطفناولواكحٍتروطفا دزني د ترراص ةالصلا لا
 دس طايتحالا ناك بلاغ هداهلا  دوملا نال تاسنغا ناوأ,م داهوطمكئتحأر يرقد
 هلودزءال ضي نازؤسعلا لقانا هوزاج مايا شعل نمد عطقلا ناو ميادق ب انتجالا
 تيدرلا نيرالخنا اررطلاوريارع لب ىلا, ةزولا ذ يلا ]سلا مة بح سال, نال عرشسلا ا
 دلما عيتسا ا مهحوو ةفسنح ىإز تن أراورل اكدحا نمو ىلاونملاكرأحلا مرلاكوبف ضي غم ف
 منو |ر وهو فس ردا زعو د اكيلا ءباضملاكع داو ملوإر بع عاج /ايرشن سدا يحل ةد
 ىلانلامااك داو همز صيب ال وير لج ذاك ذامطلا نال وقزحاوه]بنو ةديح الع
 نيهان إل ذأ بارهرسب لولا مؤ حالو مدلا زب نوكمشد سارا
 ىأ نإنضيكا ني لصافلار اعلا ذاد لوالاوهو ميلا هو ىذن دلو ىتفملا عطب مسار المس اوشا

 ىلذلوجتشوبو نيس اذناا نب لصاخلااهاو زل معو امىيرتع تا جرطيملاو ساونا .
 َقاَسوعلا قؤتسازاو علك زيأخالو طقخ ىوالاز سس اه فلاو نيدأوت اناك كل د نمزتا ناك
 نيزكاوا صيخئ ماا عزمصزمرثكاو ا مايا زل نيف ةامملا هاا موهرو مضاتسالا مدد
 0 عر صم امو هج نأ بز واجو ةدافل ادا ن أفللا :نيجرا
 ولالو ةالصلاالو موصلا عنميل :ارلا فاعل اركي سس ايالا بقا .عد علا فلام مسساو
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 اطقالدصل كفر عاف اصلا احفرعا ذاث صحم اج مر لعق او ىلصو ونون رح
 ”هورعم داع: ارللو مأيإ عرشعاع ميلا دانذاوك | ىلا عيبحأ ءالصلا نال والا



 : وي

 ديثهداعلاووب ةرلصلازتتاكءاب نطقت رض 22 كلذ اعداز امو ةووملا ايمداع نمو

 ,اقنباذ إو ةداعلإ )هش( مرح الرمل نوكي عرط علازو (ئيلاذارنال عرطملالعةدايزلإب
 كلدورطكو اةابلاو تارايطو زجر لكم نيش(, طيخ مز, نقساو رض (همسم وللا عم رمل
 توفوا, طنوس فن نوهدراو مضأاهتسا نورئعيزتيح ةرلعا,ماداراهوزش اتسم
 وللا يورط ءاهرطو عرطع تاراح لوازم اير طيح: ادديلا طو ]ملا ف ىسنحسلال

 نمت الي ذل لماذ يلح | هنالاكزدا عمال هل نو تل تعم زدأع لو هارهطنو
 دادس ايلجيو نام رلاعرريملا تناك ناو رين يحمل الخ مص
 لبجكاور اعلا ند أوزف عاسالاربلا تس الدرعق كاونتر علا اه داح تن اك ل ازلا
 ابلغ (نفوتساردو تالوطملاو ةونسمأ,ملعمهلكاو عرج اوزأبداع تيشمناو

 لكننا مآر نفض احتمل ساهنلاو ضبطت ةرب است ل بلاطلب ذاملانتلاسرذ
 فاعزاو لوبا رماسرب نكاه(ضممنيوزض اهندلاو مالا فا ا:راذأبرملعت ماوالاافشو
 ناعلا عر جيلا تالافناو نطبلا ق الط ساو ركسال ىاممد واق رمالى إلا حرجا ومي ايلا

 تكل نولي سوا ىرذو ا نا نمولو زلعزع حزجياجاكأزكو رلعزع عج ناك
 عي اهربع ربراعلااصبزا ملريعلا عولصلر وزعم اا ضونول حر ضورعم ةالص لك
 لقؤنلاو ءامضموو ادا تابجاولاو ضدافل هاو اش ام تقول ةيؤنمولا تازب نولصيم ريارش
 0 اة طنطا عادا ثددحلار امور هؤشو للعتتقتولا عيا ذا
 مرد مانا ئاماو ثدزود لا طرحا ثرحارط اذاالا تقولا عورتحابق ثوطو زطسالو

0 

 تكول عورخلا مادو عاطقنااعرورمللاضونولهتح ق إني ريارلظف منام ال عرض ذاع
 .. الس زلصنفو مارزولا,بعوتس نارؤول وشل طرشي م قنأس ثدح مر ولز طير
 لعر ا(صنال أولو د علا زعايلأ ريوطصدو اضوت أنمي (.نقو عيمج ة دجال نأب كلو
 رحولو تقواك ىف هدوجوأ ملاذ نوكيو اهشبالا رولا توُنب طرش ارورورطوفملا

 يش الصارم نحو د جولان أن الماك تيو عاطففالاب مينسك طرخشس لاوزلاوو
 اخ ءزاصلزم غافلا هفر ست ل سول اع ناكأ ذا هوو بؤيلا) سءروزعملا اعرب
 صئاذلاةردربا نايا نامحالاردو ل ءلّمنو درر ناكن ارو ز عم ار زع در بحب

 * يدير مادولو لس إكسل ناكواوسعو اوإبربناليسلا در اعروز ولإر رق دو

 لترا ناليلاب يسد اكن أمالاب/سلاجاصين ربا ةيسجيور ذع بحاص نولي عزمي
 ركع وركيولو ةدالواييفععر 584 مدلاوش س افنلاو ها ثرحم عم ةالصلإرد نوها دوبل

 دولة ناو طال ءازذلا او اوضغاوشع هلو دل



 هل 1

 (ديضوتالو هالصب ىموتو مستو ا ثررؤ نااضونلث ةطاحتسا عزئاوادلولا عوتزبق
 ىعاو مولا مجورما زمول عراولا موقد لال ٍليحال سافل ل قاو 7ةرداقلا عيعصلار زع
 ى عرغو ىرهزلا يرحب موي نوعنرا : ام ضيحلا فالحب ميلء العز مجيدارمارع

 0 اذاورلوش كف ايار رك ةد[دعم ا اماو ةاوتمول نس احتساب كلذاعد ا
 هكادزإل تدر ساهنلا 2# ةداعابلو كذبت ترلو ةاملاتن اكل قو تيعنرالا اع
 ارتد قورعح ةداعارد نكرر ناو صمحلا رم ام م داعلاد دب ةالصلازء تكرم يضضتت
 ترلو نيوز غيت ارنالزثكا/بملزخ اذ, ل درت ةداعامل رسما الأ عود نوجدراارسافت
 ترلوولورملازتسيم) و ااصنب نولم نأب كلا ذو دحاو لوا نط 4 شكو يدل
 ىبا م هنزلعجزم م ضعي عجرتلاث ل اذلاو لولا تور انسي ذا ندا عزك دالوا
 نوالادلول اسسنع مرلا زم جرخأم ابسافش مالاوهوردلا غلو اسم قافدلا اع

 بدعم ازنام أس نرفع ىلرملا ناكم ا عام راطرنال فسوب ىلاو ةميلح فإ كَ
 عققر اصنور ند تذأع دج ضاعتس وأ, ماذا لوزلل ساوند نيجرالا) ذاك
 ةدالولا قلن عرزكرس[ونلا كحال ف انلارلول امس احد فذو درا و ميال ازعركب
 هريغعأو لوالا لوقلا ره حيصلاو ميصتملا لاو اذ اضن اربح الأب شو ةرعلااضقناك
 (عابعهرابطلاو 0 ايزل ال ساجلا_بادو مملادبال
 سكر بج كرا خالاو قأضخالا, ةالصلازحعنما,مم)يلتلا اذا ىوف (ناللوال تدون رب ملتن كونج ذجيوفعملار الرو. مي نو, طهزمو ميقيشحل ذأي:
 سناب رعلاةلورجبإل من ريك قواك نينه عمال ةعدرذلا عا: هركذ اكمل
 سولاف اذاو مري مروع من عم هربجرسيرفر نا, طلارض دس اجلاوره لاي
 لاحرو نالجرو لجر لوغو ععوو نمل ارتفبو تعمجو تيد جساس
 بجاو الضو ادس طا ريمطت ىنيعلا مئارربلا عشق ممأمت و ها سختراسنو ٌةرهاو
 <قاداورطف كراسو تلو ىلع لص ىزلاْن كملاورن وودو ىلصملا لرد نم مزال ىا

 نوحيو لكلا )مشي ة اصل ملاح عتسملا نال ناكلاو نبذ بجو بوتااروهطن
 .نلم م لوقن د عرع ايئساهنلا علاةرهاط لس اس ىل عاجلكببو ءاملاب ةساجبلاريبطخ
 ل ذوطو) متى أملاو درولا اهو لخئاكك لذ و مصعل هر صعب نأبممابلال
 تن اذاف ةرو أجلا رتس ايه :لارالاو عللي د دوبل وزير مو علة ,نال لوقملا نم
 كوكو ننيلا تباصااذاو علا رع ماا تدر و نيلوكفالطارماط قس ةسامهلا ءايجا
 ل زعلاو ثورلاكفأ يفرد امم دامو دتبارسكأ مرعب ار
 "هوب ضي عرسه ناو ا ركادذ :س اغلا تنفيد ىتجرب بازرباصا لوب ورا هر زاد
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 م لازا داو فجا ذا يرجلارب ص ميل يلقالا سم |جخلا:ازج ا ملخاوننان ملي كاصل املا نال

 اما

 يزل ميارع عررطبالو هرئككض رالاب حسم ا ال هلسخد ىتجرو جالب طرلا غو رب ماق
 ا ا

 اهل( سباي ناكذ ياو ابطر ناك اريل فعاد شي احلال عمو ايصاو فلا لزيف زها
 عامر اسي ضملكاباثوأهزلا مب لوز ما معس تكسو اال تاع
 مضر نباص اذاو جيلا ب ةورب ها اعامورتسأ هل ملخا النار دو زنوهوم ناو
 زكى اطل يحول لس طر جر سار مشل, و ينل قفل ذل ةاهوغو رمل كك
 لامست نجالزكو ابن اكم اع غالصلا تز (جرخحارلاو معطلاو نول امال رم ا بق د
 ضرالا ذ نيمي او ةلكو رجم سشكرمرجأ مكحو مبرومعلا مجتللو نر ارعلا ةالصلل ]و ثلا
 . تؤلووللالوكمركتزم لوبللاو مدلاك طل خل انس اضل زيت اص ازمو فاي طف هذك
 الرات صرلاد ايم زوو طبو جاجركىوملا ف قرمزي الط *رطور جواب قلاو عطدر نص
 الحا ررلار دور ها روقو اوغع) ع حيؤ نعيزرضلا مال لبلد لا نال رىح ةالصل ان زأج
 نلت مررلارأبتعاقوريش ةالصلا ني رولا نعداز ناذأ تسال ع ومنع
 ةليقولاوزبا رك هردلاوهو نو دجزم تورو ميلا :نالاضرع مىفوقو

 2و ا لوقلا اذهو عيباشلا و فيثككا# م يناذلاو قييرلا كوالا ا امد قولا
 ًاضااذاوعبزوتلار يس ان عمئتاورلالا عازم ضامل ىواوهو ةعاج هد انخاو عقل اوهزبق
 تورلاورعبلارسس|هي نال لوبلانددقو نيرول نمور ك/ليوناد لوبكر ضف لا اجل زم
 رطعالادو ىلولن راسل لا: ينشر جو فس هي هنللاقو ,فينحو ا زعزلييلع ىنذلاو
 ىولبزئاراد شف ناو ثور عنيالاموازحار هاجر وأ, يفرطل الأ, كولبلا نول
 ىراذج نطيل عياش اذوج هيلا مجرلاو دامب تانأغلاو فرطلا ا لتإز,عرمانلا
 دري بوُنلا عيمج عبر خلي لام هند ةالنعلا تذ(جةارحاو باورلاو تانلاو منال
 دع ماكل زعمبزهذ لعل وهم عرلاو شافك, مطرب نال يصوت زع لذ
 كزلاكباصا ىزل اينما عيرزمقونوتملاب اهمال كوت م ايرهاطوهو طولا ري
 انربن اكن إ)جلاوريلاكباصم اوضولا عيدوأيوث باصملا ناكنأ سصيزطدلاو مكاو
 . دوتحتوت دا جدر ةو يوتتللرل ءو نبأ كل ذو عرس ورتجناو طيخلاو هلا ةر صو
 ىَر ايبا ءادجلو فلا ريف ىوراد عج انهو عطخالالاةرمؤملاك ةالصلا,ي
 نسما ال.داررلابحاصوي» لوقو مهلا 95 هند ابوسلاوهو مية موتلأب ناثلا جنك
  ةدكررلط : مبا دوهاماع كلذ ةةسح ىلإ نعئورملا لص ناديفي شحاهلا كا مث
 ظ عراب سنلال شحال يككايريجتلا زعاولرع اهناوالئالأو منح اش حافر عاش رولا
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 اذااعباوحنرظربو مدلكلا يظن ىلعرح ماوه بل ىارط اسس انا بج
 ياعم د ارادقمد جل نشل كلان منودلاوا بولا باصا
 هنا تعامل كارت ميرلا غلي لناو مسمي اشحاو ليتك اها ذا مدانلل شالو عناملار ىلا امو
 عيرلا غلب حبام ناكول ثبدج ناك ا أب اريسمتريف عن)ملاددّولاد جو مامالانةنقورمارصا
 أ نولم نااما ةساعبلا لال نيبجو اع(, اس غب نلا ةسايبلا لمربط والان الاو عمم
 اهيعلوزارلح دارماو تم فلاعاا,مر اعف مرام ةئرح نيعا.زح ل ناكل لوا ةئرمنيع
 رش عربا, لا اهل نيعلا ليز دود ننس خب جا شعجنإر تنل عومي صملا اع عرجولو
 رغما للرجوع اعبر هضيااذأ تلاشي ام عروا طك زان وسيزاالا متل
 اموراحءاموانوناصو ص كارلا هال. لمطار ذ جانا رفشلاو جالا عا

 لكي انإزس ذل نالت سل قمتم زلال هوز غب ناار طفل ولاكن رم نبع را
 امناولبقلاما اكن غرزعا لا وز مطسالو جازتسكك ملمدب الركن نرد
 دبا يوارهسنردا عنف الري امقاومرر كصرشلابلاعنال ثدلئاءاوردن
 '01/زخس وفل ةياورلا رهط ىف عرمالك ةرصعل زوال ممم جزم ف ميتا ثيدحب كلذ
 نعل نرحاهح ماقامورجا لا ماقال رض ىزع[س لا لارا ةركومتش# أنيس
 نعت قنالادوصمملا نال يتب يد مزطاو وسد كرجوقحالو :جترغ ةعلا 5 ةرهاط
 و دا نرلنننزسمزا نالثلا ضف خس نو فرع اييسكاىاريو رلودوصمللوه
 هير ع ةروجطش كول اكاد |لضف الو ارجلاب (قنالارىد ماب مرا ىارل توزر نو( زعجالاو
 ”و معزا ترنو جينا ليطلا هانا ميكر الدرب قسفن مالح ال كرت معهاحا
 عياملاواالالارتراوطف ىا منهجب ندر ازين عموما كل ذراعا طوقسل هدر أيرمواجملا
 ةدخولادورول توربالو جن يتسلو نوبل اعمال ولاا بأب نم الرج يراعالو
 فكرسيلارعْرمالا اضما نعول دورول مسمبالو زناهاو ىلا نال مهب ياجتدال ماعطبالو

 ::نل راصلاو زلمسولا ن أريد دوضعملاف عفن ةالاصلاب اكس ارنا علمي
 مياس رولا, رصتعملا صوصاحلاراوذالا اعرشو م حدا ىا مولع صو تت اداعرلا
 "بشار رشعلأ لع هطو تبسم عيس دالو الا, سوننكلو فلم ]غتر
 ش كا مرولر دوو رلا قو ) وار صنت جر زمدو سيال كار ع ”اتواهدداجرفكو

 2 لام يباوثو قدامصلاب ىم_اذاناربجلا عفط ذيل ةقفنس ا عيتضالج ا
 دحاو مالو :رلط قعد وشال ولا طت# عينين اذ بذاك بوح لوال طالت قالا
 تاازازاروفلان قو لو اوأممولط )ص ىارمتسلا علطن ملام اند ورحاو امسلاذإطاوقاو قادالا

 لاوزلا يفور اصاؤا مهام ف شح ل انعام ةورطاو امسلاد.كزترممشلا
 هه



 متو زص الار ياور وديه ماسالزع باور هاضانعلاوزلاتقونوكيكزالافلاه'
 فلا)علوعو ىلورحلا ةحدشلاز اهرب عد انخاو طيح او ريملاو مياخلاو عيادبلاو عئابلا اك
 0". (ضئراوندوتملا» اصا هر انماو راةملاوهوتش (رغلاو لبلد جرو موي ثلاررص قفاوو

 - ىهذالو اتاراجلا باب خط اينحالأ يقال لاق ةياردلا جام ليلوط بارو نوعداشلا
 نقول ا عاملا مدؤتذا نيقيب ة ملا ةارب توازي دلا دوج نوكبف قاتل صملانفد
 يعتلي راصاذا(”ةورح ترس امر الو اءاضق تعقو ناو مان وتو عاحإابينوإل
 ”رتمالاورفزر اورو اضي ارزع د اهروهو أ عيج نيمار تحسم اه لاوزلا ف كوس ملم
 2 امانراسلرمنالوهو ناهرلا ةو مب ذوحاملاوهوراك ذالا خيو دخان بو كوالا لاق
 ميل ةيشسروتو ددلاذازكقش مدو ميار نلازعاعورتسلا 7 نايلا خص موشو

 . ليوا ذل ذر ضل ز دوبل نأ يسارا مدام ج مغ جلل ةاحنسحالاوأن يتصل ةرعجارف
 تكامل نو لو اود عاجالاب امزدو فنون صلي دوم نوكيل نيلتملا خاب ىترعلا
 لواو ابي ورفيق فا متسلاررغت لاا. ةورحاو للاواني نبلوقلا نالت الجرفلا قو
 نضايبلا هي تقولاوفشلاوارهو قفشل يخي ملام اج ةورحاعرمتلايرغا ذا غال نقو
 لبختلا ةمالدل|ة تح اكرر نيد جر و ثالثب ربل ةيغرحب قالا اسم تاكزلا
 نوجا نيبازكو هيرفلادبب نو نزلاء ثيحب ال طسالا مل كاع يجف يمال
 مب اوروهو : يل وها وز كرد عر ةفينح ىو زعازوهو جرد ثالاطوخ أملس لاورعالا
 فنلا عرش زورالالاتلاذ بو عجل هيرو تأ, ورا يؤذي اردل اذ «ىوتفلا العوانس
 ىفشلاةباهصلا ماعز جز عع تبن امل رجلا نال أوو ملوقزعح جر نا ةقينحجل ا زعدا جرش
 "نرد وصنر مس اورمراءإ فعنركم عدلا, رصو دوضاو توها ىوتفلارعو علا ع

 د اكلارر دو حالصالاوررلاو د اقول اوني اقملل عن رمل: هيلو اوت اعدالالا ماع ** ام“ ءانعل تو ربارانلاءاتركاخشروربلا: لذ امال لرقاتسس عخفازايكأ بس 2007
 رجل ماطنم امل مدور او هاكوتذل يلع اب هاجصم © غو نأ رلا جرشو بهارللاو دارمالاو ٠

 طعييرع لود ناللا شعل تقورتقو مامالادرعو اصرزعا شعل اىعدرتولا تشو لوار
 ؟ي( نص ىالتخلا عرذ(.مقوو فال الارز زعل ملع مدري لذاشعازعن
 ظ ددرلاو قلما وزنكلاو مم مز ىلكمرعاممةوددادورهلا علطبملا ايرث و

 دالاتعا رار ابا يرغسا ويل سا اسجلوعليفل بر أعسالإب سل عرغورا عسل دارو
 زم يزولافساو اضااوإر عل فسالأ ون قاضالاراغسالاو خيجوسحنيدحدر:لالات
 هبات وع ترثبأ,مدوعتسك 24 نا يهمل افسالارجور (قسالا اهالصا ذا
 هةسا زن كرلغلا بال ضفالأذا ذليل علا جلا وهذا هو تر_ضول نارطبأ دوعن
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 فيصلاة لاب ارالا بو دياردلا علمونا نازك عامل لاما غلف نوت ل و
 كراعلا هاور غور عفر مرا رش ناعررظلاب او درب لوريل اصاوغنا لا ةيئشمي ثيحب
 ةياردلا عاملا |مرطورما رش ءاهرعو ةداغلا :البلاوةعأجواا رف ئالصري ف اوسو
 معحر دبي حسو تاياورلاعجزعد اردالا ةامفدزملاو عبنرلاو الا (مرتنت بيف
 بجو ,بارص ع صومرصبلاب هرج واب وثب اهرب ىمتلاريخم لاول ذ اولد سوتاولطم
 هفضل حرا تايا نار رب الازماوالاوناذالا نان صفيؤلو (ولطم برملا | جن
 رولا خوريف لج سب اص مولان فرعي لوال للا شلجلضولا اش عل ضان يخبع
 سم ناور رد الصرخا نويل لرحا نول موال هانا نسج لا السهل ايزل
 ”. راو نومك دلارغا موقي ال ناذ مزن لوسيل وقل ممل )بيتو كتالي سنع ع
 اذلوم ناذالاباب لس هاور هووهشِ| يللا ةالصاف طارتوبإةل داما موق
 "مسا ال نادالا اع اهوالاركذ مرقو صضح اظافلاب وصخ حو اكروص##دالعا عدو

 ل مصنجوج اور ل تاول صلال الل ركوم قس ناذالا ببلاغ موه بجساو
 نناذاا/انالو ابل نسال فاضا ناذالا يجدر ل كأم روت عفرل ىذا بل ضار انا عم

 را رتتصو ابا نسمالع هز انملل ةالصو واتا اورتولاو فوسكلاو ديول اها هاوس اهانود
 هلو عبر اب هفورعملا ظافلا ضاع[ ذا ارك رس اريك م١ نذولل وقن نفور فورعم
 وو أم ضفخامرعب نينزابلاب وص ثري ناوهو ميث ميبجرتالو طافلا ف ادْيَشَو

 نيراباوهن و مونل | بر ةالصلا طبئاثلا خلؤلا ططيجلوثوودرمفلا ناؤا 2 قنزيو ئئملم

 رونا ثلجي نر الا مط اهلا قلب تتنو لو للعم ضرع امنا ذال لضم اهالاو هن ة ورنا

 كسا )الالب دبر هيىال سيبو يما ملوضو ةالصل انمار مماثلا عزلط لهون
 ليلا امل نسم نيينملكأل ناب عنج أب مها دلا 3 عسل ىاجووو تياتماكل كنا
 كس مالا الاتوهالصلا اسمي امرد ممهحو لوحمالفلاو ةالصلا لل مانا ذو
 ميل اهتم اعمل ةادانملا ذو لعلا ىلإ تاجأذملا ف محوتتف هاو انمو هأج اشعر بف نالريضوف

 افلون دودر(لعالا ماعز صماسو ال ىشيرجت العال تملا زارعجوصلا ري ىنيسو
 ندانحاو لج نهاضتداراو ةد وعتم تاولصس اذ ناف عرض امنا لزحنم اهمال معنو

 أش ناو ىلواوشو ىوالاكةزحاوزكل ماةاو نذا اس ن اه ومزيد بلا ف حن اكو ماقاو
 اور امث ةدحاو نزل, يو اصر ملا خذ نه اضم ناوزمهات الا اعملوا دوه | ينسف
 ذا نان لاوتيأمةبآسجاأ تم ايوكيلر طلع محشو نذوب ذرلفستال مافاوذ
 "د خطعميقب نا «.لوريارهابابتساوضولا ناكت هال بن سسيلوركونالزأ وشف عاع
 مارق هرماو اور بجوشو ىلوال,ميقنو ا ن ذوو ا ةالصلاو ةءاتالا نييزصئلزعيفام



 اعلا ناذلا لان تقولاوءداعارل ف ن اذ اتتزو لود لبق ةالصل نذويالو من !ذاداهنو /
 راي لا ثا اضصملا رخل زوم فس ون دنا وز بنج تقول لوحي وفد
 طارت نجورتسولا ىلا :ئلوهو لير ت عج طولا ةالصلا طرررب بم أبرمي امه كيما
 ْن 54 او متبشا» نعاحراخ نولنو ْيكلادوحو يلع هوس اما عشو ايرادالع ىارتع أسلا
 مه قي داتملاو ةند اقم اكرر قتال قلزع أ .معدؤسد ىلا وقير يراحأو هدوجو ليوم
 ايو لاو أيس اكبعسسصم جورلاو ناكرال ابيترثو زيتا ةالصلاةلصيبابو قاتل
 واصلا ةكذو انقولارلو مدضنو سمح اها. نكد تس ممل علو ا. عاب مداد
 ةشفطبل دا نرقمؤ امو ذل ازجوكلختملاهبننبلانه نكن فش ن ناين: يشل"
 ةرابطلا.ر قي نا ره ى زل صلل طبي اوقب اممةدع ءايور شلات ن الو وال ام
 .. تروعشولوق شل انلاو ند (رطلا 2 هاندق ىزلا مجول اجا |ملعساجالاو ثادحللا نم
 لعلازح ةروعلاقرراعإلب غانو يرحب ونكه سبب ]<الايولو ملظعشبي يو يلاحولم
 علب ىلا راو ةروعلازوتركرلاو رلوقب كارب رص اهمها بكرا لل ةسلا نعام
 31 ااا طال: د هافانا
 7روعب تسبب[ قوربو ةروعموؤلا نا طجرعيضم هو ريايرلا لو ميمما 6ع
 ظ ا سل

 تيحو الح جملا: كر ىعملا عاوالولالأوؤريوسملا : لع سكر ابتهال ل رلسو
00 
 ةراصل نم مرولا عير اننا ا مصل كاتباورا يدهم نأ خيظادو وع
 ةررهؤلو حلل نر جروعيوب زج ]جل ازح ةدوعنايكاحو رين قره مو (يقفل ام اضد جادو
 نمالاز ىوسأبو امل عبت او انأو ضنا عروع| هرطو اردو دلو ماو ةبتاكموا
 املا زبر عنو نطو نطبك وعلا اصعازموضع عبد سلو ةدوتجرسدلذأ د
 مرو الالاو نكر ءادارارقمرتس اذا ةالصلا رص عنمب عرفو نين او ركوو رب دو
 . كاوا بؤيلا عير ناك ةالضلا دوب ملدا مهاصّتس اهلا: ليزا حدجب
 دانت جرازال تاغ اطلا ناك اومبري انايرعطولفاددزل يي ل مم واط
 اصتحاو ةرلصار[س صاصتسا مرولزضف رو ةالصلاو رض ةراصلاو ا:(رع اصب
 ةلبعلازل ,ىلسرارام ارعأت انايرعاص كلا اعجاب بولو ايؤند بنبأ يب ةرابلا
 داع مكياج ةايصن (ددوجملاو عوكل ابوامجا ند ىرتشملاكز مقدر ار نوكأ
 يلا هره هادا مايقلاةوننرلغلا ةروعل ارنس وعملا غن الهارجا كانك رعام
 نلذلل سانا وجو ةزاصل اوي حورتس !نلرضفار ودل ناو ء اس امم! لير
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 مة لخرب ىنلا ةزلصلا ىونبو ماوق طورشلا نم ججارلاو ن اكرالان تضل امبالاو مل
 برو ابلا عنمي اجوههو ةالصلانعوبنجإ] عد ميريلا نيدوأر ني لصندال ةيذب
 ادب اوس اردنا ناةيصتلاةراة نادل زم اجو رحاب اتذا
 .يدم يل اتاي بالفخ ةراصلا تناك امتدا ةياوراز ها عهشسلانقو لعمل

 رولا نييخلازهوبالوطوصاهز طفاني حلاو ريارو ميوملاب نس تاكا
 وجور زن ووك بجاولا امري حكت ييعنلا مزل أ طقولد ءا دولت دولاوامموبلاب مرقد م ناو

 لريرلا رج عملو اهدرع طخ ضد الؤ اذمط اءلوصخبت وكلا درع نيبعن مرلبالو والت

 اوما [ذزاراضم| عزي اذا لان اسلا ايركؤل رع ولذ قحالل الهلل خال ادار رئطلقلا

 بع ان نانا امام هالص ىالس رز نهاري ماج اهلل ل لو ىتضناسللار هلك تباصا
 نواب نعدباصا مضض مكمب ناك نا لبق الب: و روق طورشل از جرم اذكنو بلقلل زل اعا
 "ابو مدربو ركب ناكن مو ةياردللا جرعه بو بارو عيشه أ.ةمجتباصا مذ اما ناك
 ناكوا عسواورعرمأ فراح نوكينأ الا ها بياغلا كح ا ©ةلأو ةيثب الاك رو املا عب بأح
 ياما اصشرمْضّب رباالادجوا ماوجزمل جبال اضيرهو افزعا نا قولا ذأ عملاو ةبشخاع
 عل درج رزع لاين نم جرو ةاقلاءلتشيش ا ناف ذهل نشد يح
 اذا ملال ملا سبزع,رطبع نك ملاذ ااميدرق دوصتملا) سل دوبل ل فب دأررتجالاو هدابهتجا
 لوبتو منوال ارجل ناك يار فل  خولو لويز ضالاورلاوسريل يجو ملاببزهدجو
 طسموتح عجل ةرطجح دوق ىاسول وولي نابلط ملعب نال قطب دبقو مالا
 .اطخارما لكزاذ عهوجراع ةداعارلف ةلبقلا 2 لصم ملرد مع دوب عوردحا مىرتعلاب
 الملا غو كريز رين او رعسو أمم نايا يلع ةداعا لذ لصامردب دابمجال ديسوازابخاب

 يول برا محوت ىرحأ متبج لري ار كوتا ذا اذكو ةالصلا لكي املعؤببو هلبقلا ىلاراوتسا
 هزبعلا ىرع لظ دايل ذأموق مانجو لبق ىدوملاططنر يجزي مقحم امؤدأ, جال علا
 شامر: هل (نلا عززهو يرضلا جيلا مام دحاو لكابصو ناز حكرتو قاما اصو
 نامولازكو أمل اجم اما قتعا مال :ءالصو فت مادا اجب ردع مو ةيحكلا فوج أك
 لوب يور ملا ور ةالصلا فص بىلأب مياده ءاقلا ضد من يلعاموزتم
 ازال مضر هزم اهو أمباق ةييضلا لوالا تس ةالصلا سن زيدإرف طرت نأ
 ايسكلا مرعب ةيكرت تم واما هد يدوي أجرع ناك ناو بابلا ناكر دلل بابل زنا
 صو ؛ كاذو ميسر لاني ال ميدي ىدول ثيحب مايتلخاثلاو ةالصمل ريب ابملا («لبف ةحابملا
 امارعاتؤو ميا برن دوجلا نود يلعررةولذدوجلا اعو يشعر د ال ب قد

 ميكر انبوب ىمول يحج عرتتلا عيارلاو قاس م(,,لعرد اقل ةقلا سل انلاود دلاف

 0م كولعالو ال زجر

 0و ادوجول ازهار امور
 م



 عب (ضاؤاطا نمش ناتيكرلاىزحاو ئيديل اكدضاو نرحل عضوب ديجي ارسافإو :
 نزعرولاو نبل ندر عيبج عنضوب ماكو ةدجسائمَح مالا مدجد جماع نيدوولائرحا
 روتر لاو دارمالا مات ورعقر قف دوقشحلاو ثيللاوباميقفلا ماقال فلا رام اني تار ابهطجب دعته ازمو عريغو ماعم باققحم ا هركذاكف نالا عن تسر
 مامدلا عاف بق ىرن لا عرفوارتح عيحصالد لوسرو ربع وق لد ثلارادفم تضل
 ميلا ابدل راق زد سرفر وكلا كان ذ اعداز امو جوج تال صكأول ملكت
 تاوفالإ هادم عرس أمي بيتنا خاعارمو ابل ةدوسل م د افلا ةأزدكت ابجاو أيذو
 رجب لاو نيورعلا تار كو نول و تونقلاو غرخالاؤ دم ششلا ةارقو لولا ةدعفلاو
 مسلاب ابو تيرم | ارب عيدعلإ هاب ارتب رمل انو تبا لو ريف تدأحل ام نتانحلاو مين
 . ديكتل مهرب مقدور ككمهااب وجور اةىاربكمزلصلا ذ كوحرلا دانا ىانجلازخداذاف ا
 مدر يقول يضل ذي مشو ةاذ أحلا مامز م لالرد ذم يمأ.مأب سو ىاذأي ىتح
 الربز هن واش للرتءاع ىلعو فرهازلاراكو ربك الو عفر ا عجالاو ةياددإ ا لاق
 ذاكرا زر غوا ههاالا ملاالو رعأو (ل جاور زجل اوا طنعاوا لجا هاير لعل ام
 0 اىترما امرجر رجتو ةفيلح ارزع كلذو ميتا ها عم هازجا كم هرصلاخ
 لكتواومريو ريدي كسلا ظلال عقلا هيب لكلا نسي اكل (غدارعم
 5م ول موعلا د ىروازلا هواء روق موصو دا جنسكللاو”يعجتلا ف. ازارحوموأ جد ةم
 ةاصا طسأبر» ماو صخب, خسر از خا كسلا ذعؤملا هرب لجرلاوكحيو هأىكسملاو
 تتميز عضل ةارما عطق رتبرس تجرب كتل نمو كأنو مصصملالعتاللا
 تكسامعر فوك ناو فيسحذلا 5 ًايقلارتس داوعالا م منأ ريما زادك ىلا

 يصر هال ارجو يذل قعد ةدو: سمك ميذ مايشالكن لصال اواشنتلا ملاح سريال تح
 م دأنعالا تارت نيب وردحوفلا لس رو ةزانملا ةالصو ثؤيولا لاح رّيعش

 تغفو كر ظرلا الو كد جملا هنو كيس اكل اييو كد كد مالا كلن اعبسر بلاك
 قرعتسا وصي نا ىلوالاو ةياردملاطلاوجبعلا ناطيشلانيزدنأب ز يحتسب عاتفسك
 ماعر ؟ةينحوارز ءاشسلا نود ةلقلل متذوقنلا م ذوعامنم برقيو نقلا قضاويل مسأب
 يلو محيا زقلا هه ل لوب عداكو ها وضل نود قوبجمملاب أب ىتحانولتاد
 أبجح ةروسو باتكلا :ءازأب وجو اردد ىمعس م ”دربج ةزلصلاولو ءلمملاو ةزاونمالاىا

 انكر نيفنتال زحماعلا ةزرقم ءاش ةبوسياز/ثتأرا ثالتوا اهووم مب اكاررل زبوماتموا

 صارم نياامدعيادنيلاضلا الو ماحالا رات اذاو ميارهأبرلا وسلا مضانكو انرذع
 علب درة للا زم خه اكْ:س مو رس تاكاوسأ,موفؤعو هعم ضيا مول ملونو

 و :



// 
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 فيك فد هزمنجطكر عرب ناك وميلعبم اسهل اناء اطل عمرك يظريصلا عام ذو
 :ذللا ثيجزم نه عزخأ ذو اح (بفتس ا منوككن يدل يجزم اطخ اواو ىملا نان اف ل سكتلا

 اني: اكل عنه الا جنس ىلا بوند الو ىباضا عيفسو ميتبكر اعميويب دمتودو مياره
 طسببو ةداعلا اعدلرتت كلو ءارو (مضو دولا ملاح الا ملا ىلاانوذطال لم نكما
 فز نأعبستءولر و لوقدو معمكشالو عيطإع هسارمذريالو عز مسار ىوسو مر

 ىتطسوالاو ثالث هاندا ةينملازلا5 تنس ل إكىداعا هاندا كلذ نال اىزرركو ملظعلا
 ملازنكامالارب ىو عرجزم سا عمس عفرلا عم لوقدو هسار مفرب م ها عيبسزكالاو

 ناكر ملا اممبلاو أضيا ماءال رعي اوروههو ب ايه سر يقع صن نيهامالا زعو
 2ثردالخاع نونملا نكت عاضيالارون ميلك ييرطلاز ع عزعم نيرح اتملازم ةءاجو
 هاهي واول اضؤد دما كلوأنبر مالا لطعاو يتلو دملا كللأبيد قول
 فاي راعضاود يور وزلل عمركم ا ىوتسااذاذ قملحو رياروجالا امر دب عبجدزعنم او

 اصا:كرو ابلو أب :حكرارحالارابنع يمكن راب مدجو عضوو هد مب طرالا اع مي ديب يعاو
 مصر هرسجو ارزعز اج اههرحا دعصتخا نانمتممجورطد ازعابودو لاوعسو :ليصل وح ميدي

 دوجحيالال اهو عيابلاو ذل رعتطلا اعلي انسب اعناكن او عركثخالا اع ناك اف
 مويا : مرهوجكو سلايل عو هينححارز عي اور وهو رز ع نحال ضذا)١ زعراصتفالا

 دجال او ةعدرشلارررصو ليوم عدهعاو ىوتضلإ لَو (مراوقز ذب ع ىورو نويعل ا نعالقن
 ىدهيو رز ءزمالا عبو ذانج زاجرب وضع ضرط ىالض اذوا سم جاعنايذارتعل روكا
 كلزو 58 ىاضتللاىلا قثرملازتوهو ىىاسلا ىاورضعلا دوكسلإب عينت ميعببم

 ضخ ةارملاو :ابضلاو ميظطر مباص !جوبو ميزاخ نع مطد وأبي ى ا ىف اكو ةعفربعف
 فرو إعالا دز ناوس هدوكع خلوقدو مياروارارتسا كلذ نال أم ئد(نطب قزلتو

 الاون نامل عقرلا عمربكيو مس ار عفرب شرح اكتم الاى داىا هاندا كلذواثالت
 أاذامنا مالو عقرلاراووم غ اوصاكتو (قتر.دااموجر رهو ةقينصخ اور ع هازجا ىزحارجسو
 ايبلاجو بد من الز اج برز ا سولمل لا ناك او ادجاس رود د الرزوحيال بردا دوجلل ال
 دعو هدوع عه وبكر منهل ل كال اج كسي ا نأيطا اذاو ميار و هيي انلاو قف
 كو رئة رودمص )عاميات ىوتساو لهنبلا جييكدجأس نأ اذاذ ىلوالاكتين (ةريج
 بآل اعيد ربو ديالو رحارتسالل روتياودوجتلا :(.يني شاع نيموؤلا عداصاو موقد نأب
 ىلوالا ملال هذ امزثم تن ذل :عكرلاذ لوضيبو مباع ع سبلزملا مز امه كيو

 عركة ادا در مهري الو غرحالا اعرذم ملام ال ذو حرم الو مشمس الا ناكر الار امكن ١
 فلا, لج لجلا شرك ارتش ان ارروكرلا ق تنناثلا ةدجلازمسار مقراذا طف ىلوالا

 ماسلا جوئيسولولو
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 وخر ود صا مجوو بص ىنجلا موو بصنورتيلا تح اهباعبميدأب همر اعوا ابل عساجت
 (لسانان ملا كرم قل اباجر جيو كرسيلا اهيل ااجسلج ةأمملاو ايون ةلبقلا
 لشن بر رزعابف |طا ال ءاجاليلق رغم مهباص ا طسبدو ءدزخ ايدي عضوو
 فيد انعو ةءاورلإش اظ ف ةو يشل ارزع متبامسم عراشاالب ووعس باد مّر قا
 321مل قنو :ءايسلاب رهشمو ماب الاو تسلا قلي عنبلاهرضنحلا دقن ىلادالاذ
 نءلق صب منيدعلاثرراحإلب وريلكما امكوبلاز عبتوبسل نورحاتملاودمعاو مامالاد
 الاسر افطرد امر اننجسي ةياورلاو ةي اردل اخالخ كوالا نا فلا لائاذاو ةنولال اننيع
 لوالازياوتكوس انسيالات ثيحاوار عام ؤنو نيلومل نيه مص اييقررحي عشا
 5 دابتلنيجملامياصالاطس ناثلا راش | نورب عناصالاطسا بهرملا ةروب م ار هو

 .. ةلوزانملا هرمعااهازهو تابئالإ زعابعصبو ىقملارلع ةبامسلا عقريو أ هررعد وعد
 لاسر ليذ مدا لاق ادعار الخد ةعنودب طسبلا ع ةراشال زم سانل ام يلع اهاماو
 نيل ميلا عجيل ذ مالكلا اعين | مار شسانل دل عاب ةياورلا ةحد ربو قفحائ رح ١

 ا/درارعرو ىثبلا ابا كيلع مالسلاتاببطلاو تاولصلاو هدد تايخحلا لوقي نادل
 الهر ملوسرو ةيبعار مناد. ساو هشاالا ملال ناررْس ! نيحاصلاس !داعاعو انيلعماللا

 انوه دير اككر يبت كريب ميريطما اها لوني نإ /ا5 نو منعا وعر دوم ادد
 "نال جوطعرل دام ري احمر ثمل اطاذلاب و صيقمو دياره رم تايقلا وشل ةواداطلا
 ماعدا ناو والا ةرصشل ا ةازع اعردزيالور م أملو اورسمد ايوردبب اعبر اكترس احب

 تسلا ذا يون رز لل لعرب اعوص مول اراد بم ةدايالاتاكن اوبرا هج ايهاس ناو ةرك
 مدالصوبلا لعصو اضيار رة توىلوالا ةررعتلا غسلجااضيا اثير نوساجي ةالصلا حا
 قسورولا ةراقورزسلا ذر سرتيزنا ن (هضاع جر نككطوسبملا مجر اىاةوب سؤ لو رجوريلع
 امباعرو ةرومرشملا ةالصلا ارجاع صولا لوقي رايد يدر عر جت ءامالازشسما مأتفالا
 ةنح عرطالا وراح ارلرلا انين نوبي عمو لفعل نارقلا ظ افلا بم اهنأش
 ذازلااعافط رو طافلا اعافطعبصنلاب ةيعدالا وربة لا الأخرلا,ب دارا اماما الرزمرنأو
 اهكتيتفزمو رتل انعزمو مسوجاز عزم كب ذوعا حلا مإلا سم امو ورمل ا عروفامل
 يلا سر زعتر اور ىيرصلار ثوبا نا ىور اما ممل اجرلا حجما زنتوزمو ثاملاو
 ربو: (لافوسهي هلظؤلا مالا لق لاةفرتزلصو ب وعرب ءاعو رجب نا موري اص
 ًأاموعددالو مجلاروفخلاتا كنا صراو كرزعزم ةفغم ل فعات تناالا بونابلا
 انوا ازاي( حزحلاو مرح دلك بو بط ارّوو داسنملا نع رنر كس انما مالك مل
 دسفي ال قلك ز:يلطلا مكس انا اهرحا 1 سيلاهو اقلطع نسف ال ثدحلاو ن لفل

 اف ظ
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 نايتس نب عي سي يا هايس ةالسلاز عيونو ورا
 اهووب ايسورتقا ,ىدارحلاعرصو متراون مرول ب كريو لوقدالو هدابتحر و مدع ماللالوّميف علخ

 ًاسنلاو اجلا زبري نع نم كوندو لوالا نشضفخسو روكذ مهد كيؤرشةراسرع

 ىررقملا ميلست ةاون 9 ا

 رات فحجوبا يفشلالاة ناب اور ريو :ديلح ا زعو ماحالارونمسسر تو فسوب ناز عذ
 ه١ هاسزع نورا بازع فاو نيم رع ىو لاسر نييزعماحالا يسال ظني نا
 برغم زمن يلوالا نينعألاورغلإو عكر ىف ةولأدوأسا دازداو:ءأايسحبابوجو اصملا رو
 دودأ,ذ ةأرقلا فيو اماها لصلا ناك ناطمرأيرتوو جوازو نورعو موهواضكو ادااشعلاو

 ىحجركإار (تططوهازيفو فورم جيم رذدأ لاو جوصملا اوربا و ثراوتلاوهازو يلوا

 رمضأ كاذدا نا ىر خلا لضنفلا نير فاو دبر ف عج اور افصلا ا ازعو ئلبلاركب جاو

 ةعازو هن عمال ريزجيإل نول دز معلا هو(. قفلادازاو مئاملالاهسضنعمسس لا

 ارسرضؤإ داش الاون اهريلا ةراشا ةالصلا ب انك ذو عصور سن ارك ملام عاوبلا يو
 لييرؤا ونس صملا ناكناوربف دامو كلب راثالا  عصدةو هنن عمساورمحو اش ناو
 لما نضالاو مسن ةفلخرسيل دل تا خا ناو هسنغ ماما نال هنن عمس اور عشا
 رزفلاتاعكرميمج ناب وجو ةاولاورفسلار كد ماحالا خيو ميادهزءأولا :ئيهاعادال نولي

 قارب رجلو سول اقرعومسح ار أ.مت سيل ىاايعر أيما ةالصيوبيلتسا اصرلوقلرصعاو

 دارا مدوٌمْطسرْنأ مدعو جيالاوهو مظزر نم رفا طلاوهو ملاوتارحا اهو عسا مهر مهيلح

 ىانسوادأةنعاى أيجاو وال ع ىاضرف قيشوتلاب يفور فذز حا مدومشصير انا معو لهو فسوب
 ماقدر لك بنج تزل ناوريولا فن نو دبرتوجيال ناو عدمأ مرفلمال ,نااوعجاوأتوبأعا
 السبل نب: ل صال تاعكر تالدوهو رب ها اعبحلا ف اكرزعالب ةبارلااعواادعاو ذا دازوجبال

 ةثلاثلا تنقدوردلا م اكد(سضل عش دأءولو ميلا دوعي ال دوحمتلا ىشلول ىجيزتملا ةراصك

 (ومةروسوب ألا مكاوريولا رع عكر لو ايوجوإ ةدواضكوا دالنسلا عبج عيالربت

 وسلا عرل نيبو تنقع عاتنفلاهنجضركريدب عفدور كتنقي نا داراااد تابا ثالثا
 اذا عزكوننو كبنيؤنو كيلا بوند زؤتسو كيد رتسنو كيم ضان مالوش
 درج ؤ مرض كلو ورضا مرلا يفز رو حل هكر: أ كيلع
 20 ىزخي عورة دج انكلأب دك كبازع نا كيازعوتك نمدوصر

 سسك دواد ىلإ لس اره تينرك د4 نوضعالو ليق ينال مو لجأ. قاولد
 لح رم ةخنس اال لبو حلوريفعدا اني لعين رار راء. اوصف سكك خوال
 لاو ابرأي وتزعم طفت اللا رسل, مسجل نمد فلتخاو تفي لوالأبو دسؤشلا



 ايفا 0مل بشهر اميس ند لتناول
 قلم رس اذوب مالا نشالاد روزين صزعتكس
 اة قو ير ةزلز نال هر ةالمصو تنخيالورانحلا ناوسحملا اعبررياربلا اي
 نيعتاماو اهريفوجا شر جيطلا قرط اعاب نحب ةدوس ةق تاولصلازم اون سيو
 ةرغارال رجب انج ةزلصل ءاولارخ ةروسن ذيتز املا هلو بوجولا زن طاعزخ نافل
 | ذا ارو :دهزكرفلزل اهو عرج عروس ةارقك كلو 5 ا مأبماولابلا ناهز فام
 اكرتب باه ةروركراهإذ ةروس ىاذوجيرن عا ذااما عضزو جال بجاو اح شذ كا
 لدهن طرا قانايحا | ههرشارقي ل طرشم وكب وزب لد عكمالف و مطم ايلا ةلعت
 مقار عبيالا نودولو نقلا مسارلوأسيامةالصلا 4 اقلاع اهؤداوأ رع ىجكال لا
 .. كمل اهراتئاوصقوا تاك ةلموط دانيا مياورلإرم ا رو يبلا لرد معم هر انخاو
 ذاويطوطزباواراصق تأبإ نال: نيزذا كربلا دو جملا ومر شر رمزؤسملاو
 لاذ مول الو ها نصير ناراحلا ل طابتحلاو اسما ذا امتد غرب
 مزامرت كرز اد جينتسلا] عماوزمول لاو لأكل طسماكفيعضر ملابسنا مواقلطم
 هدأ تلو ةالصلا سنه زيف نيني ل جذي رع ةالص م لوخرلا دار انعورد ملاذ
 امو عرس ىوبدواريذ مامالأبارتغالاو تقولا رف ىو نا طيح كرتين يفت ماهل
 لنزع ا عجالاو نزال )برغل ميارتذال ا كونولو نالص# ماهل بأنتقال ىو مأحلا
 ةاركامالا هراصامايلصمراصاو مضت امنا رجب كرم زيعبتلاواظلطم ماهل عبنر سنن عج
 مزجدوأغا ثمرتم اع ىأريونترطاعلا ميلا ةبجاوريقو ةركوؤم سلجم عاج ةياردا
 وأو مادا ممرحاو نانا اهتاور د هاهم زهارزع جالا وهدرعإ ةراقاهرغو فما
 دوس داب بو جمزال لمر وبس زداواو ناذأبأهراركت عركبو عرواد جسم ةاريمم
 0 ركل والا تيب لهما نكمل اذارنيثملا عرش مورد نذومالو ل ماما
 ١ تحاصرب ملا ذارتم امالي س اذلا ىلواو ها يزلزل ا ارك فلن باغ ركل ةرملابو
 "قاض اذاداسفو دعص ةالضلا ماكحا دارملاو عبر ْشلاى ا تخسلاب مملعا نطل سوذالو
 رطب شالا ما يو رسحالا ئاقلخز#حلا ماعوفضْكاال متربلاقا اذ
 - دارعإا ةوزكل تعااومل لا ناو حولا كر اينماوا أمردب عرقي اووتس ١ نافابون فظنالا
 الج اسمولو لزنملابحاص مئضاتلا يريم ع مرقه ل طل فاناوعمتجا اذا ماي
 سال الل. مزيل طل ويصل مدد أ: قلي هاروسمل ماما لعوض اننا دن ازكو
 دودجاولعن ال ناردجاو (قدراو بلاغ مهي. نال ىداوبل نكس وهو داما مل عشا
 مثال انزل دلو نس أهنل اقوي الرنابألاو مشي درهأي م.نرثال (51ل اورو سر اعرس ا كنا اه

 ما



 هدوتلز اجاومرت لاف برهن ركق عافت ؛الوم مكرَوت نالو لجيل عل شيف مفي ماباال
 ةأتزون#لار ولا عةالاصملا مب لوطمال نا مادالإ غو رج اقو ريل كول خاولص مئريلعرس اص
 "تزد ولسا (صيناذ ةنونلا ة الع ةدأي لاول وطنا نا اشعرقو لا ةلاقاراكااو
 ان صن عذاب( ال عرو ا ةرورلالاباد ناك ضني ام نوكدبالذ يونا ف
 ةارملا تفنتو نلحفن اف ةزاذجأ ةالصإلا]اونلاو ضيفلا تدذ زواوسو رءاجاججيرجب ىعي
 ايزاجمن سم نعماقا ايصولو دحاو عهاصرمورخاأ نا تمناو تجر قبول نيطسو مأدالا

 هذا ار وأسم نوقو ناكنادرفاطفلاوف كوالاو مأمإل بق عوزعرعباصا عضد نقرا
 اسم نولي منا الازاج عراسي ايوا نلخطصلو مايقلا عمال قرملا نا لصيال ميلع (ىقب
 ودذاقاذنازكلا موو ربارهاءاطسوئاطمك انام ملع موشن نيا اناكناذ عشوج
 جام بامدقي نال اجرا والور داع أجا عركقص ,قلخو رنج ماو ماتو ] بنجاوماق
 دحاوولفاود وون نانا ببمل فلابد عسر جبال غنوا ةزاضةولواذلطمعوا
 ىعشو يملا لاو كلركاشلا م ةدرن> ولون اننا ع6حو مونيالو فصلا لد
 ةاماتءاةناو هااطسو فدو ميكن او سوال اود يدواو صاب نأب جمأي نأ مام
 ةزاصو نات م ايدو ال ءاكانكر) + بنجالا امرجيو ا.ةعنتذواداوا (يضامولو ةابنشم
 تجرأ ممأحا ماحالا ىوذورنعرخ نسل بلر لو اعزب )باحالو دوحتو عولر تاز (رحاو
 ناو نالصالأ الص تيوس (,ماما ماعلا وب ملدا حان لار انا ناو ينلصالردالص
 10 وادوجتبو عولر تاجر بع ةالص ةواةزحاو ةالصؤ أبوك لوا الهاك نير ةازاحملا مرت

 أنا ماعم مونح جلو هاذ اهلا هرضن اخاه عصا كلل ةصلا عوز
 3يزمذأماولطنعأجا روض حم اوشاااسنلل عروس لاف ردأمئو اعمل ثموقياهردف
 عرق (مقزعاما حفرلجج رعاه ١ ثعلاو برغملاوريتلا ةيزو جملا جرح ناب ساب يونا
 نر مولا عشا لماح شلال نارلو نريفزبقإلا هلل ةنسنال منا اراكتاولصلا#
 اعطال ذو ادوأن مراذ شملها ءاما يدك وصعلا رالف مراشتناقأسنلا
 ااه ومو لعل هاك تءاولصلا ة نيه كاع موبإل كوتش لاو جا ذو بارع عدولغتشم
 نبدا تاص مما زاخ نإرهاطلا )و نوبل سل سرب نبل خهاطلا لصنالو ها نابزلا

 اسد لازكوعرزعنحافضا عرز عزت فلخو شخ فل خلو بارك سبب زطاسصاةظيعشلا وقل أن
 ا ولع: دلو قاقلإ كومو ىالازاخ ةالصلا,ب يف امن ةلازحظم يزؤهو اقل
 رد ةرد مسالا الو :ةلطم عر (رطرن ول ننيضوتمملا سميتملا ماي ننإ/موحو املاح مرح
 فخلإب لحامو كرولا ثدحلا .ن لس مسام نذل نال نيل تاخملا نيفخكا لع عتاملاو
  اقلازاحة وقس ايفلاوشورنوجإل دعلادق دعاقل اضلخ اقل! صمو حل لبني



 ا

 (ايؤلخ موقلاوارع (ةرتالصرخأ لص وريلع ردا ايضا ىوراموهاطرشملاب هان نو
 ض فما صيالو ىوتا كرز ةملالاح نال ىنومل ني لخو جيو مكرر ى زل(! صدالو رياره
 ىلع انيلاَو الد ماسالا تحت موروم نينه نلف صوو انبارنالا نال فش ا طاخ
 دسفيفو انالازهود ولو رماد وجو ركر تل وذالا نالوطا اشير صنم فل هنو مورعملا
 الفنر ىعسس نينالصل ؤالتهال ناو الص روعس روز ىمزه طك ا برشوةملاوتقالا
 لفسلالصدوالالاو ترقخااذارةيرةملاب ضاقنالا,ةركو ىلسزلا :ارانومتسرغ
 رلاوالعمامأب كرف |زمبو سن احوهو كولا اع ىرعنملا أي ينال مقل ان لخ
 تي ركو/.مالطمروررطل قانا ةالصلا داع اصرعيز ةوو رخل مأماملا مالا ا
 فالظيفو ععبالد عز زدسافلااع انيك نذل عذؤ ةدسان امال عزو عب
 - ففركأ لوق [ تعكر ؤملا جورب م ديالو شو مامالاعذؤ تررضولا هالك جد
 اك زاوكلوقلا جوخ بطل ىاب مح فر تعماو رداما ةالصراوج كريكرتقملا نال ألا
 يفز( غنبعلاو دبججوا مونب شيعب ناو صملل كيو ىلا خانك
 تبع عي اوما ةراصلا ذاب نال ةراصالا رفا وملا هنا او عابس
 عونن والا لطفا, كرتو رحاو عتب وسيو :ةشمب الا هلعدوبأ كي الانا الا
 ماها عوري عضياوهوءضقتالكتوصن ىتد اهردوااهزغدرىداصا عثرفيالو
 6, هفزع الو نيا لذا تينت نمفام زال, وأن زءاوهو نسا
 هسار لع بونلا) عجن اوهو انو ا.ةوازركت ون لى سدالو عملا طعركتت نارشو
 ابقلازامان اسيل لطم مويرشل) ريصؤساوأ, مديل ودا ياو يورغن
 «قوم دعزاوهو ءرع خوفعلالو ها ميك يدي ل خوي لري مبسكعربفل ناوي: عوتو
 قادري ناب نجع طروهو بوب كبالو ىجر سبل اح اعرعيي نا م اورسار توحد
 ةرلص/ضرإؤارإلا لاو رفام طسو ؛ عرذدو بون مكين إل يو دوج ادار اذا لذ
 ميني حاج ظظمال| اذ ل ضار ع هسهجو عنب يجبر فنعبب وا تذل ألو عونضلاوهو
 "يدب ضن يتسكر بصب ناوقو باكل اكتب '(6 ىلوالا ندر مطلع ولي رك
 كرئببش الر رعزمالا عيري الو ميالصر شمال رم اسإب مالاملا ديالو ضاالا لع
 . كلير ذم اشم ضن اذ ةالصلالا عازل ال بشن الكاكا, الو وعقلا لس
 ار عرردعاسرم فرض! همالص د ثرحلا ةبس ناذأيس أيوا ١يداع ناكأوس الص
 0 فاضلاو نلوم نارتغالا جشم عابوةدالص تلطم كرا دارو فددوايتح
 بتول اطياز وأت ناو متروعف شارع رصراتما ازا اختمكلكو ةس يما! طسعو لبقلا
 1 اطيونب هرجناب فلذتس | |ءاما ناك نام ةجاجرغ جمر تبتالصر هت هيغل

 ندب ء



 ىلاداع هاش نارايكلابوبإو اورتسحن انا يرش ال صاعابو اضونو قوبل ا رهذو
 ريفا مثوصو عضوم عاأش ناو ندحاو ناك فر الص أ دومنوُمإهضطالاوفورسالص ناو
 هلا صنم عرفو و مهأدا ثوكيناالارن كه ىلإ دوعيرن فأي وتقمناكناو ىشل لب يؤم
 خرق سلتا نوكيا امومأمراصو هالصم2ل (داداعا ماما ناكذاو ون اكرغي
 لقيا علل نالبقو ضال مأجور جل ضف لكك نحو فان: لاو أضيارب يف ةبالصؤم
 . هيلعرناوا نها تءلؤزءااصفلصملا مانذاف ٌمعأإ ةأ نمل نأ يصئس كرام ماعلاو
 ذم: نكي ضراوعلا له دوجور وني مالا عيمقالصل اوؤضول اناس رقبضوا
 فريش" عيش انلا اذن 1 فرامالك ةال صل ف ىف صال كت ناو ميارهجرغملا رب دروام
 53 هام مغترأوا هدأتوا ثول انكو ردالص تاطمايهاسوا ايماعرامب قاسي ىزلاك
 ثيرحلا قيس ناو عوش دايز عارلالول لطم الر انوا محرك زم تن اكن أف ةديصحو ا
 برجا روق ناورب قايل ىضومل ارتدبالف بجاو مل تلا نال ملسو اهون ديرشتلاروب
 انبلارذوتل الص تت ةالاصلائ سال علعو ا ماكو ارْرسلار جن نجد ةلاحلا زهذ
 . دمتل شرءالصو قاما لل سوتملاو ارزراو ناكرالا نم كتم يلع قبب لوعط اهلا دوجوب
 تاكو نى ملاروةرىفامرىب ءألل ىارتناو اًقاغامالص تلطدر_ شلال دكريحالا

 العتق زيكو واذ لدى ويفر لعب ينط عاشوا مس رد تضقن اذ نيف ءاجج ام
 ىلصي ن اهدااعمخمبا عرزعإرت نأب اتاك اذ مز وس مل عنف ايما ناكو١اقاندا

 وكر لعدد تن دوجتلا جوكر زع مزج يحوم ل سي زاكوا بف دعوه تسلا نقط انابرع
 ثنو ةتعس تقولا فو بيرت اذ ناكو ةالصلا عزا لمت ةالصر يلع ناركتو دوج او
 ةوراصةر معلا حقو لشدوارفلا ةراص ف سملاتحلطو ا ايحا فلختس اة كراقلا ماحالا
 ةض(تسملاكمر واع عطخن(ةزؤ بحاص ناكواةرب نع تطقس رجل اعاعج اح ناكوا
 مرل اعط نر شل ابر ترص ةورفلا 1 تعرشو الرمل عدت ونال اب/ ها نعم
 مهالصتلطبم ةولصلا لولج ف عطضضاول يور عر رظلار روم ابرار تيد ورعملا عاطت شالا مادو
 ابطا :ءايتلا ىلا هز لك هذه ضل زع او عرنعرزف هلم عورتا ذ) لا ذو فيت نإ ل وقد
 هاهي( ة فير ددل نم عقارا لال ءالص تمتدتو فسون و: اثو ةالصلا لال
 قش ولع تافصملاةداعو عهرشلا ليد يرو ميوحتم ذا مالا بأ, نعاس
 لصالاوه ىزللا مب قلعتياموادالا حاكتحا ناس نم عرف ام تياوفلا اضق باب ها عضو
 ضل( تاكورملا نود تنارؤلأبرمعو فلخوه ىزلااطقلا ماكحا نايس 2 نر

 مودوا له ةىدي ال صرت أ يعي لاقازل وار ةالصلا ديد النا حلا اهزجهاطلا نال
 ارمني زجر ادب نيدو لع تمل كار عامر ذلازلوأ هركذا ذا (هاضق نايسنوا



 19 اوني هلاوفيذالا (ّداعارهزلو ةيتفول نجم سكران تقولا ةددصاع اصزلاعلو
 فائعو عدا 1 بن نو قييضمو ا تاولص ترد نيتك ت اوطلازم يل عام نولبو | ةينقولا صج
 امضي مق ئزيح نقولا خالص موفي زنافلا ضيقت لحس نان فولا ٌةزلص نوف ع
 تاوفلإ) قو زصالإو هيلع تيجو احاضملا ىف ابوزلا+تر تاولص هشاو ناو ةتيافاىعب
 بنكلازادالف ذة ثراصاما اماو تاولص تس نوو دليل تاوعلا تاك ثيم العد
 جورثربتءملاو اس تااكولانلو تاولص تس لع تب اوغلاوىزتن اناا ذازلو عجل نري امل
 رسولا رابوأ ميد مذ طقسا امكبميدرى!امرف بيترتل ا طةسيف دارما ميوصلا و ةسياسلات ق5

 أب كك لاتادوالا باب عيصتملا مراته لعل لالا هدوم بيتزا دوجنالك
 نمرتهاركا نال نه عك مناو بلال مال لوالابنونعو اه.ةذوخجال ل اتاقوالاو ةالسنا
 . كوخد] شن بجو قلل :بجاولاو مضورغملا يا ةدا صلاز وجال عرهوجت اوفل اش اةضراوعلا
 دوذر شلل نمضترااذ!لصالا راق ضيدنتو عفترت نا ىل سما عولطد نكيموزسالانافولا
 نستلم طرق | رلفملا طع وب نأسل الا ماراح ضفلا او ةالصلل عاب نيجروا#

 الو كوزتنالل ةمبإغلا غاي مايقوزعو ها ميت ظنلا نما ذاذ ةالصلاريف عاب الفي عولط
 لصبالاذكو بزحنناىل اكيلب(ةملع نيحلارو ون قحذعضتورهصن شرح (يىرغبق درع
 الني كوريلاترطاو ةروك لا ثااوالاوحا لود ليف ترطح ةز انج صب نازوججإلا ت١
 ريبسواقيلرثلاوورغوزعوداداذوجنأف هجودرمعالاءالصلاعمؤل_مالملبق تيلث مير

 تبجوابناو تاولصا زم هر الي تو اكتبداذ تقولانمادالا,م.للصنملا ةريئاوهو
 ببلاةةأضالرس متلي يفتراحو ديال عرغمع نال ر جوجو يو صقاانل ب ىدأش زل ةزلحاك
 ببسابلولوادص قر تب نا عركيو هوركم ىداج الذ هوركم سلو ىبجملا ثقولا جير
 و برزعتوح سهلا هنت واو صعلا ةرلصو عدو ختتمر_مغنلا ملطت جحفلا ةواصروب
 ةزأنجلإعلصبو ةوالثلل وهو ثءاوطلا يروكرملا نقولا ن رزه ف ىلصي ناب ساب
 لنا زجر ضفاوهوأكعةولاوطرغب لونعشملا/ن قولا نوكوهو نقولا رخو ىنعموزلا نا
 ,مفازلصلانئرزلادروام رف ةلفانلا ارك الا عر ررطن ملف دلشمزرورفزح ةرين الف
 ابازرلف اننا ةهاكةو ةلذانل مغ لبا يسم بورطلاو اوتسالاو جولطلاوهو ميذ ينعم
 دوز نملا انو فاوطلامتظوهو عرغل وجو نال فاوطلاوعك,سروكرملا نّيشولاف رصدألو

 دجبط غنت ناعركيو ىدوملا:ءأيصل هدضا عريف عرش امو ثور عيبسب وجو نلخلا
 ام نوتمتتولا نال تملا هاوسا عوز السلا ختللاةر غلا عبر نيزك عولط
 لضنمامالا ناكرفلا ملطف ةعكر لص اذ لستم ا دنطلا ذو ها امبع ناكاعوطت ىونول تح
 باي لبس ريحا رذ ات نمربذ امل بزعم ليقع غنتبالو هالاصتم نعال عددا

 لذإللا ظ



 ”بحاو الو ضرغدر سيل عور تمل خذ زع ةرابعاعرشتو ةدايزلا خلو :لذان عبجزفإونلا
 مد ماعاطذ ونلا نولكن:تاركذ ميفو لذاونلاب ميل ةب ايلا لاو عرهوج نونا ماك
 فااملا(عرذو هير نعوا ميضرحشررطلا خلوشو نتا لا وف ىوفا اهنالر تانكي
 جل [ولطاوعب نزعت ئصيا"ءالصلا ذ بولو ضارتةلثز/نيرلا 2 ةكو مل
 ةالسج )بف اجيراو بجاول نمبر ا هازبباو نأ ارباس نمدكأ الا,
 او (عرب لانا اواذ ايالو دمرشسنل لعل والارسولجلا ف رمقدو ةدحاو ميل تبر رأظلا
 ذوعتبو خفشسو لييلعر ب اصونل لع ةالصلاب ناي مناو لازال ةركوم ةيعابرلكأركو
 امنا زيالازم هيمو قتلا نع يورك تمياعونتو حاتفشمال ل سرنا عين شلاق نك
 ىواضيا دمي ب يرمعلا ةالصلإف اجراو اه يجزي تعككو كاز ضاتدلاطعبر تخاف
 نانركوم اهو برغملا ةزلص وب نيتعكدو لطفا عدرالاو نيتعكر ان. ناو ةلمتسم
 نام أهو انياتملت باه دوب اججراواضياؤمل تك باشعلا ةالصإ قأعبب او
 ةيليباةاتأع روب نيتركوملا نيتعكر ةالص طعم اش ناد اماعف كالا دارا ن اف انا
 أتبدرلهسازب ةليإلاو مويلا 4 ةعكو طعن نايم اها ضم لد
 لصالاو هأساؤ راف رصعلا ]م عدرالاركوي ملم ليغ بان !ذركذاجوخذعرضو ءنيلاؤ
 او ها ضغا عدرالا ناالارياز لذ عيرالاركو عر ةواخعلا لبق جتدالاركقي لوا سح
 اكسس تقولا عرذلذا(.نمزعتوطعيالو اوس لصلا مير ظل ل رق عيرالا ميلا نس ؤخسلا
 امص اش نا ابذرخمر (بلا )اونو لاوزل )ية رجوي نم هأض قو رعم تناف اذ ارفل اخس
 ةملسط را ا عا هلل ذ لع ةدابزلا عرككو مكتب اجدرالص اش ن اوزيل #تب نينعكو لك
 ”اعكرزامتوا تاعكرت سوا تاعير ميرا طصنلا لاعترسارعجر ؟فينعوت ا ئاقذ ليلا تلف انام

 لضفالاو رمل بن اغ اكوا كلذ لعةدابزلا مركتو مه اركرغزمزاجةدحاو ةملستب
 نيعكر لع]بلابديزيإلو مامالالاةاكر انيلاب لضفالااةوار موالي اجراا ميرا هدنع
 رهيهصنو مس (ةردالولاربقعتو ثيودملاءابت |ٍةفد ربو دويعلا 3و ةياررل ا لاق مخ تب
 ةرقلاو وا ماحالا لوق رفد ةيبر شلاررصو ىفسنملاو ذاهرإلا مامالاوةعادقز 5غ
 يصر ايايلوالا )ينير اؤ.زبيعت يعزم ةببجادو شيذاقلطم نبتكر ف نيا ل
 داطقم تكساس ناو ثالث ميسواشنناو :تاقلاارقأش انا نيالا هيب نيايلوالا اف
 :نيلادو روعمزياو ىلعزعروناملاوهو صيلحا ا نع ىورازكة باسل قت اعببت تال
 ايافرلو كلذ لع ماود ماللاو ةالصلإيلعرن الرقي نال ضفالا ناالإ يؤعساوتم
 اهوفنز للا توفد رح ةمزال عابجاو ةارلاو هاي اورلا ره ا 2 (بتركب ووسلا ببجع

 ةراصزر مفش) نلف ذا اما ةدادبملا غلا تولا تاعكر عيمجو لطملا تاعكر عبمج



 نان عرومشملا و نانصكرلا للود يمطلاب بيلا ف فو ةارتم يقاتل مايتلاو ةدحاع
 فو غار صفا ةالصو لد نمو هاط اينحوللكرتول دو اذا :مغحسم اولا قازيلو

 فيو نر نكون ناو نيرحكر ىضقيوأ وجو أه انس هيت نامل مما يورك عزرغبوا هلع
 طاف (مطتيإلا هو لدغ بسس ان ةس ال ماقاذا كيه اس لنعمل غل ضداذا ناد ستلابةيبق
 ”و|وبف (يرشملادعج ٍيبرحالاو سما مت زسلارادقم نييلوالا نيتعك لارسال ىف دعو تاعك عادا
 ةلزاهشلاثنإل مايقلاو تدق لولا عفش نانطفف نينمكر ضف اهد نا ةثلذلال ماك
 امأجاعيرالااضقر بزل نايرشالو هاو داعب ملول نال ىعتلاب ان نيف اجزلح نوكيف ةأردسح ةعر
 تفر ززاخ انش ىضديال نذل عيفشلو ورش لقد ضاول دال يرش هعبامبانديفو
 ةنسهرإلو عاجلا ربخؤعرةو ماييتلا لع ةر سلا عمار وأو يخسر افلطم ةاغانلا لصدو
 . ةبارلال عزو حلف اوف ٍتاورك ناسا ماو ل زال ذوأر بوجوب دوقلا لعبد ن ليلا
 اهؤادا الط ازهاعوةبجاو أم ارنعكوروأ رز مر مال فلا شل لزم زا يلح دلعي
 عهيسرنالدرزتلا ملاحخ اكد قير اراتطاو دوعتلا ةيفيكذ لوفلخاو رياربإا و هاادعأق
 مايقلاذالافترم ارحر :ةييلح ىباريعزاج 00 ةالصلاف
 روالاكمرلم عورنملا نالر واع نمالإرموججال ال اكو ىلواوأزبف أدت ءكز اخ للا 3 كريس
 ققسنلاو ىو ملارانخاو ميحصملاو مس ادرمزاعلالادو سأيقأحلوقو نأ سحتس ٠ لوق ةيادييا غلق
 ةالصلطقؤ اسهل نوكوزلا عطول اوهو نارعلا ىزصملا عود أ>ن اكن معو ماحالا لوف ادت
 . هتباد تموترتونولدس ثرى ىلامّيموا|رفاسح ناكأوسرئبار يع شتسملا ل زوجك إل هانم
 دش عولر از عضفحا دوبل ) هجن هسارعأ ميا د وبسلاو جوكلا ىلا يشم ىاأ رجا ىنوي

 مثل بارلالع منوكي ردو فسوب قال ةالجرملا ة.ةبارلا لعلنا وجيل العمل عرأ
 ناقل حاراكومب تيرجوت هرمي | طصول نال ةيارلا جوت ميجحر رو ىناملا لفشلاز وج
 أمك ذاونلاب هالاوو .ببس ىلا ئثلايذ اضازمو برسل اد وين بأ, عرالرطلا مدعو جت

 دجيتوإونح مالا لاو وب درمسلا نوكلوالاو نأسئنلاو هدأ نلا يف بجاووبمسلا دجاج
 لاخليتو دووحلا نال مني نعدحاو مال سدو سكمو عرموج ىلوا نوال  ناالازأج مال لبق
 ناالاوومدعاو نم ستيزوتكي ع[ تلت ءاع لوفاعو امرا رعي اررلاذو ىتجا عرج نانا وهو
 نا مهصلاز ار ازعل هنن اء ىجدارمالا لال شل لادزو قسصالاوهو رأت حنلاةوو ها ط اينما
 ىبرملا دولا هدا درهاو مهلسالا حس نسر ةوطوحا لوالار وب منا تلعر 5 نكو نينتيلتنلاب قأي

 ثغر هيب م نيترعجر مين ماللاومب مه! تمالاو عقال نعتاف يمل تلاوج
 معصومأ ءرلا ناز ميوصلؤ هوبا ةرمق غأعرلاو ملوساع سؤ صوب لع ةالصأب قو املا
 يلا اعاصنور مل يل عزمو ريالا ةدأ برج ينو ملا ةوعدي ىوايطن لانو ها ةالصلارطا

 ميلا



 0 .٠ ش 37 ا
 . طارتحالاوَرِش الا روملا :لملوق ذو فسوبرفاو مهينحى ارتعىلوالا ةرععلا 2 مريلعسا

 وبلا هنجناتل دب ارو زبادي زرار بجي ا مزيد وهمسلاو ميدو ها نت دولا ) لصد
 الدف دار داق ناعولر مكر ذا يزيل امرسدبح مال ىذرت الصوف دازاا ذا ها عيحصلاوهو ميرجاو
 ةدانزلاب بموامئاو اريل طلاق اي از منوكلا, منيل كو جول منا تيصوم ال علا وضعت
 بليوجو ف ءابجاو ىلان وهم وفوق كلرتواوا بجاو كرتوا نكررخ ا نع يرتالابزلل
 ة "ارق ديرنوا عرجوجأءوضومزعةوالدلا رهن كرتوا دوعقلا عضوم 2 ماكوا ىلوالا عقلا

 لميكتكاملو لا دوعتلاوا نينو ولاا در مشتل ا تروا توصلوا اهذكأواةخكافلا
 ىوجيأمثتف اخو! ف تذأخت امو ماحالاموجو مزه ين انلاتحلةربكواءزطبسدا نيديعلا
 رييبلاذ) نيلصملا ؛ ةالصلا زوج اءهدرقيصالاو راوؤملا# ,ةياورلاتفلةتخاو ةياددملا غلاو يش
 نال مادا ديف ريكو ءالصنارب عش امو كريو ميعزلارتحال نكيالأةضالات رجل زم
 فالتخإ ناو تن أمر جذ و ريثؤ رت الأ أجل يلو سانريهام هيلو تضأحلاذا قسم
 ثاطهؤ لاو ثيحرياررلا و مدلك وشوتسملا مالك وبؤ جوشو ميلعو مما يلا لاف عيشملا
 باوجاز وو ىلا( سرا بسلة زعاجصيأصمزناخحلاورهجلا ال ورعنملا نود مامالا قح
 ه ارتنأعذاو طيؤط الا عركذ از كووملا ةرجيإ عرين افر داوملا باور باوجامو زياورلارهاظ
 معبأس نال مامالاوبسو ىدعوارّذ اولو ماهالا دج نادوجسلا ممل ل بجوب مامالاوم سو
 دذو ةالصلازم عورتا مل ال مالسلا نو ردوجل اق مالت أمل( ةوجس ناكأذ نك دال
 اىهيزاو ادا هرصيددا متوملاو يسم مل هوبمل ماهالاو جس ناف عادلا فاكر اير نم يلو
 ناو مداح غلا ناك( ترجو دينا مدال دوج# امئوملاالو مامالا مز ملماويداةلاجميوملا

 رى قب دو ماذا فوج ملا لالا ىنذالازلأ جبان رضا عب لصالا باقني ماهالا معدات
 ايف رشم من الأض نيت الصك قومبسلا ةالص نال ماسالا ممدوح رل قبس ناكتناورل
 د ويعتلالاس اوم رك |يلولو يذلا نال والاةرمتلا نعم ند ميضقي
 دوجالو درا شنو سلو داع امهقرب ماب لعرب هاتبكر و ضرالا نِكييلا عقر ناكب موا

 لوب عررتو لفسالا فصملاىونسا ن اكبر مايل راجيا ناك أو مياده عيل ةريلع
 فل زاوبمللر سوت[ طجنئ ثار راقاسن الوعدم اهلاكرنال دهني ىناككازع خذ نم
 ملام قرا عا ماهر احلا فسوبوبانعتباعد باتككا ةركذ الم خل لاك بجاولا
 دوج لفشل ال ضرلازمةروشلا نديم هاعجالاوهر يق دوا ماقوتسإلاح بعذلا
 دوجلملام ةروععلىلا عجر مسم اهلا لا مان عرتحالا ةروعلا كورس مو مرعب ريقي ملاح
 ينال :# الا لاو مب اره ضر الحج عكر نودام نال كلن ةيكماو مترالص عالص ايفان
 سالو ناذ هروتلاوشو ابجاورخا مالو ببسللو سيو مداره ضفنرتد ا. ملحم ئتسال



 ينا | ك(شانإم(كاودّرملا قط
 ىدلا نظللو نيؤملا يداسوه
 رد عيجروه

 هل

 دلع ناكو فسوب ناو :ةينحونارزعرافن الص تاوقو مسي ىاهضرف لطب ةر جس
 معنا ولو ريولاب لشن لبكرفلا 3 عبار يضهر صعلا ةيولو ةس داس :ىكواههلا مين بدن
 د ولاا و ا
 رطورتم اننا ماق مدبر ششلاروق الثمار دوق نادرو جب اداسلاهناصتفملا
 ميم اذل ذ وجي ملاح الأجل دوعشلا ىلا اب دن داع لالا قروتملا امهم دال بم
 مل سلال نال رمل كرات ناكو رتنالصد سنن ملامبأت طسول درر ضسلا ةداعإ غانم
 ةىارأأ خس زن عرايا مسةرمسب الذ: مالو ناوداوما ادا
 هلنآّريازلا نانقكلاو لق بهيخالارسولملا دوجول,نزلاص ثءتوقو ىتولإ,لفنللا
 ركمشو مالل زر جاتلوممشر ىو عيصلا لعرض نبيع ن|بونبال نكو ةلفان
 .. اهريرقوددرتواٌمالصو كش نمو داددابجاولا صولا اعال عرتركأ شرعلا و نأضقنلا
 لص رول د ودب كشط رج عل طرعأح لوا كلذ ناكو أجرأ ماي صان الن اد وي لذ ىلص
 بهذو لضفلا نإ عرانماو ةالصلا هزم ءارضرعاحلوأ مال سال شاد كلا لوقانفو
 نور عروب صملالوقر ثم ريل اوططؤ مسيد مهن اال مل ةدأ عن سلوم سل ان |ىنعملا نا ىل ىسسملا
 ليا قحا لذا نمأ نع دارلا ف كوااوعاق مالم وف ام مد ةالصلا انس يكول

 درقر هدام وبوا خا شلاد هب كىشول نالت ولص ةروكي يق كيلا غطكو ملب اقم ملت
 طخزد كم لصو ل زمرعب كتل نام أذ دل نقرب ناالا كثي ؤتلا
 داحا جر نط مل ناكأذا اذ هوأ جحر ض ورع غرك متن أنلتسالا 2 نال متط بلاغ
 لو ةددتهزقيتلا مال قالا نوقيلا طيؤبأ ودعا حير نل/ل كي م ناذ نيؤرطلا
 ادت عمرسجاوواوحتفلا زيف اكرر صيالئلأ جاو ولو هدوعت عضوم مظ عنجوم
 كرو وتاذا عال والا نوكو :ديضراحلا ءامّأرتش لوب ملل ربقع نصدوملا ةرلص با,ريلا
 كلا لمسو قحا دز هنلا انهو طقسل مادو نيصراصا نكمل نأب داك م ايفل اعبر
 ,ةكلذا اما جوجل (ىذ مونيكا جن يرن اذ ليدل ىلا دوجوب تل ,منعرجتا !مزونلا

 هنصعب اعرذاذا مال مايعلا بانر يو خلاو ةيئاخلا اكد | علا كر لزم معاش عض
 مالالكد عقم اميان نيل ليم رق طرديا ناكولقح كدت مايا ردزل
 0 . ةاييزعإل طياغوا اصعلعار تدموا نكس مايؤلا دعردتولاركو

 ضخاوحماوادوج[وكراعط خي اف عاطتسا نارجسف عبر نسبت نيكادعاذ
 م عدرلامانةضفخ ايلا : ءامياعاد وج حو لس عسورال هسارم وأم أىموا

 هاو كما مجالا ىفداريفكي لب ةكماجرصقاانعالازؤل امينا ملي العاعزب
 محب ةأكمارلا ةاطاط أممالا هقيغحو راردالا يعصي ال اوس اناكنأنالاو عولولا نعدوجلا

 او



 زمانه امرملا زازكعددذ نع مو ريلعرس صين لم يطعو جنس ممجحوالا عذريالو
 ممل 'ر (ةالالاو كوالا دوججول هازجا عوج نجزغ هنكوهو لصف ن ارب يصر مهارتلا ناب
 ”تاورجواو:لبتلاىلا مهجههردالاوازيالا بنج لع علج الخس ادوعتلا عطس
 "ارامل عطت س0 نافرسب الان يملوانميلا شل جو عاديضالاز بو نلت نكو ذأ
 طقسإلاب الإ :اباةالصإإ داملوق ابو مس تعال مال ميل الو ينيج يودالو ةالصلإرها
 رز زار يوصل هوتيل اتم اطل نوم مفي ن كذا تزكول و اضل يل ةيبجو مذع
 7 لاا ممالك ذو مونت ناك ناد تزكاذامهوزل مدع عئادب/ ب حاصو ناخؤتو سنك

 بعام لولإب مزجو حهصلام عببانبلا ةو ها وتقل يدعو او ةياورئاهاظ يريبلا

 :لّسلالار يلع لممو هررتولع
 يدق ابا( ريثبكر بو
 ةلبقلإ اريلحر دم نع أيس ات
 .: د ويعملاو عوكالاب مس أر ىوأو

 "- ىلتن ناو

 ش 0 اا فعمل 2-0
 مايقلامزلب مدوجملا عوكرلا اعرب ملو مايقلا لرد ناف ةالصلارنعتطقسرمالا اولا

 انكءايعلا نوط («ملع دوت ملا دأذ املا عبت ناكتد وجمل عوكرلالا ميسون يكونان
 ةي/درجل [رمهشاملال ارعاتامالإ ل ضغالاو ءاا ساري امئادواادع (ةلصينا ءلزاحو
 مل نا ءامبا ىربواعطتسا زاره عير ادع 36من مايقلا معمر عتب الصف نعردرب ثدح مرج ار اق الصرع جد يحصل اسم نأو يبز ضرالالل برم زعطخا مسار
 تودالاءانب كن ذ نال وعطلا عطس لنا( قا دسم .ىادوجدلاو عوكل اعطتس
 ضارج#و عكرباو أ: لصزم (نردنهلككأبنأيالز نو اهوقلا !عفيعضلا اشو العالا اع
 با ةازلو دعأذلاب ىدت ماقلاو اهزقالاكانبلا نال امنا ةرتالص لعب لالخ عجب
 5ث أميإب م الصر بصر امناددع اقلأب ىدنتيال مي اقل ارلصا نحن للمقتسي
 كر انا نك ىنوملا عكرلاازقإ/ئجيل نال ة اصلا فن انس ادوجسلل وكر اع ايرالخ
 هتاف ناد جيك رول عجاذا اضهاهنوداخ تاولصوستبا ب نجدبإ ةعاشو عما ريطع

 تاواصلاووتافام صعب ملرتسداسل انفو موطالاب كلل ذ نضرثكا تاولصنونجلاو اد أغا
 بلل عساي مذ عي تلاطاو لب جحش انا 1 مرتبال ترص ذا ةدملا نا
 قارزعو تاولص تبع: تمل اءاطعلا طقسا حد هتدزع تاقوالاشيجز نرتعت
 ةلوطرلاب ةرثكلا نال عصا لوالاو فش ح ىنازعناورومو تاءاما بيم: نميتعي فمع
 لع وللا. ببس نال دج ملا ركل زف اضا نم ةواللا دوج باب ىلزركتلادح
 ملا لمشلاو ن اقرغلاو عوكيل ابان ارق (زيددم ةدلصلاابرماللاو اهرب انل افالم جان" رم هو ىلالا شع ) لس ئد ىرخلاورعرلا رو ىارتعالا و لد لوالاغصنلا طعنا ةدجر ضمير الا ذ وتلا دوجس عيمملا : تاس ار قا للتا
 بجاوووجسو كير مس ابارقاو تقشس اايسلا اذاو زيلاوة رجس ححو صو ليت



 بياع ناياذا عماسلا و ىلا تلا لع ركل عضال ةذهؤ ذالسلا ف ناكل نا زلال
 ولو نالت احايمد الم عملا نوكايرن حصين لوا 1
 هربا يو يلج لارصوإرط نماء عمسول ناركسو ا ابنبصو اكوا أسفنو ا ضياحو
 ماو غرك هابغالامعصا ناتباور ميفن نونخيوا ريل ةوهشسواميأم لح ارمولو
 وال, مه عمولذراب الولد ترج يامزا دين عال بطعنلو يْزم عاملاب وج
 أهو عروس ديبأ مامالاالتاذاو طرا رعز ات جالاطتبج حاب ل ثنلاوا
 .[موعاملاالان ناو هدوب اشردازتلال هعم موحأملا اه ىجسو ةالصلاؤأب وجو مامالا
 5 صن ذاقنا ةارفارعر ىجيئر املا نال اجر اهالو ةالصلا ال جوماملا الو ماحالا

 520 ةزلصلا جراخز جرأمعسولو اركز ولا فصنو ميلع
 ..يلصموو ةزلصلا/ مهجر لج نم رجب ةلصلا 4 ظواوعمس و ارض غو رويالذ مرفأ
 دعب أو دو ةالصلالاعقاز رسل مهغاوتب نال بالسب تسلا ةزلاصلا أهو رجس مل
 هب كر أله ىلاناكرصق ان.ن1 مزج ملةولرملاؤ اهو د وس اذ (.ميس قمح ةزلصلا
 ةالصلام|,حاو ان ةرجمار دره نال ةالصلا رس مو (ييسررفنل ا مداعلو لم يل

 دج اهالتؤم فاه لإ ةزاصلا خضر ىتحاهرسملخ ةالصلا جرأاخ دج يا الئزعر
 ايرلاعيوالا تلي ةالصلانوقو سلخ داحنال نين الاثلازع ةدحاولا ةرجمل مترج ال
 اسر رجاهرافس اج او ةولو ةزلصلا ةيلخد الرجس ةالصلاربغ ةامهالت ناد
 دج ةوالئررك واع راصتالف لوقا ةيئالصلا نال ىلوالا رجلا هك لو قرطا نجس
 الولوج تلوح ينق فواد الدجال عففةدحاو رجس. ازجادحاو سلجت ةدحاو
 عضولا كوول ار ارا رمو رد سلجملاو ريالا داتا طرب كرما (وثد لخارتلا اعاه اميه لا
 عهرو نآس اهو عفرلا بك ريفكلبب دجيت ةالصلا رجس ا ابتعا دير عفري مو
 لأثر: درونب مومو نسور, يسوووزيلحتلل كلو ال مالم الو ميلغدم مش انو مسار

 ةكطص اب ةاصلادوج :لوقيادا,ذلوقبا جالاو هدوجب ةدلوعن مررت لي جيس
 محاباوةرلصااممكم كحالامبريخنت ىزل ار مسللحوا طشسإإ ككل تاط ازجرف الا
 وويغب ةرملا عورحرت ردو ايصطالاو نبديعلاو ئمجا طر غسو جملا ةرددار داو طفلا
 اصقازن ماياّرث الث ةريسهصقملا نيبو ددص الا نيىامنيب[عضوم ناس الادصقي نا
 لل ل بلال يكس امرت ثيالوطسولا هل مار تالاجشم ريب ةنسل مإ
 كذاك ذاو احا ويلا تاروةحارتسكأ لن لاوزل ليوسف لوا مويا روف
 مد الت هريم مطت لار صرب زم ايزل اطول ءالدصفلابىعو عرهو جار اسرصي

 ؟ با مثلث ةريس ءطفنرعسو فص قرفس هرم تاك ن اذ عوجللا جاما صخب الأي
 .نال



 هيمو: (مطقفطسولابباباثوث جهاد اتن اكول حرعشلاب بسلا يبرد
 الامل بتعيالاجكء اما# ستعي عاف بس نري سلاربلاٌةريسلاوا كلذ ؛رتعيالور صقل فاوا
 لب ذاعدعا ناجل عم نول مدل <: عفوا مار :يسلا
 بشراراملان وتم عابرلاتناكاذا كيموب : مطعدو هورجلا ىلا لاو مايا ني لم عطقي
 لاما غرك او هيا زل مفرمة لازإو للك صقبال ىناذلا ة وصية يربط:
 ةدايزلا لوبا ناضإر ممقنلااعترع امر تالص لك خ انرطجرف اماني فوأ ذا ومع
 /1,الرزلاب دى اوبس ناك اومرسلادومجس بجورصطلا جاو كلرتو مال در جالا عاموبع
 ىلءالرإ ةوزما لع ناكل (,بىنأب نار تحلو فانا والا وهامثغا تخاطر غن اورتولا 4
 دارقمرتن الا روقو أوبر فاس صر ان6رغؤصقال منال ىعإبرلاب رده سر ارو ملت
 سم ماني نولبو مد ان نإب حالا نانقكر تن اكو مضر نع ناكل, اذجار رشا
 نموا, لاكاز بق اهم لذانلا طالخال الص ترف دميخشلارارقم ين الا ؤدعقي ملناو
 واكل زاورنم ع طز باج: مصملا توم, نو اجى اقرافا ذا نينعير ص ارز اسم عز
 سلا ركحاعذ (سملا لارنالو اب ع عوز اير غسلا اعتمر اوضرب قات زها قالا نالرط ابن بجرم
 حرا داراولاوش لوطد لبق ءاشلا عاحبب  خدولا يأ حوا قي دح زداقالا كون تع
 صخر بناقل لباب اكس امو ادحاو داب اكصْارمنال الاون فضم ذأ عم
 مات! مزيف ماه غيبداادعأصف امودر دع بضع له نيوقو انرادارعما ترق |

 دحاو بأن فر فسلا ماكحا مرعل دوعلار ين دوب تيقالاو رغسلا ندرس فيحاز دو
 ةه أتذلا يود ناو ىنأر كمين حين ملا دمر بكت نيل هتخ#م نيوضوم: رداد الا قونول نال
 رعت نتي ميقب اون موو لشد وم ورغسلا مزعل الجي ل كلذ نمت
 . هيمي زل كلذ عنو عال ع طارغرودوا معا ارع لو فدو رفسلا ربا مماوادوب
 الخداذاورحاك م حز ةلزن من الورع باو سبع اناظورم اس الل تاعك لص
 معلا سلارّمد مرعل ةالصلااوممت ملامون عيت لج (,يةداقالا او ونش بوكارصرا
 0 .روأى لال د اذ ا هرفي مرمر فيش ميم نا نيب ل خارلا نال مزعل
 امال قباسم مزعلا مثال (عبرا ةالصلا متاوز (اجرهرملا مسي اهررؤ تقولا ان عجأ را ةولو
 ديما نكات قولاوهو ببسإ:ريشم ا لانال ماقال ة ين يؤني اىونرالالإ مفر يخت
 ؟فجحملخر ناو لوالارهالا دوعن تاماذ او ارزتقال نمد ةكعدر ا ثراصابما) هيدر دوغ
 مسالا اضقنا) نقولادحب يغش ال ميز ناز مفل شرت الص مل يعايد اذ
 زا ذول ةزقلاوا نيرلوالا 2 كرزق اول ةرعقل او ح2 ضؤل رع اجرصولا سمنه مزلنع محاولا
 يدفن رالصنوميملا ا رءالص ماهل سنينعلر نيمقملابزف انما ماسالا صاذاورد
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 . خال ذوقي اف قانرثال قواك اهلا نو ةرطنيف تينت ف ةقفاولا وعزل مل
 فسوف ناو ملتالصاومت الوهن نا جهلا نييت اتا املس اذا ملت يو قجالاا
 لوقب نإ دلو كورفاسم ىا بحاصو بكار عمتبعتو بكرك فاس عحرافلا نولس
 (اذاو هالصلا ا عصمرف "ىلا لد اذ او هابنشسالاعفرلة اصلا معي لش كلذ

 مل ناكتو لانو ذو رفسلاوهصنجلاو تم الا نيعس ران الج أح اضل هلخد ناك يث مم اق الاون
 لص اناكىزلا لوالا هنطو لد ئ رف اس مع عرغ نطوتساو هلهالكت هنعز قس اذن
 كبعلا طولا نا لل ذ بزصالاو هلل انطو قبب مل مد الما سرع م الصلات: مل هلع
 لاقنالا ادي ممعرفسلابو هؤشم لطم رداتالانطوو نعرفسلا نود هش مرطس
 هلم نارفا#لا ىوناذاو نيتطواذ_عصمو لطب ل هاري مل ىقب اذا نال لهالا لحب
 ظ بيموت ىو زيا أعاذال ةلصلا مث لاو نام
 هل هنر ميما هدحا# لمللاب ميقتن أعوذ ذل لا نعي عبالزساا نال مننمومر ع اوم
 - ناتييرضملا ل( واضوزوشلا 3 ةالص رتناو نيو مياه هتديج لل فاطنؤملا رمادا نالمف
 الار تتأمووب نال صحا ة ريناد امير ]فسلاو اهاضْوْضح او ةالصرتنت اهزمررفسلا جرن اذاكك
 .سسيدإ ةيسلا رشف الو وشمل قالاطال ءاوس مصمجرل ا اجرفس ىف عيطملاو ىصاعلاى سين
 ةالص باب رتعورشلا مروي الرو أحلا فلاو عمو أيوا هروب نوكيا يصعملاامناو متيصعبم

 .. لانة اقوريدا لو »وهو عمار محال ةعملإ حالا ,موكسو مل خط حم
 داتحالوالاو معسملهرحاسم رك اوعمتجااذا مز ام عئافس من ئارزعاز مودو دش عفيد
 اعاروصقبزردل كلو معداوتز مزن الرصملا اصح وا ميارع جيش لار تحل نانو رعاظلاوهدمجركلا
 ىملاياقنومب لان اع يار ره دله جياوح ء تام الصمم مندا غيع ينو يلب ابجملا

 لافت ا فسوب ان عورس وفلتحاو ميلع نع بوجو ةرصلإ 2
 بهاومز ال اذه جو جوصملا مير حصتم جبر قا نعوالالاو معاون بو فرصملزح
 نضج م»ا لهارترساوبل اذه نع جر خطاف رصملالعأب صننخ أ, ميجو ناب جرش ةرللعو ناتلا
 ىعالاعإل نباص ارتاورداط يني راش ذو ليضام كارما جارعملا لو نونا هاطومو

 يقتلان ججالو هارد فام ع دهب رقولو داوسمل قل عجل فرب لص عملا نكسازع
 مات اهئالابتائأب ناطل_لا عمازمو !ناطلسللالا اهيماق انوجت الو رموبومب جرصتو ليشمل وركأن
 نبز مياده عمال أيتن يهرب الذ عع مهند وو مياقملاو ملذنلا خ ةعب انملا عقبر ةو مطلع عنج
 ىبالورظلا فسم اا.بجوهو تقلا عرضولذ وحب عش الور ظل ذو ةجعند تقونأ اليس
 دوعس عاج صج ةالصلا لبق اهوكاف رمق ربطتلا ضي ايلود إش نمو نال اهرالتعجكااع
 تاء ووصر سدا ةالصلاوودوار صغر عزم ترو صول امانواأمصولو نبا مم



 يتعاون عز هل او دحاو روم عؤكم مدأب صال لا ذ مزج نكأي
 ةمائلاب عم ضطحيو تاياشالا ةرقر د5 ةدحقب مزين ]صغب لصنمملا لاول زم ةروسر قد
 داررب جك هساركذ طعصنما ناث ةناترحلومةداهط دع سانلا نيس مباخبطاو ىلوالا نع
 ةيبططومددوطركذ ئح اتصصل وبال الاثو رهارلا تفي ناو زعزاج هحيستو ليل
 سائلا ىّرساو ا نينيطخحلا نيب دقي ملو قر اطر يدعو ار عام بطن او ىرئشلا دو لتاو

 "مست ا نعمإةاو ايزه”تنشمجعجانال عايل انميا(بليم ارث نمو ثراوتملا متعلال عكتو نأج
 هرانخإو ليلد مورا 2:حررو حيمصتملا ةرلاوتهامالا وس نانن االاثو ماسالا وسلا ةْشلْ

 هرحوأبتا هر اورتنولف لكوالا ةريجملار يبوح واهب طرتتسو هاف لاو ليتل
 قراطلا رش ذرلادا.زيحب ةدوس رف اعف سيلت ثراونملا مال نيتعكلا ف ةارظلاب ماحال ارو بج
 ىنعالا ةروس أمثز قيل ىرهازل الدو هااههرغ عركبالو نوقف نلاو زعمت ةروس نعل هلو
 ه١ امتسرتم ىلا نظن ءلو ل ابلاغ ىدؤم علركعملاذ لعرب اوبال نككورصل ذل يْشس الو

 هابعازمدرحالو موانع يبزم هبال ةازها الو اهل واب: ةشملا وحلا ف اسم لعبا محال
 ضأخاورعاالو نمز الو هالومتدد علوش مالد .عالو أ عباضزمسرملا ين الار ضرملاانكو كلذ نع
 تدولاصزعزلا ذ عاج ارسانل ا عماواصواورضح ناد قورالو لوجو ورطم قسمي روز ودلاو

 ةارماالخ موو نميملاو دبدلاورفاملاذوبيو ماصا ذإفاسملاكورأصفةغ شلال مال
 تما ضو مهضاورطح ا ذأذ عرال أ ىهد مل :صاجل ممل وجو معزا ةعججل ف مننا
 نصرا ذل نال مرح لب يرخم كلحذ لل هركرلر طعالو محال ا ةزلص] بف ةححا موي لزنةزإفلا
 بقال عاروز عمولو راظل الصم ىارلادب نا اذوقومار اوجةالصلا تزاجو خثم وأ ناب ىطقلا

 تراصوزينصرفلانصو ىلمإفلا هالص تلاعب دودرفن ميراث ماعلا وأنرإ مجوتن عض ا ش

 3 يصرلاةراد”مامالا يجوب تحل طبت الالاقو ابكر يبين! وسلا, هفينص قاوزعالاغن
 هروب ناك ذيعسل الأ مأهالا نولي و يف هإيفشلاو ىأ هربا انتطاو ظياوبلا ةمأمالا لملد
 نسيدالبمملا 1 ةعتل موي زءاججر ظلارو زعم الصد نا عكيو اذ اذنا عر ل اجميلا,زه خر
 عا معي وأجر غؤ ةعجال ملم درق مضر اعملا ةروصو عاج ملمس : عجب لالخالا
 موتي اركرااب هور امناو ةضراعملا ةرومصز مر امل كلذ ملعب عا نمسا زهاككز كو كاذ
 كيكو كلرداامرحمليص أ. يالص ون اّبحتجلا مون ماحال اكل دازرمو حور ردرىلمب رهاركلا مدع
 أذان ابرلع دوب ملادوعس وار تسلا ل كرر ناوأ قانا ةعكرأ مم كر دا نا ازهو معجب
 عملا لميدان وكل رواناب يالا معاك ردا ديلا قو فسودىهاو [غيمح فاو ذع
 يجاءاحا تجاور زماالا اهدرارظلا (برذجيند موكلا زم عذرا مو ىد ركردا نأب الق كردا ناو
 دوعصل,[ِةدالاو ناكر ترجرم حل و ماسلا معيض دار ىوهأ م الخ يدان ر يلع



 ةدلاصو جرو ةدورط بيتر تزل ياذا فال مداكلاوةرلصلا سانلا درت"
 ةارشملاو عيبا ايوجو سانل اكلرتدب )علال وصحت لولا ناذالارةمتا مون ناؤملان ذا اذان طير ملا خل ودو بدر اياب قوالب زيالصو هتبطنعزم غرطستمأر موز ف عيش
 هحبلاوف م رومام اعمل دارملا 1 هر اش الل اونحوت,لوعنربع ةىمجل ةلصملا اوبجحمتو

 م م ا كلوب نما و ود ناب نّذإو ميلع سلجم ماحالادعص ١ ذاورلورملا در |ذولاوزنيكسلا

 دودوأهر دل لردكيو عانفتسالا امهقعى ايو عانقالا عبط والا رجب يحي اذل ب ماحالا
 وعلو نول سوك «نب سلو ثابتا راو ودنا يككل كد ضو نا اخس عانغنسل

 ”كنلاوريلاونم تلت بتيل ولا تطل فت بناتك ك لذا ترس الأ دوم, لزم هسدوبب
 يالا تيرق ىرعن ملال هرم طفح مدا ال كولو ماسالا عاديحلا ةاص تن اه نمو عييسبب
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 لوابلا ذا فرونت اذاذنا عيضاومبىدون اهمال ل حفر حا ماهال بألا نكماولع ميارع هرطسملاب ننال
 منازل اد خلازعديعلا اص عونعيرطك عنامر ذعشدحيا لاوزلا هج مامالادن عاود ف سانلالع
 وبا ةوؤلصل نس انلا مر نع ثرح نان لو ال كمسشارنكوو ميارو صل ذ درولا ون لول

 ”درودذو ثيرولاب هانرانالياكوطقنال ارجو مالا ذنال نب لصج لاشبا نا
 كولا رأي بيطشبو لسدفي اصلع مودز بخستمي اهرزداارلع قانا موبلا لل

 ىكيوهو اصملاملامجونبو عىل زكاولو تلا 2 جيلا او ةالصلا نع ومغالا بكل رخو

 مج نينبطخ اشيا هو مب بط نو مرا يؤ غلا درع ةزلصكانب مكر ينحالا لصدور سرج
 منه عزام اراز عال نبدء ع ثرح ن ا كازا تفرش االؤبرشنلاوبكلو يصح الأف سانلا

 مند ارثل كلذ وىبأ ملص الور خلا دودو لول زها والصوم الا مبوب لواؤ ه الصلانسانلا

 ورضاك ضرز ول امالفالاو دز عرج ج |نلأب مسكر ماياب رونق ضال تقوي
 ةالسبيطع عاو اقافتا هفرع موب نيئفلا ةالص بيقع لوا قيرشنل اب ككو عملا مغا
 قد م|بازحا نحمولا ةرلصرملا هرحالاقو تاواصز ا كىرفمفينح اون ءزضلا موب نمصعلا
 ةيدرثلارررمو :ودرسلاناهيررلاو عيىصنلا زلات ةالص نور عو تالذ ىو مياخلا لاحد أب
 امهلوق لعووتذلاداميسوكر كلا عما ذلا دو امملوق لت عون اليذورأيتمالا ذيول عب املوقبو
 0:بجاوريبكتلاو ما «ملوق لعووتئلاو تادأرعلاْط أيسحالا امملوقو كلز اونا تارا

 لو يحي راعي صا تاء ةراصمالاو همه عت اضورفملاناولصلا|بيقعة م
 ربكامه' لوني انا لكلا :هصواع [ىتحالل ميئتفللالاقبسر وابل عب مال ونكمل
 ماي وريإ عدا ناولصل طز عرف لوع انو لأ ههوركا هارب هادم لالا هما
 ميو ا ماحال لمصر متل ترف .كلا اذا رجم تلا ذاضاز ةفوسللا ةزلص_با
 و مولر زركئالو ساد الر ناذاالو طحالب ىا ةافانلا ةثرككن دنعكر سانلاب

 ةارقلاوضوتذ انلاو ةدراولادزعدالاو دوجحلو عوكلاللو امزد ةارقلا لولد مئكلو ىحاو وك
 ميحصلاو ىوطلا نمهزلدلاو ارز لاداز 2 ناهس عدحتسلا زل ةر جيرالاةوزفيلحدئارزع
 اهيوبوعيدم ها مدي ةلاررصو ىلوسلاو سل | ياعلوككرلاوهو تلو يلح الو

 سمت 2ع اعر لع لون دون موقلاو سانا ل مقحم اهباتوا زامل )بق سم اسلاج
 سانا |وزلص ماهالإس حبوا عمجيملناذةعجبا م, قصد ىزلا ماهالإسانلاب لبصنو ابلك
 هنالةءاججرقلاذوسخو سيلو ىواطلا عرش اكمل زا'م ف نيكسماسراوا نين ىدإف
 ملس ويلبس ايجلوغل هسطنب دحاو لكي امناو عوج فضه عامتجالا البل وكب
 بيار غبن مران طخ فوسكلا ذي سيدو ةالملالااوعرفاذ لاوهالا هزه ايش مت اذا
 دس ا زءاورلارهاط وهو ءاجؤ نون ةدلص (ًقستسالا رسل فشعوت اذ 'قسنساالا



 اعرل اهسنسالااي اوئاطم )فدو عرهوج:هارارخ رز اجا ادحو س اندالصناف عربا 1

 سنس يمت ايما لوسرو ريالا اغغ ناك مير ادرطشتسا (تروثاراططتسالاد
 لةدللو و عيصلومو زياورلارم طازه عضل اذرلاو يعل ةويارونالصلايعوري لو
 الاغا ةلزلاب امبدرهجزنيزعكو سانلاب مامالا ل صدالا و هرحجر ار صو ىلوجلاو ىقسدلاوزع
 ٌةئط:ل لتعز وكو نسور كارز ءةدحأو يططو رجزع نيتبطحل بطخي معلا ةالصن
 كماليات انا قورام هادر مال و رلاب ةزبقلا لمح ورا ننسالاو
 هع اءنسإ) عج برع ناك لل ذلارفصو مباره هادر لوحو لفل هقنس اوساانلالل نيل
 هنار قب منال متيدرا مون نياك عهوجر سال لع نميالا اهي عتيج كارو ردن امن اد
 قم مدرك اوشا دعم ارم زال بلش بي نام هماازثوثرجسلال نورت هفلا نبراس ل عو يور اع زر لد
 راع وشل :هعضلاب لوقت بطون ونلا نود دعو موجز بش ميت, قدصلا
 نكلو تاجا, جعل لبو نشل صعبا مامذ نونتشوأهدالوأو باودلا عال خف
 ةجلا لاء الرنالو لالض الا نيرفاحكلا اعداحو طيرة ىتواعر لا تزل نال مزال له ]ضجعال
 قلطمغ »را ماكحأ يمص اصمخال كحاع بايب هدانا ضمر روث مايشمأب ةنعللا مولع لزمن اماو
 ليلا نايل هرج ا: قمنا ةولصر ىب :|مؤ ناشد مش ة سانا عجين اخس لذاولا
 علاوي منال كب ترعم تاكو عدرا ةكدرت كت أجورت نجم حاحا م, بصيت مف صن
 قرر اوخرنولاو اقل نيا ذكو نينو تكن يباب دن سجون انميسن جوزك ةحارأس ال
 انا ةعريج ذو ازلابرركو «/نتدي مكدإرف ةالصو توكسو قو عجن نبأ خل ةريذتو
 لهرججورتول ليش مئلارحالاشعلاو د ابزتو نا عيااو ب كلارا علا: درو لد ا.ةقودا ىلا
 لبيس عرا از عركيو نأ مبر تربح نة عاج ةوظنلالوزيول ل صيالو ريارهاشعلارعب تنس يلفاون
 عروب عربا حرقو مطرش ىلا فشلا رةاض|ز/نفونكأ ةلص بأي ميارو نيم #ىلا عاجاريلعور دعارللا
 نسور خولا لاق نب يود عبوس صخ ولاد دش ااذاؤاةلفالطعزيؤرطلاوزع لوريل عرس اس
 فوم (ننأ ثمرزاعو دع طرشي بادارة ضمكامناضلا ذو ها عبس واود عروضح اع لال: يرتب
 ماجا قلو يي طخالا غاوداعار الخ نبق ةظاعاولصول دان نيب اند يف قرعو قرع
 فاما ةاوعز انت نأةرخا ماها ىزدإ«ل صو ةالصلا مأّءاوارصأ لبصنو نيصباط امال

 امل عزرباصيف م/م لخرفياطو مس ]هلا ودحلا جو ؤ هياط قي يني اط سانلا مامالا عج
 ةاطجايسار عفراذاد نريد يعلو حلاو ةروصطملاو عيصلاكرم اند'"هلصل نحت جوز عكر
 تناكؤلافياطلا كل :تاجوودولا صولا ةأّْش معه ناصّقلا مهي أطلا نه تضمن املا
 رلورتزلص ماقتل ةدحو يسود متو نانو تو معكر رن الصم هفإف ماهالا مل صو دعلا جود

 اوس



 اا ىلوالا ّمداطلا ت أجد ووولا جوىلا اضياة ام اوبهذو نوقوبسم ميالاوباسب

 اولصف ىسمااول لقد مر اك ىاومتااواش ناو ىاحاو ناك مهتالصاومتب نااؤاْش نا
 ىلاوطمواوع ذم الاولسو اود, متو نوفحال مال ةارقر غب نبتوعيسو ةعكرأذ ادحو مب ذاع
 دج وكر باوفيس اهاولصف مث,اكمؤ اوماوا اضدا واش نا حالا قداطل اة اجوورعلا مجو

 اعبي روكرل نال ةأشم نيل صملاونممبانر يفوت مالا وما سواود متو نطو ما ةغ
 كوالا: فياطلإهصاميقم ماهالا ناكنأخىرولا ؛ارأب مأيعلا ةرورضل ىلا عنك عزك
 ومع ىلوالا ةفداطلاب لصمو امد هيوستن نينعكو ةيئاثلا ةفياطل ابو نينو رعادرلا نم
 اصول اورر انس أ. مصصاو عربيتك اياور فول ةالص ة درو. امععاو ةحكتباذلإبو
 كربلا جرت معو صنسما ةو ىرذملا جرش انكم رم عيرطعوأ جر لوريل  اسصهبلا
 2 نول قيالو داردا هاهأئركد ىزاا ند لاره ارح صرتالاو لولا 5/4 اوزب ا جهرا لك
 يجرم هال صللر اذانمل مزال صتلطبارممكُن اكو كل ذا ولعف ن افريل ةرورطلا هرعل ةالصي اراح

 ديلا معيدالذج ىنوزلاو دش ١نإو فافطسالا لتمر ورض ماو ىف نال ميلا ةدورط
 تبوموي ن4 نال خالو ننال عضال ,نالأ نادم ن ابكر اولص م ملع مموج منيلز أذ نولصم

 ناكرالا طقس منال: مدعلا لا هحوتمل لعاور دّودرلا ااؤاَش ةجكالل دولا هوكرب

 الأب ةرادج مميز( دملاو بسال قتلا رو اطار مزيل بأ, مجمل طقس ٌةورطلا
 هتسمولعو تول: هواافولا مّرطحت ]جل رمح !لرش نمل مم اهرمكلرا ماو تيما مسا
 ”تتاوهاره نيالا قش ىلع ةلبقلاىلا جو مير دص و اسحتاو زخم عراجوعاو ميموؤ أرتسا
 لع كرررافمشاو مرهوجرحور مورا امال ل قل اوكد أنف ىلع ايفل سس صوب نار اندملاو

 نأ باو ماكو مارلين الأمم هرنع ا هركؤم نانزابتلان قلورلاح
 نانا الاطهار زع ورش ىلا يفلت اماو هس دلكردا نولعلاهربض مالكب ماكنت ناالا

 نس زباصعب هييكلودش تاماذاف رعي مالو يرجوب ال ليشو ضلي الإ ذو عرهوجرشلا 7 سي

 2و ماها قدرا هللذ للون نا خسبو مل نيس منع اوضممزو هسار قوفطبرتوا لسا
 يعاب حجاو كيئألب عدعساو لعبا ميله رسو نمار يلعرسد مولا مسالوسرزل هاو سا مس
 راس نارتو بدلوا ضل اورضب ملل هرذعزم عبي شسيطعلا دنع طبكو ردع عيحأ جريل
 اطر اذا أجا سيدو معضد ىنحر ذي دب هل تيار ضف نال مهن ]راو جيدأضخال
 كوز ايجاول ماذا, قرجرتتروعلعاواهجو منع ؛املا بصليل عرس اع عوعضو هلسغ

 نمزاكنا عوهصوو ىيطنلازثنكمتبل ب ياو عين روم يسد جنز زي لا ةروعلإر
 انيازأن مز كولو علالعوزةزجت نال هل قو عراق شنت او م منمينال كو ةالصل بر عرب
 هيرب رج حلبا تعال عاملا نونعيضم داود ةرارطللا عمنا قاف المذ اسففوا



 توك مجنزمرملابىا قنا يرووفو دولاب املا ىلغبو تيملا اهظعتو زج ارلا رك ا
 نينا لمن لرسم نان يدون اكرصل الاى عار املاف لسسبدم نكي مناف لد ذر نا ندانسلا
 نو صلال رارلاببط قارعلاب تيد ايلادو و شذو حفنو حلك حاب رئيحتو هسار لسد
 ةلملا جيل لاورعش ل ناكأذا اذه مونيو وناصلا رسب غناذ لا عازعس فلا ال
 رح ركل لد اح ىلا لصو وم املا نا كريتر ىسلا واما ]سغش ريما لادن الا مساع عحبعي
 حلال اممملا ل صو رق ءاملا ناوي قجنلازكإ هيف نيالا فش اعجب لس هزهو تيملاىارنم
 هضنح عض اذ تضف مل اةيتر اعسمزيطب سمو ططسبالال يلا «لانيدو مسلي عزاب ثوزورزس
 ديال لصحرةورقح رض أبي سيل ناله وضوالو دس غد عيال نس اهلا لازاله لسنع مو“

 دل تاذارسجتأبعوتسملاتمالا فلل ايل يلع الاب صيؤرسلالا مش لعبت
 - لبن ليون ؤ رش ثروت تارم ثالث عايطمم الكون عدأملا ميلي صدر داودا ثيلثنلا
 اصيل عمري ع ا.قوفرانالا زدافللا ط سبت نأب زافكأ 3 تيملا ضيا هلججد ناذكالا

 ريا سأبالو يطل اشالاز بكره طعاول موج اطوزملا لجو ةفافللامرازالاريلةفطمي م
 تلسرأعنلا نال ءدجام لع روف امكاو أب دن يرو مسار للكل اجرا سرولاو لإ فعل اررغرعاونا
 البا خرانن هسار ىلطشدو بطبق عرغو مطب اوسو اره مداركلا ةدابزب لوا دجاىلاو
 نبذ اةولاراز اخراج مولا ق فلازم ةدارقم تيطوهمر ان اباوث اثات ذ ليصلا نيل نا
 نةلفاماعربرترذ فلو نيكو صيرطدالب نيمو تلا ىلاقنعلا لص نم صم يكرلا ىلا ةرسلا
 سلي امم نوكموررذ ىلاختب الو نفكلا نس حول ذسالاوالءالا نمايرتوأ يو فلل جوفلاو
 نفلأز هوز اج ذاؤلورا يبول نائل زاط بلال ضفو نيويعلاو : عجل ةرنابح
 بناجر اودّبلرلعّتف اذلل [غلاوداراا اذ ةدورضلا ذلاحفرلا مركرف دحاولا بوثملا ماو ةيافللا
 شكل ززايص عدوعبن عنك نسم ناو خر ذأ يمل اح اكن كالا مزيل ع مولا رسما
 اسياويرتقرحو اهم اروأببجولر اخو لجلال مداتاكصيخور ازا بانا مضض زال ةارملا نعكيو
 دامخوراز اراوثازثالث اعاورمهند١ ناذزذ افلو ديبكا اليقو ةرسل الا ىرّل رحاب ضرعو أهأيدت
 سيل ؤفر ل نوكيو ةرورضلا :لاحؤالا كرز نيت اذ عليو ابجي انك نك هو زأج,ذافنو
 لبو صيتس ار مضت (مقوفراذال م وود ورمل فاعلا طسبن زف اللا ىدائالانحت
 كفوفتوركأ طيرت يرازالأب(,للعفطمي ةرايل ابر صيِسملا وف اهررص لع نيتوْهْصاع عش
 ء'ا نوف رييدشل اعردزمل طيرت قدا ل5 عادل ةنورفاللا منْ !برفردصلا تت لذ
 ىدركلا ةورهاظلاوهرصيملاورازالاةوفو فافللاتدارملا نون ةكنانكا ا قود لوقراك
 هتيحرو ليللعش عرممالو عرموملا و لثمو ها ,داغلا تيل ن اطكألا ب جنن فلك وف ما
 ىل جأ ترام زج طق جدام عرش ص ياو عطر مقيل البلل ل قشماتيملاوةنيلل ن١

 مكد
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 ةنالا رجلا امي بولا عضصاوملافارتو ابد عردي نبق ن انكار نعرضعئبنب لف رفد
 اولاد اثرابو توصدةز اذجبا عام زعيما لج جالو زيضكترزعو لسع )عبو نمور عدرتربع

 ايلوالل دز قيل نال |رطحي | ناطملسملاريلع ةالصلاب س اناا او ة.ضي يمال نلعاولص ثم

 ”ردزالا لوصحو ةرلمللضد ادب مزون اكطخاذا ناطلسلا نال ثيملالا بذا مما

 منال ل ماحا ردت بحه ضحرل لاك مسانف ناطلسا مط ناو مرهوجيلعمراقنلاب

 هلافبابال الا عاكنلا,توص جرير تب لولا منبه ميلعةزاصلاب ىلوان اك أبحو ميضد
 هعجلجالاس نا عر أولو ىلولاداعا بيانو ناطلسلاو ولا معرلع صن (ذ اذ اذن ائرالا لع
 ثاورد عير منعا هر اك نال لولا عمر عدنا |.ملع ا صر سلا كذازإو ضل اسال ال
 دز هر رغب مل نس او لوالي ىدأنب ضفلاذ ال هدب ميلج رصد نادحالزجكرل يلولزؤص
 وبل ماكر يل ص نم يالو نال اوريعي نا مرسي دل تلز ير يلو !هيبللو ىلولا يلع ذص
 ل نابزلاولا كلن راني ميصصلوم زينت طل لعبا ولام مز لع سرا علم لو نذر شأن
 اشار ديب عفر ربك كالا. نفكر ءاذح ذيئاذ وبيك ربك عير إل صل ور ياله
 يك صولا طمويصمو زينا" ةريبكترك خالل كدر مهلا ناعس لوقف (.ىجع ايرسادجيو
 هزي ىل_.ماو تيمهاورسفنل ةللرومأبا هودي أ بذوعوي ةشلاث ةريبكتربلب م بتلعب
 ”رعيون مر ىلباادو مدس حار ملاباعد ناو ةرعلارومإمناكوساغرلا :تبةوفلو تلا
 هصراو ملفا مالا ما عدزدافز فة زادجلعموريلعس لبس الوسر عطس أشمل ةيفوع
 اككياطنكل نجقنو درملاو ميذلاوأملاب,لهنعاو لخو د عجسوو ملزم مركاو منعفعاو مداعو

 "ودرب طا جوزو لها زبرجد لعأو عرار نمارجحاراد لوب اورشرلازءعنعم لا بولاق
 هادر فيملا كرز نوكذ تين فرعلةرانلابازنةورتلابازعز دك عاو طنب لخداو
 لنج نكس وام رغزم اهرب ليي عمار عريكه ىاضلاو كودو ملم

 زال هلركولوأمجديزمالو ىأةابو عهوعرانلابازعا نفوذ نسا نرلاة اناانير امد لوضا ظ

 وا رابز قوام نركب يا نصيالريارعر أ دما رهؤساْ ىداطساوحتكمو ىجأتي :

 هرم ةالصلا عركت اكو نأسف :طحلاو جسدا رجلى ةعاجر يس 2 نيم جصيالا
 ”ادر وابوه جر اجو ريف تيملا ناكأوس ليز اوملاتاراتنمذ اق سول لإن كرمال شدا
 عاالإ ,اوقب وذل ريرس اع مول ذاف ءار ملا جرأختيملا ناكأذا تكيال اورو
 لدا كل كروت تاوطزعل متو ثيمو نيم احا مو قم عنو مال ةدايز نيام
 ةييهاركميرلاو رولاوا بنما ذود ناعم باونمو كلن زكاهزدوح م كانك داس اع
 عمرو ناز لاجل قانعا نع ةزانجلاعضوت نا لضاوسلبي ناس انلل عكر ىلا اونعل اذان
 نسر ازناوّرس وز شرار قل عبو ,ياره مند نكما هايمو نواملاىلا مجالا
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 . وهذ نمأ نادل بام ىيملا شرد و ايف عيضويؤربقلا طسو ف عطف جزاومو وعد ضدالا تن اكانا قمْشلو ندا. ,ذ عضومف ةريدصر فلازم ةلستلا بناجر ناوهوو ميلصومرالانن اك ناوعنب وزد ايصريفاذال 0
 االول لة رسل زخم نوكرف رحل :عطوبف تيملال جيو رتل زمةليقلاساجوةراذلل جتنا
 كاس ىيذرهشي ىذا: عضواذاذريلجدوا هسار ]نمو بالا ل. الاعلام
 د ايش لاذونم نكات كسلا ]جو نميالربنجلعة بلال ههرجرد كريلع هالصور لوسر زله
 هيفا ماتور نجزم زهد سين أب ىحلاو» ريل بوطلا كن رنومم لبا عمجا بلا رسكب نبل يويساو
 نزل ةرلأ, قليلوهو نيل ماكحبلا ممل بنك لو قرحل اب وطعلاوملاب ىجالا عركيو بازتل ازعر.جولا هنأ

 ابيل : نا : ع : :
 دعا هانا براز اوكي أذني ثمر طعنا ةودارمالا ةوالدبا عتوم
 تضارب نإللا نيب فال عرفلاد سو رطل لاو نبيل عجبصتاب س أب وا عيال رحا و
 . ايمو راس يلعب لاب مندا نيل هك مفيصقلا با تس ل ءاوصنو تيل اعاد بانل كل
 بازتلالعةد|بزلا ةركو وورش رارقمريعبل ماس ثم ريلع اعضترممبار يل جيك 0
 اذهب سايل رقو ابيل مفربلوانطبااك ص صج اكنعولل لتس الكهنح اكل
 اجل ءافللا ليلا, ل: سازمو ميجا سنع مالورتالابهزي ابوح جيتحان مباتكلاب سابالو برنت
 ةداولارع غنا ةايحل اعرب امم تلا ذونكوا بو انئو اسس اطعوا م صرب ايع طع دي امرثم

 ريل ةل فلول سور |سوكلح لزم ا تيرسبدو هسا ين زن ناددصعلا|ب ةرعلارورك زو
21011111111100 
 نيينيلاؤ اذكى سوي لازعئواهطلا عركواركى عدو مياررلاو حفلا ءاكرأ تلا ةرتلخ تيل ىذلا
 وبقدر ز عيال لع ادوا ةكيالملا ومو يشقواةنجأب ما رومشسمن ال لوعطمزعمب عفا داب
 ةعطو طاوله دابا ةرشأ بحت اكول وأ, نو كمت دش زدت ماكل اقزام .تااوهان
 اولسراول نيراسملالا عربيه انا بناومرول ا فسم تدورضعزباراو ناو ادوار انزل مثلا
 9 اهقواخبلاو اير لمانكوم تااككوس كرا ةدجو وا جذور ملال فاطم لال ,باوتزعف ءاح
 ملل نوار زا زو فاو لا نيعوا اذإزم مد عرش فرعفرسكو عما بو
 زراو كلذ ىفرعاذا ةدامشلا طقسا مابا بال ل ندو ماصلاكضراحب تبجو ولونحاعتب اهانيد
 ضيايل اكو بنجوم شن اذا امو فنا | رهلط ا فكم نايا ذإل سي يكيلعطصبو ربايشب نقلي
 هليلر رو ميتال الا. تو نونجلاو ىدعلا كل ذأو ةفيذح ىلاوزعإ عاشو
 نالاورهدر تلازم قزم ارز ع بوت فلا وؤشلا زن عريلع لو علاوهو عورشلا 2
 ننس ماكو وشف عال لا هزشملاو ورغد عناب نكلو م.ادوب قولد ثيدكسب ارثرع
 لستر جزع وماطباو| لوم نلت ناب لاول ءاربأش [نوصفسو نوديزيو
 دالي ناةداثلا مس مطاقل نأ ة:ر الو عال ادمن نم ذاك او منع يلا ةدابس كح جاطقنا

 0 ظ



 7 اب ادا عرفو ل ةيعبوشهو ةالص تقوريلعو ديم ىت>ايحوتسرا ىوادننوا مانو ا بري

 لإ الريل عاصو نغكو لسةرعاصقو ادحذ ل نةزهو لبحلا كطو ىو وقعد وهو ترحم زم
 ةاحلالاعونرلا عاطقوا ىأياملمالا”عاطمزعز ورانا منو ةأضبل منة زمو قصرت اتاو الط
 هنال أملج يق ديب مشسلا نيبو منيب قفل يل سيمو لسجن ؤيقو لس لو اعز سي
 ج0 اذ از براركأب ذحا نسل تن از هو ريل عطدو لسضاق مامالادد تودع تفل

 لع بأ. ايذمامهل اص ن اقام (مرضرف مبا جزرحكلاو ةزلصلا اهبلو ميرعكل او ةالصلابهأب
 ول ماما جو ىلا ميجا عجول ربو اماما رمل مهول عج اربنجو ماهل ل هر عجم
 مثالا هروكلملا عيساروصلا او تقالا ن اج دأحالا مجو ىلا مهجو ل عحوا رن جريل ”صوتمر يلج
 الزر اعارزعمطيامئ اضاتلاو مدقتلاو هلأ جزكو لئاحإلا ماسالا جو لبا قيانا كي
 غاحراخ ماما لص اخره امال العدو قلو ارت ال صرت مل مأحاما محو ىلا رع منهل صز راك
 ::جلكالومرماتلاقاحتوأ.ضعب ةونلا اوج طسنلارثكؤ ا ملعو اولا نود قاحت ماركا جملا لخاد
 كاوحو.زواولا نورب ناكناو ناكنملاباوبجو تل اسملا ةروصنهوبتو اولا ناك روج اغلاق

 1 ريعكلاىلا بذا ميه ناك هافانرسالا ناكل لوقو زاوججلا لأب مامالا نال صب اول صورلوق نولي

 ذبو ىلا داحناو عر ظماممارحاتلاو مدنا نال ماعلا بلس ]جف نكتلاذارتالص ثز أج مامالا لم
 علاج ميجتتلاطأيتاداسلا خو عامل بذا ناكو ماجا اجذ نكول اساس فقوولدردلا
 هنعوبلادورولو مظعملا كلزن نيرهفام عك منال الص تزأج ةرقس البولو نجلا رظاي علموا
 ثيدداحلاو مظعلان فلاب ارضا ةالصلاب اهيرف ةاكزلابانكحري او رباع د[ عصوبلازع
 ضع مزموموصخ هزج كيلمت اعرشو ازلاو ةداوطلا ةضل ايزل مهضتللاو ةالصل يلع ولان عةدراولا

 لاب راسللرلع ميار ديف ةممب ل نال نول بوجولابدارملاو ةبجاد يفوت هدارحوصتنمنمتل
 لاا راناكلماري ننولوأرسان ةيلصالا متجاحزعو بلاطم مل نيدزعاغر اذ اباصن كلما ذل ةاعلا
 ًرابنيطا رغم ليون جو يبصر جرسلو رلوقب ةدوكذملا دويفلا موبزفمب عصتؤ حا علو لع
 ىضارلامبطيجت نيدريلع نايم ماتلا كاملا موول ةاكز بت اكمال موصلاو ةالصلاكةرابعلا

 نطعلإب خم اماكأءو و ومصرجتعاد ةيلصالا متجاحب لونعشم رن الريل ع ةاكز الف بأ صد نودماس
 رودؤ ن.دلوةجامل عرش هلأ باصن غلب ذا لضاولا كز نيدل نمزنكا ملام ناكذاو عاش
 ةاكذ/ تسال عالسوت ولاد يبعو بوكرلاباودو لز:ملاشاثاو نوبلا باسو ئكسلا
 ايزي رتحلا تالاوأ.|عال لحالتك و لعوأ ضي ةيمأذب تييدلو ةيلصالاةجاحلاب تلو شمام
 ناو ةاكزلاذخارلزهالا نامط ةيمان رع يمل ةراقلا ايبىنيرلا لا هز ضلاذكو لوقا ,يامهانلذ
 الب غدر ىايجولوا دالل ٌمنرأتمزيشم الا كلا ادانو بالو ر دا اال عرفو بص تواس
 لزعلززرأةموار دزيال يكول عفب مث لسكولل عقول ا وزرع ىونو|يعلا دي طلال او ىون بن



 اهلا
 دهويع

 قرف مثرالان الا نلقالا(.مىزصالاوزيشلا طنز مزاكو ةداع : زل ند بجاولارالقم ظ
 هلام عيب ق دمت نمو هب ار موصلاؤ ةينلا يدؤنكار سين لزعلا ةلاحاهدوجوب ومان
 الذ رلعأ:رحتم ناك ماه زج بجاولا نالاذ اسكس ا هنع ابررذ طقس ةاكرلا مب ىوننال
 لوسر تطارد ب: )بازليو ىشاوملا ةاكر ادب لببالا ةاحيذ برأي ميار نيا لا ةجاح
 1ك فا ضال /دو د سمج ]اورو ممم ل دب دوذو ئيوشلاه سن م3 سبل مريس اصرسلا
 | ذاف باصسلا جولب موول”ةرص عيشلالإ دلل انزال نموهو طهر ئس أذ راوق
 ًأبلعلاو لسنلاور ولاوصنل ماعلازكاة.ع|بملاعرلإ ززعتلكا فو جمياسأسج تفلإب
 لويجيو هامل 3 مزج زوجكإلو لوحرلمتام ملا نجلا يئن اوارك ئذ ةاش ابن لولا
 ارفف عش عضتناكأ اف عشع عمرا ىلا ن ارا ا. فذ رشع تناك ذاف عسنملا نضال +
 يو او رو جيا هاشم عدرا امفض نير شسع تاكا ذاذ عرشع مشل هايس ثالث
 تاكا ذاق نيثولثو سمول يل ذل اننا[ تعط خل اوفو ضأخ ثنب رفد يرَسْف اسمح
 امتنان نيوبراو سهلا هذل الا تزعطقلارفو نوبل ثنب مذ نينالثو اس
 عرج( ناناتسو دحأ تناكأذاذ نيتسملا مددارل ا تردط لاه فحا يضف نيعسراو
 نيثك نول دبا. مود نيعبسو ان تناككذاذ نيعيسكس ضملا دسم لا تدل زاهد
 نمنافوصلا كثر نش اراب نيرشعو زياهملا نا تحبيه نيعستو ىوحا تاكأذاغ
 حئأش خ1 نوكيف ةضيرفلا زنا نمذ كللاع تدان ذا م مساره لجوريلع اصر لوسر
 سو نا عبرا سرشع ا ثول مرح جاو ناقاشرر ىلا و ناقكلا

 ثدازا ذا موا رح ثالْ يره نول نيم جدري ام ىلا نينقحلا عبط ختنب نرطعو
 نتعمهو نأناشررشعلا و قاقح ثرلثلا مه هأش_ مؤذ اصيامصم غلا مذ اسنن

 تيطاللالثو تاو ضاع تاب ىرط و شعأو هاينس عيرا نيرذغفو ليش ثوم
 ايبا تضل فاست مت نيني امال قأح مدإ يفد نيعستو اتسو يام تزلب اذاق نوبل
 لبالادوك هز اووف حني لك بج تح نيدو ياماومب يلا نيستا و فضاتساك
 دلوتملاوهو يع ممج تجاوةأي اك كلاملاناذ مغلاورقيل فول ثانالا مميقلابالا
 بذوعولاو باصملاو ءاوس فزع جرمكأب باعلا ووفد نجل بوس يرجي درعا د
 الا ول مرحلة قر صرب رح ني الث نق ١ 3ىيدلر طبل قرص بابا علوا ند لبالام" اذا
 ىو معبثواةلهاك نس وذوو عيدت (. ميد لوا يلعلاحو موتوراكة مياس نبل تاكاذان
 نيويرالالعتداز اذأك نييلساك نيس ىذومو نمو | رزسم نيئب را 2و مدأ عم الاعس

 هوة مشع جير رساولا نو عهيلح بارز عقلا ذو ناتس ىلإ كلة روؤب ةدايزلا 1 بحم
 اسلأق د هش ع عجرالا ةرو مسمع عابرارم لكن الملا يو مس شع نص نيالا

 ثا



 ير ايزل ؤرلاو قسما علاعاو (موجو يالا بحاص حيد لصالاناور هزم عيعمتلا
 نانيسوا ن اع اف نوكرذ نيتس غابت نحننيسرالا اع هدا نلاةئونالولاةو ةياسملا
 رعازب اورلا ءزهو:فكلا طلاق امموثلنم فسح ازعورمتبوسا اكوروهوصتلاذيقو
 موجذو سادي انعمملاو لذمو ها ىونشلارلعو ليواوالا فرعا رهو ناهيك اقو
 تيعس و نادم تن اعايو حيلباو راسم عزلعبس 2و رات اوهامملوكىتفلا

 هن عيدن نمر شعم 1 نزلا ويخنت لاوملازهاعو نس ناديت ةياحاو معتتاةفط
 يراها زكأب ترا ملاو رذم جونو ا مسلمي داعالاو..هرقبل ل هريداوبلاو للاثلالب

 ةش نيويرازبإت ا سيل محفل ارقوص_بماب ا
 39 ا [رلعلاهد مدظاك ياس نيرا تاكذا خس( ض ملا مولب مرول رقوص
 ين اجىلان اناس ابيه ةدحاو نريعلا رات داز اذ نيرنعو ياعين اواركذ ئذ
 را (مضفرياهدد تغلب اذاف نيعشو ّعّسو دب (ملثملا هايتس مول (ييضث ةدحاو تدازاذاث
 لاظيبالو بجاولا“ءا داك بوعولاو ب اضملا غواوسب : اوناضلاو ٌةاش ةياجلك مت هاش

 ةلار وجو :ىضالتلل اهزحا اما لن ءاكرز#ب اب موف اك ةنسملل تمن اموهو لال
 امحاصخ طف اناناو اان اواروكذ اكو دش اكبم سل زل ا تناعأزا فش حا اواي
 8 ر دمر ىاحلكرموطعاو اموقاش ناو اراش سرا يطع اا ناراكأب

 نال ناش باص ورعب موا اننا حاكذ ةدزطنماهروكذ بلو تاكا قرع لزب
 بحا رو ىو |يطلالو يمت ةرلول ذل 1 ناك الكا ةور قل مرعل ا, باصماالابما م3
 سهوا ةلاوزو ىونهلا يلو ميسا نيلا لاو رارسالا دبنريوداى اقل نوايا نيلونلا
 انت هاوانن ة ازال ورك عراش مهبتو قوت انحلاوهد ذلك ازا« اعكوتفلاو
 ميبعلا ةلوصسوو مامالالا:وأ سل ردات كوتدلااواذ نخالة صو اب حاصل
 دروب هاسعأعباحاو لودر ةاكرورتلاو موسما ةىيعل مامالا هو فيمحتلا لوث

 كورلا بدرا درتي اهاعتجىوفا ازهر مياددرلابحاصو ياللا بحاصو لبلد أع
 نوكن الا عاج لو زاذبلا ن نَسكو ها لعام اوريارسإل ضم عت ىرضالاوسبمملاو
 اذا رهانلارلو وهو ص محجانلا مطب نرلصفلا ةملو ضورعلان عرض ابا ةاَجلا
 ةنلا ةناطلا رذووهو نيش ككعمجاكلا ماعب نال ولون ملم مو رداع رصف

 اعجز و(كناال ارز ؟غينح قنا دنع فر صرقملارلو روس نزوب لود عمجليجاجب ا ةلوالا
 نو لولا هوا. ههدحاواريذ بجيش مويوجاراقور رلا ةلكدحاولا كلذ ببجيو ادحاوولو رانك
 لحاو اينودزخاوإزضغلار روابزملعا لماولا ا قرص ارخا ةريعلاج وتل سبيلبجف

 2اتلاجولا لو هبال هنو ابجاولا بوب بلاطدو قخاي ل نارل لوالا بولا 1ناالالضفعلا



 ةافلإ با زكاور اعلا اكو ةاكلا ثريا عضدذ عصورمبفلاب اطعاوهد يف عيسال الرج"
 ريساوسلاةوادالا موي ناو ماملا دنع بوجولا موب دم زعتو اتعلم ةافكا ورا
 لور ٍةفريلاراصمال رفيف ةرافمفولو ريل ملول ارلسلا مومو اعارادلا مدي
 لوجي ار جاص قلوه لاول ,ةولعلاو ريلصالا اوما رماببال تمس اول لهل تارعملاكا

 يع عراجلل دار عالاو مهاس الابوهوونملاب بوصولا نال كو صلسنل اوردللوو كات
 راك ز خا نال نيزب أهللار ظن ملعطسولازخ |ياغئاورشي در رتلا ذر الور لارا يخ قوسملاوضأ
 لوح اننا قواه ا باصح ل ناك مور قلاب طارضارتلا در ذو لاوهالام اهصانؤ لمضا

 4 م 4
 انيزإب ماو عماري هاكزو باصملا لا ىاريلارمضخراو ةبممالوأ امم ايأوس مليم
 وجنة لكلا ارلإ_ال/يجرلاب نتككّئلإو ةاكإل|.نو بيعؤلا :يالاوأ نتن تعال مسنج
 - هتاف مخ تاةوال طعم 2 مئاوس اوفلجدا نمارب و دجيالدق ماوس ا اعصال
 ةلفلاث نوما كالا مدع ةلوملا ةدإيزل و5 اهزالذ شكلوا لوكا غضم لعد انزل

 2ةيطقسو نيطشلاوزعبجاولاركؤسُو باصنلاقدوومعلا لماذا ايو تري افدأمرشفد
 هب ايم عملا عاسلا عنه رودولو اكل ادوجورعب لاملا كام ازاو نيؤرمإنلارزع كللابلا
 تال كالبلاب رق لح طقس مامعب كاهاذاو معزلا نود نيعلاب(قلعنل ةاكرلا كيس طتس
 ناو نيدول كابن مكس اذا اال لزم بوجولادعب اهمال ارطقسي لل الرتسكأ
 بأي باصنلا كادوهيو ببمار وصول, نيزك اصدار اجو اج باصُنلا علئاهوفو لوح ا اع

 ةقرص مثرد نام نودا,يذ سل سانلازبب مذ لأدب يكمل بهل معابمرق مضل ةاكز
 لعشر قلاو طاري قرش عئدرا رد لكن كرش رد قام تناكأ) اذ باضملا خولب مرعل
 لوتالو هارد تشملا عبر 2 عرس يوعسيع لل ارتررل |نوكيك
 متداعرو هيسرازكذ ع عر داهذ نوكيذ اهرد نيجدرا دال خلبتتح نيام اع ةدابزلا
 .ةسلاةوهيفنلا ابي اهسجيزن از فيتم اعداز مالو في اارزعانهو أمهر امف ئنأو
 بلاخلا ناك داو ءايعيشلاز اهربهفسنللر ل عيش اهيحيوا لوق ميعصلا (مةعلادازو هلا
 كيلا صلال ضولا عفو رفرضعلا عاج يونا :ةرلااذكو ةنورطملا ار دلارغو ةزولااع
 فصنلا ربي ناوفنو جاصان ةنيخلا (ذلعجيرتكلاركول خو ميالا عيطسال اجل شح زعل
 تع مىسخلا ارلكيلاهلا ناكأذاو ىبكلا ماهل عما ضمالاف لشورياره:فيق ار ابغا

 سلاكأذل الا ضصورعلارب اسك اهلا ين نها زورب لوأب اضما نعت غلبت أبي ضووعلا .
 ةسفلتخاو بارع ةراقلاًيئالو رمل ”ضنلا ثيعف ريتعنال مال يان غلدت ضن لم
 الا: عنو شعنوو اذ مل بهزلا قاكز بمب هش اخاط ايسحا موزي راما وىواسملا
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 مارق نورس علا قش: شال( نرشمع كن اكفؤاف بغسل نول ةدص يهل زخ
 عيا, ذو ارلعلادو قرد عابسا رئنالذو مهر دوروف عريش يام ىيتا/اذنسلا نوكيف
 لءامجقيرا نو ايف سدلو ناطارعت ل ضان جددر الك: ميلاف فصدوشرر شعل
 اع/ بورما اعوهو دضاعلاو بقرار بو مدن اككمرلاؤزاخ :غينج ىلو زعتقدص
 امر اك فانا اقلخ امل ةاكئلا امره يئالاو الوالاجتسالا عام ناأوس م لو برغح
 احلام موقت ممالا«عاهزحإو ئيداةلا ىوس اموهر ضورعلا ةاكر باباناكفيك .

 ةاكلا دش اء سنجر تاكو سن ودعا هنن اكتاتن كاين ا ةدا خيل رطورعو بجاو
 مشل ض اوهام مجاصا موق هزلاوأق رولا زعاباصن تولد اذا باسل اما رغو | اوسل اك

 تور أهنرحأب تدوق نا ةاكزل تبجوواوتحارقفلاورئأطايتحا نيباضملاع اأمز>نيكاسملاو .
 داقحالاارناالا: لوكؤرط ةرلاءاكباضملا ناك ذايزذالا نود ره سام تجوؤر مالا

 ًاصقلا يو ةاكاطغسا/6كلذ نيام اقبلا تلاحم اسقنم بوصول ينال ةوانغلا نمي
 مارجرجس أقل ضزلاو هزل ىلا ةراجلاولا ضو نمت ممتوز ول )طب لككزعو ذل
 قحتمدلابزيرملا عاج: نماعلا اهلا مم كاذكورف انرلاو مادا شح, مرمقل اذا
 ةراجارورح ذا يىوا ةميقلارا.سعا ن اكاتجأو اه ليمتعلا نال جةرلح ىناوذع باصملا مي

 دولا اممقرتعملا نالازج!!رضالل اهرحا مضي اغاو ةرمشلاب ةضنعلا لا بهذلا طيار

 مجبل وأ ,قوف هتمو ين ايزم)ذارنزو خوصم# ةاكؤلاٍياّقح ملا نود
 منْ رصو :وبرشل اناهرو نسل ئتصلعو هزورلاو ناجل مامالا لون خالل

 داللاراثلاو عورزلا ةاكز بابها ةدامعلاب أب ف طوحاو ضغملا مهارلوقو زد ةلاتو
 ضرالإ د جرحا م لدية ف ةقينحوبالات فرصم را تعب ةاكر رنيم سور شعل اذه ةاكزلاب
 بمتلا|ل ادا مملاواامسلا هتقسو ١انيعور ترك ىراجلا اد اوهو | سوس لوس علا مّردكو
 هضراؤخااذااما اف طاذ نولي ضصرالا لالافتس امد صقتباللكو شينسحلاو راف
 هرهوجرذحلإ ش ىجمتجوم لا عنمو ملا بلا قأسو ىيشحل | نوا رجم ربصقم
 ماهل ناكأزلو رمل ئعمجي منال لولا طنش | مر دل ضرالامتصرحا اء بوجول اقلط أو
 دوز املاو بناملاو نوجلاوروصلا ضر ذو هرم عبجيو دكْولا نع ربو امج عذخا
 ةطلحلا/ زلاعمالوف لك نزعل جفش ىاةيذاب ةرمملامئالار شعبي جانألا د فقول و
 ارم قسولاو قسو مجقسو ا حاباض خلداذا كلا دوكو بدي نلاورمئ ا وروتسلاو
 أر : نيعبراو اولا عسيأب وشو موبلعس اصونلا عاصجاعاص تيرم دل

 فعال اني فب تاواطلا 2 نسلو طفلا زةرص 2 هقرقحت نادم سدعو | شاحزح
 ١ هي و را 00 ىرثركلاو عازم اكركاوملا



 ةضابلا ةرملاو باصنلا طارتش ا نيعضوم هيسجحاصو ماسلا نيب نوال يبل عقلا عدل 0
 هلاتعإو ليلد لكلا جدو مامالا هلا ام يعيصللا ةزختلا ةراق ةرزع امطارتشسا مدعو أ ىهدنع
 يرعب ىارين اسوار اوةك]يلادوا ولدا قسامو عرصن ها ةىبرشل اررصو قمسلا

 مأمن نراملا نيلوفلا التاني ولا فرشحلا| ننس هيذف عاب صمبلازيفتسيي
 هأعتسوارمعم اشلا تك ذو ردا طلاق ام مرعوتيفأبلا ةرملاو باضملا ططاتش ١ ةريبحاصم
 ةثالئ لبق هصنمأب وتساولو بلاهلامنعا ملا اهيبوسولو دابات الان رعاوقو هانتش ادأم
 اذلْخاو قسوا سو سوب ام هارد دو نيم لوق باصنل طارت ناك(. ع ءادعأبدا
 ضل ةجبأم انامقلاو نإ فعزلاكقسوبالايذ فسويدحالاةورلوقب هنيب قسوب) مريد فن
 نام الاتامز ىةرزلاكئسولاتكلخدي ئتواام نداز/ثقسوا ةسج ةميقهتمق تغلباذا
 . عراط لبا زد علا صيختلاوو مياره ةراعلاطورعؤلاك ةمولاتررتعاذ هيف كرش اريدقملا
 مسهزاؤعإلا ذو نمر ملت لكل احا ةسغنطقلا ةرتعاو ,عونسردويام دعاراشما تمم
 لسمعلا ةيورببر ديا ىلعا منال ناك! قسودام1قسولابريووتلاو يروقيأم لعاطمال ءأنما
 قيوم ال فسوبجنالاوو ةةيلح بادن عزو ذوخاملالسعلاجةرذمعلا ضر انمفخلا ذمسعلا
 اينو مج ولدا عملا ةوانم نسمح عسر سكب ةز عجج قا ةزا قع, اصم علمت
 رعاة هدجارط ولاة جزع ماش هرداؤط نعي زعملاو هلق اركقو ال طر نوالؤو ةتسقرطلاو

 ناهبوؤشلا عرهتعاو نوفنصملاهليلدو ماسالا وق جدو عيت طلق ها ةغللا لوصأ نم
 طع ذعلا عزو جالا ورشعلا عج ئ )مشع متو وسع جاكار نم عر الذ سيو ها ةومرشسلا
 ماهل فاعىوتؤلانكل لوق هاذ اذامملوقدو ىو اكياؤلاةرجاتملا لعزل افو ضلظوملا جالا كرجل
 بارناورلاهاظ ال للا ,لدو ىداعلاىريطادداحو كيالي يعمم ايجتايز مرارا تلا دو
 ايفرصم نيب مقع كلا ماكحا ف مدلكلاىر اه زوججال نموريلا ةاكيلا عفدنوجتنح
 كالزكسلاوزففلل تاقرصلا اماسي: نيل ؤانصال ةعمايإ اوال, تسم

 6اولق لولا مو فدص |.ممطقس دو فاطص رين امربالا ابل عرتيوتحلافادصالا قزاهال ٠
 فل ممل اب موق لسدو ومب فوريه رغلوي ناككشنص فانا رنات مهد
 اكل لوماسملاورهرش عهدا موجه فنصو رياء هير قف ديري فعضاعنكلواولسا
 بارع ءاعلارقفنا ازولعو صوقفاعاو مالسالازعا (فكرسا نزل لرد نعزتينغ ا دهلا سو
 اذ هفرلو الزوهورقطلازمالاو را نيكسملاو ب اصرما نود ىازوش ىدا لنقله
 دقن مامالا ميلا عثري لحاحل اوريار هزه جم كلو ىسكعلا لع)بقرتو فيحان قرح
 اينغ ناكاو ذخأي ان لوز اهل اي طب | تفس نال طسول يزن اوعاو عسي ام ىا هلع
 امه طصرسا ل وسر ريالا بزمن عش ابل الحاحلا اهزخأب لقرةرصلا سريه ناالا

 نذلاد



 ةالغلا
 دل

 تى ذاولقسلالا قنو لخذل فهد بانه رفح ةنببشلا نعت لفرخلككا قاطتس اف رن نزلا
 باورلا ذو لاومال ابأبرانعتطعسو ميس حس هدي 2لاملاك لهو !ماحالاكإ لاومالامابد ١

 يلاكوخلا هالوك بطن ةاكرلادب ذو ٍض اككبازججولو م,أهز كذ حى ا.للؤعرلو نون اهلا نادي

 مس دنمالض أن أباصد 560 دهمزل معد اهلاوارزعأ ل بيطي ني ماك اووختساغ قف لانو

 ل جانل عطقسرجرزعو جيمصلاوهو نسول كنا لوقاذ نأ جبس الكت طقنممد لس ذه

 ثاو جحصن ها فاملإو ةيصولا ؛ ىالاكلا ةرمتو برزذلا عيمج عيادبلا 2ث عرضو ملعلا ةبلط

 ايون جرغالرنطو للركب مخ اياغاو هين ىلئوشال ناككم فهو هنطوو لاح هل ناكئيؤسسلا
 لكلا عفدي ناكل اهلنو ةاككزلا ف صح ةأبج عزب هلر جيل ة لوجو دان نم هرلب ىلا هلصود مدعم

 ذوبعاو ةيدجإ) طبت ريسنكلل لا نالارحاوولو ىضتلحإو فص لاعمعت نا ملو مرحرحاو

 هةكاشيم نفك ور عم أسند نيل سلا هذ اهدبب عراشلا هان ىذ ىلإ ةاكرلا عئد

 : ارو كلك ىنغا !مفونالو كيلمت سلو ط اكس منال ينحت تجرأ ىرتشمالو كيلغلا

 لغز اوورلو ىلا الوالعنإو هدجو ريب املا تاكز كيرلا مفويالو هتجاحرع خراف اكله ىا نع
 للاخ كل تشالاز ارماىلا 6 ل كا لع كيليتلا تنم الف تؤصتم وب لالا الا عض انما
 ارجوك وسكعر اصاوغل هيلا عتود دلاةو:هملحى ارنعأ جوز ىلا *ارملا عقوتن الو ةداع

 فعل ويم ناةريلعو د تر ازعمدلاسو قو دوع :زبأ امل هلا ةلصل رجا هد د صلاارجا

 تين ناهربوؤسلا كعاو مأمالا لوقعشف ةءارببلابحاص جرو عيعصتلا لات بارع ةلغانلا
  قعاو ارسل كولا ب سكك[ كيلطلا نائل كول هلا الور اكمل ساكن كرملا عفدا الكا
 ناك( ذا ىنغرلو ىلاالوهالول عقاو كاملانان يْغالوأ ملا الو كيلا مث ملكرت اكم بسك#
 متقشت تنامناو سب ارأ يبا دجال نال ريف | سكاكا ذاام الطي هيسب لاما ينض و جرنال لص

 يحتم ضوعو نساذلا غاسو ا مملع مرحلته. نال م اه يب ل عفوت ادي اره هيلع
 لا ةفرهد دوب مزددارملا ذيب مركرداروكلملا كك م, نذل هن اع بنما ناكألو ةنلا
 كلزب ببوبا عرتجملطملاو بع نيثراحلاو لصع لاورفعجل او نس أبعلا لاو لعل ا مو

 يداوم طتددد انمار كمن اه ىنب يعز ذو صلا زدرحنلالك نب زنا ساازمل با الوب ح
 مع اصور لاىدا لعا ضنرعن اكببزلوداو ممالساو مملهاج حيوريطعرم ص عرغم ثيرح
 . مهل مقل لوم ثدمأ ل را, ةراذ ميا تضع ا مارد اشيا عفوا عنب. ةحغخسماد
 ظ _ مذدو اذ اكو أمم اهوانغ ن١نأب مئاريقف مطب جدولا ةاكرلا عفداذادتو هينحهنلل محي لاو
 د برجال ر(يشالا عزه لبق فوقولا نال يلع ةداعاالف ةدارماوأ مند او موبار ا أب مرقد ىلا ةملط
 حليب اطل رو رطل ةداعالالفسوب وب لانو دنع عقب ملعأ مهرها يف عطقلا نود
 اهو نإلا وو طل وو طورت اورلارهالظ باوحلودلاو:ذخلا غلا و:دلاذ لظخوقولاناكما
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 مارفنالأ هيج ملوق يكرم منن اكمو ا عدبع الع اه صم, طمرصخملا عقدولو جيحصتا
 درع لإ ئلاذال ناكلام ىانعأب صن كم نمملا ةاكزل امفدز وجبال كيلمملا
  4كلذ حل ذأ كام ىلا عقد زوو يلص الا ةجادزع الض اخ نوكي ناطرشلاو

 ابلعزة و ال مجاحلا كيف حن الو فهأصملا رمملاورتت مالا[ تاءاصك ناكنإو

 قرن ايناو ماب للرب نم اكل | ة:هيولي5 باصنم ار فوهات | يزيل دعك ربداف
 مالتي ةىلا نأسمالا لمني ناالإرا 4 ص راي الوذاعم ثيرك مم موتلكرترص

 ارا ةندا ملحد سدو مبادبب ىتح جوا تل قو لجلا نقد صلال ريل ف ليرلصلا زم
 ًاهورط ناكذاو ءازجا مغشيل|.ننولو جيل عد ةدابز ريف الهرب نهازم يما موقالا
 ايس يصربس لاو ثلاثا طازورطفلازفدص با, مياده سلال قاطمفمملا نال
 . اعلاار ول احكم ناحكذا انو جوز جصولو م ملارملا اعرنجا وعملا ز رص عره ا ةاكرل
 0 ببعو محالسو هسؤو تيرا ءانوه ناو مباشو كسمعواضان اكس لام ىازم

 ىلإ يس ضداو مور وملاك لصالا تجأكلاب ىتخحسلاو نيلصالا جامل, تحسم ا, مرد
 كزلاوا كلذ عيب رو ةططلاو زييخصالا بوجو و هقرصلا نامرح باصسلاا زب ىلقتو
 بسلا: ظلتروزلا كلام نعو لرغفلا نيناجللو راخصلا هدالوازعو هضن نعمت سلا ٍلعتبجو

 المزيني غلاتصلامز بغأينغال نال طلاب نين يلاطراغصلا نويت ميلي ورنويساروفد
 0 موال نا قوم ىو نين ازعل هزاك دم مر ناكذاف مادا ناك
 ةقحاو محصن اتعب لاروصو شدو ورحل امو فاش لب كسي جب جاوا ماو

 ادابكمداوانضاكرنجدنزم هدويزلريعيال اعد!« قلي اكد ألاويبصزعتسالطيجس وا. زوو
 الركام ةداعن الاول( سمتسا را هم ارضب موقع دوو نار ماوون الهلا يعفاناك يروا
 دحاواععطفال اير شلا نيب زحلاو قلملاو ةاكرلا عمال | و اكول بوجول ةراجتلهكيلاعزع سيرملاوقو هرظشل مست
 . ”ثاموحلو لكاعأل دو :ةينح و ئاودع نيالا نيبد يلا ازكوأ مناك ةنوماو ةيالولادوصتلا« م 7“ 2 0

 ةفيضسيب بيلا نال ذاككا ةدرعزع ئطملا ليمملا وقل و دودو رياوهصاقشالا نود سورلار“

 ريعشو ارم عاص وأ بسر وأ مسد دوس وأ مشد ,وأرب نم عاص فض قطزملاو بوجولال عزم

 عمايل ناور لوالو ةفينجو ازعرتاوروفوريعتسلا زلزئب بييزلا ريو فسو هاراتو

 ملال ارتي امترتو نفيلح داو ع اصلاو ناي جسالازع جوصتلاو ومو باو ىهرطصلا
 لطب او للورا ممم واصلان وود ءواهردد اوس عو ريب اميوزيام للا دا دقو

 وب

5 
 ل(

 يكل يو شارو ىتسلاو وحن اياجوشمو رهو فيلاحد ا لوق جمصلا دنا ميسالا راك

 ثليو ل اطر ا تضج نلالادو ىنزملاب لاطر امين امثنأْ طلالاوننعاصلا ف ىنلنتح ا قفل وعلي زل
 .مامتاباقاذلو طور شع ولو اراسما نونالث لال يدل لطب نرش ناثلا نال فالطاللذ

 االاولاب



 فسمي ىا فالك رلاوصذال بث الوم ازهواوس موو نمل الفرم ضجؤاملاب
 مجال ىعذلا مهرولا نا ملعا مث ( نشا دلال مه او هاريهؤ مب فرعازنال عركول ناكولو

 دل! زوكي يعش امهرد ثيهجتراو اضلا عاصلا ناك ارشع تس نالا فراحتملاو اطر قرشع

 ًالالتلا نأب عراخلا ةاكز باب ذّوململالع مجرب ةثكالعلا عوعوقو ععو ري امست فراعتملا
 ةنالئوملاو فصنو لطر ىهاشلال طر ام عاصل اهريلعو ناعاصممالاوملا ناو مرد ريا

 ارب ارازكهجيدازع ىزجيىماشل ا وملاو ىماش وم جندربل زم عاصل ا فض نوكمو لاطرا
 تررحؤكا نورد م قلو اكل لعل »ا بام جتك احياسلا ميهارب (نضياشم خيش طحت
 يكرم عوسمو . عبر أبي رقفوب) هين رند جوف اتا م اوجن قر شعو تس ماع عاصلا غصن
 "الاب واصلاريد فن لعاذهو قباسل ادىل ازيك نا مذ ف وملا نالرمام كلذ فل اذيالك وكت
 دلع عاصن قصنوبزيذ طوعال اوهو رعشلاوا ةطرحأب عرب وود زعاما سوعلاو مال اذ( لع عاملة سنونزتذ طولا اوهو تناول قلاب عيوش ل هاما و

 لاعب نيرسو ىرحارشسسيقو نآلاو لوقادأ ديب ةطنملازم مالا طمس وم جبر جارطا ظ

 3 اشلارالبل ومعمل لوول باهذ وبدر الأ نيش اباد ناكاع ىم اشم اوملا دان وق نيب ام

 تاو اطل اركدوقواوم نيجبر لككولعج يمملا جنرلاتلوتتساو ىتاشلاوملاتلطم ىلا
 ناؤولعا ساو رت غول نال مال ارملاريلعو عنرل'ث لذ عاصل افضدروق ركام معب

 ااذكو رطب لا مللى لا لبق رظتاو ات ام نفعطلا موب لعؤا ل رلا جول قلت مذا
 نإس انلإ_ سو امبسلكو بتلاروحو معن رطق بجو فلا عحواطرج ئنعاو ايلووا مسا

 ةاشل اوبر ناثةالصلل نيكس اب عتيل اسما عر .ؤطضلا موي قل او
 مينو مجرو دحاو رع مورثلاو نوتملاز راع اك ناضمر لوحد لبقولو ز اجطملا مودلبق

 5 رخام ملع أيججاو ناكو مهنع طقس طفلا مونءاهورحا ناوي اورئاعاظ مئجاولولالقنو

 ةاكرلا بقع موصلا_ |. تك ةامئل اما البال بوجولا وجب طق لذ ىنعللا او قعسريلامزيرق

 مفيفحتب]طغمل ازعل اسمالا ا جرشو لطم ولاسحالا ةخلموصلارهاكث يرحب اردد اموسلاب
 نبامربداربو بجاولاقلطيموق لذنو بجاو نب راموهو اراها ذمتنفب ىهصنحن تقوذ اكوا
 اف ةقاياكأسزبب مللساو نولبفأ تملا ةرهلا ل باهيام مب داربو قلطمو قو اذه اكشنلا
 هعب نآدزب قلعم اندلع أيراط بجاولات بجاو رو ؤنملا موصو مِصِدو لأصمر موص

 عيت الذ لضفالاوهو بلل زبذب موصوف رامز نيعحلارقدلاو ناضمر موصكشلا ذو
 ضصلل|يلل هوو لاوزلا نيبو ىلا ىلا ندب مرتي متازجا عض/وتح وشن ملناو مونعاكو بوزعل البق
 يلا عولا هت كو سره صنو رام اّمكأ ةيئملا دوجو موب ال نال 2كالاوضو راببل ا طمضد لبق
 اوال مقملاوزاسملا نيب قفاه كالا وه اربق تلا طرت يفكر عوفصلا نقدا
 ” هساامو ناشمر اضقكتلذو نامزيو يبهر قزمتدؤلا 1 تبثيام ناتلا بلر ميادف
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 نييعن مرول ل.ل نم بيعم يندإلا كلذ موص زوالف تاراذكلا موصو قلطللوزو“ ظ
 ققملإ نيو جيل اولطميىد اني ناضمر متدحوصي موصوا هبلعب ملعب نا يرشلاو تفولا
 جيتس راكرايرلافصم لة ىالاوزل | ]مق ميني زوج ههوركمو هرعسم هلك فنار حاب جاوو
 نامت مازكونأبح نمر شولاو عساتلا جوملا لاللا اوس نا هه نجد أسسا
 لالالاوماص امو ننال نبش قدع ولك مولع ناواوماص موارذاذ ةرملا لاك 5
 مال لمي ناو ءاص هدم ن ا طمر لدم نمو دج فو لوب الا نعل فس لرجل امن
 . ءاملابناكاذاودرلا نبش ل هرانكا نوداضعل / لخطف ا نإو هلع ابى رعتس منال متدابت
 اعرب ا_سح نإعوزلاوهيهل رول ادحأولا ةدأبس ماحالإ]ل بق موخورابخوا مقزمةلع
 ارحل مش وح ا بو لاك رات مس ليلا ورمي! اىهيحصلا ةيرون.سملاو رت انيس
 ال ازيلورابخالا اور ممشس او تب درحا من الاويعوا نناكارح ةارحاوا ناكالجر لالبملا يود
 لقنوات لوفر لع تان ايرلاو قس اذلا لوق نال ل ادعلا طرتشتو ةداأ, مش ايفل صني
 فقل او دوو جلال ظري باتكلا باوجق الطا ةواروتس وكي نا ل دعرطو ا الرع كواحتلا
 داو ها مجوز" ةدابرش مال لضنال ملا ”فشح انو ىبب درر ال ةياورل ره اطوهجو بات اموعب
 ناره ىعرنلا محلا عفزيكم حرب هدير تحن دال ليتل هلع ءامسلاب نكت ذاع
 لطف صولا ةمطس (صبالاورتيطشنم عن اوملاو لحل كلذ ةدتم علطملا نال ربع
 , يتلا: [5 ئالا ملغ رهام لل ذ معرب ف حلا ىلا نيبتيورلاب ولات ميت
 طاقم امال ايار طل طوفم لاذ موضعي اذ مه ضاتحاورياولرهاظ ف رثيكلا مجئار د
 رت عرغو ىلاف جزل اركذو هاقشي حا ود ز ما وجوب نأ جيصلا نم (يجبؤللا يقفل داذ ذو
 لضم! ةغرح ازعدابز نيزسكاكورو داهال اىاأر ىلا مضدو هد ,مياو دل! نا ىاوملا
 يقسو مياورلا رع حت نمرارو د ا ناد ءادزجم اص هابي
 وصلا“ ةؤو ها طلغلا ةرها طخ درا ناككت ةزهالئز شن عاولس اكن سانلا نال ان اعز ةاببلعلمملا
 مكز ينبت اوبر او ولكل وفلرسمنلاجورخل قداصلا لل اهنكذلا اشار عولط نيحزم
 داون لارض أب ناطينحلاو للا ىلا مايصلل اومن تلا ةءر الغلا زمدوسالا طياز تسلا اين
 ريملا عمار أ عاجياو يذلاو لكل اتاطفملا نعايكوا ةقضح فلاسمالاإ هاه ش نوصلاهليللا

 خشن انا عراشلا ندلاكح كاسم الط جلاس عمأجوا برشا ماصلاكأ ناةرحايك,لهازم
 هلع طمنلا نكي كاقسسو هسادل طا أمان كدوصاعمت برو الأ ىزلل لات ثيحاأت ههادلا
 ىا زهداوا كرناذ الرا ناوأ,مركقتوا ةزما طل طفوا ملاذ مانناو كاسملا مدعي الذ ديدلا نع
 لرازاذو عمو ةدوسؤأاملا عمل طل هنطرطو ليوا هقلحو همطدجو ناو نك! مقتحا
 ةيانيلاروصتل ةراذكلا نود مْسابلاب للرنالاوهو ىتعم ىلانما دوجول اضل يلمذ سلوا ةلبق
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 خامل هسنزإعزما اذ اهلبقلاب سابالو دوركم يتلاسعر وس امال خانك لام قر افلكاب وحدو

 هل جناوريعزعازما ناف ميصاجنإطفريصيامب رورطغن سيل يع نال نهارا عركو لازنالاو
 ٠ كا .٠ ما .ه 5 ٠ 8 ٠

 ناكو هداعاّناو تنال موو ضو ضل مولو هعنصالب لابو يغبسوا هعرذ داقمي اره كو رتبتاعرتكت زم مل ناو

 مير ص "انهو ميحوافسويدالاذالخر كد نعلاالماركوأ اذن ذلاؤلح نور ناكو هنن داعيا

 لال( الحبر يضر نع هر امكلا ن دود اضتعاإ ل قريد المن اكو غلا عورذر شوا او عاقتسان اومن أش فسون نا لوث

 تالي 0 هلا ةددؤمملا وئعاو فسوب د ار: ءطغيا/ ذا ناك ارنا للجو يعقل غلات
 "ودان الل صمي مدي اورلارهاظ غن اك ناو فينس حازعز سل ةياوروهو موصل رهور ارتحل
 العازاراكح مر نيرو زلم نودام نال رفوجملا داعول ازكو ها ىنتولا كيرلا عيت فلا ولم
 م2 لوخرلاب فصرم اذ حورملاب فصوبال ال ىسفيال مياور ؛ ناار بف فسوب ىازع
 اللا: زد هاهفلاةلب (تلمر اضرذكوق» داعالاو مالا 1 هلضذ الدور امر

 ””انكالوطغملا قري مرومول رطفا هدؤق نسوان اضالا هلام عوجوا دددتلاوا ٠
 ربان دش و (طكأو لوا لنا نيليجبلاوحا قاوم ام ايحأ حدا عماججز ميو عملا مدل ميلع
 يلا نك ننطبلاوأ علا ةوبت اق يانا ال ةراذكلا وألا باسض مب كواوج وأ
 ةمييواذّتم عجاجو ارو لبقو طبت وو لينك ع فلا نودايذ عجاجزبو هبي قاشسو

 ريعموصر دا 2 سلو ةءروصماوونال,يلع ةرافكالو خالو خول ضقلا باخ لنا
 غاورلابصوهو نقنتحا نمو عرع مب جيطمالو نا ضمر تيرح كده ت درو |.مال ةرازكن ا ضصمد

 هراتحا اىلعطمب هلا ذاملا قال ئانعد مذا ةطفاد اقذالا ءاودل ابصوهو طمعتس اوايبدلا

 لشد نام, ينال لصف كرا نزلا نايم لولاةرادؤ امرا يونيو ايبا ف
 افشل سيت مودا هل عج ىف الل صو لان ميحشسلا + ررسذي ملدا اود سيال

 . فالتماوأملا لوجي مر عاعو نفد ايصرطفلا اع قانا رصالاو ناوررلاو فلا
 نس ارلاؤرحارحرمآو ا فوبلتؤاب نطبلا ةرتحارجزذيأجىوادوا علرعمرلا داز يتلا

 الالافو:هيصقلا رن عمفا ,مالهغامدوا مهيأ لرةوجملا اودلا ل صفاعدمغاسرالا ماتخلل ٠
 ةرابعلا عزواعتلا لا نه: فالخال ميعصملذراوو ميارع لوصولاب نيسلا مرجل طش
 2عذ ناو هطغم ا ةرطمي فسح أوو لوصول ا, نتي لو بطراووب ىوادولاما
 اكن اذهرا خلا قسؤي فسوودلةوتينع ارز طغيرلانعدوا"امدليلءا
 . اعلق طزفرن وازع سلا وورو فحل راق ةنه امير سل ا عيتالا وا ئنم وجا نيبو
 فوالوهجاصوملالطتلاوباو تبرئ لارر ص ورؤسنلاو ىفزملا لوالاو تعا ناك جيصصلاوهو
 نأ ةرووحضي ا هرمو فسوب نبا لوف :لداومو ةياورلارهاظزباقفح بدرفملا و صملا نال
 هركوراضلالعئصلاؤرقيزميذ ام كذرلمريو موج طل لوصو مودتل طخ رل نيش



 عضمينمد عناب ديحتادد هنماب) ن اكن ااؤ ص ورم امل ماعطلا اء مصل عضم نا ةارهل ْش , 14

 عركو فويل نموت روصو مدعل مصل غيالودرلا عفوي ال وثم ز_وصئالىذل انلاعلا
 ٠ ارت اىاموهوأ عر ذر تعم افوكلاذ اذ ناضمر الا نميرم ناك نثد راما موب شال كلذ
 لمراوا هضضرحدادزا ماص ناد ب قذاحروتسسمؤا نوع سراب رجب نفل ملغ
 ذأ سمن كزاو سرت كلما ىضفح وق هداو تاو تاي دال ىطهو طفا عقم
 فصلا نأ جوطقو مدا ناو كامحاوجوض او( اونهؤنضفا هدوصف موصلأ طمس
 اضمن وك ط رشم مودل أينخرذ مالم زوار رع هضنإع قتل نعول
 [ماكردأ رجل معلا «مزلب لرفسلاو ىضل ماعلا حاعا فرط املا وارسرلا تاسذاد عيا ل
 دو اذرلاونهصلار رقد انمملا اممزلات ام ميسم ماذاو ضدرلا عمناورحأ مأيأ نم فدع
 هقزاش لاهو نا ضمراضقو ماعطإل رولا بوجورتويادورار لل انب,كاردالا
 لن قد وضانأو بجاولا | اهتساملا مكراسم عب احلا ملا نكلوغملاقلطال,هداناّس ناو
 هرجالولإ نو مد عداريرزازحالا عقيل سل ازتماوبول بجو زهالؤلا ماسنلا ناضعب
 ل/ادلاو ررارد عوطس نا ل ناكىتجؤتازتل العاضملا بوجتولا نالر يلع ةيرذالو أضملاتفو مال
 ًاملعتر خلو عرمان تضقوارلمذا امم طلعوا اعاضرو ايضا هرلو اعاتخاح اذا عضملاو

 كذا ازاي يار ورا سللاو ضدرلابارابتع ا اضل ئيكيضزجل ببسدواظعا نال
 . ةغللا ميا كم يركع طي طجرتوقانفلول انفلا ال نقل ايلا لتدد
 نينار تس ايزل ]يرش نالاوئلا لجوال ببن موصل العد جدر دقولو منوقيطياك6انعم تيكسح مال ةرطد ندا لجو تروق رجل صالاوةن اطلازوجتلا ادكو تارانكلا
 ملطذلث نم تبيض ابو ججوريلو نر ءرمطاوصو اذ ناضمر اضق هيلتد تام مو مي ارم
 ادار عزيعل الرع وارلت نما عل صوار نم عام نضدانيكسم عود ثائلادوقبمالاد
 صضررهو تاحزم ناقحا رز عاصم النمري ال من ىاغلا يشل اكراصو تمتع
 ثوريارهةارلاارو عوز اجركيصو ركز مز عاوعوتولو كلذ مئرو ادع مزلبال منع
 بيف نبرق ىدوملانالأب يجو هاضق هر ىذا مث عونا ةزلص ةروا وطنا موص غل شد
 دااطغالا مايبال اهون ع مكرتب اضن ببحو ىذملا بجو اذلو لاطبالا ئتىدعملاب تن أيص
 يطمح مورق اصلوقإر ذ ء”ذايضلاو رز ب حابي وأني ل نيني اورلاقرحا2 د ذعر جرف
 لاوس ةباور ضو رز ءالبد دوك فسود ىل نعي اور ةبو ميار هش كما ون ضئاد
 ماكس نأشمر ر ابر ةرداحلا مساواوصلا غلب اذاو جد [قسملا باور نا ىداسعاو لاككلا
 امري ينم لو ةيلهالاو بلا فضل هدب نما صو نيم اصلاب,يضقلاب تقول ولاعب
 ف ناضمرو ميل يغزو رلتيلعالا هدوم باطخحلا عدملر سل نمبلبف ىدعم امالو يالها كزلا
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 سهاطظلا اراب توررفملا ءلاسمالاوهو موصلا دوعول بليل ةواأ عال د ترحو نلا موب رضقي

 دلل مويرع هلكماضف ةليللواريلكوت 'ناو ذِلا ماوهال ءدوباءىضؤو منها هدومو
 حا )زيلو ىوفل اضع صه زعم جون مال هاضق هلك اضمر ميلك غازمو هانلذ املزلسا
 مدوطم ام وطق ناضمر ضن ؛ نونجن قاذا ذو ميارهط مسالا فال يعاتلا ار زعربصبف

 يفحاراو منام هم عفو رتحإؤلاب بوحول سفن جيله و دحور ةرّسلاوهو ببلانإل

 4 موصلا شاري راكم ام عير وتس ناودد داضملا نيون عباحالب بوصولا
 ابنت ) جرحالو ردأن ه دال هاو ةداع بعوس ال لب الرع ايأنبلا الع عضل نعش

 مشن ماس ,موص نإ) تطفو ترطوتسفنوا ةارمات احاذ اور داونلازموه د لع
 أسضسلاو ضيا تررطواذ ونا قاف اوا ضيرملا :ريوازف اسما مرد ذا مارح م ارا

 امي بي ذلاوماعطلا نعتز ططمل نعي رهوج ميكتتلإ أب وجو اكسر ابل طعن
 ماو ملطدلرفلاو قأب ليلا ا نطدوهور عت نيورحاكت قول قح افا مون يقي
 در اعيحن ايلا نا نيبت م تبرع د سمشلا نا نيو اابلا مط ىريوشو
 اراب تقولا قحلا قر دوي نب تلسما سور طف منيع ملا ناو عاط
 ةي ان اروصتل ميلع ةراطكالو لْثملاب نومهم وحرمان مويل كل ووطقو مجال اوذرو

 لامحال طا ينحا موصلا, يلع بجحيو ط ذهل عري طفلا لولاه ىأرز نيو رصققلا ملون
 لالهف بمن ميلع ءاسسل اب ناكاذإو ٌريمجشلا يلع ةر امك /واضتل يلو طف ناف طلخا
 /ثوفحراس بسس اةطعفلاوشو ىلا عظن رب ئلعنر ال نيت ماو لجدول نلجر ةد اس الإ علا
 ناضمر لال. جرد رفينحازع كوري ملا ذو عصالاوهوزتي اورلرعاط ىف اذه ةرطفلاكئنضالاو
 لاه غبر  ءاعاسلاب نكي لاذاوري ارو ىاضالا موي عسوتلاوهو درعا فلاب قلخت مال
 بقع زبسانملا وذا تحت الا باب مران ال خي لعلا عت يك مهب ة دال فلا
 ميخعلو ةبارييلاةر. سف اى. ات مها محورا ةرتحالإ شعلا : ملطوربو موصلا اتش
  ةبئاولإو نأ ضر نيرطاوللارشمعلاةر راع بطاوجوريلع رس ايجونبلا نال ةركومة لسا
 روز سو روز نمل اوهو بجحاو ماس ار الل ىلا مسقيس من |قنكاو ىلي لا را5 هاريس لملد

 . يقامزتكشيإ) ىصم ماللا يهب ثرالوو ا عرعوشو بكس نأ مدد نير زحالارثعلا
 وصل ار ذةموصلا اماورمب ه دوجو ن الديك ثيللااماريثلاو وصلا عمر يملا ثلا
 ضاظ؛رورنوصلطرش رن اح نب نعزسجل ىور زر قسلاؤ تاياورلاث ولت حاو بعاولا
 ةعأرملا ريجسن جملاب دارملاو تاد (رخلاريابب 1ططرش ةيملاو عربحذ طرب سبل ثياورلا
 "هال واكس ازطورزلاو ضن وري انعل لوا رسل تيدا نذومو مادا لابوه

 كسلا تاولصلا مذ للصدر يبس لالا عصمالرلا ةنسسح نا نعرتبادسملا ةورتي لاو ٠



 ديس عدل نعو ىلا يصور دوق كرمت ةالسل اراظنلا ةدابّأا
 يتسم امز زصوصنجر بداوهو ل مرلا حا لاو ىواطلارايتخاوهو ىصورسلا ا
 ًأهراظنا تكل الص تدي ىزلاوهواشرب ل1. قلتعن ةاملاو هاريلع لوجب نا
 يالازكو دجأ# لا نوضكاع ماو نطورش |الوان لوقلؤاولاضكملا اع م يوريف
 لاول ,لاكةيعيطلان اسال ةجاحلالارىجسملا نيفكزعملا جرا لوريععاو دنع أمل ليلو
 رمق ةجومواههكرلاظ جاشاو هلا ينور يملا مادزاكةيدوزعلاو ا ةساجبةلاذات
 ثكمالو ديعلاو ةعج ا ةالصو م ميعرشملاوا رع اس نم عربع ادعت ل طيش معاش
 عاسدو طال عيدي ناب سادالو اه( ير نقش قيورط تن ام.نال يلا عامر غزه دب
 كليف اككعا وذ أولا جشول مد ال ىف اىنعالا عرورمل عوحو ماعطلاكمنمرب الابر يسلا 2
 يديسال ]خش ؟ولسلاراضحا ةودأعلا قوقح عرج يسلان ال ره لطحن ارقام
 * فرارب فلولا ناالا عزعاذلو سيالاضكتعمل كت ايأ تل طع طك تدل ول عليأك هك
 نابنالاؤجنالاع ناسا طنفحام ادتعبر شى ,ةرقرسيل نال يرو هدقنعا نأشمصلا ل كيو
 رض اكتع لطالو الزنا (يس انوا ارماع ار(,نوااليل نكئعملا حاج ن اذن ميلا زس زمر اف
 كَرافملو ال ضوا جذل نو دامف عب اجولو نايسنلاب رذجنالذ ةركؤد نكّصملا ةلاحزال
 مال يرض اكناو ددضيإل لزب رطولو موصلا ربو ضي تح اجا ؤدح رز ال اكتم لطب
 كقنوو ماا فاكلعإ ف لتس و ازمو ياده موصلا مد سضيرل ذو جامل فحسب
 تاكو ىلايللانماملاناب ام لوا مي لميس لع مايالاركذ نال امل( هذ احتعا مدزل
 هل ةلباابإكت اقوالا نال عياتتلا طعفايكتعالا حالا عيان طير. ناو محب ان
 ايضناوسوقز لا لع_بف وصلا زب جليل نال قرن اعمانبم نال موصلا نال

 تاداعلا مهتشجلا باك مداره: هيدا ىرنرال عصتصاخ مايالا ىوف نام حلالا ٠
 6/11 ةلطمرصقلاذلاهلكواحلا خب جرس لعمالسالاب قيد اىدها تصل ا
 اذا ظعماب عريف تيك ابعت ةلنوة هللا تكرر تالطالا عبباهرذو
 اديس هذيرجرفجزم) ف وضخ اكم ةرأي ذأ ع طيوزن ا فيرغن ف فجشااد يلب نيف
 أياهذ دازلاطعاقدرقاذا اعصال الاتعلا نيذلابلاراصالا اعمرعرملا طيوفك بج اور
 اال نم لددالاعو نك لزب ذاويان ىاالضا هلق ملم نم لحال وأب باو
 مشبع | ع:قبزعاضيلا ارد زو ةيلصالاةجاملابملوخشم |.مال كد ذوو مداخلاو لزاما
 تننئالءاطسالا ل ,دالسلا بلش. انمآونطلا اكو متجاحلر صلاح موورل ه دوع نحال
 الوداد الا رس قو فسح از تكور موهوأصيالريلتسجبال حب وجولا طر شومر ش مزود
 ةدمصوا جر سا ريعزعاع خلاد مرخابل نوكم ناار نوجيولو ةامملا ةرتعدوريباره بوجولا
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 ناذاعوزلاو ىرملا ياعرب حنا ةارما عايز عريان وجي جيو اب«
 ناؤاوفلش ارو ادع اصض مايا يالي يسم وهو ابرج وحيورفس عر :لع نيبو ابد
 نيرا خبيرا نما موالتاس لعادل يرث وجولات مر
 دافعا امماحا لال مزابسالا مكرع اعرب كلذ محا عايض ىرعلا قنعو ا معا

 ةدجح كونو ىنوفولا لبق مارحال وصلا د دجولو نيرفلا ءادال بلش الف لفسلا ادال
 . [ما يله رول مزإلرغ ىلا مارح نالزيكرل كد ذك لدول دبملاوزأج مالسالا
 كلل عضاولاو اتاري اره عصف جوش يمنح عرمرم كن الذ مزاللويعلا ماعا
 عموم قطيع: رأكاوذ :نرملازهال نيكسنلارحاراجرجالا هكمايدرمناش هلا اهرنوأختي نا
 فءتاز اولا ل هشلو لعرابأب آلا فرعتو :لمزمز حار مرشسعو مب دملا للاي مس اع
 للنار برقي ركز زارع ثالث لع نك ماشل ل هدلو بكم نجري طعم لعادوكسسؤرسكب
 نايطلغربسيل بلد نمار هلو زك نم نيل مولع بزساللا وكسب لزانل رق دز
 ىلا لا تأهتيم نورت مراد نا ماشلا لها لعرطومأر م نئاكوأشيا
 يان اهيمرم نمل جاولا نال زم ماحالأب نورخشزحلا تأهيملاب نهب زكام
 طا هاذأحا ذا مرحإو ىرخ تأ سمرمير ل نأو لّسطا لوالا نمو ادرجالا | هر ريوأت تيل نا
 نأج تقاوملا عه لع ماحالا ءدق نان نيل مولد ايهرجا ىذا ثيحب حماد
 موف مرا مرا وأرإخادى اشي اوملادجب ن :مو تاروظدلا مود اوم نما نا ل ضئاوشو
 وم ازد (قش كب ناك بو مام زم ةجاإ هلم لون مروجو لك عملو
 ؛اداو م نم ماسلا نوكأ هو فرع رجلاادا نال سلا عوقو ئقحتل ا عرعلا

 . كلوارا|ذاوريباره ميرثالا دورول|ضفا ميعنتلا نانا حلا ماردالا نولي مرو قرمعلا
 0 الاطلال فاظنالوهورماظن ارم الل ضف لسغلاواضوتو )ل سفغا ةرعوا جمال
 70 نئلكيطيبازيهاط نيليسغوا نديرج نييؤن بلو ايفئاا هويات مرعؤنازاو
 ١ ةزهدبلو طبخ رباع عونا ىاظاع" درونينبكلا تمل قسلازارارا تبل
 كقرياره ةرارطلا )| بردا منال ل ضفاريرهكاو دا. يعامو كللذو دريل ادرك عفدو وعلا
 . «اعازارسار قاحورتن اع لازاو راسو هراذظ |صقو بط مل دعو ىا نايك أيار سبط
  هوادا نال لش مر زو جاردراذا مالالاوو رت ورط خ نتيعلر ايو محرسالاو
 انالالصلاجالؤريسينلااقترهدا لاسيف شما نع كرعيالد ةليأبتم نلاماو مور ططم لسنا 3
 . دة ىلع ايصونلا نا ىوراملةالصلارةمولي مرسم ةداعاهواداو عميس يدع
 ملحالاا وفه ناكن اخري ارم ضفا لوالانالوز اجرتءطحار مت وتس ١ أهروب ىِل ناو اا
 كابس كيبل ملل كيبل لوقم نا متيلشلاو تالا, لاغالاو ةدابعمال تيب و 4

 عيزل
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 نع لوممل هو نا كديشال كلملاو كلمعملاو مطتو ةرممل طرا نإ كسبإ كلن

 : انا لوقنل اوه الت (ىلكلا نو نمذرغس لعن نيل طيريلع رس امص لوسي
 . عليها الحاما ةهاركالبزاجأم من ايالاوعب (رلعو ان ةدان نازنعصقس الو اورلا
 رييطاإب مامدسلا درج مارحالا ءاعراش ميصبالو مرحارؤدأبو ان ىاذاوعمعوردلا 6

 ءانلا طم انكدو حافلا ةلمكاوا عاجلاوهو شخرلا منع طم [وا امنيلف
 ايراكلإ مردلو ةقرلا عم ماصخلا دال !وزسرحوا مازحا احأي قرود اعلا واق ونعلاو
 هت:ادول ءالواصيشردليالو !سباغريلعإ ديالو لضاعريإ ا شيالو ايساريصرتقابو
 سلب الكعرهوج يلع اع ركتال لبو |رسلأبك ردراو|صيملاب رع اذا أها ذاتعملا سلما

 نم عزنم سكر ملاو جلاب ابك لورماعلا أطر ارت امفاقلا فب ةوشلدالو ٌءماع

 ٠ ىرتراو|مّاوبوتح موؤتاىداتعمل ارسل دارملاو بابل قوفردلب ماما بعاسشار« 
 ايلاقلا نااولأ كم يلع ؛مغالو زأج عرزالو ربك ب ديراخدار عزم زغكاعابقلا
 الو هال ماد كلا زكرسليامإر شكرا ممجو لعاو انشا وه ورك ناكلا اعاهقوككوأبعلاو
 لسفلا له ىمكلاو نيكل ]هس | نيزللوا امعطقيل نئيلغملادحرل نال نييفيحرسامل

 هدول ايطتلاونعنر بجوال اوس ار ططدالو مياره ذل شار ق قمر نع مرغلا طسو ةكرلا

 هالو صقملا لص ال كلذ نال يبلع وت الف هنربتو نب ل ىوعرسار لعل جول اىا

 الو اجو كسللو درولا وامل عمس اكزندبو ايوب منهزوت قزلب ثيع ابيطرما
 ايراني صتيناو عيتوركووملاب ل ازا لل ذ 1 ىو سون درع الو هسار قلي
 نيزونربروبأوببعم|جقنرلبالو ثعشلابلازازمر المزن او ق لا ودم و مال
 ةحارابل نإل د صعالو نإرفعز امى ابصم مب عبصمو نميلاو عرشرفص | تينرسلف
 تال رج دل اونو هتجعار حوش كا زعبل ال ينعأ ب. خب وكيلا بط
 عيالذ ةدابط ايزل ماغير مرا سدي نأ سابالو رياره نولل كلل عنملا
 طكرشو ماعص عار لما حمد حلورسل جت نري وي) لا واراطسملاو تدبلاب لظسيدو أم
 هساب] هيالو قطمملا ل ّشسو طسولا لعد زدو عاررلا رول عجابوهور سكب نايعملا
 بنل زمز كيوب اره سارلا ماوه مالو ببط جون مالا سلع لتتم نيد ا
 عقم |ناكموا اذرشس الع اهلك )قولو تاولصل مع رهل اب هرمعزم مدوص (,ءاعهارابدل
 ما اصر! وسير باوص ١ ن نر امالي وةاشبولو معاجوا أن ابكر يلوا | داو طبشوا
 الصلا ةريكئلاان لع اردالا 2 مييلَسلاَو لاوحالا ره 2ك ويلي اود ا6 مم ميلع
 ايده مالا يسحلاب اوجراركم لخد اذ أؤمن اره لاح كطلاج نشا الاورعأب, ىو
 دهاشلاتيبلا عا ظ حراما عماوتم (ىشاخ مالسلاب أب سالخادمتعتما لعرمأي



 رماه لادخال ىاوطلاب خا خت ةباجالا عض اوم ىجر ان«مناف بحا مبعد '
 ايوب مذرو_الهركو ليطتساف دوسالاجابادتباو ةعاجتواةدوركما ثرف ني
 كتوم |ليسسم ى وب اه قوم عاطنسم اى اصيب لبو ميكر از تساو ةالسدل
 الاول مع ني انيك ملمالإو أعارحاو ا امهابقب م امعضبر رودرل ناد بجاو اليالا

 فيلا ناميريصامنيمزةفوطيزحااملبو ميلع ا معضو رن امرك بميلاد نما ظ
 رفتكاع ليو نمبللا طبات لع ناب ها دد حيطض اور بابلاو مالا طاش
 رخل ال جا زهدحاو كر وش | عبس فوطيد زدسسوفيو عورتا لش ؛قارل ذل ؤمسمالا
 . عفا زعرجر ثيبلا زي طع, لالا شما جلول قدو ابو جو مطخلا اري اولبلجت
 ُأط اينحاروبجيال تردإلا نيبو ميدي ىلا ةجولازم ضاطولذ تيب زين غرد ةشس نال
 . لوالا,ثالثلا طاوشالاذ نيذتكلازهو طخ برأقن عم هيشم عرسي ناب لرد فأبو
 مهقدؤحف يف مل لو الرناللمراككسم و جواذاخ ماخس انلارعزا ذا لج
 الكول اتدوراقوونيكسم ::.هاعطاوسالازياخ اكنعاو ارممللامجواع
 طوشس لك دهر لكتاب مهكر  اجذ ةالصلا ت اعكرك اوطلاطراوم اذال' برم
 لد كاسب نامل هتسور م عاطسان !عرهوجرجما مولاسأب
 تيب انبرزع ريل“ موق هيحوشر مال فليلع ميهاربا ناعم قاب مم: هألا 3
 ةيجاوهور ميلر وردت ثرحوا نيتعر هرج يصض درشملارهووزنا ريثما
 ,ةوهو رتيغلائاولو عهرلاذاوطرللانتاوتد رورعابح تذوؤللا يصتالو عوبس لكل
 دعب مث مممحو مورؤلا ماده ال حورّئل ناوط 1,12 !لعرسبإو بجاوب سدو أوال
 اديس مور ةانضاافصلابابىمسملا عوز يباب نءابدن عرنتت فتينورجلاال
 ريلي تيبلا) قسيلو بابل نيب عكلا قري ةسيجيريلع حصن أخصلا الؤطصملا
 طخوامسلاوط مدر ادفار جا ترد اوعديو نير ب تيل اع صمود
 متر اريك ألا اما امرت ىداولا نطم علبا ذاكر اقولاو نيكل اب يديعاع ةورملاوخم
 يدا: ضخالا نيليملا نب ريشم غارعيا وس هالعا عيووتس لويس زم
 عيسلورملا عينت زدالع نيليملا اوعضوف ىداول نلت ميول عر جسم ار ارجل
 ونيل ىلا للملا رزعوداولا نطو نحال ل سالو ادن ع ىداولانطم لوازم ايعس
 دلت | هس انمأ ةصلا لعمذ يؤ هذدو (رلعل هصرف ةدرملا أب ىتحرشنيش
 رط ا زاوش اريسم نوط رفد حاو طولا زهو ثور يلتس اسونلاذع ةالصلاوز لنمو
 للف وراولازطس# ع سو ةورملاب مدا فصلا ادن طاوش يبس ريصن تجلت
 8 ظ ًامارحتلك مين ها مد( فنأب بجاو ةؤملاو نصا نيبوسلا جوت طلاق روش
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 ”لضزاكاذاذ قانا ةالصلا عوطنز مل ضفاوهو را ارب اماعوطت»تيبلاب ضولمرذ هكسن ءامتالا

 ايف سانلابج طنا ةالصو لاوزلاردب مامالابطنبتجاىز عباسوفو موبي را نوف

 نمايوهو جدولا مودرفلالصاذاذ ازهةطامالاو اييهوقولاو تاعي ةالصلإو ديلا عوز

 تتبوأ ماداغتافرعزفكاول نيطترفو زكمزم ضلع زم يرق نحمل عزط كمر از

 للاى ار مهفيف بطعرطوع تايرعولا جوني سما عولط ودب ظيذرع موزيلا(,
 بلم مأمالا كوبا دوب كلل ذورصعلاوررظلاسانلاب مامالا افرع موب نمرسمتلاتلاز اذان

 سخاوراجارمدوزفل دز ابفوقولاو ,ةرعب ىوقولاو ةالصلا ب سانلا لعب ةالصلاقبقتيطخ

 تالنيئءاةاو دحاو ناذأبررظلات دو ةرصعلاورلظلا مملبصمو كل ذوتو ةرابزلا فاوطو

 اليصحيانالصلا نيب عوطس الو سانللامالعا زم قالي درفبذ دور عملارت وؤبق كدويرمعلا
 الا غبر عأج عموا ةدحو هلحر غصن و هنقو لعرصعلا مذا زرإو ىفوقولا دوصم

 وصئل ايزو تقولا اعط أملا نال: ةيلح نان هدوبعملا و أ مزم عا>او لإ بص,ظنعالا
 دارو فسوددلا رادو ميار ماهالا عج معاج مهاوشو مب عرشلا درو أمدالامكر رويال

 ليلا عاتعوزملاو ىفوقولا دارا ىلا ةجايلل نوجا شبا در طل (مديدجي

 فقيذ ققوملاىلا جوتن م جيصنوسللاو مودرثبلا نأ عرب هريتعأو مغيزحال لوف عيصلا

 ًاليكاو ئل نيمطنو ريطركنرعزطدالا نقوهايلكت اذرعو جرا )معفورعمل لبا رقت

 امي وهيب ةل بشلل قس نلحارزعر كلا تازمعلاوذعز فرجا نا امال نبنيو تفرع
 ماهي قباوغقب نا سانلل بذيو كس انملارساذل ملجوانسح ن ار ؤطاملاب دير ناواش

 ناس بو ةلشلا نيل شتساودوكمل هارو نوشفدو رميلعتب اوملعتبو ميا عداخاوسابل

 الإ برغل .يبرغلا علطاؤأ و واوأساوقو مزج فسوجونا راو فسنلاو ىلا مرو ويتعاو

 موري [يمونبلا اعصو ىو لاهور بكوأعوو هصح نسانلا ىنقو رةرع مالي مولد ]
 (ماعالا ضال ادجطسا 1 مطل د رمو ىنم نيب داووهو نسم نلعب الا نقوم ابرك ذل دزملاو
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 فمذأ | يسمو ثم تايصح عميس يجز جدو هز عزكسؤعأج ىداولا بزعم ايدج ذرتقملا جياع تبين ىنهاونأي تحيل نيريكم زيا وزسمننلا عولط | بقر عمرسانلاو 1 1 ا 3 تا
 رضفصاو كاي مر ولو :لضرل ل يضو ةاوملا ل يقو ةصمجارار قمزيةوصخاراغصسلذ ابو
 أهلوحام ال هازجا درة علا قوز ئئرولو الحا ىذوي ناشر ابكأب ىمرترال مدا الا هأرجا
 ثا لج ات تحف وول ميار ىداولانطمم وكي ن ل ضفالاو كسلا عنتوم
 لك 1م مرهبوج بيبرق منوداحو مرذا منال ال الاوز اج عم ابيب أ _رسفل تعنت
 هني لا ورزع فميالو مي اد ابادازجوهوركزلا لوصح هارجا حجوا ةاصح
 الر رعب سيلابووعردو هلزع فقير مر هرعب ىر لك ا لصالاو أ هروب ىررال
 لوا عهتررإتلا مطعيو ويل عرسن ا لسع قبل لذ هدد ذ ةيزصالاو هررع فمي
 . *موطت ذب ملل عمت قال نال ةيبلتلا طقوم لبققلحن او قاملر قران أصح
 كو ةلغالرادقم همز خأيذ ا, ىمتيوأ هع قكيو هسار عيمج. ناكل طعما
 دمها وو ثلا مضق غل ئلكلا نالدصتمتل نمل از وأ ضيإ هجر نمريصتملا
 املا تار وله ججز» نون لكريصتتلاواقلكلادعب ىا دل لحوةووضولا عئلا سنغالا هبش اذ
 دهددوارخلاندوارمصلا مايا لواوا كل ؤرمجوت ننيتكح قأب مٌتهيعاودو نيعاجىا انااا

 ةعبس ضل اوطو رضادالا فاولترعدلو ةر ايزل فاوط تيبلاب نوطيئ اهوا رضفادغلا
 مدل فاوعبقع امداس ةورهإو اهصلا ناب يس اهنأف ةىبداا هطذلاوأدوجو طاوشا
 ورث: هراركت نال ديا وبس ل موس عروب فاوطف لمرلا نان فاوطلا اف 3 لير
 ايوجو نجيوسو اناحساى اوطلا از هو نمرمورتلااوابدجهوسلا مود نكيرل ناذ
 ضارشاالا ضاولعلاب ل لالاومذاؤب اسلاقلكلاب نككو ضيا اسنللا هل لحواتو هانموف ام اع
 مبدوماملاوهذاريذ نكروشو جاف ضورام ماوه قاوطلا اذه ىريادعأسنلا قع هلمع
 عرذا رافال مأيالا نه نع عب اناييرغ هبكوتؤيتعل انياب اوفوطيلو انتر لوذ غ
 دوه م ىؤيحلاو ىتسنلارلعرياهل وعملاوهو عضم لاو: فيشح قوزع مد مدزلاببع
 .ىبرزملا رعألا نييؤلاشلا مويلاغرسشسلاتللاز اذاذ يرلالجالأ ب ميتتيف سوي ندم
 رثلا نيدو تاورصح بسلا مر فيلل رجب جملا ىلت ىلابامتببرن اردو ثالارامث
 تللذ لثمأ لن ىلاوهري مروح: ئالوعردو أ هوزع فدو ةاصملكعببك
 رت وعدو اهرن عزو اص لكم صركي نأ يصح عيس وكن مطوالا ةركذ ىزلا ىضلا
 وشو دخلا نمناكا ذا ىر ةدهيرسل ماله زرع فعدال هنكلو كدزك” حلا 5< قري
 - ةاتاووبلا) ىداذموا تاكا هيلرسغل ل اوز دحب ثالثااراجئا مر رطل ءايازمثلاثلا
 : ينل تو لوطرل هنودال مباربارخ جولط رو دكم لالالا وهلا طغت لعن: ن ادارا ذا

 ناو ظ



 يب رب ندب عاود دز ضضااوهو علال قي انااناح
 ”4«انبنا لاق :ةينح اود ءزأجرقلا عولطوىب لاوزلإ قموملا اره: ىجرلا مهن ناذ
 فينا هركو يضم وبر ارر صو يفساللاوتوبرشلاا ناهرب عرأتخاو ناس تا
 اذانميلهلخش بجوب منال ىجري كح ىنمب مةبوزلم للرمرخو ماسر حوش هامت ناسالا

 كحل ومن انك جاضيلحو !طيا كلا ةدو طبالا نيتظ طف مطم بصحلابأبزا لزن كمال فن

 اروصمورا)إ عل اقل |يلا جا سأل ب نيلصنملا نيل نئاباههدح كما نذوهو فلا
 تيبلاب فاططسلادارااذا ع ىداولانطنعاعطت ملا بهاذ تاورسبالا قشلا ف
 دس ميجا ذاوطو عادول اف اوطو ندصلا ىاوط هللا قياز هو اب لريال طاوشا عبس
 تان مخ م مح ذ نمو ركم ل هال عالا بجاو وشو ممر دديدو تيبلا عووب مال تيبلاب
 ملم غار فاوطلا يدل هروب ىلصدو نوعدونإلو نور دصيال مر ال تاقيملالخاد
 وعلامور أسال شيش رياع مىحوو عروصص عضيف ماما ناب مام احن عيب شيذ

 دعار.تم اهكأبتم تيببل فحل عرصبور عملا نم عرطنح يرق عججيبو بحاأمم
 (ةناثد جراف ازم, غافل مله يل دوم عادولابأبب فورعملا هروزح باب نم عيضتو مقف
 هال مودل افاوطرعطقس 2 رذاهاع (مفقوو تاورع للرجوتو دلع محلا لخري

 ةفرجبوقولاةلرد نمد اركب ئتزوةنسرمال هكرنل هيلع كوشنالو لطوي لو تيدا ةيح
 3 اهيانلر دادقورجلا مودزم فلا عولطلا ةنرع مود نسل اوز نيباجوشو صو :طو او

 دا ٌمارؤهوزةرعمرتىازاتجازمو ةداي زلاضاوطووفاثلا نإ يلع دئفالاو هداسفزجزما
 لس/او دجورد فوقولاوهر نآرلا ناذ وقول كلل ذ ءازجا هفرعاجا ملعيملوا هيلع مهد
 فشل ملغ باطذلل وعلا جل كر الل كد ذ ميمجف ةارلاو هيضطرشد تسارفو ثيل
 كالظسسالا مزين الز اجرنع هتفأجو هيلعايش تارسولوأ مجم ة شكو ةروعزالا ساد
 حوسنالو عيطم الوؤاوطلا غل مربالو ةنشةللاعف ذأ. سشن عمسش لب ةيبللاب ابتوص عفن لوله
 لكس ئ أو نيدو طراحلا سبور حاج هرعش عير نمرصتن نككو اءرسارؤل الو نيب
 ناز يله نوفل نوهجرم باب نمير قدر صم نار ثلا بأ اطيح. ةارلاك
 داذالاو متمتلا نمزضذاانوزعوهودحإو غس ع ىو عرمجلا مارحا ناب عم اعرشو اًقلطد

 ىلوا نزولا نامت عتشسملا كال زكالوأمزم غطي ن ىلا ثاقيملا مام, حارحالا[ سادس هيفا
 زا باد ةغفحت ايلا اعم اف عمل بيزا ذإذلا ةفصويباره نم
 اركو ميه مرتكالا نال ققحتر عت نال فاوطلا نك(, فوط الالقاب مالا
 الورد حلا اع علال مى ضوأم,هريسنتلا لاوس ل نسي مادا لع مزعا ذاو هوركمرنلل

 (هتزنلا طوب لو ئمام لطول سيف جاو ةرعلابرا ىف ملا ةزاصل بقع لوشن



 أدر كِيْْيو ةرجل ا !ادمأن اس مال ةيبلتلا ءابمدشي كدزكو لوا لولو نرملالعر
 ايوجو طاوشا بس تيبلابفاطف ةرجلالادفايادنبا ة[ملخد ازا ميارهاهكلب
 ةورلاراهنصلا نيباهدعب عسو اهنح كوالا ثدالثلا ف لممم زنا نسدوأ هكا وترا
 نامد رمزلو ميرمعز”ل 0 قاحولو جاراوناريلعوب دال قاكياو ةرجلااعخا ةهوابوجي
 كالا لمريو مودغلاذاوط معنا بسلا نمرغإ) دوب فوط ردملاكا اداب خرم م
 افطرعمن موب اوال محاجر اذا اوافذاورزملاو كلذانيب ام ةورلاواذَصلا نابرعسشو

 دبا لزب هل نثرت زك هركش مدوهو نارقلا مدازمؤ نوب عيسو ان :ىبوا غمدواةأس
 فاسو موصلا ذاق اذ ةذرع موباهر ذنوج مايازشالا'مأص
 لاعامدوأ نارا مدنامد يلعو لاعروو دولت م للا الا عرجك ١ هزدلا مودى اينح جأمايا
 ذو ارز تدعي: لم ناو هلهاملا ادام نبس وص مال
 ءايفقوو تائرعإل جوفوت ركم نر اتلا لغرب لن اوه ما

0000 
 ك رياره ميصؤه رنا دم ًأضفا/ميصمالو عقرشملا الح كل دولا اطعقملالاف
 خ “٠ فا مال جوو نيكشلا ءارال قفوب ملذد ال نارقلا مد,عطقتس ىإ لطب متر متت ضطتر اذارث
 © مسا ابرجوا ارفعي ااهؤاضقريلعبجوو مها زولربجم دوقورنرمع
 11 ,.ب بكمال ركاب نإ لارييس أم عملا بان اضملا ميزلقا دال مسلجوب
 ع < يفكر احلاوفإو معلا ءزمان لاب ف اعرشو مافن الامه مال لنصر نارقلا مدقو
 1١ هيشنال يرن عد مالا زمؤضف اونو عضوج هله, ع مال زمام لأ اولا مزعاو
 ع قئينملاوريارد مدلا مةااوهو كن ةدايز هيف نزلا هبض ان نيندابعلانيباعج
 ح نت وطا(ق ضام عر ىدبلاةوسيال خو مسد اقوب عض امجد

 5 و ات مرعب مشت اهرملازع مامالإب اهدي |ىربإلا عم قسد ىزلا عتمملا ةفصو
 1 0 0 يلو رف وقماو ال نياشاك ظ

 71* مور فاطر ,مالهركذا مؤذ عرعلأب حرمه نادارإ اذا كلزكو رعاه ارشد

 2 ,هورةرع زان اخالط عرضك ذ تم اذ لش ةنكروه ىزلا ىاوطلازع مو لب
 ””لطوادوط جدال تير وسلا, اذ نيوهدالا فطار ع فهاد
 تاايذيلاوأيرنو سلا انمي محاميد وبنك ا اءلالك حكم مقيو عزوف

 ممل أر ول عفي | مزعشو دشن اك ايكمرحل ايان و عه و مل اير
 الج جو افاولالوا ا 01 ذاوط 2 لرب رداالا جا ىدوحزمال

 7 مريد شسو ىف 54 رجا ا مرو عتمملازهنايوإوو 210 نزدل
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 ىه يملا مدرطعر جو مي اوه تم كلب ارش نال هدجبوعسلالو را لا فاوطة لعمل
 هكض ادازم عرفا عجراذ امدبسو حلا 1 مايا سال ماصمرل اداججرل نافرتسكأيفركش مدا

 تدهؤاسو مرجالت لق رعئاكوبإلا قود نا عنمملاداراذاو هلهاالراوصوإ ولو
 هدا: ءاهولق برغم نورد عجبتنالاو كولا اعممنو رصأخا الار جهورن دب تاك أذ
 لج مجو اوهد لنيل اهرشوا ةوازعزه مدام طف /,قنع فقل نا دارا وزب ورا يلا
 ليلا نمل لزم ماسوش نارا شالو اوهود تو فسوب حادا موبلارعشاو
 هيك اجؤوا دوصفمراسلاب اجو نعط وردم اجو نالرمالاجسالاوآولاق
 لهاراعش ا ورك عينحابا نال بقو يادي ذلة ءركو ةظينجه ادا ع ند او اقافلا
 ىالو غلاا ملف هلعو عما زسلاةوةيارمارلم ىايمجو اعريو مكرخلابم نام
 مم رع مهتكلل ذو هده ئعتر عن لل لو ةقعماععسو فاط: كما خداذ اف عيصتملوا
 درا مول ىادلبق ماحالا مرذ ناو قسنفز مف قيس اكريبوزلا موب جاب عريفصاهاح
 يلع جوورهاكعدجدز جاركو قنمل ةدايزورعراسملا ميقا لامها نا موقتو ز أج
 ةالصلاو مرا ءلاكجبا لابو ند أعيج نحارحالنيلحر قذزعلا موبؤلح اكو عتيق
 عهرذمم نارخالو عنمت تأوقمملالخاد ناك متم ركح ف زحو ةكعزهابرسلو رياره مخرج لات
 ملال موعن ازد اوحرصالبروصتعرمغ مغ ن ارغوص أهدارفالا مول عورتملا اعاث

 ةكتشاحؤانعشلاو ناذلا نور عنمتلل)طبم ميعصلا ماملالاناو نقلا نور عضل رحل ٠
 القا قربا واس اوس ميمارحازبيب عحلاءاملالاروحوللط اب ىكلا عنمتذ اؤىيوضنعتوررلا
 ىلملاو | ء منعا وعلا رقسال مال قاجو ىرررل قسرا ذا مهاملا مصيامنا قأخالا نان

 جاعلاوزيانداذو (هزعوذي ازعلا مب عرص كاري وكر لع ىلادوعلا مدع مدروس ال
 هيلعاهنهس عرعلامادوعلا نوكمالو نرملاوعب هلعا لعيبي جيجل ماملالاناطيجنازع
 (ذكزالممروصيسر انصاف العم اما تيقاوملا لهاو تعز عال عئمتال ناد انه نعي
 نم نور قاحو يدر اق منرل نمترصاخ م اريلالبن ثم 2 ملوفاماولير ثيم زل هيض ماملالا
 حاحءاملا نأب جرم ملازمحرلعامل عيوش جيكرزترد املا نال قاكرلو مكسب لو ارذأس
 الأو ليلو ةرعورت ل اون هان عمك ناك خش الوةلونملا لومح ارد اجوالوأ ى وما قأس
 هرلب ىلا متمملار اءازاو ا بترهاموراصتحابةارحالا نوداهوحا 2ةروضملا رع ان

 أه نيكضلا نيب لهب ملا نان مهن لطب فربإ اناس نكيرفو نام علان جغ | دعب
 كادر اهرزع معتم لطيد الو اصح نول ال ماما قرير لاؤاس ناك ناو متمتل الطب مو
 توما نأ كالجان يلع خمدوعلا نا اواو رله رمل مدالو نيرغس اهادارنال معني لطم
 ابشع ل156 /ؤج ماما زعم عنممدوعلاو فصول ىناونعأ |بسكو يلحاونع وجو ملا
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 رص ام أيتن"

 0 ايون

 1 ع
 جار غال قرملاب عماني (سيمج موق 1 هول لا دوحلب فل طببال ندا خلاذا ملا
 انشا عفالاادإرتعي ماد ار, ااعرييووت عصبت رش اذرزع محال نالأ عت قم ناك رعرحاو عروش سضذ جازم تلذد حا .ضيم غار ا مجبر نمل رو أهل ناطق
 جيئادعاصف طاوش ارا جار الر ةرهل ناط ناك مادهاكل لكلوك وجد دو
 2م صلاو جلا ما, قزلاذ كراصغ جل سال زكلاودا الأ عزمت نر ل ذرماع نم
 نا نذر قواك اصح اراك جار مال زيزكلا لص اذان لكل طجلزكألا نا كسانملا
 ةواقلا غب ةدعملاوذو لاوش جلارناو عرهوججبار ما جلو نرحل جاك زا وه متم ا
 (كرزع ةارملا نضاحاذ اهرّمالا غلا لاو نع زرت لويجبالرنالا اجيد ةحناو دنع هرثو اشم الرحارحاز اج ةروكرليإ الاول اروع مارحالا مرة نأك 2 رعو
 . نيؤقول نم جامل إهنصيلك وفال تفوأجاذ انوش. هو تدرماو زداظنلاوث ماما تلقا
 دهب ذاحلزاور سلال ووزع يمان الوطن ىنعتيبلاب ىرطتالاب/ ماه وراد
 هنالرويمل اذاوطك رتل (,ملع شالو كم نتف يان هالاتداراد ةراد زل افاوطو فوقولا
 إلا مزز مزح مزتن البق ترط ن اذردصلا نوط هزت ذنعبملا اس للرمعو يوري اص
 نر م.رنيمام حز دؤ عرش نيدرملاماكحا نأ ب نم عرف اطمأن ب داب روصلا
 ابل مندل زير طر صال ادالا نامل تايأنل رو تاوؤل اوراصحالاو تب انياززمراوعلا
 بيلا نط املةر افك لحق مر يطا ذا ماعالا ةروطتراكتراانهأ داما وزيانج عمج
 دازاخلعلاو ديلاو سار كولا ونص عسط ن اذراوقم ءلج امن يب عرش م ةرافللاةلجسا
 ريل ير ت شا ماكأ وضعا كا ذو قا ضترالا ماكتب نيل ناد ع د ريل مرسلا وأ
 ةب(تللروصول ةاورلاهاظؤ ب ةددص لذ ع رهيكو طع مقاس ط ناو بجيل لا
 ةياورلاو اطر اوج عصصلاواجنيكالاةزكلاب ازهار ابتعا مرلازم هربت بحيدغلاو
 الثوار أ يررتاوا رب تاو اصاب ىوتراولوتحدأ تعمل بلل المر سيل ناو عيعصن
 ل نرخ زيكا 2 يدي لحرب رجوأّلا كش مهد اول اكو طي رمل ه بيل مالمب سب
 3 اجاوكذااجداتم هسارطغوامءاره طفح لكم ازولو بتل سبل هبل مال
 ثاوبرقتاملةرصيلعف كلذ نمد! ناك ناو مدريلعد ةلماك ايلواال ماك امور بل رعو
 رةدصرلدذ عبرلازملداقلحناو مدريلدداوعاصم نيبو هسار رعش عير ازاوانلح
 تامارإورتو مكونا لما ةدانعس ال ل هاك قافدراسإا[ضعبْوطر ال

 رع تبة روان أدوا ١رحاو|لبسا قلولاذكو برازر او نارعلاي دات عمرا رضج
 سنو دون لوقو ماو يجصنلا زاد هين ون وزع مدرلعد با حلا عنصاونؤلح زاد
 سؤ جرو مودرؤاظ |رصق ناورتاذ ة دوصقبر غب الرق ومر يلع هتو قسوبوبالاذو

 رحأو



 ىلا ذا مالرحاولارسلجلاب أن ررقو دحاو عونز/ئ زال ٌملانا ئالدحاو هد ىلعفدحاو

 ىاظاة سنة ف نص ولكل كح عبرمل نيل مد,يلعئالجروا ارد صقر أو ميلاد وت

 *دقرددب نم مةرهتمرؤاظ ١ مضيزعق ناو عليم ضم ماهنف اهو غلب ناالا مةوص فظل لمذ
 يسالاو ىلويدمل املوكر نعاو مهتما لاو: ضسور ناو فينحخاوا هرعت ة وص ظؤكلر لعد
 الدبوس نط وهزم سارلا عير ولماذا امو دحاو فيما. صقولاارابتعا مديل عي
 الث نيكس ::ساعقررعتد اش ناو ةاش يذاش نلوم هر ذعنم سلو ائلعو اسظناذاو

 اكذب عيجناوماهازع فز طلاو نورا عيصاعؤكا ذو لقناة ٠2ج جراوي عوصا
 امام ماوعل زمن اموبا لعل ة زل انهو بلقل ردو رو دف اكبلقلاب عم
 الو كمل ذو زو صولا مايصرم(رلوفل ايان الاثءاصاش ناد عله صنم نيكس كت
 قزق فيبر موصلا وزعم !تلزن لاو انركذ ام لوبسإعسا امجماالوسرأ هر ضدقد
 ”هارالانال قأطدالب ملا صتخت ثا سلا اماو ذيب ملف ىلا اركو ن اهعزم و ةدابع نأ
 اناوربارهز حل أب مصاصنخا نيومتد نامزب ص خيط اذه اىكموا نابز لال درو فرغم
 اير ميادبلاو ىانتلاو طوسبملا 1 ملطا ازهر مد مبلغ رياره كرجل أ لزلا ةوبي رمل الش
 نابريشاو نلطم مرام اقلطم مارال جال دره عاورللا نإيرغل 3 مرو لصالل احبت عملا
 ةفرذوفرلاو بزر لادداذ عحاجز مو جرش ناضوط اقر حو لازال زيصلا عال
 ور حلاو ر.زدرف نوم هج اق أ ةؤابوجو يك ذوو عمبسو ها ريلع بوو يدش
 ريش جاوب سال ولا <بوجول اينو مكوم مهب ملو مورشلاب مبوحول الفن مجولو ارو اضف يلع
 رعب ةولادعم مماجزدو واول افاخز ا لذ ل برنو اضقلا قبر اذار ارما فراشي نا
 أتاثممأ زارا. مجرم ظله ريان ماون العا مال نال ريلع بحبو عدي لقلت
 ,أقبلايارذقلهلاو و نقولا درا نرد, كوسم ماا ذ مقو هال ة ايف
 افراد لق نملاذ عياجزمو هايتك مان تنافر,
 أ وجم ةىعي ا قوت وقول زن قرعلا 1 فاوطلانالأ هدا اماوتما :دبرا
 فاطابر جبرطو ناو ةاشلاب تكا نع ةبثداطحاتن اقر سس امال انيس حوو |, اهاضنو

 ب مارحازع جنم الرد عسل زو قل مال وكر كذا يل دوش جدر
 ةبمكاوتسالا رداع ع هاج .ركأ رك وااميانوالهأجو بس ان مهاجزمورماكجا مامحائال

 نير املارج موطن اوط زك اركو زةرددررل عش اثره مورا ىاوطخاطزء ثور قاتلا
 ”اجيبجاهريرتر نورلار ارزغا قر صلاب مهد ئقدكا عهرتسلاب بجو ن اكاوهو عر ابطل كرت صتعنلا
 ايل ان همم هزااواةراب نلائاوط فاطزموتت ان طنلذل ة اشيل وذ اينج ىناط ناكاوأقترم
 مود ريلعذ انج هرثككوا نال ناك ن او مرلاب رب لو الإ زل ان اك نكرلا ةصتنللخدا مندل

 مم ذي وعم
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 درعا | عو وشل عبو وزيارة لاق معزي طم اكمال 3ك مادام لاجكلارجو اعرب يآ
 مة! بمس ناصمدارشسفل اد احا رب انما ةيوارأ كسا ثوم: ةداعالا "سون نا عوالاو

 نارا ااذ نازب (نهلاركورخلا مايارودولو ثر لل هداعان ا هيلع جارت وحنا ببسب
 ةرايزلا ف اوط نور مال ة قرص هيلع ابرجررصلا ف اوطفاطزمورجاتلاب مدرجز) لعب
 منارهوم لوالازاال ةاش بيرن :فينحملازعو توافتلاراءرظازيثلبالذأبجاو ناك ناو
 ومار وةاشلاب فكم ةرايزلافاوط نو دوه مرتك صقن الة امس هيلعف اينجفاط ناكر اد
 لولا عالاوأممذ مال جو صفح ا ةياور ذو ناهإسولا ةياهرذ.اذهو ناب ككلاذ يحتل
 ثال واس هملحف عع دوب فطوم و اموداث طاوش اًرثالن ةد|بزلا ناولمز عال نشف

 نوكملارهاط ىاوطل اد رعي نازضفالاو عون نيب توات ارارطانبلاب جفين التل

 . كلل لقتل هروب ىاط ناف شارب ناستفلا بخ حز فالا دانتي ناصتملا
 اا: ةزسررلعفو !اوهز ملاكا ىب قابلا ناكو ر دلل هروبام اكن اذ هلكت
 ةهتازا هدربزلعمأج لكن ب ةوطم عا تاوسوابإل ا مرعب طاوش | ةعجر كن انام ملك
 ضفرلارتزن نا عم سلما ىوتد نياوؤوتقاثلاب همزلب لاف ىاخةمفرلادصيخم نا ال سلوملا

 لبجتتهو ىحاور صقل دنس تاروطحلا تن كأم نك إبل منح 6ريال مال ةلطاب
 كدر صلافاوط نم (.نوداق طاوس اثاث كرت ناوركدحاو مد هافكم رعت تن اك الحالا

 ميلع لذ اوش |ةجدراو اروصل | اوط كرت ناو مدين اكمرلا علمت ناالا قرم طوشزك
 ماده نتو :بجاولل هاا ةداعالا موب بكم مادادو منمْرلال ا هكلمجاولا تلرت مسالة اش
 ,يلعف ةورملازعهاثباوادؤعالاب ريش كرو عنكاوا ةدرملاواهصلا نيب سلا كن نمو
 الاإذ ةةرعزتس افازسراسفلا نود ميلاابكرت مزليفتأبجاو اجلال مانجو اس

 قنارع عاجتزاكورو زياو رارغاظؤ.مروبال بودل ل تدوعلاب طعسو مد يلون بوزلا
 هصنار مياربلا# نككر درعلا لجو رتناردلازعرز ىوووولا تعتو طعس لا فينح
 مامالا جيو ولاروم أمد عقد م ماهالا عقلا ناطر ملا ورغم هرع لد اعوإو
 )ش درفرعزم ماخالا عرخامو جنب وردلإ زمداع ناو كورتملا كير وّرسا مال مرا ممعطقس
 ”لأضيلهرلارلعاليت د نا ةفينحو ازع عاب نباكورازاكقو أضي١ مرلا معطعتسيرنا شوكلا
 هكهرّقعاءرورتولاو كروس اوؤو بورغلاوود عفرل اوه دورتملا ذا كورملا كلر وّرس ١
 البموزعلاوومز رجلا داعولو بطضصملصالا زروكزماو :جعصلا كاتو ةياهيلا
 لو بجاولا مرلاءيلررطتر قف دوعلا ل هفرمنل اترم ب ال فالخإلاب ملا معطغسي
 يوت داملا رزان بوزغلاو انلوق ماحالا لش ملوقأن كبتشركمب ادوعلاب طوقسلا لم
 فمولاؤإ ءمرمعو ممزلتس منال برعم زو يلع بجي ال ماهالل مو بور غل اد عجرط أىا

 -ئلدزملاب ,



 4 ' ا
 دمأو مديد انكم أي لا ةير أكسر دلرتن مد ثابجاولا نين نمد ,يلحف رز عرجعو مة ضل دزملاب

 مها تمار اهو عيارلامويلاوهو يلا مايارخاز مور هس ؤ م جان التل اور خشب نر
 قرر ةلرت ناوامملافالخ مامالادزع مرا بجحرئجاتلاب بيرل اطعانرهريؤ زنك ةداعالاف
 ايصواصمإ كر يلعف لوالا نيل ؤثالثلار أك كدحارمر ذر ناو ماك منال مدل وش دحاو
 فلز ناو مول ابجوزكالا ناكوب وجل قالا كورتملاو ىحاو هلش مويلا اذه ذك نال
 قال نازمو مويلا كلذ نفي ووهذا مان تلسن مال مدووف نتكاوزطلا مود وول مبشعلا قسمج
 كالا اةوامبعةرأب زلاهاوطرخا نا كل ذكو :ةينح ىاددع مدربا فزع ماياتض وح تقلع ٠
 كذا ةنراقلا رجالة قلك ك سن طع كن مران ايو ىتلارزات موال كنزأو ميلع
 دش مرير يلعوشي ةفيحتنالوت جمصلا د[ ييجسالاراف جوصملا ةو رب اره جذل[ قؤلحلاو
 كامؤا أ حبر تقل خرصابأ جوت ءايرباناويصااويص ميلا نق اذاوىفسملاو هعيش اررسو
 مارال سانلاو طخ اود ماعلا ناز: ىوتسو ازا حف منزلا عرومو هاتر ميل عل دوا
 واول مرش ولت نامت ميكا علاو دصلا] نور تيملاو .

 ناك ناربذ مرحلاهس3 ىلا ناككا ف ررصلا موه نأ نسوي ىناو مدِيفح ونا رزع بجاولا

 قي كالا فالاتحاب مقل التخال برب ناك نار عضطاومل ابها ذواريف موق نامت
 طوحا منال ىلوا نان الاه, دحاو او اولا ةياربلا و ويصل وظن ة ةراصب امل لدعوذ
 ةميقلإيلعموكخاواوهناوتملاب انتل تعور .ةودارعلا قوت اياملخلانيدعناب
 2س زب ره مم تغلب نا ملم جذدأددهاب.ىزشاوا عاش اش نا ةموقلا تالت , 20

 ياو قو أ.ماءاعط ىرتش اءاش ناو هقالطاو دورمملا مال عوز قلو البازمتيكالا
 لقاء(! وطنزازوجلو روعشمو ارقزماءاصو يق دولي نحس فصن نيك زكا ءان
 الاكتر اردج شما ةدوبعلاوهامبلا فرتمروكفلا م اىلعلا نال عص فض
 لينعلونةملاب مايصل اريدقت ن الاجور, نم عاص فض لكزع ماصءاش ناور دمها عفرك

 بايو رشلا: دورعح جول اورد اعرب نسلاو ماعطلابهأيددقف مأيصلل زمكالذ أ
 قديش اش نإ طؤيو رعشواريز اص غصن نمل قا ماىصلانج) ضف نأ مياده يدع
 "يلا راك نا ىلا ناو ورش وبغ موي د قيعل نال الهاك جود نع ماصو اش نام
 فيرصلا ةبجيدم أت مي ارهانلد اما مون موصنوأ بحأول |مل نيكس مأعط لور

 لوئصما ايل فن مل سيلاماماد مظل امذ انهو نكاو لا رتمد فت اكأوسرإفنلا
 قانرنرالاةو نبا ة اس عيطلا ذو هاو يلاوذ نهوجا عامي ةبيعلا ضف ماش
 يك دج دكا: وضملاةو مذوب مهاعنلا ذو لول غلب طزعأ لاول ند الارثو جيلا

 محرك صوياص ص إماو |

 ياهلا ععزهو نتلاررع ميلك وعملا جحش ل وعلا رقو فسوب قناو "قيمنا لوث



 نالزوسنم بيجو هْئهاوضع عطفا عرعش فشوا البص عرج زمول دؤيبخلنع
 وف عمدو اهياطرتدر فس او دال قوتح امتلأ ضحببلاايتعا هن متنا ام نم ظ

 508 تبوس ”.نمالا هيلع توف هال هله اهزمق يلع عانمال اريج مكلنزب رف درص

 نارزيضرعهلو درصلال صا مال همم عت هاون واد ذم خور زهير سكر دو يني

 "وعزا ماهدرمو تيم عز عسسكىزل زلم حرحن افاطايتحاروصلا ةلزنم كرة ةاميص

 هييلعاهقرتوملببس ماو ةرسكاو ىلا وواجب ل
 سيلوريارهأ|[ مق هيلعف تادوأ تم انيدجتضتلاذ يظن ب هاما ذا زو لعوأط ايتحا
 ةتلوتعقملاو ل زكايعزلا نزلا بارع ذال فيجن الأب 0 خلات ملالع
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 دوق لكن ةينوازونياولذلا ءارجروقملالكلاو ةزأفلاو بر علاو رجلاو
 ريل ةرادلإنكورشملا كاذؤربتعملا نال ءاوسأم زن سجوتسملاورذأ لاو روضعلار غو
 طنا او بابزلاو شطلاو دارطلار تلاد ضوعبلا لتقف سبلو ماريتصولاب
 يصد تسيل (نالازجلا نمش صرالا ماوق عيمورصصلو اوذهنقلاو تنسو ىضأنللو
 فاك ام :فدصت اهاّملاوا رندبوأ ميؤننم ثالثا نيترو ةلق لق نعد نربلانم6رلونماإلو

 را اعاهر وذو نري نما. يوكان هرقو الودلا اكعذل تونا نم ةرؤوتم|هنال ماعط
 رز ورجل ةلاهربلا وصنع دارج نالاشاميق قرصن ةراعإعنُو !ملتةنؤون هيلع نكي .لتفن

 لانج بايندررع بز يسم كو رانك دارج جوخ ةركو مال لاكن وك ناغ سيو ريثكاو ليلذلا

 بأبو هيلعتررطلا عابس زماهوختو مرابلاؤمعأي أسمن اككرإلاد صل نم هاك يالا
 بعزل لادا ارابتعابالميلار 1 ا

 ةفلاي نية رجفأضياللاداض هيفف متالوكامؤامادحاو مال بجيل ملا ةةار أيدل وكاد
 هيلعوتلو هاتف هلثقبالا همفدزكيمالو مخاط عبسلالاصناو مهايإإ جن ناهض تولي أح

 اهكيرؤلذ ىتساوعلا لك ذالا متل عمرو ذ ذام ناحازملو ىذالاعف دز عابوضتلازعجونمثنال
 د لكأملا عري طض طاناو ميارعا ام بحال ناتلاز»نذالا دوجو عفوا ةرصملامثد انو دام

 -'اهرقماو ةاّشلا مرحلا جدي ذا لسابلاو اوبل هلا قر انككأ ب يشم نذ هاندا ازا هيلعف هاتفك

 الراائاووز حان يزعملا كك ركسكملا ةسش نافاكلا عبرا | ابلاقعنطبلاو جاجرلاو

 ديمتسلا شال هذال ارها !عاجرلاكمنارطول نانملا ميش أرد اهوهرو ىركسكلا اطبلابسلي

 قطر اشم فولالدوسرن اكرر هيل جر واوا متعئاكرساماجزتخاناو شجفللا رحل
 حا ل اا

 -8 هس ناو رجلا اعرتمرلا و ديصلا معزخأي الم ارنا ذاريبلاكصراعلا

 لولكا



 00 كملي ناسابالو لال حوا رز م وحال اسمك ليان هتيم هتجيبذذ عماد يص لالم

 داو نزل هداطصا اوس عايصب عما كه يلع محلا هلديرلاذا هحب ذه جبل احهداطصا
 جاف فلا اع مب قوصتوهتم قرد ةدازي ل وليش هحبذاذ ا مرماودص ذو عبصيخرل نكت ثيح
 لارا مر محارب شح عطق ناو مياده لاوهالا نأمض هش اذ ةر انكي تسيلو ةدارغا.ن ال موصلا اه
 هند لعف عوغو ميضلاكس انلا هتيذياموهاكالوقاذأو امهنريف ولعل ىزلا بلصلا ئجتوا
 عرعلاو جنيب نر اذلاهلصفورتزكوأ مس ايلا مطقم ئتاكر نال بطر أبأثويقو هلبق مون اك
 لع (ينامد نراقلاع!هيلض امر همارحا اعرني انج ببس زل إع هيفنااكذام
 ..اهرل از خاومرع مارح ضر” تا قمملانو اه ناالا ةقرصلاازكو رتل مدو عم دهيلعرم:

 ””ازحاو مارحا هيلعيجاولاو نراتر عة ذو اجلا رزع نوككدحاو مد همزليفاعم جاو ترعلاب
 ىاوطلبقيلاداعا ذا منال ت اة يمال خاب ماحالاددقو /د ادهرح و الجال ب جال رحاو بجحاو

 داحاو لك ف لحوا نحو ديص)تشؤنامرع كراش اذاو ميلا هنعطقس مارحالادجو ٠
 مهر ازيد مت حو نالاكح كرت ااذاو لماكم احا زج زمر حار لك الالداك ازا امن

 لصلاداءأب روت لاومالا نمط ىرجتورفب مرجلا رشا ذه ناضل نال دحاوو ؛انج (مملعف
 ثلرش اذاو ريارهةد افك نرحاو لكأعو ةرحاو يداعب أ طخ ال زالة نيلرك
 اياك يصحب ذو عرهوجغضملا لال لعوب اح از مهمل ل لالحع عرج
 انا هدالال عفا صولذ عيبلاب نفر يطصا ا, عسا جال هذال لطب تيلاو هامش ا ىا
 نينكرلا وازع مرمل عن اهرثو عنملا ةدلوهرا صلال باب عرهوجز باج هسكعيود سان
 دتيمالث ]اهلها لح هن ةنن تاكهواوضل نم هعن عطر هباصو اى دوب مر رصحا اذا

 لوا( رعغطد مناد مري عت اهتمقواةاش ثعبا هل ليقو هميعؤ شنو همارحا
 كباشلا٠ ءاجاذارت نماره ف ىا هينأ جذي ريقي إ حبل هند هون لن مد عاوو فاوطب
 5 مزلاي لمحلات! نال نسصون كو هيل عقل ح لنا ىلايلمبفو ا دوطتم ناماكمل طغال<
 ثيمري ثحب| راق ناك ناو عرهوعبجاو قلح اف مرجلا ةناكأذا اما لحل ةراصحإلا ناكأذا
 رطاقرحاءااباوحاو ىرمي ثحب نأ نييعملا لل عابخالو نيمارحانع أضل ىلا جايحال

 حيد زوجيالو عولاريجت كذا ةرحاوة لاحذ < أمنها نالأعمموحاو نعلاجتب

 هنالورمنلا قالطال ةئينح ناد عملا ميؤبق دحب ذزوججو مرك غال اًتاطبراصحالا مد
 كس قايإقلاو ةحتملا مدبارابتعازملا مويذلالا جابر مسجلا جزلانوججالالةو لاقل ليس
 هلو دل نأ هربو اسمولل ل ضفلا او عرأ ةلاوهو عيرشلاف ماما ليد تو عيعمتا
 تكرم نجر املا تاتا ءاش ىتم ذي ناقرعلاب محبا! وجود اؤسلاو ةعبرشا
 متو هتاف: يلحق همأ عزم والت نارتو جراب ءصحملاو |.زيزاحتا اركف



 هاهم ل نوكبانر قو اعاضقاو نب مالذ ةيالانا اجب جي تيافؤحسؤ نال"
 ايو هيف عال اضقلا ةرعل ابر ىدحلا العد عهوج اتيان عم فدل مال يلع ةرعال رنه جو
 :موذلا صر ىب أبنه جرخبنال ةيناثلاو نيب راف امارحاو جاما نارزمعو ةجمنر اقلارصحلا
 مطعروم نأةراصحإلللاز نه نيب هون ىف وحيذب نا مثدعاووأيره صحت عب ذاوريارع
 اذاو لأب دوصتل لوصجل يلا اهزلوطملا همزلوزاغلهلزجيرل اهميه كربلا كايد
 دوكزاذالاومياره هزعودتساروصدملهنرع ناكؤ قو هككم مالا أري عنصريرم كردا

 انامحكزلملاملز اجىريلاو 0 را اعردو ناوز نوزع اة نود ىرببلا كاردااع

 كولا نيكرلاز م عوموفو هجر محار مو هجوما نمد لااا نايمدلامريلع عيضيو لت
 نسا قدحا عر رذ ناو لكل ةرصح ا اذاكر اصف ماهل هيلعر فت مال ارص مز اكوقولاد
 ] . هكاراوع كتلة ههجترفت فوةولااعررذ ناوهب لذ اوطلليعر ود نا م الرمصحك“
 ثاليررزو كر زمول ةلزن هدير حالاو ضراوعلاز أ يدك الرأس مالك ةبقع
 ًيفادسأغ وا (هدصالفنو مش جاب حاز ملاداو مارحا ناوملاواداالب مزحاراصحالا

 ذاورلاوتم ىوقولاشقونا مهظتامل هدا درعا موب ندريلا علط تح ةفرجا وقول
 دهدج مارجإ نم ىعساو فوط ن اية ملال فأن لاك نزلا دار اذا يلعب ديو كرع
 لل كيو ناب جابه مارح الصار جو فيل اون ع من ىلإ مينسالا)ةريصّنلاواواهاب لات
 2لب ةنفرعقدو مب ىصنا يبرق حيدعلو قرع مارحا د حاوحأ بصق فس وم ىاونعو عيل:
 او حط اؤح 2مرلا ةلزم 2 تيان قحا تا او عملا وماب مو لاصلا نال ريلع مد

 ةهارمإب مأيا ةسمجالا ةزملا عدي عربا جرهو تفوب ةتقوهريغ امال توتال قرعلاو
 5 امتانفانراتناكاذا اكقبأس ماحابأ هاو اذ |اما مادبا واشن ا ىاأببذاباعف مب 2

 5 2 يالاوره :تجرتأى و ءعرهوج ليال مايالا ءرهذ معلائداو ور ةيعستن اها يااهل مارالا نه: تهركااو ءرهوجعيال مايالا عزه ةلاودا
 كذؤزنبج البقو عوصلا روم راس مرعلاو ثالثا قست ماي وز |مودو مترعموب

 بجاوأ هفرغو نكي ىاوطل ا رثكاو لرش مارحال اذ ىيصتغنلاو اقلك و ينل او ناوطلاو مارحال
 ( جنح لباسملا نع مدت أف رد ارك درا دال دلا_راب انجح عرطترلال قلك اركو دملامناو
 طيف طك بده ةرحاول ل يعض لعب دذنلاب ريو هيفزاقتو لاكجياريؤامئبابوزمأ يبل
 هال ناكرملاىاوهو ةاش ءانداو بيتل نازم مزمل ىدرراساعشوةذل سايز
 ةعاعإ» كلذ 1 ىزج_ ؟اونالا هزها رهاب يرأجةداعلا نال خلاورقبلاو لبإلا عاينا
 بس ملا زمو نأ تسرقبلازعو نيس نصلي امزبالا نؤمد أدع صوتت لاوعو ةيمنصلا
 معو ملا ةيزوبج لوزان ودام نير كعب نجاد ىزجب هنم عزب ن اذ ناضلا مالا
 لنكن علا نلو نيعلا ةبهازلا الو لجل لو ررلاالو بن ذلا ءوطقماوأهّزكاو انااا

 ا 0



 2 ظ
 ابدل عارم ةلفأشلا ب ميراث زلا عضوملا اهرسكو نيا ختفب كاملا هيغل قنا اجرعلا الك
 برطصال/مبرلا ذل حملا ذايياصا اذااما ىلا لمص ةدوجوم بوبعلا تن اكأؤا أدهو مينب بويع

 .هأنجهنوك حيز ةزباج ةاشلاو رنعز ارثحالا نكم الاذه لذ نالز اج نيكسلا ثالؤث او

 وارد عمارموأسفنوا ا ضيأسوا بنج عرين لا فاوط ىف الط نوه نيعطموم ذالارمارهاز
 كرك ةسلاوزنوبلاو مدفن اكرم ثوبالا نيونضصوملا ل يذه فز وحيا !ءان رمال شو ةفرعب

 ىلومبرل ابرار شل ازمدد ولك ناكاز |كيوالاب ابو داعو ةعبسرعأمم ةرحاو لك

 أمي دوصتمملا نال عوطتلاخالاو نلملارخالاو ةحتملا لح اداران أب ةيرقلا مجو فات
 انف رملظلا مال نيد بلازا مؤز ورمل هبيصنب هدحا دار نافاًداوشودحا
 هزحلاذا نإ قلاو موتملاو عوطتلا كرم نم بو لب ربا بح اما زم ازيد

 .ييفوو هزم مبحاصل موكل ازاجامو هنيعمال ةلزرثمزكازووف كلسن مورا
 كعب ابلاما ناي كريت ملارئلدنم لتنال لعالم اةلسرلا ارسال حلا عولبب

 ل اذا ةوطتناور أصمم اورو دفزذلاو تارافكءامدكأي وإلا زيقب نم كالا زوج
 حنو جرصال ةيرطلاعويملالا نزغلاورئنملاو عوامتلاكر ميذزوحجالو هلل
 تاجات ةريزلا نالميعصو هل زموو ضفارنل امون دحب ذورتلا مونزبق عولفملا مد
 ةورخل هور طولا سرذزأج ل ذ دجو اذا مرملا ىلا "غي ينقل ذوايادهاارابلعأب

 تثوواياربللا ةيقب ب رثوجو ميادعررما هيف مرلا ةقارا :برقلاؤعمن الز ضفارلا مايا
 ٌطافبرالىوااهيإ جنان اكناصقنلا_ م( تجواملاب ارز وب صتختالو تار اك ماج الاش

 مالا (قلطم اياورلا د زومبا ياله كش مودال نإطلاو ةعتملا مهفالجتر خا ر عزم اصقنلا

 و :من كاس اعاد قوصتي از وجيو مول زناكمو ناكم لل ىدديام حاكردلا نال تح

 داع نولي الالضفا نت نيكس لجو دبر جرتخ ل تضةوصلاو ةاوغعم ترق قرصلا نا
 قص او نارفلاو ةعنط اكرم فرعنا هفرعاهرانمحاوهواياددلاب بير غسلاب بالو عهوجج يحا

 فكم انببو كش موزنالو رب فرعي ىلاعإ يف دكسمنيدجرلوصفطلا وم تقوي نان
 ل”الإو قيلا يتلا يانا سدبسوزملا مويا ججذ ذوجنناف تاراطكءامد فاليري ظ

 ةلاحؤ ميدملا نالام ابق جانو ىهطم جذل خلو قبلا ةواصحض اش ناواما قرصان دبلا

 كلذ نسج اكن ا هسعنس.يذنأسن الاى نا كلوالاورسبا جذل نوكيذ نيبا عاجلا
 7 عليؤا ىو الود نأسنالانالا وشكل وأد نب امل لوا تابرغلا كلوملاو تبرك مال

 امال قوصتبو هطول داجذلاون عوفي ن اىلولاو مباره هيغ هتيلونانز ومن

 /وفلا نيرا نجارععب لوأ م امز ىعي (بم طخ هوجو ريافرلا ناويمبتباسكاكوهو لجعمج
 رطضاخ يوب قاسزمواب:مرازلاطخدالوا.طخو لولي قدصت عمائر ان طوييلعرس اص



 هذ
 داذادجهداصلا بالاك فشلا فزع ختسا ناو التو اهررابلع هعاتزعداابدوكالا . 1

 تدان رهو و أ.زمرلوتم نبل نالا بل يجرم اد اهل ناك داو دعت م نأ, يلف تمنوا بكرا ذادا رحم لتناملابسفاسولا بر يعرمائيس معلا صدقا“
 الهجر( نجزيللا عطقنير تحدرابلا املابا تت حطيوأ.لحبليق | .نيعزمأ يت هل
 ى) لمقر تت فلل هذرص ناوى ال عك بل فرصنو أ .لحال ا وأ ل خبوقاذا
 ةجرلار ل مرغلع داذأ وطن ناك أف اه ع طعد أيده قاس نمو هيلعزومضم ال هنأ
 مدس عشا هيلحذ بجاو نعناكناو هتمؤب قل تس قوس لي مدن رخو هب تقلع
 ناواجارا لبق ةاكلل ةرمملا هاررلاءل دا .ئرأصف هىقوم مطرم ليحبسزب قاب بوجولا ذل
 بيعللب مذصو هتمذ ف بجاولا قبل همام عري ماقاقادرلالا هبجرحا ثيجحر بك بيعربأصا
 بدال (لعن عيبصو اع عاعولمت بلا تاكا نوصي البطعلا اشيقحر جير نا .. اهضاوق لرب طعلا تراتي ياؤيطلا و :نديلا تطعا ذاع هكالم اري[ ولا نال شأ»
 ظنصلاناالازاص نري جية زجال ن اع شيد هزصم هغولب يرتب ؤلعم لواننب نذالا الزهد النود رقفلا نمركأيذ كرههؤلارسانلا ماجي ناك ذ ةييافو انغالا نم تعالع ا,جاصت يفك وأ بمنجوحاو .|١ ينص أ. مي خوبصملايتدالقبى بم برم مدي يدش
 ؛اشام تيطميتلاىاامهنصورزرعامل اص قبتملاهالأ رماة ماهر تع ماج رتيجاو نوبل تن اك نأ ءادهدوضنلاوم بزتناو يزن ذو (اياوزجشقينازيوض لقفل
 همز باف كذ مودال لاو تلاع دؤالاو خول رولان دز مك ماري اسكداكمأ,ن
 م دالو ماعلا عفرلاير اصحالا هدو نهال عجل فلا مو تافرعملا مب ميني لقيام كد دانا خلا امور ظبلاوزلبالاوردرل نمد املاو مالسالارياعشسل اميظمتت قرهشل اور ارا
 ةرابعلل عمال نع عوسلا م |: تصا ووا.زن ا مدعو اهو اذخا لالا فريج مدرنال تيان
 ,ةداي دة ورد صم عيبل امم ةدأبع مال عامك مرق نيؤئصملازطع »و ماسالا ماوق مهلا ةيعملا مأيق,دو ريبلاو ريطصلا منال يلا ىلا عابتعلا نال عت ضار
 عيبلا مد عاونارا.نءابد عز ل صالاوهوزعملاربداربوقو عيبا جيا هرابتعاب عمصت
 دادضالا زوو مرش ا نينموملاو مقر اهنا ليلدبالوا الام يت ملدا رتغل
 حو اعيلوالا لوعفملا طعزجؤخون ىقو يشل انل رودرا مز نيلوعفمل أير مدس
 . عانبو ةبئ لوو ىشل اولا ثعدراقيذ مالل تل راممردور ادلاربز نم يعدل قرف ديثلتلا
 ةلداب رو عاطقلا نب نعرجم ضرر عزائاوطاقلا هيلع عابوأدامتشلرفتاولا
 دحازظفلب و قوندالو مر عني اشنالا ةرابحالا عوضوملا متس اوووههو عيشلاب فوري شذ الاو فرص أنا حيبلا نال تيرتشساو تعبت املا طفل راك ذا اين انرك اهو ]وندلو نيرذ احادحا مالكمالواركؤياموهو باجيالابدقعنيو ىضازلاب لامر لا»

* 



 تون لوؤؤعم كلذ ررتذذاواذككانطعاواتبنمر وقد يس ككل ذوي ح
 يي اذ اهلا عن اذبلو دوقعلا هةر عملاوهزملاو هأنعم ىدونزبال تيدا

 ل عيل ابتشا ناك, :يوذاعتماوحابجوا ذاورياروتاضاراومحتل عمملاوم
 رقولنال در اش ناوربويقم لومار ايش ال ساما ذ نخل ويب عي ارب قش نارا
 تلا نع مولر خالل بقيملا» عوز جوملا و هاضررطزمد علا ع همزلد رايح اتش
 ادةلحاورعاس اعاس ترتعاد تاقرغملل عماجب الو ليملام اذا تمم امناو ىلا

 ةلسيلااداوبامللا حول سلط ينعا يدل سرالاازكو باطنك/ك باكو رسل يتجتو
 هل ايمردل ننال طعس هضجو عيب الضذا لوبن النقل عيل الكروب
 ثضاذام,ادىعم تأقفص,نالدحاو كرمت نيباذلالا ةقفيصلا زجر طن وابو اما

 ريض عال يو ميتا نال بألا طيرالزوبقلا ]قلابة عنب ينور
 هديل لصماذاو خم لعلانتشالاننضاعالا اع كديامزكتلزكو كلل مدتو
 تيدا ز وجيل زمالاو جل اطبا جضلا از أمهر حاولر حالو شيمي ل ناو عيبا عزل
 ذاو معبال ابل ةلاحق ةيقحن اميابتساءناذهيلا ةاشا نمد ةولولاراماعلومم
 ”يلوتل لوجو زل اوة.قيغتلابواعىلو رشا ةلاجطعمل ناعأمراباب هلمتحا
 عاما تعدوا عيبم نما ملار (شملارط|وعالاو قااياحتيور موعواطرشو اسبعزمالا

 هنلطل مالو هسنبجلدوقوأي ومر نكمل هةر املا جلا كفن عيبلازاوجحؤ ا هراو من ؤرعمإل
 ومنا نال صلو ر رولا تفررعم نوكت نال(, رعيبإا معاقل لمه ايلر اسلم غو
 دون فص نزولا جز تلو ميل تلا نتف زامل ىل ةيطفم لأي نهود
 جاز هوب املا جاور ىوتسا و زيلامواملارقن فلنا يح زوو ب ارهز صالوهازهد
 رطو الا عينا ذا زهورتهر يملا لإوطفيالاهأ ولد زجالا ناك زا لمومو نصالرشزل اجزم

 هطوقسز فرايذرشولو مل شلاق زينل ادت اوورعس ماسلا مي الرو امومج
 حهصولاب ليريقملا :ءعينلا, نمل قاطارمو نيادإلال نويرملا توب ل جلا لطيور أخ هلنع
 عت عاءيهو رأت )لولب اهظن يل( محتمل نا راكةفصلا و درو لنا
 ارحأ ناس نا الا ةلأ موس اوعيبل اعريلاماورؤلا مل ع دوتتللانن اكن أوما هيلا فعن

 عيولو جاور تفلت اذا ماا جاور توننم ذا ذهو داش رفتؤ قل هيلا عافت الرملي

 تلا« عيراالل منو مسن .نامزؤ كاو هزادلا لاكي تلال
 »جا عيابلا لطول ولا را اش اما ئ دود ناني كرت ملا ريو أجاوروةيلاستونس او
 اوقع عب انجبت قزوا تنعت لضقالو مذدام لوشزم بلا عأنما نال عرطعفد ىرتشملا
 ةجيوتا حارا ولالا نمش امز 3 فروخ أم كح أ جاوروريلا» تونس اول عصب



 مارمللا وأيا مواشورتلازدارا ام عقلي نا ةداعلاد يدب 0.( روق( شح أبا. رزقي وقت وعل اهلا عا افصترمح املا يملا ملا نطق ندب موقت ةطفلا زب رع نااار نال
 تغلتماو ليو | .ءاو ]طي وعضي مل ةروكو ملا رتورتلاب تش اذا ام عب ماس أمران جو :لاسكو | ت أرد زي ىرتشملا نا ندد رق ةامسملا عامل رض عقو سلا ندع

 ناونمهلااع وأ تلال عجرم انهم درنلا ال تحأضع سونا مفوب هزت نمو ناروت ىذلاو منع لاو سلا ثكوار امنا مز: كلذ عفواميعنلا
 عب 0 هر نوكد عرع عقد عرأسنحا نالهنس عشر ,ىرعشملا مز

 و! ةصاخأ.ورشدو ةطناثو ماوطل عبيزوبجو رنلاسر 2 لاذ ماتو تيئناكما وى
 0 هوو اير فورحإ كم ةلياكمأ فونتو هدلاورعشسلاك بوب صو اممالا
 0 هرارشعو ال نيجبرج نزوجو هرادؤم فرعنا هنيحبانبو نزالاو لدكآأب سلات عيل
 0 نواف ذاازدو :ةيدحرب سلو نزور ككدوص الأ. يلتةطعوزئز اجار ماظلاد
 وهوا لازمه نشلاو عيبا لأ ملاكا فصلا ذهل ةزبح يارزع د دارت عيل اوه ريذخوكمادط قرم ماد نعوم كنف لعل لس مرمر نكيرعو هسنج
 رخل رضي, ذا كرسي وبكر أ. ازضف طرمبة: لوزن نال مواح
 وبعمل ذو ناهي زلال روت دو هنايرجولا ةيذوويبالأ قو ميلع مفصلا قمار اين
 لول ,تداعوش أمل در انا لق جت :اريززواظ ورعد اعبي دو بهاؤملا
 نسا وذ اكلازع مست مولعلا جنتل قنوألبلداعرمادكوقو روق فلا 1 كرزكان
 00 0 بلر ةوق ثن حزم هل علو حدر اررسو
 . ةيساو مسنلان رب ات قبضت د ندو ملوفاعىوتفلاورها كلا داذإْقململا عرش
 ا 0 اعرسلجلا ةولو د ملال عبأه ياا
 مضل أو ةربجرم ردود عبب الم اّشسلا نين تواهنلا دامت ةاس عيب نالوعإولا2
 ةلجع مين لو هروب عارذ لكرعر او حضيعنإل أمون عأب نم كازو تواوملا ميعل
 ابااعمربم ىرتشاكا راع لامع لب اكتو افسحدو كازكو ناعرزلا
 مطيعم دل نوزوبو ليكحالأذكو يلع مفصلا ةرغش عيبا شاش ناو نمل زر دشعج :ركوماذخا اش ار زاب كراشملا ناك هلمس امها هدحوف الاثم مدرب أير يا
 ظ ةنااعأي فد يرتش ازمو نيومرارؤم اع عقو عيبلا نال عيال ا ناوررنم
 مالوم امد اضربحوم مهدد امم عارذ يام أبا اعاضراوا الاثم قارد عرشعم جرذا قع
 بْوبلاذ فصو عرزلانالأ.يرت اش ناو ىمسملا نمل ل جاه زخا اس نارا يملاب ى رذاذ

 نال ظ



 روكطنولا توغل يمال ضلوا اقبال فصول نما ,لباقيراهقم زمان لولا نو

 . هنارذال عيأبلر ايطار ىرتشمال اللى اونو عيبا اسوزلا عينرل نمؤكاهرجو زو
 ؟أااكادوصتقم للا نكيرل ثحارهو يله زف أريعم هعاباذ اهتلزمم ناكفرفص

قر هيام عارذ ميامابما اعاجركذ هوؤتكلى ابتعد ا5نإو ماوقن
 

 هكأباتذاك ناو فصولا نال نمل زمأ.متصبع اها اش قل لب وزو مان اهوصوف
 تيم ميز طلاب خول منالااهو بود زلز عايذ طكزيف نتلاكب هوئارولصار اص
 ىرنلا ناك ةرياناهد جونو مفصلا قتلا, كراش ناومياره تدب عارذزكأزخآ

 موديلا ماراادرض خول عيبا ناش نو مددب عارذ كيج ذحااخناا
 تملا و انديرارلا مسانال عيبلار قع ة الا ىارمسز ل ناو عيدلاءاهوأب لخد اراد
 مس اناكأمؤكذ اذه نجف زصالاو ءلاعن لغوي !راصت امبوصتموشو قولا
 ا بنز طز لحد لصفملال عضو اجوهور نق لاصنا بالصت»نايواافرعملالوأتش

 تاضتارمؤصتم ال عير إو ا م مج دل ةتاز
 مصل خر ابا عيملاو علئ اوفو عملا انج ناضج اذأنلا ساخر
 اينلور صفلاأ,يلصتم نالئيمتلابالإرالا عيبأ عزرلا لحرب الو عشتار يكوا ناك

 مافي وصلا افوا مدفن اكو اوس عريف ارشنوا اخ عاب نمو لوالا الجدل

 . طقم ناالا عزرا شام اقيللا عطقلاوبو ةلخ اكن افلاصتالا نال بابل,

 ةيمدشلاب متو طلب انهرمعو عيبملازم نولي فلنيح مدان ىرتشملاعا عانبما علو
 عي ايدلامنو ىلع عطل اون اوأم مس قرقلا م ناو ة لاا[ وطقا عب ابللواعتو ىىنع ير عام شل اذه ناوأم نقلا ةوعل ناسا

 حلا لوهش عورتا كام نال عرز ضرالاو ناكأذا اذكو عيبملا لسو ايحالصر ريم مل
 الصواب مقرب ةرم عأب نمو عانمريط ناكأ ذااكمميلستو ميرفت يلعن اك عيأبل
 ةكالإةدقو ناثلا 3 اا ف ناعفش منوكاما موقتملاهرناز عيدلاناجاوم دقوا
 فراطلإز ماب عسب نال ةزرأب بنوك ئملان يفور” لوالاو الصودا نأ لبق

 هواك و داؤو ضنا سدر هز لا واو عمئالز موب نود طعيرزبولو اتأفتاعصمال

 مز ةرهصلط ثلا ]ع اعتلانا دعس ادوجومالاعنت موروملا لعبوا( مدا اور رجلا

 نع لطللاز (مطق ىرخنملا كيو نغم ارقر اذهال للا فلول
 انتضر اراب ن ناي اذ مظتلا طيشجو "ا تلطم (ىاتش ذا ايه هلك

 عيا ذاب( كرو قلطم | هارتش اولو روخلالاهطخ وهو د قع يطعن شمال عيبا
 ,يادع ةروطحم محيلوصحل ١ذ :دازأمب قو صن م ذاروغم كر ناو لضفلا مل باط
 دومه تنس الاووب ةأبلا لال ولم الا طرا يهْوَسَحسنو عرق عبنب نازويجيالو
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 ايرور ملا ةرىل وشم ورب ارو ةرهانملاب مولعم ءابلا نال يعم الذكئئنس اذاام قال
 نين ارللا ترام ذل اخو زوجي يو عهصوهور اينحالازلاتو ةدززلاررصو يرسل
 نورا يؤزباورلارهاط اعاما ىو الا لوقوتو نس ناورازهاولاث بانل ذامرلذ درر
 نور يود زعلان ازيد دان لذا داب زوج دال ل
 دوجوروا ماحال ابهر دم سنهأز و عرق ا ةراو ينو عوأننتس ارازباج بص
 ١ ىرشلو مجارحأ عيببلا اعراوركو مسعد :رالااركو (ليلس 1 0 احاوداناب طنب عيب

 20 عيطو نطقورمءام عي: لطبامن اواي لاةحالالالاو منو الع عأبأ دارو جبيل
 ظ 0 لخداراد عاب نموا فرع مورعم نال ناتو نإلو بحو ىودزماطضاعامو
 لمنال قلخلا عيب كل خرب عاتملاو اقبل رذ ةدكرم اهنال قالغالا مير ثدي مالا, الغا
 جيابلا طعنلاونانو عيبصلا عارزلاو نازولاولارككا قرجاو نوري مب سم الذامضحج
 روكزملاد دؤملا اماو ميأبلالعوشت ماشا لمرمالو عيذااو دعو نزولا بكا 9
 ىرتذملا اعلعمعامس نيا اور نو ملستلارود نوكنراعسا نال خرع © لنبيه
 م 7 ول ررولا يف من امروملاب ف رعد ةدوجلاو ررّوملار إب ميس ال جامع م 2

 مى مل اوهو ىرتذملا اعنملا ن زوو رذانلاعرجاو طي و عصا نو بارق
 نازو ةرداو ها وسنلا هزهعاو لاح لكاج و رتشملا اعنولب مدا عييصلاو ناهض درت
 :ولس عا نو ليتلاوهجت نزولابو نمل لل جاماوه اا يني ال كرتشملااعِزملا
 م نيون فتشمل قحنال رول اكتمال احن لو عشرع عضأح
 ردلسلا:ويه نمبقلاوبق نييعتلابنيعنب نمل ناز هلاب عيال اوعن يعني عاد
 ,ةلباايج رمل فد رمود الزل وخشمو ا ةبياغ تناكاذا منال ملوع شردت عرض أب
 ةىلسلا عنمعيابلا تنام انالجوحن اياذا مال لأهلي نملار قو زصنعلا اك, عمو ا
 عيببلا رس ميابلل ليد نما فرعشملا عثدازاورم اكرعل ضيف نجلا الاب نالمضبشل
 تلا امزاوتسالاعم راس امش نمي انتو ةعلسإ ةعلس عاب نمو هدرتسيا نا هل رسل نا دقو بق عملا عيابلا يس ناو عسل مل كبيرا ةزمبقل هنا كلمنا
 كورلا نال لئاحدلو غنامإلب صبقل زدني دجو اع يذلا نولي ملسل#
 ةلباعمرد اي تلارابه بابان وتر ل اح# امو ردا يلع ةردقلا نول
 منال رولارايجرخاو مهام عنمم دال :دورل ارأيح مههتعو حلا اوني عنمب مال ثار اين
 وأو ةزونو اوّوعل الصوب اجطرلاو ًايخرررل ا: يمر يلع مالكا ماريو مورللا عنمي
 ىرجذلاو هو عيأبلل مصحدو الك عيمملاى ا عيبلاز رين اخرانت تبقي الو ملغ اهارجب مادأب
 دبابو اقالط انيعي ضو يوواث مأيأ الث تدمر الواي علو أعم أئبإو ةدجو

 و 5



 كار هرظربو ولاضرل انو نيب نازاج نال يضر ن اسعب/ةولو ىو انفلا باجي
 دن ةردركار نلف وبيالو تقو نأ ريزما, ميفشكينموذلا اب ىثو ىوتفلا فواح
 "اعد 5و لصالا قابلا ةربةصنلاب سايقلا نالخاع تشزال ةفنصوبا

 "ردصو وبكر دل ئنمز [ةنحجلالوق جعيصلاو :ةغلا ان ْملا ذر بتل اكرام يو ل طاردة والا« نوب وز با عزو ةروس ا
 بار ابخو حتت امر وب مل _.ةباعاوبأجاو هايلداو جرو اصوملازنملاوباووفشلاو ٠
 ةدمؤ عرب: ك.ف ىر شل ضبش ناذاةافنركلم نم عيبمل عوزح نم ىرختملارابخعبولو ٠
 او دوتوم ناكر ال كا, لاب خسف عيبا نال ايل تمول لوو ايدول ةميلاب سراب
 اوال: ىهقلاو زل دو ير لا موس طع مري ةاضوبةم ينتحل نورب ذافن
 رعت لارابخو ري اره قلطملابار ابنا ىرت تملا اعيش علا 'يفنا عيابلارد ب كاع

 ةيعشحو ارنع هلكمال قرةثملا ناالا ىهوج عاجلا ,عتابلا كلب مزه عببملا جورح عمال ظ

 ككابإلالالاز نولي كر تل ايزؤم لغوي لول عيابلا ىر هزم مول نال مكلمعرأوو
 ٠ عالي نأب انوي لكوزعن ل مرج ملام نا ةهينح قالو عيذلا هرب نلوعالو
 .  ةضواعللنال عشلا را لصاالو ضو اعماداككرحاو لحر كاس نالوبلا مجال
 ةيمرذلا نأهرم)ةءاو :ةينحدبالوق جلو هتلر, بارو ةاواسلاففشت
 نزع نالرمسلل نجلاب كنه هدي 3 كه ناذ يعصن سوما ىف لاو ويرسل صو
 مثاواىدجاو | ىركشملا ل هذد ن اكأوس مزال ببع هلخد نا علا نكو مص مهزلف هدر

 همرلالاو مرابخاتبم ةرملا 2 لار نأ ةرضركمزاللا طل ريعلا امو عيبجلا ]عفو | دو امس
 راي نكد اركم كلم زو جنان عنج ا راف لدقمل
 جاي ايفو اهم داس ءاام,ار عيا ضنا ةرملاؤ خشاعي باو اقافنا
 2 ءانافر ملا ةرباذازه العجب ناملور يتلا ةرد ] سعي لادإو ىبدجأو أ ىركتموا

 يلايوالاطل كرطالاروضح (<ضةوندالذ مقحل طاش نال أ ءاجاز اجربحاص قضعرعب
 جانا راجل ةحلنال خوش زا ةزاجرخالا لفه رحا و ا«رلرأنلا ناكأذإالا

 ىضاح اهولوتحرببسأبمالر دع عطح اب ئاو لعلاطرشلاوارطاعيالا نوكم نا الازم
 للطي ناو زوجي فسويولادؤر جي :ةينح اون عاذقو طعن مو
 ينانزذل اير ولو ؟درتلاردصو: هزل نهرو اماوف اونو ع صضنلاو
 (هرحاز (جازاو عصف ًاهرحار اجا ناذ بب |ذلا جبل بص الل تنو جيو حالرابج
 الجو اعمار رصولورضر امل ةرحاتملا اي ملح توبنأ قيس هلاريعازحال سلو

 "دواز فشإو تهيج زم عيبلا مو مراح )طبر نجلا ل نعت ادا ذاو عل ز نما جسفلاو



 يلا ايظا نأ لبق ايف ثرالو هانا روتس لذ ةداراوةنيشمالا لرب
 زايلو نيل سا يلع طيام دا محد مير نأب كلذ ىالخج ناكق بااكواذأبخرلا اعاربع عب نمو ريادو ثيرويال أرضنا ثيراولا نكس عينت ظيرولل نال
 257 ولازم, نال اصول نال نمثل عيمج م زخا ءأش دار .ئاب كرتشملاف ع
 ريالا مورد اوفو طرشلاب وعلاء وض سليف بوتر ئافصولا تاو كراش ناو دقعلاذ
 انسان نعول الط رازكب لحتو لماما العةاش ميارشفالجباذ هو نودب ب ىضرأ نال
 فص لاو اذار علا مدولرلو جب ةراير لرش نال عيلادضي هنأ اوذازكبتكيوا
 ةيورار احراز اج نويلوا بولحابما طرشولاذلو ةدالاسلافصولربد بوعرم
 كيش ىرتشما نمو ببسلا ىلا بببسلا دذأضازموهر بيولارايحاج م يوؤن جو انسدق
 . اكمال جرم كذا يلوذ ناكمإلاو هيلا ةراشالا طرتسكزيأج عيبا عر
 آذار. دلو ا عاجارلبز وبجد اكمال الو ميلا مول جز او يرش نام أو ربل راش الازم وينزل اور مال ابحاصكعريتو ريال رسمت هر ام فالطالد امل ناهاظلاو ةدلا رانج اني ؤالطازم مؤ اماعؤبمز اوبل عيال نازم هدا نس أحدد طوسبملاغ
 نرأ لة ضررأو ناو هدر اش ناو زضا اننا بلا موزل مداجوصالاة بورا اكو
 طر لطس ادد جود نا ىل قس لب توج, يوهو وقتل المذ اصو اعل لمقتل اء اصلا
 ناو عل ذي الرمل بأ كاب قاعه منال هلرأ حبل عرمرلا» عاب نمو عئابلا لع زوسشل
 لاب اعمهاطب لوتس امن اكوابوطح بولا رهط لوا ةربصلا جوولاارثش ل مؤظن

 غل 2م لازال ةدر أل حو ىلاو يعل عي اوكاؤ صم نولي ومب ناك ذا ام فال '
 .ةوراا انه رصالاورلر رضول ف ب اورللاهدوصتملا مزال زنك ةبارلا صو ىلاوأجناالا
 ميم لدولو دوصقملاب ىلعلا اعلري اهرب رؤس هزل امورمر بع عيبما عيب
 ةيورلار خال يرعلار اخ ىار الا ل نوكي داديشى ارامحئدر قبلان اكأذالا همرمحاو :بورزؤكمزوفلاب ضمنا تمالعو نورولاوليككاكءداحا توابل ناك نافأيا
 ظ يو (نحر ورب ادهدحاو لكرةدور نمدبال باورلاو باشناك داحا توافس ناكناو
 ةداع ىلا حاو نعزي وهو ةد ريتساب ولا عمل ناكول اموهو ميل عرش نيام“
 لد درا ل اال زم بون فلين ل لو دعت جند يمدح او لك أي تبحب
 امنا لعؤزملا اتش هدحاو ارو زارا نيناعو ف ناكا ذا اهاو حاوواعو  ناكأذا ازوووا بؤ وللكر"دورطم هلت اداولاتن اكأذاو راجل ةداعز جرونملاب عاب هبال
 لاك دعبلا خيو رس لطم دا ميصلاو لكلا دور نمد الزب العطب يجشمو ليك دورك
 انور شداد ملاضولذ (بحاس ىارارلانعسو ار ناوأ عديفرجلاو خفلاوضيشلا

 ىا

 ري ري لا



 تو افن مدع خارلاب لحل !مثوب اوم هاطو بح اس يور نال ةفينحىل'رزعابلخادؤا
 ا م م 5 ا

 ميحخروهو عقال فمونالاو ثول خاد ةيور ئيربال فز رزعو ةعفنألب تويبل
 ناوزيسالا زم داع نافواع ب انكلا ب اوجز عالاو بارما رو ىونشل ا يلعو قرف و

 ,لنلو نو افملار ارلازخاد ف لومحرلا نمو الف ويلا اا ؤئمويزتو افنس نك قرود
 لوطن ثلا وطبعا لبكو خذو عرعو غلا و ثمو وا لخارلاب لعل عقوبالراا خلا ال ها حك( نإ >> روم عوصقلاو زهد وأ اذار لملا مقال قاانزإزأ
 هال قش !ذار ارمملا لو جام فلكم الزب أج عولولو هوارشور مالا عبدو ملوسر
 رداراك اذا جمارسعي ناب كللذو دوصطملاب ماعلا هريورأ بيش دو عرسملامكرا فذ يانا مسملا نأب كلاذ 21 ا ُ
 ماقد صولا نال قول اب فرغي ناكأذ موز وا مشد ضعي ناكأذا همس ارسلب
 مطفالض دال اوو تأياورلازم عجالاوهازو :فيغلا او لسلا اك دورلا ماهم
 اءيصمر اهول ناك :فقو اذا فسوب نارعو جمر هز ملازم موصلاو قاز

 مسا ارهو هاييوهو مضيفيالباو ل كومزس لالا قو هايد طقس تيضو لف هار

 هريغ كلم ءابزمو ري اره افئارهام نع زكوملا دور كزبكولا ود نال ةفي جتا لوغب
 تاكل ةزاجال ل امنانككو:حضاش ناو عيب ازأجا ان نار |يخلاب كلاملاو ةصارب

 آمنالامايو ميةزأجالا تصحال اذاهحلا< نآرذأدتلاو ركل الوفا, ميلعدوقعملا ٠

 ناري زمالك كيبل نوكو زغباسلاةلاكولا زب ناجل نوكو عيازأج 2
 دوما وشير ا ليينمزلاو ىرتتملازمزككورضاما كلم ميابلاردؤ عزه ناوامانناك

 أمثا . زانأوماج 7 2 0 هذ يي د لآ 0 0 مدد ةناجاءزوحيلو عيسلا شفنا ةزاجالا لبق كاملا تامناو كلامازجينالبف

 6-0 هزل درب نأ م لأ رحال ىلر مئاهارعش ان نابوفرحا ىار مو ةويوج

 الم رايخل < هدر لذ هيل امفر يملا راسن باتل 1 ثوأغمللرطالا ةدور دوك
 ماهل )يش ميابلالع ةقفرصلا زفت نولي لركاش نا هدو هدجو هدر نمْنكم

 نوب طشلارازك كجاوضيعلا ليف: بورلرأرخ عم مقال ةففصلان هانهو
 لج لو تايجل طم سورلار ايضرلو تام نمو حف اضرالواصو روتر ويصتنارلنا

 اناؤيشرمرن ا هدوهو ةدمجب هارتش ا ساني ىار نمور م اك طرشلار انكرتشروال
 مهنأسلا ةدورل ب مل لص اجو أصو اب لعل نال أ يخالؤ هأر ىلا ةذصلا |ع ايش اياك
ز نأو مي أضرلا مرعل يرمز ماودرملا داازكور ارا هلتيزدرت اوعدو

 ر

 روعتلا زال عيابلا لوفلاوروتلا(هل تح ناو مرير ناكر اص تسلابزالر ايلا هلذ
اال م 2 رلا قافلت> اذا امى ول ءواط ورللا بس و ُثداح

 ىو ثداحرما 

مل دلاورببملأوثلارواضان عدلا اطيب سإ دارو لعلنا
 وأج

 اقلاع ولا ناصقن بجواامأعرثو اظن مبدودامم مجلسا قططلالصا نع
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  ةرواعلا)»0ة رو أعلا طفل وسلاو ءأبلار عرج وأم لوب قتلا زع
 'ذكواطبالا نتن 00 دعو ماع يلا
 ةلامو شا فال نولي زاب: ددوصقملا نالاقلطم راب بيع مز للان عرد ففالا
 ؛ادزهنوكمزا الاب نال )مارت س الاوه دوسقملا نال م للؤلا 1 بيجبرس او +
 قتلا لذ مندتيرأجلا جيان لارلووأنزلاو ىلولنيهمؤولا عنمي فيجن شتا
 نااار ئسكا وهو دوصقملاب لال دال مزلولا نو درو الط سل سس الاوشو
 عال عيب مر ضاورلاف نال بيعلا ناصتنم عيتري نا هلف عيبا دزع ناك بيع ١ لعرطاط ميشو بيعاقز كلاونع ثرحاذلو رمداغلاب لال رلةداعن وك
 داو بوئلاوز دما عطقناو مفحطقسا دال هبيعب ةزخاي نا يابلاوصريالأ الا" 2 9 ب عوج نيدتف نمر عهدزمدبال ناو عت اذ اييعمراصواملاس هلكازع
 وا ظ 1 ءظاشزاورحاكمدزكجئابلا هلبقي لالا عطعلاب درلا عاشت وو بيعلأب عج أبيعم+

 رج هر دج جحيروج رك 5 ا ٍِ_ ِِ - مسح . -
 قم حج بجو بيك يياح سنع "-_ 7 7 7 : : ب 2 )ش 2 . 1
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 درا انتل ناصقنب عجب بيعام ملط منعش قو سلات ناسف ههصرو
 ىممالوزيع كفنالا,الايزورب ئضلل جوال ال ذخاي نا عاب رينو ارا

 بال |بجم هز ا عيابلل عموم ومال صالات ةدايز يالا رلا لرسم

 . مس م هلع تاموا نابض دقن ءاذاورع ىرتشازمورايتخا عجدالاورككمز عدم
 انفال ءاول عطمال كس عانامالاو عبري كاملا نالذ توما امل هداصقن عج بيعاع

 را عوياراسخ ذر فارأسم هل عنج أنت ذل عجيل زارف سانا
وأب كاملا ناو عجن |بتناب رمت ىلا زال زوو تولاكن اك كالا ان:

 *د 

 لت نانوند عييرللاملع دنع اول مالا: ايم نوكي وعلا انو دقو .ارهر زود
 بيطري ا قرئت هسبلفاب .ونوا ءلككقاماعط اكوا ىرتتملاوىعلا يركشملا

 عراد عيملا) مس نواعم عطب راد تل فين جنا لوف وو لم عج
 نب ن0 هل ورح ىوتفلايلعو انا _رديسا عج دو ربوتوماااةورتلاو
 كيفارع, باور غلا عجماال اء( فور كولو لتقل اماربعال لكلا وهام فاللاو ترمب

 تامتن عيا مرنعو هدزع بارز 16 بيولاب لعشم مادطلارطجنزكأ ناذو
 سل (مزعنيناورالقنو لكان طن يجو قدإم درر اميركا بما
 بايع :تانلاو فسوب.ى ا لوق ىلوالا ناكواطلا جرت ةركدو ةياردإلا يف بيرتتلا

 !ةاؤزيابلا دامو ةصالااورأيتخال |زعرحلا اكون اعووتسلاو قفل ٍ

 طوال مناة ماحطل زم ا ناو نطو يأوي قلو لاو
 تاكو سرا لل اك اال هفن جانا درو يووم جم 3

 ردصاراتةاورمنلأبقفر د متلوقبل بإسم هزهذ ناشي ثيللاوماوذعجوبأ قمل
 ةابلادرو عاباعصتن ععيانرجرعورم اقرعويلوصفلا عاج ومار شنلا ٠

 ىدلاز ل صالاو بهاوملاووتحلاو,رماولولا بلة مووتاىوتفاإيلعو تلازم هحمجب
 عمم ن ل شنأو جاباحال لج اعرصفنب عجبو قابلادرب هلكاوارطعبلا عابول روب

 هنأ قنذمعزخاوا دلكم در! ايع نوما - .صوس رجوولربا نونملا 1 مب

 ود ةيدرقب هككح و ايهاب هلك ناككث يحال ذنأب بيجا هرحو بيعمل در ليدل

 هيلعدرم ىزشلارعابم عيتاادبع عاب نعف دهر وق اعؤبموشو ا هلكور

 هبا قاتلا عيابلاهاهلف ع ارهر قاوا ءاباو ةنيبب ىضائلا اضف هلبقذ اذ بيوب

 ولاضةوفد هله او نكي ل ناكعيدلا لع لصالنمغف نال لورا هحئاباع هدرب

 انرلاهلوالوامقح و فن اكناو ثلاث صو دي دج عمال درسنا ءارسياف

 الط جسيمب مدري نار دل بيوم ةزباطرشو الثماربع يرتشس رهو هيارو
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 دوب هريس يا ورمل

 قتيل ةارلا الأ هرويو بويعلا مدارل ناوزعيعلا] ش ثداحو الوعل 5
 رسم اهلاب دارلاو سم انلا عيبا بمادة عزانملاىلا ا اضعا مدل مج لومجما
 يا لطابلاد ةوركبو دس اذو لطاب اومازسالا اعز تي بابلا نو رداع عوصارعجب نري دود هوك ارزطابل مسايا فة
 نذاوا عيبا ا نيطوعلارحا ناكأذا ملوق نموت سلع او د سأف لطأب لكذا معا هتمرل طال عر اولا عمل ولطمو نو ريعو مةيحلو د وأج نكن صوو هلصأب عورْسمتوركملاو دخصو نود هلصأي اور شم نوليام رساعلاو رتصرو هلسأب
 رذكأتوا مرلإبوا ةتيملاب عيبلاك دل واط اب ىادسأف عينات ,ب افسالا مر أه الكوا
 لصهادو داسعل وهو لحاو لح ىاايعمملوصف مزهةيارسوالاةريزتكأبوا
 . نلرابوهو عيبا نكرمادوناللط اب مدلاو ةَسيملاب عيملا لوف (كتدهاأش نا هشينإ
 ديدات اكلاو قاطللربوملاو ىلولا ما جيبي يلف رح ذولا قالا تيضوعلادحا ن أكأ ذا لذ زكي عارزمعبلاينعلا.راورلاملأرللائلدابومهو عيببا -قرفحول و س وسر: كاورجلاب عب اود حاوز ءاأمر الا يشسالا نم نافرلملاب لاملا
 عما مميالو زري عرهوجو ف ملا وبرنزاجا فال يدةعلال شن انكلا جس هاير نمل أن ير عنب ذا ىاواز اوه اضالاو نأ اور ,يفف عيباب بن اكلضدولد يال ةةلولا نعزي ري موس وصل تبانؤسعلاب نرخ اةاتصسا ناللطابعا
 رطل بالو ءجراخو املا ب افيد أل اوي «ةودد ذا ناو مات نمزج زاك, نحز جونالو ميف ىتل يل صو ا عروعرسبلا» عي دال عريس ضال ذ كيسا
 اهكدجهو ماتا جاتناالد ةاملازاس» نينو لم عجدوجتاو لبقو 9 جري رطب راك موتنا مل براووب ععراو ةدوجوا ريم او:
 فللظلا ناز وهو عرضملا نيل عيبالو هدهجد وف ح مدول رن الطمر علا 2 معو
 دادزأجرو سلا مفي عزان ربالو ع[ هنن هاسعه ير غلال ةارملل كول ائنكلاو
 ىلقنا/مزوجالو قولا روب فوصلاو !نإللا مهاببا سولو عطصلا عموم 1 جرانلا مقا ونرإع نم ملعطلاعنمو» نال ةذلاراض اكفوصلا الو عيفب عي طلت
 لا ذا فقس نس زوو ضيعت بطر (رذ جا اجاعك
 مست |ؤرسو فقسلازم عز 0 سا
 عرطبرمزيحم لد دوارس بركب وز نم عار ذك عطنلا عروم ولو اكيد قرات
 بقنا ولا عنز ننولأب زجل اندرتو مضيعبت ةدرطإلال خامل ,انسالزاجرطق
 الذل لرزمبدرصلازد موج فورم نا ةيرضرلوزل را طيره ذاوأنيمت

 لو -
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 لن زعتسمر طعام نال ْرتلَملبرملا عبو شو دب ازملا عيدالو لوبي
 هنا. انمكو ارزح هاو قم ىا صرخ 5 لك اطار ىدزو زجل الااررمسالو
 نإ ؟كطنجل حيد دل أححلاو هانركذ سنن اراه لذأ حلاو د از ن عطور يلعرس اص
 ١ دكر و: |بيزويجرلد هند ليكم اليا الوأ صال يكؤ ذم ةطنج
 ائلاب عيبلازوجبالو مارهاز م ةغسبزلاب بعل ركورمر الا اع ناعوصوم ان اك

 عيابلا مار ةزيأدملاو انها ملهابل ةسدهالم او رتهاسملا زعل طك ثملا نسبا
 ىارئلسإع نالج)اضوارتثوهو جرلهأملل ه تن اىعوس رهو ىزنملا اجطما ٠

 مدل ةأصحفرتشلباراع ميطووا عيابل اريل اهذ شوا قرتشملااسملاز اذ ناموأسي
 ما صوتا ومر ةوري ءاقلا ثلاشلاو ةزبانملا عسب ىاثلاو ةسماللا عيب لوالاو عيبا
 راد امتلزمرنال ىاري اله طخ أب (ةيرعت ريف نالو غزي نماو زسمالملا عمبزع موريلع
 اناون نم عمدزوجيالور الشو رتعبر كت وا رجيل ةسقلاو رسم بوث ىا
 يؤ منأرهاذ [ تس عيبلاز 'جاش أمماذخاي نا رأي رن العراةولو عيا ةلاهب
 دعنا عابوارلكع مرح جالو امن اكدوا عريب وا قرتشملا هتتعي نال عار بع أب
 /زعيبرع موريلوس ١ اصو دوو طرشو عباره نالدسأف عسا ذأ هرلوئسس نا

 ةسضيال قرت شملل كاملا شكولا ريضنعي لرش ككل هي ناري بهذللا ةلج
 كر اعتملارحرل ةىفطربفو رقعلا هيضتشيالل رش اكو طرشلا نو دو تتوب
 حد جلا ورحل مسالن ا طرشكدل فد قأقدقس الإ ها نثوشو هيلعدوشعملل
 دقه وعيون ملا مجسم عقيب رثالو أب رلا ىلا ىدونو وعلان عمسراع ةد|يز منال
 رمهاظلاوه لسنا لحال, ف ىف هالو و قعلا هيضمعيال ن اكولو هدوصغن:زع
 فدونالو ةلاطملا ثموونداال ةعربملا زي ارلا ىرتشملا عيدبالن اركب هما نم
 عاب وف مزال عاد رععايواهساف عيبلاءرككوري اه تعزانملا للالوإبرلاال
 اردن العوا ا مرد ىرتتملا رقي نالعوا كنك <يناطعارادواالشس]رمش
 أنيع ءادبنموزيد 5 اعتملا راح ةىفلم ميدو لاقعلا هيشإإل لرش مل ةيدعرل
 دقعلاب وخسلإمإااؤن طرت سرشاط رس اذ عيبا هرم هتلارسار ىل ينس نام
 متنا ىوولا, هدد عصتالأك نا لصالاو عيدلارىندا.|مجالاديرأج عأب نحو
 هلاصتالزاومشفارطا لزم مالا رهو لسؤلا روز مل لاو د قعلازح هوانشنسا
 ىصش ومنو بجوملاةالذ اع نول( ننسسالاؤ أ.لوأندي لصالا عبو ةقلخ ب
 هطرذعو عيابلا وطقم نا عا, ؤد ىرعشس ا نمو ءياره د لطبي عينت اواو سأف اش
 داحال مى دن ذو وتلا ضتفيال ورش نالوس و عيبلاذ فاقلا تفي ءايقوااصيش
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 هيلالوباممسانهل ةيمتاعرصواالونو)ياره هنففصو ةقفصر يما نق اهنلأ

 باوج رو وتيارلاذلةريساوهودل ذل لع عند اهو اهو ذاع
 لايللو بونلا خيصكراصف هيد اعنا زوجينا تحتل ةوأنيبإ» هميجوو سايقلا
 نينونلوا'نأبجر لاو عسرلارحمودلو اوهفزوررلالا عدلا ورها مانصسالانزوج

 لالا ةلأ جل ساف كلذ ناب ابنا ىرعبرملاذا دوسبلا طفرن ىراضملا موصو ضدزحلا
 اهزعاهاوم نوكأ ف عيان اكاذاالا ةسككملا امن انجل ةعزاملا لل ةيطفج فل
 لحج رام قص ترد نال صوص غاوعرش أجد وب كر اصمال طف ملل يجاتلا ناك
 أهذا جامل مووقو فاطقلاورس اررلاو داصحالا ميبلازوجحالوري اره ةلأج الذ
 للا اهب سوننل اىاملاذؤلخؤ ارتفالادددولو دعب ض ارتن اذرحاشنو حقن
 _ دقعلاؤ فاو احلا مورةل قدر اردلاو داصحلا 1 سانلاذخاي ناوهولولجلبت
 لقئياوذاسلاد7(1لجالالاطب لق ةرملاتضمولورئزل اهالخأ يكجرلقناو عيلان اج
 والا وزهيل لضكول كج عابلال جا ث اقلطم عاب هلو حاحا ماع امبانإج

 نار حمل خال طاعس ابد تسد لجالا هل نعنال اقافو عرضا يضات لوقو وتلا:
 مضر دلالكول اير عيابلارم|ب للعابلا عرطو اذا عيل عيمملا كرك شلل طرق اذاو
 ناكنإ مقب عيبمل كالا أ. ممدحاو لك اضوعوقحلا ذو رنرطبعي ةعلارمل خذ
 . كال موس دلة وذوي ناهد لوحرلا موزع هضبق موب هنمق هتدالو ايم

 ايلومددرو دوا ككاو ناك ثيحاز هوا لشحن هلشبعو ثيللا نهال ةياورلا فتك
 وحلا مادامعزهيورطرمل لش دوست نيرو أونملازمدحاو لكلو هايعدر بجاولاف

 همردلاو حوا ونا جيلا اعزبداو موس كل ىركذملا هعاب ناذ ضاقاضف ميد طشمالك
 نيدجحو)عازو عينيلا 2 لازأممد عيبلا ]طب ةطردوربكذ ةاشو او بعو رح نيب ععجزمو
 هحاعانمتامزمدحاو لكك مس نإو والا يلطأب عيا ذادحاو اثم امزرعتد# ن اكنا

 ثلة هنيللوركلا ل لطمدو :كرلاو د ىلا: عيملاناجالاهز رفهنصللدنع كلزكت
 ”ءايموار وجو ليكتب مهيناو ليبوماو فسنلاو قول ار تعا ملوق اعو ميعصنملا
 ل لازال جلس تصحو ىلا سوولا عم عرشورعو وزع عجوادلو ماوا

 ايتبلا نودأقبلاف محلب ملا نوكم عومي طرقعلا فطر ضعبلارزم عيب
 .. يااا لوسرونو لاك إربدلل قعتيأ عر عيرقادلا جركجعصت كلذ ةرباذو

 0 موسع موسارعو عري رشلا دري ئغلا دز ناو شو يجز عطسو
 تاركاعتلا طارت اذا اذ هور طالاو زن اكبلا لم كلل ذ ورمل عزمت طخ اع: طالعت
 هركؤن اهفعمب سأبالفددزن نع عيبوهورخالا لا اهدحا نكرلاذاذ بهو اسما ؤلحإع



 طنا انهو بلاججاو ابولجلاى!بلهيا قلت نعو مار هعاكلا فبل يوهان كذا حو
 د زورفلا زير هام دراولا طلع رع سلارسبلا ذا الا مي سيول ؤرطمال ناك ناثرليلازهاب

 نهابارإط ايف نال ةيدابلا و ميقملاوهورئداابلل يرقلاورصملا طة ناو شور مصل عبنو
 عهاومو طق دلبلال ها نوكت نارتتروصو ىواطعلا عرشلا بت ةياردإلا ةودإملا
 روصواوللا او ىرابلازمئازبودمب مالنا هزعو ما ىلاطلا نما نأ عطوررلا ل هانم
 هلعاكوتب لهب هدير طا كارا سمسلا هكرتيالذ صملا ىلإ ماعطلابىدايلائيكنا ٠
 ريسفنلارووبجلا ؛لاقاز ه اعو سانا اعرصن/ هكرتولو سائلا طعىندو هعبنيو
 لكو مبِلَع ةعججال ن جن عصطد قو لوالا ةىمجت ناذارزع عيبلاو ضصيفلا غاز كا
 لاس لورا مصل ايرخت هركيانهدل مميت اصمم! لوبيز ور ملوقةزمدوكت ادا ذ
 تع مراخ هل ددورلا نال صبشلال بق كاملا ثنو ةملا النقابة دتعلاوب
 ال ممارلا جواد ةئصلا طرا ةالىدةعاا اص: ىندلال ار واججد علا بلص
 5ك زيو نايلا ةياغ ة.ازكليملاو لربلاوقملا بلصزمرب دارلاود الا
 مننا عضردو جر مرعالا نم م عرود أرحا نيريغص نيكولمم ث اكب بس

 رس يكاو حصل ارثلا تبر وصلا نالا ريكا ورح ناكأذا كيذكو هنععبملا 1ةؤلارش

 همر زارت يو دا هلا نم عملاو س انيناسالاوطق ا ىهرحا عيت ناك هرهاعتب

 هش ريال ىتح عاوشلل ةمرملا زب قلاب لولعم عتيل ميريل عد عواد ةور اصلا اع
 صنلا نال اهييد شم ازاج قحن أ جو زلا الو مرجتر بدوالو بيدر شرع مرج
 هلأ,هدحا ن اكولوتح هككع ىامعاىتجازمد بالو هدروم لعرصمقش سابشلا فالذعدرو

 ًاثرحا مهركرب سأب الد خ_قك زجل ناكولو أعنمدحاو عيند سابال عري حالاو
 هدراذالا) عركزعررطلا عفدرياارولغمملا نال بيعلاب هدرو نيدالب هصسو راني
 نمر ررص يلا نكر نالعببلازأجو انلما كلزدل هركأيس قنا ماريا ءارك

 أناكناو مياده مايتسالا ةهاركمب اندرو اجنندمل ةهاركلا امئاو هلم هلها
 ورغم دروامىنعم رسل مالا يزل تمل اوما زب بك
 كلاىالا ملاقالار ,ميارش نيتحا نيشاأب اكو مريريسو مدر أحلا قرف مالمو

 عرش ملا ؤلهور | نم ةليلق ةلوثاو فلازم عيبا لاذاولاةأمرو هلاقاردصم
 لانول اك هد ساهر حاوا نايضام نيطفلب ميدلا ذ زيا جرهو عهوجدةحلا عشر
 ةد ام نييالو ماهشلاكتناكق ةلاقالا : رجال :هواسملا نا كنا قالا قفلت
 ةلاقالا لوضزوجو تم تزجاوا تيضررمالالاوؤ عما تكل ةولل: الفا



 كلو كت افيد ةحنتو كات! ىرشمل لورود اصيق يلف اذااكز هلال
 سلا شرحا ذاالا لوالنْملاع اءنملذ اهدا طرش ناذاردةوأسج لوالا نذل للم خف
 ةزاي:لالاو لطأب طرتلاؤالحاو ارخا ايش از كاو الالب عن |نمأذ قرتشملاوزع بيع
 فيبحزوق امتملقحو يس ةلاذالا فارغ ةلائالو عملا نخلوالا نمل لتمدريو

 لال امل ضمبقلاو دولا رهرخ تحف ديدج عسل طببفالاو سف هلعجزكا
 ظ ايا (قيضر سف عرب هلعج نكمبالناالا عين فسووي قارن هو ةضينحالا لوق لاذ
 نكيلناالا امس إ هجذ زخض هز جحر ز خا ذإ الا جشم مرن عو لطم نكمال
 نايا ذماو فين حولا لوف ميعضنل نأ بسال )و عينا ذو ءيارور لبس
 ينالوا نال طفلي مشملاو ودول ناوره' ةجحرشلارر صورعيولا ل ضفلاوباوؤسنلاو
 . ةكاتللوار غسل اففل ولور أعلاف لك قحؤ سن تناكضبعلا لف تءاكأ ذا
 لااا طم ال نقلا ل الهو اذاذتاعيبف عيملا ظفلبولو ا اهنا عيب نكت دازتلاوا
 جتلضجانلطد ناذ سال عيب لتنال ند عنيت عمم ا دلؤلدو عيا ةعصعزمالك
 أهرحا دال هدعب ةلادالازوع أضياقتولو هيف عيبملا مايقل أب غةلاقالا تزاج
 تلاه تكلل أد ميار أيذأب عيبلا ناك عيسم امزموحاو لكن انا مثدحا كلل عيل طناالو
 الا علاب هكا و ةاهرشو حد ردصمر مر فلا ناي دج لانا انس
 ظررصم:ياوملاو جر ةدابز عجم بلا خلا نال ميربعو ةمقل اىايحولو لوالا نمل
 ليزر ةزعرماياكجولو لولا نمملاب نوالارتعلاب هكلماملقن أ عرشوايلاو هلعج نع
 لس لزكلاذا نال م دل حزضصوعلا نوي ىتحيتما والو ةجيارملا عمتالو ناصتال م:
 لاي لدرلا كلذ كلمت نمه تجاره عأد ىرت تملا ناكولو لوم جيرو ةمقلاب هلام ركلبولف
 ذوجو مياده ملا اماذولا اعرد ةرالزأج وصوم كلا نخوتوا هارد جرب هعأ
 ياولندلاو بونمل طع سكك ابن |لعلاو عابصلاوراصتعلا ةرعالاملا ساروا فيضينا
 ةوبزباجاكن الور ءفع قلما سار ايش الا هزه قال مرأج فلا نال ماعطلا لج
 .  متاوخاو غيصلا نال ةذصلا هز يبا: درع أ موز صالاوهاز هرب قب ءتمةؤوا عببما
 .نكيو رياده ناككلا فال خا ىلتعتمقلا ذارقلا ودرب ل لاو نيعلا لد لب
 لا مازن مذا قوسوأب ذ؟نولمال كام هنيرتشس ا لوقداكوأ نب طعما لوفي
 فريشملا علطا ناذ خذ ةمئلا الو نيدلا ؤ ددزبال نال ظفحلا تيد ءاركو ىئارل'ةعاطالع
 نس ادن عر أيام قرف شملاى اور لوكموا ن أعربوا عيال اراب جملا تف ايخاع
 ةيلوللاؤ وذ ايخاع ملطا ناو ىضرلاتاوضل حض اش ناو نمثل عيمج هذخا اًسنا
 ةيلوق ىقسال يوناو ميحيرل ول ال ضيا! ةفينح ىاونع نتا نم كتل بطمتسا

 مال



 ةكونسايعفول ركل ذو طا نيعتسذ فقمت لولا نمل لعد نب هذال
 نإزةكلهولفريزعلاب لوفلا نما اذ فرق ارشيد لذ تلا توا ناك ناو
 نار_ه ةواطخلا تاياورلا 1 نمل عيمج همزلب مسشفلا نمي ام هيذ ثوحو ا هدر
 كيلو لوقجراوععم اندمو مكارمو ةياوت,نوكؤصالا نالام يف طبي فسوج الاثو
 كيد)ارعانبلان مرد النا مولعم ناكأذا لوالا نما اعمئارم كتعدوا لوالا نّملاأب
 حلا نمور زم جاما طش طارسار نم أيار ود زيلقمل قطن ئعاطملاب كلذو
 مهن مجاملاو يلوتلاوأ هول عم منوكا ةيمشلاراشع الا نالاموطحيالدكلاتو
 ميعمتلا اورياوفريذقيذ ةمال سلا فصوكه دأب وعرم أ ذصو نوكش بيرو
 لن ام ايش ىرتشا نمو ةييرشلاردصو ىنأهيرلاوؤيسنلا مامالا لوق د ّمعاو
 نوبجيو هلالبلار ابنعا لع غانا رغ هيف نال هضيّقي ة>هوسركر ب لوحو
 لذ لهن مرر عيبلانكر نالغسوب او ةفشحنت اي نعزميقل لبق (قعلا عب
 عاش ةناررغ نعولارمرطلاو لوقنمللا فالاعردانراقملا فدلالبلا ناله يضرزعالا
 ارابتعاو ثيرحلا تالطالعو جر زوجان وتلا و مياد ها لا وح تر لاو رؤعلا
 اليكم قرتش|زبو هلبقركذ نم ماحالا لوقر ادْحاو مىصملا ة.اكر بارو لوتفسملب

 هعاب ميري زتاوا ىرتشملا مل كاف نزولاو ليلك طراز دم تن ز ومان وز ومو تلي اكم
 هجببي نال والا ىذه ثلا ىرتشملا ا هنم ىرتذمئا جمل ةنزاوم والام

 فول عدابلا كلذو طورذملا لع ةدابؤلالامتحال نزول او لبكت ادعت دج ءاكأي نال
 قيء ارع هل ةدابزلا نالد فز امرعأباذاام فال هنهرزشأ ابجي هاروضلالاسذ
 هعابد وشف )حر ةطبعز.كولف هلال عيبا اوود ىركشملا ةرطج عيابلا مدلك
 ةسفعنااو خاطب اق نكمل لوالاليكمدىل اثم هلاتكك ناوزجكل هليكزبق
 در عر يفرشو كاملا مايقل اجر طبقا بش ىناتس انو زومو اال كسولو نذل
 ملسو فرصر خلا ذهو مدار عيبا ضالذج نيل بأ. نيت مرول دلال لاب غأسغنالا
 مصالخ عرودورملجلا غد سنجر ذيزمولو نا ف عيابللودزب نا ىرتشملل زويد
 ناا|.مظر ميزلبو عيبملا ف يجزي نا عيابلل زوج عراق عيبلا نوكو عيابلا لوب طرشب
 قاعتبو عيجلا كالو هضردوىدولو نّملانعطع نااضاللزوجو ىشملا الص
 نا اوت مرته نوكرفنونعو دقعلا لصاب تخلت نبال كلذ دج قاقعسالا

 :لاجام اولاد هلجا غراس ب عايزمو تلطبالو تحارب
 لجاناوالجنملاراص :روددملا ل شورم كلا ذوخو سايدلاو داصخلف باقم
 ل ةلاوزطا لات اف كرسيملا لاو طملا لوزن حرا بوبب كم شحاذ ل ابجملوسجتال



 نوبرملا لبو هيحاص هؤجا اذا تاككبىلا لودو تاعابيإإزميلاحإب 5
 الطعم هاربا كلمت منا كربالا يلع زي عاري سيرت عرج وي نا هاف دعينا الججومرامع
 نول لع طياز اونا رلعوم تن نانوجنودرلا هزه نالوانتومازكف
 ار يلا ةرلسمو ةراعا نال مصيال هلسججات:جافزمرلاالاراتض ءاننتس اتدزلو ضنا
 أزاؤزنضوافموو صل ووصولاكخ رجلا تاميال نممكامالو ةرأعالا ظضلب عوتقح
 انئالااسعالعو جرتبلا رجال ذا ةراعالا ليدي لبجاتلا مزلي الاوالاراسنعا عت
 ىوااذاام الان هوابروهو شم عررل اب عررلا عبريصي مالاضياهعيال
  جيلاطياوءوضقي نا هرلث م مزلي ثيح تشمل ولو مثر د فلا هلامزج طق نأ
 ىلا قح مزليفزوكسلاو ةمواملاب ةيصولا هلزنب عرلاب ةيصورنالةرمالف
 انرقرإ ا طعواولاب ناوبرؤثيو رم ال ل عدوصقم ارا إكأيرلاب ب ناره
 بهزماطختذلاوركلاب ىودرريلا جربشملاو عابصملاو اكنيضنعل العناد
 داحال طور شصوجنبرا يحب ضع نعراخوضفاعرنسو هدايزلا و لطم ة فل يزلا
 توزوموا لكم لك : جوه موغد كلذ لارا ااجبتضواعملا 1 نيدق احنملا
 يارشل ممؤكلا د لعل هسنجب عيدا ذا اواو تانفمو موعطب غول
 طر ووصول عيب زاجل الذم هني :عزوملاو ]ملا عيب اذاذ ا عمنزولاو ريك مو ودوا لش اوهو ضيا عمر دقلالاقو ةياوبإا كا قرذجل عج نزولا
 ذاواب اون ةازجيل ءاسنره ناكواالض اذن ناورارعملا:ةزئاملاوه وزاوجلا
 هت امو[ دحتشالا ذا ةدوجانالؤملاذمالا املا ديف تبني متر درلابدبجما عيب
 ا مرهوجاب) دمه الايرلا
 ام نزولا تلد دام تضضو بفن نه ةرذو نيسلغد_ ذو نينحا فش حاضت

 قولو ربا كانرافمولا مدع اذاذ ذل هدول ضافت او نافاتابعأب رس يسر اسوا
 علا مرول برم يخت ال ملا, اشملاوز ضان لحن زولاو الي ازثربلا مومحملا 0ك

 ةلعنادوبجول اسنلاو لضاؤتنلا مرعاو جو اذاو ميارهرتحابالا هيفزصالاو مهرج
 حو لص أفملا لجحالا هدعو ةرحورضملوا هرحوروتولاى ا هرحازعو نأو
 / ريال نوزومي روقنلا هالسارررلاو مهلا ئتتساو ىواشنلا عمولو اشنا
 دوهنلا فالكوةشار دقلا مرح ار رولاب دارللا نا عرزل أع (.ذجتيرصو ملسل اباووا

 اصر لوس... صنرغلكوراطرالاونانمالكب ةردقملا عم تائيسلاب ةروشملا
 .مند رولر انما كلرت ناظواارب ا ليكعون اليك ليمان مرح نع ريع سا
 فول زئاكوق |صملا نيل ممل اورمتلاو رنا ةطنحلا (ملعروصمملا موبردالا اش الاثم

 ىووالاو



 توحيد لااا ةدضحدا لون عيكناوزو<الكلازو ناوجس الالات
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 دوجيالا:زوابواشم (بنجب مهدرالا زهنمائيْش عابولذ فدالأب درتي اليوقالاو
 مى عرفنا لكو هيدر ؤموهامذ هاو الل ؤقحت عدول كلذ فروشناو
 نيسالا لتمرير نزولا سازلا كرت ناو ىااوبا نوزوسهوبو انزو هش انعنلا
 ماكفروخ ناوزوجيالكليكأبو اشم هسنجب ادحا عابولذ مسا ئرهزلا نيرخالا
 تأ ملل االرسانلا تادأع اعلو جيبو ةروكملا ةّمسلا اينمالإ فكه يلعصند ملاعو
 لاثوأ,ملاروظسملاظتن اكو ةداولان الل كاذ طكضنماا نال اقلطم فولار ايتعا ىلاثل زو
 حارا: ىوكرلاززلعلااقاذكواددعماردل ام قتس اكرم الروسميلع عيفو تاوبت
 هريس كد نكل فسودر بارع همعضلا رياورلاب هل#مالالا ميق ةلبحال ن٠ ”قنرطلا
 بغإلا ن اكأذا لوشن نكلو زوجبال ع يصلار وجو عهطرعضلاب نجلا اهزصاحام ىنؤلا
 ضفنازإو اصمم انزوامم نالاحللما نزولا عري انكدرولاركزذ نيو زعم تعلو

 دقو ءلا ضر امتورفا ىرشلارأي عملا حلب يال ىزجرها مطل أب لصا كلان اصتقملاو طعممو ظ

 هتك يرش ل رن كابتعي مضفو بهدزع نا مالا رشح اع عقو أ مهو معلا

 فل اضمك لاا نادال ةرخاوفكرسأ# ا
 بتبني امي الرشعئوس ىاهإوس امو دهم اة دو اوأضباذن م اخير ابشمو
 تامالارعْدل نيونل نصب اقنلإض امرشا واربت والو نيبعلا هيفري أب ىلا يف
 تاورغاوهو ا هنودوسل ادالو "طيش مؤشر |,نطنحلا عسزوجالو نيش ب نيعت
 وسلا مرعل ةوجولا زم جوبا هرؤد ةيلضملا ةطنخالو قيوصلأيويذرلا عينا
 الاهلي يومتلامجوباوهو كلا قدوسلاو قيفرااو:طنلا زم ةرايعلا ند
 واملاونغ الو بازل رسلرغلاو للا ةزتدكم اهوارجا تراصريس كتل زضر أع
 ةبوفداياتاذاؤنوملابرتوسلاوؤيفالا قدا عي ذوو نازل جبار
 مب ال فسد او ضيسح قتاهنع مشن زير اواو ولا عسزوجو البلو
 ةدازر طم تورت داخل نيرا طنب ن اكفيكرو جند نو زومي ريل ادوزولا
 1 يستوي تاز ططسا ادي دياتالا )
 « ديلا عسزو جيو ةيدرطلار ورصو ىؤرج اه اليل ىو أ« ملوق موعدنا
 ميتا ةراورراجإ يرتد عبدو رطل نال ةفينحو ناو نعال بم الّيمطلا

 قدرااو ررجلاورجلاو بطر اكيقطختدو نت لكم (نولا لاذ امرنا سدو يطرب امرطر
 ةبلقلل ةططلو ؤيشرل اب ةطنكلكر |رىلا غصن تواذن لكور امتعالا طق اسوي
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 لو نيذلاب تونيك يسمسلاو تيزلإ تزل يوجد واد ضياع ١
 نهرا نوكش مسمسلاو نوبزلاف امزككربشلاو تزلانوكي ىتحةلمملاب لجل
 من كميت هر سلاحك زكو لنعملا ييحبرسكو ةشللملا تفرج ةداو لاو هانم
 ١ .ىضعبب اضن ةولتخلا م اصم ممجماللا مكب اللا عسروجيو نعسل نبلو
 ملا زكو رحاورشجلر دماوجلاورقبلا ماو مخلاو لبإلاهرقبل ملدارماوالض اذسم
 نازي لال خو منخل اهبل نايلائلل كو ياو ناخبلاو باعلاو ناضلاو
 داص (ةملاوأمسال اول خ|دازضالا خاذكو وص الاإ ىو تخول ينحل الع رنا كدر
 انوزومواايددعر اصرخل زال الط يتم قرقرلاو جطضل برا نؤلوزبا عسزوحو

 درع رضارقنسا ةررخالو والا اتى تعلو رخال فنحن ازعو :ليكع :طنخلاو
 دانعورذاتلاو موؤرلاو رؤسلا وز |ايملاوز كلب نو أوبن دال فشحؤارنعانز ود
 ١ ير هداحا ةتوافتلا ادد عزوجياوأنذو زوجي فسوي كاوزعو نما خلل اع دوجير#
 ”لاهلا نر ضساور أ يتخولا هد اتخاو كله نار لوف اعووتعلاوردجل طلاق يارد
 الذماكومل كيد هري لاهور رولا نال عدبعو ىلوملا نيب اير الور اصمحابوهاز ببنت ملا
 فرط ءأ و صرادؤ مابم مرلاحنال برطاراد# ىزلاو مسا نيبالوايراومعب
 ملال مهمه اتسملا فاختر د ميد نيكل ذااككاحأمالأمذحا ملسملا هزخا
 ليا وود موانزو ىلسلا نذل ماسلا محتل أب ميارهنأمالاو دوب روظم
 هيض لل عيبملاوريلا سلا خالو سلا بر نمل ابحاصومدلو جيبلا نو هنكرو لجأعب
 ةليكلب للذو هرارقم ةدرعمو هتئادرو رث دوك هتفصطرط نم ىلا درب احوهو
 دوبي اهراخأ تو افتتالولا تادورعملا ف دىلإو تانوزوملا ف نزولاو تالسلكملا
 ةيذصلاو مهصلاو عرزلا ركز عبط ناكما تاعويزملا ىف ذوجيانكو امجوخئورتيسلاو
 اناويكل و لسا ازوجيالو ريارو ملسلا صال شو غش ةلارجج عسرتل اهمدبالو
 درلجلا نال عراك لاورسؤرلاك هاء اؤلاو ةنطابلا اعمار |ينعلب هيلا 1 توفل
 الو ترافتمو درع مداد رع عا ابجلكو ةداع نر ود الو :وصلاب طرصس الابالأ د وع
 مرشيام لوط نيب نأبعللذ فرعاذاالا توفل |رع ةبطرلا قالو مزج طا
 ىحزسلازوحيالو مماره توانت جواع ناك ذاز ولن عارذوارعط منا معزا
 دقعاارزعأهطقنم ناكولف ]حلا نيح ىلار علا نيحزمادوجومريذ ملسملا بولي
 دب عطقناولو ميار عزوجل كاذ نيب أن اهطقشو  سكدلا عوالم نع دو جرد
 "والورد ملام سار ذنحاو زمسفلاو هدوجوراظملا نيب لسلابمر ريخى اهتعسالا
 صخر اروي ل سلتا لعاردأت ناكولورسبل املا ّمجاحلاعذد صخر عرش منالالاجؤ مالا



 راوهالو دارهم انوالاو ءويزضصن لمزك(ليفو ماي نال يفور هش هاند ازهالاو

 مد ارامل عضيالو عيسلاؤاكت عزان لا ةيضفم هيذ ةلأرجل نال مولعم عج
 عيضيامرفمليشلا هفرخأتت مال هدالقم فري ملاذا هنيعب لعر عارالبالو هنيعب
 اداوإلثم عاصلاكط سبي لور طب شالا ل يكل نوكبنادجالو ةعالانمل لل ىدوش
 ادكرشلم ئئتلألا برفالا عزا شمللز وجانب و) بنزل ارككيردكتب اه ناك

 همز شا يررنالا نسب زل ةرمتوا أ بنعب ةيرق ماعط قالوري اره فسوي ىلا نع

 هبننف مراخلا نييعناال مفصلا نأيبإ ةيسدلا نوت0 ملسملا قرود ةكآ
 رزليعم رينج مورق علا ةركذت طيش يسال شيلح قارارع عسل عمئالو

 داقموو درواد رك ةمولح» فتش رادو ااروكمولعم عودوريعشو ةطنك

 سار رارؤم ةقفرعجوررت هأندا نا ملقيو مولعمجا اوأنز وو الك ازكك مولعم

 توزوم اول يكل اكن اذو هدد وول عر ةيلا ولها لاما سار ناككذاللملا

 يم تمبأ_اوأق افلا ةراش الانا مواحهر صم ماد ناوملو بلا فلا يدور ملاو
 ناو لزم ارأماو هنومو لح هيف يسمو هل ن اك ذا هي هيضوبب ىذلا نامل
 اذا! داسار ةيمستىلا عامل دوو فسوب هاا هرقل ثلحء ليسو الف
 فاأضيا عأنتيالكبوتلاكراصو عرجالاو نمل هش أه ميلا ةاشاأنأ نعم ناك

 هدالل هرييعتل نورا عضو هرلسيدو هذومو لعرل ناكناو ملت )اكعةنييعت

 مق خف يعن احكم طرب هأ رصيد لام هيش ميلسنتلا بجوملا هيف وقد دوصول
 عبو ؟هبرشلاررصو ىؤبحلاو ةييرشملا نأ ربو نسما مامالا لوقرتعاو ميحصتملاو
 بانكاب اصابع طمتلرحا طورش انبرهو هجرش : ىناويبسالااةردا صول ]طفلا
 الساو نوف أسنلا ابر نمت مثال ابرلا لف صورحا اع نالوبلا لّمْشمال ناوفو

 تاور ئرلإو ماررلا و سلا لوبجالىتحنيرخلاب نيعي امريف ملا نوكيناو
 انتل نابرلاةميقتووا(هدحالو امم طرش رايح ءىض سل انأب وعلا نوكي
 اا اسد ل عدا ءاسلا وجا هبنتف قفنلاروؤلاوم
 يصباذو ياو فلا ناي اكل طبل اذامز راسو أ (جيلعرغاوا(..اجعو امان ناومثدبب
 ديلان كازتبقلاجموضتز يف لخالوالا ها ضف لبق فما ةالفلامارسإ
 كلا زوو. ادهوبج» ضباب متلو عزب سم نال فال ماو
 وعبق قف فضح مال ءضيق ل ريف ملا ةرعطولا كوة جال اللون

 انمزو ةعقتكفاقلأب ةىقرو اضرعوال وطرمس اذا جرو طسبلاو باشا 2 ماسلا ْ

 2 لساماروااز اب هتئاذعو ظلغ دار هريج بوئلا اذه ةعقدرات بذل ذل نعس
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 توأفتياهداحا نالززحلا ةالورهاوجلاذ يسلازوبجيالو ري ارو رس رو دز مولعم

 زاجدارعالا, عج ؤدداع وانزوو اليكي هادم ةفرعبو هتفصطبض نكماام لك ماكلذ غزصالاو ركمسو ةضضرعو هلوط | ذ|امواعمريصي|مماو دطبضنكم ىرر أنو يلب احلم ىمساذاقرحلا بوطلا جالو قرم ولا بوطلالارسكي نبللا ؤحسلاب سأبالو ف ا عصي نولابعابت ناغص للا ت اكول ىحاشحاذ ظ
 داعيولا هراوؤم فرعي هتفصط ضال مو ةعزأنملا لاوطشيال مال هش ١
 لوو زدز املا لوضعفم لورج مال, يف لسل انوبعال توأم هداحاو كوزومو ليكم
 وس !لامراجو أم ءافتا ات ووس عابساارباسو درملاو ددعلاو اروقعوأ يللا
 ذوو ابعولا جرش نعت ريصحلا عيدك رب لب هصيب سما حارس ناك ناو خلا
 ماروكو ناالارعلادور مسزو# ,عافننالا لح هدو يرسل خخلأو رضا عد

 مدنوك ناالا لوقو فسود ىلاو ؟فينحيدنا لوث :اروكرملا عيدا لا طل ةزقلا
 دود ميدو ةصالخل ةرلو ما ناك كروي ل ةدزقلا هيطراعمنا ددريزفلا
 جبار موعملا اركاب 0000 قسما معبتو رتسأحضاو دب, شلاروصلا ل قوتلإلعو هد عز رفا مرن عيباماو زوجي ناد لوق اضكوتضلازقلا

 واط ناوج يصلوا عوج اك ذاذوج ناد هتزعو ناهس للة تاداوكلا
 ار مزوكيز ا طرتسز وجع ناره نعول ذنلا عسر وجاف عيبا تيب طلاقو ماوولا نم
 ىو اونا خوض اة ذا «ملوقدو عاجالابز اجر علاو تاراوكلا عيناك ناد
 نوج سمن وفلمكم مجال نيماسملاك تاعارسلا ةرتمزلا هاو ج١ 'وسلاو
 ٌمددعن ا ةوسوجي وازن هليملا داس صا خردل وركأ ذالا نيم ملاك
 لع زها ووك هنا ورز اخ ا لع عردعمريصعلا اع سمارة كرما
 فملا_راك,يارو نوم دبابو مهرب انرعأ نحو مهداقنعا خ لاوماا ملة الا
 تيرلاو ىءولأب هنيعلاو نيدلأب هريدلا عيب عاون عدرا عيسملا لل ظملاب ين اناكأم
 ميبلاوهزملا اوف عبارلا ناب : يش لو لازال نما نيبو نيدلاب هيدلاو يدل
 مضي مضف عابذأد مضاعلاو بهنلا نا مئالارسججرح هرضوعزمدحاو لكن اكأذا
 ”ءايصلاو هدوم اذا خا ناوأزوادوأستح و !لثم المال زجرمل بهذ أبعدو
 ومنح اهم نإ هسيرملجلا نعال, قارت الا لبق نايموبحلارط زمرصصلا لعبا ةبل دب وأ ةعيفالأابرلاريف تنبأ منبج تقال ذلة دوما ناز اير ةرمام
 ”سلازاج:ضملاب بهزلا عاباذاو مياوو فصلا لطسرلامولعرعاوارمأجل او امانا
 هناضوعلا نملنِو فصلا ذأ هاذ ناواسلا مير صب ادللا  حدورش وضد

 وا
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 راو نش مهالالبلو قارفالا ليقرطبشل اوهو ةوبصلا طبر اول ديلا للعم اهددحاوا
 ل -”لوهز:لجالاو ار أيل طقس !ناف ضيفلا تاوضل ل جالا الو اع صزعلا قال من ازمذ

 2 فمماز وعام هرقل ىارتذالا و وب هخالذعد الا رقن ]برع اذيرالإزباجداعق انخالا

 - 2 مهل فج فرت اوجثلو ةئصلا لع رئي طرشي طتلا نارهامل هضم علا ند

 رسايل: ضب قنلارفد كور ريف تول نال دز م ةضفلاب بهز عينت وبجو
 زاحاميو زر مرمي م ىرتذمل عفو ترد دوست تلحو تضف مهدد ةيامةضؤ إنا غرس عاب

 «تمبتا) كلذ ىزتلل اير ناو ةبلحلا ىشؤلاةطملا ةصعز م وشملا ناكو مبا

 يهد حا نززا ىلد ذكو بجاولاب أي نا هلا جز مهل ظلاو فرصلا ل دب زدوكا بجاو سليما و
 تول امن مني يت لوف ل اجس اولا دايو نان اركي الذ اويل اخ امهم نمو

 نس اووي عب ةالوغأ يايا سال فيسلا ممؤجلا وانك
 يصدان دة حلال طب ةرتذ اقحا ضب قر ناذ ءادسملا اكل متحالا, تلال عيبا
 وه 5 : 1 58 و : ع لا ديك 0

 ”مولت نكمل نال ىذبالاصلقب ال ناكأذا فيسلا'ةلذكو تازنخال ليفزطبا قملا شو
 ' ةميبلازاجرراعر يقي صلذع ناكاو فقسلا :عزجتاكر قعلا هذا ذارنوجالانبلور يلا
 زا ةرورفملاضعلا تاكأ ذا اذ هو نر ايئاو قوطلاكر اضه عيل ابو واذ! نكما مهال فيسلا
 لعباعنلا مرعل يل ةزطم و عيبللاذوجلاكرويدلو الاوان تنر از ريلي زم
 لامن ةب شكر مو طضفكع رج عجوة عيب حزنا لل ذزسالاو بمال
 اقرتذا مم ملط اما عايزمو طقخضب اهنلا ارش جشم ناو ضبان اونا ةدإبز
 هكشانالا ناكوزعش د عمو طمثرمرهن يأمر ةعلا لام رمت ضمب عجابلازعشردو

 لامس مهن نالراط دا ىعلاو دحوب ملاميوؤطبو لور دو أم عجتافرص ماكأذلا نالأزيب
 .يلالغااش نار حلب ىزشملا ناكوالا اذ لا صحم وتس انو مار عيبا نافل
 ةكلاز (لضْولاو وز نيبوولاديعتك لان دل نصب بعل دراش ناو صحي
 9م عطغ عايزاو ىنيعو علل ةنر أمة دوجوم ت اكن شو ىرتشملا محم ليوالا و

 توضيب اهضمال بال لرابحالو صحب ىبامحا أ معد وكس أف ريوطمو فهنا
 0ولازأجر يعش ىرلو رب يركير عطر كور مركوا رض دو نير نب دجارأ نيدو اشرد عاب ضو
 لصالاو تمن يتعمق صم هيوتمؤرط الحال جلاب نينجا زموحاو لك
 سس عاب نمو مرتد مصب اجاحمر_.زيزسلاو عصي اهدحا نأ. حو مل ناكاذارئعلا نا
 مث وبر ندرااوألشم قرشعلا تاكو عيبازاج أبهذر يدع تضم نار د شي شف شدد
 نأسجا هور أن راب مدرلاووبف كلذ مي دارا زيا هاظلاف ل امتل قايرلا عيبا رس نال

 ليت او مذا عمو ذااهدحات بهزرأبهذوا طع ضف عابتووأميكواشيلتجباا
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 لش وصر دو يديعص نهر د عز وجو مياده ضوعأ,| بال ةدايزا ذا هياؤشت عيل
 ةلع نضر دو مير ردر أعلا ابو تيد أهدريرثي دررصم مان يرسو ملواعب
 ةظم ارزكوف عضل وشلل عار ردا اعيلائلا ناكا ذو ةدوجلار ابتعا مدعو دزو ة او اسملل
 عرج مام ثراصو اح هذ ارإكو) بهذا سولي انرللاطغبل اذا نا ذاازكو اع
 ثربان انتا طنالا لجال ةداع وافل | مل وز عاولخال دوقملا نال دأرجإل رباه لضاغملا
 نا |لعر اذا زاكراو كابت#لا كح بول ملا نال يلانلارتعا كدزك ناك تيجو تنغن
 مذ تر: ىلا عوجرلا تلة ضفأب ىرتشم ١ ذأذ ىلا خلارأبت عام نرلاوماررلا محا اسيلف
 يتمم يزاول ناد فالكرش4افرمسز أ جال |فسأ مشبج تعيب ذاو نيس زيلع
 تويبأعملا ارشد هسفن مع ءددحاو لكل ناكف أضر تعم مضفلاو بشزلاو ابل اعمل
 رسشاررلا كت تست ةعلس :ةخأن و نشا زلال هاردلاب كاب قرتشم !اذاعدرتتلا
 سا ملا ضجد ف تجار وله دالبلا عيمج أ,بةلع حلا ساانلاديرتف عيابلا لا ميس اا لبق
 م منعنا: ةيحىادنع ميبلالاطسي سسانلاىويا نع تعطقناواا,مبقسل عيابلاريخجنكو
 امكاملاهز از ارنمةوامباق ناكذا عيسجلا در بحول طم ذاو لطسةنمالب عببل قت قبب و

 لدن ردادلا عصر رؤملان دل عيسلا مود ,ميؤيلع فسود ودا اهو ضيدرس اولا عيبا:
 ديت !هؤرب ناىنطلا نال عيبلامونردمول بج وقعلا قباذاوداسعلا بحودال وشوداسكلأب
 23119:ماللو زنا 1 كيتشن مدورتمبلا كلا قننالناوا ندر مسانلا لما هدام ابيمق
 ديال زوزو ديرما ردصلا )ل علا :هازعو ةمتشلاو طيح نع |متلاو ركلات ى ةمصلا

 باليوم نحر جولوأ >الوأءاجا لاح او ميبلا ناكرطبفلا) هس صتجروا تلغاذل اني الداسكلب
 ولعدم, نزاقاطم سولفلاب عيب ةوبجو حلاة اكعيبلاتقو ناكوزل اأيعملا كلذ ده
 تناياذاو(نمود ف هياشالد مالطصالا بنان ١اجال يحن ملناوأسب. عيبا زوبع ةقفانلا نك
 دااذإل | ظنوهوأ ملاذ الخ فين ح الن ع عيبلا لطب تعاتفاوات رس مغ ةقفانلا . تيل عاب ذو( نيعتزموب ولف علس اينالاهلإ ةراشاب نمد فأي عيب انك ل ةدساك

 ىوداعارنا) امإشيلع ف ينح جا دنع ترسلذ اسولف ضرقنس اولوهبتو يارهدأشب .
 لطم امثال ًابنمق يح قدذعو مب صنخعال نورفلاذ ا مف لضهرينمألاو يعم نيل ادر
 دنعوك طن أذ يلثم ضضتسا ذا اهترهيقلا در بص نعم |كأه در رفعت ينم لا غصو
 0 انتا ةوالض نمرمأم اعد اسكلا مونرهرتعو ضِسلا عون فويل
 ادبوقماتلاب رقم نس بظل مايرل اورو غلا ةوهامنارمام عيمجا يمالكنئرهاطلا نا
 أيسر عب ةرو سولفلا اص عنج زمعج ذ مث ًاصضايلع

 معردلا



 د لا مجراتخملو يشرف مرد ميلادي كلم مس من اكول رولا لاه وشما مهاردلا

 ةلركل هد اسكو!ابعاطتنةرونلا,لاوضرعتم ل ماكو للا تولذملاو ملال
2 

 ديشملا ني معد (يلعمبت نمرا ملو ايمو محلا نأيب لا عاف (صخرواهوالغ انابز
 ىلا ماررلا نيل قلاريلالس و طلالعبل ذي ىزااو كدزك( ركجريل ةبولغملاوار صلال نإ

 وكلا عونلازمد قمل يلع عقوامالا بجامات عيلاوسنباتصنيو تلغاذا مانو
 ذاع فسوي ا فالخ اة مرعل كمواد رنغلاوتةلخو اعمار

 ران ايما ذولا ماررلاماو طقذرولؤلا ةوهامنا فسوب قافالخزالنشسلا جن ظ

 ب ند اككرحا ران عأجالاو تاتفالك ب اكح نيييخوتلالصعاف دواز م

كونا عأعإ ا علوا ماردلا ىقعلا يلع عقوانبجاولان كتي مع
 حى 

 دعو يبولب عيبل از احرسول الدهر د فص انْ ىرتشازموأ.مث مأمتولو اا هوجو

 يعلن مواحم اوقم نع ةئابع نال نول زدرهرد فص ؟ايباع عيابلاىالعو ٠
 مس ارزع عيا ةعيبااوسع متبحالا فص رحالا فصْ,سو أسولف فص وطعام هرد

 فصن عيب نال يب امكزطجو سولفلا! 5 عيبلا) (الاثو داشملا عيشي ةرؤم ةقفصلا نال
 موجز اكلمعالا ظفلر ركولو نوجيالذ ابر ميحالا فصُس فصلا جبدورب أم ىولقل رمد د

 هيحالا (ؤصنو سول رو فضديؤطعا/ةولو مارونأعيبأممال جاز هاب اك

 صير وا لائم وأبي أبي ضوردل لب ات نال دوب يحال عفصنملاو سولفلا تناكوزاج
 نسوللا,ازأب هداروأمو ملم مبحالا هر د ضب نولي ميحالا يرد فصتبو رضرو

 سيكل نقلا هروب وكيد ابل ذل! نال ةرهاظ عيبلل نيسانم: قلب ا كح يار

 طفح (بارابتع الوبتلاو بايبال, دفع هنم هذ (فيتس نكيق بجي ل ةرسبحاهو
 كرموز اطر شزميشلا نال ةراشااز هوزعبقلاب مزلسو ٌسيانإو ىذ ديال ذيع

 ةيلعاابءيفوتكيم زءا لا طل ةزاوبا طرش ربا نموتحلا ءمىتص أد ضالخوهو بل
 ضيشناوودا معا لوالاو لقنلاب ل لوقنملا] ترذيال نافسوب ىازعو ةياورلا ها و
 2 عرزلا:لثتاؤر طرق اقل نع ميزنرتحا عوج !ذوحم نوكاحرشيلا رمل
 لك ارتحا نهال قل وع عوازم ىبتجلا: اكنصرالاو زل دود صرالا

 اك عاشر ىلع جرمزلاو را نودب عرزلاب رلوعشملازصرالاو رمل ابلووشملا
 نعرإتحا لوالا ناليقامال ظافلالا«زبب ةيسانملا9ناعملانهونايبلاةياغووبتجلا

 علا,ةردل ازا يدل طعونجا كرجل ووو تاو انما
 لع مهاش ناور ليسن اًشن ارامكاب نهال ان نيرلا ضيق لادو طرلا لوصح مزلد

 تارلا عصي ةلورمبقلاب مال زءاىطؤ,زخد مصبقف نبترملالا ىا ديلا هلسس!ذاو بجلاء امك



 . ضدوبز ةهلا كا يدلا نال اذ
 ئدلاو ةراث ىهلاوهينلالقالا تدايب نم نولف مقل اب نوزقلو مز عير | نا ملا تناكداد عدلا
 دب يف ىقرلا كطاذاف ىرخا
 وص يوكو ىهرم ا

 هر
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 اوس نرلاو نذل موبيدلانثو متيم نو ذاوهامب ىا)ت الا نونفصم من امد 2 لشد ىزلا يارا ءاوهوونعل نوم طم سل امد نانتمكاو نيالا أنبتسا رمد ال نومضم نيوبالا
 ًاساقتهزهالا لعواللامنيد وذعرثو متحف نها مقلقل عرش دل هدونسم نكرم اراص
 ازاو مهفدت ملاءن ومن عرفوا ري زن امال ضفلا نك نهيلرجق تاامكنا كدذكو
 ريالات (قمنسالا نال نهارلاطعزضغلاب نأ ىلا عجر قاهر دان ددازحطقسل فارما

 . «اليطرالا نو درطرالا» ةرمز هدام ليا رسور اع ةرغ نعبر نوجالوردلا ةاكرطبتلاب نمو ..اورنا جيعصلا م عرعوا هير مالوا ةمسشلا ةعراكأوس عاشماوجتاو
 ذويواذكو عاشملا عم 1 ناك :قلخ نوههرعرسلا ب وصتم وهلا نالو وجيري نا نم
 نهاوصمالو نيو طلاوحلأ صال 40 مارا اماود ضر الاوزان هدوهورستملا
 كاشإلو هزي نا نهارلاذزبومعمرج وكر شااامو تابر اضملاو مدا دولاك تان الأ

 يملا زمول امرس ار نها عنو جمل درص 1 ئنالب كيه باطلالة نادي
 هاله نا فس مال اتيذهزيلاملا :ةنبات ةس اجلا هلاملا ناممدوصتملا نا هيذ مسلاو
 وسم اراصو لسا فل مت قارنا بقى اد علا س ايم 2 سلو فصلا نة+نهلاا
 كلاود هس زمبملا تاوغلال مدنها هل راعاتاقرتذا نايزعبتلاق قايل
 ا افنولو لسا ةيراور ف سا يوترسن دكا«, ساب نا
 ان لاو زعالإئ اهنا !ذإو موب منلامارسإب نهر كدذ نوك نهر هيض سما بو لمسلا
 هفحطاعسأب ىمر نيئرلا نالىاز اجامرعز ةرتتلارعل مىعتل دعب اعزفلا عنضو اع

 قحؤا هنو ان اماو هديذ ظوحلا نه اوجاع كاي نم هذح نه ارللالو نمّئلل بلو
 كانه لرولاو ارد ىف كه نافرحالاق جلا طم ١اهدحا كامجال اقدتس ا مب نيرا

 محار دلان دز وبيو ردارهزنومنملايهو ناةرماد يت املا قحؤ عدي نال نيكل نامضزم
 ثاكفإ منج تاروكذملا تهر ن اذ افيتس النزال نوزوملاو ليك ور اندلاو
 ور ويلا ةرعال نال عانصلاو ةدوجلا] نيرلاونعلاى|نضلتخا ناو نيدلا وأ. لش تلكه
 فال تهرناوأ منح فال زم ةمدلانمض اجينعو ماسلا نعاني سبلاب باقل
 هقنطاف ندد لثم مز حاث عر اع نيد مل ناكزمو لاومالرباسك أ: بيعب تالهأ مسج
 جيلا قزالا غب ىارذع لوا دز ناكزلا هقفن اموعب لع دايجزنا مناع

 وبراد سوينا ايؤاهل ةمدأل ةدوجلاو فيز نعولخا/هاررلاو|,دق قع »
 "وش ناد لو مرعصلا عج اب ةركذو ناوجسالا]ا5ةلراحملا ارابتعادأمجلب عبجرو

 لوزا سان مها لوقو سايفأملوق حالس ا لارخل زكا لهعاو عيصترمو
 دب هدربو ميهصاو وشلل أت خاقرىغلامدداو نسحفسوروبا ملاواهنيوبحلا#

 كعب

 ظ
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 معرفي ل نكمل ا هدحا صم: مش الئ نمارردتدحاو لكك مسن لواط هرد فلاب ةلمب
 هلم >:دلابحرت ازجازم ةزداكبأا سوم نوكش نيرا زكر ىبزهلا نال نيرلا قأب ىدود ىتح ْ

 | ىاداعررلا ؛ كمال طعضبقي نا لن ًأكداضقد انين دحاووكترمسناو ءباشناع ظ

 فلاولعرزعنجلا عيب حراما را نيرعزهرا عضو ىزلالوولاو يتلا نهالا 00
 مقلي زهارلرسدلف نهار عوف زلال تلمرخ نأ هلاح عيب يكون نال ةزباجزلاكولاف ظ

 ددرفوغمزداتسو ذا صوازبأفصو ثراصرلاد ع :تلرش مابا لزم لزع نا
 دو فسار ملص مزال, لال, لعن نجس عيل زع وأ, مال طم علا م

 نار نهارلا تاه ناازكو ماله ربت وأ او هلكونرل مال لرش غنيا ملزعا ذا ظ
 عيبا لعن وربنا ربو مدقتامأ نوروز ملا لاكو افلا نوو زعبل 0

 ,ثعنارل ناك بدلا رسعفالط اباذإ ا سنورشرازاو مين عام مادو ءاتشسالارنع
 .: اطل عيمالذ:ةونلا نال لحال حا ذارنيدب نمل بلاطرن نيمو هسنجحإلا 0
 «توووماقلا بج ظررلا ذاع ماظلاءازجرسفذال هىلظل لماذا بهسبحيوةلافكل/ 20

 "ولواةخرشلاى ا هعسزم كم ناريلع سلف نترلاذا عينا ناك ناوئشررس ناك
 هلاطمإ الى مواز وو :قرثولا] دال نرلا اضق دل يدل سن للا طعن الر نمزيرلا,يضقتب

 نيداوشو ملت لازم عناملا لاورل زهرا لاى اريل نهار ئرلو مل ليف ندا  هاضقاذاف
 2 )سلاطرعلاب كاملا رنعأبتوتسمر اصرن ال ئيدلاب لاهم دييذ سف نب :كزهذنا
 تدوم ميلاف نوترملا نول فد زهلازهاللا عاباذأو عهوج هدر بجو ايناث ايت اناا
 بلاعب لولا نال ماكس نهررنسر امو عيسلاز اج نينرملا نأ جا ناذ هير ولاوعئلغل
 اىرتملا وا يوقوجؤنلاو ذوفملا زم غناملالاوزلاأضماعيبلاز احمد نشالا هاضفإو

 كاميغر هال اونعا ناو عيبا بغيلوض اهلا ىلرعنلامفروا نيل كد الربص اسوار
 اير اراب يلوط| بورره/لاوالأح نرلا ن اكن اذ حراص نازهلازه محو سرع نشا
 سجق تمزل نيمنعمل بالا مقح:ل ار دّتس انكم الو مقسولازريرلا و جز طبل امل مال كلذو
 ناقزاو مها درو رقجرنبجتمناكأذا محب هاضتضا ئرل الحا الم مناك انهر تناكف

 !. ايدل مب رذقذ ندلارو هنمق نيل ةالاؤ ربعلالوعفماا نيل ابوستسا ارسعمزهإلا
 ١ ٍ < مج محو لوصور رودأ امتلأ, را ناد حلاوه «فعب عدت م حجري نوعلا يجرم فحل لوصولاب ذهن

 .!ذا ملا ننزكو مباره زو طضموهو رزبدوطف رد الرسج ذا ةاومايجسأمب عجبي م
 ”10:[ ع1 يأعسلا ذا نوال يحال هازل قانعا املا ككاك نيل نهال تالتس ١
 نكي هلي قحا مال, 2 مص نترماةونجا كتس ناو كن رسل
 مهلا نيرا زذارو كاه مود متم كلا انهاعسجاولاو اق ماقامد ا درتس 4
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 ولولا يانج (نالف ل. رص نعال الع
 سدح اما بمويامدوقدرلا اما
 م ثباته نوكاماو قّحم ار م

 قلتو مر مزال قحسوطن مالت نوم زهرلا عزها ريأنجو نيعلا ماغممياقابنال كي يار نوكتت
 قاهر دق نرل نمطقست نهياويلعبرملا بانجو نامضلا تح ىذا كتل لال هكا لاب هلم
 نه نر كازهو هن دقب طمس نرلالحرقو همرزلا ذو رن أمم هبزلف عيش كلع ىلت نال أنبل
 نشل ةيأذجو مني دوت سنا نانرمالو نبمرملا لجني نيون هنم طقس لال نامل ا ضج
 ذئاتعاول يانا نه نالف ارد هنا عمتي انج نوكاادد هأمملاماعو نبل لغو نماللالع
 هيعمل ذاب وجي مب نارطلابوجو ديضدالث من امص: تلصحا,: لأ هرظنر لع ناك نيت
 نأ, نعل [نميعج ومو ص اصقلا بجويا داو لاما بجوج امرشا ينجب دامو درد
 لا ةرجاو ميلع وهو طل منوه ال نيل لع لظخأح مرجاو نعيلا مه ظفحي ىذا ثيدبا عرجاو
 كا فاصالاو نهارا يعأعايضول مجارحواهرشوان شدا نقلا ةشفنو انا ويح نميلاول
 . ثمر زف أنو ناك ءالكو هلع ١ نعال عف هتيفبنو هسؤم نقلا .ةىاصمل بيلا اسحب

 عيان هر نوك هاكر امن نال نهار وصلاو نيللاهرغلو داولاكزهلاو هو انو دل هسحزال
 فصلا تبل اذكو غرجلاو بسكلاكةحفنملازع لرووهأح الع ,سارلوتم هنوكك عئنصالا
 الار نعل عريلا كرين نعا نيعزمدلونب ايلكن ا لصرلاو نهال نوكتو نهلة ذخا دراما
 ني جال لأب لباقي أها هل هال عأبتالا نال رغب كله ءاهل ا كره نأ كواتتلا مكيف

 اره تصيح هلل اد الإ قدو نصالا «راع ناو أهون ال ظفملا ذا ابوصقمر حلا نع
 نيت لعنيرل مسطدرذيحو ا دوصتم ناك ذا هتصمجإ وت عتلاد فلكل ابادوصقمراصرنل
 | ذ اهللكقلأ,ةدوصقمريقم امال كاكفلا مويامنلا مة ضبقل بأن ومصمو صم »دال ضصلا معي
 ”اصااموادوصعملصالا هابأتي نالودقب ئردلا نمط قس لصالا باصا ا. هتةوىلا ىقب

 هميقو ٍةشقرعرقلا مودلصالا ةرهقو غشع نيا ناكولاكمباصا امىا هبنقارلا هكتفاالا
 قبو ميك رشا تصح ةرشملا ثلثو طقسيد لصالا ةصحةرشعلا نلف هسندلؤلا موياملا

 د!ت خو عرشمب نهر لوالا عمنوكدرخاأ يؤ ناار مث عنعبأب ف نهرب ألن هلا ةدايزلا
 يصر ةفينح قنادزع ئدلاؤ ةدارذلازوجاوأضياضسشلا موبأبمق
 نال (نورريملاو دقعلا صايل الفر شع لعل نهر كوز ءىزلا بوثلا نوكيا اع
 مف ير ذ عوضا وتنهي از دايزلاوأند نع عيت غوهو نهرلؤ بت جوت نيرلاؤ ةدايزلا
 سيو جاو عجلة أيا نيل. تد ايزل زوجت فسوي باز ياره نايل هنعبزم نام
 وز نوب ابكر جولد انيأجد وزع ةدملوأنيع شرا ذاو تلاوه زلال اعربو
 كا
 درو اكتحنيلج زميل فالاغأ محك بوبر أصف ىزيالوهو نيدلاب سك صومورش
 نمربالوالي أمم لككاكلع | .:وكروصتتال ندحاولا ناعلاو كاملا امام دوصقملا نال ةفينحملا

 شل
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 ِإ ا

 الهيلا ق مق لوملاكه تون نامجمدحاوزكفائبات نا غرد دوصقلاايوهو ءاسخناا
 امال ورع هنعض هلك مذدوله فشلا سبحزكؤفالاو انين ناذ

 يدا ةلاسمولص|و

 "2 مم /كميصي لاللاو عمال نعل ميرو رمح انامل امهر حاوز كاع نومطللو علزلا

 طك بولا تن اك هني د نمل توحا نهال ئشم نواز (نرتسم لا ناز تصح
 كحال ند ءانهرا,

 نمل: رخل هنهري ناطعاوبع عأب ف قرغنالاب امن طككي ذ نهر اكنيدلا نامل هني دوت

 ةلاوكلا نالدقعلا مالم رش الزأجرمألاف اضاح كزكوايئك عدوا هنيعد نيش
 ناد

 لس هش عنا ذأ هموزل مدح اذولا مز ةكبوجول ماي وهو قابس ظ

 ” تمر اس ناراييلابعيبلا ةاكوزمبقلابهمامت نام منها مات مدعل ميل تاعوإ ياعرب

 كوصحلالاهزمثلاىزتشملا عفوي ن الا هيف بورا فصولا تاون عيبلا خفاش ناو ل

 علو نملاوهو ىلا لعتنافثس الوب نالرناكأ هر نهلة فرج ودول
 "سهلا, يفكك روضحبانديقو عيبلاد ضيا نيعم هتلانكوا هنهر طورشمل نكمل نان
زو هسفنب نهلا ظف نا نئملورعلاؤهمامتو درس اقرزد انحأباغ ناكأذا

 هرلوو هنجو

امنيعنالازهوالوبب داع فجيامما مدال هلأبع غىزلا هغدأشف هلاعؤ ىزلارسكلا
 عدو زنام

ادعدوأوامرحا ىامساولو هلاعُو ص رعب ظفحراو ميار ةعددول اكراصف
 جاوا داع و

 بعل نامصزن منها نلوم اذاوأي وقس ميل عفرلأب ناي م«يجبارط نري نالزمت

هار طرصت نفلرلا نها نمار اعااذاوأ ص | خراص كوعتسلاب نال هتف عينج ظ
 قزح ن

 "ترث نها كايقز ف املا جول زرق رضا هب ورتد |تتس ب مال نمل نمط لم

ىلا هعجراسي نا نارمللو هككمدي مضلل ىو كاهشارا
 كالا جازم نيتمملا نالوري 

 انامل هذاا ذو اهزعلارباس نمقحا نورا ةيراع هدي نهيلاو نهارلا تامولورسبكا حو

 تكف داعم هايل نها ريصو أب نهاللا تاماذاو ضيشلاوهو هيبسدوعلا ايطلاواع
 اهو هيض قلن هيب عماوأيصو ىضاقلا بضاوسو ل نم اذ نيل

 باك اره هلامؤونيبو ل ءامورويلوولا صن ةرظنلاو 0

 ازال ةيجوملا بابسالاو ىلوق فصتذأن نم عرسو عنملا ةخلومر دج
 تاكا مالز

 اع جينكريلهإيف ناكر او مال فياوصق انهلقعف جيس ناكإو ل مضل دع ناكذم
 ”عناكداعالا ميرعناكنا مال نونو هذ هرب نع مق انم وطين دراكولا وك

 يك عنروججالو ل غضا: ناككت اول نعجن ثدجو ناو يمل يذلا صل اكتمل
 «تيلهارتا ىلولا نذان ال هر أجريلو لذا ناذ هيلو نذابالازيملالوأ لطبزي ىلا لا
 دقق ن الا ذأ ىوملئجمونم نالهريسنزأبالاررحلا نمد زوحبامهلان ذبل تاهااولذا

 رح هازل ناكر فص ناكناوال  اعأذل اب ناز اه: أهأب صنف ههتحا اهتسأب ىند



 يملولانزأب ناكاوس لاوحال ا عيمج خ ىا لاحب هظظعاع بولعلا نونلافرضزوبجاي فصلا ١
 نيشوهزم عاب نمو دياب ىيرك كش قيؤنو نزال اماه قيال بولا داياواللا .

 يذلا, لارلموزتالاثلا للواددحاولا وف ام اع عجبا ة الطاير لد يحلاو ىدصل ىلا ةراشالا
 زا عملازدحدوهو هارتتساوزماك يملك اذ عيبا لقجتوهو موق لدلدد خيطدو نجع
 "يف ناكزا ناجاش نارأيثلب ىلولاذ فز اهرغ نوكي نان كاصتبو بااجا لاو بلاس عيبلاا
 دقف ةزاجالا ل زن مز اجا اذأد ضل ا لامتحال أموقوعل عنب مموذع نال هش أش ناو ةويصم
 تود لاوقالا حلا صيت مما ةروكو لل نسال ىاعملا هزهو ذاذند ةهلصملا ةهيج تديعت
 ذل: ةدوجوم أ هرأ رتعا نال لاوف الاذاليع ةرها دو اسح ا هدوجول ابل درمالأكلادفال
 لجحنصاصقلاو دوركاكت |رمبشل بكر دب مح قل هند ول وذ ناكأذاالا هلت زءوصتملاو
 81906( دوقع وينال نونجلاو ىبملاذ ارم نونجلاو وصلا وح ةسر كل ذ دصتلا مدع
 قمح ةلاثلاروجولرن مضمر (ئيس اضل نامل ارأبنعا مومل موانع لو اموال عقبال
 ةنهأبلوفأر ىلا اماو نمضلا همي هلا فلا مطع رانا ذا منا اكد صلال نافنما مدعد
 هايرشرم مورا قل دنرع ىودال هذاشب نالمسس الماعرمال ردوح# هزدابرع هتيلهأ مأرل ةسعد ل“ :

 زلط نال ناو يله ويولد وب مزل لامر ناذ ولاا نالت اكلذ ع هسا
 _ تليط ملاوع زلال صالعقبم اللا ةرمزل صاصخوادحب ديىلراذاو غال زجولأل ذ
 خانوا( ولا كلحلاطبا هيف سلو هل لها ,مال قال طذئندو كلذ يلع ولف
 ةطصملورف ل خل |مذ هلام فل لال هنعلا يشتلاوا هيض اعرجتلال نزح توف فن
 لة ميمدارارها مالك بلس : نال :ىلصماو هيف هلي غالأ مؤهلا فلتين ورم يابس ناك ناوتيلهالا ومولزياجرلامؤ دف توالت ءاذلاب ناز برج بجي ءايلخزاكأنا
 ببطنللا عراك مأعر رض مدرج ناكولوتحئدالا هفرل عال ل2 الاىريق سلاما ررطد ّساوهو

 اذاماملا_لاق منا "0 داكار نوعن أمل ىراكملاو جاما تذلاو لهاا
 7 اكد اسنج لي نحل مطول لئاوا هلا يل مبسط هلام علال يشرع ماعلا علب
 انك16عأجا ماهو املا لو اعتب مطمو خولبلا لباوا ةوه أصلا ارأبسعأب عا نا
 فلا لسفالو ميل جواد فم خلد قار يعير نسعو ىضووب هل ,ميض فال منان
 1 01 امنمصدل هرب غانم ةرالاؤ هلذالو اصب وبس فو ريلا عه دوو” دهام

 دافملا كاد لق هلاحؤ وابد فصن ناوووا يعش حالا د شرلا تبقبال لرلا نيد محو ىلبشلا
 . ةييسون 0 ناورلاجيلا سير شفاف خلدا ذاوزيلهل دوجول,ةرمتو تن ةرملا سدوم
 ظ كيافالؤزسلاازه ءادحر يهدر زنا ىربالا لا غاذع جب بدأت (و بيداتلا زر طم نع عنلا للرب زل
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 اذا تلا هوو امل ىتفلا نأبتمز دل زيك ة هيو ضاع

 هند عر جيلا قو هيينو دبر تادررصو ىلا لوقو نعاو جيلا ةازيرلا مزل مما
 هنلبجلا معلول وح تباثلا نال ىلو الب ىبصلاب ب اينعا هيلا ظندلا مف فرقسلازم عنيد
 عب زمعتسد اهراأسلب فلي مالرجتا نو دب د ضيالوه عاملا هلع يما زىلو هن قيقح قحاو

 م مالال از عرخاوشو عيدص اهو تل أوتو ىلضونلاو نأطبحلا بانك 2 ىض اهلا ايار

 : عقوامو مارلالب عيونا مددب لوقلا زم نونملا ذ عقوأح نا هدارعوأنهسسأجيعصن
 ص او هر علاوه نود عىمنل مح أىرلوع ىوتعلا نأب عرصم) ةرشلح و هاد وملا هناء هصسل اد صن امل يفزع وتلا نأ ع زمن انس

 نافوا عيان الوم ىوتؤلإ لع حجو م الاوب اواسلارب ىذأو جلا ؤلاقورأتلا ملا

ك هزأجا ةئاصم ىو[ هيف ناك ن اورج ادوجول هعسرئسرإ 85 اوعب 4
 قنعانإو هلااغن كا

 الفال ورجل ف شوب للا هيضر تود فتكا اهرنعزصإلا ناله ءؤم لاددع هيلعروجلا ٠
 هلو كلذ ظنا زجزجا نا هنمبق ةيسبالاهيلعنداكو هنم عصي لزم هيفرتوفالعوتعلاو
 ملول هيشرتوهال نال حام ن اجذارما جو نناوهرمكدربهد ر بجكر زىلهماالا علا

 : ا[ او 5 0 : خص
 الئالإضغلازطمبو ماكنا تارورضن مال ابلشمر مرارا جار مابا مسن اف ةيلصالا هجباوصم
 اذلو لثطإر مر ادق ملا ةددعصةرمدتلا نال ضصنما ال بجو لورا باقل طولو هيف ثور

 اسغلب ناواوبا هلام ربلا عفر الورطبر رز غلب نمفاطمازلاةو مداره وسن عيدابههزاذ

 يوب ملاك عا يتب ف هضسلا خا لع نال درا هنموبف<تيرطم
 لبا اكل عزخوركمأ زر مل ل صم هيف وكب الاعرج قبال يخوت هلام كا هي
 |سجل ةاكزل روز عذري يضاذلا ناالا موصلاو ةالصلاك طمس باجيأب ميجاو بمال يفسلا
 ياه رغد رثرعيالبك ا نيما هحح ثجبب نكد عأ, موكل هديب نمدبال الا فرصمال
 ”ئدوهرلو ايحا نال همأجرا ىوذ نم محو ذن ميلع بحزم ملكو متجو زو هدالوا تمم اق

 ايزل وهج طيجالدذسلاو هتدارقل ا تسريع بجاو جلا ىوز اعف اذخالاو اوجنم

 لس الؤكتو هحن يريم هسا أجيب ريلع بجاو الزم عسي مل مالسالا ةججيذادألا
 هور فاس دايكج ا طنط يلم اضفت عالازب فلا باسم اتاومبلا ة قفل اقل
 أسود ائصولا اللام ثلث هلل ذز اجرا باوداو برقر انموب صو ل يزمناف جول

 | رع عول اذولا» يصور أبنا ةرظنلاو ايحلا- هل غن ناكر نالوأ م عنيتل#
 د/ابعلاو لازنالاوهل صالاوإطو | اراضي لازنالاو لابحااواملاة يدر عم مونلا مراحل
 قرر ب د صرع حسا ف نحلمو: نسم شع ةمأمت مل قب يوكل كلذ دجوب مننا

 م1 هالوأ.:دملحب الة رنالأعردم عركذي لو لازنالاولسجاو مالسسالاو ضيتكاب زر أجا ولو
 ٠ ظنا زيطتوتنس شم بلبل م ىقيماتلاطسذ دموي ناذامايلدلبوزعبستو ”



 - ةهاعا نال ليرد ميت عرم تراكاو مالؤلل ئاذارهجو فسوسل اضل ْ

 روصو نشا مامالاو ىنأهرللا مالا ناهرب مامالالاق ترملا عزه نعرمانيال وللا ناوتيَساَفلا
 ”.هدحولزعزداور امرلوفو مرش 2 ىكرلعبل لع نيرمارم |رعلاوب ١ ماماللاةو ىفي مو ةحرشلا
 مهوعو غولبلا جلا يهرحا زك ىو ولها رافعا :يدأجاو مالذلا وهاد اذاو عوضاووتغلالعو
 يؤول, نلوم نانا لا ىنعيال ينعم ندا اموت لوقلاذ(.لبذ الأف
 هلأ خلاب ءاكح ا غولبلاب اهررذاوب مرماكتح اور اره ضضيملا ارا لوق قب كمبف اهو
 رين عي دراجون شع ألا ولبلااع مقالا(. قوصصم دم. ىف داو اسما لضغعلاوبا
 اذاو نيدالبب ىاندلافر افلا طرعاال ةفينحتا الأ قو عيوصنر ايزلاوهارهيعزفو
 هيلع عاماشلإ ميلازعيلع كو نورد رددوا هسيح عواجرقيلطو لجر اعنودولا ثبحي

 0 فيعلم ضتعاو نيارااررصوعارعاخيرمم مخول زوجي الذ هتيلهارارها,يلعرجكا نال
 0 راكظ فومترل لاح دل ناك اوزعكا بنس متيمدا ترد هاو يحلا نأب بيجاو ىلول الجال
 00 مقطر طاوبا [افام_بجزكو صلبا لاا. نوكش عا نعال اج مالوم يا

 الل سوال باريلانظ اناقتك ىو
 لجالوا زىم اناا عاررمكعا ايوان اند ماو مر ددمد ناكن اف قس لاق حالا سيو لصو | ىو مل ىعنال هرعأر ين
 ةدايطزيلااو شمل وانجو اردت انرلاو ماررلانال عمار اهاضقوميداضف جيمأد اضيريغ نم نفاخ نح

 .نيهنمووذ (21ا شعرج لع رملذملااهرغيرلطا ارجو فسيودوبا ىلإ ذ كزلا ةرخالل 220000
 فلم ضار ديلا يوتا جابو زلاب ريالا ناو لاب نطل لذملا نم زعل ةابا عيبا
 بورا م دوخنلا نيدلاو عاسيو مرؤيددهفاعرمسحلاب هئاعغ نيب همدقو هسفبن هعبب نم
 مود باربزم ثسو ريلع كرتمو نيولا اضق ال ةعر اسعمل زمر اهلرسنالاهرسنال باودر اتعلم
 . لأحؤ فانا ميادهردلعزم ل دجالمب ات لسع ذل مال ناس د لبقو رياغكمب نال قابلا عابد
 نكمل ذ نيلوالا قحا ملا اى لعن مال نويرلاضق روجر والا كنز همؤل ىحالر [ذأبرجلا

 ةرهومرب قلعت ل مهتح نال هدف ازرار ىجارلكدأفشسا ناو جوليا نم
 /دفدةياصالا متحأح نال هاجر ىو ذو ناغصلا هدالو أو تجوز معو ملاهز/نلغملا اعاؤمشو

 هسيصل لامال ل وش سلفلو اوفو هسح ماهل طولامرءلقملل نعد ملاذاواه طلاق هاع
 لوو عيبملان تكن اذو هزي ذلصحلاعنعالوب مهدتلا نر لك كلذ لوفي ردود لو مكمل
 دقع تل نيو لك كلذكو لطملا,املاظز كف هانغ لعل دو هد ىفكلذ لوصح ل الزمرتلا
 قوعد و ,ةرصو هسبج مورثادااع رتردقو منور اهلبلد كلذ مالا نال ةلافككادر ملاك
 تشاو راسعالاوشزصالا نال تأي ازا سر او بوصل انوعكاللذو هذ ىوسامومفلا

 دةخلالاع لنا ةزربلا موق نا !ازلو هسبحزو بجبال هلل تيارلابو هلط تنثب م ةالغ
 مك



 ديلا نا )

 ومرطنل وجي عملا ؤف مصب اهيزعرتل اا ءاضتلا نا هئاهرغابئبو هنديراح

]1> 

 ٠ ايا يسجزكاوالذاواْثالذو نيم مضاقلا هسجاذاو هاعد اه فالخ هنيبلا تارا هسبحب

 كن كوفج ري رؤتلا نا عحصلا أهرور اهشخالاورهاوجلاو طيحلاو باودبلا ذو معهما ذراوؤكيلا

 , :١ :0 نأد مب نيدر اعلا | عزسملا عز عوضافلا لاسريه س انلالاوعاوؤلاتخال ىعاقلا ىار

 عماير وبجول ملدبس ىلخر قط لاح مل نابكول ناونعاشلانظاعيلغو لام نوبدهلثوا ملم ظمىا

 أباقانإو هلمجس ىلخو ةدحاو ةءاهر هتنسم, تلج ةنيبلاسلفملا مااا لدن كو قسبملاال
 ل مبلعا ذاوداقلا لوكات عهوحل (وؤلا مدعاع خاتما أعو ناباه ايف سك زف

 فم نال م وعمال ناو تدل يكب وعز ال د وسدكاز ةجورطر وب راس غ نيدو هدب نودرملا
 برع قحاب اعنوساجكلن مجاك عداد لخدا ذا هوه نولخري لور فسل اوارشلاو عسسل

 هبسكرتمم نوزخأبورياره بلاطلار يلو ةمزالملابل اطلاورسبكلا بولطملارأتخاوأو
 ريكا هلفاذار د فس وبول ىاا/هرفوفلاذ موق داوسالمصخلب مهب مشو

 ارهاطالانو خخ اللام اعدرس خلا فوقو نالو جارو دام لاملا نال س الالب خلا قفا
 تالاامرللصحرق منا ةنيبلا امرعلاوا اومقي ناالاٌهزالملا فقكلاطم الان مفرلا لصيف
 قس ائلا طع لو ع_.هلازصالاذ اانا. زكا هالر اسعالا ةنيب اعجرتر سيلا مب
 قس اعز فلو ريؤبلاو نسال خد عرج اهل اسما كن
 اح هلعو تادوا سلفا ليو جار وج مرع ل اوس حولدلاو ب ىراطلاوأعس اذ علب نأب ليتلا

 "3 هجن هيضاملا يق ةوسا عاتلابحأصم هند هلو دعأتبا ناكهنوب لجل

 هلا لعيل و فريق ذل لع نصت ةجوهو ءيلعق حر أبالااهشو نعال ةكلوم
 بينو مذ نوزااملارلو كعب امى لام أب عقار هيلع وجاه بعل نافاقلط»
 اذاالا مانرملالا ميْلهأ مادىدال مر الربع نونو ىصلار إنا ناللئاعلا علابلا هداج

 وجتنلا6 تول هذا همزاونج ند ذالا لص خيال أب قمل مالا نوذأم ىدصلا ذاك
 ويجد 3 ض ناب !راروالا ةيصرنم لري روملا ليج نال امولعجوا برواام ناك

 اكباسحترتو ,لعؤشوا | سرا طعيال حرج عرجوا همي ىر راناك يام فلا نأ
 >؟نال لروما: هلا. قالب عع قيل انوتنن عر( .زحارارقالاو هيلع بطب
 تايرل ناو منافس از ناهتدل لويبجلا كلذ نييرظملل ى] هلة دو ق حصا صيال
 ناثزأيبلاب كيو هد لقا ميت يزااع جورملا همز ال نأيبلا لكض(قلابجا
 وعاللمر متهذؤ بوجول نعربحا مال هرم هلام نيبي نا رمزل قضوا وتلع نال هللا
 1253 لوغلاو كلذ ل يلو اموجر نول كلل ذريغ نيب ١ذاذ هزل بحال



 ميلا ام ل لاقاذاودبار هاك هنبب لا كلذ نمذكمزفلاعدا ناري عدلت

 لامع هنزل لا ن اما ذرعالعد حيال نال هدد نموت اذ قد صمالهاالكلومتب اذ مما اذ, مطلل مسا ناررثيكاو ليلعلا ف نايبلا موج خيم لجن هزمال يلا أب
 01 .مرلاو فصولا خل زورجال ف فوصعشلا يرق مال مثرد قيامزج) كا قديصدمل مع
 زال جارد قمم اب قدصدرل َعْرك ار دفع الق لاو ميارهأ نع هبحا صنعا ى>
 ذيحزمزكلاوه نوكذ | هدرذعد مارا مث جارد ةرْشسغلاوب عمل مسيل زيا م ىمق
 ١ تاق ةييلوزمزنا 1 قدم لا هرزعو ةفزح وال ءازعي ميلا فصيئاظنلا
 ظ 8 اردرلعول اقزاو ةجدرلاررصو ىجوبحلاو قسنلا ماسالا لوقرائعاو جىصتسلا
 2 ضاهر دازكتك ظاللا5 ناو هلم اظل نانا جمرك نييباناالا عما دالاراتعا
 0 سفلازسك ا ذ)ذاو فطع ىرحأ جسدي نيلو مز ددع هكذا هر دش عر حازم ذا
 اناوجن ددع كلاش دير عور حاملها ة:ترص لاعب دازاواذك/ا5ناورشمتحا
 .اذكراوولو عرطظن لع جو لكك يف نورشمعو د حار ضلازم كلذ لقاو نطملا رحاب
 ' 0 هولاشلا ناو كطنالز ايتعرعأةواولاريغ ازكت لولو مرباط شخ مال تدون أ هرد
 22 لقوا لع ملل ةنأو مياره عن كد نال فلا معاني عيد ناو هور شعو دحاو ةياذ
 00 ةجدووم ءلصونا قرصدو ناىدلا نعوذب ليو باعإ ةويص)ع نال ندب ف اى قف
 22 قيبفواوجواكدنع لاق ناو توكسلأب هرزتتل قد صنالوضهناوازأجم هلم ل
 000 كلنوويذىشلانوكررؤا كلذ كدالمربؤ زا ماب د ل قاوزف قوداص ةيواوسي دا
 ْ السفر دزلا كيذع 2لجروألاواذاو مداعالاوشوامإق تزيد مناماو نومدم ال عوني
 أبرلليضلا عوجرلا م رلرارذاو .امدضترةوا ا. ىنلجاو اهلاعساو اب ذئلط خزان
 نان المجاتلا نالأ.متضقو أب ىنلحاو ا هروماازكو يع كاؤلا نيل د زللاةناكت
 دوك ل دلما دحلان نوكالر يضل كوي لولو بوجول ولي انتتلاو بيجو قع
 فوعدؤ يزكو نيدلا 2 ماما ةدصع لجو نيود زذانبو ةيادمرلا لا اور ماهلك ناك
 ذر ذل نأ تس نكيو لسجادلا ىوعد .فدصم موال يدرئاوزلا نيرملا معز لسجاتلا
 هراأبزاصتس هطجد نة تساوي رز ؤركلا نحاع نيملاو يلع ةجركشم :ءاللجللا
 موكل متالزودلنكوأظلارج خابلأب لكم انتدسسالا نال قابلا هعزأو انتسسالا عب
 تااقزعو ماعلا لوقوهروكرلاو عيبا 2 !ةزكالاوا !ةالإؤذدسا وسو لوم

 سوي. دنازعزئاور وها را لاو ردا م عييجهزلو وانت الطبال ئدنسا
 ٠١ ترزق يل عيمج دس ا ناذ عضم اربع باكا جاد يعرج ملا ناكلالو
 هدالا مرد زيا لعل ا: ناور وال ارى نه لقي هاف عوجر مسجل انندسس !نالانندسسلا

 ىقأ
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 ريب تون

 دوو ايسالادت ال مس اضلاو ىسوبوداو فيلحولا ميزا ناسك ااروو 0 ًاوبمكلا ةززه ىأرأنيدلا نح هانتسااهتمق الا مجرد يام رمزل طرفا

 هاو مصقول ورمل ادا بام عيماوؤ زب
 داركاول تس ارنانلا نالةدا عز الن نب عادلا الار داكن قرود ةيامأع

 تاررقملا ا ذوربابسا مكب لاوتسساذكامناز هو ةرم عتب اونقمككو مشردلا
 بالا ضالعاذمو اضرتو الس زمؤلا ل نرد تذثت اير تانؤزوملاو تالككاك

 2 معلاو دحاو بون رز بويا لعد لقيا ةاذلو نزوداكو لاكي الاتو
 4 ميا تيزبه نأ سلا صوب ل ضطعلاو موج عم ف طعل ميلا ,ياملاربغت
 همزلب مله ةأبالصتم همها اش دلل اقو ىذا زعو مميلا البلا ناينلا عرف

 فارع ل ةفقوبإل طرشن نيلعتو رجرتعلاطبا كك هسامْمشم اعلا نالرإ والا
 دارمي نإزذا نصل شالا ممزر أ يخل طرح ذا نمو لصالازمامار اان فسوب ٠ و ٠

 د ايلا لَقمالف هسافنل هاني ىتتساورادي وأ نمو هلبقيالرإرفالاو فلام

 اضع ملوك لوأنتيامب نوكأ اانذسسالاواظفلال ىندم مظل خا داثبلا نال وص انيلاو
 اجل خيم مرارا وأنا قاتل: ةلطلاو ع انما ىففلاو طا قرت مد
 :اتساق ناو يادهاطظقل مف لنحا و نالا.ندأتداركولا نلت الانا ذا اه الا لطلا»
 هناييش أثيلا نود ّمَمملاع رابع صولا نال اكون نال ةصرحلاو ىلرارلا كف
 : ثدحأ را رص هملا ناكحلاد اذا ضالاع نال ل انملا ند دضرالا نه ضايماق

 و شرالا عض انيلا نالرارلاب ر قال اكئبلاب راق اضرالابدز قال نالول عمل ابا
 ادام عصوتر مسن رعاو بصتعلا نمز خير ملا اعوافدعيوارلا وب دنس عصف ةرجرف
 ثادق امم تبصخ وقد صالا عرضدو عصوقلاورملا زل ليث زوالاورملا ايف
 مدامزلف فاعلا نورد قفا فر منهو ىو هلاعو مرصوعللا نا مجوو

 تال ترم ارتيصعلاد١ذا ام خال جول اوملا ذ حطلاو ةنيفما ف هاعطلا انكو

 همؤل)بطصا ذ ةباودردازعو مياده عوز صج ارا نوكيف عازتنالا نعمك
  فسوب ناو :فينحو ارزع بصخلأب نومدمعاتطصالان ل ةصاخ:بارلا
 رؤي د ترصعأاة ناو ءياره تيبلا 3 ماعطلا داتمو امهمددر تلوقرسايق
 بوطاع لا رناو بزح مذوب فلي بؤملا نالدل ئظنالأ عيمج هامزل
 ا قالا فسوب ناو ؟هينح ىارزع معلب ملب اونا سم 2
 البي عرحا مرلا دل اةو ةقيطحمنةملاكة داع عنتمملاو ةداع رمال
 ىيحاتلاو يول دع وا ار هلعج نكماذ غرتع 2 فلددو بالانسان
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 لوعلولا وف ميعحل) عرشمللاعو نوكي د حاولا وثلاو بون باونا قرشا نامت
 بروم بوند أجو بون بصخبرقانبو ميعصنلا : اها و قبلا وسلا نعريلع
 كرو ملل أب سمرنعال بصخلا نال هندي عجب هيف لوق لوغل اذ هنصغىزلا »ا لوقي
 نال ىويز هال صئلمواالصتم لاقوأ._عداوا (.وبصمعا ما ار دج رئاول وق لوقلا
 انأيب نوكيف لم اشالو دايم ةرلو عت قمولدكامبيام عدوجو وعام بصي ناسا
 ىلعرلاةناو أرق قي اكزلاب ارابتعا الو ضغم فو صيال نا فسوب قا نعو خول
 انؤااْزيال بضلا نال ةرحاو ةسمح همزل بأسحلاو بطلا بري هسة سن
 عتاب ةلكرال هلم عا ظفللا نال عرش عدمزل ةسع عم ةسم تددار اة ناوازعالاْمكي
 «ىرجد قرع هحسن ريل عرشك مرد ناباموا عرشسعملا ترد نم هيعرل لاو ناو عم عمت

 مين سو ىئرحاهزعزبو أاقالا عصا ازهو ةياغلا طقسنو هوداموانائبالا همزايف
 ةاذاو نافل )حوت لو مين امتد جز انف زا ةوزياذلا لوخو للك ةرشعلا هزل الأقو
 يكذ ناوواكل ان إرئأبالكطوم ضبا لو هرب شارع نتن موقد لا يعول
 ابيت اقلافلالاذ ورضا, ىلا عسف ثدش ىلا ملرقملل لبق لملاديبوشاو هنيعب دبع
 ماه منال كي كوشولذالاو هنياعملاب تب اتلاكق واصنلاب تبانلاو عيبللا اع اموواصتل
 نثةفلالا جزا هنيج لو درع نم نمد ناو هنود ممل الث وعل نع اضوعالا ]ملأ

 لك أتو هككملو وجر مال لصف ملص تضبض ام ملوق غاقزصيالو ةضيلحا
 قل لضفلاوب اورتعد,تاررصو ئضلاو ىأهرلا ملوت قد صبر لصف ناو قدص
 97 9 فلالا_بزلراتت لامو ا هتيسوارحو نيزاخو لزج نمنفلا لع للاقولو عيعصن

 ”ةلوارااهناهمالكرذأب نيب مالوش هبجلتاللصواذاالاثو بوصول مدلكل واوأبجأو 3 م فطعامورل نمت نال عومر م الرصف مل صو ةغينح قئاوزع عريشت ل في ل
 فويروجو ضوتو ا عانس نم نيئدلا يلع ول ل ةولورلبق نوير وكرملا لوقو ئعاو عيحصنملا ةرق
 مكذوب نئطعم نال عوج زو نذل ةذيحم! لوقف دابجا محزل دايح ل هملاراقو
 3 * هكتودإ اذ اكراصو مبجو ضع درع عوجر بيعل وعدو بيعل نع ةىالسلا
 دصدالالوصوح ناو قوصابوصوعلا هناا دو ىرحشملل لوقل اذ املس ىرتً ملا لاةو
 ةنمفلاو ةضلحلا لذ تاجم عين انما لب دوروكمملا لوقو تعاو عمضنلا راو
 ليلك باؤلانضجلو ةيرلو از ضنا هلف فيسبورق ناو امدوأنن تاغ مسا نالسكو
 ب ةلجب اانا« لكلاج قون يسلم نورةلداز كا لاعوم
 - | ىدب ىلا ناريولا مقلى! لؤروتساو عسالاو الاب نري سورعلل دي تدب
 ١ ظ / د دولا لعربالد للا و ناوامرلوأنتس ةلجا مس ١ نال ناريعلا مع عضصوت ّيلا عوسككلاو

 غل
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 جرافة روف وت ىانالذ هبدل ىصوا/ة ناب احاص | ريس نيب نأف
 دعب تاز اهمهزلر لقالا تقو أمياق ناك نا يلعي ةده5 مي تأجنا ٌءامافنا

 ملو ةدالولادجب نينا طلرقتني او امم ةقيشحلا ذر ارو !٠نان ثروملاو ىهيالإملاذ
 فض اول ىعأدرلاف لأب يضم نيب ناوأ منير امل اذ نييح نيدلوب تاجا ول قس
 فسوب ىناونع وصول ميس نيبب مور ئالا م0 ناواضي اكاذن الط: راقالاف
 . كار ةورل غل ين نعي ل نال هجرت زو فسوي ىلا لوب :غينحي ارم ذو
 هداج بسر اولا فرصني هتلطمر قالا نا فسوب ىالو لسملا ربا عاجلا
 الد اعجبك عنفرارسالاوزيادرإاةو ميما ةاوربارو هب عم اكد يميف
 تاي ىنراالا عفانلاةركهور تو فسوب ىلا نيب نالئلاكذ تأيشالخ ل ظنو برملاو
 وال ةزأدو فسوج ىلا عم ؟هديح دنا لوق عينانبلا ركذو فسولىلاو ةعيلحوا
 "كلو هرإؤا حجر ةيصولاو ثرالاهر دلص ةديجملا نيبذا لاسم زهذ فسوبوباو

 لت برصوا مناع ل ا
 لضلوراو ىنسدلاو ىنأهرلا ماهزلا فسوب ىل لوك د يعاو أن اريه مرتو مروح تاما
 هنماذازها نوف كرد ناو جيمجبس لعل جابو جلؤكل)اعوربهرغو لبصرلا
 ولو مااعرش ميتتربس |, نوكيناروصتيال بياع هتلطم تارإؤا عي
 دال مرءاوا حلاصأببس نيداوس مبرقملا,جزلورإقالا لل ةاش لك !.ةأج زك
 . اتنو جو للعا ذا ازهو ميلع) ل عربغ محزم صولا وهو ايعصاهيجو هل
 سرا نويد ميلعو أءاصولا2 أسس مرحو موثرتترم ثلج افا ا ذو عرهوج
 ايري اع دس 0 ذخخابساب نكدضرمو هتمزل نوب داضداريلعو عدارئأبوا هببس ل عاوس عم
 رولا وحل اطبارص نأ ذاالباورمتعباوا قالا نال منجره ك ميرق ام اع ملاقم
 آيل نم متمازب لو[ فيس لامللا ور أعت ةوصلا |ررغ قحن ل لاذ صير رزقا
 نإعلبز الأ موبت ى مصمال مال بأبس للا ٌرذورمملا ءرافت ناو سائل ارو الا نأبأ حلاو
 لاطرطعبلا رشا 1 نال ضعبلا نود أ.يخلافحب نيدوتعيم نا ضيرماز وعلا رل درهال
 يا ترضتداذ فريد هارتش | امن قنوا هدصرم 2: نق ااهونعف اذاالا يقابل اح

 أمت اوورصمز ضاؤلا كا ذن اكأمجع سعف ب ابسالا :ذورعملا نودرلاو ةىصلانويرد
 ات ذبولاذاذةمحلاءارغؤحؤ دراما عجبت ذةرلق الا نال ضر احدا
 رمان اكو رزلا وع اطبا نمس ملم الور ار ازأج ص د نوبد نكي ملناورتصعصت ربطت
 غافلا ندركرلاب قلعتي ةدرولاوحو ةيلصالا جارح زم نيدلا اضقنال رولان علو امل



 ىلع ردا بريق نال دلولاب

 بنلا نال جوزلاوم هريغلا
 وص رثع

 . 1 3 ٠ 9 ظ 5 : 5 ١ 3 ٠

 سصصخت هيو مضرح + ملا تترولاقحؤل دل لطاب نبعوا نيد نراوازسرمار قا
 مرلاو محول عناملا نال تترولا ةرقي ريك مقوم ناالا نيد أبل قمل طرا بطلا
 داو نامي ملوطإةرصو ينداوعااق م مضرح2 ىنجالق نيو خياملا لار ةوفوصا ذات
 تو ىلاو نست بسدلا ةوعدنال هل هدام ل طاوس هيض تلا بيز قاياكل شم
 اناث حز تجوز واطبزبو مينجال هداف جورلا نامز طعصضن ةيجوزلا نال امل هذ الطين يجوزت خيب جال ناولو جيتالف منج الرف اها نيبص قولعلا
 سو ميروا ىذا نيل نيل تالاارإف ةررعلا فو تامو نيب امرا م لاوس لعاوا
 ينرافالا جوصنإل قالطل ا.ررصوت نوكي نازاوجب كلذؤ. ناموما مولان اريد
 انتوا ثاردالو هر اؤا تش رنوجل ف مدع تضشا ١ذاو را ئالالطسيو علبأ» انخلاب ثار /اذاراد نوكي .لاوسر يد الاي دع ماودواملاوسم يدش مااا
 مكرصو نبأ ةنافورع جسد (الخلاىارملربدلو هلل لد عوأوبو د سنه نعرج دب مالذب
 رولا هدزلا قلؤلا ثار شدو ضجر عرطملا ن اكن او حمس ثنث هاوعد 2مالاعلا
 لكرة طرلود وك رشو «ركرشيد بسنللا فورعماكراصر سن ثوبي ال تايم
 عرعر رتوش عزم بدلا فورعم ال بسذلا فورعم نوال ناوارفاظأب نك نوع
 اوس اكول تحد نه عر وي مالع ف ةلاسملا ذا نهدي 2 نال عيوش طرسو
 ل جوزلاورلولاو نيرلإولاب لهل ارزق اذو يو قيد سيرت يد هسطفزةرجبال
 زا .ةرصت الارتم ةريعجوا جور تاذتاكأ ذا هرإؤاجيضيالو نيبال ىلوملاد موزلاو نيرلاولايمارملار اذا نشدورولا امارسنلاا ل ديجبف سيو دزاير مال
 هر !ىف ةرحاولا ارم لوق نال اهرخو فل أ ةارمأ.جلودر دو اهل قحلا نال
 0 راىلطم عصر نك نكت ذايب ميه قر جللاو عقلا وسر جب هيجل ةدالوا تبنت عيفالااد لوم
 لول زجورلاو جوزلاورلولاو نيدلالازاعاناؤيدضمزبالوةياددلا ذاق نع
 ىةازهن ونمو ةو يوبر ضم اعرب قالا ذ أذن قوتي موشفنا كري ل مرارحأل
 يي شب قازمو فدو قدرت عد لذ عاتملا ملزم زدال هس زعربجنالى زال رلولا
 دجئاوملاو مالا ث:ىوللاو محوزلاو جورلاو لولو ندلاولا نع نيروكزلا الوم
 ناك نان ولا اعيد لجذ نال, قلو رصنا ويضدلا خي هرازوالبعترل نيالا ىباو

 هور مم غيراو ل كيرط ناو بل افورعلا ثراولا ملل ملم ميسم تب الب البر نم نارملاب ليواوزت دبعدوا بدت هش فورعم ثراد رمل امل ٠
 ىحسيذ تراولا مدع نع دن وززلام 1 قرضملا ةدالو ل نال اربح ةرقملا قت ١
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 كو ةرصالو خاين تبر اير أ عوجاح ام زهو هيسن تيل نظل يجب
 تبياذ لع لانا ولا تب شلازح نينيش نمت هت نالثايبملا و هكر
 :اركنو رجول مسا ةذل راجل ةراجلابا تك تدب ::اك هين لعلام ذ هلارتشالاو
 بوما رهاو نوجا دلا ذو حاوبو براطو بلط ىبأب نمرترجاهاطعا اذارجكد ة ورجال

 منشن ورح جزع ةعاض ةعاسد عبو ضوج مث انما عر ٌقعاحالطصاو
 هلثاع لوبا بايال طبتريل الاد قعلاةذ [ض|قعف ةعفدملا ماهم نيعلاتمتاو
 نال يولعم (نياجالاو رنولعم عثانملا نوككىتحةراجزا عشناو ةصغنلا ومر
 انازاجا بلو ميبلا ةنئالوزملةلاركةعز انيل ل ضنت ل ربو يلع دوقعلاىةلأرأ
 كمت ضب ةعضنملا نمت رجالا نال ةرأجالاو عجا اوكي ناز اجوببلا البول نمت نوب
 /قرصن مر ا.مقانملاو أد كفل اذا ةعفنملاب ةعفنملا ةدأجاناوجيرسكعنبالوعيبمل
 تيرضرالاراتساو نك ممولعم ةرهرو دار جيتس راتسال رم ايبا ةدللاب
 8! نال ترصفواتلاطوا تن اككدم ى ةمولعم ةردلعر حولا مصيف ةرارزللا
 ع مادوطلا ةراجالانوعالف ىفاقوالا ذالك أمولعما.رفةعذنم ارو ق ناك ةمولوم تراك

 رز ::سيلعو عايضلاو نيذس ثلاث اعدازاجيفو اب[كجرج اتعب الكرات
 ومع ا ]هلا نأيببو الهلا, ةمولوم هىئللاراصن أبو عهوج منيل ضر! از هاعو

 مصل ولو بوثلا نبايو نط ايوا بوث خص لعالجررج اننا نكمل ْمنلاو هيلع
 ةداسحأ ءكربوا مسن غذا جولومارارقم أ .ملع يلمبادرجاتسس او ا ةطايخيلرااجو
 ةعفنلاررشر ةرايو منذ الب ةدساهىز امعالضولذ عيضوملاوات قولا نأ.ببا هام
 علا اق ملل هني الحر رجاسس  نكريلا هد اشالاو هيلع دوقعلا نيعنلأب ميواحم
  مولعم هئفلملاكراكريلا ل ىرالا عضوللو هلق أح هارااذا نالمولعم عيضو» لا

 وكس ةرمملا ناكرلا و توداحعبج تناومدراد عمجرورلارايتسازوحيو
 لجن لو ميلاف صنف نكس. فراعتملال مهلا نال أمم ولميامنابيرط ناو
 فورا: نال ناطلاور اصملاو داود لارلوقبريلارأ شان ار طيار لك
 ةعيزلاوضارالار أجتس ازوجبو ةيم.تلابالا هتكمالذ ميرضمو نبل نهود هال
 ذ عيري احرمد ىتحر نعلا مديل نكلو أر مو ةدوبعم هدوصقم ةعفس هبال

 معزا نلا ضد الركن يعملا نمر بالو ضرال؟رضد مضججدو توا فسم أسره قير ا هذال
 ىلامنضفملا ةأأ ل تعئنرا ميلارمبونلاب منالاّس امابع مرمي نا لع لوقو
 سس ذل اوال نعبر اطل طرالا ينو داموا اهلاب محاسلارايفنس ازوجيد معز انملا لا

 عازل اكىضارالأب دصقت ةعفش | .مالارتو !ال ايمي سرعدوا وانبا.ملعودبل
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 نلارسإذلاو هانا انبلا علفي نا ىجاتسملاىاهمزل ةراجالا ةدمتضقنااذأف
 دا بثوب رافا حاصلا واب ب رجول ازور هسيغ
 ردا ماج ار دلراي ثيحاتب للا ةرككتضشااذاأه ىنالكضرالابحأصب
 0 |رمذد ْن اينهالا امرا 0 ل١ نيبال اع 50000 ابملنال

 ذاالاسولاو أنبا بحاصاضرءارقو هالمذ أعولتح سرعلاو انيلا كلل ذ ميو ساق
 ريم ىدر وأ مب اره هاضررخبا لمد نورت علفلاب ضر الإ |صصس تدك ظ

 فقال ال_.يشلاكتكطراو ميدوتسيأل نا هل دل قلل نالذ هرضرالاوازملابلا
 ثأب بوكر قلطناذ ةدورعم ةعفنم اهلل حو بوآرلل باورااراجتس ازوجيو
 زن تلم يور نانامات لة دوال كرا
 نك اقلط ءا خاب ناز اجووايطلا و ىنذللو عرطزلعواغتنيكسم 2
 ل 0 رماد و ع ااا اراهضني بكذا
 ا روضرج اس نا كك ذللك ناو دوو لع رضن :داكرأصف بولرلا ل

 00 دونا نابديق نانا صيلرسللا
 .٠ وكلا نونو أفي سانلا ذل تطع ناانماض ناك طش و 2

 ظ 7 1 و نا يب عتيل نان همز رجا هاردي ناملرسسلو نييلا

 , لسه هبال[ تسائل خاب ىلا كوراكعلا اماومرونابز مدل الناب

 (رعلورفم معرس قرا نال عريع نكسلا نا هزف هسعن لأو ىنكسر ىلا طرساذاذ

 هاني يعمد ذو اعونرع املا م“ ناو م لون اعإع مرا انيلايرضي ىزلاو تواؤنلا

 ةلنك وجاء سةر ذه 0 لارا
 ارزنوك 0 امض ةاوا تواغ اميولرت اناورمر ناكر رضلا
 هباضلا ءزضاو يوما لة زبر ناوهام رجا هل بل أيوا
 زامل لقيا لما امكفوتسان لاقعلاب ةررومة ىف جوس رحنا نصالاو
 انطق لعزل <يارااواأ م )حاسس ا نأ ناو هند لوحد مرور كولو نذالاعدع

 داق بارلاوعرضا نوكراعر م ن1 رواور دع نورت زجر هك لا

 اهبكرل زارلاوااهرجاتسااذاوريلع طمس نطفلاو عرماعو عصومد عمجومرج

 0 ميارلاو ةسؤند كسحسم ثحالجر دود قدرات

 الورحالا نور داوود اةيسالاب موك تذلت الاي يمت فصن

 70 ايو لعنم 0
 نمنع نمش ةرازلابكلالان لنماضلانيدد لو يكارلاددلع

 الد
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 الا هارجانتسانا بكر لع نمض مب عرى درلانمض ناو فيدو ع هذ وجر

 دنس (يلبددب تالهاذارعلا بعت اطرحلاوةياببلا 1 لوقنملاورجالابوحول وت رلو ل

 تاو ال تيطعأ موكل يو مبوكرلرجالاو عرغ بوكل نأمضلا نال رشم ندين

ل ىادرالبويقو نابي اخذ يمس همم
 راصعرس 2 ةروضاول هال عياتلاكنوكب

 حمتموكتدأعلح هذعول اذكوتياولا ات املا عمايل ؛رعال نشب لع عل وأ دما

 العلة امكرول ::الزجلابورقو ةيانبلا ك(ملجيتطت كاك ناوزب اهلالع شيثدحاو منذ

 ال حجزت قوف بولا لحلف بكرا ذازهو دارة نهب
 ىدالاؤاكهظر دقي ن معي تلا ةلزجكسضنب كاسيو: دقو هدا ماوخ 3
 اهرجاتسا ناوغشلاواكةاكةمقلا عيجز همسؤطتملا دال ضدذ قيطت وكول
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 -- الافراعسواعجزخهاذ نمصنا/كلأ ور ىوتذل راحو ةرئزمل او مد ايهماللا

 داوقورجعاو جمتلا راو نمد ولو ذاب الصاحن اكد علان لط د2 ثوب امم

 0 يدر كه نا هي اماغاتملاو اهثوكوراصتفلاو غابصلاككزو

 واب خشلا ةيضق) لاي زنامال نامل رش نال نامضلالعط رش نآو<ةرنحو

 درولاو بلاذل راي خوش ماا هنمضيالاتر واطلاع نعطي واكل
 2 0 ةعاولاوت | وملا ةماعزع ماهالا لوقداالا : ذاق ذوراكملا

 ىعزصلاب نورمان إذ اوردلا 10 بهزداوعز كويت رو
 ملاروتسزاو نمدنو الع ناو نمديالخصمرجالا ناكنازشو معقل غض
 منول 2 مدور توك منراصبالاون رج لع كل شو تلقميداع صل درموب

 : 3 ١ -

 ظالما قلرو رقد نابونل ودا هله فلتامو هابجأبةر اجالإ قش متررملاو



 طا امم نوكيو مانو ذاحدفملا نكريف كمل ل علاوهو دّقعلا تك خادوهأم هيف وزال الهيل يومن اهنا جاو ا هدم نم ةيضسلا قو ىر كلل هدشي ذل لم"
 انئجل هرووا وسب ناك ناوبادلازحطققسو ةنيفسلا و قرطزمت مداوب نميالااالا
 َن ذأيد اصعلارصقاذإو هفانودأم نوكيا رمل ازهوزرانكاب لبد قعلاب بجيالودالا
 نا ينم لاف داتدملا عيطوملازو !جنرطو بارما بر نأ اطيبلاوا اللامي دوصقللا
 ةعضو الا ةوق طيزي نال ميارسلازعز تحال نكمل نال لد ذ نعيطع أم هيلع
 دانعلازو زارنا هرايزعا طغسف ةهالسلاب هريو) نكمل هسنعبم كلذ ىرعبالو
 يعض نو زامب كاه نال ,ةولأ ف صن مم كلها ذاو كاهيدلا نا هكر ازلا نمذب
 عوطنملا يرو هههشحلا عطقول نأتلا نوح فصل وهو مداح نمتعين نودام
 ثاريزاو هلها/ زيد بجذزماكوضعوهو ةفشاوهوبازلا نال لماك زيد ميلتبجت
 صاخلارجزلاو ال طم نمر ذالزرطدول نال نزالاي راو دصتعلا أند بق ىتمبزلا نطو لولد لذالاو الأب كال بنحب نيح بيدا دان يرو ميدل فصن هيلع بج
 نتن | ىاكازمو صيصخل با :ةوهالاعداح ول عب ىزل اوهاضيااحو بجرم
 ةميالا,يرحوتسا نك تل ذو لجدرت ناو اميل يوقع ةرملاو هسنعن ميلسنب عرجالا
 لجل فكل رجا: كدطعال هنن مضي لع دول نال ذل يلو
 الا رعاكم عزب امأهوختيطمو ضرك امل عرعر دف سبأ«
 :رامالوا ةرملاركذوا هرضارعربالو عيخ مدخيال نار يلع ورش اذااصاخ نوي منغ علوا
 ةسردأمتو مالكا لوأب صاخيجانأف مولعجرجأب ةأمسم|خغملوتربل امس عرجاشسب
 او كزاونلا وون زعأمددقم رجاز عصقن لولو عرب عينا صًخئاسيلو رررلا
 جرا كوك تر اص, ىذ انه نال مق هزم بول ودرغكوأ زعل ملا هلت زاضلت امالك هنذأب هضم لِ بن اما نال ىصغوا هنم قرسنأب هدي فلتا مد صاخارجالا اع
 هس فاكر لاو غن هلعفراصف مبان ايان راصو عجتلم ىلا فصلاب عمااذاد
 انت ناجلو مدوماكن ممداض انهت نأي د اتيرضر كول نالداعمل, لما
 تان( جيلا رسب ةرأجالا نال كب عيال شباك قعلا تقلل طورشلا
 ثازز ريرخ أسد نارلر دلة رفسل أب اقورعم نار لو ميقمومهو همدتخلادبعرجاشس نمو
 دعم نأ مالرفسلاب فورعم رع وكرو عرفوا فميرفسلا ل لؤاسم ناكل ذا مال موكا نريفرمارتلابلا «رلمالف قشارغسلا مرح نال ةراجال اقع كلذ طرتشم
 تيعمرغواوال جلعإ يلالعرجانازعو طور شاك ورعملا نال مدرعسلا ءلزتسلاب
 داما لو ان(.ضس اىزعملاز اجيك! اس !نعيبكرا نااع لوغدوا نينيغم نيبكرو
 ىلا فرلاب عت زلأ جلا زج ذأ عو حيات ل جناو مواعموثو بكار اورهدوصطتملا نال

 د انعملا نا
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 ارهاشز انقل ةلامجو ملا ليالاو ىر كلا هز و الجريلعدوقعملال هو داملا

 ممزكأفداثل نءارادقم لعزل يجرماشسا ناو ةلاؤانلروجاو فريال
 عج كرم سال جلع وبلال هوو داز جك مروع دربال فاجر ذ
ا. مج الف ىقولاب بتجال عرجالاو ريد: نا هلة ؤيرطلا

 داع اين امناو ,ب

 هبطجب لاير م مجنلإبوا مزال رش مالو تدل تيقو لجل الرب الزل ناعم

 دنع ماليلعدوقعملا (هيتسادوا دادرتسكأ ل نوكيالجاولاوه نوكباو لاح

 [تاعمروقبالم ةنسارادرجاتس ازمو يبل ؤذس ا «ىنيزملا قوتسااذاو ةشواعم

 "قص قم ةوفنم اهمال موي كري ءيلاطي نارجومللذ قادضصكاتقو نايبر عزم
 ةكعملا امجيرجارتسازمازكو لسحانلا زلزنمذال دؤعلاب قأكس الت قو نمد ناالا

ةدوصقم ةعفند ةلجره كرس نال ةالجرم لك عرجأب هبلاطم نال جلاذ مولع ور
 

مذاو «رذا اضن ارب الارحالابعال لوقدال ىاماعالا ناكو ٠
 دوممملا نالرفسلاا

 لم يلعدوقعلا ناكأذااكأبمارطا لعرجالا عزو ولذةرملا ذ عيانللا ةله هيلع

 ةاياسملاومتتنل مى( رتعاس قرجالا قاقتس اوس ةبرمالا نا هيلا عوجرملا هبحوو

 مالها اعرو وذ برعم رطل مرعس ال لا ىلا يضعن معاس لف دلاطملا اناالا

 مياعدوقعملا لجل نم عرفي تح أب عدوا عرجالايبااطينااهنرخوًطاكاو ر اصقلا سلو
 طغما نماجإ معنلاط هرعت نأ الارجالا م بجو اذ رب عمس رصعبلا هزعلا نال

 0 (مهدرب الم قيقدزي فرجاتملاّبىاهتيبو ملزبجلاز بجرم امسانجو مزال ريف

عبر نعطقسو ا قرح اول جاع مع اتع نالروشسلا نمزبحلا عري ىح مالا
 عزف 

 نانهريطزأضالورجالا هلذ هلأ طز ردحا مث هجرحل و ملل ف ولربما لرجازلف

 ٠الداب ىنولا نيجي بجالا لع لعرخلاو همملوللاداعط د ططبن اا طرج انا نذ

 اسم ادزع انلراصوا هماقا اذا عرجالا نس ا ابلإ_كمانبل ل بيرل الدرج اسمو

 لّمسلا مرنم! لبق 1 عين ماكل قنلاكدداز لغ عوشنلا 7 لقلملا نال

 ثا محم اككاةو او هرنننم نيطرد ال ماقال ب امقالخل ملا عطومال

 خاض اكراصف هلبقداسملا نيوالذا هلع مايد ال طعباع هضم باريئا يحشر وح

 صقار وريلعصنب ملا ثربدملاوهو أذرع نب ىزلاوهريجلان المر ون نيز
 ولادات ,ناكت لذ ا«ملوقاع يوتذلاو نويعلا او ىنسننلاو ومحل لوثلةءايذو

 ؟فررضخزإو مرو ردايسزاف بؤلاالو تطحن طنا ذاوواوخا نا عار

 ”/"نيبعرحا ذا اذكو :طورشملا ةرجالا ىتس |لعنيل دل اىاو ناطزلاز اج نقر و مذ

 انام, خاب ن العاب قرتشم اذار عبل مارب عاجل ةهدرا نيبعيخناو الا



 هلفوتؤاارغ طخ ناو جرد هلث موبلا مطاخن اذ رد فص الع مطخر اوئاردبف ظ دل نطخ الاف ناو ابن ةاجالا ناك عبرالا ةزويجبلباونا:نال يوضع
 ٠ كنزا زاو:,ةرقح تبلل اهدا افال )بج مويلاركو نال: فين دنع هلم
 صو ثلاو ىلا روكا تاب التل 3 ماهالا لوف انعاو جيت لان اوس أ تايشلافزلاو ناز اجز اطر غلارهو فسوددنالاتو ةقياحوباىنعالهو مب ىعر دافو الا وبلا فيمسا لهن الهدد فس بواجي لنبي فلذا لاسفل مورا ة نوع !بحيو لوالا هصيش مورا نود لهلاو تنولا ناتيسرولا عما
 را وريم هدد اراطع ناكل هذ تنكس الا ناد طولازضفلاوباو هيلا
 رردملا نا يومنا و مدوتورج يعلو! ماجن زد ةرجلا تلا ةدساف ةرأجلا الماي ميسر حلاو يجورلاةل اسمن كجم ول تضم ني ص هيد قع نيد ن١ قي ملارزع يدومسملا قخكض ىرهالا ىاو ناطثلاز اج ىيهررزادادع تكس
 | ذة ريفر زحل عمت واحمر حاولارهملا ناكف مومملاب ل .هلارذ قدل دحاو ىلا فصني م زيبالمذ تلخا ذاق كسك لصالاو أجل, يروي نا هتيتب ف دس اذ امولعم لأ نو معروعلا مثلربر م لكأر ا درجاتس انو مامالا لوق ةروكزملا تايدالا لذ
 رولا 'متعاس نكس نا ةجواعم تراص ةرملا نال عنا لاوزلوجبنث ةمواعم ةلمك كرشلا ةاجمس ناالا مصلار ولا رمأبنال راج صف نااءزعر حاول ناك <
 ةرللاوّر نيد مويس نودب ةدوقعم ةرملا نال ةرجال زم 5 مسيل رالزاو ةبوسلابرالا اعط ستون اجال يطارد عرشود دنس ار ا درج انس اذافرلا كيل زباورلهاظئر اش اريلاو يضايق تفند دو أ. موبار لازثوالا ليلا رازلاعمدحاو لبكي اورلارهاظادل ضعبلا لوعا وه نيينلاو 6. ذاق عيحشنلا ةو انو رطب زمعد لوالار عاف نالا مدور وسلا زم والا ليلا ءاعمموحاو كتر ارح قناني اورلارهاطو تل اطج ميلا دودو سس (قلاوهباتلكا خمركذ ىزل ناالا نالت غزل سلابممضارتبدؤعلا نال عاسمل اذ نكن ناك كح ناكر سهيل ضلي نا نم حري ندارجوملا نكرفو ىلا لاى اهيطر قعلا عصف انا
 زدنملارو تش لال لم, .نيعدملا نانا مدفع انفو نذ مجنناو ىمدأم
 0 و احنه هداف
 26ج نجاذحازوجو ناناور فسوب ىبازعو هلهإلأ ةلبثاو مايالبلوالا
 هنالورجالا ماجا بعاو با ماسلا ةااصلا ريلع ما ىورالم جاد ناهش نسا و نسجل ملا هارام مكيف اسواق نيل ملا عاجزا, رت و سانا

 راسا ظ
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لو مي اره مولعمرجأي مولعمج ا معجاعر يبس ١
 هباون أرسل بسم ما تاز وبعا

 2 ”فهلاو دال مل ونو ةمامالاو جاو ناالال شمت اع اطل عر ايتسكا والو

ستس نط! شطعدوتي اددبلا كاف نورحاتملا هز أجاو نيموونملا باوجازوو
 را وي

ذ ثيىسنلا عرهعاو ىوتفلايلعو نزلا مون اع
 تاعاطلا اعرامجكزوجيالو ايرحلا

 معاريس وزوج حاملا أ [ضبحو منع جئاوةمامالاو مقغلاو دل ماينك
 1ل

 رتب رب سدا هرمز نودب ناكأ ذاوىمسل بوجوب ونداو ةرم علال بيا نال

 ًالاكتاداولا عجن مل ةدير شلي دصأ دو رقفل ملح اهتسكاذ اوهوشانكو ل شلارجا

 ماس اركو عونلاو الار ثموص اعمل لعانوول نعجن مويلاةذفو نالاملهتو دم لاو

 40 عاشملا ةأاجانوخال د وعلا قس ةيصعملاو صحم طعراوتس | ةرالرقالملا

 و عيت مازال ماسلا اعةررقلا مرعل ييلح اونا مىسقلا د ناكأوس

 الة بلا فال خلاو عوبشالور كلم اعارلك :ىفلملا ثوره كرثل ئمالاروصتم ا

 مص طرنلارحارجآو كلب جيرو ذا مل :فينحوج فنك عجأجو ميارورطب
 عال اجادلأقو هاش ادحارمازكووامسقيالمو سقي مف اوسوساونزىنجازم

 7191| 6راصغ قابل ادوا,ةيللاب نكت متلو ذاهب زرلو :عشنم لال يأ
ون(ىكلو كواتؤلاهرمانو هرغصللا ىو (نولا ذو يتلا أونروا كيري م

 كوع 

 هت لاذوركل عيش أجدر اررصو ىفوبحلاو وكلا عزعاو نحو لوقا
 وشلاانويفوانركذامزطر اعيالكلياقلا لو اشوق تلذ اممرقالع ماشلا ةراجاو

 ربحاوضعبلا و عشر م ارجآن ايلا ذو اق افت اد فال قراطلا عومشلا نال

 .ولعم عرج اب عنورازمإلاورسككادرئاظلار أيس ازوجبو سكعلابو |هدعا تاورحاو

 اابوسوا ماطب اضم ذوكو فراعنلا مرول تازاوب يقي نالخرسانل الهامل

 هداعلاز العر ثلا ايمن ل اجا ا لو نلوم جالا ن الزوجلةأ ذو ةفينجوارزع

 اناا طو نم موز عني نارجا مال ريال ودالكإلا اع:ةفشر لالا عرتعسونا
 هيلز صلاعازاخا دا ةراجالا اوؤسشن لإ ؤصلاايلوالى ا ىبل ناكتابحناؤ مح

 الإ الو ًاضما تنير اذا حفلا مر ناك زب لو يصلاوسةيزحاي نيل نال

 بابلاادجنم نول طعم أجر نع من الصاكلاوأ اعز علا نان ىوبصلا ماو
 عسا او ميار هللا ع كلاذريعو ماعطلا عالصاو ىبعلا باث لسفزةؤولارب ىرج

 اا انرانال عاضرالاوهوا لعن هاب تاز الا رجا الذ ةأش هيل غم
 تجر لعل ناصإكو ةياررباو الرجال لفعل ف اتخاذ عاضراب سيلوراعإ ةاثلا

 قاتل كرم غارؤلادود نيهلاردجم نإلذ عاملا ور اصغل ككل ذو نيعل اذ نيأبو كري



 ىدجلاةاوتارع لكبر ظن بولا لسغو ساحل نالورل سيل هسبعروصمالذ يلا «ةرتوعت اق, دوقعملا ال ةنفسلابحام عالما ةبادداناةاتك ناو ٠ يحال 5 نعل ردح لرب ناش هلال نو ميت لق ينع وطعم كالو لج م ١ نر ياي جناح ؤ جرس دونما ماهالاورعريلعنأمدا عاشه سحولو جبال لرب يتسرب قيلذ بلو مق فصو ريع دوقعلل ند ةطوزنل افون
 ملدا هنن لجل هناصلاؤعرجا تل طرخش ااذاو ظابط هنيستل ل يبغتاو
 ةراولإ نيا يا ةلزم عرب ةناعسالإو هنو هبا نكمورسذ لمينا نال هلعت مرج تسد نال ذ رمل, قلطا ناو عرج زعروم نال عرج متسمنا حالات
 مص: نؤيلارحاصو طابا ف لتحل اذإو مارجأبو مضضنأب نولجت عانصلا ناي رأج
 حفلا يهل ن انلّرعا بؤملابحاصلاود غرم لاردو ةوا|.يلعرج أ تسملا ءعصلا
 نرزالإزار هني ونلابحأص لوق لوقلاف كورنمر ياللا و شع مالا بال و يرانا 00 را بصتن كنزا ءابصلا بؤ بحاصر نو ١الذم اصيم ملعاذاقزم اجعل

[ [ [ 1 01111 
 همام ةيريخلا كاع ؤصتمل ماض ار فلا ذاو مداوع رمز اول نير كا م
 نا هربا ءاطعاو كذا شذا نمض انساب مو ساما
 قوي /أووركتلا لوق لوقلاو ريعرب عن اصلاو نا ضلاركيال نال هني عم فيلح دنع اي بولا حام لوق لوضلاف عرب لع عضل او غرجزيخج ل متلع بوقلا
 ًاطعاو ز خازم ل مأوم أمني ناكن أب غياصلل ىا هل لماعمو ف يرح بقالبحأص ناك
 مايق را« ىنصلا عزميإوورعم غناصلا ناك ن ادوجلادو ل قرج الذ ملأغم نك ناوأدأ.طماعابرجرجإب بلطلا ةديج يعي ةلم علازمأوزيإم قبس نال ةرجالإ ل
 م أهالالملد الو جينلاة ل ةرهاطلا ةدايمسالع عمأب ا عي
 2( نجلا بجاولاو ىليزلازعددلا 2لفنو دار هلوف اع وتصل هدا نروح لجو وبر شلاررصو فلو ومحل ماسلا عل هعاو امألد نع باج يالا 4
 لذ ضلاولازهو يمت اراض نععقيسو ما مرزعسلا مزوأجتلل ثلا
 ةيم.ةواالصا يمسلا مربعواىمسملا لي ناورعسلاب ماعلا عوسوارس أف
 ل ارلارجا سمج عر اذار ريدا عجيإ» ميل غمب | حأولاب للام بجو ريزتخوارحخ
 عونتالا ظ 1 مةيقعالا رجالا بض)و ةرس (هلاو أما ةىهحص ةراجاولارهو مب تب عافشالازم نكملازا مأتم ليسا ملأةرومقس ال ىننلازيع مازال نكس منو رجال



ن عمال تطلقس عدي نم بصاغا.مصع نافرياملاة امعافنالا
 ايت ماله ميت نا

لااتازنكملا تاذ اذا عاش لازم نيكل ةعفنملا ميت مام
 فعلا سو ماس

 لصاضس# عاش فالاذا نوف طقس ةرملازمجن ف بضعلادجو ناورجالا طم د

 ةعفنملا مب توقدالث يجب كسلإبر دايم قرجاتملارادلاىااب هيجانه ناو

 انيسوبموازاو ع انما يلعدوهقعما نان ؤشاإل نا مف اذم عالصاو |. نسطن رنتك
 ارانب جنو زعبل فا داحأ ب عاز هناك انيذن

 / ونس اذارج ملغ عيل

 دايرطس بيعلارجيلا لارا ناو عيبا اكلوبلا عيجدمزلف بعلب ضروتث ةدالا

 محينصلب_ةمطلاوا (لكرادلا ناي ديلان ةعفنلا كتاخئأثهبسلاوزلجا ملا

 كايين ضو نكان ال ملاح ئيبفنا احلازع مىيرجإملا عطقناو لك مروا

 دفعل اذاني انمورجاتملاوبعل اتوب سيتا بق جيلا يؤ انذ ضيشلا
 هلشمو يارو عيبا قابال يشم اذاهرو عروصإب جوع تناول هال

 ىو ىلاثلا اع اثم تاع كك ةرهوجا» هعبتو لو الاوه موصلاو راو معطقالا جس

افناللش اهلاذو ميرغو رابتالاو ميلر اتنلاو ةريحزلا: اكريئعصلا
 تاراجاز ءالقن ىل

 0 ويم دوب ىصلاو ارزكراولا تعور اذا مالا

 ل ةراجل نؤسفنا هسنعنل راجل اروع ناكر قو زاجااريغع نيد اهتم ارحا تاماذاو

 سالو علاب وجسم رو اعلا ريخل ةكولالا ةجالاو كورلا ةحفن لبس تيقبو
حسش ل ايلوتو اا هصويو ا الاككو ناك اب عيذل اهرقعناكتناوررد زوحاوشو ثراولا لا

 

 رج. :مملارص نوب زينو تلطن لدوقعملا تاموب مول اقبل ناجل

 مضواعه منال ةرأجال اور( ا طرش موو ىلا صحت قو طقق تصح: نيرجوملاو

 "قلاع هقرأجلا جنو عيلا رأي ماتش نأ جيرسلجلا ةرضبلا ف مزلم
 هام بهؤذ هيفرعياوو لا اناكدرجاسسا نكد ذو دؤحلاب نحمل ررض
 داوم د نررغص مازلار يلع ونعمل نال ةجورلا رن مجول تخاف ملول عطب أخارطوا

 نضال اباضقاعيو ذب زاكو نامروانا عب نويد متمزلو سلف اغا اكدوا ارادرحا نكو

شاو ضامن ضلوق ذم راض قلجال ىا نيدو اعإبو امهدب ىعلاوذ الا ئطشرجا|م
 ةرا

 حاج ذاو نيدلادوع# تادابرلاةركذازكهوزعقنلا ةيوضاغناا فيل فتم اال
عانعال ناعم دي: مورضمش ريو ةراجالا نأ رفع !انركذاح لكور وسلا

 انعقلا ريف 

 صاعرعناك ناهز ولاروطل اضل عاجلا هاظر زعلا ناككذا اقفؤفو نم مهو اذا

 ىضصلامملاوو من[ لعز تل ادرج سان كو ميادهر ند لار وبطل انما ىلا عاب يراك

 يلطو انفو توفيد جاجبرماعر الدي ا نررط مزلب ةعلابجومطعونمول ١الرز عوف

 ن



 يضطر جو زطنالر زوب هللذ سيلفر فسلازهكر اكملاوب ناورهسين اجاب
 ظ نأ خالا ثور ةرو رضلا وزع هزع عفا روض نع رعد ل د الر طع زنا ىركلا كددو لصالا "اور اجامل ازكذ نوت رجوملازعمولو عربجأ لإ اعباودلا خعسو دقي نا مكموميلع ٠

 20 كلّماهذو مضلازذل ةىنثلا ةعفشلا با كح قفي والوردي لاق, ءادع
 2 6 عيارضتو كيشلاطيلخلا ةتباثواةبجاو ىو ميلع مقامي ىرتشملا اعاربجر فعلا
 قب طلو أملا ز/ثبدصملا ىا برشا عيا ونح ىب طيبا تنذ ميسو ناموا نكي ملاذا
 فرحا كس 2 مب ايولو قصالملا ن أهيل تينت اا سو | اكوا ايون ملاذا مسنيصأخلا
 ةكرشلا صتالا نان عما رضن ل طرأ عي” ىطش برت وزي طلا : كلير طراد
 اطلاعي زجؤ لل ل ند شن عيبا ضن ةطيلخل لس ناذ ةضجلك# الاوقا
 ظ 0
 - «ناوبال ةياردلا وام ننيص خب قوطلو بتل هدي صخالاو سما رمرذتر اج
 بيذلاو ازذأن: نوي ناري ورطلات:ىذلابةعف ضل نخ بوماصاخ مروا ؤيطا
 فسودىيارعو رجب فينحو 'ارزعأرشو أعوبة ريف ىرتامو نفسلاش ىري وكمال نارماخل
 ةلسلادناكن اد ماعوبو كلذ ايعدازأموثالثو | ناح/ فر ثم يقترب نوكيا صاخل
 الفىلفسلا غرار تعسف حليطت سوهو ةزدانرغّلس ايم مسعشمب لدار
 20 مللازاكذلازازع تلا ناعو انجيشسلاون لوا قرطلا سا يه احوبف ندرغصالا ' هنسزخ ب جص ا ناكولو نيكل ال شالدًايلعلا: تعيب ناو ًايلعلا لها نوورتصأح
 ا عا تاه يتب ةمفشل وزي اذنك اكرككالاو رهصد نوصحأو انا
 اعالي فرع قحأمي الش اوملا بل طمد دالو ذا الرقم بب اوه
 طلق ثمل | اذاز حالك حالت مياره دأ.مالأبالا نهلمالو ىماقلا وزع ل تال أ دو نعش نودي هتضر كاز. لعرطاوديزجا
 : اضتواوضزلابالا حيفشما لا لش مترف ىرتشملل كاملا نال ماحب لوا
 مساج رس ادرعوا لرعوا ملوسرو !ىرتش ملازم عيل اب عيفيشللعا ذاو ىضاقلا
 | دايو تلوهامناو ءزالب سيلربف دابتلاوةشاوم/ ل طوهو ٌبلاعملا نع كلذ
 ظ الث اعاطلا نا لعا ماريبلا عاق ىضركلا كدانخااهىلا عرامشا سلجم اب دربقملاو
 معقل رالي ملو عيبلا ضلدول صلع يارملطي ناوهورست اوما رلط حوا

 يأ



 ك2 (

طوهو :ىينحدازعوور انكهروطلالعرلطلاو تداعتلاةراقوا
 علو بهز ها

 بس عيا نا نسال رق لو ماعلا سل لاا كين نوت وا كرمت

عيبا ناكذا عياباعو,ثيف هبئاولابلطرعب هسا جىادنم كين
 م ىا هي 

 نانراععلاونعو ائاام ال دياز نيم ناو ىزشمل  اتبلا اعو فيو ارجل

 رشدي اذ نيل ذا منال هدي فر أتعلا ناك ذا مذ عيابلا لع ةدابتلاويق هبؤلعتموحأ

 انه ةروص وجال اكراصف كا ساو لريال امصنحنوكي نازع هجوركل هيلع داش

 باو طفل لط تنكووأعيفش اذاورادلا هذه ىرتشاانالف نا لوي نا_لطلا

 العب طقس نرفو هتوغش ترقد اروككملا كلذ لخداذاف كلل ذل عاوو ثنا

 طقيلالةنساو تبق مؤيل نال فسوب نا نع ةياوروهو د غينحولادزعر انا
 فكونفلا هيلعو بهزملا هاظوهو قومك ع اسوا ةدأسلب يعن اوشو طاقسالتإلا

 ”بيطنياوبا ةموصخل ار يخأ طقس فول لال هتدذش تال دزع طن مداخل

 لج ,ناطر غب هانرر وف عيفشلا ةهح لم ضقئر لح فصنلا, نكمل هال ىرتشملا

 ماكو ةةينجحلا لوق نازميادرم ا ةرابع) ةنامندب موصل. رياره لجاع ميوداحو

سل ابحاصنككتدز فضلا عبعاو نا ىونطلارلعو هزم
 ث زو فلا خان 

 _اوقوهو هتهفش ناطبداشالادعإ مابك ذ اوت عدلا كزاوملا تام

 تاعفاولاطلأقف دبا مال كلا ذرلظنعفو تاقرفا لوق اعووتلاورفز

 انهي وجر العرس املوف اع موبلا ىونذلاو كرفصلا ةئاوذ خان موارب لطبتتد
 داتلاو طيور صال مالسدل 6 شزلاو ناعضاةزعمب انفال ةنمئلعا هاو
كونذلاو قصتنا :قةرهبأ ةوودا ةوبرشلار دصو ىنوصلاو اعلا ةيجذاو

 كتس

 جم نم عصا ناههنلاة م مب ىفي ام معامل ناهربلازع يلال نرثلا ةووار لوف

 لم غلاو صول او طرح لاهريهاشملا ىلا نافل. ةزعو نإ رمامتو قاكاو ملاربملا

 فاح همام او مين عض ضلاقووا ىفاكلاو ةيارملا املك اهتضراة غاي ذو

رئارارطالاو صفى سانلالاوحارخسل يروق اعموبلائوتقلاو
 ماه تعمسو ةو

 امين اجلس اهرمالحلاادوامملوق اخ مويلاىوتلاو ملوقزمديهشسلا ماهل

 ندرياورلاوااطاع جرتيف:ن امل ؤسل اورارعلظ فال هاتف !نيط_بوازهإ)
 نكرطزاوول لاك اعف أمور اهتعلا جاو ةعفشلاو شو هامأضدا اصمم ا

زاكنطرد د ررقلا وجزم هلأيراونلاب رعلا ن الل فسلا و عيرط
 م-ةيالمر اقل 

ما ]ظن وهوراوجاؤسررض عيفد ككاو كاملا ءلاصت اوفو أبردبس دوجول
 تا
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 كللملاو ماوداالكوهوراوجل ءوسررض عثرل تبجوامت ١انب النفسلاورضورعلاؤ ةوضش اذ :
 - . قنا نكرلا ذا لغسل جعضشلارب ىتسو ؟ىفشلاب نحسن جولدن نال ازهن يلقن نامت كرار ئالزدال لصالا ةروكزم مكوه وراصمللا نود تعي ذا لحم اوأسبلا ف ء معهسالو مهلا درصعد قو ,يارهمب نجبالفرأة ملا رماود بسحم ولاا لوقنملا ٠

 ناز نان ريفولعلا قرط نمل ذا امد يشوار اقعلاب قل اررتلاو عزم لابج مال ميفولعلا -
 نا|يوتمماممالاوس :هذيا وا ىتتساو ىنذلاو .سملاو قدرطلا يار اوكي ريفول حلا قرط
 ونش ف ترو ,اووه ضوجير احلا كلحاذإو تاىتصسالاو نابوتسيد ةىككاو ببملا و
 دي ارو زتوا ةدوص ىرتشملا كام هزم كاتلاوهو ريش عشل طر هاعرم زمان
 مجدوزالب رقما ناك لورا عولامتلوأ سايب ال نصوعلا طرت رييبلا بل عيبلا لود كاملا
 . ااارلاو حف اكزلاتف ل اه تسيل اا زضارعلنيرترحا اعرض ريل اني ضاوعالا
 مدزمأ, حلا صدوا اهرب ادرجاتسيو ابي ةملا عياذي ازادلاوا|.رلعل جدلا عضد
 ترسارم اوعالا هريق مانام دايم بج اما فشلا نال دبع |.ملع بعدو الع
 ناترهلاب مرلازه اصلا رق ءونصوملارلذو عورشملا فالخ و فشل اباجياف لام
 اركه :باررلا راو توكسو اكن اباهلع حا صدوا مقشر يف بيش اموضوعاطتلا
 ابنا يراك |بابزعدلصاذا ندا يلعناكمابععمساورتسشل يضلل يك
 روم نال خذشلا تيجو رائي بع طاص ناف لني كرانفاناو ملتزم لزم
 دار أب( ىلع للصا ذا اما. لامتل دأبحوشو جاملاب هدافنسا ياو ىئورلل كمملا
 نكمل عزف ئحزع(ضوعأهزارنال كاز عيجذ :عقشلا تيجو راكناو انوكس
 رتاااو نمضي زحابلوص اقل الإ يذلا مووناذاو ميار عزب له أعيش هشجزم
 هيلرفرتودرل او كاالاو ايري عفشي ىزلا هلام ىفرتع اذا رب عفشمامل عينشلا :ىككام زعررلعرعرملا ىداقل اس فشل اب اهزئا ىا ةحششل الطور عوفشملارارال
 تائالؤيكباز ديلا هاظ نال ملكعزع زنيبنرجاذا ىضأقلا هفلكمب 06
 أمم ركز يزال ثللا ن١ لقا هسداب قت شم ضلك ظني نعرجت ناذ أقل
 لوف عرعرب للا ءاع هلت اوه ع معزل زوار ىععريلعيدا مال رب عفت
 عم قاارارلا كلم ترث نري عيذشملل د ايوا نيملنيدزلا كت ناف ماوه ملعلا
 كرش لقا عانن ازه اضاع عوملاراسىاونم اقل ءلاس كلا ذ ووبم ههشل قحتنتو
 نال اشيطعت يدل ا يشل يت عايش الاركلا ناو شرا ننافالم معوفشل الامل
 فرتشملا لسا ا,مهزعناورجماب ةومو عيبلا تور وبالا تين المعمشلا
 ١ ظ نلكيركز ىزلا محولا نم حنش هز 3 ىلع نحب ام هددابو ارارلا زم عاتب اامدس |



 0 ظ بدنا 90ج تح نة
 رباع ايلا اعط لثعؤوءلاصا هيب لاهو هسننز ذاع القال تالا ١
 "جل .ابط ىر تارك نرحا :وفضلاب ىضق عيطشل نهرو رداوا نما مكل نا
 يلا نع طكمل ناورحتشل ورع نمل ذوو لامك نازعر د هيجل لوقلاؤا ناك
 ةقلوذقاذاو هر اضحاطرتنندالارلو اضل لبق يلع ل ننال يال ىن قل إرسل
 راع جوطشدا منار نعو لصالاّياوررفاظ اؤرهو نْلار احا هجزل ؟هْهشلارمل
 ةباورلاو ار ةعاو عيصتلا غلام ياره:ةينجولزعنس زياوروهو نقلا عيطشلا
 نايجو بيعلار (رخيمجعسلاب هذول بر ارلا درب نا عيش للو ىوتعلا عور اننخاو لوفنصملا
 يفت حا ناوارشلا ةاكن اريحا او تبنيه ارش! تشل اب طخالا نال ءورلا
 نال :هفشلاف عيابلاو اهمص زا عيفشلاوا لف قرت شما مل يدم عردؤ عيبملاو عيابلا
 ىو ماى ارم م عيسلا غسفيف ىرتشملا طيح تح ةندبل نع اهلا حمجنال نكاو وبلا
 يلع ةربعل لعجورارلا ملست يلع بكوتم عيابلا اع مععشلاب ىضشو كلل املا منال

 "وزب نزيفنلا ناخاو عيمملا ىرتذملضصبْا ذا ام نالازهو قامت زع عيابلاوا

 عيياب لع نيحرا.شالا عيفشلاكلرنا ذاو مياده ضيقل ابركلم مت نال ميلع ةدرولا نوكت
 اعالمصغستلطن هالصؤ ناكوا هقا طلعو خا اذاامىالائداّسالا كلز لعر دؤبوشو
 ساغؤ وبما نا ندزكو ة/دقلاونءوشو رايتشالا ة لاح حت اماوشو بلطلا نع
 تقعلع عع قحزم اص ناو رماكرا قعلارز عه نوجدابتملاودااعد يدل
 قصور مال عيبلاو ماصلا نولطبل ضوعل ا درب ضاحالادوعإل ىغْشل ا تلطب هايا رعابوا
 أضملال ف عوفتملا عببروب عيلان اءاؤاو ةوسو منالزسجرم سعال عصي الذ عملا

 مال ود ثيراولا كلملا تّدو عراد نعيكلم لوري ثوملايرال دغش تلد ةعذشلاب

 لبو يادوب رتودأنل يف شو دو لطبتش رش اضعلا تقول عيب تقو نم تلاملا ءايشو
 كاعد ملا ناك ناواد لبا شيراولا ةعفشلاتذد توملاوىب ناكأ ذاعيبإا نال اضتفلا
 نال: وفشل طوتسرب ىرشملا تام ناو تروا ءزال عيبإاف نّملاد فب بولو اضل
 "دارنا عفشي كذا المول حيفتما عاب ناو جالاكبلعزم توب للمسن نمل
 اندرذ لازر ةراوماوشوأب/يفخالا ببس نالا شوش كاطبجءفشلاب ملوضفي ن البق
 كيو عاباذا بابل ليكوو بج( قيل طبتال ملر أحلا اور عابول مال لر ايا مدع
 شا اذا ىز تملا زيكوو 52 امصقن 2يسسرنال هل ةوفشالو عيهتل اوه
 نس لي ويوا شل اننالابفخالاب هوامش ال مال وفشل اذ لكو ل كش ١ىا
 ةعدشلات رجور ارملا عيابلا طقسا ناو كلملا لاور علم دال عيفتلل معْعَس الؤ مل ر ايا

 اهسربصم عسا ندر جوجصلا ءرايملايوقس وزع بطلا طرتشمو لاول زعم لاوز



 وثأبلا
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 ميسم ال مال بعششلا تيجو ملرارلا طرب ىرتش ذو رياره كلذورع كاملالاوتل
 اشافاشاراد ىرشائا عاش نحورع امميلع تس فشل او قاغن انا عيابلانعكلملا اعز

 . قعر يضل ةماعلا رودو عيابلا كلم لاوز مدلفزعبلالجام بيعمل
 طقس فز والد اسنلارقت "وشل وح تانثا يو داسعلا عئرل عرشلاب تبان ملا
 يزاخوإززعاراد ىةزيئمذ ىرتشا اذاو خاملالاورل معسل ترجو موتؤلاززجوب جسعلا
 ةعفتلا وجر مدد هذ عيلان هرمي نك ةمور لا ونه عيعتلا هز ذأ. ميسو
 ان اكول دال ىذزم مولبارشلا انو م هاسكي خخ انيزفاك مازاو رلاو مدع
 سك ةباهزخا السا ميقش ناكن إو فشلا تبشنالف اوس( عيبلا ناك سمو
 ةعفشالو لش جدولا ريف فمما زعل ملا نمل زل اماورهاظفريز نذل اهارز خلو

 - نمريالوأتبن عيب الطور تنطوجد نوكت نال لام لام ةضو أعمب تسمي .مالةببزل
 ضال اوريس ناو نبه الأحباب هضوعللوبوهوملا وكلا ناو نلعب
 ميلعرأرلا يترجم اعرب عيلان ال ىرت شمل لوق لولا: نمل رارومؤ كرشملاو عيا
 تقامبذذلاش نارايذلابعيفشلا م هنيم عيركتملال وق لوملاوركسو هول ةالاوقندلع
 از ذأ ممل ىدفه ب ماقأ اف مب عيذشمل صترلا افيو كرتأس ناودزتشملا
 يان عاني عيش ندب ةلوبطملا ةنيبلاثد اوعداع زنيبلا هر شملاو عيتشل نبك
 فوئود اأو مازاالل تانيبلاو مهزلمر يع ىرشملاةددبو مدزلمرتسيب الو جز عينج
 كؤبحلا هورتعاو عورشلا ةامابلد رو جومانا زكا اهل ىرت تما ئيبلا
 هنجاا انمئئداو نمت ىرتشملاعدا داو ةيعيرت روصو اصول ضفلاوب او يتسفلاو
 ل ميايااةأب عيفشلا هر نملزطبقي مل عيابلا ناكو كرتشملا هاعدا ىزلا نّْملازثا
 قحقر وهو ىرتملازعاطح كلذ ن اكو متيلاطم ثبقدراه نمل اراوؤ حو ملوق لوقلا
 فيلو ةلوتواكرت يلا اةاميفطلا هز نتعب عئابلازاكز او سر قايم عيفشلا
 ينو ىننال كراصو نييبازثوش عرخو وذعلا مصر, غلا فوتسا امل مان عيابلا لو ال
 طقس نمل طعب ىرتثملازع عيادلا طحاؤاورمدذو ىرتْشملاو عيفشلا نيب ولتمالا
 قبال ال عيطتل انحرف يو فدل ل صاب ينط دعبل طصيال عيفشل لع طوغسلا
 د رولا كاب ريلع عيعرب تح عيطشلنعطعنملاب عيفشلا اهزخا اموويطحاذا ازكو
 الت طحنا ئئيم عيفشلانعط قسري نذملا عيجىز تلازم ابل طمز او ارم
 نقلا يبا تشمل دز لو عيب ةرمك نق نوما مردلو قع اصاب قضم
 ابنوداعزخالا,ذ (ىرتسال عيفتل اباررصة دا ناراسعا2نال ىفسل امواينلا كلمز تل
 حيطختلا هزلي مللوالا نمل[ نهتكاب وهقعلاد دجاذ ا ةداي زار ظنو ”مغنج بف نال طخ نالخ
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 بس ةلوواستو اعهشلا عمتجااذاو مباره لوالا نّملاب اهؤخاي نا لن اكتم
 فوسلف فاَعحالاببس ذ مماوتسال حمسور درع مع مين مععتلاف فامكلا

 كلالمال الت >ارتعدالو عفشلا ان ميجدحاو درع اولازلو قاع

 اجلضعبلا ناكولو نبع الو ؤزمج لولو فجمع لبق اولو ناصتعملاوةد لإ
 جبتي خاض حئيرمادإ نق ناو بلطي ا/ملعل بي اغلا نالوونحلا نيب اهم ىطقي
 ”لااضتذان فصنلالا مد الذ يال عيملاب لوف اهوجد راما لخلف ف اقرا

 يب. زش زعو نادع اضقلا] فاعف الج فضملازببذلا ع طر هكا ظ
 رشازاو ملا تاوذ نع مال هتمهد ميفشلا | وز حا ميقلا تاون عسر
 وار اقع عاب ناوراقال !تاوز هاما هلمب اهدار اوشة درعو نوزومو الكم
 هلوب مالطالا مقدار اقمااواممجرحاو لك عبتملا زا ادحاو (مويفش ناكو
 امام[ ملكيه حارامعبفشم أخا ناو هتمقب عز أبت ميلا تاوذزؤهو

 ب ايمو تييدرارلاو اأن عيعلا غلب اذاو ضالا ةميقب ئفشااش

 ف !١ضضاوا ابي ؤلو تايلذملا نها دوو اريينسو!ةطنجمو ا قلب امل ذاب تحب
 رونلو نمار نكتسال ملس امنا نال معفشلا ملولط مما تف ذك افلا وخلا
 تسجاولا نالزيكاو ىلا مم زضرعب تعيبانب ا ملعاذ ااه زائد غلب ىزاإ نبل
 الذزكو افلا اهئمدرن انوب تعيب ايراني او يادهرإلاندوارهاردىهو ةمبقلا
 ايل مدا لعت سف ادالذ ىرتشملا نا لق اواو رينج ريشا نال هل عفش
 تيصنوخأي نا لذ عرع معوض ىرتشملا نام علو راوجلا توائنل ةحدتلاه لف

 ةحدتلالذ عيدجل ]نيرا لفضل اش مولولو حف دجوي لميت نال
 ملكت نزل ساو رئاغاظ : عفش ال هسلعاو م سالود ابطل مرسلا ال

 ةئؤيسا اى عيتش الص اوبو عرعلراد ىرتش نمو رياوو رضأعبا 2 يلست كلا و
 لكلا اهلسب نال يلع موتر علا قوص جزم ذاب ذذلاو لذ هلاوش ما
 الاثم عارذر ادق حالا اراد عاباذاجزكوملاوه مدخلا نوكرذ كامالودب لقبي ل نال
 انكو مليح وزهوراوبأ عاطقن ل عيملا و لحفشس الاف عينشل ل ىذلاوكل لوط
 توالإ ملا راجل :دفشلا (.ميقأتب مين تب امراه قرتشاو عاتب ناو موف
 ”ارقازكور ايفزتملو ا نام ناذلا مرسلا احر ر اصير تتملا نال ىلا نود اطقف
 .هحفتلاف [.ممةررؤب معانءلب يلا عذدمت الاثم ايم فعنم نمت: !انباذاو
 ”دارببلاةلارخارؤع منال, دعاضوع عومدملا بلا نود عيبلا ؛يمسدلا ناب نوكت
 هتوئررّدب بون ابي ىلسو مرمث ف اعصاب عابد كرت وراوب رن ءليكأ نهد
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 ايلا !يتو هوكتو مكاو فا ذاومارغالرانرلا رف فصلا طبي عوضشلل ضمك ذايفسز اند نما اردلاب عايبنا “٠ ءجوالاو بررط سؤ نانلاعيبلا ماين بونلاىرتذماعنمالكقب تعوفشملاتهنهتس اذان الا

 اربقنلا ٌةليح
 اهذخااش نارارخلاب عيفت اونو ىفشلاب عيفتللوضع م سرغوا هارتش ا امثكرتشملا 15 2 3 0 ب ٠ 0 م 7 ٠ 2 5 0 8 0 تلال 0
 لح ضو منال هعلذ ىرتشملاض طاش ناو علقلا خيا اعواشمانبلاةصقونطلاب دف 1 520 3 عا ل (يا - 41د - <32. كر
 ظ نيو ايف ةدفشلإ عيفشلا اهذخا ذاو هّدحج نمطيلستر زي يلام قص بلت 1 1 5 وهارد هاو هاهو و 0 : د مب 5 نإ - 0-5 0 5

 ريف هزخا مبا نيبرنال نْلابرعام ىلع عيابلاو املمزخا ناىرشملا اعمبتشلاعجر تقعس مت و 5:1 ور
 1 مز 1 2

 7 6 3 اطلس عيابلا ةهيجز هرورغم مناذ ىرتشملانالخجد جاطعرذلاوانبلا ةميقب عجيرللو قح
 او لمد ١ د.
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 ديفرارلاتمدهبااذاو ,ياوهريطيوجم مالك تشلازم عيفشلاو مؤ طيات لوروزظاوميلع 3 23 00 5
 اش نارا عفشلاف دحاومنريخباازاوناتسلارجا غمد اواني فرتحادا قلل 8 3 5 5 ١5:8

 ملوي ما الفرك ورم عاف وضد ف عيت نيل انااا عيمجاهذخا 00 5

 .ضرالا ضد قرغا ذا اد الع ةروصلا هره 2 نمل لكن ةجعارأ ميج ن هوا دوصعي مصب 0 1 نق 1
 . كاملانع مشن النا در اشناو,مارهزص ل ضج تباغلا نال هتصجح أبل لخأي ثيح

 نملازم اهتصحدارلاز وار صرعلانخخ تنس نارأيلاب تندا عيفشلا وكنب قرت شن ناو
 ةخأب كالييلا ال لوالافالخج نطل زجون ا,لَبا قش ىالتالكادوصتعمراصرمال عوو تنس ناو
 أتت قينرل الوصف مر اص زال لقنملا يزرسككاب نضتفنلا ؤذأي نا عيفشلاو ال سلوروأمع
 غلاك ذا هاضمو ةبادسبلا2 لاو اهم عيذشلا اهزخارُك ()اعو اضرا قرش اىا عامان
 لا عبتب سيلرال هزيل سايقلا ونا سطس عكر ىزلا از هو ركذر عزم زري ال ال حيااذ
 ايتراصا كالا أبنعأب نانا ضسك(جو رادلا ل جانملا بورك رطزح عيبا لضديالا كرب
 عيفشلرعاوقس ىرشملا عون اهدا عيطشلا هزخأين هيف ابكرمنن اكأبو رارلا أش اكراهتعلا
 ناو :يورلارارلف لجاهار نكم مو رارلاب عيف للوطن دارا دوصقم عيبلا 3 ملوخرل هتصح
 طرشو,ماملا ناكاو مب 'هدري نلف ميلع لطب لأ يبعأيوججو ناازكوأهاب دذ ىرملا ناك
 هرلاومد طقسدإلو الا ل 6داراّيلل,متبزءارشلا ملزم مىطشل ابنا خالا الراس ةايبلا
 نم ىرتشلا عأتبااذاوري اره طاعس ا كاميالث لع بيأمب سيل الرتب رلى شمل نم
 امال اهرفسسارودز خان عربصاش ناوراحن باهرا نار اينما عيطشلا لحوم
 انوطرشلاب تاما مال جومن مترا |هْوْخأي انامل سلو أاهزحأب لجالا ىضعبب ىتح

 مسع ااذاو سانلا تو اهنا يفشل وجو مباضر ىركشملا قحؤ مب اضرلإ سيو مم ارش
 ثالو اقلظم رضوا عمي تسيلابئال همسقلاب مراحب عفش الف ممدب كتل اقدلا اهلا
 يشرابخيو دو در ارض ىرتتملااه در عيفشلا لس اراد ىرتشس !اذاورايلز عملوا كرش
 لا



 دخل اهدرناو جادهردرعو صبعلا نيب ازو فرع الو روعلا املا قجهطْشلاو كم

 ذا منن اعام: لول وتهز حض شاة د فشلا يتلف عيبا نمر يد اره
 ت”"لابلاملازلدأموهو عيل ادحدوجول ثلاث نحف ديدج عبوهو خضلااوصق

 0 او لصالازمز ١ هلبق,هالص لاو ود بمدلأب درلا هدارعو ثلا عيعشلاو ىدصالاب

هعل هاشلا ةكرشلا ب: تح.ءاده فاما عاضورذد ناك
 2 ايكأعرشو :طلخا 

 صصمو امملامذ ناي وأستيف الثم نالبجرلا كرس نوف رضو اغملا كش هو ىلوالاا هاف

 كداوزلطالااعبحاص ال كرت لارها مندالك وش تاراجبلا عيمجذ داع كرش اهنالأ ايدو

 وقر اذوالو ايو است ىا يبل ةارسال نتف سانا ف صبال مزيل لاثهاو اسما نم
 كلذ مصجالأيذ لضم لارج نكرشلا عجم «رب ارم ورمل لعمل ذوأ اواو
 قالا رول نيدلاوازكو ىوأسنلا تافرالا كليم الاصن (شرحا كلامول مال نصت اكو

 ايبزوغاو ىوانازنغانذلاب»ا نيب نيه سلا نركاييزوقن اوف فرم
 بيسان حلابل الان ال ىو (شلاموحل غلابلاو ىصلانيبالوانوذا موا اكول كولمملاورجلا

 الو اقلطمتلاقكلا كاملاكىدصلاو ىلوملا نذأبإلا امهمادحاو كاما (ةلول لا ودل نكلاو
 كلم زل نال ديو ةهينحونارن ع از هور احتلاو يلسملا نبال نذأ فرت
 امورلانككاو زل اولا ؤامزدب وات ددزوحجب فسروا لادز ما هلل الم نرشملا نم

 ينزل ةدوقعلا نمزج ىلا داماك تلا نال نتا الا تيمسملا كورت فرقا
 تربع نيبز واوا عرغف ى وتلا تاهنصملا ب تّدطن اكلك رز عاءرلوقدتعملاو
 تامه ضوأ ملا حصد مل عيصوماكة و *لازكلا مارونال نيت اكل اكو نيبصلاالو
 ةلاكولا اعرةعنتو مياده نانعلا طبإش عايتسال ا انع ناك :دانعلا# كد ذ طرتش الك

 نوهأ مد ةاواسللا حنبل بل اذكل اوبك, تلاوهو روصتملا عل جلاكولاذ تنافنكاو



 ( اناني ل داو فل قفل عما هوضبلاسلا جوتوهو ةاخلاتابجي
 نبضة لااا مومرحاو ئكمرتشباجو ىنعللوهربعملا نالاكب ايطنعم عيمجنايبدا حام
 ناكف متسلاؤ مبحأص ماير مقاول هد حاو كو ةاواسملا»ةعلاو نعنع نال كل اع نوكي
 ل ذوو زيوسكو ىادطو موسكو هلهاماعطالا, وق هات أمل ام زك هوحارغ
 مها وم رت الا تجالا ناو ةدورطلل املا قلالدب دسم منال نأ سكس !ةيذصال مك تاز
 بلو ةرومض برم ضار شلازمدب الو مالم نع فصلا (و مبحاصاع باج نأمجا قولا
 بذالك عجريو م ناي زحل اوجل صال ىرت شهلا كلذ نتن إْسأم ما زبلاطم
 ارك طينسكاو ثلا و عملا لارتشمالا ميو عصي لالوب ندويدلا نم مب رحاو زكمزلي أعد
 دازأيات لاو عش امال أما هدحا ثيرو ناذ نبأ ضير يضر ناذةنقفلاو علو عاملا نأمل دوغ جاحال كارتشسالا د عيل ض ةاوأسملا اقيت عر نما ضرع الاف
 طش ذو أ, وطعم الل نلانتي ملااو ل بوهوملاو ثراولا ىاهريل ل صوو ل بشت
 تليد نسي اهو نتنلاو قصت سلو نايا جو ظنلاو ىواطلا عرش ذالارعبت
 ثا ناكمالل ان( :ءّيكرتلا تراصو ادد الاك ط رس هواقب ةاواسملا تاوعل ضو املا
 ىا مهاررلبالازازعوا تضر أنس نوكت نازي اوكزلاو قم يره رن تسمي اوس
 زال لووبتملا متلار صر رشح ؤام نعأط ىرتشملاو تملا ملا نحأب أ زم ىزعشساا رصيد دؤحلاب نيقنالوأيشسال نامت أمال بورطملا بغزلاو ارئانلاوة+ورعملا ةطعلا
 دي مولا ةرازاب, توا ذ ناضل عاود جورب يانا ولدلاو ةنصام عد
 عياتلا طلاقو موق اعزاوجلا نركلاركذو ناكل ننام ذاع املا
 يوم ولذلاب كرشملا عصنال ةفينحوجالاووريعرر عزا هان تناكنا ىولقلا ماو

 عيافسودوداو ةزياجرواذلابركرشلا نافسوب ناو ةوزحف ازعزساىوروروبتسملا
 دافعا ميل لموسم : ناميسكا)ادو رت مدأ.رضعب ةرو' حش معج قفص
 ْ فلوو ناو ىو لا هوز ءاو مالطصالأ/نمت تءداص بالكل لوف العز نيكولا
 ىارتإ كاب سانلا لها عتب ناالاروكرلل كلذ ىوسمم تكرشلا زوخالو جبر شلاررصو ايصوملا
 كمل كمؤف لدا امرزكرشلا معن زدوزملارئلاةضمعلاواةرفنلا بزعل اسهال
 النوري كلا عضو دوقملا. نيس ال دوقنل اكو ةرهدلاو ربابة |بملاب لماعما
 فس يعتزم ورعلاكو أ الحاجب ةربب لايم ضصوصضحنا بيزعلا لزم م لا هنسسأ
 دجاو لكما ضورعلاب بازار لاوادارا داو ناك زعرر دكا رب عين الو دوق
 ءجئزإم يرش نام صردرطالا لام ضصنب ملام ضد | هدحا مباوص ةرهوشل غلا ذأموم
 مجاز اجوحدة عرس اراص_كرشلا رقع اذا رحال ابيضد 1 فرس نا شيع زوج
 ردقي 5 بعاص جاب (يواذن ناو :مهأد وأ ناار وو مبحاص بيضي رهصيب نا

 بلل



 7 نود فمنلاتابر ورضزما.م ال هل اكول عوض غم نانعلا كش اهاوزكوتلا ب تت

 م25 ناسلا فالك ىواسلا لاا نمرة ال ةضو افملا ناهد قخن اورتن ايدو نمتسيالا ال

 فو ااا ,2مزلا ةىوأسلا كرما رض ىلا
 أعرحا نوكيدةوةير املا الملا, نخب لام | مس اييكزلا نال جرلاذإل طاغي لاملا و
 دقن ازوحيو لضا غيل ىلا مجال اتسم ةاوأ ساب ىذجالذ ىوقاوالعزلكاواىرهاو قؤحا
 الرا طشب تالا لا 1 هاوالا نال ضعب نود لام طعببناندلا كرو ا امحرحاو لك

 القا اتنب ناؤوو نافثلاورب عمن ةضواغلا ن !اييؤأتيبامنالا نانحلا كش عش
 الا عماركو صار درخالا تغيحزمو رز اند اهدحا ةديحزمنوكي ناب كلذوأ عملا سااج

 000 نيسنجأ:اكنإو اعمال دوسرمال زو ضبب ضار دا هرحانم نوكي نأ فصولا
 حاول ذيايعو شمل كم لعوذعلاناكف ماكل نيكل دولار سن
 ةلانكلاذووزلاولا نمت ايار عادي الا الو دمنمأب بلوطتكر شلل امههوحاو قكوارتشا اهو ٠
 - 0لطورنالرلاهزمودا نإ نت مصر طرز اع دلبزنلا جربة وقدر صالوه) كولو
 نيلامادحاو ارعيجتكك الام كلها ذاو ريلع جر هلام رقنا ذأ هتصحو هسيج
 دهلكالبرو للان اذاكلهاذاذ نيلاملا نيف تنده اهبل كش حل طبأ مس ارتي ناز
 قوس اناو هلام ند لعانيش مطحي نارطرب م ميحأص نالزحالا هيو مهو ىل كللاجلا 2 لطب

 باعئلإلا نالاجش اماعامهرب قلاب ىرتشكلاذارشل لبشرحالا لاه نحب كل هو مل امج صرحا
 خل: كلذ دج الالام دلال, هاربة سيالذارشلا تفوتك مايل امزييإكرتشم عذو عفو
 دجلوقر ةدملاو كالمار رش دإبز نبك قو ,عببز أم عابأعبل نا تحرش عك ركلاو
 ةلاكيولابرتصح ىرتشما مارحت نمرتصج, كير ش اعلي شل عصييو هاا موسم ريل وتس اماع
 دقعلا ىلا ةدنسزكرشلا نال يلا لا اطلخي مل ناوركرشل ازوتعو هذ لاهم لادقنو
 كارماوسربعاص اعد حلاو دبلن لبق كلا. نكي ارهارت طلال نك ماذا نود
 حرلا نم ةامسم هاردأ هه دحالاطرغ اذاءلرثلا حيتتالو (,لع اطمن جوز عالادبوا هدي

 كلملار رود يرلا ناممخنملا ذاو اردذالا مرج الىمعن روش عاطقن بجيجل
 سر حاوز جو ناهض حرلا نويو لطأب طرْسلا انالثرلا طرغو نيفصترلالا ناكوا ىنح

 يعل انما عقدي ناوهو ةعاضب ىف دي ىالاحلا عضرب نا نانعلكبرثبو نيلضو اغنملا
 انفنتي نورا راض وفيبوركرشلان ةعئ د طم مال هجعرو هس درو هعرببل

 لكويو ر.ارع ل صال اوروهو عع لوالاوَركرش عونبنال كلل اريل ةضينجل زعو

 [ذلال اركو ةراجلا ترؤهن اركرشلاو ةراججلا عباوف نمارثلاو عيدباب ليكؤتلا نال هيف صرب زم
 دي لاما ِكيرشلاى ١ عرنوأ,مغ أي الا ديس لاو دولاب عيدبو رشم ل دبالو داننم نالريجنو



 ايف ةزاربلاو الاو ليعمل مشو عيامصلاب ”اداو 200
 نيمفارنب صاخنرللا رام يطالع نا تنابمو ماجا الندا بصلاوا
 . فصنلانالص | صنلا ماكو ن اكمل نال لمكؤتلاب نكاوهو لص !ممسدوصتعللا ننال كلذ

 زناوصدإ علا اطرولو ناكخاو لعل دانا ميد طرت ثمالو داق راما ::ررتلان اا تخل !الو“ "يلا ال ايا ل ل 1| ا ايل
 نما مدحاول لسد زياريلاذ دامو يون عصف ل خلد لب حرب سيل ذي زأج
 لاب فاد يبورجال؟بطينو لعلاب لاطي نر حاو لل ويح كير ش مزابورمزايرعلا
 زين. ؟ااةرخالا نو دا هر حال مناف ميارق ناسا معؤو خضواذملا لرهاظ انهو ميلا
 مالا ىرت الدال كارب فيمس عوجولا كرد اماو طر اكالاو كنك طرنلناكاا ناغشع
 يسن امهوجوب اكوا اعنام رتب ناع امل لامالو ن كري نالجللاف سانلارنعةهاجورل
 وو لازم انهاع كلا عصتغ مز نا موأب شمام نير نم نامف دو عيبا, ل صحاذأ يبو
 ني انطد الزيف :لكو:لاذر جيري اع فرم نال نرتب امها كو أمم
 ةس قولا عب مزلا وا يفالط أنت ناذوججالو كالي زكر نافض أمه كرتشمل
 هيلحربانلا ول نالت ىرت خلا كار دنا مصلاو ناضل وجا نيش 2 ل نال تل
 نال راو انين وكبار ناو اتا الغل
 نالمابلكو د يطصالاو شأن هالاو باطتحال لذ مزحاملا ايس ليم نجر
 ليكولاو مخي ترب لكولارها ننال طاب عأبملا ةاركوتلاو زلال ومس دمت هزكرشلا
 .اقورلوو شتحاوإبطتحاو ا مهدهدحاو لكم داطصا اهو رنعأ ريان عاصماالاف عرج طب كلم
 قارس خا مماوسسال نأعصماممدبونداعم هانخا نأو ل خالأ,عابلاو كاملا تول بحاص
 , حوا هجلعز ب ضالا,ناعاو أ هدحالقناو لجاعلاوبم ايسر لج ملوأهدحا هذا ناو
 أدخلي لير لعو فسوب ىو مفينح ين ارذع كلذ فصنبزو جال لشيرج ا يعمل
 كدر مالاة زب اجصاود راحت ثالث نمةدازمرجو مواز طلبوا لجل حالو كرت ١!ذاو
 اليشم (رلاز ادالغأ هد( ونال كلا صن لام نزب بسكلاو ملاعق نس مرعم مليا املا
 بحارمؤسلا نايا بولا لسع عوز )رلأركلمام لوب رمال قس وزال لك صان بسكلاو
 قةيلوهورئلا كام عفان, ابنا ليلا لة هعإ ود بوارلابحاص فتم ناكناو لعبلا
 لفن طنب رطبيولاهار وذ ايأ.يو جزلاذ ةرس اذن ش امو عرجار«زلفدساذدةج ةيوارلاوا
 . اذاوريمتلا وعن ::كلا عمضإو ةيمصلا :هعر ضاع ريم مو عيرتاكلال عيان علا نال
 ضير ركل لطم تووملارلزنم مار أجل حو برك راوب قبو ور اواي ثلادحا تاع
 لاول كلما ذاواينرحف أ لالاركو توما, لع لاكولاو تكلا وف نوب لورا
 . 211 امفال كح لع مال جدد موارت درورتومب كلبرشل الع ذا منيب قرذالو كش انا

 لرحأ



: 
 مازال رة أب نورت ىدصت لزع نذل لعاع قوت ثيحج لا نياك لارا
 لام اكز ىدوي نا طر زمدحاولرسلو تكلا لطبت مذ أل: ىدطقب نا لبق اس
 ىداورت اكرر نعى دوبل اميحاصل امممدحاو لكن ذ ناو ةراغلارشجز مرسلا الان ذامالا
 «ترتدوملاو ازا اداب روحاد منال مروح مل غر ادال ن ماضل اثل اهو اهشا ع امذعردحاو لك

 "2و لاتاوفل احل وزعم نال لعد لوا لوالاادإ.ىلعاوسنمذرق أل غيراصف هام عقب

 نم عال اوو :فسحو ارز عاراشو لكوملا ,ةنعااذاورولا عببب لولاك جاو ملعلاب فلي

 القوا غي سلاو ىؤبحلا وجعاو ماهال ل درارمالا جرو جيمصتلا لاو لس لاذ

 «دايزلاب مجروا اصاقنو ميعاص بيضي مد حوا اعملي داول نان بق اهلا اعئدالا نإ
 .تراضملا,ملعاول شال زبر أضملل بر ةملاوأ ينال ةكرشلا د هداه درو ٌءيراضمللا ب |.” تس
 ىطعاعرذواعر ريعسب جزل عبر اضملا نال مب ىعتطرالا# بطلا زم قناشم ول

 نافعا حلا وععب زا كرحال زيزو نيس ارجا نشلامب عزل ذكر لوو بج
 ةتدوكلامزيلالا ناكأ ذاوأ ضرق براضمللو ءاضدرلا ىلا برجل اطر شباممال كلذ نورد
 مور نيبو ميد ضرصنلا نعوم, فني سائلا نأ أ.ملا تجي عرفو رع

 كرار ىهل ناصم رطل فصل ارم جونلا اله عرش ىلا منج اس رن عديل ص فرتنلا
 ”:67 تام ىتو ميلع هررقف نرثي سانلاو ريل اصوينبلا ثنو ىتةلاوروعلاو

 كاذإب دو رلعو زعل كووالوا عادباابكعو د علا :كرو هاده معا داو
 اهو حاورخا.ييصطرو طورشما ع ةدايزالب مل هجاملذ ترد ناةلاسأذةر اجاو

 هنأيب مدذتر ورب صقل ثلا نا نيب يزللاملابالا ةيراضملا مضفالو راوقد مثكرعأ»

 اج دراشم مي لماوادالا لعل نصيه وار ةبراضمرعاو هير وانصرعبلا غدولد
 كرا نيلامللأواذاا.. نالؤ ةصلازم خام الو ليكون زا ثيجزم زف اضال بة يد نعال
 ثيجمأعاشمارهنم طورتلازلا نولي نا[ لمريم راف نمو ةياردرلا ل ماهو مضنال رحال رع
 ناز صحيالإا لحالي ةكرشلا عطقيد كلل نال ةأعس هارد عرلاوانم| دم( وتس
 فما ازم نكمل براضملا لل الامل نوكينادب لولو أ رحورم اكل طور امرت اللا
 كير ضمابدريولخ عني نارام برع عرشب ال ريف املا براري ل يك انو
 تييوأ طنارشن وينسب ءراضملا نهض ذا ميلا ةراشالاواريملاأدولددلاملا سار نوك

 دليسو حقل عيطو ىرتْشي نأ براضملاز اج عؤدوا ناحيو نادر ةديوبريع :ءلطم
 و 8 م :

 دال ادعو لجو رجا يو رجوبو نيو نمو دوجو لكوبو عنعيسو ازجوار يزاد
 نؤهامو هرج افونصر نعل ظن رذ ةراجلابالإلصتجالو ارت نمدومتعملاو ددعلا
 دالة يراضحأاملا ذوي" براضملا ىا وار داورالا عياصزم لكروت ملا ور اجلا عينص
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 ,للوقي نأب هملاقلطملازطدوغملاوا هنأ لا بر مل نذ أي قاتم, بلع رميصسلابالا هللسنمكتبا
 صخنراوأ ماع ملام كارل عا راؤول اون اهاتسايأ آو ضارفالكاممإاو كيابل
 نان نيولا كا نزو اشي نارراضملاول لازجرلا زعبي :ولس ىو ا هنيعب داي اصيل اما بورا
 ذنوا نيحلإرطورتش ا نان صصخخشش ةردافصيص ل الرو نيكون امال دربال ةبدانعملا
 هدر مط نيد ابل لاملاب جرطاو محير ملو مل ىرتشملا ناكوراملا انماض ناك يعمل رادار
 دقعلابةريؤ ماقبل لاحرعزتبراضع لالا عجرو ناضل زم ئرب كج ناش نيحل ا دابلا ل
 ديبار اجا, ن ها ةردرير اطملاتقون انكر لكألب زملارابنعازمعبلا ذة داعولنكوؤباسلا
 الورلاارر باور شي نا برا ضيا رماو تقولا وعمي ب تقول م نالأ مضر اقعل زو
 . املي نوكاءاوهو عزل صل عضو نراضما»ةع نال براعو !لمؤتج: نمو هنسبا
 داك قدا نال.ئبر اضملا فود هسنل اي رت شم ن اكهارتشا نأذ كلزكس لاذ هو هع نامي
 كارراملا ها اريام مد لاملؤرذاك ناد ىلا ذإ لاب ليكولاكهيلعو ذ قرت ثمل اذان
 ”(شلالامز مط هارتش انة لالا بر ببصنو فو يصدر يلع نتعب مال, يلع وتس نقرب
 مينة ثر ن انأج ماما نكيرل ناو برأ ضلال هزمد ةنلا, نمضيف هسضنلإبرتشمر را

 مزه هبيضم قنع [لاروب مرنم تدان ذاذ هلع يفرش ملام مالم
 هقلس )الو رمل ةدابز ف ,تديج نم عنص الوالد ىلاملا برل نمذنرمو بيرق صج

 طلال براقتلاوسدو نيف عم ةرواذااكراصف محل طز تيزيو اذ هذال ةدازلا
 ”راصم ضاللاملا براضملا مشدا او هراع ميلا در أبي حالومعملاوا مام رادار وادبدصم رمد

 برا ضلافمتءالو نال رراشللال مكبلاب كواللرراضملان م هنرف كلذشللاما بر مان أب مد
 ةنأصملا عئاذأدلسكؤنلا براضملاو لبكولا ملزم عزي لا ندال مي ىتحالب عيان قألا
 يطا زعل نار زوو املا كل بر لا لولابر لازما
 ةزاضالزمنعب انلككب عاصر: نأكل ةزباورلادا وهو رم طوع نمط لاذ
 مارق فزاذلانمض اش ناو لوالا نمضاش نار يطلب لامل برا بهزملا نمرومّملاو لولا
 ؟ةراصم معلا مشوي نامل نذاو فصملاب زير اضعلاملا_هنلالاما بر مذراذاو جيعتت ها 'ىيرعج
 ناكناف رهن دا قكول راجكإ املازهنزإلا دوجولر اج ذل, نركملا براضملاا.عئرذ

 برلفزافصن نبوي ضئيزم ناكاموا (قكما قرنراحاداذمع عيل طنش او كل ةراملا بر

 ةابلا شوالإيراطملاورل طور شلارذال جيلا ثلث ىلا براضملاو رنه لاف ضع لا
 زا الالورلا قيما تكدس قرر ام عيمجفصد هسة نا يرش لالا برادا ىداوشو

 لولا ويف زحأج انل عيل رز كاذ زيؤع جر ةو بيمن مفرش فمنذ
 ولم عر زعنلر صحو اككدسبازإةرمرا نااعلوالا بر ايما لاملا تراهن اكن او سر سلا
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 ةرالا قرد ولولا قييرام فصن هسةنلؤعبجو فرن وف زدنا سن ودل
 هنيدي هلضقرتناكأموامضصن ىف اجت مسا قريراحنلا دعلاثناكن نامي وكم نشلتلا

 هللا بريو طورت نال عياض صن اتلاف فصنلابةءراطم الا لالا عتوذ ناش
 قتسف فضملا ىاثلل لرش هال لوالا براضملا والك فضا ظ

 ملا ير لعجرقو

 نسم قلل !يراطملا لوالا براضملا رش ناك نأنون لوالد بله ولا ناطم فض
 كوالا اضمن ممو عيل افضدوهو ئلبلاذانلا براضملاورم الملا نصترلملا برلذ

 مال ابر وغسوتمائي ىلا ارش منالدلاسنممظطسو حلا رعوس ناتلاببراشما
 تاماذاو ثلا ارابافولا مزلبف ةصيحص ضن ديمشلاو لاطب النيش اطر ؤ ففي.

 لطي: كولاوالكوملا تبومو رماوع لك منال ر اضل تام براصلاوللأملا بر

 هايج ماحو بركاراوبتمبو لاترى ابذا ىلا مالسالا نشلأملا بر وترا ناوتل كا
 ا ةوحلب كيرلا هو تلك اك هول هلأ تنناوركتس لاول ادا ترانعللا تجد ظ

 ةلاضمافوةرلاوف براضملا ناكولنالاىا بريد خلطت لاطسم مجد نان زةوقوم
 نعيراضملالاملا ترلرعداشرأملا بر كلو ئذودالو يصدم ظ

 ماعلاطتور د اصلا مهد مايو ىّرْس ا حسن لرعو ملزعد مراشملا مجد مويراطملا

 ضو رءًللورلزجن ملع ناو رذع ع ىنقورب اوصل سكولا لزعو سميج ز ماكو الزي أح
 ,همالوأ مسي لذ نأ جأ هرب انرالو مناد را لاما رءار جاله ناكأم انوه

 دك ةراغيل عيبا زعبل تنبيه راب الا كذبا كافه نال عيملا تااذ نع لزعلا

 هطرعم ةرورامزمورع)لاو لجنإلا ا لزعلا نانزحا ايش أنْ كت نا زوجا
 ,:ادورعاردلأ نسارو رع ناو كزعلا لج وفن تيروريصن تعذر ادة كرام سان
 ل ةانلةاملا بيف فص نا لرد مأ ص عام تاكثاومب انع تلوغو ا تضندق
 بام |رسارو هارد ناكئاد نكن افلا لا ساجر منج نحن اهكذا هركذ ىزبلاا وهو دءارملا
 قرلاكأصو ,بالارهطنال حيل نال ان[ ملارمار سنجباىويبي نا ءارسكملا اعوان اند

 ةمماج | لاما وربه بر اضملا تلد ناو نيود لاما والذ !!ذاو ميلا از رسادّقوولا

 "زاجل عررلالا زول نكي ملناو ءلجالاكعئلانافريجالا لزم مالنومرللا اضتضا طع مكمل
 ىادلزاه نكومب عيتبامافيا لعرججيال عرينملاو عراتموهو ضحزسكو هناا اضتمالا
 سسك املاو نوأولأب قلعت وعلا قوطح نالاضكالا كاملا بر لكو براضملل

 تادازةلاه امو رقع عيضي اليك ينل عونه يكول باطلا نحمل فراج
 ايتن الث اماسار اع ةدايزلا مسا ميلا نا سار نود مزلانموبط تبر اضملا ٠
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مو سهام ثلا ىاثلا براضمللذ نافشاننيب
 بر اصملاو ملا برنيين ئلتااوهث دا



 فعااناناو نيدا ناله يط بر اضملا لعن أمد الذ مر لكتنلابلا دار اذا ةرإيزلا لغة ومز نار“ ٍ
 مرلااد رت هضجوا هالكلام كه . حضتفىا ا ىلاعزيراضملا تبعو حرلا امنا نإبراضملا

 كما زاؤص) ىه منان ميال لاملارسارًافشس نق جرلاربوسش نال املارساورلاللا بر ونس ىتح
 لامرأة ا دوب ىتزضنزا هدر بجوثلا لا سار نم هاذخ امينا نيب ةناما بر اضملاديؤلام
 هثارهاملبرارطملا نمزج لاملا سار لاكن عصقظم ىادو درملا مرلازبعراو تدر ال اهزطتزاك
 لاللوإنارناثاهارقع ةبراضملا ديل لا دطمالا ةيراضملا نعشو مزلا مشق ان اكناو نيما

 نملازوكر ىلو لابأسل قلخ ال دي دجر قع ةي اثلاو جسشلاب تبن اوذ ىلوالا ال لوالا جيلا دار
 . يعلجاملا عابإ ذا مال :فراهتملاباندردرأتبلا ميلصز "انج ال ةوراعمملا ليسن او اوسلاب عيدنا
 ك4 يجر نع ماالواقااررع جوزبإاو سانلا نيب فرعا ماحلارهالا ل نال عصنإفرأ تس
 أبزر|برورصزتؤهامو ا ةرأجيلاب ليكمل لا نمدتي انو قحلاو ةر ايتن سبل مال يراضملا لازم
 ديؤنس البا تكلا باي نمرن ابا. ةراجالع ةمالا جزع فسريوبساقو كدزكس يل عونلاو
 قسما ىلإ لا عرعا اكان عامرلوق لقعملاو يحضن راق هضعطسلا طوقسو رولا
 هماوطؤ زاس ناو هلام تقطن رصملا وبر اضملالعاذا سن ها مريعو لصولاد
 اسنين :يس انما حو ةناكولا د تح ,,ارم يراسل الاه موكرو مام
 اعرتس وزو ملاوهو ليكون نم مسا ةضل وأب ماكمازملاكولنالرهاظ يرام ايد
 لكلا عض امي. ضب فنصلاررصرقو موج مولعح فمن نه سفن ماقيل ماق
 يلا زهد ذأ نال عع هب لحوب ناز اج هسفنب نأسنالا ههقعي ناز جي ة علاق
 ذورجعو منجا لا حشد ملمس نوكبذ عكا جا لاوعال | ضير ثعا لع هسفنإ
 انكم ةوتحلارباس تاما ىلا ناب اذكو فرحلارباس ىف افيتس اند ةموضحماب نيكول
 انكرتلاو دلتا ةوجياكطس دوو: غينحول ل زؤئاذوو كاكا هقوفم ايتس ازم هل
 ذيول ذوو جحا, لوق ميوعلاو فريح عينارلضالاو بطعم يضم قو بدة دوصحلاو
 أيئالرسأ يلا :ءزكوملا رج عام ديتسأب محتال ةلاكولا نأذ صاصتلاو دوردل ةالا قوق اسل
 ةةلحيدااوو م.ثلا نتن عرطحلا هلاح ىالؤب هتبيغل احسب اثوطعلا ةرمهتو تامر شسلاب كد دنت
 كنسيلو مصل ضربالا بولطملاوابلاطلا ليز" اكأوس دوصنماب نيكولا زلال اذوبجال
 سل وزعم كما/,ضمرم لكوملا وكن الكب يثلاو ركب ةارملاو لججلاو عيبضولاو فرم بق
 ابداعي ةرراعو ار فس اييرهوااد عاصف ماي اثاث يسمي انوا ل كنب مهد كح
 ذل اررصوؤسنلاو وبلال رأاتحلاو عىضتلا طل اةريارع كك سل جروصحو زورا
 مهو ممن (طرريفب لكلا ذوجيالاةو ها فنصم لك خ دليل د جرو لسوللا قطع طلاوباو
 مل لزاما تارا 1و رازجلا ١ ناحل ىو انو ذو ثيلااود اور أاهصلا م«اقلاوب اذاحا

 < مايبلا



نم تلا لعاذا اقل نال اسما هذي لاو
 ريك سونا 

 ىلا ارم نع ناخيط ىف ههشمو ما لبشيانهمصخر انما ىصق كولا ا يعاذإو
 ,ةردلا ةواصيلح عيوضتلاز اذكى دنع والاد يلاو يأمل ذو قلولحلا مالمو

 كامي منيل نال فرقملا كرير مؤكوملا وكلاء هولا نصص طريف يخل وتذ
 مال قيعيانولا ذل قواك زلت عربجل كك ملام مرنوكيم وبال متميح نم فرعا
 ظ تنل نودفصملا كامي رزنأت لكو اذ لسكولازعز ارثحا لود ف ماكعالا جو شقرقرلا

 ىدزعز ارا ىلاذلاو ناطر مالكا نوكيا هاعو كاملا وهو ماككالا يزلت لاب

 قااذازمكولا نال عجا ان هوادحاو اطرش ماكحالا مورلو فرمتملا كلم نوكرو نومجملاو

 نيت ذو جر انوار شا كت ماكاو عج
 رس عسا كلم عيل زغيطسف للبلاد ند تل زكي بلاس

 .: اناكواوعرلجلاو بلل ازع طرب اذل عل صب ثيحب حولين او سكعل اىرتشملا ذو لوسلا

ان عز احا رصيو روف نزف املا قكولان اكن نجتوزقح ظ
 يلا ذ!هددهلز ل

لزاجأ عامل د مرااكربعنوذاملاو لالا ك لكو اذاو هلوقب لص اماعئذ
 ١ ان

 لقعب وو يمأسصن و ذاملاو خلان ارنا ياللوزاوةزأبعاإ)هازج)بكولاو فرشملل كلام
 مانا امو مكيالا نال قوقحلأ أمم قلعتنال نكو انلذاملاناز اجار وجها ورعو اارشناو عيبا
 "اعلا عوير طعن اما املكيولعتت اغاو نرعلال.يسبوتحو ىبصلا :يلماروصتمل ةريوعلا
 خر لؤضلاروب ىرعلا مزلت وحلا ناالالكولاوهو فرشملا ذوى سانلا بذا ىلإ ثحجب

 [يلبلابلطممال ىبصلا ق جو فح عب ملا نال ولبلاددعب ىلا مزليالو لإن دقو ىلوملا قح

 - تاللرقعلاو خشلا مجم نيبرص|عرلكولا اهرج فلا دوظعلإو ضرفلا نان
 هسغلإل دوق عل صعب فيضع لمكولا لرأي أع 2 اذك ةحلا رن و ازاكولا رقع
 ىدنيوه سفن ىلا ةيواضا مدنىا هنن هل ليكولا ,فيضمو عزكم الكوم لل رضعبو
 تو دزتكولاب قلختتر قمل كلذ قوم اهرتو ةراجالاو عيبا ثم لكوملا ىلا تاضا نع

 هلال ايحو مهول موّقدر عا نال :ةيقحوذ اعلاوه بضل ارهذ ليكولا نان لكوملا
 هلع وحلا ةزليصا ناككلزكراكثيحو مالكوم للدةعلا ذأ! نعؤطشمب

 انانللذ ال جيبملا طبقبو ىرتخ اذا نما بلاطمو أبانا طبقي ميبملا لسيف
 عيبازاكز بيلا ممأًئاذكو ىباسل لسكن ابتعارتص) ذل لكوملا تي كاملاو قوقل
 الو كوم ىل لولا ةيضدو ةعزكو من زأبالا هدر كلما ذلكوملا ىل مل تاو وماما عرب
 حاكتلاك بلل دورنا ءازك صاله سنن ىل مف اضاول ىنحباكوه ىلا ةذأضال نعي ختي
 تود مد نمواصلاو علذكإو



 و
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 أمل ةارلا كو مزلبالو ىوملاب جوزلا لو بلاطيدالذ لوقد ضخ نس .نوكأع ةرطو
 هعنم ناؤتذلاوا هل نمالاب ىرتشملا عيبا لكوملا بل اطاذاو سفسرلا نما نلت ام جيزان
 يئاريلا نتلاورتثملا عفدوا مهطدن اق احلاىل وضحا نال مقوقحو لاقل نكون ماليا
 هثال هياذلا مدعلاي اثم بلاطيناليكولا نك و هقجزموبقملا نمل ضذ الز علكولا
 سرا نرى ملاكو وعلل بالذ ىتن لرش البجر لكو نمو ةداعالك ب جول مس حاول
 لخعلرم رام علبمو هسنجو اىذبحلاو قل اكد عونا آش دبعلاو قي رأي هلكوأم

0 
 :اتلاكولا ذو غن هريسيلا ةلال نال صالاوالنسم نوكي مرت شهرى ميار كرمال
 ةلأ يا اره هريبلازلا يووتق ون امتساربال ةعسونلا طهز يكولون نالان اسكس
 :ملاهولارتوص منيرهو قيشرلاو بارلاو يورلاكنكأإ ةلأ جو ةشحأذ عاولازتال ليكوتلا
 هريس آلا يرن زكر مد جوي نمل انلذبنللاثنمال قعر دقيال ليوا نال نياك
 نمي ناو ةلاكولا نىص عمال او كورلا بوتلاو سيلا ور لاك وما ةل جيثو
 عم” عهملاوانملا نيبناذر ارلاوهالاو دبعل اك عوملاو سنجل نيب ةطسدونم ةلأجو
 .ى اهكزع تيفو ذل ةلأصوخلنو عيال امممار حو نيبيبرح لاو هلا لأ. جيقحتو
 هيرب لع ملاذ ىتذلاو اينما زعبشو هلا اكو املركولا ىرتشم او رصملا مالك ل خيو
 أبا هوريرل كوم لار لسنا هب قوت عري ف عيبملا مادام بيعلاب هدريا د ليلو الف
 كامؤ هسفنب هلل يدع نال سلاو فصلاهة جبل دكؤنلاذوجيو ميسلاب ةلاكوا حارتنا
 امالي ريكو اع زوجا كلذ نأو ل سلالوش نود مالسالإ/ليكوتلا هدارهور هام ىلع, بليكتلا

 "زكر راع نأذزيكولا زةرافمل ئرملا رداد هزوجيلا) هو عيلنملادوكينا لعشمذ
 ذا ارلو لكوملاةراخ جربت حبالك ضر بجزم قاف دوجولو قدا الطب ل بيلعب لبق
 نيش لوما لذا يبرز ا هزه اوشلا, يكول عفو اذلو د وأدب سيل اليل ةالعرعأا
 للاطعرقو دذاحلالا تناكال قوتك نال ةلالو ناللا دوجول كول اعرب عيجرينا هله عيبجلا
 نمااطزس ربو لكوملا مز ناله سبه ل بةزرككاو هيغ جيجا كلل هذا هيرب ايطاد نولي
 عننا صفد نكي ناو نةلافوتسي وتم عيبلاوا هسبدجينارشلاب بكوللوا فو لكوملاو يكب نال
 ضوبواو نزلا نامطريلع انوه ناكمري ى نابي نمل فمنس و سبحان عيأبلا لاب لئوملا
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 كل لبعث لف عي رفذ وزع بصملا ن امو نغلانعو هته نمل نمي
 مر هد عضم يحصل الكل لذا طق سب أبا ةةينحيل و قوهو دتوذع بيل
 لارا عمنيلجد لكوبكو ذاو ةيرلاروصو نصوم اوؤسنلاو قوبحكير اوزبا هنا
 يم اوزيل اةرهالا نودي الكو اذ فرص يق حال رد رعسم نا ناكاوس
 نادم اكو لبلاوأهدحا راما نمر لول نار ماو عيباك كارلا وأن
 ”نال وقبل ىلا صملار انس اورها قرش ار ايتحاو ةدامزلا :ىايلا/اوتسا منار نكو

 خا تباسريلا جانو راواشتلا لج ة يذشلا لش تمايز عامجاانوتمومتلا

هرزع معي دو درو ضوعرفب هلبعئتجنو صوعر خب ه تحوز قالطدواةموضك
 أطصِؤوا

 تار هاوسدحاولو الا ةرابعو ضخيببخوشب يارا ىلا .مذ جاتا شالا رهان ءيلع د

 هنا اعامز در حاوزكو زب ىنر نال دارها («زم كراج تهتم اعامكوول نازل نر

يال سعب اكول الو موعرشد نثعلاو ىالاعلاربةو تقلل ذ لوب رعت الو ليكن ضو
 ر

- 

لا انو لبأهرحا نمرولذ مين انمنن الا طعح نال همعترلا# يك -
 ترلا اضهدورفو نمدرحالا نز

 اذ عيجزكوبن نيكولا بلو كارلا لل افيتسالا عايتحا غرم كونان ميا ضتأب ن١
 يمال فامالاؤ نونو أغيب س انلاو مهاب ىضرأملا منال ب ليكؤنلا نود ضرملايلازصوف الرد لك
 قلتي عي اوكار بلا لوي ناب زو الكاكا انذار نال عيباينما
 6لزحايكو الا نوك ريف لكلا اجوزل جب جول وذ زج ذإو ميار لازما
 دفعت ,لكوم نذإذياكو ناري ارو لوالا تومب نالزعيب وتوم لزعنبالو ملزع لوالا كيما
 ليكولا زأجاذ /نرطعيذبوةع نا اذكو ءرمرا ةفنارأج لوالازكولوازنرطجت نيكل زكف كذبك
 هفحلاكولا نالاش م زلاكول نع زب كولا لزعب نا قكومااو ري اري هذوفس ا ضداز أجلوالا
 نيريهامل يلاطلا ةهيجزعيلطم ةجوصخلابالبكو ناك أرمؤلا قعر بوله اذلالا ءلطسم نا هلف

 "يع ايكو لزعلاءفلرل نأ كدؤههلب ذا نيكل لب انا يار هربا نجا لد
 ةيياوتما عوجر ثيجنزمول تاو لاطبا ثيدجزمربارارطا لزعلا 2 الج جز ج رش رقدو
 ملارولاوادوملاط ارش نر كك ذو والا ميجولل نرغو عاب أ, ليكولا كوتسجو مير عطف

 لسكو ملام ذب بطمأ نون حزبونبجو لولا ترمب نلاكوللطبتو مباره هنيخنالةربخلا +

 ادوذاملاوا قرار اعوزجممت بت احلا ليوا ذ اذكو ميكس لاو ةره برا اود مهأحلو ايضا
0 

 تيارا نب ار ة ورمل هايق د تعي زلاكول يني نلوكح لع نال ماحب لوا كلن يكول لع
 ساو امباراربعا فسوب قارزعر م قيطملادجرايغالا ملزم ليله نال قيطملاب نونبلربق
 هاف وزاذابلاو اتسم هلشمو ىتفم بو تارمطملا لإ زعم مالت شاة موصلا

 مد ادافا جانيرنو لباهرما -
 . لرنال رعد دولا د رس ديكو
 وع درفساإل
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 كلام ترة ينل كولا تاكأ ذا |ميد هلكاذ جن عريغو ضيئلا ابل تبين لب مكب قيل نوف ردا غاز نزعل ىونطلا يلع ناو ةفينحى لا لوق تاور جاو عيروصقبلاءلصن
 كل !ناماذاو ديلابرمالاو نها عيدب ملاكول اكنصراوعلا عريب لطمالانباذ ةمزاللا الجب ملرع
 طوقسل ىف تملا ءلزيلاوةرح برم راوب قت ناو متيل الطب ةدلامو تلاعب قضم انونجنجم
 مالسسال يجوب مالنا, اغا قيل دوحل هقاعب كبف أف سموه نال هيله
 ملا نيل ىناقلا نصقنر لادا عيجج مد زع ةلايكوازع عجل نااط ترحم ادد ليقول قحاناد

 هدوجا دولا فسوب ىلادزعوروا ىلومحملاو فلا لاهعاو ةعينحننا لوفاز هاولاو ععتملا
 1 فالطمو عيون نم أمل عيط ]كفؤ هدوعج دوك الو يلالو لطب تاومالأب حل قاهملاب هل

 »9 يويع

 ليك عدت ريف فرم امل طال 'لاكول تل طبرحا ليكو وا هذ مد لكو أمؤ لكلا فضن مت قنا
 هتحوزو لفسزاو ةراودلوو لوو ايلع ناو رتدبحو هبوورمأو ريبالثم ل, ندا. درت“ . مه زهران ارزعدةجب ناهتضال ىلرلذوججالكوشلاو عيبلاب لبكولاو هتلاكو تاطض فرصمل
 هضفئؤم أ وسر أصو ةلصتم مب مفانملا نالومل مدام درتازلو ةم(لل ربت اكسو هلبعو
 هبعؤالارتبرأيتم علالمالاو نلطم ليكونلا نان ةممقلا لثك موه معيب وجعي ةو جد نم
 مميت علقو ايلا بسكو نح)ازكو ىلومالربعلاوب ىلا نال هضفرم عيب ملال هبت اكمو
 لاعبو عيبا ليكولاو ئشلاو ىزبدلا روعاو هليلداوجيدذو عصعمل ازعل
 يجر ثان ناصقنب ليكولاو مجيب زوجا ةو مالا ق لطم :سح ى ادن عزا وزجلاوذكاو
 ديقتاوالا قلطح نان ضول اي الو ناصتفملا اره للم ىارلته ثبخلا نولهتبالاب نس أل انت أني ال
 ميتا ذلة ىوندلاريلعو يايا طلاق قملاو ل ذملا نم عيا فر (عنملاو فر انما
 هتفاوو ىلؤرحلارعرأتحالاو لبو قالا معاوضوفسننلاوزع ميلع لوعلاوشو مامالا لوف دف
 2و رتباورلارهاطوه أم بهز ملال فن ة:عونصوملا نوتملا باع أيل عورها ةعبرشل ار درصو ايصوملا
 كول ينل لعو رسل, عينا لر دل نيل اضمو ةقضنلا ل جال عيبا, كتل ناكذا فسوب ىلا نعتراجاك عزوجي عيصلاو لمجال تأياورلالت>او ىض اقل ان | ضبا عيجصملا
 دو و مدرتج5 ل نكلاذ التم انلا نيباعس ثيحب قس دايروةمدلااتم هروعزوجلرشلاب
 ليوان راذاوخو اور اكصوصخ سو :ثورود همك للاهأمأ ًاهونكو نيفلاو رارلاك
 مس اناا زوحجالو د ابن ههظورسلفلاكل يلق يش ةدايزل اتاكد لكول طفل
 لكتب اموهو هلبأةمو نيموقملا ةلتج موقت تت خوي الاخوه ريق خي لكذلاو اقافتا
 دياسبلا نيل نيد لص (ىلارحلا ؛اوماكتو عمن لا حاأو: هيف نأغنب ضعبلا موعن تح
 نيؤقلأىونن تح لري نبل نار داونما ةيرجت هأهال ازعىورا» ميصلاو سحاؤلاو
 اذاوما عامل راش ايلا خيشحامونو نيدوقملا «وقن تعا ضدبالمو ريسبوم

 مع :
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 هرب ف نمل نوكيا مكولا كحال لطاب امنه ىررشملاا عاتبملا زمننا عيبلاب كولا نمض

 الذ ةددولا امض عدوملالعاطرشول ايو اصف دل انماض هودجج هبجوم قل نول ؤ نام
 ذوب الالأقو ليكؤنلا قالطا) ةفشحارتعز اج هفض عاب نبع جيب هلكو اذاو زو

 مىمهللا امهم نال ضالاطضرلا عيببالاالا بكرت موطن م. زوامل فراس ره ال
 عنصرتس اهدار شب ماكو لاو ةجبرشلار صو ئسنلاو ناشررلا مامالا ماعالا لو راتملاو

 ةليسو عقيل ضعبلاس نالزظوملا مزل موصل اباكرتش_ا ناف فات افوقوم ال ف
ش اذا اصقش اصقش رث]رشملا عانت عاج نيب وروم ناك لاشتسالا ىلا ظ

 خابلاىرت

 شنو اذاو مياره قاشالا راي هورمألا اعزوسد هليسو منا نيون عيبلارمآلادر لبق

 تي دب منع هع عابن زمر دب الطر يرش رتشس اذ ميدب السل اطر

إلاب عمايري ى عر تحل [ل سل عرما مال هفيطح ىناولع هر د فصنب عرشع هلم كولا
 ةداي

 نازطو مثردلا فرعد را زدال برشعل مزبلة وول اعةرشعل ار شوريلع اهو شذ خليف
 م ةكذو زي اديرلا ذاق ميما غلاة اريطدإز ريقف نرشع ىرتشا ذا لاطرا قطع عرعس

 (ىفمسنلا مامالا لوف اع شمر ةو لصالا 1 ىالئلاركو درو جيو ”فينتح با عهرجت لوف يملا

 ملى دويزال همن مرتشي نا ليكولاكليل سيف نيجدوش )شب هلكواذاواهرطو نا هرملاد
 كول: نوزصحب ل ليف لع كمال هس ل عريف ناو ريلعو غار يزفن

 البكو لكووادوقملاريذب ىرتش اديه كيو سال ج فال كرحشسافرمسنؤملا
 فلانا موجولا عزو لوالالدكولل كلل تبث لوالا ةيبيخد ىفانلا ىرتشس اه متل شب

 ,مار عضحرن ال لوال (قكوملا لعل فن لوالا عض لاتلا ىرتشاولو ريلعن ننفرمآلارما
 للا اري ظزمادبع ليك شاذ هنيه جبع رنج ماكو لاو ميار هاغلا مزيل
 لولب سرشدو طكوملاغلا تود وق نا لمعالا ناد بكلب ردا رت الك
 هزل هورخالا ناكرعالا هارد لارقعلا فاضانا هوجو اعل اى لا عزشو ةيادييلا اق
 _ مئنلز اىهسفف هارد ل ماطا ناو عاجالأبازهد لكؤملا لام مرت وا ءاوقب كرزع

 داو مسفنلف هسفنل اهاودن اورماللوبرمآلل اهاود ناذ ولطم معارد ىل مى اضاناو ٠
 لادت ربا عطخيرف مازع اة فاون ناو ةرهاظ تلال مال عاج د قمل مكع يملا يذاكت

 ظنزعو تبي ملو نيغل هلعجح تن اذاالا هسننسإ هند حالك ا زصالا نانو الوش له
 لعل رمل املا انش انوقوم قش نييهحو لمت لطم ىشواام نال ىدؤملا مكي فسوب

 دنع بولا ليكو ةموضحلاب ليكولاور اصتخ ابنا ريحاصل ما كنز لعشر وف
 تيرصرفلاو رسسوصونمر لوقدو مت ال انالغقسوب هلو ناو موينحى ا مالا انما

 ايلا ل ةيقلات ةموصخحلا مامتو مهامنا كلل انش عنلطم نم نا انلو مب ضر ملو موضحا



 نا ىرمل! ئه ىضاقنلاب ل كوتلا
 نيب قرعل اورلب تناك
 :> مصياقنلا

 ناراجيلا
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 نول طع اعتوهو فالذك ىنعلا نال (عضو هانعمؤرالتاورلالصا اعوضنفلا لنه ىضاقسماب . نيكولا عفن لاملاغ نمتونا) نع ةدورزا اع نكوبرشو الكولا, :.اكاروب لفرز كوف ع موبلا
 تواولاو عرطزلاو عيداديلاو نايببكارءدوخ عييجتملا :لقذو ميار تكامبانااعكوتسلاو
 12001111101 الذالاوزعبتلالكوت ون اقلب يكونا ناكني ضيفي ىرلاو هي زمنا ذضات ماهرم
 نردكلباوروهوأممضنوكبالاا دوا مصح نوكيذ اقل صاوعد اةوفمجوضتقيوهوابل اثمأب مفقن زورا نال كلاب لو دلل دنا او الكولا (ةينسس الع ديلا دلع تما ولؤوح ةفينح
 قطا اب انضررطبفلاب|.ضرل نكي ماخ ةموصخمل كريز احنكوب ناكر ال عينح زم
 لص وؤؤسنلاو تارايتشالاو لبو امال عم اة دهؤبحلاونس ماهالا لوفاعو عيت طلاق
 ةب و دذد::ءوصالاة|باققمو مالىض كلا رذع |باوج نوكنانارإؤالا نال ةفينح ادلع ىؤلارطوزع يلع هررئانوبجباو باول خو: د حا الو باوحلادوعأ منال كر :ازاجوضالا كانغ إكوم اعررطتعرملاو | ىعدملاليكو ناكأوس ةيوصحلابلكولافا'ذادلا عرغ ف رايتخالا» 4 . م1011: ديكو نوكيا نول رعب ولا ناني نبش قوم ةيبلاورسم
 كلاي رفملا 2: دال لكوملا اع ور نفاذ ني الاضلارسل جيف هنإف العاني تما
 جول ىايب.الالو عيصصتلا ذاق ,سنر إف ذاق اضف اساجكمزذج راؤول ماقد (اةنلون اقل يظدنولوريلع مرارا ذوبجب فسومونااوز ءاوعد ة ملط هنأ عز هال مهل ماقول ايلا كلذ دحب داولو للاحا يلا حفدي الوتتلاكولا ىا مؤسحازم
 هر ليل يلا لسن رم'هوعرب يلا, ردصف هنيد ضيفو بياولا نالكزكوذارعدا نموا وات
 مدر او الو ابرق داصه بياذل صح أك بيإخلا ىتحط امس ينم مل ضبقلا قاب
 هضاب عه رلوف كلذ ؤ لوقلاو :لاكولارنا ثيحأفسيتسال تبذل الأي يدل يول هيلا
 ناباهحواو هربا, ايل املا ناكنااذقو لاول داىزلاءاركوا ايأسات معفد أمي ىامب ععنوادالا
 ل3 ناو رياره لع عجر واجر عطنا ذاذ ةزاجال اجراعريلا عفداماو دلك. دم ربنا لكلا لع ميلا عع ميلا اع لاما بحاص عجب نا ذا حد اجرا عندو رق دمحد در مخرلارنعرتمد نوكد ناالا يلع عبجمم للي غعاص ناورصراخ هلم مع اف ,كاسا
 هيملامياسل يرمون هاوعدو عدوملا,ةددصف كرز: دولا ضبقب ببذل نا كيلا
 هربعملثراوال لان اريم ةعددولا كرتو عوداتمام من عداولو نرلا ىنالجك دولا ام ملا
 هاولو ثراول رام ماع امفنار قذر وجوب ملام سيال مي اريبلا عذرل ايرها مدوملا مكرصو

 اسالك نامل نيبو أرب بس نما حو ةلافكلا م انك معارهربعلا كلب 1 اا را وا دولا ديمو عاص نمطيدولا قخاذا
 ردنا ظ ظ
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 ةلاضلوسضنلابةلاكن برص وهوزتلاطملا فتم ىلا مذ مضأعرشو مضلا ةذال فكر لا
 : /نلاعميعرلا مالساو ةالصلا يلع لوق ى الطال زب( جرسغنل ايل افئكأ و اي ايام أم نوكأ

 < هراضم سك مرطب ن ازا ليصالا لع مزانرونمحل نالمب لوذكلا راع(, رماعملا و

 ايبواسارو هل جوا محو ريوارتقرمو الفرش تلوككلاذا ذا رشنلا بل نكون ولو

 تفكلاوو مياده قالطلا كرهامإعاذرعوا ؟ةيق جاك زعبربوي امه عللا ذوو ا مهيجونو ا

 مجدرلوناكف ارغناللافكا وجو ةدحاول ونا نام عياش ةريجوا شلش واءفصن
 ماقباناوا مارا عيصأهزال كرنعو لو لعوشوا هتنمدلاذازا كناكو هك اهركذكاوباذ

 جنود ذولا ميثلارنال,تورعجتنماضان أك ذاام فال ميعزلا نعموه لقوا يفك
 مما 1/ز/وامزل هليعب تقو ب لوفكملا مس لوكا + ليصالا طز نان جاره ّباطمل

 ةدمح ناو لجوملانيدلاكم ملا امباقو ثذول اكل ذ كل يعالا هب ميلا طاذا مب لوغككار اشحاوا

 زك نحت#ايح عيا نعرع نهارك «سبح هرجيال ناو ىا الاوريلعاماذو مال

 ناو بهذ جركل لبان لوضلكا باغولو عدا ذرب ل هلحل ةرعلوا مسبب
 تايم ةيلسو عضحا ناو ريادو نم أند نع عانشالاؤ ةطلهسبح عطبعلو تنعم

 "نالاهواهنان ةلاذكل نس ليفكلا كرب هلو ارلبق ءاوسرصملاكةتكااعرل لوكا دي
 اقرب قوس ةمليسف ىذا هلا سلي راسب نال يشكل ذاو ةدحاو قالا متل متل مل

 ةموصامناميد ىذا( قل اول مدت ارش نمووصتعملانالدوصتمملا لوصحلاا
 العرضاعلا ىلا هراضحاطعرنوبوأعب سائلا نام ملإؤ هراس ىتملصاحازفو قمنا تاو
 نامدراضحالا اعال عاتتمالااعدذنو اعملاعاظلا نال انام ةامياللبقو دضَملا باف

 هوس ناورها سانلا نوار انناعز ىلىفي ماو كلم نانعررلا و ميارهادرفم هليشن

 د عل د اوس غب لسا ذااركو دوصعملاؤصرعملف أوم ائلا لعرويلاكمالارببرل هيب
 لرقلل خهينحح وزع كرب ريف لطكىلإرصملاريعزمار مذ لسول و ميد كهل ل صن ضصأق
 ميسرة وزيبلاو سولو ريشي هدوش نو تزال دنع نا

 ليفتلا كر رك فكما تادلالو ريبارهريد تكامل اعررّ نال نال املالبلاطلارغع
 سعمل ان

 الز فكان اماذ١انكوراشملال لثمكل نعطقسند لسبعالازهرونمتلا طقس نال بلانك م

 للفك ناليغ بجاولا ارو اهدال عصي اللايورسفن م لوعكملا ما ااعارواو قبب ل
 هياره يملا 1 وج يدم تم <

 ملام قلاوهو ميلع م نما ضويد نكت شو قرب ناودر لنا هنا ع هس لفكتاناو
 رهو مفر اهتم لرش لاملاب هلاك قاع الل ملا نأ مه رسزل نيعملاتتذول ا زدلذ ؛. هرطحي
 فيجو اننكرمامهلاودو ركل: سهنلاب ةلاذكلاوجعالو فال مرعلرضنلاب هل اذكلا نمار



 د ورجل زالجتر ملا قع نال فزتلالح فرجيلاثو دنع عر هاهم يابا 6
 (مللقرانحاوارتب ل ضدك سان خويرجو فسوج ودا وو لكلا اطحااع عربجتإلىضالا اها دولطملار | تح ذ ةزياجصاصتملاو دوريا ةىسضنلا زل ذك نان العوق نمدوب ملا لاو أويبالا نال كنب عرذهياددإلاّةابعيكذ امر وب عيصصملا لاووا (طترمد صلال

 زمالك حلا ب اربال نا ورش لاول نااكىنعمنلارابتعا ملا ومر ق عيب ل نس ةارلار بت
 كلا ذو زري دلاو رلوصودو انا ينعمإم لوين القمل انوبنل (مبس نولي ناب تذوب ميل لذا تلا ذك قيلعتزوبجو ميارعأع ملا طيالارلو رب ايلا طي نا لأقرصا بنطولو
 ملقازكو لوح كر صخو ا ريلعكلل ندى! ١ ذا هوايه نالثمب تحباب ىدالو !تعيابا
  افرتمل ناكمالاطرْشن وكوا ميا حرتيجفزا تما دامارباةْمْسْنلاب كل تاكو ةارمال
 ةلج هزيرفرصملازع باغ ناونع هذة اطيرْشوا نيرلا نيل عام ىلعف نلف مو نا لن“
 اجو ملا به ناوخم مال غب بلع ممم الو ايم رلازكلا قيل زو جلا طورشلا
 - يكرلانكلا عصرا نيزياربلا عت ةرثرجلا نامور طنا يزويلخ نال بدلانلللطبنرطملا
 فل رخل نال ملال هن الويل نانا يذ كحل نافوبمساذه ىليزلاةالاحرم
 نباقق لاو قحاز كو »ا عرذو نأنيض اق هركذ ميالات سدلا مح مومو رارلا لوحوب ,ةلعولاك
 تباثلا نال لينا مسمي عؤلاب ةنيبلا تعا ف ررلع كلام تلفكت ليك لعاذاو عاملا
 ليك لق لوقلاو طنا قد اور نامضلا صف ىلع اموت ف ياعم تبالي
 فورتع!ناذ هنيرصدركذملا لوق لوظلاو ةداب لل ركنم زن الرب فرتديامد اوم ين هني عم
 كرولا عدرا .ال لفك عقر صمرل لضككا مب ىضرتعاىزلا كلذ نمزكأب نع ىونعكمل
 همارهنو نع لوفكلرهأرلافكلاذوجوأ يلع اكل هسضن قحو قدصدو ميلع مل باو
 قضم ولطملا عر شر رضالو بلاطلا عقد, يدو هسضذ قحو فرصدوهو مرل|طملا مانتلا مال
 منه طق ملال صال انعىا ميلعو دوامي ضكلا مجر عرهاب نطل ن اكن اذ عمار عوشذا وكيلا
 كرد امال نمضامب عصر مئالخودااذااها ةفصو روق نمةزلا لثعودلا ذا از هو عمأب
 اد واليكم وارد أيد هاطعاوا يلاطلاز وح واةويذو ا عرسكم دامد : وام مصير كا

 ِس ظ



 00 وماملا ىالاك اوإلأي ىيرلا تلزم مال دايجاو ا ماوصل أي ىا نم امب عجر

 عون ب عمار دب لعل اكاداو كرهوجا وال يدل تام ىنحزوتريلع بيا ىدلاجب عتب
 هكودوي لف معو لاملاب منع لونا بلاطيزا نضكلل سيلو هئئادأب عيبتم مالدي دودأمب
 لماكا لاملب لضكلا موزل ناؤرماجأدالاؤش عجر ثيحارتلاب لكولا نال ارالا لقبك الرمال
 الإ دكا قيل مل ال مصلخوع هسبدج نا مل ناكر سبح ناو مشل وضلملا مزاليالا ل ناكمب
 _ 80 بصالا ةارب نال لكلا رسم ىفوتساو رع لوطكلا بلال ارا ذاو اسم ىذ ربفرتهنج
 ثثيلاطلز غل ذازكوربلعن يدا اقبل, غلوم ابيل وكلا باطلا ابا ناوزيفكلا اب
 تسر قيلت زوبع لوما هز صالانعرم بنر يك زعرحاونوزينلا نوران ليصالا
 ةيدداذاو نيرلازعاربلاك كيلا |ىنعمابلا غ نال امد اكرب تأ ىغ أجا ذاك طرشي ملاكلا
 هيلو زالطل ى[م حاط اهم ا نايد ميحصلا ء نيدلا نورزيلاطملا يلع نال حجتنبا كوريد
 صن ل سؤ لكزم هوأ ينس ا نكمبالؤجزكو رط' ل ديعالا هارب الا جدرلاب ليشكل نشأربالا رت ريال
 ال منالربلا يل زمر الر كرس غلب هازعم ةياردإا اة صأصقلاو دودحلاكرب هل اضكلا

 .نالز,جرشل|ب ىرتشلازع وفك ذاو هارب ينل مي رجا يوما نال بلع أياد نعت
 ةلافكو نةلاوهو عريخبن دومه نال عجترم يملا عيابلان موطن اذاو دويدلار ياسيد
 موس اهلل اررس او عيبجلاوكبسفن هنومطم تن اكأذا مكارم ةنومملا نأ عال
 دبعو أم ارل راجل تن اك نأ فلا رواملص جنبا درج أس انهو بوصتعملاوارشلا
 تيل مرز تر نع كا وزع رجيؤ فكل نال هس تهلك بريم لهل زل اذكلا متن هنيعب
 لمفكارورّودز نيم نخل نال هلافكل' تزأج مي ئدربكواميعرج جب نادل تناك ناو عوكو
 ةفس> جار زعارزنهو عمت اقر نعل سل 3# ل لوعكلا لوبمالا اسمو ال افللا هشالو
 ايسعرشو ىسنلاو بؤس رنعاعلوقرا لاو زاجاذ فما ذاذ وجب فسوودنال هن دهتت:

 اولد وكلف نيرلان ملغم ودك رثراول ىلا رصدرملا لوفي ناوشو ةدحاوزل اسم الا
 مسد ناو جبازلو يصو ةيقحلا 2 كل ذنالا احس اانا حجب اوايزعل يع عم
 زيكو اوك ذ ضرما ةولو ةيارسم لا طلادا يلم نوكم نا رشو مل لونكملا
 نحال زهزما ضن يكدر حالو ني اعيرلا ناك ذاو مجو اروصلاو ولا اقوم
 قتلو زهرلا اعرب دونا د بزب ىتح مكبر ساعرب عجرم [ملعورلا يدل ضدحائدا اف هدأ
 :لاضالا يحوّل أصالا مهجر ضر اعد ري ضصنلا ىل ادالا نال ةدايزلاب عج مبايلا

 دال اة ءلاذكلا ىالئجاىرجلاطملاو نيدلاط اكس انيئيص مل ىلوا ةلاصالازععأقيالاو ٠
 هادا رسال مبحا صرع وكام ممدحاو لكن اعفلاب لجر نع نان الكت ذاو ليتل اع
 هل اسملاىنوهو رباربلا لاك ارزيكو هادا ام اكوا يلق لدرس اخف صنسب عجيب هرم



 0 ْ آ م
 ايبا عُرأهدحا هداه نال تابرشم نعزكلابو لبصال عزك بزل فك نوكتذا عيصلا و
 تام رلافكلازوجالو ها ملكت اعفالج ضعبلا اعرطعبلل عصرتالف لانكم اذا امبع
 وأب أند نوكي نا لاحلاب ملا فكم طرش نا نعرحامل ىبعو ابتكر عمت نا
 كلين لو نويدمىلعو تامازاو مسد طوس تول باكتاواربالا وا ادالأبلا طقس: الأم

 نال ةيينجو ارم :لافكلا محن مل نودرلا نايل ابابر حلا ريع عزل اع راوؤصر دكني
 يلدعكم و رل اك ايجتااوو نس اب لطك مت لاملا عفدول اكراصو (سلطم توم طقس نيدلا
 يعم اذه معي ناشا رب جوبولو ةرحالا ل قساؤبلوامظر.كلد وب ملو تبا يلب
 هدو ورد ردو اصل ل نغملاوباو وبئس ارررصو يسدلاو ىبوردللامامالا لوو ىمجعاو
 ةلاوخاب انك كيم ئبةاكةروتب عنيد طعب قام كرو الا الريب
 سال عضم أمي عتس لمصالا لع امب ماتا عمم دكان ثيدحلل اذكلا ابتبس نم
 ايبرلاب عراجوطو ريل عاجلا مذ 2! يحل مذ نم نيرلا ل قف اعرْشو لقملا ةذل ”لاونأإم اك
 زل مقر ياره نيولاؤلال يدل طلب وعلو ليوا قنلنعووز اال نأيعالا نود
 . قرارا نيرا زم م لع بز قع هونك سم تاورملا ىوذ نال نود د طاوشو يا
 نال تلال نزيوهو هيلع لاورتو أهم مزلاو قرطا هذ يلا مقحل امنا ابو نال بارلا
 الو يصْيرلرلاو تدب ئلاطلاتنوالا الا البو مارتلا علب مازال ئيدلا مازا ابي
 معضم ]قال ساو هذ نحل فقد ميلعلا رطل زثارلا مارا نال) يخنااضد
 ايدل نها ىلا ىرب دام[ ورساب ةلاوغاتسم اذاوررد مرعءأب نيالا دا ب (ميلعأ ايلا نال

 ملال انيممالرتودوقو و عام ممرحاو لكنال مل انكلابار اسعاره زر اقدر حا اع

 ةيئرسملا ماكاو ملل ابان لاذكلا ى لباب قسما ةدرل زيت ا ئيرااتب قنا
 لالا اغلنحلا عجيب لو 'ضق نس حالو مالو يا قنونلاو وعلا ناعما قاد
 مينحىاررعوونلاو دوصقلل وهذا ,ةحتمالسب عزيمه تاب نال هّح كلم رعلابىوتي

 باشا حلالا ثلا ةنيبالو كلل عضل جوزلاوملا ريل كلاحلاد يونا مام نرعارم
  [ةيشيوتلاوهوأممملكب وقح قع ىلا لوصولازعزجتلان الا سل ذم تويذنأبواريلع
 هنمدطالا نع مزيان ايحراح هسال اب مانا[ ناوهد ثلاث مجوو نامل نارهالأتو
 بوي الفيش س الار وتو هند 2 تب (ةنيلا نا ةفيل حالو هلمز الس نع هعطقو
 .عقفوسنلا لوو انعرشمو ميقا ةلاوتمزلا بازل وم فول متديعبر نوتيلا بولا

 ثا اهرلوف ص نمرا لو ماحالا وق عيمصن أح رسوانوتنس ممالكيداطو انحش رلملد

 اما اللولا ,مطدو ميلع»بلاحاعذلاةلاوي وزي يحاهلعأ حلا بلاط ذو
 تلال رلعز اهو قنا نرلا ىوعد رجلا لوقىا ملودزمعدرط ليلو ىلدلريوب تلحا

 ىرلا



 انياب ذاب تسيل جلود عماب هنيداضقومو نمحتر3 عوجلا بس نال نلاعا ناكل

 امو زل لجحلابلاط ناد ركمملا لوقلوقلاوركنموشو انيد يلعب لجل نإربغمووب (.ةصعل
 ىدلحا تالا قو ىلسطيشنل لعزل نيرا كتلكو نا كتلحا اهئائاقفمشم لاا يعردمب رلاحا
 غل ةمجلاوحلا طلو رك وشو نيل يلع علوان نال لحل لوف لولا كيل علنراكيب
 ١ فيطل طخ يرقملا ب دانس زمر قوه ٌعاذ ا عرطمو ,ذيمجب لوق وهلا نوكيذ ةلاكولا
 ل ةليد سيل حاول 2 ةنرص ىلا هعف دبل ا ضيؤ اغلب اتا فد ذإ مرا خا ةدوصو
 نيكي تا صمم لوسر ير وريف دبغنس ا عفن عونازوقو ةبادودل غلق طلح
 ةلاوعاو ةلاذكلاو زلاكول نبل ناوه د[ فام بس انملا,جو اصلا ب ادكصوا نير
 ملأ لرودزمل املا ينعم ةولاصملا مسائل طصلا سننه عصلازكو نجاه اضل ةدعاسم
 ابلانوؤة علا رو لوبؤلاو بالا د ةموصتلا طفي عازل فريد شع أعرشو
 اصول مضض لل جانتي ناكن ا اهواعم يلع اصملانوكو عفشاو نذالا عملا ريو
 بوما مال إعوهوالوبروا ناوأمولوح عريعوا ناك مغرم ا تعالاذوجياةحرلع

 اراهع
 ! و

 مدلعرلإةيا/ناوفرو هنم توكس مم لص اماو ريلع عددا ؤا عم اصاما الاون ا
 دب عملا رمل تبني ثيصزي جرو لا ككل زكو هلراككتا عم ماصاملو عك الو يريم
 ناقاوياةروطمملا عز اننا عيل بب_.رنال هيلع رادار وم عطقبو ماصلا
 تاءايبلا بتعمل ماصلاو مرتشي هتوملاز مد نع هلصلا عقو ناد اعورشم نام
 تادد اعمل قعر اررلاملا ذل دابموهو عيلان هم دوجوللاممرام نع ماصلا عتونا

 لسمو طرتلارأ يحرم ثثدو بيعلابهريون امأذا ةعفلا هيف كربلا م طاب
 تاو طقس الر زعإاصملا ئل بج نوع الملا ىلإ ةيضطملا ىش مال كوبا ةلاهج
 .اناورادزركسو دبع ءونك مه نمر امزع حاصلا عقوناوري ايه لدبلا ملت إعقردقلا
 نيو حسدوبو تاراجالر ناب در هيجل جزع زون هولا م ةمضن نع فو
 ”قيلطمو أر, تيهونلا طريف .مباعل دوطعلا راب تعالاو ا عفانملا كيلمئوشو
 «.رلاق مخده اكنالاو توكسلازع مقاول للا ماو مياده ةرأجا نالفرملا ةاقادحا
 'التطو اعملا نعم رمل حفيو عري جلا للامرععز م مال ةجوضحلا ماقو نيميل ااودال
 اهيل ةعلان انين زنوج لونهم اعل »اعيد ةعزعاضوعذ خاب رقت ف

 م نامت منال ىذا, مة بنج توكسواراكنأب د اد تيب ةرتدملا الصاالهحدةوزلا ال
 بجو ملرادلثب نلععدااعياصا اول يالرتوملا لوقو صلبا. ا
 ”ذإ/ملعرملان اك ناو هرارذأب ةعطشلا ميزات صوعد (ركلم مب ميزي آلا نال ىفشلا
 كلذ ٌصحرياهوعرملا عجر ميع!باصملا مب ىسرمل اطمن وحس اكرإزو نع لصلا ناكأذاو
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 راو ادرإ

 لكما قاتسالا معو عيبل كرا عمملصلا نازعرداح ب امل ضر زيوخسألا
 لعز دومه ضرما عجر هلك هيف عزانسلل نحس افراكناوا توكس وع مصلا عقوذناو
 هتموصن> مريم الارتو رفا رموعل ل رو أمري عرملا نال مب لاصملا ضوعلا درو نحس
 ىلع تتم هري ؛ضوعل ومص هل ةموصخال مها نين قات تسكر |ضاذأو هسفزع
 ىلعريد ةجوصح اب عجرو يصح در ي عراشل لل ذ ضعب كس انإو هدرا هضغ
 عيا شرعيا ةبسنب هنيبببرطرا دنا نصوعرملا عدا ناوزكلاب ضعبلل ارابتءاوتملا
 منها قنا ذ نثئأ كلل ذ نم وضع أ.ه نوم اكدوا ةصوضخم ةمجملاوا
 انوكير اروع اوعد نال مب لاصل وعلم ارض درمرل قبلا .يذ عدلا رارل |[ ضعب نسا
 لاوحالا وعد نءزب اجواصلاو هلباهنب امكزجوعلا كرعد منال هلك قس اذ هالك قب أمي
 ..اططلو ورعلازياذجو عاصل بانو ةراجاب كام ايمان عف نم اورها لع عيبلاعحذ مال
 كالا اماو معضوعلاذ از اللا تبان قعمالذ لوالا اما أ.مود امو سفملا ف
 يشر دوه ضال :يراار واق اع ةد ازا عصيان مد االا عيبلا مل زعريصرف لاملا ميجوم نالذ

 صاصملا نال ةيرلار رش اع ةدأ. نلازوجب ثيح لو الاذالؤ ةدايزاادرتو ملط اروجب الف
 يعالازوكلو يجهل داحووعد م ماصلا زوجي فر قلاب موعس امياورامبسيل

 ارت: قحرل ةلليلام طعرلاصف هافقر كح غو احا قارحا اعطجر غدا ذأو عر جزع
 ةمؤمفلا عذرلو باق ماكتلا نأ دمعزل جاجا وجو تل اناكو اصلان اجنوعرلا
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 للضعف كلانا عج ةنيادلا ىعطان ام دوجيالاس رب انرلاب عاردلا عيبو ضو اعملا ىوس
 لجل نازي مل ملاحي امض الع اهمعحاصم ءلجو لارا ناكولو حالصلا لعمال امالزلوح
 لجالانةرضأتعا كلل ذورلعطمحاماز إب لبجملا نوكيدر ولا خسر خو مو لجوملا ندري
 ةدطو اعم مداره امل اضمازجب صب دب امضاع اسزع رحاصع دوس ىفلا مل ن اكول اذكو ني مل

 كري دزعوارها هد نعرع عاصلاب الجر لكو نمو افصوو ]دف طآقس مد ال سلع | الع
 ثال لع اصايإ كولا مزلب مل كلل ذكر يل عوعيد يكول حاصىا هحلاصماطاقسا وكيل مسج
 هامضنز اناره اكريلعن اهضالرؤوماوارمو اريذس منزبكولاناكاطاقسا ناكأذا عابصلا
 ندوة علان ال ]كولا مزال لل عاباصمل لامار اصل او ىدبال ن ماعلا تغب لاخاوث لدي ح مد
 ةلزاموبو لامرلام نععاصلا ناكأ ذا ءنالمطعبب نيدوارهلا هدب مصل ان ريش يلا
 لص اياد لكوملا نود لبكول الما, بلاطملا نوكيذ لسكولا لا فوظدل عت عيل
 تففويو ازال 1 مي توائبرااعويقب وهف عما ب لوضع ميل عرلانعوىاملع
 لص أى نال واصلا مترنمطو لامب طاصن!ملومد كلذ نيبدةو دحاو ابؤيصالا "نجا
 يرلااضعب عرتبولامكميطعرعرملا اعأ عرتم ىلوطتماا نوكيو ءاربلاالا سيل ميلععردلا
 تاملل فاضا المال ميز تدزإو اصلا م زوهلا مع تعد زاصإاو نا كنزكو

 م” ناؤلا اع مع كنا اقول كلدزكو اصلا عصف مؤ ملاوود هسنن
 منع ككا صو ناو ليصل عمقؤ صر 5 ل دبل مال بوو دوصقملا نال ىلا اههقسو
 يما وهو أل هزاجا نافرطوشفرق#نالةذاجالاهخوقومر قعلاذ مالتي رزان اع
 بئوضعلا ناالا لل صام مكبصلان ال لطب هزيم ناو ابي الصم زلالامزل وز أجميلع
 فنلصالا نعارو اعقب قضم ذا هسنعد ىلإ ناهلا مق ازما”طساونال بص اريصد
 كالو ةرحأو :ةفص عيبم نمو ثم ببب نيكس نيبنيدلا ناك او ز:ذاجااع
 بوذا عد صبْرم أرح عصف مياره ةلرتشملا كابل ممتو امن, ثوروملاو كرما

 !قأبميدصدنال عرزعق املا فصنب نيدلا يلع ىلا عينا اش نار أزحلاب تكاسلا مكيرشف
 نالرب إما بول ان ضدزخا اس ناو كو شمل اونح نك, بديضم ضيف ضم اقلا نالرمذ
  ةوريصب ا :دزلا 1 يوكل اح زئيرلا تمد نال عْوتموشو نبدأ فض اع عفو اصلا
 3 ياكل د فلا هزئحاو ميز أجا اقوي نيدانم :نجاكب قلتم كيرثسا
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 .ضوشملاو كرش املاءمالقابلاب يرفلالع اعيجزأد صرب مرصح كبرت زميسو ميف
 ثان ل نا مهلس للرجل نيل ازهمينصسب (هرح ا ىرتَساولو شل طع ءابلا قد
 خصلا واج :سكاملا دع عيا دس نالوا رصا ملام مقحاطب اقر اص مال ئرلا عير هني
 مابا قلاريغؤ ميرو ضيت نيدلا مدرعجد وأنس زلاولذ طيطخللو ض اغلا هانم نال
 ىلا زاجاناذام ا سارا: فواماع بضمزم شرح لاصق نيس نيب لس اناكذاذ
 ل“ (6زجل ناو سك فازت قمم وأ مدب اكتر سار نيرا ناكواةاقتازأب
 صيصان ارثمسق روكي مص خاهرحأب يصد فز أحول من الر جو :ةينجو اع معنا
 كذا الرهو رنابارذم مكبر اعو جلا يسقط ن الرحال ”ةزأجازمرب لمريض ةز اجور
 ا ممر ملف كألاركذ ا ركهر يمص راق نوهدلارب اسار ايت ءازوجي ف سويوداراثو

 لاقل عصر نصرا لوقو يصل وجيل و نناججكلا ذو ةبارمرلا ارك هو ةغينح
 هرتز اورج ءاصووضاةلارز هوما سروهاماعىوتشلار الاوفر لؤي اربع
 "0 زكرلاوماياعوطعا) امم ارم هرعا اوبعزحان درو نيمْْكّرلا تاكا ذاو قنا ارنلع
 "وراعي فوأعبر بن نكما ال نيكوا عوطعلا» ناك لق ذر جزطورعوار اقع
 0 هدنوطعازابهذ تافزابركملأبو بهذ وطعام طز كرل ضاق ناومياد راد فلا لوادر عدر نعردعرداوضر فوه نابع ةاهإ عجن الارض اتالص اذ مطعما
 كواسإل ةويزلورشجا والي نابل يب نا ريكو لت عرطع ام ناكأو سرب جد ذكونز

 نورعزم كاذرعو رضعو ايهذ بكرا تءاكناو فرص م الرسل جلا ضب اقشنارتودنكلو

 ,ميصتمزكا ةضفلا رهرلازء موطعا اهادوكم نانسددالذ بهذوةطفعاععوحلاصد راق 0
 الرتحا ثاريملاةيقم نه محتل, قمرا هشمحجبةدايزلاو لأ وتدل ل ضدجبلا كلل ذ نم ةكرلا نم تنل سيصن نولي تك
 ىلع دركرلا ناكأ ذاو سرّولا اذه فرص, ال لب امداد ضم منا نمدبالو امرلا نع 0

 ةكنلايقبكم ل دوكيو ند حاصملا جزين اع ملا ةايرلواهولدا سانا
 لا يوهو نيدلريفعنزنعز» يدل كيلَمرْمنالأعم نيعلاو نيل ةلطاب علصلاف مرا
 دية ناذ/ ذبح مدارك ووو ةرحاو مقفصلا نال لكلا ةلطم نيرا تصح آيلطماذاو
 هام معلوم انبلاب عالق يرلازع متصحئمىا ملم مزعلا عملا ارمي انا نيا صملا دي
 0 الهنيرل| يلع نم نيرلا كرا وهوا طاقسا مالْريْأج عاصلاو حاصل سيصل امرعلا اع

 ةيقبررم ليرجولا ذو نيعرم بنيطدأض فاول عزا ىزجالاوزاوما :ا يح هما ع
 تسلك نيرا ءاروأعاوكأصمو ,ميضلر ارم لأصملا اوضقن نارخوالاو بترولا

 - عاسواصلاو نا نمرمأر لبق مل ميس |نملا محوزترللا تبدا كسصرم امل ازبخبديصن
 9 ظ رن م ررلاابس انتفرتبسملا ءاركو جا اضقل



 از اذادوقعلزياسكق قاب لوبلاو باعالاب عمتو ضوعالبنيع كلت اهشو
 لييمت مأسالالاقرمردلا ركض ىلا فزل او الح اذ | لتس | كرب نسما لوبتلاو نر بهاولا نم
 م”ا/. 1 بوهوملق حو اها عربتملا همهيج لم كيف عربت ملال باول جف باججيالا زب نكرنيلا
 هرحو باجامأ,مدزببلا نالر ةعنبب عيبا! و محم انهربعامناو ةهوكت و هالو شل بالا

 ها اعيمجامربلا متنالف عيبلا اما ثنحمل بوهومل ل سنرفو بشوف بب/,فلحول ازمو
 ٍضبلاو بوهولل 2 نامل لءاكلا ضلال اكمل ةببرا و هل بوهوملا كام نبالغ
 دكا نيمشلا] ةجامدو ةيلغلاوا ماتفلاضطتكراعلاذكو هبسانباملوقنلل ف لماككأ

 رسمارمذت .للاو ةببلا هل بوهول طش: رردلاو همامتو لكلا ةيعيتب ارامتجباليذو
 م2 فالار دبر طا نإو قل الدرضبعلاب هل نذا باجيالا نالاذاس تساز اج هند اهاولا
 طياز يوما مان رسلجللاب صن لوشلاو لولا لزم لزضورتسبلا ةضبفلانالةسبلا

 تعم (.نول منال ميم مرعب انو رق نأ قع نما طبقلا ؤبهاولا,لنذأياناالا
 ةسمار عنو ةلالولآزاقوقا جراصلان ال هدوبوارسأإل : ناكأوس هضبف معد طزعبفلا
 ٠ اذكو ريف ناله نلاثلاو ىناثلاو كلذ 1 عيرطلوالا نال تطعاو تلكبو تبهو راوي
 امفالغنيملا كيلمتدلرب هنيع متطبا ملا فيضا ذا ماحطالا نال ماعطل انو كأم
 كلا بلا اذه تادجر معطت البنين ا: درأع نوكفيحضرالا نه كاقطالذاذ
 كم رنأرب اسمو رشاش ايو تلعجازكو ىشل اذه كزلو كيلا مان
 نوليذ ةيفح ب اكرالاوهذا ار عتب سيل رئالة ما أيرلمنالجل اب ىوناذابارلا لماع
 ىقبسو همش ناموا مسقيأمذ ةبيلازوجلاكه تين دنعريلعزمصف ةببلال ف كاك راع
 يا ىيوخمالا كرا نغولو ةمسل لش ناك ىزلا عافتن الرشح ز »+ ةمشلاد جد ءب عفش

 ميرلاورنو دإذفلا اعمل ابهواذااعهيريرتحاو مقوقحو بهاولا كلم زع خقه عوز
 اتاثملا هورص اهلا, ىفنكم ااورمسلاب هيف نكمل اك ضبتلا ن ال سود ضرالاو
 شعم مباع عش قيبالواّبادو اي عكال صا تع ضلارجب مب عفش قس لوا ىسقدال
 اما هرص قلل نال ةزب اجل اورجصلا مايتاك ةمشلا لبق ن اكتزلا عاطل
 ىارىشضاهرهام ةرساذر بيلا ةمشلإ ةعامف اعاشس انجى ا اصقشرهوزمو مد اوس
 وشال وريم ضرشل أمرها نال كلذ ز اجرل بوضولل ىلإ رملسو بوه ول ه قش مدق
 اقاذلو ةلطأب ا ةرس أ رتببلاد نيل امو مدم-ىلادهدوا ةطنحؤ ا قيفد بهوولو
 ثنو ماسو نيل نم نمسلاوا مسمسلا نم نشرلا عرماول قيذرلا مس طك رتنأذ
 سماع وعم قائالاطأب ريو موف كامل الكسل مورعملاو مورو برشوملا نال كاذ
 تلئذوراصتالر وجل عانس عانل زامبيا فرم او ضرالا ةلانلاو ؟سرلاو معلا

 لك عاشل انو مد مزاحم ىلا
 دومتلاو عزرا نيل اًةيببو كيلا
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 اروبي بلا ا,لمر بوهوملاري رتب وهوا نيعل ان اكأذاو مي اره عيال ال ضصيضلا عم
 ثار رعبا ذاام فال طر شله ضعمشلاو مضرق ىف نيعلا نالابيدج اضنو ار داي ملناو
 ل9 بول الوفد ير عرتسإلاض رش مازال ص,ضرلع بون الف لومشم عيبلا صيفا
 دؤملاب:نوبتمو !ريوصعغمو ا تراعوا ةعيدو هدي: نيعل ان اكأ ذا رب يدري عياسيلال
 عنوملالل مجري نأب ىاجسكا لا ةزطقلاوب دلل عانع انهر هي تااكولاماوسافلا
 روصلاب ال بالا يهوا ذاو ميصصتلا و ارك(بمضبف نيرف نكمتد تثو ىطيكو نيعلا رش ىذلا
 3ع 1
 : .اعيبمواابوصدءدو اا وهرم ناكأ ذا امال عريكقرب نآلمعد وعرب واورب ؛ناكازا

 تيعرالاو بلارع ةومهوردا مل تيهواذا ازكو بلال ذهان مو جر صلاو 6ريال نال ادسأ
 . "ب الزطبقب تقتبه ىنجاو وصلا ىا عل هو نان رياره ملوعنن لكك نزكو ل يعول

 اممضفربم ميتيلل لورين انبل بهو اذاو لوا موانل,للرضلاو جيم ناار ريلع كامب
 رف ناوةببلاتكو ضبعلاز أجر يصلاو مل ءيصو مو عريصو بالا ةعبرادحاومو هيلو
 هدداجو مينبلاذ اكاد لوقن عكذ عرج وهز حزب رعت كوه مدعو عو جبت ميلا نكي
 ملام نحو مطشحملا عجرب امي بالولا اوف نالزباجلاه وذو مالا ىاام مص قف ر معو رينحاوا

 نميشف أنقلزإ هرب ىنجارجو متبل ناكذا كحول الاقسإل مالطفدكا باب نمانعو
 أهتقنرزيسمتنام كلمه هرد نم معرب نرخ نجا نكمتيال نا كربالا عرّجدمارو ميلع لن الزي أجمل
 . ةياردرلا لاق لابلاكض محلا مجانلاؤ مالازي مح ناكأ ذاز اج هسئنب ربببلا ىبصل ا زعبش ناو مقح يف

 يطؤتم مشوا بالا توه رودالا نوكلم ان ثحا شور مال الع بالا قضح مه كامو

 الادرحاو نمنآنت بهو ناو وها ةرورضالب الا طخ عمو ةرورطلا اوه فرصن نال جمصلا
 انا يلحاو بهو ناو ؟وبشلا ف ةلجا_ ضبقوهو راج هاءاس امال زاج مسقدأ م امهوعوا
 ةلكربهأونالوعيالاةر عومشلا هزلي ذأ هر حاو لكزافصنلا رهام ال ةفينح دارا عجن
 مامالالءلر عصر لعاوتنضاو و جيمصملا ذاق عويشسلا ف ةيالدوحاو يراملاذ امن
 تالزيهأب ىو وسلا تاكربلاوداو قمل اناناهر و اصومازضغلاودارلو كر اتحاو

 ”ااواف كرولا ةونج نبه بهوا ذاق ذا عت نيشال رق رصلاو لاو ةرماا
 اهل يرو علازا مراوفري عزييضلا الو رو ةداعلل ضدوعنلاأ بم, دوصتملا نال, عوضا

 هتبه ةوياعلا مالسسلاو ةالصللاعماوقل نز ولؤةعاركلاامارككا أبا جوجل لف لوقورلاة م
 بقاو ا طشدوأيإع مل بوهوملا صوعد ناالازأةد عباوم عوجرلل صماركو موا هشبوؤ دياعلاك

 ديريو ا|بيرق قي اكتبها عزطوع ناب هاول ماعد طل كؤي نا طيرشإ نكلدوصقملا لوصح
 الذال كل ونمو نمسلاو سزفلاو أنبل اك مميهلا ةرأي زا بجومززصتس:رأرزأ سضس ب وقاوملا نيعلا

 رج



] 
 راي دق دقعلان > اىلوحد مرحل أيعمالو ناكمالا مرعل ةدأب نلا نودأ.مو عوجرلل مجو

 تود اصالب ع جرو عيمالشالاو للولاد مرغأ نال "”لصتملارو عبمي الداصعملانإل

 الاس نيولازا ريعرلا اهمال ويم الرتمعلاب تناكولا ملأ. مسنب ة ةدايزلا ان دشو ةدايؤلا

 ”رومب نال ني ذأ هتدملا تومبو ااصقنن بجو ا« ل عمت ال مهلا ةد انزل ٌةرحوملابو 3
 5 امتراوث بفاولات أما داو متاحا اح لقساا دااكراصنم ”ملرولا ىلا كاملا لتي ما 5 1
 بهاولا ول سني لصحبمال هل بوش ىملا كامزم سلا عرخوامداده مبجودااموهاارّوعلا '

 تلوويكشاللا لو نلالو دودرع هتدبتزممت امنا نال( رضقن نال مطفد مل وكمال 8

 ثبوهوملالا بيعي ىكرتشملا هدروللميحلا وب باد دب كلملا لدبترو نيعلا -2)
 0 ف عوجتلا لوالل د عيعر مل هبهو ولو عيجلا بهاولل سبا 3 5 ظ
 مسا ازكعوجلا عيامز مول ابلا عومتل ابهاولاذ غصن عأب ممل بوصوملا 3

 مج ملا ةزصأ, مي دوصفلل نال, مف عوجر الف اين هلم مر جر ىزل به بهو
 1 0س رك ةرهاصملاو ااعاضر هيحا6عاض درلا 'زمأ ء. م ناكولمم الأيس مجاب اندبق ظ

 اك جالا ايذلصلا(.رفدوصفلا الا يمزل داب هوأمبككازكجا ذاك
 الهو اهدوب باولو عوجلا هلفابا بهوامد وباب جوزتولودرفعلا كنق زارعال ظن
 نما ءكو اليلث اكو اوس ىلا اذ هذ ىهاولا ابو هولا أن اذار مام هج

 اناباسفوا(نعاكووا كت هزءاضوع مضحتتطواعمب تسيئأ لو بوهوملارشج
 لوضح وجا طقس بهاولامطبتف هبه عيجركوموعم ا نوم 0
 ابهطرتشمازلو ةكسإم وجا ين ةاىريم ميقل اع ض وعر اركز مولر دوصقملا

 كلاتممأ بوشوملا نشوبجامضوع ناو ةورشلا مدعو زإفالاو ضيعلانمتيملا طبع
  فكاطائس .ازموعلا نال بتل مقس ضوحابهاول عبق ىلو المل بوهوملارعابازكو
 داب ودلع اندعروملا بسلا صب وقس اذا و عاصلاو علل لو بكى نجلا نم عصب
 تتبول بهارلا جرب مزموعل ا ض صب وتس ناو سقيم ملمس منال ضوملا
 م كليب ردا الا وهال ضوعال هامطةانخسالوادت الا :لكلل اضوع حلصم قابلا ن الابم
 معزول نيام رينا ناكر لس لو نوعا بيلا عوج قعطغسا م
 ااا ركأحلا كيو («ميطعارب الا رحل ىف عوبجرلا عصيالو ضو تريب اهيا قبل هشه عم
 تح (ينتساف ءابوقملاب ف بوموملا نيعلاتذلتاذاو «لبقالاضقلار جب هنن مذينريف
 البوح سالذ غربت لاؤع دال ثابهاولا اع مابولؤلل عيان ,/بوهولا نحل نم
 ” دعورحبملإو نيصوعلا خرم[ رتب لا طور ميظرتدعا نيعملاصوعلا طرت بشواذاو
 أبنا عبلاركحؤ ناكودقعلا عيني صوعلا اضباتناذاذرمتلاراينعأ اوباما العوبشلا ٠

 ةدابزل توريغ ت



 كابل ازهر ةدفشلإف بيتو زيورلاراينو بيعلاب هريووؤتطواملا دوج
 انريقورررلاوررلا ذاك اواوتبااعس ناكابل اب از[. كما ةولاءازكىضوش نالع

 لعبت زوو فرار وادب ايه دوك طارتش ال اجسيالومجج ناكرل انيحلاب نوعا
 2 كيلا :صلورود نمش رولو رت ايحااح لرعملا عزي جونو ميلعدرت تاما ذو عرش ةداد
 ظ دايااوزه كشةرا الوتد نانو يذزلادوس اولا طرشلاب لطب ال.ئسملا نال طرشسلا نالطمو

 نيلعتن ابر ميو رفح ى او زعجلطأب ىهو ىلا تداعىلمق تما هازعمو ىذر كلرارلا كلنا
 اج فانسري الا قراشوتم اهزخا ل ءراع نوكئ از هاع ميلا ابهاس اذاؤطنعاب كيلملا
 باعبالاةموقنلاةلاقىرعلاكؤ طبيذ درساذ طرت ىتر لوقو كيم له ىراد لقانال

 تمص رلوتدو ابو ميلعاه در انوا ازال يأ هو نمو املوف عيحم ا
 دقعلاؤجنوزا ملال ميما الإ قأنشسسمالا لطمو رس اولا طورلاب لطم الا.مالما
 توشوهو دةمااوضمةمرتفلا لامر تسا رطب اكو هذ انس وجال ؤ ونازل ةبهت
 الا يتالورمسل لم اشم! لونج الازذو عرترلا مهاب ةدبلاكيوملا ايت قر صلاراّقلطم كاملا
 يي راوهبةدصلاو دوصطلل نالزاج متاعب نيرقع اعود اذا نكتو نصل |
 اعولو :ةرصلا :عوجلا عويالو ةاكزلا ةرعاسلاكض بصل قرن, عبيأ:نوقعلاو دداووشو

 ملأ قررصت نارزز نمو لضموقو باوئااوه دوصتملانال ضيشلا رونار هاناسحس |ينع
 قرصا يزلب ناس ارظلاوأن اسكس !ةاكرلا مف رجاجرشجب قرص نارمزل نرصد
 نا نأس< 1 محو مرعو5 اتلاف يحب ال لءاذبوشو لومي أمل مس]رملا نال ملا ععينتا

 00 عراذلبجولاههلا مب اجإ صنم كرما باجي, رتب مبهاا باب
 فرص نار زن نمو مي اره هاكر لاموقو هلام لضأو نحر ورصلا مايل ارشالظلا نالو
 سيضخ او عراشلاأعأب دروماملا نال ملا هلم عاما عيناي قر ص انا رمزل
 رج اهل رعلض اغلا نيطفلل أب مزتلملا نالاوسامبا ميجصلو موه لعيؤبذ كالا ظل
 فيلا الازنئارنعتل سوارا ذ باججالا تظل خدام ىوس مل نيل اوربا دضرماماع
 هيزغالام بست نا ىلا كلارعو كس هناع هن ايس ىا اهرب قرقمل بجو
 دوؤتريلورملاو عقد الثا دوم متاحا تكس اامثمم قدضدالمتبشنكااذاذ
 يعم بحأصو موبل, توق كم رتل لبقو سانلا لاوح افالتحال
 رداقب كسمي ةراعل ب حاصار هاعق املا ىل ملوصو ةردؤ توافن بسماع: لا

 كلب عربن ممالك نا ثيحزم ,ةبببل ميس ان ط قول اما: كح .يادهرلاهريلا عجب
 كم زعن ولا سبا عربورمبملاةذل و هوأعيمجت ضن لاو نيعلاب يان انالزبلا تيحقو
 كتابا ارهاك اا ماساع(,حوه هرزعو ماما ورع: فنا بق ددشملاو فتاولا

 فيواولا



 ذاك ههبزوجورنع عوجرلا يميف مزال ىا ةفئح امنع فقولازعذق و

 نول لينك ثميؤجيف داتجتذن ال لولا ككل رب كي نا ةيرحاوح ابار فاو يزعم عمت
 هزللاب طقيطون اعلادل نامصتخت مدرللا موع ةلعب عبجرب ناي يري ىلونملا للا قو

 قدوم مةلجدوا ميصصلا ليزر عذري ال نيمصتمل كغ كلا نال لول اانويقرطشلا
 درا ليل هلت وملاب شلش زم مزلب ةيصوكم ١ موصل نازك[ عالتمكراو تذقو وون تمازا

 عطقننال هجركذالوا ىلوتلا ل لس عرغو عاشملاو لوشلا درج كالا لوزيضسودوناراقو
 ليج اهو اطيإرذ مودرا وتميل قتحكلاملا لو زيإلر علاةررهاوجأ نعي هصنلا كو

 فقول عياش: زمايهش هسنغنل طرت شمال داو نم نوكيا وريلا لسبدو الو يلو فول
 بشذااذلا تلفت ميرأيتخالاو مز ذعلازع جصتلا و اككرقفلل عال عجي ناب اررومزوكيناو

 قرص, وانفل از طقولا زاوج ذاملوق اعدوتهلان القن حوا نايسو منع ةرهاظةياور ميذ
 كلا: ءامرغو ىتفملا ةينمو ةصالطلاو لزاونلا تاراتامو نوسعلاو هيلو قناقكلاو
 انقل لمكعصر ةووار تلف اور أثخا قريب عش مو فسود ىنا لوقاورأتحلا ذي شم
 نضصجنؤو تنث ىاكوبهجلا (نبلاب قحذاو مهن انذاو مص حتناطبعلو عد نحت في اطر ىتذاو

 كطاعإعاسيبءراصو فقاولا كامن م_قولا 6طرتوصؤراملام الحا لغضقولا عصويسنلا
 هكالدار اف طاولا طريب يعلق اذبكلمول نال يلع فوقولا كلهم ذو مو تاس
 هل العامرلوقادوكي لبيه اولا كزمزم عطر لوقو مياديرلا لا عاجإلالقتني لنا ع
 صبعلا ماكر م مسا نال فسوب ارز عري اجّيقللإلاؤلا عاشملا ىقوو ولا عربر قت قيسسئزلا

 متئاماركف طرش عررعطيعلالصا نالزموجال و كرأوو هش انك طرشم رسل عرب رطشلاو

 .ينلازعةفلا ذو صولع عوبشلا زوجية مشل قيال أمنال مضلل لبق وبق +
 تلفسوب ىنالوق لوفد معاعوداوضاولا اكو طوسبملازعريجو فسوي ىبا لوقاع ىوتغلا
 وقد اكو نيوطلازمويصملاْ كى ووار الا هه اوما براد لف نال ىو ةيمح

 و ٠

 تايكوز ال هانمزوزحاتلل و بطارب ةميجوهوزقولا» سانلل بيعت مي سون ىلا
 بر هخلوف عيت طعزكال اكذاو الطمو مدمج مالا نيب ييوالل قم صاف
 وذل ةددلجريط مب وصابر دالاع مكي زعزع قلو رل نوسن لذ فو هلع ع يع
 ناذ عزي وؤنم زن ةوضاقل قلطارا5 غرو رنج ضخ نال توحي تتاذا عاشملا نقو
 تالوق لا ملا اكاذاو حصل طالت هفالطبو عاشملا قو ةوبعب مكعن للون ا
 ةوررلاو حلاو رولا عوو ماب اوعرم ايكعرحاب انفالاو اضقلا وجي نأذ نا ىيصم
 ةوصلاب كيو فسوي نا لوف ال سم نإ يمناك يحوط قلل يب ناب مضعب عمك

 اننلاسريلعف عالطالايدزم بحازبو ضقولل صالاو عففالاوهأم ىفذولا رأت مرلوت نمار ظ
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  مطقنال جل وطلاز جوحر جو زفيلحو اررع فولا ياو ثلا ضقو مح عامسالا ل
 ْ داص عطتنت ةديجنيعذاذادب وم نوكيا ارهزرع عزاوجا ورش نال قلل عطل حجي نبدا
 ' طاواربوناقور اصوز اج مطقم ةديج هيف ىم“ اذا فس كئللاقو زويجالذ يندم نقوم
 احاو د.ةدم اهامس لا ةدجلاىلا صيف هنعئ رم ركدصلاو فقولا ظل نال در تاكل رف
 ىلاومالا عاجل بطر ش ىيداناانليقو نادل طل قاذلو ممم يل اناو | تطل اهرىب فرم
 بانك ذة )ديور غرنع ةئئنم فقولاو رق دصلا ل نال درب دلاركذ ازال فسوي
 . طشديإكاكأ رهدزعو عجصلاوهاز هو ممل ناو رظعلا اهريدراصو هلوق نيب
 ١ انتو الق قسالد ال لوجو لقنياحقو زوجبالوربنالائازئار أ تعلا ىقو عجبو ما
 "2 لة ضنموا لو تالطالا كلاسرالا!ءانهو ةيادبلا طلادؤيبإ تلا هنصع ايش نانركذدةو
 دي كالو اغوارلاع ىامالفلاهب دنا دراكأ عج هّيرككو اهرقبب ةحيب دقو ذا فسويوبا

 تزامن ككل زح تطير ةو دوصتملاو هابل صحت مطر الا عيتدال ارك تار اذكو ذاج 000
 فول غرزغلوقنملازمعبد لاا أجامل دار يف رححر جو فقول أنبلاو عيبلا 1 برش اكأ دوصنتم 0
 ' طاويدزعتيانلاذ اك ماو عاركا سمت ويصدر مياده و اعترف فقولزوجورو ةانخالتتس
 2 داثالامجوونأ عل هواولا  اماعرش غن قسودوت او داريا لاف مالسلاو باللا 0
 ظ , 1 0 ل كارل 2 0 20 كم غن 0 اركلا يرجو 6

 2 ظيواركذ ناالاصن عإكلا ف نزز ىيضلا قسوم ىاصيصنع هوجن ةلاقوا هيف ةدوممنملا 1 ا ل
 ئ هجوزك ءايبلمتالو بزل فقرلا عما زو هافسويداذالذلجالرجركذو ريفالخ لما ا ا ٠ - هاه 05 5 5 ١ ٠ 8 ٍ ب ىمو ىلا ىو 4

 ةمدعلا هيف لبرشل | ل طيفرما كف سوه ونادزع هزاومباع اشم نقولا وكيل لالا هكسكم نع
 "الل دابلاؤعم نوزوملاو لكك رج و بلاذلانامالا زيا داو زيي انان هتمس ام عمن
 | دات زيبيمت فق ذا اميل حبب نة فقول ظن والو عبلادلناعج نقولا
 فمن قو ناو هيصو لا توملاد عدو ضقاولا ىلا الو نال كيرش مسآ قب ىزلاوبد كلتش
 كريت موري مسا ماجر نم قابلا هميصن عيبيو اىناقلاممسأقيي ىزلاف ل صلاخير اقع
 ظ ىع !ناهارد ل ضف سلا ناو وامسأقم و ايدام نولي ناروج الرج اولا نالميه كلذ

 ' اجاولاو مارون قار دلا دروب نوكو زأجىعيعأ ناو فقولا عيب عانس الز وجعل ققاولا
 ١ د مع ناوأ بل كفقو نلا فصلا اعقب امر دقن ترامب متل اضقولا عافتد نما
 ' ؟هاللزاياد قشالواريومةلغلا فصزقاوارصق نال طرد لوا ىلا فئاول يرش اوس كلذ
 تنعلا نإلرلامزبؤكسلا ازماع ةراهلأو عرلو نكس ىلعاراد قو اذاو أضم قاهل ورش تين
 اهو عراد وقوم زمول ا هرجا قف نامت دزيجو ا نا ذزمىكسلا ل نم عنساذاؤ نخل
 مالو ةراملا هنآ |ريجالو ىعطز ئكسلا ل نميوضربالا جالا 4 دزس لو قذاولا ةرأعكأبردإب
 هلزمإلامدر ايتراجاةرم تضقن او ترم اذافررلا اتى اقلاوا ىلوتملا لن ىفكسا نم خر أجا

 نكنا



 ذباورا
 مع ||

 جال ؤولا زل" نقاولالعجا ذاو معجرع مول فصيالف ةعفنملا# مقهاملا يجمل قع

اووب كسلا حاصو قرص ماودب فئاولاقحنيوحلا ةياعر كلذ نالؤكسلا
 انس م

 انب نم مدد( امور اود نم لو !قحاءزحأتو خانت ةراجالاموالصا كسلا تون ورعب لول

 زا اع د هداعا اركاب ذرص فول  ”حيص غرار :لاكأببلجب لا ةادالا فو تلو ىو
 هيلذز وب الوحأرري مصيف متراعملا عاتيوتحء[سما م هينختسا ناو ريلازقولا جاشحا نا

 زل از ةعرلا له فرو عيب يع ةداعار تاو دوصقنلا عة جا ا ناواكلذ

 كرييلازم ةزجرنال ئ ذولا خيب ملوباذكو موولاوا همي نازوجبالو لد بملا فرعها

 ةيكددعزب (جوبو لوالا اما سوي ىلارزعز اج سنع واريلاضقولااعيالولالعجو سفن

 سماورن عجو شعلان عالقن نأ ضو مامالاراو ىزارلا الو لوقومهو رؤوف سايق اعرئوبعالو

 نس هقول ذوجتلادو نسوي ىا لوغباع ذاب عت موراذ ف ةماط اور و تزعازو و

صلاوو أفلا لثمو ضقولا و سانلل ابيغرت يلع ىوتنولا نوري لار وصل! ريوأعيمج
 ع

 ل ةوتوه »يادي لاذ ىاثلا ماو اصوملالضفلاوباو سلا هلمعاو مالسالا جيلنا

 هرب الولادحالزئالولا طر جد فولاذكو ءلباشم نود الو: ساو بهز ل ارهاظو هو انمنا

 لليملاو عيسؤب اذاوأرمزطم معن ناررإلا ىراف ىوان ة كرك خالاو ناكل ميصول ّتفسوب

 البال رد ةالصلاب سائلا نذابو هبالا طب صلال نال, ةبطم ركلمزع هريؤا زول عرف ىنعرلع
 بشل زول ميف ةزاملاب جملا« كلؤو ميج كمل يي ميز :فينحولاونع متم

 قو ىزحالا ةورنو ؟ةينجيجارزعركلع لاز دعاو ميد اص اذا مها تح دوضفملا قع ماهثربذ

 ميه/فيشجو اوعو نأخوضأع مامات كلزل ىدي جملا نال ةعاجلاب ةالصلا طرتشير مالا

 اذاذعرئاور ةو معلا اكارعاصف نانا رع أيئاب ةالصلا ادا طرت نع نس كا تاور ةنا شاور

 . «ادرلاهاطةو :ءاقادناذأب راو ريؤ اصا الا و مصعب نا الاار عسر صير ذأ, دماواص
 بس جانولي هميلستو نياكي الن عنسُلا :راور ميصلاو ةدايزلا نهري
 هسا لاوزوا ناك : للصدر حاول اما معأمكأب ةالصلا وأب ورسملاو كلذو مب قبلي

 لوزير فسودودإ او رع ميصلاوشو فيححا نع ةياوروهومزعام ناره أنو ئرساو

 ىرصش ]كم طاقسا منال طرْس سيل عرزع متل نالا وييسر ل هج موقد وويشإو)نعمككت

 وز سللوإل ب تلاونب نكسر اذ انوا نيلمسملا اكس نب زمو فص ابوقسب يي هس اصلا
 فد فيطعوئرزع كااذ نعرككم لزب مل ىولفرل قرم ضر ال عجو ا قفل نكسب طابدوا
 ارملة نكس د يطفي ااملانا كري لاد حل وح زع مطشر الكا ب كي
 ارقفلا اهقولاْ ا/توملارويام ل. ,داضالاو كاملا كح طرت شي قرتملا ف نفربو ةياكسلا زم
 سبوت اةورياد ورك ا|لجزعزم انتمصلخغرم ءانسالا ميم تال رع و البع

 دايو



 نس وصوم او رهيربل ار وأ
 رميناسؤل اف

 ترس نلف تس ا اذايشا قو طر شمل نزع ميت لا ذا لصاوه ام لونا رك لكك
 طلال شعرعملاتملا نال كاملا لاز ةريئملاذاونفدو طاب رلاوانأخلااونكسودياقسلا
 نيا ورا اذه اعو لجرمن العض قمل ىماولاب نتكمو هانركذ مب كنذو هعون مكس
 ل |منكرانلا) هذو مرلع وقول نع بيان دال عوجولا عزه متل خت ملا ىلا يزل
 هنمال ايست وكم قو ميذ ىلوسملاربد ىذا الأ لست نوكمأ/ بق تفر ىبسملا ا ماورنع
 رسمة ئئاو ووو قرضملو ميلا همست عتبلسا ذا مبأب قاطو هسنإتن ال ابني
 ىلونمل اليل تلا عش ناخلاو ةداغسلا ملم ]يشد دو ازرع لحل وتسال ماليش اهاع
 فقولإ سامح بصخلاب ا: كح ماوه ةداولا الحب ناي ناو جتا وم ابصنول مال
 امس يلا لاو موقف ىترش لوالا ناالا كاملا رسبحو كللاملادي عفرا محلك 3 نا ثيحزع

 .. زل تمم وقذف خااهرشو بلذتل ل يبس لعؤلازئشلاذزل ةزلوفواذ
 ,هادهاط سبل طهربواهلا نو دأبصغتب ارا لجودرعلا مادؤتسا نكح هي ليزي جو ظلال
 ىملاورمذ وأب قروصلا ةاعإ زيا هلم نأمض هيلحف عبد كانه فلتم هلا ميش بصغزمو
 مث لع ذدرف حابب ىزلا قوسلاو لاجوبإل نأ, لذ اعطقنان اور ىاعلا عدا ناكف ةيلاماب
 امال: 29او لججونع عاطل الاموبو فسوب ىاررع بصقلا نونو مأهالاوزعّزروضتلا موي

 قاضي فس امو كاذءلهسن روينا ىلا صولازلو ءاطقنالادريعتنياللقنلا لال
 - درعا مالاقاقتابصقلا مويدتمةريأدف ءاظذمالو بوصغمازاكزادذانيح هتميئرت ع
 وقار قيرمرضلا اعفد يلام اوشو طقف وعملا ةاعا,عبجو داحالا توأفنب ةروصلا ةاعارم
 انعلا لص هيا ةبجاولاو دل لذهال من الر ةريعشب طول يربك هسذجو الج مولع للا
 فاابكرلو بصاغلا عدا ناف متو يلعن اكو اوسمب اه تداد امد مصغناكمؤ .ةنوصعملا
 تناعولاما مل اجيافبو ورم مميز حك «سبملب لوق درب قدصدر ةيوصطما نعل
 نعبر برياعوذق كدذ دج نما الديك صدا ستحالا ؤ تذل ابما هر طا ناك عنتاب
 لودر فو تكن اذايصعلان د لون ة نب اوفو قحتن اما رصغلاو نيعلا درر زعل ةمقوا لثم
 عنْ ميربسةبلفكمبو امس مب هلي ؤ كان اراقع بصغ اذاوقملابديلا ةلان نال عين
 معلا لا يعسلاو ل قنالب ل غتراقملا نالويلاّلازأ, يصغل م كعرول فسوي ىاو مهينح

 سو ىلا تاساومم عل هنمددر لاهو ىساوملازعشللاملاد وب ١ذ من اكتراتعلا ذل ميجلحأ كاو: 17 اوامزوف عيدلاو
 رح : 0 5 يآ ٠ 9 : : , اسيإ

 جكس ذلة ارماوزلا د4 دحاوزحماعنييلا حامتحا مل اكسال كلاملاري لأوز مترورخم و 1

 ىبحلا عد قولا في ميوررلا رو عرغو ىداهلا 2ك ف قولا 2 ىناثلاو ىندول)مغف لوالا
 ع اروملوت تلازم امانا! نمد ل عفب ناكول نال مدوامسبوأب اكالبملا وكأن دف 9١

 هنالعيمج مملوك ؟ردرمم م انبل ةلإلل هانكسو ثاني معرب بصاخل اىا هلت درا على !رملم
 فاللا



 را مليا ذاهلاذأمن لحلو نوعا: لصف مالمب القد اذا كرب نمبر اقعلاو فدل

 "مريزعف هاف رغبوا هل عفن بص اهلاوبئ ىلقم ابو معمل كرها ذاو ماده هلعو هانكسب

 نام ع جر عرتبرحفب نانا تعقب هدر نعزجلارنعو قباسلابصعلاب ننام ؤرلوحرل

 هللا هير اعف كي صن او عرهوج نيا درسرن نصل نازك نانا مطيع يذل
 ره عنو. الا داصتناب رق همة در بججأ,زمرايع دررذ ونا منازجا عيجترناضةلوطيل

 هيدا تموق لاصق نأ ميجا ذاو بأ توف انود تابغرارونذ ع ةرابع نان مايال
 تاوبرلا قاما كونرلارج «دارمورياهس بلا طلق امزديإم مرخيش ستان موت ءابرصغ موي
 كيسا عجن أصشنلا نيمذن ميكا

ما 3 أيرلا ىلا ي دود الزصالاداد
 و ان

 عاب حو نالت كلذ نال يلا سوي نمض اش نايم كفيل لوك ادرك

 اكواد هلا وهوا بطعب اعبل أب اصقن منمض اس ن اول شلاوردلااو لكلا زيزضرطالازمجن توف
 . بنل ةسالادوجولا هذ عيجنمض| ف مطقوابسافلا,.يذؤ ملا تلوكير غراما
 انو مطغلار وب مياعف توم ىدرالا نالشر الامم عزخأي تيم ةلولملا فرط مط قال اجو

 هبسابسم# عيبت مضي ارللاوذ هتهفتم نأ علطرب يوان ز جول زحل ورطمضيف
 لع نيولا أهرلبحو نمبيعذ ميال ناصتقملا هليمضنو هزاخا لو محول اره نمئلال مسا

 عر شح الانا عيمصلاو ذا داعب اعبامرشعافلا نايا بانك ةاخ يااا"
 ةسوذيالهويسلاو ةعئاملاطحبو نيحل طعن سو :هغنالا سثبجو نيعلإ شعب نوب

 انحاوأناصتن بولا مطفزصالا :لعجار منال نأصتقملا مهلخيباءاو ةىفنلازحئل

 ننال رحاب افلا ل هد زبوصضعلا نولا ترن لوول عالج تبذل
 . اكالوول لا نارأيإميف كلام نالت بظرلاوا هسْضرب أ يبز سعلاراص نأ من
 لباريس ذا, هاردل اذار ةحاًههدص هتك لام زم ظعاو ا. مسا لان ىتدبنمورك
 ارزيرملا ذاع مىزلاملا ىتح معقم ناو (بمذ ألح ظمع ايقب نتكامسا لاز ناومنأ فرض

 هلزك منكرا لييزضوأ مشو بصاخلا (, المو يوصف زيولاو أب ئعرنم بوصتعملا كلم
 مكيصعل اب عك دبل  ادازبق عافننالا تيا شالان( خس اهلدب ىدودوتحا,.عافشنألا
 معاوأ,مسل اور ىا انهو دأسضلا ةداملا._حبتارياوالوبلاادأب كاملا اضراؤبق عافت

 نع اذادي د حب صغو |. موطفت ادن عبسصتو اييطوا|هاوشو جيو ةاّس بصعنك هلاشأ مف
 هللا وح تربص ةموضلس ملص ثور زينا لهن أو الامس هدأم ملأ ار غصب صعو افيس

هبحو لم او عصلا !بصاىلا قعد دص اعمل تعم تاو مسالا نورت رج ومالا ه
 

 هلم ا تيمز مل هر وطحن! ثيصزم كارلا أببس هل اجو مجو نهضياذوه كزاازصال ام عريف



 او ققن ضف صغ ناو, ادع زاسلاو جرلاو دب قابابعما نال ةاغلا فال ردم ثاوحأأ ”
 ازا فرار لاذ مفينجم ار نعابرلام كلم لرنرم رين املمعو اري اندوامثر دهبي صف اجت
 امد باوحرنمدو مأمالا ليل درحاوأ.|.ضريلعو بصاخلا امل الاقو بصاخلل منال
 . معين ىلا, جلمييصقتزو يصصتلال )[؟هيرالاررصو ليصول] ضطلاوداو فسملاو ىؤيمح ا
 ايهما مزلو ا زعاركام كلم لازابنعق نمت كتم اب اراك رفوذبملادالمب التين الوانج
 كالان' ضو كلاما دوه ةرياقرطزمانبلا بحار هاطر مرض علقلا ويرحل يشأ, ةريورصل
 ةجاسلا ىلاوجتناذاضفنإ/( مار عبجوبا مشفلاو ىترمل اة زءديادمرلا لاو نايضلاب بحت
 نيه ذاضرابصطزمو ول مالوهو هلا ذدري ب انلكا باوجو ضقم مجال ضن اغيب اذلاما
 . بصق امرا نال تاكا راف محام لأ عدرو نبلاد يذلا عيذلرصاخلاو »1 لاعبو اف
 .ةكل) ديقو ردا. ميرفت مو ةلوخ شمال وج بص اخلاو اولا الل قحأب وش ةقيشح
 ىضرالارئ3)) نمضي ذابص |خلطزاكأ نبلاهمة تناك راورا3 ميزكرطرالا ةمنناكذ ام يل
 ال زراف زيرلادر ىارصنلىدرلاو عقلا درها نامل لوفر اسس ةو ألا ويك هن خد
 قفا زوو :مذلا نمضيو نين محرحودال مدا يكل الاد ضرالا زبن هاك عدلا تن كولو كلاما
 بارحي فذ نط وار سح,ناو مال الاروضكن يزحا تلا صج 5 مدو ان اةبابلا ليأسمل
 اق!!:ر مدنا كالامنذذ اير لاذ ملقيرصطنز مرا تن اكنافو' ىداجلا نكأذنا ثمل ءابناباتكك
 ابيع رصلا عدو عملا شلل ذ 2 نان كلاما ىا ليال عيزللذ وكذا عولذ هريلاو انااا <اولل

 موقت ار ءالذا مي دفح نال ىلهدرجودرجولا ب مو هأ نعم جول ةم متم لوقو ةبانبلا ثراث
 انياب طم يف هولي ماي نازترالابحاصلا ب ورجت اببو موتو انيلاورجتلا نو دب ضرالا
 ةدأيزلا :ةرقكز ناولالا عربعالف بوارتعق رب ديدزتأ م يعور محا فيصف ايون ةتيمصطيزمو لا
 نموا: مضماش ناراجأب ميحأصف نمب ُطلخىأ ,ةلفاتيدد ىااقيوس بصغوا ناصفملاو

 نايبصا لل تدوسإل ب ونلاوأ راسو يئسرابال قيوسل لنمو ىعةرؤملانالزعبب ابو ممشبصاخلا
 باحترل ةزياو نين ايلازاعر لاذ نالاومنمدلاو ميصلالاز امبصاهالنمضو نام أ مز حااش
 التي خيصلا اما رضقتل اد ىد ل ضف نالأ م ىدي تحاسلا ال جلصال ابحاص يوكل بولا
 السوال اةيص اهلا(. ره كلاما زممفطاطضاو لاب مذ أس عي صعزيو مارد
 تلاد حإو صامل :لالقبلا عم يالا بصاخلا هككمذلةنلا لباخ ل درملاو ملاك كيببلا
 لكما ميقد ناالأرحأك منيع عمركمملا لوق لوقلاو ةدايزلا هزاككلال بص خلا لوقأ. مو اضلتخا حاملا

 امن ناكرو نمد نايامذكا انمدو دككرمب يملا تررظناذزجاثلعلل ذ نمكارطنيبلا
 بم اعلا وو كالا رايالو نيمملا نعيصا خلا لوكس و اكلاملأ.ماقا ةنيدبو ا كلاما لقب
 وقبر مدنا أو رادةملا انو ىئدا ثيح كل اللا ضر. لصت بسم كلملارل رمال

 بصافلا



 مز فارتمقولو بصاخللر ايها ن امهدل نما اش نار اراب كلاملاف هني عم بصاقلا

 3و ةدايزلارعرو ثيحرادقملا ازير ماطر متبل نال ضتوعلادرو نيعلاوحا اش ناو هرازأب

 بوك ئنر [5 ريحإلا لصفلا انه منودو امامك ملثم اهمتو نيولاربظولو ل مدول اود

 م ياو ,يعدياهطيجدرل ثيح هاضر متي مل نالزجركلا لاق املاذالخ ععالاوهو ٌزباورلاهاز

 تر از صفنملاو نسدأو نمسلاكل صنم موا توغل نيل داوو اره ىضللا تاونعل
 "فاكر دل اءاعدملا تاتا بصخلا نالبص اهلارب ف :ناماقملاورد نق بوضعملا نابل
 كلمزان بصاخلا أرلبري ىتح ةدأيزلا زو زع ةباث تن كأم كلاما رب مره املا ملاوب لري

 أبطأو اهلنا نأب ةدان لا ىل(رذ فومتت نال ابص اهلا ريلكزامضرؤبلةفطع مو ولولا ى
 تصشام ا صاعر اصىدونلاو جملا نالهأيا ًارعنمد ارزكاسةداب نلاا ابيطيناوا عانوا

 وبث ةدالولا هلام نئاو اكمال انهوهو ايروتسو اميز ال نجت" ىعقن نالت صتغس ايا رتبراجا

 دلولاب ناصقنا بخ صني ءاقورلولا مم 1 ن اكناؤ رنا مص: صحا صاخلا ناهض

 2056 ناو ةدكولاوهو دحاو ناصّوااو ةدايزل ب بس نال بص ائلاز عمن امططغقسو

 ,بصغاموضانم بصاغلا نمضمالورأينحا موعلوهيكاخو رلولارو تاهولورباصج عمت
 سالو هرب أبو دكبصاخلا لزم محا صحأ.ز الربعلا مر خورارلا نكسوزتبارلا بوكر نم

 صا أمه هيد عيصاومرلا لذ ادعامو انهوارطعوا اهافوتس اوس لع 3 ثدحامزمئدال

 هأيباب لالخ مالااو سوا ميتيلو انتو نوكمنارعو ىوتغلاريلعو نيران (تمالعولا
 نال سكر وعوا نيطر سلا ددحا بكسك كام ل وأنب لالا فشل ىد؛ نكس اذلالا كللؤل هارتش وا

 كابرس اذاو نيولا ارح طعن ركل تسال اصف عطيف بصافلاورل اهّدس اب بوضعملا صم نال
 ياو ةرنع تلك ةدزلا لها: عزل ذا ذاع ةميذ نم هيزذضو اذا ررلكلا

 سم مدت بجرنال ا معيب يعاورق از يلوندونووامو مكرتبانرم نوانو نع ةأشلاكشدزع
 اداب ماسلا هورزتةلاوراو امهكبس ناو مكامن م جونص سما نال الاتاود نعناكاو
 دومادوشومةح2لامباسيلاىمالأيد ذو الس اكاوس تالا نمد هرب أهو لسا

 هده اركيراتحلاو اكوببرريطلاسزمق فز اهل دك بيبو أم[ميت نع وص وأمل |

 تياحلاطرا_.ةاهرّدو كيرلا زةلوفو ىروتلاوا ةفل الارز عميل ابا قننانبا بص لئابتبس انه

 ”اوسؤو ببر يىد ود دولا ملوق صملا بربع اكعدولا ظضججامل أ ضيا مسوثو لام ظفحاع
 أاسممدرل د ىترط زمن كلها ذا قلاب عدوملاربل امامسالا نباتياب ف كتيمسوفلا قنا ان

 مهلاصب ل طعن عباوولا لوبق نع سانا عرنم هانم طوله عاد ٍتسمالا ىلا ةجاحر الأبد

 هريعاماظمح مزتلن مل هاظلا نال ملا رع 1 نمو مسبب ”وددولاو اطعم جنا عدومانو بارق
 هشيدبيزاام كمال مال ملايعلل عشرلنعادب دبعال مدالو هسؤناممب ظف < ىزلا حولا |



 ا لاا وها سيول 7
 ةنيرطىامهفب(,ظقف>ناف عرهوجالوا تضضن ناكداوسزكاسدزموهكواتملا ذو هبقد لجأت
 نمار ثلا نووامالا  فلتخت كر دالاو عرب ال عريب ىنصر كاملا نال نم متريغأر عد واوارلابع
 تجاهو ,نيفسو دولا نوكيوا عجول (يبذ قدرعرا» ذ عقب ناالا نيل ويالل بو كخ
 بطر يزلام نع طفلا جرط نين مال هزل ةنيطس إلا ايقليف قفل ناي تيصراصع تي
 ايراصد بيلا قروب ناضل طقسم ةرورصوترب مال هنيسبإلا كلذ اع قر صنإلو كلاما
 ناكولز حرمنا رنعا موب ثمااماع قبرا نرحل ذا انقسم طاق مياه عاييالا غنذالا داو
 دولا )بلال نمر تل ثيحعتر اصيت ح مل أمي عووملا(علخ ناو ران ببلا ل جأمتيالإ ىبرشم
 دكر( لملخناذا لا ءو تح نيع ل لوصول ادذ تنل دجو لكم. رسال فيض ى از ابرلع
 1 نودرحو ماكل بس ناكترمتعلاب ومنكم ةروص مقح نيعال لوصولا ربكم مناو الأس نا
 ترتر صو اهلل ضملاوباو ئئسلاو ىلؤسجحن ماأمالا لوقر انحاو جيمصتلا 25, ياره انام, اللص

 ريعشت لا ميروتلا مط تككه زا. مست ارد زنوهو منعا رسب هليكد وارسو جاص ملط نأذ
 نعز(تولا و نضر لاموا هسذن اعاقونحو زم أ.مسيعول الأ ميل اعاردأ منو رق صاع
 نبا عدومراص يتلا مال نمل تكليف اركرتف معاسلا تللتاهضحا ناو ارادت ا, طول رحل
 ازواج كر جا زمرة للا ةولو نمضم ل تاع اةرذلان اك( ذ اغا طالاقف الطول
 ملكة ةيددولا تطل ناو نمد تاره فعريلاا.مفيبرطو سالع لال لصر أجري
 يانج ريخزمامطط الخالق اضن اومحاصل كبر ش مدوللىارماخالا اعاوتدحا بصداو نأورطل شم اا
 زبن تلكم ثياب دودرلاو سلخ هضناهوطموإلثمدر ل ةعدولاأ نعجن عووم قانا
 ء نوكيرلامبدهدولا طلذل شفنا اعاضوعامملا هدر ىزلاوأ.مقب ناكىزل نم ةعيدولا عيجتوا
 ابكوإ سيفي ذو ابك زي وز اك نأب :دددولا ب عدولل قرشا ذاو مدَقت ىذلا مجولا اعاكاهّسا
 لاورلنامتلا لاز ري ىل اهدرو ىرهتنلا لازال ايجذرسانيزم نعي رعأ.عدواوا ممرات أو
 يقول لا أين لحلب لل أع منالاهح كلاملاوبكمرب تناك فرز إب رمال قد كداكلاوهو ميدس

 ملف درلاب ميلاطاملمةال(هزمض تاك هأيا اه حلم حاص (يرلط ناذاكحابمجاصلاي ىلا توتا
 تامضلازماري ملا .فازعالا ل هدوجووب داعز اذن مديت ابصاغالاسسالب هروب بث شحا لع
 دار لذ دوملا هيج م خسف دوعجباو كللاملا مهجر عشر درا ةبلاطملا نالو علا عافت
 "يول لادوعل ام: هلاخلا الغم يانلل دراالجوي ملف د ىيلاب ال ا دوحياال عضتزا١ذاوامرلم
 . لعابإن ظناو ود دول يزياس نا عدومالو ةياددلا كوبي ذى درلاز كفر حالا اهبل
 - دفاطرل ناكأ ذا كلذ ليلا ةورعالاقالطال فيدحىناررع ةطاكا مموهو لعتوا
 هد 'ديلاعاطو ديهريف م ىطرال مارهاظلات كلذ م درلا منوم مزلت كلاملا نال

 مار

 0000 ا 5



 نورا وحر طحراذهلا تاوذزئةي دوو جرو نع نالجد عدوا ذاواعلب را يبحر امنوت
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 ام

 يديكي جحا دج حا نزين ىضاحلا لوي عفديرلا ره هيديصن بال مدام

 ةيبالاةد اتناك عدومل سيلورمسقلاب ل غباو اشم مقهور رغم هبلاط الن
امالا لوفد وعاو ميمهتلاذراوزيلاؤسوؤلا هبيصن مذوب ميلاطي مال سدصنربلا

 وس م

 يفلان تاكو كالا تاو, انو قدا ةودرشلاررصو اول قنملاوداونوشلاو

 6م امس نيلحر ريعزجر عدوا نأو نضيشلاو غي اوربلا اي رموصلالعائاناريلا ثري
 اممكلورلكلا هرحا ظفحك زعم كللاملا نالرحالاىلااهرحا مفوي نازحي ل ايمو ان ْ

ؤياأا هلع عج معدوم دال فصن امزههدحاو لكامل امني
 كلوت ىلع نى 

 فمتنلاو حاو لك ظفحو (منم-ةبايضار ناك ظغ حلا رحاو ناكم ذا وداامعأمخاو امرا

 نذابامدحا قومي نازأج مسقنالا ناكانإو ضملاب تب ناك ةلالكتبانلاو زلال
 ديدولا_حاصإةا ذاوأربا ميلع نأ عمال /ارمل علك عأماباككرب ىذر كللاملا نالطالا

 نمالدر جل نال نمد متم جوز المايا مدوملا( ماض كن>وز ىلا اسنان عدوملل

 ا ةأعإم عير هلا ةهاقانكمالذأبلإ سم ميفاهو ثيددا ناك ضل اهتز

 نا ريفم اك ناو طرشلا نال كلذ نعاوب دمع ناكأذا از موون ابك حرش ذ نكلأرشم ناك

 طابظفحزمدكتا ناممالادوقب ورش ةاعاره زلم منمادب وجي اكأذ اما كتر مبا
 دلت نيل رباا ارو ابظفحارللاو ناوأصحخل ها نمكفلاحلاؤ أف ميروحاملا هولا

 نحاورا »؛نيتيبلا ناكر فم رغطشلا نال نمل تككهورارلا كاتزمرطاتيب ايف
 اطنبزاورنركا 4 نام أس ايرارلا نال ماه رحاراد مترو .لظطح ناورثزحلا ف نانو

 تبلل نعت انيبلمفولارارلا تناكنإب ل هاظ نيّتبلا نيب تواذتلا ن كولو داعم

 ةتنولل[ سان ,ةيواعلار | حسم مباره طرا هم ةرهاظ ةدوعض اظل نعد اس ىلا

 دقو ناسحا عوناينار هياج ففخو لو دذننلاب ءراملا رن أاهالا مكابس ! ثيم هاظ
 سس ورتوماقلا ءاكوتلا ةراعاتئل هو ميارهن اود صزماعر د يريلع دا اسجوبلاراعتسا
 كيرعا ل مص: وشولو لوبدلاو باعالا مورا كيلمل ابداذ[صوعرمفد عئانملا كيل

 دوويامإإ فص صطتالضرالانالالظع زمرالا هزه ل يطاوأس إو عيصرال
 دبعلا ارو | وثم ارو كنيطعاىا كنت[ ا طعيدملا مسا قالطا مزال لمس اع
 اص غفلا نال «يببلا كتامحو كرتخم ملوقن ىامب طر ملاذا ةدارزا عزها عك تلعو

 درعلازف كدا نمل مدعو ءأيرلع ل عشا ةىفاملاو :ىننسللو نيحلا تيل
 ”ةراعلا و عبجري نارى مللو كلأه انكس هانوم نال ىناساكؤرا دو مانزل 2من دامال

 حتمايدرلو ور عزم تكره ناريس لوي ماها از !ايكصو !ةيراعلاو ترتعأ,الأ سيتم
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 مزايا نون ناطور الاه رماو اتم يا نا نيذ نا فلان"
 انيش ومنو عئانملا كاس منال ممل انالتخأب فلت ار[ ناك ا هريعي لأ ولو هقوفأم
 فادي ناكولؤزهتمملاهال نما: ضلت نال ور از و كامام بسحإلع هككمزنا لزأج
 اذار هوادبملا لات عرغلامتسلمال ل| تلك ىطر من ان كلذ لزوجك ل عت اضالتخأب
 رتل (قننلاو تقول هقلطم نوككذا (هوحا جو ةيجرا طكيقو:تلطم ةراعال اتناك
 مهنه ةريتم نوككنا ىاثلاو قالا هيَ عاش تو ىاذبو اش جود ىا بد عافتشي نارمش
 .. ةاثاالاو.نمرحو ا كلذ لشمال انالخ ن اكأذا الاديب أبال عدامسا مرو ايذاء سيل
 واوا مساعد عتب نا ملرسلو هسكع عيالاو عافت الاوحأ ّيلطم تقول و حأ ةريقم نوكت
 ثان ضو قاالطالارز عسر اقتل ادوووملاو نونروملاو لمتملاوري انولاو مها را ةيراعو
 كة ررطيبدلا ليلقي ذبل .تابال اي عافتنال نامل عال كيل اعلا
 مدا نيعلادروو أف سالا ةراعال يضف نمزنلو تينا ان دارجقلاو ضرفلاو أملا
 رم هراعتس- نأ هيكل نيعوا نال قالطال وزع تلاماو ياو هرماقتم لما در
 رات يارملاؤ/ةا«لل عفن الل وأ الوأ جرف نار ذاكد عنيا
 ريع ةراعالبانكذ ةراجالات كام نكسلاك ىفنم عن ابنالز أجسرغدوا أبثوديل أصرا
 هفلطيش ضرإل غشا رذلاوانبل مل مهلكتو ماير ةدقعا اماما ىنمابف مجرما

 علنا لود نيعولقم يقل اياك يفالاو ضرالاب عضم علقلاو نمرل ثيحاز و أهجيرمت
 يتم نملة ب سلو أنبل |صقن |مفريعملا طعم اريلع ن امال در احااتنقو نكرم ناف مت
 مراعلاتّوو اك ناو نارهر ولامع قيسن امر مر قعلا قالط او عت رج ورع رع تغم

 هتمرجردرورعج ال ملذلاب سرغلاو انيلاصقنام يعتلي علان منقول ف عمو تقوب
 ديما[ وراق سياره, يضلل | شد يلع عصرؤ دول أباذولاو ههاطظلاو ل تقو ثيح
 أفي ناريعتسلا اي الامل نانوليو ما ذبو هسرع:بةريعت ملا نضال ابر نمسا
 - بروملار كاف ضرال روض علقلا 4 ناكاذااولاةرلكم نال كلذ ل نوكش |,رمق نمي
 سرلاوأنرلان ورد وا لصالاب مسجتلاو عتذ بحاصريعر#او لصايحاص مالصنالا
 ةيأسب لزنالال ما تقواوس عراد صح قح سؤ خوترط اعلا هراعتساولممال
 يهسلالعراعلا در ةرجاوأ هرغو ةياربرلا ؛ /نيدحلا ةاعا ملم ارجأب كم ةدول عم
 ردد ةرجاو يلع نوكتف درا نوم ةرجالاو سفن ةحفنملا بؤ نال يلع بجاو درلا نان
 اهسك(ذاو درلا نود ميليجلاو نكتلرج أسما لعسح اولا نالرجاوملا زج رحانسسملا نييعلا
 داتعملا عل.تلاب قا الاد[ زهم نمد ل تاكا, مز الل هد اد
 ةسييظن اني عر اعّتسان اون مناببلا قاماجدرلا لل اهدرل كللاملا لاه در منان فر اعتملا

 اهدذ ظ
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 لثمن ةوهارلو نمعنمل جف و عرهويجا لاو نمضريلاملسي ملو كلاملادا د الاه ورذ
 2 ماموريعفلاالا درتالث مشن نعال الغول لزملاثالاؤ منا طلراش) كل رود

 ىلع بجاولا نال نمثل (ملسنرملو كلاما ل :ّءىصاعملا نيحلاو !:ددولادر ناو مايل
 راد درلأب كلاملىضرال معيدولاو عريف نود كللاملاىلادرلاب هلقذو ملفا فلا

 ةواازابسأنم طبقلل اب |: كسص ريارصأ, عدول مل هاضتراولغاللرعلا و نمل

 لف ملوعطم ينعم جو ضدالازم مقرب اطفليامتخلامرشع امميزكؤ ظفحلا موزل ثيحزح
 ل ضمار ذو ا ةليعلازهافولح هلها مجرط دولوم أع ّْدبو طقم نالم لامر ابنعاب ذوينملاوصلا

 ”يقاوملاهالو بسكتلا نعزجاعرسم,:ال ل املاث يد نمد ةفنور اولا (عبّراسم صوشو
 هرمي نال ريالا مرحلر يلج شنالإو عربتم طق ماو نامذلاب عاريا ثرلملا تدبل.ن ارم ناو

 ناي نا عجل نكي ل ةارماوا لج اهتمام هل نك نياك موه يلع اند نوكمل مب ىطافلا
 هنلوق لوقلاف هنبارنا ىمذو سم عود عداناف وي قبسم لاذ كاقعتوشا ينم ٠

 طعمللا عيررلاذ اف هورمدويريعيو بشلاب فذ مال حفني أمب لوف مالتاسشسا
 ةمالعاورحافصوو نانناهاعرا ناو ملسم عد ايمذولو عراجلا زم ىلواوبؤالاو هيسذ

 د>اغصمرل نو هسولكةمالعلا خذ وم ملرصاشرهالا نالمب ىلواوبز علسج ف

 ثامر وقح ال نب اونوأ هدحا ىوعد تقسو بسلا غامر وتس البا وبؤ رمال ع

 الوصمؤ طيضلاداجو اذ او مدادع ىوق نبل ال ةنيبلارحالا اق ذالايف عزان
 أعبن مز و ملم هس تيثربا يأ مذ ىداذ نيل وارق نعتبر طوا نيرلسملا
 حان لوالاورارالاب تباثلا مالسالا لاطداو بسلا نمت هاوعد نال نس -!زهورارلل
 قرم ةدرف طيضللا د ناو عضياسنود دعمنا مذ هاوعد تعصر اضن ثلا وريوصلا

 ايفياوملانمو مذ ناك اصنلاو بعجين كوادوبملاديعهرسكلاب ةعيب وا ةمزل لقا
 انام فسم عربي نأ امامنال نعابر زل ملاوردلا لا ةدحاو اور ايحذ و حاولا ناكأذ

 .ةيسلاكلاونعازياورلإهاظف هسلكعولانناكم ةرذ اكو اكن مهاكمذيؤاكو لست
 هنباءنايابجعدا نافل هاطرعزدال يبل الا منيف ف عايعاطبشلل!نارعد نسور ايتخا
 كذا رهاللا خيرك طبنالاف رك لراَرو كولملا نال ارح ناكو معي اله ميسم تبث
 داو بارد ,قحفرظنالاوهامل أون ىمزلانمسملاو د يعلاز هلو طيس هنوعد ذركأو
 اماملقم) اداعادو رشم ناكأذ اركوره اظل ار املعا ملونورىلعدور ثمرام طيشملاا عب

 رطب ةو بلا ل ازص ةدالو ىضاقللو عيايضلا»,نال ىضاقلارهأب دج ول! صي ارك
 دان موسكلاو ماعطلا كردي الأزتو تأمل نال لو ل ها ظ طيقل منال ىطاقلا رمي
 هتيم ايلا مؤ ,كخالو ةيالولل مارش اطفململا عزت نوجا هاه هى اذن الا نع



 رصلا3بلو ضم عض الملا زبقب نازبوحكو مدل ةيالو لزب ةفيعض هتبالولال
 هلاحاظمحو مس داب اي زم“ ان :عاض سو مباره ابصوو مال كلوا اعز اذا مس

 ميتة وو 790 اوهور:رهاركلا يف هرك عرجاو» انإريوبج الر مصلا عمامة يارد ملل ظرلاق ماب
 ا.ةبس اماطقللا_ه اكوا زوبرئلاررصو نمل عون عضل [ هدا نمد وبلا
 اهل غذب نطل ما. زطقللاو ىهدالا صن طين الام رطل نهم وجول ىهاظ مل
 ًاهدريوابطميل هذ خاين طنا مادش اذا امل لاري ن ةناحارتو امن لامن مسا نكي
 عز حالا نال يادي طلاو لع عولوو بلاشر شنب هوهي عمن لوطن اا ميشو اهبجاصاغ
 اع مايطلاذاخاذا بجاولاوهوأملعلارمأحر زل ضخالاوشرل عر ترش دوذام جول انف
 ثالئلل املا مز حا ملا اق داصنا ذا كلزكو ريلع :نومعم نوكت ل كنز كن اكاذاواول اك
 انطراو عأجإلاب نمضي مضل ا عزا مازن اولو ةنيبلاكراصو أمنع ةج امؤداسن
 كلا مطدالزسودودالاةور مز :ةينجو ار نعن مدي كاملا بذكو كلا أ يذلا
 يشلاوزل هلا وءعاو غينحوالوق عيد يوك اذ عيجت ل ةمرأستس, ل

 مااا هردو ثرحأ لك ئدأل نق م أ . مرعي رطغللا ناك نا وليش رصر

 تن اكةناوأ هروح ابل طيال نمجاص نا نط طعس في ثيجعطقمألا فر بسحاعي أملا

 _لصالا ةرهت عررقو تفينح ا نعدباور عز دو مياردما لا 3اوحأ,مرعار ءاصع ندع
 اليل املا هذه نمي نا جصصل ليفوز و غر كلاو لبطل نيب ليصير اعز وخل
 لورد كلذ روب لطم الببحاص نا نظل غل خد نا ىلا ابرد تمس لملا ار ىلا زتوشسو
 اراد عور مرج: نمر ىوتطلا لعو حئانبلا ذو ةمئالارس رايت ااز هوالباو طقالا عش
 دال لؤي نا ىلا مدرعؤسرل انيس لدقللا تناك إو جوصملا ام تارهصملاو لزاونلا

 دياعرم مب عاف الازاجنادلاروشقو ةاونلاكأ ملطيالاتمحاص نا ملحد انسين تناكنأو
 لاقرب ويارا اك وصي اللوم 'تيزمل نال كلم كاما قبمزلكاو فرغت
 "صاع يشيل نازل اغسل نملك ن اكن ا داصحلا مايا لس [رنسلا طال أ تلاطعب
 يار أجزانزقفل أقر مقال يلا اهدرأ ماس زا ذواالالاو ضرع ئتزم «ز دأب سأبا
 الاليم قحاللارنزأجايرمتو أمان ماورد صل ىنم سوار رم بونو أير رصتلا دوب
 كازا نيكسملا نم اش ناو مدل ذب عربعملا لام لس نال شتاملا نم أس ناو قب اسلا
 لض |«ماومياددملا لام نيكل حو رمال زا بات ناكر او منذ لعب لاعب الري
 ”لدالا :ىالالا لضم رالثلا ياللا فال ريعب ارقبلاو م اثلا :ط املال موجب و حالا اع +
 «ر رك اوصر م دعراه>ا ميدو رمي الأذن نع (ابسل خان بلو كر ادمن
 ناب ناصع ذخا بود منياضرر نحأ لع ميدل ءابسلا ما يلع نر ذاز انلو ذا

 ةوعلا



 .(1/ ب

 بكذا تقشلافاضراعتف عابسلا نعتناملا_بسو ماك ابطا بس نسر زي

 اكمل بالا ازعل سام طييياع ايصس ا لوسرر نب جيصصلا؛ اجر قزف ناذ مشل
 منا ىلا ةراش ا ثرحلا ل ليف اهدر دوج ىتحا عد اهواز حو اهو انس 5

 اذ | اماقمانوبك

 داك ةيدأيؤغنا ناو هتبالوروصقل عرب مونوركاملا نذاريخب لع طقم وذا ن ناي رلكيفرلح
 فزلاو ا كلذ طّتمململا عشراذ ابل ظن بي الالام: لابو ضال «مجاصاعأشد كلذ

 اهرخ :ىفنم ةييبلل ناك نقلا عوفرما ذى! هيشرظنيلعذ انني عمان كلل ىلا طق

 قري لحن: كن زكو ءيلعنولا مازلا طزجككءلع نيدل قبايل مرجازما. لج قفا
 دما با ا.زمتظهرماو ا. عابا جم ؟قفنلا قرحتشالا ناو دما لوكيل
 امهلعايدةقفنلالعجو كلذ ؤنذابلعةافنالا صال ان اك ناو عدوص هئاضدار زدت
 كاللاععجرب أنا ماكل ؤأشااببحاص عاب د ةغفللا )عجاف ذو نيام طن بش نال

 اناكو :مقلالاطو كلاي طحاذاوتاربلا ءاكعج الوش كلاملازع موج وطاقلا غاز

 مالا لعاقفناؤلا ةققلازخأب ىتحا. زمر عنمذاطقنلمالف (ىلعؤفنائ تيا
 الوعل نيد طقسا عيبلا هبشاعةدجزاك املا دفن !رناكرأصف هتقفب تربح
 نعمان نسما ريصتمأ,مال هدعب تكلها ذا طّسو سبل ليش طفل لارو ةرطقلاا

 كلمنا نورا ردو ب فورا ذو هللا بنا وس مرحلاو لل :لَضلو بارما ذاك
 رك صيصقملو فيلل اماقنلالا لمجم وراح لبوأنوأهربإس ذ دكمؤرصوزم
 طقم نزعدان لجررطحا او ياو اطعام ان اك مهجر طقسا منا نب

 تسأل لح دل ةيمعا نافورات نيب يقين ح فاعلا عير
 هصو ريدر 3 كللاماريغ نان اضل ا كاذ طيرجالو هلا بناهاططلانالريلا هدوم نا

 ف كيلع نوكمال نقر صلاو فو ستر لاوهرمبروماملا نال ينغلع طقللاب تالا قر صتبالو
 مفي نسأل نيبقف ناك او ,ةدصللا يدل نامت نا لزج نغاعقسللا اكو

 تي ألف يفو هلثيوهو باوثلا ناكر تف لفرص نالوأىللحبن لهضن ماحو
 قلاب الزرق اوناكأذا متحورو مساويا ذع اين ذل أريد ص نا طعس لسا سوح

 مل هممت جر يحط عد فذونت رنا”ططلل متبسانم يحس ا تح نينا ظن و

 تاهواركدو مذ دولومل نك ذ١ بلط لنا عسل خيئحأ ممزق زعزقوتب ةطقللاو
 نب ناكذلو مالفر ركل از دوبي ناك ؤننوأ هب نالت هل اأن راع
 ةيكرحالاو رييصلا مالوتضعلاوهرن الع ةلاكونو ن اكوضع ىازملوبل ان ال ين اونو جرقلا

 ليوا ال مناسك وامس ار كااو بالعسل
 مال فينجولارزع ركل ايرث هالو اوس وقيس ىف أن اكن او ضرأع ةريغو اصالا ىرجملا زءالع



 د

 وه سرلم أبنا اجرك ىل عئابضر#و شسوبوداراةو حالا قينمواهدحا عاسن النول لذ
 0 ياعسل ماعلا زيد حدو ميسا ذل ماكحالا نورك زك مزكول نازي وضعلا هاذ
 2 لظ!!انلااللكوا زيا تجزحو املا علا او وا محدر تلا روصو يؤسلاو ورجل هرمعاو
 وا ةرماىوثكعو لوط ناو لاجل املع هال بدون مياده ىوتسم ون رلناكذالاجرلا ليك
 مل نانا تامالع اال ةاره اوم مولا زيا لوصول نكماو لبو از جواري فنيل زن
 ةياردبلاغلا3 تصح ماكحا لو لك قمم هيف تصر هدرا تنادولعلا عزه ىدحا ملون
 هولا مقو مح تورش يحال لاو نيدلاروما غل ئنوالاو طحالب ل طوي انا رينصالاو
 تقص نير مأون هعابل لص ادال قلخ نك فواذا ملوي ممل لات ملاعإ انهو ما منش
 مواز اكال جر رتروعملا رركول ىظم محابال هس زها لعاب ةويلار علب اذاوا نلف قراعرل
 نيلسم بل اونلدعا الا ملاتيب لام نمرتها مامالا مل كشأوا عاش لاه رل نكي ل ناؤرلامدل ناكذا
 امرأ لاذ يئنجوان الغي مويا تاماذا لالا تيب الأ رمت درو مامالا عاب هتننحلا ذا
 ان: عادوا اثم اي هذي وهو مرسين فلو نا مس نبال مسا مال لع مهينص طالع

 كيورعِستي نانا كنلا, مجال نابض :.ح هدام لاو نيقيبت ان عددنا ثاربملا
 !والارومعدرا كلذ ةروصتسو دو الاو ةروكرلازم نيل احلا وساملنا «ررعزصالاد عيتبت
 وكلا نوكر ناياخلا غل ءلاسم غانا لز طرقا ةادوبالراحا هتدانوكالا
 انقيشسك والا أحال مور روكم نا ةنملانل ا اركذ لزخف بانيت قو ماوجونكلذا
 2 يرو ميا قنالا ثارم فضدو ركذلا ثارد فضي نا لاقو اضبن مركبا ال قات
 امامالاوا افاتغاو رولا اع مامالا لوو ا صرع هتيروكدو نونا قت اع
 | 2 ةكريتنوالنالم ا عبس ىهس لاما فسويودالاةملوق عع ن١ ساي
 0 تالووليرا ثالث عون شو فصنو مساع عمو فصن مشو ناري قبو م0
 0 ايلول عاديا لا دكت وورش لة لاو ةوبرا يل دبس نع جت وهاك مس
 "يرض كملاو ىصنلاو قنا ناك ثلشلاو اركذ ناكاذا قصر تيس اا نال
 نانا زمام فصن ا برسكلا عيقرو تس ضصنو نات اوفو كلل د ضصدرلذ
 بزر اه: يرحل نام الا ف ضدو مال بطزم ب اذ ؟عبس نباللان اكتر خت ا تراص
 .مووافينعول عار اضالو بيقمر لوقو اجيك يجف نيالا ف فصنو نينا
 دوق ما, تصوا ةهد در صو ىتسنلاو ةيبرشلا اعرب ريعوسو فيس> ىف لوق
 ميلك لطو ل عنصومل يعنرلو للا باع ذا ماو كلذ ىلاراش اك توحالو رايح ملهنالو كرب عطتني موروملا لوقو لال ماكعالا زون ثيدزم عرمان ساند
 ,ءاب أ تعز ملنعملاب لاداعي ا ميلع موقدو لاه ظ فيز مط اقل ابصن تيد ماره ع اراعدالك

 مو
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 نان م امل اد نالت قوق رت واض قا جده لي

 كدا صد وو :ذصلا زيي دوعمملاو مسغبلطملا عرج ا عزك ظان بضنوءاقلا نإ

 : او رلاوواوافس ناو هدالوؤو ,تجوز اعوعسو مي ارهرإ ظنريلع ىاقلاو ملال

 ..سقلاهز ءلعوفتوذ اقل اضةرخن رض حراح ملامذ مقفنلا تمس مؤكز لصالاو ابل
 خس ماز يلعن لاقل ار طس قتال ناو زا وكف حاصلا نا

 دالوالا لوالا نمت جيم” بد :(لااعاضملاواضملاب سيل نليح ةقفللا نال هةررغ

 هلامنموا لاو املاقول اخئاو تخالاو مالا( ناذلاننورابكادوكرلازنزسزلاورابكا مث" الاو

 انو «/عترعم نويددو اوعدومدي و ئضاقلادي ىنناكوايوارؤاندو عاوددلد ناكل

 الاىلا مجاح !لوذاقلار ننعم ها ان اكن اف ىذ اقلارز ء نيرهاظانوئيرلاذ!دبارقلاوا
 ناورا و

 لو ةياريرلاوانكابوبدملا!بباو دوم نمضيوض اقل مارب نوحرملاو واهتم عدرملا عفر
 همام ةحسس يرن وام لاذ ةقذلا بصلات نيود ء

 نسور هذهو نس ب ((ماهإلإ اك تالاف كرشب ديال باعالخلا نالرتوم نص

 و اورنا نايببلا 02 بقز لل هاطومو نإ قالا تومزصالا هر تركو هلل

 تودميرود داولاة انت انا مزععبا نأ 3 ملوك لعالمن |ذازميحاوؤ» 5 لافالا عيجطرتلو
 كولا

 وعلا ا قو هدازر اوه ملال عا لهازمرنرف ا «يضجبلاةو نارابل نلابلا عيبصنمن اذا

 1 ”ئشماز كو نلف وتلا لعو هذ نيوست نقدم عنبر جال
 بع ةاهلزئادوقطملانوبوكحا اذاو ها مجبر شارو صو ىفسملاو ىلا مميالا نأ

 ”ةفرثو مرد تامزمو يوم مككاتف دو ىا ثفولا كاذ ني دوجوم النت نيترو يب ملام م.قوةةأذول

 تامر ءازهدو ةفملا ثربالو نوم ,دودوشج مو عل دوما ارم ثمر لتقول هلل ذ لبق

 اك ثراولاةأيحو ثروملا تومّوقحت ثرالا طرت نمو نأ يحرق 2 مردل لتؤرأح
 يحمد فلل يضر عفر اسو نتولاو لعالا كزأع كر أعمالك دوق تيس نه نأمل

 ةأدرو قالخالاوسزموشو قالطمالاو درقلاوق ةووجاف5
 وال هدرو قارعالا

 0 دز كول قبااذاوان(سصلا نأسعالااضزهو

 ”اسعثرارؤلا كل: درماك ال هدر ناوأعر >نوعدراوشو امام مب ندا

 لة هدجوو ارنب ارمو ل: موبزبوأ هاتلتنيمجنم هدر: بين كابل ةالرأبنع

 دو درملاقيالإو متم تناكن او لص ال رعوطيملا انشا دينية سو نوما
 يس كلانا ولاهي دالا رشد هدرىزلا ىلملو ذه | هر د نير نة زرغس ةرم نم

 درسوؤسنلاو لولا ل وعاور مز ةينحدلا لوفازهو قابس عملا غلق قرن
 هطقللاز هانركز وزو دياز اا زهد مياهبرلا لاو ريلع مش الو هدر ىزلا رده قبا ناوزفا
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 سبي نال ن كاز جلو كلاما نم عيابل اعد ,مال اضن ا ميحتهو ل ينإ شل امو يزل
 هلحا اذار ا قبزندارلل شوو منا افي عيل بح عيابلا زلزل عج اوو"سيوحوآلا
 تقود نط زم هدرول حر حزب فينصمل لوق اشتد ار ماو ةيادملا 5 كلام اي هدر زيا
 لبو ندر يلا لا ناكن ا فا مسضنا هزم مناع ةراما دأمالا كرت لأثر زعل عجل ذخلا
 لع اباو ىلع لا مصر كاتناكن اذ لذا ئيدلا شتم تناكأ ذا اذهو ملوبلا نال نير اع
 املا عزم وبال سا تاول محار ارك زمر ؛ا«نومطللرمرؤلاب قه الهال
 وريح موارتس أس ح ةوقاو ىا اح يشل ل عج ّئلأيحالاو مل احا قدالادر نان مرحاملاء ممل
 بارو ب (ىيكت اوم او: املا ككل ؤرغو !باركلاو ا سيذلاوا انيلاب تاو زمرالا عالصا
 لماع و ارماعلامفالخو بارض رالاوه بزعم ا و سوح( امو كلاهال صراو امي عورمالاد

 مساموايلع املا ,تلولوأ كلل هرعواهارجم مادتر او ارثيعمع تراب رع املا عاطقن الزمرالا عرب عم
 ماذا نر مشن كاز ترمس ءطبس أ,ةروريصواراجالاواادرلاهبلعكر ع زل عنميامت كلذ

 هيلاراشلا اعل الا كمر يحب بازملا موق ىلايداع نيالا انهن اكاترب اسد بن لو
 السالا اول هز اكو ملوظد جلد اقملا لمار داعرر عزم تيرط ابان مالس الا 2 ى امل تلال امان لون
 نام افقوأذا ثيححيرتلازمدرمدوهو هنيوب كلام نعيالم عافت لا مدعو ,كتلوطنالاو
 هيف توصلا عما ملتوسؤعاب عاصف سلا ذاك يرفلادود سره علا وكن اذ دو#
 اناومزوكتال مالسالا تلك نار تر زعو فسود ندع تاودون)مب عتسْل ولا ناكل لما
 قونوا تيرق اوس ف اغنرالا مو ةكول ل2 ةيرتبعاو نوما سملا ةعاجينوكتااكام فرعي ذاو
 +.زك ناهض رع ببروصمْاز عاد زعرلاو قربكاز عفا تسلا ذاتي موةياوراد اضن
 ولاكن تاوملا نمله فرجنملا ذا مالسالا ةكولملا رو رّصلالعجو تل ز لا لاقورردلا
 ةيسفال4 مرع مرهاظو وا ؟ةرقح تاومناال تاوملا [ فص اك ماسالا شاومي ثيح

 ةةيلعوارزعككم ل نذاريفب هايحا ناو قا كلم ماما نذاب تاو هأيحازم ثان ؟ةيقح
 اذا ثورب مهرصتختنا دحالر سلف باكرلاو لدحلان أجبان منو لل لوصول نيلسمل مونمر نال
 2س! لرمو هريميلاتقبس عام منال ماهالا نذل نوددولو كمر دو ميانعلارباس اك ماعلا
 اذ م ةرؤمل ةورا ا عنعو ساو هربا ءامالا لوقر أتمحاو جوملا طلاعز يصل رطحت
 كول اجحيزا ماهالل ىلوالاو ملاك مص ماهالا اهيا كلمو أيحارلم فسح ىنازع أ, ل
 اهدرحسي نامل ن اكد اسالأت ذو تمكنا ذا اما ال, مجز ال تس الا درت ذا اذ هون اهدركسيب

 هاتس اذاالازوبعال اسما لعجازج انرظون اوربا نالر شعل ف بجو ةبارسملا ةيورها ملارعز
 براقف عاب عرمزف اهكرت اه ايحاولئاملاراتع اع جاما ابا نولي ف ةنبح لدن جاوا ام
 نا ماو أب. قحا ىلاثلا اكابر ذاب لال فتس اذللم لوالا نالابم قحاؤالا

 ' لوالا



 لايحب اللا كلاود فيدل. قنا يسلم ازا لوالا
 ًالازذا نودب مككيبالرن ا ال[بايصككرياسكمش نأ وتسيف كلملا برس ايحالا نالوا
 رز غنا اذن اقلطم كلما نماحسلا نا لاو نامل ال

 ىا امهرجد لو عيعوزرجيزمزتسال ءعيطوب ام عرذ نموا اه وجراجالا عيب اكو ا انمرا
 سروجلا لال عرعر (.معدو جن نماهالا اها نيس ثالث ابرك

 اهلا نلواحأ

 زال مفدي صحملا اذ عازلاورشملاشيحزم نيس ةىفلل ص خل لهدم
 "شنب عرما4 مفهارح نهال مل عبترالرهاعلانم نئاماسصإ مويا( كو وصغمالبصخت

 اعلان اومنوكيال أبل مجاحو قنا هدياصحلاوطمو زيزفلالهال كيم ةلرتيو
 ول اكهنع نير سؤال ان يوبجالاولاناز و طعورنلاو قرطلا لزب منم
 احنا ةجدرالا هأرحأ ام بداوجيبأيحالا طاحا ١ذإو ميار انركذ اللمس نلمس

 ل.عافلطمو عزيعمامزلا ناب برم ءارُعب مجزعوأ هو رررلا ءاتجدارلا ةمقيرطف

وكمال عافنلا ماغنالعبدالانارجْم أ مميرحر لذا حارث ىلا فح انالراهاع
 كبلات اهزاقرب الا ن

 .توعيرال قم اعارذ نوجبر ابيل لون سو ملبال الوحي قلهو لالا انس ا نامل

 ُبلاتناكراو مارها,مورهح |>يىلا املا لوجو ةوجر ىندار الا: نال بنأج كرم نا موصل بناوملل لكم

 أضيالوميرا فيل اونعو اهرزءاذهو اعارذ نوت اهرنعو لالايسب هام غزت ناو انا
 الي ضحرملزاونلا ناراتةزعرشو ميوصماا زار كاجرذو خشلاو نيؤرحما كانتخأو هلعاو هلباد جرو

 دراج ًانيعفحأب:جزتملا تناكناووها موصلاوشر جب اوما اكؤم ةجأك اد ذاع 5 تاوهريرب

 كب مزالب سلينا هو عارذ ةيامضتظواعطلاوو عج انيا فلو باج (ارذ يا اعرف
 داليقو]از موا باج اكزم عارذ ةباممدن اغتال ةياددراذووا هدأ, جاو سوفنلاىار ل لوكموه
 كاشلاملا ملا لو اليكدازؤ عوار انيضارا غو ا ةبالصل صمبطارا غلاك مرقم اونيعلا ةدتلا

 نكتلإما عارذ زن ل ةسكلأب العر جاو تأضش ثسروثوزدأعلا عارذ عارزلابدارملا سوا لوا ل طع

 ةبودنطك دورال كرم عرجاورلا ميو أوفر حيي نا دلرا نفطي نورك ثأذعي عبس
 <اقكمف فرعي نا «مهلريا مب عافنالاز هدم ةيورط ميلا كنمرفكلاب ناب لالالا
 8ةلرعوزلحدواةارثلا الرس امو ماريا مداعو هنيمطتو !هسكأواللث والا كرع غايه ا

 نذأمولو ووأيحازجي مبكر ىلا ناكملا كن ذ ىلا ىاريلا ذاملاى' هدوعزوجي نككو كورتملا نعوارذع
 كسل نال تاومل كوب يلا دوي نا لمتجر تو نوجعرل ناك ادلع ريوكمل,ةماعلا جا ماهل
 تكيرلاذإو هقفإريزمم دال هلاعبت ناكرم اعل ايعرعن اكناف رهاع لحمل ايزح نكمل ذا اذ هو دحا

 لاهو مرقد ايلا والذرلذ الاو ماعالارع ماهالا ناب ناك ا هأيحانم للم مناف ناىل ارح

 دهغالم اظن نال :غيلعهاىزع هلا ا هاوعد درجت يعرح ا لليحاصلوارل نييلذ عطرا ىف كركر

 مم (أمالا طق



 ل
 ٠ يلهو لغم نسم الا قوره الارز لذلاو راسن اابص سار
 او قؤسنلاو ىؤمحل ماهالا لوقا او عيوصملا 5مل ثار الخلان كت كلل زم لوب الرمل نال نبط
 ناكونو باربرا و ها قاذنالاب لش اصلوزت ناكن اى نيطوا ايدحال سرغب :لوخش ناك لذا
 ان الب حاصلرس لا ءالو نا ىولالا ةرمو اضيا ىالالا عضاوم زمور هسيغز فر ديال سرتيلع
 ملاعب وصلاوار علا نذالا فنا تاوملا احل ان نوذاملا بارك ارنا بحاصل ا هرزعو

 انذا ةراجلاذ رعل لولا نذاا ذامياعسما ءاكقكلا طاع اورج نلذأعرشو مالعالاز خلو فو ىهدح
 انافاثار ئارماس ذ رضزامرموصخم عون ريق يتز» قرانا 3 كن تنذامل لو ناكأملع
 نري نئرو نامل ل صا أمال عين داراام فرتش قر مدزاجا ذاهرشح الو أدين ماع الامس نا
 كاكىا كيكو :ةراخلا عاونازمى اأن عون لولا نذااذا انكوراكبا عيصنم|انرجأسورجوبو

 كفوؤكلاط اعنسا منا مرطتارلاعبصج 2 نوداعونم طقشرإلا: ةراجنل ا كل تنذا ملوشي ناكوومأ كلي ذ

 ماعطو وسلب ون كة يعدو ل نال ذو عون نود عوببرمصتخ الذررعلا يكل د رظنؤج
 وبدل اب نوزامارةاو دار فتكا | ملعب سليانو ذام براصولف مادام ! مال نوذ ايس يكل
 هتان تود ابهرانل اينجل منول )ا عراتلا عباون يمر ارقالا نال عيادولاب اكو زبأج بوصخلاو
 كصلا زد مدفن مطرحذ ناك ادرتعص ةر الا ناكأ ذا نايملوا نيدريلع ناك ذايب نوال
 «ةلاوااعز يحمتسأ اثم زيكا م عوزباو راجت لن د جوزين نوذامللىا هل ساو ياهو
 تير صوايصمملاو سنلاو وما لوقر انحاو مها عقرب نامل فسودونإلا زو نو ؟ةينجنا لوق
 لكن الزور فجالو ضوعب بيلو والاب اورغاعي) ام لعؤنجالو اهبعجاكياو'(ءزين دهر
 وطلاب اىربب نال مياده ةراجتلاب نذالا تكل ضي الذاعشااوا (,تئاوعزا عرين

 . ناقل رورط نائما ذ نال عيضؤلازع تول ماك طم رمارأو ميضد ىا نزل فيضع
 6 ايرخلا ابهفو [ب مشب :ةلعتس نوذاملا ىل نويدورتشرحزهاو ميلم أوم بولقل واتس
 ”اقزاؤض حريم ناكأذا انهوايزتعلابلطم نيرلا كلذ نو ذاملا ىضاقلا عيدي ىامراحال

 كول زدنا عيل !كماعشمل مناف تكرسيل معسو ليسا هرشب در ف مصخحا هال حول
 5 تما هنرعسكلا اهرعلاوا ملل عيب ذا ملم شو ىئرشقر ةىقسال بال ئرلاوتريلعام عقرب
 هجزيقرلأدو مدعو متمذ 1 يدلإ قش ير ودمب باوط ىثبنويدز مز ضف اذركزلأ (نلعتلراصت
 قدالااجب ينجب عرججوربيريلءاروبجرصب مى لومار يل عريتزاو قر خشم انكر ضم ىددأين ان ميال
 [جبعملازا بال بالروا لعرالا يف سيلو قوسلا 2 يلع جول حح رّقوسز هازثكا نيب ا
 ديعلالاجبل وب لا ذااما (وباش نذالا ناكأ ذا اذ هلك ازرع ر ونإطلا م أهم كلذ م انو عويشو رج
 مسالا نضرجلا تا ذا اما هدمت ازهر رررلا ذا ذكمرملا اهناز جرت فو ملوح
 اعبر ل ام ركن وؤاملاراص مقأمأب عر اهدره برجر ارب ن وان جوا ىلولا تادف ملوتذ كلر حرصا

 نوذاملا



 يم

 01 الا لح مداورل يطعب فرتسلازمامزاذ نوكيالامو مذ الرع ذالا نان موس زها الو نوؤاملا

 نيورلابممّوداكح توم رمال قوحابازكو نونه ثوملاب موه قشو اقبل زلأع نا ريلها ءارق

 ةنامارنالاطازم هيذ اميه زيباج هدعب هرؤافنوذاملاىاريلع لوررجلابلاب رجح ذاوربارورترو
 نعاعإف معجب مالطب طرطو :ةيقح زباب هياال ةةينحي ارنع نيوريل دلوع بضعوا ذل
 رجلي دقف نذالا ناكنا نقال عصملا نال هدحب ناز وجالالاةوأةمتزاد عدا ةاودتحأح
 كراملاوامتسزلاذاو والا ججضت1 حيصرياربلا عينض عبط مريغ روجمادي نال ابلطم | جاف ديلا ناكر
 قعاع مرقمابؤلاو حو ا, وام فلاقعؤلعتلمب (ىككن م علي غد ىوملانلامرف هنبقرو ملامب طبخت نويد

 رض نوزامار يبعوا هه يسع ىلوملا قتعان اننيدل ب ةقرغت# لا هكرلاكراصف معس مناك لو ملول
 وهدي تأناف هذ مباسككن هه قام لوما كايا قر كلام هدورصل ينجو زع
 بوري عيان يؤا فاضا كامب اذهو هتبقر كاموهو بسك كلل بيم دوجولن قل
 "رعوية أجلا م ليما نحاس موبداوفوتسسو وعينا مقا خلا زم
 هسمقخم ايس ىولنم نوبل نوالالا ماباذاو دبر شل ارردمو طصتملاوىفسنلاو ىؤبحلا مأمالا لوف
 لب لولا عاب ناو ةمزلا نكمل عبيد ايوا و نأ صغنب صاب اذ ممل مدل عيل ازاجرتكو
 لبق ثوذاملا ىاريلا عيبملا ىلوملا لسا ملطسزاف عفا دوبطو تعمل مدعل عيدلاز جلو ملا

 ايد ةنبعأ ةدوملا ببجيالو نيعلا و ىلوملاوي لع ميل لأب نال ننام نقلل مناط
 تياعلابمةجؤلعنل ا مزعلام ب ىتحا لوما اكو لطببالاضيرع ناكر نالأنيدنمغلانوكيانديت
 2 امو عملا و سيدا قل عيبا الزاجل وت اتح ربذ عمم لوما كما رسما
 يلع اكو نو ذاملارايعلا ىلوملاقنعا ناو مياره نيعلاب يلعب ن اكأ ذا نيدلا 3 قح لوما نوكمنا
 قلعنائئلنامنالا هلل, ةمقلزماضيلوماو فأب ميد كلم نازباج,ةنعف هنبؤر اس رمتزلو نيد نوذامل
 از متمذ ف نيرلا نال ئنعملا نو ذاملارب بلاطب نوبرل زمور هور نما غيتس اوأعبب مح مب
 ترقب ممن الر غال دل نمت يلا ئرلا ناك نان اكا/ريلعؤ ابا فش انأامض ضل امر دجال ىلوملا

 16ةداولاددب ب مصيع حهاظلا نالرهاظلازلالوبأ عرج كل أ هالو زم نوؤذاماةهالا ترلو و
 امالخع عر شملادوو وزع, مربتعتال ملال نال نذالا دنا فاللي (هطل يو أهرنورم ب
 ذوو ةراخلا 1 ىبعملا نايس اي اعلامئيصصو دل م ,يصو م بالاوهر ىبصلالو نذااذاو
 0م اني مزم يابلاش امل اوصل نال وذل ملوردلاكع يبل ارارشل الش رضلاو عفن ابيل
 ضخم اراشلا ل طلبو باطلا ريلع مجونب ملا ثيحرمل لقاك ذا ل فطلارشمو يدم
 هيضاز ملا ةزاجا اعاخوقومادوعنم نول ن ذل بق نكو نذالا مد عر «لفطلا أممي يالا
 الكا نوذاهلا رد نم: عرارملا ما كحدرداا انك تاراهبلا هوجو ل ادد محزن دوررصل عطل

 ةيعرشلا ةو علا :لع اهم خل ةلقاملاو رباح يعل كلم داع عرازفلو نوذ املاوبعلا نم

 عك فد يالو يلع ريفشلو وص رلقكيو و
 مكضعلا فانلا ف غلاملاب



 : ب

 قالا علو فشار ةينحوب مال لاق ةياددلاف عرايا ضعب يزالعدقع ."
 ذ نوكيذ مرادي زمجس ر أ خشس اهنالو ةرباخا عوز مالسلاو ةالصلإيلعزنا كور م هلطاب مكن
 ملا سوريتي لسجل لما مو ورم كلذ قكو مددودول لوم جيرمن نالوا ليف ندم
 كلذ خةدادلارارتعاب عدرلاو ثلثلاب صم اوريتتو ةياوببلا 1 ثةمساقم جاط ناكر زعا
 جب اه صن لعرب بجاه ماع لسور يلع هساؤصرلا ىورا ل قزاج وجو فسود ونا تذ
 كاقذامام وق اعوونهلاو برا ضملابارابتإ نويت هلاو لاما نييك وقع نانو يزور زم
 اكو ريطاو رياودرلاو قربكلاو هنئتسلاو يرغصلاو قدامحلاو لزاونلتاراتختو ةصالئلاو ناخ
 .ةءالاطما عقر وبلخلو أ. ملا س انلاجاحلامرلود لتىوتلاو ةياورلا غو ميصملا اكفنا يلع
 مهلا« ذأ علوق ىلع ىوتذلاو لمعلا اكمل وها عانصتسالا اك لهاعسلأب كرد سايقلاوأب,
 دنبلاوضرالاتناكأذا مت النحاو ةلطبتو ا. نمزتنال تؤ عصن هجوا هعدرا لعامثدرع يثدرئأقف
 اوما ههزجا تسر زبلاو ضرالابحاصراصو ةعرازملا تزرع مقبلا لاو دحاول
 ' اطااناجد ءاولر ورااورقماو لعلاو دحاوبضرالا تناك ذا اذلو لمعلا رلارقبلا نال هلاعبت
 لوو حاول ذلاورقبلاو ضرالا احا ذا ذكر عال ضعبسب ضرالل رج اتسم ساعلاراصو
 ثولذلا زو نس لغو ذو عرمان بم لماعلارجاتس نزال ابيرراصو أ داز أ جدحاو
 نأو كلف اباكت ولو ذرحاو نم لمعازكضراازكر ذب و ضدإ_لازذ تيد باجي

 رقبلا واس اهضرالا ةراجار ودول ازال زاب ىزترحال ل ملاور ؤرلاو دحاوخرقملاو ضرالا تءاك
 تابنالارضرالان ال ةىفاملا والخال ضراللاحرترقبلا لعج نكمئالذا ةراجالل وسند ءابمجاص اع

 ارنا قبو ابلأعبت سيلالو سذمريلعرزبلاط اتش انلءاعلا ةراجرمدذولو ىشللقبلاو
 نر اجي رايز نارحالاو أعرحال زرلاورقبلا وكنا اهرحا ضبا نلطأي شو صملا اهيا
 دك ذاتلاثلا مر نا رط عسر تملا ايس من ازدالاقأبلاور قبلا اهدحال نولي ناىلاتلا لولا و

 اناا دلاسم عيشالذلا هزه[ ضيشظنو ذو مدان زمر ررلا لش مالح س قابلا هرزبلا اهدا
 هاير رءةعرازملا عصتالو تلطبم عيرا ضرا عمواريعال هرم ازكالوارظد عمدؤبلا واقف
 قاالا دانس لعومعاهن المرا عم بول عد ةدداعن وكت نارهو ا, طعبب صملا عرص عوير تالا
 فاد مؤكت مولا مال مر اعنملاب ةرملا انو ف ةرملا نابل اهراوقم عيال ةعنملاو لماعلا م انم

 اندرلب ةليقور دلالات ةريخلا ف اكتمو فا رلنمما شيعبال ةردواةعرارملازمأ..ذ نكميال تاكناب
 مفعل او يزال ذ لاو ميزازبووتفىوتشلا ,ىلعو دحاو رن لوا اععقمو ةرمزابالب جعت
 ١ مداخل نولي ناويوتفلإرلعاجضر اعترف ملال ثلا لاو: باتنكا باوجاعكوتلاو مين انا و نك
 ٠ عج ملبن رفق هرحالرش نافل تطرخلاازهزع عز ةكوشس يق اعز دباشةهرازما
 كيوزاال ةلطأب ةعرازملا عز عازب روتر عفريذار بلا بحاص طرشوا منيوم ى ة اممم

 ذل
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 توكسو ميلا خفي ث اني ذم العامر اذا كنزكو دولا ذاك عرجت لنا اور كيشل عطنا
 فاللي تايقر برعبؤمر اة لورجت زيوت عاورنلا نيرغصاوهونايذامعجازلا

 "رمال عرب ال الا محالر تشل عطش لا اضل مؤصلا لوقو يقاس عمج ٌقئؤسلاوبسؤ حضر رند

 ارو نبل ا علو بك قبال ذرذ, بيتو نال الو نبل اهدصاأ را ذو عضوما
صمأ طشولود وصول اوهأ يورك ماضملا ىدوم مالا فراك بعنو نيذض نيل اهرذ

 رخو نيد

 د نفي اظل عضنالونارذاعتل يله صني لامي فرسلارابطعا ضيا مازال ياش. ذبأمنءنالرؤبلابحاصل اوكي نبتلا متدوصقلاوهايذ ملمشلا|«طارتشان تعص نا ضرع
 نو نبنلاالا عريال نأب لش عطقؤارناضفال ثورسف د ذابلا بر رخل نيلا اور نإو لصالا

 . اذاورياربلا و رمأمو لماعلاو ضرالا نيب ةرلغلاو تعزل ةككاصضرال نوكمن نص طور

 نشانأعمازنلزعصل ما هؤباسلا نسا اءامزب, نلرتشما,,مرانلو مظلل زل ثمم
 جد أكو معرارما ترساذاو دبجودرإو موا خاض حسرج ام نال لهاعلا ىلا امين ضرالا

 ضدالابر نال_لنمرجا لم علل زمز الا بر لب ندر لا نان اذ هلكعوامت تالي وبل اسهال
 ةهايذلاطوقيسن ماض جرا زم ءاليرئامرارز ماع دلي هوكودسافوشعب تعفن ةوتسا
 دساور وب ىفامم ونس اناث هلبإماغلإب ملتعرجا ار راو فسودولاو فنحن اوزع الهو

 ديلبلا نأك ناوو ىسنلاو ىو املوق لعودو عيصصملا + ا يرباروابل لشمال ذا(. نيق لعب
 تروعاذاو دس اف روويرضراةعفسل هولا اهيسس الإ تهرجا مر الاب >اصلف لهاعلا قزم

 كمال مالي رججب م عرج اقل زق ملاز هزل بحاص شاة ةموشنلل طور :ءازل
 هلعلا اهم الربع مراد ملام يجارجاس اذا اكراصقرذبلا كلل, تساوشو مهزلب ضدالإوضملا

 در ةولأراذولاب,ةعلبال نان مل العلا نجار فز ورمل ىزلا غم ناو ياكل ناك

 اناوأبب ذو يده عرازلا ب يشف عراجالا رب خشتارز ع ناكاذاالا ةرأجالا ل نيدقعلاو
 أمئاعا مكي لاذ هلق بارك ل2 قراوش الف ضرالا عرازملا بركوةو هلبقزمدؤ دلو ضرالا بر

 ار: ةرازخارلطب نيرو ىثمارحا تاماذاووا لماعلا اضرتسا هزلي اتهم نيبودنسب ٠
 هبيصن ل ريرجا عرارل الع ناكدوب كر رو رل ءرمزلاو ةعرازملا عدم تمعن اذاو راجل
 يزلااع[ةفنلاو ةراجاا ىناكناكمالادوقب نيب ايل تاع عرمزلا) وحسن ال ارورالا نم
 اذه نيب اطفناب دقحلا نان (مموة جرار شاك دو اهتملا كا امملع ةعرارملا ةرماضغن ادع
 مطتو ادا. هن ةجاومص خلال لعاب (ضناز شمال ةرملا أضقأر أند كلت ثهللاملا ةلع

 هرتز ميج مغ ىا مدر: لار هميعسشو ا سأيراا مرورا ىل هزمبوا (انرلاو هىجو عيزلا
 ىف انزيواننرقعلا نال الوا ةرملا تضمن اوس صصخ اب ا«ملع موكو ظفحلا ةجاازكو

 روكرلالملاوا داع ناذاعرلعتنوملاب تأ مود إكرتث ار مراصو دوصتمل لو صحت ةرمزلا ظ
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 دال ريت رثلزعرازل كيذ كاجول ودان يزل هاد وكلا
 عير وز ىركلاو دا ماسحلا,+يقالو ةباورلارعاظ ان هو حيعصم طراد فو حال ةعفش مشد
 از رشاد نومج نا سوهو ازعو ميطملا لاق فسوب ىنازعان و نباجرذا ةهينجو ازكؤسحل
 متلار هازو ىلا مالا رسمنا جل: عي شمر ا ينحاوهو عاضصس لأربع  لهأ تلا لماعل ام
 تب (ننج رادو لماحتلل بنا قالا رعت رايتخاوهو عيال لضم زتقوسا ل ةانرأيدأ
 6 مير تبسانلا هافاسملاد |: تح دمر اجد لب عجتسرل نخاوشو لزاما
 غراما عركرم هزي ف صمز ملم عقدا عرشو ىقسلارم ةلءافم ةفلوثو ةاماعملئع نو
 از داطابةرلازم زج ةاقاسلل ةهينحيد لو راوقطرصملا كلذ ىلاراساامأطور شو اذالنوامكح
 ملط رب اديملا لاق ةفراعسم رمولعم ةردو قحلا رك اذاةعرازملاؤ مدفن امأمراوف اع ىوسلاو
 ةرمق لواطع عفو زوج زر نيييرملا لانا حسا و هعيارلا:(/نعم ةراجاز الريف سابق
 زدززجرازما ةرهام كر أعتاب أو شرقا تو أمر امر قو مولعم تقو ا.كردال غرم نال جر
 اغلا ةاذاسمازوؤو ركرشلا عطتفب نيعم زجطرذ ذا :؟رئل ا ةرذحت اسامة زن هولدم
 ُ يهز ابر مارال هصنت يذلا, يلد عج استكر طرا عكاوجا
 يطهر احا اجل نال نجت ذابلا لوصاوررلا ؛اكلوقبل و يمجانهدارملاو تصل نالب 1 قاسم
 لعلالا اضل اجلنوهو اعرزوا لهلاب ويزن ث حب ةرما اتناك و عر ينال كاملا عفد أذ
 دوب ملال لاب زمخسم ارنا لماحلا نان زج مو صحتس الق عرزلاو تنين اون قرمتلا تنافر
 لطستو ةلسافلا ةراجإلا دم ابان ماير جا لماعلاذ ةاقاسملا تر داذاو كاردالاوهانلا
 مايهلإ]هاعلاخضدالابحأص تالا م ةراجالا نههؤ أمال نيلادأحرملادحال توملاب ةاقاسملا
 دررلا# سامو ردأتم ىحاشل لهاعلنثرولر(. خلافات اه ناو ضرالابحاص نر قنا ناو هيلع
 الز اناعزمو رتار ملا غلاو راجل اين اك ةراجتلا 1.ةراماراراعالبةعرازملاوةأتاسملا مت
 يل طيرضادراككبحأص مزلي نال كار دال ليةرعلاو فعساا جرس ميلف اةراس ماعلا
 ريلعررض دايز ارجالاوتس!ردازلا نال هلا نعرف عنصر ناكأذ ا لماعلإرضرمأ,لجو هيفؤافيف

 افكزاطع ا( رف سيب دول عم نيذس لحر 0ع رأو :
 ليقرلصأح ناكر ذل مطارتشاكك اة يفصن سراذلاو ضرالا بوب رجا وومدالا
 ثا لع يهم ةرجاو هسيرح م سر لاو ضال ابر يزل اهلا يم ملا ملا
 هل عاجلا عملا | ماكو بولطملا نا ةاذاملل عامنا ايس اء تتار:
 لقعأعرشورمنرلا اي نقع أري أسو ىناكلأ بحاص معس و لرجل ابحاص هات اكعمجا و معلا

 ربحا نيل فلي حالا زم لولدلاو نيود اعتمادها نحس اال, ل قع وفإو ار صق عملا كام دشن
 د أبخالل تناكنإو مةيصلا نال تخوزترخالا لوشمف كجوز لوقت نازلشم ىضاملار نعام

 عضو



 نمل يدب رجعو يطال نعاهرحاب عي نافل هاتجايلا راه اششالل تاجر ذا عنمو
 ردوا ماكنا ب لكون اره نال كاجو لوقف الذهن لباؤجوز بطاخل جوزالوقدلا قطع دلاذو
 اهول؛نيرع نيرو سر وضحبالا ذم ةديصصنز برج سملا عاكنر نونسالو ميار هند اماع م اكتلارط
 واكل وركنيناماو لصروصلا : بهز ملالع اممالكنيواذ اجل فاحمنيوماس نيس :نيزتاع
 "ول لع هالك نال (مرحاونباوا نيجوزلاوباوا نيبمعاوا فرو نيدورحبو ا لورعرغوا دوبمثلاا
 لال دايت ةيمو جسم موزع نأورت طش لأ بيولفادالاةرمت تي غلا امئاوالت ةداهلا هانم
 حس هاج تكراذالصازومبيانر أو هدوجترزع تدان كو فسون ىو: فرح ارب عج
 مايو الجرار جالو ميسور حبرشلاردصو اسوماو فاو نؤمن لهو

 متحابالو تافس ناو اقلطم ةرلو تندالو رمسبإلو نولعنانلادرلاو سل ليقزم اًقلطمرتءارجالو
 نلهتتاوالطم ميا تانببإلو اًملطم سل دعالو ريبجدالو تلفس ناو نلطم محا تانيدالو الطعم
 ارمتاانبلا مرجتابمالا يت نايرففام لخير ابريل خد تلعناواقلطماب لجو مارا ءابالو

 اوس هيسبا ةلمابالو طرشلا عرار ةداعلا جزم ير حرجاركو ناد هريعرجج طارت اعل عدجج يتناك
 معاص) ارثمأبالو ناز ناو اًقلطم هدالو ىو شبا ةارمأبالو نولعناواقلطم هدارجاو الواب, لحد

 اخو بابن اياك نس اال عداصموابسن كم عيجنو عاني تب الو
 ناموس لطم نينخا ناب عيجيإلو ةعاضرلا رم مكئاوخاو مكدعضراقللامكتارماو قبل وقياذ

 نخل عوزت احلم دج رجالنا يديقاثطو نيم كامل عك نالوا نيو نزح
 ورنا علو ضاع ولولا جوا ةمااعياو عفا جالا نا
 علو لا خاعدلو ردع اع ذر كتل عوريط جاوا تخزن وأمان وال االو
 كاتس ايو ينام نيب عججالو ساره لذ بانكلاع ةدأيزإ نوجد تهاظ وأ. اعالو أون
 رف ميت طفل يلا ىنصفب أامزيب محا نال ىرطالاب عوز نامل جلالصر ممن ةدصاو لك تنفي
 ةامانالإ:زمابلن اكعيوز ذنب او ةارما نيب لجرلا عن أب سالو ملومدروكرملا لصاا موبؤماع
 واج ىلإ ظنوا مشسدو ا سموا ةارماياذز نو تنبلا علب, موؤلارلر ًاجاكذ تروصولب لا
 دعو اروب ناورشباو ميب الع تمرحو أثر ود ناو أدب اوأ ماريلع ثبرح هول مجرف ىلإ ثرظن
 نتابع دأب زو) بلقلا ليه نيزعلاو خجلا ةورتدارزواةلالراغتنا بابشلاو قولا
 ءاسمم تزمذملا : يتوب لحال ناكأذ اري اهكهرزحا نم ةوشسلا تطرح ناكر اها
 ىندأ نيب جا زوجبل صا هوخعو [ةحاب جدر ناتج ييب افالطرت مالها قلطاذاو
 دعاها اللا لحمرلال نبأبيلأب ىرق دقعلاانم عن املا ماكنلرثا اهبل أرترع يعن
 ىلهنأ,/مالطد اع عاججالل اهرب ةارملا لو مما ىلوملا جوي نإرموجبالو قاف عطبنلا عنب

 اكماوا ةمااميلبنإرافلطم تأ انكلا ميزرنوبجوانسح اطيل ول لذ



 ١ ع
 كضراوو مل ب انكار, ان ماض /ةابع تانثولاالو د انلارأبع تايسوجلا جفن تزوج

 طراناكراو ب انك لهازم م: ال بانك ن ورقبو ىذب نونموياوفاكاذا تائباصلا وزن
 عيحجلل نكد ىذلا انهو ريا خلاغلاق نوكرم مال مةكانمجج ل مل باتحاك ب كوكل
 عقفملب اصيالاح هابتش لعأذب كازو هيبحاصو مامالا نيب الا ةياوراما بهزملا نم
 قل نايس نومطجد ملكي بكوكلا نو ربعي لوز ومزلا تؤرق باكل هزم مج ماعالادنع
 الثا ناْوالا هنيعكاو راصد ماب انكانو بكوكلا نو درج مه, ا رثزلع عقد وأن عسا ذ
 ل وجيرلودلاذااون اكن واذ اننا متكلم توج مامالا و ايكوناكنا مال مؤيب ةقيقكت ذ
 ًرمالااح ذأ عوزسن امبواةرهلاو جلا ةمرطلاو مران وبجو كل ذاع موجابذ مكعو اذن
 محلا 8 ميريلعرس !اصاوقركورامو مرجوشو منومي» جوز ميريلعسا اينما ىورامل

 ءاوس طقذ اهاضرب لق احلا ةفلابلا ةرك ةارا اكبر ةينورياردملا ذاكرطولا ظل رمت ركتنالل
 اف ت(يبثو تن اكأركب مفينحح دنع رب نذاي مو ىلو لعد قعد ل ناوأ هر تاكو !ةةرشأب
 باقل وبال ةارل اثر ةعيال لادا ملا ةفصتملا ابل ناكاز لو هله نينو أ. ةجصل اخذ
 ًانرولظن أب اردبلا ١ عرصو جيف وشنو فينح ىن ا لوق ىلا عجر رن! فسوبزنانعو نأ بسك
 رثاظ# يارد اطلاق ميكس و !زوشلاو وبلا هراتخاو املوق ىلاد م عوجرا كدر ترا
 جب ةلفسوبو ناو ةةينطججازعو وكر يخص رع ل ود نك عيش ؤفكلا نيب قرذاك مج اورلا
 اباوفكجوزلا لا ةفشحريا نعز سا وور طوسملا طلاوؤوا عفديال عذ 0
 لاتزوواقلا طل >بحأ ص راتم لوقلا اذهو مااا روج يال اونكن ل ناو جاتا ازأج
 انلطم ىو للزوار را 1 (ىوتفلاو اة اوهو نأرملا ةداغ ازكى ضلامالا مث قد ناككركم
 ها بؤالإإ ولا [ةذ اسس ااذاو غولام ميالولا ءاطضنال عامل اذع قلابل ل كبكارأبجا

 درلار لنا نمالرةغرلارايزخا زينت اهئ التل الد ابره نذالة تسرع تلتف نرلسم
 مثر عازب كونملا دابق رورسلاو جزملا يعلو مال توكسل ار وضرلا اعل دا تلوتتلاو
 الفرسان نيب فورعم ذو رياهلاذراة أضر نونما) تعمم رن نهتم تكد ذا,
 فوواىذجا مذا اول نال يزالتو ولأي ناذئ تسال انر فود جرفلا اهم 2 عفن
 مولاة ابال موز لعت اوكا ذويقو ميادمبلا اكملت ىف حاضر نكي لنه ىلوا ع

 ارا يينكم نس مدرع زوم

 و200 مودا كر اماعو ةرما ذل يوزولو دل اضرانوكس نول
 نامولوأمرافااخ مفيسجوناىزع لارعلاوادرعلا ع ايرخْبمارلوضع ناكنارججلا يفلت
 نذاتاذاوأماضر هرملأ جوي نالت دعا أجور لتبازاورياده عاجالو طري الوشم
 وطنا زم عنامالف احل اتسر امور وحال اتبرجاممال لولب اهاضر نمربالو بلا بوالإلولا

 ارح
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 محفوف سعتواةحارج لوصحو ا ةيبوق :طيحواطنوا شون تراكم تلازاذاوانّتح
 فس ارز عراكبالاهكح 2 ىا كارو[ .سر ام تلآ)نآو مهيقحركارمال اضرار وكس نا راهي

 اناصمأ لع طعتناليمع عم قطنل اب بنو بيده ربا. نوفي سانلا نال وكيس
 قوحو وسلا وف ععاو ماددلا لوف ميدصلاو ىباريبسكا | قرح بابل توكيد سكانر
 :ةلككذ تدانعا اذ اينحرملا|يلعشنرلوابل هداعير زهلار مدل مف ىدلالاو قدا ذاق
 وة لاذ اد عضوا عمصاهو ذا نابية يذاع
 ذلك يلعزيمرلوفرل الخد ذعلا موزلاهراكت ل ارزوقلوقلاف تددد ةارلاتللقو تكسض
 همتدلا 1 !(كولبلا ىعل املوف اعووتذلاو ىن اونا لاق فل تالا فيلح قارزع عال
 اسوا عرلال داو رع جورتلاو علكتلا ظفلب اكنلاوة نيو ناطبط اقاكواتو

 8131 لاظفلك كل نورك 2 نيولا تيلذل عضو اخ لوهو منكر عادو يد نأكيرص
 نيعلا لق عوضوم اذ نايناجر اجلا طلاق نيرقوارينلا طرتشين لاو عيبلاو ممرصلاو ٠

 ةحابالا ظفلبالو ةراجالاظعبب عاشلا رويال ,نيبلاشالاورولاكذنا ماكل موقعني
 تولادوب اهيل اذأضم كاملا بحوت |.مالرتصول اظفلبالو نيعل كلمات بمال ةراعالاو

 مروصلاتناكأب هركذ قالاطولا امحوئراذا اماج عروصلاوروصلا عام زو يو ميازه

 ثرالابتر اسف يصعل ل وماملاؤ لولو فصلي زلزهو زال يرش دوصول ارث ا

 دا بالاووصلاورعصلاو ١ مجوؤ ناذ نأصقن بحرب جيرنالأ.مبإ اعرنونجحلا نبا موقف بجاد
 امر الرأيتحالاؤس مزه فرعي لن وكم عزمو |ٌسحأد نبطي ناكولو غول د هباع راين حالذ دبل

 فاننا أما
 ناو عاكتااعما اش نا رطل رودولو غلب اذار يما« رحاو ليف لذملا مووضكرملكلأو بالا
 ظ كاقدلاردالارأيغي كراون يوزاخق جت امرذ متةطشروصنل ةرماق اهرغرتالو نال جفا

 هللا وضمل :ءاورلازم عيصوش فوض اقلاو مالا لوأ دن دجياو بالغ: باوجلاقالطاو ةياوبملا
 تببواؤغر جرم ناكول نال: ملاممو ةقفكلأب نر يف مارحالا 4 قفلا ناصقفو ًاهدحا ذ
 موعد ااعمبسالو مدول نون لور يوضا ور يول بالواو عرشو ىلا ءاكالصا عيال رلصأ
 راو اذاطل سوا اهيسم نوكمأناالا فاك عبسملو رزسماعز كو رضاع واف
 ظد>حااو ةرولاو ملاك بداقالإزع تأ معلا فلو جب فيدحوت الاوز اذاذنا له اع الو
 انهو تابصعلا هدعيزع هاشم ة يارب مالت ميوزتلا ماحرالا قود نر غو هلا كاول ذو
 بيض لاذ نسوي نا لوقو ”ةفينحى ع باودوهو سأ قلاوشد تنال نيا تو نأ حنس
 ديور ناينملاذلوو ”هينحوتاععفسوم ابا ا ذعرور ما لا لا لق دوج فنار الاو
 ميعضتنوا يبل ارررمو ىنسلاو ىؤبح وثمن اسمك اعو تاي اورلارثكأ ل فسح قنا عم

 دس . سس
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 ىهو ىلا :هيحزم ميصع الز أجا. مقمعاكرل ا اهالوم (جوز اذابضلا مها ثصعا بل ىو ال نم
 ةيطق دنع رتل للاب غاذاومللو الز علو. كل يول اذ ايلول مدعاذاو تايصملارحا
 هي ارت نبال نع ىلا نصور يإ ظملاز سمو .يزطئرنالو هزه نال جدري نام وب قرئ أج
 ذئ نوم نح ا جوزولو بقالات اما امناطلسلا ع مدةموهد دعبل ىلاءانصوففذ
 لضالرإب ةلولانوكي نا ةع طقم ايولاو ييواستم نيبلورتل ام منال ذذح لواقع ام
 نايك لادو صو عام وازع يرانا : نك عمم ذاق هدحاو نرهرزنسلا ةاللفاوقلا يلا
 مايالال عيصلاورزلايوفرن (عضغلار كو يدصلا و ىوتفل | يلعوزلاوهورفسلا دمج علق نع
 دعسووسنلا اعوباوطالا ممن شاتملاز لا نييببلا و نيحاتملازعجب :رايتخاوهو ّنانيملا ذو
 مهو دب,مشلاردصلاو ىو دزبلإسيلاولاو ىرهسلا ايعوباو ىزال ل ناتمنيد تو كرورملا ذاع
 انه بنو قطا باردو يار علاطنل/ بانل ؤفكلا توعيا<ب ناك نا لية وفضلا
 ماهلااو عجالاوهطوسببلا ىو باوصلل بواومل يق ورا ولضفلا ون حجبأتبلا
 . يتلا ةقافكلاو واعأنبل عيجدترم عما ازهو تلق ةيبرشلاردص ير رصوزكال اميلعو ىوبجحلا

 انعم لوول ايبؤضإر ةاملاتجوزت ذا )غلا ةاندظيضيالذ يمت جيلا ذالقارلا باج اانباهرأبتعازديالف سبه شرفت سنوككذ وان فرت نال صل اه أمزم عريمم
 الهو عيتسلز اوم منغ اعلا سلا ضرما هي نارصل اع جيهان هع بصعلا
 ورم مفينوا لوق عيل لاذ ماو ين حينا تعالا زم نأ بلازا وفكر قزم ادعت هال عجاع اش در ولج
 ضعبل امكأ مردعن برحل ا ظيوزم عيل ذك مواهجإ نر قف ميزحا وللا عوقوا بشلافربعت
 ل الا يرحل موؤرتعملاو سنمعبل نك وفو بعمل ذك اوسيدل جو سل افكر ومنو
 ناوناونوبإ تازاؤمإرجرحو املسم عون نيورعوا سم اهوب زموكر دل ؤنعمو ا هسفب
 لاداصلانيذو احا صللو فلو قس ائلارسبلف ندا ةاضدايزخو دأب بسلا ماقال كأم
 كلاون فين ةارملاورح را لعازهن ان ميصلر هو فس جنو ؟ةيلعون اريعا رهو البلا
 ةسلأ:ةقنلاور ما اكلأم نوي ناو اما ذأ ضيامتخبو عيمضنو بسن مريخ ام قوف
 ' ٠ فيكرإ نو لب اوفر أن اهررد رماه دارملاو ,ياورلاع اظةريعملاوهالدو ةياربملا

 تح ةينو فينزل لوقو عرب يذلا ةافكلا اماورولانود قفنلااعةردقإ نع
 عمو نمطعلاوها تازاؤفكاملعرداقلاو ىؤسحل امال مياورلاهاط تالغازمو
 ديف فسوب قايزعاروو جايبه طلاد عياضلاء ًأضنا ةاوكر يي ميعصتوا
 3 .داناكوايلا عسا ركذو كياحلاو ماجاك شجب ناالإر توباك سوم نانعو تأتي اود

 أنو مايه نليأح:ةرعوات ىؤب حنا ضازهو ةرعارتلل فال عافك :مرأقتملا تاعانصل
 وا ظ
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 وفيكم ةارلاتجوزت اذاو حيمصتوا غب بو فارصو ازا داراطعلوفكي تسي ةأبدوا

 داابزنرماب جور مق جهينح اون عاببلعضارتعالا ايلواللع بلش مى هرب هزم تصقنو

 بيرس ررصو ايسوماو ىسنلاو ىلؤبحلا ةميالا هدّمعاو هليلد جدو كدذ مه( سيلالابو راغب

 *نباطا عيدا رلاثمار مزن هر مزجقن ةذبا بالو قف دنعربللوزوا جزازاو مومن
 ةقفشلاو قارلل هاك بالا نال عكاز اج ابل اتءارةنع سارهارم قدازو مبا موذو

 وفاز هو ناهيك اةرجلا كنزكو كلذ لعوبزت ّحفنملال دزي لو ىلا نمط جل: لهاظلاب
 مثرعو مهي ارررمو ؤسلاو ىؤرحملا نراشملاو ماهالا لوف ميعلاو رولات مفرط وللوق

 هليعم منالوفهرغ# ,قفشلا نأصقنل بالا باولو بالاريول ىقعلا كل ةزويجالا يحض

 2 نمل بو ارم ميكى عم اذا ماكنا عجنودؤملال جس ,تاوفرنر عر ظل يرش

 .١00 تاك وس قاتم عبس نزو هارد ةشعبملالذاو ميادهانب ماهر ماذا ورشا
 3 قلوب نعل الف وعرف احسن اة قعلا مو نرد غيم مو وزعم
 ' وا ريش ئلخأر. كو الخد نام ايلوفزكتواداز أ قطعام مرمس ندد لوخرلا لبث
 / ناب ىشي اعتنى توملأبو لولاك: ميو لويملا ملت ْوفحت لوضرلأب زال لع تأ موا

 مما نما غصن نول لاو لولا لبق (لط اومبجاوم عينج عشب ركن
 اناطعامعوزنوار لاكن عتكس واو مأ.) ميوأ وزنة تضج ناكل كت
 تنارواابنعتا موا ابطال خدن ا( اشر مارلو مضوفلل لاسم وفوأبلر مال لا طرشن ىا الرو
 انو ءنعابالاكإمدأ قبلا ملاح محم صيامماو هيفن كات الذ يشل وحار ملا نالرم امنع

 (لثم ةوسئجف ورا و عيد باؤنازثلن فو هعنملا ايل ذا. ةوشف )وجلال بذ وولط
 .ةايالادرأسع لعونو عيبا يلا ذل هارد دع يكصقنت لوأ لشمر ضم لعازتا نك

 اهلاحربتويرناىلا ةر اش [يلظ ةوسكرم وقرار طكاجتو ماوه ازهر (..ءالورأسببلا#
 شرم بال عدل رشي نا ميل او ذل ممأ أم يقل جاوا ملا جركل لوفوهو
 راش ال ىلوا عيبأنبلا موعصت ىو وتحلو دخلا ذ لت مررنا اجو يدق عيوملااعو تر لوق

 دومارد خزي صقنالو هفلخ ا نمر ةفصن اهدار نالعمقاغنارو بانك
 ميلا ,رمارتو صوعنلا هاوي قسملاو ما لبقمىتملا ةركوىزل ضملاوانهتقانل لا جشعا

 رمابلو فاه دأ هذ عديم بةريخز وجب دامي اج عاكلاةريزنخوارحاعمل ىلا جونا

 يع ءاضارار ماب مبزلو | موتو ديم عكس من مصل ويلا مس اانالخ
 تييعت لعام افنايرتيمسلا صل بلع ناموا اب« لدن اابلىثىن اهقلا ايمو ادّوعلاوول
 ةيلعايضارتاعنالرةعتملا الفار لوضدل|لدق اقلط ناوايشالا زيمر قتستك د قولاب بجوأم
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 دقملاردب ا عدالذاو لم لزئامازك صن الزمر موهو ىقلاب بحالي
 صا ةأ مس نكمل لرلوضرل لة قااطل ب ةدإبزلاطقشو اعيان ةدأبزلارة+زل اياب
 عن الزصالا عم ف صنت: فسود ود /اذو ىقحل اف ضورفملاب صتخم فيصسنلاو ىوعلا
 بقنا ل.ل عقلكولو دقعلا ل ئىمسملا (هررمنم جوزلاك نع ةارمل تطمن ادوقعلالصأب
 نم نامؤلا راو رن ارم ب جوزلاالشاذاورعل ةاكوزلب دةريوالوأ عوزل ان اوسرهاكأقي
 امسو نيو غاوما تعفر ثيح كربملالساجالر ال لاك فلط غل رت واوصرلالا
 عنم ضرما ضيم ايرحا ناكذأب ىسح غنام ناك او ميار عينأبارأسعا لوبلا ذأ. ةحركأتف
 لقال خص نوكناالاو اولا انولو تلا امزد,ناكوا عاملا هعم نكمالإرغصو اولا
 ناشر زاماسأهرحا ناكنأب رش نام ناكوا لضعناوانقواافنر تاكو اجلب
 نأ توا جين اريبلاو عيداثبلاو يقفل داز ة ميل عرتم جبال وهاد هو رع موص عما
 ومْؤلج> ..رلفاضراح تاكوا اضقلاو كسنلاداضو مدلازمرمرزلبامل قرت اجي.لشنرا
 رالف خاج غزم تارماب هأتصخو عراك رصؤتسا فو بوبجأا/خاذإو ةروكلملا عناوملا وجر
 انى زماكاىري مل تر وعلا زهق سلو انعسو ةام ىصقأب تن اهمال ةفيشحوناونعيرملا
 كروف عير ميعشبلا ذاق نوبل مذع قرف ىذع ناير/اضض ألا ةوؤخس وهذ اف
 حس انما راكب جون نينعلاو ىصخل ةولذزو يوجب و رووا ا هنغو قسنل نوبل ايلع
 1 لوضرلافا. قالون اهو ةدحاو :ةلطمل ل زعل رتشسول اعف :ةلطمزكل نتلا
 لو نشل طع ورم ملا رم صن نع مدد ال ةبجاوأ.نعتم نأ ف ةضوفمملاثو أر ماب
 ماليا وو مذع باوحلا 3 فلكتو خش نزل دجوازكو عيعضنلا ئةم دأب مع
 زال نر عت قو دحاورغ كلزكمطمض ةيار لا ةلاقاو مال وعن لو خيل: بوتكلا
 نه ازونالاراشاو تارعنوو نوببمارقورتتو وفشل باكل از مهن ةرئابصلا
 السالم ةزلاوزورتوج عز دقو خلنا زءطل ةراتكلاةروكذملا تانيا فلاذو غاضلا
 يسأل ةروكز لا ذزاخازع نا اجاوب أعمل ب اوودغحلا زال ركو نأ ةمادلا مالا نيد
 لفن تأ“ ولط ول حسمت يورك لعنبو ىاضكلا ركز دأه عرس او لوصالاو
 رتل هبخساب يروا. داذو نونمومذ ىو لصالاةيكوارماءامدشو
 قمتم ةرومولب با خلكم انس أب اذ ةضوفملا الخ بام هوانس عضال
 رجلا عودا ذاورتالرمأل مس مو لوطرا الضار ل طؤل ان هاتتنسملا نا طعاوضنناو لاذ
 كمر لعل ازحا نروكي نال عا نوكشرتنذباواّيخا رطالا لجل ا مجوزيي نا يع متحاو ا هشنب ا
 امم ةرحاو كلو ىرسا لا طرنلاب لطال عاكشلا هانئ ازيأجااوق علا الا دقحلازع
 اهنا اكئازهرمدو يناخاو روم اذاامأنارص خصال يمشلاداشلا إرم

 مول
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 لم ايإق نارقلا مود معو ا الهرش امل مرخ الع ماوا عرح هارهار جوعا ذاو سما زع مولا

 دق عب فاد نومي الر عوزلازعدطنللو اب سيلا يمت لاس رولا,
 د اجالئمر دس أ رضاع هالوم نذاب عصربع جوزتناو عوضوملا يلف ام عاكتلا
 - اواهوبا بوما ع متجا اذاور خاف الغ مبكر ملم نهد مو ولا محدد نال

 ةياولاهزفو ةبوصعلا * مروملاوفإ ال فسون ناو فسح ازرع ارب ابحاكن 1 ىلولاف
 يرحم امموق دعا ميمصتلا او نيالازم مفسر فوا رن الا هود اري وو (.ملع ةيئبم
 ةنالاغالومنذأبالارتمالاو ربعلا عاكتزوجالو ها نيب تلاررصو ايصوملاوؤشلاو
 ربح ورنا ذاو للوملا ىذا ورب مناهثيمالذ ام, مهسبع مايل ذا ام ميديهت أماكن نشنت

 نا ثيل فلذا هاو ةملاع ف وأب ثيل
 "الكم عوزلاتيب هس نااعربلف ا لولا جواذاو قنعلاو ورب باب
 أهل :ةفنالزكو اًيبطو ا ترطظوتم عوزلل انو ىلوملا مد انكودة علو رطرش ناو منيب:
 اهجنعالنا طرشي ىالعفلا اع ةارها جو راذاو ”قفللا تطقسو مص مجد أم اهاوب نا أهلا

 اهلفطذلابزو نافانجرحا نا نيولا اعوأب.عاقاذ افلا اعوا ايملع وزب لنا ةعوايلبلا نم
 مم ابةرللاز ماب جرخاو ا ىرحا (يمِلع موت نأب طرشلاب فد ناومب اه اضرل قل الاومورصسملا

 ف دارو فلا رعصقلب النك لالا ياواضر موني اوف د ةدذ عفن واهلا ىمسمال خم

 مم“ افصن لوخرل ]ف اهقلطولو هلل ذاع اف اقنال نتملااعاهأن دز قلازتلاسملا4 نيا
 اهقيذم ربل لات ىفوصومرط ناويحاع (,سوزتا ذاد ردلا ذل 4طر غلا طومقسل نيئلاسملاف
 تايرذكل مس ملاذ اماراعو اسف اع (.موزت ناب فصولا نور ناويملار جرم هنا ملاسملا

 ضبان مطسولاارلو متل ضم فال ثمار م بو :ىشلا وجبال با داع اصور
 :«الابااؤعد الط سول زال رتمةاهاطع اشناو طسول كلذاه اطع اش نارئم جوزلاو ىمدمل
 بوناعأ.وزتولو مارو امني ميئئتش يمة لصا طسولاو ادالقح ةيالصا ممقلاتراصت

 ةلامرج وزيهز ا هيجوو ميلعدز مو بوئلاركد هاندم ياريم اذ ابزتمرماررف وصوم رع

 انيدام جلاب طور يمد ايمن كور شلاق نأب(فنجرمسولو سانجا بابشلاذا أ
 وسولا نالجال تؤصو مسنجر مس ناو مغص نود مشيجومسوانوزوهو البيك مساذا ازكذ
 ناب ةرمازكك شما ةارمال لوم ناوهو حهتملا عاكنووواصيعصاتو رمزلا : تب أيد
 لاماو عاجالرذ لولاما لطاالشم ماب اهنذع ةارما جوت ناوهو تقلل عاش رلاملا نم
 ةربعلاو :ىلا نعم قا ماانلو ةرساؤلا طورْلاب لطبيالعاكلا نال مزال عيوش لاذ
 جت نيوملاو تذاتلانال ترصقو !تفاتلا ةرم تلاطاذ | ام نيب قالو ىأ عمال دوطعلا#
 ىنع فوقومأم لرب | مبامل ىلوضعفلا جوزتىاتهالاو ربولا يوزتو ميادصدجو ردو زد



 :مالاور علا ماكن زوجبالو رلوقلر اركب ازه سيلو لطم هدر ناو نةدلازاجيوملاعز اجان اه هتزاجا ان 11000
 هلوت كلل كري اكىلوضفلا عرش ب انهو اممشناب دقعلإ) سابا ذا امه لاذ نالراملااهالومنذابالا

 ىا اي ذاى ااه اضر يغب ةاما ىلوضف لجر جدزول]بصالا ضر اعاهوقوم جورتلا نوكيىاكنذلو
 ممخبشن جوزي نا ملازبالرنوحيو لطبنالاو دولا قو زيجيوحؤ فضال هاضررغمالجن جوذ
 001 داب اح هندسي
 نازك زمور جيوزن ىلوتب نموا هسنعن نماء جوز ينال جل امل اتنذا داو هسضن زمرد
 « باعزموليكو نوكو رؤعلاز اج نيصات دج كذا امسحاه دةعلترلا دتعف انزع جوزي
 ةياريلاذلاوردخازبنمرشن عوري ناك لازمايلو نوط ةورطازم ال.كوو ا ايلووااليصاو

 "تالائو ىارلان من اذاوودالويلا ىلا .الو ٍنيرطشلا نماعنب تجوز لوقف ريهرط لت اذاو
 . عتتانار روسو رجس ماكل ةليلولاو لولو مازنلال ها زمنا د امص م1 رمل ايكون
 ىرااذاىلولا عجربو تال افكار اس رابعا (ملوو اا. جوز ةبلاطم رايح ةلمالو لسصالا ىلا مقوقح

 ذل( ] نيجوزلا نيب ىضاقلا رذاذ و ريارع ةلاىلكا ف مسراوهاكعماب ن اكن جدلا
 ثالاببر مالو ابن لوغرلا لقا قنرفنلا ن اكو دورتلا مروكروصلا طورتزماطرشر قف ىزلاوهو

 تشاو هولا نال مائل ا راف اهداضل ةىلذلارجبزكولوحرلا لبق مل مكحالدس اهلا ماجتلا

 شعرعوأ الد ماسالا اد ولان ال شرما ابي لخد ناو خول ماهم ماقمالف نكتب«
 فزنا, مخ دوحلا ةشرملا طقس د ةوربأحرم ىا مطلب رقعو حاز رحو فلاب
 هأبسانعازرجواط | تحال عموم 2 ةفيقتماب ةرمجللا واكل ةرملا(ملعو ,باهاضر يمل اعد
 :!!شرابنعأ بججابرال يعم ىف ثامولازحا نجالؤير علان ذو نما مواد امتعدو بسللا

 لارا بطلازعرلو لا: أيصرن أيا طع بنل ذل هرإو بش تيذومايهؤر طنا, رضرو
 و ناوضاف 1 للمو ما ىونفلاريلعو سجرزع لوطرل انتو نع يضل هيمو اريل 2
 بلا ماير طودالو هيب موقنسنجتم نأ لاو اب) عوق مر فأرمع تان ون اعواب اخأب يتب
 مالت نانا ف بالا بنأج نيرعي بسلاو بشل ا فرش فل رجلا نالا ملزم انك ملاذا
 نانا ووأ شد نازتملارمرمتعدو ادردإ موق نمأنر الأهرممزحبعا رىعشنب تناكنأب بالا موق نم
 لثما,مزالئاجزسحو أبدو ربوبنو ةراكتورصعلاو نيدلاور الاوز فصلوا ماو راو نس
 0770101 اتوا رك ةا رهو ىاصوالا عن ىالتحأب فلن
 انمبولو ةملعتم جوني ن | نزججالورحلا لوط عمولو زي اذكو تاي رطسم قيل ةمالا
 ةرحلا مر نوحبو نيأب نمرلو مدع ةاذكو ريارد ةر لعمال ركل عكر يلع س اصول
 حلبا ره تالا عييت: 2 تالاحلا نما, انورتسال اع رحل مكَسو يريلعرس اص لوظل مالا ىا |, لع

 عتالواعالازماشأ رتل لو كلذ نمثكا جورب نا ملسبنلو أهالاوريارئازع عبرا عري نا
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 حب جو نع قاب جاكت نال, مرعوضفن ىتح هع جوزي نا لزب قالطولو برا
 .ةرو اهدلومتسالا جور اذاوميلكلاب مالا ءاطتنا ل نوبجيزناف تاما ذم الخ ماكحلا

 مطالع كاملا ةد|يرث اعفداورعو ا (حورن اكرر لاو رات نير أبا اف تذنتعا ذأ

 ناب مجدا اهرايؤصنقمو لع كمل ةدابرتهو ارب ةلحلادوعرل ةماكل كعكه
 كلذؤر أرنا ايادرحارسأ م غب نلعُم رايخأب ملحن مو قنعلاب ت لعن ذر ازا النا لت تناكأذا

 فلا ءانساو ةر ابعلالهازه امال عاين ا هيت قنعا مئاهالوهز ذا خدها ثحوزت ناو سلما .
 جوز نموا لتنال ةدابز وه عال قتعلا رعب زوزنلا نال فيلر ايخالملإ )قو ىلوملاونأ
 هنو !موز تاذواملاهرجبتن امن أد اكن ل لحيا (هادحا تاكو ةدحاو نع ف نان ارا
 فالثبأ ملعصتقش اعارحا لطب نال ىرحإلا جاكت طمو ايمان هل لولا ماين عج

 موا نونكب يع :جورلأب ناك ناو ميارعأ ممر ماعمهقداهرزعو ةفيشجوناريعرل ل ٠ قام لا عيمج عال الخط ةرساذلا طولا, لطسرنلل عيباف دبعو رحاب عيجاذاام
 لطلاب نم موزاا/رض عئدو ابحااطبأب اضل زعم املا جوزلر خالف قترواصرسوا
 فاز هينحي ارزع ةارلارايالربوا مالجوانؤنج بيعموزل اراك ذا اذكو حا ماكو
 اهني يكل اهلي تو دويدار و اهايا طوب هرم ميش جوزلا اعنف مازال ضسو
 ماا فسوي ناو :ةينموا وف عيعساو موحش انزع ببث ع لل
 كلب الربوهو انديععوزيازاكزادولاةىبرشلار صو ايصوملاويفسنلاو ىنوبحلا هاهالا

 لسجل نحو نينعوو ضب نو دال ضجه ل صدواراكبالا نود بيلا ال لصيو
 ابلالزكن اف جدالا لو صطلال يخشالأمأت الوح ملول ركل لحاركالا ىلا عر اذا ذا
 مييغللا أ 5 قالطلا جيزلاناو كلذ ةارلا ثيلطنا امردب كلافلاق الو ارث لوطا كلل ذؤ عم
 مصلفو بس حره د دا موربسلابسجيالر جزع عاجلا معم عاطتس)لاضرح ا شرح نم مولف
 مولا لووول موضح ؤوحاملنا يملا جوا عمرلاحملخ ةارهاجدزتولو لبواقال
 ةيججلاب سفن كاممالوأ من كال أمور شم نال يب ا. موز ةهرجز بسس اال ةقرلطت
 انو رولا, بج صن هملا ةولخ نال ةجكص ةولخ الجرو ناك نارولا لابو
 نكتار وهو انزع ناك او هرأيضراذ نينع ناتو تجي زتوا كلذ دج احول

 نر معلا ةال|تيلطو طقفركلا ىطقمو ايوب موزلازاكنأو مره! مر ايخامل

 و هايصعت لس ىزلاوهو ىفحأذ هنب اذلا مرول ملوي مورا أ ىزيب ىض اهلا
 تلسااذاو لوصولاوراشنذالا لامتحال نيزعلالجوب اجو تبل شن تنال تن اكأذا هيل
 الا مرول نا ماوز لسا ناقمالسال اى الايام عمراسالا لقي هيوزاكأ جدو ةارلا



 انياب عالط قيرفتلا كلذ ناكر لالا تر طف وسلا نم مازن دلال را ١

 ا ا
 واجر سك رزرع نونجو ا عفصل مورو ال مالسالا ل قت لاب دريت عصصنوا عي شلاررصو
 ىف ليس الا مالسالا يعتد زو يسوجتو نو جوال رس ناوأ مهب قؤالاوأثرحا لس اناث
 قالا, ةذلا هزه نكت موأ تو اهنا ملح صويمل عاكتن نالأ ندب ىطا قتلا قرف مالسالاوعتببا ناور ارا
 هركاتل مايرملا,ذا,ملخدوت عوزلان اكناذ قيلطلإ زهاب تسبلا ةارلاو البت بج مقفل نال

 اذاوأب لعل لب .لبتزعت أقفل نالريمزلذ أ يلد نكي ناوموفلاب هدوب طقسبن الث لوضرلاج
 ثالث يحن بأ, [رعوضقننى علب مالسالا دريجأ عزيزا عينت )برر اد ى املا راسا
 تنئاكنااراح عضنو ار سالت اوذ نم تناك ننإرم ماما د متو اصيب داو ذ زم تن اكان صح

 ارعتضقنا اذان ىصجلا قالطلاتلزنلزنفر وتعمل عرض علاوو جرمروزا سا ناكل ذولا هاح
 نق :لوضرملا نيب كلذ ة:قرفالو جوز ناتناب امام عضو ارش |تضمو ازسيح نالُث تضاحأب
 دبا زعو فيلد ارزع كلز[كهرجب تن اكن او تان [ْلع ةدعالف لوطا البق مورغلا سن اكن ام
 أسمزرب ءاكتا روج الا ءجاككن اعاموزبباتكلا عوز لسا اذاو ياررلا ع زعم: ماو ىلا ةدعزم ام
 نيالا مه ميوسيبلا تعفو هلم برطاراد نممالسالراد ملا انيلا ني جوزلادها عضاذاو لوا اقيفادَب

 نيأبت مرولا مهب رثولببلا عمت ملاهماببس ناو (نلقاممنوليبلا تعدو اهرحاوسنا كلذ كورانلا
 الادجوند ناز اجرفلكأ ارلقرجأءماشيلا ةارملا تجزحام اوم (كئلل ىأن در جوشو قرلاشدحا مت اورارلا

 هسععب كتم اهرلعةرعلا موزل ذو زداوكلا مصعلاوكسمالو يطال ,فيلحجارزع |. لع ةدعالو
 كلاثعاو لون يصل ميصملاةرلاو,مالس الار اد لوضرلا دوب تعذورؤزلا نان هرملا.يلعالاو

 لجلال عينمتنح جوا لالماح جاجا تاك او مهبر شا ررصصو اصول قلو نؤبحلا
 ةعاجور هيب فيالو عاكنلا عصب مفي جدنازعو ءداديلا ذاق عاملا ةوص عن سنلا تبأذ
 ”ايدايعلاو مالسالا نعنيحوزلارحالثراااذاو لوالا ميععل نييك انزلازمهيطبحلا ناك عينعن
 تءاكناركأأتو فسوبىاو فيجا ارزعازهو مداردإلا لاو ق الاعرشد أم زيب ورمل وقو أك

 يزاد ةئر الر رصو لوم او ىفسدلاو ىلؤسحلا|ىلو قر تعاو قالط قر فوو عوز زم ةدرلا
 دعبأب«ل ثري م ناك ناو لوضرلرغتساوذ مار لاك [ملضد د5 ناكو دترماوه جول
 تناجو ةرترم انة ارلا نن كر او مف صن وهو لوحرل لمق جوزلاز/تلصح ورد ابل ملا ضد اأو
 ل'عياغلت اأو ميابلاكتر اصخدانترإلا,ميلع دوقعملاتءعنابالاىلرمالذ لوحرل البق ةدرلا

 كرولا مالسالراد ؛لونرلا نارمأ مالم اكرولا مو ارم لوعر لانى ةدرلا تءاكأذاو ضمفلا
 الذغامرولاذ [سكسا ًامحايئ اءامؤديزتمالساو قيس راجي وا اعمارتراناورفاعوا

 وص فالامر ليز خس منال ةرزرمالو قذاالوتؤسم ةارماونرما لجيل عينت نويل «ذيد
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 يااا مالو رئاكألو لسا جوزك نارزوجلوا أ جوذتي ان ةرئرملا لدزكو لهاتلا دور

 ,لعزودالوولود مالسالاو رذولل طقم كلذ لال مسد طعرالولاو | ٠ نيجو ٌرلارحا ناك ناو لماتلل
 دىحا ناكناو اناقاملمهالسأب يسم عرلوراص نونجعو وص راو ملزأثرحا لسانا كك
 ماك ماس لالا برا نظن نال ىانكدلول اف عي ينو ايس يطال ناكو اياك يول
 ارقام ميزيأح مهند ى كلذو زاك ةدعايوا درع ئبرعؤبزت املا جوازا ذر هت ورتكا لك
 ملكنا الوزو رو فسوي ود !اقو ينجنلا لوفوبثرداك ةرع:ملوذاما أبوعلا دانؤلاتريلع

 رئاكلا رويت جيتا عدرشسلاررصو اسوم اوشملاو ىلا هو ءاو ماهالا لو عيحتلاو
 دس دارو جوزن نايف كافل ملط ق ندي ملكا نال دب قو سس تنايول ال
 ةيصرمل ل مرول اهنيك اعاهوانيلا 'هخارتو ا ارهدحأو ! السا عام ايكن لا لزمءاهرغوا

 ى ا نابرحزانارما لجل ناكأذاو دردرهاخ ىلع اقبلاو ادّبالا ريف ىوتبح حلالا عنب امو
 انوا ناك رك بعيصلاو لوكملاو سوبلملاو توتيدلاو ّمسضلاؤمزنب ل دوي ناميلعف أنا
 غ_ |هارحاطلأدو نان ردات اكزح مورياعد ايمينبلا وقل ابد كذالاواركبأ ف ادحا تناك
 أم قالطالاوس ةري ريكو رتمرصلاو هأّيور مذ لصفالو لبام مقشو رمّقلا مويوأجمسقلا
 دورلاب ايون رايشخالاو ءللذ 1 نين توانتالو ماكلا قوطجزم مشقلا نانو 3

 هدانا: توتيبلا و يتلا ةبوسنلاو |, قبرط نود بوس هوخ م نال جورلاال
 هرج يلع ز الى ا ةريللذ ما ىرطالا تناكو قرحأم مرحا تناكن او مي اره طاشنل إيد ارسال
 تاربالو مك ل جز عصقن رمال لحن والا درو كدرإب شاملا الل ناكو معلا زعذاشنثلا
 ناوناو مياتريققرلا نالت هالات لزنممرلولا ماو تربدملو متاكملاوقوقحلا 1 نآصتنلار (,ا
 حرصت نارا نا نيش نب موزاازأ سيدو جرمللاهنوسلا لأ مسضلا تأ زلاعا
 تر عراد نمط | اببطق ندب عرقي لا ىلوالانكلو نمد ةدحاوم ذأ سينا مل ناك نب

 كرت تاموزلاثرحاتيضراذاو نميز لول قنسن ناكوأجرغس ىلرلأ,ملع بسحلوأ.

 دعب بجيل اعح تطقس اهمال كلذ وجرت ناابلو ابقحمالزأجاتحاصن هنو دكار ارم ش

 صللزةلركلاو قلاب وهو واط عاتش تيس ا عض اب كح يارد طقسإلف
 دم ىف كل فز صحاذا اوسيككل و عربلو خاضرلا ليلو صوضتم ثقو# ميهدا نيل صماعشو
 ني (أاسسلاو اضل ىلع ملوقو ميالاركتعضرا اللا مك أماو(ةرلوقل منخل, قلعت عاضرل
 الروس نونالاث ةةينحدن ا رزع اضرلا ةردو ميار ه لصنتريقز/ بسن نم مرجيا ع ضرلا نم
 زال نين لل بورضملا ل جالاكأ ل اوكتأ م هنحاو لكك تكف ةدما مل برضو نيس كذ أفق
 1 اق ضدلاو ىلؤر حلا لوف انى تورد اره عرهاظ اع ناشلا يق بذ اهرحا ةءصققنملا ماف
 فلات نالوحلاصغلا ندر سا رسل رطل دا نال ناناسالا و ىوتلا, يلو ةررجلا و
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 مياربلا عش 2بيجا مال ىلواازهو ىوتفللزخان املوقبو انويعلازع جيمصملا و عصالوهوؤضلا
 رخ كاوو هيلا |ةمخوهو |ىجبوذ ععالا ن اكشاي باييادجبو نيس لع ةدايالا ىلع مج لوتس ام
 تضماذاذ رولا 1 اي عإجالا”نيلوكطب دوق هقلطلل عاضرلا عا مهزلاما ميلاف ىو

 م مملادججولو هول تبقين اكيطغي ملولو ير ع ضرلاب قلعتب سلع عاسشرلا د
 مال زياورذالا دما لق مالا الو اريل ةوراذاكيهزمل اع ماعطلا/انغتسكأو

 مناة عال زبخاوامتحاالارامل يوحد زم مرجبا مع يلازم ميووا,نعؤفتساذا
 هيا موطومو امها نوكت ابنا بسشدلا نه مينحاور ا ما موري نا هل وججلوأ بجوال يوب

 متل جوزي نا هازوعالو مونتي نا ران وجحي نذر جأضرلانعمنبا تنحا لاو عاضا امال
 مري نأ هلال عاضرل حمس اةماو عاضرل فالي هحريبروا هن وكت السلا ن
 تاو وسار اشعا طاع الرصنملا 4 بالصالاركذو بسلا زدرنبا ةلمها جنت نا ءارةوجيلاك

 ميبص ارم عضو ناوشو ميزضلا مب قا سنس ىربل ناكأ ذا عضرلاتجوزر نم لجل ىازخلا

 تلا ش لزنىزلا م وزلاءصنو رثانباورئابا اعدت جيززاأ جور اعتيبصلا زم مرقذ
 هلم لزوزلاب ىرفأبل مكب ةعضرلا نا اىمببصلاع جفا عضم اب اس داب هذد
 هالو وكيل نات بص تعض رافال نإل تاذ تبون نأ نس نيملانكملاذا نال بلل
 ,جاشخأب لجلا موتر نإزوجيونيللابحاصلا او عاررلازعمل بيبر نوكيلب عاضرلا نم
 هما تخارل ناكأ ذا بالانمهنإلا كلذو بسنلا زير بنحا تحاب موزي نا نوب ا كعب ضان

 هنصاعضر لأب دحاو كرر اعادت نييبصا و أبتزلذلأ يوي نا ميبا ندءيضال اج
 يلا عينخ نإ نججلو ناوضا امال كل, عوزتي نا هد حال زجل بالاو نيزلا فلا ناد
 جوتن يضع ةو ميلوعغملا عرضنا ىارحا حبلى !ميلعافلا طع عشرلاو داضلا تمن
 دؤوب ّئخادالوا مزالاهرأو دلوالو ابتوحا م/الاهتهضرا يل اردو نم عئرلاب رحا ّمعضرملا

 تراها ماسالا مكاو ميبصم يرطعبو معشر ممطعب | هرلو دلو موق بارعا + فلتخا
 ةعصرلا لع (نطعف بصنلا اماووحالع اذطعذ عفرلا اما ثالتلاتاكرحلا مضروب لون

 ذو جقاتا عضل اوبملا موزنرالو ميتسلاةاكرزما عفا داواعافطعغرجا ماع
 نبل علت اذاورم معاضرلا وم هوبا جورلا نال عاضرلاتهنم جويل تا ىا اهالج عضم
 م( اجت يازمان خلاد قلعت املا اع بلا غلاوم نول اواملا

 ماعطلإ ابلاغ نبللا ناكناو مرا ب قلعت ل هاعطلاب نيل طلت ذاو كح ومو

 هبصنملاذأمدامموقو مذنب قلعنابلاغ نإللا ناكأذازلاوةادمملا غلق ”فينصقناونع
 و دم ماعلا نم نيل ما قن_متعيالوأ نيج موق 1 رخل » قاعنيالا ب خطولوحر انلا
 مازفانأثا مدع نا جملا ندراقن حلوقنعز اىقحا انهو عيمالا»١ناغيماقزأنز ميعملا

 ةليخ
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 هلت ماهل ليلداوجد رقوأ ضنا مرهف ىحأدا مسقللا عفدرنعإطأقتح نكي لا ذ٠عرنع
 باادلاومم نبللا ناكو اودلأب نبللاطلتحا اذاو ميعصملا ؛اوكةويرشاررصووؤسلاو ىؤرملا
 ابل حاذاو ميار لوصول لعشوقنم اولا ذا ادوصقمو نبللا نال يرمي قل
 نال عاطرل نهم لوس مرا مب قلعت مفوجا | صوو مقلح ذ بص ع١ ىبصلا ,مدرعو او ار ثوموجب
 بالام ةارلازعننبللاو هاب نيلبةارلل نم نيلل | طلشخلا اذ او هلبق ناكأم اع توملارىد نيل
 انما طلخا ىءاملا غاكبلاوللارأسشعا رخل مئلعسي لة اعلا نبل بلعناو ميرتملا ب قلعت
 مكحلاانبةيتكأا اعنن لذالا لمهن ارحاو الش راصلكلان ال يسون ىلإ نعش كا ميزغاقلف

 فلانا هند جا ا( :ريصبال نيشسلا نأذ ضل ذءاكوشملا نانا ممقلعج يتلق ميلع
 مدووسإا جزم مأمالافسويو الو اعوس انأساورانه# عينحولأ نعو جاريا شلت

 تيهالفلا ماو هليل درطا يحي أو ام ىلا عملا موكل سو ميادمبلا عرس يد فز ايار حشد
 جثه ضعم مترو عاطفنالا يهل توكسلا نا لصاو لالا اق منال ةرظانملا مهاره ات

 نبل لجلال ذو جملا ازكعايرجلا باب ؤ طوح لوقو تلد وار هاظوفوأ ضي ارجتلرف ٠
 ة دال نمروصَ نا نيللا نال قيقا اعني ىيل دال متل رب واع لأ بص ب عصرا
 كتان يرغب قاعي ل لجر الع ناو مل 2. ةارها مدا لعن نبل ىنحل لزاذاو

 اعتب لاذ نلقي مل ناواط |ينعا مكرخلارب قلعت ادا منرازغاع نوكبال اا يخل لاق نا
 34 نآيبص م ْاذاو عرفيحيا ذا رعلامب قاعد ىبصلامعطأو ةزرما نبل نبجاذأو مير
 لل عوْراذاواهرأ تعا ملاو أبملاو ىمدالا نب ةيئرعال مالا مايد عاضرالف هاش نبل

 . ةييكلب ضد ناك ادبا جيل ع أهان نبرح عيخصلا عريكلا ةجوزلا تع ضرأو ربو ٌنبوص
 اناكو قزم تاجرا نال. مالؤذ ةريكلاب لحدي مل ناك ا منين أ عيفصلا عوز ألو
 اع كا( ةداامف ناكناو عاضتؤلاو (,ةنحزمالس وو زؤرفلا نال, اطضد عرخصلل عوزلالع
 3*انن ازا عريكلاطع جوزلا رب عيجيو ميارهأبةدومتلتفاذا كاب حاطأقس ا فربتعيرغ
 (ىيمتدو صفنملو عاضرالاد أساو م امنلإب ماع ظفَس مياط ملواع تاك أب داسعلا

 ىلع ابل لوغلاو كرجتلا مش طرتش بما نال ملغ الك ومس مناوردلا !مةلالهوا

 ءاسلاةر اسوا تادرذنم أسنلا ةدابهن عاضرلا طل قنالو جزع مل زعرد داس علا ريد أمد

 فما ذورالاب تبئيأمتبنياماو كلن كس يل عاضرلاو ميطعاجرلا عالط الأف هيدر
 جب تضداوهو كلما لاطما ريع ايليت أمهاو لحرو أ نيروتسمو ا نيلرع نلت هدأ,
 تينا عر يولا يحلاطباا.زمهصتل وما قلا ورغم الا مقل عت /وأموند قرف مج تماقاذاف
 ءرىعلا خايب سيو لشملارمو ىمسملاومةال اهل ن اكعروب راو اشر ملف لوعرلا لة ميرفلا
 ةحاوؤ مرج اهزجزلكا ناوه عاضرلامّسس أسد الطلادانكح عروب اك كسا مقضن

 ود روم مع
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 مهل مرماكرتالث حاسه او ومع طفل لاو : ماهئاا ريف مفراعرشو مياكضيوقتلاب
 انين طعوركا لجو معوبلا قالطو مم او الطو ىقالطلا نسحامجو ارا ئع قالطلا لوف
 ةيلطَت ةارما لجل قلطي نامه ما ,تقد ل يسنلاب قزلطلا نس حاف ةعربلا قالطو ::سلقرلط
 رباع ينل, ازكاوس يججلاو نبال تاويل تادايز ةوياورلزفاظؤ اكد بحجر ةرعاو
 ناو ةرماب | رضوفاو ةرارتلزمهدكمل زدارزل نمد هجامالاب رهط ىتحا لبو ريذابعم جب
 رحال جاالزجوج نالوا لبق ميقيلطقر طك رع رن الذ غانا اب لوهرملا قلطمالا لسا
 قرفنلاةرصقزمو ا. عدا جيامررخاول,دال تربع ايك اهقلطد نال, رظرلاو ةردل ال دولقيزعاز ارتحل طلا
 أبقلطبو ا ةرحاو مح نتن اثالث (ةلطمنا معرب افالطو مداره عدول بقع عاش لت
 ماصلا نزلت ىلا مايكنلا عطروا حلا قالطلا 2 لصالا نال ىحاور مط نانو املأ
 دجاورط ةوا ثاللا نيب عجل ةجاحالو صال ىل,ةايلل يهامنةحابالاور ينوي لاو منيل
 لارا معدب ناي فارم ةذأيزلافرايطالا لها قرطملا صال أنتو ةرحاولاب عفوا جال نال
 ور يعورشملا مو ددالف عربعف ىعملا ناني صاع ناكر زم ةارلل تابو قالطلا عقد كلذ
 ظ ري راو وس سا
 دوحررد ميم الا ةرحاو ميلك ثالثا قالطلا نالأب لو حرملار و ايري لوطرملا يري ىوتيس

 ناوهورتم أخ أبر لوخرملا:تدن تقولاؤ ملماو (بر لوطرملا غو دوجو دوو ملا نم
 علا درب نامز ؛ قالطنااع مارقالاوهو مج البلد عزا نان ريفر عم اربطة الطب
 دوال دو ريعرلافنر معيلف زم عام امو عملا نامزف رضي ادز اما عزكم مار طلاوعر
 اداوارموطمررطنس, لع كم الور بز مقداصأ, مبخر نالزطيكلاورهطلا اح قلد أب
 سس يوصي ىتحابكرتو ةدحاو اقلط .د ل ايؤلطم نا دارا ةريكوار حصر وطي عال 'هامما تنأك
 ةقلطا قط حار زن ىضم اذاذر جار نىنعمونحاضيداكرو كزحا "مهلا, لير ذي ىضمأذأ
 فالطلان اكن ا مضبجلا ماعم مو انفحةريهشلا نالر مازالت تاقلط ثالث ر يصل كرا

 كلركةرولاو حار ينبرفنلاوحؤ مايالاخ طسو 1 ناكناو ماهالأترو.امطعتر املا لوا
 هيارق نارادالا ملا سرج ملهالا.ناطسونملاو رخال منوال لكس أ هر عو فينا زرع
 نصرخيزمذ مه نال اما الأطو (ّمطو نير صفمالو نت الزنا ا ؤلطمناريوجيو
 الططو ءاشس ا ىلا ىدوبالم ال عاج ابد عزوبي لهاحلا قطو أ هدوقتموهو لس ونا
 "اال تاوذ# اهيهتازتنالو اناث تامل ماحلاىا(قلطمو طولا وعلا نامز لس نامزو
 يمملاو جاهلا لعل عارالا نال فس ون ىناو مفينحىحارزع متل ني ةيلطت كنب لص

 الطلاةرصالا نال ةرحاوالا مل. ةلطملرفزو رص وو ةرؤصلاو الا نحو كميل
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 10000 احتاوح رم تلاو كرولا لوصف اع قجرعسلاب عرشما رود ةورطعأ
 موحدا مسرلاوهاور# غو لسوملاو ؤسنللو ظوبحلا نيذوالا لوق لافعاو اشر طر مللك
 در ةروس لو عرع و يوم نعرملا نال قالطلاعقو نمسك او ياما لصلا نلطاذأو
 مالو 6 تلارطجد لوف ةعجارملا دأ جس امرشا مهلا كاذب هجاري الاي حسم كو
 مما ناهرسرأاتو ّداربملا# لسمو نامل /مرقلاب ميصعملا اوف دورحالا مرصع بجاو مما

 ريدأبمجارو بفلط لاا .طيحزم تيرمعاذاذ يحتمل نازك صال اير عر بيو قبح
 ةيارببلا لاتاسااثياوأراث اهولط اش نار جوزلاو اودي رح تبرر طورخا ص يعتساوو
 فل نوف يل ىراإرطلاو اّرلطم ملا كوأهتلاركذو لصالا كذاك
 أمال ارو ترتكاراو ميعتملا وردا أم موق لالا ةركذامو فين حوا لوق كرايطلا كذ
 اجلا ةلادو ريو اءعجحارو ابهلط ولا مشمرحا م ىذاارعلااةلطماا مل ينحل لوقو
 ما مفيش جيلا نعرتباور ضركلاهركذ ىزللو فينح ىلا نعياورلارهاط باتنلا ةروكؤملا
 مدوصلا الاطر عيتيالو روطبح ناركسوا اهركمولوالاعاملاب ناكأذا عوز لكقزلط شنو
 قلعاذاالا نوما قزاطانو عاقبااوّنبامنالعقو متعتوانولاما غول بلادعب هزأ,جاو أتهم
 مالسالاهزوبانناورفاكومجو رنارم| تمس اول موبجثوااددنع ناكر طر شلال ججوف لجن الع
 كاقالطلاناز ترا /اقواظقرتساولو ميلكا انكر اينخخلا مرعل منا قالطالو هأبسالا اك
 0 رش الط مقو لو بلا جدر اذاو عرهوجربعرمغ ىلاريمطلادا عامر المنال عفو
 قالظإ ا ولكن, ل قحال الو علا 5 لرما ىارتارها اعدالوبق الط عقدالو يلا طانسالا وكي رح
 اللاب شنب قلطمو قلاط تنا دوقوهو ميئالا) مخيلا» عيدلاذ ةيانكو يدم نير اع
 عرب متلو قالاطلا لع لالا عزه نال عجل قالاطلا ب عشب روكرلل اقف كسلطو
 ظ الي دارو وس( ل ول يف عيص,مال بلال ةلديالو ضللب هجر اروي ماوأكرم ناك

 هيأ ةرحاولا مشي ريعحرلاقدحاولاز زنك ىا كلذ نمت ىون ناو ميحد ةدحاوالا مي
 عالض منال درول ل هحرلو قلوطن الّددإو ناقلاط ئّدلل لس فرتح رف تدنن لاول زمذئألو
 ل طفل, رجلا درجوري ايصانإلاهالط هأمعم فو زررصملت غد مب برقي ىلا درعلاو
 ىف قالطل نا لوقو صا خذ يعم اردو لتحل نبيك: نال يملا ىلإ ةنالوأب ربع ال
 0 نيثننواهدمحاو ىوطو ا مين مل نكمل نأ تزلاطقلاط تناو | قالطلا ّقلاط تناوا قالط
 هالو مرعلا ل ةكررصلل نالاثالث ناك ئرب ىو ناو ددل | تيل عطر صم: نال ميعبعر
 هيدتحاورل عير لابزهو تاي الك ىاثلا؟يرطلاو مرلاب نيعتو لكك لاهتح عياد الا وان
 رطل نر سمن دلاروجووا قالطلا ةركالم لهل ىملالدو ا ةينبالا قالطنلا|,ب يقي الو عرتو
 الطاووناذإوجلا اب عيقي ظائلا رش الثا. نببرثص اغتايانللا افلا ىا ثار ةحاإ جفن
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 نئقرتعاو انلرلعرمنوا طكرم ا .عن كربعا دارا من]راقحال ىرزعا لوقوفو ةدداو ٌ:فلطالا مقياو
 ئلاطتناو كسسلط ارز اضف قاطلابجوو مايبإلا از ماكنا زمدارزعالا كونا ذا عاملا
 لمن ات ةرولأب دوصتملاو هام رع من الد اوتعالا فعمل متي مناف كر عرتبس ازكو ىرتعأت
 تنادارا,ناامتحار علحاو تءاو كولطال كدر فعن ىلابمعر عاف لاحا,ةلطيل ايس |
 قولاط تنا ىا فو زعتر صمد نوا كِلريغ كوه ىل سيل قرع ةد نجوا كموقع ٌةدحاو
 عاتق قالطلاظافلالا وله تلقح الو ارسم اقر لاق ماكل عج اونا ام عدحاو ةبلطت
 ثار«, في ال|م لغه اهولورماعمو لوضمقم ا. مو قلاط تاملوق نال ةدحاوالا عيال ال
 ندوب اموعلاذال عهصؤمو إلا ذاعرزع ةدحاولا باعاير يعملوا منلوارمتم نا ذات
 اغنام لالا يب ىالطلا نوب نون معمو طمس, ملوقوودا بارعالانوجو نب
 اىبنال ةدحاو تنارلوق ؛اكرأ مالا ترطب هاو :ئلال عرسان قزلطلا نال كر كرمك كرذع 16
 اليف مات صل اما قاو فوصوملا فروع ريذرعصمل اعل قالطلا تي قالطلا زينب مأي يللا
 امارس الوش عقبال رماو عفر لل ماراح هدحاولا بارع تعمالو لوقو ممالك عيأش
 يأ وم أمون بلان اع كمين ترتعا نكس لاورمرصمملا فص از ال ةلحاو تعفو بضع لاو

 تيلابلل نيب عدحاو ةفلط تناك العلامه كونا ذا عروكملامث الث الاغلإلا وسام ىاتايانك
 دعا نيت ينل وارث وأي حول هاوع أمال منونيبلاءجو اع الطلا رعب قالطلا درجت عن انك
 . التلاوثو لظلعم ن اعود ةنوليببا الأثاث تن اكان اذالط ىون ناو قالطل نود زنون ركون
 تال كرمإو ,ةلط تناككنبتنش ىون ناو ظفللا )اهدا توتو ىون مب أذ هرحاولا هو ةففْمد
 "امال بلوف لذ اذ هو عدحاول ارو يوم! را تبذيف ميلاف الد الو مدرع نيا
 شبا عمتناو ا كلقرافدإ كاداب قلو ا كيرا لع تابحو | ماحدا مليبوا ربو !نيابتلا
 ينرلا مدهيقو مبوزعلا رم عقل ىيزعاو ارسل ينو رعاازمج لصرف حبب فيز غاوأ جيس اورو
 بال الطف هلال اعرب عيشي ل نمل نكتمل نان كل زوفوا جاز الخس او موتو هذاو ا يروا
 قالطلا [, يقض قالطلا غرك ىناموزلاوادوكب ناالالاةحالت عيال قالطلاو كيو ملم
 اى” اقلاوقالطلا هد هن هاطلا نان اضَقلاؤ ار هو ا. لوقلادر ماصم ا اففز |كمهو طعس ىا

 نيب مهالو ملع) يف ىلدالاوهودرلا ةدايالامتعال ا غوقلا در اصب أمي عفياوهاشلاب ىمش املا

 قالطلا ٌندارال يل دي بضؤلا نال
 ييتكلاو بلا وب دصقياع عشب مد

 مه

 ةيويوحي بطغ. ناك نككو ناز د ؤانؤكي ملناو هريعلةكنال ميونس ناالا ميتا وطتمسا نيبو

 بلون اعدلر احلا نال مهوب ناالاميَنَسو بسلا »ب ص ال نفل لكي اضم! اََْوالاطلا عفو
 ةلاحو ئراعلا كم ملاحوأ ضر, لاعوقو,ةلطم لاعرلث للا نا كنذ ناو دس
 لبن طائش ( ءانجرس ا ةدعرإ تيا ديال ا اول
 ماظافلامتاليوتوامتتالوادر عيصم وأب اوج اصب أ.مسمسق ماس الت تاي انو بضغلا

 هين درس ريلحأف اهل !س هوو ا در عصيالو أمسوأب اوحولصي مسشوأقدارهو ىرتع قوأتتحا ك ديب

 نإ



 ذا امتشوابس ماصتالو ادرو اباوج عاصم مضو أ .مداردو مازر أب
 (دع4 لوق لوقلاو مينلابالا|.ممىّتبن قالطلا عيعيالاضرلا'هلاجؤنف ايهفد رمز عشت وق ىلع
 علا لاح ىناّملاو لوالا مسشلاو شو جرلل عاصبال ليما كد عقيب قالطلا ةركار» ملاح و ميسلا

 بوح لمأرمل اصيل فضلك عدو ثلاثلاوىلاثل مسقل اومتو درلاو بسل عب اظل كب عقيل
 قطلازا/ورزرلاو ةدايزلا نهبرطم قرلطلاهصو اذاو عاضمالاو اكلوالا مضلاوقو طقف
 ناسئللذو ممل ةسلو عمدا عرس و ةدابرب مصواذ أو ظفللا درج عد قيلطلان الناب

 ى ١ ناطيشلاقولطو ارشملاواعشاواقالطلا شكاو ١قالطلاىّساقلاطو ئراب قلاط تن لوفي
 دابابفصلا عزم فصوباملا قؤلطلازال ملبوطوا مدضيرعوا تيبلا المو لبجاكو !رعدبلا
 كولادا اهارتمالارغو نيسنْسلا كونو امين مل نكي ملاذ ارش ابةرحاو عيقش احنا نوبل نو كرا
 طوب ىرخارتبلاوا نثأب موتو ةرحاو ئلاط تا لوتيبونعولو لبقزمرم الثالت ثالثلا
 سبعيامللو ايبلصلاقالطلا اش اذاو ,مدارم عاقبالاا دال ا فصول انه نالناتثلاب

 ىا قلاط كونوا قلاطكتقروا قلاط تنامي لوقب ن النمل ةةقالطلا عبو لج
 نعا.ميدوبأشي زو نال ك ساروا كرجووا كمووا كنردوأكرسحوا قلاط كحور

  كفصن ابل لوقي نارشم كد ذوأ.مأعي اش ارحْؤلط نا كازكو قل اط تالين امص ادلب
 نال قالطللزاهم نوكم انك عرطعو عيملا/ت افرك اسل ل عياشلا ا ند قلاطدللذوا
 فالطلا عقب ملقلاط كزجر وا كريب ناو ةدور سلمنا 3. تيت. قالطلاؤهح: يزخال

 ]لاو نطل اوما اواهوذظ كو قر لا ذا ذاع لهي لاتقل
 هقيلطت ضلوا قبلطن فضا. علط ناو مباره ن دبلا عيمجزعام,رعيال نال ووعجالبا
 السن كل اق الطو لكل ركزكى زج: ا ضير كذ وازرخب ل قالاطلا نال هدحاو [قلط تناك
 . مظالاوراا زا جيبلايركس اذااما ىرربلاو ارح ادركس ىزلاناركسلاب ديرب ميأنبلا لاق مذا
 فوتفلاريلك ميل ءارحز رقاللم عقي يملا ركس ذا نامل انه ورهاوجلاكلأت اج مقالط

 يضنلذازكئروالل را زطضمول ا ىركوا اعوطأب م يشساوس مورا نمرتسلاب قالطلا م
 فاضاازاو مايل ودر مت رابع ماقممي اقاممال مل ةدوبوملا ةر اذ الاكسرغالا قالط عدو

 تاع كنوز ةيببجال لوغدن ا لشم رك جاكت اسقعنالطلا عقو عاجنلا ىلا قالأعلا
 تارا ف ضد اب بحوو تقلطا جوت اذا قلاطوو ارجو را ةارعا لكل وقنوا قلأط
 الز نال رنات قلطتالأ جوزت اذا مم: بلادو جولد بالو إذ مع مار بجو ألخ
 قطا ةارما جوزتول فخرا وفالا نود دا الاد كت بجوف باف لكأماد داركتلا بصيت
 مل ارعال لوقد نازت م كيوو طرشلا دوجو بيدع متو ارش دوحو ىلا يالطلاى !مهأضا اذأو

 تقر ه نا عبره اطلاولاك , اق كلملا نال قانئاليارو خلاط تافرارلا تلد ن'



 وانزل فانا فنانا كلانا ور اطلب ككل ارز دوبع وو "١
 مفضل نلاطتافرارلا تلد نا تجولت لوك للا ناحق الطن املا. فلاحا نوكيا لا
 مفضِِرلو ضلك ا زيجؤزلطلل احكام نكي ناو قلاط تناو تسكت نا ةيبنجال ءلوقكك لعمل
 مرولؤاطترفرادلاتلخود اهجوزت م قلاط تاخرارلا تلخ» نا ةيبنجالا ف ناب كلحملا
 أماذاواذاو قرم كنا طرشلا لنا ئلإو امه رحاو نبوي الوريلا تف اضالاو لحل نييح كمل
 تاوفاإتقلدتنةزجالاوازبئاد قاحتبامليرشلاو مسا ا.ملدإم نال يشحن لاهو لكذ
 الكور دازكف ابرجونا ةارمالكئلنوقكأ ابمليىزلا مسالا لعفلاق لحس طور لاب قتلا نك
 طش ارجو اذا يو رملا عزه زك ؤ فرار اتاطدولازل تءاوعولك كد ذوو امجو قو
 نيمللةبالو لرش مب ةسرعذلادوجوبفراركتلاو مومعلا ةيضتقم رج ابان نيملا تاحمنا
 ميلا ةرررض نئوزاوذالا ميته ال طرشلااركترركم قالطلا نان الك الا ,مودب

 را طشلاررككو كلذ دوب ا.جوزتناف ةيلحلا] وري كاوبنيو تاهرلطت ثالث عقن ةدراركتلا

 ةيزبملااقبو ال قيبمل عاملا اذه ىف تاكولملاثدللا تاّيلطلا فيتسأب مالو عي
 لعمار طب ال نيملادعب نيشتوا ةقلطب كاملا لاوزو ميارمورفز فالخرشو طلبو
 ةّملطلاب كذللل اوزان ويف نيِملاٍق هلحأقبل قابازحلاو قف يرتلادجوبرل مال نيملا

 كاس ؤطرتلارحو نآذ تلم لا وزن نيل الط مرن اك تاّيلط ثاني لاز اذا مال نيتنتلاو
 تيما تالا كريري طرملادججو ناو ةيلحلا ده# قالاعلا عقوو طذرلا وتو نيميلا تلا
 لوقلونلاف مرعوليرنلا دوجو نأ, جوزى اضلتحااذاو ,يلحلا مدولوغ عقدرفو طزتلاجودول اشيا
 رتل ذاكذاذميعرم اجالةنيبلإ أر ميقت نال طغلا مدعوهو لصالأ مكس هبف جالا
 أب لوز لش كانذو اهوا رض ىقحو نكرم وق هيض لوقل ذا. مج نهال ملعب ااه ملجلطجدا
 ١ قويا ذيع ارضوعف دنس اهنالان اسكس ترلط تضحرق تلاقف قلاط كءاؤ تططحانا
 مغ تضحرت تلاقف مالفد قلاطتناف تضم امل اةاذاو ةرعلا اضفن ام ةهجزمالا يلع
 ' 5 4شليدب فاذا. رولادع اكتراصم ميعرملاكريذلا حوامل مدالذ قلطت مو طن ره تقلاط
 288 تافتطحا جوزك احنا اذاوتثوولارثقد قع لب ةمرفو تصح ملوقؤبف تيملا
 مج اهنود,ع اظننلاهنحال ماير الر مخس وح لسالكعا.لكؤالطلا عقب م مرات قلاط
 ظ + داوزمالأبالال تضاح نيحز“ قالاعلا عوقوب انمكح مايا رمثالنالثماذاذ رح ن وكمال

 0١8 مسالا تيد يل )محا رحو ا.ر لماما هابل اب مضيت نال. عيحز م, طفوح 0 اا
 انه غطصالاوايرغوا جوز ن كار نا ةرلطت مالا قالطو مباره طلاب ثدذو اهنأمسأب

 تالا معسل ةرصنت ة ثلا قرللو ابحي :رعذ للملا لحال اشلاب نإمتعم انرزع ةبعلاو ٌقالطلاْن
 هروولا
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 نانا لعنعقو ملم اناث ةولذلاو لوذبا لية لمار قلطاذإو نيته امامي انتل رقما

 نعش هيلع |عاقيا قلاط تنالوفنيملذا نبأ. نال اةالط اندم نان ىو زيمروصم عقول
 لك نال انلا عفترطو لوالي تناب قلاطؤلاطقلاط تنال لوقي ناك ق الطلا قذنايرناره دام

 تس اىنئاوزاو هيبنجاوهو ىناثلا(,مدأص لوالأب تناباذاف ةدعأ.لعرسإو هده عاقتبادهاو

 احادناو ميناذلا عفنلذ والبت أبابلانركؤال هدحاو ةفلطا ىلع تدذو عزحاوو «دماو قلاط 0

 امفوح ناك نالو اب ظوفلملا ن اكد ير صالاو عدحاوا_لعت ذو عدحاو ليف عدحاو قلاط تا ظ

 غ عافياوطاملا ف عافالا نال ناتننت تدئوارْْأىقومالو امي ظوغلملا ناكناو ةدحاو تدقوالوا_ ٠

 فلما هدحاو ىلبق هدحاو قلاطتما!رلوششا ع تناذأه نان قي رعسو ىف سيلدا سلا نال

 هلهي تن أب رقو مهنس ىرحا ل فاز ارخاو هرحاو ذو! نالربغال ىلوالا عش لو عقومالوأ

 !عثونالوأ مباظومللا نالأ ندا هدحاو توذو هدحاو اهد عد هرحاورأة ناو ميلاذلا تفلذ
 "له رماو نامت ناو عفتس كرا اهددب نارا هداج عقو الريال ىو عن
 أبا نارزحاو هدحاو موا منال ارخآ عقوماوأرم ظوطلللانالناتنذ ثدذو ©9215 ندحاو

 دعب حاولا ةذ يكل لو ءاهياوضاملا ذ عأيالا نا مد قتال عمات دوف مقياس هاحاو

 دوبأب:ايبحاو هرملو عفوأ لولاة نال ضبا نتن تدذو هلحاوأ.مجوا ةلاحاو موا هدحاو

 لة ناوأحقوف مريب يرق ماك هنراقملل عي هذلاثلاو هيناثلافوأتنرثذاذ,قباس هدعأو

 ةلخاو أب مأكتعئورارلا تاخيؤطشيا يلذبب لاحاوو عدحأو قلاط تءاثرارلا تاخو نامل

 درصر ديان اذا طشلا نال فاننا نات عتب طرشالزحا ناو ناثرن اشر عو مفينح قالذع
 ءاتلا فرن ط ءولو ىنقوتن ملف طرا مهقداذا مفر ذمالو تاج نعقبف ميلعزقوتي ماك

 ببقحتملا اذلانال فانتاا؟ةرحاو عبق ثيللاوبا هيقفلاركدو ضرك ركوأ مذ نال ل اذه لونو
  تضااناذا كانو دالبلا كو لال زلال يو هكمؤرا هك قلاطتن ايلا ةاذاو 6 ةلاوهو
 كرصي مكم تينا ذا م فعن او نارك نود ن اكرم ص القالطلانالرارلاؤقلاط

 قالطلا عقوارغقلاط تنااييزاةناو ميارههاظل فراخ وهور امضالاىوم مالأضقالإث:أيد
 تنونولو ممم جلواؤ هعوقو» كلذو رؤلا حجو الطلاب بفصو زارا عولطب|,لع ظ

 ىلو مياده هاطلا الازم هزتكوشو موهلا رس صختلا ىو مال اطفال ”نايدقرصرانلا

 ينيب ال لمجولاف تأيانللا نمرنال قالطلا ذيب ويف قالطل اكللؤب ىونب يرانا رت | مال

 مادواؤجرجل سلب كرأ تعالو كدذ(رسلجت ف تماداء( ضن قلطت ناله ك.نيؤلطامل
 نيالا جراج حاز عو تزذحإو ؛ سلجلاو لئنم تمأكن أذ أ ههرأيخ ىلع تاك[ ل جتوفاو هسلجتزع
 ساب اهجونمسشن تاحيلتلاو ني عشل كيلمتأ,نالوربايصلا عأجأب سلما ال عجل نالاعدب
عاهرلاب 0 ليش عر انرسلحلا نالا هدحاو ةعاس ترزعإ سلات اعاسنال عيبلا اك سلوملا

 مت



 ملا ف ثامو ضير ترسم صول نال ميد توم بند رشوأ, مح ل اطبأب تينصر أل ثير 1

 - كراتناناو باردا هج انذل سلو عطانا ليج رغكا هجن رحال هدلاذ تحل قسد
 كازو أمام ص اصتخا تشب ابن اراب تحل نال نيأب عدحاو ةفلط تن اكاكر انخا لوب مشعل
 ةنا/امد جوزي ناوانواةنوكالو اهاضر نودب اج عجحر نم عوز نكت عتاب ذا نيالا
 ةذوليبلائزاض:ذلاو :طزدلا ىلا عينت ريتوهو صولخلاز ع ضدي نال عشب ا أيتخالا
 اعنا وعل ناك تيرتخالا ذه كراج لولد مالك ارح دلك سضنلاكو نمدبلاو

 ناقفلذلا, قلطن لوا جعنو ا( مضر اتحلل ايةحمأمرمالكداحا سفن اركوريظزتدزغخ
 ةلجألنبمضن تولط ناو حرص منال, يعجر ةرحاو ةعلط ىو كثي رق لاب مهضت تقلط
 تكا ذأو مشل ل ناو درول ل ضحيه لال (لعنعقو لل ذ جيرل ادار دقو فرضا
01 
 ةليشم |رمونب لو قالطنا عقو ةمتاملا ذاق راركلىاعنالنلةدحاو غرو: شيسملابلو
 نال ات ىتحاربا كلل ذا) نكت نش الك اةولو اول ن اكتلإ ذرائبأءعجارولف
 دبريلات داع ال أو الذل لكن قحقالطد' (ميع متت اش ادق راركتلاىظتفم الك
 بج ال عرحاور دك نالت ارش ؤلطن ناايلريلو ريلحلا لازم ن متط قس حا عوز
 رج كيما ورسألا لعوصغم كلزو تش نايل ة ناو عامتجالا موالد طنالا ومب
 ديعسالوتلاكو امال رددت رسل (,قل طم ن ابطال لصرلا ىإ لف قارما اطلعت ناو
 | اة يعلن اتلطوا طش ذات ديول
 نااقؤلاط تاذىنيضغيت تنكر اهللاةواوغسنتنامتجوزل ىاأدلسلا ناوزبكوت ل
 فوقولار لون امل مال تيرعا ام فالخا,ملق ناك ناوميلع قالاطلا متو كضخب أو ا كبحا انا
 ىو دوب زمرهؤب نارها جرلا قلطاذاو ريل عالي درأ بحال او ماهر ها ظل اببس ل حج, ىيعحلا اع
 اد و(لاوهرطنمأن|باقالطر رد جعالوه تيبلا مرا ىلاصم مافازع مدرج
 داق يبطل روف ثارسالاف ةرعلا اضقن اوم تأ ناورنم تنرو «ردلا 2و يفت أَ
 اكمل ل بزمان مال ةرعلا ذ ثاربل. عط قبال عبحللا نال ني الب ديق باجل اكتر اصو هئلع
 ترك رات ولازال تنزل ساذ اناا ضرلاولاوسلا دج شو

 هر ثذازلو جولاع قبو رتذيفسمل مي نيرسكلا نمو لشعب مد نم ضيرملالثمو ترتر
 ابملعااطلا عقي لواستمرس انا ئنلاط تن !ةء امال ناو كل ذوو مث. ةيزاصو عبسلا
 تااأيللو نأو ملاصنا طز شا انجلو مالكلاد رصلر وم هدوجو مهدال رش قمل خلا نال
 نالصالاو هدحاو سول نيالا الث ا5 ناو بسنت تّولط هدحاوالا نالت
 هر اياك مري صيل ع نسل وارو قس نامزصص ع زيزو ايننلاىىبقابلاب ملكت انيس 20
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 انننسالا هوب مب ملكتام ميج ئنتسا مالا ثلث قلطت نال نلاط تاتو ظ
>> 

 هنماصقشوا| جوز ةارلاتلكعول| مه ارجااصقشوا تب ارما جزا كلم اذاورب مكيل زون

 ثوذاملا ركتيدالا ةضرلانلإمو عاشلا كام نيب ة اذان قالط فب امني علا تدتو

 خلابه جرلاب |: تسص مرهوجار ا اكنمالا حمل نال هتجوز تايكلاواريدملاوا

 اصلا ني ججويأ مو كعجار وم ةردلا ىمياقلا كاملا ةماوتسا نع ةرأبع قو رسككو
 هججوالطلا عيمعب قالطلاهو ةيعجر ظلها لصرلا قلطاذا ماوقد كدذ ىلاراّش 6
 ًابعجاربنالذ نيتيعجر ناشلطواا,ةالط د دعءأغينس اليف وع ةلباقجرعزملوذبلا

 ارز ذو لاب ةوأثلل ةرعؤةدجرال ذا ةفضحأبملوطرملا نارها ةدعماأبةرعأ
 ”ي؟ؤرلا ع ميا اهمال لصرتر لو اكلاؤب تير مسأع ذل معجرلا لذ تيركأو لحال! اوود نطولا
 غامجإلاب ةريل اف ثمادام قالطلاو تر اونلاو ناعللاو البالاو لع ارطلا اوه لوب

 امن يجوزلا اهيرتصتضي انهوالخب همس نع درب قحا ئيتلومدو اج لوق كلذ الددو ظ

 كراس ل: ددر واصاح نناكاز اكلض جار لوثين اه لوهلاب 1 وكتنااحاةعجراو عرش وع

 هلطي اش: عفلاب دا عيرص ازيلال سذ جانو زيبا تناكاذا ف لماتعحاوا
 الة رهاصم امزح بجوياهاكداركو ةوّمب ل ةوببتبا ابسملبوا اماشدو
 ثاقنير ماش ةجرلا لعد شد نامل بخس لوقلاب هروب ا بعجا ناسف كلذ كا
 قبلا ةلاحي ريق اطير تبل ةداشلاو مب اعلا عال هاوس اني رهامل ةعجلا نصور شرم
 العباس ارقركانتلا كرب الكا ياس حالا ةدادز جست (هماالاالبالا و قفل اي
 رصف ةرحلا ذاب معجحار ترق عئالا/ا2 رحل اتضطناااذاو رياره يصعملاؤ مقالك

1 

 كف رصالف أحلا هاذا كاممالم هاوعرل |ملوق لولاه مئيذكاوؤزراشلا عجب ىز

 فالقسالباسم ىرماو نيمبلا(يلعولاةوةةيتح نادم, لع ماكو ناهرلاب
 يك عش ناخومأق مامن ادام زعلان فوت عمتي طاق سا
 اذافالدع تسلا ايسالا 2 ىلمجسسركلملانأممالا اضل اذ فن | باك ٌءروصلا

 دانةطلوهو زورا ىديرسلا مامزلاراقازهايع ىوتهلاو فلو لفي تح سبحلكل
 ةبيجم :جورلاتل انو كتعحار وذ جو كلارا اذاووانايمصاو ىرلاب لع أ ثنكمدو ىرانع
 عججملاو يلويجاللاق عي اذو فيدح قادزع ةعجرلا عيقن لن رع تلصق اد م

 دجنتربلا عدرا ذاو ميعصتلا ارك( و ىسدلاو نورا هرمعاو فينح الو
 ةييبالو مالا مْ زكو هال !ىلوه ىا ىلوملا مكوصود ةرحلا أ. ةعجار تكرذ اهيدع اضفنا
 ومأميرذ ارو مل كولم وتب نال ىلوملا لوق لولا الاةو :فينح ناو عأبلوق لوف
 ةلاعلا طع ةرب ةججرلا لح نأب لوضوهو ماكل ب لعرزفالا باش د جوردن مقح صلاح



 اة رلالج مو ماا لوق يصتلاو ميسا ايراد لتس, ناذكا اق قمل للا ٠
 كا اساور ريل صن ميبصلا ون عازأو لولا لوق لوقا هلزعم بلقلا اع ناكولوأ رغم
 م ولردالا فرم اذلامضسملاو لف ةشملاذلإ هضيحلازم مرلا عطقنااذاورف ف الاطعزب انه حاملا 2
 يبل جرن عاطقن لا رصف عرنلالع مادي ماليا نال شتر او ةحبترلا تقني
 منزل اسم :موزلانناكو مابا ون عزموذلعطقنا راو ةهبرلا تعطقناو عدلا ضمنا ذايب
 رأت فاني درصتف ةراصتقو نعوم نأب تارهاطلا ماك ازد كح مهن كالاستغلا :ةشكي(طتالاو ضعي ناوج الذ ةرملا ا قبض رح ن وكيل متحن مرلادوع نال تن ىح ةعججلا
 نأ ردو قسوداو شح فادذع الفدولو موؤصن ورزوللمتنوا تارهاطلا ليعالاسحال
 ةيآلب لا مدعيا متل نانرس|يازهر لصترل ناو :عجرل اتعطقن ادوعلا تم: !ذايرخلاتو بارع
 املا مخل ةلهلاءاداراجو خت ةروراملا ةدهو تابجاولا فعاضتسال نا ةدورض ماب رثعا اماورطمرغ نول اا ىرلو تزن ماناكذ_لاست غال, تنذبام ماكحال نمد تبني قش قلطم
 هل ءاشنالادرك ملت أع ميبانكأ نان لاح ةيفلابانرو عوحصتوا عبر شل اردصووهسللاو فيلا هناتخاوا روف ميعصلاو بانك جرش ذيول |.,مامالااق:بادهتاادرالانا
 رئاملا بدران وب نمانيش تيسلو ثل تا ناوأعرعو املا اجردحذ.ةباز راما عثو
 ”انيللاةتعطغنا كلذ ززذان اكن او ةعجل مطل وف اثالم اكأوضعي سلا ناك ناذ
 ًافااجوو عزغبالوعبحلاو أذل معن ال قت ناوطعل ذو دام سايقلاو نأ عسا اذه
 هيلا ءاملا لوصو مدعب نظمنب الذ هتلمل قابلا ريلا عرأسنبوضعلادوداحن ا قولاوشت
 الذال لماع اوضملا فالي امن طايتعال اذا جوملا ل لجالو ةعجرلا عضم نلف
 يدا حب ميوجلا:ةلطلاقاطلإولا ارو اذ ةداع سعر خبال فا وججا يلا عراسني
 اير شا ىل عاد هيزتلاو يضم ةججلاو نبات ةبجوزلا نال ناتو جوزل كانك
 عيملا لع لوطن زلط نأ عجارح يريم عم اج عصب عقيد اوك امان دحام عررشو نال نا هلعن قمحأ عميدو ا عوضو خلاب, ذأ تيد ىنحأ لعلي النا
 ا سيغزمأ نجاره ل ن الطوب دهتعلا >4 لاك كاملا وبران طولا مرج النت اقالطلاو
 اهنا ناو راج تكضد قلاوطئ اضل ةولاللو ناعما واليلاورابطلا ا خجئواماضن
 ةلا ولا عنجو هبق مدعم لالا مقلطلاب قلعم ملاوز نال ىأب يلا لح نال أبدع - * نيئاديدوأ رع ةجدراب ناملف ثالثلا نو داننأب قالطلان اكاذار هوج
 ةهالا ةننانتو ةرما نالت قالطلا ناك واو ملء شحأب اف أتش الو بسنلا هاش
 و الط غاامولا, لبو ا|جتحم |حاكن نط جور متن لت حلوها ذل
 دبعامكتولذ ىوقوملاو رس ال نعاز رتحا موحصلا ماكلاب ورق منمأ.مدعوقشو أع



 6-2 ش

 قهرلئصلاو ررلا اماه و دبا حاطب دابا ةزاجال لمضأعطوو ديسلا نذل ناد: ظ

 ”وبجول غلابلاكلماقلا غينرذعم مالسالإر مذ هيدقو ىجشنو زل كرت ىزلاوهو
 راسلني ن اجد طرشب سيلوفو لازنالا منه مدعو طرذيلاوهو ميسم اكن ؤ نلتولا

 ل.ل يش .حوزت ذو ماب موزلا طنش جبال نطوو زن ىرلا هلا
 نعلطر ءامرط ىركمزسكو 3 هس

 لسا اكئلاذا مات اين : لوطرلا دوو لوالتلحارطر نارام
 كهرب ا نبأ ةجوزناذاواوبسك از احط 2
 مالو ةيسافزع ميج اكنلاو لولا لالحإلا طرت اذا اما عيج مرو ةلوالل لت
 كواللأ, اجار ىضؤطولاو ىساف ىأتلا ماكنا فسوبوناراقو لوال ليو نانا عركيو

 فوم عر ةءاورف زو غينجولا لوف جيعملاو لوالل لضالو عمم انا عاملا ديو

ميما اركب بر ئلارصو اصوملاو ينو ظ
 نابي :ةيلطت قربها لعرلانلطاإو 

 كوالا موز ىلا داع دزحالا لطم اهي ورح قرب تجوز ومساء مدع تْضقن او

 نع ثاللا نودام ىلاثلا يزئارعد هيمو ثاثلط ْثالْس ىادج وجر <رملا ثداع
 وااطهدان ثالثا مدي ناكأ ذا مال ءاجإلا ثالثلا ماريا فسوب ناو فنجال

 كوربحأصو مأملا لوف جيحتنل لا دملاوبا مامالالاو:ت اللا دود اه عيا مل غري

 ولن لأثلالوخوب ويف مضت :جبر شار رصو اصوملاو يفضنلاو يزل لع
 2 دع زناوق تاق ةرمأ بلع تنمو انا: (لط ذاو مزق نانا هو كيرلا
 ةرملا ثناكو مم نوع ثمن دقو يل طوزحالا جول لخدورنعا تحوثو الس

 طلاة,قداصأب/امنط بلان نايكا زا !بكشو مرصد لا لوالا جيرلز اج كل :لهتخت
 .كهزخرو ملفاثلا نادلة طا جوزتو تل تلا تلاتول ما الوطم عد امنا نهرب
 موس نركؤا ذا أماو تقرصوب زملاع نكت ل ناو ق د صن م لوزا لكلا طر شم ماع تناك
 هنساوجل لال تلاع تلاةول امو سدملا درا جاكاع و رشا اأو ركز 6
 دلاهزخربدرفو تحهزتوارحا عونرتارف نياق م يدم عزت موأبلايسسملوأءحوزت ناد
 لطم ىلا :ةلوهوالام ميونيبلا ثساشالبالا ب اكوا ماكسلار ضيوف
 ونس نوكأ ذا زيلع لطرنو نصوصتع ةرم تحوز نايرذالزاعذلمل ارش
 ولج 27 ناةنأيةفلط جوخو مهكحو قالطلا موز !ةيلهاوالب الارجت قو

 الو كيرقاالر ساو |مال لجيل راما زا ملوغج ىددزد حرص يشل ياعملا زو
 لانوانيملا مب رة عنبام لكأركو حا نحن مكمل تعالوا كوأطا انوا تلوحاجا

 ةرغالوؤيفنلاط تناوارح عربعو أ جاف تلق نارلاةذلر نارا كليف
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 نسم 2 نجر مالا حدر لا 1 (هفطو ناف ريالا هما جرا مرت( اسنزحنولوب نزل ال
 زعل ء.لوتلاو هر (نكلاو لعمل ازكو يمل يقع ةداغكلا متسزلو بلع فول لعفلا
 9 تاب نرقد لن إو تنلاب نابل(. الالالا طغسوو لال رماة مامالرلا عيد كلا
 هضم مايذلا نمت لاوزب رشا هازال تح من «ملظمال' مقلط نم تنأير تاجرا
 كو مهقتس ضر تبا نيد زوالا مل دابعلاو ىلعو نأ معزعرش أرشد ةرملا لق
 ممن ا/نال نيل تلعتس دقه سا حدر طش الالا ةرم اتفضل اكان داق 6
 داقزاك زول مرعل مدونسبلا وجد ميقاب نيميلاثدبالا للاناخر اكن اوريطمب مهنرنف تلو
 ليفؤقولطلا ركل الا )طب ال نيملاوىن كاملا لاوز نارهاملالبالا داع ايناثأ جعزتاهبا

 . خلل اق كرما هريذ يالطراقرل خا عقرلطت يرطإر سا ةحدرا ىضبم معووالب الا داعانلانآجيزتد 0 [رلاداعناث مياده عورتلا فو نمالبالا از هاد | تعيشلافلا نشبت طب الاو ثنحلاب عقم وح تبث عوزتلابنال ابا كرخا
 ةزالطلاورل ىداطالبالا كلب عقب لرخا عوز جوزمب الحر حب أعدأر ابيت يلاداعزات
 يال فاح او تنل وتول يعز فك, رطو ناهذنمل علان اب نيل ناو ميلا ل اوزيل
 موصوا جيغا ناو ثنيه ملا لذ عاج ل لصرالايلوم كاجو
 ةبزحالازووازكاو طرشلارك وهو نيمبلاب نمله لومومم قالطو ا قنعواةثدصوا
 مكاؤول ريو كدبع نع: يرغب قاعب ناقنولاب ىلا ةروسو مه شملاردأ,ام ناد
 طا يالور يفر رخام عنمالف موهوم عيلان لوفياهو,هزمالف نإ م جالس لوتزاف

 "'ايلوم ناكتبحصرلا ةلطملزلا ناو ماىداط كج ميلا نازحي مف وات حصا ٠7
 تارّيهالاالبا ةدو بع لاذالك انام نك لول ازاحة عع مس

 الذ دكضيرم ىلوملا نانو ةرعلا رك قرلا فص منونيبلل الج ا ترض رهام ل ظ
 تزايياإللا عر (ذاو دعولاب اذ اضرا نوف نوب هال نالالب الطقس كلذ 2 ظ تاداذاد تازوكو الر صمال ةرشانو ا صوتو االدالا ةرهؤ (رل ل صدز ار دوال تيكب ا ةديصبد اسم امم دبزاكوا ماحب ا عيصو اافنروا ءدصيرم طا تناكوا عاجل اتياهلا بر ل... ب لوي نا ئيظف

 مناسإل لجلال واواو ممن فلز طسد دوصمملا لوصح) زصالا عر رق مال عا ٠ 9 «اءرءعلا م 4 0 ميش اصو م اسلب هركذ ىزلا نيغلا هللذ لطم ةرملاو عاملا لازوامضرتزع جينا قالطلاب
 لااكوف بزكلا تدرالاو ناقدتدن نلمس كاذوخوا ماا م تناوا ماحاع ثنا
 اندصد الوم نول لعل ةهاورلز ها ظإز د ميتا زرار مالكة يقح وح ال
 شاد ترها لابو د ذرب باق لوف قدرا لوف ذ خنانب طلاثىحاضقملا :
 .ضطارفو ارم عش يو ىنايسوا عرش 1 رظمو |: نوكيو كلب فرص الفاضعفلا
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 ياللا قونب اا ةب كر ز:,:ةيلطتو قالطلا تدون ارا وخلا زلال

 قاو [هبحو انعانهورأرطوبؤراهطلا ثدزارا5 ناو تابانكرب اب ارابعا نال: نوكي
 سو مرح قلطا مل اهو مف نكرلاوهو مهري, ميبخشسلا ماده الرايب سبل ير اوؤ فسوب
 فبما عدمعاو (ورروق جحصلاو نايتس اثري اره و يقم لع جقلطم او زمر عوير الغلا

 لما نااءلوهربريص نيو اديس دراملوامىيظلات درارا ناز جم امهر عوؤشلاو
 انيش دارة ناو نيميلا دار ارق ميضلا تدراراوازاوانرزعربجلاوهامملالكا مر

 ايلا ةراقورقوج ايلوهأبب ن اكه يده ملا تن اذاو نيمجلا ل ؤرهاظ نالاضقلا قرص
 يفسر بو هوما اعالااث فعلا قنا ااطلا ىلا مل اظل فريز عال
 لزلعوا ماج 8 اوا متل زاا نورط اناا اهصاراوب تلا ابر رش ةيالا كرت

 نم لون لملو اواثينح فعلا ميلا ل طنايا الط مار عالج ماطلع مم
 طاما زايد فاعمب ب اجا ارنا بورْم او لوكأم ا اعوشو زيا لاري لها شرتالو نامويو

 هيداشااةرقولزاونلا ل انض ةودارولعزيبتتعركملا ميغ نوير ئاندالب فرع
 كاعلاالاب فلجال يلو قوتدلايلعو فرعلإراهتسالا بهل نر يعز ىولطلا يعفي
 يوااطلااعو نزل مكاو ىن عزل قالاعلاافيرو زعم ندمت ثا فلالزعو تلذ
 متل[ هيجوزل ازالة يلهثس ارا متفو ذل نب عيال با: سم جيشنا زازك مو
 ان ابلوضاع ةةقونملا عال كلم ل اذار ذ يأعرشولازالا ةفلوهو قلاب عرغذيو
 اجوزلاىاشناذا لوقب كلذ ىلر اشم ةجاحلاربع مىسأمالووفا ها نعم اموا علل
 اوهام مزليام ىارسادورحاجقمال اأو ةعزانمإو وارملاأ مزن عفووافلنتلا ى

 اتلوغلربا.علخياب لمار منعم ةارملا كرت اراب الذ (بل,يلعو بم لع مل بجيأ م هلكتلا
 رةيلطتملالا كو رم بولطملا كلذ لعفو عوزلالِق اذا ميالارب ترد (يذ (ىملع مانجالف
 عن( متل الارامل لدين ل (نالوأنرهزينسل رع ىفغا ماركو ناالا تاياننكا نمر الرأي

 ان نغساكازوطسلا ناكناو كلذ(رلوهشلاع مب ترف اكزل ل ارتوزنونسلاب كلو
 هحاامشعو يزيل لاي تمل (باشحوارنالاضوعأ,ْ عصاي نارلانهركورزلاع مليت نم
 دوم زماهاطعاا مك (طوع اهم اب نارلاذطركسوزلاو ربت نمزونلا ناكنادأما
 زكر ناب مذ نائاضلاضنل ١ بطب ذصلا عجيل ذوهرذو عقلا نود
 "يه ذزوشالاوؤخ ذا كلزكو مب ترتفاامذام ولع حان لذات اوفو لطا اضقلا ةيزأم
 ابمعزلو قالطلا عفو سليما كبقف فلا عوائل, قلاط تيا نابرأ إعارة لط ناو
 بلا مازالا كررت ةراوارلوبقب,فلعر فو اقيلعتو ايت قالطلاب دبتسي موزلا نالرمل
 الط اكو مي ادهصاص ملاكا نك ناوي طا عالا زوجي مم عاكلا كلموأ نظن اعمال



 علا نو علا زيولوطب ناو ونبه ندا رس ابدت نلف لئيم"
 يشوتحأوتتمالم ل مش ماب الاملع يزال سالف مدا ةنيمداريزاتما جاع هأرللا

 . هيف)قزئلاوارورغمراصفالا متم اال خروف هني لع علا خا ذاام الغبرل ةداغ
 0 ناكؤواطلا ذيول طب ناوزبانكوهو علت ظفل ماعلا ناك وعل طم نال نبأ
 .. و نازاجامو ة جلا بقعب عرصلاو عصوفو قالاطل طفل ر.فالهادل نانآيعجد قالطلا
 نار ذل اصي نالوا مون الرب نولي ناعاصبامزال عال لرب نوم ناذ اج عل فارم
 لاراب تب وعن ل نال لك راش اهري ف نيمو اجلا يسم اري ذاحا وعل اةنلات
 نكلالاء تم امبالا مبلعت در ىل أهرب !نآب مز نمائرباءاكو دلك متلاتناو
 نا يزاودب ده فور اهفد جوزلالعب ماقامعبأجي نيخند عوز ذلاح موفشذ/ةلزتل لازعا عبلازيذملا نوت يجل ثم ةررمملاب أياىل محوالو شؤعل اب الا لاوزل أ يص أر جورلا
 لالا خان ( هذ ةدحاو (قلطف لأ, اذن ئةلطل تلافناورمال ملقاوعمجتسمس ازال اردن (رلوف ثار درثالذ نانا ون ري فني لوهناود نادي ام اتيدلا خا
 وعلو ابلا فريزالازعو نلا) ئل ةدحاو لك لطو ةذ فلاب ث اللا تبلط مايد
 العر نال نبأ مقتو فلل ثلذ| لع حلاو ذبعجر عضو ذينح حار عأ لعمال 00 ملطف ىلا عايل نفلط نلاذ ياهلا لا بوجول نبق الط ايزموعملااعمستمروعلاو
 2 زوما نالاباذالؤايرثا ازعاج عزوتي ورشملاو!يرشلل لعلك الو تاضواعلا
 ضر عدرا ايلو جحش ايوزعو ىنضلاو نأهرلا عدة عاورلوق عييصلاو ناهيك لازرمأم
 0 ةيووراب عدرانال نعل ل ةدحاو رض تقلطت ل يلعو قلاب انالث كان وفلط
 "0 ساكن لارنوسبلاب تضراملا, اللاب ثالث ئدلط اموت نا (اكفلاللزشاالا
 ١ لات ماظ  قزلا عل حازت ربا اوي ارسال فب
 20 طاطقيارأمملاو عانلاو مدخلا ةرع اكون الب يابلا قالطلاا بمب عقيى'تاراتخا
 20 فائءازموركولابلا طقشالف ةدولا قفناماو ةيضاملاةقطنلاو ثدو لوجرل لف "2 كفميعوااضويقمر ملاك ءامدلاب قلخسا محال لع نيجدرل نمدحاو لكن نملك
 0 يق ئصلاوأ يمس مالا طقسال عيلخلا ذو كا ذم ةارابملا :فسو)و نال يلح
 اءطوقسال ند ماكذلاب ناعتمامريق عضد ةهمرشلارررصو اسوم اوفس لاو دوبل ليت
 ٠ 0ااودا رب ساصاعإكل ىوعدال نا ىلتتعلتخا زازا زل ونتي لاك مب قلعتال
 ' ٠ درصع"كلوهرأرطلا بدا سم عاقنلا قوق ةارلا عاصتخال عجرتملازمارك
 رزظلاةلباقمةةلوهرررلإو؛بزملاو عامملا خاكىارظكعتئااو لادا ذا ريل ماهاظ
 ريبشتاعرذووزحالام لولا عمرظام ممل هحجةو ادع امم زداكا ذا يصح" 'نامرطلاب

 قو
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 لاق اذ ءاوغب كلذ لادا كلب [”ريلع مرج نم عياش ةططوا ايدعمبربعي اموامتصوز ملل

 (بسملاوأر فو مللجكالميلع صر قفربلاو ملك ف رحولازلو ىاررتك ىلع ثار امال جورلا

 ازرع الزان مالاذهو هدا يعطل نحنا ؤ ندرك بلع ماو الو
 عقيل عاورب مح مع أرائطولا# ةءافنلا (ابعافتراو مجاب لع ةارايملا بس انفدوري

 اوعي ومفن جماورلا مصولذاهدوجو شك منال ىاصلاو ضيا فالجت هزحالا ايف
 -حىعنالو من املا زود باكتر مام مس ط غذس رف اه اإطو نأ مياده هارحالاو راما

 ورا طوريلكما اصلوفار فل ىتحأ دوا يالوررلا زاك طولل اطاريل عضو ةرافكا ع
 دوحا ري اروي. لبجاو ود ناكولور فلك نحر ىتالو مهافختسا ةراغلل ل بف نارظ
 كوع رجا ذا (.ذطو اع مزعب نااول انام نودوجن م يماوف و ةرافكلاب بعزل
 ب عم ناوضر نافرا.ظلارجد (طوريصما ذاريل عجن اما ةرافكأ
 هيزفواع نسال عنا 3ناوول نع درطلل وذ دريفكتلالعربجو لعييالاباطو
 ومصع 2 ؤفحت و ملا انهورت هوم اب حللطا يبشمالاردلر اظل ن الر هضم وم ابجزتكوا
 ابسندراصزموببانلا عاري ظلال نبش نارك نذكر ياه ميل ملاذ وجب
 كازاوابض ها هردؤملا يرتلا : نيؤالرع اضرل | زهرهاوار معو اريخا شمدلا ذواعاضرو ا

 32 ثوبلا عيمجعأب يجب مال كئيفرواكبجووا كحؤو مار رغبلع كساد نارك

 ل“اننالاةناوئالطلا ةرماكلكلا ىلا فوعنن مث عياشلا خيل تبقين ال كاوا كذصن
 ايكوبرداركلا ث درإلاةن اف لح ف شكد تدل ىلإ عجر مناخ لع فز حول اذاو ماكو هادم

 يك ضرير ارغلا ن درا اوكا ضافرببشما ميكا لاق
 فالاموبف قالطلا تدداراوناو ديلا ىلمتمرف عرجج سيل كلو ضعلاب بشت فو
 دحين نكمل ناوقرلطل اونو مالت تاق اى مرح :ماليجشس نال نأ
 بدور س ون باو فسح د نعازهو :داكلا اعل لامر ئي سلفر ملا اكل
 قس قاهر ع ةعاو فسوج تاو رفنحدإ لوف ميهتلاج د 2 حالسالا ل اجار بنوك
 نالها نان هانم باول جوز دارا نوكالو ميش قرت
 نتن تادرونمل انور كوالا نالطالو قالالا نعلونقسمر انام 7
 قالطلاذاضا/ذااكراص نبلارابظلا فانما هال نبع اج نهاره اطنم نائم اررفكيلع
 لجو وسر ذرتمركلا ؛ابما ةراذكلاو ةدحاو لك تيت ثمركا نال ةر اذك داو زيكربلعو
 ايفر قعر ارلغلا قر اذكو مياده مسالا ةمرح:ن ايصلر يف نراك نال نمل قاليغ
 مايصلا مطنش 1 لان نيدب نم يرون مايصق قنا ناذ ةرافكا فاه
 ةللزكو بتل از ىلع مر كلا ويضم منا ميذدراولاصنلل نكس م هنونس ماوطاذ
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 الرضا عفا: اني تسيلو محو لكم لوألا ةفوقرلا ثازل نع أبعيفذا ”اوماع اقرا مسا نار يلو روصلاو ننالادرلزلاوزلملاو نامل زير نتمر كا لذ
 موطملا مسالا زوحو امحاكلا هناك :عضنملرسحتباو منال نيل او نيد ةعوطش الو
 مخل ةرشخالاو روعالاو فنالاو نينذالا عوطشملاو ىنالمّم نيل جل اكرحاو ئيديلا ىرحا
 مرا هافنألا نال وتعدل ىلا نونجلاالو عطل سدح توفيأ عج اوغبش أم, شطبلا وف نال زيدا لب عوطتدرنوجرلو عنمالوهو تحتل معشر شي اهب سيل يربح
 او متاميغ لزانملا نال ميز ضو نحيرلاو مهانملا تياف نامل ةعلابالا نوال
 . باكا زاواصقاب قرلا لاه مك لإ نرحل( بهئاق تسسالرلولا ماو ريدم اقنع
 فداواربانبت دوب ملابتاكم قذعا ناو لدبب ىفاعا المسنجر ليرأما ضعب ىدا ىلا
 افلا ذب ىون.منباوا ابار هاظملا فرخخ ا ناودبجو لرجل مايقلز اج هضخر جواسيس
 كيب أر زعرنوجيو " ةينح ىبار زجل لع اف يطا دم نطور سوو هدو ةداغكلا نع نر تشم درع ف رضيرماطملونعاناوريفرل عنص الدال, ةروول امضي مثال اضنقا قنعل انوا معز اج

 قنلاوزج عورفز» هو عمصملاة رب اون افكلا عني لنمو ناضل يلا لوجبة رككماع
 نان ررسولاب ان ذاهب ةيؤشاو ىو ذماراعو:ةنمدت لوف عصعلا نايس"
 قنعا ناو ضوعد (قادعا نوكبُث كلا بيضد 1 هاو ال ةيجو زن ال (ة اذا زج م | سعم
 اكس طز دحزأصقنلاو ومالك فنا الزاجل يفأب ئنع تر افكز عدي عفش
 ان لغارنع نيكل كب اصاق يختل ناش ععضا نك ناهرغس و عر اغككا ذبح
 ازال ارعالا اثرز عاما ؟ة نجد الصا |عازمو كدلك هلع نام ناصقنلا نا
 ل نمااذاشللا ند ؟هنح قا مز ايضا. والا واج راك نؤئرع ف صضيؤنعا ناو مي لو نيمملكي اقانعا نولرؤركلا اع! فصنلا ف انعام
 فضنإوانعا|عرنعو عرج تهيوصملا و انعاو ضنااب سينا نورنا فاعلا
 كمال لوذل ايبود (نرثدقو ءارهريسملا)بنؤكل صخر كلافانعا
 نينا انمار يا ذاو مع اهرغو ىفسلاو نوبحللوشلعو قاسعالا كرت
 20 جاور الشب داضفو امّتهرْكم يلا أجأ جونو
 معسل اوواو م الاب ماص نا و هداتسمالاو موي يرنستو رون امزلحاوإل ناك او
 اجمأر ايعررالدو لالملاب يركع وس ماصولو رمل ل. ر دسم يلد ياسو
 نيعبتسأبزددموي تاو قنعلام عار نال |مويلاغاة بولو رطل لي مر قواو ملا 6

 صملل



 ونا غتر بجوااه لطب نجف اندابظل عوف مال ناطمدر ع |موئ سبب ءلعرمنلل
 ك ابجاول نع موي الذ منغ نما ءنهذ موصل نال ير ماي ورغلا ويالو غلا
 رد. انبددع موصل فنانسا ايس زار اول ار ماتا م ل)ا+لا م مره اظل عماج اف
 بشان امور مرشلاوهو موصل بد سفيالذا عباتنل عنيا نال فاس ةسولول او

 يطير اذهو ونا, خور نيل انويذاو سبل, نوي موصل
 اع رهو ةيلحاحإ لوف مصوره داذ ازيرا ذاك شيف موصل لاني

 ب افنو ضمورفسارذ وب يرزيلو انما هويدا ناو ةحبرشلاددصو قشلافؤاموبلا .
 هداعريلعر داةوهو عباتتلا تاوقل فن اسس ارزعرميذبو نعول لاذ ب يكل را
 يفعل ازم نكي راذرل كله الرال موصلالاةراذكلاذ هزل يتاكمولود يعل شا ناو
 اناومللمتاكلامب دال ذ كل العاني هرج يتطاول عملو لا قع نافمإ

 ديلا انكسر نصيبا نواوه مطنسركواذ رب جرير مايصلا م اطملا عطس 1
 فض بكم كعياوب قهارلاريف ىزعإلو ةاكزل فراصمز عملا رفرصزاوحب انا
 0ك تاذريذو افصمو) نقط كمعسو اريزمأعاصواب نم عاص
 +. بنوك هزاز جثث ءورقارغناوزملا دوي كاذوةج اي فدع

 ٠ دبات ةيقحتل اهلا عو دالو أنبل نافل فرو ذاك اذ بجاواف ذا 0 ل
 ع نذر يلا اكمادالاطرتشبال لن فز ذو عيشل ل ذم لا نكملريعشل زج
 هيل مفرلاو موبك : دري متجامماو جاتا اخر سدوصفملا نبل هازجا اوي عرائس ارحاو
 عر هعلز صال لغت اهفردولو لحاو مود ىهاطعا ناو عربإ عفر كالا مويلاذ
 اعطال واخذ( ممل ولأ, مده اطؤلابدو ناواكحو :ةبكحد دعسلاهذنعل كلذ ميود وعلا
 عصلاوا قاع لغروةيأعر نال لبق رجلا وم عنمينازا قلطم,يفرغملا ندا تنام ل
 اراك, يلة حو نمو هسنفن ىف ةيعورشملا موجب ل عشة نعل عنا ري سملاودد ناعقيف

 ًاصادا مخ للزكو ا+نعز أ أر دعب ههادحازع ونال نير ننءام نين اهاوا ةارهازمرأو
 ىسءاذإو منيعم ردن ىلا ءجاحا لفى وبرشجلا نالاني كم نيل عونا م رعطاو ارنا برا
 معسل نال: أسأمتر رع كلا ذ لعب نارل ناكر ابط فراغك هير ماصو ةدحاو بق

 د لاو نر علئ هك نعالررصم ملوش ناعلا بد (:كتسرش جل ىنإلتخارزع
 تادايئاهذو متل باس ان 'قيسلاوالو ا هسنن لعل بضخ الميم دأعجالاو
 هدو فز ولارح مام اهاكرحاز ةيضعلابو ميسر زحللاب زن ورقم ن امارات اداوم
 امهواجيرمانزلب رت املج از 3 اذاملوقب كل ذ ىلاراش ا اكأبعحذ انزلادح ماندو



 دع راقب حف مانزل ؤذاقد جزم ةزلا تناكو /دلالع هداج زدات ن أموالك"
 زان اص( ورلو بسن ذا منال عرطيزمو نه/ هرلو بسيؤفنو (بناصحا ماب الذ قزهل
 تاير اطئرلولد وفكر اسكا ملط الؤأ رفح ناله زتل بجوم مئبلاطوإرف اظ أمم
 همر دزعزا ناعلاا..لعفد أعلا وقجزطسرل ةرمل لرط نال عرملاتلاطولو اتم طييال
 ملاذ اوان هفلح ناعللا نال عفمسفن زالوا ميفزعزل ىتدكا غانم عتضاناو
 جيل ذم لط وتوم مال روب ناعلا ال خبجو جور نعال ن افزصال ربل عبدو ىلخل اه أي

 تعشاايررا ف يوصل لصوص ةداعالاريذ قوولف عروب تداعاامتادلبابدولفالوا 7200 ٠
 دحر ةرصنو ارو رولا ضاع ةيو ىليالا/اةمةررصدو نعال حاكما أسبح تما كار ل

 قبرقسلاب بميالوفو رد قرضسلاب بفرك ةرا زال بجيل رك نالطلغوهو < د
 منال بسلا شي الور حل ابو حف ؤح تهل ار صقر إو امس يرضللا نال ثارم عبرا
 رص عرار بو ملام نثر صمالفرلولا فو دجوب لو احا امص طقسا م

 زازابأذاوزرباب فمك ا ماعاد اهتعار كين ركذ نعيؤتكاو تقرص اهنوف درج نزلا د فالا نري اورو !ارغ او دبع اك اصل رد داعزإ باصرذو اكل زر 10 مي يرض مطار ناد (شليؤهاربغ عوزلا ناكاذاو
 نم ايو منونحوارتدصو ا نو 2 ةدورحوا 6 اكو مما يمال اباه عرفو ةد سل ل هرم الاي ن اكتماب نقلل الها ناكو
 ا دلل ا يعي اا ا ير ا الالب يصف هدام | ضيفا طانالقاع
 ابقزوولاكمثزد ؛مىلعرحالو دس او ماكو! مهمشب ةوطوموا مسار تن اكنابابو داقدحبال اقرا اىاعنن ا ناؤصال اورهملا
 صاج نارا رب قطن اه اعلا: ابل ذيل (مدجر زوم رثكل,فلخر نا ناعلازو ىبنجا جيني جذل اول ثيم كيل
 تؤ ابد يشارك لوفي تام عبرا هسفطعر يف عوز ومافلا هديب لا "72377 سرس

 لوطي مبجاومل ظفلب ىلاي نا ةهيشحيب ان عنصحلووروان للا نعوب ا,ةند امد هيف داصلا
 باهل طفل ناز باورلاه اظوهو ب ادككأ غركذأ مر جوا ةحالإ عطف امنالب كسر أمي
 لاك هيلعسازنعل م اخلا  لوفن رداد ةاكر محال عطقما ةرأش لاربلا تمن ذا
 عقلا لوما ةو هان نارولا فو !,ايقذق ننزل ازعربامامرامذ نيزك نب
 نام عبر (مضنإع مرحب ةارمادب من م كلذ عيت يلا عوزلا يبو رجوع ورعان
 بلي اذل : لوطنوأنزلازممب امرامذ هنابذاكازلبناردإب درسا مك لوقت شبا
 ”ًاسنلا نالأبمناج2 بضع( صخلمناوأنزلنمرب نادر امو يوداصلا زن اكان (يلعرما
 بطلاء خاو ثول مب درو ارتكب ال6 3 نعللا ل عسي نيا نعلل اب نس أجب
 عدارالع ا, يوضفر حت زلا عفنالو امو يوضاقلا فذ (نخا اناق ميل مرةنالو قت
 ميحوزلاو زول, ضي ملامو ا هييريض افلا قو كلذ نم غشا ناو قالطلابأ,قرافس
 ةقرعلإ اكو عرفوملا ىف اك ثراونملا عوني ىرجوال.الاور الخلاو قالطلا مليش ميما
 ةولساو”ةفنلا يلو نينعلا ل ىض|قلا عرفت ايوالر جو ؟ةينحى ارز عنب |ر مةيلطت

 أهبرع



 ©16 ظ

 يور منان نسل ان عردعم نكمل ناو ةرزوه ناك ا عببتنس ال اهدلو بش ثشيو امة رع

 ٠ الماناكامناعمتجكال نانعالثما ذل او ةالصلا لغاو قل دوم مغ عقاؤس ونون 7

 ...ةنارومك اير مصل هيت اقيارم ناعم هبا زكلارعناكعو الل قير
 . ”اهنف طرحشورهأبهةحلو ميبازعربش ضاقلإؤناعدلو بش قنا لود عوزلازمؤ اولا

 ' "مادي نلعضولا نباح تاكو نح عضوا نيجي فولحلا ناجزم هدا تلاها نمار نوك
 انوعااهرلو بسن تننااعللازها نتيدلو تيل عامل امال هرلو يتتنسال تفنعاو ا تراس

 ةلالدوإو هسضن بزل مترا اع ناذ ثول اجرا جريئنب كلذ دوجري نيبال جسفلا ةئليز
 ان الر يلعبدوجوبعر فال فضل ادحىذاتلا هدحريسءدافرام نيمار لولا اما

 هلزوكوا الرو رخل اوشر ,مطونل اك عفتناث ناعللالها قي لدحامل الأ جون
 ا”ناعللاّيلها نضال ترف وقد تنزوا ايبا بو فا هرغ فرق نا امصوزتي نا

 ”ةامالول فر اذاعررلا اكن اعل يلع زعاهرحاو ااعرخ ذا ايهجوزتبل نا لص اكو( من اج
 # "ايفل عدرا الالازكق ابنج ان اكولارض ذاق دحيالم المزين الاوريو ةسرلو ظ

 دودحلاو مشرع فرعي الم ذ دقو فز لاك صاب قلعت نالناعللا ,بقلعتسال يطال قو

 قالب تاجناد ناعلالف ىهئلزص سيل هامش ني زرمال عوار ذاو مشل ا كررذت
 تسر

 بو فويويالاز انذار هج فك مايقب نقيتيالزنالزدزو ةةشحف ا لوفانهور غلا
 نكلاذادأبيجاو فينؤلاو قف عزه نطل أمات مز ك السب تاجا ذا ناعللا

 يتساوى ارا ماها لوقا تو لاب ,ةيلعن عصبالف لاو قلل اك يصير اك امد(

 والان نول هو تبن لمان رمال وزنا ار عمصت ةعدذل مر صواصولاو
 ل. بيار لوةيبس زعالثادال نذ اهلا ناقل فن لونا يمجافزقلا
 ةدالولاببفعبتارمارلو لجان اذاو ةدالولاو ومالا ماكل يلتبتيرترزل لك نا ىلع
 ًاهيقهرتشلا عا أهلا كؤداع مايا ةعسكوةدمو زب ملااهينوزبقت قل دلو ذو

 . :لالدالوأكرصف ازعل امندرجوت طور سعت ععرغرلو ىف ىلإ جايتحال مين ع2 قا ملا

 دوجودريست ين نا] بضل ايو نعال كلذ رود هان ناو افذ اقراص دل ارمئالرب نعالو

 فلثو فيض ارزعاز فو كل ذوب يشن الؤ هئشبتلا لوقو توك اوهو الورشه فا زعالا

 سوط ةررز عضنالو عصف ةدمذ معاقنلا الس اهرلا ةرمؤ رن 26و نيكول
 كرعام) (نلل نارا نالريرةرلب دما زءاملو ةدالول اا منال س اهلا ةرمعامندب :لصفف

 لس, ءايتباواًاهرزعرنوكسو رنا لويوهو ءيلع لديامأن نعام فل تيتيف سانا

 ة)مءاو فينح ىلإ لوق عيعصلاو لاعملاوبا ماعلا أمن ارد تذولا ملل ذئضموا ةدالولا

 اهدالو لاك, لعل ا اساغ جقزلان كولو جيحمن :وبرطدرصو امضملاو فلو ىلو بحمل



0" 

 لوالرلولاجوزلا قشر هس ارسم د اامزدب نولم ناوهوو دحاو لطم: نيدلو ةزلاخ را ذو
 كودي يطل( ال موزلارد دحاو ءاهنماقلخ ناو امال موسم تبث ناثلاب فرع و
 . راؤللإى اتلاش ذاكراصرنالزعالو مقاما« مسد تبث ىناثل نو لوالاب فرعا ناو ىلاثلا
 ةئلوةيعلاب : تحاززلاب ارقذق متاةفيرقا.ناكر اصو فول اصؤباس فعلا
 مايالاومححقرلا نال ةدعصيرتلرمسو رتبطسو ا عاكتذلا لاو زرع ةأرم ا مزل صدر اعز اصحال
 ابعتو (اثالط اكو اوس أببلوطدملارت امها اولطاذا ل دوعوم جذل ختم ابلع يوما
 ىخو جرار نيلمكج كب (ىلا عوجولا زم جون _رلع تمرح اك ق الط وب امري فول تعئورا

 ةنةلطولذزقولاو قالطلات فو ني اوك ا ةالن بروق طيخيز يوت جور زف يحوي ام كلذ
 تنناكزاودوصقم وهو ميلا ةريل فو زيي الان رع ضيا قالاو ةرعل يردي ربح
 نمير انميظر وذ ذل (,ةرعف سايالا نمت ناب لوا نسل, ول وانس ضيا نم
 ناو عهوجرس ارالادح لخرت مام ضيحلاب ابةرع ناو شررطو ما زميكزمختن اك ذارعال سأيالا
 ةطيمزم متزن اك ابر مما تناك ناو قرجتن أذا ازواج عنضق ناب” صهالما هت اك
 صم تر عفن زم تناكن او ناسضيح تر امو تاج ذإزنال ةضيمحلاو فصلم اقرلا نال
 ةركاك اجيد ناار وف العام تاك او قرلاب لع فيصن لماذ نيش علا نال فصند
 قلل يضاح يبنون قرببوا تناك قرؤصالو ملغم قرأ منام ناجل تاما
 ان اير اور زون اوقل ايا ىشعور را ميو( نرعف نين نازح اي زعجتا
 +لكعصنم قرا نال ءايا ضو نم. ابر وف ةهاتن اكن اور طسعو رهن عبرا رشف |
 ناداه تداواو (يياوقؤالطالا ضيا ا. ح ضن ل اارترعفالماح تيملاةامتن ناو
 لهو تاموا.ّيرازعارإف قالطلا ناك نأ, ضمملاو أنياب ةعلطملا تئرو اداو نباح ن عصا
 ال ما دراوعمرت ناب طابتحاااطلا ندعو اهوا ةدهزم نلجالادهاارزرعذ عل اف
 يفحارت يقام طرت ءاول ع زعيص نال اهرجبر زفت اضيع ا شرت ل ناف تول" فو نم
 'دعفسودول الاوز و فينصولا لوقازهو يشم ءمالس الا لاكراو يلا السيال غلب

 ابل قالطلابنذ ميعصن ايو غو ف ثلاو وبلا هده عاوامرلوق عيل فزيت الن
 اقالطراب/رع : مالا فنعا نافثي ادباء اكأعامج ا ةائؤلا عدعأ, ماعد يعجل نكاذا مال
 نإ نون وو تقنعا لاوزبقاب ةيصوزلا نالري ا نرع ملا ؛اهالا قرع ماب/ دعك قت بن
 تس !ةارلا تناك ناو توم اورتظوندبلاب عاكنلا لاوزد ابترع قضت ل اجور انزع ةوتم
 دس مرعزيؤطما» ضنا عوز زاتلحو ايداع ىراجالع مدلات ال عروب

 نال ةداعلااعنار اذ'هانعمو ةيارربلا اذ ضيشاب ةدعل فن انس نا,ملعن اكو يحاك ش1

 فلا داو لص او جيجل نب ,رنرنع عوصتلا اونا عيصل ور أيالازطبب (هدوع



 تار افاق غال دادتعال للعسل تعال رق مدا تاراذ اند نعال

 يد توا هول انظار خألاوهازفزي الر ةزطسبال ساوتعالاعب
 اضيحمرولب ثار فص ىاطع كلذدجد مدلا تارولاه) اب ين عيدلا ماضويب ل اررصلا
 دل زراطبْوفيالو الأبد اددعال لبق محلا تار تاك ارسال زاد تعال الط يو

 انهي تا حلاوه لزاما عومفلا )لما ةكازاوجوضقأ,مدادذعال ءامتدج الب
 ”ةكملاو ه/يدقلا قف ةههجو ىفحو فو زيأدرلاذ نيل ف عوضتؤمرلوا ميعصتلا
 شاك ل الو ضيحم تاكا رميح ابدع ةمبشب عوطوماوكميإو نيمار ساق
 ضيخأو ماكنلاؤحاضقلال ملا ةاربزع فرعتملا اال ثوملاو زقؤلا 2: ضيختال لمح
 نائزوأ,ةسعاوا يمعرلولاماىلو*ت ام اذاو ضيحما داقه ب اةريالاو فرم اوه
 نار ثا و ضيحا تاو ذ نمتن اكن (ضيحئ الذ[, دعد ةدتعمالو ع وز تح

 يحتال نوكف 6,جرثو تبجوو ماقئنلاب ال ؛طولاب تبجو اهم الرسالات اوؤ ئه تراك

 يل (معنعاادا ةريمأو مصل نالدلولا ماب روز بمشي هولا اك ماعز موقياعيا ظ
 ابان ةدصحالو توزن ننوكتالنأب نريطو شللا مرعل امبلع ةدعال يع تاموا
 اثم تسبلا الولع رع الذ .قدعاو | اهللوم تامو ةددعمو ا جوزام تاكأذ
 عصمراب كاوو قفج)بحأ,مورت ارم تعلارصالاءنم قاتالى ذلاربؤصلات اماذاو
 فال علاجالا تالواو كلف قالطالا. امج عنق نا اههروش توجهت ازنشس ان ودل

 مبا د عدس وبا أدور هجر ةفينح تاوبع زوو ةياددملا طا نياعزعضم نا
 اقوا توم اووي ثدام اور (صفرنم بشل نبات سيلك نال معو رنا
 ل ةويدر تشم (يرئجو فصلا ناجرلا عوينعاواميلوق حونحلامالسالااج
 اتأفنا ذأ !مرع اب لعمر ّس اتتسنمتكاترلو ناءالاة<ناكاذ امال نقحملا

 شو اإل خور امهر اا,رةروذ توملادوبز بج اشرح ناد يحقملاو اك
 بل امالىبصلا نا ناهيجولا زر لول بس تثيالو عهعبربخت وليلي زكتوملا 09

 رجة( قاطاذاو ءياهروضما عيطبوم#رملقح ماجن حاكشلاو قولعلا ثمر وصي
 عتب لو صبح وضقت نال قالطلا(رذ عفو قلد ةارلارتعن مع لاح
 كم هزعام لوف قلطملازمولو ةمميشإ ةرروملا ةارملاتئطو اذاو ريلحاكلرالكىارتعالا
 هد اسنخم ملا كات 1 ضيح وه ارئاه نول نايزعلا تلخارتو ببسلاو دويل
 ٌةعلاتضقنااذاوزصحوقو ملا عا نع رغد اوهدوضتم ا نانا ويكج امره
 تانك ندا العنف يش ةدال الو
 ثيمعو نينرعلازه اه دود نتن او ىوالا رولز, والا تناك ضيحتارامرج



 تميز عيون: فو لمسح النا رع دلة يلهب «طو ناكذاودن اذان“
 ممل ةلذول ابق عة افولا و قالطل برع قرلطلا ف ةرولا اهتباورردلاةاضيح
 اولا الطلاب : ناف بب_لادوجو ثقو نماهوادتب اهدار وجو ف بجسا
 تضع نضم اذان نامزلاو ضيق علا نالأر رع تضقن اد قف عرعلا تضمه قع
 "اولا نبلاضنر |ئالاثقو لما هاد نا قولطلا 2 نوتفياضيانمو ةيابد كلا ثرعلا
 متقرصوؤباس قولطممرفارذا نونجونقرعو فراخ عاش ز ودب عيصتلاط أتوا
 اور اوال تقوم ةرعلا ادد ا نوللوداشسالا  قدصاالمرلا نا مزمأ شو ةجوزلا
 تليوةرعلااىنبان نتج ا »كرفس ااعوبا مامالا اق, ةنوصنل ةجوزلبؤكس الو فن
 تاعمتج اراك ذا امايلا قالطلاوزسئرلا تول ز»نيقرفساذاكأ !١ اهاع لومتالطلا
 اه اش ادساؤلا ماكتلا# قرعلاووها دانسالا : ناترصاال ةرهاظام مالك: بذللاخ
 من اسلم لوفي ناب ايؤطو كرتاع ئليإلا عزع ر ابلغاوا امزدب صقل ازا قجرفنل ب يقع
 هجفعزلومزعلا داما قالطلا_ ب وعوو ( يبستياخوا اتكرتوا ارزطو تير
 لولا بحت الورم ىلا ماكتلا 2 مولحلاو ناربالا قطوف رغاما ماوطرملا انهو
 هوز عفونملاورتوتبم الكي جيو هوجن جستن ال ورعل ص قنم الريف قالطلاو
 علا ةعبنالء اركب ثيماو (قاطملا فرحا ناو ادحال ةارطو هس ئغلاب تناكأذ
 لثلاو ررعو الكب لاو ببطلا كركي كللذو ماهتلا موذ تاوف اعف س انللار(,لخا
 تارولب لا مدن تارورطلااذا عيدج عجادرذع سانا لاو صل اخ تزكب يطال لو
 ةهنانسرواو نإ فعزالور فصعب اغوبصمأيوث سبلتالواذعاب بضنخالو
 لي اذ فول ل رز ضبان هوم (ميف يطيل وناودايش لا
 (زعا عوضو باطل ندد ةيؤص اع أبو رشا فون ةطاخيرغ (مال ةزفاك ا عدارحا
 فالعاوم اوجلاطبارشرسلا, ذ(ترسا قوقجعرتطاخعابمال دادحالا هال عد
 حالا ةرعوس رو متجاحم رقحد علا ؤحو رفح اطباريف نال عوار عشنا
 عاكتلا ريغ ن اوفانع فس اتلاراب/ظال ممال دادحاولولا ما نع الو ىسافلا
 يونلابرءابالو تناك ةرزعموا ةدتعم اب طخ نا مركرب شالو دا ذ امي مو
 اسس شور ءاونإكو5 ناىل انا ةنططيزم رو طع ايف هيلع عانج و اقتروقل
 سأبع رللاقو حاتنلإرسلا مال_داو ةالصلاءيلعااقو (فورعمالوقاولوعن نال
 لوقلا ةييبج ار يمنعو جونا نايدراىلا لوقي نا ضيرقنلا امزعر ساوند
 يندروخجبا مولصماب موجكيالو يارو عمتج لابيرا ناو بعار كيذا فورعم ا
 ةلاكوزفال ةماحرف جورلا اع ةبجاو (تقفن نالإر اهنالواليلاهترب نم جرحا عكا

 ىوح



 <قما نر عجااوشوالل يقو رش اعملار اب: عرخج يام ةقفنال ا اعتعلتخاولوقح
 داماعو

 * ماكولةماعذنز غسل نو بان نواعم جناب 4 ي ظ

 ا 6 لع ضسف مل زهقان لل عبو ا اب عزك رجوز مع ةوتللاو

 رطل تما ناهد د
 كغ تير اسنابلكال
 بولطو قحتقزلا وقو لاح ابابا فاض ىزلا لام ا يوت

 لبسلل (جدزراد ضاييبيض < ناعم يهد عنف اروفميلاتداعا زن نع
انفدال تاع ثحلا تلقا ممديضيزمترولا رح و مقيضلا لَ

 ا

 دس تفاحواهعاضاكت ف اخاذ امر اصورازعالا يو تارابعلاور زود

 تالئواني ابقالطب تطل عقوذإ طرب دونامدخالورجأب يفتن اهوا كريم لا

 قرساف وكمال درب فرحهم ال ةرئساعيمرب سابال عا مزدب ةرتس موب

 دوه نيا نوالاو ملا: اقشااع عزغالورز عال ؤ نيج دسارلعف اخ

 * مهراماس نإر/وجبلو مياده نسق تاوليج |عرروت دين ةارهاامزدبزلعجناو

 أوو ينو جوزلا لواننيذ نبةويب نم نهوجاحتاو اقتراوق موه :يعجرلا :ةلطم ا
 لوز( كاسعاودروشوالا [,مف اسيلالذاةعبحر عريعرفسا نا معو انب لذ ملْزذ

 ابفلطواابمابا ناواكافن ١ اريرفسل |/نوجبال نابملا نال يعج ا:ريؤةرعمالاهارطا

 يابا زال ناك اواهصعرا ثعمر ماي: نلف اا هرعم نيبو («زديورفس ذ
 لهل قاطاذإو ب ارربا ل ردعت تح حزمتالارن(ؤرصهو نوكك نال ضف ا دوعلاو

 ريفا لقول ينام زم نعام ان انلط ام
 ىو هث دو ىبوالا لولب هيب وبما لقسم قد عارعو له اكرم
 اده4 بجاو ضيسلن عملا لاذ بان ةضوبقجوطو عاكئلا درجاذاف قرعلا
 بوح اتو فسوي ناو :ةينحهادزعازهور رد لوضرلاددداقزلط نولي ماكتلا
 لاب جوبالذ سياق قالطرنال ىلوال ا ةدعلا مامتايلعور ملا فشار

 دانه لوالا الطلاب بجو امنا ىلوالا ةدعلا ل اكو ةدعلا فانيسا الورما

 بنتو عمصت جرو نسنلاو بحل نأتخاوأملوف جيحشلاو ابا
 تاقحال ةرملا تلاطولوزنكاو انف داواك)ب تاجا يعجل :ةلطملارلو
 تاجزاو لمت ةدملاو ابتدع اضع ابرق: ماه دعلاذ قواعد اهرطداؤثما
 قولعلادوجولم يس تنثو هرهلا اضقناباجفرز:تناب نيس ولقالدب
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 نيتنس زيزي تاج او.باهكذلابامجاميب بالذ دجيتجو قالب
 (ىجارمريصرو كرولا ءارطو مدا اع هرها خط #ل ام انزل اشار ثم منا هاظلاو نين مرتك قبال ل اذا العلا رعد قولعلا نال ةعبجر تناك رسسسل تبث
 لقال تأج اذ ارماك ةردلا (ضفن بر طن ملام ىوعدالب(رهرلو بسن تشيرتوتبم او
 تي! ةرغلا موب م نين مامنامب نءاجناو اطاينحا مين تبنيذ قولعلا بطر اغلا لاوزب فالف العلا تذو اما قرلولا نولي الترا ننس نم
 ميغ رب ناالا ا|حااطون دل نم نولمال و قالطلا رود ثدأح + اجوزلازععمم

 ةتونبملا2 ن6 نافزارير اا غلا قولا: ةيمبسب ايطو ناب مجو ماو ردرلا مال جورلا
 انتشر مما تتر مقالرب ىلانوخرمزإب لرش نع ااوب تاجرا ع جاي ةربغص
 راج زر منج ماا نيس ملا مند بسلا نيني فسودونإ اور هنو ةةينح
 ظ يع شال اوو دييعن ميجا, ةرعاضقنا) نا امرو قريبا تنمشاخ فرولا اضغدإ رن او
 دلو ين تير ووافزلكإ  ةحيال,نالاهرإرفا قوق زل !لرلابوهواضتمالو خيشلا لك
 .٠ نلس نيو ةاذولانيبامارةدعاضتداب رن ملاذا ا لوحي ضولوا,جوز اباه وتم
 مكويلانال بدلا ثيب الرا ننس ةاقول ةدعاضقفادوب ب تءاجاذاضفلاثذ
 ١ ةييفصلاةانيباكاضتنال+ ترف اذ اكراصف#.#ب نيينبروبتلابابمرعاضتا
 2 لصالا نر عروصلا الك لحنا عيضووهو ىرحا ءهجابمرعاضطنال لوضاناالا
 . اقلطم ةرزلل ترتعااذاوربارع ىلا بقزحب ثييلابالل ملا عار
 ةئالر شل تبني ل زكر سا ةنسلب تداجزاوراوقنلل طبف نقيب« ذاروبإ مجش تبث داره ال اتقوزمر مس ارنس نم قال دلوب تاج ملك زللوأ دع اضقناب
 ناو تعازا انا لوم نيدالا لوقو ابخالا ؛ :نيما ببال عروب ثدح مارإ دال
 ناز: الا ةفيلح او زع بند تبني ل اللو ند توارلو ةريلل تياواذ ان
 زلال جالا تي الو دوصقم نهال نات رحال جوا نالعر ايمدالوبدبي نا
 لور اظل بحلا نه نوكيا هرابتعا 2 ىف ف ةورملل هز اوم عجب ةلاجلاا علطا
 تيلي موزل طق نت فر اعاوا هنا ذيحر علا حاره موكب ةدايذسلا قلت
 ديالذةدالولا جورداركناورعاطج كانه اكأذا الزم انيزجب ةدأب ركز بلا
 عييعدلو رمازلا تداراواتيم دلو ثرلو دولت ناز اوج جلب اهلا بمدالوب د سنان
 . وظو رعهلاءاش ميا شارفلا نال ةرداو ةلهأ ةدارئب عيجتلا تنيالاثو شوج
 . ءاهعاكلا ءايقزح ذك( دابتبب نيعش راولا نيبهلا ةجاحاو بشلل مزلع

 للا جوت اذاو ةوبرشلاررصو قسنلاو شوبحلا مامالا ل زهد تعاو جيحتتلقلا' ١

 ةارما
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 وللا قبل بش تلا موزت ينم اذ تسيقلادو تاخر
 : وا عيزلا مب فرتعا نامبشس تشيب ادعاصفر بم اراتتلمب تاهو عال اع

 اوفاما ةدابهب هيض تن ةداول موذلا دججراوطمأت ةرملاو مباشرا نا
 ثبعببوفو دلولا نيت ىلإ ةجاحلاو ش ارفلاب تان بسلا نال ةدالولاب دب يأ
 قب الرلولا معرس ىذر ةشياع لوقل ناس ل #ا ةرمتكاورم كارما ةو ايذب
 كرر, ائر قعلاذااعامسزل اذ مارهاظلاو لزغيزظمواو نيتنسزمخك نطيل
 باعئلاصفرلا و غار نونالث ملاصهو لجو لوعإر مما حمس ل واوميارهرلا

 ب >اهضيل ادلع (لع ةرعالذ اهعناموازيمزلذلا قاطاذ اور متسا فاق ٠ ٠
سى وق مطار ظوفو جورلا صورس عاما امال مسد كلذن 3

 المج 

 للعلا ةرهوب فا كا خضح دافنعامرول رقحطقس اذ جوزلاو موصلاو
 ىتساو ىؤسملا رجعو ملوؤ ميعصلاو ةرعلا امملعر جيو فسودوبارأوو مهن و
 يكترليحا نازل امنا عايش از اجاذإلا يلح لشجوزت ناو يعور
 كلل ذارلاوهنويناالا عرغ عرز هفام قمضولذل اباج منشد هاير
 تروس ملكى و ماوق جملا وز وكل فسوي هناا ةور جو طينحملا لواز وو

 أمالاثلاس ماشهأاو اياعرشو ملايع اعزاشإلا
 ؟ اعطي لاو ظقنلا ع رج

 قر نناكاملو تلامو |رقو ةيجوز منال بابسلب بيو نكسلاو هومسكلاو

 «زلا ةرجاو [ةعشلا اذ مرجورل ارو الملازم قوق ا بشلاو بشل لصا

 أ لوسيا قف ةذاو واسفل تاي ضو سولو ايوا
 . دارترإلل لضنوا:طولاىرطذ عروصوا اطوثال ةربكوا ةهوتعمو انوا اقنرولو

 "وير رعتباور عزو ميصتلا طلو لو جوزلل ىف كطس او اسانتسالل

 نمل اذا لوكلاو لوحرلا ابك ل بت اهب نعطيلاو طوس ا ام داورنارهاظو

 اداكوابتوو بور شم او لوكاملا شو ميدرعلاو ١|هيذفن لشرف! مهم ماقملازع
 اهااكل فرت وبرم لكلا تن يعرشلا غلا نالت فرعا مقفنلا رشا او
 0 جدرلان اكارسوم اعيج نيجوزلاكا

 بدعم زكر (شحاوهو مب اورلارعاطو زب ادرل ا هاط ىالارظووا ىوتعلاريلعو
 1604 ال يم 16 اوبسالا رشم و جورلا اح
 3 ايؤسشلاو ىل 1 اوطملءوىوتغلا ]عو فرهازلا كرس ةو فاضح ا لوو
 مدفع ”ناو نأ وراسلا:ةفذ بح رسوم انزاه نان[ ل صاحو ميوصتلا



 ] بحام انما امطعو مورلالاحربتعب ةياورلزه اظرف يذل تانك نادر سعال
 غلا لعد قابلاو مسوردقب بلاطبرم لإ م ناكأذازما ال نياك ن يبن ةءاعبلا
 "للا فرماليعب ىتحارلوعرلارجدواو مرضت مست نم زجوزل ا تعش اررلا أ
 ظ ان روف بره تناولك محب باز نعم س ابحالا توف نامت نب علم ال :قشسلا ام

  (هرزع ابشن عنا اب سيلا لا تةوثس او مضجبوارلعولو الجو م ناكاذا مايل جاب
 ١ يطرئؤاالبمترب نم تجرحو تزن ناو هوجو اكرقعلاروس ةءلجاول اكو ىلاشلل فالخ
 تراعاذ او ْممساسحال توف نالمل م ىلا دوهت قحاب كفن ولو عقس ر ودولو ىح
 سابنحالانالوزلاتيب 2 نيكقلاز/ثعنشماااذاام واي قفنل اجت ابنحال اج

 اباثلوذلازمتعنش (ةيب جار وم جوزلاناكأذاو يره اكد طولا اعردفي عوزلاو مات 1
 /زلوأرم عقم بال ةرعص :جوردا تناكأذار موجب اكمنع لسن ن الا ةرسأن تناك 0

 يعل لأ سايت حا جلب اقم ةففنلانالرول تس ناوابل غن ولف ماكس انيتسالاو
 ساما, ويقسال د اكؤاو دقعلا درج بير ملا نال مففنلاب وينها, عفلنمأ زول »ل
 اهب ونفس ربة كةاملاو لولا اعررؤب ال ثحباربوص جزل ناك اد ةرهرج
 تالعلاو بوبجملاكراصو لبق زمزهلا امم اوأ.زج قه ميلسنلا نالمل هزه ةةفنل اف
 "انذار قرعد أبجؤعمعنملا نال نقلا ل باشي قوص تااكول نان يكاد

 تم راتزع ماين مو ماذا( |بازمعنملاف عهد وملاك يفرم عيل زججص ا بابلا لح ٠
 «ةرعورم ف نكسلاو؟ةعلايلءابلخ تامل ةلاؤلطاذأو زرار زغرردلا زامحقفنلا
 كول! اوأنر نزع امسال ياورد عاجتلا ناله علا اماانئ ارو !قالطلا اكأبعجت
 .قئابدوصفم اطوح# ىف سابدالاورم اكس اسحالا ء[ججطفنلا نالذ نيابلا اماو
 نب زاك ءاجلابولسلا ابل ناكأ ولو فلا عفر ولا ئايصل جاو ةرعلا ذادل و لاو
 نكي الو توملاروي للاهالو ام اس ملامإ بيرن اناهجوز اههع ىف ونمل ةةقئالو
 نب لمطنو ةدرلاكدز يصع+ةارل ل بهن أجرارفلكورددلا نات رولا اعالي
 صعاب و رن نازك ت راصف قجر غب ان مساح تراصا,مالاهإ ٌممعنالف عقلا

 يح ::ةأرالا مرولؤتعلاواكلار دالل (مضن تر انخا ذا (/عابم بيسي تناكأ ذ اهيا ظ
 "با تلم نواب ةفن تطغس تدر اان الذواو موزلا ايؤلطولو ةموجلا ذاك قفا
 ةدلل ابق عالو قالطلاب ترن ةهرهلان ال "فشل اابلذ قالطلاروب كلذ ن اكن رسب زم
 اكمذفنلا(لؤبخال زنكماو وبصل ةفنالو بون وردت ةرترملا نال نيكملا
 الف مرق عيؤلو يو بهز اهركلب,دامبعنو ندي ةزمل تسبحناوررل اذ
 يو نعورصحلا زففن اب يجد عوزلا عمذوكت نآالا سابتحالا تاوضل اهل قف
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 ”تفوبايعو شو لو الاون علاو ميشا: ة فلا ارل مول عيتجايو بوصل
 ماقرءاسحلا نالاناضساةقفتلا(لفلصلا كنف ةجورلا تيمزاذارج غو ؤسنلاو

 .”ةاوارعوعيخ بشان ضراولوهأ عزام او تيل اظذحتوأ سمو رو حسا 3|
 0البحتال زبسس تم او ملشا فحل ةقفملالف تضر أيمن تلسانا ظ

 الزن تطرف شلاق ثصييلامني ام صملا ملك و نسعوفو صن مميلستلا
 اكاد (مداخة كفن ةوزلاطزوذتو عرموجبا :ايكاس مبا تدب ؛تضمحاذا|عاز ارثحا

 . الانا ةراسا بوم نامأ ذا بانكلاغ لوقو ميار لالا ةرغربأ ةاكعح يطرأ رسوما

 كنرج اواملادلاخكالاوهو ةفسحرانعزسكل ةياوروهو هراسعاد عم دائإ ههنا
 لمداخاب نكيمل ناو ناجوض اق فورا اهسضن مد خؤتكيد قو ةبانكلافدارسعمليرجاولا 21

 عيلان يصلوا درن|ردحموا عوزلاناكارموعتباوراواطة مدان ةضؤخش
 معه ارزعاز قو ةيادبرلا هلا ىحاو مراجز زكا ةقفتضتالو ما ةارملا مداح عشا

 وو ةودهلعواماوف عيعافاوبسالااذةربداغر يفي فسوي نال ةور و
 قبل وسال ماوطلاكا ملاح بسجن ة نمر »:نانكب ذا جوزلا ايو ريلعو عصمت

 كلذ هارملاراتخزاالاررلا ءاجكهرلو ماورتماو عاجبا منال ىزلا لفطوىوس هل هازمدحا

 لب (عبنسينارارسل# عاج من ثيج اهرتيزمدلورل ناك ناو. ةعرماقنناب اه اضي
 نكد (منموا ماتم اعمال اورد دان اهالا هيد ذب نارا رسلذاوتبجاو ىنلسلا

 هك اناا ريعلوضرلا باو هاو نة زماهداووأبيدلاو عنيا جقزلاو افرع ا

 ول يعتمد اماوراتخانةوىاا.مداكا هانا زم مونمالو ماوس زم عملا جلف
 ظ زل نال تدر م نما ذو اكو لونملاي م مومن نع نأ
 . مويطرهو سري لاوسلا هراهلازعأ رع رو عجم ا. وطرل از مم وسمالوأ مولا

 'يساايلااهو رف ضنلا ارا هطافلرضفملب امس قي متاع ة قضت رسعازبو البلا
 مفازامد,شحاوبا عما. ةجرزحات م اد دسالا يو جو لكزن حلا طدقيرفشلا 1 نال ميلع ظ

 املا ةلاحا كي نازيلا عمن اهذسالعالا ةباذوةياردلاذقإ ضرما موك
 -اعاذادداموزلا نودابلعدبلاطملتسامرضاتلا ماس ناد شسلاتااكأذاامانموزلا ٠

 ذادكوة جو زلة كلاما زمعرلعو | عري ؤلامب ىا ب فرتوب وحب عرزعو الجر ديذلأامرلو لجلا

 جابولسف مطب نرلوو بياذلا جوز ةةنرْ م كل ذم اره كلذ ضال لع
 نناماذاامىالجم مةحرنج نملاملا ناك ا ميدل اوور (غصلادس ا همجرس اكدلو
 نايل اهز«فذح|بوررد قاف لاب بياهلا ام عاني الو عيبا ىل جان هسا ميج واخ

 تس رقوتساايرامئال بياعلل [ظن ةقفنلا اهآطعاام ساب (وليعو ناو | رليفك ظ



 ءالوبا لاي اني امذ مق: ىضقيالو :ةفن زن زمازكو اى رع تضقناو عوازل (ةطو أ ١
 هيل ضر ايو' مرضا ب اهزخا من اكازر راو ىصاقلا اضقرش جاو الوتر ؟قشنلا نال
 ةازوجبال بياخلا اعاضّملاو اضمعلاب مافن بخعارما مراحل ؟مطيغاما مازن اعا
 فلؤعارا:يوزلااعةنيبلاتم قارب رقم عرار لو كلاب ىطاقلا لج لولو ةيامسلا
 هضاقل اوضشنال نار سالب اهرهايو بي اهلا اعارزفغيوم ان ضئعيل ةئيبلا تما افالم
 لس نااار ذر ضار اير ظن ميف نالو ضيقا طلاق بياخلا اعاضد كلذ الكاذب
 قفار ىتيفبؤلا تسلا نم هزهورجلا الاي ذ اعردلا ذا ان هاع موبلا ةاضغلا لعفلات

 0ضفن ثدبملاع نا ل نا عاطنل اعاتب دن: يظتر اهصو :جوز او باغول خر ل عقر
 مدرل يامر اسعالا عةفتب ا,هاوطاقل اوضه اداورها عجتل 2: انتم الاواذاذنالأب اهرعابو
 كيّساذاةراسعالاوراسبل اهولرماب نلت ةةفنلا نال سوملا مة امرضاقلامترتصص أخ
 الفلل, دوزل ايلاف لع اب جوزل قف لة دمتضم اذاو أرشح مانت طبل طملاابلرلاح
 9 1 و اضقلاب الا اند ربصتو بوصول ماس او هلصل نع مامي ةقفنلا ناار

 مي اهرارقماع جوزلاتحلاصر5 :حوزلا نوك:ناباضرلاو ا ءيلعةقفنلا ابل ضف ىض علا
 ىظمادةةفئبابموطقيف قدم تطموتجا, لوقت لو امولعمار وق هشناعابإ
 ٠ ةمازاو يللا بالو نمكوفامسنف اع بالو نايلون اقل رضيف زمدكا ضد اع مله نال
 ١ عما قذلاتدقووا اهدا ةماماذ الا نامزلا لوطب طقس مريلع أني دقفنلا
 ايملجؤ فيت لبوة شضمو [ظفنلاب يل عضتامدعبتدوزلوا جوزلاتاماذاوراوقبمصملا
 ضلال فنوللب طقس تواصلاو : اصل عما, رو نامامل ميلع قرهملا :ةفلاتطقس
 يق |ابرهلو مجللانبإب عجت يمل شو اوتام غنا عيرجتةفن جوزلا,فلسا ناو
 ”ولروب تالصلا ) ؟عبحرالو ضيا ا/لصماراقو ءاص اهيل تر ةفلسملا :فملا
 زذفن ايل زير وغأوو فسوي ىو ةةينحنارنعازورياره بما نأ, اعنا
 وذل راما حصل ا ملدا خن او ماد
 : وم نؤأب ةرجر علا جوز اذاو عجئصم | ضو ىفسدلاو وبتحا كايعاو اماوفاع

 نرددلارباسكةحارإفي» لولا نذاب وشاب دوتحبايموزلل يلع ضرما اهيقفلق ٠
 اكل افف,لءدرجاذا كزحاروب ةمازكمو يح ىلوملا هدي ملا ذا ار عابس
 ” سرج نو دأب ال عضورتملاب تور امافودو ىلع ممل ىب لوا لكزم هارتشس اد
 ديب

  قاةتموا زنفزما لهل عوزتاذاو لا ىولارارضال ةدايزلاد صقررم ابئالو فرقتسلا نع
 7 كنا زسنإب جوزلا لزاطؤىا الن جوزلا تى ارعمأهالوماهرلخ ى ااهاوشنلو ما

 مرثزلا 4 ظ

 ا
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 هاوس اه/ بيل ناو سابتحالق قتل قفنلا موزلاى بدل عفا. مارؤتسا كرتدجوزلا
 لايحا ثمر خولو سابنحالا مرول يلع اي ةقفخ الذ[ مارؤغسسا دير موا جول لزم

 دالدالاةففوو ادا درتسسا نوكيلا,مرزخس م مال قمل طقس الدرزي اروع '

 ناكأز امنا معارسعموابالا ناك |رسوثدحا ابدركراشيال بالا اعرادالارةعلار اذصلا

 لعلب اندرو رقي و بالا اعاني نوكو نافن الاب مالارمون قربوم مالاوإ روم

 تقطن: بالاعا ءكراشيالل» ١كم كال ماعاقرالاو مرام فً نغالا قف نالرارحلا
 0 وصلا اععوجرالب عع اعف تيملاب قديش | سعه نكي مامرعاجوزلا

 7 لوزا انتوا نوتملا عالصارهلبالوريلعت اة رج قرموح مانالا ب هزم
 أ نافدإلب عرعرماو ار عمن اكول من اوطتقي دحا راو قف ةلاشاال بالا لا

 لصد ذملابأجاو”كراشملاتاصحأر يلع عجر ملول زو ا اكحوا اما ناك اوس
 اصف ضن نارعا لج .يلذأ ويضر رصلا ناكن اخو اراسيلا ةلاحاع نوثملا ام

 ١ دل رم ان ايو ميرهوت نلكورم اكبالا اع,ةففنومقفمل اهرجخكرك م عاضرا نال

 ابطكوخملانال ابيلهيض اهل اه جعالون أيد كلؤبرمونناقزناو راعلاو تيل شكك
 تنيغبر اذ نيعمت مل ثيحاز ود رحال اتم سال رقما مست ماكل ار قوب
 نوحالال ازعل ين ايص معاضر ا ىلعرب ع ان/ اف اهرخع ىو ذخايال ن اكن أب كالا

 ككبالارجاساوااهيجانس ا نادال تن اضخل نالأ هو ز عمعنمرتنعببالا لزج اسنو
 [اضر الا نال كا دزككملاهرلو عيت عبجر قالطز مرتو روموار تجر هوريؤصلا
 اب” مق ترجل اميل ةتمرئ اذ ناهز جيل امحال ترزع اهم االا ل ايد ابيلع وجسم

 اهرعاتساول نال اهراونر رق مباره ءيلع ع جالازإ نويل د أير لعابجاو عدل ناك

 . كوريعملا نالوا, ةرزعملاانريذوأ,لعؤح ضع مالز اجه عزم راو عاضرال
 ام ةيبنجا اىول مرق عاكنلا نانرنوجرن | امنم يوصلاو نات اورأرذ نيالا
 لا/ دق مانا نالز اجدلولاىرعاضرااعاهرجاساذأ مدع تضظناناوةمنوج#
 معضل هيفي ءاجو مالاوا اهراس االّيالا ا5ناو ميبنجالاكت ر اصوريلكلا

 ظن ف ؤفشا |رزال ب. ىتحا مالاتناكةيبباجال ١ كت رجال تبع مالا كضف اهرزع

 "0, زل تماما نوردولو ةيبنجالازع ةدامز تملا اف دياره املا عفرلا ىبصلل
 فلول ةدلاور اضنال خلوق ف ةراشالاريلاو زم ضل اوفدا,ملع جوز بك يعلن
 اضحاز ال عاضرالا ةرجاي يق مياره ٌميدنجالا عرج [نيرلار هازل اب ىا عرلوم ملرولوهالو
 ةكشملاّيرزجالا نولثالو عياردلا و: ,ب مرص اياه رزع ةربذجحالا عضرتف مزلل قت
 نعمل عن ناذعزمدتناضجب:معلا تعيتو خيرة ارم إرميلطاذا زم وا ةئانعكإب
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 م عاضرالالافتنا ناوسو
 سطو انيس ةاملاميعفد و الرجال يكسمت نام مالئ اننا عيعصلاةرسعم باز
 ساب لووخمل حار يذلا مالا بلط يضخ ال مالاريغ ىلع[ ضرالاو زن اضخم هيب قرطلا
 ثاو ,يبازعة يحلو رزصلا :ةفنورها براثالانماجوحيوا ممعمعرجنم ا نولدالوبالا
 هسنفن ينعم وليف 0 لج الو نيرةرنر ملدولوم ااعوأعتراوق قالطال نيد ملا
 سس ارتمعلاةلباقبب اقف نال نيد: .تذلاخزاو عوزلا اعزجوزلاٌة فني اكمياده
 (يقلا:وقواذاو قهسلا تبجوذف اكلاو للا عابر علا عيد ىقعلاب تب ثلا
 ميزان مثيمرشب ىرعاو ريلع قفش | اهم رهامل هلولاب قحا ب امكولو مالا هياجوزلا هيب
 نام زانت امال ل شزمد اش زيالولا ذو نال بالانملوا تيجي مالا ماق ا نكت
 نال نبنم قف كا( ال (قلطم تاوضال نر علو ضيا توجب ناو بالا ماين مالا ما
 اًلطمتالاؤلاو تاهل زو ا اًملطم تاوضالاف اقلطم دج نكت لنا دالو ةب ذاهب لق
 الآو بالارتضالا مدقنو ثاوبم لا 2 نعيد انيبلو نيونال ادالوا ببال بيا نال

 تنين م بالا حتخال م (رابق نقال مالا نم تنال تعيين لف تاذانزال 2 ا دي رلاع 1 :
 ٠ ةئازنو مالا زير فلا ججنن بال تخالا تا نو تامل ز هلو تالاغ مثءال
 فلل هناك طلاو با تضالاتنب 6 مالي نيب زقلا تاذ جرتف تاوضال
 كلر كنلزنيو تاولا مندا ىلا تلات نا عيصلو ملاذ عمه بال تالا تن و ةناورلا
 بيئئرعلا اررب عر زكبالا ةمعمغ كلزكو الا مع تلزكب الا هلام كلزكمالا بلا
 اناناس هما. قحطقسريفصلازئدجاب ناروكررلا ؛اوهزمتجعزن نملك
 تاعأذاام الاخر يفصلل عري ذؤرظنولو ارش ملالغلبو |, طعبىنجالا
 دج ا مصنن اماذاةرحبا لام لو قي كلذ حصار هصلا نع ح مع راذ جول

 رن صرووم عزا زكو ريل ظسيفرببا مام ماق الأم ةحطقس الذ ى١
 لاورل مغلي زن اضحا وعدو مد ارورتيب فلا >: لفل ارش | ظن ةقفتلا ءايغل
 [نافررلاةكتنيع ناال تمم نا مهيلطت ءانكو موزل فد غال لوقلاو عاملا
 موا سلو أغرلاررل ريف ىصتخ اذ ده اند نح تر تأ نيذا ماوصل نك
 5 ؟خصلانِِغ مهضوم 1 بينزل فرعرذو بقال! ةيالولانالايصعت
 ايصعنكيملا ذا غاده ةننغلازعارزرع هلا زاورقانعلا ىلوك مريخ ةبصعال
 اقول خورعو متداويوحالو زبك ل معروا يم ملص اذاوونتس انا ماعرال
 ريو هدحو لكأي نأب ئدتيسوحمالخلاب قحا ٌءدجو مالإو ررلا 4 اكميمرملا مدعل
 واويمكااعقردغلاب (نغتسالا مأمن ال ءاحو تسي حو سبلدو علم
 .ممالداولاحلاب اراب قلعلاو بداتلاىل عجين غنس !ذا نا مهحوو البلا

 بالاو
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 هاا بش مانا هنتوا تق نا رمس اتمني

 ةرلطاسنلا بادا م ثرعمملا متع انغ تس الادوب نال غلبت ى ضيعت متر اهلي حا ضوه ظ
 ابيه ىرهاو ىوفاريد بالو ظفحأو نيصخعلالا جانع خولبلاوسوررتا كلزاع ٠

 "و عير قو ىعشتاوحعلبثى حزيرابلاب وحل ماضحملا هزم عدجاو مالا ىوسزمو
 لاقؤملا ةوواتذيمبو كل ذك ةدجاو مالا مككلا ناو زعو بولا ةوردلاة اكتب
 امنابر رجلا مرصد قف مياورلارقاظ فال اعووتفلا نإ ل صاح ورجل ايحاصا نام
 ,يلعو بنس عنب ثيللاوبا عمر دف ةوبتلادح# فلة خاوزعيحخت قحاب قحا أب ايار
 قع تون تقنعا اذاولولا ماوأه زوما شنعا اذا تالاورمازءكلا نيينب ءازكىوتنلا

 ديلا :جّتسءلا] .ةرلولا ماوزتهالل يلو قمم تنوش نارا نانزح مران ةرشكو لولا ةناضح
 ىاارلذ ناكئاوس ملسملاهرلود ع جم اضحلزعاعزجم
 هلهووب ملا )محاو كاذز  ظشرتك لأنا فا غو نامدالا) ةدالم لا
 ل امي اس و 1 لاصم صل رلود منك ل ىلطملا دارااذاو :ركعال رحب ثو ادا ميز دب و خاصم ءك/مملا'هاورلود م. كنا :ةلطملا تدارا اذا

 عل اطعم عرج بالأمر اص الازم اعقل ذ اهبل, .يلذ عراب عجم هاو صسسنا
 . زةقولو انطوى, لعد ذع ا اسوم جوزلان اكوقوانطوال منغ قلد

 . ةديلكلاو ابلاعرب ماهم اد صيد لبث جوزش نمرال ةداع كل مالا مالررلا ل كعصالا

 كلدابرسل منا! بانكلا ةيماشا ريد جورتلا ناكوقو ان طور عمال جوزف تدارااذاو
 .افرغيف ثكمللامزنلارميل تبر علاراو جوملا نا لوالا جو كنان اريعصلا عاجل ةركذو
 نيب ناكأذا هاكأز وو اكل ادوحوو طولا (ويرجريسال ازموبال,ن الصاولأت ياا زشو
 سيال ميب ف تيددو مداو عِلاطب نادلإولا نامي شح أمر اقناذا اما توات نيصملا

 . فيصيطصلا) ظنريف نالمب سابال ملا ةرقنتلقتناولو بترفلا ة باوجلاذلو كلب
 . الغاب فل خر وصلاب رض هسلع فو بالإكر صر يف سيلورصملا ها قالخلب قل
 ”6ةدادحإو موب اعقضييزاقطغلر ايسر سول للاعب كلذ ابيب داوساله
 ةتاوراسيلا كتل لوضلاو بسكلا اعاد اونو | ةئاوحاكأ ذا مالاوا بال ]زم اون اكأوس

 كدؤوندلاريلعووارّقفن ةريوبالخدب بوسكلاناراحلارصالفلا ذولا ةاكميعرم
 ياكل زبوبالا 1 تبرم اة ورعمأيندلا ء(ممحاصو (طتلوقلذ ناودالااما ميدو مولا
 تايجياو دارعالااماواعوجنانومايجي نيو اطترسا رعد 2 شيعه نا نوزع زيريدلو
 فلا خالو ري ارورمدعدنعب الا (اهحرجب موقيانيلو تايمالاوابالاممضاالف

 مترف وم: لا نجو ةيثزجبأ توبلذا هت ماو سابنحال لبا فم ةموالاةففن
 مام الولولاولوورلولاو تارجنأو دادحالاو نيوبالاو جوزللالا بلا هالتحا ع

 اس ب بتب ذم
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 روصاواعورفوا يشاوهواعورفو
 الونماوا يشاوهوالوصاواعزرهزا
 ' رص طمف

 ىلع مهقفن د عال نيس رحاون اك ذا مماالا مثزج مقفل عشت ال عرفي هسفن ةقفن عشمال
 | فا لا لا انا قيزم راع اينما ةسولو للا
 1زواورولزلا طعوهو رب امرا سانل برو امنالو صنلاب لولا لام البو انامل نال دحاببوبا
 تاياورلا اهو ميعضنلا أوتي ار هامل متبو عملا زال عيعصلوهو ةياورازهاط 2 .ةبوسلاب
 نبا رشج د ازعز سك ةئاورزع بز رتحاو قفح بو ثيللاوبار لا لخا دو مهيلحد نع
 تناجوإ) ؤص ناكأ ابنم مرممجر ىذ لكأبججت مةغنلاوول انالاثا ننال اوروكرلا هيب
 طيلصلاانال اريتذ ناكموعاواانمز كد مجلاوذ ناك ةريقف تن اح اة خلاب ولو ام
 ةادبال كلذ لذم رجلا مولا قو تراول اعودوعسزبةرذو تالف مثراولا طا فدو عرب مداذ وب دالص لاو ةديعبل نود سادي, يقل
 ميسا ف ع_.لكا عر والا نازل نضع جال غرام عمو زنا مزلاو تو نالاورغصلاو
 لرامز ف ذا مرعر طل عفوبرومامواولاو بسكب أمة ذل نونا الغ
 ابا أيراو ن اكنناو رعلانباك, تقفل بحال عرج غ لا نال مرحلاب در ريارم بسكلا
 ييغذاررج اس رق ناكولذ جلاكارنم الطوقي ةيمرجل اند يضاذلوةب قل درج مرح انت
 كلذ ريو هطلا حشر عرملا 2 امل ةقفنال ن [ف عاضرل نماخل ناكأ ذا علا اكمجلا دبج

 قلاب مولان الور ار ةملارابتعا اع هيب ث راولا طيصرصملا نال ثارولإ,دق اع مولع
 اع انالث اردوبإ عصر قف وناكذاومنلاو نملا ىنالاوةغلابلا نيالا نقفن بو دارع
 3 4 ةانهاعأم ل ثارملا نال ثلا مالا لعو ناتلسلا بالا لعام, زيمر ق

 قمع! ةبال عجة فشلا لكي اورلارهاطظ ذو نسكلاو فاصخت باور عك ىذلا انهد
 ا ةيئرللاررصرياةىشوى فرب
 دح اعل ويلا وسماه أض لا. تت الدو بادل الااولوا رهف ريختام
 ال امك عجم عورتل عجاج أ ولدوا عرصن ممالك مذونعاد يلع لبق
 ١ نم دوصرملا نوط نا اماولال نا رلصاحو ناف امهر داغيالو ه ذا منع عت
  ناانؤاثاو يلع زقفنل اب عن اوهورهاظ لو لاوذتكاوا ارحاو دالولا جب نه
 - ما طالاةقتعباس مداقدو ءاضازتس زيف ىشاوحوإلوصاواًامقف اغروزواؤنولم
 ' كوالقلا دولاب زةزم كمل ناو ماسالا همت رن طقف نارا وشو ريلقعل
 ١ طق ةسزجاو بلا مي ربتعملاو ىشناوحل عي قرقلاو طقف عورملاناثلاو
 تابالاو تنمو ةبوس امولع نارا انرشأ عرصاولو )سيدا يو ارا
 الدالوتلا نو سلا عمربن جل اء ا هجم تببلارلو لع قت او تنيرلو ةوطقف يالا غاوةرهعنب واف تنباع قيقش تحاو كب ةواطتف نبا

 0س ظ



 ا[ تالاكوذىا مهتقفن بتجاكت افغنا ف نلاسو و رماقو مج رازندوكوون ثرالا مي

 اذا ام فالؤير عال اقفحلا 1 بيان نال الور جير زعاالامذ صم نال نمةتيضاقلا لذا
 ناملاب, كلم نان قا اع عيجري ل نمنم داو تبالو مومحل مالم عرما نال ىف لارعا ظ
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 الكمان ي درصت لوأو اضعلابر وما ىضااقلاوأند ةيصقلا يشد ال فيكو ليف طقس
 اهيل ذاب نانا افينس ا كميالذ طقس ىطم ام لكنال ديا ةقفنلاب نعمل!
 منذر اصضرتم اعرتالو ل ىضاقلا نال يلع رفملا عع يل عرش اور الا معلا[ رفدحب
 طوف: لال ولا لغو ناره ةرملا ىطبت طقسيالو متم ذ اني دديصيف بي اعلإرم اك
 تسلوملاعنتما ناوررككاو ريفصلاو دلولا ماو بالو نقلا كلذ !.ةاوسرنهأو نبع
 كولملا ةايحابب هي اهلل ظنام لقا اعانقفنإو ايستك ب سكام) ناو قافنالا
 يجب .اثيرجاوبال ير اجو )نمر ادرع ناك أب بسلام نكيملإو كلا اذا كاماذيو
 أذداو انهتحامني|عيبلا ذو قاىتعسالا ل ها نماعمال ميبلل المان كنا اهعيب اعدوملا
 - ةقفتو ازد اماعارحان ناك اند ريض, ال ةجوزلا قفن فال فلكلاب وملح
 لهازءتسيل هال تاناو بحير إس الجو الأطبا نوكيذ نيدرميضنال ولم ا
 وكانو يارهاطتسا هيرو دب ايف ميمو طلا الا[ ةقفن اعربجيالا تاق
 قانفلاراكرلا زاكرغال نافدالك ملل ادلو ماورد مالا ايوطولاذا منال عيبلا يع
 م: لقاطلا مرؤو خسفل لبقيالو قحط اس أمر هالك ال قالطنلا بقع عمك
 1 ذ ازلا قتعلا قي اقلطم مولا رول قتلا عوق لش ا قانعالا نوكعج حاكتدا
 نمو للاب ر صم جون ركولمزعبّح ىلوملا طاتس ا نع ةرابعاع شور اطو كوف
 علابلازاولرملل كلمالو كإملا ئالا عصنال ختعلا نال سما زةونعلا عجاف ارعالا
 لقأملا ميلع ىلوملالّكيت الازرلو رهاظإر طز بوكا هله نيرس بصل نال
 ملا ةيضدوا هكلم# كلولمل ا نولي نا طرتشيو ىفصسلل لهأب سنا نجوما نال

 1 زيلع اهسلوقل دعب كلمن اوذ غن ل عيغربع ننعاوافرح تااذ كلم ناك ظ
 2 ٌقتعمو ا قتعوارح تنارتماوا هريعل اولا 5١ ذاذ مدا نب كاييال ايد ىنعال
 ”  تعلا]وملاووداوسربولا قعد ف كرت زعاوا كتدرحتة وارجوا قيتعدا
 . كلر ىعءافافرعوأع تريد ل عدس اه الريد جيم ظاذلالا نهنالونب ملوا
 الكفريفهابتشا الاذو ىلككملا داره ميسا اذا طرحشم امنا اجنالرتينلا نع
 كن دبوا كّدروا كبحووارح كيسادرلواو امك كلزكو هلا ضليت
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 لا ةرمهردو نر رلاعيجرع اء ىبعد طاخلالا هزه نالرح ا جوش اللأوو ارح

 دلك انراع عب الجل اوديل اكل زعمهم ال يدع نعال هاا ناو
 وسيد ماو قمع رحا مب ىونو تراعي كلا هال ةولو مي ارو ها ديب دقو قالاطلا

 الاه تنوعا ىف ال كو كود لل يلع ىل علاه الدار من امتع ال نكن ال تون مل

 ص تحض راوقكع يعول حا اجرهو وبعلات ايانك تا ركوزملامالا ادارم (هرحا يعم

 ايس لا هن فار محال لبس تيلخر ةو داع ل الو كيلع 2بلس ووك
 قونو كيل ناطلساللاوذاو دينا املا نيعتيالو قتعلاب ملا حاكم بانك يباب
 قسم دو هرب مايقل ب نطل ل زمسو ديلا نع قر بع اطلسلا نال جن لقنعلارب

 أنساب اقلطم ميفن لال تلاع لس ل لوك ىنال تاكل غيل نو د كاملا
 سالو نا اذه هررعل لاك ناو مياوه نعل لة ازر فالس كلا طعلوللا نال تامل

 دوم اذ عكوي ملاذاو يربومال قافن او از وريم قتلا ل6: كو عشت و قطب هله
وبو قتعلا ال بشلات ونيل طرش كلداعتأبنلامالسالارخلوصا و

 واطرملا امةفا

 4 اهرصصمالو ضب تاطخحاو تو تلد دعي دول جو روب سيلار و ىتحطأو يالا سمس

 درعلا#و ىنعملاي اومرجحا كلرتشملوملا يزول نال ىتقئالوماب هاد انوا ىالوم انوا

 395 ةردلاةلكنينع ايورحأي لوقكزعلا,نلا,نال ذي البت ديشؤ لا زها قبيل
 دايم ال قتيلا تيا او رشه ميسا تبقي فورعم بشدورولا نيل ةونبلا
 ل ليغلاال عا قتعبو رىنلل يسند تبان فورعمرسم ل ناكناو قولعل انتو ال
 ةداعلا ؛ظعللا انه نال تودملىض ايوا ىنب اي كديعللا ناو ةقيقحار نىنرزع عزايم

 اور :وةءاورلاره اظازهو يعن يدضلا ميداربالو ةقفشلاو مارال تيس

 2 ١ تيب سمج امامالا نع ةداس

 رب انسب اش ولا ىا ملم مالا ىا ,لثسرئورال ثيبيدأمل زل غلاه
 نبال قنجدارهنو فسوي اا قوما غيار فقر زل دوره هين نارزع

 0يعو ىوبحا هد اننحاو ةويرجدبا لوق عيصلا جرد : ناهي ]اة ةرنووغلشأ ظ

 بلابتكركو نتعنم برك كلوب فو ئادوا ىلاط تنارشهال ىلوداراوؤاو جيعضن
 امو عاككلا كه نم ها ناملا كله نال كلزو رن ايانكو قولطلا عيد افلا

 .ايانك ا ونيس اكس لعلا ول قوقل زهادوكمنا مزلبان فعنمالل الزم نوكب
 فم نال طولا نمو طولا مهرمل هت ناب نيو نالطلا <رصن لو قالطلا
 لودر سرر ىتو ركاز ة هن !هري هلل اثنا اينحالا كرت ع من انك ع قيرالف
 كعالتنااممل لاق ناو تينلد برا و كذا عقون برع اعل جد كراش

 ١ اسم لسمو ممي الا م جرم
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 محراذ لكلا كاما ذا لارحؤنلارياكو اكويكاتلا جو اعتماساغسلا نم اًننسالا نال 9

 (ىلسو ا يهزالةاعو !انونجش ريل ايوص للملا نوكيبالو اميرشو اثراوا ار كمل وكب ردا عرشو الوردي ةديوم بارق ظتشم هوم فلو موري اجب لوز زككورحظفللا!ازهو هيادساطلاثريلعئنعر م اه ميلا وارسم مغ نرش ادالق
 كلل قص عرعر طجد ىلوملاؤنعا او ندوب ؤ اك يحج رامو كا خر رسب قنع ما
 دبع زءز ال (ضينلاميلام ساينحال هالومل مو رقي ف يعسو طقف ريل رص ىف ض عبلا
 ٍ رب خبصن ا ىتح عريغ ةسبص ف نهلاو ناسا بنو جدل انيهاذ اكءنمضنارلف
 روش لا ناالا |نهارف نلف املا هوا ن اك سومزحالا غ صمد بون ابحاص
 الفرحاملاال ط اعس ايان قرلاىلا درمالز م اذا هن[ مسالا يصبو ري عست سيف
 دنا سو ديارد) اذ م دضيؤلا ذي دعاها ةدوصمملا ةب امكلا قالب ضل لبغي
 زخم مرول لق يجسر تو سود ود لاوو قيعا ا طعن هوادعالا ترجل ىيصيإ
 معلا (هقفل دان الكت ونعف]كل لا ربف اضاكض ععبلا لل قنعلازفاضاو شرع
 . "تريايرم ىوورعلا ناكاذاو يعن يع وؤسلاو جوبحلا عدمتعاو ماهالا لوف
 ضالا ىيضد ميو لذ قأ .ءالاموي كلام نولي ناوموإ ,وه ناك ن اذ عمو ا ايسوم نو ناره قسمان المن بيصنربط نم مم برص اهادس عا
 ةماعريلعو ميصتما 1و نجلا زعر رلا امك 22الا 2 موه توثو سوبا قوس
 مليش زم اشمزاو امه قتعلادورصل اير نول و ذابلا ف هكلم م ابيل كمي ؤنعا اه قع اشبزا هنما ىشو اينما: الت نبر نخل كي شفا ذي او رلارهاظوهو ع اشم
 كلل و يبرلاو عيب إيل ءوزتما ثحبديضن» (شوإب ميلع ناجي ال يديصئ ثم
 نعل ولاور ىلا اعزمد أه, قتعم ا عيجرو وست الاو ءعب اونو قادعالا يوس أمد
 انيباهريولاوستسا اش ناو اهطلان للم ثيحرتمج ءلكقسعلا لالمعولا و
 عبير را. ذاب كبر لافإسعمؤ نعم ا ن اكن او ام. وتعلارودصلام مدبالولان ولو
 نيد لو عريهيجولا غاعمالولاو اسباب ست ااشسىلاو مللم اقبل نعا اشنا
 يعفلز (ضلاالا لسا بو فس ودب ]ا قو سدد اهنعاروو نيدبلا فص ا قبعم ا
 هاثعاعونت لاما عزهو باربرا طلت اسعال عج دبدلل دب اه باور اسلي
 نيغتباوسلا عم الون هم ار اسا نا ىفاثلاو ه (ثبام اعرهرعو نانعال ارك اقرحا

 ناهرإاريلوذموةرثحولا لوقو صال جش : مالس الالات عيا قرنعو
 بالبيض مربالازه قلع اهدا نبا الحر ىرمْسس !اذاو يحتم (هةعو ىف شلاو

 داصفاعي+ج امراوقبلصحارشلا نال بالاو ا ريلع ناىذالو مير فرصقس كله ال
 عيلبرل



 لس
 اهيصررصن قارعاب لن ذاول كراصف قانعا بيرقلا لش نالئتعلاباض ار كبرشلا

 صاطوهورمرعو ماعلا نيب باوك فلتغالو ارشلاوهو قيعلا :لعوهامف كراش أس ثدح

 ءتيلجعب لال هانرواذا مك كلزكومي اردبلا اك ببلااتراوي ماك نالذع اور

 يولاوستس ااش ناو بيصبؤتعااش نأ اسد هداك كيرا الصارخ ظ

 همم فض بالا نمد ذا ةالاوواضيا ةفينحد :د1ارزع ار هدر ماك يتجول امن ]

 ذا الغلا لهاعو بالي شاهق فض ذ زبالاوسإ حم اكاو/موحااكذا ْ

 6 ءاذاو اهلا لوق عي ميمصلان تر عووو خيصوو ا زفر صو ةب, هاكلم

 كي لع دا ا د و
 هيحاصا :ار امزهرحأو أ نال هينحونايبع ىئلتوا بيض مب درك م رحالا -3

 كليشيلار اكرال نيمضتلاروونوؤو ةياعسلاو اول ةيامضملا ناو مييصنقنعا '
 أاووبّداعاب ردع ىبحلص ببصن قنع لوقد |مزحالكن ال ام)الوكو اومضسولانيعتت 30

 هياعسالو نيسوماناك نأ, جو فسوبونز/اثو ىل عوالو وز اهسلاب ىبصبؤنعورل
 ةسلزهودلرب امه مركز مراسيلادوجرفراسيلاعياشبؤنال ةباعسلاز'املصان الم يلع 39
 ماك ةرعلل نامضلا نوت اعهلاوف بجاولانااعرعز 4 نال امرا عس نبر_عهاز ناو ' ْ

 راوروديوسإ _عمالاوإسوم| دما ناكأداو |مراوهسيف ةياعلا موب علل ارب نإ ا
 نس ويت انهاو مامالا وق ميلاد جشف ىلاعملاوجا ماسالا تلعب سعرا عسيب دك

 هيلع قيعمصللو  ناطشلاوا دا واقعد عض ةييشاطرصااقاو 0 ١

 ناطيشدلوا متصلا نوبرلوق اوغلو عقيفرل ا اف اضمرلش ناقانعالارودصل 3 0ك |

 عتاو روح نارناو هل ؤو طكمظعنادصق انا لبرباغابكو ظ
 8م رجب تايدفادة وما اردوص
 1 ءواانأعوا اقالطن وس ا هوم العال زعم ١

 تاخو ناكط رس دوجو ملو يدع موون وما ظ

 ةأمقتظقو قال ذطهذ عجاك يغلي وفاق ال تناهرارلا ْ ٠

 يسؤو هلو ترا ال الار دلخ نال قنع السم انيلا برك ةزشبع عاذاو
 ولو (؛اضعازموضع دريم أعم ابا شمالماح راج ملوملا تعا اذاو قر خس ال
 دعدترلو اذا امل مشل قنع ةيقلطارجلا  اكابزم ءزجانندساكج تيل هانننسا
 ةيهئلا بالا دوصقم قنجيمن فقال تداونا نال فاوإ ا ةةسلا يقع
 ملائم ”مرؤنعزص خل قتعااذاورعبا ءاكالا لاول هفالورجن الز نب
 مد اره عوصوملا هروب ملا الو جو اضالا مولا دوصقم (.و انعالا مجول م المد

 همس و

 يروم



 نوكيزازاوجق تول ملال او هدوجو ْقَمَعلرْسا رسب الرب تاجاذا انفو
 انورلرب تاحو جوزلازم ةرزعم نوكتنالا كشلابقنعد الذ لوعلاروب مب تلح
 ًامزالاعرهاقتع كال حالاور هنا متر مال اهرحا نير لوب تاجزاو نيت
 8 د فلاب وارد فلااعمتناكلاماع عب عؤتعااذاو هوب: اكرداوز م
 :ب در صيئ طور شمل املا معلولا ةيررعلا ةفتعو حصساججلا غر بعل لبقف

 ديف اكناو ناويحأو ضوعلاو دّصنل از م,عاودا ششي لاملا اظل قالطاورتمذ
 نوزوملاوليلكاو ماعطلاانآو ماكتلارب[ث للام ايوغيزأ لا ميشو أعم مالم بع
 ةلاجلاتيثكا ذااماو ةييسي ازال فصولاتلأ هجر الو سنك ءولعم ناكاذ
 لاما اداب فت عقلعواو عرهوجدن زجيذ يلع وؤضعي قف بون اعيرحتن للاقذاب
 الا زصحالادالا نالانوذاعورعلار اصو قيلعتلا تن اذ افلا تيدان الات ناب
 جاي هطورشملالاملا ديعلاضحا ناك تلالد لاذ ناكف ةراججلاب بسكلاو بسلكا
 افوظحمارياس ةو ريفرابجال ىنومو يادنيا عراق بعل قنعو رضرق لعموم لال
 انهو ر يلعن عشت اهناقولح الحا هالو مؤمرتهالارلوو وا كيلا اضباق لري مل
 دلولا نال ا هدر كول اكول ا ارح ايكأوس بجوز نماهرلوو ىلوملا هاعدا ادا

 ابوساكمهال اعبر حر ردلا نم 6ارلوورورغملا لو الا قرلاو ثلاملا ةمالل عيان
 يملا ةولوهربرتدلا بسب ةباورإا مب انلكاو دولا ماو رلاو تاما ذ
 كيل ةوللذاذاو ماوقب كل ذالباش اتوب قول وبلغت اعرذورهالا زيذاعال
 رحتاواك نيد رقو اريرد تداوا مريد نعم تناوارح تداق تع ازا

 ةجيرمازاذلالا هزه نالاريردورعلاراصف وعووب كرفنعاو انور وب
 هنزل الا كام زعبجازحاالو تبهالو معيب هالومل زوال اربد اصاذاو ميرا

 انطورسارساكملاتناكن او عرجاودو ,درزخسانا ىلومللزوبجو ياي ذب تلك اك
 تاعاداث تاورصناا زل الود اف:سب مو ملت ب ان تلإملا نالاربجأههجو ري نا لو
 دسك سيرلا نالرب اسدعت الاو ثلثلا نه مرض نارلا هل لمريرملا قتل وملا
 ناوي امه ثلثلا ذة سياكل ف تبان ملكلو ثوملا تقدما فاضم عربت ذل
 ىو تا بومعيت ثلا نج قلع نال تما ْترولا ري رملا يس عوامل م
 مرومل اهغلل نمه3 ميجو يسريوملا ريفر قش ئو ىلوملااعناكن ان هضث +
 (امالاوزعبلب اكن ائنحو هو ,ةريقدر بهجت نندلضقن نكيالو ةيصرلاةعيرلا
 ممصاعربومريرتلا قلع نان رمال اعبتيور ةريرملا مالا دإو والنون ددرحال امو

 نالةناموا انور نموا اذه كيفسو ! ىنضرم نم تهنا وقم نال ثم كلذو
 تناك



 نقع مولا هال تاكسي حلات اع توملانالالا عبدعلي دم تناذ
 كيلو مرعلاو تونبلا نيب هد درتل ةدب لاونعمؤتنا اذا راك ءايجس
 دصلا|علومل تام ناد هّسبهو ملشرو مهسزوكيازلو ميق فصملا عنميال تاهتلعللا

 ريدم لا قنعي يق ي/ضص موا عرفسر/ت اد ناداه دوجو (ععرب و ؤلعو شرك يلا
 قاطملا,ر ملا لحنا ةأرمل ارجا نم جرم او رينعم تراصامل فصلا نال قلطملا
 دالارتسالا ساي رردددزلالاوزو توملاملا و اصالا دوحول

 ةريدهولو مالا ترلو اذار رد ئطول ابره مرل ولا ىلو م( لطاعرشو ىلولابلط ةغلوم
 ًأهينصرالو (.كيلمت او اع سز وجال ةربدملامكع انركعو مل دلو ما تراصروو ىالومزم
 الف ريوملا رعاكم اقام كاملا نالاردجأ, حو زتو ان[ اجاو ا. مار ساو اؤطو ملو
 قويا اشد بل صقن مالا ؤطو نالرمب فرتعت ناالا اهالومزمأهرلو بش ثقي

 لأ :ءاحالو م مادوصفم نيعسراول نال رع ذالك ىوعراازعيب الذ رلولا نود
 تينرخا ىلوي لواللاهرلو مذارتعاد وب ى ١ كلذ رعب تاجنائزباريرلا لاكىوعرلا
 ةذوتوم اش إو تراصف ابد مادوصقم لولا نيقن لوالاقوغرب مالو رق خب مربسش
 . عوزالاب هلقن كلم قحفيعضأناف نال احا عزنا اوقدرجسا هافن نأ. هلاو
 ملاطب' كاتال تحرش ضلاديكاعل ناعلل بالا, يفنب اول يقسنب ال ىتحة حوكتمل افااب
 ؛اصحو (نطون اكن اذ نايدلااهاو كح نر ىذا انهم بنو ,اده يدزتلاب
 2 عنزعااو ندرإولا نهال نالوتنيو ب فرهسنا بزي اياعلزعب مو

 از اتاور فو ةفيحو نوران ضاره اضراقرشاطلاذ هنا ضيا لذاج
 دوب تا مرلو ما ىلولل وزو: ابجوز اوقات ادب انك فاكر مو فسوددئازع
 .تدلوما تقل ىوملا تاماذاو دولا | ىربد نر قحن ال هما مكحيوواجوز نم
 فال نيؤلتلاكع يدل اوتةرول اق حاع مد ةرفريلصاول ولا لل مجاحلا نال عيبججز»
 نااهغللءاعلادلولا ماو اابمزل الو ب وحلو أوز سوقامب ةيصو منال عبللا

 هينجواررع بصعلاب نمدنالق> وقتما تسل ايبا انلذام نيد ىلوم اع
 الكم ذوب رز ترلوث ماكس مريخ: مالحر قلتو اذاو ا هزؤلا قار, ,قلحتالف

 تبن اننا ةيئزجاو ةسرجاو ه ببسلا نالمل ىلو ما تراص كلما وجو نثجوب

 طم وزر ةيئز انف بلد تنذ د قوالجامؤم لك اد حاولا دلولاةبضب اعزب
 الاب اطولا ن كول ,نال عاكتلاب ىيق ل مدد علا تللم ةدالولا نيح عداملا ناكر قو
 هوزج مال كاما ميلعو نوي امناو ىلازلا نمت ل الاول دبس ال مهالرل دلو ماريصنال
 هبسن تنث بالا هاعداتدلوب تاجئش ا تداجبالائتو اذاورعإلو مهامتورقيقح

 لاا »ا



 '”حاحلان اإلا مالرتبا جدام: ايص ىلا جاهل ,ةيراج كلب نلف بيش ةزكاللا قبلا جاهل شي لام ا كلمت ناب ونا نان عدي موا ريش م الاعدا بزكوا نبال 5دصاوس رو ما تر اصر 1 يرحل 5 : هيلا يعلن

 لامر امن الر سوملا ور معمل رف ىوتيسو فننيحريلا تلقنلا اهز ال قولعلا موب ٌيراجتاكا
 كاذاووولينملارزهص ةرورض قولعل لص املاوزتسم هنلاملا تونا أجرت عيل يلو
 لحمام اديذبل راين, بعزصالارح مقولعل اهرلو نمت الو اه ةعمدزلمال كلم اليتسالا
 مب و بسلا تددالو بالا وعد مصنال تسبددوا نبالارلو ما تنايولتحتايلملا
 0 بلاي 1بالاذسا ءاقب عشا نبا مراج بالاباوك أو ناو ةضرج ةاكيضعلا بالا
 2 اكرلرلو هاثراصو دج ازبضلا تناديه بالا ناكن اذ بالا مايشزاحوجلا ميالوال ان
 ١" ةباوللعطاورنالرتوع:ازعم مقدو بالارفكو بالادؤفرزع متالوروبظل بالا نتن
 ال منال رنه مس تين اقرحا هاعد اقر لود ناين نيكبرش نيب دراما تاكأذاوريارغ
 .كيالقولولاوهو مس ااملازش ال, ةرورذ ابل[ تلم رفد اضم ميديضد 1 تن
 الدالتسالا نالرهاظذ اجيد ماثافناملرلو ماتراصو ني امز تقلع الد حاول ارلولا نال
 «/ل4ةذزإ هب افوهذامبحاص سيضم تسلا جب تلو ماميديصم رصين عدن ءاهاو اجت
 داليتملل اجيب كاملا زا دع دبر اجؤطورما اهرقع غصن لبرشل يلع بجوو

 ثللان كزملا نالها هنراججرلونس(اذا بالا ال بحاصسصن 6 كلملاهعبت
 كِكرإ ارك فضدازإو هسنفن للم ائطاو رصيف, دوش دال تسال طرش تن
 تبثزاولاةيموما ال قولعلا موي اية مدرجت هدو دالردس الا حمس ا نيح مبحاص بريضد

 ممر ئسلع_راوعاك عزز ناهض رن الرسوم اور ردعم اريك وتسمو تقول لذ نم
 كثليشلا كلم اعرذم نقلب ملف قولعلا تقول ادن ترب بشل نالأشراو
 نع نام زو نمل منعربس تبث امم ير او[ ومر اكيذلاو هايعدا نام يادك
 تشرتزعلاز دان ةيزتمو اكحا هبؤلود نانو ازال ناك ن او بشملاو ريف ناي و تسي
 نيك _ئالحاذاكأ ذاالا عرزع معسل اكالك كح: ذب (هلبغيالاعو بال اعامحذ
 بالاوحو مالسالاوضو مم اونح# رم ادوجولايهذرالاواهسمن اكو ازدالا با

 بجوو ام ءاهرلو بس نوبل اسهر لو مارتمالا تن كوري اره قدك يل عرلاموشو

 ددحا طقس اذا رلرشهييضعل او امم هرحاؤ كن الم بحاصلرقعلاغضن امه كاع
 "اص ابا بحو امنهدحاو لكن الرخالا اعرل بجواهاماعق إذ نوكمورتعلا هزل
 درا نزرع انس متوس نامعرم او الو حو جرشو لكن ايم مارق مال له اك ياا واطوسالو ا وح ليتم ئاشاييامممدح! ولك مرإلا ثريو هدرورضيد :8ري اقالث ملريلغسجو اه لم

 يب ونسال



 + ث أجاب لصون اول منال مككم قلب ادوكبأنورق بجسم ذل ئاوتسا
 كوي هزه نالاملرلو ما نوكئال هايعدافه دالولادود اهايرحْش اور امس نورل
 تو اعامستم ولولا قنعمف هلاملا :قولعلا نوكأ لش نا دال اكوعدال قنع
 طم وبز هايعداف تنراوقل ماجرتوأهابرحْس اولو رهو ةو فلا ل اكىوعرلا
 ةناجلولإطوا داوهارخالا كلب : امره لكءطو نالءىحاصإع امرمرصالرقع
 دوحول' هرلولا بست تن ب اكملا مكدص ناذ لولا هاعد| سلود تن أجهشن اكم
 الن امثا  طاتيعمن ال بشل توُش + اكان فو تايم قروهنو كاملا ببس
 ةمداذكو دايس الا صلو اق زجلاعزال كاملا مهياقني ال ميال اهرظعرإت اكل يلع
 امص نوكشرقرب نمر يداخ ميسا سكاوهواليل ل ةعاشيحر وزعم ع»ؤ ان اهرزو
 ةقبتج ل نزمالوفاب هل دلو ما زير اجا يضم الزركلو ري ارورةمعيشلا تباث مهلا
 ثلا امماريت نال سششي ملبشسلا ىوعد ىف بالا ب زك او مي ارهر وزعم ارلو أك
 مقيرصت_ضبإل فسوبري ا نعو مياورلارهاط انهو مقيد صتسالا تريل بت املا
 فلاي اللوملا نا قفلاوهو ةءاورلارهاط مجوو نبا تدر اجيرترب بالبر أبنعا
 نيالا قلو صن ومال هككمت غلام بال و كلمتي لوح هبت اك اسك فرقت
 ديب د نلاك نعل يباوتزمتب اننكا نال نه ه دروا بكمل با كح رب ارد
 فورا عنج بيكلاو ملغعل نيه جببتككارندو عملو مدلا:ئبوثو دوا رتسلاو
 لويقلاو باحيالا انركر ولديلا:ادابزعىاالام :يروالحادب ذلولمل ار خاعشو طخ و

 العنا م ءرتحاو ا عررع كوملبت اكأذا ملوقب كلذ الرا ١ (كامولعم لد رلا نولابلرشو
 ىلاعترلوق ثرمالاو طرشلاو نكرلادوجولاابناكم ىرعلار اص كاذ ىرعل زسقوريلعر طر
 قروب نيسم ابر ضدال نإ كاب داملاو ميصعلا اع بوزلا اريح مث معنا ثونناكت
 لاملاولاليرتشي نازوجو بامر اكل عقول حصين اكن او.كرت ضفالاو م/ىهيدولم
 ةسمزاطعاطشمىا انختزوبجيو مولع جا ىلالجو هلكت نإ ربو كيوالاحداك
 لفن اكأذ اريدصلاو ىلا زثب انكر وجو عيبلا نمل رجس( ةضوا عمو ةع مال ةنيعم
 ”باتكلا مص ذافز وبعئ رفح عشان ففسلاو لولا لهزة اعلاذا ارشلاو عيبا
 هيبلاءاداوهو ةباذكا دوصفمقيق امو ملاوي نم باكملا عرخابطرشو اركي دوجوب
 تير (و'ملا ندب ةإو اسملاوضتقيف ضو اعموقع رمال ىلوملاىا هلم نم عينج لو
 كيبلالو مالو يكلام عون بن اكملل تبديد عزحا ققديبو قتعلازي جتا علاذ مدعو
 ”برلا 26ه احكلا ل وو منع طقسو هتسدهرل كلاهزدال هتعب قعر قرع ناك ردم 4
 فون يككاب لل ذوامي ارحريصي نارتباكلاب جوه نانزمسلاوارشلاو عيدنا مل وجد

/ 



 نم ار كلاو عيبلاو لوبلا اداب مير ل بوه دوصقتملا لل لصوبارقن جاوبت“ “
 كلي مذاملا ا عانعؤ ضخ ةروع ناار عرابلا الغسل كنزكو ل يقل اذه
 فرطالا1 ريل ةقفص + ناكر ةرجاتلا ناثراجيلا عينص مر ال ةأب لاب عيبلا
 ةدورص للملا ماي عرج كلذ زب انككا نال وملا نذابالا جوذتلا لرنوججبلو ميارغ
 ميايهرل كإملا نال ىلوملا ن ذأب روجر ميل لبيك يل جورتلاو بولطملا لا لسوتملا
 نم:نالريسيلاوشلاب وكن الا ,كلمالوشو خربت منال ق دصتب الو ٍباكليب الو
 هال لفكشالو معباونو مارورضزموهام كام اًئيش كامزبو ناقل تمورط
 تلئاعر او ملرثهانمرلو ملرلو ناف باستلالاو ةرامتلا تارورصز رسل زم روت
 لها نمت اكملا نان هئب انك ولولا لخدو دال تس الا ملرنوحجال ن اكن أورده بسن
 ناممالارررولصلل قش اس اهم حعف قاضال له زمني ل ناو تاكد نا
 ةتاكل تروا ذا اكو بسكواولامسكن ال ل مدسكو بالى رك هل ولى! كك اكد
 بايك اههجوز نم ىارثم ترلوث ايناس رتهازم علرعملوملا عوز ن اف ابرجز لع
 (بعبتي اذببلو يدا مالا رثيعبت نال لسكن اكو محالاعا ايباتكو دلو إلخدادلو
 مضبلاذ انمو اهئارجاب قحا تراصاه الرع هزمت اكمىيوم ا طو ناو ةيرحلاو قر

 عزاب هابا تاكل اىرتشم ١ اذاو كرهوجلا كة وبتلل طقسن وعلا ني انج نالاظلا بأن مماهباكا جو
 لجبل انعالازهارم نكمل ناو باكي نالها زمرنانمرعام تب انك ل خدزفسازاورسب او 001

 ذاكر طعوتجيو اتعالا كرب نائما نا ريالا ناكمالإ دم ةلصلل عيت جبتاكم
 لضرن مو نلر مال بامكلا اه دلو لخرر عاهرإو عم عرلو ما كركش !اذاو ةءاوببلا

 انالخ ايفرزع باوجما كاز( دلو بعملك ناو هزلو مان الاب عسب ريزيجل ناو ىف
 بت اهلا ءَوَس ناو عيت لوبا يل وشو, لوو مصل و: | يدب لاذ ؟فينح ىال
 كمالم اسك بياجكملا نال م فين حوت ادزع تب انك ل خرب ملل دالونال منه مخاد
 7 ثب إو هظنايط اع سكلا طعر داقلا نوح عنود دالولا: حلصلل فل بسكلا

 00 يوب ب اطيبتسا ل ناطو دالولا نار شن ارادنع !]ذ سال اق ميعصتلاة أوت برغل قح فرم ناقرتفمال زيزو امرظين ءاصلابوحو نالئالولا ١سم م وم الع امال اهريخ ندد
 -كاعاداوواا هج غهؤسلاو ىو اور اتخاواناسح,لوق ايبا ل عجو م2 ©“

 مدقب بي اغرب ةردو ام يضتقي نيد ل ناكن اذ طه]اوسلابرلاحو لاك ظن ئادانع
 ةدل ل مالئ لاو هيب أيضا ظن مورلاو هموبلا لع ظشااو عزي جب ل جنم ريلع
 عياد شرإدازلواضملل نوبدملاو عفدلا ميلا ماكر ذولا ءالباز تيزمقلا
 فقارزءاروو عزجت نيل تب امزكا حسو موآ ءزجج عرج لول يلطو مجومل نان ل ناو

 يربح



 ب عملو شو مالسالالاعرل ناجييلعملاوجب قح عزجنالطسودج النو ده ةينح
 اضعلاب ياكل از عاذاو ميعصم اهو فشلا وى اهرلا لمعاو ريكو تقشجتت!لوق
 مرض ال لوم ب اسكال نموري ة امن اكو ةباشكا لفنالقرلا ماكحاىلاداعاضرلاو١
 ملو بناكملا تاحناو ضفوتل الن قو هالوم ايوا ريلع اذوثومناكينال عريسا
 او ,ةدض[دوالاترب اسكن دني ان ث يضقو ةب انكم نغسل ديب ام
 كتلران م ناو لاعب هدالوائتعنو ميترول ثاروونو قباجو تن ايحارحا نه زج

 هيلع رخملا مموج اعريب ا زب تلو دلولإ عسب اللا ءادولوحارلو كيتو انو
 ةلخاددلولانال نآلارزولا قدعو توج بق ريب ق تع (نركح هب الع اهدا اذا
 كرثمارلو كرت ناوافو دلرناذا اكراصو ادالا ف غلف رسله سلو هب انك
 دقلة خرب مل مال قرلا1 تددرالاو زل اعزب انك ىدوت نا اهادلولل ى ا, ليت
 ةب] نال مد نك دولوملاط الئ لاصتنال ل عريلا كرمأأو ريلاّرفاضالا هدعل

 مالت انكلاز دولوملاكوهال ا ةو :ةينحد ا دنعاز هو ميلا كهل فري ذ ةباتلكات قو
 ىلعو ايزاخوارغاع عربع م ا ب اكاذاور اينتخالا ياي نس اذاعيت باك
 دنا نمستف هلق مؤ لام اسير اورنج نال ةرسا ذئب اك ذدصن دو
 قتعرسزنئلاوا رز عاميلعتوكم ىدا ناو تلوح ابزالتمقلا كاذاو دّوعلا
 هيلعبحو زدال سفن متو !مق ذ ىس نارعزلو ملجأ 1 لأماعالادالاب بنام
 كنا عببلا : كم در بت قعلاب كاذرز نو قو دقعلاد اشعل هتقدر در
 وص 0 ةمقلا اداب قدعب من او هسشن عمد اعرب اما ذ اا مداهاو عيب فلماذا

 داماع. ان قويال دال بوت اداب قنعنال ثيحب وناعم اكا ذا أم فال وبلا
 ظ مسا لءاو تب اديرلا ل اكريدارا نوري دقعلا تشيالفرس انحا ف الضال دّقاعلا
 ىهسمل نرمغ ندا ناو منهَق بصو موجولازبةحود ةباشللا توسذوالا يعمم

 "كح وو قنع كلذ ىدافرججزم)طدو فلا اع كبكبت انك ك لذو ءبلعدازنو ظ
 مقل ءذ ةرساف ةباكلافادب رمد نا اعنلاب هدبع بباكأذ طوس الق عونا امل ضفلا د ميمالزق تناك ناو فلالازيثكاتناكزا سف ةدق
 ميئاكن وردا يلكت دز ةردإ  تاكناو صقشنيال فلالا نعرتصق ان تناك اذ
 لاهو نح اوف اس انح متم الرتوججإل مد'د لوقدن الدم نجما نير ملاذا ام غل جامنلا ةرمردو رمقلا لوب لعربكو طسولا ١) صو هصلاو عونلا ناب ”يرنجلازيري نا هانعموةءارملاؤلا ةزياجّب كاف فوصوهرغ ناويحاع
 - دبع اكن اوولا ةءانكلا لعن ايمو عرب مليئا ثري عل ارضا ناباذاو



 وب

 تايناثءبركارجتلاا,ةءاملز اج
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 ا قرلاىلادرازنجعناو طلال وصح اة زلال اايدا نار امد هد فلاب دارت
 دحاو لك ا لعامجياكن او دحاورممتكاب اذ ةزحاو ةباذكلا نال ءيمب ادابالا ناقسعب
 ىلعىداوزلا جرو اويجاةمعلربلاىوااع(او :باتللا تبزاج صال نع نماض أمم
 |زالطيرحالا) نفد موا ,هرمحا لبق ن اذ اعيمج امرلوبق كلذ فطرة ىداام فصل ءليرش
 :لافكل نيج ةصنو ملاصالا قكرفصن عيتجاب امزحد حاول كرا طين اىلومللو ةرحاو :ةفص
 لاملانامصو نايوتم اميئال ارسلوا ند اكليل مفصنب ميحاص اع عجر انيسيداامباو
 بلاطيوؤب اهب ابناكم نوئرورطالا نعرتصح نط ّةسو دع اههر حا ىلوملاقلعا ناف
 لعاب, عجدؤتعملا هادا نادل انكل اوي طمؤتعملاوتلاصالاقيرطممتصحاراب بناكما
 مي لاذ عوج لعن ال عيش عج مل ين ىكااماران او ميداص

 تامازاو مل دالوالاو باسكألا مهالس عم اذككا لام منعطقسو ركم مايضل قلوب قلع
 ةيرحاببس باتلاذا تاكل اينجل طبا ىلاىدويال كب الكا سفن ل بت اكك ا ىلوم
 ١ مهول عملوا مرو ىل كيلعروم ا لاملادا باككاوا مل يقو ميار شحال | قبس و
 - كولاز االاريؤشالو :هصلا لهب ةسبذ لانك د قد اببسلاو صولا ار هاع برك قع كرمال

 كلي ابتايكلا نال كام منال ,ةتعن وني م ةترولارحا ,ةلعا ناذأفيتسالا ف منوملخ
 اقفنعاناهل ام اهرتمذ ام مثرولا لالي اهئاو مباره ارولا از ك5 كلاملا بابس اياب
 ةباترلا لرب نع /ار اريصمرن ل ةباتلكال مرتع طقسوان ابان اج تع اعيجتترول اى
 نود بص زمروكرلا نومالولا لا ىتح ثيم ا ةهيحزم هدو منع بون رشم ابو
 كرولو تصح فوأ صيامنا هاربا نال مصعب مقنعاا ذا هاه ينس الو ثاثال
 ابقرالم ايلزاج دلو مالوم بتاكاذ او قرف فائز هاز كد يعن لا دال ريصحزم
 0-3 ذك جزطبفدالبتسالبأ,قدعل»ب انكلا لام ابزعطققسا هال الشر وملا تاناف

 ةهعاطم أش نارا يكب ىزفرتم ىلولإو ا هسدداكم ترو ناودالوالاوب اسسكالا بل

 يدب ولا بتاكاذاهلولا ناني اناهداهبسنو ام زبر يختل دور وجر جاو ل دب لجاع
 اذا نييرأرتمأب تناكأ ورع هل لامالو لولا ادارة كولا تام اجر

 دل وو ةتبصجتادعارو زبادبلا 5: اذكلا لام عيبجفا وول در
 الياف باملكا لرب ىنلو املا ريتال لشد :زامممزفالا 2 يعسذ فسوب

 "يك ةرابكا ون رج عمورارملا 1 ,ةينددا عئمسودوب ان راد ةملاور ايلا
 ناكر ذاو جيغا عوز سدلاو وبول هو عاو:ةنح نلف يكمل
 7-0 اعتضمت اش. نارايكاابلو يصار جابتفلت منطمامل بدلا عم
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 ةيون اا ظ
 بلا أح: :مزالب تبدل ب اللا نال قرم تراصو ابشن تزجمت اش نإو يره
 تعتت.: نارايكلابىرو اهيرغمللامالو ىلوملا تام ارتب اك تتضمن اذ كولمملا
 لخالا ةيعسن زراوو ميصئادوع ابتجت ىئلنوا غب اتكل لأم ينل 'هئرولل
 فزغوم نك ىزلاو ميارو يلع قنفشر اوؤملااما انام عاب لصملا از و ف فواز
 افاهاعو مالعالاة يالا لعرتل ةناكماهالا لوم اع ,.ةكوتذلا ناار مونى كو ناضل
 تلبع لن امك قنعا اذ إو جدصن هصيرشلار دم لسوملا وو شلاو ىؤبحلا مامال وشم
 نيدلا تايثاو هيقر نكمل طاعس رن ال هعب اوت نملك بسكر الزب ملاح ع
 ماه زت نواة قفنلاورملاب هتقر لشن ل بررعن زال مجوز اذكو سلغملا له
 عرب امال عصيت ضوكلعرشو اذا اذإكو زياد ة كرولا ةداغتساب ب اتكامنال ةهالا
 عيل از معنا نولي رذو باسكال ةعرئالان ا ..دس ازاج هدبع باكل بتناك اواو
 ةقاوفاوال نجد ن البق ل دبل قاتلا ىدانافريلا ل درلا لوصول ىبالا كلاما لسزيال مال
 يشابه فاض رخو اذاو ةلتكأ ف ريلا ق اخالا 7ن اضا عصبت كلم جونريؤرلن ال ىلوملل
 دداولار از هل عؤ الون لوألا اكملا قتعو د ىدانإو ميلا هرضاةيلهالا مرولرّيعلا

 يور محلاو قضملاةذلوهالولابس كرب اره 1تبيف] حالاوشو لولا ثوبها نه
 ءالو نأعون الولاة بارببلا هيو لم زل و مكمالاوملا الويبو ارد اّضلا الودرص انتل ازعةرأبع
 اك نارولاب يلع ميمرق قن ءواوح موصل ملام ]عؤتعلا هببسسو همن ؛الووعمنو مدع
 ” ضن ماو هالاوملا:الوو هذاتعلاءالو لأةياز لو دقعلا يبس هالاومالوو ملألولا

 تاماؤامثرمذ مع قرلا ازا هابحا نال هل هفالوف راواملجلاننعاذاوا هببس ل
 الكياركولم قنات ةارلا كازكو مزعلاب ولا ناز دالول اكريصمو ىنجاذ امن عل ذجنو
 - ىف+اذارتع ل فحالو ثاماذارريالو بث اسرولاوا نا ىلومل طر شوف اذا: املابل هال
 انكالرب بتاكملاودااذاو در صنم ايكق تعا نلاولاو صملل فا اخجزطأب طرشلاو

 نال ولاتوندعب تعز اكو ركبرعفنسل ىومل قالو ناكد نيدو ٠
 ةلمممةلئامناو ثرويالدارهروربوملا لمحات ناومتهجزماقتعلا ٠

 ىدجلا ل وذ نالمتومدعب دعو من سوا هسدبو كومار يملا انكوريشترتمذ
 هدالواتايماو ءوربوج قنعملوملا تام ناذ رب ارهركلح كحاعركرلاو هل هفك بوجوب

 قالو ريل ق تعلم مرجعا ذ كام نمو عيب ردو هداليتس اب مرقس لهل الدو
 لعالا مالوم قنتع اف رخال هال در دبع جوز ذاو ميلك قمعلاوهو بسلا دوبتؤل ل
 دوتوانع)ة سندا مالا ىلو مشل الوو اسر اعتب اءلصقياعو زمالا تقنع بعل ن لمص
 الافاروصفمّق اعلا لقي ا.زم لجوهز |١ دوصقم مالى دعب نتعمالادبا (ألا



 ني؟

 - قاعالاتةوزمل مايقب نمل سا زن ل قال تدلو اذا اهو ردع هؤالو لقسم
 . كنئلزكرحاو لامار اهب ان كن رحالاور مارت رجل هال مدحا نيدلو تراوول اذكر
 .٠ ؟يلاصتا ماللاعبت قنعرنال مالا ىلومل الوف دلو ر شا ةتسرمزكلا.ةنعد جن اذ
 ةالورعورعل قنعا ناذ ا دوصخم قع نلمل قانعالاتقو دوجول اقتحم نيام نك الوك
 ؟ابالا طشلا ةيسذلا زارع اولا نال بالا ىلاومملا مالا ىلاوجزعودلولا) قنا ميلاوملا ا
 الهابالاراصاذاث بالا عيلعا مرعل ةدورْض مالا ىلاوملالّوار اصامن اوال كلذ
 ول اناوصتز اكناو فعل انالخومهورمجلا عج جلا زم جوزتزمو ميلا اكول اداع
 ىورياريبلا هلا فينحج او عابملاوملاهولو ءالوعادالوا ل ترلوف برعلا ةقدعمب
 و انيرعغ برزان اكاد الكب الا ىلا بسلا نال ربا عَ ف سود ون لاوو رجل وت
 اكل ؤح فر تعم ىوق ةذانصلا لو نااعراو نع كنا هرسال ازرع بالا ناكاذ ام
 1 وا دا ل
 ناكاذا ام نول فرعضلا,طراديال ىوملاو بشلاب ومد امذ ةافكلارتعن م
 مهم انت نامل ةعلاو هاضكلا كح وزعم وق برعل بانا نالإيبيرعبالا
 قش يديد ابل عولوامزوق جيجصلا مرش ماسالا دنع تنغاق
 تعب اف ةبوصعلا ببجومىا بيصعت هو انوا ءانووهيعضملا ز اياهرغو

 ممل ناو ةيبديس ولعل دوصع نال هند لو أوبف بدلا نم يصع لوعنعمل بل
 ضف يحاص ل اذه نك ملا !ئوبقتعملل لري بشل نح ةبصع قئعملاىا هلك

 ةدحاو:لاحو [لاحةلانلوف عمو ةبصع من الم ضرف دج ىنابلا لذ ناك ذا امالاحأ
 مرلاحلا هزهؤ قئعملا ثري ولو بيصعت امر لاح ل ناث بالا ف المع تببلاك

 ازفسالالوملان دفع غابة داذؤرأو:ءاحرالا ىوذو دل اعمر ةموهو رنج و
 فوملاد امنة وات عملا 2 رججودالار وو قنعلابريلعر هنا ئتعملا نالالعالا نعتبر
 بيصعتالو بيصعتالولا نال ناني ثور ىلوملا يلب ايف ىتعملا مرعب تام مالو
 ىا نقتعانمئتعاوا نقنعا اءالاا/ولازماسنلل سييلو لود فنصملا عركؤامالا اشلل

 موريلع ايها زع يوك درو ظفللاانب باريزاذلاتنيتاكئرئ جايا نيتاك
 بشنذيف أبر ةهبجزم قسعملاو ةوتملإو ريكاملا تو نالو نيت عمالو رجوا ماو

 .”ايصهرثاؤلا ميس نال بسلا ولع اه دلوقلا بسم نمأ ملا سو هيلا ولأ
 شوا تو اىب اعاروصصم نسعملا ثارم يح سبلو جوزلارم اما سارعلا ا
 يقا: نبال ئعل ضاري ضانباداواوانباىلوملا كرت اذاوراصضاروا بولا 022 /تالا

 دبكوشلذ ع املاطاةر كك تبصعلات عقد اؤيح. دولو دهام لنا وب دود
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 بسل لوب طمرهلحر مسااذاووهم ااه داملاو ما ابسن مثالعق او اردوت

 هنعلةجز تاماذا,ثريز عار اعتب ناوهوةالاوم اذقعهععدشع ا هالإوو لصر ردات
 2 عمق رضوا ءالوماع هاضعو معصالولاِ ةلزكهالاوو عرعوداعبساو ا ىيحاا

 برعلاخاقن نال ب عل المال نوكبالنااهدحا طب ثبالولا صم امئاواولاو جرش

 نزعل قع نوكنالنا ثلاثلاو ىوقاقنعلا لو نال اقيتع نوما ناثلاو وقلم بشاب
 "ولاني راو اي فسالا لوما تام ن اذا ثيرالاولقعلا طرتشس نا عيال كلذوككل

 داو مدع ةرورض لالا تدب ىل فصلاواشس ثيحلا وصيت هفح هلام نال عال

 لئلا لولو ملاطب 'ناكيالف ارش ثداورنالهنم حلواوند ثراو )ناكر او ارو قجس
 ايزل عاللازكو ةيصولا لرب مزابرطو ةع نال عرظملا م الود ليعالا ىلوملازعوا نع لقسم

 فال ال صقي اولا لزع اكرحالا نيرضكن ولمن اذه طق يسال وزنا وعل ناو نع
 هيادهزلابولاة رمال لزولا زلز موف حتسنال لوالا نوطحير جب عرز عيجزفسالاو دع اذاام

 2 انور جلا حرب قلعت زال عيشي الود نع مسني نال نط لبن قعاذاو نم جن لام
 عزو مالم الاهحا ىلاوب نارذانعلا لوط رسلو مي اوررلا 4 /قرلو زعل قع اذا ذك عرلو لوي
 ةيكو تؤ ئنسعلا نيبو منيب ةبس املا حو تأ أنا ب اركسس ب اره ئدالارطمالأث ان

 ةمقالاهردتلانعةرأبع رو قد ةدلا ةخبرشو دب أذج عمج تايانو ايونعمابحا اممزك
 باك1ركءعاوناقالاو هجروا :سمحلعالا ماكحالا يؤ هش ىلا لئلاو | طالا جرا ا
 بلع اعابزابب 2 قدحا به بل تقلاواطنلل رجم كرجا امواطخو هسمبشو وهي رقو أهو 1

 ءايجالا قيذن ذ مالسلاىرجث كرجل اهوا مالسب يرض _لورمجللانبابر عت ىداواامدهتلاذ راق
 فقويالوو ضملاوشرهلا نالرانلاو داو بسم زمازجالا قرفثوحرل ىرلاوا>: ريم اككللذو

 ماعيرتسلا مذ امد صقلا ماهر وتس لا جا نلت خلا ذالارأعشسئوشو هليل الار يلع
 . لظلاو شح ناهرل نعيررلا ةاكدع م ااشررطا نات اور داش دحذو فلما

 اك :ايلولاوفعي نال اصاصقلاىادوقلاوسأب در شلارجبرابكارك نينا عاوعلا_
 هيف ةرانكاورياددزثاغلااضيمالةدلا ذذايودلر لو اع بحادو هذ ماؤك ند
 لوقلثرالانامرس هلعزمو أب طا الف ةدابعلاوعم ةراذكلاءو ةطح قربك
 برطلاو عتب نا: ةينح ىلادذعو علا هيو بادب نالت ان ثاربحال طك يلعر ها
 ابلاغ ئلااوتساب زيد علاوعمرم اقر مام عالسملا ىرجتكرجاامالو عالاب سلام,
 اذادجو ف سومو لاهو رولا لسن اك موحيو بيد انلاكع عابد صيقمو أب, لت
 اطر اصايل اعرق ناكل مالراعوبو ابا اغاتفيام همطعةشخو مطعم برط

 نس ةدداحبسالامامالااوأبل ايت يال برطو عنب نار علاربشيو ملتعونمولا لالا

 >> بح -ديسحلا - ميس حل
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 قيشإل وبلا انخاو:ةةيلحوب راق ام لعد علامبش ةدكوتلا بكل و مال يو يحضن
 لسا :ن|علا اع لغل نميتيد ميكو دانيل نال هش دوق الوطن يبس افكلاو برطلا 2 لص ا قوهؤ اقبال املا نيلولا الحاير علا بسمو ا لاذ ببجومو عض اهزيعو
 قلن زار بزار ةاحلا اجود جن نمث دوعن عملال اب لئفلا تبجي يد فنا كلذ
 ةساك ثرالا نام عر و درص اضفلاط اهتسا ةيريود دبش وتلا انج ال ثمرالا ن أدع
 اورص,هطر اختي ناوهو لعافلا» صف ىار صولا اطخ نيمجو اعطت ابل
 اايصوا ضير فجري ناوشو لخلل نفذ غاطن ل ؤهاذ انا يبرجبذطنو ا ىنداوش اذاذ
 رين اي اوقل هلق اعلااع بدل و ةراذكلا ثيهجولا و كلذ بجومو أ مدا بيصيخ
 د ارملااولاق اوبرا 2لات تيهحولا رين ٌماسالورتيالا هله التيار دورشمومتبشد
 لادسذتلاو ”ؤلأبملاو ةيعزعلا كرت ثيحزم مالا نعهردالذ هسنغس ماو نضل
 قيال ميثزال ثارملا ع مرجوؤ علل ازهر |بعأب ذوي ةرانكل يش ذا ىلا
 7 الدلة ةيؤلج لعيلقني مانلال تماطل ورب اهزجااجورشا مب ناجحا
 ررلافا كبيس لشقلاا ماو ثرالا نامرحو زيرلاو ةدافلل اب وجو نماطحا حرك
 اذا ببسي دعنا مومو ان نعد ناطلسلازمز ذاريغب هككجرغ رجلا عضاعو
 نال ثرارملا ناجرعمب قلع الو نعال ميف ةراوكلو ملداقل اعرب لاوضدا ريف فلت
 ةباررلا لال صالا اععرشوحةرومتن امطلاوتح ب قكأو ةهيفصر م مورونلتعلا
 اسوا زل ىالخيزلاو اوهودرب ال الع مرلا نوح لكل تعب بجاو ص اصعلاو
 اذامالررب تلا طعال: انراد :مرلا نوقحمن 6ثناو نلتلاو مرلا نوقجررخلوالا نال

 تل! (قسناو فلك الا نوكط رشم ادلع لوي جمل انيل اب لش اذا دل ماهر اص عجب

 نإوتسم|رعور ارلأدوا نيرلايويو مصعلا 0 اوأسملاوىةعبص ا صعلا نالورشب رحت ىلاعن ملول سان نايفرشنلاب سفنلا نا قراوق قالط الو بعلب روما ر لنتدو امس
 مهصعلا, ءاواسملا نالفوتزب انسي طويلا اصرنا ىورام ىزلاب ملسملاو اعبي
 ظ توق در خرا نمأسملاو سم نيدو ماسلا دود براح/غكميجاورالاب ب ان
 نال تضوأ نيب ل نم ملا, ىتزلا )دن لو حلا د صف اعمال ديب اتلا اع مرلا
 لهاا و ةاررملا !/مبجلا ءاشلان تس ةتدالو ةاو اسفل اس أرق سصانملاب
 ١ تاموعللنونجلاو ن]طالارمفانو نمل اهرجالاب مينصلاهريؤصللبريكلاو ةارلا
 ١ لئشالوربارررلا ا /صاصملا عاما ةمهتعلا :اروامد تو اقملا رابعا 2 نانو
 و هرلاولا اركو بالا ملزنعازه ةالعناو الا ولاحر ل شرد جاو هقانئارل يؤتي نحاس ناو اوددلاولااقان يلم اسال ارسل
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 يالا طق سلا مدحلرل ولام جلاد نيب الت دوبوا تيرق مالاوا بالاوبق نم
 لاصتإا ظاعه سنا بجوتسال ال علو ديعبالو ردن اكمال ئيودالو عيمبالو

 رو نومي اد فاز اا رصاصملا نال هضعب هلزدو بجبإتشالاز كو ريلعراوالو

 هزوراصااع ةبوقعل بجوال عرملا نال رع طقس ل صاوا هيب ا اعاصاصت
 ثمر منهابْب اناذ ةارملا تنام م اهرعمل ثراوالو الثمن اها با ثالازتقاذا مذ
 اهتب | نيالا ,ّةوسف ةوبرشلا رد صريوصناءاو انركذ ام طقس مدا لغسجاولا دولا
 ناو فيسلابالا|صاصمل ونس الورد حالا كمر عا ناو فينجر ع ااا

 لذا ار علاسلا بد ارملاو نيسلابالا دوقال مالسلاو ةالصلا يلع ,لوقل عرفت
 فاردعصاصتلا هلق ىلوملاالا ثراورلسيدلو ءافو كلرتو اوهتبش اككأ لرمي ايلا
 هيف فراال رئاوو نيريوونل اذع نيقس ل افرّدس الا قحزال فسودوب او فسح
 لئايرعت اهنا لاملاو + تاعزلا,الولا مناف افيتسال ايبسر بش ,نالاصاصت
 هنوني قدا ةةينجنلا لوق حيض فسود اع باودر فز لوقو ف حن ايهما
 قوه ا اركماعتام م الاعاج ص اصلا ومال اذو كل ملاذا نالزاذو كرت
 لوما عهاوعمتجا ناو”,ةرولاءاءارص اصف الة لومار غرر او ءاوو تاكا كلرت ناو
 انفال الام ظذ اح تاهنا ثراولاو اور تامنا ىلوملا. الّوكأملزمميَتْس ال

 نيوتلوملانالىلوالاودلؤع قرلاوا ةدرحلا تخداع م يوم مزعاقترس اووي اهلا
 سرلا نال نسرلاو نهزلا عمتك نحرص اصّقل بجبال نضال دبع لتقا ذاو ربارهأبمذ
 هعسإلاععامجا طرةشيف يدلا 2 نمتمملا قجزطبل هالوت ول هارلاو ميلي ناف ل للمال

 ريوس

 الجيل وم اصلا ر يلعن تامىتمرشارف صن مورا و اكتر اونل كليب تعطق]صطملا نهاد ع عروب عطقن مق مياده هاضرب نانا 027 كنان الحر عم نو
 رسب اظناو يم ؤطبيام مدعو بلا ليمغملا ب عطقلا ذ ناماوةوالذلابَو ص اصقلا ب جرف |هراعر نامل اهؤكو لذ امل نكينيوهو

 اصعلا نامرج لصال يقول املا ظفح:عفنم نال روسو ديل كرريتعدالو رع رم ميارسربلا فيضاف كرك 0

 صقل اه طتذ اهوضرهزو ةفسخم غزاة تناكاا نكلو ريلئاملا ءانتمال هل دالذ ا.علقق لجر نيبع برص نصور املا ةياعر ناكمال ن١ الاو فن ال نرامو لجلا
 ولن ايطرزطق ىرحالا,للعو مهيحو طاعزعجو هارملا ايت قام هنن مح ةلثامملا ن اكمال

 ٍصيااؤر معرس اوضر رباصم/نعروثاءوشوا هونج هور ىنحةارمابءنيه]باقنو
 ددتةاوسامطغسو ل ىلا درجت يو تولقنا عدت نسسلا لا رطنع 2 صا صقل انولنأم
 ”نلارجونو مضو ئذي ميو ىدجلا رو 1 كلا بحاص زا دو منا لسن ايرذا كارما

 داكرال ميا لص اناووااعال/لهسالاالو لفس ااباعالاذخوالو بازل اببانلاو سلا

 نسل الل غع ةص اسوا انولئالصاصتلا لذ ملاذ نام هج ذو لش الوضع
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 دزوتج رع و كلت املار ابتعا نالو اموعرس در دوعسئاورغ نع ىورماظفلال
 ود امذ سلو مئاربملاذ اكوروملاب درعب مال نم قال ناصهسلاو ةدايزلارامتحال

 ززلاوهلتعلاو :لالا ىلإ دوب ديعلاربشس نال طخو ا عوها مناور اعرب شءسشنلا
 اون رلوزيالا ىف فالث اهلتجال نان سضنلا نودام فال أب رالتحاب فلن
 ديعلاوركا نيبالو سنا نورا ذاملاو لجرلا نب صاصقالو ميريل 1 امنا و دولا
 ل تو أنبل انلئامتلا ثم لاوحالا كنس م اهب عاسب ىطالا نال نيدبعلا نيبالو
 نو شالا مرد ىو استر ف اكلاو للا نيب مؤ ضل طال 1 صاصعل بسجيو ملا
 [ضولذأهنارف ةوجللسا موزلهو ةفيأج مجرجوادعاسلا فضيز هل جر ديب عطق
 الئردأنفيأجل و ةربلاهرم اع طنع 2 ص اصغالو تعد عاسلا نال هلت احملارز قل ميلع
 ترس نافارا ا اهافرم وجبال: اكالفا وك 'رنماوي دجواع أب حرجا نامي
 تام ذاورر ولا ام يارسلاو را ضال ,رظم نال وأ دالذ لاو دوقلا بجو
 لامكأب عوطمم او حياصالا رضع انواالش عطاقلارد تند اكو ةعح يطعم ادب
 هفجاعدس انالالءاكشرالادما اش ناو رعمل سالو معملاورلا طق انا
 ؛الثعفلتا نكضوعلا ىلا لرب نارلو هقح نو دينو نامل ل ىتمالعاك
 الج مترو زميقلا نيو دوبجوملاةذا نيب كلا ملاريخي ىدرلا لا قبيولو سانل ويا نع
 ًاهوافيتس ادبدا اذاوهو مسار غطىاشرق نيبامرجشلا رعوتس |وسار : مجرتما

 رايب جوجشملاو جوت ملارسار نمربككه سار دوك ح اشم يفرق نيبام بعوتسم ل
 نالشرالاز خا اش ناو اس نيب اا ىاناكرتديد هتك ر ارم صتق خنا
 يخضال رقع و 5رث افيذس ١هيو لعفاماع ةدابز عاشلا يرو نيباهمت اهيتساذ
 الا نصاصتالو وول ث اديلا ابكر عن هت ص قتل هقحلامنريش زد عيشا
 بججلصازعمطقاذارذ ا سود ىلا نعو ةداددل لاداء اصاوم عطضلاولوركرل الق
 ملقا ةاو اسمر ابرعا نكممالف طسنبو نضمقس من !انلو هاو اسملار ابسعا نكمزنال
 0 رس ا هي عع
 هيغرص أمها هكذا |طجدو اف ذك زمعب مطقولو لصفملاكمول دم عطقلا عموما
 اك زمنا هضمبو هاكر اذا رذالا الفجار تم اعإ/ صعبان
 بجيوطتتلاباهاصتمتس نات فشلاوة او اسملار |بّتعا نئكمف فرعدرحرلوطسبلب
 ًأاهرابتعارن عنب مالا ضحي عطا ذاام فالي داو اسلب رابعا ن اكمالرصاصتلا
 بو صاصقلا طقس مولعم لا. اع لوما ءايلواو لت اقلا حاطصا! اذاو دياره
 ١ دب يرث رولل تب أت قمح منال ريكو ا كاملا نايكؤليلك ميلعل اصلا لا
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 كاوا اووضازل اب زوجثلتاقلاايحاو ايلوالا ناسحا اعبلاهتشالاضدوحت ني
 ظ الاخاوركوي مناد ريو علام مالطا الزمو طور دة مضدريط سيل ال وس ره

 رعاة يعمم للصوا مرلا نماكرشل ادع ع ناهيادملا لكلا جونو الجوماو
 بيحشمالث 3 لتاقلاراد ف زيدل ا نح م مديصن صر ناكو صاصتمل زم نيدابلا قطاطتس
 ازاو ميوصنلا: انجل طم حللالوث هىلع اوان طل عصضن زج رسللا رهو ةزقاحلا اعل

 ملل اهنصلهاياعملامولرنعس ضرر معلول يعنمن عنق ا حاو ةءاجز تف
 0 ١ | (ورييىصتنلا ذو ءأيحالا دمك ا ةرقح ىجيج فس ٌعرجزجرصاضملا ناو

 اذااماو اهرعزتمل ناكأذا انهو ها أبر اس اجرعد حاوؤكمرجناب لكك زم ابل
 ايلول انوا طخ ادعرتعاجوحاو لا ذاو ةدحاو يد مولعبجاولاو اهحزاك
 اياد دوض سنان تميم نو :ماوؤوا طعم عملا انوضالو لداعاوعمجا مال تل زرع مهلذوالو ري ءانسك مز ع أجل 5 موعسمج
 م/” نال نيا وألا قحطغق سو ريب بى ا ميزه سل وزمعد ور امأيلل لولا ىا مللت
 كتافرم اصمل) يلغي جو نمو لت اهلاث اما ذل ار اصف تاو دقو صاصقلا#
 "رار حارب ]جر دي نالحر طق ذاو قيد اللحم تاونعلرص امتنا طمتس
 «ةددحاو لكن الأ «نتوحاو اعرصاصخالةرشفلا نودام كلذوخوارتسا علقوا
 امكن حاو لكل فاضيوزقم)لاوأ هداءعار صح عيامتنال نال نيل معن عطاق

 بدلا فض امولع بجو زينل قاهزنالا نال سلا الخشت امولف ضعبلا
 , نوني اعطي امر ضن نيلية مدجاو عطقناو ةلحاولاويلا دابا
 فلل اعنل اطعوا امام ماض اوس ناهصن آمن امسقن دولا فضمرنم
 ظ رضحناو ب(: نايل الح نادوتسف اتصالا يبس ةلبوتس|

 توب افون نارام ىلا نال ةيدلا فصد ريل عزحاللد هرب مذ امزمدحاو
 -الرثحرال دبرلا مقحم تيد رحالا ذره الل هوب مل ئوتس اذاثرتح

ل الدولار جزل وعلا لقد ريحها رق ا اذأو وفعلا وازيوحا 5
 ظ هلارقا 2 مم

 .- ًانافرخا لا ريممرملا فان او خمر ندورملا دج هينفن معرب وقعلاب
 بأ

 هفاطخإ عوض رحا زيارتكم اع اع ناسلل يرد اريلعو رعنال لوزلل صأصقلا
 0 اديبلا # اكرم الاد دعس دداىدد لجفلاو ايمرا باصاف ألارص ىمر

 شور هو بد عت ارلاورهلظ از عامر انو تايأ نجلا تبسم .تمايدلا
 تالوقنملا نمت الروصملاب لوعش هال ميم ال سطننلا لو دوشئزلالاملا مسا
 الحر لحب اىازارررلا * مكسمل انو دايت بجاولا نشر الاو ميعرشلا
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 يشرع املا قايسو ةرافكضياريلعو :ظلغم ةيدرتلق أجي حف مداد كوع ربشم
 مست ا, د ةظلخملاب ار عريعملاو علامسش ردو نيعباتنم نير س مايصخ دحيم ن اهزتشوم
 ىلا ةاكرلا ف موو ضخم تنب نوير تعو سصتفوا عابد لبالانمتيامفسوب ناو
 بج نورا رسمت مدبارلا 1: تطل ولا فد قح دهر شعو ىو لالا تعط
 تانلخاي كه يذ نوجبراو ,ةحنون الثو معزجروفالث نعل ةو مم ال :تنعاعؤولا
 ذ اه ذو سلو ىؤمحلا هدجعإو ماهالا لوق جيحصو ى أويس اةاهد)ا ا. وطب +
 لالا غززيدلاب ىضقن اف هيف فيذونلانالةص اخ لبالا غال ظيلخسل تبتيالو مييصنلا
 تلة أعلااعترلارب بالذل زتثو فيش وملف ةظقيف تاموةملا ب نمزال ظل خسر
 ]الا أم ىهو”ظلغمرئئاطألا ةرةررلاو تارانجلا لوا نيب الت اقلا اعمر اذكلاو
 3 دح:دورنعو نوبل ثنب دور شعو ضاخخ نإ نور شعو نضاخخ تنب يورك
 00 :يدلاوروزويطاكل نالاطنم زل أب قيلااهئالمعرج
 كوكل ناللا ماونالا عزه نحال مددللا تبتد الو عبس نو متر د فال عرتسع مضعلاوا
 ظ نيةاشاؤلا مقِلمو ةرقد تياعرقبلانءاضيا تبنتركتو فسوب ينال أوو دينه ادلع
 اهلل عا زامل مركوها اعرعجاز[هرننعمد ئطيرع نال نابت هلحزكهلحاتيام للك
 نذل اسلارتدو عيجمصت اجو قسنلل ىاعربلا هرانخاو مفيلحتالوق مجم هجرس
 دررلا 1 اكرعوركيوبأو طق مدورانيد فلا ربع و ىرغىذ لك ريل عرس اسصراوقل :أوس
 ديد! رششنلا ذو مرهججلا , كربلا فصن ابّيراو ةارملا ماو عضل هنحأ ملل ةيدالو
 لونا مزلاو طسملاو ٍضرنلاو عيدضولاو ربا رفصلار و ىوت يمر خارضن دارو
 فنالوبزالاموهو راما ةهرايشحا موسرلا ماكحالا ْلاوحالا لاكورتمصعلاو ميرا 2
 عفش نجرب توغياب لكن از صالا وامل معفنم تاوطل خرا ةببرالا ىىساف
 :بضملا وم ماطقولو محفنملا كطسال يسلب اكله يصمندبلا نال هل هاك دب
 كرا داوإو : اعيمادا - ١ ناسللا ذو رحاووضعبنال ةدحاو ميد انعواريال
 | داوإوطملا عمو لو عرتموكح رخال ناسل غنال عيصعل بان هرق ميدلا فور

 ىانيرطعلاو يناثلا ايلاف ورعد دعاعيدلاتمس ارإق ا علما ذاردان فورت ارك ظ
 ماهي ةرمامتو رررلا :اكرجزلب تءافلا بأصا ناو ناسللا ورح
 بذاذال فعلا ةورموكح يضف ىئدخأو ىضحماو نيزعلاركذاما ميلا يحصل ركذلاذو
 فلتراضمأضعالا ؟ىفدمزلتت اقعلا باهزب مال ةيدلا لمع معيشذذ هسار
 ةيدلاثو رهو يمهالكو امقو ذو مشوا مرصمو | هعمس بهذا ذااركو سفنلا
 حيستس نيو صعن انبالا مد كوتا و ةالاميحاما ةيدالا تيل : تولحاذ|لحرلائم

 ايمي ا



 تالت أب ليج يلماكئ يللا تءاكأ ذ ااه ناو دنا صعجوباميقفلا 0 ناعما

 ليلكلاعابب عقيالم الا رهرعترذيتن اكن اواو من الذال عال زفر فتم تامئاط
 سارلاوش غو رنا ميج رشي لبعرّمولح برشا يو ةيادولا يو ها لوعة وك اي زض
 يدل نينولا2 و ميرلا بز[ ثيبجاحلا لو يرلا تلو مقسوا,ةلحاذا ةملاو ا لصرلازم

 نييئنالا ذو ميدلا نيرفشسلا ذو يملا نين ذالا ةوريرلا نيلحرلا ذو ةيرلا نيديلا ذو

 ارت نال ةارمللاب يرق ةارملاميد ىاتيرلا اسيدع ةارملا يدوُد ذو دبرلا نينضكلوا

 "وفن نالةيدل اقصد دم ايسالا عرهمدحاو ركذبو قوبل ايتوصلحلا
 همس ضنا هرحا ذو ةيرلا لاكبر لاكوا ةدقنل ا رشج ترونه |.ه عونا
 ةيدلا طضابم هيانالا لو رلا تيذتلا ذا عوير انزين علا افش اذوب رلا قضم بيكو

 راوقل ندلارشع نيلجرلاو نيهيلاعياص زم عيصاكذو انيباه يدل عيراهدحاذي
 ا ابراوتسالاوس اههركو اهيا ؟سطكمياصالاو بالا نير شع عبص زيكو زييطعمما
 حيصالا يد ثلث لص افملارحا ىااهدح|إوؤزص انميات بمن عيص ]كو عطنا
 ,لدرللاجبزون اهةضيتنال عيصالايد صم ا هرح إغفال صقمابرذ امو اهلا
 امس اند نوح  لبإلا نسف ىهو ةيرلار شعل لازم نسكةو ل وبما
 بلل هلا ذابالم ارثا'ن سقما, داع لكن انس الان ددببزت ةبصي رد
 "بلو كحاوط عبر اواي ان ةوبراو باينا ةىدراواسرم نورُسعْن ولت دانا
 بيام دوبل ةرييلو ةيانعلا ةورتي ىلا اكس انتل ىالخاترعملاب توسل كاذ
 فص هأمملا نس يو نال لجل نسانورق مان انسالاكوس ةيدلار دورتك شوفت

 وطلال هملا (ءئاوتسال اوس (. لور زضالاو نانسالاو نضوج 2 اكل جلازس يد
 . انكمدو 6رهكل لاك لذ كواسن ةسز كداوضلا ذل ةعذنم ابد ناكذاو
 عطش اري بصدو أءاك د ناووضعلا كلذ ةدد ىا لها در ىف عشت عرهذأذ
 هعفضوضعلامدوصعملا نال ا هوص بهذازا ناعلاو تلّْساذاريل اك لوو
 ابوح ازئومارلاو مجول: نوكيموفو عاشو نبع باهز كد فنمباهذذ
 ىاقوأضيا تالممب ,فمارلاو بتر ىاراك مخ نا رشو تالمسمب مصرا قو
 رجلا عصمت لاهو ةعضابلاو مدلل م قلاوشوزيمارلاو ملي الو عمر اكميلاررظت
 قلاوثو اعمال قارس غلبتالو صللا و نخات لهواة لاووعطقنما
 محل امهتولهو ةحوماهرسارلاطععو وللا عريب قيقر ةراجرتو اوصل رصد

 نعظعلا لهل ونو لنمو عرر كلى ا علا سهو لزرتو ماهلاو عراتمو
 اتروبر غلاما ابيل نانو غلمرلا ماكل نوت وةدالاو عساوود نعوم
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 وكت ماعاد ددب توفره هد مل نتؤلافدةي اج ةفمالا“
 تل تيما خذ معلا اعد نت ال |هبار انال ابسدعارقنس الأب ماهم اجاعت الالتت

 ال ور اجو ا زع موس زور ىفالح مى. اماماو هلأ لارا عاجالب هيةرص اصقال
 اننا لا ذالارصاصقلا ذا ياورهاظ رهو صالاذ ير ذأ ئكاسن
 فايت لعل ورذ يفر ةراجال ىونب ىتحؤشدن نا الذال الارز هل اعاجامبث
 ازيرا, ونبذ اهرطا لل غلا 1 ل ؤتو كلذر دق علي دع مرن اكمال شام
 ةءاوروهامن ا مجوعد ازد جاهل ديقب ذل ص اصقالو نأ جنتل جرو ةيأرمملا 3 لو
 الك هرج صوم وون اعل ويش ل صالا يره عركذ اماععاماو فين نيزسحلا
 ةضكعرفف الا تساازمةحضملا لو دامو اطملاو رهلإ يف وتس, رم أصف
 ١ كايرتوأفرلارد زف دعم الان ىريخب اكولم موق نا ىواحتنالاو كوش كرع
 يرلار ل عفصن بجو نقل شعقضم ناكن افرك دو ضمب اس ببكي كينملا
 2 بحيوأه غو رين انئاوؤتلملاوري اهلاوي اقول اعبتر دلة اكئئفد جد انكهو
 تاانامو لجل مروي امس علل ذو .ةيولار شبع فصن اطخ تناك روما
 رسيش ابلاغ ىأي امان وداع لق اعل )ةعئالو حل داعلا اعرثو ةارملا  نوسممر
 ا و مهدأجلا ةورتبدملا ثأنردالا ورمى رلارسعؤ صدور شعل قمم ا 2و ميرلا
 تدلل ذو هال نلزخم اهمال اضي ديلا ثلث وجا الو قيل رو جاحشل نعال
 7 طفايات لذ ةهباجلكة ةيدلاانلثأع وفه نأشفيأجوو ةفياجاتؤن ناو ثيرح أب
 عبنص ابك نال يدا افصف ابزكور لا عدإصا عطق ذ بجو عرس (ىطركيوبا كل ذب
 فصن فلات دعال افصن عم عباصالا ىا'بعطتيرإو عباصالل عياشكلا نال 00دك سار | نك ابطق ار /ئاناورام لردع
 فارزعور جو ؟ةين-دلا لوغاز هو مالساليئاصلاف لدع :ءولح ةدامزلا ذو ةيدلا
 مج حمتؤسلاو ىلوب حمل عزاماعاو امموق جيكضلاو ريل شرا الا ابو بجيل فسوي

 اق طفشال نك عرب نم جاز ذل ىدالل هيت لدع ىولح ةريارلاعبصالا :بجيو ٠
 هنعصإخملا ا ناسإو عركذو ىصلانيعزانإو نشوب هريازلا نسل اكو سالو
 نال الرع :موكحاراسلاذ مالكوركا ا: حو نيو رطب وضعلا كرته
 هاكمساررعشو ,لفع انردسغبه ذو ةوصومالجر عضو ةدولعبرغرتعفتم
 ديلا تش ا عبص عطغ ناكل 2 رم لوضول ةيرلاذ :هطومل اسر خو تيذيملك
 أنا ناهرعشلا ردوا ىلاو ككل تر الر ظس رطب انا ذا نال لكلابأت دق

 اوه
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 دبس بهذناو ةرثوجبا غاز كالا بله الازخدرحبل زيك( فرحا ناك ناو رتفضوملا را بحب ئاوس

 ف الب فتحا عاعا,) الا هبط لويالو برم عمرتضوملا شر |. عثر ساكو ا عصنو ا رىمس

 ”صصاصق الورترالا(«مففأ, يجمل فرجا طضطعر عبصا عطتزمو لكلا هعظن دوعلزقعلا

 هبل ميو نايدككالاق ىرحالا ل شرالاو والا ةرصاصتملا هيلعافونعو :ةيلص وازع

 طقس زا |,: اهم تبذف لجو نس علق زمو عوضن ا طوؤيشلاو خاج لاو لغو ةينح
 أمل قبب ورشا رطل والجر مومو نر لاو صنانملادوعبرءئئاو ةرقح نال شرالا
 فوسقري ملو ل بجوملا بث لالاوزل هس نار ذعر سر الا طقس هداعكرعشل تنور

 لاير يارم لدع نود مالا رتراريلع فسوب ونال شرالا بجويالهو لالا درج
 فو ىو دلو لموت ساق رو دلا و هل خفزم كيرلا الاول وثو بيلا ةجار يعرج
 و رسجلا ةمالر يع !مامالا ل اوتو فال ةيانجلارجر تأ رحارج كان هواودلا نمو بيلا ةرجأب ملا شرافسوب نا

 نوصلا خقاوةىكلاعريغو يفسنلاو "تسلا حار يلا لؤياهر تعم جرب نال هابي قحبات متقي  حاردإلمر عروزمو وا

 يح رالافواسايق ىلع بعال ليخا نيا طخ زنك اطخلجر يب عطقومو زباب رمالإ قس اذعاو لشق من ةيؤرشنلا ال

 رادع ةدوكم لع بتال" معلا نال اسح نان نعول رنج اخد ديل طفسو يدل لعف اسزمزبا
 نوكيانا ماس ةوبزا ثر او فلزكل تقلاو اطخواد عاما

 ره اورلا نو بيم ناف رينا تراصاللأ ني امزنب

 هاف امالازع كلك لبي لاو لشقلاب مل عطقلاب صنقب امزيب كريو اد عام جاك اك

 هند ساب م ناو سقنلاو ويلا يد بجي مذا مهبب كر. ناذاطخأ مهلك اكألاو
 «انخالب لوا منب ىراوس رسل مو اطخؤتف خارع عطق ناو ب انكازلا رهف قل
 لتاقلا نوكك منيع اصلا هاف سر عؤكو ةعدرشلار رص ةرهامو نابل فالخال
 باع منرلاف ايلوالادح إو عوز رغصتيلت اتلاف ناكوا ىايلئ دلو صاصتلا ملزمواانا
 ظ قحن منال الع بو اضداز نقلا ]اوبر هةيصلاب بجو شرالكو ننسندالئ ةت أقلا

 بال لددادار عرفا :اكتاعاسلا ن اهئ اكل جالاربش طرتشس| اذا الا اجومو دعلاد
 هنعايمسوأمملعرت لاف نإ هد فر كواش ول ايكو ينس ثالث غلاهذ .رل اف ارغب ا

 ناصتل لعب عضال نارو. ملاذ اهددازعؤعج ]عر لتذ 1 نار ماع لزثسا اذاو صاصتلا
 لعد ءاذوتسم اهرلا عين اكراص اهترحاز ءاطغس امال يل ةصأصق ال فسوبوازعو
 م هيعورتلواعاتىوصدالو هلام ىزيؤأطبل اب فرتعاْْي'جكو هولا ذازك
 ةيدلاددئ.جو أي ماذلو ميعصو ضاع سيل دال طش نون لاو ىبعلا عد تا
 نط : ل همجترو بوت علا لها زم أسيل اى ةبوة علل مال ثاريملا عرجيالو :لوأعلا اع
 بقلق اعاعرجت ىو نأسملا تليد لشد امارتو مبشخو اريج عضو وا ييماسملا
 هلع الامل الاأملا نامص واح امضنال لام أ ار امضذ ممس/ ميؤفلتناو هببسب

 رع ميال الاح

 _ ا يبييمي بيسان  حييييبا



 ىلع طقس كل ذوو ب انيمواولغرصتو عزو ةلظتكاتشور قتلا ةعيطاوا عشانا“ أ
 جر اك افلا رباصا ناافهو ميستباهيوصول يلق اعاعّبرلا: كلهكيطغناسلا ٠

 مال عوضضومن ال يدك مرىل يل ذاع الذ طمأح ةوه ىزل لاول افرطملا هبأص ول م
 نمي ناراينلاذ مباصا ليو طار ا ىن ل ناو فصنملا نهض | عيمجناورطلاب اصاناو
 دحازكاو :ماملاب هل نان جوه ةرفوكب ءاكافضرلا نمتنزا هلأ و كل
 نيلبكلوب نو ماسالا نو نزع هسننب في ذا منصقنب مئبلاطمو هعنصز حوض الهانم
 هولك (ةلطم نوحي الو ةماعلا, ر ضد ناكأ ذ ١اءماو ضقشال مامالا نذإبو اعوكوو سك
 ثارحا حيال فذ انا يعاما ماولا قارطلا :لكأز هو اذ هاعارشلاو عيببل يبطل

 كو ورثبلاذاحاعةرانكالو مبيض خلا كاملا تلزنك رسال ميذامالا (قلطعريم
 هنو رون عقيد نال فيقع ناقد سيل ببشملاول تقلا ةةيقبكؤلختا الج
 بطعذ يمذارابر هجم ورعد ةوأ نيب ا ثاريملا عحيالوالن اذ ثيملا نولي ن لحس
 بم [ىللزلو طوف بكارلاو رزمدلون امري اللص 2 دىتسرؤ مال ن طن ناسا اب
 َى |تعرؤو ا(. ساس متموصوا ا إجرو ااه لايب مث أصاامو ٌميارلا تتطواملنماض
 ١2 نازصالإوأب مب دوا اعرب ترو ات دفلام نمودالو مْنعزرجلا ن اكمال ابق تضع
 7 المنور زعز انحلال ايف رتمالسلا طر ل نة مزعكاع ابع نيم سما قرط و ورمل
 ١ نيلذ ا ناييهاضدامواطولازعنضالاو ميابدسو فلات عئمازجبف اد نكي
 لارتحالا :كميرسل بزلاو للاب مهتسلاو رنعرمال ا رتل نقف رييشدلا تارورصزم
 ناسنابب بطعت يس وهي قبرطلا تابوا اريرتنار ناتي اهمملا ل كمي ليغَس لفرع

 نمزال كلزاايقوا اذا اكو رنعز ارتحالا نكممالذريسلا تار وزصزعزال نمعي
 ًاهثور ناش ابطعت كلذ خل امو ناو ىاقيالابالا كلذ ل عفنالاع باورلا
 يار اروريسلا ثار ورضع سيلان فأشدالا انهو دىتممن النمط وبو ا
 ارزخ روداهو ري تب اصا امل نهاض بر فد لاو باجيرو أه ديب تباصا امل نهاض مب اهلل
 فرو ويلا عك از كه لز اونلا عوج ة وأمه ةيادمملا بحاصو مصرس ذكر هلا 3
 الرقم نمطدالؤنأسلا ناعيا ثلا كو م[ تا طود زا تلربو ص3
 عجبا ذو ةيايدبلا ةادو جيت خطالاوهو منح قرت تن اكناوأ.رعأ, عفو منكم ال
 فلذا يذم شبس نايبست امال دي اقلاو قباسلا نصت هيكل ارم: ون لك
 بكل عزارتحالا رك أينما دلا يرغبون أنبل ناكم ىلا ييزتوقد
 وماراطقد أو نو ايرؤ محامو امملع ةر انكالو تنطوا أمذ ةرافكلل كارلا اعنا الا
 فصين درلاو ير يصفماءأب ىوتعريصيت قد اسلاك ظفحبيل نال ئطوامل نماض

 كرهتلا



 از اذ ارب ناكل هلام ناهضو ةرقاعلا عسل ذامط الان امطلايبس قوت
 اذكو كليا حاولادي اق نال كلذ ذامئكتش الامرلع ناضل قياسيا عما همم
 امرشر الذ ابنو دامو للا ؛ دبعوارحارع اطخزي انجريعل!خجاذإو ةعزالا لاصمال قباسلا
 انا ريقال عاشر اب دفنوا بانا يلو ىلا اهم دعفدت نا امارايخأب تنا هالولإ تركوا

 نس الو نال ذ زود امد اماو طقجرسفنلا :ليفياناو صاصتلا, يلغي جيرعلا ؛ ئدال
 هارذ هارذ ناو عيغ مل ىثالو ةبانجلل لور كلم[ .هالومه ضد ناذأ, مو دامي كلو مئاطخ
 ل* الذ نان اهأو لطأب نيالا ثيل ججاتل انزل ذ لوالااماالأعرمزلي كلدذ لكو أسراب
 ناف هاوس لي انلا لولى ال هلعفو هراتحلاامماو ركحل خاو مهام مأقف دعا عالدب
 طفل انحاا موجب تامزاو رقع حن اوغل يلة وجو مزطدوبعلا تاموتحابت اخي

 كلا ءارذ هروب ىرمازباذج جحر علا داعزاف باردا! ل وملا مذ ىلا وحل لولا
 نإ ناار نجيم اكراص كوالا زبن لازم عي امل نال ىلوال مكعب يانج مك ناك
 يو ىلا عفو نا مار أ خلاب ثنا طومل قرم يذم ظزميو ا نيني لاوتم نيتي د جوج
 وسر اب مدام نا اماو أعان شر زمام رقع وذ لع اهرب مدامستقي نيتبانجلا
 مفحال ىلا نومرل اكأرمركيناثلا قلعت عنميال هدررب ىلوالاقلحت نال ناني نحل ى ا امه

 لا نملالنا لو وال يأ اق قريزيأنجلا قلع عنيت ملىلوملا للم انا كيال
 لقال نمنع نيك مهن الوههو اف رو نس |و ! عربدو !ميهوو !ءعأبو ا ىلوملا قتعا ناو
 كل (,ناالالعلا نو ربرايتخا لذ اا طفل اراتخ نكي ممل ملاحم ان بشرا نمو هتك د
 نيلثروان اكن شرالا ناللقالا معز امناو ناضل هزل رب (نجبا يلو قحأ. مقا زبقر
 قلتي ىنوا شنعاوامعأب ذاو هاوس افلم نمل لذا ةمقلا تاكو هاوس يع
 - ضمنا مالطْمذ شرالاريلعيصو زياذللاب لهلادوب هلبقأبركذا م عثر نع دعني
 اذا نوني نبريزملانالاوؤلل ارأةنجراص |. معو ىب يأزيلأب عقرل زم هني انت
 نم اطخزياطرلولا ماواربىملاوجاذاوريل عرضالا نيد أ وحار أيتنحا نم عنميحلعف
 ناثلثلاىبملا ذو اممقداولا ما1 كلذو داولا ماوزربدملا ى اهتم ةرمزفالا ىلولا

 اهنأمراصرنال ةيأديلاو ابهر ازمو دالي تسلا و ريبوتلا مويال ميالجلا مويرتمقل اربتعتو
 ىاربدملا نجوي انلاب ىلحل لبقو علا قنعاول اكر اصفر اش خر يغرم عذرا كلذ
 يلع راهوض اقلازم اضل لوالا ىلولا ىلا ةمجقل لوما ف د ناكر شو رحاب انجرلولا ما
 لوز ألا يادكبا ىلو عبتي نكلوا.مهد طعرمجار ذو ةلاحاو ةميقالا لش ملم الأ هاوس

 ةكرلا عفر اذاومولا زمر اص مقحرب قلعت اهي رم الزاير كرا شيذ لولا
 اذان ةريخب لوالي انا لول ةميلا فد فول ناكذ اور مغرم تاهل

 تةسسقا

 ل ١

1 
1 

١ 
١ 



 عب اياب يللا هقحرب قلتم فدا ول عقااش ذر, نانا
 ذيع ارزعاز دوام قرع نال ليال ةأحل لوي اش ناد كول اولا
 ناملد ىاثلاقحالو لوالاىلا عفد طال نودجوااضقب عذر اوس ملول اعئتماالثلاد
 اهناهلوملارر اصل ايدبرتل الأم امض زتسا تايانجل نا فينو الو مقرلأ بأي دعتم
 انععري تاانو ون اضقب مدان ميتلاب مزعاجوس قلعت تايانئاوودر د ناكف
 داتلاوحب قلعت املوالاىلاطسرؤف اضقرغب ابعفد ناو ام اطر هزل الو أيتن خب
 مطيع راو طه نيرإسملا قل ط ملا طياييلااما ذاوأش امم نمضي نا ىاثللف نايت أب
 نمذ اياك طقس ىح هضقبلعامرذرو عي ةدد طيامضفيب مله شهب ميلعد ماو
 بالإبر يق يلوذ لاوحالانموبلذاعلاطمف هيف ازممب فلتامناالااهو]سغن نحرب فلا
  مالأبوتسماوتم | عوأن ناكأذ انهو نمضد اعوان اش فلتىنحبلاطي مولا
 من فاوتبال مال ام دان اذ اه فالي هلعفريغب لص جا ماو أير شد نانو ركع أن
 ولرال ًامىامرحاصب يرو أنبل أبر نونا ما باوطاوس طوقس فلتاد نمه

 والمال مزال شن مرات ءالوالطأب نآكر يهتم اورج أهتم او نيأر ملاك ع ريت باوط
 يذو اسمن دوضح ال ها نهدحا مني مبلاطي نا بلطلا + كونو ةرتوج ا 1: اكمضتف
 لايام الام ناو رورملا حن مراوتسال امل نيوز املا قيقرلاوريوصلااذاو بتاكحوا
 مراف نكس مف ناكن اورصاخرل قحا نال ص أخر ولا كلاح ىلا يل اطملاف لجرر اد

 اىفرنم ا: ان اطنخ نا من أسر اف مدطصاذاو ةر اعاوا راج اب اون اكاوس عوبلاطينا
 ايرما أنو يقرحالالعف ىلا فاضم|مهعرحاو لك: نالزحالا ب دأمههدحاو لكل داع
 شبت قلعت ب أذجلا نالذ لوالا اهل ار عوااطخن اكأوسر رع امو نيىبعان اكول منال
 ثوب كاهاماهدحاو لككنالذ ىلاثلا اماو ىلولا) فرخ تاك وذو ايذو اى دأب دلك
 لحقرال ةءرلافض مهل حاو لكن مط نيد اعان اكول الأ طخ اب ان ورفو طقس ف ىنج
 امخادرعرجر لا ذاوراتخالا 2 امام اعف ىلا فلتلا فرطاو روط هن امزهدحاو لك

 ثالوث داعد ازئالذ ىهدا اعراض انزال نر دفالا رشا (,مداريال نكت ميق يلهم
 بجيالنالو ذك يف بج ا زو درك ةدابرنرملا ةورحلا ٌ ةدوجودىيعلا قل اىلاعملا

 الا انا رنج ريلعوضق كاف هر د ىلا ةرطعردميق تناك اذ ىلوا رن ًاصتن عهوب ولا
 اةامللا ةريدىا تيدلا اعاب مق تدازا ذارتمالا ةومتدنر ط طخ الار (بظامرشع

 رابغ هلام قشو لحل نعفصنلا اع أبهتد ناذ ركب ارابتءاعرشعالا ىنالا متل
 معلا نفل جفس ود ويارا وؤرهو فيصل عاز وو ىيعلاةايقرلا طاطختال
 ثم ابوناو ؤشلاو ناورلإ :ميالادهتعارجتف نحب لوذاعو جيحصملاة لاذ تئلب أم

 نيب
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 زماعوو ةاورااهاط رعى الا ممحتمالا مر صتحلا اطعم .١ عفو امو كر شابلن
 فالا مج جرا ةفينحو ا نعنسك ا زورو عشعالا اب تيفطلا عورشلاو لوصالا
 جلو تي وصلو ىلوالاوف روما ةباورذاو عيبانيلا ىو هانركواريععلاو هسجالا
 ديلان المال مرد فأل حماع اق دان | مرككر تيك ف ضن تعطقاذإررعلابب و وها

 ل1ةنكمياره هتبتر طاطخعالاد اطار او قملا ال جصقم ماكتب طبق د صن ىمدالا نم
 لكون تغلب اهلا قلاب ع عيصصلاو رع اور باذكلا ةروكرملا نا عيجضنلاو
 نفق الش يدل فصنرل 2 مي بو أك درعلا رم ةزم هظموبؤرا ميد مر وقد اع
 ديفا عج از مث ملا لرب ,نالرحل ذ خيول كل رعلا ؛ ةرمقلا نال ازكش ةمجتل غش دبعلا
 درع: | ءاولا اعرشملا هو لاوهالا ن امد يرجي يجامل ال هل اه ىلا امعرسفنلا نودأم
 |سحاثرجت لاو ةارعازطم برض اذاو غرجوج 1 اكفسوب ىالاذزلخر و مهيسح ىلا

 لبجلا يد ىا يولارشعفصن يةرحاو اسس ف عيل د اعلجتتو براضلاو اريل فانتم
 هيلعف تام مكايحرتقلا ناد ميرد نام ام جبزكو ىفداول ةارملا ردد در حواركذ رجول
 مدلل دربيل عش مهالا تنام مكاني مرتقلا ناو قل اسلا برطلأب ايه ضلت ان ال مله اكيد
 بسس ةرغلا دروب عريحرلا ف مرد و هر ادد درى لمثل نادرقت ام. يضل ةرغو
 ”نينجلا 1 شالو طقن مالا ةيد ميلوف أشم هنا مئاكوا مالا تتامزاو ررلا ذلك
 تثاالا هتنرول لوتفملازع لررلاو هسفن لدو منال هنشرول نعش ور وم يدلل ةرغلا ند
 تا راج نال ةاملاب در ثرمال لت اقلا نال ثرربال ةيرولا زمان اكأ ل! بر الا
 انش ناكشرحزدالا هنينحي و ملوقب عركذ اجزم أنر ذو ئكبجب لذالاو تصقش نا مالا

 هن لادا مالؤن اكن امنمؤرضعوأ يحاول تمةرش ع ضار ذا
 دوزعملاواريدازيؤلاعلاو كينج يشر مالا يدر نم مرسال منال اقيقر ناكثيصانلف اما

 ددابدنلبابوجو هنينكث و هر افكالو ىلي زا رهرردلا اك ق يقر مدا تناك او عرطلا ميثورح
 امخلاو د علا بنس ؛ ةبجاواةرافلأزرن أرح ملقمالاربذجماو للا :بحجامنامال ل زل ازع
 نيوباشزر هش مايصف مفي امو يمل ناوريالازنموم ندر رعت أكتب لول موعد قلع
 تاربالا تايثاو فيقونلاب رغيربداقمملاو صنرب دري لانال ماهطالاايرئاكرتك لو صمل ليم
 كرو ذاته يطا ضلاو مب حا سجن ال اسم يدوب ادى عير قنع يبجي ثوتكبال الام
 عضل ومجد هزم اسقلاب أب ةيارببلا 4 اكهتمالسالو رتنأيح فرعي ملبن ال نطبلا غام
 هاكر ماب جو اكرموهنيئربسو صوصخخد دعب نيميلا اع رشو اقلطم هيما و هد
 لهوا مر مالحر لوس فل خت ا هلق زم حيال :لجمذ لتقل اوبعواذاو راوفب
 مم »نيحلاصلاو ل دقلاد معزي نيران نا هاظلاو رقح نيميلا نال ولا مجرينعت ةلحت

 لص اظرتوم ببس مل توم ندر
 اتمام ايهرشلاثاوريلالص ف
 ل تامواص علا م تناموا

 و“ ةييذجلاف بع امو ناد



 يب هل

 لك#فل<ىادلت اهرل ان معالو هانلتقام ساب لت اقلار طيف ب لاكلا نيل نع هرع امل
 ملام ؤةيرلاب لحالها اكوضق افلح ذادزلب اقر تملعالو هتلتش امهساب مزهدحاو
 0 ةيئادورحيلاايرعم محا عرش ةكأطامابن ا مرقاوعاعر رعلاب ىوعرلا تءاكأنا
 ا ىناماةاوعإع مرا ورل الها اعرمأاستملار:ناورلارفاظ 1 نا طوسدلل نشل كن اقنو

 .٠١ ٠ فلك لورا اركلاابرش هيدس الذ 1 3ضوق نضلاةهاذاو تيس شال
 اهلا نال هليمب زي أنجلاب لود ىا راهضقمالو ور تغم نال: كاز زاك ناو لولا
 ٠ وعول هاظ مزه دوجوملالتدلاب بدلا تبجو اماو ناقض انعفرلل ترش
 "الا ماع شن لءاشلاوأطخلال ت32 ام ظفاححلا 1 مثريصقنبوارجررط نيب
 ' لاشلاب نوقف ة:ذاكلا نيجلازع زرت ص اصغر طبل تعش أ ناو ولكم اذا
 مهيار مدرد هول ندا تديؤو سان ذا كصماوفلح اذا
 انيلو ريب مجعازولو مدل هال ماش |. نازل :ةحخبيف نيمبلا نال نكون ح سبح
 الزب طقسا اذ حو ,ةحلصا زعل دبر فلكل ناللاوعالا ف لوكتلاذالؤغدلا
 كيالاَر ركزمر نء_.جبل لازها زك لناو رر دل اف امكةيدلا لرب ظقسالانهو هب

 هيف بلطيالو مرام امام امت سف رتيسلاب ةنجاول اهمال امي لوسي حم ملع
 تحل اعرركم نا ىلوا دار ادالم اكد رولا ناكن اه نسا, أ,مىبنل قافلا !عضوفولا
 :ماضلا ف طغويالو نار ش راك مدع قور رار اعلا ةليريصملا نال كل ذل سيف
 لكما سيل ماله بعالو ةارهازلو عيعصلا لول شازما بل مجال نون مالو بص
 اقنؤا ترضرناوا محار جزم سرنا ال تيم لولا ف دحر ناو اه اعنيمجلاو يصلا
 . ياقنأعتن ايد ادزم فعلا غلتفل اذا ل تةيرسل الزي دالو يؤم فالف
 لس مرلا ناوكذا ملا كيو د نوكاعمب لدّسدرألال ثيحرفلا فتحت ساز مو
 1 ناو دع( لعشالب ةداعأ.ز» 6ك مرلا نال هن نعول فؤمو ا ثم دزموا مضن نع

 لب جواذاو هدايا نبجزوحطال اهم عيال نالت رن ذاو نعم عنج هل
 دات ؛ نار ةزحلا ها نوورتلقاعاع ةرلاوربلعء ال الجر( ةوسنماداع
 ةلبشملا نال مرده وعمجا نافابكاروا اهدياق ناكأذا اذكو هرادت ناكأذإ اك
 اره د نارا ورح يللا نم ناشف او مياره مرادارسو ا جار أصق ميد د

 اراك انزيم دو بانل الط !ءنبو نكي لوا ورحم كناحةيارلل نو نأسمعا

 دعا( مهي لولا ىلا ةراشا لعمر (يةوسي اثات اوراق يدلاو مالا يلعذ كام
 تاليلعتءاشلاف ناشارادث لل ارحو ناوراهرجلا ء مبلل ها اعاتناك
 ةلاعمماشلا 2ناكسلال خرب الو م[ينوكو موه يضم ن ال تلداع اعرترلاو هي ةرارلا

 ريع



 نال ناكسلان ور ةعقبلا قصب رمسلا وش كاملا نال كلذو نيضلوقوهو فسح ىادزع
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 كلا ممم صا ؤقعف !يب ىلا بالو تن اعف مورا مثرارقو مزلا كاملا نكس

 ةماسلاىاىىؤ كاما, ولت اكئكسا اب نوكتريب دل الو نال ىرجج مولع ف فسوب
 نيماث ربا ضو هرزنلا مد نيحمامالا مطخأىدارملاو انيلا طمتخا اموهو ةطخازها اع

 بررلامالوو لحد ىرتشملاو]صالاوه:ط خلا بدحاص نال ممهنيرت تملا نود

 ًانهوانلف ام دحاو:طامل ل هازتئا صزبقبولو لبضرلا مهجارالذ ل صال تصلخ
 كارثي بيجاما ناملا نال يوك ثي] كلا فس يدنا وأ ضم ارجو ةفيلحد وزع
 لوئالعو ميصتالا ذا ميفاووتس ارو كلملارأبثعاب لول او ظفنلا الو مل نمطنفكأ
 ؟تملالعت اك ركاوعأب ناورداا م وطمس او ذلاهرلا ممهةمال ئش نيو :فيلحملا
 ةمياس ل هنقلاد جو ناو ةياردلا لانكم ملفين نئلاوزل مهلا تلقتناةالولا نالاقافنا

 الكنال كلذو :لجملااذكو ميديا 4 اهمال نيحالملاو ب اكرلازم |. ف نام اعرتعاستل

 اجو ناورارلاو زله ىالئتبارل اككلاملا نود ديلا بموت تعين لوح هس امز»
 ل دحو ناو مب صلحا ممال مولع مرير نال راها اعرءاسل اذ ةلجر عمة وتقل
 نود داحا مب صنخل,نالر يش اسقال طنعالقرطلاو  عراشماو عاج ارسم

 ةنامعاهيرقب سيل رب دو ناو نيملسملابياوناوعم ماللاملا ثنب اعررلاو
 قال3 نركز ثوغل ادلب الل احلا عر ناكأذ من الر ددهوبو توصل اد ل ثدحب
 35 ناو ريلعبن اسفل اذ ددالث اول تاك اذ دحال كوك نكمل ذا انهو مصل
 اداعإ هاذ مزق ةادرملا ةازربلا مرق الع ةيدلاورتحأ فل نمزكن كباس رق نا
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 صنا ينام ثوغلىديلب ّصلا هزه ناكأ ذا منا توصلا لها غلي ثيحبتءاكأ ا
 ” ا[ :لولمك تسيل مال علارأبمال نع موخيو ةازغلا__زمطسو# لوو نورنا اهرصقوةو
 بءاجى م طاشااباسنل تةلازاكر اف مكطمؤللو دحادي 3 سبل مالرر هوفر ءاملا مرمي
 ثدعس صحا مال ثوصلا بوعم-.داوناكاذا ناكملا كلذ نائرقلا بذا اعونزقزاملا
 ذوو 8درومرال يلا برة اوهنمور م طستلاوطشلا اع عوضومل اكورو عيصوملاازه
 هعفصسلا مب نحس ىلا كولمل ارا نالميش كامالىزلا مطعلارولاب انديق ممعد

 فدا ناو رئباددبلا  امصرلم مايل سيديا مئالملعا طع ممن دلاو رتهأستلا ريد نول

 وهل وأب منال مزع,تاسقلا طقس له نبع لحل لها نيدحاو أع وا
 ءًاقلانا هاوعرز ممغتطق مثيرة رمدحاو الكرخ دا ناو أب ال مز هاد حأو مسقنو

 دياعار ذل ل ثيحاري دن ةرثف موكل مودل اضلا ن اك ذا هومز امنا رمد مك,يربل
 نتاج دلع عر ادد ىلولا ىوعدب لب را نيب ل بتعلاروررط درجت نومرغيال مالو ملاطلا



 مكوأ نبا لولا حولا ءطقست زداستلا ناروتو ةفينحوتا نعو السيال اجت مولع اوعالا
 مهتما طاقتسار ري دال ماوق ل بدري نالذ هلت لويجللانبلاب فل خالات ذاو عحصتلوالا
 تش صوحاواعل تغلب قال مدان نالذريغالات اهل تؤرعإلو تلثق مدرب فلكس و هسنن لع
 لشلاهيدرجو ىلا ةلحلالهارم نان اود اذاو ءيلعش اد هاوس زب كعوقبف نيملازع
 اهنعيرلاو زدأسقلا عقد: ةمزلادوجول اهدار ثيل بطنرل هلق نمضي غزمو ا مزمل داع
 ١ اقعدب كطمرقو امصخاوريصينا ةينهجاون اك الز ضنالاقو فيلحوادزعانهد
 كخاق: وصل لق لرعاذا ةموصماب ليكول اهم دابر شن و غ لع تكلا لولا
 ” كح عويصن طر شلاو نؤيجلارةءايلعو مأحالا لوت يحصر جرش 2 مالسالا
 لع أبن لمي تمس ةيدلا ىال قمل نع اهلا منو ميملا فب هلطعم عجل فاعمل
 لكواطنلاو هلا ريشس ةيدلارر د جابت عيترشال لقعلارئجو كطسن نانم امدلا
 ١ ظنا لت ىزلا اذ طر وذ عبط الا نان ة لذ اعلا اعبجام] عل فن تبجو يد
 ' هيلعاذيفع ةلذاعلليلا مضيف لا صيتس او راج ماعلا مباعاذر لالا
 ةربلاب جو اع )علا ضل ةبجاولابرثكحاو متوفو مراضدا مءال معلا اوصنحاممأو
 طقس د كك صاصعلا يجاولادلاذه ناذ طصلاو ار فالاو أرني بالا ثقب ةبجاولاك
 ١ ته راملاورإؤالا ذيول تفل شنب لور لل نع مدلل ةنأيص:يدلا تببجوف ةودالا رح
 - ًاويرلا ميياس اتبتكييذلا شيب رهو ناوي الها اق حلاو ئصتسملا اشعال«
 عب ةدرياز جلو فيقال ءأي ني عنصملاوىانملري اذ ناو دلصالاو باسحلا ديرجوهم
 املا: نواورلا نو داع ل وادع س اور نارين ني داود هيف هلصاال
 يد اىطرر ع زيطقل ناوبدل لهن نانا ناكننا عاملا اكان رجلا د
 0م[ ةماوضر ةباوصلازمطحب ناودرللا لها لعزة لال عحنيواورللا وداد أذ
 دؤو قمم ها زع ناكل قعلا نال: ىجيقتوهإب خشب كلة رسلو ا عارجا نام مم
 . تاويرلاب تراصرقرننعرس اوعررعد.عيو دولاو ؛كولاو فلك وزب ملأ ب عاونأ بتناك
 لها ملا ض ىفرماب جرم انتم وق مويلا ن اكول اولاةاز لو ىنعملاعابنا هلهااعاباعجت
 ل لال تيب نيكد زجل عري ا ماهواطع عمج مهاب اطعزم كلذ ذي ردم ذامتفرحلا
 ءاطعلو هو :لصه يدا, مابعا نال عرفوج موبي امون بشدر تركن م) جرت مق يلاو عازم وا
 ثالتو ن وتو فيمنعلل الا ةلق اعلا لع امو نخا اهمال م)لاوما لوصا غاب, أجا نمو
 منعرداوطدرمتزج و متوريل عسا اسجونلازغورم كذب ريدؤتلاو اال نقو نحانيذس
 اااه روصتملا لوصحلا,::ذخازقاو هينس ثالث نيزك اياطعلا تحرح نق رياره
 ذا اذيا ميلعط سقت ميرترعن نال هتليب5 حلق اعف ناويرل عازم نكي نموأياطعلا اع
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 ةلئاعلاتاقاذاةءنسزكت مال د,ودرأ ع مهةدجاولا اداري ال انزلت ةءسسإكو نس الث

 صئروو ندلا عييص عبر لعدازب م ىلا ةر اساانهو ةءاريلا اوت بكذا ا.ةمصقسسو

 نالاجونالو مجدراوا رمال: اع يي ثالث ز مبرلا عيبجزمرحاو لك داي الداعر

 يقل عسا يزأو ىرهازلا عرشو هلثمورمها ععالاوشو ثلذدو عردالا ةنس لك رعاو
 هيد فالاذ ويقال ميو رت زمابن مما قلإي موا مول مط عيزونلا كلزل
 كحاب جار خاب عمالة عاول اوه !لضرحالطو دوب مدن ةلفاعلا عنطاقلالخيبو

 ودنا لوبيا اصاوق كلذ دبؤمو م, ةصملا ناله لومي قنعملا لذ اعو عم
 ءالو مثال هالوعتاسقو ١ !ملسو هالاوىزلاالوهنعإهعب ةالاوملا ىلوهو م>موقلا

 امسهز اكأذأد مليعلا امال نأحلأب اجا نعزركلا :فاولا الو مس او ميرصانبت

 ' لاير مرو صولاو ياو ارادع نار الج نقر هلي يلعو اعاذاف
 اداوعلا ل ةهال مئريلعس اضرب ا لوسر ال اعوف مو ريل ع انو قومأمؤعساىضر سابع
 سلا ل يدرس عة صم :ىطوملارثيرأو :ضوملا شر ١ نو دادالو اخإرعا الو اهيض الور, .عالو
 فءرصاغلاربد ةنلاو رسل ١ةوهام اوليلعلا و ناجاالو ناجل نعمل للا نانو

 لمنال نود أكلم ةونورشمعل ف ضنانئ ا كل ذز صقناموو عاب

 فدانا, ىفد نييرجلوملاو هنيدر طاع او عرعو ارما اعري ولا ةيأج ةلقاعلا

 "الد هسضنلعرم أه هرلذا نال + ئذ طلال, مىفرتع لال ةعتالورماكأ را
 رسهئسفن لعرب الو مرلو مقح ناك نشمالاو مممداصيسرمبنل مويرصمناللا ةلفاعلا ل

 ةلاعى ارتلفاعاع جدا تااكاطضرانسويدلا لعراؤتلبملاب ماءاسنا رهن
 كلسم مب كاس ملال ةاقاعلال "اذ ىرعل از جسفملا نوداماماو سفملا ايش ميال أجلا

 ظ اكونذل اريلعو اوردارهاطظ لالا ثيبؤ ب رلاف ةلذ اعؤت اقلل نكمل ذ اوم امه لاومالا

 بن |لصالا نا ةميحوو ملاح ميدلاناةذاشمت اور فيج" نعو ميراسوررد

 هلنيض نعل ايمن اخت حلق اعلا نا الامس ولالإو فلل + مالت اهلا اعترلا

 ةمس انملارحو دودحا_.(سح يار لصالاىلا كك داع ذاع لنك ذاذرم
 و نيك ينضا تيم مها ةرطو صاصفلنمأ.عباونو تايانكو دورا نيب

 "وفعله وبذل و باوملل دارحلا ث دو عنملا :ءلوشو دح عججدورم او منعرجازلاو

 يذم ولرزعنلا الو ىيعل لعب | ارح صاصملاى مسد ابوح( هسأفح ع/دؤملا

 ل ا مرطلاو دأيعلا مدرمرضش امعراجزنالا معرش نم اصالارصملاو

 كور اليل زنيبلا الر لاو زباب تيان ةارسبلا ل اكزاكلا قحا كرش
 كمر ز لاعتمويتح اعلا لوصولاو عرعمو ميطم متو قلعت امد اجس الر قالا

 ”.بجاولا نابر علا مو نع

 مل فب ن كرشع حاصاذاو

 تمفلاو
 'ذادرلابو



 ْ 'ش ندب

 ظ قرنان ةزهاو صر طعدحلو ىسلجمن لودعلاد احلا احر دولا زم ةجدأ سنتا بلا
 ١ ديكلالاو علعو ا عاجتو طولا نود مالا لعل اع دلا مال يرتب قلعتمانزل امامرإلا
 مافوهه امان لانع ةدابتلادجد ماعالا مهلاسيو ةيآببلا  اكميلع دورممملا الودهاشملا
 فيكو ناينزت نانيعلاوض) عدل اذ هرغاع عراشلا هقلطاو ماحطو أع نلينرذ
 رادو ثاراةحال از نياو هاركالاب نوكياماعو ناضل رسامت در م اعقلطنرد مداذوه
 نوكي نازاة حال اذز ىتدو دولا اهفرعيال مترشسا.مو لول لزم اهنا لاقحالانز بد
 هلك كاذاوساذ اذ هردال الايتحا كل و وصقتسيف ملا طقسب كل ذلكوامد اقس
 6 ةةلقلاوا هيمن: لكما ذاكر فراص يع هدرذذ كذبا .يطو هاني اداولاةد
 ةهذلارعلزهاغيؤتكالو ةنالعلا ورمل ولو وذ ميلا جزعما مهعئناقلا لاسد
 0 كرتوريلع ملا معوتلابوحو ممدابشب كح ةءاربملا:اكقوقكارياس فالئاقاذنا

 وقرا املا حلبي قد نار تالاور ملا جل اكملو ا ةدابشسلاذ كرمتملاع لوا ةداهلا
 الرقم ءلا زن اج جبرا و تاره عدرا انزلاب هسفد اعربتعهرع نونا ووصلا
 ليرعل مضحبزاوو عيبانيلا هاو اقلادود هسجم داع ابتعضمب مامدإو الا

 ذكرا تهاررزطاو هلق ازع عرجذو ىداقلا هدر قمرنا هلك جالو الاووغاقلارملع
 الات داعناذ كنزكمب لغم ايا داعن 8 هارمال ثرحب هدطورزع هتيعسرداو

 و اياووغفركووهاغانزلازعبلاس انيباملعتارمعيرا هلق مت اذاذ كدذكرب لح
 7 تادزلا نعل اوسل ركوب لو ةيادبملا طلاق ةراملا تالامتحالا دوبمنسلا ف يأن نميو أن
 ' ذاجيلاسولل فورا قالا نود ةدارتلا عنمرملا داق قالقدانلا 1 تكنو
 ' اصختازلاناكئ اف رج مالركارمزل لكك لذ نيب اذاذ ه1 ءابص ان ما ذاوجل
 ١" ةالاضؤرطرالا ,حزك وريلعس اسصلعت كتوم قحقرأأب مجري ماهالارهاوارمجر
 "اساور صكمهل نوفطصن اولاقانلو أاضعن مضجد بيصنالثاو جل نكعا
 "2 اهدااذنافةاملا امل طراز عال علو نورحا مدقتو اوضت فص اكو
 87 عفوت نال جل كف جزعزمأ, ماذا اش ناو فشلك زذانعتسا مالا شطح
 ٠ المان ايتحاتيبلاب دوش ناكن ا هصردوب لاك د تبيو عوج! اك برولاب
 ١ ةدلللابت امزياود 2 ناكذ عجروذ قشأبملا نع د عادالا طع _اجتيرهالا

 تاس انل ام عاضيالا 2 اكمزالب سيل عروضمو ملام خي طحنا مامالا مم
 .اينماذا وجينا ىعس: الرمتزمو مهلا, ىضاقلا لن ذاوا ةدابسلا ءاداطونباع
 (0خالد نال دحلا طقس معربا ّس الازمدوشلا غنم انا لاس ةدايشسلادادا
 همر 2ك /اناكناومب ايهؤرشل اتاوئل ةءاورلاهاط ةاوناموااود اغعازااؤكو

 ارتم



 مه

 لل ئطاول ثا اضتفمور دلالات س انلا متمجرب ماهالا اوي هش اع]ّقم

 مصر اب انه" تيضق لرع ضاقرلاةول ا جنك ف طرش توغل مهما ناو مججر
 قيكل شنال ميل عيصمو نفلدو موجرملا ا نياعن ل ناو مجر كوسو
 از /مدمافلا ع مصر يلعس اصن ع اص اصف لون ةملاكؤ فلا طقسا
 لكورلجاد ىازلاو زن انلا (طترلوضل ةرلجر يام هدم ناكوث اصح فانا نكمل ناو
 كي ميازهري الوعم عرظوح قش نعحلاق حز يشاارئاالا راج ياءاموهوحاو

 نياباطسوتمأبرط عامصلا 5 امكموط 2 ةرهتعال قارل ةرمعال طوسا مبرغصت هاحالا
 تابت الاوهو دوضممل انعم انا اولخو دلالا,لا ىلإ لودلا اضف ال لوما رعي جرجملا
 وصعو عمان الذ اضعاانعمرطلا قرفبو ,تروعرك رازالا نود مباشر لع عالنو

 وشل الاف نسم اهلا عدرا ا انسارالا فلنا اما ىطغبدةدحاو
 اكديو ضرالا اعؤلب نارملالبقدقف دو دهرغ موق ريف لب مايقلا مريول اعرملا ةماوا بس نالدو و مجرغام اق انإكدو ١ؤ بضمو ارنا لاو زتقعمال مجذو
 دعب هرمي نل شو هسار قوطبراصلا ىتريت طوسلاومم نا ل مشو اننامز 2 لعب
 لحن سمج هرلحإر عن اكن اورف نجلا اعةدايز منال لعفيال لك كلذو بصل
 نعمل عجر نافذ. بوق علإرعشنمو مونللش صنم قرلا نالرطلو لح يرم ايكى كانك
 لكبح عوجلا نال بس خو ,ءوجر بف رطسوواريلعركل ماقا لبق نارقا
 ًاصلاكررىل قدام الكر ارقال 2مل قفعتب زكيرحارسلو را قالاكقرصلل

 نقليز اماما سيف ميار عشلاوجصلاخ تلاذكالو ميذّرم ن مدوجول فزنا دو
 تسال ويا اجو بثوا تسل كحل لود هرارفاعووجرلارعملا

 . الهو مشب( ططووا اميز كلعل مامالا !لوش نغني لصالإ أو أنرأبقوا
 عزنا ةزملا نإ خا, امت وشمل نانءاوس كدذ 5 ةارلاو زجلاو ناره لوالانتيبذ
 لالا لوصو ن اهني امهالوشحلاو ىرهلا الا ةدوعا,مالةروعلانشكوعإ نرخ أ, ماي اع
 رجل قابل طحناو ابلرتسا منال تسلا جرا بطن امو دب لص اهركسلاو بورعمما
 ميقالو رياريملا كاب يشب ةروتسم |.بالرضمالم كرت او أ,لركسا منال نسحاوهو زأج
 نعآلالاو الخا ارممورصتتملا نال/طقرس وحدا نال ماحالا ناب لا هدبع ارحل لوملا
 د! مامالاون) عرش ازعبس انوهز مي دوتسية و رعلا طاقسأب طقس الار ود اسملا

 راع تا مد دعا ادحا عيجناذاو ميادبلا ف حيي
 مفكوك ءاق القد رولا ناصصنم هنو م/روريصل فردا رح ىادح ةابلاو
 ناتغيلجربا لوفاذهو دما عاق لبقددحلاناصتفمل يلع موكل نعمل طققسو



 دعب محا عبجر نانميصن,ميالاوعا امرلوق اعو طّضق عجارلا دك بحتااوو فنيل 7
 لاحاء انذاك راص عجارلاو ربل ثاتأب تركت ةدابّتلان ال ةذجو مجارلارحمصلا ظ

 ددعرصقد ناو دايذب فلترضنلا عبر نالّيرلا حبر نمو مقداسلا ةدابتلاب
 [لسمالّةاعاذلاب احنوكن ا ناصحالا طرشو مفك ممالاودحّرجر نعدوبمّشلا
 سلات ناصحالا ةصاعز اجوزلاكا أعوام لخدو امد احاكت ةاماعوزترق

 طنش |هاروامو اممود باطخالذا توق علانلهال طرش غولبلاولقعلاذ حاوبلا
 ايتراعزوو اورخلكرزع ظلختس حهنلا نا فك |هعنلا ل ماكتن ”طساوب أزيل لماكتل
 لونجاا ثيم اواو ترب ط انيذ يعاكس اون عانزلاب مجلا عرشراقو مثل ل الجزم
 ١ ناو واوض لوعرلارذعناصحالا ةفصايرشو)سخللبجوب ىواعؤبةلاذ عاليا
 ١ جهرا زاكأذا ايكو انصح نوليال ةيبصلاو ا ةنونبحلاوا”لوكملاوا ةرفاكلا»ضوكتلاب
 ٠ هس جالو. رو معامنو:ئلأب :) ةاع ةجسم ةرجرهو تافصلا عزه فرحاب أ وصوم

 !هاصما:بوقعلاةوهذا مولا عمدوصقلان عربا نال ميل اورج نيب نصح
 ةرهرفللا اع5 دايز مالْؤنلاو ملل نسركبلا ف مجيالو هكالهو بل صتإل عزم
 اك اجاب جرو زيامداييلاب بيلا مالسسلاو ةالصلا يلع لوقوشو عطشكح وضح

 يزود هيلاؤزو :ىلصملا'م ةارياجرود لع مد رغيف مىلصم كلل ذمأحالا ىري نال ميارببلا

 فورم ؤنالججرلعو مرد هيف ىارلانوكيذ لاوحال امج ديني د5 مال ةسايسو
 تال مجر ميل عرجاولا هقحو ضرما انز اذاو مياوه معرس اىضر مب اهعلإرضجنزع
 هللا رعانر عار ىتحرل كرطر ]جا وحن اكن او ضرحلاببسب عنتيل نحس فالثالا
 مالراولا لاله نعإرنر عال ح مضتوتحو عفر ابلغ اولا ن اكو لما تنز اذاو
 نيم عون,دال بس افن نم مرو عفترتى املا عر ىدبوبزجلا اهدح ناكن اذ ةيرتجيرشن
 رؤنأباةهمحدازعو لصتفنادقو دلول لجان حاشلا نال تل اضالع بلا كارو
 ياللا زنايصييخاتلاو نان هتيبسرتب موفيدحانآكرلاذاانعولولاوذتساناال
 ىاماعالا نع فاهودرنم قا نعم عطيف ل مداقسحلاج دوههتلادبغا ذو ادهبلا لاك

 انئالؤ عار اتخال ناك ناي تلا نال متل مرتد هشبل ضن ل ميقورط ىفونوا مريرم
 يصدر ال ناك ناوأهرذ منذ هتكع ةوارولوا هنيه ةنيانمل كلذ زهدادالا اع
 رم فاطو علاج نال لشن ة ىارتصاخ ف زقلادح أ الا عئاملابانتيتف انآ قساف
 مرح لحفل د ىوعدلا نالودابعلا قوفح + غداهرغ مداقنلاو معراعلا
 داس اوذاق لان حل اوفلتاو ةءاربرلا طلت مقيسفت بجوبالذ كوعرلا اوشا اع
 ةيرو قي مهضينحوباو كواهيلار اناا زاهد نيحدجيلاق مدار ْازتس كاريخصلا عاب ذ

 كلل
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 ومو لجاع ميو دام ن الرد عرق مار حزعو رصعإل ةيىضاقلا ىار مل مطوفو كلذ
ْ 

١ 

 علم مداقس,ةودامور لاو نأخوضاق لوطا عضال اوفو فس وينذلاو ؟فيندحوتا نع ةئاور
 دزع نيطبنو زيف عرعلا لو دامو ةيبلجا غطو نموها د امعالا.لعو ةدائلالوت
 نسال ماهالا لوقوهو سدلا عردلا نو دامت ملوك لم هر ويؤيد ونيف يدل اكمال

 ايحراوولوز فس ناو هدلو دلو واعزلو راج الجو نماعر حالو بيرق قار اكان
 كريما |صاوت ليلد نعت ان اال يكح هيما نان ارجع اب اح .راعااقناوف

 ايلعز اورساوا هيب ميراج طو اذاو مياره كو مهاق عوبالاو كيببال كلامو تن
 تنظر ناو ةرمشلا معارج مارحأبب تفعاةوم لوم من راجر رمل ضووا ْمضوزوا

 ةيبش ن اعف عانمممللا ذ ممظع عافسالا ةاط سم اةالوض نيب نال دويل ىلل تاما
 لاحاو لع 'ناللحئا عدي ملتلاو طلي م١ تنظر تدر اجلا تاأكاذا اكو هانت

 لالة طابا: الرحلالج اهب ا تننظاذو منعوا ميخا مير اجحرطو نمو عرهوج ا جك
 اجااشلا تلاقو مءامارغ ميلا تهذزمو مياروانيب ل دالولا قوس مراه ياس از كوامزسإم
 رمال اسنالاذاوأسسالا عضوم ؛رأبحال اوهو البلد دعا ,ثالميلعداحال اءاطوف كبتجوز

 ل مالسالاراد خاطولا نار ظنامل ملا ريلعورورتملاكا هولا لوا غرض نيدو أردان
 [صوفرش اهل لع مهان ةاهارجو نموروملا مذ” بلاب را طقسد ةورقعو اش عزع
 . دقرنلازوو ليال هنتسزظلا نك مالو ب ءابخاد نادك لف
 ىالاوسل اينما يكمل م الوان اكاذا اذوب ىلا ماجاء اهرغا ترضع ما
 ال هارها جوزم سو اره ليل درابخالا نال كضوزان تاهو تب اجا اهاعدا ذا الا عرع
 ضو ةينحو ا لوغانهم نا ويسالا اذ دقعلا كرها ىلع بحي ملا ز طوخ ا حايك مل لكب
 - قاناركايلعو ةمشب كل زرياق ماع 0 نسوبدنالاثو
 بزي اوونسلا وشمل عورفزو ههيلح نا لوقت عيعصلاو ريطعر حالف معيال ن امنا
 2| كةزاوا طول موق[ عرمعو اربلاواءوركملا مضوملا غةارما تانجو يحس أجر
 برسل هالوا نجسلا : عدوبوريعصلا عماجلا : داز فتحه ادزع بلعرحالف تبد
 عاكمزئسسكسلاو رادجلا مرهو رادلاب قاردال از مربجوم + ماع سومر ةباعصلاوالتخا
 *اوواولارع اص ا ميد سيل مب الايزل وعم ةوهالو تلا دريغيو راجحالا عاين و عابره

 انلاكوهر مو فسودوج )ا ةو رو قم ئّيبق سيئر كمر عا من الرمزجد منا الا باسنالا
 ضار اويل عو فينحدلإ) لوق ميدصلا مرش ا مالسال اجرا ذاثذلا عم منا
 مزون رن االا زل وه سلال ,يلعرحالف عمطلو امل مجد زطو نحو عصصم شرخ

 سياتل طفل كلذ قركو مانا ىوريىزلاو ةياددرلاةلاؤعاكر سودا مال

 مراصن



 عدا
 راجي لاه دوصفملا ن الويل يلع دول انيلا حرض يخبر ادوا برملار ادذلانز نحو ها بجاو 2 . 5 7 0 هاه ©

 هيحومر ةعن: ملال عزطامرىب ماقنالو ةربانلا تكتف ارو ةوطقنم مامالا الود ٠
 هلال واسعد انز نخاعوملا يقمرصمريداو :فيلخلاك هسطنم زداقال ريالو ل نمازغولد
 ب ب اديب اكرماقالا املا ضورلنال هي رسسلا ورك اريد فالاؤجهرما تن
 دبهتاذ اكس باو اجوادوجوهأ. ميرو ذخ اذوطفراو اعلي اببرثزمو عرج برشل ادع
 1 و ترظيو بالا” انج نالال ماكس اوسر ولام يلعف ياو ا ميلع كلزبد وشل
 لليد عا وو فسوج ىو ةعينحونادذعدج ما يرجير باضذ وويل ديفا ناو دولا
 لوش نم مد اقرلأ وأنا منامزلا هداهنت ناالاأ بكر بشر مرىد ميلعاو ورم اذا
 هاو ابل لوزن اهيدعو انزل ادار ابنعا هددع نامزلاب دو قم ةياريع اضنالي ةدا سلا
 1 ل :يالام|يتدنعالا ماهنالأ جينس انزل ادحأ اكعررع ءلطسا مدا قناجرإ ولا
 0 ابكرودويتلا تحل او عحتشوسلاو ؤبجلا لانعاو موق يحصل اهزيأج جالا
  اوتلي الق كاز ريطقم أذ مادالا يف صمالصيزعب اوبهذو نزكسوا م دجوب
 فينيل زملسزمو مباره نرلارعو ةذاسملاد وبان عازم نال عيب ملون دع,
 - فلتهازاوأف انتل كب ملاذا, يرشد الر نالذينبلا زم نزكسلاب د يقدح ناكل يو
 . قيلح ىارزع ناركسلاو ةممالإ كسي عربك اك ذاركسملا نود بيش مما لذ
 وضزنال ىدنبو مالكم عى ذلاوهالاةوامسلازبضدالاو ةاماز يللا رعبا نم
 اكوونذلاو ناصيط فلا وؤر (رتخالا مملح اذكار ايتخاوشو سانلا كيب فر أتم ا
 ٍُش برطلاازكو له الا نالاهأقدو رجا كار رن هدجو نما عدحالو اموت

 دانيا زمكس نا لوبوتجإب ن لكس هنادبحو درجب نارك اديالو رإرطسطاو ءاركأ
 ارطضموا اهركمر رذلاو كابير نبلو ديب الر ولاحول هيلسلا حا أحول رس
 با جرالاوهودوصقملاليصخركل ارنع لوزي علب لسلاح نارك دال
 وار ةركسلاورخلادحو ملل ال ةعيال نون يحن اكل قحلا )باز ناركسلاو مالا نادبحوب
 تاما نزلا دحؤابركذ ايم ندب ايع كلذ قي ماع ترس ائدر ةباحصلا عاج الاطوس

 ابرد هشناع زازالفرعادا خف صنم قرلا نالاطوس نوعدرا 02 دبع اتا ] 5 ٠ ا لل ٠ © يع 0 .

 ل تدوانزلادح ةرهاك وبدلا جل يف ات هدداؤجرصلاخ نال ديول عي يركسماوا
 . اكلات ةرحاو رم هراؤفابو ضنلاب متوبتل ان لا كوسد ورك ار اسك يده اس ةدانمب
 ظ ا اوت مييصلاو نيئرمرإ ذل طرح شير فو فسوج دج أوو :فينح !لوفوم

 ةمالودعمنطلاجرلاعم ؛اسنلا ةداسر ية يشنالو عضم رج عوزيسشلاو هويح ا
 انرلاب ملا اه و ىلا رءقلوه فز قلارم_مأب عوج دورا ءاسلاةد ينل

 يفز ظ
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 ب هبي محمةاماوا |نصخالجر ةاماوالجر فؤئاذا ع عامالأي رياك نموهو

 دانا زاكذ اطيوس ني امركاحلا درع اب فوذذملا بلاطو ,نازإبوا تشكن زا
 تعمل هالاو دل ايلا مودا خلاق نامل تانصحملاومريذلاو القلم

 ب صحابو عواد عفد شيجزمهقح هبطانال فوزا لطبق مياده عاجلا
 امرة رعالو قبس كم اضعاط كبي طلاكلل ذ قزتسؤ اياك صنم لعدرعلا نالوا وانولت
 درملاو وشد نع عياي دارع 3 دص)امةحال ,ب عوطغم مغ دس نال دق دج ا ظنا مال

 3+ مقرلا نامل طوس يوبراركاحلا هرطجاورعؤذاتلانامزاو ميلا مالا لاصيا عمي مال
 نوكيا نلاصحالاو ملوهتد مر.داثزلا ناصحالا ندملار اطمأن فنناصحال يعمر اكو
 يانا مهلا اعام فصن نب ,لعف يي وق 4 ,يلع ناصحالا مساق الطال | مجفو وهما
 السما, زماننا لعبا وقحح مرىل هراع أمة ال ىبصلاو نبونجملا نال ائلابالقاعرب ا

 فيععإ ع رالانزلالعهرءاويفع ناعيحردلف هدداب كرشارمهائريلعس اصملوقل ٠
 داو كبل نبا تسلل تف عري يسن ون نمو ريد قدأص فذاقلاوراعلا مقا
 © قعالارلارعؤنس اما بشل نالرهال رو ةقروكلا 2 مدان ةنصحم مات اكأ ذا انهو
 مصفر مال فذ اقلارحر ولا, نبالابلاطو ماس ديه مهاو مي ازلا نباامدل لقوا
 فزولاوجبلاطيالو وقد ب عرصام ةبلاطملا مش عرقلا عقب يكلف اهتومرج
 تالا ال عورملاو لوصالاىارلولاو را اولاوهيو مق لقد يس 2 مولا عقبزمالا تسلل
 تناك الملا ثويمد فيغدم هاا لانك 5و اكلم قش

 لولد ال قافدا مالت دبعنلاو مايد ناز وجم ةيباغ تاهولاذ كو امل ةبلاطملاف يح
 فزولادجعيرلالطبالو روث يح هروب أمد مقلط اازلورةبلاطملا معو ماصالو اثسالعر
 هنن اورعلاوارئاكلامزب اكن اصير نولو مب الز اجا ص فوز وملا ناكل او لا شيملل
 -ذاصحالا مرع نال قاقكككاز ها نموهو ىصخحم ف زوي عيعتالرملاب بلاطي

 رها فؤقب هاب بلاطينا نباللالو هاله بااطي ناورعلارسإو قاقتملا خيلها
 كلويرلا ولا داتدال ان لو ب اسبسج بالا انو عديع بسم دذاحد ل ىوملا نال ةلصحلا
 ًاقجرذ فورا ملا ترثون ال رهوعر لد ل عجر مذ لابرقاذإو ةديجتريسلاالو ٠
 طِشارىزول)اونمو ريفر بذ كمال ال( يكرس حصل هوه هذال وصلا 56

 هيداري منان دم ىارعلا داوس 2 مياطبلا نولزبب برعلازجزبج هيد فنطرنلا ىلا يسن
 تاقزمو يار وانلف امل نيرهد تسلا ا ذ١ ارو ةحاصمملا مرعيو ! قالخالا 2 ميبشسلا
 نبا نالافصلاو مركلاو قلخلا نسجم مرملال حن اف اقر سيلفا سلاءامنبااملصرا

 مهلا بشاذاو هربا خ امم ث ايو مث افصل مب يقلرمزذملا نب اهلا رج يل امسلاواح

 يآ
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 ا راو لوالااعا انا يني او تصاو لكل فناني نيط حا عيزوارلاغم""

 لالالا اصرلوقب ىاغلاو لاخذ اهز يعم“ او قاحاو ليم»او مارب انلابادلاو
 دسم اكن طول اكتب ولو ركلمر ين ماها انطو ىو نمو مي اره بزل ثلاثلاوبا
 2اوهيسنلا تبا يغاهراو نالابف داق ريال دلو مرتنعالملاو ناصحالا مرعل مه ذاق ليم
 نيسلاب ىتياو هاذا نالرمزعامغصوا ارذاكو اد رعوارثدا فزد نيؤا,ماصحا طقسا نذلا
 هب عليرناالاريزعتا بجوق دور لا ذ س ايلا لخرمالو من اصحا ميعل مد ىجنالو
 ارللبغب اصح اد+سم فزاقواركك نفذ ةولازاو ددلا مب بجيبام سيعمل ا
 دابر الكا وار حاف انو اقر اسايوا شرم اب وازن كابو تساؤلات نساك ايل لاقف
 ,يثكألاك وول ريف بجاه رست مريبل رذأل لوالا نع فا اذه الا انا اجمع تل ذونع
 يوكل امثال لجين ايو بطي د ايزاخادو اراحأرمل نإ ميادبل اكمأمالا
 نع بوبسلل ناك لقوا بس دي مال مزحبا درع ليشو ميطنب نيقنلل نيشلا
 عدا تاعل مز اك ناو كاذب ةشجولا مرتان الر زعب :دولعلاو ايوغلاكفرشنالا
 ظ هلومدريلاراشااكرحلا نود بدات اعشبو بيداثلاةئل اريزشسلاورج ارهزسحالاوهو

 ١١١ تس انوجرا فذذلا 2 قبةرلادحنرا تاولج ثالث هلقاو طوس نوال ةعس ةْمكا
 ١" ةسهرتلا علب, فسوي نارا ةورهتو فينح ولا دز ءاذهو رجلا غلب ال ل طوس ام
 2 ةويفدج فادح غلب زم ومع اطصلوت يدل صالاو ةياديلا ثلا واطوس نيعبسو
 اصقس وعبر ا فروا و درعلادجوهو دك ندا ال ظنر جيو تفيشحوب اذ ىددعملا

 ةاطوسرمقن برا وهزصالا ذارارحالا مدلل ]امتع ا فسويوداو اوس ملم
 نيوداموشو بجعقن ناورلا لهذي سايئلاوهورفز لوقوهو نع ةءاور
 حشالايرو دام نال تءاراجخالثب بانكلا ذ دال دق مترف نعد ىنعداع
 رجزننرنا ملعب ام,دقتب عردقي ماهالا هاريإماع هاندا نان خت مكذورشلا مب
 ينهي عقصلابو ىسبحلابوثو ىبتجا ةبو مياده سانلإنالتخأب فلي نال
 فزقلإ ريغ مشو سوبعرجوب مل ىضاقلإ ظشو فينعلامالكلابو نذالا كفو

 دنعزأصيف فادح زءماوتيأ معا مرن عقصلا مارد ىضم نعشق مغ
 وصلا نال حةرسيحلاريرعتلا )ب طلاىلا ماهمانا ءامالإىار ناورها ةلبقلا لها
 نمهاريأهريلا معالإو رب ىتتكا برطلاب رلوصحم الا ىار نأد بي داتلاورجترا
 مظل غش دولا يح نشف خ الر يزقدلا بطلا اهرم اجمل و سبح
 نزيل اخيصزم ففح لا رلوروصقلا تو ىلا ىدود الذل فصولا
 ** 0 بزملارص م مكلليف عرش ىح:ي انحطتع ارئالاثزلاوح لاةبادمبلا خا
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 نم تاو هوا مادالا كحعنزمو ,ثدصكا حال لمح هبس نال فزةلادح ٌْنقيتم

 د اصقلاكردالسلا لرب ديم الروم ملال عفو عرشل ارهاب لصف امزع مالرو ومو
 مهالسلا طن لعن تاقالطالاو ره قلطمرم المجوز رزعاذا موزل نال غانجلاو
 اهرلوغل ب ان و مترابب تطقس فزؤلا 2 لم لاوحاذأو مارق قنرعلا ةرورللك
 اراها 7, اديبلا ل مهامبو ميلي اه ىلاري اعميال ا ة انْشسمالاو ابا هو اش ممل اوليقد الو

 (السالا دود أسد فرس ا ةد ايم ونه نال تدارس تلبق لسا غض تلا فرن اكلادحناو
 ةرابرسالمن ال يدا يل بقتال قتعا م فول ارحوحا ذاورعل اهالؤع درت كلشي دف

 ةفرس! را: كح هه ما م قنعلاووب مند انهن در ناكف قرل لاح الصامل
 "رز دقو عمج اقركم ارنمو را ستسالاو ةيطنكلا طعرؤل زي تلاؤطا ملل ةوشو
 فعانلا غلابلالق اعلا قرس اذ اري اره من |يب كيت اياماع مرسلا 1 فاصو اريلع
 لس ًاسفلاربلا مر اشالا هاش ىااموا دايج فار د عكمريصبلا

 وسيرولاي نوصو عمي اجوشو يرحرم ةدورطمرغو ا ةبورطم فار دلا تاك ء اوس
 مطقلا,للغرجو دورت ما كلاملاوّعا ةرحاو ة«ليوأتالو مذ ةررشال أظفاحو انب
 لقعلاراسعإزح ويالو بالا ام, دبا ا وعطف اذ راسلاو قر | لاو يق ونبذ

 عش رطالا نال قطانلاب اند امذيديؤغصتنالوثو زيان ازج عطغلا زان خولبلاو
 مرد ونجد رفو ريلعمابتْسالاب نبش عطش !لئمتالا نالرعيصبلادو درب فظن نحال
 نجار ملحبا 4 منارب ةفسلا 1 درو ؤو ةمقل وح ل ج,قرسل حو دراول ص ملا نال
 سواي ناك كيب لعرد ا[جونلاررعاع ديلا رقت وطق ىذلا نجلا اناا مذ
 نك فينجف نزح ةناوروهو يورطورغوا ةبورعمرلوغن ماردلا 2 متو ارد
 نحزبوملاب 6ريقم صم اعرابعز  اعلري ةيارببلا مالكرهاظو افرع بوم اع 1 ازال عجالاوهو نجنو فسويودإ اق ردو بورصم ا طركذس ةياورلارهاط
 مد دلا هس اووف ارد قءزعواراشد غال 0 و

 ةروالوهو بادتكا ةلاواكب وعملا ارارتطما كل نيبال: ؤ ةبورطملا اعقلطن
 هل ةدوطم هدم صقلا (ةمدامت تلعقرسو حيان امكن ةياعر عجالاوهو
 ديغابا زلازل ظف'ىرور لا هركد اكاليات قفا ذ اكل ذأ جنوح
 نيب ةبورصملابد يعي لهرصتخما اور ىرودقلاديروشو عيشلاةلد عيتضالا

 نمش حزعبعامسنباو فسوب ىلإ نعرشب ىو د داق ةفينعدإ لوقو وزعم خوا
 هيغناملاةاشا مارد ةرذعزمف غلبي امو  ملوقو ها عطقيالارب هارد شع قس

 هبادبل لكل غن دعب ناسا ةداحب وف نك
 < ودعا يلقن ف ىو عمآزيبو

 يع



 هنور ىقحت الرارسسالا الزيركاب ديقو ةيامدبلا :امايمذ ناكثاو أمم فيجب ف انزل 8

 اواداصم قر سول و هرم اندرشز ىلاد لد يا 3 ادرحاواداصن اق سول ,نال ةدحاو غرمب انديفو نأي كليو انتل ااذكو دونم اد ةدرجشلا نال ةبلا رخو عطقبالن يفلت نري رهماباصناقسولذادحائ رح نونا تشو

 :كرزوتةفرصرللا نال ءاوس عطقلا ةرحاو دبعلاو عطقيال نكن نبةربدحافرنننم

 ةفنجملازعازهو زيادددلا طاق ةرحاو عم نإروأب عطل اببحيو س انللاومال ةنايصارج
 و نول تم بيد ذامنا لقط دريد بة الل عطقإلفسوب نالةو د
 20 هدأ نجوا مهرلاوها/يئالاومعاريلعوأمرلوقل نأ يبس الا عيعصن مدؤجو عجم 2
 فر هزيؤرقراورقؤمو امر فيكم امالا املا بدو قوقحارياس روبل قع
 راسو نامزلاالا كلا نع ملا اذكو دود ةرماكئر دال كيهاو طابتحالا ٌةدانذل
 ونس اييذهلابمههدحاو لك اصاذ ةهق سو ةعاجئلر شا اذإو سلا ةلكينيرخ نال
 لذ خال دوجول مصعنذخالا ناك ناو عيمج عطق كل ذر شم غلبت دوار د ةدشع

 مزعرحاوزككا مباصاناو عفرما نوثأبلاءوتسبو مهضجيزخالا قوتي ناداتوملا ناعم
 ميار حاوزمؤع عطقلا مو باصناا رسل بجوملا نال ممر حاو عطّقدل كلذ زل
 بارزا ءابمه شجر جودو ا ييقحوااهمانن صوب مذ عطقتالو رفح ب اصمل الكرب تعب

 كو ؤنلاو ةرغملاو دصلاو راطلاو كلمسلارْسْسحكاو بصقلاو بشْاك كازو مالسالا
 اقفرب ننال عابطلاو ريف تابعي لقت روصيزصال + احأبم دجوبأ» نال تل ذونعو

 ناو بأصنلا نودأرب عطفا رز لور جالا عرشرلا جاسم كلان م هركاع زخام دوب
 مضل زعزا: ولا لك نسق مال نبدا علل عرب ايف مطقال ىا كانكورصف رخل
 أم ها شمالا مادطلا ف عطف ال لزريلم اصروفل مطبلاو دلو نبلاوربطرلاوركو غلاك
 رخىزلا عربزلاةالور ايت ءاكاع|جاركسلاو بوسحلا ف مطب ل, الداسفلا ميلا أس
 ةفاراللايلو أنما لأمتحال ميرطملا ةيرشالا 2 عطقللو ز ارحل مرول جلا اعرملاهدصجع
 دوبطلا ةالوتيلاما مدع مسيو مكف الحا طحن زيلام ة رام سئل( ضعب ناو
 ة-لوانن نال نمل زنفرس والو ر كتمان عا يهيرسكلل اوانن ايت حالومللا تالا عيمجو

 ناو مزكعجتلابر بتعمل عيت ابالاباصم خلت ةيلجيطعناكذاو هينيظملاو ةزقلاهذخا .
 تاليططلاواسقز ماصلاوا بيلصلا مكس قالو باضملا او يزتش الا قو رحأ دو

 سحلأصلا را و الوم اك هالالا لما ال دزلا الو للا ةرسؤالك عرسك 2وذاح

 هنالربك/دبعلارسةالورل عنزي لماو لام لوكا نال باضملا هلي لعز داو
 ةسئبرعرب دال ىلا روصلا و رعلا مارس 1 عطقيو هس فن رب ؛ من0 ؟ارزجو ابصغ
 عطقالو ءاوس خلا اووي هس عروب ناك(ذاورمعس مل ايه سن اعمل روايوام هل
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 اكروبطلذالاو نوصك فو ث ردو رت بكة يعرشولا لال كرا ذرلا مقرف
 مثرسو عطف ياباصن تلبنا أب عطقبفأرقرودوصتملا نال باس تاندانإر داك

 حين ابلع ا ههلصالا عام ابشن جزعز ال بهذإ اقول هيلعولو هوو ددؤالو بلك
 عامي ش >جورسو عطقبووممللا تالا هاني الر اجزمإلك) بطالو فد ةقرسؤ الوابل
 عمجنقلاو سرر الاد اكت الو دندن بأ < نيرنر دوس ابن جوه رضا م7
 ال رطرسس ا رزملاو عال زها داوسر سا فورت ينير بونالإ رلاوشو ةانق
 رادذ ئحارحأبةروصن ىجوت الو سانلارزع ةريزع / حل اونا ابان دوعلاازكو
 -بكوباو ىصقو قودرصكن اوا ب عطغيالى زل اه مل ااذاو مالسالا

 ناكاوسر فلل شام اعالو زرار وضمل دبي أخالو عدوكر يلعنمتلا اد نتاخاع
 هقرق جتيملل ك]مال نال كلملا ث ةرمشمل امم ولو تيبلاوااوصلا#
 تاثورهو فيلحفلا لوفاذهو نايبكالات ثيم ا ةجاح مدؤنل ثيراوللالو
 اوس )اورو رجلا يالا عوّعاو امزوق جيعصلاو عطغلاريلعفسوبولا ٠
 ءافغ اع ةعرسريلانمزخال وهوا وا مق ذخالاوشو بتبنمإعالو جحصن

 زالت زعقراسا مطار ةرباوح ف لذ ها عجب اعاماماكن
 متر درحا اع ملزمو اسرع ملال تكريت قر الراب مالو ميبؤهو رحاها لام ذا
 ةيلاطل ياني جاتلان لاوس مش جوملاورألاو قحلافينس نال عطل ,إش قرش

 خاضع عنه قرس ناوردايرشريصس مقحر اد وب منال مقحالع ةدأيز قرسا ذا
 0نكي نامل نال عطشيالمنا سونى ازعوفوطار لارا سيرب الامه فس الا داو ماسيلل ال
 هنه در ودوا عرلووا موب ناقرمزموريارص مدا هروا ههح اضف معلا زمعند نع
 ىلذزانلا ودم ؤانلاورزرمل و لوطا طشراملا ؛ ةطوسبلل دالولا وهو لوالاذ عطب
 ديعلو ذب ارمعريجوزلارحا قرس ذا عطيشرل ىلركرو مياوبللاذ اكمهدعفر يحن ارأبنعا مطق وة تسيزسملام قرسولو عطضمالنا شب ورع ءانح مولا يلاعذ تج نفر
 ماذا كو ةداع لوحرلاب نذال ادوجول بدرس عوز نموا عدوسم ةلم/زبؤ ا كريس رح
 يا عل لاول اعيش لذا انكي يال ةودرإاز مغري صنبل ناكاذا خلاق ادلانكوقحرب اسك ة لنا متاحزم ولا
 اقف شم در اص ريسجو |.رلع ناك لا منروص اعد ودوهو لصالا عابم نا
 زار داللر عملا ناكملاوهو مق و عبلر رح كابر اعزرحلاو نأ با يأ ناكر يلتملا
 طايل زحو مقشحرنرحاو هو ط اطمشلاو قو دزصلاو توناح اورورلاو تويبلاك
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 انيس نذ عم زح وكي زور عاش نمو دجسلاو يلا وما“
 اخ لكبر ظزموا جوتذموهو ملول بابل نإرطوا ةنع  بحاص يلم ظ
 دودرذ ار ميصلاوم هرزعو ١ هْسَع عاتملاوأميانو ان نرتسم ناكءاوس ظعحي نع
 تمت قو 2 ماجزم قرسزماع عطقالو مياده ةداحلا م ملاظفاحمعاسونع مينلا
 تقورؤطو قرسولف ةداع نذالا دوجول تاناذلاو راجل اتي اوحانكو ماوحدب ةداعل
 تيب نموا ةداعلا تفو ضخم نذالا امن اهم رجالد تيند|.مال عطقو انعملا نذالا

 طز الأب نحت لا نئيرذ لاومالاز لحال ئبامر جمل نان اظفاخإررحتذ العطق
 فانرنال عرزع ريحاص ناكناو عطشب الشيح لورق. انلل نذا ىزلا ثيبلأو ما
 . الو ةنادبلا  |ككوف !,نالاظف احلايز حالا همر تدالذإريرح ن اكمل ناكفز |حالا
 ة انو ذادرنوكل رفح غارق من ثيبلا نال فاض زم قس اذا فيضلا عع
 ليحدو تربلاصللايقناذإو مقرس ال ةن ايجات نوكيشر ادله ةلزم مالو ملوخد
 مل مارحال,نمدجوب ىللو الان الامرلع عطقاللف تيل مرام ماوانوراملاذخ اذ
 دحاو زكر قرسلا ترانا دله مدد جودرط ناثلاو مجلات ا اع قربعسدي
 . 00اولاوؤسلاو ىؤبح ازيالاونهيلعو مفيصتلا لوفاذهم مالس اا فعلت
 قاتمة لصويلا نال مطق كلخاف عزخس جيت الش قيزملا عال اصلا قلاع هاقلاناو
 ل نضحب لور |ضللوارارلا بحاصلاتدل عرشنيلو !جاسملا عجج وزعت قإرسلا
 ةللكو رياره قراسال عبضموبز ةزحأب رطو مرخا ذو اد حاوال جاكلارّتعاذ ةرعتب

 لخداذاو مقوسا ميلاف اضم هريس نال مجاقرق اضراعاع عاتملاى الجز عطقاعا
 قدم زم مارشال نانا عيمجاو عقر معبلانو دز حالا مط جملوتذ ةعابجر يرحل
 ب انفم نإ. رب لضاو كيبلابقزو دول بايوسال دا علا حاولو مقرر وف ابل رم شنو عاملا طعبا | نامسر دنا مدد نعمل نالاؤشو ثوأعما
 هع ةىرلااردتاو دجوب لورين لوغرلابر زم كتف نال عطش ب اصملاغلبب

 1ربطغدا نأو ميم عرعو ىلا شرلا زهتعاو |ناوت جيصلو حطشنربا نس وجان ازعو ظ

 . الهلل دو نكمالدابزركا كتهؤقخل عمطقل امازخاو عرعركوا ةيبصلا قو دزص
 فلو عارزلا بيل صنملاوهو دذزلااقراسلا نييمعطقمو ةذصلا هذه عال

 لهم |مسك روصو فلش الرمازوهلاو فلثلا الئذمفت مس مول الابوجو مسكي
 اثر اسلا اعنشرملا رو ةرجالاو عيخزلا لاو عرلا عطشن لراس اباغادق نهد عرب
 بكا بلر توام أردان قرس ناك عهوج ورمل او ضو تالذ ببس منهن
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 نعركلو عطضيول اشلانقرسنافانيا مستو ميقلاوفاسلا نب [صفلاوهو ٠
 ١ نا هلد نحس ناك | ملع,دنأ وعن لبن اكورامل ثوم ةحنربسسلا ذ ىو

 مرج معلا هيب عاحاؤ دجو [.لعوشب الجرو أ هي ىنجتسي اهيزكاياجيرل عدا
 ابعوطعمو ا مطقاواكرسلاورلا لسا قراسلا ناكاذاد ءيادهاعأ جار وهات
 ةعنفنل شح تروفن كاذؤ نال عطتن مل الش اواؤملا فعلا حوطقموا
 لها عوطقم ن اكأ ذاع ايشمو مطقاوا ىرسيلا ويلا لش ! ناكأذ ايف اشطم
 دالعالا ل ططمالغل دا م اهولذ عم الها كلذ تونتو لشاوا ىنملا

 /”هموضخز ال ةقرسلاب باطيف هنم قورم ارضين االا قراسلا عطقناو
 وصاح بالامن ايلا لعزي انجل نائر ل قالاو ةدا.ؤنلا نيب ٍقذالواههروملنل
 نمش نان ميايقدورمل بأ. اضملازمآفيتسالا ناز عطملارزع با اذااذكت
 اضلاوهدواو باصملا زم[ مف تصقخو ادايا ا.عابوا قراسلزمتقسلاكا
 : الردع وصخ ا اوت شيْذ اضفل نم بابا ازهؤاضمالا نال مطيقنرلابب
 دواي 1 أنيعق يزعم ةدادبملا ماتو اض فلا ل | صحاذا اكراصت
 ثائر اين ذأ, عطيقدرل عت لاحبد دوو اناا يرش داع انزل
 نازشمزوالابلاجزع تويغت ن افرح ار ارككب جونا, هرارلق نيعلا ةدرح
 اراراصؤ ل رذلا كلذ هيد غر ككأمل هدرفريذ عططخ مهرض الزغ قول ناييو
 نيعلو قرالاعطقاذاوزحا انيس تيروريصل اناث عطق ايناث رشف هقراسلاداعف
 مكره ”رككاهنيعلا تن اكن اورلكملع ان اقبل ىؤكاح اعاهدر مري ةيأق سلا
 لالالا ناكأو سان رع نايضلاو عقملا عمتك الهبل ئمضدم فز وميم لا اع
 هللا لاذ ل بومهوملاو ا مله اكرشملا لل بسس اول ,يذو ىبنز# عدجدو ا عطل ل بف
 25 :ريرتر مل ناو رنع مطملا طقس مكلم نكورسملا نيعلا نا قرب اسلاوعدااذاو
 دراعلا لمحلا يروصلا زن قرسلا اع مالكل اور ااملو قروش ا لاظحاب سمسا
 ممن ءاوحن نا اع نر داق ىانيعسم رع أمج عرح اذا وه قربلارق ملا
 افالم اونايبلاةئاغطلا# هسفنب عانمالا لعرمو قدر حاوواريطلاويرفن
 اوي ان شال زهداماورلاورلاوذاكلاو ىذا لسلا لول را

 ره أهالا مارول ضصرعت رع اهو توق هسديزع فن ادب نارا نكي تيججوترطلا
 وهو امير جبت ادوب نولي قيطلا عطأقن البعا ىو املا عر دن اجيت
 نببزو نيرصم نيبالو ير نيد نوكياذؤاو م, قنرطلا عطقس كوشو ةوق ملادوتبلا
 اعطادنوكرايشالا عزه تدي ا اافرفس عر يسم م ملا نتبو ممس نولي ن أو نين د



 ةباسي مذ !ناكذ ل15. فس ريدا نةكررو ةاورلارغاظ كركذانكهالذالاو قدر 9
 فمي ا عرب علمي ناومو ٌيرطلا عاطق مكح مولع كري مناذالبلصم ا: نايوزفس
 و ير ناز عجيعصتلا هيل يؤ ففوووا فس ودها لوق اعكوتفلاو يرسلا ملعر و
 (نالئ محاسن اولظالوالماوذ اب نا ل. قاوؤض اذ يطل عطفاودصقف توام
 ارجو تحلوصالا ءرقموه مل اوحالا اعتز ججالا عيزوت دام اذا يالا طاب دارطاوشو
 ذوزحاملاوومدو طن اماوز خا ناو تووملاو نيحئاصلا امسروبطبلب لوقلا ورجالات

 متمداموادعاصخ تضف هاد د ةرشكبمزهدداو كب اصا ةيوسلاب معاج طعمسقا

 قالي مزددحاوزكرم مطق كا خال زن مههلجراو ماديا ماحالا عطق أ رز" كلذ
 2١  ًاطلخاياواولق ناو ةيناثلاحفهورماكفزطالا عيعم ناكأذا انهو يرسيلا لجاو
 اوكا ص اصقللابجوم نوكيزا ريف طرخشاالاذلو اص صقالادح ماهالا مرت
 وفعل توبلي لل مهةعابلو الإ فهز اذ رلوقيمب حرص اكرذعوفعلا نوججالو د دمحم
 زاد اول اد لات ةلاحزهو أف دا,عللوحا تدم اقح تيجو دورك ن١
 للبخلاح ىالخزم مصر او ماريا عطقاش ناراسكأب ماسالا هبال لاق
 الاف مولص اش ناد طقم لضاش ناو لثقلا ل عازج م ولمصو ملص كلذ ددبو
 ضل لوق عرطو ىذل ا دههو ىناصبسكا ماسالا رجزلا ب كريو كال هال زم امم لك
 يللا دة زكو عطشان ابو بلصلا نزع ل فسريو نال ةيززو
 - /و لسوملاو نؤبح ا هراضاو رتب امرلارهاظرن ا سينجلاوزدادمإلةو فيجول وق
 ةرو كح نضل رقوفوأ.يإ"قودو ةضخجن غب نار تيفيكو ايحرمبلصد ارز مل صيو
 قا ءورو توم ناملا مط زم صضطخكيو ريالا ميدث تقكزم رند جدنو هديب أيهلع
 الاو ببوعسلالا ىدوم نانو: شما يجر لصلا نال غلا رج باصم الو لتشمل ا
 ةداليز زكا بولص قبنالث ايلصيالو رتب ذم عدرلاورجتلا ةغلبأ أحر باص نال
 تلفغسوبد ا نعوريؤصلا عما عرش ذ ديلا /دصلا/اانكداورلاهاظوشو مايا
 لكنها رجو عيش ضال صحب عقسيذ ف مة بخ ع
 مه ناكناذ رياغ نفديل مله نيبو ميدي خير انلاىذا تفر يشي هر ىو ثالثا
 نقال مردطقس تول مولع عوطقما زجر مدوذوا دون عبط

 ا ا
 نك ءاوراهاظ ثودذلا هل ىذلاذهوزياخلا غلو كا يلع تيالذ ةلعلا
 أواَس نان ديجوو رول قروب ايلوالا هل علاراص_ حا طقس اذاورفار فز لوثومو
 (؟الجيمل اكرم ني بلا نود مزدحم زعفلا سام ناو مةجصل اضر اص الاوذع

 منال
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 وتلك عطوقس ياثر اجوتجريلعرو نر لذ يقرطلا عطقزمو نيوابلا نوب ذخ ايام دل
 امياقن اكن اور لاما ذخا ناك اون هصنش هز لوشقملا ايلو امل عقدو مشل ش
 ةفطالا_د اكح عفوك اى دالة حطقستال نونا نال اكله ناك ن امرنعغو
 ركسملابا رز صخو بيشيام زكي ذلوهو بارذ مجيتيرشالاورعاظ وو رول, تس ارجو
 دوشنراصو ا ىلغ ىتح كيذا ذا لين ولا ص عوه ورم ا هرج ةعبرا مدرج,
 وفصيفأرموخؤسال ترج عوقيلا ىاربزلا ىمر ىاذز ورك راصاؤوف كادتشاو
 بصعلازاثلاو فزد ناو ركسمراص تيجو دش ا اذا ايهرزعو :ةين ف لوقا كربو
 هانز امزاطلإ| فو (ضيازلطلاو قذابل ميدو «يلتزتلق ا بهذ زجم اذاروكملا
 ؛ماتناو فصنملاوبف فصد بشذ او الطلاوو ملأ هذ اذا ليفو طرجلا ا يهشلث ىو
 لاو رايتخلا كف التام اعوبزلاب فذ قو را تش او اغا ذا ماكاو قذابلافمضط فدا
 دش او لغا ذاوزكلاوزعاولح مادام مرئي ذابلاوهو طخ اعطاذ ابنعلاءامناكتطا6
 هنمركرملامربراش دالو اخس دتمالو برا ؤسؤالو عريلو ليلخ ميل الاب فو
 عشنا نالت خلا ىلعي ب زلأب قو دس او ايغ اذا تدل يدبزلا عيد عبإرلا و تلا عينت تلات اورق
 هله عرب لشيلا ىف داقلا ادا ىضنو ميباخلا# بيدزلا عين الاون برغملا راو: لوعشم مسا
 دانشماذاماصوهو ةيارديا أوز عيقن بارثلا مساوأذ فحم جفلاب عقشم زو ةوالملا
 ًايبزددحلا هو ةزلبال جزل رح نود ةبرشالا عز هتمرح نال برطم قير, ل ان

 مسالا نيو رموز زان قزح طلع ةناور 1: فيفا. هساجتور كسب
 ناني ير لاو ىرولزلا ؛!مزكل معو تدور سنلاو بطرلاو سيلا لوأننم شج
 لاب لا زمن شمنم مز سواح لرترواملا غول ناب عرط و ارلاوإ] سعلاو!ٍييبزلاوملا

 ماا مزمدداولك قب اذ ابيب زلاذربنو ىلا تسمو نرغوردطلا 3 ملارش كا نلالوشو
 دة واعاو الحول ضير  غوطملاوبو هشلتز ملفا بهذاذا ةيادديلا طا خت
 بلف أمرزم رشا ذا قيس امان فشلا كزح لو نول لقزانسفرب كاب فذ
 قزلاذتسيولالأوبرطالو وم غزم عوخكو ىوقنلل يرش اكو عركسي المن امذط اع
 فييرا: ورواد ءازهو ب اددرلا طاف ملا ايمو عيونا علا يبون
 شالا ولالا هر ةعاوا موف ميجتلولاق م عجأنبلا ةرلمو ماعلكلاو
 مديرين زفر جوف اعوتدلا نا|بببرق ىأي نكي حصن ةودرشلاررصو اسؤملاو
 1 نيطيلألاب سأيالو د0 0 كل 60 ل

 يزل قري با نعلاو جرعملا كه ضع خل دا نيخجوبطملا نعم جرسبلاو بطرل اوما
 دا ل سا رلطدما لاذ اروع طل طاتحا عمت رابغ



 رسكب ملا برنملا طراق عتبلا.ىعسدو لسهلاو سنو ىف اكلا ءانيئلشلا ب اهذزمنب
 ميل كيلا ىمسو لل ذيينو نإنلا يييقؤزملاب لما زيفذخر كم باشاتلا
 جيجل لازلاب هزلاخ بنو اسس لا 1 كأن مرقحلابوممنوريعشسادرهنو برملا لاك
 لمتساو ىوطنلا مير لا عمزؤملا امرا نولسو ىف اككاو نيل امس, لكسلاب ىعيو

 دذعو فسولو ناو ةفينجؤتاورعازهو ددزلاب فو ورشا ناو طي مزإو ماعطلا
 خمول ةعيذلا/رصرؤسلاو اهرب ءامال مهو قوةعاو عيدنا ة راو مارت
 كيو يختار نع لالح لرش تاورلاثو بوبا نت بيش نار لصأسو ةاسلا
 ئبقريافلك و اككوتفلايلعو ءاكلا ؛اىعقيو ىدهفر وزع ماصو هةالط بالو رح
 ينيحلابر (ولارر د مرشو عجل جرتو مب علو مياولاو بهاوملاو قناملاوريونتلا ةرلطمورلا
 . اًئييشزئاولو فيلل الز اونا ثنو داسفلا,ةلخار ضل وقب اننا ه/ ف كوتفللاث ثيح
 "وجيد او خوبطمريغوا غوضؤهو ددشساةلسحلاوا عاضتلاواعرذلاو اهيل زم
 بعل ص عوهازخ أنربو مبْس رول رجرتعو فسوب ىلاو ةقيشحم'ريعركسلا نودأد

 هطرش جو ثيح يرش لالطْ لذ ىقدو هانلث متعبه ذ ىدرمثلاوار انلاد خط اذا
 دج اةزلخاضبا فسوي ىو ةفيلحنارذعار هو قبس اكوبزلاب فو درس اوغ ناو
 هو نامزلاداسارجلوق اعنيطاتملا ىوتش ن !:لعروو مقباس أ فالكاكم ين فالكاو

 ةنالميرسابالاخن ناز بةمرعنارانلا ادب ءاو ميلعودز مسير هذ ىتح ولو جيحصتلا

 فاذا امالو ها يرسل بال عيمصلا غامر جدويعا ناو ةهرك شوب يذ بطلا مت
 محشو عابصم نأبد هدحاولا عرقلاوملاو نيعلادب وتو اهلا مضيء ايرلا ف فشلا ذ أحن
 برعم, خذح ةدحاولا,نيدملا هزي فل رعد جوف هدي جونا نعو فزطج ]كو طخالا فز
 بهم اهيرسبإشلاةرختلاْث وي امانهو ر اقلاوهو تفزلابىلطملااعولا تفزملاو
 لص ااسيلوقد غوسم كلذ نقؤرلازمدرواعو عابصمربف فيني رن شعريقنلاو
 "ياي ال فظلاز اه فز اوبر شاع ايس الا هزجرككر ود لوط, ثدح + ل
 تادزانالاذاو بارع لافسان ناكورنعوبلاز عطا اهنعدلاقوركم ا اوبئنالو
 ليلختلانانراملاملاوزخكو لملاك( ز بط ئيْشسموا يبس ة باو سو ضم افصول لاوزل
 ٠ ايسفجتل| اذا كتاب جوف بجوملاو ذم فصولالاز اذاودسفملا فصول بزي

 يقف فزع يلا حاكم الخ ءزجا نيام عيجزالأنيد انالررطت الخ ذو
 دابنإل ايتءاهريوطالخ فرز نعيصولازلورتعاسز ماغي نر طيإ ناب لسيف بقو
 كلؤو نويشالاو شد شحو يدلك نوبجالو عأبح عالصالاو عالصا نال ليل ركمذلو
 تارا ميري نود كدذ مرختؤلاةالصلازعو ساكو نعيم ف قحلار دعب مال ءارصبلك

 لكا
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 را :سح راب ناكل نواز زجفزب هيسركس ناو هيلعد حال اذ ع انين كا
 عبس اشو وبملاو لقنعلا ثيموي امههالك نا .ةبرشالئ و رصلا يس اهض جاب لاو دوصلا
 ةيضحريع ةدرشسالل اةبس او ةرتطالل جاب ذلاو درصلانالو !ميلح جي ابزل ا ديصلا
 عمر صويصل عمو ديصم الاذو وي اصونو عزخا اذا هداصروصم خل درضلاو
 اهاعذ ماكطاريلغيبزو برغم :ليجالا خا نكي عبط شحوتم خشم لكوشو ادويص
 ىذزكورل عملا مراوجيرياسو فزكبلاو درولاو لح بلكلابراطصال زوجي( ايب قاب
 مل برلاو دسالا كلذ نم: لس امن اضسج دبا نعور طل نبل ىذو ا عابس اره بان
 بلا ساد ةارملا مطجبؤملاو هئس(.دخ برلاو ريصولعلي هال (رعرؤل نالقدال
 عابس نم عوخجو بلكملا ملعتو مي الهرب عاوتسالا ب ىبجبالو نيعلا سحر ال سم
 هليعزياميزم الر طم ال مرلا برسول ل الكلاب ىرق تارم ثالث عريصي املا كرمي ا
 ةد اع رفولاموهأم كرمي عتلا ا نالرتوعداذا عج ناب ريطل معو ىزابلا معو .

 ناكشر نال دأدضي فولاوبف بلكلا اها ميلعتز ازيأجالا تراكترفنسم نوت ىز بلاد
 ملعملاع روصو اييز ابواماعملابلك ديصلارب مزسر اذا ريالا وهو رشولام الر رمل را
 درصلا) سلا زذافاوع ارت عطش اناس ناباكحولو ملاسرادزعريلعر مساك ذو

 ذيك ل تامو حرج اذا نال حرجا ديق ملكؤح حرجزم تاذ ناك ضيوفك | 1 حو
 اذه لعين ملعت توبنووب عابس ره دوختو بلكأ اكن ارق نابي اطل ها
 لك, لبو هداصاهاحاو العمر صه وح هودي كليصيا ماريو هالعر نال ديصلا
 ناوزيادببلا ةرهامو امر اهالخ عزرع مركز كوب ماع يللا مرعل مهر ذو مل نم
 يصلان ب اكيمارلاو الرمل ذلردا ناو لع اطير قرسل كلا نإللكأ ىزابلاممصزكأ
 شيعي نأب موجزملا ةأيجقوف ةأيحرش ناكو تادوقعبسكذت كرتناذ ةرورقلا مدل ير طضالاكزالف يرايتخال ةاكلااعردق الر دكؤي نار يلع بجوأيح
 ”نيملاامف 2في مو رحبذ اعرود قد الاكونرل عيادبلا لك مف صنوا موبلك كلم
 اكرودانو عساشلا ف مل شموروإ )يرن! فسوم ىو ةفينح ا نعوزياورلاهاط ل عدا: نوب قوتنا فو نكي اذا عزخلار دا نط
 /العوبزملاة اح قوق امبانرروو ما حمه يوانا_ه_ح- لكوب مارتن الذلا ناهض نع
 'أملاؤ مقو ولانر)و احح سال كو مزلنا] عوبذملا ةأيجاش ةأيحرب كردااذا

 اضيازمونا) :ةينحوادزع اما امو قاده بكو ترف ا
 دالك ,ةزخ اور (رتخالاو ةيادبرلا ف اكر|ينخالا ةاكزبالالجيالف يح كبف عش مال
 فاق طر مز نال اور لا رهاظ ل لكور ل محرك بو هلق ف هتهبجو ا عر وصح دددع
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 سهال جوصلاة فر. ىب ىا نع يامر وهو لكي مدا ةفينحونا نعزسكاعورو ناهس

 انهو ةايسلا لاق اةاورلاهاظ اعدوتفلاو امجرغو جاعم او يالا ءورها بهزملا
 هحارجرن ال ءلكأبسابال هلبقف اوضعسكاذ !ةفينحتا نعيلرسككاب ل حيال الع كلدو
 كاذاصحالو ملارامنالابجمهضنإتعرجركعم از ا لوالا محو رهاطلا ةحاركاكى و منطأب
 بيوصل: يب زون مضل سيل لعمل بلككا كلر اش ىاركراش ن ووو قيل بش ا رسكلا
 عيتجا الكوب ملاد.عريلعردامسالين ل بلكو | ىقجيب ليوا لعمر عراك ة يملا
 يم” ةريصال امم جملاوغراهطاو رأيتخالا ف اكأط اينحا مرج اج باهتف ىرحلاو جيم ا

 . هلزلامرسلا لوك ىلا .اد منال ت امل صرسلا مجرجاذ | مرسل باص !اهزكأ حيل اورع

 قفا عجبا زيوبالو هاكذل زم عونا ارو بز دبل عيمجو وزع ةيمشلا طنش
 (ةقنالككوب ف متيككت الر شن او ناكذ: ايحركرد' ناو دياره هأسيباحاح هاكرلا نعم
 ناىتابلماغل برغملاةراو'عرجلاب بهذ ىاز م اهنثديصلاب ملا عقو اذاوأغنا
 لماتلا ل وؤرابرضربرض نمو ىشملا : كامات اهي ءارعاو ةةلمإع هفلكي
 ىح ما نا يطلا ىلكي ىارطيو ىيصلاهأاحتد امير مو فلكل مسلحو ا هىم

 نال لكأ صمغ ال مم سدلو تيم مياص اوت ريلط ف ىل ير او نع وصلا باغ
 مباصا ملط عروق ناكناوابيلا توم ا ايف ةيرورضلا ةاكزلا هاكد وقوافي

 طم سرناال قف اكبارااازمز موضوم اوزحا بب_برثوهاامتحاززكود م اني
 نكرمف اذا ايد تورضالورنع داطص الا ىرعيانمن | قرورضربلط ءاد اه عر ابنعا

 ابزم ةدضلاةحال مرح كرا حاجب وجحو ىل نال معرس الا مب سيئر ايان ىرقربلط
 فار اذاو ,ةادببلا اكن ركذ ام عيمجذ ىلا اوه نه بكل را باومماو
 ”ةلل اليس اعتز اذكو قرغلاب :نيضلانحانز مودل اكوام او عوف ادرص
 نك الذال لكأ ادب ضرالا اعهرضلا عفو ناو ىدرنل ضن م وتحل لضر الا ىلا ذه
 داخل لمنال مومتام فال دايطصالاب اب ىرساه رب عرايتعاؤفو تعز احرلا

 حنت مركب سوه اميزر قلن كماو اعمتجا اذ ]او مك, بس نال صال اراض: ع
 ذيك ل درع ىرجه دوجو ىرجزنعزرلان كيرا ناكن او اط يحد درا مح

 تنين ل عياد جرجال ناعوت ل زمرجئرم وم اباص امو دياره عيفلا
 :انويق هاكزل وع قَحل لكأ عرجو دب باص نار اوت اهاع هاكر معه

 يل اكل شوال موتو لعمار تع اكو ل تا ,ضيوب عيجول اوه
 ديدو العلام تبوملا ممسلاوهليكو سارلا ةد وح اصعر ممل نوجا

 انالاهتتاماؤا بيغحأ.م ىعي وو نط لارلاو الا مرق لامس اص) م ظ
 قرن
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 لباسم خرا فرججما ياذا كاذكر عجيملازإ ضاعم اكر اصف جاور سكك قا

 لحب لوربو (ؤيفخ ناكل او هلَْبن لش م ا ؟امتحال موحربولوالّضتناكاذ امعره نإ

 عرج ! اذاضم ناكنا توما ن'لء[ى ا نه ذيل صالا دا ع عرملاب توملا نقيل
 كشل مقو ناواماح ن اكن قيمنا ]! اف اضم ناكأ ذ اواك ار حورصلا ناك ناقسب
 مطقفريصال ىراذ او ريت ضجن ممواءاوس عرعو لي دحلاو اطاشحا هادئ اك

 وريلعتس ا ايجراونل عوطت ملا وضع ]يود لو عرج دوجول د يصل كذلك نه اونصع
 5 ابحلا م ايفل افيفجوعرنم نابملا نال مفصلا نهيونمعلاو تيمونوولزم نيبا ام
 أمم ثا( ) اكول | ىطق ناو عوج حجما زهد جد متمالس مهو يال اهحازكو
 ناياكروصلا عزهذ نالزكل الكأوأ او امس ْن قضم مطقوا نيقصن هرووازلا إب
 أمزكلان اكأ ذا اه الط روكزملا ثيو كل لو أنين ملك موبذملا ةايح قوت ةايعريف
 يح زمزم الزجل مرو سارلا عجامز جيف جودا ةأيح قو ةايحل ناكمال سال لي
 ة اكذو ايام ةاكزل )هازماوسدل مال ىذولاودارملاو ىو ا د يص]كونالور هاك
 نمد رطو نهويملوا د نغنلو مب اصاخ اصور نمو رابتخالا هاك ذكرإطصالا
 دك منال ىناشللو عانضالان جز عمحرحاو هن او! لشقفرخا هاه ذخالاع عانس الازيح
 ةركرلام منال و رصلا كلذ ىالكوتد حاده نما نط ديلا مالسلاو ةرلصلا يلع اكيد
 فيالا نمل اتناكأذ ال هوياربل الا تاصمو قو ميرورط د اكزذ عانسالازيحزع
 ىئارلا ناكناوردا ىفاثل ايلا ىلا اف اضم توملا نوكي ل ئيرح نال درصلا دوخي لا
 نائل ابنوملا محار لكوم مللت ذل هامرف عانشال ايجزعمجرحا ثيل لوالا
 نم اضزاتل[ مارا مباره لوالا مجول فالؤكر اينتحالاةاكذاع قردتلل ةاكذب سلارمد
 امزح رشم اضل مكلم لو الان الغلا اكولمه ا ءيص فلات تلاد نان لوا هع
 ا ايلطصارثوبجو فالتالا هوي وتعن فلما ةمقو عيجوشو ئمم زالة دحارج
 دول عافت الا ريس متالزكونال ماكو من لزجاردقنو جلب عافسالل ببسر ال ناوي زم
 عنو راو ريمششلا ل ذو ناكأذاحبتللأو حسم ا ةجبذو نس عاقد سلوا قو عش
 ةلميحاص عادلا نولوهو يرش دوجو لالي ادهبلا و (/كذارهاو  انونجيو !اهببص ناكنأو
 مدا اص لوطا ولا نب ذكونالو مباره ىإتكاك كوع وا بم اكأ د اقنع ما ديعوتلا
 ديحوتلا بانو موعابد لكأدو م. ان كاز ف بادلل ل هاقنس مروي وريلع
 ميو زلال نال كاولاو مل ملح الرلال لترماو مياده كوعدو اد اقرا لات سرخاف
 تالطالدل' يصل دول مذا ملكوي ال الو ديسملا نيئة يارس لخلق نيكسل ادحأب
 د انزل نال رهو مرطاو لالكا ميد قوتست را 2م ذلاو راو لحقن محملا 4

 ل
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 ناك( ارو رجتلا زل كلرت ناو ها ةاكذ ناكر لف رح عيلصلاا وهو حورس لف
 هاكرت ناو ديال م يلعرما مساوكي رلاهاولعانالوات لو عا مويال يمر شعب ذو يباتكوا
 رع نابعا 1 ناكم نايس نعول ئاملق ناس الا نال املتع أ جرحر يخف نال لك ايس ان
 غلا عريلعاضف الرطب لف ثرو ا ميسم بطاخيريف ىعانلان الو نيفدح جركل
 لع ىف م ذلارنعط تسر (يلخالا قا ؤ 1 ةيحتلا# جارد اثر (يتخالا اكو ماعلا
 2 اناذو يرلالوالا # مرو دسم ا نال ملال قو ىئيل ا رار الا ريع ويصلا 2و موي ملا
 م ةفوعو اش محا ذا عريلع دقي زعفرنع طّرْشتف ةباصالا مو درسرالاو ىرلا
 للسرالا ؛ اذلو لحي ةباصاو ىأو ريصلئهرواو ذوجيال متل كب اهي
 ايس بكل سماع اعرهولوزكأ ىرحأب جدو نرعَسل اب ىثر أع ىمسو ها عجم اولو

 ملل فلا نع اوواذ درج رمل اها ركرلاوه متل 2 طمرغل واشد نو م لكويال
 اولجتمتلاودررس ا ناجسوا سرج اتولو لاوساع د نال لال معا
 ساطعلا ْةناعس رمادي سنن ال ندياورلا عصا 2 لال س دج او جزلادنع
 نعل وقلم ركاساو رس امس وهو مزلارزع نسلالا,ّتلوارت اهوريممسلا نود
 ساب ةبلاهروم اولا[ ام موقلخازصالا ةوهو قلحلا 1قرايسحإل !مزاروه اس ابع ب
 امئرشو ف لاو حلا ءالكو ردصلا اوبسإ] ةدقعلا ومو إخماد بح نزوب دي دشسلاو
 ذات ذلالصاو ا قاملااسمونعللف ةيئربا ةقالوبؤنعلا ةل متي ئلملا نا اعلم
 هياوهها لاق طوسمم او وهاهئازعنيتننالا نينياورلل قحتعم ا مولكف انستا

1 : 000 : 0 
 وسلا عرابعوه!لفساو هالعاو مطسو لكلا: عرلاب ساب لرؤصلا ع جاجا ذو
 قايل كيملايإبق مقواذ!ملال مدع شعت عاملا اور ةو نيهحلاوزبللا يبامجذلا

 نيعزلا :مرصرقو طوسبلا:ناور قالطال عريغم عماملا باور تاك جلال
اكموقلالاوه جوملا نال موهلطإ ماع ميدو اذ جلا نأ

 ول امال اور ن

 فلام نرقعل اقع: اوس )تفر بتعمس بلو هاوعلا لوق انه ]ا تيد عنه فااخ
 قد وع اكو دجو ووو جادوالإ زكا عطف ابرز روم ا نال وصلاو اس الا

 نه ىناتتالاباو وال علاو لوملا 2 لئعم مأهإ ْيْعْنسلا لوقدو ياكرلا عزب

 طسدجلوق قالا لادو عيطتمل ان اغار ل اخ نم عفش نايببا باغي اورلا
 يعل تةيلرلو تك ةرقعل عش ناربال عال[ يذ اذ افهاذعاو ! عماجبا

 مس ةيبطلاوزللا نيب اكذب نوم يلغس صالوسر مالك يمه ماك
 لدور تاكأيا جبرالاز حر يالةبافتكالازم مامالا لوق اعاسمل تاصحرق و
 0ع 2 لسووالفس هقعلا تيقبو هالعرم مطمارا ىلوال ايف الص | موعلحا

 2 ظ

 اا صعيب م ا



 <! ؟ماولاو باقنلا ل مزج نك معو ئدعلاوقململاو رر راب حاصماجردو ير اربلا ع
 م اهقرفريخلاو نياق ىلا مريلاو سار ام رحل نوككنادبال بن اب عالصالاو
 انتي ايرلا علاق اجوكأو قورعلازمتنال ءعطق دقعلا قوق جواب ناك نا راش نا
 ماكل زمظدو بهز ملا لها قاضناب لحل ارشد جوب ل ذا يال نالاو ختي
 ”هةاكزلا عطفتلاقورعلاو ها لاولا كنع عدو لاقلل اذه متنغاف قراها لاوسوا
 ميركوازو اىرماو نلتس راب رتل ا هرجرسدإ ملا لكم يماوواول البز قاكب صا موضلالا
 دب ةرعملا لخير منهو بانلاو ماعطلا يف كرت موضلككب فزاللا شرالاو وعملا را
 ءابصشادالاو لاويالاوزم يرش لا كحو دريو دبر ل ثم نيتمدب ذم عجوز وم
 كرلو موهلمل امري قنعلا مادو باج اميظعناةرع ياسكفم عدو هين ناجدولاو
 اينزت الث ىنعي اهذكامطق ناو افافنا لكالالحةجبرالاقورعلاا ار مطض ن اذ ناسف
 ككرملاو مونلملا عطقزمربالالاقو :هينح ار نعزكرل ا لحكا كلزانساك ملال ىا
 لتانكورلا هدحو فسوب ى لوفاؤهذ انباهص ابتكر وبرشماورهاوملا لاكن يجدولارحاو
 ةوفلكذلا مامال عيا ورومو دف كارت دار تض لة ةئاربلابحاصو كرها
 هسا, ةنلادازؤرو|زههحاو لمركارةعيف ير فمرهالا دورولو عفر عا ص نال هس لصا
 مولا .كايملاب ذلة وحجو ميت رو ىف دلاو ويحمل اسال كا ذءاوزةيلحهلا لوف
 ضل ذود از ينزع ملا ءاكسبملا,ةفيهورماو ىوحا تلح اياقزاللا بصل قالا
 اذا بج مزن حرا ئنؤجتووارانلا سوقي قارب ضيب ةرابتر زويل ةرحاو ورم او
 هزار فوامياقلانسلا ل14 زقيقح كلذ نال مدل الاسى ا ضراو علدقالا قدام
 هنالقنلا لت دالو صنلل عاجل مدلارز او جادوالا ذا ناو لجالزنأف مال زتطلاو
 انارقو لاس عركداو لح نيكس لعزع ذا عتوزتملا نال مقلب ىيق يعي تعي
 انكتب ةلزمو تروج علو عاتالا لبق نوكمناو ميظعلا نيكس تلأ ب ريتش حاذل اج
 ٌ رة اوما الابل ل
 لاوس و ةدابز نمر امل لل لوركن كس نا لير |رلا عطشوا عاحصلا اك عاملا هل
 نم ةاشلا جيد ناد ممل بجوتال لعفلا هك نال هنجبذ كونو رن عيىؤدوهو ةيافالب
 ناعم اهرما, دنس غراب ملازم يؤ اا
 تلا قورعلا عطقإ ف ةاضلاتنامزاورم اة جار عن عريؤ للا ةدايز نود التل ذاك
 مضلا,تاككؤ وة يلعارووقمراصوديصلا زر سذ اسس امو ةاكوب سبلامب توملا دوبعول
 اورقئاصفرناسسا اذا: عالو راينا ةاكذ نعزجلادنعابلاراصي اباد طضالا ةاكؤ نال
 ؟يجنأورفعلا عدول ةاك زراكذذ ميلعرد قبال ع ننمخراصو مثلا زيئنحوت ادوميلع



 يني

 ةفكاواررصلانم ةدالولا عضومومهو تبلل غيل لبالا ريما زل قفل
 دس زةلاخم زي نكوزاج ىلعالازما.حبذ نافر ملا مف قورولا عاتجالو را ونملا نسا
 انا عنل اذأعرؤ ورمل عامتجاو ثراونملا مال قلدنا اعز ع جيلا طخلاورقبلا ةبخسملاو
 ةسمجوف ةاشوا ةرفد عفوا كانجزو كازذل ا علي ناو اني از ؤنعلالفس ازم
 دعب الع شيدالرنال م ملوا رقلخ م ىنوبرعشرلو ارش ا ناهاو ساكودرماتيمأ زج انبطم
 ككلفسوونا/اذو أرز ب يملا
 وول( رغو يفسلاو ناعربلا ماهل ةفينحولا لوفر ان او جيعصتلا ذو لكأ هقلخ منذ
 مس ناوي هزاوهو عيس عمب عابسلاو بأن لأب عاب مب: ديصب بان يذكرك
 كيم عيس كلب اذلاو بد يصب ميلر سايل خو زكا مرا هداعىرأ ياذا و عيأج بيتش
 بنا غلاب فوم رهو عرمزلا بازهد سابو بلا نأ بر يطلازه سودا ةاكرباطلو
 ان اقلاب فوروملاوهو قعدعلاكفيبملو بح نيب طلي ىلا اذكو ريطلا حابس شردلو بكل
 نعو جأدرلا ردم اه طلع مال قعضعلا ]كاب سارال ب اررإلاةو اهرعو ةسانعلا لاك حالا اع

 فجعل لكأو ىزلا عقبالا بالا كأرو فيج لك ابلاغ نال كرا فسوب ىلا
 ندزكول ذاب راعشاربةو تملا نحو :ةيج الزكي ى  ناتسؤلا لاق معلا نا ع|راذا تيل
 باغلاو ةيانعلاةوو'عتا لوالاو كالا قو علب لو لحاعيمجبحلاو نبوة ةثلتل
 هأمسىزلوهو فيج الا ليكر از ةوفو هوركمزسبلو فيج زكايالو بكل طلب عون اؤمن الث

 وشو ب الأ , عازب مو كرخا فيجو قره بهن ]كأي نو ورام زن او عقبالا مصملا

 دلالذوذرلإ ثيةباوبصلإ اب ان ل نال عيضلالكأل يان ىا عبو وا فس ود ىارزع عورلم عللع

 ا اعبجيإ انو تاس نعال تايحلاو ةزولاور اهلاو تاكل ترشد ؤع سالو سعوا

 ”ايق اهلسهنناكيريزم ةراونم هنا لافبلنعوبلادورول: هال نامي كيج هن
 راسم رنا اكمال ماك ءرخالااعاقرا ازنناوريلها تراصنإو لاح يشل نال يلعب
 ده تادلة و بن عامنا عيصلىايجسك مام 5 ةينجوادنع سيؤل زك و

 ملال اءاوجرو لك س ياللا دو 25 الوال اوزان هاركزشو ميه نعت فار ش ع

 هزيل بنرالالكأب سأبالو ميصن ةودرشلار رصو ايصوم او سضلاو ىنؤحلاورانخاو

 ٍهاكرلا نال كلو رى ا مضوابملا مدر طرد كوم لاك جيذ ذاو ىلا شاور ءلكأ ل مالو

 هرايعل اكول تلا ذف لاو دلت نود مجتلافوم ايسلااهرلاو تابوطرلانلازاُتُ
 : للوهو ما نلورطب هس واضنا ميادببلا بحاصرارتار فو ميعصتلا و
 2و ,صاكاو دال ام رف لهتال هاكلا ناس زنك او ىهدالا اوه ا جر يوم انذلاو مناهلاو خاكلا

 جو افكلوظل كسلا الا املا ناويجنءزكومالو غب دل لاكن هاو منيع س جارمن
 اةيعب

 امن ل



 يد م
 ايوهو فنا فتح ثاد ىلا و املامجو اع رنه ىف اطلالككأ نيللو تنبح كهسلاىوس امي ثيابك
 : مارب امام باطلا نلعب ذا مزكوب اكاكوبذ ىفاطب سياف قوفزم عمظولذ قوق مانأطب
 رسب عير كسلا كاب سايابو رين ابهولازعر درفأب نوف ئن اذلاو إذ عبري هدربو
 2 [كيسلارم برص غل امرا اورو رد عز رسل نعبر رج كانو ارلانإب لس و ميكأ

 لالجاسايجيذار جزع بولا ةقفام فعضملا ةراخ ارذلاب ام معطورد لايك
 نا زمانل تاحا مير يلع اصلوظلل ةاكذالو دارج لك يوجبو مال اهراملاو ثيرحإر
 انضر ءازهو لكرلكلانف ثبملا مشو ل جملا هذخا دارج ؤ ع مدع مسار اعمال لكس
 2مم )امض اطل مشو م اهلارىد صا اركذ نم ةرعضالاب ا كح هيارفرتصاصن
 عصمجاو يحتل اذلاو ىاضا عملو احل عسكل عا اهرسكو مثوخع اردن ريفر كل
 هذ .وزمراو هاطر ال نموا عججلو غرم قف هاون !ةجبالاوأي اطعو ميطعٍ نم أياعنع

 صن اوبح ع اهرشو دقو مسار شا يمصوتنألامأرا نياك ت قدك
 نسر افريل تانمد خا زم او وو زل ةينبب صوضحنتقو
 7” فيجي ارق اعرب ) لو (طلاركؤو ةلسس انمار ذعو فول ى ناز عنئان اهرلاقدحاو طز و
 ان لون اخو ىنال زو ذياب زي عدركذ ازا ةراوم نسر كو فسوب قنا لوف اعو

 ا 1
 مسطلو ارم سه اال مينالا الل( مايا نم مودىزئمصالا موب 4 قطلار ابن ىّوم
 ما حاوكع عذب عطقلابارابتعإر افضاولو عجواولا ينم هرلر نمدصاوزكنعو
 رجل كانغ ىلوال بابن وداحازكو عبس نع ءرظبو | لس الا مزن لد مدايداةاش
 . ةويو لروازلا شلات فينصدتا نعنسملا ةياور نهر <يعتملا راو مؤدرحا
 الاوغاو ناسك لأثو زب ارربلا) لذمو مي اورلارهاظوشلف هرذو نعيجيال سارع

 ذازلفو بحيال منا عجالاو فينح ىنا لوق اع'ماشملاواتخارامرفصلا ن كناو ظ

 ”اصعنأو كورة ةياورلارهاظ دير لا موصل لعد ىننجم ا ةيالاسمع
 م١ يعد مطل ام قب ام جابو رايكم ام لكارو ملاح نجومضم,ن ١ خعالاو زي اريرلا
 سب اسملا اماورق ظفر لاه ةيدالاىذر جاو حرصا ار امل اورادملا اجيرسلو
 ”ب> الانهوو ثقولا مب توتو زذا_#لا اعئست بابساب صنخي هادا نالذ
 راصمال لضازروة<اررن ا الازعلا موه زم فلا عولطمل خرب ىرقلاور اصمال لها

 .رج .. ناد رلاب اردو عرضوا دينعلا ةالصم امالا اهنؤحل والا مويلاذ جدلا 1

 "ا ومالاهدعادجودملا ذاف ارزقو جئرطو ةيدعالا اعويعلا ةالص رين مهقحُ ظ



 طارتشا مدعو تقولادوجول ئلاروب نوجينيففلاواداوسداطها امانا يرشلا وثقت." ظ
 جراند ىلا ةالصر وب (ررقو لونا نازم مر طعن مب ىوعامو مولع ةالضال مال ةالصلا 0

 فات لالة رابع, معلا ذا ماستر يف اشسفلا/او عرغ و مذ نارفلا عولطووبو صم
 لاله ماالارفلا عرلطىورقلاو «صملا وهوا تقو لواخاابر ذرب يغورصملاامتثو
 ديت رلاوايوسبمل اك تقول مرعلال طرشل اد ةلزاوجما موو |يملع ةالصلا ميل شمل

 م ىصلاو داوسلاو تناوب حص رحال ناجم علو رعيعملا لوا عرضوا
 ظلوا موبلاانديقريارع ةالصل اهودالإرموبكرل سلعلا و وريقلا ننساك نوعرصملا
 ما ظماءالارخا ناو عنالل ا خاوريفتيلص ناو ةالصلا مياذت يتش ال لوالا موا
 سلاز اه ملال لكم ايال ا[ ةالصررخن عراالحئهرستسل الاون حإر ع دلرثو رصد

 انمعلامواكئلاذلاو ىلاشلا موبلاو مامالا عيمجب امناو ةالصل فو تاف تقرا
 انو طرح عولنزلا ؤ موكركوورفا ىرودّدلا عركذازكاضقلاالادالا ٌءطرْ ببترتلاو
 617” ابعزاو لعورتزخؤور م هوب نا مويورعلا موب ىشومأي زال قبح
 مدانلل ىلاكيرببالوارل نال عارس عول اقر قوأملو اضف الرع مايا ولافي
 ةعراسببف لالواولاواكأبراو امانه او ئالاوهو نقشملابان لح اة رئراعتر ابخالا و
 ةلرمزغااءتال هكر الا ابيلابل جذل ئوجيو ضر أعمل لصالاوهو شل ادا
 ضار ازور ىذا ور يرش مال غلا مي اولا
 رهارمازلاروعلاو ناشعلإ دارا رعلابصضمالو ريبإرو قبور نأطسوتلافريغال
 انبلاننب كسنم ال يوتا قالو عوعلازبنب تاما ذا مئاوقلا قرح اٌرلطاعنا|جولااو
 نو اماطع: حلولا ءاورنطىانرهلاالو كسانملاربف عزت ىرلا عضل هرسكو
 اوكا قب ناذ امبذوا بمد اذلكب هذ ىلاالو بيزلا رتعو طابو نزلا وطقم
 داعش عملا نم ا!ريسلاببعلانالوأب اهذو ءايبزكك هركال نالز أجسزلاو

 . الاول ةروسكمارلو دوصتمرب قلعب الذل نالا نر التلا وأجاب عضم زوجي
 ناصهالو اهراج د نول ب ال ميمسلا ابرجو بلعا /ن الوغكأو مب ارهانات

 تيم تاك تو نوما مود الؤاوأ مذ نويت برت نان لوز ناعم ٠
 ا ةكرل ان هوراظ مياده سرحان فلتهال تاكا زا اها دوصّقملاب لعالممان

 "+ بلاك  غلاعبعب تربعت رة جاس | ايش اولو غلا تقو هاف ييبعلا كلم
 ىو الطعن: هلاورقبلاو بال ضن نار مممالوأ رماد برر نا
 كج ها صا قريلع, ايفون م اهرب و يهتنلا هنن لو أمير
 الا طصترم ومبرقبلز ع نيوعو لبا ز ينمي اوهد للك كلذ م
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 ظ
 ظ
 ظ
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 الاب طلخولذرجب زمطنع تاكأذاانهواولاذ ىزكر نمر غارت تسزاوهد عيال ناذ ناضل ل
 رضي ىلقتلاو اينغالا عبو ةصضال لزم وهضملا لكم وري ايه د يعد نط انا لعربتشي
 ابردر | جا حدالو اورخداو اولد ىاضالا مرحبكأ نعم كتم: تك ير يلعمم اصرف
 سم اخد كلان الث تار نال ثلثا زجر صل صن ال نا ءامغسيف ةياطررا ناكر نعوم
 قررصتو بار واول ملعمضنافرتعملاو عن اهلا اورعطاو ذي لوقل ماعطالاو أورام
 كل#نيبلا ؛ر متن اهون برغو بارجو ظل نم جدو اهم نجد الاق دل<
 مكلويلا الان اسضس! قب عئشبيلاةهنيعممقسنيادرب كش نأب سابالو ابا

 هسنب ايإوفو ةدابع مال يذلا نسكز انا عريب هةرصض وين ازضفالاو فا لوبا
 مئريلعسا اصلوقل ه سف اه درو عريذب ناعم ا جنان سجال نأكن ام لضفا
 بزؤك( م دزم طق واب كلرغ خسرنا كديحض اكو, ناد ىيت اء عرس اصر طاغل
 زأج ود عماولوأ.إ هازل هو ةبرفوشل عمال قانكلا ا,جزب نا عرو ذب امرلا 6ك
 لما نمرسيل :الومو جلها !ذاام فال ينو مت أذاب تمد .ةيرقلاو ةاكزلا له نما
 . مدع حلالا يصصا امد حاو لك زد نالر طلغ ناو مارهاد اشد نامت هافذلا
 ةلالو انزل الها نكرم كب انيعتسم كلاملار اصف لل تنيعن اال ادأستعسا
 مبحا هزم كوم ه0 حاول الام ملع ناهدالو مهحا ضن: خول, هد حاو ]كذ خايف
 هىطاول الامر زكو مبحاص(مزهرحاو لكإ صيغ ادعم الكأرو اناكن اقملالد لغد أم
 نما امممدحاو كلن احاشن ناواهرمالا 2 ملل نا لازكو اينغ ناكذ اهرنوجب اوال:
 نال اندو هترصضا عابولاكر صد ريللا نعل ران ال مههفلا تلات ق لاصترم روك منية بعاص
 اطمن مل اك ئ نو ضال و للنكاح فواصل
 - مزعبووق د ةعزعةرابعاعرشو ةونلا :دلوهد نيب عجنناميالا ناكيللب انك
 سلام نيربل همر كلاب سوغ نيم والا برام, الث لعيقنو كتل او رن الكفل اهل

 ليلا تار طجن ابو رانلا و مءالا خارج صيت اال هشيم املا ذيل خدالاوشا '

 الس فنانا معو لرش اضازع وكن لا ةفاضال عضوا 1
 تلافلاو زينلاو ىصقت ابربلا اع فلاحا ل ةعل ب ترمس قرن عنمنيبيناثلاواعامسو غل
 دأبس ءاكر ذذو قانعو قالط ثار مالا ايزو ةخ اوهال طق اسابمال مب تيعسوعل نبي
 ارادفرو ىل اعضلجح نال ين بز كلر عتارطا يما ع ضاره ةماغلاب”ثيوغلا نيم
 0 ا فان خلا واسال سي
 ابذاكن لعد مورياعر ا صلوقلابمجادص ايما نيملا هزهو ىرنكاوا ىنافن اى املا
 هيمبل انا هروتح| نمي تسيل نما :ةيونلا عمر افغتساالاال ايزي ةرافكالور اند سا لخدا
0 



 ظ . طهور اهني ميلا ةدوص دوجولز أما نما, ةيمستو :عورسنوكمالذ قربك ذشو عيرنمل ل
 0 الوريمحاصْؤاب سونعلان اطرحلا ةبو هرطورايتخالا ذاك ذأجماعبب دامسرملا عيبزعلنكريلعسا
  قاكياوفللا نيملاو رفا ك اننا ىفرتن نرفع !منالر اف تس الاو عوبضنلاةبوتل الا مىشرم
 علو ,زاذجرعالا ناكيراؤاك ناز دوهو ملفي ملواملعف ميائن اعضل نار نط امرمااع
 دايخ ولا بذالاوهتروفنلانيدو منيب قرافلاةورمعوهام او دز من اضل ين الظلال اع
 هياعاهريف ماس ايلجو هساوال مملوق زمر انلازيب رجا موهلل انا فرن نئاؤعر يزكي
 راو جنوب خالل معا اببحاصأب هداف خاويال نااوبتن
 اذا اكيط طلو أوس انلاو هيلع عاكملاو ندا ف دصا لاو اص اوثوا عريس: فالتحيلا لكنا
 "ناازهودجنمدج شال لوري اص اوت مك : ءادسير نال هيرو ةنؤقس الوقع نادرا
 . فاك يسانو ا لعد طا هرلمواريصادريل فول لال <ةزعو مياده نيرملاو عاكدلاو قالاعلادبج
 راها جد رونباو اغلا زكو نايسنذلاو هلكلارددوبان خف ل عضل نالاضم كك اوس
 تو رللر اعراب ككل نارنزإا فحمل او دقيق حاوشلا دوجول ناك فيكتب
 ” رام” فرعم سالالدبو اج رساب نوكرأمم ١ ناعااوري ارمرلا و اكبنزلا ةقيقح اعال

 ملكيملعلاو جل نكرلاك كلدو بقيم اعالوامب فلكل روهن اوس ات ن اما ا مسأو
 ةزعيكاذوا,م فلك فروخ اذا اهد ضب فصوبال لاهو (ذظتا طم اه صم فصنوا
 نيم موفر اعتمابر فال نالمرووو ريطعو ردو محور 12 ارك مالح و ريلأ

 هلوقالا مادو اخن ايوالام اح.عركر هفرت اصر اهترس ا مطعثر قندئال لص اح ةودلاوشو
 لو ناو فرعنا قرنا تافصم اكان وكل ناخس مو
 تيكزوكالو عرع اطرد مولعجو ىا مي ارو كمولعمى اانيف كفء ذرات مولعملا ب

 ”اهيهر»ةةصا ولم نإو عههجلا محال لاو زلانيمي وكم اخ زهنصلا مم ديري نا الا ولاق
 . و ماضرو طخحو دايضغكا«فل خلا فر عبلاذااهدضدو أ, ىف صوم قلو فدز ملا
 |١ للاهل ياريرق تافصلاهنعذؤو فراري ابي فلكلا نالافلاح نكمل

 ناممإلا نالالذالاو ن مذاب, فلك اروح ن الحف :ةصوا ت اذ: ةصتن اكأوس :هصلاب
 ذاجاذلاجانزاكزر لوري لعرس اصروقلالاحزلب مقتدر فلوزمو فعلا اعةينبم
 نا هامل ثم فراحتمرمط منال ةءاودلا ات ءوكلاو نإ فل ارودلاك كلذ زريظيلوا هاب
 ثيل ككاو ارفكابزم قرا نال انهم نول مم اكرم نا رولا نر فلاو ىتلاو لوم
 وأ فعلا عمرو ورذ (كرسا ملكي فلكل هاو انمي نوكرذ فر اعته كالا نفل افلح نا
 ” اتلاورمأ, ءوقكأبلاو مداو لوقكواول يو رئالث مسقلافورحو مسقلا ورحب هولا اذلكلو
 افلاجنو او وركأ زهر هت و انازتلاو روكدو نأميالا دومود ل لكن الرس ارلوعك
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 عازتنال بصنب).ة طاز ايا برعلا قراهم فرهف فال ازكؤ هناا ءلوقكعفلذو
 .. بلدا ذا رفينحون /اذو ررد فوزوملااعزلاد ةرسلك وكف قوزعطنل فرح
 كح زياور ملعو فسون نزع نيذناورلاىرحاور جلوقوشو قلاكرسلف هسا ق دوو
 . داعسرب فلكإو قحلا مادو زن اكرام ةقيقحوهو ها تاورصزم نال: نوك

 باعجتكندباره هساريخب افلح وكيذ مقوقح تاعاطلا ارد زءاطربداي زنا امو
 هنهاب ماو مشار أو ذاو عيت ميراوه ايخالاو طبل عو فينحرلا لوق عيمصلاو

 فلاصزرةرساب بيشتوار يذم وأدى او ا هدد أب مزعاو ا مزعإو | هيدا, لحاو اقلحاو
 تي رقت متنا فحل معيصل (مزوو ىف كا 1 حاعشسم لف اهلل اعزه نال

 ءاهنراو تميدمل لال, ايمو هساد هع موق كازكو جايشلا ل ؤ افلاجإ ع

 لسا ايجاوغلسسار زن طعوار: اع لوق اكو درعلازعةرابعزاثمملاو هس ار باوفواو
 ةيصنوا ىؤم إن اف انكتلعف ناو مد اهي قرافكريلعت مسن ملوارزنر زن نملبسو
 ”ةوصوب لوقلا ىكماوقو عاننءالابجحاو عدؤتءار ةزكلا عال عط شلاوعجامل الز او
 اازططالو ىوغلورز لوفر ذو كيذلاولو لالالا مخ : لون ايامي عجب عيل
 ناك نام ميزت منا عيعصطاى دوب وضل اذا كر اصمؤ حمرين نايف يفوز بقتسلا
 لها فلا اع مرد انيك, ىذر الأممي لال زمام زرع ناك ناو نيب ندا لجن
 كالاوزناو ناهوذ امر كول ف الاول ميرقكلاو تعا نارا اكىوتلاو ىسجللا عرش و
 تاور رسال قل اعرساذأبر لكاو ار خب راَشو ا ناراناوا طذسوا مهل ضعيف ازكتلخت

 ةراغكو ربا ةرمامواللاكلا مالكرهاظو معن ممولكردا ظني نوئيزهتروخنولف
 دلسؤا ةؤاكت ناموس ةةلطم]بقر ىارابلغلا ةراخك# كر ءأب و فرحي زريؤنع نيمجلا
 قو, .عقشو طاسوالل لصد اد ؤندحاو لكى بكاس غر ذعاسكأذ ناورما#ق يبو قفص
 ثادبلا اق ةالصلار رف ىزع امر اذكلا كي اهدا ىاهاند اوريلعد ازا امم
 رمياصاندانا ف سونى او دينجدازعور جزككورم باذكلا ةروكرملا ثرهازلا عرشو
 هيك المنال فلا ناب يوميا مسبجال نال جيصلوهوزبو | سلا وجي الو عبشوبب لءاع

 نيلس]نيكاسح قرن عتط أش ناووواممفلارابتعاب ماعطالإلعربزج وسلك نع
 زلال ءاعطالاكن يتعب كأو ارو اوس ضاعاصوا مفيش دوار, نم اص فض
 د ولازاكذر نعتلوا يلو ميالا نيكاسم قرع ماعم متراضلخ ان ملوث يجز صالاو رازغلا
 فايا رمال ماص ةوكذملارمالثلا ايْسالادحا عر دشن مل نا مياده:نلثلاايشالارما
 داحكيقو ت أدب اننطرعرس اوضر دوه ال رقو مايا دنا ايصف دوج ز تطوف
 ” ناموهرسعملا ماصولو موصلارد غارملا !زيجلارارتسا طرتشدو ياردملا  اكروبسملا



  اهوبرعل كلذ هيجل ثنا اع ةافكلا مذ ناوين احل الكل لب فناتيور نوعا"
 لم كلاذوديصعم|ةفطزمو قرصر وقول نساعد تيا م تضع, بيان اهالدعب
 لل طط تنيعز ابلة الط مول نال تلو هبا ماكاو اعبال ذا ف زدلح
 كت يضوهوزلبت ايام ناكر ىطو يم لع ايم اسال نب
 /يلاب ان شامناو عرض : ص حملا جاو قرافللو هد رباجالارإلا توفت كلذ انالو هم
 تيم هزلي ىضرف رت أرحرحا ف مين فلما مارنقولا نيم ذل قاننال ثنا و جودا
 داعدوإ ذكلا )اد: تح مذ اكلا فلحاذاو مياغيبلفولح ا هاله هنن عزفلتو فلاح
 |ظعمتوكمفللا عجفا كتر امطحتلد غار نيجلازهأب سلال يلكش نحال ,هالس ا
 لوقدز اككللذو للم ام انس هنن اع ممزمو مباره ةدابعا.نا) ةرافكلل هاوهالو
 ثيم عر اذكمحابسسا ناريلعو هنيعل امري لاء زكأ ماعو ا ماصلع ماعطلا انه
 بصوم تأ رأب عريول مرح تبث: رلاعا نامأر وو رمز تابننعئدبظؤللا نال
 مام ع نالذ لابو اخ اوقك يع كامو اهارح ناكول ايكو مياده ءلاراصيف نرمي
 قاف نجع نياماسملا لزلحوا هدد' لالحو'لالح لكرات ناذ مار أبحالا در ملام
 هلكارا هو ىروازلا عرشمو ةيارملا لاو كلل ذريع كوني ناالا بإرتنلاو ماعطلا اع
 ميلعؤراونسالازيلذل نركز م قالطملا , مقبول( انعاشمو ةياورل ماض باوج
 ةامل نك ناد قلط نب داو لكأع عمتي قوس عير ءاولو عيمانيلا ةورها قولا
 ةدابعوهو طرثب قدروا (نلطمار نذ رزن نمو لا نب قر افكم يلعو أنيمي تناك
 كرام موميلعسا وقل كام ىارب اذولارياعذ بجاو هسضدجزعز اكو ةدوصتم
 د دلارشنم قولا يلوذ لعواعلا طرشلالرجوو طرشبد هدذن قلع او ميار ىم- امبافولاميلعف
 انة رفيذحابنا ىورو كنعزخملاكايرشلاب قلعملا نالو تيد قالطا هاسئزلا
 كروكر كما اممقرصو ١ حاس موصوا لع ازكتلعف نارذائلالتادالاوو كلذ

 ةياروجا طلائاضيئعماممإذولاب كعلازع عرفو دول وثوهو نيم ةرافككل زم هازجا
 لو خر زا عوللطبوهو عياوهو نبل ودباف نال نوكديرإلا رش ناكاذا انهو
 ىنعس مارونإإ ىضيهد اش نا لوكا وكويرباط رش نايا ذا امال اش نت جاكاالا

 فلجرو عال صم انهو كرهازلا جرش ةووا عيل هز يصننما زوو ميف نيمجلا
 وتسارع تيب نال ننيعراذسينلكلوا ةعيبلاو اوسلو ازرعكلالخرو أيدي ال
 ١ ةورودونيبإل لصمللا ذا بابباععيتلا ةلظلاوزيلهولا !ئاواررل تيذبام ءاقبلا شو
 ميضااازهاعو ثرح ةالصلإ غو لق ناو اتاغتا تنكر ةالصلا جر قف ماكتال
 جال نرع ل يثوأ هرافي مالعب سيل ةالصلا ننال ليلجبلاو



 تفر ليش اذه هتدوةيادملا ايا حسس اراقب كتر ممن الا اقم
 فلام يمل ميوصتلا جرت ن تيل عالوالي اقبل ولبن رشا: هاوق و وسلم ادرردلارىلعو

 دهدوجول فذ ل غارت قزم ف معزا هسالرشوانيعمأب ؤيربلإ/فلحزمو ىرعلا
 فلكل نزلو ثنح ل الربللو ذهن نيملاذا نرجس وسو ةسبلامزال عيسولاب<

 ة-زمافانكسوهورارلا زم نتسيالو الام ف لغد (يكار ومنو ب ارإا نه بكمال
 بلان ثوره ماو داي وكالا نهرال ثذحاو اسملاح اعشللن اومتعاسزهةلقنل ١

 واوا, ترادل تكسو ا موي بونلا تلو امودةبادلا تيكر ةيذ ةرملاابإ بصداؤلو

 هلم رع أتئقنور ارا ازم عرجولو يب اددملا . كمهالك تال ب قد صم ملاك ادا
 نشوهوؤكسلاب موقياجزقندجربتعاو معاشو هلهاا قبب انكاس ود نال ثنح ابو

 دوقتلاب ثنكملا ةوشورارل ا هل خديال فلخزمو علان عررلا ف اكىوتشلا يلع
 فار لخاولا لأ عر احلا شا صفنا هناثرل ماوداللوطرلا نال لغد خرزيونح لب

 د ةسم ةربعملا ناك(. ميدو ال ممالمنيمي أ خنرماب ارخارا دحر ذريكتلابار' دان ال
 ليزا واصيؤرسلي ال فلحولازلو فرعلاو ةداعلا إى ةينبم نامالا نال لوضداداتعم

 دود ايا خرذ غيعنلابرارلا تهز خدي ال نلمزمو داسعللرسبللا روصتعملا نال تيك مب
 قابايرو مسالاو ابمسا اقيب كلذ قلخد ابنيعاملاهمال ثنحءارهكتراصو تنوئباام

 تما صاسو مدد, اامووب لخرذ تيبلا از هزخديال فلحولو عماغرادلاةداذلو
 فو ىقسلا طقسول مدالا رض ترورميصم أذى رش ريف تاببال مدان ,نع تيبلا مسا لاوزل

 قلت يعمل نالو مجوز ملكد ال فل زمو مياهمبلا فاكر يف تبي, نال تنين اطيشلا
 صح ضدرعسلا فاضال تراك ناب |ب د صقمرا نال تدخل اهلا بملك انياب نال

 ةينلو نالذ !ل فاضحل ه3 مقاو لحد اع نيجلاد ةعل ثاحيال ثيحر نعل ع فال
 ال لارا دزةويالو ا نال دبع ماك )ضلع او ةيجوزلا عفر العجل نان نيابلاءاث يق

 ارصتنالالاو ىبولا نال ثنيحمرارلالخدو دبعل الاهل لك رادو تبع نال عأبف
 داصقإملا لمقحا اذا فلاكلا دوصشم | عر قعُني نيميلاو ايكاكمبلا تسلل لب ماو
 نورك ثعابق ناسلبطلا اذه بحاصراكيثافلحنإو نالئلاماداعزاق ناك
 كراصق ناسليطلا ذيع كداعبال ناش الا نال فيرغتلا الا لمتتالثة انالا كه

 الفاحوا اشر اصامرىد ملكت باشلا از ه مجال فلحنا كازو ميلاراشاا ذا
 عشا تحرك اشبك حل راصقملوالا نسا 1 ناضلارلو تالع ملا اذ هاكأ
 هزه نئزكيال فلح ناو نيمالل عابد سيل, ال فصولا ابرام اضدالالامزيعل ناك
 مايبس ل ثم عرخجب املا فص كوبالامول نيل فاض مالا هرم طوب ةلفلا
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 1214 تال طيلحو ادنع تنحانزحايطدوا ابن مر بلك | سو! بطر لكايال لجزتورسجب سيل
 ما كدرلا وقار ركأ نوكيذ هسا ع اع بيز طلب طرلاو بطوإ قرش ذ نولإكم بيل سبل
 :وجتاونز عال فس دولا اوتو جلو وهو مالسإلا ل خا قاكالا ذ دوصضمز ءاواكو
 : تنكس ]كأن |هتؤكارال فلحزحو ميو أ جرذوؤشلاو وويل عزئعاو اعلوث

 دلل ءاوراواط عضل فسونى نع اعر وهو تنال سايقلاو قاع الالت
 لاك” :انأبازهيرنفةلحد نم بريال ضل حولو عيعصن ازيد قشلاو ىؤيجايئالاع
 رظاخ فيجملا لوى كلزواعركم» عرط قحشنحيالف ءيلع فولح ا مقيفحدوجو دول تنيك م
 2 اراعتزاكناوز الا 1اريعش ل عش اعاجإا جركلاب تع ذوو علوتسم ةقيشحل نال
 ةمالإ نوني ةينح ول لوق مودصلو ننيحر خو فول حالو معرس 2 يول < دال لاق
 فلك تول اقلط مشن يل اككلذ ريف نكممالاح نال عركلا م نام امباذويق جن
 ازهيرشفلحرامزع برش الف لحز موز جلا هيعتو ,قيقجباجا علا ف تنجتل عركلا
 فلجزو ريل بوس موب فرتغالارودو هيلا بوسنملااملا اعدقعنار يبي ال ثنحءانأب
 غن نافل عتس رق حرل نال فيج دارزع ثندع لا هز زملكأذ طن نعزي لكي ال
 همالعلا أو هر. جا صالإوهامابع فراعتملاز أجلا اعّججار فيقحو اضحاكون ول قنو
 - مالا لمى فيجد لوق جوتن !! تايرهتو فسوبونإ )او محرم 2عربرلا بم

 ثلخرإو ميدن ناخوضاى,لاوعيعصلا :اههرزع ثنحأب مادشولو ا جرزعو يفسلاو

 هنيعزال ثنع يولحو ةديصعك رز ئب اممعوجو تجرم اك فؤيشرلا اذهزعإكأيا
 رماه تس اولو محذئياحال فصسنت كل نكمل وتساب ةداولا نابرج مرول لوكجرغ
 نيومحي اراردز الا نعت موصلإه كر هازلاو ةدارس)ابحاصو ناذعتتلات ثني ل
 السطو لكرق نال ثنح مي اننا الا رمزلكع مسن ثيججوشو لك انزلذ ماكبالؤلح
 لدا غبلوب ميال ل ثيحصوشو دروب نحماداناذا اكراصغرجونل يغش مل ركل عمد

 مناك بتني اذا مدالانخياشمميلعو ءظقودن اطر ش طوسدملا تاياور ضجه
 الالييالؤلحز او ىتحلا) لثمو مياره ,توص ععسالشرجوهو ديجبزممادان اذا
 نذالازال ثم تحن الاب فلاخا لج ملنكرو ىولجم ميلر امملا مل نال مذ
 اس! ايلاو فعن ال كاذزكو ن ذالا ف عوقول نموا مزلعالاوهزلا ناذالازم تشم
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500 :؟ اضرااكن ذالاب منهن اق الطالإوهن ذالان الث عال فسودود الو
 

 لبر لخد وسن مكرر عاد لكن ل عيلالحر ىلاو فل اذاو اوهرادإ نذالا كيزكاو
 تو امان لهو عرج ر عاول ارم |س عقد ىلاولا دوصّم نالمص اخر الوز ع سوصقمف ل

 لذ رباد بكوب ال نلخزمو مهرج :.اكهدوعب ىوترغو نيميلاتلاز لزعو ا تاحاذ | الواح

 - دارنا الا ةهسحفارزع ثحيملالو انودرد ناك اوس لادو زامل كارع بار كو

 وازن نفل اكو كلو كس ناز اولا زد رع

 لاقواع مشو افرعوبحلاملا فاضد نلكىلوملل هيذ كاملا نال عويدملامثنيعال يلع نيد نكي

 يتعالوبس ل ناو تنحي دلاوو ةداضالا لالتخال هاؤماذا ثري كتوجولاف فسوبوب

 لوفي موصما "ايي اررلا 1 كاع درع سلا عوقو عيميال نيرلاذا كاملا ةقيدح
 لغروا بعسل نونا ارلا عرج بالهنا نلحزمورها نوصل انما ة ينمو

 دجاوتسيل مورا, مف اككتعام شيال نكملانا ىرإلار ارلازموتسلان ال تنحاهزبلمد ظ

 و هلبأشمإع ,دووو راس ل جس .لغشنلا اجرام قفوو هياره ثني انوع قو

 اب ناكيبايلا قطف فقو ناو اهرعالخا درمسال مالزكلا ذ ثنحمل مدع اظلاورجلا
 الإ مران نكد امقراولاز رمال بابلانال تنعم. نعأراناكب ابلاقلغا ذا

 اناجزابل هوست امىيغندد طق ىوتسل 4 اع ىلجواوبؤ اوم وسلا زكأيال نلحسو

 فرو محال اكمل ىوتساه قلطم ىو | قالطالاونج دارا نهال وجور ركأو

 ا م وا انم حطم مطعون يبطل كأم ال

 0 /لفلعامب وت هيف نال كل فرع يونا ذاال املا جوبطما مااوفاو فراعن هوه صاال

 هكذا انسلا لقي ىلرسًلياهاع ةروصقم هنوف جؤرلا كأي ؟ولجزمو ةبايبلا

 . «اصعلاو ارفارسور هنيمدو صقيال ناش الاذا موهلا اع نكيال' دال لاك صدا

 .الاكرال قلحوار وصلا عما غوري اربملا لاق فراعتملا مسه دامملا ناكت كل ذوو

 ””التخا انهو مصاخ تقلا اعروجو فسوبولاراوو ىينح اور عم ئلاو بسور اتوب

 ةداعلإ حاجب هز ةيو رصاخمنئل ١ ةامرعز يو أمم ئه 1 وعلا ناين ايتو رمع

 كا عاد نيام ةوصقم هنن امو جاصمحا ةروكرملا اوه

 سالا) اءذوا فياطشلاربجاكأ انرتعملاوهعلانارماملارخكأ فلاحا واي الالما

 يق ازو لظينال واذ ال لطم جرا نيام ن» تن ولا
 كريو عيبب ال فلجزبو تنعي تل ذ مهاد ةراب  ناكراتحت | ملا هاينعد
 ”الال عج ديس دبا وج يعاب
 بوس ناالاروعلا محل تاثلااه اورمال از نفح اوهو ا سداوهاحر جود رذ



 رلحي

 هنال هيضنر علا لوسال ناطلساذ فلاحا نوكيواهسشن اعاري ردسمهدال كلذ

 جوزي الزلحزمو داريا ءاك تنحي لا ىلوهيردكولا ناكو لح هداتدياع هس عنمي
 قع ظرمرا اجر ساعال ناحضو
 ىهسل الوُي الث نك ريبصحو / طاسل

 ميسراع ذا الجر فراالياسلام
 الي اعرب دل فرل عنز سابا سو

 وف

 رق رؤس دوقولا له ؤلسكولا نال ثنح لعفلا كل ب عريط]كوث ئسبالوا قلطمالوا
 فانز ماده ريلا الرمال ال عجتر قعل اقوقحورمألا ]لب هسضن لا رفيضيال الدلو
 تنحي صحوا طاسرةوف ن اكو ميل فولحاريرسل التى ايرس طش سلج نوصي طقسا
 دور كيلي لاءال ثنحب ميا رسل خر سرس مةوف حجر اف ميل عاسل أ جافرعد وي مال
 ناكولذا نيعملابان دهاذلو ىاثلا كنب يجرب ذا عم ارسل ائاوريلكفولخلا
 نعت اكن يومي إف طع ماسال فلح ناو رس لعرس وأهلا دوجول تنجب ناعجرغ لعرب
 أسفر وكل عجز او ميلعامبان هعيش شارفلا عيترن ال تاحرتسو مقر قوفو ميلع ماش
 لاقفزبمب فلعزمو لوالاز عربسات صطقف 0 (عبت نونا ئ شلال نذل تنجح
 نبالو ميلة ثزحالذ ارجومو ااموقم ناكأوس منيهو الصتمرس اشي ناالاو اهلا اس
 عاطتساز ا الثا غ منين ايل فلز او نيمل اذ عوجرالو عوجر غافل او وب ياللا صتالا
 فهر أعنملا ميال مداملا مدع عه بابسالاو تالالاّرمالسرهو عملا ءعاطتس الع فا الرف
 .تلاقذر اسرع ال لعفلا نر اقمار ةيقدلا لولا نود فعلا لع ريدنم نامالاو

 رممالس اعرمسالا قلطبو لحفلا نر أهي امد معاطتسالا ؟ةيتح الان هو رتب ادربلا

 نر اير لوال امن حجو ريل | فر صم قازلط الارز د5 فراولملا 1 بابس الابد تالالا

 ”م|نسلعوب افرعم نامزلاو هياحنو ١ اركتمان امنوا انيحانالف ملكيال فلح ناورجوالا
 افون رين أهدلحا نم عرْغ ىو ناو هيلا قال طالادذع فصْسسف طسولا منال هئيلص يجزم
 ا لطيور نراؤلاناو مثنعدب ااوه ماللاو نلالابرهياا راق نمانب مص نمو كام
 هنال فيلا وق عيعصنل نأ يسال /ةزي ميعصلاوهو ةدايزب ىدهازلا عطوةادبلاذ
 مالراتخاوولا فلاي ىلا يجري ليرد ابن اربحرلذ مولعمريدون هيف ةغلا لمني
 هنالمايازْالت طعون امايا مكب ال نلحولو ميصت,وبرتل ءوصوىفسنلاو ىوبحمل
 الا قشويف مايالا,هكبال فلحولو ثالثل اوم عمجاقا لو انذاك عمجمسا
 هكفؤسوبوداراوز مياده شع كلذو عت ظفل ثريا جىصقاملا ف صنت اة وسوكذ عمج
 قمر ومزسلارماكبال نلحولو ا,لعرو ليال عوبسالاوشنو دور عملا ماللا نال عوبس# مأيالا

 ل فمن هدنعفرملا عما نالانركزا مار ْمرشسون | ءالافو فينح ناد ذعر غلا يع
 فاالماعلا.شاوهودوبعملا!! فص اهرزعو عش لاوشو مج ظذل كي اموعتا
 هلبنر راما يالا عدمتعاو ينحل ليق ميصلامالس اا راج اذا لعد ودب زمايشع

 ريت



 بائرملا حولط صال از عرعلا ةرم فلا ىلإ لا جولتي ليز ىطدللا) قودبلا

 رمهراح

 تامر صصخخ لؤنلاو لاا عتمقو ميم الاعب كاز هذال لحرلو يمس
 وصعملا نال ريمي الرب ةرحاو 6ءهلعْمم ازكنلعفيل فلحناو ورب اتلا اع ناما نوو

 لعفلال حت وفدوا توم كازو رزه سايلا حوفوبالا ثحيالو عرجوارذو لعفلاو أيجبا

 تب تعجرو تحن نه اهراواابلن ذاذ ىحبوا عمابوا مذ ار ححتال فلطزمو
 لكفلكإماوا نذانثنحا مدعلردالو مفلح ثنح هلعوا مءاوازدذ اريغب ىرخإ قرم

 ثذالا ىونولو ماعلا ظل غل حاد هارو امو ن ذالك ص جوملا نال جود

 م.ارههاطلا فالطربكت هداك ةحالاضقال مايد قرصد عد
 دك طارك أولو

 ىا أبل نذاف دلرماوا كلن ذآ قحو١ناالالا ناو ةروببل خاج ذا طقس لل ثنذا
 تيشوتملل كلذ نالر لح : تنجيرم نماوام ذاريؤد اهدود تبحر ةرحاو غرماهرها
 كرلازككلا د ارئل فادني ال ضلحاذاو بأن فليم ىبناو تقول اوبن اوؤف غرم نذاذأذ
 فج ىبللابهشد عيستوإ ةجمؤح و: ةرإب لكةداعرجوبو ةداع عملا ,بوصقب

 يفر 3 ١ عافراىلااروطف نوم صماهاورمملا ةدانو فرعلل هدامتعاغعبشو

 فضال غلا ةااصزم اًنصلاورو ماشل ا نم داهاازكو تاق مغ جب عيش انذلا ثق
 صفر عوفو كلدصعلا ةالصروب اعلان ذو انف عذو ناب زعرجلا و لببلا
 توراهلعولطس ,ورهيلازهذوحاح رم الهلا عولطإ لبي فصدز مروعسااور و ماّنسلاو

 هنوداهنالرّلا نورأموبو بيرق ىلا د نيصفبل فاح ناو لملل صنوف ثح

 دبجنوب يلعد از املا نالرهمملاللكو ثمل زمذكاوبو ىيوج لاذ ناو افرع[س رقدعب
 يو ارارلا هرووركسال فلج عو مياودإا ذاكر تؤ نم كنيقلاهددولا وعد دنع ازملو
 ظ هعأس لها ءأعرب انكاس وعش ال ثنحبعانمو هلها أبثكلرو هيسعس بزعم نش لحملاو |:

 لئمدبال فينحولا/اذ طازكلكس نكس لوقبو قولا غراب ز ماع وسلا ناذافعأب ف
 ميدالاوو نعت قب اعوسف لكلب تنبث كسلا نال ثنحرتو قدولؤنح يلا
 نالناسلا مب موهناجرفخرجب معلاقو ل حببر5 لكل ل هن نالئكالا)قنرتجب
 ددلا هوب إيلا غ اذكس انلاب قذراو نسحلإ لات كسلا نجرسسل كلذ ارو
 نوددا يهدر انه نيل قيلواامملا ن رعصي ول جدو ىوشلاريلعو ىيدلازع
 الغة راهزعلا مع تنجو منسمؤ و عشم اكس ار ارد أب ةَهضحربلا ناكمالم نبك
 هامل رئاد برش نال ثنيعال ثحرب ف أع الون وكلا ايف ءا هنري لح ذاام
 دبالذا نيملاد ودا صنم ةرلا نايكعا نا كلذ !لصالاوروصسال

 مويلاثدانإلف نتيضقيأ»و تافككوهو نلحق حو دة عسل ل صالاروصن نم



 ء- (يتيولصالالع

 كالا هدسوراملا ءلسقي ا هرهواذودز هلكوا هضعب نالذرجو م هأيأه اضف السم ني : ا , 5
 . زودالا نال طر شلادوجول فلاحا شذ ملريؤلا قحتسف املك هدرباموشو رجرممنوا
 اوت داصأ هبزنوخولا) اينجل مدويال بيعلاو ,بعم امام ماررلا زن صر بلاد
 اصاصر اهرصو ناو بارما ةككوقعملبلا ودرب معبر الذ مص ة غم طبشو

 ساولاو فصلا ن اكم جر زع قون جركل زعو جرم نلاز مى درا جشلاب مقونسو ا
 هشيم ثرح طف رجر أخو سا خا دن كامل يقو برفهرشش لكلا بلاؤلاوه
 الأف لمزمو يار ملسلاو ثرصلا ةامب زمول اذوجج التحت ار دل شبع زمأ يدل اا
 ضعبل صيف دي كرد هطعمبتت اهرسو تلو داعر د مد ةرطبفي
 فضا من الا قرؤملا فصوي يكل ل كلا ضيق طرشلا نال قزم ىدجص رقي حلب
 هلل طش ل اورد ده مبالا ثني الاف لكأل اف صنيك ميلا ن اضم ىضروم نيد ىلا لعبقلا
 داكردال قبرفتب كإذ سيئو ثني م نرنولالمبالا مريب غاششب مورو نينو
 فلجرو ريارو لع ئن ب, ولا زهريصيد ةداعةدداو هاك صفر
 دوام نال زن ارخو رجا نمو جرحا 1 ثنح تامىحأ,م اب لف الم عصب نين اب
 7 رخال اتناك ف اضيف س ايلا مقو تاءاذاذ اوجرمربلا مادام ٍةسنَةرقو مم :فلطم

 ليويملاذا ابل ث اييموان تلم قالطب فلحا ذاىتح عيبا طز يح دارج زم
 ةلئامزيلجالادعباةرولا(.ملعو ثارملا ازد الخد ناكن اوأبرلع ةدعالم أب

 دوكرلا بانك ابةومر ذوب ميلا رس دا نلطم متن اهواد اهلا
 اصلا مزجورمرراا ذاك واتذكى وأ عدا. عمجو نوشالذ فشاتلل اؤلاو ىوتذك
 قحاب ناسفالا بد صقب لوق ةطلوشو ثينانلاضلا اعط امامنا همك
 مثوضووعرلالباسمتن اكأملو رك ارزع عرغاعرل قر ابحا اعرشو عيغاع
 نمل يلعوتننام ارم مر قرذلاامدرعمو ميل عوئدملا ورم ا ةدرعماع
 داكن ل عرعرملاو بلاطبن الابن !ذ اة موضح ا لعرب جبال نيتي لاف ؟ىؤمرعتب
 انا ق ولا لذياشملا تار ابع تذلتخاو قوت اريرلا لاقت بولطم زال ةموصتحل اع
 . قحالزمعرماريفو يحس مايدجومهو باكيا طة اما سيث ىلع عرملاو ىعوملا
 فدملاقو بلا ىزكذ بج عز لوقبا فخم نوم نيل عوعرم او جراذل ةهجبال
 ميلععرلالصالا 1 ريعراةورهاطلاب كسي نهر عوعوملا وره اظظلارفسجلب نم
 انباع مت ازطادذع ,قنعلاب ججترلاو مضرعم 1. اشلا نكل عيعص ار فوركم اوه
 مل لولا مهيدولا تد درر او ازا عروملا نان روصلا نود اعمل اينعالا نب

مال هر وصررلاادعرم ناك او نيملا
 لارج وعرلا ]ضنالورفا نار ضلاركس ر

 مزلد ظ



 نيالا نع

 هاوعرد ىرتع

 شجن اولعماشوعردارككي قحجاوجلاو م يلو ملكيترملارونمحاب مل
 اأرلالاىوعرلا ةرياذ نال اردو للانمو 'لنّئف ازدك ع ,ىرقومضفو اب ذو ارو اربك
 هيلعوترملاوي غانيعمب عري زاكافؤقدحنال لومرجلا ف مازلالاو مج ازهاق !"طساوب
 هيلعوترملاو هدارتسلاب دوبّتلاو ىوعرلاب ىيللا.ملا شيل اهر اضحا ريلكوتدل نملك
 لمه ةلانال لوهقملا 1 ةر اش إل, ذو طر نركعاح ىصق أب مالعالا نال نالهتسالاب
 ركز منوم(. ةنؤوا لله تاك ناب ةداحنيجلازكتلز او فدرغما غلب ةراشالاو
 هدرحار اتعرعدا ناو رب اره ندم, هرعذ ممققلا نال امولعس مب ىعرملاريصرل سرمد
 نيكو موصل: دير ندباو م«! اوك اعصإ ساو هجرالا دهب هب فرعنراوعلان اهدي رغلا الر اصخ لقتل ارد دنا ةد اش الأ, فبرعسلار لود نال

 ند وركز للدرك ناودوصقملا لوصح نكذب ئركشإ موية عم ابحاص >
 دابر ككركإلو ىرملا مب فلس رن ل مدارل اة طلغاذاامفالئرفزلاتالح انوع
 هيلككملابب 1 ماركو مب اده هد املا و طراشد ىوعرلا ني نفل طرتشم
 تل هرمذ مناررلععرملا قد دشن قلد الو عري: ناكاذ ا مصخ بصمت نال

 ”يحلازا ةعضاوملا ةمّل ايفن يحصل اوهئض اقل معو  ةنيبباالاميفديلا
 هب هبل ايد ناو مياره قده اثم ريق ديلا نال لوقنملاؤ اليا هريغو ة هأسع
 ني هيما اسومجو اهني خا نو هرم نولي التوك نال هبلطزمرد الذ هقحربل املا نال
 هاهم كب 1 لوقي نابح<لوقنملاة اول اةارهيزعدرامتحالا انوه لوزيةبل طم ابو
 فرطحرو زدزلابحاص نالءب بلطي مناركو زمزلا اني دوا اقحبرتمملا ٠ اكناو
 ناو ضبوح 1 ممرع نال ارم ريلعوضق دل هكوعدل انصح اذاوةبلاطملا الا قبب

 كل زيزو( قر ضروب طل, ىضقاهرطحا ناذ هاعدا اح تابثال يلب رترملا لاسر يو
 يلءاوعجاو هذح هيمي نال هب/طزعوبالو ا.ملع اقل فلهتس !مهصخ يمي بلطو نإ
 نءداعتس ل ىرطا )اثنان تعور رلا# امكديملا لع نيرا اوعد :يلطالب فيلا 2

 نيمإا ند نة يفسوب وما ]اوو ةفينجو ارد عن عب م نايلابلطررعملا ن ني
 تاؤارعز جلا اعرترم نيميلا  قحل انو نا مفيلح الو بيير رلاط او هفح
 رك ف سومدا محرم ورسأججا 2ص احتشلات انذاك مود مةحروكالو ميزبلا ب

 مااا جاو عوضناةوزيارملا ل ا/كدادطلا م: ةينصدل عيد اصل انك
 دبل شر وكوعرملا ذعئمل ا دزئالورغسل اة بييتمل ل ببدل مدذو أذ افنا فلح تباع 22١ تلو (ررراهروضحدي توج غرؤسلاو فوم ىيلعو ةفينوالوق جملا

 لد يوما هدر لب فيعبد نيملاورهاشلاثيردوركلا نماع ملا درثدم اع 3
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 الكاري ونال هبال قلطملا كاملا ويلا بحاص هيب ليقتالو ىدعل|رعررلا: كنور !

 مخ ملاك ضنا ذابت زكام ال ىلوا متنيب تاك نبا جراذل ماقاولفديلاهديضتام
 !لةاولطملا كاملا ىف ارد ان ائيش ل تبثت ماع ديلاب مل تباث كام هاظ نافديلامذ

 اعداوازباذارهرحلو ىحاو نم كاملا قلن ايعدا اذا اجد رشملازعو جات اىوعرب ىبقملازع
 مأجلابريلاوز تيزي لب ةبروصلا ه4 ماذ قبس اريل وذكر ان أخراو كي ازماسلا
 هيلعوعداامردزلو لوك ريلههضق نيهلارع يلع تومالكناذاو ب أنعلا فرمان
 اور ازا نيجلااعمرق ال كد ذ الولذ |هرزع لرقمو ' هرزعالذأب موكأشل د لوكتلا نال
 لضإيلعيت دمار ذنب ن أو ض قلاش نككو نايم اذه ميو هضننهررملل هدد
 انهو كيصخوأعراامب كيلع ثدضقالاو أبمف تفلح ناد اثالت نيمملا كيلعضعاىلارل
 لكاكهر تارمْئرئيلع صولا ماقلا ر ركاذاذ اند عضومر ها لأ مالعالراردالا

 البازل ماو طايل داب زن فاضح كر اكل زوو ةيارسلا لات لوكنلابريلهنعق
 كوالوااو مهله (زمرو بز اجةرعزصولاروب لوكتلاب ىضقول !ءاذ بهزملااهأرمرعلا
 مكذا| والا ططركحو تاس ناب ركع نوكيرقو فلحا ال لونك قيقح نولمدق لوكا م
 د ءركاوأ«زعوارنماحاكن ىوعرلا تناك اورها عيمصلاوف سنو اركز عب واذا
 ل اشالا نه ةاكرجبال لؤرلاو لذ هرزع لوكللا نال :ةدعو ارنع ام درت احا تسل م
 الشو قرلاو ةرملارودالدالا و يقلاو ةرعلارود ةعبجلاو عاكنلار انا ف نا تسيالو أوت
 نلت اذو دورحاو ةالاوموا:انع'الولاو هر اذا, ميول سلع نأتي الو ديسلا علا اذا
 رإفانلاايطالا وزو ذاكر فالاور اا اهرزع وكلا نالدوروم ءالا لكسدذ مكتمل
 ناو اوزع معصنلا و لشن ام لوف اع ىونلاو تامهجسلاء قر دن دورح او ةنربطميف
 صور دوف عر ةافزو زلاو ل اونلا تار [ة:يومصاللاو مظنلاو ىرللاكو اتفلاد
 اذن اشمزنرورف انمار انخاو اور جرش ةىلسزلاو زال سلا كودزبلااعمالسال
 الامولظم وار ناو اهملوشدازؤا فلج انعم هال ناق يلع عرملا زاحور ظن علا نا
 اضررفرج موضح اد لملوتلاز ةيمل رم“ 3 ااا رظنوشو مامالا لوفد ازخا فلع

 كاب مىتصفةننبلا اماقاو مل عب (ممؤك حارب خانيع نان ارعدا داو وارصنحأ
 دكارتشالال ف الويشو ن اة كسلا ببس 4 اى اوتسا ناذضن م مدبأب,يىعرملا ىيعلاب
 * عيتسبلا نمترحاو ضي ملئللز اعاشبلا اماقاو رئيحوأ ها ماكن (مزهرحاع عدا ناو
 لتر عد امهكارتشس || لا لوبق مرول مر للا /مذعنو ارحا جدولا مرول
 اهات نابل نوت مادا انهو اسلا ثلاث امةداصتنمب ملجام عاكنلا نالأثرحال

 هتمام اوف دنيبلا:هاق الش أ”شرحال ترف ناو لو الوالا ثول ابحاصف تلق اذا
 امرت هاصنل



 “1 2: ل 00 :
 قوغتلاب هردحا هرعتولور والا نماكوا تنيبلا نال يم يضغط: نيسلارطالا ما! ناذ أمد اقل
 انياب معال كا ذ )ثم اعةنيبلا م اقاورخالإ عدا مو اقلام ىضفو ةنبلا ماذا روح ةاللو

 امن طال كاس ناذلا دوب تنوب ناالا نود لد ل هام ضقسال و عدل والاباضفلا

 بس مجو اعالاجرألا ةندب لسفنالرهاط محاكتو جوزلارب + ةارلا تناكأ ذا اكو تقيس لولا
 7! رضوهو ثار ملاد وصقملا نال امري ,بىدعق تيه نساكا ذا ايم ال ةأملا ةأيحبأت ليقرلا

 ثااثاعنانن داناررتمال لا 1,هامتو دحإو 22 ْثارعم نانريو رم ف ضن د داو زكأعو ظ

 تلق كيذا عرنبلااماؤاوالثمررعل از ديلا ىذ نهئارنم قرت ازيا امنرهدحاو كرب ىو
 فصنراحا اش ثار اياد اما هدحاو لكت ف ضنا ىوس ا(. ركل ليل مل الر ينعا امرل ينو

 .واةوأم نب بون اولاوضق ناذ ميلع ةفصلاونزتنل كرت اش ناو نما فصبر بعلا
 لع يسعنا اضل نيرا هعيجر حاب نازكالل ل طركعو كل ذر أحال أضل اردد

 انهم نامول نال اضفل اىودامبان دق لإ نجر ةعدالا دوعدالو مفصن + ناو زك
 "اوفو مذا لازو مببس جفن ملورب تعاون, اوكا ارجو دال منج ار ن اضالل نأك
 مهم لوزبويو قبس |مرحا عيان ناكو ير اتامزهدحاو كر ناو ةيادملا كحال
 تاوئلواهارحا تنفوولو ميرخالا عفدا اف دحاربف معزانبالنامز ةاهشلا ثاونال
 الف ةرودوا لبق نوكرن ًليقحاو تقولا اذ ؛ ركام تول تقول ابصاصلونو ىطالا 2

 رغالانودأفدحا غرو ادراو ير انإكوو هير تاكو ل نإو ميار كشسلاىاعش
 نوتسكوق رنالو نامت قس اعل دي مطبتزم,نلمت نالوا ونوزعبف جرحا عماناكو
 |ْش اهثرحارب ىر لاما نانثا ىعراناو كشلأب هثب اثلا ديلا ل وزمالذ تاس
 اكوقاالىلواوإ لاذ موه انااو ثلل ذ لع ونيبللا اماقو اضيفو ةبشرطالو هنم
  ةيهحالاو اضرشو نمر اهدصاوعد ناو هسفنب تش مالو ني أكرم ةضوأ وح موكا
 كالملا تيد رالىلواريبرلاسأيقلا ةوناسحس اا قوي اريد! لاق فوا نمرلاذ اضبشو
 هلومحربع 2 ببابكعو نومدتر لا [كزموشملا نا "نأ خسالا تو هتشيال ىقلاو
 ىعيتنبلا نأمر اهلا نأصرالاماو ا ناورهاىلوا كامل ادعو نومه رع تيسر لككو
 لولا تيدا ميأل واعر قس ىانعجالا رانلابحاصفلت# عياتلاو كأإملا

 يي ارداو لمارشلا أ يعدا ناو نمزحالا قلبت مو هنهيجرهالا لاق اسالذ هياكل
 اليو الوراو نيد يكيراشلا طعزنيبلا اماقاو قيبس اه عهررك الثا ديىذ ريغ
 تاةزإبرخازمارشلا اعد. امهعدحاوطكم اذ ناو ميقرل عرانمال تقوذ متبنامن اش
 أممرر ؛اوساوو اذار اف اطراتانو دره ز محالاو ليز نهي رشا |ترحا
 اال: بخ يل رغم كاملاعدنبلا افلام اك امر صيف عب ل كاملا كاتب



 رمديلا

4-1 
 بأ, ةدحاو لكديلابحاصو جراما ماا ناو كتل نيبو نُملافصنب فصلا فخا نثر

 كلم (ةرليبلا نال ىو اريل ابح(سؤ قأيا»ليادبادحاو اخد ات اراوا ير ابر نه عاشسلاب
 لة دنللا(مزسدحاو لكؤلتولو ملط قشديلا وذ ةنيب تحت ايوتس اف ديلا لع لقال
 طعزلربلاماقاولوانر كا هسفن دي 1 عاتلل العا هرماق ا ةلئئعوبو علنع حلتسلا اعرتشبلا ماقاو
 كالا ناو ايت تماق ةنربلا نال ناككمرإ ىو ا عاننلا بحاصف جاتنل العطالاوقلطملا كاملا
 هما جاتنلا لد تجر اش نيب ىوعرلا ناكأذا انو مترج زمؤلتلابالا كلل طال تّسالف
 اديعو نالا ملونصتي جاتنل ا اعتنببلا ثلاث ماخنا ميل بخ اصل جاتنل اب ىضقولو هانركذ أم

 زيا قااذا كاملا ءيلهىضملا تارك ميضقلا تلج ريلعاضق رمل تلا غلا نالديلاوذ
 باسسلا ؤ بنلا جاتنلال ثم ا كذلك م يره نا ةلزم مد الاضملارطقينو تيب ضن عاتنلا لع
 فوصر جو نبل للجو نطق ل زكر كش ال كلام اذ ببسزماذكورسابركلكةدحاو قردالا جيشنا قل

 لطم كاملا جزم جر اهلل مونة ريرعلاو أنبل نكس ناك ن اذ عزت احح ل مان كل ذوو
 عامنا ناودياربرلا ل هامتو جدأ ذهل مىضق م رلعزكسما أذ عرين لمعلا مب بجي لك اذ او
 نول |اقلت حلا نالوا دلل حاص ناكر نمارطلا اع ةنيب ديل ابحاصو قلطملا كاملا اعزشبلا
 الورطالارماشلا اع ةنيبلا اعنمدحاو لكم اا ناو لمار شل عدا ثمل كلملاب قااذااكراصف
 ل مفيلجولاوزعانهو ماعلا طلاق كذ دب خرب ىعوملا كطيو انأتنيسلا ترنابج امو يرات

 نويصلاويا امرلوث ابو جيتا طلاقها جراذل ولو نينا ىضقي تلا قو فسوب
 زثكوا ,ددرازمال ا مالو نيره اس عتايعملارحا ماد اناورهاا دحام الوق املبل داوجر دو
 ةلارعلارصال عربعلا ن الرحال زءالرعااقارحا تااكول اذكو ةمات لع ةدا.ّسلكن ال هاوسامز
 رك مالاعاص اطلس ا يلع عرملا عربجش عز ءاعاصاصق دازمورسرلا اك يل دعالن رحال
 انهو ذا ىو ارقبرتجرسجرشملاؤ اكن ناهرصاصتملا مىزلرشنملا نودامذ نيملان هلكت ناف
 عابس البلو لؤبلابذ يرجلاومال يرق جز !طالاو عم لزب علزع لوكللا نال ةفلحم دنع
 ىطنعاأهرما نأ سنفملاو الخبزكاا عوقو دذع فلا عطقو رعجو ىنعزسلا اوك حابالأ
 اههزعلوكلا الأم ةرشرالا مهلا لافو يدل بج لت فولت ا كلاقول ازواج مابتسنااو

 يشاء لوق اعو ميعبقملا راق سشرالا رب تبشدو صاصقلامب تيذئالذ ةمرجشميفرإق ا
 لقا فش الفك طعا مدح قرصملا :ةرطاط:ئيب ىل عدم اراك ذاو نووجصملا ةيهالا
 وعزل يهز هللا زان وزع ةزياجرشنلاب ةلافكلاو مدح عيطيف هسضن يهين مايا
 مايا الث يدولاو ميلهتدملاب مرمر كءش سيافوتدمللرظنريظادالاةوزعنناستسا
 رول از يوكو ربجولاو لهاذلا نر هلا ذ قزذالو عيصملاوهو تيرنح يا نع رم

 . نال فحمد متمز الميرهاالاو ارو هسف الي فك ط عاو لعت لاق ليبل 14 فكي ناالا جوز يالئل تمز الم مازلاو ف هسفسزيفك طعاو انهت رافال ١
 ىغرملا



 ع

 0 طقف ىضاّمل سلجبر اءقم مزال قررطلا لع واسم 5 درع ميلعرعيملا
 هجرا ضال ذاع ةدابز ةعزالملاو لضكارزخا :نالامولاؤصنم اكتسالاو سلجم حار
 فرهياوجو ,يلعتيطالاو اذ او مباره م ظرارذملا انه /يرضالورفسل ازعونم
 ”يرجاو ا شراعاو اسياخلا نال ثعدو ا اراقعوا ن اكالوقسربب عرم ا ئسلا انهكملا

 رعد وبسس لانو لاذ اعد لرب ماقاو بياعلسو انه ةيصغوا ريع زرهرو ١

 هيئالاليوعنو خز ايزل طلاق ضيا هجودر تكدر م طرشو ءهيججبو ! يسمو دمحأب
 لاسد كميل عرب نا هبي ترد امال ىعرم ا نايورزدب مهوصخالد هارهضلوف أع
 لم دورعح ن اكاد انلقأكب ويلف لاصار! ناكن ا فس ودود روز :بوضح
 كون نم ءزوورادملا  هراخاو ذضوب هدو ددل اغلاق: دوضكا نع عفن
 كلا نوعرب ('هيقرت نما هروص ناو ارررلا و طسناكد الع تست لاوق بش لال
 وعيب صج صدرت الموضح عئرا ذل رسما ابضعل اريلع هاوعد ناكول ال
 بيأذل نيرت عش لاق ناو ةياوببلا ءرمأو كللملا ىلوعد فالك عرسال يلعز علا
 انبلاب رس ىتدطا 5 لاو امص خمزوكي فرتعا كاحيب عري نارعزامل منزل معن وبف
 (اىاو نالفرمشعدو اهنا حاصر مارعد ايتنبلا ماىناد يلا رو ملول
 فسوي ىناو :ةيلح ىف: لوف اطهو تباري ا شلاق رعوصخما عثرات ل هاوعدنع :ليبلا
 ”مار بصغلاثاذااكراصفيلج) هفلا عيب مان عفر دل ةواد تس اوفو
 90ي 2 ىرلاومهرن | فااظلاو ملاعال لعافلا وعر يسب عطلازكذ ن ااعرلو ملكا ميد مل
 تائاذا اير اصفر ايست ماو ميلع :قؤش منعرفلا رد هنيعي لرئالا

 يعصر ناد صلاة وا فش نر جعالف مي دحال مال بعدل اطالع تقر
  ةلازتنعبلا ىلا لاداذاو عيصصتو يصم ا بالاو معاميلعو دا سكس لا
 ةددرفن ريزع ع رملازع:هوضكاتطقس نالذمنعدواريل بحاص,اقو بباغلا
 ةئيدبل/ركرملا يقي ناالامموصحيي هر نكتملديلاو ةربعل كاملا نا اعمق داصنل
 فاتر ود سس اب هامل يحلل كساب قحارنوكر بأمم ال ضم ملكوانالف نا
 ركزي نيل ظلعن ىا ركونز رمز يلوارعاب ليل الا كتم نكرم طير يل عرس ايع
 سلعبورلاةدابسلاو بعل ملاع :وعالارلا ال ىزلاسادزك لوفك شملان اصوا

 هركئالكمطحاا بنجر الا صو اذه عيري ناملورينالعلازمملجنامرسلا
  ةعاتلخ از يثو ىطاقلا ىلا ممر اسحالاو ةرحاو نيمي يلم ضسملا نالعياهلا

 ةساكريوملا نوروز ايرطتلا ؛ظللخبريقو رضاع طلخيو عالصلاب ورعملا
 موضعي ناويضاو ب اورلارهاط 2 ق(زىلا الو قالاطلاب ىاعدسالد باربرا



 كيوت ركفربقلح خ عمق زباراظعيصاوانزا كنز“
 .  يسوماعق |,ونلا لزن ئلارسأب ىدوبمل ف لتس وارث نك زبره عراوكلل
 ١ افا ولطزلا ساب ىوجطاو ىيع اعز بجتالا لزم ىرلارسأب نصنلاو
 لصال او نجيركذ ركهو ديايبلا غلا هر اينحا رسم اكوكرس إب مكاو لذ عدفنعكأع
 نطمبريتخاوهو مهأبالا لا مرلاو ىدوبول يعز خس ال ما فين حشارع ىورسو
 تيب انك العن ن | بشيامو (رمظعت اعترم مسا عمرانلا لو اين الأ نحياَسم
 . ههلانور ذرب رسب عزمكا نالانعترسابالا ضاحي الؤنولاو ردم اك هياكل
 مد ابع ثوبب لن نوف طيالو مامسا نلوقيل مول جزم مرلاس نئلو اقكمسا لاق
 ثامر سملااخنيملظيلؤت بجيالو انمطعت مايءانمربد امو أمي وهدزهارلا
 ميش امينا دعو ١كم مامون نييك مقر صعلاوىب عج مويك

 فيلكتكلاذ بأعإذو كاذنو بد كاجو هو ب مسقملا عطعت وصقل نال بلا
 ىاعاخل ا زعزم ىرتنساوا عامنا معو ازهو مداره عوقد دوهو اهرونه ميت اهل
 ير انا مق رم لعقد نبع
 كلزكفلحسو]اذإوا زم سواد هد ارايحال ورعلا انه ث عن أم سا, قلب

 00 ا قل وز كنت ل هلام ب با
 لتعز زان لك حيندب ام رسب مل لوفي ناب عاملا ذو زنأمطاداوا رتبه
 هلو تيرا زامب دعاس علم نب قام هيدأب قالطل اىوعو هو نيابلاالطلا
 هنا الاروب مهئلاد ديا وتح اي ءاطامرس اب لكسب الو ميعدملا ةركذ قللا
 لدي بلالع فعول نال اراك ةروصوهو لصاملاع فلج
 ضال إيما اع ميد فلك سود: اوؤ رهو :ةسجفلا لوق ان هوريلع
 عقب ربس ن اك(ذ ا( هرز عزصالاوىزصاحلاو رتبادرملا ا ورص ىلا اع ضل كصرك ذم
 تناهناو ايرث رهامتو هود اكؤتعل ئعدااذ السمر لعل اكمال, بب ا هيا علان
 اماقز (ينصنرالا ىئداو ظ10 انئان ا ميلع اهاعد لعر رب راو

 فصلا وعد ىحاصلو يعاب راتشولا . ىوعح رحاصلف كل ذاييشيبلا ظ

 نرد عاالافضنلا بحاصاف عز امل ارابتعا صينح ارز ع ايوبر
 كعمصنلا, مورا توتساو ل اسف فصنلا ةيزحالا عزنا فصل ابحاص
 ريكبرراسملا ءنال لوعلا قيرطل راع ايران ميو هالا امون فصنتيف
 راضيمرمتلاو راوي لا ام نب مسفتف تال ىل لوحدو رن |نمزل اسملاواهنصنو
 ءزلاسلاو ىيبعرملاو امرييب 12 رارلا تن ولو أ مر ئعو يفشدلاو ىنأهرملا موق

 _ط



 يو اضقلاجو اع رنسن دل اس كو عيد كر بحامل اكاد اس
 معربالةرن :ىدلاصلاو هاننسب ىضغعيت فضنلا ؤ عراخْ ال انضتعلا حو اعال خلا

 مكسحا؛لملاظ ناك هاوعد ميل فرن ملولو ملمس هرب ةوقو فضملاهاعرم نال صاص

 لكم اناواهئواامهرب إب ادغاعز انلاذإو مارهمري كرش ىوعرلا نو دباضنالو

 قفار الا نسو اهلتمار انكذو عع لوب اياب تظن اهلا ةنب | مادوحاو
 هتدبقرصد, مي داظلا نال واابسل ىداوملا جو اتإلبحاص ىاوسبف نيعر اتلادحا

 اتحاربذ .ناوأمهرط دا اعيديا1 تناك نا مند تناكأب نسى انلل جطكش ناو يقف .
 نتضولا زبارلانسضلاخ ناو اخير اناركذي ملا مماكر اصو تيتونلا طقس هالأب ملوضت
 عري ف تاك موي نزيف نيقير طلاب ذكر رم ال دبهرشلا كما هركداوكن اتنيبلا تطم
 تلانريؤو ا اميدياذ نا اميلو ديلا ىزلا,ءىطف اذ رؤي ملول منال كر انلاركوب ديري له
 تخين اةربلا ,فرصن نال ىلو اسكر اف ا حاحلب قلعت دزحالاو ابرك اهدحا ب اداعز انما ذو
 "الخان ال لوا جرسلا ف بكل اذ في درزحالاو جرا ابكر اههدعا ناكلاذااذبو كلما
 اطزانئازا مك علل 6 مياده فضلا امم وتس الأمزدب ن وكي ش يح نبك ناك ذا اد

 اذاو فص اوهمالدياقلازثمو ل ابحاصف ل داقالاو امرج» ريل ارعب

 اذاو يمت ارهرطا منال ىلو سبا الل ورمكب قلعتمر طال اوم سب الامهدحا اصيشا عزان
 لاكعيابلاعراوانمن قلاع اهرمإرراو عيبجلا نمت: ىز سلا ) ناويابثملا فاتح ٠

 درلا يك  نمزكاقرتملاعداو عيبملا نمر دقم عيابلا فرتعانأب ادق ةوامثم
 اهيدلرضق هاوعراع:نبلاكرتثملاوا عيابلاك١ ايرحام |ناو ميابلامب ىرتعاىزلا

 هأوءداعة بلا ام مهدحاو لكماذ ان اذ أءزهقوف ا ةنيدلاو فوعرلا درجزعالا ب اجلا نال
 - فالتنلاول ىلو'عيلبلا ةْيِضأن [اوان ابيناكا ايمالىلو ا ةدايزلل ةنينملا مشيسلا تناك

 ىو اعيابلا ةديش 'عرمج عيبملاو نمللا ءاضل حاولو عيبملا,ذ كى ىرشتملا ةيددو ملا
 ةسب امبضرحاو لكأع مناف ثابلالا هر اءز ل! ظن عيسبلا < ىرتشت اديببو نماء ظ

 ميلا (نخ الو عيال اداعد اىذل نمألابىصرتن اما ى تشمل زيق اعوان
 وصل ل عيرإا (نطسشالاو عيبملازكرتثملا هاعدا ىزلإ د قلاواامملسنزااءا عي ابنازيقو
 مل ناف نايضارتب مبايعاذاو غسفلاب نايضريال امير مال هيف :هحازهوتعز انملاعطق

 يؤ عرما منمرداوزكن الرحال كوع داع امزهدحاو لكلا كلاس اق ويملاو ايضا
 .تاوروهولخافسوب ناد رجلوقاز هو :يادهلا طلاق ىزشملا نيم رك د نير يلع
 أبل هيميب ياو او فرتشملا هيمي اجرب ىلا وورد عجتاوفو ةذيصقلا نع
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  مهعتر_يصلا:يالاو كين ءو ىلوالا ةاورلا عيعصلاو هعمأجأ نساك نك
 ساوند نيم ل ديال دقعلا | قاأعاذا مال امري ىداقلا حسف افلح اذا
 داحاو لكم احدا ام تيدي لمنال ضل اغار سس الم اعل دب اشو ةيادبلا
 قسلر لا تيدرملا دا راوتدو ارتعز اللا ىطق ىضازلا هسشيف لومي عيب امزم
 اثاري نعام حازكتز اووا عيبلاوسساؤ عضل رمنٍالو دسأفوهو لربالب أعيب
 يارد وشب لوقلا مهْرلؤرذال اىوعر ل ضرع هاوعدؤم لف الذ |: ل عج الهلا وعد
 . ريم نالا مس فلاعالو نما ضع اذينسا عوارايكا طش وا لجالا افلا ناو
 ها الازافواربالاو حلاو ىالاتشال اسس اق مب دوق عملو يلع وقل 4 فالس
 ةلزامب نوكر ث يح هشجو نمالفصو ؛ فالدخال ضال دولا (اققرب اهل تخيل
 ىشو نيرنْملاناذ نمار شن ىلع جري كلد نال فل اعلا نأ رجة رسرؤلا ؛فالتخالا

 ةيضمرود روحو ملا لنا كري الا نصون سيل من ال لجالا علل كالو فصول اب فعن

 كاز او ركل وق لوفلاذلر يمن عمأخيتسالا)جالاو راكي نم لوف لوظلاو مياه
 ه در لعدد ياللا عراصوارككمزح عملا ذل اذكو نما دقن بق ضيقلا وبا عيبملا
 تناكأ ذا مف فلاعلا لال فسود عاو مفيح انزع اناا لى افلح ٌيسرعلان

 افيرال بكالهدىب كيركالو جف ل اوضفن يف فللاهتلاو صنلاب فرعةمياكمفلسلا
 دال لا ةدإب زلرك نال هنيمبب ىرظشملا لوف لوشلا الوحو هأذعمب ني مخ دزعلا
 زب ذا عو امو ف ميعصلامالسالا ل راوتكلابلا ماع عيملاةعسْصمو نافل
 ىأ 0 تدوم نربط مرام هر قش
 عار نلاجتلا ناردامل مينم بارز عاغل اب لل نضااؤ أعلمُ كلذوخجونيبوغلا
 الا اضح تاون بالو أ_ءازجا عيديمس اهو ةعلسلا م اهشلاح سايقلا فالح
 اراب تمسك فلا نوي فن نبحرالالصا كلارا تصح كيري ا عيابل اوعي
 0 ال روان تادتملاز كلابلا عضو
 د 2 ةوهر ته غير روسو كال ىلاكلا عاما نال كللايدا رمت ىل
 كلاما صح غىٌردالوق لوذلا نامعصلا مياجلا ةركدو اضركذازكو قاوسسلا
 كلة مبافلادري |«ملعن الأ تر جز عو فسوب ىباردع قابلااع نامل ايدو
 لا افلنخا از او ميعتن اجرغو ىفسنلاو نؤسملاىطياعو :ةيلجنبا لوق عيعضللاو
 ياو ناعلاب ىفضو رش ةاملا تاأقو لاب جوز ربا عوزلاعداف سنجوا,ملار دق
 ةنيبلاف ةنيبلا اماقا ناو :جنأب هاوعدرون مال نيب تليف تنيبلا مافاامماف لام

5 

 هع _هسحشش- * فسست ل لل



 4 كل

 امرا (موقا يلشمرم ناك هأنعم ديلا ادا. زل اتش الان
 أشلبو طحلا تذا بال ىو اعوذلا ةنيب تناكزتكوأر تعد ااهزطم ايسر ناكأذ ا
 انلاحت ةسبامل ناك ناوي اهككا 2 اكؤشملا ةد اش ابد تباّمتعد !اهزال ايش تدر
 عاكتملا مجبل لوقو ةيمتنلا مادخل اذ فلا ارا نا اكتلا عسشنلو ينعم ارزع
 "نون ثيحنتاو يصيشم | اع عر سمي مرمتدلا مدع ال عيب اطالع ريق عب انرملانال
 عيلان اميضئز ارا جوزلا»ب فرتعا امثم باس رمم داكن اذ ل ذمار, مهكييمتلا
 تسال ارملاشعد ااريئذش كاوا 5 ]لامع دام شم ناك او اروع السر هاظلا نال
 لاو موزلا + ىرتعا امورك ن اكن امجس ل تملا مم ناك ناوأ:لر هاش رهاطلا
 هنعامد/ اوزثملام اعةدإيزلا تت ملا فلات املاعم لونا |بماعض ةارما متع دا |م
 مالادارتوا افلا ميلع دوقعملا افمتس البق لوبملاوا لورملا ) ةرأجالاغ اضلتخا ناو
 ومو لورا اى افلح اولرج اننملا نيميباددو عيدلا زلزعب ناكف غلا راو حضواععروع
 لاعبا قلتخا ن امرولا وام عدملا ةيرجاتملاو ل درلا جوملا ذنيبل (نانممرب ناو ةرملا ول
 دغارو زب اهدبلا طلاق جا:#لا لوقلوقلا ن اكو اذل خبل ياعدوقعملا عيمجافيتسالا
 دل صا |عاركو (هريعول عمن ميلعدوظعملاز لاله ن الره ا فس وب ىناو [هينجنلا
 أسرع نازل يقرم اهتم موظن مقرا ال عيبا عرنعيضل اهلا عنيا كالبلا نال
 دقعلاب لبايسفب موتسمال مئالملا نال رتمذ الذ ىذولا خو نرره لال ىرحولو
 نحوه ا رنيم عمرج انسملا لوفلاف لالا عزتما اذاو دفع الم الائنيح نابنو
 أفافناقب مث د وعلا د افلا ميلعرو قمل طعد افينساروب اهلتحا ناروااميلع
 ابرلعروولاا زن ادلاك ةوؤنمل | هك ريصش هعاس معاس دقعس دقعلا نال .
 . اكو مارهزكلا يروون زصحبلا هر قد اذأ3 ةدحاو ىفرر بذر وعلا نال عيمإ فال
 ”كالابر رف ضايمكاو ىلوملا فلا از ورك منالرج ملا لو رنضاملا 4 لوطلا

 تسيدلإب (للاو سايقل فالخاع عيبلا درو فل اكل الال فس جوت اهنع ذل انرم ظ ظ

 دعنا (نكا متو ناهلاحي الأتو تاكملا بن اح: مزال سيل مال عيبا وعم
 يسال وه ارقد موش ردم يارمشس ا شفا
 تيبلا عاش ن اجوزل الذخا اذاو نوره ارزع تانابتخالاو لدو مالا عجاوشت
 ليزر مو اواو رتماولاك طع الا عاصي اك ضو ًرشنولو مين انوك موعد
 ل ركن اكاذ الا رهاظلا «د |. ةزمال وب :هدلملاور ااا مقص ان عصي امد
 هينالاكأ,/ءاصيامو عيه اظل ضر اعنل امبل حاصلا لركن افرحالل عيضي ام عيبا
 ديلا حامل ىواعرلا 1 لوقلاو موزلادب غارب ء امو ةارملا ناب جالوبو دوقنلاو
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 ددلبْذو ىامسببو فلدخاو اهدا تام ناهس ارت طلاتوقوامدوبراعاكتلامابث 0
 ١ ٠ ةاكرس مزح ىو قابلاوبه افلا لاول ملصب اه ىلا رحال عييزلا عاتي نميز
 . ةارملاإ مفري فس ودود ]أوو مفيلجد لوقا فهو ثيملا نود ماو يلا نال ةارملاو الكنلا
 نال عم مورلانوكلءرجيؤابلاو الش ميز مج مراوقم ىاأم هشيمو اريح تن اكاوس
 8 اطلضراعمال قابلا م :ورااواط مل طشؤوفاانفوز أب ىان ةارما نامهاطلا
 تا و مروح م مدرولا م اهل اوس توملاو قالطلاز يبتعد لوف 0 اقوول الا ب ةالطلاو صدع

 "كال ذاوس توملاو قالطملاو ةنرولول جلو نو ام نوكيأمو ة|للونو الل ناكمو
 ةاجاولا عاباذاو ميهصم هيو ىوردحلاو قيشلا هوة عاو ,فينجونا لوق جيحتتل ا لوقلاو
 هماو عيابلازب اوه عيدلا عويمر شات تسير ط] ةالءب تاجيل اذ عيابلا هاعداذ دلوب تام
 بسال سو منمنوكاع عرهاظ ةدا.ّ ركع قولعلا لاه نالاناسكس هل دلو ما
 انين قولعلا قو ىلا ثدز.س اذ ىوعدل | نص اذ اه هلا هع افن
 هلعرشل ا ضيقو زل ندا ميابلا دريدرنوال راولأ عيب نان هيف عيبل اسقف رلو ما
 العدو ميايلا ةوعر مم هاوعد تناكواوسأضمارلو ارتثمل اعد ناو قعريشب
 تاني لاا قس اتناكت فولعلاتذو ىلاد نت ماللواعيبابلا ةوعيذ
 ما عاكنلا علت زم دن ميلا وعول ىرتشملا هاعداول ماب راعش ميدو

 ”درص[ محال ذ ميابلا هوعد صن م نيلوكل نو داورهشا ننسي زكل مب ثأجذ او
 دل م مالاورحرولاو عيب لطسبو بشل تبق كر ثم ام مص ناالا عيبل ارد
 كاساوو نات غلاي مداره كاملا 2 ولعل /امتحاو أم ةداصمل ىلوالا ل اسما و اك
 ناوواب (تخالل فم قولعلل ) ةلا كاملا مايقل ىرحشملا ةوعدربتعا هايعداول هامل
 فكلجو يل تنبذ كرا رقدصااا الا عبابلا وعد عتيل نيانس زمزم تأج
 دئو ميأيلا داورلولان امازاو ب اريبلا# مهامتو عيبل ل طسسالو عاكتلاب دالاتسالا

 دولة بانا الهلا .دالاتسالا تن هرإ عيبيلا نو نهرب لسجل كالمب تاج تناك

 تحس اهزاو مالادرايتسا هعشرلف كلل ذولامثجأح مرعل ثوملاووب مب تجدرمو
 يسنلا رب تعيبزرر مارتن رمل كال رب تاج تنم اكرذو عيابلا هاعد اهدلول انو
 نملادرو ينل نوف ىضمالُذ بشنلا ١ لصالاوهرلولاناليبلا كلأو ىلولا رم
 1 بصعلاور وعلا 7 عررع موقت. رع ميلاعو عرلو ما مأي رنا نيستا ةيحيا لوق ولك

 مز( مالا صح ريالورلولا,ةصحدرب ربو فسودون ا لاهو ىزشلا اهنمديالف
 تالدعط قس مالا باصاامو عيابلا هدر رلولا باص رلولاةمئو مالا لعْزمملا

 نمل



 .كوناعو ميضلا ةلاقفرتنلا ( نمضي اهرزعت وقتما هيلامواممالبافمناكزطلا 0
 نسولارحإب ضوعدا نمو يب, ثار رصو صوم لاو ضويبحناو قيشلاك م ميال وشم ماسالا 090

 وم 6زرراع نم ىحاو هاجم امال مهام مس ترم ْسا تس ما اههتدالو نيب نادلو اهو
 ىرس |:تسرب) د لحال هالاث داح ىلانل قولعروصمال ذا الاس مون امدحابس
 ًاهينعاهرئاو ىوعولا ةدابْسلا تس انبؤخكا تادابشل امة كح يار
 لماكلا لقعل طري يضل او اك حتابن ال قصر |بحلا اعرشو عطاقر يح غل الا
 تفوسا|ذا ا. جومعوطاقلا لعبا ابوعو اكو د:ئالفمل مرو ةيالولاو طبصلاو

 ىلاعت ملوقلا م (ًعكممسالو أهوادادوهشلا مز ث حس اهطعزملع ضر اهواداوابطب إش
 اذاانهو ميل مناف( تلزمو ةداهنسااوقكتالو اج لوقواوعداما ذا ادبهشلافابالو
 قحاوذ ا, مجيملا ذا الا قوق اسكملطاع فقوتضمحابئالابيبميملاصيلاط
 2 ةدابسلاو بطالبادال حو جلا: نكبلطالب ورش نار عزل توه فاخو
 هتدار ميسا رواترحا دق راهرش ع عدرا هال 1 (زهدع عرابقو كك هع وقح
 هيي هنادورحلاب ةداهشلااءاودورم ار هلكازووا داش درتفقضردعالب
 الو كدب نكفونلاو رول نام نينيسح نيب الر الو تسل انهيبدهاشسلا

 ههشلاتو كلام ناكل كبؤس هترتسول عدن .ْس ىؤلل عيريلعسا اصدوتإ ضنا
 نيلي لفن ايفو رخال اوأينرلا ةميلع هات ل عرةسرم مالسلاوةالصلا

 مقال ضفا اع عرهاطل الد مزع,س ئضر مباهصاو لوريلعسا بصوتلارعوررلا ٠
 وورملاوحلايحا لاما اخ لوقض مورسلا:لاملاب درب ناريلع بجيرسا الامام
 ”ابتلاور اضالاورخسل نبا عجن وكن مطقل ا زعقراسلاويلانوصقرسلونال»
 . فاللاو ئئلوتل لالا زم تمر شرب ضيانزلاف ةداشلا ينم للوالاتارمعيرالع
 ارنب مئات لوضلو ىكنم هومرا نبملعاود,تدس انكم اسد نم شح افلا ننأن
 لوسر لر) نمل ضم ىو شير شلا هدام ايري لال اهبرسةجبرأب

 صا صعلاو دورحا الا ةد ا شال نأ هرود نم نينعرل لاو لسور يلعرس ا مصرع ]

 ملوعل نحر ةد [ْشاه فر شترص اننا دورحلا ءرعس ةد اهلا هميم اًنلاو مءاره

 أيما لاورماملاسنلا ةرايش اضياا مه ضتالو ككاجر نمهن دهس اود, مس اناع
 اومن ززماو لجروانيلجر ةداشاه فل بقت زوقك ةيفيزؤمروكرلاكلذىوسا»

 نارتصولاو ل اكولاو قالطلاو عاكتل ثم لا دولا عريعو الام هب دوبل وحل ناك ظ

 ذاءادالاوطبضلاو ةرهاسملاوهو ةرابتلاديلعا يلج ديا دوجول لولا, يلصالا
 ليصيارراووطاةل ل علالصح اال رو يسرا نهود هاسلا لحال رصيحلوالاب



 دجيؤسولذابملا ىرحالا مطيربجبا نايسلا ة واي زي طبضلا ناصتنورابخالاةاهرابما
 انو تابمبلا ع تدنن قوفحلا رهو تامبشلاب كرد امينة يلف ةرمشلاالا كلذ
 بولاع للبإل ماع ةدا,مّثلاةجدارلاو مياده نهجور خي ماليكس ايعل الخ اع عيرالا لوبف
 علطبار مضومو تءاكاذااسنلاب ىالبويعلاو ةراكبلاو ةدالولا ذل عنو اوقنمنعربع اك

 . الهم ناجل ةدابش مالسلاو ةالصل يلع لوغل ةدحإو ةرها ةدابسنأأجرلاميلع
 م انو لئلا ىلو انت سبب دلي والاو نلالارلحلاعجب أ ميل ملا ارا عطس
 الئلووسلانالادرهلوأبنعاطمس از فخار ني ظن نال ظنسلا فيا ةروكتلا ثطقس
ك نممدا امال ترد اطملا لاكمال نعبر ريفا طوحا

 1 تلا.« سنالوصلا لال مسال

 قيئرشن (جوزعو عرراارومنم مال ةالصل و حرلالاراجرلايلء لطم |مرنال ثرال انه
 ةداورهناع نمد( مكراصد ةداع/اجرا ارض يحالو ةدالولاوزع توصرن الاضيا ُثرالا
 ,ردتاوغد ادب. زم نونو رم يت وفل هلا رولز مدلك كلذ ة ىبالو يلا هعرو ا

 1 تاتا نرصلا نعل ولام ذلو سلع ذاوربغا
 4 هولرحأ سس الرمال مدارس لبن هورد اذ سائلا ءابرجو ناكا دا ساولا نا سوب ىنازعو

 رومزلاسملاو جلس اهلا ةد(رش ىضقوبوض اهلا نالارص ا لوالاو رتورمب بذكلنعمنشمو
 ةداراوت الو ةطعلل عنهم هيف هلا ماتش أب تقطترموضمل نالةداهشل طظملاو ميو
 ركوب ملناف دش |ظفللا البرد جزكلا نعل شالا ناك نيممل اغلا زمن امون ديك

 ةياديلا/أةانلدامل مندا ضن ملنقماو العا (نعاضوعلاوو ةداْملاظفلدهاشلا

 انور (مش 1ةدارشلا طفلورلاوولا طرتن حمدون ام عيمجال ةر اش !.لككن) 5 ملوقو
 طرشواضف ملزم خاوتح مازلال وعجز هذا شد اسر ال حلل أهو ةوالولاو
 لاساو املا رماشلا:لادعهاظ طعركا )صنت ةفينحويااقو لا مالسالاو رك ف
 نعم محب لورعنوماسملا مالسلاو ةالصلا هيلع رلوفل مصخ ريف نعط اذاللارنع
 لوصو الذان افكرهاظل إب ورزد مروه عرج الها ظلا نال و فاك ادورجالا

 مخل رهن ناو دوبل رع نر ابد, أوصاصعلاو دورجلاؤ الاي اره مطقملاملا
 مو خصحلنعط ناو رشرار ابدهبمشلا نال م واصمسالا طرا شيف ار ط اهلل رع منال
 معن مل ثيحاروو جملا ايلط لاسد نإ هال ل. اهنمهال ماع ىضاولا ل اس ووبّسلاىا
 قيوناراوو طشماملا : دامو مزعل اسالد ملايعوا عرج صراعا ذااعا مراجوةمالا
 يا موف ممل زا قوقمرس زضولعلاو لا هلا ذا نفر اري
 الخارج كون اوب لا طلاقزنلاردلانعشجل حوف لوعلا ةدابغب بجامع ند
 22 نابل عرتورهاوملا لشحو نامل ار وذامراوف اعىوتشلاو نأهزو رفع

 قرهازلا



 ندبح ظ ظ
 جون 2 لسمو اع لوقا مويل اى ؤنضلاو ىربكلا ف ىيلار ديلا لاقو عيسانيلاو ىرازلا
 تاعربلاوراشخالاو لزاونلا تاراتجمو ناجوذ اكد ب اعحلاو ىرد دس ةدولفنمملا
 لياج لرعوهل روملا لوشن ناوبال لهم ةاربلا ذو عصشملا ف رمارتو معيار صو
 ماانهورارلازصأب بانة الز رعرم ومد ئهش لوو لوونو و ويملا نال ةر (مشلا

 بصغل اور الاو عيبلالثموكزو هسعنب تثياءامهدحا نيبرتعلعراذلا ملعب امو
 امس معي موه ده اًسلا كن ذ عمم اذأد ىريوا عمس اع كلذوخوركاملا محو لنقلاو

 داببتالاهسو لشقلاو بصغلاك ةدورلاب شرعي اموهو هلعف هآروارازلاو عيبلا لم
 نيو هو هسفنب بجولاوهام لع ال ةداهزسلا كاتزييئأ يلعد جن اومب
 باوارو نم عمواو هياديلا غلا ب زك ال فورا لوقي الو عأب ماديا لوقدوادالا
 مل فيبلالخر ناكاذا الا هغنلا رمش نزلا زال هلبقي لوط قلل فولو رشيد نا رنج
 مالهاالولحارلار رف ا عم عري كاسم تيدلل سلو بالا طعرسلع تو أوس وحل ريو سيل ملا
 ةداشلالعةر مشا لن مشل ذو هس رح تشيالاك له نانلاووا ةروصلاكنهو لعلالصح ٠

 ريصيلنمرل دبالل هيلاواضعلا_ل جال قنلاب ب حور صمام او أرسم د جومربع اهمال
 اانا نعل ند هن لعد شي نارججرلئشمو يشم اوداش مح اذاةيكولاكيغلا
 عمابو رتدا.مشلعو هاشلاو مْ هىصسول كلزكو رنع مبان وكيلا اراب عمإبو مندا,
 ..ناطخؤار اذ اره اش < او عرعر عام او منجي ل ضالدني نادل عماسلا عملا اداب
 را هما وتورلع و مامإلا لوقادو ملحل ل صكيرلف طخ بش لمذا نال ةد اشاركم نال

 ةرأرز ضنالورنإؤململار عرج حلا, دو عزوحة ول هز اوجوررلا يو ميعصملا زيدي ىصملل
 مهن ايلا علا رامالو يلع دونّرملاو مل وبرشملا نيب كراش ىلإ طشفي ادالا نال ىمتالا

 طش ياهلا مأيش نالرجيو ةفيشجو وع أعلا عنمبادالاو عبر متولو مقتل شت نغم
  تاماذاابؤالئك ضو ا نجوا سرحا ذا اركراصو درع أر وريصلاضشلا تدو
 نعو ركل كلواهلالو يادببلا ف اكتلطمام,يبلابو تينا ثوملاب ةيلعالا نال باغ
 دورا لو عريعإعرتءالولا مل تنال نا ىلو | ف هسفن ىلءالومتو ةنالولا باب نع ةد اهلا نال
 كتلراووهو ريلي امل صمم انْنْشسالاو ضملاب هدح مامتضرتدابهت در نال باثناو فود

 دون د(بةرفاكلا نال تهدأ. يل ضن ءلس امد طيف اكلادحولو زباربلا لا نوقسافلا
 دالوالاوأبال نبي مقام نالاولعر او هدار جاو ,بودال لفسناورلاولا ةوأبهّسالو رفا ئمعلا

 لو :منلانكمثلو جو نم هسنغنا داس وك مولا ةاكزلا ها دإرثوجتبال بلو ةلصتم
 ملا وأ روصو دوصقملاوهو هداعز صن» عافسالا نالرحالل ناجصرلارحا ةداي
 عنك لذا مجو لكز م هسضنلل داس رد اذ عريعلىلوملا ةر أيه الو رمل دوجولاو جرن
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 ايدل قال مين اك الكم ياره عارف وق وعلا كل نال نيد هيلع ناكأ ذا جو نموا ئيدرعلا
 كمال ا مهّرلا ماده الممعو يحال لجلا ةداْيْضتو ةمإلا اهنا ضتا يبين نسلم. دهشولو مرت شسال جو نسل ةداه ان العز رز موش امؤطوتل كبرنا ةداش
 لنوم خلاب ثنا ةد أيل تعنالو ضعيامل موطعبل ةطوسبالو بي ابتمأ ف انمو
 ةدابتلالوبقموبفرسكت اضعارفو نبل مالك ىزلا اماذ قسآو الاس اكاقوبو ىدرلا
 .. اروصعفر ةيرما بضنلولوتنخماو قشور درجأب اهي غ يصح ةيانةدامس ةققيادمإلا اك
 كك: نوكرل ناهدالابدبق كلذ مرج ورمل اع ةبرطالاو موج تايمز مد داون ؤلا ععاصوصح
 كارل بيرشول نالوبإلاب هضو علل ذ مشمريط ناكأ ذا الا مل ارعل انع عرجئال مال نسله أ
 . ملارعلا طعس بش ناز جير ب ان ديشو ةعيرسلاردص ذاك ف النخالا نمش ةهلارع طقسا

 " نوعا عطقيوق شالو طن ثرروبزالروبطلاب بيل زم ةداهش دوبل ريخيولو عطقولد
 اقع دشو ةملؤهور وبنطلاب بلي مالو جنا ضب ذو عطرا طم دوعصب اضل
 ”اراذتشمو عقرلر ظلي ؤنزماماورب اره عرسك احر اذكيرم الا عجين الرس انلل نحن نم
 ”يسالانرلاكوحلا اب قلعت يلا اركز أمام أد نمالو عرتمجئنبعلا تك ميا نع م احلا وزع:
 لكان نمالو عع هاراذا مارح ةروعلا وسكن الراز ريش مامالخرب مالو قسد مال 'ىجوو

 مك روقعلا غاب لقب الد ناس الا نال + ىبرس نا صالاو اهرشو بادمفلا لاذ إبل ١
 ي بابكازم كذلك د عطني هزلاب نآلاذرعجو مند طلالاهدو دز | رماقملالوأبرر كلذ لكم
 . مخ ذا ةرورمويودزلاب علب نم عنحرلا و اذاكنا عقم دزلاب ةمافم اوم عيشلار دصؤرلات
 + اذاالإ| قي طش عال قولحرلب متدا مرضت لرأشالم زل ابعالا.شسلا ذو قارامزكاع
 2 نا ماش دازوو ابك, لهل كر انكو تالصلاتوفورم قل اى اناا زثادحاو دج
 - 1 ليام هل فال لمخيم ةدابغاضم تاو اسيل عرب و قرطلا ايعمب بعلي
 8 تس لولل ورمز عسل ناوكذاو ةورما الرا نال قرطلا لعوكالاو قرطلا طعيوبل اك ةورملا
 85 دوطعرماناوتلرلاشأ جريت دروع فنك مو فلا ذاق ياره مف بذكلا نع
 اع طال ضير ناجع ةضر وم فل ملبس يؤم ةدا بشبوة قالو هاانامن شكو

 او
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 ٠ 58 دان ضتوواةيابرلاو جاسسلا اك فلسلا زل ناو ساي دولا حلاطوقسا
 قول طخدو ميجنستو جورحو ضغدو مو ةوربزعكلال عجيب اص ائاا وهال لها

 همرللب موعورلال مون وحن فلعزبلكلو ممعجشل ةدابرثل انور ضفاورلا نم
 اوماكأ ز'ضعباكمضحتدزلا لها ةد ات تو ركركذ ميهزمل قبب لو بزكلا
 نونوكيشر أصلا مدالو او ممن ا اعرتيالولا لازم ميرال عرهوج م ربد الودع
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 بع 1 ئ ' ١

 لاب نالاننماطلاث ىراصملاو دويل اكمل ذاتخا ناو مشجع دابشلا لها اع

 نما لزم ةد اميل تالورها لوتعنلا اعط خلا مرايا الف تذل ن اورفكلا
 يئزلا ةداببل قنورنمالح اعاوهوانر ايد ل هازئئزلانالر بلع لءءالوال مال عزل ازع
 اناكاذ محب اع موضع نينمارتلا هد بشل يطنو ىعمل اعوريلعلسملا ةو اشك ىلع

 ياما وي تاي زعل غ اتانس 4 تناكناو اوربا و رسأمتو ةدحاورادإه نم
 الذاةزعملةلاعلار هام ةووجلا فلاي تداخل يق أ بعرعر ابك ابنتي نمتزجإاو

 نمورتداهْس كلذ اميصاعم تركن بلاغلا,متعب اس مون دودو اسإ4ريادكلا خف نمدب

 مونشؤهو ةرابهميلاب دسلكلاءب نجار اشع ١1 نال توأم تابق ةيصعم امله ترا
 ناو قرتعملالاعلارح و ميدصلؤهاروم لز اونلا تار امو ىنذخجلاو زياره ودا قوم ايحا

 لذ "نط خراكتر زيولخيال هالسلاو ةالصلا مربع اينن لاوس مدحاو كال ةنصحمملا
 ن'نإلصاحو بلغالا تع افالصا هد وحو رزوسلالصا ل سر زالئهاع ةد (بكانفتو

 لرنال فلقالا هد اهل بقتو كؤجلا اك تلادع تطقس رؤص اعرصاوقربكبلكرا
 الوغملاو مبارىالرع عيصلاازيب قسم منال نرلأب اف (هذتس رك اذا ةلارعلاب ل
 بجو الزءوبال (قسف نالالرعناكأذ اان ا)اراوو هدب عطفا ذا اكراصو اهظرنموضع

 'اكرناالا ةلونقم نينجا د هنو ةاماو جر ال ةزيإج ينل ة داش دارا لل
 أبتعلاغزاو ةدابهتلانللث اق طقم عمو [ىنعنوا (ظمل ىوعرلا ةد ابرتلاتقفاواذاو
 قومدح؛ لوعيلا موشن نال ةداممْملا تلال ضن لوم ظفل ىوعدلا ة دال تولاخاكا

 رتعنو ريارها. ملا امث ثهرفن اوأروتفاوب امه ترجو ر قو ةداربسل الوب هرشد اعلا
 زهسح ىاررعنمفشملاا] عيطول قد طبى رج ىنعملاو ظفللا  نيرواشلا قافنا طرتْسسىا
 رفنيملالاعدد عرملاو نيفلإبطالاو فل اباعرحاريّْس ناو ميونعملا قا وملاب تكم اقنع

 كلدو طفلا د اهت نال هل اوالثخا اعل دي كل ذو اظفلامؤالتخال هللع هدابشلا ل شت
 لالش جت تخلا اذا كراصف ناني اشم ن انج هز. نئلالزعيسرب عيال فلالا نال
 اعمتجا أمثلبف ةدايزلا أهرحاهرشنو فلالا اع(قضن امال فلالا لعرضناهرعو
 ن (نولطلاو :تلطلاو نان املاو مي املا ازد معو يامر قلالاو فلالاكراصدم يلع
 رحاب اذاو يصل يصم ا يالا وشمل عو رحم الوقوع اميسلللاو
 تقال انهن( فلأب اهمدامرت تاي ري معو ألا ىعرب ىتدملاو ياهو افلا
 دري ىطولاو يرخالا اعاهارم | توطع ناتلعنممو ىلال نال ئعماظفل الع
 دب لاو افالح نوحاو ْباملاو ب املاو نصل :علطلاو ىلطلا عرظنو لوالا
 اضدحالاةرقلاناردش ازاو ميارع ثيقلالاو فلالاءطبوبو نطولاؤ صام مب سلال



 هنا وق عمسم و ريلع(,قاشنال فلابهمد («تلبق ةيامنج اهم هاضقر لكل مد اه
 كلذاعاذ ارهاشلل ع شو ةداهملاباصم متيلرحا معمم يني ناالا د ذ ةداسائالءاضق
 ضدموعرإل م يوحولاب مل دهْبال نارضف ادوعرم ار اهنا تح و نوبرم ا اضف لكك
 ىلا: مزمرخلا مودلت ايدز نا ناره اس هدهس اذاو ملظلااع ومر صدالعك ب املمح
 لإ كاكار نعاوعمتجاو دوكلاب اولا ال8: نزعلا مومن را ناحا ن واسس زم الس

 طن ن اف رخال هلو أب (هادحا تيملو | ادا بزطكن قيثللنثد املا ماما
 الف أييإضقلا/اصناب تجرترك ىلوالانالّةيناذل ل مقتول ىزحالا ثرطح أب, ىضقد
 2من يلععرمل عدا ناب دوبشلا عرج عقدا. ملاوضالا عمبدالوزت الاب ضتنني
 مكحبالوأبجلا شفت لوط (قلا ناف كيذا ةئب ماقاو نوح امو ا مقسفوكرملا
  ذوكيالوالالاو ماد [بُش تأبق مل ادع تبن ناو ينالعو لس مهةعاسب نكلو كلزب
 ل لصيلو لعلاب كدذو ترهأ ثمل اوم قمم ةدايمتلا نال هند أيحدرئ ادهش لا
 !ذإ ايشالا هبه رشا هعسب رئت ىضاقلا جالو لوطرلاو عاكتلاو توملاو سنلا
 نس انلازمنصا ول اب ابس اش (عببصتنخيرومالا له نال ناسخ ارب قب زم اه عطا
 هنن ةرايشلا مله لولف ماوعالاو كورقلا اضقنا يقين اك اب قلعت
 لدور يسال إررغب نارواشلل موجب امناو ميادبلاةلاقم كحال طعنو حرك ل اكد
 ”اواعروا نالرع نالصر تركنا طرخشسو باتكياطأو ايكمب قس نمر ابخاب واشاونلاب

 لاعره اش اع]ةرئال ةدحاوو ادحاور ارخا. قلبت وم ا ايقو معلا زم عون صحي
 لل عماشلاب د بضرناىض اقلارضا اما قد ا.ْملا ادا قاطبن اهو راق يدصاول يع
 مق انوانكل قتال اذا ةراب ليف ؤلطنلالمالا ديلان اعين اكمتداب
 فصر ل ازعو فقولاوالولا4 هي( ت لارابتع اني اسال هلهاع ب اذكلا ان فسال
 راصعالارهاعتمب نال ىقولا وكروت بسنلا تلزم منالالولا ةرتوكرن اللا
 . أاماور_رلع تسب اهف ازا تسب اعملاهشوبالو كاملا لاوز مع ّتسالولالوقن اناا
 ىرلاهلصانال ليبارش نور لصاو عيانلاب ةداهملل متنا عيمصلاف فقول
 | الهو ءاييلاةلاوةمجلأب طقسبال قع ةزبآع ةداهشلا لع ةدا.ٍلاو مارشي
 صراوعلا طعبلةد (رشلا ادا نعد جتشت لصالا هاش (لا عاما ةن نام
 ةاسلا اعمر بسلا انزوجارولو قوقحلا وان الل ىدارتد ام اعةداب, ارجو لف
 دك فمها ةدأبز (,ر نا ثيحرمو |ةيلورلا ثيحزم تمس ف ناالا تيكن او
 هيتلاطقس اب( ص اصغلاو دو رجلا ؤ.ليقتالاذإو دوبرشلا نس<منعز اتصالا نكما
 ةلجص ةرابس ل قننال نبرهاش ةداهْ عنيت ل ماو لحرو) نيهان ةدا.نْوخو
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 لو هنياجنيةحاع ندهاذلا داب, ن ارض حاز ىقجاد سدو قوم

 انوأبهس الا مفصو قبلا تنال درعلا ةدابهْش نالدحإو ةدابتىلعرحإو ةد ارش لشن

 الكم بي انلاك عرفلا لال قد ا, لعرب عرفل ارهاشلابطاخ صال ادهش لوشن

 ”تيهاو انام ىررعر وا ىفالغلا نالذ نينالذ نادرا ىلا كونلاو لعل زمر
 هلدسوذ اقلارزعدرْنب اكعرفلا وعز صالارهاش دىغ نادي الثال هنن لع مب
 ةدابثسلا لح عرعر إو ا عمسز هنالز اج هسغ اع فرس )دل ناو اضل اغلا

 دع فري  انالذ ناري !ملخت املا هالا وزع عفلار واش لومبو د, هل ناو
 نهربال مال كازد ىفد .ملعد م اطل اتوانكم ىونعرو ا أنالذ ن ادبهئين مس ارتد ام
 ومالا خو ,نيرصتاو زهق نم لوطا اهل ابو ل تل اركدو لصالا ةداْيركذورت دامت

 عئالوقدوازكب ىلدابسىلعد نس الصالا لود نارصقالاو ريل 2 اهيا روارطاسو
 ناواسملا م جعالاوهرل من نبعووضح 'ىوندريلعو اكدر ا.قلعورتسا

 تي ناب كل ذوز صالا دوي روصحر ز تي نا الا ؟شلا دوب ةدابْس يعن الو ها ىرواألا
 تالا وردا طلائارع اسم مايا"ةءالث رفس رم اوسبعدو ا ءادالارنعاصالا دوب

 قال يجر ملاو لاس لاذ يو دحاور هس تسو ءاهأب تيب نار هني في تسيب
 أهزاوجز ال ؟(كلرسا جروصح هوم لوعرطتسل ان ثرجايوقاض ماوضرموا واكل تاو

 فلاير صرا دون لر عزوجل ونحت اشسلا زهبو لص الازد ز جرس امناوتجأ
 :راراشو هما ذاانلو كتل زعازنم الز اجلرعز عاف عذيلاب عرفلا دوب هش ةيلوعمملا
 نؤمن راج مل هع نكس ناو ارم نقال دما لون
 ميلع عز سوي قار عاز هو معقم طلو اوررمشو ممضناباورطحا ذاامكدوصالللاح ىا
 ماع رق اناماولاق ناب هدام دونر نا ات هدو نرصتمغم
 ناب لجتلاوركناولازكو غاكلا ذاجكم داب طع نور.غب حورطلا اجت اوباغوااوتامو مثداعل
 | ازال عرفلا دوم ةدابشر نتن لعليزلاةكاوب ا غواونامو نابت لع مثول
 كلمني ناب قوسلا  عيساروزلارعاش ( فنحن اراقو نيرجكا نيب ضر اهلل تاق دقو
 لسا لوقدواود اكأم عمارععلار وب ةوسرغ ناك ا مهوق ىلاو' ايَووس ناكن ا مقوس
 اد م وضاقلاوعؤشدايكس انلا هوردحو هورزحات روز رم ناز هان دجو انا رعم

 0س انلازعزظءانوليأمبد لبر ملا, ل صو هور أحزمالا دوصتملا نال برضلاب عريزع ١
 طل زبون ثدؤي تح سلو أبرم هجون رو فسوبونز و رد قسأيف بطلا
 رو رلارمأش م مارعيرْسر رصو نامرلا اوسملاى ثم موردحى اا لوق رعو عومصنلا
 لسشو تاأثالل تأنبلاو ةدا تلفن ال يباب نام اىلا قيطالذا كاذب هسفن هلقلا



 | اعطانا ذااما نيقيب بزكت يي حاس لني دوب لارج مرمر تمت فب ةاوص
 ظ تابلا :لز موه ةدا.مل نع عومجلاب ا: تسح عوج زوي ا) تطلغوا ةداممل' ظ

 . واق نأب مّردا.,توعدوبنلا عصر اذا تاداررشلا ماكحاتخ مر دلم منال ادا اب نك
 نابي مكر عايز ن اكو اعوحر نولمإب,ن اذراكنلاذالخع موو مبان دس أع انعجر
 يلع اممابو نضانس مداكيو طفي يوض هلا واضقلاب تيامنا قت نال ميد اهششطقس
 ك1ارععر مدان ركع ناك او ماده يلع دوبل لعالو ىعرملا عائش اها امأمال
 لوا ةقرصلا عر الدلا؛ .ءالو ضق [تملأب ملحم ني الف ملو اضف أب مكر حا نان ملك
 ؟لوهانامر بدي هوعلتا امنا ضروبمسلاو امثعيجوو ءباضقلا/اصنأب لوالا جرتدنو
 هيلع روبْملا لعلام نالت اوعدو اضملا نالطب ىوعد نمت موعوجر نال ن أملا برسب

 صحار عوجرلا عصبالو ناضلاببسب نوف د صبو اضفلاقحذ نوئدصي الف مدا
 1 كافل رطرهو سلجم ةدارئلا م صنت اهتز ةداهلل جفال لوالارضولو كاكا
 كالا نورك اكا دلع ةداشلانعاعجر م ,ب ككل مقل نارهاش د.ْماذاو باربع
 ظ ايست قو رثرل رف امك ناضل ببس هكروتلا جو اعسيسللا نال يلع دوم سال مي دورملا

 اهثرحا عجر ناو اضقتلا هوما نال كل اوه رش ايملا نمبر و عمأب وكن قالتالل

 مند بيئي قبب زن قو قو عجرزم عوجب الوثب نما قب اوه ثربعملا نالصالاو فصلا نمُح
 لكبر (,نيقيز قب نالم يلع نأ مضالف لح عج رار ثول سلاما ب دش ناو قا فصن
 لججر رين ناد وكف صر قب محا اق مباللالا فش نأدجارلا نمد جر ناو قمن
 ناناللو انععر ناهقيزم أقرب عادلا زالت غيل قدل عير تنمطةام اتعرف نانارداو
 عقر م ةوسل ذعي لجر درس ناو نفضل قابلالجلا ةدابْس نال حلا غش انهم
 ناي رحا هارها تعجر نأو قبال ث د ايرشب قسب نموتردال نبع امضالذ نم نام

 2 ناو زف ابلا ةدابرشب عيرلا )جلا ةد شب فضل وقرن ال نحلا عير نيعجارلا وشل اع
 نال ةيلجنادنعؤكيرسار سا سمج ةوشلا اكو قرر سل لإ ف أعيجإ لاو لجرلا
 أاوينجاو عع اجر ةدس كلذ د. اذا اكراصف هحاو لحر مأق متم أثنين ماك
 م اقم قل نكن او نيبال فضلا ةوشلا ل عو فصل لجل | عرهتو فسويودالاقو
 يتسامال] قاعو عمضملا ل ةرجر ماضن بالا نيد بشالاذ بو دحاو لجن
 الثمر مرارة مر ماع ماكلابةامالغناروأش دبش ناو ءويوسدلاو ىلوحمملا
 لالا ثالوزعة دوق عضبلا عفانم نام لعن امضولذاعجر مكاو فاو
 دنغ موراااع موقنياماهزاملاو عضبلا نيب دل امالو ةلث املرعيتسنيمتلا
 دة مهامها جينا لجر لع اررهش نا كدزلو لحب طار (رلغأ كللملا ةرورعم تلمتلا
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 فالئالاو قيس اك كاملا  لوخرلا لاح موقت عضيبلا ف الطوب فال ا منال (ىزذ
 ةدانزلا امؤالئال ةدايزلا نمد اعجر م نا فالنا 1
 سبا,نالانمونملا مصر مرتكاوا ةماعلا ثم ىن عيب عياب اعار لنا هموعرئيزم
 امدالمالناصتملا نمط ز ملا زمل اب باد با هر ناوزموعلامل | .ظفوؤح التاب
 انضأعصر ملا لوضرلا بة اكورتارماؤل طب اصر اع ارم ذ ناو نيوعإلب زن ازه
 د ىدولاززاكزاوأر بجرم نطل ركك طوق سلاف ساع ناك مريلع رمز امير لا نض
 لذا كلا زع جزاع مضل لوضأ دكر نا يني لوبا
 اقزتلمف نمنع م نبدؤنعا من لصراع اددتناو ترتب أدع مزلب الفراك
 بوحي الذ نامضلا ارامل وحجب النعل نال يعمل اللا عزيوبتريير هولا ميا
 تنس ثالث املا مؤ يدل |نمض)تةلارود اعجر مصاص قب ادرس ناو مياده كولا
 0 مجزنعلا لش برجأعملاعز صفي الو فارتعال ل فعال ةلاهلاو نامرتعه امال

 سلمي ةرايشلا نال ميداس عوزلت !اماونمض عرفلا دوه عجرا او يلع هاركا موه ٠
 اوواضفلاروبزصالا روش عج ناو مولا افاضم فلل ناكت مز”ترررص/ضفلا
 ضال اضقلالطسالو ببدل اوركلا م, المهيليعن اضالف أن يدر أنْ لع جرفل دومين م
 ناو تمربالور يقلل صالادوسر اكمال عرفلا ةرابّءل طاب اذاضعلا لج ناكأذا اما يربك

 االفسويو او ةفيلح قارن عود < :عانهو ةيارد)ا ذل اونمضانطاغ ناو مانر اولا
 يزلاز الو مزدأبببوشو تين, نياع اب ضو عبوض اغلا نال عورفلا ةدأبسب عشو اضفنا انال صولع
 نوب نا,ةداعوز لبلد صملاخارقو ةفلا لا ةردااورطح م, اكر اصف لوصالا ةدأبّم اولقن
 عورتلالعاشرنعن اضالبجب (ىيرج عورفلاو لوصالا عجيولو ةياددإلا وردا عاام هلع رمل
 نهم شناولوضالان ماش نارايخاب ميلع دوبتلارجرنعو متدامغب عفو اضقلا نعال
 . مادا فاوطلغواصالادوبةبزكمةدارذبا ضقلادىب عيفلا دورة اوأ,نيرمانو هلا
 اوعجرام مهنا مولع امضهلس جالو ملوي طفش الاضغل ان ئطعا|.منال كالا تنقال
 عجرف ناصع لارهاشوان نلاب ةعبرادّس اذاو شيع دع عوجلاب او دير انئاو منداهش نع
 ثاصحا فالي انلا |نهوفو بيا ل ناضم مكمل ناز اونمشيمل هدأ رع ناصحالادوبت
 3 اعلا حمناو بامنعلا(.ملومتسي الىفاعملا لهو مالسالاو ىلةعلاو ولبلاكيرش لاف

 الاقو فيفجف ار از هو ةارديلا طا اونمد ديكرلا نع نوكملا عرار او ةرضوبجلاذ ممامتوانزلأب
 ازا شلل اع نكلا ناملو نأصحالا دوبل راصم روما لعاومن ا مما نونمظب ال

 ياالاحلا كو ارض ارش نان ناصحال دو ئ الح تزعل انعم طر اصم كول بالااهيلهال
 ديتاذاوعيىصن ةيبرتلاررصوؤسنلاو نئاهربلا اتعاو مامالالوف عصصل اورعرت
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 . هييملادوبّماعناضلاف اعيجاوعر ثت طرطلا دوجوب نارا نارعاشو نيهلاب ناره اش
 ىكقلذا قءالارضحلا طرشلا نود بنإل شمل افأضي فلثلاو بي اوه هنانتصاخ

 مم بماصواز اإل ياعم

 هارد 6 تاو خا مهدحو طشلا دوه عجب ولو طرشلا هور نو د نيعيلا ةدأ ةياوضغب
 داس نسا نموض اذل بد ابد ا: تح جملا اع مملع ن امال ىنيعل يو هيادص

 غدا نهدحاةقابلا غد ابشللكذقوي اظنه انيح عهان ا هيف
 اوم ازعرها اضنلا ل لع اول اضفعل زم ذر طف 1 نأسذ يب جيب ةدومتضامد لك
 ةبالو تالف همظعرتج (عريلارسانلاب نال برتاح لاب ريم فلا[ صمز م ةاصمو
 ةللالو مينن وك فالخلا طرب مملازع لدعو لوعفم مسا ماللا تيل وملا؛ عاج جوضاقلا
 ًأضفلا عنا ةدابرثلا طبل شب اوكلا 1 7ىض الل لوالاوهو هبلط نو دب عرِغ بلوت اع

 موكب ةدأ,شللالها ناك جاكت ةيائولا بأب نم مز مدحاو لك نال ةدابرتلا مجزمقشسد
 اضئملل هاوس (ىلاو (ضفلا ناهال طرخ شم ةدارةلارزلعال طرتند امو اضتللا اها
 تاير ناوض (قيبلؤ بيا هداف ةدارشلا مح اكو لقي ناوفشيال نانا عجبر ةوليتح
 وهانهو لزعلاوخي لزعن الأ عريف قوي لاذذأب قيضف الرع ن كولو أن دنعز أجليقولو
 لدكهدرإةولو مصيادتت ا قس الارق اذا يتلا ضعت لابو (نطإ شم, يلعو بهز لل هاظ
 افطعيسصنلابنوكو مياده نئدايضار ني ملف تلادعدمقع دلما نال قمنعلاب لزعنب
 اماختاوالا يرش ذابمتجالا ةيلها نا يصل مت ادبهلا طلق داتا! اهازمعمتحيرع

 . ومي صعاضقلا دوصفمو عغووتفيىنعقب نا ملك مالا: لدع عيعص ل فاكر لفت
 ملك اساوقل والاذ ىدفالاوع مرات نارا نما غش نكلو نك مالون لأمم
 نيلسملا عاجو ملوسرو هدداذ اخرؤف مسمملو اوقنزمم هتيعر ذوالع أنش اولق م ملك
 تيولاو رقم قف بحاص نوكيّنا هزصأحو مقشلا لوص ١1 فرع مالكدأ, مجالا دو

 ” اواعأبب نوي ةيعرف بحاص نولي ناو لبقو ميلعربوصنللا سا يعلاب لعتش مالم
 ماجر! هسفنب نش نملاضقلا ؤ لوعرلابس ابالو را اربلعئتبام ماكحملا نم نال سانا
 نيواصموق و لخددذو عمها خلاق عرشلا ةدعاق طعمكلوهاو مشرف ىوؤب مدا حضن زم
 مظل ميف املأ ينرلاو ندم لس او طوح ريف لوضرلا دلرنو نروحاص موقرم تاو
 مساع مايالو عورتش رولا عرب مايضلا زك هن عزت لا اخي نطربؤ لوعرل اهركيو فوجي دالاو
 كيلر لوريل مجاور اتش لوضرلا موضحا ىركو زياريرل لات لظلاك امشاغرمكا
 كلذلاو لرعلا هادا (وط :صخر يو لوطرلا نا عضل نيكسعود دام اكف انما
 لهو هن امأذ١الا زن أعالا نمدب الو عع هنحدالو مل قوي واذ ,مظ طخ هلحلذ ةمزع
 هالجمال الخاو دأبعلا قوقحلم ايصويلة ناله زجندز بيف عزو داضفلل
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 لكانمتل ابل لهرمطيميلع سا طصملوقل ن(لب املابالو قب ةالولإ ل طنا ناثولوشإ
 ريا حاو لداعلان اطل نمو رلقسل نوحي مهد دسين تامر يلع ل يلع رجأ كو هسفنالا
 لنك ةوصتعملا نال قحاب (نطلا زبن لميال ناك ذا عربطو نيك زعير 6 ذاكولد
 اهييقزول سل ا(بمنخلا طي ازكاو لبق ناكوزلا ناويدريلا ماسي اضقلارا3نسررلفنلاب
 نيم نرش اضتعل رين الو ملزمدب غر هذ جال ارزع ةجنوكتل اروي ت عضو انبال
 غم هب نال وجو ( اسس مالا بو هنيماو ! لورعملا ةدحب اهاضيفب

 انني اع ظو ريارو مازلالل لاك ضن ككلاوسلااورمو ىلوملاايعربتشمت اليكم طرح
 ةيبلارلع لوزعملا لوق لق لكلا نمو عروب لانها مرلا قتكفرتعا ئخ نما سل نعال
 مي ارهر شي عفاع ناك ذا امس ال: تسيل درغلا ة دايو ياعرلاب قتلا لزعلاب مل
 ماظن يورو دون اوس الو عاملا هيلغودا زج خيل هني ةيبمط لن لاا
 ىلا عدلي فلولا ىلا ىدربالإب يلج ب الورها ظل زعل لمضن د ثمان
 فرودو زدلارب موا > رعايا قا فوقولاءاهراواممال ارب ا: لوزعملا بعضو
 دبة وش ىزلا فرو نا الارهامل لو عملا وق يلع ليشيا لورد زهرا حاو لكنال علي وشم
 8 ارقاب تينا اهيذ لوززعملاكا هل وول حبلا تداولا عيارولاك | (,يلس لوزعملا كهلان

 امياح او ذاتلا سأكولاكا . هرب 2 ماكو ارفا حمص لورعملل تن اكديلا نانلاىذ
 سلال لوا عماجباومسلو سانلا لعامست )بلا طسو ءارسر انتحر ريسملا زارهاط
 كلو ادابع اضمتر لة نؤ قرت داع ترحرمعوا مر حر ىذ نهالا ىحا مرتي ر لشن
 ٌتللو ءاروأمذو ةدأعلا اعويرج لبإض علل سيل ىاشلاو مترا ةلص لوالا نال اوببلا
 ىريملاداز | زا اركو سده ل شيال موصح ب رقلا تراكوا قعر اضتدالم اممم
 وكلا وعدم حالو رها هام[ يفاضمل جال مال ءموصعح هل تناكواد املا اع

 3 ان الك 000 : ت5 طن يب عأ » ص م)65 ئن» ( نس
 رص النك ذو سيال ىلا راسا نيمار حاب لادسصنلا وسلا ةرطْمَص اك نال ةهاع مولا
 رم 2 © :ديهتخادعا ليوإإو ريرب نيسوللوأمزدب ىداعلا ىؤس نامه ىااذحاذاوأعم امْمواَضا

 رحيل اوي اربلا ذا عراكد ب لطملاروملغل تيتا سن اق ةنبلاب تنام
 كلؤو عرعر ورمل عرفو للعت ناو هسبحب ىف دزع عسا ناذ رفا أن ورع بق لملاوفاو

1 



5-0 
 تن هريؤلا ل صحازاررالرج اسم ل ددو عيبم نكح ءلص+لا» نعالوب هزل نيد لك
 مالا اوراس لمار نأ تخا مازتلا اعمسارتا نال دل فكلاو لاى وودرمزتلاواهانغ
 لاذ اكل ذوو فلو بوصمو علخ/ درككا ذ ىوس امذ هسبدجي الوم دا اعرملشد امالا
 مئاليو اريل طماروبظل فد دبح هس الاعب ىلا ميعرغ تنثي نا انارنعلا لالا ليته فا
 هيلا مع ارسل ةلادراغال لاهبل ناكول لا ,نظاخبلول ثيحب فكرا بسجل هارازتككوا
 كر از ىأهيتككو كرهلزلا جرش ءرلّذمو هيرص اخعالالاوحأ خالتخال ىضاقل ا ىار ال فم
 ملبس لاجل ظي اف هب عربحرل نمو راو مماريج غلاب م عيصنلا غاي انبمات
 هناا ةراشارلع لامي مثاوق ةوالظ كاذ دون هسبح وكيف يملا ةظنلا نحس(,
 ن أيضا لذور طاوشو ماما لانه مالس للأول ةرمالذالا نيب لشمال
 ناؤشيل شرا مولاه ضقلا يارا: ن اور ريف سبي طبشرسال الا اعزنينلا ماقااذا
 لقول منالعن مرسل )بج هتنيب لبقيلل قوما لعن اوضاعلاىار ل اضوفم كلذ نوكي
 ظرسالذااع مشب لشوالجأءعلاسإ ها عرقفولو ريد الا نعرلا ذي عيصصتلا . انكتب
 لبر بوعشب الورادلخداذاذ سبك زم مجورطو ومو مرزخ نيبو مثيب لو جيلو قل يبس
 لعلار سو |.مزالن سما ةارها فعبب قلو سم اليال رمال جل نولا ناك اذ عيزتونح
 .داولا ة تسال وقع عوممدال عرلو نيو خدلاو سبيالو معانمأب مظل تجوز :ةفن ى
 قسرا طقس عازار تحاو مآل اعد ميلع |فنالا نم ىلاو نشا !ذاالا لاو اع
 4 ل مضوأدأ,نبارابتعا صاصقلاو دورملا ذالك قزم اضفت عبكو نامل
 دنع بانككاى اهب لوموجا انيلاب در اذا ةبْلاب طم ال ىلا قوعكلل ىنمالا ل
 ىضاقلارزعاوربْاور ملا ناك نانرفخوماتلا نإلو باثكمناربلا يؤكل ونماقلاعا
 نعنيلزخالا ىضاقلاىلا هركع تكور يهؤمر ءاوف اع ةد الاب طعرضاح صطا لع ملا
 وهو ,ديأباع مولا داراو يلع محا ذا يلجوعرملا ناذ نأقعسالا ةروص از نوكو
 "تكيف وأ نكي ةرإبلا كانىنماد كل رك بكيناونافلاز بلطو حا زل
 تمام املا كتب مكرم مصخ ةراع ترو واااو مكانس او
 هيشؤمر عاوفاعربلاب ونال اب مصل ةداونلاب تكوكو عصيان باخلااعاضقلا نأنم
 الو ةداشلال فن :ةيقملةوهو ريلا بوتلكلا لحرب دوصتنملا نايك بانكلا از هرجسو
 بوز الامد نينارماو لحر وا نيطصر ةدايّبالا ب اللا ميلا مؤ ض اهلا لشد
 صرة ندب اق! ىلا ةجأحإل وق اذا اهاو ىضافلا باتكما مصر كنار نعازهو
 ثان الرد مماجموا فام افريل دوستمل للجو ا ملتي انك ارقد نا باكا وضاقلا
 0000“ درعلاو تشل ايضذ ميلا ىلسلو مصحح ريلعلا نودب

2 



 هذال فاصأل عركءازكةلامدلا توتر وبه املعملبقرمأخورب اتكمنااور.ساذا فسوب

 نأ

 . هالاددر مو هيحوتاوزع طن باذكلا ذام ظفحاذكو مةرطحمكلأاما ىرهازلا عمو
 سيلتا عورظاخو مبانكازه نا مدمني نا طرذلاو طرشب عللذ نم ئبرمل احا فسوب
 ئدحلإ الاسر | تضاف و مب اعلا ككل سيلواضقلاب ىلثب اا علاذ غلب ض اضيا طرب
 انك زلجرقو دولا هلا ع ناكأ ذ اضل ناةرزيعص كو عدل الوزياردبا عزم انساك
 ماين نر نارخنبوعرملا ع باتكلا ناك ذارعن مراذكملا مداه وم مور وكمال
 مدعم طرح زم نادوبتلا عمي انقل ناك امجحول اذ ظفح ميمي اوشن الاميل الامحا

 ,مام ظمأ يرنلعرملا عي ناكذاو مالدع عيب انما مد اريك بخل لوا
 ةدايشلا| دال مال صن |ةرضحبالا هلي تورجوض افلاىلا بانكلال ص ازاذ جرصما ارك ط تن

 هنقشيلاوضادلارضن معنا ةطجوض اقل ل 4! هيلا دوما هملساذ اذ وضرب
 مظكيرج وأ نلعهرقو هكحرسل جو انبلا هماس ىضاقلا نالذ باتكم ١و دبش نافالوا
 تن اراوز جيو ةةيلحجلادذع انهو بايدلا ةرلو بها ممزلاو مداح اع ه|رقو ىناقلا صف

 تون 0مل ضامناو لا ابق دم ةداب لادا مكي او دوه ةدابرمإل عاام
 م ا كل وصو لبذاض لل الها قمي مو | ثاموا لزعوب يحاضفلا اع ف اكلنا
 الرطب ضان الف ب نالذ لات الا ميلا كما ثامولا زور اعرلا زهد حلوم قلنا
 - بتكاذا ا ىالؤ فرعموشو ءاأعبنر اص عربع نال يلسملا اضفزمريلا ل صيزج]كلاو
 2*بالكن وزب مدخلا شامولو فرد هر دالأناتم يلع اماعريلا ل جمزم ]كول ابا
 ةيلوبلارب يي نان صاصتتلاو دو رحلا ذى اهل ابانكل بي الو هل مها مس مهايغلمثاو
 أمران اذ ىساوشةو طاعسالااعامانم نالو ةداهشلا احمد (ملاكراصف ةد |, نع
 ظ لو اصفويلقما نوداضتلا, ل5 ::9اضعلا لع هنعاسان ف اخس نا ىذاقلل نسلو
 وشو لوالاىار دحر ال )لاكولا ءاكز أح اذلاوضقوا لوالا نوع الو ذقول لبكولا
 ةلارلإ و نيل اضافتك تطعجك لال دوا تسرع لوكا ترص فالختلا ريل ضوفم ناالا طرا
 فاق نام اءمزلالرلا ذو لزعلا ل الشال هلام روللملا عيصلا ريدر عرصلازائوقا انه
 دجاوإو ىلوم ماع ركع وضاقل ملا عقراذاو الزعو ادر اضن اقلطم مرو فصي'ىدلاوه ةاضقلا
 ”الؤفاواوس هأضنصمب لعلاو مكمل مْرلا ىا هاضم امك وعد لوبن انأزارتومو !مرع

 د اينجل نر عر هدريالو ذم فاد تمدؤالؤم اضل نال اعزب ناك ذا دلي
 يشاومقن راضي ناب لوالا عزت دذو نطل 2 ميو انل والاداب تملا فانا
 ممهفارباعز اكناو فينصح نخل فن ميهرملابس اند ارلاولاذثمتد تلا ينتولورنو د
 ريادببلا و اكىونفل!,لعو هرزعأط خوش أبن ىضقردال نيرجولا ف زن العرزعد ناتادد

 لاول
 با
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 اكوعد دود وكمو ناب اكن الل فريال متل حنا ىلوملاب أنيق قملحلاو عجاو ةياقولأف ايل ال ا
 بيعالر بضم كف انها نوكي كدزكن مرا ذا زدالرض اح مصخلع مم زمنوكرابهحيعم
 باكل لورا [جولاج ناالاركذ ام كرتل تش الانمامز نان نافع بور دلا غلاقرعلا اك
 رتعل اخو: لل غلاك ةروهملا:لاواار عملا كورتك فلسنا ,لسوان :فلتتملامي
 لوف دوكموا هدأ دعي اعصلا جاجإل ةءسلإ | كعاجلاو اروبا يسعكثي دح ريغل ذل
 نالارلاريا طعوس ذليل يلاطمرذزم نينو طم نيدلا طوقسكه يلعزمجد
 ايكحو ضال وصولا عرش ردي انوا فقول ل ونمو يصوو ليكوكمما دم موش نرحب
 نبه عريدب ةارأ ودين اكرامادل لعدد ملأ بس بباذلا لعوعديا» نوكيد أ
 ب(ئلااءامحناكرد اوبل ائذاع ,ب ملا خس اذلا نالذئمرارلا قرتش ارث اريلع
 كو عكروصرلوريكلطا بس كللمل نمار نسا نال زينل كئا ور صحو لوح أما
 اميز احامؤبب يآ عايضرو ادب كح الحل مارت نالجر ملحا ذاو كرهازلاعش#

 اكرام مالك نصي ناكأذل| مولع رمئ حو ظنمو اح ملحح صف أممنعن لع بالو
 دامك م لجو جاور طوقب كلذ موفمح عيضدقو ىماتلا ارامي طزشب أمس
 م.لع ل طالها مولع ةدابزسلا )هازال نأيمذ ركنا الا ىتزلاواقلطسدب هلا هنزل
 ةيلههابارأبتعا مزه أضل راها مارال ىبصلاو قساغلاو باتنإو فزذلا ف دورحلاو
 . دحاو كو لوملا ةرما جانو عنو ناي مكحا ذا قسافلاو سابا شلات ةداهْنلا

 كلذوأ بج هاضربالا مك الذ امن هجزمو طقم الر ميككرع عجرب ندا مل نيمكيلا نم
 |ذاوامملع بالو نع هدورصل ملكا ممجزلامميككلعامهوأم لع رلحا ذاذ ام ,لعيلك ملام
 ذلالعرارا يضعه كيافال,دال هاضما_بهر موفاوف ىذاهل ىلا ملل احا كح عذر
 مك دال ىاميارهرنم مكشلا مدمل يزيل كحال هرطبا مان فلاخعا فلاح لاو صولا
 ا اريلواممدلعاملإلو الإ انصاصتعلاو دوريا و ميل اروححالو يمك ىرهتال
 "اوراس 1 مكشلازاوجاع لدد صاصقلاو دو رمل صيضختو اولا ةحابالا ناكليم
 الج كزاو رياره ماوعلإ سجل[ ىذر ىلوملا كحال جا نعل ضو ب ىئفال ناالا عيجرتمو
 عض ملال نال مولع مل الو ال دالك غن ملاذ املا لعدم دلب مك نعشق اخ مد
 ىنطيقو يلا مجاز مادكاز وحبو مولع ماجا اع رص |ىتيالو ناس د ورسمت
 لعسلاو هرلووايطنزاو ب وبالاقلطم لالا 5 عرْدلا قذاوم [حرذ انراةالاو ل وكتلاب

 ام وول ع ملاقلا حمم التمر ن اكل هالوبل د ام لبنا مال لطأب متحوزو
 هيلا نكسر. ارهاضتل كو ىااقسال مولعرند ابْن لبقت منال ميلع محاذا
 عمجاعشو ماسر مسا ةغلوقو اضل نمت ضئلاب الا ضقلل انيس انج

 يصل
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 محو طعرللم عاوتسالا يزصجدوا اكرتلط (.ريسسو صوضحم ن اهم عياش ببضع
 مها ةرال لد ابل عز ةىرعت ال يم :مسّمل اب ”عفنملا توث مدع بطر شو صوضحلا
 بيض ةيقجؤم وباع اضوع رحاب وبؤ ءبحامل ناكصضجورل ناكه ضعباقادحال
 تابوزوملاو تاليكملا ةرهاظلاو هز فالاو رجو ناز ارفاو مجو مل وابح ن اكتر بحاص

 دصأعملا برقر |فال| نعم هيف نالمدحا ينطر نعت معلا طكوذ اعلا عببجادحاو

 ضد اىلارججيلل ئاتماس نجا تناحئناو نيدلااضق غارب اريذ ىرجبا عت دابملاو
 ,دامو م/م نالزا”جا,ملعاونارنولو د ص اشم تواغنلا شر (عاب لد اعمار ؤ غل
 هرجاربؤد سانلا نيب مسقيللاملا ثدب نحررتري |مس اك بصس نا ملل ىعش ب ارربلا و
 ىةعالا قرر ميلس اذرتع اذا عطف مب مي هب | يحز ماض ملال ترشح ن معسل نال
 . [مقب تياوهو مز عقلا نال نيمسافنلا] زم ةرجلبمسقيا مساق بضيخت ان
 ةيارملاةراومدار ضار عر رلا زك ضملا اعزجي لن اواملعةجالا خا زا مقيقح
 فدل نوكلا دايروا مولا نعود او سانلاب قثرارمال لاملا تدب نمر قرير ن لصغار
 نالا.هلعرر رد ممسل اب اماعرلوقاعرمعبل انومام اضئل ال عرش جرم (,مال الرعتمسقلل
 محال هامة باددلا ةلأقد حاو مس او لتس انل اىضاؤلامحيدلو (.لع مو قدال بصاعدال نم

 ارهطصإلورلئءمااعةد نزلا 21ش وروما اعربحمال ههرجا سس نا اع
 او رفاليلع مز بالوان مال ىماقلار حا لا ع تتروعص ميو ناك ذا الاز اجاومسنف ا
 تسائل ايرارمالا ]ص ميرجال تالاغم لعاوعضا و النك وكرتشل ماسلا اقاقلا ثلث
 مب دقق أغتيال ماع ْملاب ل بأ قمرجالا نال ةيلحوادزعسؤرلا د دعاعةمدشلا ماو
 زييملالصإب مكلؤل عنف هر ابتعاد فلا رسلعسوةو ليلا ال ظنلاب باسم رعص
 زلال وكمال لوفطعو جحصتلا راق عروقي زوشتبف كالا منوم رمال صن الردع
 للروم وعدا نير أيا عصو ارار ميريل 1 و ىد اولاررع 52 ارضع زاوأرج ريو ؤسحلاو

 1000000 يسقي نالد مروع

 هأياصو لومي وايه منون ووصف توه حرحابراو ركلماالو اكدياورلا: قح توشلءلرر رمسفلا

 انت زناكزراوزلازح دعب ثيم هقح تبني ليتركزلازع تيملا قم عطش متمسشلابو
 دياص ريو ررعو وما: يلا اومونجلب ىوعرلادرج امم نوبأججالذ تيملا اع
 اك يروم زعاصخبصتني د رولا جب نال تمل ازع لا مصنرال ضعبلاو يعور زعبلا
 درو هاا عتيلع ةنيبلال تن ف يدل برقم اى جولاو ثدراولا اجه رارقأب تللذ عنسم
 اعانمتروكدالو مولعرصتصيل مملوقب (ممسقز ارذعلابازك ةركذي ناكلو مؤ اوتعأب يمي



 ىقسللادو حلا هوة عاو ماحالا لوق موصل د جرس 2 ماسالا ماسالا منا يرش
 ةرييزااوعراوراتحاا ىوس ام كرت ملاراملا ناكأ ذاو ميصتلا طازك مشو ويرش زمرصو
 ”كيلا غن لوقنملا رمش ف نال ايم وق: همسك هدمشاومإطو قلطم كلموا كعتمو ا

 يري عيمجلا نالاصيا مب مذ هل دكاوبلطو هو رتش | مرارا ةعلاذاوعدا ناو ظمحلا
 اكذب لو قاطملا عاملا اوعد) ناو رهلا اعأضقرثمسمللا نكت لو مضل ناو عتيابلا كلم
 كللملاباورقاا» مز امريغلا |عاضف همسعلا سيل, دال اضم! صرب مسق صول لشن فيك
 ةيبباايهيوحأ مال عجاج جاور ذو ةماغلإب نكي اور هند جيمضنلا للا مقيد
 اذلوومالا هو لكل ل وثوم فو صاخةفملحدنالوقوه ليف نادم انامل
 0 ةمضلاوب هيديصس عاعساكرْسلانمدحاو لك داما ذاو ىرهازن ل قن
 مثدحا ناك او مثدحلباطو ىب(ٍمب ا ذادزال أح تاكت ةىغنملاو بكه مشلاو نال

 هذال خمول بحاجرلط ناو هبنصن لقلة سرخالاو هيسيصن عراك ةمشلاب ذنب
 نر لطشلاءاسجر|طناو ريؤلإ مضت: لطببال قل نال هيلطرتعاذ هييصنب عفتني
 دش]ةعذأ مكاكوو موعقملا غلا, يلطر تعي لق هل طؤ ا تنعتم ناكر ضتس الرا
 جالا اكو هازلا عرشورتبارملا غلا ىضاقلامسقب ةمساايلط امر! نا عضة لالالا
 لكن اكازاووا مهرغو ةودرذلارررصو ىفضلاو ىاهربلا مادا ثيلعو بالا ةركوأم

 انهو ةعفنل كتل هلا اعرب الان ,ميطارتبالاكاقيلا يت ل ملا سس امزددحأو
 ساخرصو مجمد لا مسفر أامهاشب فعااشو أعمل قا ن الأ م ضارتب توحو أون
 ه«يسلا لبوونل ال صقر ص اقملاداتعال داو ىنص نم تايأ ذاراقعلا ل
 حمال نيس نيب طال تال. !لزمعب غ نعم نوضح مسفوالو ةيعطمملا ةليككلو
 ةفيضو!لاقو ىضاقلاربج نود ىضازلا|.ليببسو ةضواعم عش لبا ئرم ةمسقلا
 :نطابلاؤاعملا توافنإرثح أف ىددالا 7 تواغملان التو اناره اول انو قيقرلا مسقال
 تراقيو سبا دا ار لقبا. توافملا نال تاناوسجلا والك ىضادالبار نبل امن
 لبالا اكسيل رانال قشر مسفيرجتو فس وموزو قبلات وأ فن ن رتل هاوبإ
 تيذااوبلاو ىلاللاك.يالوشحم ولنا ذا ليقو فر هاوجلا اهاورماودلا ةراوزغخلاو
 ترجبإلشو توافمازاقلر أعصلا مسقدو توافتلا ةركلأ بمرابكلا مسقنال ليو

 ىا ئلولاع جوربولمنا ىرتالا ىيشرلا تل اهجرجزضداوب:لابج نال مقزلطا بع باومأ
 همسلا!ءريعال نا ىلو امري عاع كلد مصبو هيمّسلا عضال( ,رلع علاخو انوفا

 درصو ئشلاو ىلا هزهعاو معيسحتا لوف جتنا مججرس 2 نيرلا أ.م ماهالا راق
 انرط رمد ءامزكلو ىسرالورثب الو مام مسفنالو يتلا ارك ريو ةيدرشسا

 طباملا
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 ”فيضيص لق لال نيورطلا ةريوضلا لعام مدان بتككاو نيرارلا نيب طم انلاك

 اهبشمل نما رتيذالاةاذلورماكئنازلافالكوضاقل ! همضي الفاروصقم عامل ب
 ثانراررطحا ذاو الدالاورىنلا ممازعلا مهنرم[وناكاذ اذ هور ضلا ممارتلال
 هاغراوأ ممموام,ديا غلو الا ضورعلاوارارإ او رشرولا درعو ةافولا لعتنلا اهائاو
 صب فيأبصو ريذصلاوالكو بياذلا بصيمو نيرثعأ خل لمنوذاقلا مس قريفصوا
 دس ةزوصلا نه: ْثارملالصالعزنببلا ماو ئمرب الوربخصلاو بيا الظن هذ غار
 كاي ناو أملا ةزلخ مردود روغصلاو بباغلا اعاضذ ةمشعلا عنه :نالاضيا معرنجيا
 بيعلاب درب ىتحرئالخ كلم ثراولا كلمنا قرقلاو مثدحا هيدبغ عدمسشلمل نيرتشم

 دحابصتن ف ثيروملا لدا موزطعويصمو ثيروما هاشم فب يعلاب هيلعدربو
 أها نيص(ئيملا ةْضجأضق همسقلاتراصف هسفن نعرحالاو هدي خاف تييملازعامصنح
 ان اهل يصيد عيأب عناب ططيبعلاب دربالاف لو اهني م هلامارشلاب تبل كلمل
 مسن مدومو ابياهلا ثراولادبذ هنضموارا علان اكئناو ميارهق لا عبادي اغلازع
 قاوعس ابريعصلاو بباولااعاضترمسقلا نالروصلارب ئناكأذا 5 بيلا او

 هكرماض لاو ريلوخس أو ريع مصكريل مضح ا نياوأ ؤعرضاح معجم شوي
 هلبانلا قطا اكميععو هو(. مدعو :ندبلا زل يبزصتلاازهذ قالو وال مدخ
 دحاولا نال يمص روضزموبال دال ةلببلااماىا ناو مسقن مرماو ثراو رصد ناو
 أنيرباملع ني ارئصاملل ناكأ ذا اح فال امساعدو امس هاركو ايصاختو امص ام ماصيان
 اذكو ةدبلاتمقااذا مسقو ايصورؤصلا نعوض اغلابضماربصو كلل ناكولو

 ثماريلااعةنيبلا املواو هعسقلا[لطو (,,يثلشلاب لوصومو ريب ْثراو رضحاذا
 اناكصلانئصولا اكو هسضف نحمل ىصملاو تبملا زعربإلا نيمعنخا حامخجل ةيصوفاو
 . ييسر ) ناك ذاركو مدان مذ ملوقتمي ادهره | ةدرمأ يقل عولبلارجد ءاسنعبس م ضح
 أيصو بصترءوص دودو ثراولارضح ناو مصدو مدزاولا ةاحمل لرد ام بيباعىا
 لاق الطرد ال ىصولا بصنركايلا نثيلطو أرد اخرج فصلا ناين اقرماكاصرنب مسقو
 ريغلإ]ججحو رضاح مدخاعالا عصدال ىوعرلا نارض اح لاو بياغلاريدصل نب قغلار
 نعال ناو از زجا عميفصلاو زجل اوزءالاءدلاراصمالف هفرقح الخ بيها نع امصخ
 يبعلازامأ ذاذ باوهبا ؛ مصخ) ءجوروضحا وح مصنع عرغ منج مكي روحا
 - امون ل اخ ناكناو باوجلا ذر نءعايصو بصتيةرضاح اع ىوعرلاوجو ل ضأح
 تاي ذاوووا ىوعرلارتعص مرعل باوجلا و منعا يصو بصي الذ رضاح مع كوعرلا
 سا. حارورلان ال فينح ا لوق ؟ ان/دحاعرادلكت مسدد اورصم# مرت رود



 تا
 امم ترمود فا بص جن ةمسش مل حصالا ناك ناوضاقلا ىلا ريف ىال الاكل وعتلا نكمالف

 فوقحل الع :لئذاملا عم جاصالإ)عفدروخأ ئضاّلا ند أرح لعراد لك[ مسقالاو ذك
 ةياررلا ة/أو مصعد امهر غو ينسلاو ناممرلائتيزلعو ماهالا لوق عيصلاو ا عسسكالات
 نأحتال ب صصمخو ان اكأ ذا نيرايلا نا ىلا ةراش ادحاو صح ة.أممو لك« باكل ادررقبو

 ثاي/ز اورو اكرخالا ةً ترحا مسي مال جخنو امنع له ب اوروهو اهدنع ةمسلا
 يقر ذك فالثخا اقاطم رت رحاعر داو لكم: تونأحو رادو! ضراا ةعيضور اد
 م” الة ورفنحو ا تناكتكز السرو رلاذ لزانملاو توسلاو رورلا نالها انمدررلا

 نا لزانماو نكمل ينعمؤ يرانا ناطم مشت توسبلاويضازلامالا ٌةحاو ةمسق
 تالالؤالاو ةرحأو ةمسف تم-ضوبب | .ضعباعصالثم ةرحاورارو ةعمجتناك
 اذارودلابو ةكصالَس تاكأذؤا ثوسلا لزانملا تفك ةرارلا نودو كيلا ىوفكزمملا
 املو كادانجوصمبو عوجولا لرعا غيم اقل إظسي اراكلوصفلا ةرالاثو ةلياسسم تناك
 [ضادووأرشجأ فالتحالا هرحو أم ممكمسةيد توب اكاورورلاو :ىسضلاورورلا
 يتبيورا و همسقلا ةيفيكنأرب 2 عرش منال مو مسقياح نأ بو ةمسقلا نأ ب نم
 هيوسينعت ةدعنزوذاقلا ممفرو طفح نامل ساطؤ اع همسباهروصي نا مالا
 6/ داق ىريل'ءزيؤرباره هرقرع ةمسقلاب فطين ىأ ملزعد ىوريو ةرمشملا مارس اع
 2ك 2و نوع 60 2-لا شخ مة ايرإ»عر : 5 ١ توليالورحرب ثنو ءطد قابلا نةيميضن لكي فدو ارطا مجأ عامر مان انبلا مود

 ١ بقل قنا ماميز [زالاو ز يملا زعبؤف كيلؤلعتر طال ببصنب مععب بيضنل
 انهاع ءروبامو عيارلاو ثلاثلاب ثلانلاو ىناثلاب ءبلي ىزلاو لوالإ (مصم ابصنالا
 ابك ةوخيوارنم 2 عصونو موحوا ساطرق عطداع نيمس مدلل مسا بتكو لاومملا
 2 رشح نمس (ىرملاامسا ارق بونكملاعططلا كلل: نم حعطق ىاةعرقلا رج م ةكرف
 اريعاشو يلاثلا ملال اان مسا عايط نيو لوالي بطلا ىالوالا مرسلا لفالو امهسا
 حالو جن: ىمدحا) شم مثلت نيب تان أب تفل خاولف ءابرسلا ترا ثدحازهو
 بحاصمساالوا عرض ناذزتالذلا| مسا بكوأ بسر اع: ةسارإعج صوعرطالو معاتسسمح
 دلو ىحازاف درا صنالا اعرحا.س بوكس ءصتح ةوسنو لوالا هاطعا ةرْسعلا

 لص مزاو لضفالا نيب ريو مهي عد بدصنل كرر ضيو باكا ف لوقو ةياددلا
 ليما مر محلزاو وللا بييطمل معقلاورس سن نا ليصتس ركون اه لزج نكيملدا
 لدي الووا ءارلالا كان اضّملىنوم 2,نالز اج عارتذارعنح مدلك نيعول ىتح
 رامعلا امس عملاو كرنشملا جاكرئرمسملا ناري انرلاو مار رلا ةمسقلا# ماسقلا

 ال

  قوسلاو ءاملاور مل ازبرقلاو ناريجاع احلا فالشخأب دصاغم لاف الشنر وام



4 

 ١ اهرحاد اذان ل ضف نين اهياكرحا 7 اينمشاودأر انراد اودب ناكولمري أيرلاو مثار رااال

 فلك ضرالازم هشوعزعجيرث فضال نم هضوع لوك ازخالا ذاراو مثادانلارنوعننوكي نا

 ةلدابلإووبزم ةمسقلا 1م مت ارنبال ارد ماب ديانا هبيصن نانا عقو ىزلا
 لذ ئاعلل ذخر ذوفا ذاانا ىضاىل مج ودوض تل ابا. ممههار رلا لوطدزوجذ
 تلم اذامبدييربربن انولاو مار دلا ةمشلا 4 لحدا كرولا لوف عيد ايبلا ظل"
 سل 0هربج انرلاوماردلاب ابضمالاضعض لعن كمملاذا اما أمثدب ةمسقلا
 ان اتري |نولاوعاردلا ءمسقلا ةل خرب ال ناىط الإ جبتي حشا ضع يو جصنلا
 االول ورا خيرطوارألا كاد ءاهزيسم ثدحالو ملي مسقناذها طوا مكرتوز اجل عت
 قطن نامل سلف اب ل دسملاو قدرطلا كلذ نم نام نآو همسقلا كلذ طرتشم مل
 كلذ نكي ل ناو مىضرخزم ةمسفلا ويقام, نالزحال كيرشلا بيض ة.لسبمو
 مص ةدارب ىزلا ن اما ذود سند طالتخالا أعبل هلت بمال ةمسقلا تس

 ١ث انا رل لفس الولع هضجبوريعللولع مقوفو اولعركوفسيلىاهلولعاللفس

 كلذ برعمالو ةمقلاب مسشورثدحلعدحاو لكموقو لع لغسهضعبو ديئلل ل شسلا
 ارمقلا ةيفيكقاهلثحا مث عرذلاب مضي فسويوناو ةطينحيت ايو رجلع اذه
 انكم عارذب عار ذ فسوبين لا دولو لازم نيعار ذب لفسلا زم عار ذ فيلو: لق
 انه تاو ينج لوق موصلو نأميبسالا انفع طالت خالبقو كادوا عصعزها ةداعاع
 لمتو عباررلاو ةذيخل اكاد لبرج لوقاوراسنحا | ثملاو ضسوي ىلا لوقىلاعمسلاب جيجا
 انا كونشلارياعو طمحلاو ىرولزلا عرش ةيالدبلاو عيبانبلاشلاوور جتلوفلعتل املا هذ
 ةاريملا طاقم مدام تلض ن امس هل اد, فرتسقلاةزرومس الل نلت ااذاو عيعصتلاةارك
 . دل زب واوا فسوب ىل لوقوهو ل الر خلو فسوب او ةفينحملا لوف كف ىذلا
 جيصلا دلال اتو اوس عرصوىاهلا مس وأ موق عمر جنلوف فاصبر كذو ىف اهم
 ةطيلغل اساسا |هدحيعدا ناي جتنا غو شلاوناورلاىسيلعو فينصح لوق
 قرصصتملافيتسالاب هنن لعب ,ش ا اد اكراؤو ربحاصدإب انيس مباصاام نامعذورمسقلا
 ملاذ ,دعإلاةرصيالذا.عوقور ىنرتمسفلا جف عر مال هند الا ربعي كزل شاذ اع

 مدافع زبي مشيش وعوملاو لكأتل بينغ نيب عمج زي زك ناكل فاس ذيب
 الصا هاوعيز ب ذال نغني وأ معزا عنادا عيد صا تحف :جلوكملا نال امرا بصنا
 الورد مود مناع مالك هاظو سنا ناك هلسنو مياده دج مراَس ا ميلاومضقانسل
 انهودؤياماناخوذاو ىوأو طوسبملا ةوروكزما ثحيلا هاقفووم ةيبرشلا رد صلات ذلك

 لداتلا قمم انامل مرشحا فينس اب عزف اذ مساقل ل عف لعوهع منا ملا ةياور م جتا“ ظ



 ْ ١ «عإ

 ا رانش انظرو قليوب دنارن رض انكم"
 ىلا ناصالاةناوراة نرحاز مر قآل عرقلة الصا هاوعورضل نانسي من نمش اما كرودقلا
  مهيؤزاو نىضلاننسفواولاحتر طير شرب ذلوأ ينس لابد سضفايتدو تسمو ىف ترذازك ع صوم
 "2 فلان ل ىوعرلا هتضصمرعلالا كاذامو نافل ب ل ىوعرل ]مق ا فسس السعد اعد بسال ما
 ثحررشورصن|مراملا ةيبرشلاررص عركذ امة نرود ميرعس او ذا ثاذلو ىوعيلا زهصايخ بم
 ىوعرلا يع رعا.ع امان ال ةيدبلا عمسنال ىوعرلا ةهصرم| هن امن اق نار قال اعلم نأ
 انينسالكقارنانه مرلوقلاب باجيرو طتبسا صر انكتسلانزدا اهلا تب نإ عيشي اهنام نكمل ناو
 عماو ولع انيلع موبوملا اع موقد مرمصلا نامب مرصملاو موبزتم هر ارث بشر عن موتو جياع
 قيفد [تذقحبو ممالك طرظمل تنعم او ميد اجؤشكالاككلل ذكوهو رهف عرظشب عش زماننا
 فلاجيروجواورشر ارئالابق منوكب ميق ديسقسلاو عروب م5 اهانه جرفلا اره ة سيلان لعع ممم
 اذسضكرارذار نم تس ىلا هن (يعملاو هدوبو ارز قالا لبق تناك دوس عن از اذ ىوعرلا رهن ال كلو

 فلاةعلارسلو ىنلاكل بوجول طر ىوعرلا ةىد نال كندو ىوعرااتكص لاو نافل جيتالا
 «يلعف ماقلل اله ماما فيت ا دار نو فلاتلاباب ب عوصؤمناكافوعرلا هعدل لرب
 لوقلو فلا هضعب تذخالاق موق جتشوتسداراواداو مالكا يانعبشس او ؤفانتلاسم
 مارك منمومللاةمضلاف ىباصا اون اوركتموهو بصغل عرب مال هني عم دمع
 « مقل شو فلأن هاوعدل كير شرم ذلو هسه لع كلن د نطو ل فسم
 فلرخال بش او ةمسقلاب ل صحا, رمرؤ اف تح ادق ام أذ مدل سفن خاموتالتحال
 انمار هضن لعيب لن وككىيق نجا عرش ذانك ضلال بجوف ميسم /دذ ؛
 دازأو همدخ نامبوا هتندب لد ىوعرلا تح ناو ن أزل نعل ذ هج وسو ل مال
 اذاذدل ًكااروهو هجوأت هدونو ا داينالا لش تناكأوس ةجكتاةوعرلا تناكأذ ا
 ةرسفلاذ قلائل ابوحو نال تاق عرب تناك( ذا رمرعو دا.ْس الا يوعرلا تن
 اذاو اهطو عمذزلا + [بصغلاايعرد نوكيا جو اعط لخل عدا ادا نوكيأملا
 ىذلا لو مناك مم بصقلا ايعرد نوكأ تسال أ تالا ود ىوعرل اتناك
 د (بّسالاروب ىوعرلا معتشاس از لو مضعبل بصاغ تءاو انك مطوحال ىنباصا ٠
 ضوحا بيض عبوك ا | ذاوأ فينس ااكرةالاوصق ال بصعلاىوعد نال

 ترن همنلا غضانسودون اا عضل ارا سالو للأب هقعر زك || ٠ تنصف نحب "كاذصبع عصيو ةذيصواوزع ةمسقلا عش هلع
  ركاكهازلا عرشوزيادسإلا لان ىبتعلا عشا كيزكاراكولو انل ناكر ش اهلالا
 .ةسوالتخرا نآ ميصلارارمالا ذركذاركو مليعبزطجب قا يذعس 124 قالتشالا رصملا



 1 ظ ظ
 اا با هولا لا

 عمنايأونا هدد جلو قرارت مو دجوانالثهلرؤ قافنالاب مضي لاو عباس طعن نشولو

 مامالئبهيلغر أم روق موهصلا فون اعبسكرلأ زاهدو حشلاوهو ينجو عم فجوباو نس وب ىلا
 ”قباالو امه وار دضس اغرناجفلي ارا ةريت ميصتلاز ازكأيجر زو ىفضلإ ىو جمل
 امثرحاو !ةةداطاجاكن كس أب تحاور او رو نطير رسقلا اههروايلطولو اثرا

 ةاراواحوب اره اموبانش مدر حاو دبع ريوجيو لغز حلاو تراجامإو لف ا طالاوواعلا

 وز احرمرخي نمايعررعلا ماعط طهر نأذ ادحاو دحاهزكم دي نيربعلا طر يغصلا ثيبلا ؤ

 ةباد بوك ءالو(هدالواو محليا والو قبلا حرم ف الو نيدبعالو بعت لغير وجاليز وجال
 ةمذلإ انكةعفنملاول جركل زلو مرت او ينكسل العرادو ردع ف وجو (.لالذتسأالوثئنادالو

 ”أاعنانالالح ةفلوهو امر عشملارابجا ىضاةادنارتيشان بس ان هاركلا ءاركح
 ةسلأوهرسفي درو ةدسفيرق مك هرأيثخا نود اشر مدهألعفا ولا زعاهرشو فرك

 "كيا درات مالو ضرع 'ضولل مرعها هو وضعلاو لا توفب نول نب حله اهاوهو يي '
 ضير نبا روص بج : تبأ/رايتخالالصاو هارثالادوص ع يج غيرته اضرلا مدع نارردلا لاك

 نكقو خو ب درهام عامنا اي ءأملا يرتطر شو دسفيال ابعد 2 درايتحللاو ةدروصلا

 ه+افياايعررونسمهلصحاذا قالاوارك ترمي هارك ملوق ميلاراشا كول قمنعرعاسم او
 دقي ملةهصلا هير ناكأذا نالةردشلا,ئمومَخاراعوضو ١اصلوا ناكأناطلس مارعوت
 ثول يذلا ن الن اطل كازدالا قش نال [ةينجوتادرعو ير عاناو عانشمالا اع ركل
 ذ .نالناهروْح الخال ناهزورصع فالثخاازه !ولاث ن اطل نم او :نمالب
 امزامز فورا أم اع ءانب باجاف هاركلا هن ئط بام ةوقلا مناط فاربخل كل اعز
 مضر از عيرد(مملوث اعىوتغلاو لكل زه هاكالا نطكتش | ةض ]كالا رهالار اصو داس فلا
 . الشهاررلانعفلاب لجيل قيز ا لغو ا هنعلس أ ئلع هركوا هلام عيب زحل هركاذاو
 فرتش او عارم دددط سبع وادي وشل برضا ابو الثقلاب كل ذاع مركو هادرجاودو ا
 طش نهال عبماب عنو هئيسشو اس ناو عيبل ئاعم !ءاش نارايئئابوبف كلذ نمتمشمح
 سها يوس د هركااذا ١ فالي هر فرش اضرلا عيوبي هاركالاو ىمارلادوقعلا نه تع

 بصشش ا صولا ناكأذاالا هلكالا قمح كلذ ةداحلا هللا مب ىلإ يالسال موويقوا موي
 هال ويبلاز اجاريؤ اعوط نم! طبق ن اك ناد عارم انضرلا توغل مرتب نناماعب
 عقرلا اعالوبسلا اهسماركالا ناك ابا ياط ملساذ او ضوقوملا عبب م ةزاجالاةلالد
 ناهد,مدلعو انيرا ممل ةر اجاب سلف اهركم مضيق ناك ناو, ياه ةراجالا لمد نال

 فكر كاواوشو ىرتشملاربذ عيسج كاع دد ناكناو دقملاداضلهلي امة ناك



 ماكو عجرأمز ماركا زل نالأش ن محلا [:ياب ركل نمد نا كوبر انبلاب عير هنود وللا نأ دلانوكياضيا ا يكم ناكاذ نال هكبرغا قتل نوب يم ملا مزن محرق عرج نب ةييغللل فلل عيابلل متم كتل نمصذم كم عيلبلاو مري : ظ 3
 علة رعد ناك نطو ف ىرح ملا نضر او زمهلاباخنملا اعبر أملا نملة رم خارصاغو صا لاكاش امم نيمصن ريع ذ وليه كرتشلا لل هسفنب فد
 +اللوهو مهحاطتسا,نال عب امو ملبق رنوبج ثيحأ_ممادؤع عرألا كلامازأجا ذا فات طعبف دول دانسمال اليف اكاد غلو لكم أب نام ظف ناهض ركل ما
 نال ءارذالا الدلو ةديشل يمر شلاب دجئالزد الارجل درج هأركا قروضا ماقال ل لكلوأ دعا ئضعو اس قسلال ضل: مم ىأ جال برضو ار رو سدحب ناكنأب ىيمرخب كلذ اعمركاورمجب ير ندو ايزل وا مرو نيم ركاب نااع ركز مويا رهزاومأ ل لكل
 ثاوسو كلذ فاخاذاةرياضع وضع ثلاعوا هسفن فلنا فاييامب ىلوتأم
 0 ١ طكهتالسوا لعوزعسابنكلااعوركأ ناو تصمت نلاح غاي هن لاله اع "0 هيلا نواعم جانسالاب ناكل لجيل الونال ماوس كأي مو الحف رب اوعقد عرب ص نا فلاووتوهتح مبدعون اماعربصد ا محال قاذاو ميلع بجي ميلع عركاماع مهدي

 5 لا هرنر ماركا نالاهز كلذ نكمل برضو | حو اديب مكريلعرس ١اس
 ١ سدا والخ ر لذ ناوهو كدودو مد عورحا اح مياس اعين نا هعسو كلذ فاخ اذا ١ افعاوضعاعوارسقناعرن نأجتاب ري قل هوا فلاوفرم الرقاب هالك
 نشمي نوغنال كلذرارلثا نال يلع م االذ ناربالأب نط بادو مناسل اكل ذررطا اذا
 كلر ايريصراو مويلطامر ايظا لل ليما عسي ؟هينجرشملا توث عانسالا و قنورصملاهايعذ
 فال الع ركن او هير يراازازعال عاملا الار وجام ناكللار رين لو هول ىتح
 كلل ل عِش نارعسو رن اضحاز جو ضعاعوارس فن اعرنم فاخره أي ماسم "هاو
 تالا رماصإ رو ةرورطل ا ةوجرِدو صماء لاحؤ اكرورضلل عابس يعل أد نال
 ماا عسي معرف !عرنب هرك اوراكل كما ن كب ورك نمضي
 ذياب[ ةردرطل عاب. سبالا ماسلا نتن الامم ناكل ناو لنوع سيوريلع
 انهوريابسلا كاوارمعزشملا ناكن اهلا ىلا اعصأصقلانكلو مابه ةرورذلا
 هتنارها نزلطاع عركازاو ميعشن لاوهاك ياويل عو رو ةفيلح ىبالوف عيعملاو أوبل زاءرلعسجال فسوبويا ذو هركلا اكبسجيف أوز رهتو مفينحولارلع
 ١" فيمزر ولا صال قاضال بعل فبر شرى زلا اع عكا عجتو قالا ةرحاج ٠ لزب عوضامداركل عم وخال ال.يلع هركام عقد ل عفن غرمع سعوا ة اما علو

 نوللال



 '"عجريدبورماك ال نمط نوكلارمو ا ناكرسوم نمضي ليلا ذا ضيا الا

 ثاك نااقالطلا[ة املا فصنبو رردمفالن اب خاوم زدالن اينلأب و رعلا عزمه

 ةهرلا عوفون طوقا رش اع نايريلعام نال دّدعلا ةمىمسرملا ناكو لوضرلا | فقالا

 لماه ]| عريش فاضيف مجول انه نمل هن ايرطت ناك قالطلاب ركن قو اهتز
ور/رضمأب«لخ دول منال لوشرل لق ناكأذا امجد يفر رد باحيالاكسرقنلاو

 توذرلاب ر

 ا نبدزلام عجم امنا هيفرمسم نول ننال وعلا ذل ىمسيبلا نوكباثو دقو قالطلاب ا
 كو رلامزعج أل ضر ضوعلا نامي ة او للامم ناك ْن روما نال شد مالا عجربالو

 داقللاكر امس: ميمو لخملارمراو دم بجو ةلطاب ةدايزلا فرس اومزم نكن اك ناو
 فالطلاةزعبال هاركالا ىو ذا زع( رفد عرهوج لوطرل لبق قالطلاب فصنزن من اهنح
 الباز (لقلاو ردملاو نيملاو مرعلا مد نموفعلاو رعب دتللاو ةعجرلاو عاكشلاو قاتعلاو

 ناطلس اركي ناالا عرشح ا نعوم ابل عيجو نزلا اع هرككن اووا ماسالاو مْ لاو
 قمح اركل نالرح ا, ىرليالرجو ف سود دا/أوو عرجزم قف ال هنيع ماكل نال
 ند مأعالا لو: ناطلسما نمالا زيان هاركالا أخ يضأدزل# ىوتشلا,يلعو عزز م
 قب أوو يونقلاريلعو مي درهام ققحت ارش بلغ ]موق 2: يبجاص لوق

 لع لجلاهركااراو ميصنأ جرعو قسلاو ناهرل ا مامالاىشميلعو امو اع ىوثفلاو

 ضلمال نامالأب:دطيمرإ5 ناكول فرتالاد اقنع الي قلن ةدرلا نالرت ارها نيل ةورلا
 لأثو كنم تبوذ ةارللا لاق ناو كسلا, يوندبلا تذتالف كشرفللا هداقنعا هو
 عوضومرغظفللانالأذ است (للوغل اف ن ايالاب نام ئلقو كلذ ترظارةوف
 ماده ماوق لوغلا نايم لرزتلا اعلري ال هزكالا عمو داقسعالا لعش ىشوت: قرطلل

 ثاالا أولا ىلادرلاو رجزلل امامك ن اذ نال هزل متبس انج,” اب اركح

 ظ تاّئلاونأضعاازعرجازلوالاو مامهإلا وان اكت ماعر اطنلاو ناي#لا  لوالا

 ميايدر مريسلاو نأيبلا تاغ ةاكىعالايلا ئدالا نم ةرتذ ن اضطلاورفلكنع
 مس مطعرلا !يضونلاريب صن جرشلا طور ومالا ذ ةةنرطلا فو عريس عمايل
 اعرلاا هو هنلسجس ةرهاعر صم ةقلوهف دا ركل مرتو بارع ير اغم

 انين ملمالةياغللا اجو دامجاغمشسا ة اكد لتر طب نماافؤ قمل نيدلاال
 لكو دارعلارعو املا مقدو ههنا نيدزارزعال ضف امئأو هسقن# داس او هذ ارسعل

 هللزر مرص اين يغري فدالاو ضعبلا, دوصعملال صح اذ !ةياف'ضرفوبز كاز كوه
 .ةسازب دوبصقملا لوصخ نيد ابل نع مالطعس س انل م قرف ب م اذادالأو ثيح
 طقس عال طعيزت ل صحاذاا.مرحاو لكارأو مالسلا دروب فدو عزان ةلصك



 بزاز انكم« ماذا يانا تطل تي ناكأذ لمبات 1 ظ ّ
 انجرف موكل هكرتي سانلا عير ارحا يقيل ذاد ةيافكل الصحن ىلا عد ولازم برقا
 دعو صادأ لاب لوز ماعلا رموصتشاثو دب ناو بجاد داذكلاو م

 0“ الل عزت ىحعت رلإ نيمل لا عيمجاع بصي دال طور ولرجتناذ عيدقلأب فيلكو .٠ هيا عطا لود فما ىماذو جيذلاو لولا وم يدشن نام اود حان"
 صو موصلاو الصلع فراص ال وملا نذاريخب د رعناو أ يجوز 0ذاريخ
 ظ ى منو داوم برحار اد نوما سلال خدا ذاو ىلوملاو جورل(وحاع مدهم نيعلا
 ١ دقو دوص قتلا لوصحممرل انف نعاوعك ل: لرظوبأجا نأ مالسال ىلا ابو ارثوعد انصح
 0 ارعشإلاو ثيرعلا هال ملا الاولوقد ىحسانل )نا انا ترما ل يميلعرس ا لبصنا#
 بسال نم فالج مزجلا منجل بقت نمهاوداكاذا.ةيزجبا اداىلا توعب مالسالا نع
 زب ضال دال ةيزجلا لونها من اعرؤ ةدياخالرن اذ بج علازهن اروالا ةدبعو نظم اك
 رمزاوناكأبل نب اوابق_ى ١ |هولزب نأذ مي اره نوم بو! صيرلت اةناككرسالاو مالسالا لا
 ٠ اماالوعلو كيزل اشواط اما ممل ميلعا» مولع نامل مللامملق نيماملا
 ةلجنلا ةوعرلاب مال ءبلا هوعدي نا الا مالسالا وعد غلب لنمنمادح تاق نا
 ول يوب اال بلاوبل بلس افا هيلا اعمهناتخ
 لتقكاضفرارلابز امالاوا ىيااوهو مماعلا مدحل ةملغالو ىزل ما ةوعدلا لبق ماتاق
 ةلطيعا نكوراذذالاؤةلا رماضيا ىوعرلا هّتخلب نموعري نا نحس ريحه أولو نابببملا
 ولذا ىا نوراغرفو قلطصملاودطعراحا ميكر يلع ما اسميبلا نا عمرو مم قتيلا نال هيلع
 قم لع هيداباوناعتسم برجا لذبو مالس الار عاوعنتهاىنااوب ناو عمفوجاملا اج نسا ىرمنو

 ذم اوصلا لاكن ندجضم مج ئ اجلا مملعاوبصنو م ارعانرموم او هن ايلوالمعاناوش ان ال
 . تاقيجم اجو ةننومرهو ىدوجاا»ىا كين ىزم ةيسرافلاب أ صاو ةيرعمةر اج اهب ىثلي
 ةللصلإل عدا مة رمو فياطلا ع مجوريطع مسا ايجيبلا اريهنو توها قزيجم ةريخصتو نب أجبو
 امدرطاو جرّجاوعطقو ءاملا مولع اولسراو ةنيديوملا برئ عضوم قو عريوبلا حا مالا

 ١ الرج ّولريسا لسن ناكذاو صرب سادالو موجب يرطخو مةرسكت حالا تنس ظ
 .٠ 42و نسل نايبصباوسرتب ناو هيأبر شالعراتعاب مساولذ ب زعن محول اهلق
 كلود سين نككو الصا ملا لاطب ل ةحبرز كلذأو ذات ن الا ىدزير نال مرير نمار
 بج الملا نال مزعل اءصق نكماو الغز يملار ذو اذاف هلتقد اع نوبجا فسم نالر امك
 ضرهلاب ثراشنأل تارزخلاو ضفدأبجبا نال ةراذكلو مولعة يدال مهم «وباصااموزكاطلا
 00/0 كو معبر ججأجاكو ثيركألو مقفل تكو ضحأصلاو اننا عارماب سابو ةيادمملا ذاك

1 



 فدل اغلاورتوا اويل اغلا نالربلعزبوي اهظعاركسع ناكأذا نيم#لا عمرف
 شر ديونو ةعيشلاو حابضلااع نير عتر ف نوار لعزمويد ةنرس ف كلذ جا عركو
 44 اكيتسلترذو يصل و اتلاوهو نيل ؛طن اخ ماب نونفتس مم ال ىف( رئيس لمع

 ادلماعصل عزتي ناب سابال نامأب مول سر خدولو وردنا ضرا نقلا اورفاستالطجتيلع

 ةماوال مطعلاركملا ف نجكريأهعلاو ضر عتلا مدعرهاطظلا نال درعلاب وفود موق ناك
 نئلرالورشملا مدا توسلا: نم اقم باوشسلا اهاو ةاوايملاو او عاطلاك ن مهبل لع

 عضال نسج الحب االو ةرورضلادذعالا نيكل ضعشا عرب ل ور: نال
 اهرجوز نابالا ةالالئاقنالو ميامهراركا نود ءاهال اف ناز مربالاوناكذ ا نرؤأاو
 هياقوذةروريصلورعلا مصري الا مرقحملوملاو جيلا وحن! مرن امل عيرسنذاب الاديعلاالو

 ةميزغلازماوتر سو اا ولجيالو هدول إن ودوني ىااوردؤدال زا يف لاينر قبساك
 كولا صح ف ةدورملالذملاو كلا ذونكو مموراوعربو مفاوجااوقش ناب نعال اولشم الو

 أما مانططلار ود جامل ركتارناو هوبا طوب رم لوض اوه طاش ىزلاب مخوسفم

 اهم الرع وا ردبصا اوف تنض ىذلاوهوأيناذاخكو ةارها اوتو في سامالف لبق
 هرم ىف جرت مودال قولذ ةيرأحلاثونمعزتمنا عيشاورانفل زن ماوس هالو نال
 نامت أرك من ارب ناعتسم ىار لنعن الز هيف برا : ىار ل نم ؛انوشرحا وكمال
 نرضحا حصد ص مالم ن اكأذاازكو موج فت لت ند تلكم ةارل نوكوا ملت اتم
 بط ذبرع مانو اولذخنالو عرج تمرس اي الف موس تن لتقف ناكو ةعقولا مم
 سابا هل ون التأجتأماد امن التعن نونحملاو ىبصلا نارع عرشل اود جلت شتا ض نال
 لا حصا ماسالا ىار اذاو مياده عوحكبب أضل محتل ,وقعل الشارح منالرسالا رود ضن
 . ةحاصتمز ناكو مزعوا اعلام اعوا انا مما قم رووا مده هلا عمرك
 دوصقملا نال نها مالا رط تن اماداوعم ظ-199_9-9 ساب الذ نيم #لا

 همامتو ىعمو ةروصاا يا رت مسالا نكيملاذا اد نال مل صاحرشل ا عفدوهو
 يو رك مومو رس ظ

 دينلا نمرب الو نومو ةروصدأ يل ةلرتورعلاءامداوا دأ,جلا ن اكتر اى لصملا نا 2 ٠
 (ز:'حيئاودب ناو يادمبلا ءاكم عبجمملاذ ضل ارض غلي ةرمر (شعازمودالورسرؤلازعزخ
 فالح مصقن ىلا مجاحالف ىدعلل ىاضق ان اوراص مزال موق اضن أب كلذ ناكأذ ا مرلازبشب مذ
 ممتح درملل (ضمدازه نوكيال ثيح مل تنهال قزطلا وعطف مومعاجخدااذلا ام
 يقينا مه لود مرت حو وعلل اضتغم نوكم ةينالع هريملىلااولت أو :ىنم مل تن اهولد

 منان مةالررملل يطق ناوراص ماس نزأب ناكول ىحرجرع مزلمال ملعشل مك ذذا
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 نيعاانبلا جوزي مضل طوريرحا يل الارحام نيل لاراسكإلا شرربع عمضاذ اهدي اره ىعم
 دل ماع” اتي الر حا مز قراداعا نوني اون موذلا هاوس او ملال
 ذم: رار زعازهو ىهايل ا بركاراد ةركسعل ضلعي ناس أبالو عوج د قنع اره نال
 نيلي زوهوبو رياده بيطلا مسن وصجد فو بطحانولرعتيمو وان اياور ةجاعركم ةعابالا
 اذا عبرة ة روب كل لك علئ و دج نول اذيم كلذ جاسم
 لاهل غم زمر .رذ يوكو ةجاحر بعد ذااركو جالس مل نكي ملوا دحر سكتاوا ميس عطقنانأب
 باشلاو باورلاز جلت نازشالو ةممعلا ف تدر جاك تاز اذاذ كلب س بالف ميلع

 رع طرد امتو رنج اجر عزم مل| عسسل لول خل نه منال هحالسو رب اشو تس ادؤسمل ايش مالسلاو

 لانا علا وذ ال, لدن عولو مج الورش عوختو ماعطلا كلل ذ نم اوعي نروح
 إليا فاض بوكلرادز موس نمو خم ل مله وحل عأب نأذ ةيولا
 "رد 9 وغلا مزكو رسالسالأ حبت نو مرالر اصلا 3الواو قاقرتسالا ايي وأن مالسالا نال
 دارملا اعانرظن أو ةردكهردو رمت عير 1 مال ىمذوا لس مرلا موصعمرب ف ةعيدوو ايلا
 امرا تحوز اذكو فضح هرب ذ نيد برحلااد ةلصزموضوار امل زهاب ة ملف هامعت
 أعنا ناوزيرماو قرلا لأ .عبت |. محرج الاه اباجاذكو مالس الا معا سرح ع اك
 دلع ةرئزملا مرعلرح ناو لصفنمل قال عضل اعبت كيلا #للا نال مالسالا بال
 قالو موضنا ماع مزال ةيحتالو لور اذكيلافرابككا هدالوا لكو كلذ
 اذكو نيم ملا لع موت نمل برك لهازم عاركاو عالسلا عاب نوع لان اكمركل
 كت اهلا ل لاوّمرلا كارنرجأ ىاطركإلو ند ذوو د نبعلاورم رحال توفت ف املك
 ”ننجو نعئرالاب نود اذيالو ما ماللسلا ا دهج حاتملاوهوزاهكراعملا مولالجال
 اةادالإ هاريس الا ذأتنس مربح ب ارجرت عفدو اهالرموم ميال عرمللل نوعمب ب نال
 ةلاقوأدلافاضم ١ |عئرب ةداعالاو ايلا ف اضهرع مقحةدالّسا ناك مريدي |:ىتب

 فأق مي عاوسالاورذ اككأ لهزة اوهو لحس طباخ نال نيم سملا كراس ١ يوب ىدأشت
 رات ارافلاو كروان خو يفسملو وح معو ,فينصملالوق عيمصلاو قوتك
 ةجأحنيمبسللب ناكأذارب سأبال) ل يبكارب باو جوت و ازكب هرم ارقاط ةرئوا
 هذال ميديا رسام سب ئرافيالا زويا سس أريس الان اكولو سدد راس أ :الالورسا

 لاطبم ال مرطكرملا/وكالو مي ارهردإلس ا اع عيوم | موشو مب همن تباط اداالرسبال

 هم. شا برها ثيبر لبد اويعدا غوت قى ةونعةر ماسالا قفاذإو نيم افلاؤح
 مديلع عمو رياع هاا ءأسش ناو بيج يريطتم اهدنا لوسر عه مريم اغلا نب
 تلذرمزك ذو مول تدان إوضر با هصلا مةداومم قارعلاد اوس منعم | ودمت ف اك عبر

 اد تت

 ةمرع
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 راعتلاب اند ةجاحلا مدعرن ع ىلالاو نين ائلا ةجاجرنع لوالاوه ىلو الاليقو نيئتش ةودق ٠
 مهل اس نارومازنالث كيدرأيكاب ىرسالاذ ماحالاكا رف مولع درلاب منزملاوحجبال لوقلملا نال

 نيىاسملمؤارارحا مك اش ناو مالسالاّهظنملار دود ىورتسا اس ناو دالا يداملامح
 يزل زعاراتسل ةدزااله ا ميك انيق قارعلاد اوبس نع س اوضررمت) عذ اكتمل هانا
 دارااذاورم «نيرسملا اع موون زم يذأمل برعار اد لا دري نا ماسالا يول ةؤبس اكول كر

 حجز اال رح دعجو بج مالسالار دال اقناع دقي ل اوم هعجو مالالاراد ل دوه ءاهالا

 ايعيبوأرماق عطتم اباهرقعيالو هسا ا:كوشرسكرم عا زجطالو عجرتزدوجب ناوي
 (: لوا, معفسملاعطق قرجر مزه ةدوقعم كة يح مرل ابكي الك بيس ؤنلاو ةرشملاز يامل ةبح
 لالة طالبا نيمتاغلل تزبال كلملا نال مالسالا ىلا حرك تح لبر راد+ ةمدع ماسالا

 مولع قولادوبو ا ةرواملاوو يبد اف م اوتسال اوسركسمل تا ملاو نيمو اددرلاو
 سب الل سراموهو درملا محلا ذاو يياره هانركذ ال عرغو ازمات قي لاذا لذاك فرع

 رادإلةمئؤلاوبعرؤعن ارض بوئار اد ناس فيو ئشلا مدازبامزصالاةواودادزيل
 لؤذم مزمدأ.جادوجولا رف مثوكر سلال اضتفن اووبولو ةمخلا عوزتمعل |ليقو السلا

 هعيببوا برر اد مامالا ةمسقدوز رحال كرام قحط اذلوركسعلا كلم ارزقنا
 هيل ءاسعل قوس لها قحالو ددملازكرش يح عطقسف كاملا منار لكم نال اثم اغلا
 قيضحلب فار يجرهاظلا ببدل  مدعف اة لاتعل ادم اعاوزو أحرم مال اول قي ناالا

 5 ١ - 5 1 14 1 ىم٠ 3 ل

 رت نما ١ذاو مارهلاتفلارلعالجارو أسر (ىرلاح بسحاعق (ةتسال ار نورث كصقوفو
 لالا هازم نال مز اما عصر دمر هاو ا نصح ز هاوار اذككازم :عاجواادحاؤارطاك قرح ةاماوا
 فرجت ال نأمالاوهو هيبس نالو عطل هوتي م نامالا ملم مكتب ةنم لهزمومذا
 ظ ضونلاالو مرانف نيماسملازضدحالز كيل سجاما عيتش جو عاجلا لوكس اكئيؤ امال انك

 جلاب ياورد كين نومأ ل ثيم اص راوق تلا ذل صالاو مهعم
 مل اما صوم (الا ل بني نيرسملا يل 6رسلمم كلذ روك ناالا مياده د حاولاوشو رق ا ىا

 ةالوالو سوم مهنه مال ىصذ اد امازسوجحجبالعرماكم تلا 1 ةلسملاوار مهنه نامالاناكأذا اك
 مالو وف خالف سومري تح نارووظم امال لع خرب رجا الو روس الو نيلبسملا اعرل

 الكرم راب وصلب ارجابو ااريسا نو دوجب م لعمال رشم املك مارالو فوم يعتني
 هيل جزمر ع نامالا نال ”فسحدب ادعو رعلا نامانوجيالو ناره لل |ب يف
 عاوز اعيسن الالام ل ذأ, الا هنوعويتال يلج ويراد
 فوك زووم عاشماو ةودوز نوح نال داما عحم رع اقو مله انام الاروع

 ”يىل عؤفسوب نال ويحل كو رجرش 2 مالسالا/اجراوت فون لمحيزصسخحت ناهالاو
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 ١ قو يالا عيش عرفو ؤ ناوي نهد ونت ني سدا او
 مارازااوبسك م ملاوما او ذزاو ميوبض مديلارافكو دل اذكداملاو يدر عمت هلا لع
 انلزحؤل ذر الزل عال ناذ ناب كامتد محا يم مر|كرو برخال مل لاوما نالافوكلم

 ىلو اناوها اع اذكلاى١اوبلغاذاو مولاوم ري سب |رأبتحا مورلا نم هون ما زل كلذ نم هلججأم
 ذك ةيعشلا ماكحالا لحم رمععلا نالأش واذم مئارارد اور رحاف نيماسم ءاماوأ اديب

 د درر عمي حاص فطح اكن وكاد موصحدرتعالام منح أ«.عاطا خر
 ,لكم هدجوو:ارحلا لبق انيس مزه تتش اول دان يشم نوئامعالا««زارحالا ل بف ما الزم امال
 مرلاوحا لوما سملارنجو ىلا هو دججوف كلذ روب هدوماسملا مداد. لتر اذاذ ىتالب
 هل نامت هاضر ربؤب ءلكملاز ميدلا كلاما ثالوث وخب مرل ىف نيماغلا نيب ةم لبق
 لالا عقوزمن ال اوبحا نارامقلاب اهو ز خا ةمسقل اود اهورجو ناوما] ظنزخالا قع
 انزل نع نلةذ ةمزذلاو رع مزع از موع تحس رنالأذ اجيت ز حالر طن هببصن +
 داو لالا كلذ ىرثش ارجاي ب اراد لخد ناو ةباررملا كنيس أهل ظملا مدام
 قد زحام م هارتشم ناك فل نمثلاب عذخل اش نار اياب لوالا مك مالسالارادال
 كاوعا ناو سل اقمهطوعلا عفر دنا يريالاذ احد حارا برر مال كرت اسناد
 هذال مدن زخأي ل ءوبهوولو ضرفلا ةميقب خاب ضرعب هارتشااولوأ ل ةايزرطملا
 الع يلغلاب بزل لها اًيلع ثا الورياره همي دالك ازيالخ ص اخ كلم ل ثبث
 كامله سفن موصعدركاو مو نمزارحا منالاثر ارحاو اشيدب اكهو ان دالو | ثايمأو أسره
 يروا للبر طاوس انراد نوب اذ او صةمصع مدعل لل ذ عيه م لعانبلغاذا ممل لزم
 ديبااوزب هضنرلع كيرورطل ةفينح زا رزع موكليعول هوز خاذ غداد لا ىام ملال فذ
 فر حلا ليعاو لوق مصلاو ةدوكلمالاةو كاملا ااحوي ماش هن اموصعمر اصف الوم
 كتير هاب هوم ترب يذلا كلاذل أب مل كلما تيب اذار عمت رج طيؤسشلاو
 ةداعا نكمال الامل ثربنمهضوعو دوي ةمسلا روبن االااهرجيو ةمسلا ف امونغبوا
 مالكا ذاو ايجللوي الذااليت مالا زو 2اموكلم هوذخات ملام وعبانزن ناو ةمقلا
 رواجا لعتن اكءاوس عضو ر اعز ىرياعلمحااهكان اول ئلاز جالو عب تلوح
 كمال سالاراد ل اهولجيل عادي |نمسق تيما نيب ب مسق معانغلا ايهاب عاصنات
 مي امولجناوبانأت ماب تيلم ةمضاب مشعيف مزم يعير مالسالارادىلا اوعجر ذا
 الاوان برالرادز خمدعلال ثري انهلا عمم وبجالوردويا» ةءادد) ف رمامتورينصلا يد ”دراع شب جالفرص اخر جتب ماعرمرض عقد م الريكا ةياور 2 لذمارجأب كن ذاع
 رميعلا : ماوتحرل ورمل عدو هوهتسلا رو بيرك اد 1 نإ أعل ناثدام نمو أبت كاع

 نال



 رج

 لاا اهجاخارعب نيمئاخلاىا معشمام نيؤرم كركذ ام لبف كامالو كللملا ةىرك ثرالا نال

 ْ زامرفسارو مرتحز ال هتيرول مصمم رخاراد ةولوأ عسو ا اهةمضر عد ىامالسالارا دلإ

 ”.ىاسو فكوالاب لقفل اعلا )اح مامال لِي ناب بوي لب ابالوتمنرولا التمن ف

 لع, لوقيفملوقب سوو زميهلا مسلعزباز ئتاطعالذنارر/> هلا لعزفنلاب ىزيو
 دحب فضيل عئرل اك ثاجحيو سيجار وطعل ىو ميرسل لوقا هانعم ناسيا ذالدت

 ةبغر ةدالجارا,لاو ةرطاذملااعةلت املا رغاو بولقلا وظتز م كلذ فام بكا عفر

 رادؤرميغلاز ارحار ويؤغس الو ضيرع عونوهو ل دعلا اع هنهنوملا ضر( /اةرقو تاز
 اغلا زحل مامالا مشىاللا نال زهالا معمر ودام وأن, نين اذلاونحرااتل مالسالا

 مال :اوسيانف ىف عطولساشلاو ةمشلا ةلجمو النفل اياب د ماتا ذاو
 انانكوبكرعورحالسو مبين نعل يشمل طعام ومن ران مل ةرمنغنوكش رغد وقد ذوطاد
 كلذ ارعامو رطسو لعوا هتبيقحو هلامزمإب اول الع هعمام ازكولالاو عرمان هربكرملع

 ما ةزدزولبىلا عيا ذاو مياده ميار لف قزح ادلع مالط عماككمو بايريلف
 صام قراند نيم اذلاوحنال ابءاولكأم الو ةميدم مهبباو قلاوشلوب نا مازحيمل

 اذامد اوتدصن ممسكا رودو مسقد مذا ةميعلالا هدر ماوطوا لع هعمل ضف نمو

 ةسرمامودرلار خونل طل لح ر اصبت الو اان اكنارب اوعفشن او ءأينغااوناك

 فاضمالد ابرسمحالو ايرطث موت اممالاسالار اور ارحالا دوب ةمئنغلا مأحالا مسفيو مباربلا
 نامجرسزدل بحاصلوا سر افلا نيم اهلا نيب تيد ابلإرس امحالا ةجبرالا مسقبو كيال مْ اللا
 اسي ماسالا ان م/”لجحارللو مس انهتالث سرافلا لاو ينم ا رزع مكسر انلادض لجارلاو

 م22 غو :يدرتلارر صوؤسشلاو ناهربا مامالا نأتحاو:دينحدلا لوف ميتا جش 1 را
 - لو فانهو ىاعس اللا هدحاو سواعال فخ الكا نالوحاو يضلل مدس الو
 ه مويعن)ذ نوروكرملا ةمالا تميل عوام وق جصصلاو نيسرفل ىممافس دويل اقو دو
 قاطن ل يكس نالء اوس ابر علاوبنع مهى اندلاو لزم ز كلا نوذري عمج ئيذارجلاو
 برص ذود ريلاف وق برمملاو بطلا ناك ا نزعل ن الو ابل اذ اضم باههرالاو لكك لع
 ارك الابل رهو ةلحارل موب الو ابوت :ةبعم ةحئفسم امد لكن شا نطع نيلاو

 12 ورعب كاز ىزل عملا نالاوسل جالا ورقألام حاصر امشاول خب الو قناع اك
 بيرأف مرن وكس االجإر ةيضولاد.هنذ هسيذ كامو [ئيفش أسر اه بوكر او لخد نمو
 تفورلا الاجار مس نحس !أسر اذ ةمقولار زي أنفال هاك ش افالاجإر لخد نمو
 ها ادعم ولما مم اقم أي لا مان: عذولا دوب مث اذكر سعت ذولا ةفيعحاع
 قالوا مميالوأجاروأسراق ة واجبا :لاجمجتلا لا دمتم لاو صقلعناككذا



 ١ يلازم طجنوا عير كو عوتعمالو نجل يبصالو وذو ةارمالو بتاكل :
 ىلع روان اهاذ اول جم من اىزلاو لأنا ماعم زناع الازم يملا انه م اهلا زقرت زج اعارزال ىضمما اع موقنو ىرجلاوو اون تاكا ذانإرجم ةالاع رجال اك راصذ لوم رتل ن ال لثاق اذا لترين ادبعلا م ذيارببلا لأ مامالا كرام بسحأع
 ةرماظع طم مه ناكاذا زل الدلو مراعي الا نيرسسلل وفسر نالقزطلا
 :نؤلانع خلا اكرحاو فضل ةرصرموبجيو ملام نع وعطتمملا هو لبس ابان هيو نيكس مرسوارضعلا لانا مرسم ماقال لص مسقيف سن اماوراضتشاب ا
 مزلغزومر د نكلوزنالذلا فاضصالا ف ىا مرج مس اهبزتيزفلا ىو ف لح و
 عاتن طماع اك هس نان نزيف ااومعو عررماهت غنام الذم أف ةىايل فلاب ونس اما نال ئش نم مينغ لا عفدب الو مولع زد دصلاز اوجحردعل
 ظ لص اكئرهو وصلا طقساك . 2 ير ياب د 'لصوتلا مرسو 2 همس اراكربب مالكا

١ 
 نام فلعل ةصنلاب لوميا اسعينلازمزؤ .نوقخس داك فلا وذ مود رأجو فيسو مرد لنجم لازم داني ارسفنا مهطصب [وريلعسا

 ملص اذو دجو ا هرويورعباصا اياب كبشو السالاو يلع أكل انوه ىماولإ ١
 امراة مه شلا جو رعطعزخاعابملا» الجمل كسا زخاع ماحالان ذايب نيريفم بريا راد ىلا نانمالاو ا نيرلسملرتد حاولا لشد اذا عرصمملا عاطتم انرطفل يوري
 (مالز ذايب هوك د مزعل !ةوطو سنحاو زور سوأس الخال مبلعو اوت ذوحامل

 /مترصن مزتلاو ةف ملنذل مل نال سخن اروبهتلاو ن نادر ميفخ نذل يناكأأل من 1
 ًامالال نذاي ناو هو ذخا ا مرض نيش اوذذ اذ غوقو ”دنمابل عاجل د ناوءادبلا
 هذ ناكم منخول ذا ممن ماهالا لعيجع مالو ةبلطلاو تلا هجو لع كدخال تمنع منال
 رسال هلا يق مياده هرم ملجم ني لاو داحاولاضالؤج نيف سم نفع
 نمروغرمدصاذالامالجمدذلاو مذ كلذندال موا ما مدننا ل ملزم زيرعتب نا للجد اف عتاب برملار ادم# لضم اذاو قب ذل ةمتغال رسولا مال سخي ال ليش اوذخأد نذ ا يذب مر ةعنم ال ةعاجل>دول

 ض : شزخاذم/(مدغو كو رجاتلا رض 7 00 ا
 000 لصحبن الا ميلاوماةحابال
 لوقبوأ لمار صد الكل قو اذن تنس انراد ةميقي نا نكي نامال بلاط عااتمأت يانيلا سرك ل خداذاو سب ا'جلاكرارتو تسزل اِفبرعت مب قرصيم نا

 م : .
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 اع حدشو ميسا مامت اراد, تلا ناأيراد ىلا لوحرلا شمانذاو هنهااذا ماحالإإ

 مهلا يعرضم نال ةيجلاو ا قاقركسالملا اذر اد ترم ادمان نم نكممال ىاركأ نا لصالاو

 بلو ةريملا عطقا ونمو نال عريسا نم نيكو نيم لأب ةرضملا لي يلعانوعو
 ةىلصملاءاوالا نوليذ جركل رو بحمد نسا منمبب ناصفف قاتل ابأيدسو
 مسام ماداناوميلع] دبس لاو نطو ىلا ةنسلا مامت لنا ذ دعب ع جر دام اوه خجلا
 دققرال برحلار اد ىلا عبس نا اهدي كثي لو كلذ رهازتل لايم ذ د اصو يزبك نمت ذخا
 داع ناوزباررلا اكن يرش اورم تلات نسلا نود ام كل ذ 1 تئوب نا ماهل زصقس ال ةمزلا
 اند دلرتو دوا لس موصعمرزع ةوبدو ذكرتو مرادريعملاولو برحار او ىلا نم اممسملا
 ىلعوبو لازم مالسال ار او ىف ناك مور اهارئالطيل د وعل اب احبه هدراصر من مهمزذ
 ريلعزموب نال ورد تطقس ورسام ميدي ميلع موصعملادي نال ىوقومك طخ
 راب كبرشدعامو ةجيدولا ثراصو طق سيف ب صتخيذزداعلاوب نمريلا قبس [ئرلا
 يصيد هديكبراضملاو كيرثلاو عدوملاب نالاهحشري طال يضاتراراط تيب ةامو
 0 3 5 1 / ١ -.-,: /ى ريخب بركل زها لاومازح هذا اوعرساىنوماسملا يلة نبهواامو هسضنلاعتأيف

 يعز نبماسلا ةوقبز صخ زال يأوي ما ملا اص جزطجم ف هع فر ديد ل ا ل

 ناب ضخا هذ قرا هريصي ام نأرب طع(الكلاونب١ اهو ةبزجماو عازف كن اكتلاتن
 عمن ميدل شعلا نأيب مياثو قيل املا فياظولا |يمةرشعلا نأبسو هذ خو ام
 دعو :مزلادوعب لا ادب بكرا غيط نال شعور الكب علا زصراو ل اقف ة دابعلا
 راك نول ميري زول اني امأ رح ىا برعلارضر ا ىو حصبال بولا زبر شمع لا
 علا: كراجالارحاو نيد رجرساك صقار ةفوكل كرز مرق نيمار عفو
 /ىعجز هلا مضوف محا ارإل نوكسو ميلا قفد ةرمبنعللاب هضوهرمغ# ,ب لير تلا عقئاك
 ءانبا زملاب لوفزمالرد قمم لوث نوكيرذ مير لل بالام يلا بسن حل قوي لاديح عمم
 نال وكل امرا دور حار واو بولا طرادورح ىلامالا :ىسوب ىنأن ةيزطملا ذو ماشلادحال

 اىجتابرلاو ند اطلاو ةكمو ميلاو مأدبة رأوا زيد رك كل راقو هر موهنر نمالاب قمت
 ما عرمزملابركومقا ىلا نيبإ نر عو”كمال بي زول نسل سيار دو حدابلا
 .[ضيزملاب زل نيغ نرعو اضعبا يطير سف نر| نم تارا. علارهوراصتخاب
 عمضخحلا راوسرمس قاولا داوس_ضراىاداوساو عارصملا لاك نيبا يدعونا ابا
 ميزا مار اور دع مضوو مياءل عزم اهرعابريسر دع اخ لكراوقاو عورزو عر ايا
 اضرعاقرصدا 0 اهلا ضيا قطو من كل جارجمرا تءاركا ميضارا اعو

 اهسبب دورس ةرابمساماللا نوكسورلمللا مسن اولحتبقمرل ةعتقسزولاببام



 ناز الجو هو نب مساب تيعتقرشلاز غلاف ققلحارنر تع دارج نيد
 ءاث واو ملا عوكسو مولا نيعلا فب اولا زم هلوطاهدحو ع أبصملا ءلك ث راك نا
 ىروص)ر صنم عزجوملاأ ب! اربر ع. نادابع لا ملحد قرّساع مدولعلا عع زووتوم وسل
 .٠ ةييزولازعاطعو نار بعلو صوملا:ةيبرص نمالوط هح بيز مل اقر. اهشاع
 ١ عل فلا ترجو الوطداوسلارح لو شو رف صولا دصأملا نم طا دو ها :ناولح
 لولاة ديرو ثلعلا عومي نموو ميدابلالزانهنمءيلعتلا اننا طقؤزما
 0 علا هووكلاناو نت زامخأ نىكداوسا
 درا يدا ماعلا نالأب بمصر قرصتو امل محسوب ىلهال كواحد اوس ضراو
 ىلع مقيم نا نيبو نريد اهلا ناب( مضي نأ نابرايملاب نام ارث ولع
 نا فااها ساير الو سا نيل ]لا زب بج جاراو ةيزج م. لع متجول
 نعل نمر ضو الر سعر طر ىز نيم اذلا نب تم ةون تول اربط عر دف
 ضرار ماما هجماصإذ | انئوألعارلها داو ةوع تهكر اكو هداصلا ىعبزم هامل

 ةصخخ امو باددبلا ثلاو مدوقعلا عرج فاطر افك ضرا ةفطو منامها عا : كن فزلان كنا يايا نايل انك :
 00 اللا
 7 مب هرج عزرعافسوب ىارن وو ابر مهتنمرغى ا اناوماضرا نلبس از هيحا
 يرو حلا رمدازججرتتن اكن او ةبجارجو )ع ئارصد انيك تناك ناد ايم بيغ
 صبا جانا محصل وجوز ارلا حرلر الا انفك لعبور ايام نال
 ليج روك نا عررخرسأي فلا ناو رتب وصلا عاجأب ءرسعوسوي ىبارتعىا عرزع
 افلا ور دعلا(لعاوهطو م ماع اتم ان اوصر بعصا ناالا جارك ارب
 دوا ىلا اماه احا نافاملا يم اوهذا |«, شبعت وعلا دز مباره معاج
 انوعسرما كالو ماظملار ا.رالاو تالفلاو لجد :اهوا ا حزتس نيعو ا اهرفح
 (ىفش ىلا تس اقلاراهلالا اماه ايحا ناورشعلا هام أيجال نر شوو نوح
 باردل نيوحسيوهو دار ئبزم زفوكلا يطا عر وهو كامل ارم رنيئكلو عباعال
 6-0 ميجارجو وعلا كولوزم إم مرتو نزوب درجدزم ربو برعم
 ١> هاءعيئلاررصو ىشلاو نور لا ماعالا فسون ىإ لوقر اشحاو ميكا
 | 2 نيوهالوساا اعبر [ىضر باطاما نرمعنندوملاردا معضو ىزلا 2:اركأاو
 ١ نيل تعوأءارذ نونسا,لول زم عطفارلار سلو ميلا فج برجك

 0 00 ١
 | 0 ىاوهوروشسواطصرم عررلاص ماجال ا زاقو ىوارطلا مسخ أرك رمي اهم

 ظ ىلا ظ ١



 يب عع
 ١ اراه لا ببرتزمو ىلبر دوقمل اروجارب عت طكؤطع مثردو ىوبللا عاصاإم ارا

 ني رلذف بعلا غرم ركل ايدرجرمو قار د حل وقبل اشو مسرب هولاكو
 المهن ةرنع كله متل زعلاو مب زلوطشدلاةدوككت بج صعب طعبصتملا
 فاول د اوس حست بصر ومر فينحرب نا مسعشجب ناو لع سوير جاو قسم اوف
 ثاكوانلئاه لع كلل ز عصوو ببرجول اهلارثالو اتسم علبفاورسمزلع :هنزجز عمو

 نوما نزلو مزح عأججا كلا ناكك ريكي مطرح مطعم ان اونمر ةيأعصلا نهم طححب كلذ
 راف نواس ةةطولاو امرب باطرلاو رثوح اهرثكا عر "ماو, نوم أر غحا او ةدو اه
 مي( اهيا لاصنالاب ديف أهطيس وا ةيطترلا ةواه اند عربا ةراشالعا مركلا :بحاولا اوبن

 رج 16 عرتتردغاراجبم ا سيغول اكو ايرنزتعال خرم زها. طسوو ضرالا شاوجب خهرغش
 تأ[ بلاك لعرد يضرم مادالاضيلاون ىف للام فاضصالا هيب ناشلا ذ قوس امو ٠
 ردو لو انع عمل نايزيمضراجت هنداوي الك
 أمنا فا يضر ماعلا نالدقاطل ايسحب الع مضودر ولا م ركويو ارزعد عال
 بال مر كاف صن ةداطلا أو مث فطوم الامذ اهر عنف مئاطلا فطو أمثرمنعا
 عصوامطنرب ناد ءاكلا 2 مهامتو تقاط ناو مملح د اربالو فاصنالا ناعفصنلا
 ل نايس وأ, وجو زداطل ميم لا مادالا ممصقن ار [ض عض مرام عل ل أب ملع
 ا أيضا اعبلغ ناو ىداربل نعررلا كس نعوم تسالو فصمل لعد
 امال موامس ةها جنرال صارسساى ا مط صص وا (.معاملا عطتمناوا عار ملم ىتح
 وزال تاو هيام دشرة عكار عزارمحالا
 نال ومولانا عرزل نامل زهنواوتص تاز ةرزلا قولا اهلا
 نارعالا نكمو عبو اميريع شاك ذ اهمال مرعي ارتحالا نكم 2 قلاردو سلام فلا انديق
 ناكل نال عربرلا مالطصال ادرفو طقسدلل ماهخالاو عبايسلاو ةدرلا لكك, ع
 هرلعئاهنعارز ناكما معأ,محآصا طع ناورعل او مهارعو طقسال داصخادعت
 ماو مءاعتم عاص ناك ذااما [:طوم حارا نام ١م ازوهو ءىرتلا وصول عد ارك
 ملاعلعم رض نم حا مي ارطال نواس جو لاخلا نع عقابا لكرتريلع بحال
 ماسلا تت لازوكو كاملا رين روسو اركان تفصن ارث ضرالا نال
 ابملعورلا جاي مالو ممل شوبر كال ما دار اش عزل زم جال ضنا
 مارش مربع (تتس ا ناوضر مباصصلالا ترو قادرا أو الد كل ةرمازتلا
 ادإ ارك از خاوا,شلاز اوصالع كلذ لرذأحارخن و دو اوناكو تدار اوطارا

 نكاطا ةسجب مازلل نال جارك طرا نم جراذلا ةيرشعالو ا رهام ظ



 ايكو ةدحاوزوراف ناعيا نامنمولاوأعوطالعا ملس نط ثعلاوإرقو وع ١

 2” ناذاضسازيروا دقن جاز ةواقيشجذعلا طربال ةيمانل|ضرالا وهو دحاو
 فاشل ازروزارزالتمزلا عز اذخوب مل مسا رسكلا اة اهبرلا 2 ,هامنو ليرالا
 مهرؤإ ةراصلاووضازلاب مضيف جيرجلوالاببطلا يرض لعيون تيفكقز عاباو مصعت
 القومارلاوه بجيملا نال قأنالاميلع عقيم دقب بسعر رذنت مولع واشملاو
 - طالأ عضو مامالاكد تي زج نان اييرضلاو م مدغلا ل يت عربعال فوه وج
 ينئلا ام ضيفو اعع ذرب ارم ال مركااحا لعد اد مولع وتس اور اذكلا لع ماحالا
 رج” مرد نيىدراو رس امن سس ءارعاصت رو ىنالا عرش ع كرم نعوم نخل هاللا
 لوأبنال بوحولا نامل لعرب الجور از هو مارد ةودرار زيك غل خب ّسالا ع
 العاصف مرد باع كار موهو لاك طسوندلرلع عنصبو باودر نعرجلا ياكلون
 ثنو دأد إب نيوشو ريئغلا اععمهنو نيرهر درك اضعا عما هر د م رسعو مهددا

 صاطورملا اوامر رك ةاضيا يما فر درع ئه المتعملا نيس نر ام الوا كنتاملا
 نكرر تاغ ا اذلو لي اورلارها لف ةركرب ل رضفلاو طسوتلاو انهلارحرا ومالك
 ٠ كرو اعجرجأ عضوتو هانز ارث ترابغرلو دوال مرخ ة ورانا ماقال
 0 وم ةوبرط نوني دب م/ال ةيرماسلا وهبة يا خرب نأ صملاو ىدوبملل ل ماش
 0 كورسا و نمرالاو جلا كراضملا ة,لخجدو عورف :مصاوطل أيما الا مالدلا
 ويل د عسمعنصول برعلايؤلو سيلا جامل نالخإ ينحل او نعش أصلا زم
 *ًاوداكارا مفصلمو نال ةريعزرانلاد هب نؤمو ىوض ءبج اورج وش ع
 نال بولازمن اوال ربعاع ضوبالو م لعج زج اب رص اف ماقرت# راو
 ايرزو ف متحفا ةزهمل انام يخل: لولا لزنو مثرإظا نيب أشن ليوريلعمملا
 ماسلا ماسالا الأممي مالس الل ةبأممرلارعن رهف نيد لعاب شكو
 ةهيطؤب أس فركسا منعم ضرركببا نالئذ م«نارذو هزأ شف مرلع نرخ اذاو
 . 2 نهللووصالو ةأرما اعبي زجالو مي اره نيمئاولا نيب مشوا ورتراامل ماسر

 ةلاكلا عما الاء اعالدو حم اياز 4 يشي م ل كلا اه
 رش انواع أرب تيجو أب الرمل جلو جول ساو ىعا الو نمو عونعمالو
 01/0 ةولخ واطلا مرول لوسايواو بسواد فيول يلهالا مرعل يول
 كلانا اوطلأ جمل ذا منال سانلا نو طلاب نيل نأ بهرلائعالو نأ :# يلع عضو
 همام زج ىلع نوت ثقلايلعرسجإل نشر شعل طا عتس ل يرحل نا كارثة لصالاو مررإع
 قدويالو كاملا مرول اولا مالو يملا الو باكملا هلو هلولح ا اععضون الور أيت ز

 ن ماما عضو نواب مدعي ربلعالا و قرعلاو موس ةدايزلامايقل ملاوم مريع
 نانا



' 387 

 نأتي للكزتسا ا للّبوطميى جلع عضوت مل مامر عضو دحب ريو ١ علب ا قنعوا قاما
 طقس ةبوقعلاجو العجب اه الملع ثطقس لوح ءامترودولو زج يلعو لس نمو

 خرا اد ةوثلا عفرلالا نوكمال ينرلا مري وذحلا رش نال تاما اذكو لم اكمال سالب
 موهعان ل ةيزجت لخاتم نال وجور كاررلع عمتجا نإو اليل: 0 8

 ماو مباره فالك ازو ظظرطرالا عاجإبةود وراك ل ادت تعمتجا اذ ةوطمعلاو
 ءًايياؤلاثملسالار اد2 ءربشحالور ان تننالو 11 ":بنكالو ال اركي ةعس تاق
 زك ينم > ميو :اةلطمناكمتيلا تازلو متترعش فر اضلاودوبلا نكات
 ليمدسلا فل عت الرسمرأي د ةيو عشنا ااووا فر اضءلا وعل يبلاودوبملاييعتل
 ارطمتمانم ارابرلا 2 لثهوردامصاخ ىر اصملار ولا فلو نياهير فلا علم مسينكلا

 عياو ماكل نمور اواو يلا لاكر|حلاومثو قر قلاور اصمال/ مشن مالسال راد
 نالوا ضقمنءلوودالو لوالاانلا لع ةد ابر عزتكن كام كماقوداعا ممرفلا

 دعا لاددةراقف مامالا جزا امواج دىقسالتشبالا نالمينأب هولا عيش م سائر تك
 قفل لهاا ةونو مياره :ةمقحلل ف ثار اهزالا.اقنزم نونكمالملاميلالا
 2م/نرسد مالامد تر أيعو مسأبل ماوارسلب ص يز لزب #لا نعي ما ابنومزلاو
 لاعبا ولذ زمنه ع ل نإ موأذ يرطلا مل بنو مالسلاب ناك مالو ادا, لو
 ام! نولهتب تلا زمعم ذو نول هدالو دنا نورا ةريزججإل كلذو نال ى ا ل ماعم

 منال رخو ركوة وقتو مهل ءسون كلذ نال كللذ نمنونكميالاا
 ملا ةصنشلاو افلا باتلاو مسارإلارانذو ماهلارسما زم نوعتمو مربع
 يمرر انزل بغير اذ جس عش احل من ناحتسكلاورلاو ف شلاو
 اناس نع موا زم ناسحو باسل قوت مص افلخؤ نوكيث يجر عشوا
 ىرلم اكحازمماسالا مها تامالع رود لعاعبجو تاءاحاوت ايرطلا
 قاهر امطقو ا رسب: نعرشو البس جإ شوا يرجع |ادإ نمّرمْرلا رعازم عيشه لجو
 الور عري عرضقنمب نإ ازرزوأ مالسالئد واناٌدلاوا مئريلعسا امجيبلا

 منمؤول و: ادازم عملا ذا ريجيم خوتف هىضريال لراطلا در ل عك
 راو عرفو واح بسلالعبقاجبو بدوا انزاذاور يلع مانو ذصاصقا
 ”اضورعحو تيارور دل اولا ليل رح مدىخفاو ع امرلا ئاءعبشو لنك يض ادم اعجب
 هنارظزإ لشن نيلباقلا نما لوق لهاا ذاطلمادرو ,نادوعس ا تغملا
 مصرح زا لاةمزلا ل هاودمع ى ذولا وصقشنالو ف مهاعو قفا بو هدانعم
 نمر دذع يعش | لعإبرحاوراص ممل نوير اذ عضوم اعاوبلهنوا برغارإب



 وى

 دحاورساول نال نيل دوريجسو ةديعزمتنف باركر شن عفدوهو ةداذالا
 امك ىباديو مالسالا لعرب د ترملاو رمزا لو لعب جاو ضير ماو قرت منح
 الزل اذاعات مال سالازع عجارلاو قو دنا ماس نايب ف 3خا لا اع
 يسم سناك ناثر د ةوعرلا غول يهزملالعأب بكس  مالس لايلعريرع عدس ذليعلاو
 لوا ذ مايا نول رسبجيو ةيشممالاو ربل ١اهاطلا زال رمل نأ مل تفشل
 كانراولازوأ, د ميس الاف مودك مالسالا يلع زعرجدو أب ردالائابوجو لبمتس انا
 . جرنان كلزكك داع ناك رتبوتلا,يلعر نحر سعو برصد داع اد برم كل يدان
 افلام عار ولو مالسالا ىوس لك نادال نعاني ناين ةغيلو ناديلا خلق
 لم أك لئقز او عولتقأ مشد كرت زم ثيرجيرت كم سن ناو ىاالاو ها دويصعملا وصخ

 اهلا اعوشالو ضوعلا طجرج مام عأ ميرو | هيبتا لل ذ عركر يلع مالسال ضرع
 غر ىلا )تزعل ريع سا طصيبملليضت واف تاي ذا ةارملا اماو مرلا عابم هلع
 تس وحأ ند زعاعانس ال مكس جرساكت مركلو ةدترملاو بلص لا عرف احلا ناب مزعل
 /راوهارعدةرئازرزم لوزير هيارهرأ حلا فوقح اكسب اغلا لعرب تر إالوج
 وزادك فسو دا :ةئسو ازهر ماسالا ملا تيم وزا
 ركل لورزاحاو ميحصنا رغد وسنلاو ناهد ماحالائشميطعو مام لوف عيحتنلاو
 جنط هزا نيرددرتم لاح نال لاهذديبتي ا ل انوقون اع مار اوز ةفينص و ادنع
 قباسلا(لاداعلاوما برع تداع سان أت تعش مدر تبني نا نيدو ةمصعلا لا
 تاك زفناّءأ لب مكحو بوحرازب قحيوا : در اعمل ذقوا تام ناو دانرم ل ناكر او
 يحاذل ثرالاوز. تم هدرلا 5 هدوجول نيم فلا ترو ىلا رمال سا اع رمشنلا
 كا زادو مسمار فل ت يرون عدوك رتوم زم مد در نال هدا سا دارج مج

 نس /تدرراعريسنال لآل تيب: عضم نيام ف مادو
 ميو ضو هاللي ,فينجد ارزعارهو تهازل رم ل اأن ناكف دعال قرف
 الزير راود قحاو ميعصتودرشل|مرصو فما يلا ورلالوقر أتصاو ماعالا لت
 بله ةرونربت امااو لوح مدالوا وعبد ال لع
 هيلع لاو وررلاتساجو عرهوبجترملل نوم اكرزرملا عؤالو نوطو مترو ل بالا
 مهو برك لها زمراص قاهلاب مال نير # لا نيت وال مالسالازاح نك نام قنو
 ظ داق ولامن خطق يف الل أطضنال ىملسملا مايكحا ص2 تاوما
 اعلا نمر دل دأب ل ا ا نا توما
 نوت مققحلاتوملا امان كذا وهو رب:ةل حتما ماكحالا تبن جوه رست اذاو

 و 1 و ظ
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 تالاقو لامتحإلا عطش رمل اضقلاو بت اوه نايل نالرهتلوقو مةاحيدنعانر او
 ,ةلوازو عوف بركارارب تحل ذا ةرترملاوأنمتلأرأوعريصم نالاضقل اتقو فسود
 اطيرلازبممزلابو مالسالا راح هكا مالسالا راحو رمز يل كونا نو
 ىمهو :ةيضصو زعرور هزهو فوم هلة زن دداح: يسنكامم ىضقن ندر راح
 تاكو ناقص اخ ةدرلا راحو ,باكاأمذ ارك منويد نا فمان! نعيرفذ لوث
 صلاخ ةدرلابسلو مثرول| لح مالس الاب كنال مالسالا احأ تك مؤ قابلا
 مالس لا( لطائر فيلل بروش اذاالا لبو ارش نرلا اضن اكت هقع
 ملاوم| زيوت فصنو ارنهروا ,قرعاوا هارئشاوا داترملا عاب ايوريادم مضايف

 يصاب ارمام. هدو عه روصإس ١ ناذ هلاح نتش نازإ فوفومونومد دد/اح
 هدوقع تلطب و الب و بكارار» ئكوا مب در طعإتشوا تأم نان ترب مم 3و
 7 ”ونالاتو 'عيلح 5 ايرعارشو يلهالا ةاللخ بورا هرموع نالاطب نالاب

 .جيعصلاو توباك سايقل كلملاو اطاخن نوكل :يلهالا دوحول ناهيحولا حل عنص | م
 دال ودان اسف اعدت لا تاهرتدننا ماعاو مدار غلا قيس اماحالا لوف
 تاقنإلا ل طابو نالوا مامو كلمملا ةيعتح كر مننال نال تالطلاو دألارتس لاك
 ابالتضو الطن اضنإلك فوجومو هل ةلمالو تملا و ةديزال ةحبذلاو عاتلاك
 افتاون 1 ىلا مو مليسرلام ددرملاو لسمملا نيب ةاوأس مالو ةاواسملا رجعت
 هوا والم الاس ال راد ىل هم احل ملكلادعب دّيرملا داع ناو هأندرعاجوشو

 مفلكاما 'تديواثر اولا نائمس ةزاخا هنمب هلاهنملالاتيبثو !ةترودي ع

 دأصقر مو عوؤب هرل كلم مثالي يلع موف هيلا جانا اهاسمداخاذ اف انغمتسالا
 تير كالا رو ماكل تررمل ناكف هلبقدأ عاما المكمل دعبامبديق ةبحلاك
 هكلمرعملا ااا كي دراولا نال هنيعب هدوحولو قرلالا نو دوعن ال مريد جو هدالوا

 رع ةدرلاو ماريا كضيف ع للود عير اضقلا ناله يلع عبي
 الكلام زوم مرا | ورح, تمص يزنالابمدر نالأرخصنز اجابت ددر اح لاي ملاه
 "كيربمل لا ءزاور اصو ةيلهاجلا ةاورصن ب ولازم داو ب بلخت ىب كراضنو
 نسف ججوبو كدرك عنو لصلاة ارا نير سل زم خوبإم فعض ملا وم اوم
 نآملع ور رملاو ةفعاضملا زةرصلااعماصلا نرز مون اص مذ جودا م.م اسن
 "نجت ل اوت ىند لوما نمو جازت وح ماهالا هأبجاعو فعاضملا الفن امصلا نور
 صن مذكر جو برجر طرح محا ابو ةيزجاو مامالا لل برك ها هارها امو
 اززتذ اهلمشومومو سنكون مجدوع زبون زامل ماسلا ةلصمأ



 ظ ظ . 0 ههيوبام

 ١ ععروسبلل فرالورنلالعروبل» عطس ععرطانقلا أ.نيطدتو علك ادألا
 0 نيل اضف طعو ةياهلازعرملا لك مفريو .ملعردامأ خلو مجارسكسج عج,
 ْ) ْآ تفرز ىرار زو لد اقملا قاعد ا اضيارلم ذردو م,راردو مرقلياهرم هوالعيق .
 2 والوهو ماعلا مهلاصمل ةروع م/اتنن اعقل اةتركزم نييلسملا ةوقج تاصصلا ومالا
 2 ةفظسالو باشكلا |! اوجاحال موب[ هكاوطعد ملولذ ءابالا اع قراررلا شدو مرلمع
 ةأفيلوةأهبلا ماكحااع ملكا نا نيدترملا ءاكح يع مالكلئياانو الا كل

 قدح مامالا ةعاطزع عراخلا(رقشلا فرع و كودعاو ٍلظسانلا طيب نم ب عمج
 | ذا زل لعا نال نيم فلابد يقول لع نيلسملارمموق باذن اذاو سوننلا 6 قجرجب
 كلاقربيأ' ءاطوا مادالارعاطزعاوجطو رهاب رج)ها ا وراص بارهلل عضرم لع اوبل
 2 ريتعن ورود :دبلاب عير نامل هيميناطلسلا انوالعلا ريل نم ةيناك
 هربوا وح هشعر ة,كحذ نب ناىالاو مزايعاو مارت ةصبابم دعم ةعبابملا
 اناطليراصا ذافأن أطلس رصيال مم هزع مزمل فرط حل وسرطو سانلا عنيأب نأث توربجم
 ءا ل را امور لنك افعل
 ةعأجبتلا دوعلا لأب تس رأنوا مامالاوا جاع دوا نزع ةور قرا نير ناو دب
 نايبيتعلازن ادب لوب عفا ل ماو دب انا مهب نكضشلو ةعاطلاو
 لبنان نمبر وها ىلا رزعرداوضد طع شمعباولو مولعة زا ةاهرعظ حلل لب
 ركزو هصصخو رو رولارثذارام :داددلا لدم مهرج ىحم رت اوزاملابعوادب ناكراّملا
 ١ نالاوعقحاواوركسعااذا ملا نقب ادرس نإ نوصأنرزع نا هدا هاو ىورعملا ماسالا
 رانك ال ملأ تيتحما مال شو انهو ءانمالاو لمت جااوهي لااا عمرا
 تاتعلا نويبؤبو مالسلا نورت مر ا دهلبا ذاوميرت عفد عردر]بلرلا لعراو رق
 مما لفي ثلا ىذر ة«وفارش داو از نعأوعل شن ىتح مسنكو مزؤأي نشب
 ولربما مارال اعل دا مامال مداعااحلع لوم شدبلا موزلزم مفينمعلنا نقئورملاو
 هيكل ومحو ةنوقع نيام ىلرثم مل ةأخبلاتناكناذولا نيد وأ.خلادنع
 هيلتن روتر لتقنعرداادا اع ترن جا عاملا ةرلاو هاتف متىا موجرجلعزنجا
 داو ماصحالا عليو ا مرتقب ىأ م,امعلب اليكشتلا معد مير اهوا م لوم عبناو
 هت مصر طن دوصملا نال م لوم عبتب لو صوجرم ات يل صعاب ذو م نك
 : ف نامل مل مما وجا ساوأ رنا درأعس امددو ماضل عادالف] صحر شو ممم
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 5 ومجال نيلأب اول امي نس! لوزا للو سفنلا معيد ماسالا و عنوريسم

 للامم :



 عي اير

 تاور شرا مامود نارا نوعيطلاوا نويل علنا نا معارك قفتريو معلا
 عتساب يرسل عقد مالوم مادالاسنجيو لونا بلا يزد رماد نعل داعلالا“
 يارا خاب لش علا عازل مالا دواز له أجاب ظ رار مرطافدرفاويوتخخ نو تطل تاما ديالو مهلعاه دري و يدهس ا وغني ربح نال ارك عيبب سال لاسصلا اعرب

 مننا تح: عوفرص هأشبلاى١داكزاو ميمو :يأحئار ابنع ايرل دخلا الون
 هلم هذ مشل زمجد لو مله ىذا حو عوفر اودوكب مناو هةحسالئل لوصول
 0 لارا امو نراك رسمنا متاع الأ اولأومب امريلا لاو م نحسم لارصم لم ال كلذ اور عب نا اقتبس نابو مدس ام
 دلماعلل ثادأيعلا نع عرحا ةحايالاو حيا ا: كسر, من الو روي ريف مربح هنالمارالا عراب لاشتسملازو املا: هانسسردو :ارقتغلا قحتنال كا زكأرقت
 ريهاوكمدادرملا 2ر1 نونعو أ. ام كلزمد.تسمالا لزم وكرت عيتجاب عبس اشعر نال
 ةمابالاوا عرش لاهدسا نم عنمادا رو سنكأو منملا ل رطنو ناس محتال
 .اعون باولو بانى افشل كرو ملح نفط زحل ام عاملا ورطحا ررط
 +لاطنرب يبون لاحول رار سدلل اجل يارا نخ اا ميسبأب اصبع
 ولعل رع عضوم ] ةرمطع صر ىو يللا نأكل سم اذا مرجباما مامالزعو
 2 عبر ردق اهرئطرما عاب دواهرعر ريعلا] ِ عباصا عبرا, مك ناكأ ذا وا
 بيزا رووا ريف صخر انربش مرددد كل ذو مدع أوك م ور رغ عيبصا ندا!
 شدا نالوا لو عرشه وللا ج امالالاوراوملاا ره ناكا ذ|]كبهدن حولا
 ظ لصحوتماروكد اعدارجيرررح كرعالاو بهذ ارقرحا : ناكو مدي 1الاعتم ئه نا
 هيلع مونلاو ارت ااذكو هدم اوفو ةداسو لحجىا عرسونب سابالو مانا
 توله نوحي ن اذط | بيلا طعربو اصتلاكز أصف مب فاذخع (كلذنال ةفيتح ارلع
 إلا موه كلذوتو شازذاو نسون كمال وراي تحابوا ضنلا ساري وجيالوميلع
 لري مو هدجورجتلوقركةريئصلا عما ةو ةيادمإلا علاق عاعالازهرل قالخال نثكز
 نيل راس نشل إل نيبو ىرو رولا عركذ | او فوم ىن١
 الو ميحصتره ذو جوبر شلارر صو ل لاو أهلا ماما لوقر اذخاو ه٠ باوجالاي
 هلام جاك نال ئررع بركا ل عاصم مسيمرر,ترحلو هاوس اموهطو ابي لإ رسبلب سأب
 غاكبن اعملو مقيربب ممذعاذ بيها بوكا رعالا بول ١ ابعر نوكمو رتوقب دب دخلا دري أذ
 قيملاو ورحل لوقو ةءاو طولخلاب مفتت ةدورصلاورلاموممل نيج ادع مسيلة بو
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 ١ يوابراهادس نافأ ذا كرك بركا ةرس اللوم اريل سابالو عمشاهرعو 5

 ؤ تن اي لاب جضالاو ميل برب صيارما بولا ىال عوخجو نانو ارجو انطق 3
  الةيركزدو بل < عرج هارسواريعرتجتاكأ ذلاماو كولا نود عربتعلا#
 0 طنش اه ىزلابنيرتلاكلإ كلا راجرل وجدو كرز هكر ايأعأج) بركا ف ميسأب
 2 بوياذلا لاق طنملاو كب ةلكراذ | لس لور دوداث اعتمر دق ماقأالا
 7 طنب فيلا! نيطحووا طش طسو د جلا قطساو رب ئطنبام تل, ةطض
 ””(0رانالا اجامل ةضفلإرمأ.ممدحاو ناكأذا مولا مضوماع هرب ضمانا
 انا ىلولل هناك جبل امأنمجنزا ىدالاو أ مهما تضفلا هرهزلا الوتس ١ نْالإَء سرك ماو اولطممضفلاو صزلاب لكلا اشلا /ىجتو مياودرلا لاي كلذ
 ظ مرر دلل مجوروكزلا قحو تبنامل مرتعلا نايريرعأو ضفلا هر هزل يصلرسلب
 يتلا نا طوصلا دوعب نا, هل عبجي مالو ميقس مرح بهن مرعامل ماكس ابلال
 ١ راع عونا عيجو ببظنملاو نأ عدالاو بل اوزكل موجبات عومصلاو ةولصلاكأمليل
 ١ 011 يلكألا اركو صنملا مويعلا سلا وزاججرلا مصعلاو بهزلا 2
 ٠ لقنوات هاركالةالاو سانلا فراعتعيسعمل تعصا فاد تاهتسا اذا ىعاهوطواودو ملقو ةارعو لئلا حشس الا نم كل ؤربّس اا موأم لم
 2 هسارلما/ةنكذ :رهرلاوا املا بصوارحامضوملا بهزلا| نا نم مأدطلا
 ' نراازازكاةف جل 3/رمرلا : هررماموهر عرغو ىتجم مب سا,ال هلعتسا حارسا
 نراك زممفلل نا ةوضولاو بذل نييرتضفلاو بهزلإ عمو تسلا, ٠ كلذوخو دجررلاو برذابلاو قيقعلاو رولبلاو عاجلا غياراعتسمأب سابال
 نمور سل طوال رم ضملا يصل البوك هني جلوة ا دنع لا
 20 اعضوم قت ادعمو حضفلا عضو وس نامأذا مايرلا كت
 2/7 ةلوقو كاد نتي فس هد را وز سواج ا مضوم عرسلاو ريرسلا ذو ذخالا2
 معلب يهرلا,بيضملاانالا ىالألا از واع مرفسوب ىنأ عهاكوريو ةفينح قنا عع
 ١ يملا امجي حار قا حو رجسملاو فيلا 1 كلذ لعبا ذاو أعم يضم او كا
 ' لازكواضضغ اك ذزسلاو باكرلاو مايللا : نالتخالا اناوأْضضفنو به ذد
 خا زلامنومتلا اماه صلع اعف فالحل انهو زوو هع ضجوا بهزب رتب انكم
 - فدصو ىسنلو يبو حلاك يعصملا يالا ماسالا لوقرانتحاو ؟أعإلبسأبالذ
 00 مابا زسعياك نبي تامالع مضو كارب تعنلا نإيد عيحضب رغو :دب درا

 تارملااو درج عرس ضر دوست! لوقل مبارعار اهزخالر م احجأ ىا اطفنلا الو
 فدر د
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 ىالان جرب شعناا نالو دير كئرت طقم اور شعلة و فحاصملا ودرج كوري
 فلاتر ارد نم عومال ناهز ذاول ان عركيت هيلع الاكتا بارعالا طم طقنلاو
 ةباتكرابال اوه لعم ردلا طا ميارهاشسحزو كف نازقلا ناو ظفحأب لالغأتا ذ

 نايالووامشقو ررو مسح عرب ىو اهوكو نقولا تامالغو ىالإرعوروسلارهأسا

 دوصتملاراكأ ذ بهز ءامب هتفرخزو يزنور ولا رطقنو ىظحت تبول ىصصملا :يلحت

 رم ارؤتسا عربوو هيلا مؤمن اكاد نمو أيرلاوصقب ناك عركو ىلنعت كلذب
 ءاصنيرءأبالو مرفت وهو عنصلاازو طعرجت ممارس ةيغيلا الناي
 ليال لعرب ا ءازناو كل فب مير يطيون مدت ةبارلا نال حضنلل) عشب مالميأ مولا
 هيشالبكراماءاجر عنا )هن اكول ةلخب ابو 0يريلعس صيبا نا عوام

 نالدرجلاوصلا لوو ةرائلا ون ن ذالاو مربرب ناريوكو مياده مب أب حت
 مةذوبملباكصسامكمالو ةراجل2 نذالاوالو شرد لعاباربإا تعبب ديداجةراعلا ظ

 ممةدص نطلع رلغاذا اذهو عيخألا ىدال مماوق لفي ولذ قولا ةاوسلجيااوزأسانا
 "ثق ميدو كيل الوم يزجل ةيراجتلا ا ذاروخصلا عاج ذو كل ذ هعس ملالاو
 لبو دارها لقاملا مضنو ااه غ ىلومل رهاب ترا اا يسبق وال مالاهذخاي نا
 كئرالاوداز اطرش ان طرشولهرساذل اس أجا دوجو كالو قس اهلا لوق تال اوما

 فن اوااركذارحولاورعادسمو فاك تساوت" دانك كءأ بود حاولا وقل بقبذ عن
 زاماعلا يبو بسح (..عوتو عرركمردل لوولاالا تاني ولا 4 لسقيالو .حارش عر امند
 منخل ازاعكأو ميدو س أذل ناللرلا إلا لوقالال بالف داير نر يف طرتش نانا
 انما عظة ينجال نيف ن الل نويل ماله م9 مزليزا راسل مكحأ
 . صيصننازوو كلؤمغواطعاوفخلا!جلا عمتلماعملاللأ.جاينما فرض اهريكو
 ىلا ارعو ةرورضلا عب هيض نال عابر ةغبنعماعوأ.مموم 2 ظنا عاببالن الع
 ثامأذا رهو مياده ةداعا.ة هورس و مالا ضيا(. عارذ كرظما عاب مافسو»

 . ريل علوتل ةيدورط مجأئالإ ظن ل مودل نحص فن لعرم | يال نه نأ قوبل نهأي
 رمعقلا موي كلنا ميلبعو بص ةوبمت نع رج ربطجا ةاره نسا در ظبزم مالسلاو ةالصلا
 أتنامز غلاما موأعز خاله ماخلالاو ةومرنلا مدعب ديقوظنلاخبدلا غلق ارش
 هيج نب ١ جم ما عروو ناسف بالازم عن
 فوضح يحال حال دز ا خراو أ, فيجو كلبظنلا (يولع ةد ابزسلا دارا اذا
 ابملع كلوا ةد اهلا اداب وصقي ناشي ن كو ةداهشلا اداوأضقلا ةلتساونسانل
 اذا ةدابّلا )عل نلا امأو جيجل صعوهوو منع معلا نام اع ويملأ ضقال



 ل ظ 0#
 لاذ ع ةرورضال# ىتشلال مد جون نال عابب ل اج الاو عاب لسيتوخ
 ايراردذما ملين اغيشيو ابنا عضرم ظن بضل ضيالزبؤيارهادالا
 طرا كت ئوسأب إم مضوت «ركش اور وود لن اذ لمس نجلا د! شجن ظن نال

 ةوببتلازدااذا حولا عيصوماولو للان جلو يله نأتخلاو :ضفا ظنك ٠ را ؤوردل/دزدر دي ةرور طلاب تبا مذالااطنساام هرجع فيو ظني م
 أماو عروعبكلاو وج قرشا ربك ىارذمملا كرس نيدامالا زد دب عيبتال
 تاججلا غلسم علب اذا مولئلاو ,بدنبل اذامل ةوبلا نما١ذا ا مدرمالا لزلغنلا اورق
 مدرق ل! ةروزم ةروعوشوا سل كش بصر اهنا وراجرلا مجمل كيج نيد
 رسوب ملازلو مب سأبالوةون نعال ميل ظملاو غولخل مأخ ةوبب نع يل ماا لحمد
 هلم ميل جلا طنم أم لل لجرلانيزظن نا ذارمال ةوبجور ها طعما اذ انكباتملاب
 بالاك ةروعب سلام طلرظنلا ةاملاو لجلا اوتسال ةومهنل تنمااذ ل جلزتكا
 د وصول )جلا 'ممملارظش نأ لحل رتوجح ام لل ةاملازم ةارل ضو مياده باودلاو
 تمقترذ ةرورطلاازلو لرلا !لجا ضن 16 غون ماوعناو سجل
 تحوز نمو ناولل مل لحل هينمان لمن رططسو ميار نم[ مذ فأكل ل
 ملون نزضالاو وبرر عو ةومؤت نعامدب سباس كلل قالطا زهد رج ل
 .سياسسملا ن:ئك() قوفاح نالو كننارعاو كندازعإل كلر صمم عموري عدس
 دس ة/وشملا ام مهورحاو لكرظ سن ال نا ىلوالاناالا لو اظنلاف عابحن أبشغلاو
 كلسنب ادا نرحاكت:لليعالزءنهورحر ع تاوذ نبل حل شو مبارههلاوفرهامتو

 0 ا
 ارطو اهررن مينو عاصملا : كنيبكل لتر ماريد عال ادحو تدعم ىا
 ةدارملا ثيرحامل مالح يللا ناالولع مالار طم ارم ذة ماتا ند
 لبحرلا س أيالو عوبدلل عدن ال توا نطبلاوزيزغلا للرقم معا ذو مب ميمجشسلاب
 مع ويرسل نعا ازا داو اكد نما ضعالاوا مرا ظس نا ملزاحامأض علاه سما
 معو ىرتحلا زائرضناا الو سملا لج كو كلذ نمأي ملناوامملعو سلف ٠
 1 دلة. دسو سو الخالات ظالم
 ًاصمرمأ بالى مشنال لا زموبعلا نالت انا دابر د قري ظن خال ةراورلا
 ىلو مرت ولمزم) جز طضو ةداومملا 1 ماتو ةنتفلا فوغ ءادغ ل اهلا سو
 تعامل, درا تاود سمي سبر اهل موجإ هل دلو ماوا ةتاكمو ا ةربدح
 هيلا يعاد هرورشلا تن اذار زهم بارت ف ضو فأيضا نضر اهالوم جارح

 نأكو



 ا 5 :

 راذرابرا نع كراكو ةررلاباهالع قم نأجىاراذا هنعدس ئمررعناكو
 عابتالزقودو مراوحلا : مان لدفع مذاسملاو اب, غول اهاوريارلاب نينا
 دوككوزلا عضوملا كلذ سمينا ميطعرمأبالو للا روكاجلا رام ميلاو ةرمورطلا مدا
 2200 ركذابكزبا اريبلا لات شي هانا لشلاداراا ذا عال نعمبلا ملا

 66 ازاوزلاك هزه رظملا مارب نجا شما ةورصفي مو ىؤصل عمات اضن
كدش] :لاحعارو اضع (؟ون زال كل دم ارعسإلا ناكيوا ىّمْسا١ذا سملا مايبالو

 
 مال لاك بنج َا ف خنذحلاو بوصل ووعي عونا مدعل 3 وللا

 -امهاويالو صنلاب تنس نيج صل ل فطلاو صنلا موتي خادةومرةوذ
 ناو عودالو مرج ل ال هم ريلارظسل اىنجاللريوبجب مهلا ارتدي سيز ظني نا
 اناا رعب داو تيما عزل اجر مجسنال ةرصاو مجاملة 2 عاجلا زاومل قع
 كثي روروكولا نود ثامالا : اراد ونلا ةروس بالا ىترخيو نسحاو ريعسرأ#
 اب زلنحوز نع عفر لدا واف را حاللم: ذا رشم وعدو
 ترالاؤ هات اذا ةوزلا يول قرحلاد نر رزين علو حلا ةيميعازلو صولا نحال نال
 تماواو ول اور اكتحالا هركبو فسوب كال افالطر حبو فيج ار رع أ هالومل
 دلاتتلب 2 كلل و ناكأ ذا شسْقو نينكم ا. ملاو بيدزو نينورقو ريس نيددال
 يؤ عرضي ل ناو ادوعلمركشملاو فور بلاجلا تدم لعاب ول وراكشصإل
 نيله مل فجل اهرنالف لوالا ماركت كرس ف رخال ضربا جوا متدبض خل رك
 ,فالوقروكرملاد نامل اماو عيبمإل امل لزق مرميالنامل نأ كرمالا ةماعلا ق حر
 الد وركي ف سودوبااوو “مب اذف لجو رصمل او محبا قلعت أما اعلا نمزل هيلع
 مدثر اكلحالا مركرصحلا انف مل موو بلاؤلافرصملا )ل هج حكيت زاب ورام
 الاطلس غرد هلو جحضلصملا هذ يوب وصمم الا ىتم فيجا لوقاعو
 لعن ا لاول وعنس هلو عرب دقن يلف رثواعلا ضرما نال سانلا طعس
 ادو د قينوزر مق ماعطلاب ادرا ناك نايرتمأ علا رن بول اذاالا مقك
 2 مهاقورصبلاو ىارلارها ةوشيم مب سابالزانررخ اش حاف أب وود مجقل نع
 تبسنرإ نقلا | نمرن ا رعد نمم ةسشفلا مايا 1 عالسلا عيب عركبو ياريم
 م افدالريصععملا نالارمع عزه مبا لحث مول ةريصحلا عيب سايالو ةيصععملا
 ارهزوعب موقت يبصعملا لال مننفلا مارا 2 مالاسل عبس ىالاذت نييعدر عديد مسيعب
 صوب اضن الإو صولا معدامارأصولاب داراو م اكحالا تا ايم يظت ٠ افرح رهاط خمابالاورظحلاراصولا ةبسأن جوا ياصولاب اءمكسسص



 ١ ٠ ملا ديمولا يب ركم وعم نالذاوصواو مياصولا نم سالو أصول ميال"
 | قلاميشنااةلقر لي لالفسالماعوهدحاو لكنا وامنبقفلزيعتي ل
 ظ توملار وبا لإ قاضم تيل ىحو مب ىجوملا مد مس ميري وصملاىوعمب مما ةيصولا مم
 ١ سيزع (نقوأيحرل ىصوملاو نيلي مق ارغتسا مدعو كيامتللالها ىدولا نوكابطرشو

 مر( ةزصالا ن اكو ىصوملا تومو د كلمن الار اىرب ىصوملاو لت اقالو ثراو
 اوه مر( ذاارهو ةيجاوب تيل تأعرمنل اوبل” عرب ازال مجاويريع ةيصعلالاو
 محراب ال: ح# وو مبجاوفالاوأ.يف طرف ةراصو موص_ بردو ةاكزونزدلا
 عصرلا م وبالو :هوراموسنلا لها لجو حاب ىنغلا اع(, لجيل راو ارلو ٌمئارصلا
 موك نودو ثراول ةدصو الور هجوتحو ذل يؤم عار ديانا موريلعرسااسميلومل ثر او
 مات حوار زع ثراو ريغ يصولاو نعي او ناك ئ ةيصولاىزعال توملايعانراو
 غران تمالا نالرابكرشو زيومو وم: رول اهرججب الا عصن مر كعلاب ناك ناو ئيصولا
 مص لير ل اعراجرطجب لود م مضعنز اجا ناو م رماجاب زومجف منح ناك
 :أطخوان كار عزت اهلا الورم اكريرولا اهي نا الا ثلا لعدارام مصرا وعلو
 . اوتمالوسردردإلاةور جوه شسجه او رحز أ جررول مرا جاولو امام ناك نادع
 تملا ىذلاواذاكلل لساوصوب نإ وبعو جيصتم-رلا وهاي الو ثحأم لوف أو
 نب اك مورا جاز جلو ثالام املا ف نيمل للا وواس :مزلاو عدد مال اسما
 رئماو امال توملاد ب ىعيايناةيصولا لوبشو مي ارههةحلاذ لاح ازد نايم زلاحي
 رداع» موا ةأيلش لاح رلىصولا الق ناذ حيةربطنالاف نجمامالكيذاضالأ, مو
 أبلغ رنرولا تن اكاوس ثلثا نو دب ناش ال اوصوب ناب هوم قرعال لطأب
 نال لذا لاككس اول مولع لاح رب بوزثلا ةلصصيتملا 2نالرقف ا
 مس |نخبسسا مرعو زن رولرقث نع اركرتورارم الور زصال همقح مامم افينس ا
 هذ اوااعوا سيد اضكو !رئيصو لارقس اعابصو ملعحىلحر لل ىجوا نأو بحا

 هشومر ودوارث يحث مىجورغ ذاع دو ملارد مىصوملا بى ذ ىصوإ )صور اغصلا
 ثمر ترا ميلعأو معد ليس ىذم تملا نال هدر ميل أ هيعمل د سيلك
 هنال هروب همهجو الهدر ناو ب اره هدد حف لم جرح وزفمراص همحو رض

 0 ىصوملا تام ىحدرء مو لشد مل ناوأروشلعسازلا ل سبل
 0 مةاصولب لع دأوسو توم اد عيرتعموقو لولا دلالد ماله تمزل وفكرت نم
 للا هنت ريصول نال لوصلاب كام بىصملاو قوت رهارتو لسد موا
 هاك لوبو زاانالل تف رذالخ اذ ثرالا الع بف لوطرلل طر لولا

 نأ



- 
 نمتسم و ريصولا نالظنرو كلم ب ىسولا لحب دراي و غلا لش ماوصوملا تمم نا

 تامازاو ماوصولا نحيت امئاو هتهصزم: ماا قيد دلا مار توم ىصوملا اج

 فوارنو ةزاجالالس تامازاكرتةمانرأن ميامورشملا با امركم اخد

 أمانا الط بصنو ةيصولازبوضافلاههصرخاؤسافوارفاكوا ثيخلورعال

 رظملا ارز لعن عأب ميني كارت اداعم ةاكلاو عتاسا كولم وحلا نالظملا
 علرع 0 دووم جر ينوي انا

 طال ازه قاوم عرش و جالا ل اوف هتوف هدب ظ
 توراتي لوالاو را نسوا اكوو ةيصولازاوجونغشي
 ماطر ةيمو عرب رواة و هضم الوجد
 فايذعز اجار اهصإتملا ناكولذ انك "ال ةيصولا نال عاعالو مولعابلاو نوكيالذ

 لعاإئالو نع 'مامالا لوف عو برطضم دهون قوأضدإر نو الالاو ةهينح ظ

 يت ءرهبتوطاقلا لامن ةةيطحةيصولاب مايل ايتلازع رجس نم كليوصوازمو عيععت
 زفات لضزاو هسمناعاغذنع يشمل زجل اوشا بلا 3 9

 و و دع 1
 0ايام ا م تيلاراتمز ا زبور ناكعيترامعاو 4 ؤ

 هسا اهيسح كيما 0 :
 لونا اكو عصا لرعي مف زول لزب نان اقل ننال ًاضاكالرعول 3 ٠
 يزل [ضقداضلابىتغي نإ خيذيو لزعب ياك ىضاقلا زم هس وش اوموما نا ظ

 نموا فائوالاو فداظولاب ى هولل لزعلا ةعص رع -/ ل وورعلا ءووقا 0
 تودر جيو فين ايزع قصتنا ا اعمنتس ا كىصوا 2
 7 يرتوهذا عاجل افصووشو ,ةصو خا, ةزمدو هلا تين يالولانالمبهاص

 لرب امل اها سس ااجرشو ةيالولا وأب نت سل مبرور ضايسشسا داني
 ونمل د دنع نار كم اذهزو تماداضرتجانلا ف نال عزوتي تبل كروم
 مو معم روب يبي دودو ماض يضخ ماوسور انصلا ماو
 بحر لكامل ركام + زد الولاباب نثتسنلا ينل : اضقو لاوماظعحو اءسأو
 قعوأ عب ديصو قروردو مي ارهزناعالا باب نتن اكد قجرسجيوظ ارا نرلا

 (هبيض عامتجلا نال تيملا وقح تموصحلاو ىارلا ل ريو عاتي الن ال ثيعبدبع ظ
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 .تارفلاةغطاتلا ف نالدجملا وق ايدلاؤ دان تيلبكولاىحاا يوزن اذهفو دذعسم
 هال نيلاو ىونلا,يلعتخيام عنو زي لولا باب نمكيملف عرج كزلاو مالك مالو
 نياللكلر مالو تاوملاا: يفض رزلالا غال ةدياضلا لاوملا يد نكال ةدورط ب
 ماع ندحاو زك وجي فسوجودالادؤ نا جيك لاق ة«الالابأب نسزلي لذ كب ذو
 هلام نايل جرلومو نمو موقسمسزاوه اين صصملا ةهالا هرهع ا وأم لوف عيدنا
 ١ سما د
 اعزيب نوكأ ع محن جوست لذلاو قاتكملاذ ناب وتسن قات ال ببس غ
 ثالثا اموري ثلشل اه زرولازجيلو سد سل ابر خالو تلشلبامثدحال ىجواناو
 نونرالرامصاو مام متجر رو اعد امستقشفام وجر عضم اثنا نالاضيا اىاغنأ
 اعامزطب كانا دار ثرموبازخئر لو ملام تل شير حالو ملاح عيرجت اهدحال ىد اذا
 بعاصلو ءابرارسالا# عيا محاصل لوح طلعر#و فسوب ىاددعم مم !معيرا
 هوانا فكنا شفنا قأ فق لإ نيش رص ىصولا نال عيدشذلا
 ثلثلا ةفينحودا وو ةياربلا 6 ضاو ةأبالا اك تبنيف ل ضنا زم خامل

 لصال طيش ةزاجالا مدعو ع عورشملاريفب تعذو ةيصولا ننال ان اقصد امر ظ

 امير حاز ةيصولا سؤ الاعب لطض وأ فخ مع تق ضفلاو
 . كفو لوعلا قرطاع ا ءابراام نب نوكأ ع اوقات رولا تزاجا ناو ثلثلا
 بالوق وصماو حش ث مالس لأ اج مارالارأو ةعز أملا قيرط |عادؤلا ا ماما
 هول ةيلحوب ايم طيالو ميما جرو ىفشلاو أ هربلا مامالا هاهعاو :فينح
 نع ةفلطملاواملسرملا مار زلاو تباعا ةأب الالبان الا تدلل طعدان أ
 .. لاحق نادر عل جل نوكن نبيل ةروصواعوتتوا ثلثوا فصنب ديلا
 ايل رعدودز نم لوالا جابي نأ. ىدوأد هاوس ملرادالو نوتسضالاو نونالا“
 ثاذلا سقف نيعدرار وربت و حتيو ترنبعب ذي ز وح: ةيصولاو هيتس ورقم
 كرعرم اشم جابي و مأرةيصو علو يرشح ديز نكلوالا عابضأب لاا اكلي
 تن اكدر او مصور مرتمد ثلا مق رسعزضأ شر :يصو كورشعلاو تيجدأب
 كلامو ركذامأم زمقرل بي بع ونوصوت أولا روصو كاتلااعةرب از
 هروب لنا زيقنوبو ير تبعي وسدو عسب شا: لوالاز” قع ا ماوس
 ايهرأبورعلو يرشعددبزل يوب ناجم هاررلا روسو نيعجر أبى
 نئوادأزتا دورس عورمعلو عرش عريزل الان امم, تلذلاذ ملام تل اه
 ضو مالا, لع مدقم نيرلا نال ةيصولازخج ملام طع نيدييلعو ىكو

 شد ظ



 5 ميلجوسل دال عيصولاز يفند هيلعئزلا نيدل انه ىهلل ا مزغلا اري ناالا عجشد

 اناهريدلا/ارم ئيصو منال ةلطاب ةيصولاذ :ثرولازم عرشوا هنبا بيصننؤصو ا نمو
 ناكزاذ مرد قم ايار عت لذه زال ةيصولا ثزأجهنب !بيضمر مومو
 نال محجر نور ثلاث نب ملت عريصم دال ثلا مل ىهملذ نانب اىقلاواا
 فاول رتل ا لن اكألاو نبلاز اجا ناضصملا ل ىهملن ناكدحاو نإ مل ناك نا
 زول ماس لعل طمر ان مث رول صعد بيصن )ب ىدو |ئمزس لصالاو ملاح فصنمب مل

 1 أئْسءاب أر معم 1 أحو عابو !مبومزعرموامض مهيأ ( ' ءىبعا نمو ىرنج ش لذ

 ”اىصا عهب بعمو ثلذمل نثر بعم و هوزيأج لكك لذ بهووا رام نم
 بايتعالا ارملاوزياج ملوقن اك يصوونو حشا زطعب ذو ةءايددلا كات اياصولا

 تموملاروب باجي ال ءيصولا ةهيقحال اياصولا باعص | عئابرئلاو تلذلا نم
 ضيللاباحنانوا مثرولاؤحؤلدسل كدا ازم عنابنعاوفاص م عزت" ازدو ٠
 مشاو نار ق عرب ال ةفيحح ارزعتعلاز لو ١ ةاياحلاو امره شل ذل فاضو قنعا مث
 داقكزالا ضياورزعاوس امو أباح م اكواؤنعان او ةودار قبسلابو ىوفا اكف نيرلا
 التلال ؤىوا نعال ايوتساف قبس متزتقتحلاو غلاب جن ةأبحلا
 خمرا ماعالا مامالا لوقر انتخاو ,دولا از ه ناو نامت جوب خلا قعايال دفع
 كيان رولا مايربرسخ امل ملامزع م مماوصو نحو عوصم رو فيرس اررصو يقسنلاو
 ::اورعباءدازب الو سرسلا مل ىكملا ىامل معيش سر# ا نم مرحاض[ صم ناالا
 ماهي ضل ملاب اصولاب انكي اور اعو سرسلا 1 نا لص حورابنخالا غلا ةريوصلا مما
 هتذسودوباراةو :ةينجدازتكورمأهالكو سدامل5سر سلا لع دزي ملامزعنرولا
 ميلا لوق عوحصلل ىنا عسبسالاأو "تنل اف ثلا لد مر اال ما مسي سحر
 دا زياكم ملا اندرعو ممر از هاولاو ناديا طلاق عيكصم نر صصملا ةيئالاوتم
 ليلو هوما رولا لاول ورا ورودل, نك يول
 ريككو لدلقل !لو أنثي لومم مال مدس أم موطعا رولا لبق ملامزم ةزجئصو انا
 ادن بلا مراد ىمؤرملا مأتم نرمب اةزنرولاو ديصولاةعص عنمت الريل نابع
 مل ااا هضدإفلا تموك ثلثلا,مهؤاضو دك هسا قوقجز»اي اصونىصوا
 00 السجن دو ماها سه نال اهزحاو ا ديصولا ةوصوملا امرق ءاوس
 كردي امانا نال ممراوأم, ىدب تابجاوو |ضمإرف تن اك نأب ةوف توات نأ
 لب ها مهالا اعل رو ممم سوق نال ىدوملا مرو امره مدق بجاود سيلامو الب
 ل اولان ال عرب نمالجر منعاوبجا مالسالا َمحْئصو انو كلذب عيصاذا 6 ٠



 ىو ا جو ياءابجاو اكاد ادالتيصولاو دايز هيكل نرجو
 كلذ -ةزنلا كد انهو ميلع و ىزلا مجولا اعميل افرضن اذايشسام جينا مهزليالمال
 اىمل الفن :ةفسا نات حلبت ثيحزم ابكر ريعاوججما :ةضنلا كلت ةيصول غلبت نأذ
 نين وصواو كسضلااداؤسق قبطلا 4 تاملاجأح عرلب نح ضزتو ناعمالار دج
 هذع حرة وراك نر ا قمن يصولا نال ذيل قا راع ايكار عنب نزعت
 كلذ ار ف عروب :ذاسملا طف طقس و رف عقو جي ةيبارفسلا نال غلب يجزم
 تيلازع قدطلا و نبعزع هل تاما ذاان ه طعو مالس اللص ءلهازع اكناكما
 ىيصلادزصو ممتالو ميىصن |ججرظريوشلاو يؤردحلا هرأتحاو لوف جيحصلاو هرلب نم
 ىزحلا وصو زالوا لار دلال رهاضا عرودوا كار دالإ لق تاحالوا اني اكاوس اقلطم
 تاو ٍتامكالواةيلخ الوايت زلم الف هابل لمازمر.يلوقم عش أالالوا
 تنل عربا صول ازع عدت ئىقملإراوبو ريم لقبا ملاعانالءافو الرع
 00 ا ا ع اا اح
 ١ للا لعلم ةدايز مب دارو لكدزعل ازانأب عوجلا زعل ريادزعتوا
 اقصرب عطقنال بوضعملا و لدذول الوذ لعفو ارارلا ءانلاوقيوسل اتاك
 م انتم ماوت يصل ليل (زالةلالرلااذكورهاظنف مرصلااها أعوج ن اككلل املا
 دجزمو ادع ةلالدلاب هيفرأ رخل طم افراح يرش عيبلاكراصو تاطماوو لوف
 لوق جوا عوجد دك فسويونإ وزر هةر نا داما لاذ عوجر نكي ل يصول
 اقص مف ميا ججوصو ازمو عوصن| رخو ىفسفلاو ىو ءامالا «دمعإو دج
 كايعب لعب أ جو قصالملا كلذ ةقيتجو بيلا نع تابع اوم نال فينجنب'دنعدل
 م مديوملا دزسعنكسبزمرطعو نوقصالا ا ترجو فسر: تلاد هيلا يشمل
 نانو ماملل لوق ميصلاو يوصل ل15 مر هن اسس انهو ةزجلاوجسم
 عنا صر ار صاوصوازو م ميرعد مويرشلارر صرب ؤسدلاو ومما
 او موزع انهنجاول كاف نوخاو |ىلاوحاو ابماع او, اياك نارهازجرت
 ناد يزج ذأ تسلا عداد هش اا .يباب تا نزعأ
 تارك مر ناو ماتخالوعواناور را ءاركميااليرشلا مرفاو لوالبعرعو
 رادو |زهوول وبذل نال تنبلا جورب كليو جا وأبر ملاعق ذا رايد يجدد قاسي هلال اقوال كورت اعورتاوخاورت انب جاور اكردم مع
 رخو دز عيؤللاو برقالل ةيصولا 5 مباسضالواهمأرالوا هتيش ع قزلوا
 نامأبي ةعلاورعبزجو براقا نوعسالماالرلولاو نارلاولا مرة طدي الورم

 مي»



 كعمل | ظ
 "ايو عهبال هميم رأولاو دلؤولابقنو نيغ”ليسوب برطنزم سلا نالا وقع ام
 ثا انازيصولا ءمدجل داو مهجتل طولركز الا عاصف نينا يصول انو كسب اورملا
 ريمعلااكةرصولاف نالا خود اموكولاوارلو عوخجو هنأ ير قال ىا كلذ يصوا ذو ثارممل
 نيل خيل, ضصملامعللذ نال معلن اه ناو ثرالا ةاكبباللاراببعا ينححلاو لع
 مكرأءالرتولو ثاروملا لك ةيصولا 1 لان الاوهو مججونعجرأ بعالم طبال مدل قمنا
 راكبا ةرماواضت قداوتس البوس نري ىلاو ملل صولا وسلا خوالاخي
 ماس بالواو مزلم الا ءئل بوت الامن أب إل شزةيلا بسن: نمزكل يصر اوك

 1(. ا دا 1 8 ١

 فرو مصلح زكرهازلاو ّمغلاداز عار اوس م.ةقنالاهركرلاو ديعبلاو بيتل
 يعل طارد ثلشر ل جلوصوازعو ميصنأ قوز سلو ىنؤبحلا نع لعو ةديلح
 قيام ثانزم عرخب كد ثلثاىاوهو هنلرقبو كل ذ ان كانو يدل هاش
 تن مبواعس دول هاا ميج قلت يصولا نالؤاعيمج ماوصل كلغ لازم
 تاتوصراو لاك لنلاز» جرح ا ذا ملوصومل خس نيه صولا ترن اهو كاز
 ىاوهواشلنقدو اهات كاف مارت ثلس ماوصواناث انا: نس او هلع ىئش
 ”ةايولا لاق بايضاازمنام ثلذالا اوم حسم لاجز منام ثلثوم كرك قابلا ثلثا
 هاهاررا ةلز'يور هاورنجز تامر ةفلن انداؤ با لان اكاذاانهاولا
 حاز ضجن مست لالإو نيجي ول عنتر ةزلت بايمن ا«شيحايصولا نال
 نلاو جلو صوازمو هاررلا ملزم ضع ء أ. طع مسعنامم اذ ةرغاتن اك ذا اح الحب
 نلالا”ىدد نيعلاشأ محيرك اذ الا حنان ئدو نيعل ام ىصولاىاملوال دهن

 ىلا مزعل او ملارأصرة خيرر عزم هقحوح وذل دا نكما )دال ملصوملا أسم ىدول
 قون وح ذل ذا نيدلا ندوت ع الكو نيعلا تل لوصول هيلا عندانيعل شلل
 نال ثرولا وحس نيولابهصيص##و ثراولا كبس لوموملا نال فلالا
 ثأب صولا تقو هدوجو ع حاذ )كلب و لحمل هيصولاز كو نرلا لعالمذ نيعلا
 كريو هز روجإلو اتعولو . 98 جو رول هيصولا مود زم مسا مسن كال عضو

 اعل جنو مواولو عرهوجور أيت هبسذ تول ملدا نين: س نيل الذ ةيصولا
 نورنممو اسس از أجريلع ر علا دارء از اجا نال دس الاو هيصولا تدب جالا

 الا امدلولا نال ل ىومللا مذ ثلشلنمز اجر أولاد در اتاك ااهع ماعلا 2 ارلو ءلومول لبد ن از بشوأو ىصوملا تومووب تداوف سر اجلجراوسوا
 لق أ عيججأ [٠ صخع ا هذخا د تاليلاب ملرقؤل ابرص شل زمأبحتمنراو اهل اع
 الئاعم ام,لعدرو نأويالا نمر امص ديصولا ةلخد اهرلولا نالر جممافسوب قا
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 ميس جدولا ناعرلا لوقراتحاوذ نسا غار ةعلا ملص مالا زال لولإز
 عاش زااوب كلوب ابار وكو مهواحم كيس عراد نلسو عدبعر,د جة بصولا وير
 مكس نذل زمر ولاربور ترح ندر دل ةرمأمتو فقولا 1ك ىفنملاق حو تيما كانو( رحم نوكبو صولا, كازكذ :ةراعلاو ةراجلاكطوعيمدو ضوعبأ لن وجب
 مدا تدر خير صولا دبع ى' عر غول ادال ىصولا ناك داو هتحلا با ما يلادرعلا
 هيل ولا !ينيرلَملا : مجحو ثلا :مقحن ال ىب ماوموملا مدخو ناوين |

 اقلام سضنأونادأههرغرل نئمرلا ذارالااماو هيل افي كيال الرصف همت كمالو
 تادوللساو ىلوالوالا ناالا مماؤحلانال اضيدإ موج امزلاثيجزم أب ارماوم شوو

 يلا نأمن اذ ةيارربلا ؟ مامتو كاذ مل فسوب فازعور الا يليزم صيبا حاوعيبب
 نانمهؤجال كذو ةأضرالو ىبوملا كلم نم اد (يزتس ! ميوصوملا ثيراو وقس لذ هلم كحرع مذا لل ىوشسيل ماوهرما نحب جواوموملا نال 'ترولاىلا مب ىصولادبعلا دأع
 تللروي نأ!ةيصولان ا مدافن ام تيصولا تاطبوموملا ةايحأ لىجوملات اهنا
 ثياب ىذ م6نب هيصرلاو نالدرلوبودوا داو لطبش 1قحاموجو ا رلوهرلا تاعئاقو
 م دواوصر زدواوسر جلع ,رلعولطسيرلول ا مسا نال ءاوس ميزنالاو ركرلاهدالو ا عيدج
 مسي ناععالا نال كايشنالا طاح طمركرلا ةشرو ميه عيب ىا مازدب ةيصولاذ نال

 - يعازافالط هلام تلي ورعو ري زل وصوازمو تارملا كل مطل ىطن شين اريملا
 ًاحراصفو جالب الذ ةيصولا هب سبل تملا نان ديزل لكتراشلاو ةيصول عبق تم
 اترك ةاداعو ثاثل اذضد راف ثوم دما دارنا نسون ىنارعو رايجو دابزلوصو اذا
 تيسد زوورتر دز نيبالا حث ةودومللاو نار عوض |, ثر غو فشلاو ىؤيحن ونس
 تيابزلكا) فضنلالا )بجبال بالا ارّيانال ثلثا( طصنورهل ن اكذصإ رق
 كاذروب مكاهشلا+هناكوا كاد ذاول/اهالو ملام ثاني ىصو ازعو كلتش الئئدنشت
 تيس از نع ةيصول نال تول ذع ىلا كلي اه تار اوصولا وع تيرالاعرسشتك
 ت2 اره شال توملادنعلاملا دوجو طرت شي دوب كك تبدو توملار ودام
 دام عرشلا و مطعلاوربرهنلا ةنللا ةيوشو ضفلازم هز صف هنعيذ عضم فلا
 عشت 00ش مابس نال هتفل ع يلا عوكسو هيذذ_ شا يطق
 اكو ايعس ناد ساو كولا عل جة يف. باد
 كيك سهوا كلك هد زيت شيز يتلو سك طرب هاساتمم
 هير نارا ةالا«زيانعلابنجولا :خيرنسا مولحلان يزين اور غلا وهاعت
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 صر قيس معلا ذاو ضوهشم ره ناذ سانلاىوياعو نمي فلايلت ثريك فذ 0
 دعا مامالا هاوراهزس ىطشبزم ناييالذ ةضيزلا نانشافلكفحنةفلارطتو
 بأ, ىنفه زمزم يامر 2 نكداننسالا حيت ةقركالاو ئأضدلاو ىديتلاو
 مراصتخا اطباء واس صخوا| شرف روكذل نعمة ر وناعم جلا أيترسا هر

 حلاوروكدلازيسجالع ناو بالا بافلاو بالاوروكولإ سيف ناو بالا او نإلا
 ملانبار بالو يفشل مهلاوروكلإضجيلقسنإو بالو قبض غلا نو (نلطم
 ف طيبا طباماو قتعلاو ا هيقسل لوو موزااوروكرا ضحي فس نإو هدزك
 الل غإلاو بالد غالاو قمقشلا مالا والاعزاو موبار جاو بالاو زن نإو ملناو ىلارشع
 نأ عويق شل علا باو بالا رعلاو نيس اعلا بالا غلا ياو قيس غالا باو
 مروا م جاو مأدرالا ىرذ نئروكرلازم هاوهتادعزبو قيحملاوجوزلاو بالرعلا

 رولا طجتفلسإو نإلاتندو تنبلاممس نياراصتشلا يطب ثان ظ
 القد: جوزلاواقلطم تحالاوو س أو ديب د ترطأم ثلع ناو بالوا مال ةاكاو مالاو
 ايف نم وردباو مالو نإلاتنبو تندلا عرذعفطمسبدلا قارطبالو مقنعلا ازا
 مومعملاو ةصورلاو ماللتخالإو بالل تذدالإ:ةرقشلا تغنلاو بالا لبمزم ةدجأو
 ثاريملا نالاقلطم كمل مهددا ثرربالو مار الا ىونذ نش ثأنالزهو الوهادع نمو

 لئافلإ تيملاو ديلا نيب ةب قالو هدب هلككحننألو نامي الر رعلاو كيلمت عون
 بجو, ارق ناك ذا اذوهو نأ مرح بقوعد عت ةددا عرخا اممم تس ال لوسشملازم

 ثيربولذ در تأ أنك طرمردةو مثميالف كد مب قلعت ايكماداو ةراذككاودوقلا .
 نانلملازهاو_يلعوهام لع ظنال من !ليئوي هل ةالمال مدل لاترمالو ىهذالو لستم
 كل كايحرا زكر ىحزل اك ةقنفح ئيراارلا لها انكو اكو ملسم نيب ثيراوتالذ
 ممدب يثممدعلا اطمن ال كرزهي قركن ضلت نيداد نه نييبرجو نحأتسم او
 فضل 2س (ويَرَسا بانك و ة/ردقماىا هدور ملا طوزفلاوردلا اكيد كا ئ الغ
 فمي نا وهو امض ن انّدلاو نمالاوفو دفن فضنو عدرلاوشو ,فضنو
 ثمل ىابلانبا لوقا هرصنحا ىلا تار بعلم كلذ غلا قدو سو اوهوأ تصد
 درت اوزع تدلل فانصا مس رئكرذ صنم هفعضو لكفشضو عندف

 هقكط شرمالو كا ماو بال حاالو تخا نكت لوو دزفشم تناك ذا نيالا تأدوأ
 تينت اضضؤو هيرلاو نار والو افلطمولو لمفل ني ملاذا جورللو فيش شما عم د
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 ا معبر قيؤتنسا مور |موحاز د محمر مدققم جونا لاغضملا وذ م 1

 لاح: اممرهدر ةيزاح# طرتشمو بالا” تاوحالاو :(قيتالا تاوحالاو نيالا تامنو /
 0 الو نارل والو اقلطمولو تيمل' نيرا ذا مالل نهر ف تقلي حد أ 08

 طق سمذ مالىااهه زو نيفلت#وا يدم مالوا بالو ادهش ماوخالاو قوخالا
 ةمرفو واذ عالازيف لح هيل تلق اوباو عدن كا ةاراو ناودات جود اقن
 ليطتتركور درت مناي وكلا يمنا هانوك ناهس اءاعوصالا نا اننا: ةيسزل
 لك شنلاو انقذ اج بالا ناكم ناكولو قابلا اتت طع اقبالا ااعمالا

 ليش فروا هوس مب ضيرغلل ثلا اىاديف مانا روكي ءلارلو ناوعاصت نينا

 دولا ازا كي ثشلاو ثلثلا ناش مو كدذ نمذكا داكن اذار لوقل منن العشر

 تالارلوو قللت ولولا : وجو عم نيوبالازبدحاو لكل آنص١ ةعبسونؤ سوسو ةاواسملا

 فالاشإلاو األ عماقلاعم تاوخالاو ةوحالا نيزك نما مابا مالو ملط
 ةرحاولا هس ساد نلردل اللازم تايمصلا ارجو الوا نيئراو

 ةملغدب اكرااوهو عيصملاردللو نيذاتو نك ذازكل لامب دلرتشو تورش اذا
 ثيالا نآنبلو ,مأقم موتينرن الاب 0و تاايابح
 لوم ةرطلا) مالا, سان هينا ملاذا تنبلا عمو
 لقت نب هصعب زم نبه نكيملا لا ماو بال قل ةلحاولا تمالا عم بال تاوضالبو يك

 0 لارلو 'هدحاوللورهاكركلا مب كرتشمو ث ونا اا ةدحاولا ْ

 ظ وعلا ةلطم تاره ط قت وراقي ياركذ عش ضورفلاب اهصااع علك باني
 دلولاب فاننا مهل 4 ارمهال اىامالادلو طف )و طمسدو بالماقلطمناوعالاو 6 موحالاو دج

 تاهّسا| !اذاوالع ناو عيصاربل) بالاوروكلا طقس ناواءلطمنالارلوو اولطم
 تييلْملا | دا تاببد تاببلل مالم النإلا تأنب تطقس نيتلتلاتانبلا

 0 معابب ١ اا ناكأوس الا تأ !زاب ىا ةيئازأب نول ناالا مصمم

 وست تلاد ١ نايصجب انااا نيصحيفن اناثكا ثا مج/رب

 د لخان تنبلا ناد نينبتاو او نباتلو تنب ناكأذا امك ممرس تار تل 14

 عيال اوحا) تاهت !١ذإو ب ةييص عمضمالو عيإلا ىعبلل ةايلاو سرا نالا

 : ناالا تضم بيلا ءارو أمذ ٌناوضالل رحال دال بال تاوحإلا طقس نيرلملا

 دبر . احا مامتركر سو تمأنبلا عيزبالار أ ةره اكن صيف نإ ط١ يعم
 ١ تلاه ةلخرب مزهر ةبصع عتاب صعلا باو تابصعل!عمالكلاابلا ٍ 3 ني

 0 دجباةبالوعورلص م رلا ضدي القس ناو مكب منونملا و تملا طفلا
1 
 ناد ١

 0 5 ١ ١ ظ ْ د



 انذلاطوسا ىلا ثلّشلام ماا ةوزاف هذ اي زماىبس فب الا ى تايلا

 يب 2<

 ْ هدو نعوزع بالوا نيونال ةونالا "و بالا
 ير عدنةبالوايوبا ماعلا 1 نكاد اونودال
 ل [سلابا ((عا هود باو 0 نيوبال

 ددرلا نفاع 2 ىلفس ناز للزك ويد م بالو
 6 طف بالوا ما 2

 ناو د

 نال ماوباناناكز نول اناقه مما

 مكي نادرا هسؤنب مصعلا ذاملو ميجا ب يقف هش ريونالا !! بأستلالا
 4 وا |نودال ةوخالاو نالائ ,نالدلاقف كراج حل لون ةبصعلا عاونا

 : اما ممتبصع نيب ءاوخا نال نين الا ظحح 6-5 اا
 تاوعالااماو ننال اطضرشيكرلا د١ لوا مس ماصوب (قك ,لوغلفنبالا تاشو
 جاع عادعربو نيبال مون كال انو الإ ةرضا اكو عاقل
 ملا وفني مالا ناو ماو ل علال تابصعلا ميم نمعونعالاو إلا باو إلا ادع

 :نبل نكي ل نال م,رةبصع ابرد للم اوحا نال مّ اوحا نود ثدوكذ
 اسوأ زوز ومالثل م. ةيصحاول جو ينل ماو نذل
 كر عم ابصعلانروقدو كلل نكن يل انهو كاوا ىمديعم
 سلا صعلا 3 ما امو نبالا اسوا تأشلا | مه بالوا نوال تاوعالا
 نمل نصعلا سلام ةبصع تهلك ذا لاذ ديبسلاءيصعلاكو ةلغا
 و قد اسلاسدتملا لع هسفنب ىوملاريصع بقا هروب ميناوأ] اوااركو ناكاوس

 بال اونامكو "جرد فب اب كوتسا اذاو

 نم نيا انمي وحاول ريانا
 ثاونلاو ةوخالن لاو بالنيل فيضوضإهلا كل و مم( مصع نراهم
 كاوا ةرحاو نإ ت أنو اتنب تل كلت اذاورمزيرنالا ظل ةمركولا بال نه
 ذابلام مل اضل نيفلتكوا مدالوأوأ نمالا تال ٌةوهاْرْكاو ادحاو نياؤنو
 00 ايي جر يبل عب 3 اامارابتعا هب شنالا ظحرتمكرلا م مم دالوأو ماوضاو نلاىبل
 ليو مؤلم مها ات نمو فن رمدقو ننال مز شكل الا
 : اكرر لوسفلا نيف شا مزج سررسلارود ةابلاو م انسوسلا
 امهر. الي تملاوا ىوونلاو مالصلا ب اهلفض اهكرلا فب كرتشلارل اىلاو



 بضرطلارنعكزب ةربة ثلا ىضوب ب (بضاكااهجا هيلي رتشا نيش
 1 زك انا ةئاحاو 1 دوستانوأاحوز هارلا ل زن: ناابعروصو ٠
 كتل مف ةدراولارصملاب ثلا مال هلو راقسلا م الو فصنل جيزان كن ماربا
 ل يردها ماكحا لعمالكلورا اني صورمل د“ 55 مالاو بالازم مالا
 0م وع
 مزمل اواو لول وقل عاب تقسم ماو نال نجعل اطعدريلنالا مما
 0 داقاعاذالب ناكأ ذات اقلا ثيرلو نيجعزلا نب جالو ضعبب يا

 32 ل لوزا مسني واكلات داوإهامب تراوس عوحاو او ةزمدلك

 نسر يول قو اتناماذارهالسا لاح بت كاعزلاد رم امو داملاىفولاتخيل سلا
 رهدلا أس رنال قف تدردكاح رم تاكامو هدرلا ندزل كاملا لاوز دانس نيماسلا
 ما غسو افرتحاول ةعأج فرغ ذاو ترحل اجاب ةلاشات : 1 هيسكيا» وكي
 ثمريالو هتدرو نما حلل نول م“ رحاو لكأأتألوا هز مزح نم يلج م اعيأح
 الاعازباا أعنا. اكواعس مالم جلا منال ضب زم مرصحا
 ىنوجلا ممتع اذاو ثروملا تودووب ثيراولا 5 | بوق طارتشال ضعبزم ضع

 رعاه تر و ناكاناصاعت له أسارتتقرعن دول تيكر راوناسارك ْ

 وج ثريالورما6مالا, نإ ناكأذا املأ ناك نقر ناكأدا ماسلا لاتطلاطا
 عام خضار طولا (يواهتعسال منو ةلينو احول قدس اذلا دكا
 0 اولو سعر تاتعسلا بيالة ءانلاوةملاوربلع منال

 ت4 مالا رم لو نوكمت بالا ةزحأعبل بسضاال,نالأعمأ ىلوم
 501 سا ةرصلا ةمتاكولاملواذبل يصعلاو

 انزدصعلو يح د رح لا اريملا نوكم قصد تن لاو
 0 عرغو ئنعملا لوانشيامماىلا اوح موقد هتيصعوا

 حنمتوحتيمالادو لا تفقفرأ هنن بح ممجكيا ميرولا ةدعب كرأشا لوا مرو
 نش ميل عد يووقمت رولز اننمتلا شال جاتجالل م مسح امنع دارها

 ققاقو ناناثا امهر لاو ماعالإز ازععلرأسملا نات باور عريس عدرا ثاردفق ويد

 تالاف سامو ابك (مبيو كرهاتلا ا وتدحاو ثار

 ليقاماف عجن أوو نيا ذا بوري لزم وصلان خوش ناعوماقاتو

 مان ارعمج جييزاك ذا مالنا صفت 21 :نرولا دعب كراش ناكك ذا امن

 مدل مرات لغو نضال نابل هد ادعت دك اءاقأفنارككلا يمامقوي
' 7 
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 هلوكف كانلزمتعس انما هصقننت ناالا مم" (قدالأقو كشف دنع بالا بلسم

 تاذو ميجا لوق ميكو اهجككرات تاوددالاو ةوضالا ناب قابلاوشلثلا ل
 6 رمجررلا:نوأشو تاععص' تاروكل مّمجا ازإو جدت ةدشد ربو أكل
 لاب مانيرتدو ب لين را ماو جاسجتو تناك هجن م نهي الرسول:
 اعمال معلم ةدجزكو ماج الاكرز نع ف ثراولاريهد الدال ضم نا مب
 .نيثراولا اع(ةاككاواادو ةرمكإو (ةلاكمبو ا رشا تن حكت ةدحاو هيجي نا
 صغر نال ةافا دف ماحرالا رو ذاع مالكلا غ نخا ةبوصعلاو ةيضيغلاب
 عيئماجرالار صحسووا مضعد ماصرالااولواو ئ ملومل هماحرامترو ممودالو
 الو اهلطم تنيلاولو لوالواضاةرشع وجو مس لذالو ةيصع سي رو هو من
 ._!انلا سماؤلاو اهلطم ملاين ١ عياملاو اًيلطم مالا ةسباثداثلاو اعلطمتدالارل
 حسانلاو مال بالارحارعلا نمالاو مالا با عياسلاو اًقلطم هللا يداسلاو اضلطم
 ا لاول دوتول «ي زم تاذأو مال خاب شاد انس
 رعذتااوراما عيجريرحا مود رشل از عيت بصعلا تير ورك مارال وز يرون
 1س نين انراولصالا نولم ةوعلا بيع ةجردل امرنا رق اه الو ارجعي
 يا تيما انما ذأ يا عطل ا

 < ةاكانابصا عاجأب ىيوبالالو اعمرؤم ذالدساهلادجا كل ساو عزم
 ةونحالا تأنب مثوا جرح اوا نيوبالانلو غاب ايام لايم معلارإز ح
 تالائللو لاونحلا جو اهرحاوأ مدوبايوجالو املطم تاوخلادلوو أّقلطم
 موجع ثراور لرد «راهعب ناكو هجر: بارزو وتس !١ذاو [فلطحت اوعلاو
 تنبكوي ذو ىوقا ثراودئالالا نال ثيراوب يلا ىلداز رت كوأف ثا شب
 بزل ياونو هنن اوركوام هنلا كلب تنبا مكر امو نبل ثندب ثندو ثنبلا تنب
 تنبكعلا ذو ثراوب لدا ناو دوب نموا ثر ارراعب لدا ناو موا ناك

 واله نعمل ناز رحال اعلا ثنيا ملكا ماو بالوا نيودال علان تنيورتملا
 دايو ثرهارلا لذ تابسعلا,اا.بعاشخلاو غلارأ نسوا الع ناو مالبا
 هرانتخاو محب لدا جرو لوا ثخالاو مالارلو التو فيني ادزع ان
 مابملاوذ مميزا اذلأد ماجرالاهوذ نوما قنعملاو عيت عريسا
 ٠ لاورمم يري ةالاوملوهورم اك علعب ءتصع كلو هاوس عبصع كتر ماذا
 هرج الل ل اجب هالوجزباو هالوحأبا قمعملا كرتاذ او هاوس ثراو لنا لادا
 بصحنلاْؤ بالا لع مدقح نإلاو بيصخنرد ارعلا الو نالر جيو فيلكو اديع
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 مصعد( مسكة ثيراورارامشعا نيالا قابلاو سيء امال ل دوحة
 . رمهوأتو هيله كرف غر جاكت هالوح او هالومج در نا يحتم ا ىراوق
 0 دقق تكرم زو ثارملا_ مفالتخا لعان ال هكرهازلار ناوج سلالات مز
 . بسن الهول وكس ب هودجلو هالوك عابمالو جحضتما الا لوف لعكس  نارم
 لعمله 2 ذخازعي لا م اكحا دع( نيو غوار بهرلاوءابا
 ىلا وصولا ة جت عزهو ضيزغل اسحاق(. سميا صيسغن هضمك
 ذو ا.ه ك ماع طوزلا ةمةووذ املا ععصت ةادوشوفلا «ملا حاج
 دوعإذا رتل اد طولا نزولاو ةروكت لا زجورعلا مام
 مزطازمولا فك :زواحيحص ارحاو هنمزجرعلا كلذ نوكب
 ا نالذلااياكو هالات كثلثلاو نس انافضلاف
 رف نأك قبس اي( ىؤ صن ضيو ام ؤضمو ناشلشلاو فصنلا ناعم ومدملا
 طلخا اوأ. قر ضرف يدا ع ةلّدسملا صا ناكرحالا نتاع ملاىحا امل

 ةلاسملاو صودوا,لكنآتلا عونلأب فصلا طلتخا نر اورخالا 2 ناعونلارعا
 نفك زكن غلا طلتخا ناو دعونا نحل علل ذكعنرلا طلتخا ناو تسنح
 فضنو صن تلا سملا «ناكأ ذل هلا ذ نأرب ةرصملا زخارؤو نيرسعو هدرا
 بالوا هّقْس ٌسخإو تنيك ب امو فضنو ا بالوأ هَديَفش تخاو جوزك
 ثلثوا بالو قوس أو ماك او تان لكسملا و ناككذ او لئس |نحا.صاخ
 ًراصاو متو نينيكدامو نالوا بالوا نيوبال َّيخاو مال نيوخاكن انلنو
 ايصأف ثمذدو جوك صنو مدروا دجوزركقنامو عير ماسلا نكن و ثلث
 تسرح نق بامو فصدو نموا تاو جيك امو نمت هل ءاسملا راو قير نع
 ثللو سرسوا مد © ٍ أموسوسلاسملا نايازاو رش أع رمااصاو و

 هفسيراعو مور 6 «قدادو قصنو سوسو ُّ م ىرلوو اك

 فانددو ما/قناو نوربو صن قا و بالوأ مقرعش تاو ماكقد و ثلدو

 دوركم داع ىلا و بال نينحاو جوزك جعبسملا بلا نوهت دو رتسمناسإصأو
 ١ بتعملاو مال ناسخاو بال نيدخاو موركة حلاو ميرفس تاوح ت التو

 ركل ماد زف تن عل اك اقمالاديضاو لو بال دكضاو ماو جوك
 التر رسول لوع .اقورش عوازم اءرص اذ مالو! وريجو نكس وس عبرا عم
 تنضا قدر مقياسا هلا ملاكر تع لاو مرفت تاوخا ثالإو جوك
 1 ناثلث لل عجزاياذاوأضي ما نيعم نار4 رعد بسلاو ما نهكرخا

 مم 0



 2 :فاييلوابمجك نشل ظ
 ىلاقو نيردعو :جدرازمالصاف ناو ماو جوزك سرس نكلا عمناكو ا نيئنبو جوك

 تول ليع مير ناد نيود ناءدبو ضورل نرسعو هوبسولا لو ةثزولا لعرتر الا ةلاسملا تمن اناذ نوداو ناشنبو جوزك رشعو ةوبسالا -
 2 اوس دوش رس رس

 مهدوع_ شاذ قيزغلا كا ذدوقلا مولع ةنرول اورد مارس مشق ناو مايسلا ل
 تناك ّلا_لزصاه أي اكوةاوأموبب نكي ماذا,لّيسكتملا قيزفلا كلذددعم
 عرش عرخ ا مرسلا ةزجهرزع هيف بورضملاىمدر ةلئ اع تناك ناابلوع ص ملداع
 ملسملا ساب الواهاو بزل نيوحاو ةاماككلا دو عيحت برعم اب ل صال جنو ةلاسملا
 ماهيستلمال قو مومن النو هروب م يوحد موس عدرلا ةارمل ةجبرانم
 . مةزاوهو ملاسملالصا 2 مويبور درع نإ !برط|ذ مز ةققاوحالو ةحيعص مسد
 متسول ءيوحالدو نين ناش !ٌدحاو ةارلل خلا #ملا مضت ا ةمورين ام رص اع دوك
 'ادقودعبسمال تلاعو تس نمالصا كيذكتاوخانالاثو جوزكو نال د حاول
 د/غشقلاملازص اهمال مو نمرسور ددع برضا أمس فاو داون ذع تاوطالا مأبس
 غدرا تاوحاللو حل الب لهنا عقزلا عصق(.نذ عربرشعو كرحا غلبت ىبسؤفو
 مددع معرس وزو اماهس ىاممأبساؤفاو نأو هجبرا رماوزكك 1 ا

 ةاماكرردورمارلباع تناك نااهلوعو ملداع تناك ناتلا فالس: ضدرعؤو برضأت ٠
 ال ىف ةنالاث ةوحاللو موس عدرلا ةزملل هعير ندع اسملالصا بالوا ماو بال قوخارنتسو
 وضونلاسملالصا غنا اوهو ممددع ثلث برضاد ثلسلأب هىضشاومأ نس نك مولع مسنسا
 نينا ة دال ةواللو يأ نئاس 1 دحاو نمل ملا بلا عشنا امتص اهل نام هدرا
 تل لوخنور شمع ا زعاإصا نانب تسو نيوداو جو رلو دحاو مزيدحاو لكئ متسبب
 ةمال وهو سورل وتو برضا فصملأد قخاوم احر دنو نير تانبلا ماركس ورشع

 بالا هستبزلالا !رمالث ع وزلل عش أنو يعبر او تنجزصاخلا نكيارلوع عملا تملالصا
 مدجلا عرداو زيك ير طعو ةوبراب مس الث ؛ مهنامت تاسيلبو ةنسدحاوؤ كل عون اب ثالث ل سرا
 ملال لوصا مخدر العسورلاو سورلا نيب ظنا ةمزاحا سورلاو مامرملا نيب يظن ازم قامو
 نساني و ما يشم ل ناو لوني لوالا اعمر تفاوت !الخادانو !الثأجتو اياب نا
 هرلاقم مارح نس و ردرعىا نير ذلارحا برض اذ منيابم ندرولا اني ناكو مكاو ازنرول

 06 !اممت ناك فضيل نلارويلا برضلاب عمتجاا رض ارحل ور درع 2
 هدر زول سل لصا نوملاو تاحوز ثالثا ذز أشر عيصخاوهصاغو لاسم لصاغردأك مرسلا رجم يو قرطلا ور برضم عملا عدرضا مارفتسإ لكسب اغار هواناكل
 نبات نيالا اللا نيدو امو لع مسنات بوحاللو ها عمصنبا ل مت أ جول
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 دامو نيرو ةجدرالص احلا نكيبلابلالصا ةمرفو بسر الأ ءانيلال برأ
 رشع ةيلاهخ رس : نان ربو حالو نانا ةدحاو لكك ,: سس, دس ةدحاو ناجوزلل ناك
 دعب درو اارهرحاازحا ِتلْئامتئادارعالا تواسن ناد ماوع نانلاعمنو ىضردأ) كك

 نيووخاو هنيبارماكك ل دوأ هي سكلاو | مدحا برض ءالر حالا برص نع نيل اهم
 ةممالل يرضاو ام ملعممسقس ا لرحإو موس نئانإملل ةعدر رمزا #لزصا بالوا ماو بال

 لص 2 عربون يلربوررحا ياسا برضا مل اه عيتترفلل سور نيبوأ ذي [مولع مست
 ننال« رحاو نينار ناكتلا كل عيناتبو مس امئرصافل نك ةيدراوهوةلاسلا
 دلال اذا اعرسورالاث رجاقكل متسبب ا: نن ال وخلا ىلاكو دحاو ةدحاو لح
 ركل برطول كاز ءارحالازمارج ناك ن برج رماد ند علادحا ناك ن اذ
 ظ 7 بالو اوبال ياو ةوسن عيراك اوراكل لعل لوديل لال برص نع
 لعيسقماال موس |ثنالا نوخاللو نبولعمسعس الرحاو موس موسلا قدر ارمملاسملا

 000 فليك برز ةيفشلإمج هجر فلا ادعو 5
 وخال يور 2 ميرعط نع كلا ذ دل ازجاتلا بمص وسلا سور درع ةىدرالا تبرط

 ثيدرولارحاوذاو ناو ملوهت علا (عربثو د اصتخال عمر حجرا لوصحةلاسسملا م
 ”لالالصا ةعمجاا» تيرط ير مديجو (هرح ىو تبرضص ءارمحال رمز يرخالا درول
 سلاف صا ماع ارسم بالو ماو بال تخاو وسد عنراك لا دو يكن ل صحب

0 
 تحصن برضأو فصنلاب مدبرالئفاوترشسل اة متسو عدرا ايما سورا نول

 ةلامللصاةلصاخلأ برطا ءر يؤ ازص احلا نابرخالا عيمجؤ مّسلاو ا معبرالاوا

 فانا سع زمنا 2 دحاو ةوشلا ناكل اهلا صن منيو نيجدر اورتن امن صاي نكي
 ألا نيبر نو مذدرأب رطل 2 ناهس تحال ناو تنل اطحاو لكبرلسع
 تدراوةراملا قطلابّرلا ل تدص اذاذ ن انمارحاو لكل_ط يون بلس 1 مس
 مأبب»برض أد اهوحكو ار اندوا مارد تاك يح تكمل ازمدحاو لصنع ام رود

 ةضيوفلا ل تمص امزع بملأ, عماجا رمد كولا ميج مينا مشير اورلك
 ةتسبارلا انطوان اللا زلا لوف ثراولا لل دقصرتمسقلاب عجز جكشنلاو
 مدسلا «رئالتلابرطاو ع الثةرعاوركل ميهمتلا نأ جوزلل لاكرتو نوسلف

 عر نيوبراوزتن ا اعأم مقا ا رثو مت اثو عقاتام لصاملا زكي نينو
 مدسلازاهجراما هن قراع و قعدر الخال ناكو تأجل قد كان نك أيل ىف رس
 ,يناك جر ىوب) و رد اًم اع[ منا معدراو البو نيدلا لصاكل نكي يعلو

 ! رع
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 "تركي هريعتلاورثسل ا« مرنصا اناممس هامهالزدحافزكل ناك اهو» نوجنراو
 ةيتب لو "ىو مبرا بي يسراو مب ام اعا مسا نيوسنو ثيشاو يب امزصاحملا
 لمريم لح ضد ازعلاباسح بع مالك وهب ااملو نوعسسو منشسس كلذ حاضحو مالا
 واش لاملا نع ةشيرولارحا تام ىتحركتلا مضن ل نادلا قوز خس انملالع ةينيك
 ج ةيالالل رلاس جسمنا هقيطف اعمامجلام عمصتتدراوأماعو اطقف عي
 5 طوتلاملزدم تعموزلا ءيعصت رتفانلا تبلاصنحامر سو ةراملا ترطلأب
 الرمال لو الاللا لاف نيرنا نعب تام ماتيو أنبا ديرت اذ كنوع لعل
 مالا نبل اسملالصأو هتنرو اع مشمس ىاّنلا باص| ىلا و دحاو تنبللو ان انشا أيزم
 يللا لاسىامضنوأصبا تورو درع اعىانلات اب صبام مسعر نو
 «ن رب نكمل ل اسملا ف نارل امل اكرحا ترض تان انركو ينل ةيئيرطلاب لاثلا
 اهاثلا تملا ,مضيرفوا هتضيرف منم تح أجوالوالا ثيم مرق نم نأشملا تملا مابس
 ىلوالا ةلاىل ميج ايتو امين انلا زل املابرثم اذ ةىتفاوماع دس ن كنا ةقفاوم
 نافروحاكإ محزلطص هلل دوعماو ناتلاسملا لج تعد بلا عمتجاا سكيلابوا

 يرحل عجحاو لوالا جمل ن كم نوم ايل *>اواضيا لاسم ملل حجاو شل مت ام
 مدز كللذ ضلاشوارجه جو عبار تاه ازكشورك ايبامحلاكو ىناتلا ناكم ثلاثلا
 عكوجاللو منال عزل رعي زا الاف .ةدحو باقر انعاببالا فاح م اداوناو نباو
 دعست الوقنو ىلوال نيحأ سك هسه نال ملام ور: نياللو ةعنرا

 نموا وفو لال عدس رضوفو بانا عن امام: زا
 نصح امممرولا ماك يعمل خان اتلالا عنو هداعب بو ارث لصاملا
 «قفوز اي وعم زهاب ىنون برزطموبث والا لاى انعزوتل يات لاو ةوماكب
 يقره و بل ذلامل املا رموش لل ناكزمو ملي ابملارنعأرك لوا :ةفاوملا زعمت اذلا لاسملا
 نورس فز اعدل ناكر مو ميامملارزع ايزو مف اوما زحل انا تيما كي وفو ف

 .ةالنلوالا ورنا ره الا هلا اخف مني ايما دزعأ مرد واقع الانعام متو
 نصور! تس. ن أملا ىلوالازثاللور لسكن مشسس : ناسا طقف والم باللو مروراو لالا معوتجتو فج مج ءدصاو مي الا نير شع: ب أهتم
 المرجو ,ئمر طوف ميال زف الل طرلسع ع بسلم توهج مف مج ءلحاو مدينا
 اومهن ا اذؤا تايضرفلا ؟داعدرمرف رىقك ارهاكو نوعيسو ناسا كد وبك

 مدل راو, نم قدالاواط اردلا ىل كلذاولو جنا لباسم زباهضو ةخحاش لمع
 تدرابابإ لازم هرج. زثدو ةراملاقطلابةتانملانوص اذإو وفن كل رنتيك

 2 نير هناي '



 طار نا ملعأو تاناطاريقلا ىلإ اهيدبسم و لاطو قدام أ.ثرطرم عطف يشف لا طويل دنس فو ةبح مجود لا نابع نم هيرول)هحاووكب يسيل. ةفش
 ير طعو نعبر نمدزحز ع مرارع بزملاو ماسلا ورصمو نم ازا لها فرعأ
 ابمحاونو فاعلا هاذ حيو مب زوعبس وأنا ثاداعد حاولا تاره دحاولا”
 . داما هرصلاكاببو قتلا يزكي اذه طعو دلو  زئازط عبي نعيم ةزع ةرأبع
 ديم جزع ةد اع سرح فرعو محن وتس ملاعدحاولات اب عود أيتشبلا, شل
 اوقدرمللا عرف رلعو مبح نوعدراو ةينامئمترزعدحاولا تار دحاولاز مالت تعز دتس
 يبن رمقلابهيضداف ةبكل عزجوقإلا نيددراو هيام اع لاما نهتم احمد
 ظ ةمتعلابمو املا كلزل كاما تر نت ترولا دحاو ات اصرارّوم زوم تدرااذأك

 هن ثراورملا ممشعت ناب كل ذو ةبح هلبأ قيام د5 لكب ثراو لك مامن: بلوفو
 ةلجت جاعرمتعلاب جراكازمدحاو لكنوكم :رحجؤعا ةمعلاب جراذا لع جيمتتلا
 اذان هبسك نيت نعتصص,ةءوفنلا ةلاسملا ف ثراولانه ذ تابجوف هرمشلاب جرام
 كك اف بحوفواذضدو ارحاو ةمدقلاب جداذن ناكنيعبر او مم امم اعف نمش
 دحاو لعاب مسف ا نهورش عوز الث ل عزل ف تأكل زعدملاح ةلجج ميائلا نيم يلع ْثراو
 هينا مرا نكيريلع | مقاما بالطو ات ور شمع حسم مراذلا نكي فصند
 ميل(, مشا ورش عياللوانلتورشعرما 0 ميلهأ, مشار مع هةوحمماللو

 ار رتضيربفسضلولا// م عار ونو هنأعبس هدا انانو ريش لن جرا نكي
 يرون نالوا نلعداعاو ءرتابج هسا نعت ول وروراول ,ةمولدل ابا كل هبت
 ةندكححالرايملا ناضمرر بتر شعشملا نيالا موب نائكلا ةوضحلانفو تسارع تو

 2 مم نسحو ريع وح رازمو مب ابحاو اصلا جل نادال
 تاهلاصلا متنثعن ىلا مسرهاو ميدي نيب فوذولامودو هنا كارزع سانا لوقلاب انبي
 ظ اعرناادأزاسو ةزلص تارهاطلا مجاور اورب اعصاب ملالعور بان د بسبع هدد يصر
 فول يملا جلا عزه تركى قوه نيماءتاكرلاتاصاونو «تاقوالات أحن

 موا يااخوي هاج ل مب نع ساش
 دلوطصم موؤلا لوب لشن «هدارمربل ول ةهداز شا, فصار كديوماررسلا» درملا ماعلا

 هاا ,ةائقزمو هملاوعا زلج «ىلخاوضعلا
 نكتب عن عف



 كك م ل
 يي ا امدولا رمل | ثار تبر غمص نوم رج ثيبرره نسما وبا

 لاو ىراذلا ا نسخن لو نربط تسير ايلا تبن ىف ايلا

 مسه ذم ىف فص وابي ر اعز ا بطل ادب وا هلبع ى در ف ٌيردللا حسو
 فاشل يفضل ناله سسر ولا هناحابا علم اظان ناك هرثع وروبرشملا

 سور ود ” اكو تصوف حلابامو داع امر د هكا دعل ىو
 هولا بجرم سم اذلعا دحرولا وب ىفؤلو باع رلن ف د نالثا
 ةصدع 2 د ىف مس و م نمدورأ ' ةياوضر 27 درع يل 0

 دياب بلكت لاله نضد د روصتسملا : ل راس سى اومن م
 يسم ةمإل لادا د ثاقلا وطب بسوار ارد علا ىف ل راوطا كب
 للاربلا تسمم ل ونه ئلار هيلا ىلا لع مارق دهم واول

 110 رسم لامك فقاص ؛هزكذ اذهه

 ناولم سا

 قر م 5 رق ادماجوإ“ 1 راع ران ف تايلط ما ةراسع
 2 هعمل محك ل اكل | اع سسس ول ارماط جا نم

 ثادرما 1 قع رضِنب م طقس ناك طا يرودنلا نما بانا تاقبطلا ىف قاعس ااه
 وف ١ دلع رماع ونال او ابا (ىرودفلا نعل كح نطل ا ني ى شو اًملاا. اس رولا

 0 لاى هرامتعا علم ل رملا'نه تلف لبا لاق دع قرم ىطد نقاشا نص
 مدقاودع ورم اصاباناف يلا تع لد هد نا عر "يق اذ ىلع ىلإ .صعدو
 رعد م شوو ع كسا ئصر ل" لم امد م يطل رات ذم رون ى بع 97

 4] رامرماوا ديبلاب تلزلد و ع خون يضف كي اول « معاتس لاقت هلا
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